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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 تقديم

 )ع(أنصار اإلمام المهدي 
البد أن تمر بها الدعوة اإللهية، صوت هدم وبناء، بيان وصرخة  صوت مدوٍ 

، البد ك ضد قوى الضاللة، يقوم بالهدم والتحرّ ل، البد أن يقوم داعية هللا بهاوعم
 - )ع(؛ ولذا كانت الدعوة السرية لحركة أنصار اإلمام المهدي لمن نسف العج

تتطلب منه العمل  - )ع(أعني حركة ناصر آل محمد ويمانيهم السيد أحمد الحسن 
 .ودة إلى جادة الحقجتمع بعدها الع؛ ليتسنى للمعلى تحطيم العجل

ِ ﴿ :قال تعالى ِم ب اِللَّ لْويِ  ُيْؤمب رْرب اِللاَّ   .)0F1( ﴾ُمُم ب ُؤفب
إلى كتابة كتاب الِعجل، ومن ثم كان أول إصدارات أنصار  )ع(ولذا بادر 
، وهو دعوة موجهة إلى هذا المجتمع الُمعِرض كل اإلعراض )ع(اإلمام المهدي

، جهراً وإسراراً  ،رجل يدعوهم ليالً ونهاراً زال ال ، فما)ع(عن محمد وآل محمد 
 . عذر فيهمأحتى 

وة السرية بين طلبة النجف في فترة الدع مخطوطاً  )ع(هذا وقد نشره السيد 
؛ لما امتاز به من تحطيم الِعجل إذ رفض أصحاب المطابع طباعته ؛األشرف

ين دء ال، سواء في هذا الحكام الفراعنة الفجرة أو فقهاأينما حل، وكيفما كان
  .الخونة

مرسل من السيد  نّ إأي  -الكتاب  ويستطيع القارئ أن يلتمس األمر العظيم في
، حيث أورد مةمن خالل اآلية التي ساقها السيد في ختام المقدّ  - )ع(اإلمام المهدي

 : ، فقالتحصين ثم اآلية القرآنية الكريمةال
ياستعن   ،اري ياعتصم  اذي القدرة يالج ،تحصن  اذي الملك يالملفي (

يامحمد يعلي يملامة  ،م  فل مل أخلف يأحذر ،اذي   العزة يالالهي 
يالحس  يالحسؤ  يعلي يمحمد يجعرر يميسى يعلي ي محمد ي علي 

 .)يالحمد ل يحده ،)ع(يالحس  يمحمد 
 

للِِمؤ ُ  ُيإِذب ُنلُدى ُراُُّك ْميُسى أُ ِ بسم هللا الرحمن الرحيم ﴿ ُم الظَّ ِ  البُقيب ُم *  ائب ُقيب
قْيُ   ُ  أُال ُؤتَّ ُعيب ْايِ   *مِرب ُالِْق * ُقللُ ُربِّ إِنِّي أُُخلْف أُ ب ْؤُفذِّ ِري ُيال ُؤنب ُيُؤِضؤْق ُصدب

ِسلب إِلُى ُهلْري ُ لِسُ  ْتلْيِ   * لنِي ُمأُرب ٌب ُمأُُخلْف أُ ب ُؤقب ُهُال  *ُيلُْهمب ُعلُيَّ ُذنب ُقللُ ُفالَّ ُملذب
ل ُمعُ  ُتِمْعي ُ اِآؤلتُِنل إِنَّ  .)1F2(﴾ْفمب ْمسب
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، بم عرفتم حق علي بن )ع(فيا من تدعون الوالية لعلي بن أبي طالب وأبنائه 
 ! أبي طالب؟

ا على غيركم من أبناء وانظروا في األدلة التي تحتجون به أرجعوا ألنفسكم
 .)ع(أليست هي بعينها التي رفعها السيد أحمد الحسن  !العامة؟

يث د، ومنها حنظروا األحاديث التي تكلمت عنها إّن للرجل حقاً عظيماً،
فعلي وهو علي شغلته هذه  ،)ع(صبغ بن نباته في حديثه مع أمير المؤمنين ألا

، أنصت للحديث وتدبره جيداً فإّنك الشخصية حتى أخذت لبه، وأجال فيها ذهنه
 .مسؤول عنه يوم القيامة

 ات يوم فوجدته مفكراً ذ )ع(أتيت أمير المؤمنين علياً : بن نباته األصبغقال 
ين تنكت في األرض أرغبة منك فيها؟ يا أمير المؤمن(: ينكت في األرض، فقلت

 ، يلف  مفري مي ميليدروا  مؤهل يال مي الدنؤل سلعة قاال يهللا مل : فقال
هل قسالً يعدالً م، هي المهدي الذي ؤملؤفي  م  ظهر الحلدي عشر م  يلدي

ضل مؤهل أقيام يؤهتدي مؤهل ، ؤه حؤرة يوؤاة، تفي  لفمل ملئ  ظلملً يجيراً 
ستة أؤلم أي : نين فكم تكون تلك الحيرة والغيبة؟ قاليا أمير المؤم: فقلت ،آخري 

: ، قلتنعم فمل أنه مخليق: ؟ فقالإّن هذا لكائن: ، فقلتستة أشهر أي س  سنؤ 
مة مع أنى لك ؤل أصاغ اهذا األمر، أيلئك خؤلر هذه األ: ؟ فقالأدرك ذلك الزمان
، مإّ  له ؤرعل هللا مل ؤشلء: ا يكون بعد ذلك؟ قالثم ماذ: ، فقلتأارار هذه العترة

)2F1(P )إرادا  يولؤل  ينهلؤل 
P. 

 .فعاودوا رشدكم وتفّكروا فإّن تفكر ساعة خير من عبادة ألف عام
في ساحة العرض على اإلمام  ، كيف بكم غداً فأين يراد بكم، بل أين تذهبون

كيف بكم عند  به؟ه نلقيامة الصغرى، وما الجواب الذي تجيبوفي ا )ع(المهدي 
ون لم يصلكم حديث أتقول !لحسيب الرقيب يوم القيامة الكبرى، وما الحجة لديكم؟ا

أم إّنه لم يدع إلى كتاب هللا  !تقولون إنهم لم يصفوه أو يسموه أم !أهل البيت فيه
لغ البالغ التام ولم يخبر عن أم تقولون أّنه لم يب !)ع(وسنة األطهار من آل بيته 

 !سهنف
 فتب على ييهللا ليال أّ  هللا: (حينما يعيد عليكم ما قاله اليوم بم تعتذرون

  فادي ، يليال أني االع  على فثؤر م  الحقلئق التي مألالمممنؤ  إنفلر المنفر
لُعب ُ ﴿ -، سياء م  الحفلم المرسدؤ  أم م  علملء السيء الرلسدؤ  قؤحلً   لُِي ااَّ

الً  ْهمب ْرعب ُ  ِمنب ْهمب مُِراراً ُيلُْملِئب ُ  ِمنب ِهمب لُُيلَّؤب ، أللقؤ  حالهل على ولراهل - )3F2(﴾ُعلُؤب
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  7) ....................................... ع(السيد أحمد الحسن  /الثاني   -الجزء األول : العجل 

، افل أنياع األسلحة مملرة مسلحة ، مع أليفيلمل اختر  هذه المياجهة الدامؤة
 .)الملدؤة يالعسفرؤة ياإلعالمؤة

، ولكن البد من عةبلغ بأوصيائه إلى قيام السا )ص(رسول هللا فإّن نعم 
لم ؤترك )ص(الناي هذا ي: (وكما قال سيدي وموالي في هذا الكتاب. تمحيصال

، يإلى األيصؤلء م    أ  ؤيجههم إلى القؤلدة م  اعدهالمسلمؤ  مي حؤلته دي
يلف  الاد م  الرتنه للتمحؤص، يالاد م  . حؤث أمره هللا ساحلنه اذلك )ع(يلده 

 ). ، يالاد  م  العجلالسلمري
أن عودي لرشدك  هذا الكتاب صرخة بوجه األمة إنّ : وفي الختام أقول

ي بعيشة السعداء وميتة ظوارجعي لكتاب هللا وسنة نبيه لتح ،وانتبهي ألمرك
ن من حكام خونة ، ودعي فراعنة الزمالنا ذلك )ص(الشهداء كما ضمن الرسول 

هم ال يحسنون نّ أمع األسف كثيرون يعدون أنفسهم علماء مع وفقهاء فسقة فـ 
إالّ  يقرؤواولم . )ع( ، على ما ورد عن آل محمدفسير سورتين من القرآن الكريمت

بعض الروايات الفقهية في  مقتصرين على )ع(اليسير من روايات المعصومين 
قبل آالف  ، أبالمنطق الذي وضعه أرسطوفبماذا يعدون أنفسهم علماء. الغالب
دالت واإلشكاالت ، أم بالمجااهو أعلم به منّ  ، وربما يوجد من المالحدة منالسنين

 اً علمي اً ، وال تعدوا كونها ترفالخالية من ثمرة علمية أو عملية المنطقية وغيرها
إّ  المرء ؤحلسب ( :ما معناه )ص(رسول هللا ألسنا نروي عن !! للوقت؟ اً وضياع

() ع  عمره مؤمل أمنله
4F

1(. 
 والحمد ل أوالً وأخراً، وظاهراً وباطناً 

 خادم األنصار األحقر
 ضؤلء الزؤدي
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 هذه الطبعة

بلطف هللا وعنايته تفضل علي سيدي وموالي السيد أحمد الحسن وصي 
متكرماً علّي بان أقوم بمهمة تصليح كتاب العجل؛  )ع(ورسول اإلمام المهدي 

وهذه األخطاء ، يرة جداً ثأخطاء مطبعية كعلى طبعته األولى  حتواءوذلك ال
، أو روايات ،هناك مواضع حذفت فيه آيات قرآنية بل إنّ غيرت المعاني كثيراً، 

 .وقد يصل النقص في الطباعة إلى سطر أو عدة أسطر مقارنة بالنسخة الخطية
والحمد ل تم تصليح ما أمكن تصليحه، سائالً هللا أن تكون هذه الطبعة قليلة 

، فبدالً من أن يكون كتاباً واحداً يحتوي على وتم تغير الكتاب شكالً . األخطاء
جزئيين كما هو الحال في الطبعة األولى، أصبح كتابين كل جزء كتاب منفصل، 
وأسال هللا العلي القدير أن يتقبل منا هذا العمل القليل، وأساله سبحانه وتعالى أن 

الثبات بين يثبتنا مع رسول اإلمام المهدي ووصيه وخليفته وولده حتى نتمكن من 
 .)ع(يدي اإلمام 

اللهم عرمني نرسك مإنك إ  لم تعرمني نرسك لم اعرف رسيلك، اللهم (
عرمني رسيلك مإنك إ  لم تعرمني رسيلك لم أعرف حجتك، اللهم عرمني حجتك 

 ).مإنك إ  لم تعرمني حجتك ظلل  ع  دؤني
ْسيلُ مُ ﴿ ُنل الرَّ ُاعب ُزلبُ  ُياتَّ ل اُِمل أُنب ُنل آُمنَّ لِهِدؤ ُ ُراَّ ُنل ُمُع الشَّ ْتاب  .53: آل عمران﴾ لفب
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 داءــاإله

                                   
 ... له إال هللاإإلى حملة كلمة ال                                            

إلى من حملوا أكفانهم وساروا                                                    
 ... إلى هللا

 ... ين واألئمة عليهم السالمإلى األنبياء والمرسل                                 
  أيها السادة الكرام

 هذا المسكين يهديكم السالم ويهديكم هذه البضاعة المزجاة
 ويقول وقلبه مفعم بتوحيد هللا والتسليم لكم

 لقد مسنا وأهلنا الضر فتصدقوا علينا أن هللا يجزي المتصدقين
 

 أحمد الحسن
 ق. هـ  1421  شوال  27

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 المقدمة
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

، وصلى هللا على ل محمد المعصومينوصلى هللا على محمد وآ، والحمد ل
 .)روحي فداه(مسك الختام نور هللا وبقيته في أرضه 

ُتاِسب ِم ب ﴿ :قال تعالى ْظْريُنل ُنقب ُم ُؤقْيلْ البْمُنلمِقْيُ  ُيالبْمُنلمُِقلْ  لِلَِّذؤُ  آُمْنيا انب ُؤيب
ُنْهمب اِْسيٍر لُْه ُالٌب ُالِاْنْه مِؤِه ْنيِرْفمب قِ  ِجْعيا ُيُراُءْفمب ُمللبُتِمْسيا ْنيراً ُمْضِرُب ُاؤب ؤلُ ارب

ُمْة ُيُظلِهْرهْ ِم ب قُِالِِه البُعُذابْ  حب ْتمب  * الرَّ ْفمب ُمُتنب ْؤُنلْديُنْهمب أُلُمب ُنْف ب ُمُعْفمب ُقللْيا ُالُى ُيلُِفنَّ
تْ  رُْسْفمب ُيُتُراَّصب ِ البُغْريرْ أُنب ْفمب اِللَّ ِ ُيُورَّ ْر هللاَّ ُُملنِيُّ ُحتَّى ُجلُء أُمب ْفْم األب تب ْتمب ُيُورَّ ُتاب  مب ُيارب

ُس  * الْفمب ُياِئب لْر ِهُي ُميب ُؤٌة ُيال ِمُ  الَِّذؤُ  ُفُرْريا ُمأبُياْفْم النَّ ْفمب مِدب ُخْذ ِمنب ُم ال ْؤمب ُمللبُؤيب
  .)5F1(﴾البُمِصؤرْ 

واتبعت السامريين تارة  سابقين وأممهم التي اتبعتهم تارةاء الفي قصص األنبي
، ات، عبرة لمعتبروخذلتهم ونصرت الطواغيت مرّ  ةأخرى، ونصرت األنبياء مرّ 

 .وذكرى لمّدكر
النبي ، والمرور من خاللها إلى ما حصل بعد وفاة فالبحث فيها ضروري

ّره هذا الحدث على وما ج -واالستيالء على السلطة  )ع(من تنحية الوصي )ص(
يساعد على فهم ما  -، ال نزال نعاني منها إلى اليوم أشد العناء سياألمة من مآ

 أم مع ولده المعصومين ، )ع(سواء مع أمير المؤمنين )ص(النبي حدث بعد وفاة 
كما ، ين على دفة الحكم بالقوة الغاشمةالذين عانوا من الطواغيت المتسلط)ع(

 حرف الشريعة ، الذين حاولوا دائماً لالضريين أئمة العانوا األمرين من السام
م من خالل قصص األنبياء كما أّن النظر إلى حالنا اليو.واستخفاف المسلمين

وأممهم يساعد على قراءة المستقبل المرتقب فيه ظهور خاتم األوصياء  السابقين
ون المسلمين سواء من الطواغيت الذين سيستخف وما سيالقيه، )ع(المهدي 

 ). علماء السوء غير العاملين(، أم من السامريين ويقاتلونه كالسفياني
، أن أكتب هذا البحث لعله كثير الزلل ا ارتأيت أنا المسكين قليل العملولهذ

، بل فالوقاية خير من العالج. ض المؤمنين من التردي في الهاويةيكون واقية لبع
ال عالج له  )ع(يقاتلون المهدي ّن الوقوف مع السفياني أو علماء السوء الذين سإ

 ولعله يكون حافزاً لبعض المؤمنين .ومعالجة األغالل في الجحيم شرب الحميم إالّ 
دولة ، األرضقامة دولة ال إله إالّ هللا على للعمل على تهيئة األرضية المالئمة إل

والحق والعدل في وقت خّيم فيه الظلم على كل بقعة في هذه  ،)ع(مام المهدي اإل
بعد يوم على الشعوب  اً ق الخناق يومضيّ فالطاغوت األمريكي يُ . األرض
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على  المتسلطون، والطواغيت ويسير بأهل األرض نحو الهاوية، المستضعفة
الذي لم يعرف له تاريخ  الطاغوت لهذا عبيداً الشعوب اإلسالمية إذا لم يكونوا 

، والشعوب يطانفهم يشتركون معه بعبادة الش، مثيالً اإلنسانية على األرض 
 : ، تعاني األمّرينكثر الشعوب استضعافاً في العالماإلسالمية التي هي أ

 . من مطارق الطاغوت األمريكي والطواغيت المتسلطين عليها: أوالً 
أعني بعض  -، الموجودين داخل اإلطار اإلسالمي من الطواغيت :وثانياً 

بل لعل بعضهم أستخف  -م علماء الدين غير العاملين الذين يّدعون تمثيل اإلسال
كون والخضوع واالستسالم ؛ ليعلمهم الساألتباعمن  له كثيراً هذه الشعوب ووجد 

 . ، وبالتالي القهر والجوع والذلللطواغيت
، عدو كافر يضرب باستمرار .ذن حرب مستمرة في الخارج والداخلفهي أ

سرائيل غير ، بيالطس وعلماء بني إومنافق ينخر في الداخل، فرعون والسامري
 .العاملين

تلفزيون يعرض آيات : فيها ضد الدين ال هوادة حرباً فمن جانب طاغوت يشن 
 من القرآن الكريم ثم بعد قليل أغاني ونساء شبه عاريات ومسلسالت الغرض منها

أن  بقي من البنية اإلسالمية للمجتمع، أو قل ما تفكيك البنية اإلسالمية للمجتمع
هذا هو ، ا يفعل المجوس في العصور الغابرةشارب كمتحلق اللحية وتطيل ال
وتهدم ه، ؤوكل من يقول ال إله إالّ هللا ُيقتل وُتسبى نسا!! اإلسالم في نظر هؤالء

ويفعلون هذا باسم ، هم عربوالطامة الكبرى أّن بعضهم يّدعون أنّ !! داره
النساء ، وسجونهم مليئة بدون على النساء وينتهكون األعراض، وهم يعتالعروبة

 . واألطفال
، ادي الرجال وال يعتدي على النساءإذا عادى يع، العربي شريف والحال أنّ 

، لقد سودوا وجه اإلنسانية!! والتتربقايا المغول ، فأي عروبة يدعون هؤالء الغجر
صاحبي ) لعنهم هللا(وارتكبوا جرائم وفضائح يندى لها جبين فرعون ونمرود 

 .)معليهما السال( موسى وإبراهيم
، الذي يحاول حرف الشريعة )العالم غير العامل(خر السامري آلوفي الجانب ا

والجهاد في سبيل هللا ، األمر بالمعروف والنهي عن المنكريكلف نفسه  وال
  يلتأمر( :قال ما معناه )ص(رسول هللا ناسياً أّن ـ، متن أمكن، بل واليد إباللسان

تعمل  علؤفم شرارفم ثم مؤدعي خؤلرفم مال أي لؤس ،ع  المنفر  َّ اللمعريف يلتنهْ 
 . )6F1( )ؤستجلب لهم

وهل يوجد أشر من الطواغيت المتسلطين على األمة اإلسالمية اليوم؟ إّن 
 .وال تزال إلى اليوم، مات كانت موجودةّن المقدّ إالنتائج موجودة فحتماً 

                                                           
 .56ص 5ج: الكافي -1



 
  15) ............................................ ع(السيد أحمد الحسن  /الجزء األول : العجل 

ذه ترك ه: مية اليوم هوإذن فسبب التسلط الطاغوتي على المجتمعات اإلسال
رك هذه المجتمعات لهذا وسبب ت. لألمر بالمعروف والنهي عن المنكرالمجتمعات 
بالمعروف والنهي عن  تاركون لألمرأّن العلماء غير العاملين : الواجب هو

 ).إذا فسد العالِم فسد العالَم(المنكر 
لخضوع حتى ترسخت اليوم في نفوس كثير من المسلمين جذور الذل وا

والخوف من الموت بشكل غير ، وحب الدنيا وحب الحياة، تواالستسالم للطاغو
، وهكذا ينكس اة مع الذل خير من الموت مع العزوأصبحوا يرون الحي. طبيعي
لعنه (، وهذا هو أقصى ما يريده الشيطان ويمسي يرى المقاييس مقلوبة اإلنسان

أو قل  ان،، أن تبقى الشعوب اإلسالمية المستضعفة ساكنة بين المطرقة والسند)هللا
) غير عامل(وعالم دين  بين طاغوت يفسد ويقتل وينهب، بين فرعون والسامري

، وخلف الستار أصابع الطاغوت أمر بالمعروف وال ينهى عن المنكرال ي
 .وهكذا ال يبقى من اإلسالم إالّ إسمه ريكي تحرك الخيوط يميناً وشماالً،األم
، واجبهم هو مة اإلسالميةو التصدي إلصالح األّن واجب العلماء اليوم هإ
نتم يا طلبة العلوم الدينية، ويا علماء أ .ل ثقل الرسالة التي تصدوا لحملهاحم

هـل تعتقدون أّن كل ما أنتم مكلفون به هو تحصيل  -الشيعة والسنة  -اإلسالم 
ضمن ، معروف والنهي عن المنكرواألمر بال، علوم العقلية والنقلية دون العملال

في سبيل هللا بالغالي ها، والجهاد ئهو إصالح األمة وتبليغ وإنذار أبنا تكليفكم الذي
  !؟والنفيس

 .نكم مخطئونإ: لكمإذا كنتم تعتقدون هذا فالحق أقول 
ولكن أن تعطي طعامك ثالثة ، علوم العقلية والنقلية ليس بعسيرإّن تحصيل ال

هو األمر  )ع(علي  كما فعل اإلمام. وتطوي جائعاً  ومسكين وابن سبيل يرسأيام ِأل 
Pالعسير

)
7F

1(
P . أن تعيش حياتك من أجل إسعاد الناس ورفع الحيف والظلم عنهم هو

                                                           
ذب : (عن ابن عباس في قوله تعالى: أخرج القندوزي في ينابيع المودة -1 ُتِاؤراً ْؤيمْيُ  اِللنَّ هْ ْمسب ملً ُفلُ  ُشرُّ   *ِر ُيُؤُخلْميُ  ُؤيب

ِفؤنلً ُيُؤتِؤملً ُيأُِسؤراً  ِه ِمسب ُعلُم ُعلُى ْحاِّ ِعْميُ  الاَّ ) رضي هللا عنهما(مرض الحسن والحسين : (قال. 8ـ  7: الدهر) ُيْؤاب
فقال على ] . نذراً [نذرت على ولديك  يا أبا الحسن لو: وعادهما بعض الصحابة، فقالوا ) ص(] رسول هللا[فعادهما جدهما 

. مثل ذلك ) رضي هللا عنها(وقالت فاطمة .  إ  ارء يلداي ممل اهمل صم  ل ثالثة أؤلم شفراً ل: )رضي هللا عنه(
فألبسهما هللا العافية، وليس .  نح  نصيم ثالثة أؤلم: وقال الصبيان. مثل ذلك ) فضه(يقال لها ] لهم نوبية[وقالت جارية 

هل تأتؤني : فقال له. إلى رجل من اليهود يقال له  شمعون بن حابا  )رضي هللا عنه(ندهم قليل وال كثير، فانطلق على ع
رضي هللا (نعم، فأعطاه، ثم قامت فاطمة : قال اثالثة أصياع م  شعؤر؟ ) ص( جزة م  صيف تغزلهل لك ان  محمد 

مع النبي  )رضي هللا عنه(واحد منهم قرص، وصلى علي  إلى صاح وطحنته واختبزت منه خمسة أقراص، لكل) عنها
أنا  )ص(السالم عليكم يا أهل بيت محمد : المغرب ثم أتى فوضع الطعام بين يديه إذ أتاهم مسكين فوقف بالباب، فقال)ص(

يلة الثانية أتاهم يتيم، وفي الل. مسكين أطعموني شيئاً، فأعطوه الطعام، ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئاً إال الماء القراح
ومكثوا ثالثة أيام ولياليها لم . أطعموني، فأعطوه: وفي الليلة الثالثة أتاهم أسير، فقال . أطعموني، فأعطوه الطعام: فقال 

يذوقوا شيئاً إال الماء القراح، فلما أن كان في اليوم الرابع وقد قضوا نذرهم، أخذ علي بيده اليمنى الحسن وبيده اليسرى 
) ص(وهما يرتعشان كالفراخ من شدة الجوع، فلما بصرهم النبي )ص( وأقبل نحو رسول هللا ) رضي هللا عنهم(حسين ال



 
 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي ...................... ..........................16

 
 

هو األمر  )ع(أن تعطي في سبيل هللا كما أعطى اإلمام الحسين  ،األمر العسير
  .العسير

حتى  بأبي أنت وأمي أعطيت كل شيء ولم تبقِ  ،السالم عليك يا أبا عبد هللا
 .لمتخاذل حجةلم تبق  ،ءالطفل الرضيع والنسا
قد ، فأنتم بذلك تكونون صرتم على تحصيل العلوم وعباداتكمأيها السادة إذا اقت

، بل إّن صفة أعطيتم للطواغيت كل ما يريدون، أن يحولونكم إلى عباد ال علماء
، يأمر بالمعروف وال ينهى عن منكر العابد ال يمكن أن تخلع على العالم الذي ال

؛ فضل من سبعين عابدأّن العالم أ )ع(الذي ورد عن المعصومين هذا وإن المعنى
 .وذلك ألّن العالم همه خالص الناس والعابد همه خالص نفسه

الرايؤة لحدؤثنل ؤشد اه قليب شؤعتنل أمضل ( :)ع(مام الصادق روي عن اإل
  .)8F1()م  ألف علاد

ْهمب اُ ﴿ :وقال تعالى ُقٍة ِمنب ال نُرُر ِم ب ْفلِّ مِرب ِذْريا ُملُيب ؤِ  ُيلِْؤنب لئُِرٌة لُِؤُتُرقَّْهيا مِي الدِّ
ُذْري ُ  ِهمب لُُعلَّْهمب ُؤحب ُمْهمب إُِذا ُرُجْعيا إِلُؤب أو ينذروا .. موا ، ال لينالينذروا قومهم. )9F2(﴾ُقيب

ننا طلبة فإذا كان همكم أيها السادة خالص أنفسكم فال تقولوا إ. فرداً أو فردين
تكونوا ذئاباً ترتدي  ال. لتخدعوا الناس تلبسوا مالبسهم ، والأو علماء علوم دينية

الدنيا، وليس  موضعاً لطلب، فهذا ليس كما هو حال الكثيرين اليوم، جلود حمالن
رسالة  ، هذا موضع حمل ثقلوقضاء الوطر لتـنفيس الشهوات موضعاً هذا 

 .آلخرةفهو خسران الدنيا وا ، وإالّ فكونوا على حذر )ع(األنبياء والمعصومين  
ال هي  ،مثل علملء السيء مثل صخرة يقع  على مم نهر: ()ع(قال عيسى 

 . )10F3( )الزرع إلىتشرب يال هي تترك الملء ؤخلص 
في النجف األشرف ) رحمه هللا (عندما كان السيد الخميني  1971في عام 

نني إ(  :بدأ السيد بالقول، النفس في تهذيب اً وكان تالميذه ينتظرون منه درس
بأّن التكليف أن أذّكر السادة في بعض المناسبات بما يتعلق بمصائب  أشعر

ننا لن نكون إ! ؟هل تريدونني أن أتحدث عن األخالقواآلن : ثم قال …المسلمين 
 ). مهذبين ما لم نفكر بهذه األحوال ولو كنا مهذبين لفكرنا باألوضاع

 ياء والمرسلين،لكم على سيرة األنباعرضوا عم: فللعلماء غير العاملين أقول
، وستجدون )ع(هم والحمد ل في القرآن الذي بين أيدينا اليوم ما يكفي من قصص

                                                                                                                                                                                     
فانطلقوا إليها وهي في محرابها تصلى وقد لصق بطنها بظهرها من شدة الجوع ) رضي هللا عنها(انطلق إلى ابنته فاطمة 

، )ع(فهبط جبرائيل  !أهل اؤ  محمد ؤميتي  جيعلً؟! ؤل هللا! لهياويث: قال )ص(وغارت عيناها، فلما رآها رسول هللا 
ْفيراً : (فأقرأه ذب ئلً مَّ ِر لُمب ُؤْف  ُشؤب هب ُ  الدَّ ِنُسلِ  ِحؤٌ  مِّ  1ج: ينابيع المودة لذوي القربى . إلى آخر السورة) ُهلب أُُتى ُعلُى اإلب

 .، وغيرها649ص 4ج: ير ، تفسير ابن كث403ص 2ج: ، شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني279ص
 .33ص 1ج: الكافي  -1
 .122: التوبة  -2
 .486ص 2ج: ، موسوعة العقائد اإلسالمية446ص: ، العلم والحكمة في الكتاب والسنة206ص 4ج: فيض القدير -3
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، و أّما أن  تسيروا بسيرة األنبياء والمرسلينأّن سيرتكم مخالفة لهم تماماً، فأّما أن 
اع الطريق إلى هللا كما قال أمير المؤمنين ، فال تكونوا قطّ ريقتتـنحوا عن هذا الط

 .)ع(
الويل ( :لعلماء اليهود غير العاملين المتكبرين )ع(ما قاله عيسى  قول لكموأ
لون وال تتركون نتم تدخأ، فال ون ملكوت السماوات في وجوه الناسنتم تغلقألكم 

 .)11F1( )الداخلين يدخلون
 يا حسرتنا على وقبل أن يأتي يوم تقولون، كسبتأفيقوا قبل أن تبسل نفس بما 

 .ما فرطنا في جنب هللا
جلس ، ثم تريدونني أن أم والمسلمين تتعرض اليوم لإلبادةإّن جذور اإلسال

 !؟وأتحدث عن تهذيب النفس
، وعندها ستـندمون على من غمده)ع( بن فاطمة اأفيقوا قبل أن يخرج سيف 

، أفيقوا واعترفوا بخطئكم لهأفعالكم التي وضعتكم اليوم في الخندق المقابل 
 .ول النارالفاحش، فالعار أولى من دخ

ني أشد على يد العلماء العاملين المجاهدين الزاهدين في إوفي ذات الوقت ف
: الدنيا، الذين يدلك ظاهرهم على باطنهم، والذين يعملون ليالً ونهاراً لنشر كلمة

ومع أّنهم شرذمة قليلون كما . ونشر العدالة في المجتمع اإلسالمي، )ال إله إالّ هللا(
 .)12F2( )ع(قال اإلمام الصادق 

، فال تهنوا وال ّن هللا سيبارك عملهم ويجعل فيه الخير الكثير إن شاء هللاأإالّ 
المجهولين في  ،، طوبى للمعروفين في السماءشاء هللانتم األعلون إن أو تنكلوا

ن ، وأأسأل هللا أن يجعلني من خدمهم. رض مع كثرة عملهم وقلة ذات يدهماأل

                                                           
 .13آية  23االصحاح: إنجيل متى -1
ل محمد إ  عندنل يهللا سراً م  سر هللا، يعلملً ؤل أا): (ع(قال أبو عبد هللا : عن محمد بن عبد الخالق وأبي بصير قال -2

م  علم هللا، يهللا مل ؤحتمله ملك مقرب يال ناي مرسل يال ممم  امتح  هللا قلاه لإلؤمل ، يهللا مل فلف هللا ذلك أحداً 
ؤغه، مالغنل ع  هللا عز وؤرنل، يال استعاد اذلك أحداً وؤرنل، يإ  عندنل سراً م  سر هللا يعلملً م  علم هللا، أمرنل هللا اتال

يجل مل أمرنل اتالؤغه، ملم نجد له ميضعلً يال أهالً يال حمللة ؤحتملينه حتى خلق هللا لذلك أقياملً، خلقيا م  اؤنة خلق 
، يم  نير خلق هللا منه محمداً يذرؤته، يصنعهم ارضل رحمته التي صنع منهل )علؤهم السالم(منهل محمد يآله يذرؤته 

يالغهم ذفرنل ] مالغهم ذلك عنل مقاليه ياحتمليه[، مالغنل ع  هللا مل أمرنل اتالؤغه، مقاليه ي احتمليا ذلك محمداً يذرؤته
إ  هللا خلق : ثم قالمملل  قلياهم إلى معرمتنل يحدؤثنل، مليال أنهم خلقيا م  هذا لمل فلنيا فذلك، ال يهللا مل احتمليه، 

فمل الغنلهم ياشمأزيا م  ذلك ينرر  قلياهم يرديه علؤنل يلم ؤحتمليه يفذايا أقياملً لجهنم يالنلر، مأمرنل أ  نالغهم 
اه يقلليا سلحر فذاب، مااع هللا على قلياهم يأنسلهم ذلك، ثم أالق هللا لسلنهم ااعض الحق، مهم ؤناقي  اه يقلياهم 

مأمرنل اللفف عنهم يالستر يالفتمل ، منفرة، لؤفي  ذلك دمعل ع  أيلؤلئه يأهل العته، يليال ذلك مل عاد هللا مي أرضه، 
اللهم إ  : ثم رفع يده وبكى وقال: قال  ملفتميا عم  أمر هللا اللفف عنه، ياستريا عم  أمر هللا اللستر يالفتمل  عنه،

همالء لشرذمة قلؤلي  ملجعل محؤلنل محؤلهم يمملتنل مملتهم، يال تسلا علؤهم عدياً لك مترجعنل اهم، مإنك إ  أمجعتنل 
 .402ص 1ج: الكافي) هم لم تعاد أاداً مي أرضك يصلى هللا على محمد يآله يسلم تسلؤملا
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ي وقلة علمي وقليل عملي بفضله ورحمته ، مع كثرة جهليحشرني في زمرتهم
 .االبتداء هئوعطا

، متوسالً بالحي الذي ال يموت أن اإلصالح ما استطعت هذا وما أردت إالّ 
ليه ، وما توفيقي إالّ بال عليه توكلت وإممن ال يخشون في هللا لومة الئم أكون
 .نيا واآلخرةوهو يتولى الصالحين وأعوذ بال من الخزي في الد هو وليي، أنيب

ياستعن  ، رة يالجاري ، ياعتصم  اذي القدتحصن  اذي الملك يالملفي 
يالحس   يامحمد يعلي يملامة ، م  فل مل أخلف يأحذر،اذي العزة يالالهي 

يالحسؤ  يعلي يمحمد يجعرر يميسى يعلي ي محمد ي علي يالحس  يمحمد 
 .، يالحمد ل يحده)ع(

للِِمؤُ   ُيإِذب ﴿ بسم هللا الرحمن الرحيم ُم الظَّ ِ  البُقيب ُم  *ُنلُدى ُراُُّك ْميُسى أُِ  ائب ُقيب
قْيُ   ُ  أُال ُؤتَّ ُعيب ْايِ   *مِرب ُالِْق  *ُقللُ ُربِّ إِنِّي أُُخلْف أُ ب ْؤُفذِّ ِري ُيال ُؤنب ُيُؤِضؤْق ُصدب

ِسلب إِلُى ُهلْريُ   ٌب ُمأُُخلْف أُ ب ؤُ  *لُِسلنِي ُمأُرب ْتلْيِ  ُيلُْهمب ُعلُيَّ ُذنب ُهُال  *قب ُقللُ ُفالَّ ُملذب
تُ  ل ُمُعْفمب ْمسب  . )13F1( ﴾ْعي ُ ماِآؤلتُِنل إِنَّ

 
* * * 

                                      
                                  

                                                           
 .15 - 10: الشعراء  -1



 إبليس يتوعد
ُك لِلبُمالئُِفِة إِنِّي ُخللٌِق ُاُشراً ِم ب ِاؤ ٍ ﴿: قال تعالى ْتْه  * إِذب ُقللُ ُراُّ ؤب ُمإُِذا ُسيَّ

ْ  مِؤِه ِم ب ْريِحي ُمُقْعيا لُْه ُسلِجِدؤ ُ  ُمْعي ُ  * ُيُنُرخب إِالَّ  * ُمُسُجُد البُمالئُِفْة ْفلُّْهمب أُجب
ُاُر ُيُفلُ  ِمُ  البُفلمِِرؤ ُ  ُتفب لِؤُس اسب ْجُد لُِمل ُخلُقبْ   * إِاب لِؤْس ُمل ُمُنُعُك أُ ب ُتسب ُقللُ ُؤل إِاب

ُ  ِمُ  البُعللِؤ ُ اُِؤُديَّ أُ  ُ  أُمب ْفنب ُارب ُتفب ُتْه ِم ب  * سب ُتنِي ِم ب ُنلٍر ُيُخلُقب ْه ُخلُقب ٌر ِمنب ُقللُ أُُنل ُخؤب
ُك ُرِجؤمٌ  *ِاؤٍ   ُهل ُمإِنَّ ْرجب ِمنب ؤِ   * ُقللُ ُملخب ِم الدِّ ُنتِي إِلُى ُؤيب ُك لُعب ُقللُ ُربِّ  *ُيإِ َّ ُعلُؤب

ِم ْؤاب  نِي إِلُى ُؤيب ِظرب ُظِرؤ ُ  * ُعْثي ُ ُمأُنب ُك ِمُ  البْمنب لْيمِ  * ُقللُ ُمإِنَّ ِ  البُمعب ِم البُيقب  * إِلُى ُؤيب
ُمِعؤ ُ  ْهمب أُجب ِيُؤنَّ تُِك ُألْوب لُِصؤ ُ  * ُقللُ ُماِِعزَّ ْهْم البْمخب ُقللُ ُمللبُحقُّ ُيالبُحقَّ  * إِالَّ ِعُالُدُك ِمنب

ُك ُيِممَّ  *أُقْيلْ  ُم ِمنب ُألُ َّ ُجُهنَّ ُمِعؤ ُ ُألُمب ْهمب أُجب  . )14F1(﴾ ب ُتاُِعُك ِمنب
، فكان هذا السجود لهوأمر المالئكة بالسجود  )ع(خلق هللا سبحانه وتعالى آدم 

، قدمته هذه الكيانات القدسية  )ع(على المالئكة  )ع(بأفضلية آدم  اعترافاً عملياً 
كان لروحه ما ، إنّ )ع(، ولم يكن هذا السجود لجسد آدم نها وعالمهابما يناسب شأ

، لحجاب األقرب، بل كان من خالله للحقيقة المحمدية واإلنسان الكامل واوحقيقته
، فلم يأمرهم سبحانه بالسجود إالّ بعد أن الله توجه إلى الحي الذي ال يموتومن خ

، روي في وينفخ فيه من روحه سبحانه )ع(يفيض الصورة المثالية على مادة آدم 
ن آدم إأي  ،)15F2( )  هللا خلق آدم على صيرتهإ( :عناهما م  )ص(النبي الحديث عن 

أو قل  ،أو اإلنسان قابل لتحصيل الكماالت اإللهية بأقصى ما يمكن للممكن )ع(
إلى القاب قوسين أو أدنى، فقد وصل من ذريته  )ع(المخلوق وإن لم يصل آدم 
إلى شيء من هذه  )عنه هللال(، والتفت إبليس )ص(المصطفى المصّفى محمد 

، فنظر إلى مادة آدم خلد إلى األرض، لكنه تمّرد ولم يسجد مع المالئكة وأالحقيقة
، فاستنبط أّن طاقة أو النار التي ُخلق هو منهاالتي خلق منها جسمه وقاسها بال )ع(

فسقط إبليس . وقربه من هللا )ع(، وتغافل عن حقيقة آدم شرف من المادةالطاقة أ
، بل مخلصا ل ؛ ألّنه لم يكن عابداً ادته الطويلةمع علمه الواسع وعب في الهاوية

 .، وكان يطلب العلو واالرتفاع بعبادته فحسبلنفسه كان عابداً مخلصاً 
وصاعقة ، لهطامة كبرى بالنسبة  )ع( آلدمومن هنا كان االمتحان بالسجود 

لعقلك لوجدته في ذلك الوقت  ، فلو مثلته)ع(، وحسد آدم سقطت على أم رأسه
وعند  مني حال خلقه ، يخلق هللا عبداً خيراً ة في العبادةالمدّ  عد كل هذهبأ: يقول

اب يمنعه من فكان هذا الحج. فيعلو ويرتفع لتمسي المالئكة دون درجته نطقه؟
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يقنع به  البحث عن عذر المتناعه عن السجود، ويدفعه إلى النظر إلى حقيقة آدم
 . ، ويجادل به ربهنفسه

؛ ألّنه من الذين جحدوا بالطرد واللعن وتعالى عليه إالّ  ولم يكن رّد هللا سبحانه
خِ ﴿: قال تعالى، )16F1( بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً  اْر اآلب ُعلُْهل لِلَِّذؤُ  تِلبُك الدَّ ُرةْ ُنجب

قِؤ ُ ال  ِض ُيال ُمُسلداً ُيالبُعلقُِاْة لِلبْمتَّ ُرب   .)17F2(﴾ْؤِرؤْديُ  ْعلّْياً مِي األب
، بل كان ؤدب، وال عاصياً ُيؤنب ويُ علّمجاهالً يُ ) لعنه هللا ( فلم يكن إبليس

فسه على بغض لهذا المخلوق ، وانطوت نال يرتدع عالماً متكبراً، وطاغياً متعالياً 
؛ ولهذا طلب ن رحمة هللا واتخذه وذريته أعداء، وجعله السبب في طرده مالجديد
، ولكن ن الصراط المستقيملهم ع، ليضر واإلمهال إلى يوم البعث للحساباإلنظا

ف بني آدم عن هللا سبحانه أمهله إلى يوم الوقت المعلوم فتوعد اللعين أن يحر
ُتقِؤمُ ﴿: صراط هللا المستقيم ْعُد َّ لُْهمب ِصُراُاُك البْمسب ُتنِي ُألُقب ُيؤب ْثمَّ  * ُقللُ ُماُِمل أُوب

ِدؤِهمب ُيِم ب ُخلبرِِهمب  ِ  أُؤب ْهمب ِم ب ُاؤب ُثُرْهمب ُآلتُِؤنَّ ُملنِِهمب ُيُع ب ُشُملئِلِِهمب ُيال ُتِجْد أُفب ُيُع ب أُؤب
  .)18F3(﴾ُشلِفِرؤ ُ 

، حيث ورد في الحديث )ع(ويوم الوقت المعلوم هو يوم قيام اإلمام المهدي 
عن إنظار هللا تعالى إبليس  - )ع(أي اإلمام  -سألته : عن اسحق بن عمار قال

ُظِرؤُ  ﴿ :، فقالوقتا معلوماً ذكره في كتابه ُك ِمُ  البْمنب ِ   *ُقللُ ُمإِنَّ ِم البُيقب إِلُى ُؤيب
لْيمِ  ذا اعثه هللا فل  مي ، مإاليق  المعليم ؤيم قؤلم القلئم(: )ع(، قال )19F4(﴾البُمعب

، رفاتؤه مؤقيل يؤاله م  هذا الؤيم، يجلء إالؤس حتى ؤجثي على مسجد الفيمة
)20F5(P )لمعليم منتهى أجلهمذلك ؤيم اليق  ا ،مؤأخذ انلصؤته مؤضرب عنقه

P. 
، أي في زمن يد في األغالل في القيامة الصغرىوفي اإلنجيل أّن الشيطان يق

السماء  ثم رأيت َمالكاً نازالً من …: (، جاء في رؤيا يوحنا)ع(قيام اإلمام المهدي
، فامسك التنيُن تلك الحيَة القديمة أي وسلسلة عظيمة، يحمل بيده مفتاح الهاوية

فال . عليه وختمها قفلهاأ، وورماه في الهاوية، لشيطان وقيده أللف سنةإبليس أو ا
 . )21F6( )بد من إطالقه بعد ذلك لوقت قليل، والضلل األمم بعد حتى تتم األلف سنةي

إني وجدت في صحف إدريس النبي : قال) رحمه هللا(وعن السيد ابن طاووس 
 ،رني إلى ؤيم ؤاعثي قلل رب مأنظ( :عند ذكر سؤال إبليس وجواب هللا له )ع(

، يلفنك م  المنظرؤ  إلى ؤيم اليق  المعليم، مإّنه ؤيم قضؤ  يحتم  ال: قلل
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  21) ............................................ ع(السيد أحمد الحسن  /الجزء األول : العجل 

يانتخاْ  لذلك اليق  . ر األرض ذلك الؤيم م  الفرر يالشرك يالمعلصياهّ أأ  
، يحشيتهل الليرع ياإلخالص يالؤقؤ ، عالداً لي امتحن  قلياهم لألؤمل 

، دنؤل، يالتقى يالزهد مي اللم يالصار ياليقلريالح، يالتقيى يالخشيع يالصدق
، يأستخلرهم مي األرض جعلهم دعلة الشمس يالقمر،أ، ييالرواة مؤمل عندي

لهم  دؤنهم الذي ارتضؤته لهم ثم ؤعادينني ال ؤشرفي  اي شؤئلً، ؤقؤمي   يأمف 
، يؤأمري  اللمعريف يؤنهي  ع  المنفر، الزفلة لحؤنهل تي مالصالة ليقتهل يؤ

يال ؤخلف شيء  شؤئلً  شيء، مال ؤضر ألرضلقي مي ذلك الزمل  األملنة على اأي
نزع أي ،ثم تفي  الهيام يالمياشي اؤ  النلس مال ؤمذي اعضهم اعضلً  ،م  شيء

نزل ارفل  أي ،ذهب سم فل مل  ؤلدغأي ،حمة فل ذي حمة م  الهيام يوؤرهل
ملرهل يأنياع ، يتخرج فل ثياألرض يتزهر األرض احس  نالتهل م  السملء

يؤقتسمي  اللسيؤة مؤستغني لقي الرأمة يالرحمة اؤنهم مؤتياسي  أي. اؤاهل
، اؤر الصغؤر يؤيّقر الصغؤر الفاؤر، يال ؤعلي اعضهم اعضلً، يؤرحم الفالرقؤر

 .ؤدؤني  اللحق ياه ؤعدلي  يؤحفمي ي
 ، مجعلته لهم ناؤلً مرتضى يأمؤنلً ، مصارى ، اختر  لهم ناؤلً أيلؤلئي أيلئك
 ، يأمؤنيتلك أمة اخترتهل لناّي المصارى. يأنصلر، يجعلتهم له أيلؤلء يرسيالً 
أاؤدك ؤيمئٍذ يخؤلُك . نه ياقعأيالاد  ذلك يق  حجاته مي علم وؤاي، المرتضى

 )المنظرؤ  إلى ؤيم اليق  المعليم نك م إ، ملذهب مأجمعؤ  يرجلُك يجنيدكُ 
)
22F

1( . 
، وأرداه تكبره في سقط في الهاويةالذي هذه هي قصة إبليس العالم العابد 

 !، وأين هم المعتبرون والمتذكرون؟كرن فيها لعبرة لمعتبر وذكرى لمدَّ إو. الحامية
ا أحاا ، إذاريا امل فل  م  معل هللا اإالؤسملعت: ()ع(قال أمير المؤمنين 

، يفل  قد عاد هللا ستة آالف سنة ال ؤدرى أم  عمله الايؤل يجهده الجهؤد
إالؤس ؤسلم على  مم  ذا اعد. ، ع  فار سلعة ياحدةخرةاآل سنيأم  لالدنؤ سني

، مل فل  هللا ساحلنه لؤدخل الجنة اشراً اأمر أخرج اه منهل هللا امثل معصؤة؟ فال
اؤ  هللا ياؤ  أحد م  يمل . لياحد األرضملفلً إّ  حفمه مي أهل السملء يأهل 

 .، مي إالحة حمى حرمه على العللمؤ خلقه هيادة
، يأ  ؤسترزفم اندائه، يأ  ؤجلب علؤفم عالد هللا أ  ؤعدؤفم ادائهلحذريا م

ملعمري لقد ميق لفم سهم اليعؤد، يأورق لفم اللنزع الشدؤد، . اخؤله يرجله
ِض ﴿: يقلل. يرملفم م  مفل  قرؤب ُن َّ لُْهمب مِي األُرب ُتنِي ألُْزؤِّ ُيؤب ُربِّ اُِمل أُوب
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ُمِعؤ ُ  ْهمب أُجب ِيُؤنَّ ، فمل تستعؤذينه م  ياستعؤذيا الل م  لياقح الفار...  ،)23F1(﴾ُيألْوب
 .ايارق الدهر

م  عالده لرخص مؤه لخلصة أناؤلئه يأيلؤلئه  ألحدملي رخص هللا مي الفار 
، ، يااتالهم اللمجهدةللمخمصةختارهم هللا اايقد . يفلنيا أقياملً مستضعرؤ  ...

دخل ميسى ا  عمرا  يمعه  يلقد …، يمخضهم اللمفلره يامتحنهم اللمخليف
، يالعصعلى مرعي  يعلؤهمل مدارع الصيف ياأؤدؤهمل  )ع(أخيه هلري  

، أال تعجاي  م  هذؤ : (يديام عزه مقلل، مشرال له إ  أسلم اقلء ملفه
، مهال همل امل تري  م  حلل الرقر يالذلياقلء الملك ي ؤشرال  لي ديام العز
، ياحتقلراً للصيف للذهب يجمعه إعظلملً  ،)م  ذهب ألقي علؤهمل أسليرة

، هللا هللا مي علجل الاغي، يآجل يخلمة الظلم، يسيء علقاة الفار …يلاسه 
التي تسلير قليب الرجلل مسليرة  هل مصؤدة إالؤس العظمى، يمفؤدته الفارىمإنّ 

، يال مقالً مي لعلمه ممل تفدي أاداً، يال تشيي أحداً، ال عللملً . السميم القلتلة
األمر ، إالّ لترفهم لم ؤلع  القر  الملضي اؤ  أؤدؤفممإّ  هللا ساحلنه  …امره 

، يالحلملء ملع  هللا السرهلء لرفيب المعلصي، اللمعريف يالنهي ع  المنفر
 …أمتم أحفلمه ، يقاعتم قؤد اإلسالم يعالتم حديده أال يقد …لترك التنلهي 

سؤمل الصدؤقؤ  يفالمهم  سؤملهم.  ليمة الئمني لم  قيم ال تأخذهم مي هللايإ
ؤحؤي  سن  هللا  ، ، متمسفي  احال القرآلر اللؤل يمنلر النهلرمّ عْ . فالم األارار

اهم مي الجنل  يسن  رسيله ال ؤستفاري  يال ؤعلي  يال ؤغلي  يال ؤرسدي  قلي
 .)24F2( )يأجسلدهم مي العمل
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 الصراط المستقيم
ُك ﴿ :قال تعالى ُنل إِلُؤب ُحؤب ِري ُمل البِفُتلْب ُيال ُيُفُذلُِك أُيب ُ  ُتدب ِرُنل ُمل ْفنب ْريحلً ِم ب أُمب

ِدي إِلُى ِصُراٍا  ُك لُُتهب ِدي اِِه ُم ب ُنُشلْء ِم ب ِعُالِدُنل ُيإِنَّ ُنلهْ ْنيراً ُنهب ِؤُملْ  ُيلُِف ب ُجُعلب األب
ُتقِؤمٍ  ُ  * ْمسب ُملُياِ  ُيُمل مِي األب ِ الَِّذي لُْه ُمل مِي السَّ ِ ُتِصؤْر ِصُراِا هللاَّ ِض أُال إِلُى هللاَّ رب
ْْميرْ   .)25F1(﴾األب

ق ، أو هو الطرياده سلوكههو الحق أو الطريق الذي يريد هللا سبحانه من عب
تقادات واألحكام ، وبعبارة أخرى هو االعالموصل إلى الحي القيوم سبحانه

 الصادرة منه سبحانه والواصلة لعبادة بواسطة أنبيائه ورسله الشرعية الصحيحة
فسه العذاب ، وال بد للعاقل من البحث عن الحق ليدفع عن ن)ع(هم و أوصيائ

بهذه الحياة المادية  فالرضا، المستقيم، سالكاً صراطه وليتخذ إلى ربه المآب
: ، قال تعالى، بل هو جهنمبل هو شبه العدم، شد من المماتواالستغراق فيها أ

ِجلْيُنُك اِللبُعُذاِب ُيإِ َّ ُجهُ ﴿ ُتعب ُم لُْمِحؤُاٌة اِللبُفلمِِرؤ ُ ُؤسب ، كما أن معرفة الحق )26F2(﴾نَّ
؛ ألّن في  نهايته الوصول إلى عالم لحياة الحقيقيةوالسير به وعليه وإليه هو ا

ُيُعُد ﴿: وهذه غاية فوق الجنة، قال تعالى، ل والعودة إلى الحي الذي ال يموتالعق
ل ٍ  ِمُنلِ  ُجنَّ ِمنِؤُ  ُيالبْممب ْ البْممب ُهلْر ُخللِِدؤُ  مِؤُهل ُيُمُسلِفُ   هللاَّ ُنب تُِهل األب ِري ِم ب ُتحب ُتجب

ْز البُعِظؤمْ  ُاْر ُذلُِك ْهُي البُريب ِ أُفب ُياٌ  ِمُ  هللاَّ ٍ  ُيِرضب لِ  ُعدب ُاًة مِي ُجنَّ   .)27F3(﴾ُاؤِّ
ْؤٍ  ُجُزاًء اِمُ ﴿ :قال تعالى ِة أُعب رُِي لُْهمب ِم ب قْرَّ ٌس ُمل أْخب لُْم ُنرب ل ُفلْنيا ُمال ُتعب

ُملْي ُ  ن وصل ، فإضيع حظه من السير على هذا الطريق، فالعاقل ال ي)28F4(﴾ُؤعب
، وإالّ فهو يتقلب في الجنان بفضل هللا وببركة إجابة دعاء الحي الذي فبرحمة هللا

)29F5( P)لأقبِ (: ال يموت
P.    

ُرٍة ْثمَّ ﴿ :قال تعالى ِرْجْفمب  ْهُي الَِّذي ُخلُُقْفمب ِم ب ْتُراٍب ْثمَّ ِم ب ْناب ِم ب ُعلُُقٍة ْثمَّ ْؤخب
لْْغيا أُُجالً  لْ ُيلُِتاب ْفمب ُم ب ْؤُتُيمَّى ِم ب ُقاب ْفمب ْثمَّ لُِتْفيْنيا ْشْؤيخلً ُيِمنب لْْغيا أُْشدَّ الً ْثمَّ لُِتاب  ِارب

قِلْي ُ  ّن هللا خلقكم رجاء أن تصلوا إلى عالم العقل كما إ، أي )30F6(﴾ْمُسّمًى ُيلُُعلَّْفمب ُتعب
، بل إّن المطلوب الوصول إلى أعلى درجة في هذا )ع(ل األنبياء واألئمة وص

وصاحب . ألقاب قوسين أو أدنىالعالم، وهي درجة المس بعالم الالهوت أو درجة 
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ومع أني ). وعلي نفسه )ص(محمد (هذا المقام المحمود من ُخلَق ألجلِه الوجود 
ح قليالً لعل هللا يرزقني ، ولكن ال بأس من التوضياخترت االختصار واإلشارة

 . دعاء من يقرأ هذه الكلمات
وهو  و العقل،اعلموا أيها األحبة من المؤمنين والمؤمنات إّن المخلوق األول ه

قة بعضها في بعض ، الموجودات فيه مستغرالم األول الروحاني وهو عالم كليالع
، وهي بحانهعالها المس بعالم الالهوت سوأهله على درجات أ. وال تنافي بينها

 .)ع(درجه خاصة بمحمد وعلي 
ُنى*ُدُنل ُمُتُدلَّى﴿ )ص(فمحمد  ِ  أُيب أُدب ُسؤب قال  ،نفسه )ع(وعلي  )31F1(﴾ُمُفلُ  ُقلُب ُقيب

رُْسْفم﴿: تعالى رُْسُنل ُيأُنب ، )33F3( )ص(، وعلي ممسوس بذات هللا كما ورد عنه )32F2(﴾ُيأُنب
، ومن مان بكل من دونهمامحيطان ويعل )عليهما السالم(، فهما ودونهما درجات

دونهما يعلم منهما بقدر درجته وال يعرفهما أحد بتمام معرفتهما غير خالقهما، كما 
 .لإلنسان ال يعرف هللا سبحانه أحد غيرهما بتمام معرفته الممكنة

أنل  ؤل علي مل  عرف هللا إالّ (: ما معناه )ص(ورد عن صاحب المقام المحمود 
 .)34F4( )يمل عرمك إالّ هللا يأنل،  يأن هللا يمل عرمني إالّ ، يأن 
الم ، وهو عوهو عالم مثالي صوري، كوتفهو عالم المل ا العالم الثانيأمّ 

لمادي فالتفت إلى غفل عن وجوده ا وذلك أن النائم. األنفس شبيه بما يراه النائم
 .، ولك أن تقول المثالي أو النفسيوجوده الملكوتي

وهو عالم شبيه بالعدم ليس له حظ من  المادي، فهو العالم أّما العالم الثالث
ت الصورة على فإذا أفيض .زلـ، وهو آخر درجات التنللوجود الوجود إال قابليته

ن األجسام تنقسم ثم إ، وهو أول درجات الصعود أو العودة، المادة تكّون الجسم
ي ما يرتقإ، واإلنسان ية إلى جماد ونبات وحيوان وإنسانبحسب درجاتها الوجود

، الحي الذي ال يموت ، فيسبح في عالم العقل والقرب منه سبحانهئويعود إلى مبد
، فال يرى إالّ المادة التي ال تكاد تدرك أو ما يزري بنفسه ويدبر عن ربهإو

هكذا يصبح كاألنعام بل ، والصورة المثالية عليها يحصل العلم بها إال عند إفاضة
وُخلق  ليحيا ، وُخلق ليعقل فأبى إال الجهل، فأدبرلق ليقبل خُ  ألنه أضل سبيالً؛

 .فأبى إال الموت
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  25) ............................................ ع(السيد أحمد الحسن  /الجزء األول : العجل 

إّ  هللا عز يجل خلق العقل يهي أيل خلق م  : ()ع(قال أبو عبد هللا 
. قالأقال مأ، مقلل أدار مأدار ثم قلل له لريحلنؤؤ  ع  ؤمؤ  العرش م  نيرها

ثم  :قلل ،قلً عظؤملً يفرمتك على جمؤع خلقيمقلل هللا تالرك يتعللى خلقتك خل
 قال ملمأ، ثم قلل له له أدار مأدارمقلل  الجهل م  الاحر األجلج ظلملنؤلً، خلق
 . )35F1( )…، مقلل له استفار  ملعنه ؤقال

كما في  ألنه نفسه؛ )ع(ووصيه علي  )ص(فهو محمد  أما العقل كل العقل
(اآلية وأنفسنا وأنفسكم 

36F

، التكبروهو مبدأ   ، فهو الثاني ا الجهل كل الجهلوأمّ . )2
ُربِّ اُِمل ﴿ :)لعنه هللا( قال إبليس. وأرداه في الهاوية وهو الذي أضل إبليس

ُتنِي ُيؤب وهو في  .أو بالنكرة التي تسببت بإغوائي، أي بالذي أغويتني به، )37F3(﴾أُوب
غير ( التي تستعمل لـ) ما(، و ألنه ظلماني ال هوية له؛ اآلية النكرة الموصوفة

 .ه؛ ألنه ال عقل ل)العاقل
، حتى وصل قى بالعبادة والكماالت األخالقيةمن ارت )ع(وهكذا فمن بني آدم 

، وهو اإلنسان م الروحانيين والمالئكة المقربين، فهو معللقاب قوسين أو أدنىاإلى 
، قال يكونوا يعلمونعلم المالئكة ما لم  )ع(آدم  أن،كما )ص(الكامل أي محمد 

مقد    زفلهل اللعلم يالعمل، إنلاقةخلق اإلنسل  ذا نرس (: أمير المؤمنين
، يإذا اعتدل مزاجهل يملرق  األضداد مقد شلرك شلاه  جياهر أيائل عللهل

  .)38F4( )الساع الشداد
، فهو يسبح في بحر أجاج ظلمات بني آدم من أردى نفسه في الهاويةومن 

 ،نور فيه ، حتى أمسى ظلمانياً الإذا اخرج يده لم يكد يراهابعضها فوق بعض، 
 وال سكينة، وخوفاً ال طمأنينة فيه، له، واضطراباً ال استقرار عقل معهوجهالً ال 
، )لعنه هللا(ّن إبليس أفال يطمع في رحمة هللا ويائس من روح هللا مع . تنـزل عليه

ُ  ﴿ :، قال تعالىإذا قامت القيامة يطمع في رحمة هللا كما ورد في الحديث ُيإِذب ُزؤَّ
ُال ْ  ؤب ل  لُْهْم الشَّ لِس ُيإِنِّي ُجلٌر لُْفمب ُملُمَّ ُم ِمُ  النَّ ُمللُْهمب ُيُقللُ ال ُوللُِب لُْفْم البُؤيب أُعب

ُ  إِنِّي  ْفمب إِنِّي أُُرى ُمل ال ُتُريب ِه ُيُقللُ إِنِّي ُاِريٌء ِمنب ُتُراُءِ  البرُِئُتلِ  ُنُفُص ُعلُى ُعقُِاؤب
ْ ُشِدؤْد البِعُقلبِ  ُ ُيهللاَّ  . )39F5(﴾أُُخلْف هللاَّ

                                                           
 .316ص 75ج: ، بحار األنوار401ص: ، تحف العقول589ص: ، الخصال للصدوق21ص 1ج: الكافي -1
ُنلءْفمب ُينُِسلءُنل ﴿: إلى قوله تعالى) ع(يشير  -2 ُنلءُنل ُيأُاب ْع أُاب اب ُندب ِد ُمل ُجلءُك ِمُ  البِعلبِم ُمقْلب ُتُعللُيب ُك مِؤِه ِم  ُاعب ُمُم ب ُحآجَّ

ُنُة ّهللاِ ُعُلى البُفلِذاِؤ ُ  ُعل لَّعب ُتِهلب ُمُنجب هو علي بن  )ص(، ونفس رسول هللا 61: آل عمران  ﴾ُينُِسلءْفمب ُيأُنرُْسُنل يأُنرُْسْفمب ْثمَّ ُناب
، فراجع سبب نزول هذه )عليها السالم(، والنساء هي فاطمة )عليهما السالم(، واألبناء هما الحسن والحسين )ع(أبي طالب

 .وغيره 309ص  2ج: اآلية في تفسير مجمع البيان
ُن َّ ﴿: قال تعالى -3 ُتنِي ألُْزؤِّ ُيؤب ُمِعؤ ُ  ُقللُ ُربِّ اُِمل أُوب ْهمب أُجب ِيُؤنَّ ِض ُيألْوب  .39:﴾ الحجرلُْهمب ِمي األُرب
، ميزان 165ص 40ج: ، بحار األنوار304ص: ، عيون الحكم والمواعظ327ص 1ج: مناقب آل أبي طالب -4

 .223ص 1ج: الحكمة
 .48: األنفال  -5



 
 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي ...................... ..........................26

 
 

. بأنفسهم الخبيثة المستكبرة ء يوحون لشياطين الجن زخرف القولوهؤال
ِس ﴿: قال تعالى، ومنهم تتعلم فشياطين الجن من شياطين األنس تأخذ ِنب ُشُؤلِاؤُ  األب

ُك ُمل ُمُعلْيهْ  ِل ْوْريراً ُيلُيب ُشلُء ُراُّ ْرُف البُقيب ٍض ْزخب ْضْهمب إِلُى ُاعب ُيالبِج ِّ ْؤيِحي ُاعب
ُتْري ُ مُ  ْهمب ُيُمل ُؤرب  . )40F1(﴾ُذرب

 :  وقال الحروري
وكنت فتى من جند إبليس فارتقى         بي األمر حتى صار إبليس         
 من جندي

 .)41F2( فلو مات قبلي كنت أحسن  بعده           طرائق فسق ليس يحسنها بعدي
خترعون فالذي عند الكفرة أليس بعقل فهم ي ،ولسائل أن يسأل... وبقي شيء 

عن  )ع(سئل أبو عبد هللا : والجواب! ئرة وأجهزة االتصال المتطورة ؟به الطا
يهي شاؤهة اللعقل ، تلك النفراء تلك الشؤانة(: )ع(الذي كان  عند معاوية فقال 

، ونصيبه نفسه وهي له نصيب في عالم الملكوتفكل إنسان . )42F3( )يلؤس  اللعقل
ك أو الناطقة المغروسة في و قوة اإلدراصورة مثالية وظل للعقل، وهذا الظل ه

، فإشراق العقل ولكن مرآة اإلنسان أصفى والحيوان الصامت يشاركنا فيها. الجنان
ومن تتبع عالم الحيوان . كبر، فحظه من هذا الظل أوأوضحعلى نفسه أبهى 

سيعلم أّنه لبعض الحيوانات القدرة على اختراع بعض اآلالت، كما ورد عن 
فليس ، س تنصب السدود لترفع منسوب الماءوكمثال القناد. حياءبعض علماء األ

، في هذا الظل ليرى الحقيقة والعقلإال أن ينظر  لإلنسان فضل على الحيوان
، وإالّ فان اكتفى بهذا العبادة والشكر واألخالق الحميدةلتكامل بلويسير نحوها 

باألخالق الذميمة ، وإن أزرى بنفسه أي كالحيوان الصامت، كاألنعام الظل فهو
(فهو أضل سبيالً 

43F

4(.  
، وما أوتينا من العلم إالّ قليالً، ربي أدخلني والمؤمنين والحمد ل وحده

 .والمؤمنات في رحمتك أنت ولي في الدنيا واآلخرة فنعم المولى ونعم النصير
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 العقائد واألحكام
 : وتشمل

 : العقائد الصحيحة
، )ع(هم ه ورسله وأوصيائديق بأنبيائ، والتصوتوحيدهاإليمان بوجود خالق 

، )ع(، وعصمة خلفاء هللا في أرضه الناروالعدل والقضاء والقدر والبداء والجنة و
، ومالنا )ع(هم وأوصياؤوالمرسلون خبر به األنبياء أوالمالئكة والغيب وكل ما 

ْتمب ْتِحاُّي﴿: تعالى قال ،إالّ التمسك بأذيالهم واالقتداء بآثارهم اِْعينِي إِ ب ْفنب ُ ُملتَّ ُ  هللاَّ
ْفْم هللاَّ  اِاب  . )44F1(﴾ْؤحب

، من بدء النسل من آدم كيف كان )ع(ُسئل أبو عبد هللا : قال ،وعن زرارة
هللا عز وجل أوحى إلى  إن: ن أناساً عندنا يقولونإ، فآدموعند بدء النسل من ذرية 

 .ألخواتوا األخوةمن  أصلهن هذا الخلق كله أو بناته ببنيه، ن يزوجأآدم 
 ...م  قلل هذا  :يقول تعللى هللا ع  ذلك علياً فاؤراً،(: )ع(فقال أبو عبد هللا 

ه يرسله يالمممنؤ  ءه يأناؤلءاأّ  هللا عز يجل خلق صرية خلقه يأحال
له م  القدرة مل يلم ؤف   !!!نل  يالمسلمؤ  يالمسلمل  م  حرام؟يالممم

، ميهللا الل الاهر الالهر الاؤبم على الحيقد أخذ مؤثلقه !!!ؤخلقهم م  حالل
، ْفشف له عنهل ململ نزا علؤهل ينزل، ن  أ  اعض الاهلئم ْنفر  له أختهلقد تاؤ

. علؤه اأسنلنه حتى قاعه مخر مؤتلً  خرج عزميله ثم قاضأململ علم أنهل أخته 
 ف اإلنسل  مي أنسؤته يمضله يعلمه،يآخر ْنفر  له أمه مرعل هذا اعؤنه مفؤ

، همئروايا ع  علم أهل اؤيتل  أناؤل -الذي تري   -م  هذا الخلق    جؤالً أوؤر 
الل يالجهل ، مصلريا إلى مل تري  م  الضم  حؤث لم ؤأمريا اأخذه خذياأي

يمل هي فلئ  ، ق هللا مل خلق  خلأ، فؤف فلن  األشؤلء الملضؤة م  ادء اللعلم
 .أاداً 

أهل الحجلز يال مقهلء  يؤح همالء أؤ  هم عمل لم ؤختلف مؤه مقهلء :ثم قال
  هللا عز يجل أمر القلم مجرى على الليح المحريظ امل هي فلئ  أ ،أهل العراق

  ْفتب هللا فلهل مؤمل جرى مؤه القلم أ، يم القؤلمة قال خلق آدم األري علمإلى ؤي
 يهذا نح  قد نرى هذه الفتب. مع مل حرم األخيةمي فلهل تحرؤم األخيا  على 

، أنزلهل هللا تيراة ياإلنجؤل يالزاير يالررقل ال: ة مي هذا العللماألراعة المشهير
يالزاير على ، منهل التيراة على ميسى )ع( ع  الليح المحريظ على رسله

مؤهل يلؤس  )ع(، يعلى الناؤؤ  مد  على محيالقرآ، ياإلنجؤل على عؤسى، دايد
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حجج ة ـ تقيؤيل هذا يشاهه إالـأقيل مل أراد م  ؤق. تحلؤل شيء م  ذلك حقلً 
)45F1(P )… المجيس، ممل لهم قـلتلهم هللا

P. 
 )ع(فالحمد ل الذي فضحهم وأخزاهم بجهلهم وعنادهم للصادقين من آل محمد 

، حاشاهم عن ذلك فسود هللا وجه كل من أوالد زنا )ع(حيث جعلوا األنبياء 
م وبمحك ه يعلم بسنة الرسول، وادعى أنّ )ع(تصّدى أمام الصادقين من آل محمد 

كما فعل  ونصب نفسه إماماً يدعو إلى النار في أمور الدين، ،ومتشابههالكتاب 
ومن  تبعهم في أمور الدنيا ولم يبق عذر اليوم ألتباعهم إالّ  األمويون والعباسيون

 ! طارت العناد والتكبر، وإالّ أن يقولوا عنـزة ولو
، ورة البقرةا هي ما جاءت في آخر سـيمان بهإلوعمدة العقائد التي يجب ا

 : وهي ،)ص(النبي وهي التي آمن بها 
سواء كانوا أنبياء أو  ،األيمان بال وبالمالئكة وبالكتب السماوية وبالرسل

حتى ولو كان مرسل للقيادة الدنيوية فقط ، وصياء أو أي مرسل من هللا سبحانهأ
 .)ع(كطالوت 

أن يؤمن بنبوة محمد و ،فعلى كل مسلم أن يؤمن بال الواحد األحد الفرد الصمد
وأن  ،هم وشرائعهمئوأن يؤمن بالمالئكة والكتب واألنبياء السابقين وأوصيا ،)ص(

. ؛ ألنها كانت شريعة هللا في يوم من األيام على هذه األرضن نسختيحترمها وإ
، وأن يقبل )ع(االثني عشر  )ص( وعلى المسلم أن يؤمن بأوصياء النبي محمد

كما على المسلم أن يؤمن أن الوصي الثاني  ،)ع(م هصح من األخبار عن كل ما
وهو  ،)ع(هو اإلمام  محمد بن الحسن المهدي  )ص(عشر من أوصياء محمد 

 وعلى المسلم مواالته، )ص( وسيقوم بالسيف كما قام جّده حي يرزق إلى اليوم
الء كلمته وإظهار ، والعمل إلعوتقديمه على النفس والمال والولد والنصح له،

ة الجور المتسلطين ، ومعاداة عدوه من أئم)ع(، والتهيئة لدولته ومظلوميتهأمره 
، وأعوانهم وجنودهم الكافرين الخارجين من والية هللا إلى والية على هذه األمة

 .يخشى عددهم وعدتهموعلى المؤمن أن ال ). اللعين(إبليس 
راً ُيْهمب ال ﴿: قال تعالى ُنل ُمفب راً ُيُمُفرب ْعْريُ  ُيمُفْريا ُمفب ُف ُفلُ   *ُؤشب ْظرب ُفؤب ُملنب

ُمِعؤُ   ُمْهمب أُجب ُنلْهمب ُيُقيب رب ل ُدمَّ ِرِهمب أُنَّ ُمتِلبُك ْاْؤيْتْهمب ُخلِيُؤًة اُِمل ُظلُْميا إِ َّ  *ُعلقُِاْة ُمفب
لُْمي ُ  ٍم ُؤعب  .)46F2(﴾مِي ُذلُِك ُآلُؤًة لُِقيب

  
 :األحكام
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 منه والمرسلونتي بها األنبياء فهي مجموع التشريعات التي يأ ا األحكام،أمّ 
، أو زيدت تشريعات أخرى يكلف بها العباد وربما نسخ بعضها، والتي سبحانه
بما يصلح حال العباد والبالد في كل  رور الزمن وفق علم الحكيم الخبيرخالل م

معصوم ناطق عن هللا  وال يصح النسخ والتغير والزيادة إالّ ببعث نذير ،زمن
في ، ولو نظرنا بعيداً  الالً ضل ضابتغى وراء ذلك فقد  ، ومنوعامل بأمره

رواح ، وهو فقط المصلح لأللهية لوجدنا تطبيقها هوالشرائع السماوية واألحكام اإل
، فمن شّرع أو غّير ونسخ أو زاد في الشريعة من غير واألبدان والبالد واالقتصاد

، لى الخلق أن  يعبدوهوع ّنه إلهأأولئك المعصومين الناطقين عن هللا فقد اّدعى 
ون أحبارهم فقد صرح القرآن أن اليهود كانوا يعبد ه،وإن لم يصرح بهذا في قول

؛ ألّنهم كانوا يحلّون لهم الحرام ويحرمون الحالل ورهبانهم من دون هللا
ُالُنْهمب ﴿ :في تفسير قوله تعالى )ع(فيطيعونهم، عن أبي جعفر  ُالُرْهمب ُيْرهب ُخْذيا أُحب اتَّ

اُ  ِ أُرب يأّمل أحالرهم يرهالنهم مإّنهم أالعيهم : ()ع(، قال )47F1(﴾ لالً ِم ب ْديِ  هللاَّ
، ملتخذيهم أرالالً لؤه، يدانيا امل دعيهم إذيا اقيلهم ياتاعيا مل أمريهم اهيأخ
، يمل يفتاه يرسله مناذيه يراء ظهيرهم ، يترفهم مل أمر هللاالعتهم لهما

يإّنمل ذفر هذا مي  ،يعصيا هللا العيهميأأمرهم اه األحالر يالرهال  اتاعيه 
 . )48F2( )…فتلانل لفي نتعظ اهم 

إذن فكل عقيدة يعتقدها اإلنسان إن لم يأخذها من معصوم جاء بها من هللا فهي 
، وكل حكم شرعي يتعبد به اإلنسان إن لم يأخذه من معصوم هللا عبادة من دون

، لهإنه أوشّرع؛ ألّنه ادعى جاء به من هللا فهو عبادة لذلك الشخص الذي أفتى 
 .ن المعصومين أنفسهم ليس لهم إالّ نقل الحكم الشرعي عن هللاحيث إ

أؤتهل العصلاة (: في رسالته المشهورة إلى الشيعة )ع(قال اإلمام الصادق 
ّنه لؤس م  علم أ، ياعلميا هللا أتم لفم مل أتلفم م  الخؤر أ  ،المرحيمة المرلحة

، ؤسئأخذ أحد م  خلق هللا مي دؤنه اهيى يال رأي يال مقلهللا يال م  أمره أ  ؤ
 ،  أهالً يجعل للقرآ  يلتعلم القرآ. ءقد أنزل هللا القرآ  يجعل مؤه تاؤل  فل شي

ال ؤسع أهل علم القرآ  الذؤ  أتلهم هللا علمه أ  ؤأخذيا مؤه اهيى يال رأي يال 
عندهم  ، ييضعههذلك امل أتلهم م  علمه أخصهم ا ، أونلهم هللا ع ؤسئمقل

، ألمة اسمالهم، يهم أهل الذفر الذؤ  أمر هللا هذه افرامة م  هللا أفرمهم اهل
 -يقد ساق مي علم هللا أ  ؤصدقهم يؤتاع أثرهم  -يهم الذؤ  م  سألهم 

لى جمؤع سال ، يإذنهإ، أعايه م  علم القرآ  مل ؤهتدي اه إلى هللا اأرشديه
الذي أفرمهم هللا  -يع  علمهم  مسألتهم يع  يهم الذؤ  ال ؤروب عنهم، الحق
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، تح  صل الخلقأال م  ساق علؤه مي علم هللا الشقلء مي أ -اه يجعله عندهم 
لة، مأيلئك الذؤ  ؤرواي  ع  سمال أهل الذفر يالذؤ  آتلهم هللا علم القرآ  ظاأل

، يأيلئك الذؤ  ؤأخذي  اأهيائهم يآرائهم مر اسمالهمييضعه عندهم يأ
ؤمل  مي علم القرآ  عند إل؛ ألنهم جعليا أهل احتى دخلهم الشؤال  ؤسهمئيمقل

، يحتى جعليا ة مي علم القرآ  عند هللا مممنؤ هللا فلمرؤ ، يجعليا أهل الضالل
م هللا مي فثؤر م  األمر ، يجعليا مل حرّ ل هللا  مي فثؤر م  األمر حراملً مل أح
 .حالالً 

: قال ميته مقلليا )ص(سيل هللا ر، يقد عهد إلؤهم يائهممذلك أصل ثمرة أه
جتمع علؤه رأى نح  اعد مل قاض هللا عّز يجل رسيله ؤسعنل أ  نأخذ امل أ

، ياعد عهده الذي عهده إلؤنل )ص(، اعدمل قاض هللا عّز يجل رسيله النلس
يال أاؤ  ضاللة ، ممل أحد أجرأ على هللا،  )ص( مخللرلً ل يلرسيله. يأمرنل اه

 .م أ  ذلك ؤسعهيزع، مم  أخذ اذلك
ياعد ، )ص(يهللا إّ  ل على خلقه أ  ؤاؤعيه يؤتاعيا أمره مي حؤلة محمد 

هل ؤستاؤع أيلئك أعداء هللا أ  ؤزعميا أ  أحداً مم  أسلم مع محمد . ميته
يضل ضالالً  نعم، مقد فذب على هللا: أخذ اقيله يرأؤه يمقلئؤسه؟ مإ  قلل )ص(

مقد أقر اللحجة ، أ  ؤأخذ ارأؤه يهياه يمقلئؤسه دألح، لم ؤف  ال: يإ  قلل. اعؤداً 
رسيل هللا يهي مم  ؤزعم أ  هللا ؤالع يؤتاع أمره اعد قاض . على نرسه

ْسلْ ﴿ :، يقد قلل هللا يقيله الحق)ص( لِِه الرُّ ٌد إِالَّ ُرْسيلٌ ُقدب ُخلُ ب ِم  ُقاب ُيُمل ْمُحمَّ
ْتمب ُعلُى أُ  لُ  أُيب قْتِلُ انُقلُاب ئلً أُُمإِ  مَّ ِه ُملُ  ُؤْضرَّ ّهللاُ ُشؤب ُقلاِْفمب ُيُم  ُؤنُقلِبب ُعلُُى ُعقُِاؤب عب

لِفِرؤ ُ  ِزي ّهللاْ الشَّ يذلك لتعلميا أ  هللا ؤالع يؤتاع أمره مي حؤلة  ،)49F1(﴾ ُيُسُؤجب
، يفمل لم ؤف  ألحد م  النلس مع )ص( ، ياعد قاض هللا محمداً )ص( محمد
، )ص(، خالملً ألمر محمد يال مقلئؤسه ؤأخذ اهياه يال رأؤهأ   )ص( محمد

أ  ؤأخذ اهياه يال رأؤه يال  )ص(مفذلك لم ؤف  ألحد م  النلس اعد محمد 
 .)50F2( )مقلئؤسه

، هم وعلمهم بمحكم الكتاب ومتشابههمع تمام عقول )ع(فإذا كان األئمة 
، فكيف  )ص( ، ليس لهم الفتوى، بل ينقلون عن هللا وعن رسولهوتنـزيله وتأويله

 .، والتنـزيل والتأويلعقولهم وجهلهم بالمحكم والمتشابهكون لغيرهم مع نقصان ي
، تعرف ؤل أال حنؤرة( :ألبي حنيفة عندما دخل عليه )ع(قال اإلمام الصادق 
ؤل  :)ع(، قال نعم: قال !!!؟يتعرف النلسخ يالمنسيخ !!!فتلب هللا حق معرمته؟

نزل  ذلك إالّ عند أهل الفتلب الذؤ  ألقد ادعؤ  علملً، يؤلك مل جعل هللا ،أال حنؤرة
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، مل يرثك هللا م  )ص(يؤلك يال هي إالّ عند الخلص م  ذرؤة ناؤنل . هللا علؤهم
 .)51F1( )…، مأخارني يلس  فمل تقيل    فن  فمل تقيلفتلاه حرملً، مإ

* * * 
 إّن في قصصهم لعبرة

لِس مِي ُهُذا البقْرب ﴿: قال تعالى ُنل لِلنَّ ُتْهمب اِآُؤٍة ُيلُُقدب ُضُراب آِ  ِم ب ْفلِّ ُمُثٍل ُيلُئِ ب ِجئب
ِالْي ُ  ْتمب إِالَّ ْماب ْ ُعُلى قْلْيِب الَِّذؤُ  ال  * لُُؤقْيلُ َّ الَِّذؤُ  ُفُرْريا إِ ب أُنب ُاْع هللاَّ ُفُذلُِك ُؤاب

لُْميُ    ُك الَِّذؤُ  ال *ُؤعب ُتِخرَّنَّ ِ ُحقٌّ ُيال ُؤسب ُد هللاَّ اِرب إِ َّ ُيعب  . )52F2(﴾ ْؤيقِْنيُ  ُملصب
حريٌّ بكل مسلم أن يدرس تاريخ بني إسرائيل وسيرتهم مع موسى وهارون 

 )عليهما السالم(؛ ألّن بعث موسى وهارون )ع(، ثم مع عيسى )عليهما السالم(
، وما حصل لموسى وهارون )عليهما السالم(يكاد يكون بعث محمد وعلي 

وما . )عليهما السالم(لمحمد وعلي  عّما حدث ال يختلف كثيراً ) عليهما السالم(
أو بعد وفاة هارون وموسى  )ع(فعله بنو إسرائيل في فترات غياب موسى 

ثم  ،)ص(ال يختلف كثيراً عّما فعلته هذه األمة بعد وفاة محمد ، )عليهما السالم(
، كما أّن بعث عيسى )ص(، ثم بعد غياب خاتم أوصياء محمد  )ع(بعد وفاة علي 

لهذه  )ع(ئيل يكاد يكون بعث محمد بن الحسن العسكري المهدي لبني إسرا )ع(
غير (، ومن بعض علماء السوء من هذه األمة )ع(، وما سيالقيه المهدي األمة

من اليهود  )ع(عما القاه عيسى  في هذه األمة لن يختلف كثيراً ) العاملين
 . )53F3(﴾ْري ُملقبْصِص البُقُصُص لُُعلَّْهمب ُؤُتُرفَّ ﴿. هم غير العاملينئوعلما
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 بنو إسرائيل
 )ع( يترقبون والدة موسى

 في حالة ترقب لهذا النبي العظيم )ع( كان بنو إسرائيل قبل بعث موسى
داد الستقبال هذا الوليد ، وكانوا يتباشرون حتى بوالدته واالستعوالمصلح المنتظر

في  الذين كانوا بدورهم ،، الذي سيخلصهم من حكم الطواغيت والفراعنةالمبارك
 والخالص منه، لالنقضاض عليه وقتله مباركحالة ترقب سلبية لهذا المولود ال

، تهم الزائفة، ويفضح الفراعنة وادعاءان يكبر ويقضي على الحكم الطاغوتيقبل أ
، وجاءت هللا إلى أهل األرض ، ولحمل كلمة ال  إله إالّ ويقود بني إسرائيل للنجاة

مواليد بني إسرائيل في تلك السنين التي كانوا سنين الوالدة الموعودة فقتل فرعون 
، فشاء هللا أن ه قادر على تغيير سنة هللافيها ظناً منه أنّ  )ع(يترقبون والدة موسى

سبحانه موسى فأنشأ  ،يخزيه ويبين له ضعفه أمام القدرة اإللهية والتدبير الرباني
، الذي كان غيةفرعون الطا ، ولم يكن المربي لموسى إالّ في قصر فرعون بالذات

 .والنهار للقضاء على هذا المولود يسعى الليل
ُ  ُيُهلُملُ  ﴿: قال تعالى ُعيب ُ  لُِؤْفيُ  لُْهمب ُعْدّياً ُيُحُزنلً إِ َّ مِرب ُعيب ُمللبُتُقُاْه آلْ مِرب

ٍ  لِي ُيلُُك ال تُ  *ُيْجْنيُدْهُمل ُفلْنيا ُخلِائِؤُ   ْ  ُعؤب ُ  قْرَّ ُعيب ْتلْيهْ ُيُقللُِ  امرأة مِرب قب
ْعْري ُ  ِخُذهْ ُيلُداً ُيْهمب ال ُؤشب ُرُعُنل أُيب ُنتَّ ، بينما كان فرعون وجنوده )54F1(﴾ُعُسى أُ ب ُؤنب

، كان موسى يكبر يذلونهم ويقتلون أبناءهم وخيارهمو ائيليستضعفون بني إسر
ر من ظلم واضطهاد للشعب في قصر فرعون ويرى ما يحدث خارج القص

ث في القصر من رسم خطط إرهابية وإعالمية الهدف ، ويرى ما يحدالمستضعف
، أو على األقل التسليم باألمر خفاف الشعب وحمله على طاعة فرعونمنها است

ِدؤْفمب إِالَّ ُساِؤلُ ﴿ ،وترك المقاومة، عالواق ْ  ُمل أِْرؤْفمب إِالَّ ُمل أُُرى ُيُمل أُهب ُعيب ُقللُ مِرب
ُشلدِ    .)55F2(﴾الرَّ

ل بمنع الدين اسة فرعون وحزبه التي كانت تتمثيرى سي )ع( وكان موسى
، ونشر الفساد وبالتالي نع الشعائر الدينية لبني إسرائيل، وماإللهي من االنتشار

دفع األجيال التي تنشأ في هذا الجو الفاسد إلى الفساد وترك التدين وااللتزام 
الطاغية في لتي يعتمد عليها أهم العوامل ا وهذا هو. بالشريعة اإللهية المقدسة

القوة الحقيقية والناصر  ، عنعن هللا ىحيث يضمن أّن الشعب قد تخلّ ، حكمه
 .الشيطاني القادر على القضاء على الطاغوت وعلى حزبه، الحقيقي
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 المجاهد في سبيل هللا،  )ع(موسى 
 والنبي الداعي إلى هللا إلى هللا، المهاجر

هْ ُياسب ﴿ :قال تعالى ل ُالُُغ أُْشدَّ ِزي ُيلُمَّ ملً ُيِعلبملً ُيُفُذلُِك ُنجب ُنلهْ ْحفب ُتُيى آُتؤب
ِسنِؤُ   ُتتِالِ   *البْمحب ِ  ُؤقب لُِهل ُمُيُجُد مِؤُهل ُرْجلُؤب لٍُة ِم ب أُهب ُيُدُخلُ البُمِدؤُنُة ُعلُى ِحؤِ  ُورب

ُتُغلُثْه الَِّذي ِم ب ِشؤُعتِِه ُعلُى ِه ُملسب ِه  ُهُذا ِم ب ِشؤُعتِِه ُيُهُذا ِم ب ُعْديِّ الَِّذي ِم ب ُعْديِّ
ْه ُعْديٌّ ْمِضلٌّ ْماِؤٌ   ُالِ  إِنَّ ؤب ِه ُقللُ ُهُذا ِم ب ُعُمِل الشَّ ُقللُ  *ُمُيُفُزهْ ْميُسى ُمُقُضى ُعلُؤب

ِحؤْم  ْه ْهُي البُغرْيْر الرَّ رِرب لِي ُمُغُرُر لُْه إِنَّ ْ  ُنربِسي ُملوب ُقللُ ُربِّ اُِمل  *ُربِّ إِنِّي ُظلُمب
ُعمب  ِرِمؤُ  أُنب ُاُح مِي البُمِدؤُنِة ُخلئِرلً ُؤُتُرقَّْب ُمإُِذا  *ُ  ُعلُيَّ ُملُ ب أُْفيُ  ُظِهؤراً لِلبْمجب ُمأُصب

ُك لُُغِييٌّ ْماِؤٌ   ِرْخْه ُقللُ لُْه ْميُسى إِنَّ ُتصب ِس ُؤسب ُمب ُصُرهْ اِلألب ُتنب ل أُ ب أُُراُد  *الَِّذي اسب ُملُمَّ
ِاُش اِللَِّذي ْهيُ  ْتلُنِي ُفُمل ُقُتلبُ  ُنربسلً  أُ ب ُؤاب ُعْديٌّ لُْهُمل ُقللُ ُؤل ْميُسى أُْتِرؤْد أُ ب ُتقب

لِِحؤُ   ِض ُيُمل ْتِرؤْد أُ ب ُتْفيُ  ِمُ  البْمصب ُرب لراً مِي األب ِس إِ ب ْتِرؤْد إِالَّ أُ ب ُتْفيُ  ُجاَّ ُمب اِلألب
ُعى ُقللُ  * ُؤل ْميُسى إِ َّ البُمُألُ ُؤأبُتِمْريُ  اُِك  ُيُجلُء ُرْجلٌ ِم ب أُقبُصى البُمِدؤُنِة ُؤسب

لِصِحؤُ   ْرجب إِنِّي لُُك ِمُ  النَّ ْتلْيُك ُملخب نِي  *لُِؤقب ُهل ُخلئِرلً ُؤُتُرقَّْب ُقللُ ُربِّ ُنجِّ ُمُخُرُج ِمنب
للِِمؤُ   ِم الظَّ ُؤُ  ُقللُ ُعُسى ُراِّي أُ ب  *ِمُ  البُقيب ُه تِلبُقلُء ُمدب ل ُتُيجَّ ِدُؤنِي ُسُياُء ُيلُمَّ ُؤهب

اِؤلِ   .  )56F1(﴾السَّ
تضعف ليجد ظلم الطاغية فرعون للشعب المس، معترك الحياة )ع(دخل موسى 

والنبي المخلص ، الطاهر النقي )ع(، وموسى من بني إسرائيل والمصريين
، ولو لهالمنتظر الذي يعرفه بنو إسرائيل، كيف يبقى في قصر فرعون ظهيراً 

أحد  ، وهي قتلفشاء هللا أن تقع تلك الحادثةثراً لسواده؟ بالسكوت على ظلمه ومك
 )ع(في نفس موسى  ، وكان لهذه الحادثة وقع كبيرزبانية فرعون وجنوده الظلمة

، وهو عيشه في قصر ذنباً ، يستغفره ويتوب إليه مما اعتبره حيث التجأ إلى الحق
انه وتعالى ، ولما غفر له ربه سبح)ع(فرعون الطاغية واألب المربي لموسى 

، ى أن ال يكون ظهيراً لمجرم وظالمعل  على ما آتاه من نعمة المغفرةعاهد هللا
د هذه الحادثة أن بع )ع(، فكان البد لموسى هنته أو السكوت على ظلمهولو بمدا

وغاب عن بني إسرائيل عشر ، يترقب ، فخرج من المدينة خائفاً يهاجر إلى هللا
، بسيطة وهادئة في أحضان نبي عظيم ياة، قضاها في أرض مدين يعيش حسنين

ليعود بعد ذلك لبني  ، ويتعلم الكثيرمن األغنام يرعى قطيعاً ، )ع(وهو شعيب 
د المؤمنين للنجاة من بطش ، فيقويدعو إلى هللا ونبياً  شجاعاً  ربانياً  إسرائيل قائداً 

 )ع(وَعبر موسى . لهوان الذي كانوا يالقونه في مصر، واالستضعاف وافرعون
، ولكن بعد هذا العبور كان ما كان، غرق هللا فرعون وجنوده، وأوالمؤمنون البحر
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عليهما (، وعصوا موسى وهارون لهيةفتمرد بنو إسرائيل على األوامر اإل
وجهاد الجبابرة  سرائيل الدخول إلى األرض المقدسة، وبعد أن رفض بنو إ)السالم

التيه أربعين سنة ، كتب هللا عليهم ة لوالعبادة الخالص )له إالّ هللاإال (لنشر كلمة 
، خالل هذه المدة) عليهما السالم(، وكم أوذي موسى وهارون في صحراء سيناء

 خفوا به واعترضوا على هارونواست، )ع(فاعترض الكثير منهم على موسى
 ، فأمرهم هللا أن يكتب كل رئيس سبط من أسباط)ع(وخليفة لموسى  نبياً وكونه 

 )ع(، ووضع موسى وكتب هارون اسمه، مه على عصا يابسةبني إسرائيل اس
 ، وشاء هللا أن تخضر العصا التي كتب عليها اسماالجتماعخيمة العصّي في 

، لكنهم لم )ع(لتكون معجزة تؤيد نبوته وحقه في خالفة موسى  )ع(هارون
ّنهم لما صنعوا العجل إ، حتى واالستخفاف به )ع(يتوقفوا عن إيذاء هارون 

ه مع الفئة القليلة التي ناصرت نكادوا يقتلو )ع(واعترض عليهم هارون  وعبدوه
بل حّرفوا التوراة بعد وفاة موسى ، يكتف اليهود بهذا ، ولم)ع(الحق معه 

وأضل  ثيمة فيها أن الذي صنع العجلوكتبوا بأيديهم األ، )عليهما السالم(وهارون 
  !! )ع(بني إسرائيل هو هارون 
، وقارنها بمظلومية الوصي )ع(هذا النبي العظيم هارون فانظر إلى مظلومية 

 .ولن تجد لسنة هللا تبديالً  سنة هللا ،)ع( علي بن أبي طالب
* * * 

 
 
 
 
 
 



 فتنة العجل
ُسُمل ُؤأبْمْرْفمب اِِه إِؤُملْنْفمب ﴿ :قال تعالى ِرِهمب قْلب اِئب لُ اِْفرب ِرْايا مِي قْلْياِِهْم البِعجب ُيأْشب

ْتمب  ِمنِؤ ُ إِ ب ْفنب  . )57F1(﴾ْممب
الً ُجُسداً لُْه ْخُياٌر أُلُمب ﴿: وقال تعالى ِهمب ِعجب ِدِه ِم ب ْحلِؤِّ ْم ْميُسى ِم ب ُاعب ُخُذ ُقيب ُياتَّ

ُخْذيهْ ُيُفلْنيا ُظللِِمؤ ُ  ِدؤِهمب ُساِؤالً اتَّ ْه ال ْؤُفلِّْمْهمب ُيال ُؤهب ا أُنَّ ل ْسقُِا مِي *  ُؤُريب ُيلُمَّ
ِدؤِهمب ُيُرأُيب  رِرب لُُنل لُُنْفيُن َّ ِمُ  أُؤب ُنل ُيُؤغب ُنل ُراُّ ُحمب ْهمب ُقدب ُضلُّيا ُقللْيا لُئِ ب لُمب ُؤرب ا أُنَّ
ْتْمينِي ِم ب  *البُخلِسِرؤُ   ُسُمل ُخلُرب ُالُ  أُِسرلً ُقللُ اِئب ِمِه ُوضب ل ُرُجُع ْميُسى إِلُى ُقيب ُيلُمَّ

ْفمب ُيأُلبقُ  ُر ُراِّ ْتمب أُمب ِدي أُُعِجلب ُ  أْمَّ إِ َّ ُاعب ِه ُقللُ ااب هْ إِلُؤب ُلبُياُح ُيأُُخُذ اُِرأبِس أُِخؤِه ُؤْجرُّ ى األب
ِم  ُعلبنِي ُمُع البُقيب ُداُء ُيال ُتجب ُعب ِم ب اُِي األب ْتلْيُننِي ُمال ْتشب ُعرْينِي ُيُفلْديا ُؤقب ُتضب ُم اسب البُقيب

للِِمؤُ   خِ  *الظَّ رِرب لِي ُيِألُِخي ُيأُدب اِحِمؤُ  ُقللُ ُربِّ اوب ُحْم الرَّ ُ  أُرب ُمتُِك ُيأُنب  *لبُنل مِي ُرحب
ُؤل ُيُفُذلُِك  نب ِهمب يِذلٌَّة مِي البُحُؤلِة الدُّ لُ ُسُؤُنللْْهمب ُوُضٌب ِم ب ُراِّ ُخْذيا البِعجب إِ َّ الَِّذؤُ  اتَّ

ُتِرؤ ُ  ِزي البْمرب ئلِ  ْثمَّ ُتلْايا ِم ب ُاعب  * ُنجب ؤِّ ُك ِم ب ُيالَِّذؤُ  ُعِملْيا السَّ ِدُهل ُيآُمْنيا إِ َّ ُراَّ
ِدُهل لُُغرْيٌر ُرِحؤمٌ  )P)58F2﴾ُاعب

P.  
ِم ﴿: وقال تعالى ُزاراً ِم ب ِزؤُنِة البُقيب ُنل أُيب لب ل ْحمِّ ِعُدُك اُِملبِفُنل ُيلُِفنَّ ُنل ُميب لُرب ُقللْيا ُمل أُخب

لِمِريُّ  ُنلُهل ُمُفُذلُِك أُلبُقى السَّ ُرُج لُْهمب عِ  * ُمُقُذمب الً ُجُسداً لُْه ْخُياٌر ُمُقللْيا ُهُذا ُمأُخب جب
لِْك لُْهمب ُضّراً ُيال * إِلُْهْفمب ُيإِلُْه ْميُسى ُمُنِسُي  الً ُيال ُؤمب ِهمب ُقيب ِجْع إِلُؤب ُ  أُالَّ ُؤرب أُُمال ُؤُريب

علً  ْتمب اِِه يُ  *ُنرب ُمل مْتِنب ِم إِنَّ لْ ُؤل ُقيب ُمْ  ُيلُُقدب ُقللُ لُْهمب ُهلْريْ  ِم ب ُقاب حب ْفْم الرَّ إِ َّ ُراَّ
ِري  اِْعينِي ُيأُِاؤْعيا أُمب ُنل ْميُسى  *ُملتَّ ِجُع إِلُؤب ِه ُعلِفرِؤُ  ُحتَّى ُؤرب ُرُح ُعلُؤب  *ُقللْيا لُ ب ُناب

ُتْهمب ُضلُّيا  ِري  *ُقللُ ُؤل ُهلْريْ  ُمل ُمُنُعُك إِذب ُرأُؤب ُ  أُمب اُِعِ  أُُمُعُصؤب ُ  ُقللُ ُؤل ااب  *أُالَّ ُتتَّ
رائؤلُ ُيلُمب  ُ  ُانِي إِسب ُ  ُاؤب قب ُؤتِي ُيال اُِرأبِسي إِنِّي ُخِشؤْ  أُ ب ُتقْيلُ ُمرَّ أْمَّ ال ُتأبْخذب اِلِحب

لِي  قْبب ُقيب ْاُك ُؤل ُسلِمِريُّ  *ُترب ْ   *ُقللُ ُمُمل ُخاب ْصْريا اِِه ُمُقُاضب ْ  اُِمل لُمب ُؤاب ُقللُ ُاْصرب
سْ  ُضًة ِم ب أُُثِر الرَّ لُ ب لِي ُنربِسي ُقاب ْتُهل ُيُفُذلُِك ُسيَّ ُهبب ُمإِ َّ لُُك مِي  *يِل ُمُنُاذب ُقللُ ُملذب

ْظرب إِلُى إِلُِهُك الَِّذي ُظلبُ   لُُرْه ُيانب ِعداً لُ ب ْتخب البُحُؤلِة أُ ب ُتقْيلُ ال ِمُسلُس ُيإِ َّ لُُك ُميب
هْ  ِسُرنَّ ْه ْثمَّ لُُننب ُقنَّ ِه ُعلِفرلً لُْنُحرِّ رلً  ُعلُؤب ْ الَِّذي ال إِلُُه إِالَّ ْهُي  *مِي البُؤمِّ ُنسب ُمل إِلُْهْفْم هللاَّ إِنَّ

ٍء ِعلبملً   .)59F3(﴾ُيِسُع ْفلَّ ُشيب
فيها بنو إسرائيل في التي تاه  نة العجل في سنين التيه األربعينحدثت فت

وإصالحاً لما فسد في ، وبة لتمردهم على األوامر اإللهية، عقصحراء سيناء
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قال  ،ثالثين ليلة ثم أتمها بعشر )ع(، حيث واعد هللا سبحانه وتعالى موسىمنفوسه
هِ ﴿ :تعالى ٍر ُمُتمَّ ِمؤُقلْ  ُراِّ ُنلُهل اُِعشب ُممب لًُة ُيأُتب ُنل ْميُسى ُثالثِؤُ  لُؤب  . )60F1(﴾ُيُياُعدب

، ولم يكن سبحانه الميقات أربعين ليلة ولم يكن سبحانه وتعالى يجهل أنّ 
 ما واعده ثالثين ليلةموسى سبحانه وتعالى علواً كبيراً، وإنّ  وتعالى يكذب على

، كدعاء أو معتمدة على أمر أخر لم يحدث بعد وكانت العشر التمام لألربعين
أو تقصير من جماعة بني إسرائيل  ،)ع(صدقة أو أي عمل يقوم به موسى 

أن  بحانه، ففي علم هللا سعشر ليالي إضافية )ع(يعاقبون عليه بغياب موسى 
، لكن في لوح المحو واإلثبات أن موسى سيغيب ثالثين موسى سيغيب أربعين ليلة

أو بني إسرائيل فإنه سيتمها أربعين  )ع(، فإن حصل األمر الفالني من موسى ةليل
ُدهْ أْمُّ البِفُتلبِ ﴿: ، قال تعالىليلة اِْ  ُيِعنب ْ ُمل ُؤُشلْء ُيْؤثب ْحيا هللاَّ  . )61F2(﴾ُؤمب

، أو يرزقه من رحمته ما يشاء، أٌي مّنا ليدفع هللا عنه البالء وهذا يشبه دعاء
، لكن هللا سبحانه ال نفع فيه فلو كانت األمور ال تتبدل لبطل الدعاء وألمسى لغواً 

حكم وهو أ ويقتر كيفما يشاء ويداه مبسوطتان يوسع على من يشاءقدر المقادير 
، الذي أنكره الجاهلون حكيمداء الحق المبين في الذكر ال، وهذا هو البالحاكمين

(قول اليهود يضاهون يديه مغلولتين، وجعلوا هللا فرغ من كل شيء إنّ : وقالوا
62F

3(. 
ابه الجواب وهناك من علماء السنة من يثبت البداء كابن الجوزية في كت ،هذا

، وهو وإن لم يصرح باللفظ فقد أثبت المعنى سواء الكافي في فصل الدعاء
 .أو بمناقشته لفائدة الدعاء )ص(النبي بالروايات عن 

، وقام بصياغة )ع(وفي هذه الليالي األربعين استغل السامري غياب موسى 
السامري في هذا العجل حفنة تراب أخذها من تحت حافر  وألقىعجل من الحلي 
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ْسيُاُتلِ  ْؤنرِ﴿: ذا القول فقالسبحانه وتعالى على ه ِدؤِهمب ُيلِْعْنياب اُِمل ُقللْياب ُالب ُؤُداهْ ُماب لْيلٌُة ْولَّ ب أُؤب ْق ُيُقللُِ  البُؤْهيْد ُؤْد ّهللاِ ُمغب
راً ُيأُلبقُ  ُؤلنلً ُيْفرب ُك ْاغب اِّ ُك ِم  رَّ ل أْنِزلُ إِلُؤب ْهم مَّ نب ُف ُؤُشلْء ُيلُُؤِزؤُد َّ ُفثِؤراً مِّ ِم البقُِؤلُمِة ْفلَُّمل ُفؤب ُضلء إِلُى ُؤيب ُعُداُيُة ُيالبُاغب ُنْهْم الب ُنل ُاؤب ؤب

ِسِدؤ ُ  ِض ُمُسلداً ُيّهللاْ الُ ْؤِحبُّ البْمرب ُ  ِمي األُرب ُعيب ُرأُُهل ّهللاْ ُيُؤسب ِب أُاب ُقْدياب ُنلراً لِّلبُحرب  .64:﴾ المائدة أُيب
ورووا في ذلك ! إّن هللا تعالى قد فرغ من األمر فال يمكنه التغيير: قالواوقد وافق أكثر علماء السنة اليهود في هذا، ف

يا رسول هللا، أرأيت ما نعمل فيه أفي أمر قد فرغ : قال عمر: (عن ابن عمر قال: روايات، منها ما رواه أحمد في مسنده 
سر، أمل م  فل  م  أهل العلدة مإنه مؤمل قد مرغ منه ملعمل ؤل اا  الخالب، مل  فال مؤ: منه أو مبتدأ أو مبتدع، قال 

 6ج:، والحظ صحيح البخاري52ص 2ج: مسند أحمد ) ؤعمل للسعلدة، يأمل م  فل  م  أهل الشقلء مإنه ؤعمل للشقلء
 .، وغيرها554ص 4ج: ، تفسير ابن كثير48ص  8ج: ، صحيح مسلم86ص

ونجد البخاري يحّمل هللا ! ا به في أفعال االنسانفلهذه النصوص الصحيحة عندهم قالوا بالجبر على هللا تعالى، كما قالو
احتج آدم يميسى، مقلل له : ()ص(قال رسول هللا : ، فقد روى عن أبي هريرة، قال)ع(تعالى مسؤولية خطيئة آدم 

أن  ميسى الذي اصارلك هللا ارسلالته يافالمه ثم : أن  آدم الذي أخرجتك خاؤئتك م  الجنة؟ مقلل له آدم: ميسى
 3ج: صحيح البخاري) محج آدم ميسى مرتؤ : )ص(فقال رسول هللا  على أمر قدر علي قال أ  أخلق؟تليمني 
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  37) ............................................ ع(السيد أحمد الحسن  /الجزء األول : العجل 

، أي صوت كصوت العجل ، فخرج العجل الجسد له خوار)ع(فرس جبرائيل 
مني ؤل : قلل جل م  السلمري مللخيار مم ؟ؤل رب الع(: )ع(قال موسى . الحي

 .)63F1( )ؤتهم قد يليا عني إلى العجل أحاا  أ  أزؤدهم متنةإني لمل رأ ميسى،
 !!إلهكم حل في هذا العجل ، أي إنّ له موسىوقال لهم السامري هذا إلهكم وإ

 !!بعد أن أعانوه على صناعة العجل وصدقه الكثير من بني إسرائيل
، لعل هللا يمن علينا بحياة ن وندرسهاهذه الحادثة في القرآ ويجدر بنا أن نتدبر

)64F2(P عند دراسة القرآن )ص(رسول هللا السعداء وميتة الشهداء، كما وعدنا 
P.  

هذه الحادثة فتعالوا معي نتساءل، من هو  فإذا قررتم أيها األحبة دراسة
: ناسكاً؟ حيث؟ وهل كان متعبداً من علماء بني إسرائيل ؟ وهل كان عالماً السامري

ُضًة ﴿ ْ  ُقاب ْصْريا اِِه ُمُقُاضب ْ  اُِمل لُمب ُؤاب )P)65F3﴾…ُقللُ ُاْصرب
P.  

غيبية، لم يكن غيره  اً أو أمور )ع(يبدو من سياق اآلية أّنه كان يرى جبرائيل 
 . يراها

 ؟ ثم هل كان السامري مجاهداً 
ُتُغلُثْه الَِّذي ِم ب ِشؤ﴿ :ورد هذا المعنى في تفسير اآلية أّنه السامري  ،)66F4(﴾ُعتِهِ ُملسب

فرعون في مصر قبل  نود الطاغية،هذا لكان السامري مجاهداً، قاتل ج فلو صح
 .)67F5( )ع( بعث موسى

، أي نسى إلهه هاهنا وذهب إلى الطور فيكون )ع(موسى  ؟ثم من الذي نسى
موسى  ؛ ألّن بني إسرائيل يعلمون أنّ والحق أن هذا بعيد .الكالم بلسان السامري

يمان ، أي ترك اإلامري، إذن فيكون الناسي هو السلى الطور بأمر هللاذهب إ
ثم ما الذي سولت له نفسه؟ . ، فيكون الكالم من هللا سبحانهوالمعبود الحقالحقيقي 

، سولت نا والشيطان وزخرف الدنيا، الهوى واألصل كل الفتنةالحق أّن هذا هو أ
د عليه ولم يطع أمره ، وتمرّ )ع(له نفسه األمارة بالسوء أّنه أفضل من هارون 

له بعض وكشفت  ،وربما مجاهد ه عالم وعابد وناسك، لقد سولت له نفسه أنّ وتكبر
بقيادة بني إسرائيل في غيبة موسى  )ع(، فهو أحق من هارون األمور الغيبية

تمكن ، و خذ التكبر منه كل مأخذفأ) عليهما السالم(، وحسد هارون و موسى )ع(
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، و أرداه الشيطان في الهاوية وجعله يتكبر على ا كل التمكنمنه الهوى واألن
أغواه فاستفزه الشيطان بندائه و ،)ع(دم آكما تكبر هو على  )ع(األنبياء العظام 

الروح لما اشترى الضاللة  وأصابه بدائه، فنزلت الحجب على مرآة بغوايته
ُك ُيهْ ﴿: فلم يعد يرى، بالهدى ْظْريُ  إِلُؤب ِصْري ُ ُيُتُراْهمب ُؤنب  . )68F1(﴾مب ال ْؤاب

فعاد ، رى باألبصار وال تدركه األوهامالذي ال يُ  قة والمعبود الحقونسي الحقي
له  جسداً  عجالً  خرج ما انطوت عليه نفسهفأ .، إلى التشبيهإلى أخس أنواع الشرك

 شربواأ، وم انطوت عليها نفوسهم قبل ظهورها، يكون فتنة يفرح بها قوخوار
، وكم )عليهما السالم(، فكم اعترضوا على موسى وهارون العجل قبل صياغته

لُْميُ  أُنِّي ﴿ ،)ع(آذوا موسى  ْذيُننِي ُيُقدب ُتعب ِم لُِم ْتمب ِمِه ُؤل ُقيب ُيإِذب ُقللُ ْميُسى لُِقيب
ل زُ  ْفمب ُملُمَّ ِ إِلُؤب ُم  اْوياُرْسيلْ هللاَّ ِدي البُقيب ْ ال ُؤهب ْ قْلْيُاْهمب ُيهللاَّ  . )69F2(﴾البُرلِسقِؤ ُ أُُزاُغ هللاَّ

 )ع(، أّما هارون )ع(كان كثير من بني إسرائيل يرون أّنهم خير من موسى 
وأخذ قورح بن يصهار بن (: جاء في التوراة، فلم يكن له وزن عند كثير منهم

فهاث بن الوي، وداثان وابرام ابنا الياب واون بن قالت بنوراوبين يقاومون 
فاجتمعوا على موسى وهارون، وقالوا لهما … موسى مع أناس من بني إسرائيل 

ترتفعان على كفاكما أن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب فما بالكما 
، ثم كلم قورح وجميع قومه قائالً فلما سمع موسى سقط على وجهه. جماعة الرب

 . )70F3( )غداً يعلن الرب من هو له ومن المقدس حتى يقربه أليه
الً كلم بني إسرائيل وخذ منهم عصا عصا لكل بيت أب وكلم الرب موسى قائ(

، واسم كل واحد تكتبه حسب بيوت آبائهم اثنتي عشرة عصا من جميع رؤسائهم
لراس بيت آبائهم عصا  ، ألنّ ه واسم هارون تكتبه على عصا الويعلى عصا

، فالرجل الذي تماع أمام الشهادة حيث اجتمع بكموضعها في خيمه االج. واحده
، ي إسرائيل التي يتذمرونها عليكماتفرخ عصاه فاسكن عني تذمرات بن اختاره

حسب  ، فأعطاه جميع رؤسائهم عصا عصا لكل رئيسفكلم موسى بني إسرائيل
فوضع موسى . وعصا هارون بين عصيهم، بيوت آبائهم اثنتي عشره عصا

، الغد دخل موسى إلى خيمة الشهادة ، وفيالعصي أمام الرب في خيمة الشهادة
و أزهرت زهراً  فروخاً  وأخرجتوإذا عصا هارون لبيت الوي قد أفرخت 

أمام الرب إلى جميع بني  وانضحت لوزاً، فاخرج موسى جميع العصي من
، وقال الرب لموسى رد عصا هارون إلى خذ كل واحد عصاه، فنظروا وأإسرائيل
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ي ال يموتوا ، عالمٌة لبني التمرد فتكف تذمراتهم عني لكجل الحفظأمام الشهادة أل
 .  )71F1( )ففعل موسى كما أمره الرب كذلك فعل

فضاقت ، طريق بحر سوف ليدوروا بأرض أدوم وارتحلوا من جبل هور في(
، وتكلم الشعب على هللا وعلى موسى قائلين لماذا نفس الشعب في الطريق

أنفسنا  ، ألنه ال خبز وال ماء وكرهتصعدتمانا من مصر لنموت في البريةأ
 .   )72F2( )سخيفالطعام ال

لهؤالء الفاسقين، ليخرجوا ما فساً متنوهكذا كان السامري وعجله الجسد 
، )عليهما السالم(انطوت عليه نفوسهم من بغض وحسد لموسى وهارون 

والطعن بنبوته وقيادته أيسر؛  )ع(؛ ألّن القدح بشخصه بالذات )ع(ولهارون 
 بني إسرائيلنفوس كثير من مكانة كبيرة وهيبة عظيمة في  )ع(وذلك ألّن لموسى 

وهكذا استضعف هؤالء المنافقين الذين اتبعوا . لما ظهر على يديه من المعجزات
، وحاولوا قتل جماعة الذين رابطوا معه على الحقوال )ع(السامري هارون 

، ثم تربص حتى عاد موسى تعامل مع الفتنة بحكمة األنبياء ، ولكنه)ع(هارون
ظهر مكانها العقيدة وأ يدة الفاسدةه وحكم العقونصره هللا وأظهر حق ،)ع(

 : والحق الذي يريده هللا، الصحيحة
رلً ﴿ ُؤمِّ ُنسب ْه مِي الب ِسُرنَّ ْه ْثمَّ لُُننب ُقنَّ ِه ُعلِفرلً لُْنُحرِّ ْظرب إِلُى إِلُِهُك الَِّذي ُظلبُ  ُعلُؤب  *ُيانب

ْ الَِّذي ال إِلُُه إِالَّ ْهُي  ُمل إِلُْهْفْم هللاَّ ٍء ِعلبملً إِنَّ  . )73F3(﴾ ُيِسُع ْفلَّ ُشيب
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 شبيه السامري
ُالْ  ﴿: قال تعالى ؤب ُاُعْه الشَّ ُهل ُمأُتب ُسلُُخ ِمنب ُنلهْ آُؤلتُِنل ُملنب ِهمب ُنُاأُ الَِّذي آُتؤب لْ ُعلُؤب ُياتب

ُرب  لُُد إِلُى األب ْه أُخب ُنلهْ اُِهل ُيلُِفنَّ ُنل لُُرُمعب ُاُع ُهُياهْ ُمُمُثلْْه ُمُفلُ  ِمُ  البُغلِيؤُ  ُيلُيب ِشئب ِض ُياتَّ
ْايا  ِم الَِّذؤُ  ُفذَّ ْه ُؤلبُهثب ُذلُِك ُمُثلْ البُقيب ْرفب ِه ُؤلبُهثب أُيب ُتتب ِملب ُعلُؤب ُفُمُثِل البُفلبِب إِ ب ُتحب

ْري ُ   . )74F1(﴾ اِآؤلتُِنل ُملقبْصِص البُقُصُص لُُعلَّْهمب ُؤُتُرفَّ
، فاستدعاه أحد الملوك الغيب اء عالم وناسك كان يرى بعضبلعم بن باعور

موسى نبي  ، مع علمه أنّ فدعا عليه )ع(على موسى  ليدعو الكفرةالطواغيت 
بال وبرسله وبدينه في  ، ومع علمه أّن هذا الملك طاغوت كافرلهحسداً  عظيم،
ولدين هللا دالة  محاربته ألولياء هللا ؛ ألنّ هللا ، وإن أظهر شهادة ال إله إالّ الحقيقة
تهم ولكن بلعم بن باعوراء وأمثاله يجعلون الشبهات عاذراً لسقطا. كفرهعلى 

 .لينتهكوا ُحرم هللا سبحانه؛ والحق مشتبه ولعلهم يجعلون المحكم متشابه
نُه ، والظاهر ألى موسىوفي التوراة الموجودة أن بلعم بن باعوراء لم يدع ع

أّنه أعاى (: )ع(ضا ، حيث جاء في رواية عن اإلمام الرمن تحريف اليهود فيها
 -، مملل إلى مرعي  لهاه مؤستجلب  ظم مفل  ؤدعيالعم ا  العيراء االسم األع

 )ع(ململ مّر مرعي  مي الب ميسى  - وهذا غير فرعون مصر لعنهم هللا
،  على ميسى يأصحلاه لؤحاسه علؤنلهللاأدعي قلل مرعي  لالعم  يأصحلاه،

، مأقال ؤضراهل نع  علؤة حملرتهملمت )ع(مرفب حملرته لؤمر مي الب ميسى 
أترؤد أ  أجيء معك  ،يؤلك على مل تضراني: ناقهل هللا عز يجل، مقلل مأ

؟ ملم ؤزل ؤضراهل حتى قتلهل، يانسلخ يقيم مممنؤ  ميسى ناي هللا على لتدعي
75F( P)…االسم األعظم م  لسلنه 

2(
P. 

لم ينفعه ولكن يقينه ، فهو على يقين، ن فهذا عالم واطلع على بعض الغيبإذ
، ولم يكن مخلصاً ل حيث العلو واالرتفاع وأحب؛ ألّنه ركن للحاكم الجائر بشيء

 !! والحسد ألولياء هللا المصطفين نااألانطوت نفسه على التكبر وحب 
وأظهر ، عرض عنهاوأ ان اإللهي انسلخ من آيات هللاولما تعرض لهذا االمتح

بلباس العالم  ، لكنه تسربل)الدنيا كلب يلهث وراء(وظهرت حقيقته  باطنه األسود
بعد أن اقتفى  وهكذا أغواه الشيطان وأرداه فكان تابعاً مخلصاً له،. العابد العامل ل

 )ع(ومع ذلك تكبر على آدم ، حيث كان الشيطان يعلم علم اليقين ،أثره واتبعه
، ليهودعا ع )ع(وكذلك هذا اللعين فمع علمه ويقينه حسد موسى . د على هللاوتمرّ 

) بلعم بن باعوراء( ـويكون تابعاً له، وهكذا كان العلم ل ظم تحت لوائهبدل أن ين

                                                           
 .176:األعراف  -1
 .352ص: ، قصص األنبياء للجزائري248ص  1ج: تفسير القمي -2



 
  41) ............................................ ع(السيد أحمد الحسن  /الجزء األول : العجل 

راء العلم نقمة أردته في بلعم بن باعو فجعل!! )ع(وحسد موسى  للتكبر سبباً 
 . يصل العاملون بها إلى هللا ه رحمةنّ أمع ، الهاوية

، يالعلملي  لملي الع العلملء فلهم هلفى إالّ : (أّنه قال )ص(النبي روي  عن 
 .)76F1( )على خار  ي  يالمخلصيفلهم هللفي  إالّ المخلص

ن تفسير سورتين ومع األسف كثيرون يعدون أنفسهم علماء مع أّنهم ال يحسنو
إالّ اليسير من  يقرؤواولم  ،)ع(، على ما ورد عن آل محمد من القرآن الكريم

. قهية في الغالببعض الروايات الف مقتصرين على، )ع(روايات المعصومين 
، رسطو قبل آالف السنين، أبالمنطق الذي وضعه أفبماذا يعدون أنفسهم علماء

لمنطقية أم بالمجادالت واإلشكاالت ا .اوربما يوجد من المالحدة من هو أعلم به منّ 
 اً وضياع اً علمي اً ، وال تعدوا كونها ترفالخالية من ثمرة علمية أو عملية وغيرها
(للوقت 

77F

2( . 
إّ  المرء ؤحلسب ع  عمره مؤمل (: ما معناه )ص(رسول هللا نروي عن ألسنا 

() أمنله
78F

 أوليس . )3
ُرمِؤُهل ُمُرُسقْيا مِؤُهل ُمُحقَّ ﴿ :هللا سبحانه يقول ُنل ْمتب ُؤًة أُُمرب لُِك ُقرب ُنل أُ ب ْنهب ُيإُِذا أُُردب

ِمؤراً  ُنلُهل ُتدب رب لْ ُمُدمَّ ُهل البُقيب  . )79F4(﴾ُعلُؤب
ويتمارون ، سون الساعات في المساجد يتجادلونالذين يجلفليحذر أولئك 

 .عن الحق والهدى الذي يريده هللا ون المساجد بكالم بعيد كل البعدؤويمل
رسول هللا ، قال ولهذا تسلط جالوت وأمثاله علينا لقد ابتعدنا كثيراً عن الطريق،

اإلسالم  سؤأتي زمل  على أمتي ال ؤاقى م  القرآ  إالّ رسمه، يال م (: )ص(
مسلجدهم علمرة يهي خراب م  ، ْؤسُمي  اه يهم أاعد النلس منه، اسمه إالّ 
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هجاً في دراساتها الدينية معتمداً على دراسة المنطق األرسطي والفلسفة لقد وضعت الحوزات العلمية الشيعية اليوم من 2-
 اليونانية وعلم أصول الفقه وعلم الرجال الموروثان من أهل السنة، وأصبحت هذه العلوم وما شابهها من العلوم العقلية

عية العملية، فأصبحت هذه العلوم من خاللها يتوصل الطالب الحوزوي لمعرفة العقائد الدينية اإللهية واألحكام الفرآالت 
، وأخذوا يفسرون كالمهم طبقاً لتلك المناهج التي وضعها المالحدة، مما أدى )ص(هي الحاكمة على كالم محمد وآل محمد 

، ورفضوا الكثير من الروايات وأسقطوها نتيجة إيمانهم )ع(وعترته  )ص(إلى سقوطهم في مخالفات كثيرة لكالم محمد 
كما أن الكثير من القواعد في تلك العلوم إنما تدرس للترف العلمي فقط، إذ ال توجد ثمرة عملية . لمبتدعبهذا المنهج ا

تترتب عليها، وهم يقّرون هذه الحقيقة إالّ أنهم اعتادوا على هذا المنهج واعتبروه منهجاً مقدساً ال يمكن الخدشة فيه، إذ هو 
فيفني الطالب ريعان شبابه في علوم المالحدة ) ع(الطالب عن أهل البيت  والحال أنه ُيبعد!! الميزان للمعرفة عندهم 

، فال يدرس في الحوزات العلمية القرآن )ع(ويترك الثروة العلمية والروحية التي ذكرها القرآن الكريم و الرسول وعترته 
من آيات القرآن و روايات محمد وآله ، ولهذا تجد الكثير من الحوزويين لم يحفظوا إالّ اليسير )ع(وال روايات محمد وآله 

 .ومن أحب االطالع على هذه الحقيقة يمكنه ذلك من خالل التعّرف على ما يدرس في الحوزات العلمية. )ص(
ْئيلْي ُ  ﴿: ّنه قال في تفسير قوله تعالىأ) ع(عن النبي : روى الشيخ الصدوق في الخصال والعلل -3 سب ْهم مَّ ﴾، ُيقِرْيْهمب إِنَّ
ع  شالاه مؤمل أااله، يع  عمره مؤمل أمنله، يع  ملله م  أؤ  جمعه :  ؤجليز قدمل عاد حتى ؤسئل ع  أراعأّنه ال(

 .218ص 1ج: ، علل الشرائع253ص: الخصال) يمؤمل أنققه، يع  حانل أهل الاؤ 
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، منهم خرج  الرتنة ك الزمل  شر مقهلء تح  ظل السملء، مقهلء ذلالهدى
)80F1( P)لؤهم تعيديإ

P. 
الحديث يدل على أّن المساجد وإن كانت مليئة بالناس ولكنهم ليس على هدى 

 .  )ع(آل محمد 
؟ حتى أمر بالمعروف وال ننهى عن المنكرا عاملين ونحن ال نوهل نعد أنفسن

إّن تكليف العالم هو !! منكراً والمعروف  معروفاً أصبح الناس يرون المنكر 
ُمْهمب ﴿ :إصالح األمة، قال تعالى ِذْريا ُقيب )P)81F2﴾ُيلِْؤنب

P، ولألسف . ال فرد وال فردين
 يلتفتون إلى أن ، لكنهم ال نالناس ال يريدون الدي :الذين يقولون هم كثيرونالشديد 

، فالطاغوت يمنع الدين اإلسالمي األصيل ناس واقعون بين المطرقة والسندانال
. اء إليصال الدين لهم بحجة التقية، وأنتم ال تكلفون أنفسكم العنممن الوصول له

، لفلن  التقؤة أحب إلؤفم أمل إنفم لي ْدعؤتم لتنصرينل(: ما معناه )ع(قال الصادق 
)82F3(P )الئفم يأمهلتفمم  آ

P.  
يا علماء اإلسالم ما هو  ولكن أنتم، هل ربما يعذر في كثير من المواردفالجا
 ؟عذركم

 )سيل هللا فللااؤب الديار اأديؤتهفل  ر(: ما معناه )ع(قال أمير المؤمنين 
P

)
83F

4(
P . 

(الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا !! !؟ )ص(فهل أنتم مقتدون بسنة نبيكم 
84F

5(. 

                                                           
 .109ص 2ج: ، بحار األنوار253ص: ، ثواب األعمال308ص 8ج: الكافي -1

 .122:  التوبة -2
لم تاق األرض إالّ يمؤهل منل عللم ؤعرف الحق م  : (، قال)ع(عن اإلمام الصادق : روى الشيخ الطوسي في التهذيب -3

إنمل جعل  التقؤة لؤحق  اهل الدم مإذا الغ  التقؤة الدم مال تقؤة، يأؤم هللا لي دعؤتم لتنصرينل لقلتم ال نرعل : قال الالال،
تهذيب  )مل احتلج إلى مسلئلتفم ع  ذلك) ع(ة أحب الؤفم م  آالئفم يأمهلتفم، يلي قد قلم القلئم إنمل نتقي، يلفلن  التقؤ

 .392ص 21ج: جواهر الكالم ،235ص 16ج: ، وسائل الشيعة173ص 6ج: األحكام
ااؤب ديار اااه قد أحفم مراهمه، يأحمى : ( )ص(قال أمير المؤمنين في إحدى خطبه وهو يصف الرسول  -4

ؤضع ذلك حؤث الحلجة إلؤه م  قليب عمي، يآذا  صم، يألسنة افم، متاع اديائه مياضع الغرلة يمياا   مياسمه،
 .207ص  1ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده) الحؤرة

، كما أنه روي عن علي أمير المؤمنين 72ص 5ج: فيض الغدير للمناوي : الحظ . )ص(روي ذلك عن رسول هللا  -5
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 )ع(وت ــطال
ِد ْميُسى إِذب ُقللْيا لُِناِيٍّ ﴿ : قال تعالى رائؤلُ ِم ب ُاعب أُلُمب ُتُر إِلُى البُمِأل ِم ب ُانِي إِسب

ْفْم البقُِتللْ أُالَّ  ْتمب إِ ب ْفتُِب ُعلُؤب ِ ُقللُ ُهلب ُعُسؤب ُعثب لُُنل ُملِفلً ْنُقلتِلب مِي ُساِؤِل هللاَّ لُْهْم ااب
ل ْتُقلتِلْيا ُقللْيا ُيُمل  ُنلئُِنل ُملُمَّ ُنل ِم ب ِدُؤلِرُنل ُيأُاب ِرجب ِ ُيُقدب أْخب لُُنل أُالَّ ْنُقلتِلُ مِي ُساِؤِل هللاَّ

للِِمؤُ   ْ ُعلِؤٌم اِللظَّ ْهمب ُيهللاَّ ا إِالَّ ُقلِؤالً ِمنب ِهْم البقُِتللْ ُتُيلَّيب ْهمب إِ َّ  *ْفتُِب ُعلُؤب ُيُقللُ لُْهمب ُناِؤُّ
ُ ُقدب ُاُعُث  ْ  أُُحقُّ اِللبْملبِك هللاَّ ُنل ُيُنحب لُْفمب ُاللْيُ  ُملِفلً ُقللْيا أُنَّى ُؤْفيْ  لُْه البْملبْك ُعلُؤب

ِعلبِم  ُاًة مِي الب ْفمب ُيُزاُدهْ ُاسب ُاُرلهْ ُعلُؤب ُ اصب ُ  ُسُعًة ِمُ  البُملِل ُقللُ إِ َّ هللاَّ ْه ُيلُمب ْؤمب ِمنب
تِي ْملبُفهْ  ْ ْؤمب ِم ُيهللاَّ ْ ُياِسٌع ُعلِؤٌم  ُيالبِجسب ْهمب إِ َّ آُؤُة  *ُم ب ُؤُشلْء ُيهللاَّ ُيُقللُ لُْهمب ُناِؤُّ

ل ُتُرُك آلْ ْميُسى ُيآلْ  ٌة ِممَّ ْفمب ُيُاقِؤَّ لْايْ  مِؤِه ُسِفؤُنٌة ِم ب ُراِّ ْملبِفِه أُ ب ُؤأبتُِؤْفْم التَّ
ِملْْه البُمالئُِفْة إِ َّ مِي ُذلُِك ُآلُؤًة لُفْ  ِمنِؤُ  ُهلْريُ  ُتحب ْتمب ْممب ل ُمُصلُ ُاللْيْ   *مب إِ ب ْفنب ُملُمَّ

ْه ُمإِنَّهْ  ُعمب ُس ِمنِّي ُيُم ب لُمب ُؤاب ْه ُملُؤب ُتلِؤْفمب اُِنُهٍر ُمُم ب ُشِرُب ِمنب ُ ْماب  اِللبْجْنيِد ُقللُ إِ َّ هللاَّ
ْه إِالَّ قُ  ُمًة اُِؤِدِه ُمُشِرْايا ِمنب ُتُرُف ْورب ل ُجلُيُزهْ ْهُي ُيالَِّذؤُ  ِمنِّي إِالَّ ُمِ  اوب ْهمب ُملُمَّ لِؤالً ِمنب

ْهمب ْمالقْي  ُم اُِجللْيُ  ُيْجْنيِدِه ُقللُ الَِّذؤُ  ُؤْظنُّيُ  أُنَّ آُمْنيا ُمُعْه ُقللْيا ال ُالُقُة لُُنل البُؤيب
 ْ ِ ُيهللاَّ ِ  هللاَّ ِ ُفمب ِم ب مُِئٍة ُقلِؤلٍُة ُولُُا ب مُِئًة ُفثِؤُرًة اِإِذب لاِِرؤُ  هللاَّ ُمُهُزْميْهمب  * ُمُع الصَّ

ال ُدمبعْ  ل ُؤُشلْء ُيلُيب ُمُة ُيُعلَُّمْه ِممَّ ْ البْملبُك ُيالبِحفب ِ ُيُقُتلُ ُداْيْد ُجللْيُ  ُيآُتلهْ هللاَّ ِ  هللاَّ  اِإِذب
ٍل ُعلُ  ُ ْذي ُمضب ْض ُيلُِف َّ هللاَّ ُرب ٍض لُُرُسُدِ  األب ُضْهمب اُِاعب لُس ُاعب ِ النَّ تِلبُك  *ى البُعللُِمؤُ  هللاَّ

ُسلِؤ ُ  ُك لُِمُ  البْمرب ُك اِللبُحقِّ ُيإِنَّ لْيُهل ُعلُؤب ِ ُنتب  .)85F1(﴾آُؤلْ  هللاَّ
ت الكافر وجنوده على بني بمّدة ليست بقصيرة تسلط جالو )ع(بعد موسى 

التسلط الطاغوتي ، ولم يكن هذا واستضعفوهم وأخرجوهم من ديارهم، إسرائيل
، وترك األمر بالمعروف بسبب ضعف األيمان والتقوى إالّ  على بني إسرائيل
، وترك الجهاد والتمرد على األنبياء والركون إلى الحياة الدنيا، روالنهي عن المنك
وعوامل كثيرة أّدت ببني إسرائيل إلى الرجوع لحالة شبيهة . واألوامر اإللهية

غوت التي كان ، وهي حالة الخضوع والتسليم للطا)ع(بحالتهم قبل بعث موسى 
لط على بني إسرائيل فشاء هللا سبحانه أن يتس. التيه في صحراء سيناءعالجها 

حالة ويتوب إلى ربه، وتحصل  لعل بعضهم يثوب إلى رشده، جالوت وجنوده
ء سيناء  في سنين التيه ، كالتي حدثت في صحراإصالح في جماعة بني إسرائيل

وحمل كلمة ال إله إالّ هللا إلى أهل ، عندما نشأ جيل في تلك الصحراء األربعين
وأمة ربانية ، ة في بني إسرائيل جيل صالح، وبالفعل فقد نشأ هذه المرّ األرض
جالً الذين عبروا مع طالوت النهر، الفتنة وهم الثالثمائة والثالث عشر ر، مجاهدة

ليرى مدى التزامهم باألوامر اإللهية وطاعتهم لنبيهم  التي امتحنهم هللا بها
من  هم أقل أيماناً  يل جماعةكما نشأ في بني إسرائ. طالوت القائد المعين من هللاول
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، ومن الضروري أن نعرف أّن وهم الذين اغترفوا غرفة من النهر، هؤالء النخبة
براز المقربين وأهل اإلخالص وإ، لتمحيص المؤمنين نة النهر كانت ضروريةفت

ني إسرائيل في حالة عطش شديدة عند ّنها كانت كبيرة حيث كان جنود بثم إ، منهم
حسب  ، فالذين شربوا من الماء كانوا ال يريدون الهالك عطشاً إلى النهروصولهم 

، أّما الذين لم يشربوا من الماء ت الحياة عندهم أهم من طاعة هللا، فكانزعمهم
، بل ر من البقاء أحياء في معصية هللافكانوا يرون الهالك عطشاً في طاعة هللا خي

 سيبدلهم خيراً  كانوا على يقين أّن هللا سبحانه الذي نهاهم عن الشرب من هذا النهر
وهكذا نرى أّن هؤالء الثالثمائة . ، ولم يكن سبحانه ليتركهم يهلكوا عطشاً منه

 . وثالثة عشر رجالً انتصروا على جالوت وجنوده حال عبورهم النهر
وا وأحسوا بالوهن والضعف حال ، فإّنهم ُهزما أولئك الذين شربوا من النهرأمّ 

ال القة لنل الؤيم : (، فلم يكن قولهمهم ل وأطاعتهم للهوى والشيطانمعصيت
إالّ تحصيل حاصل و إبراز للهزيمة التي انطوت عليها ) اجللي  يجنيده

 .نفوسهم
. ، وحزب الشيطان بقيادة جالوتحزب هللا بقيادة طالوت والتقى الجمعان،

مؤمنين ، ولم يكن مع طالوت إالّ القليل من العّدة وعدداً  اً قوكان جيش جالوت متفو
المنافقون الذين  ، وكان معهوالذين اغترفوا غرفة الذين لم يشربوا من النهر

إللهية واألمة الربانية إلى وقبل أن تبدأ المعركة التجأ النخبة ا، شربوا من النهر
ُ  ﴿:  بنصرهفأيدهم هللا، وطلبوا منه الصبر والثبات والنصر، هللا ُ  إِذب ُرُمؤب ُيُمل ُرُمؤب

فهزم الجمع ، الء المؤمنين المخلصين ل جالوت، فقتل أحد هؤ)86F1(﴾ُيلُِف َّ ّهللاُ ُرُمى
، ولم )87F2(﴾إِنِّي أُُرى ُمل الُ ُتُريب ُ ﴿: ونكص الشيطان على عقبيه، وقال، وولوا الدبر

لذي اصطفاه هللا سبحانه بعد ا )ع(يكن هذا العبد الصالح الذي قتل جالوت إالّ داود 
ذلك وجعله نبياً عظيماً وملكاً عادالً، بعد أن كان مؤمناً مخلصا ل ومجاهداً 

ُر شجاعاً ال يخشى إالّ هللا ﴿ ؤب اِي ُمُعْه ُيالاَّ الً ُؤل ِجُاللْ أُيِّ ل ُمضب ُنل ُداْيُد ِمنَّ ُيلُُقدب آُتؤب
ل لُْه البُحِدؤُد  ُملب ُسلاِ  *ُيأُلُنَّ ُملْيا ُصللِحلً إِنِّي اُِمل أُِ  اعب ِد ُياعب رب رب مِي السَّ ُغلٍ  ُيُقدِّ
ُملْيُ  ُاِصؤرٌ   .)88F3(﴾ُتعب
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 )ع(ى ـــعيس
قِّؤلً ﴿ :قال تعالى لُِهل ُمُفلنلً ُشرب ُتُاُذ ب ِم ب أُهب ُؤُم إِِذ انب ْفرب مِي البِفُتلِب ُمرب  *ُياذب

ُنل إِلُ  ُسلب ُخُذ ب ِم ب ْدينِِهمب ِحُجلالً ُمأُرب لُ لُُهل ُاُشراً ُسِيّؤلً ُملتَّ ُهل ْريُحُنل ُمُتُمثَّ ُقللُ ب إِنِّي  *ؤب
ُ  ُتقِّؤلً  ُك إِ ب ْفنب ُمِ  ِمنب حب ِك ِألُُهُب لُِك ْوالملً  *أُْعيْذ اِللرَّ ُمل أُُنل ُرْسيلْ ُراِّ ُقللُ إِنَّ

 .)89F1(﴾ُزِفّؤلً 
( )ع(وروي جبرائيل  -أرسل هللا سبحانه وتعالى أحد المالئكة 

90F

يهب ل - )2
فنفخ الملك عليها  الصديقة الطاهرة المنقطعة إلى هللا صبياً مباركاً، )ع(لمريم 

ن ذلك الجنين في رحم مريم  وخرجت ، )ع(نفخة شاء هللا أن يجعلها سبباً في تكوَّ
وتكلم ، ألمر هللا امتثاالً  وجاءت به إلى قومها، ن الدير لتلد ذلك الجنين المباركم

ة أمه وبراء معجزة إشارة إلى عظمة هذا الوليدكون هذه الالوليد وهو في المهد، لت
(، وروي الطاهرة من اتهامات اليهود

91F

مه أخذته إلى الناصرة أو إلى أّن أ: )3
؛ لينشأ هناك بعيداً عن الحاكم الطاغية هيرودس مصر، ثم عادت إلى الناصرة

 .الذي كان يريد قتله
 

* * * 
 )ع(اعث عؤسى 

نكب الناس على طلب ولذا ا ل والدنيا،بون الماكان علماء بني إسرائيل يح
إذا فسد العالِم (وراء ظهورهم  )ع(وا يتركون وصايا األنبياء ؤ، وبدالدنيا والمال

 !؟، وكل شيء يفسد يصلحه الملح، ولكن إذا فسد الملح)فسد العالَم
، ومساكين وهكذا ظهر في المجتمع طبقات مترفون يشبعون حتى التخمة

ومع أّنهم ، الضرائب أنهكتهم ومزارعون، عّمال طيلة أيام السنة يتضورون جوعاً 
، يأكلون أناس يعملون وال. القليل كانوا ال يكادون يأكلون إالّ  كانوا يعملون كثيراً 

تمون بتغيير تلك األوضاع يه ، وعلماء مترفون الوال يعملون ن يأكلونووآخر
 . الفاسدة

ليقول للناس من كان  )ع(ث عيسى وفي ظل تلك األجواء الملبدة بالغيوم ُبع
 . إنها دعوة إلى الثورة ،أن يتبعني فليستعد للموت والصلب يريد

يال ؤقدري  أ  ، ال تخلميا الذؤ  ؤقتلي  الجسد(: ّنه قالأ )ع(روي عنه 
. )92F4( )، ال خلميا الذي ؤقدر أ  ؤهلك الجسد يالنرس معلً مي جهنمؤقتليا النرس
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، ولكن ليس من الفساد في ذلك الوقت يع تغيير كثيريعلم أّنه ال يستط )ع(وكان 
اإلنسانية على  هذه  ريخا، بل وفي تقل من إيقاع صدمة في ذلك المجتمعأ

، وانتظار النتائج الكبيرة في المستقبل سواء القريب بعد رفعه إلى السماء األرض
د بن أي زمن ظهور اإلمام المهدي محم ،عيد بعد عودته في القيامة الصغرىأو الب

 . )ع(الحسن العسكري
ولكن شريعته لم تكن ناسخة إالّ ، إلى بني إسرائيل وغيرهم )ع(ُبعث عيسى 
 .ة أسباب لهذا النسخوهناك عدّ  ،)ع(لشريعة موسى

إّن بعض األحكام فرضت على اليهود بما يناسب حالهم في ذلك الوقت : منها
بعض المحرمات  نّ أ، كما )ع(إلى وقت بعث عيسى  )ع(الذي بعث فيه موسى 

واستخفافهم  بسبب ظلمهم وجرأتهم على األنبياءكانت  على بني إسرائيل
ُنل ﴿: قال تعالى ،)ع(، فُخففت عنهم ببعث عيسى بالتشريع مب ُيُعلُى الَِّذؤُ  ُهلْديا ُحرَّ

ِهمب ْشْحيُمْهُمل إِالَّ ُمل حُ  ُنل ُعلُؤب مب ُملُ ب ْظْهيْرْهُمل أُِي ْفلَّ ِذي ْظرٍْر ُيِمُ  البُاُقِر ُيالبُغُنِم ُحرَّ
ل لُُصلِدقْي ُ  ؤِِهمب ُيإِنَّ ُنلْهمب اُِاغب ٍم ُذلُِك ُجُزؤب ُتلُُا اُِعظب  . )93F1(﴾البُحُياُؤل أُيب ُمل اخب

علماء اليهود غيروا  أنّ  ،)ع(ولعل أهم أسباب نسخ وتجديد شريعة موسى 
لشخصية وائهم األه تبعاً  وأحلوا ما حرم هللا، حل هللاوحرموا ما أ الشريعة

لبعض الطواغيت الذين تسلطوا عليهم في  إرضاء، وربما وتخرصاتهم العقلية
(بعض األحيان كما جاء في بعض الروايات 

94F

، ولكن وعاد العجل، فعاد السامري )2
، وعاد عاد السامري بعلماء بني إسرائيل ،ة باسم جديد وهيئة جديدةهذه المرّ 

 . م الشرعيةالعجل بتحريف األحكا
ا وحفظه )ع(بعثوا للحفاظ على شريعة موسى  )ع(من األنبياء  ثيراً كومع أّن 

أو قل التيار السامري أخذ يسيطر على دفّة  من التحريف لكن التيار المنحرف
وقتل كثير منهم قبل ، وطردوا إلى البراري والقفار، )ع(القيادة وأقصي األنبياء 

الذي قتلوه  )ع(ويحيى ، ه اليهود أنفسهمالذي قتل )ع(، كزكريا )ع(بعث عيسى 
، وخضوعهم للطاغوت والركون له األمر بالمعروف والنهي عن المنكربتركهم 

ة ليست بقصيرة قبل وسجنه مدّ  )ع(على يحيى ) هيرودس(فقبض الحاكم الطاغية 
، بل استقبل كثير منهم هذا الحدث بفرح ساكناً ، ولم يحّرك العلماء اليهود أن يقتله

، يتنجسون بمجرد اً ورجس اً في الحاكم الجائر طاغوتكبير، ومع أّنهم يرون 
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  47) ............................................ ع(السيد أحمد الحسن  /الجزء األول : العجل 

أو ، )ع( الدخول في قصره كانوا ال يتورعون عن التعاون معه لقتل أحد األنبياء
ر لن يرضوا متى استتبت لهم األمو )ع( ؛ ألّن األنبياءالعلماء العاملين المجاهدين
تالي ذهاب ، وباللهية على األرضوإقامة الحكومة اإلدون استئصال الطواغيت 

سلطة الطاغوت وحكومته وذهاب سلطة ومكانة العلماء غير العاملين الذين 
لمكانتهم في  طلباً  ،)ع( ا أنفسهم ورثة األنبياء واألوصياءوحرفوا الشريعة وصور

الطواغيت  )ع(ولهذا فمن الطبيعي أن يكون أّول من يعادي عيسى  قلوب الناس،
هم ينتظرون بعثه لهم كانوا يّدعون أنّ الذين ، ي بني إسرائيلوعلماء الدين ف

، يدااتي رجالي، خلدمي ؤداي( :، ولكن عندما بعث وجدوه يقوللينصروه
يسراجي ، يدمئي مي الشتلء مشلرق األرض، ييسلدي الحجر، يمراشي األرض

، يملفهتي يلالسي الصيف، يشعلري الخيف، يإدامي الجيع، الللؤل القمر
صاح ، يأأاؤ  يلؤس لي شيء، ش ياألنعلمنات  األرض لليحييرؤحلنتي مل أ
 . )95F1( )يلؤس على يجه األرض أحد أونى مني، يلؤس لي شيء

وهذا يؤدي بهم . وتحمل الدعوة إلى هللا، جدوه يدعوهم للزهد في هذه الدنياو
 .الذين يعارضون الدعوة إلى هللا إلى االصطدام بالطواغيت وأعوانهم

وتحمل ، هللا وتحمل القتل في سبيل ،تباعه لالستعداد للموتوجدوه يدعو أ
 .المصاعب في طريق الدعوة إلى هللا

لم  )ع(، إذاً فعيسى وُجبات الضرائب ليصلحهم وجدوه يجلس مع الخاطئين
ويعظم قدرهم ويمدهم في  نة العلماء غير العاملين وسلطتهمليعزز مكا يأتِ 

 ، بل جاء ليفضحهم بعلمه وزهده طغيانهم
  .في هذه الدنيا

، ويتهمونه بشتى االتهامات الباطلة، ئيل يتكلمون عليهعلماء بني إسرا فأخذ
أتعرف أّن علماء اليهود استاءوا عندما سمعوا كالمك (: لهوجاءه تالميذه وقالوا 

، وإذا كان األعمى يقود اتركوهم هم عميان قادة عميان( :)ع(فأجابهم  ،)هذا
 . )96F2( )في حفرة األعمى سقطا معاً 

واسعة تضم علماء بني  )ع(هة الباطل المواجهة لعيسى وهكذا كانت جب
والحاكم الكافر ، بادعاءاتهم الباطلة ستخفوهاإسرائيل والشعب اليهودي الذي 

إذا علم أن عداء  عل بعضهم يستغرب وله الحق في ذلك، ولبيالطس وجنوده
كان أشد من عداء بيالطس  )ع(العلماء غير العاملين من بني إسرائيل لعيسى 

يبين خطأ هؤالء العلماء غير  )ع(ولهذا أخذ عيسى  ئر وجنوده،حاكم الجاال
 .األشهاد رؤوسالعاملين على 
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معلمو الشريعة و الفريسيون على كرسي  (: الناس وتالميذه مخاطباً  )ع(قال 
فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به ، ولكن ال تعملوا مثل  ،موسى جالسون

الحمل ويلقونها  ، يحزمون أحماالً ثقيلة شاقةلونوال يفعألّنهم يقولون  ،أعمالهم
، وهم ال يعملون تعينهم على حملها ، ولكنهم ال يحركون إصبعاً على أكتاف الناس

، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم ليشاهدهم الناس عمالً إالّ 
رة في ويطولون أطراف ثيابهم ويحبون مقاعد الشرف في الوالئم ومكان الصدا

 والويل لكم يا معلم… المجامع والتحيات في األسواق وأن يدعوهم الناس يا معلم 
، فال ون ملكوت السماوات في وجوه الناسالشريعة والفريسيون المراءون تغلق

، الويل لكم يا معلمي الشريعة خلون وال تتركون الداخلين يدخلونأنتم تد
نكم تطيلوا الصالة أوأنتم تظهرون والفريسيون المراءون تأكلون بيوت األرامل 

من حلف بالهيكل ال  تقولون !الويل لكم أيها القادة العميان، شد العقابسينالكم أ
، فأيما أعظم أّيها الجهال من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه، ولكن يلتزم بيمينه

الويل لكم يا معلمي الشريعة … ؟الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب العميان
ولكنكم ريسيون المراءون تعطون العشر من النعنع والصعتر والكمون والف

 . )97F1( )…العدل والرحمة والصدق : تهملون أهم ما في الشريعة
ي يوم من األيام إلى بني ، فربما هي وجهت فبنا أن نتدبر هذه الكلمات وحقيقٌ 

 .، ولعلها اليوم موجهة لنامهئوعلما إسرائيل
ع أي نبي من الفقراء وهم كأتبا، )ع( ومع األيام كثر أتباع عيسى

أبي﴿: أو حسب ما يسميهم أعداء األنبياء، والمستضعفين  .)98F2(﴾أُُراِذلُْنل ُالِدُي الرَّ
ه يدعي بحجة أنّ  )ع(وأخذ علماء بني إسرائيل يتآمرون على قتل عيسى 

اليهودي وكثر أتباعه وهذا يؤدي إلى أّن الرومان سيهاجمون الشعب . الملك
وهالكه  )ع(، وبالتالي قّرر رئيس علماء اليهود أّن قتل عيسى ليهويقضون ع

 افظة على الشعب يجب أن يقتل عيس، فبحجة المحهأفضل من هالك الشعب كلّ 
 !! )ع(

المنكوسين الظلمة قتلة  وهذا هو الحق بنظر هؤالء!! وهذا هو الميزان العدل
، وال و حياتهم الرومانفلكي ال يعكر صف، الذين يرون المنكر معروفاً، األنبياء

ويخنق الحق   )ع(، يجب أن يقتل عيسىض مصالحهم وحياتهم للخطرتتعرّ 
، فالمهم أن يبقى علماء بني وليستبد الطاغوت والظلم والظالمالنور،  أويطف

لِس ُعلُى ُحُؤلٍة ُيِمُ  الَِّذؤُ  ﴿ ،إسرائيل غير العاملين أحياء ُرُص النَّ ْهمب أُحب ُيلُُتِجُدنَّ
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رُ  ُر أُشب ِزِحِه ِمُ  البُعُذاِب أُ ب ْؤُعمَّ ْر أُلبُف ُسُنٍة ُيُمل ْهُي اِْمُزحب ْفيا ُؤُيدُّ أُُحْدْهمب لُيب ْؤُعمَّ
ُملْي ُ  ْ ُاِصؤٌر اُِمل ُؤعب حاكم وحاولوا بكل طريقة أن يغروا به لقيصر . )99F1(﴾ُيهللاَّ

يكونوا أهالً  وألّنهم جبناء لم !!ناء ليقتلوهوعامله بيالطس وأتباعه اللع الرومان
حين أذن ذهب الفريسيون : (جاء في اإلنجيل، الستيعاب شجاعة هذا النبي العظيم

، قائلين يا ليه تالميذهم من الهيروديسيينإوتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة فأرسلوا 
ك ال تنظر إلى ، وتعلم طريق هللا بالحق وال تبالي بأحد ألنّ ك صادقمعلم نعلم إنّ 
 ؟ فعلم يسوعيجوز أن تعطى الجزية لقيصر أم الا ماذا تظن أ، فقل لنوجوه الناس
 لماذا تجبرونني يا مراءون أروني معاملة الجزية فقدموا له ديناراً : خبثهم وقال

فقال لهم أعطوا إذن مال . لقيصر: لهلهم لمن هذه الصورة والكتابة قالوا : فقال
 .  )100F2( )ومضواقيصر لقيصر ومال هللا ل ، فلما سمعوا تعجبوا وتركوه 

وهكذا كانوا يريدون منه أن يقول بشكل صريح وعلى رؤوس األشهاد أّنه 
رجاسه ، ليوقعوه بيد هذا الطاغوت وأفع الضرائب لحكومة القيصر اللعينيحّرم د
هذا وهم دفعوا الضرائب لقيصر وأفتوا للشعب بجواز دفعها لقيصر مع . اللعناء

وسهم على الجبن للطاغوت، وانطوت نف يداً عب، فكانوا ها تقوي حكومة الطاغوتأنّ 
 .وحرصهم عليها بسبب حبهم للحياة

؛ ألّن الصورة والكتابة ال تعطوا الجزية لقيصر :فمعناه )ع(أّما جواب عيسى 
، والذهب ل على الدينار ليس لها قيمة إنما القيمة للذهب الذي سبك منه الدينار

 .)ع(سرائيل عيسى وعلى كل حال في النهاية اعتقل علماء بني إ
، واتهموه وضربوه وأهانوه، هم بصقوا في وجهه الشريفوجاء في اإلنجيل إنّ 

، واتهموه أنه يدعي ثم سلموه  إلى بيالطس، ه يجدف ويكذب على هللا سبحانهأنّ 
، وطلبوا من بيالطس  قتله وصلبه وألَحّوا لك ويهدد اإلمبراطورية الرومانيةالم

 . عليه بذلك
خذوا يتهمونه وقام الحضور كلهم وجاءوا بيالطس وأ: (لورد في اإلنجي

، ويمنعه أن يدفع الجزية إلى هذا الرجل يثير الفتنة في شعبنا وجدنا: ويقولون
: ب، فأجا)أنت ملك اليهود؟(فسأله بيالطس ) نه المسيح الملكقيصر ، ويدعي أ

هذا  علىجرماً ال أجد : (ال بيالطس لرؤساء الكهنة والجموع، فق)أنت قلت(
اليهودية كلها من أنه يثير الشعب بتعليمه في : (وا على قولهم، لكنهم أصرّ )الرجل

 . )101F3( )الجليل إلى هنا
، رفض  الجائر إطالق صراحه في عيد الفصحوعندما أراد بيالطس الحاكم 

عنه وألَحّوا علماء اليهود والشعب الذي استخفوه وطلبوا أن يطلق أحد القتلة بدالً 
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بيالطس  لقصر )ع(ّنهم عندما جاءوا بعيسى أ، والغريب ى وصلبهعلى قتل عيس
التالي فمن يدخل ، وبألنهم كانوا يعتقدون بكفر بيالطس؛ ليسلموه لم يدخلوا القصر

، ومع ذلك فقد وضعوا أيديهم بيد بيالطس للقضاء على عيسى قصره منهم يتنجس
 .)ع(

 !!قضاء على الحقنظر كيف اجتمع أهل الباطل مع اختالفهم وتناحرهم للأ
فإّن أهل الباطل مهما اختلفت طرقهم وتعارضت  ،وتدبر وال تكن من الغافلين

  .دهم، وحب الدنيا يوحّ طاعة الشيطان تجمعهم هم فإنّ ؤعقائدهم وآرا
، فلم يمكنهم هللا من قتل ر هللا وهللا خير الماكرينوعلى كل حال يمكرون و يمك

: قال تعالى، هم قتلوه، وظنوا أنّ هه لهمولكن رفعه إلى السماء وشب، )ع(عيسى 
ِ ُيُمل ُقُتلْيهْ ُيُمل ُصلُْايهْ ﴿ ُؤُم ُرْسيلُ هللاَّ ُ  ُمرب ل ُقُتلبُنل البُمِسؤُح ِعؤُسى ااب لِِهمب إِنَّ ُيُقيب

ْه ُمل لُْهمب اِِه ِم ب ِعلبمٍ  ُتلُرْيا مِؤِه لُرِي ُشكٍّ ِمنب ُه لُْهمب ُيإِ َّ الَِّذؤُ  اخب ُالُع  ُيلُِف ب ْشاِّ إِالَّ اتِّ
ْ ُعِزؤزاً ُحِفؤملً  *الظَّ ِّ ُيُمل ُقُتلْيهْ ُؤقِؤنلً  ِه ُيُفلُ  هللاَّ ْ إِلُؤب ِل  *ُالب ُرُمُعْه هللاَّ ُيإِ ب ِم ب أُهب

ِهمب ُشِهؤداً  ُم البقُِؤلُمِة ُؤْفيْ  ُعلُؤب تِِه ُيُؤيب لُ ُميب ِمُن َّ اِِه ُقاب  .)102F1(﴾البِفُتلِب إِالَّ لُْؤمب
، وسينـزل من السماء إلى حياً إلى آخر الزمان )ع( سبحانه عيسى وادخر هللا
النبي لخاتم أوصياء  ووزيراً ، المستقيمهادياً إلى الصراط  شاء هللاألرض إن 

ن الشرك واإللحاد والظلم عند قيامه بالحق وتطهيره األرض م )ع(المهدي  )ص(
 .، ونشر التوحيد والعدل والرحمة بين العبادوالفساد
أن نستيقن أّن  )ع(قصص هؤالء األنبياء العظام  ئقيق بنا ونحن نستقروح
لباطل أن يغطيه ، وإّن الحق مهما حاول ال مهما عال فهو كالزبد يذهب جفاءالباط

ُملِء ُملًء ُمُسللُ ب ﴿: قال تعالى، الزبد كالماء تحت يبقى وينفع الناس ُزلُ ِمُ  السَّ أُنب
تُ  ِدُؤٌة اُِقُدِرُهل ُملحب تُِغلُء ِحلبُؤٍة أُيب لِر ااب ِه مِي النَّ ل ْؤيقِْديُ  ُعلُؤب لْ ُزُاداً ُرااِؤلً ُيِممَّ ؤب ُملُ السَّ

ل مُ  ُهْب ْجُرلًء ُيأُمَّ ُاْد ُمُؤذب ل الزَّ ْ البُحقَّ ُيالبُالِالُ ُمأُمَّ ِرْب هللاَّ لْْه ُفُذلُِك ُؤضب ل أُيب ُمُتلٍع ُزُاٌد ِمثب
ْفْث مِي ا لُس ُمُؤمب ُرْع النَّ ُثللُ ُؤنب ُمب ْ األب ِرْب هللاَّ ِض ُفُذلُِك ُؤضب ُرب تفرعت ومهما . )103F2(﴾ألب

، وحاولت وغطت بعض أغصان شجرة الحق أغصان شجرة الباطل وتكاثفت
صل وبال ، وترمى في الجحيم إلنهاء بال أباطلخنقها فسيأتي يوم تقلع فيه شجرة ال

رف بعيداً ، وشجرة الحق وإن بقي منها غصن واحد يرفجذور ما لها من قرار
حتى يستظل بها أهل األرض  خلف السحاب فستنمو وتتفرع أغصانها وتتكاثف

أُلُمب ﴿: قال تعالى، في األرض وفرعها يرفرف في السماء؛ ألّن أصلها ثابت جميعاً 
ْعُهل  لُْهل ُثلاٌِ  ُيُمرب ُاٍة أُصب ُاًة ُفُشُجُرٍة ُاؤِّ ْ ُمُثالً ُفلُِمًة ُاؤِّ ُف ُضُرُب هللاَّ ُملِء ُتُر ُفؤب مِي السَّ

ْريُ   * لِس لُُعلَّْهمب ُؤُتُذفَّ ُثللُ لِلنَّ ُمب ْ األب ِرْب هللاَّ ُهل ُيُؤضب ِ  ُراِّ تِي أْْفلُُهل ْفلَّ ِحؤٍ  اِإِذب  *ْتمب
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ِض ُمل لُُهل ِم ب ُقُراٍر  ُرب ِق األب ْتثَّ ب ِم ب ُميب ْؤُثاِّْ   *ُيُمُثلْ ُفلُِمٍة ُخاِؤُثٍة ُفُشُجُرٍة ُخاِؤُثٍة اجب
 ْ للِِمؤُ  هللاَّ ْ الظَّ ِخُرِة ُيْؤِضلُّ هللاَّ ُؤل ُيمِي اآلب نب لاِِ  مِي البُحُؤلِة الدُّ ِل الثَّ  الَِّذؤُ  آُمْنيا اِللبُقيب

ْ ُمل ُؤُشلءْ  ُعلْ هللاَّ  .)104F1(﴾ُيُؤرب
 

* * * 
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 التوراة واإلنجيل تحريف
 ولست بصدد والنصارى للتوراة واإلنجيل كثيرةاألدلة على تحريف اليهود 

وهو صاحب فطرة سليمة فتحريفها ال يخفى على من قرأها بتدبر  ،استقصائها
رسالة في (، وهو سبينوزا في كتابه وراجع ما كتبه أحد مفكريهم، وفكر مستقيم

: قال ،نقل هذه الفقرات من كالمه، وكمثال أ)، الفصل الثامنت والسياسةالالهو
بمن  حكام المسبقة المتعلقةولكي أسير في بحثي هذا بطريقه منظمة سأبدأ باأل(

، لقد بمن قاموا بتدوين األسفار الخمسة، وسأبدأ أوالً قاموا بتدوين الكتب المقدسة
، بل إّن الفريسيين أيدوا هذا الرأي بإصرار شديد ه موسىظن الجميع تقريباً أنّ 

، ولهذا السبب فإّن ابن عزرا وا من يظن خالف ذلك من المارقينحتى إّنهم عدّ 
، ولم يكن علمه يستهان به وهو أول من تنبه ما ل كان فكره حّراً إلى حدٍ وهو رج

، واكتفى على اإلفصاح عن رأيه صراحة ؤولم يجر -فيما أعلم   -إلى هذا الخطأ 
أّما أنا فلن أخشى توضيحها وإظهار الحق ناصعاً، . شارة إليه بألفاظ مبهمةباإل

، الخ… فيما وراء نهر األردن ( هذه هي أقوال ابن عزرا في  شرحه على التثنية
 . )…ب موسى شريعته كت… ولو كنت تعرف سر االثنتي عشرة 

موسى ليس هو مؤلف بهذه الكلمات القليلة يبين ويثبت في الوقت ذاته أّن 
ّن موسى إو ،ن مؤلفها شخص آخر عاش بعده بزمن طويلبل إ، األسفار الخمسة

 ؛أن موسى لم يكتب مقدمة التثنية -1مختلفاً وللبرهنة على ذلك يذكر  كتب سفراً 
 . )105F1( )الخ …  -2 .ألنه لم يعبر نهر األردن

، أو ر مقطوع بهوكيف كان فإّن تحريف التوراة واإلنجيل الموجودة اليوم أم
 !؟ود التقليد األعمى وأين هم هؤالءعلى األقل راجح عند كل مفكر حر كسر قي
ة والفحش إلى ءأن تنسب تلك البذا وإالّ فكيف يحتمل مؤمن بال سبحانه وتعالى

  !والتي اكتظت بها التوراة؟ )ع( أنبياء هللا ورسله
، يمكن االستفادة منهاوعلى كل حال بقيت التوراة واإلنجيل كنصوص تاريخية 

، أو )ع(وكحكم إلهية وأخبار بالغيب يمكن ترجيح صدور بعضها من األنبياء 
النبي معاني التي جاء بها القران وسّنة صدور معانيها على األقل كونها مطابقة لل

 .)ع(وآل بيته المعصومين  )ص(
 

* * * 
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 )ع(أحياء لشريعة إبراهيم  اإلسالم
ُراِهؤُم ﴿: قال تعالى ُتقِؤٍم ِدؤنلً قُِؤملً ِملَُّة إِاب نِي ُهُدانِي ُراِّي إِلُى ِصُراٍا ْمسب قْلب إِنَّ

ِرِفؤُ   ِ ُربِّ قْ  *ُحنِؤرلً ُيُمل ُفلُ  ِمُ  البْمشب ُؤلُي ُيُمُملتِي ِلَّ لب إِ َّ ُصالتِي ُيْنْسِفي ُيُمحب
لِِمؤ ُ  *البُعللُِمؤُ   لْ البْمسب ْ  ُيأُُنل أُيَّ  .)106F1(﴾ال ُشِرؤُك لُْه ُياُِذلُِك أِْمرب

ة العربية ثالث ديانات سماوية كانت في الجزير )ص(قبل بعث النبي محمد 
فة عن الصراط نت جميعها محرّ وكا. الحنفية واليهودية و النصرانية: هي

، إالّ القليل من المرابطين الصراط عن منحرفون أتباعها، وبالتالي فإّن المستقيم
، وكان معظم أهل مكة يدينون ين ال تخلو منهم فترة من الفتراتعلى الحق الذ

الل لما جاءوا بتماثيل حجرية وادعوا إّن هذه ضبالحنفية التي حّرفها بعض أئمة ال
ويتقّربون لها  سونها، واستخفوا الناس وجعلوهم يقدّ للمالئكةل هي صور التماثي

له بواسطة بأنواع القربات، وجعلوا الناس يعتقدون أّن هللا يريد منهم أن يتقربوا 
مع  آلهة، بل جعلوها ها تضر وتنفع من دون هللا، وجعلوهم يعتقدون إنّ هذه التماثيل

 .هللا سبحانه وتعالى علواً كبيراً 
ن حنفية حرفت األحكام الشرعية حيث إا حرفت العقائد في الشريعة الوكم

  .تحريفها أسهل وأيسر
ؤجر قصاة  إني رأؤ  عمراً (: كثم بن الجونقال لأل )ص(رسول هللا روي أّن 

يسؤب ، يفل  أيل م  وّؤر دؤ  إاراهؤم، يأيل م  حمى الحمى، مي النلر
ر دؤ  إسملعؤل ، يوؤّ األصنلم ينصب، ييصل اليصؤلة، ياحر الاحؤرة، السيائب
ك ألنّ  ،ال: ؟ قاليا رسول هللا هل يضرني ذلك شيئاً  :قال، أحد أشاه اه منك ملم أرُ 

 .)107F2( )ممم  يهي فلمر
 رأؤ  عمر ا  علمر الخزاعي ؤجر قصاة( :قال )ص(رسول هللا وروي أّن 

 . )108F3( )م  النلر يفل  أيل م  سؤب السؤب
م شرذمة قليلون مرابطون ، بل بقي منهولم ينحرف جميع األحناف في مكة

، وأبو )ص(النبي وعبد هللا والد  ،)ص(النبي ، منهم عبد المطلب جّد على الحق
إّ  عاد  ،ؤل علي(: )ع(لعلي  )ص( ، جاء في وصية النبي)ص(النبي طالب عم 

حرم : مي اإلسالمالمالب س  مي الجلهلؤة خمس سن  أجراهل هللا عز يجل له 
ُسلءِ ﴿ :مأنزل هللا عّز يجل ،نسلء اآلالء ِفْحيا ُمل ُنُفُح آُالْمْفمب ِمُ  النِّ ؤل  ،)109F4(﴾ُيال ُتنب
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ؤأفل مل  ، يالؤعاد األصنلم أ  عاد المالب فل  ال ؤستقسم الألزالم، يال ،علي
( ...) )ع(اي إاراهؤم أ، يؤقيل أنل على دؤ  ذاح على النصب

110F

1( . 
ندرس مكان زمزم بعد أن ا وفي كتب التاريخ إّن السيد عبد المطلب عرف

(فكان هو مكان زمزم  ذي رآه، فحفر في المكان ال)الرؤيا(ـ ، ببالوحي اإللهي
111F

2( ،
بل خاتمهم ، )ع(أّما أبو طالب فهو سيد األحناف ووصي من أوصياء إبراهيم 

، بعد البعثة )ص(رسول هللا ، ثم كان تابعاً لوهو الحجة على النبي قبل أن يبعث
، ويروون شعراً كثيراً والقوم يروون الكثير في فضله، ن في مكةسيد المسلمي فهو

، ومع هذا كثيرة له في نصرة اإلسالم ، ويروون مواقفإسالمهله داللة على 
، الذي أطبق )ع(ولكن بغضاً لولده علي  لون مات أبو طالب كافراً ال لشيءيقو

أو دين، ولو لم يكن ذكره الخافقين ولم يجدوا مثلبة ليعيبوه بها من َخلق أو ُخلق 
 :قوله ألبي طالب إالّ 
 موا أنا وجدنا محمداً           نبياً كموسى خط في أول الكتبلألم تع

لكفى به دليالً على إسالمه فكيف ومواقفه في نصرة الدين اإلسالمي أبين من 
(شمس في رابعة النهار وإن أخفى إسالمه مّدة من الزمن كمؤمن آل فرعون 

112F

3(. 
  

* * * 

                                                           
 .440ص: ، مكارم األخالق366ص 4ج: من ال يحضره الفقية -1
كان في الكعبة غزاالن من ذهب وخمسة أسياف، فلما : (علي بن إبراهيم وغيره رفعوه، قال: ، قال روى الشيخ الكليني -2

غلبت خزاعة جرهم على الحرم ألقت جرهم األسياف والغزالين في بئر زمزم وألقوا فيها الحجارة وطموها وعموا أثرها، 
فلما غلب عبد المطلب وكان يفرش له في فلما غلب قصي على خزاعة لم يعرفوا موضع زمزم وعمي عليهم موضعها، 

احفر برة، قال : فناء الكعبة ولم يكن يفرش ألحد هناك غيره فبينما هو نائم في ظل الكعبة فرأى في منامه أتاه آت، فقال له
ا المصونة؟ ثم وم: احفر المصونة، قال: احفر طيبة، ثم أتاه في اليوم الثالث، فقال : وما برة؟ ثم أتاه في اليوم الثاني، فقال: 

احفر زمزم ال تنزح وال تذم سقي الحجيج األعظم عند الغراب األعصم عند قرية النمل، وكان : أتاه في اليوم الرابع، فقال 
عند زمزم حجر يخرج منه النمل فيقع عليه الغراب األعصم في كل يوم يلتقط النمل، فلما رأى عبد المطلب هذا عرف 

أمرت  في أربع ليال في حفر زمزم وهي مأثرتنا وعزنا فهلموا نحفرها، فلم يجيبوه إلى إني : موضع زمزم، فقال لقريش
ذلك، فأقبل يحفرها هو بنفسه وكان له ابن واحد وهو الحارث وكان يعينه على الحفر، فلما صعب ذلك عليه تقدم إلى باب 

أحبهم إليه تقرباً إلى هللا عز وجل، فلما حفر  الكعبة ثم رفع يديه و دعا هللا عز وجل ونذر له إن رزقه عشر بنين أن ينحر
يا أبا الحارث هذه مأثرتنا ولنا فيها : وبلغ الطوى  طوى إسماعيل وعلم أنه قد وقع على الماء كبر وكبرت قريش، وقالوا

 .219ص   4ج : الكافي) لم تعينوني على حفرها هي لي ولولدي إلى آخر األبد: نصيب، قال لهم
إني قد أؤدتك )ص(إ  هللا تالرك يتعللى أيحى إلى رسيله : ()ع(ن بن علي العسكري عن آبائه عن اإلمام الحس -3

شؤعة تنصرك سراً، يشؤعة تنصرك عالنؤة، مأمل التي تنصرك سراً مسؤدهم يأمضلهم عمك أاي اللب، يأمل : اشؤعتؤ 
) اللب فممم  آل مرعي  ؤفتم إؤملنهيإ  أال : ثم قال .التي تنصرك عالنؤة مسؤدهم يأمضلهم اانه علي ا  أاي اللب

 .، وغيرها141ص 17ج: ، بحار األنوار448ص 1ج: ، وراجع الكافي395ص  7ج: الغدير



 في األرض اإلسالم ثمرة األديان اإللهية
 )ع(يمحمد هي عؤسى يميسى يإاراهؤم 

 يالقرآ  هي التيراة ياإلنجؤل يصحف إاراهؤم
ُك ُيُمل ﴿: قال تعالى ُنل إِلُؤب ُحؤب ى اِِه ْنيحلً ُيالَِّذي أُيب ؤِ  ُمل ُيصَّ ُشُرُع لُْفمب ِمُ  الدِّ

ُراِهؤُم ُيْميُسى ُيِعؤسُ  ُنل اِِه إِاب ؤب قْيا مِؤهُيصَّ ؤُ  ُيال ُتُتُررَّ  . )113F1(﴾ى أُ ب أُقِؤْميا الدِّ
ُعلْ اِي ُيال اِْفمب إِ ب ﴿ :وقال تعالى ِري ُمل ْؤرب ْسِل ُيُمل أُدب علً ِمُ  الرُّ ْ  اِدب قْلب ُمل ْفنب

اِْع إِالَّ ُمل ْؤيُحى إِلُيَّ ُيُمل أُُنل إِالَّ ُنِذؤٌر ْماِؤٌ   ْتمب إِ ب ُفل *أُتَّ ِ قْلب أُُرأُؤب ِد هللاَّ ُ  ِم ب ِعنب
ُ ال  ْتمب إِ َّ هللاَّ ُارب ُتفب لِِه ُمآُمُ  ُياسب رائؤلُ ُعلُى ِمثب ْتمب اِِه ُيُشِهُد ُشلِهٌد ِم ب ُانِي إِسب ُيُفُررب

للِِمؤ ُ  ُم الظَّ ِدي البُقيب ْيلُى ﴿ ،)114F2(﴾ُؤهب ْحِف األب ُراِهؤُم  *إِ َّ ُهُذا لُرِي الصُّ ْصْحِف إِاب
 .)115F3(﴾ُيْميُسى

، الحنفيم كدين إلهي ال يختلف عن الدين اليهودي أو النصراني أو اإلسال
 ض تفاصيل التشريع في هذه األديانبلى ربما اختلفت بع ،مبتدعاً  شيئاً وليس 

نسانية التكاملية على وجاء اإلسالم ببعض التفاصيل المختلفة بما يناسب مسيرة اإل
ئكته يمان بال ومالإلوهي ا، لهية لجميع األديان واحدةفالعقائد اإل. هذه األرض

  .ودعوتهم واحدة وكتبه ورسله، فهم أمة واحدة
ي أّما ما يدعيه بعض من أخطأ سمعاً فأساء إجابة بأّن المسيحية أو غيرها ه

ولذلك فهي  واالهتمام بالحياة الروحية فقط، دعوة للعزوف عن الحياة المادية
 .عاً ولذلك فهو أصلح، واإلسالم هو دعوه إلصالح الروح والجسد مفاشلة

وعلى من يريد نشر اإلسالم أن ، هذا ادعاء غير صحيح في الحقيقة إنّ : أقيل
، ويسب أنبياء هللا ورسله من حيث ال أن يتخبط العشواء موضوعياً  ناقداً يكون 

بل وينسب إلى هللا الجهل وعدم الحكمة بحجة أّنه يريد نشر  .أو ال يعلم يعلم
نسمع من بعض علماء المسلمين من يتكلم عن الصهاينة فها نحن اليوم . اإلسالم

، ا العزيز بل هو سليماننا وهيكلناكال أيه. فيقول سليمانهم وهيكلهم) عهنم هللال(
لُى ﴿: نبياء وآثارهم من اليهود وغيرهم، قال تعالىن أولى باأليفنحن المسلم إِ َّ أُيب

ُاْعيهْ ُيهُ  ُراِهؤُم لُلَِّذؤُ  اتَّ لِس اِإِاب ِمنِؤُ  النَّ ْ ُيلِيُّ البْممب اِيُّ ُيالَِّذؤُ  آُمْنيا ُيهللاَّ ُيدَّ ب  *ُذا النَّ
ْعْريُ   رُْسْهمب ُيُمل ُؤشب ِل البِفُتلِب لُيب ْؤِضلُّيُنْفمب ُيُمل ْؤِضلُّيُ  إِالَّ أُنب ُؤل  *ُالئُِرٌة ِم ب أُهب

ْتمب تُ  ِ ُيأُنب رْْريُ  اآُؤلِ  هللاَّ لُ البِفُتلِب لُِم ُتفب ُهْديُ  أُهب لُ البِفُتلِب لُِم ُتلباِْسيُ   *شب ُؤل أُهب
لُْمي ُ  ْتمب ُتعب ْتْميُ  البُحقَّ ُيأُنب ُالِاِل ُيُتفب  .)116F4(﴾البُحقَّ اِللب
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، ومحمد وعيسى وموسى أديان سماوية الم والمسيحية و اليهودية جميعهافاإلس
ا الناس إلى ، فهم دعوميع هؤالء األنبياء دعوتهم واحدة، وججميعهم أنبياء  )ع(

 ،طريق هللا سبحانه والسير عليه والتوجه إلى الكماالت الروحية والمعنوية
فيها كثير من أحكام المعامالت الشرعية التي ) عليهم صلوات ربي(وشرائعهم 

واجتماعياً اقتصادياً  المادي وترفيه المجتمع اإلنساني من شأنها إصالح العالم
إلى الكماالت  م من كثرة الدعوة إلى التوجه، أّما ما يالحظ من كالمهوسياسياً 

، فهو ليس إالّ قضية معادلة لما واإلعراض عن العالم المادي الروحية والمعنوية
، عنوية وتوجههم إلى العالم المادييَرونه عن عزوف الناس عن كماالتهم الم

ننا اليوم ال نحتاج توجيه الناس في كما أ، طبيعيوانقطاعهم إليه بشكل غير 
إليه ال  منقطعونتمعنا اإلسالمي إلى العالم المادي وهم على طول الخط مج

، قال إلى التوجه إلى هللا ، بل نحن بحاجة ألن ندعوهميكادون يبصرون ما وراءه
: وحانياتتوبيخ هذه اإلنسانية المنقطعة إلى الماديات والعازفة عن الر تعالى في

ْعيا ُيْؤلب ﴿ ْهمب ُؤأبْفلْيا ُيُؤُتُمتَّ لُْمي ُ ُذرب ُف ُؤعب ُُملْ ُمُسيب أي يلههم العمل ، )117F1(﴾ِهِهْم األب
 .واالنغماس في الدنيا

 -وهو في الحقيقة قليل إذا قورن بما سواه  - )ع(أّما ما ورد في كالم األنبياء 
والكسب والتمتع بما رزقهم من توجيه بعض الفئات في المجتمع اإللهي إلى العمل 

جداً من المؤمنين ربما يعتقدون أّن هللا سبحانه يكره لهم  ّن شرذمًة قليلةً أل فهو، هللا
، كما أّن بعض الطفّيليين يريد أن يجلس تع بما رزقهم من الطيبات الماديةالتم

قة وهذا في الحقي، والناس تأتيه برزقه وتضعه في فمه -على ما يدعي  -ويتعبد 
بارد وال  نيريد أن يجلس في مكا راحة، فهذا طالب ليس من الدين في شيء

   .الذي تصهره الشمس يأتيه برزقه ويضعه في فمهلفالح وا ،يتعب بدنه
* * * 
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 قل ما كنت بدعاً من الرسل
لم  )ع(فدعوة جميع األنبياء واألوصياء  ،ليس بدعاً من الرسل )ص(ومحمد 

 )ص( فمحمد، كبراء المجتمعات التي بعثوا فيها، وء الدينتالق القبول من علما
به علماء اليهود  ، ولم يؤمنالذين حاربوا الشريعة حاربه رؤساء مكة وعلماؤها

، مع أّنهم كانوا يبشرون به ويترقبون ومن استخفوه من عوامهم وعلماء النصارى
(ظهوره 

118F

1( . 
هم ئووقف ضده بعض علما، عنه كثير من بني إسرائيل لم يرضَ  )ع(وموسى 

(، كالسامري وبلعم بن باعورة ناسولوا حرف الشريعة واستخفاف الوحا
119F

2(.  
ألّن ؛ معظم علماء بني إسرائيل وكبراؤهمعنه  فلم يرضَ  )ع(أما عيسى 

  .، وزهده فضيحة أخزتهمبينهم كان توبيخاً لهم )ع(وجوده 
، نهم نسوا كلمة هللاأل ؛وحينئٍذ وبخ يسوع الشعب بأشد عنف(: ورد في اإلنجيل

، ووبخ كهنة إلهمالهم خدمة هللا ولجشعهمخ ال، ووبواسلموا أنفسهم للغرور فقط
طلوا ، ووبخ العلماء ألنهم أبتعاليم فاسدة وتركوا شريعة هللا الكتبة ألنهم علموا

نهم بكوا جميعهم إوأثر كالم يسوع في الشعب حتى . شريعة هللا بواسطة تقاليدهم
من صغيرهم إلى كبيرهم يستصرخون رحمته ويضرعون إلى يسوع لكي يصلي 

 ضمروا في ذلك اليوم العداء ليسوع؛، الذين أمجلهم ما خال كهنتهم ورؤسائهأل
ولكنهم لم ينبسوا بكلمة ، الكتبة والعلماء فصمموا على قتلهألنه تكلم ضد الكهنة و

، ع يسوع يديه إلى الرب اإلله وصلىورف. من هللا الذي قبله نبياً ، من الشعب خوفاً 
، ولما انتهت الصالة نزل يسوع ليكن كذلك ليكن كذلك يا ربفبكى الشعب وقالوا 

                                                           
تِْحيُ  ُعلُى الَِّذؤُ  ُفُرْرياب يُ : (في قوله )ع(عن أبي بصير، عن أبي عبد هللا  :روي العياشي -1 ُترب لْ ُؤسب  :فقال) ُفلْنياب ِم  ُقاب
مل اؤ  عؤر يأحد، مخرجيا ؤالاي  الميضع ممريا ) علؤه الصالة يالسالم(فلن  الؤهيد تجد مي فتاهل أ  مهلجر محمد (

ار ياعضهم اتؤملء، ملشتلق اجال ؤسمى حداداً، مقلليا حداد يأحد سياء، متررقيا عنده، منزل اعضهم اردك ياعضهم اخؤ
أمر افم مل اؤ  عؤر ياحد، مقلليا : الذؤ  اتؤملء إلى اعض إخيانهم ممر اهم إعرااي م  قؤس، متفلريا منه، يقلل لهم

ذاك عؤر يهذا أحد، منزليا ع  ظهر إاله مقلليا : إذا مرر  اهمل مأرنلهمل، ململ تيسا اهم أرض المدؤنة، قلل لهم: له
إنل قد أصانل : ؤنل مال حلجة لنل مي إالك، ملذهب حؤث شئ ، يفتايا إلى إخيانهم الذؤ  اردك يخؤارقد أصانل اغت: له

إنل قد استقر  انل الدار ياتخذنل األميال يمل أقرانل منفم، يإذا فل  ذلك ممل أسرعنل : الميضع مهلميا إلؤنل، مفتايا إلؤهم
يالهم الغ تاع مغزاهم متحصنيا منه محلصرهم، مفلنيا ؤرقي  إلؤفم، ملتخذيا اأرض المدؤنة األميال، ململ فثر  أم

إني قد : لضعرلء أصحلب تاع، مؤلقي  إلؤهم الللؤل التمر يالشعؤر، مالغ ذلك تاع مرق لهم يآمنهم منزليا إلؤه، مقلل لهم
ألحد حتى ؤفي  ذلك،  انه لؤس ذلك لك، إنهل مهلجر ناي يلؤس ذلك: استاا  االدفم يال أرى إال مقؤملً مؤفم، مقلليا له 

ملني مخلف مؤفم م  أسرتي م  إذا فل  ذلك سلعده ينصره، مخلف مؤهم حؤؤ  األيس يالخزرج ململ فثريا : مقلل لهم
أمل لي اعث محمد لنخرجنفم م  دؤلرنل يأميالنل، ململ اعث هللا : اهل فلنيا ؤتنليلي  أميال الؤهيد، مفلن  الؤهيد تقيل لهم

تِْحيُ  ُعلُى الَِّذؤُ  (آمن  اه األنصلر يفرر  اه الؤهيد، يهي قيل هللا ) يالسالم علؤه الصالة(محمداً  ُترب لْ ُؤسب ُيُفلْنياب ِم  ُقاب
ُنْة هللاَّ ُعلُى البُفلمِِرؤ ُ " إلى"  ُفُرْرياب   .49ص 1ج: تفسير العياشي) ُملُعب

 .إلى مواقفهما المخزية فيما تقدم فراجع) ع(لقد أشار  -2



 
 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي ...................... ..........................58

 
 

مع كثيرين من الذين اتبعوه وتكلم الكهنة  أورشليممن الهيكل وسافر ذلك اليوم من 
 .  )120F1( )ينهم بالسوء في يسوعفيما ب

وصياء من علماء الدين ما القاه أسالفه من األنبياء واأل )ع(وسيالقي المهدي 
وسيأتي . ما تدل عليه بعض الروايات، ولعل مصيبته ستكون أكبر كوالطواغيت

بآيات  )ع(البحث في رواية تأول علماء الدين للقرآن واحتجاجهم على المهدي 
 .)121F2( هم الشخصيةئ، بعد أن يفسروها بعقولهم الناقصة وأهواالقرآن الكريم

* * * 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 

                                              
                                                   

 
 

                                                           
 .12الفصل : ابا إنجيل برن -1
إ  قلئمنل إذا قلم استقال م  جهل النلس أشد ممل استقاله : يقول) ع(سمعت أبا عبد هللا : (عن الفضيل بن يسار، قال -2

أتى النلس يهم ؤعادي  الحجلرة  )ص(إ  رسيل هللا : وكيف ذاك؟ قال: قلت .م  جهلل الجلهلؤة )ص(رسيل هللا 
: ثم قال ، يإ  قلئمنل إذا قلم أتى النلس يفلهم ؤتأيل علؤه فتلب هللا ؤحتج علؤه اه،يالصخير يالعؤدا  يالخشب المنحيتة

 .1ح 17باب  307ص : الغيبة للنعماني) أمل يهللا لؤدخل  علؤهم عدله جيف اؤيتهم فمل ؤدخل الحر يالقر



 )ص(محمد 
 الداعي إلى هللا في مكة

ْفمب ﴿: قال تعالى مب ُحِرؤٌص ُعلُؤب ِه ُمل ُعنِتُّ رِْسْفمب ُعِزؤٌز ُعلُؤب لُُقدب ُجلُءْفمب ُرْسيلٌ ِم ب أُنب
ِمنِؤُ  ُرْميٌف ُرِحؤٌم  ا ُمقْلب  *اِللبْممب لبْ   ُمإِ ب ُتُيلَّيب ِه ُتُيفَّ ْ ال إِلُُه إِالَّ ْهُي ُعلُؤب اُِي هللاَّ ُحسب
ِش البُعِظؤمِ   .)122F1(﴾ُيْهُي ُربُّ البُعرب

 :كان المجتمع المكي ينقسم إلى فئتين أو ثالث
. وأتباعهمالحنيفية الذين يقودون عملية االنحراف بالشريعة  هم: األيلى

بادة األصنام أو ائدهم كع، سواء في عقالء قد تلبسوا بالعبادات الباطلةوهؤ
(يرة والحامـ، كتحريم البحأحكامهم الشرعية

123F

هم، ؤ، وهؤالء هم سادة القوم وعلما)2
 . معظم أهل مكة أتباعهمفمن الطبيعي أن يكون 
أو الذين ضلوا في ذلك ، فهم الذين وجدوا آباءهم ضالين: أّمل الرئة الثلنؤة

كانوا غير راضين عن حالهم ، ولكنهم جتمع المنحرف عن الصراط المستقيمالم
داخل نفسه على تلك األوضاع  ثورةن بعضهم كان في حالة بل إ، المزري
 . الفاسدة

الحنيفية أي الديانة ، م شرذمة قليلون مرابطون على الحقفه: أّمل الرئة الثللثة
النبي فلما بعث . قل تقدير منهم موحدون، وعلى أما وصل لهم منهاالصحيحة، أو 

يتضرعون ى بالنسبة لهؤالء المؤمنين الذين كانوا يترقبون بعثه وكان بشر )ص(
حصيناً وكهفاً أميناً لكل ضال  أً ملج )ص(النبي ، كما كان إلى هللا ليريهم مناسكهم

والصراط ، ويبحث عن نور الحق وميزان العدل يتخبط في ظلمات الجاهلية
 . المستقيم

، التي يحج إليها الناس رى المدينةفي مكة أم الق )ص(النبي وهكذا بعث 
من المركز الديني  باإلصالحليبدأ  ،والمدينة التي تمثل المرجعية الدينية لألحناف

، لفساد في العقائد واألحكاما ر منالمركز الذي طاله كثي لعربية،في الجزيرة ا
  والناسخة لبعضللحنيفية  ةبالشريعة اإلسالمية المجدد )ص(النبي وبعث 
هي األقرب للنفوس واألوفر حظاً أن ينظم تحت  )ع( براهيمفشريعة إ. أحكامها

 ويعتبرونه أباً لألنبياء العظام )ع(ها اليهود والنصارى الذين يقدسون إبراهيم ئلوا
الشجاع الذي ال يخشى في هللا لومة الئم بإنذار  )ص(، وبدأ النبي محمد )ع(

                                                           
 .129ـ  128: التوبة  -1
ُمل ُجُعلُ ّهللاْ ِم  ُاِحؤُرٍة ُيالُ ُسآئُِاٍة ُيالُ ُيِصؤلٍُة ﴿: هللافي قول  )ع(عن محمد بن مسلم عن أبي عبد هللا : روى العياشي -2

يصل ، مال ؤستحلي  ذاحهل يال أفلهل، : يا  أهل الجلهلؤة فلنيا إذا يلد  النلقة يلدؤ  مي اا  قلليا: (﴾، قالُيالُ ُحلمٍ 
إلال لم ؤفينيا ؤستحلي ، مأنزل هللا إ  هللا محل ا: يإذا يلد  عشراً جعليهل سلئاة مال ؤستحلي  ظهرهل يال أفلهل، يالحلم

 .347ص 1ج :تفسير العياشي) لم ؤحرم شؤئلً م  هذا
 



 
 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي ...................... ..........................60

 
 

(ر المعروفة وكانت حادثة الدا ،المنحرفين من عشيرته بأمر هللا سبحانه
124F

غ وبلّ ، )1
 ك اليوم بأمر هللا سبحانه وتعالىن في ذلكما عيّ  ،أقرباءه ببعثه ونبوته )ص(النبي 

، وبدأت )ع(وصيه ووزيره وخليفته في حياته وبعد موته علي بن أبي طالب 
، فأخذوا ةتنتشر في مكة وبدا لسادة مكة أن مصالحهم مهدد إلى هللا الدعوة

وضرب اإلسالم،  وقتله لو أمكن )ص(النبي ذاء يخططون بشتى الطرق إلي
، وهكذا أخذ عدد لمؤمنون يدعون إلى هللا دون توقفووصيه وا )ص(النبي و

النبي ويمنعون  يعذبونهم واؤكما أّن أذى المشركين اشتد وبد. زديادن بااليالمسلم
 .السماءمن تبليغ رسالة  )ص(

ُيُم ب ﴿: قال تعالى. )لهجرة إلى هللا(إلى المرحلة الثانية  )ص(النبي  عَ فِ دُ وهكذا 
تِِه  ْرجب ِم ب ُاؤب ِض ْمُراُوملً ُفثِؤراً ُيُسُعًة ُيُم ب ُؤخب ُرب ِ ُؤِجدب مِي األب ْؤُهلِجرب مِي ُساِؤِل هللاَّ
 ْ ِ ُيُفلُ  هللاَّ ْرهْ ُعلُى هللاَّ ْ  ُمُقدب ُيُقُع أُجب ْه البُميب ِرفب ِ ُيُرْسيلِِه ْثمَّ ْؤدب  ْمُهلِجراً إِلُى هللاَّ

 .)125F2(﴾ُورْيراً ُرِحؤملً 
ومدينه يهاجر إليها، وأخذ يلقى  يبحث عن قاعدة إسالمية )ص(النبي وبدأ 

مإ  قرؤش ، هل م  رجل ؤحملني إلى قيمه(: ويقول لهم ،الناس في مواسم الحج
، بل قريش لم يتركوه حتى في موسم الحج، و)126F3()قد منعيني أ  االغ فالم راي

 .، وهو يقابلهم بالتسامح والصبرى تكذيبه واالستهزاء بهالناس عل كانوا يحملون
 .)127F4( )راي اورر لقيمي إنهم ال ؤعلمي (: روي أّنه كان يقول ما معناه

وفد من نصارى الحبشة  )ص(رسول هللا وفي ظل تلك الظروف المؤلمة جاء ل
من  ةوجماع، عند عودته إلى مكة بعد هجرته )ع(مع جعفر بن أبي طالب 

: وثالثين رجالً  بضعاً النصارى  وكان، إلى الحبشة )ص(هللا  رسولأصحاب 
تلي  واّطلعوا على صفاته وأحواله وسمعوا ما )ص(رسول هللا فلما جلسوا إلى (

                                                           
رضي هللا عن شريك بن االعمش، عن المنهال، عن عباد بن عبدهللا األسدي، عن علي : روى أحمد في المسند وغيره -1

ُراِ ﴿: لما نزلت هذه اآلية: قال عنه، ُقب م  أهل اؤته ملجتمع ثالثي  مأفليا ) ص(جمع الناي : (﴾، قالؤ ُ ُيأُنِذرب ُعِشؤُرُتُك األب
م  ؤضم  عنى دؤني يمياعؤدي يؤفي  معي مي الجنة يؤفي  خلؤرتي مي أهلي، مقلل رجل لم : مقلل لهم: يشرايا، قلل
، فقال اؤته معرض ذلك على أهل: ثم قلل اآلخر، قلل: قلل!! ؤل رسيل هللا أن  فن  احراً م  ؤقيم اهذا: ؤسمه شرؤك 

ُيأُنِذرب ﴿ لمل نزل : قال) ع(عن علي بن أبي طالب : وروى الصدوق في العلل. 111ص 1ج )أنل: رضي هللا عنهعلي 
ُراِؤ ُ  ُقب لِصؤ ُ  ُعِشؤُرُتُك األب ِاُك الْمخب انى عاد المالب يهم إذ ذاك أراعي  رجالً ؤزؤدي  رجالً أي )ص( دعل رسيل هللا ﴾ ُيرهب

فلهم : أؤفم ؤفي  أخي ييصؤي ييارثي ييزؤري يخلؤرتي مؤفم اعدي؟ معرض علؤهم ذلك رجالً :  ؤنقصي  رجالً، مقلل
ؤل اني عاد المالب هذا أخي ييارثي ييصؤي ييزؤري : أنل ؤل رسيل هللا، مقلل: مقل حتى أتى علّي،  ؤأاى ذلك،

) رك أ  تسمع يتاؤع لهذا الغالمقد أم: يخلؤرتي مؤفم اعدي، مقلم القيم ؤضحك اعضهم إلى اعض يؤقيلي  ألاي اللب
 .، وغيرها305ص 1ج: ، مناقب ابن شهر آشوب49ص 1ج: اإلرشاد للشيخ المفيد: ، والحظ 17ص 1ج
 .100: النساء  -2
 .، وغيرها73ص 1ج: ، سنن ابن ماجة440ص 2ج: سنن الدارمي: ، وراجع 390ص 3ج: مسند احمد -3
 4ج: ، صحيح البخاري427ص 1ج: مسند احمد، 167ص 95ج: بحار االنوار ،384ص 1ج: إقبال األعمال -4
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  61) ............................................ ع(السيد أحمد الحسن  /الجزء األول : العجل 

ما رأينا  :فلما علم بذلك أبو جهل اقبل إليهم قائالً ، عليهم من القرآن آمنوا كلهم
، فلم  تطمئن مجالسكم جلسلكم قومكم تعلمون خبر هذا الرأر! .. أحمق منكم ركباً 

نجاهلكم، لنا ما  سالم عليكم ال :فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال، فقالوا عنده حتى
 ﴿: فنزل في حقهم قوله تعالى ،، لم نأل أنفسنا خيراً نتم عليهولكم ما أ، نحن عليه

ِمْنيُ   لِِه ْهمب اِِه ْؤمب ُنلْهْم البِفُتلُب ِم ب ُقاب ْه ُيإِذُ  *الَِّذؤُ  آُتؤب ل اِِه إِنَّ ِهمب ُقللْيا آُمنَّ لُى ُعلُؤب ا ْؤتب
لِِمؤُ   لِِه ْمسب ل ِم ب ُقاب ل ْفنَّ ُنل إِنَّ ِ  اُِمل ُصُاْريا  *البُحقُّ ِم ب ُراِّ ُتؤب ُرْهمب ُمرَّ ُ  أُجب ُتيب أْيلُئُِك ْؤمب

رِقْي   ُنلْهمب ْؤنب ل ُرُزقب ُئُة ُيِممَّ ؤِّ ُرأْيُ  اِللبُحُسُنِة السَّ ُرْضيا ُيإِ  *ُيُؤدب ُي أُعب ُذا ُسِمْعيا اللَّغب
ُتِغي البُجلِهلِؤ ُ  ْفمب ال ُناب ُمللْْفمب ُسالٌم ُعلُؤب ُمللُْنل ُيلُْفمب أُعب ْه ُيُقللْيا لُُنل أُعب )P)128F1﴾ُعنب

P…(P )129F2(
P. 

  

* * * 
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 الهجرة إلى هللا
 أضطر إلى الهجرة،، )ص(على رسول  أهل مكة وقريش باألذى ألحما وعند

، ونصرته يمان بهإل، إلى ثقيف الذين كان يأمل منهم اإلى الطائف وهاجر أوالً 
الذين يدعوهم  بل وآذوه فجلس يتحسر على قومه، ولكنهم خذلوه ولم يقبلوا دعوته

وه ورفع رأسه إلى السماء وتف .وهم يريدون هالكه والقضاء عليه، إلى ما يحييهم
ؤلتي، ، يقلة حاللهم إلؤك أشفي ضعف قيتي: (لكلمات المملوءة باأللمبتلك ا

لمستضعرؤ  يأن  راي إلى أن  رب ا، رحم الراحمؤ ؤل أ يهياني على النلس
 ؟ إ  لم ؤف  اك عليَّ ى عدي ملفته أمريأم إل ؤتجهمني،؟ إلى اعؤد م  تفلني

له شرق  أعيذ انير يجهك الذي أ. وضب مال أاللي، يلف  علمؤتك أيسع لي
أ  تنزل اي وضاك أي ؤحل علي م   ،الظلمل ، يصلح علؤه أمر الدنؤل ياآلخرة

 . )130F1( )، لك العتاى حتى ترضى يال حيل يال قية إالّ اكسخاك
 األوسمن  ةجماع )ص(رسول هللا وشاء هللا بعد هذه المدة أن يقّيض ل

الذين  اليهود مدينة ،، المدينة التي أسست النتظارهليحملوه إلى يثرب، والخزرج
 . يترقبون ظهوره وقيامه

، ر به أنبياءهمالذي بشّ  )ص(فهذه المدينة أسسها اليهود لينتظروا النبي الخاتم 
، فهاجروا من بالد الشام إلى الجزيرة العربية بحثاً عن ولينصروه حسب زعمهم

واستقروا وأخيراً وجدوه  ،يرالموصوف لهم بين جبلي أحد وعِ  المكان الموعود
تبع بجيشه سألهم عن سبب  نيولما جاءهم الملك اليم، وأسسوا مدينة يثرب فيه

، فأبقى من نبي يبعث ويستقر في هذا المكان ينتظرون أنهمخبروه أف، هجرتهم
، والخزرج األوس، وهؤالء هم عند بعثه )ص(النبي ذريته في يثرب لينصروا 

 ددوهم بالنبي األميوالخزرج ه األوسفكان اليهود كل ما وقع خالف بينهم وبين 
، وحسب زعمهم إنهم ينتظرونه وسيكونون أتباعه وأنصاره الذي سيبعث )ص(

  .وحواريه
لْ ﴿: قال تعالى ٌق لُِمل ُمُعْهمب ُيُفلْنيا ِم ب ُقاب ِ ْمُصدِّ ِد هللاَّ ل ُجلُءْهمب ِفُتلٌب ِم ب ِعنب ُيلُمَّ

ل ُجلُءهْ  تِْحيُ  ُعلُى الَِّذؤُ  ُفُرْريا ُملُمَّ ُترب ِ ُعلُى ُؤسب ُنْة هللاَّ مب ُمل ُعُرمْيا ُفُرْريا اِِه ُملُعب
 . )131F2(﴾البُفلمِِرؤ ُ 

، وتبعهم د مرحلة عناء طويلة قضوها في مكةوهاجر المسلمون إلى المدينة بع
، قومه الذين كذبوه مؤلمة ومزرية ألهل مكة ةوهو يحمل صور )ص(النبي 

، وكان توجه تلقاء المدينةو يترقب خائفاً وآذوه ومن آمن معه وأخيراً أخرجوه 
المفروض أن يكون اليهود أول المستقبلين له والمرحبين بقدومه المبارك إلى 
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  63) ............................................ ع(السيد أحمد الحسن  /الجزء األول : العجل 

، ولكنهم ن يكونوا أول من يؤمن به وينصرهأ، وأسسوها الستقباله يلتامدينتهم 
، وحملهم على الكفر به وبنبوته هم وحاولوا استخفاف الناسؤخذلوه وكّذبه علما

النبي بل جعلوه سبباً لتكبرهم وتعاليهم على  م الذي كان عندهم،م ينتفعوا بالعلفل
(، وضرب هللا لهم بلعم بن باعورا مثالً في القرآن )ص(

132F

وبوا إلى ؛ ليرتدعوا ويث)1
زل ـ، ولكنهم ازدادوا عناداً وتكبراً كالجيفة عندما ينرشدهم ويتوبوا إلى ربهم

 .ناً وعفونةـعليها المطر الطاهر تزداد نت
 :عنا النظر في حال اليهود لوجدناهم قد فوجئوا بأمورولو أم
ليس إسرائيلياً، فإذا كانوا قد اعترضوا على طالوت  )ص(النبي إّن : األيل

(ذرية آلوى بيت النبوة  ال منولعدم كونه من ذرية يوسف بيت الملك  )ع(
133F

، مع )2
راضهم ، فإّن اعته إسرائيليإنّ : أي، طالوت من ذرية بنيامين شقيق يوسفأّن 

ُتلُُف الَِّذؤُ  أْيْتيا البِفُتلُب إِالَّ ِم ب ﴿: ، قال تعالىتوقعأمر م )ص(النبي على  ُيُمل اخب
ُنْهمب  ؤلً ُاؤب ِعلبْم ُاغب ِد ُمل ُجلُءْهْم الب  . )134F3(﴾ُاعب

رسول فهو أّن بعض العقائد واألحكام الشرعية التي أتى بها : أّمل األمر الثلني
وأحكامهم الشرعية المحّرفة التي كانوا يدعون إنها تختلف عن عقائدهم  )ص(هللا 

هم قد حّرفوا الكثير منها حتى  قبل بعث عيسى ء، مع أّن علما)ع(شريعة موسى 
 .)ع(

كانتهم سيسلب من علماء بني إسرائيل م )ص(رسول هللا إّن : يالثللث
وصية ، كما أّن عدالته في توزيع األموال ستسلبهم الخصورئاستهم الدينية الباطلة

. نوا من االستئثار بأموال الصدقات، فإن اتبعوه لن يتمكبهاالتي كانوا يتمتعون 
لْيُ  البِفُتلُب أُُمال ﴿: ورد في تفسير ْتمب ُتتب رُْسْفمب ُيأُنب ُ  أُنب ُسيب لُس اِللباِرِّ ُيُتنب أُُتأبْمْريُ  النَّ

قِلْي ُ   .)135F4(﴾ُتعب
هم ئلء الؤهيد يعلمليفل  همالء قيم م  رمس(: )ع(مام العسكري عن اإل

رسيل هللا ، مأفليهل ياقتاعيهل ثم حضريا ا احتجايا أميال الصدقل  يالمارّ 
 ، يقد حشريا علؤه عيامهم  )ص(

 ). … أّ  محمد تعّدى ايره يادعى مل لؤس له: يقولون
                                                           

لْ ﴿: إلى قول هللا تبارك وتعالى في عالم بني إسرائيل بلعم ابن باعورا الذي جاء ذكره في سورة األعراف) ع(يشير  -1 ُياتب
اُ  ؤب ُاُعْه الشَّ ُهل ُمأُتب ُنلهْ آُؤلتُِنل ُملنُسلُُخ ِمنب ِهمب ُنُاأُ الَِّذُي آُتؤب لُُد إِلُى * لْ  ُمُفلُ  ِمُ  البُغلِيؤُ  ُعلُؤب ْه أُخب ُنلهْ اُِهل ُيلُـِفنَّ ُنل لُُرُمعب ُيلُيب ِشئب

لُِك ُمثُ  ْه ُؤلبُهث ذَّ ْرفب ِه ُؤلبُهثب أُيب ُتتب ِملب ُعلُؤب ُاُع ُهُياهْ ُمُمُثلْْه ُفُمُثِل البُفلبِب إِ  ُتحب ِض ُياتَّ ْاياب اِآاألُرب ِم الَِّذؤُ  ُفذَّ ُؤلتُِنل ُملقبْصِص لْ البُقيب
ْري ُ   .176ـ  175: ﴾ األعرافالبُقُصُص لُُعلَّْهمب ُؤُتُرفَّ

ّهللاُ ُقدب ُاُعُث لُْفمب ُاللْيُ  ُملِفلً ُقللُْياب  إِ َّ ﴿: في قول هللا عز وجل) ع(عن أبي بصير، عن أبي جعفر : روى الشيخ الكليني -2
ُنل ُيُنحب ْ  هْ  أُنَّى ُؤْفيْ  لُْه البْملبْك ُعلُؤب  8ج:الكافي...) لم ؤف  م  ساا الناية يال م  ساا المملفة،: (﴾ قال أُُحقُّ اِللبْملبِك ِمنب
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 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي ...................... ..........................64

 
 

مخلاالً الؤهيد  )ص(رسيل هللا قلل ( :)ع(ثم قال األمام العسكري 
فم فلمري  يألميالفم محتجاي  مالء رمسلؤل معلشر الؤهيد هم :همءيعلمل

، ل اقتاعيه ظللمي  ؤخرضي  يؤرمعي يلحقيقفم الخسي  يلفم مي قسمة م
، يدع هذاحدّث ع  ميضع الحجة انايتك ييصلؤة أخؤك : مقلل  رمسلء الؤهيد

ال، يلف  هللا عّز : )ص(رسيل هللا مقلل  ،عياك األالاؤل يإورائك قيمنل انلد
 )أ  ؤدع الألميال التي خنتميهل لهمالء الضعرلء يم  ؤلؤهميجل قد آذ  لناؤه 

)
136F

1( . 
وى من علماء بني إسرائيل كل وكانت النتيجة أن أخذ حب األنا واتباع اله

. ، ولم يؤمن بالنبي منهم إالّ قليل)ص(، ومنعهم التكبر من اتباع النبي األمي مأخذ
ا في انتظار عيسى وهكذا فشل المنتظرون مّرة أخرى في االنتظار،كما فشلو

 .من قبله) عليهما السالم(وموسى 
أّن هؤالء اليهود الذين فشلوا في : ليها هيإوالحقيقة التي يجب أن يلتفت 

هم ذراري أولئك الذين هاجروا في سبيل هللا وأسسوا  )ص(انتظار النبي محمد 
دِ ﴿: قال تعالى ،)ص(مدينة يثرب النتظار النبي الخاتم  ِهمب ُخلبٌف ُمُخلُُف ِم ب ُاعب

ُ  ُوّؤلً  ُف ُؤلبُقيب ُهُياِ  ُمُسيب ُاْعيا الشَّ الُة ُياتَّ  .)137F2(﴾أُُضلْعيا الصَّ
، أو ما ولتحريفهم لسيرته وتعاليمه )ع( فقد كان لغلوهم بعيسى ا النصارى،أمّ 

، كما كان لفهمهم الخاطئ في بعض األحيان )اإلنجيل أو العهد الجديد(يسمى بـ 
يتكلمون أحياناً بالرموز واألمثال والحكم ليقربوا بعض  )ع( ، واألنبياء)ع(لكالمه 

 .الحقائق للناس
للخروج  إّن مجموع هذه األمور تضافرت ليجد القوم في طياتها السبل: أقيل

  )ص(بنبوة محمد  اإليمانثم عدم ، )ع(، وتأليه عيسى عن جادة الصراط المستقيم
كما مّر أّن أول وفد آمن  )ص(النبي بعضهم آمنوا بأن  مع )ع(ووصاية علي 

، وفي التوراة واألناجيل األربعة هو وفد من نصارى الحبشة )ص(النبي ب
الموجودة اليوم والمقبولة لدى النصارى توجد بعض اإلشارات إلى النبي محمد 

 .من ولده )ع(، وكثير من اإلشارات إلى المهدي )ع(وعلي  )ص(
 )ص(أّنه جاء ليبشر بمحمد  )ع(أّما في إنجيل برنابا فهناك تصريح من عيسى 

، أو واحد من المختارين والذي سيظهر دين محمد له بالمختارورجل آخر رمز 
، ولشريعته التي ستكون )ص(أّنه جاء ليمهد الطريق لمحمد  )ع(كما قال  ،)ص(

  .شريعة أهل األرض جميعاً  )ع(في زمن نزول عيسى 
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  65) ............................................ ع(السيد أحمد الحسن  /الجزء األول : العجل 

ُسلُ ُرْسيلُهْ ﴿: قال تعالى ؤِ   ْهُي الَِّذي أُرب ِهُرهْ ُعلُى الدِّ اِللبْهُدى ُيِدؤِ  البُحقِّ لِْؤظب
ِرْفي ُ  ُسلُ ُرْسيلُْه اِللبْهُدى ُيِدؤِ  البُحقِّ ، ﴿)138F1(﴾ْفلِِّه ُيلُيب ُفِرُه البْمشب ْهُي الَِّذي أُرب

ِ ُشِهؤداً  ؤِ  ْفلِِّه ُيُفُرى اِللَّ ِهُرهْ ُعلُى الدِّ رِْئيا ْني، ﴿)139F2(﴾لِْؤظب ُياِهِهمب ْؤِرؤْديُ  لِْؤاب ِ اِأُمب ُر هللاَّ
ْ ْمتِمُّ ْنيِرِه ُيلُيب ُفِرُه البُفلمِْريُ   ُسلُ ُرْسيلُْه اِللبْهُدى ُيِدؤِ  البُحقِّ  *ُيهللاَّ ْهُي الَِّذي أُرب

ِرْفي ُ  ؤِ  ْفلِِّه ُيلُيب ُفِرُه البْمشب ِهُرهْ ُعلُى الدِّ  . )140F3(﴾لِْؤظب
هللا عندما ينزل في زمن ظهور  إلى اليوم إالّ لنصرة دين )ع(وما بقاء عيسى 

كما  السمحاءالحنيفية  شريعته اإلسالمية ويصلي خلفه وتعد )ع( اإلمام المهدي
 .)ص( عن صاحب الشريعة روى الفريقان

 

* * * 
 االستبدال

َب  اليهود  قوُمُه وعشيرُتُه وأهُل مدينته وعلماءُ   )ص(رسول هللا َكذَّ
أهل  ولكن آمن به وقبله الغرباء، القومولم يؤمن به الشيوخ ورؤساء ، والنصارى

والشباب، وهكذا  والمستضعفون، وآمن به الفقراء المدينة الطيبة المباركة يثرب
استبدل هللا علماء الدين ورؤساء القوم وبعض من كان يدعي أّنه ينتظر بعث 

قدمهم أمامه إلى  الذين المنتجبون )ص(بآخرين هم أصحاب محمد  )ص(محمد 
ِمنِؤُ  ِرُجللٌ ﴿: ، قال تعالىل معظمهم في حياته شهداء محتسبين، وقُتالجنة ِمُ  البْممب

لْيا  ُتِظْر ُيُمل ُادَّ ْهمب ُم ب ُؤنب ُاْه ُيِمنب ْهمب ُم ب ُقُضى ُنحب ِه ُمِمنب ُ ُعلُؤب ُصُدقْيا ُمل ُعلُهْديا هللاَّ
ِدؤالً   . )141F4(﴾ُتاب

ِ ُيالَِّذؤُ  مُ ﴿: قال تعالى ٌد ُرْسيلْ هللاَّ ُنْهمب ْمُحمَّ اْء ُعلُى البْفرَّلِر ْرُحُملْء ُاؤب ُعْه أُِشدَّ
ُيانلً ِسؤُملْهمب مِي ْيْجيِهِهمب ِم ب أُُثِر  ِ ُيِرضب الً ِمُ  هللاَّ ُتْغيُ  ُمضب داً ُؤاب علً ْسجَّ ُتُراْهمب ْرفَّ

ٍع أُخب  ِجؤِل ُفُزرب ِنب ُراِة ُيُمُثلْْهمب مِي األب يب ْجيِد ُذلُِك ُمُثلْْهمب مِي التَّ أُهْ ُمآُزُرهْ السُّ ُرُج ُشاب
ْ الَِّذؤُ   اُع لُِؤِغؤُظ اِِهْم البْفرَّلُر ُيُعُد هللاَّ رَّ ِجْب الزُّ ُتُيى ُعلُى ْسيقِِه ْؤعب لُُظ ُملسب ُتغب ُملسب

راً ُعِظؤملً  رُِرًة ُيأُجب ْهمب ُمغب للُِحلِ  ِمنب  . )142F5(﴾آُمْنيا ُيُعِملْيا الصَّ
 

، بي طالب، جعفر بن أاإلنسانية وبيضوا وجه هؤالء ثلة غيروا وجه التاريخ
، وعبد هللا بن وزيد بن حارثة، وحنظلة غسيل المالئكة، األنصاري ةوأبو دجان

 األصل، وسلمان المحمدي الفارسي وجندب بن جنادة، وعمار، والمقداد، ةرواح
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حاربوا  ممن اسماً وال رسماً غيرهم، ربما لم يذكر التاريخ لبعضهم  وكثيرون
 مجهولونفي السماء  معروفون، ي األرض، ولم يطلبوا علواً فالفساد والمفسدين

عن اإلسالم والمسلمين خير وجزاهم هللا  فطوبى لهم وحسن مآب، األرض في
، ونصرتهم لسيد األنبياء وسيد األوصياء لنصرهم دين هللا في أرضه الجزاء

 . هما وعلى آلهما صلوات ربي وسالمةمحمد وعلي علي
من األنبياء كما مّر علينا أّن  )ص(مع من سبق محمد وقريب من هذا ما حدث 

التي  م يؤمن بعيسى أهل مدينته الناصرة، ول)ع(علماء اليهود لن يؤمنوا بعيسى 
، وفي ناك وجاء إلى بلدة يتبعه تالميذهوخرج من ه( :جاء في اإلنجيل، تربى فيها

ن أين له السبت أخذ يعلم في المجمع فتعجب أكثر الناس حين سمعوه وقالوا م
هذه المعجزات التي تجري على يديه؟ أما هو ؟ وما هذه الحكمة المعطاة له وذاه

ا أخواته عندنا هنا ؟ أمّ يوسي و يهوذا و سمعان، وأخو يعقوب والنجار بن مريم
وبين أقربائه وأهل ، في وطنه بال كرامة إالّ  نبي ال: ل لهم يسوعفقا. ورفضوه

على  ه، سوى أّنه وضع يديهناك ةمعجز وتعذر على يسوع أن يصنع أي. بيته
ثم سار في القرى يمانهم، إ، وكان يتعجب من قلة بعض المرضى فشفاهم

)143F1(P )المجاورة يعلم
P. 

لم  كما، )ع(كما ورد في  بعض الروايات أّن بعض الشيعة لن يؤمنوا بالمهدي 
 .)سنة هللا ولن تجد لسنة هللا تبديالً (، )ع(يؤمن السنة بآبائه 

لن  منه قريبونعض العلماء غير العاملين الذين يعتقد الجاهل أّنهم بل إّن ب
أؤلم وؤاته يفذلك القلئم مإّنه تمتد  …(: )ع(مام الصادق قال اإل، يؤمنوا به

ؤمل  م  الفدر الرتداد فل م  فلن  اؤنته إل، يؤصري الؤصرح الحق ع  محضه
الستخالف يالتمفؤ  الذؤ  ؤخشى علؤهم النرلق إذا أحسيا ال ،خاؤثة م  الشؤعة

رة التي فل ذلك لتتم النظ :)ع(وقال …  يلهم األمر المنتشر مي عهد القلئم
، يؤحق القيل على الفلمرؤ  جله، إلى أ  ؤالغ الفتلب أأيجاهل هللا لعديه إالؤس

ْفمب ُيُعِملْي﴿ :الذي اؤنه هللا مي فتلاه اقيله يؤقرب اليعد ْ الَِّذؤُ  آُمْنيا ِمنب ا ُيُعُد هللاَّ
لِِهمب  لُُف الَِّذؤُ  ِم ب ُقاب ُتخب ِض ُفُمل اسب ُرب ْهمب مِي األب لُِرنَّ ُتخب للُِحلِ  لُُؤسب )P)144F2﴾الصَّ

P، ك إذ لم يذل
، يولب صلحب األمر اإؤضلح م إال اسمه يم  القرا  إال رسمهم  اإلسال ؤاقُ 

لؤه إقرب النلس أ، حتى ؤفي  ي ذلك الشتملل الرتنه على القليبالعذر له م
يؤظهر دؤ  ناؤه على ، د ذلك ؤمؤده هللا اجنيد لم تريهل، يعنلهداية ع أشدهم
 .)145F3()على الدؤ  فله يلي فره المشرفي  ، يؤظهرهؤدؤه
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* * * 
 ماذا بعد الهجرة ؟

 يتعامل وفق تعاليم شريعة هللا ببناء مجتمع إسالمي )ص(النبي في المدينة بدأ 
تدبير شؤون لينتهي إلى  هللا ه إالّ في المدينة بكلمة ال إل )ص(النبي ، بدأ المقدسة

وكان لخلقه العظيم وللمعجزات . لما فيه صالحهم وكمالهم المجتمع وسياسة الناس
، وازدياد عدد المسلمين الناس التي تظهر على يديه الكريمتين أثر كبير في

ا بدأت تلك ، وهكذة والعزوف عن زخرف الدنياوتوجههم إلى كماالتهم المعنوي
يدعو الناس إلى هللا سبحانه  )ص(، ولو ترك محمد قفرة تخضرالصحراء الم

 . الرحمن الرحيم ولكن هيهات لو ترك القطا لنام
ْ  ، ﴿)ع(، وال فرعون موسى )ع(ومن قبل ما ترك نمرود إبراهيم  ُعيب ُيُقللُ مِرب

لُ ِدؤُنْفمب  ْه إِنِّي أُُخلْف أُ ب ْؤُادِّ ْع ُراَّ ُؤدب ْتلب ْميُسى ُيلب ِض  ُذْرينِي أُقب ُرب ِهُر مِي األب أُيب أُ ب ْؤظب
ِم  *البُرُسلُد  ِمْ  اُِؤيب ٍر ال ْؤمب ْفمب ِم ب ْفلِّ ْمُتُفاِّ ْ  اُِراِّي ُيُراِّ ُيُقللُ ْميُسى إِنِّي ْعذب
 .)146F1(﴾البِحُسلبِ 

، ح بخموره وفجورهنظر إلى منطق هذا الكافر المتكبر فهو ينشر الصالأ
وإقامة الحكم اإللهي في ، إال هللا لهإوموسى يفسد في األرض بنشر كلمة ال 

 . وهذا هو منطق الفراعنة الذين تسلطوا على المسلمين اليوم األرض،
، كما أّن الجهاد الصدام المسلح أمر حتمي الوقوع فإذا عرفنا هذا عرفنا أنّ 

، ليكون الدين خالصاً ل وتكون كلمة هللا هي يلنشر كلمة ال إله إالّ هللا ضرور
ِ ُيالَِّذؤُ  ُفُرْريا ْؤُقلتِلْيُ  مِي ُساِؤِل ا﴿ ،العليا لَِّذؤُ  آُمْنيا ْؤُقلتِلْيُ  مِي ُساِؤِل هللاَّ

ُالِ  ُفلُ  ُضِعؤرلً  ؤب ُد الشَّ ُالِ  إِ َّ ُفؤب ؤب لُِؤلُء الشَّ لْويِ  ُمُقلتِلْيا أُيب  . )147F2(﴾الاَّ
ثم  ينةوبدأ المسلمون يدافعون عن كيانهم اإلسالمي الذي بدأ صغيراً في المد

، وبعد أن استقرت األمور هاجموا الحكومات الطاغوتية المتسلطة اتسع بفضل هللا
، دولة ال إله اإلسالميةعلى رقاب الناس ليخلوا بعد ذلك الناس تحت ظل الدولة 

إالّ هللا يختارون الدخول في اإلسالم أو البقاء على إحدى الديانات اإللهية السابقة 
، هذا هو قانون ظير الزكاة التي يدفعها المسلمونمع دفع الجزية التي هي ن

ؤ ِ ﴿ ،اإلسالم العادل في القرآن ُراُه مِي الدِّ  .)148F3(﴾ال إِفب
قاتلون ، وليس لهم دين سماوي فهؤالء يُ وعال أّما الذين ال يدينون للخالق جلّ 

 .ال إله إالّ هللا محمد رسول هللا: حتى يقولوا
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النبي ، كان اد النبي والوصي والمؤمنين وبجهوهكذا انتشر اإلسالم بفضل هللا
كان يسير بين ، )149F1( )ع(كالطبيب الدوار بأدويته كما وصفه أمير المؤمنين  )ص(

ويعمل ليالً ونهاراً لنشر كلمة ال إله  مرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر،يأ الناس
سيرة  بعده كما أّنها كانت )ع(وهذه هي السيرة التي عمل بها األئمة  هللا،إالّ 

، في األرض يدعو الناس إلى هللا كان سائحاً  )ع(فعيسى  ،األنبياء والمرسلين قبله
 . )ع(هم وهكذا بقية األنبياء إبراهيم وموسى وغير

 ال إله إالّ  بالعمل الجاد المتواصل لنشر كلمةفهذه قصصهم في القرآن تهتف 
 .واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر هللا

* * * 
 

 
 
 
 
 

                                                           
ؤضع ذلك . يأحمى مياسمه ااؤب ديار اااه قد أحفم مراهمه، : ()ص(في وصف الرسول ) ع(قال أمير المؤمنين  -1

نهج البالغة ) متاع اديائه مياضع الغرلة يمياا  الحؤرة. حؤث الحلجة إلؤه م  قليب عمي، يآذا  صم، يألسنة افم 
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 )ص(النبي فاة بعد و
ْسلْ أُُمإِ ب ُملُ  أُيب قْتِلُ ﴿: قال تعالى لِِه الرُّ ٌد إِالَّ ُرْسيلٌ ُقدب ُخلُ ب ِم ب ُقاب ُيُمل ْمُحمَّ

 ْ ِزي هللاَّ ئلً ُيُسُؤجب ُ ُشؤب ِه ُملُ ب ُؤْضرَّ هللاَّ ُقلِبب ُعلُى ُعقُِاؤب ُقلاِْفمب ُيُم ب ُؤنب ْتمب ُعلُى أُعب ُقلُاب انب
لِفِرؤ ُ   . )150F1(﴾الشَّ

، أقرب الخلق )ع(هي الزهراء  )ص(النبي خير من يصف ما حدث بعد وفاة 
: بعد وفاته )ص(النبي ، حيث قالت في خطبتها في مسجد )ص(رسول هللا إلى 

، مأيى اصرؤلئه، ظهر مؤفم حسفة النرلق، يمل اختلر هللا لناؤه دار أناؤلئهمل… (
، يهدر منؤق االقلؤ  يناغ خلمل، يناق فلظم الغليؤ ، يسمل جلالب الدؤ 

، افم ، يأالع الشؤال  رأسه م  مغرزه هلترلً مخار مي عرصلتفم الماالؤ ،
، ثم استنهضفم ميجدفم خرلملً، مألرلفم لدعيته مستجؤاؤ ، يللعزة مؤه مالحظؤ 

هذا يالعهد ، الفم ييردتم وؤر مشرافميأحشمفم مألرلفم وضلالً، ميسمتم وؤر إ
زعمتم خيف  ، ااتداراً مل ؤندمل يالرسيل لمل ؤقارلجرح ل، ياقرؤب يالفلم رحؤب

 . )151F2( )، أال مي الرتنة سقايا يإ  جهنم لمحؤاة اللفلمرؤ الرتنة
كيف أصبحت عن : ، قلن لهاساء المهاجرين واألنصار لعيادتهاولما جاءت ن

أ  ، لرظتهم قال  علئرة لدنؤلفم قللؤة لرجللفمأصاح  يهللا(: ؟ فقالتعلتك
يخال ، يخير القنلة، مقاحلً لرليل الحد، اعد أ  سارتهم عجمتهم يشنئتهم

ِهمب ُيمِي البُعُذاِب ْهمب ُخللِْدي   ل قدم  لهم أنرسهم، يائس مالرأي ْ ُعلُؤب ، أُ ب ُسِخُا هللاَّ
لً يعقراً يسحقلً للقيم لرهل مجدعع، يشنن  علؤهم راقتهل مهال جرم لقد قلدت

يمهاا ، يقياعد الناية، الرسللة هم أنى زحزحيهل ع  رياسي، يؤحالظللمؤ 
يمل . أال ذلك هي الخسرا  الماؤ ، يالااؤ  اأمر الدنؤل يالدؤ ، اليحي األمؤ 

، ينفلل يقعته، يشدة ياأته، نفؤر سؤره ، نقميا يهللا منهنقميا م  أاي الحس 
 .يتنمره مي ذا  هللا عز يجل

، يلسلر اهم لقهإلؤه العت  )ص(رسيل هللا يهللا لي تفلميا ع  زملم ناذه 
 منهالً نمؤراً مضرلضلً  يردهميأل، يال ؤتعتع رافاه، ال ؤفلم خشلشهسؤراً سجحلً، 
ال ، إالري وؤر متحل منه االئل االنلً قد تحؤر اهم يألصدرهم. تارح ضرتله

، يلرتح  علؤهم ارفل  م  السملء ياألرض، اغمر الملء يردعة شررة السلوب
 . يسؤأخذهم هللا امل فلنيا ؤفساي

  تعجب مقد أعجاك ، يإيمل عش  أراك الدهر العجب، أال هلم ملسمع
نلاي يهللا ، استادليا الذسنلد استنديا ياأي عرية تمسفياإلى أي . الحلدث
، لاس قيم ؤحساي  أنهم ؤحسني  صنعلً مرومل لمع. يالعجز اللفلهل، اللقيادم
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ِدي إِ يلف  ال ؤشعري  نهم هم المرسدي إأال  ُاعُ لُى ، أُُمُم ب ُؤهب  البُحقِّ أُُحقُّ أُ ب ْؤتَّ
ُدىأُمَّ ب  ي إِالَّ أُ ب ْؤهب ْفْمي ُ  ال ُؤِهدِّ ُف ُتحب   .ُمُمل لُْفمب ُفؤب
، ثم احتلايا االع القعب دملً منظره رؤثمل تنتج، لهك لقد لقح امل لعمر أ

، يؤعرف التللي  وب مل س  ، هنللك ؤخسر الماالي عاؤالً، يذعلملً ممقراً 
، يأاشريا اسؤف يالمنيا للرتنة جأشلً ، ثم اؤايا ع  أنرسفم أنرسلً  يلي ،األ

ؤدع مؤئفم زهؤداً، يزرعفم ، صلرم، يهرج شلمل، ياستاداد م  الظللمؤ 
نتم أنلزمفميهل يأ، مؤل حسرتي لفم، يأنى افم يقد عمؤ  قليافم علؤفم. حصؤداً 

 . )152F1( )لهل فلرهي 
بو بكر واستولى أ ،)ص(النبي اة خر المقّدم بعد وف، وأُ دم المؤخروهكذا قُ 

علي بن أبي طالب  )ص(رسول هللا حي وصي ، ونُ وعمر وأشياعهم على السلطة
 أثر اقتحام عمر وجماعة )ع(، وماتت )عليهما السالم(، وأوذي هو والزهراء )ع(

وضربها  ،على مبايعة أبي بكر )ع(مام علي إلجبار اإل من المنافقين دارها
ونبت المسمار في  ضلعهاحائط والباب حتى كسر بالسوط وضغطها بين ال

ووردت على أبيها مظلومة، مقهورة من قوم كانوا . سقط جنينهاصدرها وأ
 . )153F2( )هللا ؤغضب لغضب ملامة إ ّ (: يقول ما معناه )ص(النبي يسمعون 
ي ُمُثلْْهمب ُفُمُثِل الَّذِ ﴿ :واستخفوا بخيرة خلقه، للقوم لما انتهكوا من حرم هللا فتعساً 

ْ اِْنيِرِهمب ُيُتُرُفْهمب مِي ْظلُْملٍ  ال  لُْه ُذُهُب هللاَّ ل أُُضلُء ب ُمل ُحيب ُقُد ُنلراً ُملُمَّ ُتيب اسب
ِصْري ُ   .)154F3(﴾ْؤاب
ن أن يوجههم إلى القيادة من لم يترك المسلمين في حياته دو)ص(النبي هذا و

ولكن البد من  .حيث أمره هللا سبحانه بذلك، )ع(، وإلى األوصياء من ولده بعده
أُُحِسُب ﴿ :قال تعالى، والبد  من العجل، والبد من السامري، للتمحيص ةنـالفت

ُتْنيُ   ل ُيْهمب ال ْؤرب ُرْفيا أُ ب ُؤقْيلْيا آُمنَّ لْس أُ ب ْؤتب لِِهمب  *النَّ ل الَِّذؤُ  ِم ب ُقاب ُيلُُقدب ُمُتنَّ
لُ  ْ الَِّذؤُ  ُصُدقْيا ُيلُُؤعب لُُم َّ هللاَّ ُئلِ  أُ ب  *ُم َّ البُفلِذاِؤُ  ُملُُؤعب ؤِّ ُملْيُ  السَّ أُمب ُحِسُب الَِّذؤُ  ُؤعب

ْفْمي ُ  اِقْيُنل ُسلُء ُمل ُؤحب  . )155F4(﴾ُؤسب
شد الدالة على أنه أر )ص(النبي وإّني لما أردت أن أختار بعض الروايات عن 

ه، بعده وخلفاء هللا في أرض ، وإلى األوصياء منالمسلمين إلى الصراط المستقيم
ت وإّني وإن اقتصر .سواء في كتب الشيعة أو السنة ختار لكثرتهاأّيها أ احترت
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للمسلمين  ونفعاً ، للدين نصراً يجعل فيها  سأل هللا أن، ولكني أعلى القليل منها
  :للمؤمنين وتأييداً 
، وهو من علماء السنة ومحدثيهم حمد الطبريروى الحافظ محب الدين أ •

النبي كان عند ( :عن أنس قال: مناقب ذوي القربىفي  في كتاب ذخائر العقبى
فجاء علي  ،اللهم ائتني اأحب خلقك إلؤك لؤأفل معي هذا الاؤر: طير فقال )ص(

 .)156F1( )بي طالب فأكل معهبن أ
في بيت عائشة وعلي  )ص(النبي دخلت على  :الغفارية قالت ةوعن معاذ •

رجلل إليَّ يأفرمهم أحب الإّ  هذا  ،ؤل علئشة(: خارج من عنده فسمعته يقول
 .)157F2( )مثياه يأفرمي، ملعرمي له حقه عليّ 
علي مني امنزلة رأسي م  ( :)ص(النبي قال : براء بن عازب قالوعن ال •
 . )158F3( )جسدي
لوفد ثقيف   )ص(رسول هللا قال : المطلب بن عبد هللا ابن حنطب قالوعن  •

لؤضرا   -نفسي  أو قال مثل -لتسلم  أي ألاعث  علؤفم رجالً مني (: حين جاءوا
فوهللا ما تمنيت األمارة  :قال عمر .يلؤأخذ  أميالفم ،ذرارؤفم أعنلقفم يلؤساؤ 
إلى علي  فالتفتَ  :قال. ت انصب صدري رجاء أن يقول هو هذاإالّ يومئٍذ، إذ فجعل

 . )159F4( )هي هذا، هي هذا: وقال ،بيدهِ  فاخذَ 
إالّ يله نظؤر  مل م  ناي(: )ص(رسول هللا قال  :وعن أنس ابن مالك قال •

 .)160F5( )علي نظؤريمي أمته ي
يعلى  لقد صل  المالئفة عليَّ ( :)ص(رسول هللا قال : أيوب قال أبيوعن  •
 . )161F6( )ألّنل فنل نصلي لؤس معنل أحد ؤصلي وؤرنل ؛علي
مرر  املك  لمل اسري اي(: )ص(رسول هللا قال : وعن أبي ذر قال •

، المغربرق ياألخرى مي ، يإحدى رجلؤه مي المشجللس على سرؤر م  نير
يؤده تالغ  لهل اؤ  عؤنؤه يالخلق اؤ  رفاتؤهياؤ  ؤدؤه ليح ؤنظر مؤه يالدنؤل ف

هذا عزرائؤل تقدم مسلم : ؟ مقللم  هذا ؤل جارؤل :مقل  ،المشرق يالمغرب
حمد مل معل اا  عمك يعلؤك السالم ؤل أ: مقلل، متقدم  مسلم  علؤه، علؤه
، يقد يفلني هللا عرمهيفؤف ال أ: قلل؟ علؤلً  هل تعرف اا  عمي: مقل . علي
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اقاض أرياح الخالئق مل خال ريحك يريح اا  عمك علي ا  أاي اللب مإّ  هللا 
 . )162F1()ؤتيملفمل امشؤئته

، يم  حانيم  أحب علؤلً مقد أ: (قال )ص(رسول هللا  ، عنوعن أم سلمه •
اغض هللا ي مقد أيم  أاغضن، اغضنييم  أاغض علؤلً مقد أ، حب هللاأحاني مقد أ
 . )163F2( )عز يجل
إذ  )ص(رسول هللا كنت أنا والعباس جالسين عند : (، قالوعن ابن عباس •

السالم وقام إليه  )ص( ، رد عليه رسول هللا فسلم )ع(دخل علي بن أبي طالب 
 يا رسول هللا أتحب هذا؟: قال العباس. جلسه عن يمينهوعانقه وقبله بين عينيه وأ

ي مي   هللا جعل ذرؤة فل ناإ، له مني هللا أشّد حالً  ،عم يهللا لؤ: فقال رسول هللا
 .)164F3( )صلاه يجعل ذرؤتي مي صلب هذا

، مني يأنل منه إّ  علؤلً (: قال ،)ص(النبي وعن عمران ابن حصين عن  •
 .)165F4( )يهي يلي فل  ممم  اعدي

قال جبريل  ،لما قتل علي أصحاب األلوية يوم أحد: وعن أبي رافع قال •
 إّنه مني يأنل منه، :)ص(النبي فقال  ،ا رسول هللا إّن هذه لهي المواساةي( :)ع(

 .)166F5()وأنا منكما يا رسول هللا: فقال جبريل
ملء أْسري اي إلى الس(: )ص(رسول هللا قال  :قال ،وعن أبي الخميس •

، مرأؤ  فتلالً مهمته محمد رسيل هللا أؤدته اعلي منظر  إلى سلقي العرش األؤم 
 .)167F6( )ينصرته اه

لفل ناي يصي ييارث يإّ  علؤلً يصؤي : ()ص(عنه  ،وعن بريده •
 . )168F7( )ييارثي

وعلق عليه الطبري واستدل بروايات أّن المقصود بالوصاية هي أّن النبي 
 . )169F8( )ع(أوصى أن يلي غسله  علي 
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، يروون كل هذه الروايات ثم يميلون يميناً ن تعجب فمن هؤالء القوموإ
 !!وشماالً 
ؤل (: فقال ،فرأى علياً مقبالً  )ص(النبي كنت عند  :قال ،نسوروي عن أ •

 .)170F1( )لمقال حجتي على أمتي ؤيم القؤلمةهذا ا: قال، لبيك: قلت ،نسأ
في سفر فنزلنا في غدير  )ص(النبي كّنا عند  :قال ،وعن البراء ابن عازب •

تحت شجرة فصلى  )ص(رسول هللا وكسح ل ،فنودي فينا الصالة جامعة ،خم
 ؟أيلى اللمممنؤ  م  أنرسهم ألستم تعلمي  أني: (، وقالوأخذ بيد عليالظهر 

اللهم يال م   ،اللهم م  فن  مياله معلي مياله: خذ بيد علي وقالفأ ،بلى: قالوا
هنيئاً لك يابن أبي طالب : فلقيه عمر بعد ذلك فقال :، قال)يااله يعلدي م  علداه

(أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنه 
171F

2(. 
 .)172F3( )يانصر م  نصره يأحب م  أحاه: (عليه زاد المناقب وفي

، ولكن ومتواتر عن الفريقين، شهر من نار على علموهذا هو حديث الغدير أ
، )ص(بواليته  )ع(قرن والية علي  )ص(رسول هللا القوم يؤولون الوالية مع أّن 

 . بوالية هللا سبحانه )ص(وواليته 
، هذا موالي لرجل ويحك ما تدري من هذاقال : (هوروى الطبري عن عمر أنّ 

 .)173F4( )ؤمن ومن لم يكن مواله فليس بمؤمنومولى كل م
الك فلماذا غصبتم حقه أنت تعترف أّنه سيدك ومو وليت شعري إذا كنت

أحسداً  كحسد السامري  ،، بل تآمرتم على قتلهوأردت إحراق داره وصاحبك
وليت شعري من علّم إبليس ! ؟)ع(، وتكبراً كتكبر إبليس على آدم )ع(لهارون 

 ! ؟ومن أغواه، التكبر
أن  مني (: قال لعلي )ص(النبي أن  ،وروى الطبري عن سعد بن أبي وقاص

وهذا الحديث أشهر من نار   .)174F5( )ه ال ناي اعديإالّ أنّ  ،امنزلة هلري  م  ميسى
 .على علم

                                                                                                                                                                                     
ؤل رسيل : (عليا أن يغسله، فقال علي) ص(أوصى النبي : السراج، أو على ما رواه حسين بن علي عن أبيه عن جده قال

يهللا مل أرد  أ  أقلب م  رسيل هللا  :رضي هللا عنه فقال علي  إنك ستعل  علّي،: قال  هللا أخشى أ  ال أاؤق ذلك،
بما ورد من األحاديث الصحيحة في نفى التوريث وااليصاء، وإنه لم يعهد ويعضد هذا التأويل ). عضياً إالّ  قلب لي )ص(

إليهم عهداً غير ما في كتاب هللا وما في صحيفة فيها شئ من أسنان اإلبل ومن العقل على ما قررناه في كتاب الرياض 
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هارون إذا كنتم ترون أّنه كهارون من موسى فهل عميت عليكم مكانة : أقيل
ُنل ْميُسى ﴿ ،آن يهتف بكم أن هارون خليفة موسىأليس القر! من موسى؟ ُيُياُعدب

لًُة ُيُقللُ ْميُسى ِألُِخؤِه  ُاِعؤُ  لُؤب ِه أُرب ٍر ُمُتمَّ ِمؤُقلْ  ُراِّ ُنلُهل اُِعشب ُممب لًُة ُيأُتب ُثالثِؤُ  لُؤب
اِعب ُساِ  لِحب ُيال ُتتَّ ِمي ُيأُصب نِي مِي ُقيب لْرب ِسِدؤ ُ ُهلْريُ  اخب )P)175F1﴾ؤلُ البْمرب

P.  
أبين من  )ص(رسول هللا فوهللا إّن وصايته ووصاية ولده من بعده وخالفتهم ل

، وما عما يروي الشيعة فضالً  )ص(رسول هللا الشمس في ما يروي السنة عن 
بل إّن ذكرهم موجود حتى في التوراة واإلنجيل  ،يصرح به القرآن في آيات كثيرة

، كما لنصارى طمس ذكرهم في ما مضىحاول اليهود وا وإن، الموجودة حالياً 
حاول ويحاول اليوم بعض المسلمين مع األسف الشديد مع أّن القرآن أوصى بهم 

 ،ولكن يا قومي أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أوصى بهم )ص(رسول هللا و
 .ا منتظرونفانتظروا إنّ 

وينابيع ، لعقبى للطبريعليه مراجعة ذخائر اومن أراد المزيد في كتب السنة ف
، ومطالب والمناقب، حمد، ومسند أوسنن الترمذي، وفرائد السمطين، المودة
 أو ما يسمونهما بالصحيحين، ومسند مسلم، ومسند البخاري، ل للشافعيالسؤو

، وكفاية الطالب، ري، والحاكم النيسابووابن ماجه، والنسائي، بي داوودوسنن أ
 .وغيرها
وهو ) رحمه هللا(محمد بن علي بن عثمان الكراجكي  وروى العالمة الفقيه •

رحمه (مامية ومن معاصري الشيخ المحقق الطوسي من صدور علماء الشيعة اإل
، واختياراته من الطراز عة في الطبقة العليا من االعتبار، وهو عند علماء الشي)هللا

وذكر السند  خبرني الشيخ المفيدأ: قال ه وفي كتابه االستنصار،األول كما قيل عن
رسول هللا قال : قال ،عن آبائه عن أمير المؤمنين )ع(جعفر الثاني  أبيإلى 

  لذلك األمر يالة م  إي ،نه ؤنزل مؤهل أمر السنة، مإالؤلة القدر اآمني( :)ص(
 .)176F2( ))ع(اعدي علي اا  أاي اللب يأحد عشر م  يلده 

بن عبد هللا  عن جابر ،)ع(وبإسناد عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر  •
مإنهل تفي  اعدي لعلي  ،تمسفيا الؤلة القدر(: )ص(رسول هللا ، قال األنصاري

)177F3(P ))ع( عشر م  يلده اعده حدا  أاي اللب يأ
P. 

قال : ، قالعن أبيه عن جده - )ع(أي الباقر  -وعن أبي جعفر األول  •
يتلد أيلهم علي ا  أاي اللب أ ،عشر م  أهل اؤتي ياثنلإني : ()ص(رسول هللا 
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عشر م  أهلي  االثنل مإذا ذها  ، اهل أ  تسؤخ اأهلهلاألرض التي أمسفهل هللا
 .  )178F1( )سلخ  األرض اأهلهل يلم تنظريا

م  أهل اؤتي أثنل عشر (: )ص(رسول هللا ، قال قال )ع(وعن أبي جعفر  •
ثي  مرهّ    .)179F2( )هل عدالً فمل ملئ  جيراً ، منهم القلئم اللحق ؤمألمي نقؤالً محدَّ

هللا اختلر إّ  ( :)ص(رسول هللا قال : قال، عن آبائه ،)ع(عن أبي عبد هللا و •
 .يم  اللؤللي لؤلة القدر، يم  الشهير شهر رمضل ، م  األؤلم ؤيم الجمعة

، ياختلرني م  الرسل، ياختلر م  األناؤلء الرسل، ياختلر م  النلس األناؤلء
ياختلر ، )علؤهمل السالم(، ياختلر م  علي الحس  يالحسؤ  اختلر مني علؤلً ي

، يهم تسعه م  يلد الحسؤ  ؤنري  م  هذا الدؤ  تحرؤف م  الحسؤ  األيصؤلء
 ،تلسعهم ظلهرهم نلاقهم قلئمهم ،الغللّؤؤ  يانتحلل الماالؤ  يتأيؤل الجلهلؤ 

 .)180F3( )يهي أمضلهم
ااشريا ثم : (، قال)ص(رسول هللا عن  ،عن آبائه )ع(وما رواه الصادق  •

ثل وؤث ال ؤدرى أيله خؤر إنمل مثل أمتي فم -ثالث مّرات  - ااشرياااشريا ثم 
، إنمل مثل أمتي فمثل حدؤقة أاعم منهل ميجلً مل لعل آخرهل ميجلً ؤفي  أم آخره

يفؤف تهلك أمه أنل  ،أعرضهل احراً يأعمقهل ايالً يأايلهل مرعلً يأحسنهل جنى
ا  مرؤم يالمسؤح ا ،لالبيإثنل عشر م  يلدي م  السعداء أيلي األ ،مؤهل أيلهل

 . )181F4()ذلك نتج الهرج لؤس مني يلس  منه ، يلف  ؤهلك اؤ آخرهل
في كتابه مقتضب األثر بإسناده إلى  )رحمه هللا(وروى العالمة ابن عياش  •

، على فخذه )ع(والحسين بن علي  )ص(رسول هللا كنا مع : قال ،سلمان الفارسي
ا  املم إيأن   ،هللا أن  سؤد م  السلدة ؤل أال عاد( :، وقال لهإذ تفرس في وجهه

 )ملمهم أعلمهم أحفمهم أمضلهمإتلسعهم قلئمهم  ،ملم أاي أئمة تسعهإملم أخي إ
)
182F

5(.  
 )ص(رسول هللا وخالفتهم ل )ع( واألدلة على إمامة علي وولده األحد عشر

لُِة البقُ ﴿: ولعل أعظمها هو سورة، كثيرة جداً  ُنلهْ مِي لُؤب ُزلب ل أُنب رِ إِنَّ  .﴾دب
على  )ص(النبي نزل باألمر بعد ـعلى أّن المالئكة والروح تت ةفهذه السورة دال

 مجمعون، مع أّن المسلمين )ص(النبي وإالّ لقيل بمضيها مع ، المعصومين هئخلفا
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ومن ، عام ، وهاهم يطلبونها في العشر األواخر من شهر رمضان كلعلى بقائها
 !!ارتزه ولو طـعن: العناد فليقل أبى إالّ 
ُنلهْ مِي ﴿ ؤل معشر الشؤعة خلصميا اسيرة(: )ع(مام الباقر قال اإل • ُزلب ل أُنب إِنَّ

رِ  لُِة البُقدب رسيل هللا ميهللا إنهل لحجة هللا تالرك يتعللى على الخلق اعد  ترلحيا، ﴾لُؤب
ؤل معشر الشؤعة . علمنل ؤل معشر الشؤعة، يإنهل لغلؤة يإنهل لسؤدة دؤنفم، )ص(

رسيل هللا مإّنهل ليالة األمر خلصة اعد ﴾ ُيالبِفُتلِب البْماِؤ ِ  *حم ﴿ خلصميا اـ 
 . )183F1( )… )ص(

لمل اسري اي أيحى : (، قال)ص(النبي عن  ،عن آبائه ،)ع(وعن الصادق  •
مرمع  رأسي مإذا أنل اأنيار : وساق الحديث إلى أن قال.....  إلي راي جل جالله

ؤ  يمحمد يجعرر يميسى علي يملامة يالحس  يالحسؤ  يعلي ا  الحس
يعلي يمحمد يعلي يالحس  يالحجة اا  الحس  القلئم مي يساهم فأنه فيفب 

قلئم الذي ؤحل حاللي ، يهذا الهمالء األئمة: ؟ قللؤل رب م  همالء: ، قل يدرّ 
أليلؤلئي يهي الذي ؤشري  ةيهي راح ياه أنتقم م  أعدائي،، يؤحرم حرامي
أي  - ، مؤخرج الال  يالعزىؤ  يالفلمرؤ م  الظللمؤ  يالجلحدقليب شؤعتك 
شد م   متنة العجل ، ملرتنة النلس اهمل ؤيمئٍذ أارّؤؤ  مؤحرقهمل -األول والثاني 

)184F2(P )يالسلمري
P . 

عن : قال، معاً  )ع( وروى الصدوق في إكمال الدين وعيون أخبار الرضا •
، )ع( م الباقر، عن اإلماند الحديث إلى األمام الصادقوأس ،أبي وابن الوليد معاً 

 عز وجل أهداه هللا اً لوح )ع(عن جابر بن عبد هللا األنصاري أّنه رأى في يد فاطمة 
سم هللا ا( :يهمكتوب ف، )ع( لفاطمة )ص( وأعطاه الرسول، )ص(إلى الرسول 

يسرؤره يحجلاه  هذا فتلب م  هللا العزؤز العلؤم لمحمد نيره ،الرحم  الرحؤم
 . م  عند رب العللمؤ  الريح األمؤ ، نزل اه ييلؤه
 الّ إني أنل هللا ال إله إ. يال تجحد آالئي، م ؤل محمد أسملئي ياشفر نعملئيعظّ 

إني  ،)185F3( ، يمذل الظللمؤ  يدؤل  ؤيم الدؤ يماؤر الظللمؤ ، أنل قلصم الجالرؤ 
أنل هللا ال إله إالّ أنل مم  رجل وؤر مضلي أي خلف وؤر عدلي عذاته عذاالً ال 

(أعذاه 
186F

، إني لم أاعث ناؤلً مأفمل  مإؤلي ملعاد يعلي متيفل، حداً م  العللمؤ أ )4
يمضل  ، ني مضلتك على األناؤلء، يإله يصؤلً أؤلمه يانقض  مدته إالّ جعل  

(، يأفرمتك اشالؤك يصؤك على األيصؤلء
187F

 ،)188F1( اعده يسااؤك الحس  يالحسؤ  )5
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، حسؤنلً خلز  يحؤييجعل  ، ة أاؤه، اعد انقضلء مدّ مجعل  حسنلً معد  علمي
، يأرمع ستشهد، مهي أمضل م  اله اللسعلدة، يختم  يأفرمته اللشهلدة
)P)189F2 ، يالحجة الاللغة عندهجعل  فلمتي التلمة معهالشهداء درجة، 

P ، اعترته أثؤب
 ياانه سمي جّده ،)190F3( يزؤ  أيلؤلئي الملضؤ ، أيلهم علي سؤد العلادؤ  .يأعلقب

)
191F

، سؤهلك المرتلاي  مي جعرر. يالمعد  لحفمي، يالمحميد محمد الالقر لعلم )4
نه مي ، يألسرّ حق القيل مني ألفرم  مثيى جعرر، الراد علؤه فللراد علي

اعده متنة عمؤلء  )192F5( ، يانتجا نتجا  اعده ميسىا .أشؤلعه يأنصلره يأيلؤلئه
، أيلؤلئي ال ؤشقي  ، يإ ّ يحجتي ال تخرى ،)193F6( ؛ ألّ  خؤا مرضي ال ؤنقاعحندس
م  فتلاي مقد امترى  ة، يم  وؤر آؤمقد جحد نعمتي يم  جحد ياحد منهمأال 
يحاؤاي ، عند انقضلء مدة عادي ميسى .ييؤل للمرترؤ  الجلحدؤ ، علي

() أال(، يخؤرتي
194F

، يعلي يلؤي ينلصري، ب افل أيلؤلئيإ  المفّذب اللثلم  مفذّ  )7
(يم  أضع علؤه أعالء الناية يأمنحه 

195F

، ه عررؤ  مستفارؤقتل، الالضاالع اهل )8
حق القيل مني . خلقي، إلى جنب شر للمدؤنة التي انلهل العاد الصللحؤدم  ا

يمعد  ، ارث علمي، مهي ييخلؤرته م  اعده، )196F9( ألقّر  عؤنه امحمد إانه
() ال ؤمم  عاد اه إالّ (، يحجتي على خلقي ييميضع سرّ ، حفمي

197F

جعل   )10
فلهم قد استيجايا ، م  أهل اؤته )198F11( )ألرلً (، يشرعته مي ساعؤ  الجنة مثياه

يأمؤني ، يالشلهد مي خلقي، يلؤّي ينلصري انه علي، يأختم اللسعلدة إلالنلر
، ثم أفمل ذلك يالخلز  لعلمي الحس  ،، أخرج منه الداعي إلى ساؤليعلى يحؤي
 . )199F12( ، يصار أؤيبياهلء عؤسى، علؤه فملل ميسى، لعللمؤ لالانه رحمة 

فمل تتهلدى رميس الترك  يتتهلدى رميسهم، هسؤذلّ أيلؤلئي مي زملن
، تصاغ األرض يؤفيني  خلئرؤ  مرعياؤ  يجلؤ ، مؤقتلي  يؤحرقي ، يالدؤلم

                                                                                                                                                                                     
 .حسن وحسين: في الكافي -1
 .، وحجتي البالغة عنده... فهو أفضل من استشهد في، وأرفع الشهداء درجة عندي، : في غيبة النعماني -2
 .وزين أولياء هللا الماضين: في بعض نسخ الكافي -3
 .شبيه جّده: في بعض نسخ كمال الدين -4
 .هذا هو الموجود في غيبة النعمانيو. أتيحت: كما أنه في بعض نسخه. أبيحت: في الكافي  -5
 .أال إن خيط فرضي: وفي بعض نسخ غيبة النعماني. ألن خيط وصيتي: في بعض نسخ كمال الدين -6
 .جاءت في كمال الدين -7
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( ، يؤرشي اليؤل يالرنؤ ئهمادمل
200F

، اهم أدمع فل أيلئك أيلؤلئي حقلً ، مي نسلئهم )1
(يأرمع اآلصلر، فشف الزالزلمتنة عمؤلء حندس، ياهم أ

201F

أْيلُئُِك ﴿ياألوالل)2
ُتْدي ُ ُعلُ  ُمٌة ُيأْيلُئُِك ْهْم البْمهب ِهمب ُيُرحب اِّ ِهمب ُصلُُياٌ  مِّ  رَّ  .)202F3(( )203F4(﴾ؤب

لو لم تسمع في دهرك إالّ هذا (: ، قال أبو بصيرقال عبد الرحمن ابن سالم
 .)204F5( )عن أهله الحديث لكفاك َفصنُه إالّ 

 .)205F6( بخط أمير المؤمنين في البحار )ص(رسول هللا وروي مثله عن 
 )ع(ومواقفه مع علي  )ص(النبي ، وما رووا عن كل ما سمع الصحابة عوم

، فإّن معظم حد عشر األوصياء من بعده، واتباع ولده األعلى اتباعه )ص(وتأكيده 
!! واتبعوا السامري العجل ووقعوا في فتنة، سلمين اختاروا اتباع أئمة الضاللالم

عند  )ع(إسرائيل مع هارون عند وفاة النبي كما فعل بنو  )ع(وفعلوا مع علي 
 :قال تعالى التي حذرهم هللا من الوقوع فيها، ، وهكذا حدثت الرّدةغيبة موسى

ْتمب ُعلُى ﴿ ُقلُاب ْسلْ أُُمإِ ب ُملُ  أُيب قْتِلُ انب لِِه الرُّ ٌد إِالَّ ُرْسيلٌ ُقدب ُخلُ ب ِم ب ُقاب ُيُمل ْمُحمَّ
ُقلِبب ُعلُى ُعقِاُ  ُقلاِْفمب ُيُم ب ُؤنب لِفِرؤ ُ أُعب ْ الشَّ ِزي هللاَّ ئلً ُيُسُؤجب ُ ُشؤب ِه ُملُ ب ُؤْضرَّ هللاَّ ، )206F7(﴾ؤب

بو ذر من أصحاب النبي هم عمار وأ نفراً قليالً وانقلب القوم على أعقابهم إالّ 
ثم أخذ كثير من الصحابة بالرجوع إلى الحق وإلى مواالة علي . والمقداد وسلمان

وبعد أّن رأوا الظلم الذي أخذ  البداية، خذلوه ولم ينصروا حقه فيبعد أن  )ع(
النبي بعد يوم نتيجة لتسلط الجبت والطاغوت على دفة القيادة وخالفة  اً يتزايد يوم

وبدأت دواوين التميز في العطاء من بيت المال حتى وصل األمر إلى أن  ،)ص(
(لمروان ابن الحكم  أفريقيايعطي عثمان خمس 

207F

 ، ومعاوية الطليق عدو اإلسالم)8
ويهينه ويؤذيه ) رحمه هللا(، ويتحكم بأبي ذر يصبح والي بالد الشام في عهد عمر

ية واستيالءه على أموال ويطرده من بالد الشام، بعد أن فضح أبو ذر ترف معاو

                                                           
 .هي الصياح في المصيبة: والرنة . الرنا: في الكافي -1
 .القيود : في بعض نسخ كمال الدين -2
 .157: البقرة  -3
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 .255ص 1ج: ، مناقب آل أبي طالب71ص: ، غيبة النعماني145ص: ، غيبة الطوسي84ص 1ج: االحتجاج

 .529ص 1ج: ، الكافي311ص: ، كمال الدين50ص 2ج: عيون أخبار الرضا -5
 .200ص 36ج: بحار األنوار -6
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وثالث القوم هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد : (قال ابن أبي الحديد في شرح النهج -8

بايعه الناس بعد انقضاء الشورى  .مناف، كنيته أبو عمرو، وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس
واستقرار األمر له، وصحت فيه فراسة عمر، فإنه أوطأ بنى أمية رقاب الناس، ووالهم الواليات وأقطعهم القطائع، 

 : ......وافتتحت إفريقية في أيامه، فأخذ الخمس كله فوهبه لمروان، فقال عبد الرحمن بن حنبل الجمحي 
 .198ص 1ج: شرح نهج البالغة!) فهيهات سعيك ممن سعى . .  . وأعطيت مروان خمس البالد  



 
  79) ............................................ ع(السيد أحمد الحسن  /الجزء األول : العجل 

بنفيه إلى الربذة، وتركه ) رحمه هللا(، وأخيراً يجهز عثمان على أبي ذر المسلمين
من بن في حين أن تركة عبد الرح ،قر والجوعيموت فيها وحيداً مقهوراً يعاني الف
 عثمان وسعد وغيرهم يملكون الكثيرو ة، وطلحعوف من الذهب تكسر بالفؤوس

 .ميعه فمعظمه من بيت مال المسلمينقل جأن لم إو الكثير،
(ومن أراد المزيد فليراجع تاريخ القوم في كتب التاريخ 

208F

1(. 
الم والمصائب في حياتك يا أبا اآل لماذا كل هذه) رحمه هللا(ولو سألنا أبا ذر 

 ؟ذر
، وقد قلت رقل الحق يا أبا ذ :)ص(رسول هللا قال لي حبيبي : لقال ما معناه

( الحق وما أبقى لي الحق من خليل
209F

2(. 
، وهم ماتوا في وما قتلوك ولكن قتلتهم، انكطوبى لك يا أبا ذر فقد ذل سجّ 

أنت معنا ومثل أعلى في قلب  ، بللى اليوم حي في قلوب المؤمنينحياتهم وأنت إ
  .انكل إنسان حر شريف يطالب بحقوق الفقراء والمساكين والمستضعفين أينما ك

ؤل (: )ع(علي بن أبي طالب  )ص(رسول هللا ويكفيك قول سيد الموحدين بعد 
، القيم خلميك على دنؤلهم إ ّ . لهأنك وضا  ل ملرج م  وضا   ،أال ذر

، ياهرب امل  خرتهم علؤه، أؤدؤهم مل خلميك علؤهيخرتهم على دؤنك ملترك مي 
، يستعلم م  الرااح وداً ، يمل أونلك عمل منعيك، لى مل منعتهمممل أحيجهم إ
لجعل  لنتل على عاد رتقلً ثم أتقى هللايلي إّ  السمليا  ياألرض ف. ياألفثر حسداً 

، ملي قال  الالال يال ؤيحشنك إالّ  الحق هللا له منهمل مخرجلً، ال ؤمنسنك إالّ 
 .)210F3( )لهم ألحايك يلي قرض  منهل ألمنيكدنؤ

بكر  فأبو، والمسلمينوقبل هذه الحادثة حوادث ومصائب نالت من اإلسالم 
ويعتدي على ) رضي هللا عنه( ةيرسل خالد ابن العتل الزنيم ليقتل مالك بن نوير

ع زكاة أموال رفض أن يدف مالكاً ؟ ألّن ته في نفس الليلة التي قتله فيها، لماذازوج
ها الذي ؛ ألّنه مغتصب لخالفة رسول هللا من صاحببي بكربني تميم البطاح أل

 نصبه خليفة له في غدير خم  )ص(رسول هللا ، ورأوا وسمعوا يعرفه المسلمون
والعجيب أّن عباس محمود . بي طالب، وهو علي بن أوفي غيره من المناسبات

 : ةالعقاد يمر على قول مالك بن نوير

 وال خائف فيما يجيء من الغد    لت خذوا أموالكم غير ناظر فق
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1(. 
ثم ليم  ،أغلب الظن أّنه بدد ما جمع من الصدقات في حياته ومالهيه: (فيقول
 )!! الئميه بهذه األبيات فأجاب ؟في ذلك

 والحال أنّ !   ؟وفهمت هذا المعنى ، ياتوليت شعري كيف قرأت هذه األب
ثم بعد ذلك يحاول العقاد أن يجعل . ادها لهمّنه أعإ: أي، الرجل يقول خذوا أموالكم
، واالعتداء على زوجته غامضة ال يتضح فيها جرم ةجريمة قتل مالك بن نوير

اً، شغله ، ليجعل بعد ذلك خالد بن الوليد عبقرياً فذّ بي بكر وخالد ابن العتل الزنيمأ
المسلمين،  يؤمالجهاد عن حفظ سورة واحدة من القرآن يقرأها في صالته عندما 

 . )سعد تورد اإلبل وما هكذا يا( ،ما هكذا األنصاف يا عقاد
أكتاف آل محمد أي  ، وسيعلم الذين يحملون الناس علىفحسبنا هللا ونعم الوكيل

 .للمتقين والعاقبة، منقلب ينقلبون
والممارسات غير  )ص(النبي خطب جليل بعد وفاة حال فال وعلى كل

لمن ألقى السمع  ة، ويكفي حادثة مالك بن نويريرة جداً المشروعة والظالمة كث
 !، وقد انتهكت فيها دماء وأموال وأعراض المسلمين فهل بقي شيء؟وهو شهيد

لماذا لم يرفع علي بن أبي طالب سيفه؟  ولماذا طلب منه : ولسائل أن يسأل
  !؟أن يصبر على الظلم من بعده )ص( رسول هللا

  أقل مإ(: )ع(ومع أّن اإلجابة فيما قدمت من البحث وفي قول أمير المؤمنين 
هؤهل  اعد اللتؤل ، يإ  أسف  ؤقيليا جزع م  المي ، ؤقيليا حرص على الملك

، ال أندمج  على لب آنس اللمي  م  الارل اثدي أمه، يهللا الا  أاي اليالتي
 . )212F2( )م لي اح  اه الضاراتم اضاراب األرشؤة مي الايى الاعؤدةمفني  عل

 :ذكر هنا سببينولكن ال بأس من التوضيح قليالً، وأ
 إيماناً وليس  فإسالمهم ظاهري، اإلسالم لم يترسخ في نفوس الناس نّ إ: األيل

، فحالهم كحال التي نقضت غزلها ال يخشى على أهله من االرتداد راسخاً  حقيقياً 
ِمْنيا ﴿: لى، قال تعاالقليل منهم ، إالّ أنكاثاً  عد قوةمن ب ل قْلب لُمب ْتمب ُراْب آُمنَّ ُعب ُقللُِ  األب

ُنل لُمب  .)213F3(﴾ُيلُِف ب قْيلْيا أُسب
ْثيا  ُيلُيب ﴿ :وقال تعالى ُهل ُيُمل ُتلُاَّ ُنُة ُآلُتيب ُالِرُهل ْثمَّ ْسئِلْيا البرِتب ِهمب ِم ب أُقب ْدِخلُ ب ُعلُؤب

 .   )214F4(﴾ُؤِسؤراً  اُِهل إِالَّ 

                                                           
: ، معالم المدرستين14ص 6ج: ، ووفيات األعيان البن خلكان560ص 5ج: راجع ترجمة مالك بن نويرة في اإلصابة -1
 .           82ص 2ج
 .36ص 1ج: لبالغةنهج ا -2
  .14: الحجرات  -3
 .  14: األحزاب  -4



 
  81) ............................................ ع(السيد أحمد الحسن  /الجزء األول : العجل 

سلمين متزلزل ومع وفي القرآن آيات كثيرة دالة على أّن حال كثير من الم
الوصي أن يرضى  ، وعلى هذا فعلىلك أن تعرف النتيجة، وجود المنافقين

، بالظاهر وصبر على المنافقين )ص(رسول هللا ، ويصبر كما رضي بالظاهر
ووصيه  )ص( الذي أجهد رسول هللا وإالّ فسيهدم هذا البناء. ومن يستمع لكالمهم

وهي  دة العظيمة المرجوة من هذا الدينفالفائ. لتشييده ةأكثر من عشرين سن )ع(
 . هللا له إالّ إال  وعبادة أهل األرض ل ونشر كلمة، تمام نور هللا في أرضه

 )ص(النبي في األرض لن تحقق في زمن  ةهللا أكبر على كل بقع ورفع راية
في األمم  ة، وهذه سنة إلهي)ع(في زمن خاتم األوصياء المهدي ، بل أو الوصي

، ولكن في من بني إسرائيل وعبروا معه البحر، فقد أُرسل موسى إلى قوم السابقة
 .مردوا عليه ورفضوا قتال الجبابرةصحراء سيناء ت

ْخلُُهل أُُاداً ُمل ُداْميا مِؤهُ ﴿: قال تعالى ل لُ ب ُندب ُ  ُيُراُُّك ُقللْيا ُؤل ْميُسى إِنَّ ُهبب أُنب ل ُملذب
ل ُهلْهُنل ُقلِعْدي ُ  ، إلى الناس ال إله إالّ هللا وبالتالي رفضوا حمل كلمة، )215F1(﴾ُمُقلتِال إِنَّ

 .ةوعاقبهم هللا سبحانه وتعالى بالتيه في صحراء سيناء أربعين سن
، وهم أبناء ةخروج أمة ربانية صالح يجة هذا التيه العقوبة اإلصالحيةوكان نت

، وقد حملوا كلمة ال إله إالّ هللا مع يوشع بن نون وصي حفادهمهؤالء الفاسقين وأ
 .، وقاتلوا الجبابرة والطواغيت ونصروا دين هللا في أرضه)ع(موسى 

، أي في زمن ظهور هي في آخر الزمان إذن فالنتيجة المرجوة من هذه األمة
، اياتليه كثير من الرومن هللا أن يكون زماننا كما يدل ع ا، ونرجو)ع(المهدي 

 .علموهللا أ
إنمل مثل أمتي فمثل حدؤقة  ..: (، قال)ص(رسول هللا وقد مر فيما سبق عن 
ميجلً ؤفي  أعرضهل احراً يأعمقهل ايالً يأايلهل  آخرهلأاعم منهل ميجلً مل لعل 

 .)216F2( )... مرعلً يأحسنهل جنلً 
 ةألما، بل لعل هذه يكون آخر فوج من أمته هو أفضلها إذن فالرسول يرجو أن

أو من  ةألماأي أصحاب المهدي وأنصاره ال يقرنون بمن سبقهم، سواء من هذه 
، وقد مر وصفهم بالحديث على األرض ةاإلنسانيسواها على طول مسيرة 

، يحشيتهل عالداً لي امتحن  قلياهم لألؤمل يانتجا  لذلك اليق  (: القدسي
ياليقلر يع يالصدق يالحلم يالصار الليرع ياإلخالص يالؤقؤ  يالتقيى يالخش

، جعلهم دعلة الشمس يالقمريأ يالرواة مؤمل عندي،، يالتقى يالزهد مي الدنؤل
مؤنلً ، يأاختر  لهم ناؤلً مصارى، أيلئك أيلؤلئي …ياستخلرهم مي األرض 
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، تلك أمة اخترتهل نصلر، يجعلتهم له أيلؤلء يأمجعلته لهم ناؤلً يرسيل، مرتضى
…( )217F1(. 

وأنصاره  )ع(ايات عن أهل بيت العصمة في فضل أصحاب المهدي والرو
من  ة، ولو لم يكن من فضلهم إالّ إعالء كلمة هللا ونشر التوحيد في كل بقعكثيرة

 . بقاع األرض لكفى
ثم  فهو قد بين حقه، لهبالغة  ةكان حج )ع(إّن صبر أمير المؤمنين : ثلنؤلً 

ما وإنّ  اإلمارةزاهد بهذه  )ع(يبين أّنه ، لوالحكم اإلمارةأعرض عن منازعة القوم 
 )ع(، وقد أبصر أمير المؤمنين ونصرة الدين ونشر العدل طلبه لها إلقامة الحق

، وعلم أنهم سيعلمون ما جّره عليهم تنحية وذراريهم ةألماعبر القرون بقية هذه 
، حتى وصل األمر غتصاب حقه من قبل الجبت والطاغوتوا ةاإلمارالوصي عن 

، وقد مر عليك هذا المعنى في ةألماسلط أوالد البغايا والزانيات على هذه إلى ت
ثم  ،لهك لقد  لقح  منظرة رؤثمل تنتجاأمل لعمر (: حيث قالت )ع(خطبة الزهراء 
يؤعرف  ب دملً عاؤالً يزعلقلً مّراً هنللك ؤخسر الماالي قعاحتلايا االع ال

 .)218F2( )التللي  وب مل س  األيلي 
وحمل الناس ، بعد هن وهن )ع(مام علي رجعت الخالفة إلى اإلوفي النهاية 

، ولكنهم لم يحتملوا مرارة الحق، قبل بهم القبلة والصراط المستقيمواست على الحق
وبعد أن قضوا وطراً في االنحراف عن صراط هللا المستقيم لم يحتملوا عدالة 

ألثرة من الماضين فبعد ومساواته لهم بالعطاء، بعد أن اعتادوا التمّيز وا )ع(علي 
، لم يرق لهم طاعة علي وعبادة هللا تادوا عبادة العجل وطاعة السامريأن اع

بها في مجتمع مّزقه فساد العمل  )ع(الواحد األحد، وقبول شريعته التي أراد علي 
، تباعهاوأرشد الناس إلى أ للحق راية )ع(، ومع هذا فقد رفع علي الماضين

لده المعصومين من بعده الذين لم يدّخروا جهداً لألمر ولكنهم خذلوه وخذلوا و
بالمعروف والنهي عن المنكر في سبيل إرشاد المسلمين إلى الصراط المستقيم 

 .حتى قضوا بين مسموم ومقطع بالسيوف
خطب الناس في المدينة  )ع(أمير المؤمنين  إنّ ، بي الهيثم ابن التيهانفعن أ

يعرم  ، التي خدع  ملنخدع  ةألما هي، أؤهل  الحمد ل الذي ال إله إالّ ( :فقال
  أهيائهل يضرا  مي عشياء ياتاع، دؤعة م  خدعهل مأصر  على مل عرم خ

مل يالذي أ، مصد  عنه يالارؤق الياضح متنفاته، يقد استال  لهل الحق ويائهل
، م الملء اعذياتهيشرات لي اقتاستم العلم م  معدنه،، ملق الحاة يارأ النسمة

يسلفتم م  الحق ، يأخذتم الارؤق م  ياضحه، تم الخؤر م  ميضعهيادخر
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  83) ............................................ ع(السيد أحمد الحسن  /الجزء األول : العجل 

، مأفلتم روداً، ضلء لفم اإلسالميأ، ياد  لفم األعالم، لنهج  افم السال، نهجه
، يلف  سلفتم ساؤل الظّالم، لئل يال ظلم منفم مسلم يال معلهديمل علل مؤفم ع

، مقلتم اأهيائفم، يسد  علؤفم أاياب العلم، ارحاهلمأظلم  علؤفم دنؤلفم 
، ويتفم، ياتاعتم الغياة مأمأمتؤتم مي دؤ  هللا اغؤر علم، ياختلرتم مي دؤنفم

إذا ذفر األمر سألتم أهل  ، مأصاحتم تحفمي  اأهيائفم،مترفيفم األئمةيترفتم 
؟ ميه يناذتميه يخللرتميه، مفؤف يقد ترفتمإذا أمتيفم قلتم هي العلم اعؤنه، الذفر
، يمل يتجدي  يخؤم مل اجترمتم، حصدي  جمؤع مل زرعتمعّمل قلؤل ت ريؤداً 
 . اجتلاتم

، مرتم، يالذي اه أْ ني صلحافميالذي ملق الحاة يارأ النسمة لقد علمتم إ
، يلسل  نيرفم يخؤرة رافم، يالذي اه نجلتفم ييصي ناؤفم ني عللمفميإ

، مم قالفميمل نزل الأل،   قلؤل ريؤداً ؤنزل افم مل يعدتم، معصلحفميالعللم امل ؤ
لى هللا عز يجل وداً معهم تحشري  يإ يسؤسألفم هللا عز يجل ع  أئمتفم،

يهم  أي عدة أهل ادر ة أصحلب اللي ، أّمل يهللا لي فل  لي عدّ تصؤري 
رتق ، مفل  أايا للصدق، يتنؤاتفم اللسؤف حتى تميليا إلى الحق، لضرأعدادفم
 .)219F1( )ق يأن  خؤر الحلفمؤ م اؤننل اللحاللهم ملحف ،خذيا اللرمق، يأللعتق

 

* * * 
  )ع(، ووالية العهد لإلمام الرضا )ع(صلح اإلمام الحسن 

وأخيراً البد لنا من المرور على حدثين مهمين في حياة أوصياء النبي الخاتم 
 :الرتباطهما بهذا البحث ،)ع(األئمة االثنا عشر  )ص(

 

  )لعنه هللا( ابن هند مع الطاغية معاوية )ع(هو صلح اإلمام الحسن : األول
التي يقودها معاوية  ت دولة المنافقين، بعد أن أخذوهو صلح ضروري

، وبعد أن خذل المسلمون اإلمام واالستيالء على األرض اإلسالمية باالتساع
 .ين في الحديبيةللمشرك )ص(النبي فهو إذاً كصلح . )ع(الحسن 

وهم أهل الحق ، للشيعةصلحه كان استبقاء  بأنّ  )ع(وقد صرح اإلمام الحسن 
 )ع(وإذا نظرنا بعين البصيرة وجدنا أّن صلح اإلمام الحسن . وببقائهم يبقى الحق

، التي هي بدورها تهيئة لثورة اإلمام المهدي )ع(كان للتهيئة لثورة اإلمام الحسين 
، السيف بدأ حرباً جديدة مع معاويةلما اضطر إلى تنحية  )ع(، فاإلمام الحسن )ع(

، وعلى أقل )ع(ّرة حرب إعالمية الهدف منها تهيئة األمة لثورة الحسين هذه الم
بل والتفاعل معها ، لقبول هذه الثورة والتعاطف معها تقدير أن تكون األمة مستعدة

يعلم أن  )ع(، ومن اطلع على أحوال األمة في زمن اإلمام الحسن ولو بعد قيامها
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، حتى وا قائدهم المعصوموخذلها ؤهذا هدف كبير يرجى من أمة نكس أبنا
لوال الحركة  للتشيع اسم وال رسم ، وكاد أن ال يبقىصبحوا يرون المنكر معروفاً أ

صلحاً بهذا  )ع(فلم يكن صلح اإلمام الحسن . )ع(اإلعالمية لإلمام الحسن 
 - )ع(ليتبعها أخيه الحسين  )ع(، إنما كان هدنة اضطر لها اإلمام الحسن المعنى

، فكما أّن اإلمام أمير يزال صداها يهز الدنيا إلى اليومال  ةبثور -الذي هو كنفسه 
، كذلك كان هللا العالمية وإلى دولة ال إله إالّ  كان ينظر إلى المستقبل )ع(المؤمنين 

كانوا ينظرون إلى اليوم الذي يظهر  )ع( ، فجميع المعصومين)ع(اإلمام الحسن 
انية هي مسيره تكاملية في الجملة وإن ، فمسيرة اإلنسعلى الدين كلهفيه هذا الدين 

  ،ضت لبعض االنتكاساتتعرّ 
ن نتيجتها هو صالح معظم أهل األرض في زمن ظهور اإلمام المهدي حيث إ

 . )ع(
كانوا يفعلون كل ما من شأنه توجيه هذه األمة لحمل الرسالة  )ع(واألئمة 

يؤثرون رضا هللا  )ع(، فكانوا من األيام إلى أهل األرض جميعاً  في يوم اإللهية
الجسدي في ، ويتحملون أشّد أنواع األذى النفسي وعلى أنفسهم ومصلحة اإلنسانية

 .يمان أهل األرض بال إله إالّ هللا محمد رسول هللاإ، وهو سبيل هذا الهدف العظيم
 

 )ع(والية العهد لإلمام الرضا : الثاني
بعد أن أجبره المأمون  )ع(والثاني هو والية العهد التي قبلها اإلمام الرضا 

، باإلجبار لملك مصر التي كانت )ع( ، وهي نظير وزارة يوسفعليها العباسي
وامتحان للمؤمنين كما  ة، فهي إذن فتنكان فيها بعض النفع لعامة الناس وإن

يتربى ويعيش في قصر  )ع(إسرائيل عندما جعل موسى  بنيامتحن سبحانه 
ل ﴿: لكفهذه كت، )لعنه هللا(فرعون الطاغية  ُرْفيا أُ ب ُؤقْيلْيا آُمنَّ لْس أُ ب ْؤتب أُُحِسُب النَّ
ُتْنيُ   لُُم َّ  *ُيْهمب ال ْؤرب ْ الَِّذؤُ  ُصُدقْيا ُيلُُؤعب لُُم َّ هللاَّ لِِهمب ُملُُؤعب ل الَِّذؤُ  ِم ب ُقاب ُيلُُقدب ُمُتنَّ

 .)220F1(﴾البُفلِذاِؤ ُ 
بعد أن وجد  )ع( وفي نهاية المطاف سم المأمون العباسي اإلمام الرضا

مع أّنه كان في ، )ع( المأمون نفسه غير قادر على تحجيم عمل اإلمام الرضا
 .قصره وتحت يده

األنبياء لحياة  ةصور )ص(أوصياء النبي الخاتم  )ع(وهكذا كانت حياة األئمة 
، فهم بين طاغوت متسلط مستبيح لدمائهم المقدسة ومن السابقين على هذه األرض

خذلتهم واختارت عبادة  ة، وبين أممن علماء السوء غير العاملين له تبعه أو ركن
، ولما وصل األمر إلى خاتم القليل ممن وفى بعهد هللا الّ إالعجل واتباع السامري 

شاء هللا له الغيبة  )ع(محمد بن الحسن المهدي  بقية هللا في أرضه )ع(األوصياء 
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والشريعة حتى يأذن له ليحفظ بحفظه القرآن  ،عن أنظار الناس والطواغيت
يأّمل علة (: )ع(، وقد ورد عنه لنصرته ما تتهيأ األمةلظهور وإظهار الحق عندبا

أُليا ُع ب ﴿ :هللا عز يجل قلل مل يقع م  الغؤاة مإ ّ  ُهل الَِّذؤُ  آُمْنيا ال ُتسب ُؤل أُؤُّ
ْفمب  ُد لُْفمب ُتْسمب ُؤلُء إِ ب ْتاب  .)221F1( ) ﴾أُشب

سالم على نور هللا في أرضه وبقيته في عباده الذي والحر تكفيه اإلشارة، وال
يكادون  ، وهو المظلوم حقاً حتى من شيعته الذين الالمظلوم )ع(ه ؤسماه آبا

 .يذكرونه مع غيبته وشديد محنته
 .والسالم على المؤمنين والمؤمنات ورحمة هللا وبركاته

 

 اسم هللا الرحم  الرحؤم
ْ لُهْ ﴿  ُعِل هللاَّ  .)222F2(﴾ْنيراً ُمُمل لُْه ِم ب ْنيرٍ  ُيُم ب لُمب ُؤجب

 

* * * 
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