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املؼدمة
بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ
احلُد هلل زبّ ايعاملنيٚ ،صًٍ ٢اهلل عً ٢حمُد ٚآي٘ ايطاٖس،ٜٔ
ٚيعٓ ١اهلل عً ٢أعدا ِٗ٥أمجعني.
ٖرا جصَُ ٤صاغ َٔ فِٗ ملطُ ٕٛنًُ ١ايفك ٘ٝآ ١ٜاهلل ايػٝذ حمُد
ايطٓد ايبخساْ ٞاييت أُيكٝت يف احلطس ٠ايعً ١ّٜٛاملكدّض ١يف ايجايح
ٚايعػس َٔ ٜٔزجب األصب ٖ ٦٣٤١ـ يف أٜاّ غٗاد ٠اإلَاّ
ايعايِِ َٛض ٢بٔ جعفس ايهاظِ ــ عًٚ ٘ٝآباٚ ٘٥أٚالد ٙاملعصَٛني
صًٛات اهلل ــ بعٓٛإَ« :كاّ اإلَاّ َٛض ٢بٔ جعفس ٚاإلَاّ
املٗد.)1(»ٟ

)َ (1كطع احملاضس ٠املكسّز ٠عً« ٢ايٛٝتٛٝب»:
http://youtu.be/uqTVWSb0wVs
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■ إنّ البداء( )1عظمةٌ لله تعالى:

ايطفٝاْ ٞايرٚ ٟإٕ نإ ُٜعبّس عٓ٘ باحملت ;ّٛفإّْ٘ يٝظ قَدزاً َُربَاً،
نُا أْ٘ ال ُٜطٝطس عً ٢أزض ايعسام ــ ٖٗٝات ي٘ ذيو ــ َا خال
جٛٝب ٚاخرتاقات ٖٓا ٖٓٚاى يف َػٗد َٔ ايهسِّ ٚايفسِّ بٚ ٘ٓٝبني
املؤَٓني.
■ إنّ اللهَ ال وُغوّر ما بؼومٍ حتى وُغوّروا ما بأنػدهم(:)2

إذا ناْت ايٓفٛع َُٓكطعَُٚ ١عسض ١عٔ إَاّ ايعصس ٚايصَإ
"املصًح األنرب"ٚ ،يٝطت َُكبً ١عًٚ ،٘ٝايكًٛب ال تَطٛف
حٛي٘ٚ ،األيطٓ ١ال تًٗج برنسٚ ،ٙإذا ناْت ايبػس ١ّٜعاشف ١عٓ٘،
ٍّ ٖرا؟
ٚإذا نإ املؤََٓ ٕٛعسضٚ ٕٛالٖ ٕٛعٓ٘; فأ ّٟتٍٛ
أُّٖتِٗ أْفطِٗ ٚاضتػٓٛا بٗا ،فهٝفَ ُٜػّٝس اهلل حاهلِ؟ بٌ
ضٝهًِٗ إىل أْفطِٗ!
ْك :ٍٛايًِٗ ال تَهًين إىل ْفط ٞطسف َ١عنيُ أبدا(.)3
) (1ايبدا ٤يف ايًػ :١ايعٗٛز بعد اخلفاٚ ،٤يف عكٝد ٠اإلَاَ ١ّٝاإلباْ ;١أ ٟظٗس
يًعباد َٔ أفعاٍ اهلل َامل ٜهٔ يف حطابِٗ ٚتكدٜسِٖ.
) (2ايسعد.12 :
) (3جا ٤يف (تفطري ايكُ ،ٞج ،1ص )49عٔ اإلَاّ ايصادم ــ عً ٘ٝايطالّ ــ إّٔ
أّ ضًُ ١شٚج زض ٍٛاهلل ــ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ــ مسعت زض ٍٛاهلل ٜك« :ٍٛايًِٗ
ٚال تهًين إىل ْفط ٞطسف ١عني أبداً.»..
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■ فلنؼف ونُحاسب أنػدنا:

أٜٗا اجملتُع املؤَٔ ،أْت ٚنًٍت ْفطو إىل ْفطو; فادّعٝت
ايهفؤ ٚايهفا ١ٜيف تدبري أَٛزى ،فهٝف تدع ٛإٔ ال ٜهًو اهلل إىل
ْفطو؟
ٚال ٜعين ٖرا ايعتاب ٚاحلطاب ايدع ٠ٛيًتكاعظ عٔ املطؤٚي،١ّٝ
بٌ ٜعين ايدع ٠ٛيالعرتاف ٚاإلذعإ يإلَاّ املٗدٟ
ــ عً ٘ٝايطالّ ــ حمٛزاً جيب إٔ ْه ٕٛممتجًني ألٚاَس ;ٙفإّٕ
حجاب ايػٝب ١ال َٜكطع عّٓا االَتجاٍ ألٚاَس.ٙ
إّٕ ازتباط ايٓفٛع بصاحب ايعصس ٚايصَإ ــ عجٌّ اهلل فسج٘
ايػسٜف ــ أحد أضساز ايعٗٛز ٚايفسج ايعاّٖٚ ،را َعٓ ٢إَاَت٘،
ٖٚرا َعٓ ٢تٛيٍ.٘ٝ
■ أوهما أولى وأهم؛ عالمات الظهور أم شرائطه؟

َع األضف ايهجري ٜبخج ٕٛعٔ عالَات ايعٗٛز  ِٖٚيف حاي١
ْطٝإ عٔ غسا٥ط ايعٗٛز بٓصَ حمهُات ايكسإٓ ايهس.ِٜ
َا ايطفٝاْٞ؟ َٚا احلطين؟ َٚا ايُٝاْٞ؟ إمنا املطًب األصًٞ
ٚاملسنص« ٖٛ ٟإّٕ اهلل ال ُٜػّٝس َا بك ّٛحتُٜ ٢ػّٝسٚا َا بأْفطِٗ»،
ٖٚرا ايكاْ ٕٛيٝظ ف ٘ٝتبدٚ ٌٜال بداٚ ٤ال تٓاشٍ َٔ اإلزاد٠
اإلهل َٔ ٖٛٚ ،١ّٝغسا٥ط ايعٗٛز.
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■ العلؼة واالرتباط الؼلبي بصاحب األمر:

إ ّٕ املؤَٓني َا إِٕ َٜختاجٛا يكطا ٤احلٛا٥ج َٚا أغب٘; فإِْٗ
ٜتعًٍكٜٚ ٕٛتّصً ٕٛبايطّٝد ٠أّ ايبٓني بعًك ١قَٛٚ ١ّٜٛطٍد;٠
فَٗٝدْٗٚا قسا ٠٤ضٛز ٠ايفاحتَْٚ ،١عُُت ايعًك ١تًوٚ ،يهٔ نٝف
ٖ ٛازتباطِٗ بصاحب ايعصس ــ عجٌّ اهلل فسج٘ ايػسٜف ــ؟
أْعِ ٚأنسّ باالزتباط بأّ ايبٓنيٚ ،أْعِ ٚأنسّ باالزتباط بأبٞ
ايفطٌ ايعباعٚ ،يهٔ يٓطأٍ; نٝف ٖ ٛاالزتباط بصاحب
ايعصس ٚايصَإ؟ ال بدّ أّ ٜه ٕٛأنجف ٚأقٚ ،٣ٛإال ٜهٔ جفا٤
يصاحب ايعصس ٚايصَإ.
ال ْدع ٛبٗرا يتكً ٌٝاالزتباط بأّ ايبٓني ٚأب ٞايفطٌ ايعباع
ــ عًُٗٝا ايطالّ ــٚ ،يهٔ ال بدّ إٔ ٜه ٕٛاالزتباط يصاحب
ايعصس ٚايصَإ أععِ ٚأععِ ٚأععِ! فإٕ نٓت تطتػعس
االزتباط بأّ ايبٓني فأْعِِ ٚأنسَّٚ ،يهٔ نٝف ال تطتػعس
االزتباط بصاحب ايعصس ٚايصَإ زغِ إّٔ حمٛزّٜت٘ ٚقدزت٘
ٚصالحٝت٘ ٚغأْ٘ أععِ؟! أيٝظَ ٖرا ْكص يف اإلميإ؟ أيٝظَ ٖرا
جفا٤؟ أيٝظَ ٖرا قطٝع١؟
إذاً نٝف ضٓه ٕٛفداٝ٥ني َٚطخني يربْاَج َٚػسٚع اإلَاّ
املٗدٟ؟ نٝف ْسٜد ايعٗٛز ٚايفسج؟ إّٕ اهلل ال ُٜػّٝس َا بك ُّٛحت٢
ُٜػّٝسٚا َا بأْفطِٗ; فًتهٔ املعسف ١ايٓعسٚ ١ّٜاقع ال غعاز
فخطبٚ ،يتهٔ ٚاقعاً َٜٝٛاً ال َعسفْ ١عس ١ّٜفطفاض ١صسف.١
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■ دعاء الندبة منتدى لتوطود الرابطة مع صاحب الزمان:

فًطف ١دعا ٤ايٓدب ١يف احلكٝك ١عباز ٠عٔ َٓتدٚ ٣ج ٛيتٛطٝد
ايسابط ١ايٓفطٚ ١ّٝايكًب ١ّٝاييت ُتسَب ٞاإلْطإ عً ٢أقص ٢دزجات
ايفداٚ ٤ايتطخ ١ّٝيصاحب األَس ــ عجٌّ اهلل فسج٘ ايػسٜف ــ.
■ مهدووّة اإلمام موسى بن جعػر:

اإلَاّ َٛض ٢بٔ جعفس ايهاظِ ــ عً ٘ٝايطالّ ــ اير ٟحنٔ يف
ذنسا ٙقدّز اهلل إٔ ٜهَٗ ٖٛ ٕٛد ٟآٍ حمُد نُا يف ايسٚاٜات،
ٚيهٔ بدا هلل يف ذيوٖٚ ،ر ٙأحد َعاْ ٞايبدا ٤يف اإلَاّ َٛض٢
بٔ جعفسٚ ،يٝظ ٖرا يٓكصُ يف اإلَاّ ــ حاغا ٙــ ،بٌ يف ايػٝع١
املؤَٓني اير ٜٔمل ٜهْٛٛا َستبطني قًبٝاً ب٘ بايدزج ١املطًٛب.١
نٌ أ ١ُ٥أٌٖ ايبٝت ــ عً ِٗٝايطالّ ــ ناْٛا ٜكٛي ٕٛيٚ ٛجدْا
فٝهِ نرا يهإ نرا(.)1
)َٗٓ (1ا َا قاي٘ اإلَاّ اجلٛاد ــ عً ٘ٝايطالّ ــ يف ٚصف ايكا ِ٥ــ عً ٘ٝايطالّ ــ:
«جيتُع إي َٔ ٘ٝأصخاب٘ عدّ ٠أٌٖ بدز َٔ أقاص ٞاألزضٚ ،ذيو ق ٍٛاهلل عصّ
ٚجٌ« :أَ ٜٔا تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل مجٝعا إّٕ اهلل عً ٢نٌ غ ٤ٞقدٜس» فإذا
اجتُعت ي٘ ٖر ٙايعدّ َٔ ٠أٌٖ اإلخالص أظٗس اهلل أَس( .»ٙنُاٍ ايد،ٜٔ
ص.)378
 َٔٚنًُات املٛىل اإلَاّ املٗد ٟــ عً ٘ٝايطالّ ــٚ« :ي ٛإّٔ أغٝاعٓا ٚفكِٗ اهلل
يطاعت٘ ،عً ٢اجتُاع َٔ ايكًٛب يف ايٛفا ٤بايعٗد عً ;ِٗٝملا تأخّس عِٓٗ ائُُٝ
بًكآ٥اٚ ،يتعجًّت هلِ بايطعاد ٠مبػاٖدتٓا»( .االحتجاج ،ج ،2ص.)199
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إّٕ أحد أضساز ايعٗٛز ٚقٝاّ املػسٚع املٗد ٟٚيف دٚي ١آٍ حمُد
ــ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ــ ٖ ٛازتباط ايٓفٛع ايٛطٝد بصاحب األَس
ــ عجٌّ اهلل فسج٘ ايػسٜف ــ ٚاضتػعاز ٖرا االزتباط.
إّْ٘ َاثٌٌ بني أٜدٜٓا ..ايًٛيب ٚايكطب األ ٍٚاملُتصسّف يف نٌّ
األَٛز عًٚ ٢ج٘ األزض.
ٖٚر ٖٞ ٙفًطف ١ايبدا ،٤فإٕ مل ٜتخكل ضسّ ايعٗٛز ٖرا ــ أٟ
االزتباط ايكًيب ٚايٓفطٚ ٞاضتػعس ٙــ; فإّٕ تدزٜب املؤَٓني
ضٝطتُس حتٜٓ ٢ايٛا تًو ايهفا ٠٤ايصاعد ٠ايالشَ ١يريو املػسٚع
ايطدِ ٚايعب ٤ايهبري.
■ نحن واملدؤولوة الضخمة :بني الشطان وإمام الزمان!

أٜــٔ ٖــادُّ أبّٓٝـ ١ايػـــسى ٚايٓفــام؟
أٜــــٔ قاصــــ ُِ غـــــٛن ١املعتدٜـــٔ؟
()1

أَ ٜٔؤيف غٌَُ ايصالح ٚايسضا؟

الحغ ايبٓٛد املٗد ١ّٜٚاملرنٛز ٠يف دعا ٤ايٓدب ،١نًٗا َطؤٚيٝات
ضدُٚ ١عب ٤نبري.
إّٕ ايبٓٛد املٗد ١ّٜٚال تكتصس فكط عً ٢حمٛز "ميألٖا قططاً

)َ (1كاطع َٔ دعا ٤ايٓدب ١املكدّع.
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ٚعدالً"( )1نُا ْت ،ِّٖٛفٗرا دعا ٤ايٓدبٜ ١ب ّٔٝيٓا أبٛاب ٚفصٍٛ
املػسٚع املٗد ،ٟٚيريو; فإّٕ عدّ إصالح أْفطٓا بايتك٣ٛ
خسٌ يًعٗٛز.
ٚايٛزع َؤ ّ
أ ٜٔايٛال٤؟ ٚأ ٜٔاالْتُا ٤يصاحب ايعصس ٚايصَإ يف املعص١ّٝ
ايّٛٝ؟ َا أضٌٗ إٔ ُْجََّٓد يًػٝطإ بطٗٛي ١بأدْ ٢إغسا ،٤فأٖٛ ٜٔ
جتّٓدْا يصاحب ايعصس ٚايصَإ؟ أ ٜٔطٛعٓا إي٘ٝ؟ طٛعٌ ال خًٌ
ف ..٘ٝاْكٝادٌ ٚاضتكاَ ١ال تًَهُّؤ ٚال تباطؤ فٗٝا.
َا إٔ ُٜػري إيٓٝا ايػٝطإ أ ٚاألٖٛا ٤حتْ ٢ػٛص يف ايٛحٌ،
فهٝف ُٜعتُد عًٓٝا يف املػازن ١يف املػسٚع املٗدٟٚ؟ َٜٝٛاً حنٔ إَّا
جّٓد يصاحب ايعصس ٚايصَإ.
جّٓد يًػٝطإ أَ ُْ ٚ
ُْ َ
إذاً; فًُٓتخٔ أْفطٓا ..أْفطٓا بٛاب ١ايعٗٛز نُا ٜػرتط ايكسإٓ
ايهسٚ ،ِٜيٝظ عالَات مساٚ ١ّٜٚأزض.١ّٝ
( )2

«ال جَرب ٚال تفٜٛض بٌ أَسٌ بني أَس»ٜٔ

ٖر ٖٞ ٙفًطف١

ايهتاب ٚايعرت.٠
إّٕ اهلل ال ُٜػّٝس ..أ ٟإّٔ نُٚ ١ّٝنٝفَٚ ١ّٝطاح ١ايتػٝري نًٗا َسٖ١ْٛ
تٍٛ
ٍّ
خط ٠ّٛخبط ٠ّٛبتخٌُّ املطؤٚيٚ ،١ّٝمبا ُْخدِث٘ يف أْفطٓا َٔ
) (1قاٍ زض ٍٛاهلل ــ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ــ ٚاصفاً اإلَاّ املٗد ٟــ عً ٘ٝايطالّ ــ:
ال نُا ًَُ٦ت جٛزاً ٚظًُاً»( .نُاٍ ايد ،ٜٔص.)245
«فُٝأل األزض قططاً ٚعد ً
) (2قاٍ اإلَاّ ايصادم ــ عً ٘ٝايطالّ ــ« :ال جربَ ٚال تفٜٛضَ ٚيهٔ أَسٌ بني
أَس( .»ٜٔأص ٍٛايهايف ،باب اجلرب ٚايتفٜٛض).
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ٚتػٝري ٚاْطباط ٚايتصاّ مبخٛز ايٛالٚ ،١ٜبايًٍٗج برنس اإلَاّ
ــ عجٌّ اهلل فسج٘ ايػسٜف ــ ٚايتعًٍل ب٘  ًِّٖٚجسا.
إْٗا فًطف ١ععَٗ َٔ ١ُٝدَٛ ١ّٜٚض ٢بٔ جعفس ..ايبدا ٤يف َٛض٢
بٔ جعفس ٚزبط٘ بصاحب ايعصس ٚايصَإ ..بكط ١ّٝزآٖ ١يف َٜٓٛا
ٖرا.
فعجٌّ اهلل بايتصآَا ٚازتباطٓا باإلَاّ ــ عجٌّ اهلل فسج٘ ــ بأْفطٓا
اييت ٖ ٞاملفتاح اير ٟبٝدْا; فاملفتاح بٝدْا ٚحنٔ ْكَ ٍٛت٢
ايفسج!
يطإ أٌٖ ايبٝت ــ عً ِٗٝايطالّ ــ حيًُّٓا حنٔ املطؤٚيٜٚ ،١ّٝكٍٛ
يٓا إّٔ بد ٤ايفسج ٜهَٓ ٕٛهِٚ ،ال حيًُّ ٕٛاإلزاد ٠اإلهل١ّٝ
املطؤٚي.١ٝ
بد ٤ايفسجٜ ..هَٓ ٕٛهِ!
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