
 هـ8341ربيع اآلخر  81األربعاء ...........................................: )المرابطة في زمن الغيبة( ......(871) والتدبر التفسير في وسدر 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
طفى حممد وعلى احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم املص

ية على أعدائهم إىل يوم الدين، والحول والقوه إال باهلل سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبد، أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني
 العلي العظيم.

 )المتقدمات( على الظهور محذرّات ومنبهِّات
 عجل اهلل تعالى فرجه الشريف () المنتظرالمام القائم )المتقدمات (على الظهور المبارك ل
 (1) (بِن وِر رَبِـَّها َوَأْشَرَقِت اأْلَْرض  )يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: 

 (2) (يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا اْصِبر وا َوَصاِبر وا َورَاِبط وا َواتَـّق وا اللََّه َلَعلَّك ْم تـ ْفِلح ونَ )ويقول جل امسه: 
ثث)و -ج (ماتاملقثثد  و) -ب (ماتاملتقثثد  ) -أالبحثثث يثثدور بثثاسب اهلل سثثبحانه وتعثثاىل حثثول عنثثاوين  لعنثثاوين االخثثرش امل ثثا ة وبعثثا ا (داتاملممه 

 . لذلك يف اطار عنواب املرابطة
 المتقدمات والمقدمات والممهدات

ومبحثثثث العالمثثات اتثثاج اىل بسثثث  مثثن الكثثثالم ، احلجثثثة املنتظثثر ) ثثلوات اهلل وسثثثالمه عليثثه( عالمثثات فمثثن املعثثرو  اب لظهثثثور سثثيد الكائنثثات
خثرش ا ثطلحنا يف بعاثها علثى سلثك العنثواب كثي تكثوب هثذه العنثاوين حاكيثة عثن الواقث   لكن سنتحدث باجيثا  عثن ثالثثة عنثاوين ا، الندخل فيه االب

 . هو كما
 ننحث  لثه هثذا املصثطل مثن الاثرورا اب اب عنثواب اخثر  ثد فهثو عنثواب )املتقثدمات(  امثا، عنثواب معثرو ، اب عنواب املقدمة واملقدمات واملقّدمية

هثي الممثار الثرت ت تثب علثى  ومثا ؟( و)املقدمثة( و)املتقثدم(ةر وهو )املمهدات( فماهو الفثر  بثني )املمهثدمث اب لنا عنوانا اخ، اىل جوار عنواب املقدمات
 سلك ؟

 . اب شاء اهلل تعاىل  احملور يف هذا البحثهذه العناوين المالثة ستكوب 
 الفرق بين )المتقدمة( و)المقدمة( و)الممهدة(

حيثث ، السثو املسثجد أو إىل كمثا يف امل ثي اىل   ،هي مقدمثة الشثياء اخثرش من االشياءكمري سا اب الا، املقدمة عنواب عليها ينطبق كمرية  أمورهناك 
؛ اس تثارة يكثوب بثني ال ثيعني تعاقثب بثدوب اقتاثاء كبري)متقدمة( وليس  بث)املقدمة( والفر  بينهما  لكن هناك اشياء اخرش هي ،ليهإانه مقدمة للو ول 

ثبل ، ( مقدمة للمتاخر منهماحبيث اليكوب )املتقدم، تقدم ههناها يكوب وعند، وال علية وال سببية او مسببية ني املتقثارن وسلثك نظثري، ر  التقثدمهثو   
 وقد تكوب املقارنة اتفاقية ، متال مني باس قد يكونا
 . وقد اليكوب كذلك خرلال يف املتقدم )االقتااء(وقد يكوب ، التقدم قد يكوب  مانيا او مكانيا او كالمهامث اب 

 . فهي ماتصن  ال ئ اما المانية ث املمهدة ث، دة( اس االوىل هي ماتو لك اىل ال ئمث اب )املقدمة( ختتلف عن )املمه  
جبثثار و ثثفعكم فثثاب هثثذه الصثثفعة )متقّدمثثة( علثثى و ثثولكم اىل  فأع ضثثكم، : اسا خثثرجتم مثثن ماركثثم قا ثثدين املسثثجدكمثــال لتوحــيف الفكــرة

 . أا اب م يكم علة معدة للو ول اىل املسجد م يكم حنو املسجد )مقدمة( لذلكبينما ، وليس  مبقدمة له املسجد
حفثر و  الرت  نع  املسجد كالبّناء واملهنثد  والعمثالوالعوامل وهي االشخاص ( للو ول فانه خيتلف عن )املمهدة( مث اب م يكم ملا كاب )مقدمة

 . وغري سلكوتعبيدها االرض 
وهثثي كمثثرية جثثدا لكنهثثا ليسثث   علثثى الظهثثور املبثثارك لثثوظ اهلل االعظثثم ) ثثلوات اهلل تعثثاىل عليثثه(( املتقثثدمات) بعثثد هثثذا التوضثثي  يقثث  كالمنثثا يف

 .للظهور املبارك كما اهنا ليس  بث)ممهدات(  ،يتصور البعا خطأ  قد كما ( )مقدمات
  ، ما جاء يف:عاها على االقلللظهور او مل يدل مليل على سلك يف ب مقدمات أو ممهداتوالرت هي ليس  ( ومن هذه )املتقدمات

                                                           

 96الزمر: (1)
 222آل عمراب: (2)



 هـ8341ربيع اآلخر  81األربعاء ...........................................: )المرابطة في زمن الغيبة( ......(871) والتدبر التفسير في وسدر 

 

 . فاب هذه الروايات بعاها معترب ،حجية روايات الكايف ب كل عاميف ال ريف بسندين وم  قط  النظر عن الكا
 المبارك على الظهور (المتقدمات)من 

فـذاا ): ) عليـه السـالم (لـه وقـد جـاء فيـه قو مـران مـع ح (8)) عليـه السـالم ( الكليني ـ طاب ثراه ـ حـدي  اممـام الدـادقالشيخ روى  دفق
  رأيت الحّق قد مات واهب أهله، ورأيت الجور قد شمل البالد(

، ويف كثل ع ثرية واسثرة وشثخ ، يف احيثاب اخثرش يثدخل يف كثل بيث  بيث  ويف كثل حجثر حجثر لكنثهاجلور بعثا ارجثاء الثبالم يغزو احيانا فانه 
  .شاء اللثثهاب  فرقها عن املقدمات وسو  ن ري اىل الممرة يفال املقدمات، مات هذه من املتقدو 

  وو جِّه على األهواء، ورأيت الدين قد انكفأ كما ينكفىء الماء(، وا حدث فيه ما ليس فيه، )ورأيت القرآن قد خلق
ايثق بكثل واحثد فهل يبقثى مثن الثدين عندئثذء شثيء؟ وأال احيانا اخرش يقلب االناء على وجهه متاما  لكنهيصب املاء شيعا ف يعا قد االنساب  فاب

   منا هذا اخلطر؟
 . ،من ال ر  اىل الغرب ومن العام اىل اخلاصوهذا ما  ده االب كذلك ورأيت أهل الباطل قد استعلوا على أهل الحق()
 (ورأيت الفسق قد ظهر، واكتفى الرجال بالرجال ،والنساء بالنساء، وي عذر أصحابه، ورأيت الشّر ظاهرًا ال ي نهى عنه)
 (ؤمن صامتاً ال ي قَبل قوله ،ورأيت الفاسق يكذب وال ي رّد عليه كذبه وفريتهورأيت الم)
ورأيـت الغــالم ، منـه وال يــرّد عليـه قولـه يضـح ورأيـت الدـغير يسـتحقر الكبيـر، ورأيــت األرحـام قـد تقطعـت، ورأيـت مــن ي متـد  بالفسـق )

 (ورأيت النساء يتزوجّن بالنساء، يعطى ما تعطى المرأة
مث  اب  ،او غثري سلثك عثائلتهم أو سياسثييهم أو عثامل منطقثتهم أو مثرجعهمباجمثام  يتغنَّثوبكمثريا  مثن النثا  اب   واالب جتثدوب (قد كثرورأيت الثناء )
تكلم بينمثا فاثيلة املثاب فاثيلة الغثري تطمث  على  لعله جرش االغلب اباال  ،المناء بالباطل عامةث ث ولو مبناسبات احلكم واملوضوع  املذموم يرام بهالمناء 

 يروج هلا اكمر مما تستحقاو من ابه 
 السثينماءاتيف ت ثييد فانثك تثرش املاليثني بثل املليثارات تنفثق وال يؤخذ علـى يديـه( ورأيت الرجل ينفق المال في غير طاعة اهلل فال ينهى عنه )

النهثي عثن   يوجثد احثد ينهثى عثن سلثك مث  اب املطلثوبالفاسدة او املخامر او املقامر او الفاائيات او مدار  الاثالل او االحثزاب الاثالة املاثلة وال
 ، اب يؤخذ على يديه ومين  بالقوة مرءأ للفسام واالفسام املنكر باستمرار وموب كلل أو ملل بل املطلوب

  (ورأيت الجار يؤاي جاره وليس له مانع)
وتقثوم التفجثريات اهرهابيثة، تتثدخل يف شثؤوهنا وتثؤوا االرهثابيني الدولة اجلارة تؤسا الدولة المانيثة في مل  )وإال فمالكه(ولعل إطال  هذا الكالم 

  .وغري سلك ها االقتصاما أو االجتماعيع عزعة وض حتاول: وكذلك
واال نثثرش الكفثثار فثرحني مبثثا جيثثرا يف بالمنثا مثثن حثثروب  ،(ورأيـت الكــافر فرحــاً ِلمــا ي ــرى فـي المــؤمن، َمرِحــاً ِلمــا يــرى فــي األرض مـن الفســاد)

فك مماء وظلم احلكام ل عو م وثثورة ال ثعوب علثى حكثامهم، واالسثتبدام والتخلثف واالثثرة وحتطثم الزراعثة والصثناعة.. ويكفثي فثرحهم مبثا ماخلية وس
 ت هده مول اخلريف العريب!

  (ورأيت الخمور تشرب عالنية ويجتمع عليها من ال يخاف اهلل تعالى)
 . يسعوب مبختلف الطر  هساللهواب جترأ فاهنم ؟رأ وخياطب احلاكم او الرئي  او غريمها فمن يستطي  اب يتج (ورأيت اآلمر بالمعروف اليالً )
ورأيت سبيل الخير منقطعاً، وسـبيل ، ورأيت الفاسق فيما ال يحب اهلل قويًا محمودًا، ورأيت أصحاب اآليات يحتقرون ويحتقر من يحّبهم)

  (الشر مسلوكا
يف مظثاب م  النا  عن الصثرب مث جتثده جا عثا يف امص مصثيبة!! او يثتكلم عثن الثورع او احللثم فثال جتثده  فيتكلم( ورأيت الرجل يقول ما ال يفعله)

 ،!!ورعا وال حليماال بهة أو غريها 

                                                           

 اهلل( الرواية بطوهلا بل اقتصر على مقاط  منها وهي الرت عّلق عليها فق ، إال اننا أورمنا أكمرها تتمة للفائدة )املقرر(.مل يورم السيد األستاس )حفظه  (1)
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ورأيــت النســاء يّتخــذن ، والنســاء للنســاء، ورأيــت الرجــل معيشــته مــن دبــره، ومعيشــة المــرأة مــن فرجهــا، ورأيــت الرجــال يتســّمنون للرجــال)
  (ويغار عليه الرجال، ا يّتخذها الرجال، وتـ ن وفس في الرجلالمجالس كم

وكان الزنا ت متد  به النساء، ورأيت المؤمن محزونـاً محتقـرًا الـياًل، ورأيـت ، وكان الربا ظاهرًا ال يعّير، وكان صاحب المال أعّز من المؤمن)
  (يحّلل البدع والزنا قد ظهر، ورأيت الناس يعتدون بشهادة الزور، ورأيت الحرام

)نسثبية ا : )تارخييثة األحكثام( وا ثطلحوا عليثه ا ب مبصثطل  بثرَّ كما  ده يف القيثا  الثذا أضثحى سثيد املواقثف والثذا  (ورأيت الدين بالرأي)
  !وغري سلك( املعرفة
 . ريهاوغ !تعدم القراءات بعناوين شىت ومنها عنواب األهم واملهم املتوهَّم! ومنها عنواب( وعّطل الكتاب وأحكامه)
تبثث االفالم الفاسثدة  الوق  املفال للفسام واهفسام يف كل العامل كما جتدفقد ا ب  الليل  (ورأيت الليل ال يستخفى به من الجرأة على اهلل)
 . موسم االفالم واملسلسالت هومن الغريب اب بعا الدول االسالمية تعترب شهر رمااب وليالي، بعد منتصفه ليال
ورأيــت الــوالة يقّربــون أهــل الكفــر ، يســتطيع أن ينكــر ااّل بقلبــه، ورأيــت العظــيم مــن المــال ينفــق فــي ســخ  اهلل عّزوجــلّ ورأيــت المــؤمن ال )

ويف خمتلثثف  ال خصثثيات الغربيثثة الكثثافرةأو مثثن املؤسسثثات  حكومثثات وشثثركات هثثم مست ثثارا الثثدول االسثثالميةأبثثر   فتجثثد (ويباعــدون أهــل الخيــر
 !االختصا ات

  !!وقد تعار  مؤخرا بي  وشراء املنا ب يف الصفقات السياسية (شون في الحكم، ورأيت الوالية قبالة لمن زادورأيت الوالة يرت)
، الرجل الذكر فيبذل له نفسه وماله وي تغاير على، ورأيت الرجل ي قتل على التهمة وعلى الظّنة، ورأيت اوات األرحام ينكحن ويكتفى بهنّ )

 (ورأيت المرأة تقهر زوجها وتعمل ما ال يشتهي وتنفق على زوجها، ويقيم عليه  الفجور، يعلم الويأكل الرجل من كسب امرأته من 
  (باهلل كثيرة على الزور، ورأيت القمار قد ظهر، ورأيت الشراب يباع ظاهرًا ليس له مانع يماناألَ ورأيت )
  (ها ال يجتري أحد على منعهامّر بورأيت النساء يبذلن أنفسهّن ألهل الكفر، ورأيت المالهي قد ظهرت ي  )
ورأيـت مـن يحّبنـا يـزّور وال ، ورأيـت أقـرب النـاس مـن الـوالة مـن يمتـد  بشـتمنا أهـل البيـت، رأيت الشريف يستذلّه الذي ي خاف سلطانهو )

  (تقبل شهادته، ورأيت الزور من القول ي تنافس فيه
  (اع الباطلورأيت القرآن قد ثقل على الناس استماعه، وخّف على الناس استم)
 (ورأيت الجار يكرم جاره خوفاً من لسانه)
ورأيـت ، ورأيت الحدود قد ع طِّلت وعمل فيها باألهواء، ورأيت المساجد قد زخرفت، ورأيت أصدق الناس عند النـاس المفتـري الكـذب)

  (الشّر، قد ظهر والسعي بالنميمة، ورأيت البغي قد فشا
وأخثرش مثن  ،والبغثي تثارة يكثوب مثن األعلثى لث مص. اال مثن عصثم اهلل وا  والع ثائر واجلامعثات واحلثو اتاألسف ش البغي منت را يف كل مكاب يف 

 والمالمة من املساوا للمساوا! ،األمص ل على
أا  (نورأيت الغيبة ت سَتمَلف ويبّشر بها الناس بعضهم بعضاً، ورأيت طلـب الحـو والجهـاد لغيـر اهلل، ورأيـت السـلطان يـذّل للكـافر المـؤم)

 يذل املؤمن ألجل رضا الكافر! وما أكمر سلك يف حكومات بالم اهسالم اليوم!
أال ترش كمرة األراضي اليباب البائرة يف بالم اهسالم وأمل تكن العرا  ممال  أرض السوام سابقا ؟ فما باهلا  ،(ورأيت الخراب قد ا ِديَل من العمران)
 اليوم؟
  (يال والميزانورأيت الرجل معيشته من بخس المك)
 (الدماء ي ستخّف بها سف ورأيت )

ومن ورائهثم الثدميقراطيات  التفجرياتملوك احلروب و  أمراء فتجد ،يوجد له يف التاريخ نظري لعله الاحلاضر، بل وهذا ما ن اهده بوضوح يف عصرنا 
 تباع اهل البي  عليهم السالم أ مماء خصو ا التذاس الدماء أاَّ يقتلوب االلو  ومعات االلو  بل بعاهم يلتذ بسفك الزائفة 
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قثثال: االب  اهلثثارب اب شثثهيته كانثث  مسثثدومة عثثن الطعثثام ملثثدة ثالثثثة ايثثام فلمثثا بلغثثه  ثثاح العمليثثة التفجرييثثة الثثرت اعثثد هلثثا لثثك االرهثثايبسينقثثل عثثن و 
 هلموا بالطعام!!! !انفتح  شهيرت

وت ســَند يليــه ، ويشــهر نفســه بخبــ  اللســان لي ّتقــى) اقثثب ساتثثه يف كثثل سلثثكفعلثثى االنسثثاب اب ير ( ورأيــت الرجــل يطلــب الرئاســة لغــرض الــدنيا)
  (اال مور، ورأيت الدالة قد است ِخّف بها

 . (ورأيت الرجل عنده المال الكثير لم يزّكه منذ ملكه)
م ثثروع خثثريا فوعثثد مبثثا يعثثامل حثثواظ  املسثثامهة يفطلثثب منثثه و يف احثثدش الثثبالم االسثثالمية  ويف احلامثثثة التاليثثة ع ثثربة: فقثثد  ار أحثثد العلمثثاء تثثاجرا  

يف حبثثر أموالثثه، لكثثن اهلل ميهثثل وال  ( موالر2222!! فمثثا قيمثثة )مليثثونري بثثل مليثثارمير مث اخثثذ مياطثثل اىل سثثتة اشثثهر مثث  انثثه تثثاجر كبثثري، موالر (2222)
 . ايت على اثر املعصية( مليوب موالر!! فالبالء قد ي22مل )اا يعمبسر يف  فقة جتارية ضخمة خيواسا به بعد مدة  ؟!يهمل
ورأيـت البهـائم تـ نكف، ورأيـت البهـائم يفـرس ، ورأيت الهرج قد كثر، ورأيت الرجـل يمسـي نشـوان ويدـبف سـكران ال يهـتّم بمـا النـاس فيـه)

 ( ورأيت قلوب الناس قد َقَست وجمدت أعينهم، بعضها بعضاً 
لكثن االب ويعتصثرها األمل تنكسثر  كانث   فثاب قلوبنثا ظالمثةاسا مسعنثا عثن سثرقة او سابق كنثا ويف ال، !املعا ي فال يهتم وال يباظ وما أكمر من يرش

وقثد ، قاسثيةأضثح  فثالقلوب ، ر الكثرامفال نباظ ومنر عليها مرو  وجرائمهم اهرهابينيجريات تف املهولة خا ةاملعا ي واجلرائم  أمواجا  من نسم  ونرش
 : لوات اهلل تعاىل عليه  قال امري املؤمنني

ه ْم َكــاَن يَــْدخ ل  َعَلــى الَمــْرَأِة الم ْســِلَمِة، َوااْلْخــَرى الم َعاَهــَدِة، فيَـْنَتــ.."  ــَل ِمــنـْ زِع  ِحْجَلَهــا َوقـ ْلبَـَهــا َوَقالَئِــَدَها، َورَِعاثـََهــا، مــا .َوَلَقــْد بـََلَغِنــي َأنَّ الرَّج 
ه ْم َكْلـَم، َواَل أ رِيـَق َله ـْم َدَم، فـَلَـْو َأنَّ اْمـَرًأ م ْسـِلماً َمـاَت ِمـن بـَْعـَتْمَتِنع  ِمْنه  ِيالَّ بِاالْسِتْرَجاِع َوااِلْسِتْرَحاِم، ث مَّ اْندَ  ِد َهـذا َرف وا َواِفرِيَن، َما نَـاَل رَج ـاًل ِمـنـْ
 (1)"َأَسفاً َما َكاَن ِبِه َمل وماً، َبْل َكاَن ِبِه ِعْنِدي َجِديراً 

إس ايثثن مظهثثر النثثور ومعثثدب ، ؟ كثثال(لظهثثور االمثثام )عليثثه السثثالم مثثأّهلوب؟ وهثثل حنثثن فكيثثف يرانثثا اهلل تعثثاىل ،االب قاسثثيةأ ثثبح  وب لثثالقاب 
  الطهارة والكمال من هذا الب ر نا ل املستوش يف اقل التعابري؟القداسة و 
  فيمقل عليه سلك!! ( وأن  يف الطريق أو السو  أو اجلامعة أو الو ارة،اسكر اهلل): هلذا أو ساكتقول ( وثقل الذكر عليهم)
 ،(ورأيت الس حَت قد ظهر ي تنافس فيه، ورأيت المدّلي ينّما ي دّلي ليراه الناس)
اال مثن عصثمه  جتثد النثا  مث  مثن غلثب!يف كثل مكثاب ( ورأيت الفقيه يتفّقه لغير الدين يطلب الـدنيا والرئاسـة، ورأيـت النـاس مـع مـن غلـب)
 . اهلل

وال يحـول ،   ويعّظم، ورأيت الحرمين يعمل فيهما بمـا ال يحـب اهلل ال يمـنعهم مـانعورأيت طالب الحالل ي ذّم وي عّير، وطالب الحرام يمد )
 (بينهم وبين العمل القبيف أحد

موحـوع،  عنـ فيقـول : هـذا ، ورأيت الرجل يتكّلم بشيء من الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيقـوم يليـه مـن يندـحه فـي نفسـه)
 (دون بأهل الشرورورأيت الناس ينظر بعضهم يلى بعض ويقت

 ... (الخير وطريقه خالياً ال يسلكه أحد مسل ورأيت )
  (ورأيت كّل عام يحدث فيه من الشّر والبدعة أكثر مّما كان)
به ويرحم لغير وجه اهلل، ورأيت اآليات في السماء  الضح ورأيت الخلق والمجالس ال يتابعون ياّل األغنياء، ورأيت المحتاج ي عطى على )
ورأيـت الرجـل ينفـق الكثيـر فـي غيـر طاعـة ، لها أحد، ورأيت الناس يتسافدون كما يتسافد البهائم ال ينكر أحد منكرًا تخّوفاً من الناس ال يفزع

  (اهلل، ويمنع اليسير في طاعة اهلل
  (هماورأيت العقوق قد ظهر واست ِخّف بالوالدين، وكانا من أسوء الناس حااًل عند الولد، ويفر  بأن ي فترى علي)
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  (، وغلبن على كّل أمٍر ال يؤتى ياّل مالهّن فيه هوىالمل ورأيت النساء قد غلبن على )
  (ورأيت ابن الرجل يفتري على أبيه ويدعو على والديه ويفر  بموتهما)
رب مسـكر، كييبـاً أو شـ ورأيت الرجل ياا مّر به يوم ولم يكتسب فيه الذنب العظيم من فجور أو بخس مكيال أو ميزان أو غشـيان حـرام)

  (عة من عمرهوحياليوم  ال حزيناً يحسب أّن 
  (ورأيت السلطان يحتكر الطعام)
  (ورأيت أموال اوي القربى ت قسَّم في الزور وي تقاَمر بها وتشرب بها الخمور)
  (ورأيت الخمر يتداوى بها وتوصف للمريض ويستشفى بها)
  (التدين به وتركروف والنهي عن المنكر األمر بالمع تركورأيت الناس قد استَـَووا في )
  (تحّركوريا  أهل الحق ال  ورأيت ريا  المنافقين وأهل النفاق قائمة)
  (ورأيت األاان باألجر والدالة باألجر)
 ورأيـت المسـاجد محتشــية مّمـن ال يخــاف اهلل، يجتمعـون فيهـا للغيبــة وأكـل لحــوم أهـل الحـق، ويتواصــفون فيهـا شــراب المسـكر، ورأيــت)

  (ال يعاقب ويعذر بسكره، وت ركي شان بالسكر، وياا سكر ا كرم واتُّقي وِخيف وال السكران يدّلي بالناس وهو ال يعقل 
  (حمد بدالحهورأيت من يأكل أموال اليتامى ي  )
  (ورأيت القضاة يقضون بخالف ما أمر اهلل، ورأيت الوالة يأتمنون الخونة للطمع)
  (والة ألهل الفسق والجرأة على اهلل، يأخذون منهم ويخّلونهم وما يشتهونورأيت الميراث قد وحعته ال)
  (ورأيت المنابر ي ؤَمر عليها بالتقوى وال يعمل القائل بما يأمر)
  (ورأيت الدالة قد است ِخّف بأوقاتها)
  (ورأيت الددقة بالشفاعة ال يراد بها وجه اهلل، وت عطى لطلب الناس)
  (ورأيت أعالم الحق قد د ِرست، نهم وفروجهم ال يبالوا بما أكلوا وما نكحوا، ورأيت الدنيا مقبلة عليهمورأيت الناس هّمهم بطو )
وينّما ي مهلهم ألمر ي راد بهم، فكـن مترقّبـاً، واجتهـد ، واعلم أّن الناس في سخ  اهلل تعالى، فكن على حذر، واطلْب يلى اهلل تعالى النجاة)
فذن نزل بهم العذاب وكنت فيهم عّجلت يلى رحمة اهلل، وين أّخرت ابتلوا وقـد كنـت قـد خرجـت مّمـا ، هم عليه اهلل تعالى في خالف ما ليراك

 .(وأّن رحمة اهلل قريب من المحسنين، واعلم أّن اهلل ال يضيع أجر المحسنين. هم فيه من الجرأة على اهلل تعالى
ولــبس ، فعنــد الــ  اخــذ الباطــل ماخــذه الثــوب وشــييــدرس االســالم كمــا يــدرس "يف هنثثج البالغثثة:  عليثثه السثثالم ويف روايثثة اخثثرش عثثن االمثثام

 "االسالم لبس الفرو مقوبا
 . !! كذبا و وراوهذه هي األملةف اه يعمل باملنكر فاسا انكرت عليه بامرك اب هذا هو املعرو !! وهذه هي ال ريعة 

 (1)"ما بدأكبدأ غريبا وسيعود غريبا   ان االسالمولذا يقول االمام عليه السالم كما يف اكمال الدين: "
سيأتي من بعدي أقوام يأكلون طيبات الطعام و ألوانها و يركبون الدواب و يتزينون بزينة المرأة لزوجها "ويف رواية اخرش يف مكارم االخال : 

وا القهــوات العبــون بالكعــاب راكبــون هــذه األمــة فــي آخــر الزمــان شــارب او يتبرجــون تبــرج النســاء وزيهــم مثــل زي الملــوك الجبــابرة هــم منــافقو 
َفَخلَـَف ِمـْن بـَْعـِدِهْم َخْلـَف َأَحـاع وا الدَّـالَة َواتَـّبَـع ـوا )الشهوات تاركون الجماعات راقدون عن العتمـات مفرطـون فـي الغـدوات يقـول اهلل تعـالى: 

  (2)"نة و طعمها مر كالمهم الحكمة و أعمالهم داء ال تقبل الدواءيا ابن مسعود مثلهم مثل الدفلى زهرتها حس (الشََّهَواِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغّياً 
 لكن كالمهم معسول منّمق؟! عمل احلاسد احلاقد الظامل اجلائروكم جتد ا ب من أشخاص عملهم 
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  (8)"...نل وب  الشََّياِطيَيْظَهر  ِفي آِخِر الزََّماِن َأقْـَواَم و ج وه ه ْم و ج وه  اآْلَدِميِّيَن َو قـ ل وبـ ه ْم قـ  ويف رواية اخرش : "
 . اىل مرجة اب ال يطاب قد يتعلم منه، فتجده استاسا يف املكر والتدلي  واحليلة
 تجربة معاوية!حاكم يسالمي معاصر يستنسخ 

ة بثن ايب سثفياب عن احد حكثام بثالم االسثالم انثه قبثل فث ة شثكل جلنثة لدراسثة كيفيثة سثيطرة معاويثوقد نقل ظ بعا أهل اخلربة والتتب  واهطالع 
 بثاملكر واخلديعثة الثبالم أماركيثف قتثل غيلثة؟ وكيثف و ؟ وماهي احليل السياسية الرت استعملها معاوية يف سلثك؟ تلك املدة الطويلة اهسالميةعلى البلداب 

 حىت خاع  حلكمه وجوره؟ 
 :معاويثة بثن ايب سثفيابسياسثة مثن بالفعثل مقتبسثة   با أسثاليبهاب بعثا  فرأيث  ومنهجيته وأنواع قراراتثه اسة سلك احلاكميوقد تتبع  شخصيا س
 . !!نف  االسلوب ونف  املنهج

 الثمرة في المتقدمات: انها محذِّرات
  فما هو الفر ؟ وما هي الممرة من هذا التفريق؟، (املقدمات)وليس  من ( املتقدمات) : اب هذه األمور هي منو فوة القول

بثل ، مثن املمهثداتهثي علة مو ثلة وال  فال هي، وال أية جهة إعدامية أبدا   بل ولي  هلا اقتااءاملبارك للظهور  يهل  لي  هلا ع  ( املتقدمات) اب هذه
 على االنساب اب اذر مما جثاء فيهثا وتظهر الفائدة يف سكرها اهنا )حمذرات( كالتقدم املكاين  فهو أا : أمر ادث قبل امر اخر، ( فق متقدمات) هي

 ثا رثرم األخبثار الغيثص الصثر  بثل ي ثعر اهنثا حتثذره  مل يثأت  وكل من يطالعها ي عر يف عمقثه اب اهمثام عليثه السثالم  واملعا ي من األهاويل والفدائ 
 . يكوب كذلك اىل اب ال - أو غريها بداللة اهمياء والتنبيه -وت ري 

 هلا!قلبه وال ينقل  على املعصية مير  اب او كقلوب ال ياطني او، به قاسيالاب يكوب ق اب على كل منا اب اذر من
اهثل البيث  سثالم اهلل بعثا حرمثة هتثك مثن قبيثل  املقدساتهتك الكمري الكمري من مصاميق نسم  يف الفاائيات او نقرا يف اجلرائد وارالت اننا 
عليثه ل كلمة غري مهذبة عن امري املثؤمنني خربا اب احدهم قا سات مرة احد العلماء مس  ولكن منر على سلك مرور الكرام.. وانين شخصيا  اعر عليهم 
مث اختثذ سلسثلة مثن   ثا الكثالم؟!!( كيف اب شخصا يتكلم عن االمري ) لوات اهلل تعاىل عليهماطربا ،  قا ل  فبقي هذا العامل املواظ اياما متاملا ق  السالم 

 ...ممل تلك االساءات تكرار االجراءات واخلطوات ملن 
وما سلك اال لقسوة القلوب  لكن منّر عليها مرورا  عابرا ...صا يتكلم بكالم جي ئ به على مقدساتنا وحرماتنا وحمرماتنا شخ اب الكمري منا قد يسم 

  .والعياس باهلل
  .... فهل من معترب؟!رات: اب هذه املتقدمات حمذ  والحاصل

 اتهام احد العلماء العاملين بانه يرى امفساد مقدمة لتعجيل الظهور!
اب الظهثثثور املبثثثثارك متوقثثثثف علثثثثى هثثثثذه العالمثثثثات وبثثثثذلك حثثثثّول هثثثثذه ، العلمثثثثاء منثثثثا بعثثثثا املغرضثثثثني ا مثثثثواعثثثا اجلهلثثثثة تصثثثثوروا وبعثثثثا بمث اب 

الء فهثؤ ، دال بعد ما ملع  ظلمثا وجثورامي ها قسطا وع( النه ورم متواترا اب االمام املنتظر )عليه السالم، (ممهدات)اىل  بل( مقدمات) )املتقدمات( اىل
 الروايات حىت يعجلوا الظهور لالمام عليه السالم!!! يف تلكة تصوروا اب عليهم اب يكمروا من املعا ي واملوبقات والظلم وكل ما سكر اجلهل

 ث املتقدمات كمقدمات بل كممهدات أو عمدا  وعناما   وبذلك فقد  وروا ث خطأ منهم
احللثص وهثو احثد كبثار العلمثاء العثاملني االبثرار حمموم املرحوم ال يخ  أُّ مث وممن  ث وحاشاهم منها موا بعا العلماء بذلك و مث جاء بعا املغرضني 

مثن  وقثد وجثد مالكمري ممن رباهم هذا ال يخ الرباين الكبري يف مول عديدة  رأي وقد ، من خرية ال باب اجلامعيني وغريهم ا ال الذين ربوا ع رات 
 .  خرية املتدينني
، لكثي يكثوب سلثك سثببا  لتعجيثل مثن الكثذب عليثه قثد  سثره وغثري سلثك ،الفسثام والظلثم والرسيلثة يثدعو إىل ن ثرانثه املغرضثني ا مثوه بعثا لكن 

 . الظهور املبارك!
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ث اال اب كالمنثا عثن ا ثل ال ثبهة القائلثة : اب الظهثور  إحقا  احلق والدفاع عن املطلوب مطلوبا ال ما  وكالمنا فعال لي  عن سلك العامل ث واب كاب 
خمالفثثة لاثثروريات الثثدين ومعارضثثة  شثثبهة باطلثثة واهيثثة!! ومثثن البثثديهي اهنثثا ف علثثى ن ثثر الفسثثام واالفسثثام فعلينثثا اب نقثثوم بثثذلك لتعجيلثثه وتقريبثثهيتوقثث

ن فاملتقثدمات ليسث  مقثدمات وال هثي ممهثدات اب مل تكث، و )املقثدمات (( املتقثدمات) للخلث  بثنيملسلمات الكتاب والسنة.. وعليه: فال جمثال ابثدا  
 . !معوقات

  مسؤولية )المرابطة( في زمن الغيبة
يف عصثر الغيبثة وعثامل مثا قبثل هي املسثؤولية امللقثاة علثى عواتقنثا  لكن السؤال املهم هو: ما، قبل الظهور فيه متقدمات عامل مالقد ظهر إسب جبالء: اب 

 ؟الظهور
لكننثا ن ثري هنثا ، شثطر يف حماضثرات سثابقة وسثيايت كثالم اخثر اب شثاء اهللواحلديث حول املرابطثة طويثل ماثى منثه ( نقول: املسؤولية هي )املرابطة

 اىل قاعدة مهمة :
 وحو  الرؤية يضاعف الحافز

  اكبر"له الحافز للتددي كان  اوحف، كلما كانت الرؤية تجاه خطر من االخطاروهذه القاعدة تقول : "
يتجنبهثا اثذرها و  قاتل له على الفور فانه سو  الرقطاء واب مسها األفعىاه خطر فلو اب االنساب كان  رويته واضحة اجت، وهذا امر فطرا وجداين

 بكل ما يستطي : 
يف  اثة العمثل وااللتهثاء  امث نتناسثاه املخثاطر أو بعثا أبعامهثانعم قد ندرك بعا ، اننا ال ندرك خماطر عصر الغيبة جيدا هيامل كلة االساسية و 

يقثرا وغريهثا، وب ثكل مسثتوعب واب املتقثدمات الثرت اشثرنا اليهثا خمتلثف اب يطلث  االنسثاب علثى والاثرورا النثاف   ب مثنلذا فثا، الروتيين يف احلياة اليومية
 . سو  يكوب اكمر واكرب عندئذء  همفاب استعدا، كل يوم  على االقل رواية واحدة عن سلك

 مل العلوم واملعار  واالحوال: فقد اورم  احب كتاب عوا: وسو  نذكر رواية من هذه الروايات وخنتم  ا الكالم 
، مرتين "اللهم لقني اخواني"عن االمام الباقر عليه السالم قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه واله اات يوم وعنده جماعة من اصحابه : 

ر الزمان امنوا بـي ولـم يرونـي واخواني قوم في اخ، انكم اصحابي، ال : فقال له من حوله من اصحابه : اما نحن من اخوان  يارسول اهلل فقال
علـى دينـه مـن خـر   قيـةً ألحـدهم اشـد ب  ، هم من اصـالب ابـاءهم وارحـام امهـاتهمجولقد عرفنيهم اهلل باسمائهم واسماء اباءهم من قبل ان يخر 

 ( في الليلة الظلماء القتاد
وكة الواحثدة يف يثد اهنسثاب مثؤمل جثدا  فكيثف بثاب ميسثك فثاب مخثول ال ث االمل يف مواجهة املخاطر الكبثريةل دة مقاساة القتام ممل يارب  وخرط

اء العمليثثة اهنسثثاب بيثثده غصثثنا  مليعثثا  باألشثثواك املدبّبثثة مث خيرطهثثا بقثثوة مثثن أعلثثى إىل أسثثفل! كثثم سلثثك مثثؤمل؟ وكثثم انثثه اتثثاج إىل  ثثرب م وب حثثىت انتهثث
 ارب فيه األممال.بأكملها! وقد جاء يف )جمم  البحرين(: القتام كسحاب شجر  لب شوكه كاألبر ت

كثالظلم وحثب الثدنيا والرياسثة واالمثوال وغثري سلثك مثن اخلطثورة مبكثاب حبيثث  شك اب مواجهة االبثتالءات الدنيويثة الثرت تنثا ع املثؤمن علثى مينثه   وال
اوليـ  مدـابيف ) فثئوهو نوع مثن ال ثجر حطبثه يسثتمر كمثريا يف االشثتعال واالسثتعار حثىت ينط( )او كالقابض على جمر الغضى كاهنا كخرط القتام

 ( الدجى ينجيهم اهلل من كل فتنة غبراء مظلمة
ممــن يتدــفون بهــذه الدــفات : ) صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم (نســال اهلل ســبحانه وتعــالى ان يجعلنــا وايــاكم ممــن اشــار الــيهم رســول اهلل 

 . صلى اهلل عليه والهويكونون جديرين باخوة رسول اهلل 
. حجتهم وعجل فرجه وسهل مخرجه واوسع منهجه واسل  بي ،واكحل ناظري بنظرة مني اليه، والغرة الحميدةالطلعة الرشيدة  ارنياللهم 

 . امين رب العالمين .
 . ن الطاهرينيواخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على محمد واله الطيب


