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  اإليداء

 ... إىل انكٌكة اندزي
 ... كس ًأيم أىم انركسانرإىل خايم 

 ... ًأًسعيى كفاً، ذكساًهيى مخًأ ،صغس أىم انثيت سناًأإىل 
 .ًكهي تقصري ًأزجٌ ينو انقثٌل، ىدي ىره احلسًف إىل سيدي ًيٌالي تقيح اهلل يف أزضوأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 املكدمة
وحسب ما عرفت  ,ف الذكرى تنفع ادلؤمنُتإكتبت ىذه احلروؼ البسيطة من باب التذكر ف

وادلطلوب , القرآف وأىل البيت  اً ويسقي ادلؤمنُت تارك ,وقد رأيت من يدس السم يف العسل
 .الؿ ادلبُتضعد احلق إال البباطل بعينو وما الف الغَت ىو إف ؛من الثقلُت ال غَت نطالؽاالىو 

ؿ زلمد آلق عليو زلمد و عز اخلأا تعاىل بلطفو اخلفي وبأحق و  رجو منأوىذه كلمات يسَتة 
 فقد ,بدوف تكلفو  ,خواين ادلؤمنُت طاليب احلق والفطرة الصحيحةإف ينفعٍت هبا وينفع أالطاىرين 

ويروغ  ,يعطيك من طرؼ لسانو حالوة أو. لى من العسل وقلبو أمر من احلنظلكالمو أح  من
الشكل وادلظهر اخلارجي وىذا ىو النفاؽ بعينو والعياذ  عنبغض النظر  ,منك كما يروغ الثعلب

فضل على ف يكوف قولنا وعملنا سواء وال يكوف يف القوؿ أطلب من ا أو  فأرجو ,با تعاىل
 .لو الطاىرينآف جيعلنا مع الصادقُت مع زلمد و أالعمل و 
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رلري الفلك, مسخر الرياح, فالق اإلصباح, دياف  احلمد  رب العادلُت, مالك ادللك,

وترجف األرض  ,اء وسكاهنا, رب العادلُت, احلمد  الذي من خشيتو ترعد السمالدين
 ., وسبوج البحار ومن يسبح يف غمراهتاوعمارىا

ويغرؽ من  ,يأمن من ركبها ,الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة زلمدؿ آعلى زلمد و  اللهم صل  
 ., وادلتأخر عنهم زاىق, والالـز ذلم الحقتركها, ادلتقدـ ذلم مارؽ

 

 :اهلدف السامي لإلنساى
دلعرفة , واا اذلدؼ ىو معرفة ادلنعم احلقيقي, وىذوكبَت جداً  جل ىدؼ ساـ  ألق اإلنساف من خ  

مثالً . بقيمتو يسعى إليو بقدر معرفتو بو ئاً ف اإلنساف إذا عرؼ شيأل ؛العملها يىي اليت يًتتب عل
, فإذا كاف رؼ مكاف كنز من ذىب يف موضع كذا, وكنز من قَت يف موضع كذاإذا كاف يع

ألنو يعرؼ  ؛ز القَتبكثَت من السعي حنو كن أكثرز الذىب ف طالبًا للماؿ يكوف سعيو لكناإلنسا
 .فيسعى حنو الذىب بقدر معرفتو لو ,من قيمة القَت الذىب أغلى وأمسى قيمة

 .(3)( عرؼ فخلقت الخلقأزاً مخفياً فأحببت أف كنت كن) :يف احلديث القدسي
ْنَس ِإَّلَّ لِيَػْعُبُدوفِ ﴿ :وقاؿ تعاىل  .(4)﴾َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ

طرؽ  ةوذلذه ادلعرفة عد ,جل أف نعرفوأخلقنا من  8ذف ا إ. والعبادة ال تكوف إال بادلعرفة
 . (5)( من عرؼ نفسو فقد عرؼ ربو) :من ادلعرفة من خالؿ النفس
يََّن َلُهْم َأنَُّو ﴿ :فاقيةومن خالؿ اآليات اآل َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ِفي اْْلَفاِؽ َوِفي َأنْػُفِسِهْم َحتَّى يَػَتبػَ

  .(6)﴾اْلَحق  
َواْْلَْرِض َواْخِتالِؼ اللَّْيِل َوالنػََّهاِر َْلياٍت ِْلُوِلي ِإفَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت ﴿ :وقاؿ تعاىل

 .(7)﴾ابِ بلْ اْْلَ 
  .(8)﴾َوَأفَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه َوَّل تَػتَِّبُعوا الس ُبَل فَػتَػَفرََّؽ ِبُكم﴿ :وقاؿ تعاىل
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وقاؿ . Xىو أمَت ادلؤمنُت  إف الصراط الذي أمر ا تعاىل بو وعن أىل بيت العصمة 
 .(3)﴾ِإنََّما َأْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ قَػْوـٍ َىادٍ ﴿ :تعاىل

واذلادي  ,اذلادي إىل الصراط ادلستقيم Xواذلادي ىو أمَت ادلؤمنُت  فادلنذر رسوؿ ا 
 .Xومن بعده اإلماـ احلسُت  Xىو اإلماـ احلسن  Xراط بعد أمَت ادلؤمنُت صوال

فكما جرى على أولنا  ,ف القرآف جيري رلرى الشمس والقمرإ) :ما معناه فقد ورد عنهم 
 .(4)( جيري على آخرنا

ِإَّلَّ ِبَحْبٍل ِمَن اللَِّو ﴿: Xوالصراط يف زماننا واذلادي وحبل ا ادلتُت ىو اإلماـ القائم 
 .(5)﴾َوَحْبٍل ِمَن النَّاسِ 

زلمد بن احلسن ويل ا األعظم , الذكر اخلامل ,ذلك اإلماـ ادلظلـو ادلنسي, ادلنسي, ادلنسي
 :وا تعاىل يقوؿ ,الذي يوصلنا ويعرفنا با تعاىلالذي ىو الطريق الوحيد  ,Xالعسكري 

اآلف شلثل ا يف  Xواإلماـ ادلهدي  فالوسيلة ىم آؿ زلمد . (6)﴾َوابْػتَػُغوا ِإلَْيِو اْلَوِسيَلة﴿
السالـ ): ففي الزيارة اجلامعة الكبَتة ,قاتادلخلو يف األرض وىو واسطة الفيض اإلذلي إىل صبيع 

السالـ على مظهري أمر اهلل ونهيو، ، السالـ على مساكن ذكر اهلل، على محاؿ معرفة اهلل
، السالـ على الـ على المستقرين في مرضاة اهلل، السالسالـ على الدعاة إلى اهلل

السالـ على الذين من واَّلىم فقد ، السالـ على اْلدَّلء على اهلل ،المخلصين في طاعة اهلل
ومن جهلهم فقد جهل  ،ومن عرفهم فقد عرؼ اهلل ،ومن عاداىم فقد عادى اهلل ،لى اهللإو 

 .(8ومن تخلى منهم فقد تخلى من اهلل  ،ومن اعتصم بهم فقد اعتصم باهلل ،اهلل
يدنا فهذه الصفات كلها متمثلة بس. قفة وتدبرفكل مقطوعة من ىذه الزيارة ربتاج إىل و 

 .وموالنا ويل العصر أرواحنا لو الفداء
* * * 
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 :تيٌ بين إسرائيل
 .(3)﴾َوَذا الن وِف ِإْذ َذَىَب ُمَغاِضباً َفَظنَّ َأْف َلْن نَػْقِدَر َعَلْيو﴿: قاؿ تعاىل

غيابو زوؿ العذاب بعد وتوعد قومو بن ,ترؾ قومو وذىب مغاضبًا عدة أياـ Xف يونس إف
, ٍب فلم جيدوه ,, فلما رأوا عالمات العذاب أقبلت عليهم تابوا إىل ا وطلبوا نبيهم بصدؽعنهم

 .Xرفع عنو العذاب وعاد إليهم يونس وا  تعاىل وتضرعوا إليو فأجل
. ذي غاب عنهم إمامهم كل ىذه ادلدةال Xلفارؽ بُت أمة يونس وأمة ادلهدي نظر إىل ااف

وف طريقهم وَّل ؤ ف قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى َّل تخطلتركبن سنن من كا)
 .(4)( بني إسرائيلسنة يخطأكم 

نيب  Xغاب مئات السنُت, ويونس  Xمعدودة واإلماـ ادلهدي  اً غاب أيام Xفيونس 
وعيسى يصلي , ألنو من أويل العـز اخلمسة ؛ Xمنو عيسى  وأفضلمن أنبياء بٍت إسرائيل 

 ,نس قلة قليلة مائة ألف أو يزيدوفوقـو يو , Xيل العصر زلمد بن احلسن العسكري خلف و 
وأمة زلمد , X, وقـو يونس أستاذىم ومعلمهم ىو ة اإلسالمية تزيد على مليار مسلمواألم
. من باقي األمم بفضل زلمد وآؿ زلمد  أكثر, فعلمهم ستاذىم ومعلمهم زلمد أ 

ويطلبوف إمامهم بصدؽ  Xىذه األمة كما عمل قـو يونس  عملومع كل ىذه ادلفاضلة أال ت
فاألمة يف تيو وضالؿ وىم ال يشعروف كما  ؟ جل الوصوؿ إىل الصراط ادلستقيمأ وإخالص من

 .(5) (إسرائيل بنو تتيو أميت كما تاه) :بذلك ما معناه خرب رسوؿ ا أ
, مدة تيههم أربعُت سنةوكاف  Xوا بسبب عدـ طاعتهم ألوامر موسى إسرائيل تاى وبنو

وفوؽ كل ىذا  ,تائهوف عن إمامهم كما تروف كم ىم  وعلي وادلهدي  وأمة زلمد 
  .حيسنوف صنعاً  أهنمحيسبوف 

نْػَيا #  ُقْل َىْل نُػَنبُِّئُكْم بِاْْلَْخَسرِيَن َأْعَماَّلً ﴿: قاؿ تعاىل الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػُهْم ِفي اْلَحَياِة الد 
 .(6)﴾َيْحَسُبوَف َأنػَُّهْم ُيْحِسُنوَف ُصْنعاً َوُىْم 
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إف اهلل  :قاؿ رسوؿ اهلل ) :يقوؿ Xمسعت أبا عبد ا  :قاؿ ,ضبيافعن يونس بن 
وويل للذين يقتلوف الذين يأمروف بالقسط من  ،ويل للذين يجتلبوف الدنيا بالدين: قاؿ 8

فبي حلفت  ،تفتروف أـ عليَّ فتجترؤف ، أبيوويل للذين يسير المؤمن فيهم بالتقية ،الناس
 .(3) (ْلمتحنهم بفتنة تترؾ الحكيم منهم حيراناً 

أف يحيى  أحبمن ): قوؿ رسوؿ ا  Xعن أيب جعفر الباقر  ,سعد بن ظريفروي 
ويسكن الجناف التي غرسها  ،ويموت موتة تشبو موتة الشهداء ،حياة تشبو حياة اْلنبياء

عترتي خلقوا من طينتي،  فإنهم ،فليتوؿ علياً وليوالي وليو وليقتدي باْلئمة من بعده ،الرحمن
 .(4)( اللهم َّل تنلهم شفاعتي ،وويل للمخالفين لهم من أمتي ،اللهم ارزقهم فهمي وعلمي

, فلنقف قلياًل Xنا أتوىل عليًا واألئمة من بعده فكل من يسمع ىذا احلديث أو يقرأه يقوؿ أ
تكوف األمة أولياء  , فبذلكفًتض الطاعة, يعٍت تطيع أوامره ونواىيواألمة توايل اإلماـ ادلإذا كانت 

 ؟ ا فهل حيجب عنهم وليو أحبهموإذا  ,ا واإلماـ أحبهموإذا كانوا كذلك  ,X ولإلماـ 
بسبب الذنوب وعدـ  ؛شاطئ النجاة إىلإذف األمة ال تستحق أف ترى اإلماـ وتنتفع بقيادتو 

 .المتثاؿ ألوامر ا تعاىل وحجتو على خلقوا
وتتضرع إىل  ,فعلى األمة اإلسالمية أف تفيق وتنتبو وتطلب إمامها بصدؽ نية وصفاء سريرة

وحبق زلمد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسُت واألئمة ادلعصومُت  ,ا الواحد القهار الرؤوؼ الرحيم
, اً وصباح اً مساءاً, وهنار  , وتطلب من ا تعاىل ليالً ادلظلـو عليهم صبيعًا سالـ ا واإلماـ ادلهدي

ضاًل عن غَتىم ولكن مع األسف الشديد على ادلتدينُت ف. ويف دبر كل صالة ويف كل وقت
 ذلم إماـ غائب م ليسكأهنجل قيادهتم, و أنتخابات من ستمرار إىل اآلف باالايطالبوف ويصرخوف ب
وف لو مكانو وال ديهد ,ويطلبوف تعجيل فرجو من ا تعاىل, وال يندبونو وىو قائدىم اإلذلي

 ., ومل يلتفتوا إىل مظلوميتوومنصبو الذي سلب منو ومن آبائو على مر العصور
 :فقالت ،نو سيولد لسارةأ Xأوصى اهلل تعالى إلى إبراىيم ) :Xعن اإلماـ الصادؽ 

فلما طاؿ : قاؿ. الكالـ عليّ  فأوحى إليو إنها ستلد ويعذب أوَّلدىا بردىا( ألد وأنا عجوز)
على بني إسرائيل العذاب ضجوا وبكوا إلى اهلل أربعين صباحاً فأوحى اهلل إلى موسى وىاروف 
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نتم لو أكذا ى :Xفقاؿ الصادؽ , ليخلصهم من فرعوف فحط عنهم سبعين ومائة سنة
 .(3) (ف اْلمر ينتهي إلى منتهاهإ، فأما إذا لم تكونوا ففعلتم لفرج اهلل عنا

* * * 
 :الكرآى حيث على التكامل

ـْ َعَلى قُػُلوٍب َأقْػَفالَُها﴿ :قاؿ تعاىل  .(4)﴾َأَفال يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرآَف َأ
َّل يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرآَف َوَلْو َكاَف ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتالفًا  ﴿ :وقاؿ تعاىل ََ َأ

 .(5)﴾َكِثيراً 
بػَّ ﴿ :وقاؿ تعاىل  .(6)﴾ُأوُلو اْْلَْلَبابِ ُروا آيَاِتِو َولَِيَتذَكَّرَ ِكَتاٌب َأنْػَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌؾ لَِيدَّ

, وبعد أف زبلط الروح مع األرض إىلوادلادة بطبعها زبلد  ,ف اإلنساف خلق من مادةإوبالطبع 
كاملة يف العلو والرفعة احلرية ال تتقيد الروح وال تكوف ذلا, (7)﴾َونَػَفْخُت ِفيِو ِمْن رُوِحي﴿ ادلادة

, وىذه غريزة أودعها ا تعاىل اليت فطره ا عليها حيب الكماؿ, واإلنساف بطبعو وفطرتو وادلعرفة
َها َّل تَػْبِديَل ِلَخْلِق اللَّوِ ﴿فيو   . (8)﴾ِفْطَرَت اللَِّو الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَليػْ

على الفطرة حتى يكوف أبواه يهودانو أو يولد كل مولود ) :وروي عن رسوؿ ا 
 .(9) (يمجسانو أو ينصرانو

, ماوات واألرضفعلى اإلنساف أف يتفكر يف نفسو ويف ادلخلوقات اليت حولو ويف الس ,إذف
 .(:)﴾ِإفَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتالِؼ اللَّْيِل َوالنػََّهاِر َْلياٍت ِْلُوِلي اْْلَْلَبابِ ﴿

َوَسخََّر َلُكْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض َجِميعًا ِمْنُو ِإفَّ ِفي َذِلَك َْلياٍت ِلَقْوـٍ ﴿
 .(;)﴾يَػتَػَفكَُّروفَ 
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َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما ﴿: قاؿ تعاىل, غَته دلاذا ىذا اخللق واإلجيادؿ مع ءؿ نفسو ويتساأويس
َنا َّل تُػْرَجُعوفَ َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َوَأنَُّكْم إِ   .(3)﴾لَيػْ

وصوؿ إىل اذلدؼ الذي خلق من ال إىلد بطلب الطرؽ عد التوكل على ا تعاىل أف جي  وعليو ب
 :جلوأ

ي بما تسألني غدًا بو، واستعملن اَّلىتماـعلى محمد، واكفني ما يشغلني  اللهم صلِّ )
 .(4)( ي فيما خلقتني لومياأستفرغ اعنو، و 

بعدد أنفاس )  وطرؽ الوصوؿ إىل ا سبحانو وتعاىل يف احلديث عن أىل بيت العصمة 
ي الغفلة وكم ى ,ا فكم حنن عمياف إىلفإذا كاف ىذا الكم اذلائل من الطرؽ ادلوصلة  ,(اخلالئق

 ., وال حوؿ وال قوة إال با العلي العظيماهبف و اليت حنن مستغرق
ولكن اإلنساف ىو مبتعد عنها  ,الطرؽ وىي ليست ببعيدة عنوفعلى اإلنساف أف يطلب ىذه 

اليت ىي أساس وجوده يف ىذا العامل  ,وذباىلو للروح وعامل الغيب ,بسبب تلوثو بقاذورات ادلادة
 .والعامل اآلخر

* * * 
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 :التمسك بالثكلني
لُت وىم القرآف وأىل بيتو حثًا شديدًا  على التمسك بالثق حث الرسوؿ األكـر زلمد 

ني تارؾ إ) :, قاؿ رسوؿ ا ا عنووالعمل دبا أمروا بو والكف عن ما هنو  ,والعًتة الطاىرة
 .(3)( فيكم الثقلين كتاب اهلل وعترتي أىل بيتي ما أف تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً 

 .(4)( الحافظ للقرآف العامل بو مع السفرة الكراـ البررة) :Xوقاؿ موالنا الصادؽ 
ْلنهم لم يقفوا على معناه ولم  ؛إنما ىلك الناس في المتشابو) :Xوقاؿ الصادؽ 

فوضعوا لو تأوياًل من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة  ،يعرفوا حقيقتو
 .(5)( اْلوصياء فيعرفونهم

إلماـ احلجة , فالقرآف من غَت اد الثقلُت ال ينفك عن اآلخرف أحأنفهم من تلك األحاديث 
, (6) (َّل يزع بالقرآف أف اهلل ليزع بالسلطاف ما) :في احلديث ما معناهف. ادلعصـو ال يتم نفعو

أيضًا لن يفًتقا حىت يردا احلوض على  - أي الثقلُت -فهم , وإماـ بدوف قرآف أيضًا ال يتم نفعو
ثقلُت كتاب ا إذا ضلت وتاىت وأخذت تتخبط فهي غَت متمسكة بالفاألمة . رسوؿ ا 

 .فًتقت وأصبحت فريسة لألعداءامسكة دلا ضلت و كانت مت  إذا, وإال والعًتة الطاىرة
ألنو  ؛ا مع عصياهنا وسبردىا عليوذل Xه األمة ىي رعاية اإلماـ ادلهدي ومن رضبة ا ذلذ

X  (7)﴾لِْلَعاَلِمينَ َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإَّلَّ رَْحَمًة ﴿رضبة للناس. 
إف القرآف ): ولكن ىم يقولوف ما معناه ىذه اآلية زبص الرسوؿ الكرمي  أف صحيح

اآلف يف مقاـ جده ادلصطفى  Xواإلماـ القائم , (8) (يجري على آخرنا كما يجري على أولنا
اإلذلية تأٌب عن طريق اإلماـ ادلعصـو يف   والفيوضات Xمتمثلة يف ولده  ورضبة زلمد  ,

 .معنوية أوولواله دلا رزقت ادلخلوقات سواء كانت األرزاؽ مادية  ,كل زماف
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ىذه األمة كما خرج  إىل Xمن ىذه الرضبة اليت عند اإلماـ  ومن ادلمكن أف زبرج فرع
والعطاء , بل ىو من مقتضى الرضبة وىذا ليس من ادلستحيل. من رسوؿ ا  األئمة 

 .اإلذلي الذي حيتاج إىل شكر كثَت  سبحانو وتعاىل
, لناس الصراط ادلستقيملويبُت  ,فمن ادلمكن أف يرسل إمامنا الغائب رسواًل قبل قيامو ديهد لو

فقدديًا اعًتض الناس على رسوؿ . ا الرسوؿ على ما ربب الناس وهتوىوليس شرطًا أف يكوف ىذ
ْيِن ﴿: حيث قالت قريش ا زلمد  َوقَاُلوا َلْوَّل نُػزَِّؿ َىَذا اْلُقْرآُف َعَلى رَُجٍل ِمَن اْلَقْريَػتػَ

 .(3)﴾َعِظيمٍ 
وتريد أف تأٌب الرسالة عن طريق  , الرسوؿعُت  فانظروا إىل قريش تريد أف تكوف ىي اليت ت  

 .ا التاريخ يعيد نفسو من جديد فسبحاف ,رؤسائهم وأغنيائهم ووجهائهم
بْػُتْم َوَفرِيقًا ﴿ :قاؿ تعاىل َأَفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌؿ ِبَما َّل تَػْهَوى َأنْػُفُسُكُم اْسَتْكبَػْرُتْم فَػَفرِيقًا َكذَّ

 .(4)﴾تَػْقتُػُلوفَ 
 ,منهم وإال فال يتبعونو وال يوالونو وىكذا كاف بنو إسرائيل يريدوف أف يكوف النيب اخلاًب 

فَػَلْن َتِجَد ِلُسنَِّت اللَِّو تَػْبِدياًل َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّت اللَِّو ﴿ :خرب ا تعاىلأنن التاريخ وكما وىكذا س
  .(5)﴾َتْحِويالً 

رسوالً  Xاآلف يقولوف نفس قوؿ قريش األوىل, دلاذا مل يرسل اإلماـ ادلهدي فقريش العصر 
وكأهنم ال  ,ادلعروفُت من أصحاب ادلناصب الدنيوية التافهة العفنة أو ,من العلماء واجملتهدين

ُنوا﴿ :يقرؤوف القرآف حُت قاؿ  .(6)﴾ِإْف َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فَػَتبَػيػَّ
ستعجاؿ, ابعدـ تكذيبو بدوف تبُت وبا تعاىل  مرنايأ - والعياذ با -ذا إذا كاف فاسقًا ى

ربية أال يصنعوف كما صنعت الدلفاء بنت أحد رؤساء العشائر الع. وعلينا أف نتحقق من ىذا النبأ
جويرب ذلك الرجل الفقَت إىل أيب الدلفاء وأمره أف يزوج الدلفاء من  عندما أَرسل رسوؿ ا 

إف رسوؿ ا ال يقبل أف تتزوج  :وقالوا لو ,فأىب أبوىا ذلك وكذلك عشَتهتا مل تقبل بذلك ,جويرب
 ,نك رسوؿ من زلمد أدعائك ابفأنت كاذب  ,بنت كبار القـو من رجل فقَت مثلك

بعث إىل ال فإذا كنت شاكًا يف صدؽ الرج :عًتضت الدلفاء على أبيها وعشَتهتا وقالت ألبيهافا
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, من دوف تأكد فليس من الالئق أف نرد رسوؿ النيب زلمد  ,رسوؿ ا وتأكد من صدقو
متثل ألمر ابنتو الدلفاء من جويرب فاوأمره الرسوؿ أف يزوج  فذىب أبوىا بنفسو للرسوؿ زلمد 

 .وتزوجت الدلفاء من جويرب ؿ زلمد الرسو 
فهل من . ىو احًتاـ لإلماـ نفسو Xدي ف احًتامكم ألي خرب من جهة اإلماـ ادلهإف

ين رسوؿ من اإلماـ إوىو يقوؿ لكم  ,األخالؽ مواجهتكم لشخص بالتكذيب والتشنيع عليو
ؿ األمم السابقة أو قرأ وبالتايل فهذا ادلوقف ليس غريبًا على من قرأ التاريخ وأحوا ,ادلهدي إليكم

 .Xؿ الناس عند قياـ اإلماـ ادلهدي وصف أىل البيت حلا
 فال يبقى أحد في( أي اإلماـ ادلهدي) ثم يهز الراية …): Xعن اإلماـ الصادؽ 

 نزؿ بها جبرائيل يـو بدر ، وىي راية رسوؿ اهلل المشرؽ وَّل في المغرب إَّل لعنها
…)(3). 

ال علم  ,ف نسعى يف طلب العلم احلقيقيأيف معرفة عقيدتنا و  اً فيجب علينا أف نكوف أحرار 
جل أف أية من و فلننهل من العُت الصافية الر  ,دلزخرفة والرنانة وادلختارة للغوالقشور والكلمات ا

وإذا . حىت ال نكوف كمن ازبذ إذلو ىواه ونًتؾ تعلقاتنا الصنمية ,نروي عطش أكبادنا وأرواحنا
ِإْف ُىْم ِإَّلَّ َكاْْلَنْػَعاـِ َبْل ﴿ :بكثَت وأرذؿتركنا ىذا اذلوى يعبث بأرواحنا تندثر وتكوف مع البهائم 

 .(4)﴾ُىْم َأَضل  َسِبيالً 
وىل من ادلعقوؿ أف يعمل العاقل على أف جيعل ىذه الروح العالية وىي من عامل ادللكوت 

أودعها ا تعاىل عندنا لكي نرقى هبا ونصل إىل مصاؼ  اليت (5)﴾َونَػَفْخُت ِفيِو ِمْن رُوِحي﴿
فََأْحَسَن  َوَصوَّرَُكمْ ﴿: وطاقات ىائلة بفضل من ا تعاىلف اإلنساف لو قابليات أل ؛وأكثرادلالئكة 
 .(6)﴾ُصَورَُكمْ 
 .(7)﴾ْنَساَف ِفي َأْحَسِن تَػْقِويمٍ َلَقْد َخَلْقَنا اْل ﴿

صنف كالبهائم, ٍب قاؿ : خلق ا اإلنس ثالثة أصناؼ) :ما معناه وقاؿ رسوؿ ا زلمد 
  .(8)﴾َلُهْم قُػُلوٌب َّل يَػْفَقُهوَف ِبَها َوَلُهْم َأْعُيٌن َّل يُػْبِصُروَف ِبَها﴿ :تعاىل
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وصنف كادلالئكة يف ظل ا  ,وصنف أجسادىم أجساد بٍت آدـ وأرواحهم أرواح الشياطُت
 .(3)( يـو ال ظل إال ظلو

 :Xوما ينسب إىل أمَت ادلؤمنُت 
 يف صورة الرجل السميع ادلبصر ...بٍت أف من الرجاؿ هبيمة 
 .(4) دينػو مل يشعػربػوإذا أصيب  ...فطن  بكل رزية يف مالو 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
صُف كبنبٓبئى نٓى لهٕة ال ٚفمٌٕٓ بٓب، ٔنّ آراٌ ال : ثالثت أصُبف اإلَسٔخهك هللا ) :قبل رسٕل هللا  - 

ٚسًعٌٕ بٓب، ٔنٓى أعٍٛ ال ٚبصشٌٔ بٓب، ٔصُف أجسبدْى أجسبد بُٙ آدو ٔأسٔاحٓى أسٔاح انشٛبطٍٛ ٔصُف 
 .494ص 50ج: بذبر األَٕار( ظهّكبنًالئكت فٙ ظم هللا ٕٚو ال ظم إال 

 .272ص: نهُقذ٘ -األَٕار انعهٕٚت : اَظز -4



 :ٌ أم للهاسلَّختيار لاال
كيها ال أف يدسها برذائل نعمة الفطرة اإلذلية ويز جيب على كل صاحب بصَتة أف حيرص على 

, فا خلقنا لكي نسعد دبعرفتنا لو سبحانو وتوحيده التوحيد احلقيقي الذي جاء عن األخالؽ
, فمعظم رغبات وميوؿ أو من يقـو مقامهم, وال جيعل ىواه ىو القائد لو أىل بيت العصمة 

 .اإلنساف حيوانية
 .(3)﴾َأْكثَػَر َمْن ِفي اْْلَْرِض ُيِضل وؾ َوِإْف ُتِطعْ ﴿ :قاؿ تعاىل

صدر من جهة ىم حيبوهنا أو يتحملونو إذا كاف ي ,غلب الناس ال يتحملوف احلقأفًتى 
وا أروهنا فًتاىم ال يقبلوف ذلك احلق, أمل يقر , أما إذا جاءىم احلق من جهة ىم يستصغويوالوهنا

 .(4)﴾َسالََتوُ اللَُّو َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل رِ ﴿ :قولو تعاىل
 . (5)﴾َأُىْم يَػْقِسُموَف رَْحَمَت رَبِّكَ ﴿ :وقولو تعاىل

 .(6)( قسم على اهلل ْلبر قسموأغبر لو أربما أشعث ): وقوؿ أىل البيت 
فال تحتقر أحدًا من خلقو عسى أف يكوف  ،إف اهلل أخفى أولياءه في خلقو) :وقوذلم أيضاً 

 .(7) (وئولياً من أوليا
القـو ال يكادوف  , فماؿ ىؤالءا تعاىل أو اختيارىم أولياء االناس أف ينصبو وىل من حق 

ـْ َيْحُسُدوَف النَّاَس َعَلى َما آتَاُىُم اللَُّو ِمْن َفْضِلوِ ﴿ :يفقهوف حديثاً    .(8)﴾َأ
من رذائل األخالؽ  رواحلقد وسلتلف الرذائل أف نتطه صبع حنن أىل األنا واحلسدأفعلينا 

, ال ذلك إال بالعلم والعمل واإلخالص  يكوفوأّنَ  ,هبا مرناا  خالؽ احلسنة اليت والتحلي باأل
ف أ, و وباطنو جيفة هالقرب ادلزخرؼ ظاىر فيكوف حالنا حاؿ  ,باخلداع وادلكر والتظاىر بالتدين

                                                        
 .5  : األَعبو - 
 .42 : األَعبو -4
 .4 : انشخزف - 
كم أشعث اغبش ر٘ طًشٍٚ ال ٚؤبّ بّ نٕ  :قبل ،هللارسٕل بهٗ ٚب  :قبنٕا ؟ انجُت بأْمأخبشكى  أال) : قبل انُبٙ -2

 . 9 ص: البٍ فٓذ –انخذصٍٛ ( ألسى عهٗ هللا ألبش لسًّ
أخفٗ سضبِ فٙ : إٌ هللا أخفٗ أسبعت فٙ أسبعت): قبل عٍ يذًذ بٍ يسهى، عٍ أبٙ جعفز، عٍ آببئّ، عٍ عهٙ  -6

يٍ طبعخّ، فشبًب ٔافك سضبِ ٔأَج ال حعهى، ٔأخفٗ سخطّ فٙ يعصٛخّ فال حسخصغشٌ  طبعخّ فال حسخصغشٌ شٛئب  
ٔأَج ال حعهى، ٔأخفٗ إجببخّ فٙ دعٕحّ فال حسخصغشٌ شٛئب يٍ ( يعصٛخّ)شٛئب يٍ يعصٛخّ، فشبًب ٔافك سخطّ 

هللا فشبًب ٚكٌٕ ٔنّٛ يٍ عبٛذ  حعهى، ٔأخفٗ ٔنّٛ فٙ عببدِ فال حسخصغشٌ عبذا   دعبئّ، فشبًب ٔافك إجببخّ ٔأَج ال
 .111ص 1ج(: آل البيت)وسائل الشيعة ( ٔأَج ال حعهى

 .62: انُسبء -5
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 ,كالمهم أحلى من العسل  ,ىم ذئاب وعليهم ثياب) اً ضاري اً ال ذئب اً حقيقي اً يكوف أحدنا إنسان
 (. وقلوهبم أمر من احلنظل

ذكر  إىلبأشخاص بعنواف الدين وال حاجة  خ دعنايف ىذا الزماف كما تروف كم وكم  وحنن
وسوؼ ت سألوف عن عدـ زلاربتكم ذلذا  ,والكل يعرؼ ذلك ولكن يسدؿ عليو الستار ,مواقفهم

 .شهادت سألوف عن كتماف الشهادة يـو األوسوؼ  ,الفساد اخلفي اجلارؼ
بل جيعلوف  ,يقًتفوف معظم الرذائل اليت ال ربصى وال يتأدبوف بآداب الشريعة ادلقدسة فًتاىم

وجيندوف ذلا ادلئات من عبيدىم العمياف عن معرفة  ,وىالة من القدسية اً على أعماذلم القبيحة ثوب
 .زبفى على كل ذي بصَتة احلقيقة اليت ال
 .(3)﴾َمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الص ُدورِ َّل تَػْعَمى اْْلَْبَصاُر َوَلِكْن تَػعْ ﴿ :قاؿ تعاىل

 , بل كثَت من ادلسلمُتى الثقلُت وحنن بأمس احلاجة ذلمافلماذا حنـر أنفسنا من بركة وىد
كالذي بيده ادلاء وىو  ,بعد احلدودأفحالنا اليـو مزري وسلزي إىل  ,دييلوف إىل تقليد الغرب الكافر

فلماذا ال نشرب من  ,, فهذه الشريعة بُت أيدينا من تراث وعًتة وبقية آؿ زلمدديوت عطشاً 
  أف نأخذ ديننا من أفواه الرجاؿ, فعنهمال ,ها العذب حىت حنيي قلوبنا ادليتةعينها الصافية ومعين

خذ دينو من القرآف أومن  ،خذ دينو من أفواه الرجاؿ أزالتو الرجاؿأمن ) :ما معناه 
 .(4) (من زواؿ دينو أيسروالسنة زواؿ الجباؿ 

, وقد جربنا مرات ومرات فظهر بأنفسنا ال أف نتكل على اآلخرين فعلينا أف نبحث عن ديننا
م مراكزىم الدينية أو على مناصبه وأخفوا علينا احلق خوفاً ( كيت وكيت)زيف الذين يقولوف 

, ولكن ىل لماء وادلؤمنُت وأرادوا دفن احلقمن الع , مثل الكذب على كثَتاالجتماعية
 .يستطيعوف؟ ال وألف ال

يُرِيُدوَف َأْف يُْطِفُئوا نُوَر اللَِّو ﴿ :Xيكذبوف من يلتقي باإلماـ ادلهدي واآلف وبكل وقاحة 
 .(5)﴾بِأَفْػَواِىِهْم َويَْأَبى اللَُّو ِإَّلَّ َأْف يُِتمَّ نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروفَ 

ظل السيف فتكونوف طلقاء  أو أف تؤمنوا ربت ,فما بقي لكم إال السيف إف مل تصدقوا طوعاً 
 .العصر

                                                        
 .25: انذج - 
يٍ أخز دُّٚ يٍ أفٕاِ انشجبل : Xقبل أيٛز انًؤيٍُٛ : )، ٔف4ّٛ  ص 47ج(: آل انبٛج)ٔسبئم انشٛعت : اَظز -4

 (.ٔنى ٚضلأصانخّ انشجبل، ٔيٍ أخز دُّٚ يٍ انكخبة ٔانسُت صانج انجببل 
 .4 : انخٕبت - 
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نتم أبالرضبة والرأفة و  -ضبد احلسن أرسوؿ اإلماـ ادلهدي السيد  -فإذا جاءكم ىذا الرجل 
وكذلك سنن  ؟ أليس ىو العذاب على من كذب ,لرأفةتستهزؤف بو فماذا تريدوف بعد الرضبة وا

 . الذين من قبلكم
 : ما معناه يف آخر الزماف Xأىل بيت العصمة  ففي احلديث عن

 .(3) (يكذب الصادؽ ويصدؽ الكاذب ويقرب ادلاحل)
 .(4) (ظهر من الباطلأال يكوف شيء أخفى من احلق وال )
 .(5) (اً وادلنكر معروف تروف ادلعروؼ منكراً )
  .(6) (تكوف الناس كالبهائم)
 .(7) (يرى عاقلوحىت يكاد ال )

, فكل شيء معروؼ لصدؽ يتهم بالكفر والسحر واجلنوفويف احلقيقة اآلف من يقوؿ احلق وا
ما يصب يف صاحلهم ويوافق  واحلق عندىم فقط!!!  يرونو باطالً  فأهنمعند الناس إال احلق 

من  ؛وسلكو إال سبيالً  أو اً تراه تقـو قيامتو وال يًتؾ طبيب ف أحدىم إذا مرض جسدياً إف. هتمارغب
, وال يلتفت إىل روحو وىي مصابة دبرض ادي الذي يتالشى بعد فًتة قليلةجل ىذا اجلسد ادلأ

 .يفوؽ بكثَت ادلرض اجلسدي
 .(كما نسألك ادلعافاة يف األبداف  اللهم إنا نسألك ادلعافاة يف األدياف)

ال نعقل ونقف ونتفكر , فما لنا ادلاديإال ما شاء ا بعكس اجلسد  وىذه الروح باقية دائماً 
فس يصعد وينزؿ , وما زاؿ النَ قبل فوات األواف, وما دمنا يف فسحة من األجل ونستدرؾ ادلوقف

 ,, وعلينا أف نسرع إىل العالج والدواءوافأيف كل وقت و  اً وهنار  ية مفتوحة ليالً وأبواب الرضبة اإلذل
 .ض وعاىةليت تشفي كل مر ا وىو يف كتاب ا تعاىل وكالـ أىل البيت 

إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم ) :ما معناه عن الرسوؿ زلمد 
ومن جعلو  ،مامو قاده إلى الجنةأومن جعلو  ،شافع مشفع وماحل صادؽ نوإف ،بالقرآف

وىو كتاب فيو تفصيل وبياف  ،وىو الدليل يدؿ على خير سبيل ،خلفو ساقو إلى النار
                                                        

إٌ بٍٛ ٚذ٘ انمبئى سٍُٛ خذاعت، ٚكزة فٛٓب انصبدق، ٔٚصذق : ٚقٕل X ب  سًعج عهٛ): عٍ األصبغ بٍ َببحت، قبل - 
 .475ص: نهُعًبَٙ -انغٛبت ( فٛٓب انكبرة، ٔٚمشة فٛٓب انًبحم

أخفٗ يٍ  ٙءفٙ رنك انضيبٌ ش ثى إَّ سٛأحٙ عهٛكى يٍ بعذ٘ صيبٌ نٛس : )...فٙ دذٚث Xقبل أيٛز انًؤيٍُٛ  -4
 .77 ص 7ج: انكبفٙ..(  ٔال أكثش يٍ انكزة عهٗ هللا حعبنٗ ٔسسٕنّ، انحك ٔال أظٓش يٍ انببطم

 . 27 ص 6 ج(: آل انبٛج)ٔسبئم انشٛعت : اَظز - 
 .45ص: البٍ دًبد -انفخٍ : اَظز -2
 . 7ص: البٍ طبٔٔص -انًالدى ٔانفخٍ : اَظز -6
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ظاىره  ،وباطنو علم ،فظاىره حكم ،، ولو ظهر وبطنوىو الفصل ليس بالهزؿ ،وتحصيل
 ،وَّل تبلى غرائبو ،َّل تحصى عجائبو ،لو نجـو وعلى نجومو نجـو ،وباطنو عميق ،أنيق

 . (3) (ودليل على المعرفة ،ومنار الحكمة ،مصابيح الهدى
 .وأمراض آخر الزماف واحنرافاهتم ,حيثنا على التمسك بالقرآف لعلمو بالفنت فهذا رسوؿ ا 

َونُػنػَزُِّؿ ِمَن اْلُقْرآِف َما ُىَو ِشَفاٌء َورَْحَمٌة لِْلُمْؤِمِنيَن َوَّل يَزِيُد الظَّاِلِميَن ِإَّلَّ ﴿ :قاؿ تعاىل
 .(4)﴾َخَساراً 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 . 7 ص 6 ج(: انبٛجآل )ٔسبئم انشٛعت  - 
 .74: اإلسزاء -4



 :مو الكرآى ال مو غريٍ السعادة
, اذبة الرباقة اليت ليس ذلا حقيقةغًت بالتطور ادلادي التافو والدعايات الكاكثَت من الناس قد 

وال جيدوف ألمراضهم  ,واحلقيقة الغرب يف قمة التطور ادلادي ولكنهم يف قمة ادلرض النفسي
نهم وقد فعل كثَت م ,النفسية دواء ولن جيدوا أبدًا ما مل يدخلوا يف اإلسالـ امدي الصحيح

 .ذلك
 .(3)( ىا القرآفؤ إف القلوب لتصدأ وجال) :هما معنا قاؿ رسوؿ ا 

أني تارؾ فيكم الثقلين كتاب اهلل وعترتي آؿ بيتي ما أف تمسكتم بهما لن ): وقاؿ أيضاً 
 .(4)( اً تضلوا بعدي أبد

وطوائف يكذب بعضها البعض  ختلفت وأصبحت طرائقافًتقت و افلماذا األمة اآلف قد 
. وعمل كل حسب مصلحتو وىواه بالثقلُت ألهنا وبصراحة تركت وصية الرسوؿ زلمد  ؛اآلخر

ولردبا يسأؿ سائل . ة دلا أصبحت هبذه احلالة ادلبكيةوإال إذا كانت متمسكة بالقرآف والعًتة الطاىر 
  ؟ وهتتم بطبعو وربسينو اً هنار و  ف ليالً ويقوؿ أما ترى األمة اإلسالمية تتلوا القرآ

فالبالد اإلسالمية   ,, فأين شبار العمل بالقرآفار, وكل عمل لو شبولكن أين العمل بو: أقوؿ
 ,لفكر والسياسة واالقتصاد وكل شيءكلها زلتلة من كل اجلهات يف األرض والسماء والبحر وا

 .ولو عمل ادلسلموف دبا يف القرآف دلا حل هبم ما حل ودلا استذذلم الكفار
َهْوَف َعِن اْلُمنَكرِ تَْأُمُروَف بِاْلَمْعرُ ﴿   .أي العمل دبا جاء يف القرآف الكرمي, (5)﴾وِؼ َوتَػنػْ
 .(6)( فال يستجاب لكم خياركم فيدعوا، ليسلطن عليكم شرار الناس أو)
ـْ َعَلى قُػُلوٍب  َأَفال﴿ :قاؿ تعاىل ,إىل كتاب ا تعاىل وتدبروا فيو رجعواا يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرآَف َأ

 .(7)﴾َأقْػَفالَُها
قرآف ال والبعض يقوؿ لشدة غبائو وعدـ فهمو للقرآف حنن اآلف يف تطور وتقدـ حضاري وال

 .يوافق ىذا التقدـ العلمي

                                                        
لشاءة انمشآٌ ٔركش : ٚب رسٕل هللا فًب جالؤْب ؟ قبل: قٛم  ،انمهٕة نخصذأ كًب ٚصذأ انحذٚذ إٌ): قبل رسٕل هللا  - 

 .224ص 4ج: شجزة طٕبٗ( انًٕث
 .669ص: نهطبز٘ -انًسخزشذ  -4
 .0  : آل عًزاٌ - 
ببنًعشٔف ٔنخٌُٕٓ عٍ انًُكش، أٔ نٛسهطٍ عهٛكى ششاسكى، ثى ٚذعٕ خٛبسكى  نخأيشٌ): قبل Xعهٙ اإليبو عٍ  -2

 . 57ص  ج: كُش انعًبل( فال ٚسخجبة نٓى
 .42: يذًذ -6
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والقرآف جيري رلرى الشمس والقمر وال  ,نتم ادلوتىأف القرآف حي ال ديوت ولكن إ :فنقوؿ
 . ات واألرض كما ورد عن أىل البيت ينقطع ما دامت السماو 

 إثارة وتسبب يف خالقيةأحندار البشرية حنو اذلاوية الالاقد تسبب يف  اً يسمونو تطور ٍب الذي 
والعوائل أمست تقضي كل  ,فدور الرعاية قد امتألت من أوالد الزنا. آالؼ ادلشاكل االجتماعية

واألخ ال يغار على  ,فاألخت ال تستحي من أخيها ,وقتها يف متابعة األفالـ والربامج اخلليعة
 .ىذه الفضائح ويًتىب عليها وذلاوالطفل منذ بداية منوه يفتح عينيو على  ,أختو

, بل بصفاء الروح اإلديانية شربةاألطعمة واأل وألواففاحلياة السعيدة ال تكوف بتقنية األجهزة 
 .ا العبادة احلقيقيةوالسَت حنو التكامل األخالقي الذي نتيجتو عبادة 

ْنَس ِإَّلَّ لِيَػْعُبُدوفِ َخَلْقُت الْ  َوَما﴿ :قاؿ تعاىل  .(3)﴾ِجنَّ َواْْلِ
 .عنده أخالؽ كافف  إ ,ال ليأكلوف ويلعبوف ويفسقوف كما فسق الغرب وفقد أخالقو

للقرآف وليس القرآف  اً الناس إمام وأصبح ,القوي يأكل الضعيف ,فاألرض اآلف غابة حيوانات
فال يصلحهم  ,Xخرب بذلك أمَت ادلؤمنُت أويعطفوف القرآف على اذلوى والرأي كما  ,إمامهم
حُت يقـو بالسيف ويستأصل ادلنحرفُت وادلتسًتين بالدين الذين  Xإال اإلماـ ادلهدي  يومئذ  

 ,على القرآف والرأي يب وأمي اذلوىأفيعطف ب ,كل حزب دبا لديهم فرحوف  ,اً قوا األمة أحزابفرَ 
, اليت ال تضر وال تنفعمن األصناـ البشرية  هدستور الوحيد ال غَت ويصبح القرآف ىو اإلماـ وال

 .تطبيق األحكاـ اإلذليةفالسعادة احلقيقية ىي 
َوَلْو َأفَّ َأْىَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتػََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَػرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواْْلَْرِض ﴿ :قاؿ تعاىل

بُوا فََأَخْذنَاُىْم ِبَما َكانُوا  .(4)﴾َيْكِسُبوفَ  َوَلِكْن َكذَّ
َناُىْم َماًء َغَدقاً ﴿ :وقاؿ تعاىل  .(5)﴾َوَألَِّو اْستَػَقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة َْلَْسَقيػْ

ء إذا مل يكن ىناؾ طبيب ولكن كيف ينفع الدوا ,فالقرآف فيو تبياف كل شيء ودواء كل داء
فنحن قد انغمسنا يف الرذائل وابتعدنا  ,خلص لربو يف معرفة الداء والدواءأتعب نفسو و أماىر قد 

حوؿ وال قوة إال با العلي  وال. وتركنا القرآف وراء ظهورنا وآراءناعن الفضائل واتبعنا أىواءنا 
 .العظيم

                                                        
 .65: انذارٚبث - 
 .95: األعزاف -4
 .5 : انجٍ - 



 :إى اهلل مع احملسهني
سألو ومن لم يا من يعطي من )ب وسبطر ليل هنار وبدوف انقطاع الفيوضات اإلذلية تص

ىذا النـو العميق والسبات , فما علينا إال أف ننتبو من ولكن أواين قلوبنا منكوسة, (يسألو
ين قلوبنا بالشكل الصحيح وننظفها ونطهرىا من القاذورات والنجاسات حىت ا, ونقلب أو الطويل

 .ئ من مطر الفيض اإلذليسبتل
َفَساَلْت َأْوِديٌَة ِبَقَدِرَىا فَاْحَتَمَل السَّْيُل زََبدًا رَابِيًا َوِممَّا َأنْػَزَؿ ِمَن السََّماِء َماًء ﴿ :قاؿ تعاىل

ِطَل فََأمَّا يُوِقُدوَف َعَلْيِو ِفي النَّاِر ابِْتَغاَء ِحْلَيٍة َأْو َمَتاٍع زََبٌد ِمثْػُلُو َكَذِلَك َيْضِرُب اللَُّو اْلَحقَّ َواْلَبا
َفُع النَّاَس فَػَيْمُكُث ِفي اْْلَْرِض َكَذِلَك َيْضِرُب اللَُّو اْْلَ الزََّبُد فَػَيْذَىُب ُجَفاًء َوَأمَّ   . (3)﴾ْمثَاؿَ ا َما يَػنػْ

ُهْم ُسبُػَلَنا َوِإفَّ اللََّو َلَمَع اْلُمْحِسِنينَ  َوالَِّذينَ ﴿ :وقاؿ تعاىل  . (4)﴾َجاَىُدوا ِفيَنا لَنَػْهِديَػنػَّ
عن  وىو جهاد األعداء دفاعاً  ,اجلهاد األصغر :األوؿ ؛الظاىر من اآلية أمرين أو معنيُت

وىو جهاد النفس وبذؿ اجلهد  ,اجلهاد األكرب :وادلعٌت الثاين… الدين واألرض والعرض وادلاؿ 
 .ى والرغبة يف معصية ا تعاىليف زلاربة اذلو 

م جهاد الفرض إىل  قسَ ٍب ,إىل فريضة وسنةينقسم اجلهاد  فأ Xورد عن اإلماـ الصادؽ 
 أعظموىو  ،فأما أحد الفرضين فمجاىدة الرجل نفسو عن معاصي اهلل تعالى) :فقاؿ ,ُتقسم

 .(5)( ومجاىدة الذين يلونكم من الكفار فرض ،الجهاد
 .(6) (الجهاد من جاىد نفسو التي بين جنبيو أفضلإف ) :وورد عنهم 

 .اجلهاد أعظمرلاىدة النفس ىي  فإذ 
ليت توصل إىل صراط ا اجملاىدين ىو اذلداية إىل السبل اوتنص اآلية الكردية على أف جزاء 

 .ها اإلنساف ومل يهتد إليها بعدأي إرشاده إىل طرؽ ا تعاىل وسبلو اليت ال يعرف ,ادلستقيم
 .(7)( من عمل بما علم علمو اهلل ما َّل يعلم) :وقد ورد عن رسوؿ ا 

 .(8)( لم يعلمثو اهلل علم ما من عمل بما علم ورّ ) :وورد أيضاً 
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 .(3)( أف العلم نور يقذفو اهلل في قلب من يشاء من عباده) :وورد
 .(4)( ر اهلل الحكمة من قلبو وجرت على لسانوفجّ  خلص هلل أربعين صباحاً أمن ) :وورد

إذا صاحبو  فكم يكوف اإلنساف سعيداً  ,ذلؤالء اجملاىدين اً ف ا يكوف مصاحبأوالثابت أيضًا 
 ,من أولياء ا تعاىل إذا كاف ذلك الصاحب ولياً  فرحاً  أكثرويكوف  ,صديق سللص وطيب ومؤمن

ا تكوف الفرحة إذا كانت , فماذنيب من األنبياءكانت ادلصاحبة مع   إذاوتشتد الفرحة والسرور 
وىو اخلالق ادلصور  ,ال حنرص على مصاحبة ا تعاىل وعدـ مفارقتوأ( إف ا دلع اسنُت)ادلعية 

 .الرضبن الرحيم الودود العزيز احلكيم
 :حياة القلوب والقرآف يهتف ويناديففي التفكر  ,علينا أف نتفكر ونكثر التفكر والتدبر

ـْ َعَلى قُػُلوٍب َأقْػَفالَُها َأَفال﴿  .(5)﴾يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرآَف َأ
 . (6)﴾َكِثيراً َأَفال يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرآَف َوَلْو َكاَف ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتالفاً  ﴿
َر ُأوُلو اْْلَْلَبابِ  ِكَتابٌ ﴿ بػَُّروا آيَاتِِو َولَِيَتذَكَّ  .(7)﴾َأنْػَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌؾ لَِيدَّ
ُهَما ِإَّلَّ بِاْلَحقِّ َأَوَلْم يَػتَػَفكَُّروا ِفي ﴿ نػَ َأنْػُفِسِهْم َما َخَلَق اللَُّو السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَػيػْ

 .(8)﴾َوَأَجٍل ُمَسّمًى َوِإفَّ َكِثيرًا ِمَن النَّاِس ِبِلَقاِء رَبِِّهْم َلَكاِفُروفَ 
تَػَفكَُّروَف ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض اللََّو ِقَياماً َوقُػُعوداً َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َويػَ  الَِّذيَن َيْذُكُروفَ ﴿

 . (9)﴾رَبػََّنا َما َخَلْقَت َىَذا بَاِطالً ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ 
يف حديث  Xقاؿ يل أبو احلسن موسى بن جعفر ): قاؿ ,شاـ بن احلكموروي عن ى

ودليل التفكر  ،التفكرودليل العقل ، ف لكل شيء دليالً إ ،ىشاـ يا: طويل إىل أف قاؿ
 .(:) (الصمت

نبو بالتفكر : يقوؿ Xكاف أمير المؤمنين ) :قاؿ, Xوروي أيضًا عن أيب عبد ا 
 .(;)( واتق اهلل ربك ،(ساجداً )وجاؼ عن الليل جنبك  ،قلبك
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خَت  عما يروي الناس أف تفكر ساعة Xسألت أبا عبد ا ): قاؿ ,وعن احلسن الصيقل
أين  ،أين ساكنوؾ :يمر بالخربة أو بالدار فيقوؿ :قاؿ؟  كيف يتفكر  :قلت ,من قياـ ليلة

 .(3)( َّل تتكلمين لكِ  ما ،بانوؾ
إنما العبادة التفكر في  ،ليس العبادة كثرة الصالة والصـو) :يقوؿ Xوروي عن الرضا 

 . (4)( 8أمر اهلل 
 ،اً وتفكر  أفضلكم منزلة عند اهلل تعالى أطولكم جوعاً ) :وروي عن رسوؿ ا 

 .(5) (وأبغضكم إلى اهلل كل نؤـو أكوؿ
تفكروا في خلق اهلل وَّل ) :فقاؿ النيب  ,تفكروا يف ا تعاىل أف قوماً  :وقاؿ ابن عباس

 .(6)( نكم لم تقدروا قدرهإف ،تفكروا في اهلل
وفسحة  ،وضياء للقلوب ،وكفارة السيئات ،الفكر مرآة الحسنات) :Xوعن الصادؽ 

وىي خصلة  ،واستزادة في العلم ،واطالع على العواقب ،في صالح المعاد وإصابة ،للخلق
 .(7)( َّل يعبد اهلل بمثلها

* * * 
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 :شكر اخلالل
, فمن خالؿ والنهي عن التفكر يف ا تعاىل رأينا التأكيد على التفكر يف خلق ا تعاىل

تعاىل وخلق ىذا الكوف الرىيب العجيب والدقيق دبنتهى الدقة اليت ال يستطيع التفكر يف خلق ا 
ىذا الكوف الواسع جداً  .نية أف يعرؼ ىذه الدقة الدقيقةأي عامل أو أي تطور أو تقدـ بالتق

وكل ىذا  ,الفلكيُت ذرة بالنسبة ذلذا الكوفوالذي تكوف ىذه األرض الواسعة دبا فيها على قوؿ 
 . آدـجل بٍتأخلق من 

 . (3)( جليأخلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من  ،يا ابن آدـ)
خالقنا ا الواحد ) :وكل ىذا الكوف وىذه ادلخلوقات صغَتىا وكبَتىا تنادي بلساف حاذلا

, وكلما زاد التفكر زاد قدح يف ظلمات القلب نور اذلدايةوالتفكر يف ىذه ادلخلوقات ي ,(القهار
ف مل يتلفظ اإلنساف إ, حىت و القلب حنو الذكر احلقيقي القليب وربرؾ ذلك النور وزادت ادلعرفة

 .بلسانو
بذكرىا وعرضها والتفاخر قوف عحدث األجهزة اليت ينأفلو اجتمعت اخلالئق دبا عندىم من 

ال يستطيعوف ذلك  ,اليت ال ترى بالعُت اجملردة ,احدة, على أف خيلقوا خلية واحدة أو كرية دـ و هبا
ٍب إذا عرؼ اإلنساف  ,عجز اإلنساف احلقَت وكم تكوف قدرة ا سبحانو وتعاىلفكم يكوف !! 

خالقو العظيم جل جاللو فعليو أف يتوجو إليو بكل جواحنو وجوارحو ويف كل األمور صغَتىا 
ا عاش حلظة واحدة ف لواله دلأل ؛والصحة وادلرض ,ويف الغٌت والفقر ,ءيف الشدة والرخا ,وكبَتىا

 .وال غَت ذلك
 .(4) (أف َّل تستعينوا بنعمو على معاصيو هللأقل ما يلزمكم ) :Xعن أمَت ادلؤمنُت 
 .اإلحصاء فضالً عن الشكر, (5)﴾تَػُعد وا نِْعَمَة اللَِّو َّل ُتْحُصوَىا َوِإفْ ﴿ :وا تعاىل يقوؿ

ما فينبغي أف نستعُت هبذه النعم اليت جعلها ا تعاىل ربت تصرفنا أمانات يف أيدينا وفق 
 .يرضي ا جل جاللو صاحب ىذه النعم وخالقها

طلب أعمل هبا ما شئت دلنافعك, ولكن ا: وقبيح جدًا أف يعطيك إنساف أمانة ويقوؿ لك
وسوؼ أجازيك على  ,ستخدامهااف ال تنجس ىذه األمانة وال تسيء وىو أ اً يسَت  اً منك طلب
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ازاة ال نظَت ذلا ذلك وتقابل إحسانو !!  أمانتو فيما ال يرضىف وتستعمل , ٍب زبوف ذلك اإلنسارل 
 .باسَ ب أنفسنا قبل أف حن  اس  فينبغي أف حن   .باإلساءة

 .(3)﴾َوَمْن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َشّرًا يَػَرهُ  #َفَمْن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َخْيراً يَػَرُه ﴿: قاؿ تعاىل
ويف الشبهات , حرامها عقابويف , الدنيا يف حالذلا حساب) :ويف احلديث ما مضمونو

 .(4)( عتاب
 اً تطبيقي ولكن من منا يعمل عمالً , ومضموف ىذه األحاديث, فالكل حيفظ ىذه اآلية

 ؟ ن خبطر عظيم من ادلراقبة اإلذليةفكم حن ؟ أماـ ا تعاىل اً صادق اً وجداني
وعقابات يف  ناتمتحااواليت كلها  ,عما يراد بنا يف ىذه الدنيا الدنية ىوفالوحنن ساىوف 

فينبغي أف نكوف على حذر . الصغَتة والكبَتة, يف الكالـ ويف الصمت, ويف احلركة ويف السكوف
ضوهنا وحنن وحيصوف أعمالنا وحيف اً وهنار  ألف الكراـ الكاتبُت يكتبوف ليالً  ؛عنا عن ما يصدر

 .ننساىا أو نتناساىا
 .واحلمد  وحده

َها َما اْكَتَسَبْت رَبػََّنا َّل تُػَؤاِخْذنَا ِإْف َّل ُيَكلُِّف اللَُّو نَػْفسًا ﴿ ِإَّلَّ ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَليػْ
َنا ِإْصرًا َكَما َحَمْلَتُو َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلَنا ْلَنا  َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا رَبػََّنا َوَّل َتْحِمْل َعَليػْ رَبػََّنا َوَّل ُتَحمِّ

 . (5)﴾ِو َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َأْنَت َمْوَّلنَا فَاْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوـِ اْلَكاِفرِينَ طَاَقَة لََنا بِ َماَّل
 

  الشيخ حبيب السعيدي                                                                                 
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