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      2          )   املهدي ويل اهللا (                  هدي أنصار اإلمام امل
 

  
  تقديم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  وصلى اهللا على محمد وآله األئمة والمهديين وسلم تسليمًا

تعدى االدعاء توباقي األئمة ال ) ص(وبالرسول محمد ) ع(مام المهدي باتت عالقة الناس باال
، فترى المسلم )ص(من الدين إال االسم آما اخبر الرسول محمد  أي لم يبَق ،وااللفاظ الفارغة

عن شيعيته آذلك، وسبق ذلك انحراف اليهود عن ما جاء به  ًاعن اسالميته والشيعي فارغ ًافارغ
  ).ع(نحراف المسيح عن رسالة عيسى وا) ع(نبي اهللا موسى 

الثاني عشر ) ع(مام المهدي ن هو اإلفتجد الشيعي مثًال يعترف بلسانه بأن إمام وحجة الزمان اآل 
بل  ،بل وجوده آعدمه ،، ولكن هذا االدعاء فارغ عن محتواه)ص(من أوصياء الرسول محمد 
  .شد على األمة من الكفرأانه نه يفضي إلى النفاق الذي وصف أل ،ربما عدمه افضل من وجوده

، ن لم يكن مالزمًا له ولو اجماًالإمنطويًا تحت عنوانه  االنسانال يكون  ليوالو فالحجة واإلمام
مام فال يعتقد بشيء باإل أي ان يكون المأموم مقتديًاوبشدة المالزمة وعدمها يتفاضل الموالون، 

واما ان آان الشخص مواليًا  ،)ع(م المعصوم مالما يمليه اإلان لم يكن موافقًا  وال يفعل شيئًا
مر إلى العمل بما لخ عن العمل والتطبيق، بل وصل األباالسم فقط فهذا هو االيمان اللساني المنس

آايمانهم بشرعية االنتخابات والدستور  ،فقهاء السوءمام المعصوم آما يفعل اليوم اإليمليه أعداء 
ن لإلسالم وغير ذلك، في حين انهم يعلمون بورود مئات واالحتماء بالكافرين المحاربيالوضعي 

  !!!النصوص الشرعية التي تنهي عن ذلك نهيًا قاطعًا 

آما ! مشحون بالرياء وحب السمعة غالبًا ان لم اقل دائمًا فامست الوالية للمعصوم مجرد عنوان 
 مل به آدستور الهيهو حال القرآن الكريم الذي اصبح فقط يتلى للبرآة ومجالس العزاء وترك الع

وانساقوا مع ) القرآن والعترة ( ، وبالتالي ترك الناس الثقلين يشجب ويلعن آل الدساتير الوضعية
أعداء اهللا تعالى واعداء رسله وانبياءه واولياءه، فاستحال المجتمع المسلم عمومًا والمجتمع 

يقته وعمله يناقض عنوانه وحق ،الشيعي خصوصًا إلى مجرد مجتمع مسلم أو موالي باالسم ال غير
قبل أآثر ) ص(إال من رحم اهللا وهم آالكبريت األحمر، وهذا الحال هو ما اخبر به الرسول محمد 

ذا ، فإتلقاه يأتي على الناس زمان إذا سمعت باسم رجل خير من أن(  :من ألف سنة حيث قال
وهمهم بطونهم، ، دراهمهم دينهم ،من أن تجربه، ولو جربته أظهر لك أحواًال رأيته لقيته خيرًا

، ال مسلمين وال نصارى ويسجدون للدرهم، حيارى سكارى ،وقبلتهم نساؤهم، يرآعون للرغيف
(1.  
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ن بالعنوان فقط ولكن بالعمل هم نصارى أي تابعين لما يمليه طواغيت النصارى مسلمونعم 
  .فهم سكارى حيارىوفكرهم الخبيث المناقض لإلسالم 

يعالج قضية ) رحمه اهللا تعالى ( سعيد البطل المجاهد السيد ضياء الموسوي وهذا الكتاب للشهيد ال
، ويتطرق إلى معنى )ع(مام المهدي وخصوصًا الوالية لإل) ع(ولالئمة  الوالية هللا تعالى ولرسوله

  .باختصارو ،الوالية ولوازمها وما ينبغي للموالي وآيفية خروج الناس عن الوالية

اللجنة قد ارسل هذا الكتاب إلى ) رحمه اهللا ( شهيد ضياء الموسوي وفي الحقيقة ان السيد ال
ولكن تأخر ذلك  ،ليتم مراجعته وتدقيقه ،قبل استشهاده بكثير) ع(مام المهدي العلمية ألنصار اإل

بسبب آثرة المشاغل وصعوبة الضروف، وقد شرفني اهللا تعالى بمراجعته وتدقيقه، وبما ان 
في بعض العبارات فعمدت إلى تصحيحها  ًاصحيحها فقد وجدت ارباآالنسخة لم يتم مراجعتها وت

هي عادة  وتقريبًا - آانت بعض الروايات مذآورة بالمعنىمع مراعاة عدم تغيير المعنى وآذلك 
األحاديث مع مصادرها من قبل اللجنة العلمية  ومراجعة ويتم ضبط ،آتب االنصار هكذا دائمًا

وآذلك  ،يات نصًا من مصادرها مع ذآر المصادر في الهامشفاستخرجت الروا - وقبل اإلصدار
ذآرت ما ذآرت لألمانة العلمية لعدم امكان عرض  .آتبت بعض التعليقات في الهامش أيضًا

الكتاب على مؤلفه بعد التصحيح آما هو المعتاد، فاسأل اهللا تعالى ان يغفر لي آل قصور أو 
  . تقصير انه نعم المولى ونعم النصير

زهرة السيد الذي هو  ،الكتاب هو من ثمار الخطيب الحسيني الشهيد السيد ضياء الوسويفهذا 
وسيف قاطع بشجاعته وتضحيته  ،طاهرة من روضة محمد وآل محمد باخالقه وورعه وسلوآه

وسالم عليه  ،سطر المقدسةفي يوم شهادته، فسالم عليه حين آتب هذه األ تجسدت عظمتهاوالتي 
ليوث الوغى  ،رًا محتسبًا، وسالم عليه وعلى بقية الشهداء السعداء االبطاليوم وقع شهيدًا صاب

وأرخصوا انفسهم ودمائهم الزاآية فداًء آلل  ،الذين لم يبالوا بعدد وعدة الظالمين ،ضياء الدجىو
صغيرًا حقيرًا ملتمسًا شفاعتهم عند اهللا تعالى في  ، هؤالء الشهداء الذين أقف أمامهم)ع(محمد 
 على وسالم ،وسالم على تلك الدماء الزاآية ،واآلخرة، فالسالم على تلك االرواح الطاهرةالدنيا 
سالم لكم من قلب منفطر  ،سالم لكم من قلب حزين مفجوع على فراقكم ،االجساد المطهرة تلك

ويصعب  ،يعز علينا واهللا فراقكم ،وات واالرضسالم لكم دائم بدوام السما ،اآتوى بنار رحيلكم
وانكم  ،ن ما نزل بنا انه بعين اهللا تعالىولكن هوَّ ،فالعيون عبرى والصدور حرى ،ارتحالكمعلينا 

ونسأل اهللا تعالى  ،هذا الفوز العظيمفهنيئًا وطوبى لكم  ،ارتحلتم إلى ربكم متوجين بتاج الشهادة
الية ل محمد ان يلحقنا بكم ويختم لنا بالشهادة على وآبحقكم وبحق اسيادنا واسيادآم محمد و

، فالقلب يحزن والعين )عليهما السالم ( صاحب العصر والزمان ووصيه السيد احمد الحسن 
وال حول وال  ،وحسبنا اهللا ونعم الوآيل) ص(آما قال رسول اهللا  ،تدمع وال نقول ما يغضب الرب

عهم أي وسيعلم الذين ظلموا آل محمد واشيا ،والحمد هللا رب العالمين ،قوة إال باهللا العلي العظيم
  .وانصاره المخلصين) ع(والعاقبة للمهدي  ،منقلب ينقلبون

  

  ناظم العقيلي الشيخ
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  المقدمة
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ل محمد وسلم تسليمًاآعلى محمد و اللهم صلِّ

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
اْنُظرُ (  ِرِآيَن           ُقْل ِسيُروا ِفي اْلَأْرِض َف ُرُهْم ُمْش اَن َأْآَث ُل َآ ْن َقْب ِذيَن ِم ُة الَّ اَن َعاِقَب َف َآ َأِقْم   *وا َآْي َف

دَُّعوَن           ٍذ َيصَّ ِه َيْوَمِئ َن اللَّ ُه ِم َردَّ َل ْوٌم ال َم ْأِتَي َي ِل َأْن َي ِه      *َوْجَهَك ِللدِّيِن اْلَقيِِّم ِمْن َقْب َر َفَعَلْي ْن َآَف َم
   .2)َصاِلحًا َفِلَأْنُفِسِهْم َيْمَهُدوَن ُآْفُرُه َوَمْن َعِمَل

  
أن ينظر    اده ب وا   اهللا سبحانه وتعالى يأمر عب روا ال أن يغضوا ويغفل ذ أن خلق اهللا   وا ويتفك ، ومن

ار و  م في اختب بالخلق وه ز الخبيث من الطي ى يمي ار  ،امتحان حت ذا االمتحان واالختب ان ه فك
امى والمساآين فمن    ) ع( باألنبياء والمرسلين  وأولياء اهللا الصالحين فوقع االختبار بهؤالء اليت

  .بهفقد نجح في االختبار ومن لم يفعل ذلك فقد فشل  و أطعم مسكينًا آوى يتيمًا
از ونجى ومن     وبعبارة أوضح فمن اتبع نبي أو رسول قومه وسار بسيرته وعمل بمنهجه فقد ف

  .ف فقد خسر وهلكتخلف وخال

آما تأمر  األهواء واألصنام    ال )ص(أمرآم اهللا عز وجل ورسوله عباد اهللا انظروا وتفكروا آما 
د    ،لسن الشياطين أاليوم التي لها  ة محم ه    )ص(وأم رت بذريت م     فتمسك ) ع(اختب من تمسك به

  .)ع(ل عنهم ضمن  لضو

ه     دي وذريت ام المه بحانه باإلم ا اهللا س د ابتالن اآم ق ن وإي وم نح تم   )ع(والي ن وان ا نح ر م لينظ
املون ا ،ع ة  إن دعوآم لنصرتهم وخذالن الطاغي ةن ة الظالل ه من أئم نكم ال إف السفياني وعمالئ

  .دنيا وفي اآلخرة لهم عذاب مهينفي الحياة ال يمعهم إال عذاب الخز نترو
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  تمهيد

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   

اِل فَ  (  ا     ِإنَّا َعَرْضَنا اْلَأَماَنَة َعَلى السََّماَواِت َواْلَأْرِض َواْلِجَب ا َوَحَمَلَه َفْقَن ِمْنَه ا َوَأْش َأَبْيَن َأْن َيْحِمْلَنَه
   .3) اإلنسان ِإنَُّه َآاَن َظُلومًا َجُهوًال

داني     الحمد هللا رب العالمين الذي  درني وه ذي ق ي صراط الحق     خلقني فسواني وال داني  إل ،  ه
د و د  لآمحم بحانه  الأ. )ص(محم د اهللا س ن عب م أول م رف بو ،انه ن اعت ة اهللا أول م حداني
بحانه م األ ،س ام وه ال اإلم ا ق بحانه، آم ى اهللا س نحن صنائع اهللا ف...  (: )ع (  الصادقدالء إل
  .4) ... بعد صنائع لنا من والخلق

دء م فمن أراد اهللا سبحانه ب وم   ،به ق وتق رزق الخالئ م ي ل به د اهللا ويعرف سبحانه ب بهم يعب ف
ور اهللا سبحانه وحل السماوات واألرض،  م ن ي فه ه المت ه وحبل ين خلق ه وب ي بين ه الت انوا قت ن فك

  .5)أعطينا اهللا ما يريد فأعطانا ما نريد  (: )ع(آما قال الحسين  ،أمنائه وأوليائه سبحانه

ين  أ، فبحانه نور واليته وحباهم برسالتهفأعطاهم اهللا س ه أجمع ان  لو. صبحوا أوليائه على خلق بي
باده الصالحين من األولين واآلخرين البد من الرجوع هذه المنزلة العظيمة التي خص  اهللا بها ع

  :اإللهية فيكون الكالم في عدة نقاطلهم عليهم السالم لمعرفة هذه الحقيقة الربانية والمنزلة 

  .الوالية هللا سبحانه وتعالى -1

   .)ص( له الطيبين الطاهرينآعلى الخلق أجمعين هم محمد و األولياء -2

  .المستودع على نور الوالية هو) ع (مام المهدي اإل -3
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ه اإل   -احمد الحسن  ووالية ابنه المهدي األول )ع(والية اإلمام المهدي  -4 د ألبي ام  وهو الممه م
زان   - )ع(مام المهدي الذي يخرج قبل اإل )ع(محمد بن الحسن  ا      هي المي ال وم ول األعم في قب

  .يترتب عليها

شاء اهللا سبحانه وتعالى على وصية رسول اهللا ونعتمد على آتابة هذه األسطر وهذه الوريقات إن
ين بصرى     أني فرطكم وأنكم واردون علي الحوض حوضاً  ((  :)ص ( ا ب ى صنعاء    عرضه م إل

رآ      واني مخلف  أال فيه قدحان عدد نجوم السماء   ر الق ل األآب ين الثق يكم الثقل ل األصغر   ف ن والثق
ين اهللا عز   رتي أهل بيتي عت نكم وب دود بي ل اهللا مم ا حب وا    هم ن تظل م ل ا أن تمسكتم به وجل م
  .6)) الخ…

  

ى ال  أنقول بر حتى ال نتخبط العشواء وال الكين وحت ا وهو دين       ينا فنكون من اله زول عن دينن ن
  .)ع (وهو دين األنبياء والمرسلين  ،من ولده األئمةوعلي و) ص(محمد 

ه الرج     ((  :)ع(آما قال الصادق  دين بالرجال اخرجه من وه ومن    من دخل في هذا ال ا ادخل ال آم
  .7)زالت الجبال قبل ان يزول  ةدخل فيه بالكتاب والسن

ال ينفع نفسًا ِإيمانها فانه  ،حمن الرحيمربسم اهللا الب ،اللهم اجعلنا من الثابتين على القول بامامته
ْن قب ت ِم ن آمن م تك ا خ لل ي ِإيمانه رأو آسبت ف د الحسن  ًا،ي ع احم ا نكسب م م اجعلن ) ع(الله

  .يا اهللا يا اهللا يا اهللا ةلشهادا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                         
 .46ص 2الغيبة للنعماني ب -  6
  .28ص الغيبة للنعماني -  7



      7          )   املهدي ويل اهللا (                  هدي أنصار اإلمام امل
 

  

  

  

  

  - :المبحث األول 
  

  الوالية هللا تعالى
  

ام  ا الع ة بمعناه لطة والسيطرة واالحاطةهي من  -:الوالي ه الس ت ل ن  آان ه م ( والتعرف بمال
ا تحت قبضته     صأخر هي ت على األشياء، أو بمعنىلملكية ا ك بم والسيطرة   السلطة و) رف المال

ل األشياء والتصرف  الحقيقي ال يكون      ةواإلحاطة التام   ى آ ة  إال هللا سبحانهعل ، فتكون الوالي
الى  بحانه وتع ة هللا س ِديرٌ    (  ،الحقيقي ْيٍء َق لِّ َش ى ُآ َو َعَل ُك َوُه ِدِه اْلُمْل ِذي ِبَي اَرَك الَّ ا  ،8) َتَب وام

ولهم  ئل عن مععندما ُس) ع (مام علي اعتبارية آما وضح اإل لغيره عز وجل فهي بالنسبة : نى ق
فمتى  ال ما ملكنا،إوال نملك  ،انا ال نملك مع اهللا شيئًا (: )ع (، فقال ) ال باهللا إقوه  ال حول وال( 
ا      كنا ما هو ملَّ ى أخذه من ا ومت ا آلفن ه من ا    أملك ب ه عن ذا اإل  ،9)، وضع  تكليف ر    فه ي أمي ام عل م

ا أعطاهم اهللا   إ اهللا شيئاً  المؤمنين وسيد الموحدين ومن أهل بيت النبوة ولكن ال يملكون مع  ال م
  .فالملك آل الملك هللا وحده ال شريك له ،)ع(كهم سبحانه ما شاء أن يملكهم وملَّ

ه      (لسيد احمد الحسن في تفسير ل 1وجاء في آتاب المتشابهات ج ين المرء وقلب أن اهللا يحول ب
ول  ،) د أن    )ع(ن المعصوم إيق ك نج ع ذل ؤمن م ان الم وق لإلنس رب مخل و أق ن ه رب م اهللا أق

رء    )ع( المعصوم ين الم ول ب ان أي يح ن المعصوم باإلنس ى م ان (وأول ه  )أي اإلنس أي (وقلب
  .ومن شاء المزيد يراجع )المعصوم 

ر و  داخلين في والية اهللا سبحانه فال يشذ عنها ال فالكلباهللا  الإفال يقوم موجود  ال صغير وال آبي
     ) ع(وقال أمير المؤمنين  ،حقير وال خطير

ا هللا و ا ( :يقول عندما سمع رجًال ه راجعون    ان ا الي ا  .)ن ا هللا   ( :إن قولن راراً  )ان ى أنفسنا    إق عل
  .10))على انفسنا بالهلك  إقرارًا )ليه راجعون إوانا  ( :وقولنا ،بالملك

يقول في دعاءه عند الصباح  ،)ع( وخير الكالم ليكون مسك الختام هو دعاء االمام زين العابدين
  :ساءوالم

                         
 )1:الملك(-  8
  .209ص 7ب 5بحار االنوار ج -  9

  .22ص 4نهج البالغة ج -  10
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ا   أأصبحنا واصبحت االشياء آلها بجملتها لك سماؤها و...  ( رضها وما بثثت في آل واحد منهم
في الهواء وما آن تحت الثرى واصبحنا في قبضتك  نه ومتحرآه ومقيمه وشاخصه وما عالساآ

ا من       مرك ون أيحوينا ملكك وسلطانك وتضمنا مشيئتك ونتصرف عن     دبيرك ليس لن تقلب في ت
  .11) ... عطيت ال ماإما قضيت وال من الخير ال إمر األ

  

  

  

  

  - :المبحث الثاني 
  

  االؤلياء على الخلق
  )ص(ل محمد آمحمد و

  

ه حتى تعِ    ات ب  وشاء اهللا سبحانه ان يواجه خلقه ويظهر في ملك ا اله  أرف المخلوق  ًاواحد  ًان له
ؤا أحد     لم ي ًاصمد ًافرد ًاأحد ه آف م يكن ل ك    وهو المسيطر وه    ،لد ولم يولد ول ولي وهو المل و ال

ذي مَ          ا وهو ال ذي خلقه ذي أوجدها وهو ال ا بفضله و   نَّوهو الذي فطرها وهو ال احسانه  عليه
م تكن شيئاً    مذآورًا فجعلها شيئًا ة وآانت أعدام فقامت بوجوده و     ،بعد أن ل وره    ظلم أشرقت بن

   .سبحانه

ه    د و  وبأولكن آيف تكون المواجه والظهور للخلق ؟ اهللا سبحانه واجه خلق اءه محم د  آلي ل محم
 عرف ُأت الخلق لكي قان اعرف فخل فأحببت آنت آنزًا مخفيًا(  :وجاء في الحديث القدسي) ص(
فبمحمد  ،عرفُألكي ) ص(ل محمد آأي فخلقت محمد و )عرف ُأخلقت الخلق لكي  (فعبارة  12)
روا في ذات اهللا  تفك ال (( :ث عن المعصوم يوجاء في الحد ،عبد سبحانهعرف اهللا وُيل محمد ُيآو

  .13))بل فكروا في خلق اهللا 

                         
  .86 – 85مفتاح الفالح للبهائي ص -  11
 .64ص 1شرح األسماء الحسنى للمال هادي السبزواري ج -  12
وقد روي عن األئمة ... ) ال تتفكروا في اهللا ( ولكن بلفظ ) ص(وهو مروي عن رسول اهللا  ,311ص 1آشف الخفاء ج -  13

 : حاديث آثيرة بهذا المضمون منهاا) ع(
في اهللا فإن الكالم في اهللا ال يزداد صاحبه إال  في خلق اهللا وال تتكلموا تكلموا( : ل أبو جعفر عليه السالم قا: عن أبي بصير قال 

  .92ص  1ج في الكا ) تحيرًا
 ).ع(نقلها بالمعنى عن المعصومين ) رحمه اهللا ( ولعل السيد الشهيد 
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د و روا بمحم ى اهللا وعبادآأي فك ول ال د للوص بحانه، وذلل محم ه س ي ك ألت د الحقيق ن العب
و   ه ه ده الشريك ل ة وأخلص هللا وح ة التام ذي عرف اهللا المعرف ل ال ن  واالنسان الكام د ب محم

  -:)ع( عن علي بن ابي طالب وفي الرواية) ص( عبداهللا

ر(  ًا برجل م ى .... رت يوم الأال الم لرسول اهللا  - ن ق ى  : - )ص(الك هل أنظر اهللا سبحانه ال
  .14)) ...فأختار عليًا اخي ووزيري  ةنظر ة واختارني منهم ثم نظراالرض نظر

دمات م    و ة من اهللا سبحانهوهذه النظر دون مق اك    ) ص(ن رسول اهللا  تعالى لم تكن ب ان هن ل آ ب
ربكم   أ (وهذا عندما جاء السؤال من اهللا الى الخلق   ،تيارمنشأ لهذه النظرة واالخ فجاء   )لست ب

  .لتفاوت من مجموعة ومجموعة لم تجبالجواب با

د  لفائز االول هو النبي م، وهذا هو االمتحان االول فا)ص(أجاب هو الرسول محمد وأول من  حم
ذا) ص( رة وله ذه النظ ت له و فكان ر وه واب اث بحانه الج الى ان اهللا س ه  وتع ور واليت خصه بن

ل          آةالمر ) ص(وحباه برسالته فأصبح رسول اهللا   الم الالهوت فك ا موجود في ع التي تعكس م
د  ن محم تعلم م ة ت لين ) ص(الخليق اء مرس انوا انبي واء آ ياء أس ربين أو أوص ة مق و مالئك

ة        ) :ع(قلت ألبي عبداهللا  :قال عن المفضل ،مطهرين وغيرهم تم في االظل تم حيث آن ؟ آيف آن
ده   ،مفضليا  : (فقال ه        غحد  أآنا عند ربنا ليس عن ة خظراء نسبحة ونقدسه ونهلل ا في ظل يرن

ا شاء     األشياء له في خلق   حتى  بدا ،ما من ملك مقرب وال ذي روح غيرناو. ونمجده فخلق  م
ا  .  آيف شاء من المالئكة وغيرهم ك الين ا      وورد أيضاً . 15) ثم انهى علم ذال ى م ذا المعن ل ه مث

        .16)فلما سبحنا سبحت المالئكة ولما قدسنا قدست المالئكة ولما هللنا هللت المالئكة  ( :معناه

                         
  .65ص 4الغيبة للنعماني ب -  14
 .441ص 1الكافي ج -  15
هناك روايات آثيرة بهذا المعنى واخترت الرواية االتية الحتوائها على معان عظيمة آثيرة وتعمدت ان اذآرها بتمامها  -  16

عن أبيه محمد بن علي عن أبيه  ي بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمدعن عل..  :رغم طولها
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : ابن أبي طالب عليهم السالم قال  علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي

فقال يا علي  ليه السالم فقلت يا رسول اهللا فأنت أفضل أم جبرئيلعلي ع: وال أآرم عليه منى ، قال  ما خلق اهللا خلقا أفضل مني
على جميع النبيين والمرسلين ، والفضل بعدي  ، ان اهللا تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على مالئكته المقربين وفضلني

بحمد  لون العرش ومن حوله يسبحونيا علي ، الذين يحم. المالئكة لخدامنا وخدام محبينا  لك يا علي ولألئمة من بعدك ، وان
وال حواء وال الجنة وال النار ، وال السماء وال األرض  ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بواليتنا ، يا علي لوال نحن ما خلق اهللا آدم

هللا عز وجل ما خلق ا من المالئكة ، وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه ، الن أول ، فكيف ال تكون أفضل
شاهدوا أرواحنا نورا واحدا استعظموا أمرنا فسبحنا لتعلم  خلق أرواحنا فانطقنا بتوحيده وتحميده ، ثم خلق المالئكة فلما

فلما شاهدوا عظم شأننا  مخلوقون ، وانه منزه عن صفاتنا ، فسبحت المالئكة بتسبيحنا ونزهته عن صفاتنا ، المالئكة إنا خلق
ال إله إال اهللا ، فلما شاهدوا : بآلهة يجب ان نعبد معه أو دونه ، فقالوا  ئكة ان ال إله إال اهللا وإنا عبيد ولسناهللنا ، لتعلم المال

اهللا لنا من العز والقوة قلنا ال  آبرنا لتعلم المالئكة ان اهللا أآبر من أن ينال عظم المحل إال به ، فلما شاهدوا ما جعله آبر محلنا
وال قوة إال باهللا ، فلما شاهدوا ما أنعم اهللا به علينا وأوجبه لنا من فرض   لتعلم المالئكة ان ال حول لناحول وال قوة إال باهللا

الحمد هللا فبنا اهتدوا : المالئكة  قلنا الحمد هللا لتعلم المالئكة ما يحق هللا تعالى ذآره علينا من الحمد على نعمته ، فقالت الطاعة
وتمجيده ، ثم إن اهللا تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبة وأمر المالئكة  ه وتهليله وتحميدهإلى معرفة توحيد اهللا وتسبيح

لكوننا في صلبه ، فكيف ال نكون  وآان سجودهم هللا عز وجل عبودية وآلدم إآراما وطاعة. له تعظيما لنا واآراما  بالسجود
 بي إلى السماء أذن جبرئيل مثنى مثنى ، وأقام مثنى مثنى ، أجمعون ، وانه لما عرج أفضل من المالئكة وقد سجدوا آلدم آلهم

تبارك وتعالى فضل أنبياءه على مالئكته أجمعين  نعم ، الن اهللا: ثم قال لي تقدم يا محمد ، فقلت له يا جبرئيل أتقدم عليك ؟ فقال 
عنى ،  ئيل تقدم يا محمد وتخلفبهم وال فخر ، فلما انتهيت إلى حجب النور قال لي جبر فتقدمت فصليت. ، وفضلك خاصة 

الذي وضعني اهللا عز وجل فيه إلى هذا المكان  ان انتهاء حدى: فقلت يا جبرئيل في مثل هذا الموضع تفارقني ؟ فقال يا محمد 
علو  حدود ربى جل جالله فزج بي في النور زجة حتى انتهيت إلى حيث ما شاء اهللا من فان تجاوزته احترقت أجنحتي بتعدي
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  بياتكم نزل الكتابأل محمد عرف الصواب         وفي آب

  بهم و بجدهم ال يستراب         له على البرايا هم حجج اإل

ول   ريم يق م   (( :والقران الك َب    *  ال اُب ال َرْي َك اْلِكَت ينَ   َذِل دًى ِلْلُمتَِّق ِه ُه اب    .17)) ِفي م الكت ) ع(فه
ه   ك في ذي الش ين  (( ال دًى للمتق دىً  ))ه م ه الى     فه بحانه وتع ى اهللا س ير ال ن اراد الس ل م لك

  .بضياءهم والنور الذي انزل معهم ن له الطريقيئوفيض

ى زهادت     هو  ) ص( وحتى نعرف آيف ان النبي محمد ال معي ال ائز االول تع ذه ال   الف دنيا ه في ه
ي     ،إال الى اهللا سبحانهيكره النظر لها ويحقرها وال يلتفت ) ص(وآيف آان النبي  ولنقف مع عل

  :)ع(ر المؤمنين يمأيقول  ،لتكون لنا فيه اسوًة حسنة) ص(هللا بن ابي طالب عند رسول ا

ه أسوة لمن تأسى، وعزاء لمن               (( إن في ه ، ف ه وآل فتأس بنبيك األطيب األطهر صلى اهللا علي
اً    . ى وأحب العباد إلى اهللا المتأسي بنبيه والمقتص ألثرهتعز ا طرف م يعره . قضم الدنيا قضمًا، ول

وعلم أن . عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها. أهضم أهل الدنيا آشحًا، وأخمصهم من الدنيا بطنًا
م يكن فين    . شيئا فصغره  وصغر  اهللا سبحانه أبغض شيئًا فأبغضه، وحقر شيئًا فحقره، و ل ا إال ول

ادة عن أ     حبنا ما أبغض اهللا ورسوله ه شقاقا هللا ومح مر  وتعظيمنا ما صغر اهللا ورسوله لكفى ب
ه،    ، ويجلس جلسةى اهللا عليه وآله يأآل على األرضولقد آان صل .اهللا ده نعل العبد، ويخصف بي

   .18)العاري ويردف خلفه  ، ويرآب الحمارويرقع بيده ثوبه
ث  اءه ور فبع بحانه انبي ذرين   اهللا س رين ومن اده مبش ى عب له ال ا    ((س ِليَن ِإلَّ ُل اْلُمْرَس ا ُنْرِس َوَم

ه     ،19)) ُمَبشِِّريَن َوُمْنِذِريَن َفَمْن آَمَن َوَأْصَلَح َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن ليكن في اهل زمان
ة ون   حج ه االرض ويك ت ب ا ًامانأتثب د  ألهله يدهم محم تم بس ى ان خ تم و ،)ص(، ال د أن خ بع

ة    ال األئم تح إرس اء ف ال األنبي ول اهللا أرس ارة  ،)ع(رس ول اهللا أوبعب  ( )ص(وضح أي ان رس
  الخاتم لما سبق  ( ...: )ص( وهذا ما يدل عليه زيارة رسول اهللا) الخاتم للنبوه والفاتح لالمامة 

  
     .20) ... والفاتح  لمااستقبل

ان   ،)ع(بي طالب   أو علي بن ه )ص(ول من فتحت به نور والية محمد أفكان  عرف الناس   أفك

                                                                                  
فنوديت يا محمد أنت عبدي وأنا ربك فإياي فاعبد وعلي  لبيك ربي وسعد يك تبارآت وتعاليت ،: فنوديت يا محمد ، فقلت ملكة 

خالفك خلفت ناري  ، لك ولمن أتبعك خلقت جنتي ، ولمنورسولي إلى خلقي وحجتي على بريتيعبادي  فتوآل ، فإنك نوري في
أوصياؤك المكتوبون : ومن أوصيائي، فنوديت يا محمد: فقلت يا رب ثوابي، ، وألوصيائك أوجبت آرامتي ، ولشيعتهم أوجبت

نورا ، في آل نور سطر أخضر  عرشي ، فنظرت وأنا بين يدي ربى جل جالله إلى ساق العرش فرأيت اثنى عشر على ساق
أوصيائي من بعدي ؟ ، وآخرهم مهدي أمتي ، فقلت يا رب هؤالء أبي طالب علي بن: عليه اسم وصي من أوصيائي ، أولهم 

وخلفاؤك وخير خلقي بعدك ، وعزتي  يا محمد هؤالء أوليائي وأوصيائي وحججي بعدك على بريتي وهم أوصياؤك فنوديت
 وألطهرن األرض بآخرهم من أعدائي ، وألمكننه مشارق األرض ومغاربها ، وجاللي ، ألظهرن بهم ديني وألعلين بهم آلمتي

بجندي وألمدنه بمالئكتي حتى تعلو  له السحاب الصعاب ، وألرقينه في األسباب ، وألنصرنهوألسخرن له الرياح ، وألذللن 
 5ص  - 1علل الشرائع ج )، وألداولن األيام بين أوليائي إلى يوم القيامة ملكه دعوتي ويجتمع الخلق على توحيدي ، ثم ألديمن

– 7. 
 .2 -  1:البقرة -  17
  .59 – 58ص  -  2نهج البالغة ج  -  18
 .48:ألنعاما -  19
  .368آامل الزيارات ص  -  20
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رسول بشهادة اهللا سبحانه في آتابه و )ع(بي طالب أهو علي بن  )ص(والهم بمحمد أقربهم وأو
اً       ( :قال اهللا سبحانه ،بسنته) ص(اهللا  ْدٍق َعِلّي اَن ِص ْم ِلَس ا َلُه ا َوَجَعْلَن  ،21)َوَوَهْبَنا َلُهْم ِمْن َرْحَمِتَن
دون  بي طالب بصريح اآل  أبن  عليًا هإنأي  ة وب ل  ي ول  )ص( ورسول اهللا  ،22تأوي من آنت   (  :يق

   .23 )مواله اللهم والي من وااله وعادي من عاداه  عليمواله فهذا 
رة    آنية واأليات القرواآل  ة آثي ي     .حاديث النبوي ة لعل ات الوالي ر المؤمنين   بخصوص اثب ) ع(أمي

د واحد   ) ع(ئمة ومن ثم األ ذا بنص رس    ،واحد بع ة  )ص(ول اهللا وه ر المؤمنين   أ ، وفي رواي مي
ال )ع( تم ( ...: ق ون ا ألس جتعلم ي سورة الح زل ف وا  ((: ن اهللا عز وجل ان ِذيَن آَمُن ا الَّ ا َأيَُّه َي

ونَ    ْم ُتْفِلُح َر َلَعلَُّك قَّ ِجهَ     *اْرَآُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْم َواْفَعُلوا اْلَخْي ِه َح ي اللَّ ُدوا ِف َو  َوَجاِه اِدِه ُه
ي   اْجَتَباُآْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة َأِبيُكْم ِإْبَراِهيَم ُهَو َسمَّاُآُم اْلُمْسِلِميَن ِم ُل َوِف ْن َقْب

  .النَّاِس َهَذا ِلَيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيدًا َعَلْيُكْم َوَتُكوُنواُشَهَداَءَعَلى
لمان   ام س ذين عن) رض(فق ا رسول اهللا من هؤالء ال ال ي ا فق م أد نزوله يهم وه نت شهيد عل

ة        دين من حرج مل يهم في ال راهيم إشهداء على الناس الذين اجتباهم اهللا ولم يجعل عل ال   ؟ ب فق
ده  ًاانسان عنى اهللا تعالى بذلك ثالثة عشر :)ص(رسول اهللا  ...  انا واخي عليًا وأحد عشر من ول

(24.  
د     أو إلمامة هي عهد ووصيةأن اأن نعرف بقي   ه محم ى نبي ا ورد عن    )ص(مانة من اهللا ال آم

   ).  ع( بيت  النبوة
د  أسمعت  :شعث قالوجاء في الحديث عن عمر بن األ   ا عب د     ب ر بن محم ول  )ع (اهللا جعف  - يق

ًال ي البيت نحو عشرين رج ده ف ال ونحن عن ا وق ل علين ذا األ :- فأقب رون ان ه م ت رلعلك ي  م ف
ى   )ص(واهللا انه لعهد من اهللا نزل على رسول اهللا   ؟ الى الرجل منا يضعه حيث يشاءمامة اإل ال

   .25)رجل فرجل حتى تنتهي الى صاحبها  مسمينرجال 

                                                                                  
خاتم االرسال من اهللا مباشرة، وفاتح االرسال منه ) ص(، فالرسول محمد )ص(رسل من اهللا تعالى بواسطة محمد ) ع(فاالئمة 

ا الخاتم لم): ( ... ص(في احد خطبه، حيث قال عن الرسول محمد ) ع(، ونجد ذلك واضحًا في اشارة من أمير المؤمنين )ص(
وهو ارسال الرسل، ولكن فتحه ) ص(أي الفاتح لما انغلق بمحمد . 121ص 27رقم  1نهج البالغة ج) سبق والفاتح لما انغلق 

 . -واهللا العالم  –) ع(عن طريقه النه هو اإلنسان الكامل وهو اهللا في الخلق آما وضح ذلك سيدي وموالي السيد احمد الحسن 
 .50:مريم -  21
  :على ذلك في روايات منها) ع(ت قد نص أهل البي -  22

لسان صدق في  أن إبراهيم عليه السالم آان قد دعا اهللا أن يجعل له( : بصير عن الصادق عليه السالم في خبر  عن أبي
) ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا * نبيا  ووهبنا له إسحاق ويعقوب وآال جعلنا: ( اآلخرين فقال اهللا تعالى 

  .59ص  -  35بحار األنوار ج  )عليه السالم  ني علي بن أبي طالبيع
إن قوما طالبوني باسم أمير المؤمنين عليه ( : ألبي الحسن الرضا عليه السالم  قلت: عن يونس بن عبد الرحمان ، قال و

بحار  )صدقت هو هكذا : فقال " وجعلنا لهم لسان صدق عليا : " فقلت لهم من قوله تعالى  السالم في آتاب اهللا عز وجل ،
  .57ص  - 36األنوار  ج 
بحار  )أمير المؤمنين عليه السالم  ليًايعني ع :" لسان صدق عليًا وجعلنا لهم"  ( :بصير ، عن الصادق عليه السالم وعن أبي

  59ص  -  36األنوار ج 
عليه السالم حدثني بذلك أبى عن الحسن أمير المؤمنين  يعنى)  وجعلنا لهم لسان صدق عليًا(  ( ...: وعن القمي في تفسيره 

  .51ص  -  2تفسير القمي ج  ) بن علي العسكري عليه السالم
وجعلنا لهم لسان { : هذا الذي قال اهللا تعالى فيه  ... (:  )ع(انه قال في حق علي  –رضي اهللا عنه  - سلمان الفارسي  وعن

  .529 – 528ص  -  1مدينة المعاجز ج  ) } صدق عليًا
هو علي بن أبي طالب عليه السالم ( : قال " واجعل لي لسان صدق في اآلخرين " :في قوله تعالى) ع(عبد اهللا  وعن أبي

 .58 – 57ص  - 36بحار األنوار ج  ) اللهم اجعله من ذريتي ، ففعل اهللا ذلك: فقال. عليه السالم  عرضت واليته على إبراهيم
 .184االمالي للصدوق ص -  23
  .78 - 77ص 4ني بالغيبة للنعما -  24
 .59ص 3الغيبة للنعماني ب -  25
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   :انه قال )ع(جعفر بن محمد  بي عبد اهللاأوروي عن معاذ بن آثير عن 

د صلى اهللا   ( اب    إن الوصية نزلت من السماء على محمد آتابًا، لم ينزل على محم ه آت ه وآل  علي
ك،          : مختوم إال الوصية، فقال جبرئيل عليه السالم  د أهل بيت ك عن ذه وصيتك في أمت د ه ا محم ي

ه  ال     : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآل ل ؟ ق ا جبرئي ه،    : أي أهل بيتي ي نهم وذريت نجيب اهللا م
  .26... )ليرثك علم النبوة 

ول اهللا عز وجل      (  :)ع(بي جعفر محمد بن علي أعن  وجاء عن زرارة َه   ((سألته عن ق ِإنَّ اللَّ
 اللََّه ِنِعمَّا َيِعُظُكْم َيْأُمُرُآْم َأْن ُتَؤدُّوا اْلَأَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم َبْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل ِإنَّ

ه     اإلمام منا ان يؤدي اإلمامة الى اإل أمر اهللاقال )  ِبِه ِإنَّ اللََّه َآاَن َسِميعًا َبِصيرًا ده ليس ل ام بع م
ه   تال أان يزويها عنه  ى قول ا        ((  :سمع ال َه ِنِعمَّ ْدِل ِإنَّ اللَّ وا ِباْلَع اِس َأْن َتْحُكُم ْيَن النَّ ُتْم َب َوِإَذا َحَكْم

  .27)؟ طب بها الحكام انه خا ىتر أو ال هم الحكامان )َيِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اللََّه َآاَن َسِميعًا َبِصيرًا
ة   ثالث ان اإلمام ار شخص  اليست ب  إذًا نعرف من الروايات ال تكون من    أي ال ،شخاص أو أ ختي

دء التع  ،ختيار الناسامبدء الشورى و ى رسول اهللا    ي بل هي مب م  )ص(ين من اهللا ال ك النه  ، وذل
اء  باأل أولى الناس ن إ (( :)ع(مير المؤمنين أولى الناس باالنبياء آما جاء عن أ) ع( م  أنبي علمه

ا جاء   ) ع(ئمة أن األوالسيرة والتاريخ تثبت ب ،28)به ا بما جاءو ه األ أعلم الناس بم اء  ب  )ع(نبي
ا من مواريث األ     من الك اتمهم    تب السماوية وغيره ى خ اء ال القر   ) ص(نبي ذي جاء ب م  نآال ، فه

ة    ( :حديث نبياء آما جاء في ال  األ علم الناس آبارًا وهم ورثةأعلم الناس صغارًا وأ اء ورث العلم
ذه    إو ،غير ال) ع(نبياء اهللا أفهم العلماء الذين ورثوا  ،29)نبياء األ دعي ه ذا آان هناك شخص ي

د       أِتالمرتبة فلي ه موسى وعيسى ومحم اليقين ال ) ص(بما جاء ب ان     ب ا آ الظن آم أهل البيت   ب
اء  ا سائر و نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون ... (( :)ع(قال الصادق  ،)ع( ال   ،30)) لناس غث وق

د و    ى محم د آزين العابدين في الصحيفة السجادية  في دعاءه في الصالة عل ا    (( :ل محم م ي الله
اء  له بالكرامة وحباهم بالرسالة وخصهمآو ًامن خص محمد وختم   بالوسيلة وجعلهم ورثة االنبي
   .31))واألئمة بهم االوصياء 

ة ذًا فإ ية اهللا و    اإلمام د اهللا ووص ي عه ل     ماأه ى لجاه ن ان تعط بحانه وال يمك ة اهللا س واهللا  ،ن
ذي           إفكل  سبحانه يعلم حيث يضع رسالته، ه لل ذي قبل ه من ال ا ورث ه وم ام معصوم يضع علم م

  .  )ع(بائه آه أي يسلمه ما ورثه من يلي
ي بن    علومه مباشرة بدون توسط شيء ؟مام المهدي من فاين الذي يقول أعطاني اإل وروي عل

ول اهللا عز وجل     ) ع(الرضا   ُسئليوب قال أه عن فضالة بن براهيم باسنادإ ُتْم  قُ (  :عن ق ْل َأَرَأْي
َبَح   ينٍ    * ِإْن َأْص اٍء َمِع ْأِتيُكْم ِبَم ْن َي ْورًا َفَم اُؤُآْم َغ ال  ) َم اؤآم (  :)ع(فق ة م وابكم أي األئم  ،أب

ه،   بواب اهللا أئمة واأل ين خلق ه وب ين      ( بين اء مع أتيكم بم ام م اإليعني بعل   )فمن ي ذا ال  ،32) م  وه
ل اإل    الإيكون  ذي يخرج قب ام المهدي  في المهديين وبالخصوص المهدي األول ال دعوا   )ع( م وي

                         
 .279ص  -  1الكافي ج  -  26
  .61ص 3الغيبة للنعماني ب  -  27
 .21ص 96رقم  4نهج البالغة ج -  28
 .32ص 1الكافي ج -  29
  .29ص 6بصائر الدرجات ب -  30
  .43ص 13رقم ) ابطحي ( الصحيفة السجادية  -  31
 .100ص 24بحار األنوار ج -  32
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وهو السيد احمد الحسن وصي ورسول االمام ) ع(مام المهدي وياتي بعلم اإل )ع(مام المهدي لإل
  ).ع(المهدي 

ع  أال إن العلم الذي هبط به  ( :مير المؤمنينأوفي الحديث عن  آدم من السماء إلى األرض وجمي
ا      رة خاتم النبيينما فضلت به النبيون إلى خاتم النبيين في عت ذهبون ي ل أين ت م، ب ، فأين يتاه بك

ذلك ينجو       ب أصحاب السفينة هذا مثلها فيكممن نسخ من أصال ا فك ك من نج ، فكما نجا في هاتي
  .33) - )ع(يعني عن األئمة  – من هذه من ينجو، ويل لمن تخلف عنهم

  
ل ُناف وم يسئلون عن حجة اهللا في  ،)ع(هل البيت أسأل عن لك ل ق ام إرضه وأوآ امتهم إ (م م

يم       (واالقتداء بأثره وجاء في تفسير   هيهم تتبع خبرويجب عل ذ عن النع م لتسألن يومئ روي  )ث
ه السال        :قال ،عن العياشي باسناده في حديث طويلالطبرسي  د اهللا علي ا عب ة أب و حنيف م سأل أب

ارد   : ما النعيم عندك يا نعمان ؟ قال: عن هذه اآلية، فقال له اء الب ام والم ال . القوت من الطع : فق
ا أو شربة شربتها ليطولن            ة أآلته ل أآل ة حتى يسألك عن آ لئن أوقفك اهللا بين يديه يوم القيام

نعم اهللا بنا على نحن أهل البيت النعيم الذي أ: فما النعيم جعلت فداك ؟ قال: وقوفك بين يديه، قال
انوا     د أن آ ا بع العباد، وبنا ائتلفوا بعد ما آانوا مختلفين، وبنا ألف اهللا بين قلوبهم فجعلهم إخوان
ذي        يم ال أعداءًا، وبنا هداهم اهللا لالسالم، وهو النعمة التي ال تنقطع، واهللا سائلهم عن حق النع

  .34)هم السالم أنعم به عليهم وهو النبي صلى اهللا عليه وآله وعترته علي
ة اهللا سبحانه    )ع(مام المهدي اذًا فالخوض في شخصية سلوك اإل  هو السير والتوجه نحو معرف

وَحى    * َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى ( ٌي ُي ا َوْح ام المهدي       ، ) ِإْن ُهَو ِإلَّ ة اإلم ى تكون معرف ذا المعن فبه
ذه الصالة الخا    ال هارة ؟مثل الوضوء بنية الصالة فهل تقبل صالة بال ط مثلها واجبة ل ه ة  لتقب ي

ا   من الوضوء وتكون المشروعية لهذه الصالة عبث وتعب ال   ر فيه ى     ،خي م يجب عل ل   ومن ث آ
  .أو جاهلسواء آان هذا االنسان عالم  ،35)ًا عبادة ربك احدب تشرك ال (انسان الوضوء بنفسه 

ل انسان م    ) ع(مام المهدي فكذلك معرفة اإل ى آ ه بنفسه  يجب عل ة     عرفت ذه المعرف دخل في ه  وي
اقر  با بصير سأل اإل أان  : (يضًا ورويأالعالم والجاهل  ام الب الى   ) ع( م ول اهللا تع ْن  (  :عن ق َوَم

  ما معنى ذلك ؟ )ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َآِثيرًا َوَما َيذَّآَُّر ِإلَّا ُأوُلو اْلَأْلَباِب

ة إل   مام واجتناب الكبائمعرفة اإل: فقال ه بيع ام ر ومن مات وليس في رقبت ة   . م ة جاهلي  .مات ميت
ذا االمر       إلمامهم فمن مات وهو عارف    إوال يعذر الناس حتى يعرفوا  دم ه م يضره تق ه ل أو مام

م   .ال بل آمن قاتل معه :ثم مكث هنيئة ثم قال:قال  .آمن هو مع القائم في فسطاطهفكان  تأخر، ث
  .36) )ص(ع رسول اهللا آمن استشهد م_ واهللا _بل  ال :قال
ُه    ( حجته وبينته التي يحتج بها على خلقه) ع( وهو َي ِآَتاَب َيْوَم َنْدُعو ُآلَّ ُأَناٍس ِبِإَماِمِهْم َفَمْن ُأوِت

ه وحاز    إفلينظر االنسان هل عرف   ،37)ِبَيِميِنِه َفُأوَلِئَك َيْقَرُأوَن ِآَتاَبُهْم َوال ُيْظَلُموَن َفِتيًال ام زمان م

                         
  .51ص 2ب نعمانيللالغيبة  -  33
 .258ص  7ج بحار األنوار  - 34
: ( وهو يتوضأ وغالمه يصب عليه الماء، وهو المروي في الحديث اآلتي للمأمون عندما رآه) ع(من آالم اإلمام الرضا  - 35

 -مير المؤمنين يا أ -ال تشرك : " يصب على يده الماء ، فقال  عليه فرآه يتوضأ للصالة والغالم ودخل الرضا عليه السالم يومًا
  .269ص  -  2اإلرشاد ج  )ووجده  فصرف المأمون الغالم وتولى تمام وضوئه بنفسه وزاد ذلك في غيظه "بعبادة ربك أحدا 

 .127 – 126ص 27بحار األنوار ج - 36
  .71:االسراء - 37
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ه  به يوم القيامة ويقدمه حجة وبينة هللا سبحانه وتعالى حتى يعف يتأي عليه حتى ؟  م الأو اهللا عن
  .وذلك هو الخسران المبين

  .يرة بهذا الصدد التي تثبت بأن اإلمام حجة اهللا على خلقهآث) ع(هل البيت أوروايات 
ال  أعن  ه ق ا زالت األ   ( :بي عبد اهللا ان ا حجة   الإرض م دعو   يعرف الحالل    وهللا فيه والحرام وي

  .38) الناس الى سبيل اهللا
  

ذ   أواهللا ما ترك اهللا  : (انه قال )ع(وعن الباقر  ا  إدم آاهللا  قبض رضه من ه    إال وفيه دى ب ام يهت م
  .39)هللا على عباده  حجةرض بغير تبقى األ الى اهللا وهو حجته على عباده وال

أن بسورة   ) ع(مام الباقر وهذه وصية اإل ْدرِ     ِإ ((للشيعة يأمرهم ب ِة اْلَق ي َلْيَل اُه ِف ا َأْنَزْلَن ات  ال) نَّ ثب
يا معشر   ( :قال ،)ع(أبي جعفر عن ) قد(روي العالمة البحراني ) ص(مامة بعد الرسول أمر اإل

ى      )تفلحوا ( تفلجوا الشيعة خاصموا بسورة إنا أنزلناه  الى عل ارك وتع ا لحجة اهللا تب ، فواهللا إنه
د رسول اهللا صلى اهللا عل ق بع ر   الخل ا معش ا، ي ة علمن ا لغاي نكم، وإنه يدة دي ا لس ه وإنه ه وآل ي

والة  " حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مبارآة إنا آنا منذرين "   الشيعة خاصموا بـ فإنها ل
الى          ارك وتع ول اهللا تب ا معشر الشيعة يق ه، ي ه وآل : " االمر خاصة بعد رسول اهللا صلى اهللا علي

ة إال ن أم ال فيه وإن م ذير خ ل" ا ن ال   : قي ه ق ه وآل د صلى اهللا علي ذيرها محم ر ن ا جعف ا أب : ي
ال السائل    ر    : صدقت، فهل آان نذير وهو حي من البعثة في أقطار األرض، فق و جعف ال أب ال ، ق

ه من اهللا    : عليه السالم أرأيت بعيثه أليس نذيره، آما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله في بعثت
ال ب: عز وجل نذير، فقال ال        : لى، ق ذير ق ه بعيث ن د إال ول م يمت محم ذلك ل د    : فك إن قلت ال فق ف

  وما يكفيهم القرآن ؟: ضيع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله من في أصالب الرجال من أمته، قال

ال  : قال  ال       : بلي إن وجدوا له مفسرًا ق ه ؟ ق ه وآل ا فسره رسول اهللا صلى اهللا علي د   : وم ى ق بل
  .ر لألمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن أبي طالب عليه السالم فسره لرجل واحد، وفس

ال        : قال السائل ة ؟ ق ه العام ذا أمر خاص ال يحتمل ان ه ر آ د إال سراً   أبى اهللا : يا أبا جعف  أن يعب
حتى أمر    مع خديجة مستتراً    ، آما أنه آان رسول اهللا تي إبان أجله الذي يظهر فيه دينهحتى يأ

دين   : باالعالن، قال السائل ذا ال ال   ينبغي لصاحب ه تم ؟ ق ن أبي طالب       : أن يك ي ب تم عل ا آ أو م
ى       ه حت ه وآل وم أسلم مع رسول اهللا صلى اهللا علي ه السالم ي ال   علي ره ؟ ق ال : ظهر أم ى، ق : بل

   .40) فكذلك أمرنا حتى يبلغ الكتاب أجله
مور صغيرها يه األيعلم ما يدور وما تنتهي ال )ع(، فهو مام المهدي صاحب ليلة القدرح اإلفيصب

  .41(............................ ). ا خاصها وعامها محكمها ومتشابههاو آبيره

اع بالشمس   فاالنتفاع بي في غيبتي   وأما وجه...  ( :)ع(وآما يعبر عن نفسه  ا إذا غيبكاالنتف  ه
  .42... ) السحاب عن األبصار

                         
 .178ص 1الكافي ج - 38
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لمة  ة وضروريات مس اهيم ثابت اك مف ريعة ال وهن ي الش ةمف ن  ال قدس ا فضًال عن  ...يمك ترآه
  !!!  ... ولكن ... ولكن ،حياة لمن تنادي ولكن ال سمعت لو ناديت حيًاأولكن !!! مخالفتها 

دبرين     (( و م دعاء اذا ول ل      ،43))فأنك ال تسمع الموتى وال تسمع الصم ال الم عام موجه لك والك
  .أو الشيعةالديانات بما فيها الدين االسالمي سواء السنة 

  
ة األ ليس نحن الذين نقول بأد يعترض شيعي على هذا الكالم ويقول وق ى   إمام ة ال  )ع(خرهم  آئم
   !؟
ال رسول اهللا   أ أتوني بأنسابكم،   ال ... ( :)ص(قول له ما ق الكم  و ت وني بأعم ران   .44) ... ات والق

ورد عن بيت    وقدبالعمل، فااليمان مقرون  ........... ،45)َوَأْن َلْيَس ِلْلِإْنَساِن ِإلَّا َما َسَعى( :يقول
الكون   ((  :العصمة م ه ا إالناس آله ا لال الع الكون   ملمون والع م ه املون   إون آله املون والع ال الع

                     .46)) عظيم خطر علىال المخلصون والمخلصون إآلهم هالكونا 
ون االنسان ارهصحاب الباطل أو من أصحاب الحق هل هو من أ وآ ابع الختي ا ال :ت صراط ام

يمأالمستقيم   ى أي  ،و صراط الجح ز االنسان نفسه عل ه  ،من الطرفين  ولكي يمي ى فعل ينظر ال
والذي ينسب ) ص(حمد سالم يجب عليه ان يتقيد بما جاء به ملال، الن الذي ينسب نفسه وعمله

ه ع    نفسه للمسيحية ا جاء ب ة    ) ع(يسى  يجب عليه ان يتقيد ب ذي ينسب نفسه لليهودي يجب   وال
ه موسى     عليه ان ى ج      ) ع(يتقيد بما جاء ب ل من ينسب نفسه ال ى آ ة  وعل يجب ان   47هة معين

ا      ينها واحكامها واذا لم يأِتيتقيد بقوان وان  -بضروريات مذهبه وعقيدته التي هو منسوب اليه
  .فهو خارج عنها - لم يلتفت

نهم   _آثرهم أصحاب هذه الضروريات أفراد وولكن لو نظرت الى هؤالء األ دعي  أنت ال  وم ذي ت
الهم و أيعلقون _ ) ع(هل البيت التشيع أل ولهم بالرجال ويقو   أعم الهم وعق اء    فع ون هؤالء علم ل

حتى وصل   !ة وعمامة آبيرةطويل لـحىصحاب أرنا سنًا وهؤالء بآأوهؤالء  ،وهؤالء رجال دين
ل هو حد      بها حاديث مبتدعة من عند انفسهم ما انزل اهللاأبهم الحال ان يؤلفوا  يث من سلطان ب

عجب  واأل ،الشيطانية  االقوالوغيرها من  ،48))سالم  انهمعالم واطلع  خليها برقبة(( الشيطان 
ون  ألوا ات قر آغرب من ذلك انهم يثبت ة و آي ة تخص    أني ون   هل بيت ا  أحاديث نبوي لعصمة ويقول

ى    جلست مع جماعة اني وحتى .49هي لهم ين ال اتهم    وهم ينسبون حديث الثقل ائهم ومرجعي علم
ة االثني   ) ص(أوصى بهم رسول اهللا هل البيت الذين أهم  :ن ويقولون لياآل الموجودة  مع األئم

  !! )عن ذلك  هوحاشا (ن آصول الفقه هي القرأن إ :وبعضهم يقول !! عشرالمعصومين
ون    ! هذا ما ورثه علماء أفالطون !؟ درسوني و أي علمأيقرأون  دري أي آتابأوال  م متوآل فه

راجعهم   ائهم وم ى علم وا     عل م رفع ل أي انه ل فع نهم بك ون ع أنهم ينوب ائل وآ ع المس ي جمي ف
ام عنهم ويعرف    هو الذي يعرف اهللا عنهم ويعرف اإلنفسهم وجعلوا هذا المرجع أالتكليف عن  م

ة     مر بالمعروف والنهي عن المنكر عنهم وآأن ال عقل لهم يميز الحق  األ ذه مقول من الباطل وه
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      16          )   املهدي ويل اهللا (                  هدي أنصار اإلمام امل
 

ا  { ...ئنا على ملة ما قالوا انا وجدنا اباالكفار عند َوَآَذِلَك َما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِفي َقْرَيٍة مِّن نَِّذيٍر ِإلَّ
ُدوَن    اِرِهم مُّْقَت ى آَث ا َعَل ٍة َوِإنَّ ى ُأمَّ ا َعَل ْدَنا آَباءَن ا َوَج ا ِإنَّ اَل ُمْتَرُفوَه دما ي .50}َق ذاب أوعن تي الع

  نهم رضوا بعقر ناقة صالح ورضوا ألجميع يشمل ال) ص(ل محمد آوعندما يأتي سيف قائم 
  

د  ) ع(براهيم إبقذف  ارة ورضوا بكسر ضلع الزهراء       )ص( في النار ورضوا برمي محم بالحج
ل الحسين   ) ع(ورضوا بسم الحسن   ) ع(ورضوا بتكتيف علي ) ع( ائم    ) ع(وقت زل ق ورضوا بع
ه    ) ع(ل محمد آ ذي نصبه اهللا ل ِذيَن ظَ   (( عن منصبه ال َع الَّ ِل اتََّب ْن      َب ٍم َفَم ِر ِعْل َواَءُهْم ِبَغْي وا َأْه َلُم

  .51) )َيْهِدي َمْن َأَضلَّ اللَُّه َوَما َلُهْم ِمْن َناِصِريَن

  
  

  

  

  
  :المبحث الرابع 

  
  والية المهدي هي الميزان

  
  

ه المعصوم    بعد ان فرض اهللا سبحانه طاعة  ة  و) ع(ولي زمهم معرف ة اهللا في    أل ال   أخليف رضه ق
   .52) َيْنَفُع َماٌل َوال َبُنوَن، ِإلَّا َمْن َأَتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم َيْوَم ال (: تعالى

ال  انه ُسئل) ص(عن النبي  ا   ، وعمل بال سمعة   دين بال شك وهوى    : ما القلب السليم ؟ فق وري
ون نافع   .53) ان ويك ل االنس ل عم ى يقب ة ال ًاوحت وم القيام رى يجب أغرى صي ون و الكب أن يك

دين      ةشك وال شبه   ودين صحيح يقيني ال  صحيحة صاحب عقيدة ذا ال دة وه ذه العقي ال   ،في ه ق
  .54) ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه اْلِأْسالُم ( :اهللا سبحانه

ذا رسول اهللا    ،االسالم متمثل بمن حمل رسالة اهللا سبحانه     ي بن ابي      ) ص(وه ول بحق عل يق
رز اإل(  :)ع(طالب   ى الب ه ال ان آل ريم ه كف ين ،55) آل ل  وتب دين االسالمي متمث دم ان ال ا تق مم

ع وسلك و   ) ع(ن المهدي  المعصوم وهو اآل مام اإلب د جاء بالقلب    ) ع(طاع المهدي   أفمن اتب فق

                         
  .23: الزخرف -  50
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الى    السليم أي المعصوم اهللا سبحانه وتع ه   آالسليم من    ،الذي اعتصم ب ه واهوائ ل هم    ... (رائ ب
  .56)اليسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون  *  عباد مكرمون

  
  

ك اهللا   هو ح )ع(قول اهللا وفعله فعل اهللا وحكم وملك المهدي ) ع(فيكون قول المهدي  م اهللا ومل ك
  . سبحانه وتعالى

د اهللا  أسمعت  :اسناده عن رفاعة بن موسى قالالعياشي ب وىور ول ) ع(با عب ه  ( ": يق أسلم  ول
ال  " رض طوعًا وآرهًامن في السموات واأل ائم   إ :ق ام الق ودي  إرض أتبقى   ال) ع(ذا ق ا  فال ن يه

  .57))ص(رسول اهللا  ًاال اهللا وان محمدإله إشهادة ان ال ب
اً      ان آمن ا آ ان في حرم اهللا وم     فتصبح والية اإلمام المهدي هي حرم اهللا اآلمن فمن دخله ن وآ

 .)َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساءْت َمِصيرًا  (، فليس له حظ في االسالم خرج عنها فهو خارج عن حرم اهللا
الى ال تع اُؤُهُم    ( :ق ُروا َأْوِلَي ِذيَن َآَف وِر َوالَّ ى النُّ اِت ِإَل َن الظُُّلَم ِرُجُهْم ِم وا ُيْخ ِذيَن آَمُن يُّ الَّ ُه َوِل اللَّ

مْ    اِر ُه ُدوَن النَّ ا   الطَّاُغوُت ُيْخِرُجوَنُهْم ِمَن النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت ُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِل ِفيَه
  .58)  َخاِلُدوَن

ال  ية فسير هذه اآلوجاء في ت  ور ق ه السالم     ( : عن عبد اهللا بن أبي يعف د اهللا علي : قلت ألبي عب
ة وصدق             م أمان ًا، له ًا وفالن ون فالن ونكم ويتول وام ال يتول ر عجبي من أق إني أخالط الناس فيكث

ال ووفاء، وأقوام يتولونكم، ليس لهم تلك األمانة وال الوفاء وا د اهللا    : لصدق ؟ ق و عب فاستوى أب
ال دين لمن دان اهللا بوالية إمام جائر ليس من : عليه السالم جالسًا فأقبل عليَّ آالغضبان، ثم قال

ى هؤالء     ال :، قلتاهللا، وال عتب على من دان بوالية إمام عادل من اهللا دين ألولئك وال عتب عل
ى هؤالء  نعم : قال! ؟ ال   ،ال دين ألولئك وال عتب عل م ق ول اهللا عز وجل      :ث اهللا : " أال تسمع لق

ة    ] من [ يعني " إلى النور  ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات ور التوب ى ن ظلمات الذنوب إل
ال  والمغفرة لواليتهم آل اؤهم الطاغوت يخرجونهم      : " إمام عادل من اهللا وق روا أولي ذين آف وال

ائر   هم آانوا على نور االسالم فلما أن تولوا آلإنما عنى بهذا أن" إلى الظلمات  من النور إمام ج
ى ظلمات     ] إياه [ ليس من اهللا عز وجل خرجوا بواليتهم  ور االسالم إل ر  من ن فأوجب اهللا   ،الكف

  .59)" أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون " ـ ، فلهم النار من الكفار
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  :المبحث الخامس 
  

  أصناف الناس
  )ع(لمهدي في عصر ظهور اإلمام ا

  
الى في خليف   ان      أه في  ت بعد ان يفتتن الناس من اهللا سبحانه وتع در من االيم  (رضه ليصفوا الك
  .61فتنون آما يفتن الذهبُت ،60) َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيْتَرُآوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ال ُيْفَتُنوَن

م اني    :حدآم أاليقولن (  ):ع( ر المؤمنينيمأوقال  ة    الله ه ليس    ،اعوذ بك من الفتن إال حد  أألن
   .62) ... ولكن من استعاذ فليستعذ من مضالت الفتن وهو مشتمل على فتنة،

ُسنََّة اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبُل َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّه  ( ،جارية من اهللا سبحانه وتعالى وهذه سنة
  .64) ِلُسنَِّت اللَِّه َتْحِويًالَوَلْن َتِجَد (  ،63) َتْبِديًال

يس إوقصة   ع(بل ى خرج  ) ل ة حت ذي حصل للمالئك ار ال ة واالختب ى إمعروف ين وحت يس اللع بل
  .نا والتكبر واالعجاب بالنفسن األضمره ابليس مأيكشف اهللا سبحانه ما 

رج اثنين ن يخو آافر ولو بالمعاني الدقيقة ومن االثنيأفيصبح لدينا قسمين من الناس اما مؤمن 
   :قسامأربعة أفتصبح 

  .65) ِإنَُّهْم ِفْتَيٌة آَمُنوا ِبَربِِّهْم َوِزْدَناُهْم ُهدًى(  يمانهإمؤمن وثبت على _ 1
ِل           ( اد في آفره آافر وز_2 ْم َيْجَع ْن َل ا َوَم ْد َيَراَه ْم َيَك َدُه َل َرَج َي ٍض ِإَذا َأْخ ْوَق َبْع ُظُلَماٌت َبْعُضَها َف
(66.   
ر   مؤمن وخرج  _3 ى شريعة من         ...  (عن ايمانه ودخل الكف ه عل رى أن فيصبح أحدآم وهو ي

  .67)أمرنا فيمسي وقد خرج منها، ويمسي وهو على شريعة من أمرنا فيصبح وقد خرج منها 
  
ه السالم    -إذا خرج القائم (  آافر وخرج من آفره ودخل االيمان_ 4 ذا األمر      -علي خرج من ه

  .68)يه شبه عبدة الشمس والقمر من آان يرى أنه من أهله ودخل ف

ر   اوالتم ات  آم الفائدة لمعرفة هذا التقسيم نقف مع الق ال اهللا سبحانه    ،)ع(هل البيت   أن ورواي ق
   .69) َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن َبدَُّلوا ِنْعَمَت اللَِّه ُآْفرًا َوَأَحلُّوا َقْوَمُهْم َداَر اْلَبَواِر ( :وتعالى
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ة و ا  ونعم وم ه دي اهللا الي ار ) ع(لمه ن اخت دي   فم ر المه ر  ) ع(غي ار الكف د اخت ال اهللا . فق وق
ِدُروَن        ( :سبحانه ٍف ال َيْق ْوٍم َعاِص ي َي رِّيُح ِف ِه ال َمَثُل الَِّذيَن َآَفُروا ِبَربِِّهْم َأْعَماُلُهْم َآَرَماٍد اْشَتدَّْت ِب

ا جاء عن    ) ع(وربهم اليوم المهدي   ،70) ِممَّا َآَسُبوا َعَلى َشْيٍء َذِلَك ُهَو الضَّالُل اْلَبِعيُد ة  أآم ئم
 :عن المفضل بن عمر ،والرب بمعنى المربي ،71)َوَأْشَرَقِت اْلَأْرُض ِبُنوِر َربَِّها(الهدى في تفسير 

ه  أانه سمع  ا      ( :با عبد اهللا يقول في قول وِر َربَِّه َأْرُض ِبُن َرَقِت اْل ال  )َوَأْش رض يعني  رب األ : (ق
ال    ذإف  :فقلت . رضإمام األ اذا ؟ ق ور   يستغني الناس عن ضوء ا     ذًاإ: ا خرج يكون م لشمس ون

  .ي للخلق على ما يريد اهللا سبحانهو رب بمعنى المربأ .72)مام القمر ويجتزون بنور اإل
 (علي بن ابي طالب    إن: ( )ص(قال رسول اهللا : بن عباس قالاعن  يروروي عن سعيد بن جب

الم  ع ه الس يي )لي ام إو وص يأم ى  ... مت اس أال ن عب ال اب ه  :ن ق ام الي د اهللا   فق ن عب ابر ب ج
  ا رسول اهللا وللقائم من ولدك غيبة ؟ ي: األنصاري فقال

ذا أ    )َوِلُيَمحَِّص اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَيْمَحَق اْلَكاِفِريَن(أي وربي : فقال ابر ان ه ا ج مر اهللا  أمر من   ي
ر   عز وجل  مر اهللا  أ ه فإن الشك فيشك فيياك والإمطوي عن عباده ف علمه وسر من سر اهللا آف

(73.  
  ؟ أمره آفر فكيف الجحود به ونكرانهالشك في ف ،وليتفكر االنسان العاقل
إلى ان قال الرسول .... ليلة أسري بي إن اهللا عز وجل أوحى إلّي ( :)ص(وجاء عن رسول اهللا 

د  الى) ص(محم ة والحسن والح: ... عن اهللا تع ًا وفاطم ت علي ي خلق ور إن ن ن ة م سين واألئم
ان من             ربين، ومن جحدها آ ان من المق ا آ ة، فمن قبله ى المالئك واحد، ثم عرضت واليتهم عل

ه        .الكافرين واليتهم أدخلت دًا ل م لقيني جاح يا محمد، لو أن عبدًا من عبادي عبدني حتى ينقطع ث
  .74... ) ناري

ي ع : ( ان اهللا تعالى قال لموسى عليه السالموروي  ال    هل عملت ل ط ؟ ق ًال ق صليت  ) إلهي  ( م
دقت   ك وصمت وتص رًا  ( ل ك آثي ه  ). وذآرت الى ل ارك وتع ال اهللا تب ان   : ق ك بره الة فل ا الص أم

ال موسى   ) وذآرك لي قصور ( والصوم جنة والصدقة ظل والزآاة نور  فأي عمل عملت لي ؟ ق
ال      : عليه السالم ك ؟ ق ذي هو ل ى العمل ال ي ول     : دلني عل ا موسى هل واليت ل ًا  ي ط أو هل   ( ي ق

  .75)؟ فعلم موسى ان أفضل األعمال الحب في اهللا والبغض في اهللا ) عاديت لي عدوا قط 
يم اهللا آيف    )ع( فانظر حال موسى  و     !وهو آل ة من اهللا سبحانه    وهو آيف يطلب الع ن والهداي

  هللا أولياء ادله على عمل يكون هللا وليس فيه شيء لنفسه أي ان االنسان في حالة والئه حتى ي
  

ى  ومعادات أ ه هللا سبحانه     أعداء اهللا يصل ال د آل ذا العب ال موسى    ف، ن يكون ه ى خف ) ع(مع آم
ل    ذا العم ه ه ه   إعلي بحانه وتوفيق ة اهللا س ِد      ( ال بمعون ِه َفَق ْؤِمْن ِباللَّ اُغوِت َوُي ْر ِبالطَّ ْن َيْكُف َفَم

     .76)لَُّه َسِميٌع اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى ال اْنِفَصاَم َلَها َوال
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  - :المبحث السادس 
  

  مقدمات الخروج عن الوالية
  
  
ير ووص  ل عي ومس ان س دنيا  والنس اة ال ذه الحي ي ه ذا ا   ،ل ف ون ه ا ان يك ير  فأم عي والمس لس

ى طريق الباطل    و بعكسه يكون أن الى الطريق الحق يوصال النسان  ا، فسعي ومسير ووصول ال
وراً  بسعيه يختار اما يسعى الى طريق وراً   النور وآلما واصل سيره وبذل جهده يزداد ن  فيكون ن

ور ى ن ة ف أ عل ق الظلم ى طري ات إو يسعى ال ون ظلم ة فيك زداد ظلم ذا ي يره ه ي س تمر ف  ذا اس
ل رسول اهللا   وهو   77عن دليله الذي يأتي بهقال اهللا سبحانه  .بعضها فوق بعض وهو  ) ص(دلي
ل آالقرآن ألهل القر وراة أل  ن واالنجيل ألهل االنجي ال اهللا سبحانه    والت وراة ق ى   ( :هل الت َوِإَذا ُتْتَل

ا         ْل َم ُه ُق َذا َأْو َبدِّْل ِر َه ْرآٍن َغْي ِت ِبُق ي َأْن   َعَلْيِهْم آَياُتَنا َبيَِّناٍت َقاَل الَِّذيَن ال َيْرُجوَن ِلَقاَءَنا اْئ وُن ِل َيُك
يمٍ  ُأَبدَِّلُه ِمْن ِتْلَقاِء َنْفِسي ِإْن َأتَِّبُع ِإلَّا  ،78) َما ُيوَحى ِإَليَّ ِإنِّي َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعِظ

ن خلق  أمنذ ) ع(مام المهدي مسيرة اإل التي وضحت وبينت) ع(هل البيت أدليله روايات  يضًاأو
ام م خالقية لإلواأل السيرة التاريخية يضًاأو ،ودولته المبارآة) ع(اهللا الخلق حتى ظهوره وقيامه 

 )ع(مام بأي شيء يعرف اإل : ()ع(قلت ألبي عبد اهللا  :، عن الحرث بن المغيرة قال)ع(المهدي 
ليه وال إالناس  ل والحرام وبحاجةقال وتعرفه بالحال ؟ قال وبأي شيء .بالسكينة والوقار :قال ؟

يكون   قال ال ؟ ابن وصي يكون وصيًاأقلت  .)ص(د ويكون عنده سالح رسول اهللا حأيحتاج الى 
  .79)وابن وصي  ًاال وصيإ

ي  ير  أبق ة للتمسك والس ي البداي ا ه رف م ى اإل   ن نع ؤدي ال ذي ي نهج الصحيح ال ى الم ام عل م
  ؟) ع( المهدي

  
ات  ة تكون برواي د آالبداي ه ال )ص(ل محم دي  الن ره أيمكن تأسيس واخراج مفهوم عقائ و غي

ات  إواثباته والعمل به  ا  ) ع(هل البيت   أال برواي ن      ،)ع(ه وطرح  والخضوع لم ر ب ال جعف د ق وق
د ازل( : )ع( الصادق محم وا من دنا اعرف يعتنا عن ا   ش م من ا وفهمه تهم عن در رواي ى ق . 80) عل

ى النفوس  (  : )ع(يضًا يقول أو ول    ،81) آلموا الناس بأحاديثنا فأنها اقرب ال في  ) ع(وايضًا يق
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ز في الناس     من آتم الصعب من حديثنا جعله اهللا نورًا بين ع...  ( :حديث طويل ه الع ه ورزق  يني
ين الناس وال     انضياًء ونورًا لالنس) ع(أهل البيت هكذا يكون آالم  ،82) ... ه ب المؤمن يمشي ب
الم     فاالنسان الذي ال ،)لع (اف عليه من الشيطان ُيخ ى آ م     أيستند ال رد آالمه ) ع(هل البيت وي

  . اهللا سبحانه اعاذنأ. أهل النارويكون بذلك من ) ع(عن طاعتهم  ًايكون خارج
رأ من عدوآم      :)ع(بي عبد اهللا قلت أل( : يعفور قال أبي وجاء عن عبد اهللا بن والآم ويب رجل يت

ول إ ،مر فيكم لم يخرج منكم الى غيرآمأن األويحلل حاللكم ويحرم حرامكم ويعلم  م  إ :ال انه يق نه
ادة قد اختلفوا فيما بينهم وهم األ ا    إف  ،ئمة الق ى رجل فق وا عل ذا  :لواذا اجتمع ا  ،ه ذ  :قلن ال  . اه فق

   .83)مات ميتة جاهلية إن مات على هذا فقد ): ع(

ديثنا  وان أسوأهم    (  ):ع( وعن الباقر تمهم لح واهللا إن أحب أصحابي إلّي أورعهم وأفقههم وأآ
ه وجحده     عندي حاًال وأمقتهم الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقله اشمأز من

اًًعن        وآّفر من دان  ذلك خارج ا أسند فيكون ب دنا خرج وإلين به وهو ال يدري لعل الحديث من عن
  . 84)واليتنا 

                                                                                  
واهللا لو  أماحببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم ،  رحم اهللا عبدًا ( :يقول) عليه السالم ( ا عبد اهللا سمعت أب :عن أبي بصير قال

 ) ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط إليها عشرًا يتعلق عليهم بشئ يروون محاسن آالمنا لكانوا به أعز وما استطاع أحد أن
  .229ص  -  8الكافي ج 

حم اهللا عبدا أحيا أمرنا ر: موسى الرضا عليه السالم يقول سمعت أبا الحسن علي بن( : ن عبد السالم بن صالح الهروي قالعو
عيون أخبار  ) ... محاسن آالمنا التبعونا يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لو علموا: وآيف يحيى أمرآم ؟ قال :قلت لهف

 .275ص  -  2ج ) ع(الرضا 
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