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   :قال تعاىل

  .)٣٠: يس( ﴾يَسْتَهْزِئُون بِهِ كَا�ُوا إِالَّ رَّسُولٍ مِّن يَأْتِيهِم مَا الْعِبَادِ عَلَى حَسْرَةً يَا ﴿

٬، وجاءه مبعاوية بن هند Xلقد ابتلي أمري املؤمنني علي (: Xيقول السيد امحد احلسن 
٬، ٬X، وقد ابتليت اليوم كما ابتلي أيب علي بن أيب طالب قوم ال يفرقون بني الناقة واجلملب

  .واهللا املستعان على ما يصفون٬، قوم ال يفرقون بني الناقة واجلمل٬، ويتبعهم معاوية ولكن بسبعني

نوه٬، فوصفوين شيء من أمري إال بيd ٬، وآبائي األئمة واهللا ما أبقى رسول اهللا 
  . نوا مسكين٬، فلم يبق لبس يف أمري٬، وال شبهة يف حايل٬، بعد هذا البيان٬، وبيdوين٬، ومسdبدقة

/ بيان اليماين  .)اليماين املوعودو أول املهديني :وأين٬، وأمري أبني من مشس يف رابعة النهار
  .Xمحد احلسن أ٬، السيد ٤ج :املتشاuات

  



  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

  

  م تسليماًله الطاهرين األئمة واملهديني وسلّآوصلى اهللا على حممد و

Wא

كتاب منكري خلفاء اهللا يف : (يف نصيحته لكتابة هذا البحث Xمحد احلسن أقال السيد 
٬، أن يكون هذا هو العنوان ليس ضرورياً.. أرضه منذ آدم إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها 
الذي يكتب هو خيتار العنوان املناسب  أي٬، ولكن هذا هو خمتصر ملا يتضمنه الكتاب أو البحث

  :إىليتعرض الكتاب  أنوميكن ٬، 
  .ضهأرآدم خليفة اهللا يف  األولاليوم    
  .على التوايل وإبليساملالئكة  أي.. يتوب  معترضني يتوبون ٬، منكر ال   
  .يومنا هذا إىلاهللا ورسله  بأنبياءواملرور    
وما جيمعهم من ٬، مقوال�م اليت قصها تعاىل علينا يف القرآن . . املقارنة بني كل املنكرين   

  .ووحدة املضمون األهدافووحدة ٬، واحملاربة واحملاججة بالباطل اإلنكاروحدة املنهج يف 
 أم٬، ؟ هل املشكلة يف خلفاء اهللا هم الكثرة ن دائماًوملاذا املنكر.. الكثرة ومناقشتها  أيضاً   

   ؟ يف الناس وما هي مشكلة الناس

  : على هذا السؤال اإلجابةتستطيع  األولعرفت سبب االمتحان  إذا

٬، )أنا(ـ انه طاملا استبطن مواجهة ربه ب أي٬، املخلوق بشكل جلي يعاقب عليه) أنا( إظهار
ولكنه ٬، اهللا القهار أمامعلى النطق uا  أومل يكن ليجر٬، خري منه أناجتلى له يف خليفة ليقول  فاآلن

dا يف كل آن بنظره املنصبu أيديهم٬، يكادون يرون  الذين ال أولئك ٬،على نفسه كان ينطق
  .ينافيها ظاهراً ها وجتنب ماوما يالئم أنفسهمفهم كل مههم األنا٬،  أعمتهم

اخلبيثة من  أنفسهمجتلى هلم الذي خلقهم يف خليفته ليظهر على املأل ما انطوت عليه ٬، اآلن
فحاهلم كمن ركز نظره : يف مثل مادي أكثرولو قربت لك الصورة  .له سبحانه ولفضله إنكار

 أهمنفسي : يقول أن أو٬، خري ممن خلقين أنا: يقول أوينطق  أنعلى نفسه وهو يواجه ربه دون 
امتحنه الذي خلقه  اآلن .على نفسه ينطق uذا ولكن حاله ونظره املنصب٬d، عندي ممن خلقين



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٦
خري  أنا: دون حياء فمباشرة نطق مبا انطوت عليه نفسه فقاهلا جهاراً إنسان    ظاهراً   مبثله 
  .املنتجبنيانتهى كالمه صلوات اهللا عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين  )منه

 ا دعا بهالدعاء مببعد هذا سوى   شيءقول  نعاجزاً ع  وأعوذ باهللا من األنا   وأجدين 
إهلي إن عظيم ذنيب كف يدي عن انبساطها إليك وكثرة ودوام تقصريي سوdدا : (روحي فداه

لذلك إال فضلك ومنك وعطائك االبتداء٬،  لوجهي عندك فاغفر ذنيب وبيض وجهي فإنه ال سبي
تعلم أين ال أريد بذلك إال أن أكون أهالً أن أقف بني يديك وأمح±دك وحدك ال شريك وأنت 

إهلي  .لك على كل نعمة أنعمت وتنعم uا عليَّ وعلى والديَّ وعلى كل أحد من خلقك
وعزتك وجاللك وعظمتك٬، لو أين منذ بدعت فطريت من أول الدهر عبدتك دوام خلود 

 حبمد اخلالئق وشكرهم أمجعني٬، لكنت مقصراً األبدربوبيتك بكل شعرة وكل طرفة عني سرمد 
٬، ولو أين كربت معادن حديد الدنيا بأنيايب٬، يف بلوغ أداء شكر أخفى نعمة من نعمك عليَّ

 رضني دماًار عيين٬، وبكيت من خشيتك مثل حبور السماوات واألوحرثت أرضها بأشف
٬، ولو أنك إهلي عذبتين بعد ذلك يف كثري ما جيب من حقك عليَّ ٬، لكان ذلك قليالًوصديداً

جهنم وأطباقها مين حىت ال  وملئتبعذاب اخلالئق أمجعني٬، وعظمت للنار خلقي وجسمي٬، 
يف  قليالً طب سواي٬، لكان ذلك بعدلك عليَّيكون يف النار معذب غريي٬، وال يكون جلهنم ح

  .كثري ما استوجبته من عقوبتك

إهلي فمع عظيم ما استحق من عقوبتك بعدلك٬، تفضلت عليَّ وجعلتين انطق حبمدك 
الذين أتشرف أن أكون  أنبياءك ورسلك  وأذكر أمسائك وأمساء ساديت من األوصياء 

يل وأقل عثريت واجعلهم يغفرون يل ويقيلون  حفنة تراب حتت أقدامهم املباركة إهلي فاغفر
  .)عثريت

لكان شائق يتمىن  وأمنيةوشوق  أملهي  تكمنصرلوال أن وفماذا بقي وما بوسعي قوله٬، 
اخلرس أفضل نصيب عباد اهللا بني يديه سبحانه وأيديكم٬، ولكن مظلوميتكم ساديت آل حممد 

كانت هذه احملاولة ف٬، عليه عليكمتنطق األخرس ورب العباد ملا يرى جرأة من جرت نعمتكم 
قبوهلا بعظيم فضلكم وحبر كرمكم وقبول صاحبها خادماً لتراب م كراجياً منلنصرتكم٬، اخلجلة 

من صحبتكم لعظم جرمي وإسرايف يف حقكم فهو استحقاقي  رمت±ه أقدامكم٬، وواهللا لئن ح±أتط
وتنتظر سد فقره ورفع حاجته٬، ويبقى قلب من ٬، جودكمفقريٍ تربو  ولكن تبقى عيين٬d، وقدري



 ٧.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

ما فكلها اهللا وقلوبكم تسع رمحة ٬، اغرق نفسه يف حبر ذنوبه يهفو ملد يد رحيمة تنتشله من غرقه
   .ضعيفاً ليس له طاقة على احتمال بعدكم٬، أو ال اقل يدعي االنتساب إليكم باهلا مل تسع عبداً

أقول اهدي ما مجعته يف هذا البحث وحممد إليك سيدي مياين آل ٬، إليكم ساديت آل حممد
  .واعتذر على جرأيت وقلة حيائي٬، خادمكم ببابكم فاقبلوه: معترفاً بتقصريي يف نصرتكم

* * *  
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  ؟ ملاذا اخلليفة  9
 ؟ يف أرضههل وضع اهللا سبحانه قانوناً ملعرفة خليفته   9

  ؟ بغريه) Xامحد احلسن (وهل جاء داعي احلق اليوم   9
  ؟ ومن هم املعترضونعلى اختيار اهللا٬، من لديه اجلرأة على االعتراض   9

 اإلنساناملصري يف نظر  أمهيةمبكان حبجم  األمهية؛ وهي من إجابة إىلحباجة  أربعة أسئلة
 إِلَيbه_ وaإِنَّا ل_لّه_ إِنَّا﴿ :بالرجوع إىل ربه الذي يشهد كل ما يف الوجود بالرجوع إليهاملعتقد 
واملرضي  املخلوق ؛ ذلك أن الرجوع املطلوب من)٢(﴾الرُّجbعaى رaبِّكa إِلَى إِنd﴿ ٬،)١(﴾رaاجِعونَ

عند خالقه سبحانه هو العود بويل اهللا وخليفته يف أرضه يف سفر اإلنسان حنو اآلخرة٬، وكأنه قد 
٬، وقد شاء اهللا سبحانه أن يكون ليبحث عن ضالة خلق ألجلهاإىل هذه األرض خلق وانزل 

والضياع  اهللا يف أرضه وحجته على خلقه وإال التيه مبعرفة خليفةال تتم إال مفاتح احلصول عليها 
وخسران الدنيا واآلخرة٬، وكيف ال يوصف بذلك من مل يظفر بضالته اليت خلق ألجلها وحيقق 

اهلوى وقد ضيع غايته وبات أعمى يترنح بني ظلمات يعود  شيءهدف وجوده وجميئه٬، فبأي 
ومباذا ن كانت غايته هي اهللا سبحانه ومعرفته٬، إ٬، ويا هلا من خسارة كربى والدنيا والشيطان

ماذا وجد من فقدك و٬، اه فعدلهربه الكرمي الذي خلقه فسوdلمضيعاً إال راجع من دوÆا ف اليوص
  .ك يا ربارمح !؟معه الدنيا كلها  أناخللق كلهم  رأىحىت ولو 

وهدف وليس للعبث جمال يف ساحته املقدسة تعاىل اهللا سبحانه لغاية  اإلنساننعم٬، خلق 
 :ليعرفون أي٬، )٣(﴾ل_يaعbبhدhون_ إِلdا وaالْإِنسa الْجِنَّ خaلَقْتh وaمaا﴿: ٬، قال تعاىلكبرياً عن ذلك علواً

فليكن للعبادة ٬، فإذا كان البد من العمل واألكل والشرب ٬،ومل يقل إال ليأكلون أو إال ليعملون(
 يف الطلب يرمحكم اهللا٬، وال تكن الدنيا منتهى مهكم٬، ومبلغ فأمجلواوأوفر واكرب٬،  أعظمنصيب 

                                                            
  .١٥٦: البقرة -١

  .٨: العلق ٢-
  .٥٦: الذاريات -٣



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ١٠
واملقر ٬، ل وفيها حمط الرحالآفان إليها امل ٬،لتكن اآلخرة لكم٬، واعبدوا اهللا حق عبادته. علمكم

 يا: نه سبحانه وتعاىل خياطبكم فيقولإبعد اآلجال٬، فال تغرنكم احلياة وال يغرنكم باهللا الغرور٬، ف
 يلّإك زل وشرdـخريي إليك من ٬،يل باملعاصيإأحتبب إليك بالنعم وتتمقت ٬، ما تنصفينأبن آدم 
بن آدم لو مسعت  يا. يزال ملك كرمي يأتيين عنك يف كل يوم وليلة بعمل قبيح وال٬، صاعد

Ë٢())١( مقته ن املوصوف لسارعت إىلوصفك من غريك وأنت ال تعلم م(.  

: يـقال اهللا تبارك وتعاىل يف احلديث القدسإÆا إذن معرفة اهللا الغاية اليت خلقنا من اجلها٬، 
٬، وإذا كانت معرفة اهللا )٣( )اعرف يعرف فخلقت اخللق لكفأحببت أن اُ خمفياً كنت كرتاً(

هل يستطيع املخلوق أن : سبحانه هي غاية اخللق واإلنسان منه٬، فالسؤال الذي يطرح نفسه
حيدث يف عامل شيء حاهلا حال أي    املعرفة السيما و يتعرف على خالقه سبحانه بنفسه ؟

املعرفة من : Xاهللا  عبد أليبقلت : عن حممد بن حكيم قالفمن اهللا سبحانه٬،    اخللق كله 
   .)٤(  )من صنع اهللا٬، ليس للعباد فيها صنع(: ؟ قال صنع من هي

اهلي كيف يل أن أعرفك ؟ وأعين بسؤال اهللا : فليسأل كل منا ربه الكرمي الذي خلقه
ما يشمل إجابة حججه وخلفائه يف أرضه فإÆم مجيعاً ال ينطقون عن واستماع إجابته سبحانه 
والعياذ   وطاعتهم طاعة اهللا ورد قوهلم  ٬، ولذا صار قبول قوهلم بل هو وحي رuماهلوى 

  .رد على اهللا سبحانه   باهللا 

وقد شاء سبحانه ومشيئته كائنة أن تتم معرفته عن طريق حجته وخليفته يف أرضه باعتباره 
ومبثابة املرآة اليت تعكس صفات الكمال واجلالل للخالق إىل املخلوق٬،  األعلى يف خلقه٬، مثله

  . ومعرفته معرفتهفيكون املستخلَف مثاالً ملن استخلفه ووجهاً يقابل به خلقه 

بن رسول اهللا قوالً ا اعلمين ي: Xاهلادي  لإلمامنه قال ٬، إعن موسى بن عبد اهللا النخعي
السالم  : ...وقل.. إذا صرت إىل الباب فقف : (فقال ٬،منكمزرت واحداً  إذابليغاً كامالً 

السالم على .. اهللا  على حمالّ معرفة اهللا ومساكن بركة اهللا ومعادن حكمة اهللا وحفظة سر�

                                                            
  .٢٨ص ٢ج: Xعيون أخبار الرضا  -١
  .٢ج: Xالسيد أحمد الحسن  -  مقدمة المتشابهات -٢
  .٣٤٤ص ٨٤ج: بحار األنوار -٣
 . ٢ح :باب البيان والتعريف ولزوم الحجة، ١٦٣ص ١ج: الكافي -٤



 ١١.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

ده قبل عنكم ومن بكم ومن وح� أمن أراد اهللا بد... الدعاة إىل اهللا واألدالء على مرضاة اهللا 
  .)١( )قصده توجه بكم

وه على مرضاته٬، فمن أراد معرفة اهللا إذن بدأ مبعرفة حججه وخلفائه ليعرdفوه خبالقه ويدلّ
أن ال بقاء لألرض  تذكراليت  ومن هنا يتضح لنا بعض معاين ما جاء يف كالم الطاهرين 

  .وأهلها بال حجة

بغري إمام؟  األرضأتبقى : قلت له(: قال ٬،Xأيب احلسن الرضا ن ع ٬،عن حممد بن الفضيل
أÆا ال تبقى بغري إمام إال أن يسخط اهللا تعاىل  Xاهللا  ا نروي عن أيب عبدنdإف: ٬، قلتال: قال

  .)٢( )لساخت ال٬، ال تبقى إذاً: أو على العباد٬، فقال األرضعلى أهل 

بل ال  ٬،وحجتهليس فقط أن اهللا سبحانه يسخط على أهل األرض خللوها من خليفته 
بل هو احلكيم الذي ال  ٬،بال حجته؛ إذ ال يفعل اهللا سبحانه السفه وحاشاه وجود هلا وهلم أصالً

ال تكون إال حبجة وخليفة هللا يف   وهي املعرفة كما توضح    يوجد خلقه بال غاية٬، والغاية 
وبكم ميسك السماء أن (أرضه٬، ومن مث يكون فرض عدم وجوده سبباً النعدام األرض وأهلها 

  ).تقع على األرض إال بإذنه

جواب التساؤل عن ضرورة وجود خليفة اهللا يف أرضه نشرع يف    بإجياز   اآلن وقد بان 
توضح أمهية اخلليفة أن قانون اهللا سبحانه ملعرفة حجته٬، فهو اآلخر يف غاية األمهية بعد  بيان

  .ودورهاإلهلي 

* * *  

؟ א
بعد أن كان الرجوع املرضي له بدالً  اإلجيابحييد عن ل آالء اهللا يتأمdعاقالً  أن أحسبوال 

آخر يف البال يعين نسبة غري  يء٬، وخطور شوإتباعهسبحانه ال يتم إال مبعرفة خليفة اهللا يف أرضه 
  .كبرياً احلكمة هللا تعاىل عن ذلك علواً

                                                            
  .٢٧٢ص ٢ج: Xعيون أخبار الرضا : مقاطع من الزيارة الجامعة، انظر -١
  .١١ح :باب ال تخلو األرض من حجة، ١٧٩ص ١ج :الكافي -٢
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نه تبارك إف خلقه حبجته٬،وإذا كانت حكمته سبحانه تفرض وجود قانون اهلي يعرdف 

Ëمن يضع القانون لعباده وتعاىل مu يف ؤهراد وضع القانون ملعرفتهم هم خلفان من ي±إ؛ فرمحة 
٬، فسنdة اهللا ال تتغري أن يرث اهللا األرض ومن عليها ىلإيف كل زمان أرضه وحججه على خلقه 

فإحكام القانون اإلهلي سيأيت منه وغاية اخللق ملا كانت تتحصل مبعرفتهم ٬، وال تتبدل دائماً وأبداً
وهي البداية ) معرفة اهللا(٬، كيف إذا كانت هي سبحانه بدرجة تنسجم وتلك الغاية الكربى

  .واملنتهى

فالنتيجة أن مقتضى احلكمة اإلهلية هو وضع قانون ملعرفة خليفة اهللا يف أرضه يف كل (
ي جعل فيه اهللا سبحانه خليفة له زمان٬، والبد أن يكون هذا القانون وضع منذ اليوم األول الذ

يف أرضه٬، فال ميكن أن يكون هذا القانون طارئاً يف إحدى رساالت السماء املتأخرة عن اليوم 
األول؛ لوجود مكلفني منذ اليوم األول٬، وال أقل أن القدر املتيقن للجميع هو وجود إبليس 

احب احلق اإلهلي٬، و إال فإنه كمكلف منذ اليوم األول٬، واملكلف حيتاج هذا القانون ملعرفة ص
صاحب احلق اإلهلي بأنه مل يكن يستطيع التمييز٬، وال يوجد لديه قانون اهلي  إتباعسيعتذر عن 

  .ملعرفة هذا اخلليفة املنصب من قبل اهللا سبحانه وتعاىل

  : والقدر املتيقن للجميع حول تاريخ اليوم األول الذي جعل فيه اهللا خليفة له يف أرضه هو

  .وإبليس إن اهللا نص على آدم وانه خليفته يف أرضه مبحضر املالئكة    ١
 .علÕمه األمساء كلها Xبعد أن خلق اهللا آدم    ٢

 . قت املالئكة وإبليس بالسجود آلدممث أمر اهللا من كان يعبده يف ذلك الو   ٣

ل_يفَةً قَالُوا أَتaجbعaلُ ف_يهaا مaنb وaإِذْ قَالَ رaبُّكa ل_لْمaالئ_كَة_ إِنِّي جaاع_لٌ ف_ي الْأَرbضِ خa﴿ :قال تعاىل
يhفِْسدh ف_يهaا وaيaسbف_كh الدِّمaاَء وaنaحbنh نhسaبِّحh بِحaمbد_كa وaنhقَدِّسh لَكa قَالَ إِنِّي أَعbلَمh مaا ال 

أَنbبِئُونِي بِأَسbمaاِء وaعaلdمa آدaمa الْأَسbمaاَء كُلdهaا ثُمَّ عaرaضaهhمb عaلَى الْمaالئ_كَة_ فَقَالَ ﴿ ٬،)١(﴾تaعbلَمhونَ
aاد_ق_نيaص bمhتbالِء إِنْ كُنhؤa٢(﴾ه(.  

﴿aاجِد_ينaس hوا لَهhوح_ي فَقَعhر bف_يه_ م_ن hتbفَخaنaو hهhتbوَّيa٣(﴾فَإِذَا س(.  

                                                            
  . ٣٠: البقرة -١
  . ٣١: البقرة -٢
  . ٢٩: الحجر  -٣
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مbرِ رaبِّه_ وaإِذْ قُلْنaا ل_لْمaالئ_كَة_ اسbجhدhوا ل_آدaمa فَسaجaدhوا إِلdا إِبbل_يسa كَانَ م_نa الْجِنِّ فَفَسaقa عaنb أَ﴿
  .)١( ﴾أَفَتaتَّخ_ذُونaهh وaذُرِّيَّتaهh أَوbل_يaاَء م_نb دhونِي وaهhمb لَكُمb عaدhوٌّ بِئْسa ل_لظdال_م_نيa بaدaالً

هذه األمور الثالثة هي قانون اهللا سبحانه وتعاىل ملعرفة احلجة على الناس وخليفة اهللا يف 
اهللا سبحانه وتعاىل ملعرفة خليفته منذ اليوم األول٬، أرضه وهذه األمور الثالثة قانوناً سËنَّه 

  .وستمضي هذه السنة اإلهلية إىل انقضاء الدنيا وقيام الساعة

  .)٢( ﴾سhنَّةَ اللdه_ ف_ي الdذ_ينa خaلَوbا م_نb قَبbلُ وaلَنb تaجِدa ل_سhنَّة_ اللdه_ تaبbد_يالً﴿

  .)٤( ))٣(﴾وaلَنb تaجِدa ل_سhنَّة_ اللdه_ تaبbد_يالًسhنَّةَ اللdه_ الdت_ي قَدb خaلَتb م_نb قَبbلُ ﴿

حقاً وصدقاً ستمضي سنdة اهللا يف حججه على خلقه يف قانونه الذي خصهم به وبقيت 
Ëأيدي سائر اخللق منه صÖفËقياسها ال  خالية٬، وأجسادهم من ثوب اخلالفة اإلهلية عارية٬، فانّ ةًر

: انتجبهم اهللا سبحانه من خلقه٬، فخصهم بنصdه وعلمه وأمره٬، قال تعاىل نيليق إال بأهلها الذي
﴿aبُّكaرaو hلُقbخaا يaاُء مaشaي hارaتbخaيaا وaكَانَ م hمhةُ لَهaرaانَ الْخ_يaحbبhه_ سdالَى اللaعaتaمَّا وaرِكُونَ عbشh٥( ﴾ي(.  

dذا القانون احملكم جاء حجج اهللا طرu٬، أقوامهم داعني إىل اهللا أوصياء أوكانوا  أنبياء اًو
وكان ٬، فكان النص اإلهلي املربز عرب وصية إهلية يذكر فيها احلجة السابق من يليه بامسه وصفته

uذا جاء نوح قومه وإبراهيم ٬، ماهللا به٬، مث أمر اهللا سبحانه خللقه بطاعته مالذي اختصهالعلم 
به ومن سيحكم اهللا uم وموسى وعيسى وحممد وعلي واهلما الطاهرين من مضى منهم إىل ر

٬، ويف هذا نصوص صلوات اهللا وسالمه أمجعني األرض ومن عليها إىل قيام يوم الدين٬، عليهم
  :شريفة كثرية هذا منوذج منها

 الوصيني سيد ووصيي النبيني٬، سيد أنا:  النيب قال(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن
 اهللا فأوحى ٬،صاحلاً وصياً له جيعل أن تعاىل اهللا سأل X آدم إن .األوصياء سادة وأوصياؤه
  .األوصياء خيارهم وجعلت خلقي اخترت مث بالنبوة٬، األنبياء أكرمت إين: إليه 8

                                                            
  .٥٠: الكهف -١
  .٦٢: األحزاب -٢
 .٢٣: الفتح -٣
  .٣ج: Xالسيد احمد الحسن  -إضاءات من دعوات المرسلين  -٤
  .٦٨: القصص -٥
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 إىل أوص آدم٬، يا: إليه اهللا أوحىاألوصياء٬،  خري وصيي اجعل رب يا: X آدم فقال

 وأوصى..  شبان ابنه إىل شيث وأوصى .آدم بن اهللا هبة وهو شيث٬، إىل آدم فأوصى شيث
 إىل عثميثا وأوصى ٬،عثميثا إىل حموق وأوصى ٬،حموق إىل خملث وأوصى ٬،خملث إىل شبان

 النيب نوح إىل ناحور ودفعها ٬،ناحور إىل إدريس وأوصى ٬،X النيب إدريس وهو أخنوخ
X،وأوصى ٬،برعثباشا إىل عثامر وأوصى ٬،عثامر إىل سام وأوصى ٬،سام إىل نوح وأوصى ٬ 

 إىل حفسه وأوصى ٬،حفسه إىل بره وأوصى ٬،بره إىل يافث وأوصى ٬،يافث إىل برعثباشا
 وأوصى ٬،إمساعيل ابنه إىل إبراهيم وأوصى٬، X اخلليل إبراهيم إىل عمران ودفعها ٬،عمران
 وأوصى ٬،يوسف إىل يعقوب وأوصى ٬،يعقوب إىل إسحاق وأوصى ٬،إسحاق إىل إمساعيل
 ٬،X عمران بن موسى إىل شعيب ودفعها ٬،شعيب إىل بثريا أوصى٬، وبثريا إىل يوسف
 إىل داود وأوصى ٬،النيب داود إىل يوشع وأوصى ٬،النون بن يوشع إىل موسى وأوصى
 إىل زكريا ودفعها ٬،زكريا إىل آصف وأوصى ٬،برخيا بن آصف إىل سليمان وأوصى٬، سليمان
 بن حيىي إىل مشعون وأوصى ٬،الصفا محون بن مشعون إىل عيسى وأوصى ٬،X مرمي بن عيسى
 ٬،ةبرد إىل سليمة وأوصى٬، سليمة إىل منذر وأوصى٬، منذر إىل زكريا بن حيىي وأوصى ٬،زكريا

 ويدفعها وصيك٬، إىل تدفعها وأنت ٬،علي يا إليك أدفعها وأنا ٬،ةبرد إيل ودفعها:  قال مث
 .بعدك األرض أهل خري إىل تدفع حىت واحد٬، بعد واحداً ولدك من أوصيائك إىل وصيك

 معي كاملقيم عليك الثابت ٬،شديداً كثرياً اختالفاً عليك ولتختلفن ٬،األمة بك ولتكفرن
  .)١( )الكافرين مثوى والنار ٬،النار يف عنك والشاذ
     ال واهللا ولكن عهد من اهللا !  أترون املوصي من�ا يوصي إىل من يريد( :قال ٬،X هعنو

  .)٢( )لرجل فرجل حىت ينتهي األمر إىل صاحبه وله سور

 ولد إىل نون بن يوشع وأوصى نون٬، بن يوشع إىل موسى أوصى: (أيضاً Xوعنه 
 يشاء٬، ممن يشاء ما خيتار اخلرية له 8 اهللا أن موسى ولد إىل وال ولده إىل يوص ومل هارون
 إنه: هلم املسيح قال X املسيح 8 اهللا بعث أن فلما ٬،X باملسيح ويوشع موسى وبشر
 عذري وتصديقكم بتصديقي جيئ X إمساعيل ولد من أمحد امسه نيب بعدي من يأيت سوف

                                                            
  .٢٤٢ص: أمالي الصدوق  -١
  .٢، ح..  8أن اإلمامة عهد من اهللا ، باب  ٢٧٨، ص  ١ج: الكافي  -٢
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 ؛املستحفظني 8 اهللا مساهم وإمنا املستحفظني يف احلواريني يف بعدي من وجرت وعذركم
 املستحفظني من العقب له أسلم حممداً اهللا بعث فلما...  األكرب االسم استحفظوا أل¹م

 أعلن أن عليه ذكره جل اهللا أنزل مث سبيله٬، يف وجاهد 8 اهللا إىل ودعا إسرائيل٬، بنو وكذبه
 وال نبياً إليهم يبعث ومل كتاب فيهم يكن مل جفاة قوم العرب إن رب: فقال ٬،وصيك فضل

 جل اهللا فقال ٬،بييت أهل بفضل أخرب¾م أنا إن يب يؤمنون وال شرفهم وال األنبياء نبوة يعرفون
 وصيه فضل من فذكر٬، )٢(﴾يaعbلَمhونَ فَسaوbفa سaلَامÀ وaقُلْ﴿ ٬،)١( ﴾عaلَيbهِمb تaحbزaنْ وaالَ﴿ :ذكره
 حممد يا: ذكره جل اهللا فقال ٬،يقولون وما ذلك اهللا رسول فعلم قلوÁم يف النفاق فوقع ذكراً
﴿bلَقَدaو hلَمbعaن aأَنَّك hض_يقaي aكhرbدaا صaقُولُونَ بِمaم٬،  )٣(﴾يÆلَك_نَّ﴿ يكذبونك ال فإaو aال_م_نيdات_ الظaبِآي 

 الْقُرbبaى ذَا وaآت_﴿ :ذكره جل قال مث..  هلم حجة بغري جيحدون لكنهم ٬،)٤(﴾يaجbحaدhونَ اللّه_
hهdقaعلي وكان ﴾ح X ،العلم٬، ومرياث األكرب٬، واالسم له٬، جعلت اليت الوصية حقه فكان٬ 

  .)٥( )النبوة علم وآثار

الضائقة صدروهم حسداً مبا خص اهللا به اجلاحدين وأي حجة تبقى للمنافقني واملنكرين 
 اللّهh آتaاهhمh مaا عaلَى النَّاسa يaحbسhدhونَ أَمb﴿ :وفضلهم الذي آتاهم اهللا تعاىل إياهحججه الطاهرين 

 نوهم يريدو ٬،)٦(﴾عaظ_يماً مُّلْكاً وaآتaيbنaاهhم وaالْح_كْمaةَ الْك_تaابa إِبbرaاه_يمa آلَ آتaيbنaا فَقَدb فَضbل_ه_ م_ن
  .إهلينيمن وصية وعلم به رد حق األوصياء وما خصهم رuم 

 من Áم يسوى وال أحد٬، األمة هذه من حممد بآل يقاس ال: (Xقال أمري املؤمنني 
 يلحق وÁم الغايل٬، يفئ إليهم اليقني٬، وعماد الدين٬، أساس هم ٬،أبداً عليه نعمتهم جرت
  .)٧( )والوراثة الوصية وفيهم الوالية٬، حق خصائص وهلم التايل٬،

ولده الصادق  Xرث علي االيت أشار هلا و) مرياث العلم وآثار علم النبوة( :والوراثة هي
X  يف    كما يف احلديث   يف احلديث السابق٬، فآل حممد هم العلماء الذين ورثوا األنبياء

                                                            
  .١٢٧: النحل -١
 .٨٩: الزخرف -٢
 .٩٧: الحجر -٣
  .٣٣: األنعام -٤
  .٢٦٨ص ٤ج: غاية المرام وحجة الخصام -٥
  .٥٤: النساء -٦
  .  ١١٧ص ٢٣ج: وعنه بحار األنوار ،نهج البالغة -٧
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حد يف ذلك بعد أن حكم أبيهم أمري املؤمنني بأÆم صلوات ريب أعلومهم وآثارهم وال يشاركهم 

واليه سبحانه ٬، حد٬، فليتقي اهللا كل ما حياول سرقة ألقاب حجج اهللاأعليهم ال يقاس uم 
  .املشتكى من قوم تنكروا حلججه وخلفائه بل ساد�م

٬، فال يزن ابن خيطئ صاحبه الوميزانه يف خلفائه حججه  قانون اهللا يفجدير ذكره هنا أن 
تصنdع ة مهما حاول واالفتضاح واهلالك نصيبه ال حمالكان أنثى به نفسه وهو مدعٍ باطل إال و

اختص الذي    اخلطري ما ادعى هذا املوقع اإلهليو٬، وهل سعيه إال فند وأيامه إال عدد٬، وسعى
بل وتبdر عمره حد إال وقصم اهللا ظهره أ   به احلق سبحانه نفسه وجعل أمر تنصيب خليفته بيده 

كيف وبارئ النسم من العدم يقول جل وعال عن حبيبه ٬، افتضح من وقته بادعائه ما ليس له
 م_نbهh لَقَطَعbنaا ثُمَّ # بِالْيaم_نيِ م_نbهh لَأَخaذْنaا # الْأَقَاوِيلِ بaعbضa عaلَيbنaا تaقَوَّلَ وaلَوb﴿: وسيد أنبيائه ورسله

aت_نيa١( ﴾الْو(.  
على من يسأهلم عن ميزان معرفة اإلمام  نجييبو وعلى هذا األساس كان أئمة اهلدى 

  .بذكر الوصية املقدسة والعلم

إن ٬، بالوصية الظاهرة وبالفضل( :قال ؟يعرف اإلمام شيء بأي  :Xقيل أليب عبد اهللا 
كذاب ويأكل أموال : اإلمام ال يستطيع أحد أن يطعن عليه يف فم وال بطن وال فرج فيقال

  .)٢( )لكالناس وما أشبه ذ

باعتبار أن احلجة املوصي ال خيرج كل ما يف الوصية املقدسة إىل ) الظاهرة( ـب X وعرب
 ٬، ويبقى تفاصيلوتقام عليهم احلجة البالغة بهلألمة حق املوصى به ا يثبت ي±ظهر منها م الناس بل

  .واحداً بعد واحد إىل قيام الساعة ما يف الوصية املقدسة بيد األوصياء 
أنه دخل على علي بن أيب طالب  :بن عباس يف حديثا عن ٬،عن سليم بن قيس اهلاليل

X رسول اهللا هذه صحيفة أمالها عليَّ ٬،بن عباسايا (: بذي قار فأخرج له صحيفة وقال  
وإذا فيها  ؟ أقرأها ٬،نيـيا أمري املؤمن :فقلت٬، فأخرج إيل الصحيفة: قال٬، وخطي بيدي 
يقتله ومن ينصره ومن يستشهد ومن  Xإىل قتل احلسني  منذ قبض رسول اهللا  يءكل ش
وكان فيما قرأه كيف يصنع به وكيف تستشهد فاطمة وكيف يستشهد احلسني وكيف ٬، معه

                                                            
  .٤٦ – ٤٤: الحاقة -١
  .٣ح :Xاألمور التي توجب حجة اإلمام ، باب ٢٨٤ص ١ج: الكافي -٢
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وكان فيما قرأ منها أمر أيب  ٬،مث أدرج الصحيفة وقد بقي ما يكون إىل يوم القيامة ٬،تغدر به األمة
مل ومسرية منهم٬، وكيف بويع علي ووقعة اجل إنسانبكر وعمر وعثمان٬، وكم ميلك كل 

لو كنت  ٬،يا أمري املؤمنني: قلت ٬،فلما أدرج الصحيفة: إىل أن قال… عائشة وطلحة والزبري 
ولكين حمدثك ما مينعين منها٬، ما يلقي أهل بيتك وولدك  ٬،ال: قال٬، بقية الصحيفة قرأت عليَّ

من أمر فضيع من قتلهم لنا وعداو¾م وسوء ملكهم وشؤم قدر¾م فأكره أن تسمعه فتغتم 
ألن يكون نسخين ذلك الكتاب أحب إيلّ مما طلعت عليه : بن عباساإىل أن قال  … وحيزنك
  .)١()الشمس

والوصية املقدسة كتاب خمتوم نازل من السماء ليس للحجة املوصي دخل يف حتديد 
  .املذكورين فيهاألوصياء 
الوصية (: أنه قال ٬،)عليهما السالم( اهللا جعفر بن حممد عبد عن معاذ بن كثري٬، عن أيبف

كتاب   ٬، ومل يرتل على رسول اهللاخمتوماً كتاباً  نزلت من السماء على رسول اهللا
فقال  ٬،إىل أهل بيتك أمتكهذه وصيتك يف  ٬،يا حممد: X خمتوم إال الوصية٬، فقال جربئيل

 جنيب اهللا منهم وذريته ليورثك علم النبوة: ؟ فقال يا جربئيل أي أهل بييت:  رسول اهللا
مث فتح  ٬،فيه أمرومضى ملا  األولاخلامت  Xي ففتح عل وكان عليها خواتيم ٬،قبل إبراهيم

اخلامت الثالث فوجد فيه أن  X به٬، مث فتح احلسني أمرومضى ملا  اخلامت الثاين X احلسن
بن  يا إىل علهمث دفع٬، شهادة هلم إال معك ففعل قاتل وأقتل وتقتل واخرج بقوم للشهادة٬، ال

ملا  بن احلسني اخلامت الرابع فوجد فيه أن أطرق واصمت يففتح عل. ومضى X احلسني
ففتح اخلامت اخلامس فوجد فيه أن ) عليهما السالم(ي حجب العلم٬، مث دفعها إىل حممد بن عل

٬، وقل احلق يف اخلوف األمةفسر كتاب اهللا تعاىل وصدق أباك وورث ابنك العلم واصطنع 
   .يليه يمث دفعها إىل الذ وال ختش إال اهللا٬، ففعل واألمن

ما بك يف هذا إال أن تذهب يا معاذ : ؟ فقال وأنت هو: فقلت له: فقال معاذ بن كثري
: ؟ فقال مث من: مث سكت٬، فقلت عشر امساً اثين ي٬، حىت عدد علنعم أنا هو فترويه عين

  .)٢()حسبك
  :وميكن اإلشارة هنا إىل

                                                            
  .، تحقيق محمد باقر األنصاري٢٤٥ص: آتاب سليم بن قيس -١
  .٥٢ص: غيبة النعماني -٢
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إن لكل وصي من أوصياء حممد املذكورين يف الوصية خامت خيصه٬، ومن مث ينبغي التسليم  •

يف وقته٬، فهو يعمل مبا يريده اهللا سبحانه منه حىت وان مل يستوعب أصحابه فعله٬،  كلٌلألوصياء 
 .ومن هنا كان النجاة يف التسليم ال غري وإال الرد على اهللا والعياذ باهللا

سكت عن ما بعد اإلمام الثاين عشر من أوصياء رسول اهللا  Xإن اإلمام الصادق  •
٬، ومن مث حيق لنا التساؤل من أين جاء حصر اآلنكفاك  أي) حسبك(: وقال للسائل حممد 

ـ  آل حممد األوصياء  تضح يكما س   ٬، يف حني أن املطالع لوصية رسول اهللا )فقط ١٢(ب
تشري بوضوح إىل حقيقة أخرى٬، وتقديس الرقم املذكور وإن كان حق يف  أÆا جيد   بعد قليل 

الوصية املقدسة اليت حتدد األوصياء من بعد وقت بيان  يءوجم) حسبك(وقته ولكن بعد رفع 
منهم  داعي احلقوجحود   بالرقم املذكور  أي  يكون التشبث به  رسول اهللا واىل يوم القيامة

وعدم قبوله السجود هللا فقط بحىت وإن ثبت بقانون اهللا يف حججه املتقدم كتشبث إبليس 
   .هو من أمره بذلك   وهو اهللا تبارك وتعاىل    بالسجود آلدم رغم أن الذي يدعي السجود إليه 

ملا فض خامته كان بعض ما وجد فيه  Xاإلمام الباقر أن  إىل أشري أنال يفوتين أيضاً  •
العلم الذي يصطنع به أمة جده  ذلك Xوقد ورdث ابنه اإلمام الصادق ٬، )ةواصطنع األم(

 كُنتhمb﴿: بقولهمة رسول اهللا الذين وصفهم اهللا تعاىل أ٬، ولكن السؤال من هم  املصطفى 
aرbيaخ Îأُمَّة bتaرِجbونَ ل_لنَّاسِ أُخhرhأْمaوف_ تhرbعaنَ بِالْمbوaهbنaتaنِ وaنكَرِ عhونَ الْمhم_نbؤhتa؟ )١(﴾بِاللّه_ و  

ـ  Xهم أصحاب القائم : واجلواب الثالث مائة : هم األمة احملمدية احلقيقية٬، وهم(ف
ألنه وسط بني األئمة  ؛)الصراط املستقيم وهو املهدي األول: (والوسط هو٬، والثالث عشر

 خري(وهم أيضاً ٬، Xوأنصار اإلمام املهدي ٬، تباع املهدي األولأواملهديني٬، فاألمة الوسط هم 
  .)٢( )ألÆم قادة ؛)خري أئمة( بل و ٬،) أمة أخرجت للناس

هي  )عليهما السالم(وإذا اتضح أن األمة الوسط اليت يصطنعها اإلمامني الباقر والصادق 
بعض سرd التركيز على قضية اإلمام املهدي  نعرف بذلكوأنصاره٬، قد  Xأصحاب القائم 

                                                            
َوَآذِلَك َجَعْلناُآْم ُأمًَّة َوَسطًا ِلَتُكوُنوا ُشَهداَء َعَلى ﴿ :قال اهللا تعالى: (، قالXعن أبي عبد اهللا ، ١١٠: آل عمران -١

فإن ظننت أن اهللا عنى بهذه اآلية جميع أهل القبلة من الموحدين، أفترى أن من ال  ﴾النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدًا
تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب اهللا شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع األمم الماضية ؟ 

وهم  ﴾ُآْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس﴿ :Xآال، لم يعن اهللا مثل هذا من خلقه، يعني األمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم 
  .٦٣ص ١ج: تفسير العياشي) األمة الوسطى، وهم خير أمة أخرجت للناس

  .٤ج: Xالسيد احمد الحسن  -المتشابهات  -٢



 ١٩.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

وأنصارهم وجممل ما يرتبط بدولة العدل اإلهلي من قبل هذين اإلمامني  )عليهما السالم(ووصيه 
  .)عليهما السالم(اهلمامني 

* * *  

قانون اهللا تعاىل يف حججه وخلفائه يف أرضه٬، هل خيشى    باختصار   اآلن٬، وقد اتضح 
اإلتقان أتقنه غاية امرؤ آمن بربه ومبا سنdه من قانون أحكمه سبحانه غاية اإلحكام وبعد هذا 

؟ املتقوdلني الدجالني وتقوالت وجعله بنحوٍ ال خيطئ أهله وال يليق إال uم٬، هل خيشى ادعاءات 
وهو يظن بسريه خلفه انه أتباعه إىل جهنم  يقودوهل يعذر من سار وراء إمام ضاللة وسيد قوم 

الدعاوى  كثرة جةهل يعذر من يتخلف عن نصرة داعي احلق حب: وباملقابل أيضاً؟ حيسن صنعاً 
   الباطلة وانه قد التبس عليه األمر ؟

بطاعته لسيده وال يعذر الثاين إبليس وجنده٬، الوقوع يف شراك املفروض أن ال خيشى األول 
ذلك ؛ عن نصرة حجة اهللا وداعيهبتخاذله ٬، وال الثالث )١(وكبريه كما حكاه لنا القران الكرمي 

وقانونه سبحانه يف حججه مقومات اخلالفة اإلهلية أيٍّ من خايل الوفاض من مدعي الباطل  أن
  :٬، يتضح ذلك بسؤالهعلى خلقه

   Ëفيها من قبل احلجج السابقني عليك ؟ أين الوصية اإلهلية اليت ذُكرت 

 أين علمك وإجابتك عن عظائم األمور ؟   

 رايتك ؟وقد رفعت تدعو  تعاىل بطاعتك وإالمË أين أمرË اهللا   

 خلفائه ٬، فقانون اهللا يفبآيات اهللا وبيdناته يف حججه على خلقه هكذا وببساطة ملن تيقن
اخللق كافة بأنسهم وجنهم غري قبل صلوات اهللا عليهم رغم إحكامه وحتصينه من االختراق من 

 قُلْ﴿ وuذا تقام احلجة عليهم٬، كافة اخللق بكل مستويا�مه احلجج اإلهليني فقط٬، إال انه يدرك
٬، جهنم إىل يقوده٬، فال يعذر الذي سار وراء من يتومهه كبرياً وتبني انه )٢(﴾الْبaال_غaةُ الْحhجَّةُ فَل_لّه_

نه كما يسمع حرصاً على دي   نصرة داعي احلق ألي سبب كان يعتقد وال الذي ختاذل عن 
أحق هو إىل ترك الدين و  أو كثرة الفنت املوجبة لإليهام أو غري ذلك ذلك من قبل الكثري 

                                                            
  .٦٧: األحزاب ﴾َوَقاُلوا َربََّنا ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدَتَنا َوُآَبَراءَنا َفَأَضلُّوَنا السَِّبيَلا﴿: قال تعالى -١
  .١٤٩: األنعام -٢
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واحكمه ونصب  أمتهالدين هو شرعة اهللا سبحانه وقد  أن؛ ذلك احلرص عليه إىلمنه  بالوصف

أو ن ول اخلائفأخلقه به احلجة وبني هلم احملجة ولو س ىعل ٬، فأقامهحهم بقانونحججه وسلّ
  :أنفسهمدعو�م  إعالنحجج اهللا عند  بعن االلتحاق بركن واملتخاذل

  .٬، بل وضع سبحانه كما تبنيال: اجلوابهل ترك اهللا حججه بال قانون يعرفون به ؟ 

  .يضاًأليس حبجة ؟ ال  نترق فيدعيه ويتصف به مخيُ وهل قانونه سبحانه

  .ال: هل جاء وصي بال وصية ؟ كذلك ٬، أوهل ادعاها يوماً غري وصي: اإلهليةفالوصية 

  .هل سلح اهللا تعاىل به مدع كاذب ؟ ال: اإلهليوالعلم 

٬، تعاىل اهللا عن كل ذلك علواً بطاعة غري حجته على خلقه؟ الوهل أمر اهللا تعاىل يوماً 
  .كبرياً

وهو متصف بقانونه يف أي زمن ما عذر من ختلف عن نصرة داعي احلق إذا جاء ٬، إذن
ال يبقى سوى الشك والعياذ ٬، نعم. ال واهللا ال عذر هلم وال عاذر٬، سبحانه يف حججه وخلفائه

نفسه الشخص من يقول إن الذي أتى بالوصية هو : ولسان حاهلم يقولباهللا بقانون اهللا٬، 
يقول انه علم من     بينهعلمه الذي كل بل   ما جييب به : املذكور فيها ؟ ورمبا سؤال آخر

  اهلي وحكمة إهلية ؟

 األنبياءيطالع رساالت السماء ودعا�ا من  أن فلإلنسان٬، األولجواب التساؤل  أما
ختصه وتبني أن يوصي به احلجج السابقني بوصية  دون منحد منهم أجاء  ويرى مىت واألوصياء

ع كاذب وصية أي مىت رفع مدd  الالحقة٬، ومىت اخترق هذا امليزان يوماً  لألمةوصفه وامسه 
ويعذر بشكه يف انطباق الوصية املرفوعة لنفسه  اإلنسانليسمح    إهلية وقال هو ذا امسي فيها 

   !؟بامسه وصفته  إليهالسابق من قبل داعي احلق واليت يشري فيها احلجة 

وصف جده  هلمعلماء اليهود والنصارى ملا بني  Xهذا ما أجاب به اإلمام الرضا و
فاقروا باالسم والصفة ولكنهم شككوا يف أن املوصوف هو  ٬،وامسه يف كتبهم رسول اهللا 

مع جاثليق النصارى ورأس اجلالوت وهي طويلة  X ٬، وهذا مقطع من حماججته جده
ال أصفه إال مبا وصفه : قال   أي رسول اهللا    صفه : قال اجلاثليق: (.. نأخذ طرفاً منها



 ٢١.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

 ف_ي ع_ندaهhمb مaكْتhوباً يaجِدhونaهh الdذ_ي اُألمِّيَّ النَّبِيَّ﴿ اهللا هو صاحب الناقة والعصا والكساء
 عaلَيbهِمh وaيhحaرِّمh الطdيِّبaات_ لَهhمh وaيhح_لÐ الْمhنكَرِ عaنِ وaيaنbهaاهhمb بِالْمaعbرhوف_ يaأْمhرhهhم وaاِإلنbجِيلِ التَّوbرaاة_

يهدي إىل الطريق األفضل ٬، )١(﴾ عaلَيbهِمb كَانaتb الdت_ي وaاَألغْالَلَ إِصbرaهhمb عaنbهhمb وaيaضaعh الْخaبaآئ_ثَ
سألتك يا جاثليق حبق عيسى روح اهللا وكلمته هل جتد ٬، واملنهاج األعدل والصراط األقوم
 ٬،؟ فأطرق اجلاثليق ملياً وعلم إنه إن جحد اإلجنيل فقد كفرهذه الصفة يف األجنيل هلذا النيب 

وقد صح يف  وقد ذكر عيسى يف اإلجنيل هذا النيب ٬، هذه الصفة يف اإلجنيل ٬،نعم: فقال
  . اإلجنيل فأقررت مبا فيه صفة حممد 

بنته فاطمة افخد علي� يف السفر الثاين فأين أوجدك ذكره وذكر وصيه وذكر : فقال
عامل   Xفلما مسع اجلاثليق ورأس اجلالوت ذلك علما أن الرضا٬، وذكر احلسن واحلسني 

واهللا لقد أتى مبا ال ميكننا رده وال دفعه إال جبحود اإلجنيل والتوراة : فقاال ٬،بالتوراة واإلجنيل
ولكن مل يتقرر عندنا بالصحة إنه  ٬،مجيعاً )عليهما السالم(وقد بشdر به موسى وعيسى  ٬،والزبور

  . مسه حممد فال يصح لنا أن نقر لكم بنبوته وحنن شاكون إنه حممدكمافأما  ٬،حممد هذا

فهل بعث اهللا من قبل أو من بعد من آدم إىل  ٬،حتججتم بالشكا: Xفقال الرضا 
من الكتب اليت أنزهلا على مجيع األنبياء غري شيء حممد ؟ وجتدونه يف  امسه يومنا هذا نبياً

 .)٢( ).. ؟ فأحجموا عن جوابهحممد 

ما خيص  إن: uا وهي اإلميانلطالب النجاة من  يثبت حقيقة ال مفرX dواحتجاجه 
ن إوحد من اخللق٬، أمن ميزان به يعرفون ال يشاركهم به  أوصياءأو أنبياء كانوا  نياحلجج اإلهلي

فهل بعث اهللا من قبل أو بعد : (Xالوصية uم ال ختترق أبداً فيدعيها غري صاحبها٬، ولذا قال 
عدم ادعاء غري صاحب االسم والوصف املذكور هلذا الوصف املقدس  ٬X، فجعل )..من آدم 

بالدليل بعد بيان حقه وال ينبغي مطالبته ٬، مبجرد رفعه له وقوله انه صاحبهدليل كونه املقصود به 
ومطالبة اآليت uا بالدليل ٬، خليفة اهللا يف أرضهكونه فهي دليل صدقه وuا يعرف  والوصية به٬،

Õة يف حني أن اهللا تبارك وتعاىل أراد منها أن تكون دليالً بعد رفعه هلا يعين جعل الوصية مستدل
احلق  وا يرونملا صاراليوم املقاييس املقلوبة  أصحاب إال أنعلى صدق املدعي وuا يوزن حقه٬، 

                                                            
  .١٥٧: األعراف -١
  .١٩٥ – ١٩٤ص ١ج: إثبات الهداة -٢
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ما دري كيف جيرأ اإلنسان فيجعل أ٬، وال اً واملوزون وزناًالوزن موزون واباطالً وبالعكس جعل

  !؟والعياذ باهللا  له سبحانه٬، وهل هذا إال حتدè موزوناً اًوزناهللا  أراده

و فعالً بعلمه وبينه للناس هاحلجة إذا استدل  من يقول إنّ   وأما جواب التساؤل الثاين 
وما فيها من نور إن ٬، إنّ كالم حجج اهللا نور وكالم غريهم ظلمة: فجوابه   حكمة وعلم اهلي 

املتكلم من نورهم صلوات اهللا ما يستقيه  علىسعته وضيقه يعتمد يف و٬، كان فهو من حجج اهللا
: يف الزيارة اجلامعة يف وصف كالم آل حممد  ٬X، قال اإلمام اهلادي وإخالصه هلمعليهم 

حد ال يستطيع فيه التمييز بني نورهم وبني ظلمة  إىل اإلنسانوصل  إذا أما). كالمكم نور(
هذا و٬، )لعنه اهللا(إبليس بني ما هو من اهللا وبني ما هو من  غريهم فهو باحلقيقة ال يستطيع التمييز

أن يصل اإلنسان إىل تضييع ربه وخالقه وعدم مصيبة كربى  يا هلا منو٬، هو التيه والضياع بعينه
معرفة نوره اآليت من حججه وخلفائه٬، واحلال انه يدعي انه على نور اهللا وعلى صراط حججه٬، 

وعلمهم  اإلهلينيمن ختفى عليه حكمة احلجج ف ٬،ولو كان فعالً كذلك لعرف ما هو من اهللا
باللجوء إىل اهللا سبحانه٬، ومن مل جيعل اهللا له نوراً ال يكون إال وعودة احلياة إليه ٬، القلبت مي

  . بسوء صنيعه وقبيح جرمه فما له من نور

ويرى  حجج اهللا املاضنيأن يراجع كالم   إن كان له إمام يقتدي به حقاً    بإمكانه  مث إنّ
لمه حكمة وعلم حجج ينظر هل تعدو حكمته وعو٬، نوره مث يرى حكمة وعلم داعي احلق اليوم

ألنه ربط عينه وأغمضها عمدا٬ً، ففي احلقيقة ال يالم  ؛نور الشمس ال يرىمن أما  ٬،الطاهرين اهللا
وما بتوفيق اهللا هلم٬، بعني القلب والبصرية أهله الذين يرونه  للنوريبقى و٬، عينه أعمى ألنه ؛هو إال

  .ربك بظالم للعبيد

* * *  

؟Xאא א
إىل الناس كافة واليماين  Xوصي ورسول اإلمام املهدي  Xمحد احلسن أالسيد 

بامسه وصفته وعلمه وحكمته ومسكنه وكل ما  املوعود الذي وصفته روايات أهل البيت 
اهللا يف قانون بوقد دعا الناس وأوضح هلم حقه وأبان هلم آياته ودالئله٬، أتاهم يتعلق بأمره٬، 

وسأعرض لذلك بإجياز ومن أراد التفصيل . وعشرات األدلة األخرى٬، حججه وخلفائه يف أرضه
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ما عرض له من يف تبيان حقه فيما احكمه من متشاuات وفي Xفلرياجع ما خطته ميني اليماين 
أمحد الوصية والوصي (: باقي كتبه الشريفة٬، وميني أنصاره أمثال كتابو سري األنبياء يف اضاءات

موجز عن دعوة ( و٬، للشيخ حيدر الزيادي) اليماين حجة اهللا( و٬، للشيخ ناظم العقيلي) احلسن
  .لألستاذ عبد الرزاق األنصاري وغريها) Xمحد احلسن أالسيد 

عن ٬، عن أبيه الباقر٬، عن أيب عبد اهللا جعفر بن حممدورد فهي ما  ٬،أما الوصية املقدسة �
 ٬،عن أبيه أمري املؤمنني ٬، عن أبيه احلسني الزكي الشهيد٬، أبيه ذي الثفنات سيد العابدين

أحضر ٬، يا أبا احلسن: Xيف الليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي  قال رسول اهللا (: قال
نه إ ٬،يا علي: فقال ٬،وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع فأمال رسول اهللا  ٬،صحيفة ودواة

فأنت يا علي أول اإلثين عشر  ٬،سيكون بعدي إثنا عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً
مس�اك اهللا تعاىل يف مسائه علياً املرتضى وأمري املؤمنني والصديق األكرب والفاروق األعظم ٬، إمام

  .واملأمون واملهدي فال تصح هذه األمساء ألحد غريك

أنت وصيي على أهل بييت حي�هم وميتهم وعلى نسائي فمن ثبتها لقيتين غداًً ٬، يا علي
وأنت خليفيت على أميت من  ٬،فأنا برئ منها مل ترين ومل أرها يف عرصة القيامةومن طلقتها 

فإذا حضرته الوفاة  ٬،فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إىل ابين احلسن الرب الوصول ٬،بعدي
فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه سيد ٬، فليسلّمها إىل ابين احلسني الشهيد الزكي املقتول

فإذا حضرته  ٬،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه حممد الباقر ٬،ات عليالعابدين ذي الثفن
فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه موسى ٬، الوفاة فليسلّمها إىل ابنه جعفر الصادق

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه علي الرضا٬، الكاظم
فإذا حضرته الوفاة  ٬،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه علي الناصح٬، التقيابنه حممد الثقة 

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه حممد املستحفظ من ٬، فليسلّمها إىل ابنه احلسن الفاضل
  .آل حممد  فذلك إثنا عشر إماماً
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إبنه أول املقربني  فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ٬،عشر مهدياً مث يكون من بعده إثنا

واالسم الثالث ٬، وأمحد٬، أسم كامسي وأسم أيب وهو عبد اهللا: له ثالثة أسامي) املهديني(
  .)١( )وهو أول املؤمنني٬، املهدي

الذي ينطق   وبعد ورود هذه الوصية املباركة يف املصادر األساسية٬، وموافقتها كتاب اهللا
املذكور فيها بامسه وصفته  )أمحد( الوصيال عذر ملن يعتذر عن إتباع ف٬، بوجوuا عند الوفاة

  يف وصيته؟ محد الذي ذكره رسول اهللا أنفسه ن يقول انه مË: مبعىنسوى الشك يف االنطباق 

كما تقدم ورأس اجلالوت جاثليق النصارى  Xالرضا  اإلمامبه  أجابهو ما  :واجلواب
الذي يتحدث عنه الرضا  صاحب الوصف املذكور يف كتبهم هو حملمد  أنيف  اشكك ملا
X ،ر به موسى وعيسى : (وهذا هو قوهلم٬dولكن مل يتقرر  ٬،مجيعاً )عليهما السالم(وقد بش

مسه حممد فال يصح لنا أن نقر لكم بنبوته وحنن شاكون إنه افأما  ٬،عندنا بالصحة إنه حممد هذا
ولكن التشكيك ليس أو يسمعوا uا٬، كثريين اليوم ملا يروا الوصية املقدسة الوهو كالم ) حممدكم

  .هذه املرة إمنا يف وصي من أوصيائه يف املوصي 

نه املذكور يف إو Xملن يشك بأمحد فنقول هو جواuم٬،  Xالرضا به  أجابما و
 وصياًفهل بعث اهللا من قبل أو من بعد من آدم إىل يومنا هذا  ٬،حتججتم بالشكا( :الوصية

فان  ٬،)أمحد احلسنمن الكتب اليت أنزهلا على مجيع األنبياء غري شيء وجتدونه يف  أمحد امسه
الراد مقعده من  أتبويفل   كما يفعل الكثري اليوم    ن رددمتوه إ٬، وعلى ذلكفاشكروا اهللا  وهقبلتم
الراد  ميسين الرد على حجج اهللا يعين الرد على اهللا سبحانه٬، وليس هذا فحسب بل أل؛ النار
الرضا  اإلمامعن جواب  أحجماقل أال  Æماإف٬، اجلالوت ورأسمن جاثليق النصارى  أخس
X ،ا رواية متهالكة ويقصد بذلك  ما يطلقه أما٬Æا عرض احلائط أو أuالبعض من التعبري بضر

اجلرأة على اهللا وحججه بل على سيد خلق اهللا طرdاً حممد املصطفى من  ففيه٬، الوصية املقدسة
  .وحتمل وزرهما يعجز الفكر عن وصفه  

 ٬، وأضيفتوضح هذا فيما سبق كماون أن الوصية من خمتصات األوصياء ؤهم يقرهذا و
اللهم يا من : (مسعته يقول: قال ٬،Xعبد اهللا  عن أيب ٬،معاوية بن وهبهنا أيضاً ما رواه 

                                                            
 .، تحقيق عباد اهللا الطهراني، مؤسسة المعارف اإلسالمية١١١ح: غيبة الطوسي -١
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وخصنا ٬، وختم بنا األمم السالفة٬، وجعلنا ورثة األنبياء٬، أعطانا علم ما مضى وما بقى
  .)١( )بالوصية

لنفسه يف أن يتصور إتيان غري وصي بوصية   إن كان عاقالً فعالً   فكيف يسمح املرء 
أحد يشاركهم به كما هو واضح ال واملختص uم ٬، وهي من خمتصا�م صلوات اهللا عليهم

ولكنه املراء واجلدال ! ؟يقول غري هذا من وإال صار مشتركاً ال خمتصا٬ً، وهل عاقل غريهم 
  .بالباطل وهم يعلمون

بعد القرائن  ليلة وفاته ومما يؤكد صدور الوصية املقدسة من الرسول األكرم 
  :)٢(القرآنية

أليس كان أمري : Xقلت أليب عبد اهللا (: قال ٬،Xعن اإلمام موسى بن جعفر    ١
: ؟ قال واملالئكة املقربون  اململي عليه وجربئيل املؤمنني كاتب الوصية ورسول اهللا 

األمر  كان ما قلت ولكن حني نزل برسول اهللا  يا أبا احلسن قد: فأطرق طويالً مث قال
 من نزل Áا جربئيل مع أمناء اهللا تبارك وتعاىل مسجالً نزلت الوصية من عند اهللا كتاباً

ر بإخراج من عندك إال وصيك ليقبضها من�ا وتشهدنا حممد مh يا: فقال جربائيل ٬،املالئكة
 .)٣( )وفاطمة فيما بني الستر والباب    Xعلياً  يعين    هلا  بدفعك إياها إليه ضامناً

ألست قد شهدت رسول (: لطلحة Xقال اإلمام علي ٬،اهلاليل عن سليم بن قيس   ٢
إن : ليكتب فيها ماال تضل األمة وال ختتلف٬، فقال صاحبك ما قال حني دعا بالكتف اهللا 

فإنكم ملا : قال. قد شهدت ذلك ٬،بلى: قال ؟ مث تركها فغضب رسول اهللا  ٬،نيب اهللا يهجر
بالذي أراد أن يكتب فيها وأن يشهد عليها العامة  بذلك رسول اهللا  خرجتم اخربين
مث دعا بصحيفة فأملى علي� ٬، قد علم من األمة االختالف والفرقة 8إن اهللا : فأخربه جربئيل

                                                            
  .١٤٩ص: مختصر بصائر الدرجات -١
َتَرَك َخْيرًا اْلَوِصيَُّة ِلْلَواِلَدْيِن َواألْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلى ُآِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُآُم اْلَمْوُت ِإن ﴿: قال تعالى -٢

 .١٨٠: البقرة ﴾اْلُمتَِّقيَن
ْنُكْم َأْو آَخَراِن ِمْن  ِمَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُآُم اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصيَِّة اْثَناِن َذَوا َعْدٍل﴿: وقال تعالى

  .١٠٦: المائدة ﴾َغْيِرُآْم
 ﴾َفال َيْسَتِطيُعوَن َتْوِصَيًة َوال ِإَلى َأْهِلِهْم َيْرِجُعوَن* َما َيْنُظُروَن ِإلَّا َصْيَحًة َواِحَدًة َتْأُخُذُهْم َوُهْم َيِخصُِّموَن ﴿: وقال تعالى

آذبوا الرسل وحاربوهم بأنهم ال يستطيعون توصية أي ال يمهلهم اهللا ، حيث وصف اهللا تعالى أولئك الذين ٥٠ – ٤٩:يـس
 .تعالى وقتًا لكي يوصوا إلى أهليهم، وال يخفى أن ذلك ذمًا لهؤالء وسوء عاقبة

  .٤ح :..  8لم يفعلوا شيئا وال يفعلون إال بعهد من اهللا  ، باب أن األئمة ٢٨١ص ١ج: الكافي -٣
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ومسى  ٬،سلمان وأبا ذر واملقداد: أراد أن يكتب يف الكتف وأشهد على ذلك ثالث رهط ما

   هذا  ابينفسماين أوهلم مث . يكون من أئمة اهلدى الذين أمر اهللا بطاعتهم إىل يوم القيامة من
كذلك كان يا     يعين احلسني  هذا  ابينمث احلسني مث تسعة من ولد    وأدىن بيده إىل احلسن 
 .)١( )..  نشهد بذلك على رسول اهللا : فقاموا وقالوا٬، أبا ذر وأنت يا مقداد

الوصية  ذكرهمفلم تنفرد ب Xواألوصياء من ذرية اإلمام املهدي وأما االثنا عشر مهدياً 
  :٬، هذه بعضهااهلدى  أئمةهلم روايات كثرية وردت عن  أشارتاملقدسة٬، بل 

 بعد منا إن ٬،محزة أبا يا(: قال أنه طويل حديث يف X اهللا عبد أيب عن محزة٬، أيب عن •
   .)٢( )X احلسني ولد من مهدياً عشر أحد القائم

 ٬،اهللا رسول ابن يا: )السالم عليهما( حممد بن جعفر للصادق قلت(: قال ٬،بصري أيب عن •
 عشر اثنا: قال إمنا: ٬، فقالإماماً عشر اثنا القائم بعد يكون: قال أنه X أبيك من مسعت إين

 ومعرفة مواالتنا إىل الناس يدعون شيعتنا من قوم ولكنهم إماما٬ً، عشر إثنا: يقل مهدياً ومل
  . )٣( )حقنا

 احلسني ولد من مهدياً عشر اثنا X القائم بعد منا إن(: X اهللا عبد أيب عن •
X()٤(. 

    لتصلن هذه Áذه: (فقال ٬،إىل احلرية Xخرج أمري املؤمنني : قال ٬،عن حبة العرين •
وليبنني باحلرية مسجد  ٬،حىت يباع الذراع فيما بينهما بدنانري   بيده إىل الكوفة واحلرية أوأوم

ألن مسجد الكوفة ليضيق  ؛)عجل اهللا تعاىل فرجه(له مخسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم 
ويسع مسجد الكوفة هذا  ٬،يا أمري املؤمنني: قلت عنهم٬، وليصلني فيه إثنا عشر إماماً عدال٬ً،

تبىن له أربع مساجد مسجد الكوفة أصغرها وهذا : قال! الذي تصف الناس يومئذ ؟
بيده حنو البصريني  أوأوم ٬،ومسجدان يف طريف الكوفة من هذا اجلانب وهذا اجلانب

 .)٥()والغريني

                                                            
  .٨١ص: ، غيبة النعماني١٢٦ص: آتاب سليم بن قيس -١
والمقصود بالقائم في الحديث هو . ، تحقيق عباد اهللا الطهراني، مؤسسة المعارف اإلسالمية٥٠٤ح: غيبة الطوسي -٢

 .، آما سيتضح إن شاء اهللا تعالى عند استعراض الروايات الشريفةXوصي اإلمام المهدي  Xالمهدي األول 
  .٣٥٨ص: آمال الدين وتمام النعمة -٣
  .١٤٨ص ٥٣ج: بحار األنوار -٤
  .٢٥٣ص ٣ج : تهذيب األحكام للشيخ الطوسي -٥
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 اللهم: (٬، وفيهاXوعن أيب احلسن الضراب يف الصالة اليت رواها عن اإلمام املهدي  •
 به تقر ما الدنيا أهل ومجيع وعدوه وعامته وخاصته ورعيته وشيعته وذريته نفسه يف أعطه
...  قدير شيء كل على إنك واآلخرة الدنيا يف أمله ما أفضل وبلغه ٬،نفسه به وتسر عينه

 وبلغهم آجاهلم يف وزد أعمارهم يف ومد ٬،ولده من واألئمة عهدك ووالة وليك على وصل
 .)١( )قدير شيء كل على إنك وآخرة ودنيا ديناً آماهلم أقصى

 أنه ٬،)السالم عليهما( الرضا موسى بن علي احلسن أيب عن ٬،الرمحن عبد بن عن يونسو •
 اللهم(: عليهما اهللا صلوات له دعائه من فكان ٬،X الزمان صاحب للحجة بالدعاء يأمر كان
 اللهم.....  خلقك على وحجتك وخليفتك وليك عن وادفع حممد٬، وآل حممد على صل

 به تقر ما رعيته ومجيع وأمته وذريته وأهله هد_لَووa نفسه يف وأعطه آبائه وعلى عليه فصل
 عهوده٬، والة على وصل اللهم...  كلها اململكات ملك له وجتمع نفسه به وتسر عينه

 هلم واجعلنا دينك٬، أمر إليهم أسندت ما هلم ومتم وانصرهم آجاهلم يف وزد آماهلم وبلغهم
 .)٢( )الراشدين األئمة الطاهرين آبائه على وصل أنصاراً دينك وعلى أعواناً

 سهيل مسجد فيها(: الكوفة ذكر يف قاال ٬،)السالم عليهما( اهللا عبد وأيب جعفر أيب عن •
 والقوام قائمه يكون وفيها اهللا٬، عدل يظهر ومنها فيه٬، صلى وقد إال نبياً اهللا يبعث مل الذي

  .)٣( )والصاحلني واألوصياء النبيني منازل وهي بعده٬، من
هو اثنا عشر٬، إال أن أوهلم موجود يف زمن الظهور  Xوعدد القوام بعد اإلمام املهدي 

وأول مؤمن به وأول مقرب إليه ورسوله إىل الناس  Xاإلمام املهدي املقدس وهو وصي 
إىل احلقيقة اليت بينتها  من الروايات اليت أشارت وهناك الكثري ٬،واملمهد لدولة العدل اإلهلي

  .الوصية املقدسة
* * *  

فهو اآلخر قد   سبحانه فقرة القانون اإلهلي الثانية يف حججه     وأما العلم واحلكمة �
بل بإمكان الباحث  ٬،٬، وليست هي جمرد دعوى فحسبXمحد احلسن أتوفر عليه داعي احلق 

 :بعضه االطالب عن احلق أن يرجع إىل ما خطه يراعه الشريف٬، وهذ
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   .يف أربعة أجزاء.. املتشاuات   ٢                          .التوحيد  ١

  .يف ثالثة أجزاء.. اضاءات من دعوات املرسلني   ٤  .رحلة موسى إىل جممع البحرين  ٣

 .النبوة اخلامتة   ٦             .يف جزءين.. العجل   ٥

  .شيء من تفسري الفاحتة  ٨                . اجلهاد باب اجلنة  ٧

  .حاكمية اهللا ال حاكمية الناس   ١٠           .التيه أو الطريق إىل اهللا  ٩

وغريها من الرسائل والبيانات واخلطب واألجوبة مما . ثالثة أجزاءيف .. اجلواب املنري    ١١
  .الشمس يف رابعة النهاركأوضح فيه علمه وحكمته اليت جيد وضوحها القارئ 

دلته اليت أرادها اهللا سبحانه أأنصاره من عشرات املؤلفات اليت تثبت احلق ب كتبهعلى أن ما 
  .الباحث الرجوع إليها ليقف على حقيقة األمر٬، وبإمكان Xمن علمه  مستقىì فيها احلقف

 غيبتني األمر هذا لصاحب إن(: يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،عمر بن املفضل عن
 إذا نصنع كيف: قلت ٬،سلك واد أي يف: يقال واألخرى أهله٬، إىل فيها يرجع إحدامها يف

  .)١( )مثله فيها جييب اليت العظائم تلك عن فاسألوه مدع ادعى إن: قال ؟ ذلك كان

فإجابة مدعي احلق على العظائم طريق ملعرفة حقه واإلميان به وصدقه يف دعواه٬، واملدعي 
يف الغيبة والظهور  ان إمامته ثابتة وحاهلإف؛ كما هو واضح Xاملهدي  اإلمامهنا ليس هو 

متييزه عن مدعي الباطل وهم  وألجل   من مدع احلق يف الرواية  اإلجابةسواء٬، بينما تكون 
دليل صدقه٬، هذا ولكن األمة ومنذ سنني مديدة تثقف وبكثافة على رفض كل دعوة هلا    كثر 

٬، رفضها ألجل أÆا دعوة ومن دون نظر إىل الدليل ال إثباتاً وال نفيا٬ً، Xاتصال باإلمام املهدي 
يف القبول والرفض  يت وها هي اليوم جتين فساد تلك التربية البعيدة عن منهج أهل الب

وتصطدم برفض داعي احلق املوعود حبجة أن هناك قبله من ادعى٬، وكأنّ دين اهللا وخلفائه 
األمور اختلطت إىل حدè مل يعد للتمييز بني حجة اهللا وبني الدجالني  نّأو٬، وحججه بال موازين

  !!جمال ؟

                                                            
  .١٧٣ص: غيبة النعماني -١



 ٢٩.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

بقانون  بان فيما سبقوقد ٬، ما فيهودينه على اهللا وحججه  اجلرأةفيه من مثل هذا التصور و
 للحجج اإلهليني قانون حمكم ال يتخلف أبدا٬ً، وأنّأن   من البيان  ومبا سيأيت  معرفة احلجة 

لكل وضوح الشمس يف رابعة النهار واضحة  Xمحد احلسن أالسيد قضية احلق وداعيه اليوم 
  .ذي بصرية

 أنdه ٬،اخلدريd سعيد أيب عنف حد موازين معرفة حجج اهللا فيما مضى٬،أوكما كان العلم 
 فلمdا٬، عËنdي فسكت ؟ وصيdك فمËن ٬،يوص يبن لكلّ:  اهللا لرسول قلت: قال سلمان إنّ( :قال
 ؟ موسى وصي� مaن تعلم: فقال لبdيك٬،: وقلت يهلإ فأسرعت ؛سلمان يا: فقال رآين بعد كان
 وموضع وصي�ي فإنّ: قال يومئذ٬è، أعلمهم ألنdه: قلت ؟ ل_مa: القف نون٬، بن يوشع نعم٬،: قلت

  .)١( )طالب أيب بن علي� دaيين٬، يقضوي موعدي ينجز بعدي أُخلّف مaن وخري سر�ي
٬، وبضمdه إىل الوصية املقدسة ورفعه لراية البيعة هللا اليوم قد توفر عليه داعي اهللا فكذلك

محد أالسيد ورفض حاكمية الناس بكل صورها يكتمل القانون اإلهلي يف احلجج اإلهليني يف 
  .٬، واحلمد هللا الذي خيلق ويصطفي لرساالته من يشاء من خلقهXاحلسن 

* * *  

EWאEFאFא
عرف صاحب هذا مب ي±: Xقلت أليب عبد اهللا : قال ٬،ريصعن احلارث بن املغرية الن

  .)٢( )بالسكينة والوقار والعلم والوصية: (؟ قالاألمر

٬، فمطلق اإلمام ال ريب فيه أمريعرفون بذلك كلهم  من آل حممد  اهلدى أئمةوكون 
  .منهم يعرف مبا ذكر

: قال ؟اإلمام يعرف يءش بأي :X اهللا عبد أليب قلت: قال ٬،املغرية بن احلارث عن
 وال إليه الناس وحباجة واحلرام٬، باحلالل وتعرفه: قال ؟يءش بأيو: قلت ٬،والوقار بالسكينة(

: قال وصي؟ ابن وصياً إال يكون: قلت ٬، اهللا رسول سالح عنده ويكون٬، أحد إىل حيتاج
  .)٣( )وصي وابن وصياً إال يكون ال
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  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٣٠
اليماين عن خليفة اهللا بل ٬، عن مطلق اإلمام منهم روحي فداهمبصدد الكالم  نالس اولكن

وليس يف الرايات : (.. فقال ٬،Xوالذي وصفه اإلمام الباقر ٬، باخلصوص Xامحد احلسن 
ألنه يدعو إىل صاحبكم٬، فإذا خرج اليماين حرم  ؛أهدى من راية اليماين هي راية هدى راية

٬، وال بيع السالح على الناس وكل مسلم٬، وإذا خرج اليماين فا¹ض إليه فإن رايته راية هدى
ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق  ؛فمن فعل ذلك فهو من أهل النارحيل ملسلم أن يلتوي عليه 

  .)١()مستقيم

  :وفيها: (يف االستدالل uا على حقه ما هذا نصه Xمحد احلسن أيقول السيد 

وهذا يعين أن ): ال حيل ملسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار( :أوالً
فال يكون شخص حجة على الناس حبيث إن إعراضهم عنه  ٬،صاحب والية إهلية اليماين 

وهم أصحاب الوالية  ٬،يدخلهم جهنم وإن صلوا وصاموا إال إذا كان من خلفاء اهللا يف أرضه
  .اإلهلية من األنبياء واملرسلني واألئمة واملهديني

املستقيم أو والدعوة إىل احلق والطريق ): أنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم(: ثانياً
أي  ٬،الصراط املستقيم تعين أن هذا الشخص ال خيطأ في±دخل الناس يف باطل أو خيرجهم من حق

وuذا املعىن يصبح هلذا القيد أو احلد فائدة يف حتديد شخصية  ٬،)معصوم منصوص العصمة: (نهإ
فانه جيعل  )يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم(أما افتراض أي معىن آخر هلذا الكالم ٬، اليماين

من  فال يكون قيداً وال حداً لشخصية اليماين وحاشاهم ٬، بال فائدة هذا الكالم منهم 
  .ذلك

إن اليماين حجة من حجج اهللا يف أرضه ومعصوم منصوص  :النتيجة مما تقدم يف أوالً وثانياً
 الرسول حممدوقد ثبت بالروايات املتواترة والنصوص القطعية الداللة إن احلجج بعد  ٬،العصمة

وال حجة هللا يف األرض معصوم ٬، وبعدهم املهديني اإلثين عشر األئمة اإلثين عشر : هم 
أحد عشر   وقد مضى منهم. وuم متام النعمة وكمال الدين وختم رساالت السماء ٬،غريهم
 Xعشر مهديا٬ً، واليماين يدعو إىل اإلمام املهدي  واإلثىن Xوبقي اإلمام املهدي ٬، إمام

ذُرِّيَّةً بaعbضhهaا ﴿: ن األحد عشر مهدياً بعده هم من ولدهأل ؛فالبد أن يكون اليماين أول املهديني
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 ٣١.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

Àل_يمaع Àم_يعaس hهdاللaضٍ وbعaب bويأتون متأخرين عن زمن ظهور اإلمام املهدي ٬، )١(﴾م_نX ،بل هم ٬
 ٬،Xوالثابت أن أول املهديني هو املوجود يف زمن ظهور اإلمام املهدي ٬، يف دولة العدل اإلهلي

يف بداية ظهوره وحتركه لتهيئة القاعدة للقيام كما ورد  Xوهو أول املؤمنني باإلمام املهدي 
ومن هنا ينحصر شخص اليماين باملهدي األول من اإلثين عشر  ٬، يف وصية رسول اهللا

  .)٢( )...مهدياً

وإذا كان اليماين حجة وخليفة هللا يف أرضه بالبيان أعاله فانه يعرف مبا عرف به آل حممد٬، 
مب   باحلديثني املتقدمني وغريمها مما ورد عن أئمة اهلدى Xوقد أوضح اإلمام الصادق 

والصفات  األلقابيعرف اإلمام منهم صلوات اهللا عليهم٬، وعليه فما ورد يف حقهم من بعض 
٬، كيف وهو وصي من آل حممد كما أشارت له الوصية املقدسة والوصي Xمحد أيف  يأيت

يطلق عليهم ويف ) صاحب األمر(أو ) القائم(ـ ٬، فن سبقه من األوصياءمËيعرف مبا عرف به 
  :هذا شاهد منهاهذا أحاديث كثرية 

 احلسن أليب قلت(: قال٬، له حديث يف احلسن بن احلسن عن ٬،سنان بن حممد عن
 هو: قال غريك؟ إماماً أعرف ال فاين ٬،تعين من: فقلت ٬،إمامك سل: فقال أسألك؟: Xموسى

 uذا القائم إنك: قال اهللا عبد أبا نإف النار٬، من أنقذين سيدي: قلت٬، كنييت حنلته قد ابين علي
 قائمهم٬، وهو إال مةأ يف قائماً يكون إمام من ما ٬،حسن يا: قال ؟قائماً أكن مل أو: قال! األمر
 ما مجيع فاصرف قائم فكلنا٬، عنهم يغيب حىت واحلجة القائم هو يليه فالذي عنهم مضى فإذا

  .)٣( )حباً ذاك به فعل اهللا بل به٬، ذاك أنا فعلت ما واهللا واهللا ٬،علي ابين إىل به تعاملين كنت

 حنن(: قال ٬،)٤(﴾النُّهaى لãأُوbل_ي لَآيaاتÎ ذَل_كa ف_ي إِنd﴿: تعاىل قوله يف X اهللا عبد أيب عنو
  .)٥( )... دينه على وخزانه خلقه على اهللا قوام وحنن ٬،النهى أويل واهللا

 يا(: Xويف ذلك قال أمري املؤمنني أصحاب األمر واألحق به٬،  وكذلك كلهم 
 سلطان خترجوا وال أمري٬، يف إليكم نبيكم عهد تنسوا ال اهللا اهللا ٬،واألنصار املهاجرين معاشر

                                                            
 .٣٤: عمران آل -١
 .٤ج:  Xالسيد احمد الحسن -المتشابهات  -٢
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 الناس٬، يف ومقامه حقه عن أهله وتدفعوا بيوتكم٬، وقعر دوركم إىل بيته وقعر داره من حممد

 األمر Áذا أحق البيت أهل ان�إ تعلمون وأنتم أعلم ونبيه وحكم قضى اهللا إن ٬،اجلمع معاشر يا
  .)١( )...منكم

أحق به وأصحابه فابنهم اليوم صاحبه أيضاً وأحق به كما أن اإلمام  وما هم 
يطلق  Xاملهدي  يطلق على اإلمامكما ) صاحب األمر(وصف ف كذلك صاحبه٬، Xاملهدي
إلمام وبني الرواية اليت ختص اكيف ميكن التمييز بني : والسؤال٬، )X محدأ(ى وصيه أيضاً عل

  ؟٬، فهل من قاعدة تفيد يف التمييزلوصياليت ختص ا
حول سؤال وجdه إليه حول هذا املوضوع٬،    Xمحد احلسن أما أجاب به السيد : واجلواب

ال واهللا ال يكون ذلك أبداً حىت يكون : (Xلو أن هناك قاعدة ملا قال اإلمام الباقر : (ومفاده
مث إن كالمهم ينطبق بعض  ٬،صاحبها يعرفها) .. هو الذي حيتج عليكم بذلك ويدعوكم إليه

  ).)٢( األحيان على االثنني معاً
  :هذا متام نصها Xوالرواية اليت ذكرها 

 اليت بالصفة األمر هذا صاحب نصف اإنX :d جعفر أليب قلت: قال ٬،اجلهين مالك عن
 عليكم حيتج الذي هو يكون حىت أبداً ذلك يكون ال واهللا ال(: فقال٬، الناس من أحد uا ليس

  .)٣() إليه ويدعوكم بذلك
هذه احلقيقة يف حديثه٬،  Xوإذا كان صاحبها هو الذي يعرفها٬، وقد أوضح اإلمام الباقر 

أو ) صاحب األمر(باختصاص كل الروايات اليت ورد فيها  نفما بال القوم ينكرون ذلك ويقولو
واحلال أÆم يعرفون أن هذا ال يستقيم يف أحاديث كثرية٬، هذه ٬، Xباإلمام املهدي ) القائم(

  :منهامناذج 
 .)٤( )كافر إال بامسه يسميه ال رجل األمر هذا صاحب قال(: X اهللا عبد أيب عن  ١

                                                            
  .١٨٦ص ٢٨ج: بحار األنوار -١
إن لصاحب هذا األمر غيبة فليتق اهللا عبد : (Xقال لي أبو عبد اهللا : قال ،عن هاني التمار: وفي هذا روايات، منها -٢

 Xولإلمام ووصيه غيبة آما هو معلوم في الروايات، أما غيبة اإلمام . ١٤٥ص ٥١ج: بحار األنوار) وليتمسك بدينه
وصيه فهي واضحة أيضًا برواية االصبغ بن نباتة في المولود الذي تفكر فيه وهو من ظهر الحادي فمعلومة، وأما غيبة 

  .هنا أطلق على االثنين) صاحب األمر(عشر من ولد أمير المؤمنين، فـ 
  .٣٢١ص: غيبة النعماني -٣
  .٤ح :، باب في النهي عن االسم٣٣٣ص ١ج: الكافي -٤
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  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٣٤
إىل الناس احد من أهل بيته ميهد له وحيمل السيف  Xوليس قبل ظهور اإلمام املهدي 

  .سوى ابنه وأول مؤمن به ووصيه وخليفتهأشهر على عاتقه مثانية 

كرتكم ثالثة كلهم ابن خليفة مث ال  ديقتل عن: (قال رسول اهللا : قال ٬،ثوبان فعن
٬، مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق فيقاتلو¹م قتاالً ال يقاتله قوم٬، تصري إىل واحد منهم

  .)١( )فإنه خليفة املهدي ٬،إذا رأيتموه فبايعوه :فقال )شاباًً(شيئاً مث ذكر 

سنن  األمريف صاحب هذا (: يقول X مسعت أبا جعفر الباقر: قال ٬،عن أىب بصري  ٤
وسنة من حممد صلوات ٬، وسنة من يوسف٬، وسنة من عيسى٬، سنة من موسى: من أربعة أنبياء

: وما سنة عيسى؟ فقال: قلت٬، خائف يترقب: ما سنة موسى؟ قال: ٬، فقلتاهللا عليهم أمجعني
 وما سنة حممد: قلت٬، السجن والغيبة: فما سنة يوسف؟ قال: ٬، قلتيقال فيه ما قيل يف عيسى

إال أنه يبني آثار حممد ويضع السيف على   إذا قام سار بسرية رسول اهللا: ؟ قال
يلقى اهللا يف : ؟ قال فكيف يعلم رضا اهللا: ٬، قلترضى اهللا حىت هرجاً عاتقه مثانية أشهر هرجاً

 .)٢( )قلبه الرمحة
ولسنا حباجة إىل مزيد توضيح لنثبت أنّ املقصود بصاحب هذا األمر هنا ليس هو اإلمام 

نه ال يسجن كما هو معلوم٬، وقد توضح مËنñ حيمل السيف على عاتقه أباعتبار  Xاملهدي 
  .مثانية أشهر فال نعيد

 أنت: له فقلت X اهللا عبد أيب على دخلت(: قال ٬،محزة أيب نع ٬،شعيب عن   ٥
 فولد: قلت ٬،ال: قال ولدك؟ فولد :قلت ٬،ال: قال فولدك؟: قلت ٬،ال: فقال ؟األمر هذا صاحب

 من فترة لعلى٬، جوراً ملئت كما عدالً هاميأل الذي: قال هو؟ فمن: قلت ٬،ال: قال ولدك؟ ولد
  .)٣( )من الرسل فترة على بعث  اهللا رسول أن كما يأيت األئمة

٬، وإمنا بعث ويبعث على فترة من األئمة  مل يأتXÖوغري خافè أن اإلمام املهدي 
بعد إذن اهللا تعاىل ليس  Xمباشرة٬، وظهوره  Xباإلمامة بعد شهادة أبيه اإلمام العسكري 

                                                            
  .٣١ – ٣٠ص: بشارة اإلسالم -١
  .١٦٤ص: غيبة النعماني -٢
  .١٨٦ص: غيبة النعماني -٣



 ٣٥.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

كفر بل هو ظهور بعد  دباإلمامة من جديد؛ إذ هو إمام يف غيبته ومن شك يف ذلك فق اًبعث
è؟ كجده رسول اهللا  الغياب٬، فمن هو صاحب األمر الذي يبعث على فترة  

 ويف املدينة دخلت قد إين فداك جعلت(: X جعفر أليب قلت: قال ٬،محران عن   ٦
 فيما جتيبين أو ديناراً ديناراً ببابك أنفقها أنين عهداً اهللا أعطيت وقد ٬،دينار ألف فيه مهيان حقوي

 من بقرابتك سألتك: فقلت٬، دنانريك ضتبع� وال جتب٬، سل ٬،محران يا: فقال٬، عنه لكأأس
: فقال ؟وأمي أنت بأيب هو فمن: قلت ٬،ال: قال به؟ والقائم األمر هذا صاحب أنت اهللا رسول

٬، حزاز برأسه املنكبني٬، بني ما عريض احلاجبني٬، املشرف٬، العينني الغائر٬، محرة املشرب ذاك
  . )١( )موسى اهللا رحم٬، أثر وبوجهه

مسر وعريض ما أنه طويل وإف Xأي موسى بن عمران ٬، )موسى اهللا رحم(: X وقوله
عن  ٬،ما عن حذيفة بن اليمان: بني املنكبني٬، ولذا ورد هذا الوصف يف روايات أخرى٬، منها

 اجلسم عريب لون اللون ٬،الدري كالقمر وجهه ولدي من املهدي(: قال أنه٬، رسول اهللا 
   .)٢( )جوراً ملئت كما عدالً األرض ميأل ٬،إسرائيلي جسم

معلوم وصفه  فرسول اهللا ٬، شبيه جده رسول اهللا  Xاملهدي  اإلمامكان  وإذا
 أدعج احلاجبني٬، مقرون اجلبني٬، صلت  اهللا رسول حبييب كان: (Xبقول أمري املؤمنني 

 إبريق عنقه كأن الثنايا٬، براق اللحية٬، كث املسربة٬، دقيق ٬،األنف أقىن اخلدين٬، سهل العينني٬،
 شعريات بدنه يف يكن مل كافور قضيب كأ¹ا ملفوفة سرته إىل لبته من شعريات له كان فضة٬،

  .)٣( ...) زرـالن بالقصري وال الذاهب بالطويل يكن مل غريها٬،
 الشامخ بالطويل ليس: (... Xوهذا منوذج من الروايات اليت وصفت اإلمام املهدي 

األنف٬،  أقىن احلاجبني٬، أزج اجلبني صلت اهلامة مدور القامة مربوع بل الالزق٬، بالقصري وال
  .)٤( ...) عنرب رضراضة على مسك فتات كأنه خال األمين خده على اخلدين٬، سهل
 وفاة بعد    X األمر صاحب عن حبثه يف طويلة قصة وذكر    مهزيار بن إبراهيم عنو
 أنه: (ـ ب وصفه فيما ووصفه X األمر صاحب لقي حىت ٬،X العسكري احلسن اإلمام أبيه

                                                            
  .٢١٥ص: غيبة النعماني -١
  .٩١ص ٥١ج: بحار األنوار -٢
 .٤ص ١٠ج: بحار األنوار -٣
  .تحقيق عباد اهللا الطهراني، مؤسسة المعارف اإلسالمية، ٢٢٨ح: غيبة الطوسي -٤



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٣٦
 كأنه أروع أشم األنف٬، أقىن اخلدين٬، مسنون احلاجب٬، أبلج اجلبني٬، واضح اللون٬، ناصع
 بياض على مسك فتاتة كأنه خال٬، األمين خبده دري٬، كوكب غرته ةصفح وكأن بان٬، غصن

 أقصد العيون رأت ما مست له أذنه٬، شحمة تطالع سبطة٬، سحماء وفرة برأسه فإذا الفضة٬،
  .)١( )وحياًء وسكينة حسناً أعرف وال منه٬،

لشخص آخر وقد عرب عنه : ٬، واآلخرXلإلمام املهدي : إذن٬، هناك وصفان٬، احدمها
صاحب  هوفمن بصاحب هذا األمر والقائم به أيضا٬ً، والوصفان خمتلفان كما هو واضح٬، 

وهو يصف صاحب هذا األمر والقائم به غري من  Xالوصف اآلخر الذي ذكره اإلمام الباقر 
للمهدي األول نه وصف إ٬، الطاهرين  األئمةوروايات  ورد ذكره يف وصية رسول اهللا 

  .القائم املخفي االسم حىت يأذن اهللا    Xأمحد    

 X املؤمنني أمري قال(: قال ٬، جده عن أبيه٬، عن الباقر٬، علي بن حممد جعفر أيب عن
 باحلمرة٬، مشرب اللون٬، أبيض الزمان آخر يف ولدي من رجل خيرج:     املنرب على وهو   

 جلده لون على شامة ٬،شامتان بظهره املنكبني مشاش عظيم الفخذين٬، عريض البطن مبدح
 فأمحد ىخيف الذي فأما يعلن٬، واسم ىخيف اسم: امسان له ٬، النيب شامة شبه على وشامة

 على يده ووضع واملغرب٬، املشرق مابني هلا أضاء رايته هز إذا فمحمد٬، يعلن الذي وأما
 أربعني قوة تعايل اهللا وأعطاه احلديد٬، زبر من أشد قلبه صار إال مؤمن ىيبق فال العباد رؤوس
 يف يتزاورون وهم قربه٬، يف وهو) قلبه يف( الفرحة تلك عليه دخلت إال ميت ىيبق وال ٬،رجالً

  .)٢( )عليه اهللا صلوات القائم بقيام ويتباشرون قبورهم٬،

من قبل ) حممد(٬، وهو القائم ذو االسم املعلن Xن كان هو لإلمام املهدي إوالوصف و
كما يف الوصية   وابنه وصيه وهو اسم ) محدأ(هناك اسم خيفى وهو  أن إالآبائه الطاهرين٬، 

لألمة به يف أول أمره٬، ولذا صار  Xويكون ظهور اإلمام املهدي حممد بن احلسن   املقدسة 
  .هو الداعي إليه واآلخذ البيعة من الناس له

                                                            
  .٣٤ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
  .٦٥٣ص: آمال الدين وتمام النعمة -٢



 ٣٧.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

إنه يبايع بني الركن (: فقال  وذكر املهدي     مسعت رسول اهللا : عن حذيفة قالف
  .)١() واملقام٬، امسه أمحد وعبد اهللا واملهدي٬، فهذه أمساؤه ثالثتها

اآلخذ البيعة من الناس وعرضناها على الوصية املقدسة  )املهدي(لو نظرنا إىل أمساء و
وهو  Xبأول املهديني وأول املؤمنني باإلمام املهدي لوجدناها أمساء خصها رسول اهللا 

بالرجل منهم أو بولده ورد عن اإلمام الصادق  وملا كان ظهور أمرهم  محد ابنه ووصيه٬،أ
X ٬، فلم يكن فيه وكان يف ولده أو ولد ولده فال تنكروا إذا قلنا يف رجل قوالً(: قوله

  .)٢( )ذلك٬، فإن اهللا تعاىل يفعل ما يشاء

اهللا بن جعفر احلمريي٬، عن حممد بن عمر الكاتب٬، عن علي بن حممد الصيمري٬، عبد   ٧
أسأله عن الفرج٬، فكتب  Xكتبت إىل أيب احلسن صاحب العسكر : قال٬، عن علي بن مهزيار

 .)٣( )إذا غاب صاحبكم عن دار الظاملني فتوقعوا الفرج(: إيلّ
 Xوابنه ال نفس اإلمام٬، فانه  Xوأيضاً صاحب األمر هنا هو وصي اإلمام املهدي 

غاب منذ مئات السنني عن دور الظاملني وقد اخرب أئمة اهلدى بطول غيبته ال أن الفرج بعد 
قد ورد يف حقه غيبة عن دور الظاملني وال تطول إن شاء اهللا  Xغيبته٬، يف حني أن وصيه وابنه 
  .يف حديثه لالصبغ بن نباتة Xكما اخرب اإلمام أمري املؤمنني 

 الفالين هالك بيدك أمسك( :X اهللا عبد أبو يل قال: قال ٬،يعفور أيب ابن عن  ٨
 املنادي؟ هو ٬،الصوت وما: قلت ٬،والصوت اخلسف٬، وجيش النفس٬، وقتل السفياين٬، وخروج

 .)٤( )األمر هذا صاحب يعرف وبه نعم٬،: قال
من هو املنادى ) الفصل األول(يف  )لعنه اهللا(وسيأيت يف حبث صيحة احلق وصيحة إبليس 

٬، الرايات أهدىصاحب  إىلواالهتداء  األمرملعرفة صاحب  طريق هنإ٬، فالنداء اإلهليبامسه يف 
  .Xمحد أنه الوصي أوسيتضح هناك 

إذا  :عالمة القائم؟ قال ما: X اهللا عبد أليبقلت : (قال ٬،عن املفضل بن عمر  ٩
جعلت فداك مث يكون ماذا؟ : قلت ٬،واد سلك ييف أ٬، مات أو هلك :استدار الفلك٬، فقيل

                                                            
  .٤٦٣ح ٤٥٤ص: غيبة الطوسي -١
  .٢ح :...قيل في الرجل شئ فلم يكن فيه ، باب في أنه إذا ٥٣٥ص ١ج: الكافي -٢
  .٣٨٠ص: آمال الدين وتمام النعمة -٣
 .٢٥٨ – ٢٥٧ص: غيبة النعماني -٤



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٣٨
يف كالمه  Xره اإلمام الصادق أما استدارة الفلك فقد فسd .)١( )ال يظهر إال بالسيف: قال

ـ عن القائم ب على هذه العالمة القول تويتر ٬،)٢( باختالف الشيعة بينهم مات أو هلك؟ يف (ب
٬، إذ الفاء تدل على الترتب بال )فقيل: (وهذا الترتب يعرف بقول اإلمام٬، )واد سلك؟ يأ

٬، مث بعد تراخي كما هو معلوم٬، مبعىن أنّ القول املذكور يقال بعد حدوث االختالف بني الشيعة
  .هذا ال يبقى إال الظهور بالسيف

بعد غيبته  Xوواضح أن األمة وإن كانت قد قالت ما يشبه هذا عن اإلمام املهدي 
٬، وأما بعد طول غيبته الكربى وامتدادها فال يكون الصغرى ولكن مل يكن بعده ظهور بالسيف

ودعوته إليه كما أكدته روايات  ٬،جميء اليماين قبله دون أن يسبقهظهوره مباشرة بالسيف 
الطاهرين صلوات اهللا عليهم أمجعني٬، فبقي أن الذي يكون ظهوره بالسيف بعد أن ختتلف 

عنه ذلك ٬، وقد قيل Xمحد أ ئمواد سلك هو القا أيمات أو هلك يف  :الشيعة ويقال عنه
   .بالسيف٬، وال حول وال قوة إال باهللاظهوره فعال٬ً، ومل يبقË إال 

برغم أن من فقهاء السوء باللسان ال يتوقع صدوره  Xاملهدي القول مبوت اإلمام  مث إن
 واإلخطبوطنقض ملشروعهم الشيطاين يف بناء مؤسسة الفساد  ؛ إذ فيهأفعاهلم دالة على ذلك

ل اصرة احلق٬، فضرورة احلديث عن آيف خ الطاعنةاحلربة  رأسالذي يعد اجلانب املايل فيه  الظامل
٬، التجاري بدين اهللا عباقية ببقاء املشرو حتديداً X املهدي لإلماموالدعوة الشكلية   حممد

ويتاجر بدمه الطاهر  Xأو ي±ستخدم احلسني حممد  آلحديث عن  أقري± أنلذا ال تستغرب 
ساسة سلق من خالله اللصوص تتل ؛اآلراءحاكمية الناس وحتشيد  أوضمن الدعوة لالنتخابات 

الناس  بآراءللحكم   أكثر  اية األمر طالبا سلطة ورئاسة الإذ الطرفان يف Æ    فقهاءكانوا أو 
 إن بن اخلطابعمر  ملؤسسها يسمى بأهل اخلربة الشبيه مبجلس الستة مبإن كانوا ساسة٬، أو 

إال وتسىب عياله مل يقتل هو والطاهرين من أهل بيته وصحبه  ٬X، هذا واحلسني )٣( فقهاءا كانو
س هلا من اجلبت والطاغوت لعنهما اهللا يوم لترسيخ حاكمية اهللا ورفض حاكمية الناس املؤسَّ

  .السقيفة السيئ الصيت

                                                            
 .١٥٦ص: غيبة النعماني -١
أنى يكون ذلك ولم يستدر الفلك، حتى يقال مات أو : (القائم، فقالX ذآر عند أبي عبد اهللا : قال ،عن عبد الكريم -٢

  . ٢٢٨ص ٥٢ج: بحار األنوار) اختالف الشيعة بينهم: ؟ فقالاستدارة الفلكوما : هلك، في أي واد سلك، فقلت
المرشح، إذ يبقى مقدار  فقيهوان آنت ابدي تحفظي على هذا، أعني تأثير رأي مجلس أهل الخبرة في انتخاب ال -٣

 زعامة الدينيةمن له الدور األبرز في فوز المرشح بمنصب ال -أوالد آانوا أو أتباع أوفياء  - الرصيد المالي ومكر الحاشية 
  !!على امة تدعي أنها تدين هللا بحاآميته؟
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عن وصي     واد سلك يمات أو هلك؟ يف أ   هم قالوا نص ما ورد يف الرواية ٬، نعم
٬، وها حنن Xمحد احلسن أالناس واليماين املوعود السيد  إىلورسوله  Xاإلمام املهدي 

قل مشوهلا له وألبيه أأو ال    ويؤكد اختصاص الرواية به ٬، كل يوم أتباعهمنسمعها منهم ومن 
: يف آخر الرواية الشريفة ملّا قال له املفضل Xهو ما قاله اإلمام الصادق     )عليهما السالم(

يكون ) وادي أيبعد اختالف الشيعة وقوهلم مبوت القائم أو سلوكه يف  أي(جعلت فداك مث 
٬، وقد اتضح فيما سبق من عرض للروايات الشريفة من )ال يظهر إال بالسيف(: قالفماذا؟ 

  .حيمل السيف٬، فتأمل
يف وصية رسول اهللا  Xاملهدي  اإلمامعلى وصي ) القائم(وأيضاً مما يؤكد إطالق 

  :هو Xمحد أولده وهو 

: من احملتوم؟ قال خروج السفياين: Xجعفر  أليبقلت : قال ٬،محزة الثمايل أيبعن    ١٠
العباس يف  احملتوم٬، واختالف بين من احملتوم٬، وطلوع الشمس من مغرÁا من  والنداء ٬،نعم

  .)١( ..)حمتوم حمتوم٬، وخروج القائم من آل حممد  ةوقتل النفس الزكي ٬،الدولة من احملتوم
كر ضمن العالمات احلتمية لإلمام املهدي يف الرواية ذُ Xخروج القائم  أنّوواضح 
X ٬، وهو نفسه صاحب املواصفات واخلصائص اليت تقدم ذكرها٬، وغريها من الروايات

  .الشريفة

املخفي االسم ) صاحب األمر(هذا عرض موجز لبعض ما ورد يف تبيان حقيقة كان 
  .عرضنا عن ذكرها خوف اإلطالةأ٬، وهناك الكثري من الروايات )محدأ(

* * *  

والذي الزمان  آخريف ) يبعث(الذي  األمراملقصود بصاحب  منوباتضاح ذلك يعرف 
كل ما يسهم بالتعرف عليه ونصرته وما يرتبط بأمره من بيان امسه  حدد أهل البيت 

وصفاته اجلسمانية ومسكنه وأمثال ذلك٬، وكان على رأسها اشتماله على القانون اإلهلي يف 
  :ليك بعض ما ورد يف ذلكإحججه٬، و

                                                            
  .٣٤٧ص ١ج: الشيخ المفيد -اإلرشاد  -١
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يعرف صاحب هذا األمر بثالث : (قال  يف حديث طويل     Xعن أيب عبد اهللا   •

 وعنده سالح رسول اهللا٬، وهو وصيه قبلههو أوىل الناس بالذي : ال ال تكون يف غريهخص
  .)١( )ووصيته 

ـ  خبصائص ال يشاركهم  اإلهلينييعين ما قلناه من اختصاص احلجج ) ال تكون يف غريه(ف
  : حبسب الرواية الشريفة٬، وهي فيها غريهم من الناس

٬، أوىل به بكل ما أتى به من ربه٬، وراية البيعة هللا نه أوىل بالذي قبله من احلجج ووصيهإ  ١
 .بل كل حجج اهللا وخلفائه من ضمن ما أتى به آل حممد   أي حاكمية اهللا سبحانه    

 .نآوهو العلم والقر٬، عنده سالح رسول اهللا   ٢
 .وعنده وصية رسول اهللا   ٣

اليوم جتدوه أوىل باإلمام املهدي  Xمحد أاعرفوا ذلك مث اعرضوا هذه اخلصال على 
Xألنه ابنه ووصيه الوارث له بنص الوصية املقدسة٬، وهو الذي توافر على سالح رسول اهللا  ؛
٬، وبكل ما حتلى به حجج اهللا وما اختصهم به من علم اهلين وبعظائم األمور آمن علم بالقر 

  !!تريدون بعد هذا؟٬، فماذا وصية جده املصطفى  أيضاًشاهدة بذلك٬، ومعه  Xوكتبه 

 البيت أهل من القائم اإلمام مضى ذاإ: X جعفر أليب قلت :قال ٬،اجلارود أيب عنو •
 بالفضل٬، له  حممد آل وإقراراإلطراق٬، و باهلدى(: قال بعده؟ يءجي من يعرف يءش فبأي
  .)٢( )نبيَّ إال يءش عن يسأل وال

صاحب أهدى الرايات وقد   كما توضح   باهلدى وهو ) Xمحد أ(وكيف ال يعرف 
وهو واضح له بالفضل   حممد آلقر أ٬، وقد Xالباقر  اإلمام يف قولوصفت رايته باهلدى 

فضل اختص به  ٬، وأيdوالعشرات من روايات الطاهرين  طالع وصية رسول اهللا ي نمل
٬، سةيف وصيته املقده بالذكر بامسه وصفته قد خصd  وحججه وسيد خلق اهللاداعي اهللا اليوم 

بل ما ومتشاuا�ا  األمورن من عظائم وغريهم وقد بيَّ ألنصارهالعلم فاض من جوانبه  أنّكما 
  .كما وصف ل عنه متاماًأسي±كل ما 

* * *  
                                                            

  .٢ح :مضي اإلمام ما يجب على الناس عند، باب ٣٧٩ص ١ج: الكافي -١
  .٢٤٢ص: غيبة النعماني -٢



 ٤١.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

فقرة القانون اإلهلي الثالثة يف حججه وخلفائه    أو البيعة هللا  وأما راية احلاكمية هللا �
أن كان دين اهللا سبحانه هو ٬، فبعد Xمحد احلسن أمتوفر عليه السيد  فهو اآلخر  سبحانه 

 Xحاكمية اهللا اليت ضحى ألجلها مجيع األنبياء واملرسلني واألوصياء وكان اإلمام احلسني 
وال أظن أنّ أحداً   البيت أهل مذهب يف ثابتأمر  ووهإىل يوم القيامة٬، وحياً شاهداً ماثالً 

 إىلفقهاء السوء وانضموا    حاكمية اهللا  أي   تنازل عنها يدعي االنتساب هلم وجيادل يف هذا٬، 
 وهيلقول باالنتخابات وحاكمية الناس با   وهم فريق البشرية األكرب دائماً    من سبقهم 

  .سبحانه اهللا يريد ملا املعاكس باالجتاه

 مما عدا فما٬، واحنراف ضالل باالنتخابات املشاركة الشيعة علماءاعترب ) ١٩٢٠( عام يف
 حمصوراحلق  مرأ جعلأن  بالناس اهللا رمحة هاولكنكال واهللا٬، !! اآلن  هدى أصبحت هل٬، بدا
dمحد احلسن أ(تيسرياً منه سبحانه على خلقه الجتياز االمتحان خبليفته  بداعي اهللا نوبيX (

حاكمية اهللا    وحده ووحده فقط    عند بعثه ودعوته الناس إىل احلق والصراط املستقيم ورفعه 
  .جاً يدعو الناس إليهمنه

غري  آخر مكان يف اهلدى جيدون وهل٬، وعجب ضالل الناس بعد هذا اللطف اإلهلي الكبري
 همو بالباطل مصرحني غري اآلخرين جيدون وهل !؟األمر عليهم ليشتبه Xمحد احلسن أالسيد 

 عونيدd الذين السفهاء هؤالء حىت٬، شاذ منهم يوجد الو الكل !؟)الناس حاكمية: (يصرخون
وأعجب . وحاكمية الناس لالنتخابات ومؤيد مشارك بني فهم X املهدي لإلمام يدعون أÆم

منه أن يقابل اإلنسان هذه اآلية العظيمة الداللة على حجته سبحانه باالستهزاء واالستخفاف٬، 
  .وكم هو لؤم اإلنسان مع ربه الكرمي والرحيم به

وحده  صاحبهو٬، واحد بشخص حمصور الزمان هذا يفاحلق  أنتعرف  أنّالناس  ىعل٬، نعم
 احلق ملعرفة شيء إىل اإلنسان حيتاج فال٬، إليهيدعو  هلياًإ جاًوÆ يرفع حاكمية اهللا شعاراًفقط 

 ى٬، فينظر إىل أصحاب الرايات املرفوعة ويراهللا حاكمية هو اهللا دين وداعيه سوى أن يعرف أنّ
املوعود٬، كيف وهي  احاكمية اهللا ليعرف صاحبه بينها وعالمتها الدعوة إىلراية احلق الوحيدة 

؛ )الشمس من أبني: (وهم يتحدثون عن رايتهم احلقة يف آخر الزمان  قالوا وهلذاعالمته٬، 
   .غريه يوجد وال بشخص حمصورصاحبها  ألن



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٤٢
٬، هغري اهللا حباكمية احد يقل مل هللا واحلمد٬، الناس حلاكمية دعاةاليوم  الكلوها انتم ترون 

يف يف حبثه طالب احلق ل بالنسبة املسألةحىت أنّ  !أيها الناس؟ صعب امتحان هذاجتدون  فهل
 دين أنّ يعرف أن فقط٬، آخر شيء وال روايات وال وحتقيق حبث إىل حتتاج الدعوة احلق اليوم 

  .املرفوعة الرايات بني من وتشخيصه هاصاحب عن البحث ٬، مثاهللا حاكمية هو اهللا

 يرسل إن تقول فاحلكمةوحيقق دينه وشريعته٬،  أرضه يف يعبد أن يريد سبحانه كان إذاو
 للقول معىن ال بلويعيد لألمة صواuا بعد احنراف الكل عن صراط اهللا٬،  الدين ليحفظ اًهادي
 وجود علة هي ما مث. )١(﴾هaادÎ قَوbمٍ وaل_كُلã مhنذ_رÀ أَنتa إِنَّمaا﴿: قال تعاىل ٬،اهلادي وجود بعدم
خصوصاً    الناس اآلن  فهل احلق إىل اهلداية كانت ؟ إذاuم واتصاهلم الناس بني واحلجج الرسل

  ومبن؟٬، اهلادي عن مستغنون   كبارهم من أدعياء العلم 

 فلينظروا٬، واحنراف ضالل يف أÆم يبني أمل   X محد احلسن أالسيد  أي    أتى الذي مث
 والشيخيةخباريون واألصوليون األ فمنهم٬، احلق املنهج يف خمتلفون قبله هم بل ٬،به أتى ما

٬، للهادي حاجة هناك٬، إذن احلق؟ فأين٬، فيما بينهم أيضاً خمتلفون األصوليون بل٬، رمبا وغريهم
٬، أم تنوون املستقبل وجود مع خصوصاً بإرساله تقول احلكمة أن معإرساله٬،  من املانع هو فما

أمام الناس لإلميان باحلق٬، وإنا هللا وإنا   عثرة وأي    حتديد رمحة اهللا وانتم اليوم تقفون عثرة 
  .إليه راجعون

* * *  
به  أشاردعوة احلق اليوم وما بفيما يرتبط بحث ال إنّتقال  أناحلقيقة اليت البد إنّ 

حبر علومهم وروايا�م٬،  أغوارسرب يحث وهو ايثقل كاهل البلَ Xمحد أقائدها  إىلالطاهرون 
بصدد التمهيد للكالم عن  وأنااهللا من التقصري  إىلر اعتذومن مث ليس بوسعي سوى اال

القائم املخفي  إىلدليلني يرشدان  إىل )٢( باختصار بعد الذي تقدم باإلشارة وسأكتفياملعترضني٬، 
 أÆماuما القوم رغم  استهزأفقد ٬، الرؤيا واالستخارة: مهااالسم بنص كالم آبائه الطاهرين؛ 

  .هذا األمر والقائم به فان بصاحبإهليتني تعرِّ آيتني
  

                                                            
 .٧: الرعد -١
  ).فصل الخطاب(ومن أراد تفصيل الكالم في الرؤيا فعليه بمراجعة بحث األستاذ األخ احمد حطاب في آتابه  -٢
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WאאW
ال شك أن الرؤيا ذات قدر شريف عند حجج اهللا وخلفائه يف أرضه٬، كيف وقد وصفها 

نaحbنh نaقُصُّ عaلَيbكa أَحbسaنa الْقَصaصِ بِمaا ﴿: ٬، قال تعاىل)أحسن القصص(احلق سبحانه بأÆا 
 aاف_ل_نيaالْغ aل_ه_ لَم_نbقَب bم_ن aتbإِنْ كُنaآنَ وbذَا الْقُرaه aكbا إِلَيaنbيaحbت_ إِنِّي  #أَوaا أَبaلَأَبِيه_ ي hفhوسhإِذْ قَالَ ي

رؤيا يوسف  8 ى٬، فسمd)١( ﴾ي سaاجِد_ينaرaأَيbتh أَحaدa عaشaرa كَوbكَباً وaالشَّمbسa وaالْقَمaرa رaأَيbتhهhمb ل_
X  عالمة على نبوته٬، ومدح خليله إبراهيم  تأويلها وجعلبأحسن القصصX اu ٬، لتصديقه

  .)٢( ﴾قَدb صaدَّقْتa الرُّؤbيا إِنَّا كَذَل_كa نaجbزِي الْمhحbِسنِنيa #وaنaادaيbنaاهh أَنْ يaا إِبbرaاه_يمh ﴿: قال تعاىل
بaلْ قَالُوا أَضbغaاثُ أَحbالمٍ بaلِ افْتaرaاهh ﴿: ٬، قال تعاىلومساها أضغاث أحالموذمd من كذّب uا 

  ) حالمأضغاث أ(ـ ومل يرد التعبري عنها ب ٬،)٣( ﴾بaلْ هhوa شaاع_رÀ فَلْيaأْت_نaا بِآيaةÎ كَمaا أُرbس_لَ الْأَوَّلُونَ
٬، قال مأل فرعون اذا جاءهم واملتكربين على احلقاال من قبل املنكرين    كما هو الرائج اليوم 

  .)٤( ﴾أَضbغaاثُ أَحbالمٍ وaمaا نaحbنh بِتaأْوِيلِ الْأَحbالمِ بِعaال_م_نيa﴿: وزبانيته عنها
٬، )٥( كما يف احلديث الشريفرؤيا املؤمن جتري جمرى كالم كلم به الرب عبده وملا كانت 

  .غاية االهتمام اهتم uا الرسول األكرم 

 من هل: ألصحابه قال أصبح إذا كان  اهللا رسول إن(: قال ٬،X الرضااإلمام  عن
   .)٦( )الرؤيا به يعين ٬،مبشرات

٬، ومن لطف اهللا سبحانه بعبده املؤمن أن يبشره حباله يف اآلخرة وهو بعد± ما زال يف الدنيا
:  اهللا لرسول رجل قال(: قال ٬،X جعفر أيب عن ٬،جابر عنف٬، والبشارة هي الرؤيا احلسنة

 املؤمن يرى ٬،احلسنة الرؤيا هي: قال ٬،)٧( ﴾الدُّنbيaا الْحaياة_ ف_ي الْبhشbرaى لَهhمh﴿ :8 اهللا قول يف
   .)٨()دنياه يف Áا فيبشر
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  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٤٤
 تaبbد_يلَ الَ﴿: لوجدناها تقول اليت بيdنها رسول اهللا ولو نظرنا إىل تكملة اآلية الشريفة 

٬، ويا هلا من حقيقة كبرية أن يعرب احلق سبحانه عن ﴾الْعaظ_يمh الْفَوbزh هhوa ذَل_كa اللّه_ ل_كَل_مaات_
٬، الرؤيا بأÆا كلماته اليت ال تبديل هلا٬، فاستخفاف القوم uا اليوم يعين استخفافهم بكلمات اهللا

  .واحلمد هللا على نعمة اهلداية
حد املعصومني أبل خصوص الرؤى اليت يكون فيها  ٬،ولسنا هنا نتكلم عن مطلق الرؤيا

رؤيا من ارتباط بصاحب األمر كما ورد يف الروايات الشريفة٬، فمن الواضح أن المبا هلا  
uم صلوات اهللا ) لعنه اهللا(صادقة باعتبار عدم متثل الشيطان حد املعصومني أاملشتملة على 

  .عليهم

 يا: خراسان أهل من رجل له قال أنه X الرضا موسى بن علي احلسن أيب عنورد  فقد
 أرضكم يف دفن إذا أنتم كيف: يل يقول كأنه املنام يف  اهللا رسول رأيت اهللا٬، رسول بن

 يف املدفون أنا(: X الرضا له فقال جنمي؟ ثراكم يف وغيب وديعيت٬، واستحفظتم بضعيت٬،
 أوجب ما يعرف وهو زارين فمن أال والنجم٬، الوديعة وأنا نبيكم٬، من بضعة وأنا أرضكم٬،

 ولو جنا شفعاؤه كنا ومن القيامة٬، يوم شفعاؤه وآبائي فأنا وطاعيت٬، حقي من وتعاىل تبارك اهللا
 أن X أبيه عن جدي٬، عن أيب٬، حدثين ولقد. واإلنس اجلن الثقلني وزر مثل عليه كان

 يف وال صوريت٬، يف يتمثل ال الشيطان نأل ؛رآين فقد منامه يف رآين من: قال اهللا رسول
 من جزء الصادقة الرؤيا وإن شيعتهم٬، من أحد صورة يف وال أوصيائي٬، من أحد صورة
  .)١( )النبوة من جزءاً سبعني

كل  Xبصاحب هذا األمر والقائم به مل يعط اإلمام الرضا  اًوثيق اًوألن هلا ارتباط
  .تفاصيل الرؤيا ملن سأله

 لو إنا(: قال مث ٬،فأمسك لرؤياا مسألة عن X الرضا سألت: قال ٬،البزنطي عنف
 ٬X، يف إشارة منه )٢( )األمر هذا صاحب برقبة خذأو ٬،لكم شراً لكان تريدون ما أعطيناكم
X  ا سترشد إليه كما هو احلاصل اليوم برغمÆإىل ارتباط الرؤيا بصاحب هذا األمر٬، وأ

  .استهزاء املستخفني بآيات اهللا
                                                            

  .٢٨٨ – ٢٨٧ص ١ج: X، عيون أخبار الرضا ١٢١ – ١٢٠ص: أمالي الصدوق -١
  .١١٠ص ٥٢ج: بحار األنوار -٢



 ٤٥.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

 اهللا عبد أيب على وأبان أنا دخلت: قال احلضرمي٬، بكر أيب عنوعلى هذا األساس ورد 
X ٬،بيوتكم يف اجلسوا(: فقال ترى؟ ما: فقلنا خبراسان٬، السود الرايات ظهرت حني وذلك 
  .)١( )بالسالح إلينا فا¹دوا رجل على اجتمعنا قد رأيتمونا فإذا

   كما هو مورد السؤال  على رجل له عالقة بالرايات السود  اجتماعهم  أنوواضح 
اجتماعهم  إال م يبق٬Ë، فلالشريفة يف هذا العامل بأجسادهمال يكون  Xاملمهدة لإلمام املهدي 

 أهدىابنهم صاحب  إتباع إىليف الرؤى الصادقة اليت يرشدون فيها املؤمنني بكلمات اهللا 
: اليت قال عنها رسول اهللا  ٬،الذي يرفع الرايات السود املشرقية اإلهليالرايات وقائد اجليش 

 ٬،مث ذكر شاباًً ٬،فيقاتلو¹م قتاالً ال يقاتله قوممث تطلع الرايات السود من قبل املشرق ... (
يف الوصية  ٬X، وقد اتضح خليفة املهدي )٢( )فإنه خليفة املهدي ؛فبايعوه إذا رأيتموه :فقال

  . املقدسة
يعين األمر بالنهوض إليه٬، وهي عبارة ) فا¹دوا إلينا بالسالح( :Xمع مالحظة أن قوله 

وهو يتحدث عن اليماين واألمر بالنهوض ) فا¹ض إليه( :Xقريبة مما ورد عن اإلمام الباقر 
إليه٬، وسيأيت مزيد توضيح لذلك يف الفصل األول عند احلديث عن صيحة احلق وصيحة إبليس 

  ).لعنه اهللا(
يف داللتها على صاحب     عين الرؤيا الصادقة باملعصومني أ   وهذه العالمة اإلهلية 

محد أتدل على داعي احلق اليوم السيد  آيةًا األمر والقائم به قد جتلت بأوضح صوره
اجلميع مئات الرؤى الصادقة باملعصومني صلوات اهللا عليهم وهي ترشد  ٬، وأمامXاحلسن

 األنصاروبإمكان الكل مراجعة ذلك يف الكتب اليت كتبها ٬، )محدأ( داعي احلقاملؤمن إىل 
استفسارا�م عن الدعوة اليمانية على مسامع طالب احلقيقة يف  والشهادات اليت يتلوÆا يومياً

  .املباركة

احلق من وصية وعلم  أدلةبل غريها من  ٬،اآليةما يثريه علماء الضاللة حول هذه  أنبقي 
آيات اهللا وموازينه يف حججه بسفسطات وشكوك  إالوعشرات الروايات الشريفة ما هو 

ودالئله فيهم٬، ومنها اهلجمة الشرسة اليت شنعوا uا على احلق وأهله ووصفهم للرؤى الصادقة 

                                                            
 .١٩٧ص: غيبة النعماني -١
  .٣٠ص: بشارة اإلسالم -٢
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 ٤٧.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

 أردت إذا: قال املنام٬، يف X املؤمنني أمري رؤيافيمن أراد  سوطاو بن علي لسيدوذكر ا
 تنقضي٬، ال باسطة وأياديه٬، خفي لطفه من يا أسألك إين اللهم: (مضجعك عند فقل ذلك٬،

 طالب أيب بن علي موالي تريين أن كفي٬، إال لعبد به لطفت ما الذي اخلفي بلطفك أسألك
X ١( )منامي يف(.  

واملستهزئني بالرؤيا الصادقة إال رد كلمات اهللا بال دليل إذن٬، ماذا بقي يف أيدي املنكرين 
٬، واليت عدها الكاشف عن خبث السريرة وعظم اجلرأة على آيات اهللا ودالئله يف أنبيائه وحججه

  .من أجزاء النبوة كما ورد يف األحاديث الشريفة أهل البيت 

 آخر يف ورؤياه املؤمن يرأ(: يقول مسعته: قال X اهللا عبد أيب عن ٬، سامل بن هشام عن
  .)٢( )النبوة أجزاء من جزءاً سبعني على الزمان

ارتباط الرؤيا الصادقة     خمتصراًوان كان    بانوقد وذكر آخر الزمان حكمته واضحة٬، 
  .وأÆا آية إهلية ترشد إليه٬، واحلمد هللا على نعمهبصاحب هذا األمر 

Wא Wא
عالقة بالتعرف على صاحب هذا األمر استخف uا القوم وحتديداً  امما هلآية إهلية أخرى 

  :يف احلث عليها روايات كثرية٬، منها ٬، فقد ورد عن أئمة اهلدى كبارهم٬، وهي االستخارة

 يا: يوصيين وهو فقال اليمن على  اهللا رسول بعثين(: قال ٬،X املؤمنني أمري عن •
  .)٣( ...) استشار من ندم وال استخار٬، من حار ما علي

 هللا ذكراً أكثرهم(: X فقال اهللا؟ على اخللق أكرم من: Xلإلمام الصادق  قيل •
 أحد: قلت. اهللا يتهم من: X قال اهللا؟ إىل اخللق أبغض فمن: قلت. اهللا بطاعة وأعملهم

 يتهم فذلك٬، فيسخط يكره مبا اخلرية فجاءته اهللا استخار من ٬،نعم :X قال اهللا؟ يتهم
  .)٤(..)اهللا

                                                            
 .٢١٥ص ٧٣ج: بحار األنوار -١
  .٥٨ح :، حديث األحالم والحجة على أهل ذلك الزمان٩٠ص ٨ج: الكافي -٢
  .١٣٥ص ١ج: أمالي الطوسي -٣
  .٢٤٧ص ٧٥ج: بحار األنوار -٤



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٤٨
  .)١( )يؤجر مل ابتلي مث استخارة بغري أمر يف دخل من( :X اهللا عبد أبو قالو •
 إال مؤمن عبد 8 اهللا استخار ما(: يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،املفضل عنو •

  .)٢( )يكره ما وقع وإن٬، له خار
  .)٣()يستخريين وال األعمال يعمل أن عبدي شقاء من إن اهللا٬، أنزل(: قال ٬،X هعنو •

ورغم هذا كله والكثري غريه من روايات الطاهرين استخف القوم باالستخارة يف إمكان 
 ٬X، يف حني أÆم يطالعون قول أمري املؤمنني إرشادها ومسامهتها يف معرفة داعي احلق اليوم

  .باالستخارة Xحد طرق معرفة ابنه القائم أوحتديده 
 بن احلسني عن جده٬، عن أبيه٬، عن حممد٬، بن جعفر حدثنا: قال ٬،هالل بن سليمان عنف
 هذا؟ مبهديكم نبئنا املؤمنني أمري يا: له فقال X املؤمنني أمري إىل رجل جاء(: قال٬،  علي
 ٬،املؤمنني أمري يا: فقال ٬،فهناك٬، اíلبون وذهب املؤمنون٬، وقل الدارجون٬، درج إذا: فقال
 إذا مغيضها وحبر العرب طود ذروة من هاشم بين من: فقال الرجل؟ ممن السالم عليك

 وال هلعت٬، املنايا إذا جينب ال ٬،اكتدرت إذا ¾اوصف ومعدن أتت٬، إذا أهلها وجمفو وردت٬،
 ضرغامة طفر مغلولب مشمر٬، اصطرعت الكماة إذا ينكل وال٬، اكتنفت املؤمنون إذا حيور

 جمده وغارز السؤدد٬، باذخ يف رأسه نشق٬، قثم رأس اهللا سيوف من سيف ذكر خمدش حصد
 فشر قال إن مناص كل الفتنة إىل ينوص عارض صارف تبعته عن يصرفنك فال احملتد أكرم يف

 وأكثركم ٬،كهفاً أوسعكم: فقال X املهدي صفة إىل رجع مث. دعاير فذو سكت وإن قائل
 خار نإفاألمة٬،  مشل به وامجع ٬،الغمة من خروجاً بيعته فاجعل اللهم٬، رمحاً وأوصلكم٬، علماً
 إىل بيده وأومأ    هاه٬، إليه هديت إن عنه جتيزن وال له وفقت إن عنه تنثن وال فاعزم لك

  .)٤( )رؤيته إىل شوقاً    صدره
 من خروجاً بيعته فاجعل( :يتكلم عن املهدي الذي يبايع Xومعلوم أن أمري املؤمنني 

ملا ذكر املهدي ووصف  ٬، ففي حقيقة األمر هو نفسه من حتدث عنه رسول اهللا )الغمة
  .بيعته وحدد أمساءه

                                                            
  .٢٢٣ص ٨٨ج: بحار األنوار -١
 .٢٢٤ص ٨٨ج: بحار األنوار -٢
  .٢٢٥ص ٨٨ج: بحار األنوار -٣
 .٢١٢ص: غيبة النعماني -٤



 ٤٩.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

إنه يبايع بني الركن (: فقال  وذكر املهدي     مسعت رسول اهللا : قال ٬،عن حذيفة
٬، واألمساء الثالثة هي أمساء )١()واملقام٬، امسه أمحد وعبد اهللا واملهدي٬، فهذه أمساؤه ثالثتها

  .وأول مؤمن به وابنه٬، كما جاء يف الوصية املقدسة Xاملهدي األول وصي اإلمام املهدي 
 لك خار نإف(جيعل خرية اهللا طريقاً ملعرفته  Xها هو أمري املؤمنني : وباتضاح ذلك نقول

 إذن٬، فما بال القوم )إليه هديت إن عنه جتيزن وال ٬،له وفقت إن عنه تنثن وال ٬،فاعزم
  !!؟ وقد ورد كل ما به احلق عنهم يف كلما�م يستخفون مبقاييس الطاهرين 

بقانون اهللا يف حججه وخلفائه يف أرضه٬، مث  Xمحد احلسن أإن جميء داعي احلق السيد 
بعشرات الروايات الشريفة اليت وصفته بامسه ومسكنه وعلمه وأدلته وكل ما يتعلق بأمره٬، مث 

حلق كما وصف متاماً من قبل الطاهرين٬، داعي اجميء  وداللة الرؤيا الصادقة واالستخارة عليه هل
هم وليزدادوا حنقاً وحسداً مبا خص اهللا به آل حممدظفليذهب اجلاحدون آل حممد حقهم بغي

من فضل واصطفاء٬، وعما قريب إن شاء اهللا سيكشف الصبح عن حقيقة الظاملني  
  .ومصريهم

 على حجج اهللا يبقى أن إنكار علماء الضاللة مل يكن جمرد جحود يف القلب املتكرب
فحسب٬، بل بتقوالت وتفلسفات تطرح بكل ما أتوا من قوة مادية لتجييش اجليوش لقتال آل 

   .حممد وحماربتهم وصرف الناس عن نصر�م

جمرد طرح داللتها على معرفة أحقية السيد  وخبصوص االستخارة فقد شككوا الناس بانّ
هذا٬،  ؟ بادعاء أÆا ال يستدل uا يف أمور العقيدة   وحاشاه    يعين بطالنه  Xمحد احلسن أ

بان اهتداء صفوان   أو ال  وال اعرف هل يقرؤون ما يرووه عن الطاهرين    وهم يروون 
ملا وقف من يدعي التشيع آنذاك على إمامة اإلمام     Xبن حيىي لإلمام علي بن موسى الرضا 

ء الضاللة علي بن أيب محزة ومجاعته طمعاً يف الرئاسة واملال الذي بفتوى من فقها Xالكاظم 
 Xكان باالستخارة٬، فوفقه اهللا لإلميان بالرضا    كما حيصل اليوم متاماً  أيديهمكان حتت 

 ك علماء السوء اليوموكان من بني النفر املؤمنني الذين مل يتجاوزوا عدد أصابع اليد٬، فهل يشك
ويترك  Xمل يقف على اإلمام الكاظم ؛ ألنه ويلوموه X ام الرضاصفوان باإلمبسبب إميان 

                                                            
  .، تحقيق عباد الطهراني، مؤسسة المعارف اإلسالمية٤٦٢ح: غيبة الطوسي -١
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باالستخارة ) محدأ(اليوم بسبب إميان بعض األنصار بسيدهم  نيشكو كما ٬،Xاإلمام الرضا 

  !!؟ اليت فعلها صفوان واهتدى

: قلت لصفوان بن حيىي: قال ٬،روى علي بن معاذ( :وأما رواية إميان صفوان فهذا نصها
  .)١( )صليت ودعوت اهللا واستخرت عليه وقطعت عليه: قال؟ على علي ء قطعت بأي شي

* * *  
 واىل احلق والصراط اهللا إىل داعياً Xمحد احلسن أكان هذا بيان بعض ما جاء به السيد 

كل ما جاء به بل كل  أن٬ّ، وقد وجدنا وبوضوح بني يدي عذاب شديد ونذيراً اًريبشاملستقيم 
ما يدحض جلاج القوم  الشواهد املعصومة من كالم الطاهرين من كلمة خترج منه عليها 

٬، وجمادلتهم بالباطل ويبني جرأ�م على حجج اهللا وعنادهم وتكربهم على خلفاء اهللا يف أرضه
 آل حديث إن(: يقول مسعته: قال X جعفر أيب عن اجلارود٬، أيب ورد عن أيضاًويف هذا 

 مرسل٬، نيب أو مقرب٬، ملك إال حيتمله ال ذكوان٬، أجرد مقنع٬، ثقيل مستصعب صعب حممد
  .)٢( )القرآن قهوصد� نطق قائمنا قام فإذا٬، حصينة مدينة أو لإلميان قلبه اهللا امتحن عبد أو

وهي حقيقة أصبحت واضحة نعم صدdقه القرآن؛ الناطق منه والصامت على حدè سواء٬، 
  .٬، واحلمد هللا أوالً وآخراً وظاهراً وباطناًحبمد اهللا
  

* * *  

                                                            
 .، تحقيق عباد الطهراني، مؤسسة المعارف اإلسالمية٦١ح ٦١ص: غيبة الطوسي -١
  .١٩١ص ٢ج: بحار األنوار -٢



  
 

א א ؟KKא
محد أابنهم وميانيهم السيد  أدلةونظر  ما طالع كالم حممد واله  إذاحد أليس بوسع 

كما نص عليه اإلمام من الشمس  أضوأ أمره نّبأالقول اإلذعان واإلميان و إال Xاحلسن 
وكان احلق كله يف اإلسراع إىل نصرته بعد ٬، )١( يف حديثه للمفضل بن عمر Xالصادق 

 خصوصاً من يدعي التشيع ألهل البيت    وضوح حجته وسطوع حقه فتكون األمة 
بذلك قد امتثلت أمر ساد�ا وسلمت قيادها بيد أئمتها بال إهراق حمجمة دم٬، ولكانت    امنه

البشرية كلها امتألت به عوناً آلل حممد على أعدائهم يف تطهري األرض من الظلم واجلور الذي 
حىت احللقوم الذي ما بات يستنشق رحيق حق بني ظالم باطل قد استشرى يف ولد ادم حىت 

  .النخاع

 Xولكن املتابع لقضية الدعوة اليمانية املباركة جيد العكس متاما٬ً، فمنذ انطالقة قائدها 
تلك الثلة اليت اختارها اهللا لنصرة قائم آل    لندائه وتلبية القلة املستضعفة من جنده وندائه باحلق 

Æ املتسلّقني واملدعني ما ليس هلم يق احلمري حممد بعد أن ميزت صوت راعيها رغم كثرة   
منذ ذلك ٬، ولسنوات عديدةدعوة الناس باحلكمة واملوعظة احلسنة واحلجة الواضحة ومباشر�م ب

من قبل علماء الضاللة دعوة بكل تفاصيلها احلني واحلرب قائمة وبشراسة منقطعة النظري على ال
خصوصاً إذا كان  ٬،هلم وأتباعهم الذين ينعقون وراء كل ناعق اخلونة بوصف رسول اهللا 

الناعق املتبوع ممن حيل هلم ما حرم اهللا ويبيح هلم دنيا جيمعوها ولو بقتل آل حممد وأنصارهم 
   .ومبايعة اليهود والنصارى واكل الربا والزنا

وانتهاك  Xاملؤمنني  أمريت الفتاوى اليت مل يكن هلا عني وال اثر عند احتالل بالد فاÆال
اهللا يف العباد والبالد الفساد٬،  أعداءث ينيس كتابه وسفك دماء األبرياء وعحرمات اهللا وتد

إباحة دم قائم آل حممد ووجوب قتله وجنده ب  !!! عن الدين دفاعاً  اÆالت هذه املرة 

                                                            
يعني باسم  - إياآم والتنويه: في مجلسه ومعي غيري، فقال لنا X آنت عند أبي عبد اهللا: (قال ،المفضل بن عمر -١

يا أبا عبد اهللا إياآم والتنويه، واهللا ليغيبن سبتًا من الدهر وليخملن حتى : وآنت أراه يريد غيري، فقال لي -  Xالقائم 
ن وليكفأن آتكفئ السفينة في أمواج البحر حتى ال ينجو ولتفيضن عليه أعين المؤمني ،مات، أو هلك بأي واد سلك: يقال

. إال من أخذ اهللا ميثاقه، وآتب اإليمان في قلبه، وأيده بروح منه، ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة ال يعرف أي من أي
ية مشتبهة ال ترفع اثنتا عشرة را: جعلت فداك آيف ال أبكى وأنت تقول: ؟ قلتما يبكيك: فبكيت، فقال لي: قال المفضل

نعم، : قلت ؟أهذه الشمس مضيئة: فنظر إلى آوة في البيت التي تطلع فيها الشمس في مجلسه فقال: يعرف أي من أي، قال
  .١٥٢ص: غيبة النعماني) واهللا ألمرنا أضوء منها: فقال
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وفعالً مت اعتقال األنصار وملرات عديدة من وحماربتهم وهدم مساجدهم وحسينيا�م واعتقاهلم٬، 

بين العباس يف هذا الزمان ممن يدعون والء آل حممد كذباً وزورا٬ً، يف حني جيوب  نظراءقبل 
النواصب وأتباع اليهود والسراق وأصحاب امليليشيات واخلونة وأشباه الرجال بالد علي 

وقد مورس حبقهم شىت صنوف التعذيب وبأقسى صورة يتفطن إليها . طوالً وعرضاً واحلسني
ظامل يف فنون اجلور والظلم٬، كان ذلك بعد محالت استمرت مدة ليست بالقصرية يف التشنيع 
ـ  والتسقيط بوسائل يترفع عنها حىت األراذل٬، وقد كان ذلك بقيادة ما يسمون أنفسهم ب

ممن يتأثرون أميا تأثر بفقدان هذه الزعامة اليت تدر عليهم دنياهم ولو قريبني منهم املو) الفقهاء(
  . بسلب حق يتيم أو آهة أرملة

وهو  يوماً جماورتهمن احلق ومل يتحملوا شيء وإذا كانوا ال يطيقون رؤية عامل عامل عنده 
بعد تسقيطه وا�امه وتصفيته  همع الظلمة لقتلحىت وصل uم احلال إىل التعاون  ٬،على قيد احلياة

فكيف وهم بكل ما مكن إبليس من قذف مفسدةè يف خواطرهم اجلرداء من ذكر اهللا وخمافته٬، 
وقد جاءهم باحلق كله والذي ال يبقي لباطلهم ولزعاما�م املضللة خبدائع التقديس ) محدأ(يرون 

السيف املسموم  للصالة وحتت جعبتهوهلفة ابن املرادي قرآن ابن العاص بن سعد واودموع عمر 
  .الوصي املذخور لكشف ذلك كله Xمحد أ٬، وكان Xعلي لطرب هامة 

الدعوة بالتوسع  وبدأتوبعد أن انكشف زيف كبار الباطل وقادته øموعة من الناس 
على ٬، فاجتمعوا لتحريك فلوهلم لقتال القائم دخرينجلنده امل) لعنه اهللا(واالنتشار أوحى إبليس 

بطلب النجدة واالستعانة باليهود واألمريكان   !! أو حمتاطني يف الدين   غري مبالني احلق وأهله 
فكانت حمصلة اجتماع لقتل خرية اهللا من خلقه ممن اختاروا نصرة آل حممد بل خلقوا هلذا٬، 

واملتهيئني سدة احلكم على املتربعني   فرمان قضاة قريش يف آخر الزمان رموز الباطل صدور 
اعتقال أنصار احلق بحلكومة الزوراء  باإليعاز  سفياين وحتريضه لقتال آل حممد جلمع جيش ال

فعلوه وال لذنب اقترفوه سوى دعو�م الناس لنصرة قائم آل حممد  ال لشيء ٬،وقتلهمومطارد�م 
  . املغيب ما يزيد على األلف واملائة والسبعني عاماً Xو�يئة الناس الستقبال اإلمام املهدي 

فاعتقل العشرات وباشرت السلطة اجلائرة uدم حسينيات الدعوة اليمانية يف أكثر من مدينة 
وألن    ٬، ولكن )١٤٢٩ /حمرم (عراقية٬، وكان مقرراً القضاء على الدعوة وأنصارها متاماً يف 



 ٥٣.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

بالدفاع عن  )١( Xقائم آل حممد  نَأذÖ   الذل واهلوان ليس من شيمة دعاة احلق وأنصاره 
الثلة اليت أسندت ظهرها إىل اهللا امة اختارت قتال أئمتها وأنصارهم٬، فكانت  د هجمةلصالنفس 

خلص جنده اخلونة املسندين أوتوكلت عليه رغم قلتهم مقابل حزب الشيطان املؤمتر بأمر 
بأÆم  إبليساهم منd أن٬، وبعد منوا بسواه إطالقاًآوالذي ما عامل مادي بأكمله  إىلأظهرهم 

                                                            
  ): ١٤٢٩/ عاشر محرم الحرام (في  Xحمد الحسن أبيان قائم آل محمد السيد  -١

  الرحمن الرحيمبسم اهللا 

  األئمة والمهديين وسلم تسليما  ل محمدآوصلى اهللا على محمد و والحمد هللا رب العالمين

َيُقوُلوا َربَُّنا ِدياِرِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِإالَّ َأْن  الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن* ُظِلُموا َو ِإنَّ اللََّه َعلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر  ُأِذَن ِللَِّذيَن ُيقاَتُلوَن ِبَأنَُّهْم(
 َآِثيرًا َوَلَيْنُصَرنَّ َدْفُع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهدَِّمْت َصواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلواٌت َوَمساِجُد ُيْذَآُر ِفيَها اْسُم اللَِّه اللَُّه َوَلْو ال

  .٤٠ – ٣٩ :الحج) اللَُّه َمْن َيْنُصُرُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز

  .المؤمنون في مشارق األرض ومغاربها السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته أيها

 ،يجعلني جبارًا شقيًا والحمد هللا الذي لم ،حدأخرجت أشرًا وال بطرًا وال طاغيًا وال ظالمًا وال طالبا لظلم  واهللا ما
رفعت القلم والكلمة الحكيمة وفصل الخطاب  ،وتعالى جئت ألشهد للحق وألصلح ما افسد الظالمون من دين اهللا سبحانه

 ،في حوزتهم إال الكلمة الخبيثة والسب والشتم واالفتراء والتزوير والبهتان العظيم فما وجد علماء الضاللة الخونة ردًا
 الذي سيسطرهم آلمات خبيثة فقابلتهم باإلحسان لما عفت نفسي عمن آشفوا عوراتهم دون خجل أو حياء ولو من التاريخ

  .مليئة بالجهل وقول الزور والبهتان واالفتراء

 ،لهدم دور عبادتنا فوجهوا أذنابهم من الطواغيت مرة بعد أخرى ،وجدوا للرد على الكلمة الحكيمة إال الحراب وما
ولكن . نلوذ به ومالذًا ووجدنا الصبر معينًا ،واعتقال المؤمنين فوجدنا اهللا خير حصن نتحصن به وأوسع آهف نلجه

وعادوا إلى ما اعتادوا من ظلم وجور وهدم وحرق وتقتيل  ،إال اإلمعان في أذيتنا ات لو ترك القطا لنام، فأبى الظالمونهيه
الذلة وهيهات منا الذلة هيهات  ورآزوا هذه المرة بين اثنتين السلة أو ،وتعذيب المؤمنين وفي األشهر الحرم بالذات وسجن

فما قيامنا اليوم إال دفاع عن النفس والعقيدة والدين اإللهي . والمؤمنون  لنا ذلك ورسولهيأبى اهللا ،منا الذلة هيهات منا الذلة
يأتينا اهللا بنصره العزيز  فنار قد أوقدوها وفتنة قد أججوها لن نطفئها هذه المرة حتى. يريد الظالمون طمسه الحق الذي

وسيخسر هنالك المبطلون وسيعلم  عبيطًا وسيحلبونها دمًا ،اهللا الموعود المؤزر وسيحترقون بنارهم ويهلكون بفتنتهم إنشاء
  .منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين الذين ظلموا آل محمد أي

الخونة عمالء االحتالل والطاغوت أن يختار الحرية آما اختارها الحر  وأوجه نصيحة إلى آل من جنده علماء الضاللة
وهذه هي  فإن الفرص تمر مر السحاب ،إلى جيش الحق إلى جيش الحسينينتقل إلى جيش الغضب اإللهي  نأو ،الرياحي

ينصر اهللا  أنلكل من يريد  وفرصة ،واألنبياء والمرسلين  فرصة لكل من يريد أن ينصر محمد وال محمد 
   . سبحانه وتعالى

 ؟سه من عذاب الجحيمهل من عاقل يختار الجنة وينجي نف ؟ناصر ينصرنا هل من ؟فهل من ناصر ينصر اإلمام المهدي
  .وحده والحمد هللا

فهو نعم المولى ونعم  ،الوآيل وحسبنا اهللا ونعم ،توآلنا على الذي فطر السماوات واألرض وهو على آل شيء قدير
َفاْنَقَلُبوا * َحْسُبَنا اللَُّه َوِنْعَم اْلَوِآيُل  النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفزاَدُهْم ِإيمانًا َوقاُلوا الَِّذيَن قاَل َلُهُم النَّاُس ِإنَّ.(النصير

  .)َفْضٍل َعِظيٍم َوَفْضٍل َلْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتََّبُعوا ِرْضواَن اللَِّه َواللَُّه ُذو ِبِنْعَمٍة ِمَن اللَِّه

  حمد الحسنأ

  Xوصي ورسول اإلمام المهدي 

 ق.  هـ ١٤٢٩ / محرم الحرام



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٥٤
أن ال قوة إال    وهم املستحمرون إلبليس دوماً   قادرون على القضاء على احلق وأهله فا�م 

 إىليف انتشارها  خمطط القضاء على الدعوة اليمانية سبباً وكانوجنده  إبليسباهللا٬، فأخزى اهللا 
صول ومدعاة لوصول احلق إىل أهله يف بلدان بعضها نائية مل خيطر يف البال كيفية الو٬، الدنيا
كان ذلك من خالل دماء طاهرة أسيلت ألنصار اهللا وأجساد عذبت بفنون  ولكن٬، إليها

بين العباس الظلمة بشرع فقهائهم نظراء وما زال الكثري منهم قابعني يف زنزانات ٬، التعذيب
ـ١٤٣٠(العام  هذاحكموا وقد اخلونة٬،  من ) ٣٥(منهم باإلعدام من بني ) ٢٨(على ) ه

   .باإلعدام يف العراق كلهجمموع من حكم 

شريداً طريداً  فقد أمسى كما وصفه آباؤه الطاهرون  Xوأما مياين آل حممد 
 مثانية عاتقه على سيفه يضع٬، بعمه املكىن بأبيه املوتور٬، الشريد الطريد األمر هذا صاحب(

  .٬، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم)١( )أشهر

يف بال موحد لوال ورود ما يشري إىل هذه  لتأيتإÆا ملفارقة صعبة التصديق وما كانت 
عند وما يالقيه من قومه  X وصفهم øيء ابنهم القائم يفاحلقيقة املرة يف كلمات الطاهرين 

  :بعثه فيهم

إن قائمنا إذا قام استقبل من (: يقول X اهللا مسعت أبا عبد: عن الفضيل بن يسار٬، قال
إن : وكيف ذاك؟ قال: ٬، قلتمن جهال اجلاهلية  ل الناس أشد مما استقبله رسول اهللاجه

واخلشب املنحوتة٬، وإن  أتى الناس وهم يعبدون احلجارة والصخور والعيدان  رسول اهللا
  .)٢( ..) قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب اهللا٬، حيتج عليه به

ثالث عشرة مدينة وطائفة (: يقول X اهللا مسعت أبا عبد: عن يقعوب السراج٬، قالو
٬، وأهل أميةأهل مكة٬، وأهل املدينة٬، وأهل الشام٬، وبنو : حيارب القائم أهلها وحياربونه

وضبة٬، وغين٬، وباهلة٬، وأزد٬، وأهل واألعراب٬، ٬، واألكرادالبصرة٬، وأهل دست ميسان٬، 
  .)٣( )يالر

                                                            
  .١٧٩ص: غيبة النعماني -١
  .٢٩٧ص: غيبة النعماني -٢
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 ٥٥.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

إÆم يقولون إن املهدي لو : X جعفر أليبملا قدمت املدينة قلت (: عن بشري النبال٬، قالو
والذي نفسي بيده لو  ٬،كال: ٬، وال يهريق حمجمة دم٬، فقالعفواً األمورقام الستقامت له 

حني أدميت رباعيته٬، وشج يف وجهه٬، كال   الستقامت لرسول اهللا عفواً ألحداستقامت 
  .)١( )٬، مث مسح جبهتهوالعلق بيده حىت منسح حنن وأنتم العرق ينفس يوالذ

واøيشني عليه جيوش الباطل وغري خافè أنّ سادة املتأوdلني على القائم كتاب اهللا من الناس 
ل ٬، فهو حاهلم الذي ال يتبدdواملأل املقربساسة الندهم من اومن يسهم العلماء غري العاملني 

النمرود وعلماء الدين غري العاملني يف زمن  مفهكلما بعث اهللا نبياً أو وصياً خليفة له يف أرضه٬، 
وبيالطس وهريودس وقيصر الروم ٬، Xوفرعون وعلماء الدين يف زمن موسى ٬، Xإبراهيم

وكسرى وقيصر واحلكام وعلماء األحناف  ٬،X غري العاملني يف زمن عيسى وعلماء اليهود
 وعلماء املسلمني وهؤالء وحكام املسلمني٬، وعلماء اليهود يف زمن حممد  وعلماء النصارى

   .الشيعة غري العاملني يف هذا الزمان وهؤالء كلهم وعلماء٬، األئمة  يف زمن
 إىل سار X القائم قام إذا(: X جعفر أيب عنومن مث ال تستغرب إذا قرأت ما ورد 

: له فيقولون السالح عليهم البترية يدعون أنفس آالف عشر بضعة منها فيخرج الكوفة٬،
 على يأيت حىت السيف فيهم فيضع٬، فاطمة بين يف لنا حاجة فال جئت حيث من ارجع

 حىت مقاتليها ويقتل قصورها٬، ويهدم مرتاب٬، منافق كل Áا فيقتل الكوفة يدخل مث آخرهم٬،
  .)٢( )وعال عز اهللا يرضى

 إنّ سنة اهللا يف الذين كفروا واحدة ال تتبدل٬، فقدمياً قاهلا املنكر الذي ا�م رسول اهللا 
٬، وأعادها اليوم من ﴾الْأَبbتaرh هhوa شaانِئَكa إِنd﴿: بعدم الذرية وأجابه اهللا سبحانه بقوله لنبيه 
dبسنن املتكربين على حجج اهللا فا�م dاإلمام املهدي  اسنتX  بعدم الذرية رغم ورود الروايات

خطره عند آل حممدالدعاء له لعظم وبوصفه الكثرية بوجود الذرية وأنّ منهم من هو مفرد فيها 
 ٬X، ومن أراد الوقوف على احلق يف ذلك فلرياجع ما خطه اإلخوة أنصار اإلمام املهدي 

للشيخ ناظم العقيلي ) الرد احلاسم على منكري ذرية القائم(وفقهم اهللا يف هذا اøال ككتاب 
   .حفظه اهللا
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  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٥٦
حيث جئت  أنّ علماء الضاللة هم من يقولون للقائم ارجع من  كالعادة    ويبقى 

على أبواب الكوفة فقط٬، وإال فما لقتاله نفساً  ألفحبسب الرواية املتقدمة بضعة عشر  نوجييشو
  !! ٬، ولو قاهلا فمن يستمعه بربكم؟.. أو .. ظنكم بالقائل هل يكون بقاالً أو جناراً أو فالحاً أو 

حاهلم حال املعترضني على خلفاء اهللا وحججه اليوم٬، وأما تفصيل الكالم يف  باختصارهذا 
  :وستكون كالتايل٬، اآلتيةفهو ما تتكفله فصول البحث  عموماً

  .يف يوم اخلالفة األول) لعنه اهللا(يف خالفة آدم واعتراض إبليس  :الفصل األول
  .مناذج من املعترضني بعد إبليس لعنه اهللا :الفصل الثاين

  .وحدة منهج املعترضني يف القول والفعل واحملاججة بالباطل :فصل الثالثال
  .الكثرة وخلفاء اهللا :الفصل الرابع

  ...خامتة : وأخرياً
  .٬، واحلمد هللا رب العاملنيفعلى اهللا سبحانه نتوكل وبه نستعني وهو حسبنا ونعم الوكيل

  
* * *  

   



  
 

אא
  

  :يف اليوم األول

Xא

  

 Xدم آاستخالف  •

  X آلدمسجود املالئكة  •

  يأىب السجود خلليفة اهللا) لعنه اهللا(إبليس  •
  إىل اليوم املعلوم) لعنه اهللا(إمهال إبليس  •
  الفشل يف االمتحان خبليفة اهللا يعين الطرد من رمحة اهللا •
 

  



  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

XWא
وألنه احلكيم املرته وهو دليل كرمه ورمحته uم٬، اهللا سبحانه خبلقه يف أرضه خبليفته  أابتد

أول خليفة هللا تعاىل يف  Xفكان آدم ٬، خلقه عن خالف احلكمة اوجد خليفته املعرِّف به قبل
كان من  ٬،اجلديدة بعد أن قطنها من غري جنس البشر خملوقات غريهمهذه األرض يف دور�ا 

إن اهللا ملا أراد أن (: قال ٬،Xعن أمري املؤمنني  ٬،عن آبائه ٬،X فعلهم ما بينه لنا اإلمام الباقر
فرفع  ٬،بيده وذلك بعدما مضى عن اجلن والنسناس يف األرض سبعة آالف سنة خيلق خلقاً

فلما  ٬،سبحانه حجاب السموات وأمر املالئكة أن انظروا إىل أهل األرض من اجلن والنسناس
رأوا ما يعملون فيها من املعاصي وسفك الدماء والفساد يف األرض بغري احلق عظم ذلك 

العزيز  أنتربنا : وقالوا٬، عليهم وغضبوا هللا تعاىل وتأسفوا على األرض ومل ميلكوا غضبهم
وهذا خلقك الذليل احلقري املتقلب يف نعمتك املتمتع بعافيتك املر¾ن يف  ٬،لعظيم الشأنالقادر ا

قبضتك وهم يعصونك مبثل هذه الذنوب ويفسدون يف األرض وال تغضب وال تنتقم 
جاعل  إين: تسمع وترى وقد عظم ذلك علينا وأكربناه لك٬، فقال جل جالله وأنت ٬،لنفسك

  . أرضي على خلقي يف األرض خليفة تكون حجة يل يف

أجتعل فيها من يفسد فيها كما أفسد هؤالء ويسفك الدماء كما فعل : قالت املالئكة
نا ال نتحاسد وال نتباغض وال إفاجعل ذلك اخلليفة منا ف ٬،هؤالء ويتحاسدون يتباغضون

إين أعلم ما ال تعلمون إين : نسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك٬، قال تبارك وتعاىل
بيدي واجعل من ذريته األنبياء واملرسلني وعباد اهللا الصاحلني وأئمة  أن أخلق خلقاً أريد

واجعلهم خلفائي على خلقي يف أرضي يهدو¹م إىل طاعيت وينهو¹م عن معصييت  ٬،مهديني
  .)١( ... ) ونذراً وأجعلهم حجة يل عليهم عذراً

 قَالَ وaإِذْ﴿: نص عليه بقوله تعاىل أنخليفته بعد  Xدم آوكان  ٬،فكان ما أراد سبحانه
aبُّكaالَئ_كَة_ رaاع_لٌ إِنِّي ل_لْمaضِ ف_ي جbل_يفَةً اَألرaالذي مل ) لعنه اهللا(يف حمضر مالئكته وإبليس  )٢(﴾خ

وبعد أن نص سبحانه . نه واحد منهمإيكن منهم ولكنه التحق uم لعبادته حىت ظن املالئكة 
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  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٦٠
dأَلُ لَا﴿ن كان إفهو ومل يترك القضية مسألة تعبدية فقط  ٬،نهعلى خليفته وعيbسhمَّا يaلُ عaفْعaي bمhهaو 

أوضح هلم سبب النص على اخلليفة املنصب إهلياً ملا قال املالئكة  نه بلطفهإإال  ٬،)١(﴾يhسbأَلُونَ
 نhسaبِّحh وaنaحbنh الدِّمaاء وaيaسbف_كh ف_يهaا يhفِْسدh مaن ف_يهaا أَتaجbعaلُ قَالُواْ﴿: اعتراضاً بعد التنصيب

aد_كbمaبِح hقَدِّسhنaو aإِنِّي قَالَ لَك hلَمbا أَعaونَ الَ مhلَمbعaهبالذي اختصه والسبب هو العلم  ٬،﴾ت.  

 بِأَسbمaاء أَنبِئُونِي فَقَالَ الْمaالَئ_كَة_ عaلَى عaرaضaهhمb ثُمَّ كُلdهaا اَألسbمaاء آدaمa وaعaلdمa﴿: قال تعاىل
 مaا إِالd لَنaا ع_لْمa الَ سhبbحaانaكa قَالُواْ﴿٬، فلما اعترفوا بعجزهم عن ذلك ﴾صaاد_ق_نيa كُنتhمb إِن هaؤhالء
ومن أين هلم بأمساء من طلب إيضاحها منهم٬، ومل ينبئوه  ﴾الْحaك_يمh الْعaل_يمh أَنتa إِنَّكa عaلdمbتaنaا

  .ذلك وقد اختص اهللا به خليفته

 إِنِّي لdكُمb أَقُل أَلَمb قَالَ بِأَسbمaآئ_هِمb أَنبaأَهhمb فَلَمَّا بِأَسbمaآئ_هِمb أَنبِئْهhم آدaمh يaا قَالَ﴿: قال سبحانه
hلَمbأَع aبbات_ غَيaاوaضِ السَّمbاَألرaو hلَمbأَعaا وaونَ مhدbبhا تaمaو bمhونَ كُنتhمhكْتaرب عندها أمر فأنبأهم٬،  ﴾ت
 ل_لْمaالَئ_كَة_ قُلْنaا وaإِذْ﴿: من كان يف ذلك احملضر من خلقه بالسجود خلليفته٬، قال تعاىل العزة

    .)٢(﴾الْكَاف_رِينa م_نa وaكَانَ وaاسbتaكْبaرa أَبaى إِبbل_يسa إِالd فَسaجaدhواْ آلدaمa اسbجhدhواْ

  :بالسجود خلليفة اهللا إىلاإلهلي انقسم احلضور عند التنصيب واألمر ف

دم خليفة له آن اعترضوا بادئ األمر على جعل إ٬، وهم املالئكة فهم ويتوبمعترض    أ
 .أرضهسبحانه ولكنهم وبعد استيضاح سبب االستخالف رجعوا وتابوا فسجدوا خلليفة اهللا يف 

 .)لعنه اهللا( إبليسال يتوب٬، وهو  نكرم  ب

  :التفصيلليك إهذه قصة االستخالف يف يومها األول باختصار٬، و
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إال يف بعض أسبابه املالئكة بادئ األمر على استخالف ادم على األرض  اعتراضمل يكن 
هللا سبحانه والذي استوجب الدماء ومعصية فساد وسفك لاستحضاراً ملا صنعه اجلان عليها من 
تشفع هلم غري�م السابقة يف الوقوع يف حمذور  ٬، وملغضبهم هللا كما يف الرواية املتقدمة

االستعجال وعدم التروي بتلقي األمر اإلهلي يف استخالفه خليفة له يف أرضه٬، ولكنها الرمحة 
فكانت التوبة ٬، خلليفته فأذعنوا وأطاعوا وسجدواÆاية األمر اإلهلية الكربى اليت تداركتهم يف 
  . باب اهللا الكبري ألصحاب اخلطايا

 إِنِّي ل_لْمaالَئ_كَة_ رaبُّكa قَالَ وaإِذْ﴿(: يف قوله )عليهما السالم(بن احلسني  يعلمام عن اإل
ردوا على اهللا  ٬،﴾الدِّمaاء وaيaسbف_كh ف_يهaا يhفِْسدh مaن ف_يهaا أَتaجbعaلُ قَالُواْ خaل_يفَةً اَألرbضِ ف_ي جaاع_لٌ
قالوا ذلك خبلق مضى يعىن اجلان بن  وإمناأجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ : فقالوا
مث  ٬،٬، فأعرض عنهمإياهفمنوا على اهللا بعباد¾م  ﴾لَكa وaنhقَدِّسh بِحaمbد_كa نhسaبِّحh وaنaحbنh﴿ ٬،اجلن

 يا: ال علم لنا٬، قال: قالوا ﴾هaؤhالء بِأَسbمaاء أَنبِئُونِي﴿ :ةللمالئككلها مث قال  األمساءعلم آدم 
فسجدوا٬، وقالوا يف سجودهم يف  ٬،اسجدوا آلدم: مث قال هلم ٬،فأنبأهم ٬،بأمسائهم أنبئهمآدم 

عليه منا حنن خزان اهللا وجريانه وأقرب اخللق  أكرم خيلق اهللا خلقاً أنما كنا نظن : أنفسهم
 أن وما كنتم تكتمون٬، ظناً ياهللا يعلم ما تبدون من ردكم عل :سهم قالوفلما رفعوا رؤإليه٬، 

وقعت يف خطيئة الذوا بالعرش  أ¹ا ةاملالئكم عليه منا٬، فلما عرفت أكر ال خيلق اهللا خلقاً
الذين  ةاملالئك٬، وهم الذين كانوا حول العرش٬، مل يكن مجيع ةاملالئككانت عصابة من  وإ¹ا

فالذوا بالعرش وقالوا : بالسجود أمرواأكرم عليه منا وهم الذين  قالوا ما ظننا أن خيلق خلقاً
  .يديرها فهم يلوذون حول العرش إىل يوم القيمة بإصبعهوأشار  بأيديهم

من ولده خطيئة أتاه فالذ به من  أصابفلما أصاب آدم اخلطيئة جعل اهللا هذا البيت ملن 
طاف بالبيت٬، فلما كان عند  األرضبالعرش٬، فلما هبط آدم إىل  أولئكولد آدم كما الذوا 

قد غفرت  إين :فنودي ٬،يليا رب اغفر : املستجار دنا من البيت فرفع يديه إىل السماء فقال
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من ولدك فباء بذنبه Áذا املكان  جاءينيا آدم من  فنودي: قال ٬،ولولدييا رب : لك٬، قال
  .)١( )غفرت له

اعتراض املالئكة٬، بل كان أيضاً إذن٬، مل يكن ماضي اخلليقة على األرض وحده السبب يف 
اهللا سبحانه ما هو خبالق خللق أكرم عليه  وجب ظنهم بأنّأمبستوى من مستويا�ا والذي ) األنا(

بعباد�م٬،  وقد دعاهم ذلك إىل املنd! منهم٬، كيف وهم خزان اهللا وجريانه واقرب خلقه إليه؟
وأن خليفته أكرم عليه منهم  ٬،شيءنه سبحانه القادر على كل أمل تدم طويالً  )٢( وفا�م بغفلة

٬، بأنفسهم بعدم علمهم uا عند عرضها عليهمهم بالعلم بأمساء اعترفوا  8وقد فضله خالقه 
  .اعترفوا خبطيئتهم والذوا بعرش اهللا سبحانه وهم كذلك إىل يوم القيامةفسجدوا له و

خلليفة مل يكن كلهم بل كانت عصابة منهم من كان من املالئكة يف حمضر تنصيب ا مث إنّ
Ëلة االختبار اإلهلي خللقه أ٬، ويف هذا درس يؤخذ يف مسة منهمعين أين كان حول العرش وهم م
ن كان سبحانه عامل مبآهلم ولكن مشيئته اقتضت أن يقيم احلجة على عباده٬، وإقامتها إفهو و
االختبار خبلفائه٬، بل يقام االختبار على  عين أÆم يستجوبون كلهم فرداً فرداً يف سوحتال عليهم 

dنة منهم لعلمه سبحانه بانّعي dنة يعين إقامتها على الكل٬، وبه يقطع السؤالإقامتها على هذه العي :
 شامالًنتيجة تكذيب خليفة من خلفاء اهللا من األرض العذاب النازل على بقعة ما يكون  ملاذا

جواب  ولكنصال٬ً، أ يكون سامعاً بدعوة داعي اهللا البعض قد ال أنّيف حني  األغلب أوللجميع 
هذا البعض لو كان ما يعدو جواب من أجاب بالرفض والتكرب على خليفة اهللا وهو سبحانه 

٬، وهو ما سيحصل إن استمر البشر اليوم على منهجهم يف العامل مبا يبدون وما كانوا يكتمون
   . هووصيه املرسل إليهم من قبل Xتكذيب اإلمام املهدي 

من ربه وكانت دليل أفضليته على  Xدم آما هي األمساء اليت تعلمها : أن نتساءل ولنا
  ؟املالئكة؟ مث كيف كان سجود املالئكة له

                                                            
 .٧ح ٣٠ص ١ج: تفسير العياشي -١
: حسد فتنة وحسد غفلة، فأما حسد الغفلة فكما قالت المالئكة حين قال اهللا: الحسد حسدان(: Xقال اإلمام الصادق  -٢
أي اجعل  ﴾ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلَكِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَألْرِض َخِليَفًة َقاُلوْا َأَتْجَعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ﴿

والحسد الثاني الذي يصير به العبد إلى الكفر . منا ولم يقولوا حسدًا آلدم من جهة الفتنة والرد والجحود ذلك الخليفة
  .٢٥٥ص ٧٥ج: بحار األنوار )Xوالشرك فهو حسد إبليس في رده على اهللا وإبائه عن السجود آلدم 

  



  
 

א XWא
     : قال ٬،﴾كُلdها وaعaلdمa آدaمa الْأَسbماَء﴿:يف تفسري هذه اآلية Xعن اإلمام احلسن العسكري 

وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني والطيبني من آهلما٬،  أمساء أنبياء اهللا٬، وأمساء حممد (
 ٬،واألئمة وعلياً عرض حممداً ﴾ثُمَّ عaرaضaهhمb﴿ ٬،وعتاة أعدائهم يعتهمشوأمساء رجال من 

أَنbبِئُونِي بِأَسbماِء هؤhالِء فَقالَ ﴿ ٬،أي عرض أشباحهم وهم أنوار يف األظلة ﴾عaلَى الْمaالئ_كَة_﴿
aصاد_ق_ني bمhتbأن مجيعكم تسبحون وتقدسون٬، وأن ترككم ها هنا أصلح من إيراد من  ﴾إِنْ كُن

فاحلري أن ال تعرفوا الغيب إذا مل يكن٬،  بعدكم٬، أي فكما مل تعرفوا غيب من يف خاللكم
سhبbحانaكa ال ع_لْمa لَنا إِلdا ما قالُوا ﴿: قالت املالئكة .كما ال تعرفون أمساء أشخاص ترو¹ا

hل_يمaالْع aتbأَن aنا إِنَّكaتbمdلa٬،ء بكل شي ﴾ع ﴿hك_يمaيا آدم٬، : 8قال اهللا  .املصيب يف كل فعل ﴾الْح
أخذ عليهم العهد  أنبئ هؤالء املالئكة بأمسائهم وأمساء األنبياء واألئمة٬، فلما أنبأهم فعرفوها

  .)١( )والتفضيل هلموامليثاق باإلميان Áم٬، 

إن اهللا تبارك وتعاىل علم آدم (: Xعن أمين بن حمرز٬، عن الصادق جعفر بن حممد و
X أنبئوين بأمساء هؤالء : على املالئكة٬، فقال وهم أرواح عرضهم  أمساء حجج اهللا كلها٬، مث

 ٬،Xمن آدم    لتسبيحكم وتقديسكم   إن كنتم صادقني بأنكم أحق باخلالفة يف األرض
﴿hك_يمaالْح hل_يمaالْع aتbأَن aنا إِنَّكaتbمdلaا ما عdلَنا إِل aال ع_لْم aكaحانbبhقالُوا س﴾.  

وقفوا على  ﴾يا آدaمh أَنbبِئْهhمb بِأَسbمائ_هِمb فَلَمَّا أَنbبaأَهhمb بِأَسbمائ_هِمb﴿ :قال اهللا تبارك وتعاىل
اء يف أرضه٬، وحججه على فنوا خلعظم مرتلتهم عند اهللا عز ذكره٬، فعلموا أ¹م أحق بأن يكو

أَلَمb أَقُلْ لَكُمb إِنِّي ﴿: بواليتهم وحمبتهم٬، وقال هلم استعبدهمو بريته٬، مث غيبهم عن أبصارهم
  .)٢( )﴾أَعbلَمh غَيbبa السَّماوات_ وaالْأَرbضِ وaأَعbلَمh ما تhبbدhونَ وaما كُنbتhمb تaكْتhمhونَ

واحلسني وباقي آل حممد من األئمة واملهديني وسائر حممد وعلي وفاطمة واحلسن : بأمساء
٬، وتعليمهاهللا سبحانه تنصيب خليفته األول  أابتد٬، حجج اهللا عليهم مجيعاً صلوات اهللا وسالمه

                                                            
  .١٠٠ح ٢١٦ص: Xتفسير اإلمام العسكري  -١
  . ١٤ص: آمال الدين وتمام النعمة -٢
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٬، بتعليم اهللا إياه Xدم آعلى املالئكة ولكنهم مل يعرفوها وعرفها  هذه األمساء وقد مت عرض

  .فكان دليل أفضليته عليهم

ـ  Xدم آواحلقيقة أن  وهو سيد ولد ادم ) حممد (بتعلّمه هذه األمساء اليت ابتدأت ب
وعترته الطاهرة  نه إف٬، واألشياء كلهايكون قد علم العلم كله مبا يف ذلك حججه سبحانه 

   .وتعرف األشياء كلهاكله يعرف اخلري  مأصل كل خري يف الوجود٬، ومبعرفته

إن اهللا أول ما خلق خلق  ٬،يا جابر(: Xجعفر  قال يل أبو: قال ٬،عن جابر بن يزيد
: ؟ قالاألشباحوما : ٬، قلتوعترته اهلداة املهتدين٬، فكانوا أشباح نور بني يدي اهللا حممد

بروح واحدة وهي روح القدس٬، فبه كان  أبدان نورانية بال أرواح وكان مؤيداً ٬،ظل النور
أصفياء٬، يعبدون اهللا بالصالة والصوم  علماء٬، بررة ولذلك خلقهم حلماء ٬،وعترته يعبد اهللا

  .)١() والسجود والتسبيح والتهليل٬، ويصلون الصلوات وحيجون ويصومون

دم باجلبال آيف تفسري األمساء اليت تعلمها  وعلى هذا يعرف بعض ما جاء يف كلما�م 
  .واألودية وغري ذلك

وaعaلdمa آدaمa الْأَسbماَء ﴿: سألته عن قول اهللا: قال٬، Xأيب عبد اهللا عن  ٬،عن أيب العباسف
: مث نظر إىل بساط حتته٬، فقال ٬،األرضني واجلبال والشعاب واألودية(: ماذا علمه؟ قال ﴾كُلdها

  .)٢( )مهوهذا البساط مما علّ

* * *  

Wא
هذه األمساء الطاهرة ورأوا أرواحهم املطهرة ملا  Xدم آبعد أن عرف املالئكة من 

يف صلبه من أنوار  حلّ اأمرهم اهللا سبحانه بالسجود آلدم إكراماً وتعظيماً مل ٬،عرضت عليهم
؛ إكراماً ملن عبودية وآلدم إكراماً وطاعةتعاىل فالسجود كان هللا  ٬،له الطاهرين آو حممد 

مت االهتداء املقربني وأنبيائه واملرسلني٬، بل من uم  فاق فضلهم فضل خلق اهللا طراً من مالئكته

                                                            
 .١٠ح :، باب مولد النبي ١ج: الكافي -١
  .١١ح ٣٢ص ١ج: تفسير العياشي -٢



 ٦٥.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

إىل معرفة توحيد اهللا وتسبيحه و�ليله وحتميده ومتجيده٬، كما انه كان طاعة خلليفة اهللا يف 
  .كما تقدم تعريفه حبججهأرضه٬، وهو الفقرة الثالثة يف قانون 

 8 اهللا خلق ما:  اهللا رسول قال(: قال ٬، املؤمنني أمري عن ٬،آبائه عن ٬،الرضا عن
 أو أفضل فأنت اهللا ولـرس يا: فقلت: X علي قال .مين عليه أكرم وال مين أفضل خلقاً

 املقربني٬، مالئكته على املرسلني أنبياءه فضل وتعاىل تبارك اهللا إن ٬،علي يا:  فقال جربئيل؟
 وإن بعدك٬، من ولالئمة علي يا لك بعدي والفضل واملرسلني٬، النبيني مجيع على وفضلين
 رÁم حبمد يسبحون حوله ومن العرش حيملون الذين ٬،علي يا .حمبينا وخدام خلدامنا املالئكة

  . بواليتنا آمنوا للذين ويستغفرون
 ٬،األرض وال السماء وال النار وال اجلنة وال حوا وال آدم خلق ما حنن لوال ٬،علي يا
 وتقديسه؟ و¾ليله وتسبيحه ربنا معرفة إىل سبقناهم وقد املالئكة من أفضل نكون ال فكيف

 فلما املالئكة خلق مث. وحتميده بتوحيده فأنطقنا أرواحنا خلق 8 اهللا خلق ما أول نأل
 وأنه خملوقون خلق أنا املالئكة لتعلم فسبحنا ٬،أمرنا استعظموا واحداً نوراً أرواحنا شاهدوا

 شأننا عظم شاهدوا فلما صفاتنا٬، عن ونزهته بتسبيحنا املالئكة فسبحت صفاتنا٬، عن مرته
: فقالوا دونه أو معه يعبد أن جيب بآهلة ولسنا عبيد اوأن� اهللا إال اله ال أن املالئكة لتعلم هللنا

 احملل عظم ينال أن من أكرب اهللا أن املالئكة لتعلم كربنا حملنا كرب شاهدوا فلما. اهللا إال اله ال
 لتعلم باهللا إال قوة وال حول ال: قلنا والقوة العز من لنا  جعله ما شاهدوا فلما به٬، إال

 من لنا وأوجبه علينا به اهللا أنعم ما شاهدوا فلما. باهللا إال قوة وال لنا حول ال أن املالئكة
 نعمه على احلمد من علينا ذكره تعاىل هللا حيق ما املالئكة لتعلم هللا احلمد: قلنا الطاعة فرض
 وحتميده و¾ليله وتسبيحه اهللا توحيد معرفة إىل اهتدوا فبنا هللا٬، احلمد: املالئكة فقالت

  . ومتجيده
 لنا تعظيماً له بالسجود املالئكة وأمر صلبه٬، فأودعنا آدم خلق وتعاىل تبارك اهللا إن مث

 ال فكيف صلبه يف لكوننا وطاعة٬، إكراماً وآلدم عبودية 8 هللا سجودهم وكان ٬،وإكراماً
  . )١(...)  أمجعون كلهم آلدم سجدوا وقد املالئكة من أفضل نكون

                                                            
  .٩ص ١ج: علل الشرائع -١



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٦٦
إِذْ ﴿: يف قوله تعاىل Xرؤيا يوسف  تعقيباً علىيف توضيح معىن السجود خلليفة اهللا و

قَالَ يhوسhفh لَأَبِيه_ يaا أَبaت_ إِنِّي رaأَيbتh أَحaدa عaشaرa كَوbكَباً وaالشَّمbسa وaالْقَمaرa رaأَيbتhهhمb ل_ي 
aاجِد_ينa١(﴾س ( محد احلسن أالسيد ٬، قالX: )ًيوسف  إخوة: األحد عشر كوكباX،٬ 

فما هو هذا  ٬،رآهم يوسف يف الرؤيا ساجدين له أم يوسف راحيلويعقوب : والشمس والقمر
وهل يصح السجود لغري اهللا٬، وإذا كان ال يصح فما معىن سجودنا  ٬،وكيف وقع ٬،السجود

 إخوةمعىن سجود وما  ٬،وما معىن سجود املالئكة آلدم وهو إنسان خملوق ٬،للكعبة وهي حجارة
  !؟Xوأم يوسف ليوسف   يوسف ويعقوب وهو نيب

أو االحنناء ووضعها على  ٬،املرتكز يف األذهان عن السجود هو وضع اجلبهة على األرض
واملراد منه هو بيان اخلضوع والتذلل والطاعة للمسجود له٬، ورمبا كان  ٬،شيء منخفض عنها

  .كما هو حال العاجز عنه بالصالة ٬،السجود باإلمياء له بالرأس أو حىت برموش العني

نائماً وقائماً  واحلقيقة أن اإلنسان اخلاضع الذليل هللا واملطيع ألمر اهللا ساجد يف كل أحواله
الذي ال خيضع هللا وال يتذلل هللا وال يطيع أمر اهللا ليس بساجد وان  واإلنسان وقاعداً وماشياً

ورمبا مت دون  ٬،فالسجود احلقيقي إذن هو الطاعة وامتثال األمر اإلهلي ٬،وضع جبهته على األرض
  .ورمبا ال يتم بوضع اجلبهة على األرض ٬،وضع اجلبهة على األرض

٬، ولكنه رفض أن تكون )٢( )عامبل له سجدة ستة آالف ( ٬،فإبليس مل يرفض السجود هللا
فهو يف حقيقة أمره متكرب على اهللا وليس خباضع وال متذلل وال  ٬،Xقبلته يف السجود هللا آدم 

ألنه مل يتخذ القبلة اليت أمره اهللا  ؛وهو من الساجدين هللا الذين حق عليهم العذاب مطيع ألمر اهللا
لَهh مaنb ف_ي السَّمaاوaات_ وaمaنb ف_ي الْأَرbضِ وaالشَّمbسh وaالْقَمaرh أَلَمb تaرa أَنd اللdهa يaسbجhدh ﴿ ٬،أن يتخذها

اللdهh  وaالنُّجhومh وaالْجِبaالُ وaالشَّجaرh وaالدَّوhابُّ وaكَث_ريÀ م_نa النَّاسِ وaكَث_ريÀ حaقَّ عaلَيbه_ الْعaذَابh وaمaنb يhهِنِ
aلُ مaفْعaي aهdالل dكْرِمٍ إِنhم bم_ن hا لَهaاُءفَمaشaم ٬، )٣( ﴾ا يÆفهؤالء الذين حق عليهم العذاب يوصفون بأ

                                                            
  .٤: يوسف -١
فاعتبروا بما آان من فعل اهللا بإبليس إذا أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد، … : (Xمن خطبة ألمير المؤمنين  -٢

فمن ذا بعد إبليس يسلم . ستة آالف سنة ال يدرى أمن سني الدنيا أم سني اآلخرة عن آبر ساعة واحدةوآان قد عبد اهللا 
إن حكمه في أهل السماء  بأمر أخرج به منها ملكًا على اهللا بمثل معصية؟ آال، ما آان اهللا سبحانه ليدخل الجنة بشرًا

 ٢ج: نهج البالغة )إباحة حمى حرمه على العالمين وما بين اهللا وبين أحد من خلقه هوادة في. وأهل األرض لواحد
  . ١٣٨ص  Xخطب اإلمام علي 

  .١٨: الحج -٣
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ألÆم مل يطيعوا اهللا يف السجود له سبحانه من حيث  ؛حقيقياً سجوداًيسجدون هللا٬، ولكنه ليس 
   ... يريد واىل القبلة اليت أمرهم uا

هللا بقدر تلك املعصية٬، فإذا كانت املعصية متعلقة  اًوال ساجد اًاهللا فهو ليس عابد فمن يعصِ
فإنه  ٬،أي انه اختذ قبلة غري القبلة اليت أمره اهللا uا ٬،بالقبلة اليت يتوجه إليها حال سجوده وطاعته

 :قال تعاىل ٬،بعداً إالسرعة السري  هوال تزيد ٬،هللا اًوال ساجد اًوليس عابد اًيف كل عمله عاصي
الرَّسhولَ م_نb بaعbد_ مaا تaبaيَّنa لَهh الْهhدaى وaيaتَّبِعb غَيbرa سaبِيلِ الْمhؤbم_نِنيa نhوaلãه_ مaا تaوaلdى وaمaنb يhشaاق_قِ ﴿

   .)١(﴾وaنhصbل_ه_ جaهaنَّمa وaسaاَءتb مaص_رياً

 ٬،اهلدف إىلفهكذا إنسان توىل الشر والشيطان والظلمة ليس على جادة الطريق اليت توصل 
سبباً ) عاةسجوده وعبادته وطاعته املدd(بل مستدبراً القبلة اليت توصله إىل اهللا فتكون سرعة سريه 

يستقبل uا قبلة مل     سجوده٬، عبادته٬، طاعته  ألن كل أعماله ؛ يف إيصاله إىل هاوية اجلحيم
ية على املعصية بل Æاه اهللا عن استقباهلا فيكون سجوده عبادته طاعته٬، كلها مبن ٬،يأمره اهللا uا

فَال صaدَّقa وaال صaلdى ﴿بل أذنب وعصى  ٬،فال صام وال صلى٬، والذنب فتكون معاصي وذنوب
ثُمَّ أَوbلَى لَكa  #أَوbلَى لَكa فَأَوbلَى  #ثُمَّ ذَهaبa إِلَى أَهbل_ه_ يaتaمaطdى  #وaلَك_نb كَذdبa وaتaوaلdى  #

الرسول سواء كان (يل اهللا وحجته وخليفته سبحانه ن اَألوىل هو التصديق بوإ٬، أي )٢(﴾فَأَوbلَى
أي  والسجود لويل اهللا٬، ألÆا والية اهللا ؛وهي الوالية لويل اهللا والصالة معه ٬،)وصياً أونبياً 
  ... ودون اخلضوع لويل اهللا ال تنفع األعمال الظاهرية ٬،ألنه سجود هللا وطاعة هللا ؛طاعته

األجسام منذ خلقها فال يكون سجود األجسام إال مرشد فإذا علمنا أن اهللا مل ينظر إىل 
وهذه احلقيقة هي الطاعة وامتثال األمر الصادر من اهللا  ٬،ودليل يدل على احلقيقة ويشري إليها

فال بد أن يكون لسجود األرواح  ٬،فإذا كان لسجود األجسام قبلة وهي الكعبة ٬،سبحانه وتعاىل
 ٬،فبطاعته يطاع اهللا ومبعصيته يعصى اهللا٬، )اهللا على خلقه حجة(وقبلة األرواح هو ويل اهللا  ٬،قبلة

  .)٣( ) .. )اإلنسان الكامل(هو السجود آلدم ) األرواح(ولذلك كان األمر للمالئكة 

                                                            
  .١١٥: النساء -١
 .١٥ – ١٣: القيامة -٢
  .٣ج X:السيد احمد الحسن  - إضاءات من دعوات المرسلين -٣
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الذي تابوا عنه واعترفوا خبطيئتهم يف حمضر فسجد املالئكة يف Æاية املطاف وبعد االعتراض 

  .وحجته على خلقهسبحانه ٬، فاجتازوا االمتحان اإلهلي خبليفته بارئهم

* * *  



  
 

F٢E
FאEא א

 وaكَانَ وaاسbتaكْبaرa أَبaى إِبbل_يسa إِالd فَسaجaدhواْ آلدaمa اسbجhدhواْ ل_لْمaالَئ_كَة_ قُلْنaا وaإِذْ﴿: قال تعاىل
aم_ن aعلى التوايل فكان اخلطان اللذان بزغا ) لعنه اهللا(٬، سجد املالئكة وأىب إبليس )١(﴾الْكَاف_رِين

  :منذ فجر االمتحان اإلهلي خبليفة اهللا يف أرضه
ه املالئكة وسار من بعدهم أخط الساجدين خللفاء اهللا املطيعني ألمره يف حججه٬، ابتد •

 .وحججه على خلقهعليه الثلة القليلة اليت آمنت باهللا وأطاعت أمره وسجدت خللفائه 
خط املستكربين اآلبني السجود خللفاء اهللا والذي قاده إبليس املستكرب على ربه بتكربه  •

وهم السواد على خليفته وأمره بالسجود٬، وكان من بعده جنده من شياطني اإلنس واجلن 
الذكر احلكيم٬، وستتضح يف فصول  يآوهي حقيقة واضحة ملن تأمل األعظم من خلق اهللا 

 .تعاىلالبحث الالحقة إن شاء اهللا 
 

FאEW

 رaبِّه_ أَمbرِ عaنb فَفَسaقa الْجِنِّ م_نa كَانَ إِبbل_يسa إِلdا فَسaجaدhوا ل_آدaمa اسbجhدhوا ل_لْمaلَائ_كَة_ قُلْنaا وaإِذْ﴿
hهaتَّخ_ذُونaأَفَت hهaذُرِّيَّتaاء وaل_يbونِي م_ن أَوhد bمhهaو bوٌّ لَكُمhدaع aبِئْس aال_م_نيdالً ل_لظaدa٢( ﴾ب(.  

  .بل كان من اجلنمل يكن إبليس أخزاه اهللا من جنس املالئكة 
 وهل املالئكة؟ من أكان إبليس عن سألته :قال ٬،X اهللا عبد أيب عن دراج٬، بن مجيل عن

 كان ٬،شيئاً السماء من يلي يكن ومل املالئكة٬، من يكن مل(: قال ؟شيئاً السماء أمر من يلي كان
 منها٬، ليس أنه يعلم اهللا وكان منها٬، أنه تراه املالئكة وكانت املالئكة٬، مع وكان اجلن من

   .)٣( )كان الذي منه كان بالسجود أمر فلما
ومل تعلم املالئكة بذلك وكانوا يظنون انه منهم لشدة عبادته ٬، بالوالء باملالئكةحلق ولكنه اُ
  .هللا سبحانه

                                                            
 .٣٤: البقرة -١
  .٥٠: الكهف -٢
 .١١٩ص ١١ج: حار األنوارب -٣
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فإن إبليس كان مع املالئكة يف السماء يعبد اهللا٬، وكانت .. ( :Xعن أيب عبد اهللا ف

أخرج ما كان يف  ومل يكن منهم٬، فلما أمر اهللا املالئكة بالسجود آلدم املالئكة تظن أنه منهم
  .)احلسد٬، فعلمت املالئكة عند ذلك أن إبليس مل يكن منهمقلب إبليس من 

: فقال! كيف وقع األمر على إبليس٬، و إمنا أمر اهللا املالئكة بالسجود آلدم؟: Xفقيل له 
قبل آدم٬،  ومل يكن من جنس املالئكة٬، وذلك أن اهللا خلق خلقاً كان إبليس منهم بالوالء(

فبعث اهللا املالئكة فقتلوهم٬،  يف األرض٬، فعتوا وأفسدوا وسفكوا الدماء وكان إبليس حاكماً
فكان مع املالئكة يعبد اهللا إىل أن خلق اهللا تبارك وتعاىل  إىل السماء  وأسروا إبليس ورفعوه

   .)١( )آدم

وكان سابقاً يف علمه سبحانه بأنه خليفته املرتقب يف أرضه على  Xخلق اهللا سبحانه ادم 
وملا كان كل إناء ينضح بالذي خلقه٬، رغم أن هذه احلقيقة الكربى بعد± ما زالت مستورة عنهم٬، 
فيمتأل حنقاً وحسداً من هذا  ٬،فيه فقد كان ميرd به إبليس وهو ما زال طينة مل تنفخ فيها احلياة

أنا (ليس منه خيفة وأحسd بعظم مرتلته عند خالقه وإال ملَ خلق و املخلوق الذي أوجس إب
  .صدرهعليه ينطوي حيدث نفسه مبا بلسان احلال هذا كان ! ؟)خملوق

فخلق اهللا آدم  :Xوجدنا هذا يف كتاب علي (: Xقال أبو جعفر يف تفسري القمي٬، 
  ).! ما خلقت ألمرٍ: فيقول  ٬، فكان مير به إبليس اللعني٬،فبقي أربعني سنة مصوراً

 دمآقاهلا اللعني و٬، )لئن أمرين اهللا بالسجود هلذا ألعصينه: فقال إبليس(: Xقال العامل 
X هذا الكاشف عن حقيقته وما كان يضمره بداخله بقوله  أسفرف٬، ما زال صورة بال حياة

بربه والسجود له الذي كان يؤديه ظاهراً أمام جريانه املالئكة ما هو إال إرضاء  إميانهعن أن 
ن التصنdع واالدعاء ومعلوم أ ٬،بالسجود لهاهللا سبحانه قد أمره  نّال أل٬، حتب ذلك ألÆالنفسه 

٬، وهذه هي إحدى حكمه يف يومٍ مامهما طال يكفي التمحيص واالختبار لفضحه وزواله 
 اإلميانيتوضح صاحب ل ٬،مدعي اإلميان منهم خلقه ومتحيصهم وخصوصاًسبحانه يف اختبار 
اإلهلي٬، والذي شاء عند االمتحان منه فيه وخيرج اإلميان استودع  عمن هماملستقر يف القلب من

  .ليفته وحجته على خلقهخباهللا سبحانه أن يكون دائماً 

                                                            
  .٣٥ص ١ج: تفسير القمي -١



 ٧١.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

حلمد هللا٬، فقال ا: فقال ٬،مث نفخ فيه٬، فلما بلغت الروح فيه إىل دماغه عطس(: X قال
فسبقت له من اهللا الرمحة٬، مث قال اهللا تبارك وتعاىل : Xقال الصادق  .يرمحك اهللا: له   اهللا

فأىب أن  اسbجhدhوا ل_آدaمa فَسaجaدhوا له٬، فأخرج إبليس ما كان يف قلبه من احلسد: للمالئكة
أَنaا خaيbرÀ م_نbهh خaلَقْتaنِي م_نb نارٍ : أَمaرbتhك٬a، فقالما مaنaعaكa أَلdا تaسbجhدa إِذْ : 8يسجد٬، فقال اهللا 

  .)١( )وaخaلَقْتaهh م_نb ط_نيٍ

واالمتحان بذلك٬،  Xليفاجئ باألمر اإلهلي بالسجود آلدم  )لعنه اهللا(مل يكن إبليس 
ت خملوق بأمرٍ جديد عليه باملرة وبال متهيد أصالً ويكون فرمحة اهللا سبحانه اكرب من أن ي±باغَ

ومن مث اخللود يف نار سجdرها خالقها  شيءإنكاره سبباً للطرد من رمحته اليت وسعت كل 
مذ رأى صورة ادم وقبل أربعني عاماً من نفخ الروح فيه بأنه خلق  )لعنه اهللا(فقد أحس لغضبه٬، 

واالمتحان كما هو والعياذ باهللا٬، )  بالسجود له ألعصينهلئن أمرين اهللا: (ألمر ما مث عاد وقال
هناك  إذنمعروف يأيت بعد فترة يتهيأ فيها املمتحËن٬، كما انه وسيلة لكشف ما هو مستور٬، 

 انطوى عليهيف ساحة االمتحان ومل يكن أبداً لطرح أمر غريب متاما٬ً، فما الذي يظهر  شيء
سبحانه والفشل اهللا  ألمر اإلنكاركون نتيجته فيه وت االمتحان ليسفر عنهإبليس أخزاه اهللا 

  ؟والكفر

FאEFאWE
سد من احلكشف ما أضمره قلبه سبباً يف كان االمتحان اإلهلي إلبليس بالسجود خلليفته 

يرى أن معها ال يطيق  بنحوٍعنده ) األنا( كانت٬، ومبعىن آخر واحلقد الدفني هلذا املخلوق الكرمي
 فكان جوابه٬، قبل امتحانه )لعنه اهللا(إبليس ٬، هذا باختصار ما أعده من هو أكرم منه عند اهللا

٬، وواضح أن اإلنكار ملا طلب منه ربه السجود خلليفته هذه املرة ويكون قبلته إليهاإلنكار واإلباء 
النتيجة منسجمة معها وأفعال يتحتم أن تأيت بل تسبقه نيات  ٬،ال يأيت بلحظة واحدة من املخلوق

  .غاية االنسجام

دم آزوال ما اختص اهللا به فيه بصورة حسد يتمىن يف نفس إبليس  تاليت جتسد) األنا(إÆا 
بمجرد فمن فضل حبيث صار موضع جتلي اهللا بكماله وجالله ووجه اهللا الذي يواجه به خلقه٬، 

                                                            
 .٤٢ – ٤١ص ١ج: تفسير القمي -١
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أخرجه حبمية وغضب يعرب ه وأىب٬، أن مسع أمر اهللا بالسجود آلدم اخرج فوراً احلسد الذي يف قلب

سعى طويالً خلدمتها وهو اآلن قد امتحن بأمر يف غري استعرت يف صدره وعن عظم األنا اليت 
  .صاحلها

منهم وكان يف علم اهللا إبليس  أناملالئكة كانوا حيسبون  إن(: قال ٬،Xاهللا  عبدأيب عن 
من نار وخلقته من  خلقتين :فاستخرج ما يف نفسه باحلمية والغضب٬، فقال٬، انه ليس منهم

  .)١() طني

س الذميمة ما هي إال جنود ختدم األنا وتصرخ من صفات النف مهافاحلسد والغضب وغري
للدفاع عنها إذا ما مسd حرميها٬، تصرخ بفعل ينسجم مع كل صفة ذميمة من تلك الصفات 

بارزة٬،  صاحبه) أنا(و زواله لتبقى جيتحلى خبري قط بل ير أنفكان احلسد الذي ال يريد للغري 
رغم الباطل الذي يتحلى به صاحبها٬،  لنصيحةألنا وال يقبل حىت بالالذي ينتصر الغضب كان و

صاحبه رغم جهله العميق باألمر الذي يتحدث به٬، وهكذا يف باقي ) أنا(الذي يربز والكذب 
  .اجلنب والبخل وغريهاالرذائل ك

حىت وان كان كلمة  شيء أيمساس من  أوفاملهم كل املهم إبقاء األنا بارزة بال خدش 
اهللا  آياتناه املقيتة هذه أب بيكذþ أننار جهنم٬، وليس مهماً بعدها  إغفاهلاحق قد يستدعي 

ب داعي اهللا ولو جاء يكذþ أن٬، وليس مهماً أرضهحججه وخلفائه يف  الشاهدة بصدقوملكوته 
ب عشرات ومئات يكذþ أن يضاًأبقانونه سبحانه يف حججه من وصية وعلم وراية٬، بل غري مهم 

٬، وهم يف كل وصف ذكروه فيها للوصي منهم ما ال تطيق اجلبال رده حممد  آلروايات 
  .Xوصي ورسول اإلمام املهدي  Xمحد احلسن أالسيد كما هو احلال يف حجة اهللا اليماين 

اهللا خلقه بواليتهم٬، كيف وهذه  أدان نال يقال له صحح مسريتك واتبع م أناملهم ف
أبدا٬ً، رغم اعترافه بوصف  األناوهذا ما ال ترضاه  اآلن أنه على خطأالكلمة تعين فيما تعنيه 

يدعو إىل احلق ( :الذي قال عنه بأنه Xوحتديداً اإلمام الباقر   اليماين يف كالم أهل البيت
ليصحح  Xفيأيت هو  على ضالليعين أن حال األمة قبل جميئه  ٬، الذي)٢( )وإىل طريق مستقيم

                                                            
  .٦ح :، باب العصبية٣٠٨ص ٢ج: الكافي -١
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يقال ملن هو سائر  أن٬، فهل يعقل ملا كان ما ذكر ميزة لهلو كانت األمة قبله على احلق واملسري٬، 
  !؟إليهويدعوك والصراط املستقيم احلق  إىلبيدك  يأخذمن  سيأتيك :على احلق والطريق املستقيم

قل٬، ورمبا يكون مدعاة للبحث يف دعوة داعي احلق أاإلقرار uذا احلال اضعف اإلميان ال و
اليت تغلق باب طلب احلق واالستماع لكلمته٬، فان جمرد االستماع ألدلة ) األنا(اليوم ولكنها 

األنا املقيتة حىت وان كان الناطق هم آل  به وهذا ما ال تقبل٬، املدعي يعين الصمت أمام متحدث
  ! مد؟حم

املعترضني  أولابتدأ    اهللا منه  أعاذنا   وهذا الداء القاتل من هذه النقطة املقيتة .. ) األنا(
٬، فكان التكرب Xرده لألمر اإلهلي بالسجود آلدم ) لعنه اهللا(إبليس  أرضهعلى خلفاء اهللا يف 
ن اُمر من نار ومË بوجه خليفة اهللا عندما قاس نفسه إليه فرأى انه قد خلق هسالح األنا الذي رفع

ن كان اآلمر هو اهللا إبالسجود له خلق من طني٬، فكيف يسجد ملن يرى نفسه أفضل منه حىت و
  !الواحد القهار؟

أول من قاس إبليس واستكرب٬، واالستكبار هو أول معصية عصي (: Xقال الصادق 
مل يعبدكها وأنا أعبدك عبادة  أعفين من السجود آلدم يا رب: فقال إبليس: قال   اهللا Áا

ال حاجة يل إىل عبادتك٬، أنا أريد أن : فقال اهللا تبارك وتعاىل ٬،ملك مقرب وال نيب مرسل
فَاخbرhجb م_نbها فَإِنَّكa رaجِيمÀ : فقال اهللا ٬،حيث تريد فأىب أن يسجد أعبد من حيث أريد ال من

   .)١( )وaإِنd عaلَيbكa لَعbنaت_ي إِىل يaوbمِ الدِّينِ

ويف حتديد سبب فشل إبليس يف االمتحان خبليفة اهللا يف اليوم األول٬، وكذلك فشل من 
محد احلسن أحد٬، يقول السيد أسار على Æجه يف رفض السجود خللفاء اهللا كلما بعث منهم 

X) :ـ انه طاملا استبطن مواجهة ربه ب ٬، أياملخلوق بشكل جلي يعاقب عليه) أنا( إظهار
٬، اهللا القهار أمامعلى النطق uا  أومل يكن ليجر٬، خري منه أنا: يف خليفة ليقولجتلى له  فاآلن) أنا(

dا يف كل آن بنظره املنصبu يكادون يرون  الذين ال ٬، أولئكعلى نفسه ولكنه كان ينطق
  .ينافيها ظاهراً وما يالئمها وجتنب ما أنفسهمفهم كل مههم األنا٬،  أيديهم٬، أعمتهم
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اخلبيثة من  أنفسهمجتلى هلم الذي خلقهم يف خليفته ليظهر على املأل ما انطوت عليه  اآلن
فحاهلم كمن ركز نظره على : يف مثل مادي أكثرولو قربت الصورة ٬، له سبحانه ولفضله إنكار

 أهمنفسي : يقول أن ٬، أوخري ممن خلقين أنا: يقول أوينطق  أننفسه وهو يواجه ربه دون 
امتحنه الذي خلقه  ٬، اآلنعلى نفسه ينطق uذا ولكن حاله ونظره املنصبd ٬،عندي ممن خلقين

خري  أنا: دون حياء فمباشرة نطق مبا انطوت عليه نفسه فقاهلا جهاراً إنسان    ظاهراً   مبثله 
  .)١( )منه

اليت تشري إىل اخلالق سبحانه٬، ) هو(يف قبال  قمن املخلو) األنا(هكذا وبكل جرأة تقال 
خلوق يف حمضر يشهرها املوعند االمتحان باخلليفة حىت ملا يصل طغياÆا إىل مستوى فاضح جلي 

فجاء االمتحان بعد أن كان حاله ينطق uا قبل االمتحان باخلليفة يف كل آن٬، قوالً وفعالً خالقه 
ال اله أنا خري من خليفتك٬،  أينا خري منه٬، أ: فقال أمام ربه ٬،ليكشف ما كان منطوياً عليه قلبه

  .له الطاهرينآاللهم عفوك يا رب حبق حممد و.. إال اهللا 

وادعيتهم٬، وهو واضح  يف كالم الطاهرين ) األنا(ومنه يفهم سرd التركيز على حماربة 
Öا الداء الذي ابتلي به كَملن طالعها ووقف على حÆمها اليت ال غىن للمخلوق عنها٬، فقد اتضح أ

ال غري كان احنراف من سار على Æجه من أقوام  او٬u، عدو ابن ادم القدمي) نه اهللالع(إبليس 
نقطة التقاء كل املعترضني ) األنا: (٬، وبكلمة واحدةواىل يوم القيامةاألنبياء واألوصياء واملرسلني 

ىل آخر خليفة هللا يف هذه األرض٬، فال يعديكم عدو اهللا إو Xدم آمن  أرضهعلى خلفاء اهللا يف 
  .ناه من اجتياز االمتحان بأوهلمأما متكن ب وهو الذيبدائه وال جيلبكم بندائه 

يف جنبتها املتعلقة يف الصميم ) األنا(وملا كان التحلي مبكارم األخالق حربة احلق اليت تطعن 
وورد ٬، )٢()منا بعثت ألمتم مكارم األخالقإ: ( حممدوحبيبه  خلفاء اهللاسيد  باجلسد قال

باعتبار أن التفكر حربة احلق األخرى اليت  ٬،)٣()سنة ستني عبادة من خري ساعة تفكر: (أيضاً
يف إجابته عن  Xمحد احلسن أوهو ما أوضحه السيد  يف جنبتها املتعلقة بالروح٬،) األنا(تطعن 

  .)٤( )املتشاuات(سؤال يف كيفية حماربة األنا يف كتاب 
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؟EאFא
حدث يف  أمراً عابراًإنكار إبليس أخزاه اهللا وفشله يف امتحانه بالسجود خلليفة اهللا  مل يكن
بعد وقصته تتكرر  مل ينتهÖ األولاملنكر  أنلة اكرب من ذلك بكثري؛ ذلك أبل املس ٬،وقته وانتهى

ن طرد من رمحة اهللا بسبب تكربه وعدم إو )لعنه اهللا(٬، فهو وصياً أو فيها نبياً اهللا كل مرة يبعث
كان قد أتى به صاحبه يوماً ما  مل يكن ليضيع عمالً سبحانهالعدل ان املنd أن خلليفته إالسجوده 

نظر ٬، وقد توعد اللعني بإغواء اخللق امجعهم إال عباد اهللا املخلصني٬، ولنا مجيعاً أن نيف هذه الدنيا
   :هذا احلديث لنعترب به بتوفيق اهللا وفضله

فَاخbرhجb م_نbها فَإِنَّكa رaجِيمÀ وaإِنd عaلَيbكa ﴿: إلبليسملا قال اهللا تعاىل  ٬،Xالصادق  اإلمامعن 
يا رب٬، وكيف وأنت العدل الذي ال جيور وال : فقال إبليس(: ٬، قال﴾لَعbنaت_ي إِىل يaوbمِ الدِّينِ

لعملك  ال٬، ولكن سلين من أمر الدنيا ما شئت ثواباً: قال! بطل؟يظلم٬، فثواب عملي 
سلطين على ولد : قال. قد أعطيتك: فأول ما سأل البقاء إىل يوم الدين٬، فقال اهللا. فأعطيك

: قال. قد أجريتك: أجرين فيهم كمجرى الدم يف العروق٬، فقال: قال. سلطتك: آدم٬، فقال
ال يولد هلم ولد إال ولد يل اثنان٬، وأراهم وال يروين٬، وأتصور هلم يف كل صورة شئت٬، 

  .أعطيتكقد : فقال

. رب٬، حسيب: ٬، قالقد جعلت لك ولذريتك صدورهم أوطاناً: قال ٬،يا رب زدين: قال
ثُمَّ ﴿ ٬،)١(﴾إِلdا ع_بادaكa م_نbهhمh الْمhخbلَص_نيa #فَبِع_زَّت_كa لَأُغْوِيaنَّهhمb أَجbمaع_نيa ﴿ :فقال إبليس عند ذلك

 bلْف_هِمaخ bم_نaو bد_يهِمbنِ أَيbيaب bم_ن bمhنَّهaلَآت_ي bمhهaأَكْثَر hجِدaال تaو bمائ_ل_هِمaش bنaعaو bمانِهِمbأَي bنaعaو
a٬، الشكر هللا رب العاملني على حسن قضائه)٣( ))٢(﴾شاك_رِين.  

علينا أن حنذر إبليس ومكائده وقد أذن اهللا تعاىل له يف أن يتخذ من الصدور ٬، كم إذن
جمرى الدم يف   السجود له الذي أىب واستكرب على   اخلليفة ادم ولد يف موطناً له٬، وجيري 

يترك عدو اهللا اإلنسان حلاله يف إميانه وإعالن سجوده هل بعد هذا العروق٬، ماذا يظن املرء 
االمتحان به٬، خصوصاً والنفس فيها ما يعني إبليس وخيدم مشروعه يف إبعاد اخللق  دخلليفة اهللا عن
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لطرده من رمحة اهللا٬، وملا كان  فعل ما فشل به وصار سبباًعن السجود خللفاء اهللا٬، وكيف يسرdه 

كما هو يف    معه إىل جهنم٬، ومعلوم  الناسأصبح كل مهه اخذ اكرب قدر من ومآله يعلم مبصريه 
أن جهنم ال يدخلها موحد واملوحدين هم من أدانوا اهللا بالسجود حلججه    كالم الطاهرين 
وإضالل يوش للقضاء عليهم وعلى دعوا�م اإلهلية صار حرuم وجتيش اجل٬، فوخلفائه يف أرضه

  .هدف إبليس الذي توعد به اخللق منذ اليوم األولالناس عنهم 

أمر مذهل٬، وقد  من إغواء الناس مث إن إصراره وعدم ادخاره جهداً لتحقيق ما توعdد به
ما أتى به من  على أجراًإىل اليوم املعلوم ال يوم البعث الذي طلبه أنظره رب العزة جل جالله 

ن ما أتى به سابقاً كله بفضل اهللا أللو عومل بعدل اهللا تعاىل؛ ٬، ورغم انه ال يستحق شيئاً قبل
  . قد منحه ما أراد يف هذه الدنيا وقوته ولكنه سبحانه

عطى من مبدأ العدالة إذا كان أجري مذنب ي±: مفاده Xإىل مياين آل حممد ويف سؤال وجه 
٬، وعن أمري املؤمنني يف طويالً اًاهللا وقت دËبËعلى ذنبه٬، فإبليس لعنه اهللا عËأجرة على عمله ويعاقب 

فهل ذهبت عبادته أدراج  ٬،وأذنبيف ستة آالف سنة صلى ركعتني إبليس  إنÆج البالغة 
   ومل يأخذ أي جزاء عنها؟٬، الرياح

 قَالَ رaبِّ فَأَنbظ_رbنِي إِلَى يaوbمِ ﴿٬، لقد أعطي أجره(: Xمحد احلسن أيقول السيد ويف جوابه 
 !؟جراً كافياًأوليس اه احلول والقوة كل هذه املدة الطويلة ؤنظار له وإعطافهذا اإل٬، )١(﴾يhبbعaثُونَ

أما إذا كان العامل يعمل حبول اهللا وقوته فهو ليس ٬، عطى شيء هو لهأهذا إذا كان األجري 
  .)٢( )!؟ جراًأفهل يستحق من يعطيك مالك ٬، يستحق حبسب العدالة أي جزاء وال٬، أجري

 ٬،اهللا خبليفته إىلمن السري  همالناس ومنع إلضاللوبشراسة  )لعنه اهللا(وأما خبصوص قتاله 
 أنتتركوا وسيلة ميكن  ال٬، الصحيح اإلسالمبينوا للناس طريق : (نصيحة ألنصاره X يقول

Æايته يف اليوم املعلوم وملا  أنلعنه اهللا ملا كان يعرف  إبليس ٬، إنتعملوا uا فإن يف ذلك فرجكم
فإنه يعمل ومنذ يومه ٬، يكتمل ليأيت هذا اليوم املعلوم أنلليوم املعلوم بناء البد  أنكان يعرف 

ثُمَّ لَآت_يaنَّهhمb ﴿:  تسمع قوله٬، أمليكتمل هذا البناء ال أنالذي خرج فيه عن طاعة اهللا على  األول
   .﴾يbد_يهِمb وaم_نb خaلْف_هِمb وaعaنb أَيbمانِهِمb وaعaنb شaمائ_ل_هِمb وaال تaجِدh أَكْثَرaهhمb شاك_رِينaم_نb بaيbنِ أَ
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 ٧٧.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

وهل تسمع ما ٬، هلدايتهم الناس فكيف ندخر جهداً إلضالل فهذا عدوكم مل يدخر جهداً
لن  أيديهمفإن مل ينفع من بني ٬، الناس إلضاللنه سوف يأيت من كل جهة أ )لعنه اهللا(يقول 

 إلضالهلمن مل تنفع إو٬، من خلفهم أخرىيتراجع ولن يقبل خبسارة املعركة بل سيحاول مرة 
نه الباطل أوهكذا عدوكم مع أمياÆم٬، لن يتراجع ولن يقبل خبسارة املعركة بل يأتيهم عن  أيضاً

 أنيعلم  نه؛ ألاهللا إىلواملدافع عن الباطل ولكنه يقاتل بشراسة ليضل الناس ومينعهم من السري 
  .)١() هذا سيمنع اكتمال البناء ويؤخر اليوم املعلوم الذي تكون فيه Æايته

فصار السعي هلداية الناس إىل خليفة اهللا وجعلهم يسجدون كما سجدت املالئكة آلدم 
X  ا تنقض غرضه وتبطل هدفه الذي توعد به٬، )لعنه اهللا(هي أوجع ضربة توجه إلبليسÆ؛ أل

 عدد اكرب يأخذ أن يريد هو إبليس مع معركة فهي ميكن ما بكل اعملوا(: Xويف هذا يقول 
 أن يريد هو٬، شيء منها يعرفوا أن يكادوا مل ساعة املوت بعد الناس سرياها الدنيا..  جهنم إىل
 بأن وعده حيقق أن يريد فهو املوعود اليوم تأجيل بإمكانه يكن مل فإن٬، اخللق بغواية وعده حيقق
  .املختارين سوى من كل يغوي

 ميكنكم ما كل اعملوا٬، عليهم احلجة إقامة فقط وليس هدايتهم ٬،الناس uداية انتصاركم
 اإلنس من جنده واخزوا أخزوه٬، ميكنكم ما بكل إبليس جتاهدوا أن أوصيكم .. هلدايتهم
  .)واجلن

 يف تقرأ ملأ: (Xأجاب ؟ )اهللا لعنه( إلبليس توجه ضربة أوجع هي ما: وعن السؤال
 ديسوd دقتها بقدر اهللا حجة متابعة نإ. .إبليس  وجه اسودd آدم ابن سجد إذا واألثر احلديث
 اهللا خلليفة السجود رفض لقد ٬،وجهه ديسوd الذي هو إبليس رفضه الذي السجود.. إبليس  وجه

 وجهه يسود الذي هو فما٬، اهللا خلليفة السجود رفض على حيملهم نأو الناس بإغواء وتوعد
  .وهدفه غايته نقض من أكثر

 واخزوا كاملالئكة يسجدون اجعلوهم٬، الناس هداية على اعملوا ٬،أوالً قلته ما فهو إذن
  .)٢() اهللا خلليفة السجود رفض يف متابعته منهم يريد الذي إبليس
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والبد أن يعلم أن ما أعطي إبليس أخزاه اهللا إمنا هو يف هذه احلياة الدنيا دار االبتالء 

يف اآلخرة نصيب٬، كذا من آثر طاعته على طاعة اهللا واعترض على خلفاء واالمتحان وليس له 
 هاادخرفهي دار ٬، يذكر يءاهللا واستكرب على طاعتهم والسجود هلم ليس له يف دار القرار ش

٬، الذين كتب هلم النجاح يف اجتياز االمتحان خبلفائهاآلخرة ألوليائه وعباده املخلصني سبحانه 
 الدَّارh ت_لْكa﴿: ٬، قال تعاىلم مبكره ومكائدههلومل يقعوا فريسة إلبليس الذي يزين االحنراف 

  .)١(﴾ل_لْمhتَّق_نيa وaالْعaاق_بaةُ فَسaادóا وaلَا الْأَرbضِ ف_ي عhلُوòا يhرِيدhونَ لَا ل_لdذ_ينa نaجbعaلُهaا الْآخ_رaةُ

 :Xمحد احلسن أقال السيد  ٬،روحي فداهيف بيان اآلية الكرمية عرب نصيحة خرجت منه و
: قال بل٬، اآلخرة الدار من نصيب له جنعل: يقل ومل٬، اآلخرة الدار من نصيب: اهللا يقل مل(
﴿aت_لْك hةُ الدَّارaم أي٬، هلؤالء جيعلها فيها مبا اآلخرة الدار أي ﴾الْآخ_رÆاآلخرة٬، فهؤالء ملوك أ 
 صوركم أرى أن أريد فال وإال منهم تكونوا أن شيعتهم٬، فاعملوا وخاصة  حممد آل هم
  .كمءأهوا تتبعون نتمأو

 قال وقد٬، حممد  آل هم واملتقون ٬،للمتقني والعاقبة: تعاىل قال اآلية Æاية ويف
 لنا واجعل﴿: هي إمنا ٬،عظيماً طلبوا لقد(: )٢(﴾إماماً للمتقني واجعلنا﴿ :قرأ ملن Xالصادق
   .﴾إماماً املتقني

  هؤالء؟ من ليكون اإلنسان يعملها اليت األمور هي فما

حد؟ وال أ من خري نكأ خباطرك ال مير أن أي ٬،﴾فَسaادóا وaلَا الْأَرbضِ ف_ي عhلُوòا يhرِيدhونَ لَا﴿
dال يعملون وليس الفساد ال يريدون ٬،وال فساداً علواً ال يريدون .حدأ على نفسك لتفض 

 هنا يف أما٬، )٣(﴾.. إِصbالَح_هaا بaعbدa اَألرbضِ ف_ي تhفِْسدhواْ وaالَ﴿: تعاىل قال أخرى آيات يف٬، الفساد
 وال خيطر٬، الفساد خباطرهم ال مير أي٬، الفساد ال يريدون ال يفسدون بل ليس اآلية هذه يف

   .)الفساد بباهلم

  .واحلمد هللا رب العاملنيهنيئاً ملن تدبر فاتعظ ومسع أو قرأ فوعى وخري القلوب أوعاها٬، 

                                                            
 .٨٣: القصص -١
 .٧٤: الفرقان -٢
  .٥٦: األعراف -٣



  
 

F٣E

FאEא א

 # مَّسbنhونÎ حaمaإٍ مِّنb صaلْصaالٍ مِّن بaشaراً خaال_قÀ إِنِّي ل_لْمaالَئ_كَة_ رaبُّكa قَالَ وaإِذْ﴿: قال تعاىل
 # أَجbمaعhونَ كُلÐهhمb الْمaآلئ_كَةُ فَسaجaدa # سaاجِد_ينa لَهh فَقَعhواْ رُّوح_ي م_ن ف_يه_ وaنaفَخbتh سaوَّيbتhهh فَإِذَا
dإِال aل_يسbى إِبaكُونَ أَن أَبaي aعaم aا قَالَ # السَّاجِد_ينaي hل_يسbا إِبaم aلَك dكُونَ أَالaت aعaم aالسَّاجِد_ين # 

 فَإِنَّكa م_نbهaا فَاخbرhجb قَالَ # مَّسbنhونÎ حaمaإٍ مِّنb صaلْصaالٍ م_ن خaلَقْتaهh ل_بaشaرٍ لãأَسbجhدa أَكُن لَمb قَالَ
Àجِيمaر # dإِنaو aكbلَيaةَ عaنbعdمِ إِلَى اللbوaبِّ قَالَ # الدِّينِ يaنِي رbمِ إِلَى فَأَنظ_رbوaثُونَ يaعbبhقَالَ # ي aفَإِنَّك 

aم_ن aنظَرِينhومِ إِلَى # الْمaقْت_ يaلُومِ الْوbعaبِّ قَالَ # الْمaا رaنِي بِمaتbيaنَّ أَغْوaيِّنaُألز bمhضِ ف_ي لَهbاَألر 
bمhنَّهaُألغْوِيaو aع_نيaمbأَج # dإِال aكaادaع_ب hمhهbم_ن aلَص_نيbخhذَا قَالَ # الْمaاط هaلي� ص_رaع Àق_يمaتbسhم # dإِن 

  لَمaوbع_دhهhمb جaهaنَّمa وaإِنd # الْغaاوِينa م_نa اتَّبaعaكa مaنِ إِالd سhلْطَانٌ عaلَيbهِمb لَكa لَيbسa ع_بaاد_ي
aع_نيaمb١(﴾أَج(.  

Öر إبليس ومل مينح اإلمهال بعد عصيانه واستكباره على األمر اإلهلي بالسجود خلليفة اهللا اُنظ
وإمنا إىل يوم الوقت املعلوم٬، وكان سبب إنظاره ما سبق من ) يوم البعث(إىل الوقت الذي طلبه 

  .عبادته

إن إبليس عبد اهللا يف السماء (: يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : قال٬، عن احلسن بن عطية
الرابعة يف ركعتني ستة آالف سنة٬، وكان من إنظار اهللا إياه إىل يوم الوقت املعلوم مبا سبق من 

   .)٢( )تلك العبادة

تكن خالصة هللا  كني من اإلمهال وملمكانت ألجل الدنيا والتتلك العبادة  وبالرغم من أنّ
فإنه سجد سجدة واحدة أربعة آالف عام٬، مل يرد  : (..Xاملؤمنني  أمريسبحانه كما يقول 

نه سبحانه ما كان ليضيع عمل أإال  ٬،)٣( ..). Áا غري زخرف الدنيا٬، والتمكني من النظرة

                                                            
  .٤٣ – ٢٨: الحجر -١
  .١٣ح  ٢٤١ص ٢ج: تفسير العياشي -٢
 .٣٦٨ص ١ج: االحتجاج -٣



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٨٠
فتبارك اهللا ن كان لآلخرة فهو حمفوظ له هناك٬، إو ٬،ن كان للدنيا فال يضيعه يف الدنياإعامل٬، ف

  .العدل الوهاب

وهو حيمل عار اإلباء والتكرب على اهللا تعاىل بتكربه على السجود ) لعنه اهللا(فهبط إبليس 
خلليفته٬، فكان من مسكنه وقراءته وطعامه وشرابه وبيته وجملسه يف هذه األرض ما يبينه لنا 

  :احلديث اآليت

أغويتين وأبلستين٬، وكان ذلك يف يا رب إنك : (أن إبليس تكلم وقال ٬،جاء يف األثر
 ﴾فَإِنَّكa م_نa الْمhنbظَرِينa إِىل يaوbمِ الْوaقْت_ الْمaعbلُومِ﴿ :قال. فأنظرين إىل يوم يبعثون سابق علمك

فما : قال.  »املزابل«: فأين مسكين إذا هبطت إىل األرض؟ قال٬،  إنك أنظرتين: قال. .
ما مل «: فما طعامي؟ قال: قال. »املزمار«: قالفما مؤذين؟  :قال. »الشعر«: قراءيت؟ قال

 .»احلمام«: فما بييت؟ قال: قال. »اخلمور مجيعها«: فما شرايب؟ قال: قال. »يذكر عليه امسي
 :فما شعاري؟ قال: قال. »األسواق٬، وحمافل النساء النائحات« :فما جملسي؟ قال: قال

  .»النساء«: ائدي؟ قالفما مص: قال. »سخطي« :فما دثاري؟ قال: قال. »لغناءا«

يا ملعون٬،  :ال خرجت حمبة النساء من قليب٬، وال من قلوب بين آدم٬، فنودي: قال إبليس
وإن عليك لعنيت  إين ال أنزع التوبة من بين آدم حىت يرتعوا باملوت٬، فاخرج منها فإنك رجيم

  .إىل يوم الدين

عزتك أنه يغوي يا رب٬، هذا عدوي وعدوك أعطيته النظرة٬، وقد أقسم ب: فقال آدم
: يا آدم٬، قد مننت عليك بثالث خصال: فنودي مكائده؟٬، فبم أحترز عن مصائده وأوالدي

٬، فهي أن تعبدين وال تشرك يب شيئاً أما اليت يل٬، واحدة يل٬، وواحدة لك٬، وواحدة بيين وبينك
فهو ما عملت من صغرية وكبرية من احلسنات فلك احلسنة بعشر أمثاهلا  وأما اليت لك

والعشر مبائة واملائة بألف وأضعفها لك كاجلبال الرواسي٬، وإن عملت سيئة فواحدة بواحدة٬، 
 وأما اليت بيين وبينك فلك الدعاء. وأنا الغفور الرحيم وإن أنت استغفرتين غفر¾ا لك

   .)١( )... ومين اإلجابة٬، فابسط يديك فادعين فإين قريب جميب واملسألة

                                                            
  .٣٥٦ص ٣ج: نآالبرهان في تفسير القر -١
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حرف الناس عن السجود خللفاء اهللا يف أرضه ومحلهم على وكل مهه ) لعنه اهللا(هبط 
 إالسجوده السابق قبل االمتحان مل يكن  نّأاالعتراض عليهم بكل ما أويت من قوة٬، خصوصاً و

لنيل هذا التمكني واإلمهال حملاربة خلفاء اهللا جبيوش البشر العمالقة اليت توعد بإغوائها مجيعاً ما 
ين رفضوا االنقياد له واختاروا بفضل اهللا السري والسجود لدعاة احلق خال عباد اهللا املخلصني الذ

املتقدمة عند  مضرب مثل الرمحن تقدست آالؤه يف اآليات X اًوالصراط املستقيم٬، فكان علي
فأجابه احلق ٬، ﴾أَجbمaع_نيa وaُألغْوِيaنَّهhمb اَألرbضِ ف_ي لَهhمb ُألزaيِّنaنَّ أَغْوaيbتaنِي بِمaا رaبِّ﴿: قول إبليس
 وهو ما ذكره آل حممد ) صراطٌ علَيَّ(٬، وليس ﴾ٌمhسbتaق_يم يٍّعل ص_رaاطُ هaذَا قَالَ﴿: سبحانه

فال ٬، خلفاء اهللا يف أرضه بل ساد�موما بعد قوهلم إال الضالل واحلسد آلل حممد ٬، نآعدل القر
  :وهذه مناذج مما قالوهيعديكم إبليس بدائه٬، 

قام عمر بن (: ٬، قالعن أبيه ٬، أبيه٬، عن علي بن احلسنيعن جعفر بن حممد٬، عن 
أنت مين مبرتلة هارون : إنك ال تزال تقول لعلي بن أيب طالب: ٬، فقالاخلطاب إىل النيب 

يا غليظ٬، يا : ؟ فقال النيب من موسى وقد ذكر اهللا هارون يف القرآن ومل يذكر علياً
   .)١( )مستقيم عليٍّ هذا صراطُ: ما تسمع اهللا يقول  أعرايب٬، إنك

أم تصرdون ٬، Xلعلي  باآليةوقد استشهد    والعياذ باهللا     فهل ختطþئون رسول اهللا 
تستعمل لغري ) ما( أنومعلوم ٬، )٢( )أغويتينمبا  ربِّ(: بقوله إبليسقسم به أ نمبعلى االستنان 

  . ميثل اجلهل كله من  البيت أهلوقد ورد يف كالم  ٬،العاقل

                                                            
  .٣٦٧ص ٣ج: ، البرهان١٦٠ص: مائة منقبة -١
ُثمَّ * َلَقْد َخَلْقَنا اْلِأْنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويٍم ﴿: تعقيبًا على قوله تعالىفي بيان هذه الحقيقة  Xحمد الحسن أقال السيد  -٢

حقيقة  :حقيقة اإلنسان إذا ارتقى إلى أعلى عليين، والمخلوق الثاني هو: المخلوق األول هو( :﴾َرَدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِليَن
أما الثاني فهو الجهل أو الثاني، وآالهما . اإلنسان إذا أزرى بنفسه إلى أسفل سافلين، واألول هو العقل أو محمد 

فجعلنا أعلى  أي خلقنا اإلنسان، ﴾ُثمَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِليَن* َخَلْقَنا اْلِأْنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويٍم ﴿: ولذا قال تعالى، إنسان
  . وأسفل مراتب التدني أيضًا لإلنسان، مراتب االرتقاء لإلنسان

أدبر : العرش من نوره فقال لهعن يمين ، وهو أول خلق من الروحانيين، خلق العقل 8إن اهللا : (Xقال أبو عبد اهللا 
ثم خلق الجهل : قال .خلقتك خلقا عظيمًا وآرمتك على جميع خلقي: أقبل فأقبل، فقال اهللا تبارك وتعالى: فأدبر، ثم قال له

 ١ج: بحار األنوار) فلعنه، فقال له استكبرت. أقبل فلم يقبل: أدبر فأدبر، ثم قال له: فقال له. من البحر األجاج ظلمانيًا
  .٩٧ص

وأغواه ) لعنه اهللا(وهو إنسان، والذي أردى إبليس  وهو محمد ، )العقل األول(: م المالئكة المقربين هوـَّفالذي عل
ُهْم َقاَل َربِّ ِبَما َأْغَوْيَتِني َلُأَزيَِّننَّ َلُهْم ِفي اْلَأْرِض َوَلُأْغِوَينَّ﴿: )لعنه اهللا(أيضًا إنسان وهو الثاني أو الجهل، فهذا قول إبليس 

  .٤ج: المتشابهات. أي بالذي أغويتني به، ٣٩:الحجر ﴾َأْجَمِعيَن
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اشتدت  ولكن ملا جاء سيد خلفاء اهللا بعد حممد  Xلسجود آلدم انعم٬، أىب إبليس 

خط الساجدين الذي يقوده خليفة اهلي دائماً وخط املعترضني الذي يقوده إمام  املواجهة بني
وهو علي أمري املؤمنني  بعد حبيبه حممد سيد خلفاء اهللا  فكان إمام اهلدى هوضالل دائما٬ً، 
X  ذَا قَالَ﴿ :اهللا تعاىل يف اآلية اليت تليها مباشرةالذي ذكرهaاط هaلي� ص_رaع Àق_يمaتbسh٬، ﴾م

اهللا  حبيببل إمامهم بعد الساجد األول  ٬،فسالم على من ذكره اهللا تعاىل مثالً خلط الساجدين
  .يتضح بعد قليلالذي س٬، وسالم على مثَلَك اليوم ورسوله 

٬، )١( )مستقيم عليٍّ هذا صراطُ(: قال ٬،Xعن هشام بن احلكم٬، عن أيب عبد اهللا و
يف كتاب  Xيريد أن يصحح ما تقرأه الناس دفعاً حلق علي  Xوواضح أن اإلمام الصادق 

  .يف أحاديث أخرى Xاهللا حسداً وبغضا٬ً، وهو ما أوضحه 

ـذا   ﴿ :8سألته عن قول اهللا : قال ٬،Xعن أيب محزة الثمايل٬، عن أيب عبد اهللا ف ـالَ ه ق
aي� لص_راط عÀق_يمaتbسhعلي  واهللا هو(: ٬، قال﴾مX٢( )امليزان والصراط املستقيم واهللا ٬، هو(.  

  ي�لهذا ص_راط عa﴿ :عن قوله٬، Xعن عبد اهللا بن أيب جعفر٬، عن أخيه جعفر الصادق و
Àق_يمaتbسhهو أمري املؤمنني (: ٬، قال﴾مX( )٣(.  

ن الذي جعلها ومË ؟الضميف اآلية وقد كان حقها ) صراط(ن الذي نوdن كلمة مËوبعد هذا٬، 
ومىت كان صراط اهللا تعاىل  ؟هلا Xمنكّرة بالتنوين وكان حقها أن تكون معرdفة بإضافة علي 

٬، أ كلّ هذا لزحزحتها عن أمري املؤمنني وسيد هنكرة ال يعرف لتكون كل هذه اجلرأة بتنكري
  !! ؟ Xاملتقني 

٬، Xدفعاً هلا عن أمري املؤمنني ) علَيَّ(فيها وجعلها ت±قرأ ) علي(ن الذي حرdك كلمة مËمث 
  !!؟٬، من فعل ذلك له آما قاله الطاهرون حممد و بعضكما رأينا وهي بوضوح تذكر امسه 

عن خلفاء اهللا يف أرضه ودعو�م الناس  أكثر بإغواءجاد يف وعده ) لعنه اهللا( إبليس أنحقاً 
ألفعاله    من بني األمثلة اليت يصعب حصرها   منوذج  ما ذكرولرفضهم واالعتراض عليهم٬، 

                                                            
  .٦٣ح: ، باب نكت ونتف من التنزيل في الوالية٤٢٤ص١ج: الكافي -١
  .٦٨ص: مختصر بصائر الدرجات -٢
  .١٥ح ٢٤٢ص ١ج: تفسير العياشي -٣
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وحتريف ما جاء يف حقهم من رuم ) آل حممد (عن سادة اخللق  ء الناساليت يريد uا إغوا
وقد قام بتنفيذ هذا املخطط هذه املرة جند إبليس الذين ما آمنوا يوما٬ً، وتعاهدوا  تكرdماً وفضال٬ً،

٬،  خلقه علياً وأوالده األئمة واملهديني على زحزحتها عمن اصطفاهم اهللا حججاً على
 إطفاءقادرون على  أÆممنهم  اًظنd؛ واضح نوا احلركات خبطèن املشوار بعدهم فلوdواللغوي وأكمل

 تأسياًالسجود هلم  اآلبنينوره ولو كره الكافرون خبلفاء اهللا  يتمd إال أن يأىبنور اهللا٬، واهللا 
   .X القائم حني جميء إىلالناس أ  كما يقركتاب اهللا أنقر أن اُمرناولذا بإبليس٬، 
 القرآن من حروفاً أمسع وأنا X اهللا عبد أيب على رجل قرأ: قال ٬،سلمة أيب بن سامل عن

 كما اقرأ القراءة هذه عن كف! مه مه(: X اهللا عبد أبو فقال الناس٬، هاأيقر ما على ليس
 كتبه الذي املصحف وأخرج ه٬،حد� على اهللا كتاب أقرأ قام فإذا القائم٬، يقوم حىت الناس يقرأ
   ).علي

 كما اهللا كتاب هذا: هلم فقال ٬،وكتبه منه فرغ حيث الناس إىل X علي أخرجه(: وقال
 فيه جامع مصحف عندنا ذا هو: فقالوا ٬،اللوحني بني مجعته وقد  حممد على اهللا أنزله

 أن ي�عل كان إمناأبدا٬ً،  هذا يومكم بعد ترونه ال واهللا أما: قال فيه٬، لنا حاجة ال القرآن٬،
  .)١( )هأولتقر مجعته حني به أخربكم

ني٬، يوكيف يقبلوه وفيه ما ال خيدم خمططهم الذي تعاهدوا عليه يف إقصاء خلفاء اهللا احلقيق
وي±قرأ فستظهر احلقيقة ) Xمحد احلسن أالسيد (وقد جاء اليوم قائم آل حممد وميانيهم أما 

وساد�م٬، وستسجد البشرية طوعاً وكرهاً خللفاء اهللا القرآن على ترتيله الذي أراده اهللا تعاىل٬، 
وينكص على عقبيه ملا يرى كل جهده اجلهيد كرماد اشتدت به الريح ) لعنه اهللا(خزى إبليس وي±

قائد جيش الغضب اإلهلي فيه قائم آل حممد ويقوم  الذي ٬،يف يوم اهللا املعلوميف يوم عاصف 
  .الفجرةجبنده وهو املعدd لقطع دابر الظلمة 

عن جابر بن يزيد٬، ٬، Xيوم قيام القائم هو ) لعنه اهللا(نظر إليه إبليس اُالذي اليوم املعلوم ف
يعين Áذه اآلية (]:  قال[٬، ﴾ذَرbنِي وaمaنb خaلَقْتh وaح_يداً﴿ :8يف قوله  ٬،Xعن أيب جعفر 

يعين هذه  ﴾مaمbدhوداً الًوaجaعaلْتh لَهh ما﴿ :من غري أب وال أم٬، وقوله وحيداً خلقه إبليس اللعني
 وaمaهَّدbتh لَهh تaمbهِيداً #وaبaنِنيa شhهhوداً ﴿ ٬،Xالدولة إىل يوم الوقت املعلوم٬، يوم يقوم القائم 

                                                            
 .١٩٣ص: بصائر الدرجات -١
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#  aأَنْ أَزِيد hعaطْمaنِيداً #ثُمَّ يaكانَ ل_آيات_نا ع hا إِنَّهdلألئمة٬، يدعو إىل غري  معانداً: يقول ٬،)١(﴾كَل

   .)٢( )سبيلها٬، ويصد الناس عنها وهي آيات اهللا

عن قول  Xسألت أبا عبد اهللا : عن وهب بن مجيع موىل إسحاق بن عمار٬، قالو
الْوaقْت_ إِىل يaوbمِ  #قالَ فَإِنَّكa م_نa الْمhنbظَرِينa  #رaبِّ فَأَنbظ_رbنِي إِىل يaوbمِ يhبbعaثُونَ ﴿ :إبليس

يا وهب٬، أ حتسب أنه يوم يبعث (: قال جعلت فداك٬، أي يوم هو؟: قال له وهب ﴾الْمaعbلُومِ
اهللا فيه الناس؟ إن اهللا أنظره إىل يوم يبعث فيه قائمنا٬، فإذا بعث اهللا قائمنا كان يف مسجد 

اليوم٬، فيأخذ يا ويله من هذا : الكوفة٬، وجاء إبليس حىت جيثو بني يديه على ركبتيه٬، فيقول
  .)٣( )بناصيته فيضرب عنقه٬، فذلك اليوم هو الوقت املعلوم

املدة اليت قضاها احلق سبحانه النقضاء مهلة  ٬، فهيXقيام القائم اليوم املعلوم إذن هو 
بعد استنهاض  ٬X، ولذا صار كل مهه وسعيه حرف الناس عن نصرة القائم )لعنه اهللا(إبليس 

دابر  علقط حلمل الناس على حرب املعدd ؛واجلن مجيعاً اإلنسكل طاقاته واستنفار جنده من 
  .أرضهالظلمة املتكربين على اهللا تعاىل ورفض حاكميته املتمثلة بطاعة خلفاء اهللا يف 

وجنده وخصوصاً العلماء  ما سيفعله إبليس وليس غريباً بعد هذا أن نقرأ يف كلما�م 
من فعالت  –فهي عاد�م كلما يبعث داعي اهللا وقد فعلوا كثرياً وسيفعلون    غري العاملني 

  .٬، ويف صيحته وندائه الذي يأيت بعد صيحة احلق مثاالًإلضالل الناس وحتشيدهم لقتال آل حممد

                                                            
 .١٦ – ١١: المدثر -١
 .٧٣٤ص ٢ج: تأويل اآليات الظاهرة -٢
  .١٤ح ٢٤٢ص ٢ج: تفسير العياشي -٣



  
 

FאWE
خاص أو : قلت٬، )Xينادي مناد باسم القائم (: قال ٬،Xعن زرارة٬، عن أيب عبد اهللا 

؟  وقد نودي بامسه Xفمن خيالف القائم : قلت) عام٬، يسمع كل قوم بلسا¹م(: ؟ قال عام
  .)١( )ال يدعهم إبليس حىت ينادي فيشكك الناس(: قال

من مهدان يقول  رجالً  فسمعت٬، Xكنت عند أيب عبد اهللا : عن عبد اهللا بن سنان٬، قالو
ينادي من السماء باسم  إنكم تزعمون أن منادياً: ويقولون لنا إن هؤالء العامة يعريونا: له

وال  ال ترووه عين وارووه عن أيب(: ٬، فغضب وجلس٬، مث قالوكان متكئاً صاحب هذا األمر
 8واهللا إن ذلك يف كتاب اهللا : يقول Xحرج عليكم يف ذلك٬، أشهد أين قد مسعت أيب 

 ٬،)٢(﴾إِنْ نaشaأْ نhنaزِّلْ عaلَيbهِمb م_نa السَّماِء آيaةً فَظَلdتb أَعbناقُهhمb لَها خاض_ع_نيa﴿ :لبني٬، حيث يقول
وذلت رقبته هلا٬، فيؤمن أهل األرض إذا مسعوا  فال يبقى يف األرض يومئذ أحد إال خضع

   .يف علي بن أيب طالب وشيعتهأال إن احلق : الصوت من السماء

: حىت يتوارى عن أهل األرض٬، مث ينادي صعد إبليس يف اهلواء فإذا كان من الغد :قال
  .فاطلبوا بدمه أال إن احلق يف عثمان بن عفان وشيعته٬، فإنه قتل مظلوماً

 ت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت على احلق وهو النداء األول٬، ويرتاب يومئذÎفيثب� :قال
: ويتناولونا٬، فيقولون الذين يف قلوÁم مرض٬، واملرض واهللا عداوتنا٬، فعند ذلك يتربءون منا

وaإِنْ يaرaوbا آيaةً ﴿: Xمث تال أبو عبد اهللا  )إن املنادي األول سحر من سحر أهل هذا البيت
  .)٤( ))٣( ﴾يhعbرِضhوا وaيaقُولُوا س_حbرÀ مhسbتaم_رٌّ

منذ أول زمان  الرواية الشريفة ال تتحدث عن املنحرفني عن والية آل حممد  واضح أنّ
منذ ذلك احلني وملبdني إلبليس نداءه٬، فال  اإلسالم فهم متربئون من خلفاء اهللا وأوصياء نبيه 

الثانية اليت تأيت  الصيحةب Xالناس بالقائم  ه لتشكيكنداؤه ودت±صعñ إىل باطلهم شيئاًتضيف 
    البيت  أهلون من ؤيترب بأÆم٬، فالرواية توصف املرتابني األوىلمباشرة بعد صيحة احلق 

                                                            
 .٦٥٠ص: آمال الدين وتمام النعمة -١
  .٤: الشعراء -٢
  .٢: القمر -٣
 .٢٦٠ص: غيبة النعماني -٤
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فترة  إىلتهم للطاهرين يال اقل يدعون وال أÆم٬، وهو يعين إبليسبعد مساع صوت    والعياذ باهللا 

يف اهلواء  إبليسأي عند صعود ) فعند ذلك: (X اإلماميقول  إذمبظلومية عثمان٬،  إبليسنداء 
  .٬، وال حول وال قوة إال باهللا٬، هذا أوالً...) يتربؤون منا ويتناولونا( :وندائه

شيعة يدعون والية    أو ال اقل من ضمن القوم الذين يسمعون   إذا كان القوم : وثانياً
مث كيف ! وشيعته؟ X ٬، فما باهلم يشككون بالصيحة األوىل اليت ذكرت علياًأهل البيت 
 !اليت تنادي مبظلومية عثمان وقتله؟ إبليسصيحة سبب يشكوا يف ذلك ب أن ألنفسهم نيسمحو

  ملثل ذلك؟ االرتياب Xوهل خيطر ببال موالٍ ألمري املؤمنني 

dبدليل ما ذكرته الرواية ٬، شيعة فهذا مما ال شك فيهلنداء إبليس السامعني يف القوم  أن اأم
  ومت إيضاحه يف الفقرة األوىل٬، إذن أين املشكلة؟ الشريفة

قد ابتعدت عنهم وتركت    وخصوصاً اليت تدعي والية آل حممد    املشكلة أن األمة 
استقاءها من عذب فرا�م٬، وآثرت االستقاء من آجن ممن اختاروهم أئمة بأهوائهم وتركوا من 

آلل حممد وهم يتحدثون عن جواب اختارهم اهللا أئمة هلم٬، فتاهوا وضاعوا٬، واآلن فلنستمع 
  .ذلك عساه يكون عربة ملعترب قبل فوات األوان٬، وسيكون خمتصراً لئال خيرج البحث عن قصده

  :)١( ٬، هذه بعضهامضامنيبعدة ورد يف روايا�م روحي فداهم ما يذكر صيحة احلق 

  ).ينادي منادي باسم القائم واسم أبيه(: Xعن أيب جعفر   ١
  ).إن املهدي من آل حممد فالن بن فالن أال(: Xعن أيب جعفر   ٢
  ).إن فالن هو األمري(: Xعن أيب عبد اهللا   ٣
  ).أال أن فالن صاحب األمر فعالمa القتال(: Xعن أيب عبد اهللا   ٤
 ).صاحبكم فالن …فيم القتل والقتال (: Xعن أيب عبد اهللا   ٥
  ).أال إن احلق يف علي بن أيب طالب(: Xعن أيب عبد اهللا   ٦
  .)وينادي منادي أن علياً وشيعته هم الفائزون(: Xعن أيب عبد اهللا   ٧

يتحدثان  )عليهما السالم(أن اإلمامني اهلمامني الباقر والصادق  ل كل شيءبالبد أن يعلم ق
عليهما (الصيحة األوىل الدالة عليه٬، وأÆما ودالئله عن شخص واحد ستكون إحدى آياته 

                                                            
  .٢٦٦ – ٢٥٣ص: عن غيبة النعماني) فصل الخطاب(حمد حطاب وفقه اهللا في آتابه أآما نقلها األخ  -١



 ٨٧.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

بصدد اصطناع األمة املعدودة وتعريفها بقائدها كما مرd يف التمهيد عند استعراض فضd  )السالم
كل واحد من األوصياء اخلتم الذي خيصه يف الوصية املقدسة والعمل مبا فيه٬، وال يصح أن خيطر 

ختص صيحة احلق ونداءه يف كالم اإلمامني اليت ضامني امليف بال احد ليتوهم أنّ ما ذكر من 
٬، واحلق ال يتعددفان راية احلق ترفع من قبل واحد ال أكثر ٬، يتكلمان عن عدة أشخاصأÆما 

Ö٬، وصاحب األمر ٬،واألمري٬، واملهدي٬، القائم(: ف بأنهفمن هو املنادى بامسه والذي وص
  ؟ )Xنه علي بن أيب طالب إو٬، وصاحبكم

وإال فلماذا  بشخصه٬، Xكما أن املنادى بامسه ليس هو أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
٬، يرتاب من يدعي انه من شيعته بليلة واحدة تفصل بني النداء األول ونداء إبليس يف الغد مباشرة

وتناوهلم  والذي يكون سبباً ليس فقط لعدم نصرة داعي احلق بل للرباءة من أهل البيت 
 فما٬، وتصديقاً بنداء اهلي ومساعه ممن يواليه إال إمياناً Xوهل يزيد ذكر اسم علي  والعياذ باهللا؟

على قول  من سحر أهل هذا البيت٬، ومن جيرؤ نهأبل يقولون  بال القوم إذن سرعان ما يتربؤون
  !؟ الطاهرين وألوالدهله  ذلك ممن يدعي انه موالٍ

 Xاإلمام املهدي حممد بن احلسن ووقطعة منه وروحه٬، يف زمنه  XمËثَل علي إذن إنه 
ن كان كذلك روحي فداه لكنه اآلخر غري مقصود باملنادى؛ ذلك أنّ ما قلناه يف أبيه أمري إو

إن كانت الصيحة ) لعنه اهللا(إبليس  صيحةن من الشيعة سيستمع إىل فمË ٬،يأيت فيه X املؤمنني
الرواية تقرر  أن٬، يف حني إمياناً X اإلمامومن منهم ال يزيده ذكر اسم  ٬،Xباسم اإلمام 

d٬،أخزاه اهللا إبليسبعد مساع نداء    والعياذ باهللا      منهمي حقيقة خطرة للغاية وهي الترب 
كانوا يدdعون   وهم كثر كما سيتضح    مبعىن أن الصيحة ستكون حداً فاصالً يف إعالن مجاعة 

ول٬، أو باألحرى لرفضهم موالة آل حممد براء�م منهم باستماعهم للنداء الثاين ورفضهم األ
  .واعتراضهم على من يكون النداء اإلهلي به

  ؟ فمن هو إذن
ليلة وفاته والذي خصه جده املصطفى مبقطع  يف وصية رسول اهللا  Xهو مËثَل علي 

نه إمن وصيته املباركة وركّز على ذكر أمسائه وصفاته كتركيزه على أول األئمة االثين عشر٬، 
أول املؤمنني  Xبيه كما كان جده أمري املؤمنني وأول املؤمنني بأاالثين عشر أول املهديني 

حد أبه مؤمن باحلجة يف وقته هو الوصي وال يسبقه باإلميان  ن يكون أولُأو٬، برسول اهللا 
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فهي سنة اهللا يف حججه ولن جتدوا ٬، ال ينبغي التشكيك فيها من قبل مؤمن باهللا ورسله حقيقةً

  .وال حتويالًيالً لسنته سبحانه تبد
  .يف وصيتهأمساؤه اليت خصه uا جده رسول اهللا ) واملهدي٬، وعبد اهللا٬، محدأ(
صفاته اليت متيز uا يف الوصية ) ابن اإلمام املهدي٬، وأول مقرب إليه٬، وأول مؤمن به(

عليهما (أمحد أي وصي اإلمام    هو فوإذا ما قارنdا ذلك مبضامني صيحة احلق٬، .. املقدسة 
  :إذن   )السالم

لكنه القائم الذي سيبتلى به الناس يف زمن الظهور ٬، وكل آل حممد قوdام باحلق..  القائم
  .٬X، والذي ورد يف حقه انه عالمة حتمية لظهور اإلمام املقدس
 السفياين خروج: يقول كان X جعفر أبا إن :X اهللا عبد أليب قلت: قال ٬،الثمايلعن ف
 من يقوهلا كان وأشياء ٬،احملتوم من املغرب من الشمس وطلوع احملتوم٬، من والنداء احملتوم٬، من

 من الزكية النفس وقتل ٬،احملتوم من فالن بين واختالف(: X اهللا عبد أبو فقال احملتوم٬،
  .)١( ).. احملتوم من القائم وخروج احملتوم٬،

عل القائم هنا آخر٬، وقد ج± وليس خبافè أن العالمة شيء ومن تدل عليه العالمة شيء
عالمة حتمية  يءكيف يكون الشفال انه اإلمام نفسه٬،  Xعالمة حتمية لظهور اإلمام املهدي 

  ؟لنفسه
وإال فهل يشك .. ) أال إن املهدي من آل حممد(: الذي سينادى بامسه ويقال..  املهديو

من آل حممد حىت يكون  Xيف أن اإلمام املهدي وهم يستمعون النداء اإلهلي من الشيعة حد أ
  !؟ وحيصل التربdي من آل حممدذا تأثري اكرب   وهو إلبليس    النداء الثاين 

 وعرفين املهدي خروج يل صف: X احلسني بن لعلي قلت: قال ٬،بشري بن حذمل روى
 بأرض السلمي عوف له يقال رجل خروج خروجه قبل يكون(: فقال ٬،وعالماته دالئله

 من صاحل بن شعيب خروج يكون مث٬، دمشق مبسجد وقتله تكريت مأواه ويكون اجلزيرة
 فإذا سفيان٬، أيب بن عتبة ولد من وهو اليابس٬، الوادي من امللعون السفياين خيرج مث٬، مسرقند

  .)٢() ذلك بعد خيرج مث املهدي اختفى السفياين ظهر
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 ٨٩.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

ألنه أساساً ليس بظاهر قبل  ؛Xومعلوم أن الرواية ال تتحدث عن اإلمام املهدي 
فاملهدي . Xالسفياين ليختفي بعد ظهوره٬، بل السفياين نفسه عالمة حتمية على ظهور اإلمام 

 محد الذي ذكره رسول اهللا أووصيه٬، وهو  Xهنا يقصد به أول املؤمنني باإلمام املهدي 
  .يف وصيته وأعطاه اسم املهدي أيضاً

روحي فداه٬، فهو ) امللك(ي البيعة من قبل أبيه الذي ولّأمري جيش الغضب ..  األمريهو و
وقد عرفنا سابقاً أن أمساء من يبايع بني قائد جيشه ووصيه ورسوله إىل الناس وميينه وميانيه٬، 

هي أمساؤه   وبعد عرضها على الوصية املقدسة    الركن واملقام بنص حديث رسول اهللا 
  .سالم اهللا عليه
  :وأيضاً

أمري الغضب ليس من ذي وال ذهو لكنهم يسمعون ( :قال٬، ابن طاووسوى السيد ر   
  .)١( )بامسه ليس من ذي وال ذهو ولكنه خليفة مياين ما قاله إنس وال جان بايعوا فالناً صوتاً

قال إنس  ما فيجتمعون وينظرون ملن يبايعونه فبيناهم كذلك إذا مسعوا صوتاً(: قالو   
  .)٢( )بامسه ليس من ذي وال ذه ولكنه خليفة مياين وال جان بايعوا فالناً

 أهدىصاحب  بأنهووصفه  X الباقر اإلماماخلليفة اليماين الذي ذكره وهو نفسه 
واستحقاق النار عند  إليهن وجوب النهوض وبي٬d، Xاملهدي  اإلمام إىلالرايات الذي يدعوكم 

   .احلديث الشريف٬، وبه سيكون النداء٬، فهو إذن خليفة اهلي ومعصوم بنص نفس االلتواء عليه

  .وهو يعدد سننه من األنبياء Xاإلمام الباقر  ذكرهالذي ..  صاحب األمرو

 وسنة موسى من سنة األمر صاحب يف(: يقول X جعفر أبا مسعت: قال٬، بصري أيب عن
 من وأما يترقب٬، فخائف موسى من فأما٬،  حممد من وسنة يوسف من وسنة عيسى من

  حممد من وأما والتقية٬، فالسجن يوسف من وأما عيسى٬، يف قيل ما فيه فيقال عيسى
 اهللا أعداء يقتل يزال وال أشهر مثانية عاتقه على سيفه يضع مث٬، آثاره وتبيني بسريته فالقيام

                                                            
 .٢٧ص: المالحم والفتن -١
  . ٨٠ص: المصدر نفسه -٢
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 ٩١.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

 :يف خرب طويل Xعن أيب جعفر ف٬، الصالة خلفه تعدل الصالة خلف رسول اهللا ألن 
 يأيت حىت فيدخل له فتصفو بينها٬، اضطربت قد رايات ثالث وÁا الكوفة٬، املهدي يدخل(

: الناس قال الثانية٬، اجلمعة كانت فإذا .. البكاء من يقول ما الناس يدري وال وخيطب٬، املنرب
 ٬،يسعنا ال واملسجد  اهللا رسول خلف الصالة تضاهي خلفك الصالة ٬،اهللا رسول ابن يا

 عليه الناس يسع باب ألف له مسجداً فيخط الغري إىل فيخرج ٬،لكم مرتاد أنا: فيقول
 يف ينبذ حىت الغريني إىل جيري ¹راً هلم X احلسني قرب خلف من فيحفر ويبعث أصيص٬،
  .)١( ..)النجف

 ٬،عن عباية األسدي .هه فعلُيعترب فعلَ Xأمري املؤمنني  نّإ٬، بل Xوهو رجل من علي 
ألبنني مبصر ( :وأنا قائم عليه   كذا يف املصدر     وهو مشنكى  Xمسعت أمري املؤمنني: قال

٬، ٬، وألخرجن اليهود والنصارى من كل كور العربحجراً ٬، وألنقضن دمشق حجراًمنرباً
كأنك خترب أنك حتىي بعد ما  ٬،يا أمري املؤمنني: قلت له: قال بعصاي هذه٬، وألسوقن العرب

  .)٢()هيهات يا عباية ذهبت يف غري مذهب يفعله رجل مين: فقال متوت؟

٬، Xفالصيحة بامسه يعين الصيحة باسم علي  Xوإذا كان فعله هو فعل أمري املؤمنني 
ـ  علي وشيعته هم (أو ) أن احلق مع علي(ويعرف بعد هذا معىن ما ورد يف الصيحة ب

والعياذ باهللا؛  ٬، ويتضح سبب تأثر الناس بالنداء الثاين وتربئهم من أهل البيت )الفائزون
من يعين براء�م  منهبراء�م اليوم و Xالصيحة ستكون باسم من هو مËثَل أمري املؤمنني  ذلك أنّ

  .هكذا شاء اهللان املنكر آلخرهم كاملنكر ألوهلم٬، أل؛ أهل البيت كلهمو Xأمري املؤمنني 

 زاد الفرات على عهد أمري(: ٬، قال اهللا جعفر بن حممد٬، عن آبائه عن أيب عبدو
يرد  يفمر بثقيف٬، فقالوا قد جاء عل  فركب هو وابناه احلسن واحلسني X املؤمنني

من ولدي يف آخر  قتلن أنا وابناي هذان وليبعثن اهللا رجالًأما واهللا الُ: X املاء٬، فقال علي
ما هللا يف آل : الضاللة حىت يقول اجلاهل ألهل الزمان يطالب بدمائنا٬، وليغينب عنهم٬، متييزاً

  .)٣( )حممد من حاجة
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  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٩٢
بعثته بعد شهادة فنه يبعث٬، إيظهر يف آخر الزمان ال  Xألنه  ؛اإلمام املهديليس هو و
٬، كما أن غيبته متأخرة كما هو واضحمن حجة ال ختلو واألرض  Xاإلمام العسكري  أبيه

من ولده ستكون بعثته يف آخر الزمان  Xيتحدث عنه أمري املؤمنني  منعن بعثته٬، يف حني أن 
  .وغيبته بعد بعثته وطلبه بدماء آبائه الطاهرين 

: Xوهو يتحدث عن راية القائم  قال أنه X حممد بن جعفر اهللا عبد أيب عن: وكذلك
 يف يبق فلم نشرها قام فإذا X القائم يقوم حىت أحد ينشرها ال هناك عندنا وهي. ..(

 ميينها وعن ]شهراً ووراءها[ ٬،شهراً قدامها الرعب ويسري٬، لعنها إال أحد واملغرب املشرق
 اهللا لغضب ٬،أسفاً غضبان موتوراً خيرج إنه ٬،حممد باأ يا: قال مث. شهراً يسارها وعن ٬،شهراً
 السحاب٬، وعمامته حد٬،أ يوم عليه كان الذي  اهللا رسول قميص عليه اخللق هذا على

 عاتقه على السيف جيرد الفقار٬، ذو  اهللا رسول وسيف السابغة٬،  اهللا رسول ودرع
 وينادي الكعبة٬، يف ويعلقها أيديهم فيقطع شيبة ببين أيبد ما فأول. هرجاً يقتل أشهر مثانية

 السيف إال يعطيها وال السيف٬، إال منها يأخذ فال قريشاً يتناول مث اهللا٬، سراق هؤالء مناديه
 علي من بالرباءة بالكوفة وكتاب بالبصرة٬، كتاب كتابان يقرأ حىت X القائم خيرج وال
X ()١(.  

 Xومرة أخرى يقف املرء مذهوالً أمام احلقيقة اليت تذكرها الرواية وهي التربؤ من علي 
يف مدينتني يدعي أهلها التشيع كما هو معلوم٬، ولكن إذا ما ضممناها إىل ما تقدم وما سيأيت 

وأنّ من ي±قرأ الكتاب بامسه يف الكوفة والبصرة هو مËثَل علي ٬، من روايات شريفة يتبني املراد
X Ëن يكون فعله فعل جده ومX ،كما تقدم توضيحه٬.  
هو نفسه الذي عناه أمري ) Xمحد أئم القا( هذا الولد الطاهر من آل البيت و

صبغ بن نباتة ملا رآه متفكراً يف أمر هذا الولد منهم الذي يبعث يف املؤمنني أيضاً يف حديثه لأل
أمري  يا: فقلت له ٬،فوجدته ينكث يف األرض Xأتيت أمري املؤمنني : ٬، قالآخر الزمان

رغبت فيها  ال واهللا ما(: قال ؟مايل أراك مفكراً تنكت يف األرض أرغبة منك فيها  ٬،املؤمنني
وال يف الدنيا قط ولكين تفكرت يف مولود يكون من ظهر احلادي عشر من ولدي هو املهدي 

يكون له حرية وغيبة تضل فيها أقوام ٬،  وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراًالذي ميألها عدالً
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 ٩٣.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

ستة أيام أو ستة : قال؟ فكم تكون احلرية والغيبة  ٬،موالي يا: قلت .ويهتدي فيها آخرون
وأىن لك Áذا ٬، كما أنه خملوق ٬،نعم: فقال؟ وإن هذا األمر لكائن : فقلت ٬،أشهر أو ست سنني

يكون بعد  مث ما: قلت: قال ٬،أولئك خيار هذه األمة مع أبرار هذه العترة٬، األمر يا أصبغ
  .)١( )ت وإرادات وغايات و¹اياتافإن له بداء يشاء يفعل اهللا ما: قال ؟ذلك

 ٬،X فعن أمري املؤمنني٬، بيته الذي يأيت قبله ومن أهل Xفهو إذن ابن اإلمام املهدي 
قالوا  ٬،خيسف به بالبيداء وبلغ ذلك أهل الشام إذا بعث السفياين إىل املهدي جيشاً( :قال

ويسري ٬، خلليفتهم قد خرج املهدي فبايعه وأدخل يف طاعته وإال قتلناك فريسل إليه بالبيعة
املهدي حىت يرتل بيت املقدس وتقبل إليه اخلزائن وتدخل العرب والعجم وأهل احلرب 

وخيرج ٬، والروم وغريهم يف طاعته من غري قتال حىت يبين املساجد بالقسطنطينية وما دو¹ا
من أهل بيته بأهل الشرق وحيمل السيف على عاتقه مثانية أشهر يقتل وميثل  قبله رجل

  .)٢( )... ويتوجه إىل بيت املقدس

 األرض يترك أن من وأعظم وأكرم أجل اهللا(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن بصري٬، أيب عنو
 ليس ٬،حممد أبا يا :قال إليه٬، أستريح مبا فأخربين فداك جعلت: له قلت: قال٬، عادل إمام بال

 انقرض فإذا ملكهم٬، ينقرض حىت ملك فالن بين لولد دام ما أبداً فرجاً حممد مةأ يرى
 يف يأخذ وال باهلدى ويعمل بالتقى٬، يشري البيت٬، أهل منا برجل حممد ألمة اهللا أتاح ملكهم
 اخلال ذو القصرة٬، الغليظ يأتينا مث ٬،)٣( أبيه واسم بامسه ألعرفه إين واهللا. الرشا حكمه

 جوراً الفجار هامأل كما وقسطاً عدالً هاميأل استودع٬، ملا احلافظ العادل٬، القائد والشامتني
  .)٤( )وظلماً

هو الرجل هو الغليظ القصرة ذو اخلال والشامتني٬، فمن  Xاملهدي  اإلمامكان  وإذا
نه يعرف امسه٬، علماً أن اإلمام املهدي أو) منا أهل البيت(: X اإلمام الصادقالذي قال عنه 
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  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٩٤
X اإلمام الصادق وليس ٬، يعرفه الكلX  نه أبعد ذلك حباجة إىل أن يقسم علىX  يعرفه

 أهدىأليس له عالقة بصاحب    وهي إحدى صفاته    مث إن العمل باهلدى  .بامسه واسم أبيه
يف الرايات راية أهدى وليس (عند حديثه عن اليماين  Xالباقر  اإلمامالرايات الذي ذكره 

وهو هدى حممد اهلدى هو هدى اهللا  أنّوحنن نعرف  ٬، خصوصاً)من راية اليماين هي راية هدى
منا أهل (بأنه  ٬X، ولذا عرب عنه واحد إليهواحد ومن يدعو  داهموه٬، وآل حممد 

  ).البيت

ـ  Xاإلمام املهدي  يعرب عن جميء X اإلمام الصادق كما أنّ مث (بعد هذا الرجل ب
يف وظهوره غري املعرب عنه  Xاإلمام املهدي  قبل جميء ن من أهل البيت موجودفمË)  ..يأتينا

ـ الرواية  ٬، ولكننا إذا عرفنا أن هذا الرجل ليس )أتاح اهللا ألمة حممد برجل منا أهل البيت(ب
الذي يشري ) .. مث يأتينا: (يتضح قوله  كما ظهر آنفاً    Xمنهم فحسب بل هو مËثَل علي 

  .بوجود مËثَله روحي فداهم أمجعني Xإىل وجوده 

ن كانت دعوته هلم كلهم كما هو وإ – أمجعنيللناس  هذا الرجل الطاهر ليس متاحاً أن إال
معناها يف  أيضاًفقط وقد توضح  حممد  ألمةهو متاح  وإمنا   واضح يف رواية اليماين 

من صدهم ألنفسهم التمهيد٬، وليس هو حتديد يف رمحة اهللا والعياذ باهللا لكنه ما اختاره الناس 
  .ممن اجتباهم اهللا وخصهم لرساالته ودينهوتكربهم على دعاة احلق مىت ما صدح به رجل اهلي 

يف وصيته املقدسة ليلة وفاته٬، وهو الولد  مساه جده رسول اهللا أكما ) أمحد(هو إذن 
اإلمام الصادق  والذي قال عنه٬، Xالذي يكون من ظهر احلادي عشر من ولد أمري املؤمنني 

X املهدي  اإلمامبيت  أهلومن البيت  أهلنه منهم أX ،٬dا فعله بل عبÆر عن أفعاله بأX 
٬، وعشرات يف كيفية صيحة احلق صاحب املضامني اليت ورد عنهم  كما سبق٬، كما انه

الروايات األخرى اليت وصفته بامسه ومسكنه وعلمه وصفته البدنية وكل ما يتعلق بأمره اليت 
وان كان يصعب ملثلي حصرها٬، فأصبح وال يسعها هذا البحث حباجة إىل معجم كبري لتصنيفها 

  .أمره أوضح من الشمس يف رابعة النهار٬، ولكنها لذي عينني

 :لكل طالب حق هذه الرواية ملن تكون بامسه صيحة احلق ليضمها إىل كل ما تقدم: وأخرياً
 ٬،يا مفضل(: Xقال ؟ وان إليه التسليم  Xفكيف يدري ظهور املهدي  ٬،يا موالي :املفضل
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ويكثر ذلك ٬، وينادي بامسه وكنيته ونسبه أمرهفيعلو ذكره ويظهر  ٬،يظهر يف شبهة ليستبني
نه قد قصصنا ودللنا أعلى ٬، احملقني واملبطلني واملوافقني لتلزمهم احلجة مبعرفتهم به أفواهعلى 

وكنيته لئال يقول الناس ما  جده رسول اهللا  يعليه ونسبناه ومسيناه وكنيناه وقلنا مس
  .وال كنية وال نسباً عرفنا له امساً

حىت ليسميه بعضهم لبعض  ألسنتهمبه وبامسه ونسبه وكنيته على  اإليضاحواهللا ليتحقق 
 الdذ_ي هhوa﴿ :8يف قوله  مث يظهره كما وعد به جده ٬، كل ذلك للزوم احلجة عليهم

  .)٢( ))١(﴾الْمhشbرِكُونَ كَرِهa وaلَوb كُلãه_ الدِّينِ عaلَى ل_يhظْهِرaهh الْحaقِّ وaد_ينِ بِالْهhدaى رaسhولَهh أَرbسaلَ
   

* * *  

كان  فإذافبعض ما تساءلنا عنه يف صيحة احلق يأيت فيها أيضا٬ً، ) لعنه اهللا(أما صيحة إبليس 
 اًشيعي أنر كيف ميكن تصوdفكما تقدم٬،  من أهل البيت حيسبون على الشيعةالذين يتربؤون 

  !؟ Xمبظلومية عثمان قبال حق علي وهو ينادي  إلبليسيستمع 

٬، فكذلك احلال يف صيحة إبليس Xوكما توضح يف صيحة احلق يف أÆا تكون مبËثَل علي 
أخزاه اهللا فإÆا تكون مبËثَل عثمان يف هذا الزمان٬، وملا كان يتجلبب زوراً بزي أهل الدين والعلم 
٬، والنسك والزهادة وإمامة األمة يشتبه األمر على الناس فيضيع من مل يكن لديه نور من اهللا

  .تربأ من آل حممد والعياذ باهللا ألجله بل يتناوهلم ويتهمهم بالسحر٬، وال حول وال قوة إال باهللاوي

ال يزيدها مواجهة الطواغيت الظلمة الواضحني  اإلهليةدعوته  وإعالنهداعي احلق  فمجيء
جند أن كل  ولكننا دوماً األكثراملظلومني هم  أن٬، ومع حوهلاالتفاف الناس املظلومة  إال جهاراً

يكمن السبب ومن هم طواغيت الداخل  دعاة احلق ملا جاءوا نصروهم القلة املستضعفة٬، فأين
  املتسترين واملنافقني ؟

أدعياء العلم الذين تسنdموا دفة قيادة الناس بال تنصيب اهلي بل حيلة وخداعاً ليومهوا  إÆم
ا والتركيز عليها٬، نعم تطعdم تثقيف uلكثرة ال؛ الناس عرب منظومة اُريد هلا أن تستقر يف الوعي

مترير خلداع الناس بالشعار و٬، بل احلق وأئمتهيعتقدون ب مÆمن احلق ولكن ليس أل بشيء

                                                            
  . ٣٣: التوبة -١
 .١٨٠ – ١٧٩ص: مختصر بصائر الدرجات -٢



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٩٦
خلفاء اهللا يف أرضه  حملاربةتكتمل خطة إبليس يف أخفى حلقا�ا املدخرة يهم٬، فمشروعهم عل
d٬، فكان علماء السوء غري العاملني اخلنجر الذي وتأخري مشاريعهم اإلهليةام منهم وحتديداً القو

املصلح املنتظر الذي يترقبه بنو مثاال٬ً، فقد كان  Xى موسيطعن األمة املنتظرة دائما٬ً، ولنا يف 
إسرائيل ويتباشرون بوالدته واالستعداد الستقباله يف الوقت الذي كان فرعون وجنوده 

باشر دعوته وعرب بقومه البحر نرى و XيستضعفوÆم ويذلوÆم٬، ولكن ما إن جاء موسى 
ليعبد من دون اهللا يف غيبة بوحي إبليس يصنع عجالً   وهو العامل عند بين إسرائيل    السامري 

٬، فكان ٬، وملا منعهم هارون اعترضوا عليه وكادوا أن يقتلوهXموسى واستخالفه هارون 
  .خلفاء اهللا حلربالعامل غري العامل سالح إبليس 

حبهم للمال والدنيا ال  إسرائيل٬، فقد بعث وعلماء بين Xوكذا احلال عند بعثة عيسى 
 Xاليوم٬، فنسخت شريعة موسى  األمةكما هو حال  متاماً أتباعهميكاد يوصف فاقتدى uم 

ما عمله العلماء من    إن مل يكن أهم األسباب    وكان سبب النسخ يف بعضه على يديه 
ما متاماً أيضاً ٬، للطواغيت قاًومتلّ لألهواء إرضاًء أحلّه وحترمي ما حتريف وحتليل ما حرمه اهللا

صات والتخرd باألهواء ه علماء السوءعالذي ينسف ما شرX dحممد  آل مئقا وصف به جميء
صغريهم  إىلالقوم من كبريهم  انكبd أنبعد  )١( واإلسالم من جديداهللا  إىلالدعوة ويستأنف 
  .على الدنيا

بل حماربته وحماولة قتله والوشي به لظلمة الرومان  Xوكان الفشل باستقبال عيسى 
وحديث جماuة ٬، حممد حبيب اهللا ورسوله ٬، واحلال نفسه ملا بعث أيضاًيقوده علماء الضاللة 

وغريهم له واضحة لكل من اعتقد به٬، مث شريح وأمثاله مع واألحناف علماء اليهود والنصارى 
 يأيتخبروجه عن الدين ووجوب قتاله٬، فهل  أفىتملا  Xسيد شباب أهل اجلنة احلسني بن علي 

وهم علماء السوء  أعدائهموهل ستتغري سنته سبحانه يف  ٬،بغري سنة اهللا يف حججه Xالقائم 
ل عثمان من سينادي به ث٬َ، فكان مËهيل يف سننه سبحانال واهللا٬، فال حتويل وال تبد! يف كل مرة ؟

ن السامري وبلعم بن باعوراء وشريح وعثمان والشمر أنه شأوهو عامل غري عامل ش إبليس
ر لو قدX dحممد  آلمن نصب العداء لقائم ومن اختار اليوم االصطفاف مع  .وغريهم الكثري

                                                            
وهداهم إلى أمر قد دثر وضل عنه جديدًا دعا الناس إلى اإلسالم  Xإذا قام القائم : (قال ،Xعن أبي عبد اهللا  -١

 ٥١ج: بحار األنوار) ألنه يهدي إلى أمر مضلول عنه، وسمي القائم لقيامه بالحق ؛الجمهور، وإنما سمي القائم مهديا
 .٣٠ص
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ومع مها٬، الوقوف مع السامري ضدالختار  )عليهما السالم(له أن يكون أيام موسى وهارون 
ضد رسول اهللا واألحناف ومع علماء اليهود والنصارى ٬، Xضد عيسى  سرائيلإعلماء بين 

  .Xومع شريح ضد احلسني ٬، 

 إذا أنت كيف ٬،ضمرة ابن مالك يا(: X املؤمنني أمري قال: قال٬، ضمرة بن مالك عن
 عند ما املؤمنني أمري يا: فقلت بعض٬، يف بعضها وأدخل أصابعه وشبك ٬،هكذا الشيعة اختلفت
 رجالً سبعني فيقدم انقائم يقوم ذلك عند مالك٬، يا ذلك عند كله اخلري: قال ؟ خري من ذلك

  .)١() واحد أمر على اهللا جيمعهم مث فيقتلهم٬، رسوله وعلى اهللا على يكذبون

السوء الذين  فمن الذي يكذب على اهللا ورسوله ويفرdق الناس بكذبه عليهم غري علماء
إÆم إذن من تتم صيحة إبليس بكبريهم  بتطهري األرض منهم جيمع اهللا الناس على أمر واحد ؟

بكل جهده وخطه مبا أوحى له إبليس  Xعثمان العصر الذي يسعى حملاربة خليفة اهللا القائم 
يه٬، فهل من من ضالل إلبعاد الناس عن آل حممد وتأخري اليوم املعلوم الذي أنظره اهللا تعاىل إل

٬، وسيأيت مزيد من التوضيح لذلك يف الفصول القادمة عاقل لينقذ نفسه من شراك إبليس وجنده
  .إن شاء اهللا تعاىل

* * *  
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خليفة  Xدم آإذا ما أردنا أن نستخلص الدرس من اليوم األول الذي جعل اهللا تعاىل فيه 
إن االمتحان اإلهلي يف يومه األول كان : له يف أرضه٬، ال ميكننا إغفال هذه احلقيقة الكربى

ن فشل يف السجود له تكون نصيب مË   نستجري باهللا   خبليفته يف أرضه٬، والطرد من رمحة اهللا 
  .)لعنه اهللا(وطاعته كما حصل إلبليس 

ة املستقاة من درس اليوم على هذا األساس ميكننا أن نتعرض ألمر له مساس تام uذه احلقيق
يف الغربلة والتمحيص واالمتحان  أال وهي الروايات املتكاثرة الواردة عن أئمة اهلدى األول 

غلبها يف انتظاره سوى العدة اليت خرجت أوفشل  Xاملهدي  الوارد على األمة املنتظرة لإلمام
  :بفضل اهللا ورمحته من وعد إبليس بإغواء اخللق كلهم٬، وهذه مناذج منها

 متدون ما يكون ما واهللا(: X الرضا احلسن أبو قال: قال ٬،حيىي بن صفوان عن •
  .)١() فاألندر األندر إال منكم يبقى ال وحىت ومتيزوا٬، متحصوا حىت إليه أعينكم
 شر من العرب٬، لطغاة ويل(: يقول مسعه أنه X اهللا عبد أيب عن يعفور٬، أيب ابن عنو •

 إن واهللا: فقلت. يسري شئ: قال ؟ العرب من القائم مع كم ٬،فداك جعلت: قلت ٬،اقترب  قد
 وخيرج ويغربلوا ومييزوا٬، ميحصوا٬، أن من للناس البد: فقال. لكثري منهم األمر هذا يصف من
  .)٢( )كثري خلق الغربال يف

 هذا حديثكم إن(: يل قال: قال ٬،X الباقر جعفر أيب إىل رفعه صاحل بن سليمان عنو •
 أنكره ومن فزيدوه٬، به أقر فمن نبذا إليهم فانبذوا الرجال٬، قلوب القلوب منه لتشمئز
 يشق من فيها يسقط حىت ووليجة بطانة كل فيها يسقط فتنة تكون أن من البد إنه فذروه٬،
  .)٣( )اوشيعتن حنن إال يبقى ال حىت بشعرتني الشعرة
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 من شئ ليس الطري يف كالنحل كونوا(: قال أنه X املؤمنني أمري عن ٬،ةنبات ابن عنو •
 ذلك٬، Áا يفعل مل الربكة من أجوافها يف ما الطري علمت ولو يستضعفها٬، وهو إال الطري

 ما بيده نفسي الذي فو وأعمالكم٬، بقلوبكم وزايلوهم وأبدانكم بألسنتكم الناس خالطوا
 وحىت كذابني٬، بعضاً بعضكم يسمي وحىت بعض٬، وجوه يف بعضكم يتفل حىت حتبون ما ترون

 لكم وسأضرب الطعام يف وامللح العني يف كالكحل    شيعيت من: قال أو    منكم يبقى ال
 عاد مث٬، اهللا شاء ما فيه وتركه بيتاً أدخله مث وطيبه فنقاه طعام له كان رجل مثل وهو :مثالً
 مث٬، اهللا شاء ما فتركه البيت إىل أعاده مث وطيبه ونقاه فأخرجه السوس أصابه قد هو فإذا إليه
 كذلك يزل ومل وأعاده٬، وطيبه ونقاه فأخرجه السوس منه طائفة أصاب قد هو فإذا إليه عاد
 يبقى ال حىت متيزون أنتم وكذلك ٬،شيئاً السوس يضره ال األندر كرزمة رزمة منه بقيت حىت

  .)١( )شيئاً الفتنة تضرها ال عصابة إال منكم

واألحاديث يف ذلك كثرية جدا٬ً، وقد وردت يف باب التمحيص واالمتحان قبل ظهور 
ومتحdص؟ ومب تفتنت وتغربل  زللناس٬، ولكن السؤال مب متتحن الناس ومتيَّ X اإلمام املهدي

األقنعة؟ وواضح أن السقوط يف هذا فتظهر الدفائن وتسقط البطائن والوالئج وتتكشف 
بدليل أن الفاشل فيه ساقط من نظر اهللا ٬، االمتحان واالختبار ال ينفع معه ادعاء توحيد أو والية

سيف حجة صوابه ومل يطاله  إىلفيعود برمحة منه سبحانه ومطرود من رمحته ما مل يتدارك نفسه 
  . اهللا

فال حميص عن القول  ٬،عن هذا التساؤل أرجو أن يكون درس اليوم األول وافè باإلجابة
من خلفاء اهللا يف أرضه وحجة من حججه على خلقه٬، فيكون اجتيازه بفضل  ليفةèخببأنه امتحان 

اهللا سبباً يف اإلبقاء يف ثلة خط الساجدين خللفاء اهللا املرضيني عنده سبحانه٬، والفشل فيه سبباً 
٬، وإنكار حجة والعياذ باهللاقاق نار جهنم يف اخلروج من الربقة والطرد من رمحة اهللا واستح

وخليفة من خلفاء اهللا يف أرضه يف وقته وعند االمتحان به يعين إنكار كل من كان قبله من 
  .حجج اهللا طرdاً
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من  من أنكر واحداً(: ٬، فقالاألئمةعن  X اهللا سألت أبا عبد: قال ٬،عن محران بن أعنيف

  .)١( )األمواتفقد أنكر  األحياء

 إبليسحال الفاشل يف االمتحان املذكور مطرود من رمحة اهللا وحيشر يف زمرة  كانوملا 
 Xاإلمام املهدي ظهور وإذا كان كل ذلك قبل ٬، فاملمتحن فيه إذن واحداً منهم لعنه اهللا 
امللتوي عليه من أهل  يف حقه بانّ البيت  أهلورد عن ) اليماين(ن غري خليفة اهللا فمËللناس٬، 

صاحبكم واىل  ن غريه يدعو إىلومË ٬،ن صلى وصام وادعى والية آلل حممد من قبلإحىت والنار 
  .٬، وهي خصائص من كان خليفة هللا ال غرياحلق والصراط املستقيم

 هءآبال بِه قَل٬َ، فمن قبXِقائم آل حممد وميانيهم ٬، نه إذن االمتحان مبن تتم الصيحة بامسهإ
ن ادعى والية إكل حجج اهللا واستحق النار حىت و ه ردdومن رد٬d، الطاهرين وحجج اهللا املاضني

٬، استحقاق امللتوي عليه النار بال تفصيل أطلقملا  Xالباقر  اإلمام٬، كل ذلك بقول وزوراً كذباً
  .بغريه Xمحد احلسن أفانظروا هذا مث انظروا هل جاءكم داعي اهللا اليوم 

وباقي خلفاء اهللا سبباً يف متييز خط الساجدين عن  Xوكما كان االمتحان اإلهلي بآدم 
اليوم سبباً يف هذا التمييز أيضا٬ً، فأفصح القوم  Xمحد احلسن أخط املعترضني املتكربين٬، كان 

عن سرائرهم ورفع كل من نعق وراءه ناعق صيصيته قبال آل حممد٬، واظهر حقده وحسده 
) لعنه اهللا(فاه لرسالته٬، وهو داء إبليس وتكربه على من خصه اهللا بكرمه واجتباه بفضله واصط

  .دوماً كلما بعث نيب أو وصي

بعد ) اهللا أخزاه( إبليسعام زمن سجدة واحدة سجدها  آالف األربعةا مل تنفع كم: وأيضاً
فضالً    حممد  آلال تنفع من يدعي انه على والية ٬، كذلك فشله يف اجتياز االمتحان باخلليفة

الذي جاء بكل ما جاء به خلفاء اهللا من قبله متحان خبليفة اهللا اليوم االويفشل يف   عن غريهم 
  .كما تقدم

مل  ومن سلم األمور ملالكها(: قال فيه    يف حديث طويل    Xعن أمري املؤمنني 
٬، واستكرب أكثر األمم عن Xيستكربه عن أمره كما استكرب إبليس عن السجود آلدم 

طاعة أنبيائهم٬، فلم ينفعهم التوحيد كما مل ينفع إبليس ذلك السجود الطويل٬، فإنه سجد 
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فلذلك . سجدة واحدة أربعة آالف عام٬، مل يرد Áا غري زخرف الدنيا٬، والتمكني من النظرة
قطع اهللا عذر ال تنفع الصالة والصيام إال مع االهتداء إىل سبيل النجاة وطريق احلق٬، وقد 

عباده بتبيني آياته وإرسال رسله لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل٬، ومل خيل أرضه 
  .)١( )٬، أولئك هم األقلون عدداً من عامل حتتاج اخلليقة إليه٬، ومتعلم على سبيل جناة

فاالمتحان والتمحيص الذي حيصل اليوم يكشف عن حقيقة ما يدعيه الناس من إميان 
بل ٬، ومن اعتقاد بكالم حججه وخلفائه لعلي وأوالده  وإتباعٍوملكوته بآيات اهللا وغيبه 

٬، وستسقط كل بطانة ووليجة وادعاء وتبان األمور على حقائقها٬، فيظهر املؤمن إميانه ساد�م
له  وخري مظهر٬ٍ، ن طالإو هاملستور بغالف النفاق فان الزمن كفيل بكشف ويربز الكافر كفره

أما اجتياز هذه الفتنة و ميكتب هل يبقى األندر فاألندر هم منفحبجة من حجج اهللا٬،  االمتحانُ
  .وحسبنا اهللا ونعم والوكيل الطاهرين  ما أوضحته روايات هو حاهلا فالغالبية العظمى 

صلوات اهللا (أمري املؤمنني قال ٬، االمتحان األول كان على ظهر الكوفةبقي أن نشري إىل أن 
أول بقعة عبد اهللا عليها ظهر الكوفة٬، ملا أمر اهللا املالئكة أن يسجدوا آلدم على ظهر (): عليه

الكوفة اليت شاء اهللا سبحانه أن يكون االمتحان  نّإف ٬،ويف ذلك آية للمتومسني .)٢( )الكوفة
والنجاة ملن وفق للسجود خبليفته عليها٬، شاء اهللا أن يعاد االمتحان فيها اليوم خبليفته أيضا٬ً، األول 

ألحد بعده كإنظاره  روال إنظا٬، والطرد ملن أىب وتكرب كما تكرب إبليس٬، له كما سجد املالئكة
أن األول كان لبداية دولة إبليس يف حني أن االمتحان هو بني االمتحانني الفرق  ألنّ ؛وإمهاله
على  أيضاًالذي ستكون Æايته يف الكوفة  إبليسلبداية دولة العدل اإلهلي والقضاء على هو اليوم 

٬، واحلمد هللا رب العاملني أن هدانا هلذا شاء اهللا تعاىل إنوهو قريب ٬، يد القائم يف اليوم املعلوم
  .هدانا اهللاوما كنا لنهتدي لوال أن 

* * *  
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بعد أن وقفنا على حال املعترض واملنكر واملتكرب األول على خليفة اهللا يف أرضه٬، حناول 

dباختصار اإلشارة إىل بعض املعترضني املستنdيف كل$ ته عند االمتحان اإلهلي خبليفة اهللا ني بسن
بنعمة رuم أكثرهم أكثر الناس للحق كارهون و ٬، أقول باختصار باعتبار كثر�م فانّزمنه

كافرون٬، ويفسح اøال بعد ذلك إن شاء اهللا تعاىل لعرض قرآين لبيان مقوالت املعترضني 
  .ومنهجهم يف اإلنكار واøادلة بالباطل ووحدة أهدافهم

  

XWא
خليفة هللا يف أرضه ومل ميتحن بذلك أصال٬ً،  Xدم آ يكن قابيل معترضاً على كون أبيه مل

وكذلك بأخيه هبة اهللا ٬، Xدم آ بل كان امتحانه بأخيه هابيل وصياً وخليفة هللا يف أرضه بعد
شاء  وقداألرض٬، جرمية تقع على هذه  أول تفكان ٬،بقتلهاألول فشل يف من بعد مقتل هابيل ف

 إىلبالقتل٬، ويبتدئ خط الساجدين باالحتساب خطَ الساجدين  عترضنيامل يبتدئ خطُ أناهللا 
  :٬، وكانت البداية بتقريب القربان منهمابارئهم واملنتصر هلمسبحانه اهللا 

فتقبل من  ملا قرب ابنا آدم القربان(: ٬، قالXعن أيب جعفر  ٬،عن حبيب السجستاين
دخله من ذلك حسد  ٬،ومل يتقبل من قابيل تقبل من هابيل: قال٬، أحدمها ومل يتقبل من اآلخر

 Xعن آدم  حىت ظفر به متنحياً وبغى على هابيل٬، فلم يزل يرصده ويتبع خلوته شديد
  .)١( )فقتله  فوثب عليه
نظرة على قصة قتل قابيل هلابيل تنبئك بأنّ القاتل املتكرب على خلفاء اهللا قد ابتلي بنفس  إنّ

من احلقد واحلسد الذي أصابه نتيجة اختصاص اهللا سبحانه هابيل بالعلم ) لعنه اهللا(داء إبليس 
dوبتقبdل القربان الذي قرdرم املتكرببه دون تقبøل قربان ا.  

ملا أكل آدم من الشجرة اهبط إىل (: ٬، قالXأيب جعفر عن أيب محزة الثمايل٬، عن 
األرض٬، فولد له هابيل وأخته توأم٬، مث ولد قابيل وأخته توأم٬، مث إن آدم أمر هابيل وقابيل أن 

من  ٬، وكان هابيل صاحب غنم٬، وكان قابيل صاحب زرع٬، فقرب هابيل كبشاًيقربا قرباناً
ق٬، كما أدخل بيته٬، فتقبل قربان هابيل ومل أفضل غنمه٬، وقرب قابيل من زرعه ما مل يكن ين
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وaاتbلُ عaلَيbهِمb نaبaأَ ابbنaيb آدaمa بِالْحaقِّ إِذْ قَرَّبا قُرbباناً فَتhقُبِّلَ م_نb ﴿ :يتقبل قربان قابيل٬، وهو قول اهللا

قابيل إىل النار اآلية٬، وكان القربان تأكله النار٬، فعمد  )١(﴾..ِأَحaد_ه_ما وaلَمb يhتaقَبَّلْ م_نa الْآخaر
  . ألعبدن هذه النار حىت يتقبل قرباين: ٬، وهو أول من بىن بيوت النار٬، فقالهلا بيتاً فبىن

: فقال له   وهو جيري من ابن آدم جمرى الدم يف العروق    مث إن إبليس عدو اهللا أتاه
يفتخرون يا قابيل٬، قد تقبل قربان هابيل ومل يتقبل قربانك٬، وإنك إن تركته يكون له عقب 

فاقتله لكي ٬، وأنتم أبناء الذي ترك قربانه حنن أبناء الذي تقبل قربانه: على عقبك٬، ويقولون
يا قابيل٬، أين : فلما رجع قابيل إىل آدم قال له .ال يكون له عقب يفتخرون على عقبك فقتله

 ت_لعنb :٬، فقال آدمفانطلق آدم فوجد هابيل قتيالً ٬،اطلبه حيث قربنا القربان: ؟ فقال هابيل
  .فبكى آدم على هابيل أربعني ليلة من أرض كما قبلت دم هابيل

ألن اهللا وهبه له وأخته توأم٬،  ؛٬، فولد له غالم فسماه هبة اهللامث إن آدم سأل ربه ولداً
 أن يا آدم٬، قد قضيت نبوتك: فلما انقضت نبوة آدم واستكمل أيامه أوحى اهللا إليه

ندك واإلميان واالسم األكرب ومرياث العلم وآثار فاجعل العلم الذي ع واستكملت أيامك
عند هبة اهللا ابنك٬، فإين مل أقطع العلم واإلميان واالسم  علم النبوة يف العقب من ذريتك

األكرب وآثار علم النبوة من العقب من ذريتك إىل يوم القيامة٬، ولن أدع األرض إال وفيها 
وبشر آدم . ملن يولد فيما بينك وبني نوح وتعرف به طاعيت٬، ويكون جناة عامل يعرف به ديين

امسه نوح٬، فإنه يدعو إىل اهللا٬، ويكذبه قومه فيهلكهم اهللا  إن اهللا باعث نبياً: بنوح٬، وقال
بالطوفان٬، وكان بني آدم وبني نوح عشرة آباء كلهم أنبياء٬، وأوصى آدم إىل هبة اهللا أن من 

  ... جو من الغرقأدركه منكم فليؤمن به وليتبعه وليصدق به٬، فإنه ين

يا هبة اهللا٬، إن قد رأيت أيب آدم قد : أتاه قابيل٬، فقال Xمث إن هبة اهللا ملا دفن آدم 
خصك من العلم مبا مل أخص به أنا٬، وهو العلم الذي دعا به أخوك هابيل فتقبل منه قربانه٬، 

حنن أبناء الذي تقبل منه : وإمنا قتلته لكي ال يكون له عقب فيفتخرون على عقيب٬، فيقولون
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 إنك إن أظهرت من العلم الذي اختصك به أبوك شيئاًو٬، قربانه وأنتم أبناء الذي ترك قربانه
  .)١( )قتلتك كما قتلت أخاك هابيل

يف لم يقف ما حتلّى به خليفة اهللا من القانون اإلهلي يف حججه حائالً أمام تغطرس األنا ف
اجلامح إىل نيل املراد ولو بسفك دم من اختصهم اهللا واصطفاهم لرسالته٬، فرغم نفس املعترض 

أوحى ( ومل يكن له دخل يف املوضوع أصالًبأمر اهللا سبحانه على هبة اهللا قد نص  Xدم آ أن
٬، )عند هبة اهللا ابنك ..فاجعل  واستكملت أيامك أن يا آدم٬، قد قضيت نبوتك: اهللا إليه

وما ) عند هبة اهللا ابنك ..فاجعل العلم الذي عندك  ..(العلم الذي اختصه اهللا به رغم و
وغري من مواريث النبوة واالسم األكرب ..)  وأوصى آدم إىل هبة اهللا(املوصي استلمه من أبيه 

بالقتل  "هبة اهللا"اخلليفة اإلهلي مرة أخرى وبكل وقاحة يتوعد اøرم قابيل  كله٬، رغم ذلك ذلك
  .كما اختص به هابيل من قبلأيضاً ما أن يظهر علمه الذي اختصه اهللا به 
برفع علمهم هلم فما أن يأذن اهللا فيما بعد٬،  وحججه وقد جرت هذه السنة يف خلفاء اهللا

٬، ويف هذا قتلوهمبل وسالحاً يف مواجهة املتكربين املنحرفني وفضحهم إال وهددوهم بالقتل 
كلهم  ناسبرز للملا  Xالرضا  العباسي باإلمام املأمونما فعله منها  ناشواهد كثرية يكفي

ضح تفافملا اظهر علمه للناس  Xبتيارا�م املختلفة بعلمه اإلهلي٬، متاماً كما يفعله اليوم قائمهم 
  .فأباح علماء الضاللة املنحرفني دمه الطاهر٬، الباطل كله برموزه املختلفة

اهللا٬، يا هبة : (مرة أخرى تعود من جديد يف نفس املتكرب قابيل حملاربة خليفة اهللا) األنا(إÆا 
   .)عقيبفيفتخرون على  ... أناقد رأيت أيب آدم قد خصك من العلم مبا مل أخص به  إين

٬، وهي األخرى سنة إهلية يف حججه Xالبنه البشارة بنوح  Xدم آوقد كان يف وصية 
وخلفائه أن يوصي احلجة السابق بالالحق لتسهل املهمة أمام املمتحنني به عند بعثه٬، وهو لطف 

٬، فمن املعترض هذه ورمحة خبلقه ولكنها سنة إبليس وقابيل تعاد مع نوح أيضاًمنه سبحانه 
   !املرة؟

* * *  
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 جباراً كان ملك قومه رجالًو(بعث اهللا تعاىل خليفته نوحاً أول أنبياء أويل العزم يف قومه٬، 
 المك بن جنح بن قابيل٬، وهو أول من شرب اخلمردوقيل بن عويل بن : ٬، يقال لهعاتياً قوياً
٬، وهي أصنام ٬، ويغوث٬، ويعوق٬، ونسرا٬ً، وسواعاًوداً: وكان يعبد هو وقومه األصنام اخلمس ...

مث اختذوا يف كثرة األصنام حىت صار هلم ألف وتسع مائة صنم على كراسي ٬، Xقوم إدريس 
dة٬، متوجني األصنام بتيجان مرصعة ة من الفضة مفروشة بأنواع الفرش الفاخرالذهب٬، وأسر

  .)١( )هلا باجلواهر والآللئ واليواقيت٬، وهلذه األصنام خدم خيدموÆا تعظيماً

ـ لقومه  Xوقد امتازت دعوته  مث املبالغة يف  ٬،احلق بلني ورمحة ورقة إىلالدعوة (ب
باحلق والعمل ه بعد ذلك يؤمن والصرب على من مل يؤمن يف البداية لعلّ ٬،الرمحة ملن يؤمن باحلق

إليصال احلق دون ملل وكلل ويف كل هذه األحوال البد من اليقني  ٬،وسراً وعالنية اًوÆار ليالً
مبعىن أن يكون  اًحقيقي توكالً ٬،وااللتجاء إىل اهللا والتحصن به والتوكل عليه ٬،بالنصر اإلهلي

  .)٢( )ال قوة إال باهللا :د مصداق لآلية الكرميةـالعب
قَالَ يaا قَوbمِ أَرaأَيbتhمb إِنْ كُنbتh ﴿ :لقومه وهو يدعوهمX قال تعاىل حكاية عن قول نوح 

عaلَى بaيِّنaةÎ م_نb رaبِّي وaآتaانِي رaحbمaةً م_نb ع_نbد_ه_ فَعhمِّيaتb عaلَيbكُمb أَنhلْزِمhكُمhوهaا وaأَنbتhمb لَهaا 
  .)٣(﴾كَارِهhونَ
 أَوaعaجِبbتhمb أَنْ جaاَءكُمb ذ_كْرÀ م_نb رaبِّكُمb عaلَى رaجhلٍ م_نbكُمb ل_يhنbذ_رaكُمb وaل_تaتَّقُوا وaلَعaلdكُمb ﴿: وقال
  .)٤(﴾تhرbحaمhونَ

ولكن تلك الرمحة اليت كانت حيتويها نوح النجار املبعوث رسوالً من اهللا لقومه مل تنفع 
ليالً وÆاراً سرdاً نه ظل ألف عام إال مخسني يدعوهم إىل اهللا سبحانه أرغم وت±ذهب تكربهم  هممع

  .وعالنية
 # ف_رaاراً إِلdا دhعaائ_ي يaزِدbهhمb فَلَمb # وaنaهaاراً لَيbالً قَوbم_ي دaعaوbتh إِنِّي رaبِّ قَالَ﴿: قال تعاىل

 وaأَصaرُّوا ث_يaابaهhمb وaاسbتaغbشaوbا آذَانِهِمb ف_ي أَصaابِعaهhمb جaعaلُوا لَهhمb ل_تaغbف_رa دaعaوbتhهhمb كُلdمaا وaإِنِّي

                                                            
  .١٨١ص ٤ج: البرهان -١
  .Xحمد الحسن أالسيد  ٧ص ٣ج: اضاءات من دعوات المرسلين -٢
  .٢٨: هود -٣
 .٦٣: األعراف -٤
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 لَهhمb وaأَسbرaرbتh لَهhمb أَعbلَنتh إِنِّي ثُمَّ # جِهaاراً دaعaوbتhهhمb إِنِّي ثُمَّ # اسbت_كْبaاراً وaاسbتaكْبaرhوا
  .)١(﴾إِسbرaاراً
 ائةمومخس سنة ألفي X نوح عاش(: قال ٬،)السالم عليهما( حممد بن جعفر الصادق عن

 قومه يف وهو عاماً مخسني إال سنة وألف يبعث٬، أن قبل سنة ومخسون سنة مثامنائة منها سنة٬،
 ونضب السفينة من نزل ما بعد عام ومخسمائة السفينة٬، عمل يف عام ومائتا٬، يدعوهم

  .)٢(..)املاء
اليت جاء uا٬،  األدلةمل يكن لقصور يف من قومه  Xنوح النيب  قوبل بهاجلحود الذي  إن

امسه  إن اهللا باعث نبياً( Xدم آعليهم بوصية ذكره فيها نيب اهللا  كيف وقد جاءهم حمتجاً
لعلم اوب٬، كما عرفناه سابقاً) ويكذبه قومه فيهلكهم اهللا بالطوفان نوح٬، فإنه يدعو إىل اهللا

 سaبbعa اللdهh خaلَقa كَيbفa تaرaوbا أَلَمb﴿: الظاهر من احتجاجه مع قومه والذي حيكيه لنا القران الكرمي
Îاتaاوaمaاقاً سaلَ # ط_بaعaجaو aرaوراً ف_يهِنَّ الْقَمhلَ نaعaجaو aسbاجاً الشَّمaس_ر # hهdاللaكُم وaتaأَنب aضِ مِّنbالْأَر 

 ل_تaسbلُكُوا # بِسaاطاً الْأَرbضa لَكُمh جaعaلَ وaاللdهh # إِخbرaاجاً وaيhخbرِجhكُمb ف_يهaا يhع_يدhكُمb ثُمَّ # نaبaاتاً
  .)٣(﴾ف_جaاجاً سhبhالً م_نbهaا

 أوصى آدم كان وقد: (.. يف حديثه الذي جاء فيه Xوهو ما أشار إليه اإلمام الرضا 
 نوح بعث فيتعاهدون هلم٬، عيد يوم فيكون سنة كل رأس عند الوصية هذه يتعاهد أن اهللا هبة
 ٬،حممداً وتعاىل تبارك اهللا بعث حىت نيب كل وصية يف جرى وكذلك فيه٬، بعث الذي زمانه يف

 آخر إىل )٤(﴾نhوحاً أَرbسaلْنaا وaلَقَدb﴿ :تعاىل اهللا قول وهو عندهم الذي بالعلم نوحاً عرفوا وإمنا
  .)٥( ...) اآلية

 رَّبِّ نhوحÀ قَالَ﴿فكذبوه ومل يزدهم دعاءه هلم إال ضالالً وابتعاداً عن احلق٬، فلما عصوه 
bمhنِي إِنَّهbوaصaوا عhعaاتَّبaن وaم bمdل hهbزِدaي hالُهaم hهhلَدaوaا وdاراً إِلaسaوا # خhكَرaمaكْراً وa٬، بل ﴾كُبَّاراً م

 وaلَا وaد�اً تaذَرhنd وaلَا آل_هaتaكُمb تaذَرhنd لَا وaقَالُوا﴿ازدادوا متسكاً بأصنامهم اليت يعبدوÆا من دون اهللا 

                                                            
  .٩ – ٥: نوح -١
  .٢٨٥ص ١١ج: بحار األنوار -٢
 .٢٠ – ١٥: نوح -٣
 .٢٥: هود -٤
 .١ح ٢١٥ص: آمال الدين وتمام النعمة -٥
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 م_مَّا﴿٬، فاستحقوا النار مبا كسبوا من جرم وخطيئة ﴾وaنaسbراً وaيaعhوقa يaغhوثَ وaلَا سhوaاعاً

bط_يئَات_هِمaخ_لُوا أُغْرِقُوا خbاراً فَأُدaن bوا فَلَمhجِدaم يhون_ مِّن لَهhه_ دdاراً اللa١(﴾أَنص(.  

مع قومه أننا ال جند  Xن الكرمي من احتجاج نوح آوامللفت هنا فيما ذكره لنا القر
 نوuا فقط يريدو) Xمحد احلسن أ(اليت يطلبها الناس اليوم من داعي اهللا   املادية للمعجزة 
اسم يذكر٬، يف حني أنّ النار كانت مصري املكذب بنوح رغم عدم إتيانه باملعجزة    تصديقه 
عماً ومؤيداً لدعوة خلفاء تأيت دااملادية إمنا يدل على أنّ املعجزة  شيء٬، وهو إن دل على املادية

اهللا يف أرضه ال أÆا األساس الذي يدور مع وجودها وعدمه اإلميان واإلنكار٬، ويبقى القانون 
وهو األصل الذي به يأتون أقوامهم يف أرضه يف حججه هو ما اختص اهللا به خلفائه اإلهلي 
  .ويعرفون

يف دعوته الناس إىل اهللا سبحانه مل يتجاوز عدد  Xومع كل اجلهد الذي بذله نوح 
  .املؤمنني به مثانية أشخاص

 اجلبار٬، عبد امسه وكان نفر٬، مثانية قومه من X بنوح آمن(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن
  .)٢( )نفسه على ينوح كان ألنه ؛نوحاً مسي وإمنا

ويرجع كبري أعدائه يف تكربه  بة اهللايرجع يف نسبه دماً وحقاً إىل ه Xوإذا كان نوح 
ربين وهم تكوخط امل٬، قابيل فقد متيز اخلطان؛ خط الساجدين هللا وخلفائه رغم قلته إىلونسبه 
اإلميان أو الذين أصروا على الكفر  ا٬، ومل تتجاوز اخلطني سنdةُ اهللا يف خلقه ممن ادعودائماً األكثر

الساجدين والتحاقه بأصله ممن تكرب  يف إخراج كل من كانت طينته خبيثة عن خطمن البداية 
  .من أول األمر

 8 اهللا بعث قومه على العقوبة X نوح استرتل ملا(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن
 الءؤه إن: لك يقول وتعاىل تبارك اهللا إن اهللا نيب يا: فقال ٬،نوايات بسبعة X األمني الروح

 احلجة٬، وإلزام الدعوة تأكيد بعد إال صواعقي من بصاعقة أبيدهم ولست وعبادي خالئقي
 نبا¾ا يف لك فإن النوى هذا واغرس ٬،عليه مثيبك فإين لقومك الدعوة يف اجتهادك فعاود

 فلما ٬،املؤمنني من تبعك من بذلك فبشر واخلالص٬، الفرج أمثرت إذا وإدراكها وبلوغها

                                                            
  .٢٥ – ١٥: نوح -١
  .٣٢٦ص ١١ج: بحار األنوار -٢



 ١١١.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

 طويل زمن بعد عليها الثمر وزها وأمثرت وتغصنت وتسوقت وتأزرت األشجار نبتت
 األشجار تلك نوى من يغرس أن وتعاىل تبارك اهللا فأمره العدة٬، سبحانه اهللا من استنجز
 به آمنت اليت الطوائف بذلك وأخرب قومه٬، على احلجة ويؤكد واالجتهاد الصرب ويعاود
 مث خلف٬، ربه وعد يف وقع ملا حقاً نوح يدعيه ما كان لو: وقالوا رجل مائة ثالث منهم فارتد

 سبع غرسها أن إىل أخرى بعد تارة يغرسها أن مرة كل عند يأمره يزل مل وتعاىل تبارك اهللا إن
 وسبعني نيف إىل عاد أن إىل طائفة بعد طائفة منهم ترتد الطوائف تلك زالت فما مرات
 صرح حني لعينك الليل عن الصبح أسفر اآلن: وقال إليه ذلك عند 8 اهللا فأوحى ٬،رجالً
 الكفار أهلكت أين فلو خبيثة٬، طينته كانت من بارتداد الكدر من وصفا حمضه عن احلق

 السابق وعدي صدقت كنت ملا بك آمنت كانت اليت الطوائف من ارتد قد من وأبقيت
 األرض يف أستخلفهم بأن نبوتك حببل وامواعتص قومك من التوحيد أخلصوا الذين للمؤمنني
 قلوÁم٬، من الشك بذهاب يل العبادة ختلص لكي باألمن خوفهم وأبدل دينهم٬، هلم وأمكن
 من أعلم كنت ما مع هلم مين باألمن اخلوف وتبدل والتمكني االستخالف يكون فكيف
 وشبوح النفاق نتائج كانت اليت سرائرهم وسوء طينتهم وخبث ارتدوا الذين يقني ضعف

 أهلكت إذا االستخالف وقت املؤمنني أويت الذي امللك مين تنسموا أ¹م فلو الضاللة٬،
 قلوÁم٬، ضاللة خبال وتأبد نفاقهم٬، سرائر والستحكمت صفاته٬، روائح لنشقوا أعداؤهم
 وكيف والنهي٬، باألمر والتفرد الرئاسة طلب على وحاربوهم بالعداوة٬، إخوا¹م وكاشفوا

٬، كال٬، احلروب وإيقاع الفنت إثارة مع املؤمنني يف األمر وانتشار الدين يف التمكني يكون
  .)١( )ووحينا أعينناب الفلك فاصنع

  :إىلنشري هنا  أنوميكننا 
نه برمحته ال يعذب أ إالل عما يفعل وفعله احلق أسرغم انه ال ي±باهللا سبحانه وتعاىل  إنّ •
 بعد إال صواعقي من بصاعقة أبيدهم ولست(احلجة  هموإلزامهلم الدعوة  تأكيدبعد  إالخلقه 
 ).احلجة وإلزام الدعوة تأكيد

       األعداءرغم طول املدة وقساوة تعاىل اهللا  إىلحلم خلفاء اهللا وصربهم يف دعو�م الناس  •
 .)لقومك الدعوة يف اجتهادك فعاود(

                                                            
  .٣٢٩ص ١١ج: بحار األنوار -١
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• dالذين يبدون حبسب الظاهر ضمن خط الساجدين خبلفاء اهللا  اإلميان واعمتحيص مد

٬، وبعد هذا ول األمر٬، ليلحقوا مبن أعلن الكفر من أاًومتييزهم عمن يكون إمياÆم مستقر
 حني لعينك الليل عن الصبح أسفر اآلن(تسفر احلقيقة بكشف املضمر يف الصدور التمحيص 

 ).خبيثة طينته كانت من بارتداد الكدر من وصفا حمضه عن احلق صرح
باالستخالف  Xوسبب هذا التمحيص أنّ اهللا سبحانه وعد الذين آمنوا بنوح  •

اخلبيثة والسرائر السيئة ضمن الصف املؤمن ال يصدق  والتمكني٬، ومع وجود أصحاب الطني
التمكني للمؤمنني٬، ولعادوا وبثوا نفاقهم بعد هالك من أعلن الكفر بداية وحاربوا من جديد من 

 !كانوا يف صفهم يف جبهة احلق٬، وكيف يكون التمكني مع إثارة الفنت واحلروب ؟
 .األمر اإلهلي بصناعة الفلك وبعد هذا التمحيص وارتداد أصحاب الطني اخلبيثة جاء •

جيري اليوم  Xما جرى يف زمن نوح  نّأووملا كانت سنة اهللا واحدة ال تتبدل أبداً 
  .وليست هذه األمة ببدع ممن سبقها

: يف احلديث السابق) ووحينا أعينناب الفلك فاصنع: (قولهبعد  Xقال اإلمام الصادق 
 الكدر من اإلميان ويصفو حمضه٬، عن احلق ليصرح غيبته أيام متتد X القائم وكذلك(

 أحسوا إذا النفاق عليهم خيشى الذين الشيعة من خبيثة طينته كانت من كل بارتداد
  .X القائم عهد يف املنتشر واألمن والتمكني باالستخالف

 أيب يف نزلت )١( اآلية هذه أن تزعم النواصب إن ٬،اهللا رسول بن يا: فقلت: املفضل قال
 اهللا ارتضاه الذي الدين كان مىت الناصبة قلوب اهللا يهد ال: قال ٬،وعلي وعثمان وعمر بكر

 من الشك وارتفاع قلوÁا٬، من اخلوف وذهاب األمة يف األمن بانتشار متمكناً ورسوله
 كانت اليت والفنت املسلمني ارتداد مع X علي عهد ويف هؤالء من أحد عهد يف صدورها

  .)٢( )وبينهم الكفار بني تنشب كانت اليت واحلروب أيامهم يف تثور
اهللا سبحانه جاء  إىلمن قومه وهو يدعوهم  Xتلقاه نوح  الذي والعناء األملوبعد كل 

ويستهزئون مبا يصنع٬، فكان املعترضون به املكذبون  ميرdوكان ٬، السفينة بصناعة اإلهلي األمر
وحتقق وعد اهللا ممن صعد معه السفينة٬، جنا هو والذين امنوا معه الطوفان عقوبة املكذبني و

                                                            
يَن ِمن َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي اْلَأْرِض َآَما اْسَتْخَلَف الَِّذ﴿: يعني قوله تعالى -١

دَِّلنَُّهم مِّن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا َيْعُبُدوَنِني َلا ُيْشِرُآوَن ِبي َشْيئًا َوَمن َآَفَر َبْعَد َقْبِلِهْم َوَلُيَمكَِّننَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَب
 .٥٥: النور﴾ َذِلَك َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن

 .٢٢٢ص ٥١ج: ، وعنه في بحار األنوار٣٥٦ – ٣٥٥ص: آمال الدين وتمام النعمة -٢
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 لتكذيبهم فاغرقوا X نوح قوم من الباقون وأما(سبحانه هلم بالفرج وبإهالك الكافرين٬، 
 فرضي أمر من غاب ومن املكذبني٬، بتكذيب برضاهم أغرقوا وسائرهم ٬،X نوح اهللا لنيب

  .)١( )وأتاه شهده كمن كان به

من الرجوع إىل ربه بعد رحلة شاقة قضاها يف  Xرويداً رويداً يقترب نيب اهللا نوح 
نيب اهللا نوح يستعد لبيان وصيته  الدعوة إىل اهللا وكعادة من سبقه من حجج اهللا ومن تاله فانّ

اليت حيدد فيها الوصي من بعده٬، ويهيأ األمة الالحقة الستقبال القائم من ولده عند الوفاة و
  .)X خليفة اهللا هود(

: هلم فقال الشيعة دعا الوفاة X نوحاً حضرت ملا(: قال ٬،X الصادقاإلمام  عنف
 من بالقائم عنكم يفرج 8 اهللا وأن الطواغيت٬، فيها تظهر غيبة بعدي ستكون أنه اعلموا
 أعداءكم اهللا وسيهلك وخلقي٬، خلقي يف يشبهين ووقار٬، وسكينة مست له هود٬، امسه ولدي

 األمد عليهم طال حىت ظهوره وينتظرون X هوداً يترقبون يزالوا فلم بالريح٬، ظهوره عند
 البالء وتناهي منهم اليأس عنه هوداً نبيه ذكره تعاىل اهللا فأظهر منهم٬، كثري قلوب فقست

 أَتaتb شaيbٍء م_ن تaذَرh مaا﴿ :فقال ذكره تعاىل اهللا وصفها اليت العقيم بالريح األعداء وأهلك Áم٬،
  .)٣( )X حلصا ظهر أن إىل ذلك بعد به الغيبة وقعت مث ٬،)٢(﴾كَالرَّم_يمِ جaعaلَتbهh إِلdا عaلَيbه_

وملا كانت الوصية إهلية فلننظر ماذا طلب اهللا سبحانه من خليفته نوح عند استكمال أيامه٬، 
 نبوته انقضت ملا نوحاً إن مث: (يف احلديث اآليت Xوهو ما يوضحه لنا اإلمام الرضا 

 فاجعل أيامك٬، واستكملت نبوتك انقضت قد نوح يا: إليه 8 اهللا أوحى أيامه واستكملت
 من العقب يف النبوة علم وآثار العلم ومرياث األكرب واالسم واإلميان عندك الذي العلم

 األرض أدع ولن آدم٬، وبني بينك الذين األنبياء بيوتات من أقطعها مل كما سام٬، عند ذريتك
 النيب قبض بني فيما يولد ملن جناة ويكون طاعيت٬، به وتعرف ديين٬، به يعرف عامل وعليها إال
 مستخفني األنبياء من وهود نوح بني فكان ٬، هود إال سام بعد وليس اآلخر٬، النيب خروج إىل

  .ومستعلنني

                                                            
 .٢ح ٧٤ص ٢ج: Xعيون أخبار الرضا  -١
  .٤٢: الذاريات -٢
 .٣٦٣ص ١١ج: بحار األنوار -٣
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 تبارك اهللا إىل قومه يدعو وإنه هود٬، له يقال نبياً باعث وتعاىل تبارك اهللا إن: نوح وقال

 عز اهللا فإن وليتبعه٬، به فليؤمن منكم أدركه فمن مهلكهم٬، 8 اهللا وإن فيكذبونه٬، وتعاىل
 كل رأس عند الوصية هذه يتعاهد أن ساماً ابنه نوح وأمر الريح٬، عذاب من ينجيه ذكره
 اهللا بعث فلما فيه٬، خيرج الذي وزمانه هود بعث فيه فيتعاهدون هلم عيد يوم ويكون سنة٬،
 وآثار األكرب واالسم العلم ومرياث واإلميان العلم من عندهم فيما نظروا هوداً وتعاىل تبارك
 فنجوا واتبعوه٬، وصدقوه به فآمنوا نوح٬، أبوهم به بشرهم قد نبياً هوداً فوجدوا النبوة علم
  .)١(﴾وaيaعbقُوبh بaنِيه_ إِبbرaاه_يمh بِهaا وaوaصَّى﴿ :8 اهللا وقال .. الريح عذاب من

 هaدaيbنaا وaنhوحاً﴿ ٬،بيته أهل يف لنجعلها ﴾هaدaيbنaا كُالû وaيaعbقُوبa إِسbحaاقa لَهh وaوaهaبbنaا﴿: وقوله
 إبراهيم قبل كان من األنبياء ذرية من العقب فآمن بيته٬، أهل يف لنجعلها )٢(﴾قَبbلُ م_ن

  .)٣( )أنبياء عشرة األنبياء من وإبراهيم هود بني وكان إلبراهيم٬،
* * *  

XWא
dإبراهيم ب ر هود ومن تاله من أنبياء اهللا بشX ،أيضاًالعزم  أويلمن  نبياًبعثه اهللا ف٬ 

٬، وكان لوالدته يف زمن كما وصفه من تقدمه من احلججخليفة له يف أرضه وحجة على خلقه و
قصة يوضحها اإلمام أبو عبد اهللا ) منرود(طاغية زمانه ورئيس املعترضني على خالفته اإلهلية 

  .Xالصادق 
 عن إال يصدر ال منرود وكان كنعان٬، بن لنمرود منجماً إبراهيم أبو كان(: X قال

 له فقال ٬،عجباً هذه ليليت يف رأيت لقد: فقال فأصبح الليايل من ليلة النجوم يف فنظر رأيه٬،
 يلبث وال يديه٬، على هالكنا يكون هذه أرضنا يف يولد مولوداً رأيت :فقال ؟ هو وما: منرود

 وكان ال٬،: فقال ؟ النساء به محل هل: وقال منرود ذلك من فعجب به٬، حيمل حىت قليالً إال
 النساء فحجب: قال .سينجيه اهللا أن أويت يكن ومل بالنار٬، سيحرق أنه العلم من أويت فيما
  .)٤( ...) الرجال إليهن خيلص ال حىت باملدينة جعلت إال امرأة يترك فلم الرجال عن

                                                            
  .١٣٢: البقرة -١
 . ٨٤: األنعام -٢
  .٢١٦ – ٢١٥ص: آمال الدين وتمام النعمة -٣
  .٤١ص ١٢ج: بحار األنوار -٤
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 ومحلت أم إبراهيم بإبراهيم(.. : يف حديث Xقال أبو عبد اهللا : عن ابن مسكان٬، قالو
X يا آزر٬، إين قد اعتللت وأريد أن اعتزل : ها٬، فلما حانت والد¾ا قالتلومل ينب مح
وكان يف ذلك الزمان املرأة إذا اعتلت اعتزلت عن زوجها٬، فخرجت واعتزلت يف  ٬،عنك

ورجعت إىل مرتهلا وسدت باب الغار باحلجارة٬،  قمطتهفهيأته و Xغار ووضعت إبراهيم 
ووكل منرود بكل امرأة حامل٬، . تأتيه أمهكانت ٬، ومن إÁامه لبناً Xفأجرى اهللا إلبراهيم 

من الذبح٬، وكان يشب إبراهيم  Xإبراهيم بإبراهيم  أمفكان يذبح كل ولد ذكر٬، فهربت 
  .)١( )ىت أتى له يف الغار ثالث عشرة سنةكما يشب غريه يف الشهر٬، ح يف الغار يوماً

 وهو به اإلميان بعلم دالئله وأحاطت اهللا معرفة على باالعتبار تيقظ(قد  Xوإذا كان 
٬، فإنّ لكثرة سجوده وصلواته على حممد Xكما يقول أمري املؤمنني ) سنة عشر مخسة ابن

  .خليل الرمحنفأصبح إبراهيم الشاب املتنمر يف اهللا ٬، تهوآله الدور يف خلّ
 إبراهيم 8 اهللا اختذ مل: X اهللا عبد أليب قلت: قال ذكره عمن عمري٬، أيب ابن عن
  .)٢( )األرض على سجوده لكثرة(: قال ؟خليالً
 اهللا اختذ إمنا(: يقول X العسكري حممد بن علي مسعت: قال ٬،احلسين العظيم عبد عنو
  .)٣( )وآله عليه اهللا صلوات بيته وأهل حممد على صلواته لكثرة خليالً إبراهيم 8

   واحد٬، فإنّ املصلي على سادة خلفاء اهللا يف أرضه  األمران يف احلقيقة يرجعان إىل شيءو
البد أن تكون روحه ساجدة وطائعة ألمر اهللا فيهم٬، وإال تكون   له الطاهرين آعين حممداً وأ

  .ة لسان وحاشى خليل الرمحن من ذلكقالصالة عليهم جمرد لقل
دور يف بلوغه مراتب    كما يف األثر   كلمات ربه هي بالرؤيا اليت  Xكما أنّ إلميانه 

  .الكمال اليت شاءها اهللا سبحانه له
 # الْمhحbِسنِنيa نaجbزِي كَذَل_كa إِنَّا الرُّؤbيaا صaدَّقْتa قَدb # إِبbرaاه_يمh يaا أَنْ وaنaادaيbنaاهh﴿: قال تعاىل

dذَا إِنaه aوhلَاء لَهaالْب hبِنيhدم القدمي بال وهو يرى فضل اهللا آ٬، ومل يهدأ إلبليس عدو ابن )٤(﴾الْم
على عبده إبراهيم لصربه وتسليمه وتصديقه بكلمات ربه عند امتحانه برؤيا ذبح فلذة كبده 

                                                            
  .٣٠ – ٢٩ص ١٢ج: بحار االنوار -١
  .١ح ٥١ص ١ج: علل الشرائع -٢
  .٣ح ٥١ص ١ج: علل الشرائع -٣
 .١٠٦ – ١٠٤: الصافات -٤
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ملا إمساعيل الوصي٬، فأراد اختراق هذه األسرة الطاهرة التوحيدية عن طريق قلب األم احلنون 

 شيخ ما: هلا فقال البيت حبذاء الوادي وسط يف الكعبة إىل نظرت حني الغالم بأم إبليس حلق(
 وقد رأيته فإين: قال ابين٬، ذاك: قالت ؟ معه رأيته فوصيف: قال بعلي٬، ذاك: قالت ؟ رأيته

: قال !؟ ابنه يذبح كيف الناس أرحم إبراهيم إن كذبت: فقالت ليذحبه٬، املدية وأخذ أضجعه
: قال ؟ ومل: فقالت املدية٬، وأخذ أضجعه رأيته لقد البيت هذا ورب واألرض السماء فورب

 ابنها يف أمر قد أنه نفسها يف فوقع ٬،ربه يطيع أن له فحق: قالت بذلك٬، أمره ربه أن زعم
 رأسها على يدها واضعة وهي مىن إىل راجعة الوادي يف أسرعت نسكها قضت فلما بأمر٬،
  .)١( )إمساعيل بأم عملت مبا تؤاخذين ال رب يا: تقول

خمذوالً بعد أن فدا اهللا سبحانه إمساعيل الذبيح بكبش٬، واجتاز ) لعنه اهللا(فرجع إبليس 
  .خليل الرمحن االمتحان اإلهلي بنجاح بفضل ربه الكرمي

 ومشيئته٬، فجاء قومه مل تكن تعدو إرادة اهللا سبحانه اإلهليةدعوته  Xنيب اهللا إنّ إعالن 
يف حديث أنه  ٬X، حيث جاء عن أيب عبد اهللا بالوصية اليت ذكره فيها من سبقه من حجج اهللا

٬، عمران إىل حفسه وأوصى ... عثامر إىل سام وأوصى٬، سام إىل نوح وأوصى: (... قال
  ...). X اخلليل إبراهيم إىل عمران ودفعها

 م_نa جaاءنِي قَدb إِنِّي أَبaت_ يaا﴿: حكاية عنهقال تعاىل وبالعلم الذي احتج به على قومه٬، 
  .)٢(﴾سaوِي�اً ص_رaاطاً أَهbد_كa فَاتَّبِعbنِي يaأْت_كa لَمb مaا الْع_لْمِ

 فَإِنَّهhمb # الْأَقْدaمhونَ وaآبaاؤhكُمh أَنتhمb # تaعbبhدhونَ كُنتhمb مَّا أَفَرaأَيbتhم قَالَ﴿٬، وبراية البيعة هللا
 وaإِذَا # وaيaسbق_نيِ يhطْع_مhنِي هhوa وaالdذ_ي # يaهbد_ينِ فَهhوa خaلَقَنِي الdذ_ي # الْعaالَم_نيa رaبَّ إِلdا لãي عaدhوٌّ

hتbرِضaم aوhف_نيِ فَهbشaذ_ي # يdالaنِي وhم_يتhيِنيِ ثُمَّ يbحhذ_ي # يdالaو hعaأَن أَطْم aف_رbغaط_يئَت_ي ل_ي يaخ aمbوaي 
  .)٣(﴾الدِّينِ

وبلغ صوته قلوب فأذّن يف الناس كما أمره سبحانه وهو قانون اهللا يف حججه كما تقدم٬، 
  .املوحدين إىل قيام الساعة

                                                            
  .١٢٧ص ١٢ج: بحار األنوار -١
  .٤٣: مريم -٢
  .٨٢ – ٧٥: الشعراء -٣
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 قام٬، باحلج الناس يف ينادي إبراهيم أمر ملا جالله جل اهللا إنّ(: قال ٬،X جعفر أيب عن
 أصالب يف من فأمسع٬، باحلج الناس يف فنادى٬، قبيس أيب بإزاء صار حىت به فارتفع املقام على

  .)١( )الساعة تقوم أن إىل النساء وأرحام الرجال

 انه من بأكثر يدعوهم ملن نفسه فيعرd أن حىت X إبراهيم يأمر مل وتعاىل سبحانه هللااف
 فَجٍّ كُلã م_ن يaأْت_نيa ضaام_رٍ كُلã وaعaلَى رِجaالًا يaأْتhوكa بِالْحaجِّ النَّاسِ ف_ي وaأَذãن﴿ احلق داعي
 أي حيتاجون الو عليه نوقادر أÆم املفروضف حمق نكأو معرفتك أما ادعوهم فقط٬، )٢(﴾عaم_يقٍ
 فال خلقه الذي ربه اإلنسان يضيع فهل٬، خلقهم الذي رuم رسول إليه؛ ألنك يدهلم دليل

  !؟ وسؤاله به االتصال يستطيع

ا هم عليه من عمd وÆاهمكلهم وخالفهم قومه نعم٬، باشر داعي احلق دعوته وجهر uا أمام 
أمام منرود املتكرب وريث بكل صالبة ٬، ووقف العبد املوحد الذي ال خيشى إال اهللا عبادة األصنام

  .إبليس وقابيل ودوقيل يف اإلنكار والتكرب على حجج اهللا وخلفائه
 على ادخل حىت آهلتهم وعادى قومه X إبراهيم خالف(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عنف
 دخل هلم عيد يف وكان ٬،اآلية )٣(﴾وaيhم_يتh يhحbيِي الdذ_ي رaبِّيa﴿ :إبراهيم فقال فخاصمه٬، منرود
 أعظم مثلة له جيدوا فلم منها٬، أويرب يعيبها الذي الفىت إال عليها اجترأ ما: قالوا آهلتهم٬، على
 يف به لريمي املنجنيق يف وضعه مث عليه وأوقد احلطب له فجمع منرود فأخربوا النار٬، من

  .)٤( )X إلبراهيم املنجنيق عمل على دل إبليس وإن النار٬،
عاش الدعوة إىل اهللا  Xاليت عمdرها إبراهيم اخلليل  سنة وسبعني ومخسٍ مائةوعلى مدى 

ال يكاد يطيق رؤية عبد خارج  Xنه أ٬، حىت ووحشة طريق احلق الذي متثل فيها بكل عنائها
  .عن عبودية اهللا

 فرأى التفت واألرض السماوات ملكوت إبراهيم رأى ملا(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن
 عليهم فدعا ثالثة رأى حىت فمات٬، عليه فدعا آخر رأى مث فمات٬، عليه فدعا يزين رجالً

 مل شئت لو فإين عبادي على تدعو فال جمابة دعوتك إبراهيم يا: إليه 8 اهللا فأوحى فماتوا٬،

                                                            
  .٢ح ١٧٩ص ٢ج: علل الشرائع -١
 .٢٧: الحج -٢
 .٢٥٨: البقرة -٣
  .٣٨ص ١٢ج: بحار األنوار -٤
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 وعبداً ٬،فأثيبه شيئاً يب يشرك ال يعبدين عبداً: أصناف ثالثة على خلقي خلقت إين أخلقهم٬،

  .)١( )يعبدين من صلبه من فاخرج غريي يعبد وعبداً يفوتين٬، فلن غريي يعبد
  : Xمحد احلسن أعند بعثته يقول السيد اإلهلي دعوة هذا اخلليفة  ما ميزوخبصوص 

مaا هaذ_ه_ … ﴿ :املواجهة بشدة وقسوة ال لني فيها٬، فإبراهيم يواجه قومه فيقول  ١(
قَالَ لَقَدb كُنbتhمb أَنbتhمb  # قَالُوا وaجaدbنaا آبaاَءنaا لَهaا عaابِد_ينa #التَّمaاث_يلُ الdت_ي أَنbتhمb لَهaا عaاك_فُونَ 

ا نه ٬،)٢(﴾وaتaاللdه_ لَأَك_يدaنd أَصbنaامaكُمb بaعbدa أَنْ تhوaلÐوا مhدbبِرِينa … وaآبaاؤhكُمb ف_ي ضaاللٍ مhبِنيٍ
املواجهة تنتقل بسرعة عجيبة من اجلدل واحملاججة اللسانية إىل اإلنكار باليد واستخدام السالح 

وجاءوا  ٬،)٣(﴾فَجaعaلَهhمb جhذَاذاً إِلdا كَبِرياً لَهhمb لَعaلdهhمb إِلَيbه_ يaرbجِعhونَ﴿ ٬،   الفأس   الفتاك يف حينها 
ومل يستسلم  ٬،لدين عميان وعبيد طاغوتبإبراهيم املؤمن الوحيد بني مجوع علماء ضاللة ومق

قَالُوا أَأَنbتa فَعaلْتa هaذَا ﴿: سألوه بل واجههم بقسوة وشدة ٬،إبراهيم ومل يتخذ جانب اللني
hاه_يمaرbا إِبaا يaت_نaم بسخرية و�كم٬، )٤(﴾بِآل_هuإِنْ ﴿ :فأجا bمhأَلُوهbذَا فَاسaه bمhهhكَبِري hلَهaلْ فَعaقَالَ ب

اسألوهم  ٬،يا من لوثتم فطرتكم اليت فطركم اهللا عليها ٬،اسألوهم يا عميان. )٥(﴾يaنbط_قُونَكَانhوا 
من حجبتم أنفسكم بعلوم مليئة باجلدل  اسألوهم يا ٬،من صبغتم أنفسكم بصبغة غري صبغة اهللا يا

 :ه إالفلم جيدوا جواباً ل! ؟ اسألوهم يا منكوسني ٬،Æا متثل الدينأوادعيتم  ٬،والسفسطة الشيطانية
فأجاب هذا النيب العظيم هذه اجلماعة امللعونة املنكوسة . )٦(﴾لَقَدb عaل_مbتa مaا هaؤhالِء يaنbط_قُونَ﴿

أُفٍّ لَكُمb وaل_مaا  #قَالَ أَفَتaعbبhدhونَ م_نb دhون_ اللdه_ مaا ال يaنbفَعhكُمb شaيbئاً وaال يaضhرُّكُمb ﴿ :بغلظة
  .)٧(﴾تaعbبhدhونَ م_نb دhون_ اللdه_ أَفَال تaعbق_لُونَ

فَإِنَّهhمb عaدhوٌّ ل_ي إِلdا رaبَّ  #أَنbتhمb وaآبaاؤhكُمh الْأَقْدaمhونَ  #قَالَ أَفَرaأَيbتhمb مaا كُنbتhمb تaعbبhدhونَ ﴿
aالَم_نيa٨(﴾الْع(.  

قَالُوا ﴿ ٬،جوافهمأإال النار اليت استعرت يف  X إلبراهيم ويف النهاية مل جيدوا جواباً

                                                            
 .٢٨ح ٤٥٠ص ٢ج: علل الشرائع -١

  .٥٧ – ٥٢: األنبياء٢- 
  .٥٨: األنبياء ٣-
  .٦٢: األنبياء ٤-
 .٦٣: األنبياء -٥
  .            ٦٥: األنبياء -٦
  .٦٧ – ٦٦: األنبياء -٧
  .٧٧ – ٧٥ :الشعراء -٨
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aفَاع_ل_ني bمhتbإِنْ كُن bكُمaتaوا آل_هhرhصbانaو hرِّقُوهaوهنا متتد يد الرمحة اإلهلية لتغشى هذا املؤمن  ٬،)١(﴾ح
وaأَرaادhوا بِه_ كَيbداً فَجaعaلْنaاهhمh  #قُلْنaا يaا نaارh كُونِي بaرbداً وaسaالماً عaلَى إِبbرaاه_يمa ﴿ الذي غضب هللا

 aرِينaسbالْأَخ#  hاهaنbجَّيaنaا # …وaرِنbونَ بِأَمhدbهaأَئ_مَّةً ي bمhاهaلْنaعaجa٢(﴾و(.  
بل هي مواجهة سريعة تتواىل فيها األحداث بسرعة  ٬،X ال مطاولة يف دعوة إبراهيم  ٢
  .مذهلة
واالصطدام مع الباطل بقسوة وسرعة  ٬،الباطلحتديد اهلدف والضربة اليت تقصم ظهر   ٣

وما ألهل الباطل من سلطة دنيوية ودينية متكنهم من استخفاف  دون حساب للقياسات املادية
دومنا اكتراث  عندما يكون العبد على يقني أن ال قوة إال باهللا يواجه املاليني وحيداً .الناس

  .)٣( )سبحانه وتعاىلن عدده وعدته الواحد القهار أل ؛لعددهم وعد�م
يف وقته من قبل  Xقومه احمليطني به بل رأى ما عاناه نيب اهللا لوط  ندمعاناته ع تنتهÖومل 

كان قوم لوط (: ٬، قالXعن أيب جعفر املعترضني عليه الذين كان من بعض حاهلم ما جاء 
أ¹م من أفضل قوم خلقهم اهللا٬، فطلبهم إبليس الطلب الشديد٬، وكان من فضلهم وخري¾م 

فلم يزل إبليس يعتادهم٬، فكانوا  إذا خرجوا إىل العمل خرجوا بأمجعهم٬، وتبقى النساء خلفهم
تعالوا نرصد هذا الذي خيرب : إذا رجعوا خرب إبليس ما يعملون٬، فقال بعضهم لبعض

أنت الذي خترب : فرصدوه فإذا هو غالم أحسن ما يكون من الغلمان٬، فقالوا له .متاعنا
حىت علمه أن   ..٬، فاجتمع رأيهم على أن يقتلوه٬، فبيتوه عند رجلأخرىمتاعنا مرة بعد 

علمه إبليس٬، والثانية علمه هو٬، مث انسل ففر منهم٬، وأصبحوا فجعل  يفعل بنفسه٬، فأوالً
وهم ال يعرفونه٬، فوضعوا أيديهم فيه حىت اكتفى  ويعجبهم منه الرجل خيرب مبا فعل بالغالم

تنكب مدينتهم  ىترصدون مارة الطريق فيفعلون Áم٬، حمث جعلوا ي. الرجال بعضهم ببعض
الناس٬، مث تركوا نساءهم وأقبلوا على الغلمان٬، فلما رأى أنه قد أحكم أمره يف الرجال جاء 

نعم قد رأينا : قلن ٬،إن رجالكن يفعل بعضهم ببعض: إىل النساء٬، فصري نفسه امرأة٬، فقال
  .م حىت استغىن النساء بالنساءذلك٬، وكل ذلك يعظهم لوط ويوصيهم٬، وإبليس يغويه

                                                            
 .٦٨: األنبياء -١
 .٧٣ – ٦٩: األنبياء -٢
 . Xحمد الحسن أالسيد  ١٢ص ١ج: اضاءات من دعوات المرسلين -٣
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يف زي غلمان  فلما كملت عليهم احلجة٬، بعث اهللا جربئيل وميكائيل وإسرافيل 

: فقالوا!  أين تريدون٬، ما رأيت أمجل منكم قط: فمروا بلوط وهو حيرث٬، فقال عليهم أقبية
: قال؟  وما هي: ؟ قالوا فلي إليكم حاجة: قال. .إنا رسل سيدنا إىل رب هذه املدينة
جيئي هلم خببز٬، : وقال فبعث ابنته: قال .فجلسوا .. تصربون ها هنا إىل اختالط الظالم

   .وجيئي هلم مباء يف القربة٬، وجيئي هلم عباء يتغطون Áا من الربد

 ٬،الساعة يذهب بالصبيان الوادي: فلما أن ذهبت االبنة أقبل املطر بالوادي٬، فقال لوط
ط ميشي يف أصل احلائط٬، وجعل جربئيل وميكائيل وجعل لو. قوموا حىت منضي: فقال

أمرنا سيدنا أن منر يف : فقالوا. بين٬، امشوا هاهنا يا: فقال. وإسرافيل ميشون وسط الطريق
فطرحه يف البئر٬،  وكان لوط يستغنم الظالم٬، ومر إبليس فأخذ من حجر امرأة صبياً. وسطها

يا : وا إىل الغلمان يف مرتل لوط٬، قالوافتصايح أهل املدينة كلهم على باب لوط٬، فلما أن نظر
هم ثالثة٬، : قالوا. هؤالء ضيفي٬، فال تفضحوين يف ضيفي: فقال. لوط٬، قد دخلت يف عملنا

  .لو أن يل أهل بيت مينعونين منكم: فأدخلهم احلجرة٬، وقال :قال .وأعطنا اثنني خذ واحداً

إِنَّا ﴿: ٬، فقال له جربئيلوتدافعوا على الباب٬، وكسروا باب لوط٬، وطرحوا لوطاً: قال
aكbص_لُوا إِلَيaي bلَن aبِّكaلُ رhسhا وجوههم٬، وقال فأخذ كفا٬ً، ﴾رÁ شاهت : من بطحاء٬، فضرب

: ؟ قالوا يا رسل ريب٬، فما أمركم ريب فيهم: الوجوه٬، فعمي أهل املدينة كلهم٬، وقال هلم لوط
تأخذو¹م : قال ؟ اجتكوما ح: قالوا ٬،فلي إليكم حاجة: قال. أمرنا أن نأخذهم بالسحر

إِنd مaوbع_دaهhمh الصُّبbحh أَلَيbسa الصُّبbحh ﴿: ين أخاف أن يبدو لريب فيهم٬، فقالوا يا لوطإالساعة٬، ف
  .ملن يريد أن يأخذ٬، فخذ أنت بناتك وامض ودع امرأتك )١(﴾بِقَرِيبٍ

منصور ٬، لو يدري من معه يف احلجرة لعلم أنه رحم اهللا لوطاً: Xفقال أبو جعفر 
أي ركن أشد من جربئيل  ٬،)٢(﴾لَوb أَنd ل_ي بِكُمb قُوَّةً أَوb آوِي إِىل رhكْنٍ شaد_يدÎ﴿ :حيث يقول

  .)٣( )! معه يف احلجرة

  :وحيسن اإلشارة هنا إىل
                                                            

 .٨١: هود -١
 .٨٠: هود -٢
 .٥ح ٥٤٦ج ه ص: الكافي -٣
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على الناس  Xمحد احلسن ألكل من يعترض اليوم على حجية مياين آل حممد السيد   ١
على  Xواحد٬، اجلواب حبجية لوط  زمانبال دليل فقط دعوى عدم اجتماع حجتني هللا يف 

 .٬، فانّ كالمها كان حجة على قومهXقومه مع وجود حجة اهللا وخليفته إبراهيم 

٬، Xكان حمجوجاً بإبراهيم  Xنعم٬، كلٌ منهما كان يف مكان٬، إضافة إىل أنّ لوطاً 
٬، وإن طلبت دليالً Xولذا نزل مالئكة اهللا املوكلني بعذاب قوم لوط إليه مث اجتهت إىل لوط 

فيكفي تعذيب اهللا هلم بسبب تكذيبهم  Xعلى قومه يف زمن إبراهيم  Xعلى حجية لوط 
  .له دليالً

رار يطلب املمتحنني خبلفاء اهللا يف أرضه طلباً شديداً وال يقرd له ق) لعنه اهللا(إنّ إبليس   ٢
 .إال بإغوائهم

٬، بعد اكتمال احلجة عليهم إالاحلق سبحانه بفضله ولطفه على خلقه ال يعذuم  إنّ  ٣
وهو ما يفعله حججه سبحانه ومن ينصرهم من القلة املستضعفة دوما٬ً، فطلب الناس منهم 

 .اإلتيان بوعد اهللا اآلن ما هو إال استعجال عذاب اجلبار وغضبه والعياذ باهللا

إذا أراد إهالك قوم بسوء فعلهم أتاهم عذابه من اجلهة اليت هم مفتتنون uا نه سبحانه إ  ٤
بصورة غلمان زيادة يف  Xمالئكة العذاب لقوم لوط  يءومغضوب عليهم ألجلها٬، فكان جم

٬، بل ومع مالئكة العذاب هذه املرةوبدل االتعاظ والتوبة طلبوا من نيب اهللا ما طلبوه ٬، االستدراج
ا حرمة داره إمعاناً يف الرذيلة٬، فهل تتعظ امة اليوم مما حيصل هلا من زيادة يف نتهكواعتدوا عليه وا
 !االستدراج ؟

مرأةè ما حبجة اهللا سبحانه عاصماً هلا من الضالل ومربراً لرفعها اال يكون جمرد اقتران   ٥
حىت وان    فوق مقياس التكرمي اإلهلي املعلوم٬، ومن مث يكون االستدالل على صحة فعلها مطلقاً 

øرد أÆا زوجة لنيب من    حاربت وصياً وجيشت اجليوش عليه وتسببت يف قتل آالف املؤمنني 
 .يف ما يذكره يف كتابه تعاىلعلى اهللا  اًاألنبياء رد

الطاهر واثق بنصر اهللا لعباده٬، وuمته  Xوعلى كل حال٬، حيصل ذلك وقلب إبراهيم 
فلم جيد الطاغية دون اهللا بكل صورها ودعاة عباد�ا٬،  التوحيدية راح حيطم األصنام اليت تعبد من

وحاشية السوء وأتباعهم بدdاً إال قتل داعي اهللا وحتريقه ظناً منهم أÆم قادرون على املعترض 
فأوحى هلم إبليس طريقة إسكات صوت موحد عرف اهللا فعشقه فلم خيش أحداً سواه سبحانه٬، 
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غضب  إىلني فسارعوا خمف٬ّ، )X إلبراهيم املنجنيق عمل على دل إبليس وإن(القضاء عليه 

  .اهللا بعد أن تثاقلوا إىل األرض وداعي احلق يصدح وال من جميب
 املنجنيق كفة يف وضع ملا X إبراهيم إن: (X الرضا موسى بن علي احلسن أيبعن 

 ليس خليلك رب يا: قال ؟ جربئيل يا يغضبك ما: إليه 8 اهللا فأوحى X جربئيل غضب
 اسكت٬،: 8 إليه اهللا فأوحى وعدوه٬، عدوك عليه سلطت غريه األرض وجه على يعبدك من
 فطابت: قال شئت٬، إذا آخذه عبدي فإنه أنا فأما مثلك٬، الفوت خياف الذي العبد يعجل إمنا

٬، فال إليك أما :فقال ؟ حاجة من لك هل: فقال X إبراهيم إىل فالتفت X جربئيل نفس
 وال حول ال اهللا٬، رسول حممد اهللا٬، إال إله ال": أحرف ستة فيه خامتاً عندها 8 اهللا فأهبط

 جل اهللا فأوحى٬، "اهللا حسيب اهللا٬، إىل ظهري أسندت ٬،اهللا إىل أمري فوضت باهللا٬، إال قوة
  .)١( )وسالماً برداً عليك النار أجعل فإين اخلامت Áذا ختتم أن إليه جالله

  .اشد الناس عذاباً يوم القيامةبني فاستحق بعدل اهللا سبحانه أن يكون النمرود من 
 آدم ابن أوهلم: نفر لسبعة القيامة يوم عذاباً الناس أشد إن(: قال ٬،X اهللا عبد أيبعن 

 قومهم داهو� إسرائيل بين يف واثنان ربه٬، يف إبراهيم حاج الذي ومنرود أخاه٬، قتل الذي
 يف شرمها أحدمها األمة هذه من واثنان ٬،األعلى ربكم أنا :قال الذي وفرعون راهم٬،ونص�

  .)٢( )نار من حبار يف الفلق حتت قوارير من تابوت
ه ظلم املتكربين فيحتسبهم بلطف ربه الذي حيتسب عنده أولياء الرمحنوجنا خليل 

٬، وفشل  رمحته فيستعملهم بفضلهنيويقفون ببابه راجويستنصروه فينصرهم ويستهدوه فيهديهم 
وخط الساجدين قلة بل كان إبراهيم وحده ٬، رغم كثر�موخاب املتكربون  خمطط قتل إبراهيم

امة قانتاً هللا راجياً رمحته٬، فأعزه اهللا ونصره وجعله إماماً للناس بعد نبوته وكان من ذريته األئمة 
طاهر بعد طاهر وخليفة اهلي وهكذا ٬، Xالنيب إسحاق و Xواألنبياء عرب إمساعيل الوصي 

٬، والعلم وراية البيعة هللا أو الدعوة إىل حاكمية اهللا أصالًبعد خليفة وهم يعرفون بالوصية 
٬، Xنيب اهللا موسى بن عمران جاء حىت وتؤيدهم ما ال نستطيع إحصائه من املؤيدات فرعا٬ً، 

                                                            
 .٦٣ص ١١ج: بحار األنوار -١
 .٤١٠ص ٣٠ج: بحار األنوار -٢
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فيتكرر احلال نفسه من قبل املعترضني وكأنّ األمر جديد باملرة فال اعتبار وال اتعاظ رغم كثرة 
  .هللالعرب٬، وال حول وال قوة إال با

* * *  

XW
أيضاً على خلفاء اهللا يف أرضه ومع نيب آخر من أنبياء أويل العزم  االعتراضتتواىل حلقات 

وخري الكالم ٬، ميكننا مطالعتها عرب خمتصر يقال ٬، وفصول هذه املواجهةXالكليم موسى وهو 
  .ما قل ودل
واملصلح الكبري هم ما يالحظ هنا أنّ بين إسرائيل كانوا يترقبون والدة هذا النيب العظيم إنّ أ

والفراعنة  ص هلم من حكم الطواغيتويتباشرون بوالدته واالستعداد الستقباله باعتباره املخلّ
ء نيب اهللا يكما وعدهم بذلك أنبياء اهللا السابقون٬، بل مل يكن جم الذين استذلوهم وظلموهم

  .øXيء قائم آل إبراهيم موسى  متهيداً إالارض مصر  إىليعقوب ويوسف عليهما السالم 

جاءت سنني الوالدة املوعودة فقتل فرعون مواليد بين ( وألن اهللا سبحانه ال خيلف وعده
تغيري نه قادر على أمنه  فيها ظناً Xإسرائيل يف تلك السنني اليت كانوا يترقبون والدة موسى 

سنة اهللا٬، فشاء اهللا أن خيزيه ويبني له ضعفه أمام القدرة اإلهلية والتدبري الرباين فانشأ سبحانه 
موسى يف قصر فرعون بالذات٬، ومل يكن املريب ملوسى إال فرعون الطاغية الذي كان يسعى الليل 

ل_يaكُونَ لَهhمb عaدhو�اً وaحaزaناً إِنd  فَالْتaقَطَهh آلُ ف_رbعaوbنَ﴿: والنهار للقضاء على هذا املولود٬، قال تعاىل
 aاط_ئ_نيaوا خhا كَانaمhهaودhنhجaانَ وaامaهaنَ وbوaعbال  #ف_ر aلَكaنٍ ل_ي وbيaع hنَ قُرَّتbوaعbقَالَت_ امرأة ف_رaو

  .)١(﴾تaقْتhلُوهh عaسaى أَنْ يaنbفَعaنaا أَوb نaتَّخ_ذَهh وaلَداً وaهhمb ال يaشbعhرhونَ

فرعون وجنوده يستضعفون بين إسرائيل ويذلوÆم ويقتلون أبناءهم وخيارهم٬، بينما كان 
كان موسى يكرب يف قصر فرعون ويرى ما حيدث خارج القصر من ظلم واضطهاد للشعب 
املستضعف٬، ويرى ما حيدث يف القصر من رسم خطط إرهابية وإعالمية اهلدف منها استخفاف 

قَالَ ﴿: وترك املقاومة٬، قل التسليم باألمر الواقعالشعب ومحله على طاعة فرعون أو على األ
يرى  Xوكان موسى  .)٢(﴾ف_رbعaوbنُ مaا أُرِيكُمb إِلdا مaا أَرaى وaمaا أَهbد_يكُمb إِلdا سaبِيلَ الرَّشaاد_

                                                            
 .٩ – ٨: القصص -١
 .٢٩: غافر -٢
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سياسة فرعون وحزبه اليت كانت تتمثل مبنع الدين اإلهلي من االنتشار٬، ومنع الشعائر الدينية لبين 

ونشر الفساد وبالتايل دفع األجيال اليت تنشأ يف هذا اجلو الفاسد إىل الفساد وترك إسرائيل٬، 
  .)١() التدين وااللتزام بالشريعة اإلهلية املقدسة

وها حنن نالحظ أنّ املواجهة بني خط الساجدين وخط املتكربين قد بدأت حىت قبل والدة 
بإعالن الطاغية فرعون حكم قتل املولود املوعود وبقره لبطون نساء بين إسرائيل  Xموسى 

حبفظ القاضية  اإلهليةحبثاً عن اخلليفة اإلهلي الذي اُخرب بأنّ Æايته تكون على يديه٬، ولكنها املشيئة 
حججه سبحانه وبصورة ختضع رقاب اجلبابرة وترغم املعتربين على استشعار عظمة اخلالق يف 

لى آيات احلفظ٬، فكان احلاكم الطاغي الساعي حثيثاً لقتل خليفة اهللا املوعود مربياً له يف بيته أج
  .وحارساً عليه إىل يوم يأذن اهللا ببدء املواجهة من طرف احلق بعد أن أعلنها املتكربون منذ زمن

ليجد ظلم الطاغية فرعون للشعب املستضعف من ٬، معترك احلياة Xدخل موسى ( ٬،نعم
ص املنتظر الذي يعرفه بنو الطاهر النقي والنيب املخلّ Xإسرائيل واملصريني٬، وموسى بين 

إسرائيل٬، كيف يبقى يف قصر فرعون ظهرياً له ولو بالسكوت على ظلمه ومكثراً لسواده٬، فشاء 
 )٢(  اهللا أن تقع تلك احلادثة٬، وهي قتل أحد زبانية فرعون وجنوده الظلمة٬، وكان هلذه احلادثة

حيث التجأ إىل احلق٬، يستغفره ويتوب إليه مما اعتربه ذنب٬، وهو  Xوقع كبري يف نفس موسى 
٬، وملا غفر له ربه سبحانه وتعاىل عاهد Xعيشه يف قصر فرعون الطاغية واألب املريب ملوسى 

 ولو مبداهنته أو السكوت٬، اهللا على ما آتاه من نعمة املغفرة على أن ال يكون ظهرياً øرم وظامل
  .)٣( )على ظلمه

محد أيقول السيد ٬، إضافة إىل ما مرأيضاً يف دعوته اإلهلية  Xوفيما ميز داعي اهللا موسى 

                                                            
 .Xحمد الحسن أالسيد  ١ج: العجل  -١
بقتل أحد زبانية فرعون، وهذا  Xبدأ موسى : (Xوهو يبرز أهم ما ميز دعوة موسى Xحمد الحسن أيقول السيد  -٢

الموقف في غاية الشدة، فالقتل والقتال عادة يكون آخر وسيلة للدعوة ولنشر آلمة ال إله إال اهللا، فما الذي جعله هنا أول 
  :والحقيقة هناك عدة أسباب منها! ؟ خطوة

عف أهل األرض دونما إن موسى آان في مواجهة طاغية متسلط على رقاب الناس، يقتل ويسلب وينهب ويستض -أ
  .رادع، فكان عمل موسى المبارك بقتل هذا الجندي الشيطاني طعنة نجالء لفرعون وحزبه وجنوده ورادعًا عظيمًا لهم

آان لهذا العمل أثرًا عظيمًا في تشجيع بني إسرائيل وتثويرهم على فرعون وجنوده وتهيئتهم للثورة المستقبلية التي  - ب
  .هبعد عودت Xقام بها موسى 

آثائر على ظلم فرعون وجنوده، وتعريف بني إسرائيل أهمية  Xآان لهذه العملية أهمية في إظهار شخصية موسى  - ج
  .هذا القائد العظيم الذي سيقوم بتخليصهم من فرعون وجنوده فيما بعد

ألنه آان ربيبًا  ؛Xوالتي تلبس بها  Xعن موسى  )لعنه اهللا(آان لهذه العملية أهمية في دفع تهمة مواالة فرعون  -د
  .Xحمد الحسن أالسيد  ١ج: ضاءات من دعوات المرسلينإ) لفرعون ويعيش في قصره

  .Xحمد الحسن أالسيد  ١ج: العجل -٣
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  ( :Xاحلسن 
هذه املرة باللني لعل  اًاحلق شكالً آخر إىلموسى من مدين اختذت الدعوة  عودةبعد  •

  Xويدين بدين يعقوب ٬، فرعون أو أحد أعوانه أو جنوده يتذكر أو خيشى اهللا سبحانه
موسى  يأتÖواىل هذه الفترة مل  ٬، الذي كان عزيزاً ووزيراً مللكهم السابق X ويوسف

مع أÆا كانت  ٬، وهي احلنفية  وإسحاق وإبراهيم X بالشريعة الناسخة لشريعة يعقوب
   . حمرفة وال يعمل uا إال حبسب أهواء وخترصات علماء دين إسرائيل الشيطانية

لعل فرعون  ٬،يف مصر Xكانت هناك عقوبات إهلية وآيات ربانية رافقت دعوة موسى  •
ماءهم صار  إنومن هذه العقوبات هي  ٬،وجنوده أو املتكربين من بين إسرائيل مثل قارون يؤمن

 ٬،ليدعو اهللا فريفع عنهم العذاب X وكانوا يتوسلون مبوسى ٬،وامتألت أرضهم بالضفادع ٬،دماً
  .ويا لألسف ويا للحسرة على العباد ٬،من قومه ةوسى إال ذريومع ذلك مل يؤمن مل

وخروجهم من مصر  ٬،والذين آمنوا معه X يف Æاية الدعوة كانت هناك هجرة موسى •
فلما تراءت  ٬،خائفني من فرعون ومأله وحزبه وجنوده أن يتسلطوا عليهم ويؤذوهم ويقتلوهم

إنا  :فقالوا ٬،متزلزالً اًضعيف اًميانإئيل املؤمنة الفئتان ظهر هذا اخلوف املستشري يف مجاعة بين إسرا
اهللا الواحد  إىلمهاجرون  أÆمزجرهم ونبههم  X ولكن موسى .ملدركون من فرعون وجنوده

وألف عني  ٬،Xفنجا مجاعة إسرائيل إكراماً ملوسى  ٬،ن معي ريب سيهدينإكال  :قال ٬،القهار
  .)١( )غرق فرعون وجنوده فبعداً هلمم±٬، وأعني تكر ألجل

لنستقي الدروس والعرب خصوصاً وحيسن بنا الوقوف عند مفاصل مهمة يف دعوة داعي اهللا 
  :إذا ما وعينا أنّ سنن اهللا واحدة ال تتبدل

 Xإعالن احلرب من قبل املتكرب فرعون وقومه على حجة اهللا وخليفته موسى  :أوالً
مبجرد معرفتهم أن Æاية حكمهم على يديه٬، ولنا أن نعرف كم هو قلق الطغاة من احلق ودعاته 

  .نه يف أوج قوته وعنفوانهأنه يتراءى أحىت قبل مباشرة دعو�م وضحالة الباطل رغم 
اليت صدح uا يقينه أن ال قوة إال باهللا وكلمة احلق ال ميلك إال  Xوبالرغم من أن موسى 

كان القتل والتعذيب والظلم والقسوة واال�ام بشىت التهم من السحر  ٬،الطاغي وقومهيف وجه 
أسلحة بيد املتكربين رغم وضوح حجة داعي احلق٬، وأخرياً من واجلنون وغريها مما هو معروف 

dإظهار ضعف الطغاة وخضوعهم معاناً يف إره اهللا حامياً حلفظ حجته كان الطاغي هو من سخ
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  .انهإلرادة اهللا سبح

إن الدعوة اإلهلية ال تتخذ شكالً واحداً يف املواجهة مع املنكرين دائما٬ً، فبعد قتل  :ثانياً
إىل واللني الكلمة بحد زبانية فرعون عاد بعد هجرته اليت دامت عشر سنني أ Xموسى 
إىل اهللا لعلهم يتذكرون٬، كما أن التدرج معهم أمر ال خيفى عند مالحظة  داعياًوقومه فرعون 

  .عدم نسخه للحنفية دين من سبقه من حجج اهللا إبراهيم ويعقوب ويوسف 
قومه الذين بعث فيهم بآيات اهللا ودالئله فيه٬، فقد كانت الوصية  Xموسى  جاء :لثاًثا

واضحة هلم وعلى أساسها كانوا ينتظرونه أوىل دالئله على صدقه يف دعوته وهي والبشارة به 
  .والدتهبويتباشرون 

 وأوصى٬، إمساعيل ابنه إىل إبراهيم وأوصى(... : قال يف حديث X اهللا عبد أيب عنف
 وأوصى٬، يوسف إىل يعقوب وأوصى٬، يعقوب إىل إسحاق وأوصى إسحاق إىل إمساعيل
٬، X عمران بن موسى إىل شعيب ودفعها ٬،شعيب إىل بثريا أوصى٬، وبثريا إىل يوسف
  .)١( ..) النون بن يوشع إىل موسى وأوصى

  .وجاء قومه أيضاً بالعلم اإلهلي دليالً ثانياً على صدقه

 )٢(﴾وaلَمَّا بaلَغَ أَشhدَّهh وaاسbتaوaى آتaيbنaاهh حhكْماً وaع_لْماً وaكَذَل_كa نaجbزِي الْمhحbِسنِنيa﴿:قال تعاىل
 رaبُّكُمh أَنaا﴿: فبعد أن كان فرعون دائم القول لقومه٬، يف دعوتهراية البيعة هللا    ثالثاً    ورفع

٬، إÆا إذن راية )٤(﴾الْعaالَم_نيa رَّبِّ مِّن رaسhولٌ إِنِّي ف_رbعaوbنُ يaا﴿: Xقال له موسى  ٬،)٣(﴾الْأَعbلَى
رأوا ملا السحرة  قالوهلذا به٬، من آكل ما ويف أرضه خليفته  يرفعهااليت وحاكميته البيعة هللا 
 رaبِّ # الْعaالَم_نيa بِرِبِّ آمaنَّا قَالُواْ # سaاجِد_ينa السَّحaرaةُ وaأُلْق_يa﴿آمنا برب العاملني : آيات اهللا

  .٬، فاحلاكمية هللا ال للناس يا فرعون يف زمنك ويف كل حني)٥(﴾وaهaارhونَ مhوسaى

  :وخالصة القول
ولشدة رمحته سبحانه جاء قومه بقانون اهللا سبحانه يف حججه وخلفائه٬،  Xإنّ موسى 
 ةمرافقة حلرك   ككثرة الضفادع وحتول مائهم دماً    اآليات اإلهلية األخرى  خبلقه كانت

                                                            
  .٢٤٢ص: أمالي الصدوق -١
 .١٤: القصص -٢
  .٢٤: النازعات -٣
  .١٠٤: األعراف -٤
  .١٢٢ – ١٢٠: األعراف -٥
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دعوته وهي آيات عقاب وعذاب للقوم جراء إصرارهم على تكذيب داعي اهللا يف خليفته 
 يؤمن مبوسى إال قليل من قومه وهي سنة اهللا ملأن كله  ٬، وكانت احملصلة بعد هذاوتكربهم عليه

  .يف خط الساجدين هللا وخلفائه يف أرضه
خصوصاً إذا ما ٬، صني واضح عند بين إسرائيلإن فشل املنتظرين حلجج اهللا املخلّ :رابعاً

علمنا أنّ التيه الذي كان عقوبة إهلية هلم كان بعد عبورهم البحر وإغراق الطاغي فرعون 
من    Xأي هارون    Xوصي موسى اليت قاساها عاناة املشدة  أخص بالفشل. وجنده

هلية فتمرد بنو إسرائيل على األوامر اإل(٬، Xموسى اإلميان حبجة اهللا  ونيدعقومه الذين 
٬، وبعد أن رفض بنو إسرائيل الدخول إىل األرض )عليهما السالم(وعصوا موسى وهارون 

٬، والعبادة اخلالصة هللا٬، كتب اهللا عليهم التيه )له إال اهللاإال (املقدسة٬، وجهاد اجلبابرة لنشر كلمة 
خالل هذه املدة٬،  )عليهما السالم(أربعني سنة يف صحراء سيناء٬، وكم أوذي موسى وهارون 

واستخفوا به واعترضوا على هارون وكونه نيب وخليفة ٬، Xفاعترض الكثري منهم على موسى 
٬، فأمرهم اهللا أن يكتب كل رئيس سبط من أسباط بين إسرائيل امسه على عصا Xملوسى 

العصي يف ضجة االجتماع٬، وشاء اهللا أن ختضر  Xيابسة٬، وكتب هارون امسه٬، ووضع موسى 
وحقه يف خالفة موسى لتكون معجزة تؤيد نبوته  Xالعصا اليت كتب عليها اسم هارون 

X.  

ملا صنعوا العجل  إÆمواالستخفاف به٬، حىت  Xلكنهم مل يتوقفوا عن إيذاء هارون 
كادوا أن يقتلوه مع الفئة القليلة اليت ناصرت احلق  Xوعبدوه واعترض عليهم هارون 

٬، )عليهما السالم(بل حرdفوا التوراة بعد وفاة موسى وهارون ٬، ٬، ومل يكتف اليهود uذاXمعه
راجع  ٬،Xفيها أن الذي صنع العجل وأضل بين إسرائيل هو هارون  األثيمةوكتبوا بأيديهم 
  .التوراة سفر العدد

 أيب٬، وقارÆا مبظلومية الوصي علي بن Xفانظر إىل مظلومية هذا النيب العظيم هارون 
  .)١() سنة اهللا ولن جتد لسنة اهللا تبديالً Xطالب 

كان لعلماء الضاللة دور بارز يف هذا الفشل والضالل عن اهلدى الذي ينتظره  :خامساً
! ؟من العلماء  اكانوشبيهه بلعم بن باعوراء السامري  أن فهل احد يشك يف وإالاملنتظرون٬، 
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مها من العلماء غري العاملني٬، وهي صفة من يئن أهل النار من نتنهم وقبحهم باعتبارهم ٬، نعم

  .ض على خلفاء اهللا كلما بعث منهم داعياً إىل احلق واهلدىرأس حربة االعترا

بعد  Xقال تعاىل وهو يبني دور السامري يف الضالل ويذكر قول بين إسرائيل ملوسى 
قَالُوا مaا أَخbلَفْنaا مaوbع_دaكa بِمaلْك_نaا وaلَك_نَّا حhمِّلْنaا أَوbزaاراً م_نb زِينaة_ الْقَوbمِ فَقَذَفْنaاهaا ﴿: رجوعه

فَأَخbرaجa لَهhمb ع_جbالً جaسaداً لَهh خhوaارÀ فَقَالُوا هaذَا إِلَهhكُمb وaإِلَهh مhوسaى  #فَكَذَل_كa أَلْقَى السَّام_رِيُّ
 aِسيaفْعاً  #فَنaال نaر�اً وaض bمhلَه hل_كbمaال يaالً وbقَو bهِمbإِلَي hجِعbرaا يdنَ أَلbوaرaأَفَال ي#  bمhقَالَ لَه bلَقَدaو

قَالُوا لَنb  #هaارhونُ م_نb قَبbلُ يaا قَوbمِ إِنَّمaا فُت_نbتhمb بِه_ وaإِنd رaبَّكُمh الرَّحbمaنh فَاتَّبِعhونِي وaأَط_يعhوا أَمbرِي 
  .)١(﴾نaبbرaحa عaلَيbه_ عaاك_ف_نيa حaتَّى يaرbجِعa إِلَيbنaا مhوسaى

اخلوار منه  ليعبدوه من دون اهللا فانّمن احللي وإذا كان السامري هو من صنع هلم العجل 
  .سبحانه فتنة هلم ملا علم إراد�م الضالل وعبادة غريه

 هذا رب يا: قال أن  Xموسى به اهللا ناجى فيما إن(: قال ٬،X جعفر أيب عنف
 فال فتنيت تلك أن: إليه وتعاىل تبارك اهللا فأوحى !؟ صنعه من اخلوار العجل صنع السامري
  .)٢() عنها تفصحن

اليت ) األنا(وبرغم أنّ السامري كان يبصر ما ال يبصره القوم بنص الكتاب الكرمي٬، ولكنها 
الذي كان يرى نفسه خري منه٬،  Xسعرت يف صدره اخلبيث نار احلسد لنيب اهللا هارون 

ويسنده يف هواه هذا فسقة بين إسرائيل الذين وجدوا يف فعلة عاملهم الفاسق وصنيعه متنفساً 
  .لبث مسومهم بني الثلة املؤمنة

مث خلفه شبيهه يف العلم بال عمل ونسخة طبق األصل يف الفسق وإتباع اهلوى اعين بلعم بن 
وaاتbلُ عaلَيbهِمb نaبaأَ الdذ_ي آتaيbنaاهh آيaات_نaا فَانbسaلَخa ﴿: فقال عنه الكرميباعوراء الذي ذكره الكتاب 

رbضِ وaاتَّبaعa م_نbهaا فَأَتbبaعaهh الشَّيbطَانُ فَكَانَ م_نa الْغaاوِينa وaلَوb ش_ئْنaا لَرaفَعbنaاهh بِهaا وaلَك_نَّهh أَخbلَدa إِلَى الْأَ
بِ إِنْ تaحbم_لْ عaلَيbه_ يaلْهaثْ أَوb تaتbرhكْهh يaلْهaثْ ذَل_كa مaثَلُ الْقَوbمِ الdذ_ينa كَذdبhوا هaوaاهh فَمaثَلُهh كَمaثَلِ الْكَلْ

  .)٣(﴾بِآيات_نaا فَاقْصhصِ الْقَصaصa لَعaلdهhمb يaتaفَكdرhونَ
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٬، ولكن الداء الذي أوقع املنكرين ممن تقدمه فقد كان عنده االسم األعظم لنسكه وعلمه
   والعياذ باهللا   جة اهللا اليت ال تستصعب ملطلق العنان هلا حىت الدعاء على ح) األنا(إÆا أوقعه٬، 
نه أعطى بلعم بن باعوراء االسم األعظم إ( :Xمام الرضا حيث جاء يف رواية عن اإل٬، ال له

باعتبار أن  حاكم زمنه وهو غري فرعون مصر   فكان يدعو به فيستجاب له٬، فمال إىل فرعون 
ادعو : وأصحابه٬، قال فرعون لبلعم Xفلما مر فرعون يف طلب موسى    احلادثة بعد غرقه 

فامتنعت  ٬X، فركب محارته ليمر يف طلب موسى  على موسى وأصحابه ليحبسه علينااهللا
ويلك على ما تضربين أتريد أن أجيء : فقالت 8علية محارته٬، فاقبل يضرÁا فانطقها اهللا 

لى موسى نيب اهللا٬، وقوم مؤمنني ؟ فلم يزل يضرÁا حىت قتلها٬، وانسلخ االسم معك لتدعh ع
  .)١() …األعظم من لسانه

أمر ينبغي االلتفات إليه٬، وبه ترد بعض تساؤالت القوم  Xيف دعوة موسى  :سادساً
العلم  أدعياء٬، فإن هقبل Xخبصوص جميء وصي اإلمام املهدي على خليفة اهللا اليوم املعترضني 

  ؟ معقولغري أمر جميء الوصي قبل احلجة املوصي وكبار القوم يدعون أنّ 
dدين يريدون إصابته به٬، وهل بعد ثبوت عقيدة  وليت شعري عن أي عقل يتحدثون٬، وأي

إال ! ؟إن كان املرء مؤمناً حقاً جمال للتعقل وعدمه وخلفائه  ذي أراده اهللا دليالً حلججهبالدليل ال
  .وأمثاهلمدون تعقل بلعم والسامري إذا كانوا يقص

هارون  أنّجيد  بعد رجوعه من مدين Xاملالحظ لدعوة موسى  على أي حال٬، فانّ
أجابه  وقد٬، موسى نفسه وبطلب منممهداً له  X يف مصر قبل موسى بعثقد  X الوصي

  .سبحانه وبنص قرآين بيdن

 # يaتَّقُونَ أَلَا ف_رbعaوbنَ قَوbمa # الظdال_م_نيa الْقَوbمa ائْت_ أَن_ مhوسaى رaبُّكa نaادaى وaإِذْ﴿: قال تعاىل
 إِلَى فَأَرbس_لْ ل_سaانِي يaنطَل_قh وaلَا صaدbرِي وaيaض_يقh # يhكَذãبhون_ أَن أَخaافh إِنِّي رaبِّ قَالَ

  .٬، أي كما أخربتين اخرب أخي هارون)٢(﴾هaارhونَ

 أوهي٬، Xبعد ذهابه ألهل مصر قبل موسى  Xالدعوة يف مصر uارون  بدأتوفعالً 
حىت بعد دخوله  Xمن موسى  هو املباشر للناس بطلبٍ يوبق Xالناس الستقبال موسى 

                                                            
  .٢٦٨ص ١ج: تفسير القمي -١
 .١٣ – ١٠: الشعراء -٢
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 )١(﴾وaمhوسaى هaارhونَ بِرaبِّ آمaنَّا قَالُوا سhجَّدóا السَّحaرaةُ فَأُلْق_يa﴿ وهلذا قال السحرة ملا آمنوامصر٬، 
dألنه ؛ موا هارونفقد X كان املواجه هلم والناطق بالدعوة إليهم بأمر موسىX.  

 أصالًينطق يف زمن املوصي  أن يصحالوصي ال  أنّيصروا على  أنالقوم اليوم  أراد إذامث 
٬، Xيتنازلون عن وصاية هارون  أÆمبعد موت املوصي٬، فهل نفهم من ذلك  إالن له أوال ش

 إن كان هذا هو قوهلم فهو ؟ Xن موسى مات يف زم X ألنه ؛بنظرهم مبعىن انه ليس وصياً
مصر  إىل X رون الوصياه إرسالرد على مسلمات العقيدة ونصوص القران البينة اليت تؤكد 

احلجة املوصي لتهيئة القاعدة الستقباله٬، فكان هو املباشر هلم والناطق إليهم بأمر املوصي٬، قبل 
  .ملا طلب منه موسى ذلك بل بقى ناطقاً

بينهما ال دخل لنا فيه٬، ال  أمريبقى الوصي الناطق يف زمان املوصي حمجوجاً به وهذا  ٬،نعم
  .انه ليس له أي دور يف حجيته على اخللق يف حياة املوصي٬، فتأملوا وال تتكلموا مبا ال تفقهون

على قومه وحجيته عليهم  Xمث عجب قوهلم هذا وهم يرون نطق سيد األوصياء علي 
 أهلتبوك٬، فهل كان  إىل نها استخالفه على املدينة ملا ذهب رسول اهللا كثرية٬، م أحداثيف 

 Xهو حجة عليهم ويبقى هو ٬، ال؟ نعم أو X املدينة يوم ذاك حمجوجني بقول علي
٬، كيف حجية قوله ونطقه هسلبيال  ٬، ولكن حمجوجيته برسول اهللا برسول اهللا  حمجوجاً

ويبقى عدم اجتماع حجتني ناطقتني يف زمان واحد  ٬،من أمره بالنطق وطلب ذلك منه وهو 
  .ومل يطلب املوصي النطق من الوصيكانا يف مكان واحد  إذاخمصوص مبا 

إذا كان قدوم الوصي قبل احلجة مثالً قرآنياً وسنة إهلية يف حجج اهللا السابقني فما معىن و
ـ  بل أبيه اإلمام املهدي ق Xمحد أجمي الوصي ) عدم معقولية(اعتراض من يدعي العلم اليوم ب

X ًإال دليل ابتعادهم عن هذا وليس اعتراضهم ! ؟ونطقه للناس وحجيته عليهم له  ممهدا
  .كتاب اهللا وحججه وسنن اهللا فيهم٬، وماذا يرجتي من حاله كذلك إال الضالل واهلالك

ال صحيح أنّ البحث معقود لبيان حال املعترضني على خلفاء اهللا يف أرضه ولكنه  :سابعاً
وعدله من حركة حجج اهللا فيما حيكيه لنا كتاب اهللا  اإلهليةيعين أن ال نستقي العرب والدروس 

الذي  )٢( وبني العبد الصاحل Xبني نيب اهللا موسى  قرآنياً ٬، عليه سنعرض باختصار درساًالطاهر
والذي تفضل ٬، Xمحد احلسن أالسيد حىت جميء داعي احلق اليوم  يبقى خمفياً له أنشاء اهللا 

                                                            
  .٧٠: طه -١
حمد أمستقى من آالم السيد ) موسى والعبد الصالح عليهما السالم: (ما جاء في هذه الفقرة مما دار بين الحجتين -٢

  .في تبيانه لبعض ما دار في اللقاء اإللهي Xالحسن 
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وعربة ٬، uذا املثل القرآين العظيم رجاء أن يكون معيناً للسائرين يف خط الساجدينببيان ما يتعلق 
ملن سولت له نفسه إىل اآلن البقاء حتت لواء املعترضني على خلفاء اهللا رغم وضوح احلجة 

  .وسطوع نور احلق
اللقاء بني حجتني  أنّإىل رحاب هذا املثل العظيم  لتفت دائماً وحنن نسري يفن أنالبد 

اقل  واآلخر درجة عند اهللا فكان معلماً أعلىاحدمها  أن إالمعصومني من حجج اهللا على خلقه٬، 
متعلم فيما إذا قيس إىل معلمه وأما املتعلم  أنّبني متعلم ومعلم٬، على  إذن٬، فهو لقاء فكان متعلماً

ومن أويل العزم من الرسل٬، هذا اهللا نيب  Xوهو موسى  ال بلحاظ الناس فهو معلم هلم كيف
  .أمر

: القدر هذاهو  منها الناس يهم وما واحدة درجة وليس درجات العصمةإنّ : واألمر اآلخر
 بدرجتني معصومان اجتمع لو ولكن٬، حق من خيرجهم وال باطل يف يدخلهم ال املعصوم أن

 وهو معصوم غري األدىن ترى انك لو كما جلياًسيكون  بينهما الفرق فانّ العصمة متفاوتتني يف
  .األعلى يواجه

 مaع_يa تaسbتaط_يعa لَن إِنَّكa قَالَ﴿: X موسى مع الصاحل العبد كلمات إىل لو نظرنااآلن٬، 
 تaسbتaط_يعa لَن إِنَّكa لdكa أَقُل أَلَمb قَالَ ..... صaبbراً مaع_يa تaسbتaط_يعa لَن إِنَّكa أَقُلْ أَلَمb قَالَ ..... صaبbراً
.....  صaبbراً عَّلَيbه_ تaسbتaط_ع لَمb مaا بِتaأْوِيلِ سaأُنaبِّئُكa وaبaيbنِكa بaيbنِي ف_رaاقh هaذَا قَالَ ..... صaبbراً مaع_ي
 إال يكلمه يكاد نه الأ٬، لوجدنا )١(﴾صaبbراً عَّلَيbه_ تaسbط_ع لَمb مaا تaأْوِيلُ ذَل_كa أَمbرِي عaنb فَعaلْتhهh وaمaا
 اجلسد من الرأس مبرتلة    علمن كما   من اإلميان  الصرب أن مع الصرب بقلةالعبد الصاحل  تهوبكّ

 وaمaا صaبaرhوا الdذ_ينa إِلdا يhلَقdاهaا وaمaا﴿: سبحانه اهللا٬، ويقول عنه كما وصفه الرسول الكرمي 
  . )٢(﴾عaظ_يمٍ حaظü ذُو إِلdا يhلَقdاهaا

 بأنه العزم أويل من ورسول نيبوهو  X موسىولكنا نرى أن العبد الصاحل كان يصف 
 تبعنسيف أننا  تخيري فضالً عن الشكفال جمال لل االثنني بني ٬، فلو أننا كنامعه يصرب أن ميكنه ال

نه املرشد واملعلم ملوسى٬، وكان األخري حمتاجاً له وقد أباعتبار  Xدون موسى  الصاحل العبد
dقَالَ﴿ :الصاحل للعبدواحتياجه  إتباعه سبب نبي hى لَهaوسhلْ مaه aكhلَى أَتَّبِعaنِ أَن عaمãلaعhم_مَّا ت 
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aتbمãلhداً عbشhفهو  واملعرفة العلم نه إذنإ ٬،)١(﴾رX متايز جبالء لنا يبني هذاو٬، يف ذلك له حمتاج 

  .املعصومني

٬، يعلمون ال فيما وخاضوا احلقيقة جيهلون من بعض كتبه إشكال هناك يبقى رمبانعم٬، 
موسى  خصو ٬،الباطن بعلم صdخ± هولكن X موسى من علمأ ليس الصاحل العبد نحيث قالوا إ
X الصاحل العبد على جةهو احل موسى٬، ويبقى الشريعة بعلم X هو رمبا هذا٬، ال العكس 
  .مجيعاً رأيهم

 قرآين تصريح فهذا٬، الصاحل العبد لصاحل كما هو واضح قرآنياً حمسوم األمر أنيف حني 
 اللdهh شaاء إِن سaتaجِدhنِي﴿ :عليه حجة وكونه X موسى على الصاحل العبد بتسليط واضح
 م_ن بaلَغbتa قَدb﴿ و٬، ﴾.. أَمbراً لَكa أَعbص_ي لَا﴿: فلو الحظنا. )٢(﴾أَمbراً لَكa أَعbص_ي وaلَا صaابِراً
 وسىمل يف خماطبته الصاحل العبد ما قاله وأيضاً ٬،وصيغته X موسى اعتذارو ٬،)٣(﴾عhذْراً لdدhنِّي
X :﴿َنِي فَإِن_ قَالaتbعaأَلْنِي فَلَا اتَّبbسaن تaٍء عbيaتَّى شaد_ثَ حbأُح aلَك hهbلبان األمر ٬، )٤(﴾ذ_كْراً م_ن

هو من كان متعلماً وحمجوجاً بالعبد الصاحل٬، بل واخفق يف مراحل  Xن موسى إبوضوح٬، و
 الرسل من العزم أويل من وموسى سبحانه اهللا حجج هؤالء أن نسىن الالتعليم عنده٬، وجيب أن 

 فَإِن_ قَالَ﴿ تعليمه يريدمن  علمامل يكلم كما يكلمه الصاحل العبدلكن و فقط٬، مخسة وهم 
  .﴾ذ_كْراً م_نbهh لَكa أُحbد_ثَ حaتَّى شaيbٍء عaن تaسbأَلْنِي فَلَا اتَّبaعbتaنِي

 احلقيقة عرف نهأ تصور X موسىإنّ : وأما سبب لقاء موسى بالعبد الصاحل إمجاالً فهو
كما أجرب  كلب من خري نفسه يرى ال كان من نهأ خصوصاًبأكمل صورها٬، ) األنا( وحارب

األلواح أحس يف حلظة بأنّ اهللا مه وانزل عليه كلّورد أنّ اهللا سبحانه ملا وقد ٬، يف احلديث
  .يبلغه بالرحلة للقاء العبد الصاحل X لجربائيسبحانه مل خيلق من هو اعلم منه٬، فأرسل اهللا إليه 

  .حممد آل قائمهو  يكون من اهللا سبحانه أن X موسى طلب: وأيضاً
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 بن موسى نظر(: يقول X الباقر علي بن حممد جعفر أبا مسعت: قال ٬،األشل سامل عن
 رب: موسى فقال والفضل٬، التمكني من حممد آل قائم يعطى ما إىل األول السفر يف عمران
 مثل فيه فوجد الثاين السفر يف نظر مث. أمحد ذرية من ذاك إن: له فقيل حممد٬، آل قائم اجعلين

 له فقيل مثله٬، فقال مثله٬، فرأى الثالث السفر يف نظر مث ذلك٬، مثل له فقيل مثله٬، فقال ذلك
  .)١() مثله

 ويصف) البحرين جممع( عن يبحث انه دقاء جنللّ X موسى حركة بدايةولو نظرنا إىل 
 حaتَّى أَبbرaحh لَا ل_فَتaاهh مhوسaى قَالَ وaإِذْ﴿ ٬،هعن البحث يف الدهور ميضي أن عنده مانع ال نهأ حاله
الذي  X موسى شوقهذا هو  !!؟ حقباً امضي٬، )٢(﴾حhقُباً أَمbض_يa أَوb الْبaحbرaيbنِ مaجbمaعa أَبbلُغَ

 يعترببالوصول إليه٬، بل  اهتمامهشدة و البحرين جممع يف بلوغيبديه لفتاه ووصيه يوشع بن نون 
٬، فكم هو عزيز ذلك اللقاء على قلب طبيعي أمر البحرين جممع عن البحثيف  الدهورقضاء  أن

  .Xموسى 

 مaجbمaعa بaلَغaا فَلَمَّا﴿قد ضيعه بادئ األمر  Xولكن رغم كل ذلك الشوق نرى أنّ موسى 
   إنسان عادي  يضيع ٬، فهل يعقل أن)٣(﴾سaرaباً الْبaحbرِ ف_ي سaبِيلَهh فَاتَّخaذَ حhوتaهhمaا نaِسيaا بaيbنِهِمaا

فضالً عن أن يكون نبياً من أويل العزم ويعترب قضاء الدهور وإمضاء احلقب يسرياً دون بلوغ 
 Xموسى أنّ  النتيجة ولكن! ٬، هل يعقل ذلك ؟ناÆر فيه جيتمع اًمكان   ذلك اøمع ولقائه 

  !بعد بلوغه والوصول إليه ؟ ضيعهقد 

بل كان رجالً ولذا ضيعه لتقاء Æرين مكاناً ال) جممع البحرين(يف احلقيقة مل يكن 
 اهللا رسول أخرب ملا : (...يف تفسري القميبقربه ومل يعرفه٬، وقد جاء  ومرd األمربادئ  Xموسى
 وما يتبعه أن X موسى اهللا أمر الذي العامل عن أخربنا قالوا ٬،الكهف أصحاب خبرب قريشاً 
 أَمbض_يa أَوb الْبaحbرaيbنِ مaجbمaعa أَبbلُغَ حaتَّى أَبbرaحh ال ل_فَتاهh مhوسى قالَ وaإِذْ﴿: 8 اهللا فأنزل٬، قصته
  .﴾ًحhقُبا

                                                            
  .٢٤٧ – ٢٤٦ص: غيبة النعماني -١
  .٦٠: الكهف -٢
  .٦١: الكهف -٣



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ١٣٤
 قال كما وفيها األلواح عليه وأنزل تكليماً موسى اهللا كلم ملا أنه ذلك سبب وكان: قال

 موسى رجع ٬،)١(﴾ٍء شaيb ل_كُلã وaتaفْص_يلًا مaوbع_ظَةً ٍء شaيb كُلã م_نb الْأَلْواحِ ف_ي لَهh وaكَتaبbنا﴿ :تعاىل اهللا
 ما: نفسه يف قال وكلمه٬، التوراة عليه أنزل قد اهللا أن فأخربهم ٬،املنرب فصعد إسرائيل بين إىل

 عند أن وأعلمه هلك فقد موسى أدرك أن لجربائي إىل اهللا مين٬، فأوحى أعلم خلقاً اهللا خلق
 على لجربائي علمه٬، فرتل من وتعلم إليه فصر منك أعلم رجالً الصخرة عند البحرين ملتقى
 يوشع لوصيه وقال ٬،الرعب ودخله أخطأ أنه وعلم نفسه يف موسى فذل وأخربه X موسى

  .)٢(...)  منه وأتعلم البحرين ملتقى عند رجالً أتبع أن أمرين قد اهللا إن: نون بن

وإذا أردنا معرفة ذلك الرجل فما علينا إال الذهاب إىل سورة الرمحن لننظر البحرين 
 وفاطمة علي مها البحرين بأنّ والشيعة السنة رواها كثرية روايات جدنسو هناك معهماجمو
  . بعدهم من واحلجج )عليهما السالم( واحلسني احلسن وجممعهما٬، )عليهما السالم(

٬، وفاطمة علي( :قال ٬،)٣(﴾يaلْتaق_يaان_ الْبaحbرaيbنِ مaرaجa﴿: 8 قوله يف اخلدري سعيد أيب عن
: قال ٬،)٤(﴾وaالْمaرbجaانُ اللÐؤbلُؤh م_نbهhمaا يaخbرhجh﴿. هذا على هذه وال هذه٬، على هذا يبغي ال: قال

  .)٥() أمجعني عليهم اهللا صلوات واحلسني احلسن
 وفاطمة علي(: قال ٬،﴾يaلْتaق_يaان_ الْبaحbرaيbنِ مaرaجa﴿: 8 قوله يف )عنه اهللا رضي( ذر أيب عنو

 ٬،)السالم عليهما( واحلسني احلسن: قال ٬،﴾وaالْمaرbجaانُ اللÐؤbلُؤh م_نbهhمaا يaخbرhجh﴿٬، )السالم عليهما(
 إال حيبهم ال ؟ عليهم اهللا صلوات واحلسني واحلسن وفاطمة علي: األربعة هؤالء مثل رأى فمن

 أهل ببغض كفاراً تكونوا وال البيت أهل حبب مؤمنني فكونوا كافر٬، إال يبغضهم وال مؤمن٬،
  .)٦() النار يف فتلقوا البيت
 )آل حممد (واألئمة واملهديني  .ضيعه وهلذا مكان وليس رجلإذن  البحرين مجمعف

þواحد منهم بأنه جممع البحرين٬، ولكن موسى  وإن كان يصدق على كلX  لو تذكرنا طلبه

                                                            
 .١٤٥: األعراف -١
  .٣٨ص ٢ج: تفسير القمي -٢
 .١٩: الرحمن -٣
 .٢٢: الرحمن -٤
  .٩٧ص ٢٤ج: بحار األنوار -٥
  .٩٨ص ٢٤ج: بحار األنوار -٦



 ١٣٥.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

نه يأيت باحلصيلة اليت أ؛ ذلك )Xالقائم (ملا نظر إىل السفر لوجدناه يطلب جممعاً خاصاً وهو 
ـ  وهيألجلها  اخللق جاء   .واملعرفة التوحيد من اًحرف )٢٧(ال

 به جاءت ما فجميع حرفاً وعشرون سبعة العلم(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن ٬،أبان عن
 اخلمسة أخرج قائمنا قام فإذا احلرفني٬، غري اليوم حىت الناس يعرف فلم حرفان الرسل

  .)١() حرفاً وعشرين سبعة يبثها حىت احلرفني٬، إليها وضم الناس٬، يف فبثها حرفاً والعشرين

 من خيرج نفسه وجد هذا ومع٬، بالصرب تعهديف لقائه بالعبد الصاحل كان قد  X موسىو
 هذه ٬،)٢(﴾عhسbراً أَمbرِي م_نb تhرbه_قْنِي وaلَا نaِسيتh بِمaا تhؤaاخ_ذْنِي لَا قَالَ﴿: آخر يف ليقع إخفاق
 شaيbٍء عaن سaأَلْتhكa إِن قَالَ﴿: فيها منكسراً X موسى فكان الثانية األوىل٬، أما املرةكانت 
 اختار قد X موسى أن الحظن الثالثة ويف٬، ﴾عhذْراً لdدhنِّي م_ن بaلَغbتa قَدb تhصaاح_بbنِي فَلَا بaعbدaهaا

 تعلم٬، فبعدها يتكلم ملو فقط يستمع ظل٬، فX موسى اختار الذي هو الصمت أن أو الصمت
 كل البسيطة األفعال uذه ملوسى قال الصاحل العبدنّ إ٬، فجميئه من اهلدف وحتقق X موسى
 لإلنسان ميكن اليت واملقامات٬، حتصى ال اهللا ونعمة٬، تنتهي ال مراتب األنا حماربة إن له قال٬، شيء

  .حتصى ال حتصيلها

) حنن( والثانية) أنا( كانت فاألوىل التوحيد مراتب يف X موسىمع  الصاحل العبد فتدرج
 وليس أنا(: ما مبرتبة الكفر إىل تشري التوايل على ولكنها اهللا بأمر كانت أÆا ومع٬، )هو( والثالثة
  .)فقط هو( والتوحيد٬، )وهو أنا(: ما مبرتبة والشرك٬، )هو

 فَكَانَ الْغhلَامh وaأَمَّا ... ... فَأَرaدتُّ الْبaحbرِ ف_ي يaعbمaلُونَ ل_مaسaاك_نيa فَكَانaتb السَّف_ينaةُ أَمَّا... ﴿
hاهaوaنِ أَبbيaم_نbؤhا مaش_ينaا أَن فَخaمhه_قَهbرhاناً يaيbكُفْراً طُغaا # وaنbدaأَمَّا ..... فَأَرaو hارaنِ فَكَانَ الْجِدbيaلَامhل_غ 

 عaنb فَعaلْتhهh وaمaا ..... رaبُّكa فَأَرaادa صaال_حاً أَبhوهhمaا وaكَانَ لdهhمaا كَرتٌ تaحbتaهh وaكَانَ الْمaد_ينaة_ ف_ي يaت_يمaيbنِ
  .)٣(﴾..... أَمbرِي

  :هم ما يستقى من دروس وعرب من هذا اللقاء الرباينأو

                                                            
  .٣٣٦ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
  .٧٣: الكهف -٢
  .٨٢ – ٧٩: الكهف -٣



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ١٣٦
ومع شديد اهتمامه وشوقه ضيع  Xرمبا يضيع هدفه٬، فهذا موسى  اإلنسان إنّ  ١

رمبا ضيعت  أÆا األمةالدهر يف البحث عنه قليل٬، فهال تلتفت هذه  إنفاق أنّهدفه الذي يعترب 
رشدها٬، وهل  إىلفتثوب يف نصرة إمامها وهي حتاربه اليوم مبحاربتها لوصيه فها الذي تطلبه ده

 !!؟ Xهي خري من موسى 

٬، حد من البشر طراً مبا فيهم أنبياء اهللا ورسله أقوم ال يقاس uم  إنّ آل حممد   ٢
للعصمة درجات وهي تعتمد على املعرفة٬، وكان  عن غريهم٬، فانّ بل أولوا العزم منهم فضالً

 .منهم فصار من دوÆم متعلما٬ً، قدم السبق يف ذلكصلوات اهللا عليهم أمجعني حملمد واله 

 .التسليم حلجج اهللا هو درب النجاة٬، وللصرب فيه موقع هام  ٣

إنّ حماربة األنا ال تنتهي وتقف عند حد٬، ومبقدار حماربة اإلنسان هلا يرتقي يف سلم   ٤
 .التوحيد وينال مرتبة أعلى مبقدار حربه وانتصاره على األنا

 .التدرج يف التعليم وطرح املعرفة٬، وهو درس للدعاة إىل اهللا  ٥

  وغري ذلك مما يستقيه املتأمل٬، واحلمد هللا رب العاملني
* * *  

XאW
أمهية؛ ذلك أنّ ما جرى عليه عند إرساله من لبين إسرائيل  Xبعث عيسى  يكتسب

 Xاملهدي  اإلمامال يكاد خيتلف عما يالقيه   علماء السوء غري العاملني    اليهود وعلمائهم 
٬، ولذا حرياً باملؤمن الوقوف على سرية هذا النيب العظيم يف بعثته لقومه من علماء السوء أيضاً

يكون عربة لطالب حق اليوم يف عدم تكرار فعل  ٬، لعلهوما عاناه من سادة االعتراض يف وقته
  .٬، هذا أوالًاملعترضني واالنضواء حتت رايتهم وترك راية احلق واهلدى

كان يدdعي اإلميان ومل يكن االحنراف بواضح ألمةX  èعث فيه إنّ اøتمع الذي ب±: وثانياً
èعلماء الضاللة أنفسهم يف  أجهد فيها كانت قد ابتعدت عن تعاليم األنبياء واألوصياء عرب تربية

الذين ميتازون بقلة الورع  ٬،)العلماء= الدين يف نظر الناس (التأسيس لواقع حتكموا فيه وأضحى 
٬، وهو واضح من قصة الباطلبيفقهون سوى اجلدل والكالم واالحنراف واإلتراف وال يكادون 

 أَبhوك_ كَانَ مaا هaارhونَ أُخbتa يaا﴿ :والدته املباركة وجميء أمه به حتمله إىل القوم٬، فأسرعوا با�امها



 ..١٣٧ 
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  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ١٣٨
وسجنه  Xعلى حيىي ) هريودس(فقبض احلاكم الطاغية ٬، وخضوعهم للطاغوت والركون له
٬، بل استقبل كثري منهم هذا اًومل حيرك العلماء اليهود ساكنمدة ليست بقصرية قبل أن يقتله٬، 

  .احلدث بفرح كبري

يرون يف احلاكم اجلائر طاغوت ورجس يتنجسون مبجرد الدخول يف قصره كانوا  أÆمومع 
ن األنبياءأل؛ ٬، أو العلماء العاملني اøاهدينال يتورعون عن التعاون معه لقتل أحد األنبياء 

على  اإلهليةمىت استتبت هلم األمور لن يرضوا دون استئصال الطواغيت٬، وإقامة احلكومة  
األرض وبالتايل ذهاب سلطة الطاغوت وحكومته وذهاب سلطة ومكانة العلماء غري العاملني 

ملكانتهم يف قلوب  طلباً ا أنفسهم ورثة األنبياء واألوصياء والذين حرفوا الشريعة وصور
  .الناس

الطواغيت وعلماء الدين يف بين  Xوهلذا فمن الطبيعي أن يكون أول من يعادي عيسى 
 :ينتظرون بعثه هلم لينصروه٬، ولكن عندما بعث وجدوه يقول أÆمإسرائيل الذين كانوا يدdعون 

خادمي يداي٬، ودابيت رجالي٬، وفراشي األرض٬، ووسادي احلجر٬، ودفئي يف الشتاء مشارق (
ل القمر٬، وإدامي اجلوع٬، وشعاري اخلوف٬، ولباسي الصوف٬، وفاكهيت األرض٬، وسراجي باللي

وليس يل شيء٬،  وأصبحورحيانيت ما انبتت األرض للوحوش واألنعام٬، أبيت وليس يل شيء٬، 
  .)١( )وليس على وجه األرض أحد أغىن مين

االصطدام وهذا يؤدي uم إىل  ٬،وجدوه يدعوهم للزهد يف هذه الدنيا وحتمل الدعوة إىل اهللا
 لالستعداد للموت أتباعهوجدوه يدعو  .بالطواغيت وأعواÆم الذين يعارضون الدعوة إىل اهللا

اخلاطئني وجدوه جيلس مع . وحتمل املصاعب يف طريق الدعوة إىل اهللا٬، وحتمل القتل يف سبيل اهللا
  .وج±بات الضرائب ليصلحهم

ليعزز مكانة العلماء غري العاملني وسلطتهم ويعظم قدرهم  مل يأتX Öفعيسى  نإذ
خذ علماء بين إسرائيل أف ٬،وميدهم يف طغياÆم٬، بل جاء ليفضحهم بعلمه وزهده يف هذه الدنيا

أتعرف أن علماء (: يتكلمون عليه ويتهمونه بشىت اال�امات الباطلة٬، وجاءه تالميذه وقالوا له

                                                            
 .إرشاد القلوب للديلمي، قصص األنبياء للجزائري -١



 ١٣٩.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

اتركوهم هم عميان قادة عميان٬، ( :Xجاuم أف٬، )ك هذااليهود استاءوا عندما مسعوا كالم
  .)١( )يف حفرة وإذا كان األعمى يقود األعمى سقطا معاً

واسعة تضم علماء بين إسرائيل والشعب  Xوهكذا كانت جبهة الباطل املواجهة لعيسى 
وه بادعاءا�م الباطلة٬، واحلاكم الكافر بيالطس وجنوده٬، ولعل بعضهم ستخفّااليهودي الذي 

إذا علم أن عداء العلماء غري العاملني من بين إسرائيل    وله احلق يف ذلك    يستغرب 
يبني  Xخذ عيسى أوهلذا  داء بيالطس احلاكم اجلائر وجنودهكان اشد من ع Xلعيسى

  .األشهادس ؤوخطأ هؤالء العلماء غري العاملني على ر

معلمو الشريعة والفرييسيون على كرسي موسى (: الناس وتالميذه خماطباً Xقال 
ألÆم يقولون  ؛فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به٬، ولكن ال تعملوا مثل أعماهلم ٬،جالسون

وال يفعلون٬، حيزمون أمحاال ثقيلة شاقة احلمل ويلقوÆا على أكتاف الناس٬، ولكنهم ال حيركون 
إصبعا تعينهم على محلها٬، وهم ال يعملون عمال إال ليشاهدهم الناس٬، جيعلون عصائبهم عريضة 
على جباههم وسواعدهم ويطولون أطراف ثياuم وحيبون مقاعد الشرف يف الوالئم ومكان 

  …الصدارة يف اøامع والتحيات يف األسواق وان يدعوهم الناس يا معلم 

لفريسيون املراءون تغلقون ملكوت السماوات يف وجوه الشريعة وا يالويل لكم يا معلم
الناس٬، فال انتم تدخلون وال تتركون الداخلني يدخلون٬، الويل لكم يا معلمي الشريعة 

نتم تظهرون إنكم تطيلوا الصالة سينالكم اشد أوالفريسيون املراءون تأكلون بيوت األرامل و
وحقيق' بنا أن نتدبر هذه الكلمات٬، فرمبا هي  .)٢( )... العقاب٬، الويل لكم أيها القادة العميان

  .هم٬، ولعلها اليوم موجهة لنائوجهت يف يوم من األيام إىل بين إسرائيل وعلما

أي نيب من الفقراء واملستضعفني أو  كأتباعوهم ٬، Xعيسى  أتباعومع األيام كثر 
خذ علماء بين إسرائيل يتآمرون أو ٬،)٣(﴾أَرaاذ_لُنaا بaاد_يa الرَّأْي﴿حسب ما يسميهم أعداء األنبياء 

وهذا يؤدي إىل أن الرومان سيهامجون أتباعه٬، حبجة انه يدعي امللك وكثر  Xعلى قتل عيسى 
وهالكه  Xقتل عيسى  ر رئيس علماء اليهود أنّوبالتايل قرd!! الشعب اليهودي ويقضون عليه 

  !! Xيسى فبحجة احملافظة على الشعب جيب أن يقتل ع٬، من هالك الشعب كله أفضل
                                                            

  .١٥ – ١٤: ١٥اإلصحاح  -إنجيل متي  -١
  .٢٣: إصحاح متي -٢
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وهذا هو امليزان العدل وهذا هو احلق بنظر هؤالء املنكوسني الظلمة قتلة األنبياء٬، الذين  

٬، فلكي ال يعكر صفو حيا�م الرومان٬، وال تتعرض مصاحلهم وحيا�م يرون املنكر معروفاً
النور٬، وليستبد الطاغوت والظلم والظالم٬،  أطفوخينق احلق وي± Xللخطر٬، جيب أن يقتل عيسى 

وaلَتaجِدaنَّهhمb أَحbرaصa النَّاسِ عaلَى حaيaاةÎ ﴿فاملهم أن يبقى علماء بين إسرائيل غري العاملني أحياء 
ابِ أَنْ يhعaمَّرa وaم_نa الdذ_ينa أَشbرaكُوا يaوaدُّ أَحaدhهhمb لَوb يhعaمَّرh أَلْفa سaنaةÎ وaمaا هhوa بِمhزaحbزِح_ه_ م_نa الْعaذَ

   .)١(﴾وaاللdهh بaص_ريÀ بِمaا يaعbمaلُونَ

اللعناء  وأتباعهوحاولوا بكل طريقة أن يغروا به القيصر حاكم الرومان وعامله بيالطس 
٬، وعلى كل حال... الستيعاب شجاعة هذا النيب العظيم  ليقتلوه٬، وألÆم جبناء مل يكونوا أهالً

بصقوا يف وجهه  أÆموجاء يف اإلجنيل  ٬،Xيف النهاية اعتقل علماء بين إسرائيل عيسى 
وضربوه وأهانوه٬، وا�موه انه جيدف ويكذب على اهللا سبحانه٬، مث سلموه إىل ٬، الشريف

بيالطس٬، وا�موه انه يدعي امللك ويهدد اإلمرباطورية الرومانية٬، وطلبوا من بيالطس قتله وصلبه 
dعليه بذلكا ووألَح ...  

وعندما أراد بيالطس احلاكم اجلائر إطالق صراحه يف عيد الفصح٬، رفض علماء اليهود 
ا على قتل عيسى وصلبه٬، وأن يطلق أحد القتلة بدال عنه وأحلّوه وطلبوا والشعب الذي استخفّ

ألÆم كانوا ؛ موه مل يدخلوا القصرلقصر بيالطس ليسلّ Xعندما جاءوا بعيسى  أÆموالغريب 
يعتقدون بكفر بيالطس وبالتايل فمن يدخل قصره منهم يتنجس٬، ومع ذلك فقد وضعوا أيديهم 

  .Xبيد بيالطس للقضاء على عيسى 

وتدبر وال تكن ٬، انظر كيف اجتمع أهل الباطل مع اختالفهم وتناحرهم للقضاء على احلق
طاعة  أهل الباطل مهما اختلفت طرقهم وتعارضت عقائدهم وآرائهم فانّ نّإف٬، من الغافلني

وعلى كل حال ميكرون و ميكر اهللا واهللا خري  .الشيطان جتمعهم٬، وحب الدنيا يوحدهم
 أÆمولكن رفعه إىل السماء وشبهه هلم٬، وظنوا ٬، Xاملاكرين٬، فلم ميكنهم اهللا من قتل عيسى 

  .قتلوه

إِنَّا قَتaلْنaا الْمaِسيحa ع_يسaى ابbنa مaرbيaمa رaسhولَ اللdه_ وaمaا قَتaلُوهh وaمaا صaلَبhوهh وaقَوbل_هِمb ﴿: قال تعاىل
لظdنِّ وaمaا وaلَك_نb شhبِّهa لَهhمb وaإِنd الdذ_ينa اخbتaلَفُوا ف_يه_ لَف_ي شaكٍّ م_نbهh مaا لَهhمb بِه_ م_نb ع_لْمٍ إِلdا اتِّبaاعa ا

                                                            
 .٩٦: البقرة -١
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 وaإِنْ م_نb أَهbلِ الْك_تaابِ إِلdا لَيhؤbم_نaنَّ #بaلْ رaفَعaهh اللdهh إِلَيbه_ وaكَانَ اللdهh عaزِيزاً حaك_يماً  #قَتaلُوهh يaق_يناً 
  .)١(﴾ه_ قَبbلَ مaوbت_ه_ وaيaوbمa الْق_يaامaة_ يaكُونُ عaلَيbهِمb شaهِيداًبِ

إن    حياً إىل آخر الزمان٬، وسيرتل من السماء إىل األرض  Xوادخر اهللا سبحانه عيسى 
عند قيامه  Xاملهدي  خلامت أوصياء النيب  اًهادياً إىل الصراط املستقيم٬، ووزير    شاء اهللا

باحلق وتطهريه األرض من الشرك واإلحلاد والظلم والفساد ونشر التوحيد والعدل والرمحة بني 
  .)٢( )العباد

هذا حال العلماء غري العاملني الذي ال يتبدل عند بعثة كل نيب أو وصي٬، وقد رأينا فيما مر 
ليأيت قومه بغري ما جاء  X ومن سبقه من حجج اهللا٬، ومل يكن عيسى Xحاهلم مع موسى 

الوصية؛ اليت ذكره فيها من : به خلفاء اهللا أقوامهم٬، فقد جاءهم أيضاً بقانونه سبحانه يف حججه
  .والعلم واحلكمة. من احلجج مبشرين به٬، ولذا كان من اعترض عليه يدعي انتظارهتقدمه 

 الdذ_ي بaعbضa لَكُم وaل_أُبaيِّنa بِالْح_كْمaة_ جِئْتhكُم قَدb قَالَ بِالْبaيِّنaات_ ع_يسaى جaاء وaلَمَّا﴿: قال تعاىل
 اللdهa فَاتَّقُوا﴿: ٬، ورفع حاكمية اهللا Æجاً يدعو إليه)٣(﴾وaأَط_يعhون_ اللdهa فَاتَّقُوا ف_يه_ تaخbتaل_فُونَ
  .فال طاعة إال هللا وملن نصبه اهللا ﴾وaأَط_يعhون_

ولكنهم ورغم تلك البينات اليت أتاهم uا كفروا به وا�موه بالسحر وحاربوه٬، فكان من 
اليت  أمتهليفارق  Xومل يكن روح اهللا عيسى حاله ما رأيناه يف النص أعاله وهو مؤمل حقا٬ً، 

  .يبشرها بسيد خلفاء اهللا حممد  أندون ما آمن منها إال القليل 

 اللdه_ رaسhولُ إِنِّي إِسbرaائ_يلَ بaنِي يaا مaرbيaمa ابbنh ع_يسaى قَالَ وaإِذْ﴿: قال تعاىل حكاية لقوله
 ٬،)٤(﴾... أَحbمaدh اسbمhهh بaعbد_ي م_ن يaأْت_ي بِرaسhولٍ وaمhبaشِّراً التَّوbرaاة_ م_نa يaدaيَّ بaيbنa لãمaا مُّصaدِّقاً إِلَيbكُم

  .مصدق' ملن قبله من احلجج ومبشراً مبن يأيت بعده٬، وهي سنة اهللا يف خلفائه اليت ال تتبدل أبداً

أود اإلشارة إىل نقطة  وقبل أن نشرع يف بيان ما يرتبط حبال املعترضني على رسول اهللا 
 Xحول عدم معقولية جميء وصي اإلمام املهدي اليوم ترتبط أيضاً مبا اعترض به أدعياء العلم 

موسى ٬، و)عليهما السالم(إبراهيم ولوط  مبثلعليه  اإلجابةن متت إوهو وقبل أبيه املوصي 
                                                            

 .١٥٩ – ١٥٧: النساء -١
  .Xحمد الحسن أالسيد  ١ج: آتاب العجل -٢
  .٦٣: الزخرف -٣
 .٦: الصف -٤



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ١٤٢
شاهد  إضافةن نريد ولك٬، )هلما السالمآعليهما و(ورسول اهللا وعلي ٬، )عليهما السالم(وهارون 

ووصيه يف عيسى بعد رفعه  نّإوحججه٬، ف أنبيائهليتبني للقوم بعدهم عن كتاب اهللا وسنن رابع؛ 
  كيف ؟ أماعلى رد ما يزعمون وبعدم تعقله يتحججون٬،  آخر شاهداًمشعون 

  :أن نعدويال  Xباإلمام املهدي  ميف اعتقاده القومإنّ 
نه مرفوع٬، فكما أنّ أ٬، أي )عليهما السالم(حال غيبته كحال عيسى واخلضر  يرون •

٬، وهم يف كثري من Xمرفوعان٬، فكذلك اإلمام املهدي  )عليهما السالم(عيسى واخلضر 
ملن يستشكل على طوهلا بالتمثيل حبياة عيسى واخلضر  Xحياة اإلمام عن  جييبوناألحيان 

 .حىت وإن مل يصرحوا بذلك ٬، وهذا معناه أÆم يعتقدون فيه ما يعتقدونه فيهما)عليهما السالم(
ب يف هذه األرض٬، ولكن مكانه وشخصه غري نه مغيَّأتعين  Xغيبته  أنّ يرونأو  •
 .معروفني

نه مغيب يف هذه األرض٬، فجواuم أن جميء أ Xعتقدون باإلمام املهدي كانوا يفإن 
يف  Xعليهم كحجية لوط  تهرسوالً من قبله إىل الناس ونطقه وحجي Xمحد احلسن أوصيه 

يف زمن  ٬X، وكحجية علي Xيف زمن موسى  ٬X، وكحجية هارون Xزمن إبراهيم 
  .رسول اهللا 
من كان : فليجيبونا٬، Xوحاله كحال عيسى  )١( نه مرفوعأعتقدون به كانوا يوإن 

فإذا كان ؟ واملباشر هلم  احلجة على الناسمن و٬، وبعد رفعه Xحياة عيسى الناطق يف زمن 
اليوم٬، أو تقبلون ذلك يف حجج  Xيوم ذاك فهو وصي اإلمام املهدي  Xالوصي مشعون 

أو تقولون بقيت األرض بال حجة بعد رفع عيسى  !؟اهللا من غري آل حممد وتنكرونه فيهم 
X٬، إذن نقضتم بديهية من بديهيات دينه سبحانه.  
صي عتراضكم على حجية وانتم إذن حمججون على كال الفرضني٬، ويبقى أنّ إنكاركم وأف
دليل جهلكم حبجج  إالما هو  Xاحلجة  اإلمامعلى الناس اليوم بوجود  Xاملهدي  اإلمام

لكم معرفة ذلك وقد شغفكم حب علوم  أيناهللا السابقني وابتعادكم عن كتابه الكرمي٬، ومن 
٬، وال حول سفيانينيتصوفني وأصول فقه الامل وإهلياتحنيفة  أيبوفالسفة اليونان ورجال  أرسطو
  .إال باهللا العلي العظيم وال قوة

                                                            
والرفع ال يعني الموت آما هو معلوم بل هو حياة في عالم آخر غير هذا العالم المادي، وأيضًا ال يمنع أن يأتي  -١

مع بعض حوارييه بعد  Xالمرفوع بإذن ربه إلى هذه األرض النجاز مهام يكلفه اهللا سبحانه بها آما آان من حال عيسى 
  .Xرفعه، وآما نعتقد بنزوله ومساعدته لإلمام المهدي 
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אא Wא
  .كان آخر األنبياء مبعثاً وأوهلم إمياناً

 األنبياء سبقت يءش بأي:  اهللا لرسول قال قريش بعض نّإ: (X اهللا عبد أيب عن
 أخذ حني أجاب من وأول٬، بريب آمن من أول كنت إين: قال ؟ وخامتهم آخرهم بعثت وأنت

 نيب أول أنا فكنت ٬،)١(﴾بaلَى قَالُواْ بِرaبِّكُمb أَلَسbتh أَنفُِسهِمb عaلَى وaأَشbهaدaهhمb﴿ النبيني ميثاق اهللا
  .)٢() باهللا باإلقرار فسبقتهم بلى: قال

: فيقول ٬X، الذي يصفه حفيده اإلمام الصادق ذاك هو سيد األنبياء واملرسلني حممد 
 هلم انتجب أن أفعاهلم٬، وقبيح جرمهم عظيم من كان ما وعطفه وأناته حللمه ربنا مينع فلم(

 الكرم دومة ويف مولده٬، العز حومة يف  اهللا عبد بن حممد عليه وأكرمهم إليه أنبيائه أحب
 به بشرت صفته٬، العلم أهل عند جمهول وال نسبه٬، ممزوج وال حسبه مشوب غري حمتده٬،
 يداىن٬، ال مهذب بوصفها٬، احلكماء وتأملته بنعتها٬، العلماء به ونطقت كتبها٬، يف األنبياء
 النبوة أوقار على جمبول السخاء٬، وطبيعته احلياء شيمته يسامى٬، ال أبطحي يوازى٬، ال هامشي

 إىل فيه القضاء اهللا بأمر وجرى أوقا¾ا٬، إىل اهللا مقادير أسباب به انتهت أن إىل وأخالقها
 أب إىل أب كل ويدفعه بعدها من أمة كل به تبشر غايتها٬، إىل اهللا قضاء حمتوم أداه ¹ايتها٬،

 أبيه إىل دمآ لدن من نكاح والدته يف ينجسه ومل سفاح عنصره يف خيلطه مل ظهر٬، إىل ظهر من
 اهللا اصطفاه حجر٬، وأودع محل وأكأل رهط وأمنع سبط وأكرم فرقة خري يف اهللا٬، عبد

 وربيعاً للعباد رمحة ابتعثه ينابيعه٬، احلكم ومن مفاتيحه العلم من وآتاه واجتباه وارتضاه
 قد يتقون٬، لعلهم عوج ذي غري عربياً قرآناً والتبيان البيان فيه الكتاب إليه اهللا وأنزل٬، للبالد

 للناس حدها وحدود أوجبها قد وفرائض٬، أوضحه قد ودين فصله قد بعلم و¹جه للناس بينه
 فبلغ هداه٬، إىل تدعو ومعامل النجاة إىل داللة فيها وأعلنها٬، خللقه كشفها قد ٬، وأمورنهاوبي�

 لربه وصرب النبوة٬، أثقال من محل ما وأدى ٬،أمر مبا وصدع به٬، أرسل ما  اهللا رسول
 سبيل على ودهلم الذكر٬، على وحثهم النجاة٬، إىل ودعاهم متهأل ونصح سبيله يف وجاهد

                                                            
  .١٧٢: األعراف -١
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 بعده من يضلوا كيال أعالمها٬، هلم رفع ومنار أساسها٬، للعباد أسس ودواع مبناهج اهلدى٬،
  .)١()رحيماً رؤوفاً Áم وكان

احلنفية٬، ( ماوية الثالثةإثر حتريف أصاب الديانات الس بعث النيب األعظم حممد 
٬، وعادات جاهلية مقيتة٬، وÆج من الباطل الضارب يف جمتمعات بشرية حد )٬، النصرانيةاليهودية

امسه وال جمال للكفر يف بيوت أذÖن اهللا أن يذكر فيها النخاع٬، وال موضع للخري وأهله إال ما ندر 
اخللق تصحيح مسرية ل٬، وكان مقدdراً له أن يواجه املنحرفني من كل هذه الديانات والرجس فيها

 ٬، وآخر٬، فبعض حجارة ال تضر وال تنفعاألقوام على عبادة أهوائها تعكف أناهللا بعد  إىل
 معهموجنده٬، والكل جي إبليساه ر يف دين اهللا ما منdف وغيdوثالث عامل سوء حر٬d، ظواهر كونية

  .جل وعاليعبد من دون اهللا  إهلاً) األنا(واهلوى 
أي عبادة العامل املنحرف املتحصلة من   ولست جمانباً احلقيقة إذا ما قلت إنّ آخر اآلهلة 

أشدها مواجهة     )٢( Xإطاعته يف حتليل حرام اهللا وحترمي حالله٬، كما بينها اإلمام الصادق 
مسكيناً كاحلجر والبقر ال يستطيع حىت الدفاع عن  كائناًوعناء يف دعوات املرسلني٬، ذلك أنّ 

لو  الذي ال جيده ناصراً لو استنصره وال ناطقاًَو يعبدهرقبته مرهونة مبن ال خيشى منه ونفسه 
 إال ٬،ذب كلب يبول يف فمه أو دفع ذرق طائر على رأسه بإمكانهاستنطقه٬، كيف وهو ليس 

ولو ٬، فالدين قوله كما يصور نفسه ألتباعهبل باسم اهللا ٬، فهو الناطق باسم الدين اآلهلةثالث 
والنهج ما ينتهجه ولو خالفت سريته كل ولو خالف األخالق٬،  خلقهواخللق القومي كان كاذبا٬ً، 

  .اهللا ورسله أنبياء
هذه املهمة  أداءحبيب اهللا وسيد خلقه غري قادر على  حممد رسول اهللا وحقاً غري 

  .اليت عاÆا من سريته يف دعوته وعظم املعاناةيسري ضح ذلك عند مطالعة ولو شيء يتالكربى٬، 
ومل يبق ٬، ٬، املدينة اليت حيج إليها الناسمكةيف مركز اجلزيرة العربية  بعث رسول اهللا 

ن وعمه أبو وه الطاهرؤمنهم آبانفر يسري  إالجاء به من تقدمه من حجج اهللا  الذيعلى احلق 
يف ظلم اجلهل والتيه  غائصنيفكانوا من سادة القوم وعلمائهم وأتباعهم طالب٬، وأما البقية 

  .والعادات اجلاهلية البغيضةاليت يقربون هلا القرابني وعبادة األصنام 

                                                            
  .١٧ح باب مولد النبي  ٦٥٢ص  ١ج: الكافي -١
أما واهللا ما دعوهم إلى : (؟ فقال﴾ اتََّخُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَبابًا مِّن ُدوِن الّلِه﴿: قلت له: قال Xعن أبي عبد اهللا  -٢

) ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حرامًا، وحرموا عليهم حالًال فعبدوهم من حيث ال يشعرونعبادة أنفسهم، 
  .١ح ٧٠ص ١ج: الكافي
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كل ما يف دعوات األنبياء السابقني٬، فالدعوة بلني ( متثل بأÆا كانت ومتيزت دعوته 
ورمحة٬،  مث اهلجوم بشدة وقسوة٬، تكسري األصنام٬، قتل أعداء اهللا٬، توعدهم باألذى الدنيوي 

يف غاية اللني والرمحة والرقة مع املؤمنني٬، ويف غاية الشدة والغلظة  كان الرسول . واألخروي
اإلهلي ال ميكن أن حتتمل تناقضاته الظاهرية إال نفس  وهذا امليزان احلق ٬،والقسوة مع الكافرين
٬، نفس حتمل اجلنة يف يد والنار يف اليد األخرى٬، لتعرضها على الناس عظيمة كنفس حممد 

وaبِالْحaقِّ أَنbزaلْنaاهh وaبِالْحaقِّ نaزaلَ وaمaا أَرbسaلْنaاكa إِلdا ﴿فتبشر املؤمنني وتنذر وتزجر و�دد الكافرين 
  .)١(﴾راً وaنaذ_يراًمhبaشِّ

وانّ التبشري  ٬،هي أÆا خامتة الرساالت اإلهلية وأهم ما امتازت به دعوة الرسول 
واإلنذار والوعد والوعيد الذي جاء به املرسلون آن وقت تنفيذه٬، وأنّ املنفذ هو من ذرية 

سبحانه وبالتايل فقد اقترب الوعد احلق الذي وعده اهللا ٬، Xوهو اإلمام املهدي  الرسول 
وتعاىل جلميع األنبياء واملرسلني٬، واقترب يوم الوعد املعلوم الذي و±عد به إبليس لعنه اهللا وانه يوم 

  .)٢() Æايته
من كل قومه خيتلف عن حجج اهللا السابقني٬، إذ كان لدى أدعياء العلم  ومل يكن جميئه 

يف النص املنقول  Xومبشراً به٬، كما وصفه حفيده اإلمام الصادق  منهم موصوفاًالديانات 
ر به موسى ٬، فقد بشd)كتبها يف األنبياء به بشرت صفته٬، العلم أهل عند جمهول وال(: عنه
X dبأن يأمر ظلمة بين إسرائيل أن ال يدرسوا  تهمناجاأمر اهللا له يف د امسه وصفته كما يف وحد
 الشفيق وصية موسى يا أوصيك(: فقد جاء يف احلديث بعثته٬،وال خيذلوه عند ) حممد(اسم 

٬، واحملراب والزيتون والزيت والربنس األتان صاحب مرمي ابن عيسى البتول بابن املشفق
 مهيمن مؤمن أنه كتابك يف فمثله املطهر٬، الطاهر الطيب األمحر اجلمل بصاحب بعده ومن
٬، آخرون قوم وأنصاره املساكني إخوانه راهب٬،٬، راغب ساجد٬، راكع وأنه كلها الكتب على

 ثلة من الباقني من األمني حممد أمحد٬، امسه املال٬، من وقلة وقتل٬، وزلزال أزل زمانه يف ويكون
٬، النبيني جلميع باإلخالص ويشهد املرسلني مجيع ويصدق كلها بالكتب يؤمن املاضني٬، األولني

 فيها يؤدون مؤقتات ساعات هلم حقائقه٬، على الدين يف بقوا ما مباركة مرحومة أمته
  .أخوك فإنه فاتبع ومنهاجه فصدق فبه نافلته٬، سيده إىل العبد أداء الصلوات

                                                            
 .١٠٥:اإلسراء -١
  .Xحمد الحسن أالسيد  ٢٤ص ١ج: اضاءات من دعوات المرسلين -٢
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 كذلك عليه ويبارك عليه يده وضع فيما له يبارك صدق عبد وهو أمي إنه ٬،موسى يا

 بين ظلمة فمر٬، الدنيا مفاتيح أختم وبأمته الساعة أفتح وبه خلقته٬، وكذلك علمي يف كان
 حزبه من وأنا معه فأنا حسنة يل وحبه لفاعلون٬، وإ¹م خيذلوه وال امسه يدرسوا ال أن إسرائيل

 عبدنوأل٬، كلها األديان على دينه ألظهرن كلمايت فتمت الغالبون وحزÁم حزيب من وهو
 يا عليه فصل٬، الشيطان نفث من الصدور يف ملا شفاًء فرقاناً قرآناً عليه وألنزلن مكان بكل
  .)١() ومالئكيت عليه أصلي فإين عمران ابن

dإِذْ﴿ر به عيسى وذكره بامسه وكذلك بشaى قَالَ وaع_يس hنbاب aمaيbرaا مaنِي يaائ_يلَ بaرbإِنِّي إِس 
 اسbمhهh بaعbد_ي م_ن يaأْت_ي بِرaسhولٍ وaمhبaشِّراً التَّوbرaاة_ م_نa يaدaيَّ بaيbنa لãمaا مُّصaدِّقاً إِلَيbكُم اللdه_ رaسhولُ
hدaمb٢(﴾...أَح(.  

 بعث أن فلما ...(: يف حديث قال ٬،X اهللا عبد أيب عنذكره بامسه وصفته٬،  وأيضاً
 إمساعيل ولد من أمحد امسه نيب بعدي من يأيت سوف إنه: هلم املسيح قال X املسيح 8اهللا
X يف احلواريني يف بعده من وجرت٬، وعذركم وعذري وتصديقكم بتصديقي يءجي 

 الكتاب وهو األكرب االسم استحفظوا أل¹م؛ املستحفظني تعاىل اهللا مساهم وإمنا املستحفظني٬،
  .)٣( ...) عليهم اهللا صلوات األنبياء مع كان الذي ٬،يءش كل علم به يعلم الذي

جاءهم بل على قومه فقط٬،  ومل تكن بشارة األنبياء به هي ما استدل uا رسول اهللا 
  .الوصية: سبحانه يف حججه وخلفائه الذي ال خيطئ صاحبه أبداً حمتجاً عليهم بقانونه

يف حديث طويل يصف فيه انتقال الوصية والعلم  قال ٬،X جعفر أيب عن الثمايل٬، عنف
له الطاهرينآإىل من بعده من خلفاء اهللا حىت رسول اهللا حممد و Xدم آومواريث األنبياء من 

 تزل فلم ...  مبحمد تبشر عمران بن موسى على التوراة أنزلت فلما: (... ٬، يقول
 حممد صفة يعين والنصارى٬، اليهود يعين ﴾يaجِدhونaهh﴿ :قوله وذلك  مبحمد تبشر األنبياء
 وهو ٬،﴾الْمhنكَرِ عaنِ وaيaنbهaاهhمb بِالْمaعbرhوف_ يaأْمhرhهhم وaاِإلنbجِيلِ التَّوbرaاة_ ف_ي ع_ندaهhمb مaكْتhوباً﴿ وامسه
 ٬،﴾أَحbمaدh اسbمhهh بaعbد_ي م_ن يaأْت_ي بِرaسhولٍ وaمhبaشِّراً ﴿ :مرمي بن عيسى عن حيكي تعاىل اهللا قول

                                                            
 .٨ح Xحديث موسى  ٦٣ص ٨ج: الكافي -١
  .٦: الصف -٢
  .٣ح Xباب النص على أمير المؤمنين  ٤٣٤ص ١ج: الكافي -٣
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 حىت بعضاً بعضهم األنبياء بشرت كما أمجعني عليهم اهللا صلى مبحمد وعيسى موسى فبشر
  .)١( ...)  حممداً   أي الوصية     بلغت
 رaسhوالً الْأُمِّيِّنيa ف_ي بaعaثَ الdذ_ي هhوa﴿: فقال جل جالله ٬،العلم واحلكمة اليت وصفها ربهو
bمhهbلُو مِّنbتaي bهِمbلَيaات_ه_ عaآي bيهِمãكaزhيaو hمhهhمãلaعhيaو aابaةَ الْك_تaالْح_كْمaإِن وaوا وhلُ م_ن كَانbلَالٍ لَف_ي قَبaض 
لقومه  ٬، فالقرآن كله الذي بينه رسول اهللا ٬، وكذلك راية البيعة هللا أو حاكمية اهللا)٢(﴾مُّبِنيٍ

  .كانت الدعوة إىل اهللا وحاكميته فيه واضحة بينة
 ٬،بالشريعة اإلسالمية اøددة للحنفية والناسخة لبعض أحكامها(بعث  نه أمن رغم الوب

ها اليهود والنصارى ئحتت لوا أن ينظمd هي األقرب للنفوس واألوفر حظاً Xفشريعة إبراهيم  
) األدعياء(العلم  أهل٬، ولكن )٣()لألنبياء العظام  ويعتربونه أباً Xالذين يقدسون إبراهيم 

واعترضوا عليه٬، كذا هو حال احلكام كهرقل وكسرى وكذبوه أنكروه كل الديانات من 
  .واملقوقس وملئهم

وكانت لقومه النصيب األكرب من االعتراض والتكذيب واال�ام واالستهزاء واحملاربة 
هم سادة املعترضني من كبار القوم واحملاججة بالباطل وهو ليس خباف على كل مسلم٬، وهؤالء 

باعتبار أنّ مكة ٬، وعلمائهم الذين كانوا ميتهنون الدين لالسترزاق والعيشمن قريش وغريها 
اضنة الدينية وفيها تستقر مرجعية الناس٬، يتبعهم على هذا النهج أتباعهم وعبيدهم كانت متثل احل

  .والسواد األعظم من الناس
وقد اضطروه روحي فداه للهجرة إىل الطائف٬، ومل يكن استقبال القوم فيها بأحسن حاالً 

 مائه ن شاuهم بالقلوب من إخواÆم يف الضالل من أهل مكة٬، فكان الرمي باحلجارة وإدمم
: وعاراً على املعترضني٬، هللا سبحانه نصيبه٬، عندها وقف يدعو ربه بكلمات خلدت له تضحيةً

أنت ٬، اللهم إليك أشكو ضعف قويت٬، وقلة حيليت٬، وهواين على الناس٬، يا ارحم الرامحني(
رب املستضعفني وأنت ريب إىل من تكلين ؟ إىل بعيد يتهجمين أم إىل عدو ملكته أمري ؟ إن 

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت . غضب فال أبايل٬، ولكن عافيتك أوسع يل بك عليَّ مل يكن

                                                            
 .٤٨ص ١١ج: بحار األنوار -١
  .٢: الجمعة -٢
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من أن ترتل يب غضبك أو حيل علي سخطك٬،  له الظلمات٬، وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة٬،

  .)١( )لك العتىب حىت ترضى وال حول وال قوة إال بك
عاماً إال القليل من الفقراء واملستضعفني٬، ) ١٣(طيلة بقائه يف مكة  ومل يؤمن به 

فاستبدل اهللا سبحانه قومه بأناس غرباء من أهل املدينة آمنوا به ونصروه٬، فكانت هجرته ومن 
  .آمن به إىل املدينة بداية فتح اهلي كبري يف دعوة سيد املرسلني 

٬، الداء الذي ابتلي هم عليه وحسدهم لهتكرب إاليف استقبال دعوته  ومل يكن فشل قومه 
ومن احتذى حذوه يف االعتراض على خلفاء اهللا يف أرضه٬، فلم يطيقوا رؤية  )لعنه اهللا( بليسإبه 

و عروة بن ٬، أالوليد بن املغرية مبكة(حد الرجلني أيتيم فقري رسوالً هللا٬، واقترحوا أن يكون 
عن اإلميان باهللا ورسوله ما كان عندهم من هو الرسول٬، فصد القوم ) مسعود الثقفي بالطائف

  !باطل فرحوا به وسهروا الكثري على جتذيره حىت صاروا سادة وكرباء ؟
 يهودياًمنهم٬، فلما مل يكن  وأما علماء اليهود فهم كانوا يترقبون بعث النيب اخلامت 

النصارى  به عند بعثته٬، وكذا واإلميانبنوا خيرب قرب املدينة بزعم استقباله  أÆمكفروا به رغم 
 بسيد املرسلني٬، هذا وهم جيدونه مكتوباً اإلميانهم ما هم عليه وصدوهم عن فقد زين هلم علماؤ

  .عندهم يف كتبهم رغم التحريف الذي ادخله علماء الضاللة اخلونة فيها وموصوفاً
كم بأهلها والرغبة إذن وحب التسلط والرئاسة والسمعة واإلتراف يف الدنيا والتح األنا إÆا

بتعبيد الناس تلبية لشهوة عاملٍ خمرف أو حاكمٍ متجرب يف األرض٬، أمراض الطغاة اليت دعتهم إىل 
  .العتراض عليهم والكفر uم وقتلهماإلعراض عن خلفاء اهللا والصد عن اهلدى والبينات٬، بل وا

معاناة  وأما٬، الهوإرسعند بعثته  كانت هذه وقفة خمتصرة مع املعترضني على رسول اهللا 
فالكالم فيه طويل وطويل واالعتراض عليهم عند بعثهم خلفاء هللا يف أرضه٬،  له الطاهرين آ

االحنراف  حلقاتوحبجم ٬، والقتل واالنتهاك الذي تعرضوا له واآلالمجداً حبجم املعاناة 
 )السالم عليهما(عقدت لتثبيت حاكمية الناس وكانت نتيجتها قتل علي وفاطمة والسقائف اليت 

وأبنائهما الطاهرين٬، فما منهم إال مقتول أو مسموم٬، وحبجم الفساد والضياع الذي أسس له 
Ëا بكلمة واحدة استبدال  لاملعترضون األوÆومن تالهم من األمويني والعباسيني وإىل يومنا هذا٬، إ

  .خلفاء اهللا جبند إبليس٬، فكم هي اجلرمية بعد هذا
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 ١٤٩.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

 املعترضني على أمري املؤمنني وولده املعصومني ولكن سنعرض باختصار إىل قصة 
  .إكماالً لقصة االعتراض على خلفاء اهللا٬، واألمر واضح كالشمس يف رابعة النهار

* * *  

XWא

أَفَإِنْ مaاتa أَوb قُت_لَ انbقَلَبbتhمb وaمaا مhحaمَّدÀ إِلdا رaسhولٌ قَدb خaلَتb م_نb قَبbل_ه_ الرُّسhلُ ﴿ :قال تعاىل
aالشَّاك_رِين hهdزِي اللbجaيaسaئاً وbيaش aهdرَّ اللhضaي bه_ فَلَنbيaق_بaلَى عaع bقَل_بbنaي bنaمaو bقَابِكُمbلَى أَعa١(﴾ع(.  

اليت قاساها من أشرd يف رحلة املعاناة واملظلومية  Xمع سيد األوصياء وأمري املؤمنني 
وحزبه الظلمة اجلاحدين٬، وشاء اهللا تعاىل أن يبقى خط الساجدين موسوماً باسم  املعترضني

إىل أن متأل الدنيا  املنكر له٬، ويبقى خط االعتراض موسوماً باسم وولده الطاهرين  Xعلي
  .قسطاً وعدالً بقيام قائم آل حممد وتطهريه هلا من الظلم واجلور

متاماً ٬، Xوانقالuا على وصيه  بعد رسول اهللا  األمةالكرمية حتكي لنا ارتداد  واآلية
قدمت فوعباد�ا العجل والسامري٬،  Xيف عصياÆا لوصيه هارون  Xمة موسى أكارتداد 

يعرف له منقبة ال يف جاهلية وال إسالم٬، إنه عصيان  ممن ال الوصي على مراد اهللا غريهذه األمة 
  .ما بعده عصيان٬، هذا والعهد قريب برسول اهللا 

بعد±  اليد الواحدة٬، فالرسول  أصابع ونعلى دين اهللا سوى نفر ال يتجاوز مل يبقËو
عرب  ه٬،سقيفة بين ساعدة لتنصيب خليفة للمسلمني بعديف  والقوم جيتمعونمسجى ومل يدفن 

رسول  حجيته على اخللق٬، وكأنّتنحية من اختصه اهللا خبالفته واهلدف منها تصويت وانتخابات 
 أندون قبل وفاته ومات سدى ورمى احلبل على الغارب  األمة أمرقد ترك ) وحاشاه( اهللا 

من اختصه اهللا بكرامته واجتباه خيلفه بعده على دين اهللا ورسالته وخلقه ومل يبني هلم حيدد من 
قد تدخلت يف تنصيب  األمةامة تدين هللا بالعبودية ممن سبق هذه  واحلال أننا ال جندلرسالته٬، 
هلا حىت جمرد التفكري يف ذلك٬، وقد طالعنا بعض سري الدعوات  أجازاهللا سبحانه  أو أنّاهللا  خلفاء
ملن بعده ينصبوا هلم من  األمرربه وترك  إىلدم رحل آذلك باملرة٬، فال ب أو نسمع نرËومل  اإلهلية

ويعقوب ويوسف وشعيب وموسى  وإسحاق وإمساعيل وإبراهيموال نوح وهود وصاحل يشاؤون 
  .من بعدهم األوصياءحيددوا  أناهللا قد رحلوا دون  أنبياءوغريهم من  وعيسى 

                                                            
  .١٤٤: آل عمران -١



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ١٥٠
 عaمَّا وaتaعaالَى اللdه_ سhبbحaانَ الْخ_يaرaةُ لَهhمh كَانَ مaا وaيaخbتaارh يaشaاُء مaا يaخbلُقh وaرaبُّكa﴿: قال تعاىل

  .)١(﴾يhشbرِكُونَ
 وaتhع_زُّ تaشaاء م_مَّن الْمhلْكa وaتaرتِعh تaشaاء مaن الْمhلْكa تhؤbت_ي الْمhلْك_ مaال_كa اللdهhمَّ قُلِ﴿: وقال

  .)٢(﴾قَد_يرÀ شaيbٍء كُلã عaلَىa إِنَّكa الْخaيbرh بِيaد_كa تaشaاء مaن وaتhذ_لÐ تaشaاء مaن
هذه  وأعطاهاهلا ذلك إماماً يف الدين٬، ومن خوdلتختار هلا  األمةهذه  جترأتفكيف 
٬، فكذلك أين من تقدمه من حجج اهللا أو؟ أيضاً  ٬، فأيننبيها أو؟  فأينهل رuا٬، !! ؟ الصالحية
  .وجنده٬، ومن وجد غري هذا فليدلنا عليه إبليس إال ؟ ومل يبقË ورد هذا

ومنذ أول بعثته  Xيف أخيه ووصيه  هذا وهم يعرفون قبل غريهم ما قاله رسول اهللا 
٬، حىت قال قائلهم عمره الشريفيوم من  آخرواىل ٬، بأيام عنائه يف دعوته وتبليغ رسالتهمروراً 

وأخفى ٬، رجل أخفى أحباؤه فضائله خوفاًعن ماذا أقول : (ملا سئل عنه Xوهو يصف علياً 
إنّ املرء ملا يريد : ٬، وحقيقة أقول)اخلافقني ما مأل اوذ اوشاع من بني ذ أعداؤه فضائله حسداً

مته ال يعرف من أين أل ه اهللا تعاىل به وبينه حبيبه وما خصX dل أمري املؤمنني ذكر فضائ
   ٬، وقد ألّف الفريقان املوسوعات يف ذلك٬، وسأقتصر على بضعة أحاديث يبتدئ وأين ينتهي
خشية اإلطالة ومن أراد املزيد  اإلسالمزمان  أولمن فريق املعترضني    وهي كثرية جداً 

  .فلرياجع
يف سفر فرتلنا يف غدير خم فنودي فينا  كنا عند النيب (: قال ٬،بن عازبعن الرباء 

ألستم : وقال٬، خذ بيد عليأحتت شجرة فصلى الظهر و الصالة جامعة وكسح لرسول اهللا 
اللهم من كنت : خذ بيد علي وقالأف ٬،بلى: قالوا؟  تعلمون أىن أوىل باملؤمنني من أنفسهم

: فلقيه عمر بعد ذلك فقال: ٬، قالاللهم وال من وااله وعادي من عاداه ٬،مواله فعلي مواله
  .)٣( )ةطالب أصبحت وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمن أيببن ا لك يا هنيئاً

  ! على كل مؤمن ومؤمنة ؟ Xبوالية علي  ونتعترف مفماذا عدا مما بدا وأنت
 خبري جئتكم قد إين ٬،املطلب عبد بين يا : اهللا رسول قال(: قال ٬،X يعل عنو
 يكون أن على األمر هذا على يؤازرين فأيكم إليه أدعوكم أن اهللا أمرين وقد واآلخرة الدنيا
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  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ١٥٢
 أيب٬، ولذا ال جتد لالنتخابات ذكر بعد هالك لعمر بعدهمن  األمربكر ليمهد  أيبتصويت على ال

حد٬، لتعود الشورى وجملس الشيوخ من جديد قرب هالكه أاستلمها عمر بال استشارة  إمنابكر 
بد الرمحن بن عوف فله حق الفيتو وصوته يرجح النصف الذي هو فيهم٬، عوالقول ما قاله 

علم الناس أبأنه  من اختصه اهللا ووصفه حبيبه  إلبعاد إال ال لشيء يف الباطل التخبطوهكذا 
تقاهم وأزهدهم وأحلمهم وأعظمهم عند اهللا وهكذا أوأعدهلم وأقومهم وأشجعهم وأورعهم و

فهو أخوه  يف كل صفات الكمال اليت يريدها اهللا سبحانه٬، ولذا كان أقرuم من رسول اهللا 
وال حول وال قوة ٬، الذي يبتلى به املعترضون دائماًسد احل هبل نفسه كما يف آية املباهلة٬، ولكن

  .إال باهللا
 ملن وويل٬، فيك وصدق أحبك ملن طوىب ٬،يعل يا: (قال ٬، هعن ٬،وعن عمار بن ياسر

  .)١() فيك وكذب أبغضك
dمل يكذبه من  أم٬، قهراًمنه بيعة ال ألخذق فيه من اقتاده مربوط اليدين من داره وهل صد

 وإالحممد٬،  آل أكتافه الطاهرة٬، ومحل الناس على تحرق داره وقتل زوجأاعتدى على بيته و
   أحزنتهرسول اهللا يف الرؤيا اليت  رآهمكما   ى معاوية الشام ليقفز هو وولده كالقرود فمن ولّ

بناء دين اهللا وعناء رسول اهللا وأخيه يف  تاوتضحي نموا جهودتغيو رسول اهللا  على منرب
جتر الويالت على مث ٬، اهلية أيب سفيان من جديدالطريق لتعود جد هلم من مهd !؟ أركانهوتشييد 

٬، فتقاد بنات الرسالة زينب ذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهرياًالذين أ وأهلهبيت الرسالة 
 افعلهجرمية يف أسوأ ورحيانته  خلق اهللا ويقتل سبط النيب  أرذلسارى بيد أ وأخوا�ا

   !؟ه األرض ىل آخر خليفة اهلي على هذإدم وآاملعترضون مع خلفاء اهللا يف أرضه منذ بعث اهللا 
ابن معاوية الذي واله عمر الشام  قبحه اهللاأوليس يزيد ! ؟ ل النيب آمن فعل ذلك ب

هل خليفة  وإالني ليعيثوا فيها الفساد٬، ماهم عثمان بالد املسلمعيط الذين ولّ أيب آليؤازره و
علي وولده  أبعدهؤالء  ألجل أليس! ركعات من السكر ؟ أربع من يصلي uم الصبح منيللمسل

  ! الطاهرين ؟
 اهللا٬، رسول يا: فقلت وتركين٬، الناس بني آخى  اهللا رسول إن(: قال علي٬، عنو
 وأنا أخي أنت لنفسي٬، تركتك إمنا ؟ تركتك تراين ومل: فقال وتركتين٬، أصحابك بني آخيت
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 ١٥٣.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

 إال بعدك أحد يدعيها ال اهللا٬، رسول وأخو اهللا عبد إين: فقل أحد حاجك فإن: قال٬، أخوك
  .)١() كذاب
 أن منعك ما: فقال٬، سعداً معاوية أمر: (قال٬، أبيه عن ٬،وقاص أيب بن سعد بن عامر عنو
 واحدة يل تكون ألن٬، أسبه فلن اهللا رسول له قاهلن ثالثاً ذكرت ما أما :قال ؟ تراب أبا تسب
 له فقال٬، مغازيه بعض يف خلفه وقد له يقول اهللا رسول مسعت٬، النعم محر من إيل أحب منهن
 مين تكون أن ترضى أما: اهللا رسول له فقال؟  والصبيان النساء مع ختلفين اهللا رسول يا: علي

 رجالً الراية ألعطني: خيرب يوم يف يقول ومسعته. بعدي نبوة ال أنه إال موسى من هارون مبرتلة
 يف فبصق أرمد به فأتى٬، علياً يل أدعو: فقال هلا فتطاولنا٬، ورسوله اهللا وحيبه ورسوله اهللا حيب
 اهللا رسول دعا البيت أهل الرجس عنكم ليذهب اهللا يريد إمنا: نزلت وملا. إليه الراية ودفع عينيه
  .)٢() أهلي هؤالء اللهم: فقال٬، وحسيناً وحسناً وفاطمة علياً

زعمون قد طلب من سعد سب يم وأمينه وخال املؤمنني كما هوهنا جند كاتب الوحي عند
سعد قد امتنع حسب زعمه فانّ خال املؤمنني قد شرdع سب سيد األوصياء أيب تراب٬، وإذا كان 
dه على املنابر٬، وبقى سبX  سبعني عاماً إىل حني جميء عمر بن عبد العزيز٬، أوليس كذلك يا

ولكنها األقوام اليت ال تفرق بني ناقة ومجل ! وهل إميان يبقى بسب سيد األوصياء ؟! ؟ مسلمني
  .٬، واحلمد هللا على نعمة الواليةضني على خلفاء اهللاوراء سادة املعترقون عين نمن اهلمج الذي

 املدينة أراد فمن باÁا يوعل العلم مدينة أنا( : اهللا رسول قال: قال ٬،عباس ابن عنو
  . )٣() باÁا من فليأ¾ا

 ورجلني أنا املسجد يف جالساً كنت(: قال ٬،أبيه عن ٬،وقاص أيب بن سعد بن مصعبوعن 
٬، الغضب وجهه يف يعرف غضبان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فأقبل٬، علي من فنلنا معي

  .)٤() آذاين فقد علياً آذى من ؟ يل وما لكم ما: فقال٬، غضبه من باهللا فتعوذت
دري لÖمË ملْ أال ٬، املكان الذي ولد فيه واستشهد٬، وXيف املسجد ينال األغبياء من علي 

بنظر سعد ) الذين آمنوا( تشيع الفاحشة يف أنال حيب  ألنهيفصح سعد عن أمساء الرجلني٬، رمبا 
  .رسول اهللا يف وصيه آذى ممن
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  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ١٥٦
 أيها ابنته أين الضاحية كالشمس لكم جتلى بلى٬،! ؟ تعلمون أفال ٬،)١(﴾يhوق_نhونَ لãقَوbمٍ

  .املسلمون
. فرياً شيئا جئت لقد! ؟ أيب أرث وال أباك ترث أن اهللا كتاب أيف قحافة٬، أيب بن يا
 )٢(﴾دaاوhودa سhلَيbمaانُ وaوaرِثَ﴿: يقول إذ ظهوركم وراء ونبذمتوه اهللا كتاب تركتم عمد أفعلى

 أنتم أم! ؟ واحدة ملة أهل من وأيب أنا لست أو! ؟ يتوارثان ال ملتني أهل تقولون هل أم ...
اخلطام ما يوضع يف ( خمطومة فدونكما! عمي؟ وابن أيب من وعمومه القرآن خبصوص أعلم

 احلكم فنعم حشرك٬، يوم تلقاك) الرحل ما يوضع على ظهر البعري( مرحولة )انف البعري للقود
 تندمون٬، إذ ينفعكم وال ختسرون٬، ما الساعة وعند القيامة٬، واملوعد حممد٬، والزعيم اهللا٬،

 عaذَابÀ عaلَيbه_ وaيaح_لÐ يhخbزِيه_ عaذَابÀ يaأْت_يه_ مaن تaعbلَمhونَ﴿ وسوف ٬،)٣(﴾مُّسbتaقَرٌّ نaبaإٍ لãكُلã﴿و
À٥() ...)٤(﴾مُّق_يم(.  

ولو ورد إلينا فقط النصان ؟ هل ما زال خافè ما فعله املعترضون مع سيد األوصياء 
٬، وأما لو أريد هلذا أن ميف بيان حاهل لكان وافياً )عليهما السالم(املتقدمان عن علي وفاطمة 

وما يبحث مفصالً لكانت املوسوعات حبقه قليلة٬، وسأختم ببيان ما يتعلق برزية يوم اخلميس 
   .قاله عمر يف حمضر رسول اهللا 

 ابن عن اهللا٬، عبد بن اهللا عبيد عن العلم٬، كتاب من العلم كتابة باب يف البخاري روى
 كتاباً لكم أكتب بكتاب إئتوين: قال وجعه٬،وسلم  عليه اهللا صلى بالنيب اشتد ملا(: قال عباس٬،

 وكثر فاختلفوا حسبنا٬،..  اهللا كتاب وعندنا الوجع غلبه النيب إن: عمر قال. بعده تضلوا ال
 كل الرزية إن: يقول عباس ابن فخرج ٬،التنازع عندي ينبغي وال عين قوموا: فقال اللغط٬،
  .)٦() كتابه وبنيوسلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول بني حال ما الرزية

 بعصمةيعتقد عاد ال هل : لنسأل..)  الوجع غلبه النيب إن: (اآلن٬، لو نظرنا إىل قول عمر
يصح مثل ذلك االعتقاد وهل ! ؟فيها غلبه الوجع  بأنهحظات اليت عرب عنها ليف تلك ال النيب 
  .أوالًهذا كذلك ؟  أليسمن يعتقد ذلك٬،  إسالمنبغي مراجعة إذن ي! مسلم ؟ من
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 ١٥٧.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

بنفسه هل يعتقد ف٬، على طلب الرسول  رداً أيضاً) حسبنا..  اهللا كتاب وعندنا( :وثانياً
 نّأب  وحاشاه     مل يعلم الذي  من النيب  ويضمن هدايتهممبا يصلح الناس  عرفنه األأ

èأو ال ؟لعدم ضالل الناس  كتاب اهللا كاف!   
 وبني  اهللا رسول بني حال ما الرزية كل الرزية إن: (قول ابن عباس    ثالثاً   مث 
أن يكتب من قبل إمام  من الضالل العاصمكتاب الجترأ ومنع  هل يصلح من: ٬، والسؤال)كتابه
  ! ؟يف اإلسالمإماماً أن يكون  ٬،إىل التنازعقوله وأدى  ٬، اهلداية

بالطبع : واجلواب ؟كتابته وهلذا فعل فعلته ما كان ينوي النيب  عمرهل عرف  :ورابعاً
يف أحاديثه  ليسوا ببعيدي عهد عما مسعوه من رسول اهللا  مجاعتهو ونعم٬، خصوصاً وه

حضر�م الوفاة كانوا ما  إذا األنبياء أنّالكثرية اليت تصف حال خلفاء اهللا فيما سبق وكيف 
يريد ذلك  النيب  أن٬ّ، وعرف تضلكي ال  لألمة أمرهميوصون باحلجج من بعدهم ويبينوا 

  تضل أبداً  نوهي كتاب اهلداية الذي إذا ما متسكت به األمة فل   ويريد أن يكتب وصيته 
 وaمaا﴿: قوله تعاىل أ٬، كيف وهو يقراًاعتقادمنه  ذلك٬، وليس )حسبنا كتاب اهللا(: وهلذا قال

hنط_قaنِ يaى عaوaإِنْ # الْه aوhا هdإِل Àيbحaى وaوحhكما يف رواية ابن إذن  "هجر"فما باله قال  )١(﴾ي
   !!!جبري اآلتية عن نفس احلادثة 

من كتابة الوصية  أنّ عمر منع رسول اهللا بإننا ال نسلّم قول من يقول  :وخامساً
جملس من أن يشهد كتابتها وكان نصيبه الطرد من أصال٬ً، نعم هو منع البعض وكتاب اهلداية 

والطرد من  )٢(﴾لãلْعaالَم_نيa رaحbمaةً إِلdا أَرbسaلْنaاكa وaمaا﴿رمحة اهللا ه أنdباعتبار ؛ ورمحته رسول اهللا 
  .خصوصاً يف تلك اللحظات احلساسة واحلامسة يف تقرير املصريفيه ما فيه جملسه 

عن كتابة  أحدمينعه  أنوحاشى رسول اهللا  يتهمن كتابة وص نعم٬، مل مينع رسول اهللا 
بأمته٬، فكيف يسمح مسلم وهو الرحيم  عاصم من الضالل أبداًكتاب  بأÆاوصيته اليت وصفها 

! ؟عن الكتابة لمقولة وامتنع لرضخ  النيب  نّأب  فضالً عن أن يعتقد   حىت أن يفكر لنفسه 
واهللا سبحانه بإمامهم وسيدهم كيف ف٬، من األنبياء ممن سبقوه ترك ذلك ا ال جند نبياًواحلال أنن

 وaاألقْرaبِنيa ل_لْوaال_دaيbنِ الْوaص_يَّةُ خaيbراً تaرaكa إِن الْمaوbتh أَحaدaكُمh حaضaرa إِذَا عaلَيbكُمb كُت_بa﴿: يقول
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ساهم ن ممضرته كان حببعد أن طرد من  كتبها بلى ٬، )١(﴾الْمhتَّق_نيa عaلَى حaقّاً بِالْمaعbرhوف_

يف التمهيد وذكرنا  تبنيكما ذر وسلمان واملقداد٬،  أباحوارييه عليها  شهدËأو٬، حبصول ما حصل
  .شواهد ذلك مما جاء عن أئمة أهل البيت 

ن مل حيضروا إما جاء عن املعترضني٬، فإÆم و: ساعة الوفاةمن شواهد الوصية وأيضاً 
 مسعوا وصيته  همولكن٬، الكتابة وكان احلضور فقط من اجتباهم اهللا لنصرة خلفائهحلظات 

ما    بزعمه    ونسي لراوي ذكرمها اوأمرين آخرين  Xمشافهة فيما يرتبط بوصيه املظلوم 
  :الروايةليكم إو٬، Xالوصي يرتبط ب
 ىتح بكى ثُمd اخلميس يوم وما اخلميس٬، ميو: (قال أَنdه ٬،عباس ابن عن ٬،ريبج بن سعيد عن
 بكتابٍ ائْتوين: فقال اخلميس يوم وجعه اللÕه برسول اشتدd :فقال٬، اءباحلص دمعه خضب
bكتاباً لكم أكتب bوا لنÐقالواف تنازع' نيبٍّ عند يينبغ وال فتنازعوا ٬،أبداً بعده تضل :ËرËجËرسولُ ه 
 أَخرجوا :ثèالبث هتمو عند وصىأو. إليه تدعوين مم�ا خريÀ فيه أنا ذيفال ويندع :قال.  اللÕه

  .)٢( )الثالثة ونسيتh ٬،أُجيزهم ت±نك ما حونب الوفد وأجيزوا العرب٬، جزيرة من املشركني
) العرب لسان( يف منظور ابن عنه ونقل) األثر غريب يف النهاية( يف األثري ابن صرح قدو

  النيب مرض حديث ومنه() : هجر( مادة يف األثري ابن فقال عمر٬، هو )هجر( كلمة قائل أن
 تغري هل أي االستفهام٬، سبيل على املرض بسبب كالمه اختلف أي ؟ أهجر ؟ شأنه ما: قالوا
 من إما فيكون إخبار جيعل وال. فيه يقال ما أحسن وهذا املرض٬، من به ما ألجل واختلط كالمه
  .)٣( )ذلك به يظن وال عمر٬، كان والقائل اهلذيان٬، أو الفحش

ن إ٬، فعلى سيد املرسلني ة رأاجلوهي كما ترى حماولة بائسة من ابن األثري لتربير 
أيب عبيدة وسعد بن  وأيببكر  أيبيستفهم من هل ف !ن كان ؟ممd   لو صح القول به    استفهامه 

؟  Xنه يستفهم من علي أ األثريقصد ابن ي أو. معه وقوله قوهلم مواحلال أÆوقاص مثالً ؟ 
  ؟؟؟ Xعلى فراش املوت ليستفهم من وصيه  ىاملسجdفهال روعيت أوالً حرمة 

 خري خلق اهللا  يوصفل مألوفمراً غري أوهل طلب ! يا عمر ؟) هجر(مث ملاذا 
هل تستغربون ! ليكتب لكم ما ال تضلون بعده ؟ اًوليس قد طلب كتابأ! باهلذيان ؟) وحاشاه(
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أصبح األمر كما دونه فيه ويف األنبياء عموماً ؟ أو إذن ما الذي تعتق! ؟من رسول اهللا ذلك 
من جنة  ماسفيان  أبوتالقف الكرة٬، فو الذي حيلف به  أميةتالقفوها يا بين : (قول أيب سفياني

  !!! ؟) وال نار
بألف أمر أو يزيد أو حىت عشرة بل  هل أوصى النيب : والبد أن نقف هنا لنتساءل

حسب زعمه يقول أوصى  هوأوليس ! بنسيان أمر منها ؟ ليمكن قبول اعتذار الراويمخسة 
أمراً ٬، فهل كان منها الثالثنسى الوفد و وإجازةاملشركني  إخراجتذكر بثالث٬، فما باله 

   !؟على بال الراوي  يأيتهذا احلد حبيث ال  إىل هامشياً
غري ذي  بأمرحلظات عمره  آخريوصي يف  ه أنباله ذلك و علىمن خيطر  اًوهل مسلم

٬، وسيحكم )خزمِأعرفها من أشنشنة (ولكنها  !؟ليعتذر بالنسيان  اإلنسانبال حبيث خيفى على 
  !تذهبون ؟ فأين٬، هلماآاهللا بينكم وبني حممد وعلي صلوات اهللا عليهما و

أو سليمان األحول أو سفيان بن  جبريمث من هو الذي نسى ؟ هل هو ابن عباس أو ابن 
  ٬، من بالضبط ؟عيينة رواة احلديث عن ابن جبري

الذي نسى هو سليمان األحول٬، مبعىن أنّ  إنّ:   ا يف حاشية البخاري مك   سفيان يقول 
وليس !! ولكن سفيان هو الذي نساه ٬، ابن جبري وابن عباس كانا قد ذكرا هذا األمر الثالث

  .املواقف وتربيرهااحلق واختالق الباطل لتلميع  إلخفاء حماولة بأول يوال ه٬، ادعاء ذلك اًغريب
 لكن٬، الضالل من هلم حفظاً يكتبه أن  النيب أراد الذي األمرمث إنّ الثالثة ليست إال 

 يف احلنفية مفيت إليه هنبd ٬، وقدنسيانه ادعاء إىل احملدثني اضطرتاملعترضني احلاكمة  سياسة
به النص االسيد شرف الدين يف كت هكما يذكر٬، الدادا داود احلاج سليمان أبو الشيخ )صور(

  .واالجتهاد
 جنران أهل فأخرج يبعد األمر وليت إن ٬،يعل يا: (عنه  ٬،Xعلي وقد ورد عن 

  .)١( )العرب جزيرة من
 األمراملشركني من جزيرة العرب هو نفسه  بإخراجهنا  Xاملؤمنني  ألمري النيب  وأمر

ما تناساه سفيان  Xاملؤمنني  أمريالثاين الذي ذكره سفيان وادعى نسيان الثالث٬، وقد بني 
 Xاملؤمنني  أمريالوفد هو  وإجازةاملشركني  بإخراجاملكلف  أنّفيما بعد يف من تغافله وتغافله 

٬، واإلجازة باإلخراجالقوم كلهم  النيب  يأمرهل  وإال٬، )... إن وليت األمر بعدي ٬،يا علي(
                                                            

 .٦٦١ح ٨٧ص ١ج: مسند احمد -١
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..)  يا علي إن( وحىت قوله !! ؟ به  أمريف تنفيذ ما  ههلم يطيعو أمريهكذا كلهم بال 
وصيه سيحدث بعده مع ٬، وعلمه مبا ال يلي األمر بعده Xنّ وصيه أب إشارة إىل علمه 
في ف ٬،Xوهو ما يذكره ابن عباس عن أمري املؤمنني ٬، بنائهما الطاهرينوابنته الطاهرة وأ

بن ايا (: بذي قار فأخرج له صحيفة وقال Xحديث أنه دخل على علي بن أيب طالب 
٬، فأخرج إيل الصحيفة: قال٬، وخطي بيدي  رسول اهللا هذه صحيفة أمالها عليَّ ٬،عباس
إىل قتل احلسني  منذ قبض رسول اهللا  يءوإذا فيها كل ش ؟ أقرأها ٬،يا أمري املؤمنني :فقلت
X  وكان فيما قرأه كيف يصنع به وكيف ٬، ينصره ومن يستشهد معهومن يقتله ومن

مث أدرج الصحيفة وقد بقي ما  ٬،تستشهد فاطمة وكيف يستشهد احلسني وكيف تغدر به األمة
 إنسانيكون إىل يوم القيامة وكان فيما قرأ منها أمر أيب بكر وعمر وعثمان٬، وكم ميلك كل 

  … ائشة وطلحة والزبري منهم٬، وكيف بويع علي ووقعة اجلمل ومسرية ع
بقية  لو كنت قرأت عليَّ ٬،يا أمري املؤمنني: قلت ٬،فلما أدرج الصحيفة: إىل أن قال

ولكين حمدثك ما مينعين منها٬، ما يلقي أهل بيتك وولدك من أمر فضيع  ٬،ال: قال٬، الصحيفة
ىل إ … من قتلهم لنا وعداو¾م وسوء ملكهم وشؤم قدر¾م فأكره أن تسمعه فتغتم وحيزنك

  .)١( )ألن يكون نسخين ذلك الكتاب أحب إيلّ مما طلعت عليه الشمس: بن عباساأن قال 
وهكذا٬، فقد جترdع سيد األوصياء من املعترضني وقاد�م أكثر جرع الصرب مرارة٬، وكان 

الذي ما كان ليفعل فعالً أو يقول قوالً أو  ٬X، وعلي معهود له ذلك من حبيبه رسول اهللا 
فصربت ويف العني (٬، بعد وفاة حبيبه  Xهو علي  حيرك ساكناً إال بأمر رسول اهللا 

  .العلي العظيموال حول وال قوة إال باهللا ٬، )قذا ويف احللق شجا أرى تراثي ¹باً
* * *  

FאEFאEW
الطاهرة وبراعمه الطيبة  سادة املظلومني واملغصوبني حقهم من األوصياء وعترة النيب 

اهلامشية٬، أولئك هم آل حممد األئمة األوصياء من ذرية  والفرع الزكي من دوحة حممد 
تعاىل عنهم الرجس ذهب اهللا أ٬، الذين )عليهما السالم(وولد علي وفاطمة  رسول اهللا 

  .تطهرياًوطهرهم 
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م حينd إليه املؤمن حنني هم تأخذ مبجامع قلبه٬، وذكرهالعاقل٬، وأوصاف ب بلبdذهÖم ت±هفضائل
حق م منهج هوكالمربه٬،  إىلم ينري درب السائر هتفتح شراسيف صدره٬، ونور مهوأمساؤالواله٬، 

 م تعجز أهل البالغة والدراية٬، فسالم عليكم أيها الدعاة إىل اهللاهوحكمت٬، لطالب اهلداية
الذين وخلفاؤه املنتجبون والصراط املستقيم٬، واُشهد اهللا أنكم األئمة الصادقون والسادة املقربون 

حنصي ما يط بكم معرفة أو حنأن  لناuم تقبل األعمال والطاعات وتكون باقيات صاحلات٬، وأىن 
  :منقبة خصكم اهللا به من

 أَبbحhرٍ سaبbعaةُ﴿: قوله عن X العامل احلسن أبا أكثم بن حيىي سأل :وأنتم كلمات اهللا •
 وال فضائلنا تدرك ال اليت الكلمات حنن( :فقال هي؟ ما )١(﴾اللdه_ كَل_مaاتh نaف_دaتb مَّا

  .)٢()تستقصى
 أمري عند جالساً كنت: قال٬، نباته بن االصبغ عن :الذي منه يؤتىووجهه وبابه  •
 تaأْتhوbاْ بِأَنْ الْبِرُّ وaلَيbسa﴿: 8 اهللا قول املؤمنني أمري يا: فقال الكوا ابن فجاءه Xاملؤمنني
aوتhيhا م_ن الْبaورِهhلَك_نَّ ظُهaنِ الْبِرَّ وaواْ اتَّقَى مhأْتaو aوتhيhالْب bا م_نaابِهaوbالبيوت حنن(: فقال ٬،)٣(﴾أَب 

 بواليتنا وأقر بايعنا فمن منه٬، يؤتى اليت وبيوته اهللا باب حنن أبواÁا من تؤتى أن اهللا أمر اليت
 من البيوت أتى فقد غرينا علينا فضلو خالفنا ومن أبواÁا من البيوت أتى فقد

  .)٤(...)ظهورها
 شaيbٍء لÐكُ﴿: اهللا قول عن رجل فسأله X اهللا عبد أيب عند كنا(: قال ٬،املغرية ابن عنو
Àال_كaا هdإِل hهaهbجaفقال وجهه٬، إال يءش كل يهلك: يقولون: قلت ؟ فيه يقولون ما :قال ٬،)٥(﴾و :
  .)٦() منه يؤتى الذي اهللا وجه وحنن منه٬، يؤتى الذي وجهه إال شئ كل يهلك

 فَآم_نhوا﴿: قوله عن X جعفر أبا سألت: قال ٬،الكابلي خالد أيب عن :ونوره سبحانه •
 إىل حممد آل من األئمة واهللا النور ٬،خالد باأ يا(: فقال٬، )٧(﴾أَنزaلْنaا الdذ_ي وaالنُّورِ وaرaسhول_ه_ بِاللdه_
 يا واهللاواألرض٬،  السماوات يف اهللا نور واهللا وهم٬، أنزل الذي اهللا نور واهللا هم القيامة٬، يوم
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 ينورون واهللا وهم بالنهار٬، املضيئة الشمس من أنور املؤمنني قلوب يف اإلمام لنور خالد باأ

 عبد حيبنا ال خالد أبا يا واهللا قلوÁم٬، فتظلم يشاء عمن نورهم اهللا وحيجب املؤمنني٬، قلوب
 فإذا لنا سلماً ويكون لنا٬، ميسلّ حىت عبد قلب اهللا يطهر وال قلبه٬، اهللا يطهر حىت ويتوالنا

 .)١() األكرب القيامة يوم فزع من وآمنه٬، احلساب شديد من اهللا مهسلّ لنا سلماً كان
 قال: قال ٬،يعفور أيب ابن عن :وخزان علمه وحججه وأمنائهوأبواب معرفته وعبادته  •

٬، وحيه على ٬، وأمناؤهخلقه على وشهداؤه٬، عباده يف اهللا حجة حنن ..(.: X اهللا عبد أبو
 يدل الذي وبابه٬، الناطق ولسانه٬، بريته يف وعينه٬، منه يؤتى الذي ووجهه٬، علمه على وخزانه

 على دالءاأل حنن اهللا٬، عبد وبنا٬، اهللا عرف بنا سبيله٬، إىل والداعون٬، بأمره العاملون حنن. عليه
  .)٢( )اهللا عبد ما ولوالنا اهللا٬،

• hبني يوماً كنا(: قال ٬،الصويل العباس بن إبراهيم عن :سأل اخللق عن حمبتهمومن ي 
 ممن الفقهاء بعض له فقال ٬،حقيقي نعيم الدنيا يف ليس: فقال٬، X الرضا موسى بن علي يدي

 املاء وهو الدنيا يف النعيم هذا أما )٣(﴾النَّع_يمِ عaنِ يaوbمaئ_ذÎ لَتhسbأَلُنَّ ثُمَّ﴿: 8 اهللا فيقول: حضره
 ضروب٬، على وجعلتموه أنتم فسرمتوه كذا:   صوته وعال   X الرضا له فقال البارد٬،
 طيب هو: آخرون وقال الطيب٬، الطعام هو: غريهم وقال البارد٬، املاء هو: طائفة فقالت
 يف عنده ذكرت هذه أقوالكم أن X اهللا عبد أيب عن أبيه٬، عن أيب٬، حدثين ولقد النوم٬،
 عباده يسأل ال 8 اهللا إن: وقال X فغضب ﴾النَّع_يمِ عaنِ يaوbمaئ_ذÎ لَتhسbأَلُنَّ ثُمَّ﴿ :8 اهللا قول
 فكيف املخلوقني٬، من مستقبح باألنعام واالمتنان عليهم٬، بذلك مين وال به عليهم تفضل عما

 ومواالتنا٬، البيت أهل حبنا النعيم ولكن ؟ به للمخلوقني يرضى ال ما 8 اخلالق إىل يضاف
 ال اليت اجلنة نعيم إىل أداه بذلك وىف إذا العبد نأل ؛والنبوة التوحيد بعد عنه اهللا يسأل
 .)٤( )..تزول

  آبائه عن ٬،جعفر عن ٬،صدقة ابن عن ٬،هارون :جر الرسالةأبل جعل اهللا مود¾م  •
 ف_ي الْمaوaدَّةَ إِلdا أَجbراً عaلَيbه_ أَسbأَلُكُمb لdا قُل﴿:  اهللا رسول على اآلية هذه نزلت ملا أنه(
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 عليكم يل فرض قد وتعاىل تبارك اهللا إن ٬،الناس أيها: فقال  اهللا رسول قام )١(﴾الْقُرbبaى
 فيهم قام الغد من كان فلما فانصرف٬، منهم٬، أحد جيبه فلم: قال ؟ مؤدوه أنتم فهل فرضاً
 أيها يا: فقال أحد٬، يتكلم فلم الثالث اليوم يف ذلك مثل فقال فيهم قام مث ذلك٬، مثل فقال
 اهللا إن: قال ٬،إذن فألقه: قالوا مشرب٬، وال مطعم وال فضة وال ذهب من ليس إنه ٬،الناس
 هذه اأم�: فقالوا ٬،﴾الْقُرbبaى ف_ي الْمaوaدَّةَ إِلdا أَجbراً عaلَيbه_ أَسbأَلُكُمb لdا قُل﴿ علي� أنزل وتعاىل تبارك
 بن واملقداد وعمار ذر وأبو سلمان: نفر سبعة إال Áا وىف ما اهللا فو :اهللا عبد أبو فقال فنعم٬،

 بن وزيد الثبيت له يقال اهللا لرسول وموىل األنصاري اهللا عبد بن وجابر الكندي األسود
 .)٢() أرقم

 املأمون عنديف حديث  X الرضا عن اإلمام :وأهل الذكر الذين أمرنا اهللا بسؤاهلم •
: 8 اهللا قال الذين الذكر أهل فنحن التاسعة وأما(: قال أن ٬،الطاهرة العترة فضل من
 ال كنتم إن فاسألونا الذكر أهل فنحن ٬،)٣(﴾تaعbلَمhونَ الَ كُنتhمb إِن الذãكْرِ أَهbلَ فَاسbأَلُواْ﴿

 اهللا٬، سبحان: X احلسن أبو فقال والنصارى٬، اليهود بذلك عىن إمنا: العلماء فقالت تعلمون٬،
: املأمون فقال .اإلسالم دين من أفضل إنه: ويقولون دينهم إىل يدعوننا إذا ؟ ذلك جيوز وهل
 اهللا رسول الذكر نعم٬،: X فقال ؟ احلسن أبا يا قالوا ما خبالف شرح ذلك يف عندك فهل
 يaا اللdهa فَاتَّقُوا﴿ :الطالق سورة يف يقول حيث 8 اهللا كتاب يف بني وذلك أهله٬، وحنن 
 اللdه_ آيaات_ عaلَيbكُمb يaتbلُو رَّسhوالً # ذ_كْراً إِلَيbكُمb اللdهh أَنزaلَ قَدb آمaنhوا الdذ_ينa الْأَلْبaابِ أُوbل_ي

Îاتaيِّنaبh٥( )أهله وحنن  اهللا رسول فالذكر ٬،)٤(﴾م(.  
 أقالماًكان الشجر  بل لوصلوات اهللا عليهم ورمحته وبركاته٬، وهكذا هو فضلهم يستمر 

وبينا�م قابلهم  آيا�موآياته٬، ولكن رغم كلمات اهللا فضائل لنفد وما نفدت  اًوالبحر مداد
سادة خلفائه  علىسنة االعتراض ادت أيضا٬ً، فعبالرفض واالعتراض اجلاحدون املعترضون 

٬، وهذه املرة من بين أمية وبين العباس صلوات اهللا عليهم أمجعنيسبحانه بعد جدهم وأبيهم 
الذي ابتدئ باالعتراض  األوائل املعترضني ٬، والكل قد مجعهم Æجوعلماء بالطهم اخلونةوملئهم 

                                                            
  .٢٣: الشورى -١
  .٣٢٢ص ٢٢ج: بحار األنوار -٢
  .٤٣: النحل -٣
  .١١ – ١٠: الطالق -٤
  .١٧٣ص ٢٣ج: بحار األنوار -٥
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 حممد  آلخلفاء اهللا من  على سري الباطل واالعتراضهم امل وأكملوا٬، Xاملؤمنني  أمريعلى 

وصي ٬، فكان لكل وأوصياًء لسيد رسلهملا بعثهم اهللا خلفاء له يف أرضه وحججاً على خلقه 
يتبعه يعترض عليه ومن اøرمني أموي أو عباسي  يف زمن خالفته عدو' حممد طاهر من آل 

وجحودهم رفضهم و حممد  آل أكتافمحلوا اهلمج الرعاع على ٬، حىت الطاحل دائماًاملأل 
روحي ٬، فقضوا سبحانهاهللا  أرادكما  أئمتهاخللق وهم  إدارةهم عن ؤزواإوحقهم والكفر uم 

  .باهللا إالوال حول وال قوة وإىل اهللا املشتكى بني مقتول ومسموم٬، فداهم 
بحانه يف حججه وخلفائه٬، فلم أقوامهم بآيات اهللا وبيناته وقانونه سجاءوا   أÆمورغم 

Öوحاكمية ٬، إال وكانت الوصية دليله واحلكمة والعلم برهانه إمام من أئمة أهل البيت  يأت
ورغم كل  ٬،ووضوح حجتهم وبرهاÆماهللا شعاره٬، وأمام اجلميع كالمهم وحكمتهم ونورهم 

يف روايات يصعب  الفضائل واملرتلة اليت حتدث عنها اهللا سبحانه يف كتابه وبينها حبيبه 
وما قالوه هم صلوات اهللا عليهم من مئات الروايات اليت توضح استقصاؤها فضالً عن حصرها٬، 

رغم كل ٬، وعدم قبول عبادة وطاعة إال بواليتهمقامهم وجليل مرتلتهم وكرب فضلهم عظم م
من هذه األمة اليت تدعي االنتساب إىل ذلك كان االعتراض عليهم هو ما استقبلتهم به أقوامهم 

  .من قومه Xكما كان هو نصيب أبيهم أمري املؤمنني  جدهم 
فكان معاوية بن أيب سفيان سيد املعترضني على خليفة اهللا ووصي رسوله ورحيانته اإلمام 

منوا آ٬، يتبعه يف ذلك قومه من كبار املنافقني الذين ما )عليهما السالم(أيب حممد احلسن بن علي 
 األمويني واملروانيني ومن يدعي العلم والرواية من الكذابنيمن ودعوته يوماً  برسول اهللا 

باعترافهم هم٬، أمثال مسرة بن جندب وغريمها من الكذابني  والوضاعني على رسول اهللا 
يذكر ال يف جاهلية كانوا  اًخري له٬، وكذلك كل من لو تتبعته ما وجدت السلطةعند  املعتمدين

هم وآباؤهم من ورثها وأحكم قواعدها وال يف إسالم دخلوه نفاقاً وخوفاً من سيف أمري 
  .X املؤمنني

يف ممن حشدهم وريث معاوية  Xاحلسني  اإلمامسمع قتلة ن أنولذا ليس غريباً 
 االعتراض على سادة خلفاء اهللا يزيد الرذيلة لقتله واستباحة حرمته وهو ابن رسول اهللا 

بنص عشرات األحاديث اليت هم  Xورحيانته واإلمام على أمته بعد أخيه اإلمام احلسن 
 م يقولون له وهم يتهيئون لقتله وسيب حرميه بنات رسول اهللا رووها٬، ليس غريباً أن نسمعه
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 آلمصطفني مع السفياين لقتال قائم  وهي عند اهللا وخلفائه سراب٬، وأمسواواحلق بأÆا احلقيقة 

نه باق هلم ودائم٬، ولكن أوكأÆم يظنون ٬، بعد أن اغتروا بامللك احلاصل هلم اليوم X حممد
وهو لى النار ع اإلليةما يف أيديهم سيذوب كما تذوب  نّأقد وعدهم ب Xعلياً  أنّليطمئنوا 

سيجمع ( واألموينيضالهلم واصطفافهم مع السفياين  X أوضح٬، وقد قريب إن شاء اهللا
ال  وأنصارهم حممد  آلال عليهم٬، وصهيل خيلهم وطمطمة رجاهلم لقتال ) أميةهؤالء لبين 
ملا صمم علماء ) ١٤٢٩(العاشر من حمرم احلرام  أحداثاملؤمنني صداها يف  آذانزالت يف 

املهدي  اإلماممحد احلسن وصي أالضاللة وجندهم للقضاء على دعوة احلق اليت يقودها السيد 
من اليهود  مبين العباس اليوم ومن تولوهنظراء ورسوله واليماين املوعود بتنفيذ حكومة 

  .تصف الواقع كما هو اليوم وأنت Xاحلسن  أباه درك يا والنصارى٬، فللّ
 اإلمامالتشيع يف زمن  أدعياءلسؤال املتقدم حول اشتراك عن ا إجابةوعلى كل حال٬، 

مل يكن ذلك : أقولوغريهم  واألموينييف قتله واصطفافهم مع يزيد الرذيلة  X احلسني
dد أدعياء التشيع ليحصل لوال تدخل علماء الضاللة اخلونة من أمثال شريح القاضي الذي جن

    !!!يزيد زمانه  إمامعلى  اًخارج ها رحيانة رسول اهللا بفتوى واحدة اعترب في إمامهملقتلهم 
 وأنصاره Xمحد احلسن أقتل السيد بففتاوى علماء الضاللة ٬، ما حيصل اليوم وهو متاماً

لقتال اإلمام املهدي  مإذناu جيند العلماء غري العاملنياجلميع٬، وهكذا بفتوى شيطانية  أمام
وأنصارهم٬، ويستمر هذا الوضع املخزي هلم عند اهللا حىت يصل القائم  )عليهما السالم(ووصيه 
X  من البترية  ألففيقتل ما يناهز الستة عشر   كما يف الكثري من الروايات   أبواب النجف

كل الذي  وأمامكمولد وذرية فيضع فيهم السيف٬،  Xاملهدي  لإلماميكون  أن أنكرواالذين 
وال حول وال  ٬،به ملخصاً أخربتكميف كتب ومصادر الشيعة لتقفوا على ما  قاله الطاهرون 

  .باهللا إالقوة 
ليكون  Xاحلسني  اإلمامويستمر مسلسل االعتراض على خلفاء اهللا يف حلقاته املؤملة بعد 

 اإلمامسادة لالعتراض على  أخزاه اهللاواحلجاج الثقفي عبد امللك بن مروان الوزغ وابنه هشام 
٬، وأكثر الناس كما هي العادة دوماًوعلماء السوء ٬، يتبعهم يف ذلك املأل Xعلي بن احلسني 

مناراً ) زبور آل حممد(ويبقى حجة اهللا تنصره ثلة قليلة داعياً اهللا ومناجياً إياه٬، فكانت صحيفته 
  .ألهل احلق والصاحلني



 ١٦٧.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

يرفع بين العباس مويني٬، واأل أيام االعتراض على خلفاء اهللا من قبلويرجتف الظلم وتنقضي 
٬، وفعالً متكنوا من )يا لثارات احلسني( أميةمن بين  أخذهب ونلباطي الكذبة الظلمة دم احلسني ثاراً

على  أخرىوصلوا سدة احلكم اللئيمة حىت محلوا الناس مرة  إنوما ٬، األموينيحكم  إÆاء
٬، مد٬، ففاقوا إخواÆم األمويني يف االعتراض واإليذاء خللفاء اهللا الطاهرين حم آل أكتاف

فكان منهم أن مثّلوا بأجساد العلويني ووضعوا رؤوسهم يف أساس قصورٍ أعدت للطرب 
علي لواللواهي والظلم واجلور٬، وأما السجن والتشريد والقتل الذي مارسوه ضد كل من ميت 

  .بصلة فما ال تكفيه موسوعات ضخمة لبيانه وشرحه وتفصيله وأوالده الطاهرين 
 أميةن كانا قد عاشرا فترة Æاية ظلم بين إو )عليهما السالم(الباقر والصادق  اإلمامني إنّمث 
رسالة جدهم  مجيدوا فرصة يف بث علو أنالعباس٬، وقد ساهم ذلك يف  ينب إىلوانتقاله 

يف  أيضاًمنهج املعترضني كان هلم حصتهم  أتباعن م غري العاملنيعلماء الاملصطفى٬، ولكن 
املعروفني  أئمتها يرأسها أربعة٬، فتجسد يف مدارس فقهية ملدارس االحنراف والترويجاالعتراض 

واليت ساهم حكام بين العباس يف تنميتها٬،  أيضاًونشوء الكثري من مناهج االعتقاد الفاسد املعروفة 
  .يكونوا فيه أناهللا سبحانه  أرادهمعن موقعهم الذي  إلبعادهم حممد وسعياً آلل كل ذلك بغضاً

منذ سفاحهم نعم٬، ابتدئ الظلم واالضطهاد واالعتراض على خلفاء اهللا يف زمن العباسيني 
هارون وولديه األمني اهلادي واملهتدي وأكمل وهكذا املنصور الدوانيقي٬، مث أبو العباس  األول

هم واهلمج الرعاع من أتباعهم مسرية التقتيل واالعتراض واملأمون ومستشاريهم وعلماء بالط
٬، فكان من حاهلم ما ال خيفى على كل مؤمن باهللا ورسوله ومعتقد رسول اهللا  أوصياءعلى 

أخزاه بيوم احلساب٬، فبني من قضى مسموماً وبني من قضى ما يناهز العقدين يف طوامري هارون 
الذي قضى شهيداً حمتسباً بالسم مرمياً جسده الطاهر على جسر  Xالكاظم  اإلمام٬، وهو اهللا

٬، ميرون زنزانتهميرون على اجلسر الذي هو حتته مغيب' يف  يومذاكالرصافة٬، هذا وأدعياء التشيع 
 كما يدعون٬، من دون أن يفكر أحد Xمشياً باجتاه كربالء وهم يلطمون على جده احلسني 

  !!!تلك الطوامري املظلمة  منهم فضالً عن أن يعمل إلخراجه من
غري من مخس وزكاة وغريها لعلمائهم  أمواهلميسلمون  أÆمنعم٬، كل الذي يفقهونه هو 

واختمت البطون  نفوسعلي بن محزة البطائين ومن لف لفه٬، فارختت لكثر�ا ال أمثالمن العاملني 
 Xى اإلمام الرضا وحليت يف عني ناظرها وجامعها وخمزÆا٬، فكانت ردة الواقفية الشنيعة عل

٬، ومل يبق على عهد اهللا إال نفر قليل مل يتجاوزوا Xبعد شهادة أبيه اإلمام موسى بن جعفر 
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 ١٦٩.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

اقصد    واألمةبل تطول غيبته كل هذه السنني املتمادية   روايات الطاهرين كما ورد يف
والفعل ينبئك ٬، رغم ادعائها باللسانغافلة وصادة ومعرضة عنه حقيقة   من يدعي التشيع له 

  .عن قبيح ما يضمره القلب
حكمة ٬، وال من أوليائه تقبلون٬، تعقلون ألمرهال : (يقولمن  X ألنه ؛حقيقة أقول

بعدم التعقل ألمره وعدم القبول منه  Xاملهدي  اإلماممن خياطب ) .. بالغة فما تغين النذر
قد أرسلهم يتكلم مل يأخذ منهم  Xسوى من يدعي التشيع له وآلبائه٬، مث عن أيd نذر كان 

 سيأيت يوم الفرج القريب الذي ميكّن اهللا فيه آلل حممد ! من يدعي التشيع يف زمن غيبته ؟
لنا كل ذلك وعمق جرمية هذه األمة مع إمامها املظلوم روحي وأرواح العاملني لتراب  ليبينوا

  .مقدمه الفداء
ببعيد٬، كيف  Xمحد احلسن أالسيد وليس ما تفعله األمة اليوم مع رسوله ووصيه وميانيه 

وما يعانيه املمهد هلا روحي له اإلهلي٬، قيام دولة العدل  ألياموحنن نعيش هذا املخاض املؤمل 
 أنصارهدمه الطاهر وقتل  إباحة إىل أخرياًليصل من قبل قومه٬، الفداء من ظلم وعناد واعتراض 

والدعوة  Xأنصاره الناس إىل نصرة اإلمام املهدي  هاوهدم املساجد واحلسينيات اليت يدعو في
العلم دعاة إىل دميقراطية اليهود  يف زمن صار كبار القوم من أدعياء٬، إىل حاكمية اهللا سبحانه

èوالنصارى٬، �دم مساجد احلق يف وقت dد فيه قصور الظاملني ودور هلوهم وحانات مخورهم تشي
  .حد ينبس ببنت شفة لو كانوا ينطقونأأمام مرأى ومسمع فقهاء الضاللة اخلونة وال 

سبقتهم اعترضت على  أقواممن  ببدعٍ وإتباعهومل يكن قومنا اليوم هداهم اهللا ملعرفة احلق 
محد أالسيد يف كل ما نعيشه مع املعترضني على خليفة اهللا  إنdاخلفاء اهللا وحججه على خلقه٬، بل 

محد أوهللا صربك يا بل يف كل قول وفعل٬، ٬، تقدمت أقواميف سنن  جند له شاهداً Xاحلسن 
املعترضني٬،  سالفهاأاالستنان بسنة  إالمة آلت أس الصرب مرة بعد أخرى من أوأنت تتجرع ك

  .وأسوةالطاهرين سنة  آبائكولك يف 
بعض  القادم بإذن اهللا٬، وهو وإن كان طويالًبحث الما سنراه بشكل مفصل يف  ذاوه

يؤمن باهللا ومن ق لطالب احلتكون فيه فائدة  أناهللا  أرجوولكن الشيء فأقدم اعتذاري ابتداًء٬، 
وهو للخري املوفق سبحانه واهللا ٬، هنايداه  تا كسبمبومعاد حيشر فيه ليجزى له آورسوله و

  .سواء السبيل٬، واحلمد هللا رب العاملني إىلاهلادي 
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  تعاىل علينا يف القرآن اهللا مقوال¾م اليت قصها  •
  واحملاربة واحملاججة بالباطل  اإلنكارما جيمعهم من وحدة املنهج يف  •
   األهدافوحدة  •

  

  

  

  

  

  



  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

  

 يف أرضه عند بعثهماهللا على خلفاء  عترضنياملمن قبل  املقوالت اليت أطلقتكثرية هي 
أبدا٬ً، ال  ادروس وعرب ال غىن لطالب احلق والنجاة عنه التأمل فيها ويف وإرساهلم إىل أقوامهم٬،

٬، فما قيل يف حق إبراهيم وموسى وعيسى واحدةسيما إذا ما علم أنّ سنة اهللا تعاىل يف خلقه 
اهللا يقال على حجج عليهم مجيعاً صلوات اهللا وسالمه وحممد وعلي وأوالدمها الطاهرين املاضني 

بل بنفس الكلمات واملنهج ٬، الباقني من آهلما املعصومني املنتجبني من قبل املعترضني أيضاً
  .حذو القذة بالقذة والنعل بالنعلواألسلوب 

واستثنوا اخنرمت    من ولده املهدي واملهديني عين أ   الباقني فال سنة اهللا يف حججه 
وال تفادى شرار القوم اليوم وما يأيت بعدهم سنة أسالفهم  ٬،ليتم استقباهلم بالورود من قبل الناس

ممن اعترض وتكرب وأىب السجود خللفاء اهللا٬، فسنة اهللا فيهم هي األخرى واحدة بال تبديل أو 
ومن قرأ روايات الطاهرين جيد أنّ يف القائم من سنن حجج اهللا من أنبيائه ورسله ٬، كيف. حتويل

طراً على ساد�ا بل سادة حجج اهللا  هذه األمة جرأةلشدة  هوالًمذ أمامهما يقف املرء السابقني 
  .بعد جدهم املصطفى 

فال  )١()أوذيتما أوذي نيب مثل ما : (ورد عن النيب الكرمي قد طالعنا ما  إذا كناو
 رسول استقبله مما أشد الناس جهلة من استقبل قام إذا قائمنا إن: (قوهلم  حميص من أن

يؤرق الغيور على آل اهللا وسادة خلفائه وذخري�م وبقيتهم  )٢()اجلاهلية جهال من  اهللا
X.  عظم معاناة قائم آل حممد بعده  تصورت أنولكX  من أمته بعد اجتماع كل صنوف

  ).شدأ: (والطغيان وهو واضح من قوهلم باجلرأةيفوقوهم  بلالطغاة املعترضني 

وعليه فحري بنا مجيعاً الوقوف عند نصوص القران الكرمي فيما يعرضه لنا من مقوالت 
واملعترضني وما أطلقوه على خلفاء اهللا يف أرضه عند إرساهلم٬، بل التأمل فيها ملياً لريى املنكرين 

قول أسالفهم ) Xمحد احلسن أ(طالب احلق هل اخطأ القوم اليوم يف تقوال�م على خليفة اهللا 
قل يعترب عن تكرار مقوالت املعترضني على أأو ال حق من سبقوه من حجج اهللا سبحانه٬،  يف

                                                            
  .٥٦ص ٣٩ج: بحار األنوار -١
  .٣٦٢ص ٥٢ج: بحار األنوار -٢



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ١٧٤
حجج اهللا اليوم بعد أن كان يلعن أصحاuا وهو يتلو كتاب اهللا٬، فكم من قارئ للقرآن والقرآن 

  .ونعم احلكم اهللا واملوعد القيامة٬، وكل ما هو آتè قريبيلعنه٬، 

عرض قرآين موجز يتعلق ببعض حجج اهللا٬، يتبعه وقفة عند القواسم املشتركة فنذكر إذن 
  . بني كل املعترضني يف املنهج واألهداف

F١E

א אא
  :Xنوح 

 .)١(﴾مُّبِنيٍ ضaالَلٍ ف_ي لَنaرaاكa إِنَّا قَوbم_ه_ م_ن الْمaُأل قَالَ﴿ •

• ﴿bتaبdكَذ bمhلَهbقَب hمbوحٍ قَوhوا نhبdا فَكَذaنaدbبaقَالُوا عaونٌ وhنbجaم aجِرhدbازa٢(﴾و(. 

 الdذ_ينa إِالd اتَّبaعaكa نaرaاكa وaمaا مِّثْلَنaا بaشaراً إِالd نaرaاكa مaا ق_وbم_ه_ م_ن كَفَرhواْ الdذ_ينa الْمaُأل فَقَالَ﴿ •
bمhا هaاذ_لُنaأَر aاد_يaا الرَّأْيِ بaمaى وaرaن bا لَكُمaنbلَيaلٍ م_ن عbلْ فَضaب bظُنُّكُمaن aا قَالُواْ .... # كَاذ_بِنيaي hوحhن 
bا قَدaنaلْتaادaج aتbا فَأَكْثَرaالَنaنِا جِدaا فَأْتaا بِمaنhع_دaإِن ت aكُنت aم_ن a٣(﴾الصَّاد_ق_ني(.  

 عaلَيbكُمb يaتaفَضَّلَ أَن يhرِيدh مِّثْلُكُمb بaشaرÀ إِلdا هaذَا مaا قَوbم_ه_ م_ن كَفَرhوا الdذ_ينa الْمaلَأُ فَقَالَ﴿ •
bلَوaاء وaش hهdلَ اللaلَائ_كَةً لَأَنزaا مَّا مaنbم_عaذَا سaا ف_ي بِهaائ_نaآب aإِنْ # الْأَوَّل_ني aوhا هdلٌ إِلhجaجِنَّةٌ بِه_ ر 

  .)٤(﴾ح_نيٍ حaتَّى بِه_ فَتaرaبَّصhوا
 م_نa لَتaكُونaنَّ نhوحh يaا تaنتaه_ لdمb لَئ_ن قَالُوا ... الْأَرbذَلُونَ وaاتَّبaعaكa لَكa أَنhؤbم_نh قَالُوا﴿ •

 .)٥(﴾َالْمaرbجhوم_ني

 

                                                            
 .٦٠: األعراف -١
  .٩: القمر -٢
  .٣٢، ٢٧: هود -٣
  .٢٥ – ٢٤: المؤمنون -٤
  .١١٦، ١١١: الشعراء -٥



 ١٧٥.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

 # مُّغbرaقُونَ إِنَّهhم ظَلَمhواْ الdذ_ينa ف_ي تhخaاط_بbنِي وaالَ وaوaحbيِنaا بِأَعbيhنِنaا الْفُلْكa وaاصbنaعِ﴿ •
hعaنbصaيaو aا الْفُلْكaمdكُلaرَّ وaه_ مbلَيaٌأل عaم_ه_ مِّن مbواْ قَوhخ_رaس hهbواْ إِن قَالَ م_نhرaخbسaفَإِنَّا م_نَّا ت hرaخbسaن 
bا م_نكُمaونَ كَمhرaخbسa١(﴾ت(. 

  :بعد دعوته هلم سنني متمادية Xوفعلهم مع نوح  املعترضنيوخالصة قول 
 .نك يف ضالل مبنيإ  ١

 .كاذب وساحر وجمنون  ٢

 .آبائنا األولنيما مسعنا مبا تقول من   ٣

 .ما أنت إال بشر وما اتبعك إال األراذل  ٤

 .آتنا مبا تعدنا إن كنت صادقاً فقد أكثرت اجلدال  ٥

 .كف عن دعوتك وإال رمجناك  ٦

 .االستهزاء والسخرية  ٧

* * *  

  :Xنيب بعد نوح 

  :وشبيه من ذلك ما قيل لنيب بعده جاء قومه فكان جواuم
 الدُّنbيaا الْحaيaاة_ ف_ي وaأَتbرaفْنaاهhمb الْآخ_رaة_ بِل_قَاء وaكَذdبhوا كَفَرhوا الdذ_ينa قَوbم_ه_ م_ن الْمaلَأُ وaقَالَ﴿ •

 بaشaراً أَطَعbتhم وaلَئ_نb # تaشbرaبhونَ م_مَّا وaيaشbرaبh م_نbهh تaأْكُلُونَ م_مَّا يaأْكُلُ مِّثْلُكُمb بaشaرÀ إِلdا هaذَا مaا
bم_ثْلَكُم bإِذاً إِنَّكُم aخdونَلhاس_ر # bكُمhع_دaأَي bإِذَا أَنَّكُم bم_تُّم bمhكُنتaاباً وaرhع_ظَاماً تaونَ أَنَّكُم وhجaرbمُّخ # 
aاتaهbيaه aاتaهbيaا هaونَ ل_مhدaوعhإِنْ # ت aا ه_يdا إِلaنhاتaيaا حaيbالدُّن hوتhمaا نaيbحaنaا وaمaو hنbحaن aوث_نيhعbبaبِم # 

 .)٢(﴾بِمhؤbم_نِنيa لَهh نaحbنh وaمaا كَذ_باً اللdه_ عaلَى افْتaرaى رaجhلٌ إِلdا هhوa إِنْ

* * *  

  

  

  

                                                            
 .٣٨ – ٣٧: هود -١
  .٣٨ – ٣٣: المؤمنون -٢



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ١٧٦
  :Xهود 

 # الْكَاذ_بِنيa م_نa لَنaظُنُّكa وِإِنَّا سaفَاهaةÎ ف_ي لَنaرaاكa إِنَّا قَوbم_ه_ م_ن كَفَرhواْ الdذ_ينa الْمaُأل قَالَ﴿ •
 م_نa كُنتa إِن تaع_دhنaا بِمaا فَأْت_نaا آبaاؤhنaا يaعbبhدh كَانَ مaا وaنaذَرa وaحbدaهh اللّهa ل_نaعbبhدa أَجِئْتaنaا قَالُواْ ...

a١(﴾الصَّاد_ق_ني(.  
 بِمhؤbم_نِنيa لَكa نaحbنh وaمaا قَوbل_كa عaن آل_هaت_نaا بِتaارِك_ي نaحbنh وaمaا بِبaيِّنaةÎ جِئْتaنaا مaا هhودh يaا قَالُواْ﴿ •
 مِّمَّا بaرِيٌء أَنِّي وaاشbهaدhواْ اللّه_ أُشbهِدh إِنِّي قَالَ بِسhوaٍء آل_هaت_نaا بaعbضh اعbتaرaاكa إِالd نَّقُولُ إِن #

  .)٢(﴾َتhشbرِكُون

 # الْأَوَّل_نيa خhلُقh إِلdا هaذَا إِنْ # الْوaاع_ظ_نيa مِّنa تaكُن لَمb أَمb أَوaعaظْتa عaلَيbنaا سaوaاء قَالُوا﴿ •
 .)٣(﴾بِمhعaذdبِنيa نaحbنh وaمaا

• ﴿bاذْكُرaا وaأَخ Îادaإِذْ ع aأَنذَر hهaمbقَاف_ قَوbبِالْأَح bقَدaو bلَتaخ hنِ م_ن النُّذُرbيaه_ بbيaدaي bم_نaلْف_ه_ وaا خdأَل 
 بِمaا فَأْت_نaا آل_هaت_نaا عaنb ل_تaأْف_كَنaا أَجِئْتaنaا قَالُوا # عaظ_يمٍ يaوbمٍ عaذَابa عaلَيbكُمb أَخaافh إِنِّي اللdهa إِلdا تaعbبhدhوا
 .)٤(﴾الصَّاد_ق_نيa م_نa كُنتa إِن تaع_دhنaا

  :بعد دعوته هلم Xما قاله املعترضون هلود  ةفكان حمصل
 .نك يف سفاهةإ  ١

 .كاذب فال عذاب وال صحة ملا تقول وتدعو إليه  ٢

آهلتنا اليت اعترتك  نترككيف نترك ما كان يعبده آباؤنا٬، أيعقل أن جنيب دعوتك و  ٣
 !بسوء وأنت تريد صرفنا عنها ؟

 .آتنا مبا تعدنا إن كنت صادقاً  ٤

 .لسنا مبؤمنني لك سواء وعظت أم كففت  ٥

* * *  

  

  

                                                            
 .٧٠، ٦٦: األعراف -١
  .٥٤ – ٥٣: هود -٢
  .١٣٨ – ١٣٦: الشعراء -٣
 .٢٢ – ٢١: االحقاف -٤



 ١٧٧.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

  :Xصاحل 

 أَنd أَتaعbلَمhونَ م_نbهhمb آمaنa ل_مaنb اسbتhضbع_فُواْ ل_لdذ_ينa قَوbم_ه_ م_ن اسbتaكْبaرhواْ الdذ_ينa الْمaُأل قَالَ﴿ •
 آمaنتhمb بِالdذ_يa إِنَّا اسbتaكْبaرhواْ الdذ_ينa قَالَ # مhؤbم_نhونَ بِه_ أُرbس_لَ بِمaا إِنَّا قَالُواْ رَّبِّه_ مِّن مُّرbسaلٌ صaال_حاً

 .)١(﴾كَاف_رhونَ بِه_
 لَف_ي وaإِنَّنaا آبaاؤhنaا يaعbبhدh مaا نَّعbبhدa أَن أَتaنbهaانaا هaذَا قَبbلَ مaرbجhو�اً ف_ينaا كُنتa قَدb صaال_حh يaا قَالُواْ﴿ •

 .)٢(﴾مhرِيبٍ إِلَيbه_ تaدbعhونaا مِّمَّا شaكٍّ
 م_نa كُنتa إِن بِآيaةÎ فَأْت_ مِّثْلُنaا بaشaرÀ إِلdا أَنتa مaا # الْمhسaحَّرِينa م_نa أَنتa إِنَّمaا قَالُوا﴿ •

 . )٣(﴾َالصَّاد_ق_ني

 تhرbحaمhونَ لَعaلdكُمb اللdهa تaسbتaغbف_رhونَ لَوbلَا الْحaسaنaة_ قَبbلَ بِالسَّيِّئَة_ تaسbتaعbجِلُونَ ل_مa قَوbمِ يaا قَالَ﴿ •
 قَالُوا ... # تhفْتaنhونَ قَوbمÀ أَنتhمb بaلْ اللdه_ ع_ندa طَائ_رhكُمb قَالَ مَّعaكa وaبِمaن بِكa اطdيَّرbنaا قَالُوا #

 .)٤(﴾لَصaاد_قُونَ وaإِنَّا أَهbل_ه_ مaهbل_كa شaهِدbنaا مaا ل_وaل_يِّه_ لَنaقُولَنَّ ثُمَّ وaأَهbلَهh لَنhبaيِّتaنَّهh بِاللdه_ تaقَاسaمhوا

• ﴿bتaبdكَذ hودhراً فَقَالُوا # بِالنُّذُرِ ثَمaشaاح_داً مِّنَّا أَبaو hهhف_ي إِذاً إِنَّا نَّتَّبِعdلَالٍ لaرٍ ضhعhسaو # 
aأَأُلْق_ي hكْرãه_ الذbلَيaا م_ن عaنِنbيaلْ بaب aوhه Àابdكَذ Àونَ # أَش_رhلَمbعaيaمَّنِ غَداً س hابdالْكَذ hإِنَّا # الْأَش_ر 

 مُّحbتaضaرÀ ش_رbبٍ كُلÐ بaيbنaهhمb ق_سbمaةٌ الْمaاء أَنd وaنaبِّئْهhمb # وaاصbطَبِرb فَارbتaق_بbهhمb لdهhمb ف_تbنaةً النَّاقَة_ مhرbس_لُو
 صaيbحaةً عaلَيbهِمb أَرbسaلْنaا إِنَّا # وaنhذُرِ عaذَابِي كَانَ فَكَيbفa # فَعaقَرa فَتaعaاطَى صaاح_بaهhمb فَنaادaوbا #

 .)٥(﴾الْمhحbتaظ_رِ كَهaش_يمِ فَكَانhوا وaاح_دaةً

  :Xوليس ببعيد عما قاله املعترضون من أسالفهم خللفاء اهللا عند بعثتهم٬، فقد قيل لصاحل 
 .وشاكون بدعوتكإنا كافرون بك   ١

 .ساحر٬، كذاب  ٢

 .وما هم عليهآباؤنا  يعبدهكيف نترك ما كان   ٣

 .وليس فيك ما مييزك عناإمنا أنت بشر مثلنا   ٤

 .آتنا مبا تعدنا إن كنت صادقاً  ٥

                                                            
 .٧٦ – ٧٥: األعراف -١
  .٦٢: هود -٢
  .١٥٤ – ١٥٣: الشعراء -٣
  .٤٩، ٤٧، ٤٦: النمل -٤
 .٣١ – ٢٣: القمر -٥



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ١٧٨
  .وأخرياً عقروا ناقته إمعاناً يف االعتراض واجلحود والكفر

* * *  

  :Xإبراهيم 

 أَصbنaاماً نaعbبhدh قَالُوا # تaعbبhدhونَ مaا وaقَوbم_ه_ ل_أَبِيه_ قَالَ إِذْ # إِبbرaاه_يمa نaبaأَ عaلَيbهِمb وaاتbلُ﴿ •
Ðظَلaا فَنaلَه aاك_ف_نيaلْ قَالُوا ... # عaا بaنbدaجaا وaاءنaآب aلُونَ كَذَل_كaفْعa١(﴾ي(. 

 ذَل_كa ف_ي إِنd النَّارِ م_نa اللdهh فَأَجنَاهh حaرِّقُوهh أَوb اقْتhلُوهh قَالُوا أَن إِلdا قَوbم_ه_ جaوaابa كَانَ فَمaا﴿ •
Îاتaمٍ لَآيbقَوãونَ لhم_نbؤh٢(﴾ي(. 

• ﴿bأَلَم aرaذ_ي إِلَى تdآجَّ الaح aاه_يمaرbأَنْ رِبِّه_ ف_ي إِب hاهaآت hاللّه aلْكhقَالَ إِذْ الْم hاه_يمaرbإِب aبِّيaر 
   .)٣(﴾... وaأُم_يتh أُحbيِي أَنaا قَالَ وaيhم_يتh يhحbيِي الdذ_ي

 .)٤(﴾مaل_ي�اً وaاهbجhرbنِي لَأَرbجhمaنَّكa تaنتaه_ لdمb لَئ_ن إِبbراه_يمh يaا آل_هaت_ي عaنb أَنتa أَرaاغ_بÀ قَالَ﴿ •

 .)٥(﴾اللdاع_بِنيa م_نa أَنتa أَمb بِالْحaقِّ أَجِئْتaنaا قَالُوا﴿ •

 لَهh يhقَالُ يaذْكُرhهhمb فَتóى سaم_عbنaا قَالُوا # الظdال_م_نيa لَم_نa إِنَّهh بِآل_هaت_نaا هaذَا فَعaلَ مaن قَالُوا﴿ •
hاه_يمaرbقَالُوا ... إِب hرِّقُوهaوا حhرhانصaو bكُمaتaإِن آل_ه bمhكُنت a٦(﴾فَاع_ل_ني(. 

  :اهللا سبحانهعبادة وهنا أيضاً جييب املعترضون خليل الرمحن ملا دعاهم إىل 
 .دعوتهإن مل يكف عن .. اقتلوه٬، حرقوه٬، ارمجوه٬، اطردوه   ١

 .﴾اللdاع_بِنيa م_نa أَنتa أَمb﴿االستهزاء والسخرية   ٢

 .﴾وaأُم_يتh أُحbيِي أَنaا قَالَ﴿: احملاججة بالباطل قبال أدلة احلق  ٣

  .ال نترك ما وجدنا عليه آباءنا  ٤

فكان قوهلم له قول من سبقهم من املعترضني على حجج  Xلوط عنهم قوم  خيتلفومل 
٬، بل ا�موه مبا يفعلون هم من القبيح وراودوه عن ضيفه )من عذاب اهللا آتنا مبا تعدنا(: اهللا تعاىل

مل ينته عن  إنوالطرد  باإلخراجهددوه وهم رسل العذاب كما تقدمت الرواية يف ذلك٬، وأخرياً 
                                                            

 .٧٤ – ٦٩: الشعراء -١
 .٢٤: العنكبوت -٢
  .٢٥٨: البقرة -٣
  .٤٦: مريم -٤
  .٥٥: األنبياء -٥
 .٦٨، ٦٠، ٥٩: األنبياء -٦



 ١٧٩.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

ه يف ٬، فكان عذاب اهللا هو وحده املسكت لتلك األنفس املنكرة املعترضة على اهللا سبحاندعوته
  :Xوها هو بعض قوهلم له . خلفائه

* * *  

  :Xلوط 

  .)١(﴾يaتaطَهَّرhونَ أُنaاسÀ إِنَّهhمb قَرbيaت_كُمb مِّن أَخbرِجhوهhم قَالُواْ أَن إِالd قَوbم_ه_ جaوaابa كَانَ وaمaا﴿ •

 .)٢(﴾الْمhخbرaجِنيa م_نa لَتaكُونaنَّ لُوطُ يaا تaنتaه_ لdمb لَئ_ن قَالُوا﴿ •

ـن  لُوطÎ آلَ أَخbرِجhوا قَالُوا أَن إِلdا قَوbم_ه_ جaوaابa كَانَ فَمaا﴿  ـرbيaت_كُمb  مِّ ـمb  قَ hإِنَّه  Àـاس aأُن 
 .)٣(﴾يaتaطَهَّرhونَ

 .)٤(﴾الصَّاد_ق_نيa م_نa كُنتa إِن اللdه_ بِعaذَابِ ائْت_نaا قَالُوا أَن إِلdا قَوbم_ه_ جaوaابa كَانَ فَمaا﴿ •

• ﴿bتaبdكَذ hمbقَو Îبِالنُّذُرِ لُوط # ... bلَقَدaم وhهaا أَنذَرaنaتaطْشaا بbوaارaمaبِالنُّذُرِ فَت # bلَقَدaو 
hوهhدaاوaن رaف_ه_ عbيaا ضaنbسaفَطَم bمhهaنhيbذَابِي فَذُوقُوا أَعaذُرِ عhنa٥(﴾و(. 

* * *  

  :Xشعيب 

 م_ن مaعaكa آمaنhواْ وaالdذ_ينa شhعaيbبh يaا لَنhخbرِجaنَّكa قَوbم_ه_ م_ن اسbتaكْبaرhواْ الdذ_ينa الْمaُأل قَالَ﴿ •
 قَوbم_ه_ م_ن كَفَرhواْ الdذ_ينa الْمaُأل وaقَالَ ... # كَارِه_نيa كُنَّا أَوaلَوb قَالَ م_لdت_نaا ف_ي لَتaعhودhنd أَوb قَرbيaت_نaا

 .)٦(﴾لdخaاس_رhونَ إِذاً إِنَّكُمb شhعaيbباً اتَّبaعbتhمb لَئ_نِ
 مaا أَمbوaال_نaا ف_ي نَّفْعaلَ أَن أَوb آبaاؤhنaا يaعbبhدh مaا نَّتbرhكa أَن تaأْمhرhكa أَصaالَتhكa شhعaيbبh يaا قَالُواْ﴿ •

 ف_ينaا لَنaرaاكa وaإِنَّا تaقُولُ مِّمَّا كَث_رياً نaفْقَهh مaا شhعaيbبh يaا قَالُواْ ... # الرَّش_يدh الْحaل_يمh لَأَنتa إِنَّكa نaشaاء
 .)٧(﴾بِعaزِيزٍ عaلَيbنaا أَنتa وaمaا لَرaجaمbنaاكa رaهbطُكa وaلَوbالَ ضaع_يفاً

                                                            
  .٨٢: األعراف -١
  .١٦٧: الشعراء -٢
 .٥٦: النمل -٣
 .٢٩: العنكبوت -٤
 . ٣٧، ٣٦، ٣٣: القمر -٥
 .٩٠، ٨٨: األعراف -٦
  .٩١، ٨٧: هود -٧



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ١٨٠
 الْكَاذ_بِنيa لَم_نa نَّظُنُّكa وaإِن مِّثْلُنaا بaشaرÀ إِلdا أَنتa وaمaا # الْمhسaحَّرِينa م_نa أَنتa إِنَّمaا قَالُوا﴿ •
 .)١(﴾الصَّاد_ق_نيa م_نa كُنتa إِن السَّمaاِء مِّنa ك_سaفاً عaلَيbنaا فَأَسbق_طْ #

 ف_ي تaعbثَوbا وaلَا الْآخ_رa الْيaوbمa وaارbجhوا اللdهa اعbبhدhوا قَوbمِ يaا فَقَالَ شhعaيbباً أَخaاهhمb مaدbيaنa وaإِلَى﴿ •
 .)٢(﴾جaاث_م_نيa دaارِه_مb ف_ي فَأَصbبaحhوا الرَّجbفَةُ فَأَخaذَتbهhمh فَكَذdبhوهh # مhفِْسد_ينa الْأَرbضِ

  :ملا يدعوهمجييب املعترضون  Xمرة أخرى ومع خليفة اهلي آخر وهو شعيب 
٬، ﴾تaقُولُ مِّمَّا كَث_رياً نaفْقَهh مaا﴿: والعجيب يتهموه بذلك مع قوهلم.. ساحر٬، كاذب   ١

وهال خاف ربه فرمبا فيما أنكر الكفر ! نه مل يفقهه ؟أوكيف يكذب املرء شيئاً هو يعترف 
 ! باهللا؟

 .نايعبد آباؤن كاكيف نترك ما   ٢
 .وال جاه وال أتباععندك ما أنت إال بشر مثلنا بل ما نراك إال ضعيفا٬ً، فال مال   ٣
 .آتنا مبا تعدنا إن كنت صادقاً  ٤
 .التهديد باإلخراج والطرد والرجم  ٥

 وaقَالَ﴿لصاد الناس عن اإلميان خبلفاء اهللا ادور اجلهاز اإلعالمي للمعترضني : ويالحظ أيضاً
٬، ولكن الرجفة اليت ﴾لdخaاس_رhونَ إِذاً إِنَّكُمb شhعaيbباً اتَّبaعbتhمb لَئ_نِ قَوbم_ه_ م_ن كَفَرhواْ الdذ_ينa الْمaُأل

استحقوها عذاباً بإصرارهم على الكفر مل تفرق بني متبوع وتابع كان بوقاً له٬، فسحقاً 
  .ألصحاب السعري

* * *  

  :Xموسى 

 قَوbماً وaكَانhواْ فَاسbتaكْبaرhواْ بِآيaات_نaا وaمaلَئ_ه_ ف_رbعaوbنَ إِلَى وaهaارhونَ مُّوسaى بaعbد_ه_م م_ن بaعaثْنaا ثُمَّ﴿ •
aرِم_نيbفَلَمَّا # مُّج hمhاءهaقُّ جaالْح bا م_نaقَالُواْ ع_ند_ن dذَا إِنaه Àرbلَِسح Àا قَالُواْ ... # مُّبِنيaنaا أَجِئْتaنaلْف_تaل_ت 

  .)٣(﴾بِمhؤbم_نِنيa لَكُمaا نaحbنh وaمaا اَألرbضِ ف_ي الْك_بbرِيaاء لَكُمaا وaتaكُونَ آبaاءنaا عaلَيbه_ وaجaدbنaا عaمَّا

                                                            
 .١٨٧ – ١٨٥: الشعراء -١
 .٣٧ – ٣٦: العنكبوت -٢
 .٧٨ – ٧٥: يونس -٣



 ١٨١.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

 ف_ي بِهaذَا سaم_عbنaا وaمaا مُّفْتaرóى س_حbرÀ إِلdا هaذَا مaا قَالُوا بaيِّنaاتÎ بِآيaات_نaا مُّوسaى جaاءهhم فَلَمَّا﴿ •
  . )١(﴾الْأَوَّل_نيa آبaائ_نaا

 ل_بaشaرaيbنِ أَنhؤbم_نh فَقَالُوا ... وaمaلَئ_ه_ ف_رbعaوbنَ إِلَى ... هaارhونَ وaأَخaاهh مhوسaى أَرbسaلْنaا ثُمَّ﴿ •
 .)٢(﴾عaابِدhونَ لَنaا وaقَوbمhهhمaا م_ثْل_نaا

 وaمaا الْأَرbضِ ف_ي فَاسbتaكْبaرhوا بِالْبaيِّنaات_ مُّوسaى جaاءهhم وaلَقَدb وaهaامaانَ وaف_رbعaوbنَ وaقَارhونَ﴿ •
 .)٣(﴾سaابِق_نيa كَانhوا

• ﴿bلَقَدaا وaلْنaسbى أَرaوسhا مaات_نaنَ إِلَى بِآيbوaعbلَئ_ه_ ف_رaمaولُ إِنِّي فَقَالَ وhسaبِّ رaر aالَم_نيaفَلَمَّا # الْع 
 وaأَخaذْنaاهhم أُخbت_هaا م_نb أَكْبaرh ه_يa إِلdا آيaةÎ مِّنb نhرِيهِم وaمaا # يaضbحaكُونَ مِّنbهaا هhم إِذَا بِآيaات_نaا جaاءهhم

 لَمhهbتaدhونَ إِنَّنaا ع_ندaكa عaهِدa بِمaا رaبَّكa لَنaا ادbعh السَّاح_رh أَيُّهaا يaا وaقَالُوا # يaرbجِعhونَ لَعaلdهhمb بِالْعaذَابِ
 ل_ي أَلَيbسa قَوbمِ يaا قَالَ قَوbم_ه_ ف_ي ف_رbعaوbنُ وaنaادaى # يaنكُثُونَ هhمb إِذَا الْعaذَابa عaنbهhمh كَشaفْنaا فَلَمَّا #

hلْكhم aرbذ_ه_ م_صaهaو hارaهbرِي الْأَنbجaت_ي م_ن تbحaونَ أَفَلَا تhص_رbبhت # bا أَمaأَن Àرbيaخ bذَا مِّنaذ_ي هdال aوhه Àهِنيaم 
 فَاسbتaخaفَّ # مhقْتaرِنِنيa الْمaلَائ_كَةُ مaعaهh جaاء أَوb ذَهaبٍ مِّن أَسbوِرaةٌ عaلَيbه_ أُلْق_يa فَلَوbلَا # يhبِنيh يaكَادh وaلَا

hهaمbقَو hوهhفَأَطَاع bمhوا إِنَّهhماً كَانbقَو a٤(﴾فَاس_ق_ني( . 

  .)٥(﴾فَقَالَ لَهh ف_رbعaونُ إِنِّي لَأَظُنُّكa يaا مhوسaى مaسbحhوراً﴿ •
 . )٦(﴾مhوسaى يaا بِِسحbرِكa أَرbض_نaا م_نb ل_تhخbرِجaنaا أَجِئْتaنaا قَالَ﴿ •

  . )٧(﴾لَمaجbنhونٌ إِلَيbكُمb أُرbس_لَ الdذ_ي رaسhولَكُمh إِنd قَالَ﴿ •
  .)٨(﴾الْأُولَى الْقُرhون_ بaالُ فَمaا قَالَ﴿ •

 .)٩(﴾الْمaسbجhونِنيa م_نa لَأَجbعaلَنَّكa غَيbرِي إِلَهاً اتَّخaذْتa لَئ_نِ قَالَ﴿ •

                                                            
 .٣٦: القصص -١
 .٤٧ – ٤٥: المؤمنون -٢
 .٣٩: العنكبوت -٣
 .٥٤ – ٤٦: الزخرف -٤
 .١٠١: اإلسراء -٥
 .٥٧: طه -٦
  .٢٧: الشعراء -٧
  .٥١: طه -٨
 .٢٩: الشعراء -٩



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ١٨٢
 عaلَى هaامaانُ يaا ل_ي فَأَوbق_دb غَيbرِي إِلَهÎ مِّنb لَكُم عaل_مbتh مaا الْمaلَأُ أَيُّهaا يaا ف_رbعaوbنُ وaقَالَ﴿ •
 هhوa وaاسbتaكْبaرa # الْكَاذ_بِنيa م_نa لَأَظُنُّهh وaإِنِّي مhوسaى إِلَه_ إِلَى أَطdل_عh لdعaلãي صaرbحاً لãي فَاجbعaل الطãنيِ

hهhودhنhجaضِ ف_ي وbرِ الْأَرbيaقِّ بِغaظَنُّوا الْحaو bمhا أَنَّهaنbونَ لَا إِلَيhعaجbرh١(﴾ي(.   
 تaعbلَمhونَ فَلَسaوbفa السِّحbرa عaلdمaكُمh الdذ_ي لَكَبِريhكُمh إِنَّهh لَكُمb آذَنَ أَنْ قَبbلَ لَهh آمaنتhمb قَالَ﴿ •
 .)٢(﴾أَجbمaع_نيa وaلَأُصaلãبaنَّكُمb خ_لَافÎ مِّنb وaأَرbجhلَكُم أَيbد_يaكُمb لَأُقَطãعaنَّ

 وaيaذْهaبaا بِِسحbرِه_مaا أَرbض_كُم مِّنb يhخbرِجaاكُم أَن يhرِيدaان_ لَسaاح_رaان_ هaذَان_ إِنْ قَالُوا﴿ •
hثْلَى بِطَرِيقَت_كُمhوا # الْمhم_عbفَأَج bكُمaدbوا ثُمَّ كَيhفّاً ائْتaص bقَدaو aأَفْلَح aمbوaنِ الْيaلَى مbعaتb٣(﴾اس(.  

 أَرbض_كُمb مِّنb يhخbرِجaكُم أَن يhرِيدh # عaل_يمÀ لَسaاح_رÀ هaذَا إِنd ف_رbعaوbنَ قَوbمِ م_ن الْمaُأل قَالَ﴿ •
  . )٤(﴾تaأْمhرhونَ فَمaاذَا

 وaآل_هaتaكa وaيaذَرaكa اَألرbضِ ف_ي ل_يhفِْسدhواْ وaقَوbمaهh مhوسaى أَتaذَرh ف_رbعaونَ قَوbمِ م_ن الْمaُأل وaقَالَ﴿ •
   .)٥(﴾قَاه_رhونَ فَوbقَهhمb وaإِنَّا نِسaاءهhمb وaنaسbتaحbيِي أَبbنaاءهhمb سaنhقَتِّلُ قَالَ

٬، وال حول وال قوة إال Xمع املعترضني على خلفاء اهللا أيضاً وجواuم لكليم اهللا موسى 
  :باهللا

 .إال كربياء يف األرض) هارون(ما تريد أنت وأخوك   ١

 .لك وألخيك وما أنتما إال بشر مثلنا٬، بل قومكما لنا عابدون أنؤمن  ٢

هل تريد أن تصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا وتذهب بطريقتنا املثلى٬، ال يكون ذلك   ٣
 .أبداً

 .ما مسعنا مبا تقول يف آبائنا األولني٬، مث إذا آمنا بك فما بال القرون األوىل  ٤

 .الضحك واالستهزاء  ٥

 .نه وصيهأ٬، وكذلك أخوه الذي يدعي السحرساحر بل عليم يف جمنون و  ٦

 .التهديد بالسجن والقتل والقهر  ٧

 .العذاب فيعودون ناكثنيعنهم آتنا بآية فيأتيهم٬، فيكشف   ٨

                                                            
 .٣٩ – ٣٨: القصص -١
 .٤٩: الشعراء -٢
 .٦٤ – ٦٣: طه -٣
  .١١٠ – ١٠٩: األعراف -٤
 .١٢٧: األعراف -٥



 ١٨٣.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

 .﴾يhبِنيh يaكَادh وaلَا مaهِنيÀ هhوa الdذ_ي هaذَا مِّنb خaيbرÀ أَنaا أَمb﴿ال يعرف اللغة وليس بفصيح    ٩
سمعناهم يقولون الضالل٬، فتهبط الرؤوس للزعيم مصدقة قوله٬، ولو م±ثّل لنا املشهد ل إماميقوهلا 

فأنت الفصيح وكل ما يصدر منك حÖكَم حىت لو كنت طول دهرك صامتاً فكيف  ٬،نعمنعم : له
 !!إذا نطقت 

 .بقومه) فرعون(استخفاف إمام الضالل     ١٠

* * * 

  :Xعيسى 

• ﴿bتaا بِه_ فَأَتaهaمbقَو hم_لُهbحaا قَالُوا تaي hمaيbرaم bئاً جِئْت_ لَقَدbيaا # فَرِي�اً شaي aتbونَ أُخhارaا هaكَانَ م 
 الْمaهbد_ ف_ي كَانَ مaن نhكَلãمh كَيbفa قَالُوا إِلَيbه_ فَأَشaارaتb # بaغ_ي�اً أُمُّك_ كَانaتb وaمaا سaوbٍء امbرaأَ أَبhوك_
 .)١(﴾صaبِي�اً

 الdذ_ي بaعbضa لَكُم وaل_أُبaيِّنa بِالْح_كْمaة_ جِئْتhكُم قَدb قَالَ بِالْبaيِّنaات_ ع_يسaى جaاء وaلَمَّا﴿ •
 م_نb ظَلَمhوا لãلdذ_ينa فَوaيbلٌ بaيbنِهِمb م_ن الْأَحbزaابh فَاخbتaلَفa ... # وaأَط_يعhون_ اللdهa فَاتَّقُوا ف_يه_ تaخbتaل_فُونَ

  .)٢(﴾أَل_يمٍ يaوbمٍ عaذَابِ

 يaدaيَّ بaيbنa لãمaا مُّصaدِّقاً إِلَيbكُم اللdه_ رaسhولُ إِنِّي إِسbرaائ_يلَ بaنِي يaا مaرbيaمa ابbنh ع_يسaى قَالَ وaإِذْ﴿ •
aاة_ م_نaرbشِّراً التَّوaبhمaولٍ وhسaأْت_ي بِرaد_ي م_ن يbعaب hهhمbاس hدaمbم فَلَمَّا أَحhاءهaات_ جaيِّنaذَا قَالُوا بِالْبaه Àرbس_ح 

À٣(﴾مُّبِني(. 

  : فكان بعض جواuم Xوأما املعترضون على عيسى 
 .عرب التعريض بأمه املقدسةيف نسبه  �امها  ١

 .مقابلة حكمته باالختالف والظلم  ٢

 .ا�امه بالسحر املبني رغم جميئه هلم بالبينات  ٣

* * *  

  

  
                                                            

 .٢٩ – ٢٧: مريم -١
  .٦٥، ٦٣: الزخرف -٢
 .٦: الصف -٣



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ١٨٤
  :Xطالوت 

 عaلَيbنaا الْمhلْكh لَهh يaكُونُ أَنَّى قَالُوaاْ مaل_كاً طَالُوتa لَكُمb بaعaثَ قَدb اللّهa إِنd نaبِيُّهhمb لَهhمb وaقَالَ﴿ •
hنbحaنaقُّ وaلْك_ أَحhبِالْم hهbم_ن bلَمaو aتbؤhةً يaعaس aالِ مِّنa١(﴾.. الْم(. 

* * *  

  :Xإلياس 

   ﴿dإِنaو aاسaإِلْي bلَم_ن aل_نيaسbرhم_ه_ قَالَ إِذْ # الْمbتَّقُونَ أَلَا ل_قَوaونَ # تhعbدaالً أَتbعaونَ بhذَرaتaو 
aنaسbأَح aال_ق_نيaالْخ # aهdالل bبَّكُمaبَّ رaرaو hائ_كُمaآب aالْأَوَّل_ني # hوهhبdفَكَذ bمhونَ فَإِنَّهhرaضbحh٢(﴾لَم(.  

* * *  

  :حممد سيد املرسلني 

dكلّه وان الذي جرى على من سبقه من  الكتاب الكرميقد خوطب ب ه وبالرغم من أن
٬، ولكن هذا )ما أؤذي نيب مثل ما أوذيت: (شد٬، كيف وهو القائلأخلفاء اهللا جرى عليه بل 

  :دم طراًآبعض ما قابلوه به وهو سيد ولد 
 بِالdذ_ينa فَحaاقa قَبbل_كa مِّن بِرhسhلٍ اسbتhهbزِئa وaلَقَد_ ... مaلَكÀ عaلَيbه_ أُنزِلَ لَوbال وaقَالُواْ﴿ •
 .)٣(﴾يaسbتaهbزِئُونَ بِه_ كَانhواْ مَّا م_نbهhم سaخ_رhواْ
 وaإِن وaقْراً آذَانِهِمb وaف_ي يaفْقَهhوهh أَن أَك_نَّةً قُلُوبِهِمb عaلَى وaجaعaلْنaا إِلَيbكa يaسbتaم_عh مَّن وaم_نbهhم﴿ •

 إِالd هaذَا إِنْ كَفَرhواْ الdذ_ينa يaقُولُ يhجaاد_لُونaكa جaآؤhوكa إِذَا حaتَّى بِهaا يhؤbم_نhواْ الd آيaةÎ كُلd يaرaوbاْ
hاط_ريaأَس aاَألوَّل_ني # bمhهaنَ وbوaهbنaي hهbنaنَ عbأَوbنaيaو hهbنaقَالُواْ ... عaإِنْ و aه_ي dا إِالaنhاتaيaا حaيbا الدُّنaمaو hنbحaن 

aوث_نيhعbبa٤(﴾بِم(. 

 ح_جaابÀ وaبaيbنِكa بaيbنِنaا وaم_ن وaقْرÀ آذَانِنaا وaف_ي إِلَيbه_ تaدbعhونaا مِّمَّا أَك_نَّةÎ ف_ي قُلُوبhنaا وaقَالُوا﴿ •
  .)٥(﴾عaام_لُونَ إِنَّنaا فَاعbمaلْ

                                                            
  .٢٤٧: البقرة -١
 .١٢٧ – ١٢٣: الصافات -٢
  .١٠، ٨: األنعام -٣
 .٢٩، ٢٦، ٢٥: األنعام -٤
 .٥: فصلت -٥



 ١٨٥.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

 إِن بِالْمaالئ_كَة_ تaأْت_ينaا مaا لdوb # لَمaجbنhونٌ إِنَّكa الذãكْرh عaلَيbه_ نhزِّلَ الdذ_ي أَيُّهaا يaا وaقَالُواْ﴿ •
aكُنت aم_ن aالصَّاد_ق_ني # ..... bلَقَدaا وaلْنaسbم_ن أَر aل_كbعِ ف_ي قَبaش_ي aا # اَألوَّل_نيaمaأْت_يهِم وaمِّن ي 

  .)١(﴾يaسbتaهbزِئُونَ بِه_ كَانhواْ إِالd رَّسhولٍ
 قَل_يالً إِالd خ_الفَكa يaلْبaثُونَ الd وaإِذاً م_نbهaا ل_يhخbرِجوكa اَألرbضِ م_نa لَيaسbتaف_زُّونaكa كَادhواْ وaإِن﴿ •
  .)٢(﴾تaحbوِيالً ل_سhنَّت_نaا تaجِدh وaالَ رُّسhل_نaا م_ن قَبbلَكa أَرbسaلْنaا قَدb مaن سhنَّةَ #

 مِّن جaنَّةٌ لَكa تaكُونَ أَوb # يaنبhوعاً اَألرbضِ م_نa لَنaا تaفْجhرa حaتَّى لَكa نُّؤbم_نa لَن وaقَالُواْ﴿ •
 أَوb ك_سaفاً عaلَيbنaا زaعaمbتa كَمaا السَّمaاء تhسbق_طَ أَوb # تaفْجِرياً خ_اللَهaا اَألنbهaارa فَتhفَجِّرa وaع_نaبٍ نَّخ_يلٍ
aأْت_يaآلئ_كَة_ بِاللّه_ تaالْمaقَبِيالً و # bكُونَ أَوaي aلَك Àتbيaمِّن ب Îفhرbخhز bقَى أَوbرaاء ف_ي تaلَن السَّمaو aم_نbنُّؤ 

aق_يِّكhتَّى ل_رaزِّلَ حaنhا تaنbلَيaاباً عaك_ت hهhؤaانَ قُلْ نَّقْرaحbبhبِّي سaلْ رaه hكُنت dراً إَالaشaوالً بhا # رَّسaمaو aعaنaم 
aواْ أَن النَّاسhم_نbؤhإِذْ ي hمhاءهaى جaدhالْه dثَ قَالُواْ أَن إِالaعaأَب hراً اللّهaشaوالً بh٣(﴾رَّس( . 

 لَيhض_لÐنaا كَادa إِن # رaسhوالً اللdهh بaعaثَ الdذ_ي أَهaذَا هhزhواً إِلdا يaتَّخ_ذُونaكa إِن رaأَوbكa وaإِذَا﴿ •
bنaا عaت_نaلَا آل_هbا أَن لَوaنbرaبaا صaهbلَيaع aفbوaسaونَ وhلَمbعaي aنَ ح_نيbوaرaي aذَابaالْع bنaم Ðلaبِيالً أَضa٤(﴾س(. 

 عaنbهh تaسbتaأْخ_رhونَ لdا يaوbمٍ مِّيعaادh لdكُم قُل # صaاد_ق_نيa كُنتhمb إِن الْوaعbدh هaذَا مaتaى وaيaقُولُونَ﴿ •
 بaيbنa بِالdذ_ي وaلَا الْقُرbآن_ بِهaذَا نُّؤbم_نa لَن كَفَرhوا الdذ_ينa وaقَالَ # تaسbتaقْد_مhونَ وaلَا سaاعaةً
   .)٥(﴾...يaدaيbه_

 يaعbبhدh كَانَ عaمَّا يaصhدَّكُمb أَن يhرِيدh رaجhلٌ إِلdا هaذَا مaا قَالُوا بaيِّنaاتÎ آيaاتhنaا عaلَيbهِمb تhتbلَى وaإِذَا﴿ •
bكُمhاؤaقَالُوا آبaا وaذَا مaا هdإِل Àى إِفْكóرaقَالَ مُّفْتaو aذ_ينdوا الhقِّ كَفَرaلَمَّا ل_لْح bمhاءهaذَا إِنْ جaا هdإِل Àرbس_ح 

À٦(﴾مُّبِني(. 

 .)٧(﴾األمhورh تhرbجaعh اللdه_ وaإِلَى قَبbل_كa مِّن رhسhلٌ كُذãبaتb فَقَدb يhكَذãبhوكa وaإِن﴿ •

 وaبِالزُّبhرِ بِالْبaيِّنaات_ رhسhلُهhم جaاءتbهhمb قَبbل_هِمb م_ن الdذ_ينa كَذdبa فَقَدb يhكَذãبhوكa وaإِن﴿ •
 .)٨(﴾الْمhنِريِ وaبِالْك_تaابِ

                                                            
 .١١ – ٦: الحجر -١
 .٧٧ – ٧٦: اإلسراء -٢
 .٩٤ – ٩٠: اإلسراء -٣
 .٤٢ – ٤١: الفرقان -٤
  .٣٠ – ٢٩: سبأ -٥
  .٤٣: سبأ -٦
 .٤:فاطر -٧
  .٢٥: فاطر -٨
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• ﴿aت_لْك hاتaه_ آيdا اللaلُوهbتaن aكbلَيaقِّ عaفَبِأَيِّ بِالْح Îد_يثaح aدbعaه_ بdات_ه_ اللaآيaونَ وhم_نbؤhلٌ # يbيaو 

ãكُلãل Îاكdأَث_يمٍ أَف # hعaمbسaات_ يaه_ آيdلَى اللbتhه_ تbلَيaص_رُّ ثُمَّ عhكْبِراً يaتbسhكَأَن م bمdا لaهbعaمbسaي hهbشِّرaفَب 
 .)١(﴾مُّهِنيÀ عaذَابÀ لَهhمb أُوbلَئ_كa هhزhواً اتَّخaذَهaا شaيbئاً آيaات_نaا م_نb عaل_مa وaإِذَا # أَل_يمٍ بِعaذَابٍ

  .)٢(﴾تaغbل_بhونَ لَعaلdكُمb ف_يه_ وaالْغaوbا الْقُرbآن_ ل_هaذَا تaسbمaعhوا لَا كَفَرhوا الdذ_ينa وaقَالَ﴿ •
 الْقُرbآنُ هaذَا نhزِّلَ لَوbلَا وaقَالُوا # كَاف_رhونَ بِه_ وaإِنَّا س_حbرÀ هaذَا قَالُوا الْحaقُّ جaاءهhمh وaلَمَّا﴿ •

  .)٣(﴾عaظ_يمٍ الْقَرbيaتaيbنِ مِّنa رaجhلٍ عaلَى
 مُّبِنيÀ س_حbرÀ هaذَا جaاءهhمb لَمَّا ل_لْحaقِّ كَفَرhوا الdذ_ينa قَالَ بaيِّنaاتÎ آيaاتhنaا عaلَيbهِمb تhتbلَى وaإِذَا﴿ •
# bقُولُونَ أَمaي hاهaرaإِن_ قُلْ افْت hهhتbيaرaل_كُونَ فَلَا افْتbمaل_ي ت aه_ م_نdئاً اللbيaش aوhه hلَمbا أَعaونَ بِمhف_يضhف_يه_ ت 

  .)٤(﴾الرَّح_يمh الْغaفُورh وaهhوa وaبaيbنaكُمb بaيbنِي شaهِيداً بِه_ كَفَى
• ﴿bقُولُونَ أَمaي hاهaرaلْ افْتaب aوhقُّ هaم_ن الْح aرَّبِّك aنذ_رhماً ل_تbم مَّا قَوhاهaمِّن نَّذ_يرٍ مِّن أَت aل_كbقَب 
bمhهdلaونَ لَعhدaتbهa٥(﴾ي(. 

 أَسaاط_ريh إِالd هaذَا إِنْ هaذَا م_ثْلَ لَقُلْنaا نaشaاء لَوb سaم_عbنaا قَدb قَالُواْ آيaاتhنaا عaلَيbهِمb تhتbلَى إِذَا﴿ •
aإِذْ # األوَّل_نيaمَّ قَالُواْ وhهdذَا كَانَ إِن اللaه aوhقَّ هaالْح bم_ن aع_ند_ك bط_رbا فَأَمaنbلَيaةً عaارaح_ج aاِء مِّنaالسَّم 

 .)٦(﴾أَل_يمٍ بِعaذَابٍ ائْت_نaا أَوِ

 أَوb هaذَا غَيbرِ بِقُرbآنÎ ائْت_ ل_قَاءنaا يaرbجhونَ الَ الdذ_ينa قَالَ بaيِّنaاتÎ آيaاتhنaا عaلَيbهِمb تhتbلَى وaإِذَا﴿ •
hدِّلْهaا قُلْ بaكُونُ مaأَنْ ل_ي ي hدِّلَهaفِْسي ت_لْقَاء م_ن أُبa٧(﴾... ن(. 

 قَوbمٍ وaل_كُلã مhنذ_رÀ أَنتa إِنَّمaا رَّبِّه_ مِّن آيaةٌ عaلَيbه_ أُنزِلَ لَوbال كَفَرhواْ الdذ_ينa وaيaقُولُ﴿ •
Îادa٨(﴾ه(. 

 وaيaهbد_ي يaشaاُء مaن يhض_لÐ اللّهa إِنd قُلْ رَّبِّه_ مِّن آيaةٌ عaلَيbه_ أُنزِلَ لَوbالَ كَفَرhواْ الdذ_ينa وaيaقُولُ﴿ •
 .)٩(﴾أَنaابa مaنb إِلَيbه_

                                                            
 .٩ – ٦: الجاثية -١
 .٢٦: فصلت -٢
  .٣١ – ٣٠: الزخرف -٣
 .٨ – ٧: االحقاف -٤
 .٣: السجدة -٥
 .٣٢ – ٣١: األنفال -٦
  .١٥: يونس -٧
  .٧: الرعد -٨
 .٢٧: الرعد -٩



 ١٨٧.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

 ع_ندaهh وaمaنb وaبaيbنaكُمb بaيbنِي شaهِيداً بِاللّه_ كَفَى قُلْ مhرbسaالً لَسbتa كَفَرhواْ الdذ_ينa وaيaقُولُ﴿ •
hابِ ع_لْمa١(﴾الْك_ت(. 

 بِذ_كْرِ وaهhم آل_هaتaكُمb يaذْكُرh الdذ_ي أَهaذَا هhزhواً إِلdا يaتَّخ_ذُونaكa إِن كَفَرhوا الdذ_ينa رaآكa وaإِذَا﴿ •
  .)٢(﴾كَاف_رhونَ هhمb الرَّحbمaنِ
 بِه_ كَانhوا مَّا م_نbهhم سaخ_رhوا بِالdذ_ينa فَحaاقa قَبbل_كa مِّن بِرhسhلٍ اسbتhهbزِئa وaلَقَد_﴿ •

  .)٣(﴾يaسbتaهbزِئُون

 ظُلْماً جaاؤhوا فَقَدb آخaرhونَ قَوbمÀ عaلَيbه_ وaأَعaانaهh افْتaرaاهh إِفْكÀ إِلdا هaذَا إِنْ كَفَرhوا الdذ_ينa وaقَالَ﴿ •
 هaذَا مaالِ وaقَالُوا ... # وaأَص_يالً بhكْرaةً عaلَيbه_ تhمbلَى فَهِيa اكْتaتaبaهaا الْأَوَّل_نيa أَسaاط_ريh وaقَالُوا # وaزhوراً

 يhلْقَى أَوb # نaذ_يراً مaعaهh فَيaكُونَ مaلَكÀ إِلَيbه_ أُنزِلَ لَوbلَا الْأَسbوaاقِ ف_ي وaيaمbش_ي الطdعaامa يaأْكُلُ الرَّسhولِ
   .)٤(﴾مَّسbحhوراً رaجhالً إِلdا تaتَّبِعhونَ إِن الظdال_مhونَ وaقَالَ م_نbهaا يaأْكُلُ جaنَّةٌ لَهh تaكُونُ أَوb كَرتٌ إِلَيbه_

 # مُّبِنيÀ نaذ_يرÀ أَنaا وaإِنَّمaا اللdه_ ع_ندa الْآيaاتh إِنَّمaا قُلْ رَّبِّه_ مِّن آيaاتÀ عaلَيbه_ أُنزِلَ لَوbلَا وaقَالُوا﴿ •
bلَمaأَو bكْف_هِمaا أَنَّا يaلْنaأَنز aكbلَيaع aابaلَى الْك_تbتhي bهِمbلَيaع dف_ي إِن aةً ذَل_كaمbحaى لَرaذ_كْرaمٍ وbل_قَو 

 .)٥(﴾يhؤbم_نhونَ

 الْآل_هaةَ أَجaعaلَ # كَذdابÀ سaاح_رÀ هaذَا الْكَاف_رhونَ وaقَالَ مِّنbهhمb مُّنذ_رÀ جaاءهhم أَن عaجِبhوا﴿ •
 إِنd آل_هaت_كُمb عaلَى وaاصbبِرhوا امbشhوا أَن_ م_نbهhمb الْمaلَأُ وaانطَلَقa # عhجaابÀ لَشaيbٌء هaذَا إِنd وaاح_داً إِلَهاً
 الذãكْرh عaلَيbه_ أَأُنزِلَ # اخbت_لَاقÀ إِلdا هaذَا إِنْ الْآخ_رaة_ الْم_لdة_ ف_ي بِهaذَا سaم_عbنaا مaا # يhرaادh لَشaيbٌء هaذَا
 .)٦(﴾عaذَابِ يaذُوقُوا لَمَّا بaلْ ذ_كْرِي مِّن شaكٍّ ف_ي هhمb بaلْ بaيbنِنaا م_ن

• ﴿bقُولُونَ أَمaي Àاع_رaش hبَّصaرaبِه_ نَّت aبbيaون_ رhنaوا قُلْ # الْمhبَّصaرaكُم فَإِنِّي تaعaم aمِّن aبِّص_نيaرaتhالْم 
# bأَم bمhهhرhأْمaم تhهhلَامbذَا أَحaبِه bأَم bمhه Àمbطَاغُونَ قَو # bقُولُونَ أَمaي hقَوَّلَهaل تaا بdونَ لhم_نbؤh٧(﴾ي(. 

 هذامما قصه لنا كتاب اهللا٬، و على رسول اهللا هذا بعض ما قاله وفعله املعترضون 
  :ملخصه

                                                            
  .٤٣: الرعد -١
 .٣٦: األنبياء -٢
 .١٠: األنعام -٣
 .٨ – ٤: الفرقان -٤
  .٥١ – ٥٠: العنكبوت -٥
 .٨ – ٤: ص -٦
  .٣٤ – ٣٠: الطور -٧
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 .االستهزاء والسخرية  ١

 .مل نسمع شيئاً جديداً فلو شئنا لقلنا مثل قولك  ٢

 .واختالق فما مسعنا بذلك يف ملة آبائنا األولنيما تقوله ما هو إال أساطري األولني   ٣

 .شاعر٬، متقول٬، ساحر٬، كذاب٬، مفتري٬، أفاك  ٤

فهما انزل القران على رجل من القريتني٬، ٬، فلوال نزل عليه الذكر من بينناكيف اُ  ٥
 .فقري يتيم وأنت٬، الناس وهلما مسعة بارزة دمعروفان عن

٬، اآليات والبينات فلو جئتنا بآيات غريها من ربكالكتاب وال يكفي ما جئتنا به من   ٦
 :يتوهو كاآلال نؤمن لك حىت تأتينا مبا نقترح عليك ٬، وأو بدله القران فاتنا بغري

Æار٬، تسقط السماء علينا كسفا٬ً، تأيت أوعا٬ً، تكون لك جنة من خنيل وعنب وتفجر لنا ينب
٬، متطر لنا باهللا ومالئكته٬، يكون لك بيت من زخرف٬، ترقى يف السماء وتأتينا بكتاب نقرؤه

  .من اهللاوإال فأنت لست برسول ... السماء حجارة٬، يرتل معك ملك ينذرنا٬، وغري ذلك 
فلو كان ملك لكان ٬، ؟ غري معقولويأكل الطعام وميشي يف األسواق من اهللا رسول   ٧
 .كناًأمراً مم

 .وهناك من يعينه على ما يقولما يقوله ميلى عليه بكرة وأصيالً   ٨

  .اإلصرار على الكفر والتكذيب كأن مل يسمعوا شيئاً  ٩

 قراءته لصرف الناس عن استماع اهلدى٬، ومثل دالصد عن استماع القران واللغو عن    ١٠
 .موجودون يف كل زمان وعند بعثة كل خليفة اهليالناس  علىداية اهلهؤالء من قطاع طرق 

 .لست مبرسل وشهادة اهللا لك ليست بكافية    ١١

  .آتنا مبا تعدنا إن كنت صادقاً    ١٢

 .التهديد بالطرد واإلخراج    ١٣

* * *  



  
 

Wאא
ما أجاب به املعترضون خلفاء اهللا وحججه بشكل عام مما جاء يف  بقي أن نشري إىل بعض

ن الكرمي٬، وهو نفسه ما خلصناه يف أجوبة املعترضني فيما سبق من التكذيب واالستهزاء آالقر
واحملاججة بالباطل والعناد والتهديد والطرد واقتراح اآليات وأمثال ذلك مما مر٬، فسنة اهللا واحدة 

  . ال تتبدل
  :منها وهذه مناذج

 وaجaعaلْنaاهhمb بaعbضاً بaعbضaهhم فَأَتbبaعbنaا كَذdبhوهh رَّسhولُهaا أُمَّةً جaاء مaا كُلd تaتbرaا رhسhلَنaا أَرbسaلْنaا ثُمَّ﴿ •
 .)١(﴾يhؤbم_نhونَ لdا لãقَوbمٍ فَبhعbداً أَحaاد_يثَ

 وaقَالُوا # كَاف_رhونَ بِه_ أُرbس_لْتhم بِمaا إِنَّا مhتbرaفُوهaا قَالَ إِلdا نَّذ_يرٍ مِّن قَرbيaةÎ ف_ي أَرbسaلْنaا وaمaا﴿ •
hنbحaن hاالً أَكْثَرaوbلَاداً أَمbأَوaا وaمaو hنbحaن aبِنيdذaعh٢(﴾بِم(.  

• ﴿bرِبbاضaم وhمَّثَالً لَه aابaحbة_ أَصaيbا إِذْ الْقَرaاءهaلُونَ جaسbرhا إِذْ # الْمaلْنaسbأَر hهِمbنِ إِلَيbيaاثْن 
 أَنزaلَ وaمaا مِّثْلُنaا بaشaرÀ إِالd أَنتhمb مaا قَالُوا # مُّرbسaلُونَ إِلَيbكُم إِنَّا فَقَالُوا بِثَال_ثÎ فَعaزَّزbنaا فَكَذdبhوهhمaا

 لَنaرbجhمaنَّكُمb تaنتaهhوا لdمb لَئ_ن بِكُمb تaطَيَّرbنaا إِنَّا قَالُوا ... تaكْذ_بhونَ إِالd أَنتhمb إِنْ شaيbٍء م_ن الرَّحbمن
 .)٣(﴾أَل_يمÀ عaذَابÀ مِّنَّا وaلَيaمaسَّنَّكُم

• ﴿bوا أَفَلَمhِسريaضِ ف_ي يbوا الْأَرhنظُرaفَي aفbةُ كَانَ كَيaاق_بaع aذ_ينdم_ن ال bل_هِمbوا قَبhكَان aأَكْثَر bمhهbم_ن 
 رhسhلُهhم جaاءتbهhمb فَلَمَّا # يaكِْسبhونَ كَانhوا مَّا عaنbهhم أَغْنaى فَمaا الْأَرbضِ ف_ي وaآثَاراً قُوَّةً وaأَشaدَّ

 بaأْسaنaا رaأَوbا فَلَمَّا # يaسbتaهbزِئُون بِه_ كَانhوا مَّا بِهِم وaحaاقa الْع_لْمِ مِّنa ع_ندaهhم بِمaا فَرِحhوا بِالْبaيِّنaات_
 بaأْسaنaا رaأَوbا لَمَّا إِميaانhهhمb يaنفَعhهhمb يaكh فَلَمb # مhشbرِك_نيa بِه_ كُنَّا بِمaا وaكَفَرbنaا وaحbدaهh بِاللdه_ آمaنَّا قَالُوا
aنَّتhه_ سdت_ي اللdال bقَد bلَتaاد_ه_ ف_ي خaع_ب aِسرaخaو aال_كaنhونَ هh٤(﴾الْكَاف_ر(.  

 إِلَيbهِمb فَأَوbحaى م_لdت_نaا ف_ي لَتaعhودhنd أَوb أَرbض_نaا مِّنb لَنhخbرِجaنَّكُم ل_رhسhل_هِمb كَفَرhواْ الdذ_ينa وaقَالَ﴿ •
bمhبُّهaل_كَنَّ رbهhلَن aال_م_نيd٥(﴾الظ( . 

                                                            
 .٤٤: المؤمنون -١
  .٣٥ – ٣٤: سبأ -٢
 .١٨ – ١٣: يس -٣
 .٨٥ – ٨٢: غافر -٤
 .١٣: إبراهيم -٥
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 أَوaلَمb الرُّسhلَ وaنaتَّبِعِ دaعbوaتaكa نُّجِبb قَرِيبٍ أَجaلٍ إِلَى أَخِّرbنaا رaبَّنaا ظَلَمhواْ الdذ_ينa فَيaقُولُ﴿ •
 . )١(﴾زaوaالٍ مِّن لَكُم مaا قَبbلُ مِّن أَقْسaمbتhم تaكُونhواْ

• ﴿bلَقَدaو aبdكَذ hابaحbرِ أَصbاحل_ج aل_نيaسbرhالْم # bمhاهaنbيaآتaا وaات_نaواْ آيhا فَكَانaهbنaع 
aرِض_نيbعh٢(﴾م(. 

 وaالَ آبaاؤhنaا وaال نَّحbنh شaيbٍء م_ن دhونِه_ م_ن عaبaدbنaا مaا اللّهh شaاء لَوb أَشbرaكُواْ الdذ_ينa وaقَالَ﴿ •
 الْبaالغُ إِالd الرُّسhلِ عaلَى فَهaلْ قَبbل_هِمb م_ن الdذ_ينa فَعaلَ كَذَل_كa شaيbٍء م_ن دhونِه_ م_ن حaرَّمbنaا
hبِنيh٣(﴾الْم(. 

 مَّقَاماً خaيbرÀ الْفَرِيقَيbنِ أَيُّ آمaنhوا ل_لdذ_ينa كَفَرhوا الdذ_ينa قَالَ بaيِّنaاتÎ آيaاتhنaا عaلَيbهِمb تhتbلَى وaإِذَا﴿ •
hنaسbأَحaد_ي�اً وa٤(﴾ن(.  

• ﴿aبaرaل_لنَّاسِ اقْت bمhهhابaح_س bمhهaف_ي و Îونَ غَفْلَةhرِضbا # مَّعaأْت_يهِم مaرَّبِّهِم مَّن ذ_كْرٍ مِّن ي 
Îثaدbا مُّحdإِل hوهhعaمaتbاس bمhهaونَ وhبaلْعaةً # يaلَاه_ي bمhهhرُّواْ قُلُوبaأَسaى وaوbالنَّج aذ_ينdواْ الhلْ ظَلَمaذَا هaا هdإِل 

Àرaشaب bونَ مِّثْلُكُمhأْتaأَفَت aرbالسِّح bمhأَنتaونَ وhص_رbبhبِّي قَالَ # تaر hلَمbعaلَ يbاء ف_ي الْقَوaضِ السَّمbاَألرaو aوhهaو 
hالسَّم_يع hل_يمaلْ # الْعaاثُ قَالُواْ بaغbالَمٍ أَضbلِ أَحaب hاهaرaلْ افْتaب aوhه Àاع_رaا شaأْت_نaفَلْي Îةaا بِآيaس_لَ كَمbأُر 
 . )٥(﴾يhؤbم_نhونَ أَفَهhمb أَهbلَكْنaاهaا قَرbيaةÎ مِّن قَبbلَهhم آمaنaتb مaا # اَألوَّلُونَ

 يaكَادhونَ الْمhنكَرa كَفَرhوا الdذ_ينa وhجhوه_ ف_ي تaعbرِفh بaيِّنaاتÎ آيaاتhنaا عaلَيbهِمb تhتbلَى وaإِذَا﴿ •
 كَفَرhوا الdذ_ينa اللdهh وaعaدaهaا النَّارh ذَل_كُمh مِّن بِشaرٍّ أَفَأُنaبِّئُكُم قُلْ آيaات_نaا عaلَيbهِمb يaتbلُونَ بِالdذ_ينa يaسbطُونَ
aبِئْسaو hص_ريa٦(﴾الْم(.  

 سaام_راً بِه_ مhسbتaكْبِرِينa # تaنك_صhونَ أَعbقَابِكُمb عaلَى فَكُنتhمb عaلَيbكُمb تhتbلَى آيaات_ي كَانaتb دbق﴿ •
 رaسhولَهhمb يaعbرِفُوا لَمb أَمb # الْأَوَّل_نيa آبaاءهhمh يaأْت_ لَمb مَّا جaاءهhم أَمb الْقَوbلَ يaدَّبَّرhوا أَفَلَمb # تaهbجhرhونَ

bمhفَه hونَ لَهhنك_رhم # bقُولُونَ أَمaلْ جِنَّةٌ بِه_ يaم بhاءهaقِّ جaبِالْح bمhهhأَكْثَرaقِّ وaونَ ل_لْحhلَوِ # كَارِهaو aعaاتَّب 

                                                            
 .٤٤: إبراهيم -١
  .٨١ – ٨٠: الحجر -٢
 .٣٥: النحل -٣
 .٧٣: مريم -٤
 .٦ – ١: األنبياء -٥
 .٧٢: الحج -٦



 ١٩١.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

 ذ_كْرِه_م عaن فَهhمb بِذ_كْرِه_مb أَتaيbنaاهhم بaلْ ف_يهِنَّ وaمaن وaالْأَرbضh السَّمaاوaاتh لَفَسaدaت_ أَهbوaاءهhمb الْحaقُّ
  .)١(﴾مُّعbرِضhونَ

 م_ن هaذَا وaآبaاؤhنaا نaحbنh وhع_دbنaا لَقَدb # لَمaبbعhوثُونَ أَئ_نَّا وaع_ظَاماً تhرaاباً وaكُنَّا م_تbنaا أَئ_ذَا قَالُوا﴿ •
   .)٢(﴾الْأَوَّل_نيa أَسaاط_ريh إِلdا هaذَا إِنْ قَبbلُ

 ف_ي اسbتaكْبaرhوا لَقَد_ رaبَّنaا نaرaى أَوb الْمaلَائ_كَةُ عaلَيbنaا أُنزِلَ لَوbلَا ل_قَاءنaا يaرbجhونَ لَا الdذ_ينa وaقَالَ﴿ •
bأَنفُِسهِم bوaتaعaو�اً وhتh٣(﴾كَبِرياً ع(.  

 بِمaا يaكْفُرhوا أَوaلَمb مhوسaى أُوت_يa مaا م_ثْلَ أُوت_يa لَوbلَا قَالُوا ع_ند_نaا م_نb الْحaقُّ جaاءهhمh فَلَمَّا﴿ •
aى أُوت_يaوسhلُ م_ن مbان_ قَالُوا قَبaرbا س_حaرaظَاهaقَالُوا تaإِنَّا و üونَ بِكُلh٤(﴾كَاف_ر(.  

 كَانَ أَوaلَوb آبaاءنaا عaلَيbه_ وaجaدbنaا مaا نaتَّبِعh بaلْ قَالُوا اللdهh أَنزaلَ مaا اتَّبِعhوا لَهhمh ق_يلَ إِذَا﴿ •
   .)٥(﴾السَّع_ريِ عaذَابِ إِلَى يaدbعhوهhمb الشَّيbطَانُ
 عaنbهh يaعbزhبh لَا الْغaيbبِ عaال_مِ لَتaأْت_يaنَّكُمb وaرaبِّي بaلَى قُلْ السَّاعaةُ تaأْت_ينaا لَا كَفَرhوا الdذ_ينa وaقَالَ﴿ •
 ك_تaابٍ ف_ي إِلdا أَكْبaرh وaلَا ذَل_كa م_ن أَصbغaرh وaلَا الْأَرbضِ ف_ي وaلَا السَّمaاوaات_ ف_ي ذَرَّةÎ م_ثْقَالُ
   .)٦(﴾مُّبِنيٍ

 لَف_ي إِنَّكُمb مhمaزَّقٍ كُلd مhزِّقْتhمb إِذَا يhنaبِّئُكُمb رaجhلٍ عaلَى نaدhلÐكُمb هaلْ كَفَرhوا الdذ_ينa وaقَالَ﴿ •
 الْعaذَابِ ف_ي بِالْآخ_رaة_ يhؤbم_نhونَ لَا الdذ_ينa بaلِ جِنَّةٌ بِه_ أَم كَذ_باً اللdه_ عaلَى أَفْتaرaى # جaد_يدÎ خaلْقٍ

  .)٧(﴾ِالْبaع_يد وaالضَّلَالِ

 أَنف_قُوا لَهhمb ق_يلَ وaإِذَا # مhعbرِض_نيa عaنbهaا كَانhوا إِلdا رaبِّهِمb آيaات_ مِّنb آيaةÎ مِّنb تaأْت_يهِم وaمaا﴿ •
 ف_ي إِلdا أَنتhمb إِنْ أَطْعaمaهh اللdهh يaشaاُء لdوb مaن أَنhطْع_مh آمaنhوا ل_لdذ_ينa كَفَرhوا الdذ_ينa قَالَ اللdهh رaزaقَكُمb م_مَّا

 .)٨(﴾مُّبِنيٍ ضaلَالٍ
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  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ١٩٢
 س_حbرÀ إِلdا هaذَا إِنْ وaقَالُوا # يaسbتaسbخ_رhونَ آيaةً رaأَوbا وaإِذَا # يaذْكُرhونَ لَا ذُكãرhوا وaإِذَا﴿ •

Àا أَئ_ذَا # مُّبِنيaنbكُنَّا م_تaاباً وaرhع_ظَاماً تaوثُونَ أَئ_نَّا وhعbبaا # لَمaنhاؤaآبa١(﴾الْأَوَّلُونَ أَو(.   
 # يaخbرhصhونَ إِلdا هhمb إِنْ ع_لْمٍ م_نb بِذَل_كa لَهhم مَّا عaبaدbنaاهhم مaا الرَّحbمaنh شaاء لَوb وaقَالُوا﴿ •

bأَم bمhاهaنbيaاباً آتaل_ه_ مِّن ك_تbم قَبhِسكُونَ بِه_ فَهbمaتbسhلْ # مaا إِنَّا قَالُوا بaنbدaجaا وaاءنaلَى آبaع Îإِنَّا أُمَّةaلَى وaع 
 وaجaدbنaا إِنَّا مhتbرaفُوهaا قَالَ إِلdا نَّذ_يرٍ مِّن قَرbيaةÎ ف_ي قَبbل_كa م_ن أَرbسaلْنaا مaا وaكَذَل_كa # مُّهbتaدhونَ آثَارِه_م
 عaلَيbه_ وaجaدتُّمb م_مَّا بِأَهbدaى جِئْتhكُم أَوaلَوb قَالَ # مُّقْتaدhونَ آثَارِه_م عaلَى وaإِنَّا أُمَّةÎ عaلَى آبaاءنaا

bاءكُمaا إِنَّا قَالُوا آبaم بِمhس_لْتbونَ بِه_ أُرhا # كَاف_رaنbقَمaفَانت bمhهbم_ن bفَانظُر aفbةُ كَانَ كَيaاق_بaع 
aبِنيãكَذh٢(﴾الْم(.   

 كُنتhمb إِن بِآبaائ_نaا ائْتhوا قَالُوا أَن إِلdا حhجَّتaهhمb كَانَ مَّا بaيِّنaاتÎ آيaاتhنaا عaلَيbهِمb تhتbلَى وaإِذَا﴿ •
aاد_ق_نيa٣(﴾ص(.  

 نَّظُنُّ إِن السَّاعaةُ مaا نaدbرِي مَّا قُلْتhم ف_يهaا رaيbبa لَا وaالسَّاعaةُ حaقٌّ اللdه_ وaعbدa إِنd ق_يلَ وaإِذَا﴿ •
 بِه_ كَانhوا مَّا بِهِم وaحaاقa عaم_لُوا مaا سaيِّئَاتh لَهhمb وaبaدaا # بِمhسbتaيbق_نِنيa نaحbنh وaمaا ظَن�اً إِلdا

   .)٤(﴾يaسbتaهbزِئُون
• ﴿bتaبdكَذ bمhلَهbقَب hمbوحٍ قَوhن hابaحbأَصaالرَّسِّ و hودhثَمaو # Àادaعaنُ وbوaعbف_رaانُ وaوbإِخaو Îلُوط # 

hابaحbأَصaكَة_ وbالْأَي hمbقَوaبَّعٍ وhكُل" ت aبdلَ كَذhقَّ الرُّسaع_يد_ فَحa٥(﴾و(.   
 أَمbرٍ وaكُلÐ أَهbوaاءهhمb وaاتَّبaعhوا وaكَذdبhوا # مُّسbتaم_رٌّ س_حbرÀ وaيaقُولُوا يhعbرِضhوا آيaةً يaرaوbا وaإِن﴿ •
 .)٦(﴾مُّسbتaق_رٌّ

• ﴿aذ_ينdونَ الhبãكَذhمِ يbوaا # الدِّينِ بِيaمaو hبãكَذhا بِه_ يdإِل Ðكُل Îدaتbعhلَى إِذَا # أَث_يمٍ مbتhه_ تbلَيaع 
   .)٧(﴾يaكِْسبhونَ كَانhوا مَّا قُلُوبِهِم عaلَى رaانَ بaلْ كَلdا # الْأَوَّل_نيa أَسaاط_ريh قَالَ آيaاتhنaا
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 ١٩٣.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

• ﴿dإِن aذ_ينdوا الhمaرbواْ أَجhكَان aم_ن aذ_ينdوا الhنaكُونَ آمaحbضaإِذَا # يaرُّواْ وaم bونَ بِهِمhزaامaغaتaي # 
 أُرbس_لُوا وaمaا # لَضaالÐونَ هaؤhلَاء إِنd قَالُوا رaأَوbهhمb وaإِذَا # فَك_هِنيa انقَلَبhواْ أَهbل_هِمh إِلَى انقَلَبhواْ وaإِذَا

bهِمbلَيaع aاف_ظ_نيa١(﴾ح(. 

 الdذ_ينa وaكَذdبa # نَّذ_يرٍ م_ن قَبbلَكa إِلَيbهِمb أَرbسaلْنaا وaمaا يaدbرhسhونaهaا كُتhبٍ مِّن آتaيbنaاهhم وaمaا﴿ •
  .)٢(﴾نaك_ريِ كَانَ فَكَيbفa رhسhل_ي فَكَذdبhوا آتaيbنaاهhمb مaا م_عbشaارa بaلَغhوا وaمaا قَبbل_هِمb م_ن

* * * 

ي الذكر احلكيم فيما يتعلق باملعترضني املنكرين آكان هذا عرض قرآين موجز لبعض 
خللفاء اهللا يف أرضه٬، وليس بوسع احد وهو يطالع آيات الكتاب الكرمي إال اإلذعان حبقيقة 

الذي يقال وحدة املنهج الذي ينتهجه املعترضون قوالً وفعالً حىت على مستوى الكلمة واللفظ 
واجهة حجج اهللا ميف واألفعال اليت تتخذ لوب فضالً عن التخطيط واألسبعثه٬،  دحلجة اهللا عن

  .بعد إعالن دعو�م
 إمامهمببه املعترضون  اسنتالذي  اإلنكاريكرب على وحدة املنهج أالوقوف بشكل  وألجل

من  ننتبهللدراسة والتأمل عسانا على خليفة اهللا٬، البد من وقفة  األولاملعترض ) لعنه اهللا(إبليس 
  . ائم آل حممد بني أظهرنا اليومالغفلة ونفيق من السبات وق

نه ورغم كل الذي كرره كتاب اهللا من أقوال املعترضني وبينه من أساليبهم يف أوالعجيب 
اإلنكار ومواجهة خلفاء اهللا ما زالت نفس األصوات وبنفس الكلمات تقال اليوم خلليفة اهللا 

ويبدو أن اإلفاقة ٬، يف األفق يف إفاقة ولد ادم واستجابتهم لداعي اهللا يلوحأيضا٬ً، وال بصيص أمل 
إن استمر احلال على ما هو عليه٬، واحلمد هللا على كل ال تكون إال يف جهنم أعاذنا اهللا منها 

  .هو حسبنا ونعم الوكيلوحال 
* * *  

                                                            
 .٣٣ – ٢٩: المطففين -١
 .٤٥ – ٤٤: سبأ -٢



  
 

F٢E

אא

  ..استعراض املنهج كلمة وقبل 

مل يكن خلفاء اهللا سبحانه ليعدوا إرادة رuم الذي أرسلهم ومشيئته يف دعوا�م اإلهلية٬، 
توا أقوامهم كما أراد أف. اء عليهكيف وهم صلوات اهللا عليهم مظهر إرادته وباب معرفته واألدلّ
  .وله سبحانه ملبني وداعني اهللا سبحانه أن يأتوهم وبالدليل الذي أذÖن هلم يف إبرازه حمتجني٬،

  .)١(﴾ك_تaابÀ أَجaلٍ ل_كُلã اللّه_ بِإِذْن_ إِالd بِآيaةÎ يaأْت_يa أَن ل_رaسhولٍ كَانَ وaمaا﴿: قال تعاىل

 فَلْيaتaوaكdلِ اللّه_ وaعلَى اللّه_ بِإِذْن_ إِالd بِسhلْطَانÎ نَّأْت_يaكُم أَن لَنaا كَانَ وaمaا﴿: وقال
  .)٢(﴾الْمhؤbم_نhونَ

واألعلم uم ومبا يصلحهم وينقذهم يف سوح االمتحان الذي ال وألنه رب رحيم خبلقه 
ه املرسلني إىل خلقه بأمور يعرفون uا ويتفردون ا العامل٬، فقد خص خلفاءمفر ملخلوق منه يف هذ

نفسه بالتحلي uا ملا يباشروا دعوة خلقه إليه سبحانه٬، وهل حيتاج امرؤ يقرd بعبوديته هللا أن جيهد 
  !به يريد التعرف على حجة اهللا ؟ باختراع القانون وامليزان الذي   أو يفكر حىت    

ليمسكه بقلبه قبل يده  قانونه يف حججهما عليه سوى سؤاله سبحانه عن ف ٬،كال أبداً
ويبقى منتظراً جميء من يتصف به ليلتحق بركب الساجدين القلة دوماً وينجو ببدنه الضعيف 

اليت سجرها خالقها  اآلخرةفكيف بنار مثله٬،  عبد ادنيا سجرههذه اليف  اًالذي ال يطيق نار
  .إرادتهعلى املعترضني على  هلغضبه وسخط

يف التعرف على حججه بنص الكتاب الكرمي وعدله سبحانه وقد متت اإلشارة إىل قانونه 
ما تقدم من الطاهر يف التمهيد أوالً مث يف طيات التعرض إىل حجج اهللا يف أكثر من مورد في

  ! حبوث٬، فماذا بقي إذن٬، وهل بعد كالم الثقلني منهج معريف لدى مؤمن بيوم احلساب ؟

                                                            
  .٣٨: الرعد -١
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 ١٩٥.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

يتعاملون  أخالقاًاصطنعوا  أخالقهفبعد ٬، عن كل ما يتصل برuم) األنا( أعمتهمولكن الناس 
 وبعد كتابه كتبوا٬، وبعد دينه ابتدعوا املناهج والشرع٬، وبعد حججه انتخبوا سادة هلم٬، uا

قانونه سبحانه يف معرفة  اخللق بدالً طلب عنهوكان مما ٬، وهكذا يف كل األمور٬، دساتري حليا�م
كما توضح مفصالً ) وراية البيعة هللاواحلكمة٬، والعلم ٬، الوصيةالنص و(٬، فبعد أرضهخلفائه يف 
من خالله اإلميان حبججه حسب زعمهم٬، فكان كل  هلم منهجهم اخلاص الذي يريدون اختاروا

وهو حي جيري فينا جمرى الشمس والقمر وال ٬، عن حال املعترضني القران الكرميالذي قاله 
به اهللا فكفروا  أرادهقومه مبا قد جاء  رسول اهللا كان  فإذا .ميوت مبوت قوم نزل فيهم

إىل  األمةيهم السماء حجارة فلتنظر هذه تسقط عل أو ينبوعاً األرضيفجر هلم من  منه أنوطلبوا 
 األنبياءعليهم مبا احتج به  ملا جاءهم حمتجاً) محد احلسنأ(ما تطلبه من داعي اهللا وخليفته 

به وطلب ما طلبه  أتىالكفر به ومبا  اإلجابة٬، وكانت لو كانوا يعقلون أقوامهمعلى  واألوصياء
حيول حليته البيضاء سوداء  أنفالبعض يريد منه  ٬،املعترضون من رسول اهللا ومن باقي حجج اهللا

   وهو مدع علم   تيار البث املباشر يف لقاء تلفزيوين مل يعرف املتحدث فيه  أن يقطع عليهأو 
لعرض املنهج واترك تفاصيل ذلك السب والشتم والسخرية وإلقاء التهم والرد بال دليل٬، سوى 

وسنة اهللا يف املعترضني واحدة ال تتبدل وان  لريى من لديه ضمري شبه القوم بأسالفهم٬، كيف
  . اختلفت املسميات واالدعاءات

على كل حال٬، فقد بعث اهللا حججه إىل اخللق مبشرين ومنذرين٬، ورغم كل الذي جرى 
قتلوا سبعني نبياً يف ساعة واحدة قبل طلوع وحدهم  إسرائيلبين  نّفا    أقوامهممعهم من 

ورغم كل ما القوه    األسواق وكأÆم مل يفعلوا شيئاً إىلا الصبح٬، وبعدما طلعت الشمس ذهبو
كانت رسل اهللا تترا ٬، مل ومعاناةأمن  8 اهللا إال بهمن تسقيط و�م وجفاء وقتل وما ال حييط 

  .من رuم uم رأفةعلى اخللق 

ـاً  بaعbضaهhم فَأَتbبaعbنaا كَذdبhوهh رَّسhولُهaا أُمَّةً جaاء مaا كُلd تaتbرaا رhسhلَنaا أَرbسaلْنaا ثُمَّ﴿: قال تعاىل  بaعbض
bمhاهaلْنaعaجaاد_يثَ وaداً أَحbعhمٍ فَبbقَوãا لdونَ لhم_نbؤh١(﴾ي( .  

                                                            
  .٤٤: المؤمنون -١
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 سhبhلَنaا هaدaانaا وaقَدb اللّه_ عaلَى نaتaوaكdلَ أَالd لَنaا وaمaا﴿ على األذى إالومل يكن جواب حجج اهللا 

dنaبِرbصaلَنaلَى وaا عaا مaونhمhتbلَى آذَيaعaلِ اللّه_ وdكaوaتaلُونَ فَلْيãكaوaتh١(﴾الْم(.  

  :٬، كما حكاه القران الكرمي عنال شريك له هحجج اهللا أقوامهم داعني إىل رuم وحدفجاء 

 غَيbرhهh إِلَهÎ مِّنb لَكُم مaا اللdهa اعbبhدhواْ قَوbمِ يaا فَقَالَ قَوbم_ه_ إِلَى نhوحاً أَرbسaلْنaا لَقَدX: ﴿bنوح 
aإِنِّي hافaأَخ bكُمbلَيaع aذَابaمٍ عbوaظ_يمٍ يa٢(﴾ع(.   

 أَفَالَ غَيbرhهh إِلَهÎ مِّنb لَكُم مaا اللّهa اعbبhدhواْ قَوbمِ يaا قَالَ هhوداً أَخaاهhمb عaادÎ وaإِلَى﴿: Xود ه
  .)٣(﴾تaتَّقُونَ

 هhوa غَيbرhهh إِلَهÎ مِّنb لَكُم مaا اللّهa اعbبhدhواْ قَوbمِ يaا قَالَ صaال_حاً أَخaاهhمb ثَمhودa وaإِلَى﴿: Xصاحل 
   .)٤(﴾مُّجِيبÀ قَرِيبÀ رaبِّي إِنd إِلَيbه_ تhوبhواْ ثُمَّ فَاسbتaغbف_رhوهh ف_يهaا وaاسbتaعbمaرaكُمb اَألرbضِ مِّنa أَنشaأَكُم

 كُنتhمb إِن لdكُمb خaيbرÀ ذَل_كُمb وaاتَّقُوهh اللdهa اعbبhدhوا ل_قَوbم_ه_ قَالَ إِذْ وaإِبbرaاه_يمX :﴿aإبراهيم 
 لَا اللdه_ دhون_ م_ن تaعbبhدhونَ الdذ_ينa إِنd إِفْكاً وaتaخbلُقُونَ أَوbثَاناً اللdه_ دhون_ م_ن تaعbبhدhونَ إِنَّمaا # تaعbلَمhونَ
  .)٥(﴾تhرbجaعhونَ إِلَيbه_ لَهh وaاشbكُرhوا وaاعbبhدhوهh الرِّزbقa اللdه_ ع_ندa فَابbتaغhوا رِزbقاً لَكُمb يaمbل_كُونَ

 اللdهa فَاتَّقُوا # أَم_نيÀ رaسhولٌ لَكُمb إِنِّي # تaتَّقُونَ أَلَا لُوطٌ أَخhوهhمb لَهhمb قَالَ إِذْ﴿: Xلوط 
  .)٦(﴾الْعaالَم_نيa رaبِّ عaلَى إِلdا أَجbرِيa إِنْ أَجbرٍ م_نb عaلَيbه_ أَسbأَلُكُمb وaمaا # وaأَط_يعhون_

 غَيbرhهh إِلَهÎ مِّنb لَكُم مaا اللّهa اعbبhدhواْ قَوbمِ يaا قَالَ شhعaيbباً أَخaاهhمb مaدbيaنa وaإِلَى﴿: Xشعيب 
  .)٧(﴾مُّح_يطÎ يaوbمٍ عaذَابa عaلَيbكُمb أَخaافh وaإِنِّيa بِخaيbرٍ أَرaاكُم إِنِّيa وaالْم_يزaانَ الْم_كْيaالَ تaنقُصhواْ وaالَ

  

  

                                                            
  .١٢: إبراهيم -١
 .٥٩: األعراف -٢
  .٦٥: األعراف -٣
  .٦١: هود -٤
 .١٧ – ١٦: العنكبوت -٥
 .١٦٣ – ١٦١: الشعراء -٦
 .٨٤: هود -٧



 ١٩٧.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

وaلَقَدb أَرbسaلْنaا مhوسaى بِآيaات_نaا أَنْ أَخbرِجb قَوbمaكa م_نa الظÐلُمaات_ إِلَى النُّورِ ﴿: Xموسى 
  .)١(﴾وaذَكãرbهhمb بِأَيَّامِ اللّه_ إِنd ف_ي ذَل_كa آليaاتÎ لãكُلã صaبَّارٍ شaكُورٍ

 مُّصaدِّقاً إِلَيbكُم اللdه_ رaسhولُ إِنِّي إِسbرaائ_يلَ بaنِي يaا مaرbيaمa ابbنh ع_يسaى قَالَ وaإِذْ﴿: Xعيسى 
 بِالْبaيِّنaات_ جaاءهhم فَلَمَّا أَحbمaدh اسbمhهh بaعbد_ي م_ن يaأْت_ي بِرaسhولٍ وaمhبaشِّراً التَّوbرaاة_ م_نa يaدaيَّ بaيbنa لãمaا

  .)٢(﴾مُّبِنيÀ س_حbرÀ هaذَا قَالُوا

 بaعbالً أَتaدbعhونَ # تaتَّقُونَ أَلَا ل_قَوbم_ه_ قَالَ إِذْ # الْمhرbسaل_نيa لَم_نb إِلْيaاسa وaإِنX :﴿dإلياس 
  .)٣(﴾الْأَوَّل_نيa آبaائ_كُمh وaرaبَّ رaبَّكُمb اللdهa # الْخaال_ق_نيa أَحbسaنa وaتaذَرhونَ

 لَا النَّاسِ أَكْثَرa وaلَك_نَّ وaنaذ_يراً بaش_رياً لãلنَّاسِ كَافdةً إِلdا أَرbسaلْنaاكa وaمaا﴿:  سيد املرسلني
  .)٤(﴾يaعbلَمhونَ

﴿aكَذَل_ك aاكaلْنaسbف_ي أَر Îأُمَّة bقَد bلَتaا م_ن خaل_هbقَب Àمaأُم aلُوbتaتãل hهِمbلَيaع aذ_يdا الaنbيaحbأَو aكbإِلَي bمhهaو 
  .)٥(﴾مaتaابِ وaإِلَيbه_ تaوaكdلْتh عaلَيbه_ هhوa إِالd إِلَهa ال رaبِّي هhوa قُلْ بِالرَّحbمaنِ يaكْفُرhونَ

وهكذا باقي حجج اهللا أمجعني٬، فقد جاءوا أقوامهم داعني إىل اهللا سبحانه باآليات والبينات 
اليت أرسلهم uا٬، ولكن أىب الناس إال كفراً وجحوداً وتكذيباً إال القليل منهم٬، وهلذا قال احلق 

 رhسhلُهhم جaاءتbهhمb قَبbل_هِمb م_ن الdذ_ينa كَذdبa فَقَدb يhكَذãبhوكa وaإِن﴿: حلبيبه تسلية لقلبه الشريفتعاىل 
  .)٦(﴾الْمhنِريِ وaبِالْك_تaابِ وaبِالزُّبhرِ بِالْبaيِّنaات_

﴿bلَقَدaا وaلْنaسbم_ن أَر aل_كbالً قَبhسhإِلَى ر bم_هِمbم قَوhوهhاؤaات_ فَجaيِّنaا بِالْبaنbقَمaفَانت aم_ن aذ_ينdوا الhمaرbأَج 
 .)٧(﴾الْمhؤbم_نِنيa نaصbرh عaلَيbنaا حaقّاً وaكَانَ

يف كما يتضح نه إذن االعتراض على خلفاء اهللا وحججه من قبل املنكرين٬، ومبنهج واحد إ
  .سنة اهللا سبحانه فيهم واحدة كما نص هو سبحانه على ذلك نّإالبحث اآليت٬، ف

                                                            
  .٥: إبراهيم -١
 .٦: الصف -٢
  .١٢٦ – ١٢٣: الصافات -٣
  .٢٨: سبأ -٤
 .٣٠: الرعد -٥
 .٤٧: الروم -٦
 .٤٧: الروم -٧
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كافè يف متييز احلق عن الباطل٬، فانّ كل   ولو وحدها    إدراك هذه احلقيقة  نّإ: وأخرياً

فقرة من فقرات منهج االعتراض كافية يف معرفة احلق وإن كان احلق يف غىن عن كل ذلك٬، إذ 
األمور تعرف (كل آية من آياته حجة دامغة لطالب احلقيقة٬، ولكن هو ملن أحب منهج 

يف أقواهلم قد يكون وسيلة ملعرفة احلق  ٬، فإنّ معرفة منهج الباطل ووحدة املعترضني)بأضدادها
وأهله إذا ما مسع مËنñ يسري خلفهم أÆم يطلقون ما أطلقه املعترضون على حجج اهللا وأنصارهم 
من قبل٬، فتكون إفاقة له من سبات عميق قبل فوات األوان٬، واهللا املستعان على ما يصف 

  .املعترضون

* * *  

א א WאKKא

كما هي سنة اهللا واحدة ال تتبدل أو تتحول مع حججه سبحانه يف األمل واملعاناة اليت ال 
تترك هلم ساعة من الراحة يف الدنيا زيادة يف الطهر يف عامل مل ينظر اهللا إليه منذ أن خلقه٬، هي 

  .سنته واحدة أيضاً مع املنكرين فهي األخرى ال تبديل فيها وال حتويل

  .)١(﴾نَّةَ اللdه_ ف_ي الdذ_ينa خaلَوbا م_نb قَبbلُ وaلَنb تaجِدa ل_سhنَّة_ اللdه_ تaبbد_يالًسh﴿: قال تعاىل

  .)٢(﴾سhنَّةَ اللdه_ الdت_ي قَدb خaلَتb م_نb قَبbلُ وaلَنb تaجِدa ل_سhنَّة_ اللdه_ تaبbد_يالً﴿: تعاىلوقال 

وعليه٬، ليس غريباً بعد هذا أن نرى وحدة منهجهم يف صدdهم وإنكارهم لدعوات 
أن نؤشر عليها املرسلني٬، تلك الوحدة اليت ميكننا بعد استشراف ما مرd من آيات الذكر احلكيم 

  :موارد عدةيف 

  

  

  

                                                            
  . ٦٢: األحزاب -١
 . ٢٣: الفتح -٢



 ١٩٩.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

א  ١ Wא

وال اعتقد أننا حباجة إىل برهنة وحدة املعترضني يف هذه النقطة بعد ورود ما يؤكدها يف 
 رَّسhولُهaا أُمَّةً جaاء مaا كُلd تaتbرaا رhسhلَنaا أَرbسaلْنaا ثُمَّ﴿آيات الذكر احلكيم ومع رسل اهللا طراً 

hوهhبd١(﴾...كَذ(.  

 وaإِخbوaانُ وaف_رbعaوbنُ وaعaادÀ # وaثَمhودh الرَّسِّ وaأَصbحaابh نhوحٍ قَوbمh قَبbلَهhمb كَذdبaتb﴿:وقال تعاىل
Îلُوط # hابaحbأَصaكَة_ وbالْأَي hمbقَوaبَّعٍ وhكُل" ت aبdلَ كَذhقَّ الرُّسaع_يد_ فَحa٬، وغريه الكثري)٢(﴾و.  

واملكذّب يف كل مرة هم سادة املعترضني وملئهم احمليط uم٬، وأما األتباع فهم مستحمرون 
 وaكُبaرaاءنaا سaادaتaنaا أَطَعbنaا إِنَّا رaبَّنaا وaقَالُوا﴿: دوماً وال يعقلون شيئا٬ً، بل هم دوماً من أهل هذه اآلية

يف كل ما يأيت من نقاط وحدة منهج ٬، وهو ما ينبغي االلتفات إليه )٣(﴾السَّبِيلَا فَأَضaلÐونaا
  .املعترضني

   :تكذيب املعترضني ورفضهم حلجج اهللا بال دليلا يشري إىل مم وهذه بعض اآليات الكرميات

 قَوbمh قَبbلَهhمb كَذdبaتb﴿: بال دليلمن رuم املرسل إليهم  Xنبيهم ب قوم نوح فقد كذّ
  .)٤(﴾... عaبbدaنaا فَكَذdبhوا نhوحٍ

  .)٥(﴾الْكَاذ_بِنيa م_نa لَنaظُنُّكa وِإِنَّا... ﴿: فقالوا Xنبيهم هود قوم كذب و

  .)٦(﴾بِالنُّذُرِ ثَمhودh كَذdبaتX :﴿bصاحل قوم كذب و

  .)٧(﴾بِالنُّذُرِ لُوطÎ قَوbمh كَذdبaتX: ﴿b قوم لوطو

 .)٨(﴾الْكَاذ_بِنيa لَم_نa نَّظُنُّكa وaإِن مِّثْلُنaا بaشaرÀ إِلdا أَنتa وaمaا﴿ :قالوا Xشعيب قوم و

                                                            
  .٤٤: المؤمنون -١
  .١٤ – ١٢: ق -٢
 .٦٧: األحزاب -٣
  .٩: القمر -٤
 .٦٦: األعراف -٥
 .٢٣: القمر -٦
 .٣٣: القمر -٧
 .١٨٦: الشعراء -٨
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  .)١(﴾الْكَاذ_بِنيa م_نa لَأَظُنُّهh وaإِنِّي ...﴿ :Xموسى قوم و

  .)٢(﴾لَمhحbضaرhونَ فَإِنَّهhمb فَكَذdبhوهX: ﴿h إلياسقوم أما و

 بِالْبaيِّنaات_ رhسhلُهhم جaاءتbهhمb قَبbل_هِمb م_ن الdذ_ينa كَذdبa فَقَدb يhكَذãبhوكa وaإِن﴿ :حممد قوم و
 .)٣(﴾الْمhنِريِ وaبِالْك_تaابِ وaبِالزُّبhرِ

ولو كانت اآلية األخرية فقط لكفاها شاهداً على احتاد املعترضني يف تكذيب خلفاء اهللا يف 
أطلق احلق سبحانه على أقوام األنبياء بأÆم كذبوا رسله سبحانه ممن سبق  دبعثهم٬، فق دأرضه عن

ألجل التكذيب فقط وبال  اًوإذا ما نظرنا إىل تكذيبهم جنده تكذيب. حبيبه ومل يستثن قوماً أبداً
احلجة ومن أين هلم . للبينات والزبر والكتاب املنري اليت يأيت uا حججه سبحانهحجة مقابلة 

لو استندوا للدليل واحتكموا إليه٬، وأما إطالق هلم ة اهللا عليهم دامغة وال منفذ وحجوالدليل 
التكذيب فهو سهل على أنفس خبيثة قد عجنت مباء آسن واقتدت بإبليس وحزبه يف اعتراضهم 

  .على السجود خلليفة اهللا

لشك حني أن اتكذيبهم للرسل يف نعم٬، أحياناً جيعلون من الشك حجة هلم يعتذرون uا يف 
إىل املشرف على اهلالك استناد طالب املاء كشك وليس بدليل واالستناد إليه يف رفض احلجة 

 ف_ينaا كُنتa قَدb صaال_حh يaا قَالُواْ﴿: ٬، جند ذلك يف آية حتكي حال قوم صاحلسراب لو كانوا يعقلون
٬، )٤(﴾مhرِيبٍ إِلَيbه_ تaدbعhونaا مِّمَّا شaكٍّ لَف_ي وaإِنَّنaا آبaاؤhنaا يaعbبhدh مaا نَّعbبhدa أَن أَتaنbهaانaا هaذَا قَبbلَ مaرbجhو�اً

 مِّن شaكٍّ ف_ي هhمb بaلْ بaيbنِنaا م_ن الذãكْرh عaلَيbه_ أَأُنزِلَ﴿ :وأخرى حتكي حال قوم رسول اهللا 
  .)٥(﴾... ذ_كْرِي

٬، بل هو فقط ورسول اهللا وليس ملنهج التشكيك اختصاص باملعترضني من قوم صاحل 
 وaعaادÎ نhوحٍ قَوbمِ قَبbل_كُمb م_ن الdذ_ينa نaبaأُ يaأْت_كُمb أَلَمb﴿: سنة املعترضني دوما٬ً، قال تعاىل حيكي حاهلم

                                                            
 .٣٨: القصص -١
 .١٢٧: الصافات -٢
  .٢٥: فاطر -٣
  .٦٢: هود -٤
 .٨: ص -٥



 ٢٠١.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

aودhثَمaو aذ_ينdالaم_ن و bد_ه_مbعaالَ ب bمhهhلَمbعaي dإِال hاللّه bمhهbاءتaم جhلُهhسhات_ رaيِّنaدُّواْ بِالْبaفَر bمhهaد_يbف_ي أَي 
bاه_هِمaقَالُواْ أَفْوaا إِنَّا وaنbا كَفَرaم بِمhس_لْتbإِنَّا بِه_ أُرaكٍّ لَف_ي وaا مِّمَّا شaنaونhعbدaه_ تbرِيبٍ إِلَيh١(﴾م(.  

   التشكيك  ويف احلقيقة أنّ جلوء املعترضني إىل الشك يعين اعترافهم حبجة الرسل٬، فانّ
 Xوهلذا أجاب اإلمام الرضا حيلة من ال ميلك وسعاً لرد احلجة امللقاة عليه٬،    كما هو معلوم 

dن هلم وصف جده رسول اهللا علماء اليهود والنصارى ملا بي dوا باالسم وامسه يف كتبهم فاقر
  .جده والصفة ولكنهم شككوا يف أن املوصوف هو

بعث اهللا من قبل أو من بعد من آدم إىل يومنا فهل ! ؟حتججتم بالشك ا(: Xقال 
 !من الكتب اليت أنزهلا على مجيع األنبياء غري حممد ؟شيء حممد وجتدونه يف  امسه هذا نبياً

 .)٢( ..) فأحجموا عن جوابه

حد إرادة اعتبار الشك عذراً عن التخلّف عن ركب خلفاء اهللا يف أرضه أن كان يف بال إف
ال حمالة٬، وكل نفس بصرية  ٬X، ومصري من أجاuم اإلمام الرضا Xفلينتظر مصري قوم صاحل 

  .مبا كسبت وتكسب
 Xمحد احلسن أأساس كذبتم السيد  أيعلى : ولنا بعد هذا أن نتساءل من القوم اليوم

  !؟عليكم مبا جاء به احلجج أقوامهم كما بيناه يف أكثر من موضع  حمتجاًملا جاءكم يف دعوته 
 أنّجدير ذكره . ة من تقدمكم من املعترضنيهو التكذيب والرفض بال دليل وهي سن٬d، نعم

رت قبل بياناته اليت صدعلمه وحكمته وما احكمه من متشابه يف عظائم األمور بني أيديكم٬، و
دعون العلم من كباركم فما باهلم ال يردون عليها ويقابلوا سنني وهي موثقة قد وصلت من ي

حجية ما فيها بدليل ميتلكوه عرب قبول مناظرة دعاهم إليها مرارا٬ً، أو كتابة كتاب يناقشوا فيه 
أدلة احلق٬، ويترفعوا عن أسلوب إبليس وحزبه ومن التحق بنهجه وخطه يف االعتراض على 

هيهات أن ختطئ سنة اهللا أصحاuا٬، فاملعترضون واحد يف  خلفاء اهللا وتكذيبهم بال دليل٬، ولكن
  .النهج والقول والفعل وان تعددت املسميات٬، فكان التكذيب Æجكم كما Æجه من سبقكم

                                                            
 .٩: إبراهيم -١
  .١٩٥ص  ١ج: إثبات الهداة -٢
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كما أنّ مقابلة حجة رسل اهللا وبيdنا�م بالسخرية واالستهزاء كما يفعله سادة املعترضني 

من شيم ٬، باركة وقائدها وأنصاره وأدلة احلقضد الدعوة اليمانية املاليوم  واألتباع واملأل
  .وهو ما سيتضح يف النقطة الثانيةاملعترضني أيضا٬ً، 

  
א  ٢ א א Wא

مع نقطة أخرى يف منهج املعترضني على خلفاء اهللا يلتقي عندها كل من سوdلت له نفسه 
حججاً وقادة خللقه إىل الصراط  الوقوف أمام مشروع اهلداية اإلهلي واالعتراض على تنصيب اهللا

  .املستقيم٬، ذاك هو االستهزاء بالرسل عند إرساهلم والسخرية منهم وتسفيه أمرهم

  .)١(﴾يaسbتaهbزِئُونَ بِه_ كَانhواْ إِالd رَّسhولٍ مِّن يaأْت_يهِم وaمaا﴿: قال تعاىل

 مaرُّواْ وaإِذَا # يaضbحaكُونَ آمaنhوا الdذ_ينa م_نa كَانhواْ أَجbرaمhوا الdذ_ينa إِنd﴿: وقال تبارك وتعاىل
bونَ بِهِمhزaامaغaتaإِذَا # يaواْ وhإِلَى انقَلَب hل_هِمbواْ أَهhانقَلَب a٢(﴾فَك_هِني(.  

 بِرhسhلٍ اسbتhهbزِئa وaلَقَد_﴿: خماطباً سيد رسلهوقال  .)٣(﴾يaسbتaسbخ_رhونَ آيaةً رaأَوbا وaإِذَا﴿: وقال
  .)٤(﴾يaسbتaهbزِئُونَ بِه_ كَانhواْ مَّا م_نbهhم سaخ_رhواْ بِالdذ_ينa فَحaاقa قَبbل_كa مِّن

 :عن بعض حجج اهللاوهذه مناذج مما ذكره القران الكرمي 

 قَالَ م_نbهh سaخ_رhواْ قَوbم_ه_ مِّن مaٌأل عaلَيbه_ مaرَّ وaكُلdمaا الْفُلْكa وaيaصbنaعh﴿: فقد استهزأ قوم نوح به
  .)٥(﴾تaسbخaرhونَ كَمaا م_نكُمb نaسbخaرh فَإِنَّا م_نَّا تaسbخaرhواْ إِن

 لَنaرaاكa إِنَّا قَوbم_ه_ م_ن كَفَرhواْ الdذ_ينa الْمaُأل قَالَ﴿: نصيب من تسفيه قومه له Xوكان هلود 
  .)٦(﴾.. سaفَاهaةÎ ف_ي

  
                                                            

 .١١ – ٦: الحجر -١
 .٣١ – ٢٩: المطففين -٢
 .١٤: الصافات -٣
  .١٠: األنعام -٤
 .٣٨: هود -٥
 .٧٠، ٦٦: األعراف -٦



 ٢٠٣.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

 م_نa أَنتa أَمb بِالْحaقِّ أَجِئْتaنaا قَالُوا﴿: وبصورة اال�ام باللعب قاهلا قوم إبراهيم له
aاع_بِنيd١(﴾الل(.  

 فَلَمَّا﴿: رمزاً لالستهزاء والسخريةقومه باآليات استقبلوه بالضحك  Xوملا جاء موسى 
  .)٢(﴾يaضbحaكُونَ مِّنbهaا هhم إِذَا بِآيaات_نaا جaاءهhم

: لعنهم اهللامن قومه املعترضني تهزاء وسخرية سمن ا األكربالنصيب  وكان لرسول اهللا 
  .)٣(﴾رaسhوالً اللdهh بaعaثَ الdذ_ي أَهaذَا هhزhواً إِلdا يaتَّخ_ذُونaكa إِن رaأَوbكa وaإِذَا﴿

 بِذ_كْرِ وaهhم آل_هaتaكُمb يaذْكُرh الdذ_ي أَهaذَا هhزhواً إِلdا يaتَّخ_ذُونaكa إِن كَفَرhوا الdذ_ينa رaآكa وaإِذَا﴿
  .)٤(﴾كَاف_رhونَ هhمb الرَّحbمaنِ

بالويل سمعوا يوهو سيد املرسلني وحبيب اهللا٬، وكأÆم مل به واستهزؤوا  رأوه إالفما 
ومن يأيت من املعترضني  أسالفهماهللا للمستهزئني ممن تقدمهم من  أعدهالعذاب املهني الذي و

 هhزhواً اتَّخaذَهaا شaيbئاً آيaات_نaا م_نb عaل_مa وaإِذَا ... أَث_يمٍ أَفdاكÎ لãكُلã وaيbلٌ﴿أوالدهم٬، فالولد على سر أبيه 
aلَئ_كbأُو bمhلَه Àذَابaع À٥(﴾مُّهِني(. 

 مُّحbدaثÎ رَّبِّهِم مَّن ذ_كْرٍ مِّن يaأْت_يهِم مaا﴿: ولكنها سنة اهللا يف حججه مجيعا٬ً، يقول سبحانه
من أÆا تتلى من قبل ٬، وأي استهزاء بآيات اهللا وسخرية اكرب )٦(﴾يaلْعaبhونَ وaهhمb اسbتaمaعhوهh إِلdا

  .جل حلمك على خلقك يا رب!! رسله والقوم يستمعون وهم يلعبون ؟

٬، فيستهزأ ورسل اهللا من بني املستهزئني من يدعي العلم أنّعرفنا ما  من ذلك إذاواالنكى 
 مَّا بِهِم وaحaاقa الْع_لْمِ مِّنa ع_ندaهhم بِمaا فَرِحhوا بِالْبaيِّنaات_ رhسhلُهhم جaاءتbهhمb فَلَمَّا﴿: يتلون البينات

باحلمار    العلماء غري العاملني  أي  ٬، فتباركت يا رب ملا وصفتهم )٧(﴾يaسbتaهbزِئُون بِه_ كَانhوا
ذاك الذي  الذي حيمل أسفاراً أو بالكلب الذي يلهث إن محلت عليه أو تركته٬، وإال عامل مباذا

                                                            
  .٥٥: األنبياء -١
 .٤٧: الزخرف -٢
 .٤١: الفرقان -٣
 .٣٦: األنبياء -٤
 .٨ – ٦: الجاثية -٥
 .٢: األنبياء -٦
 .٨٣: غافر -٧
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 حلربحقاً وصدقاً هم شرار خلق اهللا واملعدين  !!وآيات اهللا وبيناته تتلى عليه  يستهزئ
٬، كما أوضحته عشرات روايات الطاهرين صلوات اهللا عليهم ومجع اجليوش لقتاله Xالقائم
بعد أن كانت هي سنتهم  Xوليس أمراً عجيباً ما يفعله العلماء مع قائم آل حممد . أمجعني

ل سنة اهللا أو حتويلها بعد أن حكم هو كلما بعث اهللا نبياً أو وصيا٬ً، وهل مؤمن من ينتظر تبدي
  !سبحانه بعدم التبديل والتحويل أبداً ؟

  

Wאאא  ٣

إلقاء التهم اجلاهزة الدالة على قلة الورع وانعدام اخللق وفقدان الضمري لدى ملقيها بل 
املعترضني على خلفاء اهللا يف أرضه يف فقدان كل ما ميت إىل اإلنسانية بصلة٬، صفة جتمع 

وهي األخرى نقطة بارزة . منهجهم الذي ينتهجونه للصد عن دعوات األنبياء واألوصياء
ووضوحها مبكان يكفي مؤونة االستدالل وذكر الشواهد لوال الرغبة يف زيادة التنبيه٬، ورجاء 

  .اإلفاقة قبل فوات األوان٬، فان الذكرى تنفع املؤمنني

شاعر٬، بل تصل إىل التشكيك يف نون٬، كذاب٬، أفّاك٬، مفتري٬، خمتلق٬، متقوdل٬، ٬، جمساحر
قومه بشهادة ميالد أو جنسية أو  نه مل يأتÖأباعتبار ٬، Xالنسب حىت كما حصل لعيسى 

شجرة عائلة خمتومة تثبت النسب واكتفى مبجيئه هلم بآيات اهللا وبقانونه يف حججه من وصية 
لذا فا�ام أمه املقدسة أيسر ما يكون لدى قوم تكربوا على نهجا٬ً، وعلم ورفع راية حاكمية اهللا م

 مaا هaارhونَ أُخbتa يaا # فَرِي�اً شaيbئاً جِئْت_ لَقَدb مaرbيaمh يaا قَالُوا تaحbم_لُهh قَوbمaهaا بِه_ فَأَتaتb﴿آيات اهللا 
 ف_ي كَانَ مaن نhكَلãمh كَيbفa قَالُوا إِلَيbه_ فَأَشaارaتb # بaغ_ي�اً أُمُّك_ كَانaتb وaمaا سaوbٍء امbرaأَ أَبhوك_ كَانَ

  .)١(﴾صaبِي�اً الْمaهbد_

اإلتيان على ورسوله  Xوصي اإلمام املهدي اليت تعلق إمياÆا ب    هذه األمةولو كانت 
 Xيف زمن عيسى   وإال اإلصرار على الكفر والعناد  Xبشجرة نسبه إىل اإلمام املهدي 

يف حني أن صاحبكم اليوم الذي ! يف املهد ؟صيب  الفتراءومن يكلمهم ويرد ا ماذا ستفعل
 أنتمهذا و٬، شاب كما وصفه رسول اهللا  Xيدعوكم إىل اهللا ونصرة حجته اإلمام املهدي 

                                                            
 .٢٩ – ٢٧: مريم  -١



 ٢٠٥.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

ويقال حتديداً  X ومن عيسىسنناً من أنبياء اهللا  Xقائم آل حممد أنّ يف وتقرؤون سمعون ت
  .فيه ما قيل فيه

  بنظركم كافية إلثبات طهارة عيسى    إن كنتم تعقلوÆا    كانت آيات اهللا وبيناته وإذا 
ثبات حقه٬، فما بال من جاءكم اليوم بقانون ربكم يف حججه وفيه وصية إو  وهو الطاهر حقاً 

وعلم وحكمة حججه ورفع راية حاكميته سبحانه وعشرات الروايات اليت تذكره  نبيكم 
توضح كرم اهللا ورمحته األخرى اليت واألدلة واآليات  بأمرهكل ما يتعلق بامسه وصفته ومسكنه و

نه من آل حممد أإلثبات حقه وكفي يف نظركم uذه األمة لو وعت٬، ما بال كل ذلك ال ي
عندكم من  تبقى نسخة خمتومة خبتم احد علمائكم باألنساب أو الرجال ارفع قدراً أم٬، األوصياء

وإال فبينوا لنا ! ه وانتم تعلمون أنّ النص والوصية دليل األوصياء ؟ليلة وفات وصية رسول اهللا 
  !نكر آل حممد من أول األمر ؟أما مييزكم عن غريكم ممن 

رuم  إىلنعم٬، �م معدة سلفاً من قبل املعترضني تلقى سريعاً مبجرد مساع داعي اهللا يدعوهم 
اء اهللا سعياً لضرب شخصيا�م ٬، وهذا منوذج مما أطلقه املعترضون من �م على خلفبآياته

  :املقدسة

 بِه_ فَتaرaبَّصhوا جِنَّةٌ بِه_ رaجhلٌ إِلdا هhوa إِنْ﴿ .)١(﴾وaازbدhجِرa مaجbنhونٌ... ﴿: Xفقالوا لنوح 
   .)٢( ﴾ح_نيٍ حaتَّى

  .)٣(﴾بِمhؤbم_نِنيa لَهh نaحbنh وaمaا كَذ_باً اللdه_ عaلَى افْتaرaى رaجhلٌ إِلdا هhوa إِنْ﴿: ولنيب بعده
 هhوa بaلْ بaيbنِنaا م_ن عaلَيbه_ الذãكْرh أَأُلْق_يa﴿٬، )٤(﴾الْمhسaحَّرِينa م_نa أَنتa إِنَّمaا قَالُوا﴿: Xولصاحل 

Àابdكَذ À٥(﴾أَش_ر(.  
  .)٦(﴾الْمhسaحَّرِينa م_نa أَنتa إِنَّمaا قَالُوا﴿: Xشعيب لو
  . )٧(﴾لَأَظُنُّكa يaا مhوسaى مaسbحhوراًفَقَالَ لَهh ف_رbعaونُ إِنِّي ﴿: X وسىومل

                                                            
  .٩: القمر -١
  .٢٥: المؤمنون -٢
  .٣٨: المؤمنون -٣
  .١٥٣: الشعراء -٤
 .٢٥: القمر -٥
 .١٨٥: الشعراء -٦
 .١٠١: اإلسراء -٧
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ـ وكذا ٬، )١(﴾عaل_يمÀ لَسaاح_رÀ هaذَا إِنd ف_رbعaوbنَ قَوbمِ م_ن الْمaُأل قَالَ﴿: وا�مه املأل بالسحر ف

   .)٢(﴾لَمaجbنhونٌ إِلَيbكُمb أُرbس_لَ الdذ_ي رaسhولَكُمh إِنd قَالَ﴿: فرعون
 .)٣(﴾مُّبِنيÀ س_حbرÀ هaذَا قَالُوا... ﴿: ملا جاءهم بالبينات Xعيسى و

  : النصيب األكرب من �م املعترضني لرسول اهللا كالعادة كان و
  .)٤(﴾لَمaجbنhونٌ إِنَّكa الذãكْرh عaلَيbه_ نhزِّلَ الdذ_ي أَيُّهaا يaا وaقَالُواْ﴿
 س_حbرÀ إِلdا هaذَا إِنْ جaاءهhمb لَمَّا ل_لْحaقِّ كَفَرhوا الdذ_ينa وaقَالَ مُّفْتaرóى إِفْكÀ إِلdا هaذَا مaا وaقَالُوا﴿

À٥(﴾مُّبِني(.  
﴿bقُولُونَ أَمaي hاهaرaإِن_ قُلْ افْت hهhتbيaرaل_كُونَ فَلَا افْتbمaل_ي ت aه_ م_نdئاً اللbيa٦(﴾.. ش(.  
﴿bقُولُونَ أَمaي Àاع_رaش hبَّصaرaبِه_ نَّت aبbيaون_ رhنaالْم ... bقُولُونَ أَمaي hقَوَّلَهaل تaا بdونَ لhم_نbؤh٧(﴾ي(.   

 إِفْكÀ إِلdا هaذَا إِنْ كَفَرhوا الdذ_ينa وaقَالَ﴿٬، بعد أن ينشر دعوتهبقي �مة إعانة الغري خلليفة اهللا 
hاهaرaافْت hهaانaأَعaه_ وbلَيaع Àمbونَ قَوhرaآخ bوا فَقَدhاؤaوراً ظُلْماً جhزa٬، يقصدون رسول اهللا )٨(﴾و .  

ـ   علم أ واهللا  ورمبا  يف نظر املعترضني ) العميل(من مصاديقها اليوم اال�ام بالعمالة٬، ف
من من املستضعفني فريداً وتنصره القلة  اًدييعلمون جيداً انه يبعث وح أÆمهو خليفة اهللا واحلال 

وهم املعترضون ٬، وأما املال واجلاه واألتباع والعالقات فهي بيد الطغاة واملستكربين دوماًقومه 
فضالً عن    وإال هل خيفى حتالف أبو سفيان وكبار قريش املعترضني مع اليهود دوماً أيضا٬ً، 

رمتين بدائها (: مهه مثل قيل فصدق في٬، ولكنللقضاء على دعوة رسول اهللا   غريهم 
عن معترضي قومك ملا تشكو حالك ٬، وهللا كان صربك يا رسول اهللا وأنت القائل )وانسلت

 أنت الناس٬، على وهواين حيليت٬، وقلة قويت٬، ضعف إليك أشكو إين اللهم: (وناصركلربك 
 إىل أو يتجهمين٬، بعيد إىل ؟ تكلين من إىل ريب وأنت املستضعفني٬، رب أنت الرامحني٬، أرحم
 أعوذ يل٬، أوسع هي عافيتك ولكن أبايل٬، فال غضب علي بك يكن مل إن ؟ أمري ملكته عدو

                                                            
  .١٠٩: األعراف -١
  .٢٧: الشعراء -٢
 .٦: الصف -٣
 .٦: الحجر -٤
  .٤٣: سبأ -٥
 .٨: االحقاف -٦
  .٣٤، ٣٠: الطور -٧
 .٤: الفرقان -٨



 ..٢٠٧ 

 يب يرتل 
  

جدك اه 
 والسحر 
وهو كله 

 كنولء٬، 
وال حول 

 إماماف 
٬،  وقتاهلم

طل نطق 
و بدونه٬، 

) لعنه اهللا
ني٬، تقول 

 النفاق٬، 
 فخطر ٬،

 ستجيبني٬،
 غري مستم

 يندمل٬، 

..........
أن من خرة
.)١( )بك ال
شد مما قاساأ

باجلنونله 
لم والزور٬، و
موع ومقروء
و٬، ن أقوامهم

ضاً هو استخفا
ني وحرuملس

ل أو كلمة باط
وعي منها أو

!!  

ل(فها إبليس 
خفافاً مسرعني

حسيكة كم
املبطلني فنيق

مس لدعوته 
فومس ٬،غضاباً

ملا واجلرح 

..........
واآلخ الدنيا 

إ قوة وال ول
أعوتك اليوم 
و ا�ام القوم

لكذب والظلم
م مرئي ومسم

عليهم منت 

منهجهم أيض
دعوات املرس
 إلمام الباطل
 حجج اهللا بو
ري من تقاتل

مة استخفأف 
X٬، فلبوه خ

فيك ظهر ائه٬،
ف وهدر ٬،لني
فألفاكم م٬،

فألفاكم كم
رحيب٬، م

.........
أمر عليه ح

حو وال ضى
قاسي يف دعو

وها هو٬، 
من التهم وال
دة من إعالم

 dجرتة سن

 

يف أرضه يف م
على رفض د
قلم يد أثيمة
تنتظرهم من
ت ٬، وال تدر

وهي تصف 
Xيب طالب

أصفيا ومأوى
األقل خامل غ

بكم هاتفاً زه
وأمحشك ٬،فافاً

والكلم ريب٬،

.........
وصلح مات
ترض حىت عتىب

مد وأنت تق
 الطاهرين
مه ائمة بذكر

ل النشر املتعد
 الطاهرين

Wא
ى خلفاء اهللا يف

  منه واحدة
dت قصريه جلر

املنتظرة من ت
سرعت فقاتلت

ء العاملني
عن ابن أيبق

و أنبيائه٬، دار
ونبغ غاوين٬،

مغرز من سه
خف فوجدكم
قر والعهد

.........
الظلم له قت

الع لك طك٬،
 قائم آل حمم
 بنص كالم
مما تطول القا
ع ويف وسائل

وآبائك 

א
عترضون على
ولو بكلمة و
م اإلنسان مص
قاتل األقوام ا
ت فلبdت فأس

دة نساول سي
احلق حةلزحز

د لنبيه اهللا ر
الغ كاظم طق

رأس لشيطان
استنهضكم

هذا ربكم٬،
   

           
 

....خلفاء اهلل
أشرق الذي 
سخط علي ل

 اهللا قلبك يا
من قومه 

فتراء وغريه مم
مسمع اجلميع

رسول اهللا  
  .هللا

وحد عليه املع
  ه ومحلهم

مرdة أن يسلّم
لنتيجة أن تقا
خفة استنهضت

ننظر معاً لقو
هضها لنواست
اختار فلما: (

ونط الدين٬، ب
ال واطلع م٬،

مث الحظني٬،
شر غري ردمت
.)٢( )...يقرب

                       
.٢٢ص ١٩ج: 
.٢٢ص ١٩ج: 

املعرتضون على خ
وجهك نور

حيل أو غضبك
وساعد
رسول اهللا 
فوالعمالة واال
مام مرأى وم

يف جدكك
وال قوة إال با

  

א  ٤
مما يتو إنّ

لضالل بقومه
موإÆا لفاجعة 
uا٬، وتكون ا

مة مستخأهي

اآلن٬، فلن
وومن أغواه٬، 
:روحي فداها

جلباب ومسل
عرصاتكم يف

مال فيه وللغرة
وأور ٬،بلكم

ي ملا والرسول

                       
:بحار األنوار -١
:بحار األنوار -٢

بن
غ

ر
و
أم
لك
و

ال
و
u
فه

و
ر
و
يف
و
إب
و

  
١
٢



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٢٠٨
نعم٬، نطق كاظم الغاوين فأنصت اجلميع ملا يقول٬، ونبغ خامل األقلني فكتب فكانت 

أرضه وقتلهم٬، وباملقابل يف االعتراض على سادة خلفاء اهللا يف  إبليسصحيفته وثيقة ملخطط 
إلنقاذ أنفسهم وعلمه وحكمته يريد أن يسمعهم آيات ربه  أن رسول اهللا  ننظر فنجد

اللغو عسى أن يضيع صوته وال ي±سمع ما يقول يف زمحة  نبل يكثروفيضعون أصابعهم يف آذاÆم 
ودواة ليكتب هلم كتاباً يف ليلة وفاته يعصمهم من الضالل أبداً  اًكتف٬، ويطلب الضجيج والتهريج

٬، مث يتبعه على Æجه جرأتهكلمته املعروفة اليت ستبقى عاراً عليه ودليالً على  قائلهمفيقول 
  !؟وما ال حيصي عددهم إال اهللا سبحانه مليارات البشر 

والعياذ    فعالً مل يكتب وصيته  أيضاً بأنه  اليوم وأعجب منه من يصرd من أئمة الضالل
قوله     ؤونكان يقر إن   نوؤاهللا فيقر كتاب نيتلو معمر منعه من ذلك٬، هذا وه نّأو  باهللا 
 وaاألقْرaبِنيa ل_لْوaال_دaيbنِ الْوaص_يَّةُ خaيbراً تaرaكa إِن الْمaوbتh أَحaدaكُمh حaضaرa إِذَا عaلَيbكُمb كُت_بa﴿: تعاىل

    هذه احلقيقة تأكيد الواردة يف البيت  أهل وأحاديث٬، )١(﴾الْمhتَّق_نيa عaلَى حaقّاً بِالْمaعbرhوف_
 أمريوكتب وصيته وسلمها لوصيه  أوصىقد  نه أو   فراجع  وقد تقدم بعضها يف التمهيد

  .بذلك أيضاً نآأشهد عليها كما نص القرو Xاملؤمنني 
 الْوaص_يَّة_ ح_نيa الْمaوbتh أَحaدaكُمh حaضaرa إِذَا بaيbنِكُمb شaهaادaةُ آمaنhوا الdذ_ينa أَيُّهaا يaا﴿: قال تعاىل

  .)٢(﴾غَيbرِكُمb م_نb آخaرaان_ أَوb م_نbكُمb عaدbلٍ ذَوaا اثْنaان_
مصادرنا وال رواية غريها توصف  أمهاتيف وشواهدها  تروى رواية الوصية املقدسة مث
 الثينا أمساءوفيها حيدد احلجج واخللفاء من بعده ويذكر ٬، ليلة وفاته وصية رسول اهللا  بأÆا

عشر الواردين  الثينامن املهديني ) أمحد(املهديني  أولالواردين فيها مث اسم ووصف  إماماًعشر 
uا٬،  اليوم حمتجاًهم جاءالذي ) محدأ(على رفضها ورفض  كذلكالضالل  أئمة ٬، فيصرdأيضاًفيها 

الوصية  أنّيف روايات الطاهرين    كانوا يقرؤون  إن: ومرة أخرى أقوهلا   يقرؤونهذا وهم 
كما تقدم وال يأيت uا غريهم أبدا٬ً، من دوÆا  يأتوندليل حجج اهللا فال تنفرد عنهم وال 

  .توضيحه
السيد أمحد (قصد بذكر الوصية إال مثاالً وإال فكل ما جاء به داعي اهللا أولست 

   .اليوم من أدلة قد شطب عليها أئمة الضالل جبرت قلم واحدة) Xاحلسن

                                                            
 .١٨٠: البقرة -١
 .١٠٦: المائدة -٢
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ومشاهدته  Xاإلمام املهدي ب اللقاءإنكار ب الفتوى اليت قضت :الراهنيف عصرنا  كمثالو
يف  Xبوجود اإلمام  فيتعامل يؤمن امل أيعرف يف أال يف هذا العامل وال يف عامل الرؤيا٬، وال 

وأمامه ٬، هذا !امللكوت ؟عامل ويف  يف هذا العاملبعد أن أنكر مشاهدته زمن الغيبة الكربى 
وعشرات بل مئات ما ينقل يف قصص اللقاء ! عشرات الروايات يف ذلك٬، فهل يردها كلها ؟

من علماء وغريهم كما حصل للمفيد وابن طاووس وحبر العلوم والكثري الذي  X باإلمام
  !٬، فهل يكذuم كلهم ؟بيانهلست اآلن بصدد 

لغيبة ومقدار جفائها الكاشفة عن عظم جرمية هذه األمة يف زمن ا Xوها هي كلمته 
!! أو تردوÆا أيضاً ؟) ال ألمره تعقلون وال من أوليائه تقبلون: (وعدم تعقلها ألمره وقبوهلا بفعله

  .هوفيها من الشيء الكثري الذي سيكشفه أولياء اهللا ملا حيني وقت
dالسيستاين كان قد رأى اإلمام السيد أنّ والد  )١(هلذه الفتوى جوا مث نقل الذين روX ،٬

الذي التناقض  م أن يلتفتوا إىلهلووه أيضا٬ً، أن يكذب م ملا كانوا ينكرون ذلكuوكان األجدر 
املنكرين واملعترضني على اهللا يف خلفائه صفات  أحدالكيل مبكيالني  كنه٬، ولأوقعوا أنفسهم به

                                                            
لست اقصد بها سوى المثال فقط، وإال ففتاواهم فيما يتعلق بإنكار الدعوة اليمانية المبارآة وحربها آثيرة وبحاجة إلى  -١

  :بحث مستقل، وما تم التمثيل به هذا نصه
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مسة من يعبد اهللا على  ٬، كما انهجيتمعون عليه ويتوحدون يف منهجهم ٬، وهو اآلخروحججه

  .حرف بل ال يكاد يفقه حرفاً
السادة واملأل الذين ال تروق هلم بعثة اهلداة من اإلنكار واالعتراض هذا  ليس غريباًو
 اإلنكارويف ترديد  لدعو�م مستجيبني فألفوهماستخفهم هؤالء  أقوام٬، ولكن ما بال اإلهليني

  !ني مسرعني ؟ولقتال آل حممد ملبdمني٬، الصادر منهم مقلدين٬، وقيادهم هلم مسلّ
 ٬، فان استخفافمن جهة ويف املعترضني عليهم من جهة أخرىسنة اهللا يف حججه  حقاً إÆا

uا  تأئمة الضالل بأقوامهم واستنهاضهم لقتل خلفاء اهللا والثلة املناصرة هلم ليست مما انفرد
تمرة كلما بعث اهللا خليفته له الطاهرين٬، بل هي سنة مسآعلى سادة اخللق حممد و هذه األمة

 إِنَّهhمb فَأَطَاعhوهh قَوbمaهh فَاسbتaخaفَّ﴿: حيدثنا عنه رب العزة فيقول) لعنه اهللا(داعياً إليه٬، فهذا فرعون 
 .)١(﴾فَاس_ق_نيa قَوbماً كَانhوا
  .)٢(﴾... غَيbرِي إِلَهÎ مِّنb لَكُم عaل_مbتh مaا الْمaلَأُ أَيُّهaا يaا ف_رbعaوbنُ وaقَالَ﴿

  .)٣(﴾أَجbمaع_نيa وaلَأُصaلãبaنَّكُمb خ_لَافÎ مِّنb وaأَرbجhلَكُم أَيbد_يaكُمb لَأُقَطãعaنَّ﴿

 وaآل_هaتaكa وaيaذَرaكa اَألرbضِ ف_ي ل_يhفِْسدhواْ وaقَوbمaهh مhوسaى أَتaذَرh ف_رbعaونَ قَوbمِ م_ن الْمaُأل وaقَالَ﴿
  .)٤(﴾قَاه_رhونَ فَوbقَهhمb وaإِنَّا نِسaاءهhمb وaنaسbتaحbيِي أَبbنaاءهhمb سaنhقَتِّلُ قَالَ

 ٬، وكيف جيرؤما لكم من اله غريي وال مرجع سواي: فقال) فرعون(نطق إمام الكفر 
 يaا﴿موسى على أن جيعل لكم اله غريي أو أن يفكر بذلك ؟ فال تسمعوا ملا يقوله٬، ومن هو ؟ 

هذه   اشي ووبتعبري اليوم احل  والبالط وبارك املأل ٬، ﴾غَيbرِي إِلَهÎ مِّنb لَكُم عaل_مbتh مaا الْمaلَأُ أَيُّهaا
 قَوbماً كَانhوا إِنَّهhمb فَأَطَاعhوهh﴿الفتوى ولبوا مسرعني ملا استخفهم uا وكذلك األتباع املقلدين 

aفرعون  الشق اآلخر املرتبط باملتمردين واخلارجني على قانونأما ٬، هذا شق من فتواه٬، و﴾فَاس_ق_ني
 وaأَرbجhلَكُم أَيbد_يaكُمb لَأُقَطãعaنَّ﴿ :وأهل اخلربة وهم موسى ومن ناصره فمصريهم املألالذي باركه 

bمِّن Îخ_لَاف bنَّكُمaبãلaلَأُصaو aع_نيaمb٬، ﴾أَجËليب طموحها يف القضاء على يذلك  أنّاحلاشية الوفية  ومل تر
وإباد�م أكثر يف القضاء على الثلة املؤمنة رغم قلتها  تستنهضهواستئصاهلا٬، ف Xدعوة موسى 
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 وaيaذَرaكa اَألرbضِ ف_ي ل_يhفِْسدhواْ وaقَوbمaهh مhوسaى أَتaذَرh ف_رbعaونَ قَوbمِ م_ن الْمaُأل قَالَ﴿: باملرة
aكaتaآل_هaقَتِّلُ قَالَ﴿٬، ال جيوز ذلك أيها املفدى٬، فيجيب طلبهم ﴾وhنaس bمhاءهaنbيِي أَبbحaتbسaنaو bمhاءهaنِس 

٬، مث أيها األوفياء ماذا تقترحون بعد سجن الرجال املؤمنني وقطع أيديهم ﴾قَاه_رhونَ فَوbقَهhمb وaإِنَّا
  !قتل األبناء واستحياء النساء ؟ وأرجلهم وقتلهم مث

 Xموسى وهكذا بفتوى واحدة استخف إمام الضاللة قومه فلبوا طائعني٬، وخليفة اهللا 
  . بعشرات اآليات والبينات فلم جيد إال الكفر جواباًيأتيهم 

ولكل عصر موسى وفرعون٬، وعلي ومعاوية٬، واحلسني ويزيد٬، داعي إىل اهللا مع قلة تنصره 
 لقتال خليفة اهللا وأنصاره٬، ولكن أن   وهم ال حيصى عددهم كثرةً   يستخف قومه  ةوطاغي

 Xنرى ما جرى على أنبياء اهللا ورسله جمتمعني من املعترضني يعاد اليوم على قائم آل حممد 
مة تفعل كل الذي أصربه٬، وإىل اهللا املشتكى من الصبور  فقديؤمل القلب وي ألمرنه إ٬، منفرداً

  .بالنصر والتمكني Xلقائم آل حممد  الدعاء٬، وليس أمامنا إال تفعل مع سادة اخللق
 

 Wאא  ٥

لو أعدنا قراءة ما تقدم من آيات الذكر احلكيم اليت متثل أقوال وأفعال املعترضني على 
ـ  ن آفيها٬، وقبل استعراض شواهد هذه النقطة من القر اًبارز اًدور) املأل(خلفاء اهللا جند أنّ ل

 وماذا يقصد uم؟) املأل(الكرمي واليت جيتمع عليها املعترضون يف منهجهم نريد أن نعرف من هم 
هم من حييط باحلاكم وصاحب القرار ومن بيده سلطة ما٬، وعليهم يعتمد وهلم : املأل

 اليوم٬، أو احلاشية بعرف املراجع٬، أو نييستشري٬، فهم أشبه ما يكون باملستشار بعرف السياسي
  . البالط بعرف املمالك

حرuا خللفاء اهللا يف أرضه ملا  وما يهمنا يف التعرض هلم الوقوف على هذه الفئة من جهة
  :اليت خصdها القرآن بالذكر مصفا�من  نّيرسلون٬، وهلذا حرياً بنا أن نعرف أ

 ف_ي وaأَتbرaفْنaاهhمb الْآخ_رaة_ بِل_قَاء وaكَذdبhوا كَفَرhوا الdذ_ينa قَوbم_ه_ م_ن الْمaلَأُ وaقَالَ﴿ :اإلتراف •
 مِّن قَرbيaةÎ ف_ي أَرbسaلْنaا وaمaا﴿: الكفر بالرسل٬، وحال املترفني كان دائماً هو ﴾... الدُّنbيaا الْحaيaاة_
 . )١(﴾كَاف_رhونَ بِه_ أُرbس_لْتhم بِمaا إِنَّا مhتbرaفُوهaا قَالَ إِلdا نَّذ_يرٍ

                                                            
 .٣٤: سبأ -١
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 هaذَا مaا قَوbم_ه_ م_ن كَفَرhوا الdذ_ينa الْمaلَأُ فَقَالَ﴿: ٬، وأيضاًواآلية السابقة شاهد لذلك: الكفر •

 آبaائ_نaا ف_ي بِهaذَا سaم_عbنaا مَّا مaلَائ_كَةً لَأَنزaلَ اللdهh شaاء وaلَوb عaلَيbكُمb يaتaفَضَّلَ أَن يhرِيدh مِّثْلُكُمb بaشaرÀ إِلdا
aإِنْ # الْأَوَّل_ني aوhا هdلٌ إِلhجaوا جِنَّةٌ بِه_ رhبَّصaرaتَّى بِه_ فَتa١(﴾ح_نيٍ ح(.  
 م_نbهhمb آمaنa ل_مaنb اسbتhضbع_فُواْ ل_لdذ_ينa قَوbم_ه_ م_ن اسbتaكْبaرhواْ الdذ_ينa الْمaُأل قَالَ﴿: التكرب •

 إِنَّا اسbتaكْبaرhواْ الdذ_ينa قَالَ # مhؤbم_نhونَ بِه_ أُرbس_لَ بِمaا إِنَّا قَالُواْ رَّبِّه_ مِّن مُّرbسaلٌ صaال_حاً أَنd أَتaعbلَمhونَ
aذ_يdبِال bمhنتaونَ بِه_ آمh٢( ﴾كَاف_ر(. 

 الْقَوbلُ عaلَيbهaا فَحaقَّ ف_يهaا فَفَسaقُواْ مhتbرaف_يهaا أَمaرbنaا قَرbيaةً نُّهbل_كa أَن أَرaدbنaا وaإِذَا﴿ :الفسق •
والعذاب وقد اتضح يف اآلية األوىل أنّ املترفني من املعترضني هم املأل٬، ٬، )٣(﴾تaدbم_رياً فَدaمَّرbنaاهaا

 .لذين يترأسوÆم بل دمروا تدمرياًهم٬، فساء صباح املنذرين ايأيت نتيجة فسقهم 

 إِن رhؤbيaايa ف_ي أَفْتhونِي الْمaُأل أَيُّهaا يaا ... بaقَرaاتÎ سaبbعa أَرaى إِنِّي الْمaل_كh وaقَالَ﴿: إلفتاءا •
bمhا كُنتaيbونَ ل_لرُّؤhرhبbعa٤(﴾ت(. 

﴿bا قَالَتaا يaونِي املَلَأُ أَيُّهhرِي ف_ي أَفْتbا أَمaم hةً كُنتaراً قَاط_عbتَّى أَمaون_ حhدaهbشa٥(﴾ت(. 

وهو ما سنراه بعد قليل عند استعراض بعض : االحتجاج بالباطل لصد الناس عن اإلميان •
 .أقواهلم مع حجج اهللا

يف  فانّدون بعض٬، لبعضهم صفات هي يف كتاب اهللا  للمألوليس ما ذكر من صفات 
 واإلترافالكفر والتكرب  أنّد وإرساهلم جنخلفاء اهللا  ثمراجعة ما فعله املأل على طول مسرية بع

٬، مث إنّ قوهلم لصاحل سادة االعتراض هي سري�م اليت ال تتبدل واإلفتاءوالفسق والشهادة 
واحد    اآلن  سنقف على بعضهمما   بعثة كل خليفة اهلي  دالذي يتكرر منهم عنوموقفهم 

 عنداهللا ال يعين أنّ املأل  حججمن  حجةتصف املأل من قوم قرآنية وعليه فمجيء آية يضا٬ً، أ
تشاuت قلوuم وال  قومفإÆم  ٬،مبا ذكر يف أسالفهم نيوغري متصف نيمرتهخر اآل بعث احلجة
  .وهللا يف خلقه شؤون  واهللا اعلم   شاذ فيهم 

                                                            
  .٢٥ – ٢٤: المؤمنون -١
 .٧٦ – ٧٥: األعراف -٢
  .١٦: اإلسراء -٣
 .٤٣: يوسف -٤
  .٣٢: النمل -٥



 ٢١٣.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

ضعف حسب الشدة وة من حيث الما يتحلون به من صفات واحدة منكرتلف خينعم٬، قد 
 Xالقائم  القيهالنكراء والشيطنة اليت يف الرؤوس واخلبث الذي يف الصدور٬، وهلذا كان ما ي

  .وكل حجج اهللا السابقني عليهم صلوات ريب أمجعني من قومه أشد مما القاه جده 
املنهج وهذا بعض ما قاله املأل عند بعث رسل اهللا وهو يؤكد ما أحملنا إليه من وحدة 

  :والصفات
 ضaالَلٍ ف_ي لَنaرaاكa إِنَّا قَوbم_ه_ م_ن الْمaُأل قَالَ﴿ Xنوح بعث  عندموقف  فقد كان هلم

  .)١(﴾مُّبِنيٍ
 الdذ_ينa إِالd اتَّبaعaكa نaرaاكa وaمaا مِّثْلَنaا بaشaراً إِالd نaرaاكa مaا ق_وbم_ه_ م_ن كَفَرhواْ الdذ_ينa الْمaُأل فَقَالَ﴿

bمhا هaاذ_لُنaأَر aاد_يaا قَالُواْ ... الرَّأْيِ بaي hوحhن bا قَدaنaلْتaادaج aتbا فَأَكْثَرaالَنaنِا جِدaا فَأْتaا بِمaنhع_دaإِن ت aكُنت 
aم_ن a٢(﴾الصَّاد_ق_ني(.  

 وaلَوb عaلَيbكُمb يaتaفَضَّلَ أَن يhرِيدh مِّثْلُكُمb بaشaرÀ إِلdا هaذَا مaا قَوbم_ه_ م_ن كَفَرhوا الdذ_ينa الْمaلَأُ فَقَالَ﴿
 بِه_ فَتaرaبَّصhوا جِنَّةٌ بِه_ رaجhلٌ إِلdا هhوa إِنْ # الْأَوَّل_نيa آبaائ_نaا ف_ي بِهaذَا سaم_عbنaا مَّا مaلَائ_كَةً لَأَنزaلَ اللdهh شaاء
 . )٣(﴾ح_نيٍ حaتَّى

ما كان  بالباطل أيضاًوكان من املأل املوسومني بالكفر واإلتراف والتكذيب واالحتجاج 
 بِل_قَاء وaكَذdبhوا كَفَرhوا الdذ_ينa قَوbم_ه_ م_ن الْمaلَأُ وaقَالَ﴿ Xيف موقفهم مع نيب بعث بعد نوح 

 م_مَّا وaيaشbرaبh م_نbهh تaأْكُلُونَ م_مَّا يaأْكُلُ مِّثْلُكُمb بaشaرÀ إِلdا هaذَا مaا الدُّنbيaا الْحaيaاة_ ف_ي وaأَتbرaفْنaاهhمb الْآخ_رaة_
 وaكُنتhمb م_تُّمb إِذَا أَنَّكُمb أَيaع_دhكُمb # لdخaاس_رhونَ إِذاً إِنَّكُمb م_ثْلَكُمb بaشaراً أَطَعbتhم وaلَئ_نb # تaشbرaبhونَ

 الدُّنbيaا حaيaاتhنaا إِلdا ه_يa إِنْ # تhوعaدhونَ ل_مaا هaيbهaاتa هaيbهaاتa # مُّخbرaجhونَ أَنَّكُم وaع_ظَاماً تhرaاباً
hوتhمaا نaيbحaنaا وaمaو hنbحaن aوث_نيhعbبaإِنْ # بِم aوhا هdلٌ إِلhجaى رaرaلَى افْتaه_ عdا كَذ_باً اللaمaو hنbحaن hلَه 

aم_نِنيbؤh٤(﴾بِم(.  

                                                            
 .٦٠: األعراف -١
  .٣٢، ٢٧: هود -٢
  .٢٥ – ٢٤: المؤمنون -٣
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 م_نa لَنaظُنُّكa وِإِنَّا سaفَاهaةÎ ف_ي لَنaرaاكa إِنَّا قَوbم_ه_ م_ن كَفَرhواْ الdذ_ينa الْمaُأل قَالَ﴿ :Xوهلود 

aا قَالُواْ ... # الْكَاذ_بِنيaنaأَجِئْت aدhبbعaل_ن aاللّه hهaدbحaو aذَرaنaا وaكَانَ م hدhبbعaا يaنhاؤaا آبaا فَأْت_نaا بِمaنhع_دaإِن ت 
aكُنت aم_ن a١(﴾الصَّاد_ق_ني(. 

 م_نbهhمb آمaنa ل_مaنb اسbتhضbع_فُواْ ل_لdذ_ينa قَوbم_ه_ م_ن اسbتaكْبaرhواْ الdذ_ينa الْمaُأل قَالَ﴿ :X وصاحل
 إِنَّا اسbتaكْبaرhواْ الdذ_ينa قَالَ # مhؤbم_نhونَ بِه_ أُرbس_لَ بِمaا إِنَّا قَالُواْ رَّبِّه_ مِّن مُّرbسaلٌ صaال_حاً أَنd أَتaعbلَمhونَ

aذ_يdبِال bمhنتaونَ بِه_ آمh٢(﴾كَاف_ر(.  

 آمaنhواْ وaالdذ_ينa شhعaيbبh يaا لَنhخbرِجaنَّكa قَوbم_ه_ م_ن اسbتaكْبaرhواْ الdذ_ينa الْمaُأل قَالَ﴿ :Xوشعيب 
aكaعaا م_ن مaت_نaيbقَر bأَو dنhودhعaا ف_ي لَتaت_نdقَالَ م_ل bلَوaكُنَّا أَو aقَالَ ... # كَارِه_نيaُأل وaالْم aذ_ينdواْ الhكَفَر 

  .)٣(﴾لdخaاس_رhونَ إِذاً إِنَّكُمb شhعaيbباً اتَّبaعbتhمb لَئ_نِ قَوbم_ه_ م_ن

استعان : عند بعثته ما ذكرته بعض اآليات الكرمية٬، فأوالً Xموسى وكان من حاهلم مع 
وأعانوه فعالً ملا قدم هلم النصيحة عرب أمر ال جند  uXم فرعون يف مواجهته لدعوة موسى 

 ... غَيbرِي إِلَهÎ مِّنb لَكُم عaل_مbتh مaا الْمaلَأُ أَيُّهaا يaا ف_رbعaوbنُ وaقَالَ﴿عليه معترض واحد منهم 
aرaكْبaتbاسaو aوhه hهhودhنhجaضِ ف_ي وbرِ الْأَرbيaقِّ بِغaظَنُّوا الْحaو bمhا أَنَّهaنbونَ لَا إِلَيhعaجbرh٬، وبدأوا يصدون )٤(﴾ي

 هaذَا إِنd ف_رbعaوbنَ قَوbمِ م_ن الْمaُأل قَالَ﴿عن احلق ويلقون احلجج الباطلة إلبعاد الناس عن اإلميان 
Àاح_رaلَس Àل_يمaع # hرِيدhكُم أَن يaرِجbخhي bمِّن bض_كُمbاذَا أَرaونَ فَمhرhأْمa٬، بل استنهضوا مهة موالهم )٥(﴾ت

 اَألرbضِ ف_ي ل_يhفِْسدhواْ وaقَوbمaهh مhوسaى أَتaذَرh ف_رbعaونَ قَوbمِ م_ن الْمaُأل وaقَالَ﴿يف القضاء على احلق 
aكaذَرaيaو aكaتaآل_هaقَتِّلُ قَالَ وhنaس bمhاءهaنbيِي أَبbحaتbسaنaو bمhاءهaإِنَّا نِسaو bمhقَهbونَ فَوh٦(﴾قَاه_ر(.  

وأصحاب مكر للعلم  وأدعياءاجلدل  أهلمن  أÆماليت نقل بعضها هلم اقوأوواضح من 
ومة مشروعه ونفوذه ميف له لدده   كان  أياً   ولذا صار تقريبهم من الطاغية ٬، وخداع

مستمر قبل وأثناء وبعد أن يصدع خليفة  املشورة٬، فتقدمي إمرباطوريتهسلطته ووالسعي التساع 

                                                            
 .٧٠، ٦٦: األعراف -١
 .٧٦ – ٧٥: األعراف -٢
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يف حربه حلجج ) لعنه اهللا(بال إبليس  علىاهللا بدعوته٬، سعي حثيث واقتراحات رمبا ال ختطر 
٬، كيف وقد ميزهم عن عليهم رuم الذي يعبدونه من دون اهللا أغدقهملا منهم  وفاًء٬، كل ذلك اهللا

وهي تعيش خماض إرسال خليفة اهلي حسب الفرض٬، واألرض ال ختلو من حجة    امة عادة 
بسط سبل العيش الكرمي والضياع بكل تفاصيله٬، أما تئن من الفقر وفقدان    كما هو معلوم 

حد فيها يفكر بيتيم بل أبشكل مطبق وال  مة انتشر فيها الفقرأفكان الترف نصيبهم من بني 
   .بل تساوم على عرضها تعيل أيتاماً بأرملةوال ٬، يسلب حقه

كما كان الترف واللعب بأموال الفقراء واحملرومني عطيتهم من رuم املعبود من دون اهللا و
ومن حممد التحرر وعدم املسؤولية هبته إليهم أيضا٬ً، وحقاً هم أحرار وإال الستحوا من اهللا  كان
قيست  ر إذام أئمة هلم٬، فال حسيب للمأل وال رقيب عليهم٬، حترُّتربوÆله الطاهرين لو كانوا يعآو

يفعل بعض ما يفعله  أوربيةفلو وزيراً يف دولة  وإالم٬، إليهله حرية الغرب لكانت رقاً بالنسبة 
اسبانية ملا ذهبت زيارة  زمان بعيد٬، ومرة واحدة فعلتها وزيرة ذاحلبس من إىلاملأل من قومنا لقيد 

هدية فقبلتها٬، وملا عادت ادخر�ا لشخصها فعلموا uا فانتشر اخلرب هلا  فأهديتدولة  إىل
ذلك  أعطيت إÆايقولون عليها وكان قومها يف حجتهم ٬، استقالت من منصبهافواستحت 

  .وزيرة لدولة وهي قد اعتدت على ممتلكات الدولة ابصفته
العلم وهم ينهبون كل ما  أدعياءمن مأل أو مقرب ه اصغر وكيل هذا٬، لو قسناه مبا يفعل

نهم وبضاعتهم يكاوحيكمون بامسهم ويتوجهون بوجاهتهم ويفتحون دك )حممد آل(حلجج اهللا 
٬، فبامسهم وماهلم ودينهم يسخر املأل الناس لالبتعاد عن حاكمية اهللا حممد تباع وتشترى آلفيها 

أسِّ الدين وÆجه وقÖوامه الذي بذل خلفاء اهللا دمهم قرباناً لتثبيته٬، يسخروÆم لتثبيت حاكمية 
٬، يف كل مرةاملسموم الذي يطعن به خاصرة الدين اإلهلي وأهله ) لعنه اهللا(الناس خنجر إبليس 

يف مجع الناس لالشتراك يف االنتخابات سعيهم احلثيث يف أكثر من بلد أل اليوم من امل رأيناوقد 
لتهيئة الناس وحثهم على االشتراك٬، تلك املناطق فيها نقاط الوصلوا إىل أقصى و) حاكمية الناس(

أو املسح على رأس يتيم أو إيصال رواية أو آية فيها اليت ما فكروا أن يصلوها يوماً إلعانة فقري 
  !ع الناس يف سريهم إىل رuم ؟تنف

اعرفوا هذا وانظروا حال املأل ! أحقاً ما أرويه لكم أم باطل ؟! من يكابر وينكر هذا ؟
وساد�م فيما سبق وانظروا أفعاهلم عند بعث حجج اهللا٬، عند بعث نوح وهود وصاحل وإبراهيم 
وموسى وعيسى وحممد وعلي وبنيه الطاهرين٬، بل عند بعث كل حجج اهللا صلوات اهللا عليهم 
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حواشي  ٬، أوساسةسواء كانوا مستشارين ل  أل اليوم املطفوا النظر على حال أمجعني٬، مث اع

لتجمعوا القواسم    من أهل الباطل كل من بيده قرار ل ٬، أودين كما يزعمون لعلماءووكالء 
باألمس٬،  اليوم كأولئكهؤالء : قول إالاملشتركة بني اخللف والسلف٬، وال يسعكم بعد املقارنة 

النّ سنة اهللا يف املعترضني على خلفاء اهللا عموماً واحدة٬، فكيف إذا كان بل ال يصح غري هذا؛ 
  !احلديث عن كبار املعترضني ؟

ا فعله خلفاء اهللا يف أرضه عند إرساهلم؛ مم على رؤوس األشهاد) املأل(وهلذا كان فضح 
ر والظلم الذي انتشار العدل والطهر بدل اجلوهمة مل الًيتسهوأهله ولتعرية الباطل  اره طريقاًبباعت

  .مع املأل من قومه املعترضنيشاهد شاخص  Xسامهوا يف نشره٬، ولنا فيما فعله نيب اهللا عيسى 
وإذا ما عرفنا حال املأل عند بعثة كل خلفاء اهللا فيما مضى ال نستغرب ما يفعله املأل اليوم 

ما بينه لنا اهللا سبحانه يف كتابه من  نّإالناس٬، ف إىلورسوله  Xاملهدي  اإلماممع وصي 
يف االعتراض  أساليبهم وأمااليوم وحاهلم املفضوح شاهد عليهم٬،  يف املأل متاماً اصفات جنده

ما قورنت مبا سبقها من مأل فرعون ومنرود وغريمها يف منطبقة متام االنطباق إذا  األخرىفهي 
سادة املعترضني  اجتماع   بالتأكيد  األخريوهو ليس   ٬، وكان منها يف أرضهاهللا  لفاءحرuم خل

ـ ١٤٢٨( يف Æاية ذي احلجة ووضع اخلطط الستئصال الدعوة اليمانية الفتاوى  صدارإل) ه
ـ ١٤٢٩(يف حمرم عام املباركة  ساستهم التنفيذ٬، فكان القتل والسجن والطرد  ألزمواو٬، )ه
بعد أن مورس حبقهم فيما سبق الوقت املذكور من ظلم الكثري الذي يصعب شرحه اهللا  ألنصار

يف هذه العجالة من تشريد وتقتيل وسجن وهدم للمساجد واحلسينيات العائدة ألنصار اإلمام 
الذي ما زال التعذيب بأبشع صوره وال أنسى ٬، وبفتاوى أيضاً من سادة االعتراض Xاملهدي 
  .ساد�م وساستهميف سجون املأل و مستمراً

عليه حكم ي± أنوبني وإمامه  إميانهيتربأ من  أنبني املعتقل من األنصار وما زال ختيري 
املأل من قوم فرعون يف اقتراحا�م مما فعله وهو يذكرنا مبشاهد ٬، مخسة عشر عاماًبالسجن 

  .ومن آمن به Xموسى خليفة اهللا املقدمة لسيدهم للقضاء على 

ويوم املظلوم على عما يفعل الظاملون٬، ) وحاشاه سبحانه(ولكن اهللا سبحانه ليس بغافل 
 كما يرويه الطاهرون   ومل يكن العذاب شد وأقسى من يوم الظامل على املظلوم٬، أالظامل 

بل يشمل املأل الذين وفّوا هلم ونقضوا ميثاق ٬، فقط Xليرتل بسادة املعترضني على القائم    



 ٢١٧.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

وهلذا ٬، ٬، كذا هو مصري كل من اصطف معهم حلرب حجج اهللا من آل حممد وحججهاهللا 
يقتل سبعني من كربائهم وثالثة آالف من صغارهم٬، واحلمد هللا  Xأن القائم  ورد عنهم 
  .رب العاملني

  

א  ٦ א א א א  Wא

هو التهديد بالتصفية  أرضهيف منهجهم الذي جياuون به خلفاء اهللا يف  ومما يوحد املعترضني
انه منهج الطغاة ٬، وواضح واإلخراجوالسجن والتعذيب والطرد بأصنافه املتعددة اجلسدية 

هم احلجج والبينات الواضحة اليت يأيت uا خلفاء اهللا٬، وجتد هلا موضعاً لدى يواملتكربين ملا تعي
٬، فما هم إال عبيد عندهم يصنعون uم للطغاة املتجربين ايف عبوديته اعلى أمره ةب املقهوروالشع
  .ندويريويسخروÆم حيث  نشاءويما 

والطهر الذي علم وحكمة الرسل واخللق الذي حيملونه والنهج الذي يبثونه يف الناس  إنّ
 اُذنكل على  فشع نورها٬، يشع من صدور تيقنت باهللا وتواضعت فزادها اهللا من علمه فامتألت

قلب يبصر احلقيقة٬، وملا كان كل اخللق قد فطروا على طلب ذلك  أورأت٬، عني  أو تمسع
وال تبقى ٬، الهتدى اجلميع ال حمالةاالستمرار بالبث٬، واجلميع لو قدر لذلك النور ب سيتأثر فحتماً
  . اختارت غضب اهللا وسخطهخبثت وبعني النجاسة عجنت ونفوس  إال

 ةطاغييقبل ٬، وهل تلك النفوس املغضوب عليها أصحاب٬، ماذا سيبقى من مشروع لكن
مشروع سيكون مصري  وأين! ؟ األمرفردين ممن يتبعه من املأل وانتهى  أو اًكم فردحت أنلنفسه 

مشروع   ) إال ما أرى ما أريكم( واستعباد اخللق من دون اهللا) أنا ربكم األعلى(الربوبية 
  !اليد يف دعو�م ؟ وارك الرسل واحلجج طليقلو ت±  الطغاة واملتكربين املعترضني على خلفاء اهللا 

على هذا كان التهديد من قبل املعترضني إلسكات هذا الصوت اإلهلي والسعي إلطفاء 
 قل تقدير٬، وهذا منوذج منأنوره عرب القتل والسجن والسم والصلب أو اإلبعاد واإلخراج على 

  :االعتراض على أنوار اهللا يف أرضه الواحد يف هممنهجواملعترضني  �ديد
 تaنتaهhوا لdمb لَئ_ن بِكُمb تaطَيَّرbنaا إِنَّا قَالُوا﴿: وبلسان وÆج واحدللمرسلني من حجج اهللا  واقال

bنَّكُمaمhجbرaسَّنَّكُم لَنaمaلَيaمِّنَّا و Àذَابaع À١(﴾أَل_يم(.  

                                                            
 .١٨: يس -١
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 إِلَيbهِمb فَأَوbحaى م_لdت_نaا ف_ي لَتaعhودhنd أَوb أَرbض_نaا مِّنb لَنhخbرِجaنَّكُم ل_رhسhل_هِمb كَفَرhواْ الdذ_ينa وaقَالَ﴿

bمhبُّهaل_كَنَّ رbهhلَن aال_م_نيd١(﴾الظ(. 

قاله هذا موجز مما ٬، اآليتنيهلا  أشارتيرى تفصيل هذه احلقيقة اليت  أن أحبوملن 
  :املعترضون

   .)٢(﴾َالْمaرbجhوم_ني م_نa لَتaكُونaنَّ نhوحh يaا تaنتaه_ لdمb لَئ_ن قَالُوا.. ﴿
 لَنhبaيِّتaنَّهh بِاللdه_ تaقَاسaمhوا قَالُوا... ﴿ :هم له أهل وأهله٬، وأرادوا قتله بغدرٍ Xوهددوا صاحل 

hلَهbأَهaقُولَنَّ ثُمَّ وaل_يِّه_ لَنaا ل_وaا مaنbهِدaش aل_كbهaل_ه_ مbإِنَّا أَهaاد_قُونَ وa٣(﴾لَص(. 

 أَوb اقْتhلُوهh قَالُوا أَن إِلdا قَوbم_ه_ جaوaابa كَانَ فَمaا﴿ :ما كان X وكان من �ديدهم إلبراهيم
hرِّقُوهa٤(﴾.. ح(.  

  .)٥(﴾مaل_ي�اً وaاهbجhرbنِي لَأَرbجhمaنَّكa تaنتaه_ لdمb لَئ_ن ..﴿

  .)٦(﴾فَاع_ل_نيa كُنتhمb إِن آل_هaتaكُمb وaانصhرhوا حaرِّقُوهh قَالُوا﴿

 :٬، والسبب أنه ومن آمن معه أناس يتطهرونXلوط نصيب هو والتهديد باإلخراج 
  .)٧(﴾يaتaطَهَّرhونَ أُنaاسÀ إِنَّهhمb قَرbيaت_كُمb مِّن أَخbرِجhوهhم قَالُواْ أَن إِالd قَوbم_ه_ جaوaابa كَانَ وaمaا﴿

  .)٨(﴾الْمhخbرaجِنيa م_نa لَتaكُونaنَّ لُوطُ يaا تaنتaه_ لdمb لَئ_ن قَالُوا﴿

 أُنaاسÀ إِنَّهhمb قَرbيaت_كُمb مِّن لُوطÎ آلَ أَخbرِجhوا قَالُوا أَن إِلdا قَوbم_ه_ جaوaابa كَانَ فَمaا﴿
 .)٩(﴾يaتaطَهَّرhونَ
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 وaلَوbالَ فاً

aلَنَّك aم_ن 
 hكُمaمdلaع 
٣(.  

 ف_ي ِسدhواْ
)٤(.   

نهجهم مب
 وaمaا﴿ب٬، 

 ñنËهو م م
 إحسانه 

èال   بيت
لذا كان 

٬، ولكن ه
أن   ها 

لطاهرين 
   !!؟

حرمة يف 
سر ا وكُ

 هو عن 
لي الذي 

..........
aا كaع_يف ف_ينaض

لَأَجbعaلَ غَيbرِي 
hكُمhذ_ي بِريdال

bم aع_نيaمb٣(﴾أَج

 hهaمbقَوaفِْس وhل_ي
bونَ مhقَاه_ر﴾)

مبا يرتبط مبني 
هدية للصلب
دها من األمم

رد لهلي±خلونة 
ون من أهل
ول٬،  شكوراً

 وال بشخصه
تفظ بإنسانيته
مثال هؤالء ا
ر ؟هم من النا

مل تراعى له ح
حرقت دارها

الذي يقول 
X وهو عل

..........
لَنaرaا وaإِنَّا ولُ

aذْتaإِلَهاً تَّخ
 bلَكُم hلَكَبِ إِنَّه
Îف bنَّكُمaبãلaلَأُصaو

hذَرaى أَتaوسhم
bإِنَّا مaم وhقَهbفَو

 من املعترضني
 ملك الروم ه
ومن جاء بعد
من العلماء اخل
ل أكيد يكو

وال هلم جزاًء
ف بامسهيعرِّ

ن كانت حتت
ا يعرف أنّ أم

إنقاذهو رuم 

ذلك٬، ومل له 
رمة بيتها وأح

ملصطفى 
Xحيفظ لعلي 

.........
تaقُو مِّمَّا كَث_رياً

ا لَئ_نِ قَالَ﴿
َآذَنَ أَنْ بbلَ
خ_لَافÎ مِّنb م

أَ ف_رbعaونَ وbمِ
نِسaاءهhم تaحbيِي

X وما القاه
وتسليمه إىل
ت امة عيسى و
اية وحتريك م

dل ما حتملحتم
م على أفعاهل

ومل ي Xى
إ   جديراً uا

عرفته٬، وكلنا
اية اخللق إىل

 حيفظمل
حر هكتñ انت±

بيها املأريب ب
ومل حي اخللق٬،

.........
hا بaم hفْقَهaكَ ن
  .)١(﴾زٍ

:X وسى
bمhنتaآم hلَه bقَب

bلَكُم كُمhجbأَرaو

قَو م_ن الْمaُأل
bمhاءهaنbب aتbسaنaو

Xل عيسى

رياً على قتله و
 وهل فكرت
 الفجرة بوشا

من حت٬، فحده
ن من أقوامهم
 حتمله عيسى
يم أوليس جد
حث عنه ومع
عياً منهم هلدا

dاً اخللق طر 
اليت) ة

هذا والعهد قر
عناًء هلداية

.........
شhعaيbب يaا لُواْ

aا تaنbلَيaزِيز عaبِع

ونيب اهللا مل) هللا
قَالَ﴿: ن به

أَيbد_يaك لَأُقَطãعaنَّ

وaقَالَ﴿: ضاً
أَبb سaنhقَتِّلُ قَالَ

 السابق حال
 صمموا أخري

aبِّهhش bمh٬،﴾لَه
ب من الطغاة

 كان هللا وح
وال يطلبون
ب الذي ما
 الرجل العظي
٬، وتسعى للبح
 جرى إال سع

 املرسلني بل
فاطمة(جنبيه

٬، هقتيد بعلها
) ما أوذيت

           

....خلفاء اهلل
قَا﴿ :Xب 

aاكaنbا مaمaأَنت و

لعنه اهللا(عون 
٬، وملن آمن)٢(﴾

aفbونَ وhلَمbعaت

كان دور أيض
aك aكaتaآل_هaقَ و

عنا يف الفصل
والذينبعه٬، 
hوهhلَك_ن صلَبaو

حتمdل الصلب
نإوهو و! ؟

علوا٬ً،ألرض
قاد إىل الصلب
ت بدين هذا
ن باإلحسان
هم كل الذي

سيدكان  ذا
حه اليت بني ج
ط جنينها واق
وذي نيب مثل

                       

.  

. 
١٢. 

املعرتضون على خ
شعيبول
aطُكbهaر bمaجaلَر

وقال فرع
aونِنيhجbسaلْم﴾

aرbلسِّح bوaفَلَس

وللمأل ك
وaيaذَرaك َألرbضِ

وقد مسعن
وتواالقتل يف

hلُوهaا قتaمaل وaص
لشبيه الذي حت

dمه ؟لذي قد
ريدون يف األ
صامتاً وهو يق
نسانيةً طُوقت
قابل اإلحسا
ما جرى عليه

إذولكن 
ضعته وروحه

سقطضلعها واُ
ما أو(: فسه

                       
  .٩١: هود -١
٢٩: الشعراء -٢
٤٩: الشعراء -٣
٢٧: األعراف -٤
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عرف  ما ٬،يا علي: (فيه بعد قول رسول اهللا    والعياذ باهللا   له من يصفه مثلي ذاماً  عدُّأ

رغم ذلك اضطره و٬، )١()ا عرفك إال اهللا وأنامعرفين إال اهللا وأنت و مااهللا إال أنا وأنت٬، و
٬، وما كان الدهر ليرتل كرمياً )الدهر حىت قيل علي ومعاوية أنزلين: (إىل أن يقول مبرارةقومه 

فزت : (خرياً كان القائلأ٬، ووسعيها لقتلهعنه بل اعتراضها عليه  أمته إعراضعلى اهللا لوال 
   .لفراقه امة ما عرفت قدره وال رعت حرمته) ورب الكعبة

dاحلديث أم dفأجدين عاجزاً عن وصف أملهم  مظلومية آل حممد إىل ا٬، وقد جر
جلميع٬، ولو على اومعانا�م من أقوامهم وسادة املعترضني وملئهم يف أزماÆم٬، وهي ليست خبافية 

وأهل بيته وصحبه فقط لكان عاراً على البشرية مجعاء فضالً  Xحلسني لإلمام اكان ما جرى 
حىت خلت بيوت الرسالة من ل ومسموم فبني مقتو مة تدعي االنتساب إىل جدهم أعن 
  :ورحم اهللا القائل٬، أهلها

  تÖـحلّ ومـي أمثاهلا أرها فلم      ***    دèـحمم آلِ اتÖـأبي على مررت±

  اقشعرتÖ والبالدË نيٍـحس لفقدÖ     ***    مريضةٌ أضحتñ األرضË أنّ ترË أملْ

  تÖـفذلّ نيËـاملسلم رقابË أذلÕ     * **    هاشمٍ آلِ من الطفÖ لَـقتي وإنّ

  تÖوجلÕ الرزايا تلك متñعظُ لقد      ***    ةًـرزي عادوا مث اًءـرج وكانوا

وال قدرا٬ً، فللّه صربكم يا آل حممد٬، ويا هللا من أملكم وعنائكم ممن مل يرعË هللا فيكم حرمة 
تعقلون ال ألمره : (عن قومه الذي فيه ما فيه من األمل واحلسرة Xوهذا قول اإلمام املهدي 

  .)وال من أوليائه تقبلون حكمة بالغة فما تغين النذر

٬، فكيف حيفظ ورعاية احلرمة والقدرفإذا كان لكل هؤالء الطاهرين مل حيفظ رد اإلحسان 
ويرجع من  Xلربعمٍ طاهر منهم قدdر اهللا له أن يأيت هذا العامل ملهمة حتمdل الصلب بدل عيسى 

ال    أنّ ذرة عمل صاحل مل تكن لتضيع عند رب كرمي  ولكننا نعرف جيداًحيث أتى حمتسبا٬ً، 
٬، بل ألنّ الرب سبحانه كرمي بال حد وغاية كما علمنا آل حممدمن حيث استحقاق العبد لذلك 

   èكهذا بأمله وعنائه وتضحيته وإخالصه هللا ؟ فكيف مبوقف!  

                                                            
  .١٣١ص : مختصر بصائر الدرجات -١



 ٢٢١.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

فظ نسان حلاإلأن يسعى من ٬، وبدل البعث من جديدذا الربعم الطيب وها قد قدdر اهللا هل
ه مما أمسعه وقر فيما يتأمل٬، وبدل من أن   حممد  آلاعين    حبفظها وأداء حقها  يأمانة اهللا املبتل

جرى على خلفاء اهللا يف أرضه بل سادة خلفائه ليعرف اهللا منه صدق النية واإلخالص يف الطلب 
هم اليوم متهيئني لقتل آل حممد واالصطفاف مع السفياين٬، بدل ذلك كله  من مرافقة قومٍ فينجيه
٬، فكان إباحة دمه من قبل علماء على قائم آل حممدتعاد من جديد أيضاً  نياملعترضسنdة  نرى أنّ

وهدم مساجده وحسينياته وتلفيق التهم لقتل الشخص والشخصية الضاللة جزاءه٬، والتسقيط 
قد روينا بعض ما ٬، وما ادخروه له هموتعذيب هموتشريد هموسجنصاره هبة القوم إليه٬، وقتل أن
  .يتعلق بذلك فيما مضى

٬، وعداؤهم ال يقف عند حدمع احلق وأهله وأنصارهم أمر مستمر القوم على أنّ ما يفعله 
عدم ن أصرd على إويف كل مدة يأتينا الظاملون جبديد٬، وهو ال خيفى على كل احد حىت و

عن ٬، واهللا سائل كل من يسمع أو يرى ظلماً وال يسعى لدفعه عينيه عمداًالسماع أو أغمض 
فقدمياً فعلها أسالفكم٬، ٬، فكيف إذا كان سيد املظلومني اليوم من آل حممد مظلوم٬، أي٬، مظلوم

ومشيئته كائنة ٬، واخللف مل خيطئ سنة سلفه يف التكرب واالعتراض٬، واهللا ناصر حججه وأوليائه
  .واحلمد هللا رب العاملنيرغم أنوف املعترضني٬، 

  

א  ٧ א  Wא

مع نقطة أخرى من نقاط وحدة املنهج الذي يعتمده املعترضون على خلفاء اهللا يف أرضه 
شاهد آخر على عدم تبدل سنن اهللا أو حتوهلا على طول مسرية  وuا يضاف معند إرساهل

  .من أقوامهماالعتراض على حجج اهللا ورفضهم من قبل األكثر 
والقائل يف كل مرة سادة املعترضني وملئهم احمليط uم٬، وأما األتباع فهم    فقد قالوا 

 سaادaتaنaا أَطَعbنaا إِنَّا رaبَّنaا وaقَالُوا﴿: مستحمرون دوماً وال يعقلون شيئا٬ً، بل هم دوماً أهل هذه اآلية
 جaادaلْتaنaا قَدb نhوحh يaا قَالُواْ﴿: Xنوح ل   شرنا له سابقاً أكما  )١(﴾السَّبِيلَا فَأَضaلÐونaا وaكُبaرaاءنaا
aتbا فَأَكْثَرaالَنaنِا جِدaا فَأْتaا بِمaنhع_دaإِن ت aكُنت aم_ن a٢(﴾الصَّاد_ق_ني(.  

                                                            
 .٦٧: األحزاب -١
  .٣٢: هود -٢



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٢٢٢
  .)١(﴾الصَّاد_ق_نيa م_نa كُنتa إِن تaع_دhنaا بِمaا فَأْت_نaا﴿ :العذاب فقالوا له X هودواستعجل قوم 

 .)٢(﴾الصَّاد_ق_نيa م_نa كُنتa إِن تaع_دhنaا بِمaا فَأْت_نaا ..﴿

٬، فأجاuم )٣(﴾َالصَّاد_ق_ني م_نa كُنتa إِن بِآيaةÎ فَأْت_ ...﴿ :٬، فقالواX صاحلوكذلك قوم 
 لَعaلdكُمb اللdهa تaسbتaغbف_رhونَ لَوbلَا الْحaسaنaة_ قَبbلَ بِالسَّيِّئَة_ تaسbتaعbجِلُونَ ل_مa قَوbمِ يaا قَالَ﴿: رأفة uم
 .)٤(﴾تhرbحaمhونَ

 بِعaذَابِ ائْت_نaا قَالُوا أَن إِلdا قَوbم_ه_ جaوaابa كَانَ فَمaا﴿: العذاب أيضاً Xلوط واستعجل قوم 
 .)٥(﴾الصَّاد_ق_نيa م_نa كُنتa إِن اللdه_

 .)٦(﴾الصَّاد_ق_نيa م_نa كُنتa إِن السَّمaاِء مِّنa ك_سaفاً عaلَيbنaا فَأَسbق_طْ﴿ :X شعيبوقوم 

قول يف تعجdل العذاب كسابقهم ممن اعترض  حممد وللمعترضني من قوم رسول اهللا 
  .)٧(﴾صaاد_ق_نيa كُنتhمb إِن الْوaعbدh هaذَا مaتaى وaيaقُولُونَ﴿ :على رسل اهللا

 أَوِ السَّمaاِء مِّنa ح_جaارaةً عaلَيbنaا فَأَمbط_رb ع_ند_كa م_نb الْحaقَّ هhوa هaذَا كَانَ إِن اللdهhمَّ قَالُواْ وaإِذْ﴿
 .)٨(﴾أَل_يمٍ بِعaذَابٍ ائْت_نaا

ويف حقيقة األمر يبدو أنّ األقوام املعترضة اليت تعجلت العذاب من رuا بطلبه من رسله ال 
نه من أهل اإلميان باهللا أو اإلميان مبن تقدم من أتعتقد باحلساب أصالً حىت وإن تراءى لبعضهم 

حسب ظاهر حاهلم٬، وقبل    املعترضني على خلفاء اهللا حجج اهللا٬، فمن الواضح ليس كل 
وهم على مستوى االدعاء يدعون ٬، هم من املنكرين واملعترضني   االمتحان خبليفة اهلي جديد 
    Xحسب الظاهر وقبل االمتحان٬، فالذين كفروا uود : ٬، أقولاإلميان باهللا وبرسله وباملعاد

 يدعون ٬، بل على مستوى االدعاءبه وصىأالذي  Xمل يكن كلهم قد كفر بنوح    مثالً 

                                                            
 .٧٠: األعراف -١
 .٢٢: االحقاف -٢
  .١٥٤: الشعراء -٣
  .٤٦: النمل -٤
 .٢٩: العنكبوت -٥
 .١٨٧: الشعراء -٦
  .٢٩: سبأ -٧
 .٣٢: األنفال -٨



 ٢٢٣.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

خرب٬، وكان ادعاء إمياÆم به أكما ) Xهود  أي(وهم بصدد انتظار القائم من ولده به  اإلميان
   .واالدعاء سهل كما هو معروفأصال٬ً، مل يكونوا قد امتحنوا به  ألÆم

وألÆم أصبحوا على حمك االمتحان خبليفة اهللا أنكروه  Xولكن عند بعث هود 
فكشف ذلك عن عدم إمياÆم مبن سبقه من حجج اهللا نوح ٬، واعترضوا عليه وتعجلوا العذاب منه

X ٬، بل كشف عن كفرهم باهللا وبرسله مجيعاً ومبعاده وحسابه٬، ولذا يف طلبهم ومن تقدمه
للعذاب من رسل اهللا واستعجاهلم يف ذلك شاهد على اإلنكار والكفر٬، وإال هل عبد هللا مËنñ ال 

 إميانعونه من يدdويبقى ما كانوا  !وعظيم حسابه وعقابه٬، فكيف يستعجله إذن ؟ خياف ربه
وأظهر بواطن ما تنطوي عليه النفوس عن وقد كشف االمتحان ٬، عاء فارغ وكاذبجمرد اد
  .خفاياها

بل أعادت طلبها وكررت٬، ٬، فتعجلت العذاب من رسل اهللا تلت أقواموكذلك احلال يف 
ا رأفة ورمحة منه سبحانه رجاًء للتدارك واالتعاظ بتكذيب رسل اهللا وكانت تفسdر إمهال اهللا هل

 يaا﴿: وملا كانت رمحة الرسل من رمحة املرسÖل سبحانه كان جواuموإال ألتوهم مبا طلبوه منهم٬، 
٬، وكم قال ﴾تhرbحaمhونَ لَعaلdكُمb اللdهa تaسbتaغbف_رhونَ لَوbلَا الْحaسaنaة_ قَبbلَ بِالسَّيِّئَة_ تaسbتaعbجِلُونَ ل_مa قَوbمِ

: يف حني أÆم مصرdين على قول )١()اغفر لقومي فإ¹م ال يعلمون اللهم: (سيد رسل اهللا 
 بِعaذَابٍ ائْت_نaا أَوِ السَّمaاِء مِّنa ح_جaارaةً عaلَيbنaا فَأَمbط_رb ع_ند_كa م_نb الْحaقَّ هhوa هaذَا كَانَ إِن اللdهhمَّ﴿

  .سبحان اهللا يا! ؟﴾أَل_يمٍ
فحججه    من ربه الذي يرسل له رمحته وكم هو جريء هذا اخللق املسكني الذي يطلب 

أو ٬، أو حجارة ترتل على رأسه منها٬، من السماءصاعقةً على طلب  يصرdلكنه و   رمحته خبلقه 
من آيات ... أو ... أو قلباً لعايل قريتهم سافلها أو ٬، اًوغرق اًأو طوفان٬، رحياً صرصراً عاتية

أولستم كنتم تستعجلون عذاب جبار السموات ! العذاب القاهرة اليت ال تبقي وال تذر ؟
واألرض٬، فهذا ما كنتم تطلبون٬، وبه تستهزئون٬، وعند طلبه تضحكون٬، وبتأخريه عنكم عتواً 

  .ذن فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرونوتكذيباً خللفائه املبعوثني رمحة بكم تزدادون٬، إ

                                                            
  .١٦٧ص ٩٥ج: بحار األنوار -١



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٢٢٤
 الصَّيbحaةُ أَخaذَتbهh مَّنb وaم_نbهhم حaاص_باً عaلَيbه_ أَرbسaلْنaا مَّنb فَم_نbهhم بِذَنبِه_ أَخaذْنaا فَكُلّاً﴿: قال تعاىل

 أَنفُسaهhمb كَانhوا وaلَك_ن ل_يaظْل_مaهhمb اللdهh كَانَ وaمaا أَغْرaقْنaا مَّنb وaم_نbهhم الْأَرbضa بِه_ خaسaفْنaا مَّنb وaم_نbهhم
  .)١(﴾يaظْل_مhونَ

وليس غريباً أن يصدر طلب استعجال العذاب ممن هو كافر أصالً ويصرح بكفره أمام 
٬، وحججهأن يصدر مثل هذا الطلب ممن يدعي اإلميان باهللا وبرسله  اجلميع٬، ولكن العجيب

من سنن األنبياء واملرسلني مما تقدمت  أهله الطاهرونورغم كل الذي حكاه كتاب اهللا و
 صرdاإلشارة إىل بعضه من كتاب اهللا ممن طلب استعجال العذاب من خلفاء اهللا من املعترضني٬، ت

 وهو اليماين املوعود الذي قال أهل البيت    بوصي من آل حممد  تملا ابتليهذه األمة اليوم 
ن٬، روه الطاهؤاهللا ورسله وآبا ذكرهجاءنا كما والذي    عن امللتوي عليه بأنه من أهل النار 

وهم يعلمون جيداً انه طلب مل يصدر ٬، الطلب منهعلى طلب آية العذاب منه بل استعجال ذلك 
وقد رأينا انه من سنن املعترضني على  !دم واىل يومنا هذا ؟آمن مؤمن باهللا قط منذ بعث اهللا 

  .وأبداً خلفاء اهللا يف أرضه دائماً
 أكرم بأÆا   خصوصاً  ومن يدعي التشيع منها ألهل البيت     األمةه وهل تظن هذ

كذبوه ف٬، Xبنوح  إمياÆمالذين كفروا به واكتفوا بادعاء  Xعند اهللا من قوم هود 
  .إذن فلينتظروا مصري قوم هود! واستهزؤوا به واستعجلوا العذاب منه ؟

ـ  نأو هل يعتقدو املذكورين يف  من أوصياء حممد ) إماماً ١٢(أÆم بوقوفهم على ال
ـ ٬، ليلة وفاته وصية رسول اهللا   أيضاً حممد  أوصياءمن ) مهدياً ١٢(وإنكارهم ل

ما هو ! ينجون من عذاب اهللا ؟ أÆموالوارد ذكرهم يف نفس الوصية املقدسة٬، هل يعتقدون 
٬، ياً مرة واحدةفما بالك بالذي ينكر اثين عشر وصمن آل حممد وصياً واحداً  أنكرحال من 
  ! مجيعاً ؟ وأوصيائهمورسله  أنبيائهكل حجج اهللا من  أنكريكون قد  وبإنكاره

هو   العلم منكم  أدعياءكما يصرح بعض   وهل حقاً ما زلتم تعتقدون بأنّ اليماين 
صاحب راية عسكرية وحاله حال بقية أصحاب الرايات من القادة العسكريني٬، هذا وانتم 

ألنه يدعو إىل  ؛وأنّ امللتوي عليه من أهل النار) صاحبكم(تقرؤون يف نفس الرواية بأنه يدعو إىل 
  !فهل تأملتم ذلك فعالً ؟ احلق واىل طريق مستقيم٬،

                                                            
 .٤٠: العنكبوت -١



 ٢٢٥.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

املتأمل يقف عند قول إمامه الذي ال ينطق عن اهلوى٬، وإذا  أنّ رفعألين أ؛ أشك يف ذلك
اليت تكون مصري ) اجلنة(اليت تكون مصري امللتوي عليه٬، و ) النار(كان كذلك فحتماً ستستوقفه 
اليماين خامتة الطريق املستقيم الذي يدعو إليه    بفضل اهللا   من يقبل دعوته فإÆا بالتأكيد 

متاماً كجده أمري املؤمنني وأبنائه جلنة والنار بني اقسيم  إذنله٬، فاليماين مطلقاً يف كل أقواله وأفعا
يكون مصري املعترض  ملاعند بعثهم أيضاً  أرضه٬، كما هو حال خلفاء اهللا يف الطاهرين املعصومني

 مaا قُلْ﴿ليس بدعاً من حجج اهللا  Xورسول اإلمام املهدي اجلنة٬، uم  ؤمنالنار واملعليهم 
hعاً كُنتbبِد bلِ مِّنh٬، أو تنتظرون حجة على اخللق وقسيماً بني اجلنة والنار ممهداً )١(﴾.. الرُّس

 سaم_يعÀ وaاللّهh بaعbضٍ م_ن بaعbضhهaا ذُرِّيَّةً﴿: حممد٬، واهللا تعاىل يقولآل لإلمام وداعياً إليه من غري 
Àل_يمa٢(﴾ع(.  

فها قد ! تدعون والية آلل حممد ؟فهلّا تنظرون حالكم املزري وإىل أين يصار بكم وأنتم 
جاءكم مبا قاله حممد واله الطاهرون صلوات اهللا عليهم أمجعني٬، ولكن أبيتم إال قول ما قاله 

   .٬، وال حول وال قوة إال باهللالفاء اهللا يف أرضه وطلب ما طلبوااملعترضون على خ
 
٨  FאEW 

العذاب واليت توحدهم يف اعتراضهم على وليس بعيداً عن سنة املعترضني يف استعجال 
خلفاء اهللا يف أرضه كما توضح ذلك٬، فانّ طلب املعجزة من غري ما أتى به الرسل أمر آخر عليه 

  .يتوحدون وبه يستنون يف اعتراضهم على احلجج اإلهلية أيضاً
نا وهو وإن كان يرتبط مبحاججتهم بالباطل اآليت حبثها يف النقطة التالية٬، ولكن افرد ه

بالبحث ألمهيته وكثرة ما يسمع من املعترضني اليوم من طلب املعجزة أوالً وقبل كل شيء دليالً 
اء الداعي بكل حجج اهللا جللتصديق٬، وإال اإلصرار على موقف االعتراض واإلنكار ولو 

  .وخلفائه
من ملدdعيه كهذا يراد له أن يكون منهجاً يف التعرف على حجج اهللا البد  اًوواضح أنّ طلب

إقامة الدليل القاطع عليه من الكتاب الكرمي وعدله فإÆما الثقالن اللذان أوصى uما رسول اهللا 

                                                            
  .٩: االحقاف -١
  .٣٤: آل عمران -٢
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اخللق وضمن هلم عدم الضالل أبدا٬ً، ذلك باعتبار حساسية هذه النقطة وأمهيتها٬، كيف  

  .وهي مصري اإلنسان كله وعليها يتوقف إميانه أو كفره وجنته أو ناره
 وإال لبيdنوه وملا اكتفوا بطلبٍ   مر ليس فقط ال دليل لديهم على طلبهم هذا ويف حقيقة األ

بل الدليل القاطع على خالفه٬، بل إنّ طلب    أضحوا فيه قوماً شاuوا من سبقهم من املعترضني 
من غري آيات خلفاء اهللا وبينا�م اليت أرسلوا uا إىل أقوامهم ورفض ما جاءوا به هي سنdة ) آية(

فكان من مصريهم ما حدثنا اهللا ٬، اعترضت على رuا يف خلفائه وأصرdت على إنكارهم ألقوام
  .سبحانه عنه يف كتابه الكرمي

اليت يريدها اهللا البينات بإذن٬، فلنسمع أوالً لكتاب اهللا وهو يتحدث عن رسل اهللا ملا يبعثون 
  .)١(﴾... بِالْبaيِّنaات_ فَجaاؤhوهhم قَوbم_هِمb إِلَى رhسhالً قَبbل_كa م_ن أَرbسaلْنaا وaلَقَدb﴿: قال تعاىل٬، سبحانه

وهذه اآليات والبينات اليت يأيت uا الرسل أقوامهم هي آيات املرسÖل سبحانه٬، ولذا ينسب  
 مhوسaى أَرbسaلْنaا وaلَقَدb﴿ .)٢(﴾مُّبِنيٍ وaسhلْطَانÎ بِآيaات_نaا مhوسaى أَرbسaلْنaا وaلَقَدb﴿: رuم اآليات إليه

  . )٣(﴾الْعaالَم_نيa رaبِّ رaسhولُ إِنِّي فَقَالَ وaمaلَئ_ه_ ف_رbعaوbنَ إِلَى بِآيaات_نaا

 بِآيaات_نaا مhوسaى أَرbسaلْنaا وaلَقَدb﴿ويف آيات اهللا اليت يأيت uا رسله ذكرى لعبد صابر وشكور 
 صaبَّارٍ لãكُلã آليaاتÎ ذَل_كa ف_ي إِنd اللّه_ بِأَيَّامِ وaذَكãرbهhمb النُّورِ إِلَى الظÐلُمaات_ م_نa قَوbمaكa أَخbرِجb أَنْ

  .)٤(﴾شaكُورٍ

رسل كذلك٬، فهم يأتون أقوامهم بآيات اهللا وبيانته قبل الطلب٬، وهي وحي لرسله الوكل 
﴿aكَذَل_ك aاكaلْنaسbف_ي أَر Îأُمَّة bقَد bلَتaا م_ن خaل_هbقَب Àمaأُم aلُوbتaتãل hهِمbلَيaع aذ_يdا الaنbيaحbأَو aكbإِلَي bمhهaو 

  .)٥(﴾مaتaابِ وaإِلَيbه_ تaوaكdلْتh عaلَيbه_ هhوa إِالd إِلَهa ال رaبِّي هhوa قُلْ بِالرَّحbمaنِ يaكْفُرhونَ

 وaأَرbسaلْنaاكa... ﴿: وإحدى آيات اهللا وبيناته املرسل uا رسله شهادته سبحانه هلم باحلق
  .)٦(﴾شaهِيداً بِاللّه_ وaكَفَى رaسhوالً ل_لنَّاسِ

                                                            
 .٤٧: الروم -١
  .٩٦: هود -٢
 .٤٦: الزخرف -٣
  .٥: إبراهيم -٤
  .٣٠: الرعد -٥
 .٧٩: النساء -٦



 ٢٢٧.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

: كما أن التزكية وتعليم الكتاب واحلكمة آية أخرى من آياته اليت يرسل uا رسله سبحانه
 وaالْح_كْمaةَ الْك_تaابa وaيhعaلãمhكُمh وaيhزaكãيكُمb آيaات_نaا عaلَيbكُمb يaتbلُو مِّنكُمb رaسhوالً ف_يكُمb أَرbسaلْنaا كَمaا﴿

  .)١(﴾تaعbلَمhونَ تaكُونhواْ لَمb مَّا وaيhعaلãمhكُم

حىت بعد إرسال اهللا الرسل بآياته البينة٬، تلك هي  )٢( والبد أن تبقى مساحة لإلميان بالغيب
 مaعaهhمh وaأَنزaلْنaا بِالْبaيِّنaات_ رhسhلَنaا أَرbسaلْنaا لَقَدb﴿سنته سبحانه يف طلب اإلميان بالغيب من خلقه 

aابaانَ الْك_تaالْم_يزaو aقُومaل_ي hط_ النَّاسbبِالْق_س ... aلَمbعaل_يaو hهdن اللaم hهhرhنصaي hلَهhسhرaبِ وbيaبِالْغ dإِن aهdالل 
  .)٣(﴾عaزِيزÀ قَوِيٌّ

وال يقبل   والذي حيصل باملعجزة القاهرة على اإلميان     د من العبد إمياناً قهرياًيير فهو ال
  .مثل هكذا إميان كالذي حصل لفرعون من إميان

 إِذَا حaتَّى وaعaدbواً بaغbياً وaجhنhودhهh ف_رbعaوbنُ فَأَتbبaعaهhمb الْبaحbرa إِسbرaائ_يلَ بِبaنِي وaجaاوaزbنaا﴿ :قال تعاىل
hكَهaرbأَد hقaرaقَالَ الْغ hنتaآم hال أَنَّه aإِل_ه dذ_ي إِالdال bتaنaو بِه_ آمhنaائ_يلَ بaرbاْ إِسaأَنaو aم_ن aل_م_نيbسhفقد  ٬،﴾الْم

 م_نa وaكُنتa قَبbلُ عaصaيbتa وaقَدb آآلنَ﴿أعلن إميانه وإسالمه٬، ولكنه سبحانه مل يقبله 
aفِْسد_ينh٤(﴾الْم(.  

فما الذي كان قد عصاه فرعون٬، وما هو إميانه الذي مل يقبله اهللا تعاىل ؟ أما معصية فرعون 
حمتجاً على فرعون وملئه وقومه٬، ولكنه أىب إال  Xفهو تكذيبه بآيات اهللا اليت جاء uا موسى 

   Xموسى  أي    جaاءهhم فَلَمَّا﴿بل استقباهلا بالضحك واالستهزاء الصد واجلحود والكفر٬، 
ومن آمن به  Xحىت وصل به احلال إىل أن يتبع موسى  ﴾يaضbحaكُونَ مِّنbهaا هhم إِذَا بِآيaات_نaا
﴿bمhهaعaبbنُ فَأَتbوaعbف_ر hهhودhنhجaياً وbغaواً بbدaعaا﴿٬، وملا رآهم قد جتاوزوا البحر ﴾وaنbزaاوaجaنِي وaائ_يلَ بِبaرbإِس 

aرbحaفلما أدركه ٬، وقد فلقه اهللا هلم بضربة موسى له بعصاه أراد أن يتبعهم جبيشه فرتل البحر ﴾الْب
 آمaنaتb الdذ_ي إِالd إِل_هa ال أَنَّهh آمaنتh قَالَ الْغaرaقh أَدbرaكَهh إِذَا حaتَّى﴿الغرق أعلن إميانه برب موسى 

                                                            
  .١٥١: البقرة -١
َرَزْقَناُهْم الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّالَة َوِممَّا * َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقيَن * الم ﴿: قال تعالى -٢

ُأْوَلـِئَك َعَلى ُهًدى مِّن رَّبِِّهْم َوُأْوَلـِئَك * والَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأنِزَل ِمن َقْبِلَك َوِباآلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن * ُينِفُقوَن 
، وواضح أّن اهللا سبحانه مدح الذين يؤمنون بالغيب ووصفهم بأنهم المتقون وبالنهاية هم ٥ – ١: البقرة ﴾ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

  .المفلحون
  .٢٥: الحديد -٣
  .٩١ – ٩٠: يونس -٤
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تلجئه إىل نه إميان بعد رؤيته للمعجزة القاهرة اليت إ٬، أي ﴾الْمhسbل_م_نيa م_نa وaأَنaاْ إِسbرaائ_يلَ بaنhو بِه_

مساحة أتى  لغيبتبقي لكانت ال تبقي لإلميان بالغيب مساحة أبدا٬ً، واآليات اليت اإلميان باهللا و
٬، فماذا بقي غري اهلالك من خالل آية واستخفوامن قبل ولكنهم كفروا uا  uXا موسى

  .ومعجزة قاهرة

وا عن طلبهم لقوم يعقلون اليوم وخيافون رuم ويكفّ   وأي درسٍ   فهل يكون ذلك درساً 
أن يأتيهم بآية قاهرة تلجئهم إىل اإلميان قهراً وإجلاًء كالذي  Xمحد احلسن أمن داعي اهللا 

   خللقه من خلقه  ظهرلي٬، فأين اإلميان باهللا٬، وأين امتحانه لكم٬، Xانتظره فرعون من موسى 
٬، واستهزائهمuا إمياÆم بآياته وغيبه أو كفرهم مقدار   وإال فحقائق األشياء كلها بيده سبحانه 

  !uا حجته ؟اليت أرسل كالذي حيصل من األمة اليوم يف استقباهلا آليات اهللا 

وينتهجوا ال يكرروا طلبه أن و٬، ا فعل فرعونمبواهللا سبحانه يريد من خلقه أن يتعظوا 
  .فال تغفلوا عن ذلك يرمحكم اهللافيكون مصريهم مصريه٬،  وإالÆجه٬، 

 عaنb النَّاسِ مِّنa كَث_رياً وaإِنd آيaةً خaلْفَكa ل_مaنb ل_تaكُونَ بِبaدaنِكa نhنaجِّيكa فَالْيaوbمa﴿: قال تعاىل
  .)١(﴾لَغaاف_لُونَ آيaات_نaا

بعض ما يطلب املعجزة اليوم جنده من كرباء القوم وممdن يدعي علماً بدين  إىلمث لو نظرنا 
 م_نbهhم قَبbل_كa مِّن رhسhالً أَرbسaلْنaا وaلَقَدb﴿: اهللا٬، يطلب ذلك وهو يقرأ قوله تعاىل حلبيبه وسيد رسله

 اللdه_ بِإِذْن_ إِلdا بِآيaةÎ يaأْت_يa أَنْ لٍل_رaسhو كَانَ وaمaا عaلَيbكa نaقْصhصb لdمb مَّن وaم_نbهhم عaلَيbكa قَصaصbنaا مَّن
  .)٢(﴾الْمhبbط_لُونَ هhنaال_كa وaخaِسرa بِالْحaقِّ قُض_يa اللdه_ أَمbرh جaاء فَإِذَا

  .)٣(﴾ك_تaابÀ أَجaلٍ ل_كُلã اللّه_ بِإِذْن_ إِالd بِآيaةÎ يaأْت_يa أَن ل_رaسhولٍ كَانَ وaمaا﴿: وقوله تعاىل

 فَلْيaتaوaكdلِ اللّه_ وaعلَى اللّه_ بِإِذْن_ إِالd بِسhلْطَانÎ نَّأْت_يaكُم أَن لَنaا كَانَ وaمaا﴿: وله تعاىلوق
  .)٤(﴾الْمhؤbم_نhونَ

                                                            
 .٩٢: يونس -١
  .٧٨: غافر -٢
  .٣٨: الرعد -٣
  .١١: إبراهيم -٤
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   ويف احلقيقة هم مستهزئون حىت وهم يطلبوا ما طلبه فرعون٬، وإال مباذا يفسر الكوراين 
أن  Xمحد احلسن أطلبه من السيد    Xوهو يدdعي التخصص يف قضية اإلمام املهدي 

dيضمر شيئني يف    أحد أدعياء العلم يف النجف   واليعقويب ! ل حليته البيضاء إىل سوداء ؟حيو
محد أما جاءهم به السيد  أنّيف حني ٬، وهكذا! نفسه ويطلب من داعي احلق أن جييبه عليهما ؟

٬، وصية وعلم وحكمة وراية همأقوام اإلهليةاحلجج  اما جاء uبينات ك آياتهو  Xاحلسن
ه ملتشابه القران وحل٬ّ، البيعة هللا وخلق وعشرات بل مئات من الروايات اليت وصفته يف غاية الدقة

عالمات التعرف على داعي  إحدى حممد  آلاليت جعلها  األمورعن عظائم  والدين وإجابته
اليت  األمورن عظائم حلزورته مواليعقويب احلق من ولدهم٬، فهل يعترب الكوراين سواد حليته 

  !؟وuا يعرف حجة اهللا ٬، والكفر اإلميانيتوقف عليها 
فائدة علم الرسل  فأين وإالما قدروا اهللا حق قدره وال رعوا حرمة آلياته وبيناته٬، ٬، ال واهللا
وتزكيته اليت يأيت uا الرسل٬، وأين هو موضع قانونه يف ذهبت كتب اهللا  وأينوحكمتهم٬، 

خليفة له٬، وأراده سبحانه أن يكون درساً لكل  Xحججه ملا حكاه يف كتابه وهو جيعل آدم 
طالب احلقيقة يف كيفية التعرف على خلفائه يف أرضه٬، أين ذهب كل هذا حىت تقترحوا مناهج 

 حياً) لعنه اهللا(واهللا لو كان فرعون  ! ؟السحرة والشياطني سبيالً للتعرف على حجج اهللا
تعرف حجة اهللا  أuذا! يف مسري التعرف على حجج اهللا ؟ جرأتكم وألذهله٬، لتعجب من طلبكم

  !!يا مدعي التخصص ؟
٬، يأيت هالكل تفاصي بل يفولكنها سنة اهللا يف املعترضني الواحدة يف القول والفعل واملنهج 

تهم uا آيات غريها منd نيطلبووحجة٬، فريفضها املعترضون و حجج اهللا بآيات اهلداية دليالً
  . وشياطينهمأنفسهم 

مث إنّ ما يأيت به الرسل واحلجج من آيات وبينات هي يف احلقيقة كلها آيات معجزة للغري 
Ëعن اإلتيان مبثلها٬، فمñغري احلجج يستطيع أن يأيت بوصية من احلجج السابقني عليه تذكره  ن

بامسه وصفته ؟ ومن منهم يستطيع أن يأيت حبكمة الرسل وعلمهم بالكتاب والتزكية ؟ ومن 
غريهم يستطيع أن يأيت بشهادة من اهللا على صدقه فيقف امللكوت كله مؤيداً وناصراً ؟ وهكذا 

  .هي كلها معاجز كما نالحظيف كل آيا�م اليت يأتون uا٬، و
من (يف طلبهم لآلية   وليس بدعاً منهم املعترضون اليوم   ولكن املعترضني يف احلقيقة 

ليس هو شوقاً منهم للتعرف على آيات اهللا٬، كيف وطلبهم هذا مل يطلبه ) غري ما أتى به الرسل
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مللجئة اليت تكون مع مؤمن باهللا أبدا٬ً، بقدر ما هو استعجال للعذاب بطلب اآلية القاهرة وا

  .كما عرفنا العذاب قريناً
٬، فماذا يطلبون إذن بعد آيات وبينات اهلدىوإال فهل قليل ما أتى به الرسل من آيات اهللا 

Ëفليأتنا : إال آية العذاب٬، وهي قصدهم ملا يطلقوا لفظ املعجزة ويقولوا اهلداية من آيات ؟ مل يبق
  .مبعجزة٬، فليأتنا مبعجزة

  :ما مر بعبارة موجزةوهذا تلخيص 
o   مبثله يأيت أناملعجز هو ما يعجز البشر العادي. 
o   ا احلجج كلها معاجزاليت بعث اهللا  وآيات ٬،آيةاملعجزةu ،ولكنهم يف احلقيقة يطلبوا ٬

 .عذاب آية
o  بالغيب  لإلميان مساحةوال ٬، اة ال قيمة لالمتحان بعدهجئقاهرة مل آية نهم يطلبو
 .مقبول عند اهللاومثل هذا غري ٬، ابعده

o  هلالكهم آية نويف احلقيقة هم يطلبو٬، بعده اإلميانما ال ينفع  نهم يطلبو. 
o   آيات البد من   وبرمحته سبحانه     هنأتنقلهم مباشرة للنتيجة٬، واحلال  آيةهم يطلبون 

 آياتيكون ما يطلبونه نتيجة حتمية للتكذيب uا٬، فهم يف احلقيقة يستعجلون للهداية قبل ذلك و
وأبدل ٬، وال تطيل معنا٬، آتنا بنتيجة كفرنا اآلن: يقولون لرuم ٬، فكأÆماهلداية آياتالعذاب قبل 

 .يف احلال رمحتك علينا غضباً
o   م من بني املخلوقات وهو التعقل الذي ألجله هم يف احلقيقة يريدون رفع ماuكلفهم ر

 ٬، واآلياتاهللا آلياتبتعقله  ناإلنسااهللا سبحانه ميز  نّإيعبد به الرمحن ويكتسب اجلنان٬، ف
بالتكليف  واليت ال ينفع اإلميان بعدها تسلب هذه اخلصيصة من اإلنسان الذي اختصdالقاهرة 
 .ألجلها

 تaأْت_يهhمh أَن إِالd يaنظُرhونَ هaلْ﴿: قوله تعاىليف ) بعض آيات ربك(هم ينتظرون : وأخرياً
يaوbمa يaأْت_ي بaعbضh آيات_ رaبِّكa ال يaنbفَعh نaفْساً  رaبِّكa آيaات_ بaعbضh يaأْت_يa أَوb رaبُّكa يaأْت_يa أَوb الْمaآلئ_كَةُ

  .)١(﴾إِميانhها لَمb تaكُنb آمaنaتb م_نb قَبbلُ

                                                            
 .١٥٨: األنعام -١



 ٢٣١.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

ال  ٬، فيومئذXÎالقائم : األئمة٬، واآلية املنتظرة: اآليات(: أنه قال Xعن أيب عبد اهللا 
 ٬،)١()وإن آمنت مبن تقدم من آبائه  إميا¹ا مل تكن آمنت من قبل قيامه بالسيف ينفع نفساً

  . والقوم اليوم ينتظرون جميء ما ال ينفع اإلميان عند حصوله

٬، يف )عليهما السالم(عن زرارة ومحران وحممد بن مسلم٬، عن أيب جعفر وأيب عبد اهللا و
طلوع الشمس من املغرب٬، (: ٬، قال﴾يaنbفَعh نaفْساً إِميانhهايaوbمa يaأْت_ي بaعbضh آيات_ رaبِّكa ال ﴿ :قوله

ء اآليات فال  ومل يعمل عمل اإلميان٬، مث جتي والدخان٬، والرجل يكون مصراً وخروج الدابة٬،
  .)٢( )ينفعه إميانه

وإذا كانت هذه األمة تنتظر الدخان وهو عذاب كما هو واضح٬، فهل عذّب اهللا أقوام 
  ؟ فيهم رسوالً ينذرهمسبقتكم من دون أن يبعث 

ـذه   )٣(﴾رaسhوالً نaبbعaثَ حaتَّى مhعaذãبِنيa كُنَّا وaمaا﴿: قال تعاىل ـره ه ٬، وقبل الدخان الذي تنتظ
  !األمة من هو الرسول الذي يكون الدخان وغريه عذاباً وجزاًء ألمة كذّبته وكفرت به ؟

أىب القوم إال تكذيبه٬،    وقد تقدم بيان بعضها   ورغم كل اآليات والبينات اليت جاء uا 
فكان حاله حال من سبقه من حجج اهللا من استقبال القوم هلم باالعتراض والتكذيب٬، ال لشيء 

 بِمaا رaسhولٌ جaاءهhمb كُلdمaا رhسhالً إِلَيbهِمb وaأَرbسaلْنaا﴿إال ألÆم يأتون أقوامهم مبا ال تشتهي أنفسهم 
 .)٤(﴾يaقْتhلُونَ وaفَرِيقاً كَذdبhواْ فَرِيقاً أَنbفُسhهhمb تaهbوaى الَ

 السَّمaاوaاتh لَفَسaدaت_ أَهbوaاءهhمb الْحaقُّ اتَّبaعa وaلَوِ﴿ولكن احلق ال يتبع أهواء الذين كفروا 
hضbالْأَرaن وaمaلْ ف_يهِنَّ وaم بhاهaنbيaأَت bبِذ_كْرِه_م bمhن فَهaونَ ذ_كْرِه_م عhرِضb٥(﴾مُّع(.   

   .واحلمد هللا رب العاملني

 

                                                            
  . ٨ح ٣٣٦ص: آمال الدين وتمام النعمة -١
  .١٢٨ح ٣٨٤ص ١ج: تفسير العّياشي -٢
  .١٥: اإلسراء -٣
  .٧٠: المائدة -٤
 .٧١ – ٦٦: المؤمنون -٥
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Wאא  ٩

يف االعتراض هو    صلوات ريب عليهم أمجعني    ومما جيمع املعترضني على خلفاء اهللا 
مقابلة حجة الرسل الدامغة بباطل ال أساس يستند إليه من طريقتهم حماججتهم بالباطل٬، فكان 

بل فقط سعي حثيث لرد البينات الواضحة حلجج اهللا كيفما كان ولو وال مرتكز يعتمد عليه 
حد مفردات منهج املعترضني الذي يلتقون ويتوحدون أجبدال عقيم و�ريج ال نظري له٬، ذلك هو 

  .كرميةهلم فيما مر من آيات بعض أقواهلم وأفعا وهو واضح ملن تأمل٬، عليه

كان من حقها التقدم ولكن يف تأخريها غرض التفصيل أكثر؛ ألÆا وهذه املفردة يف املنهج 
من على خلفاء اهللا عموماً  املعترضني عندميكن مالحظتها متس واقع املعترضني اليوم بالصميم٬، و

على كل والرد  االعتراض يأيتفالرسل حجتهم على أقوامهم٬،  بيانالصادرة عند خالل أجوبتهم 
  :بصورةخليفة 

٬، ما بال القرون ٬، أجئتنا لتصرفنا عما كانوا يعبدونما مسعنا uذا يف آبائنا األولني )١
  .األوىل
 .والضعفاء من قومناومن ال فضل هلم ما اتبعك إال أراذلنا  )٢
 .يأكل الطعام وميشي يف األسواقإمنا أنت بشر مثلنا٬،  )٣
٤( Öلست : وكل ما أتيت به ما هو إال أساطري األولني٬، مثبينة ب ضعيف احلجة بل مل تأت

بل بإمكاننا أن نقول مثل ٬، منكمل نسمع بشيء جديد و٬، ال نفقه كثرياً مما تقولوبفصيح 
 .قولك
٬، ما حنن اًوأوالد حنن أكثر أمواالًإذا كان ربك حيي ومييت فانا اُحي واُميت مثله٬،  )٥

 .بالباطلبعذبني٬، وأمثال ذلك من رفض احلجة 
لو كان : (فنحن من يقرر من يأيت حجة وخليفة هللاإنا مبا أرسلتم به كافرون٬، وعليه  )٦

نزل على رجل أاخلليفة ملكاً ال بشرا٬ً، لو كان فالناً هو اخلليفة فيرتل عليه ما نزل عليك٬، لوال 
  ).من القريتني عظيم٬، لو كنت أنا اخلليفة ال أنت ومن أنت حىت تكون

لو اقترن يف دعوته (: من أدلة ال ربكم الذي أرسلكم ويقترح ما تأتون بهمن يقرر حنن أو 
أو Æار أتكون لك جنة من خنيل وعنب ولو ينبوعا٬ً، من األرض تفجر لنا لو مبلك ينذرنا معه٬، 
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يكون لك بيت من لو تأيت لنا باهللا ومالئكته٬، لو تسقط السماء علينا كسفا٬ً، لو ٬، يكون لك كرت
أنزل عليه آيات لو متطر السماء حجارة٬، لو ترقى يف السماء وتأتينا بكتاب نقرؤه٬، لو زخرف٬، 

كان هذا اإلمجال ٬، وأمثال ذلك مما قاله املعترضون يف هذا االجتاه أيضا٬ً، ...لو ... أو آية٬، لو 
  :واليك التفصيل

  وما يلحقه..  ما مسعنا Áذا يف آبائنا األولني :أوالً

 بِهaذَا سaم_عbنaا ام ... قَوbم_ه_ م_ن كَفَرhوا الdذ_ينa الْمaلَأُ فَقَالَ﴿: اعتراضاً عليهنوح فقد قال قوم 
 .)١(﴾الْأَوَّل_نيa آبaائ_نaا ف_ي

ـ و   .)٢(﴾... آبaاؤhنaا يaعbبhدh كَانَ مaا وaنaذَرa وaحbدaهh اللّهa ل_نaعbبhدa أَجِئْتaنaا قَالُواْ﴿اعترض قوم هود ف
  .)٣(﴾.. آل_هaت_نaا عaنb ل_تaأْف_كَنaا أَجِئْتaنaا قَالُوا﴿

  .)٤(﴾.. آبaاؤhنaا يaعbبhدh مaا نَّعbبhدa أَن أَتaنbهaانaا .. صaال_حh يaا قَالُواْ﴿: صاحلوقوم 

 قَالَ﴿: ملا دعاهم إىل عبادة اهللا وترك عبادة األصنام X اعترض قوم إبراهيم عليهو
Àاغ_بaأَر aأَنت bنaت_ي عaا آل_هaي hراه_يمb٥(﴾.. إِب( ،لْ قَالُوا﴿٬aا بaنbدaجaا وaاءنaآب aلُونَ كَذَل_كaفْعaي﴾)٦(.  

 نَّتbرhكa أَن تaأْمhرhكa أَصaالَتhكa شhعaيbبh يaا قَالُواْ﴿ :اعترضوا بنفس االعتراض Xشعيب على و
  .)٧(﴾.. آبaاؤhنaا يaعbبhدh مaا

  : أيضاً مبا كان عليه آباؤهم Xيف رفضهم البينات اليت جاء uا موسى موسى احتج قوم و

  .)٨(﴾الْأَوَّل_نيa آبaائ_نaا ف_ي بِهaذَا سaم_عbنaا مaا .. قَالُوا بaيِّنaاتÎ بِآيaات_نaا مُّوسaى جaاءهhم فَلَمَّا﴿

   .)٩(﴾... آبaاءنaا عaلَيbه_ وaجaدbنaا عaمَّا ل_تaلْف_تaنaا أَجِئْتaنaا قَالُواْ﴿

                                                            
  .٢٤: المؤمنون -١
 .٧٠: األعراف -٢
 .٢٢ – ٢١: االحقاف -٣
  .٦٢: هود -٤
  .٤٦: مريم -٥
 .٧٤: الشعراء -٦
  .٨٧: هود -٧
 .٣٦: القصص -٨
  .٧٨ – ٧٥: يونس -٩
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ـام   ويسأل فرعون عن مصري القرون األوىل وكأنه حريص على هدايتهم ومآهلم  وهو إم

  .)١(﴾الْأُولَى الْقُرhون_ بaالُ فَمaا قَالَ﴿الكفر والضالل 

نصيبه من هذا االعتراض من قومه٬، فقالوا ملا دعاهم إىل اهللا   حممدكان حلبيب اهللا و
  .)٢(﴾... عaلَيbهaا صaبaرbنaا أَن لَوbلَا آل_هaت_نaا عaنb لَيhض_لÐنaا كَادa إِن﴿: سبحانه

 يaعbبhدh كَانَ عaمَّا يaصhدَّكُمb أَن يhرِيدh رaجhلٌ إِلdا هaذَا مaا قَالُوا بaيِّنaاتÎ آيaاتhنaا عaلَيbهِمb تhتbلَى وaإِذَا﴿
bكُمhاؤa٣(﴾.. آب(.  

  .)٤(﴾كَاف_رhونَ هhمb الرَّحbمaنِ بِذ_كْرِ وaهhم آل_هaتaكُمb يaذْكُرh الdذ_ي أَهaذَا... ﴿

 امbشhوا أَن_ م_نbهhمb الْمaلَأُ وaانطَلَقa # عhجaابÀ لَشaيbٌء هaذَا إِنd وaاح_داً إِلَهاً الْآل_هaةَ أَجaعaلَ﴿
 إِلdا هaذَا إِنْ الْآخ_رaة_ الْم_لdة_ ف_ي بِهaذَا سaم_عbنaا مaا # يhرaادh لَشaيbٌء هaذَا إِنd آل_هaت_كُمb عaلَى وaاصbبِرhوا
Àت_لَاقb٥(﴾اخ(.  

تلك اليت انتهجها املعترضون عند ذكر ما كان عليه  إذنإÆا احملاججة واøادلة بالباطل 
ال يعقلون  آباؤهمكان  يف عباد�م اآلهلة واألصنام اليت كانوا ينحتوÆا بأيديهم٬، أوË لو آباؤهم
ومسكني هو ذلك اإلله املعبود الذي تأتيه الكالب بعد مفارقتهم إياه فتبول وال يهتدون٬،  شيئاً

  .املاجنة يف قصور املعترضنيالسهر عليه٬، ويف ذلك كان لشعراء جاهليتهم صوالت من ليايل 

   قومٍ  أيُّ   تقديس القوم  نّإف٬، نحت فيعبد من دون اهللانه ليس الصنم وحده من ي±أعلى 
ي±عدd يف عرف  أحلهحرم اهللا وحترمي ما  ما وإتباعهم يف حتليل وإطاعتهملعلمائهم غري العاملني 

   .أيضاًاليت تعبد من دون اهللا  األصنامهلم بصورة  حنت' الطاهرين 
 أَحbبaارaهhمb اتَّخaذُواْ﴿: له قلت: قال X اهللا عبد أيب عن بصري٬، أيب عنوهلذا ورد 

bمhهaانaبbهhرaاباً وaبbون_ مِّن أَرhولو أنفسهم٬، عبادة إىل دعوهم ما واهللا أما(: فقال ؟ )٦(﴾اللّه_ د 

                                                            
  .٥١: طه -١
 .٤٢: الفرقان -٢
  .٤٣: سبأ -٣
 .٣٦: األنبياء -٤
 .٧ – ٥: ص -٥
  .٣١: التوبة -٦
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 ال حيث من فعبدوهم حالالً عليهم وحرموا ٬،حراماً هلم أحلوا ولكن ٬،أجابوهم ما دعوهم
  .)١() يشعرون
 أَرbبaاباً وaرhهbبaانaهhمb أَحbبaارaهhمb اتَّخaذُواْ﴿: 8 اهللا قول يف X اهللا عبد أيب عن بصري٬، أيب عنو

 وحرموا حراماً هلم أحلوا ولكن هلم صلوا وال هلم صاموا ما واهللا(: فقال ﴾اللّه_ دhون_ مِّن
  .)٢() فاتبعوهم حالالً عليهم

مل تعدو إجابة القوم ٬، ة اهللا يف املعترضني على خلفائه يف أرضه واحدةسنd نّعلى هذا٬، وأل
البعض بأنه مل يكن قد مسع ٬، فيعترض إجابة أسالفهم) Xأمحد احلسن السيد (اليوم خلليفة اهللا 

خر بأنه يريد صرفنا عما كان يفعله آباؤنا٬، وثالث يفكر حبال األمة آuذا يف ملة آبائه األولني٬، و
  .قبل جميء اليماين وبعثته٬، وهكذا

والثاين بقول من ٬، ﴾الْأُولَى الْقُرhون_ بaالُ فَمaا﴿: وشاء اهللا أن يذكرنا الثالث بقول فرعون
يف ٬، والقوم ال إشكال ﴾آبaاؤhكُمb يaعbبhدh كَانَ عaمَّا يaصhدَّكُمb أَن يhرِيدh رaجhلٌ إِلdا هaذَا مaا﴿: قال

لعلمائهم بعد إتباعهم هلم وهم حيرمون ما احل  بأÆم عابدون   اليوم مبا هم عليه     وصفهم 
معلوم واالنتخابات كما هو   اهللا وحيللون حرامه٬، ولو كان تشريعهم لدميقراطية أمريكا فقط 

لكفى يف إثبات هذه    على النقيض متاماً من حاكمية اهللا وهي أساس الدين وشعار املرسلني 
وغضاً للنظر عن كل اجلوانب ٬، احلقيقة بعيداً عن كل ما أحدثوه يف جوانب الدين املختلفة

فتقليدهم وإتباعهم ما هو إال  .كل مال اليتيمأاألخالقية وما يرتبط بالسرية والتمييز والظلم و
عبارة عن عباد�م بعد كل الذي فعلوا يف دين اهللا٬، فاالعتراض على داعي اهللا بباطل تناجوه 

ما هو إال ! ؟) وقد فعله آباؤكم علمائكمما هذا إال رجل يريد صرفكم عن تقليد (: م مفادههبين
 يaعbبhدh كَانَ عaمَّا يaصhدَّكُمb أَن يhرِيدh رaجhلٌ إِلdا هaذَا مaا﴿: تعبري آخر لقول من سبقهم من املعترضني

bكُمhاؤa؟ ساداتكم أوصلكم٬، فهال نظرمت حالكم٬، واىل أين ﴾آب !  
يعيد لنا مشاهد احتجاج املعترضني على خلفاء اهللا٬، فكم قيل  األولقول صاحب الكما أن 

٬، واآليات قريبة ﴾الْأَوَّل_نيa آبaائ_نaا ف_ي بِهaذَا سaم_عbنaا مaا﴿هلم بعد دعوة أقوامهم إىل احلق واهلدى 
عهد فراجعوها يرمحكم اهللا لينظر كل منا حاله واصطفافه٬، أمع احلق بلطف اهللا التحق وحتت 

٬، وال جتعلوا ما كان عليه آباءكم رايته اهتدى٬، أم مع الباطل ما زال يئن من قبحه ونتنه وجناسته

                                                            
  .١باب التقليد ح ٧٠ص ١ج: الكافي -١
  .٣باب التقليد ح ٧٠ص ١ج: الكافي -٢
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ته وسطوع بيناته٬، فقد هلكت أقوام قبلكم uذا عذراً تعتذرون به عن نصرة احلق بعد وضوح آيا

  .العذر
 أَوaلَوb آبaاءنaا عaلَيbه_ وaجaدbنaا مaا نaتَّبِعh بaلْ قَالُوا اللdهh أَنزaلَ مaا اتَّبِعhوا لَهhمh ق_يلَ إِذَا﴿: قال تعاىل

  .)١(﴾السَّع_ريِ عaذَابِ إِلَى يaدbعhوهhمb الشَّيbطَانُ كَانَ
 عaلَى وaإِنَّا أُمَّةÎ عaلَى آبaاءنaا وaجaدbنaا إِنَّا قَالُوا بaلْ﴿: تعاىلقال ٬، بسنتهمفإياكم واالستنتان 

 وaجaدbنaا إِنَّا مhتbرaفُوهaا قَالَ إِلdا نَّذ_يرٍ مِّن قَرbيaةÎ ف_ي قَبbل_كa م_ن أَرbسaلْنaا مaا وaكَذَل_كa # مُّهbتaدhونَ آثَارِه_م
 عaلَيbه_ وaجaدتُّمb م_مَّا بِأَهbدaى جِئْتhكُم أَوaلَوb قَالَ # مُّقْتaدhونَ آثَارِه_م عaلَى وaإِنَّا أُمَّةÎ عaلَى آبaاءنaا

bاءكُمaا إِنَّا قَالُوا آبaم بِمhس_لْتbونَ بِه_ أُرhا # كَاف_رaنbقَمaفَانت bمhهbم_ن bفَانظُر aفbةُ كَانَ كَيaاق_بaع 
aبِنيãكَذh٢(﴾الْم(.  

يف حماججتهم بباطل ما فارقوه  Xوليس بعيداً عن ذلك ما قاله القوم أيضاً ألمحد احلسن 
وبسطاء ليس فيهم من هو أعابوا عليه أنّ أنصاره مستضعفون وهم أراذل يف نظر القوم ملا  يوماً

يف نظرهم وجيهاً أو ذو مال وسلطان وأمثال ذلك٬، وها هي سنة من سبقهم من املعترضني 
  .٬، كما سنسمعه اآلنيضاًأيف املنهج  تشترك معهم

  ما اتبعك إال أراذلنا :ثانياً

 إِالd اتَّبaعaكa نaرaاكa وaمaا.. ﴿: إىل اهللا سبحانهملا دعاهم  Xنوح املعترضون ل وهو ما قاله
aذ_ينdال bمhا هaاذ_لُنaأَر aاد_يaا الرَّأْيِ بaمaى وaرaن bا لَكُمaنbلَيaلٍ م_ن عbلْ فَضaب bظُنُّكُمaن a٣(﴾كَاذ_بِني(.  

  .)٤(﴾الْأَرbذَلُونَ وaاتَّبaعaكa لَكa أَنhؤbم_نh قَالُوا﴿: وأيضاً

الذين ال يريدون علواً يف اهللا وألنّ املعترضني متكربون دائماً فينظرون إىل أتباع خلفاء 
 Xاإلمام املهدي عن أنصار    األرض بأÆم أراذل وال قيمة اجتماعية هلم٬، أو هم بتعبري القوم 

أناس سذج وبسطاء وال علم هلم ومل يدرسوا يف مقاهي الباطل    محد احلسنأالسيد ممن اتبع 
٬، واحلال أنّ فيهم من شىت صنوف اøتمع ومبستوياته املتعددة اليت اليت تدرس فنون اجلدال وأمثاله

                                                            
  .٢١: لقمان -١
 .٢٥ – ٢٢: الزخرف -٢
  .٢٧: هود -٣
  .١١١: الشعراء -٤
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البشر هو مقدار تقوى  جنرب بعض األحيان على بياÆا٬، أقول جنرب ألنّ مقياس التفاضل بني بين
  .)إن أكرمكم عند اهللا اتقاكم(العبد ال غري 

 يفوأما ما يطلبه املعترضون اليوم من صفة ينتظروÆا يف األنصار فهي صفات جيدوÆا 
دل اجل فنونوواملكر تباع األال واملاه واجلشهرة وفال٬، ال غريعلى خلفاء اهللا السابقني املعترضني 

ومعاوية رود وقارون وأبو جهل uا إال فرعون ومن والفلسفة وما شابه مل يتحلَوالتمنطق كالم الو
وشريح واملأمون وأشباههم يف كل زمن وأتباعهم الذين مل مييزوا بني نور األولياء وظلمة 

وهذا النوع من االحتجاج بالباطل لدفع احلق   �م اليوم مقوال أنّ إىللتفطنوا  وإال٬، املعترضني
ملا بعثوا٬، وليس ما قيل  وأنصارهمخللفاء اهللا  وأتباعهمقاله سادة املعترضني واملأل قد    عموماً 
من برسول اهللا من قومه من قبل طغاة قريش ومن وافقهم يف االعتراض على رسول اهللا آعمن 
كما يدعون فما  األمرولو كان ! به؟ واإلميان االقتداء برسول اهللا  عمن يدعيببعيد  

عمار وبالل وأيب ذر طعناً عن  وأشباههمهلب  وأبوسفيان  وأبوجهل  أبوباهلم يكررون ما قاله 
  ! ملا دعاهم إىل اهلدى ؟ يف حجة رسول اهللا 

الذي جاء  Xآمن بقائم آل حممد  على مننعم٬، هم يكررونه حرفياً ولكن هذه املرة 
كما مسعنا يف قانون معرفة حججه سبحانه٬، وألنّ فيه سنdة  قومه مبا جاء به جده املصطفى 

وألنّ ما يالقيه اشد مما القاه جده من قومه عند إرساله كما عرفنا من كالم  من جده 
ومل خيطئوا أبداً ما ٬، Xيف حرب شرار خلق اهللا للقائم الطاهرين٬، كان كل الذي كان اليوم 

ومËن وصف بأنّ االلتواء عليه  م وقائمهمبقيتهذكره الطاهرون من وصف للمعترضني على 
اهللا يريد أن يطاع من حيث هو أراد سبحانه ال من  نّإيوجب النار ولو عبد امللتوي ما عبد٬، ف

فقد يزين الشيطان واهلوى لعبد شيئاً فرييد عبادة اهللا من خالله واهللا ٬، حيث ما يتراءى لعبده
خلليفته وطلبه ) لعنه اهللا(سجود إبليس  ويوجب النار عليه٬، ولنا يف رفضأميا بغض يبغضه 

  .السجود هللا مباشرة عظة وعربة٬، وال حول وال قوة إال باهللا
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أيضاً لدى  اًد عليه املعترضون جند له شاهدهذا النوع من احملاججة بالباطل الذي يتوحdإنّ 

 بaيِّنaاتÎ آيaاتhنaا عaلَيbهِمb تhتbلَى وaإِذَا﴿: أقوامهم فيكون جواuم نملا يدعو الرسلاملعترضني من قوم 
   .)١(﴾نaد_ي�اً وaأَحbسaنh مَّقَاماً خaيbرÀ الْفَرِيقَيbنِ أَيُّ آمaنhوا ل_لdذ_ينa كَفَرhوا الdذ_ينa قَالَ

٬، فقري٬، ال جاه وال أتباع وال مال وال مستضعف جمهول القدر؟ ) الفريقني خري مقاماً أي(
أو معروف عند الناس يتبعه املاليني وعنده  ؟ه القوم من األراذل بل يعد٬d، ...وال ... وال ... 

  !وغري ذلك ؟وقصور ووكالء وشركات  سلطانوسائل إعالمية ومال ومأل  واآللة املادية من 

؟ جمالسة من إذا حضر جملس ال ي±سأل وإذا غاب ال يفتقد وال حيسب ) أحسن ندياً(وأيهم 
إن أحسن صيحة الثقيلة وامللل من الدنيا وأهلها وظلمها له حساب وان كلمته فال جمال إال للن

٬، أو جمالسة من حيضر جملسه أهل وكانت العظة منه خبلقه وفعلهالصمت فقط  احلديث وإال
تقدم ٬، جملس ومن يدعي العلم والتجار واألغنياءمسر احلديث وفاكهته  وإجادةواملنطق الكالم 

   وتلقى فيه شىت صنوف احلديث    بشرط احلضور واهلدايا    فيه أنواع املشروبات واألطعمة 
 أهلمن  فإÆمحلظة لكثرة القيام الستقبال الداخلني  األرضوال تكاد تستقر يف    إال ذكر اهللا 

كل حبسب عائلته ولباسه بل االحنناء  القدر يف نظر صاحب املقام ومن يستحقون القيام ترحيباً
  !؟يف التفاضل  إبليسوتعداد املرافقني له وكرب عمامته وما شابه ذلك من مقياس 

الثاين يف نظر نه أحد يف أهل يشك ؟  ندياً وأحسن فمن بربكم عند القوم اليوم خري مقاماً
كان حىت وان  الغين املتكرب املتبوع هو خري مقاماًنعم  ٬،وهم األكثر دائماًالدنيا وطالuا  أهل

 اًكافر املتبوعن كان إوغيبه٬، وحىت واهللا ومصدق بكلماته  بآياتمؤمن  الفقري املستضعف
مؤمن  الفقريوجمرد كون ٬، وأهلهن خال جملسه من ذكر اهللا إوهو أحسن ندياً و. اً uاومستهزئ

ر اليت يعيd) لاألراذ(بآيات اهللا ويليب نداء حججه إذا ما مسع مسرعاً ال يرفع عنه �مة كونه من 
ل إذا حضر خطب وال ي±سأ حبجة اهللا٬، ويبقى ال يزوج إذا اإلميانعن  uا أنصار خلفاء اهللا دفعاً
  .وال يصدق إذا آمن أيضاً... وال يفتقد إذا غاب ووو 

واملعترضني  Xما يتعلق بالقائم وما يليها  اآليةتفسري هذه  ليس صدفة أن نسمع يفوهلذا 
  : عليه

                                                            
 .٧٣: مريم -١
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وaإِذا تhتbلى عaلَيbهِمb آياتhنا بaيِّناتÎ ﴿: ٬8، يف قول اهللا Xعن أيب بصري٬، عن أيب عبد اهللا 
كان رسول اهللا (: قال ٬،﴾قالَ الdذ_ينa كَفَرhوا ل_لdذ_ينa آمaنhوا أَيُّ الْفَرِيقَيbنِ خaيbرÀ مaقاماً وaأَحbسaنh نaد_يòا

 ﴾ل_لdذ_ينa آمaنhوا﴿ من قريش ﴾قالَ الdذ_ينa كَفَرhوا﴿ فنفروا وأنكروا٬، إىل واليتنا دعا قريشاً 
 ﴾أَيُّ الْفَرِيقَيbنِ خaيbرÀ مaقاماً وaأَحbسaنh نaد_يòا﴿ :ولنا أهل البيت Xالذين أقروا ألمري املؤمنني 

هhمb ﴿ من األمم السالفة ﴾وaكَمb أَهbلَكْنا قَبbلَهhمb م_نb قَرbنÎ﴿ :عليهم منهم٬، فقال اهللا رداً تعيرياً
  .)﴾أَحbسaنh أَثاثاً وaرِْءياً

كلهم كانوا يف (: ؟ قال﴾قُلْ مaنb كانَ ف_ي الضَّاللَة_ فَلْيaمbدhدb لَهh الرَّحbمنh مaدòا﴿: قوله: قلت
وال بواليتنا٬، فكانوا ضالني مضلني٬، فيمد هلم يف  Xالضاللة ال يؤمنون بوالية أمري املؤمنني 
  .)وأضعف جنداً مكاناً هم شراًضاللتهم وطغيا¹م حىت ميوتوا٬، فيصري

حaتَّى إِذا رaأَوbا ما يhوعaدhونَ إِمَّا الْعaذابa وaإِمَّا السَّاعaةَ فَسaيaعbلَمhونَ مaنb هhوa شaرٌّ ﴿: قوله: قلت
فهو خروج القائم  ﴾حaتَّى إِذا رaأَوbا ما يhوعaدhونَ﴿ :أما قوله(: ؟ قال﴾مaكاناً وaأَضbعaفh جhنbداً

X ،م من اهللا على يدي وليه٬، فذلك قوله٬، والساعة٬Á فسيعلمون ذلك اليوم٬، وما نزل: 
  .)﴾وaأَضbعaفh جhنbداً    Xيعين عند القائم    مaنb هhوa شaرٌّ مaكاناً﴿

يزيدهم ذلك اليوم هدى على (: ؟ قال﴾وaيaزِيدh اللdهh الdذ_ينa اهbتaدaوbا هhدىó﴿: قوله: قلت
  .)١() دونه وال ينكرونهحيث ال جيح Xالقائم  بإتباعهم هدى

يدعو  Xالقائم إنّ ف٬، والية علي وولده  إىلقد دعا قومه  كان رسول اهللا  وإذا
ألنّ كالمنا  Xوحتديداً أوهلم     املهديني  نّإف٬، الطاهرين  آبائهوالية  إىل أيضاً هقوم
وتعيري ٬، )٢()ومعرفة حقنا مواالتنايدعون الناس إىل : (بأÆم قد وصفهم أهل البيت    فيه 

كما اعترضت  Xمة اعترضت على القائم أاليوم  مل تشذ عنهبقومه  قريش رسول اهللا 
على حجج واألوصياء  األنبياء أقواموباقي  Xوقوم نوح على نوح  قريش على رسول اهللا 

  . وبنفس االعتراض أيضاًاهللا ٬، 

                                                            
 .٩٠باب فيه نكت من التنزيل في الوالية ح ٣٥٧ص ١ج: الكافي -١
اثنا عشر  Xيكون بعد القائم : سمعت من أبيك أنه قال ،يا ابن رسول اهللا: Xقلت للصادق : قال ،عن أبي بصير -٢

اثنا عشر إمامًا، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى مواالتنا : اثنا عشر مهديًا، ولم يقل: قد قال: (إماما، فقال
  .١١٥ص ٥٣ج: بحار األنوار) ومعرفة حقنا
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٬، سذج٬، ليسوا من أهل بسطاء٬، ليسوا خبري مقاما٬ً، وال أحسن نديا٬ً، إن اتبعوكم إال أراذلنا(

من  وما يرادفه) ...هم ومل نسمع uم  ن٬ñ، ليسوا مبعروفني٬، مËالتخصص يف علوم احلوزة
كل حبسب لغته وعصره٬، أليست كلها ذات يف التصغري والتسفيه املعترضني مصطلحات 

ومكابر من حياول إنكار هذه احلقيقة٬، وإال اجلدال بالباطل الذي ال يسكت  ؟؟مضمون واحد 
  .فيهيقاد إىل جهنم بعد حكم اهللا العدل  وصاحبه حىت وه

 معترضون على خلفاء اهللا قطعاًهم اليوم  األقوالمطلقي هذه  نّأللحكم ب إالبل ال جمال 
وأنّ من تطلق عليهم هم ٬، أسالفهممعترضني فيمن سبقهم من للمنهج هو  أنّ إطالقهابعد معرفة 

ة اهللا يف املعترضني على خلفائه نتردد يف ذلك وسنd أنوكيف لنا أنصار األنبياء واألوصياء٬، 
٬، وحاشى خلفاء اهللا وأنصارهم من إطالق مثل ذلك على واحدة ال تتبدل بنص قوله سبحانه

بل أجرب٬، عند اهللا من كلب  أفضل يرى نفسه فيهم من ال  عين حجج اهللا أ  وهم ٬، غريهم
من ال خيطر يف باله ذلك ال يكون يف منهج تربيته أنّ  وأكيداله ذلك٬، ببفيهم من مل خيطر 

٬، وال يبقى إال أنّ احلق إىلوهم يدعوهم مبا ذكر من أوصاف ما جيعلهم يسمون غريهم  ألنصاره
وأنّ من يطلقها اليوم  ٬،تعيرياً هلم األنبياء أنصارمن أطلقها سابقاً أطلقها معترضاً بوجه يكون 

  .يطلقها معترضاً على خليفة اهللا وأنصاره تعيرياً هلم أيضاً

وهو وهو خط الساجدين هللا سبحانه  Xخط القائم ز اخلطان ال حمالة٬، تاهنا ميو
وهم األضعف جنداً يف نظر اهللا سبحانه ٬، وخط املعترضني األضعف جنداً يف نظر املعترضني

حقهم من هو خري مقاماً عند اهللا ومن  وعما قريب سيعلم الظاملون آل حممد  ٬،وخلفائه
  .أحسن نديا٬ً، ومن شرٌّ مكاناً وأضعف جنداً

ويصفهم مبا وصف به املعترضون أنصار  Xتهم أنصار بقية آل حممد من يىل كل إو
  : نتأمل ما فيه ونرى حالنا منهمجيعاً هذا احلديث لعلنا األنبياء 
 حبكأ واهللا إين فداك جعلت(: له فقال أصحابه بعض عليه دخل أنه X اهللا عبد أيب عن
: فقال كثري٬،: فقال٬، اذكرهم :له فقال ؟ شيعتكم أكثر ما سيدي يا حيبك٬، من وأحب

 املوصوفة العدة كملت لو أما :X اهللا عبد أبو فقال ذلك٬، من أكثر هم: فقال ؟حتصيهم
 شحناؤه وال مسعه٬، صوته يعدو ال من شيعتنا ولكن٬، تريدون الذي كان عشر وبضعة ثالمثائة
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 وال ٬،ثالباً لنا حيدث وال٬، عائباً لنا جيالس وال ٬،والياً لنا خياصم وال ٬،غالياً بنا ميدح وال ٬،بدنه
  .حمباً لنا يبغض وال ٬،مبغضاً لنا حيب

 التمييز فيهم: فقال ؟ يتشيعون إÆم يقولون الذين املختلفة الشيعة uذه أصنع فكيف :فقلت
 واختالف تقتلهم٬، وسيوف تفنيهم سنون عليهم يأيت التبديل٬، وفيهم التمحيص٬، وفيهم

 بكفه الناس يسأل وال ٬،الغراب طمع يطمع وال الكلب٬، هرير يهر ال من شيعتنا إمنا تبددهم٬،
  .جوعاً مات وإن

 أطراف يف اطلبهم :فقال ؟ الصفة uذه املوصوفني هؤالء أطلب فأين ٬،فداك جعلت: قلت
 مل غابوا وإن٬، يعرفوا مل شهدوا إن الذين دارهم٬، املنتقلة عيشهم٬، اخلشن أولئك األرض

 الذين أولئك يشهدوا٬، مل ماتوا وإن يزوجوا٬، مل خطبوا وإن يعادوا٬، مل مرضوا وإن يفتقدوا٬،
 Áم اختلفت وإن أهواؤهم خيتلف وال يتزاورون٬، قبورهم ويف يتواسون٬، أمواهلم يف

  .)١()البلدان
عرب فتاوى تحكموا علينا لمن صفات لشيعتهم  Xفمن منكم فيه ما ذكره اإلمام 

ولسنا ٬، وسذاجهمراذل القوم نا أأتتهمونا بو٬، نا عن الشيعة خارجونأبأصدرمتوها بأهوائكم 
 أتباعمسة أنصار خلفاء اهللا٬، ولكنها حسرة نبديها على  همبرتعجني من ذلك أبداً وقد رأينا

 مما ذكره اإلمام من صفات لشيعتهمن كانت أيديكم إو. توردوÆم اهلاوية منتأيسريون خلفكم و
وصفاً  ه أهل البيت ا منكم بريئون لعدم اتصافكم مبا حدdنdإف   وهو احلق   خالية 
 هذا ينتحل ممن إن: (قوله ٬X، فرفقاً بأنفسكم وأنتم تقرؤون عن اإلمام الصادق لشيعتهم

  .)٢() أشركوا والذين واíوس والنصارى اليهود من شر هو ملن األمر
وإليكم وصف حالكم أيها املتكربون على عباد اهللا٬، املبغضون من أطاع اهللا سبحانه يف 

  .حججه بنص من ال ينطق عن اهلوى 
 بن أسامة على وأقبل يقول  النيب مسعت: قال٬، نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد عن

 الدنيا٬، رغبات بزهرة دونه ختتلج أن وإياك احلق٬، بطريق عليك أسامة٬، يا(: فقال زيد
 حىت الساعة تقوم وال أال:  قال أن إىل٬، عيشها وزائل سرورها٬، وبائد نعيمها٬، وغضارة

 يومئذ والناس اهللا٬، رسول يا: عمر فقال ٬،اهللا عصى من وحيبون اهللا٬، أطاع من الناس يبغض
                                                            

  .١٦٤ص ٦٥ج: بحار األنوار -١
 .١٦٦ص ٦٥ج: بحار األنوار -٢



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٢٤٢
 ذاك الشريد٬، كالغريب يومئذ املسلم!  عمر يا يومئذ اإلسالم وأين: قال!  اإلسالم على

 فقال ٬،رمسه إال يبقى وال القرآن فيه ويندرس امسه٬، إال يبقى وال اإلسالم فيه يذهب الزمان
 تركوا عمر٬، يا: فقال ؟ ويعذبوÆم ويطردوÆم اهللا أطاع من يكذبون وفيما اهللا٬، رسول يا: عمر

 الثياب ولبسوا الطيبات٬، وأكلوا اآلخرة٬، ورفضوا الدنيا٬، إىل وركنوا الطريق٬، القوم
 وذكي الشراب٬، ولذيذ الطعام٬، طيب يف يغتدون فهم والروم٬، فارس أبناء وخدمهم املزينات٬،

 تربج كما منهم الرجل ويتربج اíالس٬، ومنجدة البيوت٬، ومزخرف البنيان٬، ومشيد الريح٬،
 يتباهون اجلبابرة٬، امللوك زي يومئذÎ زيهم املزينة٬، واحللل باحللي النساء وتتربج لزوجها٬، املرأة
 من أصالÁم ومنحنية السهر٬، من ألوا¹م شاحبة العباء عليهم اهللا وأولياء واللباس٬، باجلاه

  . الصيام طول من بظهورهم] بطو¹م[ لصقت قد القيام٬،
 قرين فأنت اسكت: له قيل بصدق٬، تفوه أو حبق متكلم منهم تكلم فإذا: قال أن إىل
 اللّه_ زِينaةَ حaرَّمa مaنb﴿ :ويقولون تأويله غري على اهللا كتاب يتأولون الضاللة٬، ورأس الشيطان

aت_يdال aجaرbاد_ه_ أَخaات_ ل_ع_بaيِّبdالْطaو aقِ م_نbاخلرب٬، )١(﴾الرِّز.   
٬، كما أنه حالكم الذي متاماًهو وصفكم اليوم  وهل يشك أحد أن ما ذكره رسول اهللا 

èأطاع ربه وخالقه يف حججه وخلفائه٬، واحلمد هللا الذي هدانا للحق الذي  ال خيفى على عبد
dفتكربمت على حججه وومستم شيعتهم ه٬، أما انتم فضيعتم ربكم الذي خلقكم خلقنا له بفضله ومن

٬، وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل مبا قاله اجلاحدون املعترضون على خلفاء اهللا يف كل زمان
  . واحلمد هللا رب العاملنيإناء بالذي فيه ينضح٬، 

  ٬، يأكل الطعام وميشي يف األسواقإمنا أنت بشر مثلنا :ثالثاً 

٬، بأنكم بشر مثلنابالباطل هي إجابة خلفاء اهللا فقرة ثالثة من فقرات حماججة املعترضني 
وهو قول يستحق هو اآلخر أن يضاف إىل ما يوحد املعترضني على خلفاء اهللا يف منهجهم 

  .قوله هلمالشتراكهم يف 
  

                                                            
  .٥٨  – ٥٧ص ١٢ج: الميرزا النوري -مستدرك الوسائل  -١



 ٢٤٣.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

 مَّن ذ_كْرٍ مِّن يaأْت_يهِم مaا # مَّعbرِضhونَ غَفْلَةÎ ف_ي وaهhمb ح_سaابhهhمb ل_لنَّاسِ اقْتaرaبa﴿: قال تعاىل
 هaلْ ظَلَمhواْ الdذ_ينa النَّجbوaى وaأَسaرُّواْ قُلُوبhهhمb لَاه_يaةً # يaلْعaبhونَ وaهhمb اسbتaمaعhوهh إِلdا مُّحbدaثÎ رَّبِّهِم
 . )١(﴾.. مِّثْلُكُمb بaشaرÀ إِلdا هaذَا

ذكر من  يأتيهم أنالناس الذين ما  كلهو قول  ﴾مِّثْلُكُمb بaشaرÀ إِلdا هaذَا هaلْ﴿ أنّوواضح 
  .رuم إال وكان حاهلم ما وصفته اآلية الكرمية

 أَبaعaثَ قَالُواْ أَن إِالd الْهhدaى جaاءهhمh إِذْ يhؤbم_نhواْ أَن النَّاسa مaنaعa وaمaا﴿: ومثل ذلك قوله تعاىل
hراً اللّهaشaوالً بh٢(﴾رَّس(.  

فانه اآلخر يشري إىل أنّ املعترضني على خلفاء اهللا مجيعاً يعدون بشرية حجج اهللا مانعاً عن 
 .اإلميان uم

 أَنزaلَ وaمaا مِّثْلُنaا بaشaرÀ إِالd أَنتhمb مaا.. ﴿: وقال قوم من املعترضني لرسلهم ملا أرسلوا إليهم
  .)٣(﴾تaكْذ_بhونَ إِالd أَنتhمb إِنْ شaيbٍء م_ن الرَّحbمن

 الdذ_ينa الْمaلَأُ فَقَالَ﴿: مل يفو�م ذلكنوح ومن هذا املنطلق جند أن املعترضني من قوم 
 لَأَنزaلَ اللdهh شaاء وaلَوb عaلَيbكُمb يaتaفَضَّلَ أَن يhرِيدh مِّثْلُكُمb بaشaرÀ إِلdا هaذَا مaا قَوbم_ه_ م_ن كَفَرhوا
  .)٤(﴾..مaلَائ_كَةً

 م_مَّا يaأْكُلُ مِّثْلُكُمb بaشaرÀ إِلdا هaذَاما  ... قَوbم_ه_ م_ن الْمaلَأُ وaقَالَ﴿: بعده ثلنيب بعوقالوها 
   .)٥(﴾تaشbرaبhونَ م_مَّا وaيaشbرaبh م_نbهh تaأْكُلُونَ
 وaاح_داً مِّنَّا أَبaشaراً فَقَالُوا﴿٬، )٦(﴾.. مِّثْلُنaا بaشaرÀ إِلdا أَنتa مaا﴿: Xلصاحل قال املعترضون و

hهhف_ي إِذاً إِنَّا نَّتَّبِعdلَالٍ لaرٍ ضhعhسa٧(﴾و(.  
  .)٨(﴾.. مِّثْلُنaا بaشaرÀ إِلdا أَنتa وaمaا﴿ :Xولشعيب 

                                                            
 .٣ – ١: األنبياء -١
 .٩٤: اإلسراء -٢
 .١٥: يس -٣
  .٢٤: المؤمنون -٤
  .٣٣: المؤمنون -٥
  .١٥٤: الشعراء -٦
 .٢٤: القمر -٧
 .١٨٦: الشعراء -٨



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٢٤٤
 وaأَخaاهh مhوسaى أَرbسaلْنaا ثُمَّ﴿: أيضاًبذلك عليه من احتجاج قومه  Xمل يسلم موسى و
 .)١(﴾عaابِدhونَ لَنaا وaقَوbمhهhمaا م_ثْل_نaا ل_بaشaرaيbنِ أَنhؤbم_نh فَقَالُوا ... وaمaلَئ_ه_ ف_رbعaوbنَ إِلَى ... هaارhونَ

 عaلَيbه_ أَأُنزِلَ﴿٬، )٢(﴾مِّثْلُكُمb بaشaرÀ إِلdا هaذَا هaلْ﴿ :قال املعترضون حممد لسيد املرسلني و
hكْرãا م_ن الذaنِنbيa٣(﴾.. ب(.  

وقريباً من ذلك سنdتهم يف االعتراض على رسل اهللا حبجة أÆم يأكلون الطعام وميشون يف 
 الْحaيaاة_ ف_ي وaأَتbرaفْنaاهhمb الْآخ_رaة_ بِل_قَاء وaكَذdبhوا كَفَرhوا الdذ_ينa قَوbم_ه_ م_ن الْمaلَأُ وaقَالَ﴿األسواق٬، 

 .)٤(﴾تaشbرaبhونَ م_مَّا وaيaشbرaبh م_نbهh تaأْكُلُونَ م_مَّا يaأْكُلُ مِّثْلُكُمb بaشaرÀ إِلdا هaذَا مaا الدُّنbيaا

) = أترفوا يف هذه الدنيا+ كذبوا باملعاد + كفروا : (وهذا االعتراض صادر من أناس
٬، وهو حاهلم وصفتهم دوماً كما مر٬، يف حني أنّ اهللا سبحانه يؤكد أنّ أكل رسله للطعام )املأل(
أو يكون وسيلة مانع عن اإلميان uم  الوهو ٬، شيهم يف األسواق أمر يتوفر عليه كل رسل اهللاوم

 إِنَّهhمb إِلdا الْمhرbسaل_نيa م_نa قَبbلَكa أَرbسaلْنaا وaما﴿: لرسوله حممد  قوله تعاىل٬، وهو للطعن عليهم
 رaبُّكa وaكَانَ أَتaصbبِرhونَ ف_تbنaةً ل_بaعbضٍ بaعbضaكُمb وaجaعaلْنaا الْأَسbوaاقِ ف_ي وaيaمbشhونَ الطdعaامa لَيaأْكُلُونَ

   .)٥(﴾بaص_رياً

ويؤكد اهللا سبحانه مرة أخرى للمعترضني على الرسل بأكل الطعام أنّ ذلك ال يضر 
 وaأُمُّهh الرُّسhلُ قَبbل_ه_ م_ن خaلَتb قَدb رaسhولٌ إِالd مaرbيaمa ابbنh الْمaِسيحh مَّا﴿: برسالتهم٬، فيقول تعاىل

٬، ورغم بطالن حجتهم ودفعها من قبل اهللا سبحانه إال أÆم )٦(﴾.. الطdعaامa يaأْكُالَن_ كَانaا ص_دِّيقَةٌ
 وaما﴿: ٬، فعزى اهللا رسوله بقولهيصرون عليها٬، فأعادوا االعتراض أيضاً ملا بعث رسول اهللا 

٬، وهو معىن )٧(﴾.. الْأَسbوaاقِ ف_ي وaيaمbشhونَ الطdعaامa لَيaأْكُلُونَ إِنَّهhمb إِلdا الْمhرbسaل_نيa م_نa قَبbلَكa أَرbسaلْنaا
  .جمادلتهم بالباطل

                                                            
 .٤٧ – ٤٥: المؤمنون -١
 .٣: األنبياء -٢
 .٨: ص -٣
  .٣٨ – ٣٣: المؤمنون -٤
 .٢٠: الفرقان -٥
  .٧٥: المائدة -٦
 .٢٠: الفرقان -٧



 ٢٤٥.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

ووصيه٬، ورمبا عبارات املعترضني ختتلف  Xوتعاد هذه السنة اليوم مع اإلمام املهدي 
إال يكون ال تدبر احلق وولكن املضمون ملن تدبر احلق والحظ الباطل يكشف هذه احلقيقة٬، 

  .الواردة يف هذا اøال مبطالعة روايات آل حممد 

 هذا صاحب يف إن(: يقول X الصادق اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،الصرييف سدير عنف
 اخللق هذا ينكر ما: فقال ؟ حرية أو بغيبة ختربنا فكأنك: فقلت٬، يوسف من لشبه األمر

 أنبياء أوالد أسباطاً ألباء عقالء كانوا يوسف إخوة إن ؟ ذلك من اخلنازير أشباه امللعون
 حىت يعرفوه مل أخوهم٬، وهو إخوته وكانوا دوهوورا وتاجروه وخاطبوه فكلموه عليه دخلوا
 اهللا يكون أن املتحرية األمة هذه ينكر فما حينئذ فعرفوه٬، يوسف أنا: هلم وقال نفسه٬، عرفهم
 مصر٬، ملك إليه يوسف كان لقد عنهم٬، حجته يستر أن] األوقات من[ وقت يف يريد 8

 واهللا[ ذلك على لقدر مكانه يعلمه أن أراد فلو ٬،يوماً عشر مثانية مسرية أبيه وبني بينه وكان
 األمة هذه تنكر فما ٬،]مصر إىل بدوهم من أيام تسعة البشارة عند وولده يعقوب سار لقد
 صاحب حقه اíحود املظلوم صاحبكم يكون أن بيوسف فعل ما حبجته يفعل اهللا يكون أن

 أن له اهللا يأذن حىت يعرفونه وال فرشهم٬، ويطأ أسواقهم يف وميشي بينهم يتردد األمر هذا
 ٬،)١()يوسف أنا: قال يوسف نتأل إنك: إخوته له قال حىت ليوسف أذن كما نفسه٬، يعرفهم

  .غريها أخرىوروايات 

ما أثبته اهللا ) Xصاحب األمر (يف هذه الرواية يريد أن يثبت حلجة اهللا  Xواإلمام 
 وaيaمbشhونَ الطdعaامa لَيaأْكُلُونَ إِنَّهhمb إِلdا الْمhرbسaل_نيa م_نa قَبbلَكa أَرbسaلْنaا وaما﴿سبحانه حلججه السابقني 

٬، وبذلك يعرفونهكنهم ال فرشهم ول يطأو أسواقهميف  ميشيبينهم وتردد نه يأمن  ﴾الْأَسbوaاقِ ف_ي
يريد أن    أتباع  وأمأل  وأسادة    ٬، ولكن مËنñ من هذه األمة Xفيه سنة من يوسف  نّإف

  يعترض ببشرية صاحب هذا األمر وجيعله عذراً عن اإلميان به ؟

تكذيب كل من صاحبها فتوى املتقدمة واليت يريد أن يثبت فيها اليف احلقيقة أننا لو طالعنا 
ؤكد حقيقة خطرية٬، فإÆا توت٬، يف عامل امللك أويف هذا العامل  Xادعى رؤية اإلمام املهدي 

نه يطلب حجة هللا إيف امللك وال يف امللكوت٬، أي  ال ال ت±شاهد وال ت±رىنه يريد حجة هللا إ: هي

                                                            
  .١٥٤ص ٥٢ج: بحار األنوار -١



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٢٤٦
   املادي ن مل تكن يف هذا العامل ٬، فإمن املشاهدة اًوكان له حظ إالما من بشر  إذ٬، ليس بشراً
èيكون له حظ من الرؤية واملشاهدة يف فال اقل    يريدها اهللا كما يف عيسى بعد رفعه  حلكمة

  ٬، أليس كذلك ؟ونعامل امللكوت عرب رؤى صادقة يراها املؤمن

اهللا  خلفاءر عنه بفتاواه يؤكد سنة املعترضني على يف طلبه الذي عبd هذا املفيتويبقى 
عن يف الرواية  Xوال تتبدل٬، ولذا أجاب اإلمام الصادق  وتكرار طلبهم٬، وهي واحدة دائماً

   .تبارك وتعاىلوجوابه جواب اهللا هذه احلجج الباطلة٬، مثل 

وصي  Xمحد احلسن أواعتراضاً على داعي احلق  uا رداً أفىتكان قد  هأنdجدير بالذكر 
هذا املعترض ما قاله  فتوىورسوله إىل الناس٬، وشاء اهللا أن يكون يف  Xاإلمام املهدي 

  .الرجل سنdة أسالفه٬، ومل يتعدى فيما سبقاملعترضون على حجج اهللا 

   ا¾ام حجة الرسل بالضعف بل بعدم اإلتيان ببينة رغم البيان: رابعاً

)Öلست : ببينة وكل ما أتيت به ما هو إال أساطري األولني٬، مث ضعيف احلجة بل مل تأت
بفصيح٬، وال نفقه كثرياً مما تقول٬، ومل نسمع بشيء جديد منك٬، بل بإمكاننا أن نقول مثل 

   .)قولك

بعض ما قاله املعترضون على خلفاء اهللا عند بيان حجتهم وبينا�م ألقوامهم٬، مضامني  ههذ
  .وهي سنة مجعت املعترضني فتوحدوا عليها رغم متادي السنني وتعاقبها

مما جاء يف وبيانتهم اليت أوضحوها هلم ولست± مبكرر ما قاله الرسل ألقوامهم عند بعثهم 
وملن يف عرض اآليات الكرمية يف بداية هذا الفصل بذلك  الذكر احلكيم٬، فقد مر ما يرتبط يآ

جماuة حجة مبا يرتبط بنقطة البحث يف أحب أن يراجع فلرياجع٬، وما يهمين هو قول املعترضني 
الرسل البينة بأقوال تؤكد حقيقةً أÆم ال يفقهون سوى اجلدال واحملاججة بالباطل ليس إال٬، وهي 

  .من أقبح ما يتصف به بنو آدم

ما قاله اهللا تعاىل عنها ملا بعث  كفينا أن نشري هنا عن حجج رسل اهللا ووضوحها بياناًوي
  : رسله uا



 ٢٤٧.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

   .)١(﴾الْمhنِريِ وaالْك_تaابِ وaالزُّبhرِ بِالْبaيِّنaات_ جaآؤhوا قَبbل_كa مِّن رhسhلٌ كُذãبa فَقَدb كَذdبhوكa فَإِن﴿

﴿bلَقَدaو bمhهbاءتaا جaلُنhسhات_ رaيِّنa٢(﴾... بِالب(. ﴿aى ت_لْكaقُصُّ الْقُرaن aكbلَيaع bا م_نaآئ_هaأَنب bلَقَدaو 
bمhهbاءتaم جhلُهhسhات_ رaيِّنaا بِالْبaواْ فَمhواْ كَانhم_نbؤhا ل_يaواْ بِمhبdلُ م_ن كَذbقَب aكَذَل_ك hعaطْبaي hاللّه aلَىaقُلُوبِ ع 

a٣(﴾الْكَاف_رِين(.  

  :٬، فلننظر إىل حال املعترضني مع بينات اهللا)بينات(جاء به الرسل بأنه إذن٬، يقول اهللا عما 

 عنهاهللا  قالإÆم أصرdوا على طلب الدليل والبينة من الرسل حىت بعد جميئهم مبا   ١
!!! يقول لكم وهو يدعوكم  ٬X، طيب وماذا كان ﴾بِبaيِّنaةÎ جِئْتaنaا مaا هhودh يaا قَالُواْ﴿ ٬،)بينات(

بل  ﴾بِمhؤbم_نِنيa لَكa نaحbنh وaمaا قَوbل_كa عaن آل_هaت_نaا بِتaارِك_ي نaحbنh وaمaا﴿وفعالً أصروا على كفرهم 
 أُشbهِدh إِنِّي قَالَ بِسhوaٍء آل_هaت_نaا بaعbضh اعbتaرaاكa إِالd نَّقُولُ إِن﴿وبسبب البينات اليت يقوهلا هلم قالوا له 

 .)٤(﴾َتhشbرِكُون مِّمَّا بaرِيٌء أَنِّي وaاشbهaدhواْ ه_اللّ

 قَالُواْ..﴿من قبل الرسل رمحة بالناس إكثاراً للجدال ) البينات(وكانوا يعتربون تكرار بياÆا 
ـم  )٥(﴾الصَّاد_ق_نيa م_نa كُنتa إِن تaع_دhنaا بِمaا فَأْتaنِا جِدaالَنaا فَأَكْثَرbتa جaادaلْتaنaا قَدb نhوحh يaا ٬، أال إÆم ه

  .اøادلون لو كانوا يفقهون

 إِالd أَنتhمb إِنْ شaيbٍء م_ن الرَّحbمن أَنزaلَ وaمaا مِّثْلُنaا بaشaرÀ إِالd أَنتhمb مaا قَالُوا﴿ :وأيضاً 
٬، فبعد كل ما جاء به الرسل من اآليات والبينات من الرمحن سبحانه هم ما زالوا )٦(﴾تaكْذ_بhونَ
  !! ما أنزل الرمحن من شيء : يقولون

ولو شئنا ليس فيه شيء جديد خليفة اهللا به  جاءإن ما : قسم آخر من املعترضنيويضيف 
 أَسaاط_ريh إِالd هaذَا إِنْ هaذَا م_ثْلَ لَقُلْنaا نaشaاء لَوb اسaم_عbنa قَدb قَالُواْ آيaاتhنaا عaلَيbهِمb تhتbلَى وaإِذَا﴿لقلنا مثله 

a٧(﴾األوَّل_ني(.  

                                                            
  .١٨٤: آل عمران -١
  .٣٢: المائدة -٢
  .١٠١: األعراف -٣
  .٥٤ – ٥٣: هود -٤
  .٣٢: هود -٥
  .١٥: يس -٦
  .٣١: األنفال -٧



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٢٤٨
مرd علينا فيما سبق كفر املعترضني ببينات وآيات الرسل وتكذيبهم هلا واستهزائهم uا    ٢

بعد    وغري ذلك مما عرضناه٬، وأقصى وسيلة يفقهوÆا يف عرفهم للتعامل مع بينات اهللا 
 .هو الشك فيها   والتكذيب والكفر االستهزاء 

 الَ بaعbد_ه_مb م_ن وaالdذ_ينa وaثَمhودa وaعaادÎ نhوحٍ قَوbمِ قَبbل_كُمb م_ن الdذ_ينa نaبaأُ يaأْت_كُمb أَلَمb﴿: قال تعاىل
bمhهhلَمbعaي dإِال hاللّه bمhهbاءتaم جhلُهhسhات_ رaيِّنaدُّواْ بِالْبaفَر bمhهaد_يbف_ي أَي bاه_هِمaقَالُواْ أَفْوaا إِنَّا وaنbا كَفَرaبِم 
  .)١(﴾مhرِيبٍ إِلَيbه_ تaدbعhونaنaا مِّمَّا شaكٍّ لَف_ي وaإِنَّا بِه_ أُرbس_لْتhم

 .وكان من حال املعترضني الفرح مبا عندهم من العلم عند جميء الرسل بالبينات  ٣

 مِّنa ع_ندaهhم بِمaا فَرِحhوا بِالْبaيِّنaات_ رhسhلُهhم جaاءتbهhمb فَلَمَّا﴿: قال تعاىل يف تقرير هذه احلقيقة
وعظيم هو قول اهللا سبحانه عن العلم الذي عند  ٬،)٢(﴾يaسbتaهbزِئُون بِه_ كَانhوا مَّا بِهِم وaحaاقa الْع_لْمِ

٬، وأما العلم الذي يكون علماً عنده سبحانه فهو ما يبعث به حججه )مبا عندهم(املعترضني 
  .داعني ومبينني

 وaيhعaلãمhكُمh وaيhزaكãيكُمb آيaات_نaا عaلَيbكُمb يaتbلُو مِّنكُمb رaسhوالً ف_يكُمb أَرbسaلْنaا كَمaا﴿: قال تعاىل
aابaةَ الْك_تaالْح_كْمaكُم وhمãلaعhيaمَّا و bواْ لَمhكُونaونَ تhلَمbعa٣(﴾ت(.  

حد فقرات أفما يأيت به خليفة اهللا من اهللا هو العلم٬، وهو آية صدقه٬، والعلم هو ): يعلمكم(
قانونه سبحانه يف حججه كما اتضح أكثر من مرة يف حبوث تقدمت٬، وأما ما عند املعترضني مما 

ولذا صار سبباً يف ٬، ويف حقيقته هو جدال وسفسطة٬، علم عندهم واصطلحوا عليه من علم فه
٬، وإال فهل ما يؤدي لذلك ﴾يaسbتaهbزِئُون بِه_ كَانhوا مَّا بِهِم وaحaاقa﴿بآيات اهللا وبيناته  همستهزائا

  !!علم بربكم ؟

 قَدb قَالَ بِالْبaيِّنaات_ ع_يسaى جaاء وaلَمَّا﴿نفسه احلكمة اليت يبعث uا الرسل العلم اإلهلي هو و
٬، ولكن أىب )٤(﴾وaأَط_يعhون_ اللdهa فَاتَّقُوا ف_يه_ تaخbتaل_فُونَ الdذ_ي بaعbضa لَكُم وaل_أُبaيِّنa بِالْح_كْمaة_ جِئْتhكُم

                                                            
 .٩: إبراهيم -١
 .٨٣: غافر -٢
  .١٥١: البقرة -٣
 .٦٣: الزخرف -٤



 ٢٤٩.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

املعترضون إال جماuة حكمة الرسل وعلمهم اإلهلي بالتكذيب واالستهزاء والكفر رغبة مبا عندهم 
  .وفرحاً به

يف تأوdل املعترضني القرآن على  أهل البيت  وحال املعترضني هذا يذكرنا مبا جاء عن
  .ما حيصل اليوم متاماًك Xقائم آل حممد 

 جهلة من استقبل قام إذا قائمنا إن(: يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،الفضيل عن
 إن: قال ؟ ذلك وكيف: فقلت٬، اجلاهلية جهال من  اهللا رسول استقبله مما أشد الناس
 وإن املنحوتة٬، واخلشب والعيدان والصخور احلجارة يعبدون وهم الناس أتى  اهللا رسول
  .)١(..)  به عليه وحيتج اهللا٬، كتاب عليه يتأول وكلهم الناس أتى قام إذا قائمنا

نعم٬، حيتجون عليه مبا فرحوا به مما عندهم من علم يف نظرهم٬، وإال فأيd علمٍ هذا الذي 
كما دعا علم من سبقهم من ولكن ! ن والعلم ومعدنه ؟آن على أهل القرآيتأول به القر

املعترضني إىل االستهزاء بالرسل وتكذيب بينا�م وآيا�م فقد دعا ذلك املعترضني اليوم أيضا٬ً، 
  .سنة اهللا ولن جتد لسنته تبديالً

 Xوكان من آيات الرسل وبينا�م هي الرؤيا وتأويلها٬، فهي إحدى آيات يوسف   ٤
 .وبيناته اليت أرسله اهللا uا

 جaاءكُم مِّمَّا شaكٍّ ف_ي زِلْتhمb فَمaا بِالْبaيِّنaات_ قَبbلُ م_ن يhوسhفh جaاءكُمb وaلَقَدb﴿: قال تعاىل
على الكفر uا   وكعاد�م مع بينات الرسل   ٬، ولكن املعترضني أصروا مرة أخرى )٢(﴾بِه_

 نaحbنh وaمaا أَحbالَمٍ أَضbغaاثُ قَالُواْ﴿: أحالم بأÆا أضغاث وهاوصفuا٬، فوتكذيبها واالستهزاء 
٬،وهو اآلخر ما تفعله األمة اليوم مع الرؤيا ملا كانت احد أدلة )٣(﴾بِعaال_م_نيa اَألحbالَمِ بِتaأْوِيلِ

  .Xوآيات قائم آل حممد 

أÆا أساطري  وهوكان مما ا�م به املعترضون حجة الرسل وبينات اهللا املرسلني uا   ٥
  .بتعبري أدعياء العلم اليوم من سادة االعتراض وملئهم) كالم عجائز(والعياذ باهللا٬، أو 

                                                            
 .٣٦٢ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
 .٣٤: غافر -٢
  .٤٤: يوسف -٣



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٢٥٠
 الdذ_ينa يaقُولُ يhجaاد_لُونaكa جaآؤhوكa إِذَا حaتَّى بِهaا يhؤbم_نhواْ الd آيaةÎ كُلd يaرaوbاْ وaإِن.. ﴿: قال تعاىل

  .)١(﴾اَألوَّل_نيa أَسaاط_ريh إِالd هaذَا إِنْ كَفَرhواْ

 أَسaاط_ريh إِالd هaذَا إِنْ هaذَا م_ثْلَ لَقُلْنaا نaشaاء لَوb سaم_عbنaا قَدb قَالُواْ آيaاتhنaا عaلَيbهِمb تhتbلَى وaإِذَا﴿
a٢(﴾األوَّل_ني(.  

  . )٣(﴾الْأَوَّل_نيa أَسaاط_ريh قَالَ آيaاتhنaا عaلَيbه_ تhتbلَى إِذَا﴿

ذكرت هذا النوع من جمادلة املعترضني بالباطل ووصفهم لبينات اهللا وغريها من اآليات اليت 
وآياته باألساطري٬، فهل يكف سادة االعتراض اليوم عن جرأ�م بوصف بينات اهللا مبا نسمعه 

  .منهم من أقوال شاuوا فيها أسالفهم

من باطل مع بينات اهللا وحججه هو ا�ام حجة الرسل  أيضاًومما انتهجه املعترضون   ٦
بغري لغة قومه املعروفة  مل يأتÖ  رسول اهلي  أي   يف اللغة والبيان٬، هذا والرسول بالضعف 

 .عندهم واليت uا يوصل علمه وحكمته اإلهلية للناس ألجل هدايتهم

 يaشaاُء مaن اللّهh فَيhض_لÐ لَهhمb ل_يhبaيِّنa قَوbم_ه_ بِل_سaان_ إِالd رَّسhولٍ م_ن أَرbسaلْنaا وaمaا﴿: قال تعاىل
  .)٤(﴾الْحaك_يمh الْعaزِيزh وaهhوa يaشaاُء مaن وaيaهbد_ي

كما يقصه علينا الكتاب الكرمي يف قوله عن فرعون الذي  املعترضونوهو منهج استعمله 
 وaلَا مaهِنيÀ هhوa الdذ_ي هaذَا مِّنb خaيbرÀ أَنaا أَمb﴿: ا اإلشكالذX uموسى  خليفة اهللايشكل على 

hكَادaي hبِنيhا قَالُواْ﴿٬، وقريب منه ما قاله قوم شعيب له )٥(﴾يaي hبbيaعhا شaم hفْقَهaمِّمَّا كَث_رياً ن 
  .)٦(﴾...تaقُولُ

وهو ما كرر االعتراض به أدعياء العلم اليوم على حجة اهللا وخليفته٬، واحلال أÆم يعرفون 
األحيان٬، اللغة العربية قواعد استقرائية حتتمل اخلطأ يف بعض نّ إمبا ال ضابطة فيه٬، ف نأÆم يعتذرو

                                                            
  .٢٥: األنعام -١
  .٣١: األنفال -٢
 .١٣: ، المطففين١٥: القلم -٣
 .٤: إبراهيم -٤
  .٥٢: الزخرف -٥
  .٩١: هود -٦



 ٢٥١.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

ون للنصارى يقرd فإÆموإال واألوصياء٬،  األنبياءميكن اعتبارها قانون حياكم القرآن وكالم  الو
  .نقضهم على القرآن بواسطة قواعد اللغة العربية الوضعية

ولكل ٬، من مدرسة حنوية أكثرهناك  أنجد يس مطلع على اللغة العربية ان أحدك لوو
بعض  إن؟ حىت  الوهم والباطل وأيهااحلقيقة  األخرى٬، فأيهامدرسة قواعدها اليت ختتلف عن 

 ٬،علماء الشيعة رجح حتريف القرآن بسبب خمالفته لبعض القواعد النحوية والبالغية املوضوعة
٬، وسيأيت ساين وتعليق املشكيين عليهاالالخوند اخلر األصولة االطالع على كفاي وباإلمكان

 .مزيد بيان يف اعتراضهم هذا يف اخلامتة إن شاء اهللا تعاىل٬، فانتظر
وليس غريباً بعد متسكهم بعلومٍ هم وضعوها وانصرافهم عن حكمة اهللا وعلومه اليت يأيت 

نات اهللا فيما سبق٬، فهم ال يعلمون uا رسله٬، واستهزائهم uا ووصفها مبا وصف به املعترضون بي
إال ظاهراً من احلياة الدنيا٬، وقيمة اإلنسان ال تعدو يف نظرهم إال عبارة عن لسانه ولباسه وخفق 
النعال خلفه ومقدار ما يف جيبه ليس إال٬، وأما التقوى وطهارة القلب والورع عن حمارم اهللا 

  .وفق مقاييسهم ونظر�م للخلق وغايته وكل كمال عند اهللا فهي أمور أكل الدهر عليها وشرب

  .يكون قد قرأ القران خطأً) وحاشاه( Xنّ اإلمام الصادق إومبقاييسهم ف

مث ! نوح : قلت ٬،﴾نhوحÀ نaادaانaا وaلَقَدX :﴿bقرأ أبو عبد اهللا (: قال ٬،عن حممد بن مسلمف
  .)١( )دعين من سهككم: عين العربية٬، فقالألو نظرت يف هذا  ٬،جعلت فداك: قلت

فون الكلم عن العربية حير� أصحاب(: ليهتم بأمر هو يقول عنه Xوما كان 
 األعمالالكالم وتقوميه ليقوم  إعرابيراد  إمنا(: ٬X، ويقول عنه أمري املؤمنني )٢()مواضعه

 حلن٬، وماذا يضر بالالً أقبحملحونة  أفعالهوتقوميه إذا كانت  إعرابه ويهذÁا٬، ما ينفع فالناً
  .)٣( )مقومة أحسن تقومي٬، ومهذبة أحسن ¾ذيب أفعالهحلنه إذا كانت 

  .حجج اهللا مرتهون عما هو كذلكوال يضر من جهله وال ينفع من علمه٬، علم فالعربية 

فإذا مجاعة قد أطافوا ٬، املسجد دخل رسول اهللا : ( ٬، قالXعن أيب إبراهيم ف
؟  امةوما العلّ: فقال ٬، امة يا رسول اهللاما هذا ؟ فقالوا علّ: برجل٬، فقال رسول اهللا 
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  .٨ح: المصدر السابق -٢
  .٣ح: المصدر السابق -٣



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٢٥٢
ذلك علم : عامل بأنساب العرب ووقائعها٬، وأيام اجلاهلية٬، والشعر٬، والعربية٬، فقال  :قالوا

  .)١() ال يضر من جهله٬، وال ينفع من علمه

ن على حجج اهللا  أن يقوموا خلفاء اهللا مبا ال ينفع من علمه وال يضر وفهل ينوي املعترض
ما لكم انتكستم إىل حدٍّ ! موازين اهللا يف حججه وخلفائه اليت بينها خللقه ؟ يتركواومن جهله٬، 

  !يصعب أن جند ما يصلح أن يكون قامساً مشتركاً نرجع إليه وننطلق منه يف احلديث معكم ؟
 عبد بن حريز عن(: هذه احلادثة اليت هي غنية عن التعليق إىل املعترضني بالنحو: وأخرياً

 :قال أمساء٬، بن وجويرية أعني بن محران عليه فدخل X اهللا عبد أيب عند كنت: قال اهللا٬،
 هاشم بين سيد أنت: له فقال :قال حلن٬، أنه جويرية عند فوقع بكالم X اهللا عبد أبو فتكلم
 خرجا٬، فلما ٬،هذا تيهك من دعنا: فقال :قال ! ؟ كالمك يف تلحن اجلسام لألمور واملؤمل
 بعد هارون فقتله ٬،أبداً يفلح ال فزنديق جويرية وأما ٬،أبداً يرجع ال فمؤمن محران أما :قال
  .)٢() ذلك

خلفاء اهللا العلم اإلهلي واحلكمة اإلهلية  لدى٬، أيها املستنdني بسنة الزنديق جويرية٬، إنّ نعم
متوفرون عليها مجيعاً  مهم كما أكد رب العزة ذلك٬، وهم اقوأ ةلسنأاليت يبينوÆا للناس وب

التهم اليت أطلقها املعترضون قدمياً وحديثا٬ً، وال ينكرها إال مكابر كافر باهللا ورسله٬، رغم كل 
ومقابلتها باالستهزاء أو بالضعف بل بعدم الدليل ٬، ولكن للحكمة قلب يعيها وصدر حيتويها

كما رأينا يف سنة املعترضني دوماً ال يقلل نورها عند اهللا سبحانه وأهلها٬، وما ربك بظالم  أصالً
  .للعبيد

  باطل قابلوا به حجة الرسلبوضوح اجلدال  :خامساً

أليس يل ملك ٬، واالً وأوالداًحنن أكثر أمإذا كان ربك حيي ومييت فانا اُحي واُميت مثله٬، (
  .ذلك ما شابهو) ٬، لوال ألقي عليه أسورة٬، مل يؤتى سعة من املالمصر

الواضحة هو اجلدال واملراء وحماولة ومما يفعله املعترضون يف مقابلة بينات الرسل وحجتهم 
اإلتيان بأمر بعيد عن حجة الرسل وال عالقة له uا أصال٬ً، ويبقى املهم هو الرد واالعتراض بأي 

  .صورة كانت
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حاجdه يف ملا  Xمع خليفة اهللا إبراهيم ) لعنه اهللا(ما صنعه النمرود   مثالً   من ذلك 
 الdذ_ي رaبِّيa إِبbرaاه_يمh قَالَ إِذْ الْمhلْكa اللّهh آتaاهh أَنْ رِبِّه_ ف_ي إِبbرaاه_يمa حaآجَّ الdذ_ي إِلَى تaرa أَلَمb﴿ ربه

 بِهaا فَأْت_ الْمaشbرِقِ م_نa بِالشَّمbسِ يaأْت_ي اللّهa فَإِنd إِبbرaاه_يمh قَالَ وaأُم_يتh أُحbيِي أَنaا قَالَ وaيhم_يتh يhحbيِي
aرِبِ م_نbغaالْم aهِتhذ_ي فَبdال aكَفَر hاللّهaد_ي الَ وbهaي aمbالْقَو aال_م_نيd٬، فإبراهيم )١(﴾الظX  يريد إقامة

جييبه بأنه املعترض  ولكن٬، فيذكر له أنّ اهللا سبحانه هو احمليي واملميتاحلجة على الطاغية املتجرب 
جرائمه اليت يرتكبها حبق املستضعفني  وإماتته بإحيائهنه يقصد أيبدو أما كيف ؟ ف٬، حييي ومييت

وواضح انه جمرد جدال وبعيد كل ٬، أحياهعنه فقد  يعفون مقتله فقد قتله ومن ي املظلومني٬، فانّو
٬، وإال فمن أعطى احلياة اليت يتحدث فيها عن احمليي واملميت بنفسه Xالبعد عن حجة إبراهيم 

  .لنمرود نفسه ومن يعفو عنهم

فنمرود مثالً كان ملكاً وهكذا   ا يتكلم من موضع تسلّط وتكرب وألنّ املعترض عادة م
يف إجابة ) لعنه اهللا(مل يوضح بطالن قول منرود  Xجند أنّ إبراهيم    هو حال املعترضني 

  .بل عرdج على حجة أخرى أجلمه uا وألقمه حجرا٬ً، وuت الذي كفر٬، حجته

  املعترضني  أي   ما يقوله املعترضون خللفاء اهللا ملا يدعوÆم إىل اهللا بأÆم : ومن ذلك أيضاً
ما ربط كونكم أكثر أموال  أيطيب مث ماذا ؟ وما ربط هذا بذاك٬، !! أكثر أمواالً وأوالداً 

   وأوالد بأنّ من جاءكم هو خليفة اهللا وحجته على خلقه ؟

dدين هذا الذي ي± وأيdقيdإال٬، وهل جاء حجج اهللا وأوالده أموالهبكثرة وإمامه ه مم قي 
املتفشية يف جمتمعات وشعوب خنر فيها الظلم واألخالق القبيحة  األعرافللقضاء على هذه 

سوى  اليت ال يعدو فيها اإلنسانالبهيمية  والفساد٬، فيبعث اهللا خلفائه مصلحني لتلك الطبائع
٬، وملا مل تتمكن  نظرهم إال لصاحب الناب القاطعال بقاء يف٬، فبل أضل سبيالً حيوان مفترس

  .البنت املسكينة اإليفاء مبثل هذا الدور فقد كانت تدفن يف التراب وهي حية

وواضح أنّ مثل هذا النوع من منهج املعترضني وجداهلم مل يكن ليأيت إال من قبل املترفني 
ذا هو طبع سادة االعتراض الذين ينظروا ملن دوÆم نظرة استخفاف واحتقار واستصغار٬، وه

  .واملأل من أتباعهم

                                                            
 .٢٥٨: البقرة -١



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٢٥٤
 # كَاف_رhونَ بِه_ أُرbس_لْتhم بِمaا إِنَّا مhتbرaفُوهaا قَالَ إِلdا نَّذ_يرٍ مِّن قَرbيaةÎ ف_ي أَرbسaلْنaا وaمaا﴿: قال تعاىل

  .)١(﴾بِمhعaذdبِنيa نaحbنh وaمaا وaأَوbلَاداً أَمbوaاالً أَكْثَرh نaحbنh وaقَالُوا

ـ  Xوبقلة املال أيضاً اعترض املعترضون على طالوت   أَنَّى قَالُوaاْ﴿ملا بعثه اهللا سبحانه ف
 ت٬، فليس﴾.. الْمaالِ مِّنa سaعaةً يhؤbتa وaلَمb م_نbهh بِالْمhلْك_ أَحaقُّ وaنaحbنh عaلَيbنaا الْمhلْكh لَهh يaكُونُ

األخرى٬، مشكلة وبقية صفات الكمال وعلمه وشجاعته وصدقه  وأخالقهمشكلتهم يف طهارته 
حد فقرات قانون املعترضني يف اخللفاء الذين يريدون أنه مل يكن كثري املال٬، أطالوت يف نظرهم 

  .تصديقهم

 الْع_لْمِ ف_ي بaسbطَةً وaزaادaهh عaلَيbكُمb اصbطَفَاهh اللّهa إِنd قَالَ﴿نه جاء بقانون اهللا يف حججه أ رغمو
: ٬، والعلم)اهللا اصطفاه إن: (فالنص ٬،)٢(﴾عaل_يمÀ وaاس_عÀ وaاللّهh يaشaاُء مaن مhلْكَهh يhؤbت_ي وaاللّهh وaالْجِسbمِ

بنظر يكفي  ولكن هذا ال٬، )واهللا يؤيت ملكه من يشاء: (٬، وحاكمية اهللا)وزاده بسطة يف العلم(
به وتصديقه فان القوم هلم قانوÆم اخلاص uم٬، وطالوت الذي يدعي انه خليفة  املعترضني لإلميان

  .مبقانوÆ يأتÖهللا قد جاء بقانون اهللا ومل 

وليس بعيداً عن ذلك ما قاله فرعون للمأل من قومه وهو يدعوهم النتهاج Æجه يف رفض 
٬، والعجيب أن ما يذكره ال ربط له Æائياً حبجة وحماربتها واالستهزاء uا Xدعوة موسى 

 تaجbرِي الْأَنbهaارh وaهaذ_ه_ م_صbرa مhلْكh ل_ي أَلَيbسa قَوbمِ يaا.. ﴿ :فيقول٬، من بينات به يأتونالرسل وما 
 الْمaلَائ_كَةُ مaعaهh جaاء أَوb ذَهaبٍ مِّن أَسbوِرaةٌ عaلَيbه_ أُلْق_يa فَلَوbلَا ... تhبbص_رhونَ أَفَلَا تaحbت_ي م_ن

aرِنِنيaقْتh٣(﴾م(.  

املعترضني يف جداهلم الذي يقابلون به بينات خلفاء اهللا يف أرضه لوجدناه ال  إىل ولو نظرنا
كثرة املال واألوالد واألÆار اليت جتري يف البساتني والقصور (: يعدو زخرف الدنيا وزبرجها

وأمثال ذلك٬، ويف احلقيقة هم ال يعلمون إال ظاهراً من احلياة الدنيا ) وأسورة من ذهب وامللك
من سنتهم  أند جنيف هدفية خلقتهم هو الدنيا٬، ولذا  إليهومنتهى مبلغ معرفتهم وما يطمحون 
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تزاحم على األلقاب واجلاه والسلطان٬، بل يصل احلال إىل تسخري حىت املقدسات الترف وال
  .الدنياللحصول على اكرب قدر من 

من قبل سادة املعترضني واملأل  Xمحد احلسن أنّ ما حيصل مع داعي اهللا السيد إوعليه٬، ف
ومرتزقتهم ليس بغريب بعد أن ذكر لنا اهللا سبحانه حال املعترضني  من حثاالت القوم وفسد�م

فيما مضى وفعلهم وقوهلم يف كتابه الكرمي٬، ونظرنا فرأينا أن حال من اعترض اليوم كمن 
منقلب  أينه حيذو حذوه وينتعل نعله٬، وسيعلم الذين ظلموا آل حممد إترض باألمس٬، واع

  .ينقلبون

   لرسل واآليات واألدلةاملعترضني لاقتراح : سادساً

  :٬، وهي على قسمنيوهذه بعض أقواهلم واقتراحا�م

اخلليفة لو كان : (قرر من يأيت حجة وخليفة هللانإنا مبا أرسلتم به كافرون٬، وعليه فنحن       أ
ملكاً ال بشرا٬ً، لو كان فالناً هو اخلليفة فيرتل عليه ما نزل عليك٬، لوال انزل على رجل من 

 .)القريتني عظيم٬، لو كنت أنا اخلليفة ال أنت ومن أنت حىت تكون
لو اقترن يف : (أو حنن من يقرر ويقترح ما تأتون به من أدلة ال ربكم الذي أرسلكم     ب

تفجر لنا من األرض ينبوعا٬ً، لو تكون لك جنة من خنيل وعنب دعوته مبلك ينذرنا معه٬، لو 
Æار أو يكون لك كرت٬، لو تسقط السماء علينا كسفا٬ً، لو تأيت لنا باهللا ومالئكته٬، لو يكون أو

لو رف٬، لو ترقى يف السماء وتأتينا بكتاب نقرؤه٬، لو متطر السماء حجارة٬، لك بيت من زخ
 ...).لو ... أنزل عليه آيات أو آية٬، لو 

اإلهلي٬، قسم يتعلق باخلليفة والرسول : ففي احلقيقة ها هنا قسمان يف اقتراح املعترضني
حقيقة احتاد وقسم يتعلق مبا اُرسل وبعث به٬، ومبطالعة الشواهد القرآنية يف ذلك تتضح 

  .التفصيل بإذن اهللا تعاىل وإليكاملعترضني على خلفاء اهللا يف هذه النقطة بقسميها٬، 

  :اقتراح املعترضني للخليفة    أ

من قبل يف أرضه  ئهوخلفااهللا هذه بعض األمثلة والشواهد مما يرتبط باقتراح رسل 
  :املعترضني
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بيان  عندقال تعاىل  :أن يكون هو اخلليفة يقترح على اهللا سبحانه) لعنه اهللا(إبليس   ١

 قَالَ أَمaرbتhكa إِذْ تaسbجhدa أَالd مaنaعaكa مaا قَالَ﴿: Xيف رفضه السجود آلدم حال إبليس عليه اللعنة 
 .)١(﴾ط_نيٍ م_ن وaخaلَقْتaهh نَّارٍ م_ن خaلَقْتaنِي مِّنbهh خaيbرÀ أَنaاْ

 .)٢(﴾ط_نيٍ م_ن وaخaلَقْتaهh نَّارٍ م_ن خaلَقْتaنِي مِّنbهh خaيbرÀ أَنaا قَالَ﴿

اخلليفة ال من وقع عليه اختيارك واجتبيته ) أنا(لو كنت : يقول لربه فكأنه) مِّنñه± خËيñر' أَنËا(
حدود  عنمن اجلرأة والتعدي    أعاذنا اهللا منه بلطفه    واصطفيته من خلقك٬، ويف هذا القول 

نسبة اجلهل وعدم  الشيء الكثري٬، ولو كان فقطالعبودية هللا وما ال تستطيع اجلبال محل وزره 
  .لكفاه جرأة ووزراً وكفراً   عن ذلك علواً كبرياً اهللا تعاىل    احلكمة للخالق 

أو مل يعيه٬، فان  ذلكوعى وكم قاهلا املخلوق خلالقه عند بعث خلفائه وحججه 
ال غري٬، فهي رأس ) األنا( انه لو تتبع اإلنسان منشأها لوجد   تراضات كل االع   االعتراضات 

مما قابل به املعترضون حجج اهللا عند إرساهلم٬، وسيأيت وغريه كل اعتراض وكفر واستهزاء 
 .تفصيله يف حبث أهداف املعترضني بشكل أوسع إن شاء اهللا تعاىل

 Xملعترضني من قوم نوح وهو ما جنده يف قول ا: لو كان اخلليفة ملكاً ال بشراً  ٢
٬، واحلال أنّ )٣(﴾الْأَوَّل_نيa آبaائ_نaا ف_ي بِهaذَا سaم_عbنaا مَّا مaلَائ_كَةً لَأَنزaلَ اللdهh شaاء وaلَوb ..﴿: حيث قالوا

اهللا تعاىل جييب هذا النوع من االعتراض بأنه حىت لو أنزل ملكاً لكان بصورة رجل تأكيداً لسنة 
 وaلَلَبaسbنaا رaجhالً لdجaعaلْنaاهh مaلَكاً جaعaلْنaاهh وaلَوb﴿اإلهلي لكافة اخللق خبلفاء اهللا وحججه  متحاناال

 .)٤(﴾يaلْبِسhونَ مَّا عaلَيbهِم

: ملا بعث إليهم رسول اهللا لوهو ما قاله كفار قريش : لو كان فالن هو اخلليفة  ٣
الوليد بن : يعنون uما ٬، وهم)٥(﴾عaظ_يمٍ الْقَرbيaتaيbنِ مِّنa رaجhلٍ عaلَى الْقُرbآنُ هaذَا نhزِّلَ لَوbلَا وaقَالُوا﴿

باعتبارمها أصحاب وجاهة ونفوذ بنظر  و عروة بن مسعود الثقفي بالطائف٬، أاملغرية مبكة
غريباً أن نسمع اليوم من هذه األمة أÆا فليس املعترضني٬، وهي سنة يف املعترضني أيضا٬ً، ولذا 

                                                            
  .١٢: األعراف -١
 .٧٦: ص -٢
  .٢٤: المؤمنون -٣
 .٩: األنعام -٤
  .٣١: الزخرف -٥



 ٢٥٧.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

٬، ففالن معروف وأتباعه كثر Xلو كان اليماين فالن ال أمحد احلسن : فتقولحجة اهللا تقترح 
هذا كل$ يقترحه حسب ميله وهواه٬، ولو اتبع احلق أهواءهم ) فالن(ولديه ما لديه وهكذا٬، و 
 .لفسدت السموات واألرض

 
  :من آيات وأدلةبه خلفاء اهللا  يأيتاقتراح ما     ب

  : ويف هذا القسم من اقتراحات املعترضني أيضاً توجد شواهد متعددة

 وaلَوb مaلَكÀ عaلَيbه_ أُنزِلَ لَوbال وaقَالُواْ﴿ما يرتبط باقتراح نزول ملك مع اخلليفة لإلنذار : فمنها
  .)١(﴾يhنظَرhونَ الَ ثُمَّ األمbرh لdقُض_يa مaلَكاً أَنزaلْنaا

  .)٢(﴾نaذ_يراً مaعaهh فَيaكُونَ مaلَكÀ إِلَيbه_ أُنزِلَ لَوbلَا ..﴿

 كُلã عaلَى وaاللّهh نaذ_يرÀ أَنتa إِنَّمaا مaلَكÀ مaعaهh جaاء أَوb كَرتٌ عaلَيbه_ أُنزِلَ لَوbالَ يaقُولُواْ أَن ..﴿
  .)٣(﴾وaك_يلٌ شaيbٍء

﴿dلbا وaا مaأْت_ينaالئ_كَة_ تaإِن بِالْم aكُنت aم_ن a٤(﴾الصَّاد_ق_ني(.  

  .)٥(﴾نaذ_يراً مaعaهh فَيaكُونَ مaلَكÀ إِلَيbه_ أُنزِلَ لَوbلَا .. وaقَالُوا﴿

 مِّن آيaةٌ عaلَيbه_ أُنزِلَ لَوbال كَفَرhواْ الdذ_ينa وaيaقُولُ﴿آيات  أوما يرتبط باقتراح نزول آية : ومنها
  .)٦(﴾هaادÎ قَوbمٍ وaل_كُلã مhنذ_رÀ أَنتa إِنَّمaا رَّبِّه_

 وaيaهbد_ي يaشaاُء مaن يhض_لÐ اللّهa إِنd قُلْ رَّبِّه_ مِّن آيaةٌ عaلَيbه_ أُنزِلَ لَوbالَ كَفَرhواْ الdذ_ينa وaيaقُولُ﴿
  .)٧(﴾أَنaابa مaنb إِلَيbه_

                                                            
  .٨: األنعام -١
 .٧: الفرقان -٢
 .١٢: هود -٣
 .٧: الحجر -٤
 .٧: الفرقان -٥
  .٧: الرعد -٦
 .٢٧: الرعد -٧



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٢٥٨
 # مُّبِنيÀ نaذ_يرÀ أَنaا وaإِنَّمaا اللdه_ ع_ندa الْآيaاتh إِنَّمaا قُلْ رَّبِّه_ مِّن آيaاتÀ عaلَيbه_ أُنزِلَ لَوbلَا وaقَالُوا﴿

bلَمaأَو bكْف_هِمaا أَنَّا يaلْنaأَنز aكbلَيaع aابaلَى الْك_تbتhي bهِمbلَيaع dف_ي إِن aةً ذَل_كaمbحaى لَرaذ_كْرaمٍ وbل_قَو 
  .)١(﴾يhؤbم_نhونَ

 يaرbجhونَ الَ الdذ_ينa قَالَ بaيِّنaاتÎ آيaاتhنaا عaلَيbهِمb تhتbلَى وaإِذَا﴿ما يرتبط بتبديل ما يأيت به : ومنها
  .)٢(﴾...نaفِْسي ت_لْقَاء م_ن أُبaدِّلَهh أَنْ ل_ي يaكُونُ مaا قُلْ بaدِّلْهh أَوb هaذَا غَيbرِ بِقُرbآنÎ ائْت_ ل_قَاءنaا

 حaتَّى لَكa نُّؤbم_نa لَن وaقَالُواْ﴿: أخرى باøان٬، جيمعها قوله تعاىل حكاية هلا تاقتراحا: ومنها
aرhفْجaا تaلَن aضِ م_نbوعاً اَألرhنبaي # bكُونَ أَوaت aنَّةٌ لَكaبٍ نَّخ_يلٍ مِّن جaع_نaو aفَجِّرhفَت aارaهbا اَألنaخ_اللَه 

 أَوb # قَبِيالً وaالْمaآلئ_كَة_ بِاللّه_ تaأْت_يa أَوb ك_سaفاً عaلَيbنaا زaعaمbتa كَمaا السَّمaاء تhسbق_طَ أَوb # تaفْجِرياً
 ك_تaاباً عaلَيbنaا تhنaزِّلَ حaتَّى ل_رhق_يِّكa نُّؤbم_نa وaلَن السَّمaاء ف_ي تaرbقَى أَوb زhخbرhفÎ مِّن بaيbتÀ لَكa يaكُونَ
hهhؤaانَ قُلْ نَّقْرaحbبhبِّي سaلْ رaه hكُنت dراً إَالaشaوالً بh٣(﴾رَّس(.  

 م_ن تaجbرِي الْأَنbهaارh وaهaذ_ه_ م_صbرa مhلْكh ل_ي أَلَيbسa قَوbمِ يaا قَالَ قَوbم_ه_ ف_ي ف_رbعaوbنُ وaنaادaى﴿
 عaلَيbه_ أُلْق_يa فَلَوbلَا # يhبِنيh يaكَادh وaلَا مaهِنيÀ هhوa الdذ_ي هaذَا مِّنb خaيbرÀ أَنaا أَمb # تhبbص_رhونَ أَفَلَا تaحbت_ي
 قَوbماً كَانhوا إِنَّهhمb فَأَطَاعhوهh قَوbمaهh فَاسbتaخaفَّ # مhقْتaرِنِنيa الْمaلَائ_كَةُ مaعaهh جaاء أَوb ذَهaبٍ مِّن أَسbوِرaةٌ
a٤(﴾فَاس_ق_ني(.  

﴿bلْقَى أَوhه_ يbكَرتٌ إِلَي bكُونُ أَوaت hنَّةٌ لَهaأْكُلُ جaا يaهb٥(﴾..م_ن(.  

ملاذا خرج : وإذا ما أردنا أن نضيف هلا قائمة الطلبات اليوم فستطول القائمة وتعرض٬، مثل
من مكان آخر٬، ملاذا أتى بكذا ومل يأيت بكذا٬، ملاذا مل خيرج على الفضائيات  من البصرة ومل يكن

ووسائل اإلعالم ويتكلم٬، ملاذا ال يأيت لنا٬، ملاذا مل نسمع به٬، ملاذا مل نراه وفقط انتم من رأيتموه٬، 
ت مل٬، وكيف٬، وباقي أدوا(ن إإىل حيث يشاء اهللا بالتمكني خلليفته وحجته٬، ف... وملاذا ... ملاذا 

ال تنتهي والقوم يستنون مبن سبقهم من أقوام اعترضت على خلفاء اهللا واشترطت ) االستفهام

                                                            
  .٥١ – ٥٠: العنكبوت -١
  .١٥: يونس -٢
 .٩٣ – ٩٠: اإلسراء -٣
 .٥٤ – ٥٠: الزخرف -٤
 .٨: الفرقان -٥



 ٢٥٩.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

٬، وكأنّ األمر موكول هلا يف إدارة اخللق وتعليم خليفة اهللا إذا أتى فخابت وخسرتواقترحت 
  .ومب يأيت يأيتكيف 

جموعها مبتشكل   وهي كثرية وقد تقدم بعضها    الطلبات واالقتراحات  وال ريب أنّ
dفكما كان ة من سنن املعترضني أيضاً يف تعاملهم مع دعوات املرسلني وخلفاء اهللا يف أرضه٬، سن

اقتراح الرسول واخلليفة أمراً يوحد املعترضني فكذلك هو توحدهم على اقتراح األدلة وكيفية 
  .جميء اخللفاء اإلهليني

  . واحلمد هللا رب العاملني على نعمة اهلداية وجتنب عاقبة االعتراض واالستنان بسنة أهله

* * *  



  
 

F٣E

א א

وحد�م يف  إىلنشري  أنبعد مالحظة وحدة املعترضني يف القول والفعل واملنهج٬، بقي 
  .أرضهاعتراضهم على حجج اهللا وخلفائه يف من يتوخونه  اهلدف الذي

٬، فيما عرض من نصوص قرآنية كرميةأهم صفات املعترضني  علينا استحضارنبغي يهنا و
ما تقدم معرفة الشخص وصفاته هلا دور كبري يف حتديد هدفه وغايته٬، ونظرة سريعة إىل  نّإف

مما له دور يف وصفا�م الذكر احلكيم ميكننا أن جنمل بعض خصائص املعترضني  يآعرضه من 
  :معرفة اهلدف الذي يطلبونه وهم يعترضون على خلفاء اهللا كلما جاء منهم داعي إىل احلق

  :على طوائف ثالث   كما مر    إنّ املعترضني  :أوالً

عين uم سادة املعترضني٬، وهم ال خيلون بني حاكم ظامل٬، وعامل غري أاألسياد٬، : األوىل
سياسي وزعيم ديين٬، وقد جيمع املعترض أحياناً بني االثنني كما يف عامل٬، وبعبارة ثانية زعيم 

هذه الطائفة يف احلقيقة تشمل مجيع حكام الظلم واجلور٬، ومجيع علماء السوء و .منرود وفرعون
من كبار القوم الذين يبعث خلفاء اهللا يف وقتهم٬، فكان منهم السامري وبلعم بن باعوراء وعلماء 

وعلماء اليهود والنصارى واألحناف عند بعث رسول اهللا  Xيسى بين إسرائيل عند بعث ع
٬، وكان منهم شريح وأبو حنيفة وأضراuم من علماء السوء إىل يومنا هذا٬، وكان منهم أيضاً 

  .أصنام قريش وحكام بين أمية وبين العباس وكل حكام اجلور والفساد واىل يومنا هذا أيضاً

ومستشاري كام الظلمة والعلماء اخلونة٬، من حواشي السوء احمليطني باحل م٬، وهاملأل: الثانية
عاملاً فاسقاً  أوللباطل كما اتضح فيما سبق٬، وعليهم يعتمد الطاغي حاكماً كان  والتأييدالفساد 

  .ع اهللا يف خلفائه وحججه على خلقهويف استمرار مشروعه الشيطاين للصد عن مشر

لفسق٬، التكرب٬، اإلتراف٬، التصفيق للباطل الكفر٬، ا: واتضح أيضاً أنّ من صفات هؤالء هو
  .بل لسادته٬، صد الناس عن اإلميان عرب إلقاء الشبه واجلدل واإلفتاء لصاحل الطواغيت



 ٢٦١.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

األتباع٬، وهم اهلمج الرعاع الذين ينعقون مبا ال يفقهون٬، وهم السواد األعظم من : الثالثة
على مستوى التخطيط وصنع القرار تأثري يذكر  أيdوهؤالء وإن مل يكن هلم  .مجهور املعترضني

للقضاء على دعوات املرسلني إال أنّ تأثريهم ال يكاد خيفى على مستوى تطبيق خطط سادة 
  .االعتراض وملئهم٬، فأولئك ينظرون وهؤالء ينفذون٬، واهللا املستعان على ما يصفون

٬، صفقوا قوموا يقومون٬، اجلسوا جيلسون :وهم يف احلقيقة منصاعون أميا انصياع لساد�م
يصفقون٬، ابكوا يبكون٬، انتخبوا ينتخبون٬، داهنوا يداهنون٬، اقبلوا يقبلون٬، ال تقبلوا فال يقبلون٬، 

  .٬، قاتلوا فيقاتلوناستهزئوا يستهزئون

فقاموا عليه ال معه٬،  وأهلهقوموا على نصرة احلق : نعم٬، قال هلم ساد�م واملأل احمليط uم
خلق اهللا  أراذلحىت وان حتالفوا مع  وأهلهطل واجلسوا عن نصرته فجلسوا٬، وصفقوا للبا

 ٬، انتخبوا حىت لو كانتفصفقوا٬، وانتخبوا ولو كانت االنتخابات على النقيض من حاكمية اهللا
فداهنوا٬،  واألوصياء األنبياء أعداءوخلفائه فانتخبوا٬، وداهنوا  أهلهحلرف احلق عن  إبليسمنهج 

حممد  آل بهفقبلوا٬، وال تقبلوا احلق ولو جاءكم  وعلماء لدينكم ودنياكم واقبلوا بنا حكاماً
٬، حممد املنتظر فاستهزئوا آلببينا�م فلم يقبلوا٬، واستهزئوا بدعاة احلق ولو كان الداعي هو قائم 

  .٬، وأخرياً اÆضوا لقتال آل حممد فنهضوا...وهكذا 

٬، )١(﴾السَّبِيلَا فَأَضaلÐونaا وaكُبaرaاءنaا سaادaتaنaا أَطَعbنaا إِنَّا رaبَّنaا وaقَالُوا﴿: فهم دوماً أهل هذه اآلية
 اللdهa أَطَعbنaا لَيbتaنaا يaا يaقُولُونَ النَّارِ ف_ي وhجhوهhهhمb تhقَلdبh يaوbمa﴿وهم يقادون إىل جهنم٬،  يقولون ذلك

٬، الدنيا واآلخرةال دنياهم فخسروا هم مستحمرون لتحقيق دنيا غريهم ف ٬،)٢(﴾الرَّسhولَا وaأَطَعbنaا
 أَعbمaاالً بِالْأَخbسaرِينa نhنaبِّئُكُمb هaلْ قُلْ﴿ولذا فهم األخسرون أعماالً وحيسبون أÆم حيسنون صنعاً 

# aذ_ينdال dلaض bمhهhيbعaاة_ ف_ي سaيaا الْحaيbالدُّن bمhهaونَ وhبaسbحaي bمhونَ أَنَّهhِسنbحhعاً يbنh٬، وسبب ﴾ص
يف كفرهم بآيات اهللا ورسله واستهزائهم ) كربائهم(خسار�م أÆم أطاعوا ساد�م وملئهم 

 رaبِّهِمb بِآيaات_ كَفَرhوا الdذ_ينa أُولَئ_كa﴿بالرسل واآليات ملا أرسلهم اهللا uا٬، فكانت جهنم جزاًء هلم 

                                                            
  .٦٧: األحزاب -١
 .٦٦: األحزاب -٢
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 كَفَرhوا بِمaا جaهaنَّمh جaزaاؤhهhمb ذَل_كa # وaزbناً الْق_يaامaة_ مaيaوb لَهhمb نhق_يمh فَلَا أَعbمaالُهhمb فَحaبِطَتb وaل_قَائ_ه_

  .)١(﴾هhزhواً وaرhسhل_ي آيaات_ي وaاتَّخaذُوا

إنّ الصفات اليت يتصف uا املأل من كفر وفسق وتكرب وإتراف وغريها أكيد يتصف  :ثانياً
بقوهلم وفعلهم بال تفصيل uا ساد�م وكذلك العكس٬، ولذا كثرياً ما يشركهم القرآن الكرمي 

قالوا٬، ويذكر قوهلم أو فعلهم ومنهجهم يف االعتراض وهو واحد كما : بني سادة ومأل فيقول
  .تقدم

ربكم  أنا: ()األنا(مث إذا رأينا جممل حركتهم يف االعتراض وجدناها تدور حول حفظ 
خري من هذا الذي هو  أنا(٬، )أكثر أموال وأوالد أنا(٬، )خري منه أنا(٬، )حي وأميتأ أنا(٬، )األعلى
لت يل سوd(٬، )غرييلئن اختذت إهلاً (٬، )حتيتملك مصر واألÆار جتري من  يلأليس (٬، )مهني
   .كثري غري ذلكو) نفسي

 نيريدو سلطانè و٬، أاحملافظة عليه نيريدو املعترضني بيد تتجسد يف حكمٍقد ) األنا(وهذه 
 وأاالحتفاظ به ما قدر هلم العيش يف هذه الدنيا٬،  نيريدو منصبٍ وأبعد يوم٬،  استحكامه يوماً

زواله حىت مع  نإىل املوت٬، وتسيُّدè ال يريدوفيها  وزبرجها واإلترافدوام زخرفها  ندنيا يريدو
علمهم بباطله٬، فالقوم أهل دنيا ال غري وهي كل مبلغهم٬، ولذا كان من صفات املعترضني الشك 

 أَنَّكُم وaع_ظَاماً تhرaاباً وaكُنتhمb م_تُّمb إِذَا أَنَّكُمb أَيaع_دhكُمb﴿ أصالًيف املعاد واحلساب٬، بل الكفر به 
 نaحbنh وaمaا وaنaحbيaا نaمhوتh الدُّنbيaا حaيaاتhنaا إِلdا ه_يa إِنْ # تhوعaدhونَ ل_مaا هaيbهaاتa هaيbهaاتa # مُّخbرaجhونَ
aوث_نيhعbبaإِنْ # بِم aوhا هdلٌ إِلhجaى رaرaلَى افْتaه_ عdا كَذ_باً اللaمaو hنbحaن hلَه aم_نِنيbؤh٢(﴾بِم(. 

٬، بادلتهم وآيا�م وسكنا�م�م ايف أرضه ميثلون اآلخرة بكل حركوملا كان خلفاء اهللا 
وأخالقهم وÆجهم وتربيتهم وتزكيتهم وعلمهم وقوهلم وفعلهم وكل ما يرتبط uم٬، فيجد 

dجاً يقوÆ م ويهدم املعترضون فيهÆلباطلهم وال يبقي ٬، عروشهم   لو مسح له باالنتشار   ض كيا
والقتل شيئا٬ً، فكان التصميم على إÆاء واالستحمار تسلطهم ودنياهم اليت بنوها بالظلم والفساد و

  .دعوات املرسلني واستئصاهلا

                                                            
 .١٠٦ – ١٠٣: الكهف -١
  .٣٨ – ٣٥: المؤمنون -٢
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dهو القضاء على احلق بالقضاء على : د عليه املعترضون وبكلمة واحدةفاهلدف الذي يتوح
ا تقدم يف منهجهم املتحد يف القول والفعل يف استقبال دعوات اخللفاء اإلهليني من أهله٬، وكل م

استهزاء وتكذيب وجمادلة وا�ام وغري ذلك كان ألجل حتقيق تلك الغاية واهلدف٬، ليسمح 
ولذا كان كل مههم التكذيب وإبعاد الناس وصدهم عن اإلميان ٬، الشيطاين باالستمرار همملشروع
  .بالرسل

املستعرة يف الصدور ) األنا( هوعزميتهم يف القضاء على احلق  يشحذدافع الذي وكان ال
املعترضني سنة تكرب  أنّدم٬، وقد الحظنا آخلليفة اهللا  حسداًتكرباً و إبليسواليت تشكلت يف صدر 
  .أمجعنيبعده من خلفاء اهللا صلوات اهللا عليهم  أتىقد الزمت من  همعلى خلفاء اهللا وحسد

 لنا طاعتنا٬، اهللا فرض قوم حنن ٬،الصباح أبا يا(: X اهللا عبد أبو قال: قال ٬،الكناين عن
 أَمb﴿ :اهللا قال الذين احملسودون وحنن العلم٬، يف الراسخون وحنن املال٬، صفو ولنا ٬،األنفال

  .)٢() )١(﴾فَضbل_ه_ م_ن اللّهh آتaاهhمh مaا عaلَى النَّاسa يaحbسhدhونَ
يبقى٬، أننا طالعنا ما Æجه املعترضون فيما سبق٬، ونسمع ونقرأ ما يقوله املعترضون اليوم 

وما عانوه من  واألوصياء األنبياء بأمساليوم  أشبهونرى أفعاهلم٬، وكم هو الشبه كبري وما 
وكان عليه  إاليفعل من فعل ضد الدعوة اليمانية احلقة  أو٬، بل ما يلفظ اليوم من قول أقوامهم

  .باهللا إالفيما مضى٬، وال حول وال قوة على خلفاء اهللا ضت راعت أقوامهد من سنن شا

 والدهور٬، فهي نيوuذا يتضح أنّ سنة املعترضني واحدة ال تتبدل أو تتغري رغم تعاقب السن
   .يف القول وهي واحدة يف الفعل والنهج وهي واحدة يف اهلدف ةواحد

   .)٣(﴾تaحbوِيالً ل_سhنَّت_نaا تaجِدh وaالَ رُّسhل_نaا م_ن قَبbلَكa أَرbسaلْنaا قَدb مaن سhنَّةَ﴿: قال تعاىل

 تaجِدa وaلَن تaبbد_يالً اللdه_ ل_سhنَّت_ تaجِدa فَلَن الْأَوَّل_نيa سhنَّتa إِلdا يaنظُرhونَ فَهaلْ﴿: تعاىلوقال 
  .)٤(﴾تaحbوِيالً اللdه_ ل_سhنَّت_

                                                            
  .٥٤: النساء -١
 .٥٥ص: بصائر الدرجات -٢
  .٧٧: اإلسراء -٣
  .٤٣: فاطر -٤
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 ع_بaاد_ه_ ف_ي خaلَتb قَدb الdت_ي اللdه_ سhنَّتa بaأْسaنaا رaأَوbا لَمَّا إِميaانhهhمb يaنفَعhهhمb يaكh فَلَمb﴿: تعاىلوقال 

aِسرaخaو aال_كaنhونَ هh١(﴾الْكَاف_ر(.  

  .واحلمد هللا رب العاملني

* * *  

                                                            
  .٨٥: غافر -١
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 .القرآن الكرمي والكثرة •

 ؟على خلفاء اهللا ملاذا كثرة املعترضني  •

  ما هي مشكلة الكثرة املعترضة بالضبط ؟ •

  

  

  

  



  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

  

 أرضهللمعترضني دائما٬ً، فال يبعث اهللا سبحانه خليفة له يف  اًملاذا كانت الكثرة هي وصف
 أدلتهماعين يف  اإلهلينيوكانت الكثرة هي من تعترض عليه٬، هل املشكلة يف اخللفاء والرسل  إال

  وما هو ذلك األمر ؟ ؟ آخر أمريف تكمن املشكلة أن  أموبينا�م٬، 

من  عنه اإلجابةهذا التساؤل الكبري واخلطري هو ما حناول تسليط الضوء عليه واستشراف 
  .لنا يف كتابه الكرمي٬، فهو شفاء ملا يف الصدور وضحهأرب العاملني تبارك وتعاىل مبا 

  :نقاط ثالثواضحة جلية لطالبها سيكون احلديث عرب  اإلجابةولكي تكون 

  ؟كيف حتدث القران الكرمي عن الكثرة  :األوىل

  ؟بعثتهم  دملاذا كثرة املعترضني على خلفاء اهللا عن :الثانية

  أين تكمن مشكلة الكثرة املعترضة ؟ :الثالثة

معرفة  أنّ؛ باعتبار النقطة الثانية إجابةمفتاح  يزودنا األوىلتوضيح النقطة  أنّويف احلقيقة 
الكثرة من الناس يف كتاب اهللا وصفا�م وطبائعهم يتكفل وضع اليد على سرd كثرة  أحوال

على اهللا سبحانه يف اختياره حلججه على خلفاء اهللا سبحانه٬، أو باألصح املعترضني املعترضني 
  .واصطفائه هلم

א ؟א  א

إنّ معرفة حال الكثرة يف الكتاب ميكن استجالئه عرب معرفة اآليات الكرمية اليت حتدثت عن 
هذا املوضوع٬، وهي كثرية جدا٬ً، ولكنا نكتفي باستعراض موجز قراين من آيات الذكر احلكيم 

) أكثرهم٬، كثري٬، قليل: (تلك احلقيقة٬، وكان االكتفاء مبالحظة مفردات قرنية ثالث يشري إىل
جل أنّ من يقابل القلة واألمر يف األولتني ملعرفة حال الكثرة واضح٬، وأما إضافة املفردة الثالثة فأل

 ٬، ومبعرفة القلة ووصفها من قبل اهللا يعرف حال الكثرة كما ال خيفى٬، واألمور تعرفهم الكثرة
  .بأضدادها كما يقال
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نه عرض موجز مل يكن اهلدف منه االستقصاء بقدر ما كان الغرض فتح نافذةè أعلى 

ملاذا كثرة املعترضني ؟ وتربئة ساحة حجج اهللا وخلفائه : لإلجابة على سؤال البحث األساس
هلم وبعثهم عند إرسااملتلقي حلججهم وبينا�م نفسه  باإلنسان ال حمالةاملشكلة   وبالتايل احنصار

  .من قبل اهللا سبحانه

א WאFEא

  :هلمسبحانه بوصف رuم الرحيم ) أكثرهم(إليك حال الناس 

 أَكْثَرhهhمb بaلْ مِّنbهhم فَرِيقÀ نَّبaذَهh عaهbداً عaاهaدhواْ أَوaكُلdمaا﴿: قال تعاىل٬، أكثرهم ال يؤمنون  ١
 حaقَّ لَقَدb﴿: وقال .)٢(﴾مُّؤbم_نِنيa أَكْثَرhهhم كَانَ وaمaا لَآيaةً ذَل_كa ف_ي إِنd﴿: وقال .)١(﴾يhؤbم_نhونَ الَ

 .)٣(﴾يhؤbم_نhونَ لَا فَهhمb أَكْثَرِه_مb عaلَى الْقَوbلُ

 عaاق_بaةُ كَانَ كَيbفa فَانظُرhوا الْأَرbضِ ف_ي س_ريhوا قُلْ﴿: قال تعاىلأكثرهم مشركون٬،   ٢
aذ_ينdلُ م_ن الbم كَانَ قَبhهhأَكْثَر aرِك_نيb٤(﴾مُّش(. 
 وaأَكْثَرhهhمh يhنك_رhونaهaا ثُمَّ اللّه_ نِعbمaتa يaعbرِفُونَ﴿: قال تعاىل أكثرهم كافرون٬،  ٣

 .)٥(﴾الْكَاف_رhونَ

 وaأَكْثَرhهhمb بِالْحaقِّ جaاءهhم بaلْ جِنَّةٌ بِه_ يaقُولُونَ أَمb﴿: قال تعاىلأكثرهم للحق كارهون٬،   ٤
  . )٦(﴾كَارِهhونَ ل_لْحaقِّ
 مِّنbهhمh لdهhم خaيbراً لَكَانَ الْك_تaابِ أَهbلُ آمaنa وaلَوb... ﴿: قال تعاىل٬، أكثرهم فاسقون  ٥

 وaجaدbنaا وaإِن عaهbدÎ مِّنb َألكْثَرِه_م وaجaدbنaا وaمaا﴿: وقال .)٧(﴾الْفَاس_قُونَ وaأَكْثَرhهhمh الْمhؤbم_نhونَ
bمhهaأَكْثَر a٨(﴾لَفَاس_ق_ني(.  
   .)٩(﴾كَاذ_بhونَ وaأَكْثَرhهhمb السَّمbعa يhلْقُونَ﴿: قال تعاىلأكثرهم كاذبون٬،   ٦

                                                            
  .١٠٠: البقرة -١
  .١٩٠، ١٧٤، ١٥١، ١٣٩، ١٢١، ١٠٣، ٦٧، ٨: الشعراء -٢
 .٧: يس -٣
  .٤٢: الروم -٤
 .٨٣: النحل -٥
 .٧٠: المؤمنون -٦
 .١١٠: آل عمران -٧
  ١٠٢: األعراف -٨
 .٢٢٣: الشعراء -٩
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 تaحbسaبh أَمb﴿: مسعهم وتعقلهمقال تعاىل عن عدم ٬، أكثرهم ال يسمعون وال يعقلون  ٧
dأَن bمhهaونَ أَكْثَرhعaمbسaي bق_لُونَ أَوbعaإِنْ ي bمhا هdامِ إِلaعbلْ كَالْأَنaب bمhه Ðلaبِيالً أَضa١(﴾س(.  

 حaامٍ وaالَ وaص_يلَةÎ وaالَ سaآئ_بaةÎ وaالَ بaح_ريaةÎ م_ن اللّهh جaعaلَ مaا﴿: وقال تعاىل عن عدم تعقلهم
  .)٢(﴾يaعbق_لُونَ الَ وaأَكْثَرhهhمb الْكَذ_بa اللّه_ عaلَى يaفْتaرhونَ كَفَرhواْ الdذ_ينa وaلَك_نَّ

  .)٣(﴾يaعbق_لُونَ لَا أَكْثَرhهhمb الْحhجhرaات_ وaرaاء م_ن يhنaادhونaكa الdذ_ينa إِنd﴿: وقال

 اللdهh لَيaقُولُنَّ مaوbت_هaا بaعbد_ م_ن الْأَرbضa بِه_ فَأَحbيaا مaاًء السَّمaاِء م_نa نَّزَّلَ مَّن سaأَلْتaهhم وaلَئ_ن﴿: وقال
  .)٤(﴾يaعbق_لُونَ لَا أَكْثَرhهhمb بaلْ ل_لdه_ الْحaمbدh قُلِ

  .)٥(﴾يaسbمaعhونَ لَا فَهhمb أَكْثَرhهhمb فَأَعbرaضa وaنaذ_يراً بaش_رياً﴿: وقال تعاىل عن عدم مسعهم

 إِلَيbهِمh نaزَّلْنaا أَنَّنaا وaلَوb﴿: قال تعاىل عن جهلهم٬، ومعرضونوال يعلمون  أكثرهم جيهلون  ٨
 اللّهh يaشaاَء أَن إِالd ل_يhؤbم_نhواْ كَانhواْ مَّا قُبhالً شaيbٍء كُلd عaلَيbهِمb وaحaشaرbنaا الْمaوbتaى وaكَلdمaهhمh الْمaآلئ_كَةَ

  .)٦(﴾يaجbهaلُونَ أَكْثَرaهhمb وaلَك_نَّ

 إِنd أَالَ وaاَألرbضِ السَّمaاوaات_ ف_ي مaا ل_لّه_ إِنd أَال﴿: وإعراضهموقال تعاىل عن عدم علمهم 
aدbعaقٌّ اللّه_ وaلَك_نَّ حaو bمhهaونَ الَ أَكْثَرhلَمbعaإِذَا﴿: وقال٬، )٧(﴾يaا وaدَّلْنaةً بaمَّكَانَ آي Îةaآي hاللّهaو hلَمbأَع 
  .)٨(﴾يaعbلَمhونَ الَ أَكْثَرhهhمb بaلْ مhفْتaرٍ أَنتa إِنَّمaا قَالُواْ يhنaزِّلُ بِمaا

 قَبbل_ي مaن وaذ_كْرh مَّع_يa مaن ذ_كْرh هaذَا بhرbهaانaكُمb هaاتhوا قُلْ آل_هaةً دhونِه_ م_ن اتَّخaذُوا أَمِ﴿: وقال
  .)٩(﴾مُّعbرِضhونَ فَهhم الْحaقَّ يaعbلَمhونَ لَا أَكْثَرhهhمb بaلْ

                                                            
 .٤٤: الفرقان -١
 .١٠٣: المائدة -٢
  .٤: الحجرات -٣
 .٦٣: العنكبوت -٤
 .٤: فصلت -٥
  .١١١: األنعام -٦
 .٥٥: يونس -٧
  .١٠١: النحل -٨
  .٢٤: األنبياء -٩
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 وaلَك_نَّ آيaةً يhنaزِّلٍ أَن عaلَى قَاد_رÀ اللّهa إِنd قُلْ رَّبِّه_ مِّن آيaةٌ عaلَيbه_ نhزِّلَ لَوbالَ وaقَالُواْ﴿: وقال

bمhهaونَ الَ أَكْثَرhلَمbعa١(﴾ي(.  

 م_نa يhغbنِي الَ الظdنَّ إَنd ظَن�اً إِالd أَكْثَرhهhمb يaتَّبِعh وaمaا﴿: قال تعاىلأكثرهم يتبعون الظن٬،   ٩
   .)٢(﴾يaفْعaلُونَ بِمaا عaلَيمÀ اللّهa إِنd شaيbئاً الْحaقِّ

 وaعaنb خaلْف_هِمb وaم_نb أَيbد_يهِمb بaيbنِ مِّن آلت_يaنَّهhم ثُمَّ﴿: قال تعاىل٬، أكثرهم ال يشكرون    ١٠
bانِهِمaمbن أَيaعaو bآئ_ل_هِمaمaالَ شaو hجِدaت bمhهaأَكْثَر aاك_رِينa٣(﴾ش(. 

 عaلَى فَضbلٍ لَذُو اللّهa إِنd الْق_يaامaة_ يaوbمa الْكَذ_بa اللّه_ عaلَى يaفْتaرhونَ الdذ_ينa ظَنُّ وaمaا﴿: وقال
  .)٤(﴾يaشbكُرhونَ الَ أَكْثَرaهhمb وaلَك_نَّ النَّاسِ

  .)٥(﴾يaشbكُرhونَ لَا أَكْثَرaهhمb وaلَك_نَّ النَّاسِ عaلَى فَضbلٍ لَذُو رaبَّكa وaإِنd﴿: وقال

  : ةـواخلالص

 ؛كارهني للحقوكافرين٬، بل مشركني٬، وال يؤمنون٬، (: القرآن الكرمي بنصdإن أكثر الناس 
معرضون بل جيهلون وال يعلمون٬، و ال يسمعون وال يعقلون٬،و٬، نوكاذبون٬، وفاسقألÆم 

 .)يتبعون الظن٬، وال يشكرونو

ما يذهل حقاً حلمه اهللا سبحانه خبلقه رغم كل ما يصدر منهم ورمحته uم رغم كل و
  .الذي يفعلون

א  WאFEא

 فَبِمaا مُّص_يبaةÎ مِّن أَصaابaكُم وaمaا﴿: على الرغم من أنّ اهللا سبحانه عفوه كثري٬، قال تعاىل
bتaبaكَس bد_يكُمbفُو أَيbعaيaن وaا﴿: قال تعاىل٬، ٬، وأمر خلقه أن يذكروه سبحانه كثرياً)٦(﴾كَث_ريٍ عaي 

                                                            
  .٣٧: األنعام -١
 .٣٦: يونس -٢
  .١٧: األعراف -٣
 .٦٠: يونس -٤
  .٧٣: النمل -٥
  .٣٠: الشورى -٦
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 ف_ي فَانتaش_رhوا الصَّلَاةُ قُض_يaت_ فَإِذَا﴿: وقال٬، )١(﴾كَث_رياً ذ_كْراً اللdهa اذْكُرhوا آمaنhوا الdذ_ينa أَيُّهaا
وجعل كالمه سبحانه  ٬،)٢(﴾تhفْل_حhونَ لdعaلdكُمb كَث_رياً اللdهa وaاذْكُرhوا اللdه_ فَضbلِ م_ن وaابbتaغhوا الْأَرbضِ

 يhؤت_ي﴿: قال تعاىل٬، كله حكمة وجعلها يف حججه وخلفائه ملا يبعثون٬، ويف احلكمة خري كثري
٬، )٣(﴾اَأللْبaابِ أُوbلُواْ إِالd يaذdكdرh وaمaا كَث_رياً خaيbراً أُوت_يa فَقَدb الْح_كْمaةَ يhؤbتa وaمaن يaشaاُء مaن الْح_كْمaةَ

ما سنسمع عنهم من قبل بارئهم سبحانه وهو حال الكثري من الناس رغم ذلك كله كان 
  :يتحدث عنهم يف كتابه الكرمي

 اللّهa إِنd قَالَ بِالْجhنhود_ طَالُوتh فَصaلَ فَلَمَّا﴿: كثري منهم يفشل يف االمتحان٬، قال تعاىل  ١
 بِيaد_ه_ غُرbفَةً اغْتaرaفa مaنِ إِالd م_نِّي فَإِنَّهh يaطْعaمbهh لdمb وaمaن م_نِّي فَلَيbسa م_نbهh شaرِبa فَمaن بِنaهaرٍ مhبbتaل_يكُم
  .)٤(﴾...مِّنbهhمb قَل_يالً إِالd م_نbهh فَشaرِبhواْ

 وaصaمُّواْ عaمhواْ ثُمَّ عaلَيbهِمb اللّهh تaابa ثُمَّ وaصaمُّواْ فَعaمhواْ ف_تbنaةٌ تaكُونَ أَالd وaحaِسبhواْ﴿: وقال
Àكَث_ري bمhهbمِّن hاللّهaو Àص_ريaا بaلُونَ بِمaمbعa٥(﴾ي(.  

 هhوa رaبَّكa إِنd ع_لْمٍ بِغaيbرِ بِأَهbوaائ_هِم لdيhض_لÐونَ كَث_رياً وaإِنd ..﴿: ٬، قال تعاىليضل هممن كثري  ٢
hلَمbأَع aد_ينaتbعh٦(﴾بِالْم(. 

 غَفُورÀ فَإِنَّكa عaصaانِي وaمaنb م_نِّي فَإِنَّهh تaبِعaنِي فَمaن النَّاسِ مِّنa كَث_رياً أَضbلَلْنa إِنَّهhنَّ رaبِّ﴿: وقال
À٧(﴾رَّح_يم(.  

  .)٨(﴾ضaلَاالً إِلdا الظdال_م_نيa تaزِد_ وaلَا كَث_رياً أَضaلÐوا وaقَدb﴿: وقال

 .)٩(﴾تaعbق_لُونَ تaكُونhوا أَفَلَمb كَث_رياً جِبِلّاً م_نكُمb أَضaلd وaلَقَدb﴿: وقال

                                                            
 .٤١: األحزاب -١
  .   ١٠: الجمعة -٢
  .٢٦٩: البقرة -٣
 .٢٤٩: البقرة -٤
  .٧١: المائدة -٥
 .١١٩: األنعام -٦
  .  ٣٦: إبراهيم -٧
  .٢٤: نوح -٨
 .٦٢: يس -٩



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٢٧٢
٬، نيسادة املعترضني الظامل٬، )١(األصنام اهلوى٬،  :كما يف اآليات الكرميةوسبب الضالل 

  .لعنه اهللا إبليس
 خaلَقa مaا أَنفُِسهِمb ف_ي يaتaفَكdرhوا أَوaلَمb﴿: كثري يكفرون ويتولون الذين كفروا٬، قال تعاىل  ٣

hهdات_ اللaاوaالسَّم aضbالْأَرaا وaمaا وaمhهaنbيaا بdقِّ إِلaلٍ بِالْحaأَجaى وòمaمُّس dإِنaكَث_رياً و aبِل_قَاء النَّاسِ مِّن bبِّهِمaر 
 .)٢(﴾لَكَاف_رhونَ

 مaبbسhوطَتaان_ يaدaاهh بaلْ قَالُواْ بِمaا وaلُع_نhواْ أَيbد_يهِمb غُلdتb مaغbلُولَةٌ اللّه_ يaدh الْيaهhودh وaقَالَت_﴿ :وقال
hنف_قhي aفbاُء كَيaشaي dنaزِيدaلَيaم كَث_رياً وhهbأُنزِلَ مَّا مِّن aكbم_ن إِلَي aاناً رَّبِّكaيbكُفْراً طُغa٣(﴾... و(.  

 سaخ_طَ أَن أَنفُسhهhمb لَهhمb قَدَّمaتb مaا لَبِئْسa كَفَرhواْ الdذ_ينa يaتaوaلdوbنَ مِّنbهhمb كَث_رياً تaرaى﴿: وقال
hاللّه bهِمbلَيaف_ي عaذَابِ وaالْع bمhونَ هhال_دa٤(﴾خ(.  

 مِّنa فَبِظُلْمٍ﴿: كثري منهم٬، ورهباÆم باخلصوص٬، يصدون عن سبيل اهللا٬، قال تعاىل  ٤
aذ_ينdواْ الhادaا هaنbرَّمaح bهِمbلَيaع Îاتaطَيِّب bتdأُح_ل bمhلَه bدِّه_مaبِصaن وaبِيلِ عa٥(﴾ًكَث_ريا اللّه_ س(. 

 النَّاسِ أَمbوaالَ لَيaأْكُلُونَ وaالرُّهbبaان_ اَألحbبaارِ مِّنa كَث_رياً إِنd آمaنhواْ الdذ_ينa أَيُّهaا يaا﴿: وقال
  .)٦(﴾..اللّه_ سaبِيلِ عaن وaيaصhدُّونَ بِالْبaاط_لِ

 ف_ي يhسaارِعhونَ مِّنbهhمb كَث_رياً وaتaرaى﴿: كثري منهم يسارع يف اإلمث والعدوان٬، قال تعاىل  ٥
 .)٧(﴾يaعbمaلُونَ كَانhواْ مaا لَبِئْسa السُّحbتa وaأَكْل_هِمh وaالْعhدbوaان_ اِإلثْمِ

 أَمbوaال_كُمb ف_ي لَتhبbلَوhنd﴿: ٬، قال تعاىلوللمؤمنني uمسبحانه خللفاء اهللا  أذاهمكثري   ٦
bأَنفُِسكُمaنَّ وhعaمbسaلَتaو aم_ن aذ_ينdواْ الhأُوت aابaم_ن الْك_ت bل_كُمbقَب aم_نaو aذ_ينdكُواْ الaرbإِن كَث_رياً أَذًى أَشaو 

  . )٨(﴾اُألمhورِ عaزbمِ م_نb ذَل_كa فَإِنd وaتaتَّقُواْ تaصbبِرhواْ

                                                            

يشمل آل من يطاع من دون اهللا، ومنه طاعة علماء السوء في تحريم حالل اهللا  وهو بمفهومه عند أهل البيت  -١
 .يعني اتخاذهم أربابًا وأصنامًا يعبدون من دون اهللا -والحال هذه  -  وتحليل حرامه، فان إطاعة األتباع لهم

 .٨: الروم -٢
  .٦٤: المائدة -٣
 .٨٠: المائدة -٤
 .١٦٠: النساء -٥
  .٣٤: التوبة -٦
  .٦٢: المائدة -٧
 .١٨٦: آل عمران -٨



 ٢٧٣.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

 كَث_رياً إِنd ثُمَّ بِالبaيِّنaات_ رhسhلُنaا جaاءتbهhمb وaلَقَدb ...﴿: كثري منهم مسرفون٬، قال تعاىل  ٧
بعثتهم  دعنورسله طون بوالية خلفاء اهللا مفرd أي٬، )١(﴾لَمhسbرِفُونَ اَألرbضِ ف_ي ذَل_كa بaعbدa مِّنbهhم

: املسرفون(: Xعن أيب جعفر فقد روي ٬، ومستحلون حلرمتهم ومستبيحني لدمائهم الطاهرة
٬، وأيd دماء اطهر من دماء خلفاء اهللا )٢()هم الذين يستحلون احملارم٬، ويسفكون الدماء

من االعتراض عليهم وتكذيبهم واالستهزاء  أشد حرمةًصلوات اهللا عليهم أمجعني٬، وأيd حمارم 
 .معهم٬، وإنا هللا وإنا إليه راجعونuم وغريه الكثري مما فعله املعترضون 

 .)٣(﴾لَفَاس_قُونَ النَّاسِ مِّنa كَث_رياً وaإِنd ...﴿: كثري منهم فاسقون٬، قال تعاىل  ٨

 كَث_رياً وaلَك_نَّ أَوbل_يaاء اتَّخaذُوهhمb مaا إِلَيbه_ أُنزِلَ وaمaا والنَّبِيِّ بِاهللا يhؤbم_نhونَ كَانhوا وaلَوb﴿: وقال
bمhهb٤(﴾فَاس_قُونَ مِّن(.  

 يaكُونhوا وaلَا الْحaقِّ م_نa نaزaلَ وaمaا اللdه_ ل_ذ_كْرِ قُلُوبhهhمb تaخbشaعa أَن آمaنhوا ل_لdذ_ينa يaأْن_ أَلَمb﴿: وقال
aذ_ينdوا كَالhأُوت aابaلُ م_ن الْك_تbفَطَالَ قَب hهِمbلَيaع hدaالْأَم bتaفَقَس bمhهhقُلُوب Àكَث_ريaو bمhهb٥(﴾فَاس_قُونَ مِّن(.  

 مُّهbتaدÎ فَم_نbهhم وaالْك_تaابa النُّبhوَّةَ ذُرِّيَّت_هِمaا ف_ي وaجaعaلْنaا وaإِبbرaاه_يمa نhوحاً أَرbسaلْنaا وaلَقَدb﴿: وقال
Àكَث_ريaو bمhهb٦(﴾فَاس_قُونَ مِّن(. 

 وaإِنd آيaةً خaلْفَكa ل_مaنb ل_تaكُونَ بِبaدaنِكa نhنaجِّيكa فَالْيaوbمa﴿: كثري منهم يغفلون٬، قال تعاىل  ٩
  .)٧(﴾لَغaاف_لُونَ آيaات_نaا عaنb النَّاسِ مِّنa كَث_رياً

 أُنزِلَ وaمaا وaاِإلجن_يلَ التَّوbرaاةَ أَقَامhواْ أَنَّهhمb وaلَوb﴿: ساء ما يعملون٬، قال تعاىلمنهم كثري    ١٠
 مaا سaاء مِّنbهhمb وaكَث_ريÀ مُّقْتaص_دaةٌ أُمَّةٌ مِّنbهhمb أَرbجhل_هِم تaحbت_ وaم_ن فَوbق_هِمb م_ن ألكَلُواْ رَّبِّهِمb مِّن إِلَيهِم

  .)٨(﴾يaعbمaلُونَ

                                                            
 .٣٢: المائدة -١
  .١٧٠ص ٢ج: البرهان -٢
 .٤٩: المائدة -٣
 .٨١: المائدة -٤
  .١٦: الحديد -٥
 .٢٦: الحديد -٦
  .٩٢: يونس -٧
 .٦٦: المائدة -٨
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 كَث_رياً ل_جaهaنَّمa ذَرaأْنaا وaلَقَدb﴿: وا جلنهم وحق عليهم العذاب٬، قال تعاىلئذرمنهم كثري    ١١

aاِإلنسِ الْجِنِّ مِّنaم  ﴾وÆوالسبب أ﴿bمhلَه Àقُلُوب dونَ الhفْقَهaا يaبِه bمhلَهaو Àنhيbأَع dونَ الhص_رbبhا يaبِه 
bمhلَهaآذَانٌ و dونَ الhعaمbسaا يaبِه aلَئ_كbامِ أُوaعbلْ كَاَألنaب bمhه Ðلaأَض aلَئ_كbأُو hمhاف_لُونَ هa١(﴾الْغ(.  

 بِمaا جaزaاء كَث_رياً وaلْيaبbكُواْ قَل_يالً فَلْيaضbحaكُواْ﴿: ٬، قال تعاىلجزاء لفعلهم اؤهمكثري بك   ١٢
  .)٢(﴾يaكِْسبhونَ كَانhواْ

 أَمaرa مaنb إِالd نَّجbوaاهhمb مِّن كَث_ريٍ ف_ي خaيbرa الd﴿: كثري من جنواهم ال خري فيه٬، قال تعاىل   ١٣
Îقَةaدaبِص bأَو Îوفhرbعaم bالَحٍ أَوbإِص aنbيaن النَّاسِ بaمaلْ وaفْعaي aاء ذَل_كaغaتbات_ ابaضbرaاللّه_ م aفbوaت_يه_ فَسbؤhن 

 .)٣(﴾عaظ_يماً أَجbراً

  :ةـواخلالص
ويكفرون ويتولون الذين كفروا٬، ٬، ٬، ويضلونيف االمتحان ونيفشل( :إن كثرياً من الناس

ويؤذون خلفاء اهللا ويسارعون يف اإلمث والعدوان٬،  وهم ورهباÆم يصدون عن سبيل اهللا٬،
نوا وساء ما كاوغافلون٬، ومسرفون يف تضييع خلفاء اهللا يف أرضه٬، وفاسقون٬، واملؤمنني uم٬، 

  .)جنواهموال خري يف ٬، لفعلهم جزاًءهم ؤوكثري بكا٬، يعملون٬، وحق عليهم العذاب
  

א  WאFEא

dمخللقه اهللا سبحانه ن قد بيÆا﴿ :قليل٬، قال تعاىلإال علم المن  أوتواما  أaمaم وhمِّن أُوت_يت 
٬، والذي كان يستدعي منهم أن ال يبادروا إىل االعتراض ورفض حجة )٤(﴾قَل_يالً إِالd الْع_لْمِ

احلفاظ على دنياهم٬، وكان عليهم التورع خصوصاً إذا ما  خلفاء اهللا عند بعثهم مباشرة ألجل
  .)٥(﴾الْم_هaادh وaبِئْسa جaهaنَّمh مaأْوaاهhمb ثُمَّ قَل_يلٌ مaتaاعÀ﴿: قال تعاىل٬، علموا أنّ متاع الدنيا قليل

  :ولكن رغم ذلك كان حال الناس. )٦(﴾مُّجbرِمhونَ إِنَّكُم قَل_يالً وaتaمaتَّعhوا كُلُوا﴿: وقال

                                                            
  .١٧٩: األعراف -١
 .٨٢: التوبة -٢
 .١١٤: النساء -٣
  .٨٥: اإلسراء -٤
  .١٩٧: آل عمران -٥
 .٤٦: المرسالت -٦



 ٢٧٥.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

 الَتَّبaعbتhمh وaرaحbمaتhهh عaلَيbكُمb اللّه_ فَضbلُ وaلَوbالَ... ﴿: ٬، قال تعاىلقليل من ال يتبع الشيطان  ١
 الْق_يaامaة_ يaوbمِ إِلَى أَخَّرbتaنِ لَئ_نb عaلَيَّ كَرَّمbتa الdذ_ي هaذَا أَرaأَيbتaكa قَالَ﴿ .)١(﴾قَل_يالً إِالd الشَّيbطَانَ
 .)٢(﴾قَل_يالً إَالd ذُرِّيَّتaهh َألحbتaنِكَنَّ

 الَ إِسbرaائ_يلَ بaنِي م_يثَاقa أَخaذْنaا وaإِذْ﴿: قليل من ال يتولّون وهم معرضون٬، قال تعاىل  ٢
 حhسbناً ل_لنَّاسِ وaقُولُواْ وaالْمaسaاك_نيِ وaالْيaتaامaى الْقُرbبaى وaذ_ي إِحbسaاناً وaبِالْوaال_دaيbنِ اللّهa إِالd تaعbبhدhونَ
 .)٣(﴾مِّعbرِضhونَ وaأَنتhم مِّنكُمb قَل_يالً إِالd تaوaلdيbتhمb ثُمَّ الزَّكَاةَ وaآتhواْ الصَّالَةَ وaأَق_يمhواْ

 لَنaا ابbعaثْ لdهhمh ل_نaبِيٍّ قَالُواْ إِذْ مhوسaى بaعbد_ م_ن إِسbرaائ_يلَ بaنِي م_ن الْمaِإل إِلَى تaرa أَلَمb﴿: وقال
 أَالd لَنaا وaمaا قَالُواْ تhقَات_لُواْ أَالd الْق_تaالُ عaلَيbكُمh كُت_بa إِن عaسaيbتhمb هaلْ قَالَ اللّه_ سaبِيلِ ف_ي نُّقَات_لْ مaل_كاً
 قَل_يالً إِالd وbاْتaوaلd الْق_تaالُ عaلَيbهِمh كُت_بa فَلَمَّا وaأَبbنaآئ_نaا د_يaارِنaا م_ن أُخbرِجbنaا وaقَدb اللّه_ سaبِيلِ ف_ي نhقَات_لَ
bمhهbمِّن hاللّهaو Àل_يمaع aال_م_نيd٤(﴾بِالظ(. 

 اخbرhجhواْ أَوِ أَنفُسaكُمb اقْتhلُواْ أَن_ عaلَيbهِمb كَتaبbنaا أَنَّا وaلَوb﴿ :قليل من يستجيبون٬، قال تعاىل  ٣
 ف_ي مُّسbتaضbعaفُونَ قَل_يلٌ أَنتhمb إِذْ وaاذْكُرhواْ﴿: وقال .)٥(﴾...مِّنbهhمb قَل_يلٌ إِالd فَعaلُوهh مَّا د_يaارِكُم م_ن

 لَعaلdكُمb الطdيِّبaات_ مِّنa وaرaزaقَكُم بِنaصbرِه_ وaأَيَّدaكُم فَآوaاكُمb النَّاسh يaتaخaطdفَكُمh أَن تaخaافُونَ اَألرbضِ
     . )٧(﴾قَل_يالً إِلdا قَاتaلُوا مَّا ف_يكُم كَانhوا وaلَوb ...﴿: ٬، وقال)٦(﴾تaشbكُرhونَ
 ل_تaأْخhذُوهaا مaغaانِمa إِلَى انطَلَقْتhمb إِذَا الْمhخaلdفُونَ سaيaقُولُ﴿: ٬، قال تعاىليفقهون اقليل م  ٤
 فَسaيaقُولُونَ قَبbلُ م_ن اللdهh قَالَ كَذَل_كُمb تaتَّبِعhونaا لdن قُل اللdه_ كَلَامa يhبaدِّلُوا أَن يhرِيدhونَ نaتَّبِعbكُمb ذَرhونaا

 .)٨(﴾قَل_يالً إِلdا يaفْقَهhونَ لَا كَانhوا بaلْ تaحbسhدhونaنaا بaلْ

 قَامhواْ وaإِذَا خaاد_عhهhمb وaهhوa اللّهa يhخaاد_عhونَ الْمhنaاف_ق_نيa إِنd﴿: قليل ما يذكرون٬، قال تعاىل  ٥
  .)٩(﴾قَل_يالً إِالd اللّهa يaذْكُرhونَ وaالَ النَّاسa يhرaآؤhونَ كُسaالَى قَامhواْ الصَّالَة_ إِلَى

                                                            
 .٨٣: النساء -١
 .٦٢: اإلسراء -٢
  .٨٣: البقرة -٣
 .٢٤٦: البقرة -٤
  .٦٦: النساء -٥
  .٢٦: األنفال -٦
  .٢٠: األحزاب -٧
 .١٥: الفتح -٨
  .١٤٢: النساء -٩
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 السُّوَء وaيaكْش_فh دaعaاهh إِذَا الْمhضbطَرَّ يhجِيبh أَمَّن﴿: قليل ما يتذكرون٬، قال تعاىل  ٦

bلُكُمaعbجaيaلَفَاء وhضِ خbالْأَر Àأَإِلَه aه_ مَّعdونَ مَّا قَل_يالً اللhرdذَكaا﴿: وقال .)١(﴾تaمaوِي وaتbسaى يaمbالْأَع 
hص_ريaالْبaو aذ_ينdالaوا وhنaم_لُوا آمaعaات_ وaلَا الصَّال_حaِسيُء وhونَ مَّا قَل_يالً الْمhرdذَكaتaلَا﴿: وقال .)٢(﴾تaو 

 م_ن تaتَّبِعhواْ وaالَ رَّبِّكُمb مِّن إِلَيbكُم أُنزِلَ مaا اتَّبِعhواْ﴿: وقال .)٣(﴾تaذَكdرhونَ مaا قَل_يالً كَاه_نٍ بِقَوbلِ
   .)٤(﴾تaذَكdرhونَ مَّا قَل_يالً أَوbل_يaاء دhونِه_

 مَّا فَقَل_يالً بِكُفْرِه_مb اللdه لdعaنaهhمh بaل غُلْفÀ قُلُوبhنaا وaقَالُواْ﴿: قليل من يؤمنون٬، قال تعاىل  ٧
 لdهhمb خaيbراً لَكَانَ وaانظُرbنaا وaاسbمaعb وaأَطَعbنaا سaم_عbنaا قَالُواْ أَنَّهhمb وaلَوb ...﴿: وقال .)٥(﴾يhؤbم_نhونَ
aمaأَقْوaلَك_ن وaو hمhهaنaعdل hاللّه bونَ فَالَ بِكُفْرِه_مhم_نbؤhي dا﴿: وقال .)٦(﴾قَل_يالً إِالaقْض_هِم فَبِمaن bمhمِّيثَاقَه 

 بِكُفْرِه_مb عaلَيbهaا اللّهh طَبaعa بaلْ غُلْفÀ قُلُوبhنaا وaقَوbل_هِمb حaقò بِغaيbرِ اَألنbبِيaاَء وaقَتbل_هِمh اللّه_ بaآيaات_ وaكُفْرِه_م
 كُلü م_ن ف_يهaا احbم_لْ قُلْنaا التَّنُّورh وaفَارa أَمbرhنaا جaاء إِذَا حaتَّى﴿: وقال .)٧(﴾قَل_يالً إِالd يhؤbم_نhونَ فَالَ

: وقال .)٨(﴾قَل_يلٌ إِالd مaعaهh آمaنa وaمaا آمaنa وaمaنb الْقَوbلُ عaلَيbه_ سaبaقa مaن إِالd وaأَهbلَكa اثْنaيbنِ زaوbجaيbنِ
﴿ ..dإِنaكَث_رياً و bلَطَاء مِّنhغ_ي الْخbبaلَي bمhهhضbعaلَى بaضٍ عbعaا بdإِل aذ_ينdوا الhنaم_لُوا آمaعaات_ وaالصَّال_ح 

  .)١٠(﴾تhؤbم_نhونَ مaا قَل_يالً شaاع_رٍ بِقَوbلِ هhوa وaمaا﴿: وقال .)٩(﴾..هhمb مَّا وaقَل_يلٌ
 لَش_رbذ_مaةٌ هaؤhلَاء إِنd﴿: خلفاء اهللا٬، قال تعاىل حكاية عن قول املعترضني هم أنصارقليل   ٨
 .)١١(﴾قَل_يلُونَ

 مaعaايِشa ف_يهaا لَكُمb وaجaعaلْنaا اَألرbضِ ف_ي مaكdنَّاكُمb وaلَقَدb﴿: قليل ما يشكرون٬، قال تعاىل  ٩
 قَل_يالً وaالْأَفْئ_دaةَ وaالْأَبbصaارa السَّمbعa لَكُمh أَنشaأَ الdذ_ي وaهhوa﴿: وقال تعاىل .)١٢(﴾تaشbكُرhونَ مَّا قَل_يالً

 وaالْأَبbصaارa السَّمbعa لَكُمh وaجaعaلَ رُّوح_ه_ م_ن ف_يه_ وaنaفَخa سaوَّاهh ثُمَّ﴿: وقال .)١٣(﴾تaشbكُرhونَ مَّا

                                                            
 .٦٢: النمل -١
 .٥٨: غافر -٢
 .٤٢: الحاقة -٣
 .٣: األعراف -٤
 .٨٨: البقرة -٥
  .٤٦: النساء -٦
 .١٥٥: النساء -٧
 .٤٠: هود -٨
 .٢٤: ص -٩
 .  ٤١: الحاقة -١٠
 .٥٤: الشعراء -١١
 .١٠: األعراف -١٢
 .٧٨: المؤمنون -١٣
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 ع_بaاد_يa مِّنb وaقَل_يلٌ شhكْراً دaاوhودa آلَ اعbمaلُوا ...﴿: وقال .)١(﴾تaشbكُرhونَ مَّا قَل_يالً وaالْأَفْئ_دaةَ
hقُلْ﴿: وقال .)٢(﴾الشَّكُور aوhذ_ي هdال bأَكُمaلَ أَنشaعaجaو hلَكُم aعbالسَّم aارaصbالْأَبaةَ وaالْأَفْئ_دaمَّا قَل_يالً و 

 .)٣(﴾تaشbكُرhونَ

 .)٤(﴾الْآخ_رِينa مِّنa وaقَل_يلٌ﴿: قليل هم املقربون٬، قال تعاىل   ١٠

 يaنbهaوbنَ بaق_يَّةÎ أُوbلُواْ قَبbل_كُمb م_ن الْقُرhون_ م_نa كَانَ فَلَوbالَ﴿: قليل هم الناجون٬، قال تعاىل   ١١
 وaكَانhواْ ف_يه_ أُتbرِفُواْ مaا ظَلَمhواْ الdذ_ينa وaاتَّبaعa م_نbهhمb أَجنَيbنaا مِّمَّنb قَل_يالً إِالd اَألرbضِ ف_ي الْفَسaاد_ عaنِ

aرِم_نيbجh٥(﴾م(.  

  :ةـواخلالص

يستجيبون٬، ون وهم معرضون٬، وال يتبعون الشيطان٬، وال يتولّ(: من الناس إنّ قليالً
يكونون من ف ٬،رون٬، ويؤمنون٬، فينصرون خلفاء اهللا٬، ويشكرونويفقهون٬، ويذكرون٬، ويتذكّ

  .)أو الناجني نيقربامل

وهم معرضون٬، وال يستجيبون وال  الشيطان ويتولون ونيتبع: ويعين باملقابل أن كثرياً منهم
 يفقهون أو يذكرون أو يتذكرون٬، وال يؤمنون أو ينصرون خلفاء اهللا٬، وال يشكرون٬، وبالتايل ال

  .قل من الناجنيأيكونون من املقربني٬، أو ال 

عرف هل ال زال جواب السؤال الثاين حول كثرة املعترضني على خلفاء اهللا يف أرضه أوال 
ولكن مع هذا ! يتضح بعد كل الذي بينه اهللا سبحانه عن حال أكثر الناس يف كتابه الكرمي ؟ مل

سنقف لنجمع صفات أكثر الناس يف نقطة واحدة يف خالصة تكون هي جواباً لكل من خيطر يف 
  .باله هذا السؤال

* * *  

                                                            
  .٩: السجدة -١
 .١٣: سبأ -٢
 .٢٣: الملك -٣
 .١٤: الواقعة -٤
 .١١٦: هود -٥
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كما حياول البعض   نّ أصل هذا التساؤل أو اإلشكال يف البدء البد من اإلشارة إىل أ
فيه ردٌّ والعياذ باهللا على    Xمحد احلسن أالسيد خليفة اهللا دعوة  يفتصويره كنقطة ضعف 

اهللا سبحانه٬، وفيه بعد' عن كتاب اهللا سبحانه٬، وإال قد بان حال أكثر الناس من عدم اإلميان 
صفات مرت٬، فكيف بعد هذا توقع نصرة الكثرة والتكذيب والصد عن سبيل اهللا وغريها من 

  !خللفاء اهللا عند بعثتهم ؟

والعياذ   مل يكن لقصور أو ضعف الناس على خلفاء اهللا  أكثر احلقيقة أنّ اعتراضويف 
وآيا�م تكون دالئل رسله  أنسبحانه هللا اوحاشى ٬، وضوح فيها ملعد وأ تهميف حج  باهللا 
 كُذãبa فَقَدb كَذdبhوكa فَإِن﴿: قال تعاىل٬، واآليات كما تقدمصفها بالبينات و منوهو ٬، كذلك
لقوله ؛ وضوح البيان م٬، وال لعد)١(﴾الْمhنِريِ وaالْك_تaابِ وaالزُّبhرِ بِالْبaيِّنaات_ جaآؤhوا قَبbل_كa مِّن رhسhلٌ
 مaن وaيaهbد_ي يaشaاُء مaن اللّهh فَيhض_لÐ لَهhمb ل_يhبaيِّنa قَوbم_ه_ بِل_سaان_ إِالd رَّسhولٍ م_ن أَرbسaلْنaا وaمaا﴿: تعاىل
٬، فاهللا سبحانه يرسل الرسول بلسان قومه حىت يبني هلم ويعلمهم )٢(﴾الْحaك_يمh الْعaزِيزh وaهhوa يaشaاُء

أبداً !!!  غايته وهدفه فريسل رسوالً ضعيف البيان مثالً) وحاشاه(ويزكيهم٬، وهل ينقض اهللا 
مل يكن  األمريف حقيقة  إرساهلمعند  أرضهالرفض وكثرة االعتراض على خلفاء اهللا يف  إمنا ٬،واهللا
  .من الناس قد عرفنا حاهلمالكثرة املتكاثرة  نّأل إال

مبا  أكثرهمالذين يتصف ) الناس(هل نتوقع من : جوابه فيه نسال سؤاالً أنولنا باملقابل 
 ا مؤمنني ومصدقني خبلفاء اهللا عند بعثهميكونو أنبينها رuم سبحانه تقدم ذكره من صفات 

ملا يقال ال واهللا٬، بل الكفر والعجب !! حىت نستغرب ملا نعرف أن املعترضني هم أكثر الناس ؟
  .ذلكغري 

خبلفاء كثرة املؤمنني ب  نتوقع بل جمرد أن   نقول  أنرد على اهللا سبحانه  ٬، فألنهالكفر أما
  كذلك ؟  أليسبيان٬،  بأروع خزين اهللا حاهلم املقد بيd أناسمن اهللا 

                                                            
 .١٨٤: آل عمران -١
 .٤: إبراهيم -٢
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من  كثرةً  فضالً عن أن ينتظر   خيطر يف باله  أن هل يعقل لعبدè ٬، فألنهالعجب وأما
كثرة  أو! ؟بل هم كافرون ال يؤمنون  أكثرهم اهللا سبحانهعند يف أرضه وخبلفاء اهللا الناس تؤمن 
كثرة  أو! ؟فاسقون  بل همويكذبون يصدون  أكثرهماهللا سبحانه عند تصدقهم ومن الناس 
وألصنامهم وأهوائهم يتولون لذين كفروا ل أكثرهم عند اهللا سبحانهو٬، وتطيعهمتواليهم 
ولالمث أكثرهم ال ينصرون اهللا سبحانه عند و٬، وتسارع إليهمنصرهم كثرة ت أو! ؟يعبدون

وتفقه قوهلم وتتذكر حبكمتهم وتعقل آيا�م هلم  كثرة تستجيب أو! ؟والعدوان يسارعون
وال يفقهون وال يذكرون وال يتذكرون اهللا سبحانه أكثرهم ال يستجيبون عند ٬، ووتسمع قوهلم

شكرهم لعظيم توعلى نعمه اليت ال حتصى شكره سبحانه كثرة تأو ! ؟وال يسمعون وال يعقلون
االمتحان uم ومن مث  كثرة تنجح عندأو ! اهللا سبحانه أكثرهم ال يشكرون ؟عند فضلهم٬، و

حق عليهم العذاب فهم يف ال ينجون ووون حاهللا سبحانه أكثرهم يفشلون وال ينج عندوالنجاة 
حاهلم الذي بينه اهللا سبحانه يف مما يستلزم إعادة كل ... أو ... أو ... أو ! ؟ خالدونجهنم 
  .كتابه

uا عرب مجع اخلالصة ملا تقدم ذكره من  بصيغة ثانية كنت قد وعدت± اإلجابةصف أ أنويل 
الناس بنص القرآن من  الكثرةإن : فأقول٬، يف معادلة واضحة وضوح الشمسالناس  أكثرحال 
ال + كاذبون + فاسقون + كارهون للحق + ن وكافر+ ن ومشرك+ ال يؤمنون ( :الكرمي

ال + ال يذكرون + ال يفقهون + ال يستجيبون + جيهلون وال يعلمون + ال يعقلون + يسمعون 
 عند+ ال يشكرون + يتبعون لظن ل+ معرضون يتولون وهم + غافلون + فاسقون + يتذكرون 
هم + لشيطان يتبعون ل+ يتولون لذين كفروا ل+ يضلون + خبليفة اهللا يفشلون االمتحان 

يف تضييع خلفاء اهللا يف أرضه + يسارعون يف اإلمث والعدوان + يصدون ورهباÆم عن سبيل اهللا 
ال خري يف جنواهم + ساء ما كانوا يعملون + ال ينصرون وهلم واملؤمنني uم يؤذون و+ مسرفون 

ال + ال يكونون من املقربني +  مبا كانوا يعملونكثري بكاؤهم جزاًء + حق عليهم العذاب + 
  ).اهللاخلفاء كثرة املعترضني على ) = (ينجون

بأÆم كامللح  Xتصف أنصار القائم  باً أن نرى روايات الطاهرين ليس غري: عندها
أما أين تكمن مشكلتهم وهم يعترضون  .يف الزاد وكالكحل يف العني٬، واحلمد هللا رب العاملني

  .اآلن٬، فهو ما سنعرضه أرضهعلى خلفاء اهللا يف 
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تستطيع  األولعرفت سبب االمتحان  إذا(: يف بيان ذلك Xمحد احلسن أيقول السيد 
انه طاملا استبطن  ٬، أياملخلوق بشكل جلي يعاقب عليه) أنا( إظهار: على هذا السؤال اإلجابة

على النطق uا  أومل يكن ليجر٬، خري منه أناجتلى له يف خليفة ليقول  ٬، فاآلن)أنا(ـ مواجهة ربه ب
 الذين ال ٬، أولئكعلى نفسه ولكنه كان ينطق uا يف كل آن بنظره املنصب٬d،  القهاراهللا أمام

ينافيها  وما يالئمها وجتنب ما أنفسهمفهم كل مههم األنا٬،  أيديهم٬، أعمتهميكادون يرون 
  .ظاهراً

اخلبيثة من  أنفسهمجتلى هلم الذي خلقهم يف خليفته ليظهر على املأل ما انطوت عليه اآلن٬، 
فحاهلم كمن ركز نظره : يف مثل مادي أكثرولو قربت لك الصورة . له سبحانه ولفضله إنكار

 أهمنفسي : يقول أن ٬، أوخري ممن خلقين أنا: يقول أوينطق  أنعلى نفسه وهو يواجه ربه دون 
امتحنه الذي خلقه  اآلن. على نفسه ينطق uذا ولكن حاله ونظره املنصب٬d، عندي ممن خلقين

خري  أنا: دون حياء فمباشرة نطق مبا انطوت عليه نفسه فقاهلا جهاراً إنسان    اهراًظ   مبثله 
  .)١( )منه

والذي صدdه ومنعه عن السجود خلليفة اهللا يف أرضه  )لعنه اهللا(إذن٬، داء إبليس ) األنا(إÆا 
بتلى به كل من سولت له نفسه أملا أمره اهللا وامتحنه بالسجود له٬، وهو الداء الذي  Xآدم 

  .وإىل يومنا هذا وما سيأيت Xدم آاالعتراض على خلفاء اهللا يف أرضه الذين جاءوا بعد 

٬، اليت تتشكل بصورة حسد وتكرب يف نفس املعترض٬، حسداً ملا خص اهللا به خلفائه) األنا(
  .وتكرباً على إرادة اهللا سبحانه يف خلفائه

االنتصار هلا دوما٬ً، فتدعوه إىل االستهزاء والسخرية والرفض  اليت تدعو صاحبها إىل) األنا(
واالعتراض واالحتجاج بالباطل واقتراح الرسل ومبا يأيت به املرسلون وغري ذلك مما تقدم يف 
فصل سنن املعترضني٬، بل تدعوه إىل طلب العذاب واخللود يف جهنم على أن تذعن خلليفة اهللا 

  .وتنصاع ألمره

                                                            
  .لكتابة بحث المعترضين على خلفاء اهللا في أرضه Xنصيحة منه  -١



 ٢٨١.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

اليوم اليت تقود نفوس أصحاuا من أهل االعتراض على خليفة اهللا ) األنا(وهي نفسها 
ال يعديكم إبليس بدائه وال : (٬، ولذا كم خاطبهم روحي فداهXمحد احلسن أوداعيه 

٬، ولكن لقد أمسعت لو ناديت حيا٬ً، فقد ماتت القلوب ومل يعودوا يبصرون أو )يستجلبكم بندائه
ن أو يتذكرون٬، سنة اهللا يف الذين خلوا من قبل ولن يسمعون أو يعقلون أو يفقهون أو يذكرو

  .ولن جتدوا لسنة اهللا حتويال٬ً، واهللا غالب على أمره ولو كره املعترضون..  جتدوا لسنة اهللا تبديالً

* * *  



  
 

א
خامتته مروراً يف اخلتام٬، واحلديث كله من متهييده إىل ) مسك(ستطيع أن اعبdر بكلمة أال 

بفصوله كان يف املعترضني على خلفاء اهللا يف أرضه٬، فأيd مسكè يكون وأكثر الناس يقودها 
إبليس وجنده إىل جهنم وبئس املهاد٬، بل أيd مسكè يبقى وبقية اهللا ووصيه املظلوم اليوم 
مشردين مطرودين من ديارهم٬، وأنصارهم تقتل وتسجن وتعذب٬، واألمة قد أظلها العذاب 

  .قترب طوفاÆا الذي ال يبقي وال يذروا

٬، نعم٬، حقهم علينا وحنن نسنتَّ بسنن األنبياء واألوصياء إن قبلنا اهللا مبنه وفضله يف شيعتهم
ورغم علمنا بأنdا طلبنا الشرف كله٬، ولكن علمنا برمحته وعظيم فضله يدعونا وحنن نقف بباب 

أن نسعى جاهدين يف النصيحة هلم  ليناع) قومنا(الكرمي أن نطلب ما ال نستحقه راجني٬، حقهم 
   .الذي غطوا فيه قبل فوات األوانالعميق والدعاء باإلفاقة من السبات 

ـ  عaذَابٍ مِّنb وaيhجِرbكُم ذُنhوبِكُمb مِّن لَكُم يaغbف_رb بِه_ وaآم_نhوا اللdه_ دaاع_يa أَجِيبhوا قَوbمaنaا يaا﴿ ف
  .)١(﴾ٍأَل_يم

وقد جاءكم كما جاء خلفاء اهللا سبحانه وحججه ) Xأمحد احلسن (أجيبوا داعي اهللا 
ممن تقدمه أقوامهم٬، وقد بان لكم بعض آيا�م وبينا�م اليت جاءوا uا وكان قانونه سبحانه يف 

قامساً مشتركاً بني كل حجج اهللا ) الوصية والنص٬، العلم واحلكمة٬، الراية واحلاكمية(حججه 
ناه يف أويل العزم من اخللفاء اإلهليني وغريهم صلوات اهللا عليهم أمجعني٬، والسيد كما استعرض

  .قد جاءكم بذلك أيضاً كما توضح يف متهيد البحث Xمحد احلسن أ

dلكم امسه ومسكنه وصفته وكل ما يتعلق بأمره٬،  ه الطاهرين ءن آباجاءكم وقد بي
٬، وبينه وأحكمه من تبه هو روحي فداهوبإمكان كل من مل يطلع إىل اآلن أن يراجع كل ما ك

نه داعي اهللا املوعود أمتشابه القرآن الكرمي والعقيدة احلقة٬، ويف ذلك أيضاً باب للتعرف عليه و
  .إجابته عن العظائم سبيالً لإلميان به وتصديقه بعد أن جعل أئمة اهلدى 

                                                            
  .٣١: االحقاف -١
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حفظهم اهللا يف عشرات البحوث والكتب  أنصارهما خطه كذلك باإلمكان االطالع على و
 هولكنأيضا٬ً، منها هنا يسرياً  يف ذلك٬، وقد تقدم شيئاً احلق وروايات الطاهرين  أدلةيف بيان 

وأدلته٬، ولوال أين يف خامتة لبينت بعض ما يرتبط  وآياتهنقطة يف حبر ما كتب يف تبيني احلق 
غري٬، ولكن يف اإلحالة إىل ما ذكرت بذلك لئال يعترض معترض فيقول إÆا جمرد دعوى ال 

  .كفاية

قل انظروا إىل ما يقال أيا قومنا أجيبوا داعي اهللا٬، وان أبيتم إال االعتراض والرفض فال 
 أقوالن يف هذا البحث من مبا بيd) كل الذي يقال اليوم(وحبق أنصاره مث قارنوه  Xحبقه

 أيضا٬ً، مث اعطفوا النظر على فعل كبار القوم اليوم وملئهم والذابني عنهم وقارنوه املعترضني
هدف املعترضني اليوم  إىلتباعهم٬، مث نظرة ثالثة أسادة املعترضني فيما سبق وملئهم و بأفعال
ولست حباجة إىل قسم به سبحانه بعد    اهللا  من سبق من املعترضني٬، فو بأهداف أيضاًنوه روقا

تشابه بل تطابق قول املعترضني وفعلهم وهدفهم  إالال جتدون    صورة وانطباقها متاماًوضوح ال
؟  كميسار ب أينواىل ؟ تتبعون من : هذا السؤال أنفسكممع أسالفهم السابقني٬، مث سلوا اليوم 

  .وتاب وأنابربه لاخلص العبد إذا قبل الوقوع يف اهلاوية جناة فيما  اإلفاقةيف  نّإف

سادة  أنشك يف آيات داعي اهللا وبيناته أفهل تشكون يف  اآلن إىلكان لديكم  وإذا
اهللا  أنبياءما كان عليه املعترضون على نفسه متاماً وهدفهم هو  وأفعاهلم أقواهلماملعترضني اليوم يف 

قد  سادة االعتراضكانوا  فإذا .يرمحكم اهللا! ؟تفيقون ومىت  أفال!! ؟فيما سبق  وأوصيائه
فما بالكم ٬، )عليهما السالم(يدخروا لقتال القائم ووصيه  أنا بسوء فعلهم وقبح سرير�م اختارو

  .وأنصارهمحممد  آللقتال واستعدادكم انتم تتبعوÆم يف �يئكم 

  :إذن امسعوا هذه اخلالصة يف خامتةè ال أريد اإلطالة فيها ؟هل تشكون يف ذلك 

بتكذيب داعي اهللا وuدم مساجد الدعوة  اليوم دعوة احللق وأفتوارفض سادة االعتراض 
Ö٬، هاتكذيب على بدليل ومن سانده من املألأحد منهم  وحسينيا�ا وحماربتها٬، واىل اليوم مل يأت

dرون أنفسهم خلدمتهم شيئاً فستسمع التزوير واالستهزاء واال�ام واالستخفاف وإن ذكر املسخ
فيما سبق املعترضني  ولو نظرمت ٬،Æجهمهو بال دليل  يبكذمبن يتبعهم ليس إال٬، ويبقى الت

  .دمت حاهلم كذلك يف التكذيب بال دليل كما تقدم ذكرهجلو
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يف تعاملهم مع احلق وهو يطرح عليهم٬،  Æجاً وصفة ال تفارقهماستهزؤوا وكانت السخرية 

  .وهو نفسه ما فعله املعترضون فيما سبق أيضاً

نه قد تعلم أ٬، و)اشاه من ذلك كلهوح(بالسحر واجلنون والكذب واالفتراء  Xا�موه 
ا لو ذكروا هلم اسم منطقة قريبة ممحىت يصعب التحقق على أتباعهم ) !!!اهلند (السحر يف اهلند٬، 
خصوصاً وأنّ األتباع األوفياء يأخذون منهم كل شيء بال سؤال استفهامي ٬، ميكن سؤال أهلها

 مثل ذلك متاماًستجدون السابقني منهج املعترضني  إىلولو نظرمت حىت فضالً عن طلب الدليل٬، 
إذن٬، ! ؟تشكون يف ذلك  أو٬، عين رسول اهللا أبل على سيدهم ٬، قد قيل على خلفاء اهللا

  !مباذا تقتنعون ؟ وإالراجعوا كتاب اهللا لتتحققوا 

 ٬،اليومنفس الدور  هلمكان أيضاً كما كان للمأل دور بارز مع سادة املعترضني فيما سبق و
للباطل واملاحججة به لرد آيات احلق دور بارز يف الترويج أل احلكام الظلمة ودائماً يكون مل

بالباطل كحال أسالفهم من  اجلدالو ءفتااإلتراف واإلفسق والوبيناته٬، وكان حاهلم اليوم يف 
dن اهللا سبحانه حاهلم يف كتابه الكرمي وخلصنا صفا�م فيما مضىاملأل الذين بي.  

يد والقمع الذي جابه به قومنا دعوة احلق والقتل والتشريد والسجن والتعذيب وأما التهد
فهو اآلخر يذكرنا مبنهج املعترضني فيما سبق وأساليب االضطهاد والظلم اليت مارسوها مع 

  .خلفاء اهللا وأنصارهم

للعذاب  استعجاالًمن داعي اهللا ومعجزة مادية  بآية اإلتيانعلى  وإصرارهموطلبهم اليوم 
uا رسل اهللا  أتىاهلداية وبينات احلق اليت  آياتال يعلمون بعد رفضهم كل  أومن حيث يعلمون 

وهم يذكرون  إليهمال خيفى على كل من استمع فيما سبق وقد جاء uا خليفة اهللا اليوم٬، مما 
  .خلت أقوامعليه املعترضون على خلفاء اهللا يف  أصرdتحد مع ما م اآلخروهو دعوة احلق٬، 

فاستمعوا هلا وقارنوها بقول  Xمحد احلسن أالسيد  أدلةعن  األخرى أقواهلمبقية  وأما
 أقوالما مسعنا uذا فيما سبق من : Xمحد احلسن أاالعتراض٬، فقالوا للسيد  أهلمن سبق من 

  .فيما سبق) األولني آبائناما مسعنا uذا يف ملة (: علمائنا ومن سبقنا٬، وهل يفرق هذا عن قول
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وقدمياً متهالك بل كالم عجائز٬،  إالما جئت به من روايات تدل عليك ما هو  إنّ: وقالوا
ما أتيت به كله أساطري : (قاهلا أسالفهم حلجج اهللا وكان جواuم ملا يرسل واحداً منهم

   ).األولني

؟ وقد قاهلا علماء بين من البصرة  Xاملهدي  اإلماميكون وصي  أنكيف يعقل : وقالوا
   !!!نيب ومن الناصرة : ملا بعث من الناصرة وهم يدعون أÆم ينتظرونه Xإسرائيل لعيسى 

إن اتبعك إال ( :والفقراء وقاهلا أسالفهم خللفاء اهللالبسطاء والسذج  أتباعك: وقالوا
  ).أراذلنا

 Xمحد احلسن أاملعترضني على السيد أنّ مل يقولوه ومل يفعلوه حىت تطمئنوا بقي فماذا 
 أنّ Xالباقر  اإلمامولذا وصف أرضه٬، هم معترضون على خليفة من خلفاء اهللا يف اليوم 

 أوما يقولوه  تشهد على أنّرواية  أو بآيةلكم  لنأيتالنار٬، ماذا بقي اخربونا  أهلامللتوي عليه من 
  !!سبقتهم يف االعتراض على حجج اهللا ؟ قالته وفعلته أقواميفعلوه 

كما عرضنا نفسه اقتراح اخلليفة  أو يت يأيت uا اخلليفة اإلهلياألدلة الرمبا بقي اقتراحهم 
اقترحوا ذلك  أيضاًالقوم اليوم  أنّيف فصل سنن املعترضني٬، ولكن اطمئنوا  ذلك كله مفصالً

  .لكل قسم مبثل واحد خوف اإلطالة ٬، وسأكتفيبقسميه

حىت يصدقوا به٬، فليس ببعيد قول  Xمحد احلسن أالسيد  به أما خبصوص اقتراح ما يأيت
د له حليته البيضاء٬، أو اقتراح اليعقويب أن خيربه عما يضمره يف نفسه٬، ن يسوdأالكوراين واقتراحه ب
٬، إىل آخره من Xن يطري فوق قبة اإلمام أمري املؤمنني أيف النجف ب أو اقتراح بعض املأل

dإلميان خبلفاء اهللا حبسب الطلب فما فائدة يم٬، وإال لو كان دالئل ااحلل السخافات اليت تطري لب
ما فائدة  !؟الوصية uم٬، وما قيمة علمهم وحكمتهم وكل هذه الروايات يف معرفة الداعي منهم 

  !ذلك كله بل ما فائدة القرآن الكرمي بنظركم ؟

وأما خبصوص اقتراح نفس اخلليفة فحدث عنه وال حرج وكلٌ جيرُّ النار إىل قرصه٬، واملهم 
كان يهودياً أو  هم أن يبعدوها عن آل حممد الطاهرين٬، مث لتستقر بعد ذلك على أيٍّكل امل

مثالً اخلوئي السيد يكون من بيت  أنإال  باليماينحدهم ال يؤمن فأ٬، ...نصرانياً أو سفيانياً أو 
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وثاين يقترح ٬، أو خجلبل مسعنا كثرياً من يقترح نفسه جهاراً بال حياء الشريازي٬،  أواحلكيم  أو
وهكذا٬، ... يقترح ورابع ٬، وثالث يريده احلوثي من اليمن٬، حسن نصر اهللالسيد يكون  أن
ولو ملة  أيمث ليكن من  حممد  آلال يكون اليماين من  أن  كما قلت    املهم يبقى و

  .وكفرتأحلدت وطغت 

يتابع له  أن أيام حركة احلوثي يف اليمنطلب منه قد الكوراين  إنّ: حد اليمنينيأينقل 
يا : فقلت له: ألÆا كانت يف نظره عالمة لتشخيص اليماين٬، يقول ؛مسألة حترميه لبيع السالح

نه رجل زيدي٬، والزيدية يعتقدون بإمامة زيد بن علي الشهيد وليسوا بإمامية أصال٬ً، فهم إ ٬،شيخ
مام املهدي فضالً عن اإل ومن بعده من أئمة اهلدى  Xال يعتقدون بإمامة اإلمام الباقر 

X  اإلمامفقال املتخصص يف قضية ). صاحبكم إىليدعو  ألنه(اليماين  إليهالذي يدعو X 
ومياين الكوراين هذا يذكرين بقائد الرايات السود . انظر ما طلبت منك ٬،ال ..ال : يف نظر القوم

ملا حاول تصويره بأنه ٬، Xاملهدي  لإلمام الذي يتحرك من قبل املشرق باجتاه الكوفة متهيداً
حذفها  إىلهرول  لكنهالرايات السود٬، و أصحابجيشه هم  نّأو )رمحه اهللا(السيد اخلميين 

: ٬، حقاً)رمحه اهللا(بعد انتهاء احلرب وموت السيد اخلميين ) للمهدياملمهدون (سريعاً من كتابه 
  .فاصنع ما شئت مل تستحِ إذا

كما يسعى يف كتبه٬، واحلال  األمة إلمامها٬،قس تصويره جهة الفتح واستقبال وعلى ذلك 
٬، ىواهلبلبعض    كما سيتضح  اًحقيقي وليس قبوالً   منه  قبولصورة القارئ ال جيد سوى  أنّ
 ؛ملا ذكرت اهلوى حىت يف حال قبوله بالرواية وكنت قاصداً. اآلخر باهلوى أيضاًلبعضها   ورد

أن ) ٣٠١ص: املعجم املوضوعي(هو يذكر يف كتابه  :مثالًألنه يرفض مصداق ما يدعي قبوله٬، ف
وغريها الوصية املقدسة ب ويأيت٬، Xبعد أبيهم اإلمام املهدي حيكمون املهديني االثين عشر 

محلة االعتراض  مجاعتهاليوم٬، بل يقود و) Xأمحد (يعترض على يف نفس الوقت ٬، ولكنه دليالً
باعتباره نقل الرواية وبىن عليها أمراً    قبل غريه هذا وهو يرى  والتكذيب والرد بال دليل٬،

املقدسة وبنص محد يف الوصية أأنّ    Xعقائدياً وهو حكومة املهديني بعد اإلمام املهدي 
٬، فبعد هذا يف أي خانة ميكننا Xوأول املقربني إىل أبيه بأبيه أول املؤمنني  هو رسول اهللا 

والذي وباللسان فقط نه قبول uوى أأكيد ! أن نضع صورة قبول الكوراين املزعوم بالرواية ؟
فعالً وباحملصلة استحقاق املقت من اهللا٬، فلم تقولون ما ال يرجع يف النهاية إىل الرد والتكذيب 
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كرب ! دقه مث تبني انه غري وصي ؟تفعلون إذن٬، وهل رأيتم غري وصي رفع الوصية دليالً على ص
   .مقتاً عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون

: Xاإلمام الباقر روايةاليماين يف  وقيداً لنصرة حيدد مداراًحممد السند فهو  الشيخوأما 
ألنه يدعو إىل احلق ؛ من أهل النارومن فعل ذلك فهو ٬، توي عليهيلأن وال حيل ملسلم .. (

 نّإ(: حملالً هلا بزعمه إذ يقول٬، )توفر املوازين الشرعية يف حركته(وهو ) والصراط املستقيم
احلق والصراط املستقيم٬، واىل املهدي  إىلالرواية تعلل حرمة اإللتواء على اليماين٬، بأنه يدعو 

  .)١() عجل اهللا فرجه٬، فاملدار يف مناصرته على توفر امليزان واحلدود الشرعية

ألنه : (Xهذا٬، وهو يذكر يف الوقت نفسه أنّ تعليل حرمة االلتواء على اليماين هو قوله 
بأنّ اليماين  قوله ٬X، فرببكم٬، وبعد أن أطلق اإلمام الباقر )يدعو إىل احلق والصراط املستقيم
قول دون قول أو فعل دون فعل أو أنّ ذلك يف ومل يفصل يف يدعو إىل احلق والصراط املستقيم 

وهو يف احلقيقة  ٬،احلق والصراط املستقيم دون زمن٬، مبعىن انه يف كل ذلك يكون داعياً إىل زمن
منه االحنراف  تتوقع أن بعد هذا يا سنديصح فهل  ٬،على عصمته كما تقدم بيانه يف التمهيد نص'

أو أنكم تعتربونه  ؟د نصرته يف حركته مبا ذكرت تقيdحىت عن الشريعة يف فعل أو قول أو فكر 
 هبوضوح على أنd بالنار على امللتوي عليه يدل Xاإلمام  حكم أنّواحلال  ٬،تهداً يف علومكمجم

غري احلجة ال يتصف امللتوي عليه بأنه من أهل النار وإن صلى وصام وتوىل ف٬، وإال إهليةحجة 
يف أنّ جمرد االلتواء  Xمن إطالق كلمة اإلمام تتم أيضاً استفادة ذلك وحجج اهللا السابقني٬، 

   .على اليماين يوجب النار بال تفصيل وتقييد

لة الفتح من املؤم�: (بأÆم Xفأتباع مثل هؤالء قطعاً يكونون ممن قال عنهم أمري املؤمنني 
ويدركون وهم قدموا قول هؤالء على آل  يتأملون٬، وأيd جهة للفتح يريدها اهللا )غري جهته

وخترصا�م مقدمة على حكمة  وأهواؤهمسفسطتهم  فأضحت٬، وأطاعوهم من دوÆم حممد 
   .الطاهرين وحججهم وبينا�م

تصدق أÆا تسري وراء واليوم تطمئن الناس من أتباع سادة املعترضني حىت هل بقي أمر آخر 
ملا البن مسعود الذي ال ينطق عن اهلوى  أئمة ضالل وعلماء خونة كما وصفهم رسول اهللا 

                                                            
  .٢٧ص: فقه عالئم الظهور -١



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ..............................................  ٢٨٨
 أ¹م أاليا ابن مسعود٬، علماؤهم وفقاؤهم خونه فجرة٬، (: وأهله فيقوليصف آخر الزمان 

منهم وحيبهم وجيالسهم ويشاورهم  ويأخذ يأتيهمخلق اهللا٬، وكذلك أتباعهم ومن  أشرار
  .)١(﴾يaرbجِعhونَ الَ فَهhمb عhمbيÀ بhكْمÀ صhمٌّ﴿خلق اهللا٬، يدخلهم نار جهنم  أشرار

﴿bمhهhرhشbحaنaو aمbوaة_ يaامaلَى الْق_يaع bوه_هِمhجhياً وbمhكْماً عhبaم�اً وhصaو bمhاهaمَّأْو hنَّمaهaا جaمdكُل bتaبaخ 
bمhاهaنbع_رياً زِدa٢(﴾س(.  

  .)٣(﴾الْعaذَابa ل_يaذُوقُواْ غَيbرaهaا جhلُوداً بaدَّلْنaاهhمb جhلُودhهhمb نaض_جaتb كُلdمaا﴿

  .)٤(﴾الْغaيbظ_ م_نa تaمaيَّزh تaكَادh * تaفُورh وaه_يa شaهِيقاً لَهaا سaم_عhوا ف_يهaا أُلْقُوا إِذَا﴿

  .)٥(﴾الْحaرِيقِ عaذَابa وaذُوقُوا ف_يهaا أُع_يدhوا غَمٍّ م_نb م_نbهaا يaخbرhجhوا أَن أَرaادhوا كُلdمaا﴿

﴿bمhا هaف_يه Àف_ريaز bمhهaا وaونَ لَا ف_يهhعaمbسa٦(﴾ي(.  

  .منهم بريء وأنامين براء  إ¹معلى ديين وسنيت ومنهاجي وشرائعي٬،  أ¹معون يد�

 إىليا ابن مسعود٬، ال جتالسوهم يف املأل٬، وال تبايعوهم يف األسواق٬، وال ¾دوهم 
  .الطريق٬، وال تسقوهم املاء

 ف_يهaا وaهhمb ف_يهaا أَعbمaالَهhمb إِلَيbهِمb نhوaفِّ وaزِينaتaهaا الدُّنbيaا الْحaيaاةَ يhرِيدh كَانَ مaن﴿: قال اهللا تعاىل
  .)٧(﴾يhبbخaسhونَ الَ

 األمةهذه  أذالء أولئكوالبغضاء واجلدال٬،  ة٬، بينهم العداوأميت بلوا يا ابن مسعود٬، ما
  . يف دنياهم٬، والذي بعثين باحلق ليخسفن اهللا Áم وميسخهم قرده وخنازير

ـة  : فقال يا رسول اهللا ما يبكيك ؟ :٬، وبكينا لبكائه٬، وقلنافبكى رسول اهللا : قال رمح
  .لألشقياء
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 ٢٨٩.................................................... املعرتضون على خلفاء اهلل 

يعين  ٬،)١(﴾قَرِيبٍ مَّكَانÎ م_ن وaأُخ_ذُوا فَوbتa فَلَا فَزِعhوا إِذْ تaرaى وaلَوb﴿ :يقول اهللا تعاىل
  .)٢( )العلماء والفقهاء

  الناس حاهلا ولتنظر وراء من تسري وإىل أين ؟ فلترى

 إِلdا نَّظُنُّ إِن السَّاعaةُ مaا نaدbرِي مَّا قُلْتhم ف_يهaا رaيbبa لَا وaالسَّاعaةُ حaقٌّ اللdه_ وaعbدa إِنd ق_يلَ وaإِذَا﴿
   .)٣(﴾بِمhسbتaيbق_نِنيa نaحbنh وaمaا ظَن�اً

فيا قومنا٬، ارجعوا إىل اهللا سبحانه وال تتمادوا يف غيكم وجهلكم وجرأتكم على حجج اهللا 
ستخسرون الدنيا واآلخرة٬، فللّه أمر هو بالغه بأمحد قبل انقضاء املدة ومتام العدة٬، وإال 

٬، وكل ما هو آتè قريب٬، فانتظروا إنا منتظرون٬، وسيعلم الذين ظلموا آل حممد Xاحلسن
   .وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيممنقلب ينقلبون٬،  أياألئمة واملهديني 

له الطيبني آدنا حممد وعلى وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على سي
  .الطاهرين األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

  

   ١٤٣٠ /رجب اخلري /٢٦
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