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  الطريق 
  إلى اإلمام المهدي 

  
  )مكن اهللا له في األرض(
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  اإلهداء
  )ص(إىل حممد املصطفى 

  )ع(إىل علي املرتضى 
  )ع(إىل فاطمة الزهراء 

تبى    )ع(إىل احلسن ا
  )ع(إىل احلسني الشهيد بكربالء 

أسألك أن تصلي على حممد وال حممد وتقبل مين هذا القليل  اللهم
  .بأحسن القبول 
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  الشيخ 
  محمد الحريشاوي

١٤٢٥/ �/ ٢٠ 

  
  -:المقدمة 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

ــع خطُـــوات         (  ــيطَانِ ومـــن يتَّبِـ ــوات الشـ ــوا خطُـ ــوا ال تَتَّبِعـ ــذين آمنـ ــا الَّـ ــا أَيهـ يـ
انِ فَإِ�َّه يأْمر بِالْفَحشاء والْمنكَرِ ولَوال فَضْلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُه ما زَكَى منكُم الشيطَ

ـور () من أَحد أَبداً ولَكن اللَّه يزكِّي من يشـاء واللَّـه سـميع علـيم      )٢١:الن

من ) ع(قة الطريق إىل اإلمام املهدي اكتب هذه الكلمات البسيطة ألبني بعض حقي
ـاىل ألن     ) . ع(خالل كالم أهل البيت  ـن اهللا تع ـحة م ـة واض وكالمهم حقيق

ككالمهم ليس كالم شخص عادي وال ظن وال رأي بل ينطقون عن اهللا تعاىل فهم 
ومن أحسن قوالً من قوهلم وأي كالم أفضل . القرآن الناطق واحلق املبني من اهللا 

استسقي منه وأسقيكم وأبني لكم من خالل ) ع(يث أهل البيت من القرآن وحد
ـت    ) ع(الطريق إىل اإلمام املهدي ) ع(كالمهم  ـل البي ـاىل وبأه مستعني باهللا تع
وباألنبياء واملرسلني واألولياء واألوصياء أن حيفظوين من زلت الكالم ) ع(األطهار 

ـى   وارتكاب اخلطيئة والتمسك والثبات على xج حممد وال حممد وصل� اللهم عل
ـرنا   حممد وال حممد وعجل قيام قائم آل حممد واجعلنا من أنصاره وأعوانه واحش

  . معه يف الدنيا واآلخرة مبحمد وال حممد  واحلمد هللا رب العاملني 
  ).٣٦:مرمي() و�إِن� الل�ه� ر�بِّي و�ر�بُّكُم� فَاع�ب�د�وه� ه�ذَا ص�ر�اطٌ م�س�ت�ق�يم�( 
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  بسم ا الرمحن الرحيم

  

ـك    ـع أنبيائ اللهم صلِ على حممد وال حممد األوصياء املرضني ٬، وصلِ على مجي
ورسلك بأفضل صلواتك ٬، وبارك عليهم بأفضل بركاتك ٬، وصلِ على أرواحهم 
وأجسادهم اللهم بارك على حممد وال حممد وبارك لنا يف يومنا هذا الذي فضلته 

  . ه وعظمت قدره� وكرمته وشرفت
اللهم بارك يل يف ما أنعمت به علي حىت ال اشكر أحداً غريك ووسع علي يف رزقي 
يا ذا اجلالل واإلكرام اللهم وما فقدت من شيء فال تفقدين عونك عليه ٬، حىت ال 

ـار  . أتكلف ما احتاج إليه  ـا  . يا ذا اجلالل واإلكرام يا مقلب القلوب واألبص ي
ـلى  مدير الليل والنهار  يا حمول احلول واألحوال حول حالنا إىل أحسن حال وص

  . اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين  واحلمد هللا رب العاملني 
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  -) :ع(وجود اإلمام المهدي 
  

ماء أَمن يبدأُ الْخَلْق ثُم يعيده ومن يرزُقُكُم من السـ ( بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ــلْ هــاتُوا برهــا�َكُم إِن كُنــتُم صــادقني   ــأَرضِ أَإِلَــه مــع اللَّــه قُ ــلْ ال يعلَــم مــن * والْ قُ

) فـــي الســـماوات والْـــأَرضِ الْغَيـــب إِلَّـــا اللَّـــه ومـــا يشـــعرون أَيـــان يبعثُـــون 

  ). ٦٥– ٦٤:النمل(

وورد عن العترة األطهار . موجود بيننا ) ع(م املهدي من االعتقاد املؤكد أن اإلما
يظهر بعد الغيبة الطويلة وميأل األرض عدالً كما ملئت ظلماً وجوراً قال اهللا ) ع(

ـاىل  ـ ــم       ( تع ــات لَعلَّكُ ــم الْآي ــا لَكُ ــد بين ــا قَ ــأَرض بعــد موته ــه يحيِــي الْ اعلَمــوا أَن اللَّ
   . )١٧:داحلدي() تَعقلُون

ـة   ـن أيب  . أي حيييها اهللا بعدل القائم عند ظهوره بعد مو¨ا جبور أئمة الظالل وع

يا أَيها الَّذين آمنوا اصبِروا ( يف معىن قول اهللا تعاىل ) ع(جعفر حممد بن علي الباقر 
ـى   .) ٢٠٠:آل عمران() وصابِروا ورابِطُوا واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُفْلحون قال اصربوا عل

ـؤمنني  . أداء الفرائض ٬، وصابروا عدوكم ٬، ورابطوا إمامكم املنتظر  وقال أمري امل
  .  ٣٤الغيبة ص ) ال تستوحشوا يف طريق اهلدى لقلة من يسلكه ) ( ع(

( والكثري من الناس يقولون أثناء الدعاء  ) ع(وال أحد ينكر وجود اإلمام املهدي 
ـهم  … … ابن احلسن يف هذه الساعة  اللهم كن لوليك احلجة اخل ويقولون الل

وكل هذه واردة ) . ع(والزيارات املخصوصة باإلمام ) عجل فرجه وسهل خمرجه 
ـد أن  ) ع(من هنا نسلم مجيعاً بان اإلمام املهدي ) ع(عن أهل البيت  موجود والب
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ـة اهللا  ) ع(يظهر بعد الغيبة الطويلة كما ورد عن أهل البيت  ـيحكم حباكمي يف  ل

  . أرضه
  

  )ع(معرفة اإلمام المهدي 
  

فيجب علينا أن نتفكر . بعدما سلمنا بأن اإلمام موجود وال ختلو األرض من حجة 
  .بكيفية معرفة هذا اإلمام الذي ميثل احلق املبني هللا سبحانه 
  . حيسن السري عليه ) ع(ونسأل أنفسنا هل هناك طريق كايف وقطعي ملعرفة اإلمام 

ـاين  : مثل ) ع(جاءت عن أهل البيت  عالمات حتمية إذا قلنا هناك خروج اليم
ـني    ـة  ب والسفياين واخلراساين ٬، والصيحة يف شهر رمضان ٬، وقتل النفس الزكي

ـت   غير حتميةوهناك عالمات كثرية . الركن واملقام ٬، واخلسف بالبيداء  وحتقق
  . الكثري منها 

٬، بل حنن حنتاج دليل ) ع(مام أقول هذه العالمات ليست الدليل القطعي ملعرفة اإل
قطعي فوق تلك العالمات ٬، ألننا ال نعرف من هو اليماين ومن هو السفياين ومن 
ـام ٬،     ـركن واملق ـني ال هو اخلرساين وال نعرف من هي النفس الزكية اليت تقتل ب
ـها    ـة تأويل وكذلك العالمات الباقية ٬، إذن البد أن يكون هناك من ي�ئَوِل الرواي

ـوم إن   الصحيح الصائ ـن املعل ب راجعاً بتأويله إىل القرآن والسنة الصحيحة وم
تأويل القرآن ال يفهمه إال الراسخون يف العلم والراسخون يف العلم هم أهل بيت 

ـاطن ال  ) ع(النيب  وكل التفاسري املوجودة اآلن هي تفاسري ظاهرية أما التفسري الب
ـاد  يعلمه إال اهللا والراسخون يف العلم ٬، إذن ليس من ا حلكمة اإلهلية أن يترك العب

ـل  ) ع(من غري حجة تقام عليهم ٬، فال بد من وجود ممهد من اإلمام املهدي  ودلي
ـإذا   املمهد أن يأيت بالقرآن ٬، ألنه قلنا سابقاً ال ي�ؤوِلَه إال الراسخون يف العلم ٬، ف
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ـل   كان هذا املمهد متصل باإلمام فال بد أن يعرف من تأويل القرآن وروايات أه

قال قال رسول ) ع(عن آبائه عن أمري املؤمنني )ع(عن أيب عبد اهللا ) . ع(بيت ال
يا أبا الحسن احضر )ع(في الليلة التي آانت فيها وفاته لعلي ) ((ص(اهللا 

ول اهللا   أملى رس حيفة ودواة ف ذا   ) ص(ص ى ه ى إل ى انته يته حت وص
ثنا الموضع فقال يا علي انه سيكون بعدي اثنا عشر إماما ومن بعدهم ا

ى أن    عشر مهديًا فأنت يا علي أول األثني عشر إمام، وساق الحديث إل
لمها الحسن   ال وليس د  )ع(ق ن آل محم تحفظ م ه م ح م د المس ى ابن إل

إذا  ) ص( ديا ف ا عشر مه ده اثن ون من بع م يك ا ث ا عشر إمام ذلك اثن ف
ه أول     ى ابن اة فليسلمها إل ة أسامي اسم       حضرته الوف ه ثالث ديين ل المه

د واالسم الثالث المهدي وهو          آاسمي و د اهللا و احم اسم أبي وهو عب
ؤمنين  عن الصادق  ١٥٠و الغيبة للطوسي ص ١٤٥ص  ٥٣حبار األنوار ج  )) أول الم

د الحسين        (( انه قال ) ع( ديا من ول ا عشر مه ائم اثن  )ع(إن منا بعد الق
ـي ص  ٣١٠ص ٣الربهان ج ١٤٨ص ٥٣حبار األنوار ج  ـار يف الب٬،  ٣٨٥الغيبة للطوس ( ح

انه ) ع(يا بن رسول اهللا سمعت من أبيك ) ع(قلت للصادق جعفر بن حممد 
قال يكون من بعد القائم اثنا عشر إماما ، فقال إنما قال اثنا عشر مهديا 
ى             دعون الناس إل وم من شيعتنا ي نهم ق ا ولك ا عشر  إمام ل اثن ولم يق

ا    ة حقن ا ومعرف عن ٬،  ٣٥٨ص ٢ج كمال الدين ١٤٥ص ٥٣حبار األنوار ج  ) مواالتن
أال وان أولهم من البصرة  ) ع(فقال … : (( يف خرب طويل ) ع(أمري املؤمنني 

  . ١٤٨بشارة اإلسالم ص )) …  وأخرهم من األبدال
ـائم    ) ع(عن الصادق  ـحاب الق ـه أص ومن  … ): (( ع(يف خرب طويل مسى ب

  . ١٨١بشارة اإلسالم ص )) …احمد ……… البصرة 



  L ١١ S) الطريق إلى اإلمام المهدي ع(  Xأنصار اإلمام المهدي
ا      : ( قال انه ) ع(عن اإلمام الباقر  ن فأم للقائم اسمان اسم يخفى واسم يعل

د   ن فمحم ـدين ج  ) . الذي يخفى فأحمد وأما الذي  يعل ب  ٦٥٣ص ٢كمال ال
٥٧  

ـب ج  )مشرف احلاجبني غاير العينني بوجهه أثر ) ( ع(وعن الباقر  ص  ١إلزام الناص
٤١٧ .  

تْلُو علَـيهِم آياتـك ويعلِّمهـم الْكتَـاب والْحكْمـةَ      ربنا وابعث فيهِم رسوالً منهم ي( وقال اهللا تعاىل 
إذن ال بد أن يكون هناك من يتصل .  )١٢٩:البقرة()  ويزكِّيهِم إِ�َّك أَ�ْت الْعزِيـز الْحكـيم  

ـدي  ) ع(بأهل العلم وهم  العترة  ) ع(ويف يومنا هذا اإلمام احلجة بن احلسن امله
وإال فال ٬، ومن خالف� ما جاء .. يهي أن يأخذ من املعصوم العلم واملتصل من البد

  . فهو هالك وضال وكافر كما يف الرواية ) ع(به القرآن والعترة 
يا يونس ال تكون : مبا أوحى اهللا فقال ) ع(عن عبد الرمحن قال أليب احلسن  �

ـاب اهللا   مبتدعاً من نظر برأيه هلك ومن ترك أهل بيت نبيه ضل ومن ترك كت
   ٥٦ص ١الكايف ج) وقول نبيه كفر 

ى ثالث     ) : ( ص(قال رسول اهللا : قال ) ع(وعن علي  � تتفرق أمتي عل
اجون       الكون ، والن اقون ه ة والب ا ناجي ة منه ة ، فرق بعين فرق وس
رأيهم  ون ب م وال يعمل واليتكم ويقتبسون من علمك ذين يتمسكوا ب ال

  .  ٣١ص ١٨وسائل الشيعة ج) فأولئك ما عليهم من سبيل

ومـا آتَـاكُم الرسـولُ فَخُـذُوه ومـا �َهـاكُم عنـه فَـا�ْتَهوا واتَّقُـوا اللَّـه إِن اللَّـه            ( وقال اهللا تعاىل 
   . )٧: احلشر( ) شديد الْعقَابِ
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ــول اهللا  � ــن رس ــال ) ص(وع اب اهللا : ( ق ين آت يكم الثقل ارك ف ي ت إن

ل     ن تض ا ل كتم بهم ا إن تمس ي م ل بيت ي أه داً وعترت دي أب ) .  وا بع
 . واختصر على بعض منها . واألدلة القرآنية والروائية يف هذا اÀال كثرية 

ـا    : ( قال ) ع(عن اإلمام الرضا  � ـذون بقولن ـا اآلخ شيعتنا املسلّمون إلمرن
  .  ٨٣ص ١٨وسائل الشيعة ج. ) املخالفون ألعدائنا فمن مل يكن كذلك فليس منا 

من اخذ دينه من افواه الرجال إزالته الرجال (  :قال ) ع(وعن أمري املؤمنني  �
   . ١الكايف ج) . ٬، ومن اخذ دينه من الكتاب والسنة زالت اجلبال ومل يزل 

ـلكوا  : ( قال ) ع(وعن أبو عبد اهللا  � ما أحد أحب إيل منكم ٬، إن الناس س
برأيه ٬، وإنكم أخذمت بأمر له  سبالً شىت ٬، منهم من اخذ Ãواه ٬، ومنهم من اخذ

  .  ٣١ص ١٨وسائل الشيعة ج ) اصل
ـد  . ليس عند أحد من حق وال صواب : ( قال ) ع(وعن أبا جعفر  � وال أح

من الناس يقضي بقضاء حق إال ما خرج من عندنا أهل البيت وإذا تشعبت Ãم 
إذن .   ٤٦ص ١٨وسائل الشيعة ج) ) ع(األمور كان اخلطأ منهم والصواب من علي 

فتصبحوا نادمني وتتبعوا أهواء أنفسكم كما ال تكونوا يف شك وريب من ذلك 
م�ثَلُه�م� كَم�ثَلِ ال�ذ�ي اس�ت�و�قَد� ن�اراً ( قال اهللا تعاىل . فعلوا الذين سبقوكم من قبل 

ـر�ونَ   ) فَلَمَّا أَض�اَءت� م�ا ح�و�لَه� ذَه�ب� الل�ه� بِن�ورِه�م� و�ت�ر�كَه�م� ف�ي ظُلُم�اتÅ ال ي�ب�ص�
و�ال ي�كُون�وا كَال�ذ�ين� أُوت�وا الْك�ت�اب� م�ن� قَب�لُ فَطَالَ (  سبحانه وقال اهللا.  )١٧:البقرة(

  ) .  ١٦احلديد من اآلية ( ) ع�لَي�هِم� الْأَم�د� فَقَس�ت� قُلُوب�ه�م� و�كَث�ري� م�ن�ه�م� فَاس�قُونَ 
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  الصراط المستقيم

  
ـرِ    ص�* اه�د�ن�ا الصِّر�اطَ الْم�س�ت�ق�يم� ( قال اهللا تعاىل  ـي�هِم� غَي� ـت� ع�لَ ر�اطَ ال�ذ�ين� أَن�ع�م�

ـتقيم    .  )٧ ٦:الفاحتة() الْم�غ�ض�وبِ ع�لَي�هِم� و�ال الضَّالÉني�  ـراط مس ـان ص . لكل زم
ـل    ـراط الباط .  والصراط املستقيم هو طريق احلق احملض اخلايل من متعلقات الص

 )٤٢:البقرة() ت�كْت�م�وا الْح�قَّ و�أَن�ت�م� ت�ع�لَم�ونَ و�ال ت�لْبِس�وا الْح�قَّ بِالْب�اط�لِ و�( قال اهللا تعاىل 
 .  

ـرة  ) ع(وعلي ) ص(واحلق احملض اخلالص هم حممد  ـراط   ) ع(والعت ـم الص وه
ـتقيم  . املستقيم إىل اهللا تعاىل ٬، أي أxم هم صراط اهللا إىل اهللا   ولكل صراط مس

ـن  ) ع(العترة يكون له سبيل ٬، إذا كان صراط اهللا املستقيم هم حممد وعلي و فم
يكون السبيل املستقيم إىل حممد وال حممد ٬، فال بد أن يكون هناك سبيل مستقيم 
ـن   إىل حممد وال حممد يؤدي إىل معرفة حممد وال حممد ٬، وهذه املعرفة ال تكون م
ـذين   حيث االسم والعاطفية واملظهر ٬، بل معرفة احلق احملض من هؤالء األطهار ال

ـل إىل  فضلهم اهللا تعاىل على ا لعاملني ٬، وبعد ما عرفنا أن الصراط املستقيم املوص
ـة اهللا  ) ع(معرفة اهللا تعاىل هم أهل البيت  ويف زماننا احلايل الصراط املستقيم ملعرف

ـبيل  ) ع(هو اإلمام املهدي  وقلنا سابقا لكل صراط مستقيم ال بد أن يكون له س
ـدي   مستقيم وعرفنا إن معرفة اهللا متعلقة بالصراط املستقيم ) ع(وهو اإلمام امله

ـد    ـود ممه ومعرفة اإلمام املهدي أيضاً متعلقة بالسبيل مستقيم إذن ال بد من وج
ألنه احلق احملض من اهللا تعاىل ) ع(يتصل مع الصراط املستقيم وهو اإلمام املهدي 

ـرآن   واحلق احملض موجود وهو القرآن الكرمي فإذا كان ذلك املمهد حقه من الق
  .خالل الناس وإذا كان خمالف للقرآن فهذا ليس مبمهد فيجب البحث عنه 
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موجود واملمهد ) ع(إذن نستنتج من الكالم أن اهللا تعاىل موجود واإلمام املهدي  

  . إىل اإلمام أيضاً موجود 
ـت   لكن هنا االختالف والشبهة هي كيفية معرفة اهللا تعاىل ٬، وإذا عرفت اهللا عرف

  ) . ع(سول عرفت اإلمام املهديرسول اإلمام املهدي وإذا عرفت الر
ومعرفة الرسول الذي ) ع(وبعدما عرفنا أن معرفة اهللا تعاىل ومعرفة اإلمام املهدي 

ـة  . كل معرفتهم متعلقة بالصراط املستقيم ) ع(من اإلمام املهدي  وإذا أردنا معرف
  .الصراط املستقيم نتبع اخلطوات التالية 

  
  : تعين الحق

 ال حيتاج إىل تعييÌن ٬، بل حيتاج إىل كشف و تبييÌن قال اهللا احلق معيÌن من اهللا تعاىل
ـق  .  )٣٣:الفرقان( )و�ال ي�أْت�ون�ك� بِم�ثَلٍ إِل�ا جِئْن�اك� بِالْح�قِّ و�أَح�س�ن� ت�فِْسرياً ( تعاىل  إذن احل

وهم القرآن الناطق يف ) ع(املعني من اهللا سبحانه وتعاىل هو القرآن الكرمي والعترة 
  .العباد 

  هل القرآن والعترة هم احلق أم ال ؟ . واسأل سؤال 
أقول ! فإن قلتم هم احلق فلماذا ختتلفون يف دينكم ؟ ٬، وتقولون ال حق يف زماننا 

لكم احلق معني من اهللا تعاىل وكالمكم أن ال حق اليوم هذا اعتراض على اهللا تعاىل 
ـاذا    إذا مل يكن هناك حق معني من اهللا ٬، إذن على ماذا حياسبكم ـى م اهللا ؟ وعل

  .يعاقبكم ؟ وعلى ماذا يدخل منكم اجلنة والنار ؟ 
ـار  . ال يا أيها القائل  ) ع(احلق موجود ومعني من اهللا وهو القرآن والعترة األطه

لكن التقصري من الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند اهللا الذين ال 
  .ق وأماتوه عند الناس يتبعون القرآن والسنة حىت إxم أخفوا احل
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ـى  : ( قال ) ص(عن رسول اهللا  سيأيت عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخف

من احلق وال اظهر من الباطل ٬، وال اظهر من الكذب على اهللا ورسوله وليس عند 
ـه   –ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب  القرآن إذا ت�لي� حق تالوته ٬، وال انفق من

 يف البالد شيء أنكر من املعروف وال اعرف من املنكر إذا حرف عن مواضعه وال
  .  ١٠٦ص ٣ينابيع املودة ج) 

ـور  : ( قال ) ع(وعن الصادق  إذا رأيت احلق قد مات وذهب أهله ٬، ورأيت اجل
قد مشل البالد ورأيت القرآن قد خ�لق� واُحدثَ فيه ما ليس فيه ووجه على األهواء 

ملاء يف اإلناء ٬، ورأيت الشر ظاهر ال ينهى ٬، ورأيت الدين قد أنكفى كما ينكفي ا
  .  ٣٦٠ص ٥٢حبار األنوار ج) . عنه ويعذر أصحابه 

ـل  ) ع(وبعد ما بينا احلق وهو القرآن والعترة  فيجب أن نتبع ما قاله القرآن ومنتث
  . وما xونا عنه ) ع(إىل ما أمرونا به العترة 

ما أمر به هلك وسيأيت  إنكم يف زمان من ترك عشر: ( قال ) ص(عن رسول اهللا 
  ) عليكم زمان من عمل بع�شر ما أمر به جنا 

دليل على انه ال يوجد اآلن أي عمل وفق ما أمروا به أهل ) ص(وكالم رسول اهللا 
  .ولو كان ع�شراً لنجا الناس من التفرقة والفنت ) ع(البيت 

  

  
  
  
  
  
  
  
  



  L ١٦ S) الطريق إلى اإلمام المهدي ع(  Xأنصار اإلمام المهدي
  

  :بيان الحق 
  

ـد  بعد ما عرفنا أن احلق معني من اهللا فيجب عل ينا بيانه ٬، وال نفهم من بيانه إال بع
  . دراسة عصر اجلاهلية وسرية األنبياء واملرسلني وما دار بينهم وبني أقوامهم 

وهنا جنري خمتصر بسيط لعصر اجلاهلية ونقارنه يف عصرنا احلايل ٬، وهل حنن اآلن 
  ؟. نعيش يف عصر اجلاهلية وال نشعر به وال ننتبه له 

  
  :عصر الجاهلية

  

لذلك اخذوا . الxم يعتقدون بوجود اله … ذا كانوا يتخذون عبادة األوثان ملا  -١
ـث  . هلم اله حسب ظنهم وآراء كبارهم  ومل يعرفوا اهللا اخلالق احلقيقي ٬، لذلك بع

و�إِذَا ق�يلَ لَه�م� اس�ج�د�وا ( اهللا إليهم أنبياء ورسل الجل معرفة اهللا تعاىل وقال اهللا تعاىل 
وكثري من .  )٦٠:الفرقان() ا و�م�ا الرَّح�م�ن� أَن�س�ج�د� ل�م�ا ت�أْم�ر�ن�ا و�ز�اد�ه�م� ن�فُوراًل�لرَّح�م�نِ قَالُو

  . اآليات على هذا املنوال 
  . كانوا حيللون وحيرمون حسب رأيهم أو حسب الظن والرأي   -٢
كانوا يقيمون احلفالت والطبول ويعرضون األزياء وجيلبون الراقصات ومل تكن   -٣

  . و الشرف وال يتناهون عن شرب اخلمر عندهم عفة 
ـل ٬،    -٤ كان الذي ميلك أموال طائلة ي�حترم وي�قدر وي�قدس أما الفقري فمحتقر ذلي

ـات   وكان حكمهم حكم الرغبة والشهوات واللذة واملتعة والترف من حيث رغب
  أنفسهم 

 كانوا مملوكني ال أحرار ٬، منهم متلكهم األوثان ومنهم من متلكه أوالده وزوجته -٥
  . اخل … ومنهم من متلكه األموال 
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ـث   وأمور كثرية يف عصر اجلاهلية ال يسع يل اÀال أن اذكرها فيجب على الباح
عن احلق أن يطالع عصر اجلاهلية ويقارنه مع عصرنا احلايل مطابقاً إىل أقوال أهل 

  . والقرآن الكرمي ومن هم أعداء األنبياء والرسل ) ع(البيت 
  

  
  عصرنا الحالي

  )ع(داء اإلمام المهدي وأع 
  

  ؟ هل توجد عندنا عبادة األوثان ونحن ال نشعر  -١
ـى   : ( قال ) ع(عن اإلمام الباقر  ـان ٬، ويبتل يتغري أهل الزمان حىت تعبدوا األوث

ـن مل    ـاق ٬، وم املؤمنون ٬، وتولد الشكوك يف القلوب وختلع ربقة الدين من األعن
ـدة ٬،  يظهر وثنه فوثنه يف قلبه يوجه سلوكه وان كان ال  يبدوا للعيان فوثنه العقي

ـيها   ووثنه اجلنس ٬، ووثنه األوالد ٬، ووثنه املال ٬، ووثنيات غريها وغريها وال حيص
  .  يوم اخلالص) عدد وال حساب 

ـان�ه�م�  " قال قلت له ) ( ع(وعن ايب بصري عن الصادق *  اتَّخ�ذُوا أَح�ب�ار�ه�م� و�ر�ه�ب�
آما واهللا ما دعوهم إىل عبادة أنفسهم ولو دعوهم ) ع(ل فقا" أَر�ب�اباً م�ن� د�ون� الل�ه� 

ـالالً     ـيهم ح ـواً عل إىل عبادة أنفسهم ما أجابوهم ولكن احلوا هلم حراما وحرم
ـج    ١٢٠ص ١٠الربهان ج  )فعبدوهم من حيث ال يشعرون  ـايف م ـول الك  ٬١، اص

  . ٧٣ص
ـيب وال يع … : ( قال ) ع(وعن أمري املؤمنني  ـدون  حىت ال يقتفي الناس اثر ن تق

  .  ٦٢بشارة اإلسالم ص. ) بعمل وصي وال يؤمنون بغيب وال يعفون عن عيب
ونالحظ يف زماننا هذا ليس املهم الدين بل املهم أن . أذن عبادة األوثان موجودة 

ـاً   نعيش ونكسب األموال وال يكون املهم مصدرها سواء كانت حالالً أو حرام
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ـاس   املهم امسها دنانري ونالحظ املنافسة موجود ـأن الن ة يف الدنيا دون اآلخرة وك

ـوا   عندهم سباق على أن يعمروا لدنياهم ٬، ويصبح واحدهم خري من اآلخر ٬، نس
ـل    ـدون بعم اهللا تعاىل حىت أنساهم أنفسهم حىت ال يقتفي الناس اثر نيب وال يعتق

  ؟    .وصي وال يؤمنون بغيب وال يعفون عن عيب 
وهنا يرد سؤال من هم األوثان ؟ . وثان هم عبدة األ) ع(أذن عدو اإلمام املهدي 

.  
ـري   وميكن القول بوضوح إن األوثان هم الذين يتفقهون لغري الدين ويتعلمون لغ

والذين قلوÃم كقلوب الذئاب ٬، . العلم وهو القرآن ويطلبون الدنيا بعمل اآلخرة 
  .وأمر من الصرب 
ـل   عن النيب ص قال أوحى اهللا إىل ب: (قال ) ص(وعن رسول اهللا  ـه ق عض أنبيائ

ـرة    ـري اآلخ للذين يتفقهون لغري الدين و يتعلمون لغري العمل و يطلبون الدنيا لغ
يلبسون للناس مسوك الكباش و قلوÃم كقلوب الذئاب ألسنتهم أحلى من العسل 
ـذر    ـة ت و أعماهلم أمر من الصرب إياي خيادعون و يب يستهزءون ألتيحن هلم فتن

  .  ٢٢٤ص ١ج حبار األنوار) احلكيم حرياناً 
  ملاذا ابتالهم اهللا تعاىل بفتنة جتعل احلليم حرياناً ؟ : فهل سألنا أنفسنا 

ـوا   : واجلواب  ـم ترك xم تركوا القانون اإلهلي واتبعوا قانون أنفسهم ومبا اxأل
القانون اإلهلي لذلك امتحنهم اهللا بفتنة تذر احلليم حرياناً ٬، وحىت قانون أنفسهم لو 

  . وا ٬، فكيف واملخالفة لقانون اهللا تعاىل أxم خالفوه عوقب
: الفقهاء أمناء الرسل ما مل يدخلوا يف الدنيا ٬، قيل : ( قال ) ص(وعن رسول اهللا 

ـك   ) ص(يا رسول اهللا وما دخوهلم يف الدنيا قال  ـوا ذل إتباع السلطان فإذا فعل
  .  ٤٦ص ١الكايف ج أصول) . فاحذروهم عن دينكم 
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ـالطوا   (  :قال ) ص(وعن رسول اهللا  ـا مل خي العلماء أمناء الرسل على عباد اهللا م

ـراء   . ) السلطان فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسول فاحذروهم  ـه األم إيقاظ العلماء وتي

  .  ٦١ص
ـبحانه ال   أذن رجل الدين أي العامل بأمور الدين جيب عليه أن يعمل بقانون اهللا س

  . نريد الشعب أن يعرب عن رأيه : بقانون آراء الناس وحسب ما يعربون ويقولون 
وهنا أسال سؤال ٬، إذا كان رأي الشعب خمالف إىل قانون اهللا ماذا تفعلون وانتم 
كعلماء وأمناء الرسل ؟ هل ختالفون قانون اهللا وتتبعون أهواء وأراء الناس ٬، أليس 
ـول    ـان الرس هذه هي اخليانة لرسول اهللا ومن خان رسول اهللا خان اهللا ٬، ومن خ

  . اهللا إىل جهنم وبئس املصري وخان 
ـراء   : ( قال ) ص(عن رسول اهللا  ـار األم شرار العلماء الذين يأتون األمراء وخي

  .  ١٤٤ص ١احملجة البيضاء ج) الذين يأتون العلماء 

سيكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون ٬، فمن أنكر : ( قال ) ص(وعن رسول اهللا 
أفال تقتلهم : وتابع أبعده اهللا فقيل فقد برء ومن كره فقد سلم ٬، ولكن من رضي 

  .  ١٤٤احملجة البيضاء ص) . ما ضلوا : ال ) : ص: (فقال 
ـه ٬،    : ( قال ) ص(وعن رسول اهللا  ـوعهم ل ـوفهم هللا وأط أكمل الناس عقالً أخ

  .١٥٤ص ٧٧حبار األنوار ج. ) وانقص الناس عقالً أخوفهم للسلطان وأطوعهم له 
أَكْثَر� م�ن� ف�ي الْأَر�ضِ ي�ض�لãوك� ع�ن� س�بِيلِ الل�ه� إِنْ ي�تَّبِع�ونَ إِل�ا  و�إِنْ ت�ط�ع�( قال اهللا تعاىل 

  . )١١٦:األنعام() الظ�نَّ و�إِنْ ه�م� إِل�ا ي�خ�ر�ص�ونَ 
  

  .  يحللون ويحرمون حسب الظن والرأي -٢ 
  

  ) . ٣٨: فاألعرا() كُل�م�ا د�خ�لَت� أُمَّةٌ لَع�ن�ت� أُخ�ت�ه�ا ( قال اهللا تعاىل 

  ) . ٣٨: األعراف() قَالَت� أُخ�ر�اه�م� ل�أُواله�م� ر�بَّن�ا ه�ؤ�الِء أَض�لãون�ا( وقال اهللا تعاىل 
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من الواضح إن التشريع متعلق بالعلماء وهم الذين يفتون الناس من جانب احلالل 

ري واحلرام ٬، فيجب علينا االنتباه إىل هذا التشريع هل هو من عند اهللا أو من عند غ
ـن اهللا   اهللا وكيف نعرف تشريعهم ٬، إذا كان منطبقاً مع التشريع اإلسالمي فهو م

ـنة ٬،  ) ع(ألxم أخذوه  من القرآن والعترة  إذا كان تشريعهم خمالفاً للقرآن والس
ـرى  فليس هذا بتشريع بل هذا هو  تشريع الظن و الرأي بصفة االجتهاد لذلك ت

ـدين اهللا ال  . التفرقة بني اÀتهدين وترى رأي جمتهد فالن خيتلف عن فالن ملاذا  ف
ـرة  . خالف فيه ولكن التفرقة سببها هو عدم األخذ بكالم اهللا وهو القرآن والعت

ـه  ) ع(األطهار  ـوا بين م الن الن لو كانوا يشرعون من القرآن والسنة ملا اختلف
  . القرآن واحد والسنة واحدة ودين اهللا واحد واإلسالم واحد 

من أفىت الناس برأيه فقد دان اهللا مبا ال يعلم ومن : ( قال ) ع(عن اإلمام الصادق 
ـيعة ج ) دان اهللا مبا ال يعلم فقد ضاد اهللا حيث احل وحرم فيما ال يعلم   ١٨وسائل الش

  . ٢٥ص
ـالفون    شيعتنا ا: ( قال ) ع(وعن الرضا  ـا املخ ـذون بقولن ملسلمون ألمرنا اآلخ

  .  ٨٣ص ١٨الشيعة ج وسائل) ألعدائنا فمن مل يكن كذلك فليس منا 

ـه�   (  قال ) ع(وعن أيب عبد اهللا  ـن� د�ون� الل� ) اتَّخ�ذُوا أَح�ب�ار�ه�م� و�ر�ه�ب�ان�ه�م� أَر�ب�اباً م�
ـة ( ـابوهم  فقال أما واهللا ما دعهوهم إىل عبادة أنفسهم  )٣١: التوب ولو دعوهم ما أج

ـعرون   ) ولكن احلوا هلم حراماً وحرموا عليهم حالل فعبدوهم من حيث ال يش
  .  ٥٣ص ١الكايف ج

ـاطق   : ( قال ) ع(وعن أيب جعفر  ـان الن من أصغى إىل ناطق فقد عبده ٬، فان ك
ـد     ـد عب ـيطان فق يؤدي عن اهللا فقد عبد اهللا ٬، وان كان الناطق يؤدي عن الش

  .  ٩١ص ١٨الشيعة جوسائل ) الشيطان 
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ـاب�   ( يف قول اهللا تعاىل ) ع(عن أيب حممد العسكري  ـونَ الْك�ت� فَو�ي�لٌ ل�ل�ذ�ين� ي�كْت�ب�

ـود  .  )٧٩:البقرة() بِأَي�د�يهِم� ثُمَّ ي�قُولُونَ ه�ذَا م�ن� ع�ن�د� الل�ه�  قال هذه اآلية لقوم من اليه
ـود ال   إذا كان هؤالء ) ع(وقال رجل للصادق : إىل أن قال  – ـن اليه العوام م

يعرفون الكتاب إال مبا يسمعونه من علماءهم فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من 
ـال   ـال  : علماءهم ؟ وهل عوام اليهود إال كعوامنا يقلدون علماءهم إىل أن ق فق

ـث   ) ع( ـن حي بني عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة ٬، أما م
ـث  االستواء فان اهللا ذم عوامنا  بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم ٬، وأما من حي

افترقوا فان عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح واكل احلرام 
ـوز   والرشا وتغري األحكام وأخطروا بقلوÃم إىل أن من فعل ذلك فهو فاسق ال جي

   .أن يصدق على اهللا وال على الوسائط بني اخللق وبني اهللا  فلذلك ذمهم 
ـبية    ـاهر والعص ـق الظ ـديدة   وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علماءهم الفس الش

ـم   والتكالب على الدنيا وحرامها فمن قلد مثل هؤالء فهو مثل اليهود الذين ذمه
اهللا بالتقليد لفسق علماءهم فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ٬، حافظاً لدينه ٬، 

ـض   خمالفاً هلواه ٬، مطيعا ألمر مواله فللعو ـون إال بع ام أن يقلدوه ٬، وذلك ال يك
ـاء  . فقهاء الشيعة ال كلهم  فان من ركب من الفضائح والفواحش مراكب علم

ـا  . العامة فال تقبلوا منهم عنا شيئاً وال كرامة  وإمنا كثر التخليط فيما يتحمل عن
أهل البيت لذلك الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره جلهلهم ويضعون األشياء 

ـديث   على غ ـا احل ) . ري وجهها لقلة معرفتهم ٬، وآخرون يتعمدون الكذب علين
  .  ٩٥ص ١٨وسائل الشيعة ج

وعلق على هذه الرواية بعض العلماء االجالء ٬، وقال التقليد املرخص فيه هنا إمنا 
  . هو قبول الرواية ال قبول الرأي واالجتهاد والظن وهذا واضح ال خالف فيه 
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إن قائمنا إذا قام استقبل من جهلة� الناس اشد مما : ( ال ق) ع(وعن اإلمام الصادق 
إن رسول اهللا : كيف ذلك ؟ فقال : من اجلاهلية فقيل له ) ص(استقبله رسول اهللا 

أتى الناس وهم يعبدون احلجارة والصخور والعيدان واخلشب املنحوتة وان ) ص(
تج عليه به ويقاتلونه قائمنا إذا قام أتى الناس كلهم يتأولون عليه كتاب اهللا ٬، وحي

ـر   ـار  ) عليه ٬، أما واهللا ليدخلن عليهم عدله جوف بيو¨م كما يدخل احلر والق حب

   . ٣٦١ص ٥٢األنوار ج
تلك اآلراء املختلفة اليت ال . أي يستقبلون القائم حسب الظن والرأي بكتاب اهللا 

  . تغين من احلق شيء 
ـم   . االجتهاد  أعداءه مقلدة الفقهاء أهل: ( ومن كالم بن عريب  ـه حيك ملا يرون

ـره  .خالف ما ذهب إليه أئمتهم  ولوال أن السيف بيده ألفتوا بقتله ولكن اهللا يظه
ـمرون  . بالسيف والكرم فيطيعونه وخيافون  فيقبلون حكمه من غري أميان بل يض

  . يوم اخلالص..) خالفه 
ـه   يا نعمان إياك والقياس فان أيب حدثين( قال ) ع(وعن جعفر ابن حممد  عن آبائ

من قاس شيئاً من الدين برأيه قرنه اهللا مع إبليس يف النار : قال ) ص(أن رسول اهللا 
٬، فان أول من قاس إبليس حيث قال خلقتين من نار وخلقته من طني ٬، فدع الرأي 

ـآراء    والقياس وما قال قوم ليس ـع ب له يف دين اهللا برهان ٬، فان دين اهللا مل يوض
  .  ٢٩ص ١٨ج وسائل الشيعة) ومقاييس 

ـذون   أذن الدين احلقيقي هو دين اهللا أي كالم اهللا املوجود بني أيدينا ٬، فلماذا تأخ
ـواه   : ( يقول) ع(دينكم من أفواه الرجال ٬، وأمري املؤمنني  ـن أف من اخذ دينه م

  ) . الرجال أزالته الرجال ومن اخذ دينه من الكتاب والسنة زالت اجلبال ومل يزل 
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ـادق  ) ع(رأي والظن وهم اشد أعداء اإلمام املهدي وكيف تتبعون أهل ال والص

ـم   : ( يقول ) ع( ـاً هل إذا خرج القائم ينتقم من أهل الفتوى مبا ال يعلموا فتعس
ـاس   وألتباعهم أو� كان الدين ناقصاً فتمموه أم كان به عوجاً فقوموه ٬، أم ه�مَّ الن

ـه     باخلالف فأطاعوه أم أمرهم بالصواب فعصوه أم ه�مَّ املختار ـي إلي ـا أوح فيم
ـزام  ) . فذكروه أم الدين مل يكتمل على عهده فكملوه أم جاء نبياً بعده فاتبعوه  إل

  .  ١٠٨ص ١الناصب ج
ـة  : ( قال ) ع(وعن الباقر  من أفىت الناس بغري علم وال هدى من اهللا لعنته مالئك

   . ٩ص  ١٨وسائل الشيعة ج) . الرمحة ومالئكة العذاب وحلقه وزر من عمل بفتياه 
ـدواً  : ( قال ) ص(وعن رسول اهللا  لست أخاف على أميت غوغاء تقتلهم ٬، وال ع

ـوهم ٬، وان     ـاعوهم فتن ـلني إن أط جيتاحهم ٬، ولكين أخاف على أميت أئمة مض
  .  ١٩٦ص ١إلزام الناصب ج) عصوهم قتلوهم 

ـري اهللا  : ( عن طلبة العلم يف آخر الزمان قال ) ص(وعن سول اهللا  يتفقه أقوام لغ
حبار األنوار ) اً للدنيا والرئاسة ٬، يوجه القرآن على األهواء ويصري الدين بالرأي وطلب

  . ٢٥٧ص ٥٢ج
ـاس  ( : قال عن آخر الزمان ) ص(وعن رسول اهللا  يكون يف أميت فزعة فتصري الن

ـن   إىل علمائهم فإذا هم قردة خنازير ٬، قد عوقبوا بنظري ما فعلوا من تغيري احلق ع
عن مواضعه ٬، مسخ اهللا صورهم وغري خلقتهم كما بدلوا  جهته ٬، وحتريف الكالم

   . ١٧٦بشارة اإلسالم ص) احلق باطالً 
ـة   إذا كان احلق واحد من اهللا و القرآن الكرمي فلماذا تتفرقون يف دينكم والتفرق
دليل على التباس احلق ٬، فإذا كان الفقهاء ملتبساً عليهم احلق فكيف لكم إتباعهم 

ـل  وهم يغريون احلق عن  جهته وحيرفون الكالم عن موضعه ويبدلون احلق بالباط
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ـون   وانتم تعرفون ذلك وتقولون هذه مصلحة الدين والعامل اعلم باملصلحة  حيلل
ـق    ـرون احل احلرام وحيرمون احلالل وتقولون مصلحة الدين يقبلون الباطل وينك

ـ  الم وتقولون مصلحة الدين إىل مىت تبقون ال تفقهون من احلق شيء ٬، تنكرون ك
: وتتبعون كالم الرجال ٬، ويف الينابيع ورد ) ع(القرآن وكالم أهل البيت األطهار 

ـيف   ) ع(إذا خرج القائم (  ـو والس فليس له عدوٍ مبني إال الفقهاء خاصة ٬، وه
  .  ٢١٥ص  ٣ينابيع املودة ج )أخوان 

م به يقيم الدين وينفخ الروح يف اإلسالم يغز اإلسال: ( و يف الفتوحات املكية قال 
ـن   بعد ذلة وحيىي بعد موته ٬، يضع اجلزية ويدع إىل اهللا بالسيف فمن أىب قُتل وم
ـول اهللا   نازعه خذل ٬، يظهر من الدين ما هو الدين عليه يف نفسه ما لو كان رس
ـل   حيكم به يرفع املذاهب من األرض فال يبق إال الدين اخلالص أعداءه الفقهاء أه

ـت   االجتهاد ملا يرونه من احلكم خبال ـا حت ف ما ذهب إليه أئمتهم فيدخلون كره
ـن   حكمه خوفاً من سيفه وسطوته ورغبة فيما لديه يفرح به عامة املسلمني أكثر م
ـف   خواصهم يبايعه العارفون باهللا تعاىل من أهل احلقائق عن شهود وكشف وتعري

  .  ٢٩٧بشارة اإلسالم ص) .  اهلي

ا يشتهون وقضا¨م يقولون ما ال فقهائهم يفتون مب: (  قال) ع(وعن أمري املؤمنني 
ـاً وان   يعملون وأكثرهم بالزور يشهدون من كان عنده دراهم كان موقراً مرفوع

  .  ٧٧بشارة اإلسالم ص) كان مقالً فهو عندهم موضوع 

ي�و�م� ي�أْت�ي ب�ع�ض� آي�ات� ر�بِّك� ال ي�ن�فَع� : ( قال يف تأويل قوله تعاىل ) ع(وعن الصادق 
ـا   ن�فْساً إِمي�ا ـر�وا إِنَّ ن�ه�ا لَم� ت�كُن� آم�ن�ت� م�ن� قَب�لُ أَو� كَس�ب�ت� ف�ي إِمي�انِه�ا خ�ي�راً قُلِ ان�ت�ظ�
  .  ١٤٩ص ٥٢حبار األنوار ج) . ١٥٨: األنعام() م�ن�ت�ظ�ر�ونَ

  .يعين خروج القائم فإذا ظهر مل يقبل توبة املخالف 
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ـال  (  :تعليقاً على هذه اآلية قال ) ع(وقال أمري املؤمنني  فعند ذلك ترفع التوبة  ف

ـب  ) توبة تقبل وال عمل يرفع وال ينفع نفساً إمياxا مل تكن آمنت من قبل  إلزام الناص

  . ١٨٠ص
ـريش إال  : ( قال ) ع(وعن الصادق  إذا خرج القائم مل يكن بينه وبني العرب وق

ـه ا   ـا لباس ال السيف ما يأخذ منها السيف وما يستعجلون خبروج القائم ؟ واهللا م
الغليظ وما طعامه اال الشعري اجلشب وما هو اال السيف واملوت حتت ظل السيف 

  . ٢٣٩غيبة النعماين ص) 

ـق   إذن عند قيام القائم ترفع التوبة فال توبة تقبل فأحذروا وكونوا باحثني عن احل
ـذكم يف   احملض اخلالص من اهللا واىل اهللا تعاىل وهم العترة والقرآن الكرمي وال تأخ

العاطفة واملظاهر يف الشخصيات  وتتبعون أهواء أنفسكم فتصبحون نادمني دينكم 
  … على ما فعلتم 

  
  
  :اإلسالم غريب  -٣

كان اإلسالم يف عصر اجلاهلية موجود متمثالً باألديان السماوية السابقة لكن كل 
ـهم   منهم يعرف اإلسالم حسب رأيه وهوى نفسه وكل شيء خمالف ألهواء أنفس

ـن  يعتربونه ليس م ن اإلسالم ٬، لذلك ترى اإلسالم موجود يف عصر اجلاهلية لك
ـرأيهم   تنقصهم املعرفة احلقيقة لإلسالم ومبا أxم يتبعون أهواء أنفسهم ويعملون ب
ـن   فكان اإلسالم بينهم غريب وأتباعه غرباء لذلك ترى األنبياء والرسل عانوا م

  . أقوامهم معاناة شديدة 
) اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوىب للغرباء إن : ( قال ) ص(وعن رسول اهللا 

  .  ١٩١ص ٥٢حبار األنوار ج
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ـب   إذن من الواضح يف زماننا أننا نعيش يف عصر اجلاهلية الن اإلسالم اليوم غري
كما كان غريب يف عصر اجلاهلية فكل واحد من زعماء الدين حسب ما يعربون 

ـق  . ب رأيه آخذٌ باإلسالم ويظن كل واحد منهم بإسالمه حس ويظن انه على ح
  !!! وغريه باطل 

يأيت على أميت زمان ال يبقى من القرآن إال رمسه وال : ( قال ) ص(وعن رسول اهللا 
ـي    ـامرة وه من اإلسالم إال امسه ٬، يسمون به وهم ابعد الناس عنه مساجدهم ع
ـة   خراب من اهلدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء حتت السماء منهم خرجت الفتن

  . ١٩٠ص ٥٢البحار ج) يهم تعود وال

يأيت على أميت زمان ال يبقى مع اإلسالم إال امسه وال : ( قال ) ص(وعن رسول اهللا 
ـج  ( من القرآن إال رمسه فحينئذ يأذن اهللا تعاىل  ـاخلروج  ) له لإلمام املهدي ع ب

)  فيظهر اهللا اإلسالم به وجيدده ٬، طوىب ملن أحبه وتبعه ٬، والويل ملن ابغضه وخالفه
  .  ١٠٠ص ٣ينابيع املودة ج

ـه    : ( قال ) ص(وعن رسول اهللا  ـى دين ـهم عل يأيت على أميت زمان الصابر من
  . ١٧٣الغيبة للنعماين ص) كالقابض على اجلمر 

ـامرة  : ( قال يصف أهل آخر الزمان ) ع(وعن أمري املؤمنني  مساجدهم يومئذ ع
ـة  من البين ٬، خراب من اهلدى سكاxا وعمارها شر أهل األ رض منهم خترج الفتن

واليهم تأوي اخلطيئة يردون من شذ عنها فيها ويسوقون من تأخر عنها يقول اهللا 
ـوار ج ) تعاىل فيب حلفت ال بعثن على أولئك فتنة اترك احلليم فيها حريان   ٥٢حبار األن

  .  ٢٥٩ص

 وترى زماننا اآلن مساجدهم عامرة وتراها مبنية بأحدث البناء ويعطون مبالغ طائلة
ـة    ـى الزخرف لبناء مسجد حىت يكون فيها ذكره ال ذكر اهللا تعاىل ويتنافسون عل
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ـاجد اهللا   والعمارة حىت يقولون مسجد فالن أفضل من مسجد فالن إذن أين مس
ـدى    ـن اهل اليت فيها كلمة ال اله إال اهللا احلقيقية لكن لألسف مساجدهم خالية م

ـالم   والدليل كل مسجد فيه إسالم غري إسالم املسجد اآل ـه إس خر كل مسجد ل
ـن    ـهم إىل دي خاص ودين خاص وشريعة خاصة ٬، مع العلم كلهم ينسبون أنفس
واحد وشريعة واحدة وإسالم واحد ٬، إذا كنتم هكذا ملاذا ختتلفون ٬، ورسول اهللا 

ـالكم  ) ص( يقول عنكم شر أهل األرض منهم خترج الفتنة واليهم تأوي اخلطيئة م
ـا   : ( قول ي) ع(تعملون بأهوائكم والصادق  ـل فيه ورأيت احلدود عطلت وعم

  .  ١٨٣إلزام الناصب ص) باألهواء 
ـيع   : ( قال ) ع(وعن أمري املؤمنني  ـبيان وتض ال يظهر القائم حىت يكون أمر الص

ـر    .  ١٧٨إلزام الناصب ص) . حقوق الرمحن ويتغىن بالقرآن  ـذا أم ـا ه أليس يف زمانن
: ( يقول ) ع(ن واإلمام الباقر الصبيان وضاعت حقوق الرمحن أي حقاً بقى للرمح

ـذب وال   يقل الورع ويكثر الطمع وي�رى املؤمن صامتاً ال ي�قبل قوله والكاذب يك
   . ٢٣بشارة اإلسالم ص) يرد عليه كذبه والفاسق ميتدح بالفسق ال يرد عليه قوله 

ورأيت املؤمن حمزوناً حمتقراً ذليالً ٬، ورأيت … : ( قال ) ع(وعن اإلمام الصادق 
لبدع والزنا قد ظهر ٬، ورأيت الناس يقتدون بشاهد الزور ٬، ورأيت احلرام حيلل ٬، ا

ـت   ورأيت احلالل حيرم ٬، ورأيت الدين بالرأي وعطل كتاب اهللا وأحكامه ٬، ورأي
الليل ال يستحىي به من اجلراءة على اهللا ٬، ورأيت املؤمن ال يستطيع أن ينكر بقلبه 

ط اهللا عز وجل ٬، ورأيت الوالة يقربون أهل ٬، ورأيت العظيم من املال ينفق يف سخ
ـة   الكفر ويباعدون أهل اخلري ٬، ورأيت الوالة يرتشون يف احلكم ٬، ورأيت الوالي

  . ١٨٤إلزام الناصب ص) قبالة ملن زاد 
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  )ع(الحرب ضد اإلمام المهدي 
  

انظر إىل حال زماننا هذا نالحظ الكثري حتارب اإلمام املهدي من حيث ال يشعرون 
ـرفهم   : ( قال ) ص(عن رسول اهللا .  ـوxم ٬، وش يأيت على الناس زمان مههم بط

ـق ال   متاعهم ٬، وقبلتهم نساءهم ٬، ودينهم درامههم ودنانريهم ٬، أولئك شر اخلل
  .  ٤٣٨منتخب األثر ص) خالق هلم عند اهللا 

ـاً   : ( قال ) ص(وعن رسول اهللا  ـي مؤمن يصبح الرجل مؤمناً وميسي كافراً وميس
  ) . راً يبيع أحدكم دينه بعرض من الدنيا قليل ويصبح كاف

إذا كثر اجلور والفساد وظهر املنكر وأمرت أميت به : ( قال ) ص(عن رسول اهللا 
  .  ١٨٢إلزام الناصب ص) وxي عن املعروف وينكرون األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

ـ  : ( قال ) ص(وعن رسول اهللا  ـتعملت امل ودة وغار الصدق وفاض الكذب واس
ـبس     ـاً ول ـاف عجب باللسان وتشاجر الناس بالقلوب وصار الفسوق نسباً والعف

  ) . حممد عبده( ٢٠٩ص y١ج البالغة ج) اإلسالم لبس الفرو مقلوباً 

ـه   : (قال ) ص(وعن رسول اهللا  ـن ل يكون هالك الرجل على يد أبويه فأن مل يك
ـه   أبوان فعلى يد زوجته وولده فأن مل يكن له زوجة وولد فعلى يد قرابته وجريان

أي الرجل بضيق املعيشة ويكلفونه ما ال يطيق حىت يوردوه موارد . ويعريونه … 
  . ٤٣٧منتخب األثر ص) اهللكة 

ـرح  : ( قال ) ص(وعن رسول اهللا  يفتري الولد على أبيه ويدعو على والديه ويف
  .  ٢٥٩ص ٥٢حبار األنوار ج) مبو¨ما 

ـركاء   حيسد الرج: ( قال ) ص(وعن الرسول  ـل الش ل أخاه ويسب أباه ويتعام
  . ٢٣بشارة اإلسالم ص) باخليانة 
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يكون إذا عظمتم أغنياءكم وهنتم : ( قال عن الظهور املبارك ) ص(وعن الرسول 

   إلزام الناصب) فقراءكم ورأيت اÀالس ال يتبعون إال األغنياء 
ـزام  ) للغناء  يتجاهر الناس باملنكرات فينفق املال: ( قال ) ص(وعن رسول اهللا  إل

أن ) الستاليت ( كما يرى حال زماننا حيث اصبح بواسطة جهاز .  ١٣٨الناصب ص
  !!.تتصفح فساد العلم كله يف ساعة واحدة 

) يظهر القمار ويباع الشراب ظاهراً ليس له مانع : ( قال ) ص(وعن رسول اهللا 
  .  ١٣٢بشارة اإلسالم ص

ـا   تقسم أموال : ( قال ) ص(وعن رسول اهللا  ـامر عليه ذوي القرىب بالزور ويتق
  .  ١٣٤بشارة اإلسالم ص)) وهي أموال اخلمس ) (( وتشرب Ãا اخلمور 

ـاً   : ( قال ) ص(وعن رسول اهللا  ـرب وذراع لتركنب سنن من كان قبلكم شرباً بش
ـامع   بذراع لو أن أحدهم دخل يف جحر ضب لدخلتم فيه وحىت أن أحدهم لو ج

  .  ١٤٠ص ٥٣حبار األنوار ج )امرأته يف الطريق لفعلتموه 

يصبح األمر باملعروف ذليالً ٬، والفاسق فيما ال حيب اهللا ) : ( ع(قال أمري املؤمنني 
  .  ٢٥٦ص ٥٢حبار األنوار ج) حمموداً 

خيرج الناس من دين اهللا أفواجاً كما دخلوا فيه أفواجاً : ( قال ) ع(وعن الصادق 
  .  ١٠٨املالحم والفنت ص) 

ـن  : ( قال  )ع(وعن الباقر  إذا صار ألهل الزمان وجوه مجيلة وضمائر رديئة فم
  . ٧٥بشارة اإلسالم ص) رآهم أعجبوه ومن عاملهم ظلموه 

ـدي  : ( قال ) ع(وعن اإلمام الصادق  ) خيرج بعد أيأس وحىت يقول الناس ال مه
  . ٥٠املالحم والفنت ص
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ـني   خيرج حني تغري البالد وضعف ا: ( قال ) ع(وعن اإلمام الصادق  ـاد وح لعب

  .  ٢٧٨بشارة اإلسالم ص) اليأس من الفرج 
) ما أخاف على أميت فتنة أخوف من النساء واخلمر : ( قال ) ص(عن رسول اهللا  

  . ٥٤٠ص y٢ج الفصاحة ج
ـعى يف   : ( قال ) ص(وعن رسول اهللا  ـه ويس يطيع الرجل زوجته ويعصي والدي

  .  ١٨١إلزام الناصب ص) لفجار هالك أخيه وجيفو جاره ويقطع رمحه ٬، وترفع أصوات ا
) يكون الرجل مهه بطنه وقبلته زوجته ودينه درامهه : ( قال ) ص(وعن رسول اهللا 

  .  ١٣٢بشارة اإلسالم ص
ـبس  : ( قال ) ص(وعن رسول اهللا  لعن اهللا الرجل يلبس لبست املرأة ٬، واملرأة تل

ـم إذا    : (قال ) ص(وعن رسول اهللا .  ٢٣بشارة اإلسالم ص) لبسة الرجل  ـف بك كي
فسدت نساءكم وفسق شبابكم ٬، ومل تأمروا باملعروف بل أمرمت باملنكر وxيتم عن 

ـا  : املعروف ٬، وإذا رأيتم املعروف منكراً واملنكر معروفاً فقيل له  ويكون ذلك ي
  .  ١٨٠إلزام الناصب ص) وشر من ذلك . نعم : رسول اهللا ؟ فقال 

ـن  تكون ا: ( قال ) ع(وعن أمري املؤمنني  لنسوة كاشفات عاريات متربجات ٬، م
ـرعات ٬،    ـذات مس الدين خارجات ٬، واىل الفنت مائالت ٬، واىل الشهوات والل

  .  ٤٢٦منتخب األثر ص) للمحرمات مستحالت يف جهنم خالدات 
ـزل بعد إىل الدنيا ؟ قال : سألت أخي جربائيل : ( قال ) ص(عن رسول اهللا  أتن

  :وما ترفع ؟ قال : رض ٬،  قلت نعم انزل عشر مرات وارفع جواهر األ
  .ارفع الربكة من األرض _ يف املرة األوىل  
  .ارفع الشفقة من قلوب العباد _ ويف املرة الثانية 
  .ارفع احلياء من النساء _ ويف املرة الثالثة 



  L ٣١ S) الطريق إلى اإلمام المهدي ع(  Xأنصار اإلمام المهدي
  . ارفع العدل من أويل األمر _ ويف املرة الرابعة 

  .الئق ارفع احملبة من قلوب اخل_ ويف املرة اخلامسة 
  .ارفع الصرب من الفقراء _ ويف املرة السادسة 
  .ارفع السخاوة من األغنياء _ ويف املرة السابعة 
  . ارفع العلم من العلماء _ ويف املرة الثامنة 

  ارفع القرآن من املصاحف ومن قلوب القراء _ ويف املرة التاسعة 
  . ارفع اإلميان من قلوب أهل اإلميان _ ويف املرة العاشرة 

ـزل إىل األرض بعد رسول اهللا  ) ص(لو سألنا أنفسنا ملاذا اهللا يأمر جربائيل أن ين
ـه  ..عشر مرات ويرفع جواهر األرض  ؟ الن لكل شيء له قانون ولكل قانون ل

لكن احلكم . حكم خاص به ويكون هذا احلكم أما من عند أنفسهم أو أهواءهم 
القانون اإلهلي ٬، فإذا كان العمل احلقيقي هو حكم اهللا واهللا سبحانه حيكم حسب 

خالف القانون اإلهلي فتكون العقوبة من اهللا تعاىل ٬، ولذلك ترى اهللا يأمر جربائيل 
ـد�  : ( وقال اهللا تعاىل . لريفع جواهر األرض بسبب خمالفة القانون اإلهلي  أَلَم� أَع�ه�

ـذَا  * ه� لَكُم� ع�د�وٌّ م�بِني� إِلَي�كُم� ي�ا ب�نِي آد�م� أَنْ ال ت�ع�ب�د�وا الشَّي�طَانَ إِنَّ و�أَن� اع�ب�د�ونِي ه�
ـس () ص�ر�اطٌ م�س�ت�ق�يم�    .  ) ٦١_  ٦٠: ي�

ـال  ) ع(إذن إذا أردنا الوصول ومعرفة اإلمام املهدي  فيجب علينا أن نقطع احلب
والسالسل من أمور الدنيا ومن شهوات النفس ٬، وكل إنسان اليوم مملوك وهو ال 

ـيات  يشعر ٬، فإذا أردن ا اإلمام بصدق فعلينا اخلالص من امللكية وعبادة الشخص
) ع(وترك الشهوات والرغبات املادية ونعمل بقانون اهللا تعاىل وهو القرآن والعترة 

٬، فمن متسك Ãما لن يضل أبدا ٬، ومن تركهما ضل عن طريق اهللا تعاىل ٬، ال نأخذ 
لطريق املستقيم إىل اهللا تعاىل الxم باب النجاة وا) ع(إال بالكتاب والعترة األطهار 
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ـا  ) ع(٬، وإذا ادعى مدعي دعوة حق إىل اهللا وجاءنا بالقرآن والعترة  فيجب علين

البحث عن حقيقة هذا املدعي فإذا كان كالمه من القرآن فهو صادق ٬، وإذا كان 
كالمه خارج عن القرآن والعترة فليس من أهل احلق ألننا نعرف أن احلق احلقيقي 

و�م�ا آت�اكُم� : ( قال اهللا تعاىل ) . ع(عني من اهللا تعاىل هو القرآن والعترة املثبت وامل
ال�ذ�ين� : ( وقال اهللا تعاىل .  )٧من اآلية: احلشر() الرَّس�ولُ فَخ�ذُوه� و�م�ا ن�ه�اكُم� ع�ن�ه� فَان�ت�ه�وا 

ـم�   آت�ي�ن�اه�م� الْك�ت�اب� ي�ت�لُون�ه� ح�قَّ ت�الو�ت�ه� أُولَئ�ك� ي�ؤ�م�ن� ـك� ه� ونَ بِه� و�م�ن� ي�كْفُر� بِه� فَأُولَئ�
ـا   : ( وقال اهللا تعاىل .  )١٢١:البقرة() الْخ�اس�ر�ونَ  ـةَ و�لَمَّ أَم� ح�ِسب�ت�م� أَنْ ت�د�خ�لُوا الْج�نَّ

ـولَ   ي�أْت�كُم� م�ثَلُ ال�ذ�ين� خ�لَو�ا م�ن� قَب�ل�كُم� م�سَّت�ه�م� الْب�أْس�اُء و�الضَّرَّاُء و�ز�لْزِلُوا ح� ـى ي�قُ تَّ
ـب�   ـرة () الرَّس�ولُ و�ال�ذ�ين� آم�ن�وا م�ع�ه� م�ت�ى ن�ص�ر� الل�ه� أَال إِن� ن�ص�ر� الل�ه� قَرِي . ) ٢١٤:البق

ـاً  : ( وقال اهللا تعاىل  كُل�م�ا ج�اَءه�م� ر�س�ولٌ بِم�ا ال ت�ه�و�ى أَن�فُس�ه�م� فَرِيقاً كَذ�ب�وا و�فَرِيق
* قُلْ ه�لْ ن�ن�بِّئُكُم� بِالْأَخ�س�رِين� أَع�م�االً : (  وقال اهللا تعاىل  ) . ٧٠ن اآليةم: املائدة() ي�قْت�لُونَ 

ـك�  * ال�ذ�ين� ض�ل� س�ع�ي�ه�م� ف�ي الْح�ي�اة� الدُّن�ي�ا و�ه�م� ي�ح�س�ب�ونَ أَنَّه�م� ي�ح�ِسن�ونَ ص�ن�عاً  أُولَئ�
* بِطَت� أَع�م�الُه�م� فَال ن�ق�يم� لَه�م� ي�و�م� الْق�ي�ام�ة� و�ز�ناً ال�ذ�ين� كَفَر�وا بِآيات� ر�بِّهِم� و�ل�قَائ�ه� فَح�

  )   ١٠٦_ ١٠٣: الكهف() ذَل�ك� ج�ز�اؤ�ه�م� ج�ه�نَّم� بِم�ا كَفَر�وا و�اتَّخ�ذُوا آي�ات�ي و�ر�س�ل�ي ه�ز�واً
واحلمد هللا رب العاملني ٬، والصالة والسالم على اشرف اخللق حممد وآله الطيبني 

  .ين الطاهر
  

  
  

  الشيخ محمد الحريشاوي
١٤٢٥/ �/  ٢٠  
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