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  ُُأشراطُ ُالسادسة:ُالمحّطةُ ُإلىُوصلناُالطريق..ُهذاُمحّطاتُ ُفيُيتواصلُ ُالكالم

رادُفإنُ ُلكمُق لتُ ُوكماُالساعة، نُالم   .الساعةُعالماتُ ُه وُالساعةُأشراطُم 

 ُ:نُحديثيُتحَتُهذاُالع نوانُالقرآني زءُالثانيُم  كماُ”ُأشراط ُالساعة“وهذاُه وُالج 

حّمد18ُجاءُفيُاآليةُ نُس ورةُم   :بعدُالبسملةُم 

 {ُفهلُينظ رونُإّّلُالساعةُأنُتأتيه مُبغتةًُفقدُجاَءُأشراط هاُ*ُفأنّىُله مُإذاُجاَءته م

 .{ذكراه م

 َُتّصلةًُبالم ُم  تكون  ُهذه ُالَمحّطةُ  الرجعة..ُوبنهاية  حّطةُالتيُقَبلها،ُوهيَُمحّطةُ 

ُالعَظيمةُفيُعالمناُالدنيويُفإنّناُداخلونُعلىَُمحّطٍةُجديدةٍُوهيُ َعْصرُالرجعة 

ُعنُعالمناُالدنيويُه ناُإنّنيُّلُأتحدّثُعنُ أشراطُالساعة.ُ)وحينُأتحدّث  محّطةُ 

ُالد نياُواأل ُماُتحَتُالسماء  نُذلك..(األرضُفقط،ُوإنّماُك لُّ زٌءُم  ُج   .رض 

 ُالصادقُاإلمامُحديثُ ُوهوُالماضيةُالحلقةُ ُفيُعليكمُقرأته ُُحديثٍُُآخرُعندُوقفة

ُوتمامُالدينُ]كمالُكتابُفيُ(24)ُالحديث260ُُصفحةُفيُ”السالمُعليه“

 :النعمة[

 (ُقال:ُماُزالتُ”ُالسالمُعليه“عنُعبدُهللاُبنُسليمانُالعامرّي ،ُعنُأبيُعبدُهللا

ُالحاللُوالحرام،ُويدعوُإلىُسبيلُهللاُاألرضُإّّلُ ُوهللُتعالىُذكرهُفيهاُحّجةٌُيَعرف 

ُالقيامة،ُفإذاُ نُاألرضُإّّلُأربعيَنُيَوماًُقبَلُيوم  ّجةُم  ُالح  ،ُوّلُيَنقطع  ُوعز  َجل 

ُأنُت رفَعُ نُقبل  ُالتوبةُولنُينفَعُنَْفساًُإيمان هاُلمُتكْنُآمنْتُم  أغلَقُباب  ّجةُ  فعْتُالح  ر 

ُهللاُوه مُالّذينُتقوم ُعليهمُالقيامةال نَُخْلق  راٌرُم  ّجة،ُأولئَكُش   .(ح 



 ● ُُالقيامة(ُأيُبعد نُاألرضُإّّلُأربعيَنُيَوماًُقبَلُيوم  ّجةُم  ُالح  قوله:ُ)وّلُيَنقطع 

جدّاً..ُ ُالهائلةُ  ُالرجعةُالعظيمة..ُإنّهاُاأليّامُالتيُتتوالىُفيهاُاألحداث  َُعْصر  نهاية 

أ ُتبدأُ  ُبك ّلُتفاصيلهاحيث   .شراط ُالساعة 

 ُ..ًُإلىُأربعينُيوما ُأشراطُالساعةُتستمرُّ دّةُالزمانيّةُل َمحّطة  ُالم  رادُأن  فليسُالم 

نُهذاُالعالمُ ٍدُم  حم  ُم  ُفيهاُآل  ُعنُهذه ُالفترةُالزمانيّةُالتيُي رفَع  وإنّماُاإلمام ُيتحد ث 

ُل ْطف همُبالتدريج حينماُالدنيوي..ُوبعدُذلَكُي رفَع  ّجةُ  ُفيهاُالح  التيُت رفَع  ..ُإنّهاُالفترةُ 

وبة:ُهيُ وبةُكماُي عبّرونُفيُكلماتهمُالشريفة..ُوالر  نُر  ُم  فيَُخْلقه  ُهللُ  ّلُيكون 

ُالماضية ُلكمُاألحاديثُالتيُتناولْتُهذاُالمضمونُفيُالحلقة   .الحاجة،ُوقدُقرأت 

 ُُالَمحط ةُالخامسةُهي ُالكالم ُفيُأن  وهيَُمحّطةٌُتَدوم َُزماناًُطويالً..ُ”ُةالرجع“مر 

تُاألحاديثُ ُخمسينُألفُسنة..ُمر  الع ظمىُتستمرُّ حّمديّةُ  الم  الخاتمةُ  فالدولةُ 

الرجعةُإنّماُينتهيُ ُفيماُيرتبط ُبهذاُالموضوع.ُفحينماُت طوىَُمرحلةُ  والبيانات 

نذ ُ الباطلُم  ناَكَُجولةُ  ُالحّق..ُفه  ُلدولة  ُأبيناُآدمُإلىُيومُُالع ْمرُاّلفتراضيُّ زمان 

ُ ديّة  حم  ُالم  ُالظ هورُالشريفُإلىُآخرُيوٍمُفيُالدولة  نُيوم  الظ هورُالشريف،ُوم 

ُلدولةُالحّق،ُفحينئٍذُ ينماُينتهيُالع ْمرُاّلفتراضيُّ الحّق..ُفح  الع ظمىُهذه ُهيُدَولةُ 

حّمٍدُمنُالعالمُالدنيويُوبالتدريجُي رفَعُل ُ حّمدٌُوآلُم  ُم   .طفهمُالخاصُّسي رفَع 

 ُأنُيكوَنُماُدامُه ناك ّلب دُ  ُالعامُإنّهُ  ناكُل ْطٌفُعام،ُوه ناكُل ْطٌفُخاص..ُالّلطف  فه 

ُهذاُالموجودُوبغَّضُ ُهذاُالموجودُوعنَُطبيعة  موجود،ُبغَّضُالنظرُعنَُمرتبة 

موجودٌُوه وُخيٌر،ُوهذاُ النظرُعنُمحاسنُهذاُالموجودُوعنُقبائحه..ُالموجودُ 

ُل ُ ُالخير  ديّة  حم  ُالم  ُالحقيقة  نُألطاف  نُألطافُالصادرُاألّول..ُم  ُم  طٌفُوهذاُالّلطف 

 .األعظم

 ُُالوجود ربال  نُس  َُموجوٍدُم  ك لُّ حّمديّةُاألعظمُه وُماُيَلبسهُ  ُالم  ُالحقيقة  نُألطاف  فم 

ُهذاُالعالم،ُيعنيُأنُيكونُيكوَنُشيئاً،ُأنُ ُشيئيّة  نُثياب ُالتحقّقُعلىُصفحة  وم 

جودهاُيكونَُ ُو  قّومات   .موجوداً،ُأنُيكوَنُحقيقةًُقائمةًُقدُتقّومْتُبم 



 ُوشيئاًُفشيئاًُبدأْتُعالئم ُالزوال ّجةُ  ُوارتفعْتُالح  الرجعة  فإذاُماُط ويْتَُمرحلةُ 

ُالطّيُالعظيم،ُ صوّلًُإلىَُمرحلة  ُإلىُهذاُالعالمُو  ُوالتغيّرُوالتبدّلُتتسّرب  واّلندثار 

ّجلُللك تبيوَمُي طوىُهذاُالكونُمُ   .ثلماُعب رُالق رآنُكطّيُالس 

 ُُالساعة..ُأعنيُهذه ُاألربعونُيَوماًُالتيُأشارْتُإليها ُأشراط  َُمحّطة  إنّهاُإرهاصات 

إمامناُصادقُالعترةُ  .”عليهُالسالم“روايةُ 

 ● ُسؤاٌلُنفسه ..ُوه و  :وه ناُقدُيَطرح 

 ُل ْطف حّمد؟ُولماذاُي رفَع  حّمدٌُوآلُم  ُم  ُلماذاُي رفَع  همُالخاّصُبعدُذلك؟ُولماذاُيتحّول 

جتمعٍُ ُالع ظمىُإلىُم  حّمديّة  ُالم  ُالسعيدُالذيُكانُينعم ُفيُالدولة  ُالبشريُّ جتمع  الم 

واإلفساد؟ ُالفسادُ  ُفيه   !ينتشر 

 أقولُالس ؤالُ ُهذاُعنُالجوابُفي: 

 ُزم َُغيبةُإمام  :ُأن  ُالماضيةُوقلت  ُإلىُمثاٍلُتقريبّيٍُفيُالحلقة  عليهُ“انناُلقدُأشرت 

واضحةٌُفيها”ُالسالم هيُالحكمةُ  كمةُ   .الح 

 ُالنعمانيُللشيخُ]الغيبة[ُكتابُفيُ”السالمُعليهُ “ُالصادقُاإلمامُ ُحديثُعندُوقفة

  )53.(الحديث282ُُصفحة

 (ُقال”ُعليهُالسالم“عنُهشامُبنُسالٍمُعنُأبيُعبدُّللّا ُهذاُاألْمرُأنّهُ  :ُماُيك ون 

نُا نٌفُم  لُّواُعلىُالناسحتّىُّلُيبقىُص  ،ُحتّىُّلُيق وَلُقائٌلُإنّاُلوُلناسُإّّلُوقدُو 

لّيناُلَعدلنا،ُث مُيق وم ُالقائم ُبالحّقُوالعدل  .(و 

  ُُزماننا..ُل ماذاُغاَبُإمام ُزماننا؟ُوأناُّلُأ ريد ُإمام  ُيتحدّثُعنُظ هور  اإلمام ُالصادق 

ُفيُهذاُالموضوعُالذيُقدُيتش ُالكالم..ُولكنُأنُأجعَلُالحلقةَُللحديث  عّبُفيه 

جَملُأقول  :بالم 

 ُ نُأ ّمة  م  جتمعُالذيُيد عيُأنّهُ  البشريُبنحٍوُعام،ُبالم  جتمعُ  رتَبٌطُبالم  ه ناَكُماُه وُم 

حّمٍدُ ُعلّيٍُوآلُعلّي.ُ”ُصل ىُهللاُعليهُوآله“م  نُشيعة  م  جتمعُالذيُيدّعيُأنّهُ  وبالم 

ُطبقا ُعلىُاختالف  َمدخليّةٌُواضحةٌُه ناكُماُيَرتبط ُبالناس  ُإليهاُلهُ  تهمُالتيُأشرت 

ُاإلماَمُ ُزماننا..ُول ذاُفإن  ُإمام  ُ”ُعليهُالسالم“جدّاًُفيماُيَرتبط ُبغَيبة  روجه  ُخ  فيُأّول 

ؤوسُالَخْلقُكيُيجمَعُبذلكُع قولهم علىُر  ُيدهُ   .يضع 



 ستوىُالديني،ُعلىُال ُفيُالواقعُالم جتمعي.ُ)علىُالم  ستوىُه ناكَُخلَلُب نيويٌّ م 

ستوىُالسياسي..(ُوأناُّلُ ستوىُاّلجتماعي،ُعلىُالم  الَمعرفيُوالثقافي،ُعلىُالم 

أنُأتحدَّثُعنُهذاُالموضوعُفهذاُموضوٌعُواسٌعُعريض  .أ ريدُ 

 ● ُُبهم دُّلُي قاس  داًُوآلُم حم  حم  ُم  لّيناُلَعدلنا(ُألن  قوله:ُ)حتّىُّلُيق وَلُقائٌلُإنّاُلوُو 

ُمشروعُّلُفيُالماضيُوّلُفيُ ُبه  حّمدُّلُي قاس  ُم  حّمٍدُوآل  ُمشروَعُم  أحد..ُوإن 

نُيجدوَنُفيُأنف سهمُأنّهمُيمل م  ُالجميَعُم  ستقبل..ُول ذاُفإن  كوَنُالحاضرُوّلُفيُالم 

أنُيحكموا..ُوقدُجّربْتُ ْكٍم،ُمشروعُتنظيٍمُلحياة ُالناسُّلب دُ  قيادةً،ُمشروَعُح 

ُفيُ سلمُماُجّربنا،ُوجّربناُأيضاًُنحن  ُفيُواقعناُالم  ماُجّربْت،ُوجّربناُنحن  البشريّةُ 

ْكمُوكانواُيقولونُماُيقولون،ُ ُوصلواُإلىُالح  واقعناُالشيعيُماُجّربنا..ُالجميع 

 !..اُأفسدواُماُأفسدواوحينُوصلو

 ُ ْكمُالدنيويُ)ماُيرتبط ُبرئاسة  ُالح  ُه ناُعنُوّلية  لّيناُلَعدلنا(ُالحديث  قوله:ُ)إنّاُلوُو 

ُفيُ ُالدينُالتيُتتمثّل  ُالدينُورئاسة  الدنياُوش ؤونُالدنيا(ُوكذلكُماُيَرتبط ُبشؤون 

 .واقعناُالشيعيُبمراجعُالشيعة

 ُقدُجّربناُغيرُالدينيّين،ُوج ُالدنيويّةُنَحن  ُوالرئاسة  ستوىُالسياسة  ّربناُالدينيّينُفيُم 

ُالدينيّة..ُجّربناُالجميع،ُوك لّماُوضعناُيداًُعلىُجهٍةُ ستوىُالسياسة ُوالرئاسة  وفيُم 

رناُاألمانةَُفيُ فيُأيدينا،ُوك لّماُتَصو  منُالجهاتُوق لناُهيُهذه ..ُنَّجسْتُتلَكُالجهةُ 

نُاألحزاب،ُفيَُمجموع ْزٍبُم  نُالمرجعيّاتُح  نُالمجموعات،ُفيُمرجعيٍّةُم  ٍةُم 

بنحٍوُّلُ الماكرةُ  الخبيثةُ  ُالّلصوصيّةُ  ر  ُخبيٌثُت ظه  ُلناُبعدَُذلكُأنّهاُل صٌّ يَظهر 

ي تصّور..ُهكذاُوجدناُاألمورُأينماُتوّجهنا،ُوإنّنيُأتحدّثُعنُالواقعُالمرجعّيُ

ُا ُالشيعيّة  عاصر،ُوفيُواقعُاألحزابُوالتجّمعات  لدينيّةُالسياسيّةُبك ّلُأشكالهاُالم 

 .تحَتُأّيُع نوان

 ● ُ َُعْصرُالرجعة  نُإنطواء  ه ناُإنّماُه وُتقريٌبُوتمثيٌلُل ماُسيكونُم  ماُذكرتهُ 

جتمعُالبشريُ)فيُعالمُالد نيا(ُ ُفيُواقعُالم  ُواإلفساد  ُالفساد  نُانتشار  العظيمةُوم 

ُاألخرى جتمعات  ُعلىُسائرُالم  نُُوهذاُالكالم ُينطبق  التيُهيُكثيرةٌُكماُيبدوُم 

ُالمعصوميّة نُالم عطيات  ُماُعندناُم   .خالل 



 العباراتُهذهُنقرأُ”السالمُعليهم“ُالبقيعُأئمةُ ُزيارة ُُفي: 

 (ُ،يباًُل َخلقنا،ُوَطهارةًُألنف سنا ّليتكم،ُط  نُو  ناُبهُم  وجعََلَُصالتناُعليكم،ُوماَُخص 

سلّمينُبفضلكمُومعروفينُبتصديقناُوتَزكيةًُلنا،ُوَكف ارةًُل ذ نوبنا،ُفك نُّ م  اُعندهُ 

 .(..إيّاكم

 ُنُحياتنا..ُوهذاُالمعنىُي مكن ُفيُك ّلُلحظٍةُم  ُبه  ُنَقرؤه،ُنتلبّس  ُنَحن  هذاُالمضمون 

ُن صلّيُعليهمُ ُأيضاً..ُالمضمونُهوُهوُفنَحن  ُالرجعة  إْنُُ–أنُيتحقّقُفيُمرحلة 

نُال ُإنّناُن صلّيُُ–راجعينُك نّاُفيُحياتناُقبلُموتنا،ُأوُك نّاُم  ففيُفترة ُالرجعة 

ُالكبيرةُليسَُمخصوصاًُبَمقطعٍُ ُالزيارة ُالجامعة  ُهوُهو..ُفنصُّ عليهم،ُوالقانون 

،ُود ستورهمُ ُعلىُاألرضُقبلُالموت  دستورهمُونحن  عيّن..ُهذه ُالزيارةُ  زمانّيٍُم 

ًُ ُأيضا  .فيُعْصرُالرجعة 

 َُُم ستوىُالفَْهمُعندنا،ُففيُم ستوًىُآخرقدُيختلف  ُالفَْهم ُفيُم  ُيكون  ُالرجعة   .رحلة 

 ● أيضاًُنقرأُفيُهذه ُالزيارةُالشريفةُهذهُالعبارات: 

 (ُ قّربينُوأرفَعُدرجات  ُالم  كّرمينُوأعلىُمنازل  بك مُأشرَفَُمحّلُالم  فبَلََغُهللاُ 

سابٌقُوّلُيَطم فائٌقُوّلُيَسبق هُ  ّلحٌقُوّلُيَفوق هُ  ُّلُيَلحق هُ  ُفيُالم رسلينُحيث  ع 

دّيٌقُوّلُشهيد،ُوّلُ رَسلُوّلُص  ُم  قّربُوّلُنبيٌّ ُطامع،ُحتّىُّلُيبقىَُملٌَكُم  إدراكه 

ؤمٌنُصالح،ُوّلُفاجٌرُطالح،ُوّلُجب اٌرُ ُوّلُفاضل،ُوّلُم  َعالٌمُوّلُجاهل،ُوّلُدنيٌّ

فهمَُجاللةَُأْمركمُ عنيد،ُوّلُشيطاٌنَُمريدُوّلَُخْلٌقُفيماُبيَنُذلكُشهيد،ُإّّلُعر 

ْدَقَُمقاعدكمُوثباَتَُمقامكمَُوَشَرفُوعُ  بََرُشأنكمُوتَماَمُن وركمُوص  مُوك  َظَمَُخَطرك 

 .(َمحل كمُوَمنزلتكمُعندهُوكرامتكمُعليهُوخاّصتكمُلديهُوق ْربَُمنزلتكمُمنه

 ُُالكّرة،ُويوم ُالقائم،ُويوم  هذاُالمضمونُيتحقّقُفيُك ّلُأيّامهم..ُوأيّام ُهللاُثالثة:ُيوم 

 .القيامة

 ًُُمشروعا ُزمانناُفلنُتبقىُمجموعةٌُتمتلك  ُإمام  ُوه وُيوم ُظ هور  ُالقائم  اُيوم  أم 

َحُلهاُالَمجالُوَطبّقْتَُمشروعهاُفإنّهاُإذاُماَُحكمْتُستعدل..ُفالُ وتدّعيُأنّهاُلوُف س 

ُ ُحاكٍمُيكون  ُب َحَسبه.ُالظ ْلمُموجودٌُولكنُك لُّ تبقىُمجموعةٌُإّّلُوحكمْتُوَظلَمْتُك لٌّ

ُسيّدُاألوصياء:ُ)أسدٌُحطومُل ثلماُيقول  ُمنهمُم  نُالظ ْلمُبَحَسبه..ُالبعض  قداٌرُم  م  هُ 



ُمنهمُبدرجاٍتُ ُمنهمُبهذهُالدرجات،ُوالبعض  نُس لطاٍنُغشوم..(ُالبعض  خيٌرُم 

 .أ خرى

 ُ:نُأحٍدُيقول ُلعدلتُ “فماُم  ُ”ُلوُأنّنيُحكمت  ُوأن  ُالحق  إّّلُويحكمُحتّىُيتّضَحُأن 

ُم حّمد..ُوحينئٍذُيتجلّىُهذاُالمعنىُبماُالعدلُوأنُ  حّمٍدُوآل  ُاله دىُليسُإّّلُفيُم 

ُالقائمُ)أيُالعَْصرُالمهدويُاألّول( ُوذلكُاليومُوه وُيوم   .يتناسب 

 ُُيبدأ َُعْصرُالرجعة  ُاألّولُفإن  ُينتهيُفيهاُالعْصرُالقائميُّ نذُالّلحظة  ويوم ُالكّرة ُهوُم 

ُالد حّمديّةُالع ظمىمنُه ناُوينتهيُبنهاية  ُالم   .ولة 

 ُفيُهذاُالمقطعُوهوُمقطٌعُطويٌلُجدّاًُ)طويٌلُزماناًُوعريٌضُمكاناً(ُفيُهذا

نُالزيارةُالجامعةُ المقطعُأيضاًُتتجلّىُهذه ُالمعانيُالمذكورةُفيُهذاُالمقطعُم 

حّمٍدُّلُي قاسوَنُبأحدُوّلُي قاسُبهمُأح ُم  داًُوآل  حم  ُم  دُالكبيرةُوالتيُت بيّنُأن 

ومشروعهمُكذلك..ُفتتجلّىُهذه ُالمضامينُوكذلَكُفيُيومُالقيامةُفيُك ّلَُمراحلهاُ

هيُ وفيُك ّلَُمواقفهاُوفيُك ّلُمقاماتهاُومشاهدها..ُفهذه ُهيُأيّام ُهللا،ُوأيّام ُهللاُ 

 .أيّامهم

 ● ُ ُفيُس ورةُإبراهيم،ُفيُاآلية  ن5ُُاأليّام ُالتيُتحدّثُعنهاُالقرآن  ُم  بعدُالبسملة 

 :س ورة ُإبراهيم

 {ُُإلىُالن ورُوذَّكره مُبأيّام نُالظ لمات  وسٰىُبآياتناُأنُأْخرجُقومَكُم  ولقدُأرسلناُم 

َُصباٍرُشك ور ُفيُذلَكُآلياٍتُلّك ّل   .{هللاُإن 

 ُالقيامة ،ُيوم   .هذه ُاأليّام ُهيُاأليّام ُالثالثة:ُيوم ُالقائم،ُيوم ُالرجعة 

 البسملةُ ُعدب43ُُاآليةُفيُاألحزابُ ُس ورةُفي: 

 {ُؤمنين ُإلىُالن ورُوكاَنُبالم  نُالظ لمات  ل ي خرجك مُم  ه وُالّذيُي صلّيُعليك مُومالئكت هُ 

 .{رحيما

 ُي صلّونُعلى56ُُوفيُنفسُالس ورة ُأيضاًُفيُاآلية ُهللاُوَمالئكتهُ  بعدُالبسملة:ُ}إن 

واُتسليما{  النبيُياُأيُّهاُالذينُآمن واَُصلّواُعليهُوسلّم 



 ُهللاُي صلّيُعلينا،ُي صلّيُه وُويأمرُمالئكتَهُ ُفحينما حّمدُفإن  ُم  حّمٍدُوآل  ن صلّيُعلىُم 

نّاُت ؤدّيُ حّمٍدُالصادرةَُم  ُم  حّمٍدُوآل  ُهذه ُالصالةُعلىُم  أنُت صلّيُعلينا..ُوحينئٍذُفإن 

ُإلىُ نُالظ لمات  ي صلّونُعلينا،ُوذلكُي ؤدّيُإلىُإخراجناُم  ُهللاُومالئكتهُ  إلىُأن 

حّمدُ ُم  حّمٍدُوآل  ُم  نُجهة  ُإلىُالن ورُإنّماُيأتيُم  نُالظ لمات  ُم  النور..ُفاإلخراج 

 .”عليهمُالسالم“

 ● ُُفيُذلَك قوله:ُ}وذَّكره مُبأيّامُهللا{ُذّكرهمُكيُينتظروا،ُوكيُيصبروا..ُ}إن 

،ُيومُال )يوم ُالقائم  قادمةٌ..ُإنّهُ  َُصباٍرُشك ور{ُفأيّام ُهللاُ  كّرة،ُيومُالقيامة(ُآلياٍتُلّك ّل 

الحقيقيّة..ُهذه ُاأليّام ُ حّمٍدُفيُتلكُاأليّامُفتلَكُهيُاألعيادُ  ُم  حّمٍدُوآل  فََمنُكانُمعُم 

 .هيُاأليّام ُالحقيقيّةُللحياةُالحقيقيّة

 نُالبسملةُبعد14ُُاآليةُ ُفي  :الجاثيةُس ورةُم 

 زَيُقوماًُبماُكان واُيكسب ون{ُ}ق لُللّذينُآمن واُيَغفرواُللّذينُّلُيَرجوَنُأيّامُهللاُل يج

نُ نُالنواصبُأوُكانواُم  فّسرونُيتخبّطونُفيُمعنىُهذهُاآليةُ)إْنُكانواُم  الم 

 .مراجعُالشيعةُالذينُه مُعلىُنفسُمنهجُالنواصب(

 ● ُن قوله:ُ}للّذينُّلُيَرجوَنُأيّامُهللا{ُالذينُّلُيَرجوَنُأيّاَمُهللاُهمُليسواُقريبينُم 

الذينُآمنواُأنُيغفرواُلهم..ُوماذاُيغفرونُلهم؟!ُهلُيغفرونُلهمُهللا،ُفكيفُي ؤَمرُ

شيئاًُشخصيّاًُفعلوهُمعهم؟!ُ)ي برئونهمُالذّمةُكماُنقولُوي سامحونهم(؟ُأمُأنّهمُ

نُهذه ُاآلية؟ رادُم   يدعونُلهمُبالمغفرة؟ُماُالم 

 ُُالعترةُالطاهرة فيُثقافة  ُُ–أيّام ُهللاُ  ،ُُ–كماُمر  ُالقائم،ُويوم ُالرجعة  أيّاٌمُثالثةُ)يوم 

نُاليومُه ناُأيَُمرحلةٌُزمانيّةٌُطويلة رادُم   .ويوم ُالقيامة(ُوالم 

 ن14ُُاآليةُمعنىُبخ صوصُالق ّمي[ُ]تفسيرُفيُالصادقُاإلمامُ ُحديثُ ُعندُوقفة ُم 

 :الجاثيةُس ورة

 (ق لُ”ُعليهُالسالم“بنُكثيرُعنُأبيُعبدُهللاُُعنُداود{ُ: ُوجل  فيُقوله ُهللاُعز 

للّذينُآمنواُيَغفرواُللّذينُّلُيَرجوَنُأيّاَمُهللا{ُقال:ُق ْلُللّذينَُمنناُعليهمُبَمعرفتناُأنُ

 .(يغفرواُللذينُّلُيعلمونُفإذاُعّرفوهمُفقدُغفرواُلهم



 ● ُغفرواُلهمُنقصهم،ُغفرواُلهمُضاللهم..ُقوله:ُ)فإذاُعّرفوهمُفقدُغفرواُلهم(ُأي

ُفيُساحةُالحربُ قاتل  الم  ُل ماُيلبسهُ  ُهوُالتغطية..ُول ذاُي قال  ْغفَر“الغَْفر  ألنّهاُ”ُالم 

نَُضْربُالسيوف م   .ت غّطيُالرأسُوتحفظهُ 

 ُُالعقيدة نُقوله:ُ}إذاُعّرفوهم{ُأيُإذاُعّرفوهمُالعقيدةَُالصحيحة،ُألن  والمرادُم 

ّطيُع يوبهم،ُست غّطيُنواقصهم،ُستنقلهمُإلىُدائرة ُالنجاةُوت بعدهمُالصحيحةُست غ

 .عنُدائرةُالهالك

 ● ُبسببُجهلهم،ُفَه مُّل قوله:ُ}للّذينُّلُيَرجوَنُأيّاَمُهللا{ُّلُيَرجوَنُأيّاَمُهللاُ 

ُوّلُيعرفونهاُبالتفصيل،ُوّلُيعرفونُ يعرفونُأيّامُهللا..ُّلُيعرفونهاُأساساًُباإلجمال 

ُالقيامة(ُهذاُماذاُس ،ُويوم  ُالقائم،ُويوم ُالرجعة  هيُ)يوم  ُموق ف همُمنها..ُأيّام ُهللاُ  يكون 

اُالتفصيلُفهذاُحديٌثُيطول،ُولكنّنيُأقولُلكم:ُبرامجيُوأحاديثيُ باإلجمال..ُأم 

ُالثالثة..ُإنّهاُاأليّامُالتيُنَرجوهاُوننتظرها..ُ علىُط ولُالخّطُك لّهاُفيُفناءُاأليّام 

 .أليّام ُالتيُننتظرهاُإنّهاُاأليّام ُالتيُترتبط ُعقيدتناُبهاإنّهاُا

 ُعليناُأنُنعرَفُهذهُاأليّام،ُفإذاُماُعرفناُهذهُاأليّامُوعرفناَُمنُه مُالفائزون

ُإلىُدائرةُالنجاةُ نُدائرة ُالهالك  وعرفناَُمنُه مُالسادةُالحاكمون،ُحينئٍذُقدُانتقلناُم 

ُعنهُاآلية ُفيُنفسُاّلتّجاهُالذيُتحدّثْتُُوهذاُه وُالذيُتتحدّث  الكريمة،ُوهيُتصبُّ

 :بعدُالبسملةُمنُس ورةُإبراهيم5ُعنهُاآليةُ 

 {ُُإلىُالن ورُوذَّكره مُبأيّام نُالظ لمات  وسٰىُبآياتناُأنُأْخرجُقومَكُم  ولقدُأرسلناُم 

َُصباٍرُشك ور ُفيُذلَكُآلياٍتُلّك ّل   .{هللاُإن 

  ُُهذه ُاأليّامُواّلرتباط ْكر  ُإلىُالنور..ُُفذ  نُالظ لمات  روجُم  بهذه ُاأليّامُي عينناُعلىُالخ 

ُالهداية ذناُإلىُالمغفرةُوإلىُساحة   .يأخ 

 ● ُ:نُأحٍدُيقول ماُم  ُالشريفةُأنّهُ  ثلماُبيّنْتُاألحاديث  ُلَعدلت“م  إّّلُ”ُلوُأنّنيُحكمت 

نُهذاُالكالمُأنُيأتيُأ رادُم  ُظالماً..ُقَْطعاًُليسُالم  ُشخٍصُويقولُوسيحكم ُويكون  يُّ

ُلَعدلت“ أنُيحكم”ُلوُأنّنيُحكمت   .فالُب دُ 

 ُ،نُأ ناٍسُيقومونُعلىُهذاُالمشروع نَُمشروعٍ،ُوم  رادُأنّهُإذاُكانُه ناكُم  وإنّماُالم 

ُالشريفة..ُ ُالروايات  بماُأشارْتُإليه  نُف ْكٍرُورايٍةُوقيادةٍ..ُهذاُه وُالذيُي قَصدُ  وم 



اُفيحكمونُويظلمونُوبعدُذلكُتتب ُاألئمةُيقولون:ُ)أم  المهدويّة،ُول ذاُفإن  ُالعدالةُ  يّن 

ُ ُالقائميُّ العدل  ُوالبَرد(ُإنّهُ  ُالحرُّ ثلماُيدخل  ُعليهمُجوفُب يوتهمُم  سيدخل  ُعدلَهُ  إن 

،ُوكذاكُ ُفيُالرجعة  ُم حّمد،ُوكذاكُاألمر  حّمٍدُوآل  ُم  ُفْضل  المهدوي،ُوحينئٍذُيتبيّن 

ُحينُتش ُفيُالقيامة  حّمدُاألمر  ُم  حّمٍدُوآل  ُبنفسهاُالمنزلةَُالعاليةُألولياءُم  الخالئق  هدُ 

دُأسمىُوأسمىُوأعلىُوأعلىُوأعلىُ حم  ُم  ٍدُوآل  حم  ُمنازلُم  القريبينُمنهم،ُألن 

ُ تقدّمة  ُحتّىُفيُتلَكُالمراحلُالم  ُالَخْلق  ُع قول  عنُإدراك  وأغلىُوكذلكُهيُأبعدُ 

ُالدو ُفإن  ُالعالية..ُفكذاكُاألمر  حّمدٌُوآل  ُم  ديّةُالع ظمىُحينُتنتهيُويَرتفع  حم  لةُالم 

حّمٍدُوآلُ نُد ونُم  ُالناسُم  ُللجميعُأن  ُل ْطفهمُبالتدريجُحينئٍذُيتّضح  حّمدُويرتفع  م 

س بحانهُوتعالى لواُإلىُماُي ريدهُ  حّمدُلنُيستطيعواُأنُيص   .م 

 ٍُحّمد ُم  نُد ون  ُم  ولنُيتحقّقُالخير  حّمدُُلنُتتحقَّقُالسعادةُ  ُم  إْنُكانُذلكُُ–وآل 

ستوىُاأللطافُالخفيّةُ ستوىُاأللطافُالجليّة،ُأوُبم  حّمديّةُُ–بم  الم  ُالدولةُ  فل ذاُترتفع 

حّمدُوليسُللناسُ ُم  حّمٍدُوآل  ُكانُل م  ُالفضل  ُالفضَلُك لُّ نُأن  ُم  ُالحقائق  وحينئٍذُتتبيّن 

 .بماُه مُه م

 نُفْضٍلُفذا ُم  نُالناس  حّمدُإْنُكانُألحٍدُم  ُم  حّمٍدُوآل  ُبم  ُوالتصاقه  َكُبسببُاتّباعه 

 .”عليهمُالسالم“

 ُنُعالئمُالقيامة..ُفقدُبدأْت م  الواضحةُ  ُتتجلّىُلناُهذه ُالعالمةُ  ول ذاُفيُهذه ُالمرحلة 

األرض  .أشراط ُالساعة:ُدابّةُ 

 ● ُاألرض“هذاُالع نوان ُجاءُفيُاآليةُ”ُدابّةُ  ُورمٌزُوحيانيٌّ بعد82ُُع نواٌنُق رانيٌّ

نُس ورةُالنمل ُم   :البسملة 

 {ُُالناسُكان واُبآياتنا ه مُأن  نُاألرضُت كلّم  ُعليهمُأخرجناُله مُدابّةَُم  وإذاُوقَعُالقول 

 {ّلُي وقن ون

 ● َُُالقيامة حّمديّةُقدُط ويْت،ُوإن  ُالدولةَُالم  ُعليهم{ُيعنيُأن  قوله:ُ}إذاُوقَعُالقول 

ُط وي،ُويوم ُ ُالقائم  ..ُهذه ُقادمة..ُيوم  ُالقيامة  ُعلىُيوم  ُن قب ل  ُط وي..ُوهاُنَحن  الرجعة 

 .إرهاصاته ،ُهذه ُبداياته



 ● ُ ُب َحَسبُالتأويل  ُاآليات  ُالناسُكان واُبآياتناُّلُي وقن ون{ُم صطلَح  قوله:ُ}أن 

نُالوجوه،ُ ُه مُفيُوْجٍهُم  د..ُاآليات  ٍدُوآلُم حم  حم  ُم  ُهيُآيات  ُاآليات  العَلَوي،ُفَإن 

ُعنهم،ُماُيرتبط ُويتعلّقُبهما ُماُيصدر   .آليات 

 ُ،ّزانُهللا..ُالخزائنُخزائن ُهللاُون عبّرُعنهمُأنّهمُخ  ثلماُن عبّرُعنهمُأنّهمُخزائن  م 

ّزانُهللا ُهللاُوهمُأيضاًُخ  ّزان..ُفهمُخزائن  ّزانُخ   .والخ 

 ُعنهمُي عب رُعنهُباآلي ُبنفسها،ُوكذلكُفيضهمُوماُيصدر   .اتكذلكُهمُاآليات 

 ● ُ ُهللاُفألنّهمُكانواُيعيشونُسعادةَُالد نياُفيُالدولة  اُلماذاُلمُيكونواُي وقنونُيآيات  أم 

حّمديّةُالع ظمى..ُففيهاُالصالحونُوفيهاُالطالحون  .الم 

 ُحّمديّةُالع ظمىُبقيُالصالحوَنُوبقيُالطالحون،ُوإنّنا ُالم  ُالدولة  حينُط ويْتُأيّام 

قبلونُعلىُيومُالقيامة،ُف ُهذاُم  ُت حدّثناُأن  ُاإللهي،ُوالروايات  ناُيأتيُالتمييز  ه 

األرض“العنوانُ ُفيُ”ُدابّةُ  ُبسيّدُاألوصياء،ُسيتجلّىُللَخْلق  هوُع نواٌنُم ختصٌّ

ُالنواصبُ ثلماُيأتيُفيُأحاديث  ُص ورةٍُفيُأحسنُماُيكون..ُّلُم  والتيُُ–أجمل 

ُدابّةَُاُ–اعتمدَُعليهاُع لماؤناُومراجعناُ خيفةٌُووحٌشُمنُأن  ألرضُهيُدابةٌُم 

 .م خيف

 ُُص ورةُوأبهىُما ُفيُأجمل  ُاألميرُسيكون  ُالعترةُالطاهرةُت حدّثناُعنُأن  روايات 

ُأنُيكوَنُعليهُحينماُتتفعّلُهذه ُالمرحلةُ)ظ هورُدابّةُاألرض(  .ي مكن 

 ُبصائرُ]م ختصرُكتابُفيُ”السالمُعليه“ُالصادقُاإلمامُحديثُعندُوقفة

 :الدرجات[

 (ُُهللاُ”:ُعليهُالسالم“عنُعبدُهللاُبنُسنانُقال:ُقالُأبوُعبدُهللا صل ىُ“قالُرسول 

عليهُوآله نُوراءُالحجابُماُ”:ُهللاُ  ُم  ُفأوحىُإلي  ُوجل  لقدُأسرىُبيُربّيُعز 

ُأنُقال ّماُكلّمنيُبه   …أوحىُوكلّمنيُبماُكلّمني،ُفكانُم 

 ن م  يثاقَهُ  م  ذُ  ُأّولَُمنُآخ  دُعليٌّ حم  وَحهُ ُياُم  َُمنُأقبضُر  ُآخر  حّمدُعليٌّ األئمة،ُياُم 

ُ علىُجميعُماُأ وحيه  ُأظهرهُ  حّمدُعليٌّ نُاألئمة،ُوهوُالدابّةُالتيُتكلّمهم،ُياُم  م 

إليك،ُ ّريُالذيُأسررتهُ  س  ْنهُ  ُأبط  إليَك،ُليسُلكُأنُتكتمُمنهُشيئاً،ُياُمحّمدُعليٌّ

ُد ونَه ُ  .(…فليسُفيماُبينيُوبينَكُسرٌّ



 ُ،نُاألئمة م  وَحهُ  َُمنُأقبضُر  ُآخر  حّمدُعليٌّ نُالروايةُه نا:ُ)ياُم  م  ُالشاهدُ  َموطن 

حّمدٌُ ُم  ُيرتفع  ُالع ظمىُحيث  حّمديّة  ُالم  ُعنُالدولة  وهوُالدابّةُالتيُتكلّمهم(ُالحديث 

األطهارُ ُاألئمةُ  هُ ”ُعليهمُالسالم“ويرتفع  ُفيُالعالمُالدنيوي،ُألنّهُ  وُّلُيَبقىُإّّلُعليٌّ

نُأشراطُ ُاألرضُالتيُهيُم  ُفيُهذه ُالمرحلةُوهيُمرحلةُدابّة  الذيُسيكون 

ُالسادسةُفيُهذاُالطريقُوهيَُمحّطةُأشراطُالساعة  .المحّطة 

 ُُالذي حّمٍدُارتفعوا،ُولمُيبَقُإّّلُعليٌّ ُم  ُارتفَع،ُآل  ُأشراطُالساعةُالنبيُّ فيُمرحلة 

دابّةُاألر هذه ُالمرحلةُوهيُمرحلةُ  ُالذيُقرأتهُ سي نفّذُ  ُالحديث  ض..ُوإلىُهذاُي شير 

ّمنُبقيُ األرضُهذه ُت كلّم ُالصالحُوالطالح،ُت كلّمُاألخيارُواألشرارُم  عليكم.ُدابّةُ 

حّمدُ ُم  حّمدٌُوآل  حّمديّةُالع ظمىُبعدُأنُارتفعُم  ُالم  نُرعاياُالدولة   .”عليهمُالسالم“م 

 نُالبسملةُبعد82ُُباآليةُيَرتبطُ ُفيماُالق ّمي[ُ]تفسيرُفيُجاءُماُعندُوقفة ُس ورةُم 

 .بعدهاُوما488ُُصفحةُالنملة

 (ُُهللاُ”ُعليهُالسالم“عنُأبيُبصيرُعنُأبيُعبدُهللا صل ىُهللاُ “قال:ُانتهىُرسول 

ؤمنينُوه وُنائٌمُفيُالمسجد،ُقدُجمَعَُرْمالًُووضَعُرأسهُ ”ُعليهُوآله إلىُأميرُالم 

ُقالُله:ُق مُ ُثم  برجله  :ُياُرسولُهللا،ُعليهُفحّركهُ  نُأصحابه  ياُدابّةُهللا،ُفقالُرجٌلُم 

خاّصة،ُوه وُالدابّةُالتيُ ماُهوُإّّلُلهُ  أي سميُبعض ناُبعضاُبهذاُاإلسم؟ُفقال:ُّلُوهللاُ 

ُ ه مُأن  نُاألرضُت كلّم  ُعليهمُأخرجناُله مُدابّةَُم  فيُكتابه:ُ}وإذاُوقَعُالقول  ذََكَرُهللاُ 

فيُالناسُكان واُبآياتناُّلُي ُ ُالزمانُأخرجَكُهللاُ  ُقال:ُياُعلّيُإذاُكاَنُآخر  وقن ون{ُثم 

ُص ورةُومعَكُميسمُ ُأعداءك،ُفقالُُ–آلةٌُللوسمُأيُوضعُالعالماتُُ–أحسن  م ُبه  تَس 

هم؟ُفقالُ”:ُعليهُالسالم“رجٌلُألبيُعبدُهللاُ ُالناسُيقولونُهذه ُالدابّةُإنّماُتَْكل م  إن 

نُالكالم،ُكَُ”ُعليهُالسالم“أبوعبدهللاُ فيُنارُجهنّم،ُإنّماُه وُي كلّمهمُم  لََمه مُهللاُ 

ّمنُي كذّبُ نُكّلُأ ّمٍةُفَوجاًُم  ُم  ُهذاُفيُالرجعةُقوله:ُ}ويوَمُنحشر  والدليلُعلىُأن 

ْلماُأّماذاُ اُقالُأكذبتمُبآياتيُولمُت حيطواُبهاُع  بآياتناُفه مُي وزعون*ُحتّىُإذاُجاؤ 

ؤمنينُواألئمة،ُفقالُالرجلُألبيُعبدهللاُك نتمُتَعملون{ُقال:ُاآلياتُ  ُالم  عليهُ“ُأمير 

نُك ّلُأ ّمٍةُفوجاً{ُعنىُيومُ”:ُالسالم ُم  :ُ}ويوَمُنَحشر  ُقوله  ُالعاّمةُتَزعم ُأن  إن 

نُكّلُأ ّمٍةُفوجاًُويَدَع ُالباقين؟ُ”:ُعليهُالسالم“القيامة،ُفقالُأبوُعبدهللاُ م  ُهللاُ  أفيحشر 

فيُالرجع القيامةُفهيُ}وحشرناهمُفلمُن غادرُمنهمُأحدا{ّل،ُولكنّهُ   .(..ة،ُوأّماُآيةُ 



 ُ ُ”ُعليهُالسالم“عليٌّ ُالتيُع نونْتُبدابّة  نُظ هوراته  ظ هور..ُفيُظ هوٍرُم  ُلَهُ  سيكون 

ُ ُهللاُوه وُيقولُألميرُالمؤمنين:ُ)ياُعلّيُإذاُكاَنُآخر  ُي حدّثناُرسول  األرضَُحيث 

فيُأحسنُ  ُدابّةَُُالزمانُأخرجَكُهللاُ  ُأعداءك(ُألن  م ُبه  ص ورةُومعَكُميسمُتَس 

ُواألشرار..ُوه ناُيَتجلّىُمعنىُ ُفيماُبيَنُاألخيار  األرضُفيُهذه ُالمرحلةُست عَزل 

نُعذابي(ُه ناُاألخيارُ َنُم  بنُأبيُطالٍبُحصنيُفََمنُدََخلُحصنيُأم  )وّليةُعلّيُ 

نُفتنُالفسادُواإلفس ْصٍنُم حّصٍنُم  نُالعذابُالقادمُوه وُسيكونوَنُفيُح  ادُوم 

نُ ُم  ه  ُبميسم  همُعليٌّ م  ُيأجوجُومأجوج..ُفالذينُيَس  ُأقوام  ُعنُطريق  عذاٌبُسي فعّل 

يَعزله مُفيُ همُيَعزلهم،ُإنّهُ  م  فهؤّلءُيَجريُعليهمُماُيجري..ُوالذينُيَس  أنّهمُأعداؤهُ 

..ُفذلَكُشأٌنُآخر..ُه ناُيتجلّىُهذاُالمعنى:ُ)وّليةُعلّي ُ ْصنه  ُبنُأبيُطالٍبُح 

نُعذابي( َنُم   حصنيُفََمنُدََخلُحصنيُأم 

 ُ حّمدٌُوآل  ف َعُم  الرجعةُوبعدُأنُر  القادمُبعدُأنُانتهْتَُمرحلةُ  ُهللاُ  هذاُه وُعذاب 

ُباّلنسحابُتدريجيّاً..ُه ناُتتجلّىُلناُدابّةُاألرضُ حّمد،ُوبعدُأنُبدأُل ْطف همُالخاصُّ م 

ُماُي ُ ْصٍنُوهيُص ورةٌُلعلّيٍُفيُأحسن  فيُح  ُأولياءهُ  سيجعل  مكنُأنُتكون..ُفإنّهُ 

ْصنُوّليته  .منيع،ُفيُح 

 ُ يسمُوي ميّزونُوي شّخصونُعلىُأنّهمُأعداء ُعلّيٍُوآل  أّماُالذينُسي وَسمونُبهذاُالم 

نُاألمورُبانتظارهم ُكثيراًُم   .علّيُفإن 

 ● ُُالناسُيقول”:ُعليهُالسالم“قوله:ُ)فقالُرجٌلُألبيُعبدُهللا ونُهذه ُالدابّةُإنّماُإن 

راحة،ُألنّهمُ نُالَكْلمُوهيُالج  همُم  هم(ُأيُتجرح  فيُك ت بهمُُ–أيُالنواصبُُ–تَْكل م 

الشيعيّةُأيضاًُتأثّرْتُ ُلكمُقبلُقليل..ُوالثقافةُ  ي صّورونهاُبص ورةٍُم خيفةُكماُذكرت 

 .بهذا

 ● ُُلهاُظ هوٌرُفي األرضُسيكون  األرضُلهاُظ هورات..ُدابّةُ  ُالرجعة،ُدابةُ  َمرحلة 

ُ ُوفيُأشراط  ُالساعة  ُالحديَثُعنُأشراط  ُلهاُظ هوٌرُوظهور..ُإّّلُأن  وسيكون 

ُ ُدابّةَُاألرضُفيُهذه ُالمرحلةُت ميّز  ُل دابّةُاألرض..ُفإن  ُه ناكُظ هوٌرُخاصٌّ الساعة 

 .بينُأوليائهاُوأعدائها



 ● فّضلُعنُإمامنا ”ُعليهُالسالم“الصادقُُويستمّرُالم حدّثُالق ّميُي حدّثناُعنُالم 

ؤمنينُق ت لُ نُالم  نُك ّلُأ ّمٍةُفَوجا{ُقال:ُ)ليسُأحدٌُم  ُم  فيُقولهُتعالى:ُ}ويوَمُنَحشر 

ُإّّلَُمنَُمَحضُاإليماَنَُمْحَضاًُوَمنَُمَحضُالك ْفرُ إّّلُيرجعُحتّىُيموت،ُوّلُيرجع 

 .َمْحَضا(

 ● ُفيقول”ُعليهُالسالم“ويستمّرُالم حدّثُالق ّميُي حدّثناُعنُإمامناُالصادق: 

 (ُقالُرجٌلُلعّمارُبنُياسر:ُياُأباُاليقظان،ُآيةٌُفيُ”:ُعليهُالسالم“قالُأبوعبدُهللا

ُهللا:ُوإذاُ ُآيٍةُهي؟ُقالُقول  كتاب ُهللاُقدُأفسدْتُقلبيُوشّككتني..!ُقالُعّمار:ُوأيُّ

ُدابّةُهي؟ُقالُعّما نُاألرض،ُفأيُّ ُعليهمُأخرجناُلهمُدابّةًُم  ماُوقَعُالقول  ر:ُوهللاُ 

ُحتّىُأ ريكها:ُفجاَءُعّمارُمعُالرجلُإلىُأميرُالمؤمنينُ ُوّلُأشرب  ُوّلُآكل  أجلس 

بداً،ُفقالُله:ُياُأباُاليقظانَُهل م..ُفجلَسُعّمارُوأقبَلُيأكلُمعه،ُ ُتمراًُوز  وهوُيأكل 

الرجل:ُس بحاَنُهللاُياُأباُاليقظانُ ُمنه،ُفلّماُقاَمُعّمارُقالُلهُ  حلفَتُفتعّجبُالرجل 

ُوّلُتشربُوّلُتجلسُحتّىُت رينيها،ُقالُعّمار:ُقدُأريت َكهاُإْنُكنَتُ أنَّكُّلُتأكل 

 .(..تعقل

 ُ ُالمؤمنين،ُوهذاُه وُعنوان  األرض“هذاُه وُأمير  نُ”ُدابّةُ  ُفيَُمظهٍرُم  ُعليه  ي طلَق 

 ..”عليهُالسالم“أحسنُوأجملُمظاهره ُ

 [1جُالشريف:ُ]الكافيُكتابُفيُ”السالمُعليه“ُالباقرُاإلمامُحديثُعندُوقفةُ

 :األرضُأركانُ ُهمُاألئمةَُُأنُ ُبابُ(3)ُالحديث222ُُصفحة

 (ُُالمؤمنين لهاُداخٌلُ”:ُعليهُالسالم“وقالُأمير  بنُالجنّةُوالنار،ُّلُيدخ  أناُقسيم ُهللاُ 

ُل َمنُبعدي،ُُ–أيُماُأقومُبتقسيمهُبينُالجنّةُوالنارُُ–إّّلُعلىُحدُّقَْسميُ وأناُاإلمام 

نيُأحدٌُإّّلُأحمدُو ؤدّيُعّمنُكانُقبلي،ُّلُيتقدّم  ُوآله“الم  عليه  وإنّيُ”ُصلّىُهللاُ 

ْلَمُالمناياُ ت:ُع  ُالس  ه وُالمدعّوُباْسمه،ُولقدُأ عطيت  لَعلىُسبيٍلُواحد،ُإّّلُأنّهُ  وإيّاهُ 

الد َول،ُوإنّيُ ُالكّراتُودولةُ  طاب،ُوإنّيُلَصاحب  والباليا،ُوالوصايا،ُوفَْصلُالخ 

يسم،ُوالدابّةُالتيُت كلّمُالناسلَُ ُالعصاُوالم   .(صاحب 

 ُنُهذه ُواحدةٍُم  ُك ل  الد َول(ُفإن  ُالكّراتُودولةُ  حينُيقولُاإلمام:ُ)وإنّيُلَصاحب 

نُالد َول ُهيُدولةٌُم   .الكّرات 



 ُرارُالَخْلق،ُوليس ُبهاُش  ُالعصاُوالميسمُ..ُإنّهاُالعصاُالتيُيسوق  صاحب  إنّهُ 

ًُ ُعنَُعصا يسم..ُالحديث  ُفيُمعنىُالم  ُالساذج،ُوكذاُهوُالحال  ُبهذاُالمعنىُالبسيط 

ُالتيُه مُحكمواُ رارُالَخْلقُفيُاّلتّجاهات  ُبهاُش  ُالعَصاُالتيُيسوق  فهوُصاحب 

ْصنُوّليته ُوعنُاألخيارُالقاطنينُفيُ علىُأنف سهمُبها..ُسيسوقهمُبعيداًُعنُح 

ُالعلويّة ُالوّلية  ْصنُحقيقة   .ح 

 هاُورةٍُصُ ُعندُوقفة طبتهُ ُفيُالسّجادُاإلمامُ ُلناُيَرسم  ُفيُهللاُلَعنه ُُيزيدُقَْصرُفيُخ 

 :138ُصفحةُ[45جُاألنوار:ُ]بحارُكتاب

 ُُحتّىُقالواُّلُإلّهُإّّل َُمنَُضَرَبُخراطيمُالَخْلق  ُعلّيٍُالم رتضى،ُأناُابن  )أناُابن 

ُعلّيٍُولكنّهاُ ُنفسُالمعنى،ُهذه ُمظاهر  وّلُت حصىُوفيُهللا..(ُص ورةٌُت قّرب  ّلُت عدُُّ

ُب َحَسبُخصائصُتلَكُالطبقة.ُفيُك ّلَُمرحلٍةُه ناَكُ ُالوجود  نُطبقات  ك ّلُطبقٍةُم 

ُالعَصاُسيفاًُي ناديُبينُالسماءُ خ صوصيّةٌُل صاحب ُالعصاُهذا..ُفتارةًُتكون 

 واألرضُبإسمهاُجبرئيل:ُ)ّلُفتىُإّّلُعلّيٍُوّلُسيفُإّّلُذ وُالف قار(

 ُفيهاُي حدّثناُوهوُاليقين[ُأنوارُ]مشارقُ ُكتابُفيُاألوصياءُسيّدُماتُ كلُعندُوقفة

 :164ُصفحةُفيُنفسهُ ُعن

 (ُ ةُوعوداًُبعدَُرْجعة،ُحديثاًُكماُك نت  ةًُبعدُكر  ُليُفيُاألرضُكر  وَمنُأنكَرُأن 

علىُّللاُّ عليناُفقدُردُ  علينا،ُوَمنُردُ   .قديماًُفقدُردُ 

 ُالدعوات،ُأناُصاح ُأناُصاحب  ُالنقمات،ُأناُصاحب  ُالصلوات،ُأناُصاحب  ب 

نَُحديد،ُ ُالبريّات،ُأناُقَْرٌنُم  ُالعجيبات،ُأناُعالم ُأسرار  ُاآليات  الد ّلّلت،ُأناُصاحب 

العَهدُعلىُاألرواحُفيُاألزل،ُأناُ ذُ  ُمنازلها،ُأناُآخ  ُالمالئكة  ل  نز  أناُأَبَداًُجديد،ُأناُم 

ُبربّكمُبأْمرُقيُّ ناديُلهمُأُلست   .وٍمُلمُيزلُْالم 

 ُُفيُالصلوات،ُأنا الخالئق  العَهدُعلىُجميعُ 
ذُ  ،ُأناُآخ  فيَُخْلقه  الناطقةُ  ّللّاُ  أناُكلمةُ 

القائمة،ُ هللاُ  ْلم،ُأناُعاّمةُ  ُالح  ْلم،ُأناُكْهف  ُالع  ُمدينة  ُواليتامى،ُأناُباب  ُاألرامل  َغوث 

باتُبعدُالهباتُولوُ ُاله  ُلواءُالَحْمد،ُأناُصاحب  ُأناُصاحب  أخبرتكمُلَكفرت م،ُأناُقاتل 

هتدين،ُأناُ ؤمنين،ُأناَُعلَم ُالم  الم  فيُالد نياُواآلخرة،ُأناُسيّدُ  الجبابرة،ُأناُالذخيرةُ 

ُّللّاُ  ُإلىُالدين،ُأناَُحبل  ُالمتّقين،ُأناُالسابق  ُاليمين،ُأناُاليقين،ُأناُإمام  صاحب 



ًُ لئْتُظ ْلما هاَُعْدّلًُكماُم  ُُالَمتين،ُأناُالذيُأملؤ  َوَجوراُبسيفيُهذا،ُأناُصاحب 

ُالَخْلقُإلىُّللّاُ  ُالت قى،ُأناُحاشر  الهدى،ُأناَُعلَم  يكائيل،ُأناُشجرةُ  ُم  جبريل،ُأناُتابع 

نشئ ُالخالئق،ُأناُم  ُالتيُبهاُيَجمع  ُُ بالكلمة  ُاألحكام،ُأناُصاحب  ُاألنام،ُأناَُجامع 

ُالقضيبُاألزهرُوالجملُاألحمر،ُأناُبابُاليقين،ُأناُأ ُالمؤمنين،ُأناُصاحب  مير 

بيدُ ُاألقران،ُأناُم  ُالفيحاء،ُأناُقاتل  ُالبيضاء،ُأناُصاحب  ضر،ُأناُصاحب  الخ 

ُالق رونُاألّولين،ُأناُالصدّيقُاألكبر،ُأناُالفاروقُاألعظم،ُأناُ الشجعان،ُأناُصاحب 

دبّرهاُبأْمرُربّي ُالنجوم،ُأناُم  تكلّمُبالوحي،ُأناُصاحب   .(…الم 

 ● َُدُهوُرادٌُّقوله:ُ)وم حم  ُم  حّمٍدُوآل  علىُم  علىُهللا(ُيعنيُالرادُُّ عليناُفقدُردُ  نُردُ 

اُمقولة:ُ هللا..ُأم  علىُهللا“علىُهللاُألنّهمُه مُوجهُ  ُرادٌُّ نُ”ُالرادُّعلىُالفقيه  فهذه ُم 

ُالمراجعُعلىُأئمتناُ  .”عليهمُالسالم“افتراءات 

 ●  ُؤمنينُم  .نُقصيدة ُعبدُالباقيُالعمريختامُالحديثُبأبياتُحّقُأميرُالم 


