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 شمس الحيــاة

 سلسلة دروس في موضوع المهدوية

 المقدمة :

يكون مصدرا حجة هلل يوجد  ف فكي زم نمان هللا ولن تخلو يوما من حجةان االرض لم 
وراية يلتجأ اليها  وقبلة يرجع اليها الناس ومنبعا يرتوي منه المؤمنون ، للكيض االلهي

ف لقد ازد القرآن الكريم على هذه الحقيقة الشيعة يوم القيامة ليكونوا فونا عظيما 
 ودعانا لاليمان بها : 

 17))يَْوَم نَْدُعو ُزمَّ ُأنَاسٍ بِإَِماِمِهْم(( االسراء:

ارواحنا له  –حجة هللا في نماننا هو الحجة ابن الحسن العسكري  آمنا حقاً بان فان
على هذا النحو من االيمان الراسخ واطعناه من غير اعتراض باعتباره الولي –الكداء 

رايته ، فالمرء مع مستظلٌين بالمعصوم ، سيمتلكنا حينها االمم بمرافقته يوم القيامة 
زذلك سنرافقه ف – امر مؤزدوهو  –الى الجنة ( )ذهب حضرته  انف من ُيِحب ف

 فاليهاباذن هللا تعالى 

 باركلوجوده الم ونابتني على حب امام نماننا ودعالقدر من االيمان المُ هذا ب آمناان ف
 " ارواحنا لك الكداءسيدي " جملة هذه الببصدق  ناترنمو  ى انكسناعل ا احقيتهمنوقد
 سيككينا ذلكف، 

حتى ، زاف ٍ لنا محب له قد يكون القلب الالنابعة من  هذا المقدار من رقة الخطابف
 من قبيم : () المتعلقة بهاالمور ابسط ان لم نعرف و

 من هو والده الشريف ؛ -
 سيرة حياتها ؛ما هي وما اسم والدته  -
 والدته ؛ اين ولد وزيف تمت  -
 لماذا غاب عن انظر الناس ؛ -
 زم مرحلة تمت هذه الغيبة ؛ على -
 و ففففففففف غيرها من االسئلة  -

 
ولسنا مم اننا من اهم النجاة  بأ، سنكارقها بهذه العقيدة البسيطة  فارقنا الحياة انف

 ي الشريف :والحديث النب في مضان االفراد الذين يشير اليهم
 

 )من مات ولم يعرف إمام نمانه مات ميتة جاهلية (
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زنت تملك هذا المقدار البسيط من المعرفة حول امام نمانك  نا ، عزيزي القاريءيا ف

ك على يوضعت قدم حسن بانزم الاحسنت و، فهنيئا ومبارزا لك هذه المعرفة ! 
وايازم على هذه العقيدة  عزمي ثبتان يُ  ى تعالزلي دعاء هللو فالصراط الذي ينجيك
 عليها فجميعا الحقة وان يميتنا 

 
! فهذا المنصب ان تـُنِصَب احدا ً دون الحجِة لهذا المقام العالي من  زم الحذر الحذرُ و

نمانه وحجة عصره موالنا امام العصر لوجود المقدس لكريد االعظيم ال يختص اال 
 !فقط و( ) والزمان بقية هللا االعظم

 
 هذا االمام معرفة وجود تأينايجب االلتكات اليها وهي ان ارمهمة هناك نكتة اخرى 
 مبافضه االخرين ب تعريف الدفاع عنه و ازثر بغرضبنحو ( )المقدس المعصوم 

مطالعة الكتب الواردة كثرة شبابنا بايام ، فعلينا ان ننتهز الكرص ونستغم  واتم وجه
 حول مقامه الشريف ف

 
هي التعريف باالمور المتعلقة هذه مجموعة الدروس المتواضعة  تنا منغايجـُم ف

كم قرائتها ب ريف فمن الحمنها المحبين الجليم على امم استكادة  االمام بمقام
دائرة ثري ـُ ت مكيدة ازثرتأليف زتب لالدؤوب التعليق عليها بوجهات نظرزم والسعي و

 المعرفة به ف
 

بكم اخالص و واخاطبه ( )اتقدم بالسالم الى مقامه المقدس واالن وختاما 
 : احترام واقول لهادب و

 
 "زنا ر ، أدرِ صْ صلى هللا عليك يا ولي العَ " 

 
 زم درس ف ايةبهذا الخطاب مع بد ناهله وخاطب ناتواضعلو ما أجمم و

 

 

 محمد هادي قندهاري                                                                             
 

 5002شتاء                                                                                   
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 الدرس االول :

 
 ضرورة معرفة االمام 

 
 17))يَْوَم نَْدُعو ُزمَّ ُأنَاسٍ بِإَِماِمِهْم(( االسراء:

ف  انبياءهلمعرفة خالقه و جهد سعيهزم ذي عقم ان يالمترتبة على  اتجباوالمن 
لمعرفة امام  يجد ويثابران عليه االعتقاد برسله تم معرفة هللا تعالى وحصول بعد ف

فمسألة االعتقاد باالمامة تأتي مباشرة بعد  هفل ويسلٌم امره خضعينصاع ويونمانه 
االعتقاد بالتوحيد والنبوة ، وهي امر ضروري وواجب حتمي يقع على عاتق زم 

 مسلم ف
 

 في رواية نقلتها المصادر الشيعية والسنية ما يلي :( )يقول النبي االزرم 
 

 نمانه مات ميتة ً جاهلية ً( )من ماَت ولم يَعرِف إمامَ 
 

عليه ، فاذا  زانت مكعمة بالضاللة واالنحراف فان جاهلية ما قبم االسالم فقال يُ وزما 
قبم شخص عقيدة التوحيد والنبوة وعمم بالواجبات الدينية ولكن انتقصت اعماله 

ف فمن البديهي  ضال وغير مسلمووفق هذا الحديث بعدم معرفة امام نمانه سيموت 
التمتع بعقيدة التوحيد والنبوة وقبول العمم بالواجبات والتقوى هو ان يكون شرط 

 معرفة امام نمانه ف
 

امر واجب ( )فعلى سبيم المثال ، لقد زانت معرفة مقام االمام الصادق 
سيكون موجودة لنحو الذي ان لم تكن تلك المعرفة على اقوم نمانه والزامي على 
 () فامام هذا الزمان وآخر الحجج االلهية هو االمام المهدي نهم فنقص في دي

هذا العصر  مسلميجميع ان من واجبات فمعرفته امر واجب على الجميع ف بمعنى ، 
بالتوحيد والنبوة وإمامة  ( ويؤمنوا به زعقيدتهم)ان يعرفوا االمام المهدي 

 االئمة السلفف
 
على مدينة نيشابور في خالل سكرته التاريخية الى ()قد مر االمام الرضا ل

واهالي تلك المدينة وطلبوا منه ان يروي لهم  مدينة  طوس فاعترض سبيله علماء 
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الحديث  صلی هللا عليه و آله، فنقم لهم عن آبائه عن رسول هللا ينتكعوا به حديث شريف 
 :  () التالي فقال

 
 يقول هللا تعالى :

 ِحصني فمن دخم حصني أِمَن من عذابي"" ال اله اال هللا 
 

كرح اهم فعذاب جهنم ف ال يصيبه بالتوحيد  ذي يؤمنان الهو فمضمون الحديث 
ليديم رحلته ،  () تحوا الطريق لالمامالسنة بهذا الحديث سرورا شديدا وف

 من هودجه واضاف ما يلي : الشريف بعد خطوات من ذهابه اخرج رأسه و هولكن
 

 وأنا من شـُروطها "" بشروطها 
 
مادامت البقاء مستمرة في الدين وهي ساسية اال اياقضهي من الفهذه العقيدة 

 هي، فمعرفة امام الزمان واالعتقاد بامامته  حياة مستمرة على هذه الكرة االرضيةال
زمال االيمان وطريق النجاة من العذاب االلهي ف سنتعرض في الدروس  من شروط 

المبتنية على القادمة لبعض خصائص االمام والحد االدنى من المعرفة الضرورية 
 القرآن الكريم والروايات الشريكة ف

 
 

على امم ان يمأل هللا عز وجم اوعية قلوبنا بمعرفة ومحبة اهم بيت النبوة 
؛ حتى حين  ونحن على هذه العقيدة يأخذنا الى العالم اآلخروامام نماننا وان 

 امامنا ف متبعين يُدعى زم بإمامه نكون باذن هللا
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 : من الدرسه ناعلمتخالصة ما 
 

 ففمعرفة امام نماننا من وظائكنا ايضاً  ملزمين بمعرفة هللا ورسوله ،  اننافكما  ف7
التي ملؤها اذا متنا ونحن ال نعرف امام نماننا ، ستكون ميتتنا ميتة الجاهلية  ف5

 ف)الن اقوام الجاهلية زانوا زكارا ومشرزين(الككر والشرك والضاللة 
وعرفنا بان ايماننا ( )لقد علمنا بحديث السلسلة الذهبية لالمام الرضا  ف3

 مم من غير معرفة االمام فتال يك
 
 
 

 الدرس االول :على هامش اسئلة 
 

 لم نعرف امام نماننا ؟ لو دثيحما الذي  ف7
 ف()حديث السلسلة الذهبية لالمام الرضا  واقعةعٌرف  ف5
 على من توجب معرفة االمام ؟ ف3
 ؟ ماذا نستلهم من االية الكريمة ))يَْوَم نَْدُعو ُزمَّ ُأنَاسٍ بِإَِماِمِهْم(( ف4
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 الدرس الثاني :
 

 ىالقرآن والكتب السماوية االخرنجي في الم  
 

 
ْزرِ أَنَّ اْْلَْرَض يَِرثَُها ِعبَاِدَي الصَّالُِحوَن(( االنبياء:  702))َولََقْد َزَتْبَنا فِي الزَُّبورِ ِمْن بَْعِد الذ ِ

 
و انتظار ظهور المنجي على دين  () فكرة االعتقاد بالنبي الخاتم ال تقتصر
ََ بم االسالم  ف فقد  بم وتجاونت الدائرة الدينية والمذاهب االخرىاالديان جميع  تعٌم

وإمامة ائمة الهدى وظهور المنجي في جميع  () جاءت البشارة بنبوة رسول هللا
 الكتب السماوية السابقة وآمن بها جميع االنبياء ومؤمني االمم السالكة ف

 
عبادي عبارة ينسب مؤلكي اهم السنة جميع مكسرين الشيعة وبعض  ان

 ف() في االية الشريكة الى مقام االمام المهدي الصالحون
 

) ن البشارة بالظهور وقيام دولة االمام المهديهذه اآلية امن سياق  فنستلهم
وفي الكتب  ()في زتاب الزبور للنبي داوود  تالعالمية قد جاء(

هذه الحقيقة ف وعلى الرغم من بالسماوية االخرى ، وقد علم مؤمنوا االمم السالكة 
آثار وعالمات لتلك فيها ظهور التحريف في الكتب السماوية اال انه والحمد هلل بقيت 

 البشارة ف
 

 كيف يجدر للقرآنف ،ظهور المنجي  ىبٌشرتزينت ب فان زانت الكتب السماوية  قد
 ؟ذلك  ان يخلو من الكريم

 
بشكم وفير ف فقد عدد ( )لقد وردت في القرآن الكريم بشارات بظهور المهدي 

 حواليالعالمة السيد هاشم البحراني احد علماء الشيعة الكبار في زتابه المحجة ُ 
موثقة بروايات اهم البيت ( )في القائم الحجة  تنـََزلن آية قرآنية يمائة وعشر

مائتين  الكتاب الشيعة المعاصرين احصىف علما بان الشيخ علي الكوراني احد 
على آيات ايضا ، في حين انه يمكننا العثور  في هذا الخصوصن آية يوخمسة وست

 اخرى في هذا المجالف
 

االعتقاد بالمهدوية ف موضوع هذه اآليات ما هو اال داللة على اهمية مقام  زثرةان 
لقد جاء في روايات اهم البيت الواردة على هامش تكسير هذه االيات امور من قبيم 
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غيبة االمام ، اهداف حكومته ، خصائص وحوادث عصر الغيبة والظهور ، ،ظهور الاصم 
واجراءاتهم ، وظائكنا تجاه االمام و غيرها من االمورالمتعلقة  االعداء نهجاالصحاب ، 

 بموضوع المهدوية ف
 

ان تكسير او تأويم االيات وفقا لمبدأ المهدوية وابعاد نهضته المتنوعة ال تخص علماء 
) بكثير من اآليات على االمام المهديإستدل بعض علماء السنة  انالشيعة بم 

الشيخ سليمان قندوني حنكي  )سنة وهو ف فخصص احد هؤالء العلماء  (
ينابيع المودة تحت عنوان " المهدوية هـ ف ق( بابا في الجلد الثالث من زتابه  7524

 ف () المهدي نزلت حول ن آيةيخمسة وخمسصنف ف  في القرآن "
 

نختم حديثنا بنقم آيتين من القرآن الكريم فسرها علماء الشيعة والسنة زداللة 
 وهي :( )على ظهور بقية هللا االعظم 

 
 وحكومته الشريكة : ()يقول هللا تعالى في وصف ظهور المهدي ف7

 
ًة َونَْجَعلَُهُم )) َونُِريُد أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْسُتْضِعُكوا فِي اْْلَْرضِ َونَْجَعلَُهْم أَئِمَّ

 2(( القصص:اْلَواِرثِينَ 
 

 وصود من )َونَْجَعلَُهْم أَئِمًَّة َونَْجَعلَُهُم اْلَواِرثِيَن( هيشير المكسرون الى ان المق
 ف( ) دياالمام المه

 
وقتاله وانتصاره فيقول  () حرزة االماميشير هللا تعالى في زتابه الى  ف5

 :تعالى 
 

يُن ُزلُُّه لِلَِّه(( االنكال :  32))َوَقاتِلُوُهْم َحتَّٰى اَل تَُكوَن فِْتَنٌة َويَُكوَن الد ِ
 

هذه الحرب تحقق وفقا لتكاسير الشيعة وبعض تكاسير اهم السنة فان 
اندحار جميع انواع الكتن والضاللة يتم في عصر ونتائجها التي تؤدي الى 

 ف()االمام المهدي 
 
 

 ظهور المهدي الموعود من قبم جميع االديانفتعالى  على امم ان  يقرب هللا
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 : من الدرسه ناعلمت خالصة ما

 
 بظهور الموعود االلهي فبشرت جميع االديان  ان ف7
) الشيعة والسنة عبارة " عبادي الصالحين " باالمام المهديفسر المكسرون  ف5

 اعوانهفو (
آية  22آية والشيخ سليمان قندوني  750صنف السيد هاشم البحراني  ف3

 ف اهميبافي زت () بخصوص االمام المهدي
من سورة القصص وحسب تكاسير الشيعة والسنة الى نهضة  2تشير االية  ف4

 ف()االمام المهدي 
 
 

 : الثانيالدرس على هامش اسئلة 
 
 آية بخصوص الموعود ؟ 750من هو العالم الشيعي الذي اورد  ف7
 اذزروا آية من القرآن الكريم تشير الى ظهور المنجي في زتب السلف؟ ف5
آية نانلة  22ي الذي خصص فصال من زتابه وعرف فيه سنمن هو العالم ال ف3

 ؟()بشأن االمام المهدي 
 الكتن والكساد ؟دحر جميع يتم اية حرب في  ف4
 االسالف ؟مستقبم ووارث من هو امام ال ف2
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 الدرس الثالث :
 

 االمام المهدي في الروايات 
 

 : () قال رسول هللا
 )أبشُرزم بالمهدٌي ُيبعُث في أمتي على إختالف ٍ من الناس ِ ونالِنَل(

 
بخصوص  () واالئمة المعصومين( )وردت روايات زثيرة عن النبي االزرم 

انه لم ترد روايات بجرأة القول  ناواوصافه بحيث يمكن () البشارة بظهور المهدي
وفرة هذه  بهذه الكثرة ف فان اندياد و( )عن أي امام آخر ما عدا امير المؤمنين 
 ات اصحاب االئمة الى تأليف زتب بخصوصهاد  البشارات وقطعيتها زانت بالدرجة التي 

 ف1من والدته الشريكة وذلك قبم عشرات السنين 
 

الروائية الشيعة ولهذا السبب تم نقم الروايات المتعلقة باالمور المهدوية في الكتب 
 وفي عدد زثير من زتب الحديث الهم السنة ف

 
هـ فق( الذي يعتبر من  اقدم  547جاء في زتاب المسند البن حنبم )سنة  لقد

ف زما ان زتب ()الكتب السنية ، حوالي مائة حديث بخصوص االمام المهدي 
هـ فق( والترمذي  523هـ فق( و ابن ماجة ) 512مثم زتاب السنن البو داوود )سنة 

هـ فق( خصصت في زم واحد منها فصال لموضوع المهدوية ف باالضافة الى ذلك  521)
زتاب مستقم بذاته حول االمام  نيالسنة د ألكوا حوالي مائة وخمس مؤلكينفان ال

حول مقامه السامي  التي خصصت جزء منها  مؤلكاتناهيك عن ال () المهدي
 اضعاف مضاعكة ف هيف
 

 ىوائمة الهد( )اما في المصادر الشيعية فان حجم الروايات الواردة عن الرسول 
آية هللا صافي   اوردحول البشارة بظهوره ازثر بكثير من المصادر السنية ف فقد 

بطلب من المجتهد الكبير آية هللا  همنتخب االثر والذي الك هفي زتابزلبايكاني 
زما ان عدد  العظمى بروجردي حوالي الف وثالثمائة رواية بخصوص هذا الموضوع ف

الكتب المستقلة التي الكها علماء الشيعة في هذا الخصوص تبلغ حوالي اربعة االف 
 زتابف
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 منها:
  لحسين بن سعيد االهواني من اصحاب االمام السجاد المالحم -
  الغيبة البو اسحاق انماطي من اصحاب االمام الباقر -
  الغيبة البوالحسن الطائي من اصحاب االمام الكاظم -
  دالئم خروج القائم لحسن بن محمد الصكار من اصحاب االمام الرضا -

 عليهما السالم واد واالمام الهادياثبات الغيبة لكضم بن شادان من اصحاب االمام الج
الشيعية والسنية هي من العوامم المؤثرة التي  ان زثرة هذه االحاديث في المصادر

 كاقهم علىادت الكريقين ، وعلى الرغم من تباين النهجين في بحث االمامة ، الى ات
من االصول الككرية المشترزة بين الكريقين  يبظهور المهدي فه االعتقاد في مبدأ

هم الى الدرجة التي ذهب فيها اهم السنة الى تككير من يرفض المهدوية ، ف
 :( يقول فيه )ينقلون حديث عن النبي االزرم 

 
 كر (ـَ )من زـَذَب بالمهدي فقد ز

 
 رواية تقول :( )عن النبي االزرم مختلكة زما نقلوا عن طرق 

 
وَل هللا ذلك اليوم حتى يَبعَث فيه   من الُدنيا َ ) لو لم يَْبق ََ إال يوٌم واِحٌد لطـٌ

رجـاُلً مني ُيواطُئ اسُمُه اسمي يَمأل ُ االرَض قسطا ً وعدال ً زما ُملِئـَت 
 ظـُلما ً وَجورا(

 
زان وما يزال من ان اعتقاد المسلمين الراسخ الُسنة منهم والشيعة بظهور المهدي 

المنحرف و ظهور فكرة االستغالل السيئ حٍو انه ادى الىبن الوسعة واالمتداد
ممن  المسلمين على طول التاريخ إذ نرى بعضلموضوع المهدوية على مر التاريخ ف 

نورا وباطال واستغلوا عقائد الناس البسطاء فكان سببا لضاللة المهدوية ادعوا 
 :اقوامهم المعاصرين والمحيطين بهم فنذزر على سبيم المثال منهم 

 
هـ فق( ، احد المدعين الكاذبين السنة في شمال  7302مهدي السوداني ) -

 افريقياف
هـ فق( ، احد المدعين الوهابيين في  7400محمد بن عبدهللا القحطاني ) -

 منطقة الحجانف
 ، احد المدعين الشيعة في ايرانف هـ فق( 7511ميرنا علي محمد شيراني ) -
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 فف آمينف اعالمي وعدال اايمان االرضعلى امم ان يمأل هللا بظهوره 
 
 

 :تعلمناه من الدرس خالصة ما 
 
 ف ()المنتظر  بخصوص المهدي( )ف وردت احاديث زثيرة عن رسول هللا 7
وذلك ( )الشيعة والسنة زتب عديدة حول االمام المهدي من ف ألف علماء 5

 قبم والدته 
 الشريكةف    
ما هي اال دليم على زثرة االحاديث مراجع المهدوية  ف ان زتابي منتخب االثر و3

 والتاليكات
 في موضوع المهدويةف    
 تقول : )من زذب بالمهدي فقد زكر(ف( )ينقم اهم السنة رواية عن النبي  ف4
دليم على اصالة وامتداد فكرة  ان االستغالل السيء لمدعي المهدوية ما هو اال ف2

 االعتقاد
 بالمهدوية بين المسلمين ف    
 من مدعي المهدوية :المدرجة اسماءهم هم ف ان الثالثة 1

 مهدي السوداني  -
 محمد بن عبدهللا القحطاني -
 ميرنا علي محمد الشيراني -

 
 

 اسئلة على هامش الدرس الثالث :
 
 فهم تم ذزر المهدي في زتب اهم السنة ؟ اذزر امثلة لها ف7
 شيعي مهم يبين فيه زثرة احاديث المهدويةفزتاب اسم ف اذزر 5
 ف عنون زتاب شيعي يبين زثرة المؤلكين في موضوع المهدويةف3
 ف ان الحديث : )من زذب بالمهدي فقد زكر ( لمن ؟ وماذا نستلهم منه ؟4
 ف من المعني بالحديث : ) لو لم يبَق من الدنيا فففففف( ؟ وماذا نستلهم منه ؟2
 ؟ء استكادة المدعين الكاذبين لموضع المهدوية سو شيريماذا الى  ف1
 ف اذزر اسماء ثالثة من المدعين الكاذبين ؟1
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 الدرس الرابع :
 

 االمام  يةف على شخصالتعر  
 

 61))بَقية ُ هللِا خيٌر لكم إن زنتم مؤمنين ففف(( هود:
 

عن لسان وبيانات االئمة الواردة  ()االمام  وسمات نذزر بعض خصائص
 : عليهم السالم المعصومين

 
 ف2  اسمه المبارك مطابق السم رسول هللا اسمه : .1
الى زماالته وابعاد وجوده  زم منها يملك حضرته القاب متعددة تشيرالقابه :  .2

التي تشير الى الذي إهتدى ف  المهديالشريكة ، فاشهر تلك االلقاب هي 
و " القائم  "، " صاحب االمر"  من القابه االخرى "بقية هللا " ، " صاحب الزمان

وقد وردت فيه رواية عن االمام الرضا قيام بالحق التعني ف ان لقب " القائم " " 
عند سماعنا لهذا اللقب ووضع اليد له يأمرنا فيها القيام احتراما ( )

 على الرأس والدعاء له ف
ف زما ان له عدة زنى اشهرها " ابو القاسم " زكنية رسول هللا  كنيته : .3

 هي " ابو صالح "فوالمتداولة بين الشيعة ان احد زناه المعروفة 
وهو االمام ( )ان اباه الشريف هو االمام الحسن العسكري  ابيه : .4

هو االمام التاسع من ولد االمام ( )الحادي عشر ، فاالمام المهدي 
، ومن ولد فاطمة )بنت االمام الحسن المجتبى  من جهة االب الحسين

 ف من جهة االم االمام الباقر( من احكاد االمام الحسن المجبتى ةوالدو
ان امه الكريمة هي السيدة نرجس خاتون ف فهي من جهة االب بنت  ه :ام   .5

روم ومن جهة االم يرجع نسبها الى القديس شمعون ملك اليشوعا ابن قيصر 
  ف () من اوصياء وحواريي النبي عيسى
 منها سوسن و مليكة فان للسيدة نرجس اسماء اخرى 

لقد رأت هذه السيدة الكريمة وهي في بالط ملك الروم في الرؤيا النبي 
والوصي شمعون  ()وهو يخطبها من السيد المسيح  () االزرم

في  ()اظهر السيد المسيح  وقد ،  () لولده االمام العسكري
خطبة العقد ( )فقرأ النبي االزرم ، بهذه الخطوبة  اوسرور اابتهاجرؤياها 

                                                           
والبعض االخر استدل بالقابه  لقد نهتنا روايات كثيرة عن ذكر اسمه المبارك ، لذا فان بعض المؤلفين يذكرون اسمه بشكل حروف مقطعة ) م ح م د(  1

 عليه ، كما ان فتاوي مراجعنا العظام في هذا المجال تذبذبت بين التحريم والجواز.



13 
 

اخرى اسالمها  يازما انها رأت في رؤ ف بموافقة الوصي شمعونو ةالمبارز
 ف عليها السالم على يد السيدة فاطمة الزهراء

في المنام بلبس ثياب ( )زما انها اخذت اوامرها من االمام العسكري 
العبيد وحضورها في ميدان الحرب التي قامت بين الروم والمسلمين ف فكعلت 

في خذت اسيرة الى بغداد على اثر انكسار وخسران الروم امرت به واُما 
 الحرب ف

 - رتهااواس االذي زان له علم زامم باسالمه -( )أمر االمام الهادي ف
نهر دجلة  ضكةلذهاب الى في ا صديقه وجاره المدعو بـُشر ابن سليمان

مالمحها الشريكة من  بين له االمام و ببغداد لشراء السيدة نرجس خاتونف
العكة والوقار والشخصية الرصينة زداللة على التعرف عليها  بغرض حيث 

يحوي مائة  ازيس فاعطاه االمام  شراءها وذلك  في سوق ٍ السرى الحرب ف
في  اوعشرون دينار )مسكوزة ذهبية( ورسالة بالخط الرومي ليعطيها اياه

فاشتراها  مم بتوصيات االمامحال رفضها له ف فذهب ُبشر الى ذلك السوق وع
وجاء بها الى  ها بذلك المبلغ من بين االسرى واعطاها تلك الرسالة فقبلت

 ف سامراء حيث اقامة االمام
 اخته السيدة حكيمة وقال لها ما يلي :بحضور  () االمام الهادي أمر
 

، وعل ميها الكرائض والسنن،  يا بنت رسول هللا اخرجيها إلى منزلك) 
 ( فإنها نوجة أبي محمد واُم  القائم 

 
آخر انبياء هللا ( )النبي محمد  الى ( يرجع) مام الزماننسب االفان عليه ، 

ر الثالث جوملكين من الملوك احدهما يزد () وشمعون وصي النبي عيسى
و قيصر ملك الروم الذي هو جد السيدة نرجس  () الذي هو جد االمام السجاد

 ف
 
 

 ففآميناللهم ،  ند في معرفتنا المام نماننا وارنقنا دعاءه وخيره ورضاه ف
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 :من الدرسعلمناه تخالصة ما 
 
 فان زنية واسم االمام الزمان زكنية واسم رسول هللا ف7
 فان لقب القائم تعني القيام بالحقف5
  نرجس بالهداية وتشرفها بان تكون نوجة امام عصرها ف فطريقة هداية السيدة3
 
 
 
 

 اسئلة على هامش الدرس الرابع :
 
من حيث االسم ( )بالرسول  ()فماهي نسبة ارتباط االمام المهدي7

 والكنية ؟
 ؟ ()فاذزر عدة القاب لالمام المهدي5
 قوم احتراما له ؟نف مع سماع اي لقب لالمام 3
وزذلك ( )الى االمام الحسين ( )ف زيف يرجع نسب االمام المهدي 4

 ؟()الحسن  االمام
 ف زيف جاءت السيدة نرجس من روما الى سامراء؟2
 ولده ؟ نوتزوجها م( )ف زيف حضرت السيدة نرجس منزل االمام الهادي 1
 ف في اي بلد يقع قبر السيدة نرجس ؟1
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 الدرس الخامس :
 

 والدته المباركـــــة
 

65))قـُم جاَء الحُق ونهَق الباطم ُ إن الباطَم زاَن نهوقا(( االسراء:  
 

زانت والدته الشريكة وقت اذان صبح يوم الجمعة المبارزة في الخامس عشر 
 من شهر شعبان عام مائتين وخمسة وخمسين للهجرة في مدينة سامراء ف

 
)روايات بان ابن االمام العسكري لقد سمع المعتمد العباسي عن طريق ال

هو القائد الذي سيمأل االرض قسطا وعدال ويدك رقاب المستكبرين ف  (
فمن هذا المنطلق زان يبعث المكتشين لبيت االمام وبذرائع متعددة ليقبضوا 

على ولده المعهود ومن ثم قتله  زما فعم نمرود وفرعون في بحثهما عن 
ارادة هللا تعالى فوق ارادة الجميع  ؛ ولكن ()وموسى  ()ابراهيم 

والتي اقتضت عدم ظهور آثار الحمم على السيدة نرجس فتمت والدته 
 الشريكة وقضى ايام طكولته في حال من الخكاء والستر الشديدينف

 
في زتب الشيعة وبعض زتب  ()لقد وردت احداث والدة االمام المهدي 

 السنة على الوجه التالي :
 

( فلما تجهزت ) كيمة خاتون ضيكة عند االمام العسكريزانت السيدة ح
يتي الليلة عندنا فإنه ( : ال يا عمة بَ ) للعودة الى منزلها قال لها االمام

وجم به  سيولد الليلة المولود الكريم على هللا عز وجم الذي يحيى هللا عز
 لت : ممن يا سيدي ولست أرى بنرجس شيئا من أثرااالرض بعد موتها ، فق

الحبم ؟ فقال : من نرجس ال من غيرها ، قالت : فوثبت إليها فقلبتها ظهرا 
بها أثر حبم ، فعدت إليه عليه السالم فأخبرته بما فعلت فتبسم  لبطن فلم أر
 ثم قال لي :
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لم  (إذا زان وقت الكجر يظهر لك بها الحبم الن مثلها مثم أم موسى )
وقت والدتها ، الن فرعون زان يشق يظهر بها الحبم ولم يعلم بها أحد إلى 
(( ، وهذا نظير موسى )بطون الحبالى في طلب موسى )  ف 

 
فلما أن زان في جوف الليم قمت إلى الصالة فكرغت فقالت السيدة حكيمة : 

من صالتي وهي نائمة ليس بها حادث ثم جلست معقبة ، ثم اضطجعت ثم 
حكيمة : السيدة قالت ف ت انتبهت فزعة وهي راقدة ، ثم قامت فصلت ونام

وخرجت أتكقد الكجر فإذا أنا بالكجر االول زذنب السرحان وهي نائمة فدخلني 
من المجلس فقال : (الشكوك ، فصاح بي أبو محمد )  

 
(ال تعجلي يا عمة فهاك االمر قد قرب)  
 

، فبينما أنا زذلك إذ انتبهت فزعة فوثبت إليها  القرآنقالت : فجلست وقرأت 
سم هللا عليك ، ثم قلت لها : أتحسين شيئا ؟ قالت : نعم يا عمة ، فقلت : ا

فقلت لها : اجمعي نكسك واجمعي قلبك فهو ما قلت لك ، قالت : فأخذتني 
فترة وأخذتها فترة فانتبهت بحس سيدي فكشكت الثوب عنه فإذا أنا به عليه 

 متنظفالسالم ساجدا يتلقى االرض بمساجده فضممته إلي فإذا أنا به نظيف 
ومكتوب على ساعده االيمن ))جاء الحق ونهق الباطم إن الباطَم زان نهوقا(( 

أشهد  )ساجدا لوجهه ، جاثيا على رزبتيه ، رافعا سبابتيه ، وهو يقول :  وهو
أن ال إله إال هللا ] وحده ال شريك له [ وأن جدي محمدا رسول هللا وأن أبي 

: ثم قال ، ( أن بلغ إلى نكسهأمير المؤمنين ، ثم عد إماما إماما إلى   
 
االرض بي  اللهم انجز لي ما وعدتني واتمم لي أمري وثبت وطأتي ، وامأل)

 ( عدال وقسطا

 
فقال : (فصاح بي أبو محمد )  

(يا عمة تناوليه وهاتيه)  
 

فلما مثلت بين يدي أبيه وهو على يدي سلم على أبيه فتناوله الحسن )
تلى هذه :، ثم قال : تكلم يا بني ف مني وناوله لسانه فشرب منه (  

 
ونريد أن نمن على الذين استضعكوا في االرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ))

((الوارثين  
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 ثم نطق بالتوحيد والنبوة وذزر اسماء االئمة جميعا الى اسم ابيه ف

 
)االمام العسكري الطير ترفرف على رأسه فصاح تقول السيدة حكيمة رأيت 

ال له : احمله واحكظه ورده إلينا في زم أربعين يوما ، بطير منها فق (
قالت حكيمة : ،  وطار به في جو السماء وأتبعه سائر الطير فتناوله الطير

فقلت : وما هذا الطير ؟ قال : هذا روح القدس الموزم باالئمة عليهم السالم 
االلهي ف يوفقهم ويسددهم ويربيهم بالعلم  

 
عدة خراف واقام  ()حر االمام العسكري وعلى اثر والدته الشريكة ن

 عقيقة وقسم الخبز واللحم بين بني هاشم ف
 

بتلك السرية قد يجعم بعض الشيعة ال يعرفون  ()ان والدة االمام 
باعالم  ()امامهم التالي ، فمن هذا المنطلق قام االمام العسكري 

ختلكة ف فمن وزالئه المعتمدين من الشيعة بموضوع والدته الشريكة  بطرق م
جملة تلك االمور التي قام بها على هذا الصعيد هو ارساله رسالة الى احمد 

 ابن اسحاق القمي وزيله في مدينة قم ، قال فيها :
 
لنا مولود فليكن عندك مستورا وعن جميع الناس مكتوما ، فإنا لم نظهر عليه إال  لدَ وُ )

سرك هللا به ، مثم ما سرنا به ، االقرب لقرابته والولي لواليته أحببنا إعالمك لي
م(والسال  

 
ستار الخكاء عن ولده فاظهره لبعض  ()زما اناح االمام العسكري 

شيعته الموثوقين وذلك حينما زان يخلو منزله من جواسيس الحكومة ، وزان 
 يعلمهم بانه االمام من بعده ف

 
، فجلسوا  ()لقد تشرف اربعون نكرا من الشيعة لرؤية االمام العسكري 

وذهب لداخم البيت فجاء وبرفقته طكم  ()عنده حينا فترزهم االمام 
فاشار اليه وقال : انه امامكم ف وجهه يضئ زأنه القمر ليلة البدر  

 
اوزم االجابة على االسئلة العلمية ورفع اشكاالت  ()زما ان االمام 

ت امامهم ليرد عليها حتى يعرف اتباع اهم البي ()المراجعين الى ابنه 
ويقكوا على علو مكانته ، فعلى سبيم المثال عندما جاء زامم ابن ابراهيم 
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وطلب منه ان يجيب على اسئلة الشيعة  ()الى منزل االمام العسكري 
المتواجدين في مدينة الرسول ، فاجئه طكم عمره اربع سنوات جميم الوجه 

م ان يبتدرهو وهو يخاطبه باسمه و اجاب على اسئلته التي في جعبته قب
 بالسؤال عنها ف

 
 اللهم ! انصر اعوانه واخذل اعداءه ففف آمين

 
 
 
 

 خالصة ما تعلمناه من الدرس:
 
فارتباط اآلية التي وردت في بدأ الدرس بوالدة الموعود االلهيف7  
ف ()فتمت والدته الشريكة في الخكاء زوالدة النبي موسى 5  
المقام لم تكن تعلم بوالدة االمام في فان السيدة حكيمة وما لها من جاللة 3

 النصف من شعبانف
فان اول آية تالها االمام المهدي وهو بين يدي والده الشريف هي اآلية 4

 الخامسة من سورة
 القصصف

بعض شيعته الخواص بوالدة ولده على  ()فلقد اعلم االمام العسكري 2
 الرغم من

 المراقبة الشديدة للحكومة العباسية ف
على اسئلة زامم ابن ابراهيم قبم ان ()فلقد أجاب االمام المهدي 1

 يسألها بنكسهف
 
 

 اسئلة على هامش الدرس الخامس :
 
؟ ()ف في اي بلد ونمان ولد االمام المهدي 7  
؟ ()ف باي نبي تشبه والدة االمام المهدي5  
حين والدته ؟ ()ف اي آية زتبت على ساعد االمام المهدي 3  
حين والدته وماذا دعا لظهوره ؟ ()الم نطق االمام المهدي ف باي ز4  
في حضن ابيه ؟ ()ف ما هو اول زالم نطقه االمام المهدي 2  
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االقرباء والشيعة بامام نمانهم على  ()ف زيف عٌرف االمام العسكري 1
 ضوء حالة

 االختناق التي اوجدتها الدولة العباسية ف
في طكولته ؟ ()المهدي  ف هم قابم احد من الشيعة االمام1  
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 الدرس السادس : 
 

 () إمامة االمام المهدي
 

 22))فففف أطيعوا هللا وأطيعوا الرسوَل وأولي اْلمر ِ منكم فففف(( النساء:
 

فجر يوم الجمعة المصادف في ( )لقد استشهد االمام الحسن العسكري 
هـفق في سامراء ف فبرحلته المؤسكة بدأت  510عام  الثامن من شهر ربيع االول من

طكال في اوائم ( )ف لقد زان االمام المهدي  () إمامة االمام المهدي
عليهم  سالم هللا  واالمام الجواد  يحيىالنبي و  استالمه لمنصب االمامة زالنبي عيسى

في الكبر او ، الن علم وحكمة وفضائم حجج هللا هي امور مكتسبة ال تاتي  اجمعين
قومه وهو في المهد ولم ( )فقد خاطب النبي عيسى  من خالل التجربة ف

 فقال لهم :واحدا ، يبلغ من العمر اال يوما 
 

 30))إني عبُد هللِا آتاني الكتاَب وجعلني نبيا(( مريم:
 
الذي إدعى االمامة لنكسه وانكر  () جعكر الكذاب اخو االمام العسكري ان

وذهب  ()وفاة االمام العسكري  انتهز فرصة () والدة االمام المهدي
فوقف امام جمع الشيعة والطالب المحتشدين للصالة الشريكه  تهللصالة على جنان

اخترق وما له من شهرة بعدم الصالحية والنقاء ، فجأة  النكور منهالتعجب و يملئهم
 معترضا :له ر ووقف الى جانب جعكر فاخذ بعبائته وقال طكم صغيالجمع 

 
 ر يا عم فأنا أحق بالصالة على أبي() تأخ  

 
 ف وبهذا على الجنانةفتأخر جعكر ، وقد اربد وجهه واصكر فتقدم الصبي وصلى 

اغلقت االبواب على على الجميع و( بنورها )اشرقت امامة االمام المهدي 
 زذب وشائعات جعكر الكذاب ف

 
اال ان جعكر لم يغض الطرف عن افتضاح امره فذهب وابلغ مأموري الحكومة فجاؤوا 

 ،ترك المكان على الكور فعلى والده  ةصالالبسرعة الى منزل االمام وقد انهى 
الذي ( )بوجود ابن االمام العسكري  علما مأموري الجهان الحكومي احاطف

في التكتيش عنه في زم مكان  لسنين بقصد قتله ، فسعوا جهدهمزانوا في اثره 
 ولكن هللا تعالى حكظه من ايدي انالم الحكومة فاختار له الغيبة ف
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جميع حجج هللا فهو خاتم االوصياء وجميع قادة  خاتمهو ( )ان االمام المهدي 

 ف ينالذي يملك العلم والقدرة االلهي، فهو الدين االخرين 
 

الدنيا واالخرة وفي ايام غيبته وظهوره ففف اللهم ! اجعلنا في نمرة اتباعه  في 
 آمين

 
 خالصة ما تعلمناه من الدرس:

 
 522سنة من يوم الجمعة بوفاة االمام الحادي عشر في الثامن من ربيع االول  ف7

 انتقلت  هـفق
 (ف)االمامة الى االمام المهدي     
االمامة وهو في سن الخامسة من عمره ( )المهدي لقد استلم االمام  ف5

 شبهيالشريف 
 بذلك بعض االنبياء واالئمة ف    
 امام معصوم  ف اال المعصوم  الصالة على جثمان االمام يجونال ف3
ثوب  وا منهممقام االمامة حتى ولو سرقب ان يحضوا الئقينالفراد الغير مكن لالي ف4

 الخالفة
 الظاهرية ف    
 
 

 الدرس السادس :اسئلة على هامش 
 
 حصم ذلك ؟ ولماذاهم تكلم السيد المسيح في مهده ؟  ف7
 ؟ ()مام العصرهم يمكنكم ذزر واحدة من مئات معجزات ال ف5
بدال عن  () من الذي اراد ان يصلي على الجثمان الطاهر لالمام العسكري ف3

 ؟( ) االمام الزمان
 ()زامام العصر االمامة في فترة الطكولة  ااماميين استلماذزر اسم  ف4
 



   الدرس السابع :
  

ْیَبــة ُ  َ   الغـ
  

َ ((الذین یؤمنون بالغ   5یب ....)) البقرة:ـ
 

سنین عمره الشریف ومنذ الوالدة وراء ستار الغیبة والخفاء  )( لقد قضى االمام المھدي
. فكما اشرنا في الدرس الخامس فان عدد قلیل من االفراد الموثوقین والشیعة المخلصین الذین 

تشرفوا برؤیة االمام  )( ین الفترة واالخرى على بیت االمام العسكريكانوا یترددون ب
. فبسبب االوضاع االجتماعیة المتأزمة آنذاك ومطاردات السلطة ، ارتأى  )( المھدي

مما هللا لھ ان یعیش في الخفاء محتجبا عن اعین الناس ، فھو یمشي بین الناس وھم ال یعرفونھ 
  . اللھیةالقیام بالتكالیف ا یتیسر لھ

 )(ان لالمام المھدي غیبتان صغرى وكبرى تم التصریح عنھا في احادیث النبي االكرم 
  :)(وباقي ائمة الدین ، یقول االمام الصادق 

  (للقائم غیبتان ، إحداھما طویلة ٌ واالخرى قصیرة)

 )(وتولي االمام المھدي  )(فالغیبة الصغرى بدأت من حین وفاة االمام العسكري 
ھـ.ق. ، وحینھا بدأت الغیبة  329عاما یعني انھا انتھت عام  69مامة واستمرت لمدة اال

  الكبرى الممتدة الى زمن ظھوره الشریف .

درجة عالیة  في زمن الغیبة الصغرى وكالء معتمدین على )(لقد كان لالمام المھدي 
ر والتواقیع وابالغھا الى مھمتھم تلقي االوام  لدى عامة اإلمامیةوالشھرة من الوثاقة والمعرفة 

نقل رسائل واسئلة واموال ونذور الناس الى ب یقومونالناس ، فھم الرابط بین االمام والناس 
جوبة الیھم . لقد كان عدد ھؤالء النواب اربعة واشتھروا بـ " النواب الاالمام وبالمقابل إعادة ا

ُقلت لھم كرامات ومعجزات كثیرة یشھد لھا ا لتاریخ . لقد عاشوا في مدینة بغداد االربعة " ، ونـ
  وتوفوا فیھا ایضا ، اما اسماءھم فھي كالتالي :

وكان قبل ذلك  )(، وھو اول نائب لالمام ثمان بن سعید العمري عابو عمرو ،  -
 ھـ.ق.) 265(حوالي عام  )(والعسكري  )(وكیال لالمامین الھادي 

ي كان ایضا وكیال لالمام العسكري والذ محمد بن عثمان بن سعید العمري ابو جعفر ،  -
 ھـ.ق.) 305أو  304(جمادي االولى سنة  )(



لقد اشرنا في الدرس الخامس بان اربعین شخصا حضروا لزیارة االمام العسكري 
تم حینھا إعالمھم بوكالة ھذین و )(تشرفوا برؤیة االمام المھدي ف )(

 النائبین.
مدینة نوبخت المنتمیة الى عوائل الھو من ، الحسین بن روح النوبختي ابو القاسم ،  -

 ھـ.ق.) 326شعبان  18االیرانیة (
، ھو آخر نائب لالمام وقد جاءه توقیع من االمام  علي بن محمد السمريابو الحسن ،  -

ھـ.ق.) ، فبوفاتھ انتھت  329شعبان  15یعلمھ بوفاتھ وذلك قبل ستة اشھر منھا (
  الغیبة الصغرى وبدأت الغیبة الكبرى .

  
فیھا  )(عام على الغیبة الكبرى ولم یعلن االمام  الف وثالثمائةیمضى حوالي اكثر من 

دعى الناس من خالل التوقیع الذي ارسلھ للشیخ المفید  )(عن نواب خواص لھ ولكنھ 
في  )(، فقال  )المراجع الجامعین للشروط(للرجوع في امور دینھم الى رواة الحدیث 

  توقیعھ المبارك :

  
ا الحوادث ُ الواقعة ُ فارجعوا فیھا الى رواة حدیثنا ، فانھم ُحجتي علیكم وأنا حجة ُ (وأم

  ِهللا علیھم)

  
بین الناس بصورة غیر معروفة ویمشي في اسواقھم ویشارك في  حالیایتنقل  )(فاالمام 

مراسم الحج كل عام ویأخذ بأیدي المشردین ویھدي الضائعین . ولھ عنایة خاصة بمحبیھ 
  تھ.وشیع

َُل االمام المھدي  ُغیبة وراء السحب ، اال ان نورھا  )(اجل ! فَمثـ بیننا كمثل الشمس المـ
، فمعینھا باق  ، وحرارتھا ودفئھا البد أن یصال إلینا البد ان ینفذ إلینا مھما تكاثفت السحب

  ومستمر رغم تلك الغیوم والحجب.

ولیست لھم امكانیة الرجوع  )(فالناس عموما في زمن الغیبة الیعرفون شخص االمام 
الیھ حضوریا ؛ ناھیك عن ان افراد كثار قد تشرفوا بلقاءه المبارك . فقد ذكر المحدث النوري 
في كتابھ النجم الثاقب وقائع مشھورة ومثیرة كثیرة منھا لقاء التاجر الحاج علي البغدادي ، 

  من التشرفات المباركة . المقدس االردبیلي ، العالم الرباني السید احمد رشتي وغیرھا

  
  اللھم ! ھون علینا مصاعب زمن الغیبة وعجل على ظھوره ... آمین 



  
   خالصة ما تعلمناه من الدرس:

  منذ بدأت إمامتھ. الغیبة والخفاء )(.لقد اختار امام العصر1
  سنة والكبرى مستمرة لزمن الظھور . 96.استمرت الغیبة الصغرى 2
  بة كالشمس المغیبة وراء السحب التي تصل منافعھا للجمیع..وجود االمام في زمن الغی3
  بین بالوساطة والسفارة اموا.لقد اوكلت النیابة بین االمام والناس الى اربعة اشخاص ثقاة ق4
  االمام والناس .   
  للناس بان یرجعوا في امورھم في زمن الغیبة )(. لقد جائت اوامر االمام المھدي 5

  النواب االربعة الى رواة احادیث االئمة .بعد وفاة الكبرى    
  
  

  اسئلة على ھامش الدرس السابع :

  .ما ھي وجھة نظرك بالنسبة الى ھذه العبارة : (لقد كانت المام الزمان ومنذ والدتھ آثار1
  وبركات معروفة وعلنیة على المجمتع) ؟   
  .اذكر غیبتین لالمام المھدي ومدة زمانھا.2
  ائدة في زمن الغیبة ؟.ھل لالمام الغائب ف3
 . بما اننا لسنا قادرین على لقاء ورؤیة االمام ،اذن كیف توفق بعض االشخاص لرؤیتھ؟4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  الدرس الثامن :
  

  طول العـــمر
  

ً...)) العنكبوت:   14((ولقد أرسلنا نوحا ً إلى قومھ فلبَث فیھم ألف سنةٍ إال خمسین عاما
  

في ھذه الصفة  )(ھي طول العمر ، فھو  )(ان من خصائص االمام المھدي 
  :)(، یقول االمام السجاد  )(والعبد الصالح الخضر  )(یشبھ النبي نوح 

  
  (في القائم ُسنة ٌ من نوح ٍ وھي طول الُعْمِر)

  
عاما في حین  950قبل الطوفان بلغت  )(تشیر االیة الكریمة بان فترة تبلیغ النبي نوح 

لیغ ومضت علیھ سنین بعد واقعة الطوفان ، فاستنادا لروایة االمام انھ عاش عمرا قبل التب
عاما ، في حین ان االمام المھدي  2500بلغ  )(عمر النبي نوح فان  )(الصادق 

  ! )(لم یبلغ حتى نصف عمر النبي نوح  )(

فھو وبناءا على ما  )(الذي عاصر النبي موسى  )(اما بالنسبة لسیدنا الخضر
نة والشیعة حي على قید الحیاة ، علما بان الفاصلة الزمنیة بین النبي موسى یعتقده الس

سنة ، فمن البدیھي ان یكون عمر الخضر  2000حوالي ھي  )(والنبي االكرم  )(
  ! )(عاما وھو اكثر من عمر المھدي  2300حالیا حوالي  )(

طول عمر الخضر الحكمة من یبین فیھا ان الھدف و )(ففي روایة لالمام الصادق 
او بمعنى اخر لفت  )( إمكانیة طول عمر المھديحجة وداللة على ھو لیكون  )(

  االمة االسالمیة التي سوف تأتي في المستقبل بأنھ المانع من ذلك . نظر

ھو حجة هللا كحججھ االخرین وانھ یملك  )(بید ان االنسان لو آمن بان االمام المھدي 
ضد الشیخوخة التي بھ ع بواسطتھ ان یوقي نفسھ من المرض ویتسلح العلم االلھي الذي یستیط

تعترض االنسان ، حینھا ستنتفي  لدیھ فكرة االعتراض او استشكال مسألة طول عمر االمام 
)(.  

یظھر باذن هللا تعالى بشمائل الشاب الذي لیست علیھ آثار الكھولة س )(فاالمام المھدي 
متوسط العمر بحیث ان كل من ینظر الیھ سیقول انھ ابن والشیخوخة بل سیخرج بھیئة شاب 

  اربعین عاما .



  
  اللھم ! قٌرب ظھوره واطل في عمره الشریف ... آمین 

  

  خالصة ما تعلمناه من الدرس:

  .)(. وجود افراد اخرین ذوي اعمار طویلة غیر االمام المھدي 1
  لك عن طریق استخدامھان یحفظ نفسھ من االمراض والبالیا وذ )(. یتمكن االمام 2

  العلم االلھي.    
  الذي عاش االف السنین في )(. ان هللا بقدرتھ العظیمة قادر على ان یظھر االمام 3

  سیماء ابن اربعین عاما .    
  
  

  اسئلة على ھامش الدرس الثامن :

  والعبد الصالح )(في ھذه الفترة مع عمر النبي نوح  )(. قارن عمر االمام 1
  .)(ر الخض    

  عن طریق العلم االلھي ؟)(. كیف یمكن اثبات طول عمر االمام 2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الدرس التاسع :
  

  )(بعض فضائل االمام المھدي 
  

  11-10((والسابقون السابقون * اولئك المقربون )) الواقعة:
  

عظم ، الن  )(ان فضائل وكماالت ائمة الدین ال یمكن احصائھا خاصة االمام المھدي 
  مقاماتھم ھو خارج نطاق درك واستیعاب البشر ، فا وحده وحججھ یعلمون علو مكانتھم.

  
  ، فھي كالتالي: من النصوص الدینیةالتي استخرجناھا  )(نذكر بعض فضائل االمام 

  
كبقیة القادة الربانیین معصوم من اي ذنب ومصان عن اي  )(ان االمام المھدي  -1

ھر من اي عیب فھو ایضا من المعنیین بآیة التطھیر خطأ ومنزه من اي نقص ومط
) ، علیھ فامره ھو أمر هللا ورضاه من رضا هللا وغضبھ من غضب 33(االحزاب :

 هللا والشاھد على ذلك ما نقرأ في زیارتھم : 
(فالحُق ما رضیتُموهُ والباطل ُ ما أسخطتموهُ والمعروُف ما أمرتم بھ والُمنكُر ما 

  نھیتم عنھ )
ھي اعلى من مقام جمیع المالئكة واالنبیاء  )(ام ومنزلة االمام المھدي ان مق -2

ٌَ◌َل جبرائیل یدیھ حین والدتھ .  )(بالطبع ما عدا النبي االكرم  ووفقا ، فقد قبـ
حین یھبط الى  )(فان السید المسیح  الُسنة والشیعةالذي ینقلھ للحدیث المشھور 

ویصلي خلفھ وینضم الى زمرة  )(االرض في زمن الظھور سیقتدي باالمام 
شوقھ للتشرف في اظھر مرارا  )(، كما ان االمام الصادق  وجنودهانصاره 

خدمتھ واالمام الرضا كان یقوم احتراما لھ حین سماعھ للقب القائم فیضع یده على 
 رأسھ ویدعو لھ .

ق ، كما یملك العلم االلھي ولھذا فھو یحیط علما بجمیع امور الخالئ )(ان االمام  -3
یرانا ویعلم بما نفكر  )(ان جمیع اعمال العباد تعرض علیھ كل یوم . فاالمام 

في  )(فھو الشاھد على جمیع العباد ویعلم اسرار القلوب . لقد قال االمام المھدي 
 توقیعھ الشریف الذي ارسلھ للشیخ المفید :

ُحیط ُعلمنا بأنبائكم وال یعُزُب عنا شيء ٌ من أخبار   كم)(فإنا یـ
ھو آیة ومظھر رأفة ورحمة هللا تعالى . فھو كاالب الحنون واالم  )(ان االمام  -4

البرة یشمل لطفھ وبره جمیع البشر فھم رعیتھ وتحت سلطتھ على الخصوص شیعتھ 



الذاكرین لھ والمتوسلین بھ فھم الفائزین والمحضیین برعایتھ وعنایتھ الخاصة. لقد جاء 
 یف للشیخ المفید ما یلي :في جملة اخرى من توقیعھ الشر

  (إنا غیُر ُمھملین لُمراعاتكم وال ناسین لذكركم)
 تجلت فیھ كثیر من صفات وسنن االنبیاء واالئمة ، نذكر منھا : -5
 ابراھیم وموسى . ینخفاء امر حملھ ووالدتھ  كوالدة النبی -
 عیسى ویحیى واالمامین الجواد و الھادي. ینإمامتھ المبكرة كالنبی -
 ل  كطول عمر االنبیاء آدم ونوح والخضر.عمره الطوی -
 غیبتھ عن االنظار كغیبة االنبیاء ادریس وصالح وابراھیم ویوسف وموسى . -
 دوام استمراریة شبابھ كالنبي یونس . -
ً صبره على المحن والمشاكل  -  في عصر الغیبة كصبر النبي ایوب. منفردا
 .)(قیامھ بالسیف بعد الظھور كقیام جده رسول هللا  -
  

  : )(ل االمام السجاد یقو
  
سنة من أبینا آدم علیھ السالم ، و  سنة من نوح ، وسنة  :في القائم منا سنن من االنبیاء (

من إبراھیم ، وسنة من موسى ، وسنة من عیسى ، وسنة من أیوب ، وسنة من محمد 
ة وأما من إبراھیم فخفاء الوالد، صلوات هللا علیھم ، فأما من آدم ونوح فطول العمر 

وأما من عیسى فاختالف الناس فیھ ، ، واعتزال الناس ، وأما من موسى فالخوف والغیبة 
  .)وأما من أیوب فالفرج بعد البلوى ، وأما من محمد صلى هللا علیھ وآلھ فالخروج بالسیف

  
  

  ... آمیناللھم ! عرفني حجتك فانك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دیني 
  
  

  :خالصة ما تعلمناه من الدرس
  

ولكننا نسعى إلقتطاف باقة منھا من بین  )(من الصعب علینا احصاء فضائل االمام 
  ، فنذكر منھا : لنتعطر بھا طیات االحادیث الشریفة 

  
  .العصمة الموھوبة.1
  .االفضلیة على المالئكة .2
  .العلم االلھي .3



  .الشفقة على االمة .4
  .التمتع بالسنن االلھیة والتشابھ مع االنبیاء.5
  
  

  اسئلة على ھامش الدرس التاسع :

  
  . ھل یمكننا االحاطة علما بجمیع فضائل االمام ؟ لماذا ؟1
  . اذكر في سطر واحد عدد من فضائل االمام.2
  وغضب هللا ؟ ھو من رضا ؟وغضب من. رضا 3
  بعد الظھور ؟)(خلف االمام الحجة )(. ماذا تعني صالة السید المسیح 4
  ؟ اطالع االمام بامورنامن اي حدیث نستلھم . 5
  للشیخ المفید یبین فیھ رأفتھ بشیعتھ ؟ )(. ماذا قال االمام 6
 . اذكر اسماء االنبیاء الذین یشتركون في ھذه الصفات مع االمام المھدي :7

  االمامة المبكرة : -الف 
  القیام بالسیف : -ب  
  الصبر : -ج   
  طول العمر : -د   
  الوالدة بالخفاء : -ھـ  
  اختالف الناس فیھ : -   و 

  العیش بعیدا عن الناس : -ز  
  الخوف وعدم االمان في زمن الغیبة : -ح  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الدرس العاشر :
  

   الظھـــور
  

  83(ولھ أسلَم َمن في السموات واالرض ِ طوعا ً وكرھا ً ...) آل عمران:
  

  
ماویة ، فجمیع االنبیاء في جمیع الكتب الس )(لقد جاءت البشارة بظھور االمام المھدي 

الیوم ؛ في حین ان مدة غیبة ھذا االمام الھمام ووقت األذن  ھذاواالولیاء كانوا في انتظار 
االلھي بالظھور ھو امر ال یعلم بھ اال هللا الواحد . علیھ فكل من ُیعین وقٌت للظھور فھوه 

  كذاب ، یقول االمام في توقیعھ الشریف :
  

ُون)(أما ظھور الفرج فانھ ا   لى هللا ِ وكذَب الَوقاتـ
  

ان عصر الغیبة ھو عصر المشاكل وشدة الفتن التباع اھل البیت . علیھ فانتھاء ھذه الحقبة 
وحصول الفرج بالظھور منوط بارتفاع اصوات الناس بالدعاء والتضرع لفرجھ الشریف . 

لذي انقضت منھ عاما عن بني اسرائیل ، وا 400فا تعالى رفع العذاب الذي كان مقداره 
عاما ، اال ان هللا تعالى ارفق بھم ورفعھ عنھم بسبب دعائھم  170حوالي  منھعدة سنین وبقي 

. ولھذا السبب اوصى )(وانینھم وبكائھم ، فأنجاھم هللا من فرعون وظلمھ بنبوة موسى 
ة عن المسلمین جمیعا للدعاء بحرقة وانین  تعالى لیرفع ستار الغیب )(االمام الصادق 

  ولیھ .
  

سیظھر في بیت هللا الحرام وھو متكأ على جدار الكعبة في محل استقرار  )(ان االمام 
من اعوانھ وسیعتلي الملك جبرائیل سقف بیت هللا ویصیح  313الحجر االسود ویحیط بھ 

بصوت یسمعھ ویفھمھ جمیع البشر معلنا بذلك ظھوره الشریف وھو ما یسمى بالصیحة 
ان المؤمنون المنتخبون سیحضرون البیت من جمیع انحاء العالم لبیعتھ وسیھبط  السمائیة . كما
من السماء لیبایعھ وینضم الى جیشھ ویصلي وراءه مقتدیا بھ . كما ان  )(النبي عیسى 

الذین تركوا ھذه الدنیا وقلوبھم ملیئة بالشوق لنصرة االمام سُیحَیون  عدد من المؤمنین
 )(ل عدد انصاره الى عشرة االف شخص . بعد فتح االمام ویلتحقون بھ ، حینھا سیص

مكة سیتجھ بانصاره صوب المدینة ومن ثم الكوفة حیث یستقر فیھا لتكون مقرا لحكومتھ 
  العالمیة المباركة ومنھا یبعث الجیوش الى جمیع انحاء العالم .

  



ركة یوما بعد یوم ، ناھیك عن كثرة ازدیاد عدد االنصار الذین سیلتحقون بھذه الجیوش المبا
كما ان ھذه الجیوش ستكون مدعمة بالمالئكة والعوامل الطبیعة المھیئة لھم . كما ان الرعب 

عن اتخاذ اي  ونالشدید سیمأل قلوب االعداء حین رؤیتھم لھذه االحشاد الھائلة الباسلة فیمتنع
  اجراء ضدھم .

  
االمام الن اكثر الناس النصر وعدم االنكسار في جبھات الدفاع ھي من خصائص جیش 

  یرون منھم الصفات التالیة :لما سیستسلمون امام ھذه الجیوش 
  

 المعجزات واآلیات االلھیة ؛ -
 المنطق والكالم الجذاب الذي یخلب العقول ؛ -
 االخالق العالیة والصفات االنسانیة والحاالت المعنویة المتسمة باالمام واعوانھ ؛ -

  
مجال للشك بھم . بید ان تلك الجیوش ستواجھ االعتراض اي  فبالتالي سوف لن یكون ھناك

والمقاومة من قبل بعض المخالفین والمعاندین كالیھود وبعض الفرق المتطرفة والمتعصبة 
ضد اتباع اھل البیت ، اال ان ھذه الفرق ستنكسر وتندحر ، وستفتح تلك الجیوش مصاریع 

  ابواب العالم شرقھ وغربھ بمدة ثمانیة اشھر .
  

في تلك الحروب الظالمین والمارقین فیسحقھم ویأخذ منھم حقوق  )(اجھ االمام سیو
المستضعفین ، ویقتل الكفار والمشركین الُمصرین على كفرھم وشركھم كما سیجازي أعداء 
اھل البیت والمفسدین والمنحرفین والشیاطین باعمالھم . فبالتالي سیتم قتل ومحو المعاندین 

من على جمیع انحاء المعمورة وستعیش االرض تحت شعاع شمس  والمتمردین والمنكرین
  . )(معارف اھل البیت االلھیة وتحت لواء وقیادة االمام المھدي 

  
  

  الھي الكبیر ! عجل وسھل تحقق ذلك .... آمین فیا 
  
  

  خالصة ما تعلمناه من الدرس:
  
  م زمن حدوث ذلك.ھو من االمور القطعیة ولكننا ال نعل )(.ان ظھور االمام المھدي 1
  .ان كل من یٌوقِت لظھوره فھو كذاب.2
  .یتم انتھاء عصر الغیبة بالدعاء والتضرع  .3
  المنتظرین عاتق فعلىمن البدیھي ان الیكون الدعاء ھو الطریق الوحیدة لتحقیق الفرج ،   



  .ظھوره  في تعجیل تؤثر  وتكالیف كثیرة  وظائف   
  سیقوم من مكة المكرمة بجیش یبلغوشخص  313لمھدي .ان عدد انصار وقادة االمام ا4

  شخص. 10000عدده    
  .النصر الدائم ھي سمة جیش االمام .5
  
  

  اسئلة على ھامش الدرس العاشر :
  
  من سورة آل عمران ؟ 83.ماذا تعلمون حول تفسیر االیة 1
  .في اي تاریخ یحدث الظھور ؟2
  ام العصر؟.بماذا یمكن تشبیھ عدم المعرفة بوقت قیام ام3
  .الى ماذا یشیر توقیع امام العصر بالنسبة لوقت الظھور؟4
.فیھا رفع ستارالغیبة تم .اذكر واقعة تاریخیة 5   عن طریق التضرع 
  .من این تأتي الصیحة السماویة وعن طریق من یصل صداھا الى مسامع جمیع العالم؟6
  .ھل یلتحق بعض االموات لنصرة االمام المھدي ؟7
  ط سیر حركة االمام في زمن الظھور واذكر مقر اقامة حكومتھ الشریفة؟.ارسم خ8
  .كیف سیؤمن الناس بامام الزمان ویسلمون لھ ؟9

  .ماذا تعرف عن عدد وبعض سمات جیش االمام المنتصر ؟10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الدرس الحادي عشر :
  

  الحكومة المباركة 
  

  17الحدید:(إعلموا أن هللا ُیحیي االرَض بعد موتھا ...) 
  

التي ستواجھ بالمقاومة عدة اشھر من قبل اعداءه ،  )(مع قیام نھضة االمام المھدي 
ستندحر عناصر الفساد والتمرد وسیؤول امر المعمورة لوالیة وحكم هللا تعالى و قیادة االمام 

. یرسم القرآن الكریم صورة عامة عن مالمح حكومة االمام المھدي )(المھدي 
)(:  
  

ْرِض َكَما اْسَتْخَلَف َوعَ (( ُھْم فِي اْألَ الَِحاِت َلَیْسَتْخلَِفنَّ ُوا الصَّ ِذیَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمل َّ ُ ال َد هللاَّ
ُھْم ِمْن َبْعِد َخْوفِھِ  َلنَّ َھُْم َوَلُیَبدِّ َِّذي اْرَتَضٰى ل َننَّ َلھُْم ِدیَنُھُم ال ُیَمكِّ َ ْم َول ِ ِذیَن ِمْن َقْبلِھ َّ ْمًنا ۚ ْم ال َ  أ

ُونَ  ۚ◌  َیْعُبُدوَنِني َال ُیْشِرُكوَن ِبي َشْیًئا َفاِسق ِئَك ُھُم الْ وَلٰ ُ لَِك َفأ   55)) النور:َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذٰ
  

نستخرج من مضمون االیة والروایات المتعلقة بھذا الموضوع اربعة اھداف لحكومة االمام 
  الشریفة ، وھي كالتالي :

  
ُ واسعة ممتدة على جمیع االرض تفحكومتھ  تشكیل الدولة العالمیة : .1 الحدود فیھا رفع ـ

 )( وتسقط الدول وتنتھي الخالفات والحروب وتقام دولة واحدة یحكمھا االمام
  .ضمن حدود هللا تعالى

  
ستكون قوانین دولتھ العالمیة الشریفة وثقافتھا على اسس و  حكم االسالم الحنیف : .2

تضاه هللا للبشر والذي اعلنھ في واقعة مبادئ االسالم . ذلك الدین الحنیف الذي ار
الغدیر((الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم االسالم دینا)) 

. یذكر القرآن شمولیة  ویعم الكون كلھ . سیعلوا االسالم على جمیع االدیان  3المائدة:
 االسالم ھذه ، فیقول :

 
َرَه ((ُھَو الذي أرَسَل رُسولھ بالُھدى ودین ال ُلِھ ولو كـ َحق لُیظھَرهُ على الدین كـ

  33الُمشركون)) التوبة:
  



فسیمحو االمام المنافقین واعداء اھل البیت ویزیل جمیع البدع الواردة على االسالم  
سُیعمل الول مرة  ویحیي االحكام والسنن المھملة ویعید بناء االسالم من جدید .

  ي جمیع انحاء العالم .باالحكام االسالمیة في جمیع ابعادھا و ف
  

من اولویات مھام االمام ھي اقامة العدل ومحو الظلم والجور في  أقامة العدل واالمان : .3
جمیع اشكالھ وانواعھ . فمن الطبیعي ان یظھر االمان والنعمة الوفیرة في المجتمع 

القضاء ھو احد تجلیات العدالة ، فمن خصائص االمام  الذي یخلو من الظلم . ان
تماد على العلم االلھي في مسألة القضاء فھو ال یحتاج الى البینة والشواھد النھ االع

 یقضي ببواطن االمور ال بظواھرھا فھو یشبھ بذلك النبي داوود في قضائھ .
  

ان عبادة هللا واالستغناء عن غیره ھي ھدف الخلقة ، فھذا  القضاء على الشرك : .4
ویشمل جمیع االرض الن  )(دي الھدف الكبیر سیتحقق في زمن االمام المھ

االمام سیقتل الكفار والمشركین ویمحو الشرك وتعدد العبادات تحت اي شعار كانت . 
 العصر . یبین القرآن الكریم ھذه الخاصیة فیقول: ھذاعلیھ سُیعبد هللا وحده في 

 

(الذیَن إن مكناھم في االرض أقاموا الصلوة وآتوا الزكوة وامروا بالمعروف 
  41عن الُمنكر ) الحج :ونھوا 

  
  

  فالحق والحق ما اقول ما اجمل العیش في ذلك الزمان !
  
  

  خالصة ما تعلمناه من الدرس:
  

  : )(ستتحقق االھداف التالیة مع قیام نھضة االمام المھدي 
  
  .تشكیل الدولة العالمیة الواسعة ؛1
  .شمولیة حكم االسالم المفروض من هللا تعالى ؛2
  ؛ .العدالة واالمن3
  .محو الظلم والشرك العالمي .4
  
  



  اسئلة على ھامش الدرس الحادي عشر :
  
  من سورة الحدید بفترة ظھور امام العصر؟ 17.ما عالقة االیة 1
  .اكتب آیة من القرآن الكریم تبین مسألة تبدیل الخوف الى االمن والتي تعتبر من سمات فترة2

  الظھور .   
  ن انتصار دین هللا على جمیع االدیان االخرى..اذكر آیة من القرآن الكریم تبی3
  ، فماذا لدیك من توضیح)(." القضاء الصحیح " ھو من سمات حكومة االمام المھدي 4
  ھذه المسألة ؟ حول   
  التوحید ویذھب عنھا عفن الشرك وعبادة االصنام؟ االرض عطریفوح من متى .5
 المھدي في زمن دولة االمامهللا على العمل باحكام دین .ماذا لدیك من شاھد قرآني 6
  ؟)(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الدرس الثاني عشر :
  
  الصحـــــابا

  
َكافِِریَن ُیجَ ((...  ةٍ َعَلى الْ َِعزَّ ُمْؤِمِنیَن أ َى الْ ةٍ َعل َّ ِذل َ وَنُھ أ ھُْم َوُیِحبُّ َقْوٍم ُیِحبُّ ِ ِتي هللاَُّ ب ْ اِھُدوَن َفَسْوَف َیأ

َْوَمَة َالِئٍم ۚ ُوَن ل ِ َوَال َیَخاف ِ ُیْؤِتیِھ َمْن َیَشاُء ۚ  فِي َسِبیِل هللاَّ لَِك َفْضُل هللاَّ ُ َواِسعٌ  َذٰ ))  َعلِیمٌ  َوهللاَّ
  54المائدة:

  
شخص كعدد المجاھدین في حرب بدر  313سیكون عدد اصحاب االمام في بدایة الظھور 

ان عظمة و الكبرى ، ومن ثم سیلتحق بھم عشرة االف شخص یبایعون االمام وینصروه . 
وكما  ، علو سمة ھؤالء االبطال مما یجعل االنبیاء واولیاء هللا العظام یتمنوا لو یكونوا منھم

تمنى ان یخدم تحت لواء المھدي كذلك  )(اشرنا في الدرس التاسع فان االمام الصادق
  ، حیث قال :)(
  

ُُھ أیام حیاتي)   (لو أدركتھ لخدمتـ
  

وقد جاء مرارا في االدعیة التي أُمِرنا بقراءتھا مضامیٌن تدعم ھذا المعنى وھو تشرف 
  اء في دعاء العھد :االنضمام الى زمرة انصاره وخدمتھ ، منھا ما ج

  
( اللھم إجعلني من أنصاره وأعوانھ والذابین عنھ والُمسارعیَن إلیِھ في قضاِء حوائجھ 

  والُممتثلین ألوامره والُمحامین عنھ والسابقین الى إرادتھ والمستشھدیَن بین یدیھ)
  

ت العالیة ان ھذا المقام العالي لالصحاب ما ھو اال محصلة للصفات الحمیدة السامیة والكماال
التي اكتسبوھا فتجلت فیھم ، فما اجمل لو عرفنا خصائص وسمات ھؤالء االصحاب وسعینا 

  نضم الیھم في خدمة امامنا الھمام .فنجھدنا للتحلي بھا فعسى ان تأخذ بایدینا 
  

  نذكر بعض صفاتھم التي استخرجناھا من الروایات وھي :
  
  .العبادة والورع : 1
  

 )(. یقول االمام الصادق  حق معرفتھه و عرفوتعالى فھم رجال اخلصوا  
  فیھم :



  
وھم رجال عرفوا هللا حق ،  كدوي النحل م، لھم دوي في صالتھ رجال الینامون اللیل(

  )معرفتھ
  (آثار السجود على جبینھم وھم رھبان باللیل ولیوث بالنھار)

  
  حولھم : )(یقول امیر المؤمنین  العزم واالصرار :.2
  

ُ م شباٌب ال كھول فیھم إال كالكصحاب القائم علیھ الّسالإّن أ( ، أو كالِملح  حل في الَعینـ
  ) ، وأقلُّ الزاد الملح في الزاد

  
ً یدل علىف القوة والقدرة واالصرار والعزیمة والجرأة والشجاعة واالستعداد للجھاد  كونھم شبابا

اال بالقوة والشجاعة والثبات . ، وذلك لما على عاتقھم من مھمة صعبة ال یمكن القیام بھا 
  : بالتالي )(یصفھم االمام  الصادق 

  
عطى قوة أربعین رجال ، وإن قلبھ الشد من زبر الحدید ، ولو وإن الرجل منھم لیُ (

  ) مروا بجبال الحدید لقلعوھا ، وال یكفون سیوفھم حتى یرضى هللا عز وجل
  

  :)(كا نقرأ في روایة اخرى عن احوال القائم 

جال كأن قلوبھم زبر الحدید ال یشوبھا شك في ذات هللا أشد من الحجر ، لو حملوا ور(
على الجبال الزالوھا ، ال یقصدون برایاتھم بلدة إال خربوھا ، كأن على خیولھم 

  )العقبان

یتمتع اصحاب االمام باالیمان القوي المالزم بالعلم والبصیرة  . االیمان الراسخ والبصیرة :3
. فقد اخذوا علومھم ومعارفھم من شك في ذات هللا  مال یشوبھو هللا حق معرفتھ ھم عرفوا، ف

كتاب هللا وروایات المعصومین فقط ولم یرجعوا الى ایة مصادر اخرى في كسب علومھم . 
  في وصفھم : )(فھم في دینھم فقھاء ویتمتعون بعلوم عمیقة . یقول االمام الصادق 

النجباء والقضاة والحّكام والفقھاء في  :، ھم القائمم فیھ ُیخرج هللا ان المؤمنون الذین(
 ) الدین

ان قلوبھم امتألت بمحبة االمام والتسلیم لھ ونصرتھ  .التعلق الشدید باالمام وطاعتھ التامة :4
  فیھم : )(، یقول االمام الصادق تحت اي طائلوعدم تركھ 

  



كة ، ویحفون بھ یقونھ بأنفسھم یتمسحون بسرج االمام علیھ السالم یطلبون بذلك البر(
  ) في الحروب ، ویكفونھ ما یرید فیھم

  
لمن لھ الرغبة في االلتحاق بركب  )(في الختام نذكر توصیة المامنا السادس الصادق 

  : )(اصحاب االمام المھدي 
  

(من سره أن یكوَن من أصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع ومحاسن االخالق وھو 
 منتظر)

  
  عسى ان ینفعنا ویكون لنا خیرا : )(ختام درسنا ھذا ھو دعاٌء لالمام الرضا  ومسك

  
ُعُز بھ نصر ولیك و التستبدل بنا غیرنا)   ( اللھم ... إجعلنا ممن تنتصر بھ لدینك وتـ

  
  

  خالصة ما تعلمناه من الدرس :
 
  )(من العلو بحیث ان االمام الصادق  )(.ان مقام اصحاب االمام المھدي 1
  تمنى ان یكون من اصحابھ .   
  .نرجو من هللا في ادعیتنا ان یجعلنا من انصاره.2
  .ان بعض سمات اصحاب االمام كالتالي : 3

  أ  ) الزھد و قیام اللیل ؛
  ب) شباب في قدرتھم واصرارھم ؛

  ج) االیمان الراسخ مع البصیرة ؛
  د ) فدائیون متعقلة قلوبھم بامامھم .

  فان صفتي الورع واالخالق الحمیدة ھي )(الصادق .على ضوء توصیة االمام 4
  من صفاتھم.   
  .علینا ان ندعو هللا لیجعلنا من اصحابھ وال یستبدل بنا غیرنا.5
  
  

  اسئلة على ھامش الدرس الثاني عشر :
  
  العصر؟ بین یدي امام للخدمةیذكر فیھ امنیتھ  )(.اي حدیث لدیك عن االمام الصادق 1
  والمطیعین العھد نطلب من هللا ان یجعلنا من انصاره والمدافعین عنھ .في اي قسم من دعاء2



  لھ ؟   
  .اذكر لنا بعض صفات اصحاب االمام من خالل الروایات .3
  .ھل اصحاب االمام شباب ام كھول ؟ لیكون ردك عن طریق ذكر روایة .4
  معرفة اصحاب االمام  ؟فقھ و.ما ھو مستوى درجة 5
  لوبھم متعلقة بالدنیا ام بامامھم ؟.ھل ان اصحاب االمام ق6
  نطلب من هللا ان یجعلنا ممن ُیعز بھ لنصر ولیھ  )(.باي دعاء لالمام الرضا7

  والیستبدل بنا غیرنا ؟   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الدرس الثالث عشر :
  

  حقوق االمام علینا
  

ُر لي و لوالدیك...(   14) لقمان:)(... أن اشكـ
  

 هجھد یبذلثیرة علینا تغمرنا وتحیط بنا من عدة جوانب . فعلى المؤمن ان ان لالمام حقوق ك
بافضل  امام زمانھ قبال وظائفھ وتكالیفھلتقصي ومعرفة ھذه الحقوق حتى تعینھ على اداء 

  تلك الحقوق ھي : ومن ضمن،  وجھ
  
وعلى ھذا ان ھدایة هللا تصیب البشر من خالل االنبیاء واالئمة . .حق الھدایة والتعلیم : 1

، فھو یملك جمیع  )(االساس فان الھادي والمعلم االلھي في زماننا ھو االمام المھدي 
  حقوق المعلم على التلمیذ والھادي على المھتدي.

  
فاالب لھ حق كبیر على اوالده ، واالب الحقیقي في كل زمان ھو االمام  .حق االبوة :2

عرف نفسھ وامیر المؤمنین بانھما ابوا ھذه  )( والقائد االلھي لذلك الزمان ؛ فالنبي االكرم
  االمة .

   
اكثر من  يفشفقة االمام على امتھ وتقصیھ احوالھم ومحبتھم وتعلقھ بمحبیھ واتباعھ بالشك ھ

  :)(معنى االمامة ، فیقول  )(محبة اآلباء البنائھم . یُعِرف االمام الرضا 
  

  الشقیق واألم الَبرة بالولد الصغیر) (اإلمام ،األنیس الرفیق والوالد الشفیق واالخ
  
ان اي شخص یكون سببا لنزول نعمة هللا علینا لھ حق علینا ، فالوالدین ھما  .حق النعمة :3

، المعلم ھو الذي علمنا وربانا ، الطبیب الذي عن طریقھ شفینا ؛  ورزقنا وسیلة لخلقنا
  فجمیعھم لھم حقوق علینا ومن واجبنا السعي في ردھا لھم.

  
 ً تتنزل لنزول النعم وااللطاف االلھیة وبواسطتھم  لكل زمان ھناك حجج  یكونون سببا

  على الناس ، ولھذا حینما نزورھم  بالزیارات الواردة عن اھل البیت نذكرھم بتعبیر البركات
  " اولیاء النعم " . 
  



عامھ حمد یأكل یوما طعاما مع ابو حنیفة وحین انتھى من ط )(لقد كان االمام الصادق 
  هللا  وشكره ثم قال : 

  
  ( اللُھم إٌنَ◌ ھذا منَك ومن رسولك ) 

  
ان النبي ھو ولي  )(فاحتج علیھ ابو حنیفة وقال اتجعل  شریكا ؟ فاجابھ االمام 

ُُھ من فضلھ)) التوبة:   74نعمة المؤمنین كما جاء في االیة ((أغناھم هللا ورسولـ
  

ر ھو ولي نعمة المؤمنین ، فكلنا ببركة ُیمن في عصرنا الحاض )(فاالمام المھدي 
على مائدة كرم وفضل ونعمة هللا تعالى . ان جمیع النعم المادیة والمعنویة  مجتمعینوجوده 

والطاف هللا تعالى تصل الینا وجمیع البالیا ترفع عنا ببركة وجود االمام ودعاءه وشفاعتھ . 
  مة .علیھ ، فلالمام حق اخر كبیر علینا وھو حق النع

  
واالن ، وبعدما اتضحت لنا الصورة وادركنا ان االمام ھو المعلم والمرشد واالب واالم 

ففي مقابل كل واحدة من تلك الحقوق تترتب علینا وظائف تجاه  لذا الحنون وولي النعمة ؛
  . فكما نقرأ في دعاء الندبة :امامنا البد من القیام بھا 

  
ُقوقھ ِ الیھ ِ   )(وأعنا على تأدیة حـ

  
  

  خالصة ما تعلمناه من الدرس:
  
  .من جملة حقوق االمام علینا :1

  الف) حق الھدایة والتعلیم ؛
  ب ) حق االبوة ؛
  ج ) حق النعمة.

  .)(.ان الوصول الى الطریق المستقیم ال یتم من دون ھدایة االمام المھدي2
  .ان االمام اقرب الینا من الوالد الشفیق واالم الحنون .3
  م التي یمن بھا هللا علینا ھي ببركة وجود االمام ..جمیع النع4
  
  
  
  



  اسئلة على ھامش الدرس الثالث عشر :
  
  علینا .)(.اذكر عدة حقوق لالمام المھدي 1
  .ھل یمكننا معرفة الطریق الصحیح من غیر عنایة امام الزمان ؟2
  من ذا الذي اقرب الینا من االم الحنون؟ )(.وفقا لبیان االمام الرضا 3
  .ماذا تعني ھذه االیة الكریمة ((اللھم إن ھذا منك ومن رسولك)) وما ھي احداثھا وماذا4

  نستلھم منھا ؟   
  .كیف ندعو النفسنا حتى نتوفق لتأدیة حقوق امام الزمان ؟5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الدرس الرابع عشر :
  

نــــا ُ    وظائـفـ
  

  119الصادقین)) التوبة: ((یا أیھا الذین آمنوا اتقوا  وكونوا مع
 

على المسلمین ، فبالمقابل تترتب  )(على ضوء الحقوق الكثیرة التي یمن بھا االمام 
الن االنسان في فطرتھ مجبول واالمتنان لھ ،  مقترنة بالشكرعلیھم تكالیف وواجبات كثیرة 

تكالیف التي صنفھا على شكر المنعم علیھ . فعلینا االلتزام والجد والمثابرة على العمل بتلك ال
  احد العلماء بحوالي ثمانین وظیفة جمعھا في كتاب واحد وتحت فصول متعددة .

  
  نتعرف على بعض تلك الوظائف من خالل ھذه الوریقات البسیطة :

  
من مقضتى ما جاء في بحث االمامة فان المحبة والمیل الھل بیت النبي المحبة :  .1

على ذلك ھو االیة الشریفة ((قل ال امر واجب على كل مسلم والشاھد  ھو )(
. فمن االمور الحتمیة التي ال  23أسألكم علیھ أجرا اال المودة في القربى)) الشورى:

شخص اقرب الیھ من  )(یمكن انكارھا ھو انھ ال یوجد بین اقرباء النبي االكرم 
 علیھ فمحبتھ امر واجب على جمیع المسلمین . . )(امام الزمان 

  
دیھیات ان محبة اھل البیت ھي ھبة الھیة تتأصل وتنمو في وجود االنسان من ابدى الب

  عن طریق كثرة التردد علیھم واالرتباط بھم ، علیھ فمن واجبنا؛
  
  التحقیق حول المھدویة ؛ -
  معرفة كراماتھ ورحمتھ وعطفھ على شیعتھ ؛ -
  التوسل بھ والرجوع الیھ في االمور ؛ -
  ي تزید باذن هللا تعالى في محبتنا لھ .و ... غیرھا من االمور الت -
  

في زمن الغیبة  )(من الطبیعي ان ھجران وفراق امام الزمان  الدعاء لھ : .2
ُن الحب الشدید والتعلق بھ ، فبالتالي سیرفع یدیھ بالدعاء  صعٌب على المؤمن الذي یكـ

ي لتعجیل فرجھ الشریف وظھوره المبارك . لقد أمر حضرتھ في توقیعھ المبارك ف
 الدعاء لفرجھ :

 



  (واكثروا الدعاء بتعجیل الفرج فان ذلك فرجكم )
  

من الوظائف التي علمنا ایاھا ائمة اھل البیت وثابر علیھا مؤمني  النیابة :العمل ب .3
 )(االزمان السالفة ھي القیام باالعمال الحسنة والمستحبة نیابة عن امام زماننا 

قصة علي بن المغیرة الذي كان موفقا بكثرة وإھداء ثوابھا الیھ . فالشاھد على ذلك 
تالوة القرآن المجید في شھر رمضان المبارك واھداء ثواب كل ختمة قرآن الى احد 

 مبارك:ال ھذلك مجد عملھ بكالم )(المعصومین فعندما علم االمام الكاظم 
  

  (لك بذلك أن تكون معھم یوم القیامة)
  

بن المغیرة في ایام الحج ، فكان یطوف كما كان لموسى بن قاسم عمل مماثل لعلي 
  :)(نیابة عن كل امام معصوم طواف مستحب فقال لھ االمام الجواد 

  
  (إستكثر من ھذا فانھ افضل ما انت عاملھ )

  
نیابة عن امام زمانھ االمام  )(وداوود الحرمي الذي كان یزور االمام الھادي 

  :، فجلل االمام عملھ وقال لھ  )(الحسن العسكري
  

ٌأ المحمدة )   (لك من هللا ثواب وأجر عظیم ومـِنـ
  

علیھ ، فمن واجبنا اتباع ھذه السنة الحسنة واھداء ثواب اعمالنا الحسنة الى بقیة هللا 
  االعظم ارواحنا لھ الفداء كي تشملنا وتحیط بنا رحمة هللا في الدنیا واالخرة .

  
الغیبة ھي انتظار ظھور االمام من اھم واعظم االعمال العبادیة في زمن  االنتظار : .4

. فقد جاء في روایات متعددة وكثیرة بان االنتظار ھو اھم عبادة  )(الرؤوف 
 :  )(وجھاد وعمل . یقول رسول هللا 

  
  (أفضُل أعمال أمتي إنتظار الفرج)

كمن  كان )(للمھدي كما جاء في بعض االحادیث ان من مات وھو منتظر 
بل بمنزلة من كان  من كان قاعدا في عسكره الل وب )(استشھد مع رسول هللا 

  . قاعدا تحت لوائھ



فالسؤال المھم الذي یقدح في الذھن ھو ما ھذا االنتظار الذي یاخذ باالنسان صوب ھذا 
المقام العالي ؟ ان االنتظار وما لھ من ھذه االھمیة ال یعني الخمود والجلوس واالمل 

ر الدار ووضع الید على الید واالنكفاء على الذات بالمستقبل اآلتي ، وال الجلوس في عق
وذرف الدموع على فراق االمام لیظھر ویقیم دولة الحق الكبرى . ھل اتفق لكم ان 
تكونوا في انتظار ضیف عزیز جدا على قلوبكم ؟ ماذا كنتم ستفعلون حینھا ؟ من 

عد الدقائق في الطبیعي ان تعیشوا لحظات من عدم االستقرار والتلفت یمنیا وشماال و
انتظاره ، اما تقرأون لھ االدعیة لیصل بالسالمة و تنذرون لھ النذور ؟! فخالصة حالكم 
حینھا سیكون عدم االستقرار واالضطراب ، وبھذا الشكل یجب ان یكون انتظارنا 

  لظھور امامنا الغائب العزیز على قلوبنا .
  

العمیقة الصادقة  معرفة االماممن البدیھي ان یكون ھذا النوع من االنتظار ھو ثمرة 
الدعاء وتزكیة النفس وتھذیبھا الحقیقي اال ب االنتظار یكونفما  . لھوالمحبة الخالصة 

   االستعداد لظھوره الشریف .و
  

من وظائف كل شیعي مخلص ان یعتقد بامامھ ویذكره على الدوام ویحافظ  االتصال : .5
 الكریم ھذه الحقیقة فیقول :صر االرتباط  والوصل بھ . یذكر القرآن واعلى ا

  
ُفلحون)) آل  ((یا أیھا الذین آمنوا إصبروا وصابروا ورابطو وأتقوا هللا لعلكم تـ

  200عمران:
  

  على ھامش تفسیر ھذه اآلیة الكریمة :)(یقول االمام الباقر 
  

(إصبروا على أداء الفرائض وصابروا على أذیة عدوكم ورابطوا إمامكم 
  المنتظر)

  
حاجزا او مانعا عن االرتباط بھ ، فمنتھى الغیبة ھو ) لیست (ام فغیبة االم

  االمتناع عن التشرف بالحضور ولیس قطع االرتباط المعنوي والقلبي بھ.
  

في  بھ ھي توسل االنسان )(فالطریقة العملیة للوصل واالرتباط بامام الزمان 
فردیة ، االجتماعیة ، جمیع جوانب حیاتھ وعرض جمیع مشاكلھ العلمیة ، العائلیة ، ال

الى جانب المداومة المادیة والمعنویة علیھ والطلب منھ لمساعدتھ في الخروج منھا ، 
مام االسیثبت ارتباطھ ب حینھاعلى قراءة االدعیة والزیارات المتعلقة بحضرتھ ، و



من جملة االدعیة المؤكدة علیھا قراءتھا ومفیدة في ھذا المجال ما ف.  قواعده رسختو
  یلي:

  
ُن لولیك الحجة بن الحسن" ویفضل تكراره دائما خاصة بعد كل  -   صالة؛دعاء " هللا كـ
  دعاء العھد في كل صباح ؛ -
  زیارت آل یاسین في كل اسبوع ؛ -
  
  

  وظائفنا تجاه امام زماننا وھب لنا من رأفتھ ودعاءه ... آمینقیام بللاللھم ! وفقنا 
  
  

  خالصة ما تعلمناه من الدرس:
  

  ي بكل شیعي صادق في عقیدتھ ان یفعل ما یلي :من الحر
  
  .یحب امام زمانھ بصدق شدید وذلك بغرض الحضو برضا هللا .1
  .الدعاء بكثرة لظھوره الشریف.2
  .ان یكون من المنتظرین في زمن الغیبة .3
  .تنمیة اواصر االرتباط القلبي بینھ وبین امام زمانھ .4
  
  

  اسئلة على ھامش الدرس الرابع عشر :
  
  . الى ایة وظیفة من وظائفنا تجاه امام زماننا تشیر ھذه اآلیة الكریمة ((كونوا مع1

  الصادقین)) ؟    
  . من ھو العالم الشیعي الذي أحصى ثمانین وظیفة للمؤمنین المنتظرین في زمن الغیبة ؟2
  من سورة الشورى ؟ 23. ما ھي وظیفتنا المستوحاة من االیة 3
  تنا المام زماننا ؟. كیف یمكن زیادة محب4
  شیعتھ للقیام  بھ بغرض تعجیل فرجھ الشریف؟ )(. ماذا أمر امام العصر5
  واعتبره افضل اعمال امتھ ؟ )(. ما ھو العمل الذي ذكره النبي االكرم 6
  . ھل یمكن العمل بأمر القران " رابطو" في زمن الغیبة ایضا ؟7
  ؟)(رتباط بامام العصر. عرف لنا طریقة عملیة تؤدي بنا لالتصال واال8



  الدرس الخامس عشر :
  

  التوصیـــــات 
  

ُم عنھ ُ فانتھوا (( ُذوه وما نھاكـ   7:حشر)) ال... ما آتاكم الرسول فخـ
  

ارشادات وتوصیات كثیرة جاءت معظمھا عن  )(لقد وصلتنا من امام العصر والزمان 
ى النواب االربعة . فكان ُیعرف طریق اجوبة االمام على االسئلة التي كان یطرحھا الشیعة عل

  الجواب المكتوب الذي یرد فیھ االمام على تلك االسئلة  بــ " التوقیع ".
  

ھـ.ق.)  381لقد جائت ھذه التواقیع في كتب الشیعة ككتاب كمال الدین للشیخ الصدوق (
  ھـ.ق.). 581واالحتجاج للشیخ الطبرسي (

  
ي وصلتنا عن طریق المتشرفین برؤیتھ وزیارتھ في الشریفة الت الشفویةباالضافة الى بیاناتھ 

  ایام طفولتھ وفي زمني الغیبة الصغرى والكبرى .
  

ھي كنوز عظیمة قیمة من معارف اھل  )(ان االحادیث الصادرة عن االمام المھدي 
البیت وتحمل بین طیاتھا امور ومواضیع متعددة  كالتوحید ، تفسیر القرآن ، االمامة ومقامات 

بیت ، الرد على العقائد والفرق المنحرفة ، دحض مدعي المھدویة والنیابة الكاذبین ، اھل ال
توضیح المسائل المتعددة بخصوص المھدویة ، بیان ادعیة واذكار متعددة كدعاء االفتتاح 

الى ،  )(وزیارة آل یاسین ودعاء زمن الغیبة فھي ادعیة صادرة عن االمام المھدي 
  مسائل فقھیة .توصیات اخالقیة وجانب 

  
ً لقد ذكرنا في الفصول السابقة بعض جمل االمام الھمام النفیسة ،  مقولتنا  وھاھنا نٌزین ایضا

  باحادیث اخرى لھ كي تنیر الدرب التباعھ ومحبیھ :
  

 لیست الخلقة ُ عبث وبدون ھدف : .1
  

ُق الخلَق عبثا ً وال أھملُھم َسدًى)   (إن هللا تعالى لم یخلـ
  

 في كل عصر : ضرورة وجود الحجة .2
  



  (إن االرَض ال تخلو من ُحجةٍ إما ظاھرا ً وإما مغمورا ً)
  

 الرد على المفترین والمدعین الكاذبین : .3
  

  (أن الحَق معنا وفینا ، ال یقول ذلك سوانا إال كذاب ُمفتر ٍ)
  

 فائدة االمام الغائب : .4
  

  ن االبصار السحاب)(وأما وجُھ االنتفاع ِ بي في غیبتي فكاالنتفاع بالشمس إذا غیبتھا ع
  

 التعریف بمقامھ الشریف : .5
  

  (أنا خاتم االوصیاء وبي یدفع هللا عز وجل البالَء عن أھلي وشیعتي)
  

 ضرورة اخذ العلوم الدینیة عن طریق اھل البیت : .6
  

  ( طلُب المعارِف من غیر طریقنا أھل البیت ُمساوٌق إلنكارنا)
  

 طریق كسب الھدایة االلھیة : .7
  

  أرِشدَت وإن طلبت َوجدَت)(إن استرشتدَت 
  

 : )(سبب عدم تمكن االشخاص من التشرف برؤیة االمام  .8
  

ُُھُ◌) ُكرھـ   ( فما َیحبُسنا عنھم إال ما یتصُل بنا مما نـ
  

 وظائف الشیعة في زمن الغیبة : .9
  

( فلَیعمل كل امرٍء منكم ما یقُرٌب بھ من محبتنا ولیتجنب ما ُیدنیِھ من كراھتنا 
  وسخطنا)

  
 صالة :فضیلة ال .10

  



  (فما أرغَم أنَف الشیطان ِ أفضُل من الصالة )
  

 فضیلة سجدة الشكر : .11
  

  (َسجدة ُ الُشكِر من ألَزِم الُسنن ِ وأوَجبـِھا )
  

 عاقبة من یسئ االستفادة من اموالھ : .12
  

ُُل في بطنِھ نارا ً وسیصلى سعیرا ً)   ( من أكَل من أموالنا شیئا ً فإنما یأكـ
  
  

  تابك ، دینك وولیكم وُمٌنَ◌ علینا بالتوفیق التباعھم ... آمین الھي ! ھب لنا معرفة ك
  
  

  خالصة ما تعلمناه من الدرس :
  

في عصر الغیبة توصیات وارشادات عملیة كثیرة وقیمة ،  )(لقد كان المام الزمان 
  فبعض تلك العبارات الشریفة : 

  
  . لن یخلق هللا البشر عبثا .1
  . لن تخلو االرض من حجةٍ  .2
  . ینحصر الحق باالمام المعصوم فقط .3
  . االمام في زمن الغیبة كالشمس المغیبة وراء السحاب.4
  . ان هللا یدفع البالء عن شیعتھ ببركة وجود االمام .5
  . ان طریق كسب المعارف الدینیة ال یتم اال عن طریق التسلیم واالنقیاد المحض لتعالیم 6

  اھل البیت .    
  دایة ان یھتدي .. البد لطالب الھ7
  . ان ُبعدنا عن امام زماننا ھو نتیجة اعمالنا السیئة التي تصل الیھ.8
  .)(. یجب ان نعمل على ادخال السرور في  قلب االمام المھدي9

  . اللجوء للصالة لكسر انف الشیطان.10
  . ان سجدة الشكر ھي من اھم االعمال المستحبة .11
  كاآلكل للنار. . ان اآلكل لمال االمام بالباطل12



  
  

  اسئلة على ھامش الدرس الخامس عشر :
  
 ماذا تعني كلمة التوقیع ؟.1
  ؟)(. ماذا سمعت من توقیعات المام الزمان 2
  الوادرة في توقیعاتھ . )(. اذكر احد توصیات االمام 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  الخاتمة :

  
ذي امضى حیاتھ في البحث عن مواله ، وختاما فان صرخات تختلج صدر المترجم المسكین ال

فھذه الصرخات تأبي اال ان تتحرر من قیود الخفاء لتنادي بصوت ملئھ المحبة ، الشوق ، 
  ، حكومة اھل بیت النبوة علیھم االف التحیة والسالم  بانواراالمل بالمستقبل الزاھر و الرجاء 

  
  فتنــــــــادي :         

  
  سیدي ... ایھا " االمام الوالد الشفیق "                           

  سیدي ... امـا طال الغیـــــــــــــاب ؟                             
  سیدي ... امــا من جــــــــــــواب ؟                                  

  
  

  سیدي مھما طال الغیاب فأنت حاضر فینا
  روب انت النــــــــــور الذي یضيء لنا الد

  ویمدنا بالعطاء واالمـــــل بالنھوض دوما 
  
  

  روحي لتراب مقدمكم الفداء         
  سین ــــِد الحُ َوجْ               

  
  
  

  1433 شعبان 3بتاریخ كتاب شمس الحیاة  انتھت بحمد هللا وعونھ ترجمة 
  سینالحُ  دِ ـــَوجْ                                        

 


