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)٢( 

 املقدمة

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

والصالة والسالم عىل حممد وآله املعصومني، ريب عّجل لوليّك اإلمام 

بحق حممد  ،املني بني يديهجعلنا من أنصاره الواعني والعاو ،الفرَج  ¨املهدي 

 .ݜ وآله املعصومني

من األدعية  االفتتاح)دعاء (بد من أن َيعرف اإلنسان املؤمن أّن  البدايًة  

 يف كتابه قد ذكره الشيخ الطويسف؛ واملشهورة يف املجاميع الروائية ملُعتربةا

 ،)٢()السيد ابن طاووس احلسيني يف كتابه (إقبال األعاملو، )١((هتذيب األحكام)

وهو  .)٣(ي يف كتابه (مفاتيح اجلنان)املحّدث اجلليل الثقة الشيخ عباس القمّ و

 عىل النحو اآليت:

قال: حدثني أبو الغنائم حممد بن حممد بن  ،سنادهإحممد بن أيب قرة ب عن

قال: أخربنا أبو عمرو حممد بن حممد بن نرص  ،حممد بن عبد اهللا احلسني

 أن ،ݥر أمحد بن حممد بن عثامن البغدادي ، قال: سألت أبا بكݤ السكوين

سعيد بن ه أبو جعفر حممد بن عثامن التي كان عمّ  ،شهر رمضان أدعيةَ  ج إيلّ رِ ُخي 

                                                

)١٠٨: ٣) ١. 

)١٣٨: ١) ٢. 

)٢٣١) ٣. 



)٣( 

املهدي مام إلوهو قد أخذها عن ا يدعو هبا، وأرضاهريض اهللا عنه  )١(العمري

منه أدعية دفرتا جملدا بأمحر، فنسخت  إيلّ  خرَج أف ،سفريا رشعيا عنه باعتباره ¨

يف كل ليلة من  االفتتاحدعاء  :أي وتدعو هبذا الدعاء...وكان من مجلتها:  ،كثرية

  ن الدعاء يف هذا الشهر تسمعه املالئكة وتستغفر لصاحبه، وهو:إف ؛شهر رمضان

ك، وأيقنت د للصواب بمنّ فتتح الثناء بحمدك وأنت مسدّ أاللهم إين «

محة، وأشد املعاقبني يف موضع النكال الرامحني يف موضع العفو والر رحمأنك أ

ين يف موضع الكربياء والعظمة. اللهم أذنت يل يف والنقمة، وأعظم املتجّرب 

جب يا رحيم دعويت، وأقل يا أدحتي، ودعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مِ 

جتها، ومهوم قد كشفتها، وعثرة قد هلي من كربة قد فرّ إغفور عثريت، فكم يا 

 .)٢(». إلخ..نرشهتا، وحلقة بالء قد فككتها قد أقلتها، ورمحةٍ 

 ،الرشيف مضامني إيامنية عقدية وسلوكية االفتتاحدعاء  يف توجدُ  

مع منهاجية القرآن الكريم يف  بصورة تتفق قيمياً  ¨املهدي يرسمها اإلمام 

اإلنسان  معنوية وإيامنية تشدّ  ل رضورةالتي هي اليوم متثّ  ،تربية اإلنسان املؤمن

 مفرداِت  استنطاقوسنرشع إن شاء اهللا تعاىل يف   الغيب والقدرة احلقة.عامل إىل

ي يف رضورة األخذ تنفع املتلقّ  الراقية بصورة وجيزة دالالهتا واستظهارالدعاء 

 .سبحانهعىل اهللا  اإلقبالهبا يف شهر رمضان شهر 
                                                

هـ). قال فيه اإلمام ٣٠٥يف عرص الغيبة الصغرى (ت ¨ ) السفري الثاين لإلمام املهدي١(

وأما حممد بن عثامن العمري فريض اهللا عنه وعن أبيه من قبل، فإنه ثقتي وكتابه «: ¨املهدي 

 .٧٣اإلمام املهدي، الشيخ باقر رشيف القريش: . حياة »كتايب

: ١(إقبال األعامل)، للسيد ابن طاووس:  ) يمكن مراجعة نص الدعاء كامال يف كتاب٢(

 . أو الكتاب الشهري (مفاتيح اجلنان)، للقمي.١٣٨



)٤( 

 :القسم األول

 الثناءَ  فتتُح أإين أللهم «: هي قوله ¨املهدي أول فقرة يبدأ هبا اإلمام إنَّ 

يف موضع  رحم الرامحنيَ أنك أك، وأيقنت د للصواب بمنّ وأنت مسّد  ،بحمدك

ين يف املتجّرب  مة، وأعظمُ النكال والنقِ  املعاقبني يف موضعِ  العفو والرمحة، وأشدّ 

للهم أذنت يل يف دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع أ مة.موضع الكربياء والعظَ 

ربة قد هلي من كُ إعثريت، فكم يا  ويت، وأقل يا غفورُ جب يا رحيم دعأدحتي، ومِ 

قة بالء قد ا، وحلْ قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورمحة قد نرشَهت  جتها، ومهومٍ فرّ 

 .»فككتها

لنا منهاجا أخالقيا وسلوكيا  ُيريد أن يضعَ  ¨املهدي بمعنى أّن اإلمام 

اللسان عىل مجيل ما أعطانا اهللا تعاىل وشكره ب )١(من محد االنطالقةنقطة فيه ببدأ ي

ولزوم ذكر اسم  ،الوجود واحلياة ها نعمةُ وأمهّ  ،علينا ةسبحانه من نعمه الوافر

، (بسم اهللا الرمحن الرحيم) :قولنا يف حركتنا الوجودية دائامعىل نحو اهللا املقدس 

البدء يف  الروايات الصحيحة أكدت لزومَ إن و ،قوة إالّ باهللا) وال حوَل  (ال أو

 كل أمر ال«، ففي احلديث الرشيف: حياتيا بذكر اسم اهللا تعاىل ل البرشيالفع

الذي - عدم توفيق الشخص  :هنا )األبرت(ومعنى ، )٢(»برتأفيه بذكر اهللا فهو  ُيبدأُ 

رضا اهللا  ىل مقصده أوإيصل يف النهاية  فال ؛ه اهللا وشأنه عن ذكر اهللا فيرتكَ يتخّىل 
                                                

) احلمد أعّم من الشكر يف وجه، فهو الذي ُيقال عند حصول املرغوب واملكروه، بخالف ١(

ص بنيل املرغوب. وإن صيغة (احلمد هللا) قد وردت يف القرآن الكريم أكثر من الشكر اخلا

عرشين مرة، ومل ترد (الشكر هللا) حتى مرة إطالقاً. وقد شاع القول: (احلمد هللا الذي ال ُحيمد 

 عىل مكروٍه سواه).

 : باب االفتتاح بالتسمية.١: ح٣٥: ٧٦) بحار األنوار، املجليس: ٢(



)٥( 

نه من الثبات عىل الرصاط متكّ  ال )١(مبتورة فتكون حركته عرجاءَ  - تعاىل

للسري  اللفظ طريقاً  أن يكون بل ،حسبطبعا والذكر هنا ليس باللفظ  ،املستقيم

 منهج اهللا تعاىل لإلنسان يف هذه احلياة.بوالوعي 

 .»بِمنّكوأنَت ُمسدٌد للصواب «: ݠ قوله

املؤمن  فاملقصود به القطع العقيل والقلبي بأّن اهللا تعاىل ُيمّكن اإلنسانَ 

ىل احلق وآلياته إمن املسك الفعيل بأسباب الوصول  ،املُتحرك نحوه سبحانه

فاهللا تعاىل قد نص عىل هذه احلقيقة العقدية واإليامنية يف كتابه  قيقية،واهلداية احل

َل َعَىل ا﴿: العزيز ِذيَن َوا﴿، ]١٢: إبراهيم[ ﴾ َوَقْد َهَداَنا ُسبَُلنَاهللاَِوَما َلنَا أَالَّ َنتََوكَّ لَّ

 ،)٢(]٦٩: العنكبوت[ ﴾ْحِسنِنيَ املُ  ملَََع هللاَ َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم ُسبَُلنَا َوإِنَّ ا

 وال جربَ  فال، ومٌن كريمٌ  سبحانهه الصالح هو فضل منه عبدَ فتسديد اهللا تعاىل 

 بل هو مٌن وتوفيق إهلي. تفويض يف حركة اإلنسان نحو ربه تعاىل

أللهم إين أفتتُح الثناَء بحمدك، وأنت مسّدد للصواب « :نوهاتان الفقرتا

، ه يف هذه احلياةحجرا األساس الوجودي لإلنسان وتكاملِ  يف الواقعمها  .»بمنّك

يف آخر الزمان وعند  ومنهام تبدأ تنشئة املجتمع الصالح الذي سيتحقق يقيناً 

                                                

املعطى القرآين بام خيص (األبرت)، حتمية انقطاع ديمومة األمر. وقد ُيفهم ) الذي ُيفهم من ١(

من احلديث آنفًا أن العمل يتم ولكنه غري مبارك فيه، فقد تنقطع آثاره الوضعية ويتبّدد ثوابه، 

 بمعنى أنه أمر منقوص من هذه اجلهة.

املصداق األوىل . ف٢٥٨) هذه السبل هي املوِصلة إىل معرفته سبحانه. تفسري شّرب: ٢(

للصواب املذكور هو املّن من اهللا سبحانه عىل العبد باإليامن؛ استنادًا إىل اآلية الكريمة 

يَامِن إِْن هللاُ َيُمنُّوَن َعَليَْك َأْن َأْسَلُموا ُقْل َال َمتُنُّوا َعَيلَّ إِْسَالَمُكْم َبِل ا﴿  َيُمنُّ َعَليُْكْم َأْن َهَداُكْم لِْإلِ

 ].١٧[احلجرات:  ﴾ِقنيَ ُكنْتُْم َصادِ 



)٦( 

تلك  عن ابتعدنافقد  ومن قبُل  أما نحن اليومَ ، ¨املهدي ظهور اإلمام 

فأسهمنا بشكل أو آخر يف تأخري  ؛املجتمع الصالح املرتكزات التأسيسية لكيان

 املهم أن نعمل جاهدين يف شهر رمضان الفضيل شهرِ من و .ݠ الفرج لإلمام

أو  االفتتاحمضامني منهاج دعاء  اسرتجاععىل  ،العودة الروحية واملعنوية

باحلد األدنى وذلك  لوو-كي ُنسهم ؛ مضامني منهاج القرآن بصورة عامة

 .¨املهدي بتعجيل الفرج إلمامنا  -أضعف اإليامن

رحم الرامحني يف موضع أنك أ وأيقنُت «: ¨املهدي وحني يقول اإلمام 

يف  املعاقبني يف موضع النكال والنقمة، وأعظم املتجربينَ  العفو والرمحة، وأشدّ 

قطعية يف وعيها عقدية  هنا يطرح ثالثيةً  ݠ فهو. »موضع الكربياء والعظمة

املؤمن  اإلنسانُ  وهذه الثالثية العقدية تنص عىل أن يفهمَ  ،ومعطياهتا العملية

 ييأس أو يرتك السريَ  العليه أن أن  ؛ل يف حركته نحو اهللاأو يغفُ  يتوانىالذي قد 

كمل ما بدَأ به ويتوب ال بل عليه أن يُ  ،عن رصاط اهللا اً آخر أجنبي ًى وينحى منح

تزكية ب ،الفعيل للصائم االختباريف شهر رمضان شهر  صةبخاتوبة نصوحة و

هت حركته يف بعد أن تشوّ  ،بدنه وروحه وترميم سلوكه وُخلقه من جديد

 الشهور السالفة من السنة.



)٧( 

هي . ف»رحم الرامحني يف موضع العفو والرمحةأنك أ وأيقنُت «أما عبارة: و

ارٌ ﴿ :لقوله تعاىل )١(ُمساوقة قيمياً  ملَِّن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا ُثمَّ  َوإِينِّ َلَغفَّ

 ].٨: طه[ ﴾اْهتََدى

عبارة اآلخر  وه. »والنقمة يف موضع النكالِ  املعاقبنيَ  وأشدّ «: ݠ وقوله

وإدراك أنه سبحانه  )٢(،من اهللا تعاىل احلذرِ  رضورةَ  تبّني واحدة من ثالثية إيامنية 

- سان غالبا ما يستغل حلم اهللا فاإلن ه وحقوقه تعاىل.ُيعاقب من خيرتق حرمتَ 

 شديدُ   فإنهوينسى أّن اهللا تعاىل بقدر ما هو حليم  - املساحمة يف التعبريب

 ،الكفرنحو اإلنسان عىل مناطق احلرام العقدية والرشعية  ؤالعقاب يف حال جترّ 

 ما حّرم اهللا تعاىل. استحاللأو 

 َشِديُد هللاَاْعَلُموْا َأنَّ ا﴿ نها اهللا تعاىل يف كتابه احلكيم فقال:وهذه حقيقة بيّ 

ِحيمٌ هللاَِعَقاِب َوَأنَّ اال مدى التوازن احلقوقي  ]، فالحظوا٩٨: املائدة[ ﴾ َغُفوٌر رَّ

 ه مع الناس.ئتعاطي اهللا تعاىل يف حسابه وجزا والقيمي والنظامي يف

ه ئرسمدية يف دعا ه عىل هذه احلقيقة وأدغمها قيمةً نبّ  ¨املهدي فاألمام 

فقراءة الدعاء ليست  ،تلك احلقيقةِ  إىلاملؤمن  اإلنسانُ  فليلتفِت  ذا؛ه الرشيف

وإدراك ملا وراء األلفاظ وفهم  بل هي وعٌي  ،عابرة ن لكلامٍت بصوت حَس  اً نطق

 يف كيفية تعاطيه مع ربه سبحانه. ݠ ُينشئها املعصوم مقاصدو من معانٍ 

                                                

عىل ذاته من كونه  ) تتضح مساوقة الرمحة مع الغفران، ويقني الداعي مع ما أوجب اهللا ١(

(غّفارًا) باملبالغة، واحتاد جزاءي القضيتني الرشطيتني، فالتوبة واإليامن والعمل الصالح 

 واهلداية هي من لوازم موضع العفو والرمحة.

ُرُكُم ا﴿) ٢(  ].٢٨[آل عمران:  ﴾َنْفَسهُ  هللاَُوُحيَذِّ



)٨( 

الثالثة هي  بارةعوهذه ال. »ين يف موضع الكربياء والعظمةاملتجّرب  وأعظمُ «

 ه أعظمُ بأّن خالقَ  جديداً  وعياً  ،واملدرك هلا ئاألخرى تضع عند اإلنسان القار

اً كل وملكًا جبارا قاهر أنه يعبد رباً قوياً  باطمئنانوترفده  )١(،من غريه مطلقاً 

، البرشية مورهومع أ نشاطاتهيف وحركته ي من عزيمة اإلنسان قوّ يمما ذلك  يشء،

جبار السموات واألرض هو أعظم  ما دامين املني واملتجّرب من الظ خوَف  فال

 ين يف موضع الكربياء والعظمة.املتجّرب 

يل يف دعائك ومسألتك، فاسمع يا  اللهم أذنَت «وعندما تقرأ هذه العبارة: 

هلي من إل يا غفور عثريت، فكم يا ب يا رحيم دعويت، وأقِ جِ أدحتي، ومِ  سميعُ 

، وحلقة كشفتها، وعثرة قد أقْلتها، ورمحٍة قد نرشهتا قد جتها، ومهومٍ قد فرّ  كربةٍ 

 .»بالء قد فككتها

يف أن  ،ا أيضاً ُيريُد لنا كام ُيريُد اهللا تعاىل ذلك منّ  ¨املهدي جتد أّن اإلمام 

مها بابان من  اللذين واالستعانة،اهللا تعاىل بصورة الدعاء  نتحرك يف سرينا نحو

ينبغي للفرد املؤمن أن يتكل  فال ،إليه تعاىلأبواب اهللا املفتوحة دوما للسائرين 

الثقة باهللا تعاىل يف نفس  تبّث  عبارةفهذه ال له. ه وغري داعٍي ربّ  عىل نفسه ناسياً 

ه عىل إقالة العثرات البرشية وحدَ نسان بأّن اهللا تعاىل هو القادر املؤمن ُمذّكرًة اإل

ن غري اهللا تعاىل يقدر عىل ومَ  »وأقِل يا غفور عثريت« ،يف حركتها نحو رهباودفعها 

 .)٢(إالّ هو سبحانه !ذلك

                                                

 ) أي املتجّربين يف األرض، وَمن تتوّمههم العقول املنحرفة من آهلة وأنصاف آهلة.١(

َامَواِت وَ هللاُِقْل َأَغْريَ ا﴿) ٢( ُذ َولِي�ا َفاطِِر السَّ ِ  ].١٤[األنعام:  ﴾ْرضِ األَ  َأختَّ



)٩( 

ت ونرش الرمحات وتفكيك هّام بات وكشف املُ فهو من بيده تفريج الكرُ 

أن  ¨املهدي بنا كمعتقدين بإمام وقتنا الغائب احلجة  وهنا حريٌّ  ؛البالءات

رفع الغيبة ب ؛¨املهدي تفريج كربة إمامنا ل ف من الدعاء اخلالص والصادقنكثّ 

فهذا هو التعاطي العقدي واإليامين مع ، لكربى عنه وتعجيل فرجه الرشيفا

ق فيه الدعاء وتتحقّ  والسيام يف شهر رمضان الذي تفتح فيه أبواُب  ،ݠ تهإمام

  .االستجابة

: بذلك طبته الشهرية قبل شهر رمضان مذكراً يف ُخ  ݕ قال رسول اهللا إذ

 ؛أوقات صالتكم كم بالدعاء يفيَ ليه أيدإاهللا من ذنوبكم فارفعوا  إىلوتوبوا «

وه ذا ناَج إ عباده جييبهم إىلفيها بالرمحة  هنا أفضل الساعات ينظر اهللا إف

ن إ ،الناس وه. يا أهيادعَ  إذاسألوه، ويستجيب هلم  إذاذا نادوه ويعطيهم إيهم ويلبّ 

 .)١(»وها باستغفاركممرهونة بأعاملكم ففكّ  أنفسكم

                                                

 .١٥٤) األمايل: للصدوق: ١(



)١٠( 

 :القسم الثاين

ومل  ،يف امللك ، ومل يكن له رشيكوال ولدا صاحبةً  ذي مل يتخْذ احلمد هللا ال«

ه ده كلها عىل مجيع نعمِ ، احلمد هللا بجميع حمامِ ه تكبريايكن له ويل من الذل وكّرب 

، احلمد هللا الذي ال أمرهله يف  له يف ملكه وال منازعَ  احلمد هللا الذي ال مضادّ  ،كلها

ومحده،  أمُرهاحلمد هللا الفايش يف اخللق  ،هله يف عظمت وال شبيه ،هرشيك له يف خلقِ 

 وال تزيده كثرةُ  هه، الذي ال تنقص خزائنُ ه، الباسط باجلود يَد الظاهر بالكرم جمدُ 

 .»وكرما جوداً  إالالعطاء 

إذ  ؛اهللا تعاىل سلوبية خماطبةِ أُمعّلًام إيانا ب ¨املهدي ومن هنا يبدأ اإلمام  

يف حوارية دعاء  مراراً  »احلمد هللا« مجلة استعاملرّكز بصورة واضحة عىل  ݠ أنه

الذي هو ومداها،  حلمدَ ااهللا تعاىل  ستحقاقاوهذا يكشف لنا عن عمق  االفتتاح؛

 واقع ما أنعم به علينا سبحانه.بوعي الو ،باللسان الثناء عليه سبحانه دوماً 

فال أحد غريه  ،أّن الثناء والتقديس منحٌرص باهللا تعاىل »احلمد هللا«ومعنى 

ال إن كان متفّض - أما غريه فكل ما يستحقه منّا ، إياه واحلمد إالّ  يستحق الثناء

للتدليل  االسمية؛بصورة اجلملة  عبارةال وغص ءولذا جا؛ الشكر حسب -علينا

 االهتاممولبيان مزيد  ،)١(دوماً  حلمدَ اتعاىل اهللا  باستحقاق عىل الثبات والدوام

 بحمده تعاىل من اإلنسان املؤمن.
                                                

ود بأرسه، فهو يف مبتدأ احلياة والتكوين حتى املنتهى. ) هييمن مفهوم احلمد عىل الوج١(

َامَواِت وَ احلَ َوَلُه ﴿  َال إَِلَه هللاَُوُهَو ا﴿]، ١٨[الروم:  ﴾ْرِض َوَعِشي�ا َوِحَني ُتْظِهُرونَ األَ ْمُد ِيف السَّ

ُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ َوَنَزْعنَا َما ِيف ُص ﴿]، ٧٠[القصص:  ﴾ِخَرةِ اآلوَىل وَ األُ ْمُد ِيف احلَ إِالَّ ُهَو َلُه 

تِِهُم  ِري ِمْن َحتْ  ﴾هللاُ الَِّذي َهَداَنا ِهلََذا َوَما ُكنَّا لِنَْهتَِدَي َلْوَال َأْن َهَداَنا اهللاِْمُد احلَ ْهنَاُر َوَقاُلوا األَ َجتْ

 ].٤٣[األعراف: 



)١١( 

ا يف معطياته جيب أن يكون قريبا منّ  ومعرفتها »احلمد هللا« عبارة يفوع 

 د هذه املفردة الراقية يف كل صالة يومياً كثريا ما ُنردّ  أننا إذ ؛العملية يوميا

أما  ].٢[الفاحتة:  ﴾َعاملَِنيَ ال َربِّ هللاِْمُد ﴿احلَ (الفاحتة)  خاصة يف سورة احلمدبو

ق عىل ذات اهللا املقدسة اجلامعة لصفات الكامل معنى كلمة (اهللا) فهي َعَلٌم ُيطل

 .واجلالل

الذي نحن بصدد بيان مضامينه ومعطياته  آنفاً إّن النص فوبصورة عامة 

 مطابٌق متاما يف أغراضه وتأسيساته ألغراض سورة احلمد ،دية واإليامنيةيالعق

اهللا تعاىل  عىل أصل توحيد دياً ائعق إذ أّن هذا النص ُيرّكزوتأسيساهتا؛  (الفاحتة)

ح يرتّش  اإلهليفمن التوحيد  ؛األصول الدينية اخلمسة أصلالذي هو  ،وتنزهيه

بينه تعاىل  ةهم الرابط والواسط ݜ إذ أهنم ،بعثة الرسل واألنبياء وجوُب 

َمُه ا﴿ هذا الشأن:يف فقال اهللا تعاىل ، والبرش  إِالَّ َوْحياً أَْو هللاُ َوَما َكاَن لِبََرشٍ َأن ُيَكلِّ

ُه َعِيلٌّ َحِكيمٌ ِمن   ﴾َوَراء ِحَجاٍب أَْو ُيْرِسَل َرُسوالً َفيُوِحَي بِإِْذنِِه َما َيَشاُء إِنَّ

اهللا ولطفه ووجوب تنصيبه تعاىل  ح عدُل ومن التوحيد يرتّش ]، ٥١: الشورى[

ومقتىض  ،وهذا هو معنى أصل اإلمامة ،من بعد الرسل ݜ واألوصياء ألئمةَ ا

وهذا هو  أو عقاباً  الئق بعد تكليفها ليُجازهيا ثواباً عدل اهللا تعاىل أن يبعث اخل

 أصل املعاد اجلسامين والروحي لإلنسان يوم يقوم الناس لرب العاملني.

، وال ولدا احلمد هللا الذي مل يتخذ صاحبةً «: ¨املهدي ففي قول اإلمام 

هللا احلمد « ،»ه تكبرياومل يكن له ويل من الذل وكّرب  ،يف امللك ومل يكن له رشيك

تقريٌر من إمام معصوم  .»له يف عظمته له يف خلقه وال شبيه الذي ال رشيَك 

ء﴿ الذي ،الصمد وحدانية اهللا تعاىل الفردِ  بحقيقةِ  [الشورى:  ﴾َليَْس َكِمثِْلِه َيشْ



)١٢( 

 الَذين زعام أّن هللا صاحبةً ومزاعمهم، نفٌي ألباطيل اليهود والنصارى  ]،١١

 إىل أن زعمواهبت اجلرأة والوقاحة باليهود وذ ،وحاشاه سبحانه من ذلك وولداً 

 والقرآن الكريم بّني تلك األباطيَل  ،عن ذلك وعز أنه تعاىل ضعيف وجل

َوَأنَُّه ﴿عىل تلك املزاعم الباطلة:  فقال سبحانه وتعاىل رادً  ،دها مجلة وتفصيالوفنّ 

ََذ َصاِحبًَة َوَال َوَلداً  َامَواِت َواألَْرِض ﴿ ]،٣ :اجلن[ ﴾َتَعاَىل َجدُّ َربِّنَا َما اختَّ َبِديُع السَّ

ٍء َعِليمٌ  ٍء وُهَو بُِكلِّ َيشْ ُه َصاِحبٌَة َوَخَلَق ُكلَّ َيشْ ْ َتُكن لَّ  ﴾َأنَّى َيُكوُن َلُه َوَلٌد َوَمل

 هللاِ ِسيُح اْبُن ااملَ  َوَقاَلْت النََّصاَرى هللاِيَُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن االَوَقاَلِت ﴿]، ١٠١: األنعام[

ِذيَن َكَفُروْا ِمن َقبُْل َقاَتَلُهُم اَذلَِك   َأنَّى هللاُ َقْوُهلُم بَِأْفَواِهِهْم ُيَضاِهُؤوَن َقْوَل الَّ

 َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِدهيِْم َوُلِعنُواْ بَِام هللاِيَُهوُد َيُد االَوَقاَلِت ﴿]، ٣٠:التوبة[ ﴾ُيْؤَفُكونَ 

ا أُنِزَل إَِليَْك ِمن َقاُلوْا َبْل َيَداُه َمبُْسوَطتَاِن ُينِفُق كَ  نُْهم مَّ يَْف َيَشاُء َوَليَِزيَدنَّ َكثِريًا مِّ

بَِّك طُْغيَاناً َوُكْفراً وَ  َام أَْوَقُدواْ البَْغَضاء إَِىل َيْوِم الَعَداَوَة وَ الَقيْنَا َبيْنَُهُم الرَّ ِقيَاَمِة ُكلَّ

ْلَحْرِب َأْطَفَأَها ا  ﴾ْفِسِدينَ املُ  الَ ُحيِبُّ هللاُِض َفَساداً َوا َوَيْسَعْوَن ِيف األَرْ هللاَُناراً لِّ

 ].٦٤: املائدة[

له يف ملكه وال منازع له  احلمد هللا الذي ال مضادّ « :ݠ معنى قوله وأما

 ،له احلمد هللا الذي ال ضدّ  فيكون املعنىوقد تقّدم معنى احلمد هللا،  ،»أمرهيف 

، بمعنى أّن له يف الوجودهو املساوي لآلخر يف القوة واملَُامنع  اصطالحاوالضد 

أو أي يشء آخر بحيث تكون له  برشاً  أو آخرَ  أيًا كان إهلاً  اهللا تعاىل ليس له ضدٌ 

  .اهللا أو متنع جريان أوامره يف الكون قدرةَ  من القدرة املامثلة لقدرة اهللا فتعارُض 

فقد أثبت الفالسفة املسلمون  ؛ونقالً  وهذه الضدية هللا تعاىل ممتنعة عقالً 

وتعارض يف األوامر  اإلراداتيف  ألنه حيصل من ذلك متانعٌ  ؛ذلك عقالً  حالةاست



)١٣( 

والكون  نظام الوجود عامةً  يفسدُ  من ثمو ،(بني اهللا تعاىل وضده) عىل الفرض

 فقال تعاىل: ،نها القرآن الكريم جلياً وهذه احلقيقة الفلسفية العقالنية بيّ  ،خاصة

 ﴾َعْرِش َعامَّ َيِصُفونَ ال َربِّ هللاِ َلَفَسَدَتا َفُسبَْحاَن اهللاَُلْو َكاَن فِيِهَام آِهلٌَة إِالَّ ا﴿

(لو كان فيهام) أي السموات واألرض (آهلة إال اهللا) أي  بمعنى]، ٢٢: األنبياء[

وفق العادة  ،د لوجود التامنع بينهموخرجتا عن نظامهام املشاهَ ، غريه (لفسدتا)

واحلال أننا مل  ،عدم االتفاق عليهالتامنع يف اليشء و حيصل د احلاكمعند تعدّ 

وهذا دليل عقيل عىل حسن نظام  ،يف الوجود والكون نشهد ونلحظ فساداً 

تمت اآلية بقوله لذا ُخ وواحديته؛  الوجود ووحدانية خالقه اهللا سبحانه وتعاىل

(فسبحان) تنزيه (اهللا رب) خالق (العرش) الكريس (عام ، (فسبحان اهللا) :تعاىل

 .به من الرشيك له وغريه اهللاَيصفون) الكفار 

معنى التوحيد  ݠ أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب اختزلوقد 

 وهذه ،)١(»هالتوحيد أن ال تتوّمه «: هي يف قوله، بكلمة واحدةومفهومه  اإلهلي

ووفرت للمؤمنني  ،بمعناها وقيمها ومعطياهتا ثقيلةكلمة وجيزة بلفظها ولكنها 

 فوا كتباً يف حني أّن الفالسفة صنّ ة وعيها وإدراكها واقعيا، يف رضور كبرياً  جهداً 

ولكن  ،وجملدات للربهنة العقلية والفلسفية عىل توحيد اهللا تعاىل بصورة حقة

وبيقني قاطع هبذه  اخترصها ݠ طالب أيببن أمري الفصاحة والبالغة عيل 

 .الوجازة الرائعة

 إىلكم عىل يشء هيرع أن حي أرادكلام  ،تركيبته الذهنية حسَب  فاإلنسان

ولكن هذا ال يتحقق  ،هعليه أو ُحياول إدراكَ  ذلك اليشء كي حيكمَ  ذهنه متصوراً 

                                                

 .١٢٤) خصائص األئمة: للرشيف الريض: ١(



)١٤( 

فضال  ،هاكنه معرفتِ  إدراكعن  مع حقيقة اهللا تعاىل الواقعية التي عجزت العقول

اإلحاطة  اإلنسان يف يوم ما إمكانية روال يتصوّ ، حقيقتها إدراكعن عجزها عن 

ره املخلوق ويميزه بومهه جب تعاىل شأنه وكنهه، وكل ما يتصوّ بمعرفة ذات الوا

 يف معرفة كنه الباري ، فالكل متحّري )١(مثله مردود إليه بأدق معانيه فهو خملوٌق 

وجوده كخالق حقيقي  واستشعار آلثار،عرف تعاىل شأنه باوإنام يُ  ،تعاىل وتقدس

 لنا تعاىل. 

أّن توحيد اهللا  إىلعقلية  -يقينية  التفاتةً اإلنسان املؤمن  وينبغي أن يلتفَت 

هذا  ،نعم ،(ال إله إالّ اهللا)أن لشهادة ا دها كتأديتهِ ُيردّ  تعاىل ليس جمرد ألفاظٍ 

 ن اإلنسانُ احلقيقي أن يتيقّ  التوحيدَ  ، لكنووجدانا ه واإليامن به قلباً ذكرُ  مطلوٌب 

 بذهنه نفَي  لعقّ يتأن بمعنى  ،صمد أحد فردٌ  املؤمن بأّن خالقه اهللا تعاىل واحدٌ 

 وقد أكدته السورةُ ، وهذا هو معنى التوحيد الذايت هللا تعاىل ،الرشيك عنه قطعاً 

 أال وهي سورة التوحيد ،القصرية بألفاظها الكبرية بمعطياهتا وثامرها

َمدُ هللاُ ا *  َأَحدٌ هللاُ ُقْل ُهَو ا﴿ )اإلخالص( ْ ُيوَلدْ  *  الصَّ ْ َيِلْد َوَمل ْ َيُكن لَّهُ  * َمل  َوَمل

 .﴾ُكُفوًا َأَحدٌ 

فعليه  ،التوحيد الذايت هللا تعاىل ن اإلنسان املؤمن وأدرك مفهومَ ثم إذا تيقّ  

 يعرف أّن هللا تعاىل صفاٍت أن بمعنى  ،الصفايت هللا تعاىل ويفهم التوحيدَ  يدركَ  نأ

الوقت ويف  .اً بصريو اً وسميع اً وُمريد اً وقادر وعليامً  نحو كونه حياً كاملية و ثبوتية

                                                

يب بني التصورات عن املوجودات يف الواقع ) التفكري العقيل مستند إىل التحليل والرتك١(

اخلارجي؛ وهذا يعني أن التوّهم جمرد إنشاء نسبة بكيفية أخرى بني املوجودات املمكنة، التي 

 من ضمنها اإلنسان وعقله ووعيه... إلخ.



)١٥( 

ى بالصفات التي ُتسمّ  ،ن صفات النقصعه ربه تعاىل مطلوب منه أن ُينزّ  هنفس

، اجلسامنيةمنها:  ،توصيفه هبا ها عن اهللا تعاىل وعدمُ أي التي جيب سلبُ  ،السلبية

مع غريه كام  اً أو متحد ،أو كونه يف جهة ما ،أو له طول أو عرض ،وكونه يف مكان

حسبت نفسها ف إىل ذلك لضالةأو كام ذهبت بعض الفرق ا ،زعم النصارى ذلك

 ا كبريا.قالت بجسامنية اهللا تعاىل عن ذلك علوّ وعىل اإلسالم 

 ههللا تعاىل ويقين هعىل اإلنسان املؤمن أن يدرك يف حال توحيدفوأيضا 

 وباسطَ  اً،كونه تعاىل خالقنحو جيب أن يعتقد هبا  أّن هللا تعاىل أفعاالً  ،بذلك

وهذا هو  ،وُيميت وغريها يوُحيي ،األمور َي وجمر ،من يف القبور وباعَث  ،الرزق

غري  وقاهرٌ  يف أداء أفعاله ، بمعنى أنه سبحانه مستقٌل التوحيد األفعايل هللا تعاىل

احلمد هللا الفايش يف اخللق « بقوله: ،¨املهدي  ح ذلك اإلمامُ لذا وّض ؛ مقهور

 ،خزائنه ه، الذي ال تنقصومحده، الظاهر بالكرم جمده، الباسط باجلود يدَ  أمُره

رضورة وعي توحيد إىل  ݠ إشارة منه؛ »جودا وكرما إالوال تزيده كثرة العطاء 

 ومحده سبحانه عىل ذلك فعال. ،اهللا األفعايل عقالً 

 



)١٦( 

 :القسم الثالث

م إين هللا« ومربيًّا إّيانا:، ربه سبحانه وتعاىل داعياً  ¨املهدي قال اإلماُم 

ناك عنه قديم وهو عندي عظيمة، وغِ  يب إليه من كثري مع حاجةٍ  أسألك قليالً 

 ،وجتاوزك عن خطيئتي ،عفوك عن ذنبي إنكثري، وهو عليك سهل يسري. اللهم 

رمي عندما ُج  لمك عن كثريوحِ  ،وسرتك عىل قبيح عميل ،وصفحك عن ظلمي

ستوجبه منك الذي أطمعني يف أن أسألك ما ال أكان من خطأي وعمدي، 

أدعوك  فرصُت  ،جابتكإفتني من ، وعرّ كأريتني من قدرتو ،رزقتني من رمحتك

إليك،  الً عليك فيام قصدُت فيهوأسألك مستأنسا، ال خائفا وال وجال، ُمّد  ،آمنا

 يل لعلمَك  الذي أبطأ عني هو خريٌ  عتبُت بجهيل عليك، ولعّل  فان أبطأ عني

 إّنَك  يا رب ،لئيم منك عيلّ  عىل عبدٍ  صربَ أ كريامً  موىلً  بعاقبة األمور. فلم أرَ 

د إيل فال أقبل منك، كأن وتتودّ ،ُض إليكب إيل فأتبغّ وتتحبّ ، عنكتدعوين فأوّيل 

 ل عيلّ والتفّض  ،إيل إلحسانوايل  ذلك من الرمحةِ  كعليك، فلم يمنعْ  َل يل التطوّ 

 نك جوادٌ إ، إحسانكوُجد عليه بفضل  ،ك اجلاهلعبَد  فارحمبجودك وكرمك، 

 .»كريم

 هالذي أنشأ ،ذا النص السديدص يف مفردات هحّ الوقوف املُتَف عند

آليّة تعاطي  يف ،أخالقيا وسلوكيا ُمتكامالً  ه بحق منهاجاً جتدْ  ݠ املعصوم

التي قد تشوهبا ، )١(ربه وحركته باجتاه اإلنسانعن صورة  كاشفاً  ،هاإلنسان مع ربّ 

 ،اجلمود والركود يف وعي العالقة بني اإلنسان وربه مواضعِ  غالبا بعُض 

 ،يعته الوجودية املُتقّدرة بأقدار الطبيعية التي يعيش فيهابحكم طب فاإلنسان

                                                

َا ﴿) ١(  ].٦[االنشقاق:  ﴾ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إَِىل َربَِّك َكْدًحا َفُمَالِقيهِ اإلِ َيا َأهيُّ



)١٧( 

وُيريُد إنجاز  ة،ومعطيات تصوراته املحدود طبيعته ك وفق خلفياِت يتحرّ 

التوّكل عن  وبمعزلٍ  ،وحتقيق رغباته من حيث رؤيته وإرادته اخلاصةطموحاته 

نه يف علم ُيعّرب ع هو ماو ،اهللا تعاىل الذي بيده جماري األمور تكوينياً  عىل

منطوق النص  ناجتاً من ،»اإلهليةقانون املشيئة «بـ  (علم الكالم) الَعقدّيات

 القرآين:

]، ٣٠:اإلنسان[ ﴾ َكاَن َعِليًام َحِكيامً هللاَ إِنَّ اهللاَُوَما َتَشاُؤوَن إِالَّ َأن َيَشاَء ا﴿

وأيضا نجُد يف ]، ٢٩: كويرالت[ ﴾َعاملَِنيَ ال َربُّ هللاُ َوَما َتَشاُؤوَن إِالَّ َأن َيَشاَء ا﴿ أو

من  ،سلوكيات اإلنسان مع ربه واقعيا ُيبّني مالمَح  رسامً من الدعاء  النص أعاله

ولكنه  ،التي قد تكون يف غري صاحله ،عمستحصال النِ االطمع يف املزيد من حيث 

لعفو  - مع املساحمة التعبريية-فرتاه ُملّحا ُمستعجالً وُمستغال  ؛ما مل يِع ذلك غالباً 

 ارتكابهقد يكون اإلنسان مع  يف حني ،هللا تعاىل وحلمه وتوبته وصفحه اجلميلا

مستحٍق واقعا للعفو أو القبول عند  غريَ  ،عن الرصاط املستقيم وانحرافهلذنوب ا

هذا نجد أّن اهللا  عىل الرغم منولكن  ،بحكم قانون الثواب والعقاب ،ربه

 مول املذنب بالعفو حاَل بحيث يمكن معها ش ،)١(قد وّسع من رمحته سبحانه

  ربه. إىل ةلم بتوبته وإنابته النصوحالعِ 

من كثري مع حاجة  قليالً  م إين أسألَك هللا«: ¨املهدي ففي قول اإلمام 

 ،»يسري ، وهو عليك سهٌل عندي كثري ناك عنه قديم وهويب إليه عظيمة، وغِ 

 معرفة املدعوّ يف بيان صورة الدعاء احلق الذي جيب أن يكون مشتمالً عىل  رشوعٌ 

                                                

ٍء َرْمحًَة َوِعْلًام َفاْغِفْر ﴿) ١( نَا َوِسْعَت ُكلَّ َيشْ بَُعوا َسبِيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب للَربَّ ِذيَن َتاُبوا َواتَّ

 ].٧[غافر:  ﴾ِحيمِ اجلَ 



)١٨( 

إنه ف ،ألّن اإلنسان املؤمن إذا عرف اهللا تعاىل ووّحده بيقني ودراية ؛وهو اهللا تعاىل

وهي  ،هذه الفقرة مفرداِت  فالحظوا، )١(حني يدعوه يدِرك أّن ربه سيُجيبه حتامً 

ربه  عندورغبته يف حتقيقها من  وتزايدها، حاجات اإلنسان تعددتبّني مدى 

  ،»من كثري مع حاجة يب إليه عظيمة يالً م إين أسألك قلهللا«

 ،وحاجته وجوديا إىل ربه وخالقه الغني احلميد ،قر اإلنسانوهنا يتضح جليا فَ 

بتحقيق  االستغناءيمكن ألحد  وال ،ربه تبقى يف رضورهتا إىلاإلنسان  فحاجةُ 

ُكال� ﴿ بقوله تعاىل: ام عّرب القرآن الكريم عن هذه احلقيقةمثل .حاجاته عن ربه

 ﴾نُِّمدُّ َهـُؤالء َوَهـُؤالء ِمْن َعطَاء َربَِّك َوَما َكاَن َعَطاء َربَِّك َحمُْظوراً 

العاملني لآلخرة  فريق من العاملني للدنيا الفانية، أو كّل  بمعنى:]، ٢٠:اإلرساء[

يف الدنيا؛ فإن الرزق ِمن  )٢(املؤمنني والكافرين الباقية نزيده ِمن رزقنا، فنرزَق 

 ،من أحد مؤمنًا كان أم كافًرا ربك ممنوعاً  ال منه، وما كان عطاءُ عطاء ربك تفض

 .فاهللا تعاىل ُمستغٍن عن الكل واإلنسان هو الفقري احلقيقي

صفة ثبوتية هللا  اإلهليحتكي عن أّن الغنى ، »وغناك عنه قديم« :فعبارة

ّن اهللا فاملقصود أ -ال املقصود هنا القدم الزماين-  وقديمة بقدم ذاته وجودا ،تعاىل

فقضاء اهللا تعاىل لإلنسان  اآلخرين،تعاىل منذ األزل هو غني ومستغٍن عن 

لذا أكد ؛ وهذا عليه سهل يسري ،له تعاىل ورأفته بعباده عامةه يأيت من تفّض حاجاتِ 

                                                

ُكُم اْدُعوِين َأْستَِجْب َلُكمْ ﴿) ١( ]. فجاء األمر باإلرشاد إىل أمهية ٦٠[غافر:  ﴾َوَقاَل َربُّ

 عليه بنحو القضية الرشطية. ستجابةاالالدعاء وترّتب 

يا عيل، إن الدنيا لو عدلت عند اهللا تبارك وتعاىل جناَح بعوضة ملا سقى «: ݕ ) قال النبي٢(

 .٣٦٣: ٤. من ال حيرضه الفقيه، الصدوق، باب النوادر: »الكافَر منها رشبًة من ماء



)١٩( 

 ،هنايته حتىربه مذ خلقه و إىلحاجة اإلنسان وجوديا  القرآن الكريم حقيقةَ 

َا النَّاُس ﴿ فقال تعاىل: : فاطر[ ﴾ِميدُ احلَ َغنِيُّ ال ُهَو هللاُ  َواهللاُِفَقَراء إَِىل االَأنتُُم  َيا أَهيُّ

يف وجودكم وال  أنتم املحتاجون إىل اهللا يف كل يشء، ،بمعنى: يا أهيا الناس]، ١٥

وهو سبحانه الغنيُّ عن الناس وعن كل يشء من  ،)١(تستغنون عنه طرفة عني

ه، املحمود عىل نعمه؛ فإن كل نعمة يف ذاته وأسامئه وصفات خملوقاته، احلميدُ 

 بالناس فمنه، فله احلمد والشكر عىل كلِّ حال.

 ثم تأيت فقرة الدعاء:

 ،وصفحك عن ظلمي ،ك عن خطيئتيوجتاوزَ  ،عفوك عن ذنبي إناللهم «

عندما كان من خطأي  ،جرمي وحلمك عن كثري ،وسرتك عىل قبيح عميل

 ،الذي رزقتني من رمحتك ،ه منكما ال استوجبّ  يف أن أسألَك  أطمعنيوعمدي، 

أدعوك آمنا وأسألك  فرصُت ، جابتكإفتني من وعرّ  ريتني من قدرتك،أو

 ن أبطأ عنيإإليك، ف الً عليك فيام قصدُت فيهال، ُمّد مستأنسا، ال خائفا وال وجِ 

 .»عتبُت بجهيل عليك

إنام صاغها  ،ّن هذه الصياغية يف تركيبة هذه الفقراتأطبعا من املعلوم 

 ¨املهدي ألّن اإلمام  نص؛اآلخرين بحسب ال بلسان حال ¨املهدي مام اإل

                                                

: ݠ ورد عن أمري املؤمنني ) ال يمكن تكوينيًا اخلروج عن احلاجة إىل اخلالق تعاىل، فقد١(

أحِلفوا الظاملَ إذا أردتم يمينَه بأنه بريء من حول اهللا وقوته، فإنه إذا حلف هبا كاذبًا عوجل «

. هنج البالغة: »العقوبَة، وإذا حلف باهللا الذي ال إله إال هو مل يعاجْل ألنه قد وّحد اهللا تعاىل

٥٦: ٤. 



)٢٠( 

 فلم ولن يصدر منه ذنب أو جرم يستحق عليه العقاب وحاشاه يقينًا، معصوم

 .ݠ

بأّن ربه سيعفو عنه  ،دعاء اإلنسان املذنب وقناعته إذ أهنا ترسم طريقةَ  

، يف املزيد امعاً ك اإلنسان الذي أذنب بحق ربه طومع هذا يتحرّ  ،ويسرت عليه

من ربه ويعيش حالة اخلوف  أن حيذر يدرك أنه من الواجب عليه دون أن

 ،من ذنب بحق ربه ع عدم القبول عنده تعاىل ملا صدر من العبدوتوقّ  ،والتقوى

كأّن له ، فريى يف نفسه وهذه هي احلالة التي غالبا ما يكون عليها اإلنسان املذنب

يطلق لنفسه  اهللا تعاىل عندالدعاء من  استجابةر ّخ فحني تتأ ،حق عىل اهللا سبحانه

وناسيًا أنه ليس له احلق يف  ،ومتجاهالً ألمره العنان يف معاتبة اهللا تعاىل جاهالً 

 وليس ألحد احلق يف معاتبته إن منعَ  ،ألّن اهللا هو املتفّضل واملنعم احلقيقي؛ ذلك

 .أو أعطى

فرصُت أدعوك آمنا « ه:يف قولومراده  ¨املهدي وهذا هو معنى اإلمام 

فان  ،إليك  عليك فيام قصدُت فيه، ُمدال� أسألك مستأنسا، ال خائفا وال وجالو

 .»عتبُت بجهيل عليك أبطأ عني

املذموم  من الُعجب شدهي مرتبة أ التي ُتسمى إدالالً، )١(فهذه احلالة

هذه الظاهرة األخالقية غري  أراد بذلك تشخيَص  ݠ فاإلمام؛ أخالقيا
                                                

هله، وهي حالة مالزمة لإلنسان الَعجول، فتقع ) إن العبد يقع يف اخلطأ والتقصري من ج١(

مرًة بعد مرة، واإلدالل الوثوق بمن لك عنده حمبٌة ومنزلة فتفرط عليه وتتجّرأ فقد ورد عن 

اللهم ويل إليك حاجة قد قّرص عنها جهدي، وتقّطعت دوهنا «: ݠ اإلمام زين العابدين

ك وال يستغني يف طلباته عنك، وهي حييل، وسّولت يل نفيس رفَعها إىل من يرفُع حوائجه إلي

زلٌة من زلل اخلاطئني وعثرة من عثرات املذنبني، ثم انتبهت بتذكريَك يل من غفلتي، وهنضت 



)٢١( 

يل لعلمك  ولعّل الذي أبطأ عني هو خريٌ «: ݠ تها فعليا بقولهومعاجلَ  ةصحيحال

يا رب إّنَك  ،عىل عبد لئيم منك عيل أصربَ كريام  فلم أَر موىلً  ،بعاقبة األمور

د إيل فال أقبل منك، كأن يل ُض إليك وتتودّ ب إيل فأتبغّ  عنك وتتحبّ تدعوين فأوّيل 

ل عيل إيل والتفّض  واإلحسانيل  ذلك من الرمحة كعليك، فلم يمنعْ  التطوَل 

نك جواد إ، إحسانكك اجلاهل وُجد عليه بفضل عبَد  فارحمبجودك وكرمك، 

 .»كريم

هذا النص بحق وبقوة من املتانة األسلوبية والبيانية ما تكون معه  يفإّن 

املهدي من لدن معصوم وإنسان كامل مثل اإلمام  )١(كافيا عىل صدوره دليالً 

التي تكره  ،النفس اإلنسانية وسلوكياهتا مع رهبا واقعَ فّصل  ݠ إذ أنه، ¨

 بل تقُرص  ،ها يف ذلكغري ُمدرَكة مصلحتَ  اهللا تعاىل حاجياهتا قضاءِ  استبطاء

 وراء عامل الشهادة احليس من غيبيات ال ومتناسية ما األشياءنظرها عىل ظواهر 

يل  بطأ عني هو خريٌ ولعّل الذي أ« :¨املهدي فقول اإلمام ، يعرفها إالّ اهللا تعاىل

يف منهاجية هتذيب النفس  ݠ بنَة أساسية وضعهال هو، »لعلمك بعاقبة األمور

من  عليهّن ما جيري إىل أاملؤمن  كي يلتفَت ؛ البرشية املحدودة األفاق والتصور

                                                                                                              

بتوفيقك من زّلتي، ورجعت ونكصت بتسديدك عن عثريت، وقلت: سبحاَن ريب! كيف 

وربام يفهم  .٧٣. الصحيفة السّجادية: »يسأل حمتاٌج حمتاجا؟ وأنى يرغب معِدم إىل معدم؟

 َيُمنُّ هللاَُيُمنُّوَن َعَليَْك َأْن َأْسَلُموا ُقْل َال َمتُنُّوا َعَيلَّ إِْسَالَمُكْم َبِل ا﴿معناها من اآلية الكريمة: 

يَامِن إِْن ُكنْتُْم َصاِدِقنيَ   ].١٧[احلجرات:  ﴾َعَليُْكْم َأْن َهَداُكْم لِْإلِ

س، ُأعطينا ستًا وُفّضلنا بسبع: ُأعطينا العلَم، أهيا النا«: ݠ ال اإلمام عيل بن احلسني) ق١(

. لواعج األشجان، »واحللم، والسامحة، والفصاحة، والشجاعة، واملحبة يف قلوب املؤمنني

 . فالفصاحة من دالئل العصمة.٢٣٤السيد حمسن األمني: 



)٢٢( 

هو خري وصالح له من  ،من ربه تعاىل هاوإنجازأموره وتأخري يف قضاء  إبطاءٍ 

يف تأسيسها عىل يد  انبثقتبنة األخالقية ، وهذه اللمريف بداية األ يشعر حيث ال

بيان هذه ليف قوله تعاىل  النص القرآين احلكيم أصلمن  ¨املهدي اإلمام 

بُّوا َشيْئًا َوُهَو َرشٌّ ﴿ احلقيقة
َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيْئًا َوُهَو َخْريٌ َلُكْم َوَعَسى َأْن ُحتِ

 وقد تكرهون شيئاً  بمعنى:]، ٢١٦[البقرة:  ﴾ْم َال َتْعَلُمونَ  َيْعَلُم َوَأْنتُ هللاَُلُكْم َوا

ون شيئًا ملا فيه من الراحة أو اللذة العاجلة، وهو يف حقيقته خري لكم، وقد حتبّ 

  واهللا تعاىل يعلم ما هو خري لكم، وأنتم ال تعلمون ذلك. ،وهو رش لكم

ا َكثًِرياهللاُ ا َفَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيْئًا َوَجيَْعَل ﴿ وقوله تعاىل [النساء:  ﴾ فِيِه َخْريً

سار اإلنسان املؤمن جادا وصادقا يف حركته الوجودية وفق  لو ،فعليه]، ١٩

 ،املُجّسد واقعا له يف هذه احلياة الدنيا ݠ املعصوم ومنهاِج  ،منهاج اهللا تعاىل

قد  ¨املهدي فاإلمام ؛ الدنيا واآلخرة يتحقق عاجال وآجال لإلنسان لكان خريُ 

الذي جيب أن يقوم عىل  ،وضع حجر األساس يف بناء هيكلية النفس البرشية

ر وعدم التضجّ  ،وحسن الظن به دوما هووعي تهوقطعياإليامن باهللا تعاىل يقينية 

 من قضاء اهللا تعاىل وقدره.

نها اهللا تعاىل كاشفا هبا نكون مصداقًا للحقيقة التي بيّ  نا أن اللوينبغي 

ا ﴿ فيقول اهللا تعاىل بشأن ذلك:، م معه تعاىليف سلوكه البرش واقعَ  نَساُن اإلِ َفَأمَّ

َمُه َفيَُقوُل َريبِّ َأْكَرَمنِ   ].١٥: الفجر[ ﴾إَِذا َما اْبتََالُه َربُُّه َفَأْكَرَمُه َوَنعَّ

عىل عبد  أصربكريًام  فلم أَر موىلً « بعد ذلك: ¨املهدي ثم يقول اإلمام 

 ،ُض إليكب إيل فأتبغّ  عنك وتتحبّ  فأوّيل إّنَك تدعوين يا رب ،لئيم منك عيل

ذلك من الرمحة يل  عليك، فلم يمنعك د إيل فال أقبل منك، كأن يل التطوَل وتتودّ 
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عبدك اجلاهل وُجد عليه  فارحمل عيل بجودك وكرمك، والتفّض  ،إيل واإلحسان

 .»نك جواد كريمإ، إحسانكبفضل 

إلنسان يف رضورة أخالقيا ل تصلح لئن تكون دستوراً  هذه مفاهيمُ ف 

 ٍب هذا سبحانه وتعاىل الذي يصرب وُيمهلفأي ر، تعاىل تصحيح عالقته مع ربه

إنه اهللا  ،)١(والذي يعصيه مرارا دون حياء !منه ورأفة بحال عبده اجلاهل ماً تكرّ 

 إّنَك تدعوين فأوّيل «فبلحاظ عبارة:  تعاىل الكامل واخلري والرمحة والعدل املطلق.

ل يل التطوّ  كأنّ  ،د إيل فال أقبل منكوتتودّ  ،فأتبغُض إليك ب إيلوتتحبّ  ،عنك

ل عيل بجودك والتفّض  ،إيل واإلحسانذلك من الرمحة يل  عليك، فلم يمنعك

  .»وكرمك

 إىل  ُمدبرا عن منهاج ربه راكناً واإلنسان يوّيل  ،هللا تعاىل يدعو اإلنسانَ اف

اهللا ، اهللا ونواهيه أوامرَ  يتبغض ىل اإلنسان واإلنسانُ إب يتحبّ  تعاىل اهللا ،هواه

ومع كل هذا حيسب ، تعاىل يتودد لإلنسان واإلنسان ُجيايف وُيقاطع اهللا تعاىل

من دون ربه  له أنه ال قيمة ناسياً  ،ه كأّن له الفضل واملنّة عىل ربهاإلنسان نفَس 

 مذكورا. يوم مل يُك شيئا ،الوجود إىلمن العدم  هإذ هو الذي أخرج ؛تعاىل

ْهرِ اإلِ َهْل َأَتى َعَىل ﴿ نى قوله تعاىل:وهذا هو مع َن الدَّ َملْ َيُكن  نَساِن ِحٌني مِّ

ْذُكوراً  طويل من الزمان  قد مىض عىل اإلنسان وقٌت  :]، أي١: اإلنسان[ ﴾َشيْئاً مَّ

ومع تّطول  قبل أن ُتنَفخ فيه الروح، مل يكن شيئا ُيذكر، وال ُيعرف له أثر.

قابله سبحانه وتعاىل كام قال  بل ،ابله اهللا تعاىل باملثلاإلنسان عىل ربه تعاىل فلم ُيق

                                                

بالغة: . هنج ال»احلذَر احلذر، فواهللا لقد سرت حتى كأنه قد غفر«: ݠ ) قال أمري املؤمنني١(

٧: ٤. 
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إيل والتفضل عيل  واإلحسانذلك من الرمحة يل  فلم يمنعك«: ¨املهدي اإلمام 

 .»بجودك وكرمك
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 :القسم الرابع

ر سّخ مُ ُ، حلمُد هللا مالُك املُلِك ُجمري الُفلكا«: ¨املهدي قال اإلمام 

ن رب العاملني، احلمد هللا عىل حلمه بعد علمه، الرياح فالِق اإلصباح دّيان الدي

احلمد هللا عىل طول أناته يف غضبه وهو القادر وعىل عفوه بعد قدرته،  احلمد هللاو

 .»عىل ما يريد

 قد أكثر من مقولة ¨املهدي اإلمام  أنحُظ يف هذا النص الرشيف ُيل

 ، تعاىل الوجوديةصفات اهللا ا بذكروقرَهن  ،من الدعاء فقرة (احلمُد هللا) يف بدء كّل 

بمعنى أّن اهللا تعاىل دوما ولزوما هو لوحده ، وتوحيده يف كل حال هو عليه تعاىل

من قدرته تعاىل عىل تدبري  ءاً بد ،ذايت له تعاىلوباستحقاق احلمد  َمن يستحّق 

وهذا التحميد  ،الدين للبرشية يومَ  بجزائه نتهاءً اووإدارهتام، الكون والوجود 

رضورة إىل  ݠ منه اً لنا إرشاد ¨املهدي ىل إنام ساقه اإلمام ر هللا تعااملتكرّ 

يف أول فقرة من  ݠ وهذا مصداق ما ذكره، هللا تعاىل باحلمد التقديس افتتاح

احلمد هنا مل يُك  تكرار، ف»اللهم إين افتتح الثناء بحمدك«: وهي ،االفتتاحدعاء 

 ،ه تعاىلرة دعاء العبد ربّ وترتيبا لصو بل عىل العكس إنام هو جاء تنظيامً  اعتباطًا،

ومدح لصفاته سبحانه  ،يف كل ثناء له ووجوبه وبياناً لعمق التحميد هللا تعاىل

 وتعاىل.

بل لتثبيت  ،حسبللتأكيد سلوب تكرار التحميد هللا تعاىل ليس أن أو 

وهذا ، سبحانه وتعاىل شؤونهالتحميد له تعاىل يف كل شأن من  استدامةلزومية 

 رفقد كرّ  ،سلوبية القرآن الكريم يف نصوصه الرشيفةأعن  األسلوب ليس ببعيد

َبانِ  َفبَِأيِّ ﴿ آية: استعامَل اهللا تعاىل يف سورة الرمحن  ذكرها اهللا ، ف﴾آَالء َربُِّكَام ُتَكذِّ
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  وبعد كل  ه،تعاىل بعد كل صفة من صفاته وشأن من شؤون

بتكراره  اً إذ ¨املهدي فاإلمام  ،نعمة أنعم هبا سبحانه عىل اجلن واألنس

 .احلمد هللا يف كل يشء تقريرَ  ݠ لتحميد أرادا

وإالّ فاهللا  ،املصاديق استعراضهو من باب ف آنفاً، ݠ الذي ذكرهأما و

  ،تعاىل يستحق احلمد عىل كل حال

اهللا  باستحقاقأن ُيقرَّ  فعليه أوالً  ،هللا تعاىلاأراد أن حيمد  وهكذا ينبغي للعبد إذا 

 عىل نعمه وحيمده عليها. ويشكر اهللا ،حلمدَ اتعاىل 

احلمُد هللا « :بفقرةيف متن الدعاء  ¨املهدي قول اإلمام من املقصود  وأما

دّيان الدين رب  ،فالِق اإلصباح ،ُمسخر الرياح ،ُجمري الُفلك ،مالُك املُلِك 

 ،»العاملني

 ،َمن له السلطنة التدبريية عىل نظام الوجود عامة وحدههو أّن اهللا تعاىل 

لك) وصف واقعي ويقيني هللا تعاىل له، فـ (مالُك امل ىل ما ال هنايةإو منذ األزل

وما  ،من السموات واألرض ما خلقه يف الوجود بمعنى أّن له تعاىل كّل  ،حرصاً 

وهذا ما  ،ف به كيف يشاء سبحانهيتّرص  ،نعلم وما َنعلم وما ال ،فيهام وما بينهام

ْلَك َمن املُ ْلِك ُتْؤِيت املُ ُهمَّ َمالَِك للاُقِل ﴿ ذكره القرآن الكريم نصا بقوله سبحانه:

َك َعَىلَ ْريُ إِنَّ اخلَ ْلَك ِممَّن َتَشاء َوُتِعزُّ َمن َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء بِيَِدَك املُ َتَشاء َوَتنِزُع 

ٍء َقِديرٌ   ].٢٦: آل عمران[ ﴾ُكلِّ َيشْ

 إدارته نظامَ هذه صورة من صور تدبري اهللا تعاىل و »ُجمري الُفلك«ومفردة 

وقد ذكر اهللا تعاىل هذه الصورة ، والُفلك بضم الفاء هي السفن، الوجود

ُكْم ِيف : ﴿فقال عّز من قائل ،التدبريية يف القرآن الكريم ُ ِذي ُيَسريِّ َربِّ الُهَو الَّ
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ك بأمر تحرّ كل يشء يف، ﴾ُفْلِك َوَجَرْيَن ِهبِم بِِريٍح َطيِّبَةٍ البَْحِر َحتَّى إَِذا ُكنتُْم ِيف الوَ 

 حتى السفنُ ، سبحانه عىل نظام الوجود ةوال خيرج عن سلطنته املطلق ،اهللا تعاىل

ُفْلَك َجتِْري ِيف الوَ ﴿ ومشيئتههي تتحرك بإرادة اهللا تعاىل فالتي نراها جتوب البحار 

 .يستحق سبحانه احلمد حقاً  اإلهليوعىل مثل هذا التدبري ، ﴾بَْحِر بَِأْمِرهِ ال

هذه صورة أخرى وعجيبة من اهللا تعاىل يف تسخري ف »الرياحر ُمسّخ «وأما 

 فيقول اهللا تعاىل بشأن هذه احلقيقة التدبريية فعليا: ،حياتيا الرياح خلدمة البرشية

َياَح ُبْرشًا َبْنيَ َيَدْي َرْمحَتِِه َحتَّى إَِذا أََقلَّْت َسَحابًا ثَِقاالً ﴿ َوُهَو الَِّذي ُيْرِسُل الرِّ

يٍِّت َفأَنَزْلنَا بِِه ُسْقنَاُه لِبَ  ْوَتى املاء َفَأْخَرْجنَا بِِه ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت َكَذلَِك ُنْخِرُج املَ َلٍد مَّ

ُرونَ  هللا تعاىل هو الذي يرسل الرياح الطيبة اف]، ٥٧: األعراف[ ﴾َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

، حتى إذا فيستبرش اخللق برمحة اهللا بالغيث الذي تثريه بإذن اهللا، اللينة مبرشاٍت 

ه، قد أجدبت أرُض  بلدٍ  ساقه اهللا هبا إلحياءِ  ،باملطرالسحاب املَُحّمل  محلت الريُح 

به الكأل واألشجار  فأخرَج  وَيبِست أشجاره وزرعه، فأنزل اهللا به املطر،

كام نحيي هذا البلد امليت  ،والزروع، فعادت أشجاره ُحمََمّلة بأنواع الثمرات

لتتعظوا فتستدلوا عىل توحيد  ؛قبورهم أحياًء بعد فنائهم املوتى من ُج نخرِ  ،باملطر

فالرياح هلا من الوظائف احليوية ما يتوقف عليها نظام ، اهللا وقدرته عىل البعث

 .حياة اإلنسان واقعياً 

الرياح ُمذّكرا اإلنسان بنعم ربه  وظائَف  استعرضلذا فالقرآن الكريم إنام 

َامِء َماًء َوأَرْ ﴿ :فقال اهللا تعاىل ،وفضله عليه َياَح َلَواِقَح َفَأنَزْلنَا ِمَن السَّ َسْلنَا الرِّ

َياَح هللاُا﴿]، ٢٢: احلجر[ ﴾َفَأْسَقيْنَاُكُموُه َوَما َأنتُْم َلُه بَِخاِزنِنيَ   الَِّذي ُيْرِسُل الرِّ

ى  َعُلُه ِكَسفًا َفَرتَ َامء َكيَْف َيَشاُء َوَجيْ ُرُج ِمْن الَفتُثُِري َسَحابًا َفيَبُْسُطُه ِيف السَّ َوْدَق َخيْ
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ونَ  ]، ٤٨: الروم[ ﴾ِخَاللِِه َفإَِذا َأَصاَب بِِه َمن َيَشاُء ِمْن ِعبَاِدِه إَِذا ُهْم َيْستَبِْرشُ

من النعم املغفول عن شكرها  لرياَح اوتسخريه سبحانه  لُفلَك ااهللا تعاىل  إجراءف

برضورة شكر  لنا تذكرياً  ؛¨املهدي ها من لدن اإلمام ولذا جاء ذكرُ ؛ برشياً 

 .النعم

يف كل ليلة من ليايل شهر رمضان  االفتتاحقراءة دعاء  استحبابحتى أن 

التي نحن  اإلهليةفيه من النص األخالقي عىل رضورة عدم كفران النعم  ،املبارك

 .األرضاحلياة عىل  استقامتولوالها ملا  ،نلمسها يوميا

 ،اهللا تعاىل رةقد عظيم صفاتوهذه هي األخرى من  ،»فالِق اإلصباح«

يَْل َسَكناً للَفالُِق اِإلْصبَاِح َوَجَعَل ا﴿ بقوله تعاىل: فقد ذكرها القرآن الكريم

ْمَس وَ   ].٩٦: األنعام[ ﴾َعِليمِ الَعِزيِز الَقَمَر ُحْسبَاناً َذلَِك َتْقِديُر الَوالشَّ

ضياء الصباح من ظالم  أّن اهللا سبحانه وتعاىل هو الذي شّق  بمعنى:

متحرك وهيدأ، وجعل الشمس  عل الليل مستقًرا، يسكن فيه كّل الليل، وج

ر ال يتغري وال يضطرب، ذلك  والقمر جيريان يف فلكيهام بحساب متقن مقدَّ

وهنم. فتلك ؤتقدير العزيز الذي عزَّ سلطانه، العليم بمصالح خلقه وتدبري ش

؟ فأّنى لنا نهسبحا أليس اهللا الظواهر الوجودية والكونية َمْن ُمهندسها ومدّبرها؟

 نكران تلك النعم والغفلة عنها.

هو أّن اهللا تعاىل هو َمن سيُحاسب ، ف»دّيان الدين رب العاملني« وأما معنى

 ومعنى، نفسه ربُّ العاملني ومدّبرهم وهو ،يوم الدين أي يوم القيامة اخلالئَق 

أي مالك مجيع اخللق من اإلنس واجلن واملالئكة والدواب  ،»رب العاملني«
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وكل منها ُيطَلُق عليه َعاَمل ، فيُقاُل عامل اإلنس وعامل اجلن إىل غري  ،وغريهم

 ...ذلك

فتتح افلذا  ؛مفهوم رب العاملنيبوعي ال القرآن الكريم عىل لزومِ وقد رّكز 

 َربِّ هللاِْمُد ﴿احلَ  هبذا الوصف العظيم بقوله تعاىل: هللا تعاىل احلمدسورة 

هللا تعاىل عىل صور ا ¨املهدي م بعد حتميد اإلمام ث]، ٢: الفاحتة[ ﴾َعاملَِنيَ ال

صفاته املقّدسة بخصوص  بذكرعىل حتميده  ݠ ُيعّرج ،تدبري اهللا للوجود

 :ݠ فيقول ،سبحانه مع عبده تعاطي اهللا

عىل عفوه بعد قدرته، احلمد هللا  احلمد هللا عىل حلمه بعد علمه، احلمد هللا«

اخللق باسط  ا ُيريد. احلمد هللا خالِق عىل طول أناته يف غضبه وهو القادر عىل م

 ¨املهدي وهنا يطرح اإلمام . »واإلنعاموالفضل  واإلكرامذي اجلالل  الرزق

 ،من احللم بعد العلم، التي ليس كمثله فيها يشء ،اهللا تعاىل املقّدسة خصائَص 

والقادرية يف إرادته النافذة  ،وطول األناة يف الغضب ،والعفو بعد القدرة

الكامل  وجامعيته تعاىل صفاِت  ،خالقية اخللق وباسطية الرزقو ،وجوديا

 .واجلالل

إذا ما جاء  بخاصةو، هاَمن بيده تأخري العقوبة عن مستحقّ  فاحلليم هو

املُحيُط بجميع  والعليم هو]، ١٢[النساء:  ﴾ َعِليٌم َحِليمٌ هللاُ َوا﴿ احللم بعد العلم

عىل  ،املذنبني معاقبةَ  ا ما ُيؤّخرهللا تعاىل بحكم كونه حليام هو كثرياف، ما َخلق

عّلهم  ؛ما دةم ملولكن مقتىض حلمه إمهاهلُ ، ستحقاقهم للعقوبة آنياً من ارغم ال

وأخالقية حلم اهللا تعاىل هي التي ، ا العفو واملغفرةهبيستحقون  يتوبون توبةً 

ألنه إن مل ؛ ىل ساحة الطاعةإللعودة  ،تعطي لإلنسان فسحة من الرجاء واألمل



)٣٠( 

وهذا ما بيّنه القرآن الكريم  ،م اهللا تعاىل بعباده فيقيناً سينزل هبم العذاب فوراحيلُ 

ا َتَرَك َعَليَْها ِمن َدآبٍَّة َوَلِكن هللاُ َوَلْو ُيَؤاِخُذ ا﴿ فقال: ،نصاً   النَّاَس بُِظْلِمِهم مَّ

ى َفإَِذا َجاء َأَجُلُهْم الَ َيْستَْأِخُرو َسم� ُرُهْم إَىل َأَجٍل مُّ  ﴾َن َساَعًة َوالَ َيْستَْقِدُمونَ ُيَؤخِّ

 ]٦١: النحل[

املحو  والعفو ،»عفوه بعد قدرته« خالقيّات اهللا تعاىل املقّدسة هيومن أ

 كونه قادراً  مع العفوّ  هو هللا تعاىل واقعاً افاملُنكرة،  البرشية فعالاألوالتجاوز عن 

ا َغُفوًرا  َكانَ هللاَإِنَّ ا﴿: فقال تعاىل بشأن ذلك، ينعىل معاقبة املقّرص   ﴾َعُفو�

الذي يعفو عن  ،فالعفو عند املقدرة من صفات اهللا العزيز القدير]، ٤٣[النساء: 

وهنا يغفل كثري من العباد  ،عباده مع امتالكه القدرة عىل االنتقام بأي صورة شاء

 ىل ذلك.إعىل عفوه عنهم إذ أّهنم مل يلتفتوا  هومحداهللا تعاىل العصاة عن شكر 

وهذه هي األخرى أيضًا من أقّدس ، »عىل طول أناته يف غضبه احلمد هللا«و

اإلمهال  وهو ،ما يتصف بطول األناة إذ أنه سبحانه كثرياً  ،أخالقيات اهللا تعاىل

بمعنى أنه تعاىل بطيء الغضب  ،والعاصني يف تنفيذ عقوبته تعاىل هبم اطئنيللخُ 

وهنا ، حيق القول عليهم إالّ بعد أن ،يف تفعيل غضبه بعباده املذنبني يتّرسع وال

 .تكمن حقانية محده سبحانه

، وهذه العبارة »وهو القادر عىل ما ُيريد« ت عبارة:ءوبعد هذه الفقرة جا

وجنبة ، إن أراد سبحانه القوة املطلقة هللا تعاىل يف رسعة تنفيذ غضبه فيها جنبة

 إذ أنه  ،عىل املذنبني يف عدم إنزال العذاب هبم فورا اإلهليل والتكرم التفّض 

 .تصف بطول األناة يف غضبها

 



)٣١( 

 :القسم اخلامس

والفضل  واإلكرامذي اجلالل  ،اخللق باسط الرزق احلمد هللا خالِق «

الذي َبُعَد فال ُيرى وقُرَب فشهد النجوى تبارك وتعاىل، احلمد هللا الذي  ،واإلنعام

بعزته األعزاء  ُيعاضده، قهر وال ظهريٌ  ،وال شبيه ُيشاكله ،ُمنازُع ُيعادلهله ليس 

  .»بقدرته ما يشاء وتواضع لعظمته العظامء، فبلغَ 

 ،هذا النص الرشيف امتداداتتكثَّرت مقولة (احلمد هللا) يف  أخرىومرة 

 والفعلية. أفعال اهللا تعاىل وصفاته الذاتية شارحةً 

من املعرفة  ، ينفتح بابمقولة محد هللا تعاىل يف هذا النص الرشيفكِل ومع 

من الرضورة العَقدّية والدينية أن يدركها اإلنسان املؤمن جيب ذي ال ،واليقني

 باهللا تعاىل وبرسله وكتبه ومنهجه.

ذي  ،احلمد هللا خالق اخللق باسط الرزق« :¨املهدي اإلمام  ففي مقولة

ملعنى  ك جديداإدرو ينبسط علينا وعي، »واإلنعاموالفضل  واإلكراماجلالل 

فهاتان الصفتان  ،لقية للخلق والباسطية للرزقصفات اهللا تعاىل الفعلية كاخلا

 نإذ أهنام متثال ،فيهام حقيقة وجودية قيمية ،الفعليتان من صفات أفعال اهللا تعاىل

فخالقية اخللق هي صفة مساوقة ، عني العدل والرمحة باخلالئق من لدن اهللا تعاىل

خلقا  )١(برشيالوجود ال ازنبمعنى أنه تعاىل قد نظّم تو ،وجوديا لباسطية الرزق

                                                

ٍء َخَلْقنَاُه بَِقَدرٍ ﴿) ١( ا ُكلَّ َيشْ ]، فهذا العامل قائم عىل معادالت متسقة جتعله ٤٩[القمر:  ﴾إِنَّ

رعاية هذا  -بوصفه جزءًا حيويًا من هذا العامل-نظامًا واحدًا تكامليًا، وجيب عىل اإلنسان 

[األعراف:  ﴾ْرِض َبْعَد إِْصَالِحَهااألَ َوَال ُتْفِسُدوا ِيف ﴿العامل بتجنّب اإلرساف واإلفساد 

ُه َال ُحيِبُّ ﴿]، ٥٦ ُفوا إِنَّ فِنيَ املُ َوَال ُتْرسِ  ].١٤١[األنعام:  ﴾ْرسِ



)٣٢( 

اإلنسان من فسببه يقينا  ،يف هذه التوازنية الوجودية للوإذا ما حصل خ ،ورزقاً 

دون عناية من  ،ألّن اهللا تعاىل أجل وأكرم من أن خيلق اخلالئق ويرتكها سدًى 

 .وتنظيم ملعيارية العدل وتطبيقاته عىل أرض احلياة الدنيا

بعد  ،ية خلقا ورزقاهذه التوازنية الوجود ݠ وقد أّكد اإلمام عيل

ما جاع «: ݠ فقال، خرقها عمليا من قبل اإلنسان احلاصل يف خللَل اتشخيصه 

وإنام  ،وما رأيت نعمة موفورة إال وإىل جانبها حق مضيع ،فقري إال بام ُمتّع به غني

نام يعوز أهلها إلرشاف أنفس الوالة إو ،يؤتى خراب األرض من إعواز أهلها

مقولة احلمد هذه بتوصيف اهللا  ¨املهدي دف اإلمام ، فلذا أر)١(»عىل اجلمع

إىل رضورة تنزيه  ݠ تعاىل، بذي اجلالل واإلكرام والفضل واإلنعام؛ إشارة منه

 اهللا عن صفات الظلم وحاشاه تعاىل عن الظلم.

الذي َبُعَد فال ُيرى وقُرَب فشهد «: ¨املهدي واملراد بقول اإلمام  

وحقيقتها الغيبية  ،اتية اهللا تعاىل املقدسةلذ ، توصيف»النجوى تبارك وتعاىل

َمن َبُعَد عن حلظات  فسبحانه ،واملشهود بوجودها قلبيا املمتنع إدراكها حسيا

وهذا التوصيف الذايت هللا تعاىل قد نص  ،العيون وقُرَب من خطرات الظنون

ِرُك األَْبَصاَر َوُهَو الَّ ُتْدِرُكُه األَْبَصاُر َوُهَو ُيدْ ﴿ عليه القرآن الكريم يف قوله تعاىل:

(ال تدركه األبصار) أي ال تراه  بمعنى:]، ١٠٣: األنعام[ ﴾بِريُ اخلَ طِيُف للا

(وهو  وال حتيط به (وهو يدرك األبصار) أي يراها وال تراه العيون بحسيتها

وهذا التوصيف الذايت هللا تعاىل إنام جاء من ، اللطيف) بأوليائه (اخلبري) هبم

رداً عىل من يقول  ؛يف دعائه أيضا ¨املهدي  لسان اإلمام القرآن الكريم وعىل

                                                

 .٥٣٣) هنج البالغة: ١(



)٣٣( 

مة الضالة عقديا وفكريا وهذه فرقة ، بجواز الرؤية البرصية هللا تعاىل كفرقة املَُجسِّ

تشبه بصورة كبرية فرقة اليوم ضالة ظهرت يف بطن التأريخ املنرصم وهي 

ألّنه لو كان  ، عقالفالرؤية البرصية واحلسية ممتنعة عىل اهللا ،الوهابية املعارصة

واجلسمية حمال  ،يف مكان ما) فيكون جسام زسبحانه مرئيا لكان يف جهة (حيّ 

 . )١(وهذا أمٌر باطل عقال عليه تعاىل

عالقة هلام  ال ،إّن مفرديت البعد والقرب يف توصيف اهللا تعاىل وللعلم

الزمان واملكان يف هذه احلياة الطبيعية املحكومة بقانون  باملكان بالنسبة لإلنسان

إدراك ذات اهللا تعاىل  استحالة من وإنام تكشفان عن عمق الغيب، والعليّة

فهو قريٌب  ،ُيدرك حساً  هو غيٌب مكنون ال فاهللا تعاىل بقدر ما ،وحقيقته الواقعية

بل حيول بينهام كام عّرب القرآن الكريم عن  ،وجودا من اإلنسان ونفسه بل وقلبه

نَساَن اإلِ َوَلَقْد َخَلْقنَا ﴿ قال تعاىل: ة، إذنصوصه الرشيف تلك احلقيقة العقدية يف

 ]،١٦: ق[ ﴾َوِريدِ الَوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس بِِه َنْفُسُه َوَنْحُن أَْقَرُب إَِليِْه ِمْن َحبِْل 

ث به نفسه، ونحن أقرب إليه من  بمعنى: ولقد خلقنا اإلنسان، ونعلم ما ُحتَدِّ

 العنق متصل بالقلب.وهو ِعْرق يف  حبل الوريد

قُرَب « يكون معنى، »الذي بُعَد فال ُيرى« وبعد الذي تقّدم من بيان معنى

أي هو قريٌب وحاٌرض سبحانه من حديث الرس ، »فشهد النجوى تبارك وتعاىل

 بالرس وأخفى علام إحاطياً  بل بمعنى هو عامل ،قربا وحضورا مكانيا البرشي ال

وهذا ما أشار إليه القرآن  ،واملكان واملادة يتخطى حدود الرس والعلن والزمان

                                                

بصٌري ال بعني مثل عني املخلوقني، وسميٌع ال بمثل سمع «: ݠ ) عن اإلمام الرضا١(

 .٦٥. التوحيد: الصدوق: »السامعني



)٣٤( 

ْ َتَر َأنَّ ا﴿ الكريم يف قوله تعاىل: َامَواِت َوَما ِيف هللاَ أََمل ْرِض َما األَ  َيْعَلُم َما ِيف السَّ

َيُكوُن ِمن نَّْجَوى َثَالَثٍة إِالَّ ُهَو َرابُِعُهْم َوَال َمخَْسٍة إِالَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوَال َأْدَنى ِمن 

 هللاَ ِقيَاَمِة إِنَّ االَذلَِك َوَال َأْكثََر إِالَّ ُهَو َمَعُهْم َأْيَن َما َكاُنوا ُثمَّ ُينَبِّئُُهم بَِام َعِمُلوا َيْوَم 

ٍء َعِليمٌ  أمل تعلم أن اهللا تعاىل يعلم كل يشء يف  بمعنى:]، ٧: املجادلة[ ﴾بُِكلِّ َيشْ

ِمن خلقه بحديث رسٍّ  ثةٌ ما يتناجى (أي يتكلموا رسا) ثال السموات واألرض؟

ن هذه م ال مخسة إال هو سادسهم، وال أقلإال هو رابعهم بعلمه وإحاطته، و

منها إال هو معهم بعلمه يف أيِّ مكان كانوا، ال خيفى  األعداد املذكورة وال أكثر

عليه يشء من أمرهم، ثم خيربهم تعاىل يوم القيامة بام عملوا من خري ورش 

 اهللا بكل يشء عليم.إن  ،وجيازهيم عليه

 وال ظهريٌ  ،وال شبيه ُيشاكله ،ُيعادله احلمد هللا الذي ليس ُمنازعٌ « ومقولة

 ،»ُيعاضده، قهر بعزته األعزاء وتواضع لعظمته العظامء، فبلغ بقدرته ما يشاء

من اإليامن  املُدِرك هلا مزيداً  متنح اإلنسانَ  ،رصفة مقولة توحيديةٌ أيضاً هي 

 ،متناع أن يكون له رشيك يف الوجوداو ،يف ملكهوواحديته  بوحدانية اهللا تعاىل

 غريه من املالئكة أو البرش كام زعم املرشكون ذلك. إىلستحالة حاجته تعاىل او

 التوحيد تساوق بمفادها وبصورة واضحة سورةَ  ةوهذه املقول

َمدُ هللاُ ا*   َأَحدٌ هللاُ ُقْل ُهَو ا﴿ )اإلخالص( ْ يُ *   الصَّ ْ َيِلْد َوَمل ُه *  وَلدْ َمل ْ َيُكن لَّ َوَمل

د باأللوهية والربوبية هو اهللا املتفرّ  :ݕ أهيا الرسول- ُقل  بمعنى:، ﴾ُكُفوًا َأَحدٌ 

أي مل  مل يكن له كفوا أحد فاهللا تعاىل ،واألسامء والصفات، ال يشاركه أحد فيها

 فهو سبحانه: ،يف وجوده سبحانه يكن له مكافئ ومماثٌل 



)٣٥( 

، »تواضع لعظمته العظامء، فبلغ بقدرته ما يشاءو ،قهر بعزته األعزاءَ «

أّن اهللا  أي: ]،١٨: األنعام[ ﴾بِريُ اخلَ ِكيُم احلَ َقاِهُر َفْوَق ِعبَاِدِه َوُهَو الَوُهَو ﴿

ْت له اجلبابرة،  خضعت له الرقاُب  ؛سبحانه هو الغالب القاهر فوق عباده وَذلَّ

اخلبري الذي ال خيفى ق حكمة، ها وفمواضعَ  وهو احلكيم الذي يضع األشياءَ 

 عليه يشء.

فالعلامء هم أفضل مصداق للعظامء؛ ألهنم أقرب الناس إىل معرفة اهللا 

 ].٢٨[فاطر:  ﴾ُعَلَامءُ ال ِمْن ِعبَاِدِه هللاَ إِنََّام َخيَْشى ا﴿سبحانه، فهم يتواضعون له 

 



)٣٦( 

 :القسم السادس

نا أعصيه، أو احلمد هللا الذي ُجييبني حني ُأناديه، ويسُرت عيل كل عورةٍ «

هنيئة قد أعطاين، وعظيمة َخموَفة  فكم من موهبةٍ  ،عيل فال أُجازيه م النعمةَ وُيعظّ 

 .»حاذكره مسبّ أو ثني عليه حامداً أف قد أراين، قد كفاين، وهبجة مونقةٍ 

اهللا  استجابة عقدية بيقينيةِ  طمأنينةً  يبّث  ¨املهدي نجد أّن اإلمام وهنا 

احلمد هللا الذي ُجييبني «وهذه املفردة الرائعة  ،ؤمنعبده الصالح وامل تعاىل دعاءَ 

 ،يف حركته الوجودية يف الدنيا اإلنسان املؤمن كيان تصوغ حقيقةَ  »حني أُناديه

ر عنده يقني وإذا ما توفّ  ،حاجياته احلياتية فاإلنسان بطبعه البرشي ُحيب تأمنيَ 

فإنه سوف  ،اهللا تعاىل له يف تنجيز حاجاته بحسب صالحه وصاحله باستجابة

وهذا أمٌر وجداين وفطري ُمتسامل ، زن وجوديا وأخالقيا وروحيا وحتى ذهنياً يتّ 

والقرآن الكريم  ،اطمأنت)أّن النفس إذا أحرزت قوهتا (عليه عقالئيا من باب 

ولكن أضاف إليها ، دعم وأعطى ضامنة قطعية هلذه املفردة (دعاء اإلنسان لربه)

ُيستجاب  فالدعاء ال، صلحة البرش عامةيف م ، تصّب رشوطا موضوعية مهمة

فاإلنسان  ،دونام أن تكون فيه معيارية وجودية وأخالقية ،من اهللا تعاىل ُجزافاً 

بل  !ال ليس األمر كذلك ،ُيعطى كل ما ُيريد من ربه اهللا تعاىل ليس ُمدلالً بمنظار 

جود والدعاء ُيستجاب وفق قانونية نظام الو ،هو كائٌن مكّلف رشعيا وعقالنيا

َوإَِذا َسَأَلَك ِعبَاِدي َعنِّي ﴿ بقوله تعاىل: ذلكبما نص القرآن الكريم عىل  اإلهلي،

اِع إَِذا َدَعاِن َفْليَْستَِجيبُواْ ِيل َوْليُْؤِمنُواْ ِيب َلَعلَُّهْم  َفإِينِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

عبادي  - ݕ حممد أهيا النبي- وإذا سألك  بمعنى:]، ١٨٦: البقرة[ ﴾َيْرُشُدونَ 

فليطيعوين فيام  ؛منهم، ُأجيب دعوة الداعي إذا دعاين فقل هلم: إين قريٌب  ،عني



)٣٧( 

هيتدون إىل مصالح دينهم ودنياهم. أمرهتم به وهنيتهم عنه، وليؤمنوا يب، لعلهم 

 قرباً وجوديا ال ماديا بمعنى ويف هذه اآلية إخبار منه سبحانه عن قربه من عباده،

  له.القرب الالئق بجال

 استجابة الدعاء برشطني مها: استجابةن وهذا النص القرآين الرشيف ضم

واإليامن باهللا تعاىل  ،تباع منهج اهللا تعاىل احلق والرصاط املستقيمااإلنسان لربه يف 

لعّلهم ﴿ والنتيجة هي، أي بوجوده وتوحيده وتسليم األمر إليه سبحانه

 .﴾َيرشُدون

: ݠ وتنتهي باحلمد هللا يف قوله، »د هللا...احلم«الفقرة تبدأ بـ  نفنلحظ أ

إذ جيب أن يكون  ،قيّمة حقا ةلتفاتا هوهذ، »ذكره مسبحاأثني عليه حامدا وأف«

وجيب أن ُخيتم احلمد أيضا  ،البدء باحلمد هللا تعاىل يف صورة الثناء وتعداد النعم

 عن كل نقص وقبيح سبحانه وتعاىل. هباحلمد هللا وتنزهي

 تفّضلهي صورة من صور ، »نا أعصيهأكل عورة و ويسُرت عيل«وفقرة 

 هأن ،فاألصل النظامي هللا تعاىل ،عبده يف حال توبته النصوحة لربه عىلاهللا تعاىل 

يعطي مساحة  سبحانه ولكن مع هذا فاهللا ،يذنب اإلنسان ُيعاَقب عىل ذنبه حينام

َد العايص عّل العب ؛به ورأفة معينة من إمكانية سرته عىل عبده العايص تلطفاً 

العبد يف الدنيا  افتضاحيمكن معه  الذي ال ،اإلهليُيدرك قيمة ذلك السرت 

 هللاَ  َحقَّ َقْدِرِه إِنَّ اهللاَ َما َقَدُروا ا﴿، يدركون ذلك ولكن أغلب الناس ال، واآلخرة

هللا سبحانه قادٌر عىل فضح املذنبني ومعاقبتهم اف]، ٧٤: احلج[ ﴾َلَقِويٌّ َعِزيزٌ 

بل  ،ال من باب الضعف (معاذ اهللا) ،ول دون ذلكحيطفه ورأفته ولكن ل ،فوراً 



)٣٨( 

فهو القوي  تعاىل إليهمن باب تربية العباد وتوعيتهم برضورة التوبة واإلنابة 

 العزيز.

فكم من موهبة هنيئة قد  ،م النعمة عيل فال ُأجازيهوُيعظّ «ويف فقرة 

ثني عليه حامدا أف أعطاين، وعظيمة َخموَفة قد كفاين، وهبجة مونقة قد أراين،

 .»ذكره مسبحاأو

فاإلنسان  ،تعاطي اإلنسان مع ربه املنعم احلقيقي عليه  سلبيةَ تبّني  صورةٌ 

َوَما بُِكم ﴿يف وعيه العام يدرُك جيدا أّن كل ما عنده من نعمة فهي من اهللا تعاىل 

ن نِّْعَمٍة َفِمَن ا ُّ َفإَِليِْه َجتْ هللاِ مِّ ُكُم الرضُّ والنعم ، ]٥٣: النحل[ ﴾َأُرونَ  ُثمَّ إَِذا َمسَّ

كأن يرزقه  ،مادية ملموسة نعمةٌ  فتارة تصل اإلنسانَ  ،هلا صورها املتنوعة اإلهلية

وتارة يدفع اهللا تعاىل عنه  ،وغريها كثري ،أو حيصل عىل مال حالل اهللا تعاىل ولداً 

هي  فالنعمة ليست ،فهذه أيضا نعمة حقيقية من اهللا تعاىل ،بالًء وقضاًء غري مربم

وهذه  ،عنه من ربه أيضا بل هي دفعٌ  ،حسبمن لدن اإلنسان من ربه  أخذٌ 

فاهللا تعاىل عادل يف إنعامه عىل اإلنسان وجودا  ،كثري من الناسحقائق جيهلها 

 ؛املخاطر العظام بمعنى بقدر ما يعطيه من نعم يدفع عنه تعاىل ،وعدماً 

 .حيمد اهللا عىل كل حالأن اإلنسان عىل فاملفروض 

  



)٣٩( 

 :القسم السابع

 وال ُخييب ،وال ُيغلق بابه، وال ُيرد سائله ،هاحلمد هللا الذي ال ُهيتك حجابُ «

ويرفع املستضعفني،  ،وُينجي الصاحلني ،آمله، احلمد هللا الذي ُيؤمن اخلائفني

 واحلمد هللا قاصمِ  ويستخلف آخرين. ويضع املستكربين، وهيلك ملوكاً 

اهلاربني، نكال الظاملني، رصيخ املسترصخني، الظاملني، ُمدرك  ، ُمبرياجلبارين

احلمد هللا الذي من خشيته ترعد  .موضع حاجات الطالبني، معتمد املؤمنني

ومتوج البحار ومن يسبح يف غامرهتا.  ،رهااألرض وعّام  وترجف ،اهناالسامء وسكّ 

َخيلُق  احلمد هللا الذي احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا.

وُحييي املوتى،  األحياءُيرَزق، وُيطِعم وال ُيطَعم، وُيميت  والومل ُخيَلق، وَيرزُق 

 .»قدير ءبيده اخلري وهو عىل كل يش ،وهو حي ال يموت

 )احلمد هللا( اته عىل مقولةإّن يف هذا النص الرشيف املُشتَمل يف فقر

من حيثية  ،اخلاص به هوشأناهللا تعاىل لوضع  امُمنظّ  متداداهتا املعرفية بياناً او

خرتاق نظامه ا أو نتهاكاستحالة او ،وجوده احلقيقي سبحانه وعظمة قدسيته

اهللا سبحانه ًام أيضا لوضع وبياناً ُمنظّ  ،العام مطلقا أو ،الوجودي اخلاص به

  .بعباده الصاحلني والطاحلني تهوعالق

يا مع ويف النص أيضا من البيان العجيب لصورة تعاطي الطبيعة وجود

ه من فية اهللا بخلقوفيه أيضا بيان للطّ  ،فضال عن سكاهنا كالسامء واألرض ،رهبا

 جهة هدايتهم وعدم تركهم سدى.

 ،والرازقية ،ه بصفات اهللا تعاىل الفعلية من اخلالقيةوخيتم النص فقراتِ 

لزومية تنزيه اهللا  نفسه موضحًا يف الوقت ،والقدرة املطلقة ،واإلماتة ،واإلحياء



)٤٠( 

، »احلمد هللا الذي َخيلُق ومل ُخيَلق«: ݠ نحو قوله ، عن صفات النقصتعاىل

تنشيط الوعي القويم بحقيقة  عىل ݠ تركيزاً منه ؛وهكذا بقية الصفات الفعلية

 ،»هاحلمد هللا الذي ال ُهيتك حجابه وال ُيغلق بابُ « فمقولة احلق. اإلهليالتوحيد 

وهنا  ،خيفى عىل اللبيب ما الاملفهومي ملعنى توحيد اهللا  االختزالفيها من 

-ز األلفاظ وجأ ݠ إذ أنه ،الفصاحة العربية لّب  ¨املهدي اإلمام  استعمل

 .وداللة ووعيا وأشبع املعنى واملفهوم قيمةً  - خترصهاا

ومفاده يكون معنى (عدم هتك احلجاب)  الفطريوعىل هذا األساس 

ده يف تدبري جهة تفرّ  واحديته ووحدانيته الرصفة وجوديا من ،بالنسبة هللا تعاىل

هذه  وتشري بغريه. رتأثّ  ستعانة بأحد أوا وبذاته تعاىل من دون ،نظام الوجود

حتى من ، من غريهوواقع  اإلهليةبكنه الذات  اإلحاطة استحالة إىلالعبارة أيضًا 

  .)١(هو إالّ هو سبحانه وتعاىل يعلم ما وال بنياملالئكة املقرّ 

من  واستحالة ذلك م هتك حجاب اهللا تعاىلعد أي-  اإلهليةوهذه احلقيقة 

َامَء َفَوَجْدَناَها ﴿، عرض هلا القرآن الكريم يف نصوصه مراراً  -غريه َوَأنَّا ملََْسنَا السَّ

ْمِع َفَمْن َيْستَِمِع  َن اآلُمِلئَْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهبًا * َوَأنَّا ُكنَّا َنْقُعُد ِمنَْها َمَقاِعَد لِلسَّ

 ].٩ - ٨[اجلن:  ﴾ِشَهاًبا َرَصًدا َجيِْد َلهُ 

عني مفهوم  هو، »ب آملهوال ُخييّ  ،وال ُيغلق بابه، وال ُيرد سائله« ومعنى:

بابه تعبري كنائي يرمز ، فعدم غلق اهللا تعاىل اهللا تعاىل وتوسعته عىل عباده طبس

 وهذه الثالثية الرائعة ،ورمحة ولطفا ،اهللا تعاىل عىل خلقه رزقا وتدبريا النفتاح

                                                

يا هو، يا من ال يعلم ما هو وال كيف هو وال  «: ݠ املشلول ألمري املؤمنني ) ورد يف دعاء١(

 .٢٦٠. املصباح: الكفعمي: »أين هو وال حيث هو إال هو



)٤١( 

جيب أن آمَله، به تعاىل يوعدم ختي، سائله، وعدم رّده عدم غلق اهللا تعاىل بابه من:

أهنا تعني وتفيد مدى حرص اهللا تعاىل  إذ ،الوعي البرشي إىلتأخذ طريقها 

 .وعنايته بخلقه خاصة وعامة

 االستقرارإذ أهنا متنحنا  ؛بد لنا من اإليامن هبذه الثالثية الربانية ال فإذًا،

 بل والسلوكية يف حياتنا البرشية. ،نينة النفسيةوالطمأ

 وأما مقولة:

احلمد هللا الذي ُيؤمن اخلائفني وُينجي الصاحلني ويرفع املستضعفني، «

واحلمد هللا قاصم  ويستخلف آخرين. ويضع املستكربين، وهيلك ملوكاً 

، ، نكال الظاملني، رصيخ املسترصخني، ُمدرك اهلاربنيالظاملني ، ُمبريِ اجلبارين

 ما ال ،ففيها من الوضوح بمكان ،»حاجات الطالبني، معتمد املؤمنني موضعِ 

 عىل نظام الوجود. )١(يف اهليمنةاإلهلية القدرة  إطالقييمكن الغفلة عنه عىل 

د معامل منهج اهللا تعاىل حتدّ  ،قيمية وهذه الفقرة ترسم يف مفرداهتا لوحةً 

خيلو إما أن يكون  ال ،ربه ان أمامَ فحال اإلنسان أيًا ك ونظامه يف خلقه،وسبيله 

 جتاهه موقف وقرار.نفسه ولربه يف الوقت صاحلا أو ظاملا، 

يعيُش ثنائية اخلري  ،ّن اإلنسان منذ أن خلقه اهللا تعاىلأومعلوم أيضا 

مة فلذا نجد أّن هذه املقولة القيّ  ؛واحلق والباطل ،والعدل والظلم ،)٢(والرش
                                                

َالُم الِلُك املَ  الَِّذي َال إَِلَه إِالَّ ُهَو هللاُُهَو ا﴿) ١( وُس السَّ ُ املُ بَّاُر اجلَ َعِزيُز الَهْيِمُن املُ ْؤِمُن املُ ُقدُّ  تََكربِّ

ُكونَ هللاُِسبَْحاَن ا التي هي بأمر  ݕ ]. وال تناقض مع هيمنة الرسول٢٣[احلرش:  ﴾ َعامَّ ُيْرشِ

السالم عىل رسول اهللا، أمني اهللا عىل وحيه وعزائم أمره، واخلاتم ملا سبق والفاتح ملا «ربه 

 .٧٤١. مصباح املتهجد: الطويس: »استقبل،واملهيمن عىل ذلك كله ورمحة اهللا وبركاته

ِّ ُدَعاَءُه بِ اإلِ َوَيْدُع ﴿) ٢(  ].١١[اإلرساء:  ﴾ْنَساُن َعُجوًال اإلِ ْريِ َوَكاَن اخلَ ْنَساُن بِالرشَّ



)٤٢( 

مع  )١(يف صورة تعاطيها العمودي ،ح موقف اهللا تعاىل جتاه كل ظاهرة برشيةتوّض 

ألّن حال  ؛بوجهيها اإلجيايب والسلبي أو تعاطيها األفقي مع الناس ،اهللا تعاىل

 خيلو إما أن يكون صاحلا أو ظاملا. ال -أسلفناام مثل-اإلنسان 

نصب  ،جيب أن يضع اإلنسان املؤمن والصالح واملُستَضعف ،ومن هنا

ولن  ،أّن اهللا تعاىل مع املؤمنني والصاحلني واملُستَضعفني ،عينيه ويف وعيه وذهنه

 . دون تسديد ونرص ونجاةمن يرتكهم سدى 

ة اهللا تعاىل معه ملعيّ وفهمه ز القرآن الكريم عىل أمهية وعي اإلنسان وقد ركّ 

ْهُر ﴿ :شأنيف هذا الفقال اهللا تعاىل ، وجوديا ْهِر َراُم بِااحلَ الشَّ ُرَماُت احلُ َراِم وَ احلَ لشَّ

ُقوْا ا  هللاَ ِقَصاٌص َفَمِن اْعتََدى َعَليُْكْم َفاْعتَُدوْا َعَليِْه بِِمثِْل َما اْعتََدى َعَليُْكْم َواتَّ

ِذيَن ُهْم هللاَ إِنَّ ا﴿، ]١٩٤: البقرة[ ﴾تَِّقنيَ املُ  َمَع هللاَ َواْعَلُمواْ َأنَّ ا َقْوا َوالَّ ِذيَن اتَّ  َمَع الَّ

ق مرشوطة برشط حتقّ  اإلهليةة ولكن هذه املعيّ  ]،١٢٨[النحل:  ﴾ِسنُونَ ُحمْ 

 منهج اهللا ورسله إيامنا وتطبيقا. ومالزمةِ  ،هملن يستحقّ  العنوان

خاصة به األزلية والرسمدية يف تدبري نظام الوجود و اهللا تعاىل سننَ وقد بّني 

 .البرشي منه يف كتابه العزيز نصاً 

، ستكربين، وهيلك ملوكا ويستخلف آخرينويضع امل«وهذه مقولة: 

الظاملني، ُمدرك اهلاربني، نكال الظاملني، رصيخ  ، ُمبريواحلمد هللا قاصم اجلبارين

ل هي األخرى ُمتثّ ، »املسترصخني، موضع حاجات الطالبني، معتمد املؤمنني

يقاته هللا تعاىل عادل يف تطباف ،لسنن اهللا تعاىل يف أرضه اً وقيمي اً مفهومي الً اختزا

                                                

) صورة جمازية يراد هبا إرادة العلو اإلهلي عىل خملوقاته، وكون املخلوقات يف مستوى ١(

 واحد.



)٤٣( 

فهو تعاىل بقدر ما يكون مع املؤمنني والصاحلني واملستضعفني يف  ،السننية

من جهة نرصهم وتأمني حياهتم وحفظهم من األعداء ومكاره  ،الوجهة اإلجيابية

يف تعاطيه مع املستكربين واجلبارين والظاملني  نفسه املقدارب سبحانه فهو، احلياة

 قرآنية رشيفة تبّني  اً عزيزي املؤمن نصوصوإليك  ،العادلة االنتقاميةبالوجهة 

ِه ُثمَّ أَْعَرَض َعنَْها ﴿ قال تعاىل: ،هذه احلقيقة احلقة َر بِآَياِت َربِّ َّن ُذكِّ َوَمْن َأْظَلُم ِمم

ا ِمَن   َغافِالً َعامَّ َيْعَمُل هللاَ َوالَ َحتَْسبَنَّ ا﴿]، ٢٢: السجدة[ ﴾ْجِرِمَني ُمنتَِقُمونَ املُ إِنَّ

ُرُهْم لِيَْوٍم َتْشَخُص فِيِه األَْبَصارُ الظَّاملُِو َوَلْو َشاء ﴿]، ٤٢: إبراهيم[ ﴾َن إِنََّام ُيَؤخِّ

ًة َواِحَدًة َوَلِكن ُيْدِخُل َمن َيَشاُء ِيف َرْمحَتِِه َوالظَّاملُِوَن َما َهلُم مِّن َوِيلٍّ هللاُا  َجلََعَلُهْم ُأمَّ

ْ َيَرْوْا ﴿]، ٨: الشورى[ ﴾َوَال َنِصريٍ  نَّاُهْم ِيف أََمل كَّ َكْم َأْهَلْكنَا ِمن َقبِْلِهم مِّن َقْرٍن مَّ

ْدَراراً َوَجَعْلنَا األَْهنَاَر َجتِْري ِمن  َامء َعَليِْهم مِّ ُكْم َوَأْرَسْلنَا السَّ ن لَّ األَْرِض َما َملْ ُنَمكِّ

تِِهْم َفَأْهَلْكنَاُهم بُِذُنوِهبِْم َوَأْنَشْأَنا ِمن َبْعِدِهْم َقْرناً   ].٦: األنعام[ ﴾آَخِرينَ  َحتْ

ة فهذه سنّ ، »ويستخلف آخرين وهيلك ملوكاً « قانون:ال يف صورة فقرةالو

ومنها ننطلق نحن املؤمنني باإلمام  ،ولن تتغري مهام طال األمد )١(تتبدل إهلية ال

 عدَل  هبسطبوواليقني بذلك،  ݠ الرشيف هة ظهوريف إيامننا بقربيّ  ¨املهدي 

 .املعمورة أرضهاهللا تعاىل يف 

نني تقرتب روحا وداللة من قانون املداولة وهذه املقولة يف مفادها الُس 

اُم ﴿ ت عليه اآلية القرآنية الرشيفة بقوله تعاىل:الذي نّص  اإلهلي، َوتِْلَك األيَّ

ِذيَن آَمنُواْ َوَيتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء َواهللاُُنَداِوُهلَا َبْنيَ النَّاِس َولِيَْعَلَم ا  الَ ُحيِبُّ هللاُ  الَّ

فها اهللا تعاىل بني الناس، بمعنى:]، ١٤٠:آل عمران[ ﴾الظَّاملِِنيَ   وتلك األيام ُيَرصِّ

                                                

َد لُِسنَِّة ا﴿) ١(  ].٢٣[الفتح:  ﴾ َتبِْديًال هللاَِوَلْن َجتِ



)٤٤( 

ما علمه اهللا يف  ملا يف ذلك من احلكمة، حتى يظهرَ ؛ أخرىمرًة وهزيمة  مرةً  اً نرص

 واهللا ،اهللا املؤمن الصادق ِمن غريه، وُيْكِرَم أقواًما منكم بالشهادة )١(األزل ليميز

 ال حيب الذين ظلموا أنفسهم.

حتميداته  ¨املهدي ويف هناية صور التحميد هللا تعاىل خيتم اإلمام 

 ،اهناوسكّ  احلمد هللا الذي من خشيته ترعد السامءُ «: ݠ بأروعها يف قوله

اهتا. احلمد هللا الذي رالبحار ومن يسبح يف غم ومتوُج  ،رهااألرض وعّام  وترجف

احلمد هللا الذي َخيلُق ومل ُخيَلق،  لوال أن هدانا اهللا. هدانا هلذا وما كنا لنهتدي

وُحييي املوتى، وهو حي ال  األحياءوَيرزُق ومل ُيرَزق، وُيطِعم وال ُيطَعم، وُيميت 

 .»قدير ءبيده اخلري وهو عىل كل يش ،يموت

فيها من املالئكة والبرش والكائنات  والبحار ومن يسكنُ  واألرضفالسامء 

   ،ح هللا تعاىل وجدانا وتكويناسبّ كلها تُ  ،األخرى

كام  ،عىل العبادة قهراً  ها جمبولةً يف طبيعة وجودية خلقِ  اً فاألمر ليس منحرص

فالسامء واألرض واجلبال وكل  ،ال ليس األمر كذلك ،ر البعضيتصوّ 

، املخلوقات الطبيعية هلا وعيها اخلاص هبا وجوديا وتقواها العملية إرادياً 

ألنه يف صورة جرب ؛ نصا بذلك يف نصوصه الرشيفةوالقرآن الكريم ّرصح 

 ،ودراية بذلك ، دونام أن يكون هلا وعياألشياء الطبيعية عىل عبادة اهللا تعاىل

؛ حتى ُيستَشهد به مثال عىل تقوى اهللا تعاىل ،ليس من الفضيلة يف يشءذلك ف

َامء َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل َهلَ ﴿ فقال تعاىل: ا َولِْألَْرِض اِْئتِيَا َطْوعاً أَْو ُثمَّ اْستََوى إَِىل السَّ

                                                

[آل عمران:  ﴾بِيَث ِمَن الطَّيِِّب اخلَ ْؤِمنَِني َعَىل َما َأْنتُْم َعَليِْه َحتَّى َيِميَز املُ  لِيََذَر هللاَُما َكاَن ا﴿) ١(

١٧٩.[ 



)٤٥( 

اهللا تعاىل يطرح خيارين أمام عبادة ]، ف١١: فصلت[ ﴾َكْرهًا َقاَلتَا َأَتيْنَا َطاِئِعنيَ 

 نظر ماذا خيتارااف، )١(ومها الطاعة الطوعية أو اإلكراهية ،له تعاىل واألرضالسامء 

ُقْرآَن الَلْو َأنَزْلنَا َهَذا ﴿ قال تعاىل:و ،﴾َقاَلتَا َأَتيْنَا َطاِئِعنيَ ﴿ - واألرضالسامء - 

ْن َخْشيَِة ا عًا مِّ تََصدِّ َرَأْيتَُه َخاِشعًا مُّ ُهبَا لِلنَّاِس األَ  َوتِْلَك هللاِ َعَىل َجبٍَل لَّ ْمثَاُل َنْرضِ

ُرونَ  أنزلنا هذا القرآن عىل جبل من  ولو بمعنى:]، ٢١: احلرش[ ﴾َلَعلَُّهْم َيتََفكَّ

ته عىل قوته وشدة صالبته  يه ِمن وعدٍ اجلبال، ففهم ما ف ووعيد، ألبَرصْ

وتلك األمثال نرضهبا،  وضخامته، خاضًعا ذليال متشقًقا من خشية اهللا تعاىل.

عىل  ويف اآلية حّث هم يتفكرون يف قدرة اهللا وعظمته، ؛ لعلحها للناسونوّض 

 م معانيه، والعمل به.ر القرآن، وتفهّ تدبّ 

 

 

                                                

ِيب َمَعُه َوالطَّْريَ ﴿) قد ُتفهم من اآلية: ١( ]، ١٠[سبأ:  ﴾َوَلَقْد آَتيْنَا َداُووَد ِمنَّا َفْضًال َيا ِجبَاُل َأوِّ

 بها باختيار منها.فلم يكن تأوي



)٤٦( 

 :القسم الثامن

عبدك ورسولك، وأمينك وصفيك وحبيبك،  عىل حممدٍ  هم صّل للا«

وأحسن وأمجل،  غ رساالتك، أفضَل ك من خلقك، وحافظ رسك، ومبلّ وخريتِ 

يت وباركت ما صلّ  نمى، وأطيب وأطهر وأسنى، وأكثرأوأكمل وأزكى و

ك وصفوتِ  ،وأنبيائك ورسلك من عبادك مت عىل أحدٍ نت وسلّ وحتنّ  ،توترّمح 

وويص  ،املؤمنني أمريِ  عىل عٍيل  اللهم صّل  خلقك. الكرامة عليك من وأهلِ 

ك وحجتك عىل خلقك وآيتِ  ،ك ووليك وأخي رسولكعبدِ  ،العاملني رسول رّب 

نساء  الزهراء سيدةِ  يقة الطاهرة فاطمةَ عىل الصّد  الكربى والنبأ العظيم، وصّل 

واحلسني سيدي شباب  احلسنِ  ،مامي اهلدىإعىل سبطي الرمحة و وصّل  العاملني،

بن  وحممد بن عيل، وجعفرِ  ،احلسني ، عيل بنِ عىل أئمة املسلمني أهل اجلنة، وصّل 

، وحممد بن عيل، وعيل بن حممد، ، وعيل بن موسىحممد، وموسى بن جعفر

ك يف وأمنائِ  ،ك عىل عبادكاهلادي املهدي، حججِ  واحلسن بن عيل، واخللِف 

 .»كثرية دائمة صالةً  ،بالدك

له  أسسحٌق  ،ݜ وآله املعصومني ݕ دإّن الصالة عىل النبي حمم

إّن اهللا ومالئكته ُيصلون عىل ﴿ :قوله تعاىليف  ،القرآن الكريم يف نص رشيف

ومعنى ]، ٥٦ :األحزاب[ ﴾أهيا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليام النبي يا

كام يصنع  ،ݕ هذكرِ  هو الدعاء له وتعظيمه حاَل  ݕ الصالة عىل النبي حممد

 ݕ مذ خلق اهللا تعاىل حممداً  ،و ومالئكته وجوديا وبصورة مستمرةاهللا تعاىل ه

هو أّن الصالة من اهللا  عليه،وهنا أمٌر مهم جيب التنبه  ،هوإىل ما يعلم اهللا ختامَ 

من  وهذا فعٌل ، ݕ ومن املالئكة بمعنى التزكية له ،عىل النبي هي بمعنى الرمحة



)٤٧( 

 اهللا تعاىل للحكاية عن هذهوالدليل عىل ذلك استعامل  يدوم، اهللا ومالئكته

 وهو فعل مستمر احلدث والتجدد ال )ونيصلّ ( الفعل املضارع احلقيقة صيغةَ 

  .ينقطع

 أنه سأل اإلمامَ  ،عن أبيه ،وقد ورد يف الروايات الصحيحة عن أيب محزة

: ݠ فقال ،﴾وسلموا تسليام﴿ عن معنى التسليم يف قوله تعاىل ݠ الصادق

 قال فقلُت فكيف نصيل عىل حممد وآله؟ :قال. عنهيعني التسليم له فيام ورد 

عىل  ،ورسله ومجيع خلقه وأنبيائهاهللا وصلوات مالئكته  صلواُت «تقولون  :ݠ

قال: فقلُت فام ثواب  .»حممد وآل حممد والسالم عليه وعليهم ورمحة اهللا وبركاته

كهيئة  من الذنوب واهللاِ  اخلروُج  :ݠ قال  عىل النبي وآله هبذه الصالة؟من صّىل 

ُهَو الَِّذي ُيَصيلِّ ﴿: بعد ذلك قوله تعاىل ݠ وقرأ اإلمام الصادقأمه، يوم ولدته 

 ﴾ْؤِمنَِني َرِحيًام املُ َعَليُْكْم َوَمَالِئَكتُُه لِيُْخِرَجُكْم ِمَن الظُُّلَامِت إَِىل النُّوِر َوَكاَن بِ 

 ،ن السامءع اهللا تعاىل به حمجوٌب  ُيدعى كل دعاءٍ «: ݠ وقال]، ٤٣[األحزاب: 

بقدر ما  ،اللهم صِل عىل حممد وآل حممد، )١(»حتى ُيصىل عىل حممد وآل حممد

 .أنَت ومالئكتَك ُتصيل عليه يا اهللا

 ،ݕ أّن النبي حممد« :اهليثمي بن حجر) الوقد جاء يف كتاب (الصواعق

تقولون  :ݕ قال فقالوا وما الصالة البرتاء؟. البرتاء وا عّيل الصالةَ التصلّ  قال:

عىل حممد وآل  اللهم صّل « :بل قولوا ،سكونومتُ ، »عىل حممد اللهم صّل «

 .)٢(»حممد

                                                

 .٢٢٨ -٢٢٧: ٥) رشح أصول الكايف: املازندراين: ١(

 .٨٧) الصواعق املحرقة: ابن حجر اهليثمي: ٢(



)٤٨( 

والطاعة والتسليم  االنقياد وجوُب هو  ﴾ويسلموا تسليام﴿ ّن معنىإو

ز والذي ُيعزّ عينه، منهاج اهللا تعاىل الذي هو  ،ݕ ملنهاج الرسول األكرم حممد

منهج إىل العلمي والعميل  االنقياد القرآن الكريم حقيقةَ  هذا الرأي تأكيدُ 

َفَال َوَربَِّك َال ُيْؤِمنُوَن َحتَّى ﴿ :يف قوله تعاىل، نه الرشيفةنوس ݕ الرسول

َّا َقَضيَْت َوُيَسلُِّموا  ُموَك فِيَام َشَجَر َبيْنَُهْم ُثمَّ َال َجيُِدوا ِيف َأْنُفِسِهْم َحَرًجا ِمم ُحيَكِّ

إذ أّن القرآن  ،مر الرتبوي والتعليمي جلياً ضح األوهنا يتّ ]، ٦٥[النساء:  ﴾َتْسِليًام 

منهج إىل باعه وتسليمه مدى إتّ  ،يف إيامنية الفرد املسلم الكريم جعل املعيار

وعدم  ،يف كل وقتوتداخلها يف زمحة املناهج الرتبوية وقضائه  ݕ الرسول

سبيل النجاح يتحقق إذ هبا ؛ يف األخذ منها االستنكافالتقاطع معها وعدم 

 والفوز.

يف تنمية  ،تربويا وتعليميا من هذه القيم القرآنية اإلفادةمكن من املو

نقطة مهمة جدا جيب  نلحظ وهنا ،سلوكيا ونفسيا وفكرياوتربيتهم األفراد 

املعصومني ومنهم  ألئمةَ ا ¨املهدي هي أّن ذكر اإلمام  ،إليها االلتفات

عىل  ة والكاملةاحلقّ  بالصالة والدعاء يف صورة الصالة ݠ يقة الزهراءالصدّ 

قداستهم ومدى  ، وبيانݜ حقيقة املعصومني ݠ منه تأكيد ݕ النبي حممد

فضال عن أّن ذكرهم ، وأهنم معصومون قطعاً  ،للتقدير والتعظيم استحقاقهم

وهذا يعني أهنم ، والوقت يف كل زمان ومكان اإلنساناملتسلسل يعني أهنم أئمة 

 .فردا فردا ݕ عليهم نّص  مثلام ،بحق ومرشوعية ݕ خلفاء النبي حممد



)٤٩( 

يف إمامة  )١(يف رصاحتها وداللتها القطعية ومن النصوص الصحيحة أيضا

هللا ابن عبد  ما رواه الصحايب اجلليل الثقة (جابر ،ݜ األئمة املعصومني

ِذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا ا﴿: ملّا قال تعاىل: قال، )األنصاري َا الَّ ُسوَل هللاَ َيا َأهيُّ   َوَأطِيُعوا الرَّ

ٍء َفُردُّوُه إَِىل ااألَ َوُأوِيل  ُسوِل إِْن ُكنْتُْم ُتْؤِمنُوَن هللاِْمِر ِمنُْكْم َفإِْن َتنَاَزْعتُْم ِيف َيشْ  َوالرَّ

ُقلُت: يا رسول ]، ٥٩[النساء:  ﴾ِخِر َذلَِك َخْريٌ َوَأْحَسُن َتأِْويًال اآليَْوِم ال وَ هللاِبِا

هللا افَمْن أولوا األمر الذين أمرنا ، ناكوعرفناك فأطع ،هللا فأطعناهاعرفنا  ،ݕ هللا

ويف نسخة أئمة - وأولياء األمر بعدي ،هم خلفائي يا جابر«: ݕ بطاعتهم؟ قال

ّم ، ثولده ݠ ّم من بعده احلسن، ثݠ أوهلم أخي عيل - املسلمني من بعدي

فإذا  ،وستدركه يا جابر ،ّم حممد بن عيل، ثݠ ّم عيل بن احلسني، ثݠ احلسني

ّم عيل ث ،ّم موسى بن جعفر، ثݠ ّم جعفر بن حممد، ثه مني السالمئأدركته فأقر

                                                

، ما يف تراث أهل ݜ ) من أهم املحّفزات إىل البحث عن حقيقة معرفة أئمة أهل البيت١(

، قال سمعت عن جابر بن سمرة «السنة، فالعلامء قد ارتبكوا يف معرفة مصداق هذا العدد: 

يقول يف حجة الوداع: إن هذا الدين لن يزال ظاهرا عىل من ناواه، ال يرضه  ݕ رسول اهللا

خمالف وال مفارق، حتى يميض من أمتي اثنا عرش خليفة. قال: ثم تكلم بيشء مل أفهمه، 

عن عبد امللك، سمعت «. ٨٧: ٥، مسند أمحد: »فقلت أليب: ما قال؟ قال: كلهم من قريش

، يقول: يكون اثنا عرش أمريًا... فقال كلمًة مل ݕ مرة، قال: سمعت النبيجابر بن س

صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب  »أسمعها، فقال أيب: أنه قال: كلهم من قريش

م/ مؤسسة املختار/ ٢٠١٠ -هـ٢/١٤٣١. الطبعة٩٩٣: ٧٢٢٢االستخالف، رقم احلديث

اس تبع لقريش واخلالفة يف قريش، رقم القاهرة. ويف صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب الن

 م/ مؤسسة املختار/ القاهرة. ٢٠١٠ -هـ٢/١٤٣١. الطبعة٧٩١: ١٨٢١احلديث



)٥٠( 

مَّ ، ثݠ ّم احلسن بن عيل، ثّم عيل بن حممد، ثبن عيل ّم حممدث ،بن موسى الرضا

 .)١(»حممد بن احلسن يمأل األرض قسطا وعدال كام ُمِلئَت ظلام وجورا

                                                

) كفاية األثر يف النص عىل األئمة اإلثني عرش: الشيخ عيل بن حممد بن عيل اخلزار الرازي، ١(

 .٥٤والذي يروي عن الشيخ الصدوق: 



)٥١( 

 :القسم التاسع

ه وحفّ ، والعدل املُنتَظَرالقائم املؤّمل  أمركاللُهّم وصِل عىل ويل «

 .»ده بروح القدس يا رب العاملنيبمالئكتك املقربني وأيّ 

نحن املؤمنني املُنتَظرين ظهور إمامنا - إّن هذا النص الرشيف يضُع أمامنا 

د ومن خالل تطبيقها تتحدّ  ،وتكاليف رشعية وأخالقية وظائَف  - ¨املهدي 

الغيبة الكربى  نعيش حمنةَ  أننا خاصةبو ،هويتنا الفعلية واإليامنية يف هذه احلياة

 .عجل اهللا فرجه الرشيف إلمامنا املهدي

 كثريٌ الذي جيهل  )١(ذلك السالح الرباين اخلفي ،الدعاءُ  وأبرز وظيفة هنا

فالدعاء خيار مرشوع ومعقول ينبغي لنا اللجوء إليه يف املحن ؛ ه ومعطياتهقيمتَ 

ُقْل َما َيْعبَأُ بُِكْم َريبِّ َلْوَال ﴿، وصاً خص ¨املهدي والشدائد ويف حمنة غيبة إمامنا 

 ].٧٧[الفرقان:  ﴾ُدَعاُؤُكمْ 

بل خالف  ،حسبوسيلة املُستضعفني أحٌد أّن الدعاء ّن ريتصوّ  وال 

ويف أي حال كان هو يف  ،أو من عوام الناس اً إمام أو ذلك، فاإلنسان أيًا كان نبياً 

مفتوح بني السامء  سبيلالذي هو  ،لدعاءإىل افالكل ُحمتاج  ،الرخاء أو الشدة

 .ومن خالله تتنزل اإلمدادات الغيبية ملُستحقيها ،واألرض

يف ومردوداته فالقرآن الكريم رضب لنا أمثال رائعة يف معطيات الدعاء  

التي غالبا ما يكون فيها املؤمنون ُحماَرصين بضغوطات  ،أحلك الظروف

 قال تعاىل:، وتنكشف الغموم فعند الدعاء تنفرج اهلموم ،الطواغيت والظلمة

                                                

ولكنه بام بني العبد وربه مبارشة، فهو سلوك رباين ) األصل يف الدعاء أنه سالح املؤمن، ١(

 عبودي، وهو خفي بقرينة جهل كثريين ألثره، أو هو املناجاة رسًا.



)٥٢( 

َنا ﴿ نَا َأْفِرْغ َعَليْنَا َصْرباً َوَثبِّْت أَْقَداَمنَا َوانُرصْ َوملََّا َبَرُزواْ ِجلَاُلوَت َوُجنُوِدِه َقاُلوْا َربَّ

 (أي طالوت وأتباعه) ا ظهرواوملّ ]، أي: ٢٥٠:البقرة[ ﴾َكافِِرينَ الَقْوِم الَعَىل 

فزعوا إىل اهللا بالدعاء والرضاعة ، العني أَي جلالوت وجنوده، ورأوا اخلطر ر

يف  ت أقدامنا، واجعلها راسخةً ، وثبّ بنا أنزل عىل قلوبنا صًربا عظيامً قائلني: ر

ِمن هول احلرب، وانرصنا بعونك وتأييدك عىل القوم  قتال العدو، ال تفرّ 

 ، إذ قالفوريا بالنرص والغلبة لطالوت وجنوده اإلهلي ، فكان الردّ الكافرين

ْكَمَة َوَعلََّمُه احلِ ْلَك وَ املُ  هللاُ  َوَقتََل َداُووُد َجاُلوَت َوآَتاُه اهللاَِفَهَزُموُهم بِإِْذِن ا﴿تعاىل: 

َّا َيَشاُء َوَلْوالَ َدْفُع ا َفَسَدِت األَْرُض َوَلـِكنَّ اهللاِِمم  ُذو هللاَ النَّاَس َبْعَضُهْم بِبَْعٍض لَّ

 فهزموهم بإذن اهللا، وقتل داود بمعنى:]، ٢٥١: البقرة[ ﴾َعاملَِنيَ الَفْضٍل َعَىل 

بعد ذلك امللك والنبوة يف بني  داودَ  وأعطى اهللا  جالوَت قائَد اجلبابرة، ݠ

وهم -ولوال أن يدفع اهللا ببعض الناس ، إرسائيل، وَعلَّمه مما يشاء من العلوم

لفسدت  بعًضا وهم أهل املعصية والرشك به، - أهل الطاعة له واإليامن به

ولكن اهللا ذو فضل عىل  ن الطغيان وأهل املعايص،األرض بغلبة الكفر، ومتكّ 

 املخلوقني مجيًعا.

 سبيلوأدركنا أنه  ،إذا عرفنا قيمة الدعاء ومردوداته الربانية الفورية ًا،إذ

مرادات عىل فام علينا إالّ تعبئة الدعاء بالعمل  ،مفتوح بني اهللا وعباده الصاحلني

فالدعاء واجتامعيا؛ عقديا ورشعيا وأخالقيا  ݜ واملعصومنياهللا تعاىل ورسوله 

 ، بلأي ليس عالقة مغلقة بني العبد وربه فقط ،حسب اً وجداني أسلوباً ليس 

الدعاء وسيلة إعالم وتثاقف وتناقل للمعارف الربانية واإلسالمية بني املؤمنني 

لبث  اً الدعاء خيار ݜ أئمتنا املعصومون استعملفكثريا ما  ،وعامة الناس



)٥٣( 

وما الصحيفة السجادية  ،الظروف أحلكعلومهم ومنهجهم بني الناس يف 

 وكذلك من كان من األئمة ،إال شاهٌد عىل ذلك ݠ لإلمام عيل بن احلسني

فامللحوظ يف حركتهم  ،ݟ واحلسن واحلسني ،ݠ عيل ه اإلمامُ من قبلِ  ݜ

 لتوعية األمة وإرشادها حياتيا.وتوظيفه الدعاء  استخدامُ 

فليس األمر  ،الدعاء حيتاج إىل العمل وفهم اجلوهر واملفادفإن  ،طبعا 

وإنام املطلوب الوقوف عىل  ،ظ هبا معناهامنحرصا برتديد ألفاظ قد جيهل املتلفّ 

 الداعي بال عمل كالرامي بال«: ݠ ولذا قال اإلمام الصادق؛ املعنى واملراد

دي لرضورة الدعاء وترميٌز وجو ،وهذا النص فيه تقريب حيس للناس، )١(»وتر

أو  ،القوس ووتره يف احلرب أو الدفاع إىلإذا أنه عادة ما تكون احلاجة  ،حياتيا

، بوجود قوة يمكن اللجوء إليها يف أي حلظة لآلخرين اً إشعار ،حتى يف السلم

فام  ،كالرامي بال وتر يف قوسه ،فالداعي بال عمل وتطبيق ووعي ملا يدعو به

، أنه ُحيّرك مقبض القوس دونام أن يضع فيه وتراً  بمعنى ،ينفعه ذلك ميدانيا

ال  من ثمو ،وهكذا حالنا فغالبا ما ندعو من دون عمل وفعل ملموس واقعاً 

 للدعاء. استجابةتكون هناك 

وبحسب ما  ،¨املهدي إمامنا باخلاص  يف دعائنا الدعاءُ  انطالقةوأول 

نحن بصدد بيانه  الذي ،أعاله خاصة النُص بو االفتتاحجاء يف صياغية دعاء 

 .فيجب أن ندرك ما ندعو بهبه، وتوضيح مطال

القائم املؤمل والعدل  أمركاللُهّم وصِل عىل ويل « :خصوصا ويف قولنا

 .»ه بمالئكتك املقربني وأيده بروح القدس يا رب العاملنيوحفّ ، املنتظر

                                                

 .١١٧٥: ٤. واحلديث يف هنج البالغة: ١٤٥: ٧) وسائل الشيعة: احلر العاميل: ١(



)٥٤( 

فيه من النسبة  وما ،اهللا تعاىل إىلونسبته  )ويل األمر(مصطلح  نلحظ

. اهللا تعاىل يف أرضه بكونه ويل أمر ،¨املهدي مية والترشيفية لإلمام القي

 املعصوم ُيساوق مفهوميا اإلمامَ  )١(مصطلح قرآين أصيل )ويل األمر(مصطلح ف

 ،للمؤمنني اإلهليلذا فالقرآن الكريم بّث وعيه ومراده هبذا املنصب  ،ݠ

َيا ﴿ فقال تعاىل:، تعاىل وبجعٍل من اهللا ،مهوطلب منهم الطاعة العملية ملِن يتسنّ 

ِذيَن آَمنُواْ َأطِيُعواْ ا َا الَّ ُسوَل َوُأْوِيل األَْمِر ِمنُكْم َفإِن َتنَاَزْعتُْم ِيف هللاَ َأهيُّ  َوَأطِيُعواْ الرَّ

ٍء َفُردُّوُه إَِىل ا ُسوِل إِن ُكنتُْم ُتْؤِمنُوَن بِاهللاِ َيشْ يَْوِم اآلِخِر َذلَِك َخْريٌ ال وَ هللاِ  َوالرَّ

َن األَْمِن ﴿ وقال تعاىل أيضا:]، ٥٩: النساء[ ﴾ْحَسُن َتأِْويالً َوأَ  َوإَِذا َجاءُهْم َأْمٌر مِّ

ِذيَن اخلَ َأِو  ُسوِل َوإَِىل أُْوِيل األَْمِر ِمنُْهْم َلَعِلَمُه الَّ ْوِف َأَذاُعواْ بِِه َوَلْو َردُّوُه إَِىل الرَّ

بَْعتُ  هللاِ َيْستَنبُِطوَنُه ِمنُْهْم َوَلْوالَ َفْضُل ا يْطَاَن إِالَّ َقِليالً َعَليُْكْم َوَرْمحَتُُه الَتَّ  ﴾ُم الشَّ

اإليامن يف قلوهبم أْمٌر  وإذا جاء هؤالء الذين مل يستقرّ  بمعنى:]، ٨٣: النساء[

أو باخلوف  باألمن الذي يعود خريه عىل اإلسالم واملسلمني، ، متعلقجيب كتامنه

ولو ردَّ  ،فشوه وأذاعوا به يف الناسالذي يلقي يف قلوهبم عدم االطمئنان، أ

حقيقة  لعرفوا ݜ األئمة املعصومني وإىل ݕ هؤالء ما جاءهم إىل رسول اهللا

َل اهللا عليكم ورمحكم ولوال أْن تف، معناه وبتنصيب إمام  ݕ ببعث الرسول-ضَّ

 الشيطان ووساوسه إال قليال منكم. التبعتم - وقت لكل زمان وإنسان

                                                

جاءت باجلمع، ) جيدر التنبيه عىل أن صيغة (ويل األمر) مل ترد هبذه الصورة يف القرآن، بل ١(

 وجاءت كلمتا (ويل) و(األمر) منفردتان.



)٥٥( 

القرآن الكريم يف  استعملها ،)١(نية مهمة جداً وهنا مالحظة ونكتة بيا

فضمري  ﴾َوُأْوِيل األَْمِر ِمنُكمْ ﴿ يف النص األول صيغةَ  إيرادهوهي  ،النصني أعاله

 ،مبسوطي اليد يف ميدان العلم والرشيعة واملجتمعإىل احلارضين ويرمز  )منكم(

 يفة.وختم النبوة الرش ݕ بعد شهادة النبي حممد ݜ من األئمة املعصومني

ترمز إىل رضورة  ،يف النص الثاين ﴾َوإَِىل أُْوِيل األَْمِر ِمنُْهمْ ﴿ وصيغة

بمعنى أّن طاعة ويل األمر املعصوم ، وإن كان غائبا ميدانيا ويل األمر إىلالرجوع 

ومن هنا تكون ، كان حارضا أم غائباً أوالرجوع إليه واجبة رشعا وعقال سواء 

واجبة رشعا  لذي هو ويل أمر اهللا طاعةً ا ،ݠ الغائب طاعة اإلمام املهدي

مل تأِت جزافا  ¨املهدي بإمامة اإلمام  فاالعتقاد ،بنص القرآن الكريم وعقال

ُمؤسس لقانون اإلمامة املفتوحة ربانيا بعد ختم النبوة  ،من دون دليٍل قرآين قويم

تعاىل طرح مفهوم اإلمام وحدده بصورة واضحة يف كثري من  فاهللا ،املحمدية

ِذيَن اْستُْضِعُفوا ﴿ فمثال قال تعاىل: ،وصه الرشيفة قرآنيانص َوُنِريُد َأن نَُّمنَّ َعَىل الَّ

ًة َوَنْجَعَلُهُم األَ ِيف  َوَجَعْلنَاُهْم ﴿]، ٥[القصص:  ﴾َواِرثِنيَ الْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمَّ

ًة َهيُْدوَن بَِأْمِرَنا َوأَْوَحيْنَا إَِليِْهْم فِْعَل  َكاِة َوَكاُنوا ْريَ اخلَ َأِئمَّ َالِة َوإِيتَاء الزَّ اِت َوإَِقاَم الصَّ

وا َوَكاُنوا ﴿]، ٧٣: األنبياء[ ﴾َلنَا َعابِِدينَ  ًة َهيُْدوَن بَِأْمِرَنا ملََّا َصَربُ َوَجَعْلنَا ِمنُْهْم َأِئمَّ

                                                

، فاآليتان جاءتا باعتبار قرينة ورود ݠ ) كال املقطعني يدّالن عىل تعيني اإلمام املعصوم١(

، من حيث احتاد نتيجة الرجوع، فال ݕ (أولو األمر) يف طول الرجوع إىل اهللا تعاىل، والنبي

لرجوع إىل أويل األمر، وإال كان الدين أمرًا ال ، عن اݕ يصح اختالف الرجوع إىل الرسول

ثوابت فيه، فمن غري املعقول اختالف معطيات القرآن والسنة وحديث املعصوم يف إدارة 

 شؤون احلياة للمسلمني.



)٥٦( 

تكون وجعله نصب اإلمام  حقيقةَ أن  ]، فنلحظ٢٤: السجدة[ ﴾بِآَياتِنَا ُيوِقنُونَ 

 .ݕ طريق النبيبها ويتم تبليغها ملستحقّ  ،بيد اهللا تعاىل ُمنحرصة

َوَجَعْلنَاُهْم ﴿جعل اإلمام بيد اهللا تعاىل حرصا:  ر مصطلحتكرّ ذلك ب

ةً  ةً ﴿، ﴾َأِئمَّ ةً ﴿، ﴾َوَنْجَعَلُهْم َأِئمَّ بحيث يصُل احلال إىل أن ، ﴾َوَجَعْلنَا ِمنُْهْم َأِئمَّ

والذي كان من  ،وم الناس لرّب العاملنيُيدعى كل فرٍد إنساين بإمام وقته يوم يق

قال تعاىل بشأن ، اإليامن به وطاعته والعقيل عىل ذلك اإلنسانالواجب الرشعي 

َيْوَم َنْدُعو ُكلَّ ُأَناٍس بِإَِماِمِهْم َفَمْن أُوِيتَ ِكتَاَبُه بِيَِمينِِه َفأُْوَلـِئَك َيْقَرُؤوَن ﴿ ذلك:

يوم  ݕ ذّكر أهيا الرسول بمعنى:]، ٧١: اإلرساء[ ﴾الً ْم َوالَ ُيظَْلُموَن َفتِيِكتَاَهبُ 

مجاعة من الناس مع إمامهم الذي  كّل  البعث مبًرشا وخموًفا، حني يدعو اهللا 

أعامله بيمينه،  فمن كان منهم صاحلًا وُأعطي كتاَب  كانوا يقتدون به يف الدنيا،

ثواب  فهؤالء يقرؤون كتاب حسناهتم فرحني مستبرشين، وال ُينَْقصون من

وعن أيب ، قِّ النواةكان مقداَر اخليط الذي يكون يف شأعامهلم الصاحلة شيئًا، وإن 

قال  ﴾َيْوَم َنْدُعو ُكلَّ ُأَناٍس بِإَِماِمِهمْ ﴿ ا نزلت هذه اآليةملّ «قال:  ،ݠ جعفر الباقر

 قال: فقال رسول اهللا ألسَت إمام الناس كلهم أمجعني؟ ،املسلمون: يا رسول اهللا

ولكن سيكون من بعدي أئمة عىل الناس  ،سول اهللا إىل الناس أمجعني: أنا رݕ

ويظلمهم أئمة الكفر  بون،من اهللا من أهل بيتي، يقومون يف الناس فيَُكذّ 

قهم فهو مني ومعي والضالل وأشياعهم، فمن واالهم واتبعهم وصدّ 

 .)١(»يءهبم فليس مني وال معي وأنا منه برن ظلمهم وكذّ وسيلقاين، أال ومَ 

                                                

 .٢١٥: ١) الكايف: الكليني: ١(



)٥٧( 

 هو أحد أئمة أهل بيت الرسول األكرم حممد ¨املهدي ويقنياً أّن اإلمام 

وغدا  ،وهو إمام وقتنا ،تطهريا ، الذي أذهب اهللا عنه الرجس وطهرهݕ

 ذلك إيامنيا.إىل  االلتفاتفلذا جيب  ،سنُدعى به قطعاً 

دة لكل فرد التي هي وظائف عقدية ُحمدّ  آنفًا،إّن فقرات نص الدعاء 

ما وهو ب كل واحدة منها بسطًا يف البحث والتنظري املعريف تتطلّ  ،مؤمن ومسلم

 خمتزلِني عىل الفقرات املهمة جدًا، منها: ولكن سنقف  ،يطول به الكالم

يف  ¨املهدي فهذه فقرة تنص عىل توصيف اإلمام ، »والعدل املُنتَظَر«

البالغة ومعلوم عند أهل ، بحقيقة العدل وماهيته تطبيقياً  ،حال ظهوره الرشيف

هلو أبلغ وأعمق  ،(العدل) أّن توصيف الذات البرشية بصيغة املصدر والبيان

وهذا التوصيف يأيت عن ، (عادل) من توصيفه بصيغة اسم الفاعل داللة ومفاد

الذي سيمأل  ¨املهدي وهو اإلمام  ،واقعي وتأهيل ذايت للموصوف استحقاق

(العدل) فيها من  صيغة املصدرف ،مثلام ُمِلئَت ظلام وجورا ،األرض قسطا وعدال

؛ (عادل) ما ال تتوفر عليه صيغة اسم الفاعل اإلهلييف تطبيق العدل  )١(طالقيةإلا

وهذا التوصيف )، العدل املُنتَظرـ (ب ¨املهدي ومن هنا حتّدد وصف اإلمام 

 :معنيني مها إىل يشري

 .املوصوف بالعدل ¨املهدي نتظار شخص اإلمام ا -١

 ¨املهدي عىل يد اإلمام وحتققه  اإلهلييق العدل تطب نتظاراأو  -٢

  .حقيقة واحدة إىل كال املعنيني يرجع روحا ومعنًى ف ، بالطبع،حياتيا

                                                

) حيمل مصدر الكلمة كل جوانب املفهوم املجرد وحيثياته، فهو أصل لكل االشتقاقات، ١(

 ن ثم فمنه ُتستمد املباين واملعاين الزائدة.وم



)٥٨( 

 ،»ده بروح القدس يا رب العاملنيوأيّ  ،وُحّفه بمالئكتك املقربني« وفقرة:

يغفل عنها املؤمن يف حال تعاطيه وجدانيا  ينبغي أن ال ،بصورة الدعاء وظيفةٌ 

مانع عقال ورشعا من أن يؤّيد اهللا تعاىل ويل  وال ،¨املهدي نيا مع اإلمام وإيام

 .باملالئكة املقربني وبروح القدس ¨املهدي أمره 

 ¨املهدي نا إمامَ  - أي ُحييط وجودا-  فطلبنا من اهللا تعاىل بأن حيّف  

ومعقول عىل حياة اإلمام  مرشوعٌ  تأمنيٌ  ،بمالئكته املقربني وبروح القدس

 ،االقرآن الكريم ضمن لنا ذلك تأسيسا وتطبيقف، املحفوفة باملخاطر ¨ي املهد

قال تعاىل ، فيف حياته الرشيفة ݕ ام حصل مع شخص الرسول األكرم حممدمثل

 هللاَ  َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَام َوإِن َتَظاَهَرا َعَليِْه َفإِنَّ اهللاِ إِن َتتُوَبا إَِىل ا﴿ بخصوص ذلك:

يُل َوَصالُِح ُهَو َمْوَالُه َوجِ  ]، ٤: التحريم[ ﴾َالِئَكُة َبْعَد َذلَِك َظِهريٌ املَ ْؤِمنَِني وَ املُ ْربِ

وصالح  ،ݠ ونارصه، وجربيل )ݜ حممد وآله وليه (ويل فإن اهللا هو بمعنى:

له  أعوانٌ  ،واملالئكة بعد نرصة اهللا ،)ݠ (اإلمام عيل بن أيب طالب املؤمنني

  ونرصاء عىل َمن يؤذيه ويعاديه.

وَن َمْن َحادَّ ااآليَْوِم ال وَ هللاِ َال َجتُِد َقْوماً ُيْؤِمنُوَن بِا﴿ال تعاىل: وق  هللاَ ِخِر ُيَوادُّ

َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباءُهْم أَْو َأْبنَاءُهْم أَْو إِْخَواَهنُْم َأْو َعِشَريَهتُْم ُأْوَلئَِك َكتََب ِيف 

َدُهم بُِروٍح اإلِ ُقُلوِهبُِم  تَِها  يَامَن َوَأيَّ نُْه َوُيْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َجتِْري ِمن َحتْ ْهنَاُر األَ مِّ

 ُهُم هللاِ  َأَال إِنَّ ِحْزَب اهللاِ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه أُْوَلِئَك ِحْزُب اهللاُ َخالِِديَن فِيَها َرِيضَ ا

يْنَ الَوَلَقْد آَتيْنَا ُموَسى ﴿ ]،٢٢: املجادلة[ ﴾ْفِلُحونَ املُ  ُسِل ِكتَاَب َوَقفَّ ا ِمن َبْعِدِه بِالرُّ

ْدَناُه بُِروِح الَوآَتيْنَا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم  ُقُدِس َأَفُكلََّام َجاءُكْم َرُسوٌل بَِام الَ البَيِّنَاِت َوَأيَّ

ْبتُْم َوَفِريقًا َتْقتُُلونَ  ُتْم َفَفِريقًا َكذَّ  ].٨٧: البقرة[ ﴾َهتَْوى َأنُفُسُكُم اْستَْكَربْ



)٥٩( 

 



)٦٠( 

 :القسم العارش

 استخلفه يف األرض كام، بدينك والقائمَ  ،اللهم اجعله الداعي إىل كتابك«

 ،ن له دينه ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمناً مكّ  استخلفت الذين من قبله،

عزز به، وانرصه وانترص به، وانرصه أو أعّزهاللهم  يعبدك ال يرشك بك شيئا.

من احلق  ءحتى ال يستخفي بيش ك وسنة نبيك،ر به دينَ نرصا عزيزا، اللهم أظهِ 

 اإلسالمهبا  كريمة، تعزّ  إليك يف دولةٍ  إّنا نرغُب  اللهم أحد من اخللق. خمافةَ 

إىل  وجتعلنا فيها من الدعاة إىل طاعتك والقادةِ  هبا النفاق وأهله، ، وتذّل هوأهلَ 

 .»سبيلك، وترزقنا هبا كرامة الدنيا واآلخرة

ُأوِكَلت إليه َمهمة الدعوة إىل  ،¨املهدي مام أّن اإل دّياً ن املعلوم َعقإّن م 

اهللا تعاىل يف أرضه  خالفةوالقيام بالدين واقعيا و ،الكريم كتاب اهللا اخلالد القرآنِ 

ه وظفرِ  ،ݠ الرشيف هظهوروهذه املهمة الكبرية تتحقق بعد  ،رشعًة ومنهاجا

فضل واألحسن األ إىلل حال البرشية حينها يتبدّ  ،ميدانيا بزمام األمور والتدبري

 ،توحيد هللا تعاىل إىلوالرشك والكفر  ،أمن إىليتحول اخلوف  إذ ،وجودا ونظاماً 

عرفتها البرشية  ة نبٍي سنّ  ويلمس الكل أفضَل  ،ديناً للناس كافة اإلسالمويصبح 

والعقالنية  واالعتدالالوسطية والعدل  سنةِ  ،ݜ وهي سنّة حممد وآله

ظهور العدل واحلق كليا دونام  إىلألمر يصل ا ، حتىواألخالقية واإلنسانية

من احلق  ءحتى ال يستخفي بيش« جوهر هو وهذا، خللقاختوٍف من أحٍد من 

 .»أحد من اخللق خمافةَ 

ية لقيام الدولة ، هي البنية التحتوهذه املُرَتكزات الوجودية والقيمية 

أما  ،ىليف املستقبل إن شاء اهللا تعا ¨املهدي يف عهد ظهور اإلمام  ،الكريمة



)٦١( 

يف أرضه املعمورة ومنهاجه ية فهي رسيان التطبيق الفعيل لرشعة اهللا الفوق البنى

وهذا يعني أّن هناك مرحلة ستصل  ،بني بني البرش قاطبةوامتداد ذلك التطبيق 

 االقتناعهي مرحلة  ،¨املهدي الظهور الرشيف لإلمام  عندإليها البرشية 

وحقانيته رشوعية اإلسالم العزيز بم واألخالقيالذايت والعلمي والديني 

ال  ݜ املعصومني األصيل إسالمِ  املحمدّي  يف اإلسالمبصورته املستقيمة 

نفوذه القيمي  يمكن لديٍن ما من أن يبسطَ  أنه ال إذ ه واملقلوب.اإلسالم املشوّ 

وهذا هو معنى النص الرشيف  ،مل يقتنع الناس به ذاتياً  ما ،والعقدي والترشيعي

ْشُد ِمَن  الَ ﴿: قرآنيا َ الرُّ بَنيَّ يِن َقد تَّ َغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمن الإِْكَراَه ِيف الدِّ

: البقرة[ ﴾ َسِميٌع َعِليمٌ هللاُ ُوْثَقَى الَ انِفَصاَم َهلَا َواالُعْرَوِة ال َفَقِد اْستَْمَسَك بِ هللاِبِا

 ملن ،ج إىل اإلكراه عليهلكامل هذا الدين واتضاح آياته ال ُحيتا يعني ]،٢٥٦

 مبينةفالدالئل  ويف اآلية ترشيع لعدم اإلكراه؛ اإلسالم؛ض عليه دعوة رَ ُتع

َفَمن يكفر بكل ما ُعبِد من دون ، يتضح هبا احلق من الباطل، واهلدى من الضالل

ويؤمن باهللا، فقد ثبت واستقام عىل الطريقة املثىل، واستمسك من الدين  ،اهللا

بأفعاهلم ونياهتم،  ألقوال عباده، عليمٌ  واهللا سميعٌ  ،قطاع لهبأقوى سبب ال ان

 وسيجازهيم عىل ذلك.

وقيام  ،كتاب اهللا تعاىل إىلبام أّن املُرتكزات القيمية أعاله من الدعوة  ًا،إذ 

 مبسوطَ  ،هللا تعاىل اً فعلي خليفةً  ݠ وصريورته ،بالدين ميدانيا ¨املهدي اإلمام 

يف صورة  قد جاءت ،وبدولة كريمة عاملية النفوذ ،اليد وظاهرا يف العدل واحلق

علينا أن ندرك ، فاملؤمن دائامً  اإلنسانالدعاء والرجاء الذي جيب أن ُيامرسه 



)٦٢( 

يد بقها إن شاء اهللا تعاىل وضامن حتقّ وقطعيتها، ز مثل تلك املرتكزات حقيقة تنجّ 

 .¨املهدي اإلمام 

وّرصح بإرادة ربانية  ،وبمكذ صادقا غريَ  ألّن القرآن الكريم أعطى وعداً 

هو وعٌد لن  ،يف صورة الدعاء آنفاً كر أّن كل ما ذُ  ،قاهتا حياتياقهر يف حتقّ تُ  ال

 َما ِيف هللاِ أَال إِنَّ ﴿ قال تعاىل:، ُخيلف وناجٌز يقيناً إن شاء اهللا تعاىل يف هناية املطاف

َامَواِت َواألَْرِض َأالَ إِنَّ َوْعَد ا : يونس[ ﴾نَّ َأْكثََرُهْم الَ َيْعَلُمونَ  َحقٌّ َوَلـكِ هللاِالسَّ

ِذيَن آَمنُواْ َكَذلَِك َحّقاً َعَليْنَا ُننِج ﴿]، ٥٥ ي ُرُسَلنَا َوالَّ : يونس[ ﴾ْؤِمنِنيَ املُ ُثمَّ ُننَجِّ

اء َوَكاَن َوْعُد َريبِّ ﴿]، ١٠٣ يبِّ َفإَِذا َجاء َوْعُد َريبِّ َجَعَلُه َدكَّ َقاَل َهَذا َرْمحٌَة مِّن رَّ

 .]٩٨: الكهف[ ﴾ّقاً َح 

 هللاُ َوَعَد ا﴿ :وحقيقته، قال اهللا تعاىل اإلهليماهية ذلك الوعد  فيام خيصو

اِحلَاِت َليَْستَْخِلَفنَُّهم ِيف  ِذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ ْرِض َكَام اْستَْخَلَف األَ الَّ

نَنَّ َهلُْم ِدينَُهُم الَّ  ِذيَن ِمن َقبِْلِهْم َوَليَُمكِّ َلنَُّهم مِّن َبْعِد َخْوفِِهْم الَّ ِذي اْرَتَىض َهلُْم َوَليُبَدِّ

ُكوَن ِيب َشيْئاً َوَمن َكَفَر َبْعَد َذلَِك َفُأْوَلِئَك ُهُم   ﴾َفاِسُقونَ الَأْمنًا َيْعبُُدوَننِي َال ُيْرشِ

اهللا بالنرص الذين آمنوا منكم وعملوا األعامل  أي بمعنى وعدَ  ]،٥٥: النور[

 ياكلّ  األرَض  همبأن يورثَ  ،¨املهدي هم اإلمام أمريُ  ىل رأسهموع ،الصاحلة

وأن جيعل  فيها، مثلام فعل مع أسالفهم من املؤمنني باهللا ورسله، وجيعلهم خلفاءَ 

ل حاهلم من دينًا عزيًزا مكينًا، وأن يبدّ  - وهو اإلسالم-  دينهم الذي ارتضاه هلم

ا عىل طاعته، ومل يرشكوا معه اخلوف إىل األمن إذا عبدوا اهللا وحده، واستقامو

شيئًا، ومن كفر بعد ذلك االستخالف واألمن والتمكني والسلطنة التامة، 

  وجحد نَِعم اهللا، فأولئك هم اخلارجون عن طاعة اهللا.



)٦٣( 

املهدي يد اإلمام بوقال اهللا تعاىل أيضا ُمفصحًا عن يقينية إظهار الدين كله 

يِن ُكلِِّه َوَلْو احلَ َدى َوِديِن اهلُ ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِ ﴿ :¨ قِّ لِيُظِْهَرُه َعَىل الدِّ

ُكونَ املُ َكِرَه  قِّ احلَ َدى َوِديِن اهلُ ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِ ﴿]، ٣٣: التوبة[ ﴾ْرشِ

يِن ُكلِِّه َوَكَفى بِا َل ُهَو الَِّذي َأْرَس ﴿ ]،٢٨: الفتح[ ﴾ َشِهيداً هللاِ لِيُْظِهَرُه َعَىل الدِّ

ِه َوَلْو َكِرَه احلَ َدى َوِديِن اهلُ َرُسوَلُه بِ  يِن ُكلِّ ُكونَ املُ قِّ لِيُْظِهَرُه َعَىل الدِّ : الصف[ ﴾ْرشِ

٩.[ 

من إنام وقع  -ذات املفاد الواحد-طبعا إّن تكرار هذه النصوص الرشيفة 

يف و، إن شاء اهللا تعاىل فعلياً  اإلهليق الوعد تعزيز الثقة والطمأنينة بتحقّ  أجل

ُهَو ﴿ :يف قول اهللا  ݠ قال أبو عبد اهللا ،شأن تفسري هذه اآليات الرشيفة

ِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِ  يِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه احلَ َدى َوِديِن اهلُ الَّ قِّ لِيُظِْهَرُه َعَىل الدِّ

ُكونَ املُ  ها بعد، وال ينزل واهللا ما نزل تأويلُ «: ݠ فقال]، ٣٣[التوبة:  ﴾ْرشِ

كافر  فإذا خرج القائم عليه السالم مل يبَق  ،القائم عليه السالم ا حتى خيرَج تأويله

حتى أن لو كان كافرا أو مرشكا ، إال كره خروجه باإلمامباهللا العظيم وال مرشك 

وقال تعاىل ، )١(»يف بطني كافر فاكرسين واقتله ،لقالت: يا مؤمن ،يف بطن صخرة

ِذيَن اْستُْضِعُفوا ِيف َوُنِريُد َأن نَُّمنَّ َعَىل ﴿ أيضا: ًة األَ الَّ ْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمَّ

ْكِر َأنَّ ﴿]، ٥: القصص[ ﴾َواِرثِنيَ الَوَنْجَعَلُهُم  ُبوِر ِمن َبْعِد الذِّ َوَلَقْد َكتَبْنَا ِيف الزَّ

اِحلُونَ ْرَض يَ األَ   ].١٠٥: األنبياء[ ﴾ِرُثَها ِعبَاِدَي الصَّ

يف  ،البرشية لقطعية التي ُحتدد مصريَ القرآن الكريم ميلٌء بالنصوص اف

عىل الظهور والغلبة  وكلها تدّل  ،هناية الرصاع واملعرتك بني احلق والباطل

                                                

 .٦٧٠) كامل الدين ومتام النعمة: الصدوق: ١(



)٦٤( 

وهذه النصوص ، عىل كل دين اإلسالمالفكرية والترشيعية والتطبيقية لدين 

 وبواعَث  القرآنية القطعية الصدور والداللة جيب أن تكون بالنسبة لنا ُحمّركاٍت 

والرغبة الصادقة يف تعجيل  ،¨املهدي لإلمام  االنتظاروعي  إىل تدفع بنا

 ظهوره الرشيف.

 كيانية حممديف د األصيل واملتجّس  اإلسالمفإّن  ،املعرفية والعلمية ولألمانة

 إىلال ينحو بمساره وتفكريه وتأسيسه ، ݜ وآل حممد املعصومني ݕ

التي  ،ةالواقعية احلقّ  إىل ينحوما  بقدر ،(الطوبائية) والغلو واملثالية )١(اخلرافية

 ياليةفراحوا يرمون من يتحدث عنها باخل ،داهتا ومعاملهاالناُس عن حمدّ  ابتعد

اإلنسان بالعمى الذهني فعندما ُيصاب  ،وهذا أمٌر طبيعي! واملثيولوجيا الدينية

وهذا ما عّرب عنه القرآن الكريم ، أو يدرك احلقيقة ال يمكن له أن يعَي والقلبي 

ْرِض َفتَُكوَن َهلُْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن ِهبَا َأْو آَذاٌن األَ َأَفَلْم َيِسُريوا ِيف ﴿ له تعاىل:بقو

َا َال َتْعَمى  ُدورِ الْبَصاُر َوَلِكن َتْعَمى األَ َيْسَمُعوَن ِهبَا َفإِهنَّ تِي ِيف الصُّ  ﴾ُقُلوُب الَّ

ألرض ليشاهدوا آثار يف ا الناس عامة بون منأفلم َيِرس املكذّ  أي:]، ٤٦: احلج[

 تدبُّر فيتعظوا؟ يعتربوا، ويسمعوا أخبارهم سامعَ لاملُهلكني، فيتفكروا بعقوهلم 

                                                

) متيل بعض الدراسات الفلسفية التي تؤّرخ لنشأة اإلنسان وتطور عقله واكتسابه العلوم، ١(

متيل إىل أن اإلنسان يف الطور األول كان يفّرس الظواهر احلياتية باخليال واألسطورة، ومن 

يستغرق يف اخليال األديب والفلسفي  - البعيد عن اإليامن-نب آخر، فإن اإلنسان املعارص جا

وصوالً إىل تكوين إطار فكري حمدث، يكون بديالً عن اإليامن الناشئ عن إعامل العقل 

والتفكري باألدلة، وعىل هذا يكون التفكري الرغبي باحلصول عىل الدولة املثالية عرب اجلهد 

 .بالركون إىل اخلالق اإلنساين ال 



)٦٥( 

فإن العمى ليس عمى البرص، وإنام العمى املُْهِلك هو عمى البصرية عن إدراك 

 .احلق واالعتبار

 

 



)٦٦( 

 :القسم احلادي عرش

م به اللهم املُ ، غناهوما قرصنا عنه فبلّ  ،فتنا من احلق فحّملناهما عرّ  اللهم«

 لتنا، واغن بهبه ذِ  تنا، وأعزر به قلّ وكثّ  ،وارتق به فتقنا ،واشعب به صدعنا ،شعثنا

،  به عرسنا، ويّرس به خلتنا ، وسّد ، واجرب به فقرناواقض به عن مغرمنا نا،عائلَ 

، أنجز به مواعيدنا، وأنجح به طلبتنا، وبه أرسنا ، وفّك ض به وجوهناوبيّ 

املسؤولني  يا خريَ  .وأعطنا به فوق رغبتنا سؤلنا، وأعطنا به ناعوتَ واستجب به د

لف ، واهدنا به ملا اختُ قلوبنا ذهب به غيظَ أ، وني، اشف به صدورناوأوسع املعط

نك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم، وانرصنا به عىل إ، بإذنكفيه من احلق 

 ،نا صلواتك عليه وآلهنبيّ  فقدَ إّنا نشكو إليك  اللهم آمني. احلّق  ك وعدونا الهَ عدوّ 

، ليناالزمان ع الفتن بنا وتظاهرَ  عددنا، وشدةَ  وقلةَ  عدونا وكثرةَ  مامناإ وغيبةَ 

وبرض تكشفه،  لهمنك تعّج  ا عىل ذلك بفتٍح وأعنّ  ،عىل حممد وآل حممد فصّل 

، لناها، وعافية تلبُسناهامنك جتلّ  ورمحةٍ  ،ه، وسلطان حق تظهرهونرص تعزّ 

 .»رحم الرامحنيأبرمحتك يا 

قيمية تربوية  مقوالٍت  االفتتاحاألخري من دعاء  قطعيطرُح هذا امل

 :أبرز هذه املقوالتمن و، حياتياً وصالحه يف صالح اإلنسان  ، تصّب وحقوقية

ل احلق) ،(معرفة احلق) فتنا من احلق ما عرّ  اللهم«من  ُتستنبطان ، اللتانو(َحتمُّ

 ،ل أدائه وتطبيقهه وحتمّ فمعرفة احلق وشؤون، »وما قرصنا عنه فبّلغناه ،فحّملناه

بمعنى  ،فكريا ورشعيا وسلوكيا اإلنسانواملِالك يف حتديد خيارات  املعيارَ  دّ ُتع

قه ثالثا ويتبع وُيطبّ  ،ه ثانياً لوُيذِعن  ،املؤمن أن َيعِرَف احلق أوالً  اإلنسانعىل 

 .ته وأهله رابعاً لَ محَ 



)٦٧( 

 واالعتقاد ،من الفكر احلق ة،تعددواحلق أمٌر واضح وبدهيي يف صوره امل

وتوصيفاته  ،والثقافة واملعرفة احلقة ،واملنهج احلق ،ةواألخالقيات احلقّ  ،احلق

ما ذكر ذلك أمري نفسه، عىل  تطبيقاته قليلة جدا يف الوقت جدا ولكنّ  واسعةٌ 

ها يف احلق أوسع األشياء يف التواصف، وأضيقُ «: فقال، ݠ املؤمنني اإلمام عيل

ولو كان  ال جيري ألحد إال جرى عليه، وال جيري عليه إال جرى له، صف،التنا

 . )١(»أن جيري له وال جيري عليه لكان ذلك خالصا هللا سبحانه ألحدٍ 

 املثىل طريقةالقد أسس لنا معيارية رائعة يف  ،نفسه ݠ وأمري املؤمنني عيل

معرفة احلق  بوصلةَ  ݠ د لناوحدّ  ،ونمطية التعاطي مع مفاهيم احلق وتطبيقاته

 .)٢(»هعرف احلق تعرف أهلَ ا ،بالرجال ُيعرف احلّق  ال«: ݠ فقال، وتشخيصه

 معرفة احلق هي وظيفة اإلنسان املؤمن بعدما ُيعّرفه اهللا تعاىل به ًا،إذ

ا َأْعتَْدَنا لِلظَّاملِِ احلَ َوُقِل ﴿ بُِّكْم َفَمن َشاء َفْليُْؤِمن َوَمن َشاء َفْليَْكُفْر إِنَّ َني َناراً قُّ ِمن رَّ

اِدُقَها َوإِن َيْستَِغيثُوا ُيَغاُثوا بَِامء كَ  اُب الْهِل َيْشِوي املُ َأَحاَط ِهبِْم ُرسَ َ ُوُجوَه بِئَْس الرشَّ

 ].٢٩: الكهف[ ﴾َوَساءْت ُمْرَتَفقاً 

                                                

. يكون احلق واسعًا؛ ألن كل األمور توصف رشعيًا وقانونياًً  حتت ٢١٦) هنج البالغة: ١(

عنوان احلق إجيابًا وسلبًا، ويكون ضيقًا؛ ألن موضع املنازعات ُيظهر الطبيعة البرشية يف عدم 

مها مكّونان لإللتزام، تقبّلها للحق. وُيفهم من كالم اإلمام التالزم بني احلق والواجب، فكال

فام كان حقًا لك هو التزام عىل املقابل لك، والعكس صحيح. ومن العبارة األخرية يتضح 

جانب توحيد اهللا تعاىل بأنه احلق املحض ومصدر احلق، فال التزام عىل اخلالق أمام خملوقاته، 

 املخلوقني.إال بام أوجبه تعاىل عىل ذاته، وهو ما ال يفّرس إطالقًا بام جيب عىل 

 .١٢٦: ٤٠) بحار األنوار: املجليس: ٢(



)٦٨( 

أساس وعىل ، »فتنا من احلق فحّملناه وما قرصنا عنه فبّلغناهما عرّ  اللهم«

املعياري يف تعاطينا مع  أسلوَبنالقبول والرفض معرفة احلق وأهله يكون ا من

ينبغي  وهذه قيمة مقّدسة ال، تهالَ فبقول احلق نقبل األشياء ومحَ ، األشياء كافة

عند قراءة احلوارية  وهي ،ستَشهُد بصورة رائعة عن هذه احلقيقةنالتفريط هبا و

فيها  زالتي ركّ  ،وأخيه (حممد بن احلنفية) ݠ التي دارت بني اإلمام احلسني

إين مل «: ݠ حينام قال ،عىل رضورة اإلصالح وتطبيقه ميدانيا ݠ احلسني

وإنام خرجُت لطلب اإلصالح يف  ،ظاملاً  وال ُمفسدا وال ،ًا وال بطراً أخرج أِرش 

فمن قبلني بقبول احلق ... ُأريُد أن أمَر باملعروف وأهنى عن املنكر ،أمة جدي

 ،هللا بيني وبني القوم باحلقاصرب حتى يقيض ومن رّد عيلَّ هذا أ ،أوىل باحلق فاهللا

 .)١(»وهو خٌري احلاكمني

الواعي  ئيظهر للقار ݠ ويف هذا النص الوثائقي من لدن احلسني

التي تقومت بمقولة إصالح األمة  وقيميتها، معيارية النهضة احلسينية الرشيفة

 اريةوهذه املعي الذي حصل يف وقت حكم األمويني. االعوجاجبعد  ،وتقويمها

تعنونت بعنوان قبول احلق  ،املجتمعية ݠ يف حركة احلسني )٢(القيمية - 

يف وغاياته هللا تعاىل امقوالت  الذي هو حمور مقّدس جيمع حوله كّل وِمالكه، 

 تعاطيه مع عباده يف هذه احلياة الدنيا.

                                                

 .٣٣٠: ٤٤) بحار األنوار: املجليس: ١(

يف هنضته احلقة، معيار يمكن لنا أن نقيس عليه  ݠ ) كل حركة وسكنة لإلمام احلسني٢(

 أيامننا، وصربنا، والتزامنا العبادي، وشجاعتنا، وجهادنا،... إلخ.



)٦٩( 

َيفتُح تأسيسًا جديدا وأصيالً مل يكن  ،وهذا املالك (القبول بقبول احلق)

 خه احلسنيفلذا رّس  ؛ݠ ند األنظمة الطاغية يف وقت هنضة احلسنيمعهودا ع

عِرف احلق َتعِرف ا«: ݠ يف حركته ترسيخاً ودعًام ملقولة أبيه اإلمام عيل ݠ

إّن مالكيّة ف أخرىومن جهة  ،هذا من جهة، »ُيعَرُف احلّق بالرجال أهله ال

ومنها البرشية  هعن ذاتُتبِعد األنسان املُصِلح ومعيارّيتها  (القبول بقبول احلق)

 التفاتاكان ُملتفتًا  ݠ احلسنيأن  لذا نجدُ  ؛منزلته ودرجته اخلاصة حياتياً 

قطع الطريق  من أجلو ،وواعيا ملا يؤسس نظريا وتطبيقيا ملرشوع التغيري ،سديداً 

فمن « :مل يُقل، ݠ أنه إذ أمام خصومه من اهتامه بالتأسيس لشخصه وذاته

مل  وما إىل ذلك... ݕ هللااملسلمني وقرابتي من رسول  قبلني لرشيف ومنزلتي يف

فهذا داٍع من  ؛بقبول احلق ݠ إّن قبوله جيب أن يكون عنده، يُقل شيئا من هذا

فإنام يقبلونه ملا حيمله إليهم من احلق  ،وحني يقبُل الناس داعي احلق ،دعاته

 .)١(»واخلري ال لنفسه

معرفة إمام الزمان واإليامن  ،لهمعرفة احلق ورضورة حتمّ  صور ومن أبرز

وهو اليوم إمام العرص واإلنسان يف عرص  ،¨املهدي  اإلمامَ  به عنينو، به َعّقدّيا

 الغيبة الكربى.

بعد تأكيد القرآن تقبل الشك  بصورة الالروايات الصحيحة قد أكدت و

ي النب قال، بعد ختم النبوة ،أصل اإلمامة احلقة واملجعولة ربانيا حقيقةَ  ،الكريم

وقال رسول ، )٢(»زمانه مات ميتة جاهلية من مات ومل يعرف إمامَ «: ݕ حممد

                                                

 .١٤٠شمس الدين:  ) ثورة احلسني: الشيخ حممد مهدي١(

 .٣١٧) الرسائل العرش: الطويس: ٢(



)٧٠( 

(الراوي):  قلُت . من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية«: ݕ اهللا

ونفاق  : جاهلية كفرٍ ݕ قال جاهلية جهالء أو جاهلية ال يعرف إمامه؟

 . )١(»وضالل

 ئمة املعصومنيصحيحة أخرى عن األ رواياٍت  ئوإليك عزيزي القار

، »إن احلجة ال تقوم هللا عىل خلقه إال بإمام، حتى يعرف«[ وهذه متوهنا: ،ݜ

سأل أحد يُ  ويف صحيحة ابن أيب العالء:، »إن األرض ال ختلو إال وفيها إمام«

 ويف رواية أيب محزة:، »: الݠ قال تكون األرض ليس فيها إمام؟«: ݠ األئمة

لو أن اإلمام رفع « ويف رواية أيب هراسة:، »لو بقيت األرض بغري إمام لساخت«

لو مل يكن يف األرض إال « ويف رواية يونس: ،»من األرض ساعة ملاجت بأهلها

 .)٢(]»اثنان لكان اإلمام أحدمها

وعىل  ،التي عّرفنا اهللا تعاىل هبا ةإذا أدركنا وعرفنا احلق بصوره املتعدد ًا،إذ

بإمامة  ، واالعتقادݕ ثة نبيه حممدوببع ،واإليامن به ،رأسها توحيده سبحانه

 ،ورضورة اإليامن بعدل اهللا تعاىل ،املنصوبني من قبل اهللا تعاىل ݜ املعصومني

إذا عرفنا ذلك ، ملحاسبتها وجزائها يوم يقوم الناس لرب العاملني خلالئَق اوبعثه 

 اصةخبو- بصورة عامة ونصبه  أن ندرك جيدا أّن وجود اإلمامِ  لناينبغي  ،كله

وأخالقي حلياتنا  واجتامعيعقدي وذهني ورشعي  تأمنيٌ  - ݠ هتنا بعقيد

والتناحر  االختالفإذ أنه من دون وجود إمام للناس سيحصل  ،البرشية

بعيدا عن اهللا  ،ألّن البرش غري املعصوم يتحرك وفق هواه ؛والفساد بني بني البرش

                                                

 .٣٧٤: ١) الكايف: الكليني: ١(

 .٢٦: ٦) مستند الشيعة: املحقق النراقي: ٢(



)٧١( 

ق س من التفرّ للنا فلذا تكون رضورة اإلمامة أماناً  ؛تعاىل يف األعم األغلب

نصا يف خطبتها  ÷وهذا ما أكدته الصديقة الزهراءوالضياع الفكري،  والتناحر

وطاعتنا نظاما للملة، «÷: قالتحيث  ،الشهرية يف املسجد النبوي الرشيف

 .)١(»وإمامتنا أمانا من الفرقة

الرشيف مهامت اإلمام  االفتتاحطبيعي أن نجد يف متن دعاء من الف

 ومنها ما قاله، ¨املهدي األئمة اإلمام  الذكر خاتمَ خص بنو ،ݠ املعصوم

اللهم املُم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثّر به قّلتنا، «: ݠ

وأعز به ِذلتنا، واغن به عائَلنا، واقض به عن مغرمنا، واجرب به فقرنا، وسّد به 

وأنجح به طلبتنا، خلتنا، ويّرس به عرسنا، وبيّض به وجوهنا، وفّك به أرسنا، 

وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوَتنا، وأعطنا به آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا. 

يا خَري املسؤولني وأوسع املعطني، اشف به صدورنا، وأذهب به غيَظ قلوبنا، 

واهدنا به ملا اختُلف فيه من احلق بإذنك، إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم، 

 .»ك وعدونا الَه احلّق آمنيوانرصنا به عىل عدوّ 

وهو  ،مللمة الشعث التي من أمهها: آنفًا،متن الدعاء  فقرات يف نلحظف

و(اشعب به صدعنا) والصدع هو  ،قمجع الشتات ومنع التفرّ  إىلتعبري يرمز 

املهدي ه اإلمام وهنا تعبري رائع حيُث ُيشبّ  ،التشقق الذي يظهر يف جسم اجلدار

التي ُيصيبها التصّدع والتشقق املادي  ،تلة الواحدةالبرشي بالك املجتمعَ  ¨

نه من تدبري وعدم متكّ  ݠ يف حال غياب اإلمام املعصوم ،واملعنوي يف كيانيتها

                                                

 .٣١٦: ١) أعيان الشيعة: السيد حمسن األمني: ١(



)٧٢( 

الصدع وإصالحه معنويا وماديا بواسطة ظهور  فيكون املعنى تقويمَ  ،أمر البرشية

 .¨املهدي اإلمام 

 د الوظيفة األساسلتي ُحتدّ القيمية ا عبرياترتق به فتقنا) من التا(وفقرة و

ومعنى  ،والرتق سد الفتق ولصقه ببعضه البعض ماديا ومعنويا ،ݠ لإلمام

 ،)١(ݕ ديني ودنيوي بعد شهادة اخلاتم حممد انحرافالفتق هنا ما حصل من 

بهم عن مقامهم ومراتبهم التي رتّ  ݜ وما نجم عن ذلك من دفع املعصومني

حتى يعم  ؛الذي سريتق الفتق دينيا ودنيويا هو ¨املهدي فاإلمام ، )٢(اهللا فيها

 عامة. األرضالعدل والصالح يف 

التي هي وظائف  ،الدعاء الرشيف فقراتوهكذا احلال مع بقية 

 واالجتامعي االقتصاديعىل إصالح احلال  كلها تنّص  ،ݠ للمعصوم

 اإلهليوهذا ما ستتوفر عليه دولة العدل ، والفكري واألخالقي للبرشية عامة

  .اهرة إن شاء اهللا تعاىل عىل يد اإلمام املهديالظ

عظيمة ُحتدد  )٣(ندبية ةنقل االفتتاحمتن دعاء ختام وأخريا حتصل يف 

 بمعاملها: الفقرات

وكثرة  إمامنا، وغيبةَ  ،نا صلواتك عليه وآلهإّنا نشكو إليك فقد نبيّ  اللهم«

عىل حممد وآل  صّل ة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فوقلة عددنا، وشّد  عدونا
                                                

ُسُل َأَفإِْن َماَت َأْو ﴿) ١( ٌد إِالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقبِْلِه الرُّ  ﴾ُقتَِل اْنَقَلبْتُْم َعَىل َأْعَقابُِكمْ َوَما ُحمَمَّ

 ].١٤٤[آل عمران: 

ولعن اهللا أمة دفعتكم عن مقامكم، وأزالتكم عن مراتبكم التي «) ورد يف زيارة عاشوراء: ٢(

 .٤٨٣. املصباح: الكفعمي: »رتبكم اهللا فيها

 ) دعاء حزين.٣(



)٧٣( 

 ه، وسلطان حٍق وبرض تكشفه، ونرص تعزّ  لهمنك تعّج  ا عىل ذلك بفتٍح وأعنّ  حممد

 .»رحم الرامحنيأورمحة منك جتللناها، وعافية تلبسناها، برمحتك يا  ،تظهره

وعسرية عىل  ي وقفات صعبة جداً هلفإّن مضامني هذه الشكوى هللا تعاىل 

ذلك الرسول األكرم الذي عّرب  ݕ ي حممدالنب فقدُ  بخاصةٍ و ،اإلنسان املؤمن

ْلَعاملَِنيَ ﴿، للناس كافة اإلهليةعنه القرآن الكريم بالرمحة   ﴾َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْمحًَة لِّ

وما  ،ݕ وقد رأينا ماذا حصل مبارشة بعد فقد النبي حممد]، ١٠٧: األنبياء[

 اته.ل آثار الذي وقع وتبعنتحمّ  ،يومنا هذا إىل وجيري جرى

 ،ما بعدها حمنة أخرىيف بعض املتون هي حمنة و ،ناوغيبة إمامنا أو وليّ 

نا هبا ُحرمتلك الغيبة التي  ،¨املهدي وقوع الغيبة الكربى إلمامنا  ونعني هبا

مل تقع لكان حالنا عىل غري ما  التي لووطلعته وظهوره املبارك، من رؤية إمامنا 

 .نحن عليه يقيناً 

املفارقات أما و، ¨املهدي وتعجيل ظهور إمامنا ها نسأل اهللا رفعَ ف

وتظاهر الزمان  ،وقلة العدد ،هي كثرة األعداءف ،األخرى التي نعيشها واقعا

يكثر األعداء  ومعامله، إذوهذه هي من عالمات آخر الزمان  ،هئعلينا بفتنه وبال

 ،الصالحوالعمل  ،لفبالتوّس  ؛وال منجي من ذلك إالّ اهللا تعاىل، وتشتد الفتن بنا

ي ا﴿ قال تعاىل:؛ إن شاء اهللا تعاىل ستنفرج األمور ،والوعي واإلخالص  هللاُ َوُينَجِّ

وُء َوَال ُهْم َحيَْزُنونَ  ُهُم السُّ ِذيَن اتََّقوا بَِمَفاَزِهتِْم َال َيَمسُّ  ].٦١: الزمر[ ﴾الَّ

منك  ا عىل ذلك بفتٍح وأعنّ  ،عىل حممد وآل حممد فصّل « رّب  وأخريا يا

ورمحة منك جتللناها،  ،ه، وسلطان حق تظهره، ونرص تعزّ وبرض تكشفه ،لهتعّج 

 .»رحم الرامحنيأوعافية تلبسناها، برمحتك يا 



)٧٤( 

والصالة والسالم عىل نبينا حممد ، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

وجعلنا من أنصاره الواعني  ،¨املهدي إمامنا  ل اهللا فرَج وعجّ ، وآله املعصومني

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،بني يديه والعاملني


