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 االستفتاح
 أعوذ با السميع العميـ مف الشيطاف المعيف الرجيـ

 بسـ ا الرحمف الرحيـ
 ...والحمد وكؿ ما لمحمد مف آفاؽ  رب العالميف
 ...مؽ أجمعيفوالصالة والسالـ عمى محمد وآلو أشرؼ الخ

 منقذ البشرية بديف .. وأخص موالنا قائـ آؿ محمد الحجة الميدي المنتظر 
 الحؽ المبيف

بسـ ا الرحمف الرحيـ،﴿ا ُنوُر السَّمواِت واألرِض مثُؿ ُنورِه كمشػكاٍة فييػا مصػباُح المصػباُح 
يكػاُد   ةٍ ٍة ال شػرقيٍة و ال رربيػفي زجاجٍة الزجاجُة كأنَّيا كوكٌب دريٌّ يوَقُد مف شجرٍة مباركٍة زيتونػ

زيتيػػا يءػػيُل ولػػو لػػـ تمَسسػػُو نػػاٌر نػػوٌر عمػػى نػػوٍر ييػػدي ا  لُنػػوره مػػَف يشػػاُل ويءػػرُب ا 
في  بيوٍت َأذَف اُ أف ُترفَع وُيػذكَر فييػا اسػُمُو يسػبُه لػُو * األمثاَؿ لمناس وا بكؿ شيٍل عميـٌ 

يتػاِل الزَّكػػاة رجػػاٌؿ الَّ ُتميػيي*فييػا بالدػدّو وااصػاؿِ  ػالة واا قػػاـ الصَّ ـ تجػارٌة وال بيػػٌع عػف ِذكػِر ا واا
 .﴾  *يخاُفوف يومًا تتقمَّب فيو القموُب واألبصارُ 

 37-36 -35سورة النور آية 
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 نظرة إلى 

( صموات ا عميػو وآلػو  الطػاىريف)إف مسألة ثبوت ووجود اإلماـ الميدي الحّجة ابف الحسف 
ّف الكتػب  مسألة وقءية مفروغ منيا ف شّكؾ فييا البعض،واا متواتر األحاديث ومجتمعة األدلة واا

 . التي عنت ببياف ذلؾ كثيرة وكثيرة
نمػا يالحػػؽ العالمػػات ويشػػير إلييػػا بػػدوف تفصػػيؿ وال  فكتابنػا ىػػذا ال يعنػػي ىػػذه الجيػػة بتاتػػًااًل واا

تػـز بينػي تطويؿ يشرح شرحًا مقتءبًا وحسب مػا يميمنػي ا مػف المقصػود فييػا،مع أنػي لػـ أل
بصػّحة التحمػيالت لاحاديػث المػذكورة وتطبيقيػا عمػى الحػوادث التػي أتػذكرىا ( تعػالى)وبيف ا 

نما تطبيقي لمجرد االحتماؿ  .واا
والواقع أنو ال يستطيع معرفتو ويطبؽ األحاديث المذكورة ىنا عميو حتى أفػذاذ العممػال بالتػاري  

قصػػد ريرىػػا ( عميػػو السػػالـ)دثػػة معّينػػة واإلمػاـألف كثيػرًا مػػا يفيػػـ الباحػػث مػف حػػديث اإلمػػاـ حا
نما العصمة  وأوليائ  .فقط وفميعمـ ذلؾ أصدقاؤنا القّرال وال يسرعوا بالرد والنقد واا

ـ   يمحوثـ أف الحوادث المذكورة في  ربما لـ تقع وال تقع ألنو ﴿   ا ما يشاُل وُيثبػُت وعنػدُه أ
(. تعػالى)ف األمػر المحتػـو الػذي ال يتدّيػر فػي تقػدير ا إاّل عالمات قميمة تعػّد مػ (1) الكتاِب﴾

قاعػدة التسػامه ( رحـ ا الماءيف منيـ وحفػظ وسػدد البػاقيف)كما أنو قد تعارؼ عند الفقيال 
سناد األمور رير المزومية أي رير التكاليؼ الواجبة والمعاصي المحرمة  . في أدلة السنف واا

حػة وفءػائؿ األنبيػال واألوليػال وحيػاتيـ ومصػائبيـ ومثالػب فيثبتوف االسػتحباب والكراىػة واالبا
 . أعدائيـ،بأحاديث بعءيا رير مسندة عف صحاح وثقات الرجاؿ

 
 
   .39/الرعد( 1) 
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ولو التزمنا باثبات كؿ ىذه األمور باالسناد الصحيحة لما بقي عنػدنا العمػـ بحػوادث التػاري  وال 
ف ذلػػؾ األحاديػػث الحاكيػػة لامػػور الحادثػػة فػػي أوامػػر شػػرعية فػػي المسػػتحبات والمكروىػػات،وم

 .الديبة الكبرى ال يشترط فييا الثبوت باألسناد الصحيحة ألنيا ليست بتكاليؼ وجوب وال حرمة
لحػاقيـ ( ع)نعـ إّف نفس ظيور اإلماـ ونجاة اإلسالـ والمسمميف مف الحتميات كبقية األنبيال واا

ف ا ال يخمؼ وعدهوكيوـ القيامة ألنو مف الوعود الت لباألوليا  .ي وعد المَّػو المؤمنيف واا
﴿وَعػػَد ا الػػذيف آمنػػوا مػػنكـ وعممػػوا الصالحػػػات ليسػػتخمفنَّيـ فػػي األرض كمػػا (:تعػػالى)قػػاؿ ا

استخمَؼ الذيف ِمف قبميـ وليمكنّف ليـ دينيـ الذي ارتءى ليـ وليبػدّلنيـ مػف بعػد خػوفيـ أمنػًا 
 .لنور ،كما سيأتي قريبًا الحديث فيوا(1)﴾..يعبدونني ال يشركوف بي شيئاً 

صموات )وأخيرًا أرجو أف يكوف ىذا  موءع رءا ا ورسولو وآلو وخاتميـ الحجة الميدي 
 .وأف يسّددوني لمصواب والتماـ إف شال ا(ا عمييـ أجمعيف

 
 محمد عمي الطباطبائي 

 
 . 55/النور (1)



 5 

 مف مات ولـ يعرؼ إماـ زمانو
﴿أطيعػػوا ا وأطيعػػوا :قػػد أمػػر بطاعتػػو ورسػػولو واألئمػػة مػػف بعػػده، فقػػاؿ تعػػالى (تعػػالى)إف ا 

وولػػّي األمػر الػذي أمػر بطاعتػو إطاعػة مطمقػة يمػـز أف يكػوف ( 1)الرسوؿ وأولػي األمػر مػنكـ﴾
اّل لقّيد في ااية اطاعتو بقولو ماداـ مطيعًا مثاًل وجعؿ طاعتو نفػس طاعػة الرسػوؿ  معصومًا واا

نمػا طاعػة واحػدة لمرسػوؿ وأولػي األمر،فيمػـز أف يكونػوا بمسػتوى فمـ يكّرر األطا عة مّرة ثالثة واا
اّل لذّكرىـ باطاعة ثالثة ، فإذا كاف اإلمػاـ بػيػذا المستوى فيمػـز  ؿالرسو بالعمـ والحكـ والعدالة واا

 . معرفتو بوءوح حتى ال يتبع المكّمؼ المسمـ ربره ممف يخالفو فيكوف مف الفرؽ المخالفة
ستفترؽ أمتي إلى ثالث وسػبعيف فرقػة منيػا فرقػة ناجيػة والبػاقوف ))ورد في المذاىب  ولذا

 ((.في النار 
ـُ الثَّقميف كتاب ا وعترتي أىّؿ بيتي مػا إْف )):وورد في تعييف الفرقة الناجية  إّني تارؾ فيك

 ((تمّسكتـ بيما فمف َتءّموا مف بعدي أبداً 
 ،ذخائر 306ص 6لّدر المنثور ،ا329ص 5راجع ذلؾ في كتاب القرمزي  

، ينػػابيع المػػودة وتفسػػير ابػػف 12ص 2،أسػػد الدابػػة 89،الصػػواعؽ المحرقػػة ص16العقبػػى 
 .كثير
ف كانػػت فػػي (:))ص)وعنػػو إّف ا ال يسػػتحي أف يعػػّذب أّمػػة دانػػت بإمػػاـ لػػيس مػػف ا واا

ف ّف ا ليستحي أف يعّذب أّمة دانت بإماـ مف ا واا كانت فػي أعماليػا  أعماليا بّرة تقيَّة واا
 (( .ظالمة مسيئة

مػف مػات وال ( ص)قاؿ رسوؿ اىؿ ( ع)قيؿ ألبي عبد ا:))وعف الحارث بف المديرة قاؿ 
 يعرؼ إمامو مات ميتة جاىمية؟قاؿ 
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نقػؿ (( نعـ ، قمت جاىميػة جيػالل أو جاىميػة يعػرؼ إمامػو ؟ قػاؿ جاىميػة  كفػػر ونفػاؽ وءػالؿ
 .افيعف أصوؿ الك

ألبػي جعفػر وعف كتاب العمؿ لمشي   قوؿ باسػناده إلػى جػابر بػف يزيػد الجعفػي قػاؿ       قمػت 
فقاؿ العالـ عمػى صػالحو  ألّي شيل تحتاج إلى النبي أو إلى اإلماـ(:))ع)محمد بف عمي الباقر

 عػزّ )يرفػع العػذاب عػف أىػؿ األرض إذا كػاف فييػا نبػي أو إمػاـ قػاؿ ا( عّز وجػؿّ )وذلؾ أف ا
الّنجػػـو أمػػاف ألىػػؿ الّسػػمال )):(ص)وقػػاؿ النبػػي(.1)﴿ومػػا كػػاف ا ليعذّبػػػيـ وأنػػت فػػييـ﴾(وجػػؿّ 

وأىؿ بيتي أماف ألىؿ األرض فإذا ذىبت الّنجـو أتى أىػُؿ الّسمال ما يكػرىوف و إذا ذىبػت أىػؿ 
عتػو طػاعتيـ بطا( عّز وجػؿّ )يعنى بأىؿ بيتو الذيف قرف ا(( بيتي أتى أىؿ األرض ما يكرىوف

وىػػػـ ( 2)﴿يػػػا أّييػػػا الػػػذيف آمنػػػوا أطيعػػػػوا ا وأطيعػػػوا الرسػػػوؿ وأولػػػي األمػػػر مػػػنكـ ﴾: فقػػػاؿ
المعصوموف المطّيروف الذيف ال يذنبوف وال يعصوف وىـ المؤّيدوف والموفّقوف المسػّددوف بيػـ 
يػػرزؽ ا عبػػاده وبيػػـ يعمػػر بػػالده وبيػػـ ينػػزؿ القطػػر مػػف الّسػػمال وبيػػـ ُيخػػرج بركػػات األرض 

ال يفػػػارقيـ روح القػػػدس وال . ـ يميػػػؿ أىػػػؿ المعاصػػػي وال يعّجػػػؿ عمػػػييـ بالعقوبػػػة والعػػػذابوبيػػ
 (.صموات ا عمييـ أجمعيف)يفارقوه وال يفارقوف القرآف وال يفارقيـ 

 في األمة اإلسالمية( ع)إمامة األئمة 
ذا ابتمى إبراىيـ رب ػ﴿(: تعالى)قولو  -1 س إمامػًا قػاَؿ ف قػاؿ إنػي جاعمػؾ لمنػايمُو بكممػات فػأتواا

،فكػػؿ مػػف ظمػػـ فػػي حياتػػو ولػػو ظممػػًا صػػديرًا ال (3)ومػػف ذّريتػػي قػػاؿ ال ينػػاُؿ عيػػدي الظػػالميف﴾
 يصمه لإلمامة،وقد 

 
 .33/األنفاؿ (1)
 .59/النسال (2)

 .124/البقرة (3)
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وكفػرىـ بمػدة طويمػة وعمػى كمػاؿ أميػر ( ع)اتفقت األمة عمى عػدـ الػنص عمػى مػف سػبؽ عميػاً 
 .ألئمة مف بعدهالمؤمنيف في كؿ مجاؿ وكذا ا

 (1)﴿أطيعوا ا وأطيعوا الرسوؿ وأولي األمر منكـ ﴾: قولو تعالى -2

ذكرت طاعة أولي األمر بسياؽ طاعة ا ورسولو فيي مف قبيؿ طاعة الرسػوؿ اطاعػة مطمقػة 
وىػػي ال تصػػمه إال لمػػف أطػػاع ا طاعػػة مطمقػػة ال يشػػوبيا رذيمػػة وال خطػػأ وال ذنػػب إاّل لوجػػب 

 . و وحّرمت طاعتو في حيف المعصية والخطأ فيسقط اطالؽ اايةتنبييو واىانت
ف لـ تفعؿ فمػا ﴿:حديث الرسوؿ في حجة الوداع بما اتفؽ عميو الفريقاف بعد قوؿ ا لو -3 واا
فػػي ..((مػػف كنػػت مػػواله فيػػذا عمػػٌي مػػواله)):فقػػاؿ( 2)﴾دػػت رسػػالتو وا يعصػػمؾ مػػف النػػاسبمّ 

 .خطبة طويمة تعرؼ بخطبة عيد الددير
فراجػػػع ( ع)فػػػي كتػػػب المسػػػمميف كثيػػػر مػػػف األحاديػػػث الدالػػػة عمػػػى األئمػػػة االثنػػػي عشػػػر -4

وتيسػػػير 2501ص  2ومسمـ،ومسػػػتدرؾ الصػػػحيحيف   4والبخػػػاري  35لمترمػػػذي ص.الصػػػحاح
. وينابيع المودة،وكؿ كتب المحّدثيف السنة المفّصمة 353ص 14، وتاري  بدداد ج2الوصوؿ ج

 .ّرفةالطبعات القديمة ال الحديثة المح

إف خمفػائي وأوصػيائي وحجػهلل ا عمػى الخمػؽ :))ومف األحاديػث الشػريفة الثابتػة -5 .1
بعدي اثنا عشر أوليػـ عمػّي وآخػرىـ ولػدي الميػدي فينػزؿ روح ا عيسػى بػف مػريـ 

 ((.سمطانو المشرؽ والمدرب غفيصّمي خمؼ الميدي وتشرؽ األرض بنور ربيا ويبم

 
 59/النسال( 1)
 .67/المائدة(2)
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إف وصػػيي عمػػّي بػػف أبػػي طالػػب وبعػػده سػػبطاي الحسػػف (: ))ص)ي الينػػابيع أيءػػًا قػػاؿوفػػ
والحسيف تتموه تسعة أئمػة مػف صػمب الحسػيف، قػاؿ يػا محمػد فسػّميـ لي،قػاؿ إذا مءػى 
الحسيف فابنو عمي فإذا مءى عمي فابنو محمد فإذا مءى محمد فابنو جعفر فإذا مءى 

ي فػػإذا مءػػى عمػػي فابنػػو الحسػػف فػػإذا جعفػػر فابنػػو موسػػى فػػإذا مءػػى موسػػى فابنػػو عمػػ
 .. (( .مءى الحسف فابنو الحجة محمد الميدي فيؤالل اثنا عشر
 (ع)موجز في تعريؼ اإلماـ الميدي 

 .إسمو باسـ رسوؿ ا محمد وكنتو أبو القاسـ
الحسػػف العسػػكري ابػػف اإلمػػاـ عمػػي اليػػادي ابػػف اإلمػػاـ التقػػي الجػػواد ابػػف  وأبػػوه عبػػد ا

اإلمػاـ محمػد ابػف  مػاـ جعفػر الصػادؽإلاابػف اإلماـ موسى الكاظـ ابف رءا إلماـ عمي الا
اإلمػاـ أخػي اإلماـ السبط الحسيف سيد الشيدال ابف  اإلماـ عمي زيف العابديفابف الباقر 

وأختيمػا  اإلمػاـ أميػر المػؤمنيف عمػي بػف أبػي طالػبابنػي السبط األكبر الحسف المجتبى 
 واتصػم) ل سيدة نسال العػالميف بنػت رسػوؿ ا محمػدفاطمة الزىرازينب الكبرى وأميما 

 (.أجمعيف ـا عميي
 مف لـ يصؿِّ عمييـ ال صالة لو    كفاىـ مف عظيـ الشأف أنيـ 

 .القائـ، الميدي ،المنتظر،صاحب األمر الحّجة وريرىا(: ع)أسمال اإلماـ
أربعػيف  الميػدي مػف ولػدي ابػف(:))ص)عػف النبػي( ع)ورد فػي وصػفو: األوصاؼ البدنية

أجمػى الجبيػة وجػو يػتاأل )) ((..سنة،كأف وجيو كوكػب درّي فػي خػّده األيمػف خػاؿ أسػود
لونػػو :))وفػػي حػػديث آخػػر..(( كػػالقمر الػػدري المػػوف لػػوف عربػػي والجسػػـ جسػػـ إسػػرائيمي 

حنطػػي طويػػؿ البػػدف أسػػنانو مفمجػػة كالمنشػػار وسػػيفو كحريػػؽ النػػار عظػػيـ الييبػػة طويػػؿ 
 القامة
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لمحية عمى كتفػو خػاؿ اإلمامػة،قطط الشػعر ءػخـ الرقبػة عػريض بػيف أكحؿ العينيف كّث ا
المنكبيف وبعيد بيف الفخذيف يؤمي لمطير فيسػقط مشػويًا متقػارب الحػاجبيف كبيػر العينػيف 
لو مّد يده إلى أعظـ شػجرة اقتمعيػا ولػو صػاح بالجبػاؿ تدكدكت،شػبيو رسػوؿ ا وشػبيو 

ويءرب حجر موسى فيأكؿ ىػو وعسػكره موسى بف عمراف تحممو السحاب وتظمّمو الدماـ 
 ((.ويشربوف

 :اايات التي تدّؿ عمى ظيوره كثيرة ولكف منيا
﴾ ونجعميـ الوارثيف ًةالً عمى الذيف استُءعفوا في األرِض ونجعميـ أئمّ  فَّ مُ ونريد أف نَّ ﴿ -1

 . 5/القصص آية

 .وىذه ااية لـ يأتي تأويميا ولـ يتسّمط المؤمنوف في كّؿ األرض حتى ااف

َد ا الذيف آمنوا منكـ وعمموا الصػالحات لَيَسػتخمفّنيـ فػي األرض كمػا اسػتخمّؼ وعَ ﴿ -2
الذيف مف قبميـ وليمكنّف ليـ دينيـ الذي ارتءى ليـ وليبدَلّنيـ مف بعػد خػوفيـ أمنػًا يعبػدونني 

 .55/لنور﴾ا..ال يشركوف بي شيئاّ 

بػػػور مػػػف بعػػػد الػػػذكِر أف األرَض يرثيػػػا عبػػػاديَ ﴿ -3 . ﴾الّصػػػالحوف ولقػػػد كتبنػػػا فػػػي الزَّ
 .105/األنبيال

ىػػػو الػػػذي أرسػػػَؿ رسػػػولو باليػػػدى وديػػػِف الحػػػؽ ليظيػػػره عمػػػى الػػػديف كّمػػػو ولػػػو كػػػره ﴿ -4
وآلػو وحتػى (ص)لـ يأت تأويؿ وانطباؽ ىذه اايات مف عيد رسػوؿ ا 33/﴾ التوبةالمشركوف

 .اليوـ فدقؽ فييا وفتش التأري 
 :أّمو المعظمة

و مميكػػة أو ريحانػػة أو حديثة،سػػّمت نفسػػػيا خيػػرة اإلمػػال نػػرجس أو سوسػػف أو صػػيقؿ أ
 . نرجس اسـ أمة بعد أف كانت مسماة باسـ سيدات بالط ممؾ الرـو
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روى بشر بف سميماف النخػاس مػولى (: ع)قصة انتقاليا إلى بيت اإلماـ أبي الحسف اليادي
ميػة كتابًا ممصقًا بخػط رومػي ولدػة رو (أي اإلماـ اليادي)فكتب .. اإلماـ أبي الحسف اليادي

صػػفرال فييػػا مائتػػاف وعشػػروف دينػػارًا فقػػاؿ خػػذىا (صػػرة)وطبػػع عميػػو بخاتمػػو وأخػػرج شػػنتقة 
فأشػرؼ .عامة نيارؾ إلى أف تبرز لممبتاعيف جارية صفتيا كذا وكػذا.. وتوجو بيا إلى بدداد

مف البعد عمى المسمى عمر بف يزيد النخاس فاستوفاه مني وتسّممت منو الجاريػة ءػاحكة 
بيػػا إلػػى حجرتػػي التػػي كنػػت آوي إلييػػا ببدػػداد فمػػا أخػػذىا القػػرار حتػػى  مستبشػػرة وانصػػرفت
مػػف جيبيػػا وىػػي تمثمػػو وتءػػعو عمػػى خػػّدىا وتطّبقػػو عمػػى جفنيػػا (ع)أخرجػػت كتػػاب موالىػػا

أييػػا العجػػز :وتمسػحو عمػػى بػدنيا فقمػػت تعّجبػًا منيػػا أتمثمػػيف كتابػًا ال تعػػرفيف صػاحبو؟فقالت
أنػػا مميكػػة بنػػت يشػػوعا بػػف :سػػمعؾ وفػػّرغ قمبػػؾ أعرنػػي:الءػػعيؼ المعرفػػة بمحػػؿ أوالد أنبيػػال

 .قيصر ممؾ الرـو وأمي مف ولد الحوارييف تنسب إلى وصي المسيه شمعوف
أنبئػػؾ العجػػب العجيػػب أّف جػػدي قيصػػر أراد أف يزّوجنػػي مػػف ابػػف أخيػػو وأنػػا مػػف بنػػات ثػػالث 

ًا وأبرز مف بيو ممكو عرء..عشر سنة فجمع في قصره مف نسؿ الحوارييف ومف القّسيسيف
مصنوعًا مف أصناؼ الجػواىر إلػى صػحف القصػر فرفعػو فػوؽ أربعػيف مرقػاة فممػا صػعد ابػف 
أخيػػو وأحػػدقت بػػو الصػػمباف وقامػػت األسػػاقفة عكفػػًا ونشػػرت أسػػفار األنجيػػؿ حينيػػا تسػػاقطت 
الصمباف مف األعالي فمصػقت باألرض،وتقوءػت األعمػدة فانيػارت إلػى القػرار وخػّر الصػاعد 

دّيػرت ألػواف األسػاقفة وارتعػدت فرائصػيـ فقػاؿ كبيػرىـ لّجػدي أييػا مف العرش مدشيًا عميو فت
الممػػؾ اعفنػػا مػػف مالقػػاة ىػػذه النحػػوس الدالػػة عمػػى زواؿ ىػػذا الػػديف المسػػيحي والمػػذىب 
الممكاني،فتطّير جدي مف ذلؾ تطّيرًا شديدًا وقاؿ لاساقفة أقيموا ىذه األعمػدة وأحءػروا أخػا 

أِلزّوج منػػو ىػػذه الصػػبّية فيػػدفع نحوسػػو عػػنكـ ( ظػػوأي ح)ىػػذا المػػدبر العػػاثر المنكػػوس جػػده
بسػػعود فممػػا فعمػػوا ذلػػؾ حػػدث مػػا حػػدث عمػػى األوؿ وتفػػرؽ النػػاس وقػػاـ جػػدي قيصػػر مدتمػػًا 

 .وأرخيت الستور 
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فرأيت في تمؾ الميمة كأف المسيه وشمعوف وعدة مف الحوارييف قد اجتمعػوا فػي قصػر جػّدي 
تفاعًا في الموءع الذي كاف جّدي نصب فيو عرشو ونصبوا فيو منبرًا يباري السمال عموًا وار 

مػػع فتيػػة وعػػدة مػػف بنيػػو فتقػػدـ المسػػيه إليػػو فاعتنقػػو فقػػاؿ لػػو (ص)فػػدخؿ عمػػييـ محمػػد
يا روح ا إنػي جئتػؾ خاطبػًا مػف وصػيؾ شػمعوف فتاتػو مميكػة البنػي ىػذا وأومػأ (ص)محمد

أتاؾ الشرؼ فصػؿ بيده إلى أبي محمد ابف صاحب ىذا  فنظر المسيه إلى شمعوف وقاؿ لو 
وزّوجنػي مػف (ص)قاؿ قد فعمت،فصعد ذلؾ المنبػر وخطػب محمػد(ص)رحمؾ برحـ رسوؿ ا
 .والحواريوف(ص)وشيد أبنال محمد(ع)ابنو وشيد المسيه

قػد زارتنػي ومعيػػا مػريـ بنػت عمػػراف (الزىػرال)فرأيػت أيءػًا بعػد أربػػع ليػاؿ كػأف سػيدة النسػػال 
ذه سيدة نسال العالميف وأـ زوجي أبي محمػد وألؼ وصيفة مف وصائؼ الجناف فتقوؿ لي ى

إّف ابنػي :فأتعمؽ بيا وأبكي وأشكو إلييا امتناع أبي محمد مف زيارتي فقالت لي سيدة نسػال
ال يزورؾ وأنت مشركة با وعمى مذىب النصارى وىػذه أختػي مػريـ تبػرأ إلػى ا مػف دينػؾ 

عنػػؾ وزيػػارة أبػػي محمػػد إيػػاؾ ورءػػا المسػػيه و مػػريـ  (عػػّز وجػػؿّ )افػػإف مْمتػػي إلػػى رءػػا 
فمما تكّممت بيذه الكممػة ءػّمتني ( ص)فتقولي أشيد أف ال إلو إال ا واّف محمدَا رسوؿ ا

سيدة النسال إلى صدرىا فطيبػت لػي نفسػي وقالػت ااف تػوقعي زيػارة أبػي محمػد إيػاؾ فػإني 
 ..منفذتو إليؾ

لمسػػمميف يػػـو كػػذا ثػػـ يتػػبعيـ فقالػػت أخبرنػػي أبػػو محمػػد أف جػػّدؾ سيسػػير جيشػػًا إلػػى قتػػاؿ ا
 :إلى قاؿ.. فعميؾ بالمحاؽ بيـ في زي الخدـ مع عدة مف الوصائؼ

فقاؿ أبػو الحسػف اليادي،يػا كػافور ادع لػي أختػي حكيمػة فممػا دخمػت عميػو قػاؿ ليػا ىاىيػة 
خػذييا ( ص)رسػوؿ ايػا بنػت ( ع)فاعتنقتيا طوياًل وسػّرت بيػا كثيػرًا فقػاؿ ليػا أبػو الحسػف

 (. عميو السالـ)عّممييا الفرائض والسنف فإّنيا زوجة أبي محمد وأـ القائـإلى منزلؾ و 
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 قصة الميالد المبارؾ
بعػث إلػي أبػو محمػد الحسػف بػف (:)ع)عف إكماؿ الديف لمشي  الطوسي قالت السيدة حكيمػة

ف ا(ع)عمػػي تبػػارؾ )فقػػاؿ يػػا عمػػة اجعمػػي إفطػػارؾ عنػػدنا فإنيػػا ليمػػة النصػػؼ مػػف شػػعباف واا
ر فػػي ىػػذه الميمػة الحجػػة،فقمت وَمػػْف أّمػػو؟قاؿ لػي نػػرجس قمػػت لػػو جعمنػػي ا سػػيظي(وتعػالى

فقمػت ألنظػر فػإذا بػالفجر األوؿ قػد طمػع فتػػداخؿ .. فػداؾ مػا بيػا أثر؟فقػاؿ ىػو مػا أقػوؿ لػػؾ
ثػـ أّنػت أّنػة وتشػّيدت .. فنػاداني مػف حجرتػو ال تشػكي( ع)قمبي الشػؾ مػف وعػد أبػي محمػد

عمييػا ﴿إّنػا أنزلنػاه فػي ليمػة القػدر﴾،فأقبمت أقػرأ عمييػا وقاؿ إقػرأي ( ع)فصاح بي أبو محمد
فمػػـ أرىػػا كأنػػو ءػػرب بينػػي وبينيػػا ..كمػػا أمرنػػي فأجػػابني الجنػػيف مػػف بطنيػػا يقػػرأ كمػػا أقػػرأ 

ذا بػػولي ا.. حجابػػاً  متمقيػػًا األرض بمسػػاجده وعمػػى ذراعػػو األيمػػف ( صػػموات ا عميػػو )واا
أشػيد أف )وىو يقوؿ في سػجوده(.1()زىوقاً  جال الحؽ وزىؽ الباطؿ إف الباطؿ كاف)مكتوب 

شػيد ا أنػو ال إلػو إال :)وتشيد بالثالث وسػمَّى األئمػة األحػد عشػر ثػـ قػاؿ..(ال إلو إال ا
إف الػػػديف عنػػػد ا *ىػػػو والمالئكػػػة وأولػػػوا العمػػػـ قائمػػػًا بالقسػػػط ال إلػػػو ىػػػو العزيػػػز الحكػػػيـ

صػػمى ا عمػػى محمػػد وآلػػو زعمػػت الحمػػد  رب العػػالميف و :)،ثػػـ عطػػس فقػػاؿ(2()اإلسػػالـ
 ..الظممة أف حّجة ا داحءة لو أذف لنا في الكالـ لزاؿ الشؾ

ونريد أف نمّف عمػى الػذيف :بسـ ا الرحمف الرحيـ ﴿: أعاد التشيد وىو بيف يدي أبيو وقاؿ
ـُ الػػوارثيفَ  ونمكِّػػَف ليػػػـ فػػي األرض ونػػػرَى  *استُءػػعفوا فػػي األرض ونجعمُيػػػـ أئمػػَة ونجعمُيػػػ

 . 5/6القصص آية . ﴾ منيـ ما كانوا يحذروف عوَف وىماَف وجنودُىُمافر 
  
 .81/اإلسرال (1)
 . 19-18/آؿ عمراف (2)
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لدييـ مسيه قد تكّمـ بالميػدي ومػا قػّدروا فخػر    تفاخر أبنال النصارى بػػػػػأنيـ
 بأف إماـ الخمؽ كاف ىو الميدي   الشريعة عندنا

 :صالتو عمى المال ونجاتو مف األعدال
مػػػف معػػػاجز  18فصػػػؿ  179ص 5لمسػػػيد ىاشػػػـ البحرانػػػي ج(ع)تػػػاب معػػػاجز آؿ البيػػػتعػػػف ك
ونحػف ثالثػة نفػر فأمرنػا )بػا العباسػي(عف رشيؽ المازراني قاؿ بعث إلينا المعتءػد()ع)الحجة

ووصػؼ لنػا دارًا ومحمػة وقػاؿ .. أف يركب كؿ واحد منا فرسًا ونجيػب فرسػًا آخػر ويخػرج مختفيػاً 
البػػاب خادمػػًا أسػػود فاكبسػػوا الػػدار ومػػف رأيتمػػوه فييػػا فػػأتوني برأسػػو  إذا أتيتموىػػا تجػػدوا عمػػى

فوافينا سامرال فوجدنا األمر كما وصفو وفي الدىميز خادـ أسود وفي يده تّكة ينسػجيا فسػألناه 
عف الدار فوجدنا دارًا سرية ومقابؿ الدار سػتر مػا نظػرت قػط إلػى أنبػؿ منػو كػأف األيػدي رفعػت 

ر في الدار أحدًا فرفعنا الستر فإذا ببيت كبير كأف بحرًا فيػو مػال وفػي عنو في ذلؾ الوقت ولـ ن
أقصى البيت حصير قد عممنا أنو عمى المال وفوقػو رجػؿ مػف أحسػف النػاس ىيبػة قػائـ يصػّمي 
فمـ يمتفت إلينا وال إلى شػيل مػف أسػبابنا فسػبؽ أحمػد بػف عبػد ا ليتخّطػى البيػت فدػرؽ فػي 

دي إليػو فخمصػتو فأخرجتػو ورشػي عميػو وبقػي سػاعة وعػاد المال مازاؿ يءػطرب حتػى مػدت يػ
المعػػذرة  :صػػاحبو الثػػاني إلػػى فعػػؿ ذلػػؾ فنالػػو مثػػؿ ذلػػؾ وبقيػػت مبيوتػػًا فقمػػت لصػػاحب البيػػت

ليؾ فوا ما عممت كيؼ الخبػر وال إلػى مػف أجػيل وأنػا تائػب إلػى ا فمػا التفػت إلػى شػيل  واا
وانصرفنا عنو وقد كاف المعتءػد ينتظرنػا وقػد تقػدـ مما قمنا وما انتقؿ عما كاف فيو فيالنا ذلؾ 

إلى الحجاب إذا وافيناه أف ندخؿ عميو في أي وقت كاف فوافيناه في بعػض الميػؿ فأدخمنػا عميػو 
ويحكػـ لقيػتـ أحػدًا وحػّدثتموه قبػؿ اجتمػاعي معكػـ :فسألنا عػف الخبػر فحكينػا لػو مػف رأينػا فقػاؿ

أي رجؿ منا بمدػو الخبػر ليءػربّف أعناقنػا فمػا جسػرنا فحمؼ لنا بأشد إيماف لو أنو :ال فقاؿ:قمنا
 . أف نحدث بو إال بعد موتو
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 بداللة اإلمامة( ع)نطقو 
قاؿ ابف بابويو عف عمي بف عبد ا الوراؽ عف سعد بػف عبػد ا عػف أحمػد بػف إسػحاؽ ابػف 

خمػؼ دخمت عمى أبي محمد الحسف بف عمي العسكري وأنا أريد أف أسألو عف ال: سعد األشعري
لػـ يخػؿ األرض منػذ خمػؽ ( تبػارؾ وتعػالى)يا أحمد بف إسػحاؽ إّف ا:مف بعده فقاؿ لي مبتدلاً 

آدـ وال يخمييا إلى أف تقـو الساعة مف حجة عمى خمقو يرفػع الػبالل عػف أىػؿ األرض بػو، بػو 
ينػػزؿ الديػػث وبػػو يخػػرج بركػػات األرض قػػاؿ فقمػػت لػػو،يا ابػػف رسػػوؿ ا فمػػف اإلمػػاـ والخميفػػة 

مسرعًا فدخؿ البيت ثـ خػرج وعمػى عاتقػو رػالـ كػأّف وجيػو القمػر ليمػة البػدر (ع)؟فنيض بعدؾ
يا أحمد بف إسحاؽ لوال كرامتػؾ عمػى ا وعمػى حججػو مػا عرءػت :مف أبنال ثالث سنيف وقاؿ

عميػؾ ابنػي ىػذا إنػو سػّمي رسػوؿ ا وكنيتػو الػذي يمػا األرض قسػطًا وعػداًل كمػا ممئػت جػورًا 
 .وظمماً 

ومثمػو مثػؿ ذي القػرنيف وا ليديػبفَّ (ع)د بف إسحاؽ مثمػو فػي ىػذه األمػة َمثَػؿ الخءػريا أحم 
عمػػى القػػوؿ بإمػػامتيـ ووفػػؽ لمػػدعال (تعػػالى)ريبػػة ال ينجػػو مػػف اليمكػػة فييػػا إاّل مػػف أثبتػػو ا
يػا مػػوالي مػف عالمػػة يطمػئف إلييػػا قمبي،فنطػػؽ :بتعجيػؿ فرجػػو قػاؿ أحمػػد بػف إسػػحاؽ فقمػت لػػو

أنا بّقية ا في أرءو والمنتقـ مف أعدائو فال تطمػب أثػرًا بعػد )):بي فصيه قاؿالدالـ بمساف عر 
،قاؿ أحمد فخرجت مسرورًا فرحًا فمما كاف مف الدػد عػدت إليػو فقمػت ((عيف يا أحمد بف إسحاؽ

يا ابف رسوؿ ا لقد عظـ سروري بما مننت عمي فما السنة الجارية فيو مػف الخءػر وذي :لو
ف ريبتػو لتطوؿ؟قػاؿ:الديبػة يػا أحمػد فقمػت لػو طوؿ:القرنيف؟فقاؿ أي وا :يػا ابػف رسػوؿ ا واا

حتى يرجع عف ىذا األمر أكثر القائميف بو فال يبقػى إاّل مػف أخػذ ا عيػده بواليتنػا وكتػب فػي 
قمبو اإليماف وأّيده بػروح منػو يػا أحمػد بػف إسػحاؽ ىػذا أمػر ا وسػّر مػف سػّر ا وريػب مػف 

 (. أتيتؾ واكتمو وكف مف الشاكريف تكف معنا ردًا في عّمييف ريب ا فخذ ما
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 تقديس الشيعة لمسرداب
 .سردابًا كبقية البيوت القديمة  (عهلل)اإلماـ الميديإف في بيت العسكري الذي ولد في 

ف اإلمػػاـ مػػف حػػيف والدتػػو كػػاف مطموبػػًا لمسػػمطات العباسػػية فحػػاولوا الظفػػر بػػو (عميػػو السػػالـ)واا
وا بػأف زواؿ ممكيػـ عمػى يديػو وصػادؼ فػي مػرات عديػدة أنػو كػاف يرتءػع مػف ليقتموه لما سمع

ّف فػي السػرداب وردت  ثدي أمو في السرداب فتأتيو الطمب فيديػب فػي السػرداب عػف األنظػار واا
ألنو يعػّد حرمػًا اؿ ( عمييـ السالـ)عّدة أدعية وأذكار ويزار فيو األئمة(ص)عف أىؿ بيت النبي

 .ا واألنبيال واألوليال الذيف يزورىـ المسمموف في األرض جميعاً  بيت رسوؿ ا كحـر رسوؿ
في احتػراـ ( تعالى)وأما أّنو باؽ في السرداب رائبًا فمـ يّدعو أحد محّدثي اإلسالـ ،وقد قاؿ ا 

فػػي بيػػوٍت َأذَف اُ أف ُترفػػَع وُيػػذكَر فييػػا اسػػُمُو يسػػبُه لػػُو فييػػا  بيػػوت األنبيػػال واألوليػػال أّنيػػا﴿
يتػاِل الزَّكػاة يخػاُفوف *الددّو وااصاؿِ ب الة واا قاـ الصَّ رجاٌؿ الَّ ُتميييـ تجارٌة وال بيٌع عف ِذكِر ا واا

 (1)﴾*يومًا تتقمَّب فيو القموُب واألبصارُ 
 سكف اإلماـ الدائـ

يسػكف مدينػػة جػّدة الطيبػػة ولػو فييػا بيػػت واسػع وىػػو مّنػور لػػياًل ( عميػو السػػالـ)ورد أف اإلمػاـ 
حتػػى يػػأذف فػػي (تعػػالى)ومعػػو ثالثمائػػة مػػف الخػػدـ واألتبػػاع ورجػػاؿ ا وقػػد سػػترىـ ا ونيػػاراً 

البد لصاحب ىذا األمر مف عزلة والبػد فػي (:)ع)وعف اإلماـ الباقر.. ظيورىـ ىذا قبؿ الظيور 
إّف (:)ع)وعػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ(عزلتػػو مػػف قػػوة ومػػا بثالثػػيف مػػف وحشػػة ونعػػـ المنػػزؿ طيبػػة 

 يتاً لصاحب ىذا األمر ب
  
 .  36/37/النور( 1)
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، 140راجع يوـ الخالص ( يقاؿ لو الحمد فيو سراج يزىر منذ ولد إلى أف يقـو بالسيؼ ال يطفأ
 .وريرىا 139،والـز الناصب ص 158ص 52والبحار ج 

 .وأما بعد الظيور فإّنو يءع عيالو ويجعؿ عاصمتو الكوفة مف أرض العراؽ
 مف المحتـو اإلماـ الميدي

؟قػػػاؿ()ع)مػػػاـ البػػػاقرقيػػػؿ لإل فنخػػػاؼ أف يبػػػدو  فػػػي :نعـ،فقيػػػؿ:ىػػػؿ يبػػػدو ا فػػػي المحتـو
 (.1)﴿إّف ا ال يخمؼ الميعاد﴾(:تعالى)فيشممو قولو(القائـ مف الميعاد:القائـ؟فقاؿ

 (ع)نواب اإلماـ
النيابة العامة عف اإلماـ ىي لكؿ عالـ مجتيد عامؿ بأوامر اإلمػاـ فػي المسػمميف بػؿ كػؿ مبمػغ 

أمػػا الحػػوادث الواقعػػة :))(ع)اإلمػػاـلقػػوؿ . بمقػػدار عممػػو وتبميدػػو(ع)مي يعػػّد نائبػػًا لإلمػػاـ إسػػال
وذلػؾ بعػد انتيػال السػػفارة (( فػارجعوا بيػا إلػى رواة أحاديثنػا فػػإنيـ حّجتػي عمػيكـ وأنػا حّجػػة ا

 .والنيابة الخاصة 
 :والنيابة الخاصة كانت في فترة سبعيف سنة ألربعة مف العممال فقط وىـ

وكيػؿ جػّده اليػادي وأبيػو العسػكري ( رض)أبو عمرو عثماف بف سعيد العمري األسدي -1
 (.ع)حجةاإلماـ الىػػػػ يعني في خمس سنيف مف إمامة  265ووكيمو مف ميالده حتى سنة

بزقاؽ الزيت تقيػة مػف السػمطاف ( ع)ويسمى بالّزيات والّسماف كاف ينقؿ األمواؿ واألسئمة لإلماـ
 .ي الميداف لو مزار معروؼ قرب وزارة الدفاع في بددادىػ ودفف ف265وتوفي 
 
 .9/ فآؿ عمرا( 1)
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ىػػ ودفػف  305تػوفي سػنة (:رءػواف ا عميػو)محمد بف عثماف العمري الخاّلنػي أبػو جعفػر
قػػرب البػػاب الشػػرقي لبدػػداد لػػو مػػزار بمنطقػػة تسػػّمى باسػػمو الخاّلني،دامػػت وكالتػػو أربعػػيف 

 .سنة

،تػػوفي فػػي (رءػػواف ا تعػػالى عميػػو)بػػف أبػػي بحػػر النػػوبختي أبػػو القاسػػـ الحسػػيف بػػف روح
ىػػػ وفػػي عصػره ىجػػـ القرامطػػة عمػى مّكػػة فقتمػػوا الحّجػاج وىػػدموا الكعبػػة ولكػػف 326شػعباف 

ومزاره معروؼ في سوؽ الشورجة  ببدداد ودامػت  (ع)اإلماـسمـ مف القتؿ ألنو تأّخر بأمر 
 .وكالتو  إحدى وعشريف سنة

ىػػ  ومػزاره معػروؼ 329،توفي سػنة (رءواف ا عميو)الّسمري  أبو الحسف عمي بف محمد
 :في سوؽ الصراي في بدداد في رأس جسر النصر وىذا كتاب اإلماـ لو رسالة وفييا 

يا عمي بف محمد الّسمري عّظـ ا أجر إخوانؾ فيؾ فإنؾ مّيػت مػا بينػؾ وبػيف سػتة أيػاـ ))
وفاتؾ فقد وقعت الديبة التاّمة فال ظيػور فاجمع أمرؾ وال توصي إلى أحد فيقوـ مقامؾ بعد 

وذلػػؾ بعػػد طػػوؿ األمػػد وقسػػوة القمػػوب وامػػتالل األرض  (تعػػالى ذكػػره)اإاّل بعػػد أف يػػأذف 
 ..((.جورا

أّمػػا الحػػوادث الواقعػػة فػػارجعوا بيػػا إلػػى رواة أحاديثنػػا فػػإّنيـ حّجتػػي عمػػيكـ وأنػػا :) )وأءػػاؼ
 .يف فقطودامت وكالة الّسمري مدة ثالث سن(( حّجة ا

 :رسالتو إلى الشي  مفيد
ولػو أف أشػياعنا وفَّقيػـ ا :) قػائ ً ( بػف النعمػاف التمعكبػرى دبف محم دمحم)دوكتب لمشي  مفي

لطاعتو عمى اجتماع القموب فػي الوفػال بالعيػد القػديـ لمػا تػأخر عػنيـ الػيمف بمقائنػا ولتعّجمػت 
يحبسػنا عػنيـ إاّل مػا يتصػؿ بنػا  اليـ السعادة بمساعدتنا عمى حػؽ المعرفػة وصػدقيا مػنيـ فمػ

 (.مما نكرىو وال نؤثره منيـ وا المستعاف وىو حسبنا ونعـ الوكيؿ
 (:ع)ورجعة األئمة( ع)حكـ اإلماـ

إّف اإلماـ يحكـ الناس عمى ما في قموبيـ ال عمى ظواىرىـ كمػا ذكػر عػف سػادة األنبيػال وكبػار 
 (.يّدخروف في بيوتيـ األوصيال الذيف أليميـ ا العمـ باألسرار وما
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قيػػؿ أربػػع سػػنيف وقيػػؿ سػػبع وقيػػؿ تسػػعة عشػػر سػػنة وقيػػؿ أربعػػوف وقيػػؿ  (ع)اإلمػػاـومػػدة حكػػـ 
 .وخمسوف سنة ةسبعوف وقيؿ ثالثمائ

ثـ يقتؿ ويكوف اليرج والمػرج خمسػوف سػنة ثػـ يحكػـ اإلمػاـ المنتصػر وىػو الحسػيف بػف عمػي 
ثػػػػـ يػػػػأتي حكػػػػـ أميػػػػر . عينيػػػػوفيػػػػأتي شػػػػابًا وال ينتيػػػػي حكمػػػػو حتػػػػى يسػػػػقط حاجبػػػػاه عمػػػػى 

إّف لمباطػػؿ )بػػفالؼ السػنيف ففػػي الخبػر(ع)المؤمنيف،وىكػذا حتػى تنتيػػي الػدورة لكػػؿ المعصػوميف
ويكػوف بػيف حكػـ اإلمػاـ الحّجػة لممػرة الثانيػة ( جولة ولمحؽ دولة والدولة تدـو والجولة ال تػدـو

فيطبػع عمػى ( ع)المؤمنيف وبيف النفخة األولى مدة قصيرة فتظير داّبة األرض وىي اإلماـ أمير
راجػػػع تفسػػػير اايػػػة فػػػي تفسػػػير )جبػػػيف المػػػؤمف ىػػػذا مػػػؤمف وعمػػػى جبػػػيف الكػػػافر ىػػػذا كػػػافر

ذا وقػػع القػػوؿ عمػػييـ أخرجنػػا ليػػـ داّبػػة مػػف األرض تكمّ وريػػره وىػػي ﴿(الصػػافي سػػورة ﴾..يػػـمواا
ومػػف فػػي األرض فيمػػوت كػػّؿ  واتاثػػـ يػػنف  النفخػػة األولػػى فصػػعؽ مػػف فػػي السػػم 82النمػػؿ 
ثـ عند انتيال ( 1)﴿ومف ورائيـ برزٌخ إلى يـو يبعثوف﴾(:تعالى)قاؿ.ويكوف عالـ البرزخالناس،

حكـ البرزخ بإذف ا ينف  عزرائيؿ فيقوـ الناس لرب العالميف وجيل بالنبييف ووءػع  ونصػب 
لى ا ترجع األمور  .الميزاف وصراط واا

نػًا وشػمااًل حتػى يجػزع النػاس مػف إف الكنوز لتظير لإلماـ حتى يفرؽ المػاؿ يمي:الكتب والكنوز
إّف الميدي يستخرج تابوت السػكينة مػف رػار :))ويخرج الكتب ففي حديث. الماؿ وال يأخذه أحد

انطاكية وأسفار التوارة مف جبؿ الشاـ يحاّج بو الييود فيسمـ كثير مػنيـ ويظيػر خػاتـ سػميماف 
 ((.مف بحيرة طبرية واأللواح مف بيت المقدس وعصا موسى وىي مف آس الجنة والّزبور

  
 . 100/ المؤمنوف(1)
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 (ع)اإلماـراية 
إّف لنا أىؿ البيت راية مف تقػّدميا مػرؽ ومػف تػأخر عنيػا زىػؽ ومػف تبعيػا (ع)في الحديث عنو

 .لحؽ يكوف مكتوبًا فييا البيعة 
 إذا ىّز رايتو أءال ليا ما بػيف المشػرؽ والمدػرب فػال يبقػى مػؤمف إاّل صػار قمبػو:)وفي وصفيا

 (.أشّد مف زبر الحديد وأعطي قوة أربعيف رجالً 
 (.فال يبقى مؤمف إاّل دخمت الفرحة في قمبو):(ع)عف اإلماـ الباقر
رأيتو مرط مخممة سػودال مربعػة فييػا جمػـ لػـ تنشػر منػذ تػوّفي رسػوؿ ( :)ع)عف اإلماـ الكاظـ

ربوف وجػوه أعدائػػو ا وال تنشػر حتػى يخػػرج الميػدي يمػػّده ا بثالثػة آالؼ مػػف المالئكػة يءػػ
 (.وأدبارىـ

 (ع)اإلماـزّي 
ويكػػوف عميػػو قمػػيص رسػػوؿ ا الػػذي كػػاف يرتديػػو فػػي أحػػد ودرعػػو (:)ع)عػػف اإلمػػاـ الكػػاظـ

السػابدة وعمػػى رأسػػو عمامػة رسػػوؿ ا السػػحاب وبيػده سػػيؼ رسػػوؿ ا ذو الفقػار أنػػو يخػػرج 
يو عبالتاف قطوانيتاف كأنو عم(:)ص)وعف النبي(. موتورًا رءباف آسفًا لدءب ا عمى الخمؽ

وفرائػد السػمطيف وعقػد الػدرر  137راجع البياف لكنجػي الشػافعي ص.. (.مف رجاؿ بني اسرائيؿ
 .لمسممي

 سيرتو في الحكـ
 :في الحكـ تتبّيف مف خالؿ أعماؿ وكرامات كثيرة منيا(ؿ ا فرجوعجّ )اإلماـ الميديإف سيرة 

نما اإل -1 سالـ وييدـ المسجد الحراـ ويرّده إلى أصمو وكذا أّنو ال يقبؿ الجزية مف أىؿ  واا
مسجد الكوفة وييدـ كؿ مسجد لو شرفات ويقطع أيدي القواـ عمى الكعبة والقواـ عمى كؿ حـر 

 الذيف يأكموف ما 
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يأتي مف اليدايا والنذور ويمنعونيا عف الفقرال ويخرج معػو الخءػر وأصػحاب الكيػؼ وجبرئيػؿ 
الئكة المحدقيف بقبػر الحسػيف وآالؼ مػف المالئكػة مػردفيف ويسػير والنبي عيسى وميكائيؿ والم

 . في فتوحاتو ثمانية أشير فينتصر في كؿ األرض
إذا قػاـ القػائـ (:)ع)ويقتؿ ذراري قتمة وظممة آؿ محمد كما في الحديث سئؿ اإلماـ الصػادؽ -2

﴿وال (عػّز وجػؿّ )اىػو كػذلؾ،فقاؿ السػائؿ قػوؿ (ع)قتؿ ذراري قتمة الحسػيف بفعػاؿ آبائيػا؟ فقػاؿ
صػػدؽ ا فػػي جميػػع أقوالػػو ولكػػف ذراري القتمػػة ( ع)فمػػا معناه؟قػػاؿ (1)تػػزر وازة وزر أخػػرى﴾

يرءػػوف أفعػػاؿ آبػػائيـ ويفتخػػروف بيػػا ومػػف رءػػي شػػيئًا كػػاف كمػػف أتػػاه ولػػو أف رجػػاًل قتػػؿ فػػي 
نّمػػا يقػػتميـ القػػا ئـ  المشػػرؽ فرءػػي قتمػػو رجػػؿ المدػػرب لكػػاف الراءػػي عنػػد ا شػػريؾ القاتػػؿ واا

 (.لرءاىـ بفعاؿ آبائيـ
 تطميف القموب ورد ظالمة المظموميف -3

إاّل عمػػى (ع)ال يقػػوـ القػػائـ(:))ع)عػػف ريبػػة الطوسػػي عػػف الصػػادؽ 54ص3وفػػي بيػػاف األئمػػة 
خوؼ شديد مف الناس وزالزؿ وفتف وبالل يصيب الناس و طاعوف قبؿ ذلؾ وسيؼ قاطع بػيف 

يػػنيـ وتدّيػػر فػػي حػػاليـ حتػػى يتمّنػػى المتمّنػػي العػػرب واخػػتالؼ شػػديد بػػيف النػػاس وتشػػّتت فػػي د
الموت صباحًا ومساًل مف عظيـ ما يرى مػف كمػب النػاس وأكػؿ بعءػيـ بعءػًا فخروجػو  يكػوف 
عند اليأس والقنوط مف أف يروا فرجًا فيا طوبى لمف أدركػو وكػاف مػف أنصػاره والويػؿ كػؿ الويػؿ 

 ((.لمف ناواه وخالفو أمره وكاف مف أعدائو
 (ع)ؿ اإلماـطائرات تق -4

ىؿ ينظروف إاّل أف يأتيُيـ ا في ُظمؿ مف ﴿(:تعالى)في تفسير قولو 3عف كتاب نور األنوار ج
لى ا ترجع األمور في الحديث المروي عف :قاؿ 210﴾ البقرة الدماـ والمالئكة وقءي األمر واا

ؿ العياشي لسمماف وأخباره بما يقع في أّمتو آخر الزماف قا(ص)ابف عباس في خطاب النبي
 عف    

 
 . 164/األنعاـ( 1)
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ينزؿ في سبع قباب مف نور وال يعمـ في ( ع)إّف القائـ):في تفسير ىذه ااية قاؿ( ع)الباقر 
كأني بقائـ أىؿ بيتي قد عال ())ص)أييا ىو حيف ينزؿ في ظير الكوفة فيذا حيف ينزؿ وعنو

 ((.رىا انحطت عميو مالئكة بدرفإذا نش(ص)نجفكـ فإذا عال فوؽ نجفكـ نشر راية رسوؿ ا
 :يحمؿ الراية -5

بمكة ( ع)ثـ يظير الميدي(:))ع)وفي كتاب الفتف عف اإلماـ الباقر135ص 3عف بياف األئمة 
وقميصو وسيفو وعالمات ونور وبياف فإذا صّمى ( ص)عند العشال ومعو راية الرسوؿ ا
ومقامكـ بيف يدي رّبكـ وقد أّكد  أذّكركـ ا أييا الناس:))لعشال نادى بأعمى صوتو يقوؿ

بو شيئًا وأف تحافظوا عمى طاعتو وطاعة  االحّجة وبعث األنبيال وأنزؿ  يأمركـ أف ال تشركو 
رسولو وأف تحيوا ما أحيا القرآف وتميتوا ما أماتو وتكونوا أعوانًا عمى اليدى ووزرًا عمى 

ّني أدعوكـ إلى ا ورسولو والعمؿ التقوى فإف الدنيا قد دنا فناؤىا وزواليا وأذنت بالوداع  واا
حيال السنة ماتة الباطؿ واا  .إل ..(( بكتابو واا

يأمر ا المالئكة (ع)إذا قاؿ القائـ))قاؿ(:ع)عف أبي الحسف الرءا:عف دالئؿ اإلمامة -6
مف  (ع)القائـبالسالـ عمى المؤمنيف والجموس معيـ في مجالسيـ،فإذا أراد واحد حاجة،أرسؿ 

فيقءي حاجتو ويرّده،ومف  (ع)القائـة مف يحممو،فيحممو الممؾ حتى يأتي بعض المالئك
المؤمنيف مف يسير في السحاب،ومنيـ مف يطير مع المالئكة،ومنيـ مف يمشي مع المالئكة 
مشيًا،ومنيـ مف يسبؽ المالئكة، ومنيـ مف يتحاكـ المالئكة إليو، والمؤمف أكـر عمى ا مف 

 ((.قاءيًا بيف مائة ألؼ مف المالئكة (ع)القائـ المالئكة،ومنيـ َمف يصّيره

دّؿ ىذا الخبر عمى ما يمنه ا بو المؤمنيف مف الكرامة في زمف : قاؿ(ع)وفي بياف األئمة
 :،وما أعّد ليـ مف احتراـ وفءيمة مف جيات متعددة(ع)القائـاإلماـ 
فوؽ (تعالى)،وأمر افبالسالـ عمى المؤمني المالئكة( تعالى)ىو أمر ا: األولى

في ذلؾ  ممؤمنيفاألوامر،فاألمر الصادر مف الممؾ العاّلـ بالتحية والسالـ،أمر باالحتراـ ل
 .الزماف،وتمؾ األياـ
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في مجالسيـ،وىذا مما  المؤمنيفبالدخوؿ والجموس مع  المالئكة( تعالى)أمر ا:الثانية
 (.ىتعال)باحتراميـ وكرامتيـ عمى ا(تعالى)يكشؼ عف أمر ا

،وأراد الوصوؿ (ع)القائـحمميـ إلى قءال حوائجيـ،فمف كانت عنده ميمة عند اإلماـ :الثالثة
،فيحممو الممؾ إلى المالئكةإليو،والتشّرؼ بحءرتو ومواجيتو،أرسؿ اإلماـ إليو مف يحممو مف 

 .،وبعد قءال ميمتو يرجعو إلى أىمو(ع)القائـاإلماـ 
لسحاب فإذا أرادوا السفر إلى مكاف بعيد،ركبوا السحاب وساروا ليـ ا( تعالى)أف يذّلؿ ا:الرابعة

 .إلى ذلؾ المكاف
أّف يمنحيـ درجة رفيعة،وييب ليـ قوة عظيمة،وقدرة عمى الطيراف في الجو،فيطيروف :الخامسة
 .حيثما يشاؤوف المالئكةومع 

كرا المالئكةأف تكوف :السادسة  .ماً مرافقيف ليـ،يمشوف معيـ مشيًا احترامًا ليـ واا
،ويتقدموا عمييـ،أو يسيروا بسرعة ال يدركوىـ،ويسبقوىـ في المالئكةأف يسبقوا :السابعة
 .السير
والظاىر أّف ىذه الفءيمة والكرامة لمعممال مف  المؤمنيفعند  المالئكةأف يتحاكـ :الثامنة

الشيعة،ألف العالـ ىو الذي يكوف لو لباقة،ألف يكوف قاءيًا أو حاكمًا يتحاكـ إليو 
 .،ويحكـ بيف مائة ألؼ منيـلمالئكةا

ّنما صار المؤمف أكـر مف :المالئكةوالمؤمف أكـر عمى ا مف :ثـ قاؿ ،وأفءؿ منيـ المالئكةواا
إّف :،ألنو قد رّمب عقمو عمى شيوتو،ألنو قد ورد في الحديث مما مءمونو(تعالى)عند ا

ب في اإلنساف عقاًل وشيوة،ورّكب في بال شيوة،وركّ  المالئكةرّكب عقاًل مجردًا في ( تعالى)ا
الحيواف شيوة بال عقؿ،فمف أطاع مف بني اإلنساف ورّمبو عمى شيوتو بإطاعتو 

،ومف أطاع شيوتو منيـ ورّمبيا عمى عقمو فيو أقؿ مف المالئكة،فيو أفءؿ مف (تعالى)ا
 .     الحيواف
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،وىذه الكرامة المالئكة مف فبترجيه جانب العقؿ عمى الشيوة، صار المؤمف أكـر عمى ا
،وظيور عدلو،ونوره بيف (ع)القائـواالحتراـ والفءيمة واإلكراـ،في زمف اإلماـ كميا ألجؿ قياـ 

 (.عميو وعمى آبائو أفءؿ التحية والسالـ)األناـ،
بإنشال مراكب،فتبنى أربعمائػة سػفينة (ع)ثـ يأمر الميدي:3ج361ص (ع)وفي بياف األئمة -7

 .في ساحؿ عكا
ويخػػرج الػػروـ فػػي مائػػة صػػميب،تحت كػػؿ صػػميب عشػػرة آالؼ،فيقيمػػوف عمػػى طرسػػوس،  -8

وطرسوس مدينة تقع في قيميقية،أو كيميكية،وىي منطقة في جنوب رربي تركيا ااسيوية عمػى 
فيفتحوف طرسػوس بأسػنة . ساحؿ المتوسط،مف مدنيا أدنو، وطرسوس،عرفت بأرمينيا الصدرى

فيقتػػؿ مػػف الػػروـ حتػػى يتديػػر مػػال البحػػر (ع)افييـ الميػػديويػػو  -أي بػػالقوة والسػػالح -الرمػػاح
وينػػزؿ . بالػدـ،وينيـز مػػف فػػي الػػروـ فيمحقػوا بأنطاكية،وأنطاكيػػة مدينػػة تقػػع عمػى نيػػر العاصػػي

،فيطمػػػب (ع)الميػػػديفيبعػػػث ممػػػؾ الػػػرـو يطمػػػب اليدنػػػة مػػػف .عمػػػى قبػػػة العّبػػػاس(ع)الميػػػدي
،أي ال  جال يخػر  منو الجزية،فيجيبو إلى ذلػؾ ويشػترط عميػو أنػو (ع)لميديا أحػد مػف بمػد الػرـو

وال ُيبقػػػػى فػػػػي بمػػػػد الػػػػرـو أسػػػػيرًا إاّل أخرجػػػػو، فيجيػػػػو ويقػػػػيـ . بفتنػػػػة وخػػػػالؼ وثػػػػورة ـيقػػػػو 
 .بأنطاكية سنة(ع)لميديا

بعد ذلؾ ومف تبعو مف المسمميف،ال يمروف عمػى حصػف بمػد الػرـو إاّل (ع)لميديثـ يسير ا -9
يا،ويقتػػػؿ مقاتميػػػو،حتى ينػػػزؿ عمػػػى القسػػػطنطينية فتتسػػػاقط حيطان( ال إلػػػو إال ا:)قػػػالوا عميػػػو

فيّكبػػػػروف عمييػػػػا تكبيرات،فينشػػػػػؼ خميجيػػػػا ويسػػػػػقط سػػػػورىا،فيقتموف فييػػػػػا ثالثمائػػػػة ألػػػػػؼ 
 .مقاتؿ،ويستخرج منيا الكنوز،ويقتسموف األمواؿ بالدرابيؿ

أتػى رحبػة الكوفػة فقػاؿ برجمػو ىكػذا،وأومأ  (ع)القػائـإذا قػاـ :قاؿ(ع)عف أبي جعفر الباقر -10
احفروا ىاىنا،فيحفروف فيستخرجوف اثني عشػر ألػؼ درع،وأثنػي عشػر :يده إلى موءع،ثـ قاؿب

ألػػؼ سػػيؼ، وأثنػػي عشػػر ألػػؼ بيءػػة،لكؿ بيءػػة وجػػو،ثـ يػػدعوف وأثنػػي عشػػر ألػػؼ رجػػؿ مػػف 
 .الموالي فيمبسيـ ذلؾ
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وعنػده نفػر مػف (ع)دخمػت عمػى أبػي عبػد ا:قػاؿ رف أبػي يعفػو عػفي كتاب بيػاف األئمػة  -11
حػدَّث قومػو بحػديث،لـ يحتممػوه (ع)إف موسػى:إلػى أف قػاؿ..،ريابف أبي يعفػو :فقاؿ ليأصحابو،

حػػػدَّث قومػػػو بحػػػديث،فمـ (ع)وألف عيسػػػى.عنػػػو،فخرجوا عميػػػو بمصػػػر،فقاتموه فقػػػاتميـ فقػػػتميـ
﴿ففمنػت طائفػٌة مػف :(عػّز وجػؿّ )ايحتمموه عنو،فخرجوا عميو فقاتموه فقاتميـ فقتميـ،وىو قوؿ 

،وأف 14/﴾ الصػؼآمنوا عمػى عػدوِّىـ فأصػبحوا ظػاىريفطائفٌة فأّيدنا الذيف  بني اسرائيَؿ،وكفرتْ 
يقػػـو منَّػػا أىػػؿ البيت،يحػػدثكـ بحػػديث ال تحتممونػػو،فتخرجوف عميػػو برميمػػة الدسػػكرة،  قػػائـأوؿ 

 .الخبر.فتقاتمونو فيقاتمكـ فيقتمكـ وىي آخر خارجة تكوف 

لبناف،فمعػػؿ ىػػؤالل الخػػوارج مػػف ىػػاتيف الرمميػػة اسػػـ لبمػػدتيف بمػػدة فػػي العراؽ،وبمػػدة فػػي :بيػػاف
فيقاتمونػػو فيقػػاتميـ فيقتميـ،وىػػؤالل مػػف  (ميػػو السػػالـع)القػػائـالبمػػدتيف يخرجػػوف عمػػى اإلمػػاـ 

المنػػافقيف، والفاسػػقيف،والكافريف،الذيف يكرىػػوف اإلمػػاـ،ويكرىوف قيامو،فمػػذا ال يعتنقػػوف مذىبػػو 
مػػنيـ فػػي زمػػف الديبة،الػػذي يػػرى مػػف الجعفريػػة،فإف ريػػر المتػػديف  المػػؤمنيفوطريقتػػو،بخالؼ 

،ورير متمسؾ بالديف،إذا قاـ إمامو وظير التحػؽ بػو،واعتنؽ مذىبػو،وكاف  ظاىرًا أنو رير ممتـز
،فػػإف االعتقػػاد باإلمامػػة (ع)ممتزمػػًا متدنيًا،وىػػذا كمػػو مػػف فءػػؿ االعتقػػاد باألئمػػة االثنػػي عشػػر
 .  ريؽ الباطؿ والءاللةجوىرة ثمينة تجمب صاحبيا إلى طرؽ الحؽ والعدالة،وتنّجيو مف ط

إذا قػاـ :قػاؿ(مييمػا السػالـع)عف أبيػو محمد بف جعفر الكتاب المبيف وريبة النعماني عف -12
عيػػدؾ كّفؾ،فػػإذا ورد عميػػؾ مػػا ال :أقػػاـ فػػي أقػػاليـ األرض،فػػي كػػؿ إقمػػيـ رجاًل،يقػػوؿ(ع)القػػائـ

إلػػػػى  ويبعػػػػث جنػػػػداً . تفيمػػػػو،وال تعػػػػرؼ القءػػػػال فيػػػػو،فانظر إلػػػػى كّفػػػػؾ واعمػػػػؿ بمػػػػا فييػػػػا
القسطنطينية،فإذا بمدوا إلى الخميهلل،كتبوا عمى أقداميـ شيئًا،ومشوا عمػى المال،فػإذا نظػر إلػييـ 

،يمشوف عمى المال،قالوا يمشػوف عمػى المػال، فكيػؼ ىػو؟ فيفتحػوف ليػـ :ىؤالل أصػحابو:الرـو
 . باب المدينة،فيدخمونيا فيحكموف فييا بما يريدوف
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وكػذلؾ أوَحينػا ﴿(:تعػالى)ألت أبا عبد ا عف قػوؿ اس:روى الكميني عف أبي بصير قاؿ -13
 ( 1.)﴾وال اإليماف الكتاب إليَؾ روحًا مف أمرنا ما كنَت تدري ما

يخبػػره ( ص)أعظػػـ مػػف جبرائيػػؿ وميكائيػػؿ كػػاف مػػع رسػػوؿ ا(تعػػالى)قػػاؿ خمػػؽ مػػف خمػػؽ ا
 ((.مف بعده(ع)ويسدده وىو مع األئمة
ـ ويخبػره عػف جميػع القػائويصػحب اإلمػاـ ..مػيف ممػؾ عظػيـإف الػروح األ:)قاؿ في بيػاف األئمػة

 (.فيخبره بالدائبات،والوقائع،والمسائؿ.. المسائؿ والوقائع واألمور 
،ونائبو،وحاجبػو وخازنػًا عمػى (ع)القػائـ،وقد مػّر أنػو الػوزير األيمػف لإلمػاـ (ع)وعيسى بف مريـ

 .أموالو
مػػػػف اّتشػػػػه الرجػػػػؿ بػػػػالثوب واإلزار :همتقّمػػػػدًا بػػػػذي الفقار،المّتشػػػػ (ص)النبػػػػي مّتشػػػػحًا ببػػػػرد

والكسال،وىو أف يدخؿ الكسال تحت أبطو األيمف،ويمقيو عمى منكبػو األيسػر،كما يفعمػو المحػـر 
حػيف يجمػس عمػى  (ع)القػائـفي الحهلل باإلزار،والبرد كسال مف الصػوؼ يمتحػؼ بػو،فالمعنى أفَّ 

 .يتقّمد سيؼ ذي الفقاربالكيفية المذكورة،و (ص)النبيعرش المممكة،يتشه أي يمبس عبالة 
مػف السػمال، وخػّص بػو أميػر (ع)،ونػزؿ بػو جبرائيػؿ(ص)رسػوؿ اذو الفقار اسـ سيؼ كػاف ل

سػّمي :وىو عنػدي قيػؿ:قاؿ( ع)وكانت حمقتو فءة،كذا في حديث عف اإلماـ الرءا(ع)المؤمنيف
 والمفقػر مػف السػيوؼ مػا فيػو خػروز. بذلؾ ألنو كانت فيو حفر صػدار حسػاف وخػروز مطمئنػة

 .،بعد ذلؾ،فقاتؿ بو دونو يوـ أحد(ع)عمياً (ص)فأعطاه رسوؿ ا. مطمئنة
سػػػتة أسػػػياؼ،وكاف ذو الفقػػػار منيػػػا،فيو مػػػف مواريػػػث (ع)وروي أّف بمقػػػيس أىػػػدت لسػػػميماف
 .(ع)القائـاألنبيال التي وصمت إلى اإلماـ 

خمفػو مدفػر  إفَّ صنمًا فػي الػيمف:،وقاؿ لو(ص)أتى النبي(ع)إّف جبرائيؿ:قاؿ(ع)وروي عف عميّ 
 :مف حديد،ابعث إليو فادفعو وخذ الحديد،قاؿ

 
 .52/الشورى( 1)
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فاستءرب منو ( ص)فدعاني فبعثني إليو فدفعت الصنـ،وأخذت الحديد،فجئت بو إلى رسوؿ ا
ذا الفقار،وأعطػػػػاني (ص)سػػػػيفيف، فسػػػػّمي أحػػػػدىما ذا الفقػػػػار،وااخر مخذـ،قتقّمػػػػد رسػػػػوؿ ا

فيػػذا السػػيؼ العظػػيـ الػػذي ىػػو مػػف مواريػػث األنبيال،يتقمػػده . الفقػػارمخػػذمًا،ثـ أعطػػاني بعػػد ذا 
 .(ع)القائـ

 :وتكّممو وبعض كرامتو( ع)وجو اإلماـ
ووجيو كدائرة القمر في ليالي كمالو،يخرج مف بيف ثناياه نور كػالبرؽ السػاطع،عمى رأسػو تػاج 

 .مف نور،راكب عمى أسد مف نور
والجماؿ والنػور والبيػال والكماؿ،بحيػث يكػوف وجيػو مف الييبة، (ع)مقائـىذه الجمؿ تحكي ما ل

مثػؿ دائػرة القمػػر فػي ليػالي تمامو،وكمالو،وعنػػد تكممػو يخػػرج مػف فمػو نػػور سػاطع،وبرؽ المػػع 
 –أي جػػالس  –بتػػاج مػػف نػػور المع،وىػػو راكػػب ( تعػػالى)يخطػػؼ أبصػػار الناظريف،قػػد تّوجػػو ا

نظار،وترىب األنفس،فمنظره رىيب عمى تمثاؿ يحممو أسد،فرؤية عرشو تبير العقوؿ،وتعجب األ 
 .وتصميمو عجيب رريب،وشكمو مييب

ويبػػرئ األكمػػة،واألبرص،ويحيي الموتى،ويميػػت األحيال،وىػػذه الكرامػػة الثابتػػة لعيسػػى بػػف  -14
،فإنػػو يػػؤتى باألكمػػو،وىو الػػذي يولػػد (ع)القػػائـالتػػي حكاىػػا القػػرآف الكريـ،ثابتػػة لإلمػػاـ (ع)مػػريـ

منو،فيػدعو ليػـ فيبرئيـ،فػاألعمى ( تعػالى)البرص،ونعػوذ بػا أعمى،واألبرص وىػو مػف بػو دال
 .يعود مبصرًا،واألبرص يعود صحيحًا معافاً 

فيصػػمى عنػػد قبػػر الميػػت،أو يػػدعو لميػػت بالحياة،فيخرجػػو مػػف قبػػره حّيػػًا بػػإذف :ويحيػػي المػػوتى 
ّما بدعوة بإعدامو وق(تعالى)ا  .تمو ليـ،ويميت األحيال إّما بدعائو،ألنو مستجاب الدعوة،واا
وتسػفر األرض لػو عػف كنوزىػا أي يظيػػر ا لػو مػا فػي بطػػف األرض،مػا كػاف مػف كنػػوز  -15

 .مخفّية مف الذىب،والفءة،والجواىر،وسائر المعادف
 (. ع)بالحكمة والعمـ،الذي منه بو آدـ( تعالى)أي منحو ا(:ع)حوى حكمة آدـ
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إليػو ودعػا لػو ونصػره،وأّيده فػي زمػف أي يفي بالعيػد والوعػد،لكؿ مػف أحسػف (:ع)ووفال إبراىيـ
 .  الديبة،وبعد ظيوره،فيجزيو باإلحساف،وينعـ عميو بأحسف الجزال،واإلكراـ،واالمتناف

 .أي يمنحو جماؿ يوسؼ ومحاسنو(:ع)وحسف يوسؼ
 .(ص)النبيمميحًا،حسنًا بييهلل المنظر،كما كاف ( تعالى)أي يجعمو ا(:ص)ومالحة محمد

مػف (ع)يمينػو فػي الحػروب وريرىا،وميكائيػؿ عػف شمالو،واسػرافيؿيسػير عػف (ع)وجبرائيػؿ -16
 .ورائو،يدفعوف عنو كؿ عدو لو مف الجف واألنس

 (.ص)وىذه الكرامة كانت ثابتة لمنبي األكـر:والدماـ مف فوؽ رأسو،يظممو
وفػػي كػػالـ عػػف وادي السػػالـ فػػي النجػػؼ األشػػرؼ الػػذي ىػػو مػػدفف األنبيػػال والرسػػؿ والعممػػال 

الػدِّيف،واألخيار والصػالحيف،وقد مػرَّ أفَّ فػي الػوادي قبػر نبػي ا ىػود،وقبر نبػي  األعالـ ورجاؿ
 (.ع)ا صاله

، يػدخموف الجنػة بديػر المػؤمنيفوفي الخبر أنَّو يحشػر مػف ىػذا الػوادي سػبعوف ألفػًا مػف  -17
فإنو يأتي النجؼ،لعمو يأتي إلى حػـر اإلمػاـ ( ص)،ورجعة النبي(ع)وعّند ظيور الحجة. حساب

فيمتقػي مػع . لمعبػادة(ع)في النجؼ،ألّف ىػذا الحػراـ يكػوف موءػعًا خاصػًا لخمػوات اإلمػاـ الحجػة
،ألّنو عمى موعد أف يأتي في الرجعة إليو في ىذا المقاـ الشريؼ،وفي (ع)المؤمنيفاإلماـ أمير 

 .ىذه العتبة المقدسة،والوعد والميعاد مف قبيؿ الدِّيف،يجب الوفال بو
 :ب بوإيماف أىؿ الكتا -18

عميػو )في األخبار عف إيماف أىؿ  مف الييود والنصػارى باإلسػالـ عنػد نػزوؿ عيسػى بػف مػريـ 
فػي سػورة النسػال آيػة ( تعػالى)قاؿ في مجمع البياف فػي تفسػير قولػو(:ع)القائـمع قياـ (السالـ
ْف مف أىؿ  إالَّ لُيؤِمَنفَّ  بو قبَؿ موتو القيامة يكوُف عمييـ شييدًا﴾وىو عيسى:159  ،(ع)﴿واا
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ينزؿ في آخر الزماف،فال يبقػى أحػد مػف أىػؿ  إاَّ يػؤمف بػو،حتى تكػوف المّمػة واحػدة،وىي مّمػة 
اؿ وتقع األمنة حتػى ترتػع األسػود مػع اإلبػؿ،والنمور مػع  اإلسالـ،وييمؾ في زمانو المسيه الدَّجَّ

يتػػوفى ثػػـ . البقر،والػػذئاب مػػع الدنـ،ويمعػػب الصػػبياف بالحّيات،ويمبػػث فػػي األرض أربعػػيف سػػنة
 .ويصّمي عميو المسمموف ويدفنونو

ْف مػف أىػِؿ ﴾إلػى (تعػالى)قاؿ في الكشاؼ في تفسير ىذه اايػة وىػو قولػو فػي سػورة النسػال﴿واا
 .آخر ااية

المراد مػف أىػؿ  ىػـ الييػود والنصػارى،الذيف ىػـ فػي زمػاف نزولػو مػف السػمال،وال ريػب أفَّ :قاؿ
 .(ع)القائـزماف نزولو عند قياـ 

ينػزؿ مػف السػمال فػي آخػر الزمػاف،فال يبقػى أحػد مػف أىػؿ  إالَّ يػؤمف (ع)عيسػى روي أفَّ :وقاؿ
أحػد مػف جميػع أىػؿ   ىبو،حتى تكوف المّمة واحدة،وىي مّمػة اإلسػالـ،ويجوز أف ُيػراد أنػو ال يبقػ

إالَّ ليػػػػؤمف بػػػػو،عمى أف يحػػػػييـ ا فػػػػي قبػػػػورىـ،في ذلػػػػؾ الزمػػػػاف،ويعمميـ نزولػػػػو مػػػػا أنػػػػزؿ 
 .ينفعيـ إيمانيـلو،ويؤمنوف بو حيف ال 

حدثني أبي،عف القاسـ بف محمد،عف سميماف بف داود المنقري،عف أبػي حمػزة عػف شػير :وقاؿ
أي يػا األميػر أيػة آيػػة :يػا شػير،آية فػي كتػاب ا قػد أعيتني،فقمػت:بػف حوشػب،قاؿ لػي الحجػاج

ْف مف أىؿ  إالَّ لُيؤِمَنفَّ  بو قبَؿ موتو﴾وا إني امر بال(:تعالى)ىي؟قولو ييودي والنصػراني ﴿واا
 .فيءرب عنقو،ثـ أرمقو بعيني،فما أراه يحرؾ شفتيو حتى يخمد

إف عيسى ينزؿ قبػؿ يػوـ القيامػة :كيؼ ىو؟قمت:قاؿ.أصمه ا األمير،ليس عمى ما أولت:فقمت
إلػػػػى الػػػػدنيا،فال يبقػػػػى أىػػػػؿ مّمػػػػة،ييودي وال ريػػػػره إالَّ آمػػػػف بػػػػو قبػػػػؿ موتو،ويصػػػػمي خمػػػػؼ 

بػف الحسػيف  محمد بػف عمػيا،ومف أيف جئت بو؟فقمت حّدثني بو أّنى لؾ ىذ:ويحؾ:الميدي،قاؿ
وفػي الػدر المنثػور قريػب  –وا جئػت بيػا مػف عػيف صػافية :فقػاؿ(. ع)بف عمي بف أبي طالب

 .منو
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 :303ص 3( ع)في كتاب بياف األئمة -19
 يفالمؤمنفالويؿ كّؿ الويؿ لمف أنكر إمامػة القػائـ ولػـ يعتػرؼ بػو وبمػا جػال بػو وىػو الػرؤوؼ بػ

. عمػى أعدائػو( تعالى)وينصره ا... الرحيـ بيـ المتحّنف المتفّءؿ بجميع وجوه اإلحساف إلييـ
 .مؤمنيفويشؼ صدور قوـ 

ويسػػػتدعي كبػػػار الييػػػود ورؤسػػػاؤىـ وعمماؤىـ،وأحبارىـ،وكبػػػار النصػػػارى ورؤسػػػاؤىـ :ثػػػـ قػػػاؿ
نػػػػػو ذو عمػػػػػـ وعمماؤىـ،ورىبػػػػانيـ وقساوسػػػػػتيـ،مف الػػػػدوؿ الشػػػػػرقية والدربيػػػػػة،مّمف يػػػػّدعي أ

فيحءػػر ىػػؤالل بػػيف يديػػو،وأماـ محكمػػة العدؿ،ويحءػػر التػػوراة الصػػحيحة،وىو كتػػاب .ومعرفػػة
ويحءػػػر الزبػػػور (ع)،ويحءػػػر األنجيػػػؿ الصػػػحيه،وىو كتػػػاب النبػػػي عيسػػػى(ع)النبػػػي موسػػػى

،وُيحءر الفرقاف وىو القرآف المفّسر المبّيف الذي فيػو تبيػاف (ع)الصحيه،وىو كتاب النبي داود
 .وىو قانوف ديف اإلسالـ(ص)تاب النبي محمدكؿ شيل،وىو ك
الفرقػاف المحكػـ الواجػب العمػؿ بػو،والقرآف جممػة ،ألف القػرآف فيػو آيػات محكمػات :وفي الحديث

 .ىف أـ  وأخر متشابيات
أي :والمػػراد مػػف المػػذاىب إّمػػا أىػػؿ المػػذاىب األربعػػة:ويحءػػر أىػػؿ اإلسػػالـ بجميػػع مػػذاىبيـ

ّما أىؿ الفرؽ اإلسالمية،وقد مرِّ آنفػًا أّف الفػرؽ .والشافعيالمذىب الحنفي،والمالكي،والحنبمي، واا
اإلسالمية تفترؽ عمػى ثػالث وسػبعيف فرقػة ومّمػة،لما رواه  فػي معػاني األخبػار بحػذؼ اإلسػناد 

سػػػيأتي عمػػػى أمتَّػػػي مػػػا أتػػػى عمػػػى بنػػػي (:ص)قػػػاؿ رسػػػوؿ ا: عػػػف عبػػػد ا بػػػف عمػػػر قػػػاؿ
وسػػبعيف مّمة،وسػتفترؽ أمتػػي عمػى ثػػالث وسػػبعيف  إسػرائيؿ،مثؿ بمثؿ،فػػإنيـ تفّرقػوا عمػػى اثنػيف

يػػػػا رسػػػػوؿ ا ومػػػػا تمػػػػؾ : قيػػػػؿ:قػػػػاؿ.مّمة،تزيػػػػد عمػػػػييـ واحػػػػدة،كّميا فػػػػي النػػػػار ريػػػػر واحػػػػدة
،أنػا وأىػؿ بيتػي:الواحدة؟قاؿ يحءػر جميػع رؤسػال  (ع)القػائـفمعػؿ اإلمػاـ . ىو نحف عميػو اليـو

معيـ،ويجػادليـ عمػى كػؿ كتػاب  ىؤالل الفرؽ مف أىؿ اإلسالـ،ومف سػائر الممػؿ والنحػؿ،فيحتهلل
بمفػػرده،أي تمال،فيحػػتهلل مػػع الييود،والنصػػارى،والمجوس،ومذاىب اإلسػػالـ عمػػى كتبيـ،ويطمػػب 
نيـ مػػػػا وصػػػػموا إلػػػػى   مػػػػنيـ تأويػػػػؿ مػػػػا جػػػػال فػػػػي كتػػػػبيـ،فمـ ييتػػػػدوا إليػػػػو،ويعرفيـ تأويمػػػػو،واا

 الييود،والنصارى،والمجوس،  
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ليػـ مطالبيػا وأحكاميػا،ويعرفيـ تبػديميا  يوءػهكنو حقيقتيا،وما فيموا معانييا،ومػا ورد فييا،و 
وتحريفيا،أي تحريؼ تمؾ الكتب السػماوية،ال القػرآف الكريـ،لمػا مػّر مػف القػرآف الكػريـ ال يمكػف 
ألحػػػد مػػػف المخمػػػوقيف تبديمو،وتديره،وتحريفػػػو،لما مػػػّر مػػػف إقامػػػة األدلػػػة عمػػػى ذلػػػؾ ومنيػػػا 

نػػا لػػو لحػػافظ(:تعػػالى)قولػػو نػػو لكتػػاٌب (تعػػالى)وقولػػو 9/الحجػػروف﴾ ﴿إّنػػا نحػػُف نزّلنػػا الػػذكر واا ﴿واا
 .41/42/ال يأتيِو الباطؿ مف بيف يديِو وال مف خمفِو تنزيٌؿ مف حكيـٍ حميٍد﴾فصمت*عزيٌز 
إّف المػػؤمف فػػي زمػػاف :يقػػوؿ(ع)سػػمعت أبػػا عبػػد ا:بإسػناده يرفعػػو إلػػى ابػػف مسػػكاف قػػاؿ -20

ي في المدرب يرى أخاه الػذي فػي ،وىو بالمشرؽ ليرى أخاه الذي في المدرب،وكذا الذ(ع)القائـ
 .المشرؽ

ىػػػػو وعيالػػػػو فػػػػي مسػػػػجد  (ع)القػػػػائـيسػػػػتقّر (:ع)وقػػػػاؿ الصػػػػادؽ:السػػػػّر المكنػػػػوف قػػػػاؿ -21
السيمة،ويوّسػػع الجػػاّدة حتػػى يجعميػػا سػػتيف ذراعػػًا،ويخّرب كػػؿ رزاونػػة وجنػػاح إلػػى الطريؽ،وكػػذا 

لحركػة،حتى يكػوف كػؿ يػوـ الميازيب والبيوت التػي تشػرع إلػى الجوار،ويػأمر ا الفمػؾ بإبطػال ا
مػػػػػف أيامػػػػػو،مقابؿ عشػػػػػرة مػػػػػف ىػػػػػذه األياـ،وييػػػػػدـ الكعبػػػػػة ويبنييػػػػػا عمػػػػػى أسػػػػػاس إبػػػػػراىيـ 

سماعيؿ ،ويصنعيما عمى ما كانػا عميػو فػي زمػف رسوؿ ا،وييدـ المسجد الحراـ،ومسجد (ع)واا
 ،ويرّد مقاـ إبراىيـ إلى موءعو األوؿ عف موءعو ااف،الذي وءعو فيو عمر،ويرفع(ص)النبي

 .  البدع ويقيـ السنف
 (ع)القائـاإلماـ 

 يوحي إليو وأنو كاشؼ كؿ عمـ مف العمـو
جعمػت فػداؾ (:ع)ألبػي جعفػرقمػت :الكتاب المبيف السفر الثاني منو عف أبي الجارود قاؿ  -22

يمسػي مػف أخػوؼ الناس،ويصػبه مػف أمػف النػاس،يوحى :قػاؿ. أخبرني عف صػاحب ىػذا األمػر
يػا أبػا الجػارود إنػو لػيس وحػي :يوحي إليو يا أبا جعفر؟قػاؿ:قمت:قاؿ.هإليو ىذا األمر ليمو ونيار 

 نبّوة،ولكنو يوحى
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لى النحؿ آؿ محمد ألكـر  قائـيا أبا الجرود إف . إليو كوحيو إلى مريـ بنت عمراف،وأـ موسى،واا
لى النحػػػؿ عػػػّز )اإف العمػػػـ بكتػػػاب :وقػػػاؿ.  عنػػػد ا مػػػف مػػػريـ بنػػػت عمػػػراف،وأـ موسػػػى،واا

ة نبيو لينبت في قمب ميدّينا كما ينبت الزرع عمى أحسف نباتػو،مف بقػي مػنكـ حتػى ،وسنّ (وجؿّ 
يػػػراه فميقػػػؿ حػػػيف يػػػراه السػػػالـ عمػػػػيكـ يػػػا أىػػػؿ بيػػػت الرحمػػػة والنبّوة،ومعػػػدف العمـ،وموءػػػػع 

 .الرسالة،السالـ عميؾ يا بقية ا في أرءو
 :ظاىر ىذا الخبر أّف الوحي عمى أقساـ:بياف
والػوحي . أوءه أفراده الذي يتبادر الػذىف إليػو عنػد إطػالؽ لفػظ الػوحي وىو:وحي النبّوة:األوؿ

فػي المدػة ىػو اإلشػػارة والكتابػة،والمكتوب والرسػالة،واإللياـ والكػالـ الخفػػي،وكمال مػا ألقيتػو إلػػى 
إلػػى أنبيائػػو بواسػػطة الممؾ،والظػػاىر أف (تعػػالى)ريػػرؾ،ثـ رمػػب اسػػتعماؿ الػػوحي فيمػػا يمقيػػو ا

خمسػػيف مرة،وعمػػى (ع)،ألنػػو نقػػؿ أنػػو نػػزؿ عمػػى إبػػراىيـ(ع)جبرائيػػؿي الممػػؾ المخػػتص بػػالوح
أربعػػة وعشػػريف ألػػؼ (ص)عشػػر مرات،وعمػػى محمػػد(ع)أربعمائػػة مرة،وعمػػى عيسػػى( ع)موسػػى

لقػػػال الػػػوحي إليو،تأخػػػذ النبػػػي(ص)مرة،وعنػػػد نزولػػػو عمػػػى النبػػػي مثػػػؿ حالػػػة الديبػػػاف (ص)واا
،وبعد أف يفيؽ وينتبو فيكمـ النػاس بمػا أنػزؿ إليػ و،وألقى فػي روعػو مػف قػرآف،أو خبػر،أو والنـو

 .عمـ،كما ُيستفاد ذلؾ مف بعض األخبار
اسػتخرج (ص)آؿ محمػد قػائـإذا قػاـ :قػاؿ(عميػو السػالـ)السر المكنوف عف اإلماـ الصادؽ -23

وفػػػػي نسػػػػخة يخػػػػرج مػػػػف ظيػػػػر الكوفػػػػة سػػػػبعة وثالثػػػػيف رجاًل،خمسػػػػة وعشػػػػريف مػػػػف قػػػػـو 
عة مف أصحاب الكيؼ،ويوشع بف نوف وصػي ،الذيف ييدوف بالحؽ،وبو يعدلوف،وسب(ع)موسى

موسػػػػػػػى،ومؤمف آؿ فرعوف،وسػػػػػػػمماف الفارسػػػػػػػي،وأبو دجانػػػػػػػة األنصػػػػػػػاري،والمقداد ومالػػػػػػػؾ 
 .األشتر،فيكونوا بيف يده أنصارًا وحكامًا مف جانبو

كػػأني أنظػػر إلػػػى :قػػاؿ( عميػػو السػػػالـ)المبػػيف لمسػػفر الثػػامف منػػو عػػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ  -24
الكوفػػة،كأف عمػػى رؤوسػػيـ الطير،قػػد ُؼاُلنيػػت أزوادىـ،وُخمقػػت وأصػػحابو فػػي نجػػؼ  (ع)القػػائـ

 ثيابيـ،قد أثَّر السجود بجباىيـ،ليوث بالنيار،
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رىبػاف بالميؿ،كػػأف قمػػوبيـ زبػػر الحديػد،ُيعطى الرجػػؿ مػػنيـ قػػوة أربعػيف رجػػاًل،ال يقتػػؿ أحػػدًا مػػنيـ 
﴿إفَّ فػػي ذلػػَؾ ايػػاٌت :بالتوّسػػـ فػػي كتابػػو العزيػػز بقولػػو( تعػػالى)كػػافرًا أو منافقًا،قػػد وصػػفيـ ا

 .75/لِممتوسِّميَف﴾الحجر
 (ع)القائـتشريع اإلماـ 

 :بعض األحكاـ
عمػى منبػر عميػو قبػال،فيخرج  القػائـكػأني ب:قاؿ(عميو السالـ)الوافي عف أبي جعفر الباقر -25

مػػف قبائػػػو كتابػػػًا مختومػػػًا بخػػػاتـ مػػػف ذىب،فيفءػػو فيقػػػرأه عمػػػى النػػػاس،فيجفموف عنػػػو إجفػػػاؿ 
ني ألعػرؼ الكػالـ النعـ،فمـ يب ؽ إالَّ النقبال،فيتكمـ بكالـ فال يمحقوف ممجػأ،حتى يرجعػوف إليػو،واا

 .الذي يتكمـ بو
لػو :قاؿ(عميو السالـ)بحذؼ اإلسناد عف المفّءؿ بف عمر عف أبي عبد ا :إكماؿ الديف -26

أخػذ ا بعدما أنكره كثير مف الناس،يرجع إلييـ شػابًا،فال يثبػت عميػو كػّؿ مػؤمف (ع)القائـخرج 
 .ميثاقو في الذر األوؿ

 .عمى منبر الكوفة(ع)القائـكأني أنظر إلى (:عميو السالـ)وقاؿ الصادؽ
 سدنة الحـر سراؽ الحـر

أمػا أّف قائمنػا لػو قػد قػاـ ألخػذ بنػي شػيبة :قػاؿ(عميػو السػالـ)العواـ عف أبي جعفر البػاقر -27
 .وقطع أيدييـ،وصمبيـ وقاؿ ىؤالل سرَّاؽ بيت ا

 :الوافي
ىػدـ المسػجد الحراـ،حتػى (ع)قػائـإذا قػاـ ال(:عميو السػالـ)قاؿ أبو عبد ا: عف أبي بصير قاؿ

ؿ المقػػاـ إلػػى الموءػػع الػػذي كػػاف فيػػو،وقطع أيػػدي بنػػي شػػيبة،وعمَّقيا  يػػرّده إلػػى أساسػػو،وحوَّ
 .بالكعبة،وكتب عمييا سرَّاؽ الكعبة

أوؿ مػػػا يظيػػػر :ويػػػؿ قػػػاؿفػػػي حػػػديث ط(عميػػػو السػػػالـ)وروى الصػػػدوؽ بإسػػػناده إلػػػى الصػػػادؽ
يقطػػػع أيػػػدي بنػػػي شػػػيبة،الذيف معيػػػـ مفػػػاتيه الكعبػػػة فػػػي ىػػػذه األعصػػػار، ويعمَّقيػػػا (ع)القػػػائـ

 .بالكعبة،وينادي عمييـ ىؤالل بني شيبة سرَّاؽ الكعبة
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،لمػا رمػاه (ع)جبرائيػؿويمبس ثوب إبػراىيـ الػذي أتػى بػو :عف الصدوؽ أيءًا قاؿ:قصة القميص
،الػػذي ألقػػوه عمػػى وجػػو (ع)و بػػردًا وسػػالمًا،وىو قمػػيص يوسػػؼنمػػرود فػػي النار،فصػػارت عميػػ

يعقوب،فارتدَّ بصيرًا،ويخرج وىو البس خاتـ سميماف،ومعو تابوت بنػي إسػرائيؿ،الذي فيػو جميػع 
مواريث األنبيال وآثارىـ،ولـ يبؽ كافر عمى وجو األرض،ولو أفَّ الكافر التجأ إلى صخرة،أو إلى 

ا كػافر عنػدي فػاقتموه،ومف عالماتػو أنػو لػيس لػو ظػؿ عمػى شجرة،لنادت الصخرة أو الشجرة ىػذ
األرض،ؼ مػػف مكػػة نػػادى مناديػػو بػػأف ال يحمػػؿ أحػػد مػػف العسػػكر طعامػػًا،وال ماًل،ومعػػو حجػػر 

فإذا وصؿ إلى المنزؿ نصبو،وانفجرت منو اثنتا عشرة عينًا،فيروى ويشػبع مػف شػرب (ع)موسى
ة مػال ولبف،فيكػوف ىػو الدػذال عػوض منيا،فإذا بمغ النجؼ وسكف فييا انفجر مػف تمػؾ الصػخر 

 .الطعاـ والشراب
 .أنو يخرج مف تمؾ الصخرة مال و طعاـ وشراب ليـ وعمؼ لدوابيـ:وفي رواية أخرى

فػي بػدو ظيوره،ىػو قطػع أيػدي  (ع)القػائـمف الحدود والعقوبػات التػي بيػا :قاؿ في بياف األئمة
ـ سدنة الكعبة،عمييـ شػي  أو بني شيبة،وبنو شيبة بطف مف قصّي مف قريش،مف العدنانية،ى

ىػـ سػدنة (عمػييـ السػالـ)زعيـ،وبيده مفتاح الكعبة،وىؤالل في ىذا العصػور وفػي عيػد األئمػة 
إف ىذا سيكوف مصير كؿ سدنة مقاـ مف مقامات األنبيال واألوليال الذيف يأخذوف :أقوؿ)الكعبة

ال والمعػوزيف وال عمػػى النػذور ومػا شػابو لممقػاـ فػال يصػرفونو فػػي خدمػة الوقػؼ وال عمػى الفقػر 
نمػا يأخػذونيا ىػـ ويثػروف بيػا أي ثػرال .مشاريع اإلسالمية التي ىػي مػورد الحقػوؽ الشػرعية واا

 .   وبيذه المءاميف أحاديث عديدة(ويبطروف ويتبذخوف ويفسقوف ويّدخروف
 :تباشير المحروميف -28
الػػػدوؿ الشػػػرقية ،لفػػػته (عميػػػو السػػػالـ)القػػػائـثػػػـ يسػػػير الجػػػيش اإلسالمي،وعسػػػكر اإلمػػػاـ :قػػػاؿ

 والدربية،وتطيير بالد الكفر والشرؾ مف الكفار،والمشركيف،
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فيءػػرب عمػػى أيػػدي ريػػر المحػػاربيف ,فيسػػتعمؿ الءػػرب والقتػػؿ معيػػـ,والمخػػالفيف,والمنػػافقيف 
ومخالؼ محارب ويرفع يػد , ومشرؾ،ومعاند ومنافؽ,فيقتؿ كؿ كافر,ويقتؿ المحاربيف منيـ,منيـ

ويسػػير مّتجيػػَااًل إلػػى بػػالد الدػػرب، فيصػػؿ إلػػى ,ة عػػف اإلمػػارة كػػؿ معػػارض لمشػػريعة اإلسػػالمي
 .القسطنطينية الكبرى
والبمدة تقع عمى الطرؼ ,وينزؿ عمى شاطئ البحر, بموائو( عميو السالـ)فيأتي اإلماـ القائـ 

ااخر مف البحر،فإذا أصبه أتى البحر ليتوءأ منو،لصالة الصبه،ويجؼ مال البحر،فيعبر 
قد فمؽ (تبارؾ وتعالى)أييا الناس اعبروا ىذا البحر،فإف ا:ادي بالعسكروين.البحر(ع)اإلماـ

 (.ع)لكـ البحر،كما فمؽ البحر لموسى وبني إسرائيؿ،فيعبر الجيش بأجمعو خمؼ اإلماـ
ثـ يكبروف .تكبيرة ارتهللَّ منيا تمؾ األسوار(تعالى)فإذا وصموا إلى قرب تمؾ البمدة،ّكبروا ا

فإذا َكبروا الثالثة دخموا إلى البمدة واحتموىا احتالاًل .وثالثة مرة ثانية( تعالى)ا
 .عسكريًا،وسيطروا عمييا سيطرة كاممة

يبقى فييا سنة كاممة،يبني فييا المساجد،ويجمع الدنائـ،ويأخذ  (ع)القائـثـ إف اإلماـ 
نو األسرى،فيقسميا عمى المسمميف،وحينئذ يأتي الخبر،ويسمع ندال،ويصيه صائه،والظاىر أ

 .الراديو والتمفزيوف،وأفَّ الدجاؿ قد خرج،ودخؿ الشاـ
إذا قاـ أي -وحينئذ: عف العواـ عف عمي بف عتبة،عف أبيو في حديث مءمر قاؿ فيو -29
تظير األرض كنوزىا،وتبدي بركاتيا،وال يجد الرجؿ منكـ يومئذ موءعًا لصدقتو،وال  -(ع)قائـال

 .المؤمنيفلبّره لشموؿ الدنى جميع 
يكوف الميدي مف أمتي تتنعـ أمتي :أنو قاؿ(ص)وافي عف أبي سعيد الخدري،عف النبيوفي ال

في زمانو نعيمًا لـ يتنعموا مثمو قط،البر والفاجر،يرسؿ السمال عمييـ مدرارًا،وال تّدخر األرض 
 .شيئًا مف نباتيا

أفَّ حتػى لػو  (ع)القػائـتسػتدني الشػيعة فػي زمػف :قػاؿ(ع)وروى الصدوؽ بإسػناده إلػى الصػادؽ
اإلنسػػػاف وءػػػع زكػػػاة مالػػػو عمػػػى عاتقو،يحممػػػو ليطمػػػب الفقيػػػر لػػػـ يجػػػده،وال يقبػػػؿ مػػػف أىػػػؿ  
 الجزيػػػػػػػػػػػػػػػػػة،وال يقبػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػف أحػػػػػػػػػػػػػػػػػد دينػػػػػػػػػػػػػػػػػًا سػػػػػػػػػػػػػػػػػوى اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا
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( 1)فػػي اايػػة﴿ومف يبتػػغ ريػػر اإلسػػالـ دينػػًا فمػػف يقبػػؿ منػػو وىػػو فػػي ااخػػرة مػػف الخاسػػريف﴾ 
 .ويبني في ظير الكوفة مسجدًا ويعمؽ عميو ألؼ باب

مف ظير الكوفة (تعالى)ودخؿ الكوفة،بعث ا القائـإذا ظير (:ع)أبي جعفر الباقروعف  -30
سبعيف ألؼ صديؽ،فيكونوف في أصحابو وأنصاره،وُيعطي الناس عطايا مرتيف في 

السنة،ويرزقيـ في الشير رزقيف،ويسوى بيف الناس حتى ال ترى محتاجًا إلى الزكاة ويجيل 
المحاويهلل مف شيعتو،فال يقبمونيا،فيصرونيا ويدوروف في أصحاب الزكاة بزكاتيـ إلى 

وتجتمع :دورىـ،فيخرجوف إلييـ فيقولوف ال حاجة لنا في دراىمكـ وساؽ الحديث إلى أف قاؿ
تعالوا إلى ما قطعتـ فيو :إليو أمواؿ أىؿ الدنيا كميا مف بطف األرض وظيرىا،فيقاؿ لمناس

 .المحاـر فيعطي عطال لـ يعط أحد قبمو األرحاـ،وسفكتـ فيو الدـ الحراـ،وركبتـ فيو
بعد (ع)القائـثـ بعد ذلؾ،أي أفَّ :في بعض خطبو (ع)أمير المؤمنيفقاؿ :السر المكتـو -31

ظيوره يقيـ الرايات،ويظير المعجزات،ويسير نحو الكوفة،وينزؿ عمى سرير النبي 
صا موسى،وجميسو ،ويعمؽ الطير عمى رأسو،ويتختـ بخاتمو األعظـ فيو وبيمينو ع(ع)سميماف

 (.ع)الروح األميف وعيسى بف مريـ
 (ع)القائـفي األخبار عف نصر 

 المالئكةبأصناؼ 
كأني (:ع)عبد ا وأبقاؿ : عف دالئؿ اإلمامة بإسناده إلى أباف بف تدمب الكمبي قاؿ -32

، وىي المدمبة،عودىا مف (ص)رسوؿ اثـ ينشر راية :بالقائـ عمى ظير النجؼ إلى أف قاؿ
مديبة ىي أـ :قمت:قاؿ. د ررس ا،وسائرىا مف نصر ا،ال ييوي بيا إلى شيل إاّل أىمكوعم

ذا نشرىا أءال ليا مابيف المشرؽ والمدرب،ووءع (ع)جبرائيؿبؿ يأتي بيا :يؤتى بيا؟قاؿ ،واا
 ا يده عمى

 
 .85/ آؿ عمراف( 1) 
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د،وأعطي قوة أربعيف رجاًل،فال رؤوس العباد،فال يبقى مؤمف إاّل صار قمبو أشد مف زبر الحدي
يبقى ميِّت إاّل دخمت عميو تمؾ الفرحة في قبره حتى يتزاوروف في قبورىـ،ويتباشروف بخروج  

كؿ ىؤالل :قاؿ. ،فييبط مع الراية إليو ثالثة عشر ألؼ ممؾ، وثالثمائة وثالثة عشر ممكاً القائـ
 .نوا مع نوح في السفينة،الذيف كا(ع)القائـنعـ،كميـ ينتظروف قياـ (:ع)مالئكة؟قاؿ

 وقميصو ووادي السالـ القائـمنبر 
، ونحف (ع)عبد ا يأبكنت مع :في دالئؿ اإلمامة بإسناده إلى فرات بف أحنؼ قاؿ  -33

يا سيدي ما ىذه :فقمت. ،فمّما صار إلى الثوية نزؿ فصمي ركعتيف(ع)أمير المؤمنيفنريد زيارة 
 (.الحديث.)،أحببت أف أشكر ا في ىذا الموءع(ع)القائـىذا موءع منبر :الصالة؟ قاؿ

( عميو الرحمة)الّثوية معروفة،ىي موءع قبر كميؿ بف زياد : وتوءيحو في بياف األئمة قائالً  
،وىي بقرب مسجد الحنَّانة في النجؼ األشرؼ،وقد بني (ع)أمير المؤمنيفوبعض أصحاب 

لسعد،وحي الحسيف وريرىا،وقد بني فييا،وما حوليا أحيال متعددة مثؿ حي الحنَّانة،وحي ا
،فيرقى (ع)القائـصحف كبير لمرقد كميؿ بف زياد،ولعؿ الصحف الكبير،يكوف موءع منبر 

المنبر في ىذا الصحف إللقال الخطب،ونشر األحكاـ اإلسالمية،والعمـو الرباّنية،واألسرار 
 .فيو المؤمنيفالرحمانية،ويكوف مجتمع 

ي أبي منو عف ريبة النعماني،عف يعقوب بف شعيب، عف قاؿ الكتاب المبيف السفر الثان -34
بمي،فدعا بقمطر،ففتحو : الذي يقـو فيو؟ فقمت(ع)القائـأال أريؾ قميص :انو قاؿ(ع)عبد ا

( ص)ىذا قميص رسوؿ ا:وأخرج منو قميص كرابيس فنشره،فإذا في كّمو األيسر دـ،فقاؿ
فقّبمت الدـ،ووءعتو عمى وجيي،ثـ (ع)لقائـاالذي كاف عميو يـو ءربت رباعيتو،وفيو يقوـ 

 . ورفعو عبد ا وأبطواه 
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أما أفَّ ذا القرنيف قد خيِّر :قاؿ(ع)محمد الباقر العوالـ عف اإلماـ:الكوف مع ذي القرنيف -35
ما كاف فيو :وما الصعب؟قاؿ:قمت:قيؿ. السحابيف،فاختار الذلوؿ وادَّخر لصاحبكـ الصعب

ـ يركبو،أما أنو سيركب السحاب ويرقي في األسباب أسباب رعد،وصاعقة،وبرؽ،فصاحبك
 .السموات السبع،واألرءيف السبع،خمس عواـ واثنتاف خراب

إف ا خّير ذا (:ع)بحذؼ اإلسناد قاؿ أبو عبد ا 2وعف بصائر الدرجات الجزال  -36
،ولو اختار القرنيف السحابيف الذلوؿ والصعب،فاختار الذلوؿ،وىو ما ليس فيو برؽ، وال رعد

 .(ع)مقائـالصعب لـ يكف لو ذلؾ،ألف ا اّدخره ل
إلى (ص)في حديث اإلسرال بالنبي (ع)الكتاب المبيف السفر الثاني منو عف الصادؽ -37

،وأراه أنوار األئمة األثني عشر،في كؿ نور سطر أخءر (تعالى)السمال،وبعد أف كّممو ا
فقاؿ . بي طالب وآخرىـ ميدي أمتوعميو اسـ وصّي مف أوصيائو أوليـ عمي بف أ

يا محمد ىؤالل :يا رب ىؤالل أوصيائي بعدي؟فنوديت(:ص)النبي
أوليائي،وأحبائي،وأصفيائي،وحججي بعدؾ عمى بريتي؟وىـ أوصياؤؾ وخمفائؾ،وخير خمقي 
بعدؾ،وعزتي وجاللي ألظيرف بيـ ديني،وألعميف بيـ كممتي ،وألطيرفَّ األرض بفخرىـ مف 

و مشارؽ األرض ومداربيا، وألسخرفَّ لو الرياح،وألذلمّف لو السحاب أعدائي،وألممكنَّ 
الصعاب،وألرقينَّو في األسباب،وألنصرنو بجندي،وألمدّنو بمالئكتي،حتى يعمف دعوتي،ويجمع 

 .الخمؽ عمى توحيدي،ثـ ألديمفَّ ممكو،وألداولفَّ األياـ بيف أوليائي إلى يوـ القيامة
ذا عاىة ُبرئ مف تمؾ العاىة،أو كاف ذا ءعؼ أعطاه ا إف كؿ مف أدرؾ زمانو وكاف -38

كقطعة،وكسنداف مف حديد،ويعطي الرجؿ قوة أربعيف رجاًل  المؤمنيفقوة عظيمة،وجعؿ قموب 
 .،كالماكنة التي تعطي قوة ما تعادؿ أربعيف ماكنة

حّكامًا في األرض،وسنامًا في الناس،أي يجعميـ أعالي  المؤمنيفويجعؿ اإلماـ  -39
لناس،ويرفع رؤوسيـ فوؽ الناس عاليًا،ألف السناـ مف الشيل ىو العالي والمرتفع،ولذلؾ ا

 . أعمى الناس رفعة وأسماىـ درجة فوالمؤمنسّمي سناـ البعير سنامًا،فيكوف 
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في (ع) أمير المؤمنيفقاؿ (ع)وفيو عف الخصاؿ عف أبي جعفر،عف أبيو،عف آبائو -40
بنا يختـ،وبنا يمحو ا ما يشال،وبنا يثبت ،وبنا يدفع ا بنا يفته ا،و :حديث األربعمائة

الزماف الَكِمب،وبنا ينزؿ الديث،فال يدرّنكـ با الدرور،وما أنزلت السمال مف قطرة مف مال منذ 
،ولو قد قاـ قائمنا ألنزلت السمال قطرىا،وألخرجت األرض نباتيا،ولذىبت (عّز وجؿّ )احبسو 

اد، واصطمحت السباع والبيائـ،حتى تمشي المرأة مف العراؽ إلى الشحنال مف قموب العب
 .الشاـ،ال تءع قدميا إاّل عمى النبات،وعمى رأسيا زينتيا،ال يييجيا سبع وال تخافو

يكوف لممؤمف مف قوة ما لو أراد (ع)القائـإذا قاـ (:ع)وعف الصدوؽ بإسناده إلى الصادؽ -41
ى سباع األرض،وسباع اليوال،وتفتخر بقاع األرض قمع جبؿ حديد لقمعو،ويطيعيـ كؿ شيل حت
مشى عمييا،ويدفع ا عنيـ  القائـبعءيا عمى بعض،بأف واحدًا مف أصحاب 

الءعؼ،والكسؿ،والبالل،واألمراض،وتنزؿ أمطار السموات بالبركات،التي منعت منذ رصبوا 
يرعى الذئب ،ويرتفع الحقد والبدءال مف بيف المخموقات،حتى (ع)أمير المؤمنيفخالفة 

والشاة،والسبع والبقر،وحتى إفَّ المرأة تخرج  وحدىا مف العراؽ إلى الشاـ،وال تءع رجميا إالَّ 
 (.الحديث)عمى الورد و األزىار،مع أنيا البسة حمَّييا،وال يءّرىا سارؽ وال سبع

 :اإلماـ تظمّمو الدمامة وتطوى لو األرض وألصحابو
يخرج الميدي (: ))صمى ا عميو وآلو)قاؿ رسوؿ ا: الوافي عف عبد ا بف عمر قاؿ -42

 ((.ىذا الميدّي خميفة ا فّاتبعوه:وعمى رأسو رمامة،فييا مناٍد ينادي
 .فّاتبعوه( ع)ىذا الميديّ :وعمى ممؾ ينادي.وفي رواية أخرى

فػي آخػر الزمػاف،عمى رأسػو رمامػة تظّمػو (ع)القػائـيظيػر :كشؼ الدمة في حديث قاؿ في آخػره
 ((.    ىذا الميدي)):الشمس،تدور معو حيثما دار،وينادي بصوت فصيهمف 
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أينما يتوّجو ظّممو  (ع)القائـإفَّ (:عميو السالـ)عف الصدوؽ بإسناده إلى الصادؽ 
ىذا ميدّي آؿ محمد،يما األرض قسطًا وعداًل،كما :السحاب،وينطؽ السحاب بمساف فصيه

 .ابوُممئت ظممًا وجورًا،وتطوى األرض لو وألصح
والمراد مف أىؿ الفتوى في الديف ىـ :وينتقـ مف أىؿ الفتوى في الديف لما ال يعمموف -43

ورفع الخصومات في . الحكاـ والقءاة مف العامة،المتصّديف لمفتوى مع أنيـ ليسوا أىاًل ليا
المحاكـ الشرعية،فإنيـ يفتوف برأييـ مف دوف استناد إلى الكتاب والسنة،وبدوف 

فتعسًا ليـ وألتباعيـ،أكاف الديف ناقصًا :حيث قاؿ(ع)ولذا ذّميـ اإلماـ. رىافحجة،ودليؿ،وب
وفي ىاتيف الجممتيف إشارة إلى أفَّ المراد مف أىؿ الفتوى في . فتّمموه،أـ كاف بو عوج فقّوموه

الديف ىـ القءاة في المحاكـ الشرعية،التي شرع فييا قوانيف مستحدثة وأحكامًا مبتدعة،رير 
بؿ أنيـ أرادوا .الكتاب والسنة،بؿ ىي مخالفة ليما،ولـ يكف بو عوج حتى يقّوموهموجودة في 

 .فيما أمرىـ بطاعتو،فيـ في أسفؿ درؾ مف الجحيـ(تعالى)الخالؼ لمشرع المقدس،وعصوا ا
 استدنال الناس عف ءول الشمس والقمر

 (ع)القائـفي زمف 
استنزؿ  (ع)القائـإذا قاـ : قاؿ(ع)عبد ا يأبعف الكتاب المبيف السفر الثاني عف  -44

أحي :ثـ يقوؿ لو.  المؤمف الطير مف اليوال،فيذبحو،ويشويو،ويأكؿ لحمو،وال يكسر عظمو
ويكوف ءول البالد ونورىا،وال . وكذلؾ الظبال مف الصحارى.،فيحيى ويطير(تعالى)بإذف ا

،وال فساد أصاًل،ألف يحتاجوف إلى شمس وقمر،وال يكوف عمى وجو األرض مؤذ،وال شّر،وال سـّ 
الدعوة سماوية ليست بأرءية، وال يكوف لمشيطاف فييا وسوسة،وال عمؿ،وال حسد،وال شيل 
مف الفساد،وال تشوؾ األرض،وال الشجرة،وتبقى الزروع قائمة كمما أخذ منيا شيل نبت مف 

فَّ الرجؿ ليكسوا ابنو الثوب فيطوؿ معو كمما طاؿ،ويتموف عميو أّي لوف  وقتو،وعاد كحالو،واا
 ولو أفَّ الرجؿ الكافر دخؿ حجر . أحب وشال
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ءّب أو توارى خمؼ مدرة،أو حجرة،أو شجرة ألنطؽ ا ذلؾ الشيل الذي يتوارى فيو حتى 
 .إلي إلي يا مسمـ فإف خمفي كافر:يقوؿ
 :أنو يمعف إبميس في الكتاب المبيف السفر الثاني منو في باب تسمية إبميس -45

معنى الرجيـ التي ىي مف صفات الشيطاف،انو :قاؿ(ع)بف محمد الياديعف أبي الحسف عمي 
مرجـو بالمعف،مطرود مف مواءع الخير،ال يذكره مؤمف إاّل لعنو،وأفَّ في عمـ ا لسابؽ أنو 

 .،ال يبقى مؤمف في زمانو إالَّ رجمو بالحجارة ،كما كاف قبؿ ذلؾ مرجومًا بالمعف(ع)القائـخرج 
 (:ع)ماـمع اإل المالئكةإعداد 

كأني  أنظر (:ع)عبد ا وأبقاؿ : إكماؿ الديف بحذؼ اإلسناد عف أباف بف تدمب قاؿ -46
انحط عميو ثالثة عشر ألؼ ممؾ (ص)إلى أف قاؿ فإذا نشر راية رسوؿ ا( عميو السالـ)القائـ

كانوا ،وىـ الذيف كانوا مع نوح في السفينة،والذيف (ع)القائـوثالثة عشر ممكًا كميـ ينتظروف 
حيف رفع،وأربعة آالؼ (ع)مع إبراىيـ الخميؿ،حيث أُلقى في النار،والذيف كانوا مع عيسى

مسّوميف مردفيف،وثالثمائة ألؼ وثالثة  عشر ممكًا يـو بدر، وأربعة آالؼ ممؾ الذيف 
،فمـ يؤذف ليـ،فصعدوا إلى االستنذاف،وىبطوا (ع)ىبطوا،يريدوف القتاؿ مع الحسيف بف عمي

إلى يوـ القيامة،وما بيف قبر (ع)،فيـ شعث ربر يبكوف عند قبر الحسيف(ع)سيفوقد قتؿ الح
 .المالئكةالحسيف إلى السمال مختمؼ 

 :مف الكرامة في دولتو وفي زمانو(ع)القائـولإلماـ  ممؤمنيفل(تعالى)في األخبار عّما أعّد ا
فقاؿ لو،ما بمغ مف  (ع)جال رجؿ إلى أبي عبد ا:مدينة المعاجز عف داود الرقي قاؿ -47

عميو )بحر ما ىذا تحتو شيل؟ قاؿ أبو عبد ا:فقاؿ الرجؿ. ما بمغ مف سؤالكـ:كالمكـ؟قاؿ
بؿ رأي العيف،ألف األذف قد : نعـ رأي عيف أحب إليؾ،أـ سمع األذف؟ فقاؿ الرجؿ(:السالـ

 تسمع ما ال تدري،وما ال 
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ثـ انطمؽ حتى أتي شاطئ تعرؼ،وما ترى العيف يشيد بو القمب،فأخذ بيد الرجؿ،
أييا العبد المطيع لربو،أظير ما فيؾ،فانفمؽ عف آخر ما فيو،وظير مال أشّد :البحر،فقاؿ

يا أبا :فقاؿ لو. بياءًا مف المبف،وأحمى مف العسؿ،وأطيب مف رائحة المسؾ،وألّذ مف الزنجبيؿ
القائـ وأصحابو نفذ  متى؟قاؿ إذا قاـ: قاؿ. وأصحابو مقائـل:عبد ا جعمت فداؾ،لمف ىذا؟قاؿ

بالدعال،حتى يبعث ا ليـ  فوالمؤمنالمال الذي عمى وجو األرض،حتى ال يوجد مال،فيءهلل 
ثـ رفع رأسو،فرأى في اليوال خياًل :قاؿ.ىذا المال فيشربونو،وىو محّرـ عمى مف خالفيـ

 (ع)ائـالقىذه خيؿ :يا أبا عبد ا ما ىذه الخيؿ؟فقاؿ: فقاؿ. مسرجة ممجمة وليا أجنحة
إف كنت مف أنصاره فاشرب مف ىذا (:ع)أنا أركب شيئًا منيا؟قاؿ:قاؿ الرجؿ. وأصحابو

ف كنت مف شيعتو فاركب  .المال،واا
 ولبسو وأعمالو(ع)نزوؿ المسيه

عف حمية األبرار في كتاب عمر بف إبراىيـ عف  123في بياف األئمة ص -48
وىما ثوباف أصفراف –بيف ميروديف ينزؿ عيسى بف مريـ عند انفجار الصبه ما:قاؿ(ص)النبي

مف الزعفراف أبيض الجسـ أصيب الرأس أفرؽ الشعر كأف رأسو يقطر دىنًا يبده حربة يكسر 
ويمشي خمفو أىؿ الكيؼ ألنيـ (ع)القائـالصميب ويقتؿ الخنزير وييمؾ الدجاؿ ويقبض أمواؿ 

 (ع)القائـير األيمف كانوا مصدقيف بنبوتو في زماف حياتيـ فيقّدسونو في رجعتيـ وىو الوز 
وحاجبو ونائبو ويبسط ا سبحانو في المشرؽ والمدرب األمف حتى يرتع األسد مع الدنـ 

 .والنمر مع البقر
إاّل إّف  خميفة يخرج وقد امتات األرض جورًا (:قاؿ 366عف الفتوحات المكية ص  -49

واحد لطوؿ ا ذلؾ اليـو حتى يمي وظممًا فيممؤىا قسطًا وعداًل ولو لـ يبؽ مف الدنيا إاّل يـو 
رسوؿ وآلو مف ولد فاطمة يواطئ اسمو اسـ (ص)رسوؿ اىذا الخميفة مف عترة 

في الخمؽ وىو أجمى الجبية أقنى األنؼ  رسوؿ ايبايع بيف الركف والمقاـ يشبو (ص)ا
قءية يأتيو أسعد الناس بو أىؿ الكوفة يقسـ الماؿ بالسوية ويعدؿ في الرعية ويفصؿ في ال

 الرجؿ فيقوؿ لو الميدي أعطني وبيف يديو الماؿ فيحثي لو في ثوبو ما استطاع أف يحممو 
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يمسي الرجؿ في زمانو (ما ال يزغ بالقرآف)يخرج عمى فترة مف الديف يزغ ا بو أي يصمه بو
جاىاًل بخياًل جبانًا فيصبه أعمـ الناس،أكـر الناس،أشجع الناس، يمشي النصر بيف 

،ال يخطي إاّل (ص)يقفوا أثر رسوؿ ا. و،يعيش خمسًا،أو سبعًا،أو تسعًا أي بعد الثالثمائةيدي
ولو ممؾ يسدده،مف حيث ال يراه يحمؿ الكؿ،ويقّوي الءعيؼ في الحؽ،ويقري الءيؼ،ويعيف 
عمى نوائب الدىر،يفعؿ ما يقوؿ،ويقوؿ ما يعمـ،ويعمـ ما يشيد يصمحو ا في ليمتو،يفته 

لرومية بالتكبير في سبعيف ألفًا مف المسمميف،مف ولد إسحاؽ،يشيد الممحمة العظمى المدينة ا
مأدبة  بمرج عكا،يبيد الظمـ وأىمو،يقيـ الديف،وينف  الروح في اإلسالـ،ويعّز اإلسالـ بو بعد 
ذّلو،ويحيي الموتى بعد موتيـ،يءع الجزية،ويدعو إلى ا بالسيؼ،فمف أبى قتؿ، ومف نازعو 

يفرح بو عامة المسمميف أكثر مف خواّصيـ،يبايعو العارفوف با مف أىؿ :لى أف قاؿخذؿ،إ
الحقائؽ عف ظيور،وكشؼ،وتعريؼ إليي،لو رجاؿ إلييوف ،يقيموف دعوتو وينصرونو،ىـ 

 (.تعالى)الوزرال،يحمموف أثقاؿ المممكة،ويعينونو عمى ما قّمده ا 
قائـ أىؿ بيتي،مف ذي عاىة برئ ومف ذي  مف أدرؾ:قاؿ(ع)أبي جعفر الباقرعف :العوالـ

 .ءعؼ قوي
يخرج قءيب مف جذع :) قاؿ 11اشعيا النبي االصحاح (العيد القديـ)في كتاب التوراة -50

ياسيف وينبت فرع مف أصولو تحؿ عميو روح الفيـ وروح الحكمة ال يحكـ بحسب سمع أذنيو 
ف األمانة منطقي  ةة متينة والشجاعة منطقية حقوقيوال بحسب نظر عينيو بؿ بإلياـ رباني واا

يعيش الذئب مع الخروؼ والنمر مع الجدي والبقر مع األسد واألسد  القائـوفي دولة ياسيف 
ف أصؿ ياسيف  كالبقر يأكؿ نبتًا ويءع الفطيـ يده في فـ األفعواف ويءع يده في سرب الصؿ واا

خافة ا لو،وتظير لو راية لمشعوب يكوف محمو مجدًا واألرض تمتمىل بالمحبة وم القائـ
،أـ في بحر،وىو الذي تبدو  جميع كنوز العالـ، سوال كانت في سيؿ،أـ في جبؿ،أـ في برَّ

ويعمو اسمو في تمؾ البمدة المكّرمة  –أي في مكة المعظمة  –أموره،ويظير في بيت ا 
 . بالتاري  المذكور في األبيات
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 :األىراـ ويخرج منيا الكنوزييدـ (ع)إف اإلماـ:مشكمة األىراـ وكنوزىا -51
ولعّؿ ىؤالل المموؾ الظممة الذيف حكموا مصر في القروف الماءية،وحكموا العالـ إنما لـ 

يتعرءوا ليدـ األىراـ،لعمو مف جية إنيـ فيموا ىذا المعنى،ورأوا ىذا األثر الءار،وخوفًا عمى 
الَّ فإنيـ يقتموف أنفسيـ عم ى جمع األمواؿ،ويحارب بعءيـ زواؿ ممالكيـ كفوا عنيا أيدييـ،واا

ااخر عمى الدنيا،ويرموف بحياة ااالؼ في اليالؾ والدمار ال ألجؿ عّفتيـ أو محافظتيـ عمى 
ااثار،بؿ إنما ىو لخوفيـ عمى أنفسيـ،وعمى ممالكيـ مف الزواؿ،والدمار،ألنيـ عرفوا أفَّ 

 .التنقيب فييا موجب لذىاب دوليـ وىالكيـ
قؿ لمف يأتي بعدنا ييدمنا في ستمائة عاـ، واليدـ أيسر :)ر وكتب فيياوقد بناىا في ستة أشي

 (.مف البنال،وكسوناىا الديباج فميكسيا الحصر،والحصر أيسر مف الديباج
 :وفي كتاب بياف األئمة ىذا التوءيه قاؿ

مادة صمبة قوية،تتصمب وتتكمس كالصخر بعد بنائيا، وفرشيا في :الديباج كاألسمنت:بياف
د تعرض جماعة مف المموؾ ليدـ ىذه األىراـ،إاّل أف كؿ مف تعرض ليدميا قصر األرض،وق

عمره وىمؾ،وزالت مممكتو،وانقطعت دولتو،وىذا أمر مجّرب،قد مّرت عميو التجربة،وثبت 
بالوجداف،وشاىد العياف،كما حّدث بو التاري ،فيو نظير بنال وتعمير قبر معاوية في 

شادت و ىمؾ فورًا،وزالت دولتو،وانقطعت مممكتو،إال أف ذاؾ بنال الشاـ،فكؿ ممؾ أراد تعمره واا
 .وتعميره،وىذا خراب وتدمير

وّممف ُأرري باألىراـ وىدميا طمعًا في ذخائرىا وكنوزىا،أبو الحسف حمادوية بف أحمد بف 
طولوف،فتعرض ليدميا عندما ممؾ مصر،وسيطر عمييا،وتميَّدت لو األمور،فجال بألؼ مف 

 ة كاممة،فكّموا وعجزوا الفعمة،وعمموا سن
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موا إلى ىدـ مقدار قميؿ منيا،فوجدوا فييا بالطة مكتوبة بخط لـ  عف ىدميا،وقد توصَّ
يعرفوه،وقد بعثوىا إلى أحد العممال في الحبشة،وبعد أف قرأىا وترجميا إلى العربية،وجد فييا 

وىو النبي إدريس عميو  أبياتًا مف الشعر مف تاري  بانييا،وتاري  بنائيا،ويقوؿ الباني لاىراـ
 :وعمى نبينا وآلو السالـ في آخر تمؾ األبيات

 ولّي لربي آخر الدىر يحكـُ    سيفته أقفالي وُيبدي عجائبي
 وال بدَّ أف يعمو ويسمو بو السُمو   بأكتاؼ بيت ا تبدي أموره
 وتسعوف أخرى مف قتيؿ وممجـُ    ثماف وتسع واثنتاف وأربع
 وتمؾ البرابي تستخر وتيدـ    حجةومف بعد ىذا كر تسعوف 

ؿ ا عجػػػ)القػػػائـفيظيػػػر مػػػف ىػػػذه األبيػػػات أفَّ الػػػذي يفػػػته أىػػػراـ مصػػػر وييػػػدميا،ىو اإلمػػػاـ 
 (.ولّي لربي آخر الدىر يحكـُ :)لقولو(فرجو

وقد ثبت بالكتاب والسنة مف طرؽ الخاصػة والعامػة،بؿ ثبػت عنػد سػائر أىػؿ الممػؿ والنحػؿ،مف 
،بؿ وعبػػدة األوثاف،وعبػػدة النػػار،أفَّ الػػولي الػػذي يظيػػر فػػي آخػػر الييػػود والنصػػارى،والمجوس

ػػػػد األديػػػػاف،ويما األرض قسػػػػطًا وعداًل،وبعػػػػدما ممئػػػػت ظممػػػػًا  الػػػػدىر،ويحكـ جميػػػػع العالـ،ويوحِّ
وىػو يفػته أىػراـ مصػر ويممػؾ مػا فييػا  (صػموات ا عميػو وعمػى آبائػو)القائـوجورًا،ىو اإلماـ 

 .مف الكنوز،والخزائف،والذخائر
وقتمػػو لمعممػػال (ع)قبػػور األئمػػة(ع)عػػف بنػػال الحجػػة(السػػمال والعػػالـ)عػػف بحػػار األنػػوار -52

 .المنحرفيف
 :اإلماـ يبني ثمانيف ألؼ قبة في كربالل

ثمانيف ألؼ قبة مػف الػذىب األحمػر فػي كػربالل (عميو السالـ)القائـفي األخبار عف بنال اإلماـ 
 (.الـعمييما الس)إجالاًل واحترامًا لمحسيف بف عميّ 

 .كـ تقريباً 80الكتاب المبيف وكربالل في حينو تكوف ممتدة إلى النجؼ األشرؼ أي تعادؿ 
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تبنى في كربالل ثمانوف ألؼ قبة مف الذىب  القائـقياـ  –وفي نسخة قبؿ  –روي أنو عند :قاؿ
 مػػف كػػربالل،وأراد النجػػؼ (ع)القػػائـفػػإذا خػػرج (عمييمػػا السػػالـ)األحمػر،إجالاًل لمحسػػيف بػػف عمػػيّ 

والنػػػاس حولػػػػو،قتؿ بػػػيف كػػػػربالل والنجػػػؼ سػػػػتة عشػػػر ألػػػػؼ فقيػػػو،فيقوؿ الػػػػذيف حولػػػو مػػػػف 
الَّ لرحميـ،فػإذا دخػؿ النجؼ،وبػات فيػو ليمػة واحػدة،فخرج  المنافقيف،إنَّو لػيس مػف ولػد فاطمػة،واا
منػػو مػػف بػػاب النخميػػة محػػاذي قبػػر ىود،اسػػتقبمو سػػبعوف ألػػؼ رجػػؿ مػػف أىػػؿ الكوفة،يريػػدوف 

 . ينجو منيـ أحدقتمو،فقتميـ جميعًا فال
قػد قػػاـ :فيقػاؿ لػػو(ع)القػائـالمػؤمف يخيَّػر فػػي قبػره إذا قػػاـ :قػػاؿ(ع)أبػػي جعفػرعػف :الكػافي -53

ف أحببت أف تقيـ في كرامة ا فأقـ  .صاحبؾ،فإف أحببت أف تمحؽ بو فالحؽ،واا
 :السر المكنوف

ىػذا إمامػؾ قػد :نػاديممكػًا ي المػؤمنيف،بعث ا إلى كؿ قبر مف قبور (ع)القائـروي أنو إذا قاـ 
ف أردت أف تبقػى فػي النعػيـ إلػى يػـو القيامػة  ظير،فإف أردت أف تحيى وتمحؽ بػو فػالحؽ بػو،واا

 .فأقـ في مكانؾ
وييػـز قػوـ مػف بنػي أميػة حتػى (ع)قتؿ المرتديف عف كتاب السر المكنوف،قػاؿ أبػو جعفػر -54

ال ندخمكـ حتى تدخموا :لممؾيمحقوا بأرض الرـو فيطمبوف إلى ممكيا أف يدخموا إليو،فيقوؿ ليـ ا
فػػػػػػي ديننا،وتنكحوننػػػػػػا مػػػػػػف نسػػػػػػائكـ وننكحكـ،وتػػػػػػأكموف لحػػػػػػوـ الخنػػػػػػازير معنا،وتشػػػػػػربوف 
الخمر،وتعّمقػػػوف الصػػػمباف فػػػي أعناقكـ،والزنػػػانير فػػػي أوسػػػاطكـ،فيقبموف ذلؾ،ويػػػدخمونيـ فػػػي 

ربػوا فػي ىػؤالل قػوـ ر :فيقولػوف.أف أخرجوا ىػؤالل الػذيف أدخمتمػوىـ(ع)القائـفيبعث إلييـ .دينيـ
ىػذا كتػاب :إنكـ إف لـ تخرجوىـ وءعنا السػيؼ فيكـ،فيقولػوف(:ع)ديننا،وزىدوا في دينكـ،فيقوؿ

ذا فػػي شػػرطو الػػذي شػػرط :فيقػػوؿ.ا بيننػػا وبيػػنكـ قػػد رءػػيت بػػو،فيخرجوف إليػػو فيقػػرأ عمػػييـ،واا
راربػًا  عمييـ،أف يدفعوا إليو ما دخؿ إلييـ ما ارتّد عف اإلسالـ،وال يرد إلييـ فيخػرج مػف عنػدىـ

 إلى اإلسالـ،فمما يقرأ الكتاب عمييـ،ويروف ىذا الشرط الـز ليـ،أخرجوىـ إليو  
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لى أصػحابو  فقتؿ الرجاؿ،ويرفع الصمباف فػي الرماح،ويأخػذ مػنيـ المػاؿ،وا كػأني أنظػر إليػو،واا
ويقتسموف الدنانير عمى الحجفة،ثـ تسمـ الرـو عمى يده،فيبني فييـ مسجدًا،ويسػتخمؼ عمػييـ 

 . مف أصحابورجالً 
 :مسيرتو المباركة -55

أبػػػػي جعفػػػػر دالئػػػػؿ اإلمامػػػػة لمحمػػػػد بػػػػف جريػػػػر الطبػػػػري بإسػػػػناده إلػػػػى أبػػػػي الجػػػػارود،عف 
أىػؿ زمانػو؟ فقػاؿ ولػف :فقمػت. يا أبػا الجػارود ال تػدركوف:سألتو متى يقوـ قائمكـ؟قاؿ(:ع)الباقر

ثالثًا،فال يجيبو أحد،فإذا تدرؾ أىؿ زمانو،يقـو قائمنا بالحؽ بعد أياس مف الشيعة،يدعو الناس 
يػػا رب انصػػرني،ودعوتو ال تسػػقط،فيقوؿ تبػػارؾ :فقػػاؿ.كػػاف اليػػـو الرابػػع تعّمػػؽ بأسػػتار الكعبػػة

يػػػوـ بػػػدر،ولـ يحطػػػوا سػػػروجيـ،ولـ يءػػػعوا ( ص)رسػػػوؿ ا  الػػػذيف نصػػػروا مالئكػػػةوتعػػػالى لم
المدينة،فيسػير  أسمحتيـ،فيبايعونو ثـ يبايعو مف الناس ثالثمائػة وثالثػة عشػر رجاًل،يسػير إلػى

ثػػـ .فيقتػػؿ ألػػؼ وخمسػػمائة قرشػػيًا،ليس فػػييـ إاّل فػػرخ َزنيػػة (عػػّز وجػػؿّ )االنػػاس حتػػى يرءػػى 
 .يدخؿ المسجد فينقض الحائط حتى يءعو إلى األرض

ثػػػػػػـ يخػػػػػػرج األزرؽ وزريؽ،رّءػػػػػػيف طرّييف،يكمميمػػػػػػا فيجيبانػػػػػػو فيرتػػػػػػاب عنػػػػػػد ذلػػػػػػؾ  -56
سػمائة مرتػاب،ثـ يحرقيػا بالحطػب الػذي جمعػاه يكّمـ الموتى،فيقتؿ منيـ خم:المبطموف،فيقولوف

 .،وذلؾ الحطب عندنا نتوارثو(ع)ليحرقا بو عميًا،وفاطمة والحسف والحسيف
وييدـ قصر المدينة ويسير إلػى الكوفػة،فيخرج منيػا سػتة عشػر ألفػًا مػف البترية،شػاكيف  -57

اتيـ،وعّميـ فػػػػي السػػػػػالح،قّرال القرآف،فقيػػػػػال فػػػػي الدَّيف،قػػػػػد قّرحػػػػػوا جبػػػػاىـ وسػػػػػّمروا رسػػػػػام
فيءػػع السػػيؼ فػػييـ عمػػى ظيػػر . يػػا بػػف فاطمػػة،ارجع ال حاجػػة لنػػا فيػػؾ:النفػػاؽ،وكميـ يقولػػوف

النجؼ،عشية االثنيف مػف العصػر إلػى العشػال،فيقتميـ أسػرع مػف جػزر جػزور،فال يفػوت مػنيـ 
رجؿ،وال يصاب مف أصػحابو أحػد،دماؤىـ قربػاف إلػى ا،ثػـ يػدخؿ الكوفػة،ويقتؿ مقاتمييػا حتػى 

 .ايرءى 
 ؟عّز وجؿّ  اجعمت فداؾ،وما يدريو متى يرءى :فمـ أعقؿ المعنى،فمكث قمياًل،ثـ قمت:قاؿ
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يػػػا أبػػػا الجػػػارود،إف ا أوحػػػى إلػػػى أـُ موسػػػى،وىو خيػػػر مػػػف أـ موسػػػى،وأوحى ا إلػػػى :قػػػاؿ
فقػػاؿ إفَّ .نعػػـ:أعمقػػت المػػذىب؟ قمػػت:فقػػاؿ لػػي. النحػػؿ،وىو خيػػر مػػف النحػػؿ فعقمػػت المػػذىب

يممػؾ ثالثمائػة وتسػع سػنيف،كما لبػػث أصػحاب الكيػؼ فػي كيفيـ،يمػا األرض عػػداًل ل(ع)القػائـ
وقسطًا،كما ُممئت ظممًا وجورًا،ويفته ا عميػو شػرؽ األرض ورربيػا يقتػؿ النػاس حتػى ال يػرى 

يسػػير بسػػيرة سػػميماف بػػف داود يػػدعو الشػػمس والقمػػر فيجيئانػػو وتطػػوى لػػو (ص)إاّل ديػػف محمػػد
 .بأمرهاألرض فيوحى إليو فيعمؿ 

 العمـ بالديب
مّتبعػيف لػبعض شػيوخ (تعػالى)إف كثيرًا مف عواـ الناس يفيموف عمػى أنػو ال يعمػـ الديػب إاّل ا

العامة وقصاص السالطيف الذيف يءّرىـ ويمنػع مصػالحيـ الحػديث حػوؿ ظيػور مصػمه يسػقط 
 .حكـ حكاميـ الذيف ىـ أوليال نعمتيـ وسعادتيـ

نبيػال واألوليػال بػبعض اايػات المتشػابية التػي لػو جمعوىػا ويستندوف في إنكار عمـ الديػب لا 
مع بعءيا ااخر لسقط في أيدييـ وذىب عنادىـ ىبالًا منثورًا،فاايات التي استندوا إلييا ىػي 

﴿ ومػػا كػػاف ا لػيطمعكـ عمػػى الديػب﴾ مخاطبػػًا لمكفػػار ولػـ يكممػػوا قػػرالة (:تعػالى)مثػؿ قولػػو ا
ومف ميمات االجتبال اإلطالع عمى شيل مف ( 1)و مف يشال﴾ااية﴿ولكف ا يجتبي مف رسم

﴿ولػػو كنػػت أعمػػـ الديػػب السػػتكثرت مػػف الخيػػر ومػػا مسػػني السػػول﴾ : الديب،ومثػػؿ قولػػو تعػػالى
في مقاـ إثبات عدـ عممػو بكػؿ مػا ينفعػو وال يءػّره ولػذا فيػو ال يػدفع عػف نفسػو 188/األعراؼ

ينػػػػافي عممػػػػو بمػػػػا عممػػػػو ا وعمػػػػـ بعػػػض السػػػػول ومعمػػػػـو أف عػػػػدـ عممػػػػو بالديػػػػب كميػػػًا ال 
﴿ قػؿ ال :أولياله،ببعض ما راب مف الناس كما نطقت بذلؾ كثير مف اايات ومنيا قولو تعػالى

ومعمػػوـ أف أخبػػارىـ كانػػت سػػرية  94/تعتػػذروا لػػف نػػؤمف لكػػـ قػػد نبأنػػا ا مػػف أخباركـ﴾التوبػػة
وقولػو  49/إليػؾ ﴾ىػود﴿تمػؾ مػف أنبػال الديػب نوحييػا (:تعػالى)رائبة مف خواص الناس وقولػو

 ﴿وما ىوَ (: تعالى)
 
 .    179/ آؿ عمراف( 1)
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أي أف ا ال يشّه بخبر الديب عمى نبّيو وقولو عف 24/التكوير عمى الَغاَليب بءَنيف﴾
،ومعموـ أف أسمالىـ كانوا ال يعممونيا فيي ريب 33/البقرةآدـ﴿قاؿ يا آدـ أنبئيـ بأسمائيـ﴾

﴿أؤنبئكـ بما تأكموف وما تّدخروَف : قد ورد في القرآف بأنو يخبرىـ بقولو( ع)عنيـ،وىذا عيسى
ـُ الديِب َؼالَ وأصرح مف الكؿ ىذه ااية الكريمة﴿49 /آؿ عمراففي بيوتكـ﴾ ال يظَيُر عمى عال
وبالجمع بينيا وبيف ااية﴿ويتموه  26/27/ الجف﴾..إاّل َمِف ارتءى ِمْف رسوؿ*ريبِو أَحداً 
واألحاديث الكثيرة التي تبّيف ( 2)﴾..﴿إنما وليُكـ اُ ورسولُو والذيف آمنواوااية(1)شاىد منو﴾

أف عميًا مف رسوؿ ا كياروف مف موسى وأنو كنفسو بؿ ىو نفسو كما في ااية﴿وأنفسنا 
وكذا باألخبار الكثير الديبية التي ظير وقوع كثير منيا وىي واردة عف األئمة .(3)وأنفسكـ﴾

أف بعض الديب يعممو ا ألوليائو كما يعمـ لرسولو،ولذا ورد عف  االثني عشر عرفنا
لوال آية في كتاب ا ألخبرتكـ بما كاف وما يكوف إلى يوـ القيامة وىي (:)ع)عمي
فتدبروا إف كنتـ صادقيف ىذا (4)ا ما يشال وُيثبُت وعندُه أـ  الكتاِب﴾ محوَ يَ ﴿(:تعالى)قولو

العمـ بالديب ىي في مقاـ مخاطبة الكفار والمنافقيف بخالؼ  وأعمـ أف كؿ اايات التي تمنع
 .إذ ىـ يؤمنوف بالديب المؤمنيفوصؼ 

 :عمى وزرائو(ع)شروط اإلماـ
حتى يجعميـ وزرال لو و حكمال مف قبمو  313عمى حواريو الػػ(ع)مف شروط اإلماـ الميدي

ال :ثيف خصمة تمزمكـفيقوؿ إني لست قاطعًا أمرًا حتى تبايعوني عمى ثال )في خطبة البياف
يا ابف فقالوا سمعنا وأطعنا،فأذكر لنا ما أنت ذاكره :تديروف منيا شيئًا،ولكـ عمّي ثماف خصاؿ

 ،فيخرج إلى الصفارسوؿ ا
   
 . 17/ىود (1)
 .55/ المائدة (2)

 .61/ آؿ عمراف (3)

 .39/ الرعد (4)
 

وال تفعمػوف محرمػًا أبايعكـ عمى أف ال تولوف دابرًا وال تسػرقوف وال تزنػوف :فيخرجوف معو فيقوؿ
وال تػػأتوف فاحشػػة وال تءػػربوف أحػػدًا إاّل بحػػؽ وال تكنػػزوف ذىبػػًا وال فّءػػة وال بػػرًا وال شػػعرًا وال 
تخربػػوف مسػػجدًا وال تشػػيدوف زورًا وال تقبحػػوف عمػػى مػػؤمف وال تػػأكموف ربػػًا وأف تصػػبروا عمػػى 

الحريػػر وال الػػديباج وال الءػػّرال وال تمعنػػوف موحػػدًا وال تشػػربوف مسػػكرًا وال تمبسػػوف الػػذىب وال 
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تتبعػوف ىزيمػػًا وال تسػفكوف دمػػًا حرامػػًا وال تدػدروف بمسػػمـ وال تبقػػوف عمػى كػػافر وال منػػافؽ وال 
تمبسػػوف الخػػز مػػف الثيػػاب وتتوسػػدوف التػػراب وتكرىػػوف الفاحشػػة وتػػأمروف بػػالمعروؼ وتنيػػوف 

إاّل مثممػا تمبسػوف وال عف المنكر،فإذا فعمتـ ذلؾ فمكـ عمّي أف ال أتخذ صاحبًا سػواكـ وال ألػبس 
أكؿ إاّل مثؿ مػا تػأكموف وال أركػب إال كمػا تركبػوف وال أكػوف إاّل حيػث تكونػوف وأمشػي حيػث مػا 
تمشػوف وأرءػػى بالقميػؿ وأمػػا األرض قسػطًا وعػػداًل كمػػا     ُممئػت ظممػػًا وجػورًا ونعبػػد ا حػػؽ 

 ..(.ـ رجاَل رجالً فقالوا رءينا وبايعناؾ عمى ذلؾ فيصافحي.عبادتو وأوفي لكـ أوفوا لي
ثػػـ يتوجػػو إلػػى المدينػػة المنػػورة بجػػيش عػػدده عشػػرة آالؼ فػػارس مػػدّجهلل بالسػػالح عمػػى رأسػػيـ 

 (.نفر 313سادة األصحاب الػ 
 وابتدال ظيوره(ع)فتوحات اإلماـ

 :عف كتاب الميدي مف الميد إلى الظيور مختصراً 
الػدائـ فػي الديبػة فييػا متوجيػًا إلػى  بالثورة مف المدينة المّنورة كما قمنػا أف مقػّره(ع)يبدأ اإلماـ

مكػػة وينػػزؿ فػػي دار قريبػػة مػػف جبػػؿ الصػػفا حتػػى يػػدخؿ شػػير رمءػػاف المبػػارؾ ويجتمػػع لػػو 
وأصحاب الحسيف  313وليذا العدد سّر عظيـ،إذ ورد أف الرسؿ عددىـ  313أصحابو وعددىـ 

ألنبيػال وىكذا في عدة مف قصص ا 313وأصحاب الرسوؿ في بدر  313الذيف استشيدوا معو 
 .تجد ىذا العدد المبارؾ

فيجمعوف في مكة ويبحثوف عف اإلماـ عدة أياـ حتى يجتمعوا بو فيرسؿ منيـ السيد ذا النفس 
الزكية إلى أىؿ مكة يبّشرىـ بظيػور اإلمػاـ وينػذرىـ مخالفتػو فيقتمػوه فػي المسػجد الحػراـ ولعػؿ 

ؿ سػػعود وبعػػد موتػػو ظيػػور ذلػػؾ فػػي حكػػـ عبػػد ا ولػػّي العيػػد الحػػالي الػػذي ىػػو آخػػر حػػاكـ ا
 (.ع)اإلماـ
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مع أصحابو إلى المسجد الحراـ ويسند ظيره إلى الكعبة ويخطب خطبػة طويمػة (ع)فيظير اإلماـ
أييا الناس إنَّا نستنصر ا ومف أجابنا مف النػاس فإنَّػا أىػؿ بيػت نبػيكـ محمػد ونحػف :) ومنيا

الناس بفدـ ومف حاّجني في نوح فأنػا فمف حاّجني آدـ فأنا أولى (ص)أولى الناس با وبمحمد
أولى الناس بنوح ومف حاّجني في إبراىيـ فأنا أولى الناس بإبراىيـ ومف حاّجني في محمد فأنا 

ومف حاّجني في النبييف فأنا أولى الناس بػالنبييف ألػيس ا يقػوؿ فػي (ص)أولى الناس بمحمد
ـَ ونوحًا وآَؿ إبراىي:محكـ كتابو ذرّيػةً  بعُءػيا *ـَ وآؿ عمػراَف عمػى العػالميف﴿إفَّ ا اصطفى آد

فأنا بقيػة مػف آدـ وذخيػرة مػف نػوح ومصػطفى  33/34/ِمف بعٍض وا سميٌع َعميـٌ﴾ آؿ عمراف
 ..(. مف إبراىيـ وصفوة مف محمد صمى ا عمييـ أجمعيف
وف الػػذيف يبقػػ المالئكػػةوآالفػػًا مػػف  جبرائيػػؿفيجتمػػع عميػػو أصػػحابو ويبايعونػػو بعػػد أف يبايعػػو 

ويسػػّمموف عميػػو وكيفيػػة السػػالـ عميػػو كمػػا عػػف اإلمػػاـ . مالزمػػيف لػػو وينصػػرونو عمػػى عػػدوه
ـُ (:تعػالى)تقوؿ السالـ عميؾ يا بقية ا ثػـ قػرأ قولػو(:)ع)الصادؽ ﴿بقّيػُت ا خيػٌر لكػـ إف كنػت

 (.1)ُمؤمنيَف ﴾
يػا أىػؿ بيػت الرحمػة فميقؿ حيف يراه السالـ عميكـ  القائـمف أدرؾ منكـ (:)ع)وعف اإلماـ الباقر

 . .(.والنبوة ومعدف العمـ وموءع الرسالة
 :مواريث األنبيال

وأمػػػػا سػػػػنتو مػػػػف جػػػػده المصػػػػطفى (:)ع)ويحمػػػػؿ معػػػػو مورايػػػػث األنبيال،قػػػػاؿ اإلمػػػػاـ البػػػػاقر
فخروجو بالسيؼ وقتمو أعدال ا وأعدال رسولو والجبػاريف والطواريػت وأنَّػو ينصػره (ص)محمد

 .لو راية بالسيؼ والرعب وأنو ال ترد
وخػػػاتـ سػػػميماف وحجػػػر موسػػػى ( ص)ظيػػػر برايػػػة رسػػػوؿ ا (ع)القػػػائـإذا ظيػػػر (:)ع)وعنػػػو 

 .  وفي خبر معو قميص يوسؼ الذي كاف قد لبسو إبراىيـ قبمو فنجا مف النار(وعصاه
 
 
 .86/ىود( 1)
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 (.الـعمييـ الس)كؿ نبيِّ ورث عممًا أو ريره فقد انتيى إلى آؿ محمد (:)ع)وعف اإلماـ الصادؽ
يءع واليًا ويتركو فيقتمػوه فيءػع ريػره وىكػذا ثػالث مػرات ثػـ يءػع فػييـ : وفي المدينة المنورة

السيؼ فيقتؿ منيـ مقتمة عظيمة ثـ منيا إلى العراؽ حتى يدخؿ النجؼ األشرؼ وتسػّمى ظيػر 
الكوفة فيخرج لو بءعة عشر ألفًا مف العممػال يقػاؿ ليػـ التبرئػة يتبػرؤوف منػو ويقولػوف ارجػع 

قػاؿ . ثػـ إلػى الكوفػة.. مف حيث أتيت ال حاجة لنػا بػؾ فيءػع فػييـ سػيؼ فيقػتميـ عػف آخػرىـ
ثػػـ يقبػػؿ إلػػى الكوفػػة فيكػػوف منزلػػو بيػػا فػػال يتػػرؾ عبػػدًا مسػػممًا إاّل اشػػتراه :)(ع)أميػػر المػػؤمنيف

أدى وأعتقو وال رارمًا إاّل قءى عنو دينو وال مظممة ألحد مف الناس إاّل رّدىا وال يقتؿ عبدًا إال 
ثمنو وال يقتؿ قتياًل إاّل قءى عنو دينو وألحؽ عيالو في العطال حتى يما األرض قسػطًا وعػداًل 

 (.كما ممئت ظممًا و جورًا وعدواناً 
 .وىي أرض طيبة(ع)ويسكف ىو وأىؿ بيتو الرحبة،والرحبة إنما كانت مسكف نوح

 يكونوف بالكوفة؟ المؤمنيفقاؿ المفءؿ يا موالي كؿ 
 ال يبقػى مػؤمف إاّل كػاف بيػا أو حولييػا وليػبمدّف مجالػو فػرس منيػا ألفػي درىػـ أي وا(:ع)قاؿ

 .ودخؿ الكوفة إاّل وىو بيا القائـوليودّف أكثر الناس أنو إذا قاـ 
 (.لموءع الرجؿ في الكوفة أحّب إلّي مف دار بالمدينة(:)ع)وقاؿ اإلماـ الحسف
ث الثالثمائػة والبءػعة عشػر رجػاًل إلػى اافػاؽ ثـ يرجع إلى الكوفة فيبعػ(:)ع)وقاؿ اإلماـ الباقر

 ..(.كّميا فيمسه بيف أكتافيـ وعمى صدورىـ فال يتعايوف في قءال
دار ممكػو الكوفػػة ومجمػس حكمػو جامعيػػا وبيػت مالػػو ومقسػـ رنػػائـ (:)ع)وقػاؿ اإلمػاـ الصػػادؽ

فرسػػػ  فػػػي  18أي ( ولتصػػػيرف الكوفػػػة أربعػػػة وخمسػػػيف مػػػيالً .. المسػػػمميف مسػػػجد السػػػيمة
 . مائة كيمو تقريبًا وليجاورف قصورىا كربالل= 99900= متر5550
 . يبني في الكوفة مسجدًا لو ألؼ باب يسع الناس(ع)واإلماـ
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متػرًا 10باب فمو فرءنا أف باب عرءػيا متػر ونصػؼ وبػيف كػؿ بػابيف 250يعني مف كؿ جانب 
ـ فػي 2875 =ـ وكػؿ ءػمع طولػو 10000ـ والحػائط لمجوانػب األربعػة 1500سػعتيا : فاألبواب
 .ـ لمجوانب األربعة11500ـ مساحة المسجد وطوؿ الءمع 826652= ـ 2875

يػا أىػؿ العػالـ إف كػاف ذنػب :ثـ يتوجو إلػى كػربالل فيخػرج الطفػؿ الرءػيع وينػادي مػا مءػمونو
لمكبار فما ذنب ىذا الطفؿ الرءيع فيسمعو كؿ أىؿ العالـ ويروف ويتفجعػوف لػو وذلػؾ فػي يػوـ 

الحراـ وىو يـو سبت فيخرج بندال يا لثارات الحسػيف ويفػته الفتوحػات فػي العاشر مف المحـر  
 .ثمانية أشير

وأوؿ فتَه فته فمسطيف ويقتػؿ فييػا السػفياني األمػوي،ويفته بيػت المقػدس وفييػا ينػزؿ عيسػى 
 .مف السمال ويكوف وزيرًا لو يصمي خمفو

 (ع)مدة حكـ اإلماـ
كما مر مدة  309سنة أو سبعوف أو 19ماف أووردت األحاديث في حكـ اإلماـ سبع سنيف أو ث

 .نـو أصحاب الكيؼ
قاؿ عمر الػدنيا مائػة ألػؼ (:)ع)عف حمراف صاحب اإلماـ الصادؽ 204وفي بشارة اإلسالـ ص

 (.سنة لسائر الناس عشروف ألؼ سنة وثمانوف ألؼ سنة اؿ محمد
 .ى ا بعزيزوىذا الكالـ قد ال يصّدقو كثير مف الناس ولكف الديب  وما ذلؾ عم

 الرجعة
 :عف كتاب عقائد اإلمامية وريره

إف مسألة رجوع الموتى إلى الدنيا قءية ثابتػة فػي كتػاب ا وأحاديػث األنبيػال واألوليػال عمػى 
يد األنبيال واألوصيال وبالنسبة لنفس األوليال فقد ثبػت أف موسػى أحيػا الميػت بءػربة بػبعض 

 .البقرة
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 (.1)﴾..ـ وىـ ألوؼ حذر الموت فقاؿ ليـ ا موتوا ثـ أحياىـوحياة الذيف﴿خرجوا مف ديارى
﴿أو كالػذي مػػّر عمػى َؽاَلريػػٍة :وأصػحاب موسػى السػػبعوف أمػاتيـ ا ثػػـ أحيػاىـ بػدعوة موسػػى

َـّ  وىػػَي خاويػػٌةاٌل عمػػى ُعروِشػػيا قػػاَؿ أنَّػػى ُيحػػي ىػػذِه اُ بعػػَد َموتيػػا فأماتَػػُو ا مائػػَة َعػػاـٍ ثُػػ
 (.2)بَعاَلَثُو﴾

 .(3)﴿وأُبرُئ األكَمَو واألبرَص وأحِيي الَموتى بإذِف ا﴾:ؿوعيسى قا
يحيػي المػوتى كسػمماف قػاؿ لػو رسػوؿ ا يػا سػمماف أنػؾ (ص)بؿ كػاف بعػض أصػحاب الرسػوؿ

 . تكّمـ الموتى قبؿ موتؾ
لػيس أحػد ( 4)﴿وَيوـَ َنحُشػُر مػف ُكػؿِّ أمػٍة َفْوجػًا﴾(تعالى)في تفسير قولو( ع)قاؿ اإلماـ الصادؽ

قتؿ إاّل ويرجع حتى يموت وال يرجػع إاّل مػف محػض اإليمػاف محءػًا ومػف محػض  ؤمنيفالممف 
 (.الكفر محءاً 
ـْ  ُندػاِدر مػِنُيـ (ع)وقاؿ اإلماـ إف ىذه ااية إنما ىي في الرجعة،وأما آية القيامة﴿َوَحَشرناُىـ َفَمػ

 .كما في تفسير الصافي وريره(5)أَحدًا﴾
الخػػاتـ فيكػػوف الحسػػيف ىػػو (ع)القػػائـفيػػدفع إليػػو (ع)ويقبػػؿ الحسػػيف(:)ع)وعػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ

وقػاؿ إف أوؿ مػف يكػر فػي الرجعػة اإلمػاـ (.الذي يمػي رسػمو وكفنػو وحنطػو ويواريػو فػي حفرتػو
 (.ع)الحسيف بف عمي

مػػػف ظيػػػر الكوفػػػة سػػػبعة وعشػػػروف  (ع)القػػػائـيخػػػرج مػػػع :وعػػػف إرشػػػاد المفيػػػد عػػػف الصػػػادؽ
 وف بالحؽ وبورجاًل،خمسة عشر مف قـو موسى الذي كانوا ييد

 
 
 .243/ البقرة (1)
 .259/ البقرة (2)

 .49/ آؿ عمراف (3)

 .83/ النمؿ (4)

 .             47/الكيؼ (5)
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األنصػاري والمقػداد ومالػؾ  ةيعدلوف وسبعة مف أىؿ الكيؼ ويوشع بف نوف وسمماف وأبو دجان
 .بيف يديو أنصارُا وحكاماُ  فاألشتر فيكونو

ال وا ال )قػػاؿ(1)القػػَرآَف لػػراّدَؾ إلػػى مَعػػاٍد﴾ ﴿إّف الػػذي َفػػرَض َعميػػؾَ (:تعػػالى)فػػي تفسػػير قولػػو
فيمتقيػػاف ويبيتػاف بالثويػة وىػػو (ع)وعمػي( ص)تػذىب حتػػى يجتمػع رسػوؿ ا الػدنيا وال يتنقءػ

 (.موءع بالكوفة مسجدًا لو اثني عشر ألؼ باب
كمػا مػر ويسػمى (ع)وفي مءاميف األحاديث أنػو الػذي بعػد الميػدي والػذي يدسػمو ىػو الحسػيف

ثػـ الحسػف والحسػيف وبقيػة األئمػة حتػى  أميػر المػؤمنيفبعده والذي يجيز جنازتػو  ـثالمنتصر 
يػدب فػي  أميػر المػؤمنيفيرجع ويحكـ مرة أخرىحتى يمػوت فيجيػزه دابػة األرض وىػو (ع)الحجة

 .مؤمفىذا  المؤمفاألرض فيوسـ عمى وجو الكافر ىذا كافر وعمى وجو 
 .النصوص ويطوؿ حكـ األئمة عشرة آالؼ سنة كما في بعض

فدابػػة األرض حػػيف توسػػـ .كمػػا ورد لمحػػؽ دولػػة ولمباطػػؿ جولػػة والدولػػة تػػدـو والجولػػة ال تػػدـو
المؤمف والكافر بعدىا تكوف النفخة األولى التي يمػوت فييػا كػؿ النػاس فتحصػؿ مرحمػة البػرزخ 

 ومػا بػيف.ويبقوف عمى ذلؾ مئات السنيف ثـ النفخة الثانيػة فيقػـو النػاس لمحسػاب يػوـ القيامػة
 .وبيف النفخة األولى سنيف قميمة وا أعمـ(ع)موت الحجة

في عصر الديبة لسالمتيـ ونجاتيـ مف البالل في الدنيا ومف تبعات  ممؤمنيفنصائه إسالمية ل
 الدنيا في ااخرة

 :عف كتاب بياف األئمة مع اختصار في البيانات التي فيو
عػف مصػباح الشػريعة (س سػّرهقػدّ )عف المجمد الثالث مػف نػور األنػوار لشػي  المرنػدي - أ

اطمػب السػالمة أينمػا كنػت وفػي أي حػاؿ كنػت لػدينؾ ولقمبػؾ (:)ع)قاؿ اإلماـ الصػادؽ
وعواقب أمورؾ في ا فميس مػف طمبيػا وجػدىا فكيػؼ يعػرض عػف طمبيػا فمػيس فػي 

 (البالد أحد يسمؾ مسالؾ السالمة مع أنو قد خالؼ أصوليا
 
 .   85: القصص( 1)



 55 

المة تمفًا والتمؼ سالمة والسالمة،أي الّتجنب عف الّناس والّتجّنػب عػف أذيَّػة بؿ إنو قد رأى الس
الناس،والّصػبر عنػػد الرزايػا أي المصػػائب،وحقيقة المػػوت والفػرار مػػف أشػيال تمزمػػؾ رعايتيػػا أي 
الّتجّنػػب عػػف أمػػور يجػػب عميػػؾ االلتػػزاـ بتركيػػا والقناعػػة باألقػػؿ مػػف الميسػػور أي تػػرؾ الّطمػػع 

 .يسّر وىذا أحد تمؾ األموروالقناعة بما يت
أي إف لػػـ يكػػف عنػػده قناعػػة وكػػاف طماعػػًا فميػػوطف نفسػػو ويعػػـز عمػػى :فػػإف لػػـ تكػػف فالعزيمػػة

 .القناعة
فإف لـ تقدر فالّصمت،أي إف لـ تقدر عمى العزيمة وتوطيف الّنفس عمػى القناعػة فالبػّد لػؾ مػف 

 .السكوت وعدـ الكالـ بشيل
 يءػػّرؾ،وليس كالّصػمت،أي إف لػػـ تسػتطع مػػف الّسػػكوت فػإف لػػـ تسػتطع فػػالكالـ بمػا ينفعػػؾ وال

ولكػػف الّصػمت أفءػؿ مػػف . ومػف الّصػمت فػػتكّمـ بمػا فيػو منفعػػة لؾ،ومػا لػيس فيػػو ءػرر عميػؾ
 .الكالـ وىنا ورد إف كاف الكالـ مف فّءة فالسكوت مف ذىب

فػػإف لػػـ تجػػد الّسػػبيؿ إليػػو أي إلػػى الػػتكمـ بمػػا فيػػو المنفعػػة وعػػدـ الءػػرر،فال بػػّد مػػف  - ب
 .نقالب والسفر مف بمد إلى بمد،أي اليجرة إلى بالد أخرىاال 

ـُ :(عّز وجؿّ )اقاؿ  ـْ َقػالوا ُكّنػا  ُ المالئكة﴿إّف الذيّف َتاَلوفَّاُى ـَ كنػُت  ظالمي أنُفِسِيـ َقػالوا فػي
ـَ تكػْف أرُض اِ واسػعًة فتيػاجروا فييػا﴾ وانيتػز مدػنـ ( 1)ُمْسَتْءَعفيَف فػي األرِض قػالَوا ألػ

 .الّصالحيف عباد ا
 .ال تجادؿ وال تخاصـ مف ىو ءّد لؾ فيسعى بيالكؾ  -ج

ومف قاؿ كػذا أنا،فقػؿ أنػت أي مػف مػدح نفسػو أمامػؾ أو ادعػى مكرمػة لنفسو،فصػدقو وال 
إّف مػػا ذكرتػػو صػػحيه وأنػػت كمػػا قمت،ألنػػؾ إف رددت عميػػو كػػاف عػػدّوًا لػػؾ :تػػرد عميػػو،وقؿ

 .فيسعى في ىالكؾ
ف أحػػاط بػػو  أي ال تكػػف مػػف الػػّدعاة إلػػى .عممػػؾ وتحّققػػت بػػو معرفتػػؾوال تػػدع فػػي شػػيل واا

ف كنت تعمـ بو وتعرفو حؽ المعرفة  ألفّ .الّناس وألحد مف الخمؽ واا
 
 .97/ النسال( 1)
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مف صػار مػف الػّدعاة ألحػد مػف الخمػؽ كػانوا لػو أءػدادًا وأعػدالًا و إّمػا لنفسػو أو أءػدادًا 
 .لمف يدعو إليو فيكونوا أءدادًا لو

سػػػّرؾ إاّل إلػػػى مػػػف ىػػػو أشػػػرؼ منػػػؾ فػػػي الػػػدِّيف فػػػي الػػػدِّيف وأّنػػػى تجػػػد  وال تكشػػػؼ -د
أي ال تكشؼ وال تظير سّر مذىبؾ ودينؾ ألحد،إاّل عمى رجؿ ىو أشرؼ منؾ فػي .المشّرؼ

وأيػػف تجػػد .الػػدِّيف،كاإلماـ والعػػالـ الػػورع والمػػؤمف الخػػالص الػػذي امػػتحف ا قمبػػو لإليمػػاف
 !ىؤالل األفاءؿ 

ممػت بيػذه الوصػّية أصػبت السػالمة ولقيػت ا بػال مالمػة أي راءػيًا فإذا فعمت ذلػؾ أي ع
 .عنؾ
قػػاؿ فػػي سػػمير الحاءػػر ومتػػاع المسػػافر وىػػو (:تعػػالى)العمػػؿ بكػػؿ مػػا يقػػرب إلػػى ا -ىػػػ 

 (:قّدس سّره)كتاب خّطي لمشي  عمي آؿ كاشؼ الدطال
سػموني :))المنبػر ،يومػًا مػف األيػاـ عمػى(عميػو السػالـ)أمير المؤمنيفروي أنو لّما قاؿ :قاؿ

،فقاـ إليو رجؿ مف أقصى المسجد يتوكػأ عمػى  عصػاه فمػـ يػزؿ يتخطػى ((قبؿ أف تفقدوني
دّلنػي عمػى عمػؿ إذا أنػا عممتػو ّنجػاني ا  أميػر المػؤمنيفيػا : الناس حتى دنى منػو،فقاؿ

 .مف الّنار
َـّ استيقف تحسف الدنيا بثالثة:فقاؿ  .بعالـ ناطؽ مستعمؿ لعممو:اسمع يا ىذا ث

فػػإذا كػػتـ العػػالـ عممػػو،وبخؿ . وبفقيػػر صػػابر. وبدنػػّي ال يبخػػؿ بمالػػو عمػػى أىػػؿ ديػػف ا
الدنػػي،ولـ يصػػبر الفقير،فعنػػدىا الويػػؿ والثّبػػور وعنػػدىا يعػػرؼ العػػارفوف بػػا أّف الػػدار قػػد 

نػو الكفػر بعػد اإليماف،أييػا السػائؿ،فال تدتػرف بكثػرة المسػاجد وجماعػة .رجعت إلى بػدئيا واا
 .ـ مجتمعة،وقموبيـ شّتىأقواـ أجسامي

 .زاىد ورارب وصابر:إنما الناس ثالثة
 .أتاه وال يحزف عمى شيل منيا فاتو الدنياوأما الزاىد فال يفرط بشيل مف 

وأّما الصابر يتمّنى حّبًا بقمبو،فإف أدرؾ منيا شيئًا صرؼ عنيا نفسو لمػا يعمػـ مػف ا بػو 
 .سول عاقبتو

 .صابيا أـ مف حراـوأّما الرارب فال يبالي مف حّؿ أ
 ف فما عالمة المؤمف في ذلؾ الّزماف؟أمير المؤمنييا : قاؿ لو
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ف كػاف حميمػًا :قاؿ ينظر إلى ما أوجػب ا مػف حػّؽ فيتػواله،وينظر إلػى مػا خالفػو فيتبػرأ منػو واا
 .قريباً 
َـّ رػػاب الرجػػؿ فمػػـ نػػره فطمبػػو الّنػػاس فمػػـ يجدوه،فتبسػػـ . أميػػر المػػؤمنيفصػػدقت وا يػػا :قػػاؿ ثػػ
َـّ قاؿ(عميو السالـ)عمي  .(عميو السالـ)مالكـ ىذا أخي الخءر:عمى المنبر ث
 االىتماـ بكتب الديف والكتب النافعة –و 

 .لمشي  الجميؿ محمد بف الحسف الحر العاممي وىي رسالة خطية:إثبات الرجعة
نػؾ اكتػب وبػث عممػؾ فػي إخوا(:عميػو السػالـ)قاؿ لي أبػو عبػد ا : عف المفّءؿ بف عمر قاؿ

 .فإذا مّت فأورث كتبؾ َبنيؾ فإنو يأتي عمى الّناس زماف ىرج ال يأنسوف إاّل بكتبيـ
قػػاؿ أبػػو عبػػد : قػػاؿ(قػػّدس سػػّره)لعػػّؿ ىػػذا الحػػديث يشػػير إلػػى مءػػموف مػػا رواه الكمينػػي: بيػػاف
،يعنػي فػي الّزمػاف المػذكور ((احتفظػوا بكتػبكـ فػإّنكـ سػوؼ تحتػاجوف إلييػا(:))عميو السػالـ)ا

 .اليرج وىو زماف
وقػد سػػئؿ عػف أفءػػؿ مػػا (: عميػو السػػالـ)عػف اإلمػػاـ الصػػادؽ: التكػتـ بالعمػػؿ فػي اإلكمػػاؿ –ز 

عميػػػو )قػػػاؿ(عميػػػو السػػالـ)يسػػتعممو المػػػؤمف فػػي ذلػػػؾ الزمػػػاف،يعني زمػػف ريبػػػة اإلمػػاـ الحجػػػة
 .حفظ المساف ولزوـ البيت(:السالـ

ـُ أنُفَسػكـ ﴿يػا أّييػ(:تعػالى)قرئ عند ابف مسعود قولو:قاؿ:تفسير النيسابوري ا الػذيف آمنػوا َعمػيك
ـُ﴾ ـُ مف َءّؿ إذا اىتَديت إذا لـ ينفع معو الوعظ :يعني.إّف ىذا في آخر الّزماف :فقاؿ( 1)ال يَءرك

اّل وجب إرشاده  .واإلرشاد واا
ائَتمػرُوا بػالمَعُروؼ وتَنػاَىوا :))،أّنػو قػاؿ(صػمى ا عميػو وآلػو)وفي التفسػير المػذكور عػف النبػي

 ى إذا ما َرأيُت َشّحًا ُمطاعًا عف المنَكر،َحتَّ 
 
 
 
 .105/المائدة (1)



 58 

ّف مف ورائكـ  (2) عجاَب كؿِّ ذي َرأي بَرأيِو،َفَعميَؾ َنْفَسَؾ وَدع أمر العواـ،واا وَىوًى ُمّتبعًا وُدنيًا واا
 ((.أيامًا،الصبر فييّف كقبض الجمر،لمعامؿ منيـ مثؿ أجر خمسيف رجاًلاُل يعمموف مثؿ عممو

ر وقتًا لوجوب األمر بالمعروؼ والنَّيي عف المنكر،فبعد ىذا الحد ال حّدد ىذا الخب: بياف 
بأف يرى (. عميو السالـ)يجباف،وذلؾ الحد ىو أف يتصؼ الّناس بالصفات التي ذكرىا اإلماـ

فيو أشد مف البخؿ ألّف البخؿ يكوف في الماؿ . منيـ الشه المطاع وىو البخؿ مع الحرص
وف في الماؿ وفي المعروؼ،فترى أكثر الناس يبخموف بالماؿ فقط،والّشه المطاع أي المتبع يك

وال يصدر منيـ معروفًا وال إحسانًا ويرى منيـ اليوى المتبع  فكّؿ منيـ مّتبع ما تيواه نفسو 
بأف  –وىو اسـ مفعوؿ مف اإليثار  –ويرى منيـ الّدنيا المؤثرة (. تعالى)وال يتبع أوامر ا 

ويرى صاحب كؿ رأي معجب رأيو فيتبع ما يقتنع بو وال يتبع . خرةيؤثر الدنيا ويقدميا عمى اا
أوامر ا ونواىيو،فإذا رأى الناس عمى ىذه األخالؽ الذميمة،والطبائع السقيمة فالبّد مف 

ومف كاف معيـ محافظًا عمى دينو كاف كالقابض . االعتزاؿ عنيـ،واالنشداؿ بإصالح نفسو
 .إذا عمموا مثؿ عممو عمى الجمر،ويعطى ثواب خمسيف رجالً 

 .لمؤمف الّطاؽ(عميو السالـ)في وصايا اإلماـ الصادؽ: تحؼ العقوؿ -8
فإف . يابف الّنعماف إذا كانت دولة الّظمـ فامش واستقبؿ مف تمتقيو بالتحية(:عميو السالـ)قاؿ

ـْ إلى الّتيُمكَ :المتعّرض لمدولة قاتؿ نفسو،وموبقيا إّف ا يقوؿ  (.1)ة﴾ ﴿ال ُتمُقوا بأيدِيُك
والظاىر أف المراد ىو التعرض لمدولة الظالمة الفاسقة والمناقفة مع عدـ القدرة واألعواف : بياف

وأما مع القدرة واإلمكاف واألنصار واألعواف فالتعّرض لمدوؿ الكافرة الظالمة والمنافقة .واألنصار
يو أمر واجب ال ريب والدفاع والجياد معيـ إلزالة ظمميـ عف المسمميف وعف بالد المسمميف،ف

 فيو لما أمر ا 
 
 
 .195/البقرة (1)
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﴿يػػا أّييػػا الّنبػػُي جاِىػػد الكّفػػار والمنػػافقيَف وأرمػػظ عمػػييـ ومػػأواىـ (:تعػػالى)بػػو نبّيػػو قػػاؿ(تعػػالى) 
 .(1).جيّنـ وبئَس المصير﴾

 .ؾ احد فافعؿال يعرف فإف استطعت أ:في حديث قاؿ(عميو السالـ)الكافي عف الصادؽ –ط 
أف ال يعرفػؾ أي ال تػدع أحػدًا يّطمػع عمػى أسػرارؾ،وما (عميػو السػالـ)لعػّؿ المػراد مػف قولػو: بياف

 .أنت عميو مف الديف والمعرفة واليقيف إاّل مف تؤمف شّره
 الثبات عمى المبدأ  الحؽ -ي

ب عػنيـ يأتي عمى الناس زماف يديػ:أّنو قاؿ(ع)بسند صحيه عف جابر عف الباقر: إكماؿ الديف
إماميـ،يػػا طػػوبى لمثػػابتيف عمػػى أمرنػػا فػػي ذلػػؾ الزمػػاف،إف أدنػػى مػػا يكػػوف ليػػـ مػػف الثّػػواب إف 

مائي آمنتـ بسّري وصدقتـ بديبػي فأبشػروا بحسػف :فيقوؿ(جاللو جؿّ )ينادي ليـ الباري عبيدي واا
مػػائي حّقػًا مػػنكـ أتقبػػؿ وعػنكـ أعفػػو ولكػـ أرفػػر وبكػـ أسػػقي عبػػادي  الثػواب مّنػػي،أي عبيػدي واا

 .لديث وأدفع عنيـ البالل،لوالكـ ألنزلت عمييـ عذابيا
. مػػػا أفءػػػؿ مػػػا يسػػتعممو المػػػؤمف فػػػي ذلػػػؾ الّزمػػػاف ايػػػابف رسػػوؿ : فقمػػػت:قػػاؿ جػػػابر  -ؾ 
 .حفظ المساف ولزوـ البيت(: عميو السالـ)قاؿ
ألف . حفػػظ المسػػاف ولػػزوـ البيػػت: بيػػذيف األمػػريف وىمػػا( عميػػو السػػالـ)إّنمػػا أمػػر اإلمػػاـ: بيػػاف
 .ؤمف يبتمى بيما في زمف الديبةالم

أّما حفظ المساف فيبتمى بو وقت العمؿ،وعندما يخرج لعمؿ ولحاجػة خػارج البيػت،فيمـز عميػو أف 
 .يحفظ لسانو ألنو يحفظ المساف وصيانتو يصوف اإلنساف نفسو

وأّما لزـو البيت فيو رير وقت العمؿ،يجب عميو أف ال يذىب إلى مجمس أو محّؿ رير مناسب 
أما الحّؿ المناسب كالمساجد والمعابد والمجالس المفيدة كمجػالس الػوعظ واإلرشػاد ونحوىػا و .لو

 .فقد دلت كثير مف األدلة عمى الحءور فييا واالستفادة منيا
 
 
 .   73/التوبة( 1)
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لصػاحب (:عميػو السػالـ)قػاؿ أبػو عبػد ا: بحذؼ اإلسناد قػاؿ(قّدس سّره)السر المكنوف لمنراقي
َـّ قاؿىذا ا  ومف يطيؽ خرط القتاد؟:ألمر ريبة،والمتمّسؾ فييا بدينو كالخارط لمقتاد،ث
 التحّمي باألمثاؿ الحسنة ونبذ المثاؿ السيئ –ؿ 
أسػػد وذئػػب وثعمػػب وكمػػب :الّنػػاس فػػي زماننػػا طبقػػات(:عميػػو السػػالـ)قػػاؿ اإلمػػاـ زيػػف العابػػديف -

 .وخنزير وشاة
 .نيـ أف يدمب وال يدمبفمموؾ الدنيا يحب كّؿ واحد م:فأّما األسد
 .فتّجاركـ يذّموف إذا اشتروا ويمدحوف إذا باعوا:وأّما الذئب
 .فيؤالل الذيف يأكموف بأديانيـ وال يأكموف في قموبيـ ما يصنعوف بألسنتيـ:وأّما الثعمب
 .فيؤالل الذي ييّر عمى الناس بمسانو ويكرمو الّناس مف شّر لسانو:وأّما الكمب

 .ل المخبثوف وأشباىيـ فال يدعوف إلى فاحشة إاّل أجابوافيؤال:وأّما الخنزير
فالذي تجز شعورىـ وتؤكؿ لحوميـ ويكسر عظميـ فكيػؼ تصػنع  الشػاة بػيف أسػد : وأّما الشاة

 وذئب وثعمب وكمب وخنزير؟
إذا ظير الحرص في القّرال والنفاؽ في العممال فعند ذلػؾ (:))صمى ا عميو وآلو)النبيقاؿ  -ـ

 ((.ينزؿ البالل
 المدارة الناجحة -ف
ف (:))ص)ا النبي قاؿو   إذا كانت عميكـ أمرال إف أطعتموميـ كفروكـ أي جّروكـ إلى الكفػر واا

ىذا الحديث يؤيػد :بياف(( جاىدىـ إف قويت عمييـ وأىرب منيـ إف استطعت.عصيتموىـ قتموكـ
الكفػرة مػع وجػود األنصػار ما مّر آنفًا مف وجوب الجياد مع األمرال الظممة والحكػاـ المنػافقيف و 

واألعواف والقدرة واالستطاعة  والقوة عمى دفع ظمميـ ومع عدـ االستطاعة والقدرة يجب اليرب 
 . عف جوارىـ والرحيؿ عف بالدىـ ليسمـ مف شرىـ إذا أستطاع ذلؾ
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 :الصبر حتى الشيادة أف اقتءى األمر أو الفرار -س
أال أف الكتػػػاب .،فػػػدوروا مػػػع الكتػػػاب حيػػػث داردائرة ـأال أف رحػػػى اإلسػػػال(: ))ص)قػػػاؿ النبػػػي

سػػيكوف أمػػرال يقءػػوف ألنفسػػيـ مػػاال يقءػػوف  ووالسػػمطاف سػػيفترقاف فػػال تفػػارقوا الكتػػاب أال أنػػ
ف أطعتمػػوىـ أءػػّموكـ، فاصػػنعوا كمػػا صػػنع أصػػحاب عيسػػى بػػف  لكـ،فػػإف عصػػيتموىـ قتمػػوكـ واا

بوا ،وعػػػػف اإلمػػػػاـ ،أي صػػػػم((نشػػػػروا بالمناشػػػػير وحممػػػػوا عمػػػػى الخشػػػػب (عميػػػػو السػػػػالـ)مػػػػريـ
أذيػػة وتكػػذيب األعػػدال فيػػو بمنزلػػة  ىإف المػػؤمف إف صػػبر فػػي زمػػاف الديبػػة عمػػ()ع)الحسػػيف

 (.ص)المجاىد لمكافريف بيف يدي رسوؿ ا
كيػؼ بكػـ :،أنػو قػاؿ(عميػو السػالـ)روى الصػادؽ(قّدس سّره)المفيد  ريبة الشي:انتظار الفرج-ع

ّتـ  شمااًل فمـ تػروا أحدًا،واسػتولت أقػواـ بنػي عبػد المطمػب  يمينًا فمـ تروا أحدًا،أو التف ـإذا التفتّ 
يمسي أحػدكـ مؤمنػًا ويصػبه كافرًا،فػا ا فػي أديػانكـ .ورجع عف ىذا األمر كثير ّممف يعتقده

 .ىناؾ فانتظروا الفرج 
فالمعنى أّنػو يػأتي زمػاف ال نصػر فيػو . اإللتفات إلى اليميف والشماؿ ألجؿ تحصيؿ الناصر:بياف
وكانت الوالية والرياسػة لبنػي العّبػاس .،يتمفت المؤمف يمينًا وشمااًل فمـ ير أحدًا ينصرهؤمنيفممل

أو مػف سػيرتيـ كسػيرة بنػػي العبػاس كصػداـ وجالوزتػو وأمثالػػو المجرميف،ورجػع عػف األمػػر أي 
الػػػذيف يعتقػػػدوف بالػػػديف،بحيث يمسػػػى بعػػػض  المػػػؤمنيفعػػػف ديػػػف اإلسػػػالـ كثيػػػر مػػػف النػػػاس 

وىو مؤمف فيرى مف السجف والعذاب والخوؼ ما ال يتحمؿ عادة،فميجأ إلى الكفر لياًل  المؤمنيف
 . بااللتزاـ بالديف(عميو السالـ)ففي ىذا الوقت الرىيب أوصى اإلماـ.فيصبه كافراً 

 .فا ا في أديانكـ:قاؿ
ذا كاف وءع المػؤمف بيػذا الحػاؿ وكػاف متػدىورًا فػانتظروا الفػرج فػيعمـ أّف ىػذا الوقػت ي ترّقػب واا

عميػو وعمػييـ )بظيػور اإلمػاـ الميػدي مػف آؿ محمػد ممؤمنيففيو الفرج وعند ذلؾ يقّرب الفرج ل
 (.السالـ
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 :االبتعاد عف الناس –ؼ 
وذلػؾ زمػاف ال : قػاؿ: في بعض خطبو()عميو السالـ)أمير المؤمنيفعف اإلماـ : نيهلل البالرة -

ف رػاب لػـ يفتقػد،أولئؾ مصػابيه اليػدى وأعػالـ  ينجو فيو إاّل مؤمف ُنوَمة،إف شيد لػـ يعػرؼ واا
الّسػػرى ليسػػوا بالمسػػاييه وال المػػذاييع البػػذر،أولئؾ يفػػته ا ليػػـ أبػػواب رحمتػػو ويكشػػؼ عػػنـ 

 .أّييا الناس سيأتي عميكـ زماف يكفأ فيو اإلسالـ كما  يكفأ اإلنال بما فيو. ءرال نقمتو
فالنجػاة مػف شػّر ذلػؾ الزمػاف .نومػة ال ينجو فيػو إاّل كػؿ مػؤمف (عميو السالـ)قولو اإلماـ: بياف

 :وأىمو إّنما يحصؿ بأمريف
 .البّد أف يكوف اإلنساف مؤمناً : أوالً 

بأّنو إف شػيد ( عميو السالـ)البّد أف يّتصؼ بالُنَومة بءـ الّنوف وفته الواو،عرفو اإلماـ: وثانياً 
ف رػػاب ال يتفتقػػده النػػاس ل الصػػنؼ ومػػدح اإلمػػاـ ىػػؤال.وحءػػر فػػي مكػػاف ال يعرفػػو النػػاس،واا

أولئػػؾ ىػػـ المصػػابيه الػػذيف ييتػػدي بيػػـ النػػاس،وىـ األعػػالـ الواءػػحة لمسػػرى،وىـ الػػذيف :فقػػاؿ
ولػػيس ىػػؤالل المسػػاييه جمػػع مسػػياح وىػػو الػػذي يسػػيه بػػيف النػػاس بالفسػػاد .يسػػيروف لػػيالً 

ولعػؿ المػراد .والنميمة،وال مف المذاييع جمع مذياع الذي إذا سمع لديره فاحشة أذاعيا ونوه بيا
مػػف ال يػػذيع أسػػراره،وال يعػػرؼ النػػاس مػػا فػػي نفسػػو كمػػا سػػيأتي ىػػذا،المعنى لمنومػػة فػػي بػػو 

والبػػّذر بتشػػديد الػػذاؿ جمػػع بػػذور وىػػو الػػذي يكثػػر سػػفيو ويمدػػوا . الروايػػات ااتيػػة إف شػػال ا
 .منطقو

،أّنػػو قػػاؿ،خبر تدريػػو خيػػر مػػف عشػػرة (عميػػو السػػالـ)ريبػػة النعمػػاني عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ -
َـّ قػاؿتروييػا،إّف ل إنػا وا ال نعػد الرجػػؿ مػف شػيعتنا فقييػػًا :كػؿ حػّؽ حقيقػػة ولكػّؿ صػواب نػػورًا،ث

إّف مػف :عمػى منبػر الكوفػة:قػاؿ( عميػو السػالـ)أميػر المػؤمنيفإّف .حتى يمحػف لػو فيعػرؼ المحػف
 .ورائكـ فتنة مظممة عميال منكسفة ال ينجو منيا إال الُنَومة
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 وما الن ومة؟ أمير المؤمنيفيا :قيؿ
،ولكػّف (عػّز وجػؿّ )الذي يعرؼ الناس وال يعرفونػو،واعمموا أّف األرض ال تخمػو مػف حجػة : اؿق

سرافيـ عمى أنفسيـ،ولو خمػت األرض سػاعًة واحػدة  ا سيعمي خمقو عنيا بظمميـ وجورىـ واا
مػػف حّجػػة ،لسػػاخت بأىميػػا ولكػػف الحّجػػة يعػػرؼ النػػاس وال يعرفونػػو،كما كػػاف يوسػػؼ يعػػرؼ 

 .منكروف الناس وىـ لو
 :تجنب األفكار المستوردة –ص 

فػػي بػػاب أّنػػو يجػػب عمػػى النػػاس فػػي زمػػاف الديبػػة أف يتمسػػكوا بمػػا كػػانوا عميػػو : الكتػػاب المبػػيف
 .ويتركوا عميو ويتركوا المستحدثات

تكػوف فتػرة ال يعػرؼ المسػمموف إمػاميـ (:عميػو السػالـ)بػي عبػد اعف فصؿ الخطػاب قيػؿ أل-
 كيؼ نصنع؟:قيؿ! يكوف ذلؾ:فييا؟فقاؿ

 .إذا كاف ذلؾ فتمّسكوا باألمر األوؿ حتى يتبَّيف لكـ ااخر: قاؿ -
 .إذا كاف ذلؾ ولف تدركو فتمّسكوا بما في أيديكـ حتى يصّه لكـ األمر:وقاؿ في رواية -
يأتي عمػى النػاس زمػاف يصػيبيـ فييػا شػيطة يػأزر العمػـ فييػا كمػا تػأزر (:عميو السالـ)وقاؿ -

 .الفترة:ناىـ كذلؾ إذ طمع عمييـ نجـ قيؿ،فما الّشيطة؟قاؿفبي. الحية في حجرىا
كونػوا عمػى مػا :كيػؼ نصػنع فيمػا بػيف ذلؾ؟قػاؿ:دوف الترة،قيؿ:فما الّشيطة؟قاؿ: وفي رواية قيؿ

 .أنتـ عميو حتى يطمع ا عميكـ نجمكـ أي إمامكـ
 .وفي رواية أخرى،حتى يأتيكـ بصاحبيا

كيؼ أنػتـ :، فقاؿ(عميو السالـ)أبي عبد اوأبي عمى  دخمت أنا:وعف عبد ا بف سناف قاؿ -
إذا صرتـ في حاؿ ال يكوف فييا إماـ ىدى وال عمـ يػرى فػال ينجػو إاّل مػف دعػا بػدعال الدريػؽ؟ 

إذا كاف ذلؾ ولف تدركو فتمّسكوا :فكيؼ نصنع جعمت فداؾ حينئذ؟ قاؿ.ىذا وا البالل:فقاؿ أبي
 .بما في أيديكـ حتى يصّه لكـ ااخر
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تنطػػؽ ىػػذه األخبػػار بمسػػاف واحػػد بالتمسػػؾ بالػػديف اإلسػػالمي وعػػدـ التزلػػزؿ فػػي زمػػف : بيػػاف
أي تمسػػكوا بأصػػوؿ ديػػنكـ وفروعػػو وبمػػا .الديبة،وعػػدـ التحّيػػر فػػي العمػػؿ بالشػػريعة اإلسػػالمية

ويحتمػػؿ أف . وصػؿ إلػػيكـ مػػف أئمػػتكـ وال ترتػػّدوا وال ترفعػػوا أيػػديكـ عػػف ذلػػؾ،حتى يظيػػر إمػػامكـ
حتّػػى يتبػػّيف لكػػـ أمػػره بإظيػػار الكرامػػات  القػػائـنػػى ال تؤمنػػوا بمػػف يػػّدعي أنػػو اإلمػػاـ يكػػوف المع
 .والمعجزات

كيػؼ أنػتـ إذا وقعػت الشػيطة بػيف المسػجديف يػأزر العمػـ فييػا كمػا تػأزر (:عميو السالـ)وقاؿ -
ويتفػػؿ بعءػػيـ فػػي . واختمػػؼ الشػػيعة بيػػنيـ وسػػّمى بعءػػيـ بعءػػًا الكػػّذابيف.الحّيػػة فػػي حجرىػػا

 .الخير كمو عند ذلؾ يقوليا ثالثًا وقد قرب الفرج:ما عند ذلؾ مف خير؟قاؿ:فقيؿ.بعض وجوه

 :حسف الظف وسول الظف –ؽ 
 (.قّدس سّره)كتاب خطي لمشي  عمّي بف محمد الّطدائي:الجامع الصفوي -

إذا كػاف زمػاف العػدؿ (:عميػو السػالـ)قاؿ أبو الحسف الثالػث: عف المجمسي في الدّرة الباىرة قاؿ
ذا كػاف زمػاف الجػور فيػو ف يو أرمب مف الجور فحراـ أف يظّف بأحد سوًل حتػى يعمػـ ذلػؾ منػو،واا

 .أرمب مف العدؿ فميس ألحد أف يظّف بأحد خيرًا حتى يبدوا منو ذلؾ
المجمد األوؿ منو كتاب خطي لمعالـ المحّدث أبػي الحسػف الشػريؼ العػاممي : ءيال العالميف -

 :ىجرية 1316خط سنة 
ويػؿ لمعػرب مػف شػّر قػد اقتػرب،ُأُفمه مػف كػّؼ يػده،أي (:))صمى ا عميو وآلػو وسػمـ)بيعف النّ 

 ((.أفمه مف كؼ عف الّدخوؿ في الفتف واألحزاب الباطمة،والمنظمات العاطمة
ليدشيّف أّمتػي مػف بعػدي فػتف :))قاؿ(صمى ا عميو وآلو)النبي عف ابف عمر عف:المستدرؾ -

يا مؤمنًا،ويمسػي كػافرًا يبيػع أقػواـ ديػنيـ بعػوض مػف الػدنيا كقطع الميؿ المظمـ يصبه الرجؿ في
 ((.قميؿ
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ىػػذا الخبػػر يشػػير إلػػى الجواسػػيس والمعػػرفيف وأعػػواف الظممػػة الػػذيف بػػاعوا ديػػنيـ مػػف : بيػػاف
الحكومات الظالمة بعوض،أي ماؿ مف الدنيا قميؿ وبمعاش ءئيؿ فصفقتيـ خاسػرة ريػر رابحػة 

 .ا الدنيا وااخرةأّلّنيـ باعوا الديف بالدنيا وخسرو 
 ((.العممال أمنال الّرسؿ ما لـ يدخموا في الدنيا(:))صّمى ا عميو وآلو)أّف الّنبي:وفيو -
الركػػوف إلػػى السػػالطيف فػػإذا رأيتمػػوىـ كػػذلؾ فػػاتيموىـ وفػػي : ومػػا دخػػوليـ فػػي الػػدنيا؟قاؿ: قيػػؿ

 .رواية الركوف إلى أتباع السالطيف
سػػتكوف عمػػيكـ أئمػػة يممكػػوف :))قػػاؿ( عميػػو وآلػػوصػػمى ا)وفيػػو عػػف أبػػي سػػاللة عػػف الّنبػػي

أرزاقكـ،يحػػدثونكـ فيكػػذبونكـ ويعممػػوف فيسػػيئوف العمػػؿ،ال يرءػػوف مػػنكـ حتػػى تحسػػنوا قبػػيحيـ 
ذا تجاوزوا فمف قتؿ عمى ذلؾ فيو شييد  ((.وتصدقوا كذبيـ فأعطوىـ الحّؽ ما رءوا بو،واا

 :التحامؽ والتبالو مف أجؿ النجاة -ر 
خػالطوا األبػرار سػّرًا وخػالطوا الفّجػار جيػارًا وال تميمػوا :أنػو قػاؿ(عميػو السػالـ)عف الصادؽ: وفيو

عمػػػييـ فيظمموكـ،فإّنػػػو سػػػيأتي عمػػػيكـ زمػػػاف ال ينجػػػو فيػػػو مػػػف ذوي الػػػديف إاّل مػػػف ظّنػػػوا أّنػػػو 
يػا ليػت :)وفي حديث بعد وصؼ الزمػاف قػاؿ.أبمو،وصّبر نفسو عمى أف يقاؿ إّنو أبمو ال عقؿ لو

 (.العممال تحامقوا
 :  لكؿ إنساف عمى قدر عقمو -ش

رحػػػـ ا عبػػػدًا اجتػػػّر مػػػوّدة النػػػاس إلػػػى :فػػػي حػػػديث لػػػو( عميػػػو السػػػالـ)قػػػاؿ الصػػػادؽ: وفيػػػو
 .نفسو،حّدثوىـ بما يعرفوف واستروا عنيـ ما ينكروف

إّف الفتنػة تجػػيل فتنسػػؼ العبػاد نسػػفًا وينجػػو :))قػػاؿ(:صػػمى ا عميػػو وآلػو)عػػف النبػي:وفيػو -
 ((.بعممو ـالعال
صػػمى ا عميػػو )عػػف صػػحيه ابػػف ماجػػو وكتػػاب الطبرانػػي عػػف أبػػي إمامػػة عػػف النبػػي: وفيػػو -

 ((.ستكوف فتنة يصبه الرجؿ فييا مؤمنًا ويمسي كافرًا إاّل مف أحياه ا بالعمـ:))قاؿ(:وآلو
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 :في المجمد السابع منو 807لمحافظ نور الديف الييثمي المتوفى سنة :مجمع الزوائد -
كيػؼ انػتـ فػي قػوـ مرجػت عيػودىـ وأمانػاتيـ وصػاروا (: ))صمى ا عميو وآلػو)رسوؿ ا قاؿ

 ((.وشبؾ بيف أصابعو:حثالة ىكذا
اصػػػبروا  اصػػػبروا وخػػػالقوا النػػػاس بػػػأخالقيـ ( :))ص)؟قػػػاؿرسػػػوؿ ا فكيػػػؼ نصػػػنع يػػػا:قػػػالوا

 ((.وخالفوىـ في أعماليـ
ف كقطػع الميػؿ المظمػـ تصػدـ سػيكوف بعػدي فػت(:))صػمى ا عميػو وآلػو)قاؿ رسوؿ اوفيو  -

كصػػدـ الحمػػاة وفحػػوؿ الثيػػراف يصػػبه الرجػػؿ فييػػا مسػػممًا ويمسػػي كػػافرًا ويمسػػي فييػػا مسػػمما 
 ..الحديث(( ويصبه كافراً 

 :كتـ أسرار الديف عف المنكريف لئال يتخذوا الحؽ حجة لكفرىـ -
إّف (:السػالـ عميػو)بي جعفر محمد بػف عمػي البػاقرعف سميماف بف صاله يرفعو إلى أ:البحار -

حػػديثكـ ىػػذا لتشػػمأز منػػو قمػػوب الرجػػاؿ فانبػػذوه إلػػييـ نبػػذًا فمػػف أقػػّر بػػو فزيػػدوه،ومف أنكػػر 
فذروه،إّنو البّد أف تكوف فتنة يسقط فييا كّؿ بطانة ووليجة حتى يسػقط فييػا مػف يشػّؽ الشػعرة 

 .بشعرتيف حتى ال يبقى إاّل نحف وشيعتنا
وانبػػذ إلػػييـ أي .تتنفػػر منػػو قمػػوب المنػػافقيف(سػػالـعميػػو وعمػػييـ ال)إّف حػػديث آؿ محمػػد: بيػػاف

أعطيـ نبذة صديرة مف الحؽ فمف قبؿ فزده وىكذا والبطانة خواص الرجػؿ والوليجػة أتباعػو أي 
 .أنو سييمؾ كؿ أتباع حزب وقـو وال ينجو إال المؤمف

 :ال تستوحش مف الحؽ لقمة أىمو -ث
عػف أبيػو عػف (:عميػو السػالـ)عػف الّرءػا(.لخيرعاممو ا با)لمشي  الحّر العاممي: إثبات اليداة

والػذي بعثنػي (: ))صمى ا عميو وآلو)قاؿ رسوؿ ا: قاؿ(عميو وعمييـ السالـ)آبائو عف عمي
مف ولدي بعيد معيود إليو منػي حتّػى يقػوؿ أكثػر النػاس مػا  فػي  القائـبالحؽ بشيرًا ليدبيّف 

 آؿ محمد حاجة،ويشّؾ في 
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نو فميتمّسؾ بدينو وال يجعؿ لمشيطاف عميو سبياًل بشػّكو فيزيمػو عػف مّمتػي فمف أدرؾ زما.والدتو
جعػػؿ الشػػياطيف  (عػػّز وجػػؿّ )اويخرجػػو عػػف دينػػي فقػػد أخػػرج أبػػويكـ مػػف الجّنػػة مػػف قبػػؿ وأّف 

 .أوليال الذيف ال يؤمنوف
ؿ كونػوا كالنحػ: قػاؿ(عميو السػالـ)أمير المؤمنيفعف األصبغ بف نباتة عف :ريبة النعماني -خ 

فػػي الّطيػػر،ليس شػػيل مػػف الّطيػػر إاّل وىػػو يستءػػعفيا ولػػو عممػػت الّطيػػر مػػا فػػي أجوافيػػا مػػف 
خػػالطوا النػػاس بألسػػنتكـ وأبػػدانكـ وزايمػػوىـ بقمػػوبكـ وأعمالكـ،فوالػػذي .البركػػة لػػـ تفعػػؿ بيػػا ذلػػؾ

نفسي بيده ما تروف ما تحّبوف حتى يتفؿ بعءكـ في وجوه بعض،وحتػى يسػّمي بعءػكـ بعءػًا 
تػػػى ال يبقػػػػى مػػػنكـ أو قػػػػاؿ مػػػف شػػػػيعتي إاّل كالكحػػػؿ فػػػػي العػػػيف وكػػػػالممه فػػػػي وح.كػػػذا بػػػػيف
 (.الحديث أخذنا منو محّؿ الحاجة.)الطعاـ
بحيػث  المػؤمنيفمّثؿ الشيعة بالنحؿ ألف في جوفيا العسؿ وأخبر بقّمػة وجػود (ع)إف اإلماـ:بياف

 .يكونوا نظير الكحؿ الذي يوءع في العيف،والممه الذي يجعؿ في الطعاـ
 :دـ االرترار بالكثرة المؤيدع-
جعمػت :بعض أصحابو فقػاؿ لػو(عميو السالـ)أبي عبد اإّنو دخؿ عمى :ريبة النعماني أيءاً  -

عميػػػػػو )فػػػػػداؾ إّنػػػػػي وا أحّبػػػػػؾ وأحػػػػػّب مػػػػػف يحّبػػػػػؾ يػػػػػا سػػػػػّيدي،ما أكثػػػػػر شػػػػػيعتكـ فقػػػػػاؿ
عميػػو )عبػػد افقػػاؿ ىػػـ أكثػػر مػػف ذلؾ،فقػػاؿ أبػػو :تحصػػييـ:فقػػاؿ.كثيػػر:اذكرىـ،فقػػاؿ(:السػػالـ
أّمػا لػو كممػت العػّدة الموصػوفة ثالثمائػة وبءػعة عشػر رجاًل،كػاف الػذي تريػدوف ولكػف (:السالـ

شيعتنا مف ال يعػدوا صػوتو سػمعو وال شػحناؤه شػقاوًة لديػره،وال يمػدح بنػا راليػًا وال يخاصػـ بنػا 
 .   محّباً واليًا،وال يجالس لنا عائبًا وال يحدث ال ثالبًا وال يحب لنا مبدءًا وال يبدض لنا 

(: عميػو السػالـ:)فكيؼ أصنع بيػذه الشػيعة المختمفػة الػذيف يقولػوف أّنيػـ يتشػّيعوف؟فقاؿ:فقمت
تأتي عمييـ سنوف تفنييـ وسيؼ يقتميـ واختالؼ .فييـ التمييز وفييـ التمحيص وفييـ التبديؿ

ف إنّما شيعتنا مف ال ييػر ىريػر الكمػب وال يطمػع طمػع الدػراب وال يسػأؿ النػاس ب.يبددىـ كّفػو واا
 . مات جوعاً 
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 جعمت فداؾ،فأيف ىؤالل الموصوفوف بيذه الصفة؟:قمت
اطمػػبيـ فػػي أطػػراؼ األرض أولئػػؾ الخشػػف عيشػػيـ،المتنقمة دارىػػـ الػػذيف إف شػػيدوا لػػـ :فقػػاؿ

ف مػػػاتوا لػػػـ  ف خبطػػػوا لػػػـ يزوجػػػوا،واا ف مرءػػػوا لػػػـ يعػػػادوا واا ف رػػػابوا لػػػـ يفتقػػػدوا،واا يعرفػػػوا،واا
ف يشػػيدوا،أولئؾ الػػػذيف فػػػي أمػػوالي ـ يتواسػػػوف وفػػػي قبػػورىـ يتػػػزاوروف،وال تختمػػػؼ أىػػػوائيـ واا

 .اختمفت بيـ البمداف
 ..فالسؤاؿ ىنا

فأجابػػػو .ىػػػـ أكثػػػر مػػػف أف يحصػػػوا:أنػػػت تحصػػػي شػػػيعتنا؟فقاؿ السػػػائؿ(ع)قػػػوؿ اإلمػػػاـ –أواًل 
لػػو كػػاف كمػػا تقػػوؿ وأّف الشػػيعة كثيػػروف ال يحصػػوف،لوجب عمينػػا القيػػاـ (عميػػو السػػالـ)اإلمػػاـ

َـّ بػّيف لػو إذا كممػت عػّدة أصػحابو ثالثمائػة .والظّممػة مػف حّكػاـ الظمػـ والجػور وجياد األعػدال ثػ
،وجب عميو القيػاـ بيػـ وجيػاد (ع)وبءعة عشر أي عشر رجاًل وىو عدد أنصار اإلماـ الميدي

نمػا ىػـ محّبػوف لنػا ألّف الشػيعة ليػـ أوصػاؼ .الظاّلـ بيـ فيؤالل الذيف تعػرفيـ ليسػوا بشػيعة واا
اّل فيػػػػو مػػػػف المحّبػػػػيف والمػػػػواليف خاصػػػػة،فمف اّتصػػػػؼ  بتمػػػػؾ الصػػػػفات كػػػػاف مػػػػف الشػػػػيعة واا

 (.عمييـ السالـ)لائمة
 :ولكف شيعتنا:الشيعة بصفات،قاؿ(عميو السالـ)ثَـّ وصؼ اإلماـ الصادؽ

مف ال يعدوا صوتو سمعو أي يكوف صوتو خفّيًا رير عاٍؿ كناية عػف أف يكػوف مؤّدبػًا ريػر :أوالً 
 .ميّرج بصوتو

شحناؤة لديره،والشحنال ىي العداوة والبدءػال،أي ال يحمػؿ عػداوة عمػى ااخػريف وال  وال: وثانياً 
بدءال،وال يحقد عمى ريره،وأف حصؿ مف الدير أذى،ألف المػؤمف سػريع الدءػب سػريع الّرءػا 
ذا كانت النسخة،الّشحال بالتشديد وىو البخؿ مع حرص،وىو أشػد مػف  كما في بعض األخبار واا

 . يتصؼ بالشّه بؿ يسخى بما يتمكفالبخؿ،أي أف الشيعي ال
فيػذا .ال يحمػد بنػا راليػًا بػأف يمػدح اإلمػاـ فيدػالي فػي مدحػو فيجعمػو بمنزلػة الػّرب مػثاًل :وثالثاً 

 .عف ذلؾ(عمييـ السالـ)ممنوع عنو شرعًا وقد نيي األئمة
 (.ال تجعمونا أربابًا وقولوا فينا ما شئتـ(:)عميو السالـ)أمير المؤمنيفقاؿ 
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أي ال يجػادؿ أوليالنػػا ومحّبينا،ويعارءػيـ فيمػا يصػػدر مػنيـ فػػي .أف ال يخاصػـ بنػػا واليػاً :ورابعػاً 
 .محّبينا وواليتنا بؿ يكوف مؤّيدًا ليـ ال معارءًا ليـ

أو يعػب (عمػييـ السػالـ)أي ال يجمس مع مف يعيب عمى األئمة.أف ال يجالس لنا عائباً :وخامساً 
 .عمى مبدئيـ
عمػػػػػييـ )بػػػػػًا أي ال يتحػػػػػدث مػػػػػع مػػػػػف يبػػػػػّيف مثالػػػػػب األئمػػػػػةأف ال يحػػػػػدث لنػػػػػا ثال:وسادسػػػػػاً 
 .بؿ ال بّد أف ييجره. ،ويشتميـ فالشيعي ال يحدث ذلؾ الشخص وال يتكّمـ معو(السالـ
عمػػييـ )أف ال يحػػب لنػػا مبدءػػًا وال يػػبدض لنػػا محّبػػًا أي ال يػػوالي مػػف يػػبدض األئمػػة:وسػػابعاً 
ـ الموالوف ليـ ويبدض أعدائيـ،وىذا مػف ،وال يكره المحّبيف ليـ،بؿ يحب مف يحّبيـ وى(السالـ

 .والبرالة مف أعدائيـ( عمييـ السالـ)فروع الديف وىي الوالية لائمة
أولئػػؾ الخشػػف عيشػػػيـ،أي :الشػػػيعة بالصػػفات اإليجابيػػة قػػػاؿ(عميػػو السػػالـ)ثػػـ وصػػؼ اإلمػػػاـ

فػي بعػض يعتادوف عمى الخشونة وال يتعوّدوف عمى النعػيـ والنعومة،وىػذا ال ينػافي أف يتنعمػوا 
 .األوقات

المنتقمػػػػػة،دراىميـ وىػػػػػو القسػػػػػـ األرمػػػػػب مػػػػػنيـ وىػػػػػـ المتصػػػػػّدوف لمعبػػػػػادة فػػػػػي األمػػػػػاكف 
والمشاىد المشّرفة فترى ىؤالل كؿ مّدة في بمد مف البمداف التي فييا مسػجد معظػـ،أو .المقدسة

مرقػػد مقدس،الػػذيف إف شػػيدوا لػػـ يعرفػػوا أي إف حءػػروا فػػي مكػػاف لػػـ يعرفػػوا لعػػدـ اتصػػاليـ 
ف رػابوا لػـ يفتقػدوا ألنػو لػػـ .وبأوليػائيـ وأئمػتيـ(تعػالى)اس بػؿ اتصػاليـ دائمػًا وأبػدًا بػابالنػ واا

ف مرءوا لػـ يعػادوا.يسئؿ عنيـ أحد كػؿ ىػذه الصػفات تنطبػؽ عمػييـ البتعػادىـ عػف النػاس . واا
 .الطامعيف بالدنيا والناسيف ل خرة

إّف ىػؤالل ال تختمػؼ أىػوالىـ :ؿثـ بّشرىـ بأنيـ يسعدوف فػي ااخػرة ويػزور بعءػيـ بعءػًا وقػا
ف اختمفت بيـ البالد.أي آرالىـ وعقائدىـ  .  واا



 71 

يػاكـ .فكف أييا القػارئ مػف ىػؤالل لتكػوف مػف الػذيف ال خػوؼ عمػييـ والىػـ يحزنػوف وّفقنػا ا واا
 .لنكوف منيـ

لمشػػػي  عمػػػي أصػػػدر البروجػػػردي المطبػػػوع فػػػي عيػػػد ناصػػػر الػػػديف شػػػاه سػػػنة :نػػػور األنػػػوار-
قػد ورد الحػػديث أّف :فػي بػاب امتحػاف وابػتالل النػاس فػي زمػف الديبػة قػاؿ. رةمػف اليجػ/1201/

 :خطب خطبة بعد قتؿ عثماف فصعد المنبر وقاؿ (ع)أمير المؤمنيفاإلماـ 
والػػذي بعثػػو بػػالحّؽ (ى ا عميػػو وآلػػوصػػمّ )أال أّف بميػػتكـ قػػد عػػادت كييئتيػػا يػػـو بعػػث ا نبّيػػو

وط القػػػػدر حتػػػػى يعػػػػود أسػػػػفمكـ وأعالكػػػػـ، وأعالكػػػػـ لتبمػػػػبمّف ولتدػػػػربمّف رربمػػػػة ولتسػػػػاطّف سػػػػ
وا مػػا كتمػػت كتمػػة وال .أسفمكـ،وليسػبقّف سػػّباقوف كػػانوا قّصروا،وليقصػػّر سػػّباقوف كػانوا سػػبقوا

 .كذبت كذبة ولقد نبئت بيذا المقاـ وبيذا اليـو
 :عدـ التسّرع باستالـ السمطة -ذ
 .الّصحيفة السجادية ّمما ذكره في سند(:رحمو ا)البمد األميف لمكفعمي -
مػا خػرج ومػا يخػرج مّنػا أىػؿ البيػت إلػى قيػاـ قائمنػا أحػد (:عميػو السػالـ)عبػد ا وأبػقاؿ : قاؿ

 .وكاف قيامو زيادة في مكروىنا وشيعتنا. ليدفع ظممًا أو ينعش حّقًا إاّل اصطممتو البمّية
 .أي أىمكتو:اصطممتو

 (.مف صّدؽ الناس كرىوه(:)السالـعميو )وقاؿ اإلماـ أبو الحسف عمي بف موسى الرءا-
يػػأتي زمػػاف عمػػى النػػاس تكػػوف العافيػػة فيػػو عشػػرة أجػػزال تسػػعة فػػي اعتػػزاؿ النػػاس، (:)ع)وقػػاؿ

 (.وواحدة في الصمت
 :عدـ التسّرع باالنقالب لحكـ جائر -ض
: قػػاؿ( عميػػو السػػالـ)أبػػي جعفػػرعػػف الكػػافي بسػػنده عػػف بػػرال عػػف :الػػوافي فػػي بػػاب النػػوادر -

 .ما مف عالمة بيف يدي ىذا األمر أصمحؾ ا:قمت
 أترى بالصبه مف خفال؟:فقاؿ
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َـّ قاؿ: قاؿ.إّف أمرنا إذا كاف، كاف أبيف مف فمؽ الصبه:قاؿ. ال:قمت  مزاولة جبؿ يظفر أىواف :ث
أي لمدوؿ الظالمة . فاتقوا ا وال تقتموا أنفسكـ لمظممة. مف مزاولة ممؾ لـ ينقض أجمو

 .منافقةوال(تعالى)والكافرة با
فتدّؿ الرواية عمى أّف قتؿ النفس والجياد ألئمة الظمـ والجور منيي عنو ما لـ يكف الشخص 

نيال حكميـ  .قادرًا عمى االنتقاـ منيـ واا
 :التزاـ الفرقة المحقة –ظ 
قاؿ رسوؿ : بحذؼ اإلسناد عف عبد ا بف عمر،قاؿ( قّدس سّره)معاني األخبار لمصدوؽ -
سيأتي عمى أمَّتي ما أتى عمى بني إسرائيؿ ،مثؿ بمثؿ،فإنيـ تفّرقوا (:))وآلو صّمى ا عميو)ا

 .((عمى اثنتيف وسبعيف مّمة،تزيد عمييـ واحدة،كّميا في النار رير واحدة
،أنا وأىؿ بيتي)):يا رسوؿ ا وما تمؾ الواحدة؟ قاؿ: قيؿ:قاؿ فكف ((. ىو ما نحف عميو اليـو

 .مع المّمة الناجية مف النار
عميػو )عف اإلماـ الصادؽ(قّدس سّره)كتاب خطي لعمّي بف محمد الّطدائي: الجامع الصفوي -

يدػدو النػاس عمػى ثالثػة أصػناؼ عػالـ ومػتعمـ ورثػال،فنحف العممػال وشػيعتنا :،قاؿ(السالـ
 .المتعّمموف وسائر الناس رثال

كػاف أفءػؿ  ثـ خاطب شيعتو،وقاؿ ليـ ال يموت منكـ ميت عمى الحاؿ التي أنتـ عمييػا إالّ  -
 .عند ا مف كثير مف شيدال بدر وأحد

. المؤمف عمى أّي حاؿ مات وفي أّي يـو وساعة قػبض(:عميو السالـ)أمير المؤمنيفوقاؿ  -
 ( .   1)﴿إّف ا يدافُع عف الذيّف أَمنوا﴾:قاؿ(تعالى)فكف مؤمنًا ألف ا. فيو صّديؽ شييد

 
 .38/ الحهلل( 1)
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 :لمتسّمط الظالـعدـ إعانة ا –غ 
يكوف في آخر الزماف أمػرال ظممػة ووزرال فسػقة وقءػاة (:))صّمى ا عميو وآلو)وقاؿ النبي -

 ((.خونة وفقيال كذبة،فمف أدرؾ ذلؾ الزماف منكـ فال يكوف جابيًا وال عريفًا وال شرطيًا 
. عنيػا(ص)ظػـيجب في زمف الديبة االجتناب عف ىذه الوظائؼ الثالثة لنيػي الّنبػي األع: بياف

فال يكوف جابيًا يجمع األمواؿ ويجبييا إلى الدولة وال عريفًا وىو الّقيـ بػأمور القبيمػة والجماعػة 
مف الناس،وىو دوف الرئيس،وورد أّف العرفال فػي النػار،وأف مػف تػوّلى عرافػة أتػى يػـو القيامػة 

الكػافرة والمنافقػػة وال شػرطيًا والشػرطي معػروؼ وىػػـ جػالوزة الػدوؿ . ويػداه مدمولتػاف إلػى عنقػػو
 .وزبانيتيـ فيجب االجتناب عف ىذه الوظيفة السيئة  الرديئة يتعّمموف مف بدعيـ

 :اإلصرار ءد الفاسقيف وشجب عمؿ المبدعيف –أبجد 
ال تقربػػػوا الفتنػػػة إذا حميػػػت وال تعرءػػػوا ليػػػا إذا :))قػػػاؿ(ص)عػػػف أبػػػي الػػػدردال عػػػف النبػػػي -

 ((.اعترءت واءربوا عنيا إذا أقبمت
 :فءه المبدعيف -ىّوز

 قػاؿ: قػاؿ( عميػو السػالـ)أبػي عبػد افي الصحيه عػف داود بػف سػرحاف عػف : مجمع البحريف
إذا رأيػػتـ أىػػؿ الّريب،والبػػدع مػػف بعػػدي فػػأظيروا البػػرالة مػػنيـ وأكثػػروا مػػف (:))ص)رسػػوؿ ا

لنػاس وال ويتحػّذرىـ ا.سّبيـ والقوؿ فييـ،والوقيعة،وباىتوىـ كيال يطمعوا في الفساد فػي اإلسػالـ
 ((.يكتب ا لكـ الحسنات ويرفع لكـ بو الدرجات في ااخرة.يتعّمموف مف بدعيـ

 :أبصار موارد الشبية -حطي
عميػو )أميػر المػؤمنيفخطػب : قاؿ(عميو السالـ)عف محمد بف مسمـ عف أبي جعفر: الوسائؿ -

 أييا الناس إّنما بدو :فقاؿ(السالـ
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فمػو أف الباطػؿ . ع،يخالؼ فييا كتػاب ا،يتػوّلى رجػاؿ رجػاالً وقوع الفتف أىوال تّتبع وأحكاـ تبتد
ولو أّف الحّؽ خمص لـ يكف فيػو اخػتالؼ ولكػف يؤخػذ مػف ىػذا .خمص لـ يخَؼ عمى ذي الحجة

فينالػؾ إسػتحوذ الشػيطاف عمػى أوليائػو ونجػى . ءدث ومػف ىػذا ءػدث فيمزجػاف فينجيػاف معػاً 
 .الذيف سبقت ليـ مف ا الحسنى

ىػو :إّف السبب في وقوع الفتف في آخر الزماف وىو زمف الديبة(:)عميو السالـ)ماـقاؿ اإل: بياف
ظيور األحػزاب المختمفػة والمبػادئ والمنظمػات الباطمة،لوءػع قػوانيف فييػا عمػى طبػؽ أىػوائيـ 

حػداث بػدع مخالفػة لكتػاب ا فتػرى قسػمًا .ولمشػريعة اإلسػالمية(تعػالى)وآرائيـ،وابتداع أحكاـ واا
ألنػو يميػؿ إلػى قوانينػو ويحػّب مػف يرأسػو،وترى .رجاؿ يتوّلى ىػذا الحػزب ويحّبػو مف الشباب وال

 .القسـ ااخر يتوّلى حزبًا آخرًا ويميؿ إليو ألنو يحب رجالو وقوانينو
َـّ قػػػاؿ وىػػػذه األحػػػزاب والمبػػػادئ والمنظمػػػات قػػػد أحػػػدثت أحكامػػػًا وقوانينػػػًا مخموطػػػة مػػػف حػػػّؽ :ثػػ
عمى ذي الحجى أي عمى العقالل،كما أّنيا لو كانػت حّقػًا  فمو كانت باطاًل صرفًا لـ تخؼَ .وباطؿ

ولكف لما كانت مخموطة مف حّؽ وباطؿ،وممزوجة،قسـ مف ىػذا .لكانت واءحة ال اختالؼ فييا
وقسػػـ مػػف ذاؾ وقبءػػة مػػف الحػػّؽ وقبءػػة مػػف الباطػػؿ فيكػػوف ىنػػاؾ مجػػاؿ لمشػػيطاف فيسػػتحوذ 

منو ومف كيده إاّل مف سبقت لو مف ا عمى جماعة فيرربيـ في الدخوؿ فييا،وحينئذ ال ينجو 
ولمػػا ورد .فػػالمفمحوف ىػػـ الػػذيف ال يػػدخموف فػػي ىػػذه األحػػزاب والمبػػادئ والمنظمػػات.الحسػػنى

 (.األحزاب مطّية الشياطيف(:)عميو السالـ)وسيأتي عنو 
 :عدـ االستجابة لطالب الفتنة -كممف
يركػب وال ءػرع فيحمػب وال رػرض كف في الفتنة كابف المبوف ال ظيػر ف:)(ع)المؤمنيف أميرقاؿ 

 .           مف الكممات القصار في نيهلل البالرة( فيسمب
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 :مراقبة النفس واألىؿ لمتديف -سعفص
مف قبؿ النفس واألىؿ والمتعمقيف ومف استطاع ىدايتػو وعػدـ ( تعالى)المحافظة عمى عبادة ا

ف بيَؿ َمػواتبَّع َسػوقاؿ﴿(. 1)ِبِر عمييا﴾﴿َوأُمْر َأىَمَؾ بالّصالِة واصطَ (:تعالى)مصاحبة األشرار قاؿ
﴿يػػا بّنػػي َأقػػـِ الّصػػالَةاَلاَل وأُمػػر بػػالمعروِؼ وأّنػػَو عػػِف المنَكػػِر وأصػػِبْر عمػػى مػػا ( .2)﴾إلػػيَّ  ابَ أَنػػ

وال ُتَصػعِّر خػدََّؾ لمّنػاَس وال تمػِش فػي األرض َمَرَحػًا إف ا ال *أَصاَبَؾ ِإفَّ ذلَؾ ِمػْف َعػزـِ األمػورِ 
وأقُصػػدَّ فػػي مشػػيَؾ وارَءػػْض ِمػػْف َصػػوتَؾ إفَّ أنَكػػَر األصػػواِت َلصػػوُت *فخػػور ُيحػػب كػػؿ ُمختػػاؿٍ 

 (.3)الَحميِر﴾
 .أّله عمى ا في الحوائهلل ولكف ال تتعجؿ بيا فإف ا يعمـ ما يصمحؾ وما يءّرؾ -
 ((.إذا رأيتـ أمرًا ال تستطيعوف تدييره فاصبروا حتى يكوف ا ىو الذي يديره:))قاؿ

 :اإلنكار،في مجمع الزوائد درجات -قرشت
إنيػا سػتكوف :))يقوؿ(ص)رسوؿ اعف عبادة بف الصامت قاؿ سمعت .في باب اإلنكار بالقمب

عميػو )اإلمػاـ عمػّي بػف أبػي طالػب:فقػاؿ((. فتف ال يستطيع المؤمف أف يدّير فييا بيػد وال بمسػاف
مػػا يػػنقص القطػػر مػػف إاّل ك.ال:يػػا رسػػوؿ ا ىػػؿ يػػنقص ذلػػؾ مػػف إيمػػانيـ شػػيئًا؟ قػػاؿ(:السػػالـ
 ((.يكرىونو بقموبيـ:ولـ ذلؾ؟ قاؿ:قاؿ. السقال
إّف فػػي زمػػف الفػػتف ال يػػتمّكف المػػؤمف فييػػا أف يدّيػػر أمػػرًا بيػػده أو بمسػػانو فػػال يػػتمّكف مػػف :بيػػاف

األمر بالمعروؼ وال النيي عف المنكر عندما يرى منكرًا فاإلنكػار القمبػي مػف المػؤمف يكفػي فػي 
 .تمؾ األزمنة

 
 .132/ طو (1)
 .15/لقماف (2)

 .  17/18/19/ لقماف (3)
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كيػؼ أنػت إذا كنػت فػي حثالػة (:))ص)رسوؿ اقاؿ : عف عبادة بف الصامت أيءًا،قاؿ: وفيو 
خػذ :))قػاؿ. ا ورسػولو أعمػـ:قػاؿ((. مف الناس واختمفوا حتى يكونوا ىكذا وشبؾ بػيف أصػابعو

 ((.بما تعرؼ ودع ما تنكر
 :يورالديبة الكبرى وعالمات الظ

بدأت الديبة الكبرى بوفاة آخر نواب اإلماـ بالنيابة الخاصة وىو الشي  عمي بف محمد الّسمري 
ىػ فانقطع االتصاؿ باإلماـ ومراسمتو ولـ يظير بعد ذلؾ إاّل ما راسػؿ بػو الشػي  329وذلؾ سنة 

اّل ما حصؿ لبعض الرجاؿ بأحواؿ شاذة وباتصاالت خاطفة338المفيد المولود سنة   .ىػ واا
 :الصنؼ األوؿ مف العالمات تحءير النفوس

يأس الناس مف وجوده وتشكيكيـ بو لكثرة المصائب والػبالل فػي كتػاب يػوـ الخػالص  -1
مػف ولػدي بعيػد معيػود  القػائـوالػذي بعثنػي بػالحؽ بشػيرًا ليديػبّف (:)) ص)عف النبػي

ئمػو إليو مّني حّتى يقوؿ أكثر الناس ليس  في آؿ محمد حاجة، ويشّؾ آخروف بدال 
وال يجعػػؿ لمشػػيطاف عميػػو سػػبياًل بشػػّكو فيزيمػػو عػػف .فمػػف أدرؾ زمانػػو فميتمّسػػؾ بدينػػو

جعػؿ  (عػّز وجػؿّ )امّمتي ويخرجػو عػف دينػي فقػد أخػرج أبػويكـ مػف الجّنػة مػف قبػؿ و 
 .((الشياطيف أوليال لمذيف ال يؤمنوف

ة كػؿ وذلؾ بتجربػ: حتى يتحسف كؿ الناس باحتياجيـ إلى منقذ كما عف يـو الخالص -2
( ص)الحكػػاـ واألحكػػاـ معرفػػة أنػػو الشػػيل مػػف النػػاس يصػػمه لمحكػػـ ريػػر آؿ محمػػد
 .وتتييأ األجوال مع سابؽ المعرفة لكؿ أىؿ األدياف بما بشرت بو كتبيـ وأنبيالىـ
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إف دولتنا آخر الدوؿ ولـ يبؽ أىؿ بيت ليـ دولة إال ممكوا قبميـ لػئال يقولػوا  :)ففي الحديث
﴿والعاقبػػػة (عػػػّز وجػػػؿّ )اكنػػػا سػػػرنا مثػػػؿ سػػػيرة ىػػػؤالل وىػػػو قػػػوؿ إذا رأوا سػػػيرتنا لػػػو مم

 (.1)لممّتقيف﴾
 الصنؼ الثاني حصوؿ األسباب الالزمة 

 .ندال ثالثة أصوات في شير رجب عند الظيور -3
 .أال لعنة ا عمى الظالميف: األوؿ
  المؤمنيفأزفت األزفة يا معشر : والثاني
 .ىذا ىذا:مكة وندال يقوؿبدف ووجو ويد تشير إلى جية :والثالث

نزوؿ عيسى المسيه كما مّر وذلػؾ قبيػؿ إعػالف دولػة الحػؽ وقػد مػّر بعػض التفصػيؿ  -5
 .فيو
فعػف اإلمػاـ  313حتى يولد ويكبر أصحابو ويصػبحوا بالمسػتوى الجيػادي الػالـز وىػـ  -4

ي تػزايميـ؟ قيؿ وما يعنػ( 2(()لو تزيموا لعذبنا الذيف كفروا منيـ عذابًا أليمًا (:))ع)الصادؽ
عػّز )الف يظير حتى يخرج ودائػع  القائـودائع مؤمنوف في أصالب كافريف فكذلؾ :))قاؿ
 ((.فإذا خرجت ظير مف أعدال ا فقتميـ (وجؿّ 
 (.أما لو كممت العدة الموصوفة ثالثمائة وبءعة عشر كاف الذي تريدوف:)وعنو

 .حتى يناديو سيفو -6
محمػد ميػدي النجفػي نقمػو عػف كفايػة الموحػػديف  لمشػي  108فػي كتػاب بيػاف األئمػة ص 

أف الميػدي ال يظيػر حتػى يخػرج :))(ع)أميػر المػؤمنيفلمسيد إسماعيؿ النوري حديث عػف 
 ((.السيؼ مف رمده ويناديو قـ يا ولي ا وانتقـ مف أعدال ا فإف ا قد أذف لؾ

 
 

 .83/ القصص( 1) 
 .25/ الفته( 2)
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 :روج الموتى مف أتباعو لنصرّتوخ -7
ال يظير حتى يخرج موتى مف قبورىـ ويتعارفوف في األسواؽ وىذه  عالمػة قريبػة (ع)إف اإلماـ

 .الظيور جدًا وىذا الخبر ثابت ومشيور عند السنة والشيعة
 الصنؼ الثالث الفساد والبعد عف الديف

 :رجوع الناس لمجاىمية -8
 ((.بًا وسيعود كما بدأ فطوبى لمدربالبدأ اإلسالـ رري(:))ص)عف النبي

 .أي رجعتـ لمعادات الجاىمية((وُعدتـ مف حيث بدأتـ(:))ص)وعنو
يندرس اإلسالـ وشي الثػوب حتػى ال صػياـ وال صػالة وال نسػؾ وال صػدقة ويسػري (:))ص)وعنو

في ليمة فال يبقى منو في األرض آيػة وتبقػى طوائػؼ مػف النػاس الشػي  ( تعالى)عمى كتاب ا
 ((.ال إلو إال ا فنحف نقّر بيا)كبير والعجوز فيقوؿ أدركنا آبائنا عمى ىذه الكممة ال
 :خراب األدياف وبيا خراب الكنائس والمعابد لكؿ األدياف -9

وىػذا األمػر قػد :عف يوـ الخالص(( يكوف خراب كنائس الييود في بالد المشركيف:))في الحديث
ي بريطانية وأمريكا وحتى أف بعءيا قد بيعت عمػى وقع فقد ىجرت وخربت كثير مف الكنائس ف

 ((.الناس
 .وفيو خمسوف نوع مف الفساد(رح)حديث سمماف -10

عف ابف عبػاس فػي سػفر ( 1)﴿ فقد جال أشراطيا﴾(:تعالى)عف تفسير القمي  في تفسير قولو
لنػاس وكاف أدنػى ا(( أال أخبركـ باشراط الساعة:))إلينا وقاؿ(ص)ونظر رسوؿ ا: حجة الوداع

 منو يومئذ سمماف فقاؿ  
 
 
 .18/محمد( 1)
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إءػػاعة الصػػموات واتبػػاع الشػػيوات :إّف مػػف أشػػراط القيامػػة:))سػػمماف،بمى يػػا رسػػوؿ ا،فقػػاؿ
والميػػؿ مػػع األىػػوال وتعظػػيـ أصػػحاب المػػاؿ وبيػػع الػػديف بالػػدنيا فعنػػدىا يػػذاب قمػػب المػػؤمف فػػي 

 ((.مه في المال لما يرى مف المنكر فال يستطيع أف يدّيرهجوفو كما يذاب الم
ّف ىذا لكائف يػا رسػوؿ ا:فقاؿ سمماف أي والػذي نفسػي بيػده يػا سػمماف إّف عنػدىا :قػاؿ(ص)واا

 .يمييـ أمرال جورة وزرال فسقة وعرفال ظممة وأمنال خونة
ّف ىذا لكائف يا رسوؿ ا؟ قاؿ:فقاؿ سمماف منكػر معروفػًا والمعػروؼ نعـ إّف عندىا يكػوف ال: واا

منكػػرًا ويػػؤَتمف الخػػائف ويخػػوف األمػػيف ويصػػدؽ الكػػاذب ويكػػذب الصػػادؽ فعنػػدىا إمػػارة النسػػال 
ومشاورة اإلمال وقعػود الصػبياف عمػى المنػابر ويكػوف الكػذب ظرفػًا والزكػاة مدرمػًا والدنػى مدنيػًا 

 .ويجفو الرجؿ والديو ويبر صديقو ويطمع الكوكب المذنب
فّ :قاؿ سمماف أي والذي نفسي بيده وعندىا تشارؾ المرأة زوجيػا :ىذا لكائف يا رسوؿ ا؟قاؿ واا

ف سكتوا استباحوىـ ليتػأثرف بفيػئيـ وليطػؤف  في التجارة فعندىا يمييـ أقواـ إف تكّمموا قتموىـ واا
حرمتيـ وليسفكّف دمػالىـ ولػتماّف قمػوبيـ درػاًل ورعبػًا فػال تػراىـ إاّل وجمػيف خػائفيف مرعػوبيف 

 ((.يفمرىوب
ّف ىػػذا لكػػائف يػػا رسػػوؿ ا؟قػػاؿ:قػػاؿ سػػمماف أي والػػذي نفسػػي بيػػده عنػػدىا يػػؤتى مػػف (:ص)واا
االقتصػاد الرأسػمالي وروح االبتػزاز وسػفور النسػال ومػا )وشيل مف المدػرب(الشيوعية)المشرؽ
يمػػوف أمتي،فالويػػؿ لءػػعفال أمتػػي مػػنيـ والويػػؿ ليػػـ مػػف ا ال يرحمػػوف صػػديرًا وال ( إلػػى ذلػػؾ
 .               بيرًا وال يتجافوف عف شيل جثثيـ جثث اادمييف وقموبيـ قموب الشياطيفيوقروف ك
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ّف ىػػذا لكػائف يػا رسػػوؿ ا؟قػاؿ:قػاؿ سػمماف أي والػذي نفسػػي بيػده يػا سػػمماف يكتفػي الّرجػػاؿ :واا
سػػال بالرِّجػاؿ والنّسػػال بالنسِّػػال ويدػػار عمػػى الدممػػاف كمػػا يدػػار عمػػى الجاريػػة ويشَّػػبو الرِّجػػاؿ بالنِّ 

فعمػييـ مػف أمتػي لعنػة ( أي تركب المرأة الدّراجػة)والنِّسال بالرِّجاؿ ويركبّف ذوات الفروج الّسروج
 .ا

ّف ىذا لكائف يا رسوؿ ا؟قاؿ:قاؿ سمماف أي والذي نفسي بيده يا سمماف،إّف عنػدىا تزخػرؼ :واا
ثر الصفوؼ بقمػوب المساجد كما تزخرؼ البيع والكنائس وتحمى المصاحؼ وتطوؿ المنارات وتك

 .متبارءة وألسف مختمفة
ّف ىػػذا لكػػائف يػػا رسػػوؿ ا؟قػػاؿ:قػػاؿ سػػمماف أي والػػذي نفسػػي بيػػده يػػا سػػمماف،وعندىا تحمػػى :واا

 .ذكور أمتي بالذىب ويمبسوف الحرير والديباج ويتخذوف جمود النمور صفافاً 
ّف ىذا لكائف يا رسوؿ ا؟قاؿ:قاؿ سمماف اف،فعندىا يظير الّربا أي والذي نفسي بيده يا سمم:واا

 .وعندىا يكثر الطالؽ فال يقاـ  حد ولف يءّر ا شيئاً .والرشا ويوءع الديف وترفع الدنيا
ّف ىػذا لكػػائف يػا رسػػوؿ ا؟قػاؿ:قػاؿ سػػمماف أي والػػذي نفسػي بيػػده يػا سػػمماف،وعندىا تظيػػر :واا

دىا يحػهلّل أرنيػال أمتػي ويمييـ أشػرار أمتػي وعنػ(أي الراقصات والعازفوف ليف)القينات والمعازؼ
يػال والّسػمعة ويكػوف  أقوامػًا يتعممػوف القػػرآف  لمّنزىػة ويحػهلّل أوسػاطيا لمتِّجػارة ويحػهلّل فقراؤىػا لمرِّ
ويتخػػذونيا مزاميػػر ويكػػوف أقوامػػًا يتفّقيػػوف لديػػر ا ويكثػػر أوالد الزنػػا يتدنػػوف بػػالقرآف وعنػػدىا 

 .يتكّمـ الرويبءة
يػتكمـ فػي أمػر العامػة مػف لػـ يكػف : فداؾ أبي وأمي؟قاؿوما الرويبءة يا رسوؿ ا:قاؿ سمماف

 .إل ....يتكّمـ مف األرذاؿ واألوباش 
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 .والرواية طويمة فييا حوالي سبعيف جزلًا مف الفساد والخراب
وفي حديث حذيفة حوالي ثمانيف نوعًا مػف الفسػاد فػي عقائػد اإلماميػة فػي أشػراط السػاعة عػف 

يػػا حذيفػػة قػػد ذىبػػت الػػدنيا أو كأنػػّؾ بالػػدنيا لػػـ :))قػػاؿ(ص)حذيفػػة بػػف اليمػػاني عػػف رسػػوؿ ا
نعػـ يػا حذيفػة احفػظ بقمبػؾ :تكف،قمت فداؾ أبي وأّمي فيؿ مف عالمػة تتبػدؿ بيػا عمػى ذلؾ،قػاؿ

 ((.وانظر بعينؾ واعقد بيديؾ
وقّمػػت األمانػػات  -4وكثػػرت الخيانػػات  -3واتّبعػػت الشػػيوات  -2إذا ءػػّيعت أمتػػي الصػػالة  -1
وخفيػت الطػرؽ  -9واربػرت األفػؽ  -8ورػار المػال  -7وأظمـ اليوى  -6ت وشربوا القيوا -5

وسػالت  -14ورفءػت القناعػة  – 13وفجرت الباعة  -12وفسدوا  -11وتشاتـ الناس  -10
ورمػت األسػعار  -18وقّمػت الثمػار  -17وكثرت األشػجار  -16وتالشت الّسنوف  -15الظنوف 

أي )واستحسػػػنوا الخمػػػؼ -22يػػػر المػػػواط وظ -21وتبّينػػػت األشػػػراط -20وكثػػػرت الريػػػاح  -19
 -26واسػػػتمروا بػػػاليوى  -25وقّمػػػت المطالػػػب  -24وءػػػاقت المكاسػػػب  -23(خػػػالؼ الوعػػػد

 -30وقتػػؿ الرءػػا  -29وفشػػا الّزنػػا  -28وأكػػؿ الّربػػا  -27وتفػػاكيوا بشػػتـ اابػػال واألميػػات 
 -34رل نفسػو وزّكى كؿ امػ -33وقّمت األمانة  -32وكثرت الخيانة  -31واستعمموا الّسفيال  

ورفػع بنػال القصػور  -37وزخرفػت جػدراف الػدور  -36واشتير كػؿ جاىػؿ بجيمػو  -35وعممو 
 -42والّمػػـو عقػػاًل  -41والصػػحة عجػػزًا  -40والكػػذب صػػدقًا  -39وصػػار الباطػػؿ حقػػًا  -38

ػػػالؿ ىػػػدًى  وكثػػػرت  -46والعمػػػـ كيالػػػة  -45والصػػػمت بالىػػػة  -44والبيػػػاف عمػػػى  -43والءِّ
 -49وتراجمػػوا بػػػالظنوف  -48وتتابعػػت العالمػػات  -47( الظمػػـ والسػػػخطأي عالمػػات )اايػػات

 ودارت عمى الناس رحى     
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وكثػرت  -53وذىػب التواصػؿ  -52ورمب المنكر المعػروؼ  -51وعميت القموب  -50المنوف 
وتيػػػػػاونوا  -56وتيػػػػػادوا أنفسػػػػػيـ بالّشػػػػػيوات   -55واستحسػػػػػنوا البطػػػػػاالت  -54التجػػػػػارات 
وأثػروا  -60ولبسػوا الحبػور  -59وأكمػوا المػأثور  -58وركبػوا جمػود النمػور  -57بالمفءالت 

ـّ الفسػاد  -62وذىبت الرحمة مػف القمػوب  -61الدنيا عمى ااخرة  واتخػذوا كتػاب ا  -63وعػ
واسػػتحموا الخمػػر بالنبيػػذ  -65( أي يتداولونػػو بيػػنيـ وىػػو حقػػوؽ )ومػػاؿ ا دواًل  -64لعبػػًا 
بػػا بػػالبيع  -67اة والفحػػش بالزكػػ – 66 وتكافػػأ الرجػػاؿ بالرجػػاؿ  -69والحكػػـ بالرشػػا  -68والرِّ

والجػور  -72والكبػر فػي القمػوب  -71وصػارت المباىػات فػي المعصػية  -70والنسال بالنسال 
ال يسػمـ لػذي ديػف دينػو إاّل مػف  -74والسفاىة في سائر الناس فعند ذلػؾ  -73في السالطيف 

وذىب  اإلسالـ حتى ال يبقػى إاّل اسػمو  -75واد إلى واد فر بدينو مف شاىؽ إلى شاىؽ ومف 
يقرؤوف القرآف ال يجاوز تػراقييـ  -77واندرس القرآف مف القموب حتى ال يبقى إاّل رسمو  -76
ال يعمموف بما فيو مف وعد ربيػـ ووعيػده وتحػذيره وتنػذيره وناسػخو ومنسػوخو فعنػد ذلػؾ  -78

عممػػاؤىـ شػػر خمػػؽ ا عمػػى  -80ف اإليمػػاف وقمػػوبيـ خاليػػة مػػ -79تكػػوف مسػػاجدىـ عػػامرة 
لييـ تعود  ويبقى الشػّر وأىمػو  -82ويذىب الخير وأىمو  -81وجو األرض منيـ بدأت الفتنة واا

 -85صػّب إلػييـ الػدنيا  -84بحيػث ال يعبػأ ا بشػيل مػف أعمػاليـ قػد  -83ويصير الناس  
أال لعػػف ا المسػػتأثريف أي يشػػه بػػو عػػف ااخػػريف (( حتػػى أف الدنػػي ليحػػدث نفسػػو بػػالفقرال

 .الظالميف
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زّي المػػرأة بػػزّي الرجػػؿ وكونيػػا مثمػػو فػػي جميػػع شػػؤوف الحيػػاة حتػػى تجمػػس فػػي محػػالت  -11
نسػاؤىـ كاسػيات عاريػات :))عف نسػال آخػر الزمػاف(ص)عف النبي. التجارة وتعينو عمى التجارة

الكسػوة العاريػة ىػي  وكيفيػة ((كأسنمة البخت المعممات العنوىّف إنيّف ممعونات فعمى رؤوسي
 .لبس الرقيؽ أو الءيؽ واألسنمة جمع سناـ وىو التقوس الذي في ظير الجمؿ

لعّمػو يعنػي ( ال تقـو الساعة حتى يكوف التسميـ عمى الخاّصػة دوف العاّمػة:)في عقائد اإلمامية
عمػى  وحتى تفشو التجارة وتعيب المرأة زوجيا)فقط تكوف عمى العممال (تعالى)تسميـ العبادة 

لعّؿ معنى الجممة األخيػرة أف يعمػـ الرجػؿ (التجارة وتقطع األرحاـ ويفشو العمـ بيف الرجؿ والمرأة
 .سّر المرأة والمرأة سّر الرجؿ جنسيّا الشتيار العشؽ بيف الجنسيف

 ((.لعف ا المشّبيات مف النسال بالرِّجاؿ والمتشبِّييف مف الرِّجاؿ بالنسِّال(:))ص)وقاؿ
 ((.يفمه قـو يممؾ رأييـ امرأةلف :))وقاؿ

 ((.ال يقّدس ا أمة قادتيـ امرأة(:))ص)وقاؿ أيءاَ 
 ((.ويتزيّف الرجاؿ بزّي النسال والنسال بزّي الرجاؿ:))وقاؿ
 .ألف القمنسوة ال تستر الشعر بؿ تزينو(( إذا ظيرت القالنس المشتركة ظير الزنا:))وعنو
 .ؿ الصوتعّباد شير رمءاف ويقرأوف القرآف ألج -12
سيكوف فػي آخػر الزمػاف أقػواـ مػف أمتػي ال يقيمػوف الصػالة :))ما مءمونو(ص)عف النبيورد 

عػف .((وال يعبدوف ا إاّل في شير رمءاف أولئؾ عباد رمءاف وىـ برال منػي وأنػا بػرئ مػنيـ 
 .مكاـر األخالؽ

بػػّزييـ وال سػػيأتي زمػػاف عمػػى أّمتػػي ال يعرفػػوف العممػػال إاّل (:))ص)وعػػف جػػامع األخبػػار عنػػو
يعرفوف القرآف إاّل بصوت حسف وال يعبدوف ا إاّل في شير رمءاف فػإف كػانوا كػذلؾ سػّمط ا 

 ((.عمييـ سمطانًا ال عمـ لو وال حمـ وال رحـ لو،ثـ  يدعوف فال يستجاب ليـ
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 .انتشار ءرب العود والدنال والرقص ونوادي الفسؽ وسيرات المجوف -13
وتكتفي الّرجاؿ بالرِّجاؿ والنّسػال بالنسِّػال ويّتخػذوف ءػرب (:))ص)النبيعف في عقائد اإلمامية 

القءيب فيما بينيـ فال ينكره منكر بػؿ يتراءػوف بػو وىػو مػف إحػدى الكبػائر الخفيػة فويػؿ ليػـ 
مف دياف يـو الديف ال تناليـ شفاعتي فمف رءي بذلؾ يـو القيامة وأنا منو بػرئ وعنػدىا تّتخػذ 

،وتكوف الجمػػوع الكثيػػرة حتػػى أف المػػرأة تػػتكّمـ فييػػا مثػػؿ الرجػػاؿ ويكػػوف النسػػال مجػػالس الرجػػاؿ
جموعيف ليوًا ولعبًا وفي رير مرءاة ا وىي مف عجائب ذلؾ الزماف فإذا رأيتمػوىف فبػاينوىـ 

 .((واحذروىـ في ا فإنيـ حرب  ورسولو وا ورسولو منيـ برال
ّموف الزنػػػا والخمػػػر والمالطػػػات والطػػػرب يسػػػتح:)فػػػي خطبػػػة البيػػػاف (ع)أميػػػر المػػػؤمنيفوعػػػف 

والدنال،والفقير بينيـ ذليؿ حقير والمؤمف ءعيؼ صدير والعالـ عندىـ وءيع والفاسػؽ عنػدىـ 
 (.مكـر
أحػػداث العمػػارات والقصػػور واتصػػاليـ مػػابيف النجػػؼ األشػػرؼ والكوفػػة وحػػدوث التمفزيػػوف  -14
قبػرؾ ىنػا قػاؿ يػا سػيدي بعيػد عنػؾ يػا كميػؿ إف :)لصػاحبو كميػؿ  (ع)أمير المؤمنيفقاؿ . فييا

قػاؿ كػػال سػػيكوف قريبػًا واعمػػـ أنػػو فػي آخػػر الزمػػاف تحػيط بقبػػرؾ قصػػور وحػدائؽ فػػي كػػؿ قصػػر 
 .عف المالحـ والفتف(.وىي عالمة قائمنا( )التمفزيوف)مصباح ومرآة وينظر بيا البعيد والقريب

 .عف يوـ الخالص: حتى يعمف بالعراؽ البرالة مف عمي -15
حتى ُيقػرأ كتابػاف كتػاب بالبصػرة وكتػاب بالكوفػة بػالبرالة مػف  القائـال يخرج (:))ع)عف الصادؽ

وذلػػؾ قبػػؿ أف  أميػػر المػػؤمنيفأمػػا فػػي البصػػرة فقػػد خطػػب عبػػد السػػالـ عػػارؼ بيػػا بػػذـ (ع)عمػػي
فػإف خطػب الحػزبييف المعنػال ال تقتصػر فػي :يحترؽ بالطائرة بسػاعة مػف نيػار وأمػا فػي النجػؼ

 .ـ1990ردة أحبائو وأولياله وخصوصًا في االنتفاءة سنة سب اإلماـ ومبادئو ومطا
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 .ارتفاع العمـ وكوف الناس كالبائيـ،في يوـ الخالص -16
كيػػؼ  رسػػوؿ اقمػػت يػػا : ذاؾ عنػػد أواف ذىػػاب العمػػـ قػػاؿ أحػػدى األصػػحاب(:))ص)عػػف النبػػي

يـ إلػى يػوـ القيامػة يذىب العمـ ونحف نقرأ القرآف ونقرل بو أبنال أبنالنا ويقػرأ بػو أبنالنػا ألبنػائ
ثكمتؾ أّمؾ يا زياد أوليس ىؤالل الييود والنصارى يقرأوف التوراة واإلنجيؿ ال يعمموف (:ص)فقاؿ

 . ((بشيل منيما
وقػد ذكرنػا أنػو (ع)قاؿ في بيػاف األئمػة: في األرض وظيور مقامات لو(ع)سياحة الخءر -17
يبة مع شخصاف آخراف،فيؤالل في زمف الد(ع)أحد وزرائو ىو والياس النبي -(ع)أي الخءر –

 (.ع)األربعة ىـ األوتاد المالزموف لمقطب،وىو اإلماـ
واختمػؼ فػي اسػمو ننقػؿ أف (ع)فػي الحػديث وىػو صػاحب موسػى(عميو السالـ)وقد ذكر الخءر

اسمو الخءر وقيؿ اسمو ايميا بف عاميؿ بف شممخيف بف أريا بف عمقما بف عيص بف إسحاؽ 
 (.ع)ميا بف حمشا مف سبط ىاروفاسمو أر :وقيؿ( ع)بف إبراىيـ

كاف أبوه ممكاف،وأمو اسميا :واألصه ما نقمو أىؿ السير،ومف قصتو عمى ما نقمو السييمي:قيؿ
،عثر عميػػو رجػػؿ مػػف  ليػػا وأنيػػا ولدتػػو فػػي مدػػارة؟ وأنػػو وجػػد ىنػػاؾ شػػاة ترءػػعو فػػي كػػؿ يػػـو

أىػػػػؿ المعرفػػػػة  القريػػػػة،فمّما وجػػػػده الرجػػػػؿ أخػػػػذه ورّباه،فمّمػػػػا شػػػػبَّ طمػػػػب أبػػػػوه كاتبػػػػًا،وجمع
،وكاف فيمف اقدـ عميو مف الكّتاب (ع)،شيت(ع)والنبالة،ليكتب الصحؼ التي أنزلت عمى إبراىيـ

ابنػػػػو، وىػػػػو ال يعرفػػػػو،فمما استحسػػػػف خّطػػػػو ومعرفتػػػػو،بحث عنػػػػو فعػػػػرؼ أنػػػػو ابنػػػػو ،فءػػػػمو 
 .لنفسو،وواّلة أمر الناس

أف وجػػػػد عػػػػيف ثػػػػـ إف الخءػػػػر فػػػػّر مػػػػف الممؾ،ألسػػػػباب يطػػػػوؿ ذكرىػػػػا،ولـ يػػػػزؿ سػػػػائحًا،إلى 
اؿ،وأنػػػػػو الرجػػػػػؿ الػػػػػذي يقتمػػػػػو الػػػػػدَّجاؿ  الحياة،فشػػػػػرب منيػػػػػا،فيو حػػػػػّي إلػػػػػى أف يخػػػػػرج الدَّجَّ

 .عمى الفور( تعالى)ويقطَّعو،فيحييو ا
وفػػي تفسػػير عمػػي بػػف إبػػراىيـ نقػػؿ أفَّ الخءػػر كػػاف مػػف أفءػػؿ أصػػحاب ذي القرنيف،وكػػاف مػػف 

عبد ا،ولػـ يكػف ألمػو ولػد ريره،فأشػاروا أبنال المموؾ،ففمف با،وتخمى في بيت في دار أبيو ي
 عمى أبيو أف يزوّجو فزّوجو،فمـ يمتفت إلى النسال،
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فدءب عميػو أبػوه،وأمر بػردـ البػاب عميػو،فمّما كػاف اليػـو الثالػث حّركتػو رقَّػة اابال،فػأمر بفػته 
 البػاب،ففته فمػـ يجػدوه،فأعطاه ا مػف القػوة،أف يتصػّور كيػؼ يشػال،وكاف عمػى مقدمػة جػيش

سػػّمي بػػو ألنػػو :ذي القرنيف،وشػػرب مػػف عػػيف الحيػػاة،واختمؼ فػػي وجػػو تسػػميتو بالخءػػر فقيػػؿ
وقيػؿ .ألنو كاف فػي أرض بيءػال،فإذا ىػي تيتػز خءػرال مػف خمفػو:صّمى اخءّر ما حولو،وقيؿ

وفي معاني األخبار لمصػدوؽ،ومعنى الخءػر ألنػو كػاف ال يجمػس عمػى خشػبة يابسػة .رير ذلؾ
 .إاّل اخءّرت

﴿ومػػا فعمتػػو عػػف (: تعػػالى)ىػػو نبػػي واحتّجػػوا بقولػػو :لعممػػال فيػػو،فقاؿ األكثػػروفوقػػد اختمػػؼ ا
عميػو )،ومّمػا نقػؿ مػف وصػاياه لموسػى(عميو السػالـ)بأنو أعمـ مف موسى[ 82الكيؼ ]أمري﴾ 
 :عند االفتراؽ(السالـ

يا موسى اجعؿ ىّمؾ في معادؾ،وال تخفػى فيمػا ال يعنيػؾ،وال تتػرؾ الخػوؼ فػي أمنػؾ،وال تيػأس 
 .ألمف في خوفؾمف ا

 .زدني:فقاؿ لو موسى
ال تءحؾ مف رير عجب،وال تعّير أحد الخاطئيف بعد النأـ ،وابِؾ عمى خطيئتػؾ يػا :فقاؿ الخءر

ياؾ والدءػػب إاّل فػػي  بػػف عمراف،يػػا موسػػى ال تطمػػب العمػػـ لتحػػدَّث بػػو،واطمب العمػػـ لػػتعمـ بػػو،واا
لمػػػدنيا،فإف ذلػػػؾ يخػػػرج مػػػف  ضبدا،وال ترءػػػى عمػػػى أحػػػد إاّل فػػػي ا،وال تحػػػب لمػػػدنيا،وال تػػػ

 .اإليماف،ويدخؿ في الكفر
إنما أوصؿ الخءر إلى عيف الحياة،وشرب منيا،وأبقػاه حيػًا إلػى زمػف (سبحانو وتعالى)ولعؿِّ ا

 (.عميو السالـ)ـالقائالديبة الكبرى اإلماـ 
 :تصدي جماعة مف عممال الشيعة والفرؽ اإلمامية في زمف الديبة ليداية الناس

لػػوال يبقػػى بعػػد ريبػػة قػػائمكـ مػػف (: عمػػييـ السػػالـ)قػػاؿ عمػػي بػػف محمػػد:مكيػػاؿ المكػػاـر – 18
العممال الدَّاعيف إليو،الدَّاليف عميو والّذابِّيف عف دينو بحجهلل ا،لما بقي أحػد إالَّ ارتػّد عػف ديػف 
ا،ولكػػػػنيـ الػػػػذيف يمسػػػػكوف أزمػػػػة قمػػػػوب ءػػػػعفال الشػػػػيعة كمػػػػا يمسػػػػؾ صػػػػاحب الّسػػػػفينة 

 .(عّز وجؿّ )اىـ األفءموف عند  سكانيا،أولئؾ
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يأتي عممال شيعتنا القّواموف بءعفال مّحبينا وأىػؿ (:عمييـ السالـ)وقاؿ الحسف بف عمي: وفيو
واليتنا يـو القيامة،واألنوار تسطع مف تيجانيـ،عمى رأس كؿ واحد منيـ تاج بيا قد أنبتػت تمػؾ 

ؼ سنة،فشػػعاع تيجػػػانيـ يبػػػث فييػػػا األنػػوار فػػػي عرصػػػات القيامػػة ودورىا،مسػػػيرة ثالثمائػػػة ألػػػ
كميػػا،فال يبقػػى ىنػػاؾ يتػػيـ قػػد كفمػػوه،ومف ظممػػة الجيػػؿ قػػد عّممػػوه،ومف حيػػرة التِّيػػو أخرجػػوه،إاّل 
تعمَّػػؽ بشػػعبة مػػف أنػػوارىـ،فرفعتيـ إلػػى العمػػو،حتى تحػػاذى بيػػـ فػػوؽ الجنػػاف،ثـ تنػػزليـ عمػػى 

الػػذيف كػػانوا يػػدعوف إلػػييـ،وال منػػازليـ المعػػدَّة فػػي جػػوار أسػػاتيذىـ ومعمَّمييـ،وبحءػػرة أئمػػتيـ 
يبقػػػػى ناصػػػػب مػػػػف النواصب،يصػػػػيبو مػػػػف شػػػػعاع تمػػػػؾ التيجػػػػاف إاّل عميػػػػت عينو،وُأصػػػػمَّت 
ؿ عميػػػػو أشػػػػد مػػػػف ليػػػػب النيػػػػراف فػػػػيحمميـ حتػػػػى تػػػػدفعيـ إلػػػػى  أذانػػػػو،وأخرس لسػػػػانو،ويحوَّ

 .الزبانية،فيدفعونيـ إلى سوال الجحيـ
 (.ع)وجماعة يبشروف الناس بظيور الحجة -19
 – المػػؤمنيفأي  –فػػإذا قػػاـ قائمنػػا بعػػثيـ ا :فػػي حػػديث طويػػؿ  قػػاؿ فػػي آخػػره(ع)ووعنػػ:وفيػػو

فػػػػأقبموا معػػػػو يّمبػػػػوف زمػػػػرًا زمرَا،فعنػػػػد ذلػػػػؾ يرتػػػػاب المبطموف،ويءػػػػمحّؿ المحّموف،قميػػػػؿ مػػػػا 
أنػت أخػي (: ع)لعمػي(ص)يكونوف،ىمكت المحاءير،ونجا المقّربوف مف أجؿ ذلؾ،قاؿ رسوؿ ا

 .دي السالـوميعاد ما بيني وبينؾ وا
 :(ع)قاؿ في بياف األئمة

إذا متنػا وكنػا ترابػًا وعظامػًا :إف أىؿ الباطؿ،وىـ الذيف ينكروف الرجعة،وىـ الػذيف يقولػوف: بياف
المػػػذيف يحّمػػػوف حػػػالؿ ا،ويحّرمػػػوف  فوالمؤمنػػػأي يعنػػػى :إنػػػا لمبعوثػػػوف ويءػػػمحّؿ المحّمػػػوف

 .يكوف قمياًل في آخر الزماف فالمؤمنيحرامو،وىؤالل قميؿ ما يكونوف،أي أف وجود ىؤالل 
،ونجا المقّربوف لظيػوره،وىـ الػذيف (ع)القائـوىـ المستعجموف بظيور :ىمكت المحاءير:ثـ قاؿ
،يكتب ا النجػاة ليػـ فػي الػدنيا وااخػرة،ويحفظيـ (تعالى)إف ظيوره قريب إف شال ا:يقولوف

 . مف المكاره في الداريف،ويمنحيـ السالمة في الدِّيف والدنيا
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عػف بنػال القبػػاب عمػى مرقػده الشػريؼ فػػي النجػؼ األشػرؼ قبػػؿ  (ع)أميػر المػػؤمنيففػي أخبػار 
 (.ع)الظيور ورجعتو بعد ظيور الميدي

 (ع)أميػر المػؤمنيفخطػب اإلمػاـ :عف كتاب الواحدة لمقمي قػاؿ: عف مشارؽ أنوار اليقيف -20
اب المقاـ،وحجػػة الخصػػاـ،ودابة أنػػا بػ: الحمػػد  مػدىِّر الّدىور،وسػػاقيا إلػى أف قػػاؿ فييػا:فقػاؿ

األرض،وصاحب العصا،وفصؿ القءال،وسفينة النجاة،لـ تقـ الدعائـ بتخػوـ األقطػار،وال أعمػدة 
،ونحف حجػػة .فسػػاطيط السػػحاؽ،إاّل عمػػى كواىػػؿ أمورنػػا حجبػػة  -وفػػي نسػػخة–أنػػا بحػػر العمػػـو

إلػى قػرار المػال  مػات أو ىمػؾ إاّل أّف مػف طرفػي حبػؿ المتػيف: الحجاب،فإذا اسػتدار الفمػؾ وقيػؿ
المعيف،إلػػى بسػػيطة التمكيف،إلػػى ورال بيءػػال الصػػيف إلػػى مصػػارع قبػػور الطالقػػاف،إلى نجػػوـ 
ياسيف،وأصحاب مف أىؿ العمييف العاليف،وكتـ أسرار الطواسيف إلى البيدال الدبرال إلى حػّد ىػذا 

حجػرا حجرًا،وألجمسػّف عمػى الثرى،أنا دّياف الدِّيف،ألركبفَّ السحاب،وألءربفَّ الرقاب،وألىدمفَّ إرمػًا 
إذا أنا مّت،وصرت إلى (:ع)متى ىذا؟ فقاؿ:فقيؿ. حجر لي بدمشؽ،وألسومفَّ العرب سـو المنايا
 .التراب وسّوي عمّي الّمبف،وءربت عمّي القباب

ليأتيف عمى (:))ص) عف النبي(83ص )عف كشكوؿ البيائي: يكثر الطالؽ وتحّؿ العزوبة -21
يػف دينػو إاّل مػف يفػّر مػف شػاىؽ إلػى شػاىؽ ومػف حجػر إلػى حجػر الناس زماف ال يسمـ لذي د

إذا لػػـ تنػػؿ المعيشػػة إاّل لمعاصػػي :يػػا رسػػوؿ ا متػػى ذلػػؾ الزمػػاف؟ قػػاؿ:قػػاؿ.كالثعمػػب بأشػػبالو
بمػى ولكػف إذا : يػا رسػوؿ ا أمرتنػا بػالتزويهلل؟ قػاؿ: فعند ذلؾ حّمت العزوبػة قػاؿ (عّز وجؿّ )ا

مى يد أبويو فإف لـ يكف لو أبواف فيالكو عؿ يػد زوجتػو وولػده كاف ذلؾ الزماف فيالؾ الرجؿ ع
وكيػػػؼ ذلػػؾ يػػػا رسػػػوؿ :فػػإف لػػػـ يكػػػف لػػو زوجػػػة وولػػػده فيالكػػو عمػػػى يػػػد قرابتػػو وجيرانػػػو،قالوا

 .((يعيرنو بءيؽ المعيشة،ويكّمفونو ما ال يطيؽ حتى يردونو موارد اليمكة:ا؟قاؿ
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عػػػػف كف أنػػػػت وزوجػػػػؾ الجنػػػػة ﴾ ﴿أسػػػػ(:تعػػػػالى)وفػػػػي كتػػػػاب روح البيػػػػاف فػػػػي تفسػػػػير قولػػػػو
إذا أتػػى عمػػى أمتػػي مائتػػاف وثمػػانوف سػػنة بعػػد األلػػؼ فقػػد حّمػػت العزوبػػة والعزلػػة (:))ص)النبػػي

والترىيب عمى رؤوس الجباؿ فتربية جرو خير مػف تربيػة ولػد وأف تمػد المػرأة حّيػة خيػر مػف أف 
 .((تمد الولد

 :ال أجنبيةالتجاىر ببيع الخمور والدنال والقمار ويسّمونيا بأسم -22
ليشربّف أناس مف أمتي الخمر يسّمونيا بدير أسػميا ويءػرب :))في الحديث عف يـو الخالص 

 ((.عمى رؤوسيـ بالمعازؼ ويظير القمار ويباع الشراب ظاىرًا ليس لو مانع
فػػػي عممػػػي أنػػػو لػػػـ يبػػػع الخمػػػر فػػػي الشػػػوارع واألزقػػػة ظػػػاىرًا فػػػي بػػػالد المسػػػمميف إاّل بعػػػد 

ليأتيّف عمى الناس زماف يستحّموف الخمر عمييـ لعنة ا والمالئكة :))وفي الحديث.الخمسينات
 ((.والناس أجمعيف

 ((:حتى يزّؼ الّرجاؿ لمرِّجاؿ والنّسال لمنسِّال)) -23
ىذا األمر موجود منذ أقدـ العصور ولعػؿ أوؿ مػف عمػؿ بػو قابيػؿ بػاف آدـ ولكػف لػـ يصػؿ حػد 

لمحاكـ القءائية إاّل بالسبعينات في الدوؿ الدربيػة الزفة الظاىرة مف رجؿ إلى رجؿ ومف خالؿ ا
وتبعتيػػا بعػػض الػػدوؿ اإلسػػالمية فقػػد وصػػؿ الحػػاؿ فػػي ىػػذه المحػػاكـ لعقػػد رجػػؿ لرجػػؿ و امػػرأة 

 .المرأة
لزاـ الناصب:في حوادث آخر الزماف(ص)عف النبيفي الحديث  تكػوف :))كما في يـو الخالص واا

يػػزّؼ الّرجػػاؿ لمرِّجػػاؿ والنّسػػال :)) ويقػػوؿ ((يػػامعيشػػة الرجػػؿ مػػف دبػػره ومعيشػػة المػػرأة مػػف فرج
 ((.لمنسِّال كما تزّؼ المرأة لزوجيا
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إذا (:))ص)عػف النبػي(. فػي عقائػد اإلماميػة:)ارتفاع سػيمال الصػالحيف مػف وجػوه النػاس -24
كنػػت فػػي عشػػريف رجػػاًل أو أقػػؿ أو أكثػػر فتصػػّفحت وجػػوىيـ فمػػـ تػػر رجػػاًل ييػػاب ا فػػاعمـ أف 

 .((األمر قد قرب
ويكوف المطر قيءػًا ريءػَا وتكػوف ألىػؿ ذلػؾ الزمػاف وجػوه (:))ع)مير المؤمنيفخطبة البياف أل

جميمػة وءػمائر رّديػة،مف رآىػـ أعجبػوه ومػف عػامميـ ظمموه،وجػوىيـ وجػوه اادميػيف وقمػػوبيـ 
قمػػوب الشػػياطيف فيػػـ أمػػّر مػػف الصػػبر وأنػػتف مػػف الجيفػػة وأنػػس مػػف الكمػػب وأروغ مػػف الثعمػػب 

ف وأطمػػع مػػف األشػػع ب  وألػػزؽ مػػف الجػػرب ال يتنػػاىوف عػػف منكػػر فعمػػوه إف حػػّدثتيـ كػػّذبوؾ واا
ف بخمػت عػنيـ بدءػػوؾ  ف كػػاف لػؾ مػاؿ حسػدوؾ واا ف وّليػت عػنيـ ارتػابوؾ واا أمنػتيـ خػانوؾ واا

ف وءعتيـ شتموؾ،سّماعوف لمكذب أكالوف لمّسحت  ((واا
 :ات الناريصعب عمى الناس تحصيؿ الماؿ الحالؿ والعمؿ بالديف أشّد مف مسؾ جمر  -25

ما يجيل أمر ا حتى تكونوا أىوف عمى (:))عميو السالـ)أمير المؤمنيففي يـو الخالص عف 
الناس مف الميتػة،أال فتوّؽاّلعػوا مػف أدبػاركـ أمػوركـ وانقطػاع وصػمكـ واسػتعماؿ صػداركـ ذلػؾ 
حيف تكوف ءربة السيؼ أىوف مػف الػدرىـ مػف حّمػو ذاؾ حػيف يكػوف المعطػى أعظػـ أجػرًا مػف 

طي ذاؾ حيث تسكروف مف رير شراب بؿ مػف النعمػة والنعػيـ وتحمفػوف مػف ريػر اءػطرار المع
 ((.وتكذبوف مف رير إحراج

 :وقميؿ ما ىـ المؤمنيفحّتى يءمحّؿ اإليماف وينفذ صبر  -26
حتى ال يبقػى مػنكـ إاّل كالكحػؿ فػي العػيف والممػه فػي الطعػاـ سأءػرب (:)ع)أمير المؤمنيفعف 

اـ فنقاه وطّيبو ثـ أدخمو بيتًا وتركو في ما شػال ا ثػـ عػاد إليػو فػإذا لكـ وىو مثؿ رجؿ لو طع
ىو قد أصاب طائفة منو السػوس فأخرجػو نقػاه وطّيبػو وأعػاده ولػـ يػزؿ كػذلؾ حتػى بقيػت منػو 

وكذلؾ أنتـ تمّيزوف حتى ال يبقػى ( أي القمه بقشره ال يءّره السوس شيئاً )رزمة كرزمة األندر 
 ( .ّرىا الفتنة شيئاً منكـ إاّل عصابة ال تء
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الشػريد،ذلؾ زمػاف يػذىب فيػو اإلسػالـ وال  بإف المسػمـ كالدريػ) 2ج 61وفي الـز الناصػب ص 
يبقى إاّل اسمو،و ينػدرس فيػو القػرآف فػال يبقػى إاّل رسػمو،ترؾ القػـو الطريػؽ وركنػوا إلػى الػدنيا 

فارس والرـو تبّرج الرجػؿ ورفءوا ااخرة وأكموا الطيبات ولبسوا الثياب المزينات وخدمتيـ أبنال 
 (.منيـ كما تتبّرج الزوجة لزوجيا وتتبّرج النسال بالحمي والحمؿ المزينة

وىػػي (.وا لتميػػزّف وا لتمحصػػّف وا لتدػػربمّف كمػػا يدربػػؿ الػػزواف مػػف القمػػه:)وحػػديث آخػػر
 .القشور واألعواد التي بيف القمه

 :حتى تكثر النسال ويقّؿ الرجاؿ -27
حتػػى تظيػػر ثيػػاب تمبسػػيا نسػػال ))ػػػػػ -سػػاعة الظيػػور – ((ال تقػػوـ السػػاعة))(:ص)عػػف النبػػي

وتصػير النسػال كػالبيـ ( أي تعمو السفمة عمى األشػراؼ)كاسيات عاريات وتعمو التحوت الوعوؿ
ويرفع العمػـ ويظيػر الجيػؿ ويشػرب الخمػر ويفشػو الزنػا ويقػّؿ الرجػاؿ حتػى أف الخمسػيف امػرأة 

رأة بػػالقوـ فقيػػوـ إلييػػا بعءػػيـ فيرفػػع ذيميػػا كمػػا يرفػػع بػػذنب فػػييف رجػػؿ واحػػد وحتػػى تمػػّر المػػ
 ((النعجة فال تءطرب وكأف الزنا تمتدح بو النسال والميؿ ال يستخفى بو مف الجرأة عمى ا

 :حتى ترتفع كؿ الحسنات وذلؾ عمى مراحؿ -28
 أتنزؿ بعدي إلى الدنيا؟:جبرائيؿسألت أخي (:))ص)عف النبي(.في عقائد اإلمامية)
 :وما ترفع؟قاؿ:قمت. نعـ،أنزؿ عشر مّرات وأرفع جواىر األرض:اؿق

 .في المّرة األولى أرفع البركة مف األرض
 .في المّرة الثانية أرفع الشفقة مف قموب العباد

 .في المّرة الثالثة أرفع الحيال مف النسال
 .في المّرة الرابعة أرفع العدؿ مف أولي األمر

 .بة مف قموب الخالئؽفي المّرة الخامسة أرفع المح
 .في المّرة السادسة أرفع الصبر مف الفقرال
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 .في المّرة السابعة أرفع السخاوة مف األرنيال
 .في المّرة الثامنة أرفع العمـ مف العممال

 .في المّرة التاسعة أرفع القرآف مف المصاحؼ ومف قموب القرال
والظػاىر أف ((.نعوذ با مف ذلؾ الزمػاف .في المّرة العاشرة أرفع اإليماف مف قموب أىؿ اإليماف

 .النبود كميا قد وقعت ولكنيا ستشتد أكثر في المستقبؿ القريب
 :وصوؿ الناس إلى أسفؿ طبقة بالظمـ والفساد -29

 :وأنتـ سبع طبقات:)قاؿ في خطبة البياف
 .أىؿ تنكيؿ وقسوة إلى السبعيف مف اليجرة:الطبقة األولى
 وتعاطؼ إلى المائتيف وثالثيف مف اليجرة  أىؿ تبار:والطبقة الثانية
 .    أىؿ تزاور وتقاطع إلى الخمسمائة وخمسيف مف اليجرة: والطبقة الثالثة
 .أىؿ تكالب وتحاسد إلى السبعمائة سنة مف اليجرة: والطبقة الرابعة

 .أىؿ تشاتـ وبيتاف إلى الثمانمائة مف اليجرة: والطبقة الخامسة
يػػرج والمػػرج وتكالػػب األعػػدال وظيػػور أىػػؿ الفسػػوؽ والخيانػػة إلػػى أىػػؿ ال: والطبقػػة السادسػػة

 .التسعمائة وأربعيف سنة مف اليجرة
أىػػؿ خيػػؿ وعػػدد وحػػرب ومكػػر وخػػداع وفسػػوؽ وتػػدابر وتقػػاطع وتبػػارض : والطبقػػة السػػابعة

والمالىػػي العظػػاـ والمدػػاني الحػػراـ واألمػػور والمشػػكالت فػػي ارتكػػاب الشػػيوات وخػػراب المػػدائف 
اـ العمػػارات والقصػػور وفييػػا ويظيػػر الممعػػوف مػػف الػػواد الميشػػـو وفييػػا انكشػػاؼ والػػدور وانيػػد

وقػاؿ (.صػموات ا وسػالمو عميػو)الستر والبروج وىي عمػى ذلػؾ إلػى أف يظيػر قائمنػا الميػدي
يَنػػت وظػػفَّ أىميػػا أنيػػـ قػػادروَف عمييػػا أتاىػػا (: تعػػالى)ا ﴿حتّػػى إذا أخػػذِت األرُض ُزخرفيػػا وازَّ

و نيارًا فجعمناىا َحصيدًا كأف لػـ تدػَف بػاألمِس كػذلؾ نفّصػُؿ اايػاِت لقػوـٍ يتفكَّػروف﴾ أُمرنا لياًل أ
 (.24يونس )

 .تدؿ عمى أف بطر الناس يسّبب ليـ الدمار واليالؾ قبؿ الظيور
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كثرة الحوزات العمميػة المنحرفػة والمؤسسػات اإلسػالمية الءػائعة وعممػال الػدِّيف الّنفعيػيف  -30
 .بال المأجوريفالمستيتريف والخط

وكثػػر خطبػػال المنػػابر وركػػف العممػػال إلػػى الػػوالة فػػأحّموا ليػػـ الحػػراـ وحّرمػػوا (:))ص)عػػف النبػػي
 .((عمييـ الحالؿ فافتوىـ بما يشتيوف

أمراؤىـ يحكموف عمى الجور وعمماؤىـ عمى الطمع وعبادىـ عمػى الريػال وتجػّارىـ عمػى الحػؿ )
في التزويهلل ال يعرفػوف عممػالىـ إاّل بثػوب حسػف وال بالربا ونساؤىـ عمى زينة الدنيا ورممانيـ 

يعرفوف القرال إاّل بصوت حسف وال يعبػدوف ا إاّل فػي شػير رمءػاف فػإف كػاف كػذلؾ سػّمط ا 
 (.عمييـ سمطانًا ال عمـ لو وال حمـ وال رحـ لو

ارػب ثـ يأتي بعد ذلؾ زماف حتػى ال يػرى فيػو إاّل سػمطاف جػائر أو رنػي بخيػؿ أو عػالـ ر ):وقاؿ
 (.في الماؿ أو فقير كّذاب أو شي  كّذاب أو صبي وقه أو امرأة رعنال

ذا صدقت أمتي بػالنجـو :)وقاؿ الساعة تكوف عند خبث األمرال ومداىنة القّرال ونفاؽ العممال واا
وكّذبت بالقدر وذلػؾ حػيف يتخػذوف الكػذب ظرفػًا واألمانػة مدنمػًا والزكػاة مدرمػًا والفاحشػة إباحػة 

ًا واستطالة عمى النػاس وحينئػذ يفػته ا عمػييـ فتنػة ربػرال مظممػة فيتييػوف كمػا والعبادة تكبر 
 (.تأىت الييود

 (.أنا مف رير الّدجاؿ أخوؼ عميكـ مف الّدجاؿ فقيؿ وما ذاؾ فقاؿ أئمة مءّموف:)وقاؿ
عمماؤىـ خونة فجرة وفقياؤىـ خونة يّدعوف أنيـ عمى سػّنتي ومنيػاجي وشػرايعي وأنيػـ :)وقاؿ

 (.ل وأنا منيـ برئمني برا
ورأيػت القػرآف قػد ثقػؿ  عمػى النػاس اسػتماعو وخػؼ عمػى النػاس اسػتماع الباطؿ،ورأيػت :)وقاؿ

 الناس قد استووا في ترؾ األمر
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بػالمعروؼ والنيػػي عػػف المنكػػر وتػػرؾ التػػديف بػػو مسػػاجدىـ يومئػػذ عػػامرة مػػف البنػػال خػػراب مػػف 
لييـ تأوي الخطيئةاليدى سكانيا وعمارىا شّر أىؿ األرض منيـ تخرج الفتن  (.ة واا

 :عدـ قبوؿ أكثر العبادات في آخر الزماف وعدـ استجابة الدعال -31
إذا تركػػػت أمتػػػي  األمػػػر :))فػػػي كتػػػاب جػػػامع األخبػػػار(ى ا عميػػػو وآلػػػو وسػػػمـصػػػمّ )عػػػف النبػػػي

بالمعروؼ والنيي عف المنكر سػّمط ا عمػييـ شػرارىـ وخسػرت تجػارىـ ورمػت أسػعارىـ وصػّب 
ذا (())ثػـ يػدعو صػالحيـ فػال يسػتجاب لػو))((صّبا ثـ يدعوف فال يستجاب ليػـ عمييـ العذاب واا

لـ يأمروا بالمعروؼ ولػـ ينيػوا عػف المنكػر ولػـ يتبعػوا األخيػار مػف أىػؿ بيتػي سػّمط ا عمػييـ 
 ((.شرارىـ فيدعوف خيارىـ فال يستجاب ليـ

ؼ وفقػر ووجػؿ بحيػث أال يػا ويػؿ أىػؿ بيػت نبػيكـ وشػرفالكـ مػف رػالل وخػو :وفي خطبة البياف
ف مساجدكـ في ذلؾ الزماف ال يسمع فييا صػوت مػؤذف وال  يكونوف بأسوأ حاؿ في الناس أال واا

 ..(.يجاب فييا دعال ثـ ال خير في الحياة بعد ذلؾ
 :الصنؼ الرابع األمراض والفقر والفتف

 :يكثر مرض البواسير والنواسير وباقي األوبال وموت الفجأة -32
ذا طفػػؼ (:))ص)عػػف النبػػييػػة فػػي عقائػػد اإلمام إذا ظيػػر الزنػػا مػػف بعػػدي كثػػر مػػوت الفجػػأة،واا

ذا منعوا الزكػاة منعػت األرض بركتيػا مػف الػزرع  المكياؿ والميزاف أخذىـ ا بالسنيف والنقص واا
ذا نقءوا العيد سّمط  ذا جاروا في األحكاـ تعاونوا عمى اإلثـ والعدواف واا والثمار والمعادف كميا واا

ذا قطعوا األرحاـ ا عمييـ ع  دوىـ،واا
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ذا لـ يأمروا بالمعروؼ ولـ ينيوا عف المنكر ولػـ يتبعػوا األخيػار  جعمت األمواؿ بأيدي األشرار واا
 ((.مف أىؿ بيتي سّمط ا عمييـ شرارىـ فيدعوف خيارىـ فال يستجاب ليـ

الجػذاـ مػف ظيػور البواسػير ومػوت الفجػأة (:))ص)رسػوؿ ا قػاؿ 174ص  13وعف البحار ج
 ((.اقتراب الساعة

 : ارتداد عاـ عف الدِّيف وأحزاب كافرة -33
بيف يدي الّساعة فتف كقطع الميػؿ المظمػـ يصػبه الرجػؿ مؤمنػًا ويمسػي كػافرًا (:))ص)عف النبي

 .((يبيع أقواـ دينـ بعرض الدنيا كافراً ويمسي مؤمنًا و يصبه 
بيػػػت وكػػػأف أىػػػؿ ذلػػػؾ الزمػػػاف ذئابػػػًا  فمػػػف أدرؾ ذلػػػؾ الزمػػػاف فيتّػػػؽ ا ولػػػيكف مػػػف أحػػػالس))

وسالطينو سباعًا وأوساطو أكاال وفقػراؤه أمواتػًا ورػار الصػدؽ وفػاض الكػذب واسػتعممت المػوّدة 
بالمساف وتشاجر الناس بالقموب وصار الفسوؽ نسبًا والعفاؼ عجبًا ولبس اإلسالـ لبس الفػرو 

 ((.مقموباً 
افرة إلػى بػالد المسػمميف مػف شػيوعية وبيائيػة ىذا االرتداد قد كثر واشتير بمجيل األحػزاب الكػ

 .وقاديانية ومزدكية وريرىا وأفكار إلحادية وأزيال رعنال رربية
واعمموا أنكـ صرتـ بعد اليجرة أعراقًا تقولػوف النػار وال العػار كػأنكـ تريػدوف :)وفي نيهلل البالرة

عو ا لكػـ حرمػًا فػي أف تكفئوا اإلسػالـ عمػى وجيػو انتياكػًا لحريمػو ونقءػًا لميثاقػو الػذي وءػ
نكـ إف لجأتـ إلى ريره حاربكـ أىؿ الكفر ثـ ال  وال ميكائيػؿ وال  جبرائيػؿأرءو وأمنَا بيف خمقو واا

 (.مياجروف وال أنصار ينصرونكـ إاّل  المقارعة بالسيؼ
ويكثػر الفسػاد ويّقػؿ الرشػاد )األحػزاب(وتءيؽ المطالب وتختمؼ المذاىب:)وقاؿ في خطبة البياف

ويطمبػوف الرئاسػة لتفػاخر والمظػالـ ويءػيؽ عمػى مسػاجدىـ األمػاكف .. سود الءمائر فعندىا ت
 (.ويحكـ فييـ المخالؼ ويجور بعءيـ عمى بعض ويقتؿ بعءيـ بعءًا عداوة وبدءًا 
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 :قصر األعمار -34
يكبػػروف قػػدر كػػؿ نمػػاـ كػػاذب ويػػنكس ا مػػنيـ الػػرؤوس ويعمػػى مػػنيـ :)قػػاؿ فػػي خطبػػة البيػػاف

 ..( .يراؤوف باألعماؿ قصرال ااجاؿ..الصدور أكميـ سماف الطيور والطياىهلل  القموب التي في
 :اختالؼ الشيعة بينيـ -35

ومػا دور :أنو ال يظير اإلماـ حتى تدور الّرحى فقػالوا(:)ع)في يـو الخالص عف اإلماـ الصادؽ
 (.اختالؼ شيعتنا بينيـ حتى يقتؿ بعءيـ بعءاً :الرحى؟ قاؿ

فوالذي نفسي بيػده ال تػروف مػا تحبػوف حتػى يتفػؿ بعءػكـ فػي وجػوه ):(ع)أمير المؤمنيفوعف 
 (. بعض،وحتى يسّمي بعءكـ بعءًا كذابيف

 :وقوع الموت في الفقيال -36
إذا وقػػع المػػوت فػػي الفقيػػال وءػػّيعت أمػػة محمػػد :)فػػي خطبػػة البيػػاف(ع)أميػػر المػػؤمنيفوعػػف 

 (.المصطفى الصالة واتبعوا الشيوات
 .ؿ العممال وأنيا سيأتي ذكرىاىذه العالمة رير عالمة قت
ىػ تػوفي أكثػر مراجػع الشػيعية فػي إيػراف والعػراؽ كالسػيد ميػرزا 1380وىذه قد حصمت في سنة 

ميػػدي الشػػيرازي والسػػيد عبػػد اليػػادي الشػػيرازي والسػػيد حسػػيف الحمػػامي والسػػيد محمػػد حسػػيف 
 .البروجردي وريرىـ

 :اتخاذ المساجد لمفتنة والنزاع ال لمعبادة -37
واسػػتيتروا بشػػتـ  –المسػػكرات  –لػػو قّمػػت األمانػػات وكثػػرت الخيانػػات وشػػربوا القيػػوات ) :)قػػاؿ

اابال واألميات ورفعت الصالة المسػاجد بالخصػومات وجعموىػا مجػالس الطعامػات وأكثػروا مػف 
 ((.السيئات وقمّموا مف الحسنات

لػييـ ت:))وقد مّر حديث يءػيؽ ))و ((.عػودوكأف أىؿ المساجد شرار الخمؽ منيـ تخػرج الفتنػة واا
 ((.عمى المساجد األماكف
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ذالليـ -38  :قتؿ العممال واا
يػػأتي عمػػى النػػاس زمػػاف يقتػػؿ فيػػو العممػػال كمػػا يقتػػؿ المصػػوص،يا ليػػت :)فػػي عقائػػد اإلماميػػة

 . -أي أظيروا الخيؿ والسيو –( العممال تحامقوا في ذلؾ الزماف
 ((.ى بيت الفاحشة حينذاؾيشار إلى بيت العالـ كما يشار إل))وفي الحديث أيءًا إنو

 :بيع بعض الناس أبنالىـ لشدة الفقرال والجوع -39
ال يخػػرج الميػػدي حتػػى يخػػرج الرجػػؿ بالجاريػػة الحسػػنال الجميمػػة ويقػػوؿ مػػف (:))ص)عػف النبػػي

 .وقد وقع األمر في بعض البالد اإلسالمية وريرىا.ىذا لشدة الفقر((يشتري ىذه بوزنيا طعاماً 
وليػػاله وأصػػفياله حتػػى تطيػػر األرض مػػف المنػػافقيف والءػػّاليف وأبنػػال يميػػز ا أ(:))ص)وعنػػو

الءػػّاليف وحتػػى تمتقػػي بالرجػػؿ خمسػػوف امػػرأة ىػػذه يػػا عبػػد ا اشػػترني و ىػػذه يػػا عبػػد ا 
 .-عف يوـ الخالص –ىذا لمفقر ولمشيوة الجنسية((آوني
 :عف كتاب يوـ الخالص:تجتمع سبع فتف مف سبعة مواقع -40

يحتمؿ ىي  ((أحّذركـ سبع فتف تكوف بعدي،فتنة تقبؿ مف المدينة وفتف بمكة(:))ص)عف النبي
وفتنػة تقبػؿ مػف ))التي حصمت عمى يد جييماف وقتؿ الحجاج بمكة وحصمت مػف ذي قبػؿ كثيػراً 

وفتنػػػة تقبػػػؿ مػػػف ))عفمػػػؽ قػػػد جػػػال مػػػف الشػػػاـ ففػػػتف العػػػراؽ((الػػػيمف وفتنػػػة تقبػػػؿ مػػػف الشػػػاـ
وفتنػػة مػػف ))وفييت إلػػى إيػػراف والػػدوؿ العربيػػة وريرىػػاالشػػيوعية واإللحاديػػة مػػف السػػ((المشػػرؽ
وفتنػػة ))الػػدوؿ االسػػتعمارية والرأسػػمالية التػػي اسػػتولت عمػػى الػػبالد اإلسػػالمية وريرىػػا((الدػػرب

 . وأكثرىا قد حصؿ(( السفياني
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االسػػتعمار شػػرقي ((إذا أقبمػػت فتنػػة مػػف المشػػرؽ وفتنػػة مػػف المدػػرب والتقػػوا:))وفػػي الحػػديث
فبطف األرض يومئذ خير مف ظيرىا فإف لـ تجػدوا إاّل جحػر ))كي وبريطانيسوفيتي ورربي أمري

 ((.عقرب فادخموا فيو فإنو يكوف شّر طويؿ
األولػػػى تسػػػتحؿ فييػػػا الدمال،والثانيػػػة الػػػدمال :لتػػػأتيّنكـ بعػػػدي فػػػتف أربػػػع(:))ص)عػػػف النبػػػيو 

مطبقة تمػور مػور  واألمواؿ،والثالثة تستحؿ فييا الدمال واألمواؿ والفروج،والرابعة صمال عميال
السفينة في البحر حتى ال يجد أحد مف الناس ممجأ كطير وتدشػى العػراؽ وتخػبط الجزيػرة يػدىا 
ورجميا يعرؾ األناـ فييا عرؾ األديـ ال يستطيع أحد أف يقوـ فييا ميما ال ترفعونيا مػف ناحيػة 

 .((إاّل أنفقت مف ناحية أخرى
العػراؽ وىػي مطػاردة النػاس باسػـ األحػزاب وقػد يحتمؿ أف األولى كانت عمى العيػد الممكػي فػي 

 .أدركنا ذلؾ
وتبديؿ األلبسة اإلسالمية وتمايؿ الناس :)يشمميا أيءًا،قاؿ(ع)أمير المؤمنيفويمكف أف حديث 
والثانية بعد ءرب الممكيف فػي عيػد عبػد الكػريـ ) -وىو الحزب الشيوعي -(إلى مذىب المزدؾ

الثالثػة بعػد (.)وا بالناس إلى قتاًل وسحاًل وظممػًا وسػمباً قاسـ وىو الحزب الشيوعي أيءًا وما فعم
ءرب عبد الكريـ قاسـ  بالحكـ البعثي العراقي األوؿ حيث طاردوا أعراض الناس وقتموا وسػمبوا 

والرابعػػة بالبعثيػػة الثانيػػة إذا لػػـ يكػػف محرمػػًا إاّل انتيكػػوه وال مقدسػػًا إاّل (فػػي مػػدة تسػػعة أشػػير
 .اًل إاّل سفكوه وا العالـ بعواقب األموراستباحوه وال أرءًا وال ما

تػػأتي فتنػػة تػػدعى الحالقػػة تحمػػؽ الػػديف ييمػػؾ فييػػا صػػريه العػػرب وصػػاله المػػوالي :)وخبػػر ثػػاف
ال يبعػػد أنيػػا الشػػيوعية التػػي حمقػػت الػػديف (وأصػػحاب الفكػػر والفقيػػال وتنجمػػي عػػف أقػػؿ القميػػؿ

كأني أنظر إلى ءميؿ قد :)194ص وعف نيهلل البالرة(الدِّيف أفيوف الشعوب:)والمقدسات وقالت
 (.نعؽ وفحص براياتو في ءواحي كوفاف
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فعطؼ عمييػا عطػؼ الفػروس وفػرش األرض )لعمو عنى بكوفاف أوساط العراؽ مف بدداد وريرىا
بالرؤوس قد فدرت فاررتو وثقمت في األرض وطأتو بعيد الجولػة عظػيـ الصػولة وا ليشػردّنكـ 

 (.ـ إاّل القميؿفي أطراؼ األرض حتى ال يبقى منك
ف صداـ قد خرج مػف تكريػت ولعميػا تعػّد مػف نػواحي  إف عفمؽ انتقؿ إلى العراؽ وفعؿ ما فعؿ واا

قػائاًل  فالشاـ حينذاؾ كما أنو قد سكف دمشؽ وقد سمع بعض النػاس منػو أف يتحّمػؼ بػالعراقيي
الثػة ماليػيف وا ألفعؿ بيـ بأشد مما فعؿ الحجاج بالنتيجة فالمشردوف مػف العػراؽ أكثػر مػف ث

وأعدموا أكثر مف مميوف نسمة ومستمرًا في السجوف أكثر مف نصؼ مميوف ومف النسػال أكثػر 
 .مف خمسيف ألؼ،وجبيات الحرب ءحيتيا أكثر مف مميوف

تطػأ فػي )البعثيػة الشػيوعية( فسموني قبؿ أف تبقر برجميا فتنة شرقية:)عنو57ص  1والبحار ج
التكريتيػػػاف أو (وقائػػػدىا وسػػػائقيا)أتباعيػػػا (جوالىػػػاو )عفمػػػؽ أو ريػػػره(خطاميػػػا ممعػػػوف ناعقيػػػا

يػدعو )نسػال يتعػدى عمػييف(فكـ عندىا مػف رافعػة ذيميػا)المتخفي بكنفيا(والمحترز فييا)ريرىما
بويميا دخمة أو حوليا ال مأوى يكنيا وال أحد يرحميا فإذا استدار الفمؾ قمػتـ مػات أو ىمػؾ وأي 

﴿ثـ رددنا لكـ الكّرة عمييـ وأمددناكـ بػأمواٍؿ :ذه اايةواد سمؾ فعندىا توقعوا الفرج وىو تأويؿ ى
 . 6/ةوبنيَف وجعمناكـ أكثر نفيرًا﴾اإلسرال آي

 :بأشّد الخوؼ والذّؿ والفقر المؤمنيفجعؿ  -41
ف لػـ (:)ع)عف اإلماـ الصػادؽ وذلػؾ الزمػاف ال ينجػو فيػو إاّل مػؤمف ُنوَمػَة إف شػيد لػـ ُيعػرؼ واا

 (.الـ السرىُيفقد أولئؾ مصابيه اليدى وأع
 (.ال ينجو إاّل مف يقاؿ عنو أبمو ال عقؿ لو:) وعنو
وا مػػا يكػػوف مػػا تػػأمموف حتػػى ييمػػؾ المبطمػػوف وحتػػى تكونػػوا أىػػوف عمػػى النػػاس مػػف :)وقػػاؿ

 (.الميتة عند صاحبيا فبينا أنتـ كذلؾ إذ كذلؾ إذ جال نصر ا والفته
النػػاس خاسػػروف وعنػػد ا رابحػػوف شػػيعتنا عنػػد النػػاس كّفػػار وعنػػد :)(ع)أميػػر المػػؤمنيفوعػػف 

 (.فازوا باإليماف وخسر المنافقوف
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أوه أوه بؤسػًا ليػذه األمػة مػاذا :))..ثػـ قػاؿ(ص)بكػى الرسػوؿ ا 61ص 1وفي الـز الناصب ج
يمقى منيـ مف أطاع ا ويءربوف ويكذبوف مف أجػؿ أنيػـ أطػاعوا ا فػأذلوىـ بطاعػة ا أاّل 

 ...((.ض الناس مف أطاع ا ويحبوف مف عصى اوال تقـو الّساعة حتى يبد
 (:ع)انتقاؿ العمـ مف الكوفة إلى قـ وبقائيا عمى اإليماف إلى قياـ الميدي -42
وذلػؾ فػي زمػف  –أي مراجػع الػديف  –سيأتي زماف تكوف بمدة قػـ وأىميػا حجػة عمػى الخالئػؽ )

لتػػدفع الباليػػا عػػف قػػـ  الئكػػةالمريبػػة قائمنػػا إلػػى ظيػػوره ولػػوال ذلػػؾ لسػػاخت األرض بأىميػػا،إف 
 (.وأىميا وما يقصدىا جبار بسول إاّل قصمو قاصـ الجباريف

ويػأرز العمػـ عنيمػا كمػا تػأرز الحيػة فػي  المػؤمنيفتخمػو الكوفػة مػف (:)ع)عف اإلماـ الصػادؽ 
يعنػػي أئمػػة الػػديف قبػػؿ (جحرىػػا ثػػـ يظيػػر فػػي بمػػدة يقػػاؿ ليػػا قػػـ وأىميػػا قائمػػاف مقػػاـ الحجػػة

 (.ع)اإلماـ
 :سمب األمواؿ واألراءي بزعـ اإلصالح الزراعي والمواساة -43

ليػأتيّنكـ بعػدي دنيػا تأكػؿ أمػوالكـ (:))ص)قػاؿ رسػوؿ ا(:رح)عف مجموعػة الشػي  وراـ الحمػي
 ((.كما تأكؿ النار الحطب

سػػيكوف عمػػيكـ أئمػػة يممكػػوف أرزاقكػػـ يحػػّدثونكـ فيكػػذبوف (:))ص)وعػػف مجمػػوع الزوائػػد عنػػو
مؿ ال يرءوف منكـ حتى تحسنوا قبحيـ وتصّدقوا كذبيـ فػأعطوىـ الحػؽ ويعمموف ويسيئوف الع

 ((.ما رءوا بو فإف تجاوزوا فمف قتؿ عمى ذلؾ فيو شييد
 .نحف ااف تجاوزنا ىذه المرحمة في عيد صداـ بأشواط واسعة

 

 (:ع)في الحيرة والمصيبة في كربالل المقدسة إلى ظيور اإلماـ -44
يػا مفءػؿ إف بقػاع األرض :)لمفءؿ بف عمر(ع)ماـ الصادؽعف اإل 261في الـز الناصب ص 

تفاخرت ففخرت كعبة البيت الحراـ عمى بقعة كربالل فأوحى ا إلييا أف اسكتي يا كعبة الحػراـ 
نيػا الربػوة التػي  وال تفخري عمى كربالل فإنيا البقعػة المباركػة التػي نػودي منيػا إلػى الشػجرة، واا

وفييػػا رسػػمت مػػريـ (ع)ليػػة التػػي رسػػؿ فييػػا رأس الحسػػيفأوت إلييػػا مػػريـ والمسػػيه،إف الدا
نيا خير بقعة عرج رسوؿ ا منيا وقت ريبتو وليكونّف لشيعتو  عيسى وارتسمت مف والدتيا واا

 (فييا حيرة إلى ظيور قائمنا
كمػا ىػدموا . وىي فعاًل كذلؾ فإنيا أشد بقع العراؽ اعتدى الحاكـ عمى أىميا وقتمػوىـ وشػّردوىـ

 .ني الشريؼالحـر الحسي
 : آمف المواقع عند ىجوـ الترؾ(ع)الدوطة ومنيا منطقة السيدة زينب -45
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قػػاؿ (:ص)قػػاؿ رسػػوؿ: رأيػػت بخػػط بعػػض أىػػؿ العمػػـ بالحػػديث قػػاؿ)22فػػي بشػػارة اإلسػػالـ ص
أذا انتيؾ عبادي حرمتي واستحّموا محارمي وخالفوا أمري سمطت عمييـ جيشػًا مػف (: تعالى)ا

ىػػـ فرسػػاني أنػػتقـ بيػػـ ممػػف عصػػاني نزعػػت الرحمػػة مػػف قمػػوبيـ ال  المشػػرؽ يقػػاؿ ليػػـ التػػرؾ
يرحمػػوف وال يجيبػػوف مػػف شػػكى يقتمػػوف اابػػال واألميػػات والبنػػيف والبنػػات يممكػػوف بػػالد العجػػـ 

 ..ويفتحوف العراؽ
عمػػيكـ (:ص)يػػا رسػػوؿ ا إذا أدركنػػا ذلػػؾ الزمػػاف أيػػف تػػأمر أف نسػػكف؟فقاؿ رسػػوؿ ا:قػػالو

انب بمد يقاؿ ليا دمشؽ خير بالد الشاـ طوبى لمف كاف فييا مسكف ولو بالدوطة بالشاـ إلى ج
 ..(.يكفؿ بالشاـ وأىمو( تعالى)مربط شاة فإف ا

 الصنؼ الخامس دّجالوف وظالموف ومظموموف صابروف
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 :تسّمط عمالل االستعمار عمى البالد اإلسالمية -46
مة عمى قصعتيا وأنتـ كثير ولكػنكـ يوشؾ أف تتداعى عميكـ األمـ تداعي األك(:))ص)عف النبي

رثال كدثال الّسيؿ ولينزعّف ا مف صدورىـ الميابة منكـ وليقذفّف في قمػوبكـ الػوىف مػف حػّب 
 .((الدنيا وكراىية الموت

 :سنة18متسّمطوف يجموف الناس مف بمد إلى بمد وآخر الفتف تدـو  -47
وف فييػػا ىػرب وءػرب ثػـ بعػػدىا  سػيكوف بعػدي فػػتف منيػا فتنػة االجػالل يكػ (:))ص)عػف النبػي

فتف أشد منيا ثـ فتنة كمما قيؿ انقطعت تمادت حتى ال يبقػى بيػت إاّل دخمتػو ومسػمـ إاّل صػّكتو 
 ((.،الفتنة الرابعة ثمانية عشر عاماً ((حتى يخرج رجؿ مف عترتي

 ويحتمػػؿ أف األولػػى إجػػالل الفمسػػطينييف عػػف فمسػػطيف والفتنػػة الحقتيػػا بعػػدىا والرابعػػة األحػػداث
،وتسمط صداـ في العراؽ سنة1975المؤلمة في لبناف سنة  .وحتى اليـو 1975وحتى اليـو
وفػػػي خبػػػر ( عامػػػاً 18تػػػدوـ )لعميػػػا لبنػػػاف( إف فتنػػػة الشػػػاـ بػػػالد الشػػػاـ)وفػػػي كتػػػاب الممّيػػػدوف

 (.وفي آخرىا رجفة يقتؿ فييا مائة ألؼ)عاماً 12
 :خوؼ أىؿ العراؽ الدائـ والموت الذريع فييـ -48

قػوؿ :مػا ىي؟قػاؿ:فقػاؿ (عّز وجػؿّ )اإف قدـ القائـ عالمات تكوف مف (:)ع)الصادؽعف اإلماـ 
﴿ولنبمػػوّنكـ بشػػيل مػػف الخػػوؼ والجػػوع ونقػػص مػػف األمػػواؿ واألنفػػس والثمػػرات :(عػػّز وجػػؿّ )ا

 (.1)وبشِّر الّصابريف﴾
 
 .155/البقرة(1) 
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بشػيل مػف الخػوؼ مػف ممػوؾ بنػي فػالف فػي آخػر  القػائـقبػؿ خػروج  المػؤمنيفولنبموّنكـ يعني 
سمطانيـ والجوع بدالل أسعارىـ  ونقص مف األمػواؿ بكسػاد التجػارات وقّمػة الفءػؿ ونقػص مػف 

ؾ بتعجيػؿ خػروج األنفس موت ذريع ونقص الثمرات قمة ريع ما يزرع، وبشِّر الّصابريف عنػد ذلػ
فيثػب  -أي كػؿ رئػيس ومػرؤوس-وذلؾ فتنة صمال صيمـ يسقط فييا كؿ وليجة وبطانة  القائـ

 (.الجار عمى جاره فيءرب عنقو فالزموا األرض وال تحركوا يدًا وال رجالً 
إف كاف المقصود ببني فالف بني العبػاس أو بنػي عثمػاف فيػو مػف العالمػات البعيػدة وأف قصػد 

ب حكميػػػػػػـ مػػػػػػف العػػػػػػراؽ وقريبػػػػػػًا يػػػػػػذىبوف مػػػػػػف األردف إف شػػػػػػال بنػػػػػػو ىاشػػػػػػـ فقػػػػػػد ذىػػػػػػ
وخػػوؼ يشػػمؿ أىػػؿ العػػراؽ وبدػػداد،وموت ذريػػع ونقػػص مػػف األمػػواؿ واألنفػػس )وقػػاؿ(.تعػػالى)ا

يحصؿ خوؼ في العراؽ شامؿ وبالل مستمر مثػؿ الػذي حصػؿ (والثمرات و قمة لما يزرع الناس
 .ولعف عّمالو(لعنو ا)ااف عمى يد المجـر صداـ

 :ظيور حاكـ في الشاـ ينشر بالمناشير ويقطع بالمسامير -49
فكيػؼ بكػـ إذا رأيػتـ صػاحب )في خطبة التطنجية في كتاب الـز الناصػب (ع)أمير المؤمنيفقاؿ 

 (.الشاـ ينشر بالمناشير ويقطع بالمسامير ثـ ألذيقّنو العذاب أال فأبشروا
ءػيًا فػي الشػاـ فقتمػو حػاكـ الشػاـ بػأف قيؿ أف السيد محمد تقي التستري الشييد الثالث كاف قا

رءػػػواف ا )جعمػػػو فػػػي كػػػيس وءػػػرب بالمسػػػامير حتػػػى تقطػػػع بدنػػػو وذىػػػب شػػػييدًا سػػػعيدًا 
 .وذلؾ أياـ العثمانييف(عميو
 :ابف أمؿ -50
ابف أمؿ فوؽ ما أممتمػوه وممػؾ (:) ع)قاؿ 244في خطبة التطنجية في كتاب الـز الناصب ص 

 (.بيف رايه ورادأءعاؼ ما ممكتموه والناس كذلؾ 
 :اليدنة ثـ الحرب بيف الرـو والمسمميف -51

فػي أوربػا  ةرومانيا جميوريػ -يكوف بيف الرـو(:))ص)عف النبي: 289ص  2في الـز الناصب
وبػيف المسػمميف  –وبمداريػا عمػى البحػر األسػود  االشرقية بيف السوفيت والمجر وتشيكوسموفاكي

 ىدنة وصمه يقاتموف
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مى عيد األموييف عدوًا ليـ فيقاسمونيـ رنائميـ ثـ أف الرـو يدزوف مػع معيـ قيؿ وقع ذلؾ ع
المسمميف فارسيف فيقتموف مقاتمييـ ويسبوف ذرارييـ فيقوؿ الروـ قاسمونا الدنػائـ كمػا قاسػمنا 
كػػػـ فيقاسػػػمونيـ األمػػػواؿ وذراري الشػػػرؾ فيقولػػػوف قاسػػػمونا مػػػا أصػػػبتـ مػػػف ذراريكػػػـ فيقولػػػوف 

أبدًا ثـ تقع الحرب بينيـ ويأخذوف أرض الشاـ بّرىا وبحرىا ما خػال  النقاسمكـ ذراري المسمميف
ويخرجػوف بيػت المقػدس،قيؿ كانػت ىػذه  –ىو جبؿ في طريؽ حمص  –مدينة دمشؽ والمفتؽ 

 ((.اليدنة وحرب العرب مع النصارى لمفرس ورنموا منيـ رنائـ والقءية قديمة
 :فته المسمميف عمورية -52

مدينػة  -(ويسير المسمموف فػي أرض الػروـ حتػى يػأتوا عموريػة.:).291في الـز الناصب ص 
وعمى سورىا خمؽ كثير يقولوف ما رأينا شيئًا أكثر مػف الػرـو قتمنػا  -بيزنطية في آسيا الصدرى

ويثػػب الػػرـو عمػػى مػػف بقػػي فػػي بالدىػػـ مػػف العػػرب فيقتمػػونيـ فيبمػػغ ذلػػؾ الخبػػر .. وىزمنػػا 
.. مقػاتمييـ ويسػبوف الػذراري ويجمعػوف األمػواؿ فيقتمػوف(تعػالى)المسمميف فيرجعوف رءػب ا

ثػـ يخػرج الػّدجاؿ حقػًا .. فإذا طمع الفجر كّبر المسمموف تكبيرة واحػدة فيسػقط مػا بػيف البحػريف 
ويفته ا القسطنطينية عمى يد أقواـ ىـ أوليال يػدفع ا عػنيـ المػوت والمػرض والّسػقـ حتػى 

ال يبعػػد أف ىػػذا الجيػػاد وقػػع عمػػى عيػػد .(. ..ينػػزؿ عيسػػى بػػف مػػريـ فيقػػاتموف معيػػـ الػػدجاؿ
 .والمعاديف ألعدائيـ( تعالى)المعتصـ العباسي وكاف بعض الفاتحيف مف المواليف ألوليال ا

 :حكـ الفاطمييف بمصر -53
كانت الحركة الفاطمييف وانفصاليـ عف الدولة العباسية في أواخر القػرف الثالػث اليجػري وىمػة 

ومذىبيـ رالبًا إسماعيمي وبعءيـ اثنا عشري وقػد عممػوا (ع)ؤمنيفمير المأشراؼ منسوبوف أل
كثيػرًا ولتشػويو العباسػييف لسػمعتيـ سػموىـ بػالمدربييف (ع)إصالحات وخدموا مذىب أىؿ البيػت

 .ولـ يسّموىـ عموييف ولذا وردت الروايات فييـ باسـ المدربي بأحاديث مستفيءة
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 :(ع)ظيور السبعة القادة وتسميميـ لإلماـ -54
إذا انقطعػػت التجػػارات والطػػرؽ وكثػػرت الفػػتف خػػرج :)60ص(ع)وفػػي كتػػاب الممّيػػدوف لمميػػدي

سبعة رجاؿ عممال مف أفؽ شتى عمى رير معاد يبايع لكػؿ رجػؿ مػنيـ ثالثمائػة وبءػعة عشػر 
رجاًل حتى يجتمعوا بمكة فيمتقي السبعة فيقػوؿ بعءػيـ لػبعض مػا جػال بكـ؟فيقولػوف جئنػا فػي 

ينبدي أف تيدأ عمى يديو ويفته لو القسطنطينية قد عرفناه باسػمو واسػـ طمب ىذا الرجؿ الذي 
 (.أبيو واسـ أمو وحميتو فيتفؽ السبعة عمى ذلؾ فيطمبونو

 :الحرب الطاحنة في منى -55
يحهلّل الناس معًا عمى رير إماـ ويعرفوف معًا فبينما ىـ في منى إذ :)في الممّيدوف قاؿ الحديث

 (.بائؿ بعءيا إلى بعض فاقتتموا حتى تسيؿ جمرة العقبة دماً أخذىـ مثؿ الكمب فسارت الق
يدؿ عمى أنو بعد بنال الجسر الذي فوؽ الجمرات الذي عقد حديثًا وذلؾ ألنو لو لـ يكف الناس 

 .فوؽ الجمرة لما أمكف جري العقبة دماً 
 :ظيور الّدجاؿ مف أصفياف -56

إذا كانػت السػنة التػي يظيػر :)عػف مجموعػة مػف األحاديػث 166ص  2قاؿ في الـز الناصػب ج
وقع محؿ شديد فإذا كاف العشروف مف جمادى األولى وقع مطػر شػديد (ص)آؿ محمد قائـفييا 

ال يوجد مثمو منذ ىبط آدـ إلى األرض متصؿ إلى أوؿ شير رجب تنبت لحوـ مػف يريػد ا أف 
أصػفياف،ويخرج يرجع إلى الػدنيا مػف األمػوات وفػي العشػر األوؿ منػو أيءػًا يخػرج الػدجاؿ مػف 

السفياني عثماف بػف عنبسػة مػف ذريػة أبػي سػفياف مػف الرممػة مػف الػوادي اليػابس وفػي شػير 
يعرفو الخالئؽ وينادي في السمال مناد  (ع)أمير المؤمنيفرجب يظير في قرص الشمس جسد 

باسمو وفي آخر شير رمءاف ينخسؼ القمر وفي الميمة الخامسػة منػو تنكسػؼ الشػمس وفػي 
اليػـو الثالػث والعشػريف ينػادي جبرائيػؿ فػي السػمال أف الحػؽ مػع عمػي وشػيعتو  أوؿ الفجر في

وفػػي آخػػر النيػػار ينػػادي إبمػػيس مػػف األرض إال إف الحػػؽ مػػع عثمػػاف الشػػييد وشػػيعتو يسػػمع 
 ..(.الخالئؽ كال النداليف كؿ بمدتو فعند ذلؾ يرتاب المبطموف
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ييػودي الكػذاب ولػـ تػرد فػي أحاديثنػا أف أحاديث الّدجاؿ أكثرىا وردت عف كعػب األحبػار ال:أقوؿ
إاّل ءػػعيفة وفييػػا مبالدػػات ال تتصػػور وقػػد فّسػػرىا وأوليػػا عمػػى فػػرض الثبػػوت جماعػػة باحتمػػاؿ 

وأقوؿ عمى فرض .كونيا دولة إسرائيؿ وقيؿ ىي االستعمار عمومًا واحتمؿ كونو نفس السفياني
ف الشػعوذة والسػحر فإنػو األخذ بيػذه األحاديػث فإنػو رجػؿ سػاحر ّدجػاؿ يػري النػاس العجائػب مػ

معو جبؿ مف طعاـ وآخر مف ذىب وأنو يشرب األنيار ويخوض البحار وخطوتو كذا مقدار مػف 
الميؿ كؿ ذلؾ كػذبًا ودجػاًل وخفػة حركػة ليصػدؽ النػاس كونػو اإللػو المعبػود نعػوذ بػا وال يبعػد 

 .ظيور مثمو مف الكذابيف في آخر الزماف
الذيف يموتوف في عصر الديبة في حالة استعداد وانتظػار  المؤمنيفيجعموف  المالئكةإف  -57

 .حتى يخرجوا لنصرتو( ع)اإلماـ الميديلظيور 
سػػمع أبػػو عبػػد (:)قػػّدس سػػّره)عػػف الكػػافي لمشػػي  الكمينػػي 274ص 3عػػف كتػػاب بيػػاف األئمػػة 

فإذا وءع في قبػره فػته لػو بػاب :يقوؿ في حديث طويؿ في صفة قبض روح المؤمف،قاؿ(ع)ا
الجنة يدخؿ عميػو مػف روحيػا وريحانيػا،ثـ يفسػه لػو عػف أمامػو مسػيرة شػير،وعف  مف أبواب

نػػػػػػػـ نومػػػػػػػة العػػػػػػػروس عمػػػػػػػى فراشيا،أبشػػػػػػػر بػػػػػػػروح :يمينػػػػػػػو،وعف يسػػػػػػػاره،ثـ يقػػػػػػػاؿ لػػػػػػػو
وريحاف،وجنة،ونعيـ،ورّب ريػر رءػباف،ثـ يػزور آؿ محمػد فػي جنػاف رءػوى،فيأكؿ معيػـ مػف 

ى يقػوـ قائمنػا أىػؿ البيت،فػإذا قػاـ طعاميـ،ويشرب مف شرابيـ،ويتحدث معيـ في مجالسيـ،حت
 .قائمنا،بعثيـ ا،فأقبموا معو الحديث

 :استيالل الكفار عمى الجزائر والمدرب األقصى -58
ووقعػت  -مدينػة فػي المدػرب –ودىش العرب الداىش واقتتؿ أىؿ مراكش )قاؿ في خطبة البياف

راؼ وعصػػفت بالسػػف الوقػػائع فػػي القفحػػات وقػػاـ الحػػرب ليػػـ عمػػى سػػاؽ وسػػارت الطالئػػع لمسػػ
فظيػػرت الزخػػارخ المدفعيػػة وىمػػؾ رب  -بيػػنيـ وبػػيف فرنسػػا –الريػػاح وأشػػرعت بػػالجزائر الرمػػاح 

 مدينة في–قسطنطية 
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 –جمػع أفطػس األنػؼ  -وسػار عمػى االفػاطيس -الدػرب –وىدـ سواحؿ الروح البػذخ –الجزائر 
 .جمع ناحبة وناحب..(وتأّجهلل كرب الجزائر وما نواحب البر.. إلى أف قاؿ(.)الحزف –الترح 
 :تعّدى األعراب عمى اإلفرنهلل -59

لعّمػو (يػا ويػؿ البمػداف اإلفػرنهلل ومػا يحػؿ بيػا مػف األعػراب)(ع)ميػر المػؤمنيففي خطبػة البيػاف أل
يعني حيف فته عبد الػرحمف الػداخؿ األمػوي القػادـ مػف الشػاـ اسػبانيا والبرتدػاؿ ومنيػا اشػبيميا 

 .ولة المروانيةوقرطبة،وقبمو موسى بف نصير بأمر الد
ف قصد الحوادث التي حدثت جديدًا في الكويت  فمو قصد اإلماـ ىذا الفته فالقءية بعيدة جدًا واا

 .وما سيقع بيف العرب ودوؿ المجموعة الدربية في الخميهلل فدير بعيد وا أعمـ
 :ظيور طائفة مف المداليف -60

-مف أىؿ الزمػاف -(بطائفة منيـمعاشر الناس كأني )(ع)أمير المؤمنيففي خطبة البياف قوؿ 
يقولػػوف أف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب يعمػػـ الديػػب وىػػو الػػرّب يحيػػي ويميػػت األحيػػال وىػػو عمػػى كػػؿ )

نكػػـ  شػػيل قدير،كػػذبوا ورّب الكعبػػة أييػػا النػػاس قولػػوا فينػػا مػػا شػػئتـ واجعمونػػا مربػػوبيف إال واا
ة تدمػػوا طائفػة مػػف والداليػ:)ثػػـ ذكػر طائفػػة مػف الفػػتف والمفاسػد حتػى قػػاؿ(سػتختمفوف وتتفّرقػوف

ني برئ مما يقولوف  (.شيعتي حتى يّتخذوني رّبًا واا
ليس كؿ طائفػة سػميت بالعمويػة يعنػي بيػـ ىػؤالل الخػاطئوف كػال فػإف المػواليف : مالحظة ىامة

وشػػػػػيعتو يسػػػػػمّوف عمويػػػػػة قػػػػػديمًا وحػػػػػديثًا وكػػػػػذلؾ ذراري أىػػػػػؿ بيػػػػػت (ع)ميػػػػػر المػػػػػؤمنيفأل
 :اعر الحسيني مشيرًا إلى بني ىاشـيسّموف عموية ولذا قاؿ الش(السادة)الرسوؿ

 ورثتيا آباؤىـ والجدود       عموّيوف والشجاعة فييـ
يكػػوف قبػػؿ (:)ع)عػػف كتػػاب كفايػػة الموحػػديف عػػف زيػػف العابػػديف:خػػروج عػػوؼ السػػممي -61

 خروج رجؿ يقاؿ لو -(ع)أي الحجة –خروجو 
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 –وف مػػأواه تكريػػت ويكػػ -السػػورية أو السػػعودية أو العراقيػػة –عػػوؼ السػػممي بػػأرض الجزيػػرة 
قيؿ ىػو ريػر صػاحب الػزنهلل الػذي خػرب البصػرة فػي (وقتمو بمسجد دمشؽ –كويت عمى خالؼ 

 (.عند خراب البصرة القائـيكوف قياـ )وفي خبر. القرف الثالث اليجري
كمػا فػػي كتػػاب كفايػػة الموحػػديف (السػػوفياتية)شػعيب بػػف صػػاله التميمػػي فػي بمػػدة سػػمرقند -62

 .لمسيد إسماعيؿ النوري
التميمي الذي ىو قالنس جيشػو سػود وثيػابيـ بػيض ييزمػوف السػفياني (:)ع)ف اإلماـ الباقرع

ويتقدموف إلى الدرب حتى ينزلوا بيػت المقػدس ويييئػوف لمميػدي سػمطانو ويكػوف بػيف خروجػو 
 (.وبيف أف يسّمـ الميدي اثناف وسبعوف شيراً 

اؿ لػو شػعيب بػف صػاله تخػرج رايػات مػف المشػرؽ يقودىػا رجػؿ مػف تمػتـ يقػ(:))ص)عف النبي
 .((فيستنفذ ما في أيدييـ مف سبي أىؿ الكوفة ويقتميـ

يمقي أىؿ بيتي بػالل حتػى يبعػث ا رايػة مػف المشػرؽ سػوادل مػف نصػرىا نصػره (:))ص)وعنو
ا ومػػػػف خػػػػذليا خذلػػػػو ا حتػػػػى يػػػػأتوا رجػػػػاًل اسػػػػمو كأسػػػػمي فيولونػػػػو أمػػػػرىـ فيؤيػػػػده ا 

يكـ بالرجؿ التميمي فإنو يقبؿ مػف جيػة المشػرؽ وىػو صػاحب إذا رأيتـ ذلؾ فعم:))وقاؿ((بنصره
بمػى يػا رسػوؿ ا،فقػاؿ إّف الػذي يػدفعيا :يػا جعفػر أال أبّشػرؾ؟ قػاؿ(:))ص)وعنػو((راية الميدي

ذاؾ الػػػذي وجيػػػو كالػػػدينار وأسػػػنانو :ال، قػػػاؿ:إلػػػى القػػػائـ ىػػػو مػػػف ذرّيتػػػؾ أتػػػدري مػػػف ىو؟قػػػاؿ
 .. ((.كالمنشار وسيفو كحريؽ النار

عسػػاكر خراسػػاف وتبػػع شػػعيب بػػف صػػاله التميمػػي فػػي بطػػف الطالقػػاف وبويػػع السػػيد وتحركػػت 
الموسػػػوي وفػػػي عبػػػارة لسػػػعيد السػػػوس بخوزسػػػتاف وعقػػػدت الرايػػػة لقنػػػاة كػػػرداف،وعف اإلمػػػاـ 

يخرج بالّري رجػؿ ربعػو أسػمر مػف آؿ تمػيـ كوسػهلل يقػاؿ لػو شػعيب بػف صػاله فػي (:)ع)الحسف
 (.أربعة آالؼ
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 :حكـ الشاه في إيراف -63
 -حتى يممؾ الناس رجؿ مف الموالي -ساعة ظيور الحؽ –ال تقـو الساعة (:))ص)عف النبي

احتماؿ أف الجيـ بالنقط الثالث بمعنى شاىنشػاه  -يقاؿ لو جيجاه –أي رير العرب أي الفرس 
ىػػو ممػػؾ إيػػراف رءػػا بيمػػوي وابنػػو الشػػاه (شاىنشػػاه آريػػامير)ومعنػػاه ممػػؾ الممػػوؾ والػػذي سػػمي

 .المخموع محمد رءا
وينقمب ممؾ العجـ فػي محػّرـ بسػفؾ الػدمال (:)ع)وعف كتاب المالحـ والفتف عف اإلماـ الصادؽ

حتى يفّر ممؾ العجـ لئال يأخذه الناس ثـ ييمؾ رمًا وتدـو الفتنة ويدـو االنقالب وبّشػر النػاس 
 (.بياف األئمة()بظيور الحّجة عميو السالـ

 :صداـ في العراؽ -64
أنػو يحكػـ العػراؽ رجػؿ )كتػاب قػديـ رآه وفيػو الحػديث مػا مءػمونو ذكر لنا بعػض الفءػالل عػف

طويؿ القامة أسمر الموف يبدأ حكمػو بسػفؾ الػدمال كصػاحب الػزنهلل ويصػيب العػراؽ منػو خػوؼ 
 .      وال نعرؼ متى تبدأ بحساب العشريف سنة(شديد وقتؿ فظيع يحكميـ في مدة عشريف سنة

أمػػا -( حتػػى إذا جيػػزت األلػػوؼ مػػف العسػػاكر:)خطبػػة البيػػاف (ع)ميػػر المػػؤمنيففػػي حػػديث أل
 -قتػػؿ صػػداـ رئيسػػو البكػػر -(وصػػّفت الصػػفوؼ وقتػػؿ الكػػبش الخػػروؼ)-العراقيػػة أو اإليرانيػػة

اإلمػػػاـ الخمينػػػي يثػػػور مػػػف  -(ويثػػػور الثػػػائر) -يقػػػوـ صػػػداـ بػػػالحكـ -(ىنػػػاؾ يقػػػـو ااخػػػر)
المػأموؿ  القػائــ يقػوـ وينيض اليماني لمحاربة السفياني ث)-شاه إيراف -(وييمؾ الكافر)العراؽ

 (.واإلماـ المجيوؿ لو الشرؼ والفءؿ
 .ىكذا احتممت في شرح الحديث

إّف صداـ في كالمو مزاح  -وستنظر العيوف إلى الدالـ األسمر الدعاب:)وفي موءع آخر منيا
عمػى  –ويسجف بالعالئـ –يمقب بالحاكـ بعد عزؿ البكر  -حتى تجنه بو جنوح االرتياب -دائماً 
بقائػػو .عػػد ألفػػة العػػربب -الظػػف رسػػاؿ حثيػػث  –أنػػو يتػػفلؼ قمػػب ممػػوؾ العػػرب لمسػػاعدتو واا واا
 –مدينػػة عمػػى الفػػرات قػػرب الحػػدود  –بػػيف صػػحارى األنبػػار  –مقارنػػة الػػدمار بػػالحرب  -الطمػػب

 -وكأني أشاىد األرعش
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سػّمـ  البكر قّمد صدامًا الرئاسػة ثػـ -وقد قّمده األمر وأطاؿ حّجتو ليمة الدىر –البكر فيو رعشة 
اختمؼ الذيف تعاىػدوا بيػنيـ مػف رؤسػال حػزب  -بعد إختالؼ أرباب الوعود -صداـ البكر وقتمو
باكيػػات ليشػػوبيا الكػػدر ) جماعػػات -(عاليػػؽ)أي دمػػال مسػػفوكة  -وعمػػؽ -البعػػث فػػي العػػراؽ

مػف بميػة فػي برىتػو وزىػو أمانيػو بزىػو نزىتػو فينالػؾ يوصػمو عطاسػو  هويواتييا القدر فيا شرا
.. مع كػؿ الػدوؿ فػي العػالـ(اسو ويشدمو شدة رعافو وذلؾ عقيب االتصاالت الظواىرويقحمو نع

ويحتمػػؿ بيػػا االتصػػاالت القائمػػة .. ويحتمػػؿ بيػػا االتصػػاالت القائمػػة فعػػاًل ءػػده مػػف كػػؿ العػػالـ 
 .فعاَلاًل ءده مف كؿ العالـ تقريبًا بعد ىجومو عمى الكويت

 :الكردي يحارب العراؽ -65
يحتمػػؿ أنيػػا بمػػدة  –وترجػػع الفتنػػة إلػػى العػػراؽ وتظيػػر فتنػػة شػػيرزور :)قػػاؿ فػػي خطبػػة البيػػاف

وىػي الفتنػة والداىيػة العظمػى والطاّمػة الػدىمال بػأىميـ  -مجاورة لمسميمانية في شػماؿ العػراؽ
بّيف لنا مف أيف يخرج ىذا االسفر وصؼ لنػا  أمير المؤمنيفقاؿ الراوي فقامت جماعة وقالوا يا 

د الظيػػر قصػػير السػػاقيف سػػريع الدءػػب،يواقع اثنتػػيف وعشػػريف مديػػ:أصػػفو لكػػـ(ع)صػػفتو فقػػاؿ
وقعة وىو شي  كردي بيي طويؿ العمر تديف لو مموؾ الػرـو ويجعمػوف خػدودىـ وطػالىـ عمػى 

 ..(.سالمة مف دينو وحسف يقينو
وذكر أوصافًا يبعد عنا إدراؾ مصاديقيا وعمومًا لعػؿ المقصػود بػو ىػو المّمػة مصػطفى البرزانػي 

عمػره وبػدأ نزاعػو مػع حكػاـ بدػداد نػوري السػعيد بالخمسػينات وبعػده عبػد الكػريـ الذي ىو طاؿ 
وعبػد السػػالـ وعبػد الػػرحمف وأحمػػد البكػر ثػػـ عمػػى عيػد صػػداـ وحتػػى ااف حػربيـ مسػػتمرة مػػع 
الحكاـ وقد ذىب مف الجيش العراقي المسكيف عشرات ااالؼ مف الشباب في حرب الشماؿ مع 

 .األكراد وا أعمـ
 :ة عظيمة في الموصؿمقتم -66

ثػـ بالموصػؿ وىػي وقعػة عظيمػة ثػـ تجتمػع إلػى الموصػؿ رجػاؿ الػزورال :)قاؿ في خطبة البياف
ومف ديار يونس إلى المخمة وتكوف وقعة عظيمة يقتؿ فييا سبعوف ألفًا ويجػري عمػى الموصػؿ 

 (.قتاؿ شديد يحؿ بيا



 111 

مػف ريرىػا مػف البشػر إلػى  قد نقمت القطارات عشػرات ااالؼ مػف بدػداد عمػى الموصػؿ ومػثميـ
الموصػػؿ عمػػى عيػػد عبػػد الكػػريـ قاسػػـ بمػػا نسػػبو لمحػػزب الشػػيوعي ىنػػاؾ ففجػػر عبػػد الوىػػاب 
الشواؼ وجماعتو البعثيوف القطار أو القطارات المحممة بالناس فحصؿ بذلؾ مقتمة عظيمػة ثػـ 

حة حاكـ الميداوي الحاكـ العسكري الشيوعي الشػواؼ وجماعتػو مػف الءػباط فأعػدميـ فػي سػا
أـ الطبػػوؿ ثػػـ جػػال بعػػد ذلػػؾ حكػػـ عبػػد الكػػريـ فسػػّمى السػػاحة باسػػـ سػػاحة الشػػيدال وأمجػػد 

 .ـ1960وىذه الواقعة كانت في سنة .أسمالىـ
 :حكـ الظممة مف بني ىاشـ في العراؽ -67

 :تنّفس الّصعدال كمدًا وجعؿ يقوؿ(عميو السالـ)ثـ أنو:)في خطبة البياف
 والية ميدي يقـو ويعدؿ   بني إذا ما جاشت الترؾ فانتظر 
 وبويع منيـ مف يزؿ وييزؿ   وذّؿ مموؾ الظمـ مف آؿ ىاشـ
 وال عنده عمـ وال ىو يعقؿ   صبيٌّ مف الَصبياف ال رأي عنده

 وبالحؽ يأتيكـ وبالحؽ يعمؿ   الحؽ منكـ القائـوثـ يقوـ 
 فال تخذلوه يا بنّي وعّجموا   سميِّ رسوؿ ا نفسي فداؤه

مت الحػرب العالميػة األولػى والتػي بواسػطتيا ذىػب حكػـ األتػراؾ مػف العػراؽ حص 1917في سنة
بوجػػوب (قػػّدس سػػّره)فاسػػتولى البريطػػانيوف عمييػػا فػػأفتى اإلمػػاـ الشػػي  محمػػد تقػػي الشػػيرازي 

طػردىـ مػػف العػػراؽ فيػػب لفتػػواه جميػػع العشػػائر والعممػػال والمخمصػػوف فطػػردوا البريطػػانيوف مػػف 
الطػوب أحسػف )ألفػراح والتػي بعءػيا تقػوؿ بالميجػة العراقيػةالعراؽ وخرجت عنػد ذلػؾ مسػيرات ا

كانػت أحسػف مػف الطػوب (زفػت)أي أف المَكوار الػذي ىػو عصػا ثخينػة وبرأسػيا جيػر(لومَكواري؟
 .الذي ىو الدبابة الحربية وسببت طرد وقتؿ االستعمار أصحاب الطوب

ياشمي األوؿ وخػدعوا ثـ طالب العراقيوف بممؾ عربي مسمـ يحكميـ فجال االستعمار بفيصؿ ال
العراقييف بأنو سّيد ىاشمي ومسػمـ عربػي ففػرح بػو العراقيػوف ولكػف الخطيػب السػيد الحمػي قػاـ 

 خطيبًا في حشد عاـ حءره الممؾ والوزرال وامتا صحف
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مف الناس فمدح السيد بني ىاشـ وذكػر فءػائميـ ففػرح الممػؾ والنػاس وظنػوا أنػو (ع)الكاظميف
 :إلى الممؾ قائالً  يعني مدح الممؾ ثـ توّجو

 مف الحقيقة أسمى      عش في رفاه ونعمى
 ..   واإلنجميز المسّمى      فأنت لمممؾ اسـ 

فنبو الجماىير عمى أف ممكيـ مبعوث مف قبؿ االسػتعمار ثػـ نػزؿ بعػدما سػخط الممػؾ والػوزرال 
ئًا مػا وكثير مف النػاس لجيميػـ الحقػائؽ ثػـ بعػده جػال ولػده رػازي وكػاف يميػؿ مػع الشػعب شػي

فأمر االستعمار بارتيالو فارتالو ولّي عيده وصيره عمى أختو عبد اإللو ثػـ بكػى عميػو مػدعيًا 
بأنو قتؿ في حادث سيارة فالتفت الواعوف لمخدعة فخرجوا مسيرة شاممة في بدداد وىـ ينػّددوف 

 :بعبد اإللو ويردّدوف
 (لوري وَكع بالبير محّد سمع حّسو   ىوب ىوب طفي َكدامؾ)

ىوب بمعنى قؼ وطفي المحػرؾ ..نى أنيـ يستيزئوف ويكذبوف أف موت الممؾ رازي بحادثبمع
 .فإف أمامؾ حفرة لوري بمعنى سيارة شحف وقع بالبئر ولـ يحس بيا أحد

 .ـ1952فيصؿ الثاني سنة  –نيابة عف المقتوؿ  –ثـ توّجوا مف بعده الطفؿ المدرور 
حيث حكـ الشيوعي المجنوف عبد الكػريـ 1958ثـ قتؿ وذىب حكـ المموؾ الياشمييف في سنة 

 .قاسـ
مػػف بنػػي ىاشػػـ مػػف :وبويػػع مػػنيـ.جاشػػت التػػرؾ أي انتيػػت وىمكػػت(:عميػػو السػػالـ)فقػػوؿ اإلمػػاـ

ىػو رػازي كػاف ىزليػًا وكػاف سػريع الحركػة :ىو فيصؿ األوؿ قد ذّلؿ العممال والناس وييػزؿ:يذؿ
توّجػوه فػي عمػر المراىقػة وحػيف ىػو فيصػؿ الثػاني الػذي :صػبي -في السيارة والطػائرة والمشػي

 .قتؿ كاف شاباً 
 :حرب أىمية في اندونيسيا وزالزؿ -68

جزيػػرة أندنوسػػية فػػي أرخبيػػؿ (وأكثػػرت بالشػػجرات وطالػػت بأقػػاليـ الجػػاوة:)قػػاؿ فػػي خطبػػة البيػػاف
 (.بيف الدسايس)المفتف بينيـ(المشاجرات وظير العمهلل)السند عاصمتيا جاكرتا
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ي القػػػرف الحػػػادي عشػػػر اليجػػػري ومػػػا بعػػػده ونيايػػػة حكػػػـ اشػػػتداد الفػػػتف والحػػػروب فػػػ -69
 :العثمانييف

نػا إليػو راجعػوف،عـّ :)قاؿ في خطبة البياف قؼ إذا أقبؿ القرف الحػادي عشػر اليجػري فإنػا  واا
الػػبالل وقػػّؿ الرجػػال ومنػػع الػػدعال ونػػزؿ الػػبالل وعػػدـ الػػدوال وءػػاؽ ديػػف اإلسػػالـ وأىمكػػو عمػػهلل 

ذا قػاـ العمػهلل األصػيب وعصػر عميػو القمػب لػـ يمبػث حتػى يقتػؿ فػإ)أحد عموج العثمػانييف(بالشاـ
العثمػػانييف ىػػو ( ويطمػػب بدمػػو األكحػػؿ فينالػػؾ يػػرد الممػػؾ إلػػى الشػػرؾ ويقتػػؿ السػػابع مػػف التػػرؾ

وتفتػرؽ فػي البيػدال األعػراب ويقطػع المسػالؾ واألسػباب )ـ 1481-1446محمد الثػاني الفػاته 
البميػػات بػػأرض بابػػؿ وتشػػتد وتفشػػوا المحػػف  ويحجػػب القصػػر ويسػػعد العشػػر ويمػػهلل اليػػالع وتحػػؿّ 

ويكػػدر الصػػفال ويمحػػض الجػػور وترجػػؼ مػػف البػػؤس األقػػاليـ وتظمػػـ بالشػػقاؽ األظػػاليـ ويممػػؾ 
الخيػػر القيػػر وتنشػػر رايػػة الشػػّر ويشػػمؿ النػػاس الػػبالل ويحػػّؿ الشػػاـ الدػػالل وتكثػػر الوقػػايع فػػي 

وتػػأذف بعمارتيػػا الجبػػاؿ )فأي المػػد(اافػػاؽ ويقػػوـ الحػػرب عمػػى سػػاؽ ويػػذعف لخرابيػػا األعمػػاؿ
فياليا مف قتمة وكوز ألبي المكاـر الحبيب المستدني ثـ يقتؿ بسيؼ أبي سند ثـ خاتـ األربعيف 

 (.ـ1922 -1918واسمو محمد آخر العثمانييف حكـ مف (وىو عبد ا المكيف
وفيػػو سػػعير فيقتمػػو )وىػو جػػيش الػػروس وبريطانيػػا(فمػـ يمبػػث حتػػى يػػدرؾ بجػػيش يقدمػػو الشػػرؾ)
يدفع اليارب فيجعمو وييدـ الجوامع وأعالميا يكتكت الزىا وأعءائيا ويستصدر الكبػائر ويبيػد و 

وييمػؾ الممالػؾ ويحتفػؿ األرذاؿ ونفػذ األفاءػؿ ويػذىب .. العشائر ويرفع الفاجر ويءع األخيار 
لعؿ المقصػود بيػذا األخيػر ىػو .. (العوارؼ ويحرؽ المصاحؼ ويشير الشقاؽ ويجالس الفّساؽ

 .أتاتورؾ المجـر التركيمصطفى 
 :الداز المسيؿ لمدموع في بالد الكفار أكثر مما يصيب المسمميف -70

إف مػػف أشػػراط السػػاعة دخانػػًا يمػػا مػػا بػػيف المشػػرؽ (:))ص)عػػف النبػػيفػػي عقائػػد اإلماميػػة 
والمدػرب يمكػث فػي األرض أربعػيف يومػًا فأمػا المػؤمف فيصػيبو شػبو الزكػاـ وأمػا الكػافر فيكػوف 

 كرافبمنزلة الس
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نيا ال ) ((يخرج الدخاف مف أنفو ومنخره وعينيو وأذنيو ودبره ولعؿ ىذا الحرب العالمية الثالثة واا
 (.تدـو كثيراً 

 :حرب طاحنة في قـ وىروب منيا -71
يخرج الحسيف صاحب طبرستاف مع جمع مػف :))قاؿ (ع)عف أمير المؤمنيففي عقائد اإلمامية 

ر فيفتحيا ويقسـ أمواليا ثػـ يػأتي أصػفياف ثػـ إلػى قػـ كثير مف خيمو ورجمو حتى يأتي نيسابو 
فيقػػع بينػػو وبػػيف أىػػؿ قػػـ وقعػػة عظيمػػة يقتػػؿ فييػػا خمػػؽ كثيػػر فييػػـز أىػػؿ قػػـ فينيػػب الحسػػيف 
أمواليـ ويسبي ذرارييـ ونسالىـ ويخرب دورىـ فيفزع  أىؿ قـ إلى جبؿ يقاؿ لػو ازدىػار فيقػيـ 

ال (. رجاًل ويصػمب مػنيـ رجمػيف ويرحػؿ عػنيـالحسني ببمدىـ أربعيف يومًا ويقتؿ منيـ عشريف 
 .يبعد مءّي ىذه الحوادث في السنيف الماءية

 :استيالل الكفار عمى المسمميف وبيع األحرار باألسواؽ -72
ويبػاع األحػرار لمجيػد الػذي يحػّؿ بيػـ يقػّروف (:))ص)عػف النبػي 109عف المالحػـ والفػتف ص 

المسػػمميف ويبيعػػوىـ فػػي األمصػػار ال يتحاشػػى بالعبوديػػة الرجػػاؿ والنسػػال ويسػػتخدـ المشػػركوف 
لػذلؾ بػر وال فػػاجر يػا حذيفػػة ال يػزاؿ ذلػؾ الػػبالل عمػى أىػػؿ ذلػؾ الزمػاف حتػػى إذا أيسػوا وقنطػػوا 
وسالوا الظف أف ال يفرج عنيـ إذ بعث ا رجػاًل مػف أطائػب عترتػي وأبػرار ذّريتػي عػداًل مباركػًا 

والقرآف واإلسالـ وأىمو ويذؿ بو الشرؾ وأىمػو إلػى أف زكيًا ال يدادر مثقاؿ ذرة يعز ا بو الديف 
قاؿ يمحو ا بو البدع كميا ويميت بػو الفػتف كّميػا يفػته ا بػو بػاب حػؽ ويدمػؽ بػو كػؿ بػاب 
ـّ لنػػا ىػػذا العبػػد الػػذي اختػػاره ا ألّمتػػؾ  باطػػؿ يػػرد ا بػػو سػػير المسػػمميف حيػػث كانوا،قمػػت فسػػ

 .((اسمو اسمي:وذرّيتؾ فقاؿ
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يوشػؾ أف تػداعى عمػيكـ األمػـ كمػا تػداعى األكمػة :))(ع)في المميدوف لمميدي(ص)بيعف النو 
عى قصعتيا قمنا يا رسػوؿ ا أمػف قّمػة بنػا يومئػذ؟ قػاؿ أنػتـ يومئػذ كثيػر ولكػف تكونػوف رثػال 
كدثال السيؿ ينتزع ا الميابة مف قموب عدوكـ ويجعؿ في قموبكـ الوىف قمنا ومػا الػوىف؟ قػاؿ 

 .((راىية الموتحب الحياة وك
 :ظيور اإلباحية االشتراكية والفوءوية في العالـ  -73

 :بي ىالؿ المصري أستاذ محي الديف بف العربي قاؿ شعراً عف أفي عقائد اإلمامية 
 ورالوا في البداؿ وفي الفروج   إذا حػكـ النصارى في الفروج

 وصار الحكـ في أيدي العموج    وذّلت دولػة اإلسالـ طػّرأ
 زمانؾ إف عزمت عمى الخروج      لاعور الدّجاؿ ىيػافقؿ 

 .ىػ560وشبيو ىذه األبيات سأنقميا عف الفتوحات الممكية البف العربي المتوفى سنة 
 :ممؾ بني العباس -74

 .مف العالمات البعيدة جدًا عف الظيور ممؾ بني العباس
انيـ شػيئًا مػف الخيػر عػف بنػي العبػاس ال يعرفػوف فػي سػمط(رض)ففي كػالـ محمػد بػف الحنفيػة

سمطانيـ عسر ليس في يسر يدنوف فيو البعيػد ويقصػوف فيػو القريػب حتػى إذا آمنػوا مكػر ا 
إف لبنػي :)وقاؿ(وعقابو صيه فييـ صيحة لـ يبؽ ليـ منار يسمعيـ وال جماعة يجتمعوف إلييا

يـ صػيحة لػػـ العبػاس ممكػًا مػؤّجاًل حتػى إذا آمنػػوا واطمػأنوا وظنػوا أف ممكيػـ ال يػػزوؿ صػيه فػي
﴿حتّػػى إذا أخػػذِت األرُض :(عػػّز وجػػؿّ )ايبػػؽ ليػػـ راع يجمعيػػـ وال داع يسػػمعيـ وذلػػؾ قػػوؿ 

يَنت وظفَّ أىميا أنيـ قادروَف عمييا أتاىػا أُمرنػا لػياًل أو نيػارًا فجعمناىػا َحصػيدًا كػأف  ُزخرفيا وازَّ
 (.1)لـ تدَف باألمِس كذلؾ نفّصُؿ ااياِت لقوـٍ يتفكَّروف﴾ 

 
 .24/ يونس (1)  
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 : إحراؽ رجؿ عظيـ بيف جموالل وخانقيف -75
يحتمؿ أف ىػذا عظػيـ الجريمػة وىػو صػداـ فإنػو اشػتير :في بشارة اإلسالـ وفي المالحـ وريرىا

بيف بعض األوساط بأف مف جممة التفجيرات التي يصاب بيا يصاب  في ىذه المنطقة وقد رأى 
 .بيد أعرابي رث الثياب وا أعمـ بعواقب األمور أحد العممال حممًا قتؿ صداـ في ىذه المنطقة

مف جممة العالمات إحراؽ رجؿ عظيـ القدر مف شيعة بني العباس بػيف :)وفي إرشاد المفيد قاؿ
أف تفجير طائرة عدناف التكريتي كاف في ىذه المنطقػة  المؤمنيفوأخبرني أحد (.جموالل وخانقيف

 (ـتقريبًا وىو مف العظمال في الجرائـ والظم
لزاـ الناصب 153عف بشارة اإلسالـ  657في يوـ الخالص   188واا

بمدينػة  -: إرراؽ رجؿ عظيـ القدر مف شيعة بني العبػاس عنػد الجسػر ممػا يمػي الكػرخ  -76
- بدداد 

يقتؿ في الزورال ثمانوف ألفًا منيـ ثمػانوف رجػاًل مػف ولػد فػالف كميػـ (:))ع)عف اإلماـ الصادؽ
يكػوف إرػراؽ رجػؿ عظػيـ القػدر مػف شػيعة )ل العجـ وقاؿ عنيػا أيءػاً يصمه لمخالفة يقتميـ أبنا

﴿بسػـ ا الػرحمف (:تعػالى)بني العباس عند الجسر مما يمي الكرخ بمدينة بدداد ثـ تمثؿ بقولو
 (.1) أتاىا أُمرنا لياًل أو نيارًا فجعمناىا َحصيدًا كأف لـ تدَف باألمِس﴾  -الرحيـ

ش األميف بيد جيش المأموف الذيف يرأسػيـ الفػرس أو ىػي يحتمؿ أف قتؿ الثمانيف ألؼ ىو جي
 .نياية العباسيف بيد األجانب التتر أو ىي الحوادث الحالية

 :الرايات السود -77
إذا رأيػػتـ الرايػػات السػػود تخػػرج مػػف خراسػػاف (:))ع)فػػي كتػػاب يػػوـ الخػػالص عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ

فػػال يعطونػػو فيقػػاتموف وينتصػػروف  فأتوىػػا ولػػو حبػػوًا عمػػى الػػثمهلل فػػإفَّ حممتيػػا يطمبػػوف الحػػؽّ 
فيعطوف ما سألوا فال يقبموف كأني بيـ قػد وءػعوا سػيوفيـ عمػى عػواتقيـ حتػى يػدفعوا رايػاتيـ 

 الميدي إاّل أنيـ أنصار القائـإلى 
 
 
 .24/ يونس( 1)
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الميػػدي يوطنػػوف لػػو سػػمطانو قمػػوبيـ كزبػػر الحديػػد فػػإذا رأيػػتـ الرايػػات السػػود تجػػيل مػػف قبػػؿ 
وال يػػػػدفعونيا إاّل إلػػػػى (:)ع)وزاد اإلمػػػػاـ البػػػػاقر(رموا الفػػػػرس فػػػػإف دولتنػػػػا فػػػػييـالمشػػػػرؽ فػػػػأك

يحتمؿ أنيا بعض (. صاحبكـ،قتالىـ شيدال أما أني لو أدركت ذلؾ ألبقيت نفس لصاحب األمر
البيػػػائي والكرخػػػي   حكومػػػات الصػػػفوية التػػػي كانػػػت تحكػػػـ بػػػأمر العممػػػال المعتػػػدليف كالشػػػي

 .شرقًا ورربًا وخدمت أىؿ البيت خدمة جمىوالمجمسي والتي نشرت التشيع 
السػػفياني والخراسػػاني واليمػػاني فػػي سػػنة (:))ص)عػػف النبػػي:فػػي يػػوـ الخػػالص:اليمػػاني -78

واحدة في شير واحد في يـو واحد وليس فييا مف راية أىدى مف راية اليماني ألنػو يػدعو إلػى 
 .((الحؽ

 ((.يمفخروج رجؿ مف ولد عمي زيد بال(:))ع)وعف اإلماـ الصادؽ
 (.يخرج ممؾ في صنعال اليمف اسمو حسيف أو حسف:)وعف بعءيـ

 :خروج السفياني وحكمو عمى الكور الخمس -79
أنو يخرج في رجب يأتي :يخرج السفياني مف فمسطيف ويستولي عمى الشاـ وقد جال في وصفو

ر أزرؽ ىػو رجػؿ أشػق:وقػاؿ( يػدؿ عمػى أنػو يؤيػد الشػيوعية)دمشؽ فيبّدؿ الرايات السود بالحمر
ءخـ اليامة ربعة خشف الوجو فػي وجيػو أثػر الجػدري فػي عينػو نكتػة بيػاض وىػو مػف أخبػث 

وقػاؿ قبػؿ خروجػو ال يكػوف حتػى . الناس ألنو لـ يعبد ا قط ولػـ يػر مكػة قػط وال المدينػة قػط
ألف السػػفياني يدػػزو ((جػػيش يجيػػىل مػػف قبػػؿ العػػراؽ (:))ص)عػػف النبػػيو . يختمػػؼ بنػػو فػػالف
يمنعػو ا مػنيـ فػإذا ())ع)قيؿ ىو الحجػة((في طمب رجؿ مف أىؿ المدينة))يؿالعراؽ عمى ما ق

 ((.عمو البيدال مف ذي الحميفة خسؼ بيـ فال يدرؾ أعالىـ أسفميـ وال يدرؾ أسفميـ أعالىـ
يحتمؿ أنو في سابؽ الزماف فيكوف ىذا الخبػر مػف المتقػدمات عمػى ظيػور بمػدة وكػاف المقػّرر 

﴿ :ا يبدلػػو فيػؤخر كمػا فػي كثيػر مػػف العالمػات وكمػا نّصػت اايػػةأف تكػوف قريبػة منػو ولكػف 
ـ  الكتاِب﴾الرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو .39/ا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُل وُيثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت وعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُه أ
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فػػإذا دنػػت الشػػمس لممدػػرب صػػاح صػػائه مػػف مدربيػػا يػػا معشػػر (:))ع)اإلمػػاـ الصػػادؽوعػػف 
يتػػدوا وال بػػالوادي اليػػابس مػػف أرض فمسػػطيف فبػػايعوه ت)أي صػػاحبكـ(الخالئػػؽ قػػد ظيػػر ربكػػـ

ممػػػا يظيػػر أف السػػػفياني الفمسػػطيني واحتمػػػؿ بعءػػيـ أف عطػػػا ا أبػػو الػػػزعيـ (تخػػافوا عميػػو
المعروؼ ألنو قيؿ أنو أعور العيف واسمو عثمػاف ابػف عنبسػة كمػا جػال فػي تعريػؼ السػفياني 

 .وا أعمـ
 :حتى ييدـ جزل مف الكعبة والمسجد الحراـ -80
وقد حصػؿ إذ  ((الديف وظيرت الرربة وحرؽ البيت العتيؽكيؼ أنتـ إذا مرج (:))ص)عف النبيف

 .أحرؽ السعوديوف بالكموندز األميركي جزلًا مف الكعبة والمسجد الحراـ عمى جييماف العتيبي
حّجوا قبؿ أف ال تحّجوا فإني أنظر إلى حبشي أصمع أقرع بيده معػوؿ :)(ع)أمير المؤمنيفوعف 

 .عيد القرامطةلعؿ وقوع ذلؾ عمى (.ييدميا حجرَا حجراً 
كػػأني بأصػػفر القػػدميف أحمػػش السػػاقيف عمػػى الػػركف اليمػػاني يمنػػع (:)ع)وعػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ

الناس مف الطواؼ حتى ينذعروا منػو،ثـ يبعػث ا رجػاًل منػي فيقتمػو قتػؿ عػاد وثمػود وفرعػوف 
 (.ذي األوتاد

فّسػرت بكثيػر ( (وتمادت المبنيات بالحجاز وخيػؼ عمػى الحػـر مػف المكػَداد:))وفي خطبة الوداع
البنايات حوؿ الحـر الممكي حتى زاحػـ الحّجػاج والػّزوار وسػبب ليػـ الكػد أي المدافعػة والمشػقة 

 .  وىذا األمر قد وقع
 :اختالؼ العرب بينيـ حتى يقتؿ بعءيـ بعءاً  -81

ترى ذلؾ قد وقػع كثيػرًا فقػد حػارب جمػاؿ المصػري أىػؿ الػيمف وراح بينيمػا قتمػى كثيػر ووّؽاّلع 
المعاىػػدة مػػع الييػػود مخالفػػة بقيػػة العػػرب واختمػػؼ صػػداـ مػػع عػػرب الخمػػيهلل عمػػى مػػا السػػادات 

قّدموه لو مف المساعدات فيّددىـ وفجر كثيرًا في بالدىـ سرًا وجيػرًا ثػـ ىجػـ عمػى الكويػت ومػا 
سػػبب مػػف الفظػػائع واختمفػػت سػػورية مػػع صػػداـ وحمفائػػو،واختمؼ المبنػػانيوف بيػػنيـ حتػػى قتػػؿ 

 .بعءيـ بعءاً 



 118 

وأذّؿ صداـ الدوؿ العربية وأوقع النزاع والجدؿ بينيـ وأشدميـ عف قءػيتيـ الرئيسػية  ورير ذلؾ
 .وىي محاربة إسرائيؿ

 :ظيور عصابة مفسدة تّدعي التشّيع في العراؽ -82
ال يقػوـ القػائـ :)(ع)أميػر المػؤمنيفعف عمػر بػف سػعد الممعػوف قػاؿ 226ص  52في البحار ج

فػي السػمال وتمػؾ دمػوع حممػة العػرش عمػى أىػؿ األرض حتى تفقػأ عػيف الػدنيا وتظيػر الحمػرة 
وحتى يظير فييـ قوـ ال خالؽ ليـ عمى األشرار مسمطة ولمجبابرة مفتنة ولمممػوؾ مبيػرة يظيػر 
فػػي سػػواد الكوفػػة يقػػدميـ رجػػؿ أسػػود المػػوف والقمػػب رّث الػػديف ال خػػالؽ لػػو ميجػػف زنػػيـ ُعتُػػؿ 

قاىا ا المطػر فػي ريبػة المتديػب مػف تداولتو أيدي العػواىر مػف األميػات فػي شػر نسػؿ ال سػ
 (ولدي صاحب الراية الحمرال والعمـ األخءر أي يوـٌ لممخيبيف بيف األنبار وىيت

حػػرب األكػػراد فػػي العػػراؽ منػػذ (ذلػػؾ يػػوـ فػػي صػػميـ األكػػراد والشػػراة –محافظػػة معروفػػة بػػالعراؽ 
أـ الػبالل وأخػت العػار وخراب دار الفراعنة ومسػكف الجبػابرة ومػأوى الػوالة الظممػة و )الخمسينات

تمػػػؾ ورّب عمػػػّي يػػػا عمػػػر بػػػف سػػػعد بدػػػداد أال لعنػػػة ا عمػػػى العصػػػاة مػػػف بنػػػي أميػػػة وبنػػػي 
الخونػة الػذيف يقتمػوف الطيبػيف مػف ولػدي وال يراقبػوف فػييـ )فّسرىا بالحاشية بني العبػاس(فالف

وليػػـ فيػػو ذمتػػي وال يخػػافوف ا فيمػػا يفعمونػػو بحرمتػػي،إف لبنػػي العبػػاس يومػػًا كيػػـو الطمػػوح 
صرخة كصرخة الحبمى،الويػؿ لشػيعة ولػد العبػاس مػف الحػرب التػي سػنه بػيف نياونػد والػدينور 

منعػوت موصػوؼ (ص)تمؾ حرب صعاليؾ شيعة عمي يقدميـ رجؿ مف ىمداف اسمو اسػـ النبػي
باعتداؿ الخمؽ وحسف الخمؽ ونءارة الموف لو في صوتو ءحؾ وفي أشفاره وطػؼ وفػي عنقػو 

الثنايا عمى فرسو كبدر تجمى عنو الدمػاـ تسػير بعصػابة خيػر عصػابة  سطه فرؽ الشعر مفمهلل
 (.أوت وتقربت ودانت 

 :أخذ الييود لفمسطيف ومدة وأدوار حكميـ -83
 الدور األوؿ :أدوار حكـ الييود في األرض

 .ـ .ؽ1800عيد وكيدىـ بأخييـ يوسؼ  -أ
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 .لي ألؼ سنةعيد فرعوف وىتؾ أعراءيـ وقتميـ وىو قبؿ الميالد بحوا -ب 
 .ـ.عيد عبور البحر وحكـ موسى ووصّيو يوشع سنة ألؼ ؽ -ج 
 .ـ.عيد القءال ؽ -د 
 .ـ.ؽ 931عيد داود وسميماف -ىػ
 .ـ.ؽ 859عيد الصراع الداخمي  -و
 .ـ.ؽ 712عيد ااشورية -ز
 .ـ.ؽ 562 -605عيد نبو خذ نصر  -ح
 .ـ.ؽ 539عيد البابمية -ط
 .ـ.ؽ 331عيد الفارسية  -ي
 .ـ.ؽ 64د اليونانية عي -ؽ
 .ـ 638العيد الروماني  -ؿ
 .ـ662العيد اإلسالمي ومؤامراتيـ وكيدىـ بالرسوؿ والمؤمنيف  -ـ
مػف المػػيالد وفػي ىػػذا العيػػد 20و19عيػد اإلرىاصػػات لتكػويف دولػػة فمسػطيف فػػي القػػرنيف  -ش

 (:ع)وردت أحاديث النبي وأىؿ البيت
ال تقـو الساعة حتى :نعـ،قاؿ:في البحر؟ قالواىؿ سمعتـ بمدنية جانب منيا (:))ص)عف النبيف

﴿وقءػينا إلػػى (:تعػالى)وقػد ورد فػي قولػو(. أي الييػػود)((يدزوىػا سػبعوف ألفػًا مػف نبػي إسػحاؽ
فػإذا جػال وعػد أوالىمػا * بني إسرائيؿ في الكتاب لّتفسدفَّ فػي األرض مػّرتيف ولػتعمفَّ عمػّوًا كبيػراً 

 (1)اسوا خالَؿ الّديار وكاف وعدًا مفعواًل﴾بعثنا عميكـ عبادًا لنا أولي بأس شديد فج
ألػؼ وأسػػر مائػة وعشػريف ألفػػًا 300وذلػؾ ىػو ىجػوـ ممػػؾ بابػؿ نبوخػذ نصػر رػػزاىـ وقتػؿ مػنيـ
 وىدـ الييكؿ ونيب الخيرات في زمف النبي أوريا ىذا في

 
 . 4/5/اإلسرال( 1)
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.... ـ الكػرَّة عمػييـ﴿ثػـ رددنػا لكػ.فمسطيف ثـ فروا إلى مصر فمحقيـ وقتؿ منيـ مقتمػة عظيمػة 
 .(1)وجعمناكـ أكثر نفيرًا﴾
وسيأتي الييود مف الدرب إلنشال دولػتيـ :)(ع)أمير المؤمنيفعف 270ص 1في عقائد اإلمامية

بفمسػطيف،قاؿ النػػاس يػا أبػػا الحسػف أيػػف تكػػوف العػرب آنػػذاؾ؟ قػاؿ تكػػوف مفّككػة القػػوى مفّككػػة 
 (.العرى رير متكاتفة ورير مترادفة

 قتؿ الييود -84
ال حتػػى إذا أطمقػػت العػػرب أعنّتيػػا ورجعػػت إلييػػا عػػواـز :أيطػػوؿ ىػػذا الػػبالل؟ قػػاؿ(:)ع)ثػػـ سػػئؿ

أحالميػػا عندئػػذ يفػػته عمػػى يػػدىـ فمسػػطيف وتخػػرج العػػرب ظػػافرة وموحػػدة وسػػتأتي النجػػدة مػػف 
العراؽ كتب عف راياتيا القوة وتشترؾ العرب واإلسالـ كافة لتخّمص فمسػطيف،معركة وأّي معركػة 

 (.حر تخوض الناس في الدمال ويمشي الجريه عمى القتيؿفي جّؿ الب
وسػػتفعؿ العػػرب ثالثػػًا وفػػي الرابعػػة يعمػػـ ا مػػا فػػي نفوسػػيـ مػػف الثبػػات واإليمػػاف (:)ع)ثػػـ قػػاؿ

فيرفرؼ عمى رؤوسيـ النصػر ثػـ قػاؿ وأيػـ ا يػذبحوف ذبػه النعػاج حتػى ال يبقػى ييػودي فػي 
ااخػػرة﴿ ليسػػؤوا  أي االنتكاسػػة د ااخػػرة﴾﴿فػػإذا جػػال وعػػ(:تعػػالى)أقػػوؿ وذلػػؾ قولػػو.فمسػػطيف

 (.2)وجوىكـ وليدخموا المسجد كما دخموه أوؿ مّرٍة وليتّبروا ما عموا تتبيرًا﴾
التعديات المستمرة إلسرائيؿ عمى الدوؿ العربية وتخػاذؿ الػدوؿ العربيػة أماميػا عػف كتػاب  -85
إلحيػال وطػف قػومي روحػي وتسػعى الييػود :)تنّبولات نصرا داموس الييودي الفرنسػي قػاؿ:وفمـ

أي الييػود إلػى رأس العػش فػي (بفمسطيف بمساندة الدوؿ الدربية تربه العرب عدة حروب تصػؿ
وتحتؿ جبػاؿ ووديػاف األردف ومػف ثػـ تقػع شػرارة )أي الجوالف(السويس وتحتؿ اليءبة السورية

أي (وتنتصػػر العػػرب ولكػػف ال تسػػتدؿ نصػػرىا1974-1972حػػرب عربيػػة إسػػرائيمية بػػيف عػػامي 
 .تتخاذؿ وتتراجع كما رأينا

 
 .6/اإلسرال(1)
 .7/اإلسرال (2)
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 :الحرب في الخميهلل وحكـ الحجاز -86
 :قولو (ع)أمير المؤمنيففي كتاب الفتوحات المكية البف العربي شعر عف 

 وحكـ في الحجاز مع العموج          ونار في الخميهلل ليا سعير
يكوف نار ودخاف في (:))ص)عف النبي 509ص  وقد يشير إلى ذلؾ أيءًا ما في يـو الخالص

 ((.يوشؾ أف تخرج نار حسيؿ تءيىل بيا أعناؽ األبؿ ببصرى:))وقاؿ((المشرؽ أربعيف ليمة
 :ىجراف المسجد األقصى وحكـ النسال في البمداف -87

 :نفس المصدر مف الشعر قاؿ
 وبات الحكـ مع ذات الفروج   وأءحى المسجد األقصى يتيماً 

 حجازحكـ ال -88
يحكـ الحجاز رجؿ اسػمو عمػى اسػـ حيػواف إذا رأيتػو حسػبت (:))ص)عف النبيعف مسند أحمد 

ذا اقتربت منػو ال تػرى فػي عينيػو شػيئًا يخمفػو لػو أخ اسػمو عبػد  في عينيو الحوؿ مف البعيد واا
 ((.بّشروني بموتو أبّشركـ بظيور الحّجة))أعادىا ثالثاً ((ا ويؿ لشيعتنا منو

 .إلّي أحد الفءالل المطمعيفىذا الخبر نقمو 
ال يكوف فسػاد ممػؾ بنػي فػالف حتػى يختمػؼ :)210ص 52في البحار ج(ع)وعف اإلماـ الصادؽ

 (.سيفاف لبني فالف،فإذا اختمفوا كاف عند ذلؾ فساد ممكيـ
،إذا مػات عبػد القػائـمف يءمف لػي مػوت عبػد ا أءػمف لػو :)210ص 52وعنو في البحار ج

 (.ه عمى أحد ولـ يتناه ىذا األمر دوف صاحبكـ إف شال اا لـ يجتمع الناس بعد
يمػػوت سػػفيو مػػف آؿ فػػالف يكػػوف سػػبب موتػػو أف يػػنكه خصػػيًا فيقػػـو (:)ع)وعػػف اإلمػػاـ البػػاقر

فيذبحو ويكتـ موتو أربعيف يومًا فإذا سارت الركباف فػي طمػب الخصػي لػـ يرجػع أوؿ مػف يخػرج 
 .عف كتاب المميدوف لمميدي(حتى يذىب ممكيـ
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 :قتؿ السيد ذي النفس الزكية في ظير الكوفة مع سبعيف مف الصالحيف -89
وقتػػػؿ نفػػػس زكيػػػة بظيػػػر الكوفػػػة فػػػي سػػػبعيف مػػػف :).. عػػػف الشػػػي  المفيػػػد فػػػي اإلرشػػػاد قػػػاؿ

 (.قّدس سّره)احتمؿ بعءيـ أنو السيد محمد باقر الصدر(الصالحيف
و في المدينة المنػورة وذلػؾ قتؿ السيد ذي النفس الزكية في المسجد الحراـ وقتؿ ابف عمّ  -90

 .يـو15قبؿ الظيور ب
البػد مػف قتػؿ رػالـ بالمدينػة فقيػؿ ..ما بقي بينا وبيف العرب إاّل الذبه (:)ع)عف اإلماـ الصادؽ

ىؿ يقتمو جيش السفياني قاؿ ال ولكف يقتمػو جػيش بنػي فالف،فػإذا قتمػو بديػًا وعػدوانًا وظممػًا ال 
يقتػػؿ المظمػػـو بيثػػرب ويقتػػؿ ابػػف عمػػو فػػي :)وقػػاؿ(يميمػػوف فعنػػد ذلػػؾ توقػػع الفػػرج إف شػػال ا

مػف أيػاـ  -أال أخبركـ بفخر مموؾ بني فالف؟ قتؿ نفس حػراـ فػي يػوـ حػراـ:)وقاؿ(. الحـر بمكة
والػذي خمػؽ الحبػة وبػرأ النسػمة مػاليـ مػف ممػؾ بعػد ريػر  –مكػة  -في بمد حػراـ –ذي الحجة 

 (.رح)الشييدأي اسـ السيد (اسمو محمد بف الحسف()خمس عشرة ليمة
 :أعور الدّجاؿ وشعوذتو وسحره لمناس الجيمة وءعاؼ العقوؿ -91

ومف السحر الذي يأتي بو الّدجاؿ فيدوي الناس ما ورد في كتاب المسػيه الػّدجاؿ لسػعيد أيػوب 
 :317ص
حتػػى أنيػػا تعػػانؽ شػػيطانًا وبيػػوتيـ . أحيػػي ابنػػي وأخػػي وزوجػػي!! فتقػػوؿ يػػا رب. تأتيػػو المػػرأة)

فيعطػػييـ شػػياطيف . فيقػػوؿ يػػا رّب أحيػػي لنػػا إبمنػػا ورنمنػػا.ويأتيػػو األعرابػػي.يفمممػػولة بالشػػياط
 (.أمثاؿ إبميـ ورنميـ سوال بالسّف والسمنة

يخرج إليو النسال حتى إّف الرجؿ ليرجع إلػى أمػو وابنتػو وأختػو وعّمتػو فيػوثقيّف رباطػًا مخافػة )
 (.أف تخرج إليو

إف شػئت سػميتيما بأسػمائيما وأسػػمال .نبيػػاليشػبياف نبيػيف مػف األ .المالئكػػةمعػو ممكػاف مػف )
 .     وذلؾ فتنة. واحد منيما عف يمينو وااخر عف شمالو.آبائيما

  



 123 

مػػا ! ألسػػت بربكـ؟ألسػػت أحيػػي وأميػػت؟ فيقػػوؿ لػػو أحػػد الممكػػيف كػػذبت:فيقػػوؿ المسػػيه الػػّدجاؿ
مسػيه فيسمعو الناس فيظنوف إنما يصػدؽ ال. فيقوؿ لو صدقت. يسمعو أحد الناس إاّل صاحبو

 (.ذلؾ فتنة. الّدجاؿ
يقػوؿ ىػذه الجنػة .يسير معػو جبالف،أحػدىما فيػو أشػجار وثمػار ومػال،وااخر فيػو دخػاف ونػار)

 (.وىذه النار
أشػيد أنػؾ المسػيه الػّدجاؿ :أو مف خير الناس فيقوؿ لػو.يخرج إليو يومئذ رجؿ ىو خير الناس

ىػؿ تشػكوف .قتػؿ ىػذا ثػـ أحييتػوأرأيػتـ إف :فيقوؿ المسػيه الػّدجاؿ(. ص)الذي حدثنا رسوؿ ا
وا مػا كنػت فيػؾ أشػد بصػيرة منػي :فيقتمو ثـ يحييو فيقوؿ حيف يحييو. ال:في األمر؟ فيقولوف

 (.اليـو فيريد المسيه الّدجاؿ أف يقتمو فال يسّمط عميو
يبعث ا معو شياطيف تكّمـ الناس ومعو فتنة عظيمة يأمر السمال فتمطر فيما )ومف فتنتو أنو

 (.لناس فيقتؿ نفسًا ثـ يحيييا فيما يرى الناس ال يسّمط عمى ريرىايرى ا
مف فتنتو أف يقوؿ لاعرابػي أرأيػت إف بعثػت لػؾ أبػاؾ وأمػؾ أف تشػيد أنػي ربػؾ فيقػوؿ نعػـ ) و

 (.فيتمثؿ لو شيطانو عمى صورة أبيو وأمو فيقوالف يا بني اتبعو فإنو ربؾ
 :العربي عمى أية حاؿ فقد ورد في الشعر المنقوؿ عف ابف

 فقد آف األواف لمخروج     فقؿ لاعور الدّجاؿ ىيػا
 :يظير ستوف كذابًا يّدعي النبوة -92

ال تقػػـو الّسػػاعة حتػػى يخػػرج سػػتوف كػػّذابًا (:))ص)قػػاؿ رسػػوؿ ا)252مػػف عقائػػد اإلماميػػة ص
 ((.كّميـ يقولوف أنا نبي

 (:ع)يظير اثنا عشر شخصًا يدعي أنو الميدي -93
الذيف اّدعوا الميدويػة كثيػر فػي التػاري  أوليػـ اّدعػوا الكيسػانية :)الص وريرهعف كتاب يـو الخ

أف محمػػد بػػف الحنفيػػة ىػػو الميػػدي،والثاني جماعػػة زيػػد الشػػييد اّدعػػوا كػػذلؾ ومػػنيـ الميػػدي 
العباسي ابف المنصور ومػنيـ محمػد البػاب اإليرانػي مؤسػس البيائيػة اّدعػى أنػو الميػدي وىػو 

  بف محمد بف اإلماـجاسوس روسي ومنيـ عبيد ا
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الصادؽ مؤسس الفاطمية ومحمد بف عبد ا الحسني مؤسس المدربية والعباس الفػاطمي فػي 
ىػػػ ومحمػػد السنوسػػي فػػي ليبيػػا ورػػالـ أحمػػد 1243آخػػر المائػػة السػػابعة السػػيد أحمػػد الينػػدي 

ة ىػػػ وجييمػػاف العتيبػػي فػػي مكػػة المكرمػػ1308القاديػػاني ومحمػػد أحمػػد السػػوداني فػػي السػػوداف 
 .وريرىـ كثير مف المشيوريف وريرىـ

 :سيممؾ أىؿ إيراف العراؽ كما ممكوىـ -94
سػألني عػف أىػؿ (:)عػهلل)األىوازي عػف الحجػة(مازيار)عف ابف ميزيار  11ص 2عف البحار ج 

العراؽ فقمت قد ألبسوا جمباب الذلة وىـ بيف القـو أذالل فقاؿ لي يػابف المازيػار لتممكػونيـ كمػا 
فقػاؿ (متػى يكػوف ىػذا األمػر)أذالل فقمت سيدي لقد بعد الوطف وطاؿ المطمب ممكوكـ وىـ يومئذ

 (.إذا حيؿ بينكـ وبيف سيبؿ الكعبة واجتمع الشمس والقمر واستدار بيما الكواكب والنجـو
 :انتيال حكـ األتراؾ في جزيرة العرب -95

لػزاـ الناصػب  يرة فقػاتموىـ حتػى إذا رأيػتـ أوؿ التػرؾ بػالجز (:))ص)عػف النبػيعف بياف األئمػة واا
تيزموىـ أو يكفيكـ ا مؤنتيـ فإنيـ يفءحوف الحـر وىو عالمة خروج أىؿ المدرب وانتقػاض 

 ((.ممكيـ يومئذ
ـ وفػي 1920انتقض حكـ األتراؾ مف سورية والعراؽ وريرىما في الحرب العالمية األولػى سػنة 

ات يصػطففف عمػى نيػر يسػرع التػرؾ عمػى الفػرات فكػأني بػدوابيـ المعصػفر (:))ص)الحديث عنػو
 ((.الفرات
 ((.كأني بالترؾ عمى نير براذيف مخذمة ااذاف حتى يربطوىا بشط الفرات:)) وقاؿ
 :يممؾ األنير الخمسة الكفار -96

مػػف ولػػده ال  القػػائـوبّشػػره بػػأف (ص)النبػػي مػػىع جبرائيػػؿىػػبط  125ص 2فػػي إلػػزاـ الناصػػب ج
فػي تركيػا (والفػراتيف)فػي أفدانسػتاف(فسػيحوف وجيحػو)يظير حتى تممػؾ الكفػار األنيػر الخمسػة

ينصػػر ا أىػػؿ بيتػػو عمػػى الءػػالؿ فػػال ترفػػع ليػػـ رايػػة إلػػى يػػوـ )فػػي مصػػر (النيػػؿ)والعػػراؽ و
 (.القيامة
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 :ظيور حكـ اليمهلل الرعاع -97
جمػع بؤبػؤ أي سػواد (ثػـ يظيػر قػوـ صػدار االبػولة(:)ع)أميػر المػؤمنيففي يـو الخالص عػف  

د أصػحاب الدولػة ال يفػوف بعيػد وال ميثػاؽ يػدعوف الحػؽ وليسػوا ليـ قموب كزبر الحديػ)العيوف
مػػف أىمػػو أسػػمالىـ الكنػػى ونسػػبيـ الفػػرى شػػعورىـ مرخػػاة كشػػعور النسػػال حتػػى يختمفمػػوا فيمػػا 

 (.بينيـ ثـ يؤتى ا الحؽ مف يشال
حيػث )يحتمػؿ وقػوع الحػادث فػي الحجػاز(خروج العبيد عمى ساداتيـ وقتميـ مػوالييـ)وفي حديث

 (.ألشراؼ واستمموا الحكـقتموا ا
 ((.خروج بني الحسف مف مكة(:))ص)النبيفي عقائد اإلمامية قوؿ 

ويقـو رجس منػافؽ يظيػر اإليمػاف ويػبطف الكفػر :)مف الميد إلى الظيور( ع)في كتاب الميدي
مػػذمـ مػػذَمـو مسػػتحؿ لمػػدـ المحػػّرـ يعمػػد بكيػػده أىػػؿ اإليمػػاف وال يبمػػغ بػػذلؾ ررءػػو مػػف الظمػػـ 

 .ـ يدعوف اإلسالـ ولكف يصرحوف بعدـ عدال الييودإني(والعدواف
 .تنشؼ األنيار وقحط المال في كثير مف المعمورة كما مر وا أعمـ -98
 :قتؿ أىؿ مصر أميرىـ -99

ورد الحديث بذلؾ وىذا األمر قد وقع منػذ سػنوات إذ قتػؿ خالػد االسػالمبولي رئػيس مصػر أنػور 
 .مفتي بكفره لمعاىدتو مع الييودالسادات العميؿ الييودي بعد أف أفتى ال

 (:ع)ظيور مجموعة مف المصمحيف يمّيدوف لإلماـ -100
فإذا انقءى ممؾ فالف أتاح ا اؿ محّمػد برجػؿ مّنػا أىػؿ البيػت :)141عف بشارة اإلسالـ ص 

يسير بالتقى ويعمؿ باليدى وال يأخذ فػي حكمػو الرشػى وا إنػي ألعرفػو باسػمو واسػـ أبيػو ثػـ 
 (.الحافظ لما استودع فيماىا قسطًا وعدالً ()ع)وىو الحجة(الخاؿ والشامتيف العادؿ يأتينا ذو
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يخرج رجؿ قبؿ الميدي مف أىػؿ بيتػو مػف المشػرؽ يحمػؿ السػيؼ عمػى عاتقػو :)في المميدوف
 7عػف كنػز العمػاؿ ج (ثمانية أشير يقتؿ ويقتؿ ويتوجو إلى بيت المقدس فال يبمدو حتى يموت

 .وريره261ص
 184وبشارة اإلسالـ 86حـ والفتف وعف المال

عمى مقدمتو رجؿ يقػاؿ (لعّؿ صفتو ىذه وليس اسمو)يخرج رجؿ مف ورال النير يقاؿ لو الحارث
عمػى كػؿ مػؤمف نصػره (ص)لو منصور يوطئ أو يمكف اؿ محمد كما مكنت قػريش لرسػوؿ ا

 (.أو قاؿ إجابتو
 11ص 5ومسند أحمد 284ص 20وعف أبي الحديد ج
يعنػػػي )رمبتنػػػا ىػػػذه الحمػػػرال عمػػػى قربػػػؾ أميػػػر المػػػؤمنيفقػػػاؿ يػػػا .. إلػػػى عمػػػيجػػػال األشػػػعث 

الءػخاـ األبػداف الفػاررو )فقػاؿ مػف عػذيري مػف ىػؤالل الءػياطرة.. فركض المنبر برجمػو (العجـ
يتمرغ أحدىـ عمى فراشو تمّرغ الحمار وييجر قومًا لمذكر أفتأمروف أف أطردىـ ما كنت (العقوؿ

ف أما والذي فمؽ الحّبة وبرأ النسمة ليءربّنكـ عمى الديف عودًا كمػا ألطردىـ فأكوف مف الجاىمي
 (.ءربتموىـ عميو بدلاً 

إّنا أىؿ بيت اختػار ا لنػا ااخػرة وأنػو سػيمقي أىػؿ بيتػي مػف )(:)ص)عف النبيفي المميدوف 
 (.(بعدي تطريرًا وتشريدًا في البالد حتى ترفع رايات سود

 :ممؾ األتراؾ لمشاـ -101
يعنػػي  –إذا ىمػػؾ عمػػهلل بالشػػاـ فػػإذا قػػاـ العمػػهلل األصػػيب وعسػػر عميػػو القمػػب (:))ص)يعػػف النبػػ
لـ يمبث حتى يقتؿ فيناؾ الممؾ إلػى التػرؾ ويحػّؿ بالشػاـ الدػالل وتكثػر الوقػائع وتقػـو  -دمشؽ

 .وىذه مف العالمات البعيدة((الحرب عمى قدـ وساؽ
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 :ظيور بنو قنطورى -102
العػرب بنػو قنطػور قػـو عػراض الوجػوه فطػس األنػوؼ يوشػؾ أف يطػوى ممػؾ (:))ص)عف النبي

 .((صدار األعيف كأف وجوىيـ المجاف المطرقة ينتعموف الشعر
ليسػػوقّف بنػػو قنطػػور المسػػمميف ولتػػربطّف خيػػوليـ بنخػػؿ خوفػػًا قػػرب :))وأيءػػاً (ص)عػػف النبػػيو 

 مسجد الكوفة وليشربّف مف فرض الفرات وليسوقّف أىؿ العػراؽ قػادميف مػف خراسػاف وسجسػتاف
 .يحتمؿ ىـ المدوؿ أو ىـ القرامطة((سوقًا عنيفًا فيـ شرار سمبت الرحمة مف قموبيـ

أي -تقبػؿ الرايػػات السػود مػف المشػػرؽ يقػودىـ رجػػاؿ كالبخػت المجمّمػػة :)وفػي كتػاب المميػػدوف
أصػحاب شػعور أنسػابيـ القػرى وأسػماؤىـ الكنػى يفتحػوف مدينػة دمشػؽ ترفػع  -الجماؿ العاليػة

يدخموف دمشؽ برايػات سػود عظػاـ فيقتمػوف فييػا مقتمػة عظيمػة  –عات عنيـ الرحمة ثالث سا
 .بالفارسية معناىا أقتؿ أُقتؿ(شعارىـ ِبُكش بُكش

ال يفوف بعيد وال ميثاؽ يػدعوف إلػى الحػؽ وليسػوا مػف أىمػو أسػماؤىـ الكنػى ونسػبتيـ القػرى )
ورية والعػراؽ لعّميـ جػيش تيمورلنػؾ حفيػد جنَكيػز خػاف،فته سػ(وشعورىـ مرخاة كشعور النسال

 .ميالدي وىو مف مواليد سمرقند وقتؿ وسمب وىتؾ األعراض1390ومصر وفارس سنة 
 (:ع)مسجد في البحريف يكشؼ سقفو حتى يظير الحجة -103

إذ رأى الشػي  البجمػي .ومف عالمات الظيور قءية مسجد صبور فػي البحػريف فػي قريػة الػزنهلل
فقػاؿ لػو تفّءػؿ إلػى المسػجد وصػّؿ ىنػاؾ  شخصًا عميو آثار الييبػة والجاللػة يصػمي فػي خربػة

ال إفَّ ىذا مسجد في األصؿ فأمر أىؿ القرية أف يبنوا ىذا المسجد فقاؿ مف أنت يػا شػي ؟ :قاؿ
لو دع عنؾ ىذا وخط لو المسجد وحػدوده قػاؿ :أنا صاحب األمر فتمسؾ بو وقبؿ يديو فقاؿ:قاؿ

 ّف طمبت الماؿ لبناليا موالي إّف أىؿ القرية يّتيموني بطمب الصدقة لنفسي إ
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العالمة أف ىذا ال يقبؿ التسقيؼ مادمت رائبًا :المسجد فما العالمة التي أدفع فييا تيمتيـ؟قاؿ
ذا بسقؼ المسجد ينقمع كالدطػال مػف العمبػة فاتيمػت الحكومػة  فبنوا المسجد وحاولوا تسقيفو واا

ليػػذه الكرامػػة وتكػػذيبًا  الشػػيعة بالكػػذب فسػػّمطوا الشػػرطة وسػػقفوا المسػػجد بػػأقوى مػػا أمكػػف دفعػػاً 
ذا بػػالحرس يءػػرب عمػػييـ النعػػاس ويصػػبه  لمشػػيعة ووءػػعوا الحػػرس حتػػى ال ييدمػػو أحػػد واا
ذا بالمسجد قد انقمع سقفو وانقمػب إلػى الجانػب ااخػر كأنػو رطػال عمبػة وبقػي حتػى  الصباح واا

 (.ع)اليـو وحتى ظيور الحجة
 :ظيور المذىب الوىابي الرجعي وانتشاره في األرض -104
فػي حػديث عػف عائشػة (فتنة الوىابية)ف كراس صدير إلماـ الحرميف زيني دحالف المكي وىوع

سػػمعت :)يصػؼ لبػػاس الخػوارج بمػػا يشػػبو لبػاس السػػمفييف الوىػابييف قالػػت(ص)عػف رسػػوؿ ا
تمػػرؽ فرقػػة مػػف أمتػػي محّمقػػة رؤوسػػيـ محفوفػػة شػػواربيـ أزرىػػـ إلػػى (:يقػػوؿ(ص)رسػػوؿ ا

ىػذا (أحّب الخمؽ إلى رسوؿ ا ورسولو) يجاوز تراقييـ يقتميـأنصاؼ سوقيـ يقرأوف القرآف ال
 .في الخوارج القدمال المعروفيف

عػػػػػف وأمػػػػػا الوىابيػػػػػة المعاصػػػػػريف فقػػػػػد نقػػػػػؿ زيتػػػػػي دحػػػػػالف أيءػػػػػَا نػػػػػاقاًل عػػػػػف الصػػػػػحاح 
يخرج أناس مف قبؿ المشرؽ يقرأوف القرآف ال يجاوز تػراقييـ يمرقػوف عػف الػديف (:))ص)النبي

 . ((ف الرمية سيماىـ التحميؽ وقصر الثيابكما يمرؽ السيـ م
 :قتؿ عبد اإللو ونوري السعيد -105

وكػأني بػؾ :))أنو قػاؿ(ع)أمير المؤمنيفعف اإلماـ (رح)عف مجمع النوريف لمشي  عمي المرندي
 -يا زورال يعقد عميؾ خمسة مف الجسور لـ يكف مثميف في عيد بني العبػاس ويبنػوف بػاألجر

وتظػػّف النػػاس أنػػو لػػيس  رزؽ وال شػػرال إاّل بالبصػػرة وبدػػداد وتكػػوف والحديػػد  –أي االسػػمنت 
مقتمػة ممػا يمػي دجمػة ويقتػػؿ عبػد ا والسػعيد ويكػوف قتػؿ عبػػد ا عمػى يػد جػيش يبعثػو إلػػى 

 ((.ص)الشاـ وبعد ذلؾ فتوّقعوا فرج آؿ محمد
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ة جسور وىػي نعـ حيف وصموا في بدداد بيف جانبي نير دجمة وىما الرصافة  والكرخ في خمس
جسر الصرافية الحديدي وجسر األئمة فػي األعظميػة وجسػر المػأموف وسػّمي الشػيدال وجسػر 

وسػميت العػراؽ كمػا  –وجسػر الممكػة راليػة أـ فيصػؿ الثػاني (النصػر)مود وسّمي بعد االنقػالب
 .سمي الجسر بالجميورية

لػػى الشػػاـ لمحاربػػة حينػذاؾ أرسػػموا الءػػابط عبػد الكػػريـ قاسػػـ المعػروؼ لػػدييـ كػػريـ المجنػوف إ
الحكومة السورية آنذاؾ فخرج مػف بدػداد ثػـ أقفػؿ بكػؿ العػدة والعتػاد واسػتولى عمػى الحكػـ فػي 

 .ـ1958/تموز/14
وقتػػؿ الممػػؾ الشػػاب فيصػػؿ الثػػاني وخالػػو المجػػـر ولػػي العيػػد عبػػد اإللػػو ورئػػيس الػػوزرال نػػوري 

الجثػػث فػػي الشػػوارع إاّل السػػعيد البريطػػاني وصػػباح بػػف السػػعيد الشػػاب الفػػاجر العػػاتي وسػػحموا 
 .الممؾ فإنو دفف ولـ يسحؿ

 :حكـ عبد الكريـ -106
وبعد عبػد اإللػو يممػؾ رجػؿ فػي العػراؽ ال ذّمػة لػو وال ءػمير (:)ع)قاؿ اإلماـ.في نفس المصدر

مجػزرة  –أي حكمػو  –يستولي عمى جميع الناس ويختمؽ االختالؼ بيف الناس وتقع فػي دوره 
بدداد حتػى ينتيػي إلػى دور الربيػع وىػو رجػؿ ناصػبي مػبدض  ومقتمة عظيمة في إحدى نواحي

 (.وىو عبد السالـ لعنو ا)لنا أىؿ البيت
عمى دور عبد الكريـ أباح األحزاب الكافرة المتناحرة وأشدىا الشيوعية القذرة التي أخذت تسػحؿ 

اليوـ ممف يخالفيػا فػي الشػوارع وتيتػؾ األعػراض والقتػؿ الفظيػع وعػرؼ ذلػؾ الػدور بػ المؤمنيف
ورّير األحكاـ وأفسد الشباب والّنسػال بإكثػار المالىػي والحػدائؽ العامػة ورصػب أراءػي .األحمر

مف الناس وممكيا اخريف باسـ اإلصالح الزراعي ورير ذلؾ مف المفاسد عميو لعنػة ا وعمػى 
 .مف بعده أكثر منو

 :تديير األحكاـ -107
عف حذيفة بف اليماني وجػابر بػف عبػد ا )(رض)عف مناقب العترة لمشي  أحمد بف فيد الحمي

الويػػؿ الويػػؿ ألمتػػي مػػف الّشػػورى الكبػػرى والّشػػورى الّصػػدرى فسػػئؿ (:))ص)النبػػياألنصػػاري قػػاؿ 
 (:ص)عنيما فقاؿ
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و أمػا . أما الّشورى الكبرى فتنعقد في بمدتي بعد وفاتي لدصب خالفػة أخػي ورصػب حػؽ ابنتػي
 .((ى في الزورال لتديير سنتي وتبديؿ أحكاميالّشورى الّصدرى فتنعقد في الديبة الكبر 

ومثمو عف دالئػؿ النبػوة البػف فيػد أيءػًا يحتمػؿ أف المػراد بالصػدرى الشػورى التػي عقػدىا عبػد 
الكػػريـ قاسػػـ لتديػػر قػػانوف األحػػواؿ الشخصػػية والتػػي منيػػا تسػػاوى النسػػال والرجػػاؿ بػػالميراث 

 .وريرىا وا أعمـ
 :السالـ ومقتؿ عبد السالـ ما بيف عبد الكريـ قاسـ عبد -108

( ع)بإسػػناده إلػػى اإلمػػاـ الصػػادؽ()رض)المجمسػػي  عػػف المالحػػـ والفػػتف وىػػو مخطػػوط  لمشػػي
يقػوـ فييػا رجػؿ (ع)بمدة يجري في وسطيا النيػر وفػي جنبيػا مءػجع اإلمػاميف الكػاظميف:))قاؿ

إللو ويمثؿ أوؿ اسمو عبد ينقمب إلى الممؾ حتى يقتؿ ممكيـ ووزراله وأحباله حتى يقتؿ عبد ا
بأعءائو وال يخفى مف الناس ذلؾ ثـ في شير الصػياـ يقػوـ رجػؿ آخػر أوؿ اسػمو عبػد فيقتػؿ 
العبد األوؿ ثـ أف العبد الثاني الذي يقتؿ العبػد األوؿ فػي النصػؼ مػف شػير الصػياـ يطيػر فػي 

ـ فمػػـ يكمػؿ أربػػع سػػنيف 1958قمنػػا أف عبػد الكػػريـ قتػػؿ الممػؾ فػػي سػنة( طػائرة فتحتػػرؽ وييمػؾ
ىػ ثػـ 1383ـ1963ى قتمو عبد السالـ محمد عارؼ الناصبي المئيـ في نصؼ رمءاف سنة حت

حكـ عبد السالـ أكثر مف سػنتيف فطػرد فييػا الشػيعة وحػاوؿ منػع المواكػب الحسػينية والجػالس 
 (ع)أميػػر المػػؤمنيففػػي الحسػػينيات والمسػػاجد وسػػافر إلػػى البصػػرة فخطػػب فييػػا خطبػػة ذـ فييػػا 

إّف عمي بف أبي طالب يقوؿ لكـ يػا أشػباه الرجػاؿ وال رجػاؿ وأنػا أقػوؿ بػؿ  يا أىؿ البصرة:)قائالً 
 (.أنتـ الرجاؿ ونعـ الرجاؿ

عميػو (صػعد لحػـ نػزؿ فحػـ)فركب طائرتو إلى بدداد فاحترقت بػو وسػرى عميػو السػخرية العراقيػة
 .إلسناداوالخبر صحيه ولكف حديثو ءعيؼ .سخط ا وعمى أتباعو
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 :اجاتركوب النسال الّدر  -109
وال تركبػوا :))وفي حػديث(وتركب ذوات الفروج الّسروج)في كؿ أخبار آخر الزماف ورد فييا جممة
وىػذا مػا ىػو واقػع منػذ أف صػنعت الدراجػة البخاريػة (( ذوات الفروج لمّسروج فتييجوىف لمفجور

الزمػاف  واليوائية مف أوائؿ ىذا القرف إذ ليس المراد ركوب البيائـ ألنو أمر اعتيادي ومنذ قديـ
نما يشير إلى ركوب يحتؾ بالفرج مما لـ يتعارؼ بؿ ىو خالؼ عرؼ األعفال والمتدينيف وىو  واا
ركػػوب الدراجػػة وبتوءػػيه أكثػػر أف المركػػوب الحيػػواني ىػػو ذات سػػرج وأمػػا ااالت فيػػي نفػػس 

 .السروج وفي ىذا نكتة ميمة 
 :ءرب المزامير بقرالة القرآف -110

في حفالتيـ (ص)ساجد العامة إنيـ يجتمعوف بعنواف مولد الرسوؿوىذا ما نراه في زماننا في م
فيقػػرأوف القػػرآف بألحػػاف رنائيػػة ومػػع ءػػرب العػػود الموسػػيقى كمػػا أنيػػـ يػػذكروف مػػدح الرسػػوؿ 

ليػػؾ .وأحاديثػػو الشػػريفة بيػػذه الصػػورة وىػػو رنػػال حػػراـ ممػػا يوجػػب سػػخط ا ونػػزوؿ العػػذاب واا
قػاؿ رسػوؿ :427عػف منتخػب األثػر 483ص النصوص في ذلؾ فقد ورد في كتاب يوـ الخالص

يػػأتي عمػػى أمتػػي زمػػاف ال يبقػػى مػػف القػػرآف إاّل رسػػمو ،وال مػػف اإلسػػالـ إاّل اسػػمو (:))ص)ا
يسّموف بو وىـ أبعد الناس عنو، مسػاجدىـ عػامرة وىػي خػراب مػف اليػدى فقيػال ذلػؾ الزمػاف 

لييـ تعود ىػذه 100ص 3المػودة ج وعف ينػابيع((شّر فقيال تحت السمال منيـ خرجت الفتنة واا
بػػالخروج فيظػػر ا اإلسػػالـ بػػو ويجػػّدده،طوبى لمػػف أحّبػػو ( تعػػالى)فحينئػػذ يػػأذف ا)).. التتمػة 

 ((.وتبعو والويؿ لمف أبدءو وخالفو
لزاـ الناصب ص 41وعف بشارة اإلسالـ ص  :182واا
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يػة ال يجػاوز سيجيل بعدي أقواـ يرجعوف القرآف ترجيع الدنال والنوح والرىبان(:))ص)عف النبي
 .((تراقييـ قموبيـ مفتونة وقموب مف يعجبو شأنيـ

إمػارة الّصػبياف وكثػرة الُشػرط واالسػتخفاؼ بالػدـ وقطيعػة :بادروا بالموت سػتاً (:))ص)عف النبيو 
نمػا ألنػو  الرحـ ونشأ يتخذوف القرآف مزامير يقػدموف الرجػؿ ولػيس ىػو بػأفقييـ وال بأفءػميـ واا

 ((.يدنييـ رنالً 
 :ات القاتمةالتفجير  -111

تكثػر الّصػواعؽ عنػد اقتػراب (:))ص)عػف النبػيعف مجمػع الزوائػد  287ص1عف نوائب الدىور
 .((الساعة حتى يأتي الرجؿ فيقوؿ مف صعؽ قبمكـ الدداة يقولوف صعؽ فالف وفالف

 (النووية)حرب النجوـ الذرية -112
: بػف اليمػاني أنػو قػاؿ روى أبػو حػافظ النعػيـ عػف حذيفػة:))عف تذكرة عبد الواحد الشعراني قػاؿ

لتقصػػدّنكـ النػػار التػػي ىػػي اليػػـو خامػػدة ويدشػػى النػػاس فييػػا عػػذاب :))قػػاؿ(ص)قػػاؿ رسػػوؿ ا
 ((. أليـ

تأكؿ األنفس واألمواؿ تػدور الػدنيا فػي ثمانيػة أيػاـ تطيػر طيػر الػريه والسػحاب ليػا دوي كػدوي 
 .الرعد القاصؼ ىي مف عمى رؤس أدنى مف العرش

والمؤمنات،النػاس  المػؤمنيفأيػف )):(ص)والمؤمنػات؟ فقػاؿ المػؤمنيفى فقاؿ حذيفة أسػحابة عمػ
 ((.شّر مف الحمر يتسافدوف كتسافد البيائـ وليس ىناؾ رجؿ وال أحد يقوؿ ألحدىـ مؤمف

 :ىػ قولو650وفي قصيدة ابف العربي المتوفى سنة
 عواصميـ مع الزيت الخميجي   وفي حرب الكواكب سوؼ تفنى
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 :العراؽ حكـ الشروسي في -113
إذا قػػاـ أىػػؿ العػػراؽ عمػػى قائػػدىـ :)أيءػػاً (ع)عػػف المالحػػـ المجمػػي أيءػػًا وعػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ

وممكيػػـ فػػي النصػػؼ مػػف شػػير رمءػػاف فقتمػػوه فػػتحكـ فئػػة أمويػػة ثػػـ يحكػػـ والة ظممػػة ثػػـ فئػػة 
عباسية ثـ بعدىا يأتي الشروسي مػف بػالد أرمينيػة عمػى أذربيجػاف حتػى يػدخؿ العػراؽ فػارتقبوا 

 (.ؾ ظيور الميديبعد ذل
وأمػػا قتػػؿ القائػػد فػػي شػػير رمءػػاف فػػال يبعػػد أف عبػػد الكػػريـ قاسػػـ قػػد قتػػؿ فػػي نصػػؼ رمءػػاف 

ـ عمػػى يػػد البعثيػػيف وبرئاسػػة األمػػوي الحاقػػد عبػػد السػػالـ محمػػد 1963ىػػػ 1383المبػػارؾ سػػنة 
عارؼ وحكـ عارؼ بالظمـ ىو وجميع المسؤوليف مف قبمو في المحافظات والفارات حتى أىمكػو 

 باالحتراؽ وجال بعده الجاىػؿ الدبػي أخػوه عبػد الػرحمف ولػـ يعػد أخػاه فػي الجيػؿ والتجاىػؿ ا
تموز رجع حكـ البعثييف وىـ شبيو  17في 1968ولعّؿ أتباعو المقصود بالوالة الظممة ثـ سنة 

العباسييف بقتؿ الشيعة والعممال خصوصًا وتفءػيه النسػال ودفػف األحيػال وىػدـ البيػوت ولػيس 
وال ذّمة وفعموا ما ال عيف رأت مف ظممة الػدنيا وال أذف سػمعت عمػى يػد صػداـ ورئيسػو  ليـ إالّ 

ومػػا نػػدري مػػا (لعػػنيـ ا جميعػػاً )البكػػر الػػذي لحػػؽ دركػػو وتحػػت رايػػة الماسػػوني القػػذر عفمػػؽ
 .الشروسي وا أعمـ بعواقب األمور ولعّؿ المقصودة بكؿ ذلؾ حكامًا قد مءوا

 :الحرب العالمية األولى -114
تقػع شػرارة  )ـ الفرنسي الييودي1502الذي وفاتو (نصرا داموس)عف كتاب وفمـ نبولات داموس
وتركيا وألمانيا حمفال بعءيـ تتفكػؿ اإلمبراطوريػة 1918إلى  1914حرب كونية أولى تكوف بيف

 .التركية حتى تصبه كمطمؽ دولة صديرة
 :حكـ ىتمر النازي والحرب العالمية الثانية -115

يظيػر رجػؿ فػي ألمانيػا يػنف  (تركيا وألمانيا)اوبعد انكسار ىم:)داموس بنفس المصدرقاؿ نصرا 
 فييا روح العز واإلبال يشعؿ شرارة حرب
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وتنتيي قبؿ عػاـ الخمسػيف وجحافػؿ األلمػاف تجتػاح أوربػا تتراجػع قبػؿ  1938كونية ثانية بعاـ 
 .50عاـ 
 :وقائع لبناف وفمسطيف -116

ال تقـو الساعة :نعـ،قاؿ:بمدينة جانب منيا في البحر؟ قالوا ىؿ سمعتـ:)585عف يـو الخالص
 .أي الييود والمدينة قيؿ عكا(حتى يدزوه سبعوف ألفًا مف بني إسحاؽ

تبنػػي مدينػة ممػػا :)قػاؿ(رح)عػف حذيفػػة بػف اليمػػاني 257ص 2وعػف كتػػاب الصػراط المسػػتقيـ ج
ذلػؾ الزمػاف بمثميػا ثػـ  يكػوف فييػا وقعػة لػـ يسػمع أىػؿ)ويمكف أف يقاؿ ليػا بدػداد(يمي الشرؽ

عػف أربعمائػة ألػؼ )ويمكف أف يقاؿ أنيػا فمسػطيف(تنجمي ىي والواقعة التي قبميا في أىؿ الشاـ
 (.قتيؿ ثـ يخرج الميدي في أثر ذلؾ في ثالثمائة وثالثة عشر راكبًا ال ُترّد لو راية

أف فتنػة الحديث ءعيؼ مف جية اإلرساؿ لمعصـو ومف جية الترديد في النص ومف المحتمػؿ 
الحجػػارة الحػػادة ااف فػػي فمسػػطيف سػػوؼ تكّمفيػػـ مػػا يقػػرب النصػػؼ مميػػوف ثػػـ يتحػػامى العػػرب 
والمسمموف فييمكوف الييود كما مػر فػي عػدة بنػود وكػأني سػمعت ىػذا الػرقـ ليػذه الواقعػة مػف 
أكثر مف مصدر وأما فتنة الشاـ التي قبميا فيي القتؿ الفظيع في لبنػاف والءػرب بػدأ فػي سػنة 

لػػى ظيػػور الحجػػة 1975 فػػي (ع)والػػذي قػػد مػػّر عميػػؾ دواـ ثمانيػػة عشػػر سػػنة فػػي األخبػػار واا
 .البعض ااخر

 :مصر والييود في عيد جماؿ ومف بعده -117
إذا تنّكس المتنّكس وىدـ بيت المقدس وخرج الجػيـ (:))ع)عف دوحة األنوار قاؿ اإلماـ الصادؽ

أبػوابكـ وسػّدوا نوافػذكـ وءػعوا عمييػا  مف الميـ فتوقعػوا الصػيحة فػإذا سػمعتـ الصػيحة فػأرمقوا
 ..(.الستار وأخزنوا الزاد فإنيا مف عالمة الطاّمة الكبرى
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فقمػت يػا .. بإسػناده إلػى سػمماف الفارسػي:)وعف كتػاب دالئػؿ اإلمامػة لمحمػد بػف جريػر الطبػري
ج وعمػراف الفسػطاط لعػيف القػرب واألقبػاط ويخػر :مػف ولػدؾ قػاؿ القائـمتى يظير  أمير المؤمنيف

الحائؾ الطويؿ بأرض مصر والنيػؿ قػاؿ قمػت ومػا الحائػؾ الطويػؿ؟ قػاؿ رجػؿ صػعموؾ لػيس مػف 
أنبال المموؾ تظير لو معادف الذىب ويساعده العجـ ويؤتى لو مف كؿ شيل حتى يمػي الحسػف 
ذا سػار بػالعرب إلػى الشػاـ وداس بػالبرذوف أرحػاـ السػيؿ  ويكوف في زمانو العظػائـ والعجائػب واا

ؿ جبػؿ القػاوس فػي جيشػو فيّجربػو بعػض األمػور فيسػرع األسػالؼ وال يينيػو بيف جيشػو ووصػ
طعاـ وال شراب حتى يعاود بايموف مصر وكثر اارال والظنوف وال تعجز العجػوز وشػيد القصػور 
وعمر جبؿ الممعػوف وبرقػت برقػة فػرّدت واتصػؿ األمػراف بػيف عػيف الشػمس وحمػواف وسػمع مػف 

وقاتؿ األعراب البوادي وجرت السفياني خيمو وجند الجنود األشرار ااذاف فصعقت صاعقة برقة 
وبند البنود ىناؾ يأتي أمر ا بدتػة لدمبػة األوبػاش وتعػيش المعػاش وتنػتقض األطػراؼ ويكثػر 
االختالؼ وتخالفو طميعة بيف طرسوس وبقاصية أفريقيػا ىنػاؾ رايػات مدربيػة ومشػرقية فػأعمنوا 

ات مف النيػؿ واإلكمػاؿ وقعػات ذات رسػوف ومنػاة المػوف الفتنة في البرية ياليا مف وقعات طاحن
 –بعمراف بني حاـ بالقمار االدعاـ وتأويؿ العيف بالفسطاط مف التربة مػف ريػر العػرب واألقبػاط 

بدمبة بني األصفر عمى االنعار وقع المقدور مما يدنػي الحػذر ىنػاؾ .. أدبجة الديباج  -الييود
فينػاؾ ذّؿ شػامؿ  ةاـ وسػدى رصػف الشػجرة الممعونػتءطرب الشاـ وتنتصب االـ وينتعض التم

وعقػػؿ ذاىػػؿ وختػػؿ قابػػؿ ونبػػؿ ناصػػؿ حتػػى تدمػػب الظممػػة عمػػى النػػور وتبقػػى األمػػور مػػف أكثػػر 
 ..(.الشرور

االنتكاسة في مصر معروفة عمى عيد جماؿ بانتصار الييػود عميػو وحتػى خػرج :توءيه مجمؿ
والفسػطاط الػذي عمػره .ت صػيحة مرعبػةجماؿ مف مصر باكيًا يخطب بمساف الذّؿ والخنػوع وكانػ

ىو منطقة بناىا عمرو بف العاص عمؿ فييا جماؿ أيءًا والعيف التي عمميػا ىػي السػد العػالي 
الذي أفقر شعب مصر مف أجمو فانتشر المصريوف في كػؿ بػالد العػالـ يحثػًا عػف لقمػة العػيش 

 .وحتى كثر الزنا طمبًا لمقمة العيش واألقباط قـو في مصر
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لقامة وليس مف أبنال المموؾ لعّمو أنػور السػادات الصػعموؾ الػذي اسػتجدى مػف العجػـ وطويؿ ا
وربما يقصد بو نفس جمػاؿ وسػيره بػالعرب . أي اإلنكميز وحتى مف خّستو وءع يده بيد الييود

أي الوحػػدة التػػي عمميػػا مػػع سػػورية والبػػرذوف ىػػو وسػػائط النقػػؿ إلػػى الشػػاـ إذ ال يفيػػـ النػػاس 
البيائـ التي يركبونيا وأرحاـ السيؿ ىػو األوديػة التػي ال تسػتطيع المػرور بيػا  قديمًا إاّل بأسمال

إاّل الدبابات والقاعوس جبؿ عظيـ في الشػاـ وىػو عبػارة عػف الحػرب الواقعػة بػيف الييػود وبػيف 
 .سورية ولبناف

ويعمػر القصػور ألنػو مػف المتبػّذخيف .وايموف مصر ىي ايمة وىي قرية بيف وادي الطور ومديف
 .رفيفالمس

وسػػمع آذاف الحػػرب واألعػػراب  -والبرقػػة ىػػي نػػار الحػػرب وعػػيف الشػػمس وحمػػواف بمػػداف بمصػػر
الػذيف يقػاتميـ إمػا بػػاليجوـ الػذي كػاف عمػػى عيػد جمػاؿ أو ىجػػوـ المصػرييف عمػى الػػيمف وا 

 .أعمـ
والّسػفياني ال يبعػد أنػو أكثػػر مػف شػخص ولعػؿ سػػفياني مصػر ىػو الػذي جّنػػد الجنػود ثػـ يدمبػػو 

وىـ الييػود فينػتكس وينػادي بعػاره وشػناره ويزيػد الفقػر ويقػؿ المعػاش وتنػتقض عميػو  األوباش
 .األطراؼ

عمػػوـ الفتنػػة فػػي شػػرؽ األرض ورربيػػا والخػػرب الواقعػػة بػػيف النيػػؿ واكمػػات (ع)ثػػـ ذكػػر اإلمػػاـ
إسػػرائيؿ معمومػػة ومنػػاة بمعنػػى اإلراقػػة لمػػدمال والعػػالـ ينشػػد عمػػراف دولػػة الييػػود ويتعػػاونوف 

بعيوف الماؿ وبالخصوص مف الدوؿ رير العربيػة وبنػوا األصػفر ىػـ الدربيػوف عمػى  ويدعمونيا
الحكـ ويأتي دور اءطراب الشاـ أي لبناف بواسطة الييػود والدػربييف وقػد ذكرنػا بػبعض مػا مػر 

 .وا أعمـ بواقع األمور(ع)أف ىذه الفتنة تدوـ إلى ظيور الحجة
 :مقدسةالنوافذ عمى الحسيف وعمارة كربالل ال -118

كػأني :أنػو قػاؿ(ع) أميػر المػؤمنيفعف آبائػو عػف (ع)عف اإلماـ الرءا)577ص 9عف البحار ج
بالقصور قد شّيدت حوؿ قبر الحسيف وكأني بالمحامػؿ تخػرج مػف الكوفػة إلػى قبػر الحسػيف،وال 
تػػذىب الميػػالي واأليػػاـ حتػػى يسػػار إليػػو مػػف اافػػاؽ أطػػراؼ العػػالـ وذلػػؾ عنػػد انقطػػاع ممػػؾ بنػػي 

 (.مرواف
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قيؿ إف ىذا رير معروؼ في زمف بني أمية وأنو ممنوع في زمف بنػي العبػاس ولعّمػو قػد حصػؿ 
والدولػة .بوءوح بعد العثمانييف ولعميـ المقصودوف ببني مرواف في أوائؿ ىػذا القػرف المػيالدي

 .ـ1095المروانية القريبة التي انتيت عمى يد السالجقة سنة
 :الجوع والفقر في العراؽ والشاـ -119

عف مجمع الزوائد ة ومنتخب كنز العماؿ وصحيه الترمذي ومسمـ  269ص1عف نوائب الدىور
ىو ثمانيػة مكػوؾ والمكػوؾ صػاع  -يوشؾ أىؿ العراؽ أف ال يجبى إلييـ قفيز(:))ص)عف النبي

حوالي  –وال درىـ –ونصؼ الصاع حوالي ثالث كيموات مف الطعاـ مف حنطة أو رز أو ريرىما 
قيؿ مف أيف قاؿ مف قبؿ العجـ أي أف سبب ىذا الحصار مف العجـ  -فءةثالث ررامات مف ال

وىػو مػا  -وىـ أمريكا وحمفاؤىا يمنعوف ذلؾ ثـ قاؿ يوشؾ أىػؿ الشػاـ أف ال يجبػى إلػييـ دينػار
رراـ مف الذىب وال مدى جمع مػد وىػو مقػدار ثالثػة أربػاع الكيمػو مػف الطعػاـ قيػؿ 3445يعادؿ 

 .يعني بسبب الحرب مع الييود عمى ما قيؿ مف أيف ذلؾ قاؿ مف قبؿ الرـو
 :نار تسير وتقيـ -120

يوشػػؾ أف تخػػرج نػػار مػػف  (:))ص)عػػف النبػػيعػػف مجمػػع الزوائػػد  277ص1عػػف نوائػػب الػػدىور
حبس مسيؿ تسير بسػير بطيئػة اإلبػؿ تسػير النيػار وتقػيـ الّميػؿ تدػدو وتػروح يقػاؿ رػدت النػار 

ف قالػػت النػػار قيػػؿ أييػػا  النػػاس قيمػػوا راحػػت النػػار أييػػا النػػاس روحػػوا مػػف أييػػا النػػاس فارػػدوا،واا
 ((.أدركتو أكمتو

تبعث نار عمى أىػؿ المشػرؽ فتحشػرىـ إلػى المدػرب تبيػت معيػـ حيػث بػاتوا وتقيػؿ معيػـ )وفيو
 (.حيث قالوا يكوف ليا ما سقط منيـ وتخمؼ وتسوقيـ سوؽ الجمؿ الكسير

يعيا كانت ليسػت بالسػريعة وا يحتمؿ أف ىذه إحدى ااالت الشاحنة أو الحربية في أوؿ تصن
 .أعمـ
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 :إلى الكفار المؤمنيفلجول  -121
 ..(.ويؿ ألمة محمد إذا لـ تحمؿ أىميا البمداف)37ص9عف البحار ج

 .أي لـ يصمدوا في بالدىـ اإلسالمية والتجأوا إلى بمداف رير إسالمية
ءػػؿ العػػالـ وولػػي وارتحػػؿ األفا:)فػػي خطبػػة البيػػاف9عػػف البحػػار ج 224ص 2فػػي إلػػزاـ الناصػػب

 ..(.األسافؿ المظالـ ورمب عمى الناس الفجور
 :نير الكوفة -122

أرأيػتـ :بأصحابو إلى ظيػر الكوفػة قػاؿ(ع)خرج عمي:)قاؿ(ع)عف جابر الجعفي عف اإلماـ الباقر
أي وا لكػأني أنظػر إلػى نيػر فػي ىػذا ...إف قمت لكػـ ال تػذىب األيػاـ حتػى يحفػر ىاىنػا نيػر 

 (.يو المال والسفف وانتفع بوالموءع وقد جرى ف
وىػػذا النيػػر لعّمػػو يحفػػر بػػأمر (ع)الظػػاىر أنػػو ريػػر الفػػرات الموجػػود ألنػػو كػػاف فػػي عيػػد اإلمػػاـ

 . بيف الكوفة وكربالل(ع)الحجة
 :ررؽ الكوفة -123

عػاـ الفػته ينشػّؽ الفػرات حتػى (:)ع)عف ريبة الطوسػي وعػف الػّدر النظػيـ عػف اإلمػاـ الصػادؽ
إذا أراد ا أف :)(ع)أمير المؤمنيفالسفر الثاني مف الكتاب المبيف عف  وعف(يدخؿ أزقة الكوفة

إذا فتػؽ :)وقػاؿ.. آؿ محمد بدأ الحرب مف صفر إلى صفر وذلؾ أواف خػروج قائمنػا  قائـيظير 
 ..(.شّؽ الفرات فبمغ  أزقة الكوفة فميتييأ شيعتنا لمقال القائـ

 :النار في الكوفة -124
﴿سػأؿ سػائؿ بعػذاٍب (:تعػالى)فػي تفسػير قولػو(ع)عػف اإلمػاـ الصػادؽ:عف كتاب السػّر المكنػوف

قاؿ تأويميػا يػأتي عػذاب فيقػع فػي الثويػة حتػى ينتيػي إلػى الكناسػة كناسػة بنػي أسػد (1)واقع﴾
 .(ع)القائـحتى تمر بثقيؼ ال تدع وترًا اؿ محمد إاّل أحرقتو وذلؾ قبؿ خروج 

 
 .   1/المعارج( 1)
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لوىابيوف عمى النجؼ األشرؼ ثـ ىربػوا بػدوف مقاومػة مػف النػاس كمػا وربما كانت حيف ىجـ ا
قيؿ أو لعميا النار التي سمطت عمى الشعب العراقي فػي كػؿ المحافظػات النتفاءػتو ءػد صػداـ 

 .بعد حرب الخميهلل وا أعمـ
 :ممؾ ترؾ آمد ألىؿ مصر وبعض البالد العربية -125

ويممػػؾ الػػبالد رجػػؿ مػػف مصػػر ويكػػوف ):55عػػف المنتخػػب النفػػيس فػػي عمػػـ النبػػي إدريػػس ص
قصػار الثيػاب  -يقػاؿ ليػـ التػرؾ(عمػييـ آمػد)الظاىر أنو عمى مصػر(صاحب زعـ وتظير عمييـ

صدار العيوف وساع الحواجب كثيروا المواطة والفسؽ ويممكوف الساحميف والشاميف ويرجع أىؿ 
ـ مولػود أزرؽ وتظيػر آمػد وقػد ظيػر فػيي.. مصر ويظفروف بيـ ويخرجونيـ مف مصر عنفًا و

إلػى بػالد الشػاـ والسػواحؿ (أي النصرانية)وتخرج  –في صورة أسد فيكوف ىالؾ ديف النصرانية 
ويتبعػػو كػػؿ مػػف يحمػػؿ الصػػميب ثػػـ يخػػرج التػػرؾ ويخػػرج صػػاحب مصػػر ويتّمقػػوف قػػوميـ ويقتػػؿ 
صاحب جسد األسد ولـ يرجع إلػى روميػة ريػر نفػر يسػير وتػدور عسػاكر مصػر عسػاكر الػروـ 

وبعد سبعة أياـ يقع الخمؼ بينيـ والسيؼ وتنكسر عسػاكر مصػر ثالثػة أيػاـ والتػرؾ سبعة أياـ 
تقتػػؿ فػػييـ وبعػػد ثالثػػة أيػػاـ يظفػػر المصػػريوف بػػاألتراؾ ويرجػػع النصػػر مػػف ا عمػػييـ وتنكسػػر 
األتراؾ وتبقى الشػاـ خاليػة وتظيػر عسػاكر الييػود ويظيػر األعػور الػدّجاؿ فيممػؾ الػبالد تسػعة 

 ..الد سبعة أشير إلى أف يدور أشير ويسير في الب
آمد شماؿ سػورية فػي حػدود تركيػا قيػؿ ىػـ أتػراؾ روميػة والسػاحالف البحػر األبػيض أي الشػاـ 

ولعّؿ صاحب صورة األسد الذي يتبعو أصحاب الصميب ىو نصػراني وبسػبب .واألحمر أي مصر
تو ولعّميػا حػرب ىجوماتو عمى المسمميف ييمؾ عمى يديو النصارى وا أعمـ بيذا الحادث وبوق

 .المسمميف مع الّصميبييف
 :فاختالؼ أىؿ اليمنيي -126

 562فػي يػوـ الخػالص ص:ورد في الحديث أنو تقع فتنة بيف جانبي الػيمف الشػمالي والجنػوبي
مػع تفصػيؿ واؼ (واختمؼ أىؿ اليمف عمى الممػؾ حتػى صػارت الػيمف دولتػيف:)عف خطبة البياف

 وقد حدث ىذا منذ السبعينات
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ولكػف فػي الفتػرة األخيػرة حصػؿ االتحػاد بػيف اليمنيػيف وا . ف ءائعاف في كيس الحكاـوالشعبا
 .أعمـ بعواقب األمور

 :ظيور دولة الصبياف -127
 (.وتظير دولة الصبياف في كؿ مكاف:)في خطبة البياف

ـّ لػػو سػػوى  تجػػد ااف كػػؿ الػػذيف يػػديروف األمػػور فػػي الػػدوائر شػػباب مػػاجف ال عقػػؿ لػػو وال ىػػ
 .والخمور وما إلى ذلؾ في كؿ العالـالشيوات 

يػػأتي عمػػى النػػاس زمػػاف ال يقػػرب فيػػو إاّل الماحػػؿ وال يظػػرؼ إاّل الفػػاجر وال :)وفػػي نيػػهلل البالرػػة
يءعؼ فيو إال المنصػؼ ويعػدوف الصػدقة فيػو ررمػًا وصػمة الػرحـ منػًا والعبػادة اسػتطالة عمػى 

مارة الّصب  (.ياف وتدبير الخصيافالناس وعند ذلؾ يكوف السمطاف بمشورة الّنسال واا
 :قتؿ القريب قريبو -128

ذكػػػر رسػػػوؿ (:)ص)عػػػف النبػػػي18عػػػف المالحػػػـ والفػػػتف 110ص1عػػػف كتػػػاب نوائػػػب الػػػدىور
ينػػزع :ومعيػػـ عقوليـ؟قػػاؿ:قػالوا. ىرجػًا بػػيف النػػاس يقتػؿ الرجػػؿ جػػاره وأخػاه وابػػف عّمػػو(ص)ا

 .(أنو عمى شيلعقوؿ أكثر أىؿ ذلؾ الزماف ويخمؼ ليـ ىباًل مف الناس يحسب أحدىـ 
 :تصفيؼ المرأة شعرىا كسناـ البعير -129

سػيكوف )(:)ص)عػف النبػيعف مجمع الزوائػد بػاب كسػوة  النسػال 140ص 1عف نوائب الدىور
في آخر أمتي رجاؿ يركبوف عمى سروج ينزلوف عمى أبواب المساجد نسػاؤىـ كاسػيات عاريػات 

 ..((.إنيّف ممعوناتفالعنوىّف ف -نوع مف اإلبؿ -عمى رؤوسيّف كأسنمة البخت
 ..(.يركب نساؤىـ عمى سروج كأشباه الرجاؿ)وفي خبر
 (إذا رأيتـ الالئي ألقيف عمى رؤوسيف مثؿ اسنمة الُبُعر)وفي خبر
 (.فأعمموىّف أنو ال تقبؿ ليف صالة)جمع بعير
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ألػـ تػري إلػى ىناتيػا أنػو لػيس لممػرأة المسػممة أف يبػدو :))يخاطب عائشة قائالً (ص)عف النبيو 
ا إاّل ىكذا وأخذ كميو فدّطى بيما ظير كّفيو حتػى لػـ يبػدو مػف كّفيػو إاّل أصػابعو ثػـ نصػب مني

أي سػتر خػػّده بحيػث لػػـ يظيػػر إاّل (( حتػى لػػـ يبػدو إاّل وجيػػو))أمػػاـ األذف((كّفيػو عمػػى صػدريو
 .وجيو أي المقدار المشتمؿ عمى العيف واألنؼ والفـ فقط

 :إذالؿ الحكاـ لشعوبيـ -130
سيكوف بعػدي سػمطاف الفػتف عمػى أبػوابيـ (:))ص)عف رسوؿ ا 446ص 4وائدعف مجمع الز 

 ((.اإلبؿ ال يعطوف أحدًا شيئًا إاّل أخذ مف دينو مثمو –لعؿ المقصود بيا السيارات  –كمبارؾ 
إذا رأيتـ العممال عمى أبػواب الممػوؾ فقولػوا بػئس العممػال وبػئس الممػوؾ :))وفي حديث مشيور

ذا رأيتـ المموؾ عمى  ((.أبواب العممال فقولوا نعـ العممال ونعـ المموؾ واا
ف سػكتوا اسػتباحوىـ ليتػأّمروّف بفيػئيـ وليطػؤّف حػرمتيـ :))وقاؿ يمييـ أقواـ إف تكّمموا قتموىـ واا

وليسػػػػفكّف دمػػػػالىـ ولػػػػتماّف قمػػػػوبيـ درػػػػاًل ورعبػػػػًا فػػػػال تػػػػراىـ إاّل وجمػػػػيف خػػػػائفيَف مرعػػػػوبيَف 
 ((.مرىوبيف

 : المخالفة في القءال -131
أال إّف رحػى ):)قػاؿ (ص)عف النبػيباب عماؿ السول  5عف نوائب الدىور عف مجمع الزوائد ج

اإلسالـ دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار أال إّف الكتاب والسمطاف سيفترقاف فال تفػارقوا الكتػاب 
 أال إّنو سيكوف عميكـ أمرال يقءوف ألنفسيـ مػا ال يقءػوف لكػـ فػإْف عصػيتموىمـ قتمػوكـ واف

موت في طاعة ا خير مف حياة في : أطعمتموىـ أّءموكـ قالوا يا رسوؿ ا كيؼ نصنع؟ قاؿ
 ((.معصية ا
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 :ترؾ العبادة والذكر -132
حذيفػػػة قػػػاؿ عػػػف عػػػف مختصػػػر التػػػذكرة فػػػي انػػػدراس اإلسػػػالـ 263ص 1عػػػف نوائػػػب الػػػدىور

صػػالة وال نسػػؾ وال  يػػدرس اإلسػػالـ كمػػا يػػدرس الثػػوب حتػػى يػػدري مػػا صػػياـ وال) )(:)ص)النبػػي
في ليمة فال يبقى منو فػي األرض آيػة وتبقػى طوائػؼ مػف ( تعالى)صدقة ويسري عمى كتاب ا

ال إلػو إال ا فػنحف نقػّر )الناس الشي  الكبير والعجوز فيقولوف أدركنا آبالنا عمى ىذه الكممة 
 ...((.بيا

 ((.شّر األزمنة سيأتي زماف يدعوف ااذاف عمى ءعفائيـ وذلؾ:))وفي حديث نبوي
 ((.إّنيـ يسأموف مف ذكر ا وقرالة القرآف:))وفي ااخر

 :أحداث باألرقاـ والتحديد:الصنؼ السادس
 (:المحنة:)في السنة السابعة مف اليدنة -133

 المػؤمنيفإّف ا يفّرج عػف :)ما مءمونو(ص)عف النبيورد في رواية في صحيه مسمـ وريره 
يحتمػؿ إّف مصػيبة اليجػـو عمػى الكويػت واالنتفاءػة ((اليدنػة -ةفي السنة السابعة مػف المحنػ

 .بعدىا ىي المحنة المقصودة والسنيف قالئؿ بعدىا لظيورىا الحؽ
يحتمػؿ (بينكـ وبيف الرـو أربع ىدف يوـ الرابعة عمى يد رجؿ مف أىػؿ ىرقػؿ:)ومف أخبارنا أيءاً 

 (.شيراً 27)ي خبر وف(تدـو سبع سنيف ثـ يكوف إماـ الناس الميدي)أنو كمينتوف 
قاؿ في يوـ الخػالص أف المػراد بػالروـ الييػود باعتبػار أنيػـ أوالد األصػفر بػف رـو بػف إسػحاؽ 

 .وقيؿ صوفر بف عيسى بف إسحاؽ كاف يسكف رومية(ع)بف إبراىيـ الخميؿ
ىػػػ أف أمريكػػا توسػػطت بػػيف إيػػراف والعػػراؽ 1408ـ 1988وعمػػى كػػؿ فقػػد رأينػػا فػػي ىػػذه السػػنة 

 وقبمت إيراف وأوقفت الحرب ولكف فنجحت بالواسطة
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العػػراؽ كػػّرر اليجػػـو واسػػتدّؿ فرصػػة مفارقػػة الجػػيش لمجبيػػات فءػػرب ءػػربة قاسػػية ىػػذا بعػػد 
توسطات كثيرة وىكذا ىجومًا عمى لبناف ثـ عمػى سػورية ثػـ عمػى الكويػت ثػـ محنػة االنتفاءػة 

 .وىي أشّدىا
 :اتينتيي حكـ السّنيف والشيور ويكوف حكـ األياـ والساع -134

وال أميػػر إاّل  –قيػػؿ أي حػػاكـ ورئػػيس  –حتػػى ال يبقػػى  القػػائـال يخػػرج أي (:))ص)عػػف النبػػي
 .((ىمؾ
 :التيو أربعوف سنة -135

إّف األرض ال تخمو مف حّجة وال يبقى الناس في  فترة أكثر مػف تيػو بنػي (:ع)قاؿ اإلماـ الحجة
 (.أخوانؾ مف أىؿ الحؽإسرائيؿ وقد ظير إياـ خروجي فيذه أمانة في رقبتؾ فحدث بيا 

فمػػو (ع)أكثػػر مػػف ذي قبػػؿ ونيايتيػػا ظيػػور اإلمػػاـ فوالمؤمنػػيظيػػر أف ىػػذه فتػػرة يءػػيع فييػػا 
ولػػو حسػػبنا مػػف البعػػث الثػػاني 2003فمعنػػاه أف نيايػػة المصػػيبة 63حسػػبنا مصػػيبة العػػراؽ مػػف 

 .وا أعمـ2018فيو 68
 :الدخاف -136

ربنػا *يدشػى النػاس ىػذا عػذاب ألػيـ * ٍف مبػيف﴿فارتقب يـو تأتي السمال بػدخا(:تعالى)قاؿ ا
 . 10/11/12اكشؼ عنا العذاب إّنا مؤمنوف﴾ الدخاف 

ىذا الدخاف إما طبيعي يبعثو ا عالمة لمقيامة وأما محدث مػف الطػائرات والػدبابات ومػا شػابو 
عػػػػف لقتػػػػؿ النػػػػاس بعءػػػػيـ بعءػػػػًا وفػػػػي كتػػػػاب عػػػػف نوائػػػػب الػػػػدىور عػػػػف تفسػػػػير القرطبػػػػي 

ـ ال تروف الساعة حتى تروا قبميا عشر آيات أوليا طموع الشمس مف مدربيا إنك(:))ص)النبي
ثػـ الػػّدخاف ثػػـ الػدّجاؿ ثػػـ الّدابػػة ثػػـ ثالثػة خسػػوؼ خسػػؼ بالمشػرؽ وخسػػؼ بػػالمدرب وخسػػؼ 

 بجزيرة العرب وخروج عيسى وخروج يأجوج ومأجوج
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تسػػوقو إلػػى ويكػػوف آخػػر ذلػػؾ نػػار تخػػرج مػػف الػػيمف مػػف قعػػر عػػدف ال تػػدع خمفيػػا أحػػدًا إاّل 
 .((المحشر

الظػػاىر أف ىػػذا الخبػػر مقػػدـ ومػػؤخر لمعمػػـ بػػأف عيسػػى والخسػػوؼ و يػػأجوج والػػدّجاؿ قبػػؿ نػػار 
إّف مف أشراط الساعة دخانػًا يمػا مػا بػيف المشػرؽ (:))ص)المحشر وتدير طموع الشمس وعنو

 ...((.والمدرب يمكف في األرض أربعيف يوماً 
 .رات والقاطرات والتفجيراتلعّمو دخاف الطائرات والسائرات والباخ

 :الندال في وتر مف السنيف -137
وذلؾ  في رمءاف الذي أّولػو جمعػة ووسػطو جمعػة وآخػره جمعػة،ويكوف النػدال فػي وسػطو أو 

أال وقػد ظيػر اإلمػاـ ابػف اإلمػاـ الحجػة ابػف الحسػف فػاتبعوه وفػي آخػر النيػار )منو وىػو22في 
 .لديف وتبدأ المسيرة كما مّر في أوؿ  الكتابينادي إبميس خالؼ ىذا الندال فيشّكؾ ءعاؼ ا

 :نار تظير في الّسمال ثالثة أياـ أو سبعة أياـ في الحجاز مف الحجارة والمدر  -138
فسّرىا بعءيـ بعيوف النفط ولكف التحديد بسبعة أياـ ينافي ذلؾ وفسػّرىا بعءػيـ بحػرب وقػذؼ 

د السعودي حيف قمػب حكػـ األشػراؼ وصوراي  ونار الدبابات وىو ممكف ويمكف أنو قد وقع بعي
أو حيف ىدـ الكعبة عمػى جييمػاف العتيبػي أو ريرىػا مػف المناسػبات واألقػرب أنيػا التػي وقعػت 

 .في حرب الخميهلل
عمود نار يطمع مف قبؿ المشرؽ في السػمال يراىػا أىػؿ األرض فمػف (:)ع)وعف اإلماـ الصادؽ

 (.أدرؾ ذلؾ فميعد ألىمو طعاـ سنة
قػػػػػد ظيػػػػػرت ليمػػػػػة االثنػػػػػيف :)بعػػػػػد نقػػػػػؿ خبػػػػػر النػػػػػار 2ج165صػػػػػب صقػػػػػاؿ فػػػػػي إلػػػػػزاـ النا

تػوّىـ العػذارا .. ىػ بعد العشال ااخر حمرة عظيمة أءػالت ليػا أقطػار السػمال1/772جمادى/5
أف ذلػػؾ حريػػؽ عظػػيـ فػػي بعػػض جمػػيعيـ فقػػالوا فػػزعيف يتعرفػػوف ذلػػؾ فشػػاىدوا الحمػػرة وفييػػا 

 .ودًا و عاقبة األمورأعمدة بيض عّدىا جماعة منيـ فكانت خمسة وعشروف عم
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 :يصادؼ شير االنتصار اليجري في عيد النوروز -129
يػوـ :)وقاؿ(آذار/21إف عيد النوروز يوـ انتصارنا أىؿ البيت وىو يوـ (:)ع)عف اإلماـ الصادؽ

 (.النوروز وىو اليوـ الذي يظير فيو قائمنا أىؿ البيت ووالة األمر
شػعباف فيجتمػع 15صػادؼ فػي 1409وفػي سػنة .شعباف4في 1408ولمعمـ أنو قد صادؼ سنة 

أّف يػـو نصػؼ شػعباف يػـو قػدرنا ويػـو قػدرنا ويػـو نصػرتنا )في الروايتاف رواية النوروز وروايػة
 (.أىؿ البيت

 .كما أنو أيءًا الرواية الثالثة وىي أّف رمءاف أولو جمعة ووسطو جمعة وآخره جمعة
يػـو عػف 11كػؿ سػنة قمريػة تتػأّخر رمءاف وذلؾ ألف 18يصادؼ النوروز في 1412وفي سنة 

فػي شػير محػـر فيصػادؼ الخبػر ااخػر الػذي يقػوؿ أنػو 1422ويصػادؼ سػنة .السنة الشمسية
سنة االنتصار إذ صادؼ عيد النوروز في أوؿ السػنة اليجريػة ولكػف ويخػالؼ االحتمػاؿ القائػؿ 

ّف النػػدال فػػي سػػنة ف رديػػة نعػػـ أف االنتصػػار يكػػوف فػػي النصػػؼ األخيػػر مػػف القػػرف المػػيالدي واا
 .يحتمؿ أف يكوف اليوـ العاشر مف محـر يـو سبت حينئذ

 خراب وعمار وصنائع:الصنؼ السابع
 :تخريب قبور أوليال ا األئمة الطاىريف -140

مػػف عالئػـ الظيػور خػروج ابػف الحسػف مػف مّكػػة :)(ع)أميػر المػؤمنيففػي عقائػد اإلماميػة عػف 
وفػػة وتدييػػر السػػنف النبويػػة وتخريػػب قبػػور عنػػد جسػػر الك فاطمػػة الزىػػرالوقتػػؿ رجػػؿ مػػف أوالد 

 (.األئمة
فػػي (ع)وىػػذا وقػػع عمػػى يػػد الوىػػابييف فػػي الحجػػاز والعػػراؽ وريرىػػا منيػػا ىػػدـ قبػػور أئمػػة البقيػػع

 .ـ21/4/1926ىػ1344شواؿ8المدينة المنورة في 
 .((يأتي عمى الناس زماف يخربوف قباب األئمة االثني عشر بالبنادؽ(:))ص)عف النبيو 
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ىػػ عمػى 1411في االنتفاءة كربالل المقدسة والنجؼ األشرؼ في شير رمءاف سنة وىذا وقع
وقتؿ خمقًا كثيرًا مف ( ع)وكذلؾ العباس( ع)والحسيف (ع)أمير المؤمنيفيد صداـ إذ رمى حرمي 

 .المدينتيف
 :تحديد الدوؿ ومنع الشعوب مف السفر -141

 (.ومّد المدود وكّد الكدود وحّد الحدود:)في خطبة البياف
ابنػي عمػي وابنػا عمػي وأطػرؽ ثػـ رفػع رأسػو وقػاؿ :مف الخمؼ بعػدؾ؟قاؿ(:ع)وقيؿ لإلماـ الجواد

إّنيا تكوف حيرة فقيؿ لو فإذا كاف ذلؾ فإلى أيف؟فسكت ثػـ قػاؿ ال إلػى أيػف وكّررىػا ثالثػًا فأعيػد 
احتممنػػػا (مػػدينتنا ىػػػذه وىػػػؿ مدينػػة ريرىػػػا:)فقػػػاؿ( أي المػػدف)قيػػػؿ( إلػػى المدينػػػة)السػػؤاؿ فقػػػاؿ

 (.ال إلى أيف ىو صعوبة السفر وتعذره بمنع الحدود(:ع)بقولو
 :الصعود إلى القمر وصنع القطار-142

 :في الشعر المنسوب إلى ابف العربي قولو
 وطاروا بالحديد إلى البروج   إذا اّتحد الييود مع النصارى

 :ما مءمونو (ع)أمير المؤمنيفوعف 
 (.عمى الحديدسوؼ يطير الحديد في اليوال ويمشي الحديد )

 :إزالة الجباؿ وشّقيا وتقدـ الصناعات العجيبة -143
ال تقػـو الّسػاعة حتػى تػزوؿ الجبػاؿ مػف أماكنيػا وتػروف (:))ص)عػف النبػيعػف مجمػع الزوائػد 

 .((األمور العظاـ التي لـ تكونوا ترونيا
 :عمارة طيراف -144

الجنػػة ونسػػوانيا  تصػػبه طيػػراف قصػػورىا كقصػػور))فػػي يػػوـ الخػػالص(:ع)عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ
كالحور العيف يتّمبس بمباس الكفار ويتػزيفَّ بػزّي الجبػابرة يػركبف السػروج  وال يػتمكّف ألزواجيػف 
وال تكفػػي مكاسػػب األزواج ليػػّف، فػػّروا منيػػا إلػػى قّمػػة الجبػػاؿ ومػػف الجحػػر إلػػى الجحػػر كالثعمػػب 

 ((.بأشبالو
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 :ظيور التمفزيوف -145
ويري مف في المشرؽ في المدػرب ومػف فػي المدػرب فػي  يأتي زماف يسمع: في عقائد اإلمامية

 .المشرؽ
سمعت أبا عبػد :)فبالكرامة،ففي الحديث(ع)وىذا باالة كالتمفزيوف والتمفوف وأما في زمف الحجة

إّف المػػؤمف فػػي زمػػاف القػػائـ وىػػو بالمشػػرؽ يػػرى أخػػاه الػػذي فػػي المدػػرب وىػػو :يقػػوؿ(ع)ا
 (.بالمدرب يرى أخاه الذي في المشرؽ

واعمـ أنو في آخر الزماف تحيط بقبرؾ قصور وحػدائؽ :)لكميؿ بف زياد (ع)أمير المؤمنيف وعف
 .يعني التمفزيوف(وفي كؿ قصر مصباح ومرآة وينظر بيا البعيد والقريب

 :خراب طيراف والقتؿ الفظيع فييا -146
 يظيػػر الميػػدي بعػػد ريبػػة مػػع طمػػوع الػػنجـ األحمػػر(:)ع)فػػي يػػوـ الخػػالص عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ

 (.وخراب الري
 :أّنو تمثؿ يومًا بشعر ابف عقبة فقاؿ(ع)عف اإلماـ الصادؽ: 140ص 1(ع)وفي بياف األئمة

 (ثمانوف ألفًا مثؿ ما ينحر الجدي   وينحر بالزورال منيـ لدي )
 لمراوي أتعرؼ الزورال؟(ع)ثـ قاؿ
 .ال:جعمت فداؾ يقولوف أف الزورال بدداد؟ قاؿ:فقاؿ

رأيػت الجبػؿ : نعػـ قػاؿ: نعـ قاؿ أتيت سػوؽ الػدواب؟ قمػت :قمت)يراف دخمت الري إلى ط:ثـ قاؿ
األسػػود عػػف يمػػيف الطريػػؽ؟ تمػػؾ الػػزورال يقتػػؿ فييػػا ثمػػانوف ألفػػًا مػػف ولػػد فػػالف كميػػـ يصػػمه 

 .قاؿ يقتميـ أوالد العجـ.. لمخالفة 
 :كثرة الءباط والشرطة ولبس ما يشبو التاج عمى رؤوسيـ -147

وكثػرت الشػرط )) :قػاؿ (ص)عػف النبػي  6ج3ب العمػاؿ فصػؿ عف منتخ243ص1نوائب الدىور
 ..((وصعدت الجّياؿ المنابر ولبس الرجاؿ التيجاف وءيقت الطرقات وشيد البنال
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 : ارتياد الفءال -148
وءػػيعت  الصػػموات وعوصػػرت السػػماوات فحينئػػذ :)(ع)أميػػر المػػؤمنيفعػػف خطبػػة البيػػاف عػػف 

لسػرعة النقػؿ والحركػة (بوع كاليـو واليػـو كالسػاعةتكوف السنة كالشير والشير كاألسبوع واألس
بػااالت وردت أبيػػات شػػعر فػي كتػػاب الفتوحػػات المكيػة لمحػػي الػػديف بػف العربػػي المتػػوفى سػػنة 

 :قولو (ع)أمير المؤمنيفىػ عف 560
 وطاروا بالحديد إلى البروج   إذا اّتحد الييود مع النصارى

اؼ السػػتر والبػػروج وىػػي عمػػى ذلػػؾ إلػػى أف انكشػػ(:)ع)المػػؤمنيفوفػػي الخطبػػة البصػػرية ألميػػر 
والمفيػوـ منيػا ىػو انكشػاؼ أسػتار السػماوات 117ص1عف بيػاف األئمػة (يظير قائمنا الميدي

 .والبروج
 :خراب مكة والمدينة -149

عف كتاب محاءرة األبرار ومسامرة األخيار لمحي الديف بف العربي بإسناده إلى حذيفة اليمػاني 
الحبشػػة أي (وخػػراب مّكػػة مػػف الحبشػػة وخػػراب المدينػػة مػػف السػػيؿ(: ص)قػػاؿ رسػػوؿ ا: قػػاؿ

السوداف قيؿ أّنيـ لفقرىـ سوؼ ييجموف عمى مكة لقربيا منيـ ويسمبوف ويقتمػوف وفػي كتػاب 
وتخػػرج الحبشػػة ويممكػػوف الحجػػاز ويقمبػػوف ) 55المنتخػػب النفػػيس فػػي عمػػـ النبػػي إدريػػس ص

 (.صخره وييدموف بناله
 :خراب إيمة -150

 (.وخراب اإليمة مف الحصار:)ر قاؿنفس المصد
بكسر اليمػزة مدينػة فػي مصػر وبػالفته بمػد عمػى البحػر األحمػر بػيف ينبػع ومصػر وفيػو حػديث 

 .عف حوض الكوثر عرءو مابيف صنعال إلى إيمة مف باب التشبيو والتقريب(ص)الرسوؿ
قبػؿ أي عػدو  وقيؿ إيمة مينال أردني في شماؿ العقبة عمى البحر األحمر والحصار لـ يعمـ مػف

 .ليـ
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 :خراب إيراف بالصعاليؾ -151
 ((.وخراب فارس مف الّصعاليؾ مف الّديمـ(:))ص)قاؿ

والصعموؾ ىو الفقير الذي يسرؽ ويخدع ويعيش،الّديمـ قيؿ ىـ األكػراد فػإف بػيف القوميػات فػي 
إيػػراف تنػػاحر وىػػـ العػػػرب فػػي خوزسػػتاف والتػػػرؾ قػػي تبريػػز وأذربيجػػػاف وحوالييػػا واألكػػراد فػػػي 

 .كردستاف والبموش في بموجستاف والفرس وىـ بيف الواسط الدالبة في إيراف
 :وخراب األرمف والخزر والترؾ -152
وخراب الّديمـ مف األرمف وخراب األرمف مف الخزر وخراب الخزر مف التػرؾ وخػراب (:))ص)وقاؿ

 ((.الترؾ مف الصواعؽ
مػوف عمػػييـ أىػؿ بحػر الخػزر والتػػرؾ أرمينيػا مجػاورة لتركسػتاف وأرمينيػا قػػرب حػدود تركيػا فييج

الػذيف ييجمػوف عمػػييـ إّمػا تػػرؾ السػوفييت أو تركيا،وتركيػػا إّمػا تخػػرب بالصػواعؽ الّسػػماوية أو 
 .األرءية مف حرب الدوؿ المجاورة

 :        خراب السند واليند والصّيف -153
 ((.الرمؿوخراب السند مف اليند وخراب اليند مف الصّيف وخراب الصّيف مف (:))ص)وقاؿ

والنزاعات الفعمية ثابتة بيف اليند وباكستاف والدمال التي تسفؾ بينيـ كما أف باكستاف مجػاورة 
 .لمّصيف وا أعمـ

 :وقتؿ األصيب والمطالبة بدمو -154
وءػػاؽ ديػػف اإلسػػالـ :)مػػف خطبػػة البيػػاف244ص 2فػػي إلػػزاـ الناصػػب  (ع)أميػػر المػػؤمنيفعػػف 

هلل األصػػيب وعصػر عميػػو القمػػب لػػـ يمبػث حتػػى يقتػػؿ ويطمػػب وأىمكػو عمػػهلل بالشػػاـ فػإذا قػػاـ العمػػ
 (.بدمو األكحؿ ىناؾ يرد الممؾ إلى الشرؾ

 .أظف المقصود بو مقتؿ رئيس لبناف بشير الجميؿ وطالب بدمو أخوه أميف الجميؿ وحكـ بعده
 :مف كثرة المظالـ والقتؿ يتجّنف الناس وتكثر األمراض النفسية -155

بػاب عمػاؿ  5عػف مجمػع الزوائػدج 142ص1سػيد حسػف الطباطبػائيفي كتػاب نوائػب الػدىور لم
ال تقـو الساعة حتى يبعث ا أمرال كذبة ووزرال فجرة وأمنال خونة وقػّرال فسػقة ) :السول قاؿ

فيمبسػيـ )أي ال رربة حقيقة بالزىد المعّبر عنيػا بالرىبػاف(سمتيـ سمة الرىباف وليس ليـ رربة
 (.ف فيا تيّوؾ الييود في الظمـا  فتنة ربرال مظممة يتيو ّكو

 .والتيّوؾ ىو التيور الجنوني واالءطراب النفسي الالإرادي
تكوف فتنة ثـ تكوف جماعة ثـ تكوف فتنة ثـ تكوف جماعة ثـ تكوف فتنػة :)عف المالحـ والفتف

 (.تعوج فييا عقوؿ الرجاؿ حتى ال يكاد يرى رجاًل عاقاًل وذلؾ في الفتنة الثالثة
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 :الشاذة عند الشرطة والمخابرات الظممةالسياط  -156
يكوف في ىذه األمة في آخر الزماف معيـ سياط كأنيا أذنػاب البقػر يدػدوف :)نفس المصدر قاؿ

 (.في سخط ا ويروحوف في رءبو
 .أال لعف ا الظالميف(النربيش)لعّؿ المقصود بيا السياط الجمدية أو الصوندات

 :يقولوف ما ال يفعموف -157
َكُبػَر مقتػًا عنػد اِ أف تقولػوف *﴿يا أّييا الذيف آمنوا لػـ تقولػوف مػا ال تفعمػوَف (:تعالى)قاؿ ا

 (.1)ما ال تفعموف﴾
سػيكوف بعػدي أئمػػة يعطػوف الحكمػة عمػػى منػابرىـ فػإذا نزلػػوا (:))ص)نفػس المصػدر قػاؿ النبػػي

 ((.نزعت منيـ وأجسادىـ شّر مف الجيؼ
 :ؿمقتؿ رئيس الجيش في حكومة الجميّ  -158

المدرب ..(ويقتؿ مّدرب الجميؿ األحمر بعد أف يسجف األسمر:)240ص 2قاؿ في إلزاـ الناصب 
 .ىو قائد الجيش عمى عيد الجمّيؿ عمى قوؿ أحد عممال لبناف

 
 .3-2/الصؼ(1) 



 151 

 :بنال جامع براثا والعيف بجنبو -159
زؿ مجاورًا لمسجد براثا مف قتاؿ صفيف ن (ع)أمير المؤمنيفلما رجع اإلماـ :)عف البحار لمشي 

وكاف راىب اسمو الحباب لما سمع صيحة العسكر أشرؼ عمييـ ثـ نزؿ مبػادرًا وقػاؿ لمػف ىػذا 
أميػػر فقػػاؿ السػػالـ عميػػؾ يػػا ..وقػػد رجػػع مػػف حػػرب صػػفيف فجػػال  ميػػر المػػؤمنيفالعسػػكر قيػػؿ أل

أخبػر عمماؤنػا  حقا حقًا قاؿ لػو بػذلؾ أمير المؤمنيف حقا حقًا فقاؿ لو وما عممؾ بأني المؤمنيف
وأحبارنا فقاؿ لو يا حباب فقاؿ الراىب وما عممؾ باسمي فقاؿ أعممنػي بػذلؾ حبيبػي رسػوؿ ا 

فقاؿ الحباب مد يدؾ فأنا أشيد أف ال إلو إال ا وأف محمدًا رسوؿ ا وأنؾ عمي بف أبي (ص)
 .طالب وصّيو
بعػد يومػؾ ىػذا ال تسػكف (ع)ماـوأيف تسكف قاؿ أكوف في قالية لي ىاىنا،فقاؿ اإل(ع)قاؿ اإلماـ

فييا ولكف ابف ىاىنا مسجدًا وسّمو باسـ بانيو فبناه رجؿ اسػمو براثػا،ثـ قػاؿ ومػف أيػف تشػرب 
مػف دجمػة ىاىنػا قػاؿ لػـ ال تحفػر عينػًا أو بئػرًا قػاؿ كّممػا  أميػر المػؤمنيفالمال يا حباب قػاؿ يػا 

ىنػا فحفػر فخرجػت عمػييـ صػخرة لػـ حفرنا بئرًا وجدناىا مالحة رير عذبػة فقػاؿ اإلمػاـ احفػر ىا
وألػػّذ مػػف (العسػػؿ)فانقمعػػت عػػف عػػيف أحمػػى مػػف الشػػيد أميػػر المػػؤمنيفيسػػتطيعوا قمعيػػا فقمعيػػا 

 (.الزبد
كثار الفساد فييا-160  :إنشال مدينة بدداد واا

أمػا إّنػػو يػا حبػػاب سػتبنى إلػػى جنػب مسػػجدؾ ىػذا مدينػػة وتكثػر الجبػػابرة فييػػا (:)ع)فقػاؿ اإلمػػاـ
ييا حتى ألنو ليركب كؿ فييػا كػؿ ليمػة جمعػة سػبعوف ألػؼ فػرج حراـ،فػإذا عظػـ ويعظـ البالل ف

بالؤىػػـ سػػدوا إلػػى مسػػجدؾ بفظػػوة ثػػـ وبنػػاؤه ال ييدمػػو إال كػػافر ثػػـ يبنػػوف بيتػػًا فػػإذا فعمػػوا ذلػػؾ 
منعوا الحهلل ثالث سنيف  واحترقت خءرىـ وسّمط ا عمييـ رجاًل مف أىؿ السفه ال يػدخؿ بمػدًا 

أىمو ثـ ليعيد عمييـ مرة أخرى ثـ يأخذ القحػط والدػالل ثػالث سػنيف حتػى يبمػغ  إاّل أىمكو وأىمؾ
 (.بيـ الجيد

وعػػف كتػػاب دوحػػة األنػػوار فػػي كشػػؼ األسػػرار لمشػػي  محمػػد اليػػزدي ذكػػر فءػػائؿ تمػػؾ األرض 
 وليذه األرض الشريفة أسمال أخرى منيا تدعى أرض:)فقاؿ
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ومنيػا أنػو موءػع مقػّدس (وآلػو السػالـ عمييا وعمػى نبينػا )وبيت مريـ بنت عمراف( ع)عيسى 
 309بياف األئمة (ومنيا أنو مكاف األنبيال وفيو قبور األنبيال

والفظوة ىي السدة العاليػة كمػا نػرى ااف أنيػـ سػّدوه بسػّدة وجسػر يمػّر عمييمػا القطػار واألمػر 
 .ببنائو مما يدؿ عمى أنو يبنى أكثر مف مرة ثـ ييدمو الكفار

ىؿ السفه الذيف ابتموا بو ىو المدوؿ أو البعثيػوف الػذيف فعمػوا مػا فعمػوا ولعؿ الرجؿ الذي مف أ
 .وحتى ااف

 :بنال الخربة والمسجد بالبصرة ثـ ىالؾ أىميا -161
ثػـ يػدخؿ البصػرة فػال )وبعد ذكر اإلماـ قءية مسجد براثا قاؿ عف الكافر الذي ييدـ مسجد براثا

ذلؾ إذا عمرت الخربة وبنػي فييػا مسػجد جػامع يدع قائمة إاّل أسخطيا وأىمكيا وأسخط أىميا و 
 (.فعند ذلؾ يكوف ىالؾ البصرة

ولعّؿ أظير مصاديؽ ىالؾ أىؿ البصرة ما حدث بعػد االنتفاءػة عمػى يػد المجػرميف مػف أعػواف 
 .صداـ القذر

 :ظيور النفط في الظيراف -162
ز المسػّمى أنو ذىب في سرية مف الجيش إلػى بعػض بػالد الحجػا:)(ع)أمير المؤمنيفروي عف 

بػػالظيراف فوقػػؼ فػػي مكػػاف فيػػو الرمػػؿ فجعػػؿ يجػػّر الرمػػؿ وينحيػػو وينظػػر فػػي األرض ومػػا تحػػت 
إف في ىذا المكاف عيف مف النفط،قيؿ وما ىػو الػنفط؟ قػاؿ عػيف :)،فقيؿ لو في ذلؾ فقاؿ(الرمؿ

 (.تسبو الزيت لو أخرجتيا مف ىذا المكاف ألرنيت جميع العرب منيا
ّنيػػػا مػػػف المعػػػادف التػػػي أودعيػػػا أنػػػو ذ:)وفػػػي الحػػػديث أيءػػػاً  كػػػر الكبريػػػت والػػػنفط والقيػػػر واا

 322بياف األئمة (في األرض(تعالى)ا
 :انعقاد جسريف في الكوفة -163

فنيػد وبكػى ثػـ قػاؿ (:)ع)أنو سئؿ عػف ظيػور الميػدي(ع)عف إلزاـ الناصب عف اإلماـ الصادؽ
أحػػػدث اإلمػػػارة الشػػػباف ياليػػػا مػػػف طامػػػة إذا حكمػػػت الدولػػػة الخصػػػياف والنسػػػواف والسػػػوداف و 

والصبياف وخرب جامع الكوفة مف العمراف وانعقد الجسراف فػذلؾ الوقػت زواؿ ممػؾ بنػي العبػاس 
 (.وظيور قائمنا أىؿ البيت
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عػراب النػاس فػي  ويحتمؿ بأّف الحكـ ىذا العصر ىو المقصود بحكـ النسال والشػباب الفاسػؽ واا
رد أكثػر الشػعب وتحكػـ بػالعراؽ سػوداف العراؽ وبسػبب ذلػؾ حصػؿ ىػذا الظمػـ الشػديد فقتػؿ وشػ

مصر وريرىـ وبّدؿ الشعب بأراذؿ مف شعوب أخرى ويظير لي أف حكومة صداـ ىي المقصودة 
وا أعمـ ىػو المػولى (ع)اإلماـ الميديبحكومة بني العباس والتي بعدىا ظيور الحؽ عمى يد 

 .الّرحيـ
 :الحسنيقتؿ السيدة فاطمة في المدينة المنورة أخت السيد  -164

فإنو يجيىل جيشيـ حّتى يدخؿ المدنية فال يدري الناس في أي شػيل (:)ع)عف اإلماـ الصادؽ
دخؿ فيأخذ الدالـ يقتمػو مػع أخػت لػو تػدعى  فاطمػة عنػد أحجػار الزيػت فػي واد خػارج المدينػة 

 فإذا قتمػوه بديػًا وعػدوانًا وظممػاً (صمى ا عميو وآلو وسمـ)ويصمباف عمى باب مسجد رسوؿ ا
 (.ال يميميـ ا تعالى فتوقعوا الفتف بعد ذلؾ إف شال ا تعالى

 91وذكرنا قتؿ نفس السيد في العالمة رقـ359بياف األئمة 
 :قتؿ ابف الشي  في النجؼ األشرؼ -165

عػػػػف ظيػػػػور (ع)عػػػػف اإلمػػػػاـ الصػػػػادؽ 175البحػػػػار ص 13عػػػػف54ص3عػػػػف نوائػػػػب الػػػػدىور
مػف آؿ أبػي سػفياف يممػؾ تسػعة أشػير كحمػؿ  ال يكوف ذلػؾ حتػى يخػرج خػارج:)قاؿ(:ع)الحجة

المرأة وال يكوف حتى يخرج مف ولد الشي  فيسير حتى يقتؿ ببطف النجؼ فوا كأني أنظر إلى 
يػـو االثنػيف ويستشػيد يػوـ  النجػؼ األشػرؼرماحيـ وسيوفيـ وأمنعتيـ إلى حائط مػف حيطػاف 

 (.األربعال
 (:ع)ءية وقبؿ ظيور الحجةأسمال الشيور العربية والحوادث فييا الما -166

قػاؿ سػمعت مػف حءػرة :عف أبي بصػير 175ص13عف البحار 55ص3في كتاب نوائب الدىور
شػير كانػت الجاىميػة تعّظمػو وكػانوا يسػّمونو الشػير :)عػف شػير رجػب قػاؿ (ع)اإلماـ الصػادؽ

 األصـ قمت
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وفيػػو (لىتعػا)قمػت رمءػاف قػاؿ شػير ا()تشػعبت فيػو األمػور وتشػّعبت فيػو الخيػر:قػاؿ:شػعباف
قمػت فشػواؿ قػاؿ شػوؿ أمػر )أي الحجة الميدي وأبيػو العسػكري(ينادي باسـ صاحبكـ واسـ أبيو

عػف الحػروب (قمت فذو القعدة قاؿ يقعػدوف فيػو)أي يرتفع أو بمعنى يييهلل ثـ يسكف وييدأ(القـو
قمػت (قمت فذو الحجة قاؿ ذلؾ شير الدـ قمت فالمحـر قاؿ يحـر فيػو الحػالؿ ويحػؿ فيػو الحػراـ)
قمت صفر وربيع قاؿ فييما خزي فظيػع وأمػر عظػيـ )ي عصر الديبة وىو عصر الظمـ والفتنة ف

 (.قمت جمادى قاؿ فييا الفته مف أوليا إلى آخرىا
 (.العجب كؿ العجب بيف جمادى ورجب:)وفي أحاديث مستفيءة قاؿ

 :جسر عمى نير الحّمة وسفؾ الدمال عميو -167
 (ع)أميػر المػؤمنيفجويريػة بػف قدامػة السػعدي عػف روى )عف كتػاب المالحػـ عػف كتػاب عتيػؽ

النيػػرواف فحػػيف فررنػػا مػػف القتػػاؿ نزلنػػا بػػأرض بابػػؿ وكػػادت (ع)شػػيدت مػػع مػػوالي عمػػي :)قػػاؿ
الشمس تديب ولـ يصّؿ فقمت يػا مػوالي لػـ التصػّؿ فقػاؿ يػا جويريػة ىػذه أرض أصػيبت مػرتيف 

ي وقػد تكمػـ بػيف شػفتيو بكػالـ وىي متوقعة الثالثة،فمما عبرنا رابػت عنيػا الشػمس فرأيػت مػوال
أمػػا بالعربيػػة أو بالسػػريانية فرجعػػت الشػػمس فقػػاؿ يػػا جويريػػة أذف فأقمػػت وصػػمينا،فمما فررنػػا 
اشتبكت النجـو فقمت موالي قد ذكرت أف ىذه األرض أصيبت مرتيف وىي متوقعة الثالثة فمتػى 

جػـو ذات الػذوائب تكوف الثالثة؟قاؿ يا جويريػة إذا عقػد جسػر بأرءػيا وطمعػت مػف المشػرؽ الن
 (ىنالؾ يقتؿ عمى جسرىا كتائب

 374بياف األئمة . ومعموـ أف الجسر جديد العيد وا أعمـ
 :مع توسيع الجوانب -أي إلى كربالل المقدسة –مياًل 54طوؿ مدينة الكوفة  -168

قػاؿ مػف كػاف لػو دار (ع)عف اإلمػاـ الصػادؽ:)عف كتاب العوالـ وىو مطبوع بعض أجزائو جديداً 
 لكوفة فمتمسؾ بيا ولتصيرّف الكوفة أربعةبا
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وخمسيف مياًل وليودّف أكثر الناس أنو اشترى شبرًا مف أرض البيػع بشػبر مػف ذىػب وليجػاورف 
وليكونّف  فوالمؤمنو  المالئكةقصورىا قصور كربالل ولتصيرّف كربالل مقعاًل ومقامًا تختمؼ فيو 

 (.ليا شأف مف الشأف
مترًا وىذا أحد األقػواؿ فػي 5550=فرسخًا،والفرس 18=سوف ميالً ميؿ فاألربعة والخم3=الفرس  
حوالي مائة كيمو متػر ومعمػـو أف المسػافة الحاليػة بػيف الكوفػة وكػربالل =فرس  18فالػػ. مقداره

حوالي ثمانيف كيمو مترًا فالنتيجة أف سعة الكوفة تكوف مف جميع األطراؼ حتػى تجػاوز كػربالل 
حتػى فالظػاىر أف (ع)تكف بيذه السعة مف زمف اإلمػاـ الصػادؽ مف طرفيا ومعمـو أف الكوفة لـ
 .أو قبمو بقميؿ(ع)ىذا عمى عيد اإلماـ الحجة

 :إخراج الييود والنصارى مف جزيرة العرب -169
: بحذؼ اإلسناد عف صاله بف مثيـ عف عباية األسػدي قػاؿ: عف عمؿ الشرايع لمشي  الصدوؽ

ألبنػػيّف بمصػػر منبػػرًا )و مسػػتخٍؿ وأنػػا قػػائـ عميػػو يقػػوؿ وىػػ(عميػػو السػػالـ)أميػػر المػػؤمنيفسػػمعت 
 (.وألخرجّف الييود والنصارى عف كورة العرب وألسوقّف العرب بعصاي ىذه..مبيرًا 

أنػػػػػو بنفسػػػػػو يمػػػػػارس ىػػػػػذا األمػػػػػر وىػػػػػو ممكػػػػػف ألف أوليػػػػػال (ع)يمكػػػػػف أف يقصػػػػػد اإلمػػػػػاـ
مفصمة ويمكف أف  يتصرفوف بعد موت أجسادىـ بالرجعة وقبؿ الرجعة أيءًا والقءية(تعالى)ا

ومػف (ع)أمػا الحجػة(تعالى)يقصد طرد الكفار بواسطة ذّريتو مف السادة الذيف يتمكنوف بإذف ا
 (.ع)ىي مف مواريث األنبيال التي يرثيا الحجة(ع)قبمو ومعموـ أف العصا التي بيد اإلماـ

 :أبو مسمـ يقتؿ بني أمية-170
بصػفيف فيػـز أىػؿ (ع)كنػا مػع عمػي:)عػف األعمػش عػف رجػؿ مػف ىمػداف قػاؿ9بحار األنػوار ج

يقػوؿ ألىػؿ الشػاـ يػا  (ع)أمير المػؤمنيفالشاـ ميمنة العراؽ فيتؼ بيـ األشتر ليتراجعوا فجعؿ 
لسػػت أريػػد (ع)أبػػا مسػػمـ خػػذىـ ثػػالث مػػرات قػػاؿ األشػػتر أولػػيس أبػػو مسػػمـ معيـ؟فقػػاؿ اإلمػػاـ

 الخوالني إنما أريد رجالً 
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لعّمػو ( بو أىؿ الشاـ ويسػمب مػف بنػي أميػة ممكيػـيخرج في آخر الزماف مف المشرؽ ييمؾ ا
أبػػو مسػػمـ الخراسػػاني الػػذي اعتمػػده السػػفاح فػػي قتػػؿ بنػػي أميػػة أو ىػػو رجػػؿ آخػػر الزمػػاف لكػػف 

 .األوؿ أقرب
 :عمارة بدداد ثـ خرابيا عمى يد صداـ -171

أف فوا إّف بدداد لتعمر في بعػض األوقػات حتػى (:)ع)عف اإلماـ الصادؽ126بياف األئمة ص
ف ولػدانيا  ف بناتيا ىف الحور العيف واا الرائي يقوؿ ىذه الدنيا واف دورىا وقصورىا ىي الجنة واا
ىػػـ الولػػػداف وليظػػنّف أف ا لػػػـ يقسػػـ الػػػرزؽ إاّل بيػػػا وليظيػػرّف فييػػػا مػػف االفتػػػرال عمػػػى ا 
تيػاف الفجػور وأكػؿ السػحت  ورسولو والحكـ بدير كتػاب ومػف شػيادات الػزور وشػرب الخمػور واا

فؾ الػػدمال مػا ال يكػػوف فػػي الػدنيا كّميػػا إاّل دونػػو ثػـ ليخربّنيػػا ا بتمػػؾ الفػتف وتمػػؾ الرايػػات وسػ
 .حتى يمر المار فيقوؿ ىاىنا كانت الزورال

تكػوف الػزورال محػؿ –ويؿ لمزورال مف الرايات الصفر ورايات المدرب وراية السػفياني (:)ع)وقاؿ
فالويػؿ ليػا ولمػف بيػا كػؿ الويػؿ مػف الرايػات  -عذاب ا ورءبو تخّربيػا الفػتف وتتركيػا جمػال

التي تسير إلييا مف قريػب ومػف بعيػد وا لينػزلّف بيػا مػف صػنوؼ العػذاب مػا ال عػيف رأت وال 
أذف سمعت مثمو وال يكوف طوفاف أىميا إاّل بالسيؼ، فالويؿ لمػف اتخػذ بيػا مسػكنًا فػإف المقػيـ 

 (.بيا يبقى لشقائو والخارج منيا برحمة ا
نيػػػا فعمػػػت بػػػالعراؽ (ع)يػػػر لػػػي أف اإلمػػػاـيظ إنمػػػا يعنػػػي بالرايػػػات الصػػػفر رايػػػة حػػػزب البعػػػث واا

وخصوصًا ببدداد ما ال عيف رأت وال أذف سمعت مػف العػذاب وخصوصػًا عمػى عيػد صػداـ فإنػو 
لػى ا المشػتكى وذكػر فػي بعػض اإلحصػائيات  لـ يدع حرمة إاّل انتيكيا وال مقدسًا إاّل دّنسو واا

عراؽ عمى عيده حوالي ثالثة ماليػيف نسػمة وأعػدـ حػوالي مميػوف ووءػع عمػى أنو ىرب مف ال
الجبيػة فػي محرقػػة القادسػية حػوالي المميػػوف وفػي السػػجوف مسػتمرًا حػوالي نصػػؼ مميػوف مػػع 

 اإلعدامات الجماعية وما يزيد عمى
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خمسػػيف ألػػؼ امػػرأة يعتػػدى عمػػى شػػرفيف فػػي السػػجوف وكػػؿ عػػرض فػػي العػػراؽ معػػرض لميتػػؾ 
 .ف يـو وآخروالتعدي بي

 :تكمـ ااالت الصامتة كالراديو -172
وتكّمػػـ الجػػاموس فّسػػرىا فػػي يػػـو الخػػالص (وجمػػس الجػػاموس:)(ع)أميػػر المػػؤمنيففػػي حػػديث 

أف في آخػر الزمػاف يػتكمـ الرجػؿ فػي )بتكمـ الجمادات كالراديو وفي حديث آخر مستفيض41ص
 (.ألموروتقاربت ا)وفي الحديث(المشرؽ فيسمعو مف في المدرب وبالعكس

 :عقد جسور عمى نير دجمة ببدداد -173
وتكػػوف إمػػارة الصػػبياف والدممػػاف وخػػراب جػػامع الكوفػػة مػػف العمػػراف وانعقػػد  (:))ص)عػػف النبػػي
أمػا لػو قصػد بالجسػريف بالكوفػة فيػو جسػر واحػد وأمػا فػي بدػداد فيػي جسػور حتػى ((الجسراف

لحسػػني وآخػػر فػػي الزاويػػة ااف وصػػمت إلػػى ثمانية،الجسػػر المعمػػؽ قبػػاؿ حػػـر السػػيد إدريػػس ا
 .وجسر الجميورية والنصر واألحرار والصرافية واألئمة وآخر في األعظمية

 :جسر الخر خارج الكرخ-174
وعقػػػػد جسػػػػر ممػػػػا يمػػػػي الكػػػػرخ بمدينػػػػة (:))ص)عػػػػف النبػػػػيفػػػػي عقائػػػػد اإلماميػػػػة وريرىػػػػا 

ولعػؿ الػريه ((وارتفاع ريه سودال بيا أوؿ النيار وزلزلة حتى ينخسؼ كؿ منيػا))بدداد((السالـ
 .السودال ىي الصواري  والحرائؽ في التفجيرات

 :عقد جسر بيف البحريف والجزيرة -175
فػػإذا اكتمػػؿ  -القطيػػؼ -والخػػط  –البحػػريف  -يبنػػى جسػػر بػػيف أواؿ:)(ع)أميػػر المػػؤمنيفعػػف 

 (وصمت الدمال إلى الركبة
بمػػػا ال  فقػػػد بنػػػي الجسػػػر وقامػػػت الحػػػروب وسػػػفكت الػػػدمال فػػػي كػػػؿ العػػػالـ(ع)صػػػدؽ اإلمػػػاـ

 .وىذا الخبر نقمو إلّي أحد العممال وا أعمـ.يحصى
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 :بنال قبر كميؿ وخيط الشيطاف -176
يػػا كميػػؿ بػػف زيػػاد ىاىنػػا موءػػع قبػػرؾ وسػػتبنى مػػف ىاىنػػا دور :)196عػػف بيػػاف األئمػػة ص

وىػػو السػػمؾ الػػذي يوّجػػو محطػػة (وقصػػور،ما مػػف بيػػت فػػي ذلػػؾ الزمػػاف إاّل وفيػػو خػػيط الشػػيطاف
 .ا الخبر مشيور وءعيؼ السندالتمفزيوف وىذ

 :حرؽ الييود لبيت المقدس -177
واىًا لممستءعفيف في المءػائؽ وأيػف المفػر عنػد ظيػور :)(ع)مير المؤمنيففي خطبة البياف أل

 (.العمهلل المعيف الميؿ الكاله الزنهلل
بجػػػيش ال يػػػراـ عيػػػدىـ وال يحصػػػى سػػػبيميـ وال يفػػػدى وال ينصػػػر أسػػػيرىـ ومعيػػػـ الكركػػػداف )

 .عّمو قد شّبو الدبابة بيمال(والفيؿ
 (.ويثبطوف الظيور ويفزعوف الثدور الجزيؿ ويسبّحوف ويكسحوف السعيد وسيحبط ببالد األـر)
فكػـ مػف دـ )ابػف نػوح ومنػو الجػنس األسػود (في أحد األشير الحـر أشد العذاب مف بنػي حػاـ)

 (.يراؽ بأرض العاليـ
د فيػػػا مػػػف تمػػػؾ اافػػػات والتجمبػػػب حتػػى يقػػػاؿ أروى بمصػػػر الفسػػػاد وافترسػػػت الءػػػبع األسػػا)

 (.بالبميات وحصنت الربع المساحؿ حتى يصمـ الساحؿ
أف يخػػرب بيػػت )السػػميف القصػػير أو لعمػػو بػػيدف(الكسػػكس)الػػردى األصػػؿ(فنيالػػؾ يػػأمر العمػػهلل)

وشػمميـ )شػماؿ القػدس(المقدس فػإذا أذعػف ألوامػره وسػار بمعسػكره وأىػاؿ بيػـ الزمػاف بالرممػة
طمعػًا فيػا  (أي األسػرى)عػف آخػرىـ ىمعػًا فيػدرؾ أسػارىـ(قتػؿ الييػود()وفالشماؿ بالزلة فييمكػ

ىولػو (يءػيؽ عميػؾ)مف تمؾ األياـ وتواتر شر ذلػؾ العػاـ وىػو العػاـ المظمػـ المقيػر ويسػتعكمؾ
في تسعة أشير إاّل وأنو ليمنع البّر جانبو والبحر راكبو وينكر األخ أخاه ويعؽ الولد أباه ويػذمـ 

وتستحسف األميات فجػور بنػاتيف وتميػؿ الفقيػال عمػى الكػذب وتميػؿ العممػال النسال بعولتيف 
إلى الريب فينالؾ تنكشؼ الدطال عف الحجب وتطمع الشمس مف المدرب ىنالؾ ينػادي منػادي 

 (.مف السمال أظير يا ولي ا إلى األحيال
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 :صناعة الّسيارة والدراجة النارية واليوائية -178
وراكب الذعمبة مختمؼ جوفيا :)(ع)أمير المؤمنيفتاب فجائع الدىور،قاؿ في مجزرة منى عف ك

 (.بوءينيا،يخبرىـ بخبر فيقمونو ثـ الدءب بعد ذلؾ
الذعمبة أي سريعة جدًا والوءيف ىي البطانة الداخمية والناقػة العاديػة لػيس فييػا جػوؼ يسػكف 

 .ويختمؼ بعءو عف بعض بؿ ال يرى جوفيا إاّل بالذبه
في آخر ىذه األمة رجػاؿ يركبػوف عمػى الميػامر حتػى يػأتوا :)115ص 1ئمة وفي كتاب بياف األ 

 .والميمر ىو كؿ شيل سريع الحركة..(عمى أبواب مساجدىـ
 :ىدـ مسجد الكوفة قبؿ الظيور وبناؤه بالحجر المحروؽ -179

بعػػد الظيػػور وبنػػاؤه واسػػعًا عمػػى األسػػاس القػػديـ عػػف بيػػاف األئمػػة (ع)ثػػـ ييدمػػو اإلمػػاـ الحجػػة
 :عف السر المكتوـ إلى الوقت المعموـ قاؿ275ص3

إلػى ظيػػر النجؼ،وقػد جػػاز حػّي بػػف (ع)أميػػر المػؤمنيفخػرج :وروي عػف األصػبغ بػػف نباتػة قػػاؿ
كمرة،وقد استقبؿ الكوفة بوجيو،فمّما صرنا إليػو اّتكػى عمػى طرفػو،حتى كػاد أف يمتقػي طرفػاه،ثـ 

جػػوانه منػػي عممًا،كنػػت إذا سػػئمت سػػموني قبػػؿ أف تفقدوني،فقػػد ُممئػػت ال:اسػػتتـ قاعػػدًا،ثـ قػػاؿ
ذ سكّت ابتديت،ثـ مّر حتى أتى الدرييف،وىوى حتى استمقى عمػى األرض،لػيس تحتػو  أعطيت،واا

ىػؿ ىػي إاّل تربػة مػؤمف، (:ع)أال أبسػط تحتػؾ ثػوبي؟ فقػاؿ أمير المػؤمنيفيا :ثوب،فقاؿ لو قنبر
،كانػت وتكوف،فمػا مػف تربة المؤمف قػد عرفناىا:فقاؿ األصبغ بف نباتة. ومف أحميو في مجمسو
فػػي ىػػذه حمقػػًا  المػػؤمنيفيػػا ابػػف نباتػػة،لو كشػػؼ لكػػـ أللفيػػتـ أرواح :أحميػػو فػػي مجمسػػو؟فقاؿ

ثػـ ركػب .يتزاوروف،ويتحدثوف،أف في ىػذا الظيػر روح كػؿ مؤمف،وبػوادي برىػوت اسػـ كػؿ كػافر
وويػؿ ويػؿ لمػف بناؾ،:بدمتو وانتيى إلى مجمسو،فنظر إليو وكاف مبنيًا بخزؼ ودناف وطيف فقػاؿ

لمػػػف يشػػػيد ىػػػدمؾ،وويؿ لبانيػػػؾ بػػػالمطبوخ،المدّير قبمػػػة نوح،وطػػػوبى لمػػػف يشػػػيد ىػػػدمؾ مػػػع 
 .،قائـ أىؿ بيتي،أولئؾ خبر األمة مع أبرار العترةالقائـ
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ىػػذا الظيػػر أي النجػػؼ وأرءػػو )وقولػػو.وىػػو ظيػػر الكوفػػة النجػػؼ األشػػرؼأرض :يعنػػي بػػالدرييف
فأبدانيـ وأرواحيـ في وادي يسمي البرىوت وىو  وأما الكفار المؤمنيفالطيبة فيو أرواح وأبداف 

شديد الحر يحرقيـ مقدمة إلدخاليـ جينـ والبػاني األوؿ لمسػجد الكوفػة لعمػو كػاف كػافرًا إذ ىػو 
قبؿ ظيور اإلسالـ في الكوفة ولذا قػاؿ لػو اإلمػاـ ويػؿ لمػف بنػاؾ أو كػاف مػف الفاسػقيف والػذي 

مػػع جماعتػػو األشػػرار كػػـ قيػػؿ والػػذي بنػػاه  يشػػيد ىدمػػو فػػي آخػػر الزمػػاف ىػػو السػػفياني األخيػػر
بالحجر المطبوخ وقد رير قبمة المحراب الذي في مقاـ نوح ىو الفاسؽ شارب الخمر الوليد بف 
عتبة الذي واله عثماف عمى رؤوس المسمميف وىو أخوه مف الرءاعة وىو الذي صّمى بالناس 

ويقيمػو عمػى (ع)اإلمػاـ الميػديمػو ؟؟ ثػـ ييدـثـ التفػت إلػييـ قػائاًل أأزيػدك.ثماف ركعات الصبه
 .أساسو القديـ

 :حصوؿ السرعة في كؿ األمور -180
كثػر (وحقت الحقائؽ ولحػؽ الالحػؽ)لكثرة الظمـ(إذا زىؽ الزاىؽ:)في خطبة البياف(ع)قاؿ اإلماـ 

أي وقػػع (وتقّمبػػت الظيػػور)النػػاس لحقػػوا التنظيمػػات أو الحكومػػات القائمػػة والمنعزلػػوف شػػاذوف
بمعنػى السػرعة فػي النقػؿ والحركػة بالسػيارة (وتقاربت األمػور)ات بيف المجتمعاتالخالؼ والنزاع
 .والطائرة والبواخر

تكوف السػنة كالشػير والشػير كاألسػبوع واألسػبوع  (:))ص)عف النبيوعف كتاب نوائب الدىور 
 .((كاليـو واليوـ كالساعة

 :الطائرات النفاثة -181
الطػػائرات النفاثػػة فػػي (ونفثػػت النوافػػث)المصػػائبأي كثػػرت (وفػػدحت الفػػوادح:)فػػي خطبػػة البيػػاف

أي (وىجػػـ الواثػػب وعػػبس العبػػوس واجمػػب النػػاموس)اليجػػـو عمػػى الػػدوؿ والتجسػػس والتفجيػػر 
 .خاف المستأمف

لتصػػػدّنكـ نػػػار ىػػػي اليػػػـو خامػػػدة فػػػي واد يقػػػاؿ لػػػو (:))ص)عػػػف النبػػػيفػػػي عقائػػػد اإلماميػػػة 
 فيعني أمريكا صنعت النفاثات التي تنفث النيرا((برىوت
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تدشى الناس فييا عذاب أليـ تأكؿ األنفػس واألمػواؿ تػدور الػّدنيا كميػا فػي ثمانيػة أيػاـ تطيػر ))
الريه والّسحاب حّرىا بالميؿ أشد مف حّرىا بالنيار وليا بػيف السػمال واألرض دوي كػدوي الرعػد 

 .أي مف السمال((القاصؼ وىي مف رؤوس أدنى مف العرش
والحديػد يجػري عمػى ظيػر اليػوى وتمطػر (:))ص)نبػيعػف ال141ص 3وفي بيػاف األئمػة فصػؿ 

 .((عمييـ نارًا ويموت مف أىؿ األرض مف السبعة خمسة
ّنيا تحرؽ العالـ -182  :صنع الّذرة واا

 (ع)أميػر المػؤمنيفعػف (:قػّدس سػّره)عػف مخطوطػة لكاشػؼ الدطػال161ص1عف بيػاف األئمػة 
ّف الػػّذرة لتحػػرؽ العػػالـ:)قولػػو ّف مػػف ذرة لنػػاراً )وقػػاؿ(واا قػػّدس )وعػػف اختصػػاص الشػػي  المفيػػد (واا
وا ما أتيتكـ اختيارًا ولكف أتيتكـ سوقًا أما وا لتصيرّف في فسحة بعػدي سػبايا ()ع)عنو(سّره

أمػا بمعنػى اسػتعانة الكفػار بالمسػمميف لإلرػارة عمػى ااخػريف وأمػا (سبايا يديرونكـ ويتداير بكـ
 .مريف واقع في عصرنابحيث يييهلل ريرتيـ وكال األ المؤمنيفبإصابة أعراض 

الرجػػػػػؿ (وأمػػػػػا وا إّف مػػػػػف ورائكػػػػػـ الػػػػػّذر األذر ال تبقػػػػػى وال تػػػػػذر واليػػػػػامس(:)ع)ثػػػػػـ قػػػػػاؿ
إما المقصود بيـ النصػارى الػذيف يزعمػوف أنيػـ أبنػال (الدراس القتاؿ الجموح بنو ربكـ)الشجاع

مػػػف ومػػػنيـ عشػػػرة يسػػػتخرجوف كنػػػوزًا لكػػػـ )ا ومػػػف أبنػػػائيـ عفمػػػؽ وصػػػداـ والبكػػػر وريػػػرىـ
لعػؿ المػراد (لػيس ااخػر بػاروؽ مػف األوؿ)جمع حجمة وىي الدرفة وتسّمى حجػرة أيءػاً (حجالكـ

بيػػـ الممػػوؾ والمتسػػّمطوف لػػيس حكػػـ ااخػػر بػػالظمـ بػػأىوف ممػػف قبمػػو ثػػـ ييمػػؾ بيػػنكـ ديػػنكـ 
أي أىػؿ ىػذيف (الّميـ إّف الفرات ودجمة نيراف أعجماف أصػّماف أعميػاف أبكمػاف:)وقاؿ(..ودنياكـ
 ..(.النيريف
 :انتيال عمؿ كؿ ااالت وعدـ االحتياج إلييا -183

تطػوى األرض ألىميػا ممػا ىػو ظػاىر بعػدـ واسػطة نقػؿ (ع)وذلؾ لما روى بأنو في زماف الحجة
 يدعو الطير فيأتيو مشويًا وأنو يحمؿ معو حجر موسى(ع)وأنو
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بالسػػحاب نفػػر  313فيأكػػؿ ىػػو وعسػػكره منػػو ويشػػربوف وأنػػو ويشػػربوف وأنػػو يحمػػؿ أصػػحابو الػػػ
وينقمػػوف بػػدوف عمػػـ بعءػػيـ وأنػػو ىػػو أيءػػًا يحمػػؿ بالسػػحاب وأنػػو يخػػرج بسػػيؼ ذي الفقػػار 
واألئمة يوصوف باقتنال سيوفيـ قبؿ الظيور ورير ذلؾ مف المءاميف الدالة إلى رجػوع الحيػاة 

 .إلى بساطتيا وسيولة العيش فييا
 ياتالعالمات الطبيعية وبقية القتؿ والفتف في الوال:الصنؼ الثامف

 :خسؼ بالشاـ وزالزؿ -184
وعػذابًا عمػى  ممػؤمنيفرجفة بالشاـ ييمػؾ فييػا مائػة ألػؼ يجعميػا ا رحمػة ل(:))ص)عف النبي
 .((الكافريف

لعّميا التفجيرات التي حدثت في بيروت عمى المارنز وريػرىـ واألقػرب أنيػا رجفػة طبيعيػة سػوؼ 
 .تحدث
 :ؿ الدنياالصواعؽ و التفجيرات في آخر الزماف في ك -185
حتى يػأتي الرجػؿ فيقػوؿ مػف صػعؽ قػبمكـ )ساعة الظيور(تكثر الّصواعؽ عند اقتراب الساعة))

ذا تركتـ السّنة ظيرت البدعػة وارتقبػوا عنػد ذلػؾ ريحػًا حمػرال أو :)وقاؿ(الدداة؟ فيقولوف فالف واا
 (.خسفًا أو مسخًا أو ظيور العدو عميكـ ثـ ال تنصروف

لعمػػػػو بػػػػالحرب (دي القػػػػائـ مػػػػوت أحمػػػػر ومػػػػوت أبػػػػيضبػػػػيف يػػػػ:)(ع)أميػػػػر المػػػػؤمنيفوعػػػػف 
وجراد في حينو وجراد في ريره كألواف الدـ فأما المػوت األحمػر فالسػيؼ وأمػا المػوت )بالكيماوي

 .لعّميا األمراض الحالية المتنوعة(.األبيض فالطاعوف
وأوؿ اايػات الصػواعؽ ثػـ الػريه الصػفرال ثػـ ريػه دائػـ وصػوت مػف (:)ع)وعف اإلماـ الصػادؽ

 (.السمال يموت بو خمؽ كثير
 .لعميا أصوات الصواري  الحربية والتفجيرات بواسطة الطائرات وا أعمـ

تجؼ بحيرة طبرية بفمسطيف تنءػب عػيف زعػر الواقعػة جنػوب الشػاـ ويجػؼ نيػر النيػؿ  -186
كمػا . فتخرب بذلؾ مصر حتى تظير كثباف الرمؿ وينءب الفرات فيقع عميو حػرب فػي قرقيسػيا 

 .ة البياففي خطب
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 :زالزؿ وخراب في خراساف والعراؽ وحوالييا -187
نزلػت صػواري  (إذا ظيرت فػي خراسػاف الػزالزؿ ونزلػت بيمػداف النػوازؿ:)(ع)أمير المؤمنيفعف 

حتػػى قتػػؿ بعءػػيـ )فػػي لبنػػاف(فرجعػػت األراجيػػؼ بػػالعراؽ وشػػمؿ الشػػاـ الخػػالؼ)صػػداـ بيمػػداف
 (.بعءاً 
 :الحروب الصميبية -188

يحكـ الرـو صمحًا آمنػًا ثػـ تدػزوف أنػتـ (:))ص)عف النبي:كرة في مالحـ الرـوعف مختصر التذ
وىـ عدوًا فتنتصروف وتدنموف وتسمموف ثـ تنصرفوف حتى تنزلوا البرج ذي تموؿ فيرفػع الرجػؿ 
بيف أىؿ الصميب فيقوؿ رمب الصميب فيدءب رجؿ مف المسمميف فيقوـ إليو فيدفعو فعنػد ذلػؾ 

محمة فيأتوف تحت ثمػانيف رايػة تحػت كػؿ رايػة اثنػا عشػر ألفػًا وتثػور يدزو الرـو ويشجعوف الم
 .((تمؾ العصابة بالشيادة( تعالى)المسمموف إلى أسمحتيـ فيقتموف فيكـر ا

 :عمميات القنص -189
عمميات القنص قػد (واراع القنيص)فسرت بيبس األشجار(إذا انجد العيص:)قاؿ في خطبة البياف

وحتػى 1975حكـ البعث األوؿ ومػا بعػده وفػي لبنػاف فػي سػنة 1963وقعت في العراؽ في سنة 
 .التوائب والذعر والنفور(وكثر القميص)1993
 :نجـ أحمر مذنب بذنبيف يكاداف أف يمتقيا -190

طمػػوع الكوكػػب المػػذنب يفػػزع العػػرب وىػػو نجػػـ بالمشػػرؽ يءػػيل كمػػا (:)ع)عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ
 (.وتظير حمرة في السمال وتنشر في آفاقيايءيل القمر ثـ ينعطؼ حتى يكاد يمتقي طرفاه 

وذلؾ عند طموع الكوكب الذي يفزع لو العرب وىػو شػبيو الػذنب )وعف مشارؽ أنوار اليقيف مثمو
 (.فيناؾ تنقطع األمطار وتجؼ األنيار وتختمؼ األعصار وتدمو األسعار في جميع األقطار
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 :خسؼ بالبصرة وررقيا والحمة وخرابيا وقتؿ فظيع -191
 (.وخسؼ في الحمة والبصرة وقتؿ كثيريف:)(ع)أمير المؤمنيفعف 

وأيػػـ ا لتدػػرقّف بمػدتكـ حتػػى كػأني أنظػػر إلػػى جامعيػا كجؤجػػؤ سػػفينة أو )وخاطػب أىػػؿ البصػرة
عمػى يػد صػداـ 1991وىذه األحداث عمى أسوئيا قػد وقعػت فػي االنتفاءػة سػنة(. نعامة جاثمة

 .  المجـر إف لـ تقع مف ذي قبؿ
 :شمس في نصؼ رمءاف والقمر في آخره أو أولوكسوؼ ال -192

عف أبي جعفر آيتاف بيف يدي ىذا األمػر خسػوؼ القمػر وكسػوؼ :)136ص2في إلزاـ الناصب 
الشػػػمس لخمسػػػة عشػػػر ولػػػـ يكػػػف ذلػػػؾ منػػػذ ىػػػبط آدـ إلػػػى األرض وعنػػػد ذلػػػؾ سػػػقط حسػػػاب 

ث كسػػوؼ الشػػمس عنػػد طموعيػػا ثػػال(:)ع)عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ201وعػػف اإلقبػػاؿ ص(المنجمػػيف
نقػؿ السػيد الزنجػاني فػي (. ساعات مف النيػار وخسػوؼ القمػر فػي ثػالث وعشػريف مػف الشػير

 .عقائد اإلمامية وقوع ىاتيف اايتيف
 :ركود الشمس وظيور اليد والوجو -193

﴿إف نشأ ُننزؿ (:تعالى)يقوؿ في قولو(ع)سمعت أبا جعفر:في بشارة اإلسالـ عف أبي بصير قاؿ
قػاؿ سػيفعؿ ا ذلػؾ بيػـ قمػت ومػف ( 1)ت أعنػاقيـ ليػا خاءػعيف﴾عمييـ مف الّسمال آية فظمّ 

ىـ قاؿ بنو أمية وشػيعتيـ قمػت ومػا اايػة قػاؿ ركػود الشػمس مػا بػيف زواؿ الشػمس إلػى وقػت 
العصر وخروج صدر رجؿ ووجيو في عيف الشمس يعرؼ بحسبو ونسبو وذلؾ زمػاف السػفياني 

 (.  وعندىا يكوف بواره وبوار قومو
 :وتشاد حرب طاحنةالسوداف  -194

قديمًا في الدار البيءال وااف تجػّددت (ورمبة األندلس عمى أطراؼ أفريقيا)قاؿ في خطبة البياف
حػػػراب الحبشػػػة لمصػػػوماؿ (ورمبػػػة الحبشػػػة عمػػػى الػػػيمف)بالصػػػحرال الكبػػػرى بثػػػوار البوليسػػػاريو

 .المسمميف بإعانة قناصي كوبا
 
 . 4/الشعرال(1)
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 :مع نصائه قيمة انتفاخ األىمة واختفاؤىا -195
عػف الكتػاب المبػيف السػفر الثػاني عػف العػوالـ وعػف فءػائؿ األشػير 246ص2في بيػاف األئمػة 
يأتي عمى الناس زمػاف ترتفػع فيػو :(ع)أمير المؤمنيفقاؿ : قاؿ(:)...قّدس سّره)لمشي  الصدوؽ

ؤكػؿ فيػو الفاحشة والتصنع وتنتيؾ فيو المحاـر ويعمف فيو الزنا وتسػتحؿ فيػو أمػواؿ اليتػامى وي
الربا ويطفؼ في المكايػؿ والمػوازيف ويسػتحؿ الخمػر بالنبيػذ والرشػوة باليديػة والخيانػة باألمانػة 
ويشتبو الرجاؿ بالنسال والنسال بالرجاؿ ويستخؼ بحدود الصالة فيحهلّل فيػو لديػر ا فػإذا كػاف 

فػي تػارة حتػى وخ)أي فػي الميمػة األولػى(ذلؾ الزماف انتفخت األىمػة تػارة حتػى ُيػرى ىػالؿ ليمتػيف
يفطر شير رمءاف في أولو ويصاـ العيد في آخره فالحذر الحذر حينئذ مف أخذ ا عمى رفمة 
فإف مػف ورال ذلػؾ مػوت ذريػع يختطػؼ النػاس اختطافػًا حتػى أف الرجػؿ ليمسػي سػالمًا ويصػبه 

بميػة دفينًا ويمسي حيًا ويصبه ميتًا فإذا كاف ذلؾ الزماف وجب التقديـ في الوصية قبػؿ نػزوؿ ال
ووجب تقديـ الصالة في أوؿ وقتيػا خشػية فوتيػا فػي آخػر وقتيػا فمػف أدرؾ مػنكـ ذلػؾ الزمػاف 
ف قدر أف ال يكوف في جميع أحوالو إاّل طاىرًا فميفعػؿ فإنػو عمػى  فال يبيتف ليمة إاّل عمى طير واا

مػوتّف وجؿ ال يدري متى يأتيو رسوؿ ا يقبض روحو فاتقوا ا في سػرايركـ وعالنيػتكـ ﴿فػال ت
﴿ ومػػف يبتػػغ ريػػر اإلسػػالـ دينػػًا فمػػف يقبػػؿ منػػو وىػػو فػػي ااخػػرة مػػف (1)إاّل وأنػػتـ مسػػمموف﴾

 .  (ع)أمير المؤمنيفصدؽ سيدنا ( 2)الخاسريف﴾
 :الخوؼ الشديد في العراؽ والقتؿ الفظيع والفقر-196

وىتػػؾ الحجػػػاب وافتءػػػاض )مػػػف أثػػر التعػػػذيب(وصػػراخ صػػػارخ بػػالعراؽ)قػػاؿ فػػػي خطبػػة البيػػػاف
يكػاد أف ال يػدخؿ العػراؽ درىػـ وال دينار،فقيػؿ مػف أيػف قػاؿ :)قػاؿ.كّمو في سجوف صػداـ(الالعذر 

إذا ظيػػػرت النػػػار فػػػي جزيػػػرة العػػػرب فػػػاّدخر الطعػػػاـ إلػػػى )وقػػػاؿ(مػػػف العجػػػـ أو قػػػاؿ مػػػف إيػػػراف
 (.ويصيب أىؿ العراؽ خوؼ شديد)وقاؿ(.سنة

                                      
 .132/البقرة(1)
 .85/عمراف آؿ( 2)
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 :مقتمة عظيمة بيف الحيرة والكوفة وىدـ حائط المسجد   -197
 (.أّنى يكوف ذلؾ ولما يكثر القتؿ بيف الحيرة والكوفة()ع)عف أبي جعفر209ص52في البحار

إذا ىدـ حائط مسجد الكوفة مؤّخره مما يمػي دار عبػد ا بػف مسػعود (:)ع)وعف اإلماـ الصادؽ
 (.الف أما إّف ىادمو ال يبنيوفعند ذلؾ زواؿ ممؾ بني ف

 :األمطار والسيوؿ متوالية بال نفع -198
يتحّمػػػى ذكػػػور أمتػػػي بالػػػذىب ويمبسػػػوف الحريػػػر والػػػديباج :))فػػػي آخػػػر الزمػػػاف(ص)عػػػف النبػػػي

 .((ويّتخذوف جمود النمور فيناؾ يكثر المطر ويقؿ النبات والخير وتكثر اليّزات
 .ومجاورىمافي سورية ولبناف 1408و1407حصؿ ذلؾ في سنة 

عندىا يدار عمى الدالـ كما يدػار عمػى الجاريػة فػي بيػت أىميا،كأنػؾ بالػدنيا (:))ص)عف النبيو 
لـ تكف إذا ءيعت أمّتي الصالة واّتبعػت الشػيوات ورمػت األسػعار وكثػر المػواط وزخرفػت جػدراف 

لمباىػاة الدور ورفع بنال القصور وركبوا جمود النمػور وأكمػوا المػأثور ولبسػوا الحبػور وصػارت ا
 .((بالمعصية

 :اإلعدامات والظمـ داخؿ العراؽ والحرب اإليرانية العراقية -199
ويعـّ العراؽ خوؼ شديد ال يكوف معو قرار ويقع الموت الذريع بعد أف يدخؿ جيشو إلػى بدػداد )

فيبيتيػػا ثالثػػة أيػػاـ ويقتػػؿ مػػف أىميػػا سػػتيف ألفػػًا ويخػػرب دورىػػا ثػػـ يقػػيـ بيػػا ثمػػاف عشػػرة ليمػػة 
والظػػاىر أنػػو ال عالقػػة ليػػذه الروايػػة بػػالحرب (أمواليػػا ويكػػوف أسػػمـ مكػػاف فييػػا الكػػرخفيقسػػـ 

 .  اإليرانية وال بصداـ
فويؿ لكـ يا أىؿ العراؽ إذا جالتكـ الرايات مف خراساف وويؿ ألىؿ الري مف الترؾ وويػؿ ألىػؿ )

 .طيراف(العراؽ مف أىؿ الري
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أبػػي سػػفياف وأصػػحابو ويػػؤّدوف الطاعػػة  ثػػـ تخػػرج رايػػات سػػود صػػدار تقاتػػؿ رجػػااًل مػػف ولػػد)
 .بفمسطيف(تخرج مف خراساف رايات سود فال يردىا شيل حتى تنءب في إيميال:)وقاؿ(لمميدي

 .يحتمؿ وقوع ىذا األمر في الماءي أو المستقبؿ
 :ولعّميا في حدود العراؽ(اقرقيسي)وقعة  -200
ى تشػبع طيػر السػمال وسػباع يظير السفياني عمػى الشػاـ ثػـ تكػوف بيػنيـ وقعػة بقرقيسػيا حتػ)

 (.األرض مف جيفيـ ثـ ينفتؽ عمييـ مف خمفيـ
ينحسر الفرات عف جبؿ مف ذىب وفءػة فيقتػؿ عميػو مػف كػؿ تسػعة  سػبعة فػإذا ):وحديث آخر

 (.أدركتموه فال تقربوه
ّنيػا يقتػػؿ ) نيػا لمقتمػة عظيمػة يشػيب فييػا الدػالـ ويػػرزقيـ ا الصػبر ويرفػع عػنيـ النصػر واا واا

ّف طيور السمال وسباع األرض تشبع مف لحـو الجباريففييا ستو  (.ف ألفًا ومئة ألؼ واا
 :حّر شديد شاذ عما قبمو مف السنيف -201

أي (قبػؿ ىػذا األمػر حػّر يبػوح أو يبػوح الحػر(:)ع)عػف الرءػا 81ص2في كتاب أعيػاف الشػيعة 
ؿ واالخػتالؼ أصػابو التفكػ(طبقػة األوزوف)شديد الحر،قاؿ في جريػدة تشػريف إّف الدػالؼ الجػوي

 .فقّؿ تأثيره في تخفيؼ حرارة الشمس بحدود عشر درجات فيرنيايت فترتفع الحرارة
 :القتؿ الفظيع في لبناف -202

أمػا أنيػا باألمػاف أو يقصػد أف المفسػديف فييػا فػي (ثـ يدخموف بعمبؾ باألماف:)في خطبة البياف
 .أماف
طر األروار وكػـ مػف أسػير ذليػؿ مػف قػرى وتحّؿ الباليا البمية مف نواحي لبناف فكـ مف قتيؿ يق)

الطومػػار فنيالػػؾ تسػػمع األعػػواؿ وتصػػحب األىػػواؿ فػػإذا ال تطػػوؿ ليػػـ المػػدة حتػػى يختمػػؼ مػػف 
وثب عمػييـ التعػدد ) –لعمو الجّميؿ –الخواؼ المتكتـ  ( أمرىـ الجدة فإذا ىزميـ الجنيف األوجر

 .األقطر لعؿ المقصود الجيوش القادمة مف مختمؼ األقطار
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 .ىـ بيار جميؿ وبشير آخرىـ أميف الجميؿ وقبؿ بيار آخر منيـ(ىو رابع العموجو )
المنفر عميو كتابو المظفر تحس باليمة الطمع ويدمقو المبمغ فيسوقيـ سوؽ اليجاف وينكص )

يعنػػػي الفمسػػػطينيوف ينكصػػػوف إلػػػى فمسػػػطيف ويثػػػوروف  –فمسػػػطيف (شػػػياطينيـ بػػػأرض كنعػػػاف
 .معناىا المعيب المخزي يحتمؿ(ويقتؿ عبوسيـ الفقؼ.)فييا

يػدّؿ عمػى خػراب صػور (يػا منصػور تقػدـ إلػى بنػال الصػور ذلػؾ تقػدير العزيػز العمػيـ:)حتى قػاؿ
 .أيءاً 
 :حرب عالمية يقتؿ فييا ثمثا الناس والنجاة رالبًا لممؤمنيف -203

ال يكػػوف ىػػذا األمػػر حتػػى يػػذىب تسػػعة أعشػػار (:)ع)قػػاؿ أبػػو عبػػد ا167ص13عػػف البحػػار
 .د تقريبي يعني كثير مف الناسالعد(الناس
ال يكوف ىذا األمر حتى يذىب ثمثػا النػاس قمػت إذا ذىػب ثمثػا النػاس فمػا بقي؟قػاؿ أمػا :) وعنو

 (.ترءوف أف تكونوا مف الثمث الباقي
 :(ع)أمير المؤمنيفوعف كتاب الفتوحات المكية البف العربي عف 

 عواصميـ مع زيت الخميهلل   وفي حرب الكواكب سوؼ تفنى
 .عموـ أف الزيت الذي تحرقو طائرات أميركا وريرىا أكثره مف الخميهللوم

 :قتؿ الشي  فءؿ ا النوري في طيراف -204
اخػػتالؼ الصػػنفيف مػػف العجػػـ يقتػػؿ فػػييـ ألػػوؼ (:)ع)عػػف إلػػزاـ الناصػػب عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ

 (.وسوؼ يخالفيـ الشي  الطبرسي فيصمب ويقتؿ
فػي إيػراف وفػييـ العممػال وتسػّمى قءػية المشػروطة ىػ وقعت فتنة بػيف الشػيعة 1327في سنة 

نمػا يشػترط عميػو  والمستبدة فبعءيـ يقوؿ أنػو ال يحؿ،عطػال الحريػة لمشػاه يحكػـ بمػا يشػال واا
نمػا يتػرؾ الظػالـ  عممال الديف االلتزاـ بأحكاـ اإلسالـ وااخر يقوؿ ال يجوز التدخؿ بالسياسػة واا

،والشػي  فءػؿ ا يستبد باإلدارة وعقابو عمى ا ألف حكـ ا إلسالـ ال يجوز إال إلماـ المعصـو
النوري المازنداني كاف مف القسـ األوؿ قد خالؼ الشاه وأثػار عميػو الشػدب فصػمب فػي طيػراف 

 .شنقًا حتى الموت في تمؾ السنة



 169 

 :بوقت النار في الحجاز النجؼ األشرؼجرياف المال في  -205
قػاؿ فػػي (ى المػال بػػنجفكـ فتوّقعػوا ظيػور قػػائمكـإذا وقعػػت النػار فػي حجػػازكـ وجػر :)عػف البحػار

ىػػ 700أما النار فقد وقعت في الحجاز السػيما فػي المدينػة الّمنػورة فػي تػاري  :)عقائد اإلمامية
وعػف الرمػز النجفػي (كما في تػاري  اليػافعي وأمػا المػال فػي النجػؼ فيػراه كػؿ مػف دخميػا وزارىػا

بحػر النجػػؼ ومءػى عميػو مائػػة سػنة فػػارتقبوا  إذا جػػؼ(: ع)قػػاؿ اإلمػاـ البػاقر)لمعالمػة الحمػي 
 .قي أنو قد جّؼ مرتيف ولـ يمض مائة سنة مف جفافو الثاني(ع)بف الحسف العسكري.. رجاًل 
 :رجاًل عظميًا بيف مكة والمدينة 15قتؿ -206

إّف مػف عالمػات الفػرج :((ع)عػف الرءػا 285عػف ريبػة الطوسػي  313ص3عف نوائب الػدىور
يف قمت وأي شيل يكوف الحدث فقاؿ عصبية تكػوف بػيف الحػرميف ويقتػؿ حدثًا يكوف بيف الحرم

ـ بعػد 1989ىػػ 1410مؤمنػًا وذلػؾ فػي عػاـ 15فالف مف ولد فالف خمسة عشر كبشًا الذي قتؿ
 .الحهلل بزعـ أنيـ عمموا تفجيرات

 :خراب حائط المسجد األموي بدمشؽ -207
دعػػوة أىػػؿ  )) (:ص)لنبػػيعػػف اعػػف عمػػار بػػف ياسػػر  284نوائػػب الػػدىور عػػف ريبػػة الطوسػػي 

أمػا ((البيت نبيكـ في آخر الزماف فالزموا األرض وكّفوا حتى تروا قادتيا فإذا خالؼ التػرؾ الػرـو
وكثرت الحروب في األرض ينادي منادي عمى سور دمشؽ ويؿ الـز مف شر ))الييود أو الدرب

 ((.قد اقترب ويخرب حائط مسجدىا
 :صيحة ميمكة في شير رمءاف -208

إذا كانػت صػيحة فػي رمءػاف فإنيػا تكػوف معمعػة (:))ص)عف النبػي33الحـ والفتف صعف الم
 في شواؿ وتميز القبائؿ في ذي القعدة 
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ىييػات ىييػػات يقتػؿ النػاس ( يقوليػا ثالثػاً )وتسفؾ الدمال في ذي الحجة والمحـر وما المحػـر 
نصػػؼ مػػف رمءػػاف ىػػذه فػػي ال:))قػػاؿ قمنػػا ومػػا الصػػيحة يػػا رسػػوؿ ا؟قػػاؿ ((فييػػا ىرجػػًا ىرجػػا

ءحى يـو الجمعة وذلؾ إف وافػؽ شػير رمءػاف ليمػة الجمعػة  فتكػوف ىػذه تػوقظ النػائـ وتعقػد 
القائـ وتخرج العوائؿ مف خدورىّف فػي ليمػة جمعػة فػإذا صػّميتـ الفجػر مػف يػـو الجمعػة فػادخموا 

صػيحة فخػروا بيوتكـ وأرمقوا أبوابكـ وسّدوا كواكـ ودثروا أنفسكـ وسّدوا أذانكـ فإذا أحسسػتـ بال
 ((. سجدًا وقولوا سبحاف القّدوس ربنا فإنو مف فعؿ ذلؾ نجا ومف لـ يفعؿ ذلؾ ىمؾ

يظيػر لػي أف ىػػذه الصػيحة ىػي ريػػر الصػيحة والنػدال الػػذي يبشػر بظيػور الحجػػة وذلػؾ يػػأمر 
 .بالحركة ومحاولة لقال الحجة وىذا يأمر باالنزوال وترؾ الناس وترؾ الناس واالختفال

ـ صيحة في العراؽ بقتػؿ عبػد الكػريـ 1963ىػ 1383وقع بالنصؼ مف رمءاف سنة ىذا األمر 
قاسـ واستولى البعثيوف عمى العراؽ وكاف بعدىا البالل الطويؿ بقتػؿ ولػـ يػنهلل مػف الػباللات إاّل 

 .المختفوف المتكتموف وقد ذكرنا مثميا في مصر
 :جراد مّموف في حينو وفي رير حينو -209

وجػراد يظيػر فػي أوانػو وريػر أوانػو حتػى يػأتي عمػى :)إرشاد المفيد قػاؿ فعفي عقائد اإلمامية 
أميػػػر وفػػػي بشػػػارة اإلسػػػالـ عػػػف (الػػػزرع والّدػػػالت وقمػػػة ريػػػع وسػػػفؾ دمػػػال كثيػػػرة فيمػػػا بيػػػنيـ

موت أحمر وموت أبيض وجراد في حينو و جػراد فػي ريػر حينػو  القائـبيف يدي :)(ع)المؤمنيف
 (.واألبيض فالطاعوفأحمر كالدـ فأما الموت أحمر فبالسيؼ 

 :وقعة في المنتفؾ -210
أال يػا ويػؿ :)188ص2في خطبة البياف في كتاب إلزاـ الناصػب ج( ع)عف اإلماـ أمير المؤمنيف

 .المنتفؾ شماؿ العراؽ( المنتفكة وما يحؿ بيا مف سيؼ مسموؿ وقتيؿ مجدوؿ وحرمة ميتوكة
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 :وقعة الديمـ وشاىوف -211
يمـ وأىػػؿ شػػاىوف وعجػػـ ال يفقيػػوف تػػراىـ بػػيض الوجػػوه سػػود الويػػؿ لمػػد:) نفػػس المصػػدر قػػاؿ

القموب نائرة الحروب قاسية قموبيـ سود ءمائرىـ الويؿ ثـ الويؿ لبمد يػدخمونيا خيػرىـ طػامس 
 (.وشّرىـ المس صديرىـ أكثر ىمًا مف كبيرىـ

وقػزويف  الديمـ ىو القسـ الجبمي في شماؿ العراؽ الشرقي أي الحػدود اإليرانيػة بػيف السػميمانية
وىمػػداف يميػػؿ وجػػو أىميػػا بػػيف البػػيض والشػػقرال ويحتمػػؿ أف ىػػذه الوقعػػة عمػػى عيػػد صػػداـ إذ 

 .عمؿ الفتنة بيف أىؿ الشماؿ
 :وقعة األكراد وىمداف والديمـ -212

تتّمقػاىـ األحػزاب ويكثػر فيمػا بيػنيـ الخػراب وتصػحبيـ أىػؿ :)نفس المصدر قاؿ عف أىؿ الػديمـ
إلػػييـ أكػػراد ىمػداف الكػػرد وىمػػداف وحمػزة وعػػدواف حتػػى يمحقػػوا  الجبػاؿ وسػػائر البمػػداف وتءػاؼ

تبعػػد عػػف طيػػراف شػػمااًل ( ع)وفييػػا مشػػيد اإلمػػاـ الرءػػا(. بػػأرض األعجػػاـ مػػف ناحيػػة خراسػػاف
 .وشرقًا حوالي ألفي كيمو متر

 :وقعات واءطرابات بيف أىؿ إيراف -213
ف فيحمػػوف قريبػػًا مػػف حتػػى يمحقػػوا بػػأرض األعجػػاـ مػػف ناحيػػة خراسػػا(:)ع)نفػػس المصػػدر قػػاؿ

بعػد خراسػاف فػي الحػدود بػيف إيػراف والسػوفييت وىػي جػزل (وسػمرقند)بيف طيراف ومشيد(قزويف
جنػػوب طيػػراف فػػي طريػػؽ (وكاشػػاف)مػػف واليػػة أوزبكسػػتاف السػػوفييتية وربمػػا المقصػػود ريرىػػا

جنػوب أصػفياف وقريبػة مػف مينػال (فيقتموف السادات مف أىؿ بيت نبيكـ بأرض شيراز)أصفياف
 .ير عمى الخميهللبوش
 :وقعة ىزمر وقميات -214

مينال مجاور مينال بنػدر عبػاس يػربط الخمػيهلل ( أال يا ويؿ ألىؿ ىرموز:)قاؿ في نفس المصدر
ومػػا يحػػؿ بيػػا مػػف اافػػات مػػف أىػػؿ الطراطػػر )مرفػػأ ُعمػػاف ويقػػاؿ كميػػات(وقميػػات)ببحػػر ُعمػػاف
 .أي القمنسوات الّءيقة الطويمة(المذىبات



 172 

 :طوقعات في الخِ  -215
أميػر بعػد ذكػر : 190ص 2بكسر الخال وىي منطقة الشرقية مػف السػعودية، فػي إلػزاـ الناصػب

وعالمة ذلؾ يقتػؿ فييػا رجػؿ مػف أكػابر العػرب فػي بيتػو وىػو قريػب :)البحريف قاؿ (ع)المؤمنيف
مػف سػاحؿ البحػر فيقطػع رأسػو بػأمر حاكميػا فتديػر العػرب عميػو فيقتػؿ الرجػاؿ وتنيػب أألمػواؿ 

ؾ العجـ عمى العرب ويتبعونيـ إلى بػالد الِخػط أال يػا ويػؿ ألىػؿ الِخػط مػف وقعػات فتخرج بعد ذل
فسػرت (مختمفات يتبع بعءيا بعءػًا فأوليػا وقعػة بالبطحػال ووقعػة بالػديورة ووقعػة بالصفصػؼ

ووقعػة )قػالوا وقعػت بػالقطيؼ(ووقعة عمى الساحؿ ووقعة بداريف ووقعة بسوؽ الجزاريف)بصفوة
 (.لزراقة ووقعة بالجرار ووقعة بالمدارس ووقعة بتاروتبيف السكؾ ووقعة بيف ا

 :وقعات ىجر -216
أال يا ويؿ ليجػر ومػا يحػّؿ بيػا ممػا يمػي سػورىا مػف ناحيػة الكػرخ ووقعػة عظيمػة بػالعطر :)قاؿ

 (.تحت التميؿ المعرة بالحسيني ثـ بالفرحة ثـ بالقزويف ثـ باالراكة ثـ بأـ خنور
 .الوقعات قاؿ بعض الشيوخ أنيـ أدركوا ىذه 

 :وقعات نجد -217
أال يػػا ويػػؿ نجػػد ومػػا يحػػّؿ بيػػا مػػف القحػػط والدػػالل وألنػػي ألعػػرؼ بيػػا وقعػػات عظػػاـ بػػيف :)قػػاؿ

 (.المسمميف
 :تقسيـ الصيف -218

إذا قسـ الصيف وتحرؾ المدربي وبويع لمسفياني ُأذف لػولي :)في عقائد اإلمامية لمسيد الزنجاني
 ...(.ا

 :الحؽ ألىؿ الباطؿ الندال باعتزاؿ أىؿ -219
عمػى مػا أنػتـ عميػو  المػؤمنيف﴿مػا كػاف ا ليػذَر (تعػالى)في تفسير قولو 78ص1نوائب الدىور

 عف (1)حّتى يميَز الخبيَث مف الطَّيب﴾
 
 .179/آؿ عمراف(1)
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ال تمءي األياـ والميالي حتػى ينػادي مػف السػمال يػا أىػؿ الحػؽ اعتزلػوا يػا (:)ع)اإلماـ الصادؽ
تزلوا فيعزؿ ىؤالل مف ىؤالل قاؿ قمت أصمحاؾ ا يخالط ىؤالل وىؤالل بعػد ذلػؾ أىؿ الباطؿ اع

 (.آؿ عمراف179ااية)﴾المؤمنيفالندال قاؿ كاّل إنو يقوؿ في الكتاب﴿ما كاف ا ليذَر 
 :طمس الوجوه -220

ًا لمػا يا أييا الػذيف أوتػوا الكتػاَب آمِنػوا بمػا نّزلنػا مصػّدق﴿(تعالى)في قولو 81ص1نوائب الدىور
 .(1)﴾مف قبؿ أف نطمَس وجوَىًا فنزّدىا عمى أّدبارىا

عػػف تفسػػير العياشػػي واختصػػاص الطبرسػػي وريبػػة النعمػػاني عػػف جػػابر الجعفػػي عػػف اإلمػػاـ 
فػال يفمػت مػنيـ إاّل :)حديث طويؿ في جيش السفياني الذي يخسؼ ا بو األرض قاؿ(ع)الباقر

 (.مف كمب وفييـ نزلت ىذه اايةثالثة نفر يحّوؿ ا وجوىـ إلى أقفيتيـ وىـ 
 :راية آؿ جعفر وآؿ مرادس -221

إف قبؿ رايتنػا رايػة :)قاؿ(ع)المؤمنيف أميرعف محمد بف الحنفية بف  86ص1عف نوائب الدىور
أي وا إف .. أمػػا رايػػة آؿ جعفػػر فميسػػت بشػػيل وال إلػػى شػػيل.اؿ جعفػػر وأخػػرى اؿ مػػرادس

ي سػػمطانيـ شػيئًا مػف الخيػػر سػمطانيـ عسػػر لػيس فيػػو لبنػي مػرادس ممكػػًا موّطػدًا ال يعرفػػوف فػ
يسر يدنوف فيو البعيد ويقصوف فيو القريب حتى إذا أمنوا مكر ا وعقابو واطمػأنوا أف ممكيػـ 

﴿حّتى إذا أخذِت األرُض .. ال يزوؿ صيه بيـ صيحة لـ يبؽ ليـ راع يجمعيـ وال داع يسمعيـ
يَنت وظفَّ أىميا أنيـ قادروفَ  ربمػا يحتمػؿ أنيػا  (2)عمييا أتاىا أُمرنا لػياًل أو نيػارًا﴾ ُزخرفيا وازَّ

 .  وزارة جعفر البرمكي وبني العباس عبر عنيـ ببني مرادس توىيمًا وتوىينًا ليـ
 
 .47/النسال(1)
 .24/يونس (2)
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 :نياية بني العباس -222
جػػال :قػػاؿ)عػػف تفسػػير ابػػف كثيػػر سػػورة الشورى﴿حمعسػػؽ﴾ 392ص3عػف كتػػاب نوائػػب الػػدىور

عنػو ( تعػالى)فقالػو لػو وعنػده حذيفػة اليمػاني رءػي ا(رءػي ا عنيمػا)رجؿ إلى ابف عبػاس
ثػـ كػّرر مقالتػو فمػـ  فأطرؽ ثـ أعرض عنػو:قاؿ﴿حمعسؽ﴾(:تعالى)أخبرني عف تفسير قوؿ ا

أنػا (رءي ا عنو)يجبو بشيٍل وكّرر مقالتو ثـ كّررىا الثالثة فمـ يجر إليو شيئًا فقاؿ لو حذيفة
ئؾ بيا قد عرفت لـ كرىيا نزلػت فػي رجػؿ مػف أىػؿ بيتػو يقػاؿ لػو عبػد اإللػو وعبػد ا ينػزؿ أنب

تبػارؾ )عمى نير مػف أنيػار المشػرؽ تبنػي عميػو مػدينتاف يشػؽ النيػر بيػنيـ شػقًا فػإذا أذف ا
عمػػى إحػػداىما نػػارًا لػػياًل (عػػّز وجػػؿّ )افػػي زواؿ ممكيػػـ وانقطػػاع دولػػتيـ ومػػدّتيـ بعػػث (وتعػػالى
سودال مظممة وقد احترقت كأّنيا لـ تكف مكانيا وتصبه صاحبتيا متعّجبة كيػؼ افمتػت فتصبه 

فما ىو إال بياض يوميا ذلؾ حتػى يجتمػع فييػا كػؿ جّبػار عنيػد مػنيـ ثػـ يخسػؼ ا بيػا وىػـ 
 ﴾حـ عػػيفوفتنػػة وقءػػال﴿(تعػػالى)يعني عزيمػػة مػػف ا﴿حمعسػػؽ﴾(: تعػػالى)جميعػػًا فػػذلؾ قولػػو

 .عني سيكوف ﴿قاؼ﴾ يعني واقع بياتيف المدينتيفيعني عداًل منو ﴿سيف﴾ ي
 :ثالث ندالات في رجب وبدف في عيف الشمس -223

البػد مػػف فتنػػة صػػّمال :(قػػاؿ(ع)عػف الرءػػا283عػف ريبػػة الطوسػػي311ص3عػف نوائػػب الػػدىور
أي بعػد الحسػف (صيمـ يسقط فييا كؿ بطانة ووليجة وذلؾ عند فقداف الشيعة الثالػث مػف ولػدي

يبكػػي عميػػو أىػػؿ السػػمال وأىػػؿ األرض وكػػـ مػػف )و تنتيػػي اإلمامػػة الظػػاىرة ألنػػو بػػ(ع)العسػكري
متأّسؼ حراف حزيف عند فقد المال المعيف كأني بيـ أسر مػا يكونػوف وقػد نػودوا نػدالًا يسػمعو 
مف بعد كما يسمعو مػف قػرب يكػوف رحمػة لممػؤمنيف وعػذابًا لمكػافريف فقمػت وأي نػدال ىػو قػاؿ 

ف السػمال صػوتًا منيػا أال لعنػة ا عمػى الظػالميف والصػوت ينادوف في رجػب ثالثػة أصػوات مػ
أميػػر يػػروف بػػدنًا بػػارزًا نحػػو عػػيف الشػػمس ويقػػاؿ ىػػذا :أزفػػت األزفػػة والصػػوت الثالػػث:الثػػاني

 (.قد كّر في ىالؾ الظالميف المؤمنيف
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بػػدف ُيػػري فػػي قػػرف الشػػمس يقػػوؿ إّف ا بعػػث فالنػػًا )مػػف (والصػػوت)وفػػي خبػػر الحميػػري قػػاؿ
لػػو كػػانوا )األمػػوات(لػػو وأطيعػػوا وقػػاال جميعػػًا فعنػػد ذلػػؾ يػػأتي النػػاس الفػػرح ويػػود النػػاس فأسػػِمعوا

 (.أحياًل ويشفي ا صدور قـو مؤمنيف
 :وقعات ُعماف -224

وياويؿ ألىؿ ُعماف وما يحؿ بيا مف الػذّؿ واليػواف وكػـ وقعػة فييػا مػف :)قاؿ في نفس المصدر
 (.لرجاؿ وتسبى فييا الحريـاألعراب فتنقطع منيـ األسباب فيقتؿ فييا ا

وقعػػت حػػرب بيػػنيـ وبػػيف المصػػرييف فػػي عيػػد جمػػاؿ عبػػد الناصػػر والػػّذؿ واليػػواف حاصػػؿ فعػػاًل 
 .بفءؿ حكاـ الخميهلل لكؿ شعوبيا

 :وقائع في أواؿ -225
مػع )مجػاور البحػريف(وياويػؿ ألىػؿ أواؿ:)في خطبة البياف (ع)أمير المؤمنيفقاؿ :نفس المصدر

لعّميػػـ يءػػعوف الكػػافور فػػي الطعػػاـ لمتسػػّمـ وإلماتػػة األعءػػال (عػػوفصػػابوف مػػف الكػػافور المم
يػػػذبه رجػػػاليـ ويسػػػتحيي :)الجنسػػػية كمػػػا يعمػػػؿ جػػػالوزة صػػػداـ المجػػػرميف بسػػػجنائيـ ثػػػـ قػػػاؿ

فػػي سػػجوف البحػػريف حاليػػًا ىػػو التعػػدي عمػػى األعػػراض  المػػؤمنيفمػػف جممػػة تعػػذيبات (نسػػالىـ
نػي ألعػرؼ بيػا ثالثػة عشػر :)مظمػـو ثػـ قػاؿبفعؿ الفاحشة بالرجاؿ والنسال كما في العػراؽ ال واا

وقعة األولى بيف القمعتيف والثانية في الصميب والثالثة في الجنيبة والرابعة عند نوبػا والخامسػة 
عند أىؿ عػراد وأكػراد والسادسػة فػي أوكػر خارقػاف والكميػا وفػي سػار،وبيف الجبمػيف وبئػر حنػيف 

 .(ويميف الكثيب وذروة الجبؿ ويميف شجرات النبؽ
 :وقعة قيس -226

فياويؿ لجزيرة قيس مف رجؿ مخيػؼ ينػزؿ بيػا ىػو ومػف معػو فيقتػؿ جميػع :)نفس المصدر قاؿ
ني ألعرؼ بيا خمس وقعات عظاـ فأوؿ وقعة منيا عمى ساحؿ بحرىا  مف فييا ويقتؿ بأىميا واا

والخامسػة قريب مف بّرىا والثانية مقابؿ كوشا والثالثة مف قرنيػا الدربػي والرابعػة بػيف الػزولتيف 
 .مقابمة بّرىا
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 :وقائع في البحريف -227
أال يا ويؿ ألىؿ البحريف مف وقعات تتػرادؼ عمييػا :)(ع)خطبة البياف قاؿ190ص2إلزاـ الناصب

نػي ألعػرؼ بيػا سػبع وقعػات عظػاـ فػأوؿ  مف كؿ ناحية ومكاف فتؤخذ كبارىا وتسػبى صػدارىا واا
ي تسّمى سماىيهلل والواقعة الثانيػة تكػوف فػي وقعة فييا الجزيرة المنفردة عنيا مف قرنيا الشمال

القاطع وبيف النير عػف عػيف البمػد وقرنيػا الشػمالي الدربػي وبػيف اإلبمػة والمسػجد وبػيف الجبػؿ 
العالي وبيف التمتيف المعروؼ بجبؿ حبوة ثـ يقبؿ الكرخ بػيف التػؿ والجػادة وبػيف شػجرات النبػؽ 

 (.ف وىي سابعة الطامة الكبرىالمعروفة بالسديرات بجانب سطر الماجي ثـ الحورتي
 :حكاـ السوفييت يءربوف آذربيجاف المسمميف باألسمحة النارية -228

تخػػػػػػرب آذربيجػػػػػػاف بسػػػػػػنابؾ الخيػػػػػػؿ :)(ع)أميػػػػػػر المػػػػػػؤمنيففػػػػػػي عقائػػػػػػد اإلماميػػػػػػة عػػػػػػف 
وآذربيجاف ىػي مػدف منيػا بػاد كوبػة وطنجػة وشػيرواف وبنجػواف ولنكػراف وقازخسػتاف (الصواعؽ

. ىػػ1341يات المسمميف في السوفييت مف قبػؿ حكػاـ االشػتراكية سػنة وطاشكند وريرىا مف وال
 .1992أو ىي ما حدث سنة 

 :قتؿ فظيع عمى جسر بدداد وافتءاض األبكار -229
تكػوف بػيف الشروسػي وبػيف المػرزوي (:)ع)عػف اإلمػاـ الحسػيف بػف عمػي 91بشارة اإلسالـ ص

وقعوا خروجو إلى الزورال يقتػؿ مائػة وقعة صميمانية ويشيب فييا الصدير وييـر منيا الكبير فت
وثالثيف ألفًا عمى جسرىا إلى مدة ثالثة أياـ سبعوف ألؼ نفس ويقتض اثنتػي عشػرة ألػؼ بكػر 

 (.وترى مال دجمة محمرًا مف الدـ ومف نتف األجساد
الظػػاىر أف ىػػذه المصػػائب قػػد وقعػػت عمػػى عيػػد التتػػر أو ريػػرىـ وعمػػى كػػؿ حػػاؿ لعػػّؿ ىػػذه مػػف 

ناىا في خراب بدداد والخوؼ الدائـ الذي مّر ذكرىما وقد عمى أشّدىا عمػى يػد الحوادث التي ذكر 
 .األمريكاف وجالوزة صداـ بعد اليجـو عمى الكويت

وذكر أيءًا أنو في األربعينات أمر عزيز الحاج الممحد يرمي الناس وقتميـ فقتؿ مقتمة عظيمػة 
 :عمى جسر بدداد والوزير كاف صاله جبر فخرجت مظاىرة تقوؿ
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 (صاله جبر قيطانو    نوري السػػػعيد القندرة) 
 (ما صارت إبكؿ الدوؿ صاله جبر سّواىا  ا أكبر يا عرب شّباّنو كتموىو )
 :القتؿ الفظيع في اإلسكندرية -230

ويعّمر مدينة يقاؿ ليا شػبرة أو صػبرة ويمػاوف بنيػاف :)بشارة اإلسالمية عف بعض كتب العامة
ذلػؾ فيتحّركػوف فػػي األسػاطيؿ العظيمػة فيفتحػػوف سػواحؿ ريحػاف عمػػى القيػرواف فيدءػب الػػروـ 
فيجتمعوف بأسرىـ عمى نيؿ مصر ويكوف النيؿ سبعة مف اثنػي عشػر .. الجزيرتيف واإلسكندرية

حتى تفور بحيرة طبرية وتجؼ العيوف في جميع األقاليـ وتدرؽ مصػر ثالثػًا ويسػتباح مػا فييػا 
تستباح أمواليـ وتءػعؼ أحػواليـ ويمػوت كثيػر مػنيـ ويكوف أمر الخمؽ في ءالؿ مف بعد أف 

والويؿ لمف يقيـ في إقميـ مصر إذا أنػزؿ ا بػرج السػمطاف وذلػؾ فػي الربػع األخيػر مػف القػرف 
فإذا نزؿ تحرؾ بنػوا األصػفر بقػوة عظيمػة فػي األسػاطيؿ ويفتحػوف مدينػة اإلسػكندرية مػف بػيف 

أقػاـ ابػف شػاه إيػراف (..حػاف فيقتمػوف خمقػًا كثيػراً البابيف ويدخموف فييا إلى أف يبمدوا أسواؽ الري
فييا في مصر وتػزّوج بنػي السػادات وطمػب ابػف الممػؾ فػاروؽ ممػؾ مصػر السػابؽ الرجػوع إلػى 
مصر ولعّمو يطمع بالممؾ ثانية ويعمؿ الحوادث ووقعت نزاعات بعد مقتػؿ السػادات بػيف عائمتػو 

 .والمسؤوليف وا أعمـ بالمستقبؿ القريب
 :طرالم -231

تختػػتـ العالمػػات بػػأربع وعشػػريف مطػػرة يحيػػي ا األرض بعػػد موتيػػا فػػي جمػػادى :)فػػي الحػػديث
والمطػر لػـ (1)﴿اعّمموا أّف ا يحيي األرَض بعد موتيا﴾ (:تعالى)ااخرة ورجب وفييا نزؿ قولو

ف وأبدانيـ في قبورىـ وكأني أنظػر إلػييـ مقبمػيف مػ المؤمنيفتر الخالئؽ مثمو فينبت ا لحـو 
 (.قبؿ جيتو ينفءوف شعورىـ مف التراب

 (.عالمتيا أنيا تكوف في سنة كثيرة الزالزؿ والبرد(:)ع)وعف اإلماـ الباقر
 
 . 17/الحديد(1)
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 :الحرب مف صفر إلى صفر -232
فػي ( عميػو السػالـ)عف السفر الثاني مف الكتاب المبيف عف عبػد ا بػف بشػار شػريؾ الحسػيف

قػػاؿ إذا أراد ا أف يظيػػر قػػائـ آؿ محمػػد بػػدل (:)عميػػو السػػالـ)فأميػػر المػػؤمنيالرءػػاعة عػػف 
بدل اليجوـ العراقي عمى الكويػت ( صفر إلى صفر وذلؾ أواف خروج قائمنا -شير -الحرب مف

 .ىػ وداـ سنة تقريبًا حتى خرجوا وانتفض الشعب العراقي وآثاره باقية1411محـر الحراـ10مف 
 :خروج يأجوج ومأجوج -233

عػػف النػػواس بػػف سػػمعاف عػػف رسػػوؿ 1356ص2ديبػػة الكبػػرى عػػف مسػػمـ وابػػف ماجػػة تػػاري  ال
ويبعػث ا يػأجوج ومػأجوج وىػـ مػف كػؿ حػدب ينسػموف فيمػّروا أوائميػـ :))حديثًا مطػوالً (ص)ا

فػػال يجػػدوف فػػي ..ويحءػػر نبػػي ا عيسػػى وأصػػحابو.. عمػػى بحيػػرة طبريػػة فيشػػربوف مػػا فييػػا
أي ((ونتنيـ فيررػب نبػي ا عيسػى وأصػحابو إلػى ا موءع مف األرض شبر إاّل ماه زىميـ

فيرسؿ ا طيػرًا كأعنػاؽ البخػت فػتحمميـ وتطػرحيـ حيػث شػال ا ثػـ يرسػؿ ا ))في إىالكيـ
 ..((.مطرًا ال يكف منو بيت مدر وال بر فيدسؿ األرض
 ثػـ يخػرج:)قػاؿ (ع)أميػر المػؤمنيفعػف 147ص2وعف كتػاب نوائػب الػدىور فػي عالئػـ الظيػور

يػػػأجوج ومػػػأجوج وىػػػـ صػػػنفاف الصػػػنؼ األوؿ طػػػوؿ أحػػػدىـ مػػػأة ذراع وعرءػػػو سػػػبعوف ذراعػػػًا 
والصػػػنؼ الثػػػاني طػػػوؿ أحػػػدىـ ذراع وعرءػػػو ذراع يفتػػػرش بأحػػػدىـ أذنيػػػو ويمتحػػػؼ بػػػاألخرى 
فيسيحوف في األرض فال يمػروف بنيػر إاّل وشػربوه وال حبػؿ إاّل وشػربوه وال جبػؿ إاّل لحسػوه وال 

وه ثػػـ بعػػد ذلػػؾ تخػػرج دابػػة األرض ليػػا رأس كػػرأس الفيػػؿ وليػػا وبػػر وردوا عمػػى شػػط إاّل نشػػف
وصوؼ وشعر وريش مػف كػؿ لػوف ومعيػا عصػى موسػى وخػاتـ سػميماف فتنكػت وجػو المػؤمف 

 بالعصا فتجعمو أبيض وتنكت وجو الكافر بالخاتـ فتجعمو أسود ويبقى المؤمف مؤمنًا والكافر
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إيمانيػػا لػػـ تكػػف آمنػػت مػػف قبػػؿ أو كسػػبت فػػي كػػافرًا ثػػـ ترفػػع بعػػد ذلػػؾ التوبػػة ﴿ال ينفػػع نفػػس 
 158/األنعاـ.إيمانيا خيرًا﴾

﴿حتّػػى إذا فتحػػت يػػأجوج ومػػأجوج وىػػـ مػػف كػػؿ حػػدٍب ينسػػموف (:تعػػالى)ىػػذا ىػػو تأويػػؿ قولػػو
﴿فػػإذا ىػػي شاخصػػة أبصػػار  -أي فػػي قػػرب ظيػػور اإلمػػاـ الحػػؽ -(1)واقتػػرب الوعػػد الحػػؽ﴾*

 96/97/كنا ظالميف﴾األنبيال الذيف كفروا يويمنا قد كنا في رفمة مف ىذا بؿ
ثػـ يسػيروف حتػى ينتيػوا إلػى جبػؿ الخمػر :)199ص8وقد كاف مف إفسادىـ كما صحيه مسػمـ 

وىػػػػو جبػػػػؿ بيػػػػت المقػػػػدس فيقولػػػػوف لقػػػػد قتمنػػػػا أىػػػػؿ األرض فمنقتػػػػؿ أىػػػػؿ السػػػػمال فيرمػػػػوف 
ويػػأجوج :)قػػاؿ(ع)أميػػر المػػؤمنيفوفػػي كتػػاب الفتوحػػات المكيػػة البػػف العربػػي عػػف ..(بنشػػابيـ
 (.وج تفانوا وقالوا يا بحار الدـ ىيجيومأج
 :وىدية وبيع أعءائيـ المؤمنيفقتؿ  -234

سيذّؿ أولياله في ريبتو ويتيادوف رؤوسيـ كما تتيادى رؤوس التػرؾ (:)ع)عف اإلماـ الصادؽ
والػػديمـ فيقتمػػوف ويحرقػػوف ويكونػػوف خػػائفيف مرعػػوبيف وجمػػيف تصػػبغ األرض بػػدمائيـ ويفشػػو 

 (.يـ أولئؾ أوليائي حقاً الويؿ والرنيف في نسائ
وبيعيػػا عمػػى مستشػػفيات  المػػؤمنيفمػػف أظيػػر أنػػواع التعػػذيب فػػي سػػجوف العػػراؽ قمػػع عيػػوف 

أمريكا وبريطانيا وريرىما وكذا بقية األعءال ومنيا الرأس فيبيعيا لمعمػؿ الطبػي مشػيور كثيػرًا 
 .أال لعف ا صداـ وجالوزتو

 :مس  بعض الناس قردة وخنازير -235
 (.2)﴾.. ﴿ لنذيقّنيـ عذاَب الخزِي في الحياة الّدنيا(تعالى)قولو في تفسير

فقػػاؿ أي خػػزي أخػػزي يػػا أبػػا بصػػير مػػف أف يكػػوف الرجػػاؿ فػػي بيتػػو (:)ع)عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ
وأصحابو وعمى إخوانو وسط عيالو إذ شػّؽ أىمػو الجيػوب عميػو وصػرخوا،فيقوؿ النػاس مػا ىػذا 

 (.فيقاؿ مس  فالف الساعة
         

 . 97-96/األنبيال (1)
 .   16/فصمت( 2)
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 .((تكوف في أمّتي فزعة فتصير الناس إلى عممائيـ فإذا بيـ قردة وخنازير(:))ص)عف النبيو 
ليبيػػتّف قػػـو مػػف ىػػذه األمػػة عمػػػى طعػػاـ وشػػراب وليػػو يصػػبحوف وقػػد مسػػخوا قػػػردة :))وعنػػو

 ((.وخنازير،والذي بعثني بالحؽ ليخسفّف بيـ ويمسخيـ
ىذه األمة خسؼ وقذؼ في متخذي القينات وشاربي الخمور بينما ىػـ فػي شػراب ويكوف في ))

 ..((.وخمر وءرب معازؼ
حصػػػػػػؿ المسػػػػػػ  فػػػػػػي بعػػػػػػض دوؿ الخمػػػػػػيهلل إلػػػػػػى خػػػػػػروؼ وىػػػػػػو رجػػػػػػؿ اسػػػػػػتيزأ باإلمػػػػػػاـ 

ومجالسو،ومس  شخص فػي حمػب إلػى كمػب وىػو الػذي أحػرؽ وليدتػو ألنيػا ولػدت (ع)الحسيف
ىذا الزماف مف ىذا القبيؿ وستكثر في القريب العاجػؿ  بنتًا وكاف يطمب ذكرًا وقصص عديدة في

 .حتى يصدؽ األربيال المكذبوف(ع)كعالمة صريحة عمى ظيور اإلماـ
 :ارتفاع القرآف مف بيف الناس إلى السمال -236

ال تقػوـ (:))ص)عػف النبػي 3فصػؿ6عف المنتخػب العمػاؿ ج231/ص1عف كتاب نوائب الدىور 
 .((جال الساعة حتى يرجع القرآف مف حيث

إّف أوؿ مػا تفقػدوف مػف ديػنكـ األمانػة وآخػر مػا يبقػى (:))ص)نوائب الػدىور عنػو241وفي ص
ّف ىذا القرآف الذي بيف أظيركـ يوشؾ أف يرفع قالوا وكيػؼ  الصالة وسيصّمي قـو ال ديف ليـ واا
يرفع وقد أثبتػو ا فػي قموبنػا وأثبتنػاه فػي مصػاحفنا قػاؿ يسػري عميػو فػي ليمػة فيػذىب مػا فػي 

﴿ولػػػئف شػػػئنا لنػػػُذىبفَّ بالػػػذي أوحينػػػا : ثػػػـ قػػػرأ عبػػػد ا((قمػػػوبكـ ويػػػذىب مػػػا فػػػي مصػػػاحفكـ
 (.    1)﴾..إليؾ
 
 .86/اإلسرال(1)
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 .ويحتمؿ القيامة الكبرى(ع)يحتمؿ ىذا قبؿ الساعة الصدرى وىي ظيور الحجة
 (:جيش المسمميف في دمشؽ()ع)ست خصاؿ قبؿ الحّجة -237

 .ي عناويف أخرى ولكف ال بيذا السند وال ىذا الحديثىذه الخصاؿ قد ذكر بعءيا ف
أعػدد يػا عػوؼ سػتًا (:))ص)عػف النبػي45ص6عف مسػند احمػد ج246ص1عف نوائب الدىور 

يحتمػؿ فتحػو عمػى عيػد الخمفػال ((والثانية فته بػيف المقػدس... بيف يدي الساعة أوليّف موتي
أي مػرض ((ـ مثػؿ قعػاص الدػنـوالثالثة موتاف يكوف في أمتػي يأخػذى())ع)أو فتحو قبؿ الحجة

والرابعة فتنة تكوف في أمتي وعظميا،والخامسة يفيض الماؿ فيكـ حتى أف الرجؿ ليعطػي ))عاـ
يحتمػػؿ الييػػود أو ((المائػػة دينػػار فيسخطيا،والسادسػػة ىدنػػة تكػػوف بيػػنكـ وبػػيف بنػػي األصػػفر

ومػػػا :فيسػػػيروف إلػػػيكـ عمػػػى ثمػػػانيف رايػػػة قمػػػت))األمريكػػػاف وحمفاؤىػػػا وقػػػد حصػػػمت كالىمػػػا
الرايػػة تحػػت كػػؿ رايػػة اثنػػي عشػػر ألفػػًا فسػػطاط مػػف المسػػمميف فػػي أرض يقػػاؿ ليػػا :الدايػػة؟قاؿ

 ((.الدوطة في مدينة يقاؿ ليا دمشؽ
 :الصنؼ العاشر،رؤى وأحالـ -238

الشػي  حسػيف بػف روح (ع)نقؿ بعض الثقات أنيـ لما جّددوا بنال مسػجد وحػـر نائػب اإلمػاـ -آ
شػػوا قبػػره ليؤكػػدوا موقػػع قبػػره الشػػريؼ فيحسػػنوا بنػػاله بػػالموقع ،نب(رءػػواف ا عميػػو)النػػوبختي

ذا بيـ يسػمعونو رافعػًا رأسػو  كمػا قيػؿ أو بػاؽ عمػى  -المؤكد حتى وصموا إلى البدف المقّدس واا
،فقػػالوا بانبيػػار وتعّجػػب ال لػػـ يظيػػر (عميػػو السػػالـ)قػػائاًل ىػػؿ ظيػػر اإلمػػاـ الحجػػة -اإلنطػػراح

 .باإلماـ،فصاح بيـ رّدوا عمّي الترا
ذكر عف المقّدس الزاىد الشي  حسيف عواد المبناني أنو كاف يقوؿ لجماعتو سوؼ  -ب

 تختمفوف بينكـ حتى يقتؿ بعءكـ بعءًا ثـ اصبروا قميالً 
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ولكنػػي أنػػا ال أدركػػو (ع)المنتظػػر اإلمػػاـ الميػػديبسػػنوات ال تتجػػاوز عػػدد األصػػابع ثػػـ يظيػػر 
 .ـ1982وصحيه فإنو قد توفي سنة 

قػػد رأت فػػي مناميػػا كأنيػػا فتحػػت شػػباؾ الدرفػػة المطمػػة عمػػى (تعػػالى)ا أف أمػػي رحميػػا -ج
الطريػػػػؽ فػػػػرأت جيشػػػػًا منتظمػػػػًا عمػػػػى مػػػػّد البصػػػػر مػػػػدّججيف بالسػػػػالح وعمػػػػى رأسػػػػيـ اإلمػػػػاـ 

نادي عميًا مظير )فأخذتيا الرعدة وأخذت تنادي(عجؿ ا تعالى فرجو()ع)ابف الحسف(ع)الحجة
ىػـ ورػـ سػينجمي بربوبيتػؾ يػا ا بنبوتػؾ يػا محمػد  العجائب مندوب فػي الشػدات والنوائػب كػؿ

بواليتػػؾ يػػا عمػػي يػػا عمػػي وتكػػرر الصػػالة عمػػى محمػػد وآؿ محمػػد،فجالىا أحػػدىـ يطمػػب أوالدىػػا 
لمجيػػاد فأخرجتنػػا ونحػػػف آنػػذاؾ أطفػػػاؿ وألبسػػونا السػػيوؼ فػػػي طولنػػا فأيقظيػػػا أبػػي لصػػػياحيا 

رءػػواف ا )و دأبػػو طػػوؿ حياتػػووحركتيػػا وكػػاف ىػػو متيقظػػًا عنػػد  الفجػػر لصػػالة الميػػؿ كمػػا ىػػ
 (.عميو

فسأليا عف حركتيا وءجيجيا فأخبرتو بالحمـ فخّر ساجدًا دامع العيف شاكرًا ا ثـ أخبرىا بػأف 
عامػًا وسػيد إسػماعيؿ سػت سػنيف وأنػا 14أوالدىا سيد محمد جواد كاف يبمػغ مػف العمػر حػوالي 

يف سػػوؼ يػػدركوف ظيػػور سػػنت( السػػيد حسػػيف)محمػػد عمػػي أربػػع سػػنوات وأخػػي األصػػدر منػػي 
ويكونوف مف أنصاره ىذا ونحف ال زلنا عمى اإليماف ننتظر ظيور اإلماـ لنحصؿ عمػى (ع)اإلماـ

قػد ربينػا مػف أبػويف صػالحيف وقػد أحسػنا تربيتنػا والحمػد  ( تعالى)شرؼ نصرتو إف شال ا 
 :كما قاؿ الشاعر

 حّب الوصي ورذتنيو بالمبف   ال عذب ا أمي أنيا شربت 
 فصرت مف ذي وذا أىوى أبا   وكاف لي والد بيوى أبا الحسف
وجزاىػػا عّنػػا بػػأعمى درجػػات المخمصػػيف (رحمػػة ا عمييػػا)1980حتػػى توفػػت الوالػػدة فػػي سػػنة 

ـ،وكػاف حمميػا فػي سػنة 1950المجاىديف،وكاف قػد تػوفي الوالػد قبميػا بثالثػيف عامػًا فػي سػنة 
 .ـ1949

كنت في بدداد فأصابني الدـ واليـ لكثرة ما رأيػت مػف وفي ليمة مف الميالي  1963في سنة  -د
 تدّير أحواؿ المسمميف وكثرة ما حصؿ في تمؾ السنيف وىو
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وجماعػة مراجػع الػديف عمػى يػد الشػاه،وذلؾ (قػّدس سػّره)يـو انتشر خبر اعتقاؿ اإلماـ الخمينػي
انتشػر الفسػاد في عيد عبد الكريـ قاسػـ بالعراؽ،حيػث أكثػر مػف الكبارييػات والحػدائؽ العامػة و 

فأصابني الحزف وأجيشت بالبكال وناديت مكررًا متى ظيورؾ يا موالي يػا صػاحب الزمػاف حتػى 
ذ بػي قػد حممػت ورأيػت اإلمػاـ الحجػة مبتسػمًا (ع)نمػت جائعػًا متعبػًا حزينػًا منيكػًا فػي التفكيػر واا

 .وىو يشير إلّي بأصابعو الكريمة إشارة صبرًا صبرا
رأى فػػي الحمػػـ نفسػػو واقفػػًا فػػي سػػاحة عظيمػػة كبيػػرة مممػػولة  بأنػػو:نقػػؿ لػػي أحػػد العممػػال -ىػػػ

ذ بػو يػرى األوسػاخ قػد انزاحػت فجػأة وتصػبه  باألوساخ والعفونة فتألـ كثيرًا ليذا الحاؿ وبرىة واا
السػػاحة بأحسػػف النظافػػة والجمػػاؿ وينصػػب فػػي وسػػطيا منبػػر رفيػػع وحءػػر اإلمامػػاف عمػػي بػػف 

فتوّجػو السػيد إلػى اإلمػاـ اليػادي (ا عمييمػاصموات )محمد اليادي والحسف بف عمي العسكري
 .قائاًل يا سيدي ىؿ نحف سنشـ رائحة الَفَرج فأجابو اإلماماف إّف الَفَرج قريب وكرّر ذلؾ

ويكّرر ( يا ال إلو إاّل أنت سبّوح قّدوس:)المنبر وأخذ يدعو قائالً (ع)ثـ صعد اإلماـ اليادي
 (.ي اليوالوتكّرر معو السمال واألرض والناس والّطير ف

قءية مرعبة وقعت في مقبرة مجاورة لمسجد مجيبر الكبير في البصرة العراقية بعػد منطقػة  -و
تمػػوز وذلػػؾ أّف شػػركة أجنبيػػة كانػػت مكمفػػة بحفػػر مجػػاري لمبمػػدة فعثػػروا عمػػى قبػػر قػػديـ ميػػدـ 

ذا بػو يقػـو قائمػاً  صػائحًا  فنبشوه فوجدوا الميت فيو مطروحًا طريًا وكأنػو مّيػت ليومػو فحّركػوه واا
ىؿ يظير الحّجة؟ ففػّر العمػاؿ اليابػانيوف والعراقيػوف مرعػوبيف حتػى سػقط ثانيػًا وبقػي مطروحػًا 
مػػدة حتػػى رجػػع إليػػو جماعػػة وأعػػادوا دفنػػو وجعمػػوا لػػو ءػػريحًا تيػػدى إليػػو النػػذور وتظيػػر منػػو 

 .الكرامات
 :الصنؼ الحادي عشر -239

 :حسابات الحروؼ األبجدية وداللتيا عمى توقيت الظيور
نمػا أورد  إنني ال أزعـ العمـ بوقت ظيور اإلماـ مػف خػالؿ الحسػابات ألرقػاـ الحػروؼ العربيػة واا
ذلػػؾ كبقيػػة العالمػػات إنمػػا ىػػو لمجػػرد االحتمػػاؿ ريػػر المعتمػػد وبالتػػالي فػػإّف عمػػـ ذلػػؾ إجمػػااًل 

 .فإّنو عاّلـ الديوب(سبحانو)وتفصياًل عند ا
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عػػػف وقػػػت ظيػػػور اإلمػػػاـ (ع)مػػػاـ الصػػػادؽسػػػأؿ المفءػػػؿ بػػػف عمػػػر اإل:وقػػػد ورد فػػػي الحػػػديث
حاشا ا أف يوقت لو وقتًا يعممو شيعتنا وكؿ مػف وقػت وقتػًا فيػو كػّذاب وكػذب :فقاؿ(ع)الحّجة

 (.الوّقاتوف ألّف مف يوقت لو وقتًا فقد شارؾ ا في عممو المختّص بو
قاميا وأر (أبجد ىوز حطي كممف سعفص قرشت ثخذ ءظغ)إف الحروؼ األبجدية والتي يجمعيا

 :ىكذا
 ا ب ج د ىػ و ز ح ط ي

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 ؾ ؿ ـ ف س ع ؼ ص ؽ ر

200 100 90 80 70 60 50 40 30 20 

   ش ت ث خ ذ ض ظ غ

1000 900 800 700 600 500 400 300   

ستفرؽ أمتي إلى ثالث وسبعيف فرقة منيا فرقة ناجية والباقوف (:))ص)قاؿ رسوؿ االتطبيؽ 
 ((.رفي النا

 الفرقة الناجية= الشيعة ناجية  -أ
416  =416 
 المنتظر حي= ﴿إذا جال نصر ا والفته﴾  -ب

707+407+525  =1639 =1621+18  =1639 
شػيعتنا الفئػة الناجيػة والفرقػة الزاكيػة :)قػاؿ (ع)أمير المػؤمنيفعف  165ص2في إلزاـ الناصب 

سػيفجر ليػـ ينػابيع الحيػواف بعػد لظػى مجمػع  صاروا لنا ردلًا وصػونًا وعمػى الظممػة إلبػًا وعونػاً 
 .النيريف لتماـ الروءة والطواسيف مف السنيف 

 ىػ    1435= لظى مجمع النيريف  -ج
931+153+351 
 الروءة + ط س + ط س ـ + ط س ـ:الطواسيف ثالث سور -د

 تحسب باليجرية 1429= 1042+ 109+109+69
 ينابيع الحيواف لظى النيريف  -ىػ

 .وىو بعيد1531=  931+351+ 106+ 143
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ذا حسبنا الروءة بالتال ال باليال تكوف ىكذا  -و  الروءة+ طسـ ص= واا
 ـ قد مءت ينابيع الحيواف 1973= 249+ 1724= 1437+ 287
يمّيد األرض ويحيي الّسنة والفرض سيكوف ذلؾ بعد األلؼ ومائة وأربع (:)ع)وقاؿ اإلماـ -ز

 (.ةوثمانيف مف زماف الفترة بعد اليجر 
وىورير بعيد ولو 1439= 1184+255وىي سنة (ع)فمو اعتبرنا الفترة ىي ميالد اإلماـ الحجة

 .ىػ وا أعمـ1426سنة تبّيف أنو في سنة 1300حسبنا المدة مف البعثة 
 ﴾ونريد أف نمّف عمى الذيف استُءعفوا﴿(:تعالى)قولو -ح

 ريبتو1417= 1417
 329ى التي بدأت في مقدار الديبة الكبر = راب وعاد : قولؾ -ط

 ىػ 1413=329+ 1084=  81+ 1003
سػػنة ابتػدال إمامػػة  260إذا اعتبرنػا الػػرال مكػّررًا بزيػادة 1158= بسػـ ا الػرحمف الػػرحيـ  -ي

 ىػ 1418( = ع)الحجة
أنػزؿ﴿ألـ ( تعػالى)إّف فػي حػروؼ القػرآف لعممػًا جمػًا إّف ا(:)ع)عف الباقر52في البحار ج -ؾ

حتى ظير نوره وثبتت كممتو وولد يـو ولد وقػد مءػى مػف األلػؼ (ص)محمدفقاـ  ذلؾ الكتاب﴾
أي مػػػػػف نػػػػػزوؿ آدـ إلػػػػػى األرض ومعمػػػػػـو أّف مػػػػػيالد (السػػػػػابع مائػػػػػة سػػػػػنة وثػػػػػالث سػػػػػنيف

 .سنة قمرية53شمسية مف الميالد أي قبؿ اليجرة بػ570كاف في (ص)الرسوؿ
/ صػػفر/28ادؼ ـ المصػػ632شمسػػية لممػػيالد وتػػوفي فػػي 622/تمػػوز /16وكانػػت اليجػػرة فػػي 

ىػػػ فمػػو حسػػبنا حػػروؼ القػػرآف المقطعػػة فػػي أوائػػؿ السػػور مػػف ريػػر تكػػرار والتػػي تجتمػػع 11
 والحروؼ ىي المر حمعسؽ كييعص طس 693= صراط عميِّ حؽ نمسكو :بعبارة

سػػػنة بعػػػد وفاتػػػو أي بعػػػد قتػػػؿ 61فالمقصػػػود فػػػي ظيػػػور نػػػور النبػػػي وانتشػػػار اإلسػػػالـ ىػػػو 
 .بعشر سنيف(ع)الحسيف
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أي فػي القػرآف الكػريـ ولعمػو يعنػي الحػروؼ (وتبيانو في الحروؼ المقطعة:)أيءاً (ع)وقاؿ الباقر
أبجد ىػوز حطػي كممػف سػعفص قرشػت )العربية كميا فإنيا لو حسبت بالرقـ الكبير أنتجت ىكذا

 .وتفصؿ إلى ىكذا(ثخذ ءظغ
ل ألؼ بال جيـ داؿ ىال واو زاي حال طال يال كاؼ الـ ميـ نػوف سػيف عػيف فػال صػاد قػاؼ را

 شيف تال ثال خال ذاؿ ءاد ظال ريف ىمزة
1240/1835/2767/462  =7158 
 .يعني مف رير تكرار ألصؿ الحرؼ وا أعمـ(إذا عددتيا مف رير تكرار:)وقاؿ
سػػنة فمػػو 71فػػي ألػػـ وىػػي مجممػػة (ع)ثػػـ كػػاف بػػدل خػػروج الحسػػيف(:عميػػو السػػالـ)وقػػاؿ -ؿ

وقبػؿ قيامػو (ع)مقدار عمػر الحسػيفمف اليجرة وىي 58= فيي (ص)عددناىا مف بعثة الرسوؿ
 .ىػ61ىػ وقتؿ في الشير األوؿ مف سنة 60بسنتيف ألنو قاـ في سنة 

فمو حسب مف أوؿ البعثػة  161(فمما بمدت مّدتو قاـ قائـ ولد العباس عف المص(:)ع)وقاؿ -ـ
 .لميجرة148فمعناىا 

ىكذا ألػـ الػـ المػص الػر (ويقـو قائمنا عند انقءائيا بالر فافيـ ذلؾ وعد واكتمو(:)ع)وقاؿ -ف
 الر الر الر  الر 

ىػ  وىو بعيد فػإف  1458=303+1155=231+ 231+ 231+ 231+ 231+ 71+71+161
 .لميجرة وا أعمـ1440( =ص)األمر أقرب مف ذلؾ إف شال ا فمو حسبناه مف بعثة الرسوؿ

 .ميـ حال ميـ ميـ داؿ:مع تماـ المد ىكذا(ص)ولو حسبت محمد -س
لرسوؿ + 1035= يـ يال ميـ حال ألؼ ألؼ ميـ يال ميـ  ميـ يال ميـ داؿ ألؼ الـ ثـ ىكذا م

 2018ىػ ويقابمو بالتاري  الميالدي1428= 393(ص)ا
 (.1)﴿ أّمف يجيب المءطّر إذا دعاه﴾(:تعالى)قولو -ع

 ـ2018= 782+ 1080+ 131+25
 
 .62/النمؿ( 1)
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 كذلؾو 2039(= 1)﴿وأشرقت األرض﴾(:تعالى)قولو -ؼ
 .(2)﴿وقاتموىـ حتى ال تكوف فتنة﴾(:تعالى)قولو -ص
588+916+535 =2039 
 (3)﴾أصبه مالكـ روراً  ﴿(:تعالى)قولو -ؽ

 ىػ1415= 101+107+1207
 باعتبار ماؤكـ بالواو ال باليمز

وفي عػاـ األلفػيف :)وعف كتاب وفمـ نصرا داموس الييودي الفرنسي المتنبئ بالمستقبؿ قاؿ -ر
 (.تعالى)أقوؿ إف شال ا(امة ألنو يكوف قد ظير القديس العربي الكبيريحتفؿ الكوف ع

 :الصنؼ الثاني عشر
 :أمور حصمت ولـ نجد األحاديث فييا

 :ولعميا قد ءاعت أو حرقت وأررقت وىو واقع كثير منيا
ظيػور أطبػاؽ نازلػة مػػف أعػالي الجػو تػػدور ثػـ تختفػي مػػرات كثيػرة متفاوتػة ال تسػػتطيع  -240

لحوقيا ظير ذلؾ في عدة مف البمداف كما حصؿ ذلػؾ فػي االتحػاد السػوفييتي وأمريكػا الطائرات 
 .وبعض دوؿ العالـ

مطرت السمال دمًا فػي الينػد وقػد حّمػؿ األطبػال ذلػؾ الػدـ فوجػدوه دـ إنسػاف ظيػر ذلػؾ   -241
 .ـ1990في أوؿ عاـ 

بػالخط األحمػر  (( عمػيٍ ))ظير في كربالل المقدسة في السمال في وقت الدروب مكتػوب -242
 (.ع)ـ ولـ يره إاّل المصموف في صحف الحسيف1970وذلؾ في سنة 

 
 .69/الزمر(  1)
 .193/البقرة( 2)
 .30/الممؾ( 3)
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ظيػػر فػػي السػػوفيت أخشػػاب منخػػورة كتػػب فييػػا وقػػرئ ذلػػؾ المكتػػوب بالمدػػات القديمػػة  -243
الحسػيف أف ينّجيػو مػف فوجده تّوسؿ نوح رّبو باألسمال الخمسة محمد وعمي وفاطمة والحسف و 

 .القوـ الظالميف وترسو سفينتو بسالـ
 .جسر يمّد بيف مصر والحجاز وااف ىو بقيد اإلنشال -244
المعمػؽ والزاويػة والجميوريػة :إنشال سبعة جسور في بدداد وااف أصبحت ثمانيػة وىػي -245

 .والنصر والشيدال والصرافية واألئمة وسبع أبكار
 :عالماتالصنؼ الثالث عشر مف ال

 .أمور مشيورة ولـ أرىا بالنصوص فيي بحاجة عمى تحصيؿ مصادر إلثباتيا -246
 (.ستدرؽ سفف أعدائنا في الخميهلل(:)ع)قوؿ أحد األئمة -أ
 .تفته البصرة تحت راية رجؿ كوسهلل يقتؿ بيف الطموعيف -ب
 .إف باني الجسريف البحريف والجزيرة أوؿ مف يقتؿ عميو -ج
متػػى تكػػوف رجعتػػؾ إلػػى األرض لتنقػػذ البشػػرية مػػف الءػػالؿ :سػػئؿ أنػػو(ع)نقػػؿ عػػف عيسػػى -د

 .وفسرت بأف رجعتي تكوف بعد األلؼ وقبؿ األلفيف(تؤّلؼ و ال تتأّلفاف:) فقاؿ
يكػوف فػي النصػؼ األخيػر مػف القػرف فيػذه روايػات مشػيورة (ع)ومثميا رواية أّف ظيور الحجة

 .ولكف لـ أرىا في الكتب المعتمدة
 :الصنؼ الرابع عشر

 لعالمات التي تكوف بعد الحجة وقبؿ القيامةا
وىػي كثيػرة وفييػا بحػػث طويػؿ ولكػف الكتػاب ريػػر مخػتص بمػا بعػد الظيػػور فنقتصػر عمػى ىػػذا 

 :الخبر وا المؤيد لمصواب
ثـ بعػد ذلػؾ تخػرج داّبػة مػف (:)ع)عف أمير المؤمنيف 148ص1عف كتاب نوائب الدىور -247

صوؼ وشعر وريش مف كؿ لوف ومعيا عصى موسػى األرض ليا رأس كرأس الفيؿ وليا وبر و 
 وخاتـ سميماف فتنكث وجو المؤمف
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بالعصا فتجعمو أبيض وتنكت وجو الكافر بالخػاتـ فتجعمػو أسػود ويبقػى المػؤمف مؤمنػًا والكػافر  
كافرًا ثـ ترفع بعد ذلؾ التوبة﴿ال ينفع نفس إيمانيا لـ تكف آمنت مف قبؿ أو كسبت في إيمانيا 

 (1.)خيرًا﴾
 :عالمات الساعة -248

نفػديؾ باابػال واألميػات  أمير المؤمنيفقاؿ الراوي فقامت إليو أشراؼ العراؽ وقالوا يا موالنا يا 
يظيػر صػائه فػي (:)عميػو السػالـ)بّيف لنا كيؼ تقـو السػاعة وأخبرنػا بػدالالتيا وعالماتيػا فقػاؿ

فػػي السػػمال فػػي السػػمال ونجػػـ فػػي السػػمال لػػو ذنػػب فػػي كػػؿ ناحيػػة المدػػرب ويظيػػر كوكبػػاف 
المشرؽ ثـ يظير خيط أبيض في وسط السمال وينزؿ مف السمال عمود مف نػور ثػـ ينخسػؼ 
القمػػر ثػػـ تطمػػع الشػػمس مػػف المدػػرب فيحػػرؽ حّرىػػا شػػجر البػػراري والجبػػاؿ ثػػـ تظيػػر نػػار مػػف 

 (.السمال فتحرؽ أعدال آؿ محمد حتى تشوى وجوىيـ وأبدانيـ
تػب فػي اليػوال والنػاس يسػمعوف صػرير القمػـ وىػو ثـ يظير كػّؼ بػال زنػد وفييػا قمػـ يك -249
فتخػرج يؤمئػذ الشػمس ( 2)﴿ واقترب الوعد الحؽ فإذا ىي شاخصة أبصار الػذيف كفػروا﴾:يقوؿ

والقمر وىما منكسفتا النور فتأخذ الناس صيحة والتاجر في بيعو والمسػافر فػي متاعػو والثػوب 
ذا كػػاف الرجػػؿ ال(نسػػجيا)فػػي مسػػّداتو والمػػرأة فػػي رزليػػا مقمػػة بيػػده فػػال يقػػدر أكميػػا ويطمعػػاف واا

وىمػا يقػوالف (تعػالى)خوفػًا مػف ا(زالزؿ)الشمس والقمر وىما أسودا المػوف وقػد وقعػا فػي زواؿ
إلينا وخالقنا وسّيدنا ال تعّذبنا بعذاب عبادؾ المشركيف وأنت تعمـ طاعتنا والجيػد فينػا وسػرعتنا 

قتما ولكػف قءػيت فػي نفسػي أف أُبػِدؤ ﴿ صػد(:تعػالى)قػاؿ ا.لمءي أمرؾ وأنػت عػالـ الديػوب
ني خمقتكمػا  مػف نػور عزتػي فيرجعػاف إليػو فيبػرؽ كػؿ واحػد منيمػا برقػة تكػاد تخطػؼ  وأعيد واا
األبصار ويختمطاف بنور العرش فينف  فػي الصور﴿فصػعؽ مػف فػي السػموات ومػف فػي األرض 

 إالّ 
 
 .158/األنعاـ( 1)
 .68/الزمر(2)
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نا إليو راجعوف(1)نف  فيو أخرى فإذا ىـ قياـ ينظروف﴾ ﴿ثـ ي(تعالى)ما شال ا﴾  .فإنا  واا
 العالمات المنظومة:الصنؼ الخامس عشر

قػد نظػـ بعػض العممػال األفاءػؿ :513ص3خالصػة العالمػات عػف كتػاب بيػاف األئمػة ج -250
،وقػػػػد رمػػػػزوا وأشػػػػاروا إلػػػػى بعػػػػض العالئػػػػـ فػػػػي الشػػػػعر (ع)القػػػػائـكثيػػػػرًا مػػػػف عالئػػػػـ اإلمػػػػاـ 

والفارسي،لئال يطّمع عميو كؿ أحد إاّل أىؿ العمـ،ممف لو رربة فػي ىػذا الباب،وقػد أكثػروا العربي،
فمف ذلػؾ مػا ذكػر فػي كتػاب المنتخػب النفػيس فػي عمػوـ .في النظـ إاّل أننا اقتصرنا عمى بعءو

 :168قاؿ في صفحة (ع)النبي إدريس
 في رابػع القرف الذي لـ يحمدِ    مف بعد تسع وأربعيف لػيجرة -أ

 كػاف  طػعامًا  لحميا لػمػمعتدِ       النمسا تحيا حياة بعد ما
 مػف السنيف مػءت بدير تػأكدِ    وتناؿ أرجاعًا إذا ما خمسة
 يػوناف ءرب ثػـ حبؿ أسػودِ         رومانيا بمدار تحرؽ نفسيا
 الػنػار في أطػرافيا   تتػػوقػّػدِ              فحياتيا تنػمو وترجع آخراً 

 يا ويؿ داخميا عدّو  مػعػتػػػدِ   خمسيف خوفي محوىا في سابع ال
 بيف العوالـ صفػر الػػػيػػػػػػػدِ    تركية آف األواف وقد ردت

 مف بعد مري  إلى نجـ الجػدي   ىييات ىييات ارتباط مموكيا
 الكاس())في نسخة)وكذا ارتباط الناس

 لـ ينؿ حتمًا لخمسيف مف أربعيف قد بدي
 شمس مءيئة مف أربعيف وأزيدِ    ر نورهوالكوف في اإلسالـ يظي

 و ليا فػسػػاد   داخؿ    مػتمػّردِ    ىند وصيف قد يقوـ مقاليا
 بفسادىـ  حػتى يذوب   الجمػمػدِ    عجـ وأفداف ليكثر بطشيـ

 ويؿ  تبور  وعند  ستيف أبػتػدي   وتقـو بالعجـ الحروب وتنتيي
 
 .68/الزمر( 1) 



 191 

 وكذاؾ سمطتيا تػدـو ألحمػدِ    سوداف مصر ممكيا لـ ينظؼ 
 ءيؽ وشدة بؿ جميع تػنػكػدِ    في الكوف ىذا ثـ خمس بعده 

 في الدولة العػظمى لسبعة شددِ     البرتداؿ فقد توقّد نارىا 
 بعػد العمو إلػى  مثاوي  الفػرقػدِ    إف اءمحاؿ  مع وباؿ دائـ 
 في خامس الخمسيف  وىي تبددِ    وكذلؾ الدنيمارؾ يمـز أف ترى
 بعد  اءمحاؿ ممكيا   يػتػرددِ    بمجيكا تحيا في الشعوب مؤخراً 
 شأف عظيـ  يا لػػػو مػف مػوردِ    شاـ ومكة مع فمسطيف ليا 
 عدت مف األعواـ ليست تيتدي   تتخالؼ األقواـ فييا بءعة
 يدنو بيا البطؿ اليماـ  األوحد   بددادنا وكذا العراؽ وريره

 بالػشػاـ قػـو خػائنوف  وحػّسد   بالشاـ ممؾ قد يموح وينجمي
 أثر  اإلبػال  وطالػب  لػـ  يػردد   أقواـ موسى قد ترـو مناجحاً 
 ومػػػبرج ومػيػػػػػػرج  ومػوّرد   وتجوؿ بيف معصفر ومدثر
 وتػقػـو نػػػػػػار سعػيرىػا تتوقد   يا قوـ أمر قد يحؽ لعشرة

 ذا اقػتػديبؤسًا كما قاؿ اإللػػػو ك   شمويؿ يا حزقيؿ يا شمعوف
 حػمػػب وطرسوس  وأـ مػخػمػد   بّشر مموؾ الشاـ ثـ عراقيا
 مف بعد عشر نػػارىػػا لـ تخمػد   تتخالؼ األقواـ فييا بءعة
 والدولة العظمػى تدـو وتيتػدي   مف بعدىا قوـ الكماؿ توافقوا
 مف  بعػدىػا حرب يفور  ويزبػد   وتعيش لمسبعيف أحسف حالة

 رػػرر الزماف البائس المتعّود   أّرخوحتى يتـ القرف رابع 
 حتى  يػذوب لو الحديد  األصػمػد   ممؾ يدـو عمى المموؾ مقامو
 فػي  القرف شػّب ناسػؾ متػولػػد   ولدولة اإلسالـ تنمو خامس 
 أسباطو بالشاـ  ظػممػًا تُػػطػػرد   ممؾ الحجاز لو مقاـ شام 
 بكػؿ  توعدأرثوذكس مخمفيـ    التيف كاثوليكي رومي بعده
 تعمو عمى األقواـ حتى تػدػتػػدي   الروح تفنى والطبيعة تنتشي
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 بنيانػػػو نحػو الػفػسػاد مػّقػيػد   أرض ليا زحؿ وأمر واصب 
 في حادي السبعيف قدح المزند    ىند ورـو ثـ أمر رالب 

 ودمػًا تػسػيؿ وءجة المتجػرد   يا قـو سمـ لمسميـ سالمة 
 ءربًا وحربًا فػعػميػا لػـ يػحػمػد   منازؿ إف الدروز ليـ شنيع 

 أحواؿ  حػاؿ  بػالػفػػنػا   تػتػزود   يأتي الشرار كذا المييب ليا معًا 
 وقػصػور عالػيػة وحػور  أرػيػد   ال تطمب األدياف بؿ لتجارة 
 وتػمػّونا طػمػب الػظػالـ األسػود   وكذا البداوة قد تزيد حءارة 
 صنعا محاصد بالحروب ستحصد   دىا يا ويؿ يمف مف جنوب بال

 يصفوا الػزماف وجمػعػنا يػتػوّحد   في سادس الخمسيف قرف رابعٍ 
 ويطبقوا  ممػػكػًا جػػديػػدًا أمػجػد   أىؿ الكميـ يروف حااًل باقيًا 
 ومطالب عػػنػد الػعػػمػوـ مػقػمػد   وتساعد القـو الكراـ مراكزًا 

 أما اليػالؿ فػػقػد بقي صفر الػيػد   إف الّصميب لو السعادة والينا 
 وكػػذا  مطالػبػو  لػػنػػا    تػتػأّكػد   البػد مػف نػيػؿ اليػالؿ مػنالػو 
 وكػػذا  لستػيػف  لػػنػػا   تػتػأّيػد   في ثامف الخمسيف ثـ لتاسع 
 شاب الدراب مف الءالؿ األسود   رشى صداىا ياليا مف وقعة 

 خػػػػيػر وأنعػاـ  وعػيػش  أررػػد   في قرف خامس عشر قد أممتيا 
 نصؼ الخالئؽ قد تموت فترتدي   في حادي العشريف موت فجيئة 

 سبػعػوف  عامػًا  راحة  وتػمػيػد   مف بعدىا عيش رريدًا نور 
*** 

 ذي سػيػرة سديػدٍة  ُمسددة   فيالو مف قاتؿ ما أجوده  -ب
 وواسع الصدر وفيو  شامة   حسر الذراعيف بو عالمة 
 واحكـ  لػو بالزوج في  األياـ   وحكمو بالفرد في األعواـ 
َـّ قػاؼ   في طػوؿ مػدة كّمػيا اعتساؼ   وبػعػد بػا يػال وثػػ
 والعيف لـ يبؽ ليا مف معتسؼ   وبعػد شيف ثػـ الـ وألػؼ 
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 ويػحػكػـ األسرار كػّرتػيػف   ويقػاتػؿ اإلفػرنهلل يػال سػيػف 
 صيّرت الشاـ ليا طّرًا وطف    ثػـ يػمي عػيػف وداؿ وفػتػف

 مػحػالفػػػًا مخالفػػًا وقاءيػػػاً    والّطال في الشيبا يراىا عاصياً 
 ومػعػو جػػمٌع   مػف األنػػػػاـ   وينزؿ الػحػرب بػأرض الػشػاـ 
 ما نا ليا مػف صػعبة الوبػال   واحػّر قمبي لعػمى الػشػيػبػال 
ّف يبػقػػى بيا سػروراً ىذا    ومف يعػش حػقػًا يػرى أمػورًا   واا
 والبحػر إرراؽ بكػؿِّ  ثػدػػر   والػنيػؿ ال شػّؾ خراب مػصػػر 
 مموكنا قد جمعت لشػػػػمػػال   ولػيػس فػي ىذا نػظاـ  إاّل 
ّف ترد صػفػات كػؿ واحػد   فذاؾ في الجفر الكبير واجػد   واا
 ءؼوقْؿ منيا إّف بػػػػدا أْف ي   وبيف أبناِل الػحػروؼ خػمػؼ 
 والقصػد إظيار الذي فيو كمف   وكـ حروب وخالؼ وفتف 
 فيػو الػذي مظيػر لمّسػػػرائر    والحمػد لػمَّو العػمّي القػادر 

 والشػكر لمَّػو تعػػالى  وكفػػػػى   والممؾ لمَّػػػو العظيـ ذي الوفا 
 عمى النبي المصطفػػػػى وااؿِ    ثـ الصالة والسالـ العػالي 

*** 
 وجاه وعػزِّ والمموؾ المكاـر   ريحاف وعمر مينا فروح و  -ج

 سميـ ثناه في شماخ الجماجـ   ننبيػػؾ عف عثماف آؿ  شماخة 
 باّف لػػيػا ممكا مبيد المعاصػـ   أتػػى عػػػف ولػّي ا فييا تواتر 
 عميو لوال النصر بالنصر قائـ   يكوف لػػو وقت بوقت مػف آخر 
 يميكـ زماف النحؿ قؿ لممطاعـ   ػـ وبعػد تماـ العػز عػف مقػامي
ـّ كػتػابػػػػػػو   شريؼ مػػف اؿ البيت لمكفػػر   مػحّمد الػميدي أ

 يمّد أماـ الجيش دـو الّصوراـ   سناجقو بالنصػر تخفؽ دائمًا 
 وليس عميؾ البأس يوـ النظائـ   يعيش زمانًا في األنػاـ مػؤثرًا 

 د بػما فيو كجػود النعائػـتجػو    وداـ لؾ التمكيف ما دمت قائمًا 
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 وأسباب سُيػظيرىا مقػػالي   رأيت مف األسرار  عجيب  -د 
 يكوف بحكـ ربي ذي الجالؿ   بما قد أنزؿ الػرحمػف  حّقًا 

 مف الخمػػفػػا مموؾ ذو فعػػاؿٍ    ففي بدداد يظير عف  قريب 
 ثػػػـ ينقرءوف كال باحتمػػػاؿٍ    عد تسعة وثالثوف  شخصًا 

 وأربعة عمى سير الميػػػالػػػي   مفًا عشريف  عامًا يكوف مد
 تمّمكيػػػا البػػالد بػػال مجػػػػاؿ   إذا ما جالىـ العػزؿ  حقػا 

 لػيػـ عددًا كثيرًا   كػػالّرمػػاؿ   وجالت خيؿ بربر ليس تحصى 
 فال حصػف  منيع  وال   قفػػػاؿ   وكػػـ وّلػػت خػدارا لممنايا 
 تقمػب فػوؽ رحػٍؿ   كػػالمقػػاؿ   ار وكـ تسبى ىنالؾ مف ذر 

 وقد كانت مف أربػػاب الجمػاؿ   وكـ مف ُحّرة ذىبت بحزف 
 أشعار يحيى بف اعقب

 وترتجع اليزيمة بالػشػمػاؿ   ودقياس سػيقتػؿ بعػػد ىذا 
 وماذا يمػقيػاف مػػػف القتػػاؿ   فيا أسفًا عمى حمٍب وحمٍص 
 عظػـ ارػتػالؿ يكوف عمييـ   وفي ءرباتو بشيل عجيب 
 وال لحماتػيػـ رػيػر الػزواؿ   فمػيػس لػجمعػيػـ فيػو ثبات 

 لو ذنب كػمػثػؿ الػرمػه عػاؿٍ    ويظير في السمال عظيـ نجـ 
 ستمػمػؾ لمسواحؿ والػقػػالؿ   فتمؾ دالئػؿ اإلفرنػػهلل حػػقػػًا 

 كما تعمو الديـو عمى الجباؿ   وعّكػػا سوؼ يعموىػػا جيوش 
 أتوىا ىاربيف مػػف الػػقػتػاؿ   ىػػا بػػدمال قػػػوـ ويمط  دور 

 فػويػؿ لػمسواحػؿ والرمػػػاؿ   وتفته رممة البيءػػال حّقػػػًا 
 لػو تبكػي المالئػؾ بػابتيػػاؿ   وبعد الػػقػػدس ذا يـو عظيػـ 
 وال يقدر عمػى المال الػزالؿ   ويبقػى نػير كنعػاف عبيطػػا 
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 وما يمقوف مف جور النواؿ   حػمػص فيا ويؿ لحػػػػػػػّراف و 
َـّ ويػػػػٌؿ  َـّ ويػػػػػػٌؿ ث  ألىؿ الشاـ مف ممؾ الءالؿ   فويػػؿ ثػػ

 قميميف األمانػػػػػػػػػة والمقاؿ   إذا مػمػػػؾ البالد طداة رجػس 
 لحػػػاىـ مثؿ أذناب البداؿ   إذا حػّفوا شواربػيـ وقػّصػوا 
 زجوا الحراـ مع الحالؿوقد م   وءيقػت الثيػاب ووّسعػوىػا 
 عمى عجػػؿ سيممؾ ال ُمحػاؿ   إذا مػا جػاىػـ الدربي حقػػػػًا 
 وكـ داع ُينػػػػادي بابتيػػػػاؿ   ويفتتحونػيا مػف رػيػر شػؾَّ 
 ويممؾ الشػػاـ بػػػػال قتػػػػػاؿ   ومحمود سػيػظيػر بعػد ىػػذا 
 ؿ حاؿوينفؽ مالػػػػػو في ك   تطيع لػػػو حصػوف الشاـ كال 
 (الكماؿ)إلى حمب ممياة الكياؿ   ويظير مف بالد الرـو جيشػًا 
 وكػّؿ فػاض مػف حػّد المسػاؿِ    بػو روس وبررػمػػة  وروـ 

 ءياع الشػػاـ مقفػػػرة خػػواؿٍ    وينزؿ مف مداربيا وتءحػى 
 تريػػػد النيػب مػف بعػد القتػػاؿ   وتيدؼ تخرىـ عرب وترؾ 
 عمػػػى أعقابيـ زعهلل الثػػواؿ    وترجع عسكر لمرـو عصراً 
 وحصػنػًا ذات أبػػػػراج طػػواؿ   وتعمر شيزر ربصا وسورا 
 مقاـ بعػػػد أوقػػػػات المطػػػاؿ   وال إسػػػالـ فييػػا بعػػد ىذا 
 يكػػػوف عمييـ منػػػػو وبػػػػاؿ   ويػوـ في حمػػػاه أي يػػػوـ 
 اؿ عمػى العػػػواؿورفعت القتػ   إذا رفعػوا البنػال وشّيدوىا 
 فترمى بػػػػالبيوت وبػػػػالقالؿ   ييّب عميػيـ الرحمف ريحػػًا 
 سيقتؿ فيػػو شباف الرجػػػػاؿ   ويػـو عنػدنػػا منػو عظيػـ 
 مػف اليندى محكمة الصقػػاؿ   يبيض كػالعقارب مرىقات 

 وفي الشاـ ليظير قػػهلل حػػػػاؿ   وأّما السيؿ يظير عف قريٍب 
 فكػػػػـ دور مقمبػػػة االعػػػػالي   ؿ مف جد رريؽ فكـ في السي

 عمػى حمػػػب معػاندة الػػػزواؿ   ومختمفػػػات رايػات ثػػػػالث 
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 مموؾ األرض كاسرة الفعاؿ   فػتركي ورومػي ومصػػري 
 صمػػوة الفجػر ممتحـ القتػاؿ   يكػػوف لقاىمو يػوـ الثالثا 
 يب عمى العواليويرتفع الصم   سينطرد عموج الػرـو عنيا 
 كذا الشػػيطاف في ذاؾ المقػػاؿ   ينػادي صائحًا بالقوؿ صوتا 
 عمػػى االرواـ ريػػػال بابتيػػاؿ   ويرتجعوف في جمع رءابػًا 
 سوى رجػؿ وحيػػدًا بػػػاختالؿ   وال يرجع ألرض الروـ منيـ 
 اؿفيختمفػػػاف فػػي قيػػػؿ وقػػػ   وُتركيػا ومصريػػػػػػًا جميعػػػػًا 

 إلى أقصػػػى الخفايػػػا بػػاقتالؿ   يظؿ السيؼ في المصري قتػال 
 وكػػػاف جنبيو نػػػػور اليػػػالؿ   ومف الحسيف إذا ليروف شخصيًا 

 سيممؾ لمبػػػػالد بػػػػال محػػػػاؿ   فتمػػؾ دالئػؿ الميػػػدي حّقػػػػػًا 
 وتأنسو الوحوش مف الجبػػاؿ   ويخءػر القءيػػب براحتيػػػو 
 ويمحي الكفر منو والءػػالؿ   تطيع لػػػو البالد ومػػف عمييا 
 تسػػػػّممػيا البريػػة بالكمػػػاؿ   ويػػأتي بالػػػبراىيف المواتػػي 
 يقسـ مالػػيا كيػػػػػػال ُمكػػػػػاؿٍ    وروميػػػة سيفتحيا وقسػطًا 
 وعشرونا مءاعفػة النػػػػواؿ   يكوف مقامو عشروف عامػًا 

 إلى الشاميف في ممػؾ ومػػػاؿٍ    ر الدّجاؿ يػأتي ىناؾ األعػو 
 وصورتػػو حديػػػث لـ يسػػػاؿ   معو جبؿ عظيـ مػػف ثريػػد 

 شيػػور سبعػػة عػػػدد الكمػػػاؿ   يكوف مقامو في األرض حتما 
 ويقػػػػترح البػػريػػػة بػػػػالدالؿ   ويقتمػػو المسيه بػػأرض لُػػٍد 
 وال يبقى لػػيـ فييػػػػا مجػػػاؿ    ويقتؿ جنػػػده في كػػؿ قطرٍ 
 كسرب طاؽ مػػف حػػّد المساؿ   ويأجوج ومأجوج سػػيأتوا 

 وال سيحاف والدجػػػػال الثقػػػاؿ   فال نير الفرات ليـ سيكفي 
 وبحػػر سويمة مػػف مال خاٍؿ    وال نير الشاـ ونيؿ مصػٍر 
 ػاؿيعود ويجذبػوا ورؽ الجبػػ   ويرعوف النبات فال نبات 
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 فيحػػرؽ حّرىا شجر الجبػػػاؿ   وأّما الشمس تطمع مف رروب 
 فتفنى الوحش والطير الوبػاؿ   وقاع البحػر يظير رير شػػؾ 
 يروى األرض بالمػػال الػػزالؿ   وتنقطػع الديـو وال سحػاب 
 وال زرع يعػػػػود وال رػػػػالؿ   وال شػػػػاة وال نعػػـ رتاع 
 وال رػػػػد يعػػػود وال مػػػػػفؿ    وينقطع المعيف فال معيف
 وال فءػػؿ يعػػػػود وال نػػواؿ   وال ُبػػّر يعػػػود وال زكوة 
 وال زوج يفػػػرح بػػالعيػػػػػاؿ   وال ولػػػٌد يبػػػر بػوالديػػػو 

 وأخبػػث أّمة واشػػػر حػػػػػاؿ   دالئػػؿ أصعب األوقات دىػػرًا 
 يبدو الحريػػؽ باالشتعػاؿكما    ويشتدؿ الخراب بػػكؿ أرٍض 
 مػػف الطاعوف والعمؿ الثقػػاؿ   وتخرب مكػػة وديػػار صنعا 
 وتبقى دورىا قفػػػرًا خػػوالي   وتخػػػػػرب طيبة وديار ىيب
 ومدف السِّند بالريه الشػػماؿ   وتخرب موصؿ وديػػار بكػر 
 يكوف بحكـ ربي ذي الجػػالؿ    وقاؿ معّمـ السبطيف حقًا 

*** 
 ار يحيى أشع

 :معمـ السبطيف قاؿ يحيى بف أعقب 312ينابيع المودة ص  -ىػ
 لكرىت الحياة لػػو كنت حيػػاً    ستبدوا عجػػػػائب منكػػػػرات 

 فتناىو ليػػا يشيػػػب الصّبيػػا   بيػف آؿ النبػػي وأطوؿ حربػة 
 بقتػػاؿ يردي الشػػجاع الكمّيػػػا   يػـو صفيف لػػػو عمقت عميمًا 

 ويعػػز الشػػامت عػػػّزًا قػوّيػػػػاً    ربػػػػالل مقاـ شنيع وعمى ك
 ىائػػؿ منػػكػػر يػػػػؤذي عميػػػّاً    وترى السّيد العزيػػز ذليال 
 وتػػرى الورػػػد مستطياًل قوّياً    بعػػػدىا تممكيا االعاريب 
 يبمػغ الشػط والجسػػور سػويػا   ويعـّ الشاـ جػػػورًا إلى أف 
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 البّد أف يظير اإلماـ الميديا   ػف مؤرخو اليقيػف وبعشريػف م
 ممته المعاطؼ طرّيًا جنيػػا  أسمر الموف مشرؽ الوجو بالنور 

 فتمقػػػػى إذا إمػػػامػػػًا عميػاً    يظير الحؽ والبراىيف والعدؿ 
 إلى المدربيف طوعًا جميػاً    وتطيع البالد مف مشرؽ األرض 
 وذاؾ بالعدؿ واألماف حفّيا   وترى الذئب عند الشاة ترعى 

 ويوفى وكػػػؿ حػػي وفيا   يحكـ األربعيف في األرض ممكًا 
 يقـو بأمر ا إمامػػًا قوّياً     وقاؿ معّمـ السبطيف حقًا 

*** 
 (عميو السالـ)نقؿ عف الشي  صدر الديف قونوى في شأف الميدي    390ص ينابيع المودة

 رـ شيطاف ليمحي بو الجورعمى ر   في األرض  يقـو بأمر ا -و
 ويمتد مف ميـ بأحكػاميا يػػػدري  يؤيد شرع المصطفى ىو ختمو 
 خيار الورى فيا لوقت يخمو عف  ومّدتو ميقات موسى لجنده 

 بسيػؼ قػوي المتف عّمػػؾ ازيػد  عمى يده محؽ المئاـ جميعيـ 
 تعيف لمدِّيف القػويـ عمػى األمػر  حقيقة ذاؾ السيؼ القائـ الذي 
 بكؿ زماف في مطّياتػو يسػػػػري  لعمري ىو الفرد الذي باف سّره 
 خفاًل واعالنًا كذلؾ إلى الحشر  تسمى بػػأسمال المراتب كّميػػا 
 ونعتو ميـ منو امدادىا يجػري  ألػيس ىػو النور األتـ حقيقػػة 

 عميو إلو العرش في أزؿ الدىر  يفيض عمى األكواف ما قد أفاءو 
ـّ إالّ   وذو العيف مف نّوابو مفرد العصر  الميـ الشيل ريػػره فػػما ت

 بمدت عمى مّد مديد مف العمرِ   ىو الروح فاعممو وخذ عيده إذا 
 إلى ذروة المجد االثيؿ عمى القدر كػػأنؾ بالمذكور تصػػعػػػد راقيػػػا 
 إلى حّد مرسـو الشريعة باألمر  ومػػػا قػػدره إاّل ألػػّؼ بحكمػػة 

 بنّصيـ المثبوت في الصحؼ الزبر أىؿ الحؿ والعقد واكتفى بنا ما قاؿ 
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 يكوف بدور جامع مطمع الفجر  فإف تبغ ميقػػات الظيػػور فإنو
 وجمع دراري االوج فييا مع البدر  بشمس تمّد الكؿ مف ءول نورىا
 محمد المبعوث بالنيي واألمر  وصّؿ عمى المختار مف آؿ ىاشـ 

 وما أشرقت شمس الدزالة بالظير  ؽ عميو صموة ا مػػػاداـ بار
 صالة وتسميمًا يدوماف لمحشر وآؿ وأصحاب أولي الجود والتقى

*** 
قاؿ الشي  الكبير عبد الرحمف البسطامي صاحب كتاب ّدرة  389عف ينابيع الموّدة ص 

 (:قّدس سّره)المعارؼ
 بمّكة نحو البيت بالنصر قد عال   ويخرج حرؼ الميـ مف بعد  -ز

 سيأتي مف الرحمف لمحؽ مرسال   الميدي بالحؽ ظاىرا فيذا ىو 
 ويمحو ظالـ الشرؾ والجور اوال   ويما كؿ األرض بالعدؿ رحمة 

 خميفتو خير الرسؿ مف عالـ الُعال   واليتو باألمر مف عند ربو 
 ويظير عدؿ ا في الناس أوال   فيظير ميـ المجد مف آؿ أحمد 
 وفي كنز عمـ الحرؼ أءحى مجّمال   كما قد روينا مف عمي ىو الرءا 
 ...الميـ عجّؿ فرجو وسّيؿ مخرجو

 :ونقؿ أيءًا عف الشي  محي الديف في العالئـ
 مدّججيف بأعالـ وأبواؽ   البّد لمرـو مما ينزؿ حمبا  -ح

 يأتوا كراديس في جمع وأفراؽ   والترؾ تحشر مف نصيبيف مف 
 كالمال ميراؽ في رمستيف بدا   كـ مف قتيؿ يرى في التراب 
 حتى تحّؿ بأرض القدس عف ساؽ   والتزاؿ جيوش الترؾ سائرة 

 في جحفؿ الروـ ردرا بعد ميثاؽ  والترؾ يستنجد المصري حيف يرى
 إلى المقال بأرقاؿ وأعناؽ  ويخرج الروـ في جيش ليـ جمب 
فرنهلل وبطراؽ   وتخرب الشاـ حتى ال انجبار ليا   مف رـو أو روس واا
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 مف كؼ قيؿ يقوؿ الحؽ مصداؽ   الصفرال في حمب  وتنشر الراية
فرنهلل وبطراؽ   يا وقعة لمموؾ األرض أجمعيا   رـو وروس واا
 مف واد وخٍؿ مف روس وأعناؽ  ويؿ األعاجـ مف ويؿ يحّؿ بيـ 
 يبقى ببدداد منيـ فارس باؽ   يأخذىـ السيؼ مف أرض الجباؿ 

 العراؽ  إلى خريساف مف شرؼ  وتممؾ الكرد بددادا وساحتيا 
 باألمف مف رير ارجاؼ وافراؽ وتشرب الشاة والسرحاف مائيما 
 ينجو وال مػػػػف حكمػػػو بػػػػاؽ  وتأتي الصيحة العظمى فال أحد 

 .وا أعمـ بعد ذلؾ ماذا يكوف ويبقى ذو الوجود الواحد الباقي
أميػػػر ة زىػػػرة فػػػي الصػػػراط المسػػػتقيـ وجػػػد كتػػػاب بخػػػط الكمػػػاؿ العمػػػوي النيسػػػابوري فػػػي خزانػػػ

فيػو وصػية البنػو محمػد بػف الحنفيػة وىػذا الكتػاب تػأليؼ الشػي  زيػف أبػي محمػد  (ع)المؤمنيف
 :عمي بف محمد بف يونس العاممي الفنجوري النباطي البياءي

 والية ميدي يقـو ويعدؿ    بني إذا ما جاشت الترؾ  -ط
 وبويع منيـ مف يمّذ وييزؿ    وذّؿ مموؾ األرض مف آؿ ىاشـ 

 وال عنده فكر وال ىو يعقؿ    الصبياف ال رأي عنده صّبي مف 
ـّ يقـو القائـ الحّؽ منكـ   وبالحؽِّ يأتيكـ وبالحؽِّ يعمؿ    فث
 فال تخذلوه يا بني وعّجموا    سّمي نبي ا نفسي فداؤه 

عميػػػػو )أقػػػػوؿ ىػػػػذه األشػػػػعار أيءػػػػًا فػػػػي الػػػػديواف المنسػػػػوب إليػػػػو مػػػػذكور وكػػػػذا فػػػػي خطبتػػػػو
 .طبة البياف التي تذكر بعيد ىذاالمعروفة بخ(السالـ

 :91ص1في إلزاـ الناصب(ع)وعف اإلماـ الباقر -ي
 آمنوا بوائؽ حادث األزماف    إّف الييود لحّبيـ لنبييـ 

 يمشوف صحوًا في قرى نجراف  وذوو الصميب بحبِّ عيسى أصبحوا 
 يرموف في اافاؽ بالنيراف   والمؤمنوف بحبِّ آؿ محمد 
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 :  محي الديف بف عربي قاؿعنقال المدرب لمشي
 عمى فال مدلػوؿ الكرور يقيـ    فعند فنا خال الزماف وداليا 

 عمييـ بتدبيػر األمور حكيػػـ    مع السبعة األعالـ والناس رفؿ 
 عمييـ ترى أمر الوجود يقوـ   فأشخاص خمس ثـ خمس وخمسة 

 ليـ فيػػو قوؿ يرتءيو كميػػـ    ومف قاؿ إف األربعيف نياية 
ف شئت أخبر عف ثماف وال تزد و   طريقيػػػـ فػرّد إليػػو قويػػػػـ   اا

 وثامنػيـ عنػد النجوـ لزيػػػـ   فسبعتيـ في األرض ال يجيمونيا 
عػػػػف روءػػػػة الكػػػػافي عػػػػف معاويػػػػة بػػػػف وىػػػػب عػػػػف اإلمػػػػاـ 159ص2وفػػػػي إلػػػػزاـ الناصػػػػب ج

 :أنو تمثؿ ببيت البف أبي عقب(ع)الصادؽ
 ثمانوف ألفًا مثؿ ما ينحر البدف  حى وينحر بالزورال منيـ لدى الء -ؾ

 :وعف كتاب السيد ناصر بف عمي االحسائي قولو
 تييهلل إلييا عموـ العػػػرب   سيأتيؾ عاـ بو عوصة  -ؿ

 يحؿ العراؽ البػال والنصب    ويأتيؾ عاـ بو محنة 
 :قاؿ الشي  اليماني174ص2وفي إلزاـ الناصب 513ص3في كتاب بياف األئمة 

 إلى أف ترى نور اليداية مقبالً    يكوف ألىميا  ومف يمف أمف -ـ
 ومف آؿ بيت طاىريف بمف عال    بميـ مجيد مف ساللة حيدر 

 بسنة خيػر الخمػػؽ يحكػػـ أوال   يسمو الميدي مف الحؽ ظاىر 
 :(ع)أمير المؤمنيفوكذا في إلزاـ الناصب في آخر خطبة البياف قاؿ  -ف

نني   بعمـ ااخريػف كػتػوـ ءنف    لقد حزت عمـ األوليف واا
 وعندي حديث حادث وقديـ    وكاشؼ أسرار الديوب بأسرىا 

ني لقيـو عمى كؿ قيـ   محيط بكػؿ العالميف عميػـ     واا
 (.لو شئت ألوقرت مف تفسير فاتحة الكتاب سبعيف بعيراً :)ثـ قاؿ
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 قصيدة المتفجع عند الوداع
 (.قّدس سّره)لمسيد حيدر الحمي 

 أتقّر وىي كذا مروعة     شريعة ا يا حامي ال
 خيؿ العدى طحنت ءموعو   حيث الحسيف عمى الثرى 
 رؾ أييا المحيي الشريعة    مات التصبر في انتظا

 فػػػػػػانيض فمػػػػا ابقػػػػػى التحمػػػػػؿ رػػػػػػػػيػػر احشػػػػػػػال جزوعػػػػػػػػػػػػة
 ػػػػػػػػػت قواعػػػػػػػػػػػػػػده الرفعيػػػػػػػةكػػػـ ذا القعػػػػػػػود ودينكػػػػػػػػػػػـ ىدمػػػ

 تنعػػػػى الفروع أصولػػػػػػػػو وأصولػػػػػػػػو تنعػػػػػػػػػػػػػى فروعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 فيػػػػػػػػػػو تحّكػػػػػػػػػػػـ مػػػػػف أبػػػػػػاح اليػػػػػػـو حرمػػػتػػػػػػػػػو المنيعػػػػػػػػػة 

 يمػػػػػة قػػػػػػػدره رػػػػػػػػػاليت مػػػػػػا سػػػػػاوى رجيعػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػف لػػػػػو بق
 فاشػػػػػػػػحذ شػػػػػػبا عءػػػػػػػب لػػػػػػػػػػػو األرواح مذعنػػػػػػػػػػة مطيعػػػػػػػػػػػة
ف ثقمػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػػػريع  ػةإف يدعيػػػػػػػػػػػا خفػػػػػػػػػػػت لدعوتػػػػػػػػػػػػػػو واا
 واطمػػػػػب بػػػػػػو بػػػػػػػػػػػدـ القتيػػػػػػػػػػػػؿ بكربػػػػػػػػػال في خػػػػػػير شػػػػػػػيعة
 مػػػػػػػػاذا يييجػػػػػػػػػػؾ اف صػػػػػػػبرت لوقعػػػػػػة الطػػػػػػػػػػػؼ الفظيعػػػػػػػػػػػة

 مػػػػػؾ الفجيعػػػػػػػػػػػةأتػػػػػػػػرى تجيػػػػػئ فجيعػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػأمّض مػػػػػػف ت
 حيػػػػػػػث الحسيف عمػػػػى الثرى خيػػػػػػؿ العػػػػػػدا طحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ءموعػػػػػػػػو 

 قتمتػػػػػػػػػػػػػو آؿ أميػػػػػػػػػة ءػػػػػػػػػػػػاـ إلػػػػػػى جنػػػػػػػػػػػب الشريعػػػػػػػػػػػػة 
 د مخّءػػػػٌب فاطمػػػػػػػػػػػػػػػب رءيعػػػػػػػػػػػػػػوورءيعػػػػػو بػػػػػػدـ الوريػػػػػػػػػػػػ

 يػػػػا ريػػػػػػػػػػرة ا اىتفػػػػػػػػػي بحميػػػػػػػػػػػة الديػػػػػػػػػػػػف المنيعػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 وءبػػػػػػػػػػا انتقامػػػػػػػػػػؾ جػػػػػػػػػّردي لطمػػػػػػػػػػػػى ذوي البدػػػػػػي التميعػػػػػػػػة 

 عػػػػي جنػػػػػػػػػػػود ا تمػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػذه األرض الوسيعػػػػػػػػػػػة ود
 واسػػػػػػػػػػػتأصمي حتػػػػػػػػػػػػى الرءيػػػػػػػػػع اؿ حػػػػػػػرب والرءيعػػػػػػػػػػة 

 ربوعػػػػػػػو  مػػا ذنػػػػػػب أىػػػػػػػػػػػػؿ البيػػػػػػػػػػت حتػػػػػػػػػػػػى منيػػػـ اخمػػػو
 تركوىػػػػػػـ شتػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مصػػػػػارعيـ واجمعيػػػػػػػػػػػػػػػا فظيعػػػػػػػػػػة 
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 فمديػػػػػػػػػػب كػػػػػػػػػػػػالبػػػػػػػدر ترقػػػػػػػػػػب الػػػػػػورى شػػػػػػوقًا طموعػػػػػػو 
 ػػد سقيػػػػػت حشاشتػػػو نقيعػػػػػػػػو ومكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابد لمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ قػػػػػػػ

 ومءػػػػػػػرج بالسػػػػػػػػػػػػػيؼ آثػػػػػػػر عػػػػػزه وأبػػػػػػػػػػى خءوعػػػػػػػػػػػػػػػو 
 ألقػػػػػػػػػى بشػػػػػػػػػػػػػرعتو الػػػػػردى فخػػػػػػرا عمى ظمػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػروعة 

 حميػػػػػػة تشػػػػػػػػػكر الييجػػػػػػػػا صنيعػػػػػػػو فقءػػػػػػى كمػػػػػػا اشػػػػػػتييت ال
 ومصفػػػػػد لمَّػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػمـ أمػػػػػػػر مػػػػػػػػا قاسػػػػػػػػػػى جميعػػػػػػػػػػػػػػو 

 أشعار التجائية لممؤلؼ
 ُجعمت نفسي وقاكـ     سادتي روحي فداكـ  -ؼ

  المع الشهِّ الُعُتؿِ     منكـ جزئي وُكّمي 
 في حياتي ومماتي     إنكـ عيف حياتي 
 كنز سّر ا أنتػػـ     خير خمؽ ا أنتـ 
 وبكـ تمحى الخطايا     عندكـ عمـ المنايا 
 معرض األعماؿ طمتـ     كعبة ااماؿ كنتـ 
 عمة االيجاد جدتـ     عترة األمجاد أنتـ 

 مصدر اإليماف قمتـ     محور االمكاف صرتـ 
 عالـ التأويؿ قمتـ     سرتـ  محكـ التنزيؿ
 ُأمنال ِلمعبػػػػػػػػػاد     أنتـ ركف البالد

 نصركـ عيف فتوحي     ُحّبكػػػػػػـ راحة روحي 
 راحتي يوـ التنػػػػػاد     ُحّبكػػػػػػـ زاد معادي 
 مف خطاياي عميػػػػػػػؿ     وأنا العاصي الذليؿ 
 سّودت وجيي عيوبي     أثقمت ظيري ذنوبي 

 وذنوبي َخذلتنػػػي    ي قد رمبتني شقوت
 ءاع عمري في مناىا     ورشى نفسي ىواىػػػا 
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 مذنب عاِص لييػػػػػػؼ     أنػػػا حػػػػيراف ءعيػػؼ 
 طاش ُلّبػػي فػي ىواكػػـ     طالما اشتقت لقػػػػػػػاكـ 

 وبقػػػائي مػػػف بقػػػاكـ    فبكػـ يدفػػع ذّلػػػػي 
 ونجػػػاتي في والكػػػـ     وبكػػػـ أرجػو نجػاتي 
 قػػػد أذاه مػػف آذاكػػػػـ     سػػػر  ريػػب ا أنتـ 
 رّبػػي المَّػػو اصطفػػػاكـ     إّنكػػـ بحػػر العطايػػا 
 ال ىػػػدًى إاّل ُىداكػػػـ     معػػدف األفءاؿ أنتـ 
 لـ يخػب مػف قػد أتػاكـ     شػػافع الميعاد أنتـ 
 لطػػؼ ربػػي اجتبػػاكـ     منبع اإلحسػػاف فقتـ 
 مػػا نجى مػف قد عصاكـ     باطف التيميؿ أنتػػػـ 
 مػػف ينجيػػني عداكػػػـ     أنتػـ ُفمػػؾ لنػػػوح 

 ليػس في قمػػػبي سواكـ    ذكركػـ روح فػػؤادي 
 فاشػفعوا لي في دعػاكـ     إّف روحػي لكميػػٌؿ 

 ػاكـ وىمومػػي بمقػػػػػ    فاكشػفوا عػػني كروبػي 
 ُقبػػه أعمػػالي جفػػاكـ     وعيونػػي فءحتػػني 
 كيػػؼ ال أرجػػو حمػاكـ     ويميػػا ّتبػػت يداىػػػا 
 مسػػػتجيٌر بفنػػػػػػػاكـ    ُمسػػتعيٌف مسػتءيٌؼ 

 (:ع)فتاوى فقيال األخرى بإمامة الميدي
 (:عهلل)آخر الزماف(ع)في كتاب البرىاف في عالمات ميدي177ورد في ص

 :ىذا نّصو(سالـ ا عميو)مع عممال المذاىب األربعة عف اإلماـ الميدي  تساؤؿ
ما يقػوؿ السػادة العممػال :الميـ أرنا الحؽَّ حّقًا وارزقنا اّتباعو وأرنا الباطؿ باطاًل وارزقنا اجتنابو)

 في -أّيدىـ ا بروح القدس -أئمة الديف وىداة المسمميف
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نػػػد مػػػات سػػػنة عشػػػر وتسػػػعمائة ببمػػػد مػػػف بػػػالد العجػػػـ طائفػػػة اعتقػػػدوا شخصػػػيًا مػػػف بػػػالد الي
أنو الميدي الموعػود بػو فػي آخػر الزمػاف وأف مػف أنكػر ىػذا الميػدي فقػد كفػر ثػـ ((فره))يسمى

 .حكـ مف أنكر الميدي الموعود؟ أفتونا رءي ا تعالى عنكـ
 (.وكاف ىذا االستفتال في سنة اثنتيف وخمسيف وتسعمائة ىجرية)

 :قائالً  -في عمره( تعالى)فسه ا -ة أحمد حجر الشافعي فأفتى الشي  العالم
،الّميـ أىػدنا ىدايػة لمػا ـسمّ صحبو و وآلو و  سيدنا محمد ى ا عميصمّ الحمد  ربِّ العالميف و 

 .اختمؼ فيو مف الحؽ بإذنؾ وتوفيقًا لمصواب
 :اعتقاد ىؤالل الطائفة باطؿ قبيه،وجيؿ صريه،وبدعة شنيعة،وءاللة قطيعة

ى صػمّ )فممخالفتو لصػريه األحاديػث المستفيءػة المتػواترة بأنػو مػف أىػؿ بيػت النبػي(ا األوؿوأم)
،وأنو يممؾ األرض شرقيا ورربيا،ويماىا عداًل لـ يسمع بمثمو،وأنػو يخػرج مػع (ا عميو وسمـ

بػػأرض فمسػػطيف قريبػػًا مػػف بيػػت ((لػػد))فيسػػاعده عمػػى قتػػؿ الػػّدجاؿ ببػػاب (عميػػو السػػالـ)عيسػػى
يـؤ ىذه األمة،وأف عيسى بف مريـ يصمي خمفو،وأنو يذبه السفياني،وأنو يخسؼ المقدس،وأنو 

بجيشو الذي يرسؿ بو إلى الميدي بالبيدال بيف مكػة والمدينػة عنػد ذي الحميفػة،فال ينجػو منػو 
 .إاّل اثناف

القػػوؿ المختصػػر فػػي عالمػػات الميػػدي ))وريػػر ذلػػؾ مػػف العالمػػات الكثيرة،وقػػد أفردتيػػا بتػػأليؼ 
عميػو الصػالة )ذكرنا فيو نحػوًا مػف مائػة عالمػة لػـ يميػز بيػا مػف ريػره جػالت عنػو  ((المنتظر
وعػف أصػحابو وتػابعييـ جمعتػو مػف كتػب األئمػة المؤلفػة عمػى سػعتيا وكثػرة أحاديثيػا (والسالـ

سػػبحانو )وطرقيػػا ومػػا فيػػو مػػف ااثػػار الكثيرة،واألعاجيػػب الشػػييرة،وكّؿ ذلػػؾ يءػػّمؿ ىػػؤالل وا
يمنحنػػا مراتػػب االتبػػاع والتصػػديؽ،ومعالـ العرفػػاف والتحقيؽ،وأنػػو جػػواد  نسػػأؿ فػػي أف(وتعػػالى

 .كريـ،رؤوؼ رحيـ
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عفا ا )قاؿ ذلؾ وكتبو فقير عفو ربو وكرمو الممتجي إلى بيتو وحرمو أحمد بف حجر الشافعي
 .وعف مشايخو ووالديو ومصميًا مسمماً (عنو

*** 
 :وأفتى الحنفي

اعتقػاد ىػذه الطائفػة المحكػي (1)،وىيئ لنا مف أمرنػا رشػدا﴾الحمد ﴿ربنا آتنا مف لدنؾ رحمة
عنيـ ىذه األمور الشنيعة واألحواؿ المنكرة القطيعة باطػؿ ال أصػؿ لػو وال حقيقػة،ويجب قمعيػـ 
أشػػد القمػػع،وردعيـ أشػػّد الػػردع لمخالفػػة اعتقادىـ،مػػا وردت بػػو النصػػوص الصػػحيحة والسػػّنف 

رءػي ا تعػالى  -ت بكثػرة رواتيػا مػف أف الميػديالصريحة التي تواترت األخبار بيا،واستفاء
ويسػاعد (عمػى نبينػا وعميػو السػالـ)الموعود بظيوره في آخر الزماف يخرج سػيدنا عيسػى -عنو

سػػيدنا عيسػػى عمػػى قتػػؿ الدّجاؿ،وأنػػو يكػػوف لػػو عالمػػات قبػػؿ ظيوره،منيػػا السفياني،وخسػػوؼ 
ف،وكسوؼ الشػمس فػي القمر في نصؼ شير رمءاف،وورد أنو يخسؼ في شير رمءاف مّرتي

،كػؿ ذلػؾ لػـ يقع،فػدَؿ  النصؼ مف رمءػاف عمػى خػالؼ مػا جػرت بػو العػادة عنػد حسػاب النجـو
 .عدـ ظيور شيل مف ىذه العالمات المنصوص عمييا عمى فساد اعتقادىـ ورمط مرادىـ

وال يجوز تكفيرىـ ألحد مف المسػمميف،فإف كفػروا المخػالفيف مػا اعتقدوه،واعتقػدوا كفػرىـ بسػبب 
خػػالفوا معتقػػدىـ الباطػػؿ فقػػد كفػػروا،ألف مػػف اعتقػػد أف المسػػمـ كػػافر فقػػد اعتقػػد دينػػو كفػػرًا  أنيػػـ

فيكفر ويجري عميو أحكاـ الكفػر مػف االسػتنابة أو القتػؿ،وا ولػي مػف نصػر الحػؽ وقػاـ وقمػع 
 .أىؿ الظمـ ومف تدرع بو

عاممػػو ا بمطفػػو )أحمػػد أبػو السػػرور بػف الصػػبا الحنفػي(تعػػالى)قػاؿ ذلػػؾ وكتبػو الفقيػػر إلػى ا
 .،حامدًا مصّميًا ومفوّءًا متوّكال،وا أعمـ(الخفي

*** 
 
 
 
 .10/الكيؼ( 1)
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 :وأفتى المالكي
الحمد  وحده،ما شال ا ال قوة إاّل با،اعتقاد ىؤالل الطائفة في الرجػؿ الميػت أنػو الميػدي 

عمػى صػّحة صػفة الميػدي  الموعود بظيوره فػي آخػر الزمػاف باطػؿ لاحاديػث الصػحيحة الداّلػة
وصفة خروجو ومػا يتقػدـ بػيف يػدي ذلػؾ مػف الفػتف كظيػور السفياني،والخسػؼ بػالجيش الػذي 
يخػػػرج لمحاربتػػػو بالبيػػػدال، وكسػػػوؼ الشػػػمس فػػػي نصػػػؼ شػػػير رمءاف،وخسػػػوؼ القمػػػر فػػػي 
أولو،ورير ذلؾ مف الفتف، واألحاديث الدالة عمى كوف الميدي يممؾ األرض ويظير الّدجاؿ فػي 

رير ذلؾ، ولـ توجد ىذه األمور في الرجػؿ الميػت المػذكور،فظير أف اعتقػادىـ فيػو أنػو أيامو،و 
 .الميدي باطؿ ال أصؿ لو

وأمػػا اعتقػػادىـ أّف مػػف أنكػػر كونػػو الميػػدي فقػػد كفػػر بػػذلؾ،فإف صػػرحوا باعتقػػاد كفػػر جميػػع 
فقد كفػروا المسمميف المخالفيف لمعتقدىـ ورأوا أنيـ خرجوا مف اإلسالـ بذلؾ وصاروا كفرة لذلؾ 

اّل قتموا،فنسػػػػػأؿ ا العافيػػػػػة مػػػػػف الزيػػػػػغ  بيػػػػػذا االعتقػػػػػاد الباطؿ،فيسػػػػػتتابوف فػػػػػإف تػػػػػابوا واا
 وى ا عميػصػمّ )والّءالؿ،ونسألو الثبات عمػى اإلسػالـ فػي جميػع األحػواؿ بجػاه سػيد المرسػميف

 (.صحبو أجمعيفـ وآلو و سمّ و 
ديػػػػو ولمشػػػػايخو ولجميػػػػع قػػػػاؿ ذلػػػػؾ وكتبػػػػو محمػػػػد بػػػػف الخطػػػػابي المػػػػالكي،رفر ا لػػػػو ولوال

 [.آميف]المسمميف
 :وأفتى الحنبمي

الحمػػد ،الّميػػـ اىػػدنا لمػػا اختمػػؼ فيػػو مػػف الحػػؽ بإذنػػؾ،ال ريبػػة فػػي فسػػاد ىػػذا االعتقػػاد، لمػػا 
كمػا (عميػو الصػالة والسػالـ)اشتمؿ عميو مف مخالفة األحاديث الصػحيحة بالعناد،فقػد صػّه عنػو

بخروج الميدي في آخر الزماف،وذكر مقدمات لظيوره  رواه الثقات عف الرواة اإلثبات أنو أخبر
وصفات في ذاتو،وأمور تقع في زمانو مف أعظميا ما ال يمكف ألحد دعوى أنو وقع،وىو نػزوؿ 

فػي زمانػو واجتماعػو وصػالتو خمفػو،وخروج الػدّجاؿ (صموات ا عمى نبينا وعميو)سيدنا عيسى
يا،وقد فات ذلػؾ ىػذا الرجػؿ بموتػو نعػوذ بػا وقتمو إياه معو،وىذه أمور لـ تقع،والبّد مف وقوع

 .مف الخذالف وتزييف الشيطاف
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وأما تكفير ىذه الطائفػة مػف خالفيػا مػف المسػمميف عمػى خػالؼ الحػؽ ومعتقػدىـ وأنيػـ خرجػوا 
 .عف اإلسالـ بذلؾ فقد ارتدوا والعياذ با

،فػػإف أصػػرت ىػػذه بكفره(عميػػو الصػػالة والسػػالـ)وأمػػا مػػف كػػذب الميػػدي الموعػػود بػػو فقػػد أخبػػر
الطائفة الءّالة عمػى تكفيػر أىػؿ اإلسػالـ تكفيػرًا يخػرج بػو عػف ا،فمكػؿِّ مػف اإلمػاـ ومػف يقػـو 

أف يخػػرج عمػػييـ أحكػػاـ المرتػػديف باسػػتتابتيـ (أيػػّد ا بيػػـ الػػديف)مقامػػو مػػف حكػػاـ المسػػمميف
اّل يءػػػرب أعنػػػاقيـ بالسػػػيؼ كػػػي يرتػػػدع أمثػػػاليـ مػػػف المبتػػػدعي ف،يريه ا ثالثًا،فػػػإف تػػػابوا واا

 .المسمميف منيـ أجمعيف،وا أعمـ بالصواب
قػػاؿ ذلػػؾ وكتبػػو الفقيػػر إلػػى ا العمػػي يحيػػى بػػف محمػػد الحنبمػػي لطػػؼ ا بػػو حامػػدًا ومصػػّميًا 

 .مسّممًا محوقاًل محسباًل مستدفرًا متوّكالً 
 في زمف الديبة؟ المؤمنيفما ىو واجب 

فقػد ورد (ع)لناس إلى انتظػار الفػرج عمػى يػد اإلمػاـ اليمة العالية والفعالية لتوجيو جميع ا -1
إف قائمنػا الميػدي (:)ع)وعف اإلماـ محمػد الجػواد(أفءؿ عبادة أمتي انتظار الفرج:)في الحديث

 (.وىو الثالث مف ولدي يجب عند ريبتو انتظار الفرج
زال وأىػؿ بيتػو الكػراـ والبكػال عمػى مصػائبيـ وعقػد مجػالس العػ(ص)اإلكثار مف ذكػر النبػي -2

ال يبقػى أحػد مػف النػاس فػي )حتػى(الصػالة والسػالـ)واالحتفاؿ بمناسبة أفراحيـ وأحزانيـ عمػييـ
كػػؿ مػػؤمف تػػذكر (:)ع)فقػػد ورد عػػف اإلمػػاـ الرءػػا( العػػالـ إال ويسػػمع بػػذكرىـ وينتظػػر دولػػتيـ

 (.مصائبنا وبكى أو أبكى أو تباكى فيو معنا في درجتنا يوـ القيامة
وعدـ التعجيؿ والنقػد فػال تقػؿ لمػاذا لػـ يظيػر ومػاذا ينتظػر (ع)اإلماـ التسميـ واالنقياد ألمر -3

 وأليس ىو عالـ بما يقع وكذا وكذا؟
نو كمما يصدر مف أىؿ بيت النبوة فقػد ورد عػف اإلمػاـ محمػد . ىو الحؽ المطابؽ لمحكمػة(ع)واا

مػاـ إف اإلماـ مف بعدي ىو ولدي عمي أمره أمري وقولػو قػولي وطاعتػو طػاعتي واإل(:)ع)الجود
 بعده ابنو حسف أمره أمر أبيو وقولو أبيو وطاعتو 
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فمػػف اإلمػػاـ بعػػد اإلمػػاـ (ص وآلػػو)فقػػاؿ الػػراوي يػػابف رسػػوؿ ا(ع)ثػػـ سػػكت اإلمػػاـ(طاعػػة أبيػػو
 القػػائـابنػػو (ع)إف اإلمػػاـ بعػػد اإلمػػاـ الحسػػف العسػػكري:)وقػػاؿ(ع)الحسػػف؟فبكى اإلمػػاـ الجػػواد

ألنػو يقػـو بعػد اف ُينسػػى :اذا قيػؿ لػو القػائـ؟ فقػاؿلمػ(ص)المنتظر،فقػاؿ الػراوي يػابف رسػوؿ ا
ألنػو يديػػب ريبػػة :لمػاذا سػػمي المنتظر؟فقػػاؿ: ويمػوت ذكػػره ويرتػد أكثػػر مػػف يقػوؿ بإمامتػػو قمػػت

طويمػة والمخمصػػوف لػػو ينتظػػروف خروجػػو والمنكػػروف لػػو يشػػتد إنكػػارىـ ويسػػتيزؤف بػػذكره،ومف 
 (.ف سمـ األمر وصبرعيف وقت طموعو فيو كاذب وييمؾ مف تعجؿ طموعو وينجو م

 صمة النبي وأىؿ بيتو الكراـ باألمواؿ
زىػػاؽ الباطػػؿ بالمسػػاف والعمػػـ وكػػؿ  -4 مسػػاعدة لمفقػػرال واألعمػػاؿ الخيريػػة ونشػػر الفءػػيمة واا

كػؿ (. 1)﴿َمف ذا الذي ُيقِرض ا قرءًا حسنًا فُيءاعفو لو أءعافًا كثيػرة﴾(:تعالى)الطاقات قاؿ
 .الىما يحسف اإلنساف فيو قرض  تع

 .بالماؿ(ع)بأف ىذه ااية نزلت في وصؿ األئمة(ع)وقد أقسـ اإلماـ الصادؽ
اإلكثار مف زيارة األماكف المقدسة لممعصوميف وذرارييـ وخمصائيـ ودعوة الناس لمزيػارات  -5

الجماعية والفردية وكاف والزاؿ متعارفًا في العراؽ وريرىا أف الناس يعمموف مواكػب لمسػفر إلػى 
فػػي (ع)أو الكػػاظميف أو سػػامرال حيػػث مراقػػد المعصػػوميف النجػػؼ األشػػرؼقدسػػة أو كػػربالل الم

 .مناسبات معمومة في السنة
وسػػػػػيرتيـ وخصوصػػػػػًا إمػػػػػاـ الزمػػػػػاف عميػػػػػو الصػػػػػػالة (ع)التعريػػػػػؼ عمػػػػػى المعصػػػػػوميف -6

والسالـ،بمطالعة ومدارسة كتب سيرتيـ وأحواليـ وحءور مجالسيـ وتساؤؿ العممال والعػارفيف 
 .عنيـ

الدعال والتوسؿ با تعالى والنبي وأىؿ بيتػو لمفػرج وقيػاـ دولػة الحػؽ وكػذلؾ التوسػؿ  كثرة -7
الميـ عرِّفني نفسؾ،فإنؾ إف : )لمعرفة الحؽ والسير عميو ونبذ الباطؿ،كما في الدعال المشيور

  لـ تعرِّفني نفسؾ لـ أعرؼ نبّيؾ،
 
 
 
 .245/البقرة(1)
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عّرفني رسولؾ لـ أعرؼ حجتؾ ،الّميـ عرفنػي حجتػؾ فإنػؾ إف الّميـ عرِّفني رسولؾ فإنؾ إف لـ ت
 (.لـ تعّرفني حجتؾ َءممُت عف ديني

يا  يا رحمػاف يػا )كثرة الدعال بطمب الثبوت عمى الحؽ والخاتمة الحسنة كما في الدعال  -8
 (.رحيـ يا مقمب القموب ثبت قمبي عمى دينؾ وال تزغ قمبي بعد إذ ىديتني

 (.1) تزغ قموبنا بعد إذ ىديتنا وىب لنا مف لدنؾ رحمة إنؾ أنت الوىاب﴾﴿ربنا ال:وفي ااية
نمػا اذكػره  -9 اف ال تذكر اسمو األصمي فأنا منييوف عف ذلؾ وقد حمؿ النيػي عمػى الكراىػة واا

الحجػػػة المنتظػػػر ابػػػف الحسػػػف الميػػػدي صػػػموات ا عميػػػو وآبائػػػو  القػػػائـبألقابػػػو وصػػػفاتو قػػػؿ 
 .الطاىريف

ًا وكؿ مف سمع اسمو وذكػره حينمػا يػذكره ذاكػر احترامػًا لػو واعتقػادًا وتأييػدًا إف تقـو قائم -10
 .لحكومتو المقدسة المباركة

التػػدريب عمػػى السػػالح فػػي زمػػاف الديبػػة لػػدفع الفػػتف واليجومػػات الكثيػػرة الواقعػػة ومنيػػا  -11
ذا تمكف بالتدرب عمى الطيػراف الطػائرة  باإلءػافة إلػى السباحة وركوب الخيؿ والسائرة والباخرة واا

 .تعّمـ مختمؼ أنواع األسمحة
في زمف الديبة حتى يوفػؽ الشػخص (ع)االستمرار بدعال التوسؿ والتشفع باإلماـ الميدي -12

 .ألف يكوف مف خمصائو والظيور معو والمواظبة عمى أدعية الفرج الكثير جداً 
ثالثة أصػوات فقػد عػف عدـ التسرع واالرترار باألصوات المنادية فما قبؿ الظيور ينادي ب -13

أنو ثالثة نػدالات ينػادي مػف السػمال فػي شػير رجػب :)في الندالات الحقة قاؿ(ع)اإلماـ الرءا
وفػػي  المػػؤمنيفاألوؿ يقػػوؿ إاّل لعنػػة ا عمػػى الظػػالميف والثػػاني ينػػادي أزفػػة اازفػػة يػػا معشػػر 

عميػػو )نيفأميػػر المػػؤمالثالػث يػػرى بػػدف فػػي السػػمال  يحػػاذي الشػػمس وينػادي إف ىػػذا ىػػو بػػدف 
 (.قد رجع حقيقة ألىالؾ الظالميف(السالـ

 
 .8/آؿ عمراف(  1)
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ينادي في اليػوـ الثالػث والعشػريف مػف شػير رمءػاف  جبرائيؿإف :)وفي ندال حؽ وباطؿ قد ورد
المبػػارؾ بحيػػث يسػػمعو كػػؿ الخمػػؽ فيقػػوؿ إف الحػػؽ مػػع عمػػي وشػػيعتو،وفي آخػػر النيػػار ينػػادي 

نػػدال آخػػر فيقػػوؿ أنػػو قػػد ظيػػر اإلمػػاـ  جبرائيػػؿو،وينادي الشػيطاف أف الحػػؽ مػػع عثمػػاف وشػػيعت
 (.الميدي فاتبعوه

إذ يءع إحدى رجميو في بيت ا الحػراـ  جبرائيؿ(ع)أف أوؿ مف يبايع إماـ العصر:)وفي حديث
أتػػى أمػػر ا فػػال )واألخػػرى فػػي البيػػت المقػػدس وينػػادي بنػػدال يسػػمعو كػػؿ أىػػؿ األرض وىػػو

 (.تستعجموه
ة عمػى طعػاـ الحتفػاؿ أو عػزال يعممػو باسػـ المعصػوميف وخصوصػًا باسػـ كمما يعمؿ دعو  -14

 .حتى يتوجو الناس إلى اإلماـ العظيـ في قموبيـ(ع)الحجة
وآبائػو الطػاىريف لزيػادة االرتبػاط وربػط (ع)اإلكثار مف إىدال الصػموات إلػى اإلمػاـ الحجػة -15

لطواؼ والزيارة بػؿ الحػهلل تامػًا وكذلؾ إىدال ثواب األعماؿ الصالحة كا. ااخريف بشخصو الكريـ
 .والصدقات وما شابو

يجػػب االعتقػػاد بعػػد المعرفػػة بػػأف بركػػة الػػدنيا وسػػالمة البشػػرية ورءػػواف ا عػػف عبػػاده  -16
وآبائػػو الطػػاىريف عمػػييـ ( ع)وسػػعادة النػػاس فػػي الػػدنيا وااخػػرة إنمػػا ىػػو ببركػػة اإلمػػاـ الميػػدي

ي إني ما خمقت سػماًل مبنيػة وال أرءػًا مدحيػة يا مالئكت)الصالة والسالـ كما في حديث الكسال
وال قمػػػرًا منيػػػرًا وال شمسػػػًا مءػػػيئة وال بحػػػرًا يجػػػري وال فمكػػػًا تسػػػري إال لمحبػػػة ىػػػؤالل الخمسػػػة 

 (.وببركتيـ وىـ فاطمة وأبوىا وبعميا وبنوىا
بػراىيـ قد رير قوانيف الطبيعة لكرامػة أنبيائػو فػابرد النػار إل(تعالى)وكما في القرآف الكريـ إف ا

ف عيسى يحيي الموتى ويبرئ األكمو واألبرص وىكذا  . وجمد البحر لموسى واا
قػػرالة األذكػػار واألدعيػػة فػػي محاولػػة رؤيتػػو المباركػػة فػػي اليقظػػة أو الحمػػـ فإنػػو ال يػػراه  -17

ويتشرؼ بطمعتو الدرال إال مف ىػو متقػرب منػو ومحبػوب لػو وال يحبػو وال يقربػو إال القربػة مػف 
 . لو ا وحب ا
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وكؿ جيؿ يوصػؿ (ع)التواصي مع أىؿ البيت مف األبنال واألقربال عف قءية ظيور اإلماـ -18
العمـ لمجيؿ الذي بعده حتى يتييأ كؿ الناس لمظيور المبارؾ فقد روى عف سمماف بف خالد فػي 

قمػت لػو أف أىػؿ بيتػػي يسػمعوف قػولي فيػؿ ادعػػوىـ :)قػاؿ(ع)كتػاب الكػافي عػف اإلمػاـ الصػػادؽ
﴿يػا أييػا الػذيف آمنػوا قُػوا أنفسػكـ وأىمػيكـ :بمى فإف ا تعالى يقػوؿ فػي كتابػو:ألمر؟ قاؿليذا ا

 (1.)نارًا وقودىا الناُس والحجارُة﴾
التدقيؽ والتحقيؽ مف الشخص في أنو ىؿ أدى حػؽ مػا عميػو لإلمػاـ وىػؿ كػاف بمسػتوى  -19

أىؿ الحؽ وليس بباطؿ رءاه بحيث يتأكد في كؿ عمؿ أو قوؿ يقولو بأنو بموءع رءا الحؽ و 
،وكممػا كػاف اإلنسػاف بمسػتوى (ع)وأنو مما ينفع اإلسالـ والمسمميف بدعوتيـ لوالية أىػؿ البيػت

ال ينطػؽ عػف (ع)فيػو فػي رءػا ا ورسػولو ألف اإلمػاـ(عميو الصالة والسػالـ)رءا إماـ زمانو 
 .اليوى إف ىو إاّل وحي يوحى

ال أنػػو لػػـ يولػػد :؟فقػػاؿ(ع)القػػائـؿ ولػػد اإلمػػاـ ىػػ:)سػػئؿ أنػػو(ع)وفػػي الروايػػة عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ
 (.ولو كنت في زمانو لخدمتو ما دمت حياً :بعد،ثـ قاؿ

 عمى جاللة قدره يقوؿ بأنو يخدمو فكيؼ بؾ أف تفعؿ؟(ع)فالحظ يا أخي إف اإلماـ
فعميػػو أف يقػػدـ أعظػػـ حاجػػة (تعػػالى)إذا طمػػب مػػف ا حاجػػة وأراد أف تسػػتجاب مػػف ا -20

طمب الفرج عف آؿ محمد بظيور دولتيـ دولػة الحػؽ والعػدؿ كمػا أنػو قػد ورد مػا إسالمية وىي 
أف يبػدأ بػالتعوذ مػف الشػيطاف :مءمونو في كيفية الدعال الذي يقرب استجابتو اف يتػدرج ىكػذا

والبسممة والحمد  ثـ االستدفار مف الذنوب والتقصير،ثـ الصالة عمى محمد وآؿ ومحمد وفي 
ثػػـ طمػػب  ممػػؤمنيفنفراج أمػػرىـ وحكػػـ دولػػتيـ دولػػة الحػػؽ،ثـ الػػدعال لءػػمنيا الػػدعال ليػػـ بػػا

 .حاجتو
 
 .6/التحريـ(1)
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وحػػب ا لػػؾ فأحػػب إمػػاـ زمانػػؾ وأعمػػف محبتػػؾ (تعػػالى)إذا أردت زيػػادة القػػرب مػػف ا -21
إنني نوديت مف الحؽ جؿ وعػال يػا محمػد ىػؿ تريػد أف (:))ص)عف النبيومدحتؾ،ففي الحديث 

بمى،فنوديت أف أنظر في مقابؿ وجيؾ فنظػرت فرأيػت أشػباح األثنػي عشػر :تترى أوصيالؾ؟ قم
وصي وفي وسطيـ الحجػة القػائـ مثػؿ الكوكػب العظيـ،فقمػت يػا رب ومػف ىػؤالل؟ فخػاطبني إف 
ىؤالل أئمة الحؽ وفي وسطيـ القائـ الذي يحمؿ ما أحمؿ ويحـر ما أحـر وينتقـ مف أعػدائي يػا 

 .42ص1عف راية المراـ .((ف يحبيـمحمد فأحبيـ فإني أحبيـ وأحب م
قمبػًا وجوارحػًا (ع)المواليف لمنبي وأىؿ بيتو الكراـ والمتعمقيف بإماـ العصػر ممؤمنيفالدعال ل-22

الميػػـ )81ص94كمػػا ورد فػػي أدعيػػة كثيرة،ومنيػػا الصػػموات عمػػى المعصػػوميف كمػػا فػػي البحػػار 
.. يؿ عميػؾ وحجتػؾ عمػى خمقػؾوصّؿ عمى وليِّؾ المحيػي سػنتؾ القػائـ بػأمرؾ الػداعي إليػؾ الػدل

الميـ أعطو في نفسػو وذريتػو وشػيعتو ورعيتػو وخاصػتو وعامتػو وعػدوه وجميػع أىػؿ الػدنيا مػا 
 (.تقر بو عينو وتسره في نفسو وبمدو أفءؿ ما أممو في الدنيا وااخرة

الميػػـ وصػػّؿ عمػػى والة عيػػوده وبمديػػـ آمػػاليـ وزد فػػي آجػػاليـ وانصػػرىـ وتمػػـ لػػو مػػا أسػػندت )
مف أمر دينؾ واجعمنا ليـ أعوانػًا وعمػى دينػؾ أنصػارًا وصػّؿ عمػى آبائػو الطػاىريف األئمػة إلييـ 

 (.الراشديف
ف فػػي الكبػػرى سػػوؼ يظيػػر كػػذابوف  -23 إف لإلمػػاـ ريبتػػاف قصػػيرة صػػدرى وطويمػػة كبػػرى واا

فيجػب التصػدي ليػـ ( ع)أو أنو باب لإلمػاـ(ع)يدعوف اإلمامة أو القيادة أو أنو الحجة الميدي
يػػا ابػػف :)أنػػو (ع)فػػي الحػػديث أف المفءػػؿ بػػف عمػػر سػػأؿ اإلمػػاـ الصػػادؽ. يـ وفءػػحيـوتكػػذيب

 إذا ادعى:رسوؿ ا إذا راب قائمكـ وطالت ريبتو؟ فقاؿ



 214 

شػػخص فػػي ذلػػؾ الزمػػاف بأنػػو صػػاحب األمػػر فاسػػألوا ذلػػؾ المػػدعي واطمبػػوا منػػو مػػا يعجػػز عنػػو 
 .345ص1لكافي عف ا(الناس فإنو سوؼ ينقطع عف دعواه حتى يظير اإلماـ الحؽ

وورد أيءًا مف معاجز اإلماـ عند ظيوره أنو يدعو الطير في السمال فينزؿ إليو مشػويًا ويأكػؿ 
 .ىو منو مع السيد الحسني الذي يطمب منو المعجزة

بػػدوف أف يػػدعي الرؤيػػة عيانػػًا وال االتصػػاؿ فػػي (ع)إذا ادعػػى شػػخص النيابػػة عػػف اإلمػػاـ -24
النيابػة الخاصػة فيػو مثػؿ مػف يػدعي التعمػؽ واالتصػاؿ  اليقظة فيو عمى قسميف إما أف يػدعي

 .بو كما مر آنفاً 
ما أف يدعى النيابة العامة فإف قصد كونو مجتيدًا فإف ظير آثار ذلؾ فال بأس  .واا

ف قصد األعـ مف ذلؾ أي أنو مبمغ عنو ومتعمؽ بو قمبًا وعماًل فإف كاف كذلؾ أي كاف مؤمنًا  واا
 .ىؿ البيت فيو كذلؾمبمدًا عاماًل بأحكاـ النبي وأ

بسبب طوؿ الديبة اف القموب لتقسو وتدفؿ وتسػأـ،فعمى العممػال والفقيػال اف يكثػروا فػي  -25
إف :)الناس مواصمة الوعظ والحكمة والبشارة بالظيور ومنافع تمؾ الدولة المباركة وفػي الحػديث

لـ يأف لمػذيف آمنػوا اف ﴿أ(:تعالى)وقاؿ( القموب لتمؿ كما تمؿ األبداف فاىدوا إلييا طرائؼ الحكـ
تخشع قموبيـ لذكر ا وما نزؿ مف الحؽ وال يكونوا كالذيف أوتوا الكتاب مف قبؿ فطػاؿ عمػييـ 

 . 16/األمد فقست قموبيـ وكثير منيـ فاسقوف﴾الحديد آية
 .(ع)القائـوعمى كؿ حاؿ فالمطموب مف العممال إنعاش القموب وشدىا نحو قياـ 

 : القمب والبعد عف ا سبحانو وتعالى ومف ذلؾ  ترؾ كؿ ما يوجب قساوة -26
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 .عدـ االستمرار والمواظبة عمى ذكر ا والتسبيه والتحميد والصالة عمى محمد  وآؿ محمد -أ
 .أكؿ الحراـ واستعمالو والشبيات -ب
 .الجموس مع أىؿ الباطؿ وصحبتيـ والفاسقيف واألرنيال المستكبريف وءعاؼ الديف -ج
لكالـ الزائد الذي ال نفع فيو وال أجر فػي ااخػرة ممػا يػدؿ عمػى ءػعؼ العقػؿ وبطػر التكمـ با -د

 .النفس
 .اإلكثار مف العمؿ الدنيوي حتى في وقت يجب فيو التوجو لمعبادة  -ىػ
تأخير الصػموات والعبػادات عػف وقتيػا وفءػيمتيا وعػدـ إقامتيػا بحػدودىا يعنػي االسػتخفاؼ  -و
 .بيا
 . بيا ممؤمنيفبدير قصد زيادة الخدمة ل طمب الرئاسة في الدنيا -ز
 .والذىاب إلى الرؤسال المتسمطيف رير العادليف وصحبتيـ -ح
 .وكثرة مجالسة النسال -ط
وزيػػػادة أموالػػػو والدنػػػى فػػػي جميػػػع الحػػػوائهلل بحيػػػث لػػػـ يعػػػط منػػػو الواجػػػب أو لػػػـ ينتشػػػؿ  -ي

 .المحتاجيف حتى لو أعطى الواجب
 .ب الدفمة والسيووشرب المسكر أو المخدر أو ما يوج -ؾ
 .وترؾ مجالس العممال -ؿ

 (.مف ترؾ مجالس العممال األتقيال أربعيف يومًا قسا قمبو وتجرأ عمى الكبائر)ففي الحديث
ف حءور مجالس العممال الورعيف يوجب الخشوع واالطمئناف في القمب  .واا

صػػًا إذا كػػاف تػػرؾ مجػػالس الػػوعظ وقػػرالة القػػرآف الكػػريـ واألحكػػاـ الشػػرعية المقدسة،وخصو  -ـ
مػا خػرج مػف القمػب )الشي  الذي يقوؿ المسائؿ ويقرأ القرآف ورعًا عاماًل بما يقػوؿ،ففي الحػديث

 (.وقع في القمب وما خرج مف المساف لـ يتعد األذف
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 (.كؿ مف جمس مجمسًا فيو ذكر أمرنا ال يموت قمبو في يـو تموت فيو القموب)وفي الحديث
وخصوصػػًا الءػػعفال والمستءػػعفيف وقءػػال حػػوائجيـ  يفالمػػؤمنالتعػػاوف والتعاءػػد مػػع  -27

﴿وال تنػػازعوا فتفشػػموا ( تعػػالى)وتوحيػػد القمػػوب وعػػدـ االسػػتئثار بػػالخيرات وعػػدـ التنػػازع قػػاؿ ا
مف قءى حاجة مؤمف :)وفي الحديث 46وتذىب ريحكـ واصبروا إف ا مع الصابريف﴾األنفاؿ 

خير الناس مػف ()قيمة كؿ امرل ما يحسنو)يثوفي الحد(.قءى ا لو ألؼ حاجة أىونيا الجنة
 (.نفع الناس

 أدعية وأعماؿ في وقت الديبة
 :في كتاب بياف األئمة

إف مػػف كانػػت لػػو حاجػػة ميمػػة فػػي زمػػف الديبػػة،ولـ تكػػف لػػو طريػػؽ إلػػى قءػػائيا،فميقّدـ  -28
ب ،وىػو يتكّمػؼ قءػالىا،والبد أف تكتػ(صػموات ا عميػو) عريءة إلى اإلماـ الحجة بف الحسف

وىذه العريءة يروييا السػمؼ الصػاله مػف عممائنػا األعػالـ كالمجمسػي فػي . بالشروط المذكورة
البحػػار وريره،ويشػػترط أف تكتػػب عمػػى ورؽ طػػاىر بحبرىػػا، وتحفػػظ فػػي طينػػة طػػاىرة،أو رػػالؼ 

عثمػاف بػف : طاىر، وترسؿ بواسطة أحد النواب األربع،الذيف نابوا عنو في الديبػة الصػدرى،وىـ
،وابنػػو محمػػد بػػف عثمػػاف بػػف سػػعيد العمػػري المعػػروؼ بػػالخالني وحسػػيف بػػف روح سػػعيد العمري

كتبػت يػػا مػوالي صػػموات ا (بسػػـ ا الػرحمف الػػرحيـ)النػوبختي،وعمّي بػف محمػػد السػمري،وىي
،ثـ بػؾ،مف أمػر قػد دىمنػي، وأشػدؿ (عّز وجؿّ )اعميؾ مستديثًا،وشكوت ما نزؿ بي مستجيرًا ب

بعض لّبي،ورّير خطير نعمة ا عندي أسػممني عنػد تخيػؿ وروده  قمبي،وأطاؿ  فكري، وسمبني
إلػػّي الخميػػؿ،وتبرأ منػػي عنػػد إقبالػػو إلػػّي الحميـ،وعجػػزت عنػػد دفاعػػو حيمتي،وخػػانني فػػي تحممػػو 

 صبري وقوتي،فمجأت فيو إليؾ،
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وتوّكمػػت فػػي المسػػألة  جػػؿ ثنػػاؤه عميػػو وعميػػؾ فػػي دفاعػػو عني،عممػػًا بمكانػػؾ مػػف ا رب 
ف ولػػّي التػػدبير،ومالؾ األمور،واثقػػًا بػػؾ فػػي المسػػارعة فػػي الشػػفاعة إليػػو جػػؿ ثنػػاؤه فػػي العػػالمي

إيػػػاؾ بإعطػػػال سػػػؤلي،وأنت يػػػا مػػػوالي جػػػدير بتحقيػػػؽ (تبػػػارؾ وتعػػػالى)أمري،متيقنػػػًا إلجابتػػػو 
،وقءػال حاجتي،وكشػؼ ىمي،ورمي،وكربػي (واذكػر حاجتػؾ)ظني،وتصديؽ أممي فيػؾ،في أمػري
ف كنػػػػت مسػػػػتحقًا لػػػػو وإلءػػػػعافو بقبػػػػيه فيمػػػػا ال طاقػػػػة لػػػػي بحممػػػػو،وال صػػػػ بر لػػػػي عميػػػػو،واا

عمػّي فػي أمري،قبػؿ حمػوؿ التمؼ،وشػماتة (عػّز وجػؿّ )أفعالي،وتفريطي في الواجبات،التي ىي 
جاللػػػػو،لي عزيزًا،وفتحػػػػًا قريبًا،فيػػػػو بمػػػػوغ  ا جػػػػؿّ األعػػػػدال،فبؾ بسػػػػطت النعمػػػػة عمّي،وأسػػػػأؿ 

المخاوؼ كميا في كؿ حاؿ،إّنو جّؿ ثنػاؤه لمػا  ااماؿ،وخير المبادئ،وخواتيـ األعماؿ،واألمف مف
 .يشال فّعاؿ،وىو حسبي ونعـ الوكيؿ في المبدأ والماؿ

، واألفءػؿ (ع)ثـ يقصد بيذه العريءة النير أو الددير أو بئػر عميقػة أو بعػض ءػرائه األئمػة
مييػا فػي إلقائيا في النير الجاري،أو في الددير،ويعتمد عمى أحد النواب األربع،كما ذكرنا قبػؿ ر 

يا حسيف بف روح،أو يا عثماف بػف :المال،فينادي باسـ أحدىـ وىو قابض لمعريءة بيده ويقوؿ
سعيد،أو يا محمد بف عثماف،أو يػا محمػد بػف السػمري سػالـ عميػؾ أشػيد أف وفاتػؾ فػي سػبيؿ 

 .ا وأنت حّي عند ا مرزوؽ
ؤيتو،وكيفيتػو أف ينػوي ،يقػرأ ألجػؿ ر (عػهلل)وىو تسبيه األمػر: في بعض الكتب المخطوطة -29

،وذكر صػاحب الكتػاب أف ىػذا (تعالى)،قربة إلى ا(ع)عند القرالة،أسّبه تسبيه صاحب الزماف
 :إذ قاؿ(عميو صموات الرحمف)التسبيه منقوؿ عف حءرة سيدنا وموالنا صاحب العصر والزماف

 .ال إلو إاّل ا محمد رسوؿ ا ،ألؼ مرة: يـو السبت
 .يا قيـو ،ألؼ مرة يا حيّ : ويوـ األحد
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 .الّميـ  صؿَّ عمى محمد وآؿ محمد،وعمى كؿِّ ممؾ ونبّي،ألؼ مرة:ويوـ االثنيف
 .ال حوؿ وال قوة إاّل با العمّي العظيـ،ألؼ مرة:ويوـ الثالثال
 .أستدفر ا العظيـ،وأتوب إليو،ألؼ مرة:ويوـ األربعال
 .ا،وا أكبر،ألؼ مرة سبحاف ا،والحمد  وال إلو أالّ :ويوـ الخميس
فإنػػػو يصػػػّؿ بخدمتػػػو إف شػػػال ا .يػػػا ا المحمػػػود فػػػي كػػػؿ فعالػػػو،ألؼ مػػػرة:ويػػػوـ الجمعػػػة

وىػػػذا أيءػػػًا يحتػػػاج إلػػػى التجربػػػة، وال ريػػػب أف ىػػػذه األدعيػػػة واألذكار،وىػػػذه األعمػػػاؿ (تعػػػالى)
مشػػػػػػروطة بالطيػػػػػػارة مػػػػػػف الحػػػػػػدث،والخبث فػػػػػػي البػػػػػػدف والمباس،وكمػػػػػػا أنيػػػػػػا مشػػػػػػروطة 

 .وكوف العامؿ مؤمنًا ورعاً (تعالى)وى،واإلخالص،والتوجو إلى ابالتق
قد ورد لمحفػظ مػف فػتف آخػر الزمػاف قػرالة عشػر آيػات مػف سػورة الكيػؼ،وىي مػف : قاؿ -30

أوؿ السػػػورة أي﴿ بسػػػـ ا الػػػرحمف الػػػرحيـ الحمػػػد  الػػػذي أنػػػزؿ عمػػػى عبػػػده الكتػػػاب﴾ إلػػػى 
 . ا كؿ يوـ حفظو ا مف فتف آخر الزماف﴿وىّيىل لنا مف أمرنا رشدًا﴾فمف قرأى:قولو
مػف قػرأ الكيػؼ فيػو معصػوـ (:))ص)عف النبػيعػف أبػي كعػب،:ومنيا عػف مجمػع البيػاف -31

ثمانيػػػة أيػػػاـ مػػػف كػػػؿ فتنػػػة،فإف خػػػرج الػػػدّجاؿ فػػػي تمػػػؾ الثمانيػػػة األياـ،عصػػػمو ا مػػػف فتنػػػة 
 .((الدّجاؿ

 .وليات بالعمؿ المذكور فييا،يقءي لو حاجتو -32
 (.قّدس سّره)سبوع لمسيد ابف طاووسجماؿ األ

لقءػال الحاجػة،وىو أف تصػّمي ركعتػيف تقػرأ فػي كػؿ (صػموات ا عميػو)القػائـصالة الحجػة :قاؿ
ّيػػاؾ  ّيػػاؾ نسػػتعيف﴾ثـ تقػػوؿ مائػػة مػػرة ﴿إّيػػاؾ نعبػػد واا ركعػػة الحمػػد حتػػى تصػػؿ إلى﴿إّيػػاؾ نعبػػد واا

 نستعيف﴾،
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حدة،تصػػنع ذلػػؾ كػػؿ مػػف الػػركعتيف وتػػدعو ثػػـ تػػتـ قػػرالة الفاتحػػة،وتقرأ بعػػدىا اإلخػػالص مػػرة وا
الّميـ عظـ البالل،وبرح الخفال،وانكشؼ الدطال،وءاقت األرض،ومنعت السمال :عقبييما فتقوؿ

ليؾ يا رّب المشتكى،وعميؾ المعوؿ في الشدة والرخال،الّميـ صؿَّ عمى محمد وآؿ محمد،الذيف  واا
ه يا محمػد يػا عمػّي، يػا عمػي يػا محمػد أمرتنا بطاعتيـ وعّجؿ الميـ فرجيـ بقائميـ،وأظير إعزاز 

اكفياني،فإّنكما كافياي،يا محّمد يا عمّي، يا عمي يا محمد انصراني فإّنكما ناصػراي يػا محمػد يػا 
عمّي، يػا عمػي يػا محمػد احفظػاني فإنكمػا حافظاي،يػا مػوالي يػا صػاحب الزمػاف الدػوث ،الدػوث 

 .، ،الدوث،أدركني، أدركني، أدركني،األماف، األماف، األماف
 :عف كتاب بياف األئمة قاؿ

مػف قػرأ الكيػؼ يػـو الجمعػة فيػو معصػوـ إلػى سػتة أيػاـ مػف كػؿ فتنػة :وفي رواية أخػرى -33
 .تكوف فإذا خرج الدّجاؿ عصـ منو

رحمػػػو )مػػػا رأيتػػػو فػػػي مجموعػػػة مخطوطػػػة لمشػػػي  محمػػػد عمػػػي القاءػػػي النجفػػػي:ومنيػػػا -34
 :عالمما يقرأ لمحفظ مف فتف آخر الزماف ىذا الد:قاؿ(ا

بسػػـ ا الػػرحمف الرحيـ،سػػبحاف القػػديـ الػػذي لػػـ يزؿ،سػػبحاف الحكػػيـ الػػذي ال يعجػػؿ سػػبحاف 
العمػػػػيـ الػػػػذي ال يجيؿ،سػػػػبحاف الجػػػػواد الػػػػذي ال يبخؿ،سػػػػبحانو وتعػػػػالى ال شػػػػريؾ لػػػػو، لػػػػو 

. الطاىريف وآلو ى محمدى ا عمصمّ الحمد،والحمد  رب العالميف،برحمتؾ يا أرحـ الراحميف،و 
كؿ يـو صباحًا ومساًل،حفظ مػف فػتف آخػر الزمػاف واايػات المتقدمػة مػع ىػذا الػدعال  فمف قرأه
 .مجّربات

مػػا فػػي الكتػػاب المبيف،السػػفر الثػػاني منػػو،في المقػػاـ األوؿ فيمػػا يتعمػػؽ بالدبيػػة :ومنيػػا -35
إذا تمنػػى أحػػدكـ القػػائـ فميتمنػػاه فػػي عافيػػة، فػػإف ا بعػػث :قػػاؿ(ع)والظيػػور،عف أبػػي عبػػد ا

 .وفي الكافي مثمو. رحمة،ويبعث القائـ نقمة محمداً 
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دّؿ الخبػػر عمػػى أفَّ مػػف األعمػػاؿ التػػي يقػػـو بيػػا المػػؤمف فػػي زمػػف الديبػػة،ىو أف يتمنػػى : بيػػاف
إلػى أف ...،وأف يكػوف مػف أنصاره،وأعوانو،والمستشػيديف بػيف يديػو(ع)القػائـالجياد مع اإلمػاـ 

 :قاؿ
،وىو أف يػدعو لػو (تعالى)يكوف إاّل بتوفيؽ مف ا ،ال(ع)فيعمـ مف ىذا الخبر أف الدعال لمقائـ

فعجػػػػؿ  المػػػػؤمنيفظيوره،ولعمػػػػو اسػػػػتجاب ا دعػػػػال بعػػػػض (تعػػػػالى)بػػػػالفرج،وأف يعّجػػػػؿ ا
ظيوره،ولكف ال يكوف ذلؾ المؤمف مف أنصاره وأعوانو،والمجاىديف بيف يديو،بؿ كاف مخالفًا لػو 

 .فمذا البّد أف يدعو بأف يكوف مف أنصاره،وأعوانو
الّميـ صؿَّ عمػى محمػد :) يقرأ بعد كؿ فريءة قولو:قاؿ(ع)وعف البحار عف اإلماـ الصادؽ -36

إنػؾ قمػت تباركػت :وآؿ محمد الّميـ اف رسولؾ الصادؽ المصدؽ األميف صمواتؾ عميػو وآلػو قػاؿ
وتعاليت ما ترددت في شيل أنا فاعمو كترددي فػي قػبض روح عبػدي المػؤمف،يكره المػوت وأنػا 

ؿ ألوليػاؾ –وفي نسػخة -وأكره مسالت وفػي  –اسػالتو،الّميـ فصػؿَّ عمػى محمػد وآؿ محمػد،وعجِّ
لولّيؾ الفرج والنصر والعافية،وال تسؤني في نفسي،وال فػي فػالف وتػذكر مػف شػئت مػف  -نسخة
 .أحبتؾ

وعّجػػػػؿ لولّيػػػػؾ الفػػػػرج :وقػػػػد روى المجمسػػػػي ىػػػػذه الجممػػػػة األخيػػػػرة مػػػػف الػػػػدعال بيػػػػذا النحػػػػو
ف شػػئت أف تسػػّمييـ واحػػدًا والنصػػر،والعافية ،وال ت سػػؤني فػػي نفسػػي،وال فػػي أحػػد مػػف أحّبتػػي،واا

ف شئت أف تذكرىـ مجتمعيف  .،واحدًا أي متّفرقيف فافعؿ،واا
وقػاؿ أبػو محمػد . وا لقد عشت حتى سئمت الحياة ببركة ىذا الػدعال:قاؿ الراوي ليذا الحديث
و بيػذا الػدعال،فعاش إّف محمد بف الحسف بف شمعوف البصري كاف يدع:بف ىاروف بف موسى

مائة وثمػاف وعشػروف سػنة فػي خفػض،أي فػي لػيف ودعػة وسػعة مػف العيش،بػأف كػاف عيشػو 
 (.رحمة ا عميو)سياًل ىنيئًا،إلى أف مّؿ الحياة،فتركو فمات
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ستصػيبكـ (ع)قػاؿ أبػو عبػد ا: وعف يونس بف عبد الرحمف،عف عبد ا بػف سػناف قػاؿ -37
كيػؼ : قمػت:إماـ ىدى،وال ينجو منيا إاّل مف دعػى دعػال الدريػؽشبية،فعقوف بال عمـ يرى،وال 

يػػػا ا،يػػػا رحمػػػف ،يػػػا رحػػػيـ، يػػػا مقّمػػػب القمػػػوب، ثّبػػػت قمبػػػي عمػػػى :)تقػػػوؿ:دعػػػال الدريؽ؟قػػػاؿ
يػػػػا ا، يػػػػا رحمػػػػف ،يػػػػا رحػػػػيـ، يػػػػا مقّمػػػػب القموب،واألبصػػػػار ثّبػػػػت قمبػػػػي عمػػػػى :فقمػػػػت(دينػػػػؾ
،ولكف قػػؿ كمػػا أقػػوؿ لػػؾ يػػا مقّمػػب القمػػوب ثّبػػت إفَّ ا مقّمػػب القمػػوب واألبصػػار(: ع)قػػاؿ(.دينػػؾ

 .قمبي عمى دينؾ
سػورة اإلسػرال أي بنػي إسػرائيؿ فػي كػؿ ليمػة جمعة،فإنػو يبقػى حيػًا إلػى أف يظيػر :ومنيا -38

 .،ويكوف مف أنصاره وأعوانو(ع)القائـاإلماـ 
مػت مػف قػرأ سػورة بنػي إسػرائيؿ فػي كػؿ ليمػة جمعػة،أف لػـ ي(: ع)فقد وري عػف اإلمػاـ الصػادؽ

 .،فيكوف مف أصحابو(ع)القائـحتى يدرؾ 
دّؿ ىػػذا الخبػػر صػػريحًا بػػأف مػػف داـو عمػػى قػػرالة سػػورة اإلسػػرال فػػي كػػؿ ليمػػة جمعػػة،بأف :بيػػاف

يقرأىا في كؿ أسبوع في ليمة الجمعػة مػرة واحدة،فإّنػو لػـ يمػت ويطػوؿ عمره،حتػى يػدرؾ اإلمػاـ 
 .،ويكوف مف أنصاره(ع)القائـ
إفَّ لمقػائـ ريبػة :)قػاؿ(ع)ماؿ مسندًا عػف زرارة عػف اإلمػاـ الصػادؽما رواه في اإلك -39:ومنيا

ىػػػو : ثػػػـ قػػػاؿ زرارة.يخػػػاؼ،وأومئ بيػػػده إلػػػى بطنػػػو يعنػػػي القتػػػؿ:وَلـ؟قػػػاؿ:قمػػػت.قبػػػؿ أف يقػػػـو
إّنػو مػات أبػوه بػال خمػؼ،ومنيـ مػف : المنتظر،وىو الذي يشّؾ الناس في والدتو،فمنـ مف يقػوؿ

قػد ولػد : ومػنيـ مػف يقػوؿ.مػا ولػد:ومػنيـ مػف يقػوؿ.بىو رائ:إّنو حمؿ،ومنيـ مف يقوؿ:يقوؿ
يحػػب أف يمػػتحف الشػػيعة،فعند (تبػػارؾ وتعػػالى)قبػػؿ وفػػاة أبيػػو بسػػنتيف،وىو المنتظػػر ريػػر أفَّ ا

الميػـ عرِّفنػي :)يػا زرارة فػإف أدركػت ذلػؾ الزمػاف فػألـز ىػذا الػدعال:ثػـ قػاؿ.ذلؾ يرتاب المبطموف
نبّيؾ،الّميـ عرِّفني رسولؾ فإنؾ إف لـ تعّرفني رسولؾ نفسؾ،فإنؾ إف لـ تعرِّفني نفسؾ لـ أعرؼ 

 (.لـ أعرؼ حجتؾ ،الّميـ عرفني حجتؾ فإنؾ إف لـ تعّرفني حجتؾ َءممُت عف ديني
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 دعال العيد
 (1)﴿ختامو مسؾ وفي ذلؾ فميتنافس المتنافسوف﴾ -40

ار قائمنػا فػإف مف دعا إلى ا أربعيف صباحًا بيذا العيد كاف مف أنصػ(:)ع)عف اإلماـ الصادؽ
 :مات قبمو أخرجو ا مف قبره وأعطاه بكؿ كممة ألؼ حسنة ومحا عنو ألؼ سيئة وىو ىذا

الّميػػـ رّب النػػور العظػػيـ ورّب الكرسػػّي الرفيػػع ورّب البحػػر المسػػجور ومنػػزؿ التػػوراة واإلنجيػػؿ 
 .نبيال والمرسميفالمقّربيف واأل  المالئكةوالّزبور ورّب الظّؿ والحرور ومنزؿ القرآف العظيـ ورّب 

الّميػػـ إنػػي أسػػألؾ باسػػمؾ الكػػريـ وبنػػور وجيػػؾ المنيػػر وممكػػؾ القػػديـ يػػا حػػّي يػػا قيػػـو أسػػألؾ 
وباسمؾ الذي أشرقت بو السماوات واألرءػوف وباسػمؾ الػذي يصػمه بػو األولػوف وااخػروف يػا 

يػال يػا حّي قبؿ كؿ حّي ويا حّي بعد كؿ حّي ويا حّي حيف ال حّي يا محيي المػوتى ومميػت األح
صموات ا عميو وعمػى )حّي ال إلو إاّل أنت الّميـ بّمغ موالنا اإلماـ اليادي الميدي القائـ بأمرؾ

والمؤمنػات فػي مشػارؽ األرض ومداربيػا سػيميا وجبميػا  المػؤمنيفعػف جميػع (آبائو الطػاىريف
يػى رءػاه برِّىا وبحرىا عّني وعف والدّي وولدي مػف الصػالة زنػة عػرش ا ومػداد كمماتػو ومنت

وعدَد ما أحصاه عممو وأحاط بو كتابػو الّميػـ إنػي أجػّدد لػو فػي صػبيحة يػومي ىػذا ومػا عشػت 
مػػف أيػػامي عيػػدًا وعقػػدًا وبيعػػة لػػو فػػي عنقػػي ال أحػػوؿ عنيػػا وال أزوؿ أبػػدًا الّميػػـ اجعمنػػي مػػف 

حػاميف أنصاره وأعوانو والذاّببف عنو والمسارعيف إليو في قءال حوائجو والممتثميف ألوامره والم
 .عنو والسابقيف إلى إرادتو والمستشيديف بيف يديو

         
 .26/المطففيف( 1) 
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الّميػػـ إف حػػاؿ بينػػي وبينػػو المػػوت الػػذي جعمتػػو عمػػى عبػػادؾ حتمػػًا فػػأخرجني مػػف قبػػري مػػؤتزرًا 
 .كفني شاىرًا سيفي مجّردًا قناني مّمبيًا دعوة الّداعي في الحاءر والبادي

ؿ فرجػو وسػيِّؿ الّميـ ارني الّطمعػة  الّرشػيدة والدػّرة الحميػدة وأكحػؿ نػاظري بنظػرة منػي إليػو،وعجِّ
مخرجو وأوسع منيجو واسمؾ بي محّجتو وانفذ أمره واشدد أزره واعمر ا بو بالدؾ وأحيػي بػو 

( 1)عبػػادؾ فإنػػؾ قمػػت وقولػػؾ الحػػؽ﴿ظير الفسػػاُد فػػي البػػرِّ والبحػػر بمػػا كسػػبّت أيػػدي الّنػػاْس﴾
ليؾ وابف بنت نبّيؾ المسّمى باسـ رسولَؾ حتى ال يظفر بشيل مف الباطؿ إاّل فأظير الّميـ لنا و 

مّزقو ويحػؽ الحػؽَّ ويحّققػو واجعمػو الّميػـ مفزعػًا لمظمػـو عبػادؾ وناصػرًا لمػف ال يجػد ناصػرًا لػو 
صػمى ا )ريرؾ ومجددًا لمػا عطػؿ مػف أحكامػؾ ومشػيدًا لمػا ورد مػف أعػالـ دينػؾ وسػنف نبّيػؾ

صػمى )واجعمو الميـ ممف حّصنتو مف بأس المعتديف الميـ وسػّر نبيػؾ محمػداً  (عميو وآلو وسمـ
برؤيتػو ومػف تبعػو عمػى دعوتػو وارحػـ اسػتكانتنا بعػده الّميػـ اكشػؼ ىػذه  (ا عميو وآلو وسمـ

الدمة عف ىذه األمة بحءوره وعّجؿ لنا ظيوره إّنيـ يرونو بعيػدًا ونػراه قريبػًا برحمتػؾ يػا أرحػـ 
 (.الراحميف

العجؿ ،العجؿ يا موالي يا صاحب :ءرب بيدؾ عمى فخذؾ األيمف ثالث مرات وفي كؿ تقوؿثـ ت
 ..(.الزماف

 
 .41/الرـو( 1)
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 :الوداع
ختامًا نكّرر ما قمناه مف أّف العالمات أكثرىا رموز لـ نقطع بتطبيقيا عمى حادثة معينػة وأّف مػا 

ّنما ذكرناه لمجّرد التنبيػو والرجػال وقتناه كّمو ظنوف ال نعتمد عمييا ألّف التوقيت منييوف  عنو واا
قد تعّمػدوا بػأمر ا إخفػال (عمييـ الّصالة  والّسالـ)لقرب الظيور الكريـ وأف النبي وأىؿ البيت 

 .ىذا األمر لمصاله شرعية نستطيع أف ندرؾ بعءيا ونجيؿ البعض ااخر
و مػػف اعتمػػاد وشػػيل مػػف كمػػا أّف أكثػػر العالمػػات وردت بأخبػػار ريػػر نقيػػة السػػند ولكػػف ال تخمػػ

 .االطمئناف
كمػػػا أّف كتػػػابي بيػػػذا الموءػػػوع كانػػػت تجربػػػة جديػػػدة فػػػي حيػػػاتي فمػػػا رأى القػػػارئ الكػػػريـ مػػػف 
الشطحات واألخطال أو عدـ الترتيب فميعذرني كما أّف ىناؾ عالمات أخرى لـ أذكرىا لعػدـ تػوفر 

تب في مواءيع أخرى مػع مع أشدالي الكثيرة في التدريس وتأليؼ ك.كؿ المصادر التي أحتاجيا
 .مراجعة كثير مف الناس كؿ لحاجة وميمة ما والعذر عند كراـ الناس مقبوؿ

 .والسالـ عمى مف اتبع اليدى والحمد  رب العالميف
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 المصادر التي اعتمدناىا
كثيػرة جػدًا بػؿ ال تكػاد تػرى كتابػًا حػديثًا (ع)اإلماـ الميديإّف الكتب التي تعّرءت لقءية ظيور 

وظيػوره  (ع)اإلماـ الميػدييخًا ألي محّدث مف أي مذىب كاف إاّل وتجد فيو أبوابًا في ذكر وتار 
 (.صموات ا عميو)الكريـ 

ولكف لعدـ الوقت وصعوبة تحصػيؿ أكثػر المصػادر خصوصػًا فػي ىػذا العصػر الػذي أصػبه فيػو 
 .نقؿ الكتب مف بمد إلى بمد بحاجة إلى إجازة رسمية ومنع رالب

 :عمى مصادر قميمة ولكنيا تقريبًا أىـ الكتب وأشيرىا في ىذا الباب ومنيا فمذلؾ اعتمدنا
 .لمكراجكي -البرىاف في عالمات ميدي آخر الزماف -1
 .كامؿ سميماف -يوـ الخالص -2
 .السيد إبراىيـ الزنجاني –عقائد اإلمامية  -3
 .السيد محمد كاظـ القزويني -مف الميد إلى الظيور اإلماـ الميدي -4
 .عمي الكوراني -الممّيدوف لمميدي -5
 .الشي  ميدي الحائري -1/2إلزاـ الناصب  -6
 .العالمة المجمسي -52بحار األنوارج -7
 .السيد حيدر الكاظمي -بشارة اإلسالـ في ظيور صاحب الزماف -8
 .ابف طاووس -المالحـ والفتف -9

 .السيد حسف الشيرازي -(عهلل)اإلماـ الميديكممة  -10
 .السيد ميدي النجفي -األئمة لموقائع الدربية واألسرار العجيبةبياف  -11
 .السيد حسف الطباطبائي -نوائب الدىور في عالئـ الظيور -12
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