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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 عمل، البد أن يقوم داعية هللا بهاو

 - )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 

 .لعودة إلى جادة الحقجتمع بعدها ا؛ 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  ،الرجل يدعوهم ليالً ونهاراً زال  ، 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 دهاء ال، سواء في هذا الحكام الفراعنة الفجرة أو فقأينما 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   ،لجاري ياعتصم  اذي القدرة يا ،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 
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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 مُ  ُتِمْعي ُ اِآؤلتُِنل إِنَّ  .)1F1( ﴾ُعْفمب ْمسب

، 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 حانظروا األحاديث التي تكلمت عنه ،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

 ذات يوم فوجدته مفكراً  )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 ، ؤ  له حؤرة يوؤاة، تفيفمل 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 
األمة مع  أنى لك ؤل أصاغ اهذا األمر، أيلئك خؤلر هذه: ؟ فقالأدرك ذلك الزمان
، مإّ  له ؤرعل هللا مل ؤشلء: ا يكون بعد ذلك؟ قالثم ماذ: ، فقلتأارار هذه العترة

)2F2(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 ني القيامة الصغرى، وما الجواب الذي تجيبوف )ع(المهدي 

ون لم يصلكم حديث أتقول !لحسيب الرقيب يوم القيامة الكبرى، وما الحجة لديكم؟ا
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أم إّنه لم يدع إلى كتاب هللا  !تقولون إنهم لم يصفوه أو يسموه أم !أهل البيت فيه
يبلغ البالغ التام ولم يخبر عن  أم تقولون أّنه لم !)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

لُ ﴿ -، سياء م  الحفلم المرسدؤ  أم م  علملء السيء الرلسدؤ  قؤحلً  ُ  لُِي ااَّ عب
الً  ْهمب ْرعب ُ  ِمنب ْهمب مُِراراً ُيلُْملِئب ُ  ِمنب ِهمب لُُيلَّؤب ، أللقؤ  حالهل على ولراهل - )3F1( ﴾ُعلُؤب

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

، ولكن البد من الساعةبلغ بأوصيائه إلى قيام  )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 

 ). ل، يالاد  م  العجالسلمري

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 
ّنهم ال يحسنون أ مع األسف كثيرون يعدون أنفسهم علماء معوفقهاء 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 بالمجااة من هو أعلم به منّ ، وربما يوجد من المالحدالسنين

 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

2(. 

 

 باطناً والحمد ل أوالً وأخراً، وظاهراً و

 خادم األنصار األحقر
                                                           

 .18: الكهف  -1
 .93ص: أمالي الصدوق -2



 
 υ السيد أحمد الحسن / الثاني  -الجزء األول : العجل 

....................................... 9  

 ضؤلء الزؤدي



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 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 ، جداً  يرةثأخطاء 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 
ب شكالً، فبدالً من أن يكون كتاباً واحداً يحتوي على وتم تغير الكتا. 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 

ن من الثبات بين يثبتنا مع رسول اإلمام المهدي ووصيه وخليفته وولده حتى نتمك
 .)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

ْسي﴿ ُنل الرَّ ُاعب ُزلبُ  ُياتَّ ل اُِمل أُنب ُنل آُمنَّ لِهِدؤ ُ ُراَّ ُنل ُمُع الشَّ ْتاب  .53: آل عمران﴾ لُ ُملفب

 
                                                                                                                                                           

 السيد صالح الموسوي

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 داءــاإله

                                   

 ... له إال هللاإإلى حملة كلمة ال                                            

إلى من حملوا أكفانهم وساروا                                                    
 ... إلى هللا

 ... لمرسلين واألئمة عليهم السالمإلى األنبياء وا                                 

  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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 قدمةملا
 بسم هللا الرحمن الرحيم

ُ ﴿: ، الذي قالل رب العالمين والحمد ُياْ  إِ َّ هللاَّ ُمب ُؤلْء ُيال األب ُحب ُتِيي األب ُيُمل ُؤسب
ِمٍع ُم ب مِي البقْْايِر  ُ  اِْمسب ِمْع ُم ب ُؤُشلْء ُيُمل أُنب ُ  إِالَّ ُنِذؤٌر  *ْؤسب ُسلبُنلُك  *إِ ب أُنب ل أُرب إِنَّ

ٍة إِالَّ ُخال مِؤُهل ُنِذؤٌر اِللبُحقِّ ُاشِ  ُب الَِّذؤُ   *ؤراً ُيُنِذؤراً ُيإِ ب ِم ب أْمَّ ْايُك ُمُقدب ُفذَّ ُيإِ ب ْؤُفذِّ
ْاِر ُياِللبِفُتلِب البْمنِؤرِ  ُنلِ  ُياِللزُّ ُاؤِّ ْهمب ْرْسلْْهمب اِللب لِِهمب ُجلُءتب  .  )5F1( ﴾ ِم ب ُقاب

، مهم المبعوث رحمة للعالمينلى خاتوصلى هللا على األنبياء والمرسلين وع
 .على الكافرين ةوعلى خاتمهم الذي سيبعث نقم، وعلى آله الغر الميامين

 نظرة من خالل قصص األنبياء: هذا البحث هو نّ إمت في الجزء األول قدّ 
وفي المستقبل المرتقب  ابرة إلى حال المسلمين في الحاضرواألمم الغ والمرسلين

، ولمراجعة المسيرة لإلصالح ةه دعونّ أكما . )ع(فيه ظهور اإلمام المهدي 
وهو دعوة لالستعداد لنصرة اإلمام .  عون تمثيل اإلمام المهدي وخصوصاً لمن يدّ 

أو مع علماء  ،كالسفياني ه، سواء مع الطواغيتوتجنب الوقوف ضدّ  )ع(المهدي 
: قال تعالى، جانب اللين والرحمة وقد توخيت فيها أن ألزم. السوء السامريين

ْف ﴿ لُِك ُملعب يا ِم ب ُحيب ُرضُّ ُ  ُمّظلً ُولِؤُظ البُقلبِب ُالنب ُ  لُْهمب ُيلُيب ْفنب ِ لِنب ُمٍة ِمُ  هللاَّ ُماُِمل ُرحب
ُ ْؤِحبُّ  ِ إِ َّ هللاَّ لب ُعلُى هللاَّ ُ  ُمُتُيفَّ ِر ُمإُِذا ُعُزمب ُمب ْهمب مِي األب رِرب لُْهمب ُيُشلِيرب ُتغب ْهمب ُياسب ُعنب

 . )6F2( ﴾لِؤ ُ البْمُتُيفِّ 

أن  ، والبدّ من اإلصالح، والبّد ، والحال مريرفالواقع اإلسالمي اليوم مخزٍ 
ومن الطبيعي أن تكون هناك تضحيات في . ى مؤمنون لهذا اإلصالحيتصدّ 
 .ف السائرين على هذا النهج الشريف، الذي هو كالسير على الجمرصفو

م   ةذا  ؤيم يعنده جملع )ص(رسيل هللا قلل (: قال، )ع(فعن اإلمام الباقر 
أمل نح  : أصحلاه مقلل م  حيله م . مرتؤ  إخياني اللهم لقني :أصحلاه
قيم مي آخر الزمل ،  فم أصحلاي، يأخيانيإنّ  ،ال: ؤل رسيل هللا؟ مقلل إخيانك

م  قال أ  ؤخرجهم  آالئهم ، لقد عرمنؤهم هللا اأسملئهم يأسملءآمنيا يلم ؤريني
 -على دؤنه م  خرا القتلد  أشد اقؤةألحدهم  ،أمهلتهم م  أصالب آالئهم يأرحلم
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أيلئك مصلاؤح  ،)7F1( ، أي فللقلاض على جمر الغضلة الظلملءمي اللؤل -أي الشوك 
 . )8F2( )ؤهم هللا م  فل متنة واراء مظلمةالدجى ؤنج

ن تقارعهم يو علماء السوء السامري فمن الصعب أن تقف بوجه الطواغيت
. تى من حجر تدافع به عن نفسك، وال ناصر وال معينح ةويدك خالي وتقاتلهم

انة ، وأسماء رنّ ةإعالمية ضخم ةدبابات وصواريخ وآلو ةوفي أيديهم أسلح
تغدق على  ، وأموال طائلةمن القدسية الزائفة صرفت أموال طائلة إلحاطتها بهالة

 . سميهم زعماء وعلماءوي ويطبل ويزمر لهممن يعبدهم من دون هللا 

 وإلخواني المؤمنين بموسى وهارون أسوة، عندما قارعا فرعونولكن لي 
الظاهر بلباس العالم العابد ) لعنه هللا(والسامري وبلعم بن باعورا  وهامان وقارون

 .الناسك

وعلماء بني  قارع قيصر وبيالطس وجيوش الرومانعندما  )ع(ولنا بعيسى 
وعلماء السوء  واغيتعندما قارع الط )ص(ولنا بمحمد . إسرائيل الضالين أسوة

وبني العباس وعلماء  رعوا طواغيت بني أميةعندما قا )ع(ولنا بآل محمد  .أسوة
 . السوء السامريين في هذه األمة أسوة

، ولوال أني اطلعت على  كتب على المؤمنين إنكار المنكرهللا ووهللا لوال أنّ 
سدين أم من علماء ، سواء من الحكام المفكبدي قيحاً  تكثير من الحقائق التي مأل

الً ﴿ -السوء الفاسدين  ْهمب ْرعب ُ  ِمنب ْهمب مُِراراً ُيلُْملِئب ُ  ِمنب ِهمب لُُيلَّؤب ُ  ُعلُؤب لُعب  -)9F3( ﴾لُِي ااَّ
مؤلفة  مع ألوف ولما اخترت هذه المواجهة الدامية، أللقيت حبلها على غاربها

أن  يس بين يدي إالّ ول. المادية والعسكرية واإلعالميةاألسلحة  بكل أنواع مسلحة
لْيٌب ُملنُتِصرب ﴿: أقول  .)10F4( ﴾أُنِّي ُمغب

ّ تدبرت طويالً أيّ   :وجدته يقول )ع(وصية أمير المؤمنين  ها األحبة إني لما
فقلرب  يهللا مل ملجئني م  المي  يارد فرهته، يال اللع أنفرته، يمل فن  إالّ (

)P)11F5 يرد
P12(  )، ياللب يجد، يمل عند هللا خؤر لإلارارF6(. 
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وما عند هللا . من الحياة العاقل اللبيب المطيع ل الموُت أحب إليه نّ أووجدت 
، وهئغون في تراب وطجعلني هللا أنا الحقير المسكين ممن يتمرّ . خير لإلبرار

حال األنبياء  ي لما تدبرت طويالً نّ إو. سلكوهوممن يسلك الصراط المستقيم الذي 
 دتهم أصحاب غيرة، وجرآن وفي سيرتهموعباد هللا المخلصين في الق واألوصياء

بل وجدتهم يقتلون  ،اختيار طاعة الطاغوت والخضوع له ، تأبىوأنوف حمية
 . مداهنة أو ركون لظالم عون ويصلبون بعز وكرامة دونما لحظة خضوع أوويقطّ 

بما سيفعله به  ال يبالي، ويحمل فأساً ويكسر األصنام )ع(وجدت إبراهيم 
  .حتى يلقى في النار ،وءوعلماء الس الطواغيت

 . ، حتى يقطع رأسهك فاجرنّ إ: يصرخ بوجه هيرودس )ع(ووجدت يحيى 

، حتى قتل صحبه ك كافرنّ إ) لعنه هللا( يهتف بوجه يزيد )ع(ووجدت الحسين 
فع رأسه على ورُ ، حتى قتل ، فما خضع وما ركن للظالموبنوه وبنو عمه وإخوته

 .صر دين هللا في أرضهفنصره هللا لما ن. هؤ، وسبيت نسارمح

المهدي  يهتف بوجه طواغيت بني العباس )ع(ووجدت موسى بن جعفر 
سجن، ومن  ، حتى نقلوه من سجن إلىكم كفرةإنّ : والهادي والرشيد الضالين

في ) لعنه هللا(شيد ، فما خضع وما استسلم حتى قتله الرطامورة إلى طامورة
 . السجن  بالسم

وقواته المسلحة ) لعنه هللا(ارع فرعون يق )ع(ووجدت موسى بن عمران 
من  عصا شاء هللا أن يجعلها آية وليس معه إالّ ، في حينها بأحدث أنواع األسلحة

 . آياته

وقوة في  اً يقين ، فال يزداد إالّ دتثخنه الجراح في أُحُ  )ع(ووجدت أمير المؤمنين 
 . ، يجندل بها صناديد قريشفي بدنهة دين هللا، تزيده قوّ 

، وتكسر رباعيته في تثخنه الجراح بعد أن )ص( اً حبيب هللا محمدووجدت 
 ى، يعود ويكر على المشركين بجمع من أصحابه، معظمهم جرحدأُحُ  ةوقع

، فيرحم هللا سبحانه حالهم ويلقي الرعب في ن على قوائم سيوفهم ورماحهميتكئو
 )ص(النبي روا استئصال رّ مدبرين بعد أن ق نصفوف المشركين فيولو

 . ، فنصره هللا دونما  قتالصحابهوأ

ثم نظرت إلى حالنا اليوم فوجدت الطواغيت المتسلطين على هذه األمة، لم 
، بل ليتهم تركوه على حاله ويا رسمه، ومن القران إالّ ، اسمه يبقوا من الدين إالّ 

ألوامر السحرة  ، وامتثاالً باً للشيطان الرجيمعمدوا إليه وأهانوه ونجسوه تقرّ 
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على  ، كأنّ هم صامتونؤ، والمسلمون وعلما)هللا وأخزاهم لعنهم(ن والكها
(ء القرآن ال يعنيهم بشي ، وكأنّ رؤوسهم الطير

13F

1(. 

، هذا هو المطهرون ه إالّ هذا هو الكتاب الذي ال يمسّ ، الصامتون هاالويل لكم أيّ 
، كيف تسكتون على من ينجسه بدمه فكيف خلفتم رسول هللا فيهأحد الثقلين، 

 . قليالً  أذن ال تمتعون إالّ  ! ؟القتل ، أخوفاً من الموت أوثيالخب

قل من أجل أمر أتل وقطع رأسه من قُ  )ع(، ويحيى بن زكريا أم تقولون تقية
(جل زنا بمحرم أهذا بكثير، من 

14F

2(. 

، ماذا بقي بعد االستخفاف من تدعون تمثيل األنبياءيا ، نتم يا علماء اإلسالمأ
الُة  ﴿ !؟يسهبكتاب هللا وتنج ِدُؤْفمب ُيأُقِؤْميا الصَّ أُلُمب ُتُر إِلُى الَِّذؤُ  قِؤلُ لُْهمب ْفرُّيا أُؤب

ِ أُيب  ُؤِة هللاَّ لُس ُفُخشب ُ  النَّ ُشيب ْهمب ُؤخب ِهْم البقُِتللْ إُِذا ُمِرؤٌق ِمنب ل ْفتُِب ُعلُؤب ُفلُة ُملُمَّ ُيآْتيا الزَّ
ُنل لُِم ُفُتاب  ُؤًة ُيُقللْيا ُراَّ ُتُنل إِلُى أُُجٍل ُقِرؤٍب قْلب ُمُتلْع أُُشدَّ ُخشب رب ال أُخَّ ُنل البقُِتللُ لُيب ُ  ُعلُؤب

لُْميُ  ُمتِؤالً  ُقى ُيال ْتظب ٌر لُِمِ  اتَّ ِخُرةْ ُخؤب ُؤل ُقلِؤلٌ ُياآلب نب ْفْم  *الدُّ ِرفب ُنُمل ُتْفيْنيا ْؤدب أُؤب
ُدٍة ُيإِ ب ْتِصاب  ْتمب مِي ْاْريٍج ْمُشؤَّ ْ  ُيلُيب ْفنب ِ البُميب ِد هللاَّ ْهمب ُحُسُنٌة ُؤقْيلْيا ُهِذِه ِم ب ِعنب

ِم ال  ِ ُمُملِل ُهْمالِء البُقيب ِد هللاَّ ِدُك قْل ْفلٌّ ِم ب ِعنب ُئٌة ُؤقْيلْيا ُهِذِه ِم ب ِعنب ْهمب ُسؤِّ ُيإِ ب ْتِصاب
ُقْهيُ  ُحِدؤثلً   .)15F3( ﴾ُؤُفلْديُ  ُؤرب

                                                           
 وأخزاه، حيث إّنه نجس القرآن الكريم، وذلك حينما إلى ما فعله الطاغية صدام حسين حاكم العراق لعنه هللا )ع(يشير   -1

فلم يدافع المسلمون عن حرمة قرآنهم، كما لم يدافع العلماء عن حرمة القرآن الكريم الذي . كتب القرآن بّدمه النجس القذر
اغية الملعون، سواء في جعله هللا تعالى هادياً لألمة ويمثل هويتهم اإلسالمية، فانسلخوا عن مسؤوليتهم خوفاً من شوكة الط

ذلك علماء السنة أم علماء الشيعة، فلم يعترض أحد منهم على هذه الجناية العظيمة بحق القرآن، بل أصبحوا ال يرغبون 
وأنزل بياناً في ذلك، وكان ....   )ع(فلم يقف أحد يدافع عن القرآن إالّ السيد أحمد الحسن !! فيمن يعترض على ذلك

ق، مما جعل علماء السوء الذين يلهثون خلف الدنيا يبتعدون عنه أبعدهم هللا عن . هـ 1425 /ألول جمادي ا / 20:بتاريخ
ذلك في كتاب الجواب المنير الجزء الثاني في جواب السؤال الثالث والعشرين  )ع(رضوانه، بل طرده بعضهم كما ذكر 

 .من قسم األسئلة العقائدية
إّ  امرأة ملك اني : ()ع(، عن أبيه الحسين )ع(قاتل، عن زين العابدين عن م :روى ابن شهر آشوب في المناقب -2

إسرائؤل فار  يأراد  أ  تزيج انتهل للملك ملستشلر الملك ؤحؤى ا  زفرؤل منهله ع  ذلك، معرم  المرأة ذلك يزؤن  
ؤل : ى ا  زفرؤل، مقلل الملكرأس ؤحؤ: مل حلجتك؟ قلل : انتهل ياعثتهل إلى الملك مذها  يلعا  اؤ  ؤدؤه، مقلل لهل الملك

مل أرؤد وؤره، يفل  الملك إذا فذب مؤهم عزل ع  ملفه مخؤر اؤ  ملفه ياؤ  قتل ؤحؤى : انؤة حلجة وؤر هذه، قلل 
مقتله، ثم اعث ارأسه إلؤهل مي اش  م  ذهب مأمر  األرض مأخذتهل، يسلا هللا علؤهم اخ  نصر مجعل ؤرمي علؤهم 

أؤهل الملك إّ  هذه مدؤنة األناؤلء ال ننرتح إالّ امل أدلك : مخرج  علؤه عجيز م  المدؤنة مقلل  اللمجلنؤق يال تعمل شؤئلً،
مل حلجتك؟ : علّي اللعجيز، مقلل لهل: ارمهل اللخاث يالعذرة، مرعل متقاع  مدخلهل مقلل: لك مل سأل ، قلل : علؤه، قلل

ه ساعؤ  ألرلً حتى سف ، ؤل يلدي ؤل علي يهللا ال ؤسف  دمي مي المدؤنة دم ؤغلي ملقتل علؤه حتى ؤسف ، مقتل علؤ: قلل 
 .237ص 3ج: مناقب آل أبي طالب) حتى ؤاعث المهدي هللا مؤقتل على دمي م  المنلمقؤ  الفررة الرسقة ساعؤ  ألرلً 

 .78 - 77: النساء  -3
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ؤيشك . عمل تضؤعي األجر تأخذي  يال نفم علملء السيءإ( :)ع(قال عيسى 
ظلمة  يتيشفي  أ  تخرجيا م  الدنؤل العرؤضة إلى، ؤالب عمله رب العمل أ 
  .)16F1( )القار يضؤقه

ا لقد ُشغلو. لقد نبذ الكتاب حملته وتناساه حفظته، فكفروا به فسوف يعلمون
، وُشغلوا بتقديس هعن دراسة كتاب هللا وتدريس والنحو وتدريسها بدراسة المنطق

ُخْذيا ُهُذا ﴿ :وتقديسهكتاب هللا  المنطق عن ِمي اتَّ ْسيلْ ُؤل ُربِّ إِ َّ ُقيب ُيُقللُ الرَّ
ْجيراً  آُ  ُمهب  .)17F2( ﴾البقْرب

إذاً لو كنتم في  !بماذا ستعتذرون أمام هللا عن خذالنكم لكتاب هللا بالتقية؟
 واعتذرتم )ع(وقتلتم الحسين ) لعنه هللا(كربالء لوقفتم مع جيش عمر بن سعد 

، واعتزلتم القتال، واعتذرتم بهذا العذر القبيح أو على األقل لوقفتم جانباً ، تقيةبال
عون أنهم  وادعوا أنهم )ع(وراسلوا الحسين  شيعة نعم فقتلة الحسين كانوا يدَّ

ونصروا أوالد  نصرته ستفقدهم حياتهم المادية قتلوه نّ أ، فلما وجدوا سينصرونه
ث والجبن الذي انطوت عليه خستهم والخبمن  )ع(وخذلوا ابن فاطمة  !لبغاياا

ابن الحسين  ستخذلون غداً  ، فحتماً نتم لو خذلتم كتاب هللا اليومأوهكذا . نفوسهم
 .)ع(اإلمام المهدي )ع(

ُك  *المر ﴿ بسم هللا الرحمن الرحيم ُك ِم ب ُراِّ ِزلُ إِلُؤب تِلبُك آُؤلْ  البِفُتلِب ُيالَِّذي أْنب
ثُ  ِمْني ُ البُحقُّ ُيلُِف َّ أُفب وال يسلكون  .ه مرألنّ ؛ ال يؤمنون بالحق. )18F3( ﴾ُر النَّلِس ال ْؤمب

، ويعجبهم الخبيث توحشون من السير فيه لقلة سالكيههم يسألنّ ؛ طريق الحق
ُتِيي﴿: كأنهم لم يسمعوا قوله تعالى، لكثرته ُجُاُك  قْلب ال ُؤسب ْب ُيلُيب أُعب ؤِّ البُخاِؤْث ُيالاَّ

ُرةْ البُخاِؤِث  لِْحي ُفثب ُلبُالِب لُُعلَّْفمب ْترب ُ ُؤل أْيلِي األب قْيا هللاَّ   .)19F4( ﴾ ُملتَّ
حلؤ  الدنؤل مي (: )ع(، ولكنهم كما قال أمير المؤمنين بلى سمعوها ووعوها

، ومن حلي في أُفتضحوا بأكلها ةواجتمعوا على جيف. )20F5( )يراقهم زارجهل أعؤنهم
(عينه شيء أعشى بصره وأعماه

21F

6(.  
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يؤسمع اأذ  وؤر سمؤعة، قد خرق  الشهيا  عقله شؤئلً أعشى اصره يأمرض قلاه، مهي ؤنظر اعؤ  وؤر صحؤحة 
يأملت  الدنؤل قلاه، ييله  علؤهل نرسه، مهي عاد لهل، يلم  مي ؤده شيء منهل، حؤثمل زال  زال إلؤهل يحؤثمل أقال  

 .211ص  1ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده) يال ؤزدجر م  هللا ازاجر، يال ؤتعظ منه اياعظ. أقال علؤهل
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ْ ﴿ :قال تعالى لُْه ُذُهُب هللاَّ ل أُُضلُء ب ُمل ُحيب ُقُد ُنلراً ُملُمَّ ُتيب ُمُثلْْهمب ُفُمُثِل الَِّذي اسب
ِصْري ُ   .)22F1( ﴾اِْنيِرِهمب ُيُتُرُفْهمب مِي ْظلُْملٍ  ال ْؤاب

بلى مثلهم كالمنافقين في صدر اإلسالم، أوقدوا شعلة اإلسالم مع الرسول 
التي  ، فذهب هللا بقشورهم الدينيةلبوا الدنياوط سلم الناس نافقوا همأفلما  )ص(

 .غلفوا بها بواطنهم السوداء
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 االنحراف
 في األمة اإلسالمية عن الصراط المستقيم

ُرْفيا أُ ب  *الم ﴿   بسم هللا الرحمن الرحيم :قال تعالى لْس أُ ب ْؤتب أُُحِسُب النَّ
ل ُيهْ  ُتْنيُ  ُؤقْيلْيا آُمنَّ ْ الَِّذؤُ  ُصُدقْيا  *مب ال ْؤرب لُُم َّ هللاَّ لِِهمب ُملُُؤعب ل الَِّذؤُ  ِم ب ُقاب ُيلُُقدب ُمُتنَّ

لُُم َّ البُفلِذاِؤ ُ  ْفْمي ُ  * ُيلُُؤعب اِقْيُنل ُسلُء ُمل ُؤحب ُئلِ  أُ ب ُؤسب ؤِّ ُملْيُ  السَّ  أُمب ُحِسُب الَِّذؤُ  ُؤعب
ْجي لُِقلُء  * ِمؤْع البُعلِؤْم ُم ب ُفلُ  ُؤرب ِ ُآلٍ  ُيْهُي السَّ ِ ُمإِ َّ أُُجلُ هللاَّ ُمل  *هللاَّ ُيُم ب ُجلُهُد ُمإِنَّ

ُ لُُغنِيٌّ ُعِ  البُعللُِمؤ ُ  ِسِه إِ َّ هللاَّ   .)23F1( ﴾ْؤُجلِهْد لُِنرب
، سواء في في األمة اإلسالمية االنحراف عن الصراط المستقيم وقع حتماً 

ِ ﴿: ةالعقائد أو األحكام الشرعي ِة هللاَّ لْ ُيلُ ب ُتِجُد لِْسنَّ ِ الَّتِي ُقدب ُخلُ ب ِم ب ُقاب ُة هللاَّ ْسنَّ
ِدؤالً  ُفْا َّ ُاُاقلً ُع ب ُاُاقٍ ﴿ ،)24F2( ﴾ُتاب  . )25F3( ﴾لُُترب

يالذي نرسي اؤده لترفا  سن  م  فل  قالفم حذي ( :)ص(رسول هللا وقال 
يال ؤخائفم سنة اني  حتى ال تخائي  ارؤقهم ،النعل اللنعل يالقذة اللقذة

 .)26F4( )إسرائؤل

ره وقيامه عند ظهو )ع(أول ما سيقوم به المهدي  أنّ والمستفاد من الروايات 
، وإعادة األمة إلى جادة الصراط المستقيم ، وإعادةهو تعديل هذا االنحراف

فه أئمة رّ أن ح ، بعد)ص(رسول هللا كما كان في عهد  اً طريّ  اً اإلسالم غضّ 
 . ونالضالل السامري

يسؤعيد  اإلسالم ادأ ورؤالً (: )ع(قال اإلمام الصادق : عن أبي بصير، قال
: )ع(فقال . أصلحك هللا اشرح لي هذا: فقلت. فمل ادأ ماياى للغرالء ورؤالً 

() )ص(رسيل هللا فمل دعل  اً ل دعلء جدؤدؤستأنف الداعي منّ 
27F

5(. 

، )ص(هللا رسيل مل صنع  - القائمأي  -  ؤصنع( :قال، )ع(وعن الصادق 
، ؤستأنف اإلسالم أمر الجلهلؤة )ص(رسيل هللا ؤهدم مل فل  قاله فمل هدم 

  .)28F6( )جدؤداً 
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بأي  )ع(إذا قام القائم  :فقلت )ع(سألت أبا جعفر الباقر ( :قال ،ءوعن ابن عطا
 ،)ص(رسيل هللا ؤهدم مل قاله فمل صنع  :)ع(؟ فقال سيرة يسير في الناس

 . )29F1( )اإلسالم جدؤداً  ؤستأنف

رسيل إذا قلم قلئمنل دعل النلس إلى أمر جدؤد فمل دعل (: قال ،)ع(عن الباقر 
  .)30F2( )ماياى للغرالء، أفمل اد يسؤعيد ورؤالً  ورؤالً  أاإلسالم اد  ّ إي، )ص(هللا 

ل النبي آباعتبارهم تركوا التمسك ب، نَّة فقطـاالنحراف طال السُ  ظن إنّ وربما يُ 
ى بهم في النتيجة إلى االنحراف سواء في العقائد ا أدّ ، مم)ع(عشر  االثنياألئمة 

األحاديث الواردة عن أهل بيت النبوة صلوات هللا  ولكن الحقيقة إنّ ، أو األحكام
 نّ أ، كما )ع(االنحراف يطال الجميع قبل قيام اإلمام المهدي  نّ أعليهم دالة على 

ط األحكام الشرعية الخالفات في العقائد وفي األحكام الشرعية وفي طرق استنبا
ماء كل فرقة أنفسهم دالة ، أو بين علسواء بين السنة والشيعة ماء المسلمينبين عل

 .على ذلك

علماء  ولهذا فمن الضروري أن نعرف األمور التي وقع فيها خالف بين
فريسة  )ع(عند ظهور اإلمام المهدي  لكي ال نقع غداً  ،ولو بشكل موجز المسلمين

 أعداءً  -بسب جهلنا للحقائق  -، فيصيرنا الل السامريينسهلة ألحد أئمة الض
 ،وأننا نحسن صنعاً  حن نظن أننا على الصراط المستقيمون )ع(لإلمام المهدي 

في بعض ، وربما مجمل ل عرض بعض هذه األمور وبشكل موجزولهذا فسأحاو
 .األحيان ومن هللا التوفيق

 

* * * 
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 التحريف في القران الكريم: أوالً 

، كما دالة على التحريف )ص(النبي وردت روايات كثيرة عن أهل بيت 
دالة على  عن طريق السنة في كتبهم )ص(النبي وردت روايات عن صحابة 

  .)31F1( وقوع التحريف

بعض كلماته  نّ إ، والذي بين أيدينا غير كامل نآالقر نّ أ :والمقصود بالتحريف
كما رجح  لمين وقوع التحريفبعض علماء المسورجح  .بقصد دلتتبدلت أو بُ 

 .بعضهم عدم وقوع التحريف

  :ة أمير هي  اعدم التحرؤف اعدّ يستدل القلئليؤُ 
ل لُْه لُُحلمِْظي ُ ﴿ :آية الحفظ -1 ُر ُيإِنَّ فب ُنل الذِّ لب  .)32F2( ﴾إِنل ُنحْ  ُنزَّ

لماً ة ساه عند األمّ ئ، وبقار بحفظ القرآن من التحريفوهذه اآلية يمكن أن تفسّ 
 . يهإل، ومن أن تمتد يد أهل الباطل وأئمة الضالل يادة والنقص والتغييرمن الز

ِه  ال ُؤأبتِؤهِ ﴿: قال تعالى -2 ِ  ُؤُدؤب ِزؤلٌ ِم ب ُحِفؤٍم البُالِالْ ِم ب اؤب ُيال ِم ب ُخلبرِِه ُتنب
 .)33F3( ﴾ُحِمؤدٍ 

، محفوظ من ولوج الباطل بين طياته القرآن نّ ر بأوهذه اآلية يمكن أن تفسّ 
بزيادة أو نقص بعض السور أو  ل بعض الكلماتأكان هذا الباطل بتبدّ  سواء

 . واآليات

ها دالة على الروايات الدالة على التحريف يمكن حمل بعضها على أنّ  -3
ه أي التحريف في التأويل ال التنـزيل، وهذا أمر واقع يقرّ ، التحريف المعنوي

 . جميع المسلمين

 . لسندالتحريف ضعيفة ا بعض الروايات الدالة على إنّ  -4

                                                           
 5ج: ، صحيح مسلم25،26،113ص 8ج: ، صحيح البخاري67ص 6، وج55، 47ص 1ج: مسند أحمد: راجع  -1

، البرهان 247ص 24ج: القاري للعيني ، عمدة343ص 2ج: ، سنن أبي داوود853ص 2ج: ، سنن ابن ماجة116ص
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أو النقص  أويل والدالة على التحريف اللفظيالروايات التي ال تقبل الت -5
وقد ورد عن المعصومين  ،ها مخالفة للقرآنوذلك ألنّ  ؛يضرب بها عرض الجدار

 .)34F1( اءكم عنا مخالف لكتاب هللا فدعوهما ج: ما معناه )ع(

من غير  نّ ؛ ألذي بين أيديناهو ال )ص(النبي القرآن المجموع في زمن  -6
 .وجمع القرآن في حياته ةلم يهتم بكتاب)ص( رسول هللا المعقول أنّ 

، وجاء بعدهم عثمان ليجمع و بكر وعمر وزيد بن ثابت ليجمعوهثم جاء بعده أب
، قية التي تختلف عنه بشكل أو بآخرالناس على مصحف واحد ويحرق أو يتلف الب

 .يروي العامة والخاصةمصحف العثماني كما فيكون الذي بين أيدينا هو ال

القرآن  ألنّ  ؛اليوم )ص(القول بتحريف القرآن يلزم هدم إثبات نبوة محمد  -7
 .)ص(النبي هو المعجز الذي جاء به 

ال يمكن التعويل ، وقى للقرآن الذي بين أيدينا فائدةمع القول بالتحريف ال يب -8
 .رعية وغيرهاعن األحكام الش ، فضالً عليه في العقائد

  :ل أدلة القلئلؤ  اللتحرؤف مهيأمّ 
، ن طريق الشيعة والسنةع ، وهي كثيرة جداً الروايات الدالة على التحريف -1

ه أ  م  سرّ : (قال )ص(رسول هللا  إنّ  ،وكمثال على ما روي عن طرق السنة
  .)35F2( )فمل نزل ملؤقرأه على قراءة اا  أم عاد   وضلً آؤقرأ القر

  .آنون ابن مسعود من خير الصحابة الذين حفظوا القروعلى هذا يك
قال ابن  :قال ،ريأمر بالمصاحف أن تغ(: ، قالهم يروون عن ابن مالكنّ إثم 
جاء به يوم  من غل شيئاً  نّ إف، استطاع منكم أن يغل مصحفه فليغلهمن  :مسعود
عين سب )ص(رسول هللا قرأت من فم  :-ود ـأي ابن مسع -ثم قال  :قال ،القيامة

                                                           
فل شيء مرديد إلى فتلب هللا : (يقول )ع(سمعت أبا عبد هللا : عن أيوب بن الحر قال: روى أحمد بن خالد البرقي -1

مل أتلفم : (قال )ع(، وعن كليب بن معاوية األسدي، عن أبي عبد هللا )يالسنة، يفل حدؤث ال ؤيامق فتلب هللا مهي زخرف
خطب النبي : ، وعن ابن أبي عمير، عن الهشامين جميعاً وغيرهما، قال)عنل م  حدؤث ال ؤصدقه فتلب هللا مهي الال

، وعن أيوب، عن )أّؤهل النلس مل جلءفم عني ؤيامق فتلب هللا مأنل قلته، يمل جلءفم ؤخللف القرآ  ملم أقله: (فقال )ص(
أرشده مإ  يامق فتلب  إذا حدثتم عنى اللحدؤث مأنحليني أهنأه يأسهله ي: ()ص( قال رسول هللا: قال)ع( أبي عبد هللا 

 .220ص 1ج: المحاسن ألحمد بن محمد بن خالد البرقي) هللا مأنل قلته، يا  لم ؤيامق فتلب هللا ملم أقله
لمستدرك ا. رطباً بدل غضاً : وفيه  46ص: ، فضائل الصحابة49ص 1ج: ، سنن ابن ماجة7ص 1ج: مسند أحمد -2

 .، وغيرها287ص 9ج: ، مجمع الزوائد452ص 1ج: ، السنن الكبرى227ص 2ج: للحاكم



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

 
 

وعندهم السند صحيح . )36F1( )؟)ص(رسول هللا أفأترك ما أخذت من في  ،ورةـس
  .حمدأحمد محمد شارح مسند أكما قال 

، وروى معناه ابن سعد في الطبقات وابن كثير في التفسير، ورواه أبو داود
)
37F

2(. 

القرآن الذي كتبه عثمان  ابن مسعود يرى أنّ  إنّ  :ومعنى الحديث واضح
فأترك ما أخذت من في أ(: فيه بعض التغير على األقل، فقولهأو حدث ، ناقص

. ا كتبه عثمانما أخذه يختلف بشكل أو بآخر عمّ  دال على أنّ ، ))ص(رسول هللا 
على رأيه ورفضه لما كتبه عثمان حتى قتله  ظل مصراً ) رحمه هللا(وابن مسعود 

 .، وجلده حتى مات بعدهاحرق مصحفهأحرق المصاحف وأعندما  عثمان

، وقد سنة الدالة على نقص القرآن كثيرةوالروايات التي وردت في كتب ال
، ولم تكتب آليات التي وردت عندهم بالرواياتاختاروا اسم نسخ التالوة للسور وا

 .)38F3( بالمصحف الموجود اليوم
                                                           

 1ج: ، سير أعالم النبالء138ص 33ج: ، تاريخ دمشق44ص 9ج: ، فتح الباري414ص 6ج: مسند أحمد -1
 .486ص

: شقيق بن سلمة قالعن : ومسألة تعريض ابن مسعود بالقراءة المعتمدة في جمع القران رويت حتى في صحيح البخاري
وهللا لقد أخذت من في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بضعا وسبعين سورة، وهللا لقد علم : خطبنا عبد هللا بن مسعود فقال(

فجلست في الحلق اسمع ما : أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب هللا وما أنا بخيرهم، قال شقيق
 ... .باب القّراء  102ص  6ج : صحيح البخاري) يقول غير ذلك يقولون فما سمعت راداً 

 .342ص 2ج: ، الطبقات الكبرى433ص 1ج: ، تفسير ابن كثير54ص: مسند أبي داوود الطيالسي -2
خطب عمر بن الخطاب خطبته بعد مرجعه من آخر حجة : عن ابن عباس، قال: أخرج البخاري ومسلم بإسنادهما -3

بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل عليه هللا آية الرجم، فقرأناها وعقلناها  )ص(هللا بعث محمداً  إنّ : حجها، قال فيها
وهللا ما نجد آية الرجم : فأخشى إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل. ورجمنا بعده ) ص( ووعيناها، فلذا رجم رسول هللا 

 5ج: ، صحيح مسلم25ص 8ج: ، صحيح البخاري55ص 1ج: ند أحمدمس. في كتاب هللا فيضلوا بترك فريضة انزلها هللا
 . ، وغيرها343ص 2ج: ، سنن أبي داوود853ص 2ج: ، سنن ابن ماجة116ص

أن الصالة جامعة ثم صعد : أمر عمر بن الخطاب منادياً، فنادى: عن ابن عباس، قال: وأخرج الصنعاني في المصنف 
ا أيها الناس ال تجزعن من آية الرجم فإنها آية نزلت في كتاب هللا وقرأناها، ولكنها ي: المنبر فحمد هللا وأثنى عليه، ثم قال 
 .179ص 5ج: ، الدر المنثور431ص 5ج: ، كنز العمال33ص 7ج: المصنف... ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد

: صحيح البخاري ) رجم بيديلوال أن يقول الناس إن عمر زاد في كتاب هللا لكتبت آية ال: (عن عمر قال: وروى البخاري 
وهذا يعني أّن عمر يقول بنقص القرآن، لعدم وجود آية الرجم فيه، . 247ص 24ج: ، عمدة القاري للعيني113ص 8ج

ولذا قال الزركشي في كتابه . وال يقال كالمه كان في نسخ التالوة ؛ ألنه يريد أن يكتبها ولكن يخاف من قول الناس
الخ، إّن كتابتها جائزة، وإنما منعه قول الناس، والجائز في نفسه قد يقوم ....وال أن يقول الناس ل: (البرهان أّن ظاهر قوله

، اإلتقان 36ص 2ج: البرهان للزركشي) من خارج ما يمنعه فإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة؛ ألّن هذا شأن المكتوب
إن : (إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب هللا: ر، قال عن عم: وروى أحمد والبخاري. 69ص 2ج: في علوم القرآن للسيوطي

، 47ص 1ج: مسند أحمد..) أو أن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم . ال ترغبوا عن آبائكم فانه كفربكم أن ترغبوا عن آبائكم
 .26ص 8ج: صحيح البخاري

 .)ص(وهذا معناه أّن عمر يقول بنقص آيات القرآن التي أُنزلت على الحبيب محمد 
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أمرونا أن  )ع(هم ، ولكنّ فهي كثيرة )ع(ا الروايات الواردة عن أهل البيت أمّ 
(ئم منهم صلوات هللا عليه وعليهم ، حتى يقوم القاناسنقرأ كما يقرأ ال

39F

1(. 

دام هللا تعالى ما قوله أ: ي المسائل السروريةف) رحمه هللا(وسئل الشيخ المفيد 
، أم هل ضاع مما بين الدفتين الذي في أيدي الناس هو ماأ؟ حراسته في القرآن

، )ع(مير المؤمنين ؟ وهل هو ما جمعه أ تعالى على نبيه منه شيء أم الأنزل هللا
  ؟عه عثمان على ما يذكره المخالفونأم ما جم

لذي بين الدفتين من القرآن جميعه كالم هللا تعالى ا إنّ ال شك : (فأجاب
، والباقي مما وتنـزيله، وليس فيه شيء من كالم البشر، وهو جمهور المنـّزل

                                                                                                                                                                                     
عن سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر، : ... ، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا100ص 3ج: وفي صحيح مسلم

بعث أبو موسى األشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه : (عن داود، عن أبي حرب بن أبي األسود، عن أبيه، قال
وقراؤهم فاتلوه وال يطولن عليكم األمد فتقسو قلوبكم كما قست  أنتم خيار أهل البصرة: ثالثمائة رجل قد قرأوا القرآن، فقال

قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها، لو كان 
ورة كنا نشبهها بإحدى البن آدم واديان من مال البتغى واديا ثالثاً وال يمأل جوف ابن آدم إال التراب، وكنا نقرأ س

المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ماال تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها 
 ).يوم القيامة

عن زيد بن أسلم، عن القعقاع، بن : ، باب الدليل لمن قال الصالة الوسطى هي صالة العصر 112ص 2ج: صحيح مسلم
إذا بلغت هذه اآلية فأذني : أمرتني عائشة أن اكتب لها مصحفاً، وقالت : (عن أبي يونس مولى عائشة، أنه قالحكيم، 

حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى : حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علّي 
 ).ول هللا صلى هللا عليه وسلمسمعتها من رس: وصالة العصر وقوموا ل قانتين، قالت عائشة

عن أبي بن كعب رضي هللا : ( ...  415ص 2ج: ، والمستدرك للحاكم النيسابوري273ص 10ج: وفي صحيح ابن حبان
هذا : قال الحاكم) كانت سورة األحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة: عنه، قال 

 .ولم يخرجاه حديث صحيح اإلسناد
إن بن مسعود كان يحك : لقيت أبي بن كعب فقلت له: (، عن زر بن حبيش، قال274ص 10ج: وفي صحيح ابن حبان

أبي قيل لرسول هللا صلى هللا عليه : المعوذتين من المصاحف ويقول إنهما ليستا من القرآن فال تجعلوا فيه ما ليس منه، قال
والذي يحلف به إن كانت : ثالثا وسبعين، قال أبي: قلت: سورة األحزاب من آية؟ قال فنحن نقول كم تعدون: وسلم، فقال لنا

 ).لتعدل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها آية الرجم الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكاال من هللا وهللا عزيز  حكيم
سورة التوبة هي سورة العذاب وما التي تسمون : (عن حذيفة قال: ، سورة براءة28ص 7ج: وفي مجمع الزوائد للهيثمي

 .رواه الطبراني في األوسط ورجاله ثقات) يقرؤون منها مما كنا نقرأ إال ربعها
ما تقرؤن ربعها يعنى براءة : (، عن حذيفة رضي هللا عنه، قال331 – 330ص 2ج: وفي المستدرك للحاكم النيسابوري

 .ث صحيح اإلسناد ولم يخرجاههذا حدي) وإنكم تسمونها سورة التوبة وهي سورة العذاب
 .وغير ذلك أحاديث كثيرة يضيق المقام عن استقصائها 

وأنا اسمع حروفاً من  )ع(قرأ رجل على أبى عبد هللا : عن سالم بن أبي سلمة، قال: روى الصفار في بصائر الدرجات -1
القراءة، اقرأ فمل ؤقرأ النلس حتى ؤقيم مه مه، فف ع  هذه : ( )ع(القرآن ليس على ما يقرأها الناس، فقال أبو عبد هللا

إلى النلس حؤث  )ع(أخرجه علي : ، وقال )ع(القلئم، مإذا قلم مقرأ فتلب هللا على حده يأخرج المصحف الذي فتاه علي 
هي ذا عندنل مصحف : هذا فتلب هللا فمل أْنزل هللا على محمد، يقد جمعته اؤ  الليحؤ ، قلليا: مرغ منه يفتاه، مقلل لهم

أّمل يهللا ال ترينه اعد ؤيمفم هذا أاداً إنمل فل  علّي أ  أخارفم اه حؤ  جمعته : جلمع مؤه القرآ  ال حلجة لنل مؤه، قلل
 .88ص 89ج: ، بحار األنوار226ص 4ج: ، مستدرك الوسائل213ص: بصائر الدرجات) لتقرمه



 
 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي ................................................ 28

 
 

أي  -ع لألحكام ، المستودعند المستحفظ للشريعة )40F1( )قرآناً (أنزله هللا تعالى 
ن كان الذي جمع ما بين الدفتين اآلن لم إ، و، لم يْضيع منه شيء- )ع(المهدي 

قصوره عن معرفة : منها، جملة ما جمع، ألسباب دعته إلى ذلكيجعله في 
  .ما تعمد إخراجه منه اومنه .ما عمد بنفسه اومنه .ما شك فيه اومنه .بعضه

فه بحسب ما وألّ  زل من أوله إلى أخرهـمنالقرآن ال )ع( وقد جمع أمير المؤمنين
، ووضع كل شيء المدني، والمنسوخ على الناسخ، فقدم المكي على وجب تأليفه
 .همنه في حقّ 

نزل أْ   فمل آالقر ئأمل يهللا لي قر(: )ع( فلذلك قال جعفر بن محمد الصادق
 .)41F2( )، فمل سمي م  فل  قالنلألرؤتمينل مؤه مسمؤ 

يراع ، يراع مي عدينل، راع مؤنل   أراعة أرالع،آنزل القر(: )ع(وقال 
 .)42F3( ) آ، يلنل أهل الاؤ  مضلئل القريراع قضلؤل يأحفلم، قصص يأمثلل

نهم أمروا أ )ع(عن أئمتنا قد صح الخبر  غير أنّ (: )رحمه هللا(وقال المجلسي
م حتى يقواها بال زيادة فيه وال نقصان منه ن ال نتعدّ أ، وبقراءة ما بين الدفتين

، وجمعه أمير المؤمنين ن على ما أنزله هللا تعالىآالناس القر ئفيقر )ع(القائم 
 .)43F4( ))ع(

حراق المص�احف بع��د أن اخت��ار أح�دها، م��ع وج��ود اخ��تالف قي�ام عثم��ان ب��إ -2
هللا بن مسعود وأنك�ر علي�ة قراءت�ه، وض�ربه حت�ى حرق مصحف عبد أ، بل وبينها
ه أ  ؤق��رأ م�  س�رّ (: -م��ا روي عن�ه  عل�ى -ق�ال ) ص(   رس�ول هللا ، م�ع أنّ م�ات
 .)44F5( )على قراءة اا  أم عاد فمل أْنزل ملؤقرأ   وضلً آالقر

                                                           
 .جاءت هذه الكلمة في بعض نسخ المسائل السرورية -1
، عن 13ص 1ج: ، وفي تفسير العياشي47ص 89ج: ، وفي بحار األنوار79ص: مسائل السروريةكذا جاء في ال -2

ـ ثم ذكر بعده  لي قد قرء القرآ  فمل أْنزل أللرؤتنل مؤه مسمؤ : (، قال)ع(داود بن فرقد عمن أخبره، عن أبي عبد هللا 
: بحار األنوار: وعنه ) فمل سمى م  قالنل(: بعد مسمين )ع(وقال سعيد بن الحسين الكندي عن أبي جعفر : حديثاً فقال

 .55ص 89ج
  )ع(سمعت أبا جعفر : عن أبي الجارود، قال:  9ص 1ج: ، وفي تفسير العياشي79ص: كذا في المسائل السرورية -3

نزل القرآ  على أراعة أرالع راع مؤنل، يراع مي عدينل، يراع مي مراؤض يأحفلم، يراع سن  يأمثلل، يلنل : (يقول
القرآ  أراعة : (بهذا اللفظ )ع(، ورواه فرات ابن إبراهيم، عن األصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين علي )م القرآ فرائ

: تفسير فرات الكوفي )أرالع، راع مؤنل يراع مي عدينل، يراع مرائض يأحفلم، يراع حالل يحرام، يلنل فرائم القرآ 
نزل القرآ  أرالعلً، راعلً مؤنل، يراعلً : (بهذا اللفظ  )ع(المؤمنين  ، كما ورواه القاضي النعمان المغربي عن أمير46ص

 .11ص 3ج: شرح األخبار) مي عدينل، يراعلً سؤرة يأمثلل، يراعلً مرائض يأحفلم، لنل عزائم القرآ 
 .74ص 89ج: بحار األنوار -4
مستدرك . بدل غضاً  رطباً : ، وفيه46ص: ، فضائل الصحابة49ص 1ج: ، سنن ابن ماجة7ص 1ج: مسند أحمد -5

 .، وغيرها287ص 9ج: ، مجمع الزوائد452ص 1ج: ، السنن الكبرى227ص 2ج: الحاكم
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قال ، ا اإلنجيلوالمسيح حرفو، فاليهود حرفوا التوراة، اقتفاء سنن الماضين -3
ُفْا َّ ُاُاقلً ُع ب ُاُاقٍ ﴿: تعالى  . )45F1(﴾لُُترب

هل بيته المعصومين وأ )ص(النبي وقد ورد حديث اقتفاء سنن الماضين عن 
(، والحديث صحيح مستفيض الرواية )ع(

46F

2(.  

لكل  ، وشيء حاصل بّينرض الواقعأومعنى اقتفاء سنن الماضين موجود في 
 . )47F3( من تصفح التاريخ ولو إجماالً 

 إنّ : وجوه كثيرة من التفسير والتأويل، ومنها ، تحتملةآية الحفظ متشابه -4
 .)ع(القرآن محفوظ عند المعصوم 

 .)48F4( )ع(هم وهذا الوجه في التفسير تدل عليه الروايات عن

ِه ُيُال ِم ب ُخلبرِِه ُتنِزؤلٌ مِّ ب ﴿: خرىاألوكذلك اآلية  ِ  ُؤُدؤب ُال ُؤأبتِؤِه البُالِالْ ِم  ُاؤب
 .تحتمل وجوه ة، متشابه)49F5(﴾ُحِفؤٍم ُحِمؤدٍ 

ت عن ورد وايات صحيحة السند محكمة الداللةع بعضهم روالعجيب أن ُيرج
فليت شعري . هم يدعون فقه القرآن والسنة، وأهل بيت العصمة إلى آيات متشابهة

 !المتشابه أم المتشابه إلى المحكم؟المحكم يرجع إلى 

ة في داللتها على بعضها محكم نّ ؛ ألالروايات الصحيحة ال سبيل لردّ  -5
كم ليفهم إلى المح، واآليات السابقة متشابهة والمتشابه يرجع التحريف والنقص

في القراءات  ، وماتغيير حرف أو كلمة في آية ال يعد ، كما أنّ معناه ال العكس
 . السبعة من االختالف

                                                           
 .19: االنشقاق  -1
 7ج:، مجمع الزوائد 445ص 4ج: ، مستدرك الحاكم321ص 3ج: ، سنن الترمذي340ص 5ج: مسند أحمد -2

،علل 339ص: اليقين البن طاووس: حظ، وغيرها، وأّما ما رواه الخاصة، فال339ص 6ج: ، تحفة األحوذي261ص
، 179ص 6و ج120ص 2ج: ، غاية المرام151ص 1ج: ، االحتجاج481ص: ، كمال الدين245ص 1ج: الشرايع

 .، وغيرها387ص 22ج: بحار األنوار
ُفْا َّ ُاُاقلً ُع  ُاُاقٍ ﴿: في قوله تعالى )ع(عن زرارة، عن أبي جعفر : روى الشيخ الكليني -3 ل زرارة، أي لم ؤ: (﴾، قاللُُترب

 .415ص 1ج: الكافي) ترفب هذه األمة اعد ناؤهل ااقلً ع  ااق مي أمر مال  يمال  يمال 
ُنلٌ  مِي ْصْديِر الَِّذؤُ  ﴿: أّنه قرأ هذه اآلية )ع(عن أبي بصير، عن أبي جعفر: روى الكليني والصفار -4 ُالب ْهُي آُؤلٌ  ُاؤِّ

م  عسى أ  ؤفينيا : من هم جعلت فداك؟ قال : قلت مد، يهللا مل قلل اؤ  دمتي المصحف،ؤل أال مح: (﴾، ثم قالأْيْتيا البِعلبمُ 
بحار ، 180ص 27ج: )ع(، وسائل الشيعة طبعة آل البيت 225ص: ، بصائر الدرجات214ص1ج: الكافي) وؤرنل؟
ّنه جمع القرآ  فله مل م  أحد م  النلس ؤقيل إ: (يقول )ع(سمعت أبا جعفر : وعن جابر، قال. 201ص 23ج : األنوار

: بصائر الدرجات) فمل أْنزل هللا إالّ فّذاب، يمل جمعه يمل حرظه فمل أنزل هللا إالّ علي ا  أاي اللب ي األئمة م  اعده
 . 88ص 89ج: ، عنه بحار األنوار213ص
 .42: فصلت  -5
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قل أ، وعلى المعصوم أولى من قبول قراءة غيرهقبول قراءة  نّ إومن هنا ف
ه توجد نّ أ، فال وجه لحصر القراءات بسبعة مع تقدير فلتقبل قراءته كقراءة غيره

 .غيرهاقراءات مروية 

 ، والدال عليهأيدينا جمع في زمن أبي بكر وعمر القرآن الذي بين -6
 هذه الحادثة متواترة في التاريخ ، بل إنّ الروايات عن طريق السنة والشيعة

)P)50F1 وجمع الناس على مصحف واحد حرقها عثمانأوكانت هناك عدة مصاحف 
P. 

عرضه على القوم  ، وقد)ع(فهو عند علي  )ص(النبي ن الذي جمعه آا القرأمّ 
، والدال عليه روايات كثيرة اليوم )ع(ولم يقبلوه وهو عند اإلمام الثاني عشر 

 . )ع(وردت عن أهل البيت 

من  وأنا استمع حروفاً  )ع(قرأ رجل على أبي عبد هللا  :قال عن سالم بن سلمة،
 ،ءةفف ع  هذه القرا(: )ع( ، فقال أبو عبد هللاها الناسؤن ليس على ما يقرآالقر
 )عز يجل(قرأ فتلب هللا  )ع(، مإذا قلم القلئم فمل ؤقرأ النلس حتى ؤقيم القلئم قرأا

إلى  )ع(أخرجه علي (: وقال .))ع(خرج المصحف الذي فتاه علي أ، يهعلى حدّ 
فمل أنزله هللا  )عز يجل(هذا فتلب هللا  :يقلل لهم ،النلس حؤ  مرغ منه يفتاه

                                                           
ثنا إبراهيم بن يسار، حدثنا سفيان بن عن الدير عاقولي في فوائده، حد: ذكر السيوطي في كتاب اإلتقان في علوم القرآن -1

  .قبض النبي صلى هللا عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع في شيء: عيينة، عن الزهري، عن عبيد، عن زيد بن ثابت، قال
إنما لم يجمع صلى هللا عليه وسلم القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو : قال الخطابي 

لما انقضى نزوله بوفاته ألهم هللا الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه األمة، فكان تالوته، ف
  .160ص1ج. ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر

وكان الناس  -أول من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد : عن ابن أشتة في المصاحف عن الليث بن سعد قال : وفيه أيضاً 
: فكان ال يكتب آية اال بشاهدي عدل، وان آخر سورة براءة لم يوجد إال مع أبي خزيمة بن ثابت، فقال -يأتون زيد بن ثابت 

وان عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها ألنه . اكتبوها فان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين فكتب
 .163ص1ج. كان وحده

أرسل إلّي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده : قال، زيد ابن ثابت رضي هللا عنه عن: وروى البخاري
إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل : إن عمر أتاني، فقال: قال أبو بكر رضي هللا عنه

 كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول هللا: أن تأمر بجمع القرآن، قلت لعمربالقّراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، واني أرى 
قال . فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح هللا صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. هذا وهللا خير: ، قال عمر )ص(

لقرآن فاجمعه، فو هللا فتتبع ا )ص(انك رجل شاب عاقل ال نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول هللا : قال أبو بكر : زيد 
كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول : لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرني به من جمع القرآن، قلت

هو وهللا خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح هللا صدري للذي شرح له صدر أبى بكر وعمر رضي : ؟ قال)ص(هللا
ن اجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة هللا عنهما فتتبعت القرآ

األنصاري لم أجدها مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند 
، 98ص 6ج: صحيح البخاري.  هأبي بكر حتى  توفاه هللا، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي هللا عن

باب جمع القرآن، البيان في تفسير القرآن للخوئي، القرآن في اإلسالم  13ص 9ج: فتح الباري البن حجر: وراجع 
للطباطبائي، بحوث في تاريخ القرآن وعلومه لمير محمدي زرندي، تدوين القرآن للكوراني،  12ج: وتفسير الميزان 

 .وغيرها
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جلمع مؤه هي ذا عندنل مصحف : مقلليايقد جمعته م  الليحؤ ،  على محمد
إنمل فل  ، أمل يهللا ال ترينه اعد ؤيمفم هذا أاداً : القرا  ال حلجة لنل مؤه، مقلل

() هيعلُي أ  أخارفم حؤ  جمعته لتقرم
51F

 )ص(النبي وفي رواية أخرى عن . )1
، وأمر بجمعه )ع(ن لعلي آقبل وفاته أعطى القراطيس التي كتب فيها القر

 .وحفظه

فهي دعوى  )ص(النبي ن الذي بين أيدينا جمع في زمن آالقر نّ أدعاء با اإلأمّ 
 .بما قدمت، بل مردودة جزافية ال دليل عليها

 تهوسيرته قبل بعث وصدقه بأخالقه وأمانته )ص(إثبات النبوة لمحمد  إنّ  -7
وقد نقل الكثير منها بشكل متواتر من جيل إلى . ومعجزات كثيرة القرآن أحدها

 . في كتب التاريخجيل، و

، وهدم أربعة عشر شرفة ليلة ميالده كانشقاق إيوان كسرى ومنها ما كان في
وغور بحيرة ، عام لفأبولم تخمد قبل ذلك ارس ـمن شرفاته، وخمود نيران ف

 ، دي السمـاوةيض واف، وساوة

( ، ومنعها من السمعياطين بالرجوموتهافت النجوم على الش
52F

2( . 
                                                           

 2ج: ، أصول الكافي88ص 89ج: ، بحار األنوار226ص 4ج: ، مستدرك الوسائل213ص: بصائر الدرجات -1
 .633ص
يخترق السماوات السبع، ) لعنه هللا(كان إبليس : (، قال)ع(عن أبي عبد هللا الصادق : روى الشيخ الصدوق في األمالي -2

حجب عن السبع  )ص(رسول هللا  حجب عن ثالث سماوات، وكان يخترق أربع سماوات، فلما ولد )ع(فلما ولد عيسى  
هذا قيام الساعة الذي كنا نسمع أهل الكتب يذكرونه، وقال عمرو بن أمية، : كلها، ورميت الشياطين بالنجوم، وقالت قريش

انظروا هذه النجوم التي يهتدى بها، ويعرف بها أزمان الشتاء والصيف، فإن كان رمي بها : وكان من أزجر أهل الجاهلية 
ليس  )ص(وأصبحت األصنام كلها صبيحة مولد النبي . كل شيء، وإن كانت ثبتت ورمي بغيرها فهو أمر حدثفهو هالك 

منها صنم إال وهو منكب على وجهه، وارتجس في تلك الليلة إيوان كسرى، وسقطت منه أربعة عشر شرفة، وغاضت 
لف عام، ورأي المؤبذان في تلك الليلة في بحيرة ساوة، وفاض وادي السماوة، وخمدت نيران فارس ولم تخمد قبل ذلك بأ

المنام إبال صعابا تقود خيالً عراباً قد قطعت دجلة وانسربت في بالدهم، وانقصم طاق الملك كسرى من وسطه، وانخرقت 
عليه دجلة العوراء، وانتشر في تلك الليلة نور من قبل الحجاز ثم استطار حتى بلغ المشرق، ولم يبق سرير لملك من ملوك 
الدنيا إال أصبح  منكوساً، والملك مخرساً ال يتكلم يومه ذلك، وانتزع علم الكهنة، وبطل سحر السحرة، ولم تبق كاهنة في 

إنما : ()ع(قال أبو عبد هللا الصادق ). العرب إال حجبت عن صاحبها، وعظمت قريش في العرب، وسموا آل هللا عز وجل
إن ابني وهللا سقط فاتقى األرض بيده، ثم رفع رأسه إلى : وقالت آمنة . لحرام سموا آل هللا عز وجل ألنهم في بيت هللا ا

إنك قد ولدت سيد الناس فسميه : السماء فنظر إليها، ثم خرج مني نور أضاء له كل شئ، وسمعت في الضوء قائال يقول
 :ثم قال محمداً، وأتي به عبد المطلب لينظر إليه وقد بلغه ما قالت أمه، فأخذ فوضعه في حجره،

 الحمد ل الذي أعطاني       هذا الغالم الطيب األردان
 قد ساد في المهد على الغلمان

ما الذي أفزعك : في أبالسته، فاجتمعوا إليه، فقالوا) لعنه هللا(وصاح إبليس : قال. ثم عوذه بأركان الكعبة، وقال فيه أشعارا 
رض منذ الليلة، لقد حدث في األرض حدث عظيم ما حدث مثله منذ رفع ويلكم، لقد أنكرت السماء واأل: يا سيدنا؟ فقال لهم

ما وجدنا شيئاً، فقال : عيسى بن مريم، فاخرجوا وانظروا ما هذا الحدث الذي قد حدث، فافترقوا ثم اجتمعوا إليه، فقالوا
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، وانشقاق الشجر، ي، كانشقاق القمروى النبوة والتحدّ المقرونة بدع: ومنها
ونطق الجمادات ، ونبع الماء من أنامله، وتسبيح الحصى بيده، وحنين الجذع

، وكالم ونطق اللحم المسموم بين يديه، وتسليم الغزال عليه، والحيوانات ألجله
الخلق ل كأ، ووبرق الصخرة يوم الخندق، ودر شاة أم ُمعبدألجله،  ةذئب الفال

( الكثير من الطعام القليل
53F

1( . 

 ن من عند هللالقرآن الذي بين أيدينا عند القائلين بالتحريف هو قرآ كما أنّ 
، ويعتمد عليه في العقائد واألحكام عجازهإوبهذا يبقى على ، ه ليس جميعهولكنّ 

أم  أو األسلوب البالغة كونه ن مختلف فيه أصالً آالقر إعجاز نّ أ، مع غيرهاو
 ؟أو التشريع العادل أو سالمته من التناقض أو األخبار بالمغيبات كم والمواعظالح

إعجازه  إنّ : وربما قيل .عجاز القرآنإجميع هذه األمور هي : وربما يقال
  .نفسي باطني

ْض أُيب ﴿: عالىويؤيده قوله ت ُرب ُع ب اِِه األب ُر ب اِِه البِجُاللْ أُيب قْاِّ آنلً ْسؤِّ ُيلُيب أُ َّ قْرب
ْر ُجِمؤعلً  ُمب ِ األب ُتى ُالب ِلَّ ، ه طمأنينة نفس المؤمن عند قراءتهويؤيد ،)54F2( ﴾ْفلُِّم اِِه البُميب

بعض آياته إذا قرأت لها تأثير على  ، ويؤيده إنّ ه شفاء للصدورنّ أويؤيده 
 .، بل المادية كجسم اإلنسانكالجنالموجودات الملكوتية واللطيفة 

ة على الرلتحة إذا قرأ  ساعؤ  مرّ  إ ّ (: ناهما مع )ع(ورد عن المعصومين 
ُتى﴿، )55F3( )مؤ  مال تتعجايا إذا قلم حؤلً   . ﴾أُيب ْفلُِّم اِِه البُميب

في زمن ظهور القائم  إالّ  هر هذا اإلعجاز بشكل واضح للجميعوربما لن يظ
(أصحابه يسيرون على الماء  حيث ورد أنّ  ؛)ع(

56F

ي في رنا التحدّ ، بل لو تدبّ )4

                                                                                                                                                                                     
حفوفاً بالمالئكة فذهب ليدخل، ثم انغمس في الدنيا، فجالها حتى انتهى إلى الحرم، فوجد الحرم م. أنا لهذا االمر : إبليس

فقال له . وراءك لعنك هللا: فدخل من قبل حراء، فقال له جبرئيل -وهو العصفور  -فصاحوا به فرجع، ثم صار مثل الصر 
هل لي : فقال له. )ص(ولد محمد : حرف أسألك عنه يا جبرئيل، ما هذا الحدث الذي حدث منذ الليلة في األرض؟ فقال له: 

 .360ص : أمالي الشيخ الصدوق ) رضيت: قال . نعم : ففي أمته؟ قال : قال. ال: لفيه نصيب؟ قا
باب معجزات  363ص 17ج: ، بحار األنوار179ص: ، االقتصاد للشيخ الطوسي76ص: راجع الكافي للحلبي -1

 .186ص 4ج: ، صحيح البخاري)ص(النبي
 .31: الرعد  -2
لي قرأ  الحمد على مؤ  ساعؤ  مرة ثم رد  : (قال )ع(أبي عبد هللا  عن معاوية بن عمار، عن: روى الشيخ الكليني -3

 .188ص: ، الدعوات لقطب الدين الراوندي623ص 2ج: الكافي) مؤه الريح مل فل  ذلك عجالً 
: ، قال)ع(عن عبد هللا بن حماد األنصاري، عن محمد بن جعفر بن محمد، عن أبيه : روى الشيخ النعماني في الغيبة -4
عهدك مي فرك، مإذا يرد علؤك أمر ال ترهمه يال تعرف : م القلئم اعث مي أقللؤم األرض مي فل إقلؤم رجالً ؤقيلإذا قل(

يؤاعث جندا إلى القساناؤنؤة، مإذا الغيا الخلؤج فتايا على أقدامهم : القضلء مؤه ملنظر إلى فرك ياعمل امل مؤهل، قلل
! همالء أصحلاه ؤمشي  على الملء، مفؤف هي؟: ؤمشي  على الملء قللياشؤئلً يمشيا على الملء، مإذا نظر إلؤهم الريم 
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قْلب لُئِِ  ﴿: للجميع ألهل العربية وغيرهم، ولإلنس والجن وجدناه شامالً القرآن ل
لِِه ُيلُيب ُفلُ   آِ  ال ُؤأبْتيُ  اِِمثب ِل ُهُذا البقْرب ْس ُيالبِج ُّ ُعلُى أُ ب ُؤأبْتيا اِِمثب ِنب ُتُمُعِ  األب اجب

ٍض ُظِهؤراً  ْضْهمب لُِاعب بالبالغة أو أي  لو كان اإلعجاز في تركيب األلفاظف. )57F1( ﴾ُاعب
اآلية  مع أنّ  ي لغير أهل العربية ال معنى له، لكان التحدّ األسلوب أو غيرها

، فإذا كان األمر كذلك أي إن إعجاز القران باطني نفسي كان بقاء آية تشملهم
ّهللاْ الُ إِلُـُه إِالَّ ﴿ :مثل ،، بل جزء من آية كافٍ لبقاء إعجازه كافياً واحدة من القرآن 

ُقؤُّيمْ  ْهُي البُحيُّ  الباء في البسملة كافية  بل، ﴾اسم هللا الرحم  الرحؤم﴿أو ، )58F2( ﴾الب
 . إلثبات إعجازه

  .)59F3( رار الباء في البسملة ليلة كاملةتكلم في أس )ع(أمير المؤمنين  نّ أروي 

ًة لِلَِّذؤُ  آُمْنيا الَِّذؤُ  ُقللْيا إِنَّ ﴿: وقال تعالى ُرُاْهمب ُمُيدَّ ل ُنُصلُرى ُذلُِك ُيلُُتِجُد َّ أُقب
اِْريُ   ُتفب ْهمب ال ُؤسب ُالنلً ُيأُنَّ ؤِسؤُ  ُيْرهب ْهمب قِسِّ ِزلُ إِلُى  *اِأُ َّ ِمنب ُيإُِذا ُسِمْعيا ُمل أْنب

ْؤُنْهمب ُترِؤْض  ْسيِل ُتُرى أُعب  الرَّ
 

ُنل  ْتاب ل ُملفب ُنل آُمنَّ ل ُعُرمْيا ِمُ  البُحقِّ ُؤقْيلْيُ  ُراَّ ِع ِممَّ مب لِهِدؤ ُ ِمُ  الدَّ  . )60F4( ﴾ُمُع الشَّ

: الربانيين القسيسين والرهبان هو سبب إيمان هؤالء العلماء فال تتوهم أنّ 
والتي جعلت أعينهم ، ل الحقائق التي وراء تلك األلفاظ، بالبالغة أو األسلوب

، ال جة في كشف إعجاز القرآن لبني آدموهؤالء وأمثالهم هم الح. تفيض من الدمع
 . لى القشور واأللفاظ فقطصر علمه عمن أقت

ُ  ﴿: قال تعالى ِمْع ُم ب ُؤُشلْء ُيُمل أُنب ُ ْؤسب ُياْ  إِ َّ هللاَّ ُمب ُؤلْء ُيال األب ُحب ُتِيي األب ُيُمل ُؤسب
ِمٍع ُم ب مِي البقْْايرِ    .)61F5( ﴾اِْمسب

سحرة عندما عرفوا أنها ليست هم الإنّ ! ؟دملبني آ )ع(فمن كشف معجزة موسى 
 .فلم يستكبروا وخروا ساجدين مينن رب العال، بل حقيقة مبوهم

                                                                                                                                                                                     
، بحار 334ص: كتاب الغيبة للنعماني) معند ذلك ؤرتحي  لهم أاياب المدؤنة، مؤدخلينهل مؤحفمي  مؤهل مل ؤرؤدي 

 .130ص 1ج: ، مكيال المكارم251ص 2ج: ، إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب365ص 52ج: األنوار
 .88: اإلسراء  -1
 .255: البقرة  -2
تكلم البن عباس في الباء من بسم هللا إلى  )ع(سمعت مذاكرة أنه : قال ابن شهر آشوب: ذكر في الصراط المستقيم -3

 .219ص 1ج: الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي) لي زادنل اللؤل لزدنل: (قرب الفجر وقال
 .83 - 82: المائدة  -4
 .22: فاطر  -5
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القول بالنقصان أو بتغيير بعض  يعدوالقول بالتحريف ال  نّ إ: والخالصة
وعن بعض  )ع(على الروايات التي وردت عن المعصومين  الكلمات اعتماداً 

قدح بكون الذي بين ال ي -أي النقصان وتغير بعض الكلمات  -وكالهما . الصحابة
، فال ي أن الذي بين أيدينا بعض القرآنالقول بالنقصان يعن نّ إ، حيث أيدينا قرآناً 

  .ه من هللا سبحانهإشكال في أنّ 

و ، )جعل لناـ ااجعلنا ب(، و )أمة بـ أئمة: (ا القول بتغير بعض الكلمات مثل أمّ 
ت القبول من أو العشر التي الق هو شبيه بالقول بالقراءات السبعة، ف)طلعـ طلح ب(

ف بعض ئون من يقرأ بأي منها مع اختالطّ وهم ال يخ، مسلمين اليومجميع ال
 .الكلمات من قراءة إلى أخرى، سواء باللفظ أو بالمعنى

، العظيمنه آعلينا بكتابه الكريم وقر ومنّ  هذا والحمد ل الذي رزقنا ذكره
 .والحمد ل وحده

  

* * * 



 التشريع بدليل العقل: ثانياً 

 لمعرفة ؛)ع(ه ئان على المسلمين الرجوع إلى أوصياك )ص(النبي بعد وفاة 
 ، ولكن بما أنّ األحكام الشرعية المشتبهة عليهم أو التي تستجد مع مرور الزمن

أهل  وهم -، وتركوا األخذ عنهم )ع(جماعة من المسلمين انحرفوا عن األوصياء 
القواعد إلى  ةمستند ةى مرور الزمن بهم إلى تأليف قواعد عقليفقد أدّ  -السنة 

أصول ( ـوها ب، وسمّ ها في إصدار بعض األحكام الشرعية، اعتمدوا عليالمنطقية
ه صدر والتزم بالقرآن وما صح عندهم أنّ  هم عنهائعرض بعض علماأ، و)الفقه
 .)ص(النبي عن 

، )ص(النبي بعد  )ع(يرجعون إلى اإلمام المعصوم  ا الشيعة فكانوا دائماً أمّ 
ا وقعت ، فلمّ )ع(اإلمام  كانوا يرجعون إلى سفيرولما وقعت الغيبة الصغرى 

، )ع(الغيبة التامة كانوا يرجعون إلى الفقهاء الذين كانوا يروون عن المعصومين 
بكتابتها  أومع مرور الزمن رجع بعض علماء الشيعة إلى القواعد العقلية التي بد

هو العالمة  عةأول من كتب في القواعد العقلية من الشي إنّ : وقيل .علماء السنة
 .صار أحد كتب السنة في أصول الفقهحيث قام باخت، )رحمه هللا(الحلي 

ن آحول التوقف عند محكمات القر ذلك خالف كبير بين علماء الشيعة وقع بعد
في تحصيل الحكم الشرعي أو تجاوز  )ع(والروايات الواردة عن المعصومين 

استدل على صحة طريقه بأدلة وكل  .األمر إلى دليل العقل، وزاد آخرون اإلجماع
 :هي

 

 : دليل العقل من أدلة التشريع األدلة على أنّ  -1

 : نهاوم، رواياته ال يجب التوقف عند محكمات الكتاب والنّ إو

  - حسب ما قاله بعض األصوليين -ع سبحانه من جملة العقالء المشرّ  إنّ  -أ
  .)62F1( ع سبحانهه المشرّ قرّ أفما اتفق عليه العقالء 

                                                           
إن تطابق آراء العقالء بما هم عقالء في القضايا المشهورة العملية التي : قال الشيخ المظفر في كتابه أصول الفقه -1

والتي تتعلق بحفظ النظام والنوع يستكشف به الحكم الشرعي؛ ألّن الشارع من العقالء ـ بل ) اآلراء المحمودة(نسميها 
وقد ناقش الشهيد محمد باقر الصدر في . 104ص 3ج: أصول الفقه. بحكمهم رئيسهم وهو خالق العقل ـ فالبد أن يحكم

وعلى هذا يعرف إّن كشف السيرة العقالئية عن إمضاء : هذه المقولة في بحث كشف السيرة العقالئية عن اإلمضاء، فقال
ليعتهم، فما يصدق عليهم الشارع، إنما هو بمالك داللة السكوت عنها على اإلمضاء ال بمالك إن الشارع سيد العقالء وط

يصدق عليه كما يظهر من بعض األصوليين، وذلك الّن كونه كذلك بنفسه يوجب احتمال تميزه عنهم في بعض المواقف، 
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، وكل نه العقل حثت عليه الشريعة، فكل ما حسّ الشريعة موافقة للعقل إنّ  -ب
(حه العقل نهت عنه الشريعة ما قبّ 

63F

1(. 

اط قد العمل باالحتي ألنّ  ؛ن الفتوى عند الشبهات يلزم العسرالتوقف ع إنّ  -ج
 .اليوم وقضاءه والتمام أو صيام ، كصالة القصريكون فيه عسر على المكلفين

ود ، يلزم جمعند عدم وجود رواية أو آية محكمةف عن الفتوى التوق إنّ  -د
في  والمستحدثات أصبحت كثيرة خصوصاً . الشريعة وعدم مواكبتها للتطور

، والمعامالت المصرفية والمالية أطفال األنابيب والتلقيح الصناعي، كالمعامالت
 .ستنساخ البشري والحيواني وغيرهاالمتنوعة وتقنية اال

 

 :لى وجوب التوقف عند الروايات واآليات المحكمةاألدلة ع -2

والتوقف عن الفتوى عند الشبهات والمستحدثات التي ال يوجد دليل نقلي عليها 
 :، ومنهاوالعمل فيها باالحتياط

يستدل ، فبالعقل )64F2( )ع(هم وهذا ورد في الروايات عن، العقل حجة باطنة إنّ  -أ
، وبالعقل عرف داللة كل منهاايات وتُ ، ثم بالعقل تعارض الروعلى وجود الخالق

ما االعتراض إنّ  ،وهذا ال اعتراض عليه .عرف المتشابه والمحكمفهم اآليات ويُ تُ 
 .)65F3( نبط بواسطتها حكم شرعييستـ غير مروية ةعلى وضع قاعدة عقلي

                                                                                                                                                                                     
 1ج: دروس في علم األصول. وتخطئته لهم في غير ما يرجع إلى المدركات السليمة الفطرية لعقولهم كما واضح 

 .الء يوجب عدم تطابقه معهم ؛الحتمال اختالفه عنهمفنفس افتراض الشارع سيد العق. 235ص
بأّن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، فأنكروا  : وقع خالف في مسألة الحسن والقبح، فقال األشاعرة -1

ّن لألشياء قبح وحسن بأ: التقبيح والتحسين العقليين، في حين أّن المعتزلة واإلمامية أثبتوا التحسين والتقبيح العقليين، وقالوا
وأنكر . كل ما حسنه العقل حثت عليه الشريعة، وكل ما قبحه العقل نهت عنه الشريعةفي ذاتها بغض النظر عن الشرع، ف

، محاضرات 146ص: خالصة علم الكالم للفضلي :الحظ . األخباريون من الشيعة التالزم بين حكم العقل وحكم الشرع
 ).ج(الجواب على هذه القاعدة في النقطة  )ع(سيأتي منه ، و155ص: في اإللهيات للسبحاني

: ؤل هشلم إّ  ل على النلس حجتؤ  : (في وصيته لهشام بن الحكم ، قال )ع(عن اإلمام الكاظم : روى الشيخ الكليني -2
 .16ص 1ج: الكافي) ، يأّمل الالانة مللعقيل)ع(حجة ظلهرة يحجة الانة، مأّمل الظلهرة مللرسل ياألناؤلء ياألئمة 

من بين الدروس في الحوزات العلمية الشيعية اليوم هو درس أصول الفقه، أو ما يسمى بعلم األصول، وهو علم  -3
فاحتاجوا لمعرفة أحكام الشرع لهذه القواعد  )ع(موروث من أهل السنة؛ ألنهم احتاجوا إليه بسبب ابتعادهم عن أهل البيت 

فجعلوا هذه القواعد واسطة توصلهم ر عن الوصول إلى علل التشريع و ِحكمه، التي هي من نتاج الفكر البشري القاص
ومن ثم انتقل هذا العلم إلى الشيعة لكن بحذف بعض مباحثه كالقياس الذي ُعرف به أبي حنيفة، ومن . للحكم الشرعي

قلي بأّنه الحكم العقلي المتوصل المباحث المهمة التي يبحثوها في علم األصول هي مباحث الدليل العقلي، وعرفوا الدليل الع
به إلى حكم الشرع، ويحتوي الدليل العقلي على جملة قواعد اجتهادية عقلية غير مروية عن األمناء على شرع هللا سبحانه 

، بل من المؤسف جّداً أّنهم يقّدمون هذه القواعد العقلية على النصوص )ع(والعترة الطاهرة  )ص(وتعالى، وهم محمد 
فأصبحت هذه القواعد العقلية هي !! ي أكثر األحيان، ويرّدوا الروايات؛ ألّنها مخالفة للقاعدة األصولية العقليةالشرعية ف

ثم إنه حصل خالف بين المدرسة األخبارية . )ع(، وهذا يضاف إلى ظالمتهم )ع(الميزان في تقييم كلمات الهادين 
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(فهذه هي عبادة العباد للعباد 
66F

(وهكذا نعود إلى الحام والبحيرة والسائبة  ،)1
67F

2( ،
، ماتصاتهم العقلية وتحليلهم المحرّ تحريم علماء اليهود بأهوائهم وتخرّ  وعدنا إلى
 .للطواغيت تشريعاتهم الوضعية الباطلة وهكذا نقرّ 

(عى غير موجود اتفاق العقالء المدّ  -ب
68F

بعض القواعد العقلية لم  ثم إنّ  ،)3
 ، فكيف يعتمد عليها فيفي األصول بين األصوليين أنفسهم ر النـزاع فيهايتحرّ 

                                                                                                                                                                                     
لعقلي والثانية تسوغ العمل به وتعتبر دراسته ضرورة لمن أراد والمدرسة األصولية، فاألولى ال تسوغ العمل بالدليل ا

رحمه هللا  في مقدمة رسالته المعروفة  بالفتاوى وقد صرح الشهيد محمد باقر الصدر . الوصول لمعرفة أحكام الشريعة
 :حكام الشرعية، فقالالواضحة بعدم الحاجة إلى الدليل العقلي مع إيمانه به، وذلك ألّن نصوص الشريعة كافية في إثبات األ

اختلف المجتهدون والمحدثون في أنه هل يسوغ العمل به أو ال فنحن وان كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به ولكنا لم نجد (
حكما واحدا يتوقف اثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى بل كل ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو 

 .15ص : لواضحة الفتاوى ا) سنة
ُؤُم ُيُمل أِْمْرياب إِالَّ لِؤُ ﴿: قال تعالى -1 ُ  ُمرب ُالالً مِّ  ْديِ  ّهللاِ ُيالبُمِسؤُح ااب ُالُنْهمب أُرب ُالُرْهمب ُيْرهب ُخْذياب أُحب ْاْدياب إِلُـهلً ُياِحداً الَّ إِلُـُه اتَّ عب

ِرْفي ُ  ل ْؤشب ُحلُنْه ُعمَّ  . 31: ﴾ التوبة إِالَّ ْهُي ْساب
ُالالً ﴿: عن قول هللا عز وجل )ع(سألت أبا عبد هللا : عن أبي بصير، قال: وى الشيخ الكلينير ُالُنْهمب أُرب ُالُرْهمب ُيْرهب ُخْذياب أُحب اتَّ

أمل يهللا مل دعيهم إلى عالدة أنرسهم، يلي دعيهم إلى عالدة أنرسهم لمل أجلايهم، يلف  أحليا : (﴾، فقال مِّ  ْديِ  هللاّ 
 ) . يحرميا علؤهم حالال معاديهم م  حؤث ال ؤشعري  لهم حراملً 
 2ج: الكافي) م  أالع رجالً مي معصؤة مقد عاده: (قال )ع(عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد هللا : ورى أيضاً 

 .398ص 
ُثْرْهمب ُمل ُجُعلُ ّهللاْ ِم  ُاِحؤُرٍة ُيالُ ُسآئُِاٍة ُيالُ ُيِصؤلٍُة ُيالُ ُحلٍم يُ ﴿ :قال تعالى -2 ُتْريُ  ُعلُى ّهللاِ البُفِذُب ُيأُفب لُـِف َّ الَِّذؤُ  ُفُرْرياب ُؤرب

قِلْي ُ   .103: ﴾ المائدةالُ ُؤعب
ُمل ُجُعلُ ّهللاْ ِم   ﴿: في قول هللا عّز وجل )ع(عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد هللا : روى الصدوق في معاني األخبار

يصل ، : إّ  أهل الجلهلؤة فلنيا إذا يلد  النلقة يلدؤ  مي اا  ياحد قلليا: (﴾، قال ؤلٍُة ُيالُ ُحلمٍ ُاِحؤُرٍة ُيالُ ُسآئُِاٍة ُيالُ ُيصِ 
محل اإلال لم " الحلم"مال ؤستحلي  ذاحهل يال أفلهل، يإذا يلد  عشرا جعليهل سلئاة يال ؤستحلي  ظهرهل يال أفلهل، ي 

 ). م شؤئل م  ذلكؤفينيا ؤستحلينه، مأنزل هللا عز يجل أنه لم ؤف  ؤحر
وقد روي أن البحيرة الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء، : (قال الصدوق

وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها أي شقوه وكانت حراماً على النساء والرجال لحمها ولبنها، وإذا مات حلت للنساء، 
يكون على الرجل إن سلمه هللا عز وجل من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك، والوصيلة من  والسائبة البعير يسيب بنذر

الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركت في 
حراما على النساء إال أن يكون يموت منها شيء وصلت أخاها فلم تذبح وكان لحومها : الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا 

وقد يروى أّن الحام هو من اإلبل إذا . قد حمى ظهره: فيحل أكلها للرجال والنساء، والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا 
 .148ص: معاني األخبار) قد حمى ظهره فال يركب وال يمنع من كالء وال ماء: أنتج عشرة أبطن، قالوا

اختالفهم في القاعدة األولية األساسية في حالة الشك، فقد ذهب مشهور االصوليين بأّن القاعدة األولية هي قبح بدليل  -3
العقاب بال بيان، وعليه فيكون المكلف غير مسؤوالّ عن التكاليف التي لم يقم عليها البيان، وعليه فالظن أو الشك أو 

ا يعتقد الشهيد محمد باقر الصدر بأّن القاعدة األولية هي حق الطاعة، بمعنى االحتمال بالتكليف ال يوجب االحتياط فيه، بينم
إّن للمولى حق الطاعة في التكاليف المحتملة والمشكوكة، فالظن أو الشك أو األحتمال للتكليف يوجب امتثال التكليف، وهذا 

فالحظ عبارة الشهيد . عي على القاعدةنعم إن رخص الشرع في ترك االحتياط فيقدم الترخيص الشر. هو االحتياط العقلي
والذي ندركه بعقولنا أن موالنا سبحانه وتعالى له حق الطاعة في كل : (محمد باقر الصدر رحمه هللا في بيان ما تقدم، قال

 1ج: دروس في علم األصول) ما ينكشف لنا من تكاليفه بالقطع أو بالظن أو باالحتمال ما لم يرخص هو نفسه في عدم التحفظ
 .156ص 
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(استنباط األحكام الشرعية 
69F

ع سبحانه من جملة اعتبار المشرّ  عن إنّ  هذا فضالً  .)1
Pالعقالء غير صحيح 

)
70F

2(
P. 

، التي نهى عنها الشارع قبحها بّين، فالعقل يحكم بقبحهابعض األشياء  إنّ  -ج
من  ، فالبدّ سن في الظاهربح والحُ ولكن هناك كثير من األشياء غير بّينة القُ 

وال يعرف حقائق األشياء . ن من القبيحقائق األشياء لمعرفة الَحسِ االطالع على ح
، ثم لعل بعض األشياء نعتقد نحن بقبحها أو من شاء هللا اطالعه عليها خالقها إالّ 
، واكتفائنا بمنافاة ظاهرها لطباعنا وأحوالنا دم اطالعنا على حقائقها وبواطنهالع

قال  .م خرقهالناس نواميس إلهية يحرُ وتقاليدنا االجتماعية التي عادة يعتبرها ا
راً ُفثِؤراً ﴿: تعالى ْ مِؤِه ُخؤب ُعلُ هللاَّ ئلً ُيُؤجب ُرْهيا ُشؤب : وقال تعالى ،)71F3( ﴾ُمُعُسى أُ ب ُتفب

                                                                                                                                                                                     
والصحيح في رأينا هو أن األصل في كل تكليف محتمل هو االحتياط نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة، : (وقال

فإن العقل يدرك أن للمولى على اإلنسان حق الطاعة ال في التكاليف المعلومة فحس، بل في التكاليف المحتملة أيضا، ما لم 
وهذا يعني أن األصل . بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلف باالحتياط يثبت بدليل أن المولى ال يهتم 

ويخالف .... بصورة مبدئية كلما احتملنا حرمة أو وجوبا هو أن نحتاط، فنترك ما نحتمل حرمته ونفعل ما نحتمل وجوبه،
يكون مسؤوالً عن التكاليف المشكوكة، ولو احتمل في ذلك كثير من األصوليين إيمانا منهم بأن األصل في المكلف أن ال 

أهميتها بدرجة كبيرة، ويرى هؤالء األعالم أن العقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية؛ ألنه يدرك قبح العقاب من المولى 
عقاب قاعدة قبح ال(على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إليه، وألجل هذا يطلقون على األصل من وجهة نظرهم اسم 

أي إن العقل يحكم بأن عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك قبيح، وما دام ) البراءة العقلية(أو ) بال بيان
ويستشهد لذلك بما استقرت عليه سيرة العقالء من . المكلف مأمونا من العقاب فهو غير مسؤول وال يجب عليه االحتياط

.... ت الشك وعدم قيام الدليل ، فإن هذا يدل على قبح العقاب بال بيان في نظر العقالء  عدم إدانة الموالي للمكلفين في حاال
، وأّما ما استشهد به من سيرة العقالء فال داللة له في المقام ألنه إنما يثبت أن حق الطاعة في الموالي العرفيين يختص 

عالى كذلك أيضاً؛  إذ أي محذور في التفكيك بين الحقين بالتكاليف المعلومة ، وهذا ال يستلزم أن يكون حق الطاعة ل ت
ص  1ج: دروس في علم األصول) فالقاعدة األولية إذن هي أصالة االحتياط . وااللتزام بأن أحدهما أوسع من اآلخر

117. 
لشرط المتأخر، وهذه حقيقة واضحة وجلية لمن تتبع أرائهم في بحوثهم العقلية، وعلى سبيل المثال اختالفهم في مسألة ا -1

وإنما وقع الشك في  : (فقد اختلفوا فيه اختالفاً كثيراً جداً كما يقول الشيخ محمد رضا المظفر، وإليك نص عبارته، قال
الشرط المتأخر، أي أنه هل يمكن أن يكون الشرط الشرعي متأخرا في وجوده زمانا عن المشروط أو ال يمكن؟ ومن قال 

ي على الشرط العقلي، فإن المقدمة العقلية يستحيل فيها أن تكون متأخرة عن ذي المقدمة؛ بعدم إمكانه قاس الشرط الشرع
ألنه ال يوجد الشيء إالّ بعد فرض وجود علته التامة المشتملة على كل ما له دخل في وجوده، الستحالة وجود المعلول 

ورود : ومنشأ هذا الشك والبحث . ا سيوجد بعدبدون علته التامة، وإذا وجد الشيء فقد انتهى، فأية حاجة له تبقى إلى م
بعض الشروط الشرعية التي ظاهرها تأخرها في الوجود عن المشروط، وذلك مثل الغسل الليلي للمستحاضة الكبرى الذي 

ومن هذا الباب إجازة بيع الفضولي بناء على أنها كاشفة عن . لصوم النهار السابق على الليل -عند بعضهم   -هو شرط 
وألجل ما ذكرنا من استحالة الشرط المتأخر في العقليات اختلف العلماء في الشرط الشرعي اختالفا . البيع، ال ناقلة صحة

فبعضهم ذهب إلى إمكان الشرط المتأخر في الشرعيات، وبعضهم ذهب إلى استحالته قياساً على الشرط العقلي . كثيراً جداً 
 2ج: أصول الفقه) ة أولوا ما ورد في الشريعة بتأويالت كثيرة يطول شرحهاوالذاهبون إلى االستحال. كما ذكرنا آنفاً 

 . 334ص
 .هذا القول عند تعرضه للبحث اآلتي، فانتظر )ع(سيبطل  -2
 .19: النساء  -3



 
  39......................................  )ع(السيد أحمد الحسن  /الثاني   -الجزء األول : العجل 

ٌر لُْفمب ُيُعُسى ﴿ ئلً ُيْهُي ُخؤب ُرْهيا ُشؤب هٌ لُْفمب ُيُعُسى أُ ب ُتفب ْفْم البقُِتللْ ُيْهُي ْفرب ْفتُِب ُعلُؤب
لُْمي ُ أُ ب ْتحِ  ْتمب ال ُتعب لُْم ُيأُنب ْ ُؤعب ئلً ُيْهُي ُشرٌّ لُْفمب ُيهللاَّ  .)72F1( ﴾اُّيا ُشؤب

من  وبعض األشياء فيها حسن وقبح ومالئمة ومنافاة ولكن أحدهما أرجح
 : قال تعالى ،اآلخر

ٌم ُفاِؤٌر ُيُمُنلمِْع لِلنَّ ﴿ ِسِر قْلب مِؤِهُمل إِثب ِر ُيالبُمؤب أُليُنُك ُعِ  البُخمب ُاْر ِم ب ُؤسب ْمْهُمل أُفب لِس ُيإِثب
ِعِهُمل ، ولكن تطبيق هذين نان عقلياالحسن والقبح مفهوم نّ أن قلنا بإفنحن و ،)73F2(﴾ُنرب

بعض  نّ ؛ ألرمتعسّ  أمرٌ  -أي المصاديق  -المفهومين على الموجودات في الخارج 
 .الموجودات متشابهة

ر على أن يجعل جميع ل القرآن قاد، فالذي نزّ في الشبهات حكمة إلهية إنّ  -د
أي  -، ولكنه سبحانه جعل فيه آيات متشابهات - أي بينة المعنى -آياته محكمة 

 ،لحكمة – مشتبهة على جاهلها وتحتمل أكثر من وجه في التفسير والتأويل
الذي يعلم تفسير وتأويل  )ع(بيان الحاجة إلى المعصوم  -وهللا العالم  -ولعلها

 . المتشابه

يأمر اّؤ  وؤه  ،أمر اّؤ  رشده مؤتاع(: ما معناه )ص(رسول هللا فعن 
لى الراسخؤ  مي العلم إيمتشلاهل  اؤ  ذلك ؤرد حفمهل إلى هللا ي، مؤجتنب

 .)74F3( )العللمؤ  اتأيؤله

                                                           
 .216: البقرة  -1
 .219: البقرة  -2

أمر تاؤ  لك رشده : مير ثالثةاأل: (... )ص(قال رسول هللا : ، قال)ع(، عن آبائه )ع(عن أبي عبد هللا الصادق  -3
،  382 – 381ص: األمالي للصدوق) ملتاعه، يأمر تاؤ  لك وؤه ملجتناه، يأمر اختلف مؤه مرده إلى هللا عز يجل

 .153ص: الخصال للصدوق

حالل اؤ  يحرام اؤ  يشاهل  اؤ  ذلك، مم  ترك الشاهل  نجل م  : ()ص(قال رسول هللا : قال )ع(وعن أبي عبد هللا 
 .68ص  1ج: الكافي) حرمل  يم  أخذ اللشاهل  ارتفب المحرمل  يهلك م  حؤث ال ؤعلمالم

حالل اؤ ، يحرام اؤ ، ياؤنهمل شاهل  ال ؤعلمهل فثؤر : (، يقول )ص(سمعت رسول هللا : وعن النعمان بن بشير، قال 
ي الحرام، فللراعي حيل الحمى م  النلس، مم  اتقى الشاهل  مقد استارأ لدؤنه يعرضه، يم  يقع مي الشاهل  يقع م

 .323ص 17ج: مستدرك الوسائل) ؤيشك أ  ؤقع مؤه، أال إ  لفل ملك حمى، يإ  حمى هللا تعللى محلرمه

حالل اؤ ، يحرام اؤ ، يشاهل  تتردد اؤ  ذلك، مم  ترك الشاهل  نجل م  المحرمل ، يم  : ()ص(وعن رسول هللا 
 .322 - 321ص 17ج: مستدرك الوسائل...) ؤث ال ؤعلم أخذ اللشاهل  ارتفب المحرمل ، يهلك م  ح

ياليقيف عند : (، عند عد شروط االسالم وعهوده)ص(قال رسول هللا : ، قال)ع(وعن موسى بن جعفر، عن أبيه 
 .322ص 17ج: مستدرك الوسائل) الشاهة، يالرد إلى االملم مإنه ال شاهة عنده
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وهم األئمة  ة إلى الراسخين في العلمففي الشبهات إشارة إلى حاجة األم ،ذنإ
فتي في ، ولعل الذي ي)ع(، وفي زماننا صاحب األمر )ص(النبي بعد  )ع(

عصوم عندما يفتي ، بل لعله يشير إلى االستغناء عن المالشبهات يلغي هذه اإلشارة
وما عدنا  لقواعد العقلية نفتي في كل مسألة، فقد أصبحنا بفضل افال حاجة لنا بك

في  اً ننا اليوم ال نواجه عسرإ، ومع أننا فقدناك فوما عاد لدينا شبهات نتوقف
 !!لشرعيتحصيل الحكم ا

إلى دليل  ةربما يكون الفساد الذي يحصل من فتوى غير صحيحة مستند -هـ
والتوقف عن  ده جمود في الشريعة عند االحتياطكبر بكثير مما نعتقأالعقل 
ه سبحانه نّ إ، فهناك عسر في الدين والشريعة الدين ل فمتى أصبح ثم إنّ . الفتوى

ه نّ إثم . ما يصلح البالد والعبادوفق حكمته وعلمه ب سيفرج هذا العسر حتماً 
 ي لهذا األمر الخطير، فما الذي يدفعنا للتصدّ نه وتعالى لم يكلفنا أمر التشريعسبحا

مع تمام  )ع(واألئمة  والمرسلونولم يتصَد له األنبياء  المحصور به سبحانه؟
 .، وانكشاف كثير من الحقائق لهمعقولهم

يقول بلسان  يكن عليها دليل نقلي ن لمبل لعله عندما يفتي في أي مسألة وإ
 !!جع يا ابن فاطمة فال حاجة لنا بكار: )ع(الحال لإلمام المهدي 

 :ف عند األدلة النقليةالروايات الدالة على وجوب التوقّ  -و

الممم  ؤستحل العلم   ّ إ ياعلميا عالد هللا(: )ع(قال أمير المؤمنين  :ومنها 
حدث النلس ال أمل   ّ إ، يلأيّ  م علملً مل حرّ م العلم ل، يؤحرّ أيّ  مل استحل علملً 

مقد . م هللاحل هللا يالحرام مل حرّ أ، يلف  الحالل مل م علؤفمؤحل لفم شؤئلً ممل حرّ 
 يضرا  األمثلل لفم ييعظتم ام  فل  قالفم، تميهلجراتم األمير يضرس

 يال ؤعمى ع  ذلك إالّ  أصم   مال ؤصم ع  ذلك إالّ  ،يدعؤتم إلى األمر الياضح
ة يأتله ظلم ؤنترع اشيء م  الع لم ؤنرعه هللا اللاالء يالتجلرب يم . أعمى

: يإنمل النلس رجال . يؤنفر مل عرف تقصؤر م  أملمه حتى ؤعرف مل أنفرال
يال ضؤلء ، ؤس معه م  هللا ساحلنه ارهل  سنة، لتاع شرعة يماتدع ادعةم

يسااه  ه حال هللا المتؤ نّ إ، محلنه لم ؤعظ أحد امثل هذا القرآ هللا سا  ّ إ، يحجة
ه قد ذهب نّ أ، مع يمل للقلب جالء وؤره. يؤنلاؤع العلم يمؤه راؤع القلب األمؤ 
يإذا ، مأعؤنيا علؤه مإذا رأؤتم خؤراً  ،المتنلسي ، ياقي النلسي  يري المتذفّ 

خؤر ا  آدم اعمل ال ؤل: فل  ؤقيل )ص(رسيل هللا   ّ إم ،اً ملذهايا عنهرأؤتم شرّ 
  .)75F1( )مإذا أن  جياد قلصد ،يدع الشر

                                                           
 .312ص 2ج: ، بحار األنوار262ص 17ج: درك الوسائل، مست94ص 2ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده -1
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   المنلمق نصب رأؤلً يإ، الممم  أخذ دؤنه ع  هللا إ ّ (: )ص(النبي وعن 
 .)ياتخذ دؤنه منه

يجل  م  أاغض الخلق إلى هللا عزّ  إ ّ (: ه قالنّ أ )ع(وعن أمير المؤمنين 
مهي جلئر ع  قصد الساؤل، مشغيف افالم  رجل يفله هللا إلى نرسه: لرجلؤ 
م يالصالة مهي متنة لم  امتت  اه، ضلل ع  هدي م  فل  لهج اللصي، قد ادعة
ل وؤره، ره  لل خالؤ، حمّ لم  اقتدى اه مي حؤلته ياعد ميته، مضل قاله

له ، قد سمّ لل النلس، عل  اأوالش الرتنةمي جهّ  الً هيرجل قمش ج. اخاؤئته
منه خؤر ممل  ، افر ملستفثر، مل قلسللملً  يلم ؤغ  مؤه ؤيملً  أشاله النلس عللملً 

 ، يافتنز م  وؤر الئل جلس اؤ  النلس قلضؤلً فثر، حتى إذا ارتيى م  آج 
ؤأم  أ  ؤنقض  لم ساقه يإ  خللف قلضؤلً  لى وؤرهلتخلؤص مل التاس ع ضلمنلً 

، يإ  نزل  اه إحدى الماهمل  حفمه م  ؤأتي اعده، فرعله ام  فل  قاله
مهي م  لاس الشاهل  مي مثل ، م  رأؤه ثم قاع اه المعضال  هؤأ لهل حشياً 

، يال ل العنفاي  ال ؤدري أصلب أم أخاأ، ال ؤحسب العلم مي شيء ممل أنفروز
نظره يإ  أظلم اشيء لم ؤفذب  ، إ  قلس شؤئلً يراء مل الغ مؤه مذهالً  ؤرى أ ّ 

ثم جسر  .ال ؤعلم: علؤه أمر افتتم اه، لمل ؤعلم م  جهل نرسه لفؤال ؤقلل له
لا جهلال ، ال ؤعتذر ممل ال ؤعلم ، خاّ شيا ، رفلب شاهل مقضى، مهي مرتلح ع

ؤذري الرياؤل  ذري الرؤح  ،قلاع مؤغنم، يال ؤعض مي العلم اضرس مؤسلم
الهشؤم، تافي منه الميارؤث، يتصرخ منه الدملء، ؤستحل اقضلئه الررج 

م اقضلئه الررج الحالل، ال ملئ اإصدار مل علؤه يرد، يال هي أهل ، يؤحرّ الحرام
 . )76F1( )م  ادعلئه علم الحق لمل منه مرا

: فقال قوم أيامه حلي الكعبة وكثرته،ه ذكر عند عمر بن الخطاب في نّ أ يورو
وما تصنع الكعبة ، لألجر لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم

القرآ  أنزل على   ّ إ(: )ع(فقال  ،وسأل أمير المؤمنين بالحلي؟ فهّم عمر بذلك
 مقسمهل اؤ  اليرثة مي الررائض، أميال المسلمؤ : األميال أراعةي )ص(الناي 
يالصدقل  ، يالخمس ميضعه هللا حؤث يضعه، ء مقسمه على مستحقؤهيالري

يلم . مترفه هللا على حلله ، يفل  حلي الفعاة مؤهل ؤيمئذٍ مجعلهل هللا حؤث جعلهل
 :فقال عمر ،)يرسيلهه هللا قرّ أحؤث  هقرّ أ، يلم ؤخف علؤه مفلنلً مؤترفه نسؤلنلً 

 .)77F2( وترك الحلي بحاله، الفتضحنا لوالك

                                                           
 . 55ص 1ج: الكافي -1
 .695ص 30ج: ، بحار األنوار255ص 13ج: ، وسائل الشيعة65ص 4ج: نهج البالغة -2
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ي ترد علينا أشياء ليس نعرفها ف :)ع(قلت ألبي عبد هللا : قال ،وعن أبي بصير
أخاأ    يإ، أصا  لم تمجر ك إ نّ إأمل ، ال( :قال، كتاب هللا وال سّنة فننظر فيها

م  (: قال )ع(علي عن  ،عن أبيه ،عن الصادق .)78F1()يجل فذا  على هللا عزّ 
يم  دا  هللا اللرأي لم ؤزل دهره  ،لم ؤزل دهره مي التالسنصب نرسه للقؤلس 

 .)79F2( )مي ارتملس

، ارأؤه مقد دا  هللا امل ال ؤعلم م  أمتى النلس(: )ع(وقال أبو جعفر : قال
 . )80F3( )حل يحرم مؤمل ال ؤعلمأضلد هللا حؤث يم  دا  هللا امل ال ؤعلم مقد 

ؤل أال (: ، قالفي محاججته ألبي حنيفة في حديث طويل )ع(د هللا وعن أبي عب
: قال. نعم: قال ؟يتعرف النلسخ يالمنسيخ، ، تعرف فتلب هللا حق معرمتهحنؤرة

عند أهل الفتلب الذؤ   يؤلك مل جعل هللا ذلك إالّ  !!لقد ادعؤ  علملً  ،ؤل أال حنؤرة
مل يرثك هللا م   ،)ص(ناؤنل  عند الخلص م  ذرؤة ، يؤلك يال هي إالّ نزل علؤهمأ

 . )81F4( ) ……يل يلس  فمل تقيل ـ  فن  فمل نقمإ فتلاه حرملً 

 )ع(ن محمد سمعته من جعفر ب حديثاً  تذكرما : قال، وعن عبد هللا بن شبرمة
رسيل هللا ع  ، ع  جدي، حدثني أاي(: قلبي، سمعته يقولله كاد أن يتصدع  إالّ 
رسول ه على ه وال جدّ  ما كذب أبوه على جدّ قسم بالأو -: قال ابن شبرمة ،)ص(

يم  ، هلكأم  عمل اللمقلؤؤس مقد هلك ي( :)ص(رسول هللا : قال - )ص(هللا 
أمتى النلس يهي ال ؤعلم النلسخ م  المنسيخ يالمحفم م  المتشلاه مقد هلك 

 . )82F5( )هلكأي

ترتي  لك أ ، إؤّ مرؤهمل هلك م  هلك لك يخصلتؤ إؤّ : ()ع(وعن الصادق 
 . )83F6( )  تدؤ  امل ال تعلمأ، يلنلس ارأؤكا

                                                           
 .40ص 27ج: ، وسائل الشيعة213ص 1ج: ، المجاسن56ص 1ج: الكافي -1
سه للعمل بالقياس واستخراج األحكام به كان مدة عمره والمعنى من أقام نف: (قال المازندراني في شرح أصول الكافي -2

في التباس الجهاالت واختالط الشبهات، أو كانت همته وإرادته منحصرة في التباس وتخليط بين الحق والباطل وجمع 
 وعبده من أطاع هللا: ، أي)يم  دا  هللا اللرأي لم ؤزل دهره مي ارتملس. (شبهات؛ ألن القياس ال يفيد إالّ جهالً مركباً 

بالرأي وتقرب إليه من جهة العمل باألحكام القياسية واالستحسانات العقلية كان مّدة عمره مرتمساً في بحار الظلمة 
والجهالة، ومنغمسا في آجن الشبهة والضاللة التي تحيط بها كإحاطة الماء بالغائص باعتبار استخراج األحكام بالقياس؛ 

 2ج: شرح أصول الكافي) ليه الحق والباطل، واالرتماس باعتبار العمل بتلك األحكامألنه يلتبس عليه األمور ويشبه ع
 .267ص
 1ج: ، الفصول المهمة267ص 2ج: ، شرح اصول الكافي41ص 27ج: ، وسائل الشيعة58ص 1ج: الكافي -3
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ته مالئفة م  أمتى النلس اغؤر علم يال هدى م  هللا لعن( :)ع(وعن الباقر 
 . )84F1( )يلحقه يزر م  عمل ارتؤله الرحمة يمالئفة العذاب

 )وؤر علم فل  مل ؤرسد أفثر ممل ؤصلحعلى م  عمل : ()ص(النبي وعن 
)
85F

2( . 
لى وؤر اصؤرة فللسلئر على وؤر الارؤق ال العلمل ع: ()ع(وعن الصادق 

  .)86F3()اعداً  ؤزؤده سرعة السؤر إالّ 
، ملم ؤزدهم المقلؤؤس الايا العلم اللمقلؤؤس أصحلب إ ّ (: )ع(وعن الصادق 

  .)87F4( )دؤ  هللا ال ؤصلب اللمقلؤؤس  ّ أي، اعداً  المقلؤؤس ع  الحق إالّ 
 )ناؤه فرر يقيل هللا لبيم  ترك فت ،ؤه هلكم  نظر ارأ(:  )ع(وعن الكاظم 

)
88F

5(.  
ؤل معشر شؤعتنل يالمنتحلؤ  يالؤتنل إؤلفم يأصحلب ( :)ع(وعن أمير المؤمنين 

، يأعؤتهم السنة ؤحرظيهل ترلت  منهم األحلدؤث أ  أعداء السن ، الرأي مأنهم
ل  لهم الرقلب يأالعهم الخلق مذّ  ،، يملله ديالً ، ملتخذيا عالد هللا خيالً ؤعيهل أ 

يهم  ،، ينلزعيا الحق يأهله متمثليا الألئمة المعصيمؤ  الصلدقؤ بالفالأشاله 
ؤعترميا اأنهم ال  ، مأنريا أ مسأليا ع  مل ال ؤعلمي  لل المالعؤ ،م  الجهّ 
أمل لي فل  الدؤ  اللقؤلس  يضليا ملضليا،، معلرضيا الدؤ  اآرائهم، ؤعلمي 

  .)89F6( )لفل  الا  الرجلؤ  أيلى اللمسح م  ظلهرهمل
إ  هللا أتم لفم مل  ،أؤتهل العصلاة المرحيمة المرلحة(: )ع(وقال الصادق 

ه لؤس م  علم هللا يال م  أمره أ  ؤأخذ أحد م  نّ أأتلفم م  الخؤر، ياعلميا 
 ، يجعل مؤه آنزل هللا القرأقد  ،خلق هللا مي دؤنه اهيى يال رأي يال مقلؤؤس

أي  -  آ، ال ؤسع أهل علم القرالً   أهآ  يلتعلم القرآيجعل للقر ،تاؤل  فل شيء
. اهيى يال رأي يال مقلؤؤس الذؤ  آتلهم هللا علمه أ  ؤأخذيا مؤه - )ع(آل محمد 
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عندهم فرامة م   ، ييضعههم اهأونلهم هللا ع  ذلك امل آتلهم م  علمه، يخصّ 
)90F1( P)يهم أهل الذفر، هللا أفرمهم اهل

P، )91F2(. 
 

* * * 

 

                                                           
ِر إِ  ْفنْتمب الُ ﴿: )ع(قلت ألبي عبد هللا : عن عبد الرحمن بن كثير قال : ى الشيخ الكليني وغيرهرو -1 فب لُ الذِّ أُلْياب أُهب اسب

لُْمي ُ  ُف ﴿: قوله: قلت : ، قالينح  أهله المسميلي  )ص(الذفر محمد : (، قال43: ﴾ النحل ُتعب ِمُك ُيُسيب ٌر لَُّك ُيلُِقيب ْه لُِذفب ُيإِنَّ
أُ   .210ص 1ج: الكافي) إؤلنل عنى، ينح  أهل الذفر ينح  المسميلي : (، قال 44: ﴾ الزخرف لْي ُ ْتسب
 .34ص 7ج: ، مستدرك الوسائل37ص 27ج: ، وسائل الشيعة 5ص 8ج: الكافي  -2



 الـعقـائــد: ثالثاً 

السنة  نّ أكما . ة والشيعة وغيرهمفيها كبير بين علماء اإلسالم السنّ والخالف 
(افترقوا فيها إلى معتزلة وأشاعرة 

92F

، ولعل بينهم، واختلف علماء كل فرقة فيما )1
والقيادة الدينية والدنيوية  ن فرق المسلمين يدور حول اإلمامةالخالف الرئيسي بي

 . ةلهذه األمّ  )ص(النبي بعد 

الشيعة يرجعون في  كان سببها أنّ  لخالف خالفات عقائدية أخرىهذا ا ثم جرّ 
والسنة يرجعون إلى  ،)ع(المعصومين  )ص(النبي عقائدهم إلى أوصياء 
 .والتي تعارضها عقول قوم آخرين  عوناستدالالت عقلية كما يدّ 

 ، التي وقع الخالف فيها بين األشاعرةالجبر والتفويضكما حصل في مسألة 
أمر اؤ  يلف   ،ال جار يال تريؤض(: هبأنّ  )ص(النبي اء جواب آل فج والمعتزلة

 .)93F2( )مرؤ أ

ي العباس للخوض في دماء ، التي استغلها كفار بنأو كقضية خلق القرآن
 . )94F3( ى ذلك بعض أئمة الضالل السامريينوأعانهم عل المسلمين

                                                           
إّن واصل بن عطاء كان يجلس إلى الحسن البصري، فلما ظهر : قيل أن سبب تسميتهم بهذا االسم ـ معنزلة ـ هو -1
الختالف وقالت الخوارج بتكفير مرتكب الكبائر، وقال آخرون بأّنهم مؤمنون وإن فسقوا بالكبائر، فخرج واصل بن عطاء ا

عن الفريقين، وقال إّن الفاسق من هذه األمة ال مؤمن وال كافر منزلة بين منزلتين، فطرده الحسن عن مجلسه فاعتزل 
، وفيات 146ص: أوائل المقاالت للشيخ المفيد: الحظ . اعهما معتزليونعنه، وجلس إليه عمرو بن عبيد فقيل لهما وألتب

 . 8ص 6ج: األعيان
، وهو من أحفاد  ه 324، والمتوفى عام  ه 260كما أّن األشاعرة سّموا أشاعرة نسبة ألبي الحسن األشعري المولود عام 

 .101ص: ظالل التوحيد للسبحاني. أبي موسى األشعري، فاألشاعرة هم اتباعه
 2ج: )ع(، عيون أخبار الرضا206ص: ، توحيد الصدوق29ص: ، االعتقادات للصدوق160ص 1ج: الكافي -2

 .)ع(والحديث عن اإلمام الصادق  .12ص 5ج: ، بحار األنوار114ص
هي فتنة خلق القرآن، وهي مسألة عقائدية، نشأت في أواخر  )ع(من بين األحداث المهمة التي عاصرها اإلمام الرضا  -3
دولة األموية، وأول من أثارها هو الجعد بن درهم، معلم مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، وأذاعها في دمشق فطلبته ال

 .السلطة فهرب منها ثم نزل الكوفة فتعلم منه الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية
مخفوراً إلى خالد القسري أمير العراق وأمره بقتله،  إن هشام بن عبد الملك قبض على الجعد وأرسله: ويقول ابن األثير

فحبسه خالد ولم يقتله فبلغ الخبر هشاماً فكتب إليه يلومه ويعزم عليه بقتله، فأخرجه خالد من الحبس في وثاقه، فلما صلى 
: عد، فإنه يقول انصرفوا وضحوا يقبل هللا منكم، فاني أريد أن أضحي اليوم بالج: العيد يوم األضحى قال في آخر خطبته

 . 263ص 5ج: ما كلم هللا موسى، وال اتخذ هللا إبراهيم خليالً، تعالى هللا عما يقول الجعد، ثم نزل وذبحه الكامل في التاريخ
وظلت هذه الفكرة بعد مقتل الجعد تحت الخفاء وفي طي الكتمان إلى دور هارون الرشيد، وعندما ظهر أمر المعتزلة، 

نوا القول بخلق القرآن، ولما ولي الحكم المأمون نشطت الحركة وأخذت الفكرة بالنمو واالتساع وانتشرت أفكارهم أعل
وتبنى المأمون القول بخلق القرآن، وقّرب المأمون أبا هذيل محمد بن الهذيل العالف وهو من أئمة المعتزلة، كما وقّرب 

وحمل المأمون الناس على القول بها . لة المشهورينأبي إسحاق إبراهيم بن سيار النظام وهو أيضاً  أحد رؤوس المعتز
حيث كتب إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب صاحب الشرطة يأمره أن . فمن خالفها تعرض للنقمة والعذاب
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)P)95F1 يرغالقران كالم هللا ال  نّ أأهل القرآن آل النبي المصطفى ب فجاء ردّ 
Pع ، ليد

ور والعلو حب الظه الذي ال طائل وراءه إالّ  الناس السفسطة والجدل الشيطاني
 .على الناس بلقب العالم

علم (ـ ي بأو ما سمّ ، نه وصفاتهكما وقع خالف واسع في توحيد الخالق سبحا
 .)الكالم

أو  شكل آخر من الفلسفة اليونانية المشائية علم الكالم ما هو إالّ  والحقيقة إنّ 
 نّ إو ،فمن تتبع الفلسفة اليونانية القديمة يعلم أن فيها طريقين رئيسيين ،االستداللية

 :هما يبحث في الوجوديكل

 .، ويعتمد على األدلة العقلية)المشائي( ما يسمى بـأو . االستداللي: األيل

، وبالتالي لى تصفية النفس من رذائل األخالقويعتمد ع .شراقيإلا: يالثلني
 . سان أهال إلشراق الحقائق في نفسهنيكون اإل

عادوا أ، واليونانية المشائية بعد ترجمتها وقد تأثر علماء المسلمين بالفلسفة
 )الفلسفة اإلسالمية المشائية( وبدأ يظهر ما يسمى بـ. كتابتها كل بحسب ما يعتقد

                                                                                                                                                                                     
 يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن، وكان ممن تعّرض لألذى من المأمون هو أحمد بن حنبل، فقد سيق مكبالً باألغالل

وتولى المعتصم فسجن ابن حنبل ثمانية وعشرين . للمثول بين يدي المأمون بطوس، ولكن بلغه في الطريق موت المأمون
ولم تكف الدولة عن إيذاء أحمد بن حنبل إالّ في عهد . ـ ه 220شهراً المتناعه عن القول بخلق القرآن، وأطلق سنة 

 . المتوكل
ية البعيدة المدى، وصفّى وجود المخالفين للحكم العباسي وغيرهم بهذه الحجة، وعندما حقق المأمون بعض أهدافه السياس

إّن : ثم عاد إلى مذهب اآلباء معتبراً الروافض والمعتزلة والخوارج من أعالم جهنم، ينقل ابن حجر في لسان الميزان
بالباب أبو الهذيل العالف، وهو : الانظر من بالباب من أصحاب الكالم ؟ فخرج وعاد إليه، فق: المأمون قال لحاجبه يوماً 

. ما بقي من أعالم جهنم أحد إالّ حضر: فقال المأمون . معتزلي، وعبد هللا بن أباض األباضي، وهشام بن الكلبي الرافضي
لسان الميزان البن . يعني أّن الهذيل رأس المعتزلة، وهشاماً رأس الرافضة، وابن أباض رأس الخوارج: قال ابن حجر 

 . 413ص 5ج: حجر 
عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، : القول الفصل في هذه الفتنة، فقد روى الشيخ الصدوق  )ع(وقد بّين اإلمام الرضا 

اسم هللا الرحم  الرحؤم عصمنل هللا : (إلى بعض شيعته ببغداد  )ع(كتب علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا : قال 
اهل نعمة، يإ  ال ؤرعل مهي الهلفة، نح  نرى أّ  الجدال مي القرآ  ادعة اشترك مؤهل  يإؤلك م  الرتنة، مإ  ؤرعل مأعظم

السلئل يالمجؤب، مؤتعلاى السلئل مل لؤس له يؤتفلف المجؤب مل لؤس علؤه، يلؤس الخللق إالّ هللا عز يجل، يمل سياه 
جعلنل هللا يإؤلك م  الذؤ  ؤخشي  راهم مخليق، يالقرآ  فالم هللا، ال تجعل له اسملً م  عندك متفي  م  الضللؤ ، 

 .118ص 89ج: ، بحار األنوار 640ص: أمالي الصدوق ) اللغؤب يهم م  السلعة مشرقي 
يا بن رسول هللا، ما تقول في ) : عليهما السالم(قلت ألبي الحسن موسى بن جعفر : وعن سليمان بن جعفر الجعفري 

أّمل أنل ال أقيل مي ذلك مل : ( )ع(إنه مخلوق وقال قوم إنه غير مخلوق، فقال القرآن؟ فقد اختلف فيه من قبلنا، فقال قوم 
 .118ص 89ج: ، بحار األنوار 647ص: أمالي الصدوق ) ؤقيلي ، يلفني أقيل إّنه فالم هللا عّز يجل

 .في الهامش السابق  )ع(الحظ قول اإلمام الرضا  -1



 
  47......................................  )ع(السيد أحمد الحسن  /الثاني   -الجزء األول : العجل 

حيده وتو الذي يبحث في وجود الخالق، الكالمالتي اشتق منها علم ) االستداللية(أو
 . وغيرها وربما يلحق به مباحث العدل والمعاد والنبوة واإلمامة. وصفاته

، فاأللف شرف موجود سبحانهأكونه يبحث حول ) علم الكالم(ـ ما سمي ب نّ إو
وهللا ، العلم فيه أشرف كالم هذا فلعلهم أرادوا القول إنّ  صفات،والالم الستغراق ال

 . اعلم

دور كبير في  ء المسلمين في الفلسفة اليونانيةوكان لعلم الكالم أو لخوض علما
، وأصبح علماء وصل األمر إلى تكفير بعضهم بعضاً ، حتى تناحر فرق المسلمين

لسفية أو العقلية التي كل فرقة يتأولون آيات القرآن وفق أهوائهم لتوافق القواعد الف
موا الكتاب بعد أن ، وتقدّ مامهمّن الكتاب إأفجعلوا أنفسهم أئمة الكتاب ال . يعتقدونها

(تقدموا العترة 
96F

 . فضلوا ، )1

في حديث الثقلين  )ص(رسول هللا وأي ضالل بعد أن أعرضوا عن وصية 
(موهما يتقدّ ئن ال أالمشهور ب

97F

2(. 
                                                           

إنه سؤأتي علؤفم م  اعدي زمل  لؤس مؤه شيء أخرى م  الحق يال ي: (... في خطبة طويلة )ع(قال أمير المؤمنين  -1
يلؤس عند أهل ذلك الزمل  سلعة أاير م  الفتلب إذا تلي حق . أظهر م  الالال يال أفثر م  الفذب على هللا يرسيله

مقد ناذ  .تاليته، يال أنرق منه إذا حرف ع  مياضعه، يال مي الاالد شيء أنفر م  المعريف يال أعرف م  المنفر
مللفتلب ؤيمئذ يأهله منرؤل  ارؤدا ، يصلحال  مصاحال  مي ارؤق ياحد ال ؤميؤهمل . الفتلب حملته، يتنلسله حرظته

مللفتلب يأهله مي ذلك الزمل  مي النلس يلؤسل مؤهم، يمعهم يلؤسل معهم، أل  الضاللة ال تيامق الهدى يإ  . ممي
ا ع  الجملعة، فأنهم أئمة الفتلب يلؤس الفتلب إملمهم، ملم ؤاق عندهم منه ملجتمع القيم على الررقة، يامترقي. اجتمعل

يم  قال مل مثليا اللصللحؤ  فل مثلة، يسميا صدقهم على هللا مرؤة، يجعليا مي . إال اسمه، يال ؤعرمي  إال خاه يزاره
اهم الميعيد الذي ترد عنه الحسنة عقياة السؤئة يإنمل هلك م  فل  قالفم اايل آمللهم يتغؤب آجللهم، حتى نزل 

 8ج: ، الكافي30ص 2ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده) المعذرة، يترمع عنه التياة، يتحل معه القلرعة يالنقمة
 .388ص
إني لفم مرا يإنفم ياردي  علي : ()ص(قال رسول : عن زيد بن أرقم، قال: روى الطبراني في المعجم الكبير -2

ى اصرى، مؤه عدد الفيافب م  قدحل  الذهب يالرضة ملنظريا فؤف تخلريني مي الحيض عرضه مل اؤ  صنعلء إل
األفار فتلب هللا ساب ارمه اؤد هللا يارمه : )ص(يا رسول هللا وما الثقالن؟ فقال رسول هللا : فقام رجل فقال . الثقلؤ 

ردا علي الحيض، يسأل  لهمل ذاك اأؤدؤفم متمسفيا اه ل  تزاليا يال تضليا، ياألصغر عترتي يإنهم ل  ؤرترقل حتى ؤ
 1ج: ، والحظ كنز العمال65ص3ج: المعجم الكبير) راي، مال تقدميهمل متهلفيا يال تعلميهمل مإنهمل أعلم منفم

 .188ص
يوم الجمعة بعد صالة  )ص(خطب رسول : عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال : وروى العياشي 

ؤل أؤهل النلس إني قد ناأني اللاؤف الخاؤر انه ل  ؤعمر م  ناي إال نصف عمر الذي : (الالظهر انصرف على الناس فق
ؤلؤه مم  قاله، ياني ألظنني أيشك أ  ادعى مأجؤب، ياني مسميل يإنفم مسميلي ، مهل الغتفم ممل إذا أنتم قلئلي ؟ 

ؤل أؤهل النلس ألم تشهديا : ، ثم قال لهم اشهدال: نشهد بأنك قد بلغت ونصحت وجاهدت، فجزاك هللا عنا خيراً، قال : قالوا
] اللهم: [قالواأ  ال إله إال هللا يأ  محمداً عاده يرسيله يأ  الجنة حق يأ  النلر حق يأ  الاعث حق م  اعد المي  

اله معلى ؤل أؤهل النلس إ  هللا ميالي يأنل أيلى اللمممنؤ  م  أنرسهم، أال م  فن  مي: ثم قال  اللهم اشهد،: نعم، قال
أؤهل النلس إني مرافم يأنتم ياردي  على الحيض يحيضي  :ثم قال مياله اللهم يال م  يااله، يعلد م  علداه، 

اعرض مل اؤ  اصرى يصنعلء مؤه عدد النجيم قدحل  م  مضة األياني، سلئلفم حؤ  تردي  علّي ع  الثقلؤ ، ملنظريا 
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بعدم  خساراً  الحق المبين واتبعوا من لم يزده علمه إالّ  المسلمونلقد ضيع 
، أو لعقلية والفلسفية اليونانيةدلة اواعتمادهم على األ )ص(النبي رجوعهم إلى آل 

من السفسطة  اً في الفلسفة كثير مع أنّ  ،كالم المستند إليها والمشتق منهاعلم ال
كثير منها  ووالتي ال يعد، نتهيوالمغالطات والمجادالت، وقالوا وقلنا التي ال ت

 . ءه طائل وال ثمرة علمية أو عملية، وليس ورااللغو

من  وليس لكثير منا حظفي المادة،  لمغروسينونحن ا -نه ليس لنا أوالحق 
بحدود ما ورد في القرآن  ، إالّ نتكلم عن الحي القيوم جل شأنه أن -ظلة  العقل إالّ 
 وما هو إالّ  وهو عن هللا سبحانه وتعالى ،)ع(له األطهارآو )ص(النبي وحديث 

في الشواهد ) رحمه هللا(وقد صرح بهذا المعنى المال صدرا ، وحي يوحى
 .ربوبيةال

الء ، أنهم لو كانوا عقيدعون الحجج العقلية وهم مختلفونوليعلم أولئك الذين 
 بالمعنى الحقيقي 

، من ابن آدم الوصول إليه وهو الحق المطلوب ،العقل واحد نّ أل؛ لما اختلفوا
ْهُي الَِّذي ﴿ :قال تعالى. وهو عالم كلي ال تنافي فيه، ليعقل نفسه ويعرف ربه

ْفمب ْثمَّ  ُخلُُقْفمب ِم ب  لْْغيا أُْشدَّ الً ْثمَّ لُِتاب ِرْجْفمب ِارب ُرٍة ْثمَّ ِم ب ُعلُُقٍة ْثمَّ ْؤخب ْتُراٍب ْثمَّ ِم ب ْناب
قِلْي ُ  لْْغيا أُُجالً ْمُسّمًى ُيلُُعلَّْفمب ُتعب لْ ُيلُِتاب ْفمب ُم ب ْؤُتُيمَّى ِم ب ُقاب  ﴾لُِتْفيْنيا ْشْؤيخلً ُيِمنب

)
98F

1( . 
لنفس اإلنسانية ال أو ا، جميع بني آدم فهو ظل لذلك العقل يها الذي يشترك فأمّ 

 نافيات تماماً ـوهو عالم  مت ذه النفس موجودة في عالم الملكوتوه. العقل الحقيقي
 .د من المادةنه مجرّ أ ، إالّ لم الشهادةكعا

                                                                                                                                                                                     
الثقل األفار فتلب هللا ساب ارمه اؤدي هللا : ثقالن يا رسول هللا؟ قال وما ال: قالوا  فؤف تخلريني مؤهمل حتى تلقيني،

يارف مي أؤدؤفم، ملستمسفيا اه ال تضليا يال تذليا يالثقل األصغر عترتي أهل اؤتي مإنه قد ناأني اللاؤف الخاؤر أ  ال 
يا عنهم متهلفيا، مال تعلميهم مهم ؤتررقل حتى ؤلقؤلني، يسئل  هللا لهمل ذلك مأعالنؤه مال تساقيهم متضليا، يال تقصر

 . 4ص 1ج: تفسير العياشي) اعلم منفم
على درجة الكعبة حتى ) رضي هللا عنه(صعد أبو ذر : عن رافع مولى أبي ذر، قال : وروى الشيخ الطوسي في األمالي

أنا أبو ذر، سمعت رسول أيها الناس، من عرفني فقد عرفني ومن أنكرني ف: أخذ بحلقة الباب، ثم أسند ظهره إليه، فقال 
، وسمعت رسول )إنمل مثل أهل اؤتي مي هذه األمة فمثل سرؤنة نيح، م  رفاهل نجل، يم  ترفهل هلك: (يقول )ص(هللا
اجعليا أهل اؤتي منفم مفل  الرأس م  الجسد، يمفل  العؤنؤ  م  الرأس، مإ  الجسد ال ؤهتدي إال : (يقول )ص(هللا

 .121ص23ج: ، بحار األنوار482ص: أمالي الشيخ الطوسي) اللعؤنؤ  اللرأس، يال ؤهتدي الرأس إال
 
 .67: غافر  -1



 
  49......................................  )ع(السيد أحمد الحسن  /الثاني   -الجزء األول : العجل 

الشؤلاؤ  ؤحيمي  حيل قلب اا  آدم  ليال إ ّ : (ما معناه )ص(قال المصطفى 
خلص ل لنظر إلى ملكوت أابن آدم لو  نّ إأي ، )99F1( )السمليا  لنظر إلى ملفي 

 . السماوات

دراك على إ فيكون اإلنسان قادراً ، ب الذي بين جنبينا هو ظل للعقلاللّ  وبما أنّ 
من عالم الملكوت ولكنه غير قادر على  ، وربما شيئاً كثير من قوانين عالم المادة

العبد المخلص ل  وال يصل إالّ . وصول إليهبال ه فوقه إالّ ألنّ  ؛العقلعالم معرفة 
(  بعد أن أدبر وغرس في عالم المادة )لأقبِ (المجيب لدعاء 

100F

، فإذا عرفنا هذا )2
ع سبحانه من جملة ، ثم جعل المشرّ لكل بني آدم ابتداءً عرفنا خطأ من ادعى العقل 

ُفالَّ إِ َّ ﴿ ،نبوالمقرّ  الذي ال يصله إالّ  نه خالقنا وخالق عالم العقلأالعقالء جل ش
ُغى ُسلُ  لُُؤاب ِنب ُنى * األب ُتغب ُعى * أُ ب ُرآهْ اسب جب ُك الرُّ ما ادعاه  مع أنّ  ،)101F3( ﴾إِ َّ إِلُى ُراِّ

 اختالف المرآة التي انعكست عليهاتختلف ب وصورة له ظل له ما هو إالّ  عقالً 
قال ، وس المنكوسة تنطبع الصورة معكوسة، ففي النفوالنفس التي انطبعت فيها

اهر األرض م  هذا الشخص أيسأجهد مي أ  (: )ع( أمير المؤمنين علي
 .)102F4( )المعفيس يالجسم المرفيس حتى تخرج الدرة م  اؤ  حب الحصؤد

، ولو رجعوا على أمٍر معين خالفهم عشرة آخرونن اتفق عشرة إومن هنا ف
، راحواراحوا واستوتدبروا كالمهم أل )ع(محمد وعلي وآلهما  ز التوحيدإلى كنـ

ة الصحيحة ن والسنّ آإلى القر اً فالصواب أن يكون علم الكالم في اإلسالم مستند
كسند ثانوي للعقائد  باالستدالالت العقلية سأوال ب. )ص(له األطهار آعن النبي و

  .ة الصحيحةن والسنّ آاإلسالمية المستقاة من القر

ك ؤل ؤينس نأيدد  ( :قال ليونس بن يعقوب )ع(اإلمام الصادق  روي أنّ 
سمعتك تنهى عن الكالم وتقول ويل  ،جعلت فداك: فقال له يونس. تحس  الفالم
ينساق وهذا نعقله  يقول هذا ينقاد وهذا ال ينقاد وهذا ينساق وهذا ال ،ألهل الكالم

إنمل قل  يؤل لهم إذا ترفيا قيلي يصلريا : )ع(فقال أبو عبد هللا . وهذا ال نعقله
 . )103F5( ) … إلى خالمه

                                                           
  .120ص: ، العلم في الكتاب والسنة572ص 8ج: ، مستدرك سفينة البحار163ص 56ج: بحار األنوار -1
لمل خلق : (قال )ع( ، فقد روى الشيخ الكليني بسنده  عن أبي جعفر )ع(بهذه الكلمة لما روي عن أهل البيت  )ع(يشير  -2

يعزتي يجاللي مل خلق  خلقلً هي أحب إلي : ثم قلل. أدار، مأدار : أقال، مأقال، ثم قلل له: هللا العقل استناقه ثم قلل له
 .10ص 1ج: الكافي ) منك يال أفملتك إال مؤم  أحب، أمل إني إؤلك آمر، يإؤلك أنهى يإؤلك أعلقب، يإؤلك أثؤب

 .8 -6: العلق  -3
 .475ص 33ج: ، بحار األنوار73ص 3ج: لبالغة بشرح محمد عبدهنهج ا -4
وكذا في . أن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون: ، وفيه 171ص 1ج: ، الكافي70ص: تصحيح االعتقاد للمفيد -5

 .9ص 23ج: ، بحار األنوار194ص 2ج: اإلرشاد. 197ص 16ج: وسائل الشيعة
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 )  حجيفم مأنل المحجيجإم ،حلجيا النلس افالمي( :)ع(ال اإلمام الصادق وق
)
104F

1( . 

خذ أيم  ، الرجلل أزالته الرجللخذ دؤنه م  أمياه أم  ( :)ع(وقال الصادق 
 .)105F2( )ة زال  الجالل يلم ؤزلدؤنه م  الفتلب يالسنّ 

 :للى ؤقيلهللا تع  ّ ، إد مي دؤنه هلكه م  قلّ نّ إم ،إؤلفم يالتقلؤد( :)ع( وقال
﴿ ِ ُالالً ِم ب ْديِ  هللاَّ ُالُنْهمب أُرب ُالُرْهمب ُيْرهب ُخْذيا أُحب مال يهللا مل صليا لهم يال  ،)106F3( ﴾اتَّ

هم مي ذلك معاديهم يقلدي ،يحرميا علؤهم حالالً  حليا لهم حراملً أصلميا يلفنهم 
 .)107F4( )يهم ال ؤشعري 

لاق ع  هللا تعللى مقد ن  فل  الإم، م  أجلب نلاقلً مقد عاده(: )ع(وقال  
 . )108F5( )نلاق ع  الشؤال  مقد عاد الشؤال   فل  الإي، عاد هللا

 ،فقد أرجعه بعضهم إلى الفلسفة اليونانية اإلشراقية الم،ا العرفان في اإلسأمّ 
  .والعرفان عند الشيعة إلى السنة

أو غيره من علماء  )ابن عربي(أول من بحث في العرفان هو  إنّ : وقالوا
 .ةالسن

ص األديان اإللهية هذا خطأ ومغالطة، ال تنطلي على من تفحّ  والحقيقة إنّ 
فة هللا هو الذي جاء السلوك العرفاني أو العمل لمعر نّ إحيث والشرائع  السماوية، 

ُسْنِرؤِهمب آُؤلتُِنل مِي ﴿ :ىقال تعال ،و الفطرة التي فطر عليها اإلنسان، بل هبه األنبياء
ُملِق ُيمِي أُنب  ْه البُحقُّ اآلب ُ  لُْهمب أُنَّ ِض ﴿ :وقال تعالى. )109F6(﴾رِْسِهمب ُحتَّى ُؤُتُاؤَّ ُرب ُيمِي األب
ِصْري ُ  *آُؤلٌ  لِلبْميقِنِؤُ   رِْسْفمب أُُمال ْتاب   .)110F7(﴾ ُيمِي أُنب

، وفي اآلفاق لمن أراد االستدالل بالعقل ولمن اهافاآليات في األنفس لمن زكّ 
نبهوا المؤمنين في أحاديث كثيرة  )ع(واألوصياء  )ص(النبي  كما أنّ . ى نفسهزكّ 

، واجبها و ه وعدم التواني في تطبيق الشريعةإلى هذا الطريق وضرورة سلوك

                                                           
فإن حاجوكم كنت أنا : ، وفيه 43ص: تقادات في دين اإلمامية للصدوق، االع70ص: تصحيح االعتقاد للمفيد -1

 .المحجوج ال أنتم
 .باختالف يسير 7ص 1ج: ، وفي الكافي125ص 1ج: ، الفصول المهمة للعاملي72ص: تصحيح االعتقاد للمفيد -2
 .31:التوبة  -3
 .120ص 10ج: تفسير البرهان، 72ص: تصحيح االعتقاد للمفيد -4
 .باختالف يسير 434ص 6ج: ، الكافي73ص: عتقاد للمفيدتصحيح اال -5
 .53: فصلت  -6
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ال  هللا والتي هي وهي فقط الطريق الموصل إلى. مها و مكروههامستحبها و محرّ 
وما يسمونه  صات بعض الذين كتبوا في العرفانتخرّ و  األلفاظ وال المصطلحات

 .نزل هللا بها من سلطانأمجاهدات ما ب

 بتطبيق الشريعة ، وتزكية النفس ال تتم إالّ عرفة هللا إنما تتم بتزكية النفسفم
والحب في هللا ، ي بمكارم األخالق، والتحلّ نفاق في سبيل هللاواإل، والزهد في الدنيا
والرحمة ، المنافقينذات هللا والغلظة مع الكافرين و ة في، والشدّ والبغض في هللا

ُفلٍة مِؤُهل ﴿ :قال تعالى. مع المؤمنين ِض ُمُثلْ ْنيِرِه ُفِمشب ُرب ُملُياِ  ُياألب ْ ْنيْر السَّ هللاَّ
يٌّ ْؤيُقْد ِم ب ُشُجُرٍة ْمُالُرُفٍة  ُفٌب ْدرِّ ُهل ُفيب ُجلُجْة ُفأُنَّ ُالْح مِي ْزُجلُجٍة الزُّ ُالٌح البِمصب ِمصب

ٍة ُيال وُ  قِؤَّ ْتيُنٍة ال ُشرب ْه ُنلٌر ْنيٌر ُعلُى ْنيٍر ُزؤب ُسسب ْتُهل ْؤِضيْء ُيلُيب لُمب ُتمب ٍة ُؤُفلْد ُزؤب اِؤَّ رب
ٍء ُعلِؤمٌ  ْ اِْفلِّ ُشيب لِس ُيهللاَّ ُثللُ لِلنَّ ُمب ْ األب ِرْب هللاَّ ْ لِْنيِرِه ُم ب ُؤُشلْء ُيُؤضب ِدي هللاَّ   .)111F1( ﴾ ُؤهب

ْ البُحقَّ اُِفلِ ﴿ ،هوالحمد ل وحد ِرْمي ُ ُيْؤِحقُّ هللاَّ  .)112F2( ﴾ُملتِِه ُيلُيب ُفِرُه البْمجب

                                                           
 .35: النور  -1
 .82:يونس  -2



 )ص(النبي اإلعراض عن أوصياء : رابعاً 

والرجوع  وتركوا األخذ منهم، )ع(ة عن األئمة عرض السنّ أفقد ، ّينوهذا ب
 .إليهم في المتشابهات

حاصل سواء في زمن الغيبة  فاألعراض عنه )ع(لإلمام المهدي  ةبنسا بالأمّ 
 . عن غيرهم ال يذكرونه ، ويكاد الشيعة فضالً غيبة الكبرىفي زمن الأم  الصغرى

المهدي  )ص(النبي اتم أوصياء وسيأتي البحث في إعراض األمة عن قائدها خ
 . )ع(
 

* * * 

 ن والسنةآاإلعراض عن القر: خامساً 

لقرآن والبحث في ا ر معانيهوتدبّ  ا بقلة دراسة القرآن وتفسيرهإمّ  واإلعراض،
 . )ص(لمعصومين وسنة النبي وآله ا

واعتماد القواعد  )ع(عن روايات المعصومين  ا بتفسير القرآن بعيداً وأمّ 
زاع ر الن، والتي معظمها استقرائية وخالفية لم يتحرّ نحوية والفلسفية في التفسيرال

 . ر، ولن يتحرّ فيها

ن على فكل يحاول أن يحمل القرآ، ن وفق األهواء الشخصيةا بتفسير القرآوأمّ 
نفسه انطوت على جبن وخضوع للطاغوت ال يجد في القرآن دعوة  نّ أل، فهواه

التقية  نّ إو طاعتهم واجبة لجهاد الطواغيت المتسلطين على هذه األمة، بل يجد أنّ 
ه عبد وألنّ  !!اسمه من اإلسالم إالّ  ن لم يبقَ إ، واً فالمهم أن يبقى هو حيّ . بال حدود

إلشباع ، بل يجد فيه دعوة ذه الدنياالقرآن دعوة للزهد في هلشهوته ال يجد في 
وال يقول  م زينة هللاويقول من حرّ  تمنوه عليها،التي ائ شهواته من أموال المسلمين

نهم ليأكلون أموال من األحبار والرهبان أو العلماء غير العاملين وأعوا اً كثير نّ إ
 . الناس بالباطل

، بل يجد ن دعوة للتواضعرين ال يجد في القرآه تابع إلبليس إمام المتكبّ وألنّ 
 . واحتقارهم واالستخفاف بهم، دعوة للتكبر على ضعفاء المؤمنين فيه
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والقرآن على ، والهدى على الهوى، همئوهكذا فهم يحملون القرآن على أهوا
 . )ع(هم كما روي عن )113F1( )يالقرآ  ؤلعنه للقرآ  قلرئفم م  (: الرأي

مع هذه األمة وعلمائها عند  في وصف حال القائم )ع(قال أمير المؤمنين 
يؤعاف  ،ؤعاف الهيى على الهدى إذا عاريا الهدى على الهيى: (ظهوره

 . )114F2( )قرا  إذا عاريا القرآ  على الرأيالرأي على ال

 . )115F3( )عقيل الرجلل م  القرآ اعد م  ألؤس (: )ع(وقال الصادق  

 .)116F4( )م  مسر ارأؤه آؤة م  فتلب هللا مقد فرر( :)ع(وقال 

 . )117F5( )يفرر اعض إالّ امل م  رجل ضرب القرآ  اعضه (: )ع(قال و
 .)118F6( )هشتاه على جلهلمل االمتشلاه (: )ع(وقال 

  .)119F7( )تأيؤلهينح  نعلم ، نح  الراسخي  مي العلم(: )ع(أبو جعفر وقال 

خاأ أ  إم، مسر القرآ  ارأؤه مأصلب لم ؤمجر م : ()ع( أبو عبد هللا وقال
 .)120F8()فل  إثمه علؤه

خطأ قتادة في تفسير آية أوقد ، قتادة في حديث مع )ع(وقال أبو جعفر الباقر 
 . )121F9( )ؤل قتلدة إنمل ؤعرف القرآ  م  خياب اهيؤحك (: )ع(فقال 

  ارأؤك حتى ترقهه ع  آإؤلك أ  ترسر القر( :)ع(وقال أمير المؤمنين 
 فالم هللاهي ه رب تنزؤل ؤشّاه افالم الاشر ينّ إم - )ع(أي األئمة  - العلملء

ال ؤشاه معله  ،، فمل لؤس شؤئلً م  خلقه ؤشاهه فذلكيتأيؤله ال ؤشاه فالم الاشر
،  ؤشاه شيء م  فالمه لفالم الاشريال، لرك يتعللى شؤئلً م  أمعلل الاشرتا
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الم هللا افالم ه فمال تشاّ  ،يفالم الاشر أمعللهم، يفالم هللا تالرك يتعللى صرته
 . )122F1( )الاشر متهلك يتضل

سم هللا الرحم  ا(: قال ،في كتابه ألهل البصرة )ع(ين وعن اإلمام الحس
مقد سمع   ،أمل اعد مال تخيضيا مي القرآ  يال تجلدليا مؤه اغؤر علم الرحؤم،
 )ؤقيل م  قلل مي القرآ  اغؤر علم ملؤتايأ مقعده م  النلر )ص(رسيل هللا جدي 

)
123F

2( . 
 . أو ما أخذ منهم  )ع(ومين والمقصود بالعلم من هللا كما هو للمعص

رسيل هللا قلل (: قال ،)ع(عن أمير المؤمنين  ،هئعن آبا ،وعن اإلمام الرضا
، يمل عرمني م  مل آم  اي م  مسر ارأؤه فالمي: قلل هللا جل جالله: )ص(

 . )124F3( )ى دؤني م  استعمل القؤلس مي دؤنييمل عل ،شاهني اخلقي
ؤتأيل  أ ؛ ى أمتي اعدي ثالث خصللل أتخيف علإنم(: )ص(رسول هللا وقال 

ظهر مؤهم الملل حتى ؤاغيا أي ؤ، ة العللمأي ؤتاعيا زلّ ، القرآ  على وؤر تأيؤله
مأعمليا امحفمه يآمنيا  ل القرآ ، أمّ يسأنائفم المخرج م  ذلك، يااريا

المخرج شفر  ل الملل مإ ّ يأمّ ، يال تتاعيا زلته ل العللم ملنظريا مؤه، يأمّ امتشلاهه
   .)125F4( )عمة يأداء حقهالن

ل آ، وهم محمد وهللا والراسخون في العلم وتأويل القرآن أو تفسيره ال يعلمه إالّ 
ويعرف  فاآليات المتشابهة تحكم بحديثهم، ح القرآن بذلكوقد صرّ . )ص(محمد 

فيجب الرجوع إلى  ن الكريمتفسير للقرآ )ع(هم ، وقد ورد عنالمراد بها منهم
. لمن تدبر آيات الكتاب الكريم اً مستقيم اً جادة وصراط )ع(وقد رسموا . حديثهم

 فتزل قدمه ويهوي في الجحيم، ال يتجاوز هذا الصراط ر أو المتدبر أنفعلى المفسّ 
ْه إِالَّ ﴿: قال تعالى .ما لم يطهر نفسه ض للتفسيربل عليه أن ال يتعرّ  ال ُؤُمسُّ

 .)126F5( ﴾البْمُاهَّْري ُ 

 .كما أضل السامري بني إسرائيل ضل يضل أمة تتبعه فألنه إذا؛ ة العالما زلّ أمّ 
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 ،ن اإلنسان الغني مادياً عادة يقل توجهه إلى هللا لطلب الحوائجألف؛ ا المالوأمّ 
ُغى﴿ ُسلُ  لُُؤاب ِنب ُنى *ُفالَّ إِ َّ اإلب ُتغب فالفقر والبالء عادة داعي إلى  .)127F1( ﴾أُ ب ُرآهْ اسب

 . والرجوع إليه هللا ه إلىالتوجّ 

، فهو بالنسبة لمتشابه )ص(ليه المصطفى إرشد أى الذي العالج المصفّ ا أمّ 
له إلى آل محمد يويجب الرجوع في تأو نه نزل من هللاإو، يمان بهن اإلآالقر

فمتشابه الكتاب من أعظم األدلة الدالة على إمامتهم وحاجة األمة إليهم، . )ص(
لبيان الحاجة ؛ ل من الحراموعدم معرفة الحال عل اشتباه كثير من األحكام اليومول

 .)ع(إلى خاتم األوصياء المهدي 

، وربما يهم وفي أحوالهم فهم غير معصومينفالنظر ف وبالنسبة إلى العلماء،
أعمى فتتبع من يحل لك  اً وإياك أن تكون مقلد. ضالل وأئمة سامريونكان فيهم 

 . فتكون عابداً له ال ل، م عليك الحاللويحرّ  الحرام

ويذرونها ذرو  )ع(هم من علماء غير عاملين يحطمون روايات )ع(وا روقد حذّ 
(هشيمللالريح 

128F

2(. 

لتوجه إلى هللا بالعبادة با: أي، وأداء حقه، وبالنسبة للمال فبشكر النعمة
ومواساة ، هللا له إالّ إ، وإعالء كلمة ال ستعمال هذا المال لنصرة الدين، وباوالطاعة
 .الفقراء

ومن الطبيعي أن . وبشكل مجملت في األمة اإلسالمية هذه هي أهم االنحرافا
ومن الطبيعي أن . ل الناسضقاصد أن ي بعضها بل ربما جميعها بفعل فاعل يكون

                                                           
 .7 - 6: العلق  -1
إ  : (أنه قال )ع(عن أمير المؤمنين : ، فقد روى الشيخ الكليني )ع(إلى ما روي عن جده أمير المؤمنين  )ع(يشير  -2

أاغض الخلق إلى هللا عز يجل لرجلؤ ، رجل يفله هللا إلى نرسه مهي جلئر ع  قصد الساؤل، مشغيف  افالم ادعة، م  
قد لهج اللصيم يالصالة مهي متنة لم  امتت  اه، ضلل ع  هدي م  فل  قاله، مضل لم  اقتدى اه مي حؤلته ياعد 

لل النلس، عل  اأوالش الرتنة، قد سمله أشاله النلس يرجل قمش رجال مي جه. ميته، حملل خالؤل وؤره، ره  اخاؤئته
عللمل يلم ؤغ  مؤه ؤيمل سللمل، افر ملستفثر، مل قل منه خؤر ممل فثر، حتى إذا ارتيى م  آج  يافتنز م  وؤر الئل 
 جلس اؤ  النلس قلضؤل ضلمنل لتخلؤص مل التاس على وؤره، يإ  خللف قلضؤل ساقه، لم ؤأم  أ  ؤنقض حفمه م  ؤأتي
اعده، فرعله ام  فل  قاله، يإ  نزل  اه إحدى الماهمل  المعضال  هؤأ لهل حشيا م  رأؤه، ثم قاع اه، مهي م  لاس 
الشاهل  مي مثل وزل العنفاي  ال ؤدري أصلب أم أخاأ، ال ؤحسب العلم مي شيء ممل أنفر، يال ؤرى أ  يراء مل الغ 

ال : لم علؤه أمر افتتم اه، لمل ؤعلم م  جهل نرسه، لفؤال ؤقلل له مؤه مذهال، إ  قلس شؤئل اشئ لم ؤفذب نظره يإ  أظ
ؤعلم، ثم جسر مقضى، مهي مرتلح عشيا ، رفلب شاهل ، خالا جهلال ، ال ؤعتذر ممل ال ؤعلم مؤسلم يال ؤعض مي العلم 

حل اقضلئه الررج اضرس قلاع مؤغنم، ؤذري الرياؤل  ذري الرؤح الهشؤم تافي منه الميارؤث، يتصرخ منه الدملء، ؤست
) الحرام، يؤحرم اقضلئه الررج الحالل، ال ملئ اإصدار مل علؤه يرد، يال هي أهل لمل منه مرا، م  ادعلئه علم الحق

 .36في بحث األدلة على وجوب التوقف في الفتوى في ص )ع(، وقد ذكره 55ص 1الكافي  ج
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وربما كان بعض هؤالء األئمة  ،يكون من شياطين األنس وعبد من عبيد إبليس
 .ه يحسن صنعاً نّ أالذين يدعون إلى النار يظن 

 

* * * 
 
 



 المحّرفــون

 .وعلماء السوء غير العاملين ،باإلسالم والمتظاهرونلحكام وهم ا

فكل معتقد أو . الملك ال غير ، فداعيهم إلى تحريف الشريعة هـوا الحكامأمّ 
ف بحسب نظرهم ن يحرّ أحكم شرعي يتعارض وبقاءهم على كرسي الحكم يجب 

أم ، )ص(صورة كانت سواء بوضع أحاديث وإلصاقها بالرسول  بأيّ ، الفاسد
أو بمنع رواية األحاديث الصحيحة عن ، لو أمكن ف آيات أو سور من القرآنبحذ

أو بشراء ، نزل وتأويله كما يريد هللاأُ أو بمنع قراءة القرآن كما  ،)ص(الرسول 
ام رونه على هوى الحكّ ويؤولونه ويفسّ  فون القرآنمرتزقة يسمونهم علماء يحرّ 

 . الظلمة

، ولكنها تساعد لشريعة هللا ةين مخالفلو أمكنهم وضع تشريعات وقوان وطبعاً 
إذا أعانتهم  ، خصوصاً ة أطول لسارعوا إلى وضعهاعلى بقائهم في السلطة مدّ 

، ووجود علماء سوء غير عاملين ع اإلسالميظروف الجهل الديني في المجتم
 . اليوم كما هو حال البالد اإلسالمية

الحاكم الجائر يدلك كثير  نّ أل ؛ام الظلمةفهم أخطر من الحكّ  ،ا علماء السوءوأمّ 
على خروجه عن الشريعة  من تصرفاته وأعماله العلنية في محاربة أولياء هللا

 ، فتجده مثالً ربل بلباس العابد الناسكا العالم غير العامل فربما يتس، أمّ ومحاربتها
ولعله يظهر التذلل والخضوع ليصطاد  ،كلمته ، خاضعاً فيفي مشيته متماوتاً 
 ع الصالح والتواضع،، يتصنّ اً رمتكبّ  اً ته فاسدوجدّ  ك إذا سبرت غورهلكنّ و .األتباع
الفلتات التي تفضح باطنه  ، فتصدر منه كثير منظاهره يدلك على باطنه بل إنّ 
 . )اإلناء ينضح بالذي فيه( ـ، فاألسود

 تبقى مذاهبهم ومعتقداتهم الفاسدة، فعلماء السوء يمتد حتى بعد موتهم وخطر
بالنفاق وإخفاء  نهم يمتازونأ، ويبقى لهم أتباع كما ر الصحيحةوفتواهم غي

 طلب القيادة الدينية،: منها ،كثيرة ، ودواعي هؤالء للتحريفبواطنهم الفاسدة
 .النفسية وإرضاء األهواء

عون معرفة كتاب هللا والعلم دّ ولهذا ي ،)أعلمال (إنهم يأنفون من قول : ومنها
وحل ، لة شرعيةألديهم فتوى لكل مس نّ إو لمتشابه،بالتنزيل والتأويل والمحكم وا

 فيرون أنفسهم علماء، بر منهم كل مأخذوربما يأخذ التك. لكل معضلة عقائدية
  .علم من الجميعأو خير من الجميع نهموإ .وسواهم جهالء
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فيفتون ، التحريف الخوف من الطاغوت الحاكموربما كان من دواعيهم إلى 
االنخراط في صفوف قواته  بجواز مثالً  ام معهلالصطد وتجنباً  إرضاء له

وإضعاف دين هللا ، التي مهمتها األساسية هي ضرب الشعوب اإلسالمية، المسلحة
 . والقضاء عليه إذا أمكن في أرضه

 داعيهم للتحريف إضافة إلى الجبن ، فيكونوربما كان بعضهم أخس من ذلك
 .فون الشريعةين ويحرّ ، ويضلون المسلمفيداهنون الطاغوت الدنيا والمال،

  ّ ، مإللدنؤل ملتهميه على دؤنفم لً إذا رأؤتم العللم محاّ (: )ع(قال اإلمام الصادق 
 .)129F1( )فل محب ؤحيا مل أحب

 لً مرتين لً ال تجعل اؤني ياؤنك عللم ،)ع(أيحى هللا تعللى إلى دايد (: )ع(وقال 
 إ ّ ، المرؤدؤ  لع ارؤق عالديأيلئك قاّ   ّ ، مإاللدنؤل مؤضلك ع  ارؤق محاتي

  .)130F2( )أدنى مل أنل صلنع اهم إ  أنزع حالية منلجلتي م  قلياهم

، األجر تأخذي  يالعمل تضؤعي ، فم علملء السيءنّ إ( :)ع( ومن كالم عيسى
يتيشفي  إ  تخرجيا م  الدنؤل العرؤضة إلى ، ؤيشك رب العمل إ  ؤالب عمله

 . )131F3( )ظلمة القار يضؤقه

ام الطواغيت الذين يحكمون ، والحكّ وء غير العاملينأي علماء الس -وكالهما 
وذلك  فر الحربي كالصهاينة على اإلسالم؛خطر من الكاأ - البالد اإلسالمية اليوم

وبقاء ، المسلمين على ام الظلمة متسلطينيعني بقاء الحكّ  بقاء علماء السوء نّ أل
اء األمريكان وبق، رض المسلمينأالصهاينة يحتلون  يعني بقاء ام الظلمةالحكّ 

ام هم خدم هؤالء الحكّ  نّ أل؛ يجرعونهم الويل والثبور على المسلمين متسلطين
 نّ ، كما أبرعونتهم وتخبطهم األهوج للطاغوت األمريكي سواء بعلمهم أم

 رض فلسطين ال يقتلون إالّ أالصهاينة وطيلة أشهر من االنتفاضة المباركة في 
ت فهم يقتلون في يوم واحد ام الطواغيلحكّ ا هؤالء اأمّ  .بقليل مائة شخص أو أكثر

ليحتفظوا  الصهاينة يقتلون المسلمين نّ كما أ. بل وآالف المسلمين، المئات
؛ لظلمة وأعوانهم فيقتلون المؤمنينام اا هؤالء الحكّ ، أمّ باألرض التي اغتصبوها

فهؤالء الطواغيت وأعوانهم مسوخ شيطانية . ألنهم يتلذذون بسفك الدماء
ِجْعي ُ ﴿، ال يعرفون شيئاً من الخير منكوسون ٌي ُمْهمب ال ُؤرب ٌم ْعمب  .)132F4( ﴾ْصمٌّ ْافب
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، ثم تنتقل إلى بدأ مع علماء السوء غير العاملينومعركة اإلصالح يجب إن ت
ن الطواغيت ، ثم من يليهم مالمتسلطين على البالد اإلسالمية الطواغيت

رها من أ مع أنفسنا ونطهّ ن نبدأيجب  بل وقبل كل ذلك، المتسلطين على العالم
ته اإلصالحية في أم القرى في مكة، بدأ حرك )ص(رسول هللا ف. جنود الشيطان

ثم ، التي يحج إليها األحناف والمدينة لألحنافالمدينة التي تمثل المرجعية الدينية 
، ثم انتقل إلى اإلمبراطوريات القرى في الجزيرة العربية انتقل إلى ما حولها من

 . ه صلوات هللا عليه وعلى آلهطة بالمحي

مواجهة التيارات الجاهلية جميعها ومواجهة قادتها صعبة  نّ أومن الطبيعي 
 . وعزم وصبر على الملمات، ة في ذات هللاتحتاج إلى شدّ 

وهو  عصوم مؤيد من هللا سبحانه وتعالىم وربما لن يقوى على القيام بها إالّ 
، إصالح االنحرافات الموجودة )ع(لدولته  فواجبنا اليوم هو التهيئة ،)ع( المهدي

، ال أن نقف مكتوفي األيدي ونقول ال حول أو على األقل تعريفها للناس ما أمكن
 . بال ة إالّ وال وقوّ 

، ولكن هللا خلق الموت ليه راجعونإا إنا ل ونّ إو بال، ة إالّ ال حول وال قوّ  ،نعم
 )ع(هللا إن يعجل فرج موالنا المهدي  لواوأسأ .والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالً 

أخذ بأيدينا ، ليه االبتداء وجوده وكرمه بظهوره و قيامهئوعطا بفضله ويمن علينا
ناسكنا واألحكام ، ويرينا مويخرجنا من الظلمات إلى النور، إلى الصراط المستقيم

 .الشرعية الصحيحة
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 )ع( المصلح المنتظر

ِعْف ُالئُِرًة إِ َّ ﴿ :قال تعالى ُتضب لُُهل ِشُؤعلً ُؤسب ِض ُيُجُعلُ أُهب ُرب ُ  ُعال مِي األب ُعيب مِرب
ِسِدؤُ   ْه ُفلُ  ِمُ  البْمرب ؤِي نُِسلُءْهمب إِنَّ ُتحب ُنلُءْهمب ُيُؤسب ْح أُاب ْهمب ْؤُذاِّ ُيْنِرؤْد أُ ب ُنْم َّ  *ِمنب

ُعلُْهمب  ِض ُيُنجب ُرب ِعرْيا مِي األب ْتضب ُعلُْهْم البُياِرثِؤُ   ُعلُى الَِّذؤُ  اسب ًة ُيُنجب ُ    *أُئِمَّ ُيْنُمفِّ
ُذْري ُ  ْهمب ُمل ُفلْنيا ُؤحب ُ  ُيُهلُملُ  ُيْجْنيُدْهُمل ِمنب ُعيب ِض ُيْنِرُي مِرب ُرب  .)133F1( ﴾لُْهمب مِي األب

اإلمام  ،)ص(الوصي الثاني عشر من أوصياء النبي الخاتم  )ع(اإلمام المهدي 
لون بإمامته وخالفته ل في ى بين شيعته الذين يقوحت خامل الذكر لسنين طويلة

شيعته  ،، المسلمون وغيرهملمصلح الذي تنتظره البشرية جمعاءهو ا. أرضه
ئر للقضاء صون به الدوا، وآخرون يتربّ أناس ينتظرون ظهوره لنصرته. هؤوأعدا

 .قادرون على تغيير سنة هللا ، ويظنون أنهمعليه حال ظهوره وقيامه

، وبعض المسلمين غافلين ون لظهوره وآخرون يتهيئون لظهورهئمؤمنون يهي
، وبعض شيعته أو من يسميهم الناس بشيعته ال ئاً ال يكادون يعرفون عنه شي

ن إ، ووهذا اليأس ظاهر من أعمالهم يئسوا من ظهوره وقيامه، كرمز يعرفونه إالّ 
 .لم يصرحوا به بأقوالهم

 أناساً ، نالحظ ها من ساعة الصفرة التي نقترب فيوفي هذه اللحظات الحاسم
، وآخرون حتى كأنهم دخلوا فيه فشيئاً  وا يقتربون منه شيئاً ؤالحق بد بعيدين عن

وهكذا . حتى كأنهم خرجوا منه فشيئاً  يبتعدون عنه شيئاً  واؤفي قلب دائرة الحق بد
ي وآخرون وجدوا أنفسهم ف ،فشيئاً  وا يرتقون الجبل شيئاً ؤفي هوة الوادي بد اً أناس
 . ا حتى كأنهم قد سقطوا في الهاويةوا ينحدرون عنهؤة بدالقمّ 

 فمن أختار الحق احتضن الموت، هاؤ، ولكل أبناةدنيا وآخر: وبعبارة أخرى
ومن . وقع على الموت أو وقع الموت عليه، فال يبالي سواء وسار إلى اآلخرة

ترنحون ن الفريقين قوم يوبي. وعبد الدنيااختار الباطل حرص على الحياة 
، فهم يعرفون الحق وال ينصرونه، ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء، كالسكارى

 ،خسروا الدنيا واآلخرة ذلك هو الخسران المبين. ويكرهون الباطل وال يعادونه
تُ ﴿ ل ْمسب ْتمب ُقللْيا ْفنَّ رِْسِهمب ُقللْيا مِؤُم ْفنب ُعرِؤُ  مِي إِ َّ الَِّذؤُ  ُتُيمَّلْهْم البُمالئُِفْة ُظللِِمي أُنب ضب

ْم  ِ ُياِسُعًة ُمْتُهلِجْريا مِؤُهل ُمأْيلُئُِك ُمأبُياْهمب ُجُهنَّ ْض هللاَّ ِض ُقللْيا أُلُمب ُتْف ب أُرب ُرب األب
 .)134F2( ﴾ُيُسلُء ب ُمِصؤراً 

                                                           
 .6 - 4: القصص  -1
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 في األديان اإللهية )ع(المهدي 

، وكمنقذ لشريعة هللا في أرضه موجود كمصلح منتظر )ع(اإلمام المهدي 
 . كاليهودية والنصرانية في جميع األديان اإللهية السابقة لإلسالم، يباً تقر

عبرها ، التي يُ )رؤيا بختنصرسفر دانيال في (ة تجده في مرّ  ففي التوراة،
رؤيا دانيال للممالك واإلمبراطوريات (ة تجده في ومرّ  .ن يراهاأبعد  )ع(دانيال 
لسفر من ه كذلك في غير هذا ا، وتجد)ع(التي تقوم على األرض من بعده )الكبرى

 . التوراة المتداولة اليوم

 )ع(المصلح المنتظر الذي ينزل معه عيسى  )قديم األيام(فهو  ا في اإلنجيل،أمّ 
ك تجد عيسى نّ أكما . )رؤيا يوحنا الالهوتي(وفي  فتجده في اإلنجيل، من السماء

عالمات التي ، هي بعينها الاإلنجيل عالمات لعودته إلى األرضيذكر في  )ع(
كخسوف ، وقيامه )ع(لظهور المهدي  )ع(واألئمة األطهار  )ص(النبي ذكرها 

ينزل  )ع(عيسى  نّ أل ؛وذلك. والحروب وأخبار الحروب، القمر وكسوف الشمس
 . هلحقّ  له ومؤيداً  ، وزيراً )ع(من السماء في زمن ظهور المهدي 

نكره منكر لنبوة من ضروريات الدين وم )ع(فالمهدي  ا عند المسلمين،أمّ 
سواء عن طريق السنة أو ، )ص(النبي عن  فقد جاء ذكره متواتراً ، )ص(محمد 
عوا وتركوا حديثهم وق )ص(النبي عرضوا عن أوصياء أولكن السنة لما  .الشيعة

 . )ع(ه من ولد علي وفاطمة نّ أن اعترفوا إ، وه سيولد في آخر الزماننّ أ في شبهة،

 )ع(اإلمام المهدي  نّ ألغيبة الكبرى من اعترف بثم جاء من علماء السنة في ا
 ه حي وغائب عن األبصارنّ إ، و)ع(من أئمة أهل البيت ام الثاني عشر اإلم هو

 . )ع(كالخضر 

في نهاية  ، حيث عقد فصالً )لؤومطالب الس(الشافعي في كتابه  ،ومن هؤالء
حسن الد بن محم اإلمام المهدي هو إنّ  ه المشار إليه للدفاع عن اعتقاده،كتاب

 . )ع( العسكري

 )ص(النبي فقد كانوا يرجعون إلى أوصياء  ا الشيعة اإلمامية اإلثنا عشرية،أمّ 
هللا  وخالفة وخالفة النبي حتى وصلت اإلمامة، من بعده وتابعوهم إمام تلو إمام

ه كان نّ أ، ومع )ع( اإلمام محمد بن الحسن المهدي في أرضه إلى خاتم األوصياء
 إنّ  ، إالّ ص المؤمنينويتصل مع شيعته عن طريق أحد خلّ  ظار العامةعن أن غائباً 
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من بعده مهدوا لغيبته  )ع(واألئمة  )ص(النبي  ألنّ  ؛الشيعة تقبلوا هذا الوضع
 . وذكروها في أحاديثهم )ع(

بخمس سنوات قضاها مع والده  قبل الغيبة تقريباً  )ع(وحياة اإلمام المهدي 
 ق.  هـ 255شعبان سنة  15ولد يوم  )ع(فهو ، )ع(اإلمام الحسن العسكري 

وهو يوم تسعة ربيع ، بدأت غيبته مع أول يوم من إمامته، وعلى بعض الروايات
 . ق . هـ 260األول 

. الشيعةص من الخلّ  ولم يره إالّ  ه السنوات الخمس لم يعرف والدتهوفي هذ
ته للحفاظ ناس منذ والدمحجوب عن ال )ع(قل أو أكثر، فهو أأو  أربعونربما 

كانوا ) لعنهم هللا(أئمة الجور والضالل من العباسيين  ، وهذا ألنّ على حياته
يترقب والدة ) لعنه هللا(كان فرعون  كما ترقبون والدته للقضاء عليه وقتله،ي

 عندما علم بوالدته، )ع(، وكما أراد الحاكم الروماني قتل عيسى لقتله )ع(موسى 
ولو  ن يتم نورهأ ويأبى هللا إالّ ، هللا بأفواههم العفنةيطفئوا نور وكانوا يريدون إن 

وأئمة الضالل والطواغيت الذين يحكمون األمة  كره األمويون والعباسيون
 .اإلسالمية

 )ص(النبي ه قد جاء في أحاديث كثيرة عن نّ أ )ع(ومن عظيم شأن هذا اإلمام 
هذا  ثم إنّ . له ويكون وزيراً  يصلي خلفه )ع(عيسى  ، إنّ في كتب السنة والشيعة

هللا  له إالّ إال  وحمل كلمة خر إلقامة القسط والعدل في األرضالعبد الصالح مدّ 
وقد اصطفاه هللا سبحانه من  .رض جميعهمإلى أهل األ  )ص(رسول هللا محمد 

ل من يبايعه على هذا األمر عند قيامه أوّ  إنّ ، كما روي  ع بني آدم لهذا األمرجمي
 .وميكائيل عن شماله ه جبرائيل عن يمينهعند قيامه يحفّ ه نّ إ، و)ع(جبرائيل 

ا  عمرا  مي  نظر ميسى(: جعفر يقول سمعت أبا: شل، قالعن سالم األ
راي : مقلل ميسى ،قلئم آل محمد م  التمفؤ  يالرضل السرر األيل امل ؤعاى
ي السرر ثم نظر م. حمدأذاك م  ذرؤة  إّ ◌ّ  :مقؤل له ،اجعلني قلئم آل محمد

م نظر مي السرر الثللث ث. مقؤل له مثل ذلك، مقلل مثله ،ي ميجد مؤه مثل ذلكالثلن
 . )135F1( )مثله مقؤل له ،مقلل مثله، مرأى مثله

، مصلر  إلى )ع(آلدم  )ع(فل  عصل ميسى (: قال ،)ع( وعن محمد بن علي
، عهدي اهل آنرلً   ّ إي، شعؤب، ثم صلر  إلى ميسى ا  عمرا ، يإنهل لعندنل

، نهل لتناق إذا استناق يإ، شجرهلهؤئتهل حؤ  انتزع  م  هي خضراء في
، نهل لتريع يتلقف مل ؤأمفي يإ، ؤصنع فمل فل  ميسى ؤصنع اهل،   لقلئمنلأعدّ 
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أحداهمل  ،)136F1( ، لهل شرتل نهل حؤث أقال  تلقف مل ؤأمفي يإ، يتصنع فمل تممر
أمفي  يتلقف مل ؤ، ياؤنهمل أراعؤ  ذراعلً ، ياألخرى مي السقف مي األرض

  .)137F2( )السلنهل
ذي القرنؤ   إ ّ (: يقول )ص(رسول هللا سمعت  :قال ،وعن جابر األنصاري

 يجل قيمه إلى هللا عزّ  مدعل، صللحلً جعله هللا حجة على عالده فل  عاداً 
حتى قؤل مل  أي هلك مغلب عنهم زملنلً  ،مضرايه على قرنه، اتقياه يأمرهم

ال يمؤفم م  هي أ، مضرايه على قرنه هاأي ياٍد سلك؟ ثم ظهر يرجع إلى قيم
يالغ ، يجل مف  له مي األرض يآتله م  فل شيء ساالً  هللا عزّ   ّ إ، يعلى سنته

م  يلدي تعللى سؤجري سنته مي القلئم يهللا تالرك   ّ يإ، المشرق يالمغرب
حتى ال ؤاقى سهل يال ميضع م  سهل يال جال ، يؤالغه شرق األرض يوراهل

ي ؤنصره ، ؤظهر هللا له فنيز األرض يمعلدنهي، يائه إالّ يائه ذي القرنؤ  
  .)138F3( )يظلملً  فمل ملئ  جيراً  يقسالً  األرض عدالً  اللرعب، ؤمأل

يلي أدرفته لخدمته أؤلم  ،ال(: ؟ فقالهل ولد القائم :)ع(وسئل أبو عبد هللا 
 .)139F4( )حؤلتي

 .يام حياتيلو أدركته لخدمته أ :هللا على من يقول فيه إمام معصومفصلوات 
 

* * * 
 
 
 
 
 

                                                           
 .شعبتان: في بعض نسخ الكافي -1
، ورواه كما هو اآلن في المتن عن بصائر 318ص 52ج: ، و219ص 26ج: ، بحار األنوار231ص 1ج: الكافي -2

، 674ص: ، وفي كمال الدين116ص: ، وفي اإلمامة والتبصرة203ص: الدرجات، بينما رواه في بصائر الدرجات
 .وقد ذكرت الزيادة في هامش مختصر بصائر الدرجات وأنها عن نسخة البحار. باختالف في آخر الرواية 

 .256ص 1ج: )ع(، معجم أحاديث اإلمام المهدي 323ص 52ج: ، بحار األنوار393ص: كمال الدين -3
 .385ص 3ج: )ع(عجم أحاديث اإلمام المهدي ، م148ص 15ج: ، بحار األنوار252ص: غيبة النعماني -4
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 الغيبة

ولم : فقيل .الاد للغالم م  وؤاة(: )ص(رسول هللا قال : )ع(عن أبي عبد هللا 
 . )140F1( )ؤخلف القتل: قال؟ يا رسول هللا

 )هللا إذا فره لنل جيار قيم نزعنل م  اؤ  أظهرهم إ ّ : ()ع(وقال أبو جعفر 
)
141F

2(.  

، ياألخرى ايؤلة، إحداهمل قصؤرة :للقلئم وؤاتل (: )ع(وقال أبو عبد هللا 
ياألخرى ال ؤعلم امفلنه مؤهل ، خلصة شؤعته الغؤاة األيلى ال ؤعلم امفلنه مؤهل إالّ 

  .)142F3( )خلصة ميالؤه إالّ 

فقد غاب  واألنبياء الذين سبقوه، ليس بدعاً من الرسل)ع( اإلمام المهدي 
نبي هللا شعيب قضاها في مدين يرعى األغنام ل عن قومه عشر سنين )ع(موسى 

عن أبصار الناس  )ع(فغيبة اإلمام . األنبياء من وغيرهم )ع( يوسف وغاب ،)ع(
  .)ع( أمر طبيعي حصل لألنبياء السابقين والطواغيت

 .)ع(فهو ليس بأطول من عمر الخضر ،  ا حول عمره الشريف أمّ 

، تهم ما شئأو أبواب سمّ  كان له نواب أو سفراء )ع(وفي بداية غيبة اإلمام 
، كانت مهمتهم إيصال كتب المؤمنين ص المؤمنينالمهم أنهم جماعة من خلّ 

وإيصال ، عليها )ع(، وإيصال أجوبة اإلمام )ع(ومسائلهم الشرعية لإلمام 
 : ه همؤوسفرا. توجيهاته إلى المؤمنين

  .)143F4( عثمان بن سعيد -

  .)144F1( ومحمد بن عثمان -
                                                           

 . 184ص 1ج: ، ميزان الحكمة90ص 52ج: ، بحار األنوار243ص 1ج: علل الشرائع -1
 .90ص 52ج: ، بحار األنوار224ص 1ج: علل الشرايع -2
 .155ص 52ج: ، بحار األنوار340ص 1ج: الكافي -3
له الزّيات األسدي، وهو جليل القدر، له منزلة عظيمة عند عثمان بن سعيد العمري، يكنى أبا عمرو السّمان ويقال  -4

قيل إّنه كان يّتجر بالسمن تغطية على : والسّمان). ع(، فحظي برضى األئمة وتوثيقهم له عند توكيله من قبلهم )ع( األئمة
، فكان الشيعة  )ع(أئمتهم ويأتيهم بأجوبة الرسائل توجيهات  )ع(األمر؛ ألّنه كان ينقل األسئلة من الشيعة ويوصلها لالئمة 

. تقية وخوفاً  )ع(يرسلون رسائلهم وغيرها عبر عثمان بن سعيد، وهو يخفيها في جراب السمن، ويحمله إلى أبي محمد 
وقبره على ما . ، وقام بدور الواسطة بينهم وبين قواعدهم الشعبية الموالية)ع(وقد توكل لألئمة الهادي والعسكري والمهدي 

وهو يزار ويقع في منطقة الميدان في أول  -يعني بغداد  -شيخ الطوسي بالجانب الغربي من مدينة السالم جاء في غيبة ال
راجع . ـ ه 266حوالي خمس سنوات، توفي سنة  )ع(ومدة سفارته لإلمام المهدي . الموضع المعروف بدرب جبلة ببغداد

 .وما بعدها 353ص: غيبة الشيخ الطوسي 
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(والحسين بن روح  -
145F

2(.  

(علي بن محمد و -
146F

3(.  

علي بن محمد  بموت )ع(واتصال المؤمنين باإلمام  وانقطعت السفارة
 .ووقعت الغيبة التامة ،)رحمه هللا(السمري

* * * 

 أسباب الغيبة

كبير لهم على  ، ووجوده ظاهراً بينهم فيه حثّ بالمؤمنينلهي إلطف  )ع(اإلمام 
 )ع(ود سفير له وج نّ إ، ففإذا امتنع ظهوره لخوف القتل مثالً  ،االلتزام الديني

الذي ينقل  )ع( السفير هو القائد البديل لإلمام ألنّ  ؛بكثير من غيبته التامة أفضل
وجوده شبه وجود  نّ أل ؛لهيإكذلك لطف  -أي السفير  -فوجوده  ، )ع(أوامره 

ومعرفة األحكام الشرعية  جود السفير يمكن االتصال باإلمام، حيث بوالمعصوم
ذلك فما ، وإذا كان األمر كد منها مع مرور الزمنصاً ما يستج، وخصوالصحيحة

 !  ؟هو سبب الغيبة التامة

 :ة فروض منهاولإلجابة هناك عدّ 
  

  :الخوف من اغتياله من قبل الطواغيت -1

                                                                                                                                                                                     
حيث استلم الشيخ . )ع(يكّنى أبا جعفر، له منزلة جليلة بعد أبيه عند اإلمام المهدي : يد العمريمحمد بن عثمان بن سع -1

ومدة سفارته . )ع(العمري السفارة بعد وفاة أبيه و قام مقامه بناًء على كتاب التعزية والتولية الصادر عن اإلمام المهدي 
ه في شارع باب الكوفة في الموضع الذي كانت دوره ومنازله وقبره عند والدت.   ه 305حوالي الخمسين سنة، توفي سنة 

 .  366ص: راجع غيبة الطوسي . فيه
، وله قبر يزار  توفي الحسين بن روح في شعبان سنة ست وعشرين وثالثمئة ه: أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي -2

افذ إلى التل، منطقة سوق الشورجة بجانب الرصافة في النوبختية في الدرب الذي كانت فيه دار على بن أحمد النوبختي الن
راجع ترجمته في غيبة .   ه 326ببغداد، الحسين بن روح النوبخت، ومدة سفارته حوالي الواحد وعشرين عاماً، توفي 

 .وما بعدها 367ص: الشيخ الطوسي 
إلى أن لحق  326م بن روح عام يكّنى بأبي الحسن، تولى السفارة من حين وفاة أبي القاس: علي بن محمد السمري -3

في النصف من شعبان، فتكون مدة سفارته ثالثة أعوام، وقبره يزار في منطقه سوق السراي في  329بالرفيق األعلى عام 
 .وما بعدها 393ص:راجع غيبة الطوسي . جانب الرصافة ببغداد
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ا إذا كان غائباً ، أمّ إذا كان اإلمام ظاهراً للجميع اً وهذا يمكن أن يكون صحيح
بعيد عن أعين الطواغيت  )ع(م ، أي بوجود سفير فيكون اإلماتامةغيبة غير 
وفي نفس الوقت يتصل . مؤيد من هللا )ع(ه نّ أ، خصوصاً السيئومكرهم 

ذن إ، شرعية والتوجيهات التي يحتاجونهابالمؤمنين ويوصل إليهم األحكام ال
فال داعي للغيبة ، في الغيبة غير التامة مع السفارةص من خطر الطواغيت يكللتخلّ 
 .علمأ، وهللا التامة

 

 :)ع(عدم وجود شخص مؤهل للسفارة والنيابة الخاصة عن اإلمام  -2

، فال )ع(مام يجب أن يتمتع بكثير من صفات اإلمام السفير عند اإل نّ إحيث 
ومخافة هللا والمقدرة على إدارة  ة عالية من الزهد والتقوى والورعقل من درجأ

ه على دراية نّ إ: أي، هاً ن يكون فقيأ، وة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً شؤون األم
 . بالمعنى المتعارف اليوم ن يكون فقيهاً أ، ال )ع(بحديث المعصومين 

، بل هو مؤمن مخلص يقوم بنقل  يقوم باستنباط األحكام الشرعيةفالسفير ال
ال  )ع( ه مع وجود سفير لإلمامنّ أ، كما إلى األمة )ع(األحكام الشرعية من اإلمام 
للشرائط المتعارفة  اً جامع اً ن كان فقيهإ، ويهقهي برأيجوز ألحد استنباط حكم ف

 . اليوم

، ولكن عدم وجود شخص واحد مؤهل ن يكون سبباً للغيبة التامةوهذا يمكن أ
اإلمام ال يستوحش  إنّ : ما معناه )ع(هم للسفارة أمر بعيد، هذا وقد ورد في حديث

(حين في زمن الغيبة مع وجود ثالثين مؤمن من الصال )ع(من وحدته 
147F

1(. 
 

 :)ع(إعراض األمة عن اإلمام  -3

فتكون  ،، وعدم التفاعل معه كقائد لألمةدم االستفادة منه استفادة حقيقيةوع
مة بعد تعرضها الغيبة التامة عقوبة لألمة، وربما يكون من أهدافها إصالح األ

 فتكون الغيبة الكبرى شبيهة بتيه بني. بسبب غياب القائد المعصوم لنكبات ومآسي
الهدف منها خروج جيل ، نها عقوبة إصالحيةإ: أي ،صحراء سيناء إسرائيل في

 ، جيل ال يرضى إالّ إلى أهل األرض من  هذه األمة مؤهل لحمل الرسالة اإللهية
 . ومنهاجاً للحياة بالقرآن دستوراً وشعاراً  ، وال يرضى إالّ بالمعصوم قائداً 

                                                           
لصلحب هذا األمر م  وؤاة، يالاد له مي وؤاته  الاد: (قال )ع(عن أبي بصير، عن أبي عبد هللا : روى الشيخ الكليني -1

: ، غيبة الطوسي194ص : ، غيبة النعماني340ص  1ج: الكافي) م  عزلة، ينعم المنزل اؤاة، يمل اثالثؤ  م  يحشة
 .وما في غيبة الطوسي فيه اختالف يسير. 162ص 
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 :نآمة عن اإلمام والقرفي وصف إعراض هذه األ )ع(قال أمير المؤمنين 
ظهر أأخرى م  الحق يال  تي علؤفم م  اعدي زمل  لؤس مؤه شيءه سؤأنّ إي(

يلؤس عند أهل ذلك الزمل  !! م  الفذب على هللا يرسيله ، يال أفثرم  الالال
، ف ع  مياضعهنرق منه إذا حرّ يال أ، اير م  الفتلب إذا تلي حق تاليتهسلعة أ

عرف م  المنفر، مقد ناذ الفتلب أيال    المعريفأنفر م يال مي الاالد شيءٌ 
، مللفتلب ؤيمئٍذ يأهله منرؤل  ارؤدا  يصلحال  ْحملته، يتنلسله حرظته

ذلك الزمل  مي  مللفتلب يأهله مي !!يممصاحال  مي ارؤق ياحد ال ؤميؤهمل م
  إي امق الهدىالضاللة ال تي  ّ أل ؛يلؤسل معهميمعهم ، النلس يلؤسل مؤهم

أئمة الفتلب  فأنهم، يامترقيا ع  الجملعة ملجتمع القيم على الررقة، اجتمعل
خاه  الّ إ، يال ؤعرمي  اسمه ملم ؤاق عندهم منه إالّ ! يلؤس الفتلب إملمهم

، يا صدقهم على هللا مرؤةيسمّ ، قال مل مثليا اللصللحؤ  فل مثله يم !! يزاره
 .)148F1( )يجعليا مي الحسنة عقياة السؤئة

 :ة أمور، منهاعدّ  عراض األمةإ بب الغيبة التامة هوس نّ أ الدال علىو

 نّ أ، مما يدل على اً ه قليلة جدّ ئعن طريق سفرا )ع(التوقيعات الصادرة عنه  -أ
 .إليه قليلة أيضاً األسئلة الموجهة 

هذا العدد  ، ولكن لم يصل لنا منها إالّ التوقيعات كثيرة إنّ : ولعل قائل يقول
 . الضئيل

يعات ، فلو كانت التوقعتراض ال ينطلي على من تدبر قليالً هذا اال إنّ : والحق
أحاديث الرسول  نّ أ ، فحتماً ن ضاع منها شيءوإ كثيرة لوصل لنا منها الكثير

ولكن  ،جميعهالم تصل لنا ) عليهما السالم(واإلمام الصادق واإلمام الرضا  )ص(
 ،)ع(األئمة  ليست ببدع من أحاديث )ع(، وأحاديث اإلمام وصل لنا منها الكثير

والظروف التي أحاطت بها ليست بأعظم من الظروف التي أحاطت بخطب اإلمام 
 . ى وصل لنا منها كتاب نهج البالغةحت )ع(أمير المؤمنين 

علماء الشيعة في زمن الغيبة الصغرى كانوا يهتمون في كتابة أحاديث  كما أنّ 
ومن هذه الكتب ، اءعن طريق السفر )ع(وعرض كتبهم على اإلمام ، )ع(األئمة 

فلماذا لم يهتم أحد منهم بكتابة التوقيعات الصادرة منه ، )رحمه هللا(الكافي للكليني 
  !؟ )ع(

 . ولكنها قليلة، اهتموا بكتابتها والحقيقة أنهم

                                                           
 .233ص 34ج: ، بحار األنوار31ص  2ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده -1
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. م الكليني في كتابه الكافيويدل على إعراض الناس عن العلم واإلمام ما قدّ 
 لكليني عاش هذا وا

فقد مات في ، ومات في نهاية أيامها على األصح، الصغرىفي زمن الغيبة 
التي مات بها علي بن محمد في نفس الشهر والسنة  هـ ق، أي 329شعبان سنة 

 . آخر السفراء األربعة، السمري

وت اصطالح أهل دهرنا فقد فهمت ما شك ،ا بعدأمّ (: )رحمه هللا(قال الكليني
، ومباينتهم العلم وأصوله، طرقهاوتوازرهم وسعيهم في عمارة ، على الجهالة

ما قد رضوا إن يستندوا إلى ، لِ وينقطع مواده، هحتى كاد العلم معهم إن يأزر كلّ 
  .)149F1( )، ويضيعوا العلم وأهلهالجهل

ب له األسباب يمانه ثابتاً مستقراً سبّ إن يكون أفمن أراد هللا توفيقه و(: وقال
، بعلم يقين وبصيرة )ص(نبيه  ةوسنالتي تؤديه إلى أن يأخذ دينه من كتاب هللا 

ن يكون دينه أومن أراد هللا خذالنه و، ثبت في دينه من الجبال الرواسيأفذاك 
قليد والتأويل ب له األسباب لالستحسان والتسبّ  - نعوذ بال منه - مستودعاً  معاراً 

 يمانهإفذاك في مشيئة هللا إن شاء هللا تبارك وتعالى أتم  من غير علم وبصيرة،
 ويمسي مؤمناً  ويمسي كافراً  وال يؤمن عليه إن يصبح مؤمناً ، ن شاء سلبه إياهإو

لما رأى شيئاً وك، معه مالمن الكبراء  اً ه كلما رأى كبيرألنّ ؛ ويصبح كافراً 
يجل خلق الناؤؤ  على  هللا عزّ  إ ّ (: )150F2( )ع(وقد قال العالم . استحسن ظاهره قبله

 الّ إمال ؤفيني   خلق األيصؤلء على اليصؤةي، أناؤلء مال ؤفيني  إالّ  الناية
: الق ،  شلء سلاهم إؤلهإي،   شلء أتمه لهمإؤمل  ميأعلر قيملً اإل، أيصؤلء

ُدعٌ ﴿ :يمؤهم جرى قيله ُتيب ُتُقرٌّ ُيْمسب  .)151F3( )﴾ُمْمسب

ه ال يسع أحد تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه نّ أفاعلم يا أخي أرشدك هللا 
اعرضيهل على فتلب هللا : (على ما أطلقه العالم بقوله إالّ ، برأيه )ع(عن العلماء 

: )ع(وقوله ، )، يمل خللف فتلب هللا مرديهيجل مخذيه ممل يامق فتلب هللا عزّ 
خذيا اللمجمع علؤه (: )ع(وقوله ، )الرشد مي خالمهم  ّ إم ،دعيا مل يامق القيم(
وال نجد ، قلة ك إالّ ونحن ال نعرف من جميع ذل. )المجمع علؤه ال رؤب مؤه  ّ إم

                                                           
 .5ص 1ج: لكافيا -1
 .، فهذا أحد ألقابه )ع(المقصود به اإلمام موسى بن جعفر الكاظم  -2
 .98: األنعام  -3
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وقبول ما أوسع من  ،)152F1( )ع(ه إلى العالم علم ذلك كلّ  شيئاً أحوط وال أوسع من ردّ 
 .)153F2( )اأؤهمل أخذتم م  الب التسلؤم يسعفم: (مر فيه بقولهاأل

 : اً خملهم ذكرأنه إ، ونه مظلومإ )ع(هم ورد عن -ب

 .)154F3( )يأخملنل ذفراً ، األمر مي أصغرنل سنلً (: )ع(قال الباقر 
 .)ع(فخمول ذكره بين الشيعة دال على أعراضهم عنه 

ل علة مل يأمّ  …( : جاء فيه ،توقيع إلى سفيره العمري )ع(خرج منه  -ج 
ُؤلُء ﴿ :يجل قلل هللا عزّ   ّ ، مإيقع م  الغؤاة أُليا ُع ب أُشب ُهل الَِّذؤُ  آُمْنيا ال ُتسب ُؤل أُؤُّ

ْفمب  ُد لُْفمب ُتْسمب   .)155F4(( )156F5( ﴾إِ ب ْتاب

 . حر تكفيه اإلشارة، والالحديث أنكم سبب من أسباب الغيبةوربما يفهم من هذا 

اسم هللا الرحم  (: )ع(قال  ،وبعد جوابه على مسائل الحميري التي سألها
ْذرْ ﴿ ،ه تقالي ئال ألمره تعقلي  يال م  أيلؤل الرحؤم، ِ  النُّ ُمٌة ُاللُِغٌة ُمُمل ْتغب  ﴾ِحفب

)
157F

 .)158F7( )عالد هللا الصللحؤ السالم علؤنل يعلى  ،)6

سببه إعراض هذه األمة عن الحق وعنه  من ألم )ع(وال يخفى ما في كالمه 
ونهاراً لتعجيل  ه حجة هللا علينا لعملنا ليالً ها األحبة لو كنا موقنين أنّ ، ونحن أيّ )ع(

 . لقّدمناه على النفس والمال والولد، وفرجه

ولو باألعمال المدنية التي  كانركون األمة للطاغوت وإعانته بأي شكل  -د
في زمن الغيبة  وخصوصاً  ح التاريخلمن تصّف◌ّ  ، وهذا بّينٌ باحتهايعتقد الناس إ

اإلمام  نّ مع أ، من العلماء والجهالء على السواء فقد أعان الطاغوت كثير. الكبرى
ه أَّجر جماله للطاغوت ألنّ ؛ )رضي هللا عنه(اعترض على صفوان  )ع(الكاظم 

 . هارون ليذهب بها إلى الحجلعباسي ا

ِ ﴿ :تعالىقال  لْر ُيُمل لُْفمب ِم ب ْديِ  هللاَّ ْفْم النَّ ُفْنيا إِلُى الَِّذؤُ  ُظلُْميا ُمُتُمسَّ ُيال ُترب
ُصْري ُ  لُِؤلُء ْثمَّ ال ْتنب  .)159F1( ﴾ِم ب أُيب

                                                           
 .)ع(، منه  أي اإلمام صاحب األمر -1
 . 8ص 1ج: الكافي -2
 .43ص 51ج: ، بحار األنوار191ص: غيبة النعماني -3
 .101: المائدة  -4
 . 92ص 52ج: ، بحار األنوار284ص 2ج: حتجاج، اال292ص: ، غيبة الطوسي485ص: كمال الدين -5
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هذا هو أدب القرآن الكريم وهو (: )رحمه هللا( قال الشيخ محمد رضا المظفر
وقد ورد عنهم ما يبلغ الغاية من التنفير عن الركون إلى ، )ع( لبيتأدب آل ا

 ،الظالمين االتصال بهم ومشاركتهم في أي عمل كان ومعاونتهم ولو بشق تمرة
وال شك أن أعظم ما مني به اإلسالم والمسلمون هو التساهل مع أهل الجور 

عانتهم إصرتهم وعن ممالئتهم ومنا فضالً  ،والتغاضي عن مساوئهم والتعامل معهم
وما جر الويالت على الجامعة اإلسالمية إال ذلك االنحراف عن جدد  ،على ظلمهم

حتى ضعف الدين بمرور األيام فتالشت قوته ووصل إلى ما  ،الصواب والحق
عليه اليوم فعاد غريباً وأصبح المسلمون أو ما يسمون أنفسهم بالمسلمين وما لهم 

ضعف أعدائهم وأرذل المجترئين أرون حتى على ثم ال ينص ،من دون هللا أولياء
 .عن الصليبيين األقوياء عليهم كاليهود األذالء فضالً 

 ،في إبعاد من يتصل بهم عن التعاون مع الظالمين )ع( لقد جاهد األئمة
وال يحصى ما  ،وشددوا على أوليائهم في مسايرة أهل الظلم والجور وممالئتهم

ين إلى محمد بن مسلم ما كتبه اإلمام زين العابد ورد عنهم في هذا الباب ومن ذلك
أي لؤس ادعلئهم إؤلك حؤ  ( :على ظلمهم الظلمة ةعانإن حذره عن الزهري بعد أ

يجسراً ؤعاري  علؤك إلى االؤلهم  ،دعيك جعليك قاالً أداريا اك رحى مظللمهم
ى ؤدخلي  اك الشك عل ،داعؤلً إلى وؤهم سللفلً ساؤلهم ،يسلملً إلى ضاللتهم

ملم ؤالغ أخص يزرائهم يال أقيى  ،العلملء يؤقتلدي  اك قليب الجهلل إلؤهم
، ممل أعيانهم إال دينمل الغ  م  إصالح مسلدهم ياختالف الخلصة يالعلمة إلؤهم

يمل أؤسر مل عمريا لك مي جنب مل  ،قل مل أعايك مي قدر مل اخذيا منكأ
يحلساهل حسلب رجل  ،نه ال ؤنظر إلؤهل وؤرك، ملنظر لنرسك مإخرايا علؤك

 . )160F2( )يلمسم
بلغ من ذلك في تصوير حرمة معاونة الظالمين حديث صفوان أو: (وقال

، من شيعته ورواة حديثه الموثوقين وقد كان، )ع(الجمال مع اإلمام موسى الكاظم 
يا ( :لي فقالدخلت عليه  ،بترجمة صفوان -حسب رواية الكشي في رجاله  -قال 

؟ جعلت فداك أي شيء: ، قلتخال شيئاً واحداً  ن جميلصفوان كل شيء منك حس
وهللا ما أكريته  :قلت–يعني هارون –  فراك جمللك م  هذا الرجلإ :)ع(قال 
وال  –يعني مكة  –ولكن أكريته لهذا الطريق وال بطراً وال للصيد وال للهو،  أشراً 

: قلت ؟ؤهمؤل صريا  أؤقع فراك عل: بعث معه غلماني، قالأولكن ، أتواله بنفسي
: )ع(، قال نعم: قلت أتحب اقلءهم حتى ؤخرج فراك؟ :)ع(قال . فداك ، جعلتنعم
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 :صفوان ، قاليم  فل  منهم مهي فل  يرد النلر، اقلئهم مهي منهم مم  أحب
)161F1(P )فذهبت وبعت جمالي عن أخرها

P. 

فكيف حال من يدخل  !هم بهذه المنـزلةئفإذا كان نفس حب حياة الظالمين وبقا
إذا كان معاونة . و يواكب قافلتهم أو يأتمر بأمرهمرتهم أو يعمل بأعمالهم أفي زم

فما حال ، )ع(ئمة شد ما حذر عنه األأهم من ئالظالمين لو بشق تمرة بل حب بقا
ما حال من يكون بل  ،في الحكم والدخول في وظائفهم وواليتهماالشتراك معهم 

والمنغمسين في  ن سلطانهم، أو من كان من أركالدولتهم من جملة المؤسسين
وذلك إن والية الجائر دروس الحق كله وإحياء الباطل كله وإظهار (تشييد حكمهم 

 . )162F2( )فساد كما جاء في حديث تحف العقولالظلم والجور وال
انة عن الحربية في دولة الطاغوت إع العمل في الدوائر المدنية فضالً  إنّ 

، )ع(ي فهي إعانة ألعداء اإلمام المهدي ، وبالتالللطاغوت على البقاء في الحكم
إذا أراد  لتي تتمتع شعوبها بشيء من الحريةففي الدول ا وال تستهينوا بهذا األمر

ب معينة أعلنوا إضراباً جماعة معينة الضغط على حكومة ذلك البلد لتحقيق مطال
 .عن العمل

نتم ظفون، أال والمهندسون والموفالحكومات الطاغوتية متقومة بكم أيها العمّ 
  .العمود الرئيسي الذي يرتكز عليه الطاغوت

  .متسلطون على رقابنا أنهم والحال اليوم ؟ماذا نفعل: ولعل بعضكم يقول

ال لعيب في  )ص(رسول هللا إنهم متسلطون على رقابنا منذ وفاة : أقول
ون نا دائماً متخاذلولكن العيب فينا نحن إن،  -)ع(اإلمام علي وولده  –األوصياء 

سيقول كثيرون هذا ليس  )ع(، وربما عند ظهور اإلمام المهدي عن نصرة الحق
كما فعل أهل  )ع(ليعطوا أنفسهم عذراً لتركهم نصرة اإلمام المهدي ؛ )ع( المهدي

في خلقه  يعرفونه كما يعرفون أبناءهم هم، مع أنّ )ص(رسول هللا مكة واليهود مع 
فكيف يكذب على هللا ، في أمور الدنيا زهه عن الكذبوتنـ دقهالعظيم وأمانته وص

، ولكنهم وجدوه ات والمعجزات التي أيده هللا بهاهم عرفوه باآليكما أنّ ! ؟سبحانه
سبيل ، ووجدوه يدعوهم إلى الجهاد في ل جبهة الحق التي تصطدم بمصالحهميمث

ل كثيرون ذوسيخ. بحانه، فخذلوه ونصره هللا سهللا مما يعرض حياتهم للخطر
 .وسينصره هللا سبحانه )ع(المهدي اإلمام 
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يلي قد ،   هللا هذا األمر ام  ال خالق لهلؤنصر( :)ع(فعن اإلمام الصادق 
 . )163F1( )مرنل لقد خرج منه م  هي الؤيم مقؤم على عالدة األيثل أجلء 

 .باع الهوىتابل و، طاعة الطواغيت ومسايرتهم أي، وعبادة األوثان

خرج م  هذا األمر م  فل  ْؤرى ، ج القلئمإذا خر: ()ع(الصادق  اإلماموعن 
يخرج من نصرة : ، أي)164F2( )يدخل مؤه شاه عادة الشمس يالقمر، ه م  أهلهنّ أ

، )ع(ويرون أنهم من أنصار اإلمام المهدي  بعض الذين يّدعون التشيع )ع(اإلمام 
من غير المسلمين بعد  ، بل لعلهمن غير الشيعةويدخل في صفوف أنصاره قوم م

لُيب ُفلُ  ُعُرضلً ُقِرؤالً ُيُسُرراً ﴿: قال تعالى .)ع(فوا الحق ويشايعوا آل محمد أن يعر
ُنل  ُنل لُُخُرجب ُتُاعب ِ لُِي اسب لِرْيُ  اِللَّ قَّْة ُيُسُؤحب ِهْم الشُّ ُاْعيُك ُيلُِف ب ُاْعُد ب ُعلُؤب ُقلِصداً ُالتَّ

لُْم إِنَّ  ْ ُؤعب رُْسْهمب ُيهللاَّ لِْفيُ  أُنب   .)165F3( ﴾ْهمب لُُفلِذْاي ُ ُمُعْفمب ْؤهب
 )ع(بين يدي اإلمام الحسين ) لعنه هللا(وفي واقعة كربالء وقف عمر بن سعد 

ويخاف أن  ه يخاف القتل ويخاف أن تهدم دارهبأنّ  ،ه مع الطاغوتئيعتذر عن بقا
 . ويخاف…  ويخاف …ه ويخاف ؤتسبى نسا

 نخذل الحق ،)هللالعنه (فلنحذر جميعاً أن نكون اليوم وغداً كعمر بن سعد 
 . ونعتذر بأعذار قبيحة وحجج واهية

فاألدلة أكثر  وإالّ  ،تقصير األمة: ، على أن سبب الغيبة هووأكتفي بهذا القدر
إعراض األمة عن اإلمام  أهم أسباب الغيبة التامة هو فإذا عرفنا أنّ . مما ذكرت

، بإعالء ذكره ورفع أسباب غيبته التامة أصبح واجبنا جميعاً العمل لظهوره )ع(
 ونشر الدين، ستعداد لنصرته عند ظهوره وقيامهه وتهيئة األمة لالوإظهار حقّ 

، الذين يمثلون والقضاء على الطواغيت وأعوانهم، وطمس معالم الضالل والشرك
 .)166F4( )ع(أهم أعداء األمام المهدي 

 

* * * 
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 )ع( لتعجيل فرج اإلمام المهدي العمل

ُ  أُ ب إِنَّ ﴿: قال تعالى ِض ُيالبِجُالِل ُمأُُاؤب ُرب ُملُياِ  ُياألب ُُملُنُة ُعلُى السَّ ُنل األب ل ُعُرضب
ْه ُفلُ  ُظلْيملً ُجْهيالً  ُسلْ  إِنَّ ِنب ُهل ُيُحُملُُهل اإلب ُ  ِمنب ُرقب ُنُهل ُيأُشب ِملب  . )167F1( ﴾ُؤحب

 )ع(أيحى هللا إلى إاراهؤم : (قال ،)ع(عن أبي عبد هللا ، ةعن الفضل بن قرّ 
مأيحى هللا إلؤه أنهل ستلد  ؟ألد يأنل عجيز: مقلل ، ةمقلل لسلر، ه سؤيلد لكُ نّ أ

ململ الل على اني : قال .أراعملئة سنة اردهل الفالم عليّ  يؤعذب أيالدهل
مأيحى هللا إلى ميسى ، عؤ  صالحلً إسرائؤل العذاب ضجيا يافيا إلى هللا أرا

فقال أبو عبد : قال .ئة سنةمرعي  محا عنهم ساعؤ  يمل يهلري  ؤخلصهم م 
األمر ؤنتهي إلى   ّ إل إذ لم تفينيا ممأمّ ، نتم لي معلتم لررج هللا عنلأهفذا : )ع(هللا 

  .)168F2( )منتهله
، اإلسالمية المستضعفة ، علماء الدين والشعوبوهذا العمل مسؤولية الجميع

هم ألنّ  ؛أم الحوا بذلك موا أنفسهم في موضع قيادة األمة سواء صرّ فعلماء الدين قدّ 
متمثلين باألنبياء  انه وتعالى ووقفوا في باب ملكوتهوا أمام هللا سبحتصدّ 

لذلك كان  ، فمن لم يكن منهم أهالً عليهم إن يسيروا بسيرتهم ويعملواف. والمرسلين
اع طريق هللا فيكون من قطَّ   يضع نفسه في هذا الموضع الخطيرعليه إن ال

وذلك هو الخسران  إلى خسران الدنيا واآلخرة األمر ، فيؤول بهسبحانه وتعالى
ُمْهمب ﴿ومصلح األمة  المبين، إذن فعالم الدين قائد لألمة ِذْريا ُقيب وهو ، )169F3( ﴾ُيلِْؤنب

طلب الدعة والراحة في إلى هللا بأذنه فال ي ◌ٍ  وداع سائر في طريق هللا سبحانه
تهم نفسه وليراجع فلي في يوم من األيام قبل دولة الحق ، وإذا وجدهاهذا الطريق

 . مسيرته

، فعالم الدين يجب إن يفكر )170F4( )جال لتهلم  لي أحاني(: )ع(قال اإلمام علي 
، وللنصح لقائد هذه الدولة الوصي إلقامة دولة الحق للتهيئة اً ونهار ويعمل ليالً 

 .)ع(الخاتم 

ن بعد أ ليها العودة إلى اإلسالم والقرآنا الشعوب اإلسالمية المستضعفة فعأمّ 
مكلفة فهي . رسمه ، ومن القرآن إالّ سمها فيها من اإلسالم إالّ  انسلخت منه ولم يبقَ 
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، لنخبة المؤمنة المثقفة فيهاأفراداً وجماعات وخصوصاً ا بعملية التهيئة لدولة الحق
وتهيئتها لنصرة الحق  م جزء كبير من عملية إصالح األمةحيث يقع على عاتقه

 .ه الشيطانية من األنس والجنورموزومقارعة الباطل  وأهله،

 )ع(هم ف. قادة نقتفي أثرهم )ص(والحمد ل الذي منَّ علينا بمحمد وآل محمد 
 له إالّ إال  لنشر كلمة ونهاراً  ، وكانوا يعملون ليالً لنصروا الحق وقارعوا الباط

على  كان لها أثرها الواضح في القضاء عالم وبسيوف من الكالمة باإلمرّ  هللا،
كسالح  إلى اليوم تأخذ أثرها في النفوس ، وال تزالني أمية وبني العباسدولتي ب

 . )ع(، كما فعل اإلمام الحسن لهدم دولة الطاغوت والقضاء عليهقوي 

بالثورة  )ع(ة أخرى عندما تتوفر الظروف المالئمة يجاهد آل محمد ومرّ 
. )ع(الحسين ، كما فعل اإلمام سيف وإراقة الدماء في سبيل الدينوبال، المسلحة

هي عن المنكر يقتدي بهم أعالماً للجهاد واألمر بالمعروف والن )ع(وهكذا كانوا 
فلم يهنوا ولم ينكلوا في مقارعة الطواغيت حتى قضوا بين مسموم ، الثائرون

في نشر الدين ومقارعة  )ع(هم ن نقتفي أثرأومقّطع بالسيوف، فعلينا جميعا اليوم 
هللا في  له إالّ إال  وإعالء كلمة، لدولة الحق تهيئةالظالمين والقضاء عليهم وال

وما يرافقها  للعباد، والقضاء على عبادة العباد هم، ونشر عبادة العباد لخالقاألرض
 .من الفساد

، الذين يحاولون فصل الفساد الذين يسمون أنفسهم علماءكما يجب فضح أئمة 
 صامت )ع(ام الحسن اإلم نّ إ، ويقولون )عليهما السالم(الحسن عن الحسين 

صامتين لما  )ع(ولو كان آل محمد . لهم فتعساً  يتابعون سيرته، عون أنهمويدّ 
وكرامتهم من هللا  قوم القتل لهم عادة )ع(آل محمد  إنّ  !!أحشاءهمقطعت السموم 

يحمل جبنه  اً فال ألفين خسيس، )171F1( )ع(هم كما ورد عن مقتول ، وما منهم إالّ الشهادة
 .ني ألستعظم تقريع الجبناءإوهللا  و ،خذالنه للحق ليعتذر عن عليهم

 

* * * 
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 )ع(األعمال لتعجيل فرج اإلمام  أهم

 :األعمال لتعجيل فرج اإلمام فهي ا أهمأمّ 

 :التفقه في الدين -1
 : ويشمل

 :   يترسؤرهآقراءة القر -أ
 ررنتم على ظهر سأي، نفم مي زمل  هدنةإأؤهل النلس : ()ص(رسول هللا قال 

، ؤالؤل  فل جدؤد مقد رأؤتم اللؤل يالنهلر يالشمس يالقمر، يالسؤر افم سرؤع
، فقام المقداد .يا الجهلز لاعد المرلزعدّ أم، يؤأتؤل  افل ميعيد، يؤقرال  فل اعؤد

مإذا التاس  علؤفم ، دار االء يانقالع: قال يا رسول هللا ما دار الهدنة؟: فقال
(ه شلمع مشرع يملحل نّ آ ، مإم اللقرالرت  فقاع اللؤل المظلم معلؤف

172F

، مصدق )1
يهي الدلؤل  ،سلقه إلى النلر يم  جعله خلره قلده إلى الجنة، م  جعله أملمه
، يهي الرصل لؤس يهي فتلب مؤه ترصؤل ياؤل  يتحصؤل، على خؤر ساؤل

يالانه علم، ظلهره أنؤق يالانه ، مظلهره حفمة، له ظهر ياا   ،اللهزل
، ؤالى ورائاه يال، ال تحصى عجلئاه ،)173F2( لى تخيمه تخيمله تخيم يع، عمؤق

 .)174F3( )، يدلؤل على المعريف لم  عرمهحفمةيمنلر ال، مؤه مصلاؤح الهدى

أتلني جارائؤل : ؤقيل )ص(رسيل هللا سمع  (: قال ،)ع(وعن أمير المؤمنين 
، فتلب هللا: مقلل ممل المخرج منهل؟: مقل . ؤل محمد سؤفي  مي أمتك متنة: مقلل

يهي الرصل لؤس ، خار يخار مل اعدفم يحفم مل اؤنفممؤه اؤل  مل قالفم م  
  التمس الهدى مي وؤره يم، ؤه م  جالر معمل اغؤره قصمه هللام  يل، اللهزل

ال ، يهي الصراا المستقؤم، ال هللا المتؤ  يهي الذفر الحفؤميهي ح، أضله هللا
قضي يال ؤن ،)176F5( ؤخلق على الرديال  ،ةيال تلاسه األلسن، األهيؤة )175F4( تزؤغه

إذ قلليا إنل  الج  إذ سمعه )177F6( يهي الذي لم تفنه، عجلئاه يال ؤشاع منه العلملء
يم  ، يم  عمل اه أجر، م  قلل اه صدق. ؤهدي إلى الرشد عجالً  نلً آسمعنل قر
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هي الفتلب العزؤز الذي ال ؤأتؤه الالال م  ، اعتصم اه هدي إلى صراا مستقؤم
 .)178F1( )ال م  خلره تنزؤل م  حفؤم حمؤداؤ  ؤدؤه ي

النبي فعن ، يوم القيام للحساب ثالثة يشتكون إلى هللا نّ أوورد في الحديث 
 .يالعترة يالمسجد المصحف :ؤجيء ؤيم القؤلمة ثالثة ؤشتفي (: قال )ص(

رب عاليني  ؤل: يؤقيل المسجد. نييميني يمزقرب حرّ  ؤل: ؤقيل المصحف
مأجثيا للرفاتؤ  مي  .رب قتلينل ياردينل يشردينل ؤل :يتقيل العترة. نييضؤعي

  .)179F2( )أنل أيلى اذل: لي Ψ، مؤقيل هللا الخصيمة

نتم أيها األخوة مستعدون لمواجهة هؤالء أفهل . القرآن والعترة والمسجد
 .؟)عز وجل(الخصوم الثالثة بين يدي هللا 

 .ة هللا في أرضههو خليف: والثاني .قهو كتاب هللا الماحل المصدَّ : واألول
  .هو بيت هللا: والثالث

فإذا كان األمر  يقوون على هذه المواجهة،أهل األرض جميعاً ال  نّ أوالحق 
وهم راضون  لنلتقي بهم يوم القيامة، عمل جميعاً للنصح لهؤالء الثالثةفلن كذلك

بيت وحديث أهل ال ونبث فيه ومنه علوم القرآن ه الحقيقية، فلنعيد للمسجد مكانتاعنّ 
وهو الذي يمثل العترة ، في كل األحوال )ع(، ولنتذكر اإلمام صاحب الزمان )ع(

، عني األلفاظ فحسبأوال  ولنقرأ القرآن م قضيته على جميع القضايا،، ولنقدّ اليوم
ونشرها ، والتخلق بأخالق القرآنبر معانيها واستقراء مداليلها والعمل بها، بل تدّ 

يطبقها ال يكون الذي يأمر الناس بمكارم األخالق وال ، ففي المجتمع بعد العمل بها
 :ما معناه )ع(هم وقد ورد عن. عكسية ، بل ربما تكون النتيجةله أي تأثير فيهم

)180F3(P )صلمتؤ  ةفينيا لنل دعل(
P، ال  بالعلم والعمل والسيرة الحسنة بين الناس: أي

ُؤل ﴿: الكتاب الكريماء في وج، و أداة التعبير والدعوة األساسيةالذي ه بالقول فقط
ُعلْي ُ  ُهل الَِّذؤُ  آُمْنيا لُِم ُتقْيلْيُ  ُمل ال ُترب ِ أُ ب ُتقْيلْيا ُمل ال   * أُؤُّ ُد هللاَّ تلً ِعنب ُفْاُر ُمقب

ُعلْي ُ   .)181F4( ﴾ُترب

. )ص(ل محمد آومن أهل القرآن محمد و آنوأخالق القرآن تؤخذ من القر
وهو ثروة أخالقية ، اً والتفسير كثير جدّ والحمد ل ورد عنهم في الحديث والدعاء 
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، ومع األسف القرآن اليوم مهجور وميت في الحوزة العلمية في النجف ال تنضب
، فالبحث يدور في المساجد التي أنشأها القرآن حول فضالً عن غيرهاشرف األ

تها وتدريسها عون دراس، التي يدّ ية والفلسفية والكالمية والنحويةالكتب المنطق
والبحث في  ال تجد من يهتم بدراسة كتاب هللاك نّ أ، في حين القرآن والسنةلفهم 

يكاد ال  ام من قبل بعض المؤمنين فهو قليل، وإذا وجد مثل هذا االهتمتفسيره
 !يذكر

ْجيراً ﴿: قال تعالى آُ  ُمهب ُخْذيا ُهُذا البقْرب ِمي اتَّ ْسيلْ ُؤل ُربِّ إِ َّ ُقيب . )182F1( ﴾ُيُقللُ الرَّ
يهي خراب م   مسلجدهم  علمرة: (في وصف حالنا اليوم )ص(هللا رسول وقال 
ولكنهم ليسوا على الطريق الذي رسمه القرآن  أي عامرة بالناس ،)183F2( )الهدى

 . )ص( ومحمد وآل محمد

ناذ ( :صف معظم أهل العلم في زماننا هذافي و )ع(وقال أمير المؤمنين 
، وهم طلبة حملته وحفظته همنّ أالمفروض  أي، )184F3( )الفتلب حملته يتنلسله حرظته

 . العلوم الدينية والعلماء

بحث في الكتاب الكريم فهو يدور حول آراء المفسرين التي ال  دَ جِ ن وُ إو، هذا
لقواعد النحوية يعدو كثير منها محاوالت لصب آيات القرآن ضمن مجال ا

منها خالفية  اً وكثير منها استقرائية تحتمل الخطأ اً كثير نّ أ، مع والفلسفية وغيرها
ما ورد في روايات أهل بيت روا الكتاب على هم فسّ ولو أنّ  .ر النزاع فيهالم يتحرّ 
رآن لتدبر الق )ع(وا الصراط المستقيم الذي رسمه أهل البيت ولم يتعدّ  العصمة

  .ى لهم ذلكولكن أنّ . قرب للتقوىأو وتفسير آياته لكان خيراً لهم

يلؤس : (أهل هذا الزمان مع القرآن لفي وصف حا )ع(قال أمير المؤمنين 
نرق منه إذا أيال ، حق تاليتهل  سلعة أاير م  الفتلب إذا تلي عند أهل ذلك الزم
)185F4( P)حرف ع  مياضعه

P. 
صرة على طلبة الحوزة غير مقت معرفة تفسير كتاب هللا ويجب االلتفات إلى أنّ 

ة ومهمة طلب. م معرفة تفسير كتاب هللا ما أمكن، بل على كل مسلالعلمية فقط
وتعليمه للناس في المساجد وفي غيرها، ويجب  الحوزة هي تعلم التفسير الصحيح

 . م تفسير كتاب هللا في كل مكانأن تفتح دورات لتعلي
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وبمعرفة تفسيره وتأويله  ها في كتاب هللافالعقائد اإلسالمية الصحيحة كلّ 
رداته ينكشف للمجتمع ، وإدراك معانيه ومفحيح وبمباحثة كتاب هللا باستمرارالص

، بن عبد الوهابوا، بن تيميها، أمثال اللضمغالطات أئمة ال كلهاإلسالمي 
واغيت وأعوانهم وخططهم ،كما وينكشف الطهاماتهم الباطلة للمسلمين بالشركوات

 .ن ورائها تضليل المجتمع اإلسالميالتي يهدفون م الشيطانية
 

 :لؤمهلالصحؤحة تعلمهل يتع العقلئد اإلسالمؤة - ب
ا اآليات القرآنية أمّ  .ةوهي العقائد المستقاة من اآليات القرآنية المحكمة والسنّ 

التي وردت عن  فة تفسيرها وتأويلها من الرواياتحكامها ومعرإالمتشابهة فيجب 
 .يؤولها كل بهواه ويعتقد ما يشاء ال أن ،)ع(النبي وآله األطهار 

  :ونصيحتي إلخواني المؤمنين

مجتمع وبثها في ال )ع(ر بروايات أهل البيت ائد من القرآن المفسّ تحصيل العق
تزول الجبال وال يزول عن عقائده القرآنية  اً عقائدي اً ديني اً ليكون مجتمع ؛اإلسالمي
الستقبال ونصرة اإلمام المهدي  مستعداً ليكون بذلك المجتمع اإلسالمي  ؛الصحيحة

 . )ع(
 

 :األحفلم الشرعؤة -ج
ف ومكلّ  عامالته مبتلى بها في حياته كمألنّ  ؛على كل مسلممها واجب وتعلّ 

أن يعلم  م بعضهامها أو يتعلّ واجب كل مسلم بعد أن يتعلّ  ، بل إنّ بأدائها كعبادات
 .إخوانه المسلمين

 في معظم كتب الفقه اليوم هو فتاوى وأحكام شرعية كلية الموجود نّ أوالحقيقة 
لى وتطبيقها ع في مجتمعنا اإلسالمي: نطبق على مصاديق كثيرة في الخارج، أيت

تكون لها أي ، بل دون تطبيقها على مصاديقها ال مصاديقها ليس بأقل أهمية منها
هو  هللا من كل سوء فواجب طلبة الحوزة العلمية العاملين حفظهم ،فائدة عملية

، وتنبيه الناس لى مصاديقها في مجتمعهم اإلسالميتطبيق هذه األحكام الكلية ع
، بل على بعض طلبة الحوزة العاملين أن التي استهانوا بها مات الكثيرةالمحرّ إلى 

، لى مصاديقها في المجتمع اإلسالميوا لكتابة تطبيق األحكام الشرعية عيتصدّ 
 .جب كفائي ربما يأثم بتركه الجميعوهذا وا
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 :المقدسة العمل بالشريعة اإلسالمية -2

ة والعمل مرّ  .لةحيث بدونه تكون معطّ  ل بها،المهم من الشريعة هو العم وطبعاً 
فعلى كل مسلم بعد أن يعرف ما . ة يختص بعالقته بالمجتمع، ومرّ يختص بالفرد

وله . يؤدي ما عليه ويطالب بما له دون زيادة أن سةله وما عليه بالشريعة المقدّ 
 . لرضا هللا سبحانه ، طلباً يعف ويتسامح مع الناس في حقوقه أن

، وال وفرصته فيها من السير إلى هللا ه من هذه الدنيايضّيع حظّ  والعاقل ال
بل النوافل ، ها الدعاء وصالة الليلوأهمّ  عني فقط بأداء الواجبات، بل المستحباتأ

 والصالحين والشهداء )ع(والصيام وزيارة األنبياء واألئمة  اليومية جميعها،
هم والنصح ل المؤمنينرهم، وقضاء حوائج واالعتبار بأعمالهم واقتفاء آثا
فهم  ،بغض الطواغيت وأعوانهم ومزايلتهم، ووإرشادهم والرحمة والرأفة بهم

وأفعال هؤالء  .)ع(لخاتمهم المهدي  وخصوصاً  )ع(ينصبون العداء آلل محمد 
، أحكام النواصب عليهم إجراءفيجب  نواصب همالطواغيت وأعوانهم دالة على أنّ 

وليست  ة فقط، بل المعاملة الحسنة مع الناسالعمل بالشريعة هو العبادفليس 
فمع  ،ة والغلظة أحياناً ولكل أهل، بل وبالشدّ عاملة الحسنة باللين والرحمة فقطالم

ُ  لُْهمب ﴿ :قال تعالى، ين يتعامل المؤمن بالرحمة واللينالمؤمن ِ لِنب ُمٍة ِمُ  هللاَّ ُماُِمل ُرحب
ُقلبِب ُال  ُ  ُمّظلً ُولِؤُظ الب رِرب لُْهمب ُيلُيب ْفنب ُتغب ْهمب ُياسب ْف ُعنب لُِك ُملعب يا ِم ب ُحيب ُرضُّ نب

لِؤ ُ  ُ ْؤِحبُّ البْمُتُيفِّ ِ إِ َّ هللاَّ لب ُعلُى هللاَّ ُ  ُمُتُيفَّ ِر ُمإُِذا ُعُزمب ُمب ْهمب مِي األب ومع  .)186F1( ﴾ُيُشلِيرب
اِ ﴿: قال تعالى، ة والغلظةيتعامل بالشدّ  مالطواغيت وأعوانه ُهل النَّ يُّ ُجلِهِد ُؤل أُؤُّ

ُس البُمِصؤرْ  ْم ُياِئب ِهمب ُيُمأبُياْهمب ُجُهنَّ لْظب ُعلُؤب  . )187F2( ﴾البْفرَّلُر ُيالبْمُنلمِقِؤُ  ُيأوب

أي : ألصحلاه )ص(رسيل هللا قلل (: قال ،)ع(وفي الكافي عن أبي عبد هللا 
الصالة، يقلل  :اعضهم يقلل ،علمأهللا يرسيله :   أيثق؟  مقللياؤملإلعرى ا
يقلل  الحج يالعمرة،: الصؤلم، يقلل اعضهم: يقلل اعضهم الزفلة،: هماعض

يلف  . لفل مل قلتم مضل، يلف  لؤس اه: )ص(رسيل هللا مقلل  الجهلد،: اعضهم
، يالتاري يتيلي أيلؤلء هللا الحب مي هللا يالاغض مي هللا، ؤمل إلأيثق عرى ا
 . )188F3( )م  أعداء هللا
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األيلؤ  ياآلخرؤ  قلم منلد  )عز يجل(مع هللا إذا ج( :وعن علي بن الحسين قال
مؤقلل . ي  مي هللا، ؤقيم عنق م  النلسأؤ  المتحلاّ  :لؤسمع النلس، مؤقيل يمنلد
؟ نتم م  النلسأمأي ضرب  :مؤقيل المالئفة ،اذهايا إلى الجنة اغؤر حسلب: لهم

  .نح  المتحلاي  مي هللا: مؤقيلي 
فنل نحب مي هللا يناغض مي : م؟ قلليايأي شيء فلن  أعمللف: مؤقيلي : قال

 . )189F1( )أجر العلملؤ عم نِ : مؤقيلي . هللا

يدُّ الممم  للممم  مي هللا  :)ص(رسيل هللا قلل (: قال ،)ع(وعن أبى جعفر
 يأعاى مي هللا اغض مي هللاأ، أال يم  أحب مي هللا يؤمل إلأعظم شعب ا م 

 . )190F2()هللا أصرؤلءمهي م  ، يمنع مي هللا

الدين تجد من  فباسم. ثأو دافعة للتخنّ  عت الشريعة اإللهية داعية للتميّ وليس
العرفان واألخالق  وباسم. صوته حتى ال يكاد ُيسمع ضيتماوت في مشيته ويخف

ي أو يسميه الجهَّال عالماً وهو تارك ألهم واجب ف اً تجد من يسمي نفسه عالم
األمر ، وهو ل المكاسبوتح وتأمن المذاهب اإلسالم الذي به تقام  الفرائض

واألعجب أمر من يحترم !! وعجيب أمر هؤالء. بالمعروف والنهي عن المنكر
 فاً رحيماً ؤوكان ر )ص(رسول هللا  والحال إنّ  !!سهاهذه النماذج السلبية ويقدّ 

ما معناه أنهم  )ع(، حتى ورد عن أمير المؤمنين مع الكافرين اً شديد بالمؤمنين
(يحتمون به في المعارك 

191F

3( . 

(ه كالطبيب الدوار بأدويته كان يصفه بأنّ  )ع(أمير المؤمنين  ثم إنّ 
192F

ه نّ إ: ، أي)4
فأي عرفان . بليغ الناسوبت والنهي عن المنكر شديد االهتمام باألمر بالمعروف
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 لقد صدقني الؤيم، مقلل يهذا أؤضل ملوسلي عنه دمه مي هللا: لقد صدقني الؤيم، ينليلهل على ا  أاي اللب سؤره، مقلل

 2ج: تاريخ الطبري) لئ  فن  صدق  القتلل، لقد صدق سهل ا  حنؤف يأاي دجلنة: رسيل هللا صلى هللا علؤه سلم
: الطبقات الكبرى) شديد البطش )ص(كان رسول هللا : عن جابر عن محمد بن علي قال: (وروى ابن سعد .210ص
 .419ص1ج
ؤضع ذلك . ااؤب ديار اااه قد أحفم مراهمه، يأحمى مياسمه: ()ص(اً رسول هللا واصف )ع(قال أمير المؤمنين  -4

نهج البالغة ) متاع اديائه مياضع الغرلة يمياا  الحؤرة. حؤث الحلجة إلؤه م  قليب عمي، يآذا  صم، يألسنة افم
 .207ص 1ج: بشرح محمد عبده
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 )ص(رسول هللا وأي أخالق هذه التي تأمر صاحبها أن يسير عكس مسيرة ، هذا
 ؟ 

فتابعوا  ساً وكّسر األصنامحمل فأ )ع(براهيم إ إنّ  :ها المؤمنون والمؤمناتأيّ 
وإياكم  .لمرسلين التي تقرؤونها في القرآن، مسيرة األنبياء واهذه المسيرة المشرفة

 . أمثال السامري وبلعم بن باعوراء ومسيرة

)P)193F1 احملوا الفؤوس وحّطموا األصنام والعجول
P ، ٌوبالناس ا بنفسهمنّ  وليبدأ كل ،

ُدهْ ﴿: وا فأنتم األعلون أن كنتم مؤمنينوال تخاف .المحيطين به ْ اُِفلٍف ُعاب ُس هللاَّ أُلُؤب
ْ ُمُمل لُْه ِم ب ُهلٍد  لِِل هللاَّ مْيُنُك اِللَِّذؤُ  ِم ب ْدينِِه ُيُم ب ْؤضب ْ ُمُمل لُْه  *ُيْؤُخيِّ ِد هللاَّ ُيُم ب ُؤهب

تُِقلمٍ  ْ اُِعِزؤٍز ِذي انب ُس هللاَّ ُض  ُيلُئِ ب  * ِم ب ْمِضلٍّ أُلُؤب ُرب ُملُياِ  ُياألب ُتْهمب ُم ب ُخلُُق السَّ ُسأُلب
ْ اِْضرٍّ ُهلب ْه َّ  ِ إِ ب أُُراُدنُِي هللاَّ ْعيُ  ِم ب ْديِ  هللاَّ ْتمب ُمل ُتدب ْ قْلب أُُمُرأُؤب لُُؤقْيلْ َّ هللاَّ

ُمتِِه قْلب حُ  ِسُفلْ  ُرحب ُمٍة ُهلب ْه َّ ْممب ِه أُيب أُُراُدنِي اُِرحب هِ ُفلِشُرلْ  ْضرِّ ْ ُعلُؤب اُِي هللاَّ  سب
لْي ُ  لْ البْمُتُيفِّ لُْميُ   * ُؤُتُيفَّ ُف ُتعب ُملْيا ُعلُى ُمُفلُنتِْفمب إِنِّي ُعلِملٌ ُمُسيب ِم اعب  *قْلب ُؤل ُقيب

ِه ُعُذاٌب ْمقِؤمٌ  ِزؤِه ُيُؤِحلُّ ُعلُؤب   .)194F2( ﴾ُم ب ُؤأبتِؤِه ُعُذاٌب ْؤخب
والنهي عن  م باألمر بالمعروفتكليف العالِ  نّ أوعلى طلبة الحوزة أن يعوا 

ه وضع نفسه في مكان إنّ : ألسباب كثيرة، منها ؛كبر من غيرهأالمنكر خاص و
الء الطريق إلى ه من إدنّ أ، ووقف في باب الملكوت، وادعى المرسليناألنبياء و

 . ح بالمقالن لم يصرّ إ، وهللا بلسان الحال

نشره في  غيت وأتباعهمفالعالم يجب أن ينهى عن المنكر الذي يحاول الطوا
ويجب عليه مراقبة المجتمع . المجتمع اإلسالمي، وبكل الوسائل المتاحة له

لطريق هللا سبحانه  اً فهو يصبح قاطع ، وإالّ وتقويم االنحرافات فيه اإلسالمي
فالطواغيت ينشرون المنكر بأيديهم وألسنتهم، . من جنود إبليس اً وجندي وتعالى

بإهمالهم توجيه  ين ينشرون المنكر بترك النهي عنهعاملاألئمة والعلماء غير الو
فال  هى لعمل معين ولم يؤدّ فمثلهم كمثل الذي تصدّ . المجتمع اإلسالمي وإصالحه

 . و قائم به ولم يترك غيره يقوم بهه

، في المجتمعات اإلسالمية اً كبير اً هناك تقصير كما يجب االلتفات إلى أنّ 
ي عن المنكر وا للنهفهؤالء يجب أن يتصدّ . فة فيهاصاً النخبة المؤمنة المثقوخصو

 ل العلماء العاملين المخلصين ل، كما يجب االلتفاف حوكل حسب علمه وتكليفه
. والدفاع عنهم مرين بالمعروف الناهين عن المنكر والمجاهدين في سبيل هللاآل

                                                           
 .العجول التي تعبد من دون هللا، كعجل السامري -1
 .40ـ  36 :الزمر  -2
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، المسؤولية بعبء العاملونفليس من المعقول أن ينهض هؤالء العلماء 
  .غير العاملينوعلماء السوء  متابعة الطواغيتالمجتمعات اإلسالمية الهية في و

لقيامة مسؤولون عن العالم العامل هم يوم ا، فإنّ وليحذر أفراد المجتمع اإلسالمي
 ،يجل ثالثة ؤشفي  إلى هللا عزّ (: قال ،)ع(فعن أبي عبد هللا ، ومدى تجاوبهم معه

قد يقع علؤه  ، يمصحف مّعلق  جّهللى مؤه، يعللم اؤمسجد خراب ال ؤصلّ 
 .)195F1( )الغالر ال ؤقرأ مؤه

م نصرة العالم العامل واجبك نّ إها المؤمنون والمؤمنات أيّ ، األحبةنعم أيها 
 ال االبتعاد عنه وخذالنه، هللا له إالّ إال  المخلص ل المجاهد في سبيل إعالء كلمة

  ه مقهوراً وتركه في النهاية يذهب إلى ربّ 

ن دليالً إلى صراط إلى هللا خذالن الناصر بعد أن كا يشكو بدمهمتشحطاً  مظلوماً 
 . هللا المستقيم

ه يتعللى جعل الذفر جالًء للقليب، هللا ساحلن إ ّ ( :)ع(قال أمير المؤمنين 
، يمل ارح ل يتاصر اه العشية، يتنقلد اه اعد المعلندة ،تسمع اه اعد اليقرة

جلهم مي مفرهم ، يمي أزمل  الرترا  عالد نلارهةه مي الارهة اعد الم  آالعزّ 
ظة مي األاصلر ياألسملع ملستصاحيا انير ؤق، يفلمهم مي ذا  عقيلهم

خذ أ، م  ، امنزلة األدلة مي الرليا هخيمي  مقلمري  اأؤلم هللا يؤْ ؤذفّ ، ياألمئدة
إلؤه يا خذ  ؤمؤنلً يشملالً ذمّ أ، يم  ريه اللنجلةالارؤق ياشّ  هالقصد حمديا إلؤ

تلك ة ، يأدلّ يفلنيا فذلك مصلاؤح تلك الظلمل  ،لهلفةريه م  االارؤق يحذّ 
 ه، ملم تشغلهم تجلرة يال اؤع عنفر ألهالً أخذيه م  الدنؤل ادالً للذ  ّ إ، يالشاهل 

، ع  محلرم هللا مي أسملع الغلملؤ ، يؤهتري  اللزياجر ؤقاعي  اه أؤلم الحؤلة
مفأنمل  ،ؤتنلهي  عنهؤنهي  ع  المنفر ي، يؤأتمري  اه يؤأمري  اللقسا ي

ب ، مفأنمل االعيا وؤيمشلهديا مل يراء ذلك، يهم مؤهل قاعيا الدنؤل إلى اآلخرة
ريا والء ، مفشأهل الارزخ مي ايل اإلقلمة مؤه، يحقق  القؤلمة علؤهم ِعداتهل

 … نهم ؤري  مل ال ؤرى النلس يؤسمعي  مل ال ؤسمعي ، حتى إذلك ألهل الدنؤل
( )196F2(. 

هذا الواجب  والنهي عن المنكر سف هناك من يترك األمر بالمعروفومع األ
 .فلم أجد بّداً من توضيحها قليالً  ،بحجة التقية العظيم

 

                                                           
 .41ص 2ج: ، بحار األنوار202ص 5ج: ، وسائل الشيعة142ص: ، الخصال613ص 2ج: الكافي -1
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 :التـقية

عن  والحيوانات تتجنب الضرر عادًة فضالً  .تجنب الضرر المادي: التقية هي
إذا كانت متابعة الحق  ي آدم يميلون عن الحق إلى الباطل، وعادًة معظم بننساناإل

، وهذه مسيرة اإلنسانية بين أو بدنياً ولو كان يسيراً  تسبب لهم ضرراً اقتصادياً 
ة هم الذين تحملوا تلف أموالهم قلّ  ستجد أنّ  حهايديك في كتب التاريخ تصفّ 

 . قوأنفسهم في سبيل إعالء كلمة الح

فإذا انتقلنا إلى  ،، بل وبإفراط وبشكل دائمفمعظم الناس يمارسون التقية إذاً 
ت الذين وموافقة أو مداهنة للطواغي سلمين وجدناهم فرقتين، فرقة صامتةالم

ة الغاشمة ويستخفون بالشريعة هم يحكمون بالقوّ مع أنّ يحكمون البالد اإلسالمية، 
نزل هللا ويستحلون دماء أيحكمون بغير ما و لهيةوجميع النواميس اإل نآوالقر

 . )ع(ابهم قيادة األمة من المعصومين عن اغتص ، فضالً المؤمنين

، مفرط، إذاً فهؤالء يمارسون التقية وبشكل ةوهذه الفرقة هي معظم أهل السنّ 
ة وسفك ل الشريعن عطّ إو ذاهبهم توّجب طاعة الحاكم الجائرم أن يقولوا إنّ إال 

والفجور ، ونشر الخمور حركة إعالمية عظيمة لطمس اإلسالموقام ب الدم الحرام،
ما يعرضه تلفزيون الدول اإلسالمية من فساد وإفساد و الهي واألغانيوالم

(للمجتمع 
197F

1(. 

                                                           
قال جماهير : قال النووي في شرحه على صحيح مسلم باب لزوم طاعة األمراء في غير معصية :وإليك كالم بعضهم -1

ال ينعزل الخليفة بالفسق والظلم وتعطيل الحدود وتضييع الحقوق، وال يخلع : أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين 
 .  229ص 12ج: شرح صحيح مسلم. وال يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه لألحاديث الواردة في ذلك

يوجب ذلك أمور، منها كفر بعد : ا الذي يوجب خلعه اإلمام عندكم قيل لهإن قال قائل م: وقال القاضي أبو بكر الباقالني
اإليمان، ومنها تركه إقامة الصالة والدعاء إلى ذلك، ومنها عند كثير من الناس فسقه وظلمه بغصب األموال وضرب 

ال : وأصحاب الحديث وقال الجمهور من أهل اإلثبات. األبشار وتناول النفوس المحرمة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود 
ينخلع بهذه األمور وال يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي 

وعن أصحابه في وجوب طاعة األئمة وإن جاروا واستأثروا  )ص(واحتجوا في ذلك بأخبار كثيرة متظاهرة عن النبي . هللا
: ، وروي أنه قال)يأاؤعيا يلي لعاد أجدع يلي لعاد حاشي، يصليا يراء فل ار يملجراسمعيا : ()ص(باألموال وأنه قال 

في أخبار كثيرة وردت في هذا الباب تمهيد األوائل ) أاعهم يإ  أفليا مللك يضرايا ظهرك، يأاؤعيهم مل أقلميا الصالة(
 .478ص : وتلخيص الدالئل 

الباقالني هو ما رواه  البيهقي ومسلم وغيرهما، وإليك بعضاً مما والمقصود باألخبار والروايات التي ذكرها النووي و
 :رووه في المقام

يا نبي هللا أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم، ويمنعوننا حقنا، : الجعفي أنه قالعن يزيد بن سلمة : روى البيهقي
 . 158ص 8ج: السنن الكبرى) ؤفم مل حملتماسمعيا يأاؤعيا، مإّنمل علؤهم مل حمليا، يعل: ()ص(فما تأمرنا؟ فقال 

يا رسول هللا، إنا كنا بشر فجاء هللا بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا : (قلت: عن حذيفة بن اليمان، قال: وروى مسلم 
ؤفي  اعدي أئمة ال ؤهتدي  اهداي، يال ؤستني  اسنتي، يسؤقيم : )ص(كيف؟ قال : قلت .نعم: )ص(الخير شّر؟ قال 

: كيف أصنع يا رسول هللا إن أدركت ذلك؟ قال: قلت: ، قال حذيفة لل قلياهم قليب الشؤلاؤ  مي جثمل  إنسمؤهم رج
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 لكان بهذا القول محارباً  وإالّ  ،ن علماء السنة اليوم من يقول هذام نّ أوال أظن 
 . لكفار قريش وأشياعهم اليوم وناصراً  وشريعته )ص(لمحمد 

كل  نّ أبل ما أظنه  ،يقولون بوجوب طاعة الحاكم الجائرفبما أنهم ال  ،ذنإ
هم ال يثورون ، وبما أنّ ه محارب ل ولرسولهألنّ ؛ م طاعة الحاكم الجائرمسلم يحرّ 
 همغير أنّ  ام الظلمة، بل ويداهنونهم في الغالب، فبماذا نصف حالهم هذاعلى الحكّ 

 . فالمهم المعنى ال اللفظ ،ونؤا يشاوليسمونها م يمارسون التقية وبشكل مفرط

، بل وقفوا ة ال يمارسون التقية بشكل مفرطة من علماء السنّ قلّ هناك  وطبعاً 
س أن أوال ب. ام الظلمة، ومن هؤالء سيد قطبيقارعون الطواغيت والحكّ 

ها قصة فئة آمنت نّ إ(: كالمه في قصة أصحاب األخدود، يقولنستعرض بعض 
ن ضت للفتنة من أعداء جبارين بطاشيثم تعرّ ، يمانهاستعلنت حقيقة إابربها و

، يمان بال العزيز الحميدمستهترين لحق اإلنسان في حرية االعتقاد بالحق واإل
ى الطغاة بآالم تعذيبها ويتلهون وبكرامة اإلنسان عند هللا عن أن يكون لعبة يتسلّ 

 يمان بهذه القلوب على الفتنةوقد ارتفع اإل! منظرها في أثناء التعذيب بالحريقب
ولم تفتن  فلم ترضخ لتهديد الجبارين الطغاةياة، وانتصرت فيها العقيدة على الح

يموتون  الناس جميعاً  إنّ : ثم يقول …عن دينها وهي تحرق بالنار حتى الموت 
ال ينتصرون هذا االنتصار وال يرتفعون هذا  ولكن الناس جميعاً  وتختلف األسباب

اآلفاق، ر وال ينطلقون هذا االنطالق إلى هذه رون هذا التحرّ وال يتحرّ  االرتفاع
، لتشارك الناس في الموت ؛هما هو اختيار هللا وتكريمه لفئة كريمة من عبادإنّ 

 إذا. وفي دنيا الناس أيضاً  فرد دون الناس في المجد، المجد في المأل األعلىوتنّ 
لقد كان في استطاعة  الحساب نظرة األجيال بعد األجيال،نحن وضعنا في 

ولكن كم كانوا يخسرون ، يمانهمالهزيمة إلن ينجو بحياتهم في مقابل أالمؤمنين 
وكم كانت البشرية كلها تخسر، كم كانوا يخسرون وهم يقتلون؟ هذا ، هم أنفسهم

وانحطاطها حين  المعنى الكبير، معنى زهادة الحياة بال عقيدة وبشاعتها بال حرية،
 ه معنى كريم جّداً نّ إ األجساد، يسيطر الطغاة على األرواح بعد سيطرتهم على

ربحوه وهم  يجدون ، هذا الذي ربحوه وهم بعد في األرض، اً ومعنى كبير جدّ 
لمعنى الكريم الذي تزكيه وينتصر هذا ا، مس النار فتحترق أجسادهم الفانية

 .  )198F1( )!النار

                                                                                                                                                                                     
: ، السنن الكبرى للبيهقي20ص 6ج: صحيح مسلم) تسمع يتاؤع لألمؤر، يإ  ضرب ظهرك يأخذ مللك، ملسمع يأاع

 .على ما ذكرناه وغيره في مظانه وللقارئ الكريم أن يطلع. 190ص 3ج: ، المعجم األوسط للطبراني157ص 8ج
 .236 - 232ص: معالم في الطريق -1
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القوة  د منويقف المسلم موقف المغلوب المجرّ ، ل األحوالوتتبدّ ( : ويقول
، ، وينظر إلى غالبه من عٍل مادام مؤمناً علىه األفال يفارقه شعوره بأنّ ، المادية

، وهبها كانت القاضية ة ال مفر منهايمان كرّ لإل نّ إ، وويستيقن أنها فترة وتمضي
وهو يغادر هذه  ا هو فيستشهد، أمّ الناس كلهم يموتون نّ إ. ه ال يحني له رأساً نّ إف

ه نداء ربّ  وهو يسمع ، وشتان شتان،يغادرها إلى النار وغالبه لجنةاألرض إلى ا
ُك ُتُقلُّْب الَِّذؤُ  ُفُرْريا مِي الباِالدِ ﴿: الكريم نَّ ْم ُمأبُياْهمب ُمُتلٌع ُقلِؤلٌ ْثمَّ  * ال ُؤْغرَّ ُجُهنَّ

ُس البِمُهلْد  ُهلْر ُخللِِدؤُ   *ُياِئب ُنب تُِهل األب ِري ِم ب ُتحب لٌ  ُتجب ْهمب لُْهمب ُجنَّ ا ُراَّ ُقيب لُِفِ  الَِّذؤُ  اتَّ
ُرارِ مِؤُهل نْ  ُاب ٌر لِألب ِ ُخؤب ُد هللاَّ ِ ُيُمل ِعنب ِد هللاَّ  . )199F1( ﴾ْزالً ِم ب ِعنب

لُى ﴿: ن الكريم قول الكافرين للمؤمنينآقص علينا القر وقديماً : ثم يقول ُيإُِذا ْتتب
ِ  ُخؤب  ُرِرؤُقؤب ُنلٍ  ُقللُ الَِّذؤُ  ُفُرْريا لِلَِّذؤُ  آُمْنيا أُيُّ الب ِهمب آُؤلْتُنل ُاؤِّ ُسْ  ُعلُؤب ٌر ُمُقلملً ُيأُحب

أي الفريقين؟ الكبراء الذي ال يؤمنون بمحمد، أم الفقراء الذين يلتفون . )200F2( ﴾ُنِدّؤلً 
وأبو  حوله؟ أي الفريقين، النظر بن الحارث وعمرو بن هشام والوليد ابن المغيرة

ليه محمد إما يدعو فلو كان  ؟ أبن حر، أم بالل وعمار وصهيب وخبابسفيان 
وال  ال سلطان لهم في قريش ان أتباعه يكونون هم هؤالء النفر الذينفكأ خيراً 

ويكون معارضوه هم أولئك  تمعون في بيت متواضع كدار األرقم،وهم يج خطر؟
 !؟انأصحاب الندوة الفخمة الضخمة و المجد والجاه والسلط

 ،اآلفاق العليا في كل زمان ومكان ، منطق المحجوبين عنه منطق األرضنّ إ
عاطلة من عوامل  من الزينة والطالء،دة لحكمة هللا أن تقف العقيدة مجرّ  هانّ إو

، وال دغدغة ةبلذّ ن، وال هتاف ، ال قربى من حاكم وال اعتزاز بسلطاغراءاإل
وهو  ليقبل عليها من يقبل… االستشهاد ما هو الجهد والمشقة والجهاد وإنّ  ،يزةلغر

ما  ومن دون ،ل من دون الناس ةه يريدها لذاتها خالصنّ إ على يقين من نفسه
، عنها من يبتغي المطامع والمنافع ولينصرف، تواضعوا عليه من قيم ومغريات

ومن يقيم العتبارات ، ، ومن يطلب المال والمتاعةومن يشتهي الزينة واألُّبه
 .حين تخف في ميزان هللا الناس وزناً 

حتى يأسى على وتصوراته وموازينه من الناس  هيستمد قيمالمؤمن ال  إنّ 
ها من ه ال يستمدّ نّ إ. وهو حسبه وكافيه الناس ها من ربّ ما يستمدّ إنّ . تقدير الناس

 ها من ميزان الحقه يستمدّ نّ ، إشهوات الخلق حتى ال يتأرجح مع شهوات الخلق
ما ، إنّ ها من هذا العالم الفاني المحدوده ال يتلقانّ إ. الثابت الذي ال يتأرجح وال يميل
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ى يجد في نفسه وهناً أو يجد في قلبه فأنّ . تنبثق في ضميره من ينابيع الوجود
 وينابيع الوجود؟وميزان الحق  الناس ، وهو موصول بربّ حزناً 

الل سلطانه، وليكن له ضوليكن لل. اللضال ه على الحق، فماذا بعد الحق إالّ نّ إ
ه نّ ، إر من الحق شيئاً هذا ال يغيّ  إنّ  ،ولتكن معه جموعه وجماهيره ،هيله وهيلمانه

 -ولن يختار مؤمن الضالل على الحق ، الضالل وليس بعد الحق إالّ  على الحق
 ) …ة ما كانت المالبسات واألحوال ولن يعدل بالحق الضالل كائن ،-وهو مؤمن 

)
201F

1(. 

ولم  فمنهم الذين رفضوا حكم الطواغيت ا الفرقة األخرى من المسلمين،مّ أ
ورفضوا حكمهم بغير ما ، ة القيادةكم واستيالئهم على دفّ يقبلوا تسلطهم على الح

وهذا االسم فخر لهم  ةاهم الناس رافضحتى سمّ  ،وإفسادهم في األرض نزل هللاأ
 . زهم، وهم معظم الشيعةووسام شرف يميّ 

، إذا لم ل دين هللا في أرضهة المؤمنة التي تمثّ وهم الثلّ  هؤالء ومن الطبيعي أنّ 
أصلون فإنهم سُيست هم وبقاء مذهبهم الحقءقوانين تضمن بقا  )ع(يضع لهم أئمتهم

دود وهو ، ويكون مصيرهم كمصير أصحاب األخوُيستأصل دين هللا في أرضه
ف  أراد هللا بقاءها حتى آخر الزمان؛هذه األمة  نّ إولكن المسألة . مصير مشرِّ

ى ممارسة عل )ع(ولهذا أكد أهل البيت  ،لتحمل كلمة التوحيد ألهل األرض جميعاً 
وترك العمل واألمر بالمعروف  لكن ليس بشكل سلبي وتجنب الضرر التقية

ن يحترق بيته فهو ال يتركه كم ، بل العمل وتجنب الضرر معاً،نكروالنهي عن الم
ب ضررها ما أمكن، ، ولكن يطفئ النار ويتجنّ يحترق و ال يلقي نفسه في النار

يرتهم وحديثهم وتوجيههم عليه س وتدل أهل البيت هذه هي التقية التي أرادها
رجل مؤمن من آل ، ي التقية في القرآن في سورة غافروهذه ه، ألصحابهم

يمان إل، وفي نفس الوقت يدعو إلى دين هللا واةفرعون يكتم أيمانه عن فرعون تقي
 .والكفر بفرعون وحزبه الشيطاني بموسى

 ت وصمتهماملين ومن يتبعهم للطاغوا خضوع بعض العلماء غير العأمّ 
ف شخصي وليس من وتركهم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو تصرّ 

 اكتّظتوحب للحياة والدنيا  ما هو جبن انطوت عليه نفوسهم،وإنّ . شيء التقية في
، حتى أصبحوا يسيرون في طريق معاكس لطريق األنبياء صدورهم به

، وأمسوا أئمة رآنصراط المستقيم الذي يرسمه الق، ومخالف لل)ع(واألوصياء 
حتى ظهرت غلبة  لخضوع والمداهنة والركون للطاغوتضالل يعلمون الناس ا
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، ولوال رحمة هللا ووجود بعض العلماء العاملين لما أبقى اللضال ودول الالجهّ 
 .اً وال رسم اً الطاغوت من الدين اسم

 

* * * 
 

 

 

 

 

 

 :)ع(معرفة اإلمام المهدي  -3

ه فيها وغيبته ئوغيبته الصغرى وسفرا والدتهسمه واوهي إضافة إلى معرفة 
ردت فيه وفي غيبته التي و هئ، أو أحاديثه وأحاديث آباالكبرى إلى يومنا هذا

فبمعرفة . ة عالمات ظهوره وسيرته بعد ظهوره، تشمل معرفوظهوره وقيامه
 . رف قرب زمان ظهوره فنستعد لنصرتهعالمات ظهوره نع

ممن  -والعياذ بال  -فال نكون  ،تعد لتقبلهانس )ع(وبمعرفة سيرته بعد ظهوره 
وقد روي عن اإلمام الصادق  ،ويعترضون على سياسته وقراراته يلتوون عليه

 )ه م  أهلهنّ أإذا خرج القلئم خرج م  هذا األمر م  فل  ؤرى (: ه قالنّ أ ،)ع(
)
202F

1(. 

اء فعلى المؤمنين االلتفاف حول العلماء العاملين السائرين على نهج األنبي
، الذين ال العاملينوالحذر من متابعة علماء السوء غير . )ع( والمرسلين واألئمة

(يغضبون لغضب هللا عندما يهان كتابه القرآن الكريم 
203F

، والذين سيقف كثير منهم )2
 . وربما سيقاتلونه، )ع(ضد اإلمام المهدي 

سؤأتي زمل  على أمتي ال ؤاقى م  : (قال ،)ص(رسول هللا روي عن  •
اعد النلس منه، أيهم  ي  اه، ؤسمّ اسمه ، يال م  اإلسالم إالّ رسمه آ  إالّ القر
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مقهلء تح  ظل  مقهلء ذلك الزمل  شرّ  يهي خراب م  الهدى، مسلجدهم علمرة
 . )204F1( )يالؤهم تعيد ة، منهم خرج  الرتنالسملء

؟    ذلكيلهي ممتى ؤفإقل  … : (، قالفي المعراج )ص(رسول هللا وعن  •
اء يقل يفثر القرّ ، جهلؤفي  ذلك إذا رمع العلم يظهر ال: )عز يجل(ي لّ إمأيحى 
يفثر  هلدي  يفثر مقهلء الضاللة الخينةيقل الرقهلء ال يفثر الرتك، العمل

 ،يزخرم  المسلجد ،لحفيحلؤ  المص ،ياتخذ أمتك قايرهم مسلجد ،الشعراء
 .  )205F2( )… يفثر الجير

مؤخرج منهل اضعة  ،إلى الفيمةسلر  )ع(إذا قلم القلئم : ()ع(وعن الباقر  •
ث جئ  مال رجع م  حؤإ: لهمؤقيلي  ، علؤهم السالح ةألف نرس ؤدعي  الاترؤ
ثم ؤدخل ، مؤهم السؤف حتى ؤأتي على آخرهممؤضع !! حلجة لنل مي اني ملامة

 اهل فل منلمق مرتلب يؤهدم الفيمة مؤقتل 
 . )206F3( )يعال يؤقتل مقلتلؤهل حتى ؤرضى هللا عزّ  قصيرهل

ؤدخل الفيمة ياهل ثالث راؤل  قد اضارا  متصري له، ( :)ع(عن الباقر و •
 . )207F4( )… يؤدخل حتى ؤأتي المنار يؤخاب

فؤف أن  إذا اختلر  الشؤعة  ،ؤل مللك ا  ضمرة( :)ع(وعن أمير المؤمنين  •
ما عند  ،يا أمير المؤمنين: فقلت ،وشبك أصابعه وادخل بعضها في بعض ؟هفذا

 ،ؤقيم قلئمنل مؤقدم علؤه ساعي  ،الخؤر فله عند ذلك: )ع(قال . ذلك من خير
على أمر النلس مؤجمع هللا ، ؤفذاي  على هللا يرسيله مؤقتلهم م ساعؤ  رجالً مؤقدّ 
 . )208F5( )ياحد

وربما . علماء غير عاملين: أي، يكذبون على هللا ورسوله م سبعين رجالً ويقدّ 
وأهوائهم  اتهم العقليةصرّ وفق تخ نزل هللا على رسولهأيفتون الناس بغير ما 

 . الشخصية
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عة آل محمد شؤ، لتمخض  ؤل معشر الشؤعة(: ه قالنّ أ ،)ع(وعن أبي جعفر  •
ؤقع مي العؤ  يال ؤعلم  صلحب الفحل ؤعلم متى  ّ ؛ ألفمخؤض الفحل مي العؤ 

مؤمسي يقد  مرنلأه على شرؤعة م  نّ أمؤصاح أحدفم يهي ؤرى ، متى ؤذهب
 .)209F1( )أمرنل مؤصاح يقد خرج منهلشرؤعة م   يؤمسي يهي على، خرج منهل

اقؤتم اال إملم هدى يال علم ؤرى، ؤارأ  نتم إذاأفؤف ( :)ع(وعن أبي عبد هللا  •
عند ذلك اختالف ي ،د ذلك تمؤزي  يتمحصي  يتغرالي معن، اعضفم م  اعض

 . )211F3( )النهلر يقتل يقاع مي آخر النهلر يأملرة م  أيل، )210F2( السنؤ 

مسك ثم قال أف، لة الرؤياأعن مس )ع(سألت الرضا : قال، وعن البيزنطي •
. خذ ارقاة صلحب هذا األمرأ، يلفم اً إنل لي أعاؤنلفم مل ترؤدي  لفل  شرّ ( :)ع(

 ،يمل أمهل لهم اتقيى هللا عراق تريي  أعملل همالء الرراعنةنتم مي الأي: وقال
 .)212F4( )يصل إلؤفم، مفأ  األمر قد هل لهيال تغتريا ام  أم نفم الدنؤليال تغرّ 

 

 :)ع(عالمات ظهوره وقيامه -أ

ولم يبَق  ،)ع(األئمة و )ص(النبي لتحقق معظم العالمات التي ذكرها  نظراً 
أو العالمات الدالة عليه بعد  وقيامه من سنة ظهوره اً القريبة جدّ العالمات  منها إالّ 
 . )ع(ظهوره 

ر العالمات التي بيرة من ذكه ال توجد فائدة كوألنّ  ؛ومراعاة لالختصار
 : )ع(، فسأقتصر على العالمات القريبة من ظهوره المبارك تحققت

واختالف الشيعة، فعن اإلمام ، شديد وحرّ ، أن تمنع السماء قطرها: يمنهل
ارأ اعضفم م  ال ؤفي  هذا األمر الذي تنتظري  حتى ؤ(: )ع(الحسن بن علي

يحتى ؤشهد  ،ضيؤلع  اعضفم  اعضلً، ي ؤترل اعضفم مي يجه اع، اعض
، ؤقيم الخؤر فله مي ذلك: قال ما في ذلك خير،: قلت. اعضفم اللفرر على اعض

 . )213F5( )هقلئمنل مؤرمع ذلك فلّ 
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وانتشار الفساد بشكل علني والتجاهر  موت كثير من الفقهاء،: يمنهل
فساد وغلبت وسائل ال الزنا وشرب الخمور وسماع األغاني،، كيبالمعاص

 تبقىفبدل أن  ،واالستخفاف بالمساجد وبحرمتها .الحاضر كالتلفزيون في الوقت
لها الناس إلى وسيلة لالنقطاع إلى هللا ببساطتها وخلوها من المظاهر الدنيوية  يحوّ 

، وهكذا د الداخل فيها إلى الدنياقاعات مليئة بالزخرفة واأللوان والمظاهر التي تش
 . م ورمضانلمحرّ ويجعلونها مكان لألكل في بعض المناسبات كا ،لتعطّ 

 أناساً ، ولكنها تغلف المظهرانتشار وسائل التجميل كالمالبس الجميلة : يمنهل
 .قلوب الشياطين قلوبهم

وربما االستهزاء بهم ، حرمة العلماء العاملين المجاهديناالستخفاف ب: يمنهل
هم هم يتبعون سيرة أئمتوذلك ألنّ ؛ ويكثر سفك دمائهم. واتهامهم باتهامات باطلة

فيالقون من الطواغيت المتسلطين  ،األمر بالمعروف والنهي عن المنكرفي  )ع(
بني أمية وبني العباس لعنهم من طواغيت  )ع(على األمة اليوم ما القاه األئمة 

  .هللا

، يضؤع  أمة إذا يقع المي  مي الرقهلء(: )ع(فقال  ،)ع(عن أمير المؤمنين 
  ، يفثراألملنل   ، يقلالشهيا   الصالة ياتاع )ص( المصارى محمد

الصالة يا ، يرمعشتم اآلالء ياألمهل يأشعريا  ،)214F1( ، يشرايا القهيا الخؤلنل 
 م  السؤئل  يأفثريا، للاعلمل يجعليهل مجللس  المسلجد اللخصيمل م  
محؤ  إذ  تفي  السنة فللشهر  ،)215F2( يعيصر  السمليا ، يا م  الحسنل ليقل

، ياليلد يؤفي  المار قؤظلً . يم يالؤيم فللسلعةياألسايع فللؤ يالشهر فلألسايع
م  رآهم . يجيه جمؤلة، يضملئر ردؤةيؤفي  أهل ذلك الزمل  لهم . ضلً وؤ

، يقلياهم  قليب جيههم يجيه اآلدمؤؤ ي. أعجايه، يم  علملهم ظلميه
يتحج النلس  …ك الدملء يؤعلر على العلملء يؤفثر مل اؤنهم سر …الشؤلاؤ  
 . )216F3( )يالرقراء للمسألة، ياأليسلا للتجلرة، زهةؤلء للناألون: ثالث يجيه

،  عدد قليل فال يذهب منهم إلى الحج إالّ ، منع أهل العراق من الحج: يمنهل
وعنده جماعة من أهل  - )ع(م في الحديث، فعن اإلمام الصادق وحالهم ما تقدّ 

الارجلنؤة تمنع قال أ   ،حجيا قال أ  ال تحجيا(:  -الكوفة فأقبل عليهم وقال لهم 
هدم مسجد اللعراق اؤ  نخل حجيا قال  -غرب اليوم الأي أمريكا و - )الريمؤة(

                                                           
 ).)ع(منه (الخمور، : أي -1
 .)ع(منه . أي قل المطر -2
، جامع احاديث 377ص 11ج: وي باختالف عما في المتن في مستدرك الوسائل، ور161ص 2ج: إلزام الناصب -3

 .375ص 13ج: الشيعة
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 )217F1( اجتث حجيا قال أ  تقاع سدرة اللزيراء على عريق النخلة التي  يأنهلر،
 يؤجد الاالءمعند ذلك تمنعي  الحج يؤنقص الثملر  ،راالً جنؤلً  )ع(منهل مرؤم 

)
218F

يؤظهر مؤفم الظلم يالعديا  مع  ،جير السلال يتاتلي  اغالء األسعلر ي )2
 .)219F3( )اآلملقم  جمؤع يتظلفم الرت   ،الاالء ياليالء يالجيع

أال (: -بقوله  )ع(وأشار إلى أصحاب المهدي  -قال  ،)ع(المؤمنين  وعن أمير
أال  ،هم مي السملء معريمة يمي األرض مجهيلةمالاي يأمي هم م  عدة أسمل

ياستعملل ، )220F4( )انقطاع الحج( يانقالع يصلفمرفم دالر أميإمتيقعيا م  
، على الممم  أهي  م  درهم م  حله حؤث تفي  ضراة السؤفذاك  ،صغلرفم

ال  ؤث تسفري  م  وؤر شرابح، حؤث ؤفي  المعاى أعظم م  المعاي ذلك
ذاك ، يتفذاي  م  وؤر إحراج، ارارتحلري  م  وؤر اض، ييالنعؤم ةالنعمم  

اعد هذا أمل أايل هذا العنلء ي، ولرب الاعؤرالقتب  فمل ؤعضّ أذا عضفم الاالء 
 . )221F5( )الرجلء

فعن محمد بن مسلم ، عراق بجور السلطان وغالء األسعارابتالء أهل ال: يمنهل
وما هو جعلت : قلت ،اليى م  هللا )ع(ام القلئم قدّ إّنه (: قال ،)ع(عن الصادق

ْفمب اُِشيب ﴿: )ع(؟ فقرأفداك لُْينَّ ُياِل ُيلُُناب ُمب ِف ُيالبْجيِع ُيُنقبٍص ِمُ  األب ٍء ِمُ  البُخيب
لاِِرؤ ُ  ِر الصَّ ُمُراِ  ُيُاشِّ رِْس ُيالثَّ ُنب الخيف م  مليك اني : )ع(ثم قلل  ،)222F6( ﴾ُياألب

(مال 
223F

، فسلد التجلرا  م  األميال م ينقص ، والء األسعلرم  يالجيع  ،)7
اقلة رؤع نقص الثمرا  ي ذرؤع،المي  الليقلة الرضل مؤهل ينقص األنرس 

لاِِرؤ ُ ﴿: )ع(ثم قال  ،ارفة الثملرالزرع يقلة  ِر الصَّ عند ذلك اتعجؤل خريج  ﴾ُيُاشِّ
  .)224F8( ))ع(القلئم 

تحضير الجن : أي، يمارس الكهانةه حاكم العراق معروف بأنّ  نّ إ: يمنهل
 يأمؤر( :)ع(قال أمير المؤمنين . زانية: أي، بن بغياه نّ وإ، والسحر األسود

                                                           
 ).اجتنت(في أمالي المفيد  -1
 ).وتجدب البالد(في أمالي المفيد  -2
 .173ص: بشارة اإلسالم للسيد مصطفى الكاظمي -3
 ).)ع(منه (انقطاع الحج،  -4
 )ع(، معجم أحاديث اإلمام المهدي 212ص 34ج: ، بحار األنوار126ص 2ج: شرح نهج البالغة بشرح محمد عبده -5
 . 13ص 3ج: 
 .155: البقرة  -6
وعّبر عن حكام العراق بالعباسيين؛ ألنهم يحكمون في عاصمتهم ). العباس: (تعليقاً على لفظ بني فالن،أي بني )ع(قال  -7

 .ويسيرون بسيرتهم
 .203ص 52ج: ، بحار األنوار649ص: ، كمال الدين377ص 2ج: اإلرشاد للمفيد -8
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(النلس
225F

  ّ إل أمّ (: )ع(الصادق وقال  .)226F2( )الفله  السلحر ؤقلل له، جالر عنؤد )1
)227F3((P )228F4( أليالد الاغلؤل ال تفي  إالّ  إملرتفم ؤيمئذٍ 

P. 
وهالكهم على يد جيوش السفياني ، ام العراق فيما بينهماختالف حكّ : يمنهل

والسفياني . لعراقل العراق للقضاء على حاكم االتي تأتي من بالد الشام والتي تدخ
 .حسب ما ورد في الرواياتد من الغرب أو أمريكا مجنّ 

للقضاء ، مريكاأو أالسفياني عميل للمملكة الحديدية : وفي التوراة سفر دانيال
ما يبقى  ثم إنّ  .كا في المنطقة أحدهم حاكم العراقعلى ثالثة عمالء سابقين ألمري

ت الخراساني بقيادة شعيب بن امن أعوان ومرتزقة حاكم العراق تقضي عليه قوّ 
اق من األراذل ، وتطهير العرات السفياني، والتي تدخل العراق لطرد قوّ صالح

 .والمسوخ الشيطانية

ل اؤنهم معند ذلك مؤم )229F5( اختلف اني مال  اإذ :ثم قال ...(:  )ع(فعن الباقر
حتى ؤخرج علؤهم  …الختالف اني مال   يلؤس مرجفم إالّ ، ملنتظريا الررج

ؤستاقل  إلى الفيمة ، هذا م  المشرق يهذا م  المغرب، يالسرؤلنيالخرسلني 
 . )230F6( )اً هم ال ؤاقي  منهم أحدنّ إآمل  ...فررسي رهل  

وصيحة جبرائيل في أول ، وكسوف الشمس في رمضان خسوف القمر: يمنهل
  .النهار

، ثم ينعطف ظهور كوكب مذنب في السماء يضيء كما يضيء القمر: يمنهل
 .يكاد يلتقي طرفاه حتى

وخروجه حتمي في بالد ، )ع(وهو أهم الفتن قبل قيام القائم  السفياني،: يمنهل
رجح في األردن في الوادي اليابس، ثم يحتل سوريا وجزء من واأل .الشام

ويظهر في بداية ظهوره العدل حتى يتوهم الناس ، فلسطين، ثم يدخل إلى العراق
 .)ع(محمد ال آل ب الجهّ ، ويكذّ ه عادلأنّ 

 ؟خروج السفياني من المحتوم: (قلت، )ع( عن الباقر ،عن أبي حمزة الثمالي •
اليع الشمس م  مغراهل م  المحتيم، ، ييالنداء م  المحتيم، نعم: قال

                                                           
 ).)ع(منه (أي حاكم العراق،  -1
 .255ص 5ج: )ع(، معجم أحاديث اإلمام المهدي 83ص 53ج: ، بحار األنوار199ص: مختصر بصائر الدرجات -2

 ).  )ع(منه ( أي الزانيات، 3- 
 .481ص 3ج: )ع(، معجم أحاديث اإلمام المهدي 215ص 52ج: ، بحار األنوار450ص: غيبة الطوسي -4
 ).)ع(منه ( العباس ،  -5
 .254ص 3ج: )ع(، معجم أحاديث اإلمام المهدي 231ص 52ج: ، بحار األنوار264ص: غيبة النعماني -6
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، يخريج حتيم، يقتل النرس الزفؤة محتيمماني العالس مي الديلة  ياختالف
ؤنلدي م  السملء : قال؟ داءوكيف يكون الن: قلت. محتيم )ع(القلئم م  آل محمد 

الؤس آخر النهلر م  ، ثم ؤنلدي إالحق مع علي يشؤعته  ّ ال إأ أيل النهلر
  .)231F1( )، يعند ذلك ؤرتلب الماالي شؤعتهالحق مع عثمل  ي  ّ إأال  األرض

سيف الشمس مي النصف م  ف، آؤتل  تفينل  قال القلئم(: )ع(عن الباقر  •
  .)232F2( )يخسيف القمر مي آخره، شهر رمضل 

، لنصرة اإلمام المهدي ند ظهور السفياني الذهاب إلى مكةوعلى الشيعة ع
بل يكاد  اً،ظهوره وقيامه في مكة بعد هذه العالمة أكيد وقريب جدّ  ألنّ ؛ )ع(

 . بذلك )ع( يتداخل معها، وقد أمرهم أئمتهم

مإذا ، األرض ؤل مضل حتى ؤخرج السرؤلني تارح ال …(: )ع(عن الصادق  •
 .)233F3( )يهي م  المحتيم ،يقولها ثالثاً  .رؤلني مأجؤايا إلؤنلً خرج الس

يأسف  مل ، حالسهأيف  حلسلً م   ؤل سدؤر، ألزم اؤتك(: )ع(وعن الصادق  •
. ملدخل إلؤنل يلي على رجلك الغ أ  السرؤلني قد خرج ، مإذاسف  اللؤل يالنهلر

إلى  أصابعهوأشار بيده بثالث ، نعم: قال هل قبل ذلك شيء ؟جعلت فداك  :قلت
ماؤنمل هم إذ . يراؤة قؤسؤة، يراؤة أميؤة ،ةراؤة حسنؤ ،ثالث راؤل : وقال، الشام

 . )234F4( )حصدهم حصد الزرع مل رأؤ  مثله قاخرج السرؤلني مؤ

لي قد خرج لمفثتم شهراً أي  )235F5( الرلسق مع أ ّ  …: ( )ع(وعن الباقر  •
: بعض أصحابه قال ،دينفمشهرؤ  لم ؤف  علؤفم اأس حتى ؤقتل خلقلً فثؤراُ 

 ههؤتغؤب الرجل منفم عنه مأ  حنقه يشرّ : قال؟ نصنع بالعيال إذا كان ذلك فكيف
 :قيل ،شلء هللا تعللى ل النسلء ملؤس علؤه  اأس إ يأمّ  ،مإنمل هي على شؤعتنل

ة أم إلى من أراد منهم أن يخرج إلى المدين ،فإلى أين يخرج الرجال ويهربون منه
يإنمل ؤقصد جؤش الرلسق ، ي  اللمدؤنةمل تصنع: قال ؟دانمكة أو إلى بعض البل

                                                           
، والنص 206ص52ج: ، بحار األنوار435ص: ،غيبة الطوسي328ص: ، كمال الدين371ص: اإلرشاد للمفيد -1

 .لألول، وفي ما عداه اختالف يسير
، 1158ص/3ج: ، الخرائج والجرائح444ص: ، غيبة الطوسي212ص 2ج: ، الكافي374ص 2ج: للمفيد اإلرشاد -2

 ..، والنص لألول، وفي غيره مما ذكر اختالف يسير214ص 52ج: بحار األنوار
 .464ص 3ج: )ع(، معجم أحاديث اإلمام المهدي 297ص 47ج: ، بحار األنوار274ص 8ج: الكافي -3
، وكذا 265ص 8رجلك، ج: ، ورواه في الكافي إلى قوله103ص: ، عصر الظهور271ص  52ج: بحار األنوار  -4

 .51ص 15ج: في وسائل الشيعة
 .)ع(منه . السفياني -5
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ال  تسعة أشهر امرأةمتنته حمل  مإنمل، يلف  علؤفم امفة مأنهل مجمعفم، إلؤهل
 .)236F1()شلء هللا ؤجيزهل إ 

كما ورد  عشرة آالف إالّ  )ع(ولكن لألسف لن ينفر إلى مكة لنصرة المهدي 
 .)237F2( الثمائة وثالثة عشرمع أصحابه الث، وهم أول أنصاره في الروايات

  .بعض عالمات ظهوره وقيامه القريبةهذه هي 

طريق سفراء ، ربما عن فترة ظهور تسبق قيامه في مكة )ع(وربما كانت له 
، )238F3( )ع(هم وهذا االحتمال تقويه بعض الروايات عن. كما في الغيبة الصغرى

هي النجف و ظهوره في أم القرى في هذا الزمانوربما كانت بداية بعثه و
، الذي بعث في أم القرى في زمانه )ص(ه المصطفى اقتفاء بسيرة جدّ  شرفاأل

 .قليالً  وما أوتينا من العلم إالّ  حكمأعلم وأوهللا ، وهي مكة
 

 :)ع(أعماله بعد ظهوره وقيامه -ب 

                                                           
 .271ص 3ج: )ع(، معجم أحاديث اإلمام المهدي 141ص 52ج: ، بحار األنوار311ص : غيبة النعماني -1
: )ع(قلت لمحمد بن علي بن موسى : رضي هللا عنه، عنه قال عن عبد العظيم الحسني: روى الطبرسي في االحتجاج -2
 )ع(يا موالي أني ألرجو أن تكون القائم من أهل بيت محمد الذي يمأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً، فقال (

ل الفرر يالجحيد يؤمأل مل منل إالّ قلئم اأمر هللا، يهلد إلى دؤ  هللا، يلف  القلئم الذي ؤاهر هللا اه األرض م  أه: 
األرض قسالً يعدالً، هي الذي ؤخرى على النلس يالدته، يؤغؤب عنهم شخصه، يؤحرم علؤهم تسمؤته، يهي سمي 

ثالثملئة (رسيل هللا يفنؤه، يهي الذي تايى له األرض، يؤذل له فل صعب، ؤجتمع إلؤه م  أصحلاه عدة أهل ادر 
ٍء ُقِدؤٌر﴾، : قيل هللا  ، رجالً م  أقلصي األرض يذلك)يثالثة عشر ﴿أؤ  مل ُتْفيْنياب ُؤأبِ  اِْفْم ّهللاْ ُجِمؤعلً إِ َّ ّهللاُ ُعلُى ْفلِّ ُشيب

رجل خرج اإذ  هللا، ) عشرة آالف(مإذا اجتمع  له هذه العّدة م  أهل اإلخالص أظهر هللا أمره، مإذا فمل له العقد يهي 
 . 249ص  2ج: الحتجاجا) مال ؤزال ؤقتل أعداء هللا حتى ؤرضى عز يجل

ؤل قيم إ  أهل : ألصحلاه )ع(ؤقيل القلئم : (في حديث طويل إلى أن قال )ع(عن أبي جعفر : وروى المجلسي في البحار
: مؤدعي رجالً م  أصحلاه مؤقيل له. مفة ال ؤرؤدينني، يلفني مرسل إلؤهم الحتج علؤهم امل ؤناغي لمثلي أ  ؤحتج علؤهم

إنل أهل اؤ  الرحمة، يمعد  الرسللة يالخالمة : ل أهل مفة أنل رسيل مال  إلؤفم يهي ؤقيل لفمؤ: امض إلى أهل مفة مقل
ينح  ذرؤة محمد يساللة الناؤؤ ، يإنل قد ظلمنل ياضاهدنل، يقهرنل يااتز منل حقنل منذ قاض ناؤنل إلى ؤيمنل هذا منح  

ه مذاحيه اؤ  الرف  يالمقلم، يهي النرس الزفؤة، مإذا الغ مإذا تفلم هذا الرتى اهذا الفالم أتيا إلؤ. نستنصرفم ملنصرينل
أال أخارتفم أ  أهل مفة ال ؤرؤديننل، مال ؤدعينه حتى ؤخرج مؤهاا م  عقاة ايى مي ثالثملئة : ذلك اإلملم قلل ألصحلاه

، يؤسند ظهره إلى يثالثة عشر رجالً عّدة أهل ادر حتى ؤأتي المسجد الحرام، مؤصلي مؤه عند مقلم إاراهؤم أراع رفعل 
. يؤصلي علؤه يؤتفلم افالم لم ؤتفلم اه أحد م  النلس )ص(الحجر األسيد، ثم ؤحمد هللا يؤثني علؤه، يؤذفر الناي 

مؤفي  أيل م  ؤضرب على ؤده يؤالؤعه جارئؤل يمؤفلئؤل، يؤقيم معهمل رسيل هللا يأمؤر المممنؤ  مؤدمعل  إلؤه فتلالً 
ثم ؤخرج . اعمل امل مؤه، يؤالؤعه الثالثملئة يقلؤل م  أهل مفة : خلتم راب، مؤقيلي  له جدؤداً هي على العرب شدؤد ا

 .307ص  52ج: بحار األنوار...)  عشرة آالف رجل: يمل الحلقة؟ قلل: م  مفة حتى ؤفي  مي مثل الحلقة قل 
، ورسول )ع(سن العسكري المهدي باعتباره ممهد رئيسي لإلمام محمد بن الح )ع(وهي الروايات التي تذكر اليماني   -3

 . للنفس الزكية، وقد تقدمت في الهامش السابق )ع(إلى الناس، وكذالك الروايات التي تشير إلرسال المهدي )ع(منه 
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البد لنا من االطالع على بعض  ،)ع(رض إلعماله بعد ظهوره قبل أن نتعّ 
واء في بعض العلماء غير س ،نلمسه نحن اليوم اً مرير اً عاألحاديث التي تكشف واق

هم ، أو موالين ل)ع(ون أنفسهم شيعة ألهل البيت أم من بعض من يسمّ  العاملين
في نفس الوقت ال يأمرون بالمعروف وال ينهون عن المنكر، ويداهنون وهم . )ع(

دونهم د يساعبل ومع األسف الشدي الطواغيت ويخضعون لهم ويتحاكمون عندهم،
فتوا إلى حرمة هذا العمل دون أن يلت ،أو طمعاً  خوفاً  في كثير من األحيان

نكسوا ومسخوا وأمسوا يرون المقاييس  بعد أن مباحاً ، بل أصبحوا يرونه وبشاعته
 وخوفاً  ةضالل عبادة العجول واألصنام واألوثان ، واعتادوااً والمنكر معروف مقلوبة
  .وطمعاً 

مع هؤالء أفضل من القرآن  )ع(حال اإلمام المهدي صف به أ اً ولم أجد كالم
 : )ع(الكريم وحديث المعصومين 

ْفمب ﴿: قال تعالى ْفمب ُراُّ ِم أُلُمب ُؤِعدب ُالُ  أُِسرلً ُقللُ ُؤل ُقيب ِمِه ُوضب ُمُرُجُع ْميُسى إِلُى ُقيب
ْتمب أُ ب ُؤِحلَّ  ْد أُمب أُُردب ْفْم البُعهب داً ُحُسنلً أُُمُاللُ ُعلُؤب ْتمب  ُيعب لُرب ْفمب ُمأُخب ْفمب ُوُضٌب ِم ب ُراِّ ُعلُؤب

ِعِدي ِم  * ُميب ُزاراً ِم ب ِزؤُنِة البُقيب ُنل أُيب لب ل ْحمِّ ِعُدُك اُِملبِفُنل ُيلُِفنَّ ُنل ُميب لُرب ُقللْيا ُمل أُخب
لِمِريُّ  ُنلُهل ُمُفُذلُِك أُلبُقى السَّ الً ُجُسداً لُْه خْ   * ُمُقُذمب ُرُج لُْهمب ِعجب ُياٌر ُمُقللْيا ُهُذا ُمأُخب

لِْك لُْهمب ُضّراً ُيال  *إِلُْهْفمب ُيإِلُْه ْميُسى ُمُنِسُي  الً ُيال ُؤمب ِهمب ُقيب ِجْع إِلُؤب ُ  أُالَّ ُؤرب أُُمال ُؤُريب
علً  ْفْم الرَّ  *ُنرب ْتمب اِِه ُيإِ َّ ُراَّ ُمل مْتِنب ِم إِنَّ لْ ُؤل ُقيب ُمْ  ُيلُُقدب ُقللُ لُْهمب ُهلْريْ  ِم ب ُقاب حب
ِريُمل اِْعينِي ُيأُِاؤْعيا أُمب ُنل ْميُسى  * تَّ ِ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 ُ    *أُالَّ ُتتَّ ُقللُ ُؤل ااب
رائؤلُ ُيلُمب  أْمَّ ال ُتأبْخذب  ُ  ُانِي إِسب ُ  ُاؤب قب ُؤتِي ُيال اُِرأبِسي إِنِّي ُخِشؤْ  أُ ب ُتقْيلُ ُمرَّ اِلِحب
لِي قْبب ُقيب ْاُك ُؤل ُسلِمِريُّ  * ُترب ْ    * ُقللُ ُمُمل ُخاب ْصْريا اِِه ُمُقُاضب ْ  اُِمل لُمب ُؤاب ُقللُ ُاْصرب

ْتُهل يُ  ْسيِل ُمُنُاذب ُضًة ِم ب أُُثِر الرَّ ِسيُقاب لُ ب لِي ُنرب ُهبب ُمإِ َّ لُُك مِي  * ُفُذلُِك ُسيَّ ُقللُ ُملذب
ْظرب إِلُى إِلُِهُك الَِّذي ُظلبُ   لُُرْه ُيانب ِعداً لُ ب ْتخب البُحُؤلِة أُ ب ُتقْيلُ ال ِمُسلُس ُيإِ َّ لُُك ُميب

رلً  ْه مِي البُؤمِّ ُنسب ِسُرنَّ ْه ْثمَّ لُُننب ُقنَّ ِه ُعلِفرلً لُْنُحرِّ ْ الَِّذي ال إِلُُه إِالَّ ْهُي  * ُعلُؤب ُمل إِلُْهْفْم هللاَّ إِنَّ
ٍء ِعلبملً   .)239F1( ﴾ُيِسُع ْفلَّ ُشيب

 .ا في البحث للتذكير والتأكيدرجع وأعيد حديثين مرّ أو

، يلي قد لؤنصر  هللا هذا األمر ام  ال خالق له(: )ع(قال اإلمام الصادق  •
 . )240F2( )لى عالدة األيثل مرنل لقد خرج منه م  هي الؤيم مقؤم عأجلء 
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بل لعلهم من غير المسلمين بعد  ،ينصر القائم بقوم من غير الشيعة هللا نّ إ :أي
 في حين أنّ الحية المحمدية األصيلة ويشايعوه، أن يؤمنوا بحركته اإلسالمية اإلص

 !!)ع(من الشيعة ال ينصرونه  قوماً 

ذا خرج القلئم خرج إ( :ه قالأنّ  )ع(ويؤيد هذا المعنى ما روي عن الصادق 
 )، يدخل مؤه شاه عادة الشمس يالقمره م  أهلهنّ أم  هذا األمر م  فل  ؤرى 

)
241F

1(. 

، ال )ع(هم وحديثهم ونهج نتمسك بسيرتهم ا شيعة فعلينا أنإذا كنّ : ها األخوةأيّ 
 . ول نحن شيعة، ونقة القوم ونصنع منها عجالً ونعبدهأن نحمل أوزاراً من زين

لقرآ  لمأ  يجدتميه ، عنل انظريا أمرنل يمل جلءفم …(: )ع(فعن الباقر  •
  اشتاه األمر علؤفم مقريا إ، ييه  لم تجديه ميامقلً مردّ إ، يميامقلً مخذيا اه

إذا فنتم فمل ي. لفم م  ذلك مل شرح لنل حتى نشرح لؤنلإيه عنده يردّ 
، اً دقال أ  ؤخرج قلئمنل فل  شهؤ مؤ  مممل  منف، أيصؤنلفملم تعديا إلى وؤره

يم  قتل اؤ  ؤدؤه عدياً  ،جر شهؤدؤ أقلئمنل مقتل معه فل  له منفم م  أدرك ي
 .)242F2( )اً جر عشرؤ  شهؤدألنل فل  له 

يصف اإلمام المهدي  في خطبة على منبر الكوفة )ع(وقال أمير المؤمنين  •
العلم ال  ني ألعلم أ ّ إياللهم ( :)ع( هكون بالحق قبل قيامة ممن يتمسّ وقلّ  )ع(

ك ال تخلي أرضك م  حجة لك على خلقك ، يأنّ يال ؤنقاع ميارده، هفلّ ؤأزر 
ك اعد إذ مل أيلؤلضال تاال حجتك يال ؤ، فؤمغمير لً ظلهر لؤس امالع أي خلئر

 جل ذفره هللاعظمي  عند ياأل م ؟ أيلئك األقلي  عدداً يفهدؤتهم ال أؤ  هم 
 .)243F3( )قدراً 

اياى لم  أدرك قلئم  :)ص(رسيل هللا قلل (: قال )ع(وعن أبي عبد هللا  •
أهل اؤتي يهي مقتٍد اه قال قؤلمه، ؤتيلى يلؤه يؤتارأ م  عديه، يؤتيلى األئمة 

قلل  .أمتي عليّ  يأفرم الهلدؤة م  قاله، أيلئك رملقي يذيي يدي يميدتي
 .)244F4( ) يأفرم خلق هللا عليّ : رملعة

  سؤأتي قيم م :ألصحلاه )ص(رسيل هللا قلل (: قال )ع(وعن الصادق  •
 نح  فنل ؤل رسيل هللا: قلليا. منهم له أجر خمسؤ  منفم  الرجل الياحد، اعدفم
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حمليا لمل فم لي تنّ إ: )ص(مقلل  !!معك اادر يأحد يحنؤ ، ينزل مؤنل القرآ 
 .)245F1( )حمليا لم تصاريا صارهم

، بل نعرف صاحب هذا األمر بما وصفه أهل  نميل مع كل ناعقوعلينا أن ال
 . )ع(بيت النبوة 

شيء يعرف  بأيّ (: )ع(قلت ألبي عبد هللا ، عن الحارث بن المغيرة النصري •
تعرمه ي: قال ؟شيء وبأي: قلت .اللسفؤنة ياليقلر : )ع(قال  ،)ع(اإلمام القائم

يؤفي  عنده سالح  ،ؤحتلج إلى أحديال  اللحالل يالحرام، ياحلجة النلس إلؤه
اا  ي لً يصؤ ال ؤفي  إالّ : قال ؟بن وصيا اً أيكون وصي: قلت .)ص(رسيل هللا 

 .)246F2( )يصي

لصلحب هذا ( :يقول )ع(سمعت أبا عبد هللا  :قال ،وعن المفضل بن عمر •
. ؤاتل  أحدهمل ؤرجع منهل إلى أهله، ياألخرى ؤقلل هلك مي أي ياد سلكاألمر و

ملسأليه ع  أشؤلء ؤجؤب  إذا ادعلهل مّدع: يف نصنع إذا كان كذلك؟ قالك: قلت
 .)247F3( )مؤهل مثله

 

* * * 
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 بعد قيامه  )ع(أعمال القائم 

 : فهي )ع(ا بعض أعماله بعد ظهوره وقيامه أمّ 

 هللا مل لالسه إالّ  مي ستعجلي  اخريج القلئم،تمل (: )ع(عن أبي عبد هللا  •
 . )248F1( )يالمي  تح  ظل السؤف السؤف ، يمل هي إالّ الجشب ، يال اعلمه إالّ ظالغلؤ

على  ؤديفتلب جدؤد يقضلء جد داأمر جدؤؤقيم القلئم (: )ع(قال أبو جعفر و •
مة يب يال ؤأخذه مي هللا  لُ  ال ؤستتؤب أحداً  ،السؤف لؤس شأنه إالّ . العرب شدؤد

 .)249F2( )الئم
 . )ع(والسيف إشارة إلى السالح الموجود في زمانه 

 مإذا ،نظر إلى القلئم على ظهر النجفأفأني (: قال )ع(روي عن الصادق  •
 . )250F3(  )دهم أالقأ ب مرسلً رفاستيى على ظهر النجف 

ه يركب نّ أ: فيكون معنى الحديث. العمود الطويل: الشمراخ .المبقع: واألبلق
 . علمأ، وهللا دبابة

مع أعداء الدين  ةطاحن اً ه يخوض حروبنّ أاألحاديث تشير إلى  نّ إوكيف كان ف
(، يستشهد فيها كثير من أنصاره )ع(ه ئوأعدا

251F

، بل ربما يستفاد من بعض )4
، وهللا )252F5( ض لإلصابة والجرح في هذه الحروبيتعرّ  )ع(اإلمام  نّ أوايات الر

 .علمأ
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إنهم : )ع(مدينة قلت ألبي جعفر لما قدمت ال: قدمت المدينة وذكر مثل الحديث المتقدم، إال أنه قال: (عن بشير النبال، قال
فال، يالذي نرسي اؤده لي استقلم  : إن المهدي لو قام الستقامت له األمور عفواً، وال يهريق محجمة دم، فقال: يقولون

حؤ  أدمؤ  رالعؤته، يشج مي يجهه، فال، يالذي نرسي اؤده حتى نمسح نح   )ص(ألحد عرياً الستقلم  لرسيل هللا 
 .295 - 294ص: ثم مسح جبهته  كتاب الغيبة للنعمانيلق، يأنتم العرق يالع

إنه إذا كان ذلك : إنهم يقولون: قلت: (....... وعن بشير بن أبي أراكة النبال، ولفظ الحديث على رواية ابن عقدة قال
وأومأ بيده إلى ، فال، يالذي نرسي اؤده حتى نمسح يأنتم العرق يالعلق: استقامت له األمور، فال يهريق محجمة دم، فقال

 .294 - 293ص: كتاب الغيبة للنعماني) جبهته
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فمل دعل  إذا قلم دعل النلس إلى أمر جدؤد   قلئمنلإّ : (قال ،)ع(عن الباقر  •
، ماياى فمل ادأ يسؤعيد ورؤالً  اإلسالم ادأ ورؤالً   َّ ، يإ)ص( رسيل هللا

 .)253F1( )للغرالء

يسؤعيد  اإلسالم ادأ ورؤالً ( :قال ،)ع( عن أبي عبد هللا ،وعن أبي بصير •
: )ع(فقال . هللا اشرح لي هذا أصلحك: فقلت، ماياى للغرالء، فمل ادأ ورؤالً 

 .)254F2())ص(رسيل هللا فمل دعل  اً ل دعلء جدؤدؤستأنف الداعي منّ 

، ؤهدم مل فل  )ص(رسيل هللا ؤصنع مل صنع (: قال ،)ع(عن أبي عبد هللا  •
 .)255F3()يؤستأنف اإلسالم جدؤداً ، أمر الجلهلؤة )ص( رسيل هللافمل هدم  قاله

 )ع(إذا قلم القلئم (: فقلت ،)ع(سألت أبا جعفر الباقر : قال، وعن ابن عطا •
 ،)ص(رسيل هللا ؤهدم مل قاله فمل صنع  :)ع(؟ مقلل ؤسؤر مي النلس ةاأي سؤر

  .)256F4()يؤستأنف اإلسالم جدؤداً 
خر الزمان ال يبقى من اإلسالم في آ إنّ  )ص(رسول هللا الحديث عن  وقد مرّ 

من الهدى  ةولكنها خالي رسمه، والمساجد عامرة بالناس ، ومن القرآن إالّ اسمه إالّ 
والمصاحف  ةفالمساجد مزخرف ، وهذا هو حالنا اليوم-)ع(أي هدى آل محمد  -

 . أبعد ما يكونوا عن اإلسالموالمسلمون  ،ةة وملونمحالّ 

خذ اني شؤاه يقاع أقلئمنل لي قد قلم لقد  ل إ ّ مأ: (قال ،)ع(عن أبي عبد هللا  •
 .)257F5( )اق هللا، يالف اهم يقلل همالء سرّ أؤدؤهم

اق يعلقهل السرّ  ةيقاع أؤدي اني شؤا .. ( :قال ،)ع(وعن أبي عبد هللا  •
 .  )258F6( )على الفعاة

يعلقهل على الفعاة يفتب علؤهل  ةيقاع أؤدي اني شؤا …( :)ع(وعنه  •
 .)259F7( )الفعاة اقهمالء سرّ 
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، فالحديث يشير إلى خدم )ع(هم خدم الكعبة في زمن اإلمام الباقر  ةشيب وبنو
ألنهم يقومون ؛ ر بهمويشهّ  اإلمام يقطع أيديهم نّ إو، سة جميعها اليومالعتبات المقدّ 

، فمنهم فهم في الغالب عبيد للطاغوت ولكن ليس جميعهم ،سةبسرقة العتبات المقدّ 
 .عض األفراد المؤمنينولعل منهم ب حهمن يرجى إصال

ال ؤقضي  )عز يجل( ل  مي اإلسالم حالل م  هللا دمّ (: قال ،)ع(عن الصادق  •
، مؤحفم مؤهمل ى ؤاعث هللا القلئم م  أهل الاؤ حت )عز يجل(مؤهمل أحد احفم هللا 

، ال ؤرؤد مؤه اؤنة، الزاني المحص  ؤرجمه، يملنع الزفلة  )عز يجل(احفم هللا 
 .)260F1( )ؤضرب رقاته

، ل أهل الاؤ ل  تذهب الدنؤل حتى ؤخرج رجل منّ : (قال ،)ع(عن الصادق  •
 .)261F2( )ل النلس اؤنةأ، ال ؤسآل دايدؤحفم احفم دايد ي

، ويأذن على بواطن األمور )ع(طلع اإلمام المهدي هللا سبحانه يُ  نّ أوهذا يعني 
وكما  ،تل الغالموق كما فعل الخضر عندما خرق السفينة، الباطنله أن يحكم على 
 )ع(دايد   ّ إ(: قال ،)ع(عن أبي جعفر  ،حمزة الثمالي أبو )ع(روى عن داود 

لقد سأل  : مقلل )ع(مأتله جارؤل ،   ؤرؤه قضؤة م  قضلؤل اآلخرةأه ل راّ أس
الذي  ، ؤل دايد إ ّ )صليا  هللا علؤهم(ه ئك شؤئلً مل سأله وؤرك ناي م  أناؤلراّ 
 ، مقدحد أ  ؤقضي اه وؤرهلقه يال ؤناغي ألالع هللا علؤه أحداً م  خل  لم ؤْ أس

اً القضؤة أيل خصمؤ  ؤردا  علؤك ود  ّ إ، أجلب هللا دعيتك يأعالك مل سأل 
 .مؤهمل م  قضلؤل اآلخرة

ق اشلب يمع ململ أصاح دايد يجلس مي مجلس القضلء أتى شؤخ متعلّ 
مي لني، يخرب فرهذا الشلب دخل است إ ّ : مقلل الشؤخ. الشلب عنقيد م  عنب
ه قد نّ أمأقر الشلب  :قلل مل تقيل؟: مقلل دايد للشلب :قلل. يأفل منه اغؤر أذني

  فشر  لك م  قضلؤل اآلخرة مقضؤ  إؤل دايد : معل ذلك، مأيحى هللا تعللى إلؤه
هذا   ّ إ.   الشؤخ يالغالم لم ؤحتملهل قلاك، يال ؤرضى اهل قيمك ؤل دايداهل اؤ

مي استلنه مقتله يوصاه استلنه يأخذ منه يالد هذا الشلب  الشؤخ أقتحم على
لب سؤرلً يمره أ  ، ملدمع إلى الشأراعؤ  ألف درهم مدمنهل مي جلنب استلنه

أ  ؤحرر مي ميضع فذا م   يمره الاستل  ه، يأدمع إلؤؤضرب عنق الشؤخ
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 علملء أصحلاه ، يجمعم  ذلك )ع(مرزع دايد : قلل. الاستل  مؤأخذ ملله
 .)262F1( )القضؤة على مل أيحى هللا إلؤه ضى، يأمخارهم اللخارأي

أ  ؤنلدي  ،ل مل ؤظهر القلئم م  العدلأيّ (: قال ،)ع(عن اإلمام الصادق  •
 .)263F2( )ملة لصلحب الررؤضة الحجر يالايافمنلدؤه أ  ؤسلم صلحب النل

يمنع من الحج  الذي يحج الحج الواجب في زمن اإلمام نّ إوهذا يعني 
، وظاهرة الحج ين لم يحجوا الحج الواجبلمون الذ، حتى يحج المسالمستحب

من الوصول  يكاد ييأسونالفقراء  نّ أالمستحب اليوم منتشرة بين األغنياء في حين 
 . يت هللا الحرام ليحجوا حجة واجبةإلى ب

على فهؤالء األغنياء لو كانوا يريدون وجه هللا سبحانه ألنفقوا هذه األموال 
ولو . هم ال يجدون الدواءألنّ ؛ كثير منهم الفقراء الذين يتضورون جوعاً ويموت

 .قيراً يحج بيت هللا بهذه األموالكانوا يريدون وجه هللا ألرسلوا ف

، كما قال أمير المؤمنين زهةهم يذهبون للنوالحقيقة التي يحاولون تدليسها إنّ 
كانوا كذلك لكانوا ولو  !هم علماءبعضهم يّدعون أنّ  ة الكبرى أنّ والطامّ ، )264F3( )ع(

 .وة لمتأسيأس

نصلف النلس م  نرسك إ: سؤد األعملل ثالثة(: قال ،)ع(فعن أبي عبد هللا 
، يذفر هللا مي الملل، يمياسلتك األخ رضؤ  لهم مثله حتى ال ترضى اشيء إالّ 

  .)265F4( )على فل حلل

ى لمل أسري اي أيح(: قال، )ص(النبي عن  ،عن آبائه ،)ع(عن الصادق  •
مرمع  رأسي مإذا أنل اأنيار علي يملامة : الإلى أن ق…  ألي راي جل جالله

 يالحس  يالحسؤ  يعلي ا  الحسؤ  يمحمد يجعرر يميسى يعلي يمحمد
: قل . يمي يساهم فأنه فيفب درّ ) القلئم(يعلي يالحس  يالحجة  ا  الحس  

حرم حرامي، ؤل حاللي ي، يهذا القلئم ؤحلمالء األئمةه: رِب م  همالء؟ قللؤل 
م  ، يهي الذي ؤشري قليب شؤعتك دائي، يهي راحة أليلؤلئيياه انتقم م  أع
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ملرتنة . ى ارؤؤ  مؤحرقهمل، مؤخرج الال  يالعزّ الظللمؤ  يالجلحدؤ  يالفلمرؤ 
 .)266F1( )م  متنة العجل ي السلمري شدّ أ النلس اهمل ؤيمئذٍ 

ل مل ؤادأ اه هل تدري أيّ (: قال ،)ع(عن اإلمام الصادق ، العن بشر النبّ  •
همل مي ؤخرج هذؤ  رااؤ  وضؤ  مؤحرقهمل يؤذرّ : قال. ال: قلت ؟ )ع(القلئم 

عرؤش فعرؤش : قلل )ص(رسيل هللا  إ ّ : )ع(ثم قال. الرؤح، يؤفسر المسجد
ّ )ص(رسول هللا م مسجد مقدّ  ، وذكر إنّ )ع(ميسى  جانبه جريد ، وكان طينا

 .)267F2( )النخل

ؤفسر الحلئا الذي   أيثب  )ع(إذا قدم القلئم : (قال )ع(وعن أبي عبد هللا 
شدؤدة يصياعق يرعيداً، حتى ؤقيل النلس إنمل ذا  على القار مؤاعث هللا رؤحلً 

اؤده مؤفي  أيل  حتى ال ؤاقى معه أحد  مؤأخذ المعيل مؤتررق أصحلاه عنه. لذا
، حلاه إذا رأيه ؤضرب اللمعيل اؤده، ثم ؤرجع  إلؤه أصم  ؤضرب اللمعيل

ي  الحلئا ثم مؤهدم. ى اعض اقدر ساقهم إلؤهفي  ذلك الؤيم مضل اعضهم علمؤ
همل ، ثم ؤنزلمؤلعنهمل يؤتارأ منهمل يؤصلاهمل ،ؤخرجهمل وضؤ  رااؤ 

 .)268F3( )يؤحرقهمل ثم ؤذرهمل مي الرؤح

فقال أبو ، أو خربها بأيدينا أراناها هللا خراباً  :قال رجل عن دور العباسين •
، آمل سمع  هللا ئم يأصحلاهال ؤفي  مسلف  القل، ذافال تقل ه(: )ع(عبد هللا 

رُْسْهمب ﴿: ؤقيل ْتمب مِي ُمُسلِفِ  الَِّذؤُ  ُظلُْميا أُنب  . )269F4( ﴾ُيُسُفنب

لُُم ُم  مِي ﴿( :عن قوله )ع(لت أبا الحسن أس :قال ،عن ابن بكير • ُيلُْه أُسب
ُجْعي ُ  ِه ْؤرب هلً ُيإِلُؤب علً ُيُفرب ِض ُايب ُملُياِ  ُياألُرب   مي القلئم أنزل :)ع(قال  ،)270F5( ﴾السَّ

ة يالفرلر مي إذا خرج اللؤهيد يالنصلرى يالصلائؤ  يالزنلدقة يأهل الردّ  )ع(
أمره اللصالة  سلم ايعلً أمم  ، شرق األرض يوراهل، معرض علؤهم اإلسالم

، حتى يم  لم ؤسلم ضرب عنقه. المسلم، يؤجب ل علؤهيالزفلة يمل ؤممر اه 
الخلق  جعلت  فداك إنّ : قلت له. يحد هللا ال ؤاقى مي المشلرق يالمغلرب أحد إالّ 

  .)271F6( )قلل الفثؤر يفثر القلؤل هللا إذا أراد أمراً  إ ّ : ؟ فقالأكثر من ذلك
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مجمؤع مل جلء  اه ، العلم ساعة يعشري  حرملً : (قال ،)ع(عن الصادق  •
خرج أ مإذا قلم قلئمنل. عرف النلس حتى الؤيم وؤر الحرمؤ ملم ؤ الرسل حرمل 

حرمؤ  حتى ؤاثهل ساع ، ماثهل مي النلس يضم إلؤهل العشرؤ  حرملً الالخمسة ي
 .)272F1( )يعشرؤ  حرملً 

، ولعل منها جديدة بين الناس ةً إلهي اً يبث علوم )ع(اإلمام المهدي  أي إنّ 
ُر ب اِِه ﴿: قال تعالى. ن التي ال نكاد نعرف منها شيئاً آلقرأسرار ا آنلً ْسؤِّ ُيلُيب أُ َّ قْرب
ُع ب اِ  البِجُاللْ أُيب  ْض أُيب قْاِّ ُرب ْر ُجِمؤعلً  ِه األب ُمب ِ األب ُتى ُالب ِلَّ  .)273F2( ﴾ْفلُِّم اِِه البُميب

(يمشون على الماء  )ع(أصحاب اإلمام  وروي أنّ  •
274F

أحدهم لو قاتل  نّ إ، و)3
  .هايمانه لهدّ إالجبال ب

 . علمأ، وهللا )275F4( يرقى في أسباب السماوات )ع(ه نّ أوروي  •

، بل م في العلوم الماديةم في العلوم اإللهية والروحية تقدّ تقدّ وربما يرافق هذا ال
ُيلُيب أُ َّ ﴿ :، قال تعالىم المادي يرافق التوجه والتقدم الروحي حتماً التقدّ  ما أظنه إنّ 

ِض  ُرب ُملِء ُياألب ِهمب ُاُرُفلٍ  ِمُ  السَّ ُنل ُعلُؤب ا لُُرُتحب ُقيب لُ البقُْرى آُمْنيا ُياتَّ وقال  .)276F5( ﴾أُهب
ُنلْهمب ُملًء ُوُدقلً ﴿ :تعالى ُقؤب ِرؤُقِة ُألُسب ُتُقلْميا ُعلُى الاَّ  .)277F6( ﴾ُيأُلَِّي اسب

يته النسبية، اينشتاين اليهودي الديانة استقى نظر العالم الفيزياوي وروي أنّ 
ية وحدة ، وتحول كل منهما إلى األخرى من نظروالعالقة بين الطاقة والمادة

 . الوجود الدينية الفلسفية
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فأني أنظر إلى شؤعتنل امسجد الفيمة قد ضرايا (:  )ع(قال أمير المؤمنين •
ى أمل أ  قلئمنل إذا قلم فسره يسيّ ، ؤا ؤعلمي  النلس القرآ  فمل أنزلالرسلا

  .)278F1( )تهقال

م المثلني ؤعلمي  فأني اشؤعة علي مي أؤدؤه: (قال ،)ع(وعن الصادق  •
  .)279F2( )النلس المستأنف

اللعجم مسلاؤاهم مي  فأني(: يقول )ع( سمعت علياً  :عن األصبغ بن نباته •
أو ليس  المؤمنين يا أمير :قلت. نزلأ، ؤعلمي  النلس القرآ  فمل مسجد الفيمة

، يأسملء آالئهم م  قرؤش اأسملئهم، ساعي نه مال، محي  :فقال نزل؟أكما هو 
 . )280F3( )ه عمهألنّ ؛)ص(رسيل هللا إزراء على  يمل ترك أاي لهب إالّ 

ب القلئم الرسلاؤا مي نتم لي ضرب أصحلأفؤف (: قال ،)ع(صادق وعن ال •
 )ثم ؤخرجيا إلؤهم المثلل المستأنف أمر جدؤد على العرب شدؤد، مسجد فيمل 

)
281F

4(. 

ضرب مسلاؤا لم  ؤعلم  )ع(إذا قلم قلئم آل محمد : (، قالوعن أبي جعفر •
ه ألنّ ؛ لؤيممل ؤفي  على م  حرظه ا القرآ  على مل أنزل هللا جل جالله مأصعب

  .)282F5( )ؤخللف مؤه التألؤف

صحلاه حيله أيفأني أنظر إلى القلئم على منار الفيمة : ()ع(وعن الصادق  •
لم هللا ، يهم حفّ ة أهل ادر يهم أصحلب األليؤة، عدّ ثالثملئة يثالثة عشر رجالً 

، حتى ؤستخرج م  قالئه فتلالً مختيملً اخلتم م  ذهب عهد على خلقه همي أرض
 ، مال ؤاقى منهم إالّ الافممؤجرلي  عنة إجرلل الغنم  ،)ص(رسيل هللا  معهيد م 

مؤجيلي  مي ، )ع(، فمل اقيا مع ميسى ا  عمرا لً اليزؤر يأحد عشر نقؤا
لفالم الذي ؤقيله ني ألعرف ايإ. همؤرجعي  إلؤ األرض مال ؤجدي  عنه مذهالً 

  .)283F6( )لهم مؤفرري  اه

يعند نرر م   )ع(أاي عاد هللا دخل  على (: قال، وعن بن أبي يعفور •
. نعم هذه القراءة: قلت: قال ؤعرير هل قرأ  القرآ ؟ ؤلا  أاي: ، مقلل ليأصحلاه
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؟ قال لم، ونعم، جعلت فداك: قلتف :قال. عنهل سألتك لؤس ع  وؤرهل :)ع(قال 
ليه بمصر حدث قومه بحديث لم يحتملوه عنه فخرجوا ع )ع(موسى  نّ أل: )ع(

حدث قومه بحديث فلم يحتملوه عنه  )ع(عيسى  نّ ، وألفقتلهمفقاتلوه فقاتلهم 
ُمآُمُن ب ﴿ :)عز وجل(، وهو قول هللا ه بتكريت فقاتلوه فقاتلهم وقتلهمفخرجوا علي

ُاْحيا  ِهمب ُمأُصب ُنل الَِّذؤُ  آُمْنيا ُعلُى ُعْديِّ دب رائؤلُ ُيُفُرُر ب ُالئُِرٌة ُمأُؤَّ ُالئُِرٌة ِم ب ُانِي إِسب
( ﴾ُظلِهِرؤ ُ 

284F

الاؤ  ؤحدثفم احدؤث ال تحتملينه،    أيل قلئم ؤقيم منل أهليإ .)1
يهي آخر خلرجه . متخرجي  علؤه ارمؤلة الدسفرة، متقلتلينه مؤقلتلفم مؤقتلفم

 . )285F2( )الخبر …تفي  

لَِم لْم تسألني غير تلك أي و -ولم  -قوله (: )رحمه هللا(بيان من المجلسي
القيم ال ؤحتملي   اأ ّ : )ع(، فأجاب يعلم ي أنوهي المنزلة التي ينبغ، القراءة

 .)286F3( )وأستشهد بما ذكر ،يال ؤقالينه  تغؤر القرآ

إذا عاريا  ؤعاف الهيى على الهدى(: قال ،)ع(وعن أمير المؤمنين  •
 )يؤعاف الرأي على القرآ  إذا عاريا القرآ  على الرأي. يىالهدى على اله

)
287F

4(. 

عز (، يهي قيل هللا ااتليا انهرأصحلب ميسى  إ ّ (: )ع(وعن الصادق  •
ُتلِؤْفم اُِنُهرٍ ﴿ :)يجل  .)288F5( )أصحلب القلئم ؤاتلي  امثل ذلك  ّ إي ﴾إِ َّ ّهللاُ ْماب

، لمسجد الحرام حتى ؤرده إلى أسلسهالقلئم ؤهدم ا( :قال )ع(عن الصادق  •
، يأقلمه إلى أسلسه إلى أسلسه، يؤرد الاؤ  إلى ميضعه )ع(يمسجد الرسيل 

 . )289F6( )السّراق يعلقهل على الفعاةاني شؤاة يقاع أؤدي 

إذا قلم القلئم (: ، قالوعن أبي بصير في حديث اختصره الشيخ الطوسي •
، حتى ؤالغ أسلسهل يؤصؤرهل دخل الفيمة يأمر اهدم المسلجد األراعة )ع(

يتفي  المسلجد فلهل جملء ال شرف لهل فمل فلن   ،)ع(عرؤش فعرؤش ميسى 
 . )290F7( ) … )ص(رسيل هللا على عهد 
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إذا قلم القلئم أمر اهدم المنلر : (قال ،)ع(وعن أبي محمد العسكري  •
(يالمقلصؤر

291F

ألي معنى هذا ؟ فاقبل علّي : فقلت في نفسي. التي مي المسلجد )1
 معنى هذا أنهل محدثة ماتدعة، : )ع(فقال 

 . )292F2( )لم ؤانهل ناي يال حجة

لحرام حتى ؤرده إلى لم القلئم هدم المسجد اإذا ق: ()ع(وعن الصادق  •
أؤدي اني شؤاه يعلقهل ، يقاع المقلم إلى الميضع الذي فل  مؤه ليحيّ  أسلسه،

 . )293F3( )فعاةاق الهمالء سرّ : على الفعاة يفتب علؤهل

في حديث له حتى انتهى إلى  )ع(قال أمير المؤمنين : عن األصبغ قال •
ييؤل لم   ،هدمك يؤل لم : (فقال ،مسجد الكوفة وكان مبنياً بخزف ودنان وطين

ى لم  شهد هدمك مع ايا. المغؤر قالة نيح سهل هدمك، ييؤل لالنؤك اللماايخ
  .)294F4( )يلئك خؤلر األمة مع أارار العترة، أقلئم أهل اؤتي

: فقال ؟كره الصالة فيها أي :عن المساجد المظللة )ع(وسئل أبو عبد هللا  •
  .)295F5( )تم فؤف ؤصنع مي ذلكل  العدل لرأؤيلي قد ف ،يلف  ال ؤضرفم الؤيم ،نعم(

عن الصالة في المساجد  )ع(لت أبا جعفر سأ: قال، وعن عمرو بن جميع •
لم العدل لرأؤتم يلي قد ق ،أفره ذلك، يلف  ال ؤضرفم الؤيم(: )ع(فقال. المصورة

 . )296F6( )فؤف ؤصنع مي ذلك

د يعيد المساجد إلى بساطتها في عه )ع(اإلمام المهدي  واألحاديث تشير إلى أنّ 
فيرفع الزخرفة والصور . تشد الناس إلى االنقطاع إلى هللا، ل)ص( رسول هللا

فالذي يهم أهل الدنيا الزخرفة والزينة  .منها، وربما يفتح سقوفها إلى السماء
التوجه إلى )ع( والذي يهم األنبياء واألوصياء  الراحة والتبريد والتدفئة والترف،و

عمار إمع اهتمام األنبياء واألوصياء ب دنيا وزخرفهاإلى هللا ال إلى ال هللا واالنقطاع
 .األرض وترفيه الناس اقتصادياً 
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قلئمنل إذا قلم   ّ إ(: يقول )ع(با عبد هللا أسمعت  :قال ،عن الفضيل بن يسار
. لل الجلهلؤةم  جهّ  )ص(رسيل هللا شد ممل استقال أاستقال م  جهلة النلس 

أتى النلس يهم ؤعادي  الحجلرة  )ص(رسيل هللا  إ ّ  :؟ قالوكيف ذلك: فقلت
لنلس يفلهم قلئمنل إذا قلم أتى ا  ّ إي، نحيتةميالصخير يالعؤدا  يالخشب ال

، مل يهللا لؤدخل  علؤهم عدلهأ: )ع(ثم قال . اه هيؤحتج علؤ ؤتأيل علؤه فتلب هللا
  .)297F1( )فمل ؤدخل الحر يالقر يف اؤيتهمأمل يهللا لؤدخل  علؤهم عدله ج

ولكن هؤالء علماء غير  ة الناس قطعاً ن ليس عامّ آون علية القرالذين يتأول
، ههم بتحصيلهم للقواعد االستقرائية والعقلية قد أحاطوا بالعلم كلّ نّ أعاملين يظنون 
ر يمنعهم من االنقياد لإلمام وهذا التكبّ . من العلم عند من سواهم ئاً فهم ال يرون شي

، ن عليهآن عليه ويتأولون القر، فيردووقبول علومه اإللهية )ع(المعصوم 
 نبياً التهمتان اللتان ال تكادان تفارقان  .ونه بالجهل وربما بالسحر والجنونويتهم

 . )ع(من األنبياء 

 ؛وحده ال يعالج فتنة هؤالء العلماء غير العاملين )ع(علم اإلمام  نّ إومن هنا ف
فيكون العالج . روايةال يسلّمون له وال يقبلون علومه، كما هو واضح في ال همألنّ 

ة الناس كما وبين عامّ  ء غير العاملين على رؤوس األشهادهو فضح هؤالء العلما
وعندما يرى الناس عدالة . مع علماء اليهود )ع(وعيسى  )ص(رسول هللا فعل 

كقسمة أموال الصدقات بين الفقراء بالسوية  سواء في األمور المالية )ع(اإلمام 
اهتمامه بأحوال المجتمع اإلسالمي أم ب كله ومشربه،في ملبسه ومأ )ع(وزهده 

ثم يقارن الناس سيرة هذا اإلمام العادل المهدي  وإخالصه في العمل ل سبحانه،
فهم على سبيل المثال يأتيهم مسكين  سيرة أولئك العلماء غير العاملين،ب )ع(

ف : منهم دراهم ليسد رمقه فيقولون لهأطفاله جياع ثيابهم مقطعة يطلب  ائتنا بمعرِّ
أو أحد األئمة  )ع( اً أو علي )ع( اً محمد بربكم هل سمعتم أو قرأتم أنّ  !لكي نعطيك

  !قال لفقير ائتني بمعرف لكي أعطيك ؟

! ؟ وكم هم ؟ ومن أين  لهذا المسكين بأحدهم ؟ فونالمعرّ ثم أين هم هؤالء 
المتقي من  نّ إ، بل لعلمية يحتاجون إلى سلسلة معرفينطلبة الحوزة ا نّ أوالحال 

معظم المعرفين  نّ أل ؛يهتدي إلى سبيل ليعرف نفسه عنده طلبة الحوزة ال
والضاللة ال . بهم بأموال الصدقات اتصل ومن ،نوومستأثر ن وفسقةومتكبر

متملق أو خسيس  ، فال يهتدي في الغالب إلى هؤالء المعرفين إالّ تجتمع مع الهدى
الخسيس الوضيع فبربكم كيف أمسى . طالب دنيا، والطيور على أشكالها تقع

 آوىابن وكيف أمسى  ؟وكيف أمسى الذئب راعياً للغنم يعرف التقي الشريف؟
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لكم بهذا أم  أ هللا أذن !رف العالم الفقيه ؟وكيف أمسى الجاهل السفيه يع ؟المؤتمن
 !على هللا تفترون ؟

 يل، الذي كان يحمل الطعام في ظالم الل)ع(بربكم هذه هي سيرة السجاد 
 )ع(واألئمة  )ص(، أم هي سيرة محمد ويدسه تحت رأس المؤالف والمخالف

، وربما وكانوا يرحمون الفقراء واليتامى كانوا يعطون حتى المؤلفة قلوبهم الذين
وربما  عين أرملة أو يتيم،قبل أن تسقط من  )ع(الدمعة من عيني علي  تسقط

 )ص(كان محمد .فقيرقبل صدر ال )ص(خرجت الزفرة والحسرة من صدر محمد 
   . واألئمة يجوعون ليشبع الفقراء، ويعطون البعيد قبل القريب )ع(وعلي 

عندما . سالم بأخالق هؤالء القادة العظام ال بالمصطلحات الفلسفيةلقد انتشر اإل
لقاء إو ما قام به هو التسوية في العطاء، أول )ع(جاءت الخالفة لإلمام علي 

وانتفض  ها من كان قبله، ولهذا ثارت ثائرة القوم عليهالتمييز التي أجرادواوين 
 . شباههماأطلحة والزبير و

غدقون على من عدتموها عثمانية تأ، واليوم فقد أعدتم دواوين التمييز نتمأا أمّ 
، علمه وفضلتم فالن بادعائكم لفضلهوآثرتم هذا بزعمكم ل يعبدكم من دون هللا،
ومن جهة أخرى . ينهون عن المنكرون بالمعروف وال وهذا وفالن ال يأمر

رون على ف وتقتّ ه بال معرّ ، واليتيم ألنّ ألنها مجهولة الحال؛ تمنعون األرملة
، بل وتمنعون من ال يواكب مسيرتكم المخزية سواء العلمية أم معظم طلبة الحوزة

حرافها هو االبتعاد عن كتاب هللا ودراسته العملية التي من أجلى مظاهر ان
. األمر بالمعروف والنهي عن المنكرو إهمالكم إرشاد الناسو. ومدارسته

حرارة الشمس  واستسالمكم للدعة والراحة حتى أمسيتم قوماً مترفين ال تتحملون
 . هللا ، وأذى الطواغيت في سبيل إعالء كلمة ال اله إالّ فضالً عن شظف العيش

ينة مدلفتح  )ع(ورد في بعض الروايات التي تصف معركة يخوضها المهدي 
أصحاب اإلمام  أنّ  ،الذين سيقفون ضده ويقاتلونه النجف وتطهيرها من المنافقين

 ثياباً هم ال يشترون ألنّ ؛ نعم ممزقة! يحوطون به وثيابهم ممزقة  )ع(المهدي 
 . األرملة واليتيم والمريض بأموال

ِفْاي﴿ :)عز وجل(قال في قول هللا  ،)ع(عن أبي عبد هللا  ،عن أبي بصير • ا ُمْفاب
الً األسنتهم ثم خللريه هم قيم يصريا عد( :)ع(قال . )298F1( ﴾مِؤُهل ْهمب   ُيالبُغلْيي ُ 

     .)299F2( )إلى وؤره
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الغ شؤعتنل أ  ل  ؤنلل مل عند أ: ()ع(قال لي أبو جعفر : قال ،مةخيثوعن  •
م  يصف عدالً أعظم النلس حسرة ؤيم القؤلمة   ّ إيأالغ شؤعتنل  ،اعمل هللا إالّ 

  .)300F1( )لى وؤرهثم ؤخللره إ

مأنفم تعؤاي  على قيم ال  أتقي هللا ياعدليا( :قال ،)ع(وعن أبي عبد هللا  •
 . )301F2( )ؤعدلي 

ه م  ؤنصف النلس م  نرسه لم نّ إأال (: الق ،)ع(وعن أمير المؤمنين  •
 .)302F3()◌ً اعزّ   إالّ ؤزده هللا

 ؟بربكم بقي شيء نميزكم به عن الطواغيت المتسلطين على األمة اإلسالمية
وتتركون  غدقون على من يعبدكم من دون هللا ويبيع آخرته بدنياكمنتم وهم تأ

أنتم  .والمرضى يعانون اآلالم حتى الموتالفقراء والمساكين يتضورون جوعاً، 
وأنتم  هم يهينون كتاب هللا لسندان،وهم تأمرون بالمنكر فهم المطرقة وأنتم ا

(تستقبلون فعلتهم الشنيعة بصمت وهدوء خبيث 
303F

4(.  

أنتم شيعة . وتخالفونه، كال ثم كال )ع(عون أنكم شيعة علي تدّ  فالويل لكم،
 والمال يعسوب المنافقين، ؛ ألنكم توافقونه، وعلي يعسوب المؤمنين،عثمان

 .كفيكم هذا التفاوت، وكل أناء بالذي فيه ينضحوي

 نتم قادة عميان، أجل أنتم قادة عميان، وأعمى منكم من يسير خلفكم، وحسبناأ
فليس كلما يعرف يقال، وليس كل ما يقال حان . لى هللا المشتكىإو هللا ونعم الوكيل

 . وقته، وليس كل ما حان وقته حضر أهله

فم متيقعيا الررج إذا رمع علمفم م  اؤ  أظهر: ()ع(قال أبي الحسن الثالث 
  .)304F5( )م  تح  أقدامفم

ائفين، وينجي الصالحين، شاء هللا، والحمد ل الذي يؤمن الخ فالفرج قريب إنّ 
 . ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكاً ويستخلف آخرين
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إلى ما فعله طاغية العراق صدام من تنجيسه للقرآن الكريم، وقد تقدمت اإلشارة في الهامش في الجزء األول  )ع(يشير  -4

 .من هذا الكتاب فراجع
 .155ص 51ج: ، بحار األنوار193ص: ،غيبة النعماني381ص: ل الدين، كما341ص 1ج: الكافي -5
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لظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، ، مبير اوالحمد ل قاصم الجبارين
 . صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين

، ، وترجف األرض وعمارهاذي من خشيته ترعد السماء وسكانهاالحمد ل ال
 .تموج الجبال ومن يسبح في غمراتهاو

 
 

 اسم هللا الرحم  الرحؤم
للِِمؤُ  ﴿ ْه لُِمُ  الظَّ ْفْرْهمب ْؤُقللْ  *ُقللْيا ُم ب ُمُعلُ ُهُذا اِآلُِهتُِنل إِنَّ ُنل ُمتًى ُؤذب ُقللْيا ُسِمعب

ُراِهؤْم  ْؤِ  ا *لُْه إِاب ُهْديُ  ُقللْيا ُمأبْتيا اِِه ُعلُى أُعب لِس لُُعلَّْهمب ُؤشب ُ  ُمُعلبُ   *لنَّ ُقللْيا أُأُنب
ُراِهؤْم  ِاقْي ُ  *ُهُذا اِآلُِهتُِنل ُؤل إِاب أُلْيْهمب إِ ب ُفلْنيا ُؤنب  ﴾ُقللُ ُالب ُمُعلُْه ُفاِؤْرْهمب ُهُذا ُملسب

)
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