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  .١١٣، ص٢طبائي، امليزان يف تفسري القرآن، جا حسني الطبحممد 1



 

         

          

 

  و المتقينأمجتمع الصالحين : المرحلة الرابعة





 

    

 

 





 

           

 





 





 

                                                          
1. ٢٠٧ة، صمهدي الفقيه األمياين، اإلمام املهدي عند أهل السنال، نقالً عن كرت العم.  







 

  

 

  يالمستقبل البشر: ساس الخامساأل



 

         

     

 









 

        



        



 



                                                          
  .٢٠٧، صاملصدر نفسه .1

  .٢٠٨، صاملصدر نفسه .2



 



 

      

 

 

 
 

 



 

  الفصل الرابع

  أصول الوعي التارخيي من منظور مهدوي

            

       

 



 



 

 

 

 

 

          

 

         

        

          

 







 



 



 

 

 

 

 

 

 

عقيدة المهدي وسنن التاريخ: لاألصل األو  

   

 --

 

       

 

 

          





 

 



 

     

 





         

 

         





     

 

       

 



 

 

   

  

 

         



     

 

         



 

                                                          
  .٨٤ باقر الصدر، التفسري املوضوعي للقرآن، صحممد .1



 

     

 







          

 

 





       





 







 



        



 

                                                          

 النماذج يف الفصل السابقراجع .









 

  ة ماإلمام واُأل: األصل الثاني



     

 



 



 



 





 

 

          







 

                                                          

 ل هذه التصوفلسفة االنتظار: رات اخلاطئة يف الفصل السادسسنفص.



 

 

   



  



 

 



 

        

 

--





           

 

  الصورة الكاملة : يالمسار التاريخ: األصل الثالث



 

 

 

 

 

 





          



       

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

    



 

    

     

 



 

      

 



 

 

 

 

 

 



 





           

 





   

 

            

 



 

      

                                                          

  دهذه أطروحة السيدصادق الصدر، انظر اليوم املوعودحمم .  

.٤٤٩اليوم املوعود، ص .1

  .٤٥٠، صاملصدر نفسه .2

  .٤٤٩، صاملصدر نفسه .3





     

           







 

 

 



 

   

 





 

 

 

     

 



 

                                                          
  .٣٢ ص،١١ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .1

.٢٧٤ص ،٥٥ج األنوار، حبار :انظر .2



 

 



 

 

         



 





 

 



 

 



 

          

 

     

 

   

 









 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  طور النبوات القبلية

           

 

 



 





    

 







 

 

 

 :



 



 

      

        

 

 









 









 

                                                          
  .٤٥٣ صادق الصدر، اليوم املوعود، صحممد .1





  طور النبوات العالمية

 



         



        

 

 

        

      



 





    

 

  



 

 

       

   

 

                                                          
  .٤٦٢، صاملصدر نفسه .1



 

 



 



 

      

   





 





 

 

         





 





 







 

         

 

 





 







 

:



 

           



 



 





 



 



:

 





        

 

ة الخاتمةمرحلة النبو  



 

 

 



 

 







 



 

     

 





 

 

 

 



    

 

 

     

        

           

 

        



 

         

 



   

        

           

            

 



 

      

 

 

         

 

  مرحلة المجتمع العالمي العادل

 

 

 

 



 



 



 

        

  

 



 



        

 

                                                          
  .٢٦١، ص٣٦السي، حبار األنوار، ج .1

  .٣٣٢، ص٩٢، جاملصدر نفسه .2





 

        



 

 - 

-          



   

          



 

   

           

 

      



 

 

           

 

 

                                                          

  .٦٤٧تاريخ ما بعد الظهور، ص .1

  .املصدر نفسه .2

  .٢١٣ص ،٦٤ج األنوار، حبار السي، .3



 

       

 

   



 

 

          



         





 



 

 عقيدة تفاصيل المستقبل السعيد في ضو: األصل الرابع

   المهدي



      

 

           



                                                          
  .٣١٢ص ،٥٢، جصدر نفسهامل .1

  .٦٦٥ صادق الصدر، تاريخ ما بعد الظهور، صحممد .2





          

 

  النظام السياسي

       

 



 

       

 

         

       

    

 

 

 

  الصعيد االقتصادي



 



 

                                                          
  . داود كتاب املهدييبأ، نقالً عن سنن ٣٨ة، صمياين، اإلمام املهدي عند أهل السنإلمهدي الفقيه ا .1

  .املصدر نفسه .2

  . ٣١٦، ص٥٢ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .3

  .٣٢٢، صاملصدر نفسه .4

  .٣٥٩، صملصدر نفسها .5



 





 





    

 





 

        

 

  الصعيد الفكري والثقافي

 

           

 



 

        

 

                                                          

  .، نقالً عن الترمذي١٤٤مهدي الفقيه اإلمياين، اإلمام املهدي عند أهل السنة، ص .1

  .٧٢م س، ص .2

  .٨٣، صاملصدر نفسه .3

  .٣٣٨، ص٥٢ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .4









 







 



 



 

  القوة البدنية والمعنوية ألنصار المهدي

   

          



 

           

 



 

                                                          
  .٣٣٦، صاملصدر نفسه .1

  .٣٣٢، صاملصدر نفسه .2

  .٢١٨النعماين، الغيبة، ص .3

4. لسي، حبار األنوار، جدحمم٣٥٢، ص٥٢ باقر ا.  

  .٢١٧النعماين، الغيبة، ص .5

  .٣٧١، ص٥٢ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .6



 

 



 

        



 

  مواجهة التحريف والتزييف





 



 



   

 







        

   

 

                                                          

  .٣٢٧، صاملصدر نفسه .1

  .٢١٨النعماين، الغيبة، ص .2

  .٢٢٠م س، ص .3

  .٢٣٠م س، ص .4





         

       

 

التزامن بين التكامل التشريعي والتكامل : األصل الخامس

  التكويني 

        

 

 

 





 







           

 





  

 

        

     



 

 

   

-- 



 

          





 

    





 





        

 

 

 

 

 

 
 



 

  الفصل الخامس

  فلسفة الغيبة

          



 



 

           

           

 





 



         

 - 

-

 

          

   





                                                          
  .١٦٠، ص٥١ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .1



 



   



 

  الغيبة الصغرى ودالالتها



 



 

 







      





    



 



  

                                                          

  .١٠٦مفاتيح اجلنان، دعاء زمن الغيبة، صعباس القمي،  .1

  .١١٣النعماين، الغيبة، ص .2

  .١١٤، صاملصدر نفسه .3







 

 

 

 

 

         





    

 

 

         

 

     

 







         

         

          

                                                          
  .٣٦١، ص٥١ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .1

  .٦٨ باقر الصدر، حبث حول املهدي، صحممد .2



 



 

   - - 



 



 

 

         

       

 

      

 

   

 

  الغيبة الكبرى وأبعادها

     



-

  -  

 

 













 





          

        

 

         

 



         

  

        

2 





          

 

    





                                                          
  .٨٨ص ،٢ج األنوار، حبار السي، باقر حممد .1

. ١٥٣ص ،٥٢ج ار،األنو حبار السي، باقر حممد .2



 



         

 





  



          









 





 



   

      



 

   البعد القيادي للغيبة.١

    

                                                          
  .٤٨٢الصدوق، كمال الدين ومتام النعمة، ص .1











 

        

 



 

  

 

        

--





         

 

 

    

 



           

                                                          

  .٩٥، ص٥٢ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .1

  .٩٧، صاملصدر نفسه .2

  .١١٦النعماين، الغيبة، ص .3



 









 





           

 





 

 

          





 

          



         

                                                          

  .٣٣٠الطوسي، الغيبة، ص .1

  .٩٢، ص٥٢ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .2

  .٣٤٢، ص١الكليين، أصول الكايف، ج .3

  .٩٥، ص٥٢ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .4





     



      



 



 



       



   

          



 











 

                                                          

  .٢٧٧ صادق الصدر، تاريخ الغيبة الصغرى، صحممد .1

  .٤٢ باقر الصدر، حبث حول املهدي، صحممد .2

  .٢ محود العاملي، الفوائد البهية يف شرح عقائد اإلمامية، جحممد .3

  .٢٥٩، ص٢، جاملصدر نفسه .4



 





 





  

       

     

 





       





         

    

 



 

 



 

                                                          
.٤١ حول املهدي، ص باقر الصدر، حبثحممد .1

  .٢٥٧، ص١الكليين، أصول الكايف، ج .2





   البعد الحضاري للغيبة.٢



    





 

 

 

  المدلول اإليجابي

   

 

 

 

 

 

 

 



   

 





 



 



-

 -   



 

        



 

        





        



 

     

 

 

     



 

     

 

 

 







 

   المدلول السلبي



   



 

 

 

       

   

         



          

 

           

         





 

 

 

                                                          
  .٢٤٤،ص٥٢ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .1



 

   البعد التاريخي للغيبة.٣

 

 







  





 





       



        

 



   



 

    

                                                          

  .٢١٨، ص٥١ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .1

  .٢١٧، صاملصدر نفسه .2

  .١٤٧-١٢٧ كمال الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق، ص:أنظر .3





     









         

 

       





      

           

 



 



     

 







                                                          

  .٢١١، ص٥١األنوار، ج باقر السي، حبار حممد .1

  .٢٨٧الشيخ الصدوق، كمال الدين ومتام النعمة، ص .2

 انظر منتخب األثر يف اإلمام الثاين عشر للشيخ لطف اهللا الصايف، الفصل األول.



 



     





         



  

       

 

 

   





   

 

   البعد التربوي للغيبة.٤

  حيص واالبتالء التم.أ

         







 

                                                          
.٢٣٦ صادق الصدر، تاريخ الغيبة الكربى، صحممد .1





--

  



 



  





 





 

          

 

   

 

   ضمان أعلى درجات الكمال في األنصار.ب

      

 



                                                          
  .١١١، ص٥٢ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .1

  .١١٠ص، املصدر نفسه .2

  .١١٣، صاملصدر نفسه .3

  .١١٤، صاملصدر نفسه .4

  .١١٤، صاملصدر نفسه .5



 

      

            

 



        

        

  

 

        

         



 

     

       

 





            

 



 

                                                          

  .٦٣٩عباس القمي، مفاتيح اجلنان، دعاء الندبة، ص .1

  .١٠٧، صاملصدر نفسه .2

  .١١٥، ص٥٢ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .3

  .١١٥، صاملصدر نفسه .4





         





          



       



 

 

   البعد المعنوي للغيبة.٥



      



 

 

         





       



       



            

 

                                                          

 مقدمة انظر راملعاص العامل يف التشيع رسالة، كسار علي جواد :ترمجة.  



 

        

         

 

          



           

        





          

 

          

       







 

            

          

 

           

                                                          

  .١١٩طبائي، الشيعة، نص احلوار مع كوربان، صا حسني الطبحممد .1

  .١١٣،ص١ يعقوب الكليين، أصول الكايف، جحممد .2

  .٢١٣طبائي، الشيعة، صا حسني الطبحممد .3









 

 



      

      



 

     



    



 

 
 

 

                                                          

 االنتظار لفلسفة السادس الفصل خنصص.  

  .١٠٥ صعباس القمي، مفاتيح اجلنان، دعاء زمن الغيبة، .1



 

 

 



 

  السادسالفصل 

  فلسفة االنتظار

 



    

     

 

 

        

          

          

 







 



       

 

  المفاهيم السلبية لالنتظار

          

         

                                                          

 وتفاصيل فكرة املخلّص يف األديان والفلسفات واحلضاراتراجع الفصل الثاين .  



 

         



     



 

 

        



 

       

           

 



          

    

 

     

 

         

 

--



 

                                                          
.٤٨مرتضى مطهري، ضة املهدي يف ضوء فلسفة التاريخ، ص .1











 

 

رات السلبية لالنتظارمنشأ التصو  

 







 







 





 







                                                          

  .٤١١، ص٧٢ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .1

  .١٤٥، ص٥٢م س، ج .2

  .٤١٣ صادق الصدر، تاريخ الغيبة الكربى، صحممد .3



 



 



     

          

     

        

 





 

  المفهوم الرسالي لالنتظار



     





           

 

 

 

       

                                                          
1. لسي، باقر دحمم٢٠١ص ،٥٢ج األنوار، حبار ا.  

  .٣١١، صاملصدر نفسه .2







           

 

  



     



 





 



  





 

  األبعاد الرسالية لالنتظار

 

 

 

 

 



 

  ةماألبعاد الرسالية النتظار اُأل



  



 

   

        



 

  البعد العقائدي الفكري لالنتظار

         



 



 

 

    

          

 

 

 

     

         

 

                                                          
  .٣٤٢ صادق الصدر، تاريخ الغيبة الكربى، صحممد .1





-

  -    





  

 



 



 

   

 



   

 



 

      --

 



                                                          
  .٣٠٤، ص٥٢ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .1

  .٣١٧، صاملصدر نفسه .2

  .١٣٧النعماين، الغيبة، ص .3

  .١٤٦، صاملصدر نفسه .4

  .١٣٦النعماين، الغيبة، ص .5



 





 







       

 

    

 

 





 



 

        

 

          



 

  البعد النفسي والعاطفي لالنتظار

 





       



          

 



 

       

 

      

         

        

 

 

  

 

          



 





     

                                                          

  .٩ص املزار، املفيد، الشيخ .1

  .٣٥ص ،٥٢ج األنوار، حبار السي، .2

  .١٤٠عباس القمي، مفاتيح اجلنان، ص .3



 

      



         



 

     

     

 



       



 



       



          





 

  البعد السلوكي والعملي لالنتظار

      

                                                          

  .٦١٢، صاملصدر نفسه .1

  .٦١٤عباس القمي، مفاتيح اجلنان، ص .2

  .١٠٩-١٠٨، صاملصدر نفسه .3











   

 

ي الكامل بتطبيق األحكام اإللهيةااللتزام الفعل: الًأو  

          



 





  



 





 

  االقتداء بالمهدي: ثانياً

         

       

     



 

                                                          
  .١٣٠، ص٥٢ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .1

  .١٣٤صالنعماين، الغيبة، . 2



 







 

    

            

          

        

 



 



 

           







         

 

  االرتباط الفعلي بالقيادة الزمنية: ثالثاً

          

        

                                                          
  .٩٢، ص٥٢ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .1

  .٩٢، ص٥٢ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .2





        -  

-



 

          

      

       



 



           



           

   

 

        



        

 

           

   

                                                          

  .٨٨، صاملصدر نفسه .1

  .٨١النعماين، الغيبة، ص .2

  .١٠٩احلكومة اإلسالمية، ص .3

  .٥٢، صاملصدر نفسه .4



 





 

   وأطروحتهتعبئة الجماهير وراء قيادة المهدي : رابعاً

       

 







 

          



   

 

 

 

 

  انتظار اإلمام: توى الثاني لالنتظارالمس





        

          

                                                          
  .٣٨٧، ص٣٦ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .1

  .٥٦، ص٧٤، جسهاملصدر نف. 2







 







 

--

  



 

--

     

 

 

  





         

 



                                                          

  .١٠٢ باقر الصدر، حبث حول املهدي، صحممد. 1

  .٩٨، ص٥٢ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .2

  .٢٩١، ص٥٢ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .3

  .راجع الفصل اخلامس .4



 

      

    

 

          

       

         

 











 



  

    

 

        

        

 

                                                          

.٥٠٥تاريخ الغيبة الكربى، ص .1

  .١٠٢ باقر الصدر، حبث حول املهدي، صحممد .2

  .٧٢، ص نفسهاملصدر. 3

  .٧٢، صاملصدر نفسه. 4





      





 

       

  



 

  انتظار الكون: المستوى الثالث لالنتظار



         

 

      

 

 

 

 

 



    

 

                                                          
  .٢٤٤، ص٥٢ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .1



 





 

           









         

 

 



 



          

 





 

  على طريق االنتظار

 

        

                                                          

 الثالث الفصل يف التاريخ سنن مناذج من السادس النموذج راجع.  







 

      

 



 

 







     ...

 



         

 

 


                                                          

  .١٢٥، ص٥٢ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .1

  .١٣٣النعماين، الغيبة، ص .2

  .٢١٦، ص٥٢ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .3

  .٢٣٠النعماين، الغيبة، ص .4





 



 

  الفصل السابع

  فلسفة الدور وتعجيل الظهور

    

 

 

 















          



 







 

 



 



 

    

 

              

 

           

 



 

        

  

          



       

 



 

  

 



 



 





  ؟ تعجيل الفرج هل هو ممكن

          

   

 

     

      

            

 

 

 

 

   التخطيط اإللهي .أ

          

   



 



 

 

 

 





- - 



 



         



 





 

  بين االنتظار والتعجيل. ب



 





  

          



 

   





         

 

                                                          

  .١٢٣، ص٥٢ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .1

  .٣١٧، ص٥١، جاملصدر نفسه .2

  .٢٠٠النعماين، الغيبة، ص .3





          







 

 



        

            



 

  التعجيل والروايات الناهية عن االستعجال. ج

        

    

 

   

  

 

       

    

...   

 

                                                          

  .٢٠٠النعماين، الغيبة، ص .1

  .٩٦ص ،٦٨ج  باقر السي، حبار األنوار،حممد .2

  .١٩٨النعماين، الغيبة، ص .3

  .١٩٧م س، ص .4



 

    

 

      

   

   



   

       







 

         

          



      



         

 

 

               

 

                                                          

  .٢٠١، صملصدر نفسها .1

  .١٨٧، ص٥٣السي، حبار األنوار، ج .2

  .١٩٩النعماين، الغيبة، ص .3

  .٢٠٠، صاملصدر نفسه .4





           

         

            

     

            



   







 

  والفهم السلبيمبدأ التعجيل بين الفهم اإليجابي 
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  .٣٠٨النعماين، الغيبة، ص .1

  .٢٥٧، ص٣٣ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .2

  .٢٤٠، ص٣٦، جاملصدر نفسه .3



 

 



 

   

  



         



 

 

         

 

      



 

 



         



  

                                                          

  .١١٧، ص٥١، جاملصدر نفسه .1

  .٣٤٩ريخ الغيبة الكربى، ص صادق الصدر، تاحممد .2

  .٤٨مرتضى مطهري، ضة املهدي يف ضوء فلسفة التاريخ، ص .3

  .٤٩، صاملصدر نفسه .4





            

        

 



    

         

       





         

 









        





     



 

           

 

                                                          
  .٣٤٩ صادق الصدر، تاريخ الغيبة الكربى، صحممد .1

  .٣٥١، صاملصدر نفسه .2



 

  



 

 

 



         



    

 

        

         



 

        

      





          

  

 



 







 



 

  عوامل تعجيل الفرج





 

   المستوى الفردي .١

           





 

   امتالك الوعي العقائدي العميق.أ





        





 



 



                                                          
  .١٥٣النعماين، الغيبة، ص .1

  .١٥٤، صاملصدر نفسه .2



 









 

    

         



          



           



   

      

       

 

 

            

 

   الدعاء وااللتحام الروحي باإلمام المهدي .ب
          

                                                          

  .١٨٠، صاملصدر نفسه .1

  .١٣٥ص ،٥٢ج السي، حبار األنوار، باقر حممد .2

  .١٠٢عباس القمي، مفاتيح اجلنان، دعاء زمن الغيبة، ص .3





    

           





            

 







 

         

           

    



 



 

اإلمام والتعبري عن احلزن لذلكس غيبةأدعية لتحس :  

         



       

                                                          

  .٣٥ص ،٥٢ج األنوار، حبار السي، باقر حممد .1

  .١٥٢، ص٥١، جاملصدر نفسه .2

  .٩٢، ص٥٢، جاملصدر نفسه .3



 

        

 





 



           



           

 

  أدعية حلفظ اإلمام

         



 

         

 

 





 

                                                          

  .٩٢، ص٥٢األنوار، ج حبار السي، باقر حممد .1

  .  ٦١٢اجلنان، صعباس القمي، مفاتيح  .2

  .١٠٣-١٠٢، صاملصدر نفسه .3

  .٢٣١، ص٩٢السي، حبار األنوار، ج .4





  م الفرج وظهور اإلمالأدعية لتعجي



 



       

       

 

      





 

   على معرفة اإلمام يف وجه الفنتأدعية للثبات





 



    







                                                          

  .٦١٥عباس القمي، مفاتيح اجلنان، ص .1

  .١٠٣، صاملصدر نفسه .2

  .٢٣٥، صاملصدر نفسه .3



 

 











 

  ية لتجديد البيعة والعهد لإلمامأدع







       

 







 

         



        



                                                          

  .١٠٢، صاملصدر نفسه .1

  .٦١٥، صاملصدر نفسه .2

  .٦١٤، صاملصدر نفسه .3





 



          

 

  )بناء الشخصية الملتزمة( االلتزام الفعلي باإلسالم .ج

      





             

 

         

    







  

 



  

            

 



                                                          
  .١٣٤النعماين، الغيبة، ص .1



 



 



 

           

           

     



    

      

  



        

    

 

         

          

         



 

         



 

                                                          
  . ١٦ص الشيعة، صفات لصدوق،ا .1











 





 

   االرتباط بالقيادة الشرعية الزمنية.د

        





 

         







 

         

          



                                                          

  .١٥٨ص الغيبة، النعمامي، .1

  .١٣٣، ص٥٢السي، حبار األنوار، ج .2

  .١٨١ص ،٥٣ج األنوار، حبار السي، باقر حممد .3

  .٨٨، ص٢، جاملصدر نفسه .4
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  .٦٧، ص١ يعقوب الكليين، أصول الكايف، جحممد .1







            



 











          



 

   له ب المستمراإلخالص لإلمام والترقّ .هـ

    







         

 





                                                          

  .٧١ اخلميين، احلكومة اإلسالمية، صاإلمام .1

  .٢٨٩النعماين، الغيبة، ص .2

  .املصدر نفسه .3

  .٢٠٤ص ،٤ج األنوار، حبار السي، باقر حممد .4
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  عوامل التعجيل على مستوى األمة . ٢



          

 



                                                          

  .٢٠٤النعماين، الغيبة، ص .1

  .٢٠٨، صاملصدر نفسه .2

  .٣٠٤، صاملصدر نفسه .3











 



 

    



 

  إحراز العدد الكافي من األنصار .أ







 

 

           

 









 

                                                          
  .٣٠٤، صاملصدر نفسه .1

  .٣١٥، صاملصدر نفسه .2



 











    



 

         



 



     

 





           

              

 







                                                          

  .٢٠٣، صاملصدر نفسه .1

  وار، باقر السي، حبار األنحممد .2

  .١٦٧النعماين، الغيبة، ص .3





    

 

    

     



 

        

 









           

 



           



  



          

         

 

                                                          
  .٢٤٧، ص٥٢ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .1



 





       

         

 

  انتشار فكرة المهدي ورواجها في العالم . ب

          

        



  









 





             



 





                                                          
  .٢١٢النعماين، الغيبة، ص  .1
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  فشل النظريات والنظم الحضارية األخرى . ج









      



                                                          

  .١٥٢النعماين، الغيبة، ص .1

  .١٥٤، صاملصدر نفسه .2

  .٨٣، ص٥١ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .3



 



 

           





        

 



       

     

        







 









 

       



                                                          
  .٢٤٤، ص٥٢املصدر نفسه، ج .1







 





 





       





        

 

   طرح اإلسالم بصيغة حضارية تالئم العصر.د

 



  

 





 





 

       



 



 

      

   





 

            







           

 



 

 



 

 

 

     

 

                                                          

  .٣١٨النعماين، الغيبة، ص .1

  .١٢٨، ص٥٢ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .2

  .٢٣٠، صاملصدر نفسه .3

  .٣٦٥، صاملصدر نفسه .4
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   امتالك الخبرة القيادية والجهادية .هـ





     



       

 

            

 





        





 

                                                          
  .٢٦٤، ص٣ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .1



 







 

  االنتظار اإليجابي فرج قبل الفرج 





 



             







    

  



 

  

 







                                                          
  .٣٢٩النعماين، الغيبة، ص .1

  .٣٢٠، صاملصدر نفسه .2







 

 

       



 





 



     

 

         

 


                                                          

  .١٥٣، صاملصدر نفسه .1

  .١٢٨، ص٥٢ باقر السي، حبار األنوار، جحممد .2

  .١٣٠، صاملصدر نفسه. 3
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  سعد بن علي قيدارةاأل

  دمشق

 

 

 
 



 

  فهرس املصادر واملراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

   

 

 

       

 

 



 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



 

 

 

 

     

 

 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 مةالمقد بين يدي 

  ٧..........................................................اخلطابات أقسام .١

  ٩.......................................النظرية فقه ... الشمولية النظرة أمهية .٢

  ١٣.................................................................املقدمة

  ١٧........................................................مقدمة املؤلّف

  الفصل األول

  ادالمفهوم واألبع: فلسفة التاريخ

  ١٩.....................................................................متهيد

  ٢٠................................................النقلي التاريخ :األول القسم

  ٢١................................................النقدي التاريخ :الثاين القسم

  ٢٢...............................................التاريخ فلسفة :الثالث القسم

  ٢٣......................................................التارخيية واملادة القرآن

  ٢٣.............................................نقل الوقائع وعرض احلوادث

  ٢٤...........................................................النقد والتعليل

  ٢٥............................................ومسائلها التاريخ فلسفة موضوع

  ٢٥....................................................التاريخ فلسفة من الغاية

  ٢٦...........................................فلسفة التاريخ ضرورة عقائدية

  ٢٧....................................فلسفة التاريخ وتراكم اخلربة اإلنسانية

  ٢٨....................................ريخ وخطورة الوعي املزيففلسفة التا

  ٢٩.........................................فلسفة التاريخ والتحديات الراهنة



 

  الفصل الثاني

  إلنسانيعقيدة المخلّص في التراث ا

  ٣١...................................................األديان يف املخلّص :أوالً

  ٣٢................................................ديانات املصريني القدامى

  ٣٤............................................................ديانة اليونان

  ٣٥........................................................الديانة اهلندوسية

  ٣٨..........................................................الديانة اجلانتية

  ٤٠.................................................................البوذية

  ٤٣..............................................................الزرادشتيه

  ٤٥................................................................اليهودية

  ٤٧...............................................................املسيحية

  ٥٠............................................الفلسفي الفكر يف املخلّص :ثانياً

  ٥٢.......................................................مجهورية أفالطون

  ٥٣...........................................................مدينة الفارايب

  ٥٤..................................اإلسالمي السياسي التاريخ يف املخلّص :ثالثاً

  ٥٨.........................................الوضعية النظريات يف املخلّص :رابعاً

  ٥٨.......................................القانون هو املخلّص: النظرية األوىل

  ٦٠.................................التقدم العلمي هو املخلّص: النظرية الثانية

  ٦١...................................املاركسية واليوم املوعود: النظرية الثالثة

  ٦٣...................................فوكوياما واية التاريخ: لرابعةالنظرية ا

  ٦٥..................................الواقعي واملخلّص اإلسالمية النظرية :خامساً



 

  الفصل الثالث

  لتاريخ في المنظور اإلسالمي العامفلسفة ا

  ٦٩.................................................................الشمولية

  ٧١...................................................................الواقعية

  ٧٢....................................................................التعايل

  ٧٢................................................................املوضوعية

  ٧٣..................................................................اإلنسانية

  ٧٤..........................................................والرسالية احلركية

  ٧٤.............................................................العامة األسس

  ٧٥.......................................................غاية التاريخ: أوالً

  ٧٩.....................................العوامل املؤثرة يف حركة التاريخ:ثانياً

  ٨٠................................................ والتاريخاهللا : أوالً

  ٨٤.................................................اإلنسان: العامل الثاين

  ٨٦.........................................النظام التكويين: العامل الثالث

  ٨٧...............................النظم االجتماعية السياسية: العامل الرابع

  ٨٩.........................................قوانني التاريخ: العامل اخلامس

  ٨٩.....................................سنن التاريخ وقوانينه: األساس الثالث

  ٩٠...................................حتمية األجل لألمم: النموذج األول

  ٩٠.................حتمية انتصار احلق وظهوره على الباطل: النموذج الثاين

  ٩٠......................................قانون االستبدال: النموذج الثالث

  ٩١.......نصرة اهللا من ينصره وأن النصر مبقدار ثبات املؤمن: النموذج الرابع

  ٩١........................................حتمية البالء: امسالنموذج اخل



 

  ٩٢.......الترابط واملالزمة بني العدل االجتماعي والرفاه االقتصادي: لنموذج السادسا

  ٩٢..رض يرثها الصاحلون واملستضعفونالعاقبة للمتقني، واأل: النموذج السابع

  ٩٣...........................................مراحل التاريخ: األساس الرابع

  ٩٤................................. وحضانتهمرحلة خلق آدم : أوالً

  ٩٥..........................................تفضيل آدم على املالئكة

  ٩٧........................................العداء بني إبليس واإلنسان

  ٩٩........................هبوط آدم على األرض وبدء حركة التاريخ

  ١٠٠..............................مرحلة الفطرة أو الوحدة: املرحلة الثانية

  ١٠١............................مرحلة االختالف والتشتت: املرحلة الثالثة

  ١٠٢.............................جمتمع الصاحلني أو املتقني: املرحلة الرابعة

  ١٠٣......................................املستقبل البشري: األساس اخلامس

  الفصل الرابع

  ي التاريخي من منظور مهدويأصول الوع

  ١٠٦.................................التاريخ وسنن املهدي عقيدة :األول األصل

  ١٠٩...............................................واألمة اإلمام :الثاين األصل

  ١١٠.............................الكاملة الصورة :التارخيي املسار :الثالث صلاأل

  ١١٥....................................................طور النبوات القبلية

  ١١٧....................................................طور النبوات العاملية

  ١٢٠....................................................مرحلة النبوة اخلامتة

  ١٢٢.............................................مرحلة اتمع العاملي العادل

  ١٢٤............ املهدي عقيدة ضوء يف السعيد املستقبل تفاصيل :الرابع األصل

  ١٢٥........................................................النظام السياسي

  ١٢٥.....................................................الصعيد االقتصادي



 

  ١٢٦................................................الصعيد الفكري والثقايف

  ١٢٧....................................القوة البدنية واملعنوية ألنصار املهدي

  ١٢٨.............................................مواجهة التحريف والتزييف

  ١٢٩.............التكويين والتكامل التشريعي التكامل بني التزامن :مساخلا األصل

  الفصل الخامس

  فلسفة الغيبة

  ١٣٢..................................................ودالالا الصغرى الغيبة

  ١٣٤...................................................وأبعادها الكربى الغيبة

  ١٣٦.................................................البعد القيادي للغيبة. ١

  ٤١١...............................................البعد احلضاري للغيبة. ٢

  ١٤١.....................................................املدلول اإلجيايب

  ١٤٣......................................................املدلول السليب

  ١٤٤................................................البعد التارخيي للغيبة. ٣

  ١٤٦.................................................البعد التربوي للغيبة. ٤

  ١٤٦...............................................التمحيص واالبتالء. أ

  ١٤٧.........................ضمان أعلى درجات الكمال يف األنصار. ب

  ١٤٩.................................................البعد املعنوي للغيبة. ٥

  الفصل السادس

  فلسفة االنتظار

  ١٥٣..................................................تظارلالن السلبية املفاهيم

  ١٥٥........................................منشأ التصورات السلبية لالنتظار

  ١٥٦..................................................لالنتظار الرسايل املفهوم



 

  ١٥٧..................................................لالنتظار الرسالية بعاداأل

  ١٥٨............................................األبعاد الرسالية النتظار األمة

  ١٥٨........................................البعد العقائدي الفكري لالنتظار

  ١٦٠.........................................البعد النفسي والعاطفي لالنتظار

  ١٦٢........................................البعد السلوكي والعملي لالنتظار

  ١٦٣....................اإلهليةااللتزام الفعلي الكامل بتطبيق األحكام : أوالً

  ١٦٣...............................................االقتداء باملهدي: ثانياً

  ١٦٤.................................االرتباط الفعلي بالقيادة الزمنية: ثالثاً

  ١٦٦................ وأطروحتهتعبئة اجلماهري وراء قيادة املهدي : رابعاً

  ١٦٦....................................انتظار اإلمام: املستوى الثاين لالنتظار

  ١٦٩..................................تظار الكونان: املستوى الثالث لالنتظار

  ١٧٠......................................................االنتظار طريق على

  الفصل السابع

  فلسفة الدور وتعجيل الظهور

  ١٧٥.............................................؟ ممكن هو هل الفرج تعجيل

  ١٧٥.....................................................التخطيط اإلهلي. أ

  ١٧٦..............................................بني االنتظار والتعجيل. ب

  ١٧٧............................التعجيل والروايات الناهية عن االستعجال. ج

  ١٧٩........................مبدأ التعجيل بني الفهم اإلجيايب والفهم السليب

  ١٨٣.....................................................الفرج تعجيل عوامل

  ١٨٣....................................................املستوى الفردي. ١

  ١٨٣....................................امتالك الوعي العقائدي العميق. أ

  ١٨٤.....................باإلمام املهدي الدعاء وااللتحام الروحي . ب



 

  ١٨٥...............أدعية لتحسس غيبة اإلمام والتعبري عن احلزن لذلك

  ١٨٦..............................................أدعية حلفظ اإلمام

  ١٨٧.....................أدعية للثبات على معرفة اإلمام يف وجه الفنت

  ١٨٨...............................أدعية لتجديد البيعة والعهد لإلمام

  ١٨٩...................) الشخصية امللتزمةبناء(االلتزام الفعلي باإلسالم . ج

  ١٩١..................................االرتباط بالقيادة الشرعية الزمنية. د

  ١٩٣............................اإلخالص لإلمام والترقب املستمر له. هـ

  ١٩٤...................................عوامل التعجيل على مستوى األمة. ٢

  ١٩٥...................................إحراز العدد الكايف من األنصار. أ

  ١٩٨........................... العاملانتشار فكرة املهدي ورواجها يف. ب

  ١٩٩.........................فشل النظريات والنظم احلضارية األخرى. ج

  ٢٠١........................طرح اإلسالم بصيغة حضارية تالئم العصر. د

  ٢٠٣.................................امتالك اخلربة القيادية واجلهادية. هـ

  ٢٠٤...........................................الفرج قبل فرج اإلجيايب االنتظار

  ٢٠٦............................................................................خالصة وأفق

  ٢١١...........................................................فهرس المصادر والمراجع

 

 
 




