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شمس ال يغيبها السحاب
المقدمة
واملوصل
احلمد هلل امل ّنان على الدوام واملتفضل بالرمحة على األنام
ِ
أرزاق ��ه مل ��ن دعاه ومن عصاه ،مح ��داً ال انقطاع لع ��دده وال نفاد ألمد ِه
وكم ��ا هو أهله ،والصالة والس�ل�ام على أفضل اخلل ��ق مقاماً ،وأكثرهم
لعبادة اهلل قياماً ،وأطوعهم ألمر رب ِه انقياداً ،وعلى آله األنوار واهلداة
األطهار والسادة اإلبرار.
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إن م ��ن أه ��م مش ��اكل هذا العص ��ر واليت يواجهها أغل ��ب الناس هي
مس ��ألة البح ��ث عن الس ��عادة والراحة والعدل ولعل ه ��ذا األخري (أي
العدل) يكون هو مطلب كل فرد من أفراد هذا اجملتمع وقد يقع دائما
اخللط واالش ��تباه يف تطبي ��ق املصداق الصحيح عل ��ى مفهوم العدل
والعدالة ،ولعل البعض أيضاً يس ��لك السلوك املنحرف ولكنه متسرت
بغط ��اء امسه العدل واملس ��اواة والس ��عادة ،وهذا جن ��ده واضحاً يف كل
دع ��وى تطلق من فكر أو ح ��زب أو حركة أو دين مبتدع جديد مل ينزل
اهلل ب� � ِه من س ��لطان ،فكان من الواجب علين� �اً يف هذه احملنة العصيبة
ال�ت�ي يواجهه ��ا أكث ��ر س ��كان هذه البس ��يطة م ��ن إيضاح معن ��ى احلق
والعدالة ومصداقها الصحيح وما هو الواجب على كل فرد جتاه هذه
األطروحة اإلهلية ،وهذا الواجب وهذه املسؤولية ملقاة على عاتق كل
م ��ن له صوت أو قلم أو كلمة مس ��موعة لدى اآلخري ��ن وأقلها قد تقع
ه ��ذه املس ��ؤولية على األب يف بيت ِه أو األخ م ��ع أخيه األصغر أو املعلم
مع طالبه وهكذا.
وألجل هذه الغاية العظيمة عقد بربكة املوىل عز وجل هذا البحث
املتواضع عن قضية العدالة اإلهلية املتمثلة يف شخص اإلمام الثاني
عشر املوعود لتنبيه كل من له ريبة أو شك يف وجوده أو غيبته.
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وقد اس ��تلهمنا ه ��ذا البحث من خالل حماض ��رات عقائدية ألقيت
من قبل مساحة العالمة احملقق آية اهلل الس ��يد كمال احليدري دامت
تأييدات ��ه وإفاضاته القيم ��ة ،فنرجو هلذه األس ��طر القليلة أن تعطي
مثارها يف قضية اإلمام املهدي أرواحنا لرتاب مقدم ِه الفداء ومن اهلل
العون والسداد.
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تمهيد في العدل اإللهي:
يع ��د العدل اإلهلي وهو األصل الثاني م ��ن أصول الدين وثاني أهم
األص ��ول ،وذل ��ك من خ�ل�ال أن باق ��ي األص ��ول مبتنية علي ��ه فالنبوة
واإلمامة واملعاد ال نس ��تطيع إثباتها إثباتاً صحيحاً إال إذا أثبت أصل
العدال ��ة اإلهلي ��ة وه ��ي كون الب ��اري عز وجل ع ��اد ً
ال ال يظل ��م أبداً وال
يفع ��ل القبي ��ح أب ��داً ،وإن أوضح معان ��ي العدالة هي جعل الش ��يء يف
موضع ��ه الصحيح ،هذا من حيث التعريف اللغوي أما يف االصطالح
العقائ ��دي فه ��و يع�ن�ي أن اهلل ال يفعل القبيح وفعل ��ه منزه عن القبح
والفس ��اد بل أن أفعاله عز وجل تكون دائماً فيها مصلحة وغاية وهذه
املصلحة والغاية عائدة على اإلنسان ال على اهلل.
وال ��كالم هن ��ا يف ك ��ون أن اهلل أفعال ��ه منزه ��ة ع ��ن القبائ ��ح ،ففاعل
القبي ��ح ال يفعل ��ه إال إذا كان حمتاجاً لفعل ��ه أو مضطراً له أو جاه ً
ال
به وبقبحه ،فيفعله أو يكون الهياً عابثاً يف فعل القبيح ال غري ،فهذه
أربع ��ة أقس ��ام لفع ��ل القبي ��ح واهلل تع ��اىل ال يفعله ��ا لكون ��ه أو ً
ال عاملاً
ألحد،
ال جه ��ل يف س ��احته ،وق ��ادراً ال يضط ��ر ُه أحد ،وغين ال حيت ��اج ٍ
وحكيماً ال يعبث أو يلهو،
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ث ��م أن من أهم مصاديق الع ��دل اإلهلي وما يرتتب يف كونه عز وجل
ع ��اد ً
ال ه ��و إرس ��ال األئمة واخللف ��اء واهل ��داة إىل الناس بع ��د األنبياء
وذل ��ك لوجود ع ��دة مص ��احل متوقفة على ه ��ؤالء األئم ��ة أو اخللفاء
للنبوة ،منها:
1 .1إن اإلم ��ام يك ��ون حمافظ� �اً عل ��ى ش ��ريعة اهلل م ��ن االحنراف ��ات
والدسائس اليت حتاك ضد الدين عن طريق التحريف.
2 .2اإلم ��ام مرج ��ع األم ��ة بعد رس ��ول اهلل يف كافة أمور الش ��ريعة
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واألخالق والسياسة وإقامة حدود اهلل اليت نسيها العباد.
3 .3توضي ��ح األح ��كام ال�ت�ي مل يس ��أل الن�ب�ي يف حياته عنه ��ا ولكنه
وضحها خلليفته من بعده وهو اإلمام.
4 .4ضم ��ان بق ��اء الدي ��ن واس ��تمراره ،وكس ��ب الن ��اس ودخوهلم إىل
الدين والتبليغ والتبشري ب ِه وعدم التوقف كما حصل يف األديان
السابقة.
5 .5الفائدة املعنوية يف وجود اإلمام إذ ميثل رأس اهلرم يف العبودية
املطلق ��ة هلل تع ��اىل بل رمب ��ا هو الش ��خص الوحيد ال ��ذي تكون
عبادت� � ِه وعبوديت ��ه هلل عز وج ��ل خالصة من دون ش ��رك أو هوى
فيكون السبب يف بقاء هذا العامل وهذا الوجود.
ورمب ��ا تع ��د الفائ ��دة اخلامس ��ة من أه ��م الفوائد وق ��د يقحم بعض
الناس ممن مل تسطع على قلبه أنوار احلقيقة يف أن هذا الكالم يعد
من الغلو يف أئمة أهل البيت (سالم اهلل عليهم أمجعني).
واجلواب بس ��يط هلذا الس ��ائل وهو كون أن هذا العامل وهذا الوجود
إْ
َ لجْ
نس إِ اَّل
ال َ
مل خيل ��ق(((إال ألجل العبادة قال تع ��اىلَ ( :و َما َخل ْق ُت ا ِ َّن َو ِ
ُون)  .فاإلمام أحد أفراد األنس وهو عابد هلل حاله كحال باقي
ِل َي ْع ُبد ِ
الناس إال أن هناك فرق كبري يف مدى مقبولية تلك العبادة بني اإلمام
وباقي الناس ،والعبادة الصادرة من اإلمام هي عبادة خالصة هلل لكونه
معصوماً ال يشوبها شرك أو مسعة أو رياء أو غصب حقوق اآلخرين،
وبالنتيجة س ��تكون عبادته عبادة مقبولة على أمت وجه وكامل الثواب
واألجر ،بينما جند من باقي الناس أن عبادتهم إما خملوطة بش ��رك
خف ��ي كح ��ب األنا والذات أو رياء أو عجب أو كرب وغريها ،بل إن العبد
((( الذاريات  -اآلية – .56
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لو اس ��تطاع التغلب على نفس ِه وجاهد أشد اجلهاد فإنه ال يضمن أن
تك ��ون صالت ��ه قد توجه به ��ا هلل عز وجل توجهاً كام�ل َ�ا وأنه أقبل على
اهلل ب ��كل صالت ��ه ولعل هذه الرواي ��ة اليت صدرت عن اإلم ��ام أبي عبد
اهلل الص ��ادق  خري دليل عل ��ى هذا الكالم يف مدى مقبولية العمل
حيث قال :أنه ليأتي على الرجل مخسون سنة وما قبل اهلل منه صالة
واحدة فأي أشد من هذا واهلل إنكم لتعرفون من جريانكم وأصحابكم
م ��ن ل ��و كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه الس ��تخفافه بها إن اهلل عز
وجل ال يقبل إال احلسن فكيف يقبل ما يستخف ب ِه)(((.

فف ��ي ه ��ذه الرواية جند أن مقبولية الص�ل�اة واإلقبال فيها من أهم
شرائط القبول عند اهلل والسؤال هنا يأتي وهو كم صالة من الصلوات
اليت يصليها البش ��ر هم مقبلون فيها عل ��ى ربهم وإنها قد قبلت كلها
بينم ��ا جن ��د أن صالة اإلمام املعص ��وم هي معراج حقيق ��ي واقعي إىل
اهلل وإنه ��ا حب ��ق وف ��ادة على اهلل ،ولع ��ل هذه هي إحدى األس ��باب اليت
أدت إىل صدور هذه الكلمات يف زيارة آل ياس�ي�ن (الس�ل�ام عليكم حني
تصل ��ي وتقن ��ت الس�ل�ام عليك حني تركع وتس ��جد) إىل آخ ��ر الزيارة
املعروفة فيكون الس�ل�ام على س ��جوده وركوع ��ه ودعائه وصالته ألنها
مت ��ام الس ��جود والرك ��وع والقيام والدع ��اء وللكالم تتم ��ة يف وقت آخر
وحبث الحق إن شاء اهلل خوفاً من اخلروج عن صلب املوضوع.
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فبعد هذا االس ��تعراض الس ��ريع ألصل العدالة وم ��ا يتعلق بها من
تنصيب اإلمامة ندخل اآلن إىل حمور حبثنا والذي عقد ألجله وهو
اإلمام الثاني عشر املنتظر املهدي .

((( الكايف /ج 3باب من حافظ على صالته أو ضيعها احلديث.9 -
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اإلمام المهدي  والعدل اإللهي:
لقد ش ��اء اهلل س ��بحانه وتعاىل أن يك ��ون هلذا الوج ��ود وهذا العامل
قانوناً يسري عليه ،وهو الدعوة إىل إقامة العدل اإلهلي على وجه هذه
البس ��يطة بني الناس على خمتلف أش ��كاهلم وأنواعهم ومعتقداتهم،
ومل ترتك هذه الدعوة اإلهلية يف إقامة العدل اإلهلي من دون إرسال
ه ��داة يه ��دون إىل احلق وإقام ��ة العدل بني الن ��اس قال تع ��اىلَ ( :ل َق ْد
ان ِل َي ُقو َم َّ
اب َوالمِْي� � َز َ
اس
ات َوأَن َز ْل َن ��ا َم َع ُه ُم ا ْل ِك َت َ
الن ُ
أَ ْر َس� � ْل َنا ُر ُس� � َل َنا ِبا ْل َب ِّي َن ِ
لناس َول َي ْع َل َم اللهَُّ
�ط َوأَن َز ْل َنا الحْ َ ِد َ
يد ِفي ِه َب ْأ ٌ
س َش � ِ�دي ٌد َو َم َنا ِف ُع ِل َّ ِ ِ
ِبا ْل ِق ْس � ِ
نص ُر ُه َو ُر ُس َل ُه ِبا ْل َغ ْي ِب إِ َّن اللهََّ َق ِو ٌّي َع ِزي ٌز)(((.
َمن َي ُ
ف ��أن إقامة العدل اإلهلي بني الناس وإقامة القس ��ط بينهم ال يكون
م ��ن دون وج ��ود دعاة وهداة يدعون إىل إقامة ش ��ريعة وأحكام وقوانني
ب�ي�ن الناس ،وهؤالء اهلداة يكونوا أنبيا ًء أو رس�ل ً�ا أو أوصيا ًء ،فيكونوا
جمموع�ي�ن حت ��ت عن ��وان اخلليف ��ة أو خليف ��ة اهلل يف األرض وحجته
عل ��ى عب ��اد ِه وه ��ؤالء مز ّودون بوس ��ائل حتفظ هلم الس�ي�ر على املنهج
الصحي ��ح وأَ ْوىل تل ��ك الوس ��ائل ه ��ي العصم ��ة وعدم االحن ��راف ،ألن
اإلم ��ام املفرتض الطاعة للناس إذا كان غري معصوم ،فس ��يكون هناك
اجتاه�ي�ن :أم ��ا يتبع ��ه الناس حت ��ى يف خطئ ��ه ،أو عدم أتباعه ��م إياه،
ف ��إن أطاعوه فإنهم س ��وف ينحرفون عم ��ا أراده اهلل هلم ويكونوا أمروا
باتباع ��ه ،وهذا هو الظلم الصريح من اهلل تعاىل لعباده واهلل تعاىل ال
ظلم يف س ��احته ،وإما إن خيالف ��وا ذلك اإلمام وال يطيعوه يف خطئه،
وهو أيضاً فيه معصية ملا أمر اهلل به أن يتبع قال تعاىل( :أَطي ُعو ْا اللهَّ
ِ
�ول َوأُ ْو ِلي َ
الر ُس � َ
األ ْم ِر ِمن ُك ْم َفإِن َت َنا َز ْع ُت ْم فيِ َش � ْ�ي ٍء َف ُردُّو ُه إِلىَ
َوأَ ِطي ُعو ْا َّ
للهّ
الر ُس ��ول إن ُكن ُت � ْ�م ُت ْؤم ُن َ للهّ
اآلخ ِر َذ ِل َك َخيرْ ٌ َوأَ ْح َس � ُ�ن
ون ِبا ِ َوا ْل َي ْو ِم ِ
ِ
ا ِ َو َّ ِ ِ
((( احلديد  -اآلية – .25
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َت ْأ ِوي�ل ً�ا)((( إذا فال بد من أن يكون ذل ��ك اإلمام معصوماً عصمة كاملة
حتى ال يبقى أي احتمال يف خمالفته للشريعة ولو عن طريق السهو
والنسيان.
ث ��م أن البش ��ر عل ��ى اخت�ل�اف عقوهلم وميوهل ��م فإنه ��م يتفقون يف
ض ��رورة وج ��ود العدل والقس ��ط بينهم وه ��ذه الض ��رورة املوجودة عند
الناس إمنا منش ��ؤها الفطرة اإلنس ��انية اليت أودعها اهلل لدى البش ��ر
للهَّ
ق ��ال تع ��اىلْ (ِ :
فط� � َر َة اللهَّ ِ ال َف َط َر َّ
الن � َ
�اس َع َل ْيهَا لاَ َت ْب ِدي � َ�ل لخِ َ ْل ِق ا ِ
َّتيِ
ِّين ا ْل َق ِّي ُم َو َل ِك َّن أَ ْك َث َر َّ
اس لاَ َي ْع َل ُم َ
َذ ِل َك الد ُ
ون)(((.
الن ِ
فاملي ��ل حن ��و حتقي ��ق العدالة والقس ��ط بني الناس ه ��و ميل فطري
حنو حتقيقه لذلك جند أن القرآن الكريم قد أكد على هذه احلقيقة
إقامة العدل والقس ��ط يف غري موضع وهذا العدل يتحقق على أيدي
أئم ��ة ه ��داة يه ��دون بأم ��ر اهلل ع ��ز وج ��ل وجيعل ه ��ذا الع ��دل وإقامة
القسط على أيديهم قال تعاىلَ ( :و َع َد اللهَُّ َّال ِذ َ
آم ُنوا ِمن ُك ْم َو َع ِم ُلوا
ين َ
لأَْ
اس� � َت ْخ َل َف َّال ِذ َ
ين ِمن َق ْب ِل ِه ْم
َّ
ض َك َما ْ
الصالحِ َ ِ
ات َل َي ْس� � َت ْخ ِل َف َّنهُم فيِ ا ْر ِ
َو َل ُي َم ِّك َن � َّ�ن لهَ ُ � ْ�م ِدي َن ُه ُم َّال ِذي ا ْر َت َض ��ى لهَ ُ ْم َو َل ُي َب ِّد َل َّنهُم ِّم ��ن َب ْع ِد َخ ْو ِف ِه ْم
ون ِبي َش� � ْي ًئا َو َمن َك َف َر َب ْع َد َذ ِل � َ
أَ ْم ًن ��ا َي ْع ُبدُو َن لاَ ُي ْش � ِ�ر ُك َ
�ك َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم
نيِ
اس ُق َ
ون)(((.
ا ْل َف ِ
فمن خالل هذه اآلية الش ��ريفة نفهم عدة أمور منها أن هناك وعد
اهل ��ي يف إقام ��ة العدل اإلهل ��ي على وجه األرض وهذا ما س ��نأتي إليه
الحقاً.
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((( النساء  -اآلية – .59
((( الروم  -اآلية – .30
((( النور اآلية – .24

شمس ال يغيبها السحاب
كما أن اآلية دلت على أن الدين والشريعة اليت ستقام على أيديهم
مرضي عند اهلل عز وجل وهذا الدين املرضي عنده هو اإلسالم
هو دين
ّ
ال دين آخر ،بل إن هذا الدين اإلسالم هو القائم على والية أهل البيت
(سالم اهلل عليهم ) بعد الرسول األكرم  ال كما تقول باقي املذاهب
اإلس�ل�امية وذل ��ك ألننا نعتقد أن الدين اإلس�ل�امي يتكون من أركان،
وأه ��م أركانه الوالية ألهل البيت أو اإلمامة ،والدليل على هذا الكالم
هو أنه بعد يوم الغدير وتنصيب أمري املؤمنني  إماماً للناس نزلت
ين َك َف ُرو ْا ِمن ِدي ِن ُك ْم َف َ
ال خَْ
س َّال ِذ َ
ت َش ْو ُه ْم
هذه اآلية الشريفة( :ا ْل َي ْو َم َي ِئ َ
َو ْ
اخ َش� � ْو ِن ا ْل َي ْو َم أَ ْك َم ْل ُت َل ُك ْم ِدي َن ُك ْم َوأَتمْ َ ْم ُت َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم َو َر ِض ُ
يت َل ُك ُم
تيِ
اإلس َ
ْال َم ِدي ًنا)(((.
ِ
حي ��ث ت ��دل هذه اآلية على أن الدين ق ��د َك ُم َل باإلمامة وهو املرضي
عند اهلل ورسوله واملؤمنني وكذلك سيكون هذا الدين هو نفسه الذي
س ��يقام بكامل أركان ��ه على يد اإلمام الثاني عش ��ر يف آخر الزمان 
وكذلك جند أن اآلية اخلامسة من سورة القصص حتمل نفس السمات
ال�ت�ي حتدثن ��ا عنها آنفا ح�ي�ن قال عز من قائلَ ( :و ُن ِري� � ُد أَن نمَّ ُ َّن َع َلى
لأَْ
ُم أَ ِئ َّم ًة َونجَْ َع َل ُه ُم ا ْل َو ِار ِث َ
َّال ِذ َ
ني)(((.
ض َونجَْ َع َله ْ
ين ْ
اس ُت ْض ِع ُفوا فيِ ا ْر ِ
وكذلك يؤيد هذا الكالم ما ورد يف س ��ورة األنبياء حني قال سبحانه
الذ ْك ِر أَ َّن الأَْ ْر َ
وتعاىلَ ( :و َل َق ْد َك َت ْب َنا فيِ َّ
ور ِمن َب ْع ِد ِّ
ض َي ِر ُثهَا ِع َبا ِد َي
الز ُب ِ
الصالحِ ُ َ
ون)(((.
َّ
فعلى هذا األساس جند أن القرآن الكريم يؤكد على حقيقتني هما:
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((( املائدة  -اآلية – .3
((( القصص  -اآلية – .5
((( األنبياء  -اآلية – .105

شمس ال يغيبها السحاب
احلقيقة األوىل :ما ُب ِع َث األنبياء والكتب الس ��ماوية إال ألجل إقامة
العدل والقسط بني الناس.
احلقيق ��ة الثاني ��ة :إن ه ��ذا العدل وهذا القس ��ط في ��ه وعد إهلي يف
إقامت ��ه عل ��ى وج ��ه األرض وإن طال الزم ��ن ،فالوعد اإلهل ��ي ال بد أن
يقع ،قال تعاىلَ ( :و َ
ال َي َز ُ
ال َّال ِذ َ
ين َك َف ُرو ْا ُت ِصي ُبهُم بمِ َا َص َن ُعو ْا َق ِار َع ٌة أَ ْو
(((
تحَ ُ � ُّ�ل َقري ًب ��ا ِّمن دَار ِه ْم َح َّتى َي ْأ ِت َي َو ْع� � ُد اللهّ ِ إِ َّن اللهَّ َ
ال يخُْ ِل ُف المِْي َعادَ)
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
لحْ
ُ
لهْ
َ
َّ
َ
ِّ
ُ
وقال تعاىلُ :
ين ا ق ِل ُيظ ِه َر ُه َعلى
(ه َو ال ِذي أ ْر َس ��ل َر ُسوله ِبا دَى َو ِد ِ
لمُْ ْ ُ َ (((
ِّين ُك ِّل ِه َو َل ْو َك ِر َه ا ش ِركون) .
الد ِ

شرائط إقامة العدل اإللهي
بع ��د أن توصلن ��ا يف حبثن ��ا إىل نتيج ��ة مهمة وه ��ي أن إقامة العدل
اإلهل ��ي على وجه األرض تقع ضمن الوعد اإلهلي لعباد ِه ،ننتقل اآلن
إىل شرائط إقامة العدل اإلهلي على وجه األرض ،وهي ثالثة شروط:

الشرط األول (الدين والشريعة الكاملة)
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من الضروري يف إقامة أطروحة من األطروحات بني الناس أن تكون
هناك قاعدة تش ��ريعية ش ��املة للقوانني واألحكام ،وهذه التشريعات
والقوانني إذا كانت مكتوبة من قبل اإلنسان ،فإن فكر اإلنسان وعقله
حم ��دود بالزم ��ان واملكان ،فيك ��ون القانون والتش ��ريع حم ��دداً بذلك
الزم ��ان وامل ��كان وك ّلم ��ا م ّر عليه زم ��ان أطول وتغري امل ��كان رمبا أثبتت
فش ��لها وعدم انس ��جامها مع الوقت الالحق ،هذا بالنس ��بة لإلنس ��ان
((( الرعد  -اآلية – .31
((( الصف  -اآلية – .9

شمس ال يغيبها السحاب
ُن خبري عليم حكيم فإن
أم ��ا إذا كان التش ��ريع والقانون منزل من ل� �د ِ
استمرارية هذه التشريعات والقوانني سوف تبقى إىل آخر الزمن وال
نف ��اد هلا وال يعرتيها البطالن أو الش ��ك يف م ��دى فاعليتها وصحتها
وذل ��ك لكون اهلل عز وجل عاملا باملصاحل واملفاس ��د يف كل زمان ومكان،
فيكون القانون أو التش ��ريع الصادر منه عز وجل مراعياً هلذه املسألة
أي تش ��مل كل العص ��ور وليس حم ��دوداً كما يف تفكري البش ��ر بظروف
ذلك الزمان أو املكان.
إذن الشرط األول يف إقامة العدل اإلهلي هو وجود الشريعة الكاملة
وهذه الشريعة تكون منزلة من اهلل عز وجل ال غري ،قال تعاىل( :ا ْل َي ْو َم
يت َل ُك ُم اإلس َ
أَ ْك َم ْل ُت َل ُك ْم ِدي َن ُك ْم َوأَتمْ َ ْم ُت َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم َو َر ِض ُ
ْال َم ِدي ًنا)(((.
ِ
تيِ
ه ��ذا الدين الذي يليب مجيع احتياجات البش ��رية من عقيدة وفقه
وأخ�ل�اق وحدود وتعازير وأحكام ،هلذا جن ��د أن اهلل عز وجل يعرب عن
ه ��ذا الدي ��ن بالدين الكامل وأنه ال يقبل من الفرد إال هذا الدين قال
تعاىلَ ( :و َمن َي ْب َتغ َغيرْ َ اإلس َ
اآلخ َر ِة ِم َن
ِ
ْال ِم ِدي ًنا َف َلن ُي ْق َب َل ِم ْن ُه َو ُه َو فيِ
ِ
((( ِ
اس ِر َ
ين) .
الخْ َ ِ

الشرط الثاني (القائد أو اإلمام)
ال بد من وجود شخص يتوىل إقامة هذا العدل والقسط بني الناس
وتطبيق الدين والشريعة بني العباد إذ من غري املعقول أن يكون هناك
تشريع ودين وال يوجد له قائد وإمام يتوىل مسؤولية إقامت ِه وتشييد
((( سورة املائدة :اآلية .3
((( سورة آل عمران :اآلية .85
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شمس ال يغيبها السحاب
أركان ��ه ،ه ��ذا القائد واإلم ��ام ال بد أن تك ��ون له مؤه�ل�ات جتعله على
ق ��در املس ��ؤولية امللقاة على عاتق� � ِه ،وهي مس ��ؤولية عظيمة وال ختلو
وأهوال ألنها ته ��دف إىل إقامة العدل على وج ِه األرض
صعوبات
م ��ن
ٍ
ٍ
كام�ل ً�ا ولي ��س يف منطق ٍة دون أخرى أو بقع ِة معين ��ة من بقاع األرض،
فكما ّ
إن املسؤولية عظيمة هلذه الدرجة فال بد أن يكون اإلمام القائد
هل ��ذه األطروحة اإلهلي ��ة أن يكون عظيماً أيض� �اً يف مؤهالته وملكاته
الش ��خصية وعل ��ى ه ��ذا نس ��تنتج مما تق ��دم أن اإلم ��ام القائ ��د هلذه
احلركة –أي حركة العدالة اإلهلية يف األرض -ال بد أن يكون معصوماً
فالعصم ��ة ه ��ي أوىل مقومات هذه الش ��خصية القيادية اليت س ��تقود
الع ��امل بأس ��ر ِه ،والقي ��ادة إذا مل تك ��ن مزودة بالعصمة اإلهلية س ��تقع
هن ��اك األخطاء واملظلوميات واليت ستتس ��بب يف انتف ��اء الغاية اليت
بع ��ث من أجلها وهي إقامة العدل والقس ��ط ب�ي�ن الناس ونفي الظلم
والفس ��اد من على وج ِه األرض ،ولذل ��ك جند أن نيب اهلل إبراهيم 
ح�ي�ن نال مقام اإلمام ��ة طلبها لذريت ِه أيضاً وأن تكون س ��ارية عليهم
فأجاب ��ه اهلل من أن هذه اإلمامة هي يف ذريتك ولكن من غري الظاملني
أي أن اإلمام ��ة منصب ال جيعله اهلل للظاملني من ذريتك ،قال تعاىل:
ُن َق َ
اع ُل َك ِل َّ
ات َف َأتمََّ ه َّ
اما
اس إِ َم ً
ال إِ ِّني َج ِ
اهي َم َر ُّب ُه ِب َك ِل َم ٍ
( َوإِ ِذ ا ْب َت َلى إِ ْب َر ِ
لن ِ
ال َ
ْدي َّ
ال َي َن ُ
ال َو ِمن ُذ ِّري َق َ
َق َ
الظالمِِ َ
ني)(((.
ال َعه ِ
َّتيِ
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الشرط الثالث (القاعدة الشعبية)

إن تنفي ��ذ ه ��ذه األطروحة اإلهلي ��ة املتعلقة إقامة العدل والقس ��ط
عل ��ى وج ��ه األرض ال ب ��د له من أنص ��ار ومؤيدين إذ من غ�ي�ر املعقول
((( سورة البقرة :اآلية .124

شمس ال يغيبها السحاب
أنه ��ا تقوم على ي ��د واحد فقط وهو اإلمام والقائ ��د فال بد من وجود
األع ��وان وهؤالء جيب أن يكونوا من الذين آمنوا بهذه الدولة العادلة
وه ��ذا القائ ��د واإلمام املعصوم فمن غري الصحيح أن يكون أعوان هذا
اإلم ��ام املنتظ ��ر هم أناس غري مؤمنني ب� � ِه أو حبكم ِه وعصمت ِه ،لذلك
جن ��د أن القرآن الكري ��م أ ّكد أيضاً على هذه احلقيقة حيث قالَ ( :ل َق ْد
ان ِل َي ُقو َم َّ
اب َوالمِْي� � َز َ
اس
ات َوأَن َز ْل َن ��ا َم َع ُه ُم ا ْل ِك َت َ
الن ُ
أَ ْر َس� � ْل َنا ُر ُس� � َل َنا ِبا ْل َب ِّي َن ِ
ِبا ْل ِق ْس ِط)(((.

النتيجة
م ��ن الواضح أن الش ��رطني األولني هما متحقق ��ان ،فالدين الكامل
والشريعة موجودة وكذلك القائد واإلمام أيضاً موجود ويبقى الكالم
يف حتق ��ق الش ��رط الثالث وهم القاع ��دة املؤيدة هلذا اإلم ��ام املنتظر
ولعل إليها يعزى سبب تأخر ظهور اإلمام حلد اآلن.
لذل ��ك جن ��د أن أئم ��ة أهل البي ��ت  قد أك ��دوا مراراً على مس ��ألة
تهذيب النفس واالس ��تعداد للظه ��ور منها ما روي عن اإلمام الصادق
�رب واألخذ بأمرنا وطريقتنا معنا غداً
 قول ��هّ :
(وإن حبنا رضى ال � ّ
يف حضرة القدس واملنتظر ألمرنا كاملتشحط بدم ِه يف سبيل اهلل ومن
مسع واعيتنا فلم ينصرنا أك ّبه اهلل على منخريه يف النار)(((.
بل جند أن اإلمام املهدي  نفس ��ه يؤكد على هذه احلقيقة و ُيركز
عليه ��ا أكث ��ر م ��ن مرة فم ��ن ضمن املراس�ل�ات ال�ت�ي بعثه ��ا إىل بعض
العلماء يف هذه الرس ��الة إىل علي بن احلس�ي�ن بن بابويه القمي حيث
((( سورة احلديد :اآلية .25
((( حبار األنوار /ج /65ص.61
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ج ��اء فيها( :وعليك بالصرب وانتظار الفرج فإن النيب قال :أفضل
أعم ��ال أم�ت�ي انتظ ��ار الف ��رج وال ت ��زال ش ��عيتنا يف حزن حت ��ى يظهر
ولدي.((()...

من هو القائد واإلمام لهذا العالم
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لقد وضحنا يف بداية هذا البحث من أن العامل يتفق على مس ��ألة
الع ��دل وإقامت ِه بني الناس ولكنهم وقعوا يف خالف شاس ��ع يف تطبيق
ه ��ذا املفه ��وم على مصداق� � ِه الصحيح وبعب ��ارة أخرى م ��ن هو اإلمام
الذي س ��يقود هذا العامل حنو حتقيق العدل واملس ��اواة وإزاحة الظلم
واجلور من على وجه األرض فإن األديان واملذاهب والتيارات الفكرية
كله ��ا تزعم على ض ��رورة إقامة العدل بني الناس ولكنهم خيتلفون يف
م ��ن هو املنقذ هلذه البش ��رية من دائرة الظلم واجل ��ور وإيصاهلم إىل
ساحل النور والعدالة واملساواة ،بل جند أن االختالف وصل إىل نفس
الدين اإلس�ل�امي يف َمن هو اإلمام الذي سيفتح اهلل على يد ِه مشارق
األرض ومغاربه ��ا فذه ��ب بعضه ��م إىل أن ��ه غري موجود اآلن وس ��يولد
يف آخ ��ر الزم ��ان ومنهم من ق ��ال إنه خرافة ال حقيقة ل ��ه ،ومنهم من
قال أنه ولد وال زال يعيش بني الناس وس ��يظهر يف آخر الزمان ليمأل
األرض قس ��طاً وعد ً
ال كما ملئت ظلماً وجوراً ،والذي هو عليه مدرسة
أه ��ل البيت  فإنها تعتقد يف أن املهدي  من ولد اإلمام علي بن
أب ��ي طال ��ب  نس ��باً ومن ذرية احلس�ي�ن ،وأبيه اإلمام احلادي عش ��ر
احلس ��ن بن علي العس ��كري  وأنه حي يعيش بني ظهران ّيي الناس
ولكنهم ال يعرفونه وسيظهر متى شاء اهلل وتوفرت الشرائط للظهور،
((( حبار األنوار /ج/ 50ص.318

شمس ال يغيبها السحاب
مؤيد إىل هذه العقيدة اليت
وحني الرجوع إىل القرآن الكريم جند أنه ِّ
يعتقدها أهل البيت وشيعتهم من عدة أوجه ،منها:
1 .1أن اإلمامة واخلالفة اإلهلية ال تنقطع أبداً من على وجه األرض
م ��ا دامت الس ��اعة مل تقم بع ��د ،أي أنها مس ��تمرة آلخر الزمان
َ
كقول� � ِه تع ��اىلَ ( :وإِ ْذ َق � َ
�ك ِل ْل َم َ
�ال َر ُّب � َ
ض
ال ِئ َك� � ِة إِ ِّني َج ِ
اع � ٌ�ل فيِ األ ْر ِ
ِّماء َونحَْ ُن
َخ ِلي َف ًة َقا ُلو ْا أَتجَْ َع ُل ِفيهَا َمن ُي ْف ِس ُد ِفيهَا َو َي ْس ِف ُك الد َ
ال إِ ِّني أَ ْع َل ُم َما َ
ِّس َل َك َق َ
ال َت ْع َل ُم َ
ون)(((.
ُن َس ِّب ُح بحِ َ ْم ِد َك َو ُن َقد ُ
فجعل اخلالفة أمر إهلي يف األرض وهذه اخلالفة ممتدة من آدم إىل
قيام الساعة.
ال َو ِم ��ن ُذ ِّري َق َ
اما َق َ
اع ُل � َ
�ك ِل َّ
ال
اس إِ َم ً
2 .2أن ه ��ذه اآلي ��ة( :إِ ِّني َج ِ
لن ِ
َّتيِ
َ
ْدي َّ
ال َي َن � ُ
الظالمِِ َ
ني)((( ،فهي إمامة باقية مس ��تمرة يف ذرية
�ال َعه ِ
إبراهيم يف الصاحلني فقط دون الظاملني ويؤيد هذا قوله تعاىل
ُم َي ْر ِج ُع َ
ون)(((،
يف حمكم كتابهَ ( :و َج َع َلهَا َك ِل َم ًة َبا ِق َي ًة فيِ َع ِق ِب ِه َل َع َّله ْ
وم ��ن الواضح أن هذه الكلمة الباقي ��ة يف عقب إبراهيم  هي
إم ��ا كلمة التوحي ��د أو اإلمامة على اختالف آراء املفس ��رين وال
ب ��أس باجلم ��ع بني هذين املعنيني حي ��ث أن التوحيد ال يقام إذا
مل يك ��ن هن ��اك إمام ��ة حافظة للش ��ريعة والدين بعد الرس ��ول،
وقيام التوحيد خالصاً هلل ال يقوم أساساً إذا مل يكن هناك إمام
يب�ي�ن للناس ما هو التوحيد وما هي أركانه وكيف يكون خالصاً
من الش ��رك والتجسيم ،ولعل أكرب شاهد على ما نقول يف وقوع
((( سورة البقرة :اآلية .30
((( سورة البقرة :اآلية .124
((( سورة الزخرف :اآلية .28
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االخرتاق عقيدة التوحيد وخلوها من اإلمامة اإلهلية هو ما
ذهبت إليه بعض الفرق اإلس�ل�امية وخاصة الس ��لفية احلديثة
إىل الش ��رك ب ��اهلل ووصفه مبا يتجلى عنه س ��بحانه وجتس ��يمه
كاجللوس والنزول إىل الس ��ماء الرابعة واهلرولة ومتثله بصورة
الشاب األمرد وهم يظنون أنهم يوحدون اهلل وما هذا إال نتيج ًة
البتعاده ��م عن أصل اإلمامة اليت تض ��ع املوازين يف توحيد اهلل
ع ��ز وجل ،قال تعاىل( :أَ َف َمن َي ْه � ِ�دي إِلىَ الحْ َ ِّق أَ َح ُّق أَن ُي َّت َب َع أَ َّمن
ِّي إِ َّ
َّ
ال أَن ُي ْه َدى َف َما َل ُك ْم َك ْي َف تحَْ ُك ُم َ
ال َي ِهد َ
ون)(((.

هذا من حيث االس ��تدالل باآليات القرآنية وهي كثرية اخرتنا منها
مبا يسمح به اجملال.

اإلمام المهدي  في السنة
الدليل األول:
إن األحادي ��ث النبوية قد حوت على الكثري من التصرحيات بإمامة
املهدي املنتظر نكتفي منها بهذه الرواية وهي:
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حدي ��ث الثقل�ي�ن( :إني تارك فيك ��م الثقلني كت ��اب اهلل وعرتتي أهل
بييت ما إن متس ��كتم بهما لن تضل ��وا بعدي أبدا) وورد يف حديث آخر
(إن ��ي ت ��ارك فيكم الثقل�ي�ن ما إن متس ��كتم بهما لن تضل ��وا كتاب اهلل
وعرتتي أهل بييت وإنهما لن يفرتقا حتى يردا علي احلوض).
فم ��ن حيث الس ��ند أي رج ��ال احلديث فقد وصل ه ��ذا احلديث حد
التوات ��ر أي أن ��ه ص ��در أكث ��ر م ��ن عش ��رة أس ��انيد فهذا يس ��مى حديث
((( سورة يونس :اآلية .35
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متواتر ،والتواتر يفيد القطع بصحة الصدور ،فكما إن القرآن الكريم
ه ��و متواتر عند املس ��لمني وه ��ذا التواتر يفيد القط ��ع بصحة صدور
الكتاب العزيز عن اهلل جل وعال فأيضاً هذا احلديث هو من املتواترات
اليت تفيد صحة سند هذا احلديث صدوراً من رسول اهلل .
يق ��ول الس ��يد حمم ��د تقي احلكي ��م يف كتاب ��ه أصول الفق ��ه املقارن
م ��ا هذا نصه( :وه ��ذه الصح ��اح احلاكمة بوجوب التمس ��ك بالثقلني
متواترة تنتهي أس ��انيدها إىل بضع وعش ��رين صحابياً وقد صدع بها
رسول اهلل يف مواقف شتى تارة يف يوم غدير خم وأخرى على منربه
يف املدينة إىل غري ذلك)(((.
وقال ابن حجر يف كتاب ِه الصواعق احملرقة ما نصه:
(ث ��م اعل ��م أن حلديث التمس ��ك بهم ��ا طرقاً كث�ي�رة وردت ع ��ن ن ّي ٍف
وم َّد له طرق مبس ��وطة يف حادي عش ��ر ُّ
الش َبه ويف
وعش ��رين صحابياً ُ
بع ��ض تلك الطرق أنه قال ذلك حبجة ال ��وداع بعرفة وأخرى أنه قال
باملدينة يف مرضه وقد امتألت احلجرة بأصحابه وأخرى أنه قال ذلك
بغدير خم ويف أخرى أنه قال ملا قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف
كم ��ا م ��ر ،وال تنايف إذ ال مانع م ��ن أنه كرر عليهم ذلك يف تلك املواطن
وغريها اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعرتة الطاهرة ويف رواية عند
الطربان ��ي ع ��ن ابن عم ��ر :آخر ما تكل ��م الن�ب�ي  :اخلفوني يف أهل
بييت)(((.
وق ��د ذكر الس ��يد حممد تقي احلكيم يف كتاب� � ِه اآلنف الذكر (أصول
الفق ��ه املق ��ارن)  39طريق� �اً هل ��ذا احلديث م ��ن طرق أهل الس ��نة و 82
((( أصول الفقه املقارن /حممد تقي احلكيم :ص.28
((( الصواعق احملرقة :ص.150
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طريقاً من طرق الش ��يعة اإلمامية فمن أحب الزيادة يف هذا املوضوع
فلريجع إىل أصل الكتاب.
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أم ��ا من حيث داللة احلديث (املنت) فإن يف الرواية الش ��ريفة اقرتان
ب�ي�ن الكت ��اب والعرتة وإن الق ��رآن ال يف ��ارق العرتة ،والع�ت�رة ال تفارق
الكت ��اب ه ��ذا أو ً
ال وثاني� �اً إن هذا الق ��رآن العزيز موج ��ود منذ أن بعث
باق ال يبطل وال ينس ��خ
الرس ��ول وحتى نهاية هذا العامل وكذلك هو ٍ
ُ َ (((
وال يبلى ،قال تعاىل( :إِ َّنا نحَْ ُن َن َّز ْل َنا ِّ
الذ ْك َر َوإِ َّنا َل ُه لحَ َ ا ِفظون)  ،وقال
اط ُل ِمن َبينْ ِ َي َد ْي ِه َولاَ ِم ْن َخ ْل ِف ِه َت ِ ٌ
يم
تعاىل( :لاَ َي ْأ ِتي ِه ا ْل َب ِ
نزيل ِّم ْن َح ِك ٍ
يد)(((.
حمَ ِ ٍ
إن تطبيق هذه اخلصائص املوجودة يف القرآن من البقاء واحلافظية
م ��ن اهلل وعدم البط�ل�ان ،فإنها أيضاً تنطبق عل ��ى العرتة الطاهرة يف
أنه ��ا باقية وأنها حمفوظة وال تبطل أبداً ما دام القرآن موجوداً ،وإال
لوق ��ع االف�ت�راق بينهما ،واحلدي ��ث يقول أنهما لن يفرتق ��ا حتى يردا
علي احل ��وض) تعين الدار
عل � ّ�ي احل ��وض ومن املعل ��وم أن كلمة (ي ��ردا َّ
اآلخرة.
يقول السيد حممد تقي احلكيم( :بقاء العرتة إىل جانب الكتاب إىل
ي ��وم القيام ��ة أي ال خيلو منهما زمان من األزمن ��ة ما داما لن يفرتقا
حت ��ى ي ��ردا عليه احل ��وض وهي كناية ع ��ن بقائهما إىل ي ��وم القيامة،
يقول ابن حجر :ويف أحاديث احلث على التمس ��ك بأهل البيت إش ��ارة
عل ��ى ع ��دم انقطاع متأهل (أي يتصدى لإلمامة) منهم للتمس ��ك به
إىل ي ��وم القيامة كما إن الكتاب العزيز كذلك ،وهلذا كانوا أماناً ألهل
األرض)(((.
((( سورة احلجر :اآلية .9
((( سورة فصلت :اآلية .42
((( السنة يف الشريعة اإلسالمية /حممد تقي احلكيم :ص.54
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الدليل الثاني:
يتضمن إحصاءات ملا ورد يف شأن اإلمام املهدي وهي:
1 .1الرواي ��ات الدال ��ة عل ��ى أنه من صلب اإلمام احلس ��ن العس ��كري
وابنه الوحيد  146رواية.
2 .2الروايات اليت تبينّ آباء اإلمام احلسن العسكري  147رواية.
3 .3الروايات اليت تبينّ أنه ميأل األرض قسطاً وعد ً
ال  132رواية.
4 .4الروايات الدالة على غيبت ِه الشريفة  91رواية.

5 .5الروايات اليت تتحدث عن عمر ِه  118 رواية.

6 .6الرواي ��ات ال�ت�ي تتح ��دث عن أن اإلس�ل�ام س ��يعم كل العامل 136
رواية.
7 .7الروايات اليت تتحدث حول والدت ِه  214رواية.

والس ��بب يف الوق ��وف عل ��ى ه ��ذه اإلحص ��اءات الروائي ��ة ع ��ن اإلمام
امله ��دي  يعطين ��ا صورة واضحة يف مس ��ألة التأكيد من أهل البيت
 ابت ��دا ًء من رس ��ول اهلل  وانتها ًء إىل اإلمام احلس ��ن العس ��كري
وليس ��ت ه ��ذه اإلحصاءات هي من مصادر الش ��يعة فقط وإمنا تدخل
فيها الكثري من مصادر احلديث السنية أيضاً وهذه الوفرة والكثرة يف
هذا العدد اهلائل من الروايات تعطي صورة واضحة عن اإلمام الثاني
عشر  وتزيل الشك والريب من كل من توهم أو شك يف وجوده.
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الدليل الثالث:
ورد يف صحيح البخاري رواية هذا نصها( :حدثين حممد بن املثنى
حدثنا غندر حدثنا ش ��عبة عن عبد امللك مسعت جابر بن مسرة قال
مسعت النيب يقول يكون اثين عش ��ر أمرياً ،فقال كلمة مل أمسعها
فقال أبي أنه قال :كلهم من قريش)(((.
ورواي ��ة ثانية وردت يف مس ��ند أمح ��د بن حنبل ه ��ذا نصها( :حدثنا
عب ��د اهلل حدثن ��ا أبي حدثنا حس ��ن بن موس ��ى حدثنا مح ��اد بن زيد
عن اجملالد عن الش ��عيب عن مس ��روق قال :كنا جلوس� �اً عند عبد اهلل
ب ��ن مس ��عود وه ��و يقرؤنا الق ��رآن فقال له رج ��ل :يا أبا عب ��د الرمحن
هل س ��ألتم رس ��ول اهلل كم متلك هذه األمة من خليفة؟ فقال عبد
اهلل بن مس ��عود :ما س ��ألين عنها أح ��د منذ قدمت الع ��راق قبلك ،ثم
قال :نعم ولقد س ��ألنا رس ��ول اهلل فقال اثين عشر ،كعدّة نقباء بين
إسرائيل)(((.
من خالل هاتني الروايتني وباجلمع بينهما نفهم عدة أمور تفيدنا
يف االستدالل على قضية اإلمام املهدي املنتظر  وهي:
إن اخللفاء بعد رسول اهلل اثنا عشر خليفة ما دام اإلسالم قائماً
ال يزدادوا واحداً وال ينقصوا واحداً.
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إن ��ه ع�ب�ر عنهم رس ��ول اهلل باخللفاء م ��رة والنقب ��اء أخرى وهذه
إش ��ارة إىل أمري ��ن مهم�ي�ن أوهلم ��ا أنه وصفه ��م باخللفاء م ��ع أن هذا
النص مل يكن معروفاً عند العرب ولكن املعروف عندهم امللك واألمري
وش ��يخ القبيل ��ة وكبريه ��م ،فالظاهر ّ
أن رس ��ول اهلل حاول اإلش ��ارة إىل
((( صحيح البخاري :ج /8ص.127
((( مسند أمحد :ج /1ص.398
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أنه ��م ميثل ��ون اخلالف ��ة اإلهلية اليت عناه ��ا اهلل يف قوله تع ��اىل( :إِ ِّني
َ
ض َخ ِلي َف ًة)(((.
َج ِ
اع ٌل فيِ األ ْر ِ
والثان ��ي أنه وصفهم بالنقباء كنقباء بين إس ��رائيل ،فلو رجعنا إىل
اآلية اليت تتحدث عن نقباء بين إسرائيل وهيَ ( :و َل َق ْد أَ َخ َذ اللهُّ ِمي َث َ
اق
يل َو َب َع ْث َنا ِمن ُه ُم اثْنيَْ َع َش� � َر َن ِقي ًبا َو َق َ
َب إِ ْس� � َرآ ِئ َ
ال اللهُّ إِ ِّني َم َع ُك ْم َل ِئ ْن
نيِ
الص�ل َ�ا َة َوآ َت ْي ُت ُم َّ
آمن ُتم ِب ُر ُس� � ِلي َو َع َّزرْتمُ ُ ُ
وه � ْ�م َوأَ ْق َر ْض ُت ُم
الز َكا َة َو َ
أَ َق ْم ُت� � ُم َّ
اللهَّ َق ْر ًضا َح َس ًنا لأَُّ َك ِّف َر َّن َعن ُك ْم َس ِّي َئا ِت ُك ْم َو ُ
ات تجَْ ِري ِمن
ْخ َل َّن ُك ْم َج َّن ٍ
ألد ِ
تحَْ ِتهَا َ
يل)(((.
األ ْنهَا ُر َف َمن َك َف َر َب ْع َد َذ ِل َك ِمن ُك ْم َف َق ْد َض َّل َس َواء َّ
الس ِب ِ
جن ��د أن ه ��ؤالء النقباء أيض� �اً كان عددهم اثنا عش ��ر نقيباً وأن أمر
تنصيبهم كان من اهلل وليس تعيني بالش ��ورى بني الناس لداللة قول ِه
تعاىلَ ( :ب َع ْث َنا ِم ْنهُم) أي أن الباري نسب مسألة البعث لذات ِه املقدسة
ال إىل جهة أخرى.
إن الرواي ��ات اختلفت يف التعب�ي�ر عنهم ،فمرة مستهم باألئمة ومرة
باخللفاء ومرة بالنقباء وهذا إن ّ
دل على ش ��يء فإمنا يدل على تعدد
جه ��ات الكمال هلؤالء األئمة صلوات اهلل عليهم ومل حيصل ش ��خص
آخ ��ر عل ��ى ه ��ذه الس ��مات والصفات ال�ت�ي تدل عل ��ى درج ��ات الكمال
اإلنساني.
إنهم مستمرون مع القرآن واإلسالم ما دام القرآن واإلسالم موجوداً
ول ��و انتف ��ى وجودهم لبقي ه ��ذا الدين من دون إم ��ام والنتفت الغاية
صراط مستقيم قال
األوىل من إنزاله على الناس وهي هدايتهم إىل
ٍ
((( سورة البقرة :اآلية .30
((( سورة املائدة :اآلية .12
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اب َ
ني)((( ،ويضاف إليه أيضاً
ال َر ْي َب ِفي ِه ُه ًدى ِّل ْل ُم َّت ِق َ
تعاىل ( َذ ِل َك ا ْل ِك َت ُ
أن مهم ��ة الرس ��ول كانت هي توضي ��ح الكتاب وتعلي ��م الناس احلكمة
للهُّ
يه ْم َر ُس ��و ً
ؤم ِن َ
ال
واملوعظة قال تعاىلَ ( :ل َق ْد َم َّن ا َع َلى المُْ ِ
ني إِ ْذ َب َع َث ِف ِ
اب َوالحْ ِ ْك َم َة َوإِن
يه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِك َت َ
ِّم ْن أَن ُف ِس ِه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َيا ِت ِه َو ُي َز ِّك ِ
ني)((( ،فهذه اآلية تبينّ أن بعثة الرس ��ول
َكا ُنو ْا ِمن َق ْب ُل َل ِفي َض ٍ
الل ُّم ِب ٍ
كان ��ت للمؤمن�ي�ن ،ومهمت ��ه أن يتل ��و عليه ��م كت ��اب اهلل موضح� �اً هلم
أحكام ��ه وقواعده ويطهرهم من الش ��رك وملقن� �اً هلم احلكمة اإلهلية
بع ��د أن كانوا يف ضالل مطبق واضح ،فالس ��ؤال هو ما هو ذنب الذين
مل يروا أو يشاهدوا رسول اهلل ويعاصروه وهل يرتكهم الباري عز وجل
يف ض�ل�ال وعمى وال يرس ��ل هلم م ��ن ينوب عن رس ��وله يف هذه املهام؟
أيهما أقرب تناسباً مع الرمحة اإلهلية واللطف اإلهلي بعباده؟
إن م ��ن مقتضي ��ات الرمحة واللطف والعدل اإلهل ��ي أن يكون يف كل
�ان إمام� �اً أو نقيب� �اً أو خليفة عن رس ��ول اهلل يتوىل مهام الرس ��الة
زم � ٍ
احملمدي ��ة إال يف النب ��وة أي ال يك ��ون نبي� �اً بع ��ده ولعل قول ��ه ( :أما
ترضى أن تكون منيّ مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي)(((،
أكرب دليل على ضرورة وجود خليفة وإمام للناس بعد رسول اهلل .

فائدة وجود اإلمام في زمن الغيبة
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ألس َن ِة الكثريين من املعاندين يف قضية
قد يطرح هذا السؤال على ِ
اإلم ��ام املهدي ووجوده غائب� �اً يف العنوان بني الناس وهو :ما هو نفعه
((( سورة البقرة :اآلية .2
((( سورة آل عمران :اآلية .164
((( مسند أمحد بن حنبل :ج/1ص.184

شمس ال يغيبها السحاب
إذا كان هادي� �اً للن ��اس ومع ذلك فإن الناس ال يرونه ويس ��معون صوته
وال يتلقون أوامره وما هذا إال نقض لدوره يف هذه احلياة وهي اهلداية
للناس؟
للرد على مثل هكذا أسئلة نقول:
أو ً
ال :أن ��ه ال ت�ل�ازم أو اش�ت�راط بني الوج ��ود الظاه ��ري العياني بني
الن ��اس وب�ي�ن اهلداي ��ة هل ��م ،فم ��ن املمك ��ن أن يكون الش ��خص خمفي
العن ��وان والص ��ورة ولكن ��ه م ��ع ذلك مي ��ارس دوره األساس ��ي يف هداية
الن ��اس وحف ��ظ الش ��ريعة والقوانني اإلهلي ��ة ،ولعل أق ��رب دليل على
كالمن ��ا ه ��ذا هو م ��ا صرح به الق ��رآن الكريم يف قصة موس ��ى  مع
العب ��د الص ��احل (اخلضر  )ق ��ال تعاىلَ ( :ف َو َج� �دَا َع ْبدًا ِّم � ْ�ن ِع َبا ِد َنا
ُن ��ا ِع ْل ًما َق َ
ند َن ��ا َو َع َّل ْم َنا ُه ِمن َّلد َّ
وس ��ى َه ْل
ال َل ُه ُم َ
آ َت ْي َن ��ا ُه رَحمْ َ � � ًة ِم � ْ�ن ِع ِ
�ك َع َل ��ى أَن ُت َع ِّل َم ِن ممَِّ ا ُع ِّل ْم َت ُر ْش ��دًا َق َ
أَ َّت ِب ُع � َ
يع َم ِع َي
ال إِ َّن َك َلن َت ْس� � َت ِط َ
َصبرْ ً ا َو َك ْي َف َتصْبرِ ُ َع َلى َما لمَْ تحُ ِ ْط ِب ِه ُخبرْ ً ا َق َ
ال َسَ��ت ِج ُد ِني إِن َش ��اء
اللهَُّ َص ِاب ًرا َولاَ أَ ْع ِصي َل َك أَ ْم ًرا َق َ
ال َفإِ ِن َّات َب ْع َتنيِ فَلاَ َت ْس َألْنيِ َعن َش ْي ٍء
َح َّتى أُ ْح ِد َث َل َك ِم ْن ُه ِذ ْك ًرا)(((.
فمن خالل هذه اآليات الشريفة نفهم عدة أمور منها:
إن العبد الصاحل كان ميلك علماً لدنياً من اهلل مل يكن موسى 
ميلكه.
إن العب ��د الص ��احل كان معلم� �اً وهادياً ملوس ��ى مع أن ��ه كان من أولي
العزم.
أن موس ��ى كان شديد احلب للتعلم من العبد الصاحل َّ
وأحل عليه يف
تعليمه إياه مع امتناع العبد الصاحل يف بداية األمر.
((( سورة الكهف :اآليات (.)70-65
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شمس ال يغيبها السحاب
األم ��ر املهم الذي خيدمنا يف ه ��ذا البحث هو أن العبد الصاحل كان
خمفياً يف العنوان ومل يعلم ب ِه حتى موسى لو ال أن أرشده اهلل إليه.

أن العبد الصاحل كان يقضي حاجات البش ��رية ويسددهم من حيث
ال يعلمون وبالرغم من أنه كان خمفي العنوان والصورة.
بق ��ي أن ننقل ش ��يئاً من الروايات الواردة يف ه ��ذا املوضوع منها هذا
ال ��كالم برواي ��ة ألمري املؤمن�ي�ن  لكميل بن زي ��اد ...( :كذلك ميوت
العل ��م مب ��وت حاملي ��هَّ ،
الل ُه ��م بلى ال ختل ��و األرض من قائ ��م حبج ٍة
ظاهر أو خائف مغمور لئال تبطل حجج اهلل وبيناته.((()...

ومنها ما ورد من توقيع (رس ��الة) اإلمام املهدي  حينما سئل عن
عل ��ة الغيب ��ة وفائدتها( :وأم ��ا وجه االنتفاع ب ��ي يف غيبيت فكاالنتفاع
بالشمس إذا غيبتها عن األبصار السحاب وإني أمان ألهل األرض كما
أن النجوم أمان ألهل السماء)(((.

مسؤوليات اإلمام المهدي 
نستطيع أن نقول أن املسؤوليات امللقاة على عاتق اإلمام املهدي هي
مس ��ؤوليات تتناسب مع عظم ش ��أنه ورفع مقامه الشريف ،حناول أن
نوجز أهمها على شكل نقاط:

المسؤولية األولى (الشهادة على الناس):
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قال تعاىلَ ( :و َك َذ ِل َك َج َع ْل َنا ُك ْم أُ َّم ًة َو َس ًطا ِّل َت ُكو ُنو ْا ُش َهدَاء َع َلى َّ
اس
الن ِ
نت َع َل ْيهَا إِ َّ
الر ُس � ُ
َو َي ُك َ
يدا َو َما َج َع ْل َنا ا ْل ِق ْب َل َة ال ُك َ
�ول َع َل ْي ُك ْم َش � ِ�ه ً
ال
ون َّ
َّتيِ
((( اخلصال /الشيخ الصدوق :صفحة .187
((( الصحيفة اهلادية والتحفة املهدية /إبراهيم بن احلسن الفيض الكاشاني :ص.234

شمس ال يغيبها السحاب
الر ُس � َ
ري ًة
�ول ممَِّ ن َين َق ِل � ُ
�ب َع َلى َع ِق َب ْي� � ِه َوإِن َكا َن ْت َل َك ِب َ
ِل َن ْع َل� � َم َم ��ن َي َّت ِب ُع َّ
إِ َّ
ان اللهُّ ِل ُي ِضي َع إِميَا َن ُك ْم إِ َّن اللهَّ ِب َّ
ين َهدَى اللهُّ َو َم ��ا َك َ
ال َع َل ��ى َّال ِذ َ
اس
الن ِ
َل َر ُؤ ٌ
وف َّر ِحي ٌم)(((.
إن اآلي ��ة ت ��دل بش ��كل واضح عل ��ى أن لكل أم� � ٍة ش ��اهداً عليها وعلى
أعماهلا ثم يؤتى بهذا الش ��اهد يوم القيامة فيش ��هد على األمة اليت
عمل ص ��احل أو طاحل ويكون
كان عليه ��ا ش ��هيداً م ��ن خري أو ش ��ر ومن ٍ
رس ��ول اهلل شهيداً على هؤالء الش ��هداء وقد قال بعض املفسرين بأن
ه ��ؤالء الش ��هداء هم مجي ��ع األمة اإلس�ل�امية وهذا ال ��رأي واضح يف
رد على هذا الكالم حينما
الضع ��ف والتهافت فإن اإلمام الص ��ادق قد َّ
تصدى لتفس�ي�ر هذه اآلية وكأنه علم بل كان عاملاً مبا س ��يقوله بعده
بعض املفس ��رين لكت ��اب اهلل العزي ��ز( :قال اهلل وكذل ��ك جعلناكم أمة
وس ��طاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ،فإن
ظننت أن اهلل عنى بهذه اآلية مجيع أهل القبلة من املوحدين ،أ َفترَ ى
متر يطلب اهلل شهادته
صاع من ٍ
أن من ال جيوز شهادته يف الدنيا على ٍ
يعن
يوم القيامة ويقبلها منه حبضرة مجيع األمم املاضية؟! كال ،مل ِ
اهلل مث ��ل ه ��ذا م ��ن خلقه ،يعين األم ��ة اليت وجبت هلا دع ��وة إبراهيم
كنت ��م خ�ي�ر أم� � ٍة أخرجت للن ��اس وهم األمة الوس ��طى وه ��م خري أم ٍة
أخرجت للناس)(((.
ف ��إذا بهذا البيان الواضح جند أن اإلمام وضح معنى الش ��اهد على
زمان ومن هو وما هي خصائصه.
األعمال يف كل ٍ
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((( سورة البقرة :اآلية .143
((( تفسري العياشي :ج/1ص.63
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المسؤولية الثانية (عرض األعمال):

اع َم ُلو ْا َف َسيرَ َ ى اللهُّ َع َم َل ُك ْم َو َر ُسو ُل ُه َوالمُْ ْؤ ِم ُن َ
ون)(((  ،يف
قال تعاىلَ ( :و ُق ِل ْ
هذه اآلية تصريح بأن األعمال مشهودة هلل ورسوله واملؤمنني ،وهؤالء
املؤمنون ليس ��وا كس ��ائر املؤمنني ،بل هلم امتيازات خاصة جعلت هلم
هذه املسؤولية ،وهي شهادة األعمال للناس كما وضحناه يف املسؤولية
األوىل ،ولعل س ��ائل يس ��أل :ما هي فائدة أن اإلمام يرى األعمال وهو
ش ��اهد عليها ي ��وم القيامة؟ فهذا نفس الكالم بالنس ��بة للمس ��ؤولية
األوىل وهي شهادة األعمال يوم القيامة.
واجل ��واب أن اإلم ��ام حينم ��ا ي ��رى األعم ��ال اليت تصدر م ��ن الناس
س ��يكون إم ��ا يف حالة س ��رور ألنها أعم ��ال صاحلة ويف ��رح بها وحيمد
اهلل وإم ��ا س ��يكون يف حال ��ة حزن ألنه ��ا أعمال قبيح ��ة ويغتم ألجلها
فيستغفر اهلل من ذنوب الناس ويستغفر هلم ويدعو هلم باهلداية.
(عن الصادق قال :ما لكم تس ��وؤون رس ��ول اهلل  ،فقال رجل :كيف
نس ��وؤه؟ فقال :أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه فإذا رأى معصية
ساءه ذلك ،فال تسوؤوا رسول اهلل وسروه)(((.
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ويف رواية أخرى عن اإلمام الرضا  حينما طلب منه أحد أصحابه
ُ
(أولست أفعل؟ واهلل إن
الدعاء له وألهل بيته ،قال اإلمام الرضا :
يوم وليلة ،قال (الس ��ائل) :فاس ��تعظمت
علي يف كل
أعمالكم لتعرض ّ
ٍ
اع َم ُلو ْا َف َس�َي�رََ ى اللهُّ
ذلك ،فقال لي :أما تقرأ كتاب اهلل عز وجلَ ( :و ُق ِل ْ
َع َم َل ُك ْم َو َر ُسو ُل ُه َوالمُْ ْؤ ِم ُن َ
ون) قال :هو واهلل علي بن أبي طالب .((()
((( سورة التوبة :اآلية .105
((( الكايف /الكليين :ج /1ص.219
((( الكايف /الكليين :ج /1ص.220

شمس ال يغيبها السحاب
المسؤولية الثالثة (تنزل المالئكة والروح في ليلة القدر):

ق ��ال تعاىل( :إِ َّنا أَن َز ْل َنا ُه فيِ َل ْي َل ِة ا ْل َق � ْ�د ِر (َ )1و َما أَ ْد َر َ
اك َما َل ْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر
َ
الرو ُح ِفيهَا ِبإِ ْذ ِن
ْر (َ )3ت َن َّز ُل المَْلاَ ِئ َك ُة َو ُّ
(َ )2ل ْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر َخيرْ ٌ ِّم ْن أ ْل ِف َشه ٍ
َر ِّب ِهم ِّمن ُك ِّل أَ ْم ٍر (َ )4سلاَ ٌم ِه َي َح َّتى َم ْط َل ِع ا ْل َف ْج ِر)
م ��ن اجملم ��ع علي ��ه ب�ي�ن املس ��لمني ّ
أن يف ليلة الق ��در تن ��زل املالئكة
وال ��روح من عامل األم ��ر اإلهلي يف أقدار الناس م ��ن أقواتهم وأرزاقهم
وآجاهل ��م ومجيع خصوصياتهم فإن هذه األم ��ور كلها تقدر وتنزل يف
تلك الليلة املباركة والس ��ؤال هنا على من تتنزل هذه املالئكة يف ليلة
الق ��در وملاذا تتنزل وما هي ش ��أنية ذلك الش ��خص ال ��ذي تتنزل عليه
املالئكة والروح؟ ومن املعلوم أن هذا التش ��ريف يف تنزل املالئكة عليه
ال ب ��د أن يك ��ون أفضل من املالئكة اليت تنزل علي ��ه وأعلى مقاماً ،وإن
املالئك ��ة قد وردت يف لفظ اجلمع املعرف بـ (آل) التعريف واليت تقيد
الش ��مول واالس ��تغراق فهذا يعين أن من ضمن املالئكة الذين ينزلون
يف ليل ��ة الق ��در هو جربائي ��ل  الذي عربت عنه اآلية الش ��ريفة يف
س ��ورة التكوير ( َو َّإن ُه َل َق ُ
ش َم ِك ٌ
ني
ول َر ُس � ٍ
�ول َك ِريم ِذي ُق َّو ٍة ِع ْن َد ِذي ال َع ْر ِ
َ
أمني)(((.
اع َث َّم ِ
ُمط ٍ
فق ��د وصفته اآلية بس ��تة أوصاف ومع ه ��ذا فإنه ينزل على صاحب
األمر ،فأي مقام هلذا اإلنسان الذي تتنزل عليه املالئكة والروح.
ال يبق ��ى ملن وجهت له هذه األس ��ئلة إال االعتقاد بوجود إمام عصر
حجة اهلل على عباد ِه تعرض عليه أعمال أهل زمانه.
((( سورة التكوير :اآليات (.)21-19
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ورد يف ال ��كايف ع ��ن أبي جعفر (الباقر)  قال( :يا معش ��ر الش ��يعة
خاصم ��وا بس ��ورة إن ��ا أنزلن ��اه حتلجوا ،ف ��واهلل إنها حلج ��ة اهلل تبارك
وتعاىل على اخللق بعد رس ��ول اهلل وإنها لس ��يدة دينكم وإنها لغاية
علمنا يا معش ��ر الشيعة خاصموا بـ (حم والكتاب املبني إنا أنزلناه يف
ليلة مباركة إنا كنا منذرين) فإنها لوالة األمر خاصة بعد رس ��ول اهلل
.((()
وهذا أيضاً يضاف إىل إحدى األدلة على وجوده سالم اهلل عليه فما
دام ��ت ليل ��ة القدر تقع يف كل س ��نة إىل آخر الزمان ف�ل�ا بد من وجود
إم ��ام يف كل زمان تتنزل علي ��ه املالئكة والروح وإال إذا مل يكن موجوداً
فعلى من تتنزل املالئكة والروح؟
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((( الكايف /الكليين :ج /1ص.249
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الخاتمة
م ��ن خالل هذه العجالة يف حبثنا هذا نصل إىل حقيقة مهمة وهي
ّ
إن معرفة اإلمام املهدي صاحب األمر والزمان  مسألة حتتاج إىل
تدقي ��ق النظر والرج ��وع إىل الفكر الصحيح حتى يصل إىل احلقيقة
العظم ��ى يف وج ��وده ولع ��ل ه ��ذا األمر هو م ��ن أحد االبت�ل�اءات اليت
ابتليت بها البشرية على العموم واملسلمني على اخلصوص ،بل هو من
الفتنة واالبتالء الش ��ديد وهذا إمنا فائدته لتمحيص الناس وخروج
املعدن الطيب من املعدن الرديء قال تعاىل( :أَ َح ِس َب َّ
اس أَن ُيترْ َ ُكوا
الن ُ
آم َّنا َو ُه � ْ�م لاَ ُي ْف َت ُن َ
ون)((( ،بل إن هذه الفتنة واالبتالء بأمره
أَن َي ُقو ُل ��وا َ
ووجوده قد تصل إىل شيعته والعياذ باهلل.
(ع ��ن املفضل بن عمر قال مسعت أبا عبد اهلل (الصادق)  يقول:
لصاح ��ب هذا األمر غيبتان إحداهما يرج ��ع منها إىل أهله واألخرى
يقال :هلك يف أي وا ٍد س ��لك قلت كيف نصنع إذا كان كذلك؟ قال :إذا
مدع فاسألوه عن أشياء جييب فيها مثله)(((.
ادعاها ٍ

فم ��ن الواض ��ح من ه ��ذه الرواية أن الذي ��ن يقولون أن ��ه قد هلك يف
أي وا ٍد س ��لك هم كانوا يعتقدون أو ً
ال حبيات ِه ثم طرأت عليهم ش ��بهة
موت� � ِه  قب ��ل ظه ��وره ،وذلك ألنهم آيس ��وا من ظه ��وره ومل تكن هلم
القابلية يف االس ��تمرار على عقيدة انتظار الفرج ،لذلك ميكن القول
أن كل إنس ��ان يعتقد بوجود إمام غائب ولكن أعماله خمالفة لعقيدة
االنتظ ��ار ويتص ��رف بس ��وء ويعمل املنك ��ر وكأنه ال إمام ل ��ه ويعيث يف
األرض فساداً فكأن لسان حاله يقول( :هلك يف أي واد سلك).
((( سورة العنكبوت :اآلية .2
((( الكايف /الكليين :ج/1ص.340

31

شمس ال يغيبها السحاب
َّ
اللهم اعصمنا من خطوات الشيطان واجعلنا ممن ينتظرون ظهور
ولي ��ك القائم قو ً
َ
ال وفع ً
صار ِه َوأَ ْعوا ِن ِه َو َّ
الذ ِّاب َ
ني
ال ،ال ّل ُه � َّ�م ْ
اج َع ْل ِنا ِم ْن أ ْن ِ
ام َ
ني إِ َل ْي ِه فيِ َقضاء َحوا ِئ ِج ِه َواملُ ْم َت ِث ِل َ
�ار ِع َ
ني
ألوام ِر ِه َواملحُ ِ
ني ِ
َع ْن ُه َواملُس � ِ
الس ِاب ِق َ
َد َ
ين َبينْ َ َي َد ْي ِه.
ني إِىل إِرا َد ِت ِه َو ْ
َع ْن ُه َو َّ
املس َت ْشه ِ
ال ّل ُه � َّ�م إِ ْن ح � َ
�ال َبيْنيِ َو َب ْي َن� � ُه املَ ْو ُت َّال � ِ�ذي َج َع ْل َت ُه َعلى ِعب ��ا ِد َك َح ْتما
َ
َْ ً َ َ
َ ْ
ْ
شاهراً َس ْي ِفي مجُ َ ِّرداً َقنا ِتي
ِ
َمق ِض ّيا فأخ ِرجْنيِ ِم ْن قبرْ ِ ي ُمؤت ِزرا كفنيِ
احلاض ِر َوالبا ِدي إنه مسيع جميب واحلمد هلل
ُم َل ِّبي ��ا د ْ
ِ
َع َو َة الد ِ
َّاعي فيِ
أو ً
ال وآخراً.
ُم أَ ِر ِني َّ
الر ِش ��ي َد َة َوال ُغ َّر َة ا َ
ناظ ِري ِب َن ْظ َر ٍة
ال ّله َّ
الط ْل َع َة َّ
حل ِمي َد َة َوا ْك ُح ْل ِ
ِم�ِّن�يِّ إِ َل ْي ِه َو َع ِّج � ْ�ل َف َر َج ُه َو َس ��ه ْ
اس� � ُل ْك ِبي
ِّل مخَْ َر َج ُه َوأَ ْو ِس � ْ�ع َم ْنه َ
َج ُه َو ْ
محَ َ َّج َت ُه َوأَ ْن ِف ْذ أَ ْم َر ُه َو ْ
اش ُد ْد أَ ْز َرهُ.
ال ّل ُه � َّ�م إِن ��ا َن ْر َغ ُب إِ َل ْي � َ
اإلس�ل�ا َم َوأَ ْه َل ُه َو ُت ِذ ُّل
�ك فيِ َد ْو َل ٍة َك ِر َ
مي ٍة ُت ِع ُّز ِبها ْ
الن َ
ِبه ��ا ِّ
طاع ِت َك َوالقا َد ِة إِىل
فاق َوأَ ْه َل ُهَ ،وتجَْ َع ُلنا ِفيها ِم � َ�ن الدُّعا ِة إِىل َ
رام َة ُّ
اآلخ َر ِة.
َس ِبي ِل َك َو َت ْر ُز ُقنا ِبها َك َ
الد ْنيا َو ِ
ال ّل ُه � َّ�م إِ َّنا َن ْش� � ُكو إِ َل ْي َك َف ْق َد َن ِب ِّين ��ا َص َلوا ُت َك َع َل ْي ِه َوآ ِل� � ِه َو َغ ْي َب َة َو ِل ِّينا
ظاه َر َّ
ُونا َو ِق َّل َة َع َد ِدنا َو ِش َّد َة ال ِفتنَ ِ ِبنا َو َت ُ
مان َع َل ْيناَ ،ف َص ِّل
َو َك ْث َر َة َعد ِّ
الز ِ
َعل ��ى محُ َ َّم � ٍ�د َوآ ِل ِه َوأَ ِع ّنا َعلى ذ ِل � َ
�ك ِب َف ْت ٍح ِم ْن َك ُت َع ِّج ُل ُه َو ِب ُض ٍر َت ْك ِش� � ُف ُه
طان َح
ٍّق ُت ْظ ِه ُر ُه َورَحمْ َ ٍة ِم ْن َك تجُ َ ِّل ُلناها َوعا ِف َي ٍة ِم ْن َك
َو َن ْص ٍر ُت ِع ُّز ُه َو ُس� � ْل ِ
الراحمِ ِ َ
ني.
ُت ْل ِب ُسناها ِبرَحمْ َ ِت َك ياأَ ْر َح َم َّ
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