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 اإلهداء

 

 إلى النبً الكرٌم

 والقابد العسكري الفذ

 (ع)ووصً موسى بن عمران 

 الذي قاد بنً إسرابٌل للخروج  من التٌه

 :حٌث قال تعالى ؛نعم هللا علٌهماأإلى أحد الرجلٌن الذي 

ِهُم اْلَباَب  َقالَ ﴿ ٌْ ُ َعلٌَِهَما اْدُخلُوا َعلَ َخافُوَن أَْنَعَم هللاَّ ٌَ َرُجالِن ِمَن الَِّذٌَن 
لُوا إِْن ُكْنُتْم ُمْإِمنٌِنَ  ِ َفَتَوكَّ ُكْم َؼالُِبوَن َوَعلَى هللاَّ  23:المابدة ﴾ َفإَِذا َدَخْلُتُموهُ َفإِنَّ

 (ع)إلى السٌد ٌوشع بن نون 

 هذه البضاعة المزجاة سٌدي هذا المسكٌن ٌهدٌك

 فؤوف لنا الكٌل وتصدق علٌنا

 هللا ٌجزي المتصدقٌن إنّ 
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 ةـالمقدم

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

َوَما أَْرَسْلَناَك إَِّلَّ َكافًَّة لِلنَّاِس َبِشٌراً َوَنِذٌراً َولَِكنَّ أَْكَثَر ﴿ :والحمد هلل الذي قال
ْعلَُموَن  ٌَ قُولُوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد إِْن ُكْنُتْم َصاِدِقٌَن  *النَّاِس َّل  ٌَ قُْل لَُكْم ِمٌَعاُد  *َو

ْوٍم َّل َتْسَتؤِْخُروَن َعْنُه َساَعًة َوَّل َتْسَتْقِدُمونَ  ٌَ﴾
(1)

. 
وسٌفك القاطع وحجرك  ،ن عرفتنا مٌعادك الذي َّل ٌخلؾألك الحمد ربنا     

دٌنك واصطفٌته  ةالدامػ وعبدك الذي استخلصته لنفسك وارتضٌته لنصر
 ،بعلمك  وعصمته من الذنوب وبرأته من العٌوب وأطلعته على الؽٌوب

وأنعمت علٌه وطهرته من الرجس ونقٌته من الدنس وجعلت طاعته طاعتك 
وعلى لسان ( ص)ونصرته نصرتك وعرفته لعبادك على لسان نبٌك األمً 

ن وحذرت عبادك من آمن سبق من األنبٌاء وذكرته فً  التوراة واإلنجٌل والقر
 : الؽفلة وقلت سبحانك من قابل

َتِنً اتََّخْذُت َمَع ﴿بسم هللا الرحمن الرحٌم  ٌْ ا لَ ٌَ قُوُل  ٌَ ِه  ٌْ َد ٌَ الُِم َعلَى  ٌََعضُّ الظَّ ْوَم  ٌَ َو
ُسوِل َسِبٌالً  ِخْذ فاُلناً َخلٌِالً  *الرَّ َتِنً لَْم أَتَّ ٌْ لََتى لَ ٌْ ا َو ْكِر َبْعَد  *ٌَ لََقْد أََضلَِّنً َعِن الذِّ

ْنَساِن َخُذوَّلً  َطاُن لِْْلِ ٌْ ﴾إِْذ َجاَءِنً َوَكاَن الشَّ
(2)

 . 

وقلٌل من كثٌر مما ٌختلج فً نفوس  ،فً هذه األوراق ؼٌض من فٌض
من الماضً وشًء من الحاضر وكثٌر  ء  وفً هذه األوراق شً .المإمنٌن
 .رة إلهٌة َّل تتؽٌّ ه سنّ نّ إثم  ،وفً الماضً عبر َّل تنكر ،للمستقبل

كان قبلكم حذو  والذي نفسً بٌده لتركبن سنن من) :(ص)قال الخاتم 
ة بنً ة حتى ال تخطبون طرٌقهم وال ٌخطبكم سنّ ة بالقذّ ذّ النعل بالنعل والق

 (إسرابٌل
(3)

. 

ة دخلت فٌه وَّل منه وأمّ  ة دخلت فً التٌه وخرجتوفً هذه األوراق أمّ  
 .، وفً هذه األوراق إشارة إلى طرٌق الخروج من التٌهتزال فٌه
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كل صرخة كتبها لتكون أارتؤٌت أنا المسكٌن قلٌل العمل كثٌر الزلل أن  
ة ـة من سٌد المستضعفٌن الحجـولتكون صرخ ،مستضعؾ بوجه الطواؼٌت

إلى كل مإمن ومإمنة ٌستنصرهم  (ع)ة ـعلى الخلق أجمعٌن مهدي هذه األم
بعد  الٌوم قبل قٌامه وؼداً  (ع)ة على كل متخاذل عن نصرته ـولتكون حج ،بها

 .قٌامه

ة من حججه فً نً أرجو من هللا العزٌز الرحٌم الكرٌم أن ٌجعلها حجإثم 
 .عرصات ٌوم القٌامة

بالصالحٌن وَّل تخزنً    ألحقنًربً  ،والحمد هلل الذي خلقنً فهو ٌهدٌنً
 . من أتى هللا بقلب سلٌم ٌوم ٌبعثون ٌوم َّل ٌنفع مال و َّل بنون إَّلّ 

 ... قلب صاحب الزمان عنً القلٌل وارِض ربً وتقبل منً هذا العمل 

، ٌا حجة هللا فً أرضه ٌا بقٌة األنبٌاء موَّلي ٌا صاحب الزمان
واألوصٌاء أٌها المظلوم المؽصوب الحق ٌا أٌها العزٌز مسنا وأهلنا الضر 

هللا ٌجزي المتصدقٌن   نّ إعلٌنا اعة مزجاه فؤوؾ لنا الكٌل وتصّدق وجبنا ببض
… 

 ا المحًٌ الشرٌـعةهأٌ .....مات التصبر فً انتظارك 

 ؼٌر أحشاء جزوعة ......فانهض فما أبقى التحمل 

 ت لواصلها القطٌعةوشك ..قد مزقت ثوب األسى 

 ةـقلوب شٌعتك الوجٌع.... فالسٌؾ آن به شفاء 

 هذه  النفس  الصرٌعة ....نهم لٌس ٌنعش فسواه م

 فمتى تعـود به قطٌـعة .....طالت حبال عواتق 

 فٌعةرهدمت قواعده  ال .....لقعود ودٌنكم كم ذا ا

 عى فروعـهوأصوله تن .....ه ـتنعى الفروع أصول

 نٌـعةه المـح الٌوم  حرمت....  اأبفٌه تحـكم من 
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 هؼالٌت ما ساوى رجٌعـ ...ة قدره ـو بقٌممن ل

 ةـاألرواح مذعنة  مطٌع ... له ضبعشبا  فاشحذ

 ةـن ثقلت سرٌعوإ ...لدعـوته   تها خفإن ٌدع

 ةـبكربالء فً خٌر شٌع ....تٌل واطلب به بدم الق

 ةـلوقعة الطؾ الفظٌع .....اذا ٌهٌجك إن صبرت م

 ةـجٌعبؤمض من تلك الف .....ة ـفجٌع تجًءأترى 

 خٌل العدى طحنت ضلوعه..حٌث الحسٌن على الثرى

 شرٌعـةنب الـإلى ج امٍ ظ .....ٌة ـته آل أمـقتل

 ب فاطلب رضٌعـهمخض .... ه بدم الورٌدـورضٌع

 ةــحمٌة الدٌن  المنٌعب ....فً ـٌرة هللا اهتـؼٌا 

 ةـلطلى ذوي البؽً التلٌع ...بى انتقامك جردي ظو

 ةـهذه األرض الوسٌع ... ألـتمد هللا نوـودعً ج

 ل حرب والرضٌعةآل ...ستؤصلً حتى الرضٌع او
(1)

. 
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فالق  ،مسخر الرٌاح ،مجري الفلك ،مالك الملك ،الحمد هلل رب العالمٌن
ان الدٌن، اإلصباح  ٌّ الحمد هلل الذي من خشٌته ترعد السماء  .رب العالمٌن ،د
 .تموج البحار ومن ٌسبح فً غمراتهاو ،وترجف األرض وعّمارها ،وسكانها

ٌؤمن ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الفلك الجارٌة فً اللجج الغامرة
 ،تؤخر عنهم زاهقوالم ،المتقدم لهم مارق ،من ركبها وٌغرق من تركها

 .والالزم لهم الحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تيه بني إسرائيل

تاه بنو إسرابٌل فً سٌناء أربعٌن سنة بعد خروجهم من مصر مع موسى 
 (ع)كان عقوبة لهم لتمردهم على موسى وهذا التٌه هارون علٌهما السالم، و

، كما كان إلصالحهم (فلسطٌن)مر اإللهً بدخول األرض المقدسة وعلى األ
زبه تً ترسخت فً نفوسهم نتٌجة لتسلط فرعون وحمن المفاسد الوتخلٌصهم 

 : تعالىآن، قال وقد جاء ذكر التٌه فً القر ،علٌهم فً مصر

اَء ﴿ ٌَ ُكْم إِْذ َجَعَل ِفٌُكْم أَْنِب ٌْ ِ َعلَ ا َقْوِم اْذُكُروا ِنْعَمَة هللاَّ ٌَ َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه 
ٌُْإِت أََحداً ِمَن اْلَعالَِمٌَن  ا َقْوِم اْدُخلُوا اأْلَْرَض  *َوَجَعلَُكْم ُملُوكاً َوآَتاُكْم َما لَْم  ٌَ

وا َعلَى أَْدَباِرُكْم َفَتْنَقلُِبوا َخاِسِرٌَن  ُ لَُكْم َوَّل َتْرَتدُّ َسَة الَِّتً َكَتَب هللاَّ ا  *اْلُمَقدَّ ٌَ َقالُوا 
ٌَخْ  ْخُرُجوا ِمْنَها َفإِْن  ٌَ ا لَْن َنْدُخلََها َحتَّى  اِرٌَن َوإِنَّ ُرُجوا ُموَسى إِنَّ ِفٌَها َقْوماً َجبَّ

ا َداِخلُوَن  ِهُم  *ِمْنَها َفإِنَّ ٌْ ُ َعلٌَِهَما اْدُخلُوا َعلَ َخافُوَن أَْنَعَم هللاَّ ٌَ َقاَل َرُجالِن ِمَن الَِّذٌَن 
لُوا إِْن ُكْنُتْم ُمْإِمنٌَِن  ِ َفَتَوكَّ ُكْم َؼالُِبوَن َوَعلَى هللاَّ ا  *اْلَباَب َفإَِذا َدَخْلُتُموهُ َفإِنَّ ٌَ َقالُوا 

ا َهاُهَنا ُموسَ  ا لَْن َنْدُخلََها أََبداً َما َداُموا ِفٌَها َفاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّك َفَقاِتال إِنَّ ى إِنَّ
َن اْلَقْوِم  *َقاِعُدوَن  ٌْ َنَنا َوَب ٌْ َقاَل َربِّ إِنًِّ َّل أَْملُِك إَِّلَّ َنْفِسً َوأَِخً َفاْفُرْق َب
َمة   *اْلَفاِسِقٌَن  َها ُمَحرَّ تٌُِهوَن ِفً اأْلَْرِض َفال َتؤَْس  َقاَل َفإِنَّ ٌَ ِهْم أَْرَبِعٌَن َسَنًة  ٌْ َعلَ

﴾ َعلَى اْلَقْوِم اْلَفاِسِقٌنَ 
(1)

 . 

وأول من استوطن مصر  ،مصرلتٌه كان بنو إسرابٌل ٌعٌشون فً قبل ا
خوته إلى مصر إمنهم هو ٌوسؾ ابن ٌعقوب علٌهما السالم ثم دعا أبوٌه و

ومنذ ذاك الحٌن  ،بٌت المالوزٌراً باإلجبار ألحد الفراعنة على  عندما كان
وبنٌه من حٌاة  (ع)اهٌم برإبن نتقل إسرابٌل أو نبً هللا ٌعقوب بن اسحق ا

ٌنة إلى مصر وحٌاة المد -بعض المواشً حٌث كانوا ٌرعون  - البادٌة
 .واَّلستقرار

عون إلى ر وٌدٌعٌشون فً مصواستمر بعد ذلك ذرٌة نبً هللا ٌعقوب 
وربما كانت هذه  ،وترك عبادة األصنام وتؤلٌه الفرعونالتوحٌد ودٌن الحق 

 .د بنً إسرابٌل فً مصر، وكثر عدآخر اً حٌناً وسرّ  حٌناً  الدعوة علناً 
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ام الجور من الفراعنة فخشً والدعوة إلى الحق تصطدم بمصالح حكّ 
األنبٌاء العظام من بنً هاب ملكهم وانتقال الملك الدنٌوي إلى هإَّلء الظلمة ذ

شد أنواع البطش واإلرهاب مع بنً إسرابٌل فؤذلوهم أولذلك مارسوا  ؛إسرابٌل
، عباداتهم وشعابر هللاأبناءهم ومنعوهم من ممارسة واستضعفوهم وقتلوا 

ٌن التوحٌد وجبر المصرٌٌن وبنً إسرابٌل وحاولوا بكل طرٌق طمس تعالٌم د
وإطاعة الفرعون وكل ما ٌؤمرهم به من عبادة على الشرك والكفر باهلل وبدٌنه 

كانت موجودة  التً ، ولوَّل عقٌدة اَّلنتظارالمإمنٌن التماثٌل والصور وقتل
بالخلؾ المنتظر  (ع)األنبٌاء عند بنً إسرابٌل التً أوجدتها فً نفوسهم بشارة 

جتمعوا الذي سٌقضً على فرعون وهامان وجنودهم لما بقً فٌهم مإمن ولما ا
تماع مستضعفٌن حول قابد ولكن لألسؾ كان اجا المنقذ عندما جاء، حول هذ

هذا القابد هو نبً عظٌم  نّ أولم ٌدركوا  ،من ظلم طاؼوت فحسبسٌخلصهم 
   .ت تندرسد دٌن التوحٌد وتعالٌمه التً كادأرسل لٌزكٌهم وٌطهر نفوسهم وٌعٌ

ولكن فرعون وهامان وجنودهما  ،ناتباآلٌات والبٌّ  (ع)وأُرسل موسى 
 وإٌذاء وا واستمروا فً ؼٌهمالمترفٌن فً بنً إسرابٌل أمثال قارون استكبر

َولََقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى ِبآٌاِتَنا َوُسْلَطاٍن ُمِبٌٍن ﴿ :قال تعالى، (ع)كل من آمن لموسى 
اب   * ا َجاَءُهْم ِباْلَحقِّ ِمْن  * إِلَى ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَقاُروَن َفَقالُوا َساِحر  َكذَّ َفلَمَّ

ُد اْلَكاِفِرٌَن إَِّلَّ  ٌْ ٌُوا نَِساَءُهْم َوَما َك ِعْنِدَنا َقالُوا اْقُتلُوا أَْبَناَء الَِّذٌَن آَمُنوا َمَعُه َواْسَتْح
ُه إِنًِّ أََخاُؾ أَنْ  *ِفً َضالٍل  ْدُع َربَّ ٌَ َل  َوَقاَل ِفْرَعْوُن َذُروِنً أَْقُتْل ُموَسى َوْل َبدِّ ٌُ

ٌُْظِهَر فًِ اأْلَْرِض اْلَفَساَد  ُكْم  *ِدٌَنُكْم أَْو أَْن  َوَقاَل ُموَسى إِنًِّ ُعْذُت ِبَربًِّ َوَربِّ
ْوِم اْلِحَسابِ  ٌَ ٌُْإِمُن ِب ﴾ِمْن ُكلِّ ُمَتَكبٍِّر َّل 

(1)
. 

وخرج  ،رض هللا الواسعةأوبعد هذه المرحلة كان َّلبد من الهجرة فً     
م ، لكن فرعون لإسرابٌل من مصر مهاجرٌن فً سبٌل هللا وبنو (ع)موسى 

رجٌن عن قبضته وبطشه وخا ٌرق له أن ٌرى هإَّلء المستضعفٌن أحراراً 
وكان ذلك الموقؾ واَّلمتحان العظٌم، وقؾ بنو إسرابٌل  ،جنودهفتبعهم هو و

نا لمدركون ولم إجٌش فرعون فخافوا وقالوا أمامهم البحر وخلفهم بدأ ٌتراءى 
الذي قادهم إلى هذا المكان هو نبً عظٌم مرسل من هللا سبحانه   توا إلى أنّ ٌلتف

ْهِدٌنِ ﴿ :بقولهإنهم مهاجرون إلى هللا  (ع)فنبههم  ٌَ ًَ َربًِّ َس ﴾َكالَّ إِنَّ َمِع
(2)

. 

البحر عبد من  نّ فؤوحى هللا له أن ٌضرب بعصاه البحر فانشق له البحر؛ أل
أمام هذا العبد المخلص والمتوكل على  اً عابقوَّل ٌملك البحر أن ٌقؾ عباد هللا 
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وَّل ٌمان، إلاأمام هذا السٌل الجارؾ من  اً وَّل ٌملك البحر أن ٌقؾ عابق ،هللا
فً  ءموسى إنسان وكل شً نّ أل؛ (ع)إمام موسى  اً ٌملك البحر أن ٌقؾ عابق

، على معرفة هللا ةع المخلوقات قدراألرض خلق لخدمة اإلنسان الذي هو أوس
ن من الحجارة لما إو ،جهل وأقسى من الحجرأذا أطاع الشٌطان كان لكنه إ
 . إن منها لما ٌهبط من خشٌة هللاو ،ر منها األنهارٌتفجّ 

ولكن ، (ع)وكانت هذه المعجزة آخر آٌة رآها فرعون وجنوده من موسى 
بل ساروا بٌن جبلٌن من  فلم ٌقفوا مبهوتٌن ،قلوبهم كانت أقسى من الحجارة

 . فاؼرقوا فبعداً لهم اً وتكبر اً ة عنادالماء ونفوسهم ملٌب

مقفرة بعد أن ا البحر ووجدوا أنفسهم فً صحراء ونجا بنو إسرابٌل وعبرو
جاءهم بالبشارة  (ع)، لكن موسى ٌل الخصبكانوا ٌعٌشون فً وادي الن

، وكان النصر من هللاسة ووعدهم ببالدخول إلى األرض المقدّ واألمر اإللهً 
ن أبعد ت والمعجزات التً رأوها فً مصر، والمفروض بعد كل تلك اآلٌا

وكان المفروض  ،دوا بالطاعةن َّل ٌتردّ أؼرق فرعون وجنوده أانشق البحر و
 !!سةدوا ورفضوا الدخول إلى األرض المقدّ هم تمرّ لكنّ  ،ن ٌوقنوا بالنصرأ

 : ولعل أهم أسباب هذا الرفض هً 

فكان الكثٌر منهم ٌرونه ورسالته؛  (ع)ٌمانهم بنبوة موسى إضعؾ  -1
 .(ع)د حتى على قٌادته بعضهم تمرّ  نّ إبل  ،كقابد َّل كنبً عظٌم

د والمعصٌة ى بهم إلى التمرّ حٌث أدّ  ؛ضعؾ التقوى والخوؾ من هللا -2
  .دون اكتراث

واَّلستسالم لهم ضعؾ النفوس والخوؾ من الطواؼٌت والخضوع  -3
  .وبالتالً ترك الجهاد فً سبٌل هللا ،لظلمواألنس با

وبالتالً ترسخ حب الدنٌا فً  ؛من اآلخرة أكثراَّلهتمام بالحٌاة الدنٌا  -4
كما هو حال الكثٌر من المسلمٌن ٌعً نفوسهم والتمسك بالحٌاة بشكل ؼٌر طب

  .الٌوم

من  أفضلبعضهم كان ٌرى نفسه  حتى إنّ  ؛انتشار حب الذات بٌنهم -5
كما جاء فً التوراة سفر !! ا السالم وَّل ٌقبل قٌادتهما لهموسى وهارون علٌهم

ت ابن َّلوي أخذ قورح ابن ٌصهار ابن قهاو) :العدد اإلصحاح السادس عشر
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ٌقاومون موسى مع  2الباب واون ابن قالت ابن داوبٌن بناء أوادثان وابٌرام 
ة مدعوٌن لالجتماع اعأناس من بنً إسرابٌل مبتٌن وخمسٌن رإساء الجم

فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما كفاكما أن كل الجماعة  3ذوي اسم 
فلما  4ماعة الرب سة وفً وسطها الرب فما بالكما ترتفعان على جبؤسرها مقدّ 

ام فؤرسل موسى لٌدعوا داثان وابر 12.. …سمع موسى سقط على وجهه  
  وعسالً  رض تفٌض لبناً أعدتنا من نك أصإقلٌل  13ابنً الٌاب فقاَّل َّل نصعد 

 ...(.ترأساً  لتمٌتنا فً البرٌة حتى تترأس علٌنا أٌضاً 

 .وجاء فً القرآن قرٌب من هذا المعنى

حب الذات والتكبر آفة أخالقٌة أهلكت بنً آدم   نّ أوجدٌر بنا أن نتذكر 
ٌطان وعده بؽواٌة بنً آدم وأردت الكثٌر منهم فً هاوٌة جهنم وكم حقق الش

، وكم كان التكبر العابق الربٌسً الذي ٌمنع الناس من طاعة من خالل التكبر
هم  (ع)على األنبٌاء واألوصٌاء  كثر الناس تكبراً وتصدٌقهم، وأ (ع)األنبٌاء 

 :قال تعالى ،ورإساء القوماألؼنٌاء والمترفون 

ٍة ِمْن َنِذٌٍر إَِّلَّ َقاَل ُمْتَرفُوَها﴿ ٌَ ا ِبَما أُْرِسْلُتْم ِبِه َكاِفُرونَ  َوَما أَْرَسْلَنا ِفً َقْر  إِنَّ
﴾
(1)

.  

معٌن من  وكل قابد، (ع)واألوصٌاء فضل من األنبٌاء أحٌث ٌرون أنفسهم 
 :هللا دٌنٌاً أو دنٌوٌاً، وٌحسدونهم على ما أتاهم هللا، قال تعالى

َنا آَل إِْبَراِهٌَم اْلِكَتاَب ﴿ ٌْ ُ ِمْن َفْضلِِه َفَقْد آَت ْحُسُدوَن النَّاَس َعلَى َما آَتاُهُم هللاَّ ٌَ أَْم 
َناُهْم ُمْلكاً َعِظٌماً  ٌْ َفِمْنُهْم َمْن آَمَن ِبِه َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنُه َوَكَفى  *َواْلِحْكَمَة َوآَت

َم َسِعٌراً  ﴾ِبَجَهنَّ
(2)

.   

د ق (ع)نفوس بنً إسرابٌل الذٌن خرجوا مع موسى  نّ مر نعلم إومما 
فكان التٌه الذي عاقبهم هللا به على  انطوت على مساوئ أخالقٌة كثٌرة،

إلى  وإعادتهملتطهٌر نفوسهم  ؛سة ضرورٌاً رفضهم الدخول إلى األرض المقدّ 
  .التوحٌد والخٌر ةفطر
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 ،فً سنٌن التٌه األربعٌن تربى جٌل من بنً إسرابٌل فً الصحراء نّ أكما 
لم ٌكن لهم موطن ٌستقرون  ،(ع)بناء وأحفاد الذٌن خرجوا مع موسى أوهم 

م ٌكونوا تحت ول ،هم لها وٌربطهم بؤهلهافٌه وَّل الكثٌر من زخرؾ الدنٌا ٌشدّ 
العذاب وٌؽرس فً نفوسهم الضعؾ  سوءٌسومهم  سلطة أي طاؼوت

ولعل للمعجزات التً كانوا ٌرونها . ومحبٌن للحرٌة فتربوا أحراراً  ،وؾوالخ
فنشؤ فً التٌه جٌل . إٌمانٌة عالٌةفً تربٌتهم تربٌة روحٌة و اً كبٌر اً ثرأفً التٌه 

ومإهل لقتال الظلمة  ،مإمن قوي وشجاع مإهل لحمل الرسالة اإللهٌة ونشرها
 .سةوالجهاد فً سبٌل هللا ودخول األرض المقدّ 

وإرسال نبً عظٌم من أولً  باآلباءن سبب اَّلهتمام الربانً ومن هنا ٌتبٌّ 
م ٌكونوا صالحٌن أؼلبهم كانوا فاسقٌن ول مع أنّ  (ع)العزم لهم وهو موسى 
ماتوا فً  (ع)هإَّلء الذٌن خرجوا مع موسى  نّ إبل  ،لحمل الرسالة اإللهٌة

 (ع)سالم لٌقود ٌوشع كالب وٌوشع علٌهما ال التٌه بؤجمعهم ولم ٌبق منهم إَّلّ 
  .سة واَّلنتصار على الجبابرةفٌما بعد األبناء واألحفاد لدخول األرض المقدّ 

 ،نه عقوبةأضافة إلى إه عملٌة إصالحٌة نّ أالمستفاد من التٌه  نّ إوبالجملة ف
وكان الهدؾ الربٌسً منه إصالح نفوس بنً إسرابٌل وتربٌتهم على رفض 

نسوا به واستسلموا له أام الجور والطاؼوت بعد أن  كانوا الظلم والفساد وحكّ 
ثر أوكان لمكان التٌه  ،فً مصر ءلتؽٌٌر وضعهم السً ولم ٌحركوا ساكناً 

ن بوَّلٌة هللا فٌلجؤ فٌه اإلنسان إلى هللا وٌتوكل علٌه وٌتحصّ  اً كبٌر كونه قفر
وتؤهٌلهم ثر كبٌر فً إصالح بنً إسرابٌل أ (ع) تهكما كان لشخصٌ ،وذكر هللا

فهذا الكٌان الربانً الذي اصطنعه هللا سبحانه وتعالى  ،لحمل الرسالة اإللهٌة
ن آخبر فً القرألنفسه ولنصرة دٌنه كما 

(1)
عند ما  جاهد فً سبٌل هللا وحٌداً  ،

وعند ما  ،كان فً قصر فرعون فساعد المظلومٌن ووقؾ فً وجه المتكبرٌن
، قال نآلم ٌكن بد من استخدام القوة قتل أحد هإَّلء الظلمة كما جاء فً القر

 :تعالى

                                                           

 

ا فًِ ِذْكِري * َواْصَطَنْعُتَك لَِنْفِسً ): إلى قوله تعالى( ع)ٌشٌر  -1 ٌَ اتًِ َواَل َتنِ ٌَ * اْذَهْب أَنَت َوأَُخوَك بِآ
ُه َطَغى  .43 -14: طه( اْذَهَبا إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّ
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ْقَتتاِلِن َهَذا ِمْن ﴿ ٌَ ِن  ٌْ َوَدَخَل اْلَمِدٌَنَة َعلَى ِحٌِن َؼْفلٍَة ِمْن أَْهلَِها َفَوَجَد ِفٌَها َرُجلَ
ِه َفاْسَتَؽاَثُه الَِّذي ِمنْ  ِه َفَوَكَزهُ  ِشٌَعِتِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِّ ِشٌَعِتِه َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدوِّ

ُه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبٌن   َطاِن إِنَّ ٌْ ِه َقاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّ ٌْ ﴾ ُموَسى َفَقَضى َعلَ
(1)

 . 

األمر الذي وقع  فربما قالها قاصداً  (هذا من عمل الشٌطان: )(ع)ا قوله أمّ 
، فهو من عمل الشٌطان أو لعله قصد الشخص المقتول نفسه بسببه القتل

 .ة التوحٌد والخٌر فٌه هو الشٌطانمن لوث فطر نّ أباعتبار 

 على دٌنه مترقباً  بعد هذه الحادثة من مصر خابفاً  (ع)وخرج موسى 
 اً ٌمان وهداٌة أن َّل ٌكون عونإرحمة هللا معاهداً هللا على ما أعطاه من قوة و

العالم المادي الخسٌس  فهاجر إلى هللا تاركاً  ،كوت على ظلمهلظالم ولو بالس
بقسم هللا فرزقه هللا اللحاق  قانعاً  والترؾ الموجود فً قصر فرعون راضٌاً 

والزواج بإحدى بناته وبقً عنده عشر سنٌن  (ع)وهو شعٌب  ،بنبً عظٌم
 .صطناع هللا لهاولعل هذا من  ،ٌرعى الؽنم

لٌخرجهم من  ؛قومه فً مصر بعد هذه الؽٌبة عنهمثم شاء هللا أن ٌعٌده إلى 
صالحاً ربانٌاً ٌة إلى الحرٌة فؤخرج منهم جٌالً الظلمات إلى النور ومن العبود

ولم ٌكن لٌخرج هإَّلء األبناء األحرار  ،لحمل الرسالة اإللهٌة كما مرّ  مإهالً 
حمة هللا ن هلل من أولبك اآلباء العبٌد المتمردٌن على أمر هللا لوَّل روالخاضع

 .الذي اصطنعه هللا وزكاه (ع)موسى  ؛سوفضله علٌهم ولوَّل هذا الكٌان المقدّ 

 

* * * 
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 التيه في األمة اإلسالمية

حٌث ، (ص)ضٌع المسلمون الطرٌق بعد وفاة رسول هللا محمد بن عبد هللا 
رسول هللا قفز أبو بكر وجماعة من المنافقٌن إلى السلطة واؼتصب خالفة 

ٌّن من  (ص)رسول هللا وتخاذل معظم الصحابة عن نصرة وصً ، (ص) المع
بؤمر من هللا أمٌراً  (ص)رسول هللا حٌث نصبه ، (ع)طالب  أبًهللا علً بن 

خم فً حجة من بعده فً ؼدٌر  (ص)للمإمنٌن وخلٌفة لرسول رب العالمٌن 
اإلنسانٌة بؤن تصل  وحق (ع)ولم ٌكتفوا باؼتصاب حق اإلمام علً  ،الوداع

بل تجاوز األمر إلى محاولة ، (ص)رسول هللا هللا محمد  له إَّلّ لها كلمة َّل إ
وهً  (ع)عمر بن الخطاب وجماعة من المنافقٌن إحراق بٌت فاطمة الزهراء 

 (ع)لحسن والحسٌن وعلً وهً وا ،الوحٌدة من صلبه (ص)رسول هللا بنت 
 :، قال تعالىمن فرض هللا مودتهم فً القرآن

َة ِفً اْلقُْرَبى﴿ ِه أَْجراً إَِّلَّ اْلَمَودَّ ٌْ ﴾ قُْل َّل أَْسؤَلُُكْم َعلَ
(1)

. 

بكر كرها اقتحموا  أبًلبٌعة  (ع)ام ـولما لم تنفع هذه المحاولة إلخراج اإلم
واسقطوا جنٌنها ونبت المسمار فً وكسروا ضلعها  (ع)الدار على الزهراء 

أم أبٌها وبضعة منً وٌرضى ) :(ص)رسول هللا وهً التً قال فٌها  ،صدرها
(هللا لرضاها وٌغضب لغضبها وسٌدة نساء العالمٌن من األولٌن واآلخرٌن

 

(2)
. 

فلم ٌكن المسلمون لٌخطبوا التٌه أو لٌخطبهم بعد أن ساروا على نفس 
والذي نفسً : )(ص)رسول هللا قال  ،النعل بالنعلطرٌق بنً  إسرابٌل حذو 

بٌده لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى ال 
(تخطبون طرٌقهم وال ٌخطبكم  سنة بنً إسرابٌل

(3)
. 
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وضٌعت هذه األمة حظها ووالت عدوها وعادت ولٌها وإمامها وأؼضبت 
ذلك الوقت حتى استقرت الٌوم فً  فبدأت تدخل فً التٌه والضٌاع منذ ،ربها

م ابن عقبة إلى فمن معاوٌة وزٌاد إلى ٌزٌد وابن زٌاد ومسل ،قلب الصحراء
وأوَّلده والحجاج إلى بنً العباس السفاح والمنصور  مروان وعبد الملك

الدوانٌقً والهادي والمهدي والرشٌد الضالٌن إلى األمٌن والمؤمون ؼٌر 
ت بها هذه رحلة رهٌبة مرّ  ....إلى...إلىلشٌطان المؤمونٌن إلى المتوكل على ا

عراض أتل خٌارها واعتدي على فكم من مدٌنة هتكت حرمتها وقُ  ،األمة
أرسل ٌزٌد  )والكعبة المكرمة  (ص)رسول هللا ها ولم تسلم حتى مدٌنة بنسا

من  أكثرفقتل فً المدٌنة  - اً ى أن ٌسمى مجرمواألول -لعنه هللا مسلم بن عقبة 
 ،من ألؾ بكر أكثرواعتدي على  ،عشرة آَّلؾ مسلم فٌهم  سبعمابة صحابً

أهلك أصحاب ولم ٌكتِؾ بهذا حتى قصد الكعبة المشرفة ولكن هللا أهلكه كما 
 ( الفٌل

(1)
.  

تل األبرار وكم قضى منهم فً السجون والدهالٌز ب األحرار وقُ ذّ وكم عُ 
ولو اطلعت على ما فعله بنو أمٌة  ،النهارعرؾ فٌها اللٌل من المظلمة التً َّل ٌُ 

ولو علمت فجورهم وكفرهم وخروجهم  ،وبنو العباس بالمسلمٌن لملبت رعباً 
 .عن الدٌن َّلزددت عجباً 

ٌقول المسعودي فً أحدهم، وهو الولٌد بن ٌزٌد بن عبد الملك فً مروج 
امرئ ؼناه ابن عابشة صوتاً فطرب فقال له الولٌد أحسنت وهللا ٌا : )الذهب

فقال الولٌد إلى .. أعد بحق أمٌة  فؤعاد : أعد بحق عبد شمس فؤعاد فقال
المؽنً فؤكب ولم ٌبق عضو من أعضابه إَّلّ قبله، وأهوى إلى إحلٌله لٌقبله 

وما زال به حتى , فضمه المؽنً بٌن فخذٌه فقال له الولٌد َّل وهللا حتى أقبله
بها على بساطً ففعل ووضع  مر: وأعطاه ألؾ دٌنار وأركبه بؽلة وقال, قبله

فكان ٌسبح فٌه مع الفواحش وٌشرب منه حتى , حوضا فً بستان ومأله خمراً 
(ٌبٌن فٌه النقص ونزل ٌوماً على ابنته وقال من راقب الناس مات ؼماً 

 (2)
. 

                                                           

 

هجرٌة، حٌث  64ذي الحجة من سنة  28إلى واقعة الحّرة الدامٌة التً حصلت فً ( ع)ٌشٌر  -1
أباح ٌزٌد مدٌنة رسول هللا ثالثة أٌام وحصل فٌها من القتل واَّلعتداء على األعراض مما ٌعجز 

( ع)وٌشٌر  كما. اللسان عن ذكر تفاصٌله، ومن أحب اَّلطالع فعلٌه بالكتب التً فصلت الواقعة
ربٌع األول من نفس العام ، حٌث حاصر جٌش ٌزٌد بٌت هللا الحرام  3أٌضاً إلى ما حصل فً 
 .واحرقوا البٌت والمسجد
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: قال أخبرنا أبو عبٌد هللا المزربانً: )وقال السٌد المرتضى فً األمالً
نه افتتح المصحؾ ، وإكان الولٌد بن ٌزٌد زندٌقاً : حدثنً أحمد بن كامل قال

 (واستفتحوا وخاب كل جبار عنٌد)ٌوما فرأى فٌه 
(1)

فاتخذ المصحؾ ؼرضاً  
 :ورماه حتى مزقه بالنبل وهو ٌقول

 فها أنا ذاك جـبار عنٌد... أتوعد كل جـبار عنـٌد  

(ا رب خرقنً الولٌدفقل ٌ... فإن َّلقٌت ربك ٌوم حشر  
 (2)

. 

من فٌض  اً وما ذكرت ؼٌض ،نقل تارٌخ مثل هذه القذاراتأسؾ أن آلنً وإ
وتشرٌدهم إلى  (ص)رسول هللا قتل هإَّلء الحكام الظلمة لذرٌة  ولو لم ٌكن إَّلّ 
ٌعٌشون فً إٌران  (ص)رسول هللا حٌث نجد الٌوم ذرٌة  ؛أقاصً البالد

لكفى به دلٌالً على ؛  (ص)وأفؽانستان والهند والبالد البعٌدة عن مدٌنة جدهم 
على حقدهم على  ولكفى به دلٌالً وجهم عن الدٌن ومحاربتهم اإلسالم، خر

 .(ص)رسول هللا 

ثرواتنا بٌد طواؼٌت ٌعٌثون بها  ؛واستمر هذا الظلم والفساد حتى ٌومنا هذا
سجونهم لم  ،والعباد وٌؽدقون على من ٌعبدهم من دون هللافساداً فً البالد 

 ،فٌها من أسالٌب التعذٌب ما تقشعر له األبدان،  ٌعرؾ لها التارٌخ مثٌالً 
المٌة بل لقمع ، َّل للدفاع عن البالد اإلسة بكل أنواع األسلحةوجٌوشهم مزود

هللا وٌدعو المسلمٌن  له إَّلّ إوكل من ٌعلو صوته بكلمة َّل  ،الشعوب اإلسالمٌة
وَّل نعلم متى  ،نزل هللا ٌلقى فً تلك الدهالٌز المظلمة أو ٌقتلأإلى الحكم بما 

سٌنتهً هذا التٌه والضٌاع  ومتى سٌعود اإلسالم لٌحكم المسلمٌن كما كان فً 
ٌة وبالتالً فً كل ـاإلسالم وٌنشر العدل فً البالد (ص)رسول هللا عهد 

 خبرنا أنّ أوعدنا و (ص)رسول هللا  نّ أل ؛نه سٌعودأ ، لكننا نعلم ٌقٌناً األرض
 .(ع)فً آخر الزمان على ٌدي ولده المهدي  طرٌاً  اإلسالم ٌعود ؼضاً 

وهذا الظهور المبارك لهذا المصلح الكبٌر لن ٌتحقق حتى ترتفع أسباب 
ه وٌنشؤ جٌل فً هذه األمة مهٌبا لحمل الرسالة اإللهٌة إلى أهل األرض تؼٌب

فإذا كنا فعالً  ً بظهور هذا الدٌن على الدٌن كلّه،لٌتحقق الوعد اإلله جمٌعاً 
لصحراء وهذا نرٌد أن ٌتحقق العدل على األرض ونرٌد أن نخرج من هذه ا
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فعلٌنا أن نعود إلى اإلسالم الذي ٌرٌده  (ع)مام المهدي التٌه ونرٌد ظهور اإل
 :قال تعالى ،هللا َّل الذي ٌرٌده الطواؼٌت

اُؼوَت َفِمْنُهْم َمْن َولََقْد بَ ﴿ َ َواْجَتِنُبوا الطَّ ٍة َرُسوَّلً أَِن اْعُبُدوا هللاَّ َعْثَنا ِفً ُكلِّ أُمَّ
َؾ َكاَن  ٌْ اللَُة َفِسٌُروا ِفً اأْلَْرِض َفاْنُظُروا َك ِه الضَّ ٌْ ُ َوِمْنُهْم َمْن َحقَّْت َعلَ َهَدى هللاَّ

ِبٌنَ  ﴾َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ
(1)

.  

ن إو -هذه األمة الٌوم بمساعدة أمرٌكا  الطواؼٌت الذٌن تسلطوا على نّ إ
ٌرٌدون  -ٌتموا فصول هذه المسرحٌة المقٌتة ل ؛كانوا ٌظهرون العداء لها

بقشور دٌنٌه َّل  اً من األٌمان باهلل مؽلف اً فارؼ اً تهمٌش اإلسالم وجعل المسلم قلب
كما فعلوا  ،ا لما تورعواولو استطاعوا نبذ هذه القشور ومحاربته ،حقٌقة لها

 وخصوصاً  -صهٌونٌة ومن كان ٌشك فً عمالتهم ألمرٌكا وال .فً تركٌا الٌوم
فلٌراجع تارٌخهم األسود وسٌجدهم فً كل ٌوم  - نهم أعداء لهاأالذٌن ٌدعون 

ٌبقون فً السلطة ٌخدمون أسٌادهم األمرٌكان والصهاٌنة بحروب ٌشنونها 
ومن كان  ،حركة إسالمٌة وصحوة دٌنٌة وبقمع كل ،على المسلمٌن والعرب

فً منطقة  نّ أ وسٌجد ،دانٌالمن هذا فلٌراجع التوراة سفر  أكثر ٌرٌد دلٌالً 
الشرق األوسط عشرة ملوك عمالء ألمرٌكا أو كما ٌرمز لها بمملكة حدٌدٌة 

ن سٌدوسها إنشاء هللا مهدي هذه تؤكل وتدوس كل الممالك على األرض ولك
  .فً سفر دانٌال نفسهكما جاء  (ع) األمة

 وَّل ٌقوم عرشه إَّلّ  ،نفسه وما ٌبقٌه فً السلطة ه إَّلّ الطاؼٌة َّل ٌهمّ  ثم إنّ 
على الدماء واألشالء فٌقتل كل من ٌرفض وَّلٌته وتسلطه وٌشؽل الشعب 

بانتهاء حكمه فٌشهر الحروب وٌنشر بٌن القبابل  باألزمات التً َّل تنتهً إَّلّ 
الرؼٌؾ عن الشعب لٌشؽلهم بل وٌمنع حتى  ،العصبٌة والنعرات الشٌطانٌة

إنها  ؛بل هً الموت فً الحٌاة ،الحٌاة تحت ظل الطاؼوت ذل نّ إ، بتحصٌله
  .خسران الدنٌا واآلخرة

 :ٌقول الفٌلسوؾ الٌونانً أفالطون فً وصؾ حكومة الطاؼوت وتكوٌنها
فٌنفً  ،وأكثرهم دهاء وٌبرز بٌن دعاة الدٌمقراطٌة وحماة الشعب أشدهم عنفاً )

األؼنٌاء أو ٌعدمهم و ٌلؽً الدٌون وٌقسم األراضً وٌإلؾ لنفسه حامٌة ٌتقً 
ن لنفسه ولكً ٌمكّ  ،فٌؽتبط به الشعب وٌستؤثر هو بالسلطة ،بها شر المإامرات

وٌشؽل الشعب عنه وٌدٌم الحاجة إلٌه ٌشهر الحرب على جٌرانه بعد أن كان 
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س كل منافس أو ناقد أوٌقطع رلٌفرغ إلى تحقٌق أمنٌته فً الداخل  ؛سالمهم
وٌقصً عنه كل رجل فاضل وٌقرب إلٌه جماعة من المرتزقة والعتقاء 
 ،وٌجزل العطاء للشعراء الذٌن نفٌناهم من مدٌنتنا فٌكٌلون له المدٌح كٌالً 

ه نّ أفٌدرك الشعب  ،اسه وأعوانهوٌنهب الهٌاكل وٌعتصر الشعب لٌطعم حرّ 
 . (هً الحكومة األخٌرة انتقل من الحرٌة إلى الطؽٌان وهذه

، أنهم آمنون وحٌاتهم مستقرة وادعةا عبٌد الطاؼوت ومرتزقته فٌتوهمون أمّ 
فسٌدهم قوي ٌقطع الرقاب  ،فهم ماداموا فً خدمة الطاؼٌة لن ٌمسهم سوء

 .والشعب خاضع واستسلم للظلم

 :النار تبقى تحت الرماد، قال تعالى نّ أل ؛وهذا وهم

تاً َوإِنَّ أَْوَهَن  َمَثلُ ﴿ ٌْ َخَذْت َب اَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اتَّ ٌَ ِ أَْولِ الَِّذٌَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن هللاَّ
ْعلَُمونَ  ٌَ ُت اْلَعْنَكُبوِت لَْو َكاُنوا  ٌْ ٌُوِت لََب ﴾ اْلُب

(1)
 . 

ث تكون نهاٌة كل والحق ما ٌعرفه كل من تتبع تارٌخ األمم والشعوب حٌ
لم الذٌن ظلموا أي بثورة المستضعفٌن والمظلومٌن وسٌعته طاؼٌة ومرتزق
 .منقلب ٌنقلبون

هم مسلمون نّ أا الذٌن استسلموا للطواؼٌت وخضعوا لهم وهم ٌزعمون أمّ 
 :قال تعالى ،فهم خارجون من وَّلٌة هللا ولكنهم َّل ٌعلمون

َك َوَما أُْنِزَل ِمْن َقْبلَِك ﴿ ٌْ ُهْم آَمُنوا ِبَما أُْنِزَل إِلَ ْزُعُموَن أَنَّ ٌَ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذٌَن 
َطاُن أَْن  ٌْ ٌُِرٌُد الشَّ ْكفُُروا ِبِه َو ٌَ اُؼوِت َوَقْد أُِمُروا أَْن  َتَحاَكُموا إِلَى الطَّ ٌَ ٌُِرٌُدوَن أَْن 

﴾ٌُِضلَُّهْم َضالَّلً َبِعٌداً 
(2)

. 

وٌزج بهم الطواؼٌت فً حروب مع الشعوب اإلسالمٌة وَّل ٌتورعون عن 
فؤي  ،وٌقاتلون أولٌاء هللا وٌنتهكون حرمات المإمنٌن ،معاونتهم خوفاً منهم

 !؟عظم من كفرهم وهم ٌنصرون أعداء هللاأحال أسوء من حالهم وأي كفر 

ٌَُقاِتلُوَن ِفً َسبٌِِل ﴿ :قال تعالى ٌَُقاِتلُوَن ِفً الَِّذٌَن آَمُنوا  ِ َوالَِّذٌَن َكَفُروا  هللاَّ
َطاِن َكاَن َضِعٌفاً  ٌْ َد الشَّ ٌْ َطاِن إِنَّ َك ٌْ اَء الشَّ ٌَ اُؼوِت َفَقاِتلُوا أَْولِ ﴾َسِبٌِل الطَّ

(1)
 . 
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ولكنه  ،ٌخاؾ من الطواؼٌت وٌخاؾ من القتل ر بؤنهولعل بعضهم ٌتعذّ 
لنحمله بوجه الطواؼٌت ح فذا كان َّلبد من حمل السالإعذر قبٌح ؼٌر مقبول ف

  :، قال تعالىَّل لنصرتهم

إِنَّ الَِّذٌَن َتَوفَّاُهُم اْلَمالِبَكُة َظالِِمً أَْنفُِسِهْم َقالُوا ِفٌَم ُكْنُتْم َقالُوا ُكنَّا ﴿
ِ َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا ِفٌَها َفؤُو لَبَِك ُمْسَتْضَعِفٌَن ِفً اأْلَْرِض َقالُوا أَلَْم َتُكْن أَْرُض هللاَّ

ُم َوَساَءْت َمِصٌراً  ﴾َمؤَْواُهْم َجَهنَّ
(2)

. 

َقاَل الَِّذٌَن اْسَتْكَبُروا لِلَِّذٌَن اْسُتْضِعفُوا أََنْحُن َصَدْدَناُكْم َعِن ﴿ :وقال تعالى
َوَقاَل الَِّذٌَن اْسُتْضِعفُوا لِلَِّذٌَن اْسَتْكَبُروا  *اْلُهَدى َبْعَد إِْذ َجاَءُكْم َبْل ُكْنُتْم ُمْجِرِمٌَن 

دَ  وا النَّ ِ َوَنْجَعَل لَُه أَْنَداداً َوأََسرُّ َهاِر إِْذ َتؤُْمُروَنَنا أَْن َنْكفَُر ِباهللَّ ِل َوالنَّ ٌْ اَمَة َبْل َمْكُر اللَّ
ا َرأَُوا اْلَعَذاَب َوَجَعْلَنا اأْلَْؼالَل ِفً أَْعَناِق الَّ  ٌُْجَزْوَن إَِّلَّ َما لَمَّ ِذٌَن َكَفُروا َهْل 

ْعَملُونَ  ٌَ ﴾ َكاُنوا 
(3)

. 

ترك الجهاد  نّ إف ،معاونة الطواؼٌت والركون إلٌهم محرمة كذلك نّ وكما أ
اَّلبتعاد عن حٌاة  نّ ، فإعن المنكر محرمة ًوترك األمر بالمعروؾ والنه

ن إو ،ومن بات َّل ٌهتم بؤمور المسلمٌن فلٌس منهم ،َّل ٌسقط التكلٌؾالمسلمٌن 
ولٌنظر كل إنسان مسلم إلى قلبه . (ع)ٌدعً النٌابة العامة عن اإلمام  كان فقٌهاً 
والخوفان َّل ٌجتمعان فً قلب المإمن ؟ خشٌة هللا أم خشٌة الطاؼوتأ؛ وما فٌه

فال الخوؾ من هللا ٌصٌر الطواؼٌت فً عٌن المإمن أحقر من البعوض  نّ إف
قال  ،فً حدود التقٌة الواجبة ٌكون لهم أي تؤثٌر علٌه أو على قراراته إَّلّ 

 :تعالى

ا ﴿ َكاَة َفلَمَّ الَة َوآُتوا الزَّ ُكْم َوأَِقٌُموا الصَّ ٌَ ِد ٌْ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذٌَن ِقٌَل لَُهْم ُكفُّوا أَ
ِهُم اْلِقَتاُل إَِذا َفِرٌق  ِمْنُهْم  ٌْ ًة َوَقالُوا ُكِتَب َعلَ ٌَ ِ أَْو أََشدَّ َخْش ِة هللاَّ ٌَ ْخَشْوَن النَّاَس َكَخْش ٌَ

ا َقلٌِل   ٌَ ْن ْرَتَنا إِلَى أََجٍل َقِرٌٍب قُْل َمَتاُع الدُّ َنا اْلِقَتاَل لَْوَّل أَخَّ ٌْ َنا لَِم َكَتْبَت َعلَ َربَّ
ر  لَِمِن اتََّقى َوَّل ُتْظلَُموَن َفِتٌالً  ٌْ ﴾َواآْلِخَرةُ َخ

(4)
 . 

وفً  ،ت فً طرٌق العودة إلى هللااألمة اإلسالمٌة الٌوم بدأ نّ أالحمد هلل و
طرٌق الصحوة الدٌنٌة اإلسالمٌة التً نراها كل ٌوم تتسع لتشمل البالد 
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 (ع)إصدارات أنصار اإلمام المهدي 

ستفرؼوا االذٌن تسلطوا على هذه األمة وسالمٌة كلها، وتهّدد عروش الطؽاة اإل
ونشروا  ،ادٌة والجنسٌةوسعهم إلؼراق الشباب المسلم فً الشهوات المبكل ما 

وا من خالل التلفزٌون المالهً والخمور والفجور فً البالد اإلسالمٌة وبثّ 
اء عارٌات وقصص عن حٌاة م هللا من األؼانً ونسوؼٌره كل ما حرّ 

تى أفشل خططهم وأالهدؾ منها تفكٌك األسرة اإلسالمٌة ولكن هللا  الؽربٌٌن،
 .إن شاء هللا سهم قرٌباً ورإوسٌخر السقؾ على  ،بنٌانهم من القواعد

هم ٌستطٌعون طمس معالم نّ إم هإَّلء الطؽاة كما توهم من سبقهم لقد توهّ 
د ومسخ اإلسالم وقتل العقابد الصحٌحة فٌه التً تهدّ  ،دٌن التوحٌد الحقٌقٌة
ولكن أنى لهم ذلك والقرآن ، (ع)عقٌدة انتظار المهدي  عروشهم وخصوصاً 

  :بٌن أٌدٌنا ٌهتؾ فً أسماعنا

ًة َوَنْجَعلَُهُم ﴿ َوُنِرٌُد أَْن َنُمنَّ َعلَى الَِّذٌَن اْسُتْضِعفُوا ِفً اأْلَْرِض َوَنْجَعلَُهْم أَِبمَّ
َن لَُهْم ِفً اأْلَْرِض َوُنِرَي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهْم َما  * اْلَواِرِثٌنَ  َوُنَمكِّ

ْحَذُروَن  ٌَ ﴾َكاُنوا 
(1)

. 

الُِحوَن ﴿ ِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ ٌَ ْكِر أَنَّ اأْلَْرَض  ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّ   *َولََقْد َكَتْبَنا ِفً الزَّ
﴾ إِنَّ ِفً َهَذا لََبالؼاً لَِقْوٍم َعاِبِدٌنَ 

(2)
.  

ُهْم ِفً اأْلَْرِض َكَما ﴿ ْسَتْخلَِفنَّ ٌَ الَِحاِت لَ ُ الَِّذٌَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َوَعَد هللاَّ
ُهْم ِمْن َبعْ  لَنَّ ٌَُبدِّ َننَّ لَُهْم ِدٌَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى لَُهْم َولَ ٌَُمكِّ ِد اْسَتْخلََؾ الَِّذٌَن ِمْن َقْبلِِهْم َولَ

باً َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذلَِك َفؤُولَِبَك ُهُم  َخْوِفِهْم أَْمناً  ٌْ ٌُْشِرُكوَن ِبً َش ْعُبُدوَننًِ َّل  ٌَ
﴾اْلَفاِسقُونَ 

(3)
  . 

لو لم ٌبق ) :تهتؾ فً آذاننا (ص)رسول هللا أطلقها تزال المعانً التً وَّل 
 كما ملبت ظلما   وعدال   ج من ولدي من ٌملبها قسطا  من الدنٌا إالّ ٌوم لخر

 (وجورا
(4)

. 
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ن علٌها بٌننا ٌنتفع به المسلمون كما تنتفع األرض وم (ع) والمهدي
بالشمس إذا ؼٌبها السحاب
 (1)

. 

ها األحبة آمنوا باهلل واكفروا بالطاؼوت أٌّ  ،ها المسلمون والمسلماتأٌّ 
اإلٌمان  نّ أواعلموا ، (ع)وتمسكوا بالعروة الوثقى حجة هللا فً أرضه المهدي 

وهما شًء واحد كذهاب الظلمة وبزوغ النور  ،لطاؼوتباباهلل مالزم للكفر 
 .ء من ذهاب الظلمة ؼٌر بزوغ النورفال ٌمكن أن ٌفهم شً

ِ َفَقِد ﴿ :قال تعالى ٌُْإِمْن ِباهللَّ اُؼوِت َو ْكفُْر ِبالطَّ ٌَ ًِّ َفَمْن  ْشُد ِمَن اْلَؽ َن الرُّ ٌَّ َقْد َتَب
ُ َسِمٌع  َعلٌِم  اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َّل اْنِفصَ  ﴾اَم لََها َوهللاَّ

(2)
 . 

خافوا الشٌطان وهوى النفس واتبعوا ما جاءكم به رسول هللا صلى هللا 
لكنه َّل ٌؽفر أن  هللا ٌؽفر الذنوب جمٌعاً  نّ إله األطهار عن هللا سبحانه آعلٌه و

  .ٌشرك به

ٌُْشَرَك ِبهِ ﴿ :قال تعالى ْؽِفُر أَْن  ٌَ َ َّل  َشاُء َوَمْن  إِنَّ هللاَّ ٌَ ْؽِفُر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن  ٌَ َو
ِ َفَقِد اْفَتَرى إِْثماً َعِظٌماً  ﴾ٌُْشِرْك ِباهللَّ

(3)
. 

ٌمان بالطاؼوت والتحاكم إلٌه ومعاونته والركون والخضوع إلوا
وأي ضالل  ،ها شرك باهلل وضالل عن طرٌق هللا المستقٌمواَّلستسالم له كلّ 

 ؟ به إذا صام وصلى تقبل صالته وصومه  أو مشركاً باهلل اً كافر هل ترون أنّ 
للطاؼوت  اً العبادات جعلت لٌثبت العبد من خاللها طاعة هللا فإذا كان طابع إنّ 

 ٌنصاع فٌها اإلنسان اللحظة التً نّ إ ،وهو عدو هلل فؤي معنى بقً للعبادات
كفر باهلل وخروج من وَّلٌته إلى وَّلٌة  ألوامر الطاؼوت وقوانٌنه هً لحظة

 .ومن النور إلى الظلمات ،الطاؼوت

َك َوَما أُْنِزَل ﴿ :قال تعالى ٌْ ُهْم آَمُنوا ِبَما أُْنِزَل إِلَ ْزُعُموَن أَنَّ ٌَ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذٌَن 
اُؼوِت َوَقْد أُِمُروا  َتَحاَكُموا إِلَى الطَّ ٌَ ٌُِرٌُدوَن أَْن  ٌُِرٌُد ِمْن َقْبلَِك  ْكفُُروا ِبِه َو ٌَ أَْن 

ٌُِضلَُّهْم َضالَّلً َبِعٌداً  َطاُن أَْن  ٌْ ﴾الشَّ
(1)

. 
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 (ع)إصدارات أنصار اإلمام المهدي 

فطرٌق العودة إلى هللا ووَّلٌته هو نفسه طرٌق الكفر بالطاؼوت والخروج 
وهو الصراط المستقٌم الذي  ،وكالهما طرٌق واحد فً الحقٌقة ،من وَّلٌته

فإذا كنا نرٌد العودة الحقٌقٌة إلى  ،ها هلل الواحد األحدألنّ  ؛تقبل به األعمال
اإلسالم المحمدي األصٌل فعلٌنا أن نإمن بكل ما جاء به محمد بن عبد هللا 

علٌنا أن نإمن بكل اإلسالم وأحكامه َّل أن نإمن بما ٌوافق أهواءنا ، (ص)
، (ع) علٌنا أن نالزم الطرٌق الذي رسمه أوصٌاء محمد ،منها ونترك الباقً
 .م علٌهم مارق والمتؤخر عنهم زاهق والالزم لهم َّلحقالمتقدّ فهم سفن النجاة و

ا الذٌن ٌكفرون ببعض الكتاب وٌإمنون ببعض فسٌجدون أنفسهم فً أمّ 
فً السحرة  -كمإمنٌن  -ولٌكن لنا  ،النهاٌة ٌلهثون وراء سراب فً الصحراء

ومثل هإَّلء المإمنٌن كانوا بعٌدٌن عن المنهج  ،قدوة (ع)الذٌن آمنوا بموسى 
بل كانوا أولٌاء للطاؼوت ووقفوا مع فرعون لعنه هللا فً بادئ  ،الربانً اإللهً

ن لهم الحق فؤمنوا ولكنهم عندما خالفوا أهواءهم تبٌّ ، (ع)األمر لٌحاجوا موسى 
ت شرق نور الحق فً قلوبهم وانجلت ظلمة الطاؼوأو ،باهلل وكفروا بفرعون

لٌجاهدوا فً سبٌل هللا  (ع)ة مع موسى عن بصابرهم ووقفوا هذه المرّ 
 . نوا للناس كذبه وهوانه وضعفهوٌقارعوا فرعون لعنه هللا ولٌبٌّ 

ا ِبَربِّ َهاُروَن َوُموَسى ﴿ :قال تعالى داً َقالُوا آَمنَّ َحَرةُ ُسجَّ ًَ السَّ َقاَل  *َفؤُْلِق
ُكْم  ٌَ ِد ٌْ َعنَّ أَ ْحَر َفأَلَُقطِّ ُه لََكبٌُِرُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّ آَمْنُتْم لَُه َقْبَل أَْن آَذَن لَُكْم إِنَّ
َنا أََشدُّ َعَذاباً َوأَْبَقى ٌُّ ُكْم ِفً ُجُذوِع النَّْخِل َولََتْعلَُمنَّ أَ  َوأَْرُجلَُكْم ِمْن ِخالٍؾ َوأَلَُصلَِّبنَّ

َناِت َوالَِّذي َفَطَرَنا َفاْقِض َما أَْنَت َقاٍض َقا * ٌِّ لُوا لَْن ُنْإِثَرَك َعلَى َما َجاَءَنا ِمَن اْلَب
ا ٌَ ْن اَة الدُّ ٌَ َما َتْقِضً َهِذِه اْلَح ﴾إِنَّ

(2)
. 

ن هانت الدنٌا فً أعٌنهم ؼاٌة الهوان فلم ٌكن ٌهإَّلء العباد المإمن إنّ 
ٌدٌهم وأرجلهم وٌصلبهم أي تؤثٌر على لتهدٌد فرعون لعنه هللا بؤن ٌقطع أ

، ولم ٌإثروا الحٌاة بل اتضحت لهم حقٌقة الدنٌا وهذا إتباع الحققرارهم ب
، ونجح ٌه فرعون وهامان وقارون وأمثالهمالعالم المادي الذي ٌتكالب عل

وا برضا هللا فطوبى لهم وحسن السحرة فً اَّلمتحان واجتازوا العقبة ففاز
 .مآب

 :(ع)قال ذبٌح آل محمد الحسٌن 
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 فـدار ثواب هللا أعلى وأنـبـلُ  . . .إذا كانت الدنٌا تـعد نفٌسـة         

حرص المرء بالكسب  ةفِقلَ  . . . ن كانت األرزاق قسماً مقدراً إو        
 جملُ أ

فما بال متروك بـه المرء  . . .ها ـن كانت األموال للترك جمعإو        
 ٌبخلُ 

فضلُ أبالسٌؾ فً هللا  ئمرافقتل  . .ن كانت األبدان للموت أنشبت إو
 (1)

. 

إلى هللا  ما آن لقلوبنا أن تخشع لذكر هللا ونتوبأ: وحري بنا أن نتساءل
ونجعل اإلسالم دستوراً  ،لٌاء هللا ونعادي أعداء هللاتوبة حقٌقٌة فنوالً أو

 !!وحصناً لنا ؤً هللا ملج وكلمة َّل آلة إَّلّ  ،لنا والقرآن شعاراً  ،ومنهاجاً لحٌاتنا

قضً هذه الحٌاة تقض ما أنت قاض إنما اما آن لنا أن نقول للطاؼوت أ
 !!الدنٌا

 !!ما آن لنا أن نختار حكم اإلسالم وننبذ حكم الجاهلٌةأ

 !!لتنجلً عنها ظلمة الطاؼوت ؛ما آن لقلوبنا أن تشرق بنور الحقأ

والخروج  هذه الصحراء نلهث وراء سراب،، وفً هل سنبقى فً هذا التٌه
 ؟ اوالماء قرٌب منّ  ،بؤٌدٌنا

ٌُْإِمُن ﴿ :قال تعالى َوَما أَْنَت ِبَهاِد اْلُعْمًِ َعْن َضاللَِتِهْم إِْن ُتْسِمُع إَِّلَّ َمْن 
﴾ِبآٌاِتَنا َفُهْم ُمْسلُِمونَ 

(2)
.  

             

* * * 
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 والسياسة والحكم اإلسالم

الذٌن ٌحكمون البالد اإلسالمٌة الٌوم أن ٌنشروا فكرة ٌحاول الطواؼٌت 
الدٌن ) اً لها شعار اوٌرفعو ،بٌن عامة المسلمٌن مفادها فصل الدٌن عن السٌاسة

بل جاءوا بها  ،وهإَّلء الجهلة لم ٌبتدعوا هذه الفكرة ،(للدٌن والسٌاسة للسٌاسة
وما كانت هذه الفكرة المادٌة لتشٌع فً الؽرب بٌن المسٌح  ،من الؽرب المادي
ولوَّل تكالب الرهبان والقساوسة  ،ٌنفَ اإلنجٌل والتوراة محرّ  والٌهود لوَّل أنّ 

 .فً حٌنها على الدنٌا والمناصب

الدٌن اإلسالمً ولو  علىلع وهً مؽالطة َّل تنطلً على أي مسلم مطّ 
كما  ،ؽٌرة وكبٌرة فً حٌاة الناسض لكل صفالدٌن اإلسالمً تعرّ  ،جماَّلً إ

ض لها وتعرّ  فال توجد معاملة اقتصادٌة واجتماعٌة إَّلّ  ض للعبادات تماماً تعرّ 
ض لألمور العسكرٌة وقضاٌا الجهاد والتعامل مع ؼٌر كما تعرّ ،الفقه اإلسالمً

 .هذه األمور مجتمعة وما هً السٌاسة إَّلّ  ،الصلحوالمسلمٌن والعهود والعقود 
فالسٌاسة عندهم الحٌل والخداع التً  ؛ولكن الطواؼٌت َّل ٌرضون بهذا

والسٌاسة  ،طوا على الشعوب اإلسالمٌة سٌاستهم ضد الشعوبٌمارسونها لٌتسلّ 
ومن ٌرٌد أن ٌخرج عن السٌاسة التً  ،التً ٌرٌدها هللا لمصلحة الشعوب

  :ه ٌخرج إلى ظلمات الجاهلٌةنّ إٌحددها هللا فً اإلسالم ف

ِ ُحْكماً لَِقْوٍم ﴿ :تعالى قال ْبُؽوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن هللاَّ ٌَ ِة  ٌَّ أََفُحْكَم اْلَجاِهلِ
﴾ٌُوِقُنونَ 

(1)
.  

ُ َفؤُولَِبَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ ﴿ :ال تعالىوق ْحُكْم ِبَما أَْنَزَل هللاَّ ٌَ ﴾َوَمْن لَْم 
(2)

.  

الُِموَن ﴿ :وقال تعالى ُ َفؤُولَِبَك ُهُم الظَّ ْحُكْم ِبَما أَْنَزَل هللاَّ ٌَ ﴾َوَمْن لَْم 
(3)

.  

ُ َفؤُولَِبَك ُهُم اْلَفاِسقُونَ ﴿ :وقال تعالى ْحُكْم ِبَما أَْنَزَل هللاَّ ٌَ ﴾َوَمْن لَْم 
(4)

. 
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فسٌاسة الطاؼٌة هً  ،السٌاسة مرتبطة ارتباطاً وثٌقاً بالحكم والحاكم إنّ 
ونشر  ،واقتصادٌاً  وفكرٌاً  ومحاصرتهم ثقافٌاً  ،الحٌل والخداع وإٌذاء الشعب

 .الفساد والظلم بٌن العباد

فهً نشر الرحمة  ؛أو المعصوم أو من ٌنوب عنهم (ص)ا سٌاسة النبً أمّ 
بٌن الناس وعبادة هللا ودفع الناس نحو التعقل والتفكر ونشر العدل واإلنصاؾ 

 .وتوفٌر قوت الناس وترفٌههم اقتصادٌاً  ،لمجتمعفً ا

الناس  (ص)وهدؾ النبً  ،ه فً السلطةإهدؾ الطاؼٌة نفسه وبقا نّ إ
 .لى النور ونشر العدل فٌما بٌنهمإوإخراجهم من الظلمات 

هللا سبحانه وتعالى ٌترك المسلمٌن بعد  نّ إوإذا كان األمر كذلك فهل ٌعقل 
ى الدٌن لهم قادة معصومٌن ٌحافظون علدون أن ٌعٌن  (ص)رسول هللا 

 ! وٌنشرون العدل بٌن الناس؟

ٌترك األسرة الصؽٌرة دون قابد ونص الذي لم  كٌؾ ؟ وهو الحكٌم الخبٌر
 !!الرجال قوامون على النساء بالقرآن على أنّ 

هللا سبحانه وتعالى ترك األمة اإلسالمٌة دون قابد معٌن لٌإول  نّ أهل ٌعقل 
وٌستبٌح ، (ع)أمثال ٌزٌد بن معاوٌة لٌقتل الحسٌن  ،هللا األمر إلى أعداء

 !!؟المدٌنة المنورة وٌضرب بٌت هللا بالمنجنٌق

أي إنسان ٌمتلك سفٌنة صؽٌرة علٌها مجموعة من العمال هل  ثم إنّ 
َّل أثم إذا تركهم دون قابد وؼرقت السفٌنة  ؟ ٌتركهم دون أن ٌعٌن قابد للسفٌنة

هللا سبحانه وتعالى  فكٌؾ نقبل أنّ  جاهل وؼٌر حكٌم؟ه نصؾ هذا اإلنسان بؤنّ 
 !؟تجوب الفضاء دون قابد - وهً ملٌبة بعبٌده -ترك سفٌنته 

بإؼراق هذه السفٌنة وتحوٌلها  ةنووٌة بٌن هإَّلء العبٌد الٌوم كفٌل اً حرب نّ إ
فهل من الحكمة ترك أهل هذه السفٌنة دون شرع  ،إلى أشالء تتناثر فً الفضاء

حاشا هللا سبحانه  ؟ودون قابد عادل معصوم ٌنفذ هذا الشرع ،لهًإوقانون 
 .وتعالى الحكٌم العدل الملك القدوس

الشرع والقانون فً هذا الزمان هو الدٌن  متفقون أنّ كمسلمٌن ونحن 
 اً أطهار ن هللا سبحانه وتعالى قادة عدوَّلً وقد عٌّ  ،اإلسالمً خاتم األدٌان

ولكن الطواؼٌت  ،معصومٌن ٌقومون بؤمر الدنٌا والدٌن بالقسط والعدل
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والناس خذلوا القادة  ،ة الؽاشمةة القٌادة بالقوّ هم واستولوا على دفّ اؼتصبوا حقّ 
 . نصروهم فحظهم ضٌعوا وربهم أؼضبوااألطهار ولم ٌ

كما جاء فً الحدٌث النبوي  ،ثنا عشراعددهم  نّ أوقد اتفق المسلمون على 
لصحٌح المتواترا

(1)
وَّل  (ع)م المهدي وخاتمه (ع)أولهم علً  نّ إ :ونقول ،

وادعى كل منهم اإلمامة  بهم، عشر إَّلّ  اثناحدٌث الخلفاء ومن بعدي ٌتحقق 
ونص على الذي بعده كما نص علٌهم النبً  ،وقٌادة األمة الدٌنٌة والدنٌوٌة

  .باألسماء (ص)

ولم ٌنقل عن أحدهم  ،أهل زمانهمعلم أكمل وأنهم أواتفق أهل كل زمان 
وهم ذرٌة  ً بإلهام من هللا،علمهم لدنّ  نّ إبل  ،طلب العلم على أحد من الناس

عد الذي نص القرآن على إمامتهم وتوّ  (ع)براهٌم إومن ذرٌة ، (ص)محمد 
 :قال تعالى ،من كفر بها بجهنم

ُ ِمْن فَ ﴿ ْحُسُدوَن النَّاَس َعلَى َما آَتاُهُم هللاَّ ٌَ َنا آَل إِْبَراِهٌَم اْلِكَتاَب أَْم  ٌْ ْضلِِه َفَقْد آَت
َناُهْم ُمْلكاً َعِظٌماً  ٌْ َفِمْنُهْم َمْن آَمَن ِبِه َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنُه َوَكَفى   * َواْلِحْكَمَة َوآَت

َم َسِعٌراً  ﴾ِبَجَهنَّ
(2)

. 

به الكافر  نّ إو، (ع)وهو المهدي  اتفق المسلمون على إمامة خاتمهم؛ وقد
 نّ إومع األسؾ  .بالمبات عدّ واألحادٌث التً وردت فٌه تُ  ،كالكافر برسول هللا
ون باإلسالم سٌكفرون به عند ظهوره المبارك وسٌقفون مع الكثٌر ممن ٌتسمّ 

  :قال تعالى ،السفٌانً قابد الضالل الذي ٌدعً اإلسالم والدفاع عن المسلمٌن

َخَذ إِلََهُه ﴿ َت َمِن اتَّ ٌْ ُ َعلَى ِعْلٍم َوَخَتَم َعلَى َسْمِعِه َوَقْلبِِه أََفَرأَ َهَواهُ َوأََضلَُّه هللاَّ
ُرونَ  ِ أََفال َتَذكَّ ْهِدٌِه ِمْن َبْعِد هللاَّ ٌَ ﴾َوَجَعَل َعلَى َبَصِرِه ِؼَشاَوًة َفَمْن 

(3)
.  

                                                           

 

ال ٌزال الدٌن قابما  حتى ٌكون اثنا عشر : )(ص)رسول هللا قال : روى أحمد فً المسند بسنده -1
 (ص)رسول هللا سمعت : )، وروى أٌضاً عن جابر بن سمرة ، قال86ص 5ج( خلٌفة من قرٌش

ٌزال ظاهرا  على من ناواه ال ٌضره مخالف وال مفارق حتى  إن هذا الدٌن لن: ٌقول فً حجة الوداع
كلهم من : ثم تكلم بشًء لم أفهمه فقلت ألبً ما قال؟ قال: ، قالٌمضً من أمتً اثنا عشر خلٌفة

، ورواه أبو داود فً سننه 3ص 6ج: ورواه مسلم فً صحٌحه باختالؾ ٌسٌر. 87ص 5ج( قرٌش
وكذلك روى كون الخلفاء بعد النبً اثنا عشر ؼٌر من . 309ص 2ج: سنن أبً داود: بزٌادة، راجع

 . تقدم ذكرهم فراجع
 .55-54: النساء -2
 .23: الجاثٌة -3
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، فالخسؾ لونهاوولكنهم سٌإ ،هذا وهم سٌعرفونه باآلٌات والمعجزات
 أبرهةكما جعل من سبقهم موت جٌش  اً طبٌعٌ اً حادث بجٌش السفٌانً سٌجعلونه

 الحبشً بسبب وباء َّل عذاب 

 .إلهً

 ؛كثر من أن تحصىأ (ع)ة وهو علً ـة أول األبمـوالدَّلَّلت على إمام
((ع) أقضاكم علً: )فٌه (ص)ومنها قول النبً 

 (1)
مرة إسلموا علٌه ب)و ،

(المإمنٌن
 (2)

(أنت الخلٌفة من بعدي)، و
 (3)

 ةولً كل مإمن ومإمنأنت )، و
(بعدي

 (4)
(أنت منً بمنزلة هارون من موسى)، و

 (5)
رون كان خلٌفة وها، 

 .فً حٌاتهموسى 

  :قال تعالى ،ونفسه كنفس النبً فً القرآن فً آٌة المباهلة

َك ِفٌِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءكَ ﴿ ِمَن اْلِعْلِم َفقُْل َتَعالَْوا َنْدُع أَْبَناَءَنا َوأَْبَناَءُكْم  َفَمْن َحاجَّ
ِ َعلَى اْلَكاِذِبٌنَ  ﴾َوِنَساَءَنا َونَِساَءُكْم َوأَْنفَُسَنا َوأَْنفَُسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعْل لَْعَنَت هللاَّ

(6)
. 

 (ع)وفاطمة  .خرج علٌاً وفاطمة والحسنٌنأالنبً  رون أنّ جمع المفسّ أو
ه أمة نّ إبراهٌم إقال تعالى فً  ،ألنها سٌدة نساء األولٌن واآلخرٌن ؛هً النساء

                                                           

 

، تفسٌر 43ص 4ج: ، أحكام القرآن َّلبن عرب18ًص 1ج: شرح نهج البالؼة َّلبن أبً الحدٌد -1
 .300ص 51ج: ، تارٌخ دمشق170ص: ، المستصفى للؽزال162ًص 15ج: القرطبً

، 312ص: ، الٌقٌن ألبن طاووس41ص: ، النكت اَّلعتقادٌة للمفٌد203ص: اَّلقتصاد للطوسً -2
 .111ص 37ج: بحار األنوار

: عن أنس قال: وروى الحاكم الحسكانً فً شواهد التنزٌل. 97ص: الرسابل العشر للطوسً -3
انقض فً داره  انظروا إلى هذا الكوكب فمن: )(ص)النبً انقض كوكب على عهد رسول هللا، فقال 

: فنظرنا فإذا هو انقض فً منزل علً بن أبً طالب، فقال جماعة من الناس. فهو الخلٌفة من بعدي
والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ٌنطق : قد ؼوى محمد فً حب علً، فؤنزل هللا

 .276ص 2ج: شواهد التنزٌل ( عن الهوى إن هو إالّ وحً ٌوحى
، وقد روي باختالؾ ٌسٌر فً 97ص: ، الرسابل العشر للطوس112ًص 1ج: ٌنابٌع المودة -4

 .كثٌر من المصادر فراجع
، ورواه البخاري 120ص 7ج: ، صحٌح مسلم396ص 6ج: ، و179ص 1ج: مسند أحمد -5

 .208ص 4ج: باختالؾ ٌسٌر
 .61:آل عمران -6
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نه شخص واحدأمع 
(1)

وعلً هو  .وهذا َّل اختالؾ فٌه ،ن هم األبناءاوالحسن .
(ص) نفس النبً

 (2)
. 

تباع هوى إفهذا  (ص)النفس فً اآلٌة قصد بها نفس النبً  نّ ؤا اَّلدعاء بأمّ 
إذ  ؛عن اللؽو كبٌراً  هللا سبحانه وتعالى علواً  اهللا سبحانه لؽواً حاشوجعل كالم 
 .رة عندهن ٌدعو اإلنسان نفسه وهً حاضَّل معنى أل

الَة ﴿ :وقال تعالى ٌُِقٌُموَن الصَّ ُ َوَرُسولُُه َوالَِّذٌَن آَمُنوا الَِّذٌَن  ُكُم هللاَّ ٌُّ َما َولِ إِنَّ
َكاَة َوُهْم  ٌُْإُتوَن الزَّ ﴾َراِكُعونَ َو

(3)
. 

ق بخاتمه عندما تصدّ  (ع)كثر المفسرٌن على نزولها فً علً أجمع أو
 وهو راكع

(4)
وولده  (ع)صبح ؤوالجمع إلدخال ولده األحد عشر من بعده ف .

                                                           

 

ة  َقا): إلى قوله تعالى( ع)ٌشٌر  -1 ُك ِمَن اْلُمْشِرِكٌنَ إِنَّ إِْبَراِهٌَم َكاَن أُمَّ ٌَ ِ َحنٌِفا  َولَْم  : النحل( نِتا  هلِلّ
120. 

لما أورد الدَّلبل على نصارى نجران، ثم إنهم ( ع)روي أنه : )أكتفً بما نقله الفخر الرازي، قال -2
 ٌا أبا القاسم، بل: إن هللا أمرنً إن لم تقبلوا الحجة أن أباهلكم، فقالوا(: ع)أصروا على جهلهم، فقال 

وكان ذا رأٌهم، ٌا عبد المسٌح ما ترى، : نرجع فننظر فً أمرنا ثم نؤتٌك فلما رجعوا قالوا للعاقب
وهللا لقد عرفتم ٌا معشر النصارى أن محمداً نبً مرسل، ولقد جاءكم بالكالم الحق فً أمر : فقال

ان اَّلستبصال فإن صاحبكم، وهللا ما باهل قوم نبٌاً قط فعاش كبٌرهم وَّل نبت صؽٌرهم ولبن فعلتم لك
أبٌتم إَّل اإلصرار على دٌنكم واإلقامة على ما أنتم علٌه، فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بالدكم وكان 

خرج وعلٌه مرط من شعر أسود، وكان قد احتضن الحسٌن وأخذ بٌد الحسن،  (ص)رسول هللا 
: ا، فقال أسقؾ نجرانوفاطمة تمشً خلفه، وعلً رضً هللا عنه خلفها، وهو ٌقول، إذا دعوت فؤمنو

ٌا معشر النصارى، إنً ألرى وجوها لو سؤلوا هللا أن ٌزٌل جبالً من مكانه ألزاله بها، فال تباهلوا 
ٌا أبا القاسم، رأٌنا أن َّل : فتهلكوا وَّل ٌبقى على وجه األرض نصرانً إلى ٌوم القٌامة، ثم قالوا

أبٌتم المباهلة فؤسلموا، ٌكن لكم ما للمسلمٌن،  فإذا: نباهلك وأن نقرك على دٌنك فقال صلوات هللا علٌه
فإنً أناجزكم القتال، فقالوا ما لنا بحرب العرب طاقة، ولكن : وعلٌكم ما على المسلمٌن، فؤبوا، فقال

ألفا فً : نصالحك على أن َّل تؽزونا وَّل تردنا عن دٌننا، على أن نإدي إلٌك فً كل عام ألفً حلة
والذي نفسً بٌده، : درعاً عادٌة من حدٌد، فصالحهم على ذلك، وقال صفر، وألفاً فً رجب، وثالثٌن

إّن الهالك قد تدلى على أهل نجران ، ولو َّلعنوا لمسخوا قردة وخنازٌر، وَّلضطرم علٌهم الوادي 
ناراً، وَّلستؤصل هللا نجران وأهله، حتى الطٌر على رإوس الشجر، ولما حال الحول على النصارى 

 .  85ص 8ج: تفسٌر الرازي( ..كلهم حتى ٌهلكوا ،
 .55: المابدة -3
، وأكتفً بما ذكره الحاكم الحسكانً والفخر (ع)قد صرح كبار علماء العامة بؤنها نزلت فً علً  -4

ٌوماً من األٌام  (ص)رسول هللا أما إنً صلٌت مع : الرازي، فروٌا عن أبً ذر الؽفاري أنه قال
اللهم اشهد أنً : طه أحد، فرفع السابل ٌده إلى السماء وقالصالة الظهر فسؤل سابل فً المسجد فلم ٌع

 -وكان علً راكعا فؤومى إلٌه بخنصره الٌمنى . سؤلت فً مسجد رسول هللا فلم ٌعطنً أحد شٌباً 
 (ص)النبً فؤقبل السابل حتى أخذ الخاتم من خنصره، وذلك بعٌن النبً فلما فرغ  -وكان ٌتختم فٌها 

رب اشرح لً صدري : اللهم إن أخً موسى سؤلك فقال: لسماء وقالمن صالته رفع رأسه إلى ا
وٌسر لً أمري واحلل عقدة من لسانً ٌفقهوا قولً واجعل لً وزٌرا من أهلً هارون أخً أشدد به 
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من بعده أولى بالتصرؾ  - (ع)وهم ولد النبً من فاطمة  - (ع)األحد عشر 
رسول هللا حٌث وَّلٌتهم مشتقة من وَّلٌة ؛ (ص)رسول هللا بالمإمنٌن بعد 

  .لوَّلٌة اإللهٌةووَّلٌته مشتقة من ا، (ص)

ولما قرنت فً هذه اآلٌة بوَّلٌة هللا فال معنى لصرفها لؽٌر وَّلٌة الملك 
 :، وقال تعالىوتدبٌر األمور الدٌنٌة والدنٌوٌةوالتصرؾ 

َ َوأَِطٌعُ ﴿ َها الَِّذٌَن آَمُنوا أَِطٌُعوا هللاَّ ٌُّ ا أَ ُسوَل َوأُولًِ اأْلَْمِر ِمْنُكمْ ٌَ ﴾وا الرَّ
(1)

. 

، (ص) ثنا عشر بعد النبًَّلا (ع)ن ووأولً األمر هنا هم األبمة المعصوم
 ؛من ٌعصً أو من ٌخطا طاعة مطلقةلولو كان ؼٌرهم لكان األمر بالطاعة 

إّن هللا ٌؤمرنا  معناه نّ أل؛ وهذا ؼٌر صحٌح ،رنت بطاعة هللا سبحانهها قُ ألنّ 
 .معناه األمر بمعصٌة هللا والعٌاذ باهلل نّ إقل تقدٌر فأوعلى  ،هببإطاعة أعدا

ن وهم علً وولده المعصوم (ص)بعد النبً  هالمؤمور بإطاعت نّ أفتبٌن 
 :قال تعالى ،وعصمتهم من الذنوب قد نص علٌها القرآن. (ع)

ْجَس أَْهَل الْ ﴿ ٌُْذِهَب َعْنُكُم الرِّ ُ لِ ٌُِرٌُد هللاَّ َما  ٌَُطهَِّرُكْم َتْطِهٌراً إِنَّ ِت َو ٌْ ﴾َب
(2)

 . 

كما ورد فً  ،(ع) هم علً وفاطمة والحسناننّ إعلى  (ص)ونص النبً 
 تفسٌر كثٌر من المفسرٌن

(3)
. 

                                                                                                                                                                               

 

اللهم وأنا محمد نبٌك ( سنشد عضدك بؤخٌك: )أزري وأشركه فً أمري فؤنزلت علٌه قرآناً ناطقاً 
ٌسر لً أمري واجعل لً وزٌراً من أهلً علٌا أخً أشدد به وصفٌك اللهم فاشرح لً صدري و

: الكالم حتى هبط علٌه جبربٌل من عند هللا وقال (ص)رسول هللا فو هللا ما استتم : أزري قال أبو ذر
أمر هللا أمتك بمواَّلته إلى : وما ذاك جبربٌل؟ قال: قال. ما وهب هللا لك فً أخٌك[ لك]ٌا محمد هنٌباً 
إنما ولٌكم هللا ورسوله والذٌن آمنوا الذٌن ٌقٌمون الصالة وٌإتون ): أنزل قرآناً علٌك ٌوم القٌامة و

 .26ص 12ج: ، الفخر الرازي فً تفسٌره230ص 1ج: شواهد التنزٌل( الزكاة وهم راكعون
 .59: النساء -1
 .33: األحزاب -2
األسقع وعنده قوم فذكروا عن شداد أبى عمار قال دخلت على وابلة بن : روى أحمد فً مسنده -3

قلت بلى قال أتٌت فاطمة رضى هللا  (ص)رسول هللا علٌا فلما قاموا قال لً أَّل أخبرك بما رأٌت من 
رسول هللا فجلست أنتظره حتى جاء  (ص)رسول هللا توجه إلى : تعالى عنها أسؤلها عن علً قالت

منهما بٌده حتى دخل، فؤدنى ومعه على وحسن وحسٌن رضى هللا تعالى عنهم آخذ كل واحد  (ص)
علٌاً وفاطمة فؤجلسهما بٌن ٌدٌه وأجلس حسناً وحسٌناً كل واحد منهما على فخذه ثم لؾ علٌهم ثوبه أو 

: وقال إنما ٌرٌد هللا لٌذهب عنكم الرجس أهل البٌت وٌطهركم تطهٌرا ،: قال كساء، ثم تال هذه اآلٌة
 .107ص 4ج :مسند أحمد ( اللهم هإَّلء أهل بٌتً وأهل بٌتً
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أٌها الناس ) :فً حجة الوداع فً ؼدٌر خم وقت الظهر (ص)النبً وقال 
فمن كنت مواله  :قال ،بلى ٌا رسول هللا :قالوا؟ لست أولى بكم من أنفسكمأ

ره واخذل فهذا علً مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وانصر من نص
(در الحق معه حٌثما دارأمن خذله و

(1)
. 

النبً و، (ع)بً طالب أوَّلٌته لعلً ابن  (ص)النبً ثبت أوفً هذا الحدٌث 
 (ص)النبً وهذا الحدٌث متواتر عن  ،أولى بالمإمنٌن من أنفسهم (ص)

طلب من  (ص)الرسول ومصادره بالعشرات من كتب المسلمٌن أوردوا أن 
بعد خطبته فً حجة الوداع فً ؼدٌر  (ع)بً طالب أالمسلمٌن مباٌعة علً بن 

وعمر وسلما علٌه بإمرة المإمنٌن  وقد باٌعه أبو بكر ،خم
(2)

، وسنسؤل 
  .من أتى هللا بقلب سلٌم وٌسؤلون ٌوم َّل ٌنفع مال وَّل بنون إَّلّ 

                                                                                                                                                                               

 

ؼداة وعلٌه مرط مرحل من شعر  (ص)النبً قالت عابشة خرج : )وروى مسلم فً صحٌحه، فقال
أسود فجاء الحسن بن علً فادخله ثم جاء الحسٌن فدخل معه ثم جاءت فاطمة فؤدخلها ثم جاء على 

 7ج: سلمصحٌح م( إنما ٌرٌد هللا لٌذهب عنكم الرجس أهل البٌت وٌطهركم تطهٌرا  : فادخله، ثم قال
 .130ص

النبً لما نزلت هذه اآلٌة على : )، قال(ص)النبً عن عمر بن أبً سلمة ربٌب : وروى الترمذي
فً بٌت أم سلمة فدعا فاطمة  إنما ٌرٌد هللا لٌذهب عنكم الرجس أهل البٌت وٌظهركم تطهٌرا  : (ص)

َّلء أهل بٌتً فؤذهب اللهم هإ: وحسنا وحسٌنا فجللهم بكساء وعلى خلؾ ظهره فجلله بكساء ثم قال 
أنت على مكانك وأنت : وأنا معهم ٌا نبً هللا، قال: قالت أم سلمة. عنهم الرجس وطهرهم تطهٌراً 

 . 30ص 5ج: سنن الترمذي ( على خٌر
لما خرج فً المرط األسود ، فجاء الحسن رضً هللا عنه ( ع)وروي أنه : )وقال الفخر الرازي

إنما ﴿ : ه فؤدخله ثم فاطمة، ثم علً رضً هللا عنهما ثم قالفؤدخله ، ثم جاء الحسٌن رضً هللا عن
واعلم أن هذه الرواٌة . 33: ﴾ األحزابٌرٌد هللا لٌذهب عنكم الرجس أهل البٌت وٌطهركم تطهٌرا  

 . 85ص 8ج: تفسٌر الرازي( كالمتفق على صحتها بٌن أهل التفسٌر والحدٌث
إنما ٌرٌد هللا لٌذهب ): وقال ابن حجر: )قالعن ابن حجر، ( 38ص 8ج: )وٌنقل الثعلبً فً تفسٌره

أكثر المفسرٌن على أنها نزلت فً علً وفاطمة ( ... عنكم الرجس أهل البٌت وٌطهركم تطهٌرا
الباب الحادي عشر ،  220: بٌروت. مصر، وط. ط 143: الصواعق المحرقة( والحسن والحسٌن

 .تقدم من المصادر ، وراجع ؼٌر ما(فً اآلٌات الواردة فٌهم، اآلٌة األولى 
ذكر محمد بن أحمد : )قال عبد الرحمن أحمد البكري فً كتابه من حٌاة الخلٌفة عمر بن الخطاب -1

والٌوم : هجرٌة فً حوادث شهر ذي الحجة الحرام قال  440البٌرونً الخوارزمً المتوفى عام 
من حجة الوداع، عند منصرفه ( ع)الثامن عشر ٌسمى ؼدٌر خم وهو اسم مرحلة نزل بها النبً 
أٌها الناس ألست أولى بكم : وقال( ع)وجمع القتب والرحال وعالها آخذاً بعضد علً بن أبً طالب 

فمن كنت موَّله فعلً موَّله، اللهم وال من واَّله ، وعاد من عاداه، : قال. بلى: من أنفسكم؟ قالوا
ه رفع رأسه نحو السماء، وٌروى أن. وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حٌثما دار

 .321ص: من حٌاة الخلٌفة عمر بن الخطاب( اللهم هل بلؽت ثالثاً : وقال
، وؼٌر ذلك من المصادر التً 386ص 7ج: ، البداٌة والنهاٌة220ص42ج: تارٌخ دمشق -2

 .تعرضت لذكر واقعة ؼدٌر خم
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عن كما روي (ص)النبً فقد نص علٌهم  (ع)ا األبمة من ولد علً أمّ  
  :قال لما قال هللا تعالى ،(رض)بن عبد هللا األنصاري جابر 

ُسوَل َوأُولًِ اأْلَْمِر ِمْنُكْم َفإِْن ﴿ َ َوأَِطٌُعوا الرَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا أَِطٌُعوا هللاَّ ٌُّ ا أَ ٌَ
ٍء  ًْ ْوِم اآْلِخِر َتَناَزْعُتْم ِفً َش ٌَ ِ َواْل ُسوِل إِْن ُكْنُتْم ُتْإِمُنوَن ِباهللَّ ِ َوالرَّ وهُ إِلَى هللاَّ َفُردُّ

ر  َوأَْحَسُن َتؤِْوٌالً  ٌْ ﴾َذلَِك َخ
(1)

  . 

عرفنا هللا فاطعناه وعرفناك فؤطعناك فمن أولً  (ص)رسول هللا ٌا : قلت
هم خلفابً ٌا جابر وأولٌاء األمر ) :قال …ر الذٌن أمرنا هللا بطاعتهم األم

ثم  (ع)ولده ثم الحسٌن  (ع)ثم من بعده الحسن  (ع)بعدي أولهم آخً علً 
علً بن الحسٌن علٌهما السالم ثم محمد بن علً علٌهما السالم وستدركه ٌا 

ه منً السالم ثم جعفر بن محمد علٌهما السالم ثم بجابر فإذا أدركته فؤقر
سالم ثم علً بن موسى الرضا علٌهما السالم ثم موسى بن جعفر علٌهما ال

محمد ابن علً علٌهما السالم ثم علً بن محمد علٌهما السالم ثم الحسن بن 
األرض قسطا   علً علٌهما السالم ثم محمد بن الحسن علٌهما السالم ٌمأل

(وعدال  كما ملبت جورا  وظلما  
 (2)

. 

مام ابن إمام أخو إمام إهذا ولدي الحسٌن ) :(ع)للحسٌن  (ص)كما قال 
 (أبو أبمة تسعة تاسعهم قابمهم أفضلهم

(3)
. 

ونزول األمر مع المالبكة والروح  (ع)على إمامتهم  ةوسورة القدر دال
وهو  ،لقٌل بمضٌها معه وإَّلّ ، (ص)رسول هللا علٌهم فً لٌلة القدر بعد مضً 
 من رمضاننها فً العشر األواخر وإ، (ص)باطل لورود النقل ببقابها بعده 

(4)
.  

                                                           

 

 .  59: النساء -1
: ، وروي هذا المعنى باختالؾ ٌسٌر ف115ًص: ٌوم الحشر فً شرح الباب الحادي عشر النافع -2

 . ، وؼٌرها87ص 1ج: ، اَّلحتجاج4 5:، كفاٌة األثر285ص: كمال الدٌن
: ، وروي هذا المعنى باختالؾ ٌسٌر ف115ًص: النافع ٌوم الحشر فً شرح الباب الحادي عشر -3

، 372ص 36ج: ، بحار األنوار43ص: عتقادٌة، النكت اَّل89ص: الرسابل العشر للطوسً
 .وؼٌرها

ٌا معشر الشٌعة خاصموا بسورة إنا أنزلناه تفلحوا، فو هللا : قال( ع)روى الكلٌنً عن أبً جعفر  -4
وإنها لسٌدة دٌنكم، وإنها لؽاٌة علمنا، ٌا (ص)رسول هللا إنها لحجة هللا تبارك وتعالى على الخلق بعد 

فإنها لوَّلة ( حم والكتاب المبٌن إنا أنزلناه فً لٌلة مباركة إنا كنا منذرٌن) معشر الشٌعة خاصموا بـ
وإن من أمة إال خال ): ، ٌا معشر الشٌعة ٌقول هللا تبارك وتعالى(ص)رسول هللا األمر خاصة بعد 

صدقت، فهل كان نذٌر وهو حً من البعثة فً : قال (ص)ٌا أبا جعفر نذٌرها محمد : قٌل( فٌها نذٌر
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اَّلثنً عشر المعصومٌن بعد  (ع)مامة علً وولده إهذا والدَّلبل على 
 (ع)عتذر إلى هللا ورسوله واألبمة أوما ذكرته الٌسٌر و ،كثٌرة (ص)النبً 

فلم ٌبق عذر لمن انحرؾ عنهم واتبع من اؼتصب . والمإمنٌن من التقصٌر
قال أمٌر المإمنٌن  ،األمر لهم ولٌس له من األمر شًء حقهم وهو ٌعلم أنّ 

محلً منها  نه لٌعلم أنّ إو (بكر باٌعنً أ)  لقد تقمصها فالنأما وهللا ): (ع)
                                                                                                                                                                               

 

رسول هللا أرأٌت بعٌثه ألٌس نذٌره، كما أن ( ع)َّل، قال أبو جعفر : أقطار األرض، فقال السابل

فكذلك لم ٌمت محمد إَّلّ وله بعٌث : بلى، قال: نذٌر، فقال (عز وجل)َّل فً بعثته من هللا (ص)

وما ٌكفٌهم : من فً أصالب الرجال من أمته، قال (ص) رسول هللافإن قلت َّل، فقد ضٌع : نذٌر، قال
بلى قد فسره لرجل : ؟ قال(ص)رسول هللا وما فسره : بلً، إن وجدوا له مفسراً قال: القرآن؟ قال

ٌا أبا جعفر كان هذا : قال السابل(. ع)واحد، وفسر لألمة شؤن ذلك الرجل وهو علً بن أبً طالب 
أبى هللا أن ٌعبد إَّلّ سراً حتى ٌؤتً إبان أجله الذي ٌظهر فٌه دٌنه، : لأمر خاص َّل ٌحتمله العامة؟ قا

ٌنبؽً لصاحب هذا الدٌن : كما أنه كان رسول هللا مع خدٌجة مستتراً حتى أمر باإلعالن، قال السابل
: حتى ظهر أمره؟ قال (ص)رسول هللا ٌوم أسلم مع ( ع)أو ما كتم علً بن أبً طالب : أن ٌكتم؟ قال

 .249ص 1ج: الكافً( فكذلك أمرنا حتى ٌبلػ الكتاب أجله: لبلى، قا
لما أرٌد : لماذا؟ قال: ٌا ابن رسول هللا َّل تؽضب علً قال(: ع)قال رجل ألبً جعفر : وروى أٌضاً 

أرأٌت قولك فً لٌلة القدر، وتنزل : وَّل أؼضب قال: وَّل تؽضب؟ قال: قل، قال: أن أسؤلك عنه، قال
قد علمه؟ أو ٌؤتونهم بؤمر  (ص)رسول هللا ى األوصٌاء، ٌؤتونهم بؤمر لم ٌكن المالبكة والروح فٌها إل

مات ولٌس من علمه شًء إَّلّ وعلً  (ص)رسول هللا ٌعلمه؟ وقد علمت أن  (ص)رسول هللا كان 
أدخلنً علٌك القضاء : مالً ولك أٌها الرجل ومن أدخلك علً؟ قال(: ع)له واع، قال أبو جعفر ( ع)

لما أسري به لم ٌهبط حتى أعلمه هللا جل  (ص)رسول هللا إن . فافهم ما أقول لك: للطلب الدٌن، قا
ذكره علم ما قد كان وما سٌكون، وكان كثٌر من علمه ذلك جمالً ٌؤتً تفسٌرها فً لٌلة القدر، وكذلك 

 رسول هللاقد علم جمل العلم وٌؤتً تفسٌره فً لٌالً القدر، كما كان مع ( ع)كان علً بن أبً طالب 
بلى، ولكنه إنما ٌؤتً باألمر من هللا تعالى فً : أوما كان فً الجمل تفسٌر؟ قال: ، قال السابل(ص)

إفعل كذا وكذا ، ألمر قد كانوا علموه، أمروا كٌؾ ٌعملون فٌه : لٌالً القدر إلى النبً وإلى األوصٌاء
فالذي كان ٌؤتٌه : ره، قلتإَّلّ حافظاً لجملة وتفسٌ (ص)رسول هللا فسر لً هذا قال لم ٌمت : ؟ قلت

فما ٌحدث لهم فً لٌالً : األمر والٌسر فٌما كان قد علم، قال السابل: فً لٌالً القدر علم ما هو؟ قال

عز )هذا مما أمروا بكتمانه، وَّل ٌعلم تفسٌر ما سؤلت عنه إَّلّ هللا : القدر علم سوى ما علموا؟ قال
َّل وكٌؾ ٌعلم وصً ؼٌر علم ما : علم األنبٌاء؟ قالفهل ٌعلم األوصٌاء ما َّل ٌ: قال السابل. (وجل

َّل لم : إن أحدا من الوصاة ٌعلم ما َّل ٌعلم اآلخر؟ قال: فهل ٌسعنا أن نقول: أوصً إلٌه، قال السابل
ٌمت نبً إَّلّ وعلمه فً جوؾ وصٌه وإنما تنزل المالبكة والروح فً لٌلة القدر بالحكم الذي ٌحكم به 

بلى قد علموه ولكنهم َّل ٌستطٌعون إمضاء : و ما كانوا علموا ذلك الحكم؟ قال بٌن العباد، قال السابل،
ٌا أبا جعفر َّل : شًء منه حتى ٌإمروا فً لٌالً القدر كٌؾ ٌصنعون إلى السنة المقبلة، قال السابل

النبً ٌا أبا جعفر أرأٌت : قال السابل. من أنكره فلٌس منا( : ع)أستطٌع إنكار هذا؟ قال أبو جعفر 
َّل ٌحل لك أن تسؤل عن هذا، أما علم ما : هل كان ٌؤتٌه فً لٌالً القدر شًء لم ٌكن علمه؟ قال (ص)

كان وما سٌكون فلٌس ٌموت نبً وَّل وصً إَّلّ والوصً الذي بعده ٌعلمه، أما هذا العلم الذي تسؤل 

بن رسول هللا كٌؾ ٌا ا: أبى أن ٌطلع األوصٌاء علٌه إَّلّ أنفسهم، قال السابل (عز وجل)عنه فإن هللا 

إذا أتى شهر رمضان فاقرأ سورة الدخان فً كل لٌلة : أعرؾ أن لٌلة القدر تكون فً كل سنة؟ قال
 1ج: الكافً( مابة مرة فإذا أتت لٌلة ثالث وعشرٌن فإنك ناظر إلى تصدٌق الذي سؤلت عنه

 .242ص 1ج: وراجع بقٌة الرواٌات فً الكافً فً باب شؤن لٌلة القدر. 251ص
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فسدلت دونها إلً الطٌر، محل القطب من الرحى ٌنحدر عنً السٌل وال ٌرقى 
صبر أاء أو بٌن أن أصول بٌد جذّ  أرتبًوطفقت  ،وطوٌت عنها كشحا   ثوبا  

على طخٌة عمٌاء ٌهرم فٌها الكبٌر وٌشٌب فٌها الصغٌر وٌكدح فٌها المإمن 
الصبر على هاتا أحجى فصبرت وفً العٌن قذى  فرأٌت أنّ  ،حتى ٌلقى ربه

ها إلى حتى مضى األول لسبٌله فؤدلى ب ،وفً الحلق شجى أرى تراثً نهبا
 :ل قول األعشىبعده ثم تمثّ  (ٌعنً عمر بن الخطاب) فالن

 وٌوم حٌان أخً جابر ...شتان ما ٌومً على كورها 

بر أبا بكر قال على المن نّ إحٌث ) بٌنا هو ٌستقٌلها فً حٌاته عجبا  فٌا 
 اإذ عقدها آلخر بعد وفاته لشد ما تشطر( أقٌلونً فلست خٌركم وعلً فٌكم

 مسها وٌكثر العثار نضرعٌها فصٌرها فً حوزة خشناء ٌغلظ كالمها وٌخش
سلس أن إشنق لها خرم وأن إفصاحبها كراكب الصعبة  ،فٌها واالعتذار منها

أي خروج عن صراط هللا ) لها تقحم فمنً الناس لعمر هللا بخبط وشماس
 ،م على هواه فحرم متعتً النساء والحجخذ ٌحلل وٌحرّ أعمر  نّ المستقٌم؛ أل

، (لعشواءورفع حً على خٌر العمل من اآلذان وتخبط فً الموارٌث تخبط ا
حتى إذا مضى  ،ة وشدة المحنةفصبرت على طول المدّ ، وتلون واعتراض

متى اعترض  ،لسبٌله جعلها فً جماعه زعم أنً أحدهم فٌا هلل وللشورى
قرن إلى هذه النظابر أحتى صرت  (ٌعنً أبا بكر)  ًّ مع األول منهمالرٌب ف

غى رجل منهم لكنً أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا فص ،(تحقٌراً لشؤنهم)
( أي عبد الرحمن بن عوؾ) ومال آخر لصهره ،(أبً وقاصسعد بن ) هنلضغ

حضنٌه  إلى أن قام ثالث القوم نافجا  ( ٌشٌر إلى وضاعة القوم) مع هن وهن
العلؾ  ٌشٌر إلى عثمان وٌمثله بالدابة التً لٌس لها هم إَّلّ ) هفله ومعتلبٌن نثٌ
 وهم الشجرة الملعونة فً لعنهم هللاأي بنو أمٌة ) أبٌهوقام معه بنو ( والروث
انتكث فتله أن إلى  ،ٌخضمون مال هللا خضمة اإلبل نبتة الربٌع( القرآن

بطنه الملٌبة بمال هللا  أي قتلته)وأجهز علٌه عمله وكبت به بطنته 
ًَّ الضبع والناس كعرف  فما راعنً إالّ ، (المؽصوب ًَّ إل من كل  ٌنثالون عل

 ،مجتمعٌن حولً كربٌضة الغنم ،وطا الحسنان وشق عطفاي جانب حتى لقد
فلما نهضت باألمر نكثت طابفة ومرقت أخرى وقسط آخرون كؤنهم لم 

 :ٌسمعوا كالم هللا حٌث ٌقول
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ٌُِرٌُدوَن ُعلُّواً ِفً اأْلَْرِض َوَّل َفَساداً  ِتْلكَ ﴿ اُر اآْلِخَرةُ َنْجَعلَُها لِلَِّذٌَن َّل  الدَّ
ِقٌنَ  ﴾َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَّ

(1)
.  

ولكنهم حلٌت الدنٌا فً أعٌنهم وراقهم  ،وهللا لقد سمعوها ووعوها ،بلى
 .زبرجها

النسمة لوال حضور الحاضر وقٌام الحجة  أوبر ةا والذي فلق الحبأمّ 
خذ هللا على العلماء أن ال ٌقاروا على كضة ظالم وال أوما  ،بوجود الناصر

سقٌت آخرها بكاس أولها وأللفٌتم ول ،سغب مظلوم أللقٌت حبلها على غاربها
( ززهد عندي من عفطة عنأدنٌاكم هذه 

(2)
 . 

الفراق قرٌب  نّ إواعقلوه عنً فٌا أٌها الناس اسمعوا قولً ): (ع)وقال
وأبو العترة أنا إمام البرٌة، ووصً خٌر الخلٌقة، وزوج سٌدة نساء األمة، 

ووصٌه وولٌه ووزٌره  (ص)رسول هللا أنا أخو بمة الهادٌة، واأل، الطاهرة
 قابد الغر المحجلٌنونا أمٌر المإمنٌن، أ ،وصاحبه وصفٌه وحبٌبه وخلٌله

تً طاعة هللا وسلمً سلم هللا وطاعوسٌد الوصٌٌن، حربً حرب هللا، 
وهللا الذي ووالٌتً والٌة هللا، وشٌعتً أولٌاء هللا، وأنصاري أنصار هللا، 

 أنّ  (ص)محمد خلقنً ولم أك شٌبا  لقد علم المستحفظون من أصحاب 
خاب وقد  ٌن ملعونٌن على لسان النبً األمً،الناكثٌن والقاسطٌن والمارق

( من افترى
(3)

. 

حاول أن ٌسٌر بالمسلمٌن  (ع)ولما جاءت الخالفة إلى أمٌر المإمنٌن علً 
إلى هللا وٌخرجهم من الظلمات إلى النور وٌنشر العدل بعد انتشار الظلم على 

ولكن أنى له ذلك والناس عبٌد الدنٌا والدٌن لعق على ألسنتهم  ،ٌد وَّلة عثمان
بً سفٌان أوأّنى له ذلك وقد قفز إلى السلطة ابن  ،القلٌل ممن وفى بعهد هللا إَّلّ 

 (ع)وكان ما كان من جهاده  ،قابد الكفار وابن هند آكلة كبد حمزة سٌد الشهداء
ن فبٌّ  ،مما َّل ٌخفى على أحد اً للناكثٌن والقاسطٌن والمارقٌن لعنهم هللا جمٌع

لمستقٌم لبال تكون للناس حجة فً رشد الناس إلى صراط هللا اأوحّقه  (ع)
لعنه )ولكن الناس خذلوهم ولم ٌنصروهم فقتل معاوٌة  ،بمةاألاَّلنحراؾ عن 

 (ع)ولم ٌنصر الحسٌن  (ع)ٌن ـالحس (لعنه هللا)وقتل ٌزٌد ، (ع)الحسن  (هللا
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وهو خامس أصحاب الكساء وسٌد شباب أهل  ،سبعٌن أو ٌزٌدون قلٌالً  إَّلّ 
رسول هللا وثالث أوصٌاء  ،بً على وجه األرضخر ابن بنت نآنة وـالج
لى أي حال من الخضوع واَّلستسالم للطاؼوت وصل إولك أن تعرؾ . (ص)

 (ص)رسول هللا ى به إلى أن ٌضحً بذرٌة أدّ  (ع)المسلمون فً عهد الحسٌن 
نهم ابتعدوا عن الدٌن وخرجوا من وَّلٌة هللا إلٌنبه المسلمٌن  ؛وبنفسه المقدسة

 . الطاؼوت والشٌطان بالخضوع لٌزٌد وأمثاله لعنهم هللاإلى وَّلٌة 

طرٌق الجهاد فً  (ع)بعد الحسٌن  (ص)رسول هللا وهكذا واصل أوصٌاء 
محمد سبٌل هللا ودعوة الناس للعودة إلى الدٌن اإلسالمً األصٌل الذي جاء به 

وكان لدم  ،َّل الذي ٌرٌده الطواؼٌت الذٌن تسلطوا على هذه األمة، (ص)
، ثر كبٌر فً عودة الكثٌر من المسلمٌن إلى وَّلٌة هللا سبحانهأ (ع)ن الحسٌ

تمثل  (ع)آل محمد الوقت تتشكل قاعدة إسالمٌة شعبٌة ٌقودها وبدأت منذ ذلك 
واستمر  ،فً الدعوة إلى هللا (ع)واستمروا  ،اإلسالم الحقٌقً المحمدي األصٌل

ووجدوا من ٌعاونهم ممن طلبوا الدنٌا  ،الطواؼٌت فً الدعوة إلى الشٌطان
 .بالدٌن

ؼاٌة األذى وقتل شٌعتهم وفعل بهم طواؼٌت  (ص)النبً وأوذي أوصٌاء 
وقطعت األٌدي  ،هذه األمة كما فعل فرعون بالمإمنٌن من بنً إسرابٌل

ما ألحوا وكلّ  ،للحق أهالً  ولكنَّ  ،واألرجل وصلب المإمنون على جذوع النخل
 .ذى تشٌع الناس باآلَّلؾعلى المإمنٌن باأل

شاء هللا سبحانه أن  (ع)آل محمد ا وصلت اإلمامة إلى خاتم أوصٌاء ولمّ 
وظل ٌقود ،  (ع)ه ءه فٌؽٌبه عن عٌون الطواؼٌت لبال ٌقتلوه كما قتلوا آباظٌحف

من خالل أشخاص من خلص  ة تزٌد على سبعٌن عاماً األمة اإلسالمٌة لمدّ 
ه وأجوبته مباشر وٌنقلون كتب المسلمٌن إلٌالمإمنٌن كانوا ٌتصلون به بشكل 

 .(ع) على المسابل وتوجٌهاته

ة شاء هللا أن ٌؽٌبه الؽٌبة الطوٌلة حتى ٌؤذن هللا له ولما انقضت هذه المدّ 
ونصرة دٌن هللا لٌظهر على  بالقٌام عندما ٌتهٌؤ جٌل من هذه األمة لنصرته

 الرواٌات التً ٌستفاد منها أنّ وعن آبابه بعض  (ع)وقد ورد عنه  ،كلهالدٌن 
  .هً لرواة حدٌثهم ودنٌوٌاً  قٌادة األمة اإلسالمٌة دٌنٌاً 

، هذا فً حال الفقهاء العدول فً زمن ؼٌبته؛ دٌثر البعض رواة الحوفسّ 
 .ٌرسل عنه وٌنقل أوامره للمإمنٌن (ع)عدم وجود نابب خاص عنه 
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، بل تى على الفقهاءمنه فٌجب طاعته ح رسوَّلً  (ع)ا فً حالة إرساله أمّ 
 أهلوإذا خذلوه أو عصوا أوامره فهم خارجٌن عن وَّلٌة ٌجب علٌهم نصرته، 

بل ٌجب مخالفتهم وطاعة الرسول المرسل من  ،وَّل ٌجب طاعتهم، (ع)البٌت 
 .(ع)اإلمام 

( رحمه هللا)جاء فً كتاب ذخٌرة الصالحٌن للشٌخ عبد الكرٌم الزنجانً 
ا وَّلٌة المجتهد الجامع لشرابط اإلفتاء فهً فرع مشتق عن وأمّ ): 9-8-7ص 

َّلٌة اإللهٌة المشتقة عن الو (ص)النبً المشتقة عن وَّلٌة   (ع)وَّلٌة اإلمام 
 . والسلطة الربوبٌة

سلطان الخالق جلت قدرته على  من الواضح البدٌهً أنّ  أنّ  :وتوضٌح ذلك
وقد اشتقت من هذه الوَّلٌة  الوَّلٌة،نواع السلطنة واشد أنحاء مخلوقاته أسمى أ

 :ه بها فً قوله تعالىوهً المنوّ (ص)النبً اإللهٌة والسلطنة الربوبٌة وَّلٌة 
ًُّ أَْولَى بِاْلُمْإِمنٌَِن ِمْن أَْنفُِسِهمْ ﴿ بِ ﴾النَّ

(1)
، ثم اشتقت من هذه الوَّلٌة النبوٌة 

فً حدٌث الؽدٌر المروي  (ص)رسول هللا كما أشار إلٌه (ع)وَّلٌة اإلمام 
لوَّلٌة  (ص)رسول هللا بالطرق الصحٌحة المتواترة فً كتب الفرٌقٌن فقد مهد 

من كنت مواله  :قال ،ىبل :بكم من أنفسكم؟ قالوا ىألست أول):اإلمام بقوله
(فهذا علً مواله

(2)
 (ص)ه نّ ألكً ٌكون هذا التمهٌد قرٌنة قطعٌة على  .. الخ 

 (ع)وَّلٌة اإلمام  ظهر أنّ أؾ من كلمة المولى وأراد معنى األولى بالتصرّ 
 .ومرتبه منها(ص)النبً فرع لوَّلٌة 

ة هللا على ـحج (ع)ام ـاإلم ة من أنّ ـوٌإٌده ما جاء فً األحادٌث المستفٌض
وهذه الوَّلٌة  قة على الرعٌة من قبل هللا تعالى،سلطنة مطل (ع)له  نّ إو ،الناس

 .صل المذهب ودعامته التً بنً علٌهاأ

فتاء الملخصة وَّلٌة الفقٌه الجامع لشرابط اإل (ع)ومن فروع وَّلٌة اإلمام 
من كان من  اوأمّ ) :بهذه العبارة (ع)فً التفسٌر المنسوب إلى اإلمام العسكري 

مطٌعا  ألمر مواله فللعوام  الفقهاء صابنا  لنفسه، حافظا  لدٌنه، مخالفا  لهواه،
( أن ٌقلدوه

(3)
 . 
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حقٌقة مخالفة الهوى فً الحدٌث الذي رواه الطبرسً  (ع)ن اإلمام ولقد بٌّ 
قال علً )  :نه قالأ (ع)فً كتاب اَّلحتجاج بإسناده عن اإلمام الثامن الرضا 

إذا رأٌتم الرجل قد حسن سمته وهدي وتماوت فً  :بن الحسٌن علٌهما السالم
الدنٌا كثر من ٌعجزه تناول أَّل ٌؽرنكم فما  ً حركاته فروٌداً منطقه وتخاضع ف

، ه وجبن قلبه فنصب الدٌن فخاً لهاوركوب المحارم منها لضعؾ بنٌته ومهانت
، وإذا وجدتموه ن تمكن من حرام اقتحمهإفهو َّل ٌزال ٌختل الناس بظاهره ف

 أكثرشهوات الخلق مختلفة فما  نّ إكم فٌعؾ عن المال الحرام فروٌداً َّل ٌؽرنّ 
سه على شوهاء قبٌحة فٌؤتً منها ن كثر وٌحمل نفإمن ٌنبو عن المال الحرام و

كم حتى تنظروا ما عقدة عقله فما فإذا وجدتموه ٌعفو عن ذلك َّل ٌؽرنّ  ،محرماً 
جمع ثم َّل ٌرجع إلى عقل متٌن فٌكون ما ٌفسده بجهله أمن ترك ذلك  أكثر
كم حتى َّل ٌؽرنّ  فروٌداً  مما ٌصلحه بعقله بجهده، فإذا أوجدتم عقله متٌناً  أكثر

، وكٌؾ محبته للرباسات كون عقله؟ أو ٌكون مع عقله هواهاه ٌتنظروا أمع هو
، بترك الدنٌا للدنٌا ً الناس من خسر الدنٌا واآلخرةن فإالباطلة وزهده فٌها ف

ة األموال والنعم المباحة المحللة من لذّ  أفضلة الرباسة الباطلة لذّ  نّ أوٌرى 
ة اتق هللا أخذته العزّ ٌل له ، حتى إذا قجمع طلبا للرباسة الباطلةأفٌترك ذلك 

، ٌقوده أول باطله ، وهو ٌخبط خبط عشواءثم فحسبه جهنم ولببس المهادباإل
وهو ٌحل ما  عد طلبه لما ٌقدر علٌه فً طؽٌانه،ه به ربّ ، وٌمدّ بعد الخسارةأإلى 

سلمت له رباسته التً  اه إذاحل هللا َّل ٌبالً ما فاته من دنٌأحرم هللا وٌحرم ما 
 ،مهٌناً  لهم عذاباً  عدّ أفؤولبك الذٌن ؼضب هللا علٌهم ولعنهم و ،شقً من أجهلها

ولكن الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعا ألمر هللا وقواه مبذولة فً 
فً الباطل وٌعلم  من العزّ  ،لى عز األبدإقرب أرضا هللا ٌرى الذل مع الحق 

 ،ر َّل تبٌد وَّل تنفذه إلى دوام النعٌم فً داقلٌل ما ٌحتمله من رضاها وٌإٌد نّ أ
له وَّل ن اتبع هواه ٌإدٌه إلى عذاب َّل انقطاع إها بكثٌر ما ٌلحقه من سرا نّ إو

لى ربكم إو ،وبسنته فاقتدوا ،كذلك الرجل نعم الرجل فبه فتمسكوا زوال،
وَّل ٌخٌب له طلبه  ،نه َّل ٌرد له دعوهإفبه فتوسلوا ف فارؼبوا،

(1)
  .الخ ..

 :جتهد الجامع للشرابط مناصب ثالثةعناصر وَّلٌة الم نّ إثم 

ومورده المسابل  ،لٌه العامً فً عملهإمنصب اإلفتاء فٌما ٌحتاج  :أحدها
 .طٌة من حٌث ترتٌب حكم شرعً علٌهاالفرعٌة والموضوعات اَّلستنبا
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فعات وؼٌرها من فً المرا منصب القضاء والحكم فٌما ٌراه حقاً  :والثانً
 . القضاٌا المخصوصة

من وهً مرتبة  ،ؾ فً األموال واألنفسمنصب وَّلٌة التصرّ  :والثالث
  .(الوَّلٌة العامة قابلة للتفوٌض

وجاء فً كتاب تهذٌب األصول من الزوابد والفضول للسٌد عبد األعلى 
شإون الفقٌه  نّ إثم  )(: 128ص: الجزء الثانً)فً  رحمه هللاالسبزواري 

بل له حجٌة  ،الجامع للشرابط لٌست منحصرة فً حجٌة الفتوى ونفوذ الحكم
 ٌحتج به هللا تعالى ٌوم القٌامة، ه ٌصح أنألنّ  ؛ولو كان ساكتاً  وجودٌة أٌضاً 

لٌه فً فهم إال أن لم ٌرجعوا وٌصح له أن ٌشتكً إلى هللا تعالى من الجهّ 
لٌشكون إلى ربهم ٌوم القٌامة عالم َّل ثالثة ) :وقد ورد فً الحدٌث ،األحكام

له الوَّلٌة اَّلنتظامٌة أي نضم دنٌا البشر  نّ أكما ،-الحدٌث  -ل عنه ؤٌُس
بشرط استٌالبه على الكل فً الكل وبسط ٌده على  ،لهٌاً إ وسٌاساتهم نظماً 

  .(الحكم من كل حٌثٌة وجهه

فواجب المسلمٌن فً زمن الؽٌبة هً نصرة الدٌن بتمكٌن نابب اإلمام  ،ذنإ
ٌه الجامع للشرابط العادل الزاهد فً الدنٌا ـأو الفق، (ع)الخاص المرسل منه 

ٌده على الحكم من كل حٌثٌة  من بسط (ع)ود نابب خاص له ـفً حال عدم وج
  .ةوجه

ه جهاد دفاعً عن نّ أل ؛واجب العلماء الٌوم هو مواجهة الطواؼٌت نّ أكما 
 ،بٌضة اإلسالم فً هذا الزمان الذي ٌحاول الطواؼٌت طمس اإلسالم تماماً 

والعودة فً البالد اإلسالمٌة إلى الجاهلٌة كفعل ٌزٌد لعنه هللا فً زمن الحسٌن 
البالد اإلسالمٌة باألصنام والصور وفرضوا  واإكثر من ذلك فقد ملأبل ، (ع)

 ،ألنها تمثل أشخاصهم الشٌطانٌة المقٌتة ؛على المسلمٌن احترامها وتقدٌسها
 فعلى العالم إظهار علمه وهذه الحالة تمثل أجلى مظاهر الشرك باهلل

والعمل  ،عانة المجاهدٌن ولو بالفتوى وإٌصالها إلى المجتمعإتهم وومجاهد
 .تمع دٌنٌاً على تثقٌؾ المج

العالم ؼٌر العامل جاهل فً الحقٌقة كما  نّ أل ا العلماء أو قل الجهالءأمّ 
(ع)ورد عنهم 

(1)
دهالٌز مظلمة وَّل ٌكلفون أنفسهم حتى عون فً بقالذٌن ٌ ،
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 اً حقٌقٌ اً أو النهوض بالدٌن اإلسالمً نهوض ،سماع أحوال المجتمع اإلسالمً
 ،ون لهذه الفرقة الناجٌة بصلةفال ٌمتّ  ،فً المجتمع أو تحرٌك ساكن فاعالً 

 ،وسٌجدون أنفسهم ٌوم القٌامة فً نفس هذه الدهالٌز المظلمة مسودة وجوههم
ٌوم القٌامة عالم لم ٌنتفع شر الناس  نّ إ) :ما معناه (ص)رسول هللا قال 
( بعلمه

(1)
. 

 للدٌن اإلسالمً نظرٌته السٌاسٌة المتكاملة تشرٌعاً  ن أنّ مما سبق تبٌّ 
كمل نظرٌة سٌاسٌة عرفتها أألنها  ؛وعلى المسلمٌن أن َّل ٌفرطوا بها ،وتنفٌذاً 

واضعها  نّ أل ؛وَّل توجد نظرٌة سٌاسٌة ترقى إلى مستواها ،اإلنسانٌة
والذي ٌجب أن ٌنفذها هو  . سبحانه وتعالى العلٌم الحكٌمومشرعها هو هللا

و الفقٌه الربانً الجامع للشرابط من بعده أ (ع)أو اإلمام المعصوم  (ص)النبً 
وعدم وجود نابب خاص  ،(ع)العادل الزاهد فً الدنٌا فً حال ؼٌبة اإلمام 

 .والحمد هلل وحده (ع)عنه 

  

* * * 
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 .153ص 1ج:محمد عبده
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 ــهالخــروج من التي ـقطريـ

نحن ها األحبة أٌها المإمنون والمإمنات لنعمل جمٌعاً على أن نكون ٌا أٌّ 
بإصالح ولنبدأ  ،الجٌل الذي ٌخرج من التٌه والصحراء التً وجدنا أنفسنا فٌها

 :أنفسنا ومجتمعنا اإلسالمً، كل حسب مقدرته ووسعه، قال تعالى

ْنَهْوَن ﴿ ٌَ ؤُْمُروَن ِباْلَمْعُروِؾ َو ٌَ اُء َبْعٍض  ٌَ َواْلُمْإِمُنوَن َواْلُمْإِمَناُت َبْعُضُهْم أَْولِ
َ َوَرُسولَُه أُولَبَِك َعِن اْلُمْنَكِر  ٌُِطٌُعوَن هللاَّ َكاَة َو ٌُْإُتوَن الزَّ الَة َو ٌُِقٌُموَن الصَّ َو

َ َعِزٌز  َحِكٌم   ُ إِنَّ هللاَّ ْرَحُمُهُم هللاَّ ٌَ ﴾َس
(1)

. 

اَّلبتعاد عن الدٌن اإلسالمً والمنهج الربانً جعل على  ها األحبة إنّ أٌّ 
إلخالص هلل وباَّلندفاع با َّل ُتزال إَّلّ  اً جبوعلى البصابر حُ  ،اً ورٌن القلوب أقفاَّلً 
ومن ذل طاعة الطاؼوت  ،ل معصٌة هللا إلى عز طاعة هللابقوة من ذ

القلوب وتنجلً لٌبزغ النور فً  ؛والخضوع له إلى عز طاعة هللا والتسلٌم له
 :الظلمة عن البصابر، قال تعالى

ْكَرى ﴿ ْر إِْن َنَفَعِت الذِّ ْخَشى  *َفَذكِّ ٌَ ُر َمْن  كَّ ذَّ ٌَ ُبَها اأْلَْشَقى *َس َتَجنَّ ٌَ ﴾َو
(2)

. 

أعاذنً هللا وإٌاكم من الشقاء وجعلنا من الذٌن ٌستمعون القول فٌتبعون 
سنٌٌن فنفوز بالحُ  (ع)أحسنه لعـل هللا ٌمن علٌنا بفرج موَّلنا محمد بن الحسن 

 الشهادة بعد النصر وقتل أعداء الدٌن والمنافقٌن 

ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظٌمِ  َذلِكَ ﴿ َشاُء َوهللاَّ ٌَ ٌُْإتٌِِه َمْن   ِ ﴾َفْضُل هللاَّ
(3)

  . 

فً طرٌق الخروج من التٌه الصالة والزكاة والصوم واألمر بالمعروؾ  نّ إ
وفً  ،والنهً عن المنكر والجهاد فً سبٌل هللا والحب فً هللا والبؽض فً هللا

ة اإلسالمٌة كلها واإلخالص هلل طرٌق الخروج من التٌه اَّللتزام بالشرٌع
 .وج من التٌه دماء تسٌل وعرق ٌنضحوفً طرٌق الخر ،والعمل له سبحانه

 نّ أل ؛ولكن عاقبته الخٌر ،السٌر فً طرٌق الخروج من التٌه ؼٌر ٌسٌر نّ إ
وفً نهاٌة هذا ، (ص)فً نهاٌة هذا الطرٌق رضا هللا سبحانه ورضا رسوله 
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كبر أالطرٌق إقامة دولة الحق والعدل اإللهً على األرض وبسط كلمة هللا 
 .على كل بقعة فً األرض

ولطرٌق الخروج من التٌه آٌات وعالمات واضحة ٌستدل بها السابرون 
وَّل ٌنببك عن هذه العالمات مثل خبٌر بهذا  ،إلى هللا على صراطه المستقٌم

وأنا فً هذا ، (ع)آل محمد هم محمد والطرٌق وهو هللا سبحانه ومثل العلماء و
 (ع)ق لبعض آٌات الكتاب العزٌز وبعض أحادٌث محمد وآله البحث أتطرّ 

أهم العالمات فً هذا و ،وحاَّلتهم لعل هللا ٌنفع بها من ألقى السمع وهو شهٌد
 :الطرٌق

 :الصالة

ن إو ،إذا قبلت قبل ما سواها ،وهً عمود الدٌن ومعراج المإمن وشرفه
ما تطهر األبدان من وبها تطهر األرواح من الرجس ك ،ما سواها ت ردّ ردّ 

هللا تعالى ذكره قسم بعزته أن ال  نّ إ): (ص)رسول هللا ، وعن الخبث بالماء
نار ٌوم ٌقوم الناس لرب ن ال ٌروعهم بالأٌعذب المصلٌن والساجدٌن و

 (العالمٌن
(1)

. 

وهو ٌجر إلى  ،التؤخٌر أول السهو عنها نّ إفإذا حضر وقتها فال تإخرها ف
من حبس نفسه فً صالة فرٌضة فؤتم : )(ص)رسول هللا قال  اَّلستخفاؾ بها،

ركوعها وسجودها وخشوعها ثم مجد هللا وعظمه وحمده حتى ٌدخل وقت 
الحاج المعتمر وكان صالة فرٌضة أخرى لم ٌقطع بٌنهما كتب هللا له كؤجر 

( من أهل علٌٌن
(2)

.  

إنما لك من صالتك ما ) :نهما قاَّلإباقر والصادق علٌهما السالم وعن ال
أوهمها كلها أو غفل عن آدابها لفت وضرب بها وجه  نّ إف ،أقبلت علٌه

 (صاحبها
(3)

 . 

طل سجودها وركوعها فهً أو ،ر فً عظمة هللا وأنت واقؾ بٌن ٌدٌهوتفكّ 
ومهما تمكنت فال تفوت الجماعة . أعظم منهاوثوابها  ،الملك الحق إلىهدٌتك 
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 ،وعلٌك ببعض الصلوات المستحبة .فضل الجماعة عظٌم نّ إفً المساجد ف
ثوابها  نّ إوخصوصاً صالة الؽفٌلة وصالة اللٌل َّل تتركها على كل حال ف

بعد كل ركعتٌن سالم  ،ركعات وركعتً الشفع وركعة الوتر وهً ثمان ،عظٌم
وٌمكن أن تقتصر صالة  ،ركعة واحدةركعة الوتر فهً  كصالة الصبح إَّلّ 

 .وٌمكن أن تصلً ركعتً الشفع والوتر فقط ،اللٌل على الحمد فقط

وهً  -نه من استٌقظ قبل صالة الفجر فصلى الوتر ونافلة الفجر أوروي 
 كتبت له صالة اللٌل فال تفوت حظك - ركعتان قبل صالة الفجر

(1)
. 

ٌا رسول هللا  :فقال (ص)النبً لى إجاء رجل ) :(ع)بً عبد هللا أعن 
حق ال تقربت فو الذي بعثك بال :ل، قاال :ا سوى الفرٌضة فقالٌسؤل هللا عمّ 

النبً ح خلقتً قال فامسك هللا قبّ  نّ أل ؛ولم؟ قال: قال. إلى هللا بشًء سواها
ٌا محمد ربك ٌقربك السالم وٌقول اقرأ  :فقال (ع)ونزل جبرابٌل ، (ص)

ٌا  :فقال ؟فً اآلمنٌن ما ترضى أن أبعثك غدا  أ :وقل له ،عبدي فالنا  السالم
الذي بعثك بالحق ال بقً قال فو  .نعم: قال! رسول هللا وقد ذكرنً هللا عنده

( تقربت به الّ إلى هللا عنده إب به شًء ٌتقرّ 
(2)

 . 

 ومن منا َّل ٌرٌد أن ٌؤتً آمناً ٌوم القٌامة؟ ،ومن منا لم ٌذنب

 :والدعاء

ْعَبؤُ ِبُكْم َربًِّ لَْوَّل ُدَعاُإُكمْ قُْل َما ﴿ :قال تعالى ٌَ﴾
 (3)

. 

ْسَتْكِبُروَن َعْن ﴿ :وقال تعالى ٌَ ُكُم اْدُعوِنً أَْسَتِجْب لَُكْم إِنَّ الَِّذٌَن  َوَقاَل َربُّ
َم َداِخِرٌنَ  ْدُخلُوَن َجَهنَّ ٌَ ﴾ِعَباَدِتً َس

(4)
 . 

وَّل  ،علٌكم بالدعاء فً الٌسر والعسر ولقضاء كل حاجة صؽٌرة أو كبٌرة
ك لم نّ إف ،أن تطلبه من هللا باً وَّل تستكثر شٌ ،أن تطلبه من هللا باً تستصؽر شٌ

 .هللا أحد قط إَّلّ  اً من هللا ولم ٌدفع عنك شر َّلّ إتصب خٌراً قط 

                                                           

 

ٌرضى أحدكم أن ٌقوم قبل الصبح أما : )أنه سمعه ٌقول( ع)روى معاوٌة بن وهب، عن الصادق  -1
، وسابل الشٌعة 341ص 2ج: تهذٌب األحكام( وٌوتر وٌصلً ركعتً الفجر فتكتب له صالة اللٌل

 .258ص 4ج(: آل البٌت)
 .280ص 5ج:، بحار األنوار 463ج ص: علل الشراٌع -2
 .77: الفرقان -3
 .60: ؼافر -4
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ٌا موسى أدعونً لملح عجٌنتك : )(ع)هللا أوحى إلى موسى  نّ أوروي 
 (.ولشسع نعلك ولعلف دابتك

ه ما َّل إوعطا ،هللا سبحانه وتعالى َّل ٌحد بوصؾ ها األحبة إنّ واعلموا أٌّ 
عالمنا محدود فاطلب ما بدا لك من خٌر الدنٌا  نّ ؛ ألوإنما ٌنـزل بقدر ،نهاٌة له

دعٌة الصحٌفة السجادٌة أوَّل تفوتك  ،واآلخرة لما فٌه صالح دٌنك ورضا ربك
 ،ودعاء كمٌل خصوصاً فً لٌالً الجمع، (ع)آل محمد فهً زبور  ،المباركة
 .والمناجاة الشعبانٌة ،حمزة الثمالًأبً ودعاء 

وأورد هنا هذه المناجاة لعل هللا ٌجعل فٌها نجاتنا من مكابد الدنٌا وخدعها 
 . و لحفظها والدعاء بها على كل حالر معانٌها أوٌوفق البعض لتدبّ 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

وعلقتنا بؤٌدي المناٌا فً  ،لهً أسكنتنا دارا  حفرت لنا حفر مكرهاإ)
وبك نعتصم من االغترار  ،من مكابد خدعها افؤلٌك نلتج ،حبابل غدرها

ة باآلفات المحشوّ  ،فإنها المهلكة طالبها المتلفة حاللها ،بزخارف زٌنتها
 ،لهً فزهدنا فٌها وسلمنا منها بتوفٌقك وعصمتكإ .المشحونة بالنكبات

وأوفر مزٌدنا من  ،ورنا بحسن كفاٌتكوتول أم ،ا جالبٌب مخالفتكوانزع عنّ 
واغرس فً أفبدتنا أشجار  ،جمل صالتنا من فٌض مواهبكأو ،سعة رحمتك

قرر أو ،ة مغفرتكوأذقنا حالوة عفوك ولذّ  ،وأتم لنا أنوار معرفتك ،محبتك
خرج حب الدنٌا من قلوبنا كما فعلت بالصالحٌن أو ،أعٌننا ٌوم لقابك برإٌتك

كرم أرحم الراحمٌن وٌا أبرحمتك ٌا  ،خاصتكمن صفوتك واألبرار من 
 (األكرمٌن

(1)
. 

 ،وعلٌكم بذكر هللا على كل حال فً العمل وفً الفراغ وفً اللٌل والنهار
كثروا من الصالة على أو. وخاصة بعد الصالة الواجبة قبل أن تقوم من مقامك

وَّل تتركوا سجدة الشكر بعد الصالة وبعد كل نعمة ٌنعم هللا  ،ل محمدآمحمد و
وصفتها أن تسجد ثم  .سبحانه وتعالى بها علٌك وبعد كل مكروه ٌدفع عنك

قل ما ٌقال فٌها أو ،تضع خدك األٌمن على األرض ثم األٌسر ثم تعود للسجود
 .ةواألفضل مابة مرّ  ،اتشكراً هلل ثالث مرّ 

                                                           

 

 .مناجاة الزاهدٌن: الصحٌفة السجادٌة -1
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ومة علٌها خصوصاً بعد صالة إمنٌن المداومن األذكار التً على الم
 :الصبح

له الملك وله الحمد ٌحًٌ وٌمٌت  ،هللا وحده َّل شرٌك له َّل اله إَّلّ  -1
خٌر وهو على كل شًء قدٌر بٌده ال ،وٌمٌت وٌحًٌ وهو حً َّل ٌموت

  .بعد صالة الصبح وقبل ؼروب الشمس( مّرات10)

باهلل العلً العظٌم  ة إَّلّ وَّل حول وَّل قو ،سبحان هللا العظٌم وبحمده -2
  .(مّرات 10)

م لهاً واحداً أحداً فرداً صمداً لإ ،هللا وحده َّل شرٌك له له إَّلّ إشهد أن َّل أ -3
 .(مرات 10)ٌتخذ صاحبه وَّل ولداً 

    .(ةمرّ  100)اللهم صل على محمد وعجل فرجهم  -4

 .(ةمرّ  30)كبر أوهللا  ،هللا وَّل اله إَّلّ  ،والحمد هلل ،سبحان هللا -5

وهذه األذكار كما أن لها فابدة أخروٌة كذلك لها فابدة دنٌوٌة وتدفع شر  
 . السلطان والشٌطان 

   :األمر بالمعروف والنهً عن المنكرو

فطالب  ،ككلالتً ٌقوم بها المجتمع اإلسالمً  وهو من أهم الواجبات
العلوم الدٌنٌة والطبٌب والفالح والمهندس وكل فرد فً المجتمع اإلسالمً 

 (ص)رسول هللا نذر أوقد  .مسإول عن األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر
ن ٌسلط هللا علٌها شرارها ثم ٌدعون فال ٌستجاب لهم ؤهذه األمة عن تركه ب

(1)
فعودوا إلى  !؟مة الٌومشر من الطواؼٌت المتسلطٌن على األأوهل ٌوجد ، 

ولترفع ، األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر وَّل تؤخذكم فً هللا لومة َّلبم
 :قال تعالى  ٌرحمنا وٌرفع عنا هذا البالء،لعل هللا األصوات بوجه كل عاٍص 

                                                           

 

لتؤمرن المعروؾ ولتنهون عن : (ص)رسول هللا قال : عن أبً هرٌرة قال: )برانًروى الط -1
 2ج: المعجم األوسط( المنكر أو لٌسلطن هللا علٌكم شراركم ثم ٌدعو خٌاركم فال ٌستجاب لكم

 .99ص
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ْنَهْوَن َعِن  َوْلَتُكنْ ﴿ ٌَ ؤُْمُروَن ِباْلَمْعُروِؾ َو ٌَ ِر َو ٌْ ْدُعوَن إِلَى اْلَخ ٌَ ة   ِمْنُكْم أُمَّ
﴾اْلُمْنَكِر َوأُولَِبَك ُهُم اْلُمْفلُِحونَ 

(1)
. 

المذاهب  ، وتؤمنباألمر بالمعروؾ تقام الفرابض نّ إ: (ع)وقد ورد عنهم 
وتحل المكاسب وتمنع المظالم وتعمر األرض وٌنتصؾ للمظلوم من الظالم 

عن المنكر وتعاونوا على  اوَّل ٌزال الناس بخٌر ما أمروا بالمعروؾ ونهو
 من لم ٌفعلوا  ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولإالبر ف
 هم ناصر فً األرض وَّل فً السماءٌكن ل

(2)
. 

كم ، وفسق شبابكم ولم إكٌف بكم إذا فسدت نسا: )(ص) النبًوقال 
فقٌل له وٌكون ذلك ٌا رسول هللا ؟  ،تؤمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر

فقٌل  ،نعم  فقال كٌف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهٌتم عن  المعروف: (ص)قال 
كٌف بكم إذا نعم وشر من ذلك، : (ص)له ٌا رسول هللا وٌكون ذلك ؟ فقال 

 (ا  والمنكر معروف ا  م المعروف منكرأٌتر
(3)

. 

                                                           

 

 .104: آل عمران -1
أمروا ال ٌزال الناس بخٌر ما : )أنه قال (ص)النبً روي الشٌخ الطوسً فً التهذٌب عن  -2

بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى، فإذا لم ٌفعلوا ذلك نزعت منهم البركات 
 6ج: تهذٌب األحكام( وسلط بعضهم على بعض ولم ٌكن لهم ناصر فً األرض وال فً السماء

 .181ص
ون ٌكون فً آخر الزمان قوم ٌتبع فٌهم قوم مراإ: )، قال(ع)وروى الكلٌنً عن أبً جعفر 

ٌتقرإون وٌتنسكون حدثاء سفهاء ال ٌوجبون أمرا بمعروف وال نهٌا عن منكر إال إذا أمنوا الضرر 
ٌطلبون ألنفسهم الرخص و المعاذٌر ٌتبعون زالة العلماء وفساد عملهم، ٌقبلون على الصالة 

انهم والصٌام وما ال ٌكلمهم فً نفس وال مال ولو أضرت الصالة بسابر ما ٌعملون بؤموالهم وأبد
لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرابض وأشرفها، إن األمر بالمعروف والنهً عن المنكر فرٌضة 
عظٌمة بها تقام الفرابض، هنالك ٌتم غضب هللا عز وجل علٌهم فٌعمهم بعقابه فٌهلك األبرار فً 

ومنهاج دار الفجار والصغار فً دار الكبار، إن األمر بالمعروف والنهً عن المنكر سبٌل األنبٌاء 
الصلحاء فرٌضة عظٌمة بها تقام الفرابض وتؤمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر 
األرض وٌنتصف من األعداء وٌستقٌم األمر فؤنكروا بقلوبكم والفظوا بؤلسنتكم و صكوا بها جباههم 

السبٌل على  إنما)وال تخافوا فً هللا لومة البم، فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فال سبٌل علٌهم 
هنالك فجاهدوهم ( الذٌن ٌظلمون الناس وٌبغون فً األرض بغٌر الحق أولبك لهم عذاب ألٌم

بؤبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم غٌر طالبٌن سلطانا  وال باغٌن ماال  وال مرٌدٌن بظلم ظفرا  حتى ٌفٌبوا 
أنً معذب من (: ع)وأوحى هللا عز وجل إلى شعٌب النبً : قال. إلى أمر هللا وٌمضوا على طاعته

ٌا رب هإالء األشرار (: ع)قومك مابة ألف أربعٌن ألفا من شرارهم وستٌن ألفا من خٌارهم، فقال 
 5ج: الكافً( داهنوا أهل المعاصً ولم ٌغضبوا لغضبً: فما بال األخٌار؟ فؤوحى هللا عز وجل إلٌه

 .55ص
 .122ص 16ج(: آل البٌت)، وسابل الشٌعة 177ص 6ج: ، تهذٌب األحكام59ص 5ج: الكافً -3
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عن المنكر  افعلى كل مإمن ومإمنة الٌوم أن ٌؤمروا بالمعروؾ وٌنهو
اً سدة التً أصبحت ترى المعروؾ منكروٌعملوا لٌل نهار إلصالح النفوس الفا

 .والمنكر معروفاً والحمد هلل وحده

 :والخمس والزكاة

مانع الزكاة كافر من األخبار أنّ  ةورد فً جمل
(1)

 نّ إ): (ع)وقال الباقر ، 
( شد ما فٌه الناس ٌوم القٌامة إذا قام صاحب الخمس فقال ٌا رب خمسًأ
(2)

من أكل من مالنا شٌبا  فً ) :ام العصر عجل هللا فرجه الشرٌؾ وقال إم، 
 (بطنه نارا  وسٌصلى سعٌرا  

(3)
. 

فٌه خٌر الدنٌا واآلخرة وٌوجد البركة والزٌادة فً  ودفع الخمس والزكاة
  :، قال تعالىالمال

ا َرَزْقَناُهْم ِسّراً ﴿ الَة َوأَْنَفقُوا ِممَّ ِ َوأََقاُموا الصَّ ْتلُوَن ِكَتاَب هللاَّ ٌَ إِنَّ الَِّذٌَن 
ْرُجوَن ِتَجاَرًة لَْن َتُبوَر  ٌَ ًة  ٌَ ُه   *َوَعالِن ِزٌَدُهْم ِمْن َفْضلِِه إِنَّ ٌَ ُهْم أُُجوَرُهْم َو ٌَ ٌَُوفِّ لِ

﴾َؼفُور  َشُكور  
(4)

 . 

من َّل ٌدفع ماله فً سبٌل هللا َّل ٌدفع نفسه  ولعل أهم ما ٌجب أن تعرفه أنّ 
فالذي َّل ٌدفع الخمس والزكاة لن ٌقاتل مع صؾ اإلمام الحجة  ،فً سبٌل هللا

 (ع)إذا تعارضت عدالة اإلمام  (ع)ضد اإلمام ه سٌحارب نّ أبل َّل ٌبعد ، (ع)
ه هلل فهو مالك كل المال كلّ  نصاؾ أنّ إل، وانظر بعٌن امع مصالحه الشخصٌة

وفرض  ،ما جعلك مستخلفاً فٌه ،، ومع ذلك فقد جعل لك أربعة أخماسشًء
 (ص)ك له ولرسوله ر عن طاعتك له وحبّ علٌك أن تدفع الخمس والزكاة لتعبّ 

على الفقراء والمساكٌن إن فؤنت الٌوم تنفقه  ،َّل لحاجة هللا لهذا المال ،وذرٌته
 .أخرجته

                                                           

 

ٌا علً، كفر باهلل : قال( ع)لعلً  (ص)النبً فً وصٌة  - (ع)روي عن الصادق عن آبابه  -1
ٌا علً، ثمانٌة ال ٌقبل هللا منهم : ، ثم قالمانع الزكاة -وعد منهم  - العظٌم من هذه األمة عشرة

ا  من زكاة ماله فلٌس بمإمن وال ٌا علً، من منع قٌراط: ، ثم قالمانع الزكاة -وعد منهم  - الصالة
حتى إذا  :بمسلم وال كرامة، ٌا علً تارك الزكاة ٌسؤل هللا الرجعة إلى الدنٌا وذلك قوله عز وجل

 .34ص 9ج (: آل البٌت)وسابل الشٌعة ( جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون
 . 43ص 2ج: ، من َّل ٌحضره الفقٌه547ص 1ج: الكافً -2
 .541ص 9ج(: آل البٌت)، وسال الشٌعة 521ص: لنعمةكمال الدٌن وتمام ا -3
 .30-29: فاطر -4
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وا ال فقال لهم اعملوا فٌها وخذلعمّ  صاحب مزرعة أعطاها: أضرب مثاَّلً و
ألنً َّل  ؛والخمس الباقً أعطوه لجٌرانكم من الفقراء ،أربعة أخماس اإلنتاج

هل ترى  ،بالخمس وأكلوه ال حتىفطمع العمّ  ،أرٌدهم أن ٌجوعوا أو ٌعروا
والحمد هلل  !؟البخل من هإَّلء العمّ أوهل ترى  ،كرم من صاحب المزرعةأ

 .رب العالمٌن

 :والصٌام

ضافة إلى إوهذه العبادة تربً فً النفس اَّلهتمام بؤحوال المسلمٌن الفقراء 
فال تقض نهار صٌامك فً التفكٌر بإفطارك ونوع الطعام الذي  ،تقوى هللا

فعندما تحس بالجوع وأنت صابم تذكر كم من المسلمٌن ٌقضون  ،ستتناوله فٌه
 تكن من الذٌن  معظم أٌام السنة جٌاع وَّل

ُ َقاَل الَِّذٌَن َكَفُروا لِلَِّذٌنَ ﴿ ا َرَزَقُكُم هللاَّ آَمُنوا أَُنْطِعُم َمْن  َوإَِذا ِقٌَل لَُهْم أَْنِفقُوا ِممَّ
ُ أَْطَعَمُه إِْن أَْنُتْم إَِّلَّ ِفً َضالٍل ُمبٌِنٍ  َشاُء هللاَّ ٌَ ﴾لَْو 

(1)
. 

بل علٌنا جمٌعاً أن نعمل  ،ولٌس كل ما فً وسعك هو إطعام بعض الفقراء
بناء األمة اإلسالمٌة ألرفع الفقر عن هإَّلء المسلمٌن الذٌن ٌمثلون الٌوم معظم 

ما فً  ولو أنّ  ،رض زراعٌة ومعادن ونفطأالؽنٌة بكل أنواع الثروات من 
رض المسلمٌن ٌنفق على المسلمٌن وفق الشرٌعة اإلسالمٌة ألصبح المسلم أ

ولكن ولألسؾ تسلط الٌوم على األرض اإلسالمٌة  ،الٌوم من أؼنى الناس
ا وبناء القصور والفجور وشرب نهب ثرواته الؽنٌة طواؼٌت َّل هم لهم إَّلّ 

ومعه سبع واؼٌت ٌسافر إلى إحدى دول الؽرب أحد هإَّلء الط إنّ  ،الخمور
طن من المواد الؽذابٌة والكمالٌات وؼٌرها ومن الخدم  طابرات عمالقة ومابتا

إلسالمٌة التً وؼٌرهم الذٌن ٌنفق علٌهم ما ٌكفً إلطعام مدٌنة من المدن ا
عالم ما ٌكفً إلطعام وسابل اإلحدهم ٌنفق على بعض ، وأٌتضور أهلها جوعاً 

كل هذا  ،الشعب المإمن الذي تسلط علٌه بإراقة الدماء والذي ٌتضور جوعاً 
فً سبٌل أن تؽطً وجهه األسود وفمه الذي ٌقطر من دماء المإمنٌن لٌبقى 

ٌوم آخر ٌنهب فٌه األموال وٌؤكل فٌه الكثٌر من لمتسلطاً على المسلمٌن ولو 
 . أشبع هللا بطنهام َّل الطع
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 (ع)إصدارات أنصار اإلمام المهدي 

وفً الصٌام . فً أحوال المسلمٌن اً روتفكّ  اً رفً الصٌام تدبّ  نّ إها األحبة أٌّ 
الصٌام حب فً هللا  وفً ،جهاد للنفس وللشٌطان وللهوى ولزخرؾ الدنٌا

ة وؼلظة على الكافرٌن ، وفً قلب الصابم رحمة للمإمنٌن وشدّ وبؽض فً هللا
 .اً وعطش اً جوعصٌامكم  حذروا أن ٌكونا، فوالمنافقٌن

 (أكثر الجوعقل الصوم وما أما ): (ص)رسول هللا روي عن 
(1)

. 

كم من صابم لٌس له من صٌامه : )وقال أمٌر المإمنٌن صلوات هللا علٌه
لعناء، حبذا نوم األكٌاس ا وكم من قابم لٌس له من قٌامه إالّ  ،مؤظال إالّ 

 (وإفطارهم
(2)

.  

ٌا جابر ) :لجابر بن عبد هللا األنصاريقال  (ص)رسول هللا  وروي أنّ 
وفرجه بطنه  عفهذا شهر رمضان من صام نهاره وقام وردا  من لٌله و

 قال جابر ما أحسن هذا .كخروجه من الشهر ذنوبهلسانه خرج من  كفو
( الشروط هذه شدوما أ ،ٌا جابر: (ص)رسول هللا فقال  ،حدٌثال

(3)
. 

فاعملوا على  ،أهم العبادات المقترنة بشهر الصٌام هً قراءة القرآن ولعل
فعن  ،ر القرآن ودرس القرآن لتعٌشوا حٌاة السعداء وتموتوا موت الشهداءتدبّ 

( رسمه زمان ال ٌبقى من القرآن إالّ على الناس ٌؤتً س): (ص)رسول هللا 
(4)

 . 

ولكن هل  ،القرآن والحمد هللكثر من ٌقرأ أوما  ،كثر نسخ القرآن الٌومأوما 
هل نحن عباد هللا  ق بؤخالق القرآن ؟ هل نتفكر بآٌاته ؟نتدبر القرآن؟ هل نتخلّ 

 هل نحن موقنون ؟  أمرنا فً  القرآن؟هل نحن كافرون بالطاؼوت كما  ؟

َعْت بِِه اأْلَْرُض ﴿ :قال تعالى ٌَِّرْت بِِه اْلِجَباُل أَْو قُطِّ أَْو ُكلَِّم بِِه َولَْو أَنَّ قُْرآناً ُس
ِ اأْلَْمُر َجِمٌعاً  ﴾اْلَمْوَتى َبْل هلِلَّ

(5)
. 
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ا إلٌه ا هلل وإنّ فإنّ  !!كل هذا فً القرآن ونحن ؼافلون عن القرآن ،سبحان هللا
 ففً ؟ قل نازلة تنزل بنارنا القرآن ونحن نجزع ألوهل نظن إننا تدبّ  ،راجعون

  :القرآن دروس َّل تحصى فً الصبر والتوكل على هللا فً سورة الشعراء

ا لَُمْدَرُكوَن ﴿ ا َتَراَءى اْلَجْمَعاِن َقاَل أَْصَحاُب ُموَسى إِنَّ ًَ  *َفلَمَّ َقاَل َكالَّ إِنَّ َمِع
ْهِدٌنِ  ٌَ ﴾َربًِّ َس

 1)
  ؟؟رنا معنى هذه اآلٌاتهل تدبّ  .

، وموسى بٌد فرعون وجنوده نهم واقعونأٌإكدون  (ع)أصحاب موسى 
  :هللا سٌهدٌه وٌنجٌه من فرعون وجنوده نّ أٌإكد  (ع)

ْهِدٌنِ ﴿ ٌَ ًَ َربًِّ َس   .﴾َكالَّ إِنَّ َمِع

 !؟ (ع)تهزم به عدوك كما فعل موسى  اً هل استعملت هذه اآلٌة سالح

 :والصبر

الَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِؾ َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر َعلَى َما ﴿ ًَّ أَِقِم الصَّ ا ُبَن ٌَ
َك لِلنَّاِس َوَّل َتْمِش ِفً  *أََصاَبَك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر  ْر َخدَّ َوَّل ُتَصعِّ

ٌُِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل فَ  َ َّل  ٌَِك َواْؼُضْض  *ُخوٍر اأْلَْرِض َمَرحاً إِنَّ هللاَّ َواْقِصْد ِفً َمْش
﴾ِمْن َصْوِتَك إِنَّ أَْنَكَر اأْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِمٌرِ 

(2)
. 

هلل فٌمن لٌس فً ال حاجة : )(ص)رسول هللا قال : (ع)بً عبد هللا أوعن 
(ماله وبدنه نصٌب

 (3)
. 

 :فقال؟ أشد الناس بالًء فً الدنٌاما سبل من عند (ص)رسول هللا وعن 
وٌبتلى المإمن بعد على قدر أٌمانه وحسن  ،النبٌون ثم األمثل فاألمثل)

ٌمانه إومن سخف  ،هإفمن صح أٌمانه وحسن عمله اشتد بال ،أعماله
( هإوضعف عمله قل بال

(4)
 . 

 (حبنً جبل لتهافتألو ) :(ع)وقال أمٌر المإمنٌن 
(5)

.  
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 (ع)إصدارات أنصار اإلمام المهدي 

( جلبابا  ل البٌت فلٌستعد للبالء هأحبنا أمن : )(ع)وقال 
(1)

 . 

ٌواجه به المصابب  اً قوٌ اً فالمإمن مبتلى وَّل بد له من الصبر سالح
 .بتالءاتواَّل

منها الصبر  :عظم العبادات وله مظاهر كثٌرةأوالصبر فً سبٌل هللا من 
عظم أولعل من  ،والصبر عند المصٌبة ،والصبر عن المعصٌة ،على العبادة

التً تعترض اإلنسان المإمن الذي ة والمصابب مصادٌق الصبر تحمل المشقّ 
ه ٌواجه الباطل بما فٌه من طواؼٌت ومترفٌن نّ إحٌث  ؛ٌخلص فً طاعة هللا

ضون له ها المإمنون والمإمنات على األذى الذي تتعرّ ، فاصبروا أٌّ الوجهّ 
 ،على دٌنكم بالنواجذ اوعضو ،من الطواؼٌت وعبٌدهم من مترفٌن وسفهاء

فهذه الحٌاة ، َّل توردوا أنفسكم موارد الهلكةو ،واصبروا على ضٌق المعٌشة
 .كساعة ما لبث أن ٌعرؾ الناس فٌها ساعة الموت َّل ٌراها اإلنسان إَّلّ 

فاعملوا  ،َّل خٌر فٌها (ص)دنٌا زوٌت عن محمد بن عبد هللا  نّ أواعلموا 
لٌؤتٌن ): (ص)رسول هللا ، عن صالح دٌنكم لتصلح دنٌاكم وأخراكمعلى إ

 ،من شاهق إلى شاهقٌفر من  ال ٌسلم لذي دٌن دٌنه إالّ على الناس زمان 
؟ ومتى ذلك الزمان ٌا رسول هللا :قالوا .ومن حجر إلى حجر كالثعلب بؤشباله

ٌا  :قالوا .إذا لم ٌنل المعٌشة إال بمعاصً هللا فعند ذلك حلت العزوبة :قال
هالك الرجل ولكن إذا كان ذلك الزمان ف ،بلى: قال!! رسول هللا أمرتنا بالتزوٌج

ن لم ٌكن له زوجته وولده، فإ ين لم ٌكن له أبوان فعلى ٌدإأبوٌه ف يعلى ٌد
وكٌؾ ذلك ٌا رسول هللا؟ : قالوا .قرابته وجٌرانه يزوجه وال ولد فعلى ٌد

ٌعٌرونه بضٌق المعٌشة وٌكلفونه ما ال ٌطٌق حتى ٌوردونه موارد : قال
( الهلكة

(2)
. 

قلوا العرجة على أو ،واقبلوا القلٌل من الحاللها األحبة تحملوا المشقة أٌّ 
ن فرج آل محمد وفرجكم قرٌب إن إف ،وَّل تداهنوا الطواؼٌت وأعوانهم، الدنٌا

: قال ،(ص)رسول هللا ، عن مع العسر ٌسراً  إنّ مع العسر ٌسراً  إنّ  ،شاء هللا
ال تكونوا ممن خدعته العاجلة وغرته األمنٌة فاستهوته الخدعة فركن إلى )

نه لم ٌبق من دنٌاكم هذه فً إسوء، سرٌعة الزوال وشٌكة االنتقال، الدار 
ماذا والب فعلى ما تعرجون حناخة راكب أو صر إجنب ما مضى إال ك
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رون إلٌه فكؤنكم وهللا وما أصبحتم فٌه من الدنٌا لم ٌكن، وما تصٌ ؟تنتظرون
عدوا الزاد لقرب الرحلة أمن اآلخرة لم ٌزل فخذوا أهبة ال زوال لنقله و

( على ما قدم قادم، وعلى ما خلف نادم ئ  ن كل امرأواعلموا 
(1)

. 

إذا كان قبل ألؾ وأربعمابة سنة تقرٌباً لم ٌبق من الدنٌا فً جنب ما مضى 
ما بقً الٌوم من الدنٌا لٌس بشًء ٌذكر أو  نّ أوا ـفاعلم ،ناخة راكبإك إَّلّ 

 ،فً هذه السنة أو فً السنة التً تلٌها (ع)ام المهدي ـفلربما ظهر اإلم ،ٌمثل
الناس نٌام ) !؟ا ٌراد بنافهل نبقى ؼافلٌن منكبٌن على طلب الدنٌا ؼافلٌن عمّ 

 (إذا ماتوا انتبهوا
(2)

. 

ألنكم عمرتم  :فؤجاب بل أبو ذر رضً هللا عنه لماذا نحن نكره الموتسُ 
 إلى خراب والمرء ٌكره أن ٌنتقل من عمار، وخربتم آخرتكم  دنٌاكم

(3)
. 

منه لطلب الرزق  وما زاد ،خلقنا هللا للعبادة فوقتنا ٌجب أن ٌكون للعبادة 
 . والعمل َّل العكس

ن الرزق مقسوم لن ٌعدو أمرإ ما إأٌها الناس ): (ص)قال رسول هلل 
( … ن العمر محدود لن ٌتجاوز أحد ما قدر لهإالطلب وقسم له فؤجملوا فً 

(4)
 . 

أٌها الناس اقبلوا على ما كلفتموه من ) :عند منصرفه من أحد (ص)وقال 
( … عرضوا عما ضمن لكم من دنٌاكمأإصالح آخرتكم و

(5)
. 

لن تدرك ما  ،جمل فً الطلبؤٌفوتك ما قسم لك ف لن): (ع)وقال علً 
( جمل فً المكتسبؤزوي عنك ف

(6)
 . 

، سوف ٌؤتٌك ما قدر لك ؤجمل فً الطلب، فسوف ٌؤتٌك أجلك): (ع)وقال 
 (فً المكتسب ضفخف

(1)
.  
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 (ع)إصدارات أنصار اإلمام المهدي 

ن سعٌه أهللا قد ضمن األرزاق وقدرها و عجبت لمن علم إنّ ): (ع)وقال 
 (ال ٌزٌده فٌما قدر له منها وهو حرٌص دابب فً طلب الرزق

(2)
. 

هذه األحادٌث َّل تتناقض مع طلب الرزق والسعً فً مناكب  نّ أواعلموا 
و أأو تقصر فٌها  ،ولكنها تعارض الطلب الذي ٌجعلك تترك العبادة ،الدنٌا

 .اً لبدنك علٌك حق نّ إف ،أو تهلك بدنك فً الطلب ،تإخر الصالة عن وقتها

فٌجب أن نوفر وقتاً  ،الذي ٌجهد بدنه لن ٌقوى على العبادة نّ أواعلموا 
الة اللٌل َّل تتركوها وخصوصاً ص ،ة لهاونعد العدّ  ،ةللعبادة الواجبة والمستحبّ 

  .على كل حال

ٌا هذا ال تجاهد الطلب جهاد المغالب وال تتكل ) :(ع)قال اإلمام الحسن 
ن ابتغاء الفضل من السنة واإلجمال فً الطلب إعلى التقدٌر اتكال المستسلم ف

ن الرزق إلب فضال  فعة رزقا  وال الحرص بجاولٌست العفة بدافمن العفة 
(مقسوم واألجل موقوت واستعمال الحرص ٌورث المآثم

 (3)
. 

 :ةوالتقٌ

فاإلنسان مفطور على تجنب  ،نمارس التقٌة فً حٌاتنا الٌومٌة نحن جمٌعاً 
ذه لى تقنٌن هإولكننا نحتاج  ،بل الحٌوان الصامت كذلك ،الضرر المادي

، فالتقٌة فً اإلسالم عبادة من أهم العبادات الطبٌعة وفق التشرٌع اإلسالمً
وترك التقٌة فً  ،اً ودقٌق كامالً  اً التً ٌجب أن ٌلتزم بها المإمنون التزام

م كما أن العمل بها فً ؼٌر مواردها ٌورد المإمن موارد مواردها محرّ 
  .الهلكة

ٌُفِرطون فً التقٌة طون بها وقل ،فكثٌر من المإمنٌن  ٌُفرِّ ٌل من المإمنٌن 
فعن  ،النهً عن حالتً اإلفراط والتفرٌط فً التقٌة (ع)وقد ورد عن األبمة 

 (التقٌة دٌنً ودٌن آبابً) :ما معناه (ع)الصادق 
(4)

.  

( من ال تقٌة له ال دٌن له): (ع)وعنه 
(1)

.  
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حب أإنكم لو دعٌتم لتنصرونا لكانت التقٌة ) :ما معناه (ع)كما ورد عنه 
( إلٌكم من آبابكم

(2)
. 

بعضهم  نّ أعلى التقٌة والعمل بها فً مواردها ٌذكر  (ع)فبٌنما هو ٌإكد 
خصوصاً فً زمن  ،وٌعتذرون بالتقٌة (ع)آل محمد ٌتخاذلون عن نصرة 
 !!(ع)ظهور اإلمام المهدي 

ولكنها تعنً العمل  ،فالتقٌة َّل تعنً ترك الجهاد والعمل فً سبٌل هللا ،ذنإ
ب منها بهدوء ثم ة فعلٌك أن تقترإذا كنت ترٌد أن تقتل أفعى سامّ  :فمثالً  ،بحذر

نك إا إذا أثرت الكثٌر من الضجٌج فستنتبه هذه األفعى أمّ  ،تضرب رأسها
 .نها وربما ستبدأ هً بالهجوم علٌكتقترب م

حب أصحابً إلً أ وهللا إنّ ) :فً صحٌح الحذاء (ع)بً جعفر أوعن 
( … وأفقههم وأكتمهم لحدٌثنا أورعهم

(3)
. 

آل محمد هل البٌت عن ؼٌر أهله من الذٌن َّل ٌقولون بإمامة أوكتم حدٌث 
 .ٌن عن وَّلٌتهمالمعاندٌن لهم والخارج ،(ع)

   :والجهاد

َ َعلَى َنْصِرِهْم لََقِدٌر  ﴿: قال تعالى ُهْم ُظلُِموا َوإِنَّ هللاَّ ٌَُقاَتلُوَن ِبؤَنَّ  *أُِذَن لِلَِّذٌَن 
ِ النَّاَس  ُ َولَْوَّل َدْفُع هللاَّ َنا هللاَّ قُولُوا َربُّ ٌَ ِر َحقٍّ إَِّلَّ أَْن  ٌْ اِرِهْم بَِؽ ٌَ الَِّذٌَن أُْخِرُجوا ِمْن ِد

َمْت صَ  ِ َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض لَُهدِّ ْذَكُر ِفٌَها اْسُم هللاَّ ٌُ ع  َوَصلََوات  َوَمَساِجُد  ٌَ َواِمُع َوِب
َ لََقِويٌّ َعِزٌز   ْنُصُرهُ إِنَّ هللاَّ ٌَ ُ َمْن  ْنُصَرنَّ هللاَّ ٌَ ﴾َكِثٌراً َولَ

(4)
. 

 ،ةام تسلطوا على المسلمٌن بالقوّ هإَّلء الحكّ  ها المإمنون والمإمنات إنّ أٌّ 
هللا وبالمكر والخداع وشراء المرتزقة من حت الدماء التً حرم ٌواستب

هم ٌرون نّ د بقوانٌنهم ألٌرفض التعبّ  خذوا ٌحاربون كل إنسان حرّ أو ،األراذل
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 (ع)إصدارات أنصار اإلمام المهدي 

هم ٌعتبرون أنفسهم فوق البشر نّ إ ،هم آلهة ٌجب أن تطاع من دون هللاأنفس
 ،وا على األقوال وٌحمدوا األفعالفعلٌهم أن ٌقولوا وٌفعلوا وعلى الناس أن ٌثن

ة فقط هً ، والقوّ ةما ٌفهمونه القوّ إنّ  م مستكبرون َّل ٌعون الكلمة الطٌبة،نهإ
هللا سبحانه  إنّ  ،وهذا قدرنا ،التً تحل مشكلتنا مع هإَّلء الظلمة المستكبرٌن

وتعالى شاء أن ٌمتحن المإمنٌن بالجهاد لٌعلم الصادق فً إٌمانه من الكاذب 
 .الذي ٌدعً اإلٌمان

ٌُْفَتُنونَ  *الم ﴿ :قال تعالى ا َوُهْم َّل  قُولُوا آَمنَّ ٌَ ٌُْتَرُكوا أَْن   * أََحِسَب النَّاُس أَْن 
ْعلََمنَّ اْلَكاِذبٌَِن  ٌَ ُ الَِّذٌَن َصَدقُوا َولَ ْعلََمنَّ هللاَّ ٌَ ا الَِّذٌَن ِمْن َقْبلِِهْم َفلَ أَْم َحِسَب  *َولََقْد َفَتنَّ

َباِت أَْن ٌَ  ٌِّ ْعَملُوَن السَّ ٌَ ْحُكُموَن الَِّذٌَن  ٌَ ِ  *ْسِبقُوَنا َساَء َما  ْرُجو لَِقاَء هللاَّ ٌَ َمْن َكاَن 
ِمٌُع اْلَعلٌُِم  ِ آَلٍت َوُهَو السَّ َ  *َفإِنَّ أََجَل هللاَّ ٌَُجاِهُد لَِنْفِسِه إِنَّ هللاَّ َما  َوَمْن َجاَهَد َفإِنَّ

ًٌّ َعِن اْلَعالَِمٌنَ  ﴾لََؽِن
(1)

.   
ة أو الذلة كما قال موَّلنا بٌن اثنٌن السلّ زوا هإَّلء الطواؼٌت رك إنّ     

 (ع)الحسٌن 
(2)

فال بد من جهاد  ،وٌؤبى هللا لنا الذلة ورسوله والمإمنون، 
ن دماء المسلمٌن قبل أن ٌؤتً ٌوم هإَّلء الطواؼٌت ومرتزقتهم الذٌن ٌمتصوّ 

ولٌس لمسلم أن ٌقول  ،نصبح فٌه أجساد بال دماء وأموات نسٌر على األرض
ه فً دٌنه هو كل مسلم ملتزم بإسالمه متفقّ  نّ ؛ ألأتدخل فً السٌاسة َّل أرٌد أن

 .سٌاسً

حكام المعامالت أما فٌها من  انظروا إلى كتب الفقه اإلسالمً إنّ 
كثر بكثٌر مما فٌها من أحكام أاَّلقتصادٌة واَّلجتماعٌة والقضابٌة والسٌاسٌة 

الذي ٌرسمه لنا هو العبادات، ثم ألٌس القرآن هو دستور حٌاتنا والطرٌق 
رنا القرآن وجدناه ثورة فإذا تدبّ  ؟الصراط المستقٌم الذي ٌجب أن نسٌر علٌه

رنا وإذا تدبّ  ،والمإمنٌن المستضعفٌن بوجه الطواؼٌت المستكبرٌن (ع)األنبٌاء 
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 : ثل فقال شعراً ، ثم تمقلة العدد ، وكثرة العدو، وخذلة الناصر
 فإن نهزم فهزامون قدمـا          وإن نهزم فغٌر مهزمٌنا 

 وما أن طبنا جبن ولكـن         مناٌانا ودولة آخرٌنا 
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( الجهاد كلمة حق عند سلطان جابر أفضل: )وجدناه ٌقول (ص)النبً حدٌث 
(1)

. 

نه ٌحكم بحكم وذلك أل ؛فً هذا الحدٌث تفضٌل لجهاد الحاكم الجابر إنّ 
بع هواه وٌستبٌح الدماء واألموال والفروج وَّل ٌبقى من اإلسالم الجاهلٌة وٌتّ 

ر له القرآن وفق هواه وٌشتري من علماء السوء من ٌفسّ  ،ما ٌوافق هواه إَّلّ 
 :فٌجعل أولً األمر فً اآلٌة

َها الَِّذٌَن ﴿ ٌُّ ا أَ ُسوَل َوأُولًِ اأْلَْمِر ِمْنُكمْ ٌَ َ َوأَِطٌُعوا الرَّ ﴾آَمُنوا أَِطٌُعوا هللاَّ
(2)

 ، 

وٌصبح موسى ، (ع)عشر المعصومون  اَّلثناهم الحكام الظلمة َّل األبمة 
 ،بؽاة على أبمة زمانهم فرعون ومعاوٌة وٌزٌد لعنهم هللا (ع)وعلً والحسٌن 

رسمه ومن اإلسالم  وهكذا ٌرجع الناس إلى الجاهلٌة وَّل ٌبقى من القرآن إَّلّ 
 .اسمه إَّلّ 

جهاد الحاكم الجابر جهاد دفاعً عن اإلسالم فالبد  ومن هنا نعرؾ أنّ  
للمسلمٌن من مجاهدة الطواؼٌت المتسلطٌن على البالد اإلسالمٌة والقضاء 

وبالتالً تنفٌذ ما  ،وإقامة الحكومة اإللهٌة الربانٌة اإلسالمٌة ،على مرتزقتهم
وما جاء به األبمة  (ص)  عه هللا فً القرآن الكرٌم وعلى لسان نبٌه العظٌمشرّ 
ونشر العدل  ،فً البالد والعباد (ص)رسول هللا عشر المعصومون عن  اَّلثنا

 .والقضاء على الفساد

مة لهذه المرحلة َّلبد من ولكً نهٌا هذه األ ،وَّلبد من الجهاد المسلح 
 :هً، أمور

 :بٌن المإمنٌننشر الفقه الدٌنً  -1

نه مقدمة كل العبادات ؛ ألوهو واجب شرعً ،ة كل مإمنوهذه مهمّ 
فواجب خرٌجً الجامعات لٌس  ،سعهوو هولكن كل بحسب ،ولصحة المعامالت

ل به أو بعض المسافمثالً على خرٌج الجامعة أن ٌدرس الفق ؛كواجب األمً
ثم ٌقوم هو ، وهذا واجبهم كمرشدٌن ،الفقهٌة وٌستعٌن بطلبة العلوم الدٌنٌة

 .بنشر الفقه بٌن المإمنٌن
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 (ع)إصدارات أنصار اإلمام المهدي 

و من أم بعض المسابل الفقهٌة فً الجامع ا الذي َّل ٌقرأ فٌستطٌع أن ٌتعلّ أمّ 
وَّل ٌستقل أحد علمه فلو كنت  ،بعض المإمنٌن ثم ٌقوم بنشرها بٌن المإمنٌن

 .ؾ مسؤلة فقهٌة واحدة فاعمل على نشرها بٌن المإمنٌنتعر

بنشر الفقه وتباحث المإمنٌن حول التشرٌع اإلسالمً وأحوال  نّ أواعلموا 
وٌعرؾ  ،ى الطواؼٌت وأعوانهم الذٌن ٌتظاهرون باإلسالمالمسلمٌن الٌوم ٌتعرّ 

هم بام الظلمة عن الشرٌعة المقدسة واستهزاالمسلمون مدى خروج هإَّلء الحكّ 
 .بها ومحاربتهم ألولٌاء هللا الربانٌٌن والمإمنٌن المتدٌنٌن

 :نكراألمر بالمعروف والنهً عن الم -2

وهو واجب من  ،هة المجتمع بؤسرهذا العمل هو مهمّ  نّ أذكرت فٌما سبق 
وٌجب أن  .بها رضا هللا ونفضح بها الطواؼٌتأهم الواجبات الشرعٌة نكسب 

 (ع)األنبٌاء ن وآللطاؼوت فنذكرهم بالقر نركز على إصالح نفوس الخاضعٌن
  :وجهادهم للطواؼٌت

قُوُم ﴿ :قال تعالى ٌَ ْوَم  ٌَ ا َو ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ ا لََنْنُصُر ُرُسلََنا َوالَِّذٌَن آَمُنوا ِفً اْلَح إِنَّ
﴾اأْلَْشَهادُ 

(1)
.  

ُ أَلَْؼلَِبنَّ ﴿ :وقال تعالى َ َقِويٌّ َعِزٌز   َكَتَب هللاَّ َّل َتِجُد َقْوماً   *أََنا َوُرُسلًِ إِنَّ هللاَّ
ونَ  ٌَُوادُّ ْوِم اآْلِخِر  ٌَ ِ َواْل َ َوَرُسولَُه َولَْو َكاُنوا آَباَءُهْم أَْو  ٌُْإِمُنوَن ِباهللَّ َمْن َحادَّ هللاَّ

َدُهْم ِبُروٍح  ٌَّ أَْبَناَءُهْم أَْو إِْخَواَنُهْم أَْو َعِشٌَرَتُهْم أُولَِبَك َكَتَب ِفً قُلُوِبِهُم اأْلٌَِماَن َوأَ
ْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َخالِدِ  ٌُ ُ َعْنُهْم ِمْنُه َو ًَ هللاَّ ٌَن ِفٌَها َرِض

ِ ُهُم اْلُمْفلُِحونَ  ِ أََّل إِنَّ ِحْزَب هللاَّ ﴾َوَرُضوا َعْنُه أُولَبَِك ِحْزُب هللاَّ
(2)

.  

ُهْم لَُهُم اْلَمْنُصوُروَن  *َولََقْد َسَبَقْت َكلَِمُتَنا لِِعَباِدَنا اْلُمْرَسلٌَِن ﴿:قال تعالىو  * إِنَّ
﴾َوإِنَّ ُجْنَدَنا لَُهُم اْلَؽالُِبونَ 

(3)
. 

ر وٌرجع إلى وَّلٌة هللا وَّل الذي فً نفسه ولو جذوة من الحق سٌتذكّ  نّ إ
 .وٌنضم إلى صفوؾ المإمنٌن ،ٌنصاع إلى أوامر الطاؼوت
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فال  ،ا الشقً الذي ٌظن أن استسالمه للطاؼوت سٌنجٌه وٌبقٌه حٌاً مّ أو
وانطوت نفسه على  ! الحٌاة بٌد الطاؼوت َّل بٌد هللا فهذا ٌظن أنّ  ،تؤسوا علٌه

 .أصبح طبٌعة ثانوٌةخوؾ وجبن من الطاؼوت حتى 

 ،ا أعوان الطاؼوت فهإَّلء قد اسودت قلوب معظمهم وعمٌت بصابرهمأمّ 
ولكن هذا َّل ٌعنً أن  ،والمعروؾ منكراً  صبحوا ٌرون المنكر معروفاً أو

لعل فٌهم من ٌمكن إصالحه وأعادته إلى ف ،نتركهم لٌكونوا جمٌعاً حطباً لجهنم
 .وَّلٌة هللا

حٌث نصح لجٌش ٌزٌد بن  ،أسوة (ع)ولٌكن لنا كمإمنٌن فً الحسٌن 
فكانت النتٌجة عودة  ،معاوٌة لعنهم هللا وأمرهم بالمعروؾ ونهاهم عن المنكر

إلى ( رضً هللا عنه)وٌٌن وهو الحر بن ٌزٌد الرٌاحً قابد من قواد جٌش األم
 . لكفى (ع)هذه النتٌجة من خطبة أبً عبد هللا  َّلّ إو لم تكن ول ،الحق

وعلى  ،وعلى المإمنٌن اَّلحتٌاط والحذر فً نصح هذه الفبة الضالة
من منهم الضرر أن ٌنصحهم وٌحاول ؤأرحامهم من المإمنٌن أو من ٌ

وَّل ٌٌؤس المإمنون من إصالح المجتمع اإلسالمً فهم حزب هللا  ،إصالحهم
وسٌرسل هللا سبحانه لهم القابد الربانً  ،وجنده قد كتب هللا لهم الفالح والؽلبة

والكلمة التً  ،المصلح العظٌم والمنفذ لشرٌعة هللا على األرض (ع)المهدي 
وَّلبد أن تشرق  ،سبقت من هللا لعباده المرسلٌن ووعده سبحانه لهم بالنصر

اً ، فاعملوا لٌالً ونهاراً وسرّ رٌرالشمس بعد هذا الؽٌاب الطوٌل والعناء الم
جر المإمن الذي ٌعمل لتهٌبة األساس لدولة صاحب أواعلموا أن  ،وعالنٌةً 
 .فً هذا الوقت عظٌم (ع)الزمان 

طوبى لمن أدرك قابم  :(ص)رسول هللا قال ): قال ،(ع)عن أبً عبد هللا 
وٌتولى  ،ٌتولى ولٌه وٌتبرأ من عدوه ،هل بٌتً وهو مقتد به قبل قٌامهأ

كرم أمتً أو ،تًقبله، أولبك رفقابً وذوو ودي ومود األبمة الهادٌة من
 ًّ ( كرم خلق هللا علًأو: قال رفاعة .عل

(1)
. 

سٌؤتً قوم من  :ألصحابه(ص)رسول هللا قال ): قال  ،(ع)وعن الصادق 
ٌا رسول هللا نحن كنا : قالوا ،جر خمسٌن منكمأكم الرجل الواحد منهم له بعد
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 (ع)إصدارات أنصار اإلمام المهدي 

نكم لو تحملوا لما حملوا لم إ: فقال ؟معك ببدر وأحد وحنٌن ونزل فٌنا القرآن
( تصبروا صبرهم

(1)
. 

ٌا أبا ) : (ع)قال أبو عبد هللا : ، قالعن محمد بن عبد الخالق وأبً بصٌر
وهللا ما ٌحتمله  ،وعلما  من علم هللا ،عندنا وهللا سرا  من سر هللا محمد إنّ 

وهللا ما كلف  ،ملك مقرب وال نبً مرسل وال مإمن امتحن هللا قلبه لألٌمان
هللا  ا  من سرّ عندنا سرّ  نّ إو .وال استعبد بذلك أحد غٌرنا ،هللا ذلك أحد غٌرنا
مرنا بتبلٌغه فلم أما  مرنا هللا بتبلٌغه فبلغنا عن هللا أ ،وعلما  من علم هللا

ما  خلقوا أقوانجد له موضعا  وال أهال  وال حمالة ٌحتملونه حتى خلق هللا لذلك 
ا  ومن نور خلق هللا منه محمد (ع)ذرٌته من طٌنة خلق منها محمد وآله و

 (ع)ه ذرٌتو ا  وصنعهم بفضل صنع رحمته التً صنع منها محمد (ع)ذرٌته و
عنا فقبلوه فبلغهم ذلك )ا بتبلٌغه فقبلوه واحتملوا ذلك مرنأفبلغنا عن هللا ما 

نهم أوبلغهم ذكرنا فمالت قلوبهم إلى معرفتنا وحدٌثنا فلوال  ،(واحتملوه
 .خلقوا من هذا لما كانوا كذلك ال وهللا ما احتملوه

كما بلغناهم مرنا أن نبلغهم ؤفخلقا  هللا خلق لجهنم والنار  إنّ  :ثم قال
وه علٌنا ولم ٌحتملوه وكذبوا به وقالوا لك ونفرت قلوبهم وردواشمؤزوا من ذ

ثم أطلق هللا لسانهم ببعض  ،فطبع هللا على قلوبهم وأنساهم ذلك ،ابساحر كذّ 
ه وأهل بالحق فهم ٌنطقون به وقلوبهم منكره لٌكون ذلك دفعا  عن أولٌا

مرنا بالكف عنهم والستر أو ،ولوال ذلك ما عبد هللا فً أرضه ،طاعته
ن أمر هللا بالستر واستروا عمّ  ،ن أمر هللا بالكف عنهفاكتموا عمّ  ،والكتمان

 .والكتمان عنه

هإالء لشرذمة قلٌلون فاجعل محٌانا  اللهم إنّ  :وقال ،ثم رفع ٌده وبكى
ك إن نإوال تسلط علٌهم عدوا  لك فتفجعنا بهم ف ،محٌاهم ومماتنا مماتهم

وصلى هللا على محمد وآله وسلم  ،فً أرضكأفجعتنا بهم لم تعبد أبدا  
( تسلٌما  

(2)
. 

 

 

                                                           

 

 .457ص: ؼٌبة الطوسً -1
 .405ص 1ج: أصول الكافً -2



 (ع)السيد أحمد الحسن / كتاب التيه أو الطريق إلى هللا 

.................................... 11 

 : نشر فكر الثورة اإلسالمٌة -3 

والمإمنٌن  (ص)الثورة اإلسالمٌة هً ثورة محمد بن عبد هللا 
أمثال أبً سفٌان وكسرى وقٌصر  ،والمستضعفٌن على طواؼٌت زمانه

 له إَّلّ إَّل )لى األرض ولن تنتهً هذه الثورة حتى ٌقول كل من ع ،وأعوانهم
وٌتحقق العدل اإللهً وٌنبسط على كل أرجاء ، (محمد رسول هللا ،هللا

 . (ع)المعمورة على ٌد مهدي هذه األمة 

 (ص)هً استمرار لثورة الرسول  (ع)ثورة الحسٌن  وَّل ٌشك مسلم أنّ 
( منًحسٌن ) :حٌث قال فً الحدٌث المشهور

(1)
. 

 ،هً ثورة حزب هللا وجنوده على الطاؼوت وحزبه (ع)ٌن ـفثورة الحس
 (ع)فً شخص ولده الحسٌن  (ص)هو خروج الرسول  (ع)ٌن ـوخروج الحس
 .أهل الجنةسٌد شباب 

فً ساحة المعركة وهو  اً عسكرٌ اً لٌحقق نصر (ع)لم ٌكن خروج الحسٌن 
خرج بعهد من  (ع)الحسٌن  بل إنّ  ،ن رجالً أو ٌزٌدون قلٌالً ٌمعه سبع نّ أٌعلم 
ه سٌقتل وٌقتل أصحابه وولده حتى نّ أوكان ٌعلم  (ص)رسول هللا جده 

 .(ص)رسول هللا وتسبى النساء وفٌهن زٌنب بنت فاطمة بنت  ،الرضٌع

استهدفت إحٌاء الثورة اإلسالمٌة المحمدٌة وحقٌقتها  (ع)ثورة الحسٌن  نّ إ
د نهضة عسكرٌة ٌرٌدون تحوٌلها إلى مجرّ اإلصالحٌة التً كان األموٌون 

لتقول  (ع)فجاءت نهضة الحسٌن  ،إلقامة إمبراطورٌة عربٌة باسم اإلسالم
قامة إمبراطورٌة اإلسالم َّل ٌستهدؾ إ للناس جمٌعاً فً كل مكان وزمان إنّ 

  .عربٌة أو إسالمٌة

 . (هللا له إَّلّ إَّل ) :هدؾ اإلسالم هو أن ٌقول كل من على األرض نّ إ

 .ل اإللهً على األرضإّن هدؾ اإلسالم هو إقامة العد

 (ص)لتعلن براءة هللا سبحانه وتعالى ورسوله  (ع)جاءت ثورة الحسٌن 
بعدوا خلفاء هللا فً أرضه أوصٌاء أو ،ام الذٌن تسلطوا على هذه األمةمن الحكّ 
  .عن الحكم (ع)عشر  اَّلثنًاألبمة  (ص)محمد 
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 (ع)إصدارات أنصار اإلمام المهدي 

م سنة إحدى وستٌن للهجرة ما حصل فً كربالء فً العاشر من المحرّ  نّ إ
وكان ، (ص)األمة اإلسالمٌة ارتدت إلى الجاهلٌة بعد وفاة النبً  ٌإكد أنّ 

ورفع  ،(علٌهما السالم)بن علً اة هو قتل الحسٌن عظم مظاهر هذه الردّ أ
علً بن  (ص)سر الوصً الرابع من أوصٌاء محمد أو ،رأسه على رمح

فكان ما فعلته هذه  ،ٌدبالحد الً ه إلى الشام مكبّ وجرّ ( علٌهما السالم)حسٌن ال
،  (ع)لما فعله بنو إسرابٌل مع أنبٌابهم  استكماَّلً  (ص)األمة مع أوصٌاء نبٌها 

  .أعظملم ٌكن ما فعلته هذه األمة أنكى و إن

صبح ما حصل فً كربالء لعنة على ذلك الجٌل من األمة اإلسالمٌة أو
، وفً نفس الوقت فهو رحمة ألجٌال هذه (ع)الذي ارتضى أن ٌقتل الحسٌن 

ق فً نفوس الكثٌرٌن حٌث بدأ ٌتعمّ ، (ع)األمة التً جاءت بعد مقتل الحسٌن 
آل محمد وفكر الثورة اإلسالمٌة التً وضع خطتها هللا سبحانه وتعالى وٌنفذها 

 .من بعده (ع)محمد 

ألنها واقع عملً فال ٌؤتً ٌوم عاشوراء  ؛ونحن الٌوم نستوعب هذه الحقٌقة
ة فً األرض ٌتواجد فٌها والعوٌل ٌرتفع على كل بقع حتى تسمع الدويَّ 

 .المإمنون

بكل شًء لٌصبح أوضح عالمات الطرٌق إلى هللا  (ع)لقد ضحى الحسٌن 
ولٌضع األساس القوي والمتٌن  ؛فٌه هذه األمة والخروج من التٌه الذي وقعت

الذي ٌرجع إلٌه كل مسلم ٌرفع سٌفه بوجه الطواؼٌت الذٌن تسلطوا على هذه 
المحمدٌة اإلسالمٌة األصلٌة  (ع)ٌن ـفثورة الحس ،األمة لٌعٌدوها إلى الجاهلٌة

ة جٌل مإهل لحمل الرسالة استهدفت إصالح نفوس أبناء هذه األمة وتهٌب
وبالمعصوم المعٌن  اً بالقرآن دستور ، جٌل ربانً ٌعبد هللا وَّل ٌقبل إَّلّ اإللهٌة

 نّ إف اً عظٌم اً أمر (ع)كان مقتل الحسٌن  نّ إ، فاً من هللا أو من ٌنوب عنه حاكم
 ،هللا الكبرى على األرض له إَّلّ إه إقامة دولة َّل نّ إر تلك العظمة الهدؾ منه بقد

دي المنتظر دولة العدل اإللهً بقٌادة ابن الحسن علٌهما السالم اإلمام المه
 .عجل هللا فرجه الشرٌؾ

 :تهٌبة القوة للجهاد -4

وا ٌؤمرون بالمعروؾ وٌنهون عن المنكر إه المسلمون فً دٌنهم وبدإذا تفقّ 
هل أهللا إلى  له إَّلّ إوهو حمل كلمة َّل  ،سالمٌةواستوعبوا هدؾ الثورة اإل

ؤ لجهاد صبح لدٌنا جٌل مهٌّ أ ،األرض وإقامة العدل اإللهً على األرض
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السالح  بةفتكون المرحلة الرابعة هً اَّلستعداد للجهاد بدنٌاً وتهٌ ،الطواؼٌت
رسول أصحاب  نّ إوَّل تستصؽروها ف ،ولو كان سكٌن صؽٌرة أو قطعة حدٌد

 .انتصروا بجرٌد النخل على سٌوؾ مشركً قرٌش (ص)هللا 

البكته إن كنتم مخلصٌن له هللا معكم وهو مثبتكم وناصركم بم نّ أا واعلمو
قبٌه هم وسٌنكص على عمع جنود الطاؼٌة الشٌطان هو الذي ٌستفزّ و ،سبحانه

 :زم الجمع وٌولون الدبر، قال تعالىما ٌتراءى الجمعان وسٌهعند

َ َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعْدُتُكْم ﴿ ًَ اأْلَْمُر إِنَّ هللاَّ ا قُِض َطاُن لَمَّ ٌْ َوَقاَل الشَّ
ُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن إَِّلَّ أَْن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم لًِ َفال  ٌْ ًَ َعلَ َفؤَْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن لِ

ًَّ إِنًِّ َكَفْرُت ِبَما َتلُوُموِنً َولُوُموا أَْنفَُسُكْم َما أََنا  ِبُمْصِرِخُكْم َوَما أَْنُتْم ِبُمْصِرِخ
الِِمٌَن لَُهْم َعَذاب  أَلٌِم   ﴾أَْشَرْكُتُموِن ِمْن َقْبُل إِنَّ الظَّ

(1)
. 

نه جنود هللا سبحا، (ع)ت ٌتهٌؤ جنود المهدي فبهذه المراحل التً مرّ 
ه مع هللا نّ أولٌستحضر كل مإمن مجاهد فً نفسه  .وتعالى للجهاد نفسٌاً وبدنٌاً 

طاؼوت وجنوده ار السماوات واألرض فال ٌخاؾ وَّل ٌخشى من السبحانه جبّ 
  :تهممهما كثر عددهم وعد

َطاِن َكاَن َضِعٌفاً  ﴿ ٌْ َد الشَّ ٌْ ﴾إِنَّ َك
(2)

.  

ج هللا سبحانه وتعالى عن هذه األمة وٌرسل لها القابد الربانً سٌفرّ  وعندبذٍ 
قدسة إن شاء الذي ٌقودها للخروج من التٌه ولدخول األرض الم (ع)المهدي 

 .هللا سبحانه وتعالى

هو محمد بن الحسن بن علً بن محمد بن علً بن موسى  (ع)والمهدي 
، فهو من (ع) بً طالبأبن جعفر بن محمد بن علً بن الحسٌن بن علً بن 

 .        (ص)رسول هللا وفاطمة بنت محمد  (ع)ولد علً 

واألحادٌث فً ذلك  ،والمسلمون متفقون على خروجه فً آخر الزمان
كما جاء فً الحدٌث عنه  (ص)ومنكره كافر بما جاء به محمد  ،متواترة

 . (ص)
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 (ع)إصدارات أنصار اإلمام المهدي 

 ،هـ قبل شهادة أبٌه اإلمام العسكري بخمس سنٌن 255سنة  (ع)وَّلدته 
وقد ، (ع)ه حفٌدة قٌصر ملك الروم ٌرجع نسبها إلى أحد حواري عٌسى وأمّ 

، وبعد تولٌه منصب (ع)رآه الكثٌر من المإمنٌن فً حٌاة أبٌه اإلمام العسكري 
ة تزٌد عن ه األربعة فً زمن الؽٌبة الصؽرى ولمدّ إاإلمامة كان ٌراه سفرا

 حٌاً حتى ٌمأل (ع)وسٌبقى  ،ثم شاء هللا أن تقع الؽٌبة الكبرى ،سبعٌن عاماً 
 .كما ملبت ظلماً وجوراً  األرض قسطاً وعدَّلً 

لطول عمره  (قدٌم األٌام)ـ ى فٌها بواإلنجٌل وٌسمّ وجاء ذكره فً التوراة 
 .(ع)ه فً زمن قٌامه من السماء وزٌراً له ومإٌداً لحقّ  (ع)وٌنزل عٌسى . (ع)

عشر  ةوعدتهم ثالثمابة وثالث ،، ٌجتمع له أصحابه فٌهافً مكة (ع)قٌامه 
ثم ٌتوافد  ،بدر وأصحاب طالوت الذٌن عبروا معه النهر أهلة رجالً على عدّ 

د عشرة كل بالد المسلمٌن حتى ٌبلػ العد ة منالمإمنون المخلصون إلى مكّ 
ة لقتال الطواؼٌت حتى ٌخسؾ ، وَّل ٌخرج من مكّ (ع)وهم أول جٌشه  ،آَّلؾ

، وهو جٌش ٌرسل للقضاء على ن مّكة والمدٌنةبجٌش السفٌانً بٌ هللا األرض
، وبعد هذا الحادث ٌبدأ حركته بتطهٌر األرض اإلسالمٌة (ع)حركة المهدي 

وٌقضً على السفٌانً وجنده  ،من الطواؼٌت وعبٌدهم المجتمعٌن حولهم
 .ل الناس فً دٌن هللا أفواجاً وٌحرر األرض المقدسة وٌدخ ،األرجاس

وجٌوش  منها الدجال ،كثٌرة (ع)هوره ولكن اَّلمتحانات فً زمن ظ
 ؛همبوجنود هللا الذٌن معه على أعدا (ع)لكن هللا ٌنصر ولٌه المهدي  ،الؽرب

ه ولو كره المشركون كما وعد سبحانه لٌظهر الدٌن اإللهً على الدٌن كلّ 
وتعالى فً كتابه الكرٌم القرآن 
(1)

. 

 ،ٌدشد أن تمنع السماء قطرها، وحر (ع)ومن عالمات قرب ظهوره 
 ،وقتل كثٌر منهم فً النجؾ ،وٌقع الموت فً الفقهاء ،واختالؾ الشٌعة

وحصار اقتصادي على العراق كما ورد ٌكاد َّل ٌجبى للعراق قفٌز وَّل 
درهم
(2)

الؽرب )والذٌن ٌمنعونهم الروم  ،العراق من الحج أهلومنع  ،
فعند ذلك  …) :العراق أهلبعض  مخاطباً  (ع)كما روي عن الصادق (الٌوم
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جدب البالد وتبتلون بغالء األسعار وجور تنقص الثمار وتتمنعون الحج و
السلطان وٌظهر فٌكم الظلم والعدوان مع البالء والوباء والجوع وتظلكم 

( … الفتن من اآلفاق
(1)

.  

ن تصبح وأ ،واألكل فً المساجد ،وزخرفة المساجد، وتزٌٌن المصاحؾ
وقتل أربعة  ،واألسبوع كالٌوم والٌوم كالساعة السنة كالشهر والشهر كاألسبوع

، وهدم حابط ام العراقؾ مسلم فً مسجد الكوفة فً ٌوم الجمعة ٌقتلهم حكّ آَّل
وهذا اَّلختالؾ أول عالمات  .ام العراق فٌما بٌنهمواختالؾ حكّ مسجد الكوفة، 

وظهور الكوكب المذنب ٌضًء كما ٌضًء  ،لناس فٌهمذهاب ملكهم وطمع ا
هر رمضان والنداء من السماء فً ش ،وٌنعطؾ حتى ٌكاد ٌلتقً طرفاهالقمر 

فً األردن واحتالله ؛ ، وظهور السفٌانً فً الشامفً الثالث والعشرٌن منه
، ودخول ٌحصل اختالؾ فً الشام على الحكم وقبله ،سورٌا وبعض فلسطٌن

خر شهر رمضان ، وخسوؾ القمر فً آالسفٌانً العراق وقتله حاكم العراق
، وهاتٌن وكسوؾ الشمس فً منتصؾ شهر رمضان ،خمس بقٌن منهل

  .العالمتٌن فً شهر واحد

ن تمطر السماء أربع وعشرٌن أ، و(ع)الكوفة فً سنة قٌامه  وفٌضان ٌمأل
أن ٌفسد التمر و. (ع)مطرة ترى آثارها وبركاتها فً األرض فً سنة قٌامه 

ن تفسد الثمار فً األشجارفً النخل وورد أ
 (2)

، وظهور نار فً الحجاز، 
، وظهور حمرة فً السماء، وركود الشمس عند وظهور نار فً السماء

 (ع)وظهور ذكره  ،وخراب البصرة، وخراب بؽداد بالحروب والفتن ،الزوال
وقتل النفس الزكٌة فً الكعبة  ،وخروجه فً وتر من السنٌن ،على ألسنة الناس

قل أأو  اً هذه العالمة بخمسة عشر ٌوموٌقوم القابم بعد  ،ٌذبح بٌن الركن والمقام
 .منها

وهً الخسؾ بجٌش السفٌانً فً  ،مات للدَّللة علٌهوبعد قٌامه توجد عال
ه وربما كان النداء بعد قٌامه للدَّللة على حقّ  ،ة والمدٌنةالبٌداء بٌن مكّ 

   .فً السماء (ع)المنادي جبرابٌل  نّ أخصوصاً 
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 (ع)إصدارات أنصار اإلمام المهدي 

، وما أوتٌنا من العلم أعلموهللا  (ع)هذا بعض ما ورد فً الحدٌث  عنهم 
 .نسؤله سبحانه الزٌادة قلٌالً  إَّلّ 

 . فً أرضه ورحمة هللا وبركاتهوالسالم على حجة هللا

 .ٌن والمإمنات ورحمة هللا وبركاتهوالسالم على المإمن

َنا﴿ اِهِدٌَن  َربَّ ُسوَل َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّ َبْعَنا الرَّ ا ِبَما أَْنَزْلَت َواتَّ َربََّنا َّل ُتِزْغ  *آَمنَّ
ابُ  َتَنا َوَهْب لََنا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمًة إِنََّك أَْنَت اْلَوهَّ ٌْ ﴾قُلُوَبَنا َبْعَد إِْذ َهَد

(1)
. 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

ٌَُقاِتلُوَن ِفً ﴿ َة  َ اْشَتَرى ِمَن اْلُمْإِمِنٌَن أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم ِبؤَنَّ لَُهُم اْلَجنَّ إِنَّ هللاَّ
ْوَراِة َواأْلِْنِجٌِل َواْلقُْرآِن َوَمْن  ِه َحّقاً ِفً التَّ ٌْ ْقَتلُوَن َوْعداً َعلَ ٌُ ْقُتلُوَن َو ٌَ ِ َف َسِبٌِل هللاَّ

ْعُتْم ِبِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظٌُم أَْوَفى ِبَعْهِدِه مِ  ٌَ ِعُكُم الَِّذي َبا ٌْ ِ َفاْسَتْبِشُروا ِبَب  *َن هللاَّ
اِجُدوَن اآْلِمُروَن  اِكُعوَن السَّ اِبُحوَن الرَّ اِبُبوَن اْلَعاِبُدوَن اْلَحاِمُدوَن السَّ التَّ

ِر اْلُمْإِمِنٌنَ ِباْلَمْعُروِؾ َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواْلَحاِفظُ  ِ َوَبشِّ ﴾وَن لُِحُدوِد هللاَّ
(2)

.  

  المذنب المقصـر

 أحمـد

 ق. هـ 1420
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