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 تكديه
 Xأىصار اإلماو املَدي 

البد أف ٛبر هبا الدعوة اإل٥بية، صوت ىدـ وبناء، بياف وعمل، البد أف يقوـ وصرخة  مدوٍ صوت 
ولذا كانت الدعوة  ؛ل، البد من نسف العجؾ ضد قوى الضاللةوالتحرّ ، يقـو با٥بدـ داعية ا هبا

ٞبد ا٢بسن أعِب حركة ناصر آؿ ٧بمد وٲبانيهم السيد أ - Xالسرية ٢بركة أنصار اإلماـ ا٤بهدي 
X - جتمع بعدىا العودة إٔب جادة ا٢بقليتسُب للم؛ تتطلب منو العمل على ٙبطيم العجل. 

  .(ٔ)﴾الطَّاُغوِت َويُػْؤِمْن بِاللَّوِ َفَمْن َيْكُفْر بِ ﴿ :قاؿ تعأب
، Xومن ٍب كاف أوؿ إصدارات أنصار اإلماـ ا٤بهدي، الِعجلإٔب كتابة كتاب  Xولذا بادر 

عِرض كل اإلعراض عن ٧بمد و 
ُ
زاؿ الرجل  فما ،ؿ ٧بمد آوىو دعوة موجهة إٔب ىذا اجملتمع ا٤ب

 . فيهم عذرأ، حٌب جهراً وإسراراً  ،يدعوىم ليالً وهناراً 
إذ رفض  ؛وة السرية بْب طلبة النجف األشرؼُب فَبة الدع ٨بطوطاً  Xىذا وقد نشره السيد 

سواء ُب ىذا ا٢بكاـ ، أينما حل، و كيفما كاف الِعجل٤با امتاز بو من ٙبطيم ؛ أصحاب ا٤بطابع طباعتو
  .ا٣بونةين دالفراعنة الفجرة أو فقهاء ال

مرسل من اإلماـ السيد  فّ إأي  -الكتاب  ويستطيع القارئ أف يلتمس األمر العظيم ُب
تحصْب ٍب اآلية حيث أورد ال، مةمن خالؿ اآلية الٍب ساقها السيد ُب ختاـ ا٤بقدّ  - Xا٤بهدي

  :فقاؿ، القرآنية الكرٲبة
واستعنت بذي    ،واعتصمت بذي القدرة والجبروت ،تحصنت بذي الملك والملكوت)

محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي وب ،من كل ما أخاؼ وأحذر ،العزة والالىوت
 .(والحمد هلل وحده ،ومحمد وجعفر وموسى وعلي و محمد و علي والحسن ومحمد 
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قَػْوـَ ِفْرَعْوَف َأال *  اْئِت اْلَقْوـَ الظَّاِلِمينَ  َوِإْذ نَاَدى رَبَُّك ُموَسى َأفِ ﴿ بسم ا الرٞبن الرحيم
 اِني فََأْرِسْل ِإَلى َىارُوفَ َوَيِضيُق َصْدِري َوال يَػْنطَِلُق ِلسَ * اُؼ َأْف ُيَكذِّبُوِف قَاَؿ َربِّ ِإنِّي َأخَ  *يَػتػَُّقوَف 

 .(ٔ) ﴾قَاَؿ َكالَّ فَاْذَىَبا بِآياتَِنا ِإنَّا َمَعُكْم ُمْسَتِمُعوفَ  *َذْنٌب فََأَخاُؼ َأْف يَػْقتُػُلوِف  َوَلُهْم َعَليَّ  *
 ! ، مب عرفتم حق علي بن أيب طالب؟ب وأبنائو فيا من تدعوف الوالية لعلي بن أيب طال

أليست ىي بعينها  !ا على غّبكم من أبناء العامة؟وانظروا ُب األدلة الٍب ٙبتجوف هب أرجعوا ألنفسكم
 .Xٞبد ا٢بسن أالٍب رفعها السيد 

بن نباتو ُب  صبغألا يثدح، ومنها انظروا األحاديث الٍب تكلمت عنو ،للرجل حقًا عظيماً  إفّ 
فعلي وىو علي شغلتو ىذه الشخصية حٌب أخذت لبو، وأجاؿ فيها  ،Xثو مع أمّب ا٤بؤمنْب حدي
 .مسؤوؿ عنو يـو القيامة وتدبره جيداً فإّنك، أنصت للحديث ذىنو

ينكت ُب األرض،  ذات يـو فوجدتو مفكراً  X أتيت أمّب ا٤بؤمنْب علياً : بن نباتو األصبغقاؿ 
رغبت فيها وال في ال واهلل ما : فقاؿ ؟األرض أرغبة منك فيهاْب تنكت ُب يا أمّب ا٤بؤمن): فقلت

، ىو المهدي يكوف من ظهر الحادي عشر من ولدي ولكن فكري في مولود، الدنيا ساعة قط
ضل فيها أقواـ ، ي، تكوف لو حيرة وغيبةوجوراً  كما ملئت ظلماً   وعدالً  ىا قسطاً ؤ الذي يمل

ستة أياـ أو ستة : ْب فكم تكوف تلك ا٢بّبة والغيبة؟ قاؿنيا أمّب ا٤بؤم: فقلت ،ويهتدي فيها آخروف
أدرؾ ذلك : ، قلتنعم كما أنو مخلوؽ: فقاؿ ؟ىذا لكائن إفّ : ، فقلتأشهر أو ست سنين

: فقلت ،أولئك خيار ىذه األمة مع أبرار ىذه العترة ،أنى لك يا أصبغ بهذا األمر: ؟ فقاؿالزماف
 .(ٕ) (لو إرادات وغايات ونهايات ، فإفّ ما يشاءيفعل اهلل : ا يكوف بعد ذلك؟ قاؿذٍب ما

 .تفكر ساعة خّب من عبادة ألف عاـ فّ إروا ففعاودوا رشدكم وتفكّ 
 ُب Xُب ساحة العرض على اإلماـ ا٤بهدي  ، كيف بكم غداً فأين يراد بكم، بل أين تذىبوف

ـو القيامة الكربى، ٢بسيب الرقيب يكيف بكم عند ا  بو؟ ونبو القيامة الصغرى، وما ا١بواب الذي ٘بي
 !تقولوف إهنم ٓب يصفوه أو يسموه أـ !وف ٓب يصلكم حديث أىل البيت فيوأتقول !وما ا٢بجة لديكم؟

و ٓب يبلغ البالغ التاـ وٓب نّ أأـ تقولوف  ! و ٓب يدع إٔب كتاب ا وسنة األطهار من آؿ بيتو نّ إأـ 
 !سو ٱبرب عن نف
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 كتب على المؤمنين إنكار اهلل أفّ وواهلل لوال ): اليـوحينما يعيد عليكم ما قالو  مب تعتذروف
سواء من الحكاـ ، ت كبدي قيحاً ولوال أني اطلعت على كثير من الحقائق التي مأل، المنكر

ُهْم ِفَرارًا َوَلُمِلْئَت ﴿ - المفسدين أـ من علماء السوء الفاسدين َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمنػْ
ُهْم رُْعب  ؼألو ، مع ولما اخترت ىذه المواجهة الدامية، أللقيت حبلها على غاربها - (ٔ)﴾اً ِمنػْ

 .(واإلعالميةالمادية والعسكرية  األسلحة أنواع، بكل مؤلفة مسلحة
وكما قاؿ . تمحيص، ولكن البد من البلغ بأوصيائو إٔب قياـ الساعة رسوؿ ا  فّ فإنعم 

ف أف يوجههم م يترؾ المسلمين في حياتو دو لي ىذا والنب) :سيدي وموالي ُب ىذا الكتاب
ولكن البد . حيث أمره اهلل سبحانو بذلك لى األوصياء من ولده إ، و إلى القيادة من بعده

  .(، والبد  من العجلمن الفتنو للتمحيص، والبد من السامري
وارجعي  ،أف عودي لرشدؾ وانتبهي ألمرؾ ىذا الكتاب صرخة بوجو األمة إفّ  :وُب ا٣بتاـ أقوؿ

، ودعي لنا ذلك ي بعيشة السعداء وميتة الشهداء كما ضمن الرسوؿ ظلكتاب ا وسنة نبيو لتح
ال  مهنّ أعلماء مع  أنفسهممع األسف كثّبوف يعدوف ف من حكاـ خونة وفقهاء فسقة فػ فراعنة الزما
اليسّب من  إالّ  وارؤ قيوٓب  .على ما ورد عن آؿ ٧بمد، فسّب سورتْب من القرآف الكرًنٰبسنوف ت

فبماذا يعدوف أنفسهم . بعض الروايات الفقهية ُب الغالب مقتصرين على روايات ا٤بعصومْب 
 ،اعلم بو منّ أورٗبا يوجد من ا٤بالحدة من ىو ، قبل آالؼ السنْب أرسطوأبا٤بنطق الذي وضعو ، علماء

 اً علمي اً كوهنا ترفوال تعدوا  ، عملية ا٣بالية من ٜبرة علمية أو دالت واإلشكاالت ا٤بنطقية وغّبىاأـ باجملا
المرء يحاسب عن عمره فيما  فّ إ) :ما معناه ألسنا نروي عن رسوؿ ا  !!؟للوقت اً وضياع
 .(ٕ) (أفناه

 وباطناً  ، وظاىراً وأخراً  وا٢بمد  أوالً 
 خادـ األنصار األحقر

 ضياء الزيدي
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 داءــاإلٍ

 ... نو إال اهللإإىل محهت كهًت ال                                                                              
 ... إىل يٍ محهٌا أكفاهنى ًسارًا إىل اهلل                                                   

 ... ييى انسالوإىل األَبياء ًاملزسهني ًاألئًت عه                                 
  أييا انسادة انكزاو

 ىذا املسكني ييديكى انسالو ًييديكى ىذه انبضاعت املزجاة
 ًيقٌل ًقهبو يفعى بتٌحيد اهلل ًانتسهيى نكى

 نقد يسنا ًأىهنا انضز فتصدقٌا عهينا أٌ اهلل جيزي املتصدقني
 

 محد احلسٍأ
 ق . ىـ 1301  شٌال  07
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 لاجلزء األو
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 املكدمة
 

 

وصلى ا على مسك ا٣بتاـ نور ا  ،ؿ ٧بمد ا٤بعصومْبآوصلى ا على ٧بمد و ، وا٢بمد 
 .(روحي فداه)وبقيتو ُب أرضو 

ْن نُورُِكْم ِقيَل يَػْوـَ يَػُقوُؿ اْلُمَناِفُقوَف َواْلُمَناِفَقاُت لِلَِّذيَن آَمُنوا اْنظُُرونَا نَػْقَتِبْس مِ ﴿ :قاؿ تعأب
نَػُهْم ِبُسوٍر َلُو بَاٌب بَاِطُنُو ِفيِو الرَّْحَمُة َوظَاِىُرُه ِمنْ   ِقَبِلِو اْرِجُعوا َورَاءَُكْم فَاْلَتِمُسوا نُورًا َفُضِرَب بَػيػْ

ْم َوتَػَربَّْصُتْم َواْرتَػْبُتْم َوَغرَّْتُكُم يُػَناُدونَػُهْم َأَلْم َنُكْن َمَعُكْم قَالُوا بَػَلى َوَلِكنَُّكْم فَػتَػْنُتْم َأنْػُفَسكُ  * اْلَعَذابُ 
فَاْليَػْوـَ ال يُػْؤَخُذ ِمْنُكْم ِفْديٌَة َوال ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا  * اأْلََماِنيُّ َحتَّى َجاَء َأْمُر اللَِّو َوَغرَُّكْم بِاللَِّو اْلَغُرورُ 

  .(ٔ)﴾َمْأَواُكُم النَّاُر ِىَي َمْوالُكْم َوبِْئَس اْلَمِصيرُ 
ونصرت  ،واتبعت السامريْب تارة أخرى سابقْب وأ٩بهم الٍب اتبعتهم تارةُب قصص األنبياء ال

 .وذكرى ٤بدّكر، ات، عربة ٤بعتربوخذلتهم ونصرت الطواغيت مرّ  ةاألنبياء مرّ 
 Xمن تنحية الوصي وا٤برور من خال٥با إٔب ما حصل بعد وفاة النيب ، فالبحث فيها ضروري

ال نزاؿ نعاين منها إٔب اليـو ، سيآوما جّره ىذا ا٢بدث على األمة من م -لطة واالستيالء على الس
أـ مع ولده ، Xسواء مع أمّب ا٤بؤمنْب يساعد على فهم ما حدث بعد وفاة النيب  -أشد العناء 
كما عانوا ،  ْب على دفة ا٢بكم بالقوة الغامشةالذين عانوا من الطواغيت ا٤بتسلط ا٤بعصومْب 
 كما أفّ .واستخفاؼ ا٤بسلمْب حرؼ الشريعة الذين حاولوا دائماً ، ؿالضلالسامريْب أئمة ااألمرين من 

وأ٩بهم يساعد على قراءة ا٤بستقبل ا٤برتقب  ـ من خالؿ قصص األنبياء السابقْبالنظر إٔب حالنا اليو 
ْب وف ا٤بسلمسواء من الطواغيت الذين سيستخف وما سيالقيو، Xفيو ظهور خاًب األوصياء ا٤بهدي 

  (.علماء السوء غّب العاملْب)أـ من السامريْب ، ويقاتلونو كالسفياين
ض كتب ىذا البحث لعلو يكوف واقية لبعأأف ، كثّب الزلل ا ارتأيت أنا ا٤بسكْب قليل العملو٥بذ

الوقوؼ مع السفياين أو علماء السوء  فّ إ، بل فالوقاية خّب من العالج. ا٤بؤمنْب من الَبدي ُب ا٥باوية
ولعلو يكوف  .ومعا١بة األغالؿ ُب ا١بحيم شرب ا٢بميم ال عالج لو إالّ  Xن سيقاتلوف ا٤بهدي الذي

دولة ، األرضا على  لو إالّ إقامة دولة ال للعمل على هتيئة األرضية ا٤بالئمة إل حافزًا لبعض ا٤بؤمنْب
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. ألرضاوا٢بق والعدؿ ُب وقت خّيم فيو الظلم على كل بقعة ُب ىذه  ،Xماـ ا٤بهدي اإل
ويسّب بأىل األرض ٫بو ، بعد يـو على الشعوب ا٤بستضعفة اً ق ا٣بناؽ يومضيّ فالطاغوت األمريكي يُ 

الذي ٓب  الطاغوت ٥بذا عبيداً يكونوا الشعوب اإلسالمية إذا ٓب  على ا٤بتسلطوفوالطواغيت ، ا٥باوية
، والشعوب اإلسالمية طاففهم يشَبكوف معو بعبادة الشي ،مثيالً يعرؼ لو تاريخ اإلنسانية على األرض 

  :ينتعاين األمرّ ، كثر الشعوب استضعافاً ُب العآبأالٍب ىي 
  .من مطارؽ الطاغوت األمريكي والطواغيت ا٤بتسلطْب عليها :أوالً 

عِب بعض علماء الدين غّب أ -، ا٤بوجودين داخل اإلطار اإلسالمي من الطواغيت :وثانياً 
من  كثّباً   لو الشعوب ووجدبل لعل بعضهم أستخف ىذه  -ـ العاملْب الذين يّدعوف ٛبثيل اإلسال

 . الذؿوبالتإب القهر وا١بوع و ، كوف وا٣بضوع واالستسالـ للطواغيتليعلمهم الس ؛األتباع
ومنافق ينخر ُب ، عدو كافر يضرب باستمرار .ذف حرب مستمرة ُب ا٣بارج والداخلفهي أ

 .رائيل غّب العاملْب، بيالطس وعلماء بِب إسالداخل، فرعوف والسامري
ف الكرًن آتلفزيوف يعرض آيات من القر : فيها ضد الدين ال ىوادة حرباً طاغوت يشن فمن جانب 

، تفكيك البنية اإلسالمية للمجتمع ٍب بعد قليل أغاين ونساء شبو عاريات ومسلسالت الغرض منها
ا يفعل اجملوس ُب ارب كمأف ٙبلق اللحية وتطيل الش بقي من البنية اإلسالمية للمجتمعأو قل ما 

، هؤ ساا يُقتل وُتسىب ن لو إالّ إوكل من يقوؿ ال  !! ىذا ىو اإلسالـ ُب نظر ىؤالء، العصور الغابرة
دوف وىم يعت، ويفعلوف ىذا باسم العروبة، م عربهنّ أبعضهم يّدعوف  والطامة الكربى أفّ  !!وهتدـ داره

 . النساء واألطفاؿوسجوهنم مليئة ب، على النساء وينتهكوف األعراض
فأي عروبة يدعوف ، ادي الرجاؿ وال يعتدي على النساءإذا عادى يع، العريب شريف وا٢باؿ أفّ 
وارتكبوا جرائم وفضائح يندى ٥با جبْب ، لقد سودوا وجو اإلنسانية !!والتَببقايا ا٤بغوؿ ، ىؤالء الغجر

 .(ـعليهما السال) صاحيب موسى وإبراىيم (لعنهم ا)فرعوف و٭برود 
يكلف نفسو  وال، الذي ٰباوؿ حرؼ الشريعة (العآب غّب العامل)السامري  خرآلا١بانب اوُب 

 ناسيًا أفّ ػمت، ف أمكنإبل واليد ، وا١بهاد ُب سبيل ا باللساف، األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر
ملن عليكم أو ليستع ،عن المنكر نَّ ف بالمعروؼ ولتنهُ و لتأمر ) :قاؿ ما معناه رسوؿ ا 

  .(ٔ) (شراركم ثم فيدعو خياركم فال يستجاب لهم

                                                        
 .52ٙ 5ؽ :حٌُخك٢ - 
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النتائج موجودة فحتمًا  فّ إ ؟شر من الطواغيت ا٤بتسلطْب على األمة اإلسالمية اليـوأوىل يوجد 
 .وال تزاؿ إٔب اليـو، مات كانت موجودةا٤بقدّ  فّ إ

لألمر اجملتمعات  ترؾ ىذه: مية اليـو ىوذف فسبب التسلط الطاغوٌب على اجملتمعات اإلسالإ
العاملْب العلماء غّب  أفّ : رؾ ىذه اجملتمعات ٥بذا الواجب ىووسبب ت .با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر

 (.إذا فسد العآِب فسد العآبَ )والنهي عن ا٤بنكر  با٤بعروؼ تاركوف لألمر
 ،٣بضوع واالستسالـ للطاغوتحٌب ترسخت اليـو ُب نفوس كثّب من ا٤بسلمْب جذور الذؿ وا

اة مع الذؿ خّب صبحوا يروف ا٢بيأو  .وا٣بوؼ من ا٤بوت بشكل غّب طبيعي، وحب الدنيا وحب ا٢بياة
، وىذا ىو أقصى ما يريده وٲبسي يرى ا٤بقاييس مقلوبة ، وىكذا ينكس اإلنسافمن ا٤بوت مع العز

أو قل بْب  ،أف تبقى الشعوب اإلسالمية ا٤بستضعفة ساكنة بْب ا٤بطرقة والسنداف ،(لعنو ا)الشيطاف 
أمر با٤بعروؼ وال ال ي (غّب عامل)وعآب دين  بْب طاغوت يفسد ويقتل وينهب، فرعوف والسامري
وىكذا ال يبقى  ،ريكي ٙبرؾ ا٣بيوط ٲبيناً ومشاالً وخلف الستار أصابع الطاغوت األم، ينهى عن ا٤بنكر
 .٠بوإ من اإلسالـ إالّ 

ل ثقل الرسالة ، واجبهم ىو ٞبة اإلسالميةو التصدي إلصالح األمواجب العلماء اليـو ى فّ إ
ل تعتقدوف ػى - الشيعة والسنة -ويا علماء اإلسالـ  ،نتم يا طلبة العلـو الدينيةأ .الٍب تصدوا ٢بملها

عروؼ والنهي عن واألمر با٤ب، علـو العقلية والنقلية دوف العملنتم مكلفوف بو ىو ٙبصيل الأكل ما   أفّ 
ُب سبيل ا بالغإب وا١بهاد ، هائوإنذار أبناو إصالح األمة وتبليغ ضمن تكليفكم الذي ى، ا٤بنكر

  !؟والنفيس
 .٨بطئوف نكمإ: لكمإذا كنتم تعتقدوف ىذا فا٢بق أقوؿ 

وابن  ّبسولكن أف تعطي طعامك ثالثة أياـ أِل ، علـو العقلية والنقلية ليس بعسّبٙبصيل ال فّ إ
أف تعيش حياتك . (ٔ)ىو األمر العسّب Xلي اإلماـ ع كما فعل. وتطوي جائعاً  ومسكْب سبيل

                                                        
زَِط٤واً : )ّ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُحرٖ ػزخػٖ : أهَؽ حُو٘ي١ُٝ ك٢ ٣٘خر٤غ حُٔٞىس -  َْ ُٓ  ُٙ وُّ َّ  َٕ ب ًَ  ً ٓب ْٞ َ٣ َٕ ٣ََقبكُٞ َٝ َٕ ثِبَُّْ٘نهِ    *٣ُٞكُٞ

٤واً  ٍِ أَ َٝ ٣َز٤ِٔبً  َٝ ٤ٌِ٘بً  َْ ِٓ  ِٚ َّ َػ٠َِ ُؽجِّ َٕ اُطَّؼَب ٞ ُٔ ٣ُْطِؼ كؼخىٛٔخ ( ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ)َٓٝ حُلٖٔ ٝحُل٤ٖٔ ): هخٍ. 3ـ  7: حُيَٛ (َٝ
٢ٍٟ هللا )كوخٍ ػ٠ِ [ . ٌٍح  ٗ]خ أرخ حُلٖٔ ُٞ ٌٍٗص ػ٠ِ ُٝي٣ي ٣: ، كوخُٞح ٔخ رؼٞ حُٜلخرشٝػخىٛ[ ٍٍٓٞ هللا]ؿيٛٔخ 

ُْٜ ]ٝهخُض ؿخ٣ٍش . ٓؼَ ًُي (  ػٜ٘خ٢ٍٟ هللا)ٝهخُض كخ١ٔش .  هلل إ ثوء ُٝلا١ ٓٔب ثٜٔب ٕٔذ هلل صالصخ أ٣بّ ٌّواً : (ػ٘ٚ
، ؼ٤َْٛ ه٤َِ ٫ٝ ًكؤُزٜٔٔخ هللا حُؼخك٤ش، ٤ُْٝ ػ٘ي.  صخ أ٣بّٗؾٖ ّٖٗٞ صال: ٝهخٍ حُٜز٤خٕ. ٓؼَ ًُي ( ك٠ٚ)ٜخ ٣وخٍ ُ[ ٗٞر٤ش

َٛ رؤر٢٘٤ عيح ٖٓ ٕٞف رـيُٜب ُي : كوخٍ ُٚ. ح٤ُٜٞى ٣وخٍ ُٚ  ٗٔؼٕٞ رٖ كخرخ  ا٠ُ ٍؿَ ٖٓ (٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ)كخٗطِن ػ٠ِ 
ف ١ٝل٘ظٚ خا٠ُ ٛ( ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ)ٗؼْ، كؤػطخٙ، ػْ هخٓض كخ١ٔش : هخٍ ثضالصخ إٔٞاع ٖٓ ّؼ٤و؟  ث٘ذ ٓؾٔل 

حُٔـَد ػْ أط٠ كٟٞغ ٓغ حُ٘ز٢  (٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ)، ٠ِٛٝ ػ٢ِ َٙ، ٌَُ ٝحكي ْٜٓ٘ هٝحهظزِص ٓ٘ٚ هٔٔش أهَحٙ
، كؤػطٞٙ أٗخ ٤ٌٖٔٓ أ١ؼ٢ٗٞٔ ٤ٗجخ   ح٬ُّٔ ػ٤ٌِْ ٣خ أَٛ ر٤ض ٓلٔي : كوخٍ ،حُطؼخّ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ اً أطخْٛ ٤ٌٖٔٓ كٞهق رخُزخد
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سبيل ا كما أعطى أف تعطي ُب  ،ىو األمر العسّب جل إسعاد الناس ورفع ا٢بيف والظلم عنهمأمن 
  .ىو األمر العسّب Xماـ ا٢بسْب اإل

حٌب الطفل الرضيع  بقِ يب أنت وأمي أعطيت كل شيء وٓب تأب ،السالـ عليك يا أبا عبد ا
 .ة٤بتخاذؿ حجتبق  ٓب ،والنساء

قد أعطيتم نتم بذلك تكونوف أف، صرًب على ٙبصيل العلـو وعباداتكمأيها السادة إذا اقت
صفة العابد ال ٲبكن أف ٚبلع على  فّ إبل ، للطواغيت كل ما يريدوف، أف ٰبولونكم إٔب عباد ال علماء

 أفّ  ن ا٤بعصومْبعورد ف ا٤بعُب الذي إىذا و ، يأمر با٤بعروؼ وال ينهى عن منكر العآب الذي ال
 .العآب ٮبو خالص الناس والعابد ٮبو خالص نفسو فّ وذلك أل؛ فضل من سبعْب عابدأالعآب 

فضل من ألف أالراوية لحديثنا يشد بو قلوب شيعتنا ) :Xماـ الصادؽ روي عن اإل
  .(ٔ)(عابد

ُهْم طَائَِفٌة لِ ﴿ :وقاؿ تعأب يِن َولِيُػْنِذرُوا قَػْوَمُهْم ِإَذا فَػَلْوال نَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنػْ َيتَػَفقَُّهوا ِفي الدِّ
فإذا كاف  .أو ينذروا فردًا أو فردين.. موا ال لينا، لينذروا قومهم .(ٕ)﴾رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذرُوفَ 

 بسهموال تلبسوا مال ،ءأو علما ننا طلبة علـو دينيةإٮبكم أيها السادة خالص أنفسكم فال تقولوا 
 موضعاً فهذا ليس ، كما ىو حاؿ الكثّبين اليـو،  تكونوا ذئاباً ترتدي جلود ٞبالف ال. لتخدعوا الناس

رسالة األنبياء  ، ىذا موضع ٞبل ثقلوقضاء الوطر الشهوات نفيسػلت موضعاً وليس ىذا ، الدنيا لطلب
 .فهو خسراف الدنيا واآلخرة وإالّ ، فكونوا على حذر   وا٤بعصومْب
ال ىي تشرب وال ىي  ،مثل علماء السوء مثل صخرة وقعت على فم نهر): Xيسى قاؿ ع

  .(ٖ) (الزرع إلىتترؾ الماء يخلص 

                                                                                                                                                                             
. كؤػطٞٙ حُطؼخّ ،أ١ؼ٢ٗٞٔ: كوخٍ  ،ٝك٢ ح٤ُِِش حُؼخ٤ٗش أطخْٛ ٣ظ٤ْ. ا٫ حُٔخء حُوَحف ح ٤ٗجخ  ، ٌٝٓؼٞح ٣ْٜٞٓ ٤ُِٝظْٜ ُْ ٣ٌٝهٞحُطؼخّ

، كِٔخ إٔ ا٫ حُٔخء حُوَحف ٌٝٓؼٞح ػ٬ػش أ٣خّ ٤ُٝخ٤ُٜخ ُْ ٣ٌٝهٞح ٤ٗجخ  . كؤػطٞٙ ،أ١ؼ٢ٗٞٔ: كوخٍ  ،ٝك٢ ح٤ُِِش حُؼخُؼش أطخْٛ أ٤َٓ
ٝأهزَ ٗلٞ ( ٢ٍْٟٜ٘ هللا ػ)٠٘ٔ حُلٖٔ ٝر٤يٙ ح٤َُٟٔ حُل٤ٖٔ ر٤يٙ ح٤ُ، أهٌ ػ٢ِ ك٢ ح٤ُّٞ حَُحرغ ٝهي ه٠ٞح ٌٍْٗٛ ًخٕ

( ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ)حٗطِن ا٠ُ حر٘ظٚ كخ١ٔش  ، كِٔخ رَْٜٛ حُ٘ز٢ ٔخ ٣َطؼ٘خٕ ًخُلَحم ٖٓ ٗيس حُـٞعٝٛ ٍٍٓٞ هللا 
 ٍآٛخ ٍٍٓٞ هللا ، كِٔخ ظَٜٛخ ٖٓ ٗيس حُـٞع ٝؿخٍص ػ٤٘خٛخكخٗطِوٞح ا٤ُٜخ ٢ٛٝ ك٢ ٓلَحرٜخ ط٠ِٜ ٝهي ُٜن رطٜ٘خ ر

ْْ ): كؤهَأٙ ،Xكٜز٢ ؿزَحث٤َ  !؟أَٛ ث٤ذ ٓؾٔل ٣ٔٞرٕٞ عٞػبً ! ٣ب هللا! ٝاؿٞصبٙ: هخٍ ْٛوِ َُ َٖ اُلَّ ِّٓ  ٌٖ ِٕ ِؽ٤ ب ََ ٗ َْ أَر٠َ َػ٠َِ اْْلِ َٛ
ًُٞهاً  ْن َّٓ ٤ْئبً  َّ  ٌُٖ  6ؽ: ٢ٗٛي حُظ٣َِ٘ ُِلخًْ حُلٌٔخ، ٗٞح673ٙ  ؽ:  ٣٘خر٤غ حُٔٞىس ١ٌُٝ حُوَر٠. ا٠ُ آهَ حٍُٔٞس( ٣َ

 .، ٝؿ٤َٛخ233ٙ 3ؽ: ، طل٤َٔ حرٖ ًؼ٤َ 313ٙ
 .33ٙ  ؽ : حٌُخك٢ - 
 .66  :حُظٞرش  -6
 .332ٙ 6ؽ :ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ٓٞٓٞػش حُؼوخثي 332ٙ :حُؼِْ ٝحُلٌٔش ك٢ حٌُظخد ٝحُٔ٘ش ،612ٙ 3ؽ: ك٤ٞ حُوي٣َ -3
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ُب النجف األشرؼ وكاف تالميذه ينتظروف ( رٞبو ا )عندما كاف السيد ا٣بميِب  ُٜٔٚٔب عاـ 
أف أذّكر السادة ُب بعض التكليف  فّ أشعر بأ نِبإ ) :بدأ السيد بالقوؿ، النفس ُب هتذيب اً منو درس

 نناإ !؟ىل تريدونِب أف أٙبدث عن األخالؽواآلف  :ٍب قاؿ …ا٤بناسبات ٗبا يتعلق ٗبصائب ا٤بسلمْب 
 . (لن نكوف مهذبْب ما ٓب نفكر هبذه األحواؿ ولو كنا مهذبْب لفكرنا باألوضاع

وا٢بمد  ُب القرآف  ،لكم على سّبة األنبياء وا٤برسلْباعرضوا عم: فللعلماء غّب العاملْب أقوؿ
ا أف فأمّ  ،سّبتكم ٨بالفة ٥بم ٛباماً  ، وستجدوف أفّ الذي بْب أيدينا اليـو ما يكفي من قصصهم 

ا   اع الطريق إٔبفال تكونوا قطّ ، ريقنحوا عن ىذا الطػا أف  تتو أمّ ، تسّبوا بسّبة األنبياء وا٤برسلْب
 .Xكما قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب 

وف تغلق نتمألكم الويل ) :لعلماء اليهود غّب العاملْب ا٤بتكربين X سىما قالو عي وأقوؿ لكم
 .(ٔ) (لوف وال تَبكوف الداخلْب يدخلوفتدخ نتمأفال ، ملكوت السماوات ُب وجوه الناس

ما فرطنا ُب جنب  يا حسرتنا على وقبل أف يأٌب يـو تقولوف، كسبتأفيقوا قبل أف تبسل نفس ٗبا  
 .ا

جلس وأٙبدث عن هتذيب أٍب تريدونِب أف ، ا٤بسلمْب تتعرض اليـو لإلبادةـ و جذور اإلسال إفّ 
 !؟النفس

ندموف على أفعالكم الٍب ػوعندىا ست، من غمدهX فاطمة  بناأفيقوا قبل أف ٱبرج سيف 
 .فالعار أؤب من دخوؿ النار ،فيقوا واعَبفوا ٖبطئكم الفاحشأ، لو وضعتكم اليـو ُب ا٣بندؽ ا٤بقابل

الذين يدلك  ،شد على يد العلماء العاملْب اجملاىدين الزاىدين ُب الدنياأ ينإفت وُب ذات الوق
نشر العدالة ُب و ، (ا لو إالّ إال ) :وهنارًا لنشر كلمة والذين يعملوف ليالً  ،ظاىرىم على باطنهم

 .(ٕ) Xقليلوف كما قاؿ اإلماـ الصادؽ م شرذمة هنّ أومع . اجملتمع اإلسالمي
                                                        

 .3 آ٣ش  63ح٫ٛلخف :ٓظ٠ اٗـ٤َ - 
ً  ٣ب أثب ٓؾٔل إ ػ٘لٗب ٝهللا ٍواً ): Xأرٞ ػزي هللا  هخٍ: ػٖ ٓلٔي رٖ ػزي حُوخُن ٝأر٢ ر٤َٜ هخٍ -6 ٖٓ  ٖٓ ٍو هللا، ٝػِٔب

 ،ؿ٤وٗب ٝهللا ٓب ًِق هللا مُي أؽلاً  ،ػِْ هللا، ٝهللا ٓب ٣ؾزِٔٚ ِٓي ٓووة ٝال ٗج٢ ٓوٍَ ٝال ٓئٖٓ آزؾٖ هللا هِجٚ ُإل٣ٔبٕ
ْ هللا، أٓوٗب هللا ثزج٤ِـٚ، كجِـ٘ب ػٖ هللا ػي ٝعَ ٓب ٖٓ ػِ ٖٓ ٍو هللا ٝػِٔبً  ٝإ ػ٘لٗب ٍواً  ،ؿ٤وٗب ٝال اٍزؼجل ثنُي أؽلاً 

، فِوٞا ٖٓ ٤ٛ٘خ فِن ٜٓ٘ب ٓؾٔل ٝال ؽٔبُخ ٣ؾزِٔٞٗٚ ؽز٠ فِن هللا ُنُي أهٞآبً  ٝال أٛالً  أٓوٗب ثزج٤ِـٚ، كِْ ٗغل ُٚ ٓٞٙؼبً 
 ٕ٘غ ٜٓ٘ب ٓؾٔلاً  ٕٝ٘ؼْٜ ثلَٚ هؽٔزٚ اُز٢ ،ٝمه٣زٚ ٖٝٓ ٗٞه فِن هللا ٓ٘ٚ ٓؾٔلاً  ،(ػ٤ِْٜ اَُالّ)ٝآُٚ ٝمه٣زٚ 

ٝثِـْٜ مًوٗب كٔبُذ [ كجِـْٜ مُي ػ٘ب كوجِٞٙ ٝاؽزِٔٞٙ]ٝمه٣زٚ، كجِـ٘ب ػٖ هللا ٓب أٓوٗب ثزج٤ِـٚ، كوجِٞٙ ٝ اؽزِٔٞا مُي 
 إ هللا فِن أهٞآبً : ػْ هخٍهِٞثْٜ ا٠ُ ٓؼوكز٘ب ٝؽل٣ض٘ب، كِٞال أْٜٗ فِوٞا ٖٓ ٛنا ُٔب ًبٗٞا ًنُي، ال ٝهللا ٓب اؽزِٔٞٙ، 

ُ٘به، كؤٓوٗب إٔ ٗجِـْٜ ًٔب ثِـ٘بْٛ ٝأّؤىٝا ٖٓ مُي ٝٗلود هِٞثْٜ ٝهكٝٙ ػ٤ِ٘ب ُْٝ ٣ؾزِٔٞٙ ًٝنثٞا ثٚ ٝهبُٞا ُغْٜ٘ ٝا
ٍبؽو ًناة، كطجغ هللا ػ٠ِ هِٞثْٜ ٝأَٗبْٛ مُي، صْ أِٛن هللا َُبْٜٗ ثجؼ٘ اُؾن، كْٜ ٣٘طوٕٞ ثٚ ٝهِٞثْٜ ٌٓ٘وح، 

كبًزٔٞا  ،ي ٓب ػجل هللا ك٢ أهٙٚ، كؤٓوٗب ثبٌُق ػْٜ٘ ٝاَُزو ٝاٌُزٔبُٕٝٞال مُ ،٤ٌُٕٞ مُي ككؼب ػٖ أ٤ُٝبئٚ ٝأَٛ ٛبػزٚ
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األعلوف  نتمأو  ، فال هتنوا وال تنكلواشاء ا بارؾ عملهم وٯبعل فيو ا٣بّب الكثّب إفا سي فّ أ الّ إ
ؿ أأس. رض مع كثرة عملهم وقلة ذات يدىماجملهولْب ُب األ ،، طوىب للمعروفْب ُب السماءشاء ا إف

فضلو مع كثرة جهلي وقلة علمي وقليل عملي ب، ف ٰبشرين ُب زمرهتمأو ، ا أف ٯبعلِب من خدمهم
 .االبتداء وئطاورٞبتو وع

٩بن ال ٱبشوف  متوساًل با٢بي الذي ال ٲبوت أف أكوف، اإلصالح ما استطعت ىذا وما أردت إالّ 
وىو يتؤب الصا٢بْب وأعوذ  ىو وليي، ليو أنيبإبا عليو توكلت و  وما توفيقي إالّ ، ُب ا لومة الئم

 .آلخرةبا من ا٣بزي ُب الدنيا وا
واستعنت بذي العزة ، رة والجبروتواعتصمت بذي القد، لملك والملكوتتحصنت بذي ا

والحسن والحسين وعلي ومحمد  وبمحمد وعلي وفاطمة ،من كل ما أخاؼ وأحذر، والالىوت
 .والحمد هلل وحده، وجعفر وموسى وعلي و محمد و علي والحسن ومحمد 

قَػْوـَ ِفْرَعْوَف َأال  *ِف اْئِت اْلَقْوـَ الظَّاِلِميَن َوِإْذ نَاَدى رَبَُّك ُموَسى أَ ﴿ بسم ا الرٞبن الرحيم
َوَيِضيُق َصْدِري َوال يَػْنطَِلُق ِلَساِني فََأْرِسْل ِإَلى َىارُوَف  *قَاَؿ َربِّ ِإنِّي َأَخاُؼ َأْف ُيَكذِّبُوِف  *يَػتػَُّقوَف 

  .(ٔ)﴾ُعوفَ ماْذَىَبا بِآياتَِنا ِإنَّا َمَعُكْم ُمْستَ قَاَؿ َكالَّ فَ  *َوَلُهْم َعَليَّ َذْنٌب فََأَخاُؼ َأْف يَػْقتُػُلوِف  *
 

* * * 
                                      

                                  

                                                                                                                                                                             
اُِْٜ إ ٛئالء : ػْ ٍكغ ٣يٙ ٝر٠ٌ ٝهخٍ: هخٍ  ٝاٍزوٝا ػٖٔ أٓو هللا ثبَُزو ٝاٌُزٔبٕ ػ٘ٚ، ،ػٖٔ أٓو هللا ثبٌُق ػ٘ٚ

ثْٜ، كبٗي إ أكغؼز٘ب ثْٜ ُْ رؼجل  ُي كزلغؼ٘ب ٝال رَِٜ ػ٤ِْٜ ػلٝاً  ،ُْومٓخ ه٤ِِٕٞ كبعؼَ ٓؾ٤بٗب ٓؾ٤بْٛ ٝٓٔبر٘ب ٓٔبرْٜ
 .316ٙ  ؽ :حٌُخك٢( ك٢ أهٙي ٠ِٕٝ هللا ػ٠ِ ٓؾٔل ٝآُٚ ٍِْٝ ر٤َِٔب أثلاً 
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 إبليص يتوعد
يْػُتُو َونَػفَ  * ِإْذ قَاَؿ رَبَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشرًا ِمْن ِطينٍ ﴿ :قاؿ تعأب ْخُت ِفيِو ِمْن فَِإَذا َسوَّ

ِإالَّ ِإْبِليَس اْسَتْكبَػَر وََكاَف ِمَن  * َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْجَمُعوفَ  * رُوِحي فَػَقُعوا َلُو َساِجِدينَ 
ـْ ُكْنَت مِ  * اْلَكاِفرِينَ   * َن اْلَعالِينَ قَاَؿ يَا ِإْبِليُس َما َمنَػَعَك َأْف َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ َأْسَتْكبػَْرَت َأ

ٌر ِمْنُو َخَلْقَتِني ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُو ِمْن ِطيٍن  َها فَِإنََّك رَِجيمٌ  *قَاَؿ َأنَا َخيػْ َوِإفَّ َعَلْيَك  * قَاَؿ فَاْخُرْج ِمنػْ
يِن  َعُثوفَ  *َلْعَنِتي ِإَلى يَػْوـِ الدِّ ِإَلى يَػْوـِ  * ِمَن اْلُمْنَظرِينَ قَاَؿ فَِإنََّك  * قَاَؿ َربِّ فَأَْنِظْرِني ِإَلى يَػْوـِ يُػبػْ

ُهُم اْلُمْخَلِصينَ  * قَاَؿ فَِبِعزَِّتَك أَلُْغِويَػنػَُّهْم َأْجَمِعينَ  * اْلَوْقِت اْلَمْعُلوـِ  قَاَؿ فَاْلَحقُّ  * ِإالَّ ِعَباَدَؾ ِمنػْ
ُهْم َأجْ  *َواْلَحقَّ َأُقوُؿ    .(ٔ)﴾َمِعينَ أَلَْمأَلَفَّ َجَهنََّم ِمْنَك َوِممَّْن تَِبَعَك ِمنػْ

 اعَبافًا عملياً السجود فكاف ىذا ، لو وأمر ا٤بالئكة بالسجود Xخلق ا سبحانو وتعأب آدـ 
وٓب ، هنا وعا٤بهاأقدمتو ىذه الكيانات القدسية ٗبا يناسب ش،  على ا٤بالئكة  Xدـ بأفضلية آ

للحقيقة امدية بل كاف من خاللو ، ا كاف لروحو وحقيقتوإ٭بّ ، Xيكن ىذا السجود ١بسد آدـ 
فلم يأمرىم سبحانو ، اللو توجو إٔب ا٢بي الذي ال ٲبوتومن خ، ٢بجاب األقربواإلنساف الكامل وا

، روي وينفخ فيو من روحو سبحانو Xبعد أف يفيض الصورة ا٤بثالية على مادة آدـ  بالسجود إالّ 
أو  Xف آدـ إأي  ،(ٕ) (ف اهلل خلق آدـ على صورتوإ) :ما معناه  ُب ا٢بديث عن النيب 

ف ٓب يصل آدـ إأو قل ا٤بخلوؽ و  ،ما ٲبكن للممكن اإلنساف قابل لتحصيل الكماالت اإل٥بية بأقصى
، والتفت إبليس ى ٧بمد فقد وصل من ذريتو ا٤بصطفى ا٤بصفّ  ،إٔب القاب قوسْب أو أدىن 

، فنظر إٔب د إٔب األرضخلأد وٓب يسجد مع ا٤بالئكة و لكنو ٛبرّ ، إٔب شيء من ىذه ا٢بقيقة (عنو ال)
الطاقة  فاستنبط أفّ ، طاقة أو النار الٍب ُخلق ىو منهاالٍب خلق منها جسمو وقاسها بال Xمادة آدـ 

مع علمو  فسقط إبليس ُب ا٥باوية. وقربو من ا Xوتغافل عن حقيقة آدـ ، شرؼ من ا٤بادةأ
لب ، وكاف يطلنفسو ٨بلصاً  اف عابداً ل ك، ب٨بلصا  و ٓب يكن عابداً نّ أل ؛الواسع وعبادتو الطويلة

 .العلو واالرتفاع بعبادتو فحسب
وصاعقة سقطت على أـ ، لو طامة كربى بالنسبة X آلدـومن ىنا كاف االمتحاف بالسجود 

ة ُب ا٤بدّ  بعد كل ىذهأ: لعقلك لوجدتو ُب ذلك الوقت يقوؿ فلو مثلتو، Xوحسد آدـ ، رأسو
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. فيعلو ويرتفع لتمسي ا٤بالئكة دوف درجتو ؟نطقووعند   حاؿ خلقومِب خّباً  ٱبلق ا عبداً ، العبادة
البحث عن عذر المتناعو عن ويدفعو إٔب ، اب ٲبنعو من النظر إٔب حقيقة آدـفكاف ىذا ا٢بج

  .وٯبادؿ بو ربو، يقنع بو نفسو السجود
هبا واستيقنتها  و من الذين جحدوانّ أل ؛بالطرد واللعن ا سبحانو وتعأب عليو إالّ  وٓب يكن ردّ 

اُر اْْلخِ ﴿: قاؿ تعأب، (ٔ) وعلواً  أنفسهم ظلماً  يُرِيُدوَف ُعُلّواً ِفي اأْلَْرِض  َرُة َنْجَعُلَها لِلَِّذيَن التِْلَك الدَّ
  .(ٕ)﴾َوال َفَساداً َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقينَ 

 وطاغياً ، متكرباً  بل كاف عا٤باً  ،ؤدبؤنب ويُ وال عاصياً يُ ، عّلميُ  جاىالً ( لعنو ا )فلم يكن إبليس 
ن رٞبة وجعلو السبب ُب طرده م، فسو على بغض ٥بذا ا٤بخلوؽ ا١بديدوانطوت ن، ال يرتدع متعالياً 

لهم عن الصراط ضلي، ر واإلمهاؿ إٔب يـو البعث للحسابنظاو٥بذا طلب اإل ؛ا واٚبذه وذريتو أعداء
ؼ بِب آدـ عن صراط قت ا٤بعلـو فتوعد اللعْب أف ٰبر ولكن ا سبحانو أمهلو إٔب يـو الو ، ا٤بستقيم

نػَُّهْم ِمْن بَػْيِن َأْيِديِهْم  * قَاَؿ فَِبَما َأْغَويْػَتِني أَلَقْػُعَدفَّ َلُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيمَ ﴿: ا ا٤بستقيم ُثمَّ َْلتِيػَ
  .(ٖ)﴾َأْكثَػَرُىْم َشاِكرِينَ  َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأْيَمانِِهْم َوَعْن َشَمائِِلِهْم َوال َتِجدُ 

حيث ورد ُب ا٢بديث عن اسحق بن عمار ، Xعلـو ىو يـو قياـ اإلماـ ا٤بهدي ويـو الوقت ا٤ب
: فقاؿ ،ذكره ُب كتابو نظار ا تعأب إبليس وقتا معلوماً إعن  - Xأي اإلماـ  -سألتو : قاؿ
الوقت المعلـو يـو قياـ ): X، قاؿ (ٗ)﴾ْقِت اْلَمْعُلوـِ ِإَلى يَػْوـِ اْلوَ  * قَاَؿ فَِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِينَ ﴿

ركبتيو فيقوؿ وياله وجاء إبليس حتى يجثو على ، ذا بعثو اهلل كاف في مسجد الكوفةفإ، القائم
 .(٘) (جلوأفذلك يـو الوقت المعلـو منتهى  ،فيأخذ بناصيتو فيضرب عنقو، من ىذا اليـو

أي ُب زمن قياـ اإلماـ ، غالؿ ُب القيامة الصغرىيد ُب األالشيطاف يق وُب اإل٪بيل أفّ 
، السماء ٰبمل بيده مفتاح ا٥باوية الكًا نازاًل منٍب رأيت مَ  …): ، جاء ُب رؤيا يوحناXا٤بهدي

ورماه ُب ، إبليس أو الشيطاف وقيده أللف سنةالقدٲبة أي  تلك ا٢بيةَ  فامسك التنْبُ ، وسلسلة عظيمة
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بد من إطالقو بعد ذلك وال، ضلل األمم بعد حٌب تتم األلف سنةفال ي .عليو وختمها قفلهاأو ، ا٥باوية
  .(ٔ) (لوقت قليل

عند ذكر  Xوجدت ُب صحف إدريس النيب  ينإ: قاؿ( رٞبو ا)وعن السيد ابن طاووس 
ولكنك من المنظرين ، ال :قاؿ ،قاؿ رب فأنظرني إلى يـو يبعثوف) :لو سؤاؿ إبليس وجواب ا

ر األرض ذلك اليـو من الكفر طهّ أو يـو قضيت وحتمت أف نّ إف ،معلـوإلى يـو الوقت ال
وحشوتها بالورع ، عباداً لي امتحنت قلوبهم لأليمافلذلك الوقت  وانتخبتُ . والشرؾ والمعاصي
والتقى والزىد في ، والحلم والصبر والوقار، والتقوى والخشوع والصدؽ، واإلخالص واليقين

 وأمكن، وأستخلفهم في األرض ،جعلهم دعاة الشمس والقمرأو ، والرغبة فيما عندي، دنياال
 توفؤ ، يقيموف الصالة لوقتها ويلهم  دينهم الذي ارتضيتو لهم ثم يعبدونني ال يشركوف بي شيئاً 

لقي في ذلك الزماف األمانة على أو  ،ن المنكرعويأمروف بالمعروؼ وينهوف ، الزكاة لحينها
ثم تكوف الهواـ والمواشي بين الناس  ،شيء من شيء وال يخاؼ شيئاً  ءشيفال يضر ، ألرضا

 ،ذىب سم كل ما  يلدغأو  ،نزع حمة كل ذي حمة من الهواـ وغيرىاأو  ،فال يؤذي بعضهم بعضاً 
. وتخرج كل ثمارىا وأنواع طيبها، واألرض وتزىر األرض بحسن نباتها نزؿ بركات من السماءأو 
وال يعلو بعضهم ، ف بالسوية فيستغني الفقيرويقتسمو لقي الرأفة والرحمة بينهم فيتواسوف أو 

 .يدينوف بالحق وبو يعدلوف ويحكموفو ، بير الصغير ويوّقر الصغير الكبيرويرحم الك، بعضاً 
 وجعلتهم، ورسوالً  فجعلتو لهم نبياً ، مرتضى وأميناً ، مصطفى اخترت لهم نبياً ، أوليائي أولئك
ذلك وقت حجبتو في ، المرتضى وأميني، فىتلك أمة اخترتها لنبّي المصط. وأنصارلو أولياء 
 نك منإفاذىب ف، أجمعين وجنودؾَ  ورجلكَ  وخيلكَ  أبيدؾ يومئذٍ . نو واقعأوالبد  علم غيبي

 . (ٕ) (المنظرين إلى يـو الوقت المعلـو
فيها لعربة  فإو . ا٢باميةوأرداه تكربه ُب ، الذي سقط ُب ا٥باوية ىذه ىي قصة إبليس العآب العابد

 !، وأين ىم ا٤بعتربوف وا٤بتذكروف؟كروذكرى ٤بد  ٤بعترب 
ا أحبط عملو الطويل ، إذبروا بما كاف من فعل اهلل بإبليسفاعت): Xاؿ أمّب ا٤بؤمنْب ق

، عن  خرةاْل سنيأـ  الدنيا سني، وكاف قد عبد اهلل ستة آالؼ سنة ال يدرى أمن وجهده الجهيد
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، ما كاف اهلل سبحانو  بمثل معصية  كالإبليس يسلم على اهلل فمن ذا بعد. كبر ساعة واحدة
. لواحد األرضليدخل الجنة بشرًا بأمر أخرج بو منها ملكًا إّف حكمو في أىل السماء وأىل 

 .، في إباحة حمى حرمو على العالمينبين اهلل وبين أحد من خلقو ىوادةوما 
. يكم بخيلو ورجلو، وأف يستفزكم بندائو، وأف يجلب علعباد اهلل أف يعديكم بدائوفاحذروا 

. فلعمري لقد فوؽ لكم سهم الوعيد، وأغرؽ لكم بالنزع الشديد، ورماكم من مكاف قريب
واستعيذوا باهلل ...  ،(ٔ)﴾َربِّ ِبَما َأْغَويْػَتِني ألُزَيػَِّننَّ َلُهْم ِفي اأَلْرِض َوأُلْغِويَػنػَُّهْم َأْجَمِعينَ ﴿ :وقاؿ

 .الدىركما تستعيذونو من طوارؽ ،  من لواقح الكبر
 وكانوا أقواماً  …من عباده لرخص فيو لخاصة أنبيائو وأوليائو  ألحدفلو رخص اهلل في الكبر 

، وامتحنهم بالمخاوؼ ،، وابتالىم بالمجهدةالمخمصةختبرىم اهلل باوقد . مستضعفين
على فرعوف  Xولقد دخل موسى بن عمراف ومعو أخوه ىاروف  …ومخضهم بالمكاره 

أال ): ودواـ عزه فقاؿ، فشرطا لو إف أسلم بقاء ملكو، يالعصوبأيديهما وعليهما مدارع الصوؼ 
، ىما بما تروف من حاؿ الفقر والذؿوبقاء الملك و  يشرطاف لي دواـ العز، تعجبوف من ىذين

اهلل  … للصوؼ ولبسو ، واحتقاراً للذىب وجمعو إعظاماً  ،(من ذىب فهال ألقي عليهما أساورة
ها مصيدة إبليس العظمى، فإنّ ، وخامة الظلم، وسوء عاقبة الكبروآجل  ،اهلل في عاجل البغي

وال تشوي  ،فما تكدي أبداً . التي تساور قلوب الرجاؿ مساورة السمـو القاتلة ومكيدتو الكبرى
لم يلعن القرف الماضي بين اهلل سبحانو  فّ إف …في طمره  ، وال مقالً لعلمو ، ال عالماً أحداً 

، فلعن اهلل السفهاء لركوب المعاصي، بالمعروؼ والنهي عن المنكراألمر لتركهم  إالّ ، أيديكم
 …أمتم أحكامو ، و قطعتم قيد اإلسالـ وعطلتم حدوده أال وقد …والحلماء لترؾ التناىي 

. سيماىم سيما الصديقين وكالمهم كالـ األبرار. هلل لومة الئمني لمن قـو ال تأخذىم في اإو 
يحيوف سنن اهلل وسنن رسولو ال يستكبروف  ،فآوف بحبل القر متمسك ،ار الليل ومنار النهارمّ عُ 

 .(ٕ) (بهم في الجناف وأجسادىم في العملوال يعلوف وال يغلوف وال يفسدوف قلو 
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 الصراط املشتكيه
يمَ ﴿ :قاؿ تعأب َنا ِإلَْيَك رُوحاً ِمْن َأْمرِنَا َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوال اأْلِ اُف َوَلِكْن وََكَذِلَك َأْوَحيػْ

ِصَراِط اللَِّو الَِّذي  * َجَعْلَناُه نُورًا نَػْهِدي ِبِو َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدنَا َوِإنََّك لَتػَْهِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 
 .(ٔ)﴾َلُو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َأال ِإَلى اللَِّو َتِصيُر اأْلُُمورُ 

ق ا٤بوصل إٔب ا٢بي أو ىو الطري، اده سلوكوذي يريد ا سبحانو من عبىو ا٢بق أو الطريق ال
الصادرة منو سبحانو  تقادات واألحكاـ الشرعية الصحيحة، وبعبارة أخرى ىو االعالقيـو سبحانو

، وال بد للعاقل من البحث عن ا٢بق ليدفع والواصلة لعبادة بواسطة أنبيائو ورسلو و أوصيائهم 
ا٢بياة ا٤بادية  هبذه فالرضا، ا٤بستقيمصراطو  سالكاً ، يتخذ إٔب ربو ا٤بآبفسو العذاب ولعن ن

َيْستَػْعِجُلوَنَك ﴿: قاؿ تعأب ،بل ىو جهنم، بل ىو شبو العدـ، شد من ا٤بماتأواالستغراؽ فيها 
٢بياة ليو ىو اإو  وكما أف معرفة ا٢بق والسّب بو وعلي،  (ٕ)﴾بِاْلَعَذاِب َوِإفَّ َجَهنََّم َلُمِحيَطٌة بِاْلَكاِفرِينَ 

وىذه غاية فوؽ ، ل والعودة إٔب ا٢بي الذي ال ٲبوتُب  هنايتو الوصوؿ إٔب عآب العق فّ أل ؛ا٢بقيقية
َوَعَد اللَُّو اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ﴿: ا١بنة، قاؿ تعأب

ُر َذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ َوَمَساِكَن طَيِّ    .(ٖ)﴾َبًة ِفي َجنَّاِت َعْدٍف َوِرْضَواٌف ِمَن اللَِّو َأْكبػَ
، فالعاقل (ٗ)﴾َفال تَػْعَلُم نَػْفٌس َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن قُػرَِّة َأْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ ﴿ :قاؿ تعأب

فهو يتقلب ُب ا١بناف بفضل  وإالّ ، ف وصل فربٞبة اإف، ضيع حظو من السّب على ىذا الطريقال ي
    .(٘) (لقبِ أ): ا وبربكة إجابة دعاء ا٢بي الذي ال ٲبوت

ُىَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن تُػَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثمَّ ُيْخرُِجُكْم ِطْفاًل ُثمَّ ﴿ :قاؿ تعأب
ُلُغوا َأُشدَّكُ  ُلُغوا َأَجاًل ُمَسّمًى َوَلَعلَُّكْم لَِتبػْ ْم ُثمَّ لَِتُكونُوا ُشُيوخًا َوِمْنُكْم َمْن يُػتَػَوفَّى ِمْن قَػْبُل َولَِتبػْ

بل ، ا خلقكم رجاء أف تصلوا إٔب عآب العقل كما وصل األنبياء واألئمة  فّ إأي ، (ٙ)﴾تَػْعِقُلوفَ 
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ألقاب وىي درجة ا٤بس بعآب الالىوت أو درجة ، ا٤بطلوب الوصوؿ إٔب أعلى درجة ُب ىذا العآب فّ إ
ومع (. وعلي نفسو  ٧بمد)الوجود  ألجلوِ  لقَ وصاحب ىذا ا٤بقاـ امود من خُ  .قوسْب أو أدىن

ىذه  ألعل ا يرزقِب دعاء من يقر  س من التوضيح قليالً أولكن ال ب، أين اخَبت االختصار واإلشارة
 . الكلمات

آب األوؿ الروحاين وىو الع ،و العقلىا٤بخلوؽ األوؿ  ٤بؤمنْب وا٤بؤمنات إفّ اعلموا أيها األحبة من ا
عالىا وأىلو على درجات أ. قة بعضها ُب بعض وال تناُب بينها، ا٤بوجودات فيو مستغر وىو عآب كلي

 .Xوىي درجو خاصة ٗبحمد وعلي ، ا٤بس بعآب الالىوت سبحانو
: قاؿ تعأب ،نفسو Xوعلي  (ٔ)﴾قَػْوَسْيِن َأْو َأْدَنىَفَكاَف قَاَب *َدنَا فَػَتَدلَّى﴿ فمحمد 

، فهما ودوهنما درجات، (ٖ) وعلي ٩بسوس بذات ا كما ورد عنو ، (ٕ)﴾َوَأنْػُفَسَنا َوَأنْػُفَسُكم﴿
، ومن دوهنما يعلم منهما بقدر درجتو وال يعرفهما ٧بيطاف ويعلماف بكل من دوهنما (عليهما السالـ)

 كما ال يعرؼ ا سبحانو أحد غّبٮبا بتماـ معرفتو ا٤بمكنة،  غّب خالقهماأحد بتماـ معرفتهما 
 .لإلنساف

وما عرفني ، أنا وأنت يا علي ما  عرؼ اهلل إالّ ): ما معناه ورد عن صاحب ا٤بقاـ امود 
 .(ٗ) (اهلل وأنا وما عرفك إالّ ، اهلل وأنت إالّ 

آب األنفس شبيو ٗبا يراه ، وىو عثإب صوريوىو عآب م ،كوتفهو عآب ا٤بل ا العآب الثاينأمّ 
ولك أف تقوؿ ا٤بثإب أو ، ٤بادي فالتفت إٔب وجوده ا٤بلكوٌبغفل عن وجوده ا وذلك أف النائم. النائم

 .النفسي
 وىو عآب شبيو بالعدـ ليس لو حظ من الوجود إال قابليتو ،فهو العآب ا٤بادي ا العآب الثالثأمّ 

وىو أوؿ درجات ، ت الصورة على ا٤بادة تكّوف ا١بسمفإذا أفيض .زؿػلتنوىو آخر درجات ا، للوجود
، ية إٔب ٝباد ونبات وحيواف وإنسافف األجساـ تنقسم ٕبسب درجاهتا الوجودإٍب ، الصعود أو العودة

، ا٢بي الذي ال ٲبوت فيسبح ُب عآب العقل والقرب من، و سبحانوئما يرتقي ويعود إٔب مبدإواإلنساف 
ا٤بادة الٍب ال تكاد تدرؾ أو ٰبصل العلم هبا إال عند  فال يرى إالّ ، بنفسو ويدبر عن ربوما يزري إو 
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وُخلق ، فأدبرلق ليقبل خُ  ألنو ؛ىكذا يصبح كاألنعاـ بل أضل سبيالً و ، الصورة ا٤بثالية عليها إفاضة
 .وُخلق  ليحيا فأىب إال ا٤بوت، ليعقل فأىب إال ا١بهل
لروحانيين عن يمين  عز وجل خلق العقل وىو أوؿ خلق من ااهللإّف ): Xقاؿ أبو عبد ا 

قًا فقاؿ اهلل تبارؾ وتعالى خلقتك خل. قبلأقبل فألو  فقاؿ أدبر فأدبر ثم قاؿ، العرش من نوره
لو  فقاؿ ،الجهل من البحر األجاج ظلمانياً  ثم خلق :، قاؿعظيمًا وكرمتك على جميع خلقي

  .(ٔ) (…لو استكبرت فلعنو  فقاؿ، ليقب قبل فلمألو  ثم قاؿ، أدبر فأدبر
كما ُب اآلية وأنفسنا  ألنو نفسو ؛Xووصيو علي  فهو ٧بمد  أما العقل كل العقل

وأرداه ُب  وىو الذي أضل إبليس، وىو مبدأ التكرب  ، فهو الثاين ا ا١بهل كل ا١بهلوأمّ  .(ٕ)وأنفسكم 
أو بالنكرة الٍب ، أي بالذي أغويتِب بو، (ٖ)﴾ِنيَربِّ ِبَما َأْغَويْػتَ ﴿ :(لعنو ا) قاؿ إبليس. ا٥باوية

غّب ) ػالٍب تستعمل ل (ما) و، ألنو ظلماين ال ىوية لو؛ وىو ُب اآلية النكرة ا٤بوصوفة .تسببت بإغوائي
 .ألنو ال عقل لو؛ (العاقل

لقاب اوصل إٔب حٌب ، قى بالعبادة والكماالت األخالقيةمن ارت Xوىكذا فمن بِب آدـ 
 أف،كما د وىو اإلنساف الكامل أي ٧بم، م الروحانيْب وا٤بالئكة ا٤بقربْبفهو معل، ىنقوسْب أو أد

ف ، إخلق اإلنساف ذا نفس ناطقة): ، قاؿ أمّب ا٤بؤمنْبيكونوا يعلموف علم ا٤بالئكة ما ٓب Xآدـ 
وإذا اعتدؿ مزاجها وفارقت األضداد ، فقد شابهت جواىر أوائل عللها زكاىا بالعلم والعمل

  .(ٗ) (ارؾ السبع الشدادفقد ش
إذا ، فهو يسبح ُب ٕبر أجاج ظلمات بعضها فوؽ بعض، بِب آدـ من أردى نفسو ُب ا٥باويةومن 

 واضطرابًا ال استقرار، عقل معو وجهاًل ال، نور فيو حٌب أمسى ظلمانيًا ال، اخرج يده ٓب يكد يراىا
 فّ أع ُب رٞبة ا ويائس من روح ا مع فال يطم. زؿ عليوػتن ةوال سكين، وخوفًا ال طمأنينة فيو، لو

َوِإْذ زَيََّن ﴿ :قاؿ تعأب ،إذا قامت القيامة يطمع ُب رٞبة ا كما ورد ُب ا٢بديث، (لعنو ا)إبليس 
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 ٌَ ُْ َْ كََْ٘غؼََ َُّْؼَ٘خَ هللّاِ َػ٠َِ ا َّْ َٗجْزَِٜ ْْ صُ ٌُ ََ َ٘ب ٝأَٗلُ ََ أَٗلُ َٝ  ْْ ًُ بء ََ ِٗ َٝ َٖ ٛٞ ػ٢ِ رٖ  ، ٝٗلْ ٍٍٓٞ هللا  2: ﴾ آٍ ػَٔحٕ بِمث٤ِ
، كَحؿغ ٓزذ ٍِٗٝ ٌٛٙ (ػ٤ِٜخ ح٬ُّٔ)، ٝحُ٘ٔخء ٢ٛ كخ١ٔش (ػ٤ِٜٔخ ح٬ُّٔ)، ٝح٧ر٘خء ٛٔخ حُلٖٔ ٝحُل٤ٖٔ Xأر٢ ١خُذ
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َراَءِت اْلِفَئَتاِف َلُهُم الشَّْيطَاُف َأْعَماَلُهْم َوقَاَؿ ال َغاِلَب َلُكُم اْليَػْوـَ ِمَن النَّاِس َوِإنِّي َجاٌر َلُكْم فَػَلمَّا تػَ 
ْيِو َوقَاَؿ ِإنِّي بَِريٌء ِمْنُكْم ِإنِّي َأَرى َما ال تَػَرْوَف ِإنِّي َأَخاُؼ اللََّو َواللَُّو َشِديدُ   َنَكَص َعَلى َعِقبػَ

  .(ٔ)﴾اْلِعَقابِ 
فشياطْب ا١بن من . بأنفسهم ا٣ببيثة ا٤بستكربة ء يوحوف لشياطْب ا١بن زخرؼ القوؿوىؤال

ْنِس َواْلِجنِّ يُوِحي بَػْعُضُهْم ِإَلى بَػْعٍض ﴿ :قاؿ تعأب، ومنهم تتعلم س تأخذشياطْب األن َشَياِطيَن اأْلِ
  .(ٕ)﴾زُْخُرَؼ اْلَقْوِؿ ُغُروراً َوَلْو َشاَء رَبَُّك َما فَػَعُلوُه َفَذْرُىْم َوَما يَػْفتػَُروفَ 

  : وقاؿ ا٢بروري
 األمر حٌب صار إبليس من جندي يب        وكنت فٌب من جند إبليس فارتقى         

 .(ٖ) ديبع طرائق فسق ليس ٰبسنها          ده حسن  بعأفلو مات قبلي كنت 
فالذي عند الكفرة أليس بعقل فهم ٱبَبعوف بو الطائرة وأجهزة  ،ولسائل أف يسأؿ...  وبقي شيء

تلك ): Xفقاؿ عن الذي كاف  عند معاوية  Xسئل أبو عبد ا : وا١بواب! االتصاؿ ا٤بتطورة ؟
لو نصيب ُب عآب  فكل إنساف. (ٗ) (وىي شبيهة بالعقل وليست بالعقل، النكراء تلك الشيطنة

ؾ أو الناطقة وىذا الظل ىو قوة اإلدرا ،ونصيبو نفسو وىي صورة مثالية وظل للعقل، ا٤بلكوت
راؽ العقل على فإش، ولكن مرآة اإلنساف أصفى وا٢بيواف الصامت يشاركنا فيها. ا٤بغروسة ُب ا١بناف

لبعض ا٢بيوانات  ونّ أومن تتبع عآب ا٢بيواف سيعلم . كربأفحظو من ىذا الظل ، وأوضحنفسو أهبى 
س تنصب وكمثاؿ القناد .كما ورد عن بعض علماء األحياء  ،القدرة على اخَباع بعض اآلالت

الظل لّبى ا٢بقيقة ُب ىذا إال أف ينظر  فليس لإلنساف فضل على ا٢بيواف، السدود لَبفع منسوب ا٤باء
  فاف اكتفى هبذا الظل فهو وإالّ ، العبادة والشكر واألخالؽ ا٢بميدةب لتكامللويسّب ٫بوىا ، والعقل

وا٢بمد  .(٘) ل سبيالً ضف أزرى بنفسو باألخالؽ الذميمة فهو أإو ، أي كا٢بيواف الصامت، كاألنعاـ
ؤمنْب وا٤بؤمنات ُب رٞبتك أنت وٕب ُب الدنيا ريب أدخلِب وا٤ب، قليالً  وما أوتينا من العلم إالّ ،  وحده

 .واآلخرة فنعم ا٤بؤب ونعم النصّب
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 العكائد واألحكاو
  :وتشمل

  :العكائد الصحيحة
والعدؿ والقضاء والقدر ، هم ئو ورسلو وأوصياوالتصديق بأنبيائ، وتوحيده ٲباف بوجود خالقاإل

خرب بو األنبياء أوا٤بالئكة والغيب وكل ما ،  وعصمة خلفاء ا ُب أرضو، الناروالبداء وا١بنة و 
ِإْف ُكْنُتْم ﴿ :تعأب قاؿ ،ومالنا إاّل التمسك بأذيا٥بم واالقتداء بآثارىم،  وأوصياؤىموا٤برسلوف 

  .(ٔ)﴾فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَّو اللَّوَ ُتِحبُّوَف 
وعند بدء النسل من ، كيف كافمن بدء النسل من آدـ   Xُسئل أبو عبد ا  :قاؿ ،وعن زرارة

ف ىذا أو  ،بناتو ببنيو ف يزوجأا عز وجل أوحى إٔب آدـ  إف: ف أناسًا عندنا يقولوفإف، آدـذرية 
 .واألخوات األخوةمن  أصلوا٣بلق كلو 

اهلل عز  فّ أب ...من قاؿ ىذا  :يقوؿ ،كبيراً   تعالى اهلل عن ذلك علواً ): Xفقاؿ أبو عبد ا 
نات والمسلمين والمسلمات ه ورسلو والمؤمنين والمؤمءه وأنبياءلقو وأحباوجل خلق صفوة خ

م على الحالؿ خذ ميثاقهأوقد  !!!لو من القدرة ما يخلقهم من حالؿ ولم يكن !!! من حراـ
 فلما نزا عليها ونزؿ، نت أف بعض البهائم ُنكرت لو أختو، فواهلل لقد تبيالطهر الطاىر الطيب

 .عليو بأسنانو حتى قطعو فخر ميتاً  خرج عزمولو ثم قبضأم أنها أختو فلما عل، ُكشف لو عنها
ف جياًل من أغير  ،ف اإلنساف في أنسيتو وفضلو وعلمووآخر ُنكرت لو أمو ففعل ىذا بعينو فكي

من حيث لم يأمروا  خذواأو ، همئرغبوا عن علم أىل بيوتات أنبيا -الذي تروف  -ىذا الخلق 
كيف كانت األشياء الماضية من بدء ،  الؿ والجهل بالعلمضمن ال فصاروا إلى ما تروف، بأخذه

 .وما ىو كائن أبداً ، ق اهلل ما خلقف خلأ
 ،ويح ىؤالء أين ىم عما لم يختلف فيو فقهاء أىل الحجاز وال فقهاء أىل العراؽ :ٍب قاؿ

ل خلق ـ القيامة قبف اهلل عز وجل أمر القلم فجرى على اللوح المحفوظ بما ىو كائن إلى يو أ
 األخوةف ُكتب اهلل كلها فيما جرى فيو القلم في كلها تحريم األخوات على أو ، آدـ بألفي عاـ

توراة واإلنجيل ال: األربعة المشهورة في ىذا العالم وىذا نحن قد نرى ىذه الكتب. مع ما حـر
والزبور ، ىمنها التوراة على موس  أنزلها اهلل عن اللوح المحفوظ على رسلو، والزبور والفرقاف
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فيها تحليل وليس  ، وعلى النبيين مدف على محآوالقر ، واإلنجيل على عيسى، على داود
فما لهم  ،حجج المجوسة ػوؿ ىذا وشبهو إال تقويػأقوؿ ما أراد من يق. شيء من ذلك حقاً 

 .(ٔ) (… اتلهم اهللػق
حيث جعلوا  فا٢بمد  الذي فضحهم وأخزاىم ٔبهلهم وعنادىم للصادقْب من آؿ ٧بمد 

ماـ الصادقْب من آؿ أى ، حاشاىم عن ذلك فسود ا وجو كل من تصدّ أوالد زنا األنبياء 
يدعو إٔب  نفسو إماماً  ونصب ،ومتشاهبوالكتاب وٗبحكم  و يعلم بسنة الرسوؿنّ أوادعى ، ٧بمد 

 يبق عذر اليـو ومن  تبعهم ُب أمور الدنيا وٓب كما فعل األمويوف والعباسيوف  ،النار ُب أمور الدين
  !طارت زة ولوػأف يقولوا عن الّ إو  ،التكربالعناد و  تباعهم إالّ أل

وىي الٍب آمن هبا النيب ، ورة البقرةػا ىي ما جاءت ُب آخر سٲباف هبإلٯبب اوعمدة العقائد الٍب 
  :وىي ،

أو أي مرسل من  وصياءسواء كانوا أنبياء أو أ ،األٲباف با وبا٤بالئكة وبالكتب السماوية وبالرسل
 .Xللقيادة الدنيوية فقط كطالوت حٌب ولو كاف مرسل ، ا سبحانو

ف يؤمن أو  ،ف يؤمن بنبوة ٧بمد أو  ،فعلى كل مسلم أف يؤمن با الواحد األحد الفرد الصمد
ألهنا كانت ؛ ف نسختإو  ف ٰبَبمهاأو  ،شرائعهمهم و ئوأوصيابا٤بالئكة والكتب واألنبياء السابقْب 

االثِب  وعلى ا٤بسلم أف يؤمن بأوصياء النيب ٧بمد .ضا ُب يـو من األياـ على ىذه األر شريعة 
ف الوصي أكما على ا٤بسلم أف يؤمن  ،صح من األخبار عنهم  ف يقبل كل ماأ، و عشر 

 وىو حي يرزؽ إٔب اليـو ،Xماـ  ٧بمد بن ا٢بسن ا٤بهدي ىو اإل الثاين عشر من أوصياء ٧بمد 
وتقدٲبو على النفس وا٤باؿ  ،والنصح لو وعلى ا٤بسلم مواالتو،  هيف كما قاـ جدّ وسيقـو بالس

ة ومعاداة عدوه من أئم، Xوالتهيئة لدولتو ، الء كلمتو وإظهار أمره ومظلوميتووالعمل إلع، والولد
إبليس وأعواهنم وجنودىم الكافرين ا٣بارجْب من والية ا إٔب والية ، ا١بور ا٤بتسلطْب على ىذه األمة

 .ٱبشى عددىم وعدهتموعلى ا٤بؤمن أف ال . (اللعْب)
فَاْنُظْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة َمْكِرِىْم َأنَّا  * َومَكُروا َمْكرًا َوَمَكْرنَا َمْكرًا َوُىْم ال َيْشُعُروفَ ﴿ :قاؿ تعأب

 .(ٕ)﴾ظََلُموا ِإفَّ ِفي َذِلَك َْليًَة ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموفَ  فَِتْلَك بُػُيوتُػُهْم َخاِويًَة ِبَما * َدمَّْرنَاُىْم َوقَػْوَمُهْم َأْجَمِعينَ 
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 :األحكام
يكلف هبا والٍب ، سبحانو منو وا٤برسلوفيأٌب هبا األنبياء فهي ٦بموع التشريعات الٍب  ،ا األحكاـأمّ 

ٗبا  رور الزمن وفق علم ا٢بكيم ا٣ببّبأو زيدت تشريعات أخرى خالؿ م، العباد ورٗبا نسخ بعضها
معصـو ناطق  ببعث نذير الّ إوال يصح النسخ والتغّب والزيادة  ،ح حاؿ العباد والبالد ُب كل زمنيصل

ُب الشرائع السماوية ، ولو نظرنا بعيداً  الالً ضل ضفقد ومن ابتغى وراء ذلك ، عن ا وعامل بأمره
فمن ، واالقتصاد رواح واألبداف والبالد، وىو فقط ا٤بصلح لأل٥بية لوجدنا تطبيقها ىوواألحكاـ اإل

 و إلونّ أاّدعى زاد ُب الشريعة من غّب أولئك ا٤بعصومْب الناطقْب عن ا فقد  وأشرّع أو غّّب ونسخ 
وف فقد صرح القرآف أف اليهود كانوا يعبد ،وولف ٓب يصرح هبذا ُب قإو ، وعلى ا٣بلق أف  يعبدوه

يب أعن  ،اـ وٰبرموف ا٢بالؿ فيطيعوهنمر م كانوا ٰبّلوف ٥بم ا٢بألهنّ  ؛أحبارىم ورىباهنم من دوف ا
، قاؿ (ٔ)﴾ اتََّخُذوا َأْحَباَرُىْم َورُْىَبانَػُهْم َأْربَابًا ِمْن ُدوِف اللَّوِ ﴿ :ُب تفسّب قولو تعأب Xجعفر 
X :( ودانوا بما ، ذوا بقولهم واتبعوا ما أمروىم بوخأهم أطاعوىم و نّ إا أحبارىم ورىبانهم فمّ أو

وكتبو ورسلو فنبذوه وراء  وتركهم ما أمر اهلل، طاعتهم لهمب أرباباً فاتخذوىم ، ليوإدعوىم 
ما ذكر ىذا في كتابنا نّ إو  ،وعصوا اهلل طاعوىمأوما أمرىم بو األحبار والرىباف اتبعوه و ، ظهورىم
 . (ٕ) (…بهم  ظلكي نتع

 ن دوفف ٓب يأخذىا من معصـو جاء هبا من ا فهي عبادة مإذف فكل عقيدة يعتقدىا اإلنساف إ
ف ٓب يأخذه من معصـو جاء بو من ا فهو عبادة لذلك إوكل حكم شرعي يتعبد بو اإلنساف ، ا

نقل ا٢بكم  ف ا٤بعصومْب أنفسهم ليس ٥بم إالّ إحيث ، لوإ نوأادعى و ألنّ  ؛الشخص الذي أفٌب وشرّع
 .الشرعي عن ا

 أف ،العصابة المرحومة المفلحة أيتها) :ُب رسالتو ا٤بشهورة إٔب الشيعة Xماـ الصادؽ قاؿ اإل
و ليس من علم اهلل وال من أمره أف يأخذ أحد من نّ أواعلموا ، اهلل أتم لكم ما أتاكم من الخير

. ءنزؿ اهلل القرآف وجعل فيو تبياف كل شيأقد ، يسئخلق اهلل في دينو بهوى وال رأي وال مقا
ف الذين أتاىم اهلل علمو أف يأخذوا ال يسع أىل علم القرآ ،ف أىالً آوجعل للقرآف ولتعلم القر 
 ووضعو، ذلك بما أتاىم من علمو أخصهم بو أغناىم اهلل عن، يسئمقافيو بهوى وال رأي وال 
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وىم ، ألمة بسؤالهماوىم أىل الذكر الذين أمر اهلل ىذه ، عندىم كرامة من اهلل أكرمهم بها
أعطوه من علم ، أرشدوه -ىم وقد سبق في علم اهلل أف يصدقهم ويتبع أثر  -الذين من سألهم 

وعن  وىم الذين ال يرغب عنهم، لى جميع سبل الحقإو ، ذنوإالقرآف ما يهتدي بو إلى اهلل ب
أال من سبق عليو في علم اهلل  -الذي أكرمهم اهلل بو وجعلو عندىم  -وعن علمهم  مسألتهم

لذكر والذين ؿ أىل اؤا، فأولئك الذين يرغبوف عن سةلظتحت األ، صل الخلقأالشقاء في 
وأولئك الذين يأخذوف بأىوائهم وآرائهم ، مر بسؤالهمأآتاىم اهلل علم القرآف ووضعو عندىم و 

 ،يماف في علم القرآف عند اهلل كافرينإلنهم جعلوا أىل األ ؛حتى دخلهم الشيطاف يسهمئومقا
ي كثير من ل اهلل  فحأوحتى جعلوا ما ، ة في علم القرآف عند اهلل مؤمنينوجعلوا أىل الضالل

 .ـ اهلل في كثير من األمر حالالً وجعلوا ما حرّ ، األمر حراماً 
نحن بعد ما : قبل موتو فقالوا  ، وقد عهد إليهم رسوؿ اهللوائهمفذلك أصل ثمرة أى

وجل  بعدما قبض اهلل عزّ ، جتمع عليو رأى الناسأوجل رسولو يسعنا أف نأخذ بما  قبض اهلل عزّ 
فما أحد أجرأ على ،   هلل ولرسولو مخالفاً . عهده إلينا وأمرنا بووبعد عهده الذي ، رسولو 

 .وزعم أف ذلك يسعو، وال أبين ضاللة ممن أخذ بذلك، اهلل
ىل يستطيع . وبعد موتو، هلل على خلقو أف يطيعوه ويتبعوا أمره في حياة محمد  واهلل إفّ 

ذ بقولو ورأيو ومقائيسو  فإف أخ ممن أسلم مع محمد  أولئك أعداء اهلل أف يزعموا أف أحداً 
أف يأخذ برأيو  ألحد، لم يكن ال: وإف قاؿ. بعيداً  وضل ضالالً  نعم، فقد كذب على اهلل: قاؿ

وىو ممن يزعم أف اهلل يطاع ويتبع أمره بعد قبض . فقد أقر بالحجة على نفسو، وىواه ومقائيسو
الَّ َرُسوٌؿ َقْد َخَلْت ِمن قَػْبِلِو الرُُّسُل َأَفِإف َوَما ُمَحمٌَّد إِ ﴿ :وقد قاؿ اهلل وقولو الحق، رسوؿ اهلل 

ْيِو فَػَلن َيُضرَّ الّلَو َشْيئًا َوَسَيْجزِ  ي الّلُو مَّاَت َأْو قُِتَل انَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمن يَنَقِلْب َعَلَى َعِقبػَ
وبعد قبض اهلل ،  حمدوذلك لتعلموا أف اهلل يطاع ويتبع أمره في حياة م ،(ٔ)﴾ الشَّاِكرِينَ 
، يأخذ بهواه وال رأيو وال مقائيسوأف    حد من الناس مع محمدوكما لم يكن أل،  محمداً 
أف يأخذ بهواه وال  حد من الناس بعد محمد فكذلك لم يكن أل، مر محمد أل خالفاً 

 .(ٕ) (رأيو وال مقائيسو

                                                        
 .33 : آٍ ػَٔحٕ  - 
 .3 6ٙ 75ؽ: ، رلخٍ ح٧ٗٞح37ٍٙ 67ؽ :، ٝٓخثَ ح٤ُ٘ؼش2 - 5ٙ  3ؽ: حٌُخك٢ -6



 
  X ...................................... 41انسيد أمحد احلسٍ  / انثاَي  -اجلزء األًل 0 انعجم 

ليس ، وتنػزيلو وتأويلو، ومتشاهبوم وعلمهم ٗبحكم الكتاب مع ٛباـ عقو٥ب  ةئمألاإذا كاف ف
عقو٥بم وجهلهم فكيف يكوف لغّبىم مع نقصاف ،   بل ينقلوف عن ا وعن رسولو، ٥بم الفتوى

 .والتنػزيل والتأويل، باكم وا٤بتشابو
تعرؼ كتاب اهلل حق  ،يا أبا حنيفة) :حنيفة عندما دخل عليو أليب Xقاؿ اإلماـ الصادؽ 

لقد ادعيت علماً،  ،يا أبا حنيفة :Xقاؿ ، نعم :قاؿ !!! سخ والمنسوخوتعرؼ النا !!! معرفتو
عند  الّ إويلك وال ىو  .نزؿ اهلل عليهمأعند أىل الكتاب الذين  ويلك ما جعل اهلل ذلك إالّ 

، ولست كما تقوؿ ف  كنت كما تقوؿإف، ، ما ورثك اهلل من كتابو حرفاً الخاص من ذرية نبينا 
 .(ٔ) (…خبرني أف

* * * 

ٌّ  يف قصصَه لعربة إ
ُقوَلنَّ الَِّذيَن  ﴿ :قاؿ تعأب َوَلَقْد َضَربْػَنا لِلنَّاِس ِفي َىَذا اْلُقْرآِف ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َولَِئْن ِجْئتَػُهْم بِآَيٍة لَيػَ

فَاْصِبْر ِإفَّ َوْعَد  * َكَذِلَك َيْطَبُع اللَُّو َعَلى قُػُلوِب الَِّذيَن ال يَػْعَلُموفَ   * َكَفُروا ِإْف َأنْػُتْم ِإالَّ ُمْبِطُلوف
 . (ٕ)﴾اللَِّو َحقٌّ َوال َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن ال يُوِقُنوفَ 

، ٍب (عليهما السالـ)حريٌّ بكل مسلم أف يدرس تاريخ بِب إسرائيل وسّبهتم مع موسى وىاروف 
 عليهما)يكاد يكوف بعث ٧بمد وعلي  (عليهما السالـ)بعث موسى وىاروف  فّ أل ؛Xمع عيسى 

ا حدث مد وعلي عمّ  ال ٱبتلف كثّباً ( عليهما السالـ)وما حصل ٤بوسى وىاروف ، (السالـ
أو بعد وفاة ىاروف وموسى  Xوما فعلو بنو إسرائيل ُب فَبات غياب موسى . (عليهما السالـ)
 ، Xٍب بعد وفاة علي  ،ا فعلتو ىذه األمة بعد وفاة ٧بمد عمّ  ال ٱبتلف كثّباً ، (عليهما السالـ)

لبِب إسرائيل يكاد يكوف بعث  Xبعث عيسى  ، كما أفّ ٍب بعد غياب خاًب أوصياء ٧بمد 
ومن ، من ىذه األمة Xوما سيالقيو ا٤بهدي ، ٥بذه األمة ٧Xبمد بن ا٢بسن العسكري ا٤بهدي 

من اليهود  Xعما القاه عيسى  ُب ىذه األمة لن ٱبتلف كثّباً  (غّب العاملْب)بعض علماء السوء 
  .(ٖ)﴾فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يَػتَػَفكَُّروف﴿. ّب العاملْبغ همئوعلما
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 بيو إسرائيل
 X يرتقبوٌ والدة موسى

وكانوا ، وا٤بصلح ا٤بنتظر ُب حالة ترقب ٥بذا النيب العظيم X كاف بنو إسرائيل قبل بعث موسى
خلصهم من حكم الذي سي، داد الستقباؿ ىذا الوليد ا٤ببارؾيتباشروف حٌب بوالدتو واالستع

لالنقضاض عليو  بارؾترقب سلبية ٥بذا ا٤بولود ا٤بالذين كانوا بدورىم ُب حالة  ،الطواغيت والفراعنة
، هتم الزائفةويفضح الفراعنة وادعاءا، ف يكرب ويقضي على ا٢بكم الطاغوٌبقبل أ وا٣بالص منو، وقتلو

، وجاءت سنْب الوالدة أىل األرض ا إٔب لو إالّ إو٢بمل كلمة ال  ، ويقود بِب إسرائيل للنجاة
 فيها ظناً  X الٍب كانوا يَبقبوف والدة موسىا٤بوعودة فقتل فرعوف مواليد بِب إسرائيل ُب تلك السنْب

 ،لو ضعفو أماـ القدرة اإل٥بية والتدبّب الرباين فشاء ا أف ٱبزيو ويبْب، و قادر على تغيّب سنة انّ أمنو 
الذي كاف ، فرعوف الطاغية وٓب يكن ا٤بريب ٤بوسى إالّ ، رعوف بالذاتسبحانو موسى ُب قصر فنشأ أف

 .والنهار للقضاء على ىذا ا٤بولود يسعى الليل
فَاْلتَػَقَطُو آُؿ ِفْرَعْوَف لَِيُكوَف َلُهْم َعُدّوًا َوَحَزنًا ِإفَّ ِفْرَعْوَف َوَىاَماَف َوُجُنوَدُىَما َكانُوا ﴿: قاؿ تعأب

َفَعَنا َأْو نَػتَِّخَذُه َوَلداً  َوقَاَلتِ  *َخاِطِئيَن  امرأة ِفْرَعْوَف قُػرَُّت َعْيٍن ِلي َوَلَك ال تَػْقتُػُلوُه َعَسى َأْف يَػنػْ
يذلوهنم ويقتلوف أبناءىم و  ائيلبينما كاف فرعوف وجنوده يستضعفوف بِب إسر ، (ٔ)﴾َوُىْم ال َيْشُعُروفَ 

ر من ظلم واضطهاد للشعب القص كاف موسى يكرب ُب قصر فرعوف ويرى ما ٰبدث خارج ،وخيارىم
خفاؼ ويرى ما ٰبدث ُب القصر من رسم خطط إرىابية وإعالمية ا٥بدؼ منها است، ا٤بستضعف

قَاَؿ ِفْرَعْوُف ﴿ ،وترؾ ا٤بقاومة، عأو على األقل التسليم باألمر الواق، الشعب وٞبلو على طاعة فرعوف
  .(ٕ)﴾ َسِبيَل الرََّشادِ َما ُأرِيُكْم ِإالَّ َما َأَرى َوَما َأْىِديُكْم ِإالَّ 

، ل ٗبنع الدين اإل٥بي من االنتشاريرى سياسة فرعوف وحزبو الٍب كانت تتمث X وكاف موسى
ونشر الفساد وبالتإب دفع األجياؿ الٍب تنشأ ُب ىذا ا١بو الفاسد ، نع الشعائر الدينية لبِب إسرائيلوم

لٍب يعتمد عليها أىم العوامل ا وىذا ىو .ا٤بقدسة اإل٥بية إٔب الفساد وترؾ التدين وااللتزاـ بالشريعة
، القوة ا٢بقيقية والناصر ا٢بقيقي ، عنعن ا ىالشعب قد ٚبلّ  حيث يضمن أفّ ، الطاغية ُب حكمو

 .الشيطاين القادر على القضاء على الطاغوت وعلى حزبو
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 ، اجملاٍد يف سبيل اهلل Xموسى 
 والييب الداعي إىل اهلل ،إىل اهلل املَاجر

َناُه ُحْكمًا َوِعْلمًا وََكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن ﴿ :قاؿ تعأب ُه َواْستَػَوى آتَػيػْ  *َوَلمَّا بَػَلَغ َأُشدَّ
ا ِمْن َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحيِن َغْفَلٍة ِمْن َأْىِلَها فَػَوَجَد ِفيَها رَُجَلْيِن يَػْقَتِتالِف َىَذا ِمْن ِشيَعِتِو َوَىذَ 

فَاْستَػَغاثَُو الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِو َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه فَػوََكَزُه ُموَسى فَػَقَضى َعَلْيِو قَاَؿ َىَذا ِمْن  َعُدوِّهِ 
قَاَؿ َربِّ ِإنِّي ظََلْمُت نَػْفِسي فَاْغِفْر ِلي فَػَغَفَر َلُو ِإنَُّو ُىَو  *َعَمِل الشَّْيطَاِف ِإنَُّو َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبيٌن 

فََأْصَبَح ِفي اْلَمِديَنِة  *قَاَؿ َربِّ ِبَما َأنْػَعْمَت َعَليَّ فَػَلْن َأُكوَف َظِهيرًا لِْلُمْجرِِميَن  *ُفوُر الرَِّحيُم اْلغَ 
ا َأْف فَػَلمَّ  *َخائِفًا يَػتَػَرقَُّب فَِإَذا الَِّذي اْستَػْنَصَرُه بِاأْلَْمِس َيْسَتْصِرُخُو قَاَؿ َلُو ُموَسى ِإنََّك َلَغِويٌّ ُمِبيٌن 

ْمِس ِإْف َأرَاَد َأْف يَػْبِطَش بِالَِّذي ُىَو َعُدوٌّ َلُهَما قَاَؿ يَا ُموَسى َأتُرِيُد َأْف تَػْقتُػَلِني َكَما قَػتَػْلَت نَػْفساً بِاأْلَ 
ُجٌل ِمْن َأْقَصى َوَجاَء رَ  *تُرِيُد ِإالَّ َأْف َتُكوَف َجبَّارًا ِفي اأْلَْرِض َوَما تُرِيُد َأْف َتُكوَف ِمَن اْلُمْصِلِحيَن 

 *َن اْلَمِديَنِة َيْسَعى قَاَؿ يَا ُموَسى ِإفَّ اْلَمأَلَ يَْأَتِمُروَف ِبَك لِيَػْقتُػُلوَؾ فَاْخُرْج ِإنِّي َلَك ِمَن النَّاِصِحي
َها َخائِفًا يَػتػََرقَُّب قَاَؿ َربِّ َنجِِّني ِمَن اْلَقْوـِ الظَّاِلِميَن  تِْلَقاَء َمْدَيَن قَاَؿ  َوَلمَّا تَػَوجَّوَ  *َفَخَرَج ِمنػْ

   .(ٔ)﴾َعَسى رَبِّي َأْف يَػْهِديَِني َسَواَء السَِّبيلِ 
تضعف من بِب إسرائيل ليجد ظلم الطاغية فرعوف للشعب ا٤بس، معَبؾ ا٢بياة Xدخل موسى 

كيف يبقى ُب   ،والنيب ا٤بخلص ا٤بنتظر الذي يعرفو بنو إسرائيل، الطاىر النقي X، وموسى وا٤بصريْب
، فشاء ا أف تقع تلك ا٢بادثة ؟بالسكوت على ظلمو ومكثرًا لسوادهولو ، لو فرعوف ظهّباً قصر 

حيث  Xُب نفس موسى  ا٢بادثة وقع كبّب، وكاف ٥بذه أحد زبانية فرعوف وجنوده الظلمة وىي قتل
ب ا٤بريب وىو عيشو ُب قصر فرعوف الطاغية واأل، ذنباً يستغفره ويتوب إليو ٩با اعتربه ، التجأ إٔب ا٢بق

ى أف ال يكوف عل  على ما آتاه من نعمة ا٤بغفرةعاىد ا ، و٤با غفر لو ربو سبحانو وتعأبX ٤بوسى
د ىذه ا٢بادثة أف بع Xفكاف البد ٤بوسى ، ىنتو أو السكوت على ظلموولو ٗبدا، ظهّباً جملـر وظآب

رض أقضاىا ُب ، عشر سنْب وغاب عن بِب إسرائيل، يَبقب فخرج من ا٤بدينة خائفاً ، يهاجر إٔب ا
، من األغناـ اً يرعى قطيع، Xوىو شعيب ، بسيطة وىادئة ُب أحضاف نيب عظيم مدين يعيش حياة

د ا٤بؤمنْب فيقو ، يدعو إٔب ا ونبياً  شجاعاً  ربانياً  ليعود بعد ذلك لبِب إسرائيل قائداً  ويتعلم الكثّب

                                                        
 .66 - 3  : حُوٜٚ - 



 
 Xامليدي  اإلياوإصداراث أَصار ...................... ..........................43

 
 

 Xرب موسى وعَ  .ا يالقونو ُب مصر٥بواف الذي كانو واالستضعاؼ وا، للنجاة من بطش فرعوف
فتمرد بنو إسرائيل ، ولكن بعد ىذا العبور كاف ما كاف، غرؽ ا فرعوف وجنودهأو ، وا٤بؤمنوف البحر
سرائيل الدخوؿ إٔب وبعد أف رفض بنو إ ،(عليهما السالـ)وعصوا موسى وىاروف ، ٥بيةعلى األوامر اإل
التيو كتب ا عليهم ،  والعبادة ا٣بالصة  (ا لو إالّ إ ال)وجهاد ا١ببابرة لنشر كلمة  األرض ا٤بقدسة

فاعَبض ، خالؿ ىذه ا٤بدة( عليهما السالـ)، وكم أوذي موسى وىاروف أربعْب سنة ُب صحراء سيناء
، ٤Xبوسى  وخليفة نبياً وكونو  خفوا بو واعَبضوا على ىاروفواست، Xالكثّب منهم على موسى

وكتب ىاروف ، بِب إسرائيل ا٠بو على عصا يابسة سبط من أسباطفأمرىم ا أف يكتب كل رئيس 
وشاء ا أف ٚبضر العصا الٍب كتب عليها ، االجتماعخيمة ُب  العصيّ  X، ووضع موسى ا٠بو
لكنهم ٓب يتوقفوا عن إيذاء ، Xلتكوف معجزة تؤيد نبوتو وحقو ُب خالفة موسى  Xىاروف اسم

كادوا  Xصنعوا العجل وعبدوه واعَبض عليهم ىاروف  م ٤باهنّ إحٌب ، واالستخفاؼ بو Xىاروف 
بل حّرفوا التوراة بعد وفاة ، يكتف اليهود هبذا وٓب، Xمع الفئة القليلة الٍب ناصرت ا٢بق معو  ونلو يقت

وأضل بِب  ثيمة فيها أف الذي صنع العجلوكتبوا بأيديهم األ، (عليهما السالـ)موسى وىاروف 
  !! Xإسرائيل ىو ىاروف 

يب أوقارهنا ٗبظلومية الوصي علي بن ، Xإٔب مظلومية ىذا النيب العظيم ىاروف  فانظر
 .ولن ٘بد لسنة ا تبديالً  سنة ا ،Xطالب
  

* * * 
 
 
 
 
 
 



 فتية العجل
ُكْنُتْم   َوُأْشرِبُوا ِفي قُػُلوِبِهُم اْلِعْجَل ِبُكْفِرِىْم ُقْل بِْئَسَما يَْأُمرُُكْم ِبِو ِإيَماُنُكْم ِإفْ ﴿ :قاؿ تعأب

 . (ٔ)﴾ُمْؤِمِنينَ 
َواتََّخَذ قَػْوـُ ُموَسى ِمْن بَػْعِدِه ِمْن ُحِليِِّهْم ِعْجاًل َجَسدًا َلُو ُخَواٌر َأَلْم يَػَرْوا َأنَُّو ال ﴿: وقاؿ تعأب

ْم َورََأْوا َأنػَُّهْم َقْد َضلُّوا َوَلمَّا ُسِقَط ِفي َأْيِديهِ  * ُيَكلُِّمُهْم َوال يَػْهِديِهْم َسِبياًل اتََّخُذوُه وََكانُوا ظَاِلِمينَ 
َوَلمَّا رََجَع ُموَسى ِإَلى قَػْوِمِو َغْضَباَف  * قَاُلوا لَِئْن َلْم يَػْرَحْمَنا رَبػَُّنا َويَػْغِفْر لََنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِينَ 
َوَأْلَقى اأْلَْلَواَح َوَأَخَذ ِبَرْأِس َأِخيِو َيُجرُُّه  َأِسفًا قَاَؿ بِْئَسَما َخَلْفُتُموِني ِمْن بَػْعِدي َأَعِجْلُتْم َأْمَر رَبُِّكمْ 

َـّ ِإفَّ اْلَقْوـَ اْسَتْضَعُفوِني وََكاُدوا يَػْقتُػُلونَِني َفال ُتْشِمْت ِبَي اأْلَْعَداَء َوال َتجْ  َعْلِني َمَع ِإلَْيِو قَاَؿ اْبَن ُأ
ِإفَّ  *ي َوَأْدِخْلَنا ِفي رَْحَمِتَك َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّاِحِميَن قَاَؿ َربِّ اْغِفْر ِلي َوأِلَخِ  * اْلَقْوـِ الظَّاِلِمينَ 

نْػَيا وََكَذِلَك َنْجِزي اْلمُ   * ْفَترِينَ الَِّذيَن اتََّخُذوا اْلِعْجَل َسيَػَنالُُهْم َغَضٌب ِمْن رَبِِّهْم وِذلٌَّة ِفي اْلَحَياِة الدُّ
  .(ٕ)﴾ا ِمْن بَػْعِدَىا َوآَمُنوا ِإفَّ رَبََّك ِمْن بَػْعِدَىا َلَغُفوٌر رَِحيمٌ َوالَِّذيَن َعِمُلوا السَّيِّئاِت ُثمَّ تَابُو 

قَاُلوا َما َأْخَلْفَنا َمْوِعَدَؾ ِبَمْلِكَنا َوَلِكنَّا ُحمِّْلَنا َأْوزَارًا ِمْن زِيَنِة اْلَقْوـِ فَػَقَذفْػَناَىا ﴿: وقاؿ تعأب
َلُهْم ِعْجاًل َجَسدًا َلُو ُخَواٌر فَػَقاُلوا َىَذا ِإَلُهُكْم َوِإَلُو ُموَسى  فََأْخَرجَ  * َفَكَذِلَك َأْلَقى السَّاِمِريُّ 

َوَلَقْد قَاَؿ َلُهْم َىارُوُف ِمْن  * َأَفال يَػَرْوَف َأالَّ يَػْرِجُع ِإلَْيِهْم قَػْوالً َوال َيْمِلُك َلُهْم َضّراً َوال نَػْفعاً *  فَػَنِسيَ 
َرَح َعَلْيِو  * ْم ِبِو َوِإفَّ رَبَُّكُم الرَّْحَمُن فَاتَِّبُعوِني َوَأِطيُعوا َأْمِريقَػْبُل يَا قَػْوـِ ِإنََّما فُِتْنتُ  قَاُلوا َلْن نَػبػْ

َنا ُموَسى َأالَّ تَػتَِّبَعِن َأفَػَعَصْيَت  * قَاَؿ يَا َىارُوُف َما َمنَػَعَك ِإْذ رََأيْػتَػُهْم َضلُّوا * َعاِكِفيَن َحتَّى يَػْرِجَع ِإلَيػْ
َـّ ال تَْأُخْذ بِِلْحَيِتي َوال ِبَرْأِسي ِإنِّي َخِشيُت َأْف تَػُقوَؿ فَػرَّْقَت بَػْيَن بَِني ِإْسرائيَل قَ  * َأْمِري اَؿ يَا اْبَن ُأ

قَاَؿ َبُصْرُت ِبَما َلْم يَػْبُصُروا ِبِو فَػَقَبْضُت قَػْبَضًة  *قَاَؿ َفَما َخْطُبَك يَا َساِمِريُّ  * َوَلْم تَػْرُقْب قَػْوِلي
قَاَؿ فَاْذَىْب فَِإفَّ َلَك ِفي اْلَحَياِة َأْف تَػُقوَؿ ال  *ِر الرَُّسوِؿ فَػَنَبْذتُػَها وََكَذِلَك َسوََّلْت ِلي نَػْفِسي ِمْن َأثَ 

ِسَفنَُّو  لَنَػنْ ِمَساَس َوِإفَّ َلَك َمْوِعدًا َلْن ُتْخَلَفُو َواْنُظْر ِإَلى ِإَلِهَك الَِّذي ظَْلَت َعَلْيِو َعاِكفًا لَُنَحرِّقَػنَُّو ُثمَّ 
 .(ٖ)﴾ِإنََّما ِإَلُهُكُم اللَُّو الَِّذي ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َوِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً  * ِفي اْلَيمِّ َنْسفاً 

                                                        
 .33:  حُزوَس - 
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وبة عق، فيها بنو إسرائيل ُب صحراء سيناءالٍب تاه  نة العجل ُب سنْب التيو األربعْبحدثت فت
حيث واعد ا سبحانو وتعأب ، د ُب نفوسهموإصالحًا ٤با فس، لتمردىم على األوامر اإل٥بية

َلًة َوَأْتَمْمَناَىا ِبَعْشٍر ﴿ :قاؿ تعأب ،ثالثْب ليلة ٍب أٛبها بعشر Xموسى َوَواَعْدنَا ُموَسى َثالثِيَن لَيػْ
  .(ٔ)﴾فَػَتمَّ ِميَقاُت رَبِّوِ 

يكذب على وٓب يكن سبحانو وتعأب ، ا٤بيقات أربعْب ليلة وٓب يكن سبحانو وتعأب ٯبهل أفّ 
معتمدة على  وكانت العشر التماـ لألربعْب ا واعده ثالثْب ليلةوإ٭بّ ، كبّباً   موسى سبحانو وتعأب علواً 

أو تقصّب من ٝباعة بِب  ،Xكدعاء أو صدقة أو أي عمل يقـو بو موسى ،  أمر أخر ٓب ٰبدث بعد
حانو أف موسى بففي علم ا س، عشر ليإب إضافية Xإسرائيل يعاقبوف عليو بغياب موسى 

ف حصل األمر إف، ةلكن ُب لوح او واإلثبات أف موسى سيغيب ثالثْب ليل، سيغيب أربعْب ليلة
َيْمُحوا اللَُّو َما َيَشاُء ﴿: قاؿ تعأب ،نو سيتمها أربعْب ليلةإأو بِب إسرائيل ف Xالفالين من موسى 

ُـّ اْلِكَتابِ    .(ٕ)﴾َويُػْثِبُت َوِعْنَدُه ُأ
فلو كانت األمور ال  ،أو يرزقو من رٞبتو ما يشاء، أٌي مّنا ليدفع ا عنو البالء ءوىذا يشبو دعا

ويداه مبسوطتاف يوسع لكن ا سبحانو قدر ا٤بقادير ، ال نفع فيو تتبدؿ لبطل الدعاء وألمسى لغواً 
 ا٢بكيمداء ا٢بق ا٤ببْب ُب الذكر ، وىذا ىو البحكم ا٢باكمْبأوىو  ويقَب كيفما يشاء على من يشاء

 قوؿ يضاىوف يديو مغلولتْبوجعلوا  ،ا فرغ من كل شيء فّ إ :وقالوا، الذي أنكره ا١باىلوف
 .(ٖ)اليهود
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ّٕ ٣ي هللا طؼخ٠ُ ٓـُِٞش٣ِػْ  -3 ٝهي ٍّى هللا ٓزلخٗٚ ! ٝح٧َٓ ٫ٝ ٣ٔظط٤غ طـ٤٤َ أ١ ٢ٗء ، ٝأّٗٚ طؼخ٠ُ كَؽ ٖٓ حُوِنح٤ُٜٞى أ

ِٕ ٣ُ٘لِ ﴿: ٠ ٌٛح حُوٍٞ كوخٍٝطؼخ٠ُ ػِ ََُٞٛزَب ْج َٓ َْ ٣ََلاُٙ  ب هَبُُٞاْ ثَ َٔ ُُِؼُ٘ٞاْ ثِ َٝ  ْْ ِٜ َُُِٞخٌ ُؿَِّْذ أ٣َِْل٣ ـْ َٓ ٤َُُُْٜٞك ٣َُل هللّاِ  هَبَُِذ ا بُء َٝ َْ ٤َْق ٣َ ًَ ُن 
أَُْ  َٝ ْلواً  ًُ َٝ ـ٤َْبٗبً  ثَِّي ُٛ ٖ هَّ ِٓ ٍَ ا٤ََُِْي  ب أُٗيِ َّٓ  ُْْٜ٘ ِّٓ ض٤ِواً  ًَ  َّٕ ٤ََُِي٣َل هَُلٝاْ َٗبهاً َٝ ْٝ ب أَ َٔ َِّ ًُ خِ  َٓ ِّ اُْو٤َِب ْٞ بء ا٠َُِ ٣َ َٚ ـْ اُْجَ َٝ حَ  َٝ َُْؼَلا ُْ ا و٤ََْ٘ب ث٤ََُْٜ٘

 َٖ ِل٣ َِ ْل ُٔ ُْ هللّاُ الَ ٣ُِؾتُّ ا َٝ بكاً  ََ َٕ ك٢ِ األَْهِٗ كَ ْٞ َؼ َْ َ٣ َٝ َٛب هللّاُ  ْٛلَؤَ َِْؾْوِة أَ  .23: حُٔخثيس ﴾ُِّ
ّٕ هللا طؼخ٠ُ هي كَؽ ٖٓ ح٧َٓ ك٬ ٣ٌٔ٘ٚ حُظـ٤٤َ: كوخُٞح ،ٝهي ٝحكن أًؼَ ػِٔخء حُٔ٘ش ح٤ُٜٞى ك٢ ٌٛح ٍٝٝٝح ك٢ ًُي ٍٝح٣خص، ! ا

أٍأ٣ض ٓخ ٗؼَٔ ك٤ٚ أك٢ أَٓ هي كَؽ ٓ٘ٚ أٝ ٓزظيأ  ،٣خ ٍٍٓٞ هللا :هخٍ ػَٔ) :ػٖ حرٖ ػَٔ هخٍ: ٓخ ٍٝحٙ أكٔي ك٢ ٓٔ٘يٙ  ٜٓ٘خ
 ،أٓب ٖٓ ًبٕ ٖٓ أَٛ اُؼبكح كبٗٚ ٣ؼَٔ َُِؼبكح ،٤َٓو كبٕ ًال ،ك٤ٔب هل كوؽ ٓ٘ٚ كبػَٔ ٣ب اثٖ اُقطبة : هخٍ ،أٝ ٓزظيع

، ٛل٤ق 32ٙ 2ؽ:خ٫ٝ١ٍكع ٛل٤ق حُزو ،56ٙ 6ؽ:  ٓٔ٘ي أكٔي (ٝأٓب ٖٓ ًبٕ ٖٓ أَٛ اُْوبء كبٗٚ ٣ؼَٔ ُِْوبء
 .، ٝؿ٤َٛخ553ٙ 3ؽ: ، طل٤َٔ حرٖ ًؼ33َ٤ٙ  3ؽ: ِْٓٔ

َّٔ هللا طؼخ٠ُ ! خُٞح رٚ ك٢ أكؼخٍ ح٫ٗٔخٕ، ًٔخ هيْٛ هخُٞح رخُـزَ ػ٠ِ هللا طؼخ٠ُكٌِٜٙ حُٜ٘ٞٙ حُٜل٤لش ػ٘ ٝٗـي حُزوخ١ٍ ٣ل
أٗذ آكّ : كوبٍ ُٚ ٠ٍٞٓ ،اؽزظ آكّ ٠ٍٞٓٝ): هخٍ ٍٍٓٞ هللا  :كوي ٍٟٝ ػٖ أر٢ ٣ََٛس، هخٍ ،Xٓٔئ٤ُٝش هط٤جش آىّ 

٠ِ أٓو هله أٗذ ٠ٍٞٓ اُن١ إطلبى هللا ثوٍبالرٚ ٝثٌالٓٚ صْ ر٢ِ٘ٓٞ ػ: اُن١ أفوعزي فط٤ئزي ٖٓ اُغ٘خ؟ كوبٍ ُٚ آكّ
كؤٌَٗٝح حُزيحء ؿ٬ٜ   . 3 ٙ 3ؽ :ٛل٤ق حُزوخ١ٍ (كؾظ آكّ ٠ٍٞٓ ٓور٤ٖ: كوخٍ ٍٍٓٞ هللا  ػ٢ِ هجَ إٔ أفِن؟

 .ْٜٓ٘ رلو٤وظٚ
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ابو ا١بواب الكاُب ُب فصل البداء كابن ا١بوزية ُب كتوىناؾ من علماء السنة من يثبت  ،ىذا
أو ٗبناقشتو لفائدة   عن النيب ثبت ا٤بعُب سواء بالرواياتأف ٓب يصرح باللفظ فقد إوىو و ، الدعاء
 .الدعاء

وقاـ بصياغة عجل من ا٢بلي  ،Xوُب ىذه الليإب األربعْب استغل السامري غياب موسى 
فخرج العجل ، Xالسامري ُب ىذا العجل حفنة تراب أخذىا من ٙبت حافر فرس جربائيل  وألقى

السامري يا رب العجل من ): Xقاؿ موسى . أي صوت كصوت العجل ا٢بي ،ا١بسد لو خوار
يتهم قد ولوا عني إلى العجل أحببت أف أزيدىم أإني لما ر  ،مني يا موسى: قاؿ  فالخوار ممن

 .(ٔ) (فتنة
وصدقو الكثّب من  !!إ٥بكم حل ُب ىذا العجل فّ إأي ، لو موسىإوقاؿ ٥بم السامري ىذا إ٥بكم و 

 !!بعد أف أعانوه على صناعة العجل بِب إسرائيل
، لعل ا ٲبن علينا ٕبياة السعداء وميتة ف وندرسهاآ٢بادثة ُب القر وٯبدر بنا أف نتدبر ىذه ا

  .(ٕ) عند دراسة القرآف  كما وعدنا رسوؿ ا  ،الشهداء
 ؟ وىل كاف عا٤باً ىذه ا٢بادثة فتعالوا معي نتساءؿ، من ىو السامري األحبة دراسة فإذا قررًب أيها

قَاَؿ َبُصْرُت ِبَما َلْم يَػْبُصُروا ِبِو فَػَقَبْضُت ﴿ :حيث؟ ناسكاً  ؟ وىل كاف متعبداً من علماء بِب إسرائيل
  .(ٖ)﴾…قَػْبَضًة 

 . آب يكن غّبه يراى، غيبية اً أو أمور  Xو كاف يرى جربائيل نّ أيبدو من سياؽ اآلية 
 ؟ ٍب ىل كاف السامري ٦باىداً 

 ىذا و السامري فلو صحنّ أ ،(ٗ)﴾فَاْستَػَغاثَُو  الَِّذي ِمْن ِشيَعِتوِ ﴿ :ورد ىذا ا٤بعُب ُب تفسّب اآلية
 .(٘) X فرعوف ُب مصر قبل بعث موسى ،نود الطاغية، قاتل جلكاف السامري ٦باىداً 
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لطور فيكوف الكالـ بلساف ، أي نسى إ٥بو ىاىنا وذىب إٔب اXموسى  ؟ٍب من الذي نسى
ذف إ، ا موسى ذىب إٔب الطور بأمر بِب إسرائيل يعلموف أفّ  فّ أل ؛وا٢بق أف ىذا بعيد .السامري

 .فيكوف الكالـ من ا سبحانو، وا٤بعبود ا٢بق ٲباف ا٢بقيقيأي ترؾ اإل، امريفيكوف الناسي ىو الس
، نا والشيطاف وزخرؼ الدنيا، ا٥بوى واألصل كل الفتنةأىذا ىو  ا٢بق أفّ  ؟ٍب ما الذي سولت لو نفسو

، لقد وٓب يطع أمره وتكرب د عليووٛبرّ ، Xفضل من ىاروف أو نّ ألو نفسو األمارة بالسوء  سولت
فهو أحق من ، لو بعض األمور الغيبية وكشفت ،ورٗبا ٦باىد و عآب وعابد وناسكنّ ألو نفسو  سولت

( عليهما السالـ)وحسد ىاروف و موسى ، Xبقيادة بِب إسرائيل ُب غيبة موسى  Xىاروف 
ه الشيطاف ُب ا٥باوية وجعلو و أردا، ٛبكن منو ا٥بوى واألنا كل التمكنو ، خذ التكرب منو كل مأخذأف

 أغواه بغوايتوو فاستفزه الشيطاف بندائو  ،Xدـ آعلى كما تكرب ىو  يتكرب على األنبياء العظاـ 
َوتَػَراُىْم ﴿: فلم يعد يرى، الروح ٤با اشَبى الضاللة با٥بدى فنزلت ا٢بجب على مرآة ،وأصابو بدائو

  .(ٔ)﴾يَػْنظُُروَف ِإلَْيَك َوُىْم ال يُػْبِصُروفَ 
فعاد إٔب أخس أنواع ، رى باألبصار وال تدركو األوىاـيُ  الذي ال قة وا٤بعبود ا٢بقونسي ا٢بقي

ـ يكوف فتنة يفرح هبا قو ، لو خوار جسداً  عجالً  خرج ما انطوت عليو نفسوأف .إٔب التشبيو، الشرؾ
وىاروف فكم اعَبضوا على موسى ، العجل قبل صياغتو شربواأو ، انطوت عليها نفوسهم قبل ظهورىا

َوِإْذ قَاَؿ ُموَسى ِلَقْوِمِو يَا قَػْوـِ ِلَم تُػْؤُذونَِني َوَقْد تَػْعَلُموَف ﴿ ،Xوكم آذوا موسى ، (عليهما السالـ)
  .(ٕ)﴾َأزَاَغ اللَُّو قُػُلوبَػُهْم َواللَُّو ال يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَفاِسِقينَ  اُغواَأنِّي َرُسوُؿ اللَِّو ِإلَْيُكْم فَػَلمَّا زَ 

فلم يكن لو وزف  Xا ىاروف أمّ ، Xم خّب من موسى هنّ أمن بِب إسرائيل يروف  ثّبكاف ك
اثاف وابراـ ابنا الياب ود ،ار بن فهاث بن الويخذ قورح بن يصهأو ): جاء ُب التوراة، عند كثّب منهم

فاجتمعوا على موسى … واوف بن قالت بنوراوبْب يقاوموف موسى مع أناس من بِب إسرائيل 
ترتفعاف لوا ٥بما كفاكما أف كل ا١بماعة بأسرىا مقدسة وُب وسطها الرب فما بالكما وقا ،وىاروف

غداً يعلن الرب  رح وٝبيع قومو قائالً ٍب كلم قو ، فلما ٠بع موسى سقط على وجهو. على ٝباعة الرب
  .(ٖ) (ليوإلو ومن ا٤بقدس حٌب يقربو  من ىو
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عصا عصا لكل بيت أب من ٝبيع كلم بِب إسرائيل وخذ منهم   وكلم الرب موسى قائالً )
ه واسم ىاروف واسم كل واحد تكتبو على عصا، حسب بيوت آبائهم اثنٍب عشرة عصا رؤسائهم

تماع أماـ الشهادة وضعها ُب خيمو االج. لراس بيت آبائهم عصا واحده فّ أل، تكتبو على عصا الوي
 إسرائيل الٍب يتذمروهنا ِبفالرجل الذي اختاره تفرخ عصاه فاسكن عِب تذمرات ب، حيث اجتمع بكم

حسب بيوت  فأعطاه ٝبيع رؤسائهم عصا عصا لكل رئيس، فكلم موسى بِب إسرائيل، عليكما
العصي أماـ الرب ُب خيمة فوضع موسى . وعصا ىاروف بْب عصيهم، آبائهم اثنٍب عشره عصا

فرخت وإذا عصا ىاروف لبيت الوي قد أ، الغد دخل موسى إٔب خيمة الشهادة وُب، الشهادة
أماـ الرب إٔب ٝبيع  فاخرج موسى ٝبيع العصي من، وانضحت لوزاً  و أزىرت زىراً  فروخاً  وأخرجت

وقاؿ الرب ٤بوسى رد عصا ىاروف إٔب أماـ الشهادة ، خذ كل واحد عصاهأفنظروا و ، بِب إسرائيل
ه الرب  ، عالمٌة لبِب التمرد فتكف تذمراهتم عِب لكي ال ٲبوتوا ففعل موسى كما أمر جل ا٢بفظأل

 .  (ٔ) (كذلك فعل
فضاقت نفس الشعب ُب ، أدـوطريق ٕبر سوؼ ليدوروا بأرض  وارٙبلوا من جبل ىور ُب)

ألنو ، صعدٛبانا من مصر لنموت ُب الربيةوتكلم الشعب على ا وعلى موسى قائلْب ٤باذا أ، الطريق
 .   (ٕ) (أنفسنا الطعاـ السخيف ال خبز وال ماء وكرىت
ليخرجوا ما انطوت عليو نفوسهم ، ٥بؤالء الفاسقْبفسًا متنوعجلو ا١بسد ري وىكذا كاف السام

 Xالقدح بشخصو  فّ أل ؛بالذات Xو٥باروف ، (عليهما السالـ)من بغض وحسد ٤بوسى وىاروف 
بِب مكانة كبّبة وىيبة عظيمة ُب نفوس كثّب من  ٤Xبوسى  فّ وذلك أل ؛والطعن بنبوتو وقيادتو أيسر

وىكذا استضعف ىؤالء ا٤بنافقْب الذين اتبعوا السامري  .ى يديو من ا٤بعجزات٤با ظهر عل إسرائيل
تعامل مع الفتنة  ولكنو، Xوحاولوا قتل ىاروف، ماعة الذين رابطوا معو على ا٢بقوا١ب Xىاروف 

 يدة الفاسدةظهر حقو وحكم العقأونصره ا و  ،Xٍب تربص حٌب عاد موسى ، ٕبكمة األنبياء
  :وا٢بق الذي يريده ا، دة الصحيحةظهر مكاهنا العقيأو 

ِإنََّما ِإَلُهُكُم  *َواْنظُْر ِإَلى ِإَلِهَك الَِّذي ظَْلَت َعَلْيِو َعاِكفًا لَُنَحرِّقَػنَُّو ُثمَّ لَنَػْنِسَفنَُّو ِفي اْلَيمِّ َنْسفًا ﴿
  .(ٖ)﴾ اللَُّو الَِّذي ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َوِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً 
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 الشامريشبيُ 
َها فَأَتْػبَػَعُو الشَّْيطَاُف َفَكاَف ِمَن ﴿: قاؿ تعأب َناُه آيَاتَِنا فَاْنَسَلَخ ِمنػْ َواْتُل َعَلْيِهْم نَػَبَأ الَِّذي آتَػيػْ

َنا َلَرفَػْعَناُه ِبَها َوَلِكنَُّو َأْخَلَد ِإَلى اأْلَْرِض َواتػََّبَع َىَواُه َفَمثَػُلُو َكَمَثلِ  اْلَكْلِب ِإْف َتْحِمْل  اْلَغاِويَن َوَلْو ِشئػْ
رُْكُو يَػْلَهْث َذِلَك َمَثُل اْلَقْوـِ الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآياتَِنا فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَّ  ُهْم َعَلْيِو يَػْلَهْث َأْو تَػتػْ

 . (ٔ)﴾ يَػتَػَفكَُّروفَ 
 رةالكففاستدعاه أحد ا٤بلوؾ الطواغيت ، اء عآب وناسك كاف يرى بعض الغيببلعم بن باعور 

ىذا  ومع علمو أفّ ، لو حسداً  ،موسى نيب عظيم مع علمو أفّ ، فدعا عليو Xموسى  على ليدعو
٧باربتو  فّ أل؛ ا لو إالّ إظهر شهادة ال أف إو ، با وبرسلو وبدينو ُب ا٢بقيقة ا٤بلك طاغوت كافر

لشبهات عاذراً مثالو ٯبعلوف اأن باعوراء و ولكن بلعم ب .ولدين ا دالة على كفره ألولياء ا
 .لينتهكوا ُحـر ا سبحانو ؛وا٢بق مشتبو هتم ولعلهم ٯبعلوف اكم متشابولسقطا

، نُو من ٙبريف اليهود فيهاأوالظاىر ، لى موسىوُب التوراة ا٤بوجودة أف بلعم بن باعوراء ٓب يدع ع
ظم فكاف و أعطى بلعم بن باعوراء االسم األعنّ أ) :Xماـ الرضا حيث جاء ُب رواية عن اإل

فرعوف  فلما مرّ  - وىذا غّب فرعوف مصر لعنهم ا - ، فماؿ إلى فرعوفلو بو فيستجاب يدعو
 على موسى وأصحابو ليحبسو اهللأدعو قاؿ فرعوف لبلعم  ،وأصحابو Xفي طلب موسى 

نطقها أقبل يضربها فأف، فامتنعت علية حمارتو X، فركب حمارتو ليمر في طلب موسى علينا
 موسى نبي اهلل على لتدعوأتريد أف أجيء معك  ،ويلك على ما تضربني: فقالت ،اهلل عز وجل
 .(ٕ) (…وانسلخ االسم األعظم من لسانو    فلم يزؿ يضربها حتى قتلها،وقـو مؤمنين

و ركن ألنّ  ؛ولكن يقينو ٓب ينفعو بشيء، فهو على يقْب، ف فهذا عآب واطلع على بعض الغيبذإ
 نااألوحب وٓب يكن ٨بلصاً  حيث انطوت نفسو على التكرب ، واالرتفاع العلو وأحبا١بائر للحاكم 

 !!وا٢بسد ألولياء ا ا٤بصطفْب
وظهرت  وأظهر باطنو األسود، عرض عنهاأو  اف اإل٥بي انسلخ من آيات او٤با تعرض ٥بذا االمتح

وىكذا أغواه الشيطاف . بلباس العآب العابد العامل  لكنو تسربل، (كلب يلهث وراء الدنيا) توحقيق
ومع ، حيث كاف الشيطاف يعلم علم اليقْب ،بعد أف اقتفى أثره واتبعو ،لو وأرداه فكاف تابعًا ٨بلصاً 
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 Xوكذلك ىذا اللعْب فمع علمو ويقينو حسد موسى . د على اوٛبرّ  Xذلك تكرب على آدـ 
 سبباً  (بلعم بن باعوراء) ػالعلم للو، وىكذا كاف  ويكوف تابعاً  ظم ٙبت لوائوبدؿ أف ين، ودعا عليو

يصل  و رٞبةنّ أمع ، راء العلم نقمة أردتو ُب ا٥باويةبلعم بن باعو  فجعل !!Xوحسد موسى  للتكرب
 . العاملوف هبا إٔب ا

 والعاملوف كلهم ىالكوف إالّ ، العاملوف العلماء كلهم ىلكى إالّ : )و قاؿنّ أ روي  عن النيب 
 .(ٔ) (طرعلى خ فو ف والمخلصو المخلص

، ف تفسّب سورتْب من القرآف الكرًنم ال ٰبسنو هنّ أنفسهم علماء مع أومع األسف كثّبوف يعدوف 
 مقتصرين على، اليسّب من روايات ا٤بعصومْب  إالّ  اقرؤو ي وٓب ،على ما ورد عن آؿ ٧بمد 

رسطو قبل أأبا٤بنطق الذي وضعو ، فبماذا يعدوف أنفسهم علماء. بعض الروايات الفقهية ُب الغالب
٤بنطقية أـ باجملادالت واإلشكاالت ا .اعلم بو منّ أورٗبا يوجد من ا٤بالحدة من ىو ، آالؼ السنْب

 . (ٕ) للوقت اً وضياع اً علمي اً ترفوال تعدوا كوهنا ، ا٣بالية من ٜبرة علمية أو عملية وغّبىا
 أوليس . (ٖ) (ناهالمرء يحاسب عن عمره فيما أف فّ إ): ما معناه  ألسنا نروي عن رسوؿ ا

َها اْلَقْوُؿ ﴿ :ا سبحانو يقوؿ َرِفيَها فَػَفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَليػْ َوِإَذا َأرَْدنَا َأْف نُػْهِلَك قَػْريًَة َأَمْرنَا ُمتػْ
  .(ٗ)﴾َفَدمَّْرنَاَىا َتْدِميراً 
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آ٫ص  ، ٝأٛزلض ٌٛٙ حُؼِّٞ ٝٓخ ٗخرٜٜخ ٖٓ حُؼِّٞ حُؼو٤ِشْ حَُؿخٍ حٍُٔٞٝػخٕ ٖٓ أَٛ حُٔ٘شحُلوٚ ٝػِ أٍٛٞح٤ُٞٗخ٤ٗش ٝػِْ 

، كؤٛزلض ٌٛٙ حُؼِّٞ ٢ٛ ٤ش٤ُٜ٩ش ٝح٧كٌخّ حُلَػ٤ش حُؼِٖٔٓ ه٬ُٜخ ٣ظَٞٛ حُطخُذ حُل١ُٝٞ ُٔؼَكش حُؼوخثي حُي٤٘٣ش ح
، ٓٔخ أىٟ ا٠ُ ظِي حُٔ٘خٛؾ حُظ٢ ٟٝؼٜخ ح٬ُٔكيسٝأهٌٝح ٣لَٕٔٝ ٬ًْٜٓ ١زوخ  ُ ،حُلخًٔش ػ٠ِ ٬ًّ ٓلٔي ٝآٍ ٓلٔي 

، ٍٝك٠ٞح حٌُؼ٤َ ٖٓ حَُٝح٣خص ٝأٓوطٞٛخ ٗظ٤ـش ا٣ٔخْٜٗ رٌٜح ٝػظَطٚ  ٓو١ْٜٞ ك٢ ٓوخُلخص ًؼ٤َس ٬ٌُّ ٓلٔي 
٫ طٞؿي ػَٔس ػ٤ِٔش طظَطذ  اً ،ؼِّٞ اٗٔخ طيٍّ ُِظَف حُؼ٢ِٔ كو٢حٌُؼ٤َ ٖٓ حُوٞحػي ك٢ طِي حًُٔخ إٔ . حُٜٔ٘ؾ حُٔزظيع

ٕٝ ٌٛٙ حُلو٤وش ا٫ّ أْٜٗ حػظخىٝح ػ٠ِ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ ٝحػظزَٝٙ ٓػ٤ِٜخ َّ اً ٛٞ ح٤ُِٔحٕ  ،ٜ٘ـخ  ٓويٓخ  ٫ ٣ٌٖٔ حُويٗش ك٤ٚ، ْٝٛ ٣و
ك٤ل٢٘ حُطخُذ ٣ٍؼخٕ ٗزخرٚ ك٢ ػِّٞ ح٬ُٔكيس ٣ٝظَى حُؼَٝس  Xحُز٤ض ٝحُلخٍ أٗٚ ٣ُزؼي حُطخُذ ػٖ أَٛ  !!ُِٔؼَكش ػ٘يْٛ 

، ك٬ ٣يٍّ ك٢ حُلُٞحص حُؼ٤ِٔش حُوَإٓ ٫ٝ ٍٝح٣خص Xحُؼ٤ِٔش ٝحَُٝك٤ش حُظ٢ ًًَٛخ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٝ حٍَُٓٞ ٝػظَطٚ 
ٖٝٓ . خص ٓلٔي ٝآُٚ ٌُٜٝح طـي حٌُؼ٤َ ٖٓ حُل٤٣ُٖٝٞ ُْ ٣للظٞح ا٫ّ ح٤ٔ٤َُ ٖٓ آ٣خص حُوَإٓ ٝ ٍٝح٣ ،ٓلٔي ٝآُٚ 

ف ػ٠ِ ٓخ ٣يٍّ ك٢ حُلُٞحص حُؼ٤ِٔش َّ  .أكذ ح٬١٫ع ػ٠ِ ٌٛٙ حُلو٤وش ٣ٌٔ٘ٚ ًُي ٖٓ ه٬ٍ حُظؼ
َٕ  ﴿ :ّٗٚ هخٍ ك٢ طل٤َٔ هُٞٚ طؼخ٠ُأ Xػٖ حُ٘ز٢ : ٍٟٝ ح٤ُ٘ن حُٜيٝم ك٢ حُوٜخٍ ٝحُؼَِ -3 ئُُُٞٞ َْ َّٓ  ُْ ْْ اَِّٜٗ هِلُُٞٛ أّٗٚ ) ،﴾َٝ

ػٖ ّجبثٚ ك٤ٔب أثالٙ، ٝػٖ ػٔوٙ ك٤ٔب أك٘بٙ، ٝػٖ ٓبُٚ ٖٓ أ٣ٖ عٔؼٚ ٝك٤ٔب : ػٖ أهثغ ال ٣غبٝى هلٓب ػجل ؽز٠ ٣َئَ
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جد بكالـ ا٤بسا وفؤ ويتماروف وٲبل، سوف الساعات ُب ا٤بساجد يتجادلوففليحذر أولئك الذين ٯبل
 .عن ا٢بق وا٥بدى الذي يريده ا بعيد كل البعد

سيأتي ): ، قاؿ رسوؿ ا و٥بذا تسلط جالوت وأمثالو علينا ،لقد ابتعدنا كثّبًا عن الطريق
بعد أُيسَموف بو وىم ، اسمو وال من اإلسالـ إالّ  ،رسمو زماف على أمتي ال يبقى من القرآف إالّ 

ك الزماف شر فقهاء تحت ظل فقهاء ذل، ىي خراب من الهدىمساجدىم عامرة و  ،الناس منو
 .(ٔ) (ليهم تعودإمنهم خرجت الفتنة و ، السماء

 .   ف كانت مليئة بالناس ولكنهم ليس على ىدى آؿ ٧بمدإا٤بساجد و  ا٢بديث يدؿ على أفّ 
وف صبح الناس ير أحٌب  ؟أمر با٤بعروؼ وال ننهى عن ا٤بنكروىل نعد أنفسنا عاملْب و٫بن ال ن

َولِيُػْنِذرُوا ﴿ :قاؿ تعأب، تكليف العآب ىو إصالح األمة فّ إ !!منكراً وا٤بعروؼ  معروفاً ا٤بنكر 
، الناس ال يريدوف الدين :الذين يقولوف ىم كثّبوفالشديد  ولألسف . ال فرد وال فردين ،(ٕ)﴾قَػْوَمُهمْ 

غوت ٲبنع الدين اإلسالمي فالطا، ناس واقعوف بْب ا٤بطرقة والسندافال  يلتفتوف إٔب أفلكنهم ال 
قاؿ . اء إليصاؿ الدين ٥بم ٕبجة التقيةنتم ال تكلفوف أنفسكم العنأو ، ماألصيل من الوصوؿ ٥ب

حب إليكم من آبائكم ألكانت التقية ، أما إنكم لو ُدعيتم لتنصرونا): ما معناه Xالصادؽ 
  .(ٖ) (وأمهاتكم
 ؟يا علماء اإلسالـ ما ىو عذركم نتمأولكن ، ىل رٗبا يعذر ُب كثّب من ا٤بواردفا١با

 . (ٗ) (سوؿ اهلل كالطبيب الدوار بأدويتوكاف ر ): ما معناه Xقاؿ أمّب ا٤بؤمنْب 
 .(٘) الناس نياـ إذا ماتوا انتبهوا!! !؟ نتم مقتدوف بسنة نبيكم أفهل 
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 X وتــطال
ُموَسى ِإْذ قَاُلوا لَِنِبيٍّ َلُهُم ابْػَعْث لََنا  َأَلْم تَػَر ِإَلى اْلَمأِل ِمْن بَِني ِإْسرائيَل ِمْن بَػْعدِ ﴿ :قاؿ تعأب

ا لََنا َأالَّ َمِلكًا نُػَقاِتْل ِفي َسِبيِل اللَِّو قَاَؿ َىْل َعَسْيُتْم ِإْف ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُؿ َأالَّ تُػَقاتُِلوا قَاُلوا َومَ 
ُهْم  نُػَقاِتَل ِفي َسِبيِل اللَِّو َوَقْد ُأْخرِْجَنا ِمْن ِديَارِنَا َوَأبْػَنائَِنا فَػَلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُؿ تَػَولَّْوا ِإالَّ قَِلياًل ِمنػْ

َوقَاَؿ َلُهْم نَِبيػُُّهْم ِإفَّ اللََّو َقْد بَػَعَث َلُكْم طَالُوَت َمِلكًا قَاُلوا َأنَّى َيُكوُف َلُو  *َواللَُّو َعِليٌم بِالظَّاِلِميَن 
َنا َوَنحْ  ُن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُو َوَلْم يُػْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِؿ قَاَؿ ِإفَّ اللََّو اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم اْلُمْلُك َعَليػْ

ُهْم  *َوزَاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َواللَُّو يُػْؤِتي ُمْلَكُو َمْن َيَشاُء َواللَُّو َواِسٌع َعِليٌم  َوقَاَؿ َلُهْم نَِبيػُّ
ا تَػَرَؾ آُؿ ُموَسى َوآُؿ َىارُوَف ِإفَّ آيَ  َة ُمْلِكِو َأْف يَْأتَِيُكُم التَّابُوُت ِفيِو َسِكيَنٌة ِمْن رَبُِّكْم َوبَِقيٌَّة ِممَّ

فَّ فَػَلمَّا َفَصَل طَاُلوُت بِاْلُجُنوِد قَاَؿ إِ  *َتْحِمُلُو اْلَمالِئَكُة ِإفَّ ِفي َذِلَك َْليًَة َلُكْم ِإْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن 
َرَؼ ُغْرَفًة بَِيِدِه اللََّو ُمْبَتِليُكْم بِنَػَهٍر َفَمْن َشِرَب ِمْنُو فَػَلْيَس ِمنِّي َوَمْن َلْم َيْطَعْمُو فَِإنَُّو ِمنِّي ِإالَّ َمِن اْغتػَ 

ُهْم فَػَلمَّا َجاَوزَُه ُىَو َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو قَاُلوا ال  طَاَقَة لََنا اْليَػْوـَ ِبَجاُلوَت َفَشرِبُوا ِمْنُو ِإالَّ قَِلياًل ِمنػْ
 اللَِّو َواللَُّو َمَع َوُجُنوِدِه قَاَؿ الَِّذيَن َيظُنُّوَف َأنػَُّهْم ُمالُقو اللَِّو َكْم ِمْن ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة بِِإْذفِ 

وَت َوآتَاُه اللَُّو اْلُمْلَك َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمُو ِممَّا َيَشاُء فَػَهَزُموُىْم بِِإْذِف اللَِّو َوقَػَتَل َداُوُد َجالُ  *الصَّاِبرِيَن 
تِْلَك  *َوَلْوال َدْفُع اللَِّو النَّاَس بَػْعَضُهْم بِبَػْعٍض َلَفَسَدِت اأْلَْرُض َوَلِكنَّ اللََّو ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِميَن 

ُلوَىا َعَلْيَك بِاْلَحقِّ َوِإنَّ   .(ٔ)﴾َك َلِمَن اْلُمْرَسِلينَ آيَاُت اللَِّو نَػتػْ
، ت الكافر وجنوده على بِب إسرائيلة ليست بقصّبة تسلط جالو ٗبدّ  Xبعد موسى 

بسبب  إالّ  التسلط الطاغوٌب على بِب إسرائيلوٓب يكن ىذا ، واستضعفوىم وأخرجوىم من ديارىم
وترؾ ،  ا٢بياة الدنياوالركوف إٔب، روترؾ األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنك، ضعف األٲباف والتقوى

ت ببِب إسرائيل إٔب الرجوع ٢بالة شبيهة وعوامل كثّبة أدّ . د على األنبياء واألوامر اإل٥بيةا١بهاد والتمر 
التيو ُب ، وىي حالة ا٣بضوع والتسليم للطاغوت الٍب كاف عالجها Xٕبالتهم قبل بعث موسى 

لعل بعضهم يثوب ، يل جالوت وجنودهلط على بِب إسرائفشاء ا سبحانو أف يتس. صحراء سيناء
ء كالٍب حدثت ُب صحرا،  حالة إصالح ُب ٝباعة بِب إسرائيلوٙبصل  ،ويتوب إٔب ربو إٔب رشده

ا إٔب أىل  لو إالّ إ، وٞبل كلمة ال عندما نشأ جيل ُب تلك الصحراء سيناء  ُب سنْب التيو األربعْب
وىم الثالٜبائة ، وأمة ربانية ٦باىدة، يل جيل صاّبة ُب بِب إسرائوبالفعل فقد نشأ ىذه ا٤برّ  ،األرض
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لّبى مدى التزامهم  جاًل الذين عربوا مع طالوت النهر، الفتنة الٍب امتحنهم ا هباوالثالث عشر ر 
ىم  يل ٝباعةكما نشأ ُب بِب إسرائ. ٥بية وطاعتهم لنبيهم ولطالوت القائد ا٤بعْب من اباألوامر اإل

نة النهر  فت ومن الضروري أف نعرؼ أفّ ، وىم الذين اغَبفوا غرفة من النهر، النخبة من ىؤالء قل أٲباناً أ
ا كانت كبّبة حيث  هنّ إٍب ، براز ا٤بقربْب وأىل اإلخالص منهموإ، لتمحيص ا٤بؤمنْب كانت ضرورية

 فالذين شربوا من ا٤باء كانوا ال، إٔب النهركاف جنود بِب إسرائيل ُب حالة عطش شديدة عند وصو٥بم 
 يشربوا ٓبلذين ا ا، أمّ ت ا٢بياة عندىم أىم من طاعة افكان، حسب زعمهم يريدوف ا٥بالؾ عطشاً 

، بل كانوا على  من البقاء أحياء ُب معصية امن ا٤باء فكانوا يروف ا٥بالؾ عطشًا ُب طاعة ا خّب
وٓب يكن سبحانو ، منو سيبد٥بم خّباً  لذي هناىم عن الشرب من ىذا النهرا سبحانو ا يقْب أفّ 

ى جالوت انتصروا عل ىؤالء الثالٜبائة وثالثة عشر رجالً  وىكذا نرى أفّ . ليَبكهم يهلكوا عطشاً 
 . وجنوده حاؿ عبورىم النهر

هم  م ُىزموا وأحسوا بالوىن والضعف حاؿ معصيتهنّ إ، فا أولئك الذين شربوا من النهرأمّ 
ٙبصيل  إالّ  (ال طاقة لنا اليـو بجالوت وجنوده) :، فلم يكن قو٥بموأطاعتهم للهوى والشيطاف

 .عليها نفوسهمحاصل و إبراز للهزٲبة الٍب انطوت 
وكاف جيش جالوت . وحزب الشيطاف بقيادة جالوت، حزب ا بقيادة طالوت ،والتقى ا١بمعاف

والذين  رؤمنْب الذين ٓب يشربوا من النهالقليل من ا٤ب وٓب يكن مع طالوت إالّ ، ة وعدداً عدّ  اً متفوق
إل٥بية وقبل أف تبدأ ا٤بعركة التجأ النخبة ا، ا٤بنافقوف الذين شربوا من النهر وكاف معو، اغَبفوا غرفة

َوَما رََمْيَت ِإْذ رََمْيَت ﴿: فأيدىم ا بنصره، وطلبوا منو الصرب والثبات والنصر، واألمة الربانية إٔب ا
، فهـز ا١بمع وولوا الدبر، ا٤بؤمنْب ا٤بخلصْب  جالوت الء، فقتل أحد ىؤ (ٔ)﴾َوَلِكنَّ الّلَو َرَمى

، وٓب يكن ىذا العبد الصاّب الذي (ٕ)﴾ِإنِّي َأَرى َما اَل تَػَرْوفَ ﴿: وقاؿ ،ونكص الشيطاف على عقبيو
بعد ، عادالً  وملكاً  عظيماً  الذي اصطفاه ا سبحانو بعد ذلك وجعلو نبياً  Xداود  قتل جالوت إالّ 
َنا َداُوَد ِمنَّا َفْضاًل يَا ِجَباُؿ ﴿ا  ال ٱبشى إالّ  شجاعاً  ٨بلصا  و٦باىداً  أف كاف مؤمناً  َوَلَقْد آتَػيػْ

َر َوَألَنَّا َلُو اْلَحِديَد  ْر ِفي السَّْرِد َواْعَمُلوا َصاِلحًا ِإنِّي ِبَما  *َأوِِّبي َمَعُو َوالطَّيػْ َأِف اْعَمْل َساِبغَاٍت َوَقدِّ
 .(ٖ)﴾تَػْعَمُلوَف َبِصيرٌ 
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 Xى ـــعيش
فَاتََّخَذْت ِمْن  *َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب َمْرَيَم ِإِذ انْػَتَبَذْت ِمْن َأْىِلَها َمَكانًا َشْرِقّيًا ﴿ :قاؿ تعأب

َها رُوَحَنا فَػَتَمثََّل َلَها َبَشرًا َسِويًّا  َمِن ِمْنَك ِإْف  قَاَلْت ِإنِّي َأُعوُذ بِالرَّحْ  *ُدونِِهْم ِحَجابًا فََأْرَسْلَنا ِإلَيػْ
 .(ٔ)﴾قَاَؿ ِإنََّما َأنَا َرُسوُؿ رَبِِّك أِلََىَب َلِك ُغالماً زَِكّياً  *ُكْنَت َتِقّياً 

الصديقة  Xليهب ٤برًن  - (ٕ) Xوروي جربائيل  -أرسل ا سبحانو وتعأب أحد ا٤بالئكة 
ُب تكو ف ذلك  ا أف ٯبعلها سبباً فنفخ ا٤بلك عليها نفخة شاء  ،مباركاً  الطاىرة ا٤بنقطعة إٔب ا صبياً 

 امتثاالً  وجاءت بو إٔب قومها، ن الدير لتلد ذلك ا١بنْب ا٤ببارؾوخرجت م، Xا١بنْب ُب رحم مرًن 
ة أمو وبراء عجزة إشارة إٔب عظمة ىذا الوليدوتكلم الوليد وىو ُب ا٤بهد، لتكوف ىذه ا٤ب، ألمر ا

مو أخذتو إٔب الناصرة أو إٔب مصر، ٍب عادت إٔب أ فّ أ :(ٖ) ، ورويالطاىرة من اهتامات اليهود
 .عن ا٢باكم الطاغية ىّبودس الذي كاف يريد قتلو لينشأ ىناؾ بعيداً ؛ الناصرة

 

* * * 
 Xبعث عيسى 

وا ؤ وبد، نكب الناس على طلب الدنيا وا٤باؿولذا ا ،ؿ والدنياكاف علماء بِب إسرائيل ٰببوف ا٤با
، وكل شيء يفسد يصلحو (إذا فسد العآِب فسد العآبَ )ظهورىم  وراء وصايا األنبياء  يَبكوف

 !؟ ا٤بلح، ولكن إذا فسد ا٤بلح
طيلة أياـ  ومساكْب يتضوروف جوعاً ، وىكذا ظهر ُب اجملتمع طبقات مَبفوف يشبعوف حٌب التخمة

 يأكلوف إالّ  كانوا ال يكادوف  م كانوا يعملوف كثّباً هنّ أومع ، الضرائب أهنكتهم ومزارعوفاؿ عمّ ، السنة
تموف بتغيّب يه ، وعلماء مَبفوف الوال يعملوف ف يأكلوفو ، وآخر يأكلوف أناس يعملوف وال. القليل

 . تلك األوضاع الفاسدة
أف يتبعِب  ليقوؿ للناس من كاف يريد Xعث عيسى جواء ا٤بلبدة بالغيـو بُ وُب ظل تلك األ

 . هنا دعوة إٔب الثورةإ ،فليستعد للموت والصلب
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بل ، وال يقدروف أف يقتلوا النفس، ال تخافوا الذين يقتلوف الجسد) :و قاؿنّ أ Xو روي عن
و ال يستطيع نّ أيعلم  Xوكاف . (ٔ) (في جهنم خافوا الذي يقدر أف يهلك الجسد والنفس معاً 

وُب ، بل قل من إيقاع صدمة ُب ذلك اجملتمعأولكن ليس ، من الفساد ُب ذلك الوقت تغيّب كثّب
وانتظار النتائج الكبّبة ُب ا٤بستقبل سواء القريب بعد رفعو إٔب ، نية على  ىذه األرضاإلنسا ريخات

ـ ا٤بهدي ٧بمد بن ا٢بسن أي زمن ظهور اإلما ،عيد بعد عودتو ُب القيامة الصغرىالسماء أو الب
 . Xالعسكري

لشريعة  ولكن شريعتو ٓب تكن ناسخة إالّ ، إٔب بِب إسرائيل وغّبىم Xعث عيسى بُ 
 .ة أسباب ٥بذا النسخوىناؾ عدّ  ،Xموسى

بعض األحكاـ فرضت على اليهود ٗبا يناسب حا٥بم ُب ذلك الوقت الذي بعث فيو  فّ إ: منها
بسبب كانت  بعض ارمات على بِب إسرائيل فّ أكما ،  Xإٔب وقت بعث عيسى  Xموسى 

: قاؿ تعأب ،Xففت عنهم ببعث عيسى فخُ ، واستخفافهم بالتشريع ظلمهم وجرأهتم على األنبياء
َما َوَعَلى الَِّذيَن َىاُدوا َحرَّْمَنا ُكلَّ ِذي ظُُفٍر َوِمَن اْلبَػَقِر َواْلغََنِم َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما ِإالَّ ﴿

  .(ٕ)﴾اِدُقوفَ َحَمَلْت ظُُهورُُىَما َأِو اْلَحَوايَا َأْو َما اْختَػَلَط ِبَعْظٍم َذِلَك َجَزيْػَناُىْم بِبَػْغِيِهْم َوِإنَّا َلصَ 
وحرموا ما  علماء اليهود غّبوا الشريعة أفّ  ،Xولعل أىم أسباب نسخ و٘بديد شريعة موسى 

لبعض  رضاءإورٗبا ، وائهم الشخصية وٚبرصاهتم العقليةىأل تبعاً  ،حلوا ما حـر اأو  حل اأ
 فعاد السامري ،(ٖ) الرواياتالطواغيت الذين تسلطوا عليهم ُب بعض األحياف كما جاء ُب بعض 

، وعاد عاد السامري بعلماء بِب إسرائيل ،ة باسم جديد وىيئة جديدةولكن ىذه ا٤برّ  ،وعاد العجل
 . ـ الشرعيةالعجل بتحريف األحكا

ا من التحريف وحفظه Xبعثوا للحفاظ على شريعة موسى   من األنبياء كثّباً  ومع أفّ 
وطردوا ، قصي األنبياء أة القيادة و يطر على دفّ خذ يسأأو قل التيار السامري  لكن التيار ا٤بنحرؼ
، و اليهود أنفسهمالذي قتل Xكزكريا ،  Xوقتل كثّب منهم قبل بعث عيسى ، إٔب الرباري والقفار
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لو  وخضوعهم للطاغوت والركوف، األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكرالذي قتلوه بَبكهم  Xوٰبٓب 
ؾ ، وٓب ٰبرّ ة ليست بقصّبة قبل أف يقتلووسجنو مدّ  Xعلى ٰبٓب  (ىّبودس)فقبض ا٢باكم الطاغية 

م يروف ُب ا٢باكم ا١بائر هنّ أومع ، استقبل كثّب منهم ىذا ا٢بدث بفرح كبّب ، بلساكناً اليهود العلماء 
ن التعاوف معو لقتل أحد ٗبجرد الدخوؿ ُب قصره كانوا ال يتورعوف ع يتنجسوف، اً ورجس اً طاغوت
ر لن يرضوا دوف مٌب استتبت ٥بم األمو  األنبياء فّ أل؛ عاملْب اجملاىدينأو العلماء ال،  األنبياء

وبالتإب ذىاب سلطة الطاغوت وحكومتو ، ٥بية على األرضوإقامة ا٢بكومة اإل استئصاؿ الطواغيت
أنفسهم ورثة األنبياء  او وذىاب سلطة ومكانة العلماء غّب العاملْب الذين حرفوا الشريعة وصور 

ؿ من يعادي عيسى و٥بذا فمن الطبيعي أف يكوف أوّ  ،٤بكانتهم ُب قلوب الناس باً طل ، واألوصياء
X م ينتظروف بعثو ٥بم لينصروههنّ أالذين كانوا يّدعوف ،  بِب إسرائيلالطواغيت وعلماء الدين ُب ،

ووسادي ، وفراشي األرض، ودابتي رجالي، خادمي يداي) :ولكن عندما بعث وجدوه يقوؿ
وشعاري ، وإدامي الجوع، وسراجي بالليل القمر، لشتاء مشارؽ األرضودفئي في ا، الحجر
أبيت وليس ، نبتت األرض للوحوش واألنعاـأوفاكهتي وريحانتي ما ، ولباسي الصوؼ، الخوؼ
  .(ٔ) (وليس على وجو األرض أحد أغنى مني، صبح وليس لي شيءأو ، لي شيء

إٔب االصطداـ وىذا يؤدي هبم .  اوٙبمل الدعوة إٔب، جدوه يدعوىم للزىد ُب ىذه الدنياو 
 .الذين يعارضوف الدعوة إٔب ا بالطواغيت وأعواهنم
ا٤بصاعب ُب طريق وٙبمل ، ا وٙبمل القتل ُب سبيل، تباعو لالستعداد للموتأوجدوه يدعو 

 .الدعوة إٔب ا
نة زز مكاليع ٓب يأتِ  X، إذًا فعيسى وُجبات الضرائب ليصلحهم وجدوه ٯبلس مع ا٣باطئْب
 فضحهم بعلمو وزىده ، بل جاء ليويعظم قدرىم وٲبدىم ُب طغياهنم العلماء غّب العاملْب وسلطتهم

  .ُب ىذه الدنيا
 ، وجاءه تالميذه وقالواويتهمونو بشٌب االهتامات الباطلة، ئيل يتكلموف عليوخذ علماء بِب إسراأف

اتركوىم ىم عمياف ) :Xفأجاهبم  ،(ك ىذاعلماء اليهود استاءوا عندما ٠بعوا كالم أتعرؼ أفّ ): لو
  .(ٕ) (ُب حفرة وإذا كاف األعمى يقود األعمى سقطا معاً ، قادة عمياف
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واسعة تضم علماء بِب إسرائيل والشعب  Xوىكذا كانت جبهة الباطل ا٤بواجهة لعيسى 
هم يستغرب عل بعضول، وا٢باكم الكافر بيالطس وجنوده، بادعاءاهتم الباطلة ستخفوهااليهودي الذي 

شد من أكاف  Xإذا علم أف عداء العلماء غّب العاملْب من بِب إسرائيل لعيسى  ولو ا٢بق ُب ذلك
يبْب خطأ ىؤالء العلماء غّب العاملْب  Xخذ عيسى أو٥بذا  ،ئر وجنودهعداء بيالطس ا٢باكم ا١با

 .األشهاد رؤوسعلى 
 ،وف على كرسي  موسى جالسوفمعلمو الشريعة و الفريسي): الناس وتالميذه ٨باطباً  Xقاؿ 

، لوفم يقولوف وال يفعألهنّ  ،ولكن ال تعملوا مثل أعما٥بم، فافعلوا كل ما يقولونو لكم واعملوا بو 
تعينهم على  ولكنهم ال ٰبركوف إصبعاً ، ا٢بمل ويلقوهنا على أكتاؼ الناس ثقيلة شاقة ٰبزموف أٞباالً 

، ٯبعلوف عصائبهم عريضة على جباىهم اسليشاىدىم الن إالّ  وىم ال يعملوف عمالً ، ٞبلها
وسواعدىم ويطولوف أطراؼ ثياهبم وٰببوف مقاعد الشرؼ ُب الوالئم ومكاف الصدارة ُب اجملامع 

والفريسيوف  الشريعة ومعلمالويل لكم يا … ف يدعوىم الناس يا معلم أوالتحيات ُب األسواؽ و 
، خلوف وال تَبكوف الداخلْب يدخلوفنتم تدأفال ، وف ملكوت السماوات ُب وجوه الناسا٤براءوف تغلق

نكم تطيلوا أنتم تظهروف أالويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيوف ا٤براءوف تأكلوف بيوت األرامل و 
من حلف با٥بيكل ال يلتـز  تقولوف !الويل لكم أيها القادة العمياف، شد العقابأالصالة سينالكم 

الذىب أـ  ها ا١بهاؿ العميافعظم أيّ أفأٲبا ، ـز بيمينومن حلف بذىب ا٥بيكل يلتولكن ، بيمينو
الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيوف ا٤براءوف تعطوف العشر من … ؟ا٥بيكل الذي قدس الذىب

  .(ٔ) (… العدؿ والرٞبة والصدؽ: ولكنكم هتملوف أىم ما ُب الشريعةالنعنع والصعَب والكموف 
  يـو من األياـ إٔب بِب إسرائيلفرٗبا ىي وجهت ُب ،بنا أف نتدبر ىذه الكلمات وحقيقٌ 

 .ولعلها اليـو موجهة لنا، مهئوعلما
أو حسب ما ، ع أي نيب من الفقراء وا٤بستضعفْبتبا أوىم ك، Xتباع عيسى أومع األياـ كثر 

 .(ٕ)﴾َأرَاِذلَُنا بَاِدَي الرَّْأي﴿: يسميهم أعداء األنبياء
تباعو وىذا أوكثر . و يدعي ا٤بلكنّ إٔبجة  Xقتل عيسى  خذ علماء بِب إسرائيل يتآمروف علىأو 

 ر رئيس علماء اليهود أفّ وبالتإب قرّ ، اليهودي ويقضوف عليوالروماف سيهاٝبوف الشعب  يؤدي إٔب أفّ 
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افظة على الشعب ٯبب أف يقتل فبحجة ا، وفضل من ىالؾ الشعب كلّ أوىالكو  Xقتل عيسى 
 !! X عيس

الذين يروف ، ا٤بنكوسْب الظلمة قتلة األنبياء وىذا ىو ا٢بق بنظر ىؤالء !!وىذا ىو ا٤بيزاف العدؿ
ٯبب أف ، ض مصا٢بهم وحياهتم للخطروال تتعرّ ، فلكي ال يعكر صفو حياهتم الروماف، ا٤بنكر معروفاً 
٤بهم أف يبقى علماء اف، وليستبد الطاغوت والظلم والظالـ، النور أويطفوٱبنق ا٢بق   Xيقتل عيسى

َولََتِجَدنػَُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا يَػَودُّ ﴿ ،يل غّب العاملْب أحياءبِب إسرائ
َر َواللَُّو َبِصيٌر ِبَما يَػعْ  . (ٔ)﴾َمُلوفَ َأَحُدُىْم َلْو يُػَعمَُّر َأْلَف َسَنٍة َوَما ُىَو ِبُمَزْحزِِحِو ِمَن اْلَعَذاِب َأْف يُػَعمَّ

م وألهنّ  !!ناء ليقتلوهتباعو اللعأوعاملو بيالطس و  حاكم الرومافلقيصر بكل طريقة أف يغروا بو وحاولوا 
حْب أذف ذىب ): جاء ُب اإل٪بيل، الستيعاب شجاعة ىذا النيب العظيم جبناء ٓب يكونوا أىالً 

يا معلم قائلْب ، ليو تالميذىم من ا٥بّبوديسيْبإالفريسيوف وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة فأرسلوا 
فقل لنا ماذا ، ك ال تنظر إٔب وجوه الناستبإب بأحد ألنّ  وتعلم طريق ا با٢بق وال، ك صادؽنّ إنعلم 

روين أمراءوف  ٤باذا ٘بربونِب يا: خبثهم وقاؿ فعلم يسوع ؟ٯبوز أف تعطى ا١بزية لقيصر أـ التظن أ
فقاؿ ٥بم أعطوا  .لقيصر: لو تابة قالوا٥بم ٤بن ىذه الصورة والك: فقاؿ لو ديناراً  معاملة ا١بزية فقدموا

 .  (ٕ) (فلما ٠بعوا تعجبوا وتركوه ومضوا، إذف ماؿ قيصر لقيصر وماؿ ا  
فع الضرائب ـ دو ٰبرّ نّ أوىكذا كانوا يريدوف منو أف يقوؿ بشكل صريح وعلى رؤوس األشهاد 

ىذا وىم دفعوا الضرائب لقيصر  .رجاسو اللعناءأليوقعوه بيد ىذا الطاغوت و ، ٢بكومة القيصر اللعْب
وانطوت ، للطاغوت عبيداً فكانوا ، ا تقوي حكومة الطاغوتٔبواز دفعها لقيصر مع أهنّ  شعبوأفتوا لل

 .وحرصهم عليها وسهم على ا١بنب بسبب حبهم للحياةنف
الصورة والكتابة على الدينار ليس  فّ أل؛ ال تعطوا ا١بزية لقيصر :فمعناه Xا جواب عيسى أمّ 
وعلى كل حاؿ ُب النهاية اعتقل ، والذىب  يمة إ٭با القيمة للذىب الذي سبك منو الدينار٥با ق

 .Xعلماء بِب إسرائيل عيسى 
و ٯبدؼ ويكذب على نّ أواهتموه ، وضربوه وأىانوه، م بصقوا ُب وجهو الشريفهنّ إوجاء ُب اإل٪بيل 

وطلبوا ، ويهدد اإلمرباطورية الرومانيةلك نو يدعي ا٤بأواهتموه ، ٍب سلموه  إٔب بيالطس، ا سبحانو
  .قتلو وصلبو وأ٢َبّوا عليو بذلك  من بيالطس
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ىذا الرجل  وجدنا :خذوا يتهمونو ويقولوفأوقاـ ا٢بضور كلهم وجاءوا بيالطس و ): ورد ُب اإل٪بيل
طس فسألو بيال( نو ا٤بسيح ا٤بلكأويدعي ، وٲبنعو أف يدفع ا١بزية إٔب قيصر ، يثّب الفتنة ُب شعبنا

جرمًا أجد ال ): اؿ بيالطس لرؤساء الكهنة وا١بموعفق، (أنت قلت: )بفأجا، (أنت ملك اليهود؟)
اليهودية كلها من ا١بليل إٔب نو يثّب الشعب بتعليمو ُب أ): وا على قو٥بملكنهم أصرّ ، (الرجل على ىذا

  .(ٔ) (ىنا
فض  علماء اليهود والشعب ر ، ا١بائر إطالؽ صراحو ُب عيد الفصحوعندما أراد بيالطس ا٢باكم 

 مهنّ أوالغريب ، عنو وأ٢َبّوا على قتل عيسى وصلبو الذي استخفوه وطلبوا أف يطلق أحد القتلة بدالً 
ألهنم كانوا يعتقدوف بكفر ؛ بيالطس ليسلموه ٓب يدخلوا القصر لقصر Xعندما جاءوا بعيسى 

وا أيديهم بيد بيالطس ومع ذلك فقد وضع، التإب فمن يدخل قصره منهم يتنجسوب، بيالطس
 .Xللقضاء على عيسى 

 !!نظر كيف اجتمع أىل الباطل مع اختالفهم وتناحرىم للقضاء على ا٢بقأ
ىم ؤ وآراأىل الباطل مهما اختلفت طرقهم وتعارضت عقائدىم  فّ إف ،تكن من الغافلْب وتدبر وال

  .دىموحب الدنيا يوحّ ، طاعة الشيطاف ٘بمعهم فّ إف
، X، فلم ٲبكنهم ا من قتل عيسى ر ا وا خّب ا٤باكرينو ٲبكوعلى كل حاؿ ٲبكروف 

َوقَػْوِلِهْم ِإنَّا  قَػتَػْلَنا اْلَمِسيَح ﴿: قاؿ تعأب، م قتلوههنّ أوظنوا ، ولكن رفعو إٔب السماء وشبهو ٥بم
ُهْم َوِإفَّ الَِّذيَن اْختَػَلُفوا ِفيِو َلِفي ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَؿ اللَِّو َوَما قَػتَػُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّو لَ 

 َبْل رَفَػَعُو اللَُّو ِإلَْيِو وََكاَف اللَُّو َعزِيزًا  *َشكٍّ ِمْنُو َما َلُهْم ِبِو ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتػَِّباَع الظَّنِّ َوَما قَػتَػُلوُه يَِقيناً 
 .(ٕ)﴾نَّ ِبِو قَػْبَل َمْوتِِو َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة َيُكوُف َعَلْيِهْم َشِهيداً َوِإْف ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب ِإالَّ لَيُػْؤِمنَ  *َحِكيماً 

 شاء ا وسينػزؿ من السماء إٔب األرض إف، حياً إٔب آخر الزماف Xوادخر ا سبحانو عيسى 
 عند قيامو با٢بق وتطهّبه Xا٤بهدي  أوصياء النيب  ٣باًب ووزيراً ، ا٤بستقيمىاديًا إٔب الصراط 

 .توحيد والعدؿ والرٞبة بْب العبادونشر ال، ن الشرؾ واإل٢باد والظلم والفساداألرض م
ل مهما عال فهو  الباط أف نستيقن أفّ  قصص ىؤالء األنبياء العظاـ  ئوحقيق بنا و٫بن نستقر 

، الزبد كا٤باء ٙبت لباطل أف يغطيو يبقى وينفع الناسا٢بق مهما حاوؿ ا فّ إو ، كالزبد يذىب جفاء
َأنْػَزَؿ ِمَن السََّماِء َماًء َفَساَلْت َأْوِديٌَة ِبَقَدرَِىا فَاْحَتَمَل السَّْيُل زََبدًا رَابِيًا َوِممَّا يُوِقُدوَف ﴿: ؿ تعأبقا
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مَّا الزََّبُد فَػَيْذَىُب َعَلْيِو ِفي النَّاِر ابِْتَغاَء ِحْلَيٍة َأْو َمَتاٍع زََبٌد ِمثْػُلُو َكَذِلَك َيْضِرُب اللَُّو اْلَحقَّ َواْلَباِطَل فَأَ 
َفُع النَّاَس فَػَيْمُكُث ِفي اأْلَْرِض َكَذِلَك َيْضِرُب اللَُّو اأْلَْمثَاؿَ  تفرعت ومهما  .(ٔ)﴾ُجَفاًء َوَأمَّا َما يَػنػْ

وحاولت خنقها فسيأٌب يـو تقلع ، وغطت بعض أغصاف شجرة ا٢بق أغصاف شجرة الباطل وتكاثفت
ف إوشجرة ا٢بق و ، صل وبال جذور ما ٥با من قرارأحيم إلهناء بال وترمى ُب ا١ب، باطلفيو شجرة ال

حٌب يستظل  بقي منها غصن واحد يرفرؼ بعيدًا خلف السحاب فستنمو وتتفرع أغصاهنا وتتكاثف
َأَلْم تَػَر  ﴿: قاؿ تعأب، ُب األرض وفرعها يرفرؼ ُب السماءصلها ثابت أ فّ أل ؛هبا أىل األرض ٝبيعاً 

تُػْؤِتي ُأُكَلَها   *ُو َمَثاًل َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفَػْرُعَها ِفي السََّماِء َكْيَف َضَرَب اللَّ 
َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة  *ُكلَّ ِحيٍن بِِإْذِف رَبػَِّها َوَيْضِرُب اللَُّو اأْلَْمثَاَؿ لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَػَتذَكَُّروَف 

يُػثَبُِّت اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِؿ الثَّاِبِت ِفي  *َخِبيَثٍة اْجُتثَّْت ِمْن فَػْوِؽ اأْلَْرِض َما َلَها ِمْن قَػَراٍر 
نْػَيا َوِفي اْْلِخَرِة َوُيِضلُّ اللَُّو الظَّاِلِميَن َويَػْفَعُل اللَُّو َما َيَشاءُ   .(ٕ)﴾اْلَحَياِة الدُّ
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 لتوراة واإلجنيلا حتريف
فتحريفها ال  ،ولست بصدد استقصائها والنصارى للتوراة واإل٪بيل كثّبةاألدلة على ٙبريف اليهود 

، وراجع ما كتبو أحد مفكريهم، وىو صاحب فطرة سليمة وفكر مستقيمٱبفى على من قرأىا بتدبر 
نقل ىذه الفقرات من  أثاؿ وكم ،(الفصل الثامن، ت والسياسةرسالة ُب الالىو )وىو سبينوزا ُب كتابو 

ٗبن قاموا  ولكي أسّب ُب ٕبثي ىذا بطريقو منظمة سأبدأ باألحكاـ ا٤بسبقة ا٤بتعلقة): قاؿ ،كالمو
و نّ أ لقد ظن ا١بميع تقريباً ، ٗبن قاموا بتدوين األسفار ا٣بمسة وسأبدأ أوالً ، بتدوين الكتب ا٤بقدسة

وا من يظن خالؼ ذلك من م عدّ هنّ إديد حٌب يدوا ىذا الرأي بإصرار شالفريسيْب أ فّ إبل ، موسى
، وٓب يكن علمو يستهاف بو ما إٔب حدٍ  اً ابن عزرا وىو رجل كاف فكره حرّ  فّ إو٥بذا السبب ف، ا٤بارقْب

واكتفى ، على اإلفصاح عن رأيو صراحة ؤوٓب ٯبر  - أعلم  فيما -وىو أوؿ من تنبو إٔب ىذا ا٣بطأ 
، ىذه ىي أقواؿ ابن ا فلن أخشى توضيحها وإظهار ا٢بق ناصعاً ا أنأمّ . شارة إليو بألفاظ مبهمةباإل

… عشرة  االثنٍبولو كنت تعرؼ سر ، اْب… فيما وراء هنر األردف )عزرا ُب  شرحو على التثنية 
 . (…ب موسى شريعتو كت

بل ، موسى ليس ىو مؤلف األسفار ا٣بمسة هبذه الكلمات القليلة يبْب ويثبت ُب الوقت ذاتو أفّ 
وللربىنة على ذلك  ٨بتلفاً  موسى كتب سفراً  فّ إو  ،ها شخص آخر عاش بعده بزمن طويلف مؤلفإ

  .(ٔ) (اْب…  -ٕ .ألنو ٓب يعرب هنر األردف ؛أف موسى ٓب يكتب مقدمة التثنية -ٔيذكر 
أو على األقل راجح عند  ، ر مقطوع بوٙبريف التوراة واإل٪بيل ا٤بوجودة اليـو أم فّ إوكيف كاف ف
فكيف ٰبتمل مؤمن با سبحانو  وإالّ  !؟ود التقليد األعمى وأين ىم ىؤالءسر قيكل مفكر حر ك

  !؟التوراة والٍب اكتظت هبا  والفحش إٔب أنبياء ا ورسلو ةءاوتعأب أف تنسب تلك البذ
وكحكم إ٥بية ، ٲبكن االستفادة منهاوعلى كل حاؿ بقيت التوراة واإل٪بيل كنصوص تارٱبية 

أو صدور معانيها على األقل كوهنا ، كن ترجيح صدور بعضها من األنبياء وأخبار بالغيب ٲب
 .ؿ بيتو ا٤بعصومْب آو  ة النيب مطابقة للمعاين الٍب جاء هبا القراف وسنّ 

 

* * * 
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 Xأحياء لشريعة إبراٍيه  اإلسالو
مًا ِملََّة ِإبْػَراِىيَم َحِنيفًا َوَما َكاَف ُقْل ِإنَِّني َىَداِني رَبِّي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ِدينًا ِقيَ ﴿ :قاؿ تعأب

ال َشرِيَك َلُو  *ُقْل ِإفَّ َصالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِلَِّو َربِّ اْلَعاَلِميَن  *ِمَن اْلُمْشرِِكيَن 
 .(ٔ)﴾َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأنَا َأوَُّؿ اْلُمْسِلِمينَ 

ا٢بنفية واليهودية و : ة العربية ثالث ديانات ٠باوية ىير كانت ُب ا١بزي قبل بعث النيب ٧بمد 
 إالّ ، الصراط عن منحرفوف أتباعها فّ إوبالتإب ف، فة عن الصراط ا٤بستقيموكانت ٝبيعها ٧برّ . النصرانية

، وكاف معظم أىل مكة يدينوف ين ال ٚبلو منهم فَبة من الفَباتالقليل من ا٤برابطْب على ا٢بق الذ
 ىذه التماثيل ىي صور ٤با جاءوا بتماثيل حجرية وادعوا إفّ  الؿضبعض أئمة الفها رّ با٢بنفية الٍب ح

وجعلوا الناس يعتقدوف ، بوف ٥با بأنواع القرباتويتقرّ  سوهناواستخفوا الناس وجعلوىم يقدّ ، للمالئكة
من دوف  ا تضر وتنفعهنّ إوجعلوىم يعتقدوف ، لو بواسطة ىذه التماثيل ا يريد منهم أف يتقربوا أفّ 
 .كبّباً   مع ا سبحانو وتعأب علواً  آ٥بةبل جعلوىا ، ا

  .يسرأسهل و أف ٙبريفها إنفية حرفت األحكاـ الشرعية حيث وكما حرفت العقائد ُب الشريعة ا٢ب
وكاف أوؿ ، يجر قصبة في النار اً ني رأيت عمر إ): كثم بن ا١بوفقاؿ لأل رسوؿ ا  روي أفّ 

ووصل ، وبحر البحيرة، وسيب السوائب، وأوؿ من حمى الحمى ر دين إبراىيم،من غيّ 
يا رسوؿ ا ىل  :قاؿ، أحد أشبو بو منك ر دين إسماعيل فلم أرَ وغيّ ، ونصب األصناـ، الوصيلة

 .(ٕ) (ك مؤمن وىو كافرألنّ  ،ال :قاؿ ؟يضرين ذلك شيئاً 
النار وكاف أوؿ من  رأيت عمر بن عامر الخزاعي يجر قصبة) :قاؿ رسوؿ ا  وروي أفّ 

  .(ٖ) (من سيب السيب
منهم عبد ، م شرذمة قليلوف مرابطوف على ا٢بقبل بقي منه، وٓب ينحرؼ ٝبيع األحناؼ ُب مكة

 جاء ُب وصية النيب،  وأبو طالب عم النيب، وعبد ا والد النيب  ، النيب ا٤بطلب جدّ 
في لو  ن أجراىا اهلل عز وجلعبد المطلب سن في الجاىلية خمس سن فّ إ ،يا علي): Xلعلي 

 ،(ٗ)﴾َوال تَػْنِكُحوا َما َنَكَح آبَاؤُُكْم ِمَن النَِّساءِ ﴿ :وجل نزؿ اهلل عزّ أف ،حـر نساء اْلباء: اإلسالـ

                                                        
 .23  -  2  :ح٧ٗؼخّ  - 
 .21 ٙ 3ؽ :ٛل٤ق حُزوخ١ٍ ،322ٙ 6ؽ :ٓٔ٘ي أكٔي: ٫ٝكع  ،31ٙ: ػخْٛح٧ٝحثَ ٧كٔي رٖ أر٢  -6
 . ، ٫ٝكع حُٜٔخىٍ ك٢ حُٜخٖٓ حُٔخرن62ٙ :ػخْٛأر٢ ح٧ٝحثَ ٧كٔي رٖ  -3
 .66 : حُ٘ٔخء -3



 
 Xامليدي  اإلياوإصداراث أَصار ...................... ..........................13

 
 

يأكل ما ذبح على  وال، يعبد األصناـ وال ،زالـأف عبد المطلب كاف ال يستقسم باأل ،يا علي
  .(ٔ) (... Xبي إبراىيم أويقوؿ أنا على دين ، النصب

 ػب، ندرس بالوحي اإل٥بياالسيد عبد ا٤بطلب عرؼ مكاف زمـز بعد أف  فّ إوُب كتب التاريخ 
ا أبو طالب فهو سيد األحناؼ ، أمّ (ٕ) فكاف ىو مكاف زمـز ذي رآه، فحفر ُب ا٤بكاف ال(الرؤيا)

تابعاً ٍب كاف ، وىو ا٢بجة على النيب قبل أف يبعثبل خاٛبهم ، Xووصي من أوصياء إبراىيم 
ويرووف شعراً  ، والقـو يرووف الكثّب ُب فضلو، سيد ا٤بسلمْب ُب مكة ، فهوبعد البعثة لرسوؿ ا 

لوف مات أبو ومع ىذا يقو ، كثّبة لو ُب نصرة اإلسالـ  مواقفويرووف ، إسالمولو داللة على  كثّباً 
وٓب ٯبدوا مثلبة ليعيبوه  الذي أطبق ذكره ا٣بافقْب، Xولكن بغضاً لولده علي  طالب كافراً ال لشيء

 :قولو هبا من َخلق أو ُخلق أو دين، ولو ٓب يكن أليب طالب إالّ 
 نبياً كموسى خط ُب أوؿ الكتب           موا أنا وجدنا ٧بمداً لأٓب تع

لكفى بو دلياًل على إسالمو فكيف ومواقفو ُب نصرة الدين اإلسالمي أبْب من مشس ُب رابعة 
 .(ٖ)ة من الزمن كمؤمن آؿ فرعوف مدّ  ف أخفى إسالموإالنهار و 

  

* * * 

                                                        
 .331ٙ: ، ٌٓخٍّ ح٧ه٬م322ٙ 3ؽ :ٖٓ ٫ ٣ل٠َٙ حُلو٤ش - 
كِٔخ  ،ًخٕ ك٢ حٌُؼزش ؿِح٫ٕ ٖٓ ًٛذ ٝهٔٔش أ٤ٓخف): خٍه ،ػ٢ِ رٖ ارَح٤ْٛ ٝؿ٤َٙ ٍكؼٞٙ: هخٍ  ،ٍٟٝ ح٤ُ٘ن ح٢٘٤ٌُِ -6

، ٝػٔٞح أػَٛخ ؿِزض هِحػش ؿَْٛ ػ٠ِ حُلَّ أُوض ؿَْٛ ح٤ٓ٧خف ٝحُـِح٤ُٖ ك٢ رجَ ُِّٓ ٝأُوٞح ك٤ٜخ حُلـخٍس ١ٝٔٞٛخ
٘خء ، كِٔخ ؿِذ ػزي حُٔطِذ ًٝخٕ ٣لَٕ ُٚ ك٢ كٟٞغ ُِّٓ ٝػ٢ٔ ػ٤ِْٜ ٟٓٞؼٜخكِٔخ ؿِذ ه٢ٜ ػ٠ِ هِحػش ُْ ٣ؼَكٞح ٓ

ٝٓخ : حكلَ رَس، هخٍ : كوخٍ ُٚ ،حٌُؼزش ُْٝ ٣ٌٖ ٣لَٕ ٧كي ٛ٘خى ؿ٤َٙ كز٤٘ٔخ ٛٞ ٗخثْ ك٢ ظَ حٌُؼزش كَأٟ ك٢ ٓ٘خٓٚ أطخٙ آص
؟ ػْ أطخٙ ك٢ ٝٓخ حُٜٔٞٗش: حكلَ حُٜٔٞٗش، هخٍ: كوخٍ  ،، ػْ أطخٙ ك٢ ح٤ُّٞ حُؼخُغحكلَ ٤١زش: كوخٍ ،رَس؟ ػْ أطخٙ ك٢ ح٤ُّٞ حُؼخ٢ٗ

ًٝخٕ ػ٘ي  ،ػ٘ي ه٣َش حَُ٘ٔ حُلـ٤ؾ ح٧ػظْ ػ٘ي حُـَحد ح٧ػْٜحكلَ ُِّٓ ٫ طِ٘ف ٫ٝ طٌّ ٓو٢ : وخٍ ك ،ح٤ُّٞ حَُحرغ
كِٔخ ٍأٟ ػزي حُٔطِذ ٌٛح ػَف ٟٓٞغ  ،ُِّٓ كـَ ٣وَؽ ٓ٘ٚ حَُ٘ٔ ك٤وغ ػ٤ِٚ حُـَحد ح٧ػْٜ ك٢ ًَ ٣ّٞ ٣ِظو٢ حَُ٘ٔ

كؤهزَ  ،كِْ ٣ـ٤زٞٙ ا٠ُ ًُي ،ػَط٘خ ٝػِٗخ كِٜٔٞح ٗللَٛخا٢ٗ أَٓص  ك٢ أٍرغ ٤ُخٍ ك٢ كلَ ُِّٓ ٢ٛٝ ٓؤ: كوخٍ ُو٣َٖ ،ُِّٓ
، كِٔخ ٛؼذ ًُي ػ٤ِٚ طويّ ا٠ُ رخد حٌُؼزش ػْ ٍكغ ٝٛٞ حُلخٍع ًٝخٕ ٣ؼ٤٘ٚ ػ٠ِ حُلل٣َللَٛخ ٛٞ ر٘لٔٚ ًٝخٕ ُٚ حرٖ ٝحكي 

ِٔخ كلَ ٝرِؾ حُطٟٞ  ك ،ا٠ُ هللا ػِ ٝؿَ ٣ي٣ٚ ٝ ىػخ هللا ػِ ٝؿَ ٌٍٝٗ ُٚ إ ٍُهٚ ػَ٘ ر٤ٖ٘ إٔ ٣٘لَ أكزْٜ ا٤ُٚ طوَرخ  
: ، هخٍ ُْٜلخٍع ٌٛٙ ٓؤػَط٘خ ُٝ٘خ ك٤ٜخ ٤ٜٗذ٣خ أرخ حُ: ٝهخُٞح ،١ٟٞ آٔخػ٤َ ٝػِْ أٗٚ هي ٝهغ ػ٠ِ حُٔخء ًزَ ًٝزَص ه٣َٖ

 .3 6ٙ   3ؽ  :حٌُخك٢( لَٛخ ٢ٛ ٢ُ ُُٝٞي١ ا٠ُ آهَ ح٧ريُْ طؼ٢ٗٞ٘٤ ػ٠ِ ك
ا٢ٗ هل أ٣لري رجبهى ٝرؼب٠ُ أٝؽ٠ ا٠ُ هٍُٞٚ  إ هللا): ػٖ ح٩ٓخّ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ حُؼ١ٌَٔ ػٖ آرخثٚ  -3

ك٤َلْٛ ٝأكِْٜٚ ػٔي أثٞ ٛبُت، ٝأٓب اُز٢  ، ٤ّٝؼخ رٖ٘وى ػال٤ٗخ، كؤٓب اُز٢ رٖ٘وى ٍواً ٤ّؼخ رٖ٘وى ٍواً : ث٤ْؼز٤ٖ
: حُـي٣َ (ٝإ أثب ٛبُت ًٔئٖٓ آٍ كوػٕٞ ٣ٌزْ ا٣ٔبٗٚ: ػْ هخٍ .رٖ٘وى ػال٤ٗخ ك٤َلْٛ ٝأكِْٜٚ اث٘ٚ ػ٢ِ ثٖ أث٢ ٛبُت

 .، ٝؿ٤َٛخ 3 ٙ 7 ؽ :، رلخٍ ح٧ٗٞح333ٍٙ  ؽ :ٍٝحؿغ حٌُخك٢ ،335ٙ  7ؽ



 يف األرض اإلسالو مثرة األدياٌ اإلهلية
 ومحمد ىو عيسى وموسى وإبراىيم 

 والقرآف ىو التوراة واإلنجيل وصحف إبراىيم
َنا ِإلَْيَك َوَما وَ ﴿ :قاؿ تعأب يِن َما َوصَّى ِبِو ُنوحًا َوالَِّذي َأْوَحيػْ َنا ِبِو َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّ صَّيػْ

يَن َوال تَػتَػَفرَُّقوا ِفيو   .(ٔ)﴾ِإبْػَراِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْف َأِقيُموا الدِّ
ُقْل َما ُكْنُت ِبْدعًا ِمَن الرُُّسِل َوَما َأْدِري َما يُػْفَعُل ِبي َوال ِبُكْم ِإْف َأتَِّبُع ِإالَّ َما ﴿ :وقاؿ تعأب

ُقْل َأرََأيْػُتْم ِإْف َكاَف ِمْن ِعْنِد اللَِّو وََكَفْرُتْم ِبِو َوَشِهَد َشاِىٌد ِمْن بَِني  *ِذيٌر ُمِبيٌن يُوَحى ِإَليَّ َوَما َأنَا ِإالَّ نَ 
ْرُتْم ِإفَّ اللََّو ال يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِمينَ  ِإفَّ َىَذا َلِفي ﴿ ،(ٕ)﴾ِإْسرائيَل َعَلى ِمْثِلِو فَآَمَن َواْسَتْكبػَ

 .(ٖ)﴾ُصُحِف ِإبْػَراِىيَم َوُموَسى *الصُُّحِف اأْلُوَلى 
بلى  ،مبتدعاً  شيئاً وليس ، ا٢بنفي٥بي ال ٱبتلف عن الدين اليهودي أو النصراين أو إاإلسالـ كدين 

وجاء اإلسالـ ببعض التفاصيل ا٤بختلفة ٗبا  ض تفاصيل التشريع ُب ىذه األديافرٗبا اختلفت بع
وىي ، ٥بية ١بميع األدياف واحدةفالعقائد اإل. رضنسانية التكاملية على ىذه األيناسب مسّبة اإل

  .ودعوهتم واحدة فهم أمة واحدة ،ئكتو وكتبو ورسلوبا ومال ٲبافإلا
ي دعوة للعزوؼ عن ا٤بسيحية أو غّبىا ى فّ أفأساء إجابة بخطأ ٠بعًا أا ما يدعيو بعض من أمّ 

واإلسالـ ىو دعوه إلصالح الروح ، لةولذلك فهي فاش ،واالىتماـ با٢بياة الروحية فقط ا٢بياة ا٤بادية
 .صلحأوا١بسد معاً ولذلك فهو 

 ناقداً وعلى من يريد نشر اإلسالـ أف يكوف ، ىذا ادعاء غّب صحيح فّ إُب ا٢بقيقة  :أقوؿ
بل وينسب إٔب  .أو ال يعلم ويسب أنبياء ا ورسلو من حيث يعلم، ال أف يتخبط العشواء موضوعياً 

فها ٫بن اليـو نسمع من بعض علماء ا٤بسلمْب . و يريد نشر اإلسالـنّ إٔبجة ا ا١بهل وعدـ ا٢بكمة 
ا العزيز بل ىو سليماننا كال أيه  .فيقوؿ سليماهنم وىيكلهم( عهنم ال)من يتكلم عن الصهاينة 

 ِإفَّ َأْوَلى النَّاسِ ﴿: نبياء وآثارىم من اليهود وغّبىم، قاؿ تعأب أؤب باألْب، فنحن ا٤بسلموىيكلنا
َودَّْت طَائَِفٌة ِمْن َأْىِل  *بِِإبْػَراِىيَم لَلَِّذيَن اتػَّبَػُعوُه َوَىَذا النَِّبيُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َواللَُّو َوِليُّ اْلُمْؤِمِنيَن 

َتْكُفُروَف بآيَاِت  يَا َأْىَل اْلِكَتاِب ِلمَ  *اْلِكَتاِب َلْو ُيِضلُّوَنُكْم َوَما ُيِضلُّوَف ِإالَّ َأنْػُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَف 
                                                        

 .3 :حٍُٟ٘ٞ  - 
 .1  - 3: ح٧كوخف  -6
 .3 : ح٧ػ٠ِ  -3
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يَا َأْىَل اْلِكَتاِب ِلَم تَػْلِبُسوَف اْلَحقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموَف اْلَحقَّ َوَأنْػُتْم  *اللَِّو َوَأنْػُتْم َتْشَهُدوَف 
 .(ٔ)﴾تَػْعَلُموفَ 

ٝبيعهم   و٧بمد وعيسى وموسى ، أدياف ٠باوية الـ وا٤بسيحية و اليهودية ٝبيعهافاإلس
فهم دعوا الناس إٔب طريق ا سبحانو والسّب عليو ، يع ىؤالء األنبياء دعوهتم واحدةوٝب، أنبياء

فيها كثّب من أحكاـ  (عليهم صلوات ريب)وشرائعهم  ،والتوجو إٔب الكماالت الروحية وا٤بعنوية
تماعياً واجاقتصاديًا  ا٤بادي وترفيو اجملتمع اإلنساين ا٤بعامالت الشرعية الٍب من شأهنا إصالح العآب

 إٔب الكماالت الروحية وا٤بعنوية ا ما يالحظ من كالمهم من كثرة الدعوة إٔب التوجو، أمّ وسياسياً 
قضية معادلة ٤با يَرونو عن عزوؼ الناس عن كماالهتم  فهو ليس إالّ ، واإلعراض عن العآب ا٤بادي

ننا اليـو ال ٫بتاج توجيو أما ك ،طبيعيوانقطاعهم إليو بشكل غّب ، عنوية وتوجههم إٔب العآب ا٤باديا٤ب
إليو ال يكادوف يبصروف  منقطعوفالناس ُب ٦بتمعنا اإلسالمي إٔب العآب ا٤بادي وىم على طوؿ ا٣بط 

توبيخ ىذه اإلنسانية ا٤بنقطعة  تعأب ُبقاؿ ، إٔب التوجو إٔب ا ف ندعوىمبل ٫بن ٕباجة أل، ما وراءه
ْرُىْم يَْأُكُلوا َويَػَتَمتػَُّعوا َويُػْلِهِهُم اأْلََمُل َفَسْوَؼ ذَ ﴿ :وحانياتإٔب ا٤باديات والعازفة عن الر 

 .أي يلههم العمل واالنغماس ُب الدنيا، (ٕ)﴾يَػْعَلُموفَ 
من توجيو بعض  -وىو ُب ا٢بقيقة قليل إذا قورف ٗبا سواه  - ا ما ورد ُب كالـ األنبياء أمّ 

شرذمًة قليلًة جدًا من  فّ أل فهو، ٗبا رزقهم اوالكسب والتمتع الفئات ُب اجملتمع اإل٥بي إٔب العمل 
بعض  ، كما أفّ تع ٗبا رزقهم من الطيبات ا٤باديةا سبحانو يكره ٥بم التم ا٤بؤمنْب رٗبا يعتقدوف أفّ 

وىذا ُب ، والناس تأتيو برزقو وتضعو ُب فمو -على ما يدعي  -الطفّيليْب يريد أف ٯبلس ويتعبد 
 ،بارد وال يتعب بدنو يريد أف ٯبلس ُب مكاف راحةفهذا طالب ، يءقة ليس من الدين ُب شا٢بقي

 .تصهره الشمس يأتيو برزقو ويضعو ُب فمو الذيلفالح وا
  

* * * 
 
              

                                                        
  . 7 - 23: آٍ ػَٔحٕ  - 
 .6: حُلـَ -6



 مً الرسل قل ما كيت بدعًا
ء ٓب تالؽ القبوؿ من علما فدعوة ٝبيع األنبياء واألوصياء  ،من الرسل ليس بدعاً  و٧بمد 

الذين حاربوا  حاربو رؤساء مكة وعلماؤىا  فمحمد ،ء اجملتمعات الٍب بعثوا فيهاكرباو ، الدين
كانوا   مهنّ أمع ، ومن استخفوه من عوامهم بو علماء اليهود وعلماء النصارى وٓب يؤمن ،الشريعة

  .(ٔ) يبشروف بو ويَبقبوف ظهوره
ولوا حرؼ حام و هئاووقف ضده بعض علم، عنو كثّب من بِب إسرائيل ٓب يرضَ  Xوموسى 

  .(ٕ) كالسامري وبلعم بن باعورة،  الشريعة واستخفاؼ الناس
بينهم كاف  Xوجوده  فّ أل ؛معظم علماء بِب إسرائيل وكرباؤىمعنو  فلم يرضَ  Xأما عيسى 

  .وزىده فضيحة أخزهتم، توبيخاً ٥بم
موا أنفسهم واسل، هنم نسوا كلمة األ ؛وبخ يسوع الشعب بأشد عنف وحينئذٍ ): ورد ُب اإل٪بيل

تعاليم فاسدة  ووبخ الكتبة ألهنم علموا، كهنة إلٮبا٥بم خدمة ا و١بشعهم، ووبخ الللغرور فقط
ثر كالـ يسوع ُب الشعب أو . طلوا شريعة ا بواسطة تقاليدىم، ووبخ العلماء ألهنم أبوتركوا شريعة ا

ضرعوف إٔب يسوع لكي يصلي هنم بكوا ٝبيعهم من صغّبىم إٔب كبّبىم يستصرخوف رٞبتو ويإحٌب 
ألنو تكلم ضد  ؛ضمروا ُب ذلك اليـو العداء ليسوعأالذين ، مائهألجلهم ما خال كهنتهم ورؤس

الذي قبلو ، من الشعب خوفاً  ةولكنهم ٓب ينبسوا بكلم، الكتبة والعلماء فصمموا على قتلوالكهنة و 
ليكن كذلك يا رب ليكن  شعب وقالوا فبكى ال، ع يسوع يديو إٔب الرب اإللو وصلىورف. من ا نبياً 

                                                        
َُ ): ك٢ هُٞٚ Xػٖ أر٢ ػزي هللا  ،ػٖ أر٢ ر٤َٜ :١ٍٝ حُؼ٤خ٢ٗ -  ٖ هَْج ِٓ بُٗٞاْ  ًَ َٕ َػ٠َِ اَٝ زَْلزُِؾٞ َْ لَُوٝاْ ٣َ ًَ  َٖ  :كوخٍ (َُِّن٣
كقوعٞا ٣طِجٕٞ أُٞٙغ كٔوٝا  ،ٓب ث٤ٖ ػ٤و ٝأؽل (ػ٤ِٚ اُٖالح ٝاَُالّ)ٜٓبعو ٓؾٔل  إًٔبٗذ ا٤ُٜٞك رغل ك٢ ًزجٜب )

كبّزبم  ،كزلوهٞا ػ٘لٙ، ك٘يٍ ثؼْٜٚ ثللى ٝثؼْٜٚ ثق٤جو ٝثؼْٜٚ ثز٤ٔبء ،كوبُٞا ؽلاك ٝأؽل ٍٞاء ،ثغجَ ٠َٔ٣ ؽلاكاً 
: كوبُٞا ُٚ ،ثٌْ ٓب ث٤ٖ ػ٤و ٝاؽل أٓو: ٝهبٍ ُْٜ ،كزٌبهٝا ٓ٘ٚ ،ٖٓ ه٤ٌ اػواث٢كٔو ثْٜ  افٞاْٜٗؼ٘ اُن٣ٖ ثز٤ٔبء ا٠ُ ث

هل : كوبُٞا ُٚ اثِٚماى ػ٤و ٝٛنا أؽل، ك٘يُٞا ػٖ ظٜو : هبٍ ُْٜ ،كِٔب رٍٜٞ ثْٜ أهٗ أُل٣٘خ ،اما ٓوهد ثٜٔب كؤهٗبٛٔب
هل إٔج٘ب أُٞٙغ  اٗب: اُن٣ٖ ثللى ٝف٤جو افٞاْٜٗزجٞا ا٠ُ ًٝ ،إٔج٘ب ثـز٤٘ب كال ؽبعخ ُ٘ب ك٢ اثِي، كبمٛت ؽ٤ش ّئذ

 ،ٝاما ًبٕ مُي كٔب أٍوػ٘ب ا٤ٌُْ ،هل اٍزوود ث٘ب اُلاه ٝارقنٗب األٓٞاٍ ٝٓب أهوث٘ب ٌْٓ٘ اٗب: كٌزجٞا ا٤ُْٜ ا٤ُ٘ب،كِٜٔٞا 
ٌبٗٞا ٣وهٕٞ ُٚؼلبء كِٔب ًضود أٓٞاُْٜ ثِؾ رجغ كـياْٛ كزؾٖ٘ٞا ٓ٘ٚ كؾبٕوْٛ، ك ،كبرقنٝا ثؤهٗ أُل٣٘خ األٓٞاٍ

هل اٍزطجذ  ا٢ٗ: كوبٍ ُْٜ ،إٔؾبة رجغ، ك٤ِوٕٞ ا٤ُْٜ ثب٤َُِ اُزٔو ٝاُْؼ٤و، كجِؾ مُي رجغ كوم ُْٜ ٝآْٜٓ٘ ك٘يُٞا ا٤ُٚ
: ؽز٠ ٣ٌٕٞ مُي، كوبٍ ُْٜ ألؽلٜٓبعو ٗج٢ ٤ٌُٝ مُي  اٜٗب ،اٗٚ ٤ٌُ مُي ُي: ك٤ٌْ، كوبُٞا ُٚ  ٓو٤ٔبً  االثالكًْ ٝال أهٟ 

ْ ٖٓ أٍور٢ ٖٓ اما ًبٕ مُي ٍبػلٙ ٖٝٗوٙ، كقِق ك٤ْٜ ؽ٤٤ٖ األًٝ ٝاُقيهط كِٔب ًضوٝا ثٜب ًبٗٞا ٓقِق ك٤ٌ كب٢ٗ
 ُٞ ثؼش ٓؾٔل ُ٘قوعٌْ٘ ٖٓ ك٣بهٗب ٝأٓٞاُ٘ب، كِٔب ثؼش هللا ٓؾٔلاً  أٓب: ٣ز٘بُٕٝٞ أٓٞاٍ ا٤ُٜٞك، كٌبٗذ ا٤ُٜٞك روٍٞ ُْٜ

لَُوٝاْ )ٝٛٞ هٍٞ هللا آٓ٘ذ ثٚ األٖٗبه ًٝلود ثٚ ا٤ُٜٞك،  (ػ٤ِٚ اُٖالح ٝاَُالّ) ًَ  َٖ َٕ َػ٠َِ اَُِّن٣ زَْلزُِؾٞ َْ َ٣ َُ ٖ هَْج ِٓ بُٗٞاْ  ًَ َٝ  
َٖ " ا٠ُ" بكِِو٣ ٌَ ُْ  .33ٙ  ؽ: ل٤َٔ حُؼ٤خ٢ٗط( كََِْؼَ٘خُ هللاَّ َػ٠َِ ا
 .ا٠ُ ٓٞحهلٜٔخ حُٔو٣ِش ك٤ٔخ طويّ كَحؿغ Xُوي أٗخٍ  -6
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مع كثّبين من الذين  أورشليمو٤با انتهت الصالة نزؿ يسوع من ا٥بيكل وسافر ذلك اليـو من ، كذلك
 .  (ٔ) (ينهم بالسوء ُب يسوعاتبعوه وتكلم الكهنة فيما ب

ولعل ، وصياء من علماء الدين والطواغيتما القاه أسالفو من األنبياء واأل Xوسيالقي ا٤بهدي 
وسيأٌب البحث ُب رواية تأوؿ علماء الدين . كرب كما تدؿ عليو بعض الرواياتأمصيبتو ستكوف 

الناقصة عقو٥بم بعد أف يفسروىا ب، بآيات القرآف الكرًن Xعلى ا٤بهدي  للقرآف واحتجاجهم
 .(ٕ) الشخصية همئوأىوا

* * * 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 

                                              
                                                   

 
 

                                                        
 .6  حُلَٜ: اٗـ٤َ رَٗخرخ  - 
إ هبئٔ٘ب اما هبّ اٍزوجَ ٖٓ عَٜ اُ٘بً أّل ٓٔب اٍزوجِٚ : ٣وٍٞ Xٔؼض أرخ ػزي هللا ٓ: )ػٖ حُل٤٠َ رٖ ٣ٔخٍ، هخٍ -6

أر٠ اُ٘بً ْٝٛ ٣ؼجلٕٝ اُؾغبهح ٝاُٖقٞه  إ هٍٍٞ هللا : ٤ًٝق ًحى؟ هخٍ: هِض .ٖٓ عٜبٍ اُغب٤ِٛخ هٍٍٞ هللا 
أٓب ٝهللا : ػْ هخٍ ة هللا ٣ؾزظ ػ٤ِٚ ثٚ،ٝاُؼ٤لإ ٝاُقْت أُ٘ؾٞرخ، ٝإ هبئٔ٘ب اما هبّ أر٠ اُ٘بً ًِْٜٝ ٣زؤٍٝ ػ٤ِٚ ًزب

 . ف 7  خدر 317ٙ  :حُـ٤زش ُِ٘ؼٔخ٢ٗ( ٤ُلفِٖ ػ٤ِْٜ ػلُٚ عٞف ث٤ٞرْٜ ًٔب ٣لفَ اُؾو ٝاُوو



 حمند 
 الداعي إىل اهلل يف مكة

َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌؿ ِمْن َأنْػُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنيَن ﴿: قاؿ تعأب
ْف تَػَولَّْوا فَػُقْل َحْسِبَي اللَُّو ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َعَلْيِو تَػوَكَّْلُت َوُىَو َربُّ اْلَعْرِش فَإِ  *َرُؤوٌؼ رَِحيٌم 

 .(ٔ)﴾اْلَعِظيمِ 
 :كاف اجملتمع ا٤بكي ينقسم إٔب فئتْب أو ثالث

الء قد تلبسوا وىؤ . تباعهمأو ا٢بنيفية بالشريعة الذين يقودوف عملية اال٫براؼ  ىم :األولى
 ّبةػكتحرًن البح،  بادة األصناـ أو أحكامهم الشرعيةسواء ُب عقائدىم كع، الباطلة بالعبادات

  .معظم أىل مكة أتباعهمفمن الطبيعي أف يكوف ، ىمؤ ماوىؤالء ىم سادة القـو وعل، (ٕ)وا٢باـ
تمع ا٤بنحرؼ عن لوا ُب ذلك اجملضأو الذين ، فهم الذين وجدوا آباءىم ضالْب: ا الفئة الثانيةأمّ 
 داخل ثورةُب حالة ف بعضهم كاف إبل ، كانوا غّب راضْب عن حا٥بم ا٤بزريولكنهم  ، اط ا٤بستقيمالصر 

 . نفسو على تلك األوضاع الفاسدة
ما  أو، الصحيحةا٢بنيفية الديانة أي ، م شرذمة قليلوف مرابطوف على ا٢بقفه: ا الفئة الثالثةأمّ 

كاف بشرى بالنسبة ٥بؤالء   عث النيب فلما ب. قل تقدير منهم موحدوفأوعلى ، وصل ٥بم منها
 أً ملج كاف النيب كما  ،  يتضرعوف إٔب ا لّبيهم مناسكهما٤بؤمنْب الذين كانوا يَبقبوف بعثو و 

 ويبحث عن نور ا٢بق وميزاف العدؿ، يتخبط ُب ظلمات ا١باىلية لكل ضاؿ اً أمين اً وكهف اً حصين
 . والصراط ا٤بستقيم

وا٤بدينة الٍب ٛبثل ا٤برجعية ، رى ا٤بدينة الٍب ٰبج إليها الناسالق ُب مكة أـ وىكذا بعث النيب 
 من ا٤بركز الذي طالو كثّب ،لعربيةمن ا٤بركز الديِب ُب ا١بزيرة ا باإلصالحليبدأ  ،الدينية لألحناؼ

  والناسخة لبعضللحنيفية  ةاجملددبالشريعة اإلسالمية  وبعث النيب ، الفساد ُب العقائد واألحكاـ

                                                        
 .63 ـ  63  :حُظٞرش  - 
آئِجَخٍ ﴿: ك٢ هٍٞ هللا Xػٖ ٓلٔي رٖ ِْٓٔ ػٖ أر٢ ػزي هللا : ٍٟٝ حُؼ٤خ٢ٗ -6 ٍَ الَ  َٝ ٖ ثَِؾ٤َوٍح  ِٓ ََ هللّاُ  ب َعَؼ الَ  َٓ َٝ ٤ٍَِخ  ِٕ َٝ الَ  َٝ

 ٍّ ِٕٝذ، كال ٣َزؾِٕٞ مثؾٜب ٝال أًِٜب، ٝاما : ٝإ أَٛ اُغب٤ِٛخ ًبٗٞا اما ُٝلد اُ٘بهخ ُٝل٣ٖ ك٢ ثطٖ هبُٞا): هخٍ ،﴾َؽب
هللا ُْ  إكؾَ اْلثَ ُْ ٣ٌٞٗٞا ٣َزؾِٕٞ، كؤٗيٍ هللا : عؼِٞٛب ٍبئجخ كال ٣َزؾِٕٞ ظٜوٛب ٝال أًِٜب، ٝاُؾبّ ُٝلد ػْواً 

 .337ٙ  ؽ :طل٤َٔ حُؼ٤خ٢ٗ( ئبً ٖٓ ٛنا٣ؾوّ ٤ّ
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ا اليهود هئاأف ينظم ٙبت لو  ىي األقرب للنفوس واألوفر حظاً  X فشريعة إبراىيم .هاأحكام
 وبدأ النيب ٧بمد ،  لألنبياء العظاـ ويعتربونو أباً  Xوالنصارى الذين يقدسوف إبراىيم 

وكانت  ،الشجاع الذي ال ٱبشى ُب ا لومة الئم بإنذار ا٤بنحرفْب من عشّبتو بأمر ا سبحانو
ك اليـو بأمر ا سبحانو  ُب ذلكما عّْب   ،أقرباءه ببعثو ونبوتو  غ النيبوبلّ ، (ٔ)الدار ا٤بعروفة حادثة 
 إٔب ا الدعوةوبدأت ، Xيب طالب أوصيو ووزيره وخليفتو ُب حياتو وبعد موتو علي بن  وتعأب
 ذاء النيب خذوا ٱبططوف بشٌب الطرؽ إليأف، ةمكة وبدا لسادة مكة أف مصا٢بهم مهدد ُبتنتشر 

خذ أوىكذا  ،٤بؤمنوف يدعوف إٔب ا دوف توقفووصيو وا والنيب ، وضرب اإلسالـ وقتلو لو أمكن
من تبليغ  وٲبنعوف النيب  يعذبوهنم واؤ أذى ا٤بشركْب اشتد وبد كما أفّ . زديادباال ْبمعدد ا٤بسل

 .السماءرسالة 
َوَمْن يُػَهاِجْر ِفي َسِبيِل اللَِّو ﴿: قاؿ تعأب. ( اا٥بجرة إٔب) إٔب ا٤برحلة الثانية  النيب عَ فِ دُ  وىكذا

ْدرِْكُو َيِجْد ِفي اأْلَْرِض ُمَراَغمًا َكِثيرًا َوَسَعًة َوَمْن َيْخُرْج ِمْن بَػْيِتِو ُمَهاِجرًا ِإَلى اللَِّو َوَرُسوِلِو ُثمَّ يُ 
 .(ٕ)﴾ُفوراً رَِحيماً اْلَمْوُت فَػَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى اللَِّو وََكاَف اللَُّو غَ 

خذ يلقى الناس ُب مواسم أو  ،ومدينو يهاجر إليها يبحث عن قاعدة إسالمية وبدأ النيب 
 ،(ٖ)(منعوني أف ابلغ كالـ ربيقد ف قريش إف، ىل من رجل يحملني إلى قومو): ويقوؿ ٥بم ،ا٢بج

وىو  ،االستهزاء بوالناس على تكذيبو و  بل كانوا ٰبملوف، قريش ٓب يَبكوه حٌب ُب موسم ا٢بجو 
 .يقابلهم بالتسامح والصرب

 .(ٗ) (نهم ال يعلموفإربي اغفر لقومي ): و كاف يقوؿ ما معناهنّ أروي 
                                                        

٢ٍٟ هللا ػٖ ػ٢ِ  ػٖ ػزخى رٖ ػزيهللا ح٧ٓي١، ،ػٖ ٣َٗي رٖ ح٫ػٖٔ، ػٖ حُٜٔ٘خٍ: ُٔٔ٘ي ٝؿ٤ٍَٟٙٝ أكٔي ك٢ ح - 
َٖ ﴿ :ُٔخ ُِٗض ٌٛٙ ح٣٥ش: هخٍ ،ػ٘ٚ ٤َورََي اأْلَْهَوث٤ِ ِْ أَِٗنْه َػ ًِٞا ٖٓ أَٛ ث٤زٚ كبعزٔغ صالصٕٞ كؤ عٔغ اُ٘ج٢ ): ﴾، هخٍَٝ

ٖٓ ٣ٖٚٔ ػ٠٘ ك٢٘٣ ٝٓٞاػ٤ل١ ٣ٌٕٝٞ ٓؼ٢ ك٢ اُغ٘خ ٣ٌٕٝٞ ف٤ِلز٢ ك٢ أ٢ِٛ، كوبٍ هعَ ُْ  :كوبٍ ُْٜ: ّٝوثٞا، هبٍ
كوخٍ ػ٢ِ  ،كؼوٗ مُي ػ٠ِ أَٛ ث٤زٚ: هبٍ ،صْ هبٍ ا٥فو :هبٍ!! ٣ب هٍٍٞ هللا أٗذ ً٘ذ ثؾواً ٖٓ ٣وّٞ ثٜنا:  ٣َٔٚ ّو٣ي

٤َورََي ﴿ ُٔب ٗيُذ: هخٍ Xػٖ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ : ك٢ حُؼَِ ٟ حُٜيٝمٍٝٝ .   ٙ  ؽ (أٗب :٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ِْ أَِٗنْه َػ َٝ
 َٖ ْٛ َٝ  اأْلَْهَوث٤ِ ُٔ  يَ طِ ه ِٖ قْ اُ ِ َٖ ث٠٘ ػجل أُطِت ْٝٛ ام ماى أهثؼٕٞ هعالً ٣ي٣لٕٝ هعالً أٝ ٣٘وٖٕٞ  كػب هٍٍٞ هللا ﴾ ٤

 ،ًِْٜ ٣ؤث٠ مُي: ٗ ػ٤ِْٜ مُي هعالً أ٣ٌْ ٣ٌٕٞ أف٢ ٢٤ٕٝٝ ٝٝاهص٢ ٝٝى٣و١ ٝف٤ِلز٢ ك٤ٌْ ثؼل١؟ كؼو:  كوبٍ ،هعالً 
٣ب ث٢٘ ػجل أُطِت ٛنا أف٢ ٝٝاهص٢ ٢٤ٕٝٝ ٝٝى٣و١ ٝف٤ِلز٢ ك٤ٌْ ثؼل١، : أٗب ٣ب هٍٍٞ هللا، كوبٍ: كوِذ ،كظ٠ أط٠ ػ٢ِّ 

: ، ٫ٝكع 7 ٙ  ؽ (هل أٓوى إٔ رَٔغ ٝرط٤غ ُٜنا اُـالّ: كوبّ اُوّٞ ٣ٚؾي ثؼْٜٚ ا٠ُ ثؼ٘ ٣ٝوُٕٞٞ ألث٢ ٛبُت
 .، ٝؿ٤َٛخ315ٙ  ؽ: ، ٓ٘خهذ حرٖ َٜٗ آٗٞد33ٙ  ؽ :حُٔل٤ي ٤ُِ٘ن ح٩ٍٗخى

 .11  :حُ٘ٔخء  -6
 .، ٝؿ٤َٛخ73ٙ  ؽ :ٖٓ٘ حرٖ ٓخؿش ،331ٙ 6ؽ: ٖٓ٘ حُيح٢ٍٓ: ، ٍٝحؿغ 331ٙ 3ؽ :ٓٔ٘ي حكٔي -3
 3ؽ :ٛل٤ق حُزوخ١ٍ ،367ٙ  ؽ :ٓٔ٘ي حكٔي ،27 ٙ 35ؽ: رلخٍ ح٫ٗٞحٍ ،333ٙ  ؽ :ح٧ػٔخٍاهزخٍ  -3
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يب طالب أوفد من نصارى ا٢ببشة مع جعفر بن  وُب ظل تلك الظروؼ ا٤بؤ٤بة جاء لرسوؿ ا 
X وكاف، بشةإٔب ا٢ب من أصحاب رسوؿ ا  ةوٝباع، عند عودتو إٔب مكة بعد ىجرتو 

 واطّلعوا على صفاتو وأحوالو و٠بعوا ما فلما جلسوا إٔب رسوؿ ا ): رجالً  وثالثْب بضعاً النصارى 
أٞبق  ما رأينا ركباً  :فلما علم بذلك أبو جهل اقبل إليهم قائالً ، تلي عليهم من القرآف آمنوا كلهم

فارقتم دينكم  لسكم عنده حٌب، فلم  تطمئن ٦باسلكم قومكم تعلموف خرب ىذا الرجلأر ! .. منكم
، ٓب نأؿ نتم عليوأولكم ما ، ٫بن عليو٪باىلكم، لنا ما  سالـ عليكم ال :وصدقتموه فيما قاؿ، فقالوا

َناُىُم اْلِكَتاَب ِمْن قَػْبِلِو ُىْم ِبِو يُػْؤِمُنوَف ﴿ :فنزؿ ُب حقهم قولو تعأب ،أنفسنا خّباً  َوِإَذا  *الَِّذيَن آتَػيػْ
َلى َعَلْيهِ  ُأولَِئَك يُػْؤتَػْوَف َأْجَرُىْم  *ْم قَاُلوا آَمنَّا ِبِو ِإنَُّو اْلَحقُّ ِمْن رَبػَِّنا ِإنَّا ُكنَّا ِمْن قَػْبِلِو ُمْسِلِميَن يُػتػْ

يَِّئَة َوِممَّا َرزَقْػَناُىمْ  ُروا َوَيْدرَُأوَف بِاْلَحَسَنِة السَّ َو َأْعَرُضوا َوِإَذا َسِمُعوا اللَّغْ  * يُػْنِفُقوف َمرَّتَػْيِن ِبَما َصبػَ
 .(ٕ) (…(ٔ)﴾َعْنُو َوقَاُلوا لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َسالـٌ َعَلْيُكْم ال نَػْبَتِغي اْلَجاِىِلينَ 

  
* * * 
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 اهلجرة إىل اهلل
إٔب  وىاجر أوالً  ،ٔب ا٥بجرةأضطر إ، مكة وقريش باألذى على رسوؿ  أىل أّبما وعند
بل ، ولكنهم خذلوه وٓب يقبلوا دعوتو، ونصرتو ٲباف بوإلمنهم اإٔب ثقيف الذين كاف يأمل ، الطائف

 .وىم يريدوف ىالكو والقضاء عليو، الذين يدعوىم إٔب ما ٰبييهم وآذوه فجلس يتحسر على قومو
، وقلة اللهم إليك أشكو ضعف قوتي) :وه بتلك الكلمات ا٤بملوءة باألٓبورفع رأسو إٔب السماء وتف

لمستضعفين وأنت ربي إلى من أنت رب ا، رحم الراحمينأيا  يلتي، وىواني على الناسح
غضب فال أبالي،  ف لم يكن بك عليَّ إ  ى عدو ملكتو أمريأـ إل يتجهمني،  إلى بعيد تكلني

عليو أمر الدنيا  لو الظلمات، وصلح أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت. ولكن عافيتك أوسع لي
، لك العتبى حتى ترضى وال حوؿ وال أف تنزؿ بي غضبك أو يحل علي سخطكمن  ،واْلخرة
 . (ٔ) (بك قوة إالّ 

، ليحملوه إٔب يثرب، وا٣بزرج األوسمن  ةٝباع وشاء ا بعد ىذه ا٤بدة أف يقّيض لرسوؿ ا 
  .هوره وقياموالذين يَبقبوف ظ مدينة اليهود ،ا٤بدينة الٍب أسست النتظاره

ولينصروه حسب ، ر بو أنبياءىمالذي بشّ  فهذه ا٤بدينة أسسها اليهود لينتظروا النيب ا٣باًب 
ا٤بوصوؼ ٥بم بْب جبلي  فهاجروا من بالد الشاـ إٔب ا١بزيرة العربية ٕبثًا عن ا٤بكاف ا٤بوعود، زعمهم
تبع ٔبيشو  ِبجاءىم ا٤بلك اليمو٤با ، واستقروا فيو وأسسوا مدينة يثرب خّبًا وجدوهأو  ،ّبوعِ أحد 

فأبقى من ذريتو ، نيب يبعث ويستقر ُب ىذا ا٤بكاف ينتظروف أهنمخربوه أف، سأ٥بم عن سبب ىجرهتم
، فكاف اليهود كل ما وقع خالؼ وا٣بزرج األوسوىؤالء ىم ، عند بعثو ُب يثرب لينصروا النيب 

هنم ينتظرونو إوحسب زعمهم ، يبعثالذي س  ىددوىم بالنيب األمي وا٣بزرج األوسبينهم وبْب 
  .تباعو وأنصاره وحواريوأوسيكونوف 

َوَلمَّا َجاَءُىْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اللَِّو ُمَصدٌِّؽ ِلَما َمَعُهْم وََكانُوا ِمْن قَػْبُل َيْستَػْفِتُحوَف ﴿: قاؿ تعأب
  .(ٕ)﴾فَػَلْعَنُة اللَِّو َعَلى اْلَكاِفرِينَ  َعَلى الَِّذيَن َكَفُروا فَػَلمَّا َجاَءُىْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبوِ 

وىو ٰبمل   النيبوتبعهم ، د مرحلة عناء طويلة قضوىا ُب مكةوىاجر ا٤بسلموف إٔب ا٤بدينة بع
 يَبقب خائفاً أخرجوه  قومو الذين كذبوه وآذوه ومن آمن معو وأخّباً ، مؤ٤بة ومزرية ألىل مكة ةصور 
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وا٤برحبْب بقدومو ا٤ببارؾ إٔب  لو ض أف يكوف اليهود أوؿ ا٤بستقبلْبوكاف ا٤بفرو ، وتوجو تلقاء ا٤بدينة
بو وكذّ ولكنهم خذلوه ، ف يكونوا أوؿ من يؤمن بو وينصرهأو ، أسسوىا الستقبالو لٍبامدينتهم 

م ينتفعوا بالعلم الذي كاف فل، وٞبلهم على الكفر بو وبنبوتو استخفاؼ الناس وحاولواىم ؤ علما
مثاًل ُب  باعوراوضرب ا ٥بم بلعم بن ، لتكربىم وتعاليهم على النيب  بل جعلوه سبباً  ،عندىم

ولكنهم ازدادوا عنادًا وتكربًا كا١بيفة عندما ، وبوا إٔب رشدىم ويتوبوا إٔب رهبملّبتدعوا ويث؛ (ٔ)ف آالقر 
 .ناً وعفونةػزؿ عليها ا٤بطر الطاىر تزداد نتػين

 :قد فوجئوا بأمورولو أمعنا النظر ُب حاؿ اليهود لوجدناىم 
لعدـ كونو من ذرية  Xفإذا كانوا قد اعَبضوا على طالوت ، ليس إسرائيلياً  النيب  فّ إ :األوؿ

، طالوت من ذرية بنيامْب شقيق يوسف فّ أمع ، (ٕ) ذرية آلوى بيت النبوة من الو ا٤بلك بيت يوسف 
َوَما اْختَػَلَف الَِّذيَن ُأوتُوا ﴿ :قاؿ تعأب، توقعأمر م اعَباضهم على النيب  فّ إف، و إسرائيلينّ إ: أي

نَػُهمْ    .(ٖ)﴾اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن بَػْعِد َما َجاَءُىُم اْلِعْلُم بَػْغياً بَػيػْ
ٚبتلف عن  تى هبا رسوؿ ا أبعض العقائد واألحكاـ الشرعية الٍب  فهو أفّ  :ا األمر الثانيأمّ 

قد  ىمءعلما مع أفّ ، Xف إهنا شريعة موسى فة الٍب كانوا يدعو عقائدىم وأحكامهم الشرعية ارّ 
 .Xفوا الكثّب منها حٌب  قبل بعث عيسى حرّ 

،  كانتهم ورئاستهم الدينية الباطلةسيسلب من علماء بِب إسرائيل م  رسوؿ ا فّ إ :والثالث
نوا ف اتبعوه لن يتمكإف، هباعدالتو ُب توزيع األمواؿ ستسلبهم ا٣بصوصية الٍب كانوا يتمتعوف  كما أفّ 

أَتَْأُمُروَف النَّاَس بِاْلِبرِّ َوتَػْنَسْوَف َأنْػُفَسُكْم َوَأنْػُتْم ﴿ :ورد ُب تفسّب. من االستئثار بأمواؿ الصدقات
ُلوَف اْلِكَتاَب َأَفال تَػْعِقُلوفَ   .(ٗ)﴾تَػتػْ

هم احتجبوا أمواؿ ئوكاف ىؤالء قـو من رؤساء اليهود وعلما) :Xماـ العسكري عن اإل
 ، وقد حشروا عليو عوامهم   فأكلوىا واقتطعوىا ثم حضروا رسوؿ اهلل، تاالصدقات والمبرّ 

                                                        
 - ٤٘٣ َX  رِؼْ حرٖ رخػٍٞح ح١ٌُ ؿخء ًًَٙ ك٢ ٍٓٞس ح٧ػَحف آَحث٤َا٠ُ هٍٞ هللا طزخٍى ٝطؼخ٠ُ ك٢ ػخُْ ر٢٘: ﴿ َُ اْر َٝ

 َٖ َٖ اُْـَب٣ِٝ ِٓ  َٕ ب ٌَ ُٕ كَ ٤ْطَب َّْ َٜب كَؤَرْجََؼُٚ اُ ْ٘ ِٓ ـَ  َِ ََ ْْ َٗجَؤَ اَُِّن١َ آر٤ََْ٘بُٙ آ٣َبرَِ٘ب كَبٗ ِٜ ْئَ٘ب ََُوكَْؼَ٘بُٙ ثِ * َػ٤َِْ ِّ  ْٞ َُ ُ أَْفََِل ا٠َُِ األَْهِٗ َٝ َّٚ٘ ٌِ َُـ َٝ َٜب 
 ْٞ ُْوَ َُ ا ضَ َٓ َُِي  ُٚ ٣ََِْٜش مَّ ًْ ْٝ رَْزُو َْٜش أَ ِْ َْ َػ٤َِِْٚ ٣َ ِٔ ِِْت إِ رَْؾ ٌَ ُْ َِ ا ضَ َٔ ًَ ضَُُِٚ  َٔ اُٙ كَ َٞ َٛ ارَّجََغ  َٝ َٔ َٖ ُْوَ ُِٖٔ ا ثُٞاْ ثِآ٣َبرَِ٘ب كَبْه نَّ ًَ  َٖ ِّ اَُِّن٣

 َٕ ٌَُّوٝ ْْ ٣َزَلَ ُ  .72  ـ 75  :َحفح٧ػ﴾ ََُؼَِّٜ
َّٕ ﴿: ِ ٝؿَك٢ هٍٞ هللا ػ X، ػٖ أر٢ ؿؼلَ ػٖ أر٢ ر٤َٜ: ٍٟٝ ح٤ُ٘ن ح٢٘٤ٌُِ -6 اْ  اِ َٞ ٌِِبً هَبُُ َٓ ْْ َٛبَُُٞد  ٌُ هللّاَ هَْل ثََؼَش َُ

 ُْٚ٘ ِٓ ِِْي  ُٔ ُْ ُٖ أََؽنُّ ثِب َْٗؾ َٝ ُِْي َػ٤ََِْ٘ب  ُٔ ُْ ُٕ َُُٚ ا ٞ ٌُ  3ؽ:حٌُخك٢( ...ٍجٜ أٌُِٔخ، ُْ ٣ٌٖ ٖٓ ٍجٜ اُ٘جٞح ٝال ٖٓ): ﴾ هخٍ أ٠ََّٗ ٣َ
ٙ3 2. 
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  (.… لو ى طوره وادعى ما ليسمحمد تعدّ  أفّ : يقولوف
يا معاشر  :ىمءاليهود وعلما مخاطباً  قاؿ رسوؿ اهلل ) :Xقاؿ األماـ العسكري  ٍب

ا كم في قسمة مكم كافروف وألموالكم محتجبوف ولحقوقكم باخسوف ولؤ اليهود ىؤالء رؤسا
حدّث عن موضع الحجة بنبوتك  :، فقالت رؤساء اليهوداقتطعوه ظالموف يخفضوف ويرفعوف

ال، ولكن  :فقاؿ رسوؿ اهلل  ،عواؾ األباطيل وإغرائك قومنا بناودع د، ىذا ووصاية أخيك
  .(ٔ) (وجل قد آذف لنبيو أف يدع باألمواؿ التي خنتموىا لهؤالء الضعفاء ومن يليهم اهلل عزّ 

ومنعهم التكرب ، وى من علماء بِب إسرائيل كل مأخذواتباع ا٥ب ناألاخذ حب أوكانت النتيجة أف 
ة أخرى ُب فشل ا٤بنتظروف مرّ  وىكذا. قليل بالنيب منهم إالّ وٓب يؤمن ، من اتباع النيب األمي 

 .من قبلو( عليهما السالـ)وموسى  كما فشلوا ُب انتظار عيسى،االنتظار
 ىؤالء اليهود الذين فشلوا ُب انتظار النيب ٧بمد  أفّ  :ىي ليهاإيلتفت ٍب ٯبب أف وا٢بقيقة ال

: قاؿ تعأب ،ة يثرب النتظار النيب ا٣باًب ىم ذراري أولئك الذين ىاجروا ُب سبيل ا وأسسوا مدين
 .(ٕ)﴾َؼ يَػْلَقْوَف َغّياً َفَخَلَف ِمْن بَػْعِدِىْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّالَة َواتػَّبَػُعوا الشََّهَواِت َفَسوْ ﴿

اإل٪بيل )ػ أو ما يسمى ب، ولتحريفهم لسّبتو وتعاليمو X فقد كاف لغلوىم بعيسى ،ا النصارىأمّ 
يتكلموف  واألنبياء ،Xكما كاف لفهمهم ا٣باطئ ُب بعض األحياف لكالمو ،  (أو العهد ا١بديد

 .ا٢بكم ليقربوا بعض ا٢بقائق للناسو  بالرموز واألمثاؿ أحياناً 
للخروج عن جادة الصراط  ٦بموع ىذه األمور تضافرت ليجد القـو ُب طياهتا السبل فّ إ: أقوؿ
بعضهم آمنوا أف  مع Xووصاية علي   ٧بمد  بنبوة اإلٲبافعدـ ٍب ، Xوتأليو عيسى ، ا٤بستقيم
 وُب التوراة واألناجيل ،ىو وفد من نصارى ا٢ببشة  أوؿ وفد آمن بالنيب أفّ  كما مرّ   بالنيب 

، Xوعلي  األربعة ا٤بوجودة اليـو وا٤بقبولة لدى النصارى توجد بعض اإلشارات إٔب النيب ٧بمد 
 .من ولده Xاإلشارات إٔب ا٤بهدي وكثّب من 

لو  ورجل آخر رمز و جاء ليبشر ٗبحمد نّ أ Xا ُب إ٪بيل برنابا فهناؾ تصريح من عيسى أمّ 
و جاء ليمهد الطريق نّ أ Xكما قاؿ  ،ن ٧بمد أو واحد من ا٤بختارين والذي سيظهر دي، با٤بختار
  .شريعة أىل األرض ٝبيعاً  Xعيسى ولشريعتو الٍب ستكوف ُب زمن نزوؿ ، مد 
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يِن ُكلِِّو َوَلْو َكِرَه ﴿: قاؿ تعأب ُىَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُو بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
يِن ُكلِِّو وََكَفى بِاللَِّو ﴿ ،(ٔ)﴾اْلُمْشرُِكوفَ  ُىَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُو بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

ُىَو الَِّذي  *يُرِيُدوَف لُِيْطِفُئوا نُوَر اللَِّو بِأَفْػَواِىِهْم َواللَُّو ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَف ﴿، (ٕ)﴾َشِهيداً 
يِن ُكلِِّو َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوفَ أَ    .(ٖ)﴾ْرَسَل َرُسوَلُو بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

 Xلنصرة دين ا عندما ينزؿ ُب زمن ظهور اإلماـ ا٤بهدي إٔب اليـو إالّ  Xوما بقاء عيسى 
 . صاحب الشريعة عن الفريقاف ىكما رو   السمحاءا٢بنيفية  اإلسالميةشريعتو  وتعدو ويصلي خلف

 

* * * 

 االستبدال
وٓب يؤمن بو الشيوخ ، اليهود والنصارى مدينتو وعلماءُ  وأىلُ  وُ وعشّبتُ  وُ قومُ   ا  رسوؿَ  بَ ذ  كَ 

الفقراء وآمن بو ، ا٤بدينة الطيبة ا٤بباركة يثربأىل  ولكن آمن بو وقبلو الغرباء، ورؤساء القـو
و نّ أكذا استبدؿ ا علماء الدين ورؤساء القـو وبعض من كاف يدعي ، وىوالشباب وا٤بستضعفوف

ل توقُ ، قدمهم أمامو إٔب ا١بنة الذين ا٤بنتجبوف ٧بمد بآخرين ىم أصحاب  ينتظر بعث ٧بمد 
ِو ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن رَِجاٌؿ َصَدُقوا َما َعاَىُدوا اللََّو َعَليْ ﴿ :قاؿ تعأب، معظمهم ُب حياتو شهداء ٧بتسبْب

ُلوا تَػْبِديالً  ُهْم َمْن يَػْنَتِظُر َوَما َبدَّ ُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُو َوِمنػْ   .(ٗ)﴾َفِمنػْ
ُهْم تَػَراُىْم رُكَّعاً ﴿ :قاؿ تعأب نػَ اُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماُء بَػيػْ ُمَحمٌَّد َرُسوُؿ اللَِّو َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ

لَِّو َوِرْضَوانًا ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِهْم ِمْن َأثَِر السُُّجوِد َذِلَك َمثَػُلُهْم ِفي ُسجَّدًا يَػْبتَػُغوَف َفْضاًل ِمَن ال
ْنِجيِل َكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطَأُه فَآَزرَُه فَاْستَػْغَلَظ فَاْستَػَوى َعَلى ُسوِقِو يُػْعجِ  ُب التػَّْورَاِة َوَمثَػُلُهْم ِفي اأْلِ

ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجرًا الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّ  اَر َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِمنػْ
  .(٘)﴾َعِظيماً 
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، األنصاري ةوأبو دجان، يب طالبأجعفر بن ، وبيضوا وجو اإلنسانية ىؤالء ثلة غّبوا وجو التاريخ
، وجندب بن جنادة، وعمار، ٤بقدادوا، ةوعبد ا بن رواح، وزيد بن حارثة، وحنظلة غسيل ا٤بالئكة

 ٩بن ا٠بًا وال ر٠باً لبعضهم رٗبا ٓب يذكر التاريخ ، غّبىم وكثّبوف األصلوسلماف امدي الفارسي 
فطوىب ، األرض ُب ٦بهولوفالسماء  ُب معروفوف،  األرضوٓب يطلبوا علواً ُب، حاربوا الفساد وا٤بفسدين

ونصرهتم ، لنصرىم دين ا ُب أرضو سلمْب خّب ا١بزاءعن اإلسالـ وا٤بوجزاىم ا  ٥بم وحسن مآب
 . هما وعلى آ٥بما صلوات ريب وسالمةلسيد األنبياء وسيد األوصياء ٧بمد وعلي علي

علماء اليهود لن  علينا أفّ  من األنبياء كما مرّ  وقريب من ىذا ما حدث مع من سبق ٧بمد 
وخرج من ) :جاء ُب اإل٪بيل، الٍب ترىب فيها رة يؤمن بعيسى أىل مدينتو الناصوٓب، Xيؤمنوا بعيسى 

كثر الناس حْب ٠بعوه أخذ يعلم ُب اجملمع فتعجب أوُب السبت ، ناؾ وجاء إٔب بلدة يتبعو تالميذهى
ىذه ا٤بعجزات الٍب ٘بري على يديو؟ أما ىو ؟ وما ىذه ا٢بكمة ا٤بعطاة لو و ذاوقالوا من أين لو ى

ؿ ٥بم فقا. ا أخواتو عندنا ىنا ورفضوهمّ أ؟ و يهوذا و ٠بعافيوسي وأخو يعقوب و ، النجار بن مرًن
 ةوتعذر على يسوع أف يصنع أي معجز . وبْب أقربائو وأىل بيتو، ُب وطنو بال كرامة إالّ  نيب ال: يسوع
ٍب سار ُب ، ٲباهنمإقلة وكاف يتعجب من ، على بعض ا٤برضى فشفاىم وو وضع يدينّ أسوى ، ىناؾ

 .(ٔ) (القرى اجملاورة يعلم
ٓب يؤمن السنة بآبائو  كما،  Xبعض الشيعة لن يؤمنوا با٤بهدي  الروايات أفّ  كما ورد ُب  بعض

X ،( ًسنة ا ولن ٘بد لسنة ا تبديال). 
ماـ قاؿ اإل، لن يؤمنوا بو منو قريبوفم هنّ أا١باىل بعض العلماء غّب العاملْب الذين يعتقد  فّ إبل 

ويصفو ، أياـ غيبتو ليصرح الحق عن محضو متدو تنّ إوكذلك القائم ف …): Xالصادؽ 
الذين يخشى عليهم النفاؽ  ،يماف من الكدر بارتداد كل من كانت طينتو خبيثة من الشيعةإلا

كل  :Xوقاؿ …  إذا أحسوا باالستخالؼ والتمكين ولهم األمر المنتشر في عهد القائم
ويحق القوؿ على ، جلوأغ الكتاب إلى أف يبل، رة التي أوجبها اهلل لعدوه إبليسذلك لتتم النظ

َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا ﴿ :الذي بينو اهلل في كتابو بقولو الكافرين ويقرب الوعد
من  ك إذ لم يبقَ وذل ،(ٕ)﴾الصَّاِلَحاِت لََيْسَتْخِلَفنػَُّهْم ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهمْ 

ي ذلك لو ف وغاب صاحب األمر بإيضاح العذر، ـ إال اسمو ومن القراف إال رسموسالاإل
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د ذلك يؤيده وعن، لو عداوة أشدىمليو إقرب الناس أحتى يكوف ، الشتماؿ الفتنو على القلوب
 .(ٔ)(على الدين كلو ولو كره المشركوف ويظهره، ويظهر دين نبيو على يديو، اهلل بجنود لم تروىا

 

* * * 

 ذا بعد اهلجرة ؟ما
  بدأ النيب،  ا٤بقدسةيتعامل وفق تعاليم شريعة ا ببناء ٦بتمع إسالمي ُب ا٤بدينة بدأ النيب 
٤با فيو صالحهم  تدبّب شؤوف اجملتمع وسياسة الناسلينتهي إٔب  ا لو إالّ إُب ا٤بدينة بكلمة ال 

وازدياد ، الناس ثر كبّب ُبأالكرٲبتْب وكاف ٣بلقو العظيم وللمعجزات الٍب تظهر على يديو . وكما٥بم
ا بدأت تلك وىكذ، ة والعزوؼ عن زخرؼ الدنياعدد ا٤بسلمْب وتوجههم إٔب كماالهتم ا٤بعنوي

يم ولكن ىيهات يدعو الناس إٔب ا سبحانو الرٞبن الرح ولو ترؾ ٧بمد ، الصحراء ا٤بقفرة ٚبضر
 . لو ترؾ القطا لناـ

َوقَاَؿ ِفْرَعْوُف َذرُوِني َأقْػُتْل ﴿، Xوال فرعوف موسى ، X ومن قبل ما ترؾ ٭برود إبراىيم
َؿ ِديَنُكْم َأْو َأْف يُْظِهَر ِفي اأْلَْرِض اْلَفَساَد  َوقَاَؿ ُموَسى ِإنِّي  *ُموَسى َوْلَيدُْع رَبَُّو ِإنِّي َأَخاُؼ َأْف يُػَبدِّ

 .(ٕ)﴾بِيَػْوـِ اْلِحَسابِ  ُعْذُت ِبَربِّي َورَبُِّكْم ِمْن ُكلِّ ُمَتَكبٍِّر ال يُػْؤِمنُ 
وموسى يفسد ُب األرض ، ح ٖبموره وفجورهنظر إٔب منطق ىذا الكافر ا٤بتكرب فهو ينشر الصالأ

الذين تسلطوا وىذا ىو منطق الفراعنة  ،وإقامة ا٢بكم اإل٥بي ُب األرض، إال ا لوإبنشر كلمة ال 
 . على ا٤بسلمْب اليـو

 لو إالّ إا١بهاد لنشر كلمة ال  كما أفّ ،  ٤بسلح أمر حتمي الوقوعالصداـ ا فإذا عرفنا ىذا عرفنا أفّ 
الَِّذيَن آَمُنوا يُػَقاتُِلوَف ِفي َسِبيِل ﴿ ، وتكوف كلمة ا ىي العليا ليكوف الدين خالصاً ، يا ضرور 

الشَّْيطَاِف ِإفَّ َكْيَد الشَّْيطَاِف َكاَف اللَِّو َوالَِّذيَن َكَفُروا يُػَقاتُِلوَف ِفي َسِبيِل الطَّاُغوِت فَػَقاتُِلوا َأْولَِياَء 
  .(ٖ)﴾َضِعيفاً 

، ٍب اتسع بفضل ا ُب ا٤بدينة وبدأ ا٤بسلموف يدافعوف عن كياهنم اإلسالمي الذي بدأ صغّباً 
ا٤بتسلطة على رقاب الناس ليخلوا بعد ذلك  ةوبعد أف استقرت األمور ىاٝبوا ا٢بكومات الطاغوتي
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ا ٱبتاروف الدخوؿ ُب اإلسالـ أو البقاء على  لو إالّ إدولة ال ، ةسالمياإلالناس ٙبت ظل الدولة 
، ىذا ىو ظّب الزكاة الٍب يدفعها ا٤بسلموفالسابقة مع دفع ا١بزية الٍب ىي ن ة٥بيإحدى الديانات اإل

ينِ ﴿ ،قانوف اإلسالـ العادؿ ُب القرآف  .(ٔ)﴾ال ِإْكَراَه ِفي الدِّ
لو إال : قاتلوف حٌب يقولوايُ  ٥بم دين ٠باوي فهؤالءوليس ، وعال جلّ ا الذين ال يدينوف للخالق أمّ 

 .ا ٧بمد رسوؿ ا إالّ 
كالطبيب الدوار   كاف النيب،   ؤبهاد النيب والوصي وا٤بؤمنْبوىكذا انتشر اإلسالـ بفضل ا

 ،ىم عن ا٤بنكرمرىم با٤بعروؼ وينهايأ كاف يسّب بْب الناس،  (ٕ) Xبأدويتو كما وصفو أمّب ا٤بؤمنْب 
ا  بعده كما أهنّ   ةئموىذه ىي السّبة الٍب عمل هبا األ ،ا لو إالّ إكلمة ال لنشر   وهناراً  ويعمل ليالً 

وىكذا ، ُب األرض يدعو الناس إٔب ا كاف سائحاً  Xفعيسى  ،سّبة األنبياء وا٤برسلْب قبلوكانت 
 .  بقية األنبياء إبراىيم وموسى وغّبىم

واألمر با٤بعروؼ  ا لو إالّ إال  بالعمل ا١باد ا٤بتواصل لنشر كلمةالقرآف هتتف  فهذه قصصهم ُب
 .والنهي عن ا٤بنكر

* * * 
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  بعد وفاة الييب
َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌؿ َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبِلِو الرُُّسُل َأفَِإْف َماَت َأْو قُِتَل انْػَقَلْبُتْم َعَلى ﴿: قاؿ تعأب

َقِلْب َعَلى َعِقبَػْيِو فَػَلْن َيُضرَّ اللََّو َشْيئاً َوَسَيْجِزي اللَُّو الشَّاِكرِينَ َأعْ    .(ٔ)﴾َقاِبُكْم َوَمْن يَػنػْ
، قرب ا٣بلق إٔب رسوؿ ا أ، ىي الزىراء  خّب من يصف ما حدث بعد وفاة النيب 

،  لنبيو دار أنبيائوما اختار اهللفل …) :بعد وفاتو حيث قالت ُب خطبتها ُب مسجد النيب 
ونبغ ، ونطق كاظم الغاوين، وسمل جلباب الدين، مأوى اصفيائو، ظهر فيكم حسكة النفاؽو 

طلع الشيطاف رأسو من مغرزه أو ، فخطر في عرصاتكم ،وىدر فنيق المبطلين، خامل االقلين
، فافاً ، ثم استنهضكم فوجدكم خفألفاكم لدعوتو مستجيبين، وللعزة فيو مالحظين، بكم ىاتفاً 

ىذا والعهد قريب والكلم ، بلكم ووردتم غير مشربكمإفوسمتم غير ، حشمكم فألفاكم غضاباً أو 
أال في الفتنة سقطوا ، زعمتم خوؼ الفتنة ، ابتداراً لجرح لما يندمل والرسوؿ لما يقبر، وارحيب

  .(ٕ) (ف جهنم لمحيطة بالكافرينإو 
: فقالت ؟كيف أصبحت عن علتك  :لن ٥باق، ساء ا٤بهاجرين واألنصار لعيادهتاو٤با جاءت ن

أف عجمتهم وشنئتهم بعد أف لفظتهم قبل ، هلل عائفة لدنياكم قالية لرجالكمأصبحت وا)
، َأْف ا قدمت لهم أنفسهمموبئس ، وخطل الرأي، وخور القناة، فقبحًا لفلوؿ الحد، سبرتهم

ارىا عوشننت عليهم ، ربقتها مهجـر لقد قلدتال  َسِخَط اللَُّو َعَلْيِهْم َوِفي اْلَعَذاِب ُىْم َخاِلُدوف 
، وقواعد النبوة، هم أنى زحزحوىا عن رواسي الرسالة، ويحاً وعقرًا وسحقاً للقـو الظالمينفجدع

وما نقموا من . أال ذلك ىو الخسراف المبين، والطبين بأمر الدنيا والدين، ومهبط الوحي األمين
وتنمره في ذات اهلل عز ، ونكاؿ وقعتو، شدة وطأتوو ، نكير سيفو نقموا واهلل منو، الحسن أبي

 .وجل
ال يكلم ، ولسار بهم سيراً سجحاً ، إليو العتلقو  واهلل لو تكافوا عن زماـ نبذه رسوؿ اهلل 

بطانًا قد  وألصدرىم. تطفح ضفتاه منهاًل نميرًا فضفاضاً  وردىمألو ، وال يتعتع راكبو، خشاشو
، ولفتحت عليهم ال بغمر الماء وردعة شررة الساغبإ، الري غير متحل منو بطائل تحير بهم

 .بركات من السماء واألرض، وسيأخذىم اهلل بما كانوا يكسبوف
                                                        

 .33 : آٍ ػَٔحٕ  - 

 .32 ٙ  ؽ: كظـخؽ ح٫ -6



 
 Xامليدي  اإلياوإصداراث أَصار ...................... ..........................72

 
 

إلى . ف تعجب فقد أعجبك الحادثإ، و وما عشت أراؾ الدىر العجب، أال ىلم فاسمع
فرغما . ىلوالعجز بالكا، نابي واهلل بالقوادـ، استبدلوا الذسناد استندوا وبأي عروة تمسكواأي 
َأَفَمْن ، ولكن ال يشعروف نهم ىم المفسدوفإأال ، اطس قـو يحسبوف أنهم يحسنوف صنعاً لمع

  .َفَما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموفَ  ال يَِهدِّي ِإالَّ َأْف يُػْهَدىَأمَّْن  اْلَحقِّ َأَحقُّ َأْف يُػتََّبعَ يَػْهِدي ِإَلى 
 ، وذعافاً عبيطاً  م احتلبوا طالع القعب دماً ث، فنظره ريثما تنتج، لهك لقد لقحتاما لعمر أ
ولوف، ثم طيبوا عن أنفسكم ، ويعرؼ التالوف غب ما سن األ، ىنالك يخسر المبطلوفممقراً 
، وىرج شامل، واستبداد من الظالمينوطامنوا للفتنة جأشاً ، أنفساً  يدع ، ، وأبشروا بسيف صاـر

، بكم وقد عميت قلوبكم عليكم فيا حسرتي لكم، وأنى. فيئكم زىيدًا، وزرعكم حصيداً 
  .(ٔ) (نتم لها كارىوفأأنلزمكموىا و 
بو بكر وعمر وأشياعهم على واستؤب أ ،ـ بعد وفاة النيب خر ا٤بقدّ وأُ ، دـ ا٤بؤخروىكذا قُ 

، (عليهما السالـ)وأوذي ىو والزىراء ، Xيب طالب أعلي بن  ي وصي رسوؿ ا و٫بُ ، السلطة
يب أعلى مبايعة  Xماـ علي إلجبار اإل من ا٤بنافقْب دارىا ةٝباعثر اقتحاـ عمر و أ وماتت 

 ونبت ا٤بسمار ُب صدرىا ضلعهاحٌب كسر وضرهبا بالسوط وضغطها بْب ا٢بائط والباب  ،بكر
: يقوؿ ما معناه مقهورة من قـو كانوا يسمعوف النيب ، ووردت على أبيها مظلومة. سقط جنينهاأو 
  .(ٕ) (اهلل يغضب لغضب فاطمة فّ إ)

َمثَػُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَػْوَقَد نَاراً ﴿ :واستخفوا ٖبّبة خلقو، للقـو ٤با انتهكوا من حـر ا فتعساً 
 .(ٖ)﴾فَػَلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلُو َذَىَب اللَُّو بُِنوِرِىْم َوتَػرََكُهْم ِفي ظُُلَماٍت ال يُػْبِصُروفَ 

ٔب األوصياء إو ، ف أف يوجههم إٔب القيادة من بعدهدو ٓب يَبؾ ا٤بسلمْب ُب حياتو ىذا والنيب 
، والبد من السامري، للتمحيص ةنػولكن البد من الفت. حيث أمره ا سبحانو بذلك، من ولده 

رَُكوا َأْف يَػُقوُلوا آَمنَّا َوُىْم ال يُػْفتَػُنوفَ ﴿ :قاؿ تعأب، والبد  من العجل َوَلَقْد  * َأَحِسَب النَّاُس َأْف يُػتػْ
نَّا الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم فَػَليَػْعَلَمنَّ اللَُّو الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَػْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِينَ فػَ  ـْ َحِسَب الَِّذيَن يَػْعَمُلوَف  * تػَ َأ

  .(ٗ)﴾السَّيَِّئاِت َأْف َيْسِبُقونَا َساَء َما َيْحُكُموفَ 
                                                        

، رلخٍ 33 ٙ  ؽ :، ح٫كظـخؽ372ٙ: ، أٓخ٢ُ حُط63٢ٓٞ ٙ: ، ى٫ثَ ح٩ٓخٓش ُِطز355١َٙ  :ٓؼخ٢ٗ ح٧هزخٍ - 
 .53 ٙ 33ؽ  :ح٧ٗٞحٍ

 . 327ٙ: ، أٓخ٢ُ ح٤ُ٘ن حُٜيٝم33ٙ: ، ًهخثَ حُؼوز52٠ٙ 6ؽ: ٔٞىس ُِو٘ي٣١ُٝ٘خر٤غ حُ -6
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 .3 - 6: حُؼٌ٘زٞص  -3



 
  X ...................................... 71انسيد أمحد احلسٍ  / انثاَي  -اجلزء األًل 0 انعجم 

شد ا٤بسلمْب إٔب الصراط ر أنو أعلى  الدالة ختار بعض الروايات عن النيب أ ٤با أردت أف ينّ إو 
سواء ُب كتب  ختار لكثرهتاأها أيّ  احَبت ،بعده وخلفاء ا ُب أرضو ٔب األوصياء منإو ، ا٤بستقيم

، للدين نصراً فيها ٯبعل  سأؿ ا أفأولكِب ، ت على القليل منهاف اقتصر إ و ينّ إو  .الشيعة أو السنة
  :للمؤمنْب وتأييداً للمسلمْب  ونفعاً 
x  وىو من علماء السنة و٧بدثيهم ُب كتاب ذخائر ، ٞبد الطربيأى ا٢بافظ ٧بب الدين رو
اللهم ائتني بأحب : طّب فقاؿ كاف عند النيب ) :نس قاؿأعن : ُب مناقب ذوي القرىب العقىب

 .(ٔ) (يب طالب فأكل معوأفجاء علي بن  ،خلقك إليك ليأكل معي ىذا الطير
x ُب بيت عائشة وعلي خارج من عنده  لى النيب دخلت ع :قالت ةالغفاري ةوعن معاذ

 وأكرميفاعرفي لو حقو ، الرجاؿ إليَّ وأكرمهم عليّ  أحبىذا  فّ إ ،يا عائشة): فسمعتو يقوؿ
 .(ٕ) (مثواه
x (علي مني بمنزلة رأسي من جسدي) :قاؿ النيب : رباء بن عازب قاؿوعن ال (ٖ) . 
x  لوفد ثقيف حْب جاءوا  ا  قاؿ رسوؿ: ا٤بطلب بن عبد ا ابن حنطب قاؿوعن :

 ليضربن أعناقكم وليسبين -أو قاؿ مثل نفسي  -مني  بعثن عليكم رجالً لتسلمن أو أل)
ت انصب إذ فجعل ،ئذٍ يوم إالّ  ةمار فوا ما ٛبنيت األ :قاؿ عمر .وليأخذف أموالكم ،ذراريكم

  .(ٗ) (ىو ىذا، ىو ىذا :ؿوقا ،بيدهِ  إٔب علي فاخذَ  فالتفتَ  :قاؿ. صدري رجاء أف يقوؿ ىو ىذا
x  علي ولو نظير في أمتو و  ما من نبي إالّ ): قاؿ رسوؿ ا  :نس ابن مالك قاؿأوعن
 .(٘) (نظيري
x  ا كنا نّ أل ؛وعلى علي لقد صلت المالئكة عليَّ ) :قاؿ رسوؿ ا : أيوب قاؿ أيبوعن

  .(ٙ) (نصلي ليس معنا أحد يصلي غيرنا
x مررت بملك جالس على سرير من  لما اسري بي):  قاؿ رسوؿ ا: وعن أيب ذر قاؿ

لها بين وبين يديو لوح ينظر فيو والدنيا ك، المغربوإحدى رجليو في المشرؽ واألخرى في ، نور
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ىذا : فقاؿ  من ىذا يا جبريل :فقلت ،ويده تبلغ المشرؽ والمغرب عينيو والخلق بين ركبتيو
حمد ما فعل ابن أوعليك السالـ يا : فقاؿ، فتقدمت فسلمت عليو، عزرائيل تقدـ فسلم عليو

وقد وكلني اهلل بقبض ، عرفوأوكيف ال : قاؿ   ىل تعرؼ ابن عمي علياً : فقلت. عمك علي
اهلل يتوفاكما  فّ إبي طالب فأأرواح الخالئق ما خال روحك وروح ابن عمك علي بن 

  .(ٔ)(بمشيئتو
x حبني فقد أومن ، حبنيأد فق حب علياً أمن ): قاؿ رسوؿ ا  عن ،وعن أـ سلمو

  .(ٕ) (بغض اهلل عز وجلأبغضني فقد أومن ، بغضنيأفقد  بغض علياً أومن ، حب اهللأ
x يب أإذ دخل علي بن  كنت أنا والعباس جالسْب عند رسوؿ ا ): قاؿ ،وعن ابن عباس
عن جلسو أليو وعانقو وقبلو بْب عينيو و إالسالـ وقاـ  رد عليو رسوؿ ا ، فسلم Xطالب 

ف إ، لو مني حباً  شدّ أاهلل  ،عم واهلل يا: فقاؿ رسوؿ ا ؟يا رسوؿ ا أٙبب ىذا: قاؿ العباس. ٲبينو
 .(ٖ) (ي في صلبو وجعل ذريتي في صلب ىذااهلل جعل ذرية كل نب

x  وىو ولي كل  مؤمن ، مني وأنا منو علياً  فّ إ): قاؿ ،وعن عمراف ابن حصْب عن النيب
 .(ٗ) (بعدي
x  قاؿ جربيل  ،أحديـو  ةلوي٤با قتل علي أصحاب األ :فع قاؿيب راأوعنX: ( يا رسوؿ ا

 .(٘) (وأنا منكما يا رسوؿ ا: فقاؿ جربيل ،و مني وأنا منونّ إ :فقاؿ النيب  ،ىذه ٥بي ا٤بواساة فّ إ
x ماء فنظرت إلى ساقي ُأسري بي إلى الس): قاؿ رسوؿ ا  :قاؿ ،وعن أيب ا٣بميس

 .(ٙ) (فهمتو محمد رسوؿ اهلل أيدتو بعلي ونصرتو بو رأيت كتاباً ف، العرش األيمن
x (وصيي ووارثي علياً  فّ إلكل نبي وصي ووارث و ): عنو  ،وعن بريده (ٚ).  
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أف يلي غسلو  علي  ىالنيب أوص ا٤بقصود بالوصاية ىي أفّ  واستدؿ بروايات أفّ  وعلق عليو الطربي
X (ٔ) . 
 !! ومشاالً  ل ىذه الروايات ٍب ٲبيلوف ٲبيناً يرووف ك، ف تعجب فمن ىؤالء القـوإو 
x  لبيك: قلت ،نسأيا ): فقاؿ ،مقبالً  فرأى علياً  كنت عند النيب   :قاؿ ،نسأوروي عن ،

 .(ٕ) (لمقبل حجتي على أمتي يـو القيامةىذا ا: قاؿ
x فنودي فينا  ،ُب سفر فنزلنا ُب غدير خم  ا عند النيبكنّ   :قاؿ ،وعن الرباء ابن عازب
ألستم ): وقاؿ ،خذ بيد عليأٙبت شجرة فصلى الظهر و  وكسح لرسوؿ ا  ،ةجامع الصالة

اللهم من كنت مواله : خذ بيد علي وقاؿأف ،بلى: قالوا  أولى بالمؤمنين من أنفسهم يتعلموف أن
لك  ىنيئاً : فلقيو عمر بعد ذلك فقاؿ :، قاؿ(اللهم واؿ من وااله وعادي من عاداه ،فعلي مواله

 .(ٖ) أمسيت مؤب كل مؤمن ومؤمنوو طالب أصبحت يب أيابن 
 .(ٗ) (حبوأحب من أوانصر من نصره و ): عليو زاد ا٤بناقبوُب 

الوالية  يؤولوفولكن القـو ، ومتواتر عن الفريقْب، شهر من نار على علمأوىذا ىو حديث الغدير 
  .بحانوس بوالية ا  وواليتو،  بواليتو Xقرف والية علي  رسوؿ ا  مع أفّ 

ؤمن ، ىذا موالي ومؤب كل ملرجل وٰبك ما تدري من ىذاقاؿ : )ونّ أوروى الطربي عن عمر 
 .(٘) (ومن ٓب يكن مواله فليس ٗبؤمن

                                                        
ٝإ ٛق ٌٛح حُلي٣غ كخُظ٣ٍٞغ ٓلٍٔٞ ػ٠ِ : هخٍ أكٔي رٖ ػزيهللا حُطز١َ ك٢ ًهخثَ حُؼوز٠ رؼي إٔ أٍٝى حُلي٣غ حُٔظويّ - 

ٓب ٣وس اُ٘ج٤ٕٞ ثؼْٜٚ ٖٓ ثؼ٘ : هخٍ ٣ب هٍٍٞ هللا ٓب أهس ٓ٘ي؟) :هخٍ ػ٢ِ :، هخٍػ٘ٚ ٢ٍٟ هللآخ ٍٝحٙ ٓؼخً رٖ ؿزَ 
٢٤ٕٝ ٝٝاهص٢ ٣و٠ٚ ك٢٘٣ ٣ٝ٘غي ) :هخٍ حُ٘ز٢  إٔ :ٝح٤ُٛٞش ٓلُٔٞش ػ٠ِ ٓخ ٍٝحٙ أْٗ. ( ٍٝ٘خ ٗج٤ًٚزبة هللا

، أٝ ٘خهذ ٝهَؿٚ حرٖ حَُٔحؽأهَؿٚ أكٔي ك٢ حُٔ....  أهَؿٚ أكٔي ك٢ حُٔ٘خهذ. (ه٢ٙ هللا ػ٘ٚٛبُت  ٢أث ٖث ٢ٓٞػل١ ػِ
٣ب هٍٍٞ هللا أف٠ْ إٔ ال ) :٢كوخٍ ػِ ،٤ِخ إٔ ٣ـِٔٚػ أ٠ٛٝ حُ٘ز٢  :ػ٠ِ ٓخ ٍٝحٙ ك٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ ػٖ أر٤ٚ ػٖ ؿيٙ هخٍ

االّ  هِت  ػٚٞاً  ٝهللا ٓب أهكد إٔ أهِت ٖٓ هٍٍٞ هللا  : ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚكوخٍ ػ٢ِ  ٢ّ،اٗي ٍزؼبٕ ػِ: هخٍ  ،أ٤ٛن مُي
ح  ؿ٤َ ٓخ ك٢ ٗٚ ُْ ٣ؼٜي ا٤ُْٜ ػٜياٝ ،٣ٝؼ٠ي ٌٛح حُظؤ٣َٝ رٔخ ٍٝى ٖٓ ح٧كخى٣غ حُٜل٤لش ك٢ ٗل٠ حُظ٣ٍٞغ ٝح٣٫ٜخء. (٢ُ

ًظخد هللا ٝٓخ ك٢ ٛل٤لش ك٤ٜخ ٗت ٖٓ أٓ٘خٕ ح٩رَ ٖٝٓ حُؼوَ ػ٠ِ ٓخ هٍَٗخٙ ك٢ ًظخد ح٣َُخٝ ح٠َُ٘س ك٢ ك٠خثَ حُؼَ٘س 
 . 7ٙ: ًهخثَ حُؼوز٠. ٢ٍٟ هللا ػْٜ٘ 
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وأردت  الؾ فلماذا غصبتم حقو أنت وصاحبكو سيدؾ ومو نّ أتعَبؼ  وليت شعري إذا كنت
كتكرب إبليس على   وتكرباً ، X كحسد السامري ٥باروف أحسداً  ،بل تآمرًب على قتلو، إحراؽ داره

 ! ؟ومن أغواه، م إبليس التكربوليت شعري من علّ  !؟Xآدـ 
أنت مني بمنزلة ىاروف من ): قاؿ لعلي أف النيب  ،يب وقاصأوروى الطربي عن سعد بن 

 .شهر من نار على علمأوىذا ا٢بديث   .(ٔ) (و ال نبي بعدينّ أ إالّ  ،موسى
أليس  !؟وف من موسى فهل عميت عليكم مكانة ىاروف من موسىو كهار نّ أإذا كنتم تروف : أقوؿ

َلًة َوَأْتَمْمَناَىا ِبَعْشٍر فَػَتمَّ ﴿ ،آف يهتف بكم أف ىاروف خليفة موسىالقر  َوَواَعْدنَا ُموَسى َثالثِيَن لَيػْ
َلًة َوقَاَؿ ُموَسى أِلَِخيِو َىارُوَف اْخُلْفِني ِفي قَػْومِ  ي َوَأْصِلْح َوال تَػتَِّبْع َسِبيَل ِميَقاُت رَبِِّو َأْربَِعيَن لَيػْ

  .(ٕ)﴾اْلُمْفِسِدينَ 
أبْب من الشمس ُب ما يروي  وصايتو ووصاية ولده من بعده وخالفتهم لرسوؿ ا  فّ إفوا 

ذكرىم  فّ إبل  ،وما يصرح بو القرآف ُب آيات كثّبة، عما يروي الشيعة فضالً  السنة عن رسوؿ ا 
لنصارى طمس ذكرىم ُب ما ف حاوؿ اليهود واإو ، اإل٪بيل ا٤بوجودة حالياً موجود حٌب ُب التوراة و 

القرآف أوصى هبم ورسوؿ  حاوؿ وٰباوؿ اليـو بعض ا٤بسلمْب مع األسف الشديد مع أفّ كما ،  مضى
 .ا منتظروفنّ إفانتظروا  ،نتم ٥با كارىوفأو أنلزمكموىا ولكن يا قومي . أوصى هبم ا 

وفرائد ، وينابيع ا٤بودة، عليو مراجعة ذخائر العقىب للطربيالسنة فومن أراد ا٤بزيد ُب كتب 
، ومسند البخاري، ؿ للشافعيو ومطالب السؤ ، وا٤بناقب، ٞبدأومسند ، وسنن الَبمذي، السمطْب

وا٢باكم ، وابن ماجو، والنسائي، يب داوودأوسنن  ،أو ما يسموهنما بالصحيحْب ومسند مسلم
 .غّبىاو ، وكفاية الطالب، ريالنيسابو 
x وىو من صدور علماء ( رٞبو ا)ي كوروى العالمة الفقيو ٧بمد بن علي بن عثماف الكراج

عة ُب الطبقة وىو عند علماء الشي، (رٞبو ا)ومن معاصري الشيخ اقق الطوسي  ةماميالشيعة اإل
ين خرب أ: قاؿ ،و وُب كتابو االستنصارواختياراتو من الطراز األوؿ كما قيل عن، العليا من االعتبار

قاؿ رسوؿ ا : قاؿ ،عن آبائو عن أمّب ا٤بؤمنْب Xجعفر الثاين  أيبالشيخ ا٤بفيد وذكر السند إٔب 

                                                        
 :َ، حُٔؼـْ حُٜـ637٤ٙ 5ؽ: ، حُٔؼـْ ح٢ٓٝ٧ ُِطزَح٢ٗ 37ٙ 5 ؽ :، ٛل٤ق حرٖ كزخ23ٕٙ: ًهخثَ حُؼوز٠ - 
 .66ٙ 6ؽ
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ف لذلك األمر والة من بعدي علي ابن إو  ،نو ينزؿ فيها أمر السنةإف ،بليلة القدر اآمنو ) :
 .(ٔ) (بي طالب وأحد عشر من ولده أ

x الباقر  وبإسناد عن أيب جعفر ٧بمد بن عليX، قاؿ ، عن جابر بن عبد ا األنصاري
عشر من  حدأبي طالب و أفإنها تكوف بعدي لعلي بن  ،تمسكوا بليلة القدر): رسوؿ ا 
 .(ٕ) (ولده بعده

x  أي الباقر  -يب جعفر األوؿ أوعنX - قاؿ رسوؿ ا : قاؿ، عن أبيو عن جده :
هلل بها أف مسكها اأبي طالب أوتاد األرض التي أأولهم علي بن  ،عشر من أىل بيتي واثنا ينإ)

   .(ٖ) (عشر من أىلي ساخت األرض بأىلها ولم تنظروا االثنا تفإذا ذىب ،تسيخ بأىلها
x  يب جعفر أوعنX ، ثوف محدَّ  من أىل بيتي أثنا عشر نقيباً ): قاؿ قاؿ رسوؿ ا

  .(ٗ) (ىا عدالً كما ملئت جوراً منهم القائم بالحق يمأل، موفمفهّ 
x  وعن أيب عبد اX، اهلل اختار من األياـ يـو  فّ إ) :قاؿ رسوؿ ا : قاؿ، عن آبائو
 .ومن الليالي ليلة القدر، ومن الشهور شهر رمضاف، الجمعة

اختار مني و ، واختارني من الرسل، واختار من األنبياء الرسل، واختار من الناس األنبياء
وىم ، واختار من الحسين األوصياء، (عليهما السالـ) واختار من علي الحسن والحسين، علياً 

تسعو من ولد الحسين ينفوف من ىذا الدين تحريف الغالّيين وانتحاؿ المبطلين وتأويل 
 .(٘) (وىو أفضلهم ،تاسعهم ظاىرىم ناطقهم قائمهم ،الجاىلين
x  وما رواه الصادؽX رواابشروا ثم ابشروا ثم ابش): قاؿ ،عن رسوؿ ا  ،عن آبائو - 

إنما مثل أمتي كمثل ، ثل غيث ال يدرى أولو خير أـ آخرهإنما مثل أمتي كم -ات ثالث مرّ 
طولها فرعًا أعمقها طواًل و أعرضها بحرًا و أحديقة أطعم منها فوجًا ما لعل آخرىا فوجًا يكوف 

ثنا عشر من ولدي من السعداء أولي إو  ،وكيف تهلك أمو أنا فيها أولها ،حسنها جنىأو 

                                                        
 657ٙ  ؽ :، ٓ٘خهذ آٍ أر٢ ١خُذ533ٙ  ؽ :، حٌُخك332٢ٙ 6ؽ: ، ح٫ٍٗخى ُِٔل٤ي3ٙ: ح٫ٓظٜ٘خٍ - 
 .3ٙ: ح٫ٓظٜ٘خٍ -6
 .3 3ٙ :طو٣َذ حُٔؼخٍف ُِلِز٢ ،3ٙ: ح٫ٓظٜ٘خٍ -3
 .3ٙ: ح٫ٓظٜ٘خٍ، 533ٙ  ؽ :حٌُخك٢ -3
 .3ٙ :ٓظٜ٘خٍ، ح1٫ ٙ :، ٓوظ٠ذ ح٧ػَ 63ٙ :ًٔخٍ حُي٣ٖ -5



 
 Xامليدي  اإلياوإصداراث أَصار ...................... ..........................76

 
 

ذلك نتج الهرج ليس مني ولست  ولكن يهلك بين، بن مريم آخرىااوالمسيح  ،اباأللب
  .(ٔ)(منو

x  ثر بإسناده إٔب سلماف الفارسيُب كتابو مقتضب األ (رٞبو ا)بن عياش اوروى العالمة، 
يا أبا ) :وقاؿ لو ،إذ تفرس ُب وجهو، على فخذه Xوا٢بسْب بن علي  كنا مع رسوؿ ا : قاؿ

تاسعهم قائمهم  ،ماـ أبو أئمة تسعوإماـ أخو إبن اماـ إوأنت  ،نت سيد من السادةعبد اهلل أ
  .(ٕ) (مامهم أعلمهم أحكمهم أفضلهمإ

ولعل ، كثّبة جداً   وخالفتهم لرسوؿ ا  وولده األحد عشرعلى إمامة علي  ةدلواأل
َلةِ  ِفيِإنَّا َأنْػَزْلَناُه ﴿: أعظمها ىو سورة  .﴾اْلَقْدرِ  لَيػْ

، ا٤بعصومْب وئلفاعلى خ  نزؿ باألمر بعد النيبػا٤بالئكة والروح تت على أفّ  ةالسورة دال فهذه
وىاىم يطلبوهنا ُب العشر ، على بقائها وف٦بمعا٤بسلمْب  مع أفّ ، لقيل ٗبضيها مع النيب  وإالّ 

 !!زه ولو طارتػعن: العناد فليقل ىب إالّ أومن ، عاـ األواخر من شهر رمضاف كل
x ـ الباقر ماقاؿ اإلX :(َلِة اْلَقْدرِ ﴿ يا معشر الشيعة خاصموا بسورة  ﴾ِإنَّا َأنْػَزْلَناُه ِفي لَيػْ
، وإنها لسيدة دينكم، فواهلل إنها لحجة اهلل تبارؾ وتعالى على الخلق بعد رسوؿ اهلل  ،تفلحوا

ها فإنّ  ﴾ُمِبينِ َواْلِكَتاِب الْ  * حم﴿يا معشر الشيعة خاصموا بػ  .علمنا يا معشر الشيعةوإنها لغاية 
  .(ٖ) (… لوالة األمر خاصة بعد رسوؿ اهلل 

x  وعن الصادؽX، لي ربي جل إلما اسري بي أوحى ): قاؿ، عن النيب  ،عن آبائو
فرفعت رأسي فإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن : وساؽ ا٢بديث إٔب أف قاؿ ..... جاللو

ومحمد وعلي والحسن والحجة ابن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد وجعفر وموسى وعلي 
وىذا ، ىؤالء األئمة :  قاؿيا رب من ىؤالء :قلت، يالحسن القائم في وسطهم كأنو كوكب درّ 

ألوليائي وىو الذي  ةوىو راح ،وبو أنتقم من أعدائي، قائم الذي يحل حاللي ويحـر حراميال
أي األوؿ  - والعزىفيخرج الالت ، من الظالمين والجاحدين والكافرينيشفي قلوب شيعتك 

 . (ٗ) (شد من  فتنة العجل والسامريأ فلفتنة الناس بهما يومئذٍ ، طريّين فيحرقهما - والثاين
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x وروى الصدوؽ ُب إكماؿ الدين وعيوف أخبار الرضا X  ًعن أيب وابن الوليد : قاؿ، معا
و نّ أ األنصاري عن جابر بن عبد ا، X ماـ الباقرعن اإل، ند ا٢بديث إٔب األماـ الصادؽأسو  ،معاً 

، لفاطمة  وأعطاه الرسوؿ،  إٔب الرسوؿ عز وجل أىداه ا اً لوح رأى ُب يد فاطمة 
وسفيره  ىذا كتاب من اهلل العزيز العليم لمحمد نوره ،سم اهلل الرحمن الرحيمب) :يومكتوب ف

 . الروح األمين من عند رب العالميننزؿ بو ، وحجابو ووليو
أنا قاصم  الّ إلو إني أنا اهلل ال إ. وال تجحد آالئي، ئي واشكر نعمائيم يا محمد أسماعظّ 

أنا فمن  لو إالّ إإني أنا اهلل ال  ،(ٔ) ومذؿ الظالمين ودياف يـو الدين، ومبير الظالمين، الجبارين
فإياي فاعبد ، أحدًا من العالمين (ٕ) رجا غير فضلي أو خاؼ غير عدلي عذبتو عذابًا ال أعذبو

ني فضلتك إو ، لو وصياً  جعلت الّ إبعث نبياً فأكملت أيامو وانقضت مدتو أني لم ، إلوعلي فتوك
بعده وسبطيك الحسن  (ٖ) وأكرمتك بشبليك، وفضلت وصيك على األوصياء، على األنبياء

، وجعلت حسينًا خازف وحيي، ة أبيوبعد انقضاء مدّ ، فجعلت حسنًا معدف علمي ،(ٗ) والحسين
ة، وأرفع الشهداء درج، ستشهدافهو أفضل من ، لو بالسعادة متوخت، وأكرمتو بالشهادة

أولهم علي سيد  .بعترتو أثيب وأعاقب، (٘) والحجة البالغة عنده، جعلت كلمتي التامة معو
، المحمود محمد الباقر لعلمي (ٚ) سمي جّدهبنو او  ،(ٙ) الماضين ئيوزين أوليا، العابدين

حق القوؿ مني ألكرمن ، الراد عليو كالراد علي، فرسيهلك المرتابوف في جع. والمعدف لحكمي
بعده فتنة  (ٛ) نتجبتاو ، نتجبت بعده موسىا .نو في أشياعو وأنصاره وأوليائووألسرّ ، مثوى جعفر

ال ، أأوليائي ال يشقوف فّ إو ، وحجتي ال تخفى ،(ٜ) خيط فرضي ال ينقطع ألفّ ؛ عمياء حندس
وويل ، من كتابي فقد افترى علي ةر آيومن غي، فقد جحد نعمتي ومن جحد واحد منهم

ب ف المكذّ إ (ٓٔ)( أال)، وحبيبي وخيرتي، عند انقضاء مدة عبدي موسى .للمفترين الجاحدين
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 .٣ُٖٝ أ٤ُٝخء هللا حُٔخ٤ٟٖ: ٌخك٢ك٢ رؼٞ ٗٔن حُ -2
 .ٗز٤ٚ ؿّيٙ: ك٢ رؼٞ ٗٔن ًٔخٍ حُي٣ٖ -7
 .ٌٝٛح ٛٞ حُٔٞؿٞى ك٢ ؿ٤زش حُ٘ؼٔخ٢ٗ. أط٤لض: ًٔخ أٗٚ ك٢ رؼٞ ٗٔوٚ. أر٤لض: ك٢ حٌُخك٢  -3
 .أ٫ إ ه٢٤ ك٢َٟ: ٗٔن ؿ٤زش حُ٘ؼٔخ٢ٗ ٝك٢ رؼٞ. ٧ٕ ه٢٤ ٤ٛٝظ٢ :ك٢ رؼٞ ٗٔن ًٔخٍ حُي٣ٖ -3
 .ؿخءص ك٢ ًٔخٍ حُي٣ٖ -1 
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 (ٔ)ومن أضع عليو أعباء النبوة وأمنحو ، وعلي وليي وناصري، ب بكل أوليائيبالثامن مكذّ 

إلى جنب شر ، ا العبد الصالحالمدينة التي بناىيدفن ب، يقتلو عفريت مستكبر، باالضطالع بها
، ارث علميفهو و ، وخليفتو من بعده، (ٕ) بنوإف عينو بمحمد حق القوؿ مني ألقرّ . خلقي

جعلت الجنة  (ٖ) (ال يؤمن عبد بو إالّ )وحجتي على خلقي ، يوموضع سرّ ، ومعدف حكمي
ختم بالسعادة أو ، كلهم قد استوجبوا النار،  من أىل بيتو (ٗ) (ألفاً )وشفعتو في سبعين ، مثواه

خرج منو الداعي إلى ، أوأميني على وحيي، والشاىد في خلقي، وليّي وناصري بنو عليإل
وبهاء ، عليو كماؿ موسى، لعالمينلكمل ذلك بابنو رحمة أثم ، والخازف لعلمي الحسن ،سبيلي
 . (٘) وصبر أيوب، عيسى

فيقتلوف ، والديلم كما تتهادى رؤوس الترؾ  رؤوسهم تتهادىو ، سيذّؿ أوليائي في زمانو
 (ٙ) ويفشو الويل والرنين، ئهمتصبغ األرض بدما، ويكونوف خائفين مرعوبين وجلين، ويحرقوف

فع أر و ، كشف الزالزؿأوبهم ، عمياء حندس ةدفع كل فتنأبهم ، أولئك أوليائي حقاً ، في نسائهم
 .(ٜ) ((ٛ)﴾ْحَمٌة َوُأولَِئَك ُىُم اْلُمْهَتُدوفَ ُأولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِّن رَّبِِّهْم َورَ ﴿ واألغالؿ (ٚ)ارصاْل

 صنوُ ىذا ا٢بديث لكفاؾ فَ  لو ٓب تسمع ُب دىرؾ إالّ ): قاؿ أبو بصّب ،قاؿ عبد الرٞبن ابن سآب
 .(ٓٔ) (عن أىلو إالّ 

 .(ٔٔ) ٖبط أمّب ا٤بؤمنْب ُب البحار وروي مثلو عن رسوؿ ا 
على  ه وتأكيد Xومواقفو مع علي   وما رووا عن النيب، كل ما ٠بع الصحابة  ومع

، سلمْب اختاروا اتباع أئمة الضالؿمعظم ا٤ب فّ إف ،حد عشر األوصياء من بعدهواتباع ولده األ، اتباعو

                                                        
 .ٝأٓ٘ل٘ٚ: ، ٝك٢ حُؼٞحُْٝأٓظؼٚ:  ك٢ ؿ٤زش حُط٢ٓٞ  - 
 (.ّ ف ّ ى: ) ٚرخر٘ -6
 .323ٙ 7ؽ :ؿخءص ٌٛٙ حُؼزخٍس ك٢ َٗف حٍٛٞ حٌُخك٢ ُِٔخُٗيٍح٢ٗ -3
 . 7ٙ: ٝك٢ ؿ٤زش حُ٘ؼٔخ٢ٗ. 32 ٙ :ؿخء ص ٌٛٙ حٌُِٔش ك٢ ؿ٤زش حُط٢ٓٞ -3
ٛلٞس آىّ ٍٝكؼش اى٣ٍْ ٤ٌٓٝ٘ش ٗٞف ٝكِْ ارَح٤ْٛ ٝٗيس ٠ٓٞٓ ٝرٜخء ػ٠ٔ٤  أًخٍػ٤ِٚ : ك٢ حُٜيح٣ش حٌُزَٟ ُِو٤ٜز٢ -5

 .ٝٛزَ أ٣ٞد
 .٢ٛ ح٤ُٜخف ك٢ ح٤ُٜٔزش: ٝحَُٗش . حَُٗخ: ك٢ حٌُخك٢ -2
 .حُو٤ٞى : ك٢ رؼٞ ٗٔن ًٔخٍ حُي٣ٖ -7
 .57 : حُزوَس  -3
،   6ٙ: ، ح٫هظٜخٙ ُِٔل٤ي567ٙ  ؽ: ، حٌُخك33٢ٙ 6ؽ:  Xخٍ حَُٟخ أهز، ػ٤ٕٞ 313ٙ: أًخٍ حُي٣ٖ -3

 .655ٙ  ؽ :، ٓ٘خهذ آٍ أر٢ ١خُذ 7ٙ: ، ؿ٤زش حُ٘ؼٔخ35٢ٗ ٙ: ، ؿ٤زش حُط33٢ٓٞٙ  ؽ: ح٫كظـخؽ
 .563ٙ  ؽ :، حٌُخك٢  3ٙ :، ًٔخٍ حُي51ٖ٣ٙ 6ؽ :ػ٤ٕٞ أهزخٍ حَُٟخ -1 
 .611ٙ 32ؽ :رلخٍ ح٧ٗٞحٍ -  
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عند وفاة النيب كما فعل بنو إسرائيل مع  Xوفعلوا مع علي !! واتبعوا السامري العجل ةووقعوا ُب فتن
 :قاؿ تعأب ،الٍب حذرىم ا من الوقوع فيها ةردّ وىكذا حدثت ال، عند غيبة موسى Xىاروف 

ْم َوَمْن َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌؿ َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبِلِو الرُُّسُل َأفَِإْف َماَت َأْو قُِتَل انْػَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبكُ ﴿
ْيِو فَػَلْن َيُضرَّ اللََّو َشْيئًا َوَسَيْجِزي ا َقِلْب َعَلى َعِقبػَ على أعقاهبم ، وانقلب القـو (ٔ)﴾للَُّو الشَّاِكرِينَ يَػنػْ

خذ كثّب من الصحابة أٍب . بو ذر وا٤بقداد وسلمافأالنيب ىم عمار و  من أصحاب قليالً  نفراً  إالّ 
رأوا  وبعد أفّ  ،خذلوه وٓب ينصروا حقو ُب البدايةبعد أف  Xٔب مواالة علي إبالرجوع إٔب ا٢بق و 

يـو نتيجة لتسلط ا١ببت والطاغوت على دفة القيادة وخالفة النيب  بعد اً يومخذ يتزايد أالظلم الذي 
ٔب أف يعطي عثماف ٟبس إوبدأت دواوين التميز ُب العطاء من بيت ا٤باؿ حٌب وصل األمر  ،

، يصبح وإب بالد الشاـ ُب عهد عمر ية الطليق عدو اإلسالـومعاو ، (ٕ)٤برواف ابن ا٢بكم  أفريقيا
ية بعد أف فضح أبو ذر ترؼ معاو  ،ويهينو ويؤذيو ويطرده من بالد الشاـ( و ارٞب)يب ذر أويتحكم ب

وتركو ، ةبنفيو إٔب الربذ( رٞبو ا)يب ذر أخّبًا ٯبهز عثماف على أ، و واستيالءه على أمواؿ ا٤بسلمْب
ن بن عوؼ من الذىب ُب حْب أف تركة عبد الرٞب ،يعاين الفقر وا١بوع مقهوراً  ٲبوت فيها وحيداً 

يعو فمعظمو من ٝب قلأف ٓب إو  ،الكثّب عثماف وسعد وغّبىم ٲبلكوف الكثّبو  ةوطلح، تكسر بالفؤوس
 .بيت ماؿ ا٤بسلمْب

 .(ٖ) ومن أراد ا٤بزيد فلّباجع تاريخ القـو ُب كتب التاريخ
 ؟الـ وا٤بصائب ُب حياتك يا أبا ذر٤باذا كل ىذه اآل( رٞبو ا)ولو سألنا أبا ذر 

وقد قلت ا٢بق وما أبقى ٕب ، رقل ا٢بق يا أبا ذ :اؿ ٕب حبييب رسوؿ ا ق: لقاؿ ما معناه
 .(ٗ) ا٢بق من خليل

                                                        
 .33 : آٍ ػَٔحٕ  - 
ٝػخُغ حُوّٞ ٛٞ ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ رٖ أر٢ حُؼخٙ رٖ أ٤ٓش رٖ ػزي ْٗٔ رٖ ػزي : هخٍ حرٖ أر٢ حُلي٣ي ك٢ َٗف حُٜ٘ؾ -6

رخ٣ؼٚ حُ٘خّ رؼي حٗو٠خء حٍُٟ٘ٞ . ٓ٘خف، ٤ً٘ظٚ أرٞ ػَٔٝ، ٝأٓٚ أٍٟٝ ر٘ض ٣ًَِ رٖ ٍر٤ؼش رٖ كز٤ذ رٖ ػزي ْٗٔ
أ٤ٓش ٍهخد حُ٘خّ، ٫ْٝٝٛ ح٣٫ُٞخص ٝأهطؼْٜ حُوطخثغ، ٝحكظظلض  ٝحٓظوَحٍ ح٫َٓ ُٚ، ٝٛلض ك٤ٚ كَحٓش ػَٔ، كبٗٚ أ١ٝؤ ر٠٘

 : ......اك٣َو٤ش ك٢ أ٣خٓٚ، كؤهٌ حُؤْ ًِٚ كٞٛزٚ َُٔٝحٕ، كوخٍ ػزي حَُكٖٔ رٖ ك٘زَ حُـٔل٢ 
 .33 ٙ  ؽ: َٗف ٜٗؾ حُز٬ؿش( !ك٤ٜٜخص ٓؼ٤ي ٖٓٔ ٓؼ٠  . . . ٝأػط٤ض َٓٝحٕ هْٔ حُز٬ى  

، 53ٙ 3ؽ: َٗف ٜٗؾ حُز٬ؿش ٫رٖ أر٢ حُلي٣ي حُٔؼظ٢ُِ ،ٝٓخ رؼيٛخ 636ٙ 3ؽ: ٢٘٤ٍٓحؿغ ًظخد حُـي٣َ ٤ُِ٘ن ح٧ -3
 .ٝؿ٤َٛٔخ

٣خ : هِض .هَ اُؾن ٝإ ًبٕ ٓواً : هخٍ. ٣خ ٍٍٓٞ هللا، ُى٢ٗ: هِض)... : ٧Xر٢ ًٍ  ١ٍٝ ك٢ ٝٛخ٣خ حٍَُٓٞ ٓلٔي  -3
  . 53 - 533ٙ: ٢ح٧ٓخ٢ُ ُِطٞٓ...(  ال رقق ك٢ هللا ُٞٓخ الئْ: هخٍ. ٍٍٓٞ هللا، ُى٢ٗ 
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ٔب إوىم ماتوا ُب حياهتم وأنت ، وما قتلوؾ ولكن قتلتهم، انكطوىب لك يا أبا ذر فقد ذؿ سجّ 
 ومثل أعلى ُب قلب كل إنساف حر شريف يطالب ٕبقوؽ ابل أنت معن، اليـو حي ُب قلوب ا٤بؤمنْب

  .افالفقراء وا٤بساكْب وا٤بستضعفْب أينما ك
أنك  ،يا أبا ذر) :Xيب طالب أعلي بن  ويكفيك قوؿ سيد ا٤بوحدين بعد رسوؿ ا 

وخفتهم على دينك فاترؾ في ، القـو خافوؾ على دنياىم فّ إ. لو غضبت هلل فارج من غضبت
وما أغناؾ عما ، ما منعتهم لىإفما أحوجهم ، واىرب بما  خفتهم عليو، أيديهم ما خافوؾ عليو

انتا على عبد رتقاً السماوات واألرض ك ولو إفّ . واألكثر حسداً ، وستعلم من الرابح غداً ، منعوؾ
فلو ، الباطل وال يوحشنك إالّ  الحق ، ال يؤنسنك إالّ لو منهما مخرجاً  لجعل اهلل ثم أتقى اهلل

 .(ٔ) (اىم ألحبوؾ ولو قرضت منها ألمنوؾقبلت دني
خالد ابن  بكر يرسل فأبو، وا٤بسلمْبه ا٢بادثة حوادث ومصائب نالت من اإلسالـ وقبل ىذ

 ،تو ُب نفس الليلة الٍب قتلو فيهاويعتدي على زوج( رضي ا عنو) ةالعتل الزنيم ليقتل مالك بن نوير 
 سوؿ او مغتصب ٣بالفة ر نّ أل؛ يب بكرأف يدفع زكاة أمواؿ بِب ٛبيم البطاح أل رفض مالكاً  فّ ؟ أل٤باذا

وُب   غدير خم نصبو خليفة لو ُب ا  ورأوا و٠بعوا رسوؿ، ها الذي يعرفو ا٤بسلموفمن صاحب
عباس ٧بمود العقاد ٲبر على قوؿ مالك  والعجيب أفّ . يب طالبأوىو علي بن ، غّبه من ا٤بناسبات

 : ةبن نوير 
 وال خائف فيما ٯبيء من الغد     فقلت خذوا أموالكم غّب ناظر

 .(ٕ) منعنا وقلنا الدين دين ٧بمد     م ػاـ باألمر ا٤بخوؼ قائفاف ق
 فأجاب ؟ٍب ليم ُب ذلك ،الصدقات ُب حياتو ومالىيوو بدد ما ٝبع من نّ أغلب الظن أ: )فيقوؿ

  !!(الئميو هبذه األبيات
الرجل يقوؿ خذوا  وا٢باؿ أفّ  !  ؟وفهمت ىذا ا٤بعُب ، وليت شعري كيف قرأت ىذه األبيات

، ةٍب بعد ذلك ٰباوؿ العقاد أف ٯبعل جرٲبة قتل مالك بن نوير  .ادىا ٥بمو أعنّ إ: أي، أموالكم
ليجعل بعد ذلك ، يب بكر وخالد ابن العتل الزنيمأواالعتداء على زوجتو غامضة ال يتضح فيها جـر 

                                                        
 .7 ٙ 6ؽ: ٜٗؾ حُز٬ؿش  - 
: ، ٓؼخُْ حُٔيٍٓظ3ٖ٤ ٙ 2ؽ :ٝٝك٤خص ح٧ػ٤خٕ ٫رٖ هٌِخٕ ،521ٙ 5ؽ :ٍحؿغ طَؿٔش ٓخُي رٖ ٣َٞٗس ك٢ ح٩ٛخرش -6
 .           36ٙ 6ؽ
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ندما صالتو عشغلو ا١بهاد عن حفظ سورة واحدة من القرآف يقرأىا ُب ، اً فذّ  خالد بن الوليد عبقرياً 
 . (سعد تورد اإلبل وما ىكذا يا) ،ما ىكذا األنصاؼ يا عقاد، ا٤بسلمْب يـؤ

أكتاؼ آؿ ٧بمد أي منقلب  وسيعلم الذين ٰبملوف الناس على، فحسبنا ا ونعم الوكيل
 .للمتقْب والعاقبة، ينقلبوف

، ّبة جداً وا٤بمارسات غّب ا٤بشروعة والظا٤بة كث  حاؿ فا٣بطب جليل بعد وفاة النيب وعلى كل
وقد انتهكت فيها دماء وأمواؿ وأعراض ، ٤بن ألقى السمع وىو شهيد ةويكفي حادثة مالك بن نوير 

 !ا٤بسلمْب فهل بقي شيء؟
أف  و٤باذا طلب منو رسوؿ ا   ؟يب طالب سيفوأ٤باذا ٓب يرفع علي بن : ولسائل أف يسأؿ

  !؟يصرب على الظلم من بعده
ف أقل يقولوا حرص إف): Xالبحث وُب قوؿ أمّب ا٤بؤمنْب  فيما قدمت من ةجاباإل ومع أفّ 
بي أواهلل البن ، ىيهات بعد اللتيا والتي، وإف أسكت يقولوا جزع من الموت، على الملك

بل أندمجت على مكنوف علم لو بحت بو الضطربتم ، لب آنس بالموت من الطفل بثدي أموطا
  .(ٔ) (في الطوى البعيدة ةرشياضطراب األ
 :ذكر ىنا سببْبأو ، س من التوضيح قليالً أب ولكن ال
ال  راسخاً  حقيقياً  إٲباناً وليس  فإسالمهم ظاىري، اإلسالـ ٓب يَبسخ ُب نفوس الناس فّ إ :األوؿ

، القليل منهم إالّ ، أنكاثاً  فحا٥بم كحاؿ الٍب نقضت غز٥با من بعد قوة، ٱبشى على أىلو من االرتداد
 .(ٕ)﴾آَمنَّا ُقْل َلْم تُػْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَناقَاَلِت اأْلَْعَراُب ﴿: ٔبقاؿ تعا

َنَة َْلتَػْوَىا َوَما تَػَلبَُّثوا ِبَها ِإالَّ  َوَلوْ ﴿ :وقاؿ تعأب ُدِخَلْت َعَلْيِهْم ِمْن َأْقطَاِرَىا ُثمَّ ُسِئُلوا اْلِفتػْ
 .   (ٖ)﴾َيِسيراً 

لك أف ، سلمْب متزلزؿ ومع وجود ا٤بنافقْبحاؿ كثّب من ا٤ب على أفّ  ةوُب القرآف آيات كثّبة دال
بالظاىر  ويصرب كما رضي رسوؿ ا ، الوصي أف يرضى بالظاىر ىوعلى ىذا فعل، تعرؼ النتيجة

 جهد رسوؿ اأ فسيهدـ ىذا البناء الذي وإالّ . ومن يستمع لكالمهم، وصرب على ا٤بنافقْب

                                                        
 .32ٙ  ؽ: ٜٗؾ حُز٬ؿش - 
  .3 : حُلـَحص  -6
 .  3 : ح٧كِحد  -3
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وىي ٛباـ نور ا  ظيمة ا٤برجوة من ىذا الديندة العفالفائ. لتشييده ةكثر من عشرين سنأ Xووصيو 
  .ا لو إالّ إال  وعبادة أىل األرض  ونشر كلمة، ُب أرضو

بل ُب زمن ، أو الوصي ُب األرض لن ٙبقق ُب زمن النيب  ةكرب على كل بقعأا  ورفع راية
من بِب سى إٔب قـو فقد أُرسل مو ، ُب األمم السابقة ة٥بيإ ةوىذه سن، Xخاًب األوصياء ا٤بهدي 

 .ردوا عليو ورفضوا قتاؿ ا١ببابرةولكن ُب صحراء سيناء ٛب، إسرائيل وعربوا معو البحر
قَاُلوا يَا ُموَسى ِإنَّا َلْن َنْدُخَلَها َأَبدًا َما َداُموا ِفيَها فَاْذَىْب َأْنَت َورَبَُّك فَػَقاِتال ِإنَّا ﴿: قاؿ تعأب
وعاقبهم ا سبحانو وتعأب ، إٔب الناس ا لو إالّ إال   رفضوا ٞبل كلمةوبالتإب، (ٔ)﴾َىاُىَنا قَاِعُدوفَ 

 .ةبالتيو ُب صحراء سيناء أربعْب سن
وىم أبناء ىؤالء الفاسقْب ، ةخروج أمة ربانية صا٢ب يجة ىذا التيو العقوبة اإلصالحيةوكاف نت

وقاتلوا ا١ببابرة ، Xسى ا مع يوشع بن نوف وصي مو  لو إالّ إوقد ٞبلوا كلمة ال ، حفادىموأ
 .اغيت ونصروا دين ا ُب أرضووالطو 
 اونرجو ، Xأي ُب زمن ظهور ا٤بهدي ، ىي ُب آخر الزماف ةمذف فالنتيجة ا٤برجوة من ىذه األإ

 .علمأوا ، اياتمن ا أف يكوف زماننا كما يدؿ عليو كثّب من الرو 
ل أمتي كمثل حديقة أطعم منها فوجاً إنما مث ..): قاؿ ،وقد مر فيما سبق عن رسوؿ ا 

 .(ٕ) (... وأحسنها جناً  فوجاً يكوف أعرضها بحرًا وأعمقها طوالً وأطولها فرعاً  آخرىاما لعل 
أي أصحاب  ةألمابل لعل ىذه ، يكوف آخر فوج من أمتو ىو أفضلها ذف فالرسوؿ يرجو أفإ

 ةاإلنسانيمسّبة من سواىا على طوؿ  أو ةألماسواء من ىذه  ،وأنصاره ال يقرنوف ٗبن سبقهم ا٤بهدي
عبادًا لي امتحنت وانتجبت لذلك الوقت ): وقد مر وصفهم با٢بديث القدسي، على األرض

وحشوتها بالورع واإلخالص واليقين والتقوى والخشوع والصدؽ والحلم ، قلوبهم لأليماف
، دعاة الشمس والقمرجعلهم أو  ،والرغبة فيما عندي، والوقار والتقى والزىد في الدنياوالصبر 

فجعلتو ، مينًا مرتضىأو ، اخترت لهم نبيًا مصطفى، أولئك أوليائي …واستخلفهم في األرض 
 .(ٖ) (…، تلك أمة اخترتها نصارألو أولياء و  ، وجعلتهملهم نبياً ورسوؿ
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ولو ٓب يكن من ، وأنصاره كثّبة Xوالروايات عن أىل بيت العصمة ُب فضل أصحاب ا٤بهدي 
 . من بقاع األرض لكفى ةد ُب كل بقعإعالء كلمة ا ونشر التوحي فضلهم إالّ 
عرض عن منازعة أٍب  فهو قد بْب حقو، لو بالغة ةكاف حج Xصرب أمّب ا٤بؤمنْب  إفّ  :ثانياً 

ونصرة  ونشر العدؿ ا طلبو ٥با إلقامة ا٢بق٭بّ إو  ةاإلمار هبذه زاىد  Xو نّ أليبْب ، وا٢بكم ةاإلمار القـو 
 هنم سيعلموف ماأوعلم ، وذراريهم ةألماعرب القروف بقية ىذه  Xصر أمّب ا٤بؤمنْب بأوقد ، الدين

حٌب وصل األمر ، غتصاب حقو من قبل ا١ببت والطاغوتوا ةاإلمار عن عليهم تنحية الوصي  هجرّ 
 Xوقد مر عليك ىذا ا٤بعُب ُب خطبة الزىراء ، ةألماإٔب تسلط أوالد البغايا والزانيات على ىذه 

 ب دماً عبيطاً قعثم احتلبوا طالع ال ،لهك لقد  لقحت فنظرة ريثما تنتجاأما لعمر ): حيث قالت
 .(ٔ) (ويعرؼ التالوف غب ما سن األولوف اً ىنالك يخسر المبطلوفوزعاقاً مرّ 

قبل واست وٞبل الناس على ا٢بق ،بعد ىن وىن Xعلي ماـ وُب النهاية رجعت ا٣بالفة إٔب اإل
ُب اال٫براؼ عن  وبعد أف قضوا وطراً ، ولكنهم ٓب ٰبتملوا مرارة ا٢بق، قيمهبم القبلة والصراط ا٤بست

 ةثر بعد أف اعتادوا التمّيز واأل ،ومساواتو ٥بم بالعطاء Xصراط ا ا٤بستقيم ٓب ٰبتملوا عدالة علي 
 ٓب يرؽ ٥بم طاعة علي وعبادة ا الواحد، تادوا عبادة العجل وطاعة السامريمن ا٤باضْب فبعد أف اع

ومع ىذا فقد رفع ، هبا ُب ٦بتمع مّزقو فساد ا٤باضْبالعمل  Xوقبوؿ شريعتو الٍب أراد علي  ،األحد
وا ولده ا٤بعصومْب من بعده ولكنهم خذلوه وخذل، تباعهاأ ٔبإرشد الناس أو  للحق راية Xعلي 
 الصراط ٓب يدّخروا جهدًا لألمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر ُب سبيل إرشاد ا٤بسلمْب إٔب الذين

 .ٌب قضوا بْب مسمـو ومقطع بالسيوؼا٤بستقيم ح
الحمد هلل ) :خطب الناس ُب ا٤بدينة فقاؿ Xأمّب ا٤بؤمنْب  فّ إ، يب ا٥بيثم ابن التيهافأفعن 
ديعة من خدعها فأصرت وعرفت خ، التي خدعت فانخدعت ةألماىو، أيها   لو إالّ إالذي ال 

فصدت عنو وقد استباف لها الحق ، واء غوائهات أىوائها وضربت في عشواتبع، على ما عرفت
 ،لو اقتبستم العلم من معدنو، ما والذي فلق الحبة وبرأ النسمةأ ،والطريق الواضح فتنكبتو

وسلكتم من ، وأخذتم الطريق من واضحو، وادخرتم الخير من موضعو، م الماء بعذوبتووشربت
وما ، فأكلتم رغداً ، لكم اإلسالـ ضاءأو ، وبدت لكم األعالـ، لنهجت بكم السبل ،الحق نهجو

فأظلمت عليكم ، ولكن سلكتم سبيل الظاّلـ، ائل وال ظلم منكم مسلم وال معاىدعاؿ فيكم ع
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فأفتيتم في ، واختلفتم في دينكم، فقلتم بأىوائكم، وسدت عليكم أبواب العلم، برحبهادنياكم 
صبحتم تحكموف أف، تركوكمف األئمةوتركتم ، غوتكمأواتبعتم الغواة ف، دين اهلل بغير علم

فكيف وقد ، فإذا أفتوكم قلتم ىو العلم بعينو، إذا ذكر األمر سألتم أىل الذكر ،ىوائكمأب
وتجدوف وخيم ما ، عّما قليل تحصدوف جميع ما زرعتم   رويداً موه ونبذتموه وخالفتموهتركت

  .وما اجتلبتم، اجترمتم
 ني عالمكمإو ، مرتمأُ والذي بو ، بكمني صاحإوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد علمتم 

ن قليل فع، صلحكموالعالم بما ي، ولساف نوركم وخيرة ربكم، والذي بو نجاتكم ووصي نبيكم
معهم  ،وسيسألكم اهلل عز وجل عن أئمتكم، وما نزؿ باألمم قبلكم، رويدًا ينزؿ بكم ما وعدتم

أو عدة  ة أصحاب طالوتي عدّ ا واهلل لو كاف لمّ ، ألى اهلل عز وجل غدًا تصيروفإتحشروف و 
رتق أفكاف ، بوا للصدؽوتني، بتكم بالسيف حتى تؤولوا إلى الحقلضر ، أعدادكموىم  أىل بدر

 .(ٔ) (م بيننا بالحق وأنت خير الحاكميناللهم فاحك ،خذوا بالرفقأو ، للعتق
 

* * * 

  X، ووالية العَد لإلماو الرضا Xصلح اإلماو احلشً 
األئمة االثنا عشر  وصياء النيب ا٣باًب أُب حياة  رور على حدثْب مهمْبد لنا من ا٤بخّباً البأو 
 :الرتباطهما هبذا البحث ،

 

  (لعهٌ اهلل) مع الطاغية معاوية ابو يهد Xيو صلح اإلمام احلشو  :األول
واالستيالء على  الٍب يقودىا معاوية باالتساع ت دولة ا٤بنافقْبذبعد أف أخ، وىو صلح ضروري

ْب للمشرك كصلح النيب   اً ذإفهو . Xوبعد أف خذؿ ا٤بسلموف اإلماـ ا٢بسن ، إلسالميةاألرض ا
 .ُب ا٢بديبية

وىم أىل ا٢بق وببقائهم يبقى ، صلحو كاف استبقاء للشيعة فّ أب Xوقد صرح اإلماـ ا٢بسن 
٢بسْب كاف للتهيئة لثورة اإلماـ ا Xصلح اإلماـ ا٢بسن  رنا بعْب البصّبة وجدنا أفّ ظوإذا ن .ا٢بق
X ، الٍب ىي بدورىا هتيئة لثورة اإلماـ ا٤بهديX فاإلماـ ا٢بسن ،X  ٤با اضطر إٔب تنحية

ة حرب إعالمية ا٥بدؼ منها هتيئة األمة لثورة ا٢بسْب ، ىذه ا٤برّ السيف بدأ حربًا جديدة مع معاوية
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X ،لتفاعل معها بل وا، لقبوؿ ىذه الثورة والتعاطف معها وعلى أقل تقدير أف تكوف األمة مستعدة
يعلم أف ىذا ىدؼ كبّب  X، ومن اطلع على أحواؿ األمة ُب زمن اإلماـ ا٢بسن ولو بعد قيامها

وكاد أف ال ، صبحوا يروف ا٤بنكر معروفاً أحٌب ، وخذلوا قائدىم ا٤بعصـو ىاؤ نايرجى من أمة نكس أب
صلح اإلماـ ا٢بسن فلم يكن  .Xلوال ا٢بركة اإلعالمية لإلماـ ا٢بسن  للتشيع اسم وال رسم يبقى
X إ٭با كاف ىدنة اضطر ٥با اإلماـ ا٢بسن ، صلحًا هبذا ا٤بعُبX  ليتبعها أخيو ا٢بسْبX - 

كاف  Xاإلماـ أمّب ا٤بؤمنْب  فكما أفّ ، يزاؿ صداىا يهز الدنيا إٔب اليـوال  ةبثور  - الذي ىو كنفسو
فجميع  ،Xف اإلماـ ا٢بسن كذلك كا  ،ا العا٤بية لو إالّ إٔب دولة ال إو  ينظر إٔب ا٤بستقبل

 ةنساني، فمسّبة اإلعلى الدين كلوكانوا ينظروف إٔب اليـو الذي يظهر فيو ىذا الدين   ا٤بعصومْب
  ،ضت لبعض االنتكاساتف تعرّ إىي مسّبه تكاملية ُب ا١بملة و 

 . Xُب زمن ظهور اإلماـ ا٤بهدي  تيجتها ىو صالح معظم أىل األرضف نإحيث 
من  ُب يـو ٥بيةاإلفعلوف كل ما من شأنو توجيو ىذه األمة ٢بمل الرسالة كانوا ي Xواألئمة 

، على أنفسهم ةنسانييؤثروف رضا ا ومصلحة اإل ا فكانو ، األياـ إٔب أىل األرض ٝبيعاً 
ٲباف أىل األرض إوىو ، ا١بسدي ُب سبيل ىذا ا٥بدؼ العظيمأنواع األذى النفسي و  ويتحملوف أشدّ 

 .مد رسوؿ اا ٧ب لو إالّ إبال 
 

 Xوالية العًد لإلمام الرضا  :الثاني
وىي ، عليها جربه ا٤بأموف العباسيأبعد أف  Xىو والية العهد الٍب قبلها اإلماـ الرضا  والثاين

فهي ، كاف فيها بعض النفع لعامة الناس  فإو ، باإلجبار ٤بلك مصر الٍب كانت X ّب وزارة يوسفظن
يَبىب ويعيش  Xإسرائيل عندما جعل موسى  بِبامتحن سبحانو  وامتحاف للمؤمنْب كما ةذف فتنإ

رَُكوا َأْف يَػُقوُلوا آَمنَّا َوُىْم ال ﴿: فهذه كتلك، (لعنو ا)ُب قصر فرعوف الطاغية  َأَحِسَب النَّاُس َأْف يُػتػْ
 .(ٔ)﴾يَن َصَدُقوا َولَيَػْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِينَ َوَلَقْد فَػتَػنَّا الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم فَػَليَػْعَلَمنَّ اللَُّو الَّذِ  *يُػْفتَػُنوَف 

بعد أف وجد ا٤بأموف نفسو غّب قادر  Xوُب هناية ا٤بطاؼ سم ا٤بأموف العباسي اإلماـ الرضا 
 .ف ُب قصره وٙبت يدهو كانّ أمع ، X على ٙبجيم عمل اإلماـ الرضا

اء السابقْب على ىذه األنبي٢بياة  ةصور  أوصياء النيب ا٣باًب  وىكذا كانت حياة األئمة 
لو من علماء السوء  ا٤بقدسة ومن تبعو أو ركنفهم بْب طاغوت متسلط مستبيح لدمائهم ، األرض
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، القليل ٩بن وَب بعهد ا الّ إخذلتهم واختارت عبادة العجل واتباع السامري  ةوبْب أم، غّب العاملْب
شاء ا لو  Xد بن ا٢بسن ا٤بهدي ٧بم بقية ا ُب أرضو و٤با وصل األمر إٔب خاًب األوصياء 
لظهور وإظهار ليحفظ ٕبفظو القرآف والشريعة حٌب يأذف لو با ،الغيبة عن أنظار الناس والطواغيت

اهلل عز وجل  فّ إا علة ما وقع من الغيبة فوأمّ ): Xوقد ورد عنو ، لنصرتو ةألماما تتهيأ ا٢بق عند
 .(ٔ) ( ﴾لوا َعْن َأْشَياَء ِإْف تُػْبَد َلُكْم َتُسؤُْكمْ يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْسأَ ﴿ :قاؿ

 ه ؤ ٠باه آباوالسالـ على نور ا ُب أرضو وبقيتو ُب عباده الذي ة، شار وا٢بر تكفيو اإل
 .يذكرونو مع غيبتو وشديد ٧بنتو يكادوف حٌب من شيعتو الذين الوىو ا٤بظلـو حقاً ، ا٤بظلـو

 .ت ورٞبة ا وبركاتوْب وا٤بؤمناوالسالـ على ا٤بؤمن
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .(ٕ) ﴾َوَمْن َلْم َيْجَعِل اللَُّو َلُو نُوراً َفَما َلُو ِمْن نُورٍ  ﴿

 

* * * 
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 كدمةملا
 

ْمَواُت ِإفَّ اللََّو ُيْسِمُع َمْن َوَما َيْسَتِوي اأْلَْحَياُء َوال اأْلَ ﴿: الذي قاؿ ، رب العا٤بْب دوا٢بم
ِإنَّا َأْرَسْلَناَؾ بِاْلَحقِّ َبِشيرًا َوَنِذيرًا َوِإْف  *ِإْف أَْنَت ِإالَّ َنِذيٌر  *َيَشاُء َوَما َأْنَت ِبُمْسِمٍع َمْن ِفي اْلُقُبوِر 

بُوَؾ فَػَقْد َكذَّبَ  *ِمْن ُأمٍَّة ِإالَّ َخال ِفيَها َنِذيٌر  الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم َجاَءتْػُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَػيػَِّناِت  َوِإْف ُيَكذِّ
 .  (ٔ)﴾ َوبِالزُّبُِر َوبِاْلِكَتاِب اْلُمِنيرِ 

، وعلى آلو الغر ا٤بيامْب، لى خاٛبهم ا٤ببعوث رٞبة للعا٤بْبوا٤برسلْب وع األنبياءوصلى ا على 
 .على الكافرين ةوعلى خاٛبهم الذي سيبعث نقم

واألمم  وا٤برسلْب األنبياءنظرة من خالؿ قصص : ىذا البحث ىو فّ إ األوؿ ا١بزء مت ُبقدّ 
و نّ أكما . Xا٤بهدي  اإلماـوُب ا٤بستقبل ا٤برتقب فيو ظهور  ابرة إٔب حاؿ ا٤بسلمْب ُب ا٢باضرالغ

د وىو دعوة لالستعدا . ا٤بهدي  اإلماـعوف ٛبثيل وخصوصًا ٤بن يدّ ، و٤براجعة ا٤بسّبة لإلصالح ةدعو 
مع علماء  أو ،كالسفياين ه، سواء مع الطواغيتو٘بنب الوقوؼ ضدّ  Xا٤بهدي  اإلماـلنصرة 

فَِبَما رَْحَمٍة ِمَن اللَِّو ﴿: قاؿ تعأب، جانب اللْب والرٞبة ألـز أفوقد توخيت فيها . السوء السامريْب
ُهْم َواْستَػْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُىْم لِْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنْػَفضُّوا ِمْن  َحْوِلَك فَاْعُف َعنػْ

 . (ٕ)﴾ِفي اأْلَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو ِإفَّ اللََّو ُيِحبُّ اْلُمتَػوَكِِّلينَ 
ى مؤمنوف ٥بذا يتصدّ  أف ، والبدّ من اإلصالح ، والبدّ ، وا٢باؿ مريرفالواقع اإلسالمي اليـو ٨بزٍ 

ؼ السائرين على ىذا النهج الشريف، تكوف ىناؾ تضحيات ُب صفو  أفومن الطبيعي . صالحاإل
 .الذي ىو كالسّب على ا١بمر

 :من أصحابو ةذات يـو وعنده جماع قاؿ رسوؿ اهلل ): قاؿ، Xفعن اإلماـ الباقر 
 :فقاؿيا رسوؿ اهلل   إخوانكنحن  أما: أصحابو فقاؿ من حولو من. مرتين إخواني اللهم لقني

 بأسمائهم، لقد عرفنيهم اهلل قـو في آخر الزماف، آمنوا ولم يروني وأخواني، أصحابي كمإنّ  ،ال
على  ةشد بقيأ ألحدىم ،أمهاتهم وأرحاـآبائهم  أصالبيخرجهم من  أفمن قبل  آبائهم وأسماء

                                                        
 .65 - 66: كخ١َ  - 
 .53 :  آٍ ػَٔحٕ -6
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 ،(ٔ) ، أو كالقابض على جمر الغضاة الظلماءفي الليل -أي الشوؾ  -دينو من خرط القتاد 
 . (ٕ) (يهم اهلل من كل فتنة غبراء مظلمةمصابيح الدجى ينج أولئك

 ةويدؾ خالي  تقارعهم وتقاتلهمْبو علماء السوء السامري فمن الصعب أف تقف بوجو الطواغيت
 ةدبابات وصواريخ وآلو  ةأسلح أيديهموُب . حٌب من حجر تدافع بو عن نفسك، وال ناصر وال معْب

 طائلة وأمواؿ، من القدسية الزائفة هبالةطائلة إلحاطتها  أمواؿانة صرفت ، وأ٠باء رنّ ةإعالمية ضخم
 . سميهم زعماء وعلماءوي ويطبل ويزمر ٥بم تغدؽ على من يعبدىم من دوف ا

والسامري  وىاماف وقاروف ، عندما قارعا فرعوفأسوةا٤بؤمنْب ٗبوسى وىاروف  وإلخواينولكن ٕب 
 .اىر بلباس العآب العابد الناسكالظ( لعنو ا)وبلعم بن باعورا 
الضالْب  إسرائيلوعلماء بِب  قارع قيصر وبيالطس وجيوش الرومافعندما  Xولنا بعيسى 

رعوا عندما قا ؿ ٧بمد آولنا ب .أسوةوعلماء السوء  عندما قارع الطواغيت ولنا ٗبحمد . أسوة
 . أسوة ألمةاوبِب العباس وعلماء السوء السامريْب ُب ىذه  طواغيت بِب أمية

الٍب ولوال أين اطلعت على كثّب من ا٢بقائق ،  كتب على ا٤بؤمنْب إنكار ا٤بنكرا أفّ ووا لوال 
َلِو اطََّلْعَت ﴿ -سواء من ا٢بكاـ ا٤بفسدين أـ من علماء السوء الفاسدين ، كبدي قيحاً   تمأل

ُهْم رُ  ُهْم ِفَرارًا َوَلُمِلْئَت ِمنػْ و٤با اخَبت ىذه ، أللقيت حبلها على غارهبا -(ٖ)﴾ْعباً َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمنػْ
وليس بْب . واإلعالميةا٤بادية والعسكرية  األسلحة أنواعبكل  مؤلفة مسلحة ؼألو مع  ا٤بواجهة الدامية

 .(ٗ)﴾َأنِّي َمْغُلوٌب فَانَتِصرْ ﴿: أقوؿ أف يدي إالّ 
واهلل ما فاجئني من ) :دتو يقوؿوج Xا٤بؤمنْب  أمّبوصية  ٤بّا تدبرت طويالً  إين األحبة هاأيّ 

، وطالب وجد، وما عند اهلل (٘) كقارب ورد  إالّ ، وما كنت أنكرتوالموت وارد كرىتو، وال طالع 
 .(ٙ)  (لإلبرارخير 

جعلِب . لإلبراروما عند ا خّب . من ا٢بياة إليو أحبالعاقل اللبيب ا٤بطيع  ا٤بوُت  فّ أووجدت 
 .سلكوه، و٩بن يسلك الصراط ا٤بستقيم الذي وهئغوف ُب تراب وطن يتمرّ ا٢بقّب ا٤بسكْب ٩ب أناا 

                                                        
 .ٗـَس ؿَٔٛخ ٗي٣ي حُلَحٍس ٣ٝزو٠ كظَس ٣ٞ١ِش ٫ ٣٘طلت - 
 .332ٙ  ؽ :، ٤ٌٓخٍ حٌُٔخٍّ 63 ٙ  56ؽ: ، رلخٍ ح٧ٗٞح13ٍ ٙ: رٜخثَ حُيٍؿخص -6
 .3 : حٌُٜق  -3
 .1 : حُؤَ  -3
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دهتم ، وجوعباد ا ا٤بخلصْب ُب القرآف وُب سّبهتم واألوصياء األنبياءحاؿ   ٤با تدبرت طويالً ينّ إو 
عوف بل وجدهتم يقتلوف ويقطّ  ،اختيار طاعة الطاغوت وا٣بضوع لو ، تأىبوأنوؼ ٞبية أصحاب غّبة
  .مداىنة أو ركوف لظآب أووكرامة دو٭با ٢بظة خضوع  ويصلبوف بعز
وعلماء  ٗبا سيفعلو بو الطواغيت ال يبإب، و ٰبمل فأسًا ويكسر األصناـ X إبراىيموجدت 

  .حٌب يلقى ُب النار ،السوء
 . ، حٌب يقطع رأسوك فاجرنّ إ: يصرخ بوجو ىّبودس Xووجدت ٰبٓب 

 وإخوتو، حٌب قتل صحبو وبنو عمو ك كافرنّ إ( لعنو ا) يهتف بوجو يزيد Xووجدت ا٢بسْب 
فنصره ا ٤با نصر . هؤ ، وسبيت نسافع رأسو على رمحورُ ، حٌب قتل ، فما خضع وما ركن للظآبوبنوه

 .أرضودين ا ُب 
ا٤بهدي وا٥بادي والرشيد  يهتف بوجو طواغيت بِب العباس Xووجدت موسى بن جعفر 

، فما خضع وما سجن، ومن طامورة إٔب طامورة إٔبسجن  ، حٌب نقلوه منكم كفرةإنّ : الضالْب
 . ُب السجن  بالسم( لعنو ا)شيد استسلم حٌب قتلو الر 

 األسلحة أنواع بأحدثوقواتو ا٤بسلحة ( لعنو ا)يقارع فرعوف  Xووجدت موسى بن عمراف 
 . من آياتو آيةٯبعلها  أفعصا شاء ا  إالّ وليس معو ، ُب حينها

ة وقوة ُب دين ا، تزيده قوّ  اً يقين إالّ ، فال يزداد دتثخنو ا١براح ُب ُأحُ  Xا٤بؤمنْب ووجدت أمّب 
  .، ٯبندؿ هبا صناديد قريشُب بدنو

يعود ويكر  ،دُأحُ  ةوقع ، وتكسر رباعيتو ُبتثخنو ا١براح أفبعد   اً ٧بمدووجدت حبيب ا 
، فّبحم ا وائم سيوفهم ورماحهمف على قئو يتك ى، معظمهم جرحأصحابوعلى ا٤بشركْب ٔبمع من 

 روا استئصاؿ النيب رّ ق أفمدبرين بعد  فو سبحانو حا٥بم ويلقي الرعب ُب صفوؼ ا٤بشركْب فيول
 . ، فنصره ا دو٭با  قتاؿوأصحابو

 ، ٓب يبقوا من الدين إالّ األمةحالنا اليـو فوجدت الطواغيت ا٤بتسلطْب على ىذه  إٔبٍب نظرت 
بًا للشيطاف ، بل عمدوا إليو وأىانوه و٪بسوه تقرّ ليتهم تركوه على حالو ويا ،ر٠بو إالّ ومن القراف ، ا٠بو

 ، كأفّ ىم صامتوفؤ ، وا٤بسلموف وعلما(ا وأخزاىم لعنهم)ألوامر السحرة والكهاف  ، وامتثاالً الرجيم
 .(ٔ)ء القرآف ال يعنيهم بشي ، وكأفّ على رؤوسهم الطّب

                                                        
 -   َ٤٘٣X  ا٠ُ ٓخ كؼِٚ حُطخؿ٤ش ٛيحّ ك٤ٖٔ كخًْ حُؼَحم ُؼ٘ٚ هللا ٝأهِحٙ، ك٤غ اّٗٚ ٗـْ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، ًُٝي ك٤٘ٔخ

كِْ ٣يحكغ حُِٕٔٔٔٞ ػٖ كَٓش هَآْٜٗ، ًٔخ ُْ ٣يحكغ حُؼِٔخء ػٖ كَٓش حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ح١ٌُ . حُوَإٓ رّيٓٚ حُ٘ـْ حُوٌٍ ًظذ
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، ، ىذا ىو أحد الثقلْبا٤بطهروف إالّ و ىو الكتاب الذي ال ٲبسّ  ىذا، الصامتوف هاأيّ الويل لكم 
 أو، أخوفًا من ا٤بوت يثا٣بب، كيف تسكتوف على من ينجسو بدمو فكيف خلفتم رسوؿ ا فيو

 . قليالً  أذف ال ٛبتعوف إالّ  ! ؟القتل
جل أمن  ،قل من ىذا بكثّبأ أمرجل أتل وقطع رأسو من قُ  X، وٰبٓب بن زكريا أـ تقولوف تقية

 .(ٔ)زنا ٗبحـر 
، ماذا بقي بعد االستخفاؼ بكتاب ا من تدعوف ٛبثيل األنبياء يا، نتم يا علماء اإلسالـأ
َأَلْم تَػَر ِإَلى الَِّذيَن ِقيَل َلُهْم ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم َوَأِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة فَػَلمَّا ُكِتَب ﴿ !؟يسووتنج

ُهْم َيْخَشْوَف النَّاَس َكَخْشَيِة اللَِّو َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة َوقَاُلوا رَبػََّنا ِلَم َكَتْبَت َعَلْيِهُم اْلِقَتا ُؿ ِإَذا َفرِيٌق ِمنػْ
ٌر ِلَمِن اتػَّ  نْػَيا قَِليٌل َواْْلِخَرُة َخيػْ ْرتَػَنا ِإَلى َأَجٍل َقرِيٍب ُقْل َمَتاُع الدُّ َنا اْلِقَتاَؿ َلْوال َأخَّ َقى َوال َعَليػْ

ُهْم َحَسَنٌة  *ْظَلُموَف فَِتياًل تُ  َأيْػَنَما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم ِفي بُػُروٍج ُمَشيََّدٍة َوِإْف ُتِصبػْ
ُهْم َسيَِّئٌة يَػُقوُلوا َىِذِه ِمْن ِعْنِدَؾ ُقل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَّوِ  َفَماِؿ  يَػُقوُلوا َىِذِه ِمْن ِعْنِد اللَِّو َوِإْف ُتِصبػْ

 .(ٕ)﴾َىُؤالِء اْلَقْوـِ ال َيَكاُدوَف يَػْفَقُهوَف َحِديثاً 
يوشك رب العمل . األجر تأخذوف والعمل تضيعوف نكم علماء السوءإ) :Xقاؿ عيسى 

  .(ٖ) (ظلمة القبر وضيقو إلىتخرجوا من الدنيا العريضة  أفوتوشكوف ، يطلب عملو أف

                                                                                                                                                                             
ؿؼِٚ هللا طؼخ٠ُ ٛخى٣خ  ٨ُٓش ٣ٝٔؼَ ٣ٞٛظْٜ ح٤ٓ٬ٓ٩ش، كخِٗٔوٞح ػٖ ٓٔئ٤ُٝظْٜ هٞكخ  ٖٓ ًٗٞش حُطخؿ٤ش حُِٔؼٕٞ، ٓٞحء ك٢ 

كِْ ٣ؼظَٝ أكي ْٜٓ٘ ػ٠ِ ٌٛٙ حُـ٘خ٣ش حُؼظ٤ٔش رلن حُوَإٓ، رَ أٛزلٞح ٫ ٣َؿزٕٞ  ًُي ػِٔخء حُٔ٘ش أّ ػِٔخء ح٤ُ٘ؼش،
، ًٝخٕ ٝأٍِٗ ر٤خٗخ  ك٢ ًُي....   Xكِْ ٣وق أكي ٣يحكغ ػٖ حُوَإٓ ا٫ّ ح٤ُٔي أكٔي حُلٖٔ !! ك٤ٖٔ ٣ؼظَٝ ػ٠ِ ًُي

ظؼيٕٝ ػ٘ٚ أرؼيْٛ هللا ػٖ حُي٤ٗخ ٣ز، ٓٔخ ؿؼَ ػِٔخء حُٔٞء ح٣ٌُٖ ٣ِٜؼٕٞ هِق م . ٛـ365  / ؿٔخى١ ح٧ٍٝ / 61:رظخ٣ٍن
ًُي ك٢ ًظخد حُـٞحد ح٤َُ٘ٔ حُـِء حُؼخ٢ٗ ك٢ ؿٞحد حُٔئحٍ حُؼخُغ ٝحُؼ٣َٖ٘ ٖٓ  X، رَ ١َىٙ رؼ٠ْٜ ًٔخ ًًَ ٍٟٞحٗٚ

 .هْٔ ح٧ٓجِش حُؼوخثي٣ش
ّٕ آوأح ِٓي ): X، ػٖ أر٤ٚ حُل٤ٖٔ X، ػٖ ٣ُٖ حُؼخري٣ٖ خطَػٖ ٓو :ٍٟٝ حرٖ َٜٗ آٗٞد ك٢ حُٔ٘خهذ -  ث٢٘ ا

اٍوائ٤َ ًجود ٝأهاكد إٔ ريٝط ث٘زٜب ُِِٔي كبٍزْبه أُِي ٣ؾ٠٤ ثٖ ىًو٣ب كٜ٘بٙ ػٖ مُي، كؼوكذ أُوأح مُي ٝى٣٘ذ 
٣ب : هأً ٣ؾ٠٤ ثٖ ىًو٣ب، كوبٍ أُِي: ٓب ؽبعزي؟ هبُذ: ث٘زٜب ٝثؼضزٜب ا٠ُ أُِي كنٛجذ ُٝؼجذ ث٤ٖ ٣ل٣ٚ، كوبٍ ُٜب أُِي

وٙ، ًٝبٕ أُِي اما ًنة ك٤ْٜ ػيٍ ػٖ ٌِٓٚ كق٤و ث٤ٖ ٌِٓٚ ٝث٤ٖ هزَ ٣ؾ٠٤ كوزِٚ، ٓب أه٣ل ؿ٤: ث٤٘خ ؽبعخ ؿ٤و ٛنٙ، هبُذ
صْ ثؼش ثوأٍٚ ا٤ُٜب ك٢ ْٛذ ٖٓ مٛت كؤٓود األهٗ كؤفنرٜب، ٍِٜٝ هللا ػ٤ِْٜ ثقذ ٖٗو كغؼَ ٣و٢ٓ ػ٤ِْٜ ثبُٔغب٤ٗن 

ّٕ ٛنٙ ٓل٣٘خ األ: ٝال رؼَٔ ٤ّئبً، كقوعذ ػ٤ِٚ ػغٞى ٖٓ أُل٣٘خ كوبُذ : ٗج٤بء ال ٗ٘لزؼ االّ ثٔب أكُي ػ٤ِٚ، هبٍأ٣ٜب أُِي ا
ك٢ : ٓب ؽبعزي؟ هبُذ: ػ٢ِّ ثبُؼغٞى، كوبٍ ُٜب: اهٜٓب ثبُقجش ٝاُؼنهح، كلؼَ كزوطؼذ كلفِٜب كوبٍ: ُي ٓب ٍؤُذ، هبُذ

ؼش أُل٣٘خ كّ ٣ـ٢ِ كبهزَ ػ٤ِٚ ؽز٠ ٣ٌَٖ، كوزَ ػ٤ِٚ ٍجؼ٤ٖ أُلبً ؽز٠ ٌٍٖ، ٣ب ُٝل١ ٣ب ػ٢ِ ٝهللا ال ٣ٌَٖ ك٢ٓ ؽز٠ ٣ج
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 ا بدراسة ا٤بنطقغلو لقد شُ . فروا بو فسوؼ يعلموفلقد نبذ الكتاب ٞبلتو وتناساه حفظتو، فك
 :وتقديسوغلوا بتقديس ا٤بنطق عن كتاب ا ، وشُ وعن دراسة كتاب ا وتدريس والنحو وتدريسها

 .(ٔ)﴾َوقَاَؿ الرَُّسوُؿ يَا َربِّ ِإفَّ قَػْوِمي اتََّخُذوا َىَذا اْلُقْرآَف َمْهُجوراً ﴿
لو كنتم ُب كربالء لوقفتم مع  إذاً  !م لكتاب ا بالتقية؟ٗباذا ستعتذروف أماـ ا عن خذالنك

 لوقفتم جانباً  األقلأو على ، بالتقية واعتذرًب Xوقتلتم ا٢بسْب ( لعنو ا)جيش عمر بن سعد 
وراسلوا  شيعة أهنم، نعم فقتلة ا٢بسْب كانوا يد عوف واعتزلتم القتاؿ، واعتذرًب هبذا العذر القبيح

ونصروا  ستفقدىم حياهتم ا٤بادية قتلوه نصرتو فّ أوجدوا ، فلما سينصرونو مأهنوادعوا  Xا٢بسْب 
. ث وا١بنب الذي انطوت عليو نفوسهممن خستهم وا٣بب Xوخذلوا ابن فاطمة  !لبغاياأوالد ا
 .Xاإلماـ ا٤بهدي Xابن ا٢بسْب  ستخذلوف غداً  ، فحتماً نتم لو خذلتم كتاب ا اليـوأوىكذا 

تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب َوالَِّذي أُْنِزَؿ ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك اْلَحقُّ َوَلِكنَّ  *المر ﴿ حيمبسم ا الرٞبن الر 
توحشوف يس مألهنّ ؛ وال يسلكوف طريق ا٢بق .و مرألنّ ؛ ال يؤمنوف با٢بق. (ٕ)﴾َأْكثَػَر النَّاِس ال يُػْؤِمُنوفَ 

 ُقْل ال َيْسَتِوي﴿:  يسمعوا قولو تعأبكأهنم ٓب،  لكثرتوا٣ببيث ويعجبهم ، من السّب فيو لقلة سالكيو
  .(ٖ)﴾وفاْلَخِبيُث َوالطَّيُِّب َوَلْو َأْعَجَبَك َكثْػَرُة اْلَخِبيِث فَاتػَُّقوا اللََّو يَا ُأوِلي اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم تُػْفِلحُ 

وراقهم  أعينهمحليت الدنيا في ): Xا٤بؤمنْب  أمّب، ولكنهم كما قاؿ بلى ٠بعوىا ووعوىا
  .(٘)، ومن حلي ُب عينو شيء أعشى بصره وأعماهأُفتضحوا بأكلها ةواجتمعوا على جيف. (ٗ) (برجهاز 

َمثَػُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَػْوَقَد نَارًا فَػَلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلُو َذَىَب اللَُّو بُِنورِِىْم ﴿ :قاؿ تعأب
 .(ٙ)﴾َوتَػرََكُهْم ِفي ظُُلَماٍت ال يُػْبِصُروفَ 

سلم الناس أفلما  مع الرسوؿ  اإلسالـشعلة  أوقدوا، اإلسالـى مثلهم كا٤بنافقْب ُب صدر بل
 .الٍب غلفوا هبا بواطنهم السوداء ، فذىب ا بقشورىم الدينيةوطلبوا الدنيا نافقوا ىم
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 االحنراف
 األمة اإلسالمية عً الصراط املشتكيه يف

رَُكوا َأْف يَػُقوُلوا آَمنَّا َوُىْم ال  *الم ﴿ سم ا الرٞبن الرحيمب :قاؿ تعأب َأَحِسَب النَّاُس َأْف يُػتػْ
ْعَلَمنَّ اللَُّو الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَػْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِينَ  *يُػْفتَػُنوَف  ـْ َحِسَب  * َوَلَقْد فَػتَػنَّا الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم فَػَليػَ َأ

َمْن َكاَف يَػْرُجو ِلَقاَء اللَِّو فَِإفَّ َأَجَل اللَِّو  * ْسِبُقونَا َساَء َما َيْحُكُموفَ الَِّذيَن يَػْعَمُلوَف السَّيَِّئاِت َأْف يَ 
  .(ٔ)﴾َوَمْن َجاَىَد فَِإنََّما ُيَجاِىُد لِنَػْفِسِو ِإفَّ اللََّو َلَغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمينَ  *َْلٍت َوُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم 

سواء ُب العقائد أو األحكاـ ، ُب األمة اإلسالمية ع حتماً ا٤بستقيم وق عن الصراطاال٫براؼ 
لَتَػرَْكُبنَّ طََبقًا َعْن ﴿ ،(ٕ)﴾ُسنََّة اللَِّو الَِّتي َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبُل َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّو تَػْبِديالً ﴿: الشرعية

 . (ٖ)﴾طََبقٍ 
بلكم حذو النعل بالنعل والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كاف ق) : وقاؿ رسوؿ ا

 .(ٗ) (حتى ال تخطئوف طريقهم وال يخطئكم سنة بني إسرائيل ،والقذة بالقذة
ره وقيامو ىو تعديل ىذا عند ظهو  Xما سيقـو بو ا٤بهدي  أوؿ أفّ الروايات وا٤بستفاد من 

ُب عهد  كما كاف  اً طريّ  اً ، وإعادة اإلسالـ غضّ األمة إٔب جادة الصراط ا٤بستقيم ، وإعادةاال٫براؼ
 . فو أئمة الضالؿ السامريوفرّ أف ح ، بعدرسوؿ ا 

كما بدأ   وسيعود غريباً  اإلسالـ بدأ غريباً ): Xقاؿ اإلماـ الصادؽ : قاؿ ،عن أيب بصّب
 اً ا دعاء جديديستأنف الداعي منّ : Xفقاؿ . أصلحك ا اشرح ٕب ىذا: فقلت. فطوبى للغرباء

 .(٘) (كما دعا رسوؿ اهلل 
، يهدـ ما كاف قبلو اهلل  ما صنع رسوؿ - القائمأي  -  يصنع) :قاؿ، Xادؽ وعن الص

  .(ٙ) (، يستأنف اإلسالـ جديداً أمر الجاىلية كما ىدـ رسوؿ اهلل 
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بأي سّبة يسّب  Xإذا قاـ القائم  :فقلت Xسألت أبا جعفر الباقر ) :قاؿ ،ءوعن ابن عطا
 . (ٔ) (اإلسالـ جديداً  يستأنف ، اهلل يهدـ ما قبلو كما صنع رسوؿ :X؟ فقاؿ ُب الناس

 فّ إو ، إذا قاـ قائمنا دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا رسوؿ اهلل ): قاؿ ،Xعن الباقر 
  .(ٕ) (فطوبى للغرباء، أكما بد  وسيعود غريباً  غريباً  أاإلسالـ بد
عشر  االثِباألئمة  نيبؿ الآباعتبارىم تركوا التمسك ب، ن ة فقطػاال٫براؼ طاؿ السُ  ظن إفّ ورٗبا يُ 

 ولكن ا٢بقيقة إفّ ، ى هبم ُب النتيجة إٔب اال٫براؼ سواء ُب العقائد أو األحكاـ، ٩با أدّ 
اال٫براؼ يطاؿ ا١بميع قبل  فّ أاألحاديث الواردة عن أىل بيت النبوة صلوات ا عليهم دالة على 

اـ الشرعية وُب طرؽ استنباط ُب العقائد وُب األحك ا٣بالفات فّ أكما ،  Xقياـ اإلماـ ا٤بهدي 
ماء كل فرقة أنفسهم دالة ، أو بْب علسواء بْب السنة والشيعة ماء ا٤بسلمْباألحكاـ الشرعية بْب عل

 .على ذلك
ولو بشكل  علماء ا٤بسلمْب و٥بذا فمن الضروري أف نعرؼ األمور الٍب وقع فيها خالؼ بْب

، سهلة ألحد أئمة الضالؿ السامريْبريسة ف Xعند ظهور اإلماـ ا٤بهدي  نقع غداً  لكي ال ،موجز
 ن نظن أننا على الصراط ا٤بستقيمو٫ب Xلإلماـ ا٤بهدي  أعداءً  -بسب جهلنا للحقائق  -فيصّبنا 

ُب بعض ، ورٗبا ٦بمل ؿ عرض بعض ىذه األمور وبشكل موجزو٥بذا فسأحاو  ،وأننا ٫بسن صنعاً 
 .األحياف ومن ا التوفيق

* * * 
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 ريف يف الكراٌ الكريهالتخ: أواًل
، كما وردت روايات عن صحابة دالة على التحريف وردت روايات كثّبة عن أىل بيت النيب 

  .(ٔ) دالة على وقوع التحريف عن طريق السنة ُب كتبهم النيب 
 دلتبعض كلماتو تبدلت أو بُ  فّ إ، و الذي بْب أيدينا غّب كامل فآالقر  فّ أ :بالتحريفوا٤بقصود 

 .كما رجح بعضهم عدـ وقوع التحريف بعض علماء ا٤بسلمْب وقوع التحريفح ورج .بقصد
  :ة أمور ىيف بعدـ التحريف بعدّ و ستدؿ القائلويَ 
 .(ٕ)﴾ِإنا َنحُن نَػزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُو َلَحاِفُظوفَ ﴿ :آية ا٢بفظ -ٔ

٤بًا من الزيادة والنقص ة ساعند األمّ  وئا، وبقر ٕبفظ القرآف من التحريفوىذه اآلية ٲبكن أف تفسّ 
 . يوإل، ومن أف ٛبتد يد أىل الباطل وأئمة الضالؿ والتغيّب
 .(ٖ)﴾َوال ِمْن َخْلِفِو تَػْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميدٍ  اْلَباِطُل ِمْن بْيِن َيَدْيوِ  ال يَْأتِيوِ ﴿: قاؿ تعأب -ٕ

، سواء أكاف ىذا الباطل ْب طياتو٧بفوظ من ولوج الباطل ب القرآف فّ أر بوىذه اآلية ٲبكن أف تفسّ 
 . بزيادة أو نقص بعض السور واآلياتأو  ؿ بعض الكلماتبتبدّ 

أي ، ا دالة على التحريف ا٤بعنويالروايات الدالة على التحريف ٲبكن ٞبل بعضها على أهنّ  -ٖ
 . ه ٝبيع ا٤بسلمْبيل ال التنػزيل، وىذا أمر واقع يقرّ أو التحريف ُب الت

 . لسنديات الدالة على التحريف ضعيفة ابعض الروا إفّ  -ٗ
أو النقص يضرب هبا عرض  أويل والدالة على التحريف اللفظيالروايات الٍب ال تقبل الت -٘
اءكم عنا ٨بالف ما ج: ما معناه وقد ورد عن ا٤بعصومْب  ،ا ٨بالفة للقرآفوذلك ألهنّ  ؛ا١بدار

 .(ٗ) لكتاب ا فدعوه
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ٓب أربًْ ): هخٍ X، ػٖ أر٢ ػزي هللا ٝػٖ ٤ًِذ رٖ ٓؼخ٣ٝش ح٧ٓي١ ،(ٝاَُ٘خ، ًَٝ ؽل٣ش ال ٣ٞاكن ًزبة هللا كٜٞ ىفوف
 هطذ حُ٘ز٢ : هخٍ ،حُٜ٘خ٤ٖٓ ؿ٤ٔؼخ  ٝؿ٤َٛٔخ، ػٖ ٝػٖ حرٖ أر٢ ػ٤َٔ ،(ػ٘ب ٖٓ ؽل٣ش ال ٣ٖلهٚ ًزبة هللا كٜٞ ثبَٛ

، ػٖ أر٢ ػزي ٝػٖ أ٣ٞد ،(أ٣ّٜب اُ٘بً ٓب عبءًْ ػ٢٘ ٣ٞاكن ًزبة هللا كؤٗب هِزٚ، ٝٓب عبءًْ ٣قبُق اُووإٓ كِْ أهِٚ): كوخٍ
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رسوؿ  من غّب ا٤بعقوؿ أفّ  فّ أل؛ ىو الذي بْب أيدينا  يبالقرآف اجملموع ُب زمن الن -ٙ
 .وٝبع القرآف ُب حياتو ةٓب يهتم بكتابا

، وجاء بعدىم عثماف ليجمع الناس على و بكر وعمر وزيد بن ثابت ليجمعوهٍب جاء بعده أب
ا ىو فيكوف الذي بْب أيدين، قية الٍب ٚبتلف عنو بشكل أو بآخرمصحف واحد وٰبرؽ أو يتلف الب

 .يروي العامة وا٣باصةكما ا٤بصحف العثماين  
القرآف ىو ا٤بعجز الذي  ألفّ  ؛اليـو القوؿ بتحريف القرآف يلـز ىدـ إثبات نبوة ٧بمد  -ٚ

 . جاء بو النيب
ال ٲبكن التعويل عليو ُب ، و قى للقرآف الذي بْب أيدينا فائدةمع القوؿ بالتحريف ال يب -ٛ
 .الشرعية وغّبىاعن األحكاـ  ، فضالً العقائد
  :ا أدلة القائلين بالتحريف فهيأمّ 
، وكمثاؿ على ما ن طريق الشيعة والسنةع ، وىي كثّبة جداً الروايات الدالة على التحريف -ٔ

على  فليقرأهكما نزؿ   ف غضاً آه أف يقرأ القر من سرّ : )قاؿ رسوؿ ا  إفّ  ،روي عن طرؽ السنة
  .(ٔ) (قراءة ابن أـ عبد

  .فآخّب الصحابة الذين حفظوا القر  مسعود منكوف ابن وعلى ىذا ي
استطاع من  :قاؿ ابن مسعود :قاؿ ،ّبأمر با٤بصاحف أف تغ): قاؿ ،يرووف عن ابن مالك مهنّ إٍب 

ود ػأي ابن مسع -ٍب قاؿ  :قاؿ ،جاء بو يـو القيامة من غل شيئاً  فّ إف، منكم أف يغل مصحفو فليغلو
. (ٕ) (؟ ا وؿػأفأترؾ ما أخذت من ُب رس ،ورةػعْب سسب وؿ ا ػقرأت من فم رس :-

  .ٞبدأٞبد ٧بمد شارح مسند أوعندىم السند صحيح كما قاؿ 
 .(ٖ)، وروى معناه ابن سعد ُب الطبقات وابن كثّب ُب التفسّب، ورواه أبو داود

                                                                                                                                                                             
كؤٗب هِزٚ،  أهّلٙ كبٕ ٝاكن ًزبة هللا اما ؽلصزْ ػ٠٘ ثبُؾل٣ش كؤٗؾ٢ِٗٞ أٛ٘ؤٙ ٝأٍِٜٚ ٝ): هخٍ ٍٍٓٞ هللا : هخXٍ هللا 

 .661ٙ  ؽ :حُٔلخٖٓ ٧كٔي رٖ ٓلٔي رٖ هخُي حُزَه٢ (ٝإ ُْ ٣ٞاكن ًزبة هللا كِْ أهِٚ
حُٔٔظيٍى . ١ٍزخ  ريٍ ؿ٠خ  : ٝك٤ٚ  32ٙ :، ك٠خثَ حُٜلخرش33ٙ  ؽ :ٖٓ٘ حرٖ ٓخؿش ،7ٙ  ؽ :ٓٔ٘ي أكٔي - 

 .، ٝؿ٤َٛخ637ٙ 3ؽ :، ٓـٔغ حُِٝحثي356ٙ  ؽ :، حُٖٔ٘ حٌُز667َٟٙ 6ؽ: ُِلخًْ
 .332ٙ  ؽ: ، ٤َٓ أػ٬ّ حُ٘ز٬ء33 ٙ 33ؽ :، طخ٣ٍن ىٓ٘ن33ٙ 3ؽ :، كظق حُزخ3١ٍ 3ٙ 2ؽ: ٓٔ٘ي أكٔي -6

: ػٖ ٗو٤ن رٖ ِٓٔش هخٍ: ٝٓٔؤُش طؼ٣َٞ حرٖ ٓٔؼٞى رخُوَحءس حُٔؼظٔيس ك٢ ؿٔغ حُوَحٕ ٣ٍٝض كظ٠ ك٢ ٛل٤ق حُزوخ١ٍ
 ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ر٠ؼخ ٝٓزؼ٤ٖ ٍٓٞس، ٝهللا ُوي ػِْ ٝهللا ُوي أهٌص ٖٓ ك٢ ٍٍٓٞ هللا: هطز٘خ ػزي هللا رٖ ٓٔؼٞى كوخٍ)

كـِٔض ك٢ حُلِن حٓٔغ ٓخ ٣وُٕٞٞ : أٛلخد حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ أ٢ٗ ٖٓ أػِْٜٔ رٌظخد هللا ٝٓخ أٗخ رو٤َْٛ، هخٍ ٗو٤ن
حء  16 ٙ  2ؽ : ٛل٤ق حُزوخ١ٍ( كٔخ ٓٔؼض ٍحىح  ٣وٍٞ ؿ٤َ ًُي َّ  ... .رخد حُو

 .336ٙ 6ؽ: ، حُطزوخص حٌُز333َٟٙ  ؽ: ، طل٤َٔ حرٖ ًؼ53َ٤ٙ :ط٤خ٢ُٔٓٔ٘ي أر٢ ىحٝٝى حُ -3



 
  X ...................................... 99انسيد أمحد احلسٍ  / انثاَي  -اجلزء األًل 0 انعجم 

يو أو حدث ف، القرآف الذي كتبو عثماف ناقص ابن مسعود يرى أفّ  إفّ  :ومعُب ا٢بديث واضح
ما أخذه  داؿ على أفّ ، ( فأترؾ ما أخذت من ُب رسوؿ اأ): بعض التغّب على األقل، فقولو

على رأيو ورفضو ٤با كتبو  ظل مصراً ( ٞبو ار )وابن مسعود  .ا كتبو عثمافٱبتلف بشكل أو بآخر عمّ 
 .، وجلده حٌب مات بعدىاحرؽ مصحفوأحرؽ ا٤بصاحف و أعندما  عثماف حٌب قتلو عثماف

، وقد اختاروا اسم نسخ التالوة سنة الدالة على نقص القرآف كثّبةلروايات الٍب وردت ُب كتب الوا
 .(ٔ) وٓب تكتب با٤بصحف ا٤بوجود اليـو، آليات الٍب وردت عندىم بالرواياتللسور وا

                                                        
، هطزظٚ رؼي َٓؿؼٚ ٖٓ آهَ كـش كـٜخهطذ ػَٔ رٖ حُوطخد : ، هخٍػٖ حرٖ ػزخّ: ١ ِْٝٓٔ ربٓ٘خىٛٔخأهَؽ حُزوخٍ - 

ّٕ هللا رؼغ ٓلٔيح  : هخٍ ك٤ٜخ  ،ٝٝػ٤٘خٛخ كوَأٗخٛخ ٝػوِ٘خٛخ ،رخُلن ٝحٍِٗ ػ٤ِٚ حٌُظخد كٌخٕ ٓٔخ حٍِٗ ػ٤ِٚ هللا آ٣ش حَُؿْ ا
ٝهللا ٓخ ٗـي آ٣ش حَُؿْ ك٢ ًظخد هللا : ٣وٍٞ هخثَ إٔكؤه٠٘ إ ١خٍ رخُ٘خّ حُِٓخٕ . ٍٝؿٔ٘خ رؼيٙ  كٌِح ٍؿْ ٍٍٓٞ هللا 

، ٖٓ٘ 2  ٙ 5ؽ :، ٛل٤ق 65ِْٔٓٙ 3ؽ :ٛل٤ق حُزوخ١ٍ ،55ٙ  ؽ :ٓٔ٘ي أكٔي .ك٠٤ِٞح رظَى ك٠٣َش حُِٜٗخ هللا
 . ، ٝؿ٤َٛخ333ٙ 6ؽ :ٖ٘ أر٢ ىحٝٝى، 353ٓٙ 6ؽ :حرٖ ٓخؿش

إٔ ح٬ُٜس ؿخٓؼش ػْ ٛؼي : ك٘خىٟ ،أَٓ ػَٔ رٖ حُوطخد ٓ٘خى٣خ  : هخٍ ،ػٖ حرٖ ػزخّ: ٝأهَؽ حُٜ٘ؼخ٢ٗ ك٢ حُٜٔ٘ق 
، ٌُٜٝ٘خ آ٣ش ُِٗض ك٢ ًظخد هللا ٝهَأٗخٛخ ٣خ أ٣ٜخ حُ٘خّ ٫ طـِػٖ ٖٓ آ٣ش حَُؿْ كبٜٗخ: ػْ هخٍ  ،حُٔ٘زَ كلٔي هللا ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ

 .73 ٙ 5ؽ: ، حُيٍ حُٔ٘ؼٍٞ 33ٙ 5ؽ: ، ًِ٘ حُؼٔخ33ٍٙ 7ؽ: حُٜٔ٘ق. ..ًٛذ ٓغ ٓلٔيض ك٢ هَإٓ ًؼ٤َ ًٛز
: ٛل٤ق حُزوخ١ٍ  (ػَٔ ُحى ك٢ ًظخد هللا ٌُظزض آ٣ش حَُؿْ ر٤ي١ ا٣ٕوٍٞ حُ٘خّ  أ٫ُٕٞ ) :ػٖ ػَٔ هخٍ: ٍٟٝٝ حُزوخ١ٍ 

ّٕ ػَٔ ٣ .637ٙ 63ؽ :، ػٔيس حُوخ١ٍ ُِؼ3٢٘٤  ٙ 3ؽ  ٫ٝ ،ُؼيّ ٝؿٞى آ٣ش حَُؿْ ك٤ٚ ،ر٘وٚ حُوَإٓوٍٞ ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ أ
ّٕ . ؛ ٧ٗٚ ٣َ٣ي إٔ ٣ٌظزٜخ ٌُٖٝ ٣وخف ٖٓ هٍٞ حُ٘خ٣ّوخٍ ٬ًٓٚ ًخٕ ك٢ ٗٔن حُظ٬ٝس  ٌُٝح هخٍ ح٢ًٍُِ٘ ك٢ ًظخرٚ حُزَٛخٕ أ

ّٕ ًظخرظٜخ ؿخثِس، ٝاٗٔخ ٓ٘ؼٚ هٍٞ حُ٘خّ ،حُن....٫ُٞ إٔ ٣وٍٞ حُ٘خّ : )ٚظخَٛ هُٞ هي ٣وّٞ ٖٓ هخٍؽ ٓخ  ، ٝحُـخثِ ك٢ ٗلٔٚا
ّٕ ٌٛح ٗؤٕ حٌُٔظٞد٣ٔ٘ؼٚ كب ، ح٩طوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ 32ٙ 6ؽ :حُزَٛخٕ ٢ًٍُِِ٘ (ًح ًخٗض ؿخثِس ُِّ إٔ طٌٕٞ ػخرظش؛ ٧
٫ طَؿزٞح ػٖ  إ) :اٗخ ً٘خ ٗوَأ ك٤ٔخ ٗوَأ ٖٓ ًظخد هللا : هخٍ ،ػٖ ػَٔ: ٍٟٝٝ أكٔي ٝحُزوخ١ٍ .23ٙ 6ؽ :٢١ٞ٤ُِٔ

، ٛل٤ق 37ٙ  ؽ :ٓٔ٘ي أكٔي( .. طَؿزٞح ػٖ آرخثٌْ إًٔلَح  رٌْ  إٔأٝ . طَؿزٞح ػٖ آرخثٌْ ٕأآرخثٌْ كخٗٚ ًلَرٌْ 
 .62ٙ 3ؽ :حُزوخ١ٍ

ّٕ ػَٔ ٣وٍٞ ر٘وٚ آ٣خص حُوَإٓ حُظ٢ أُُِٗض ػ٠ِ حُلز٤ذ ٓلٔي   .ٌٝٛح ٓؼ٘خٙ أ
ػٖ  ،ػ٢ِ رٖ َٜٓٔ كيػ٘خ ،ػٖ ٣ٞٓي رٖ ٓؼ٤ي: ... رخد طوٞف ٓخ ٣وَؽ ٖٓ َُٛس حُي٤ٗخ ،11 ٙ 3ؽ: ٝك٢ ٛل٤ق ِْٓٔ

رؼغ أرٞ ٠ٓٞٓ ح٧ٗؼ١َ ا٠ُ هَحء أَٛ حُزَٜس كيهَ ػ٤ِٚ ػ٬ػٔخثش : )هخٍ ،ػٖ أر٤ٚ ،ػٖ أر٢ كَد رٖ أر٢ ح٧ٓٞى ،ىحٝى
أٗظْ ه٤خٍ أَٛ حُزَٜس ٝهَحإْٛ كخطِٞٙ ٫ٝ ٣طُٖٞ ػ٤ٌِْ ح٧ٓي كظؤٞ هِٞرٌْ ًٔخ هٔض هِٞد ٖٓ : كوخٍ ،ٍؿَ هي هَأٝح حُوَإٓ

ُٞ ًخٕ ٫رٖ آىّ  ،هي كلظض ٜٓ٘خ أ٢ٗخ ٗوَأ ٍٓٞس ً٘خ ٗ٘زٜٜخ ك٢ حُطٍٞ ٝحُ٘يس رزَحءس كؤ٤ٔٗظٜخ ؿ٤َ ً٘ ٝاٗخ ،ًخٕ هزٌِْ
ًٝ٘خ ٗوَأ ٍٓٞس ً٘خ ٗ٘زٜٜخ ربكيٟ حُٔٔزلخص كؤ٤ٔٗظٜخ  ،حُظَحد ا٫ؿٞف حرٖ آىّ  ٫ٝ ٨ٔ٣ ٝحى٣خٕ ٖٓ ٓخٍ ٫رظـ٠ ٝحى٣خ ػخُؼخ  

 (.ٕٞ ٓخ٫ طلؼِٕٞ كظٌظذ ٜٗخىس ك٢ أػ٘خهٌْ كظٔؤُٕٞ ػٜ٘خ ٣ّٞ حُو٤خٓش٣خ أ٣ٜخ ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح ُْ طوُٞ ،كلظض ٜٓ٘خ أ٢ٗؿ٤َ 
رٖ  ،ػٖ حُوؼوخع ،ػٖ ٣ُي رٖ أِْٓ:  رخد حُي٤َُ ُٖٔ هخٍ ح٬ُٜس حُٞٓط٠ ٢ٛ ٬ٛس حُؼَٜ ،6  ٙ 6ؽ: ٛل٤ق ِْٓٔ

ٌٙ ح٣٥ش كؤ٢ًٗ كخكظٞح اًح رِـض ٛ: ٝهخُض  ،حًظذ ُٜخ ٜٓللخ   إٔػخث٘ش  أَٓط٢٘: )أٗٚ هخٍ ،ػٖ أر٢ ٣ْٞٗ ٠ُٞٓ ػخث٘ش ،ك٤ٌْ
كخكظٞح ػ٠ِ حُِٜٞحص ٝح٬ُٜس حُٞٓط٠ ٬ٛٝس حُؼَٜ :  ٢ّ كِٔخ رِـظٜخ آًٗظٜخ كؤِٓض ػِ ،ػ٠ِ حُِٜٞحص ٝح٬ُٜس حُٞٓط٠

 (.ٓٔؼظٜخ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ: هخُض ػخث٘ش ،ٝهٞٓٞح هلل هخٗظ٤ٖ
ػٖ أر٢ رٖ ًؼذ ٢ٍٟ هللا : ) ...  5 3ٙ 6ؽ: ، ٝحُٔٔظيٍى ُِلخًْ ح٤ُ٘ٔخر673١ٍٞٙ 1 ؽ: ٝك٢ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ

ٌٛح : هخٍ حُلخًْ( ًخٗض ٍٓٞس ح٧كِحد طٞح١ُ ٍٓٞس حُزوَس ًٝخٕ ك٤ٜخ ح٤ُ٘ن ٝح٤ُ٘وش اًح ٤ُٗخ كخٍؿٔٞٛٔخ حُزظش: هخٍ  ،ػ٘ٚ
 .ُْٝ ٣وَؿخٙ ح٩ٓ٘خىكي٣غ ٛل٤ق 

إ رٖ ٓٔؼٞى ًخٕ ٣لي : ُٚو٤ض أر٢ رٖ ًؼذ كوِض ُ: )هخٍ ،ػٖ ٍُ رٖ كز٤ٖ ،673ٙ 1 ؽ: ٝك٢ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ
أر٢ ه٤َ ٍَُٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ : هخٍ ،حُٔؼًٞط٤ٖ ٖٓ حُٜٔخكق ٣ٝوٍٞ اٜٗٔخ ٤ُٔظخ ٖٓ حُوَإٓ ك٬ طـؼِٞح ك٤ٚ ٓخ ٤ُْ ٓ٘ٚ
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، أمرونا أف نقرأ كما يقرأ الناس هم ، ولكنّ فهي كثّبة ا الروايات الواردة عن أىل البيت أمّ 
 .(ٔ) ئم منهم صلوات ا عليو وعليهم يقـو القاحٌب

ىو أ؟ داـ ا تعأب حراستو ُب القرآفما قولو أ:  ا٤بسائل السروريةُب( رٞبو ا)وسئل الشيخ ا٤بفيد 
؟ وىل  تعأب على نبيو منو شيء أـ ال، أـ ىل ضاع ٩با أنزؿ ابْب الدفتْب الذي ُب أيدي الناس ما

  ؟عو عثماف على ما يذكره ا٤بخالفوف، أـ ما ٝبXؤمنْب ىو ما ٝبعو أمّب ا٤ب
لذي بْب الدفتْب من القرآف ٝبيعو كالـ ا تعأب وتنػزيلو، وليس فيو شيء ا إفّ  ال شك: )فأجاب

، عند ا٤بستحفظ للشريعة (ٕ) (قرآناً )، والباقي ٩با أنزلو ا تعأب من كالـ البشر، وىو ٝبهور ا٤بنػّزؿ
ف كاف الذي ٝبع ما بْب الدفتْب إ، و ، ٓب يْضيع منو شيء- X أي ا٤بهدي - ا٤بستودع لألحكاـ

ما  اومنه .قصوره عن معرفة بعضو: منها، ألسباب دعتو إٔب ذلك ،ٝبلة ما ٝبعٓب ٯبعلو ُب  اآلف
  .ما تعمد إخراجو منو اومنه .ما عمد بنفسو اومنه .شك فيو

، فقدـ فو ٕبسب ما وجب تأليفووألّ  إٔب أخره زؿ من أولوػالقرآف ا٤بن X وقد ٝبع أمّب ا٤بؤمنْب
 .و، ووضع كل شيء منو ُب حقّ ا٤بدين، وا٤بنسوخ على الناسخا٤بكي على 

نزؿ ألفيتمونا فيو أُ ف كما آالقر  ئأما واهلل لو قر ): X فلذلك قاؿ جعفر بن ٧بمد الصادؽ
 .(ٖ) (، كما سمي من كاف قبلنامسمين

                                                                                                                                                                             
ٝح١ٌُ ٣لِق رٚ إ ًخٗض : هخٍ أر٢ ،ػ٬ػخ ٝٓزؼ٤ٖ: هِض: هخٍ ؟ك٘لٖ ٗوٍٞ ًْ طؼيٕٝ ٍٓٞس ح٧كِحد ٖٓ آ٣ش: كوخٍ ُ٘خ ،ِْٝٓ

 (.ٍس حُزوَس ُٝوي هَأٗخ ك٤ٜخ آ٣ش حَُؿْ ح٤ُ٘ن ٝح٤ُ٘وش كخٍؿٔٞٛٔخ حُزظش ٌٗخ٫ ٖٓ هللا ٝهللا ػ٣ِِ  ك٤ٌُْظؼيٍ ٓٞ
حُظ٢ طٕٔٔٞ ٍٓٞس حُظٞرش ٢ٛ ٍٓٞس حُؼٌحد ٝٓخ : )ػٖ ك٣ٌلش هخٍ: ٍٓٞس رَحءس ،63ٙ 7ؽ: ٝك٢ ٓـٔغ حُِٝحثي ٤ُِٜؼ٢ٔ

 .٢ٓٝ٧ ٍٝؿخُٚ ػوخصٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ ك٢ ح( ٣وَإٕٝ ٜٓ٘خ ٓٔخ ً٘خ ٗوَأ ا٫ ٍرؼٜخ
ٓخ طوَإٕ ٍرؼٜخ ٣ؼ٠٘ رَحءس : )هخٍ ،ػٖ ك٣ٌلش ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ، 33 – 331ٙ 6ؽ: ٝك٢ حُٔٔظيٍى ُِلخًْ ح٤ُ٘ٔخر١ٍٞ

 .ُْٝ ٣وَؿخٙ ح٩ٓ٘خىٌٛح كي٣غ ٛل٤ق ( طٜٔٔٞٗخ ٍٓٞس حُظٞرش ٢ٛٝ ٍٓٞس حُؼٌحد ٝاٌْٗ
 .ًؼ٤َس ٤٠٣ن حُٔوخّ ػٖ حٓظوٜخثٜخ أكخى٣غٝؿ٤َ ًُي  
ٝأٗخ حٓٔغ كَٝكخ  ٖٓ  Xهَأ ٍؿَ ػ٠ِ أر٠ ػزي هللا : هخٍ ،ػٖ ٓخُْ رٖ أر٢ ِٓٔش: ٜلخٍ ك٢ رٜخثَ حُيٍؿخصٍٟٝ حُ - 

ًٔب ٣ووأ اُ٘بً ؽز٠ ٣وّٞ  اهوأ ،ًق ػٖ ٛنٙ اُوواءح ،ٓٚ ٓٚ):  Xكوخٍ أرٞ ػزي هللا ،حُوَإٓ ٤ُْ ػ٠ِ ٓخ ٣وَأٛخ حُ٘خّ
ا٠ُ اُ٘بً ؽ٤ش  Xأفوعٚ ػ٢ِ : ٝهخٍ ، Xق اُن١ ًزجٚ ػ٢ِ اُوبئْ، كبما هبّ كووأ ًزبة هللا ػ٠ِ ؽلٙ ٝأفوط أُٖؾ

ٛٞ ما ػ٘لٗب ٖٓؾق : ٛنا ًزبة هللا ًٔب أُٗيٍ هللا ػ٠ِ ٓؾٔل، ٝهل عٔؼزٚ ث٤ٖ اُِٞؽ٤ٖ، هبُٞا: كوبٍ ُْٜ ،كوؽ ٓ٘ٚ ًٝزجٚ
ّٓب ٝهللا ال روٝٗٚ ثؼل ٣ٌْٞٓ ٛنا أثلاً اٗٔب ًبٕ ػ٢ِّ أ: عبٓغ ك٤ٚ اُووإٓ ال ؽبعخ ُ٘ب ك٤ٚ، هبٍ ٕ أفجوًْ ثٚ ؽ٤ٖ عٔؼزٚ أ

 .33ٙ 33ؽ: رلخٍ ح٧ٗٞحٍ ،662ٙ 3ؽ :، ٓٔظيٍى حُٞٓخث3َ 6ٙ: رٜخثَ حُيٍؿخص (ُزووإٙ
 .ؿخءص ٌٛٙ حٌُِٔش ك٢ رؼٞ ٗٔن حُٔٔخثَ ح٣ٍَُٝٔش -6
ػٖ ىحٝى  ،3 ٙ  ؽ: ٝك٢ طل٤َٔ حُؼ٤خ٢ٗ ،37ٙ 33ؽ :، ٝك٢ رلخٍ ح٧ٗٞح73ٍٙ :ًٌح ؿخء ك٢ حُٔٔخثَ ح٣ٍَُٝٔش -3

: ـ ػْ ًًَ رؼيٙ كي٣ؼخ  كوخٍ ٤َُٖٔٓٞ هل هوء اُووإٓ ًٔب أُٗيٍ ألُل٤ز٘ب ك٤ٚ ): هخٍ ،Xٖ أهزَٙ، ػٖ أر٢ ػزي هللا رٖ كَهي ػٔ
 .55ٙ 33ؽ: رلخٍ ح٧ٗٞحٍ: ٝػ٘ٚ  (ًٔب ٠ٍٔ ٖٓ هجِ٘ب: )رؼي ٤ٖٔٔٓ Xٝهخٍ ٓؼ٤ي رٖ حُل٤ٖٔ حٌُ٘ي١ ػٖ أر٢ ؿؼلَ 
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وربع ، وربع قصص وأمثاؿ، وربع في عدونا، بع فينار  ،ف أربعة أرباعآنزؿ القر ): Xوقاؿ 
 .(ٔ) (فآ، ولنا أىل البيت فضائل القر قضايا وأحكاـ

، هنم أمروا بقراءة ما بْب الدفتْبأ عن أئمتنا  صح قد ا٣برب غّب أفّ ): (رٞبو ا)وقاؿ اجمللسي
ف على ما أنزلو آناس القر ال ئفيقر  Xحٌب يقـو القائم  اىا بال زيادة فيو وال نقصاف منوف ال نتعدّ أو 

 .(ٕ) (X، وٝبعو أمّب ا٤بؤمنْب ا تعأب
 حػػرؽأو ، بػل حراؽ ا٤بصػاحف بعػػد أف اختػار أحػػدىا، مػع وجػػود اخػتالؼ بينهػػاقيػاـ عثمػاف بػػإ -ٕ

 -قػػاؿ    رسػوؿ ا ، مػع أفّ ا بػن مسػعود وأنكػػر عليػة قراءتػو، وضػربو حػػٌب مػاتمصػحف عبػد 
 .(ٖ) (على قراءة ابن أـ عبد أنزؿ فليقر أُ كما   ف غضاً آيقرأ القر  ه أفمن سرّ ): - على ما روي عنو

 لَتَػرَْكُبنَّ ﴿: قاؿ تعأب، ا اإل٪بيلوا٤بسيح حرفو ، فاليهود حرفوا التوراة، اقتفاء سنن ا٤باضْب -ٖ
 . (ٗ)﴾طََبقاً َعْن طََبقٍ 

صحيح  ، وا٢بديثوأىل بيتو ا٤بعصومْب  وقد ورد حديث اقتفاء سنن ا٤باضْب عن النيب 
  .(٘)مستفيض الرواية 

لكل من تصفح التاريخ ولو  ، وشيء حاصل بّْب رض الواقعأومعُب اقتفاء سنن ا٤باضْب موجود ُب 
 . (ٙ) إٝباالً 

                                                        
  Xٓٔؼض أرخ ؿؼلَ : ، هخٍػٖ أر٢ حُـخٍٝى:  3ٙ  ؽ :٢ٗٝك٢ طل٤َٔ حُؼ٤خ ،73ٙ: ًٌح ك٢ حُٔٔخثَ ح٣ٍَُٝٔش - 

ٗيٍ اُووإٓ ػ٠ِ أهثؼخ أهثبع هثغ ك٤٘ب، ٝهثغ ك٢ ػلٝٗب، ٝهثغ ك٢ كوا٣٘ ٝأؽٌبّ، ٝهثغ ٍٖ٘ ٝأٓضبٍ، ُٝ٘ب ًوائْ : )٣وٍٞ
هثؼخ أهثبع، اُووإٓ أ): رٌٜح حُِلع Xػٖ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػ٢ِ  ،ػٖ ح٧ٛزؾ رٖ ٗزخطٚ ،ٍٝٝحٙ كَحص حرٖ ارَح٤ْٛ ،(اُووإٓ

، ًٔخ 32ٙ: طل٤َٔ كَحص حٌُٞك٢ (ُٝ٘ب ًوائْ اُووإٓ ،ٝهثغ ؽالٍ ٝؽواّ ،ٝهثغ كوائ٘ ٝأؽٌبّ ،هثغ ك٤٘ب ٝهثغ ك٢ ػلٝٗب
ٗيٍ اُووإٓ أهثبػبً، هثؼبً ك٤٘ب، ٝهثؼبً ك٢ ػلٝٗب، ): رٌٜح حُِلع  Xٍٝٝحٙ حُوخ٢ٟ حُ٘ؼٔخٕ حُٔـَر٢ ػٖ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ 

 ً  .  ٙ 3ؽ :َٗف ح٧هزخٍ (ُ٘ب ػيائْ اُووإٓ ،كوائ٘ ٝأؽٌبّ ٝهثؼبً ٤ٍوح ٝأٓضبٍ، ٝهثؼب
 .73ٙ 33ؽ :رلخٍ ح٧ٗٞحٍ -6
: ٓٔظيٍى حُلخًْ. ١ٍزخ  ريٍ ؿ٠خ  : ٝك٤ٚ ،32ٙ :، ك٠خثَ حُٜلخرش33ٙ  ؽ :ٖٓ٘ حرٖ ٓخؿش ،7ٙ  ؽ :ٓٔ٘ي أكٔي -3
 .، ٝؿ٤َٛخ637ٙ 3ؽ :، ٓـٔغ حُِٝحثي356ٙ  ؽ :، حُٖٔ٘ حٌُز667َٟٙ 6ؽ
 .3  :ح٫ٗ٘وخم  -3
،  62ٙ 7ؽ:ٓـٔغ حُِٝحثي  ،335ٙ 3ؽ :ٓٔظيٍى حُلخًْ ، 36ٙ 3ؽ :ٖٓ٘ حُظ١ٌَٓ ،331ٙ 5ؽ :ٓٔ٘ي أكٔي -5

خ ٓخ ٍٝحٙ حُوخٛش ،333ٙ 2ؽ :طللش ح٧ك١ًٞ ّٓ   ؽ :ػَِ حَُ٘ح٣غ،333ٙ: ح٤ُو٤ٖ ٫رٖ ١خّٝٝ: كع، ك٬ٝؿ٤َٛخ، ٝأ
 66ؽ :، رلخٍ ح٧ٗٞح73ٍ ٙ 2ؽ 61ٝ ٙ 6ؽ: ، ؿخ٣ش حَُٔحّ 5 ٙ  ؽ :ح٫كظـخؽ ، 33ٙ :، ًٔخٍ حُي635ٖ٣ٙ
 .، ٝؿ٤َٛخ337ٙ
َّٖ َٛجَوبً َػٖ َٛجَنٍ ﴿: ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ X، ػٖ أر٢ ؿؼلَ ػٖ ٍُحٍس: ٍٟٝ ح٤ُ٘ن ح٢٘٤ٌُِ -2 جُ ًَ أٝ ُْ  ،٣ب ىهاهح): ، هخٍ﴾َُزَْو

 .5 3ٙ  ؽ: حٌُخك٢( روًت ٛنٙ األٓخ ثؼل ٗج٤ٜب ٛجوبً ػٖ ٛجن ك٢ أٓو كالٕ ٝكالٕ ٝكالٕ
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القرآف ٧بفوظ عند  إفّ : وجوه كثّبة من التفسّب والتأويل، ومنها ، ٙبتملةآية ا٢بفظ متشاهب -ٗ
 .Xا٤بعصـو 

 .(ٔ) الروايات عنهم وىذا الوجو ُب التفسّب تدؿ عليو 
اَل يَْأتِيِو اْلَباِطُل ِمن بَػْيِن َيَدْيِو َواَل ِمْن َخْلِفِو تَنزِيٌل مِّْن َحِكيٍم ﴿: خرىاألوكذلك اآلية 

 .ٙبتمل وجوه ةمتشاهب، (ٕ)﴾َحِميدٍ 
أىل بيت العصمة وردت عن  وايات صحيحة السند ٧بكمة الداللةع بعضهم ر رجوالعجيب أف يُ 

ا٤بتشابو أـ ا٤بتشابو فليت شعري اكم يرجع إٔب . ىم يدعوف فقو القرآف والسنة، و ةإٔب آيات متشاهب
 !إٔب اكم؟

، ة ُب داللتها على التحريف والنقصبعضها ٧بكم فّ أل ؛الروايات الصحيحة ال سبيل لردّ  -٘
غيّب حرؼ أو  ت ، كما أفّ إٔب اكم ليفهم معناه ال العكسواآليات السابقة متشاهبة وا٤بتشابو يرجع 

  .ُب القراءات السبعة من االختالؼ ، وماكلمة ُب آية ال يعد
تقدير فلتقبل قراءتو كقراءة قل أ، وعلى ا٤بعصـو أؤب من قبوؿ قراءة غّبهقبوؿ قراءة  فّ إومن ىنا ف

 .و توجد قراءات مروية غّبىانّ أ، فال وجو ٢بصر القراءات بسبعة مع غّبه
الروايات عن طريق السنة  ، والداؿ عليوع ُب زمن أيب بكر وعمرأيدينا ٝب القرآف الذي بْب -ٙ

وٝبع  حرقها عثمافأوكانت ىناؾ عدة مصاحف  ىذه ا٢بادثة متواترة ُب التاريخ ، بل إفّ والشيعة
 .(ٖ) الناس على مصحف واحد

                                                        
َٖ أُٝرُٞا ﴿: أّٗٚ هَأ ٌٛٙ ح٣٥ش X، ػٖ أر٢ ؿؼلَػٖ أر٢ ر٤َٜ: ٢٘٤ِ ٝحُٜلخٍٟ حٌٍُٝ -  ُلِٝه اَُِّن٣ ُٕ َبٌد ك٢ِ  َٞ آ٣َبٌد ث٤َِّ٘ ُٛ َْ ثَ

 َْ ِْ ِؼ ُْ ٖٓ ػ٠َ إٔ ٣ٌٞٗٞا : ٖٓ ْٛ ؿؼِض كيحى؟ هخٍ : هِض ،ٝهللا ٓب هبٍ ث٤ٖ ككز٢ أُٖؾق ،٣ب أثب ٓؾٔل): ، ػْ هخٍ﴾ا
رلخٍ ، 31 ٙ 67ؽ :١زؼش آٍ حُز٤ض  ، ٝٓخثَ ح٤ُ٘ؼش665ٙ: َ حُيٍؿخصث، رٜخ3 6ٙ ؽ :حٌُخك٢ (ؿ٤وٗب؟
ٓب ٖٓ أؽل ٖٓ اُ٘بً ٣وٍٞ اّٗٚ عٔغ اُووإٓ ًِٚ ): ٣وٍٞ Xٓٔؼض أرخ ؿؼلَ : هخٍ ،ٝػٖ ؿخرَ.  61ٙ 63ؽ  :ح٧ٗٞحٍ

: رٜخثَ حُيٍؿخص( ثؼلًٙٔب أُٗيٍ هللا االّ ًّناة، ٝٓب عٔؼٚ ٝٓب ؽلظٚ ًٔب أٗيٍ هللا االّ ػ٢ِ ثٖ أث٢ ٛبُت ٝ األئٔخ ٖٓ 
 . 33ٙ 33ؽ :ػ٘ٚ رلخٍ ح٧ٗٞحٍ ،3 6ٙ
 .36: كِٜض  -6
، كيػ٘خ ٓل٤خٕ رٖ ػٖ حُي٣َ ػخه٢ُٞ ك٢ كٞحثيٙ، كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ ٣ٔخٍ: َإٓك٢ ػِّٞ حُو ح٩طوخًًَٕ ح٢١ٞ٤ُٔ ك٢ ًظخد  -3

هخٍ   .ْ ُْٝ ٣ٌٖ حُوَإٓ ؿٔغ ك٢ ٢ٗءهزٞ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِٝٓ: هخٍ ،ػٖ ٣ُي رٖ ػخرض ،ػٖ ػز٤ي ،ػٖ ح١َُِٛ ،ػ٤٤٘ش
 ،اٗٔخ ُْ ٣ـٔغ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ حُوَإٓ ك٢ حُٜٔلق ُٔخ ًخٕ ٣ظَهزٚ ٖٓ ٍٝٝى ٗخٓن ُزؼٞ أكٌخٓٚ أٝ ط٬ٝطٚ: حُوطخر٢ 

ُي كٌخٕ حرظيحء ً ،كِٔخ حٗو٠٠ ُِٗٝٚ رٞكخطٚ أُْٜ هللا حُوِلخء حَُحٗي٣ٖ ًُي ٝكخء رٞػيٙ حُٜخىم ر٠ٔخٕ كلظٚ ػ٠ِ ٌٛٙ ح٧ٓش
  .21 ٙ ؽ. ػ٠ِ ٣ي حُٜي٣ن رٍٔ٘ٞس ػَٔ

ًٝخٕ حُ٘خّ  -أٍٝ ٖٓ ؿٔغ حُوَإٓ أرٞ رٌَ ًٝظزٚ ٣ُي :  رٖ ٓؼي هخٍػٖ حرٖ أٗظش ك٢ حُٜٔخكق ػٖ ح٤ُِغ : ٝك٤ٚ أ٠٣خ  
 :كوخٍ ،ٓغ أر٢ ه٣ِٔش رٖ ػخرض ا٫، ٝحٕ آهَ ٍٓٞس رَحءس ُْ ٣ٞؿي كٌخٕ ٫ ٣ٌظذ آ٣ش ح٫ ر٘خٛي١ ػيٍ -٣ؤطٕٞ ٣ُي رٖ ػخرض 
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، وقد عرضو على القـو وٓب يقبلوه وىو عند Xفهو عند علي  ف الذي ٝبعو النيب آا القر أمّ 
 . ، والداؿ عليو روايات كثّبة وردت عن أىل البيت اليـو Xماـ الثاين عشر اإل

ف ليس آمن القر  وأنا استمع حروفاً  Xقرأ رجل على أيب عبد ا  :قاؿ ،عن سآب بن سلمة
كما يقرأ الناس حتى   قرأا ،كف عن ىذه القراءة): X ، فقاؿ أبو عبد اىا الناسؤ على ما يقر 
خرج المصحف الذي كتبو أ، و هعلى حدّ  8قرأ كتاب اهلل  Xقاـ القائم ، فإذا يقـو القائم

ىذا كتاب اهلل  :وقاؿ لهم ،إلى الناس حين فرغ منو وكتبو Xأخرجو علي ): وقاؿ .(Xعلي 
جامع فيو ىو ذا عندنا مصحف : وقد جمعتو من اللوحين، فقالوا كما أنزلو اهلل على محمد 8

إنما كاف علَي أف أخبركم ، ا واهلل ال ترونو بعد يومكم ىذا أبداً أم: القراف ال حاجة لنا فيو، فقاؿ
قبل وفاتو أعطى القراطيس الٍب كتب فيها  أخرى عن النيب  وُب رواية. (ٔ)( هو حين جمعتو لتقرؤ 

 .، وأمر ٔبمعو وحفظوXف لعلي آالقر 
، ية ال دليل عليهاجزاففهي دعوى  ف الذي بْب أيدينا ٝبع ُب زمن النيب آالقر  فّ أدعاء با اإلأمّ 

 .ٗبا قدمتة بل مردود
ومعجزات كثّبة القرآف  تووسّبتو قبل بعث وصدقو بأخالقو وأمانتو إثبات النبوة مد  إفّ  -ٚ
 . وقد نقل الكثّب منها بشكل متواتر من جيل إٔب جيل، وُب كتب التاريخ .أحدىا

                                                                                                                                                                             
رآ٣ش حَُؿْ كِْ ٣ٌظزٜخ ٧ٗٚ ًخٕ  أط٠ٝحٕ ػَٔ . ِْ ؿؼَ ٜٗخىطٚ رٜ٘خىس ٍؿ٤ِٖ كٌظذحًظزٞٛخ كخٕ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝٓ

 .23 ٙ ؽ. ٝكيٙ
كبًح ػَٔ رٖ حُوطخد ػ٘يٙ  ،أٍَٓ ا٢ُّ أرٞ رٌَ ٓوظَ أَٛ ح٤ُٔخٓش: هخٍ، ٣ُي حرٖ ػخرض ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚػٖ : ٍٟٝٝ حُزوخ١ٍ

إ حُوظَ هي حٓظلَ ٣ّٞ ح٤ُٔخٓش روَحء حُوَإٓ ٝا٢ٗ أه٠٘ إٔ ٣ٔظلَ حُوظَ : كوخٍ ،إ ػَٔ أطخ٢ٗ:  ػ٘ٚهخٍ أرٞ رٌَ ٢ٍٟ هللا
حء رخُٔٞح١ٖ ك٤ٌٛذ ًؼ٤َ ٖٓ حُوَإٓ َّ  ٤ًق طلؼَ ٤ٗجخ  ُْ ٣لؼِٚ ٍٍٓٞ هللا: هِض ُؼَٔ ،ٝح٢ٗ أٍٟ إٔ طؤَٓ رـٔغ حُوَإٓ ،رخُو

هخٍ . ٌُُي ٍٝأ٣ض ك٢ ًُي ح١ٌُ ٍأٟ ػَٔ ٢ كظ٠ َٗف هللا ٛي١ٍكِْ ٣ٍِ ػَٔ ٣َحؿؼ٘. ٌٛح ٝهللا ه٤َ: ، هخٍ ػَٔ 
كٞ هللا ُٞ  ،كظظزغ حُوَإٓ كخؿٔؼٚ حٗي ٍؿَ ٗخد ػخهَ ٫ ٗظٜٔي ٝهي ً٘ض طٌظذ حُٞك٢ ٍَُٓٞ هللا : هخٍ أرٞ رٌَ : ٣ُي 

 ُْ ٣لؼِٚ ٍٍٓٞ هللا ٤ًق طلؼِٕٞ ٤ٗجخ  : هِض ،ًِل٢ٗٞ ٗوَ ؿزَ ٖٓ حُـزخٍ ٓخ ًخٕ أػوَ ػ٠ِ ٓٔخ أ٢َٗٓ رٚ ٖٓ ؿٔغ حُوَإٓ
كِْ ٣ٍِ أرٞ رٌَ ٣َحؿؼ٢٘ كظ٠ َٗف هللا ٛي١ٍ ١ٌُِ َٗف ُٚ ٛيٍ أر٠ رٌَ ٝػَٔ ٢ٍٟ هللا  ،ٛٞ ٝهللا ه٤َ: هخٍ ؟

ػٜ٘ٔخ كظظزؼض حُوَإٓ حؿٔؼٚ ٖٓ حُؼٔذ ٝحُِوخف ٝٛيٍٝ حَُؿخٍ كظ٠ ٝؿيص آهَ ٍٓٞس حُظٞرش ٓغ أر٢ ه٣ِٔش ح٧ٜٗخ١ٍ 
ٍٍٓٞ ٖٓ أٗلٌْٔ ػ٣ِِ ػ٤ِٚ ٓخ ػ٘ظْ كظ٠ هخطٔش رَحءس كٌخٗض حُٜلق ػ٘ي أر٢ رٌَ  ُوي ؿخءًْ ،ُْ أؿيٛخ ٓغ أكي ؿ٤َٙ

كظق : ٍٝحؿغ  ،33ٙ 2ؽ :ٛل٤ق حُزوخ١ٍ  .ػْ ػ٘ي كلٜش ر٘ض ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ،ػْ ػ٘ي ػَٔ ك٤خطٚ ،كظ٠  طٞكخٙ هللا
 : ك٢ ح٬ٓ٩ّ ٝطل٤َٔ ح٤ُِٔحٕ، حُوَإٓ ، حُز٤خٕ ك٢ طل٤َٔ حُوَإٓ ُِوٞث٢رخد ؿٔغ حُوَإٓ 3 ٙ 3ؽ :حُزخ١ٍ ٫رٖ كـَ

 .طي٣ٖٝ حُوَإٓ ٌٍُِٞح٢ٗ، ٝؿ٤َٛخ، حُوَإٓ ٝػِٞٓٚ ٤َُٔ ٓلٔي١ ٍُٗي١ ، رلٞع ك٢ طخ٣ٍنُِطزخ١زخث٢ 6 ؽ
 6ؽ: ، أٍٛٞ حٌُخك33٢ٙ 33ؽ: رلخٍ ح٧ٗٞحٍ ،662ٙ 3ؽ :، ٓٔظيٍى حُٞٓخث3َ 6ٙ: رٜخثَ حُيٍؿخص - 

ٙ233. 
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ة عشر شرفة من شرفاتو، وٟبود ، وىدـ أربعليلة ميالده كانشقاؽ إيواف كسرى ما كاف ُب ومنها
 ، اوةػدي السميض واف، و ةوغور ٕبّبة ساو ، عاـ لفأبٚبمد قبل ذلك  ٓبو ارس ػفنّباف 

  .(ٔ) السمع ، ومنعها منياطْب بالرجـووهتافت النجـو على الش
، وحنْب ا١بذع، وانشقاؽ الشجر، ي، كانشقاؽ القمرا٤بقرونة بدعوى النبوة والتحدّ : ومنها

، وتسليم الغزاؿ عليو، ونطق ا١بمادات وا٢بيوانات ألجلو، ونبع ا٤باء من أناملو، ى بيدهوتسبيح ا٢بص
وبرؽ الصخرة يـو ، ودر شاة أـ ُمعبد، ألجلو ةذئب الفالوكالـ ، ونطق اللحم ا٤بسمـو بْب يديو

  .(ٕ) ل ا٣بلق الكثّب من الطعاـ القليلكأو ، ا٣بندؽ
، و ليس ٝبيعوولكنّ  ف من عند اآائلْب بالتحريف ىو قر القرآف الذي بْب أيدينا عند الق كما أفّ 

ف ٨بتلف فيو آالقر  جازإع فّ أ، مع غّبىاويعتمد عليو ُب العقائد واألحكاـ و ، عجازهإوهبذا يبقى على 

                                                        
، ٣وظَم حُٔٔخٝحص حُٔزغ( ُؼ٘ٚ هللا)ًخٕ ار٤ِْ ): ، هخXٍي هللا حُٜخىم ػٖ أر٢ ػز: ٍٟٝ ح٤ُ٘ن حُٜيٝم ك٢ ح٧ٓخ٢ُ - 

كـذ ػٖ حُٔزغ ًِٜخ،  ، ًٝخٕ ٣وظَم أٍرغ ٓٔخٝحص، كِٔخ ُٝي ٍٍٓٞ هللا كـذ ػٖ ػ٬ع ٓٔخٝحص Xكِٔخ ُٝي ػ٠ٔ٤  
ٍ ػَٔٝ رٖ أ٤ٓش، ًٝخٕ ، ٝهخح١ٌُ ً٘خ ٗٔٔغ أَٛ حٌُظذ ٣ًٌٌَٝٗٚٛح ه٤خّ حُٔخػش : ، ٝهخُض ه٤ٍٖٓٝ٣َض ح٤ُ٘خ٤١ٖ رخُ٘ـّٞ
كبٕ ًخٕ ٢ٍٓ رٜخ كٜٞ ، ظيٟ رٜخ، ٣ٝؼَف رٜخ أُٓخٕ حُ٘ظخء ٝح٤ُٜقحٗظَٝح ٌٛٙ حُ٘ـّٞ حُظ٢ ٣ٜ: ٖٓ أُؿَ أَٛ حُـخ٤ِٛش 

٤ُْ ٜٓ٘خ  ٝأٛزلض ح٧ٛ٘خّ ًِٜخ ٛز٤لش ُٓٞي حُ٘ز٢ . ٗض ػزظض ٢ٍٓٝ رـ٤َٛخ كٜٞ أَٓ كيع، ٝإ ًخ٬ٛى ًَ ٢ٗء
ٟض رل٤َس ، ٝؿخٝحٍطـْ ك٢ طِي ح٤ُِِش ا٣ٞحٕ ًَٟٔ، ٝٓوطض ٓ٘ٚ أٍرؼش ػَ٘ َٗكشْٛ٘ ا٫ ٝٛٞ ٌٓ٘ذ ػ٠ِ ٝؿٜٚ، 

خّ ار٬ ، ٍٝأ١ حُٔئرٌحٕ ك٢ طِي ح٤ُِِش ك٢ حُٔ٘ٓخٝس، ٝكخٝ ٝحى١ حُٔٔخٝس، ٝهٔيص ٤َٗحٕ كخٍّ ُْٝ طؤي هزَ ًُي رؤُق ػخّ
ًَٟٔ ٖٓ ٝٓطٚ، ٝحٗوَهض ػ٤ِٚ ىؿِش ٛؼخرخ طوٞى ه٬٤  ػَحرخ  هي هطؼض ىؿِش ٝحَٗٔرض ك٢ ر٬ىْٛ، ٝحٗوْٜ ١خم حُِٔي 

ٖ ِٓٞى حُي٤ٗخ ا٫ ، ُْٝ ٣زن ٣ََٓ ُِٔي ٓطِي ح٤ُِِش ٍٗٞ ٖٓ هزَ حُلـخُ ػْ حٓظطخٍ كظ٠ رِؾ حَُٔ٘م ، ٝحٗظَ٘ ك٢حُؼٍٞحء
ٛ٘ش ك٢ حُؼَد ا٫ ، ُْٝ طزن ًخٝحُِٔي ٓوَٓخ  ٫ ٣ظٌِْ ٣ٞٓٚ ًُي، ٝحٗظِع ػِْ حٌُٜ٘ش، ٝرطَ ٓلَ حُٔلَس، أٛزق  ٌٓ٘ٞٓخ  

اٗٔخ ٓٔٞح آٍ هللا ): Xهخٍ أرٞ ػزي هللا حُٜخىم . (آٍ هللا ػِ ٝؿَ، ٝٓٔٞح زض ػٖ ٛخكزٜخ، ٝػظٔض ه٣َٖ ك٢ حُؼَدكـ
ٍكغ ٍأٓٚ ا٠ُ حُٔٔخء ك٘ظَ  ، ػْحر٢٘ ٝهللا ٓو٢ كخطو٠ ح٧ٍٝ ر٤يٙإ : ٝهخُض آٓ٘ش . ػِ ٝؿَ ٧ْٜٗ ك٢ ر٤ض هللا حُلَحّ 

، ٝأط٢ رٚ ي حُ٘خّ ك٤ٔٔٚ ٓلٔيح  اٗي هي ُٝيص ٤ٓ: ض ك٢ ح٠ُٞء هخث٬ ٣وٍٞ، ٝٓٔؼا٤ُٜخ، ػْ هَؽ ٢٘ٓ ٍٗٞ أٟخء ُٚ ًَ ٗت
 :، ػْ هخ٤ٍُ٘ظَ ا٤ُٚ ٝهي رِـٚ ٓخ هخُض أٓٚ، كؤهٌ كٟٞؼٚ ك٢ كـَٙػزي حُٔطِذ 

 حُلٔي هلل ح١ٌُ أػطخ٢ٗ       ٌٛح حُـ٬ّ حُط٤ذ ح٧ٍىحٕ
 هي ٓخى ك٢ حُٜٔي ػ٠ِ حُـِٔخٕ

ٓخ ح١ٌُ أكِػي ٣خ : كوخُٞح، ك٢ أرخُٔظٚ، كخؿظٔؼٞح ا٤ُٚ( ُؼ٘ٚ هللا)ٝٛخف ار٤ِْ : هخٍ. ٍح ك٤ٚ أٗؼخ ػْ ػًٞٙ رؤًٍخٕ حٌُؼزش، ٝهخٍ
خ كيع ٓؼِٚ ٌٓ٘ ٍكغ ، ُوي كيع ك٢ ح٧ٍٝ كيع ػظ٤ْ ٓأٌَٗص حُٔٔخء ٝح٧ٍٝ ٌٓ٘ ح٤ُِِش ، ُوي٣ٌِْٝ: ٤ٓيٗخ؟ كوخٍ ُْٜ
كوخٍ  ،ٓخ ٝؿيٗخ ٤ٗجخ  : وخُٞح، كػْ حؿظٔؼٞح ا٤ُٚ، كخكظَهٞح ، كخهَؿٞح ٝحٗظَٝح ٓخ ٌٛح حُليع ح١ٌُ هي كيعػ٠ٔ٤ رٖ ٣َْٓ

كٌٛذ ٤ُيهَ،  رخ٬ُٔثٌش ، كـخُٜخ كظ٠ حٗظ٠ٜ ا٠ُ حُلَّ، كٞؿي حُلَّ ٓللٞكخ  ػْ حٗـْٔ ك٢ حُي٤ٗخ. ٌُٜح ح٫َٓ أٗخ : ار٤ِْ
: ٚ كوخٍ ُ. ٍٝحءى ُؼ٘ي هللا: وخٍ ُٚ ؿزَث٤َ، ككيهَ ٖٓ هزَ كَحء -ٝٛٞ حُؼٜلٍٞ  -، ػْ ٛخٍ ٓؼَ حَُٜ كٜخكٞح رٚ كَؿغ

َٛ ٢ُ ك٤ٚ : كوخٍ ُٚ. ُٝي ٓلٔي : يع ح١ٌُ كيع ٌٓ٘ ح٤ُِِش ك٢ ح٧ٍٝ؟ كوخٍ ُٚ، ٓخ ٌٛح حُلكَف أٓؤُي ػ٘ٚ ٣خ ؿزَث٤َ
 .321ٙ :  أٓخ٢ُ ح٤ُ٘ن حُٜيٝم( ٤ٍٟض: هخٍ . ٗؼْ : ؟ هخٍ كل٢ أٓظٚ: هخٍ. ٫: ٤ٜٗذ؟ هخٍ

رخد ٓؼـِحص  323ٙ 7 ؽ: ، رلخٍ ح٧ٗٞح73ٍ ٙ: ، ح٫هظٜخى ٤ُِ٘ن حُط72٢ٓٞٙ: ٍحؿغ حٌُخك٢ ُِلِز٢ -6
 .32 ٙ 3ؽ: ٛل٤ق حُزوخ١ٍ ،حُ٘ز٢
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أو  أو سالمتو من التناقض أو األخبار با٤بغيبات ا٢بكم وا٤بواعظ ـأ أو األسلوب البالغة كونو  أصالً 
 ؟التشريع العادؿ

  .إعجازه نفسي باطِب إفّ : ورٗبا قيل .عجاز القرآفإٝبيع ىذه األمور ىي : رٗبا يقاؿو 
َوَلْو َأفَّ قُػْرآنًا ُسيػَِّرْت ِبِو اْلِجَباُؿ َأْو ُقطَِّعْت ِبِو اأْلَْرُض َأْو ُكلَِّم ِبِو اْلَمْوَتى ﴿: عأبويؤيده قولو ت

، ويؤيده و شفاء للصدورنّ أ، ويؤيده ة نفس ا٤بؤمن عند قراءتوه طمأنينويؤيد ،(ٔ)﴾َبْل لِلَِّو اأْلَْمُر َجِميعاً 
، بل ا٤بادية كجسم كا١بنبعض آياتو إذا قرأت ٥با تأثّب على ا٤بوجودات ا٤بلكوتية واللطيفة   إفّ 

 .اإلنساف
ة على ميت فال تتعجبوا الفاتحة إذا قرأت سبعين مرّ  إفّ ): ما معناه ورد عن ا٤بعصومْب 

 . ﴾َأْو ُكلَِّم ِبِو اْلَمْوَتى﴿، (ٕ) (إذا قاـ حياً 
 حيث ورد أفّ  ؛Xُب زمن ظهور القائم  إالّ  هر ىذا اإلعجاز بشكل واضح للجميعورٗبا لن يظ

للجميع ألىل العربية  ي ُب القرآف لوجدناه شامالً رنا التحدّ ، بل لو تدبّ (ٖ)أصحابو يسّبوف على ا٤باء 
ْنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْف يَْأُتوا ِبِمْثِل َىَذا اْلُقْرآِف ال  ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعتِ ﴿: وغّبىم، ولإلنس وا١بن اأْلِ

أي بالبالغة  لو كاف اإلعجاز ُب تركيب األلفاظف. (ٗ)﴾يَْأُتوَف ِبِمْثِلِو َوَلْو َكاَف بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض َظِهيراً 
، فإذا كاف ية تشملهماآل مع أفّ  ي لغّب أىل العربية ال معُب لو، لكاف التحدّ أو األسلوب أو غّبىا

، لبقاء إعجازه كافياً األمر كذلك أي إف إعجاز القراف باطِب نفسي كاف بقاء آية واحدة من القرآف  
بسم اهلل الرحمن ﴿أو ، (٘)﴾الّلُو اَل ِإلَػَو ِإالَّ ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوـُ ﴿ :مثل ،بل جزء من آية كاؼٍ 

 . إعجازه البسملة كافية إلثبات الباء ُب بل، ﴾الرحيم

                                                        
 . 3: حَُػي  - 
ُٞ هوأد اُؾٔل ػ٠ِ ٤ٓذ ٍجؼ٤ٖ ٓوح صْ هكد ): هخٍ X، ػٖ أر٢ ػزي هللا ػٖ ٓؼخ٣ٝش رٖ ػٔخٍ: ٤٘ن ح٢٘٤ٌٍُِٟٝ حُ -6

 .33 ٙ: ٗي١، حُيػٞحص ُوطذ حُي٣ٖ حَُح263ٝٙ 6ؽ: حٌُخك٢( ك٤ٚ اُوٝػ ٓب ًبٕ مُي ػغجبً 
اما ): ، هخXٍ، ػٖ أر٤ٚ ػٖ ػزي هللا رٖ كٔخى ح٧ٜٗخ١ٍ، ػٖ ٓلٔي رٖ ؿؼلَ رٖ ٓلٔي: ٍٟٝ ح٤ُ٘ن حُ٘ؼٔخ٢ٗ ك٢ حُـ٤زش -3

كبما ٝهك ػ٤ِي أٓو ال رلٜٔٚ ٝال رؼوف اُوٚبء  ،ػٜلى ك٢ ًلي: هبّ اُوبئْ ثؼش ك٢ أهب٤ُْ األهٗ ك٢ ًَ اه٤ِْ هعالً ٣وٍٞ
٣ٝجؼش ع٘لا ا٠ُ اُوَط٘ط٤٘٤خ، كبما ثِـٞا اُق٤ِظ ًزجٞا ػ٠ِ أهلآْٜ ٤ّئبً ْٝٓٞا : ٔب ك٤ٜب، هبٍك٤ٚ كبٗظو ا٠ُ ًلي ٝاػَٔ ث

كؼ٘ل مُي ! ٛئالء إٔؾبثٚ ٣ْٕٔٞ ػ٠ِ أُبء، ك٤ٌق ٛٞ؟: ػ٠ِ أُبء، كبما ٗظو ا٤ُْٜ اُوّٝ ٣ْٕٔٞ ػ٠ِ أُبء هبُٞا
 56ؽ :، رلخٍ ح٧ٗٞح333ٍٙ: خد حُـ٤زش ُِ٘ؼٔخ٢ًٗظ (٣لزؾٕٞ ُْٜ أثٞاة أُل٣٘خ، ك٤لفِٜٞٗب ك٤ؾٌٕٔٞ ك٤ٜب ٓب ٣و٣لٕٝ

 .31 ٙ  ؽ: ، ٤ٌٓخٍ حٌُٔخٍّ 65ٙ 6ؽ :، اُِحّ حُ٘خٛذ ك٢ اػزخص حُلـش حُـخثذ325ٙ
 .33: ح٩َٓحء  -3
 .655: حُزوَس  -5
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  .(ٔ) كاملةرار الباء ُب البسملة ليلة  تكلم ُب أس Xأمّب ا٤بؤمنْب  فّ أروي 
ُهْم ﴿: وقاؿ تعأب َربَػُهْم َمَودًَّة لِلَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّا َنَصاَرى َذِلَك بَِأفَّ ِمنػْ َولََتِجَدفَّ َأقػْ

ُهْم َتِفيُض ِمَن  *ِبُروَف ِقسِّيِسيَن َورُْىَباناً َوَأنػَُّهْم ال َيْسَتكْ  َوِإَذا َسِمُعوا َما ُأْنِزَؿ ِإَلى الرَُّسوِؿ تَػَرى َأْعيُػنػَ
ْمِع ِممَّا َعَرُفوا ِمَن اْلَحقِّ  َنا َمَع الشَّاِىِدينَ  يَػُقوُلوفَ الدَّ  . (ٕ)﴾رَبػََّنا آَمنَّا َفاْكُتبػْ

، البالغة أو األسلوب: رىباف ىوالربانيْب القسيسْب وال سبب إٲباف ىؤالء العلماء فال تتوىم أفّ 
جة وىؤالء وأمثا٥بم ىم ا٢ب. والٍب جعلت أعينهم تفيض من الدمع، ل ا٢بقائق الٍب وراء تلك األلفاظب

 . صر علمو على القشور واأللفاظ فقط، ال من أقتُب كشف إعجاز القرآف لبِب آدـ
فَّ اللََّو ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء َوَما َأْنَت ِبُمْسِمٍع َمْن َوَما َيْسَتِوي اأْلَْحَياُء َوال اأْلَْمَواُت إِ ﴿: قاؿ تعأب

  .(ٖ)﴾ِفي اْلُقُبورِ 
، بل سحرة عندما عرفوا أهنا ليست بوىمم الإهنّ ! ؟ دـلبِب آ Xفمن كشف معجزة موسى 

 .فلم يستكربوا وخروا ساجدين ْبحقيقة من رب العا٤ب
على  أو بتغيّب بعض الكلمات اعتماداً  قصافالقوؿ بالن يعدوبالتحريف ال القوؿ  فّ إ: وا٣بالصة

وتغّب بعض  أي النقصاف -وكالٮبا . وعن بعض الصحابة الروايات الٍب وردت عن ا٤بعصومْب 
 أف الذي بْب بالنقصاف يعِب القوؿ فّ إحيث ، قدح بكوف الذي بْب أيدينا قرآناً ال ي -الكلمات 

  .حانوو من ا سب، فال إشكاؿ ُب أنّ أيدينا بعض القرآف
، (طلعػ طلح ب) و، (جعل لناػ ااجعلنا ب) ، و(ئمةأ ػب أمة: )ا القوؿ بتغّب بعض الكلمات مثل أمّ 

وىم ال ، ت القبوؿ من ٝبيع ا٤بسلمْب اليـوأو العشر الٍب الق هو شبيو بالقوؿ بالقراءات السبعةف
 .ء باللفظ أو با٤بعُبؼ بعض الكلمات من قراءة إٔب أخرى، سوائوف من يقرأ بأي منها مع اختالطّ ٱب

 .وا٢بمد  وحده، العظيمنو آعلينا بكتابو الكرًن وقر  ومنّ  ىذا وا٢بمد  الذي رزقنا ذكره
  

* * * 

                                                        
هَد طٌِْ ٫رٖ ػزخّ ك٢ حُزخء ٖٓ رْٔ هللا ا٠ُ  Xٓٔؼض ٌٓحًَس أٗٚ : هخٍ حرٖ َٜٗ آٗٞد: ًًَ ك٢ حَُٜح١ حُٔٔظو٤ْ - 

 .3 6ٙ  ؽ: َُٜح١ حُٔٔظو٤ْ ُؼ٢ِ رٖ ٣ْٞٗ حُؼخ٢ِٓح( ُٞ ىاكٗب ا٤َُِ ُيكٗب: )حُلـَ ٝهخٍ
 .33 - 36: حُٔخثيس  -6
 .66: كخ١َ  -3



 التشريع بدليل العكل: ثاىيًا
األحكاـ الشرعية  ٤بعرفة ؛و ئكاف على ا٤بسلمْب الرجوع إٔب أوصيا بعد وفاة النيب 

ٝباعة من ا٤بسلمْب ا٫برفوا عن األوصياء  ، ولكن ٗبا أفّ مرور الزمن ا٤بشتبهة عليهم أو الٍب تستجد مع
 ةى مرور الزمن هبم إٔب تأليف قواعد عقليفقد أدّ  -أىل السنة  وىم -، وتركوا األخذ عنهم 

أصوؿ ) ػوىا ب، و٠بّ ها ُب إصدار بعض األحكاـ الشرعية، اعتمدوا عليإٔب القواعد ا٤بنطقية ةمستند
 .و صدر عن النيب والتـز بالقرآف وما صح عندىم أنّ  هم عنهائعلما عرض بعضأ، و (الفقو

، و٤با وقعت الغيبة بعد النيب  Xيرجعوف إٔب اإلماـ ا٤بعصـو  ا الشيعة فكانوا دائماً أمّ 
ا وقعت الغيبة التامة كانوا يرجعوف إٔب الفقهاء ، فلمّ X اإلماـ الصغرى كانوا يرجعوف إٔب سفّب

، ومع مرور الزمن رجع بعض علماء الشيعة إٔب القواعد العقلية ا٤بعصومْب  الذين كانوا يرووف عن
عة ىو العالمة أوؿ من كتب ُب القواعد العقلية من الشي إفّ : وقيل .بكتابتها علماء السنة أالٍب بد
 .صار أحد كتب السنة ُب أصوؿ الفقوحيث قاـ باخت، (رٞبو ا)ا٢بلي 

ف والروايات آحوؿ التوقف عند ٧بكمات القر  ء الشيعةذلك خالؼ كبّب بْب علما وقع بعد
ُب ٙبصيل ا٢بكم الشرعي أو ٘باوز األمر إٔب دليل العقل، وزاد آخروف  الواردة عن ا٤بعصومْب 

  .اإلٝباع
 :وكل استدؿ على صحة طريقو بأدلة ىي

 

 : دليل العكل مو أدلة التصريع أّىاألدلة على  -ٔ
  :نهاوم، رواياتت الكتاب والو ال ٯبب التوقف عند ٧بكمانّ إو 
فما اتفق عليو   - حسب ما قالو بعض األصوليْب -ع سبحانو من ٝبلة العقالء ا٤بشرّ  إفّ  -أ

  .(ٔ) ع سبحانوه ا٤بشرّ قرّ أالعقالء 

                                                        
إ ططخرن آٍحء حُؼو٬ء رٔخ ْٛ ػو٬ء ك٢ حُو٠خ٣خ حٍُٜٔ٘ٞس حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ٤ٜٔٔٗخ : هخٍ ح٤ُ٘ن حُٔظلَ ك٢ ًظخرٚ أٍٛٞ حُلوٚ - 
ّٕ حُ٘خٍع ٖٓ حُؼو٬ء ـ رَ ٍث٤ْٜٔ ٝٛٞ ّ ٝحُ٘ٞع ٣ٔظٌ٘ق رٚ حُلٌْ حَُ٘ػ٢ٝحُظ٢ طظؼِن رللع حُ٘ظخ( ح٥ٍحء حُٔلٔٞىس) ؛ ٧

ٝهي ٗخهٖ ح٤ُٜ٘ي ٓلٔي رخهَ حُٜيٍ ك٢ ٌٛٙ حُٔوُٞش ك٢ . 13 ٙ 3ؽ :أٍٛٞ حُلوٚ .ن حُؼوَ ـ ك٬ري إٔ ٣لٌْ رلٌْٜٔهخُ
ّٕ ً٘ق ح ٝػ٠ِ ٌٛح ٣ؼَف: ، كوخًٍ٘ق ح٤َُٔس حُؼو٬ث٤ش ػٖ ح٠ٓ٩خءرلغ  ، اٗٔخ ٛٞ ٤َُٔس حُؼو٬ث٤ش ػٖ ا٠ٓخء حُ٘خٍعا

ػ٤ِٚ ًٔخ  ، كٔخ ٣ٜيم ػ٤ِْٜ ٣ٜيمإ حُ٘خٍع ٤ٓي حُؼو٬ء ٤ِ١ٝؼظْٜ ر٬ٔى ى٫ُش حٌُٔٞص ػٜ٘خ ػ٠ِ ح٠ٓ٩خء ٫ ر٬ٔى
ّٕ ًٞٗٚ ًٌُي ر٘لٔٚ ٣ٞؿذ ح٣ظَٜ ٖٓ رؼٞ ح٤٤ُٞٛ٧ٖ ك٢  ، ٝطوطجظٚ ُْٜكظٔخٍ ط٤ِٔٙ ػْٜ٘ ك٢ رؼٞ حُٔٞحهق، ًُٝي ٫

ك٘لْ حكظَحٝ  .635ٙ  ؽ: ىٍّٝ ك٢ ػِْ ح٧ٍٛٞ. ٤ٔش حُلط٣َش ُؼوُْٜٞ ًٔخ ٝحٟق ؿ٤َ ٓخ ٣َؿغ ا٠ُ حُٔيًٍخص حُِٔ
 .حُ٘خٍع ٤ٓي حُؼو٬ء ٣ٞؿذ ػيّ ططخروٚ ٓؼْٜ ؛٫كظٔخٍ حهظ٬كٚ ػْٜ٘
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حو العقل ، وكل ما قبّ نو العقل حثت عليو الشريعة، فكل ما حسّ الشريعة موافقة للعقل إفّ  -ب
 .(ٔ)هنت عنو الشريعة 

اط قد يكوف فيو عسر العمل باالحتي ألفّ  ؛ن الفتوى عند الشبهات يلـز العسرالتوقف ع فّ إ -ج
 .وقضاءه اليـو والتماـ أو صياـ ، كصالة القصرعلى ا٤بكلفْب

ود الشريعة وعدـ مواكبتها ، يلـز ٝبعند عدـ وجود رواية أو آية ٧بكمةالتوقف عن الفتوى  إفّ  -د
، أطفاؿ األنابيب والتلقيح الصناعي، كُب ا٤بعامالت ة خصوصاً وا٤بستحدثات أصبحت كثّب  .للتطور

 .ستنساخ البشري وا٢بيواين وغّبىاوا٤بعامالت ا٤بصرفية وا٤بالية ا٤بتنوعة وتقنية اال
 

 :األدلة على وجوب التوقف عهد الروايات واآليات احملكنة -ٕ
لي عليها والعمل فيها والتوقف عن الفتوى عند الشبهات وا٤بستحدثات الٍب ال يوجد دليل نق

 :ومنها ،باالحتياط
يستدؿ على وجود ، فبالعقل (ٕ) وىذا ورد ُب الروايات عنهم ، العقل حجة باطنة إفّ  -أ

عرؼ ا٤بتشابو فهم اآليات ويُ ، وبالعقل تُ عرؼ داللة كل منهاوتُ  ، ٍب بالعقل تعارض الرواياتا٣بالق
نبط بواسطتها ػيست غّب مروية ةعلى وضع قاعدة عقليا االعَباض إ٭بّ  ،وىذا ال اعَباض عليو .واكم

 .(ٖ) حكم شرعي
                                                        

ّٕ حُلٖٔ ٓخ كٔ٘ٚ حَُ٘ع ٝحُوز٤ق ٓخ هز: خػَس، كوخٍ ح٧ٗٓٔؤُش حُلٖٔ ٝحُوزق ٝهغ ه٬ف ك٢ -  ٌَٝح  ، كؤٗلٚ حَُ٘عرؤ
ّٕ حُٔؼظُِش ٝح٩ٓخ٤ٓش أحُظوز٤ق ٝحُظل٤ٖٔ حُؼو٤٤ِٖ ّٕ ٤ٗ٨ُخء هزق ٝ: ، ٝهخُٞحػزظٞح حُظل٤ٖٔ ٝحُظوز٤ق حُؼو٤٤ِٖ، ك٢ ك٤ٖ أ كٖٔ رؤ

ٝأٌَٗ . َ ٓخ هزلٚ حُؼوَ ٜٗض ػ٘ٚ ح٣َُ٘ؼش، ًٝٓخ كٔ٘ٚ حُؼوَ كؼض ػ٤ِٚ ح٣َُ٘ؼشٌَ ، كك٢ ًحطٜخ رـٞ حُ٘ظَ ػٖ حَُ٘ع
َحص ك٢ ، ٓلخ32ٟ ٙ: ه٬ٛش ػِْ ح٬ٌُّ ُِل٢ِ٠ : ٫كع .ُظ٬ُّ ر٤ٖ كٌْ حُؼوَ ٝكٌْ حَُ٘عٖٓ ح٤ُ٘ؼش ح ح٧هزخ٣ٍٕٞ

 .(ؽ)د ػ٠ِ ٌٛٙ حُوخػيس ك٢ حُ٘وطش حُـٞح ٤ٓٝXؤط٢ ٓ٘ٚ  ،55 ٙ: ح٤ُٜ٩خص ُِٔزلخ٢ٗ
ّٕ هلل) :ك٢ ٤ٛٝظٚ ُٜ٘خّ رٖ حُلٌْ ، هخٍ Xػٖ ح٩ٓخّ حٌُخظْ : ٍٟٝ ح٤ُ٘ن ح٢٘٤ٌُِ -6 :  ػ٠ِ اُ٘بً ؽغز٤ٖ ٣ب ْٛبّ ا

ب اُظبٛوح كبُوٍَ ٝاألٗج٤بء ٝاألئٔخ  ّٓ ب اُجبٛ٘خ كبُؼوٍٞؽغخ ظبٛوح ٝؽغخ ثبٛ٘خ، كؤ ّٓ  .2 ٙ  ؽ: حٌُخك٢( ، ٝأ
ح٤ُ٘ؼ٤ش ح٤ُّٞ ٛٞ ىٍّ أٍٛٞ حُلوٚ، أٝ ٓخ ٠ٔٔ٣ رؼِْ ح٧ٍٛٞ، ٝٛٞ ػِْ ٍٓٞٝع ٖٓ ر٤ٖ حُيٍّٝ ك٢ حُلُٞحص حُؼ٤ِٔش  -3

كخكظخؿٞح ُٔؼَكش أكٌخّ حَُ٘ع ٌُٜٙ حُوٞحػي حُظ٢ ٢ٛ  ٞح ا٤ُٚ رٔزذ حرظؼخىْٛ ػٖ أَٛ حُز٤ض ٧ْٜٗ حكظخؿ؛ ٖٓ أَٛ حُٔ٘ش
كـؼِٞح ٌٛٙ حُوٞحػي ٝحٓطش طِْٜٞٛ ُِلٌْ ، حٍُٞٛٞ ا٠ُ ػَِ حُظ٣َ٘غ ٝ ِكٌٔٚ ٖٓ ٗظخؽ حُلٌَ حُز١َ٘ حُوخَٛ ػٖ

، ٖٝٓ حُٔزخكغ ح١ٌُ ُػَف رٚ أر٢ ك٤٘لش ًخُو٤خّ ٖٝٓ ػْ حٗظوَ ٌٛح حُؼِْ ا٠ُ ح٤ُ٘ؼش ٌُٖ رلٌف رؼٞ ٓزخكؼٚ. حَُ٘ػ٢
، ٝػَكٞح حُي٤َُ حُؼو٢ِ رؤّٗٚ حُلٌْ حُؼو٢ِ حُٔظَٞٛ رٚ ا٠ُ ْ ح٧ٍٛٞ ٢ٛ ٓزخكغ حُي٤َُ حُؼو٢ِحُٜٔٔش حُظ٢ ٣زلؼٞٛخ ك٢ ػِ

، خ٠ُٓ٘خء ػ٠ِ َٗع هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼ، ٣ٝلظ١ٞ حُي٤َُ حُؼو٢ِ ػ٠ِ ؿِٔش هٞحػي حؿظٜخى٣ش ػو٤ِش ؿ٤َ ٣َٝٓش ػٖ ح٧حَُ٘عكٌْ 
حُٜ٘ٞٙ حَُ٘ػ٤ش ك٢  ، رَ ٖٓ حُٔئٓق ؿّيح  أّْٜٗ ٣وّيٕٓٞ ٌٛٙ حُوٞحػي حُؼو٤ِش ػ٠ِٝحُؼظَس حُطخَٛس  ْٝٛ ٓلٔي 

كؤٛزلض ٌٛٙ حُوٞحػي حُؼو٤ِش ٢ٛ ح٤ُِٔحٕ ك٢ طو٤٤ْ !! ٓوخُلش ُِوخػيس ح٤ُٞٛ٧ش حُؼو٤ِش؛ ٧ّٜٗخ أًؼَ ح٧ك٤خٕ، ٣َّٝىٝح حَُٝح٣خص
، ٍٓش ح٧هزخ٣ٍش ٝحُٔيٍٓش ح٤ُٞٛ٧شػْ اٗٚ كَٜ ه٬ف ر٤ٖ حُٔي. ا٠ُ ظ٬ٓظْٜ  ، ٌٝٛح ٠٣خفًِٔخص حُٜخى٣ٖ 

ٍحى حٍُٞٛٞ ُٔؼَكش أكٌخّ كخ٠ُٝ٧ ٫ طٔٞؽ حُؼَٔ رخُي٤َُ حُؼو٢ِ ٝحُؼخ٤ٗش طٔٞؽ حُؼَٔ رٚ ٝطؼظزَ ىٍحٓظٚ ٍَٟٝس ُٖٔ أ
ا٠ُ  ش  رخُلظخٟٝ حُٞحٟلش رؼيّ حُلخؿشٍكٔٚ هللا  ك٢ ٓويٓش ٍٓخُظٚ حُٔؼَٝكٝهي َٛف ح٤ُٜ٘ي ٓلٔي رخهَ حُٜيٍ . ح٣َُ٘ؼش
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وعدنا إٔب ٙبرًن  ،(ٕ) وىكذا نعود إٔب ا٢باـ والبحّبة والسائبة ،(ٔ) فهذه ىي عبادة العباد للعباد
للطواغيت تشريعاهتم  ، وىكذا نقرّ ماتصاهتم العقلية وٙبليلهم ارّ علماء اليهود بأىوائهم وٚبرّ 

 .اطلةالوضعية الب
  .(ٖ)عى غّب موجود اتفاؽ العقالء ا٤بدّ  -ب

                                                                                                                                                                             
ّٕ ٜٗٞٙ ح٣َُ٘ؼش ًخك٤ش ك٢ اػزخص ح٧كٌخّ حَُ٘ػ٤شحُي٤َُ حُؼو٢ِ ٓغ ا٣ٔخٗٚ رٚ حهظِق حُٔـظٜيٕٝ ) :كوخٍ ،، ًُٝي ٧

ٝحُٔليػٕٞ ك٢ أٗٚ َٛ ٣ٔٞؽ حُؼَٔ رٚ أٝ ٫ ك٘لٖ ٝحٕ ً٘خ ٗئٖٓ رؤٗٚ ٣ٔٞؽ حُؼَٔ رٚ ٌُٝ٘خ ُْ ٗـي كٌٔخ ٝحكيح ٣ظٞهق حػزخطٚ 
 .5 ٙ: حُلظخٟٝ حُٞحٟلش (رض ك٢ ٗلْ حُٞهض رٌظخد أٝ ٓ٘شػ٠ِ حُي٤َُ حُؼو٢ِ رٌٜح حُٔؼ٠٘ رَ ًَ ٓخ ٣ؼزض رخُي٤َُ حُؼو٢ِ كٜٞ ػخ

ُوٝاْ ااِلَّ ُِ ﴿ :هخٍ طؼخ٠ُ -  ِٓ ب أُ َٓ َٝ  َْ ْو٣َ َٓ  َٖ ٤َؼ اْث َِ َٔ ُْ ا َٝ ِٕ هللّاِ  ِّٖٓ ُكٝ ْْ أَْهثَبثبً  جَبَُٜٗ ْٛ ُه َٝ  ْْ اِؽلاً الَّ اَُِـَٚ ارََّقُنٝاْ أَْؽجَبَهُٛ َٝ ٤َْؼجُُلٝاْ اَُِـٜبً 
 َٕ ٞ ًُ ِو ْْ َّٔب ٣ُ ْجَؾبَُٗٚ َػ ٍُ  َٞ  .  3: ﴾ حُظٞرش ااِلَّ ُٛ

ْْ أَْهثَبثبً ﴿: ػٖ هٍٞ هللا ػِ ٝؿَ Xٓؤُض أرخ ػزي هللا : هخٍ ،ػٖ أر٢ ر٤َٜ: ٍٟٝ ح٤ُ٘ن ح٢٘٤ٌُِ ْٛجَبَُٜٗ ُه َٝ  ْْ ارََّقُنٝاْ أَْؽجَبَهُٛ
ِٕ هللّا  ٖ ُكٝ ٌُٖٝ أؽِٞا ُْٜ  ،ُٝٞ كػْٞٛ ا٠ُ ػجبكح أٗلَْٜ ُٔب أعبثْٞٛ ،أٓب ٝهللا ٓب كػْٞٛ ا٠ُ ػجبكح أٗلَْٜ): ، كوخٍ ﴾ِّٓ

 .  (ؽوآبً ٝؽوٓٞا ػ٤ِْٜ ؽالال كؼجلْٝٛ ٖٓ ؽ٤ش ال ٣ْؼوٕٝ
 6ؽ :حٌُخك٢ (ٖٓ أٛبع هعالً ك٢ ٓؼ٤ٖخ كول ػجلٙ): هخٍ X، ػٖ أر٢ ػزي هللا ػٖ حرٖ أر٢ ػ٤َٔ، ػٖ ٍؿَ: ٍٟٝ أ٠٣خ  

 ٙ333. 
َٕ َػ٠َِ ﴿ :هخٍ طؼخ٠ُ -6 لَُوٝاْ ٣َْلزَُوٝ ًَ  َٖ َّٖ اَُِّن٣ ٌِ َُـ َٝ  ٍّ الَ َؽب َٝ ٤َِخٍ  ِٕ َٝ الَ  َٝ آئِجٍَخ  ٍَ الَ  َٝ ٖ ثَِؾ٤َوٍح  ِٓ ََ هللّاُ  ب َعَؼ ْْ الَ َٓ ضَُوُٛ ًْ أَ َٝ ِنَة  ٌَ ُْ هللّاِ ا

 َٕ  .13 : ﴾ حُٔخثيس٣َْؼوُِِٞ
ِّ ٝؿَ Xأر٢ ػزي هللا  ، ػٖػٖ ٓلٔي رٖ ِْٓٔ: ٓؼخ٢ٗ ح٧هزخٍٍٟٝ حُٜيٝم ك٢  ِٖٓ ثَِؾ٤َوحٍ  ﴿: ك٢ هٍٞ هللا ػ ََ هللّاُ  ب َعؼَ َٓ

 ٍّ الَ َؽب َٝ ٤َِخٍ  ِٕ َٝ الَ  َٝ آئِجَخٍ  ٍَ الَ  ّٕ أَٛ اُغب٤ِٛخ ًبٗٞا اما ُٝلد اُ٘بهخ ُٝل٣ٖ ك٢ ثطٖ ٝاؽل هبُٞا): ، هخٍ﴾ َٝ ِٕٝذ، كال : ا
كؾَ اْلثَ ُْ " اُؾبّ"َزؾِٕٞ ظٜوٛب ٝال أًِٜب، ٝ ٣َزؾِٕٞ مثؾٜب ٝال أًِٜب، ٝاما ُٝلد ػْوا عؼِٞٛب ٍبئجخ ٝال ٣

 . (كؤٗيٍ هللا ػي ٝعَ أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٣ؾوّ ٤ّئب ٖٓ مُي ،٣ٌٞٗٞا ٣َزؾِٞٗٚ
، ٝإ ًًَح ٗلَٝٙ كؤًِٚ حَُؿخٍ ٝحُ٘ٔخءٝهي ١ٍٝ إٔ حُزل٤َس حُ٘خهش اًح أٗظـض هٔٔش أرطٖ كبٕ ًخٕ حُوخْٓ ): هخٍ حُٜيٝم

، ٝحُٔخثزش ػ٠ِ حُ٘ٔخء ٝحَُؿخٍ ُلٜٔخ ُٝزٜ٘خ، ٝاًح ٓخص كِض ُِ٘ٔخءوٞٙ ًٝخٗض كَحٓخ  ًخٕ حُوخْٓ أٗؼ٠ رلَٝح أًٜٗخ أ١ ٗ
، ٝح٤ُِٛٞش ٖٓ حُـْ٘ ًخٗٞح َ ًُيحُزؼ٤َ ٤ٔ٣ذ رٌٍ٘ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ حَُؿَ إ ِٓٔٚ هللا ػِ ٝؿَ ٖٓ َٓٝ أٝ رِـٚ ُِٓ٘ٚ إٔ ٣لؼ

، ٝإ ًخٕ حُ٘ٔخء، ٝإ ًخٗض أٗؼ٠ طًَض ك٢ حُـًَْ٘ح ًرق كؤًَ ٓ٘ٚ حَُؿخٍ ٝاًح ُٝيص حُ٘خس ٓزؼش أرطٖ كبٕ ًخٕ حُٔخرغ ً
 ِٝٛض أهخٛخ كِْ طٌرق ًٝخٕ ُلٜٞٓخ كَحٓخ ػ٠ِ حُ٘ٔخء ا٫ إٔ ٣ٌٕٞ ٣ٔٞص ٜٓ٘خ ٢ٗء ك٤لَ أًِٜخ َُِؿخٍ: ًًَح ٝأٗؼ٠ هخُٞح 

ّٕ حُلخّ. هي ك٠ٔ ظَٜٙ: ًذ ُٝي ُٝيٙ هخُٞح ، ٝحُلخّ حُللَ اًح ٍٝحُ٘ٔخء ػَ٘س أرطٖ،  ٛٞ ٖٓ ح٩رَ اًح أٗظؾ ٝهي ٣َٟٝ أ
 .33 ٙ: ٓؼخ٢ٗ ح٧هزخٍ ( ٣ًَذ ٫ٝ ٣ٔ٘غ ٖٓ ٬ًء ٫ٝ ٓخءهي ك٠ٔ ظَٜٙ ك٬: هخُٞح
ّٕ حُوخػيسس ح٤ُٝ٧ش ح٧ٓخ٤ٓش ك٢ كخُش حُ٘يري٤َُ حهظ٬كْٜ ك٢ حُوخػي -3 ح٤ُٝ٧ش ٢ٛ هزق  ، كوي ًٛذ ٍٜٓ٘ٞ ح٤٤ُٞٛ٫ٖ رؤ

ٍ ، ٝػ٤ِٚ كخُظٖ أٝ حُ٘ي أٝ ح٫كظٔخ٤ق حُظ٢ ُْ ٣وْ ػ٤ِٜخ حُز٤خٕظٌخُ، ٝػ٤ِٚ ك٤ٌٕٞ حٌُِٔق ؿ٤َ ٓٔئ٫ّٝ ػٖ حُحُؼوخد ر٬ ر٤خٕ
ّٕ حُوخػيس ح٧رخُظ٤ٌِق ٫ ٣ٞؿذ ح٫كظ٤خ١ ك٤ٚ ّٕ ٠ُُِٞٔ ٤ُٝش ٢ٛ كن حُطخػش، ر٤٘ٔخ ٣ؼظوي ح٤ُٜ٘ي ٓلٔي رخهَ حُٜيٍ رؤ ، رٔؼ٠٘ ا

ٞؿذ حٓظؼخٍ حُظ٤ٌِق، ٌٝٛح ٛٞ ٔخٍ ُِظ٤ٌِق ٣، كخُظٖ أٝ حُ٘ي أٝ ح٧كظك٢ حُظٌخ٤ُق حُٔلظِٔش ٝحًٌُٔ٘ٞش كن حُطخػش
ك٬كع ػزخٍس ح٤ُٜ٘ي ٓلٔي . ٤ويّ حُظَه٤ٚ حَُ٘ػ٢ ػ٠ِ حُوخػيسٗؼْ إ ٍهٚ حَُ٘ع ك٢ طَى ح٫كظ٤خ١ ك. ح٫كظ٤خ١ حُؼو٢ِ

٫ٞٓٗخ ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ُٚ كن حُطخػش ك٢ ًَ ٓخ  إٔٝح١ٌُ ٗيًٍٚ رؼوُٞ٘خ ): رخهَ حُٜيٍ ٍكٔٚ هللا ك٢ ر٤خٕ ٓخ طويّ، هخٍ
  ؽ: ىٍّٝ ك٢ ػِْ ح٧ٍٛٞ (خ ُْ ٣َهٚ ٛٞ ٗلٔٚ ك٢ ػيّ حُظللعٖٓ طٌخ٤ُلٚ رخُوطغ أٝ رخُظٖ أٝ رخ٫كظٔخٍ ٣ٌٓ٘٘ق ُ٘خ 

ٙ 52. 
، ٍٔٞ كن حُطخػش ُِظٌخ٤ُق حُٔلظِٔشٝحُٜل٤ق ك٢ ٍأ٣٘خ ٛٞ إٔ ح٧َٛ ك٢ ًَ ط٤ٌِق ٓلظَٔ ٛٞ ح٫كظ٤خ١ ٗظ٤ـش ُ٘): ٝهخٍ

، رَ ك٢ حُظٌخ٤ُق حُٔلظِٔش أ٠٣خ، ٓخ ُْ ٫ ك٢ حُظٌخ٤ُق حُٔؼِٞٓش كلْ ػشكبٕ حُؼوَ ٣يٍى إٔ ٠ُُِٞٔ ػ٠ِ ح٩ٗٔخٕ كن حُطخ
ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ إٔ ح٧َٛ . ٣ؼزض ري٤َُ إٔ ح٠ُُٞٔ ٫ ٣ٜظْ رخُظ٤ٌِق حُٔلظَٔ ا٠ُ حُيٍؿش حُظ٢ طيػٞ ا٠ُ اُِحّ حٌُِٔق رخ٫كظ٤خ١ 

٣ٝوخُق ك٢ .... ،ٗلؼَ ٓخ ٗلظَٔ ٝؿٞرٚلظَٔ كَٓظٚ ٝرٍٜٞس ٓزيث٤ش ًِٔخ حكظِٔ٘خ كَٓش أٝ ٝؿٞرخ ٛٞ إٔ ٗلظخ١، ك٘ظَى ٓخ ٗ
ًٞش، ُٝٞ حكظَٔ أ٤ٔٛظٜخ ًُي ًؼ٤َ ٖٓ ح٤٤ُٞٛ٧ٖ ا٣ٔخٗخ ْٜٓ٘ رؤٕ ح٧َٛ ك٢ حٌُِٔق إٔ ٫ ٣ٌٕٞ ٓٔئ٫ٝ  ػٖ حُظٌخ٤ُق حٌُٔ٘
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، فكيف ُب األصوؿ بْب األصوليْب أنفسهم زاع فيهاػر النبعض القواعد العقلية ٓب يتحرّ  إفّ ٍب 
ع سبحانو من ٝبلة اعتبار ا٤بشرّ  إفّ عن  ىذا فضالً  .(ٔ)يعتمد عليها ُب استنباط األحكاـ الشرعية 

 .(ٕ)العقالء غّب صحيح 
، ولكن ىناؾ كثّب الٍب هنى عنها الشارع قبحها بّْب، فالعقل ٰبكم بقبحهاض األشياء بع إفّ  -ج

ن من االطالع على حقائق األشياء ٤بعرفة ا٢َبسِ  ، فالبدّ سن ُب الظاىربح وا٢بُ من األشياء غّب بّينة القُ 
ل بعض األشياء ، ٍب لعأو من شاء ا اطالعو عليها خالقها وال يعرؼ حقائق األشياء إالّ . من القبيح

، واكتفائنا ٗبنافاة ظاىرىا لطباعنا وأحوالنا دـ اطالعنا على حقائقها وبواطنهانعتقد ٫بن بقبحها لع
فَػَعَسى َأْف ﴿: قاؿ تعأب .ـ خرقهاإ٥بية ٰبرُ  نواميسوتقاليدنا االجتماعية الٍب عادة يعتربىا الناس 

ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُؿ َوُىَو ُكْرٌه َلُكْم ﴿: وقاؿ تعأب ،(ٖ)﴾َكِثيراً َتْكَرُىوا َشْيئًا َوَيْجَعَل اللَُّو ِفيِو َخْيرًا  
ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْف ُتِحبُّوا َشْيئًا َوُىَو َشرٌّ َلُكْم َواللَُّو يَػْعَلُم وَ  َأنْػُتْم ال َوَعَسى َأْف َتْكَرُىوا َشْيئًا َوُىَو َخيػْ

 .(ٗ)﴾تَػْعَلُموفَ 

                                                                                                                                                                             
ُلش ٧ٗٚ ٣يٍى هزق حُؼوخد ٖٓ ح٠ُُٞٔ ػ٠ِ ٓوخ ؛ؼوَ ٛٞ ح١ٌُ ٣لٌْ ر٘ل٢ حُٔٔئ٤ُٝش، ٣َٟٝ ٛئ٫ء ح٧ػ٬ّ إٔ حُريٍؿش ًز٤َس

أٝ ( هخػيس هزق حُؼوخد ر٬ ر٤خٕ)ٕ ػ٠ِ ح٧َٛ ٖٓ ٝؿٜش ٗظَْٛ حْٓ ، ٧ٝؿَ ٌٛح ٣طِوٞحٌُِٔق ُِظ٤ٌِق ح١ٌُ ُْ ٣َٜ ا٤ُٚ
، ٝٓخ ىحّ حٌُِٔق ٓؤٓٞٗخ ػ٠ِ ٓوخُلش حُظ٤ٌِق حٌُٔ٘ٞى هز٤قأ١ إ حُؼوَ ٣لٌْ رؤٕ ػوخد ح٠ُُٞٔ ٌُِِٔق ( حءس حُؼو٤ِشحُزَ)

٣ٝٔظٜ٘ي ٌُُي رٔخ حٓظوَص ػ٤ِٚ ٤َٓس حُؼو٬ء ٖٓ ػيّ اىحٗش حُٔٞح٢ُ . ذ ػ٤ِٚ ح٫كظ٤خ١ؿ٤َ ٓٔئٍٝ ٫ٝ ٣ـٖٓ حُؼوخد كٜٞ 
خ ٓخ حٓظٜ٘ي رٚ  ....ٌُِِٔل٤ٖ ك٢ كخ٫ص حُ٘ي ٝػيّ ه٤خّ حُي٤َُ ، كبٕ ٌٛح ٣يٍ ػ٠ِ هزق حُؼوخد ر٬ ر٤خٕ ك٢ ٗظَ حُؼو٬ء   ّٓ ، ٝأ

كن حُطخػش ك٢ حُٔٞح٢ُ حُؼَك٤٤ٖ ٣وظٚ رخُظٌخ٤ُق حُٔؼِٞٓش ، ٌٝٛح  ٖٓ ٤َٓس حُؼو٬ء ك٬ ى٫ُش ُٚ ك٢ حُٔوخّ ٧ٗٚ اٗٔخ ٣ؼزض إٔ
ُظِحّ رؤٕ أكيٛٔخ أٝٓغ ٖٓ ؛ اً أ١ ٓلٌٍٝ ك٢ حُظل٤ٌي ر٤ٖ حُلو٤ٖ ٝح٫كن حُطخػش هلل طؼخ٠ُ ًٌُي أ٠٣خ   ٫ ٣ٔظِِّ إٔ ٣ٌٕٞ

 .7  ٙ  ؽ: ىٍّٝ ك٢ ػِْ ح٧ٍٛٞ (٤ُٝ٧ش إً ٢ٛ أٛخُش ح٫كظ٤خ١ كخُوخػيس ح. ح٥هَ
، حهظ٬كْٜ ك٢ ٓٔؤُش ح١َُ٘ حُٔظؤهَ، ٝػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٖ طظزغ أٍحثْٜ ك٢ رلٞػْٜ حُؼو٤ِشٌٛٙ كو٤وش ٝحٟلش ٝؿ٤ِش ُٔٝ - 

اٗٔخ ٝهغ حُ٘ي ك٢  ٝ): ، هخًٍٔخ ٣وٍٞ ح٤ُ٘ن ٓلٔي ٍٟخ حُٔظلَ، ٝا٤ُي ٗٚ ػزخٍطٚ كوي حهظِلٞح ك٤ٚ حهظ٬كخ  ًؼ٤َح  ؿيح  
؟ ٖٝٓ هخٍ ٞىٙ ُٓخٗخ ػٖ ح١َُٝ٘ٔ أٝ ٫ ٣ٌٖٔح١َُ٘ حَُ٘ػ٢ ٓظؤهَح ك٢ ٝؿ، أ١ أٗٚ َٛ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ح١َُ٘ حُٔظؤهَ

 ؛ٜخ إٔ طٌٕٞ ٓظؤهَس ػٖ ١ً حُٔويٓش، كبٕ حُٔويٓش حُؼو٤ِش ٣ٔظل٤َ ك١َ٘٤ حُؼو٢ِرؼيّ آٌخٗٚ هخّ ح١َُ٘ حَُ٘ػ٢ ػ٠ِ حُ
ش ٝؿٞى حُٔؼٍِٞ ريٕٝ ، ٫ٓظلخُىٙ٘ظِٔش ػ٠ِ ًَ ٓخ ُٚ ىهَ ك٢ ٝؿ٧ٞٗٚ ٫ ٣ٞؿي ح٢ُ٘ء ا٫ّ رؼي كَٝ ٝؿٞى ػِظٚ حُظخٓش حُٔ

ٍٝٝى رؼٞ : ٝٓ٘٘ؤ ٌٛح حُ٘ي ٝحُزلغ . ٤ٞؿي رؼي، كؤ٣ش كخؿش ُٚ طزو٠ ا٠ُ ٓخ ٓػِظٚ حُظخٓش، ٝاًح ٝؿي ح٢ُ٘ء كوي حٗظ٠ٜ
، ًُٝي ٓؼَ حُـَٔ ح٢ِ٤ُِ ُِٔٔظلخٟش حٌُزَٟ ح١ٌُ ٛٞ َٛخ طؤهَٛخ ك٢ حُٞؿٞى ػٖ ح١َُٝ٘ٔح١َُٝ٘ حَُ٘ػ٤ش حُظ٢ ظخٛ

 ٖٝٓ ٌٛح حُزخد اؿخُس ر٤غ حُل٢ُٞ٠ ر٘خء ػ٠ِ أٜٗخ ًخٗلش ػٖ ٛلش. ُّٜٞ حُٜ٘خٍ حُٔخرن ػ٠ِ ح٤َُِ - ْ ػ٘ي رؼ٠ٜ -١َٗ 
١َُ٘ حَُ٘ػ٢ حهظ٬كخ ًؼ٤َح  ٧ٝؿَ ٓخ ًًَٗخ ٖٓ حٓظلخُش ح١َُ٘ حُٔظؤهَ ك٢ حُؼو٤ِخص حهظِق حُؼِٔخء ك٢ ح. حُز٤غ، ٫ ٗخهِش

٠ِ ح١َُ٘ حُؼو٢ِ ًٔخ ، ٝرؼ٠ْٜ ًٛذ ا٠ُ حٓظلخُظٚ ه٤خٓخ  ػػ٤خصآٌخٕ ح١َُ٘ حُٔظؤهَ ك٢ حَُ٘كزؼ٠ْٜ ًٛذ ا٠ُ . ؿيح  
 . 333ٙ 6ؽ: أٍٛٞ حُلوٚ( ٣َ٘ؼش رظؤ٬٣ٝص ًؼ٤َس ٣طٍٞ َٗكٜخٝحٌُحٛزٕٞ ا٠ُ ح٫ٓظلخُش أُٝٞح ٓخ ٍٝى ك٢ حُ. ًًَٗخ آٗلخ  

 .، كخٗظظٌَٛح حُوٍٞ ػ٘ي طؼَٟٚ ُِزلغ ح٥ط٢ ٤ٓXزطَ  -6
 .3 : حُ٘ٔخء  -3
 .2 6: حُزوَس  -3
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: قاؿ تعأب ،من اآلخر أرجحح ومالئمة ومنافاة ولكن أحدٮبا وبعض األشياء فيها حسن وقب
ُر ِمْن ﴿ َيْسأَلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِإْثُمُهَما َأْكبػَ

ين ا٤بفهومْب على ، ولكن تطبيق ىذفاف عقلياا٢بسن والقبح مفهوم فّ أقلنا ب فإفنحن و  ،(ٔ)﴾نَػْفِعِهَما
 .بعض ا٤بوجودات متشاهبة فّ أل ؛رمتعسّ  أمرٌ  -أي ا٤بصاديق  -ا٤بوجودات ُب ا٣بارج 

أي  -ٯبعل ٝبيع آياتو ٧بكمة  أفؿ القرآف قادر على ، فالذي نزّ ُب الشبهات حكمة إ٥بية إفّ  -د
من  أكثرتمل أي مشتبهة على جاىلها وٙب -، ولكنو سبحانو جعل فيو آيات متشاهبات - بينة ا٤بعُب

الذي يعلم  Xا٤بعصـو بياف ا٢باجة إٔب  -وا العآب  -ولعلها ،٢بكمة – وجو ُب التفسّب والتأويل
  .تفسّب وتأويل ا٤بتشابو

ومتشابهات بين ، وأمر بّين غيو فيجتنب ،أمر بّين رشده فيتبع): ما معناه فعن رسوؿ ا 
 .(ٕ) (لم العالمين بتأويلولى الراسخين في العإذلك يرد حكمها إلى اهلل و 

بعد النيب  وىم األئمة  ة إٔب الراسخْب ُب العلمففي الشبهات إشارة إٔب حاجة األم ،ذفإ
، بل لعلو يشّب فٍب ُب الشبهات يلغي ىذه اإلشارة، ولعل الذي يX، وُب زماننا صاحب األمر 

لقواعد العقلية نفٍب ُب  ا بفضل ا، فقد أصبحنعصـو عندما يفٍب فال حاجة لنا بكإٔب االستغناء عن ا٤ب
ُب  اً ننا اليـو ال نواجو عسر إ، ومع أننا فقدناؾ فوما عاد لدينا شبهات وما عدنا نتوقف كل مسألة

 !!ٙبصيل ا٢بكم الشرعي
 كرب بكثّبأإٔب دليل العقل  ةرٗبا يكوف الفساد الذي ٰبصل من فتوى غّب صحيحة مستند -ىػ

ىناؾ  أصبحالدين  فمٌب  إفّ ٍب . والتوقف عن الفتوى االحتياطده ٝبود ُب الشريعة عند ٩با نعتق
                                                        

 .3 6: حُزوَس  - 
أٓو رج٤ٖ ُي هّلٙ كبرجؼٚ، : األٓٞه صالصخ: )... هخٍ ٍٍٓٞ هللا : ، هخٍ، ػٖ آرخثٚ Xػٖ أر٢ ػزي هللا حُٜخىم  -6

حُوٜخٍ   ،336 –  33ٙ: ح٧ٓخ٢ُ ُِٜيٝم( ٝأٓو رج٤ٖ ُي ؿ٤ٚ كبعز٘جٚ، ٝأٓو افزِق ك٤ٚ كوكٙ ا٠ُ هللا ػي ٝعَ
 .53 ٙ: ُِٜيٝم
ؽالٍ ث٤ٖ ٝؽواّ ث٤ٖ ّٝجٜبد ث٤ٖ مُي، كٖٔ روى اُْجٜبد ٗغب ٖٓ : )هخٍ ٍٍٓٞ هللا : هخٍ Xػزي هللا  أر٢ٝػٖ 

 .23ٙ   ؽ: حٌُخك٢( أُؾوٓبد ٖٝٓ أفن ثبُْجٜبد اهرٌت أُؾوٓبد ِٝٛي ٖٓ ؽ٤ش ال ٣ؼِْ
ض٤و ٖٓ ؽالٍ ث٤ٖ، ٝؽواّ ث٤ٖ، ٝث٤ٜ٘ٔب ّجٜبد ال ٣ؼِٜٔب ً: )، ٣وٍٞ ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا : هخٍ ،ٝػٖ حُ٘ؼٔخٕ رٖ ر٤َ٘ 

اُ٘بً، كٖٔ ارو٠ اُْجٜبد كول اٍزجوأ ُل٣٘ٚ ٝػوٙٚ، ٖٝٓ ٝهغ ك٢ اُْجٜبد ٝهغ ك٢ اُؾواّ، ًبُواػ٢ ؽٍٞ اُؾ٠ٔ 
 .363ٙ 7 ؽ: ٓٔظيٍى حُٞٓخثَ( ٣ّٞي إٔ ٣وغ ك٤ٚ، أال إ ٌَُ ِٓي ؽ٠ٔ، ٝإ ؽ٠ٔ هللا رؼب٠ُ ٓؾبهٓٚ

، كٖٔ روى اُْجٜبد ٗغب ٖٓ أُؾوٓبد، ٖٝٓ أفن ؽالٍ ث٤ٖ، ٝؽواّ ث٤ٖ، ّٝجٜبد رزوكك ث٤ٖ مُي: )ٝػٖ ٍٍٓٞ هللا 
 .366 -  36ٙ 7 ؽ: ٓٔظيٍى حُٞٓخثَ...( ثبُْجٜبد اهرٌت أُؾوٓبد، ِٝٛي ٖٓ ؽ٤ش ال ٣ؼِْ 

ٝاُٞهٞف ػ٘ل اُْجٜخ، : )، ػ٘ي ػي ١َٝٗ ح٬ٓ٫ّ ٝػٜٞىٙهخٍ ٍٍٓٞ هللا : ، هخٍٝػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ؿؼلَ، ػٖ أر٤ٚ 
 .366ٙ 7 ؽ: ٓٔظيٍى حُٞٓخثَ( ٘لٙكبٗٚ ال ّجٜخ ػ اْلٓبّٝاُوك ا٠ُ 
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وفق حكمتو وعلمو ٗبا يصلح البالد  و سبحانو سيفرج ىذا العسر حتماً نّ إ، فعسر ُب الدين والشريعة
 ي ٥بذا األمر ا٣بطّب، فما الذي يدفعنا للتصدّ نو وتعأب ٓب يكلفنا أمر التشريعو سبحانّ إٍب . والعباد

، وانكشاؼ كثّب من مع ٛباـ عقو٥بم واألئمة  وا٤برسلوفوٓب يتصَد لو األنبياء  ؟سبحانو اصور بو
 .ا٢بقائق ٥بم

يقوؿ بلساف ا٢باؿ لإلماـ ا٤بهدي  ف ٓب يكن عليها دليل نقليإلة و أُب أي مس بل لعلو عندما يفٍب
X : جع يا ابن فاطمة فال حاجة لنا بكار!! 
 :ف عند األدلة النقليةقّ الروايات الدالة على وجوب التو  -و

 المؤمن يستحل العاـ ما استحل عاماً  فّ إ واعلموا عباد اهلل): Xقاؿ أمّب ا٤بؤمنْب  :ومنها
 ،ـ عليكمحدث الناس ال يحل لكم شيئًا مما حرّ أما  فّ إو ، ؿأوّ  ـ عاماً ـ العاـ ما حرّ ويحرّ  ،ؿأوّ 

ووعظتم بمن   تموىاضرساألمور و فقد جربتم . ـ اهللحل اهلل والحراـ ما حرّ أولكن الحالؿ ما 
 أصم   فال يصم عن ذلك إالّ  ،ودعيتم إلى األمر الواضح وضربت األمثاؿ لكم ،كاف قبلكم

 ةظلم ينتفع بشيء من الع لم ينفعو اهلل بالبالء والتجارب ومن. أعمى وال يعمى عن ذلك إالّ 
تبع شرعة م: اس رجالفوإنما الن. وينكر ما عرؼ تقصير من أمامو حتى يعرؼ ما أنكروأتاه ال

حانو لم يعظ اهلل سب فّ إ، و وال ضياء حجة، يس معو من اهلل سبحانو برىاف سنةل، ومبتدع بدعة
وما . وينابيع العلم وفيو ربيع القلب وسببو األمين و حبل اهلل المتيننّ إف، أحد بمثل ىذا القرآف

 فإذا رأيتم خيراً  ،متناسوفالوبقي الناسوف و ، روفو قد ذىب المتذكّ نّ أمع ، للقلب جالء غيره
بن آدـ اعمل  يا: كاف يقوؿ رسوؿ اهلل  فّ إف ،ًا فاذىبوا عنووإذا رأيتم شرّ ، فأعينوا عليو

  .(ٔ) (فإذا أنت جواد قاصد ،خير ودع الشرال
 .(واتخذ دينو منو ف المنافق نصب رأياً إو ، خذ دينو عن اهللأالمؤمن  إفّ ): وعن النيب 

رجل وكلو : وجل لرجلين من أبغض الخلق إلى اهلل عزّ  إفّ ): و قاؿنّ أ Xوعن أمّب ا٤بؤمنْب 
ـ والصالة فهو ، قد لهج بالصو فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوؼ بكالـ بدعة اهلل إلى نفسو

، لمن اقتدى بو في حياتو وبعد موتو، مضل فتنة لمن افتتن بو، ضاؿ عن ىدي من كاف قبلو
، قد اؿ الناس، عاف بأغباش الفتنةفي جهّ  الً هورجل قمش ج. ا غيره، رىن بخطيئتواؿ خطايحمّ 
، بكر فاستكثر، ما قل منو خير مما كثر، حتى سالماً  ولم يغن فيو يوماً  اه أشباه الناس عالماً سمّ 

                                                        
 .6 3ٙ 6ؽ :، رلخٍ ح٧ٗٞح626ٍٙ 7 ؽ: ، ٓٔظيٍى حُٞٓخث33َٙ 6ؽ: ٜٗؾ حُز٬ؿش رَ٘ف ٓلٔي ػزيٙ - 
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لتخليص ما التبس  ضامناً  ، واكتنز من غير طائل جلس بين الناس قاضياً إذا ارتوى من آجن
يأمن أف ينقض حكمو من يأتي بعده، كفعلو بمن كاف  مل سبقو وإف خالف قاضياً  لى غيرهع

، فهو من من رأيو ثم قطع بو ، وإف نزلت بو إحدى المبهمات المعضالت ىيأ لها حشواً قبلو
ؿ العنكبوت ال يدري أصاب أـ أخطأ، ال يحسب العلم في شيء لبس الشبهات في مثل غز 

نظره وإف أظلم بشيء لم يكذب  شيئاً  ، إف قاسوراء ما بلغ فيو مذىباً  ، وال يرى أفّ مما أنكر
ثم جسر فقضى، فهو  .ال يعلم: عليو أمر اكتتم بو، لما يعلم من جهل نفسو لكيال يقاؿ لو

، وال يعض في اط جهاالت، ال يعتذر مما ال يعلم فيسلم، خبّ مفتاح عشوات، ركاب شبهات
المواريث، وتصرخ منو  يذري الروايات ذرو الريح الهشيم، تبكي منو ،قاطع فيغنمالعلم بضرس 

ـ بقضائو الفرج الحالؿ، ال ملئ بإصدار ما عليو ، ويحرّ الدماء، يستحل بقضائو الفرج الحراـ
 . (ٔ) (من ادعائو علم الحق ورد، وال ىو أىل لما منو فرط

لو أخذتو فجهزت : فقاؿ قـو ،أيامو حلي الكعبة وكثرتوو ذكر عند عمر بن ا٣بطاب ُب نّ أ يورو 
وسأؿ أمّب  عمر بذلك وما تصنع الكعبة با٢بلي؟ فهمّ ، لألجر أعظمسلمْب كاف بو جيوش ا٤ب

فقسمها  أمواؿ المسلمين: واألمواؿ أربعة القرآف أنزؿ على النبي  فّ إ): Xفقاؿ  ،ا٤بؤمنْب
، والخمس فوضعو اهلل حيث وضعو، ء فقسمو على مستحقيووالفي ،بين الورثة في الفرائض

ولم . فتركو اهلل على حالو وكاف حلي الكعبة فيها يومئذٍ ، جعلها والصدقات فجعلها اهلل حيث
، الفتضحنا لوالؾ :فقاؿ عمر ،(ه اهلل ورسولوقرّ أحيث  هقرّ أولم يخف عليو مكانًا ف، يتركو نسياناً 

 .(ٕ) وترؾ ا٢بلي ٕبالو
ال سّنة  كتاب ا و ترد علينا أشياء ليس نعرفها ُب :Xقلت أليب عبد ا : قاؿ ،بصّب أيبوعن 

 .(ٖ) (وجل أخطأت كذبت على اهلل عزّ  فإو ، أصبت لم تؤجر إفك نّ إ أما، ال) :قاؿ، فننظر فيها
لم يزؿ دىره في  من نصب نفسو للقياس): قاؿ عن علي  ،عن أبيو ،عن الصادؽ

 .(ٗ) (رتماساومن داف اهلل بالرأي لم يزؿ دىره في  ،التباس
                                                        

 . 55ٙ  ؽ :حٌُخك٢ - 
 .235ٙ 31ؽ: ، رلخٍ ح٧ٗٞح655ٍٙ 3 ؽ: ، ٝٓخثَ ح٤ُ٘ؼش25ٙ 3ؽ :ٜٗؾ حُز٬ؿش -6
 .31ٙ 67ؽ :٤٘ؼشٝٓخثَ حُ ،3 6ٙ  ؽ :، حُٔـخ52ٖٓٙ  ؽ :حٌُخك٢ -3
ٝحُٔؼ٠٘ ٖٓ أهخّ ٗلٔٚ ُِؼَٔ رخُو٤خّ ٝحٓظوَحؽ ح٧كٌخّ رٚ ًخٕ ٓيس ػَٔٙ ك٢ ): حٌُخك٢ أٍٛٞهخٍ حُٔخُٗيٍح٢ٗ ك٢ َٗف  -3

؛ ٢٤ِ ر٤ٖ حُلن ٝحُزخ١َ ٝؿٔغ ٗزٜخص، أٝ ًخٗض ٛٔظٚ ٝاٍحىطٚ ٓ٘لَٜس ك٢ حُظزخّ ٝطوحُظزخّ حُـٜخ٫ص ٝحهظ١٬ حُ٘زٜخص
ٖٓ أ١خع هللا ٝػزيٙ رخَُأ١ : ، أ١(ٖٝٓ كإ هللا ثبُوأ١ ُْ ٣يٍ كٛوٙ ك٢ اهرٔبً. )ؿ٬ٜ  ًَٓزخ   ُو٤خّ ٫ ٣ل٤ي ا٫ّ ٧ٕ ح
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ومن داف اهلل بما ، برأيو فقد داف اهلل بما ال يعلم من أفتى الناس): Xوقاؿ أبو جعفر : قاؿ
 . (ٔ) (حل وحـر فيما ال يعلمأضاد اهلل حيث ال يعلم فقد 

تعرؼ   ،يا أبا حنيفة): قاؿ ،ُب ٧باججتو أليب حنيفة ُب حديث طويل Xوعن أيب عبد ا 
لقد ادعيت  ،يا أبا حنيفة :قاؿ. نعم :قاؿ  وتعرؼ الناسخ والمنسوخ، كتاب اهلل حق معرفتو

عند  ويلك وال ىو إالّ ، نزؿ عليهمأعند أىل الكتاب الذين  ويلك ما جعل اهلل ذلك إالّ  !!علماً 
وؿ ولست كما تقوؿ ػف كنت كما نقإف ما ورثك اهلل من كتابو حرفاً  ،الخاص من ذرية نبينا 

……) (ٕ) . 
 أفكاد   إالّ  Xن ٧بمد ٠بعتو من جعفر ب حديثاً  تذكر ما  :قاؿ، وعن عبد ا بن شربمة

 -: قاؿ ابن شربمة ،عن رسوؿ اهلل ، عن جدي، حدثني أبي): ، ٠بعتو يقوؿقليبلو يتصدع 
من عمل ) :رسوؿ ا : قاؿ - ه على رسوؿ ا ه وال جدّ قسم با ما كذب أبوه على جدّ أو 

م من ومن أفتى الناس وىو ال يعلم الناسخ من المنسوخ والمحك، ىلكأبالمقاييس فقد ىلك و 
 . (ٖ) (ىلكأالمتشابو فقد ىلك و 

، تفتي الناس برأيك أفاؾ ، إيّ ففيهما ىلك من ىلك اؾ وخصلتينإيّ ): Xوعن الصادؽ 
 . (ٗ) (ف تدين بما ال تعلمأو 

تو مالئكة الرحمة ومالئكة من أفتى الناس بغير علم وال ىدى من اهلل لعن) :Xوعن الباقر 
  .(٘) (ولحقو وزر من عمل بفتياه العذاب

 . (ٙ) (مما يصلح أكثرغير علم كاف ما يفسد على من عمل ): وعن النيب 
 

                                                                                                                                                                             
 ،ٝطوَد ا٤ُٚ ٖٓ ؿٜش حُؼَٔ رخ٧كٌخّ حُو٤خ٤ٓش ٝح٫ٓظلٔخٗخص حُؼو٤ِش ًخٕ ّٓيس ػَٔٙ َٓطٔٔخ  ك٢ رلخٍ حُظِٔش ٝحُـٜخُش

؛ ٧ٗٚ ٣ِظزْ رخػظزخٍ حٓظوَحؽ ح٧كٌخّ رخُو٤خّء رخُـخثٚ ٝٓ٘ـٔٔخ ك٢ آؿٖ حُ٘زٜش ٝح٬٠ُُش حُظ٢ طل٢٤ رٜخ ًبكخ١ش حُٔخ
 .627ٙ 6ؽ: َٗف أٍٛٞ حٌُخك٢ (، ٝح٫ٍطٔخّ رخػظزخٍ حُؼَٔ رظِي ح٧كٌخ٣ّٝ٘زٚ ػ٤ِٚ حُلن ٝحُزخ١َ ح٧ٍٓٞػ٤ِٚ 

، 535ٙ  ؽ :، حُلٍٜٞ حُٜٔٔش627ٙ 6ؽ :، َٗف حٍٛٞ حٌُخك٢ 3ٙ 67ؽ :، ٝٓخثَ ح٤ُ٘ؼش53ٙ  ؽ: حٌُخك٢ - 
 .633ٙ 6ؽ :ٞحٍرلخٍ ح٧ٗ

 .33ٙ 67ؽ :، حُٞٓخث33َٙ  ؽ: ػَِ حَُ٘حثغ -6
 . 657ٙ 7 ؽ: ، ٓٔظيٍى حُٞٓخث33َٙ  ؽ: ، حٌُخك517٢ٙ: أٓخ٢ُ حُٜيٝم -3
 .  6ٙ 67ؽ :، ٝٓخثَ ح٤ُ٘ؼش56ٙ: ، حُوٜخ36ٍٙ  ؽ: حٌُخك٢ -3
 . 61ٙ 67ؽ :، ٝٓخثَ ح٤ُ٘ؼش663ٙ 2ؽ :، حُظ٣ٌٜذ36ٙ  ؽ: حٌُخك٢ -5
 . 65ٙ 67ؽ :، ٝٓخثَ ح٤ُ٘ؼش37ٙ :، طلق حُؼو33ٍٞٙ  ؽ: حٌُخك٢ -2
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العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق ال يزيده سرعة السير ): Xوعن الصادؽ 
  .(ٔ) (بعداً  إالّ 

فلم يزدىم المقاييس ، المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس أصحاب إفّ ): Xوعن الصادؽ 
  .(ٕ) (دين اهلل ال يصاب بالمقاييس فّ أو ، عداً ب عن الحق إالّ 

  .(ٖ) (نبيو كفر وقوؿ اهلل ومن ترؾ كتاب ،يو ىلكأمن نظر بر ):  Xوعن الكاظم 
 فأنهموأصحاب الرأي  إياكميا معشر شيعتنا والمنتحلين واليتنا ) :Xوعن أمّب ا٤بؤمنْب 

فاتخذوا عباد اهلل ، يعوىا أفة وأعيتهم السن، يحفظوىا أفتفلتت منهم األحاديث  ،أعداء السنن
ونازعوا الحق وأىلو ، بلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكالفذّ  ،ومالو دوالً ، خوالً 

، فسألوا عن ما ال يعلموف ،اؿ المالعينوىم من الجهّ  ،فتمثلوا باألئمة المعصومين الصادقين
ما لو كاف الدين أ ،وضلوا فاضلوا ،فعارضوا الدين بآرائهم، يعترفوا بأنهم ال يعلموف أفنفوا أف

  .(ٗ) (بالمسح من ظاىرىما ىبالقياس لكاف باطن الرجلين أول
، اهلل أتم لكم ما أتاكم من الخير إف ،أيتها العصابة المرحومة المفلحة): Xوقاؿ الصادؽ 

وال  وال رأي و ليس من علم اهلل وال من أمره أف يأخذ أحد من خلق اهلل في دينو بهوىنّ أواعلموا 
ال ، ف أىالً آولتعلم القر  فآوجعل للقر  ،وجعل فيو تبياف كل شيء، فآنزؿ اهلل القر أقد  ،مقاييس

وال  بهوى يأخذوا فيو أفالذين آتاىم اهلل علمو  - أي آؿ ٧بمد  -ف آيسع أىل علم القر 
 عندىم كرامة ووضعو، هم بووخصّ ، أغناىم اهلل عن ذلك بما آتاىم من علمو. وال مقاييس رأي

 .(ٙ) ،(٘) (وىم أىل الذكر، من اهلل أكرمهم بها
 

* * * 
 

                                                        
 .  31ٙ 3ؽ: ، ٖٓ ٫ ٣ل٠َٙ حُلو517ٚ٤ٙ: ، أٓخ٢ُ حُٜيٝم 33ٙ  ؽ: حٌُخك٢ - 
 .   53ٙ  ؽ: ، حُلٍٜٞ حُٜٔٔش ُِؼخ33٢ِٓٙ 67ؽ: ٝٓخثَ ح٤ُ٘ؼش -6
  .62 ٙ  ؽ: ، حُلٍٜٞ حُٜٔٔش ُِؼخ31٢ِٓٙ 67:، ٝٓخثَ ح٤ُ٘ؼش 52ٙ  ؽ :حٌُخك٢ -3
 .33ٙ 6ؽ: رلخٍ ح٧ٗٞحٍ ، 31ٙ 7 ؽ: ٓٔظيٍى حُٞٓخثَ ،26ٙ 1 ؽ: ن حُ٘خَٟسحُليحث -3
ْْ الَ ﴿: Xهِض ٧ر٢ ػزي هللا : ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ًؼ٤َ هخٍ : ٝؿ٤َٙ ٤ُ٘ن ح٢٘٤ٌٍُِٟٝ ح -5 ًُ٘زُ وِ إِ  ًْ ََ اُنِّ ْٛ ؤَُُٞاْ أَ ٍْ ا

 َٕ ٞ ُٔ َف ﴿: هُٞٚ: هِض : خٍ، هٝٗؾٖ أِٛٚ أَُئُٕٝٞ اُنًو ٓؾٔل ): ، هخ33ٍ: حُ٘لَ ﴾ رَْؼَِ ْٞ ٍَ َٝ َي  ِٓ ْٞ ُِوَ َٝ ٌو ََُّي  ًْ ُ َُِن اَِّٗٚ َٝ
 َٕ ؤَُُٞ َْ  .1 6ٙ  ؽ: حٌُخك٢( ا٣بٗب ػ٠٘، ٝٗؾٖ أَٛ اُنًو ٝٗؾٖ أَُئُٕٝٞ): ، هخٍ 33: حُِهَف ﴾ رُ

 .33ٙ 7ؽ :، ٓٔظيٍى حُٞٓخث37َٙ 67ؽ: ، ٝٓخثَ ح٤ُ٘ؼش 5ٙ 3ؽ: حٌُخك٢  -2



 دــائـعكـال: ثالجًا
السنة افَبقوا فيها إٔب  فّ أكما . ة والشيعة وغّبىموا٣بالؼ فيها كبّب بْب علماء اإلسالـ السنّ 

 فرؽ ا٤بسلمْب ولعل ا٣بالؼ الرئيسي بْب ،بينهم واختلف علماء كل فرقة فيما، (ٔ)شاعرة أمعتزلة و 
 . ة٥بذه األمّ  والدنيوية بعد النيب  ةالدينيوالقيادة  دور حوؿ اإلمامةي

الشيعة يرجعوف ُب عقائدىم إٔب  أفّ كاف سببها  ىذا ا٣بالؼ خالفات عقائدية أخرى ٍب جرّ 
والٍب تعارضها  عوفوالسنة يرجعوف إٔب استدالالت عقلية كما يدّ  ،ا٤بعصومْب  أوصياء النيب 

 .عقوؿ قـو آخرين 
فجاء جواب  وا٤بعتزلة األشاعرةالٍب وقع ا٣بالؼ فيها بْب ، ا١برب والتفويضا حصل ُب مسألة كم

 .(ٕ) (مرينأمر بين أولكن  ،ال جبر وال تفويض): وبأنّ  آؿ النيب 
ى وأعاهنم عل  العباس للخوض ُب دماء ا٤بسلمْبالٍب استغلها كفار بِب، أو كقضية خلق القرآف

 . (ٖ) مريْبذلك بعض أئمة الضالؿ السا
                                                        

ّٕ ٝحَٛ رٖ ػطخء ًخٕ ٣ـِْ ا٠ُ حُلٖٔ : ـ ٓؼُِ٘ش ـ ٛٞه٤َ إٔ ٓزذ ط٤ٔٔظْٜ رٌٜح ح٫ْٓ  -  ، كِٔخ ظَٜ حُز١َٜا
، كوَؽ ٝحَٛ رٖ ػطخء ح٫هظ٬ف ٝهخُض حُوٞحٍؽ رظٌل٤َ َٓطٌذ حٌُزخثَ، ٝهخٍ آهَٕٝ رؤّْٜٗ ٓئٕٓ٘ٞ ٝإ كٔوٞح رخٌُزخثَ

ّٕ حُلخٓن ٖٓ ٌٛٙ ح٧ٓش ٫ ػٖ حُل٣َو٤ٖ ، َىٙ حُلٖٔ ػٖ ٓـِٔٚ كخػظٍِ ػ٘ٚكط، ٓئٖٓ ٫ٝ ًخكَ ُِٓ٘ش ر٤ٖ ُِٓ٘ظ٤ٖ، ٝهخٍ ا
 :، ٝك٤خص ح٧ػ٤خ32ٕ ٙ: ثَ حُٔوخ٫ص ٤ُِ٘ن حُٔل٤يأٝح: ٫كع . ي كو٤َ ُٜٔخ ٧ٝطزخػٜٔخ ٓؼظ٤ُِٕٞٝؿِْ ا٤ُٚ ػَٔٝ رٖ ػز٤

 . 3ٙ 2ؽ
ٞح أٗخػَس ٗٔزش ٧ر٢ ح ّٔ ّٕ ح٧ٗخػَس ٓ ى أر٢ ، ٝٛٞ ٖٓ أكلخٛ  363، ٝحُٔظٞك٠ ػخّ ٛ  621ُلٖٔ ح٧ٗؼ١َ حُُٔٞٞى ػخّ ًٔخ أ

 . 1 ٙ :ظ٬ٍ حُظٞك٤ي ُِٔزلخ٢ٗ .ػٚ، كخ٧ٗخػَس ْٛ حطزخ٠ٓٞٓ ح٧ٗؼ١َ
 6ؽ :X ، ػ٤ٕٞ أهزخٍ حَُٟخ612ٙ: ، طٞك٤ي حُٜيٝم63ٙ :، ح٫ػظوخىحص ُِٜيٝم21 ٙ  ؽ :حٌُخك٢ -6

 .Xٝحُلي٣غ ػٖ ح٩ٓخّ حُٜخىم  .6 ٙ 5ؽ: رلخٍ ح٧ٗٞحٍ ،3  ٙ
ٔؤُش ػوخثي٣ش، ٗ٘ؤص ك٢ أٝحهَ ، ٢ٛٝ ٢ٛٓ كظ٘ش هِن حُوَإٓ Xحَُٟخ  ٖٓ ر٤ٖ ح٧كيحع حُٜٔٔش حُظ٢ ػخَٛٛخ ح٩ٓخّ -3

َٝحٕ رٖ ٓلٔي آهَ هِلخء ر٢٘ أ٤ٓش، ٝأًحػٜخ ك٢ ىٓ٘ن كطِزظٚ ٓؼِْ ٓ ،ٝأٍٝ ٖٓ أػخٍٛخ ٛٞ حُـؼي رٖ ىٍْٛ، حُيُٝش ح٣ٞٓ٧ش
 .٤ٔشػْ ٍِٗ حٌُٞكش كظؼِْ ٓ٘ٚ حُـْٜ رٖ ٛلٞحٕ ح١ٌُ ط٘ٔذ ا٤ُٚ حُطخثلش حُـٜ حُِٔطش كَٜد ٜٓ٘خ
، حُو١َٔ أ٤َٓ حُؼَحم ٝأَٓٙ روظِٚ إ ٛ٘خّ رٖ ػزي حُِٔي هزٞ ػ٠ِ حُـؼي ٝأٍِٓٚ ٓولٍٞح  ا٠ُ هخُي): ٣ٝوٍٞ حرٖ ح٧ػ٤َ

، كِٔخ ٠ِٛ ٌظذ ا٤ُٚ ٣ِٞٓٚ ٣ٝؼِّ ػ٤ِٚ روظِٚ، كؤهَؿٚ هخُي ٖٓ حُلزْ ك٢ ٝػخهٚكلزٔٚ هخُي ُْٝ ٣وظِٚ كزِؾ حُوزَ ٛ٘خٓخ  ك
ٓخ : كخ٢ٗ أ٣ٍي إٔ أٟل٢ ح٤ُّٞ رخُـؼي، كبٗٚ ٣وٍٞ  ،وزَ هللا ٌْٓ٘حَٜٗكٞح ٟٝلٞح ٣: هطزظٚحُؼ٤ي ٣ّٞ ح٧ٟل٠ هخٍ ك٢ آهَ 

 . 623ٙ 5ؽ :حٌُخَٓ ك٢ حُظخ٣ٍن (ػْ ٍِٗ ًٝرلٚ ،ًِْ هللا ٠ٓٞٓ، ٫ٝ حطوٌ هللا ارَح٤ْٛ ه٬٤ِ ، طؼخ٠ُ هللا ػٔخ ٣وٍٞ حُـؼي
، ح٤َُٗي، ٝػ٘يٓخ ظَٜ أَٓ حُٔؼظُِشا٠ُ ىٍٝ ٛخٍٕٝ ٝك٢ ٢١ حٌُظٔخٕ  ُلٌَس رؼي ٓوظَ حُـؼي طلض حُولخءٝظِض ٌٛٙ ح
ٝطز٠٘ ٝأهٌص حُلٌَس رخُ٘ٔٞ ٝح٫طٔخع  خ ٢ُٝ حُلٌْ حُٔؤٕٓٞ ٗ٘طض حُلًَش، ُٝٔكٌخٍْٛ أػِ٘ٞح حُوٍٞ روِن حُوَإٓٝحٗظَ٘ص أ

د حُٔؤٕٓٞ أرخ ٣ٌَٛ ٓلٔي رٖ حُٜحُٔؤٕٓٞ حُوٍٞ روِن حُوَإٓ َّ د أر٢  ، ًٔخ٣ٌَ حُؼ٬ف ٝٛٞ ٖٓ أثٔش حُٔؼظُِش، ٝه َّ ٝه
كٖٔ  ٝكَٔ حُٔؤٕٓٞ حُ٘خّ ػ٠ِ حُوٍٞ رٜخ. رٖ ٤ٓخٍ حُ٘ظخّ ٝٛٞ أ٠٣خ   أكي ٍإّٝ حُٔؼظُِش ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ ارَح٤ْٛآلخم 

يػٞ ٣ؤَٓٙ إٔ ٣ رٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٜٓؼذ ٛخكذ ح١َُ٘ش ك٤غ ًظذ ا٠ُ ٗخثزٚ رزـيحى آلخم. هخُلٜخ طؼَٝ ُِ٘ؤش ٝحُؼٌحد
َّٝ ٨ًُٟ ٖٓ حُٔؤٕٓٞ ٛٞ أكٔي رٖ ك٘زَ، ًٝخٕ ٓحُ٘خّ ا٠ُ حُوٍٞ روِن حُوَإٓ ٬ٍ ُِٔؼٍٞ ر٤ٖ كوي ٤ٓن ٌٓز٬  رخ٧ؿ ،ٖٔ طؼ

 ٝط٠ُٞ حُٔؼظْٜ كٔـٖ حرٖ ك٘زَ ػٔخ٤ٗش ٝػ٣َٖ٘ َٜٗح  . ، ٌُٖٝ رِـٚ ك٢ حُط٣َن ٓٞص حُٔؤ٣ٕٞٓي١ حُٔؤٕٓٞ رطّٞ
 . رٖ ك٘زَ ا٫ّ ك٢ ػٜي حُٔظًَُْٞٝ طٌق حُيُٝش ػٖ ا٣ٌحء أكٔي . ـٛ  ٫661ٓظ٘خػٚ ػٖ حُوٍٞ روِن حُوَإٓ، ٝأ١ِن ٓ٘ش 
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ع الناس السفسطة ليد ، (ٔ) غّب القراف كالـ ا ال فّ أأىل القرآف آؿ النيب ا٤بصطفى ب فجاء ردّ 
 .ور والعلو على الناس بلقب العآبحب الظه الذي ال طائل وراءه إالّ  وا١بدؿ الشيطاين

 .(علم الكالـ)ػ ي بأو ما ٠بّ ، نو وصفاتوكما وقع خالؼ واسع ُب توحيد ا٣بالق سبحا
فمن  ،شكل آخر من الفلسفة اليونانية ا٤بشائية أو االستداللية علم الكالـ ما ىو إالّ  إفّ وا٢بقيقة 

 :هما يبحث ُب الوجوديكل  فّ إو  ،فيها طريقْب رئيسيْب أفتتبع الفلسفة اليونانية القدٲبة يعلم 
 .ويعتمد على األدلة العقلية، (ا٤بشائي) ػما يسمى ب أو. االستدالٕب :األوؿ

ساف أىال وبالتإب يكوف اإلن، لى تصفية النفس من رذائل األخالؽويعتمد ع .راقيشإلا :الثانيو 
  .إلشراؽ ا٢بقائق ُب نفسو

عادوا كتابتها كل ٕبسب ما أو ، اليونانية ا٤بشائية بعد ترٝبتها وقد تأثر علماء ا٤بسلمْب بالفلسفة
الٍب اشتق منها علم  (االستداللية)أو (يةا٤بشائ اإلسالميةالفلسفة ) ػيسمى ب وبدأ يظهر ما. يعتقد

ورٗبا يلحق بو مباحث العدؿ وا٤بعاد والنبوة . وتوحيده وصفاتو الذي يبحث ُب وجود ا٣بالق، الكالـ
 . وغّبىا واإلمامة

فاأللف والالـ الستغراؽ ، شرؼ موجود سبحانوأكونو يبحث حوؿ ( علم الكالـ)ػ ٠بي ب ما فّ إو 
 . وا اعلم، العلم فيو أشرؼ كالـ ىذا قوؿ إفّ فلعلهم أرادوا ال ،صفاتال

                                                                                                                                                                             
، ػْ ُِلٌْ حُؼزخ٢ٓ ٝؿ٤َْٛ رٌٜٙ حُلـش، ٝٛل٠ّ ٝؿٞى حُٔوخُل٤ٖ ٞ أٛيحكٚ ح٤ُٔخ٤ٓش حُزؼ٤يس حُٔيٟٝػ٘يٓخ كون حُٔؤٕٓٞ رؼ

ّٕ حُٔؤٕٓٞ ): ، ٣٘وَ حرٖ كـَ ك٢ ُٔخٕ ح٤ُِٔحٕحُٔؼظُِش ٝحُوٞحٍؽ ٖٓ أػ٬ّ ؿْٜ٘ػخى ا٠ُ ٌٓٛذ ح٥رخء ٓؼظزَح  حَُٝحكٞ ٝ ا
رخُزخد أرٞ ح٣ٌَُٜ حُؼ٬ف، ٝٛٞ ٓؼظ٢ُِ، : كوخٍ، ٖ أٛلخد ح٬ٌُّ ؟ كوَؽ ٝػخى ا٤ُٚحٗظَ ٖٓ رخُزخد ٓ: ٍ ُلخؿزٚ ٣ٞٓخ  هخ

هخٍ حرٖ . ٓخ رو٢ ٖٓ أػ٬ّ ؿْٜ٘ أكي ا٫ّ ك٠َ: كوخٍ حُٔؤٕٓٞ. ٝػزي هللا رٖ أرخٝ ح٧رخ٢ٟ، ٝٛ٘خّ رٖ حٌُِز٢ حَُحك٢٠
ّٕ ح٣ٌَُٜ ٍأّ حُ: كـَ   5ؽ :ُٔخٕ ح٤ُِٔحٕ ٫رٖ كـَ (، ٝحرٖ أرخٝ ٍأّ حُوٞحٍؽ٘خٓخ  ٍأّ حَُحك٠شٔؼظُِش، ٣ٛٝؼ٢٘ أ
ٙ3 3 . 

، ٖ ٓلٔي رٖ ػ٠ٔ٤ رٖ ػز٤ي ح٤ُوط٢٘٤ػ: ، كوي ٍٟٝ ح٤ُ٘ن حُٜيٝمحُوٍٞ حُلَٜ ك٢ ٌٛٙ حُلظ٘ش Xٝهي ر٤ّٖ ح٩ٓخّ حَُٟخ 
 اُوؽٖٔ اُوؽ٤ْ ػٖٔ٘ب هللا ثَْ هللا: )ا٠ُ رؼٞ ٤ٗؼظٚ رزـيحى Xًظذ ػ٢ِ رٖ ٓلٔي رٖ ػ٢ِ رٖ ٠ٓٞٓ حَُٟخ : هخٍ

ّٕ اُغلاٍ ك٢ اُووإٓ ثلػخ اّزوى ك٤ٜب  ٝا٣بى ٖٓ اُلز٘خ، كبٕ ٣لؼَ كؤػظْ ثٜب ٗؼٔخ، ٝإ ال ٣لؼَ ك٢ٜ اٌُِٜخ، ٗؾٖ ٗوٟ أ
اَُبئَ ٝأُغ٤ت، ك٤زؼب٠ٛ اَُبئَ ٓب ٤ٌُ ُٚ ٣ٝزٌِق أُغ٤ت ٓب ٤ٌُ ػ٤ِٚ، ٤ٌُٝ اُقبُن االّ هللا ػي ٝعَ، ٝٓب ٍٞاٙ 

وإٓ ًالّ هللا، ال رغؼَ ُٚ أٍبً ٖٓ ػ٘لى كزٌٕٞ ٖٓ اُٚب٤ُٖ، عؼِ٘ب هللا ٝا٣بى ٖٓ اُن٣ٖ ٣قْٕٞ هثْٜ ثبُـ٤ت ٓقِٞم، ٝاُو
 .3  ٙ 33ؽ: ، رلخٍ ح٧ٗٞح231ٍٙ: أٓخ٢ُ حُٜيٝم (ْٝٛ ٖٓ اَُبػخ ْٓلوٕٞ

ٓخ طوٍٞ ك٢ حُوَإٓ؟  ،٣خ رٖ ٍٍٓٞ هللا: (ػ٤ِٜٔخ ح٬ُّٔ)هِض ٧ر٢ حُلٖٔ ٠ٓٞٓ رٖ ؿؼلَ : ٝػٖ ٤ِٓٔخٕ رٖ ؿؼلَ حُـؼل١َ 
ب أٗب ال أهٍٞ ك٢ مُي ٓب ٣وُٕٞٞ، ): X، كوخٍ هّٞ اٗٚ ٓوِٞم ٝهخٍ هّٞ اٗٚ ؿ٤َ ٓوِٞم ، كوخٍكوي حهظِق ك٤ٚ ٖٓ هزِ٘خ ّٓ أ

 .3  ٙ 33ؽ: ، رلخٍ ح٧ٗٞح237ٍٙ :أٓخ٢ُ حُٜيٝم( ٢ٌُ٘ٝ أهٍٞ اّٗٚ ًالّ هللا ػّي ٝعَ
 .ك٢ حُٜخٖٓ حُٔخرن ٫Xكع هٍٞ ح٩ٓخّ حَُٟخ  - 
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دور كبّب ُب تناحر فرؽ  وكاف لعلم الكالـ أو ٣بوض علماء ا٤بسلمْب ُب الفلسفة اليونانية
 صبح علماء كل فرقة يتأولوف آيات القرآفأ، و وصل األمر إٔب تكفّب بعضهم بعضاً حٌب ، ا٤بسلمْب

 فّ أال فجعلوا أنفسهم أئمة الكتاب . لعقلية الٍب يعتقدوهنالسفية أو اوفق أىوائهم لتوافق القواعد الف
 . لوا ضف، (ٔ) تقدموا العَبة أفموا الكتاب بعد وتقدّ ، مامهمإالكتاب 

ف ال أُب حديث الثقلْب ا٤بشهور ب عرضوا عن وصية رسوؿ ا أ أفوأي ضالؿ بعد 
 .(ٕ)موٮبا يتقدّ ئ

                                                        
ٝاٗٚ ٤ٍؤر٢ ػ٤ٌِْ ٖٓ ثؼل١ ىٓبٕ ٤ٌُ ك٤ٚ ٢ّء أفل٠ ٖٓ اُؾن ٝال ... ) :ك٢ هطزش ٣ٞ١ِش Xهخٍ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ  - 

٤ٌُٝ ػ٘ل أَٛ مُي اُيٓبٕ ٍِؼخ أثٞه ٖٓ اٌُزبة اما ر٢ِ ؽن . أظٜو ٖٓ اُجبَٛ ٝال أًضو ٖٓ اٌُنة ػ٠ِ هللا ٝهٍُٞٚ
كول ٗجن اٌُزبة . ُجالك ٢ّء أٌٗو ٖٓ أُؼوٝف ٝال أػوف ٖٓ أٌُ٘وٝال ك٢ ا ،رالٝرٚ، ٝال أٗلن ٓ٘ٚ اما ؽوف ػٖ ٓٞاٙؼٚ

. كبٌُزبة ٣ٞٓئن ٝأِٛٚ ٓ٘ل٤بٕ ٛو٣لإ، ٕٝبؽجبٕ ٖٓطؾجبٕ ك٢ ٛو٣ن ٝاؽل ال ٣ئ٣ٜٝٔب ٓئٝ. ؽِٔزٚ، ٝر٘بٍبٙ ؽلظزٚ
. ٝإ اعزٔؼب كبٌُزبة ٝأِٛٚ ك٢ مُي اُيٓبٕ ك٢ اُ٘بً ٤َُٝب ك٤ْٜ، ٝٓؼْٜ ٤َُٝب ٓؼْٜ، ألٕ اُٚالُخ ال رٞاكن اُٜلٟ

كِْ ٣جن ػ٘لْٛ ٓ٘ٚ اال أٍٚ،  ،ًؤْٜٗ أئٔخ اٌُزبة ٤ٌُٝ اٌُزبة آبْٜٓ ،ٝاكزوهٞا ػٖ اُغٔبػخ ،كبعزٔغ اُوّٞ ػ٠ِ اُلوهخ
ٖٝٓ هجَ ٓب ٓضِٞا ثبُٖبُؾ٤ٖ ًَ ٓضِخ، ٍٝٔٞا ٕلهْٜ ػ٠ِ هللا كو٣خ، ٝعؼِٞا ك٢ اُؾَ٘خ . ٝال ٣ؼوكٕٞ اال فطٚ ٝىثوٙ
ًبٕ هجٌِْ ثطٍٞ آٓبُْٜ ٝرـ٤ت آعبُْٜ، ؽز٠ ٗيٍ ثْٜ أُٞػٞك اُن١ روك ػ٘ٚ أُؼنهح، ٝروكغ  ػوٞثخ ا٤َُئخ ٝاٗٔب ِٛي ٖٓ

 .333ٙ 3ؽ :، حٌُخك31٢ٙ 6ؽ: ٜٗؾ حُز٬ؿش رَ٘ف ٓلٔي ػزيٙ( ػ٘ٚ اُزٞثخ، ٝرؾَ ٓؼٚ اُوبهػخ ٝاُ٘ؤخ
ٝاٌْٗ ٝاهكٕٝ ػ٢ِ اُؾٞٗ ا٢ٗ ٌُْ كوٛ ): هخٍ ٍٍٓٞ : ػٖ ٣ُي رٖ أٍهْ، هخٍ: ٍٟٝ حُطزَح٢ٗ ك٢ حُٔؼـْ حٌُز٤َ -6

كوخّ . ك٤ٚ ػلك اٌُٞاًت ٖٓ هلؽبٕ اُنٛت ٝاُلٚخ كبٗظوٝا ٤ًق رقِل٢ٗٞ ك٢ اُضو٤ِٖ ،ػوٙٚ ٓب ث٤ٖ ٕ٘ؼبء ا٠ُ ثٖوٟ
األًجو ًزبة هللا ٍجت ٛوكٚ ث٤ل هللا ٝٛوكٚ ثؤ٣ل٣ٌْ كزٌَٔٞا ثٚ : ؟ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا حُؼو٣ٕ٬خ ٍٍٓٞ هللا ٝٓخ : ٍؿَ كوخٍ 

ِٚٞا، ٝاألٕـو ػزور٢ ٝاْٜٗ ُٖ ٣لزوهب ؽز٠ ٣وكا ػ٢ِ اُؾٞٗ، ٍٝؤُذ ُٜٔب ماى هث٢، كال رولٓٞٛٔب ٝال ر رياُٞاُٖ 
 .33 ٙ  ؽ :، ٫ٝكع ًِ٘ حُؼٔخ3ٙ25ٍؽ: حُٔؼـْ حٌُز٤َ (كزٌِٜٞا ٝال رؼِٔٞٛٔب كبٜٗٔب أػِْ ٌْٓ٘

ـٔؼش رؼي ٬ٛس ٣ّٞ حُ هطذ ٍٍٓٞ : ػٖ أر٢ ؿ٤ِٔش حُٔل٠َ رٖ ٛخُق ػٖ رؼٞ أٛلخرٚ هخٍ : ٍٟٝٝ حُؼ٤خ٢ٗ
ٖٗق ػٔو اُن١ ٤ِ٣ٚ  االهل ٗجؤ٢ٗ اُِط٤ق اُقج٤و اٗٚ ُٖ ٣ؼٔو ٖٓ ٗج٢  ا٣٢ٗب أ٣ٜب اُ٘بً ): حُظَٜ حَٜٗف ػ٠ِ حُ٘خّ كوخٍ

 :هخُٞحَٓئُٕٝٞ، كَٜ ثِـزٌْ كٔب اما أٗزْ هبئِٕٞ؟  ٝاٌَْٗٓئٍٝ  ٝا٢ٗاكػ٠ كؤع٤ت،  إٔٝا٢ٗ ألظ٢٘٘ أّٝي  ،ٖٓٔ هجِٚ
٣ب أ٣ٜب اُ٘بً أُْ رْٜلٝا إٔ ال : ػْ هخٍ  ،اُِْٜ اّٜل: هخٍ  ،، كـِحى هللا ػ٘خ ه٤َح  ٝؿخٛيصٜٗ٘ي رؤٗي هي رِـض ٜٝٗلض 

: ٗؼْ، هخٍ[ حُِْٜ: ]هخُٞحٕ اُجؼش ؽن ٖٓ ثؼل أُٞد إٔ اُ٘به ؽن ٝإٔ اُغ٘خ ؽن ٝأػجلٙ ٝهٍُٞٚ ٝ ٕ ٓؾٔلاً أاُٚ اال هللا ٝ
ٖٓ ً٘ذ ٓٞالٙ كؼ٠ِ ٓٞالٙ اُِْٜ  أال٠ُٝ ثبُٔئ٤ٖ٘ٓ ٖٓ أٗلَْٜ، أ ٝأٗبهللا ٓٞال١  ا٣ٕب أ٣ٜب اُ٘بً : ػْ هخٍ  اُِْٜ اّٜل،

كوٌْٛ ٝأٗزْ ٝاهكٕٝ ػ٠ِ اُؾٞٗ ٝؽ٢ٙٞ اػوٗ ٓب ث٤ٖ  ا٢ٗأ٣ٜب اُ٘بً  :ػْ هخٍ ٝاٍ ٖٓ ٝاالٙ، ٝػبك ٖٓ ػبكاٙ، 
ِل٢ٗٞ كبٗظوٝا ٤ًق رق ،ػٖ اُضو٤ِٖ ٢ّ ٍبئٌِْ ؽ٤ٖ روكٕٝ ػِ ،ثٖوٟ ٕٝ٘ؼبء ك٤ٚ ػلك اُ٘غّٞ هلؽبٕ ٖٓ كٚخ األٝا٢ٗ

اُضوَ األًجو ًزبة هللا ٍجت ٛوكٚ ث٤ل١ هللا ٝٛوف ك٢ أ٣ل٣ٌْ، : ؟ هخٍ ٝٓخ حُؼو٬ٕ ٣خ ٍٍٓٞ هللا: خُٞح ه ،ك٤ٜٔب ؽز٠ رِو٢ٗٞ
 ،ال ٣زلوهب ؽز٠ ٣ِو٤ب٢ٗ إٔكبٍزٌَٔٞا ثٚ ال رِٚٞا ٝال رنُٞا ٝاُضوَ األٕـو ػزور٢ أَٛ ث٤ز٢ كبٗٚ هل ٗجؤ٢ٗ اُِط٤ق اُقج٤و 

طل٤َٔ ( كؤػطب٤ٗٚ كال رَجوْٞٛ كزِٚٞا، ٝال روٖوٝا ػْٜ٘ كزٌِٜٞا، كال رؼِْٔٞٛ كْٜ اػِْ ٌْٓ٘ ٍٝئِذ هللا ُٜٔب مُي
 . 3ٙ  ؽ :حُؼ٤خ٢ٗ

ىٍؿش حٌُؼزش كظ٠ أهٌ ػ٠ِ ( ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ)ٛؼي أرٞ ًٍ : ػٖ ٍحكغ ٠ُٞٓ أر٢ ًٍ، هخٍ: ٢ ح٧ٓخ٢ٍُٟٝٝ ح٤ُ٘ن حُط٢ٓٞ ك
 ، ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللاوي ػَك٢٘ ٖٝٓ أ٢ٌَٗٗ كؤٗخ أرٞ ًٍ، ٖٓ ػَك٢٘ ك٘خّأ٣ٜخ حُ: رلِوش حُزخد، ػْ أٓ٘ي ظَٜٙ ا٤ُٚ، كوخٍ

 ، ٝٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا(اٗٔب ٓضَ أَٛ ث٤ز٢ ك٢ ٛنٙ األٓخ ًٔضَ ٍل٤٘خ ٗٞػ، ٖٓ هًجٜب ٗغب، ٖٝٓ روًٜب ِٛي): ٣وٍٞ
اال ثبُوأً، ٝال  اعؼِٞا أَٛ ث٤ز٢ ٌْٓ٘ ٌٓبٕ اُوأً ٖٓ اُغَل، ٌٝٓبٕ اُؼ٤٘٤ٖ ٖٓ اُوأً، كبٕ اُغَل ال ٣ٜزل١): ٣وٍٞ

 . 6 63ٙؽ :، رلخٍ ح٧ٗٞح336ٍٙ: أٓخ٢ُ ح٤ُ٘ن حُط٢ٓٞ( ٣ٜزل١ اُوأً اال ثبُؼ٤٘٤ٖ



 
  X ...................................... 119انسيد أمحد احلسٍ  / انثاَي  -اجلزء األًل 0 انعجم 

بعدـ رجوعهم إٔب آؿ النيب  خساراً  يزده علمو إالّ ا٤ببْب واتبعوا من ٓب  ا٢بق ا٤بسلموفضيع لقد 
 ،كالـ ا٤بستند إليها وا٤بشتق منهاأو علم ال، دلة العقلية والفلسفية اليونانيةواعتمادىم على األ 

والٍب ال ، نتهيوقالوا وقلنا الٍب ال ت، السفسطة وا٤بغالطات واجملادالت من اً كثّب ُب الفلسفة   أفّ مع 
 . ءه طائل وال ٜبرة علمية أو عمليةورا وليس، وكثّب منها اللغ ويعد

 أف -ظلة  من العقل إالّ  وليس لكثّب منا حظ، ُب ا٤بادة و٫بن ا٤بغروسْب -نو ليس لنا أوا٢بق 
 ،لو األطهارآو  ٕبدود ما ورد ُب القرآف وحديث النيب  إالّ ، نتكلم عن ا٢بي القيـو جل شأنو

ُب ( رٞبو ا)وقد صرح هبذا ا٤بعُب ا٤بال صدرا ، وحي يوحى وما ىو إالّ  وىو عن ا سبحانو وتعأب
 .الشواىد الربوبية

 الء با٤بعُب ا٢بقيقي لو كانوا عق ، أهنميدعوف ا٢بجج العقلية وىم ٨بتلفوفوليعلم أولئك الذين 
 ،ليعقل نفسو ويعرؼ ربو، من ابن آدـ الوصوؿ إليو وىو ا٢بق ا٤بطلوب ،العقل واحد فّ أل؛ ٤با اختلفوا

ُىَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن تُػَراٍب ُثمَّ ِمْن نُْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثمَّ ﴿ :قاؿ تعأب. وىو عآب كلي ال تناُب فيو
ُلُغوا َأُشدَُّكْم ُثمَّ لَِتُكونُوا ُشُيوخًا َوِمْنُكْم َمْن يُػتَػَوفَّى ِمْن قَػْبُل َولَِتبػْ  َأَجاًل ُلُغوا ُيْخرُِجُكْم ِطْفاًل ُثمَّ لَِتبػْ

 . (ٔ)﴾ُمَسّمًى َوَلَعلَُّكْم تَػْعِقُلوفَ 
. لنفس اإلنسانية ال العقل ا٢بقيقيأو ا، ٝبيع بِب آدـ فهو ظل لذلك العقل ا الذي يشَبؾ فيوأمّ 

د من نو ٦برّ أ إالّ ، ٓب الشهادةكعا  نافيات ٛباماً ػوىو عآب  مت ذه النفس موجودة ُب عآب ا٤بلكوتوى
 .ا٤بادة

الشياطين يحوموف حوؿ قلب ابن آدـ لنظر إلى  لوال إفّ : )معناه ما قاؿ ا٤بصطفى 
 . خلص  لنظر إٔب ملكوت السماواتأابن آدـ لو  فّ إأي ، (ٕ) (ملكوت السماوات

دراؾ كثّب من قوانْب على إ فيكوف اإلنساف قادراً ، ب الذي بْب جنبينا ىو ظل للعقلاللّ  فّ أوٗبا 
 الّ إو فوقو ألنّ  ؛العقلعآب ولكنو غّب قادر على معرفة  ا٤بلكوتعآب  من ورٗبا شيئاً ، عآب ا٤بادة

بعد أف أدبر وغرس ُب عآب  (لقبِ أ)العبد ا٤بخلص  اجمليب لدعاء  وال يصل إالّ . بالوصوؿ إليو
ع سبحانو من ٍب جعل ا٤بشرّ ، لكل بِب آدـ ابتداءً العقل فإذا عرفنا ىذا عرفنا خطأ من ادعى ، (ٖ)ا٤بادة

                                                        
 .27: ؿخكَ  - 
  .61 ٙ :، حُؼِْ ك٢ حٌُظخد ٝحُٔ٘ش576ٙ 3ؽ :، ٓٔظيٍى ٓل٤٘ش حُزلخ23ٍ ٙ 52ؽ :رلخٍ ح٧ٗٞحٍ -6
3-  َ٤٘٣X  رٌٜٙ حٌُِٔش ُٔخ ١ٍٝ ػٖ أَٛ حُز٤ضXُ٢٘٤ٌِ رٔ٘يٙ  ػٖ أر٢ ؿؼلَ ، كوي ٍٟٝ ح٤ُ٘ن ح X ٍُٔب فِن ): هخ

ٝػير٢ ٝعال٢ُ ٓب فِوذ فِوبً ٛٞ أؽت ا٢ُ : صْ هبٍ. كؤكثو  ،أكثو: صْ هبٍ ُٚ ،كؤهجَ ،أهجَ: هللا اُؼوَ اٍز٘طوٚ صْ هبٍ ُٚ
 .1 ٙ  ؽ: حٌُخك٢ ( ٓ٘ي ٝال أًِٔزي اال ك٤ٖٔ أؽت، أٓب ا٢ٗ ا٣بى آٓو، ٝا٣بى أ٠ٜٗ ٝا٣بى أػبهت، ٝا٣بى أص٤ت
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ْنَساَف ﴿ ،بوفا٤بقرّ  يصلو إالّ  الذي ال خالقنا وخالق عآب العقل ونأالء جل شٝبلة العق َكالَّ ِإفَّ اأْلِ
 ظل لو ىو إالّ ما  ما ادعاه عقالً  أفّ مع  ،(ٔ)﴾ِإفَّ ِإَلى رَبَِّك الرُّْجَعى * َأْف رَآُه اْستَػْغَنى * لََيْطَغى

وس ، ففي النفس الٍب انطبعت فيهاوالنف اختالؼ ا٤برآة الٍب انعكست عليهاٚبتلف ب وصورة لو
طهر األرض من أوسأجهد في أف ) :X قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب علي، ا٤بنكوسة تنطبع الصورة معكوسة

 .(ٕ) (ىذا الشخص المعكوس والجسم المركوس حتى تخرج الدرة من بين حب الحصيد
٧بمد  ز التوحيدػولو رجعوا إٔب كن، على أمٍر معْب خالفهم عشرة آخروفف اتفق عشرة إومن ىنا ف
يكوف علم الكالـ ُب اإلسالـ  أففالصواب ، راحوا واسَباحواوتدبروا كالمهم أل وعلي وآ٥بما 

 باالستدالالت العقلية سأوال ب. لو األطهار آة الصحيحة عن النيب و ف والسنّ آإٔب القر  اً مستند
  .ة الصحيحةف والسنّ آا٤بستقاة من القر  اإلسالميةكسند ثانوي للعقائد 

. نك يا يونس تحسن الكالـأوددت ) :قاؿ ليونس بن يعقوب Xاإلماـ الصادؽ  أفّ روي 
يقوؿ ىذا ينقاد  ،٠بعتك تنهى عن الكالـ وتقوؿ ويل ألىل الكالـ ،جعلت فداؾ: فقاؿ لو يونس

إنما : Xفقاؿ أبو عبد ا . ينساؽ وىذا نعقلو وىذا ال نعقلو وىذا ال ينقاد وىذا ينساؽ وىذا ال
 . (ٖ) ( … يل لهم إذا تركوا قولي وصاروا إلى خالفوقلت و 

 . (ٗ) (ف حجوكم فأنا المحجوجإف ،حاجوا الناس بكالمي) :Xماـ الصادؽ وقاؿ اإل
خذ دينو من أومن ، الرجاؿ أزالتو الرجاؿ خذ دينو من أفواهأمن ) :Xوقاؿ الصادؽ 

 .(٘) (ة زالت الجباؿ ولم يزؿالكتاب والسنّ 
اتََّخُذوا ﴿ :اهلل تعالى يقوؿ فّ ، إد في دينو ىلكو من قلّ نّ إف ،تقليدإياكم وال) :X وقاؿ

حلوا لهم أفال واهلل ما صلوا لهم وال صاموا ولكنهم  ،(ٙ)﴾َأْحَباَرُىْم َورُْىَبانَػُهْم َأْربَابًا ِمْن ُدوِف اللَّوِ 
 .(ٚ) (ىم في ذلك فعبدوىم وىم ال يشعروفوقلدو  ،وحرموا عليهم حالالً  حراماً 

                                                        
 .3 -2: حُؼِن  - 
 .375ٙ 33ؽ :، رلخٍ ح٧ٗٞح73ٍٙ 3ؽ: ٜٗؾ حُز٬ؿش رَ٘ف ٓلٔي ػزيٙ -6
ًٌٝح ك٢ ٝٓخثَ . إٔ طًَٞح ٓخ أهٍٞ ًٝٛزٞح ا٠ُ ٓخ ٣َ٣يٕٝ: ، ٝك٤ٚ  7 ٙ  ؽ: ، حٌُخك71٢ٙ :طٜل٤ق ح٫ػظوخى ُِٔل٤ي -3

 .3ٙ 63ؽ :، رلخٍ ح٧ٗٞح33ٍ ٙ 6ؽ: ح٩ٍٗخى. 37 ٙ 2 ؽ: ح٤ُ٘ؼش
كبٕ كخؿًْٞ ً٘ض أٗخ حُٔلـٞؽ : ، ٝك٤ٚ 33ٙ :، ح٫ػظوخىحص ك٢ ى٣ٖ ح٩ٓخ٤ٓش ُِٜيٝم71ٙ :٫ػظوخى ُِٔل٤يطٜل٤ق ح -3

 .٫ أٗظْ
 .رخهظ٬ف ٤ٔ٣َ 7ٙ  ؽ: ، ٝك٢ حٌُخك65٢ ٙ  ؽ :حُلٍٜٞ حُٜٔٔش ُِؼخ٢ِٓ ،76ٙ :طٜل٤ق ح٫ػظوخى ُِٔل٤ي -5
 . 3:حُظٞرش  -2
 .61 ٙ 1 ؽ: خٕطل٤َٔ حُزَٛ ،76ٙ :طٜل٤ق ح٫ػظوخى ُِٔل٤ي -7
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ف  إو ، ناطق عن اهلل تعالى فقد عبد اهللف كاف الإف، من أجاب ناطقًا فقد عبده): Xؿ وقا 
 . (ٔ) (ناطق عن الشيطاف فقد عبد الشيطافكاف ال
والعرفاف عند الشيعة  ،شراقيةفقد أرجعو بعضهم إٔب الفلسفة اليونانية اإل ،الـاإلس العرفاف ُبا أمّ 

  .إٔب السنة
 .أو غّبه من علماء السنة (ابن عريب)لعرفاف ىو أوؿ من ٕبث ُب ا إفّ : وقالوا

، والشرائع  السماويةاإل٥بية ص األدياف ال تنطلي على من تفحّ  ،ىذا خطأ ومغالطة إفّ وا٢بقيقة 
و الفطرة الٍب فطر بل ى، فة ا ىو الذي جاء بو األنبياءالسلوؾ العرفاين أو العمل ٤بعر  فّ إحيث 

يََّن َلُهْم َأنَُّو َسنُ ﴿ :قاؿ تعأب ،عليها اإلنساف رِيِهْم آيَاتَِنا ِفي اْْلفَاِؽ َوِفي َأنْػُفِسِهْم َحتَّى يَػَتبػَ
  .(ٖ)﴾ َوِفي َأنْػُفِسُكْم َأَفال تُػْبِصُروفَ  *َوِفي اأْلَْرِض آيَاٌت لِْلُموِقِنيَن ﴿ :وقاؿ تعأب .(ٕ)﴾اْلَحقُّ 

 أفّ كما . ى نفسوبالعقل و٤بن زكّ  وُب اآلفاؽ ٤بن أراد االستدالؿ، اىافاآليات ُب األنفس ٤بن زكّ 
و وعدـ التواين نبهوا ا٤بؤمنْب ُب أحاديث كثّبة إٔب ىذا الطريق وضرورة سلوك واألوصياء  النيب 

 إٔبالطريق ا٤بوصل  فقط والٍب ىي وىي. مها و مكروىهاواجبها و مستحبها و ٧برّ ، ُب تطبيق الشريعة
وما يسمونو ٗبجاىدات ما  عض الذين كتبوا ُب العرفافصات بٚبرّ  و ال األلفاظ وال ا٤بصطلحات ا

 .نزؿ ا هبا من سلطافأ
، والزىد ُب الدنيا بتطبيق الشريعة النفس ال تتم إالّ  ةوتزكي، عرفة ا إ٭با تتم بتزكية النفسفم

ات ا ذ ة ُبوالشدّ ، وا٢بب ُب ا والبغض ُب ا، ي ٗبكاـر األخالؽوالتحلّ ، نفاؽ ُب سبيل اواإل
اللَُّو نُوُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َمَثُل ﴿ :قاؿ تعأب. والرٞبة مع ا٤بؤمنْب، ا٤بنافقْبوالغلظة مع الكافرين و 

ٍة نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي زَُجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكأَنػََّها َكوَْكٌب ُدرِّيٌّ يُوَقُد ِمْن َشَجرَ 
ي اللَُّو ٍة زَيْػُتونٍَة ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْربِيٍَّة َيَكاُد زَيْػتُػَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُو نَاٌر نُوٌر َعَلى نُوٍر يَػْهدِ ُمَبارَكَ 

  .(ٗ)﴾ لُِنورِِه َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب اللَُّو اأْلَْمثَاَؿ لِلنَّاِس َواللَُّو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ 
 .(٘)﴾َوُيِحقُّ اللَُّو اْلَحقَّ ِبَكِلَماتِِو َوَلْو َكِرَه اْلُمْجرُِموفَ ﴿ ،هوا٢بمد  وحد

                                                        
 .رخهظ٬ف ٤ٔ٣َ 333ٙ 2ؽ :، حٌُخك73٢ٙ: طٜل٤ق ح٫ػظوخى ُِٔل٤ي - 
 .53: كِٜض  -6
 . 6 – 61 :حٌُح٣ٍخص  -3
 .35: حٍُ٘ٞ  -3
5-  ْٗٞ٣:36. 



 عً أوصياء الييب  اإلعراض: رابعًا
 .والرجوع إليهم ُب ا٤بتشاهبات وتركوا األخذ منهم، ة عن األئمة عرض السنّ أفقد ، ّْب وىذا ب

ُب زمن  أـ زمن الغيبة الصغرىحاصل سواء ُب  فاألعراض عنو Xلإلماـ ا٤بهدي  ةبنسا بالأمّ 
 . عن غّبىم ال يذكرونو ويكاد الشيعة فضالً ، الغيبة الكربى

 . Xا٤بهدي  اًب أوصياء النيب وسيأٌب البحث ُب إعراض األمة عن قائدىا خ
 

* * * 

 ٌ والشيةآاإلعراض عً الكر: خامشًا
لو آلقرآف وسنة النيب و  اوالبحث ُب ر معانيووتدبّ  ا بقلة دراسة القرآف وتفسّبهإمّ  ،واإلعراض

 .  ا٤بعصومْب
نحوية والفلسفية ُب واعتماد القواعد ال عن روايات ا٤بعصومْب  ا بتفسّب القرآف بعيداً وأمّ 
 . رولن يتحرّ ، زاع فيهار النوالٍب معظمها استقرائية وخالفية ٓب يتحرّ ، التفسّب
نفسو  فّ ، فألف على ىواهآمل القر فكل ٰباوؿ أف ٰب، ف وفق األىواء الشخصيةآا بتفسّب القر وأمّ 

ف دعوة ١بهاد الطواغيت ا٤بتسلطْب على ىذه آانطوت على جنب وخضوع للطاغوت ال ٯبد ُب القر 
من  ف ٓب يبقَ إو ، اً فا٤بهم أف يبقى ىو حيّ . التقية بال حدود فّ إو  طاعتهم واجبة بل ٯبد أفّ  ،األمة

بل ٯبد فيو دعوة ، القرآف دعوة للزىد ُب ىذه الدنياو عبد لشهوتو ال ٯبد ُب وألنّ  !!ا٠بو اإلسالـ إالّ 
من  اً كثّب   فّ إوال يقوؿ  ـ زينة اويقوؿ من حرّ  ،تمنوه عليهاالٍب ائ إلشباع شهواتو من أمواؿ ا٤بسلمْب

 . هنم ليأكلوف أمواؿ الناس بالباطلاألحبار والرىباف أو العلماء غّب العاملْب وأعوا
دعوة للتكرب على  بل ٯبد فيو، ف دعوة للتواضعآين ال ٯبد ُب القر كربّ و تابع إلبليس إماـ ا٤بتوألنّ 

 . واحتقارىم واالستخفاؼ هبم، ضعفاء ا٤بؤمنْب
كم من ): والقرآف على الرأي، وا٥بدى على ا٥بوى، همئوىكذا فهم ٰبملوف القرآف على أىوا

 . كما روي عنهم  (ٔ) (والقرآف يلعنو للقرآف قارئ

                                                        
 .(هة ربٍ ُِووإٓ ٝاُووإٓ ٣ِؼ٘ٚ): ٝك٤ٚ ،33 ٙ 33ؽ: رلخٍ ح٧ٗٞحٍ ،651ٙ 3ؽ :ٓٔظيٍى حُٞٓخثَ - 
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يعطف ) :ُب وصف حاؿ القائم مع ىذه األمة وعلمائها عند ظهوره Xقاؿ أمّب ا٤بؤمنْب 
قراف إذا عطفوا القرآف ويعطف الرأي على ال ،الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى على الهوى

 . (ٔ) (على الرأي
 . (ٕ) (عقوؿ الرجاؿ من القرآفبعد من أليس ): Xوقاؿ الصادؽ  

 .(ٖ) (قد كفرمن فسر برأيو آية من كتاب اهلل ف) :Xوقاؿ 
 . (ٗ) (وكفر بعض إالّ بما من رجل ضرب القرآف بعضو ): Xوقاؿ 
 .(٘) (وشتبو على جاىلما االمتشابو ): Xوقاؿ 
  .(ٙ) (تأويلوونحن نعلم ، نحن الراسخوف في العلم): Xأبو جعفر وقاؿ 
خطأ كاف إثمو أف إف، فسر القرآف برأيو فأصاب لم يؤجر من): X أبو عبد ا وقاؿ

 .(ٚ)(وعلي
: Xخطأ قتادة ُب تفسّب آية فقاؿ أوقد ، قتادة ُب حديث مع Xوقاؿ أبو جعفر الباقر 

 . (ٛ) (يا قتادة إنما يعرؼ القرآف من خوطب بوويحك )
أي األئمة  - ف برأيك حتى تفقهو عن العلماءآتفسر القر  أفإياؾ ) :Xوقاؿ أمّب ا٤بؤمنْب 

كما ليس ،  وتأويلو ال يشبو كالـ البشر كالـ اهلل و رب تنزيل يشّبو بكالـ البشر وىونّ إف - 
 يشبو شيء وال، ارؾ وتعالى شيئًا من أفعاؿ البشرال يشبو فعلو تب ،شيئًا من خلقو يشبهو كذلك

الـ اهلل و كفال تشبّ  ،وكالـ البشر أفعالهم، وكالـ اهلل تبارؾ وتعالى صفتو، من كالمو لكالـ البشر
 . (ٜ) (بكالـ البشر فتهلك وتضل

                                                        
 .533ٙ  3ؽ: رلخٍ ح٧ٗٞحٍ ، 6ٙ 6ؽ :يٜٙٗؾ حُز٬ؿش رَ٘ف ٓلٔي ػز - 
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أما بعد فال  ،سم اهلل الرحمن الرحيمب): قاؿ ،ُب كتابو ألىل البصرة Xْب وعن اإلماـ ا٢بس
يقوؿ من قاؿ  فقد سمعت جدي رسوؿ اهلل  ،تخوضوا في القرآف وال تجادلوا فيو بغير علم

 . (ٔ) (في القرآف بغير علم فليتبوأ مقعده من النار
 . أو ما أخذ منهم  وا٤بقصود بالعلم من ا كما ىو للمعصومْب 

قاؿ اهلل جل : قاؿ رسوؿ اهلل ): قاؿ ،Xن أمّب ا٤بؤمنْب ع ،وئآباعن  ،وعن اإلماـ الرضا
ى ديني من وما عل ،وما عرفني من شبهني بخلقي، ما آمن بي من فسر برأيو كالمي :جاللو

 . (ٕ) (استعمل القياس في ديني
يتأوؿ القرآف على  أف؛ ث خصاؿا أتخوؼ على أمتي بعدي ثالإنم): وقاؿ رسوؿ ا 

وسأنبئكم المخرج ، ظهر فيهم الماؿ حتى يطغوا وبطرواأو ي، ة العالمأو يتبعوا زلّ ، غير تأويلو
، وال تتبعوا زلتو ا العالم فانظروا فيووأمّ ، فأعملوا بمحكمو وآمنوا بمتشابهو ا القرآفأمّ ، من ذلك

   .(ٖ) (المخرج شكر النعمة وأداء حقو ا الماؿ فإفّ وأمّ 
وقد . ؿ ٧بمد آوىم ٧بمد و ، ا والراسخوف ُب العلم إالّ  وتأويل القرآف أو تفسّبه ال يعلمو

 وقد ورد عنهم ، ويعرؼ ا٤براد هبا منهم فاآليات ا٤بتشاهبة ٙبكم ٕبديثهم، ح القرآف بذلكصرّ 
٤بن تدبر  اً يممستق اً جادة وصراط وقد ر٠بوا . فيجب الرجوع إٔب حديثهم ف الكرًنآتفسّب للقر 

 . آيات الكتاب الكرًن
ال  أفبل عليو  ،فتزؿ قدمو ويهوي ُب ا١بحيم ال يتجاوز ىذا الصراط أفر أو ا٤بتدبر فعلى ا٤بفسّ 

 .(ٗ)﴾ال َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطهَُّروفَ ﴿: قاؿ تعأب ،ما ٓب يطهر نفسو ض للتفسّبيتعرّ 
 .ا أضل السامري بِب إسرائيلكم فألنو إذا ضل يضل أمة تتبعو؛ ة العآبا زلّ أمّ 

ْنَساَف َكالَّ ِإفَّ اإْلِ ﴿ ،اإلنساف الغِب مادياً عادة يقل توجهو إٔب ا لطلب ا٢بوائج فألف؛ ا ا٤باؿوأمّ 
 . إليووالرجوع  ا إٔبو التوجّ  إٔبفالفقر والبالء عادة داعي  .(٘)﴾َأْف رَآُه اْستَػْغَنى *لََيْطَغى
نو إو ، ٲباف بوف اإلآفهو بالنسبة ٤بتشابو القر ، ليو ا٤بصطفى إرشد أى الذي ا العالج ا٤بصفّ أمّ 

األدلة الدالة على  أعظمفمتشابو الكتاب من . لو إٔب آؿ ٧بمد يوٯبب الرجوع ُب تأو  نزؿ من ا
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لبياف ؛ وعدـ معرفة ا٢بالؿ من ا٢براـ عل اشتباه كثّب من األحكاـ اليـوول، إمامتهم وحاجة األمة إليهم
 .Xإٔب خاًب األوصياء ا٤بهدي  ا٢باجة

 سامريوفورٗبا كاف فيهم ، يهم وُب أحوا٥بم فهم غّب معصومْبفالنظر ف ،وبالنسبة إٔب العلماء
فتكوف ، ـ عليك ا٢بالؿوٰبرّ  أعمى فتتبع من ٰبل لك ا٢براـ اً تكوف مقلد أفوإياؾ . ضالؿ وأئمة

 . عابداً لو ال 
 .(ٔ)هشيمللويذروهنا ذرو الريح  من علماء غّب عاملْب ٰبطموف رواياهتم  روا وقد حذّ 

ستعماؿ وبا، لتوجو إٔب ا بالعبادة والطاعةبا: أي، وأداء حقو، وبالنسبة للماؿ فبشكر النعمة
 .ومواساة الفقراء، ا لو إالّ إوإعالء كلمة ال ، ىذا ا٤باؿ لنصرة الدين

بعضها بل  يكوف أفومن الطبيعي . وبشكل ٦بملاإلسالمية ة ىذه ىي أىم اال٫برافات ُب األم
وعبد من  ومن الطبيعي أف يكوف من شياطْب األنس. ل الناسضقاصد أف ي رٗبا ٝبيعها بفعل فاعل

 .و ٰبسن صنعاً نّ أورٗبا كاف بعض ىؤالء األئمة الذين يدعوف إٔب النار يظن  ،عبيد إبليس
 

* * * 
 
 

                                                        
 -  َ٤٘٣X  ٖا٠ُ ٓخ ١ٍٝ ػٖ ؿيٙ أ٤َٓ حُٔئ٤٘ٓX ػٖ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ : ، كوي ٍٟٝ ح٤ُ٘ن ح٢٘٤ٌُِX إ ٖٓ ) :ٗٚ هخٍأ

هعَ ًِٝٚ هللا ا٠ُ ٗلَٚ كٜٞ عبئو ػٖ هٖل اَُج٤َ، ْٓـٞف  ثٌالّ ثلػخ، هل  ،أثـ٘ اُقِن ا٠ُ هللا ػي ٝعَ ُوع٤ِٖ
ُٜظ ثبُّٖٞ ٝاُٖالح كٜٞ كز٘خ ُٖٔ اكززٖ ثٚ، ٙبٍ ػٖ ٛل١ ٖٓ ًبٕ هجِٚ، َٓٚ ُٖٔ اهزلٟ ثٚ ك٢ ؽ٤برٚ ٝثؼل ٓٞرٚ، 

هِٔ هعال ك٢ عٜبٍ اُ٘بً، ػبٕ ثؤؿجبُ اُلز٘خ، هل ٍٔبٙ أّجبٙ اُ٘بً ػبُٔب  ٝهعَ. ؽٔبٍ فطب٣ب ؿ٤وٙ، هٖٛ ثقط٤ئزٚ
ُْٝ ٣ـٖ ك٤ٚ ٣ٞٓب ٍبُٔب، ثٌو كبٍزٌضو، ٓب هَ ٓ٘ٚ ف٤و ٓٔب ًضو، ؽز٠ اما اهرٟٞ ٖٓ آعٖ ٝاًز٘ي ٖٓ ؿ٤و ٛبئَ عٌِ ث٤ٖ 

و٘ ؽٌٔٚ ٖٓ ٣ؤر٢ ثؼلٙ، ًلؼِٚ ُْ ٣ؤٖٓ إٔ ٣٘ ،اُ٘بً هب٤ٙب ٙبٓ٘ب ُزق٤ِٔ ٓب اُزجٌ ػ٠ِ ؿ٤وٙ، ٝإ فبُق هب٤ٙب ٍجوٚ
ثٖٔ ًبٕ هجِٚ، ٝإ ٗيُذ ثٚ اؽلٟ أُجٜٔبد أُؼٚالد ٤ٛؤ ُٜب ؽْٞا ٖٓ هأ٣ٚ، صْ هطغ ثٚ، كٜٞ ٖٓ ُجٌ اُْجٜبد ك٢ 
ٓضَ ؿيٍ اُؼٌ٘جٞد ال ٣له١ إٔبة أّ أفطؤ، ال ٣ؾَت اُؼِْ ك٢ ٢ّء ٓٔب أٌٗو، ٝال ٣وٟ إٔ ٝهاء ٓب ثِؾ ك٤ٚ ٓنٛجب، إ 

ال ٣ؼِْ، صْ عَو : ٌنة ٗظوٙ ٝإ أظِْ ػ٤ِٚ أٓو اًززْ ثٚ، ُٔب ٣ؼِْ ٖٓ عَٜ ٗلَٚ، ٤ٌُال ٣وبٍ ُٚ هبً ٤ّئب ثْئ ُْ ٣
كو٠ٚ، كٜٞ ٓلزبػ ػْٞاد، هًبة ّجٜبد، فجبٛ عٜبالد، ال ٣ؼزنه ٓٔب ال ٣ؼِْ ك٤َِْ ٝال ٣ؼ٘ ك٢ اُؼِْ ثٚوً هبٛغ 

ٓ٘ٚ اُلٓبء، ٣َزؾَ ثوٚبئٚ اُلوط اُؾواّ، ٣ٝؾوّ ك٤ـْ٘، ٣نه١ اُوٝا٣بد مهٝ اُو٣ؼ ا٤ُْْٜ رج٢ٌ ٓ٘ٚ أُٞاه٣ش، ٝرٖوؿ 
 ،55ٙ  حٌُخك٢  ؽ( ثوٚبئٚ اُلوط اُؾالٍ، ال ِٓئ ثبٕلاه ٓب ػ٤ِٚ ٝهك، ٝال ٛٞ أَٛ ُٔب ٓ٘ٚ كوٛ، ٖٓ اكػبئٚ ػِْ اُؾن

 .32ك٢ رلغ ح٧ىُش ػ٠ِ ٝؿٞد حُظٞهق ك٢ حُلظٟٞ ك٢ ٙ Xٝهي ًًَٙ 
 



 وٌــاحملّرف
 .وعلماء السوء غّب العاملْب ،باإلسالـ تظاىروفوا٤با٢بكاـ وىم 

فكل معتقد أو حكم شرعي يتعارض . ا٤بلك ال غّب فداعيهم إٔب ٙبريف الشريعة ىػو ،ا ا٢بكاـأمّ 
صورة كانت سواء بوضع  بأيّ ، ؼ ٕبسب نظرىم الفاسدف ٰبرّ أوبقاءىم على كرسي ا٢بكم ٯبب 

أو ٗبنع رواية ، لو أمكن ور من القرآفأـ ٕبذؼ آيات أو س، أحاديث وإلصاقها بالرسوؿ 
أو بشراء ، نزؿ وتأويلو كما يريد اأُ أو ٗبنع قراءة القرآف كما  ،األحاديث الصحيحة عن الرسوؿ 

 . اـ الظلمةرونو على ىوى ا٢بكّ ويؤولونو ويفسّ  فوف القرآفمرتزقة يسموهنم علماء ٰبرّ 
ولكنها تساعد على بقائهم ُب ، يعة الشر  ةلو أمكنهم وضع تشريعات وقوانْب ٨بالف وطبعاً 

ع إذا أعانتهم ظروؼ ا١بهل الديِب ُب اجملتم خصوصاً ، ة أطوؿ لسارعوا إٔب وضعهاالسلطة مدّ 
 . اليـو اإلسالميةكما ىو حاؿ البالد ،  ووجود علماء سوء غّب عاملْب اإلسالمي

ائر يدلك كثّب من تصرفاتو ا٢باكم ا١ب ألفّ  ؛اـ الظلمةفهم أخطر من ا٢بكّ  ،ا علماء السوءوأمّ 
ا العآب غّب العامل فرٗبا ، أمّ على خروجو عن الشريعة و٧باربتها وأعمالو العلنية ُب ٧باربة أولياء ا

ولعلو يظهر التذلل  ،كلمتو ُب اً خاضع، ُب مشيتو اً متماوت فتجده مثالً ، ربل بلباس العابد الناسكيتس
 ،ع الصالح والتواضعيتصنّ ، اً متكربّ  اً تو فاسدوجدّ  ت غورهك إذا سرب ولكنّ  .األتباعوا٣بضوع ليصطاد 

اإلناء ) ػف، الفلتات الٍب تفضح باطنو األسود فتصدر منو كثّب من، ظاىره يدلك على باطنو بل إفّ 
 . (ينضح بالذي فيو

وفتواىم غّب  تبقى مذاىبهم ومعتقداهتم الفاسدةف، علماء السوء ٲبتد حٌب بعد موهتم وخطر
، ودواعي ىؤالء بالنفاؽ وإخفاء بواطنهم الفاسدة ٲبتازوف هنمأكما   أتباعبقى ٥بم وي، الصحيحة
 .النفسية األىواءوإرضاء  ،طلب القيادة الدينية: منها ،كثّبة  للتحريف
عوف معرفة كتاب ا والعلم بالتنزيل والتأويل دّ و٥بذا ي ،(علمأال )يأنفوف من قوؿ  إهنم: ومنها

ورٗبا يأخذ . وحل لكل معضلة عقائدية، لة شرعيةألديهم فتوى لكل مس فّ إو  ،واكم وا٤بتشابو
علم من أو  خّب من ا١بميع هنموإ .وسواىم جهالء فّبوف أنفسهم علماء، رب منهم كل مأخذالتك

  .ا١بميع
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 و٘بنباً  فيفتوف إرضاء لو، التحريف ا٣بوؼ من الطاغوت ا٢باكمورٗبا كاف من دواعيهم إٔب 
الٍب مهمتها األساسية ىي ضرب ، اال٬براط ُب صفوؼ قواتو ا٤بسلحة ٔبواز مثالً  لالصطداـ معو

 . والقضاء عليو إذا أمكن وإضعاؼ دين ا ُب أرضواإلسالمية، الشعوب 
 ،الدنيا وا٤باؿ داعيهم للتحريف إضافة إٔب ا١بنب فيكوف، ورٗبا كاف بعضهم أخس من ذلك

 .لشريعةفوف اويضلوف ا٤بسلمْب وٰبرّ ، فيداىنوف الطاغوت
كل محب   فّ إف، للدنيا فاتهموه على دينكم اً إذا رأيتم العالم محبّ ): Xقاؿ اإلماـ الصادؽ 

 .(ٔ) (أحبيحوط ما 
بالدنيا  اً مفتون اً ال تجعل بيني وبينك عالم ،Xأوحى اهلل تعالى إلى داود ): Xوقاؿ 

ما أنا صانع بهم  أدنى إفّ ، اع طريق عبادي المريدينأولئك قطّ  فّ إف، فيضلك عن طريق محبتي
  .(ٕ) (إف أنزع حالوة مناجاتي من قلوبهم

يوشك رب ، األجر تأخذوف والعمل تضيعوف، كم علماء السوءنّ إ) :X ومن كالـ عيسى
 . (ٖ) (وتوشكوف إف تخرجوا من الدنيا العريضة إلى ظلمة القبر وضيقو، العمل إف يطلب عملو

اـ الطواغيت الذين ٰبكموف البالد اإلسالمية كّ وا٢ب، أي علماء السوء غّب العاملْب -وكالٮبا 
بقاء يعِب  بقاء علماء السوء فّ وذلك أل ؛فر ا٢بريب كالصهاينة على اإلسالـخطر من الكاأ - اليـو

رض أالصهاينة ٰبتلوف  يعِب بقاء اـ الظلمةوبقاء ا٢بكّ ، ا٤بسلمْب على اـ الظلمة متسلطْبا٢بكّ 
اـ ىم ىؤالء ا٢بكّ  فّ أل؛ ٯبرعوهنم الويل والثبور ا٤بسلمْب على األمريكاف متسلطْبوبقاء ، ا٤بسلمْب

 أشهرالصهاينة وطيلة  فّ أ، كما برعونتهم وٚببطهم األىوج خدـ للطاغوت األمريكي سواء بعلمهم أـ
اـ ا ىؤالء ا٢بكّ أمّ  .بقليل أكثرمائة شخص أو  رض فلسطْب ال يقتلوف إالّ أمن االنتفاضة ا٤بباركة ُب 

 الصهاينة يقتلوف ا٤بسلمْب فّ أكما . بل وآالؼ ا٤بسلمْب، قتلوف ُب يـو واحد ا٤بئاتت فهم يالطواغي
ألهنم يتلذذوف ؛ لظلمة وأعواهنم فيقتلوف ا٤بؤمنْباـ اا ىؤالء ا٢بكّ أمّ ، ليحتفظوا باألرض الٍب اغتصبوىا

، ّبال يعرفوف شيئًا من ا٣ب منكوسوفشيطانية فهؤالء الطواغيت وأعواهنم مسوخ . بسفك الدماء
 .(ٗ)﴾ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَػُهْم ال يَػْرِجُعوفَ ﴿
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ا٤بتسلطْب  ٍب تنتقل إٔب الطواغيت، بدأ مع علماء السوء غّب العاملْبومعركة اإلصالح ٯبب إف ت
ف أٯبب  بل وقبل كل ذلك، ن الطواغيت ا٤بتسلطْب على العآبٍب من يليهم م، على البالد اإلسالمية
تو اإلصالحية ُب أـ القرى ُب بدأ حرك فرسوؿ ا . ن جنود الشيطافرىا منبدأ مع أنفسنا ونطهّ 

ٍب انتقل إٔب ما ، الٍب ٰبج إليها األحناؼ وا٤بدينة لألحناؼالدينية ا٤بدينة الٍب ٛبثل ا٤برجعية ، مكة
 . لوطة بو صلوات ا عليو وعلى آٍب انتقل إٔب اإلمرباطوريات اي، القرى ُب ا١بزيرة العربية حو٥با من
ة ُب ذات التيارات ا١باىلية ٝبيعها ومواجهة قادهتا صعبة ٙبتاج إٔب شدّ  مواجهة فّ أالطبيعي ومن 

 . وعـز وصرب على ا٤بلمات، ا
فواجبنا  ،X وىو ا٤بهدي عصـو مؤيد من ا سبحانو وتعأبم ورٗبا لن يقوى على القياـ هبا إالّ 

ال ، أو على األقل تعريفها للناس ت ا٤بوجودة ما أمكنإصالح اال٫برافا، Xاليـو ىو التهيئة لدولتو 
  .با ة إالّ أف نقف مكتوُب األيدي ونقوؿ ال حوؿ وال وقوّ 

ولكن ا خلق ا٤بوت وا٢بياة ليبلوكم ، ليو راجعوفإا إنا  و نّ إو  ،با ة إالّ ال حوؿ وال قوّ  ،نعم
و االبتداء ئوعطا بفضلو وٲبن علينا X هديلوا ا إف يعجل فرج موالنا ا٤بأوأس .عمالً  أحسنأيكم 

، وٱبرجنا من الظلمات إٔب النور، أخذ بأيدينا إٔب الصراط ا٤بستقيملي ،وجوده وكرمو بظهوره و قيامو
 .ناسكنا واألحكاـ الشرعية الصحيحةويرينا م
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 X املصلح امليتظر
ُهْم ُيَذبُِّح ِإفَّ ِفْرَعْوَف َعال ِفي اأْلَْرِض وَ ﴿ :قاؿ تعأب َجَعَل َأْىَلَها ِشَيعًا َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة ِمنػْ

َونُرِيُد َأْف َنُمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي  *َأبْػَناَءُىْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُىْم ِإنَُّو َكاَف ِمَن اْلُمْفِسِديَن 
َوُنَمكَِّن َلُهْم ِفي اأْلَْرِض َونُِرَي ِفْرَعْوَف َوَىاَماَف  *رِثِيَن اأْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلَوا

ُهْم َما َكانُوا َيْحَذرُوفَ   .(ٔ)﴾َوُجُنوَدُىَما ِمنػْ
اإلماـ خامل الذكر لسنْب  ،الوصي الثاين عشر من أوصياء النيب ا٣باًب  Xاإلماـ ا٤بهدي 

٤بصلح الذي تنتظره البشرية ىو ا. تو  ُب أرضولوف بإمامتو وخالفحٌب بْب شيعتو الذين يقو  طويلة
ئر صوف بو الدواوآخروف يَببّ ، أناس ينتظروف ظهوره لنصرتو .هؤ وأعداشيعتو  ،ا٤بسلموف وغّبىم، ٝبعاء

 .قادروف على تغيّب سنة ا أهنمويظنوف ، للقضاء عليو حاؿ ظهوره وقيامو
ا٤بسلمْب غافلْب ال يكادوف يعرفوف عنو  وبعض، وف لظهوره وآخروف يتهيئوف لظهورهمؤمنوف يهيئ

وىذا  يئسوا من ظهوره وقيامو، كرمز  وبعض شيعتو أو من يسميهم الناس بشيعتو ال يعرفونو إالّ ، ئاً شي
 .ف ٓب يصرحوا بو بأقوا٥بمإو ، اليأس ظاىر من أعما٥بم

ا٢بق  عن بعيدين أناساً نالحظ ، ة الٍب نقَبب فيها من ساعة الصفروُب ىذه اللحظات ا٢با٠ب
يبتعدوف عنو  واؤ ا٢بق بدوآخروف ُب قلب دائرة ، حٌب كأهنم دخلوا فيو فشيئاً  منو شيئاً  وا يقَببوفؤ بد

 ،فشيئاً  يرتقوف ا١ببل شيئاً  واؤ الوادي بد ةُب ىو  اً وىكذا أناس. حٌب كأهنم خرجوا منو فشيئاً  شيئاً 
 . قد سقطوا ُب ا٥باويةا حٌب كأهنم ينحدروف عنه واؤ ة بدالقمّ وآخروف وجدوا أنفسهم ُب 

فال ، وسار إٔب اآلخرة فمن أختار ا٢بق احتضن ا٤بوت، ىاؤ ولكل أبنا، ةدنيا وآخر : وبعبارة أخرى
. وعبد الدنيا ومن اختار الباطل حرص على ا٢بياة. وقع على ا٤بوت أو وقع ا٤بوت عليويبإب سواء 

، فهم يعرفوف ا٢بق وال ينصرونو، ىؤالءال إٔب ىؤالء وال إٔب ،  الفريقْب قـو يَب٫بوف كالسكارىوبْب
ِإفَّ الَِّذيَن تَػَوفَّاُىُم ﴿ ،خسروا الدنيا واآلخرة ذلك ىو ا٣بسراف ا٤ببْب .ويكرىوف الباطل وال يعادونو

َتُكْن َأْرُض  قَاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي اأْلَْرِض قَاُلوا َأَلمْ  َأنْػُفِسِهمْ اْلَمالِئَكُة ظَاِلِمي 
 .(ٕ)﴾اللَِّو َواِسَعًة فَػتُػَهاِجُروا ِفيَها فَأُولَِئَك َمْأَواُىْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصيراً 
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 يف األدياٌ اإلهلية Xاملَدي 
ُب ٝبيع األدياف  وكمنقذ لشريعة ا ُب أرضو موجود تقريباً ، كمصلح منتظر Xاإلماـ ا٤بهدي 

 . كاليهودية والنصرانية  ،ـاإل٥بية السابقة لإلسال
 .ف يراىاأبعد  Xعربىا دانياؿ الٍب يُ ، (رؤيا ٖبتنصرسفر دانياؿ ُب )ة ٘بده ُب مرّ  ،ففي التوراة

، Xالٍب تقـو على األرض من بعده (رؤيا دانياؿ للممالك واإلمرباطوريات الكربى)ة ٘بده ُب ومرّ 
 . يـولسفر من التوراة ا٤بتداولة الو٘بده كذلك ُب غّب ىذا ا

، من السماء Xا٤بنتظر الذي ينزؿ معو عيسى  ا٤بصلح (قدًن األياـ)فهو  ،ا ُب اإل٪بيلأمّ 
اإل٪بيل عالمات يذكر ُب  Xك ٘بد عيسى نّ أكما . (رؤيا يوحنا الالىوٌب)وُب  فتجده ُب اإل٪بيل
٤بهدي لظهور ا واألئمة األطهار   ىي بعينها العالمات الٍب ذكرىا النيب ،لعودتو إٔب األرض

X عيسى  فّ أل ؛وذلك. وا٢بروب وأخبار ا٢بروب، كخسوؼ القمر وكسوؼ الشمس،  وقياموX 
  .و٢بقّ  لو ومؤيداً  وزيراً ، Xينزؿ من السماء ُب زمن ظهور ا٤بهدي 

فقد جاء ، ومنكره منكر لنبوة ٧بمد  من ضروريات الدين Xفا٤بهدي  ،ا عند ا٤بسلمْبأمّ 
عرضوا عن أوصياء النيب أولكن السنة ٤با  .عن طريق السنة أو الشيعةسواء ، عن النيب  ذكره متواتراً 

و من ولد علي وفاطمة نّ أف اعَبفوا إو ، و سيولد ُب آخر الزمافنّ أ ،عوا ُب شبهةوتركوا حديثهم وق 
 . 

اـ الثاين اإلم ىو Xاإلماـ ا٤بهدي  فّ أٍب جاء من علماء السنة ُب الغيبة الكربى من اعَبؼ ب
 . Xكا٣بضر  و حي وغائب عن األبصارنّ إو ، أىل البيت  من أئمة عشر

و ا٤بشار إليو ُب هناية كتاب حيث عقد فصالً  ،(ؿؤو مطالب الس)الشافعي ُب كتابو  ،ومن ىؤالء
 . X سن العسكريا٢ب٧بمد بن  اإلماـ ا٤بهدي ىو إفّ  ،للدفاع عن اعتقاده

من بعده وتابعوىم إماـ   أوصياء النيب فقد كانوا يرجعوف إٔب ،ا الشيعة اإلمامية اإلثنا عشريةأمّ 
اإلماـ ٧بمد بن  ا ُب أرضو إٔب خاًب األوصياء وخالفة وخالفة النيب حٌب وصلت اإلمامة، تلو إماـ

ص ويتصل مع شيعتو عن طريق أحد خلّ  عن أنظار العامة و كاف غائباً نّ أومع ، X ا٢بسن ا٤بهدي
 Xمن بعده مهدوا لغيبتو  واألئمة  النيب  ألفّ  ؛ضعالشيعة تقبلوا ىذا الو  إفّ  إالّ ، ا٤بؤمنْب

 . وذكروىا ُب أحاديثهم
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ٖبمس سنوات قضاىا مع والده اإلماـ ا٢بسن  قبل الغيبة تقريباً  Xوحياة اإلماـ ا٤بهدي 
بدأت و ، على بعض الروايات ؽ.  ىػ ٕ٘٘شعباف سنة  ٘ٔولد يـو  Xفهو ، Xالعسكري 

 . ؽ . ىػ ٕٓٙيـو تسعة ربيع األوؿ  وىو، غيبتو مع أوؿ يـو من إمامتو
قل أو أأو  أربعوفرٗبا . الشيعةص من ا٣بلّ  وٓب يره إالّ  ه السنوات ا٣بمس ٓب يعرؼ والدتووُب ىذ

أئمة ا١بور والضالؿ  ، وىذا ألفّ ناس منذ والدتو للحفاظ على حياتو٧بجوب عن ال Xفهو أكثر، 
يَبقب  (لعنو ا)كاف فرعوف  كما ،للقضاء عليو وقتلوَبقبوف والدتو كانوا ي  (لعنهم ا)من العباسيْب 
وكانوا  ،عندما علم بوالدتو Xوكما أراد ا٢باكم الروماين قتل عيسى ، لقتلو Xوالدة موسى 

 كره األمويوف والعباسيوف ولو ف يتم نورهأ ويأىب ا إالّ ، يطفئوا نور ا بأفواىهم العفنةيريدوف إف 
 .اإلسالميةالذين ٰبكموف األمة وأئمة الضالؿ والطواغيت 

ُب كتب السنة  و قد جاء ُب أحاديث كثّبة عن النيب نّ أ Xومن عظيم شأف ىذا اإلماـ 
خر إلقامة القسط ىذا العبد الصاّب مدّ  ٍب إفّ . لو ويكوف وزيراً  يصلي خلفو Xعيسى  إفّ ، والشيعة

وقد  .رض ٝبيعهمإٔب أىل األ  ا ٧بمد رسوؿ ا  لو إالّ إال  وٞبل كلمة والعدؿ ُب األرض
ؿ من يبايعو على ىذا األمر عند أوّ  إفّ  ، كما روي ع بِب آدـ ٥بذا األمراصطفاه ا سبحانو من ٝبي

 .وميكائيل عن مشالو و جربائيل عن ٲبينوو عند قيامو ٰبفّ نّ إو ، Xقيامو جربائيل 
في السفر األوؿ بما بن عمراف  نظر موسى): جعفر يقوؿ أبا٠بعت : قاؿ ،شلعن سآب األ

فقيل  ،ربي اجعلني قائم آؿ محمد :فقاؿ موسى ،قائم آؿ محمد من التمكين والفضل يعطى
فقيل لو ، فقاؿ مثلو ،ي السفر الثاني فوجد فيو مثل ذلكثم نظر ف. حمدأذاؾ من ذرية  إفّ  :لو

  .(ٔ) (مثلو فقيل لو ،فقاؿ مثلو، م نظر في السفر الثالث فرأى مثلوث. مثل ذلك
، فصارت إلى شعيب، ثم Xْلدـ  Xكاف عصا موسى ): قاؿ ،X وعن ٧بمد بن علي

ىي خضراء كهيئتها حين و ، عهدي بها آنفاً  فّ إو ، صارت إلى موسى بن عمراف، وإنها لعندنا
يصنع كما كاف موسى يصنع ، ت لقائمناأعدّ ، نها لتنطق إذا استنطقتإو ، شجرىاانتزعت من 

، لها نها حيث أقبلت تلقف ما يأفكوفإو ، وتصنع كما تؤمر، أفكوفنها لتروع وتلقف ما يإو ، بها
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وتلقف ما يأفكوف ، وبينهما أربعين ذراعاً ، واألخرى في السقف أحداىما في األرض ،(ٔ) شفتاف
  .(ٕ) (بلسانها

صالحًا  كاف عبداً ذي القرنين   إفّ ): يقوؿ ٠بعت رسوؿ ا  :قاؿ ،وعن جابر األنصاري
 ،فضربوه على قرنو، بتقواه وأمرىم وجل قومو إلى اهلل عزّ  فدعا، عباده جعلو اهلل حجة على

فضربوه على  حتى قيل مات أو ىلك بأي واٍد سلك  ثم ظهر ورجع إلى قوموفغاب عنهم زماناً 
وجل مكن لو في األرض وآتاه من كل شيء  اهلل عزّ  فّ إو ، ال وفيكم من ىو على سنتوأ، قرنو
من ولدي ويبلغو سيجري سنتو في القائم  تعالىو اهلل تبارؾ  فّ إو ، بوبلغ المشرؽ والمغر ، سبباً 

 حتى ال يبقى سهل وال موضع من سهل وال جبل وطئو ذي القرنين إالّ ، شرؽ األرض وغربها
كما   وقسطاً  األرض عدالً  و ينصره بالرعب، يمأل، يظهر اهلل لو كنوز األرض ومعادنوو ، وطئو

  .(ٖ) (وظلماً  ملئت جوراً 
 .(ٗ) (ولو أدركتو لخدمتو أياـ حياتي ،ال): فقاؿ ؟ىل ولد القائم :Xبو عبد ا وسئل أ

 .لو أدركتو ٣بدمتو أياـ حياٌب :ا على من يقوؿ فيو إماـ معصـوفصلوات 
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 الغيبة
؟ وٓب يا رسوؿ ا: فقيل .البد للغالـ من غيبة): قاؿ رسوؿ ا : Xعبد ا  أيبعن 

  .(ٔ) (ؼ القتليخا: قاؿ
  .(ٕ) (اهلل إذا كره لنا جوار قـو نزعنا من بين أظهرىم إفّ ): Xجعفر  أبووقاؿ 

الغيبة األولى ال ، واألخرى طويلة، إحداىما قصيرة: للقائم غيبتاف): Xوقاؿ أبو عبد ا 
  .(ٖ) (خاصة مواليو واألخرى ال يعلم بمكانو فيها إالّ ، خاصة شيعتو يعلم بمكانو فيها إالّ 

عن  Xفقد غاب موسى  ،واألنبياء الذين سبقوه ليس بدعًا من الرسلX اإلماـ ا٤بهدي 
 وغّبىم X يوسف وغاب ،Xقضاىا ُب مدين يرعى األغناـ لنيب ا شعيب  قومو عشر سنْب

  .أمر طبيعي حصل لألنبياء السابقْب عن أبصار الناس والطواغيت Xفغيبة اإلماـ  .األنبياء من
 .Xفهو ليس بأطوؿ من عمر ا٣بضر ،  مره الشريف ا حوؿ عأمّ 

ٝباعة  أهنما٤بهم ، هم ما شئتأو أبواب ٠بّ  كاف لو نواب أو سفراء Xوُب بداية غيبة اإلماـ 
وإيصاؿ ، Xكانت مهمتهم إيصاؿ كتب ا٤بؤمنْب ومسائلهم الشرعية لإلماـ ،  ص ا٤بؤمنْبمن خلّ 

 . ؤمنْبوإيصاؿ توجيهاتو إٔب ا٤ب، عليها Xأجوبة اإلماـ 
 : ه ىمؤ وسفرا

  .(ٗ) عثماف بن سعيد -
  .(٘) و٧بمد بن عثماف -
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خٕ. ، كلظ٢ ر٠َٟ ح٧ثٔش ٝطٞػ٤وْٜ ُٚ ػ٘ي ط٤ًِٞٚ ٖٓ هزِْٜ ح٧ثٔش ّٔ خٕ ٣ّظـَ رخُٖٔٔ طـط٤ش ػ٠ِ ه٤َ اّٗٚ ً: ٝحُٔ
، كٌخٕ ح٤ُ٘ؼش  ٔظْٜ ٣ٝؤط٤ْٜ رؤؿٞرش حَُٓخثَ طٞؿ٤ٜخص أث ٧ّٗٚ ًخٕ ٣٘وَ ح٧ٓجِش ٖٓ ح٤ُ٘ؼش ٣ِٜٝٞٛخ ٬ُثٔش  ؛ح٧َٓ

ٝهي . طو٤ش ٝهٞكخ   X، ٣ٝلِٔٚ ا٠ُ أر٢ ٓلٔي ٓخثِْٜ ٝؿ٤َٛخ ػزَ ػؼٔخٕ رٖ ٓؼ٤ي، ٝٛٞ ٣ول٤ٜخ ك٢ ؿَحد ح٣َُِٖٕٔٔٓٞ ٍ
٠ِ ٓخ ٝهزَٙ ػ. ْ ٝر٤ٖ هٞحػيْٛ حُ٘ؼز٤ش حُٔٞح٤ُش، ٝهخّ ريٍٝ حُٞحٓطش ر٤ٜ٘طًَٞ ٨ُثٔش حُٜخى١ ٝحُؼ١ٌَٔ ٝحُٜٔي١ 

ٝٛٞ ٣ِحٍ ٣ٝوغ ك٢ ٓ٘طوش ح٤ُٔيحٕ ك٢ أٍٝ  -٣ؼ٢٘ رـيحى  -رخُـخٗذ حُـَر٢ ٖٓ ٓي٣٘ش ح٬ُّٔ  ٢ٓؿخء ك٢ ؿ٤زش ح٤ُ٘ن حُطٞ
ٍحؿغ . ـٛ  622كٞح٢ُ هْٔ ٓ٘ٞحص، طٞك٢ ٓ٘ش  Xٝٓيس ٓلخٍطٚ ُ٪ٓخّ حُٜٔي١ . حُٟٔٞغ حُٔؼَٝف ريٍد ؿزِش رزـيحى

 .ٝٓخ رؼيٛخ 353ٙ: ش ح٤ُ٘ن حُط٢ٓٞ ؿ٤ز
٤ن ك٤غ حٓظِْ حُ٘. X، ُٚ ُِٓ٘ش ؿ٤ِِش رؼي أر٤ٚ ػ٘ي ح٩ٓخّ حُٜٔي١ ٠ٌّ٘٣ أرخ ؿؼلَ :ٓلٔي رٖ ػؼٔخٕ رٖ ٓؼ٤ي حُؼ١َٔ -5

ٝٓيس ٓلخٍطٚ . Xػ٠ِ ًظخد حُظؼ٣ِش ٝحُظ٤ُٞش حُٜخىٍ ػٖ ح٩ٓخّ حُٜٔي١  ر٘خء   خٓٚٝ هخّ ٓو حُؼ١َٔ حُٔلخٍس رؼي ٝكخس أر٤ٚ
ٟٞغ ح١ٌُ ًخٗض ىٍٝٙ ٝٓ٘خُُٚ حٌُٞكش ك٢ حُٔك٢ ٗخٍع رخد  ٝهزَٙ ػ٘ي ٝحُيطٚ.  ٙ  ٢315 ٓ٘ش ، طٞككٞح٢ُ حُو٤ٖٔٔ ٓ٘ش

 .  322ٙ: ٍحؿغ ؿ٤زش حُط٢ٓٞ  .ك٤ٚ
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  .(ٔ) وا٢بسْب بن روح -
  .(ٕ) علي بن ٧بمدو  -

 ،(رٞبو ا)علي بن ٧بمد السمري ٗبوت Xباإلماـ  واتصاؿ ا٤بؤمنْب وانقطعت السفارة
 .ووقعت الغيبة التامة

* * * 

 أسباب الغيبة
 ،كبّب ٥بم على االلتزاـ الديِب  فيو حثّ  ووجوده ظاىرًا بينهم، با٤بؤمنْب٥بي إلطف  Xاإلماـ 

 ألفّ  ؛بكثّب من غيبتو التامة أفضل Xوجود سفّب لو  فّ إف، فإذا امتنع ظهوره ٣بوؼ القتل مثالً 
كذلك   -أي السفّب  - فوجوده ، Xالذي ينقل أوامره  X السفّب ىو القائد البديل لإلماـ

ومعرفة  جود السفّب ٲبكن االتصاؿ باإلماـحيث بو ، د ا٤بعصـووجوده شبو وجو  فّ أل ؛٥بيإلطف 
ذلك فما وإذا كاف األمر ك، صًا ما يستجد منها مع مرور الزمنوخصو ، األحكاـ الشرعية الصحيحة

 !  ؟ىو سبب الغيبة التامة
 :ة فروض منهاولإلجابة ىناؾ عدّ 

  

  :الطواغيتمو اغتيالٌ مو قبل  اخلوف -ٔ
، تامةا إذا كاف غائبًا غيبة غّب أمّ ، إذا كاف اإلماـ ظاىرًا للجميع اً حيحوىذا ٲبكن أف يكوف ص

 Xو نّ أخصوصًا  ،السيئبعيد عن أعْب الطواغيت ومكرىم  Xبوجود سفّب فيكوف اإلماـ  أي
شرعية والتوجيهات الٍب ويوصل إليهم األحكاـ البا٤بؤمنْب وُب نفس الوقت يتصل . مؤيد من ا

فال داعي للغيبة ، في الغيبة غّب التامة مع السفارةص من خطر الطواغيت يكلّ ذف للتخإ، ٰبتاجوهنا
 .علمأوا ، التامة

                                                        
، ُٝٚ هزَ ٣ِحٍ ك٢  ٗؼزخٕ ٓ٘ش ٓض ٝػ٣َٖ٘ ٝػ٬ػٔجش ٙطٞك٢ حُل٤ٖٔ رٖ ٍٝف ك٢ : أرٞ حُوخْٓ حُل٤ٖٔ رٖ ٍٝف حُ٘ٞروظ٢ - 

ٞم حٍُ٘ٞؿش رـخٗذ حَُٛخكش ٓ٘طوش ٓ، ٖ أكٔي حُ٘ٞروظ٢ حُ٘خكٌ ا٠ُ حُظَحُ٘ٞروظ٤ش ك٢ حُيٍد ح١ٌُ ًخٗض ك٤ٚ ىحٍ ػ٠ِ ر
ش ح٤ُ٘ن ٍحؿغ طَؿٔظٚ ك٢ ؿ٤ز . ٙ  362ٞك٢ ط ،ٝٓيس ٓلخٍطٚ كٞح٢ُ حُٞحكي ٝػ٣َٖ٘ ػخٓخ   ،حُل٤ٖٔ رٖ ٍٝف حُ٘ٞروض ،رزـيحى

 .ٝٓخ رؼيٛخ 327ٙ: حُط٢ٓٞ 
ا٠ُ إٔ ُلن  362، ط٠ُٞ حُٔلخٍس ٖٓ ك٤ٖ ٝكخس أر٢ حُوخْٓ رٖ ٍٝف ػخّ ٠ٌّ٘٣ رؤر٢ حُلٖٔ: ػ٢ِ رٖ ٓلٔي ح١َُٔٔ -6

م حَُٔح١ ك٢ ، ٝهزَٙ ٣ِحٍ ك٢ ٓ٘طوٚ ٓٞك٢ حُٜ٘ق ٖٓ ٗؼزخٕ، كظٌٕٞ ٓيس ٓلخٍطٚ ػ٬ػش أػٞحّ ٧363ػ٠ِ ػخّ رخَُك٤ن ح
 .ٝٓخ رؼيٛخ 333ٙ:حؿغ ؿ٤زش حُط٢ٓٞ ٍ .ؿخٗذ حَُٛخكش رزـيحى
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 :Xعدم وجود شخص مؤيل للشفارة والهيابة اخلاصة عو اإلمام  -ٕ
ة قل من درجأفال ، Xف يتمتع بكثّب من صفات اإلماـ أماـ ٯبب السفّب عند اإل فّ إحيث 

ة سياسيًا واقتصادياً و٨بافة ا وا٤بقدرة على إدارة شؤوف األم ععالية من الزىد والتقوى والور 
با٤بعُب  ف يكوف فقيهاً أال ، Xو على دراية ٕبديث ا٤بعصومْب نّ إ: أي، ف يكوف فقيهاً أو ، واجتماعياً 

 . ا٤بتعارؼ اليـو
 بل ىو مؤمن ٨بلص يقـو بنقل األحكاـ الشرعية،  يقـو باستنباط األحكاـ الشرعيةفالسفّب ال

ال ٯبوز ألحد استنباط حكم فقهي  X و مع وجود سفّب لإلماـنّ أكما ،  إٔب األمة Xمن اإلماـ 
 . للشرائط ا٤بتعارفة اليـو اً جامع اً ف كاف فقيهإو ، يوبرأ

، مر بعيدأولكن عدـ وجود شخص واحد مؤىل للسفارة ، ف يكوف سبباً للغيبة التامةأوىذا ٲبكن 
ُب زمن الغيبة مع  Xاإلماـ ال يستوحش من وحدتو  إفّ : هما معنا ورد ُب حديثهم  ىذا وقد

 .(ٔ) وجود ثالثْب مؤمن من الصا٢بْب
 

 :Xإعراض األمة عو اإلمام  -ٖ
فتكوف الغيبة التامة عقوبة  ،لألمةوعدـ التفاعل معو كقائد ، دـ االستفادة منو استفادة حقيقيةوع

بسبب غياب القائد  ا لنكبات ومآسيمة بعد تعرضهورٗبا يكوف من أىدافها إصالح األلألمة، 
، هنا عقوبة إصالحيةإ: أي ،سيناء صحراء ُبفتكوف الغيبة الكربى شبيهة بتيو بِب إسرائيل . ا٤بعصـو

جيل ال يرضى ، إٔب أىل األرض اإل٥بيةا٥بدؼ منها خروج جيل من  ىذه األمة مؤىل ٢بمل الرسالة 
 . ومنهاجاً للحياة ستوراً وشعاراً بالقرآف د وال يرضى إالّ ، با٤بعصـو قائداً  إالّ 

تي عليكم من و سيأنّ إو ) :فآُب وصف إعراض ىذه األمة عن اإلماـ والقر  Xقاؿ أمّب ا٤بؤمنْب 
من الكذب على اهلل  أكثر، وال ظهر من الباطلأأخفى من الحق وال  يءبعدي زماف ليس فيو ش

نفق منو أوال ، تلي حق تالوتوبور من الكتاب إذا أىل ذلك الزماف سلعة أ وليس عند!! ورسولو
عرؼ من المنكر، فقد نبذ أوال  أنكر من المعروؼ ، وال في البالد شيءٌ ؼ عن مواضعوإذا حرّ 

، فالكتاب يومئٍذ وأىلو منفياف طريداف وصاحباف مصطحباف في الكتاب ُحملتو، وتناساه حفظتو

                                                        
ٝالثل ُٚ ك٢ ؿ٤جزٚ  ،ٖٓ ؿ٤جخ الثل ُٖبؽت ٛنا األٓو): هخٍ X، ػٖ أر٢ ػزي هللا ػٖ أر٢ ر٤َٜ: ٍٟٝ ح٤ُ٘ن ح٢٘٤ٌُِ - 

: ، ؿ٤زش حُط33٢ٓٞ ٙ : ، ؿ٤زش حُ٘ؼٔخ331٢ٗٙ   ؽ: حٌُخك٢( ٖٓ ػيُخ، ٝٗؼْ أُ٘يٍ ٤ٛجخ، ٝٓب ثضالص٤ٖ ٖٓ ٝؽْخ
 .ك٢ ؿ٤زش حُط٢ٓٞ ك٤ٚ حهظ٬ف ٤ٔ٣َ ٝٓخ. 26 ٙ 
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ومعهم ، اس وليسا فيهمذلك الزماف في الن فالكتاب وأىلو في !!وؤ طريق واحد ال يؤويهما م
وافترقوا عن  فاجتمع القـو على الفرقة، اجتمعا فإو  افق الهدىالضاللة ال تو  فّ أل ؛وليسا معهم

، وال يعرفوف اسمو إالّ  عندىم منوفلم يبق ! أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم كأنهم،  الجماعة
وجعلوا ، صدقهم على اهلل فريةوا وسمّ ، قبل ما مثلوا بالصالحين كل مثلو ومن!! خطو وزبره الّ إ

 .(ٔ) (في الحسنة عقوبة السيئة
 :منها ،ة أمورعدّ  عراض األمةإ سبب الغيبة التامة ىو فّ أ الداؿ علىو 
 األسئلة ا٤بوجهة فّ أ٩با يدؿ على ، اً و قليلة جدّ ئعن طريق سفرا Xالتوقيعات الصادرة عنو  -أ

 .إليو قليلة أيضاً 
 . ىذا العدد الضئيل ولكن ٓب يصل لنا منها إالّ ، كثّبة  التوقيعات إفّ : ولعل قائل يقوؿ

يعات كثّبة لوصل لنا فلو كانت التوق، ىذا االعَباض ال ينطلي على من تدبر قليالً  إفّ : وا٢بق
واإلماـ الصادؽ واإلماـ الرضا  أحاديث الرسوؿ  فّ أ فحتماً ، ف ضاع منها شيءإو  منها الكثّب

ليست  Xوأحاديث اإلماـ ، ولكن وصل لنا منها الكثّب ،عهاٝبيٓب تصل لنا ( عليهما السالـ)
والظروؼ الٍب أحاطت هبا ليست بأعظم من الظروؼ الٍب أحاطت  ،ببدع من أحاديث األئمة 
 .  وصل لنا منها كتاب هنج البالغةحٌب Xٖبطب اإلماـ أمّب ا٤بؤمنْب 

،  األئمةتابة أحاديث علماء الشيعة ُب زمن الغيبة الصغرى كانوا يهتموف ُب ك كما أفّ 
، (رٞبو ا) ومن ىذه الكتب الكاُب للكليِب، عن طريق السفراء Xوعرض كتبهم على اإلماـ 

  !؟ Xفلماذا ٓب يهتم أحد منهم بكتابة التوقيعات الصادرة منو 
  .ولكنها قليلة، اىتموا بكتابتها أهنموا٢بقيقة 

 لكليِب عاش ىذا وا. الكليِب ُب كتابو الكاُبـ ويدؿ على إعراض الناس عن العلم واإلماـ ما قدّ 
ىػ ؽ،  ٜٕٖفقد مات ُب شعباف سنة ، ومات ُب هناية أيامها على األصح، ُب زمن الغيبة الصغرى

 . آخر السفراء األربعة، الٍب مات هبا علي بن ٧بمد السمريُب نفس الشهر والسنة  أي
، ت اصطالح أىل دىرنا على ا١بهالةو فقد فهمت ما شك ،ا بعدأمّ ): (رٞبو ا)قاؿ الكليِب

، وحٌب كاد العلم معهم إف يأزر كلّ ، ومباينتهم العلم وأصولو، وتوازرىم وسعيهم ُب عمارة طرقها
  .(ٕ) (وأىلوويضيعوا العلم ، ما قد رضوا إف يستندوا إٔب ا١بهللِ ، وينقطع مواده

                                                        
 .633ٙ 33ؽ :، رلخٍ ح٧ٗٞحٍ 3ٙ  6ؽ: ٜٗؾ حُز٬ؿش رَ٘ف ٓلٔي ػزيٙ - 
 .5ٙ  ؽ :حٌُخك٢ -6
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 أفب لو األسباب الٍب تؤديو إٔب سبّ ٲبانو ثابتًا مستقرًا إف يكوف أفمن أراد ا توفيقو و ): وقاؿ
، ثبت ُب دينو من ا١بباؿ الرواسيأفذاؾ ، بعلم يقْب وبصّبة  نبيو ةوسنيأخذ دينو من كتاب ا 
ب لو األسباب سبّ  - نعوذ با منو - مستودعاً  ف يكوف دينو معاراً أومن أراد ا خذالنو و 

أًب فذاؾ ُب مشيئة ا إف شاء ا تبارؾ وتعأب  ،قليد والتأويل من غّب علم وبصّبةلالستحساف والت
و ألنّ ؛ ويصبح كافراً  وٲبسي مؤمناً  وٲبسي كافراً  وال يؤمن عليو إف يصبح مؤمناً ، ف شاء سلبو إياهإو  ٲبانوإ

 Xوقد قاؿ العآب . لما رأى شيئًا استحسن ظاىره قبلووك، معو ماؿمن الكرباء  اً كلما رأى كبّب 
وخلق األوصياء على ، أنبياء فال يكونوف إالّ  وجل خلق النبيين على النبوة اهلل عزّ  إفّ ): (ٔ)

 ،ف شاء سلبهم إياهإو ، ف شاء أتمو لهمإيماف فوأعار قومًا اإل، أوصياء الّ إفال يكونوف  الوصية
 .(ٕ) (﴾َفُمْستَػَقرٌّ َوُمْستَػْودَعٌ ﴿ :وفيهم جرى قولو: اؿق

 ٛبييز شيء ٩با اختلف الرواية فيو عن العلماء  و ال يسع أحدنّ أيا أخي أرشدؾ ا  فاعلم
وجل  اعرضوىا على كتاب اهلل فما وافق كتاب اهلل عزّ : )على ما أطلقو العآب بقولو إالّ ، برأيو

الرشد في  فّ إف ،دعوا ما وافق القـو): Xوقولو ، (وما خالف كتاب اهلل فردوه، فخذوه
و٫بن ال نعرؼ من . (لمجمع عليو ال ريب فيوا فّ إخذوا بالمجمع عليو ف): Xوقولو ، (خالفهم

وقبوؿ ما  ،(ٖ) Xو إٔب العآب علم ذلك كلّ  وال ٪بد شيئاً أحوط وال أوسع من ردّ ، قلة ٝبيع ذلك إالّ 
 .(ٗ) (ما أخذتم من باب التسليم وسعكمهيأب): مر فيو بقولوأوسع من األ

 : اً ٟبلهم ذكر أنو إو ، نو مظلـوإ ورد عنهم  -ب
 .(٘) (خملنا ذكراً أو ، األمر في أصغرنا سناً ): Xقاؿ الباقر 

 .Xفخموؿ ذكره بْب الشيعة داؿ على أعراضهم عنو 
، ا علة ما وقع من الغيبةوأمّ  …) : جاء فيو ،توقيع إٔب سفّبه العمري Xخرج منو  -ج 

 . (ٚ) ((ٙ)﴾تُػْبَد َلُكْم َتُسؤُْكمْ  يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْسأَلوا َعْن َأْشَياَء ِإفْ ﴿ :وجل قاؿ اهلل عزّ  فّ إف
 . ر تكفيو اإلشارةوا٢ب، ا٢بديث أنكم سبب من أسباب الغيبةورٗبا يفهم من ىذا 
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ال ألمره  ،بسم اهلل الرحمن الرحيم): Xقاؿ  ،وبعد جوابو على مسائل ا٢بمّبي الٍب سأ٥با
السالـ علينا وعلى عباد اهلل  ،(ٔ)﴾النُُّذرُ ِحْكَمٌة بَاِلَغٌة َفَما تُػْغِن ﴿ ،و تقبلوفئتعقلوف وال من أوليا

 .(ٕ) (الصالحين
ها ، و٫بن أيّ Xسببو إعراض ىذه األمة عن ا٢بق وعنو  من أٓب Xوال ٱبفى ما ُب كالمو 

مناه على النفس وا٤باؿ لقدّ و  ،وهناراً لتعجيل فرجو و حجة ا علينا لعملنا ليالً كنا موقنْب أنّ  األحبة لو
 . والولد
، باحتهاإباألعماؿ ا٤بدنية الٍب يعتقد الناس  ولو كافألمة للطاغوت وإعانتو بأي شكل  ركوف ا -د

ّّ  وىذا بّْبٌ  من  فقد أعاف الطاغوت كثّب. ُب زمن الغيبة الكربى وخصوصاً  ح التاريخ٤بن تصّف
و ألنّ ؛ (رضي ا عنو)اعَبض على صفواف  Xاإلماـ الكاظم  فّ أمع ، العلماء وا١بهالء على السواء

 . لعباسي ىاروف ليذىب هبا إٔب ا٢بجّجر ٝبالو للطاغوت اأَ 
َوال تَػرَْكُنوا ِإَلى الَِّذيَن ظََلُموا فَػَتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِف اللَِّو ِمْن َأْولَِياَء ُثمَّ ﴿ :تعأبقاؿ 

 .(ٖ)﴾ال تُػْنَصُروفَ 
، القرآف الكرًن وىو أدب آؿ البيتىذا ىو أدب ): (رٞبو ا) قاؿ الشيخ ٧بمد رضا ا٤بظفر

وقد ورد عنهم ما يبلغ الغاية من التنفّب عن الركوف إٔب الظا٤بْب االتصاؿ هبم ومشاركتهم ُب أي عمل  
ما مِب بو اإلسالـ وا٤بسلموف ىو التساىل مع أىل  أعظمف أوال شك  ،كاف ومعاونتهم ولو بشق ٛبرة

 ،عانتهم على ظلمهمإعن ٩بالئتهم ومناصرهتم و  فضالً  ،ا١بور والتغاضي عن مساوئهم والتعامل معهم
حٌب ضعف  ،وما جر الويالت على ا١بامعة اإلسالمية إال ذلك اال٫براؼ عن جدد الصواب وا٢بق

ا٤بسلموف أو ما يسموف  وأصبحالدين ٗبرور األياـ فتالشت قوتو ووصل إٔب ما عليو اليـو فعاد غريبًا 
 وأرذؿضعف أعدائهم أٍب ال ينصروف حٌب على  ،ا أولياء أنفسهم با٤بسلمْب وما ٥بم من دوف
 .عن الصليبيْب األقوياء اجملَبئْب عليهم كاليهود األذالء فضالً 

وشددوا على أوليائهم ُب  ،ُب إبعاد من يتصل هبم عن التعاوف مع الظا٤بْب  لقد جاىد األئمة
ُب ىذا الباب ومن ذلك ما كتبو اإلماـ  وال ٰبصى ما ورد عنهم ،مسايرة أىل الظلم وا١بور و٩بالئتهم

أو ليس ) :على ظلمهم الظلمة ةعانإف حذره عن أين إٔب ٧بمد بن مسلم الزىري بعد زين العابد
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وجسرًا يعبروف عليك إلى  ،بدعائهم إياؾ حين دعوؾ جعلوؾ قطبًا أداروا بك رحى مظالمهم
يدخلوف بك الشك على العلماء  ،همداعيًا إلى غيهم سالكًا سبيل ،بالياىم وسلمًا إلى ضاللتهم

فلم يبلغ أخص وزرائهم وال أقوى أعوانهم إال دونما بلغت  ،ويقتادوف بك قلوب الجهاؿ إليهم
قل ما أعطوؾ في قدر ما اخذوا أفما  ،من إصالح فسادىم واختالؼ الخاصة والعامة إليهم

نو ال ينظر إليها إفانظر لنفسك ف ،ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك أيسروما  ،منك
 . (ٔ) (وؿمسؤ وحاسبها حساب رجل  ،غيرؾ

بلغ من ذلك ُب تصوير حرمة معاونة الظا٤بْب حديث صفواف ا١بماؿ مع اإلماـ موسى أو ): وقاؿ
 -حسب رواية الكشي ُب رجالو  -قاؿ ، من شيعتو ورواة حديثو ا٤بوثوقْب وقد كاف، Xالكاظم 

، خال شيئًا واحداً  صفواف كل شيء منك حسن ٝبيليا ) :ٕب فقاؿدخلت عليو  ،بَبٝبة صفواف
 :قلت–يعِب ىاروف –  جمالك من ىذا الرجل كراؾإ :Xقاؿ ؟ جعلت فداؾ أي شيء :قلت

وال أتواله  –يعِب مكة  –٥بذا الطريق  أكريتوولكن ، وال بطراً وال للصيد وال للهو أشراً  أكريتووا ما 
. فداؾ ، جعلتنعم: قلت  فواف أيقع كراؾ عليهميا ص: بعث معو غلماين، قاؿأولكن ، بنفسي

بقائهم فهو  أحبفمن : X، قاؿ نعم: قلت  أتحب بقاءىم حتى يخرج كراؾ :Xقاؿ 
 .(ٕ) (فذىبت وبعت ٝبإب عن أخرىا :صفواف ، قاؿومن كاف منهم فهو كاف ورد النار، منهم

من يدخل ُب زمرهتم أو فكيف حاؿ  !هم هبذه ا٤بنػزلةئفإذا كاف نفس حب حياة الظا٤بْب وبقا
إذا كاف معاونة الظا٤بْب لو بشق ٛبرة بل حب . و يواكب قافلتهم أو يأٛبر بأمرىميعمل بأعما٥بم أ

ُب ا٢بكم والدخوؿ ُب وظائفهم فما حاؿ االشَباؾ معهم ، ئمة عنو األ شد ما حذرأهم من ئبقا
 كاف من أركاف سلطاهنم، أو من  لدولتهم ما حاؿ من يكوف من ٝبلة ا٤بؤسسْببل  ،وواليتهم

وذلك إف والية ا١بائر دروس ا٢بق كلو وإحياء الباطل كلو وإظهار )وا٤بنغمسْب ُب تشييد حكمهم 
 . (ٖ) (فساد كما جاء ُب حديث ٙبف العقوؿالظلم وا١بور وال

انة للطاغوت على البقاء ُب عن ا٢بربية ُب دولة الطاغوت إع العمل ُب الدوائر ا٤بدنية فضالً  إفّ 
لٍب ففي الدوؿ ا وال تستهينوا هبذا األمر، Xوبالتإب فهي إعانة ألعداء اإلماـ ا٤بهدي ، كما٢ب
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ب إذا أراد ٝباعة معينة الضغط على حكومة ذلك البلد لتحقيق مطال تتمتع شعوهبا بشيء من ا٢برية
 .معينة أعلنوا إضراباً عن العمل

نتم العمود الرئيسي الذي ، أسوف وا٤بوظفوفاؿ وا٤بهندفا٢بكومات الطاغوتية متقومة بكم أيها العمّ 
  .يرتكز عليو الطاغوت

  .متسلطوف على رقابنا أهنم وا٢باؿ اليـو ؟ماذا نفعل: ولعل بعضكم يقوؿ
اإلماـ علي  –ال لعيب ُب األوصياء  متسلطوف على رقابنا منذ وفاة رسوؿ ا  إهنم: أقوؿ

ورٗبا عند ظهور اإلماـ ، تخاذلوف عن نصرة ا٢بقنا دائمًا مولكن العيب فينا ٫بن إن،  -وولده 
ليعطوا أنفسهم عذرًا لَبكهم نصرة اإلماـ ؛ X سيقوؿ كثّبوف ىذا ليس ا٤بهدي Xا٤بهدي 
ُب  يعرفونو كما يعرفوف أبناءىم مأهنّ مع ، كما فعل أىل مكة واليهود مع رسوؿ ا  Xا٤بهدي 

! ؟فكيف يكذب على ا سبحانو، أمور الدنيا زىو عن الكذب ُبػوتن دقوخلقو العظيم وأمانتو وص
ل جبهة ا٢بق الٍب تصطدـ ولكنهم وجدوه ٲبث، ات وا٤بعجزات الٍب أيده ا هباعرفوه باآلي مأهنّ كما 

فخذلوه ونصره ا ، سبيل ا ٩با يعرض حياهتم للخطرووجدوه يدعوىم إٔب ا١بهاد ُب ، ٗبصا٢بهم
 .وسينصره ا سبحانو Xهدي ؿ كثّبوف اإلماـ ا٤بذوسيخ. بحانوس

مرنا لقد أولو قد جاء ، ف اهلل ىذا األمر بمن ال خالؽ لولينصر ) :Xفعن اإلماـ الصادؽ 
 . (ٔ) (خرج منو من ىو اليـو مقيم على عبادة األوثاف

 .باع ا٥بوىتابل و ، طاعة الطواغيت ومسايرهتم أي، وعبادة األوثاف
، و من أىلونّ أخرج من ىذا األمر من كاف يُرى  ،إذا خرج القائم): Xالصادؽ  ماـاإلوعن 

بعض الذين يّدعوف  Xٱبرج من نصرة اإلماـ : أي ،(ٕ) (ودخل فيو شبو عبدة الشمس والقمر
، ن غّب الشيعةويدخل ُب صفوؼ أنصاره قـو م، Xمن أنصار اإلماـ ا٤بهدي  أهنمويروف  التشيع

 َكاَف َعَرضاً َلْو  ﴿: قاؿ تعأب .يعوا آؿ ٧بمد من غّب ا٤بسلمْب بعد أف يعرفوا ا٢بق ويشا بل لعلهم
َلَخَرْجَنا  َقرِيبًا َوَسَفرًا قَاِصدًا اَلتػَّبَػُعوَؾ َوَلِكْن بَػُعَدْت َعَلْيِهُم الشُّقَُّة َوَسَيْحِلُفوَف بِاللَِّو َلِو اْسَتَطْعَنا

  .(ٖ)﴾وفَ َمَعُكْم يُػْهِلُكوَف َأنْػُفَسُهْم َواللَُّو يَػْعَلُم ِإنػَُّهْم َلَكاِذبُ 
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و ئيعتذر عن بقا Xماـ ا٢بسْب بْب يدي اإل( لعنو ا)وُب واقعة كربالء وقف عمر بن سعد 
…  وٱباؼ …ه وٱباؼ ؤ وٱباؼ أف تسىب نسا و ٱباؼ القتل وٱباؼ أف هتدـ دارهبأنّ  ،مع الطاغوت

 . وٱباؼ
نعتذر بأعذار قبيحة و  ٬بذؿ ا٢بق ،(لعنو ا)فلنحذر ٝبيعًا أف نكوف اليـو وغدًا كعمر بن سعد 

 . وحجج واىية
فإذا . فاألدلة أكثر ٩با ذكرت وإالّ  ،تقصّب األمة: على أف سبب الغيبة ىو ،وأكتفي هبذا القدر

أصبح واجبنا ٝبيعًا العمل  Xاألمة عن اإلماـ  ضإعرا أىم أسباب الغيبة التامة ىو عرفنا أفّ 
ستعداد لنصرتو عند و وهتيئة األمة لالحقّ  بإعالء ذكره وإظهار، ورفع أسباب غيبتو التامة لظهوره

الذين ، والقضاء على الطواغيت وأعواهنم، وطمس معآب الضالؿ والشرؾ ونشر الدين ،ظهوره وقيامو
 .(ٔ) Xٲبثلوف أىم أعداء األماـ ا٤بهدي 

 

* * * 
    
 
 
 
 
 

                                                        
ػَِ  (أظٜوْٛ ٘ب عٞاه هّٞ ٗيػ٘ب ٖٓ ث٤ٖهللا اما ًوٙ ُ إ) :Xهَؽ ٖٓ أر٠ ؿؼلَ : ػٖ َٓٝحٕ ح٧ٗزخ١ٍ هخٍ - 

 .633ٙ  ؽ: حَُ٘حثغ



 X لتعجيل فرج اإلماو املَدي العنل
َعَلى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِؿ فَأَبَػْيَن َأْف َيْحِمْلنَػَها َوَأْشَفْقَن  ِإنَّا َعَرْضَنا اأْلََمانَةَ ﴿: قاؿ تعأب

َها َوَحَمَلَها اإْلِ   . (ٔ)﴾ْنَساُف ِإنَُّو َكاَف ظَُلوماً َجُهوالً ِمنػْ
، و سيولد لكَ نّ أ Xأوحى اهلل إلى إبراىيم ): قاؿ ،Xا عبد  أيبعن ، ةعن الفضل بن قرّ 

أربعمائة سنة  فأوحى اهلل إليو أنها ستلد ويعذب أوالدىا  ألد وأنا عجوز: فقالت، ةفقاؿ لسار 
عين فلما طاؿ على بني إسرائيل العذاب ضجوا وبكوا إلى اهلل أرب: قاؿ .بردىا الكالـ عليّ 

: قاؿ .فرعوف فحط عنهم سبعين ومائة سنة فأوحى اهلل إلى موسى وىاروف يخلصهم من، صباحاً 
األمر ينتهي  فّ إا إذ لم تكونوا ففأمّ ، نتم لو فعلتم لفرج اهلل عناأىكذا : X عبد ا أبوفقاؿ 

  .(ٕ) (إلى منتهاه
موا فعلماء الدين قدّ ، اإلسالمية ا٤بستضعفة ، علماء الدين والشعوبوىذا العمل مسؤولية ا١بميع

انو وتعأب ووقفوا سبحوا أماـ ا م تصدّ ألهنّ  ؛حوا بذلك أـ الأنفسهم ُب موضع قيادة األمة سواء صرّ 
فمن ٓب يكن منهم ، عليهم إف يسّبوا بسّبهتم ويعملواف. متمثلْب باألنبياء وا٤برسلْب ُب باب ملكوتو

اع طريق ا سبحانو فيكوف من قط    يضع نفسو ُب ىذا ا٤بوضع ا٣بطّبلذلك كاف عليو إف ال أىالً 
ىو ا٣بسراف ا٤ببْب، إذف فعآب الدين قائد وذلك  األمر إٔب خسراف الدنيا واآلخرة فيؤوؿ بو، وتعأب
إٔب ا بأذنو  ٍّ  وداع وىو سائر ُب طريق ا سبحانو، (ٖ)﴾َولِيُػْنِذرُوا قَػْوَمُهمْ ﴿ومصلح األمة  لألمة
فليتهم نفسو  ُب يـو من األياـ قبل دولة ا٢بق وإذا وجدىا، طلب الدعة والراحة ُب ىذا الطريقفال ي

 . ولّباجع مسّبتو
 ، فعآب الدين ٯبب إف يفكر ويعمل ليالً (ٗ) (جبل لتهافت أحبنيلو ): Xماـ علي قاؿ اإل

 .Xوللنصح لقائد ىذه الدولة الوصي ا٣باًب ، إلقامة دولة ا٢بق ةللتهيئ اً وهنار 
ف انسلخت منو وٓب أبعد  ليها العودة إٔب اإلسالـ والقرآفا٤بستضعفة فع اإلسالميةا الشعوب أمّ 

أفراداً  مكلفة بعملية التهيئة لدولة ا٢بقفهي . ر٠بو ومن القرآف إالّ ، ٠بوا ـ إالّ فيها من اإلسال يبقَ 
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م جزء كبّب من عملية إصالح حيث يقع على عاتقه، لنخبة ا٤بؤمنة ا٤بثقفة فيهاوٝباعات وخصوصًا ا
 .ورموزه الشيطانية من األنس وا١بنومقارعة الباطل  ،وهتيئتها لنصرة ا٢بق وأىلو األمة

نصروا ا٢بق  فهم . قادة نقتفي أثرىم وآؿ ٧بمد  علينا ٗبحمد الذي من  وا٢بمد 
 عالـ وبسيوؼ من الكالـة باإلمرّ  ،ا لو إالّ إال  لنشر كلمة وهناراً  وكانوا يعملوف ليالً ، لوقارعوا الباط

تأخذ أثرىا ُب إٔب اليـو  وال تزاؿ، على دولٍب بِب أمية وبِب العباس كاف ٥با أثرىا الواضح ُب القضاء
  .Xكما فعل اإلماـ ا٢بسن ،  ٥بدـ دولة الطاغوت والقضاء عليوكسالح قوي  النفوس
سيف وإراقة وبال، بالثورة ا٤بسلحة ة أخرى عندما تتوفر الظروؼ ا٤بالئمة ٯباىد آؿ ٧بمد ومرّ 

ر عالمًا للجهاد واألمأ وىكذا كانوا  .Xكما فعل اإلماـ ا٢بسْب ،  الدماء ُب سبيل الدين
فلم يهنوا وٓب ينكلوا ُب مقارعة الطواغيت حٌب قضوا ، هي عن ا٤بنكر يقتدي هبم الثائروفبا٤بعروؼ والن

ُب نشر الدين ومقارعة  ف نقتفي أثرىم أبْب مسمـو ومقّطع بالسيوؼ، فعلينا ٝبيعا اليـو 
ونشر عبادة ، األرضا ُب  لو إالّ إال  وإعالء كلمة، لدولة ا٢بق والتهيئةالظا٤بْب والقضاء عليهم 

 .وما يرافقها من الفساد للعبادوالقضاء على عبادة العباد ، همقالعباد ٣بال
الذين ٰباولوف فصل ا٢بسن عن ، الفساد الذين يسموف أنفسهم علماءكما ٯبب فضح أئمة 

 ،يتابعوف سّبتو أهنمعوف ويدّ  صامت Xا٢بسن  اإلماـ فّ إويقولوف ، (عليهما السالـ)ا٢بسْب 
قـو  آؿ ٧بمد  إفّ  !!أحشاءىمصامتْب ٤با قطعت السمـو  ولو كاف آؿ ٧بمد . ٥بم فتعساً 

فال ألفْب ، (ٔ) كما ورد عنهم  مقتوؿ وما منهم إالّ ، وكرامتهم من ا الشهادة القتل ٥بم عادة
 .ين ألستعظم تقريع ا١ببناءإوا  و ،ليعتذر عن خذالنو للحق ٰبمل جبنو عليهم اً خسيس

 

* * * 
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 Xاإلماو األعنال لتعجيل فرج  أٍه
 :فهياألعماؿ لتعجيل فرج اإلماـ  ا أىمأمّ 
 :التفكٌ يف الديو -ٔ

 : ويشمل
 : وتفسيرهف آقراءة القر  -أ

والسير بكم  نتم على ظهر سفرأو ، نكم في زماف ىدنةإأيها الناس ): قاؿ رسوؿ ا 
ويأتياف ، ويقرباف كل بعيد، اف كل جديديبلي فقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر، سريع

: قاؿ يا رسوؿ ا ما دار ا٥بدنة؟: فقاؿ، فقاـ ا٤بقداد .وا الجهاز لبعد المفازعدّ أف، بكل موعود
و شافع نّ إف، فآفإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقر ، دار بالء وانقطاع
 ،ساقو إلى النار ومن جعلو خلفو ،إلى الجنةقاده  من جعلو أمامو، مصدؽ (ٔ)مشفع وماحل 

 ،وىو الفصل ليس بالهزؿ ،وىو كتاب فيو تفصيل وبياف وتحصيل، وىو الدليل على خير سبيل
لو تخـو وعلى تخومو ، ظاىره أنيق وباطنو عميق ،وباطنو علم، فظاىره حكمة، لو ظهر وبطن 

ودليل على ، حكمةومنار ال، الهدى فيو مصابيح، يبلى غرائبو وال، ال تحصى عجائبو ،(ٕ) تخـو
 .(ٖ) (المعروؼ لمن عرفو

يا محمد : أتاني جبرائيل فقاؿ: يقوؿ سمعت رسوؿ اهلل ): قاؿ ،Xوعن أمّب ا٤بؤمنْب 
خبر فيو بياف ما قبلكم من ، كتاب اهلل  :فقاؿ  فما المخرج منها: فقلت. سيكوف في أمتك فتنة

يو من جبار فعمل بغيره قصمو من ول، ليس بالهزؿ وىو الفصل، وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم
وىو ، بل اهلل المتين وىو الذكر الحكيموىو ح، ن التمس الهدى في غيره أضلو اهللوم، اهلل

قضي وال ين ،(٘) وال يخلق على الرد ،ةوال تلبسو األلسن، األىوية (ٗ) ال تزيغو، الصراط المستقيم
 ناً آإذ قالوا إنا سمعنا قر  الجن إذ سمعو (ٙ) لم تكنو وىو الذي، عجائبو وال يشبع منو العلماء
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ومن اعتصم بو ىدي إلى صراط ، ومن عمل بو أجر، من قاؿ بو صدؽ. يهدي إلى الرشد عجباً 
ىو الكتاب العزيز الذي ال يأتيو الباطل من بين يديو وال من خلفو تنزيل من حكيم ، مستقيم
 .(ٔ) (حميد

يجيء يوـ ): قاؿ فعن النيب ، يـو القياـ للحساب إٔب اف يشتكو  ثالثة فّ أا٢بديث وورد ُب 
 .نيو فوني ومزقرب حرّ  يا: يقوؿ المصحف .والعترة والمسجد المصحف :القيامة ثالثة يشتكوف

 .رب قتلونا وطردونا وشردونا يا :وتقوؿ العترة .نيرب عطلوني وضيعو  يا: ويقوؿ المسجد
  .(ٕ) (أنا أولى بذؿ: لي > فيقوؿ اهلل ،فأجثوا للركبتين في الخصومة

مستعدوف ٤بواجهة ىؤالء ا٣بصـو الثالثة بْب يدي  األخوةنتم أيها أفهل . القرآف والعَبة وا٤بسجد
 .؟8ا 

  .ىو بيت ا: والثالث .ىو خليفة ا ُب أرضو: والثاين .ؽىو كتاب ا ا٤باحل ا٤بصد  : واألوؿ
عمل ٝبيعًا فلن فإذا كاف األمر كذلك ،على ىذه ا٤بواجهةيقووف  األرض ٝبيعًا ال أىل فّ أوا٢بق 

ونبث  و ا٢بقيقيةفلنعيد للمسجد مكانت ،اوىم راضوف عنّ  لنلتقي هبم يـو القيامة، للنصح ٥بؤالء الثالثة
ُب كل  Xولنتذكر اإلماـ صاحب الزماف ، وحديث أىل البيت  فيو ومنو علـو القرآف

عِب أوال  ولنقرأ القرآف ،ـ قضيتو على ٝبيع القضايا، ولنقدّ ـووىو الذي ٲبثل العَبة الي، األحواؿ
ونشرىا ُب ، والتخلق بأخالؽ القرآفبر معانيها واستقراء مداليلها والعمل هبا، بل تدّ ، األلفاظ فحسب

بل ، يطبقها ال يكوف لو أي تأثّب فيهمفالذي يأمر الناس ٗبكاـر األخالؽ وال ، اجملتمع بعد العمل هبا
بالعلم : أي ،(ٖ) (صامتين ةكونوا لنا دعا) :ما معناه وقد ورد عنهم . عكسية ف النتيجةرٗبا تكو 

اء ُب جو ، و أداة التعبّب والدعوة األساسيةالذي ى ال بالقوؿ فقط والعمل والسّبة ا٢بسنة بْب الناس
َكبُػَر َمْقتاً ِعْنَد اللَِّو َأْف تَػُقوُلوا َما    * يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَم تَػُقولُوَف َما ال تَػْفَعُلوفَ ﴿: الكتاب الكرًن

 .(ٗ)﴾ال تَػْفَعُلوفَ 
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وا٢بمد  ورد عنهم ُب . ؿ ٧بمد آالقرآف ٧بمد و  أىلومن  آفوأخالؽ القرآف تؤخذ من القر 
ومع األسف القرآف اليـو مهجور  ،وىو ثروة أخالقية ال تنضب، اً ا٢بديث والدعاء والتفسّب كثّب جدّ 

فالبحث يدور ُب ا٤بساجد الٍب أنشأىا  ،فضاًل عن غّبىا شرؼألاا٢بوزة العلمية ُب النجف وميت ُب 
تها وتدريسها لفهم عوف دراسالٍب يدّ ، ية والفلسفية والكالمية والنحويةالقرآف حوؿ الكتب ا٤بنطق

د مثل وإذا وج، والبحث ُب تفسّبه ال ٘بد من يهتم بدراسة كتاب اك نّ أُب حْب  ،القرآف والسنة
 !يكاد ال يذكر اـ من قبل بعض ا٤بؤمنْب فهو قليلىذا االىتم

وقاؿ رسوؿ ا . (ٔ)﴾َوقَاَؿ الرَُّسوُؿ يَا َربِّ ِإفَّ قَػْوِمي اتََّخُذوا َىَذا اْلُقْرآَف َمْهُجوراً ﴿: قاؿ تعأب
 أي عامرة بالناس ،(ٕ) (وىي خراب من الهدى مساجدىم  عامرة: )ُب وصف حالنا اليـو 

  . كنهم ليسوا على الطريق الذي ر٠بو القرآف و٧بمد وآؿ ٧بمدول
نبذ الكتاب حملتو وتناساه ) :صف معظم أىل العلم ُب زماننا ىذاُب و  Xوقاؿ أمّب ا٤بؤمنْب 

 . وىم طلبة العلـو الدينية والعلماء، ٞبلتو وحفظتو مهنّ أا٤بفروض  أي، (ٖ) (حفظتو
فهو يدور حوؿ آراء ا٤بفسرين الٍب ال يعدو كثّب منها  ٕبث ُب الكتاب الكرًن دَ جِ ف وُ إو ، ىذا

منها  اً كثّب   فّ أمع ، لقواعد النحوية والفلسفية وغّبىا٧باوالت لصب آيات القرآف ضمن ٦باؿ ا
ما ورد روا الكتاب على فسّ  مأهنّ ولو  .ر النزاع فيهامنها خالفية ٓب يتحرّ  اً وكثّب  استقرائية ٙبتمل ا٣بطأ

رآف لتدبر الق الذي ر٠بو أىل البيت  وا الصراط ا٤بستقيموٓب يتعدّ  لعصمةُب روايات أىل بيت ا
  . ٥بم ذلكولكن أىنّ . قرب للتقوىأو  وتفسّب آياتو لكاف خّباً ٥بم

وليس عند أىل ذلك : )ؿ أىل ىذا الزماف مع القرآفُب وصف حا Xقاؿ أمّب ا٤بؤمنْب 
 .(ٗ) (نفق منو إذا حرؼ عن مواضعوأوال ، حق تالوتواف سلعة أبور من الكتاب إذا تلي الزم

، بل صرة على طلبة ا٢بوزة العلمية فقطغّب مقت معرفة تفسّب كتاب ا أفّ وٯبب االلتفات إٔب 
 ة ا٢بوزة ىي تعلم التفسّب الصحيحومهمة طلب. م معرفة تفسّب كتاب ا ما أمكنعلى كل مسل

 . م تفسّب كتاب ا ُب كل مكافات لتعليتفتح دور  أفوتعليمو للناس ُب ا٤بساجد وُب غّبىا، وٯبب 

                                                        
 .31: حُلَهخٕ  - 
 .13 ٙ 6ؽ: حٍ، رلخٍ ح653ٞٗ٧ٙ :ػٞحد ح٧ػٔخٍ ،313ٙ 3ؽ :حٌُخك٢ -6
 .633ٙ 33ؽ: ، رلخٍ ح٧ٗٞح337ٍٙ 3ؽ :، حٌُخك٢ 3ٙ 6ؽ :ٜٗؾ حُز٬ؿش رَ٘ف ٓلٔي ػزيٙ -3
 .633ٙ 33ؽ :رلخٍ ح٧ٗٞحٍ، رخهظ٬ف ٤ٔ٣َ 373ٙ 3ؽ: ، حٌُخك31٢ٙ 6ؽ :ٜٗؾ حُز٬ؿش رَ٘ف ٓلٔي ػزيٙ -3



 
  X ...................................... 137انسيد أمحد احلسٍ  / انثاَي  -اجلزء األًل 0 انعجم 

حيح وٗبباحثة كتاب وٗبعرفة تفسّبه وتأويلو الص ها ُب كتاب االصحيحة كلّ  اإلسالميةفالعقائد 
، الؿضمغالطات أئمة ال كلو، وإدراؾ معانيو ومفرداتو ينكشف للمجتمع اإلسالمي  ا باستمرار

واغيت ،كما وينكشف الطهتم الباطلة للمسلمْب بالشرؾاماواهت، بن عبد الوىاباو ، بن تيميوا أمثاؿ
 .ن ورائها تضليل اجملتمع اإلسالميالٍب يهدفوف م وأعواهنم وخططهم الشيطانية

 

 :الصحيحة تعلمها وتعليمها اإلسالميةالعقائد  - ب
فيجب القرآنية ا٤بتشاهبة  اآلياتا أمّ  .ةوىي العقائد ا٤بستقاة من اآليات القرآنية اكمة والسنّ 

يؤو٥با   أفال  ،الٍب وردت عن النيب وآلو األطهار  فة تفسّبىا وتأويلها من الرواياتحكامها ومعر إ
 .كل هبواه ويعتقد ما يشاء

  :ونصيحٍب إلخواين ا٤بؤمنْب
ليكوف  ؛تمع اإلسالميوبثها ُب اجمل ر بروايات أىل البيت ٙبصيل العقائد من القرآف ا٤بفسّ 

ليكوف بذلك اجملتمع  ؛تزوؿ ا١بباؿ وال يزوؿ عن عقائده القرآنية الصحيحة اً عقائدي اً ديني اً ٦بتمع
 . Xونصرة اإلماـ ا٤بهدي  الستقباؿ مستعداً اإلسالمي 

 

 :األحكاـ الشرعية -ج
، ف بأدائها كعباداتومكلّ  عامالتو مبتلى هبا ُب حياتو كمألنّ  ؛مها واجب على كل مسلموتعلّ 

 .يعلم إخوانو ا٤بسلمْب أف م بعضهامها أو يتعلّ لّ يتع أفواجب كل مسلم بعد  إفّ بل 
نطبق على ت ُب معظم كتب الفقو اليـو ىو فتاوى وأحكاـ شرعية كلية ا٤بوجود فّ أوا٢بقيقة 

، لى مصاديقها ليس بأقل أٮبية منهاوتطبيقها ع ُب ٦بتمعنا اإلسالمي: مصاديق كثّبة ُب ا٣بارج، أي
العلمية العاملْب فواجب طلبة ا٢بوزة  ،٥با أي فائدة عمليةتكوف  بل دوف تطبيقها على مصاديقها ال

، لى مصاديقها ُب ٦بتمعهم اإلسالميىو تطبيق ىذه األحكاـ الكلية ع ا من كل سوء حفظهم
وا يتصدّ  أفبل على بعض طلبة ا٢بوزة العاملْب  ،الٍب استهانوا هبا مات الكثّبةوتنبيو الناس إٔب ارّ 

جب كفائي رٗبا يأٍب ، وىذا والى مصاديقها ُب اجملتمع اإلسالميالشرعية علكتابة تطبيق األحكاـ 
 .بَبكو ا١بميع

 

 :املكدسة اإلسالميةالعنل بالصريعة  -ٕ
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، ة ٱبتص بالفردوالعمل مرّ  .لةحيث بدونو تكوف معطّ  ،ا٤بهم من الشريعة ىو العمل هبا وطبعاً 
 أف سةعرؼ ما لو وما عليو بالشريعة ا٤بقدّ ي أففعلى كل مسلم بعد . ة ٱبتص بعالقتو باجملتمعومرّ 

لرضا ا  ، طلباً يعف ويتسامح مع الناس ُب حقوقو أفولو . يؤدي ما عليو ويطالب ٗبا لو دوف زيادة
 . سبحانو

عِب فقط بأداء أ، وال وفرصتو فيها من السّب إٔب ا و من ىذه الدنياوالعاقل ال يضّيع حظّ 
والصياـ وزيارة  ،بل النوافل اليومية ٝبيعها، ا الدعاء وصالة الليلهوأٮبّ  الواجبات، بل ا٤بستحبات

 وقضاء حوائج ا٤بؤمنْب ،رىمواالعتبار بأعما٥بم واقتفاء آثا والصا٢بْب والشهداء األنبياء واألئمة 
فهم ينصبوف العداء  ،بغض الطواغيت وأعواهنم ومزايلتهم، و م وإرشادىم والرٞبة والرأفة هبموالنصح ٥ب

 مأهنّ وأفعاؿ ىؤالء الطواغيت وأعواهنم دالة على  .X ٣باٛبهم ا٤بهدي وخصوصاً  مد آلؿ ٧ب
العمل بالشريعة ىو العبادة فقط، بل ا٤بعاملة ، فليس أحكاـ النواصب عليهم إجراءفيجب  نواصب

 ،ىلة والغلظة أحياناً ولكل أ، بل وبالشدّ عاملة ا٢بسنة باللْب والرٞبة فقطوليست ا٤ب ا٢بسنة مع الناس
فَِبَما رَْحَمٍة ِمَن اللَِّو لِْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفّظاً ﴿ :قاؿ تعأب، ْب يتعامل ا٤بؤمن بالرٞبة واللْبفمع ا٤بؤمن

ُهْم َواْستَػْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُىْم ِفي اأْلَْمِر فَِإَذا َعَزمْ  َت َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنْػَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنػْ
، ة والغلظةيتعامل بالشدّ  مومع الطواغيت وأعواهن .(ٔ)﴾وَكَّْل َعَلى اللَِّو ِإفَّ اللََّو ُيِحبُّ اْلُمتَػوَكِِّلينَ فَػتػَ 

ْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُىْم َجَهنَُّم َوبِْئَس أيَا َأيػَُّها النَِّبيُّ َجاِىِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقيَن وَ ﴿: قاؿ تعأب
  .(ٕ)﴾اْلَمِصيرُ 

ف يماإلأي عرى ا: ألصحابو رسوؿ اهلل قاؿ ): قاؿ ،Xعبد ا  أيبوُب الكاُب عن 
: وقاؿ بعضهم ،الزكاة: وقاؿ بعضهم ،الصالة :بعضهم وقاؿ ،علمأاهلل ورسولو : أوثق   فقالوا

لكل ما : فقاؿ رسوؿ اهلل  ،الجهاد: وقاؿ بعضهم ،الحج والعمرة: وقاؿ بعضهم ،الصياـ
وتولي  ،الحب في اهلل والبغض في اهلل يمافإلولكن أوثق عرى ا. ليس بو قلتم فضل، ولكن

 . (ٖ) (والتبري من أعداء اهلل، أولياء اهلل

                                                        
 .53 :آٍ ػَٔحٕ  - 
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ليسمع  ياألولين واْلخرين قاـ مناد فناد 8إذا جمع اهلل ) :وعن علي بن ا٢بسْب قاؿ
بوا إلى الجنة بغير اذى: فيقاؿ لهم. وف في اهلل، يقـو عنق من الناسأين المتحابّ  :الناس، فيقوؿ

  .نحن المتحابوف في اهلل: فيقولوف  نتم من الناسأفأي ضرب  :فيقوؿ المالئكة ،حساب
. كنا نحب في اهلل ونبغض في اهلل: وأي شيء كانت أعمالكم  قالوا: فيقولوف :قاؿ
 . (ٔ) (جر العاملينأعم نِ : فيقولوف

شعب  أعظم لمؤمن في اهلل منودُّ المؤمن ل :رسوؿ اهلل قاؿ ): قاؿ ،Xوعن أىب جعفر
 أصفياءفهو من ، ومنع في اهلل وأعطى في اهلل بغض في اهللأفي اهلل و  أحب، أال ومن يمافإلا

 . (ٕ)(اهلل
الدين ٘بد من يتماوت ُب مشيتو  فباسم. ثللتخنّ أو دافعة  عللتميّ  ةوليست الشريعة اإل٥بية داعي

أو يسميو  اً األخالؽ ٘بد من يسمي نفسو عا٤بو  العرفاف وباسم. صوتو حٌب ال يكاد ُيسمع ضوٱبف
وٙبل  وتأمن ا٤بذاىب  اإلسالـ الذي بو تقاـ  الفرائضوىو تارؾ ألىم واجب ُب اً اؿ عا٤با١به  

واألعجب أمر من ٰبَـب !! وعجيب أمر ىؤالء. األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر، وىو ا٤بكاسب
مع  اً شديد با٤بؤمنْب فًا رحيماً ؤو كاف ر  سوؿ ا ر  إفّ وا٢باؿ  !!سهاىذه النماذج السلبية ويقدّ 

 . (ٖ)بو ُب ا٤بعارؾ  ٰبتموف أهنمما معناه  X، حٌب ورد عن أمّب ا٤بؤمنْب الكافرين
و شديد االىتماـ نّ إ: ، أي(ٗ)و كالطبيب الدوار بأدويتو كاف يصفو بأنّ  Xأمّب ا٤بؤمنْب  ٍب إفّ 

وأي أخالؽ ىذه الٍب تأمر ، فأي عرفاف ىذا. الناس بليغوبت والنهي عن ا٤بنكر باألمر با٤بعروؼ
  ؟ يسّب عكس مسّبة رسوؿ ا  أفصاحبها 

                                                        
 .635ٙ 22ؽ: ، رلخٍ ح٧ٗٞح27ٍ ٙ 2 ؽ :ٝٓخثَ ح٤ُ٘ؼش، 623ٙ/ ؽ :، حُٔلخ62ٖٓ ٙ 6ؽ: حٌُخك٢ - 
  . 631ٙ 22ؽ: رلخٍ ح٧ٗٞحٍ ،22 ٙ 2 ؽ :ٝٓخثَ ح٤ُ٘ؼش ،623ٙ  ؽ :حُٔلخٖٓ ،65 ٙ 6ؽ: حٌُخك٢ -6
، 73ٛخٖٓ ٙ: حَُٓخُش حُٔؼي٣ش ُِؼ٬ٓش حُل٢ِ(  ما اّزل اُجؤً ُنٗب ثوٍٍٞ هللاً٘ب ا) :٣Xوٍٞ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ  -3

ٝٛٞ أهوث٘ب ا٠ُ اُؼلٝ ًٝبٕ  ُول هأ٣ز٘ب ٣ّٞ ثله ٝٗؾٖ ِٗٞم ثوٍٍٞ هللا ): هخٍ Xػٖ ػ٢ِ : ٍٟٝٝ أكٔي ك٢ ٓٔ٘يٙ 
: هخٍ أرٞ ؿؼلَ: ، هخٍٍٟٝٝ حُطز١َ ،6 ٙ 3ؽ :، ٓـٔغ حُِٝحثي32ٙ  ؽ :ٓٔ٘ي أكٔي (ً  ٖٓ أّل اُ٘بً ٣ٞٓئن ثؤٍب

اؿ٢َِ ػٖ ٛنا كٓٚ ٣ب ث٤٘خ، كٞ هللا  :كوبٍ ،كِٔب اٗز٠ٜ هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ا٠ُ أِٛٚ ٗبٍٝ ٤ٍلٚ اث٘زٚ كبٛٔخ)
كوبٍ  ،ٝٛنا أ٣ٚب كبؿ٢َِ ػ٘ٚ كٓٚ كٞ هللا ُول ٕله٢٘ ا٤ُّٞ: كوبٍ ،ُول ٕله٢٘ ا٤ُّٞ، ٝٗبُٜٝب ػ٠ِ ثٖ أث٢ ٛبُت ٤ٍلٚ

 6ؽ: طخ٣ٍن حُطز١َ( ُئٖ ً٘ذ ٕلهذ اُوزبٍ، ُول ٕلم ٍَٜ ثٖ ؽ٤٘ق ٝأثٞ كعبٗخ: هللا ػ٤ِٚ ٍِْهٍٍٞ هللا ٠ِٕ 
 :حُطزوخص حٌُزَٟ (ٗي٣ي حُزطٖ ًخٕ ٍٍٓٞ هللا  :ػٖ ؿخرَ ػٖ ٓلٔي رٖ ػ٢ِ هخٍ): ٍٟٝٝ حرٖ ٓؼي .1 6ٙ
 .3 3ٙ ؽ
٣ٚغ مُي ؽ٤ش . ٛٔٚ، ٝأؽ٠ٔ ٓٞأٍٚٛج٤ت كٝاه ثطجٚ هل أؽٌْ ٓوا): ٝحٛلخ  ٍٍٓٞ هللا  Xهخٍ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ  -3

ٜٗؾ حُز٬ؿش رَ٘ف  (ٓزجغ ثلٝائٚ ٓٞاٙغ اُـلِخ ٝٓٞاٖٛ اُؾ٤وح. اُؾبعخ ا٤ُٚ ٖٓ هِٞة ػ٢ٔ، ٝآمإ ْٕ، ٝأَُ٘خ ثٌْ
 .617ٙ  ؽ: ٓلٔي ػزيٙ
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، فتابعوا ىذه ا٤بسّبة ا٤بشرفة سًا وكّسر األصناـأٞبل ف Xإبراىيم  إفّ  :ها ا٤بؤمنوف وا٤بؤمناتأيّ 
 . ي وبلعم بن باعوراءأمثاؿ السامر  وإياكم ومسّبة .٤برسلْب الٍب تقرؤوهنا ُب القرآفمسّبة األنبياء وا

وال  .، وبالناس ايطْب بوا بنفسومنّ  وليبدأ كلٌ ، (ٔ) اٞبلوا الفؤوس وحّطموا األصناـ والعجوؿ
َألَْيَس اللَُّو ِبَكاٍؼ َعْبَدُه َوُيَخوِّفُوَنَك بِالَِّذيَن ِمْن ُدونِِو َوَمْن ﴿: وا فأنتم األعلوف أف كنتم مؤمنْبٚباف

ـٍ  *َلُو ِمْن َىاٍد ُيْضِلِل اللَُّو َفَما  َولَِئْن  * َوَمْن يَػْهِد اللَُّو َفَما َلُو ِمْن ُمِضلٍّ َألَْيَس اللَُّو ِبَعزِيٍز ِذي انِْتَقا
َي ِإْف َأرَاَدنِ َسأَْلتَػُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض لَيَػُقوُلنَّ اللَُّو ُقْل َأفَػَرَأيْػُتْم َما َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو 

 ُو َعَلْيوِ اللَُّو ِبُضرٍّ َىْل ُىنَّ َكاِشَفاُت ُضرِِّه َأْو َأرَاَدِني ِبَرْحَمٍة َىْل ُىنَّ ُمْمِسَكاُت رَْحَمِتِو ُقْل َحْسِبَي اللَّ 
َمْن يَْأتِيِو  *ُقْل يَا قَػْوـِ اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإنِّي َعاِمٌل َفَسْوَؼ تَػْعَلُموَف  * يَػتَػوَكَُّل اْلُمتَػوَكُِّلوفَ 

  .(ٕ)﴾َعَذاٌب ُيْخزِيِو َوَيِحلُّ َعَلْيِو َعَذاٌب ُمِقيمٌ 
كرب من أوالنهي عن ا٤بنكر خاص و   باألمر با٤بعروؼتكليف العآبِ  فّ أيعوا  أفوعلى طلبة ا٢بوزة 

، ووقف ُب باب ا٤بلكوت، ا٤برسلْبو وضع نفسو ُب مكاف األنبياء و إنّ : منها ،ألسباب كثّبة ؛غّبه
 . ح با٤بقاؿف ٓب يصرّ إ، و الء الطريق إٔب ا بلساف ا٢باؿو من إدنّ أعى واد

نشره ُب اجملتمع اإلسالمي،  وأتباعهمينهى عن ا٤بنكر الذي ٰباوؿ الطواغيت  أففالعآب ٯبب 
فهو يصبح  ، وإالّ وتقوًن اال٫برافات فيو وٯبب عليو مراقبة اجملتمع اإلسالمي. وبكل الوسائل ا٤بتاحة لو

فالطواغيت ينشروف ا٤بنكر بأيديهم . من جنود إبليس اً وجندي لطريق ا سبحانو وتعأب اً قاطع
بإٮبا٥بم توجيو اجملتمع  ْب ينشروف ا٤بنكر بَبؾ النهي عنوغّب العامل األئمة والعلماءو ، وألسنتهم

ؾ غّبه و قائم بو وٓب يَب فال ى هوٓب يؤدّ  لعمل معْبى فمثلهم كمثل الذي تصدّ . وإصالحواإلسالمي 
 . يقـو بو

صًا النخبة ا٤بؤمنة ، وخصو ُب اجملتمعات اإلسالمية اً كبّب   اً ىناؾ تقصّب  كما ٯبب االلتفات إٔب أفّ 
، كما ٯبب االلتفاؼ ي عن ا٤بنكر كل حسب علمو وتكليفووا للنهفهؤالء ٯبب أف يتصدّ . ا٤بثقفة فيها

 ْب عن ا٤بنكر واجملاىدين ُب سبيل امرين با٤بعروؼ الناىاآل ؿ العلماء العاملْب ا٤بخلصْب حو 
واجملتمعات  ،ا٤بسؤولية ءبعب العاملوففليس من ا٤بعقوؿ أف ينهض ىؤالء العلماء . والدفاع عنهم

  .غّب العاملْبوعلماء السوء  متابعة الطواغيتاإلسالمية الىية ُب 

                                                        
 .، ًؼـَ حُٔخ١َٓحُؼـٍٞ حُظ٢ طؼزي ٖٓ ىٕٝ هللا - 
 .31ـ  32 :حَُِٓ  -6
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، العامل ومدى ٘باوهبم معولقيامة مسؤولوف عن العآب يـو ا مفإهنّ ، وليحذر أفراد اجملتمع اإلسالمي
ى فيو، مسجد خراب ال يصلّ  ،وجل ثالثة يشكوف إلى اهلل عزّ ): قاؿ ،Xعبد ا  أيبفعن 

 .(ٔ) (قد وقع عليو الغبار ال يقرأ فيو ، ومصحف مّعلقوعالم بين جّهاؿ
اىد ُب م نصرة العآب العامل ا٤بخلص  اجملواجبك فّ إ ها ا٤بؤمنوف وا٤بؤمناتأيّ ، األحبةنعم أيها 

  و مقهوراً وتركو ُب النهاية يذىب إٔب ربّ  ال االبتعاد عنو وخذالنو ،ا لو إالّ إال  سبيل إعالء كلمة
  .ف دليالً إٔب صراط ا ا٤بستقيمخذالف الناصر بعد أف كا إٔب ا يشكو بدمومظلوماً متشحطاً 

ًء للقلوب، تسمع بو بعد و وتعالى جعل الذكر جالاهلل سبحان إفّ ) :Xقاؿ أمّب ا٤بؤمنْب 
ه في البرىة بعد ؤ ت آال، وما برح هلل عزّ وتبصر بو العشوة، وتنقاد بو بعد المعاندة ،الوقرة
فاستصبحوا بنور ، جاىم في فكرىم وكلمهم في ذات عقولهم، وفي أزماف الفترات عباد ناالبرىة

بمنزلة األدلة في  ،ومقامخوفوف روف بأياـ اهلل ويُ يذكّ ، ظة في األبصار واألسماع واألفئدةيق
وا إليو خذ  يميناً وشمااًل ذمّ أ، ومن روه بالنجاةالطريق وبشّ  وخذ القصد حمدوا إليأ، من الفلوات

 فّ إ، و تلك الشبهاتة ، وأدلّ وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات ،لهلكةروه من االطريق وحذّ 
، يقطعوف بو أياـ الحياة وبيع عن، فلم تشغلهم تجارة وال كر ألىاًل أخذوه من الدنيا بدالً للذ 

، وينهوف يأتمروف بو ويأمروف بالقسط و، عن محاـر اهلل في أسماع الغافلينويهتفوف بالزواجر 
، فشاىدوا ما وراء ذلك، وىم فيها فكأنما قطعوا الدنيا إلى اْلخرة ،يتناىوف عنوعن المنكر و 

فوا ، فكشقت القيامة عليهم ِعداتهاب أىل البرزخ في طوؿ اإلقامة فيو، وحقفكأنما اطلعوا غيو 
 .(ٕ) ( … نهم يروف ما ال يرى الناس ويسمعوف ما ال يسمعوفإ، حتى غطاء ذلك ألىل الدنيا

 ،ٕبجة التقية ىذا الواجب العظيم والنهي عن ا٤بنكر سف ىناؾ من يَبؾ األمر با٤بعروؼومع األ
 .فلم أجد بّداً من توضيحها قليالً 

 

 :كيةـالت
، وعادًة نسافعن اإل وا٢بيوانات تتجنب الضرر عادًة فضالً  .نب الضرر ا٤بادي٘ب :التقية ىي

أو بدنيًا  إذا كانت متابعة ا٢بق تسبب ٥بم ضررًا اقتصادياً   آدـ ٲبيلوف عن ا٢بق إٔب الباطلمعظم بِب

                                                        
 . 3ٙ 6ؽ :، رلخٍ ح٧ٗٞح616ٍٙ 5ؽ: ٝٓخثَ ح٤ُ٘ؼش ،36 ٙ: ، حُوٜخ3ٍ 2ٙ 6ؽ :حٌُخك٢ - 
 .365ٙ 22ؽ :، رلخٍ ح٧ٗٞحٍ  6ٙ  6ؽ: ٜٗؾ حُز٬ؿش رَ٘ف ٓلٔي ػزيٙ -6
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ين ة ىم الذقلّ  ستجد أفّ  حها، وىذه مسّبة اإلنسانية بْب يديك ُب كتب التاريخ تصفّ ولو كاف يسّباً 
 . قٙبملوا تلف أموا٥بم وأنفسهم ُب سبيل إعالء كلمة ا٢ب

سلمْب وجدناىم ، فإذا انتقلنا إٔب ا٤ب، بل وبإفراط وبشكل دائمفمعظم الناس ٲبارسوف التقية إذاً 
ٰبكموف  مأهنّ مع ، ت الذين ٰبكموف البالد اإلسالميةوموافقة أو مداىنة للطواغي فرقة صامتة ،فرقتْب
نزؿ ا أٰبكموف بغّب ما و  ٥بيةوٝبيع النواميس اإل فآيستخفوف بالشريعة والقر ة الغامشة و بالقوّ 

 . عن اغتصاهبم قيادة األمة من ا٤بعصومْب  ، فضالً ويستحلوف دماء ا٤بؤمنْب
 فّ إأف يقولوا إال ، مفرطفهؤالء ٲبارسوف التقية وبشكل  اً ذإ، ةوىذه الفرقة ىي معظم أىل السنّ 

ركة إعالمية ٕب وقاـ ،ة وسفك الدـ ا٢براـل الشريعف عطّ إو  اكم ا١بائرذاىبهم توّجب طاعة ا٢بم
ما يعرضو تلفزيوف الدوؿ و  والفجور وا٤بالىي واألغاينونشر ا٣بمور ، عظيمة لطمس اإلسالـ

 .(ٔ)من فساد وإفساد للمجتمع  اإلسالمية
 وشريعتو مد  رباً لكاف هبذا القوؿ ٧با وإالّ  ،ن علماء السنة اليـو من يقوؿ ىذام فّ أ أظن وال
 . لكفار قريش وأشياعهم اليـو وناصراً 

                                                        
هخٍ ؿٔخ٤َٛ : هخٍ ح١ُٝٞ٘ ك٢ َٗكٚ ػ٠ِ ٛل٤ق ِْٓٔ رخد ُِّٝ ١خػش ح٧َٓحء ك٢ ؿ٤َ ٓؼ٤ٜش :ٝا٤ُي ٬ًّ رؼ٠ْٜ - 

٫ٝ ٣وِغ  ،َ حُليٝى ٝط٤٤٠غ حُلوٞمٝطؼط٤  ٣٘ؼٍِ حُو٤ِلش رخُلٔن ٝحُظ٫ِْ: ٤ٌِٖٔ أَٛ حُٔ٘ش ٖٓ حُلوٜخء ٝحُٔليػ٤ٖ ٝحُٔظ
 .  663ٙ 6 ؽ: َٗف ٛل٤ق ِْٓٔ .رَ ٣ـذ ٝػظٚ ٝطو٣ٞلٚ ٨ُكخى٣غ حُٞحٍىس ك٢ ًُي ،٫ٝ ٣ـُٞ حُوَٝؽ ػ٤ِٚ رٌُي

ٜٓ٘خ ًلَ رؼي  ،ي أ٣ٍٞٓٞؿذ ًُ :إ هخٍ هخثَ ٓخ ح١ٌُ ٣ٞؿذ هِؼٚ ح٩ٓخّ ػ٘يًْ ه٤َ ُٚ: ٝهخٍ حُوخ٢ٟ أرٞ رٌَ حُزخه٢ٗ٬
ٜٝٓ٘خ ػ٘ي ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘خّ كٔوٚ ٝظِٔٚ رـٜذ ح٧ٓٞحٍ َٟٝد  ،ٜٝٓ٘خ طًَٚ اهخٓش ح٬ُٜس ٝحُيػخء ا٠ُ ًُي ،ح٣٩ٔخٕ

٫  :ٝهخٍ حُـٍٜٔٞ ٖٓ أَٛ ح٩ػزخص ٝأٛلخد حُلي٣غ. ح٧ر٘خٍ ٝط٘خٍٝ حُ٘لّٞ حُٔلَٓش ٝط٤٤٠غ حُلوٞم ٝطؼط٤َ حُليٝى 
. ٢ٗء ٓٔخ ٣يػٞ ا٤ُٚ ٖٓ ٓؼخ٢ٛ هللارَ ٣ـذ ٝػظٚ ٝطو٣ٞلٚ ٝطَى ١خػظٚ ك٢  ،حُوَٝؽ ػ٣ٚ٤ِ٘وِغ رٌٜٙ ح٧ٍٓٞ ٫ٝ ٣ـذ 

ٝػٖ أٛلخرٚ ك٢ ٝؿٞد ١خػش ح٧ثٔش ٝإ ؿخٍٝح ٝحٓظؤػَٝح  ٝحكظـٞح ك٢ ًُي رؤهزخٍ ًؼ٤َس ٓظظخَٛس ػٖ حُ٘ز٢ 
 :١ٍٝٝ أٗٚ هخٍ ،(َ ثو ٝكبعوِٕٝٞا ٝهاء ً ،أٍؼٞا ٝأ٤ٛؼٞا ُٝٞ ُؼجل أعلع ُٝٞ ُؼجل ؽج٢ْ: )رخ٧ٓٞحٍ ٝأٗٚ هخٍ 

ح٧ٝحثَ  ك٢ أهزخٍ ًؼ٤َس ٍٝىص ك٢ ٌٛح حُزخد ط٤ٜٔي (ٝأ٤ٛؼْٞٛ ٓب أهبٓٞا اُٖالح ،أٛؼْٜ ٝإ أًِٞا ٓبُي ٝٙوثٞا ظٜوى)
 .373ٙ : ٝطِو٤ٚ حُي٫ثَ 

ي رؼ٠خ  ٓٔخ ٍٝٝٙ ، ٝا٤ُٓخ ٍٝحٙ  حُز٤ٜو٢ ِْٝٓٔ ٝؿ٤َٛٔخ ٝحُٔوٜٞى رخ٧هزخٍ ٝحَُٝح٣خص حُظ٢ ًًَٛخ ح١ُٝٞ٘ ٝحُزخه٢ٗ٬ ٛٞ
 :ك٢ حُٔوخّ

هخٓض ػ٤ِ٘خ أَٓحء ٣ٔؤُٞٗ٘خ كوْٜ، ٣ٝٔ٘ؼٞٗ٘خ كو٘خ، كٔخ  ٣خ ٗز٢ هللا أٍأ٣ض إ: حُـؼل٢ أٗٚ هخٍػٖ ٣ِ٣ي رٖ ِٓٔش : ٍٟٝ حُز٤ٜو٢
 . 53 ٙ 3ؽ: حُٖٔ٘ حٌُزَٟ( أٍؼٞا ٝأ٤ٛؼٞا، كبّٗٔب ػ٤ِْٜ ٓب ؽِٔٞا، ٝػ٤ٌِْ ٓب ؽِٔزْ): ؟ كوخٍ طؤَٓٗخ

ً٘خ رَ٘ كـخء هللا رو٤َ ك٘لٖ ك٤ٚ، كَٜ ٖٓ ٍٝحء ٌٛح حُو٤َ اٗخ  ،٣خ ٍٍٓٞ هللا): هِض: ٖ ك٣ٌلش رٖ ح٤ُٔخٕ، هخٍػ: ٍٟٝٝ ِْٓٔ 
 َّ ٤ٍٝوّٞ ك٤ْٜ هعبٍ  ،٣ٌٕٞ ثؼل١ أئٔخ ال ٣ٜزلٕٝ ثٜلا١، ٝال ٣َزٕ٘ٞ ثَ٘ز٢: ؟ هخٍ ٤ًق: هِض .ٗؼْ: ؟ هخٍ ٗ

رَٔغ ٝرط٤غ : أٛ٘غ ٣خ ٍٍٓٞ هللا إ أىًٍض ًُي؟ هخٍ ٤ًق :هِض: ، هخٍ ك٣ٌلش هِٞثْٜ هِٞة ا٤ُْب٤ٖٛ ك٢ عضٔبٕ اٌٗ
، 57 ٙ 3ؽ: ، حُٖٔ٘ حٌُزَٟ ُِز٤ٜو61٢ٙ 2ؽ :ٛل٤ق ِْٓٔ( ُأل٤ٓو، ٝإ ٙوة ظٜوى ٝأفن ٓبُي، كبٍٔغ ٝأٛغ

 .ُِٝوخٍة ح٣ٌَُْ إٔ ٣طِغ ػ٠ِ ٓخ ًًَٗخٙ ٝؿ٤َٙ ك٢ ٓظخٗٚ .31 ٙ 3ؽ: حُٔؼـْ ح٢ٓٝ٧ ُِطزَح٢ٗ
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ـ طاعة مسلم ٰبرّ  كل  فّ أ أظنو، بل ما يقولوف بوجوب طاعة ا٢باكم ا١بائرال  أهنمفبما  ،ذفإ
اـ الظلمة، بل ويداىنوهنم ُب يثوروف على ا٢بكّ  ال مأهنّ ، وٗبا و ٧بارب  ولرسولوألنّ ؛ ا٢باكم ا١بائر

 ،وفؤ يشاا وليسموهنا م ٲبارسوف التقية وبشكل مفرط مأهنّ غّب  صف حا٥بم ىذاالغالب، فبماذا ن
 . ا٤بعُب ال اللفظ فا٤بهم

، بل وقفوا يقارعوف الطواغيت ة ال ٲبارسوف التقية بشكل مفرطة من علماء السنّ ىناؾ قلّ  وطبعاً 
حاب كالمو ُب قصة أصنستعرض بعض   أفس أوال ب. ومن ىؤالء سيد قطب ،اـ الظلمةوا٢بكّ 

ضت للفتنة من أعداء ٍب تعرّ ، ٲباهناإستعلنت حقيقة اا قصة فئة آمنت برهبا و هنّ إ): يقوؿ ،األخدود
وبكرامة ، ٲباف با العزيز ا٢بميدجبارين بطاشْب مستهَبين ٢بق اإلنساف ُب حرية االعتقاد با٢بق واإل

نظرىا ُب أثناء التعذيب هوف ٗبى الطغاة بآالـ تعذيبها ويتليكوف لعبة يتسلّ  أفاإلنساف عند ا عن 
فلم ترضخ وانتصرت فيها العقيدة على ا٢بياة،  ٲباف هبذه القلوب على الفتنةوقد ارتفع اإل! با٢بريق

 الناس ٝبيعاً  إفّ : ٍب يقوؿ …وٓب تفًب عن دينها وىي ٙبرؽ بالنار حٌب ا٤بوت  لتهديد ا١ببارين الطغاة
وال  ال ينتصروف ىذا االنتصار وال يرتفعوف ىذا االرتفاع ولكن الناس ٝبيعاً  ٲبوتوف وٚبتلف األسباب

ا ىو اختيار ا وتكرٲبو لفئة  ر وال ينطلقوف ىذا االنطالؽ إٔب ىذه اآلفاؽ، إ٭بّ روف ىذا التحرّ يتحرّ 
وُب دنيا  اجملد ُب ا٤بأل األعلى ،فرد دوف الناس ُب اجملد، وتنّ لتشارؾ الناس ُب ا٤بوت ؛هكرٲبة من عباد

لقد كاف ُب استطاعة ا٤بؤمنْب  ،ا٢بساب نظرة األجياؿ بعد األجياؿ٫بن وضعنا ُب  إذا. اً الناس أيض
وكم كانت البشرية  ، ولكن كم كانوا ٱبسروف ىم أنفسهم، ٲباهنمف ينجو ٕبياهتم ُب مقابل ا٥بزٲبة إلأ

يدة وبشاعتها ىذا ا٤بعُب الكبّب، معُب زىادة ا٢بياة بال عق ؟كلها ٚبسر، كم كانوا ٱبسروف وىم يقتلوف
و معُب كرًن نّ إ ،األجساد وا٫بطاطها حْب يسيطر الطغاة على األرواح بعد سيطرهتم على ،بال حرية

مس النار فتحَبؽ رٕبوه وىم  ٯبدوف ، ىذا الذي رٕبوه وىم بعد ُب األرض، اً ومعُب كبّب جدّ ًا جدّ 
 .  (ٔ) (!٤بعُب الكرًن الذي تزكيو الناروينتصر ىذا ا، أجسادىم الفانية

فال يفارقو شعوره ، القوة ا٤بادية د منويقف ا٤بسلم موقف ا٤بغلوب اجملرّ ، ؿ األحواؿوتتبدّ ) : ويقوؿ
ة ال مفر ٲباف كرّ لإل فّ إ، و ، ويستيقن أهنا فَبة وٛبضي، وينظر إٔب غالبو من عٍل ماداـ مؤمناً و األعلىبأنّ 

وىو  ا ىو فيستشهد، أمّ س كلهم ٲبوتوفالنا فّ إ. و ال ٰبِب لو رأساً نّ إ، وىبها كانت القاضية فمنها
ال ﴿: و الكرًنوىو يسمع نداء ربّ  ،، وشتاف شتافيغادرىا إٔب النار وغالبو ١بنةيغادر ىذه األرض إٔب ا

                                                        
 .632 - 636ٙ :ٓؼخُْ ك٢ حُط٣َن - 
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ِكِن الَِّذيَن لَ  *َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلِمَهاُد َمْأَواُىْم َمَتاٌع قَِليٌل ُثمَّ  * يَػُغرَّنََّك تَػَقلُُّب الَِّذيَن َكَفُروا ِفي اْلِبالدِ 
ْنَد اللَِّو اتػََّقْوا رَبػَُّهْم َلُهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها نُػُزاًل ِمْن ِعْنِد اللَِّو َوَما عِ 

ٌر ِلأْلَبْػَرارِ   . (ٔ)﴾َخيػْ
َلى َعَلْيِهْم آيَاتُػَنا َوِإَذا تُػتػْ ﴿: ف الكرًن قوؿ الكافرين للمؤمنْبآقص علينا القر  وقدٲباً : ٍب يقوؿ

ٌر َمَقامًا َوَأْحَسُن َنِديّاً  أي الفريقْب؟ . (ٕ)﴾بَػيػَِّناٍت قَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا َأيُّ اْلَفرِيَقْيِن َخيػْ
النظر بن ا٢بارث وعمرو  ،أـ الفقراء الذين يلتفوف حولو؟ أي الفريقْب ،الكرباء الذي ال يؤمنوف ٗبحمد

ما كاف  فلو ؟ أأـ بالؿ وعمار وصهيب وخباب ،بن حروأبو سفياف  اـ والوليد ابن ا٤بغّبةبن ىش
 ؟وال خطر ال سلطاف ٥بم ُب قريش يكونوف ىم ىؤالء النفر الذين أتباعوفكاف أ ليو ٧بمد خّباً إيدعو 

ويكوف معارضوه ىم أولئك أصحاب الندوة الفخمة  ،تمعوف ُب بيت متواضع كدار األرقموىم ٯب
 !؟ افلضخمة و اجملد وا١باه والسلطا

ا ٢بكمة ا أف هنّ إو  ،اآلفاؽ العليا ُب كل زماف ومكاف ، منطق اجوبْب عنو منطق األرضنّ إ
، ال قرىب من حاكم وال اعتزاز غراءعاطلة من عوامل اإل ،من الزينة والطالءدة تقف العقيدة ٦برّ 

ليقبل … االستشهاد ا ىو ا١بهد وا٤بشقة وا١بهاد و إ٭بّ  ،يزةغر ، وال دغدغة لةبلذّ  ف، وال ىتاؼبسلطا
ما  ومن دوف ، من دوف الناس ةو يريدىا لذاهتا خالصنّ إ وىو على يقْب من نفسو عليها من يقبل

، ة، ومن يشتهي الزينة واأُلهبّ عنها من يبتغي ا٤بطامع وا٤بنافع ولينصرؼ، تواضعوا عليو من قيم ومغريات
 .حْب ٚبف ُب ميزاف ا ومن يقيم العتبارات الناس وزناً ، ومن يطلب ا٤باؿ وا٤بتاع

ا إ٭بّ . وتصوراتو وموازينو من الناس حٌب يأسى على تقدير الناس ويستمد قيم ا٤بؤمن ال إفّ 
ىا من شهوات ا٣بلق حٌب ال يتأرجح مع و ال يستمدّ نّ إ. وىو حسبو وكافيو الناس ىا من ربّ يستمدّ 

ىا من ىذا و ال يتلقانّ إ. الثابت الذي ال يتأرجح وال ٲبيل ميزاف ا٢بقىا من و يستمدّ نّ ، إشهوات ا٣بلق
 ٯبد ُب نفسو وىنًا أو ٯبد ُب قلبو فأىنّ . تنبثق ُب ضمّبه من ينابيع الوجودا ، إ٭بّ العآب الفاين ادود

 وينابيع الوجود؟وميزاف ا٢بق  الناس ، وىو موصوؿ بربّ حزناً 
 ،الؿ سلطانو، وليكن لو ىيلو وىيلمانوضوليكن لل. الؿضال و على ا٢بق، فماذا بعد ا٢بق إالّ نّ إ

 وليس بعد ا٢بق إالّ  و على ا٢بقنّ ، إ من ا٢بق شيئاً ىذا ال يغّّب  إفّ  ،ولتكن معو ٝبوعو وٝباىّبه
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ة ما  ولن يعدؿ با٢بق الضالؿ كائن ،-وىو مؤمن  -ولن ٱبتار مؤمن الضالؿ على ا٢بق ، الضالؿ
 .(ٔ) (…كانت ا٤بالبسات واألحواؿ 

وٓب يقبلوا تسلطهم على  فمنهم الذين رفضوا حكم الطواغيت ،ا الفرقة األخرى من ا٤بسلمْبمّ أ
حٌب  ،وإفسادىم ُب األرض نزؿ اأورفضوا حكمهم بغّب ما ، ة القيادةا٢بكم واستيالئهم على دفّ 

 . وىم معظم الشيعة ،زىموىذا االسم فخر ٥بم ووساـ شرؼ ٲبيّ  ةاىم الناس رافض٠بّ 
  ، إذا ٓب يضع ٥بم أئمتهمل دين ا ُب أرضوة ا٤بؤمنة الٍب ٛبثّ وىم الثلّ  ىؤالء أفّ من الطبيعي و 

، ويكوف أصلوف وُيستأصل دين ا ُب أرضوسُيست فإهنم ىم وبقاء مذىبهم ا٢بقءقوانْب تضمن بقا
ا بقاءىا أراد  األمةىذه  فّ إولكن ا٤بسألة . دود وىو مصّب مشرِّؼمصّبىم كمصّب أصحاب األخ

على ٩بارسة  و٥بذا أكد أىل البيت  ،لتحمل كلمة التوحيد ألىل األرض ٝبيعاً  ؛حٌب آخر الزماف
، بل نكروترؾ العمل واألمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤ب لكن ليس بشكل سليب و٘بنب الضرر التقية

 ئ، ولكن يطفُب النار ن ٰبَبؽ بيتو فهو ال يَبكو ٰبَبؽ و ال يلقي نفسوكم  ،العمل و٘بنب الضرر معاً 
ّبهتم وحديثهم وتدؿ عليو س أىل البيت أرادىاب ضررىا ما أمكن، ىذه ىي التقية الٍب النار ويتجنّ 

رجل مؤمن من آؿ فرعوف يكتم ، ي التقية ُب القرآف ُب سورة غافروىذه ى، وتوجيههم ألصحاهبم
والكفر بفرعوف وحزبو  ف ٗبوسىٲباإلا وا، وُب نفس الوقت يدعو إٔب دين ةأٲبانو عن فرعوف تقي

 .الشيطاين
وتركهم األمر با٤بعروؼ  املْب ومن يتبعهم للطاغوت وصمتهما خضوع بعض العلماء غّب العأمّ 

ا ىو جنب انطوت عليو وإ٭بّ . شيء ؼ شخصي وليس من التقية ُبوالنهي عن ا٤بنكر، فهو تصرّ 
ا يسّبوف ُب طريق معاكس لطريق ، حٌب أصبحو صدورىم بو اكتّظتوحب للحياة والدنيا  ،نفوسهم

، وأمسوا أئمة ضالؿ يعلموف صراط ا٤بستقيم الذي ير٠بو القرآف، و٨بالف للاألنبياء واألوصياء 
، ولوال رٞبة ا الؿضاؿ ودوؿ الحٌب ظهرت غلبة ا١بهّ  ٣بضوع وا٤بداىنة والركوف للطاغوتالناس ا

 .اً وال ر٠ب اً دين ا٠بووجود بعض العلماء العاملْب ٤با أبقى الطاغوت من ال
 

* * * 
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 :Xمعرفة اإلمام املًدي  -
، أو و فيها وغيبتو الكربى إٔب يومنا ىذائوغيبتو الصغرى وسفرا ٠بو ووالدتواوىي إضافة إٔب معرفة 

ة عالمات ظهوره وسّبتو ، تشمل معرفردت فيو وُب غيبتو وظهوره وقياموالٍب و  وئأحاديثو وأحاديث آبا
 . رؼ قرب زماف ظهوره فنستعد لنصرتوعرفة عالمات ظهوره نعفبم. بعد ظهوره

 ٩بن يلتووف عليو -والعياذ با  - فال نكوف ،نستعد لتقبلها Xوٗبعرفة سّبتو بعد ظهوره 
إذا خرج القائم ): و قاؿنّ أ ،Xوقد روي عن اإلماـ الصادؽ  ،ويعَبضوف على سياستو وقراراتو

 .(ٔ) (ن أىلوو منّ أخرج من ىذا األمر من كاف يرى 
 .االلتفاؼ حوؿ العلماء العاملْب السائرين على هنج األنبياء وا٤برسلْب واألئمة فعلى ا٤بؤمنْب

 القرآفالذين ال يغضبوف لغضب ا عندما يهاف كتابو ، العاملْبوا٢بذر من متابعة علماء السوء غّب 
 . اتلونوسيقورٗبا ، Xماـ ا٤بهدي ، والذين سيقف كثّب منهم ضد اإل(ٕ)الكرًن 
x  وال ، رسمو إالّ  القرآفسيأتي زماف على أمتي ال يبقى من ): قاؿ ،روي عن رسوؿ ا

وىي خراب من  بعد الناس منو، مساجدىم عامرةأوىم  وف بو، يسمّ اسمو من اإلسالـ إالّ 
 . (ٖ) (واليهم تعود ة، منهم خرجت الفتنفقهاء تحت ظل السماء فقهاء ذلك الزماف شرّ  ،الهدى
x 8ي لّ إفأوحى    ف ذلكو لهي فمتى يكإقلت … ): قاؿ ،ُب ا٤بعراج ن رسوؿ ا وع :

وقل الفقهاء  ،وكثر الفتك اء وقل العملوكثر القرّ ، جهليكوف ذلك إذا رفع العلم وظهر ال
وحليت  ،واتخذ أمتك قبورىم مساجد ،وكثر الشعراء هادوف وكثر فقهاء الضاللة الخونةال

 .  (ٗ) (… وكثر الجور ،دوزخرفت المساج ،احفالمص
x  وعن الباقرX :( إذا قاـ القائمX فيخرج منها بضعة ألف نفس  ،سار إلى الكوفة

!! ث جئت فال حاجة لنا في بني فاطمةرجع من حيإ: لو فيقولوف، عليهم السالح ةيدعوف البتري

                                                        
 .32 ٙ  ؽ: ، ٤ِٓحٕ حُلٌٔش 51ٙ 3ؽ :X ، ٓؼـْ أكخى٣غ ح٩ٓخّ حُٜٔي١ 336ٙ: ؿ٤زش حُ٘ؼٔخ٢ٗ - 
6-   َ٤٘٣X ِٝهي ٝحُيكخع ػ٘ٚ ٤ِٔش ػٖ َٜٗس حُوَإٓ، ٝطوخًٍ حُلُٞس حُؼٚ حُطخؿ٤ش ٛيحّ ٖٓ ط٘ـ٤ٔٚ ُِوَإٓا٠ُ ٓخ كؼ ،

 .طوّيّ ك٢ حُٜخٖٓ ط٤ٟٞق ًُي ك٢ حُـِء ح٧ٍٝ ٖٓ حٌُظخد كَحؿغ
 6ؽ: ، رلخٍ ح٧ٗٞح1ٍ 2ٙ  ؽ :حُٜٔٔش ك٢ حٍٛٞ ح٧ثٔش حُلٍٜٞ ،653ٙ: ، ػٞحد ح٧ػٔخٍ 31ٙ 3ؽ: حٌُخك٢ -3

ٙ 13 . 
 .63 ٙ 3ؽ: حُؼو٤ِٖ، طل٤َٔ ٍٗٞ 73ٙ 6ؽ: ،ؿخ٣ش حَُٔح71ّٙ  5ؽ :، رلخٍ ح٧ٗٞح633ٍٙ :ٓوظَٜ حُزٜخثَ -3



 
  X ...................................... 117انسيد أمحد احلسٍ  / انثاَي  -اجلزء األًل 0 انعجم 

بها كل منافق مرتاب ثم يدخل الكوفة فيقتل ، فيهم السيف حتى يأتي على آخرىمفيضع 
 . (ٔ) (وعال ويقتل مقاتليها حتى يرضى اهلل عزّ  ويهدـ قصورىا

x  وعن الباقرX: (طربت فتصفو لو، ويدخل حتى ضيدخل الكوفة وبها ثالث رايات قد ا
 . (ٕ) (… يأتي المنبر ويخطب

x  وعن أمّب ا٤بؤمنْبX: (وشبك   إذا اختلفت الشيعة ىكذا أنتكيف   ،يا مالك بن ضمرة
الخير  : Xقاؿ . ما عند ذلك من خّب ،يا أمّب ا٤بؤمنْب: فقلت ،بعضأصابعو وادخل بعضها ُب 

يكذبوف على اهلل ورسولو  ـ سبعين رجالً فيقدّ  ،يقـو قائمنا فيقدـ عليو سبعوف ،كلو عند ذلك
 . (ٖ) (على أمر واحدالناس فيجمع اهلل ، فيقتلهم
ورٗبا يفتوف الناس بغّب ما  .علماء غّب عاملْب: أي، يكذبوف على ا ورسولو ـ سبعْب رجالً ويقدّ 

 . وأىوائهم الشخصية اهتم العقليةصوفق ٚبرّ  نزؿ ا على رسولوأ
x  وعن أيب جعفرX، عة آؿ محمد كمخيض شي، لتمخضن يا معشر الشيعة) :و قاؿنّ أ

فيصبح ، يقع في العين وال يعلم متى يذىب صاحب الكحل يعلم متى فّ أل؛ الكحل في العين
ويمسي وىو على شريعة من ، فيمسي وقد خرج منها مرناألى شريعة من و عنّ أأحدكم وىو يرى 

 .(ٗ) (مرنا فيصبح وقد خرج منهاأ
x  عبد ا  أيبوعنX: ( بقيتم بال إماـ ىدى وال علم يرى، يبرأ بعضكم من  نتم إذاأكيف
 وأمارة من أوؿ ،(٘) عند ذلك اختالؼ السنينو  ،د ذلك تميزوف وتمحصوف وتغربلوففعن، بعض

 . (ٙ) (هار وقتل وقطع في آخر النهارالن
x سألت الرضا : قاؿ ،وعن البيزنطيX قاؿ  مسك ٍبأف، لة الرؤياأعن مسX: ( إنا لو

عراؽ نتم في الأو : وقاؿ. خذ برقبة صاحب ىذا األمرأ، و لكم اً أعطيناكم ما تريدوف لكاف شرّ 
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هل وال تغتروا بمن أم الدنيانكم وال تغرّ  ،وما أمهل لهم بتقوى اهلل ترووف أعماؿ ىؤالء الفراعنة
 .(ٔ) (، فكأف األمر قد وصل إليكملو

 

 :Xظهىره وقيامه  عالمات-أ
 العالمات وٓب يبَق منها إالّ  ،األئمة و  لتحقق معظم العالمات الٍب ذكرىا النيب  نظراً 

 . Xأو العالمات الدالة عليو بعد ظهوره  وقيامو من سنة ظهوره اً القريبة جدّ 
، فسأقتصر على بّبة من ذكر العالمات الٍب ٙبققتو ال توجد فائدة كوألنّ  ؛صارومراعاة لالخت

 : Xالعالمات القريبة من ظهوره ا٤ببارؾ 
: Xواختالؼ الشيعة، فعن اإلماـ ا٢بسن بن علي، شديد وحرّ ، أف ٛبنع السماء قطرىا: ومنها

كم  بعضاً، و يتفل ويلعن بعض، برأ بعضكم من بعضال يكوف ىذا األمر الذي تنتظروف حتى ي)
: قاؿ ،ما ُب ذلك خّب: قلت. وحتى يشهد بعضكم بالكفر على بعض ،بعضكم في وجو بعض

 . (ٕ) (و، يقـو قائمنا فيرفع ذلك كلّ الخير كلو في ذلك
الزنا وشرب ، كيوانتشار الفساد بشكل علِب والتجاىر با٤بعاص ،موت كثّب من الفقهاء: ومنها

واالستخفاؼ با٤بساجد  .فساد كالتلفزيوف ُب الوقت ا٢باضروسائل ال وغلبت ،ا٣بمور و٠باع األغاين
٥با الناس لالنقطاع إٔب ا ببساطتها وخلوىا من ا٤بظاىر الدنيوية  ٰبوّ  وسيلة تبقىفبدؿ أف  ،وٕبرمتها

ا وٯبعلوهن ،ل، وىكذا تعطّ د الداخل فيها إٔب الدنياإٔب قاعات مليئة بالزخرفة واأللواف وا٤بظاىر الٍب تش
 . ـ ورمضافمكاف لألكل ُب بعض ا٤بناسبات كارّ 

قلوب  قلوهبم أناساً ، ولكنها تغلف ا٤بظهرانتشار وسائل التجميل كا٤بالبس ا١بميلة : ومنها
 .الشياطْب
ورٗبا االستهزاء هبم واهتامهم باهتامات ، رمة العلماء العاملْب اجملاىديناالستخفاؼ ٕب: ومنها

األمر با٤بعروؼ والنهي عن ُب  م يتبعوف سّبة أئمتهم وذلك ألهنّ  ؛ويكثر سفك دمائهم. باطلة
بِب أمية من طواغيت  فيالقوف من الطواغيت ا٤بتسلطْب على األمة اليـو ما القاه األئمة  ،ا٤بنكر

  .وبِب العباس لعنهم ا

                                                        
 .1  ٙ 56ؽ :رلخٍ ح٧ٗٞحٍ ،15 ٙ :رٜخثَ حُيٍؿخص ،655ٙ  ؽ: حٌُخك٢ - 
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 ، وضيعت أمة محمدإذا وقع الموت في الفقهاء) :Xفقاؿ  ،Xعن أمّب ا٤بؤمنْب 
، وشربوا الخيانات ت، وكثر األمانات ت، وقلالشهواتت الصالة واتبع  المصطفى
وجعلوىا  المساجد بالخصوماتالصالة من وا ، ورفعشتم اْلباء واألمهاتوأشعروا  ،(ٔ)القهوات
 ،(ٕ) وعوصرت السماوات، وا من الحسناتلوقل من السيئات وأكثروا، للطعاماتمجالس 

ويكوف . واألسبوع كاليـو واليـو كالساعة كاألسبوعفحين إذف تكوف السنة كالشهر والشهر  
من رآىم . وجوه جميلة، وضمائر رديةويكوف أىل ذلك الزماف لهم . ضاً ، والولد غيالمطر قيظاً 

ويعار  …، وقلوبهم  قلوب الشياطين جوىهم وجوه اْلدميينو . أعجبوه، ومن عاملهم ظلموه
، زىةاألغنياء للن: الناس ثالث وجوهوتحج  …ك الدماء على العلماء ويكثر ما بينهم سف

 . (ٖ) (والفقراء للمسألة، واألوساط للتجارة
ـ ُب ما تقدّ  ، وحا٥بم عدد قليل إٔب ا٢بج إالّ فال يذىب منهم ، منع أىل العراؽ من ا٢بج: ومنها
:  -وعنده ٝباعة من أىل الكوفة فأقبل عليهم وقاؿ ٥بم  - Xفعن اإلماـ الصادؽ ا٢بديث، 

جوا ح -اليـو  غربالأمريكا و أي  - (الرومية)البرجانية تمنع قبل أف  ،أف ال تحجواحجوا قبل )
حجوا قبل أف تقطع سدرة بالزوراء على عروؽ  ،ىدـ مسجد بالعراؽ بين نخل وأنهارقبل 

ويجد فعند ذلك تمنعوف الحج وينقص الثمار  ،رطباً جنياً  منها مريم  (ٗ) اجتثتالنخلة التي 
ويظهر فيكم الظلم والعدواف مع البالء والوباء  ،وف بغالء األسعار وجور السلطافوتبتل (٘) البالء

 .(ٙ) (اْلفاؽمن جميع وتظلكم الفتن  ،والجوع
أال بابي وأمي ىم ): -بقولو  Xوأشار إٔب أصحاب ا٤بهدي  -قاؿ  ،Xا٤بؤمنْب  وعن أمّب

دبار أموركم إا من أال فتوقعو  ،ىم في السماء معروفة وفي األرض مجهولةؤ من عدة أسما
على  حيث تكوف ضربة السيفذاؾ  ،واستعماؿ صغاركم، (ٚ) (انقطاع ا٢بج) وانقطاع وصلكم

يث تسكروف ح، حيث يكوف المعطى أعظم من المعطي ذلك، المؤمن أىوف من درىم من حلو
                                                        

 (.Xٓ٘ٚ ) ،حُؤٍٞ: أ١ - 
 .Xٓ٘ٚ . أ١ هَ حُٔطَ -6
، ؿخٓغ حكخى٣غ 377ٙ   ؽ: ٖ ك٢ ٓٔظيٍى حُٞٓخثَ، ١ٍٝٝ رخهظ٬ف ػٔخ ك٢ حُٔظ 2 ٙ 6ؽ :اُِحّ حُ٘خٛذ -3

 .375ٙ 3 ؽ: ح٤ُ٘ؼش
 (.حؿظ٘ض)ك٢ أٓخ٢ُ حُٔل٤ي  -3
 (.ٝطـيد حُز٬ى)حُٔل٤ي  أٓخ٢ُك٢  -5
 .73 ٙ :ر٘خٍس ح٬ٓ٩ّ ٤ُِٔي ٜٓطل٠ حٌُخظ٢ٔ -2
 (.Xٓ٘ٚ )، حٗوطخع حُلؾ -7
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، وتكذبوف من غير إحراج، طرارضتحلفوف من غير ا، و والنعيم ةالنعم بل من من غير شراب
بعد ىذا أما أطوؿ ىذا العناء و ، غارب البعيرالقتب  ا عضكم البالء كما يعضّ ذاؾ أذ
 . (ٔ)(الرجاء

 ،Xفعن ٧بمد بن مسلم عن الصادؽ، عراؽ ٔبور السلطاف وغالء األسعارابتالء أىل ال: ومنها
ُلَونَُّكمْ ﴿: X؟ فقرأوما ىو جعلت فداؾ: قلت ،بلوى من اهلل Xاـ القائم قدّ إنّو ) :قاؿ  َولََنبػْ

ثم قاؿ  ،(ٕ)﴾ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِؼ َواْلُجوِع َونَػْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِؿ َواأْلَنْػُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِِّر الصَّاِبرِينَ 
X :كساد  من األمواؿ منونقص ، غالء األسعارمن والجوع  ،(ٖ)الخوؼ من ملوؾ بني فالف

 الزرع قلة ريعبونقص الثمرات  ،عذريالوت مبالوقلة الفضل فيها ونقص األنفس ، التجارات
  .(ٗ) (Xعند ذلك بتعجيل خروج القائم  ﴾َوَبشِِّر الصَّاِبرِينَ ﴿: Xٍب قاؿ  ،بركة الثمار وقلة

بن او نّ إو ، ٙبضّب ا١بن والسحر األسود: أي، ٲبارس الكهانةو حاكم العراؽ معروؼ بأنّ  فّ إ: ومنها
الكاىن  يقاؿ لو، جبار عنيد (٘)لناسوأمير ا) :Xقاؿ أمّب ا٤بؤمنْب . زانية: أي، بغي

 .(ٛ) ((ٚ) ألوالد البغايا ال تكوف إالّ  إمارتكم يومئذٍ  فّ إا أمّ ): X الصادؽوقاؿ  .(ٙ)(الساحر
وىالكهم على يد جيوش السفياين الٍب تأٌب من بالد ، اـ العراؽ فيما بينهماختالؼ حكّ : ومنها

حسب ما د من الغرب أو أمريكا والسفياين ٦بنّ . ل العراؽ للقضاء على حاكم العراؽالشاـ والٍب تدخ
 .ورد ُب الروايات

للقضاء على ثالثة عمالء ، مريكاأو أ السفياين عميل للمملكة ا٢بديدية: وُب التوراة سفر دانياؿ
ما يبقى من أعواف ومرتزقة حاكم العراؽ  إفّ ٍب  .كا ُب ا٤بنطقة أحدىم حاكم العراؽسابقْب ألمري

، ات السفياين، والٍب تدخل العراؽ لطرد قوّ ٣براساين بقيادة شعيب بن صاّبت ااتقضي عليو قوّ 
 .اؽ من األراذؿ وا٤بسوخ الشيطانيةوتطهّب العر 

                                                        
:  X، ٓؼـْ أكخى٣غ ح٩ٓخّ حُٜٔي١ 6 6ٙ 33ؽ: ٗٞحٍ، رلخٍ ح62٧ ٙ 6ؽ :َٗف ٜٗؾ حُز٬ؿش رَ٘ف ٓلٔي ػزيٙ - 
 . 3 ٙ 3ؽ
 .55 : زوَس حُ -6
ٌٕٔٞ ك٢ ػخٛٔظْٜ ؛ ٧ْٜٗ ٣لٝػزَّ ػٖ كٌخّ حُؼَحم رخُؼزخ٤٤ٖٓ. (حُؼزخّ): ،أ١ ر٢٘طؼ٤ِوخ  ػ٠ِ ُلع ر٢٘ ك٬ٕ Xهخٍ  -3

 .٤ٔ٣َٕٝٝ ر٤َٔطْٜ
 .613ٙ 56ؽ :ح٧ٗٞحٍ، رلخٍ 233ٙ: ًٔخٍ حُي٣ٖ ،377ٙ 6ؽ: ح٩ٍٗخى ُِٔل٤ي -3
 (.Xٓ٘ٚ )، أ١ كخًْ حُؼَحم -5
 .655ٙ 5ؽ :X، ٓؼـْ أكخى٣غ ح٩ٓخّ حُٜٔي١ 33ٙ 53ؽ: ، رلخٍ ح٧ٗٞح33ٍ ٙ: خصٓوظَٜ رٜخثَ حُيٍؿ -2

   (.Xٓ٘ٚ  )، حُِح٤ٗخصأ١ 7- 
 . 33ٙ 3ؽ :X، ٓؼـْ أكخى٣غ ح٩ٓخّ حُٜٔي١ 5 6ٙ 56ؽ :، رلخٍ ح٧ٗٞح351ٍٙ: ؿ٤زش حُط٢ٓٞ -3
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ا بينهم فعند ذلك فانتظروا فيم (ٔ) اختلف بنو فالف اإذ :ٍب قاؿ ...):  Xفعن الباقر
ىذا ، والسفيانيي حتى يخرج عليهم الخرسان …باختالؼ بني فالف  وليس فرجكم إالّ ، الفرج

هم ال يبقوف منهم نّ إآما  ...يستبقاف إلى الكوفة كفرسي رىاف ، من المشرؽ وىذا من المغرب
 . (ٕ) (اً أحد

  .وصيحة جربائيل ُب أوؿ النهار، وكسوؼ الشمس ُب رمضاف خسوؼ القمر: ومنها
لتقي ، ٍب ينعطف حٌب يكاد يظهور كوكب مذنب ُب السماء يضيء كما يضيء القمر: ومنها

 .طرفاه
رجح واأل .وخروجو حتمي ُب بالد الشاـ، Xوىو أىم الفًب قبل قياـ القائم  ،السفياين: ومنها

ويظهر ُب بداية ، ُب األردف ُب الوادي اليابس، ٍب ٰبتل سوريا وجزء من فلسطْب، ٍب يدخل إٔب العراؽ
 .اؿ آؿ ٧بمد ب ا١بهّ ، ويكذّ و عادؿظهوره العدؿ حٌب يتوىم الناس أنّ 

x عن الباقر ،ٞبزة الثمإب أيبن ع X ،والنداء ، نعم: قاؿ ؟خروج السفياين من اتـو): قلت
، واختالؼ، و من المحتـو ، مبني العباس في الدولة  طلوع الشمس من مغربها من المحتـو حتـو

؟ وكيف يكوف النداء: قلت. محتـو ، وخروج القائم من آؿ محمد وقتل النفس الزكية محتـو
بليس آخر النهار ، ثم ينادي إالحق مع علي وشيعتو فّ إال أ من السماء أوؿ النهار ينادي: قاؿ

  .(ٖ) (، وعند ذلك يرتاب المبطلوفشيعتوالحق مع عثماف و  فّ إأال  من األرض
x  عن الباقرX :(سوؼ الشمس في النصف من شهر رمضافك،  آيتاف تكوناف قبل القائم ،

  .(ٗ) (وخسوؼ القمر في آخره
ظهوره  ألفّ ؛ Xلنصرة اإلماـ ا٤بهدي  ،ند ظهور السفياين الذىاب إٔب مكةة عوعلى الشيع

 بل يكاد يتداخل معها، وقد أمرىم أئمتهم ،اً وقيامو ُب مكة بعد ىذه العالمة أكيد وقريب جدّ 
  .بذلك

                                                        
 (.Xٓ٘ٚ  )، حُؼزخّ  - 
 .653ٙ 3ؽ :Xْ أكخى٣غ ح٩ٓخّ حُٜٔي١ ٓؼـ ، 63ٙ 56ؽ :، رلخٍ ح٧ٗٞح623ٍٙ: ؿ٤زش حُ٘ؼٔخ٢ٗ -6
، ، ٝحُ٘ٚ 56ٙ612ٍٝ٨ُؽ :، رلخٍ ح٧ٗٞح335ٍٙ :،ؿ٤زش حُط363٢ٓٞٙ :، ًٔخٍ حُي٣ٖ 37ٙ: ح٩ٍٗخى ُِٔل٤ي -3

 .ٝك٢ ٓخ ػيحٙ حهظ٬ف ٤ٔ٣َ
، 53  ٙ/3ؽ :حُوَحثؾ ٝحُـَحثق ،333ٙ: ، ؿ٤زش حُط6٢ٓٞ 6ٙ 6ؽ: حٌُخك٢ ،373ٙ 6ؽ :ح٩ٍٗخى ُِٔل٤ي -3

 ..، ٝك٢ ؿ٤َٙ ٓٔخ ًًَ حهظ٬ف ٤ٔ٣َ، ٝحُ٘ٚ 3ٍٝ٨ُ 6ٙ 56ؽ: ٗٞحٍرلخٍ ح٧
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x  عن الصادؽX :(… فإذا خرج ، األرض يا فضل حتى يخرج السفياني تبرح ال
 .(ٔ) (وىو من المحتـو ،و٥با ثالثاً يق .السفياني فأجيبوا إليناً 

x  وعن الصادؽX :(وأسكن ما سكن الليل ، حالسوأوكن حلسًا من  ألـز بيتك ،يا سدير
ىل جعلت فداؾ  :قلت. فادخل إلينا ولو على رجلك بلغ أف السفياني قد خرج ، فإذاوالنهار

راية  ،ث راياتثال: وقاؿ، إٔب الشاـ أصابعووأشار بيده بثالث ، نعم: قاؿ قبل ذلك شيء ؟
حصدىم حصد الزرع ما رأيت فبينما ىم إذ خرج السفياني في. ةوراية قيسي، وراية أموية ،ةحسني

 . (ٕ) (مثلو قط
x  وعن الباقرX  :(…  ّلو قد خرج لمكثتم شهرًا أو شهرين لم يكن  (ٖ) الفاسق مع أف

العياؿ إذا كاف نصنع ب فكيف: بعض أصحابو قاؿ ،دونكمعليكم بأس حتى يقتل خلقًا كثيرَا 
ا النساء فليس وأمّ  ،على شيعتناىي  فإنما وىيتغيب الرجل منكم عنو فأف حنقو وشرّ : قاؿ؟ ذلك

ٱبرج إٔب  أفمن أراد منهم  ،فإٔب أين ٱبرج الرجاؿ ويهربوف منو :قيل ،شاء اهلل تعالى عليهن بأس إف
وإنما يقصد جيش الفاسق ، وف بالمدينةما تصنع: قاؿ ؟ة أـ إٔب مكة أو إٔب بعض البلدافا٤بدين
شاء  ال يجوزىا إف تسعة أشهر امرأةفتنتو حمل  فإنما، ولكن عليكم بمكة فأنها مجمعكم، إليها
 .(ٗ)(اهلل

، وىم كما ورد ُب الروايات عشرة آالؼ إالّ  Xولكن لألسف لن ينفر إٔب مكة لنصرة ا٤بهدي 
 .(٘) مع أصحابو الثالٜبائة وثالثة عشرأوؿ أنصاره 

                                                        
 .323ٙ 3ؽ :X، ٓؼـْ أكخى٣غ ح٩ٓخّ حُٜٔي١ 637ٙ 37ؽ: رلخٍ ح٧ٗٞحٍ ،673ٙ 3ؽ: حٌُخك٢ - 
ًٌٝح ك٢  ،625ٙ 3ؽ ،ٍؿِي: ، ٍٝٝحٙ ك٢ حٌُخك٢ ا٠ُ ه13ُٚٞ ٙ: ، ػَٜ حُظٍٜٞ 67ٙ  56ؽ :رلخٍ ح٧ٗٞحٍ  -6

 . 5ٙ 5 ؽ: ٝٓخثَ ح٤ُ٘ؼش
 .Xٓ٘ٚ . حُٔل٤خ٢ٗ -3
 . 67ٙ 3ؽ: X، ٓؼـْ أكخى٣غ ح٩ٓخّ حُٜٔي١  3 ٙ 56ؽ: رلخٍ ح٧ٗٞحٍ ،  3ٙ : ؿ٤زش حُ٘ؼٔخ٢ٗ -3
٣خ ): Xهِض ُٔلٔي رٖ ػ٢ِ رٖ ٠ٓٞٓ : هخٍػ٘ٚ  ،ػٖ ػزي حُؼظ٤ْ حُل٢٘ٔ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ: ٍٟٝ حُطز٢َٓ ك٢ ح٫كظـخؽ -5

ٓب :  Xكوخٍ  ،٤ض ٓلٔي ح١ٌُ ٨ٔ٣ ح٧ٍٝ هٔطخ  ٝػي٫  ًٔخ ِٓجض ظِٔخ  ٝؿٍٞح  ١٫ٞٓ أ٢ٗ ٧ٍؿٞ إٔ طٌٕٞ حُوخثْ ٖٓ أَٛ ر
ٓ٘ب االّ هبئْ ثؤٓو هللا، ٝٛبك ا٠ُ ك٣ٖ هللا، ٌُٖٝ اُوبئْ اُن١ ٣طٜو هللا ثٚ األهٗ ٖٓ أَٛ اٌُلو ٝاُغؾٞك ٣ٝٔأل األهٗ هَطبً 

ْٜ ر٤َٔزٚ، ٝٛٞ ٢ٍٔ هٍٍٞ هللا ٤ً٘ٝٚ، ٛٞ اُن١ ٣قل٠ ػ٠ِ اُ٘بً ٝالكرٚ، ٣ٝـ٤ت ػْٜ٘ ّقٖٚ، ٣ٝؾوّ ػ٤ِ ،ٝػلالً 
هعالً ٖٓ  ،(صالصٔبئخ ٝصالصخ ػْو)ٝٛٞ اُن١ رطٟٞ ُٚ األهٗ، ٣ٝنٍ ُٚ ًَ ٕؼت، ٣غزٔغ ا٤ُٚ ٖٓ إٔؾبثٚ ػلح أَٛ ثله 

٢ٍْء هَِل٣وٌ  ﴿أ٣ٖ: أهب٢ٕ األهٗ ٝمُي هٍٞ هللا  َّ  َِّ ًُ َّٕ هللّاَ َػ٠َِ  ٤ؼبً اِ ِٔ ُْ هللّاُ َع ٌُ ٌُُٞٗٞاْ ٣َؤِْد ثِ ﴾، كبما اعزٔؼذ ُٚ ٛنٙ اُؼّلح ٓب رَ
هعَ فوط ثبمٕ هللا، كال ٣ياٍ ٣وزَ أػلاء هللا ؽز٠ ( ػْوح آالف)ٖٓ أَٛ اْلفالٓ أظٜو هللا أٓوٙ، كبما ًَٔ ُٚ اُؼول ٝٛٞ 

 . 633ٙ  6ؽ: ح٫كظـخؽ( ٣و٠ٙ ػي ٝعَ
٣ب هّٞ إ أَٛ : ٕؾبثٚأل ٣Xوٍٞ اُوبئْ ): ك٢ كي٣غ ٣ٞ١َ ا٠ُ إٔ هخٍ Xػٖ أر٢ ؿؼلَ : ٢ِٔ ك٢ حُزلخٍٍٟٝٝ حُٔـ

: ك٤لػٞ هعالً ٖٓ إٔؾبثٚ ك٤وٍٞ ُٚ. ٌٓخ ال ٣و٣ل٢٘ٗٝ، ٢ٌُ٘ٝ ٓوٍَ ا٤ُْٜ الؽزظ ػ٤ِْٜ ثٔب ٣٘جـ٢ ُٔض٢ِ إٔ ٣ؾزظ ػ٤ِْٜ
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  .بعض عالمات ظهوره وقيامو القريبة ىذه ىي
. طريق سفراء كما ُب الغيبة الصغرى، رٗبا عن فَبة ظهور تسبق قيامو ُب مكة Xورٗبا كانت لو 

ظهوره ُب أـ القرى ُب ورٗبا كانت بداية بعثو و ، (ٔ) وىذا االحتماؿ تقويو بعض الروايات عنهم 
، الذي بعث ُب أـ القرى ُب زمانو ا٤بصطفى ه اقتفاء بسّبة جدّ  شرؼألاوىي النجف  ىذا الزماف
 .قليالً  وما أوتينا من العلم إالّ  حكمأعلم و أوا ، وىي مكة

 

 :Xأعماله بعد ظهىره وقيامه -ب 
البد لنا من االطالع على بعض األحاديث الٍب  ،Xرض إلعمالو بعد ظهوره نتعّ  أفقبل 

وف أـ من بعض من يسمّ  العلماء غّب العاملْبواء ُب بعض س ،نلمسو ٫بن اليـو اً مرير  اً تكشف واقع
ُب نفس الوقت ال يأمروف با٤بعروؼ وال وىم . أو موالْب ٥بم ، أنفسهم شيعة ألىل البيت 

د بل ومع األسف الشدي ،ينهوف عن ا٤بنكر، ويداىنوف الطواغيت وٱبضعوف ٥بم ويتحاكموف عندىم
، بل فتوا إٔب حرمة ىذا العمل وبشاعتويلت أف دوف ،أو طمعاً  خوفاً  يساعدوهنم ُب كثّب من األحياف

 ، واعتادوااً وا٤بنكر معروف نكسوا ومسخوا وأمسوا يروف ا٤بقاييس مقلوبة أف بعد مباحاً يرونو  أصبحوا
  .وطمعاً  وخوفاً  ةضالل عبادة العجوؿ واألصناـ واألوثاف

الكرًن وحديث من القرآف  أفضلمع ىؤالء  Xصف بو حاؿ اإلماـ ا٤بهدي أ اً وٓب أجد كالم
 : ا٤بعصومْب 

فَػَرَجَع ُموَسى ِإَلى قَػْوِمِو َغْضَباَف َأِسفًا قَاَؿ يَا قَػْوـِ َأَلْم يَِعْدُكْم رَبُُّكْم َوْعدًا َحَسناً ﴿: قاؿ تعأب
ـْ َأرَْدُتْم َأْف َيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضٌب ِمْن رَبُِّكْم فََأْخَلْفُتمْ  قَاُلوا َما  * َمْوِعِدي َأَفطَاَؿ َعَلْيُكُم اْلَعْهُد َأ

  * السَّاِمِريُّ َأْخَلْفَنا َمْوِعَدَؾ ِبَمْلِكَنا َوَلِكنَّا ُحمِّْلَنا َأْوزَارًا ِمْن زِيَنِة اْلَقْوـِ فَػَقَذفْػَناَىا َفَكَذِلَك أَْلَقى 
                                                                                                                                                                             

اٗب أَٛ ث٤ذ اُوؽٔخ، ٝٓؼلٕ اُوٍبُخ ٝاُقالكخ : ٣ب أَٛ ٌٓخ أٗب هٍٍٞ كالٕ ا٤ٌُْ ٝٛٞ ٣وٍٞ ٌُْ: آ٘ ا٠ُ أَٛ ٌٓخ كوَ
ٗب هل ظِٔ٘ب ٝاٙطٜلٗب، ٝهٜوٗب ٝاثزي ٓ٘ب ؽو٘ب ٓ٘ن هج٘ ٗج٤٘ب ا٠ُ ٣ٞٓ٘ب ٛنا ك٘ؾٖ اٍالُخ اُ٘ج٤٤ٖ، ٝٝٗؾٖ مه٣خ ٓؾٔل ٝ

كبما رٌِْ ٛنا اُلز٠ ثٜنا اٌُالّ أرٞا ا٤ُٚ كنثؾٞٙ ث٤ٖ اُوًٖ ٝأُوبّ، ٢ٛٝ اُ٘لٌ اُي٤ًخ، كبما ثِؾ . َٗزٖ٘وًْ كبٖٗوٝٗب
 ٣و٣لٝٗ٘ب، كال ٣لػٞٗٚ ؽز٠ ٣قوط ك٤ٜجٜ ٖٓ ػوجخ ٟٛٞ ك٢ صالصٔبئخ أال أفجورٌْ إٔ أَٛ ٌٓخ ال: مُي اْلٓبّ هبٍ ألٕؾبثٚ

ٝصالصخ ػْو هعالً ػّلح أَٛ ثله ؽز٠ ٣ؤر٢ أَُغل اُؾواّ، ك٢ِٖ٤ ك٤ٚ ػ٘ل ٓوبّ اثوا٤ْٛ أهثغ هًؼبد، ٣َٝ٘ل ظٜوٙ ا٠ُ 
ك٤ٌٕٞ . ثٚ أؽل ٖٓ اُ٘ب٢ِٖ٣ًٝ ػ٤ِٚ ٣ٝزٌِْ ثٌالّ ُْ ٣زٌِْ  اُؾغو األٍٞك، صْ ٣ؾٔل هللا ٣ٝض٢٘ ػ٤ِٚ، ٣ٝنًو اُ٘ج٢ 

أٍٝ ٖٓ ٣ٚوة ػ٠ِ ٣لٙ ٣ٝجب٣ؼٚ عجوئ٤َ ٤ٌٓٝبئ٤َ، ٣ٝوّٞ ٓؼٜٔب هٍٍٞ هللا ٝأ٤ٓو أُئ٤ٖ٘ٓ ك٤لكؼبٕ ا٤ُٚ ًزبثبً عل٣لاً ٛٞ 
صْ ٣قوط ٖٓ ٌٓخ ؽز٠ . اػَٔ ثٔب ك٤ٚ، ٣ٝجب٣ؼٚ اُضالصٔبئخ ٝه٤َِ ٖٓ أَٛ ٌٓخ : ػ٠ِ اُؼوة ّل٣ل ثقبرْ هٛت، ك٤وُٕٞٞ ُٚ 

 .317ٙ  56ؽ: رلخٍ ح٧ٗٞحٍ( ... ػْوح آالف هعَ: ٝٓب اُؾِوخ؟ هبٍ: اُؾِوخ هِذ ٣ٌٕٞ ك٢ ٓضَ
، ٍٍٝٓٞ Xرخػظزخٍٙ ٜٓٔي ٍث٢ٔ٤ ُ٪ٓخّ ٓلٔي رٖ حُلٖٔ حُؼ١ٌَٔ حُٜٔي١  ٢ٛٝX حَُٝح٣خص حُظ٢ طًٌَ ح٤ُٔخ٢ٗ   - 

 ٚ٘ٓX ًٌّٝحُي حَُٝح٣خص حُظ٢ ط٤َ٘ ٩ٍٓخٍ حُٜٔي١ا٠ُ حُ٘خ ،X ض ك٢ حُٜخٖٓ حُٔخرن، ٝهي طويُِٓ٘لْ ح٤ًُِش . 
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َأَفال يَػَرْوَف َأالَّ يَػْرِجُع  *فَػَنِسَي  فََأْخَرَج َلُهْم ِعْجاًل َجَسدًا َلُو ُخَواٌر فَػَقاُلوا َىَذا ِإَلُهُكْم َوِإَلُو ُموَسى
َوَلَقْد قَاَؿ َلُهْم َىارُوُف ِمْن قَػْبُل يَا قَػْوـِ ِإنََّما فُِتْنُتْم ِبِو  *ِإلَْيِهْم قَػْواًل َوال َيْمِلُك َلُهْم َضّرًا َوال نَػْفعًا 

َنا ُموَسى قَالُ  * تَِّبُعوِني َوَأِطيُعوا َأْمِريَوِإفَّ رَبَُّكُم الرَّْحَمُن فَا َرَح َعَلْيِو َعاِكِفيَن َحتَّى يَػْرِجَع ِإلَيػْ وا َلْن نَػبػْ
ُهْم َضلُّوا  * َـّ ال تَْأُخْذ   *َأالَّ تَػتَِّبَعِن َأفَػَعَصْيَت َأْمِري *قَاَؿ يَا َىارُوُف َما َمنَػَعَك ِإْذ رََأيْػتػَ قَاَؿ يَا اْبَن ُأ

قَاَؿ َفَما  * تَػُقوَؿ فَػرَّْقَت بَػْيَن بَِني ِإْسرائيَل َوَلْم تَػْرُقْب قَػْوِليبِِلْحَيِتي َوال ِبَرْأِسي ِإنِّي َخِشيُت َأْف 
قَاَؿ َبُصْرُت ِبَما َلْم يَػْبُصُروا ِبِو فَػَقَبْضُت قَػْبَضًة ِمْن َأَثِر الرَُّسوِؿ فَػَنَبْذتُػَها   * َخْطُبَك يَا َساِمِريُّ 

فَِإفَّ َلَك ِفي اْلَحَياِة َأْف تَػُقوَؿ ال ِمَساَس َوِإفَّ َلَك َمْوِعدًا  قَاَؿ فَاْذَىبْ  * َكَذِلَك َسوََّلْت ِلي نَػْفِسيوَ 
ْنِسَفنَُّو ِفي اْلَيمِّ  ِإنََّما  * َنْسفاً  َلْن ُتْخَلَفُو َواْنُظْر ِإَلى ِإَلِهَك الَِّذي ظَْلَت َعَلْيِو َعاِكفًا لَُنَحرِّقَػنَُّو ُثمَّ لَنػَ

 .(ٔ)﴾ِإالَّ ُىَو َوِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً  ِإَلُهُكُم اللَُّو الَِّذي ال ِإَلوَ 
 .ا ُب البحث للتذكّب والتأكيدرجع وأعيد حديثْب مرّ أو 
x  قاؿ اإلماـ الصادؽX :(مرنا لقد أ، ولو قد جاء لينصرف اهلل ىذا األمر بمن ال خالؽ لو

 . (ٕ) (خرج منو من ىو اليـو مقيم على عبادة األوثاف
بل لعلهم من غّب ا٤بسلمْب بعد أف يؤمنوا ٕبركتو  ،ـو من غّب الشيعةينصر القائم بق ا فّ إ :أي

 !!Xالشيعة ال ينصرونو  من قوماً  ُب حْب أفّ ، الحية امدية األصيلة ويشايعوهاإلص اإلسالمية
إذا خرج القائم خرج من ىذا األمر من  ) :و قاؿأنّ  Xويؤيد ىذا ا٤بعُب ما روي عن الصادؽ 

 .(ٖ) (ودخل فيو شبو عبدة الشمس والقمر ،و من أىلونّ أكاف يرى 
، ال أف ٫بمل أوزاراً وحديثهم وهنجهم  نتمسك بسّبهتم أفا شيعة فعلينا إذا كنّ : األخوةها أيّ 
 . وؿ ٫بن شيعة، ونقة القـو ونصنع منها عجالً ونعبدهمن زين
x  فعن الباقرX :(…  خذوا لقرآف موافقًا فلفأف وجدتموه ، عنا جاءكمانظروا أمرنا وما

 حتى نشرح ليناإوه ف اشتبو األمر عليكم فقفوا عنده وردّ إ، و وهف لم تجدوه موافقًا فردّ إ، و بو
قبل  ميت مفمات منك، إذا كنتم كما أوصيناكملم تعدوا إلى غيرهو . لكم من ذلك ما شرح لنا
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تل ومن ق ،جر شهيدينأقائمنا فقتل معو كاف لو منكم من أدرؾ و ، اً أف يخرج قائمنا كاف شهيد
 .(ٔ) (اً جر عشرين شهيدأبين يديو عدواً لنا كاف لو 

x  وقاؿ أمّب ا٤بؤمنْبX يصف اإلماـ ا٤بهدي  ُب خطبة على منرب الكوفةX  ّة ٩بن وقل
، وال ينقطع موارده، والعلم ال يأزر كلّ  ني ألعلم أفّ إو اللهم ) :X وكوف با٢بق قبل قياميتمسّ 
ال تبطل ، كيمغمور اً ر ليس بمطاع أو خائفك ال تخلي أرضك من حجة لك على خلقك ظاىوأنّ 

عظموف واأل قلوف عدداً م   أولئك األوكؾ بعد إذ ىديتهم بل أين ىم ؤ ل أولياضحجتك وال ي
 .(ٕ) (قدراً  جل ذكره هللاعند 
x  عبد ا  أيبوعنX طوبى لمن أدرؾ قائم أىل بيتي وىو  :قاؿ رسوؿ اهلل ): قاؿ

تبرأ من عدوه، ويتولى األئمة الهادية من قبلو، أولئك رفاقي مقتٍد بو قبل قيامو، يتولى وليو وي
 .(ٖ) ( خلق اهلل عليّ  وأكـر: قاؿ رفاعة .أمتي عليّ  وأكـر وذوو ودي ومودتي

x  وعن الصادؽX الرجل ، سيأتي قـو من بعدكم :ألصحابو قاؿ رسوؿ اهلل ): قاؿ
ا معك ببدر وأحد وحنين، هلل نحن كنيا رسوؿ ا: قالوا. منهم لو أجر خمسين منكم  الواحد

 .(ٗ) (حملوا لما حملوا لم تصبروا صبرىمكم لو تنّ إ: فقاؿ  !!ونزؿ فينا القرآف
 . ، بل نعرؼ صاحب ىذا األمر ٗبا وصفو أىل بيت النبوة  ٭بيل مع كل ناعقوعلينا أف ال

x قلت أليب عبد ا ، عن ا٢بارث بن ا٤بغّبة النصريX :( ّمشيء يعرؼ اإلماـ القائ بأيX، 
تعرفو بالحالؿ والحراـ، وبحاجة الناس و : قاؿ ؟شيء أيوب: قلت .بالسكينة والوقار : Xقاؿ 
: قاؿ ؟بن وصيا اً أيكوف وصي: قلت .ويكوف عنده سالح رسوؿ اهلل  ،يحتاج إلى أحدوال  إليو

 .(٘) (بن وصياو  اً وصي ال يكوف إالّ 
x عبد ا  أبا٠بعت  :قاؿ ،وعن ا٤بفضل بن عمرX يبتاف لصاحب ىذا األمر غ) :يقوؿ

يف نصنع إذا كاف ك: قلت. واألخرى يقاؿ ىلك في أي واد سلك ،أحدىما يرجع منها إلى أىلو
 .(ٙ) (فاسألوه عن أشياء يجيب فيها مثلو إذا ادعاىا مدّعٍ : كذلك؟ قاؿ
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 بعد قيامُ  Xأعنال الكائه 
 : فهي Xا بعض أعمالو بعد ظهوره وقيامو أمّ 
x  عبد ا  أيبعنX :( وال ظالغلي اهلل ما لباسو إالّ  فو ،ستعجلوف بخروج القائمتما ،

 . (ٔ) (والموت تحت ظل السيف السيف ، وما ىو إالّ الجشب طعامو إالّ 
x  جعفر  أبوقاؿ وX :(العرب  على يدوكتاب جديد وقضاء جد ديقـو القائم بأمر جدي
 .(ٕ) (مة الئموْ   لَ وال يأخذه في اهلل ال يستتيب أحداً  ،السيف ليس شأنو إالّ . شديد

 . Xوالسيف إشارة إٔب السالح ا٤بوجود ُب زمانو 
x  روي عن الصادؽX استوى على  فإذا ،نظر إلى القائم على ظهر النجفأكأني ): قاؿ

 . (ٖ)  (أبلقدىم أ ركب فرساً  ظهر النجف
 . علمأا ، و و يركب دبابةنّ أ: فيكوف معُب ا٢بديث. العمود الطويل: الشمراخ .ا٤ببقع: واألبلق

، Xو ئمع أعداء الدين وأعدا ةطاحن اً و ٱبوض حروبنّ أاألحاديث تشّب إٔب  فّ إوكيف كاف ف
ض يتعرّ  Xاإلماـ  فّ أ، بل رٗبا يستفاد من بعض الروايات (ٗ) يستشهد فيها كثّب من أنصاره

 .علمأ، وا (٘) وا١برح ُب ىذه ا٢بروبلإلصابة 
x  عن الباقرX، كما دعا رسوؿ اهلل  قاـ دعا الناس إلى أمر جديدإذا  ف قائمناإّ ): قاؿ ،

 .(ٙ) (فطوبى للغرباء ،كما بدأ  وسيعود غريباً  اإلسالـ بدأ غريباً  فَّ إو 
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x  عبد ا  أيبعن  ،بصّب أيبوعنX، كما بدأ  وسيعود غريباً  اإلسالـ بدأ غريباً ) :قاؿ ،
 اً ا دعاء جديدالداعي منّ يستأنف : Xفقاؿ . ا أصلحكاشرح ٕب ىذا : فقلت، فطوبى للغرباء

 .(ٔ) (كما دعا رسوؿ اهلل 
x  عبد ا  أيبعنX، كما ىدـ   ، يهدـ ما كاف قبلويصنع ما صنع رسوؿ اهلل ): قاؿ

 .(ٕ) (ويستأنف اإلسالـ جديداً ، أمر الجاىلية رسوؿ اهلل 
x جعفر الباقر  أباسألت : قاؿ، وعن ابن عطاX، إذا قاـ القائم ): فقلتX  ةبأي سير 

ويستأنف اإلسالـ  ،يهدـ ما قبلو كما صنع رسوؿ اهلل  :X  فقاؿ سير في الناسي
  .(ٖ)(جديداً 

، ومن القرآف ا٠بو ُب آخر الزماف ال يبقى من اإلسالـ إالّ  إفّ  ا٢بديث عن رسوؿ ا  وقد مرّ 
و ، وىذا ى-أي ىدى آؿ ٧بمد  -من ا٥بدى  ةولكنها خالي ر٠بو، وا٤بساجد عامرة بالناس إالّ 

 . بعد ما يكونوا عن اإلسالـأوا٤بسلموف  ،ةة وملونوا٤بصاحف ٧بالّ  ةفا٤بساجد مزخرف حالنا اليـو
x  عبد ا  أيبعنX، خذ بني شيبو وقطع أيديهمأقائمنا لو قد قاـ لقد  ما إفّ أ): قاؿ ،

 .(ٗ) (اؽ اهللوطاؼ بهم وقاؿ ىؤالء سرّ 
x  عبد ا  أيبوعنX، (اؽ وعلقها على الكعبةالسرّ  ةوقطع أيدي بني شيب .. ) :قاؿ (٘)  . 
x  وعنوX: (… اؽوعلقها على الكعبة وكتب عليها ىؤالء سرّ  ةوقطع أيدي بني شيب 

 .(ٙ) (الكعبة
سة ، فا٢بديث يشّب إٔب خدـ العتبات ا٤بقدّ Xىم خدـ الكعبة ُب زمن اإلماـ الباقر  ةشيب وبنو

فهم ُب  ،سةألهنم يقوموف بسرقة العتبات ا٤بقدّ ؛ ر هبمويشهّ  اإلماـ يقطع أيديهم فّ إو ، ٝبيعها اليـو
ولعل منهم بعض األفراد  حو، فمنهم من يرجى إصالالغالب عبيد للطاغوت ولكن ليس ٝبيعهم

 .ا٤بؤمنْب
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x  عن الصادؽX، ال يقضي فيهما أحد بحكم 8 اف في اإلسالـ حالؿ من اهلل دمّ ): قاؿ
 ة،، ال يريد فيو بين 8فيهما بحكم اهلل ، فيحكم ى يبعث اهلل القائم من أىل البيتحت 8اهلل 

 .(ٔ) (الزاني المحصن يرجمو، ومانع الزكاة يضرب رقبتو
x  عن الصادؽX، يحكم بحكم ا أىل البيتلن تذىب الدنيا حتى يخرج رجل منّ ): قاؿ ،

 .(ٕ) (ؿ الناس بينةأ، ال يسآؿ داودداود و 
، ويأذف لو أف ٰبكم على اطن األمورعلى بو  Xطلع اإلماـ ا٤بهدي سبحانو يُ  ا فّ أيعِب وىذا 

 ٞبزة أبو Xداود ، وكما روى عن تل الغالـوق كما فعل ا٣بضر عندما خرؽ السفينة ،الباطن
، ف يريو قضية من قضايا اْلخرةأو ؿ ربّ أس Xداود  فّ إ): قاؿ ،Xجعفر  أيبعن  ،الثمإب

صلوات اهلل )و ئبياك شيئًا ما سألو غيرؾ نبي من أنلقد سألت ربّ : فقاؿ Xفأتاه جبريل 
حد أف يقضي بو أل يوال ينبغطلع اهلل عليو أحدًا من خلقو لت لم يُ أالذي س إفّ ، يا داود (عليهم
ًا القضية أوؿ خصمين يرداف عليك غد فّ إ، أجاب اهلل دعوتك وأعطاؾ ما سألت ، فقدغيره

 .فيهما من قضايا اْلخرة
ق بشاب ومع الشاب عنقود من داود وجلس في مجلس القضاء أتى شيخ متعلّ  أصبحفلما 

 :قاؿ. اني، وخرب كرمي وأكل منو بغير أذنيىذا الشاب دخل بست إفّ : فقاؿ الشيخ. عنب
يا : و قد فعل ذلك، فأوحى اهلل تعالى إليونّ أفأقر الشاب  :قاؿ ما تقوؿ : فقاؿ داود للشاب

ملها قلبك، وال ن الشيخ والغالـ لم يحتف كشفت لك من قضايا اْلخرة فقضيت بها بيإداود 
والد ىذا الشاب في بستانو فقتلو وغصبو  ىذا الشيخ أقتحم على فّ إ. يرضى بها قومك يا داود

اب سيفًا ومره أف ، فادفع إلى الشبستانو وأخذ منو أربعين ألف درىم فدفنها في جانب بستانو
. يأخذ مالوأف يحفر في موضع كذا من البستاف ف ومره البستاف و، وأدفع إلييضرب عنق الشيخ

ضى القضية على ، وأمخبرىم بالخبرأو  علماء أصحابو ، وجمعمن ذلك Xففزع داود : قاؿ
 .(ٖ) (ما أوحى اهلل إليو
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x  عن اإلماـ الصادؽX، ينادي مناديو أف يسلم  أف ،ؿ ما يظهر القائم من العدؿأوّ ): قاؿ
 .(ٔ) (فلة لصاحب الفريضة الحجر والطواؼصاحب النا

، حٌب ٰبج ٲبنع من ا٢بج ا٤بستحب ٰبج ا٢بج الواجب ُب زمن اإلماـ الذي فّ إوىذا يعِب 
 فّ أحْب ، وظاىرة ا٢بج ا٤بستحب اليـو منتشرة بْب األغنياء ُب لموف الذين ٓب ٰبجوا ا٢بج الواجبا٤بس

 . يت ا ا٢براـ ليحجوا حجة واجبةإٔب ب من الوصوؿ يكاد ييأسوفالفقراء 
على الفقراء الذين يتضوروف وجو ا سبحانو ألنفقوا ىذه األمواؿ فهؤالء األغنياء لو كانوا يريدوف 

قّباً ٰبج بيت ا ولو كانوا يريدوف وجو ا ألرسلوا ف. م ال ٯبدوف الدواءألهنّ ؛ جوعاً وٲبوت كثّب منهم
 .هبذه األمواؿ

ة والطامّ  ،(ٕ) X، كما قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب زىةيذىبوف للن مإهنّ وا٢بقيقة الٍب ٰباولوف تدليسها 
 .كانوا كذلك لكانوا أسوة ٤بتأسيولو   !م علماءبعضهم يّدعوف أهنّ  الكربى أفّ 

نصاؼ الناس من نفسك حتى ال ترضى إ: سيد األعماؿ ثالثة): قاؿ ،Xفعن أيب عبد ا 
  .(ٖ) (، وذكر اهلل على كل حاؿفي الماؿ، ومواساتك األخ رضيت لهم مثلو بشيء إالّ 

x  عن الصادؽX، ى ألي ربي جل جاللولما أسري بي أوح): قاؿ، عن النيب  ،وعن آبائ 
فرفعت رأسي فإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين : إٔب أف قاؿ… 

في وسطهم ( القائم)وعلي والحسن والحجة  بن الحسن  ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد
حـر يل حاللي و ل، وىذا القائم يحؤالء األئمةى: رِب من ىؤالء  قاؿيا : قلت. يكأنو كوكب درّ 

من ، وىو الذي يشفي قلوب شيعتك حرامي، وبو انتقم من أعدائي، وىو راحة ألوليائي
فلفتنة الناس بهما . ى طريين فيحرقهما، فيخرج الالت والعزّ الظالمين والجاحدين والكافرين

 .(ٗ) (من فتنة العجل و السامري شدّ أ يومئذٍ 
x  ّعن اإلماـ الصادؽ ، اؿعن بشر النبX، ؿ ما يبدأ بو القائم ىل تدري أوّ ): قاؿX ؟ 
ٍب . ىما في الريح، ويكسر المسجدين فيحرقهما ويذرّ ضيخرج ىذين رطبين غ: قاؿ. ال: قلت
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 ـ مسجد رسوؿ امقدّ  ، وذكر إفّ Xعريش كعريش موسى : قاؿ رسوؿ اهلل  إفّ : Xقاؿ
 .(ٔ) (جانبو جريد النخل، و كاف طيناّ 

ف يكسر الحائط الذي على القبر أوثب  Xإذا قدـ القائم ): قاؿ Xوعن أيب عبد ا 
 فيتفرؽ أصحابو عنو. ، حتى يقوؿ الناس إنما ذا لذاشديدة وصواعق ورعوداً  فيبعث اهلل ريحاً 

، ثم يرجع  إليو بيده فيكوف أوؿ من يضرب بالمعوؿ حتى ال يبقى معو أحد  فيأخذ المعوؿ
كوف ذلك اليـو فضل بعضهم على بعض بقدر سبقهم ، فيه يضرب بالمعوؿ بيدهحابو إذا رأو أص
هما ، ثم ينزلفيلعنهما ويتبرأ منهما ويصلبهما ،وف الحائط ثم يخرجهما غضين رطبينفيهدم. إليو

 .(ٕ) (ويحرقهما ثم يذرىما في الريح
x عبد ا  بوأفقاؿ ، أو خرهبا بأيدينا أراناىا ا خراباً  :قاؿ رجل عن دور العباسْبX :( ال

َوَسَكْنُتْم ِفي َمَساِكِن ﴿: آما سمعت اهلل يقوؿ ،بل يكوف مساكن القائم وأصحابو، ذاكتقل ى
  .(ٖ)﴾الَِّذيَن ظََلُموا َأنْػُفَسُهمْ 

x ا٢بسن  أبالت أس :قاؿ ،عن ابن بكّبX َوَلُو َأْسَلَم َمن ِفي السََّماَواِت ﴿) :عن قولو
إذا خرج باليهود  Xنزلت في القائم أ :Xقاؿ  ،(ٗ)﴾َوِإلَْيِو يُػْرَجُعوفَ  َواأَلْرِض َطْوعًا وََكْرىاً 

فعرض عليهم  ،ة والكفار في شرؽ األرض وغربهاالردّ  وأىلوالنصارى والصابئين والزنادقة 
ومن لم . المسلم، ويجب هلل عليوأمره بالصالة والزكاة وما يؤمر بو  سلم طوعاً أفمن ، اإلسالـ

جعلت  : قلت لو. وحد اهلل ى ال يبقى في المشارؽ والمغارب أحد إالّ ، حتيسلم ضرب عنقو
  .(٘) (قلل الكثير وكثر القليل اهلل إذا أراد أمراً  إفّ : ؟ فقاؿمن ذلك أكثرا٣بلق  فداؾ إفّ 
x  عن الصادؽX، فجميع ما جاءت بو الرسل حرفاف، العلم سبعة وعشروف حرفاً ): قاؿ 
، فبثها عشرين حرفاً الخرج الخمسة و أ فإذا قاـ قائمنا. رفينعرؼ الناس حتى اليـو غير الحفلم ي

 .(ٙ) (حرفين حتى يبثها سبع وعشرين حرفاً في الناس وضم إليها ال
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ف الٍب ال آلقر ، ولعل منها أسرار اجديدة بْب الناس ةً إ٥بي اً يبث علوم Xاإلماـ ا٤بهدي  إفّ أي 
ُكلَِّم   ِو اأْلَْرُض َأوْ آناً ُسيػَِّرْت ِبِو اْلِجَباُؿ َأْو ُقطَِّعْت بِ َوَلْو َأفَّ قُػرْ ﴿: قاؿ تعأب. ئاً نكاد نعرؼ منها شي

 .(ٔ)﴾ِبِو اْلَمْوَتى َبْل لِلَِّو اأْلَْمُر َجِميعاً 
x  ّأصحاب اإلماـ  وروي أفX ىا٥بدّ ٲبانو إأحدىم لو قاتل ا١بباؿ ب فّ إ، و (ٕ) ٲبشوف على ا٤باء.  
x  و نّ أورويX  علمأا ، و (ٖ) ُب أسباب السماواتيرقى . 

ـ التقدّ  ، بل ما أظنو إفّ ـ ُب العلـو ا٤باديةتقدّ  والروحية اإل٥بيةـ ُب العلـو ورٗبا يرافق ىذا التقدّ 
َوَلْو َأفَّ َأْىَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتػََّقْوا َلَفَتْحَنا ﴿ :، قاؿ تعأبا٤بادي يرافق التوجو والتقدـ الروحي حتماً 

َناُىْم ﴿ :وقاؿ تعأب .(ٗ)﴾َماِء َواأْلَْرضِ َعَلْيِهْم بَػرََكاٍت ِمَن السَّ  َوَألَِّو اْستَػَقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة أَلَْسَقيػْ
 .(٘)﴾َماًء َغَدقاً 

يتو النسبية، والعالقة بْب الطاقة اليهودي الديانة استقى نظر  اينشتاين العآب الفيزياوي أفّ وروي 
 . ة الوجود الدينية الفلسفيةية وحد، وٙبوؿ كل منهما إٔب األخرى من نظر وا٤بادة
x قاؿ أمّب ا٤بؤمنْبX  :(يط كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة قد ضربوا الفساط

  .(ٙ) (توى قبلأف قائمنا إذا قاـ كسره وسوّ  أما، يعلموف الناس القرآف كما أنزؿ
x  وعن الصادؽX، م المثاني يعلموف الناس كأني بشيعة علي في أيديه): قاؿ

  .(ٚ)(المستأنف
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٣ٝجؼش ع٘لا ا٠ُ : كبما ٝهك ػ٤ِي أٓو ال رلٜٔٚ ٝال رؼوف اُوٚبء ك٤ٚ كبٗظو ا٠ُ ًلي ٝاػَٔ ثٔب ك٤ٜب، هبٍ ،ك٢ ًلي
ُوَط٘ط٤٘٤خ، كبما ثِـٞا اُق٤ِظ ًزجٞا ػ٠ِ أهلآْٜ ٤ّئب ْٝٓٞا ػ٠ِ أُبء، كبما ٗظو ا٤ُْٜ اُوّٝ ٣ْٕٔٞ ػ٠ِ أُبء ا

كؼ٘ل مُي ٣لزؾٕٞ ُْٜ أثٞاة أُل٣٘خ، ك٤لفِٜٞٗب ك٤ؾٌٕٔٞ ك٤ٜب ٓب ! ٛئالء إٔؾبثٚ ٣ْٕٔٞ ػ٠ِ أُبء، ك٤ٌق ٛٞ ؟: هبُٞا
 .335 - 333ٙ :ًظخد حُـ٤زش ُِ٘ؼٔخ٢ٗ( ٣و٣لٕٝ

ٝػير٢ ٝعال٢ُ ألظٜوٕ ثْٜ ك٢٘٣، ٝألػ٤ِٖ ثْٜ : ) ...  -ك٢ كي٣غ حُٔؼَحؽ ػٖ هللا ؿَ ؿ٬ُٚ  - هخٍ ٍٍٓٞ هللا  -3
ًِٔز٢، ٝألٜٛوٕ األهٗ ثآفوْٛ ٖٓ أػلائ٢، ٝألٌِٓ٘ٚ ْٓبهم األهٗ ٝٓـبهثٜب، ٝألٍقوٕ ُٚ اُو٣بػ، ٝألمُِٖ ُٚ 

١، ٝألٓلٗٚ ثٔالئٌز٢ ؽز٠ ٣ؼِٖ كػٞر٢ ٣ٝغٔغ اُقِن ػ٠ِ اُوهبة اُٖؼبة ٝألهه٤٘ٚ ك٢ األٍجبة، ٝألٖٗوٗٚ ثغ٘ل
 .652 - 653ٙ :ًٔخٍ حُي٣ٖ ٝطٔخّ حُ٘ؼٔش... ( رٞؽ٤ل١، صْ ألك٣ٖٔ ٌِٓٚ ٝألكاُٖٝ األ٣بّ ث٤ٖ أ٤ُٝبئ٢ ا٠ُ ٣ّٞ اُو٤بٓخ 

ٍٞ ٝمفو ُٖبؽجٌْ ما اُوو٤ٖٗ هل ف٤و اَُؾبث٤ٖ كبفزبه اُنُ إ أٓب: )كوخٍ Xأرٞ ؿؼلَ  حرظيأ٢ٗ :ٝػٖ ػزي حَُك٤ْ أٗٚ هخٍ
اٗٚ ٤ٍوًت اَُؾبة  أٓب ،ٓب ًبٕ ٖٓ ٍؾبة ك٤ٚ هػل ٝثوم ٕٝبػوخ كٖبؽجٌْ ٣وًجٚ: ٝٓخ حُٜؼذ؟ هخٍ: هِض .اُٖؼت

 .363 - 363ٙ :رٜخثَ حُيٍؿخص ُِٜلخٍ( ٣ٝوه٠ ك٢ األٍجبة أٍجبة أَُبٝاد اَُجغ فَٔخ ػٞآو ٝاص٤ٖ٘ فواة
 32 : ح٧ػَحف -3
 .2  : حُــٖ -5
 .62 ٙ 3ؽ : Xٓؼـْ أكخى٣غ ح٩ٓخّ حُٜٔي١  ،323ٙ 56ؽ :، رلخٍ ح٧ٗٞح333ٍٙ: ٢ٗؿ٤زش حُ٘ؼٔخ -2
 .323ٙ 56ؽ :، رلخٍ ح٧ٗٞح333ٍٙ: ؿ٤زش حُ٘ؼٔخ٢ٗ -7
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x ٠بعت علياً  :عن األصبغ بن نباتو X بالعجم فساطيطهم في مسجد  كأني): يقوؿ
ال،  :فقاؿ ؟نزؿأكما  أو ليس ىو ا٤بؤمنْب يا أمّب :قلت. نزؿأ، يعلموف الناس القرآف كما الكوفة
وؿ ػإزراء على رس ، وما ترؾ أبو لهب إالّ وأسماء آبائهم من قريش بأسمائهم، سبعوفنو ممحي 

 . (ٔ) (و عمونّ أل ؛ اهلل
x  وعن الصادؽX، ب القائم الفساطيط في مسجد  نتم لو ضرب أصحاأكيف ): قاؿ

 .(ٕ) (أمر جديد على العرب شديد ثم يخرجوا إليهم المثاؿ المستأنف، كوفاف
x إذا قاـ قائم آؿ محمد ): قاؿ ،وعن أيب جعفرX  ضرب فساطيط لمن يعلم القرآف على

  .(ٖ) (و يخالف فيو التأليفألنّ ؛ كوف على من حفظو اليـوما ي فأصعبما أنزؿ اهلل جل جاللو 
x  وعن الصادؽX :( صحابو ثالثمائة حولو أو كأني أنظر إلى القائم على منبر الكوفة

، على خلقو واـ اهلل في أرض، وىم حكّ ة أىل بدر وىم أصحاب األلوية، عدّ وثالثة عشر رجالً 
فيجفلوف  ،ىب عهد معهود من رسوؿ اهلل حتى يستخرج من قبائو كتاباً مختوماً بخاتم من ذ

، كما بقوا مع موسى بن اً الوزير وأحد عشر نقيب ، فال يبقى منهم إالّ البكمعنة إجفاؿ الغنم 
لكالـ ني ألعرؼ اإو . وفيرجعوف إلي فيجولوف في األرض فال يجدوف عنو مذىباً ، Xعمراف

  .(ٗ) (الذي يقولو لهم فيكفروف بو
x عبد اهلل  أبيدخلت على ) :قاؿ، وعن بن أيب يعفورX فقاؿ لي ،وعند نفر من أصحابو :
عنها سألتك ليس عن  :Xقاؿ . نعم ىذه القراءة: قلت :قاؿ يعفور ىل قرأت القرآف  أبييابن 
حدث قومو ٕبديث ٓب  Xموسى  فّ أل: X؟ قاؿ ٓب، و نعم، جعلت فداؾ: قلتف :قاؿ. غيرىا

حدث قومو ٕبديث فلم  Xعيسى  فّ ، وألهم فقتلهمليو ٗبصر فقاتلوه فقاتلٰبتملوه عنو فخرجوا ع
فَآَمَنْت طَائَِفٌة ِمْن ﴿ :8، وىو قوؿ ا و بتكريت فقاتلوه فقاتلهم وقتلهمٰبتملوه عنو فخرجوا علي

ف أوؿ قائم إو  .(٘)﴾ِإْسرائيَل وََكَفَرْت طَائَِفٌة فَأَيَّْدنَا الَِّذيَن آَمُنوا َعَلى َعُدوِِّىْم فََأْصَبُحوا ظَاِىرِينَ  بَِني

                                                        
 . 36ٙ  ؽ: اُِحّ حُ٘خٛذ ،323ٙ 56ؽ: ، رلخٍ ح٧ٗٞح333ٍٙ: ؿ٤زش حُ٘ؼٔخ٢ٗ - 
 .37ٙ 3ؽ : Xخّ حُٜٔي١ ، ٓؼـْ أكخى٣غ ح325ٓ٩ٙ 56ؽ: ، رلخٍ ح٧ٗٞح333ٍٙ: ؿ٤زش حُ٘ؼٔخ٢ٗ -6
 . 33ٙ 3ؽ : X، ٓؼـْ أكخى٣غ ح٩ٓخّ حُٜٔي١ 333ٙ 56ؽ :، رلخٍ ح٧ٗٞح332ٍٙ 6ؽ :ح٩ٍٗخى ُِٔل٤ي -3
 .61ٙ 3ؽ : X، ٓؼـْ أكخى٣غ ح٩ٓخّ حُٜٔي١ 362ٙ 56ؽ: ، رلخٍ ح٧ٗٞح276ٍٙ: ًٔخٍ حُي٣ٖ -3
 .  3 : حُٜق  -5
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البيت يحدثكم بحديث ال تحتملونو، فتخرجوف عليو برميلة الدسكرة، فتقاتلونو  يقـو منا أىل
 . (ٔ) (ا٣برب …وىي آخر خارجو تكوف . فيقاتلكم فيقتلكم

وىي ا٤بنزلة الٍب ، ِٓبَ ْٓب تسألِب غّب تلك القراءةأي و  -وٓب  -قولو ): (رٞبو ا)بياف من اجمللسي
وأستشهد ٗبا  ،وال يقبلونو فالقـو ال يحتملوف تغير القرآ فّ بأ: X، فأجاب لميع أفينبغي 

 .(ٕ)(ذكر
x  وعن أمّب ا٤بؤمنْبX، وىإذا عطفوا الهدى على اله يعطف الهوى على الهدى): قاؿ .

 .(ٖ) (ويعطف الرأي على القرآف إذا عطفوا القرآف على الرأي
x  وعن الصادؽX :( ِّإفَّ الّلَو ﴿ :8ىو قوؿ اهلل ، و أصحاب موسى ابتلوا بنهر إف

 .(ٗ) (أصحاب القائم يبتلوف بمثل ذلك فّ إو  ﴾ُمْبَتِليُكم بِنَػَهرٍ 
x  عن الصادؽX ومسجد لمسجد الحراـ حتى يرده إلى أساسوالقائم يهدـ ا) :قاؿ ،

، وأقامو إلى أساسو وقطع أيدي بني شيبة إلى أساسو، ويرد البيت إلى موضعو الرسوؿ 
 . (٘) (لى الكعبةوعلقها عالسّراؽ 
x إذا قاـ القائم ): قاؿ ،وعن أيب بصّب ُب حديث اختصره الشيخ الطوسيX  دخل الكوفة

وتكوف  ،X، حتى يبلغ أساسها ويصيرىا عريش كعريش موسى وأمر بهدـ المساجد األربعة
 . (ٙ) (… المساجد كلها جماء ال شرؼ لها كما كانت على عهد رسوؿ اهلل 

x  ٧بمد العسكري أيبوعن X، التي  (ٚ)إذا قاـ القائم أمر بهدـ المنار والمقاصير): قاؿ
معنى ىذا أنها محدثة : Xألي معُب ىذا ؟ فاقبل علّي فقاؿ : فقلت ُب نفسي. في المساجد

 . (ٛ) (مبتدعة، لم يبنها نبي وال حجة

                                                        
 . 375ٙ 56ؽ: رلخٍ ح٧ٗٞحٍ - 
 .375ٙ 56ؽ :رلخٍ ح٧ٗٞحٍ -6
 3ؽ :Xٓؼـْ أكخى٣غ ح٩ٓخّ حُٜٔي١  ،533ٙ  3ؽ: ، رلخٍ ح٧ٗٞحٍ 6ٙ 6ؽ :ٜٗؾ حُز٬ؿش رَ٘ف ٓلٔي ػزيٙ -3

ٙ 67. 
 . 35 ٙ  ؽ: ، ٤ٌٓخٍ حٌُٔخ336ٍّٙ 56ؽ: رلخٍ ح٧ٗٞحٍ ،376ٙ :ؿ٤زش حُط٢ٓٞ -3
 .535ٙ 65ؽ: ، ؿخٓغ أكخى٣غ ح٤ُ٘ؼش336ٙ 56ؽ: رلخٍ ح٧ٗٞحٍ ،376ٙ: ٢ؿ٤زش حُطٞٓ -5
 .6 3ٙ 3ؽ :Xٓؼـْ أكخى٣غ ح٩ٓخّ حُٜٔي١  ،333ٙ 56ؽ: ، رلخٍ ح٧ٗٞح375ٍٙ: ؿ٤زش حُط٢ٓٞ -2
حٍُٜٔ٘ٞ ر٤ٖ ح٧ٛلخد ًَحٛش طط٣َٞ حُٔ٘خٍس أ٣ُي ٖٓ  طز٤٤ٖ: هخٍ حُؼ٬ٓش حُٔـ٢ِٔ. ٢ٛ حُٔلخ٣ٍذ حُيحهِش : حُٔوخ٤َٛ -7

خ٤َٛ حُٔلخ٣ٍذ حُيحهِش ، ٝحَُٔحى رخُٔوش ٖٓ ريع ػَُٔج٬ ٣َ٘ف حُٔئًٕٗٞ ػ٠ِ حُـ٤َحٕ، ٝحُٔ٘خٍحص حُط٣ِٞ ٓطق حُٔٔـي
 .372ٙ 31ؽ: رلخٍ ح٧ٗٞحٍ. ًٔخ َٓ 

 .363ٙ 56ؽ :رلخٍ ح٧ٗٞحٍ ،353ٙ  ٙ :حُوَحثؾ ٝحُـَحثق ،612ٙ: ؿ٤زش حُط٢ٓٞ -3
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x  وعن الصادؽX :(ؿوحوّ  ،اـ القائم ىدـ المسجد الحراـ حتى يرده إلى أساسوإذا ق 
: أيدي بني شيبو وعلقها على الكعبة وكتب عليها، وقطع إلى الموضع الذي كاف فيوالمقاـ 

 . (ٔ) (كعبةاؽ الىؤالء سرّ 
x قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب : عن األصبغ قاؿX  ُب حديث لو حٌب انتهى إٔب مسجد الكوفة وكاف

وويل لمن سهل ىدمك، وويل لبانيك  ،ويل لمن ىدمك): فقاؿ ،مبنيًا ٖبزؼ ودناف وطْب
ولئك خيار األمة مع ، أى لمن شهد ىدمك مع قائم أىل بيتيطوب. المغير قبلة نوح مطبوخبال

  .(ٕ) (أبرار العترة
x  وسئل أبو عبد اX ولكن ال  ،نعم): فقاؿ ؟كره الصالة فيها أي :عن ا٤بساجد ا٤بظللة

  .(ٖ) (اف العدؿ لرأيتم كيف يصنع في ذلكولو قد ك ،يضركم اليـو
x لت أبا جعفر أس: قاؿ ،وعن عمرو بن ٝبيعX عن الصالة ُب ا٤بساجد ا٤بصورة .

اـ العدؿ لرأيتم كيف يصنع في ولو قد ق ،كره ذلك، ولكن ال يضركم اليـوأ): Xفقاؿ
 . (ٗ)(ذلك

، يعيد ا٤بساجد إٔب بساطتها ُب عهد رسوؿ ا Xاإلماـ ا٤بهدي  أفّ واألحاديث تشّب إٔب 
فالذي  .ورٗبا يفتح سقوفها إٔب السماء ،فع الزخرفة والصور منهافّب . تشد الناس إٔب االنقطاع إٔب ال

   والذي يهم األنبياء واألوصياء ،الراحة والتربيد والتدفئة والَبؼيهم أىل الدنيا الزخرفة والزينة و 
 عمار األرضإمع اىتماـ األنبياء واألوصياء ب إٔب ا ال إٔب الدنيا وزخرفها التوجو إٔب ا واالنقطاع

 .وترفيو الناس اقتصادياً 
قائمنا إذا قاـ استقبل من  فّ إ): يقوؿ Xبا عبد ا أ٠بعت  :قاؿ ،عن الفضيل بن يسار

 إفّ  :؟ قاؿوكيف ذلك :فقلت. اؿ الجاىليةمن جهّ  شد مما استقبل رسوؿ اهلل أجهلة الناس 
 فّ إو ، حوتةنمأتى الناس وىم يعبدوف الحجارة والصخور والعيداف والخشب ال رسوؿ اهلل 

ما واهلل أ: Xٍب قاؿ . بو وويحتج علي لناس وكلهم يتأوؿ عليو كتاب اهللقائمنا إذا قاـ أتى ا
  .(٘) (كما يدخل الحر والقر  وؼ بيوتهم، أما واهلل ليدخلن عليهم عدلو جليدخلن عليهم عدلو

                                                        
 . 333ٙ 56ؽ: ، رلخٍ ح٧ٗٞح633ٍٙ 6ؽ :اػ٬ّ حٍُٟٞ ،333ٙ 6ؽ :ح٩ٍٗخى - 
 .   ٙ 3ؽ :Xٓؼـْ أكخى٣غ ح٩ٓخّ حُٜٔي١  ،336ٙ 56ؽ: ٍرلخٍ ح٧ٗٞح ،373ٙ: ؿ٤زش حُط٢ٓٞ -6
 .373ٙ 56ؽ :ح٧ٗٞحٍ ، رلخ617ٍٙ 5ؽ: ٝٓخثَ ح٤ُ٘ؼش ،653ٙ 3ؽ :ط٣ٌٜذ ح٧كٌخّ ،323ٙ  3ؽ :حٌُخك٢ -3
 .373ٙ 56ؽ: رلخٍ ح٧ٗٞحٍ، 5 6ٙ 5ؽ :٤ؼشٝٓخثَ حُ٘ ،323ٙ  3ؽ :حٌُخك٢ -3
 .ٛٞ حُزَى: ٝحُوَ. 326ٙ 56ؽ: ، رلخٍ ح٧ٗٞح317ٍٙ: ؿ٤زش حُ٘ؼٔخ٢ٗ -5
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م هنّ أْب يظنوف ولكن ىؤالء علماء غّب عامل ة الناس قطعاً ف ليس عامّ آالذين يتأولوف علية القر 
من العلم عند من  ئاً فهم ال يروف شي، وبتحصيلهم للقواعد االستقرائية والعقلية قد أحاطوا بالعلم كلّ 

، فّبدوف عليو وقبوؿ علومو اإل٥بية X ٲبنعهم من االنقياد لإلماـ ا٤بعصـو وىذا التكرّب . سواىم
 نبياً  ال تكاداف تفارقافالتهمتاف اللتاف  .فونو با١بهل ورٗبا بالسحر وا١بنو ، ويتهمف عليوآويتأولوف القر 

 . X من األنبياء
ال يسّلموف  مألهنّ  ؛وحده ال يعاِب فتنة ىؤالء العلماء غّب العاملْب Xعلم اإلماـ  فّ إومن ىنا ف

ء غّب العاملْب فيكوف العالج ىو فضح ىؤالء العلما. لو وال يقبلوف علومو، كما ىو واضح ُب الرواية
. مع علماء اليهود Xوعيسى  ة الناس كما فعل رسوؿ ا وبْب عامّ  ادعلى رؤوس األشه

كقسمة أمواؿ الصدقات بْب الفقراء   سواء ُب األمور ا٤بالية Xوعندما يرى الناس عدالة اإلماـ 
اىتمامو بأحواؿ اجملتمع اإلسالمي وإخالصو ُب أـ ب ،ُب ملبسو ومأكلو ومشربو Xبالسوية وزىده 

سّبة أولئك العلماء غّب ب Xٍب يقارف الناس سّبة ىذا اإلماـ العادؿ ا٤بهدي  ،العمل  سبحانو
منهم دراىم ليسد فهم على سبيل ا٤بثاؿ يأتيهم مسكْب أطفالو جياع ثياهبم مقطعة يطلب  ،العاملْب

أو  X اً أو علي  اً ٧بمد بربكم ىل ٠بعتم أو قرأًب أفّ  !ؼ لكي نعطيكائتنا ٗبعرِّ : رمقو فيقولوف لو
  !؟ قاؿ لفقّب ائتِب ٗبعرؼ لكي أعطيكد األئمة أح

طلبة ا٢بوزة  فّ أوا٢باؿ ! وكم ىم ؟ ومن أين  ٥بذا ا٤بسكْب بأحدىم ؟ ؟ فوفا٤بعرّ ىؤالء ٍب أين ىم 
يهتدي إٔب سبيل ليعرؼ نفسو  ا٤بتقي من طلبة ا٢بوزة ال فّ إ، بل لعلمية ٰبتاجوف إٔب سلسلة معرفْبا

والضاللة . هبم بأمواؿ الصدقات اتصل ومن ،فو ومستأثر  ف وفسقةو كرب معظم ا٤بعرفْب مت فّ أل ؛عنده
 ،متملق أو خسيس طالب دنيا ، فال يهتدي ُب الغالب إٔب ىؤالء ا٤بعرفْب إالّ ال ٘بتمع مع ا٥بدى

وكيف أمسى  ؟ا٣بسيس الوضيع يعرؼ التقي الشريففرببكم كيف أمسى . والطيور على أشكا٥با تقع
رؼ العآب وكيف أمسى ا١باىل السفيو يع ؟ ا٤بؤٛبن آوىابن أمسى يف وك ؟ الذئب راعيًا للغنم

 !لكم هبذا أـ على ا تفَبوف ؟ أ ا أذف !الفقيو؟
ويدسو ٙبت رأس  ، الذي كاف ٰبمل الطعاـ ُب ظالـ الليلXبربكم ىذه ىي سّبة السجاد 

وكانوا   ا٤بؤلفة قلوهبمكانوا يعطوف حٌب  الذين واألئمة  ، أـ ىي سّبة ٧بمد ا٤بؤالف وا٤بخالف
عْب أرملة أو قبل أف تسقط من  Xالدمعة من عيِب علي  ت، ورٗبا سقطيرٞبوف الفقراء واليتامى
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 Xوعلي  كاف ٧بمد .قبل صدر الفقّب ورٗبا خرجت الزفرة وا٢بسرة من صدر ٧بمد  ،يتيم
   . واألئمة ٯبوعوف ليشبع الفقراء، ويعطوف البعيد قبل القريب

عندما جاءت . سالـ بأخالؽ ىؤالء القادة العظاـ ال با٤بصطلحات الفلسفيةاإل لقد انتشر
التمييز الٍب أجراىا من  لقاء دواوين إو  ،ما قاـ بو ىو التسوية ُب العطاء أوؿ Xا٣بالفة لإلماـ علي 

 . شباىهماأوانتفض طلحة والزبّب و  كاف قبلو، و٥بذا ثارت ثائرة القـو عليو
غدقوف على من يعبدكم من دوف عدٛبوىا عثمانية تأ، و عدًب دواوين التمييزاليـو فقد أ نتمأا أمّ 

وف با٤بعروؼ وال ، وىذا وفالف ال يأمر علمو وفضلتم فالف بادعائكم لفضلووآثرًب ىذا بزعمكم ل ،ا
ف و ؼ وتقَبّ و بال معرّ ، واليتيم ألنّ ألهنا ٦بهولة ا٢باؿ؛ ومن جهة أخرى ٛبنعوف األرملة. ينهوف عن ا٤بنكر

، بل وٛبنعوف من ال يواكب مسّبتكم ا٤بخزية سواء العلمية أـ العملية الٍب من على معظم طلبة ا٢بوزة
األمر و  وإٮبالكم إرشاد الناس. رافها ىو االبتعاد عن كتاب ا ودراستو ومدارستوأجلى مظاىر ا٫ب

حرارة  َبفْب ال تتحملوفواستسالمكم للدعة والراحة حٌب أمسيتم قوماً م. با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر
 . ا ، وأذى الطواغيت ُب سبيل إعالء كلمة ال الو إالّ الشمس فضالً عن شظف العيش

ينة النجف وتطهّبىا من لفتح مد Xورد ُب بعض الروايات الٍب تصف معركة ٱبوضها ا٤بهدي 
! ثياهبم ٩بزقة ٰبوطوف بو و  Xأصحاب اإلماـ ا٤بهدي  أفّ  ،الذين سيقفوف ضده ويقاتلونو ا٤بنافقْب

 . األرملة واليتيم وا٤بريض بأمواؿ ثياباً م ال يشَبوف ألهنّ ؛ نعم ٩بزقة
x  عبد ا أيبعن  ،بصّب أيبعن X،  َفُكْبِكُبوا ِفيَها ُىْم   ﴿ :8قاؿ ُب قوؿ ا

     .(ٕ) (الً بألسنتهم ثم خالفوه إلى غيرهىم قـو وصفوا عد) :Xقاؿ . (ٔ)﴾َواْلَغاُووفَ 
x  جعفر  أبوقاؿ ٕب : قاؿ ،مةيثخوعنX :(بعمل لن يناؿ ما عند اهلل إالّ  أفبلغ شيعتنا أ، 

  .(ٖ) (من وصف عدالً ثم يخالفو إلى غيرهأعظم الناس حسرة يـو القيامة  فّ إوأبلغ شيعتنا 
x  وعن أيب عبد اX، (فأنكم تعيبوف على قـو ال يعدلوف أتقو اهلل واعدلوا) :قاؿ (ٗ) . 
x  وعن أمّب ا٤بؤمنْبX، (اعزّ   إالّ و من ينصف الناس من نفسو لم يزده اهللنّ إأال ): اؿق(٘). 
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غدقوف على أنتم وىم ت ؟اإلسالميةبربكم بقي شيء ٭بيزكم بو عن الطواغيت ا٤بتسلطْب على األمة 
وا٤برضى وتَبكوف الفقراء وا٤بساكْب يتضوروف جوعاً،  من يعبدكم من دوف ا ويبيع آخرتو بدنياكم

 ىم يهينوف كتاب ا ،لسندافأنتم وىم تأمروف با٤بنكر فهم ا٤بطرقة وأنتم ا .الـ حٌب ا٤بوتيعانوف اآل
 . (ٔ)وأنتم تستقبلوف فعلتهم الشنيعة بصمت وىدوء خبيث 

ألنكم  ؛أنتم شيعة عثماف. وٚبالفونو، كال ٍب كال Xعوف أنكم شيعة علي تدّ  ،فالويل لكم
وكل أناء بالذي  ،كفيكم ىذا التفاوتوي ،يعسوب ا٤بنافقْب وا٤باؿ ،وعلي يعسوب ا٤بؤمنْب ،توافقونو

 .فيو ينضح
نتم قادة عمياف، أجل أنتم قادة عمياف، وأعمى منكم من يسّب خلفكم، وحسبنا ا ونعم أ

فليس كلما يعرؼ يقاؿ، وليس كل ما يقاؿ حاف وقتو، وليس كل ما حاف . ٔب ا ا٤بشتكىإو  الوكيل
 . وقتو حضر أىلو

كم فتوقعوا الفرج من تحت إذا رفع علمكم من بين أظهر ): Xا٢بسن الثالث  أيبقاؿ 
  .(ٕ) (أقدامكم

شاء ا، وا٢بمد  الذي يؤمن ا٣بائفْب، وينجي الصا٢بْب، ويرفع ا٤بستضعفْب،  فالفرج قريب إفّ 
، مدرؾ لظا٤بْب، مبّب اوا٢بمد  قاصم ا١ببارين. ويضع ا٤بستكربين، ويهلك ملوكًا ويستخلف آخرين

 . ا٥باربْب، نكاؿ الظا٤بْب، صريخ ا٤بستصرخْب، موضع حاجات الطالبْب، معتمد ا٤بؤمنْب
ٛبوج ا١بباؿ ومن ، و ذي من خشيتو ترعد السماء وسكاهنا، وترجف األرض وعمارىاا٢بمد  ال

 .يسبح ُب غمراهتا
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 *قَاُلوا َسِمْعَنا فَتًى َيْذُكُرُىْم يُػَقاُؿ َلُو ِإبْػَراِىيُم  *ُو َلِمَن الظَّاِلِميَن قَاُلوا َمْن فَػَعَل َىَذا بِآِلَهِتَنا ِإنَّ ﴿
قَاَؿ  *قَاُلوا َأَأْنَت فَػَعْلَت َىَذا بِآِلَهِتَنا يَا ِإبْػَراِىيُم  *قَاُلوا فَْأُتوا ِبِو َعَلى َأْعُيِن النَّاِس َلَعلَُّهْم َيْشَهُدوَف 

 .(ٖ)﴾ْم َىَذا فَاْسأَُلوُىْم ِإْف َكانُوا يَػْنِطُقوفَ َبْل فَػَعَلُو َكِبيُرىُ 
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