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ت واعتصمت بذي القدرة والجبروت تحصنت بذي الملك والملكو( 
واستعنت بذي   العزة والالهوت من آل ما أخاف وأحذر وبمحمد 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى 
وعلي و محمد و علي والحسن ومحمد عليهم السالم والحمد هللا وحده
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قَوم فرعون أَال * ائْت الْقَوم الظَّالمني  وإِذْ �َادى ربك موسى أَنِ (
 تَّقُونونِ * يكَذِّبي أَن افإِ�ِّي أَخ بال * قَالَ ررِي ودص يقضيو

 ونارْل إِلَى هسي فَأَرا�سل قطَلني * أَن اففَأَخ ذَ�ْب لَيع ملَهو
)١٥-١٠الشعراء ( ). ذْهبا بِآياتنا إِ�َّا معكُم مستَمعونقَالَ كَلَّا فَا* يقْتُلُونِ 
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ال واهللا ما رغبت فيها وال في الدنيا ساعة قط ولكن فكري ( :،

الذي في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي ، هو المهدي 
يمالها قسطا وعدال آما ملئت ظلما وجورا ، تكون له حيرة وغيبة ، 

يا أمير المؤمنين فكم : يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون ، فقلت 
ستة أيام أو ستة أشهر أو ست : تكون تلك الحيرة والغيبة ؟ قال 

أدرك : نعم آما أنه مخلوق ، قلت : إن هذا لكائن فقال : سنين ، فقلت 
أولئك خيار هذه  ، أنى لك يا أصبغ بهذا األمر: الزمان ؟ فقال  ذلك
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: ثم ما ذا يكون بعد ذلك ؟ قال : األمة مع أبرار هذه العترة فقلت 

)له إرادات وغايات ونهايات  يفعل اهللا ما يشاء ، فإن
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في حياته دون أن يوجههم إلى القيادة من بعده ، والى األوصياء من 

بد من الفتنه ولكن ال. ، حيث أمره اهللا سبحانه بذلك ) ع(ولده 
)للتمحيص ، والبد من السامري ، والبد  من العجل
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  :اإلهداء
  له إال اهللاإإىل محلة كلمة ال 

   من محلوا أكفام وساروا إىل اهللاإىل
  إىل األنبياء واملرسلني واألئمة عليهم السالم

  
  أيها السادة الكرام

  هذا املسكني يهديكم السالم ويهديكم هذه البضاعة املزجاة
  ويقول وقلبه مفعم بتوحيد اهللا والتسليم لكم

  لقد مسنا وأهلنا الضر فتصدقوا علينا أن اهللا جيزي املتصدقني

  مد الحسناح
   ١٤٢١/ شوال /٢٧

  . ق . هـ
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  المقدمة

وصلى اهللا على مسـك  . وصلى اهللا على حممد وال حممد املعصومني  .واحلمد هللا 
  . روحي فداه –اخلتام نور اهللا وبقيته يف أرضه 

والْمُنافِقَاتُ لِلَّذِين آمنُوا ا�ْظُرُو�َا �َقْتَبِس مِن �ُـورِكُم قِيـلَ   يوم يقُولُ الْمُنافِقُون (  :قال تعاىل 
ارجِعُـوا وراءكُــم فَالْتَمِسُــوا �ُــوراً فَضُـرِب بيــنهُم بِسُــورٍ لَــهُ بـاب باطِنُــهُ فِيــهِ الرحمــةُ    

معكُـم قَـالُوا بلَـى ولَكِـنكُم      يُنـادُو�َهُم أَلَـم �َكُـن   * وظَاهِرُهُ مِن قِبلِـهِ الْعـذَابُ  
ــهِ      ــرُ اللَّ أَم ــاء ــى ج ــا�ِي حتَّ تْكُمُ الْأَمــر ــتُم وغَ تَبارو ــتُم صبتَرو ــكُم أَ�ْفُس ــتُم فَتَن

ــرُورُ  ــهِ الْغَ ــركُم بِاللَّ ــرُوا   * وغَ ــذِين كَفَ ــن الَّ ــةٌ وال مِ يفِد كُمــن ــذُ مِ خال يُؤ موــالْي فَ
صِريُمالْم بِئْسو الكُموم ارُ هِياكُمُ الن١٥-١٣احلديد (  .)أْو(

واتبعت السـامريني تـارة   ، يف قصص األنبياء السابقني وأممهم اليت اتبعتهم تارة 
وخذلتهم ونصرت الطواغيت مرات ، عربة ملعترب ، ونصرت األنبياء مرة  .أخرى 

  . وذكرى ملدكر، 
من ) ص(ملرور من خالهلا إىل ما حصل بعد وفاة النيب وا، فالبحث فيها ضروري 

وما جره هذا احلدث على األمة من  -واالستيالء على السلطة ) ع(تنحية الوصي 
يساعد على فهم ما حدث بعد  -ال نزال نعاين منها إىل اليوم أشد العناء ، ماسي 

الـذين  ) ع(ني أم مع ولده املعصوم، ) ع(سواء مع أمري املؤمنني ) ص(وفاة النيب 
كما عانوا األمرين ، عانوا من الطواغيت املتسلطني على دفة احلكم بالقوة الغامشة 

واسـتخفاف  ، الذين حاولوا دائماً حرف الشـريعة  ، من السامريني أئمة الظالل 
، كما أن النظر إىل حالنا اليوم من خالل قصص األنبيـاء السـابقني    .املسلمني 
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، ) ع(ملستقبل املرتقب فيه ظهور خامت األوصياء املهدي وأممهم يساعد على قراءة ا

سواء من الطواغيت الـذين سيسـتخفون املسـلمني ويقاتلونـه     ، وما سيالقيه 

א(أم من السامريني ، كالسفياين  وهلذا ارتأيت أنا  .)א

ية لبعض أن اكتب هذا البحث لعله يكون واق، كثري الزلل ، املسكني قليل العمل 
فالوقاية خري من العالج ، بل أن الوقـوف مـع   . املؤمنني من التردي يف اهلاوية 

ال عالج لـه إال شـرب   ) ع(السفياين أو علماء السوء الذين سيقاتلون املهدي 
ل للعم، ولعله يكون حافزاً لبعض املؤمنني  .ومعاجلة األغالل يف اجلحيم ، احلميم 

دولة األمـام  ، قامة دولة ال اله إال اهللا على األرض على يئة األرضية املالئمة إل
واحلق والعدل يف وقت خيم فيه الظلم على كل بقعة يف هذه األرض ) ع(املهدي 

 .فالطاغوت األمريكي يق اخلناق يوم بعد يوم على الشـعوب املستضـعفة   ضي ،
ـ ، ويسري بأهل األرض حنو اهلاوية  المية والطواغيت املتسلطني على الشعوب اإلس

الذي مل يعرف له تاريخ اإلنسانية على األرض ، إذا مل يكونوا عبيد هلذا الطاغوت 
فهم يشتركون معه بعبادة الشيطان ، والشعوب اإلسالمية اليت هي اكثـر  ، مثيل 

  -:تعاين األمرين ، الشعوب استضعافاً يف العامل 
   . ليهامن مطارق الطاغوت األمريكي والطواغيت املتسلطني ع -: أوالً 

א -، من الطواغيت املوجودين داخل اإلطار اإلسـالمي   -: وثانياً
א א א بل لعـل   - א

لـيعلمهم السـكون   ، له كثري من االتباع  بعضهم أستخف هذه الشعوب ووجد
فهـي أذن  . ل وبالتايل القهر واجلوع والـذ ، واخلضوع واالستسالم للطواغيت 

ومنافق ينخر ، عدو كافر يضرب باستمرار  .حرب مستمرة يف اخلارج والداخل 
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א،  אيف الداخل ، 
  .א

تلفزيـون يعـرض   : فمن جانب طاغوت يشن حرب ال هوادة فيها ضد الدين 
شـبه عاريـات ومسلسـالت    آيات من القران الكرمي مث بعد قليل أغاين ونساء 

أو قل ما بقي من البنية اإلسالمية ، الغرض منها تفكيك البنية اإلسالمية للمجتمع 
، للمجتمع ، أن حتلق اللحية وتطيل الشارب كما يفعل اوس يف العصور الغابرة 

א وكل من يقول ال اله إال اهللا يقتل وتسىب .  א

ويفعلـون  ، والطامة الكربى أن بعضهم يدعون ام عرب . داره ودم ، نساءه 
وسـجوم  ، وهم يعتدون على النساء وينتهكون األعراض ، هذا باسم العروبة 

إذا عادى يعادي الرجال وال ، واحلال أن العريب شريف . مليئة بالنساء واألطفال 
لقـد  . ملغول والتتر بقايا ا، فأي عروبة يدعون هؤالء الغجر ، يعتدي على النساء 

وارتكبوا جرائم وفضائح يندى هلا جبني فرعون ومنـرود  ، سودوا وجه اإلنسانية 
  . )ع(صاحيب موسى وإبراهيم  )لعنهم اهللا(

א(ويف اجلانب األخر السامري  ، الذي حياول حرف الشريعة  )א

 سبيل اهللا باللسان واجلهاد يف، يكلف نفسه األمر باملعروف والنهي عن املنكر  وال
  :قال ما معناه ) ص(أن رسول اهللا ناسياًـمت، بل واليد أن أمكن 

يكم شرارآم    {  لتأمرون بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليستعملن عل
 .١}ثم فيدعو خيارآم فال يستجاب لهم 
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أن النتـائج   .وهل يوجد اشر من الطواغيت املتسلطني على األمة اإلسالمية اليوم 

  .وال تزال إىل اليوم ، ن املقدمات كانت موجودة إودة فحتماً موج

: أذن فسبب التسلط الطاغويت على اتمعات اإلسالمية اليوم هـو  

א א وسبب تـرك هـذه   ،  א

 مـر بـاملعروف  أن العلماء غري العاملني تاركني الأل: اتمعات هلذا الواجب هو 

א(والنهي عن املنكر  א   .)א

حىت ترسخت اليوم يف نفوس كثري مـن املسـلمني جـذور الـذل واخلضـوع      
واخلوف من املوت بشـكل  ، وحب الدنيا وحب احلياة ، واالستسالم للطاغوت 

واصبحوا يرون احلياة مع الذل خري من املوت مع العـز ، وهكـذا    .غري طبيعي 
وميسي يرى املقاييس مقلوبة ، وهذا هو أقصى ما يريده الشيطان  ، ينكس اإلنسان

 ، أن تبقى الشعوب اإلسالمية املستضعفة ساكنة بني املطرقة والسندان ،) لعنه اهللا(

(بني طاغوت يفسد ويقتل وينهب ، وعامل دين ، أو قل بني فرعون والسامري 
لف الستار أصابع الطـاغوت  وخ، ال يأمر باملعروف وال ينهى عن املنكر  )

  . وهكذا ال يبقى من اإلسالم إال امسه .األمريكي حترك اخليوط مييناً ومشاالً 
ن واجب العلماء اليوم هو التصدي إلصالح األمة اإلسالمية ، واجبهم هو محـل  إ

ويا علماء اإلسالم  ، نتم يا طلبة العلوم الدينيةأ .ثقل الرسالة اليت تصدوا حلملها 

هل تعتقدون أن كل ما انتم مكلفون به هو حتصـيل العلـوم    )אא(

ضمن تكليفكم ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، العقلية والنقلية دون العمل 
واجلهاد يف سـبيل اهللا بالغـايل   ، وتبليغ وإنذار أبناءها  ، الذي هو إصالح األمة

   .  -:لكم إذا كنتم تعتقدون هذا فاحلق أقول . ! والنفيس ؟
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ولكن أن تعطي طعامك ثالثة أيام ، ن حتصيل العلوم العقلية والنقلية ليس بعسري إ
هـو  ) ع(كما فعل اإلمام علي . وتطوي جائعاً ، ومسكني ، وابن سبيل ، أسري ل

 أن تعيش حياتك من اجل إسعاد الناس ورفع احليف والظلم عنهم. األمر العسري 
هو األمر ) ع(أن تعطي يف  سبيل اهللا كما أعطى اإلمام احلسني  .هو األمر العسري 

   .العسري 

א א
א א ..א

فانتم بذلك تكونون قد ، أيها السادة إذا اقتصرمت على حتصيل العلوم وعباداتكم 
بل أن  ،عطيتم للطواغيت كل ما يريدون ، أن حيولونكم إىل زائدة عباد ال علماء أ

صفة العابد ال ميكن أن ختلع على العامل الذي ال يأمر باملعروف وال ينهى عن منكر 
الم افضل من سبعين     ) ع(ن املعصومني عهذا وان املعىن الذي ورد ،  أن الع

  . لعابد همه خالص نفسهعابد وذلك الن العالم همه خالص الناس وا

به قلوب شيعتنا افضل الراوية لحديثنا يشد {)ع(روي عن األمام الصادق 

. ١}من ألف عابد
 :  )    هُممـذِرُوا قَـولِيُنينِ وتَفَقَّهُوا فِي الـدطَائِفَةٌ لِي هُممِن قَةكُلِّ فِر مِن ال �فَرفَلَو

.) ١٢٢:التوبة (  )علَّهُم يحذَرُون إِذَا رجعُوا إِلَيهِم لَ
فإذا كان مهكـم أيهـا    .أو ينذروا فرداً أو فردين .. ال ليناموا ، لينذروا قومهم 

ننا طلبة علوم دينية ، أو علما ء وال تلبسـوا  إالسادة خالص أنفسكم فال تقولوا 
كما هو حال ، ال تكونوا ذئاباً ترتدي جلود محالن . لتخدعوا الناس ، مالبسهم 
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ـ  ، فهذا ليس موضع طلب الدنيا ، الكثريين اليوم  نفيس ـوليس هذا موضـع لت

) ع(رسالة األنبياء واملعصـومني  ، الشهوات وقضاء الوطر ، هذا موضع محل ثقل 
  : )ع(وإال فهو خسران الدنيا واآلخرة ، قال عيسى ، فكونوا على حذر 

ال  هي تشرب ومثل علماء السوء مثل صخرة وقعت على فم نهر ال(
.١) هي تترك الماء يخلص الى الزرع

يف النجف األشـرف وكـان    )رمحه اهللا(عندما كان السيد اخلميين  ١٩٧١يف عام 

أنني اشعر  {:بدأ السيد بالقول ، تالميذه ينتظرون منه درس يف ذيب النفس 

بان التكليف أن أذكّر السادة في بعض المناسبات بما يتعلق بمصائب 
أننا  !ثم قال واآلن هل تريدونني أن أتحدث عن األخالق ؟…ين المسلم

لن نكون مهذبين ما لم نفكر بهذه األحوال ولو كنا مهذبين لفكرنـا  
  . }باألوضاع 

:א
واحلمد هللا يف القرآن الذي بـني  . اعرضوا عملكم على سرية األنبياء واملرسلني 

 ، ، وستجدون أن سريتكم خمالفة هلم متاما )ص(ن قصصهم أيدينا اليوم ما يكفي م
، نحوا عن هذا الطريـق  ـو أما أن  تت، فأما أن تسريوا بسرية األنبياء واملرسلني 

  ، ) ع(فال تكونوا قطاع الطريق إىل اهللا كما قال أمري املؤمنني 

:−
  -:لعلماء اليهود غري العاملني املتكربين) ع (ما قاله عيسى 

تم   ، الويل لكم انتم تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس      ( فال ان
ا      ل أن تبسل نفس بم تدخلون وال تترآون الداخلين يدخلون ، أفيقوا قب
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ون   ، آسبت   وم تقول أتي ي ل أن ي ا في   : وقب ا فرطن ى  م ا حسرتنا عل ي
.١) جنب اهللا

ريـدونين أن اجلـس   مث ت، إن جذور اإلسالم واملسلمني تتعرض اليوم لإلبـادة  
  !وأحتدث عن ذيب النفس ؟

ندمون علـى  ـوعندها ست، من غمده ) ع(أفيقوا قبل أن خيرج سيف بن فاطمة 
فيقـوا واعترفـوا خبطـئكم    أله ،  أفعالكم اليت وضعتكم اليوم يف اخلندق املقابل

  .فالعار أوىل من دخول النار  ، الفاحش
 ، عاملني ااهدين الزاهدين يف الدنياويف ذات الوقت فأين اشد على يد العلماء ال

  -:كلمةواراً لنشر  والذين يعملون ليالً ، الذين يدلك ظاهرهم على باطنهم

  )ه إال اـــــلإال (
ومع ام شرذمة قليلون كما قـال اإلمـام   . ونشر العدالة يف اتمع اإلسالمي  

افي ج ا ()ع(الصادق   سيبارك عملـهم  أال أن اهللا.)٢لحديث في أصول الك

شاء  وانتم األعلون إن، شاء اهللا ، فال نوا وال تنكلوا  وجيعل فيه اخلري الكثري إن
اهللا ، طوىب للمعروفني يف السماء اهولني يف األرض مع كثرة عملهم وقلـة ذات  

مع كثرة جهلي ، وان حيشرين يف زمرم ، أسال اهللا أن جيعلين من خدمهم . يدهم 
.قليل عملي بفضله ورمحته وعطاءه االبتداء وقلة علمي و

متوسالً باحلي الذي ال ميوت أن أكون ، هذا وما أردت إال اإلصالح ما استطعت 
هو ، وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت واليه أنيب ، ممن ال خيشون يف اهللا لومة الئم 

  .رة وهو يتوىل الصاحلني وأعوذ باهللا من اخلزي يف الدنيا واآلخ، وليي 
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روت     ، تحصنت بذي الملك والملكوت   درة والجب ذي الق ، واعتصمت ب

ا أخاف وأحذر     ، واستعنت بذي العزة والالهوت   ل م د   ، من آ وبمحم
ر وموسى     ، والحسن والحسين  ، وعلي وفاطمة  د وجعف ي ومحم وعل

.والحمد هللا وحده، ) ع(وعلي و محمد و علي والحسن ومحمد 
  بسم ا الرمحن الرحيم

 )و الظَّــالِمِني مــى أَنِ ائْــتِ الْقَــومُوس ــكبى رأَال * إِذْ �َــاد نــوعفِر مقَــو
 تَّقُــونيُكَــذِّبُونِ * ي ــافُ أَنإِ�ِّــي أَخ بال * قَــالَ ررِي وــدضِــيقُ صيو

 ارُونسِلْ إِلَى ها�ِي فَأَرطَلِقُ لِسني *افُ أَنفَأَخ ذَ�ْب لَيع لَهُمقْتُلُونِ  وي
 *تَمِعُونمُس كُمعا إِ�َّا ما بِآياتِنب١٥-١٠الشعراء ( .)قَالَ كَلَّا فَاذْه(
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  إبليس يتوعد
:-  

 ) طِـني راً مِنشب الِقالئِكَةِ إِ�ِّي خلِلْم كبرُ     * إِذْ قَالَ ر َفَخْـتُ فِيـهِ مِـن�تُهُ ويـووحِـي  فَـإِذَا س
اجِدِينفَقَعُوا لَهُ س *عُونمأَج الئِكَةُ كُلُّهُمالْم دجفَس* كَانو رتَكْباس لِيسإِلَّا إِب
ــافِرِين ــن الْكَ ــتَكْبرت أَم   *مِ أَس يــد لَقْــتُ بِيــا خ لِم ــجُد تَس أَن ــك عنــا م ــيسُ م ــا إِبلِ ــالَ ي قَ
الِنيالْع مِن تقَالَ * كُن  طِـني لَقْتَهُ مِنخَارٍ و� لَقْتَنِي مِنهُ خمِن ريـا    * أَ�َا خهمِن رُجقَـالَ فَـاخ

جِيمر ينِ *فَإِ�َّكمِ الدوتِي إِلَى ينلَع كلَيع إِنو *  ثُـونعمِ يُبـوِي إِلَى ي�فَأَ�ْظِر بقَـالَ  * قَالَ ر
ظَرِينالْمُن مِن لُومِإِلَى *فَإِ�َّكعقْتِ الْممِ الْووي*   عِـنيمأَج هُمنلَـأُغْوِي تِـككَ   * قَالَ فَبِعِزـادإِلَّـا عِب
ــني ــنهُمُ الْمُخْلَصِ ــولُ * مِ ــق أَقُ الْحو قــالْح ــالَ فَ ــنهُم   *قَ ــن تَبِعــك مِ مِمو ــكمِن مــن هج ــأَن لَأَملَ

 عِنيم٨٥-٧١ص ()أَج(.
فكان هذا السجود ، له  وأمر املالئكة بالسجود) ع(سبحانه وتعاىل آدم خلق اهللا 

قدمته هذه الكيانات القدسية ، ) ع(على املالئكة ) ع(اعتراف عملي بأفضلية آدم 
إمنا كان لروحه ، ) ع(ومل يكن هذا السجود جلسد آدم ، مبا يناسب شاا وعاملها 

واإلنسان الكامل واحلجاب األقرب  بل كان من خالله للحقيقة احملمدية ،وحقيقته 
فلم يأمرهم سبحانه بالسجود إال بعد ، ومن خالله توجه إىل احلي الذي ال ميوت ، 
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وينفخ فيه من روحـه سـبحانه ،   ، ) ع(أن يفيض الصورة املثالية على مادة آدم 

ى صورته   (ما معنـاه  ) ص(روي يف احلديث عن النيب   )أن اهللا خلق آدم عل
د اهللا (حلديث جمازاً كما جاء يف  القران وصورة اهللا يف ا أي قوة اهللا سبحانه ،  )ي

أو اإلنسان قابل لتحصيل الكماالت اإلهلية بأقصـى مـا ميكـن    ) ع(أي أن آدم 
فقـد   ، إىل القاب قوسني أو أدىن )ص(للممكن أو قل املخلوق وان مل يصل آدم 

إىل شيء مـن   )لع(، والتفت إبليس ) ص(وصل من ذريته املصطفى املصفى حممد 
لكنه مترد ومل يسجد مع املالئكة واخلد إىل األرض ، فنظر إىل مادة ، هذه احلقيقة 

، وقاسها بالطاقة أو النار اليت خلق هـو منـها    ، اليت خلق منها جسمه) ع(آدم 
. وقربه من اهللا ، )ع(وتغافل عن حقيقة آدم ، فاستنبط أن الطاقة اشرف من املادة 

اوية مع علمه الواسع وعبادته الطويلة ، النه مل يكـن عابـدا   فسقط إبليس يف اهل
ل كان عابدا خملصا لنفسه ، وكان يطلب العلو واالرتفاع بعبادتـه  ، بخملصا هللا 
، لـه   طامة كربى بالنسبة) ع(ومن هنا كان االمتحان بالسجود الدم ، فحسب 

 .) ع(وحسـد آدم  ، وصاعقة سقطت علـى أم رأسـه   

خيلق اهللا ، ابعد كل هذه  املدة يف العبادة :  א

فيعلو ويرتفع لتمسـي املالئكـة دون   ، وعند نطقه ، مين حال خلقه  خرياً عبداً
ويدفعه إىل البحـث  ، فكان هذا احلجاب مينعه من النظر إىل حقيقة آدم  .درجته 

ومل يكن رد اهللا  .ادل به ربه وجي، يقنع به نفسه ، عن عذر المتناعه عن السجود 
النه من الذين جحدوا ـا واسـتيقنتها   ، سبحانه وتعاىل عليه إال بالطرد واللعن 

تِلْك الدارُ الْآخِرةُ �َجعلُها لِلَّذِين ال يُرِيدُون عُلُواً فِي (: قال تعاىل ، أنفسهم ظلما وعلوا 
.)٨٣/القصص ()مُتَّقِني الْأَرضِ وال فَساداً والْعاقِبةُ لِلْ
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 بل كـان عاملـاً  ، ؤدب ؤنب ويوال عاصياً ي، علّم ي جاهالً) لع(فلم يكن إبليس 

وانطوت نفسه على بغض هلذا املخلوق اجلديد ، ال يرتدع  متعالياً وطاغياً،  متكرباً
 نظاروهلذا طلب اإل، وجعله السبب يف طرده من رمحة اهللا واختذه وذريته أعداء ، 

ولكـن اهللا  ، لهم عن الصراط املستقيم ضلي، واإلمهال إىل يوم البعث للحساب 
سبحانه أمهله إىل يوم الوقت املعلوم فتوعد اللعني أن حيرف بين آدم عن صـراط  

مِن بينِ ثُم لَآتِينهُم * قَالَ فَبِما أَغْويتَنِي لَأَقْعُدن لَهُم صِراطَك الْمُستَقِيم(: اهللا املستقيم 
    ـاكِرِينش هُمال تَجِـدُ أَكْثَـرو ائِلِهِمـمش نعو ا�ِهِممأَي نعو لْفِهِمخ مِنو دِيهِمأَي(

   .١٧-١٦/األعراف 
حيث ورد يف احلديث عن ، ) ع(ويوم الوقت املعلوم هو يوم قيام اإلمام املهدي  

)(א(سألته -:اسحق بن عمار قال  א)
:)ظَرِينالْمُن مِن لُـومِ  *  قَالَ فَإِ�َّكعقْـتِ الْممِ الْوواحلجـر  )إِلَى ي

ائم    (:  )ع(، قال  ٣٨-٣٧ ام الق وم قي ان    ، الوقت المعلوم ي ه اهللا آ إذا بعث ف
ى رآب   ، في مسجد الكوفة  و عل ى يجث اله    وجاء إبليس حت ول وي ه فيق تي

وم    ، من هذا اليوم  وم الوقت المعل فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه فذلك ي
. ١)منتهى اجله

أي يف زمن قيـام  ، ويف اإلجنيل أن الشيطان يقيد يف األغالل يف القيامة الصغرى 
م رأيت مَ  . …(: ، جاء يف رؤيا يوحنـا ) ع(اإلمام املهدي  ازًال من    ث ًا ن الآ

ده   ة   السماء يحمل بي اح الهاوي ة   ، مفت ينُ  ، وسلسلة عظيم  فامسك التن
اه في   ، القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده أللف سنة  تلك الحيَة ورم
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ا  ، الهاوية  تم األلف        . واقفلها عليه وختمه ى ت د حت م بع فال يضلل األم

.٢٠: اإلصحاح )والبد من إطالقه بعد ذلك لوقت قليل ، سنة 
صحف إدريس النيب  أىن وجدت يف -:قال ) ه اهللا رمح(وعن السيد ابن طاووس 

وم     (لـه  عند ذكر سؤال إبليس وجـواب اهللا ) ع( ى ي أنظرني إل ال رب ف ق
فانه يوم  ، ولكنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، يبعثون قال ال 

رك  ر والش ن الكف وم م ك الي ر األرض ذل ت أن اطه يت وحتم قض
  .والمعاصي 
ُت ت ع وانتخب ذلك الوق ان  ل وبهم لأليم ت قل ي امتحن ادًا ل وتها ، ب وحش

ين   الورع واإلخالص واليق وع والصدق  ، ب وى والخش م ، والتق والحل
ار  دنيا ، والصبر والوق ي ال د ف ى والزه دي ، ، والتق ا عن ة فيم والرغب

م    ، وأستخلفهم في األرض    ، واجعلهم دعاة الشمس والقمر  وامكن له
دونني   م يعب ، يقيمون   ال يشرآون بي شيئاً    دينهم الذي ارتضيته لهم ث
ا     اة لحينه ون الزآ المعروف وينهون    ، الصالة لوقتها ويوت أمرون ب وي

رع ى األرض  ، ن المنك ة عل ان األمان ك الزم ي ذل ي ف ال يضر ، والق ف
ين         وام والمواشي ب م تكون اله شيئًا شيئا وال يخاف شيء من شيء ث

ؤذي بعضهم بعضًا ال ي اس ف ة  الن ل ذي حم ة آ زع حم وام وان من اله
ات من السماء واألرض           زل برآ دغ وان ا  يل ل م وغيرها واذهب سم آ

  .وتخرج آل ثمارها وأنواع طيبها ، وتزهر األرض بحسن نباتها 
والقي الرأفة والرحمة بينهم فيتواسون ويقتسمون بالسوية فيستغني     

ويرحم الكبير الصغير ويوّقر الصغير  ، وال يعلو بعضهم بعضا ، الفقير 
ر ائي      ،  الكبي ك أولي ون ، اؤلئ دلون ويحكم ه يع الحق وب دينون ب ، وي

، فجعلته لهم نبيا ورسوال  ، مرتضى  وامينًا، اخترت لهم نبيا مصطفى 
تهم ار  وجعل اء وانص ه أولي طفى . ل ّي المص ا لنب ة اخترته ك أم ، تل
ع    ، ذلك وقت حجبته في علم غيبي  ، المرتضى  وأمينيَّ ه واق د ان . والب
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ٍذ دك يومئ َكوخ أبي َك يل ودَك ورجل ين  وجن ن ، أجمع ك م ب فان فاذه

  .١)المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 

א א.א ،א
א ،.א א

א !.؟ א

إذا أحبط  ، اعتبروا بما آان من فعل اهللا بإبليس ف(:  )ع(ال أمري املؤمنني ق
نة ال       تة آالف س د اهللا س د عب ان ق د ، وآ ده الجهي ل وجه ه الطوي عمل

فمن  . عن آبر ساعة واحدة   ، أم سنى اآلخرة ، يدرى أمن سنى الدنيا 
ان اهللا سبحانه         ا آ ل معصية ؟ آال ، م ى اهللا بمث ذا بعد إبليس يسلم عل

اً  بأمر  ليدخل الجنة بشرًا ا ملك إن حكمه في أهل السماء      أخرج به منه
د  ل االرض لواح وادة  . وأه ه ه ن خلق د م ين أح ين اهللا وب ا ب ي ، وم ف

ه ،    . إباحة حمى حرمه على العالمين  ديكم بدائ اد اهللا أن يع فاحذروا عب
  . وأن يستفزآم بندائه ، وأن يجلب عليكم بخيله ورجله 

رق       د ، وأغ هم الوعي م س وق لك د ف ري لق ديد ،   فلعم النزع الش م ب لك
ب ان قري اآم من مك ال .  ورم م في  ( :وق نن له ا أغويتني الزي رب بم

ا  ، واستعيذوا باهللا من لواقح الكبر ...  )األرض والغوينهم أجمعين  آم
فلو رخص اهللا في الكبر الحد من عباده . تستعيذونه من طوارق الدهر 

ه  ه وأوليائ ه لخاصة أنبيائ رخص في ًا… ل انوا أقوام . مستضعفين  وآ
دة  تالهم بالمجه ة ، واب رهم اهللا بالمخمص د أختب نهم . وق وامتح

ه  … بالمخاوف ، ومخضهم بالمكاره  ولقد دخل موسى بن عمران ومع
ارون  وه ه ديهما    )ع(أخ دارع الصوف وبأي ا م ون وعليهم ى فرع عل

ى  ه     ، العص اء ملك لم بق ه إن أس رطا ل ال  ، فش زه فق أال : " ودوام ع
ذين ون من ه ز ،  تعجب ي دوام الع ا ، يشرطان ل ا بم ك وهم اء المل وبق
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ا أساورة من ذهب        ذل ، فهال ألقي عليهم ر وال رون من حال الفق " ت

  … إعظاما للذهب وجمعه ، واحتقارا للصوف ولبسه
ر       ة الكب م ، وسوء عاقب ، فاهللا اهللا في عاجل البغي ، وآجل وخامة الظل

رى  ه الكب يس العظمى ، ومكيدت ا مصيدة إبل وب ، فإنه ي تساور قل الت
دا   . الرجال مساورة السموم القاتلة  دا ، ال    ،فما تكدي أب وال تشوي أح

ره    لعلمه ، وال مقالً  عالمًا رن      … في طم م يلعن الق ان اهللا سبحانه ل ف
ر ،    ، الماضي بين أيديكم  إال لترآهم األمر بالمعروف والنهي عن المنك

اء وب المعاصي ، والحلم ن اهللا السفهاء لرآ اهي  فلع رك التن أال … لت
تم حدوده    تم أحكامه   ، ووقد قطعتم قيد اإلسالم وعطل وأني لمن   … أم

م  ة الئ ي اهللا لوم وم ال تأخذهم ف م . ق سيماهم سيما الصديقين وآالمه
ون     . آالم األبرار  ران يحي ل الق عمار الليل ومنار النهار متمسكون بحب

غلون وال يفسدون سنن اهللا وسنن رسوله ال يستكبرون وال يعلون وال ي
.١)قلوبهم في الجنان وأجسادهم في العمل 
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  الصراط املستقيم
:  

وكَذَلِك أَوحينا إِلَيك رُوحاً مِن أَمرِ�َا مـا كُنـت تَـدرِي مـا الْكِتَـابُ وال الْأِميـانُ       ( 
  َ� ـندِي بِـهِ ماهُ �ُوراً �َهلْنعج لَكِنـتَقِيمٍ        ومُس اطـدِي إَِلـى صِـرلَتَه إِ�َّـكادِ�َـا وعِب ـاءُ مِـنش *

-٥٢الشورى ()صِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ أَال إِلَى اللَّهِ تَصِريُ الْـأُمُورُ 

الطريق  أو هو، هو احلق أو الطريق الذي يريد اهللا سبحانه من عباده سلوكه )٥٣
املوصل إىل احلي القيوم سبحانه ، وبعبارة أخرى هـو االعتقـادات واألحكـام    

الصادرة منه سبحانه والواصلة لعبادة بواسطة أنبيائه ورسله ، الشرعية الصحيحة 
، وال بد للعاقل من البحث عن احلق ليدفع عن نفسه العـذاب  ) ع(و أوصيائهم 

فالرضى ـذه احليـاة املاديـة    ، ستقيم سالكا صراطه امل، وليتخذ إىل ربه املآب 

( :بل هو جهنم قال تعاىل ، بل هو شبه العدم ، واالستغراق فيها اشد من املمات 
 لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِين منهج إِنذَابِ وبِالْع جِلُو�َكَتعسكما أن معرفـة  .)٥٤العنكبوت ()ي

الن يف  ايته الوصول إىل عـامل  ، احلقيقية واليه هو احلياة  هاحلق والسري به وعلي

وعـد  (:وهذه غاية فوق اجلنة ، قال تعاىل ، العقل والعودة إىل احلي الذي ال ميوت 
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فِـي  اللَّهُ الْمُؤمِنِني والْمُؤمِناتِ جنات تَجرِي مِن تَحتِها الْأَ�ْهـارُ خالِـدِين فِيهـا ومسـاكِن طَيبـةً      
نظِيمُ جزُ الْعالْفَو هُو رُ ذَلِكاللَّهِ أَكْب مِن انِرضْونٍ ود٧٣التوبة ()اتِ ع(.  

السجدة ()فَال تَعلَمُ �َفْس ما أُخفِي لَهُم مِن قُرةِ أَعيُنٍ جزاء بِما كَا�ُوا يعملُون( قال تعاىل

، فان وصل فربمحة اهللا ، الطريق  فالعاقل ال يضيع حظه من السري على هذا،)١٧

: وإال فهو يتقلب يف اجلنان بفضل اهللا وبربكة إجابة دعاء احلي الذي ال ميـوت  
  . )اقبل(

هُو الَّذِي خلَقَكُم مِن تُرابٍ ثُم مِن �ُطْفَة ثُم مِن علَقَة ثُم يُخْرِجُكُم :( قال تعاىل 
لُغُوا أَشُدلِتَب ثُم لُغُـوا     طِفْاللِتَبـلُ وقَب فَّى مِـنيُتَـو نم كُممِنلِتَكُو�ُوا شُيُوخاً و ثُم كُم

   قِلُـونتَع لَّكُـملَعو ىـممُس الن اهللا خلقكم رجاء أن تصـلوا إىل  أأي . )٦٧غافر ()أَج

بل أن املطلوب الوصول إىل أعلـى  ، ) ع(عامل العقل كما وصل األنبياء واألئمة 
وهي درجة املس بعامل الالهوت أو درجة ألقاب قوسـني أو  ،  هذا العامل درجة يف

وعلـي  ) ص ( حممد{ الوجوَد ألجله لَقوصاحب هذا املقام احملمود من خ .أدىن 
، ومع أين اخترت االختصار واإلشارة ولكن ال باس من التوضيح قلـيال   }نفسه

  . لعل اهللا يرزقين دعاء من يقرا هذه الكلمات 
و العقل وهو العـامل  ها أيها األحبة من املؤمنني واملؤمنات إن املخلوق األول اعلمو

األول الروحاين وهو عامل كلي ، املوجودات فيه مستغرقة بعضها يف بعض وال تنايف 
وهـي درجـه   ، وأهله على درجات أعالها املس بعامل الالهوت سبحانه . بينها 

)فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَد�َى * تَدلَّىد�َا فَ() ص(فمحمد . ) ع(خاصة مبحمد وعلي 
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وعلي .)٦١آل عمران ()وأَ�ْفُسنا وأَ�ْفُسكُم (نفسه قال تعاىل ) ع(وعلي . )٩-٨النجم (

حميطـان  ) ص(ودوما درجات ، فهما ، ) ص ( ممسوس بذات اهللا كما ورد عنه
در درجته وال يعرفهما أحد ويعلمان بكل من دوما ، ومن دوما يعلم منهما بق

كما ال يعرف اهللا سبحانه أحد غريمها بتمام معرفته ،  بتمام معرفتهما غري خالقهما
ا      (: ما معناه) ص(ورد عن صاحب املقام احملمود  .املمكنة لإلنسان  ي م ا عل ي

ا عرفني إال اهللا وأنت    ، عرف اهللا إال أنا وأنت   ا عرفك إال اهللا   ، وم وم
.١) وأنا
العامل الثاين فهو عامل امللكوت ،وهو عامل مثايل صوري ، وهو عامل األنفس شبيه  أما

وذلك أن النائم  غفل عن وجوده املادي فالتفـت إىل وجـوده   . مبا يراه النائم 
  .ولك أن تقول املثايل أو النفسي ، امللكويت 

 ، من الوجود أما العامل الثالث فهو العامل املادي وهو عامل شبيه بالعدم ليس له حظ
فإذا أفيضت الصورة علـى  .زل ـنـوهو آخر درجات الت، إال قابليته للوجود 
مث أن األجسام تنقسم ، وهو أول درجات الصعود أو العودة ، املادة تكون اجلسم 

حبسب درجاا الوجودية إىل مجاد ونبات وحيوان وإنسان ، واإلنسان أما يرتقـي  
، يف عامل العقل والقرب من احلي الذي ال ميوت  فيسبح، ويعود إىل مبدأه سبحانه 

فال يرى إالاملادة اليت ال تكاد تدرك أو حيصـل  ، وأما يزري بنفسه ويدبر عن ربه 
وهكذا يصبح كاألنعام بل أضـل  ، العلم ا إال عند إفاضة الصورة املثالية عليها 

خلق  ليحيا فـأىب  و، وخلق ليعقل فأىب إال اجلهل ، النه خلق ليقبل فادبر ، سبيال 
ل وهو أول      ():ع(قال أبو عبد اهللا . إال املوت  أن  اهللا عز وجل خلق العق

وره    م     ، خلق من الروحانيين عن يمين العرش من ن أدبر ث ر ف ال أدب فق
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ك    . له اقبل فاقبل  قال ًا وآرمت ًا عظيم فقال اهللا تبارك وتعالى خلقتك خلق

ًا  على جميع خلقي ، قال ثم خلق الجهل من البح ال : ر األجاج ظلماني  فق
١)…له استكبرت فلعنه  فقال، له اقبل فلم يقبل  ثم قال، له أدبر فأدبر 

كمـا يف  ، ألنه نفسه ، ) ع(ووصيه علي ، ) ص(أما العقل كل العقل فهو حممد 
وهو مبـدأ   )لعنه اهللا(وأما اجلهل كل اجلهل فهو الثاين  .اآلية وأنفسنا وأنفسكم 

رِب مبـا  ( )لعنـه اهللا (قال إبليس . ضل إبليس وأرداه يف اهلاوية التكرب وهو الذي أ
وهو يف اآلية . أو بالنكرة اليت تسببت بإغوائي ، أي بالذي أغويتين به  )أغويتين

 )א(ـاليت تستعمل ل )( و، النكرة املوصوفة ألنه ظلماين ال هوية له
من ارتقى بالعبـادة   )ع(بين آدم  وهكذا فمن.  وأخزاه )لعنه اهللا( ألنه ال عقل له

فهـو معلـم   ، حىت وصل إىل ألقـاب قوسـني أو أدىن   ، والكماالت األخالقية 
وسلم ، كما ) ص(وهو اإلنسان الكامل أي حممد ، الروحانيني واملالئكة املقربني 

خلق   (:  علم املالئكة ما مل يكونوا يعلمون ، قال أمـري املـؤمنني  ) ع(ان آدم 
د شابهت جواهر    ، ن زآاها بالعلم والعمل ، إناطقة  اإلنسان ذا نفس فق

ا   د شارك السبع        ، أوائل علله ا وفارقت األضداد فق دل مزاجه وإذا اعت
فهو يسبح يف حبر أجـاج  ، ومن بين آدم من أردى نفسه يف اهلاوية . ٢)الشداد  

حىت أمسـى ظلمانيـاً   ، إذا اخرج يده مل يكد يراها ،  ظلمات بعضها فوق بعض
، وخوفاً ال طمأنينة فيه ، له  واضطراباً ال استقرار، وجهالً العقل معه ، فيه  النور

فال يطمع يف رمحة اهللا ويائس من روح اهللا مع ان إبليس . زل عليه ـوال سكينه تن
:لعنه اهللا إذا قامت القيامة يطمع يف رمحة اهللا كما ورد يف احلديث  قال تعاىل
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ــ(  لَهُــمُ الش ــنإِذْ زَيو ــارإِ�ِّــي جــاسِ والن مِــن مــولَكُــمُ الْي قَــالَ ال غَالِــبو ــالَهُممطَانُ أَعي
لَكُم فَلَما تَراءتِ الْفِئَتَانِ �َكَص علَى عقِبيهِ وقَالَ إِ�ِّي برِيء مِنكُم إِ�ِّي أَرى مـا ال  

وهؤالء يوحون لشياطني اجلـن  )٤٨: األنفال () قَـابِ تَرون إِ�ِّي أَخافُ اللَّه واللَّـهُ شـدِيدُ الْعِ  

فشياطني اجلن من شـياطني األنـس   . بأنفسهم اخلبيثة املستكربة ، زخرف القول 

شـياطِني الْـأِ�ْسِ والْجِـن يُـوحِي بعضُـهُم إِلَـى بعـضٍ         (قال تعـاىل ، ومنهم تتعلم  ، تأخذ
 اءش لَولِ غُرُوراً والْقَو رُفُزخ  فْتَرُونا يمو هُملُوهُ فَذَرا فَعم كب١١٢: األنعام ()ر. (

  وقال احلروري 

א
א

א
... وبقي شيء
سأل فالذي عند الكفرة أليس بعقل فهم خيترعون به الطائرة وأجهزة ولسائل أن ي

عن الذي كـان  عنـد   ) ع(سئل أبو عبد اهللا : ،  واجلواب !االتصال املتطورة ؟
ل ( :)ع(معاويــة فقــال  ك الشيطنة وهي شبيهة بالعق راء تل ك النك تل

ل   ه وهي ونصيبه نفس، له نصيب يف عامل امللكوت  فكل إنسان.١)وليست بالعق

وهذا الظل هو قوة اإلدراك أو الناطقـة املغروسـة يف   ، صورة مثالية وظل للعقل
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فإشراق ، ولكن مرآة اإلنسان أصفى ، واحليوان الصامت يشاركنا فيها . اجلنان 

ومن تتبع عامل احليوان . فحظه من هذا الظل اكرب ، العقل على نفسه أى واوضح 
كمـا ورد عـن    ، لى اختراع بعض اآلالتلبعض احليوانات القدرة ع هسيعلم ان

، وكمثال القنادس تنصب السدود لترفع منسـوب املـاء    . بعض علماء األحياء
إال أن ينظر يف هذا الظل لريى احلقيقة والعقل ، فليس لإلنسان فضل على احليوان 

وإال فان اكتفى ذا ، ويسري حنوها بالتكامل بالعبادة والشكر واألخالق احلميدة ، 
 ، وان أزرى بنفسه باألخالق الذميمة، ظل فهو كاألنعام أي كاحليوان الصامت ال

   .فهو أظل سبيال 
واحلمد هللا وحده وما أوتينا من العلم إال قليال ريب أدخلين واملؤمنني واملؤمنات يف 

  .رمحتك أنت ويل يف الدنيا واآلخرة فنعم املوىل ونعم النصري 
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  العقائد واألحكام
  ل وتشم

א −:א
، ) ع(والتصديق بأنبيائه ورسـله وأوصـياءهم   ، وتوحيده  األميان بوجود خالق

) ع(وعصمة خلفاء اهللا يف أرضه ، والعدل والقضاء والقدر والبداء و اجلنة و النار 
ومالنـا  ، ) ع(واملالئكة والغيب وكل ما اخرب به األنبياء واملرسلني وأوصياءهم ، 

إِن كُنـتُم تُحِبـون اللَّـه    -:بأذياهلم واالقتداء بآثارهم قال تعـاىل   إالّ التمسك
.)٣١عمران آل(فَاتَّبِعُو�ِي يُحبِبكُمُ اللَّه

وعند ، من بدء النسل من آدم كيف كان ) ع(وعن زرارة قال سئل أبو عبد اهللا 
هللا عز وجل أوحـى إىل  ان ا: فان أناساً عندنا يقولون ، بدء النسل من ذرية آدم 
.وان هذا اخللق كله اصله من االخوة واألخوات . آدم ان يزوج بناته ببنيه 

را     ( )(א وا آبي ك عل ذا     ، تعالى اهللا عن ذل ال ه ول من ق ... يق
له          اؤه ورس اؤه وأنبي ه وأحب فوة خلق ق ص ل خل ز وج ان اهللا ع ب

لما ات والمسلمين والمس ؤمنين والمؤمن رام والم م ، !!! ؟ ت من ح ول
م من حالل     يكن  ا يخلقه درة م ه من الق ى   ، !!! ل اقهم عل د اخذ ميث وق

ائم ُنكرت     الحالل الطهر الطاهر الطيب ، فواهللا لقد تبينت أن بعض البه
ا    فلما نزا عليها ونزل ،، له أخته  ه عنه ه     ، ُآشف ل ا أخت م أنه ا عل فلم



   ٣٢           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
ه  ى قطع نانه حت ه بأس م قبض علي ه ث ا اخرج عزمول وآخر  .فخر ميت

ه     ُنكرت له أمه ففعل هذا بعينه فكيف اإلنسان في أنسيته وفضله وعلم
ق  .  ذا الخل ن ه يًال م ر ان ج رون  -غي ذي ت ل   -ال م أه ن عل وا ع رغب

ا    ، واخذوا من حيث لم يأمروا بأخذه  ، بيوتات أنبياءهم  ى م فصاروا إل
ة من بدء آيف آانت األشياء الماضي، الل والجهل بالعلم ضترون من ال

دا   ، ان خلق اهللا ما خلق  ائن أب م       . وما هو آ ن ه ح هؤالء أي ال وي م ق ث
عما لم يختلف فيه فقهاء أهل الحجاز وال فقهاء أهل العراق ان اهللا عز 
وم        ى ي ائن إل و آ ا ه وظ بم وح المحف ى الل رى عل م فج ر القل ل أم وج

ام   ألفي ع ق آدم ب ل خل ة قب ا جرى ، القيام ا فيم ب اهللا آله ه وان ُآت في
د  . مع ما حرم ، القلم في آلها تحريم األخوات على االخوة  وهذا نحن ق

الم        ذا الع ة المشهورة في ه ل   : نرى هذه الكتب األربع وراة واإلنجي الت
ى رسله       ، والزبور والفرقان  وظ عل وح المحف ا اهللا عن الل  )ص(أنزله

ى عيسى    ، والزبور على داود ، منها التوراة على موسى  ل عل واإلنجي
وليس فيها تحليل شيء من  ) ع(والقران على محمد ، وعلى النبيين  ،

ة حجج المجوس    . ذلك حقًا  أقول ما أراد من يقول هذا وشبهه إال تقوي
.١ )… فما لهم قاتلهم اهللا   

) ع(فاحلمد هللا الذي فضحهم وأخزاهم جبهلهم وعنادهم للصادقني من آل حممد 
حاشاهم عن ذلك فسود اهللا وجه كل مـن   أوالد زنا ،) ع(حيث جعلوا األنبياء 

، وادعى انه يعلـم بسـنة الرسـول    ، ) ع(مام الصادقني من آل حممد أتصدى 
كما  ، ومبحكم الكتاب ومتشابه ونصب نفسه إماما يدعو إىل النار يف أمور الدين

ومن  تبعهم يف أمور الدنيا ومل يبق عذر اليوم التباعهم ، فعل األمويون والعباسيون 
  . ال أن يقولوا عرتة ولوطارت إو .العناد والتكرب إال 

وهي اليت ، وعمدة العقائد اليت جيب األميان ا هي ما جاءت يف آخر سورة البقرة 
  : وهي ) ص(آمن ا النيب 
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א א א א
،א

.)(א
فعلى كل مسلم أن يؤمن باهللا الواحد األحد الفرد الصمد وان يؤمن بنبوة حممـد  

وان يؤمن باملالئكة والكتب واألنبياء السابقني وأوصياءهم وشـرائعهم وان  ) ص(
، هذه األرض وان نسخت ألا كانت شريعة اهللا يف يوم من األيام على ، حيترمها 

، وان يقبل كل ) ع(االثين عشر ) ص(وعلى املسلم أن يؤمن بأوصياء النيب حممد 
ن الوصي الثاين عشر من أكما على املسلم أن يؤمن ) ع(ماصح من األخبار عنهم 

وهو حي يرزق إىل ) ع(هو األمام  حممد ابن احلسن املهدي ، ) ص(أوصياء حممد 
، والنصح له ، وعلى املسلم مواالته ، ) ص(ه اليوم وسيقوم بالسيف كما قام جد
والعمل إلعالء كلمته وإظهار أمره ومظلوميته ، وتقدميه على النفس واملال والولد 

، ومعاداة عدوه من أئمة اجلور املتسلطني على هذه األمـة  ، ) ع(والتهيئة لدولته 
،  )اللعـني (س وأعوام وجنودهم الكافرين اخلارجني من والية اهللا إىل والية إبلي

  :وعلى املؤمن أن ال خيشى عددهم وعدم قال تعاىل
 )عُرُونشال ي هُمكْراً وَا م�كَرمكْراً ومكَرُوا مو  *  كَـان فكَي فَا�ْظُر

عِنيمأَج هُممقَوو َاهُم�رمأَ�َّا د كْرِهِمةُ ماقِبا ظَ*  عةً بِماوِيخ بُيُوتُهُم فِي فَتِلْك لَمُوا إِن
لَمُونعمٍ يةً لِقَولَآي ٥٢ـ  ٥٠النمل ()ذَلِك(.



   ٣٤           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي

   −:א

واليت يكلف ، فهي جمموع التشريعات اليت يأيت ا األنبياء واملرسلني منه سبحانه 
أو زيدت تشريعات أخرى خالل مرور الزمن وفق ، ا العباد ورمبا نسخ بعضها 

مبا يصلح حال العباد والبالد يف كل زمن وال يصح النسـخ   علم احلكيم اخلبري،
ومن ابتغـى  ، والتغري والزيادة أال ببعث نذير معصوم ناطق عن اهللا وعامل بأمره 

وراء ذلك فقد ظل ظالالً بعيداً ، ولو نظرنا يف الشرائع السماوية واألحكام اآلهلية 
ن والبالد واالقتصاد فمن لوجدنا تطبيقها هو ، وهو فقط املصلح لألرواح واألبدا

شرع أو غير ونسخ اوزاد يف الشريعة من غري أولئك املعصومني الناطقني عن اهللا 
فقـد  ، ه ولوان مل يصرح ذا يف ق، فقد ادعى إنه إله ، وعلى اخللق أن  يعبدوه 

ألـم  ، صرح القرآن أن اليهود كانوا يعبدون أحبارهم ورهبام مـن دون اهللا  
يف تفسري ) ع(عن ايب جعفر ، ن هلم احلرام وحيرمون احلالل فيطيعوم كانوا حيلّو

 )(،) ٣١التوبة ( ) اتَّخَذُوا أَحبارهُم ورُهبا�َهُم أَربابًا مِـن دُونِ  اللَّـهِ   ( قوله تعاىل
ا ( وا م ولهم واتبع انهم أطاعوهم واخذوا بق انهم ف ارهم ورهب ا أحب وام

م    ، بما دعوهم اليه ودانوا ، أمروهم به  ا بطاعتهم له ، فاتخذوهم أرباب
ذوه وراء ظهورهم     ا أمرهم   ، وترآهم ما أمر اهللا وآتبه ورسله فنب وم

وه واطاعوهم      ان اتبع ار والرهب ذا     ، به األحب ر ه ا ذآ وعصوا اهللا وانم
.١)… بهم  ظفي آتابنا لكي نتع

اء ا من اهللا فهـي  ن مل يأخذها من معصوم جإأذن فكل عقيدة يعتقدها اإلنسان 
ن مل يأخذه من معصوم إوكل حكم شرعي يتعبد به اإلنسان ، عبادة من دون اهللا 

، ألنه ادعى انه اله  ، جاء به من اهللا فهو عبادة لذلك الشخص الذي أفىت وشرع
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حيث أن املعصومني أنفسهم ليس هلم إال نقل احلكم الشرعي عن اهللا ، قال األمام 

  :ته املشهورة إىل الشيعةيف رسال) ع(الصادق 
ر   (  ، أيتها العصابة المرحومة المفلحة أن اهللا أتم لكم ما أتاآم من الخي

ره أن يأخذ أحد من خلق اهللا       واعلموا انه ليس من علم اهللا وال من أم
ائيس    ه      ، في دينه بهوى وال رأي وال مق ل في رآن وجع زل اهللا الق د ان ق

ي   ل ش ان آ تعلم ال . تبي رآن ول ل للق م   وجع ل عل ع أه ال ال يس ران أه ق
القرآن الذين أتاهم اهللا علمه أن يأخذوا فيه بهوى وال رأي وال مقائيس 

دهم   ، أغناهم اهللا عن ذلك بما أتاهم من علمه أخصهم به ،  ووضعه عن
ا   ذه أألمة        ، آرامة من اهللا أآرمهم به ذين أمر اهللا ه ذآر ال م أهل ال وه

د س   -وهم الذين من سألهم  ، بسؤالهم  م اهللا أن يصدقهم    وق بق في عل
ى اهللا      ، أرشدوه  -ويتبع أثرهم  ه إل دي ب ا يهت رآن م أعطوه من علم الق

ه  بل الحق  ، بأذن ع س ى جمي نهم  ، وال ذين ال يرغب ع م ال ن ، وه وع
دهم     -وعن علمهم ، مسألتهم  ه عن ه وجعل أال من   -الذي أآرمهم اهللا ب

ك   تحت، سبق عليه في علم اهللا الشقاء في اصل الخلق  االضله ، فأولئ
رآن        م الق اهم اهللا عل ذين آت ذآر وال ل ال وأل أه ن س ون ع ذين يرغب ال
ووضعه عندهم وامر بسؤالهم وأولئك الذين يأخذون بأهوائهم وآرائهم 
م          ان في عل وا أهل األيم م جعل م الشيطان ، النه ومقائيسهم حتى دخله

رآ   ، القرآن عند اهللا آافرين م الق د اهللا  وجعلوا أهل الضاللة في عل ن عن
وا  ، وحتى جعلوا ما احل اهللا  في آثير من األمر حرامًا ، مؤمنين  وجعل

د      . ما حّرم اهللا في آثير من األمر حالًال   وائهم ، وق رة أه ذلك أصل ثم ف
الوا    ) ص(عهد إليهم رسول اهللا  ه فق ل موت ا قبض اهللا     : قب د م نحن بع

ا        ه رأى الن ا اجتمع علي دما  ، س عز وجل رسوله يسعنا أن نأخذ بم بع
ا  ، ) ص(قبض اهللا عز وجل رسوله  وبعد عهده الذي عهده إلينا وأمرن

ه ًا.  ب وله  مخالف ى اهللا   ، ) ص(هللا ولرس رأ عل د أج ا أح ين ، فم وال أب
واهللا إن هللا على خلقه أن . وزعم أن ذلك يسعه ، ضاللة ممن أخذ بذلك 

ه  ، ) ص(يطيعوه ويتبعوا أمره في حياة محمد  تطيع هل يس  . وبعد موت
د         دا ممن أسلم مع محم وا أن أح أخذ  ) ص(أولئك أعداء اهللا أن يزعم

ال       إن ق ه ومقائيسه ؟ ف ه ورأي ى اهللا     : بقول د آذب عل م ، فق وضل  ، نع



   ٣٦           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
دا  الال بعي ال . ض واه   : وإن ق ه وه ذ برأي د أن يأخ ن الح م يك ال ، ل

زعم أن اهللا يطاع    . فقد أقر بالحجة على نفسه ، ومقائيسه  وهو ممن ي
ه الحق  ، ) ص(أمره بعد قبض رسول اهللا  ويتبع ومـا  (وقد قال اهللا وقول

حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل ا�قلبتهم على أعقابكم ومن 
.)١٤٤آل عمران ()ينقلب على عقبيه فلن يضر ا شيئا وسيجزي ا الشاكرين

اة محم  ي حي ره ف ع أم اع ويتب وا أن اهللا يط ك لتعلم د ، ) ص(د وذل وبع
د    . ) ص(قبض اهللا محمدا  ) ص(وآما لم يكن الحد من الناس مع محم

ذلك  ، ) ص(خالفا المر محمد ، أن يأخذ بهواه وال رأيه وال مقائيسه  فك
د        د محم ه وال    ) ص(لم يكن الحد من الناس بع واه وال رأي أن يأخذ به

.١)مقائيسه
ـ  ) ع(إذا كان أالئمه ف ، م الكتـاب ومتشـاه   مع متام عقوهلم وعلمهـم مبحك

) ص(بل ينقلون عن اهللا وعـن رسـوله   ، ليس هلم الفتوى ، وتنـزيله وتأويله 
والتنــزيل  ، فكيف يكون لغريهم مع نقصان عقوهلم وجهلهم باحملكم واملتشابه 

ة    (ألىب حنيفة عندما دخل عليه) ع(قال اإلمام الصادق . والتأويل  ا حنيف ا أب ي
 ، !!!  وتعرف الناسخ والمنسوخ ؟، !!! ؟ تعرف آتاب اهللا حق معرفته 

يا أبا حنيفة لقد ادعيت علمًا، ويلك ما جعل اهللا ذلك () ع(قال ، قال نعم 
يهم  زل اهللا عل ذين ان اب ال ل الكت د أه د  .إال عن و أال عن ك وال ه ويل

فان  آنت ، ، ما ورثك اهللا من آتابه حرفا ) ص(الخاص من ذرية نبينا 
.٢)…فاخبرني ، تقول ولست آما ، آما تقول 
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  إن يف قصصهم لعربة
:  

وا ولَقَد ضَربنا لِلناسِ فِي هذَا الْقُرآنِ مِن كُلِّ مثَلٍ ولَئِن جِئْتَهُم بِآية لَيقُولَن الَّذِين كَفَـرُ ( 
فَاصبِر إِن وعد اللَّهِ * علَى قُلُوبِ الَّذِين ال يعلَمُون   كَذَلِك يطْبعُ اللَّهُ* َ إِن أَ�ْتُم إِلَّا مُبطِلُون

ال يُوقِنُون الَّذِين كتَخِفَّنسال يو ق٦٠ـ ٥٨الروم )ح.
، ) ع(حريٌّ بكل مسلم أن يدرس تاريخ بين إسرائيل وسريم مع موسى وهارون 

اد يكون بعث حممد وعلـي  يك) ع(، الن بعث موسى وهارون ) ع(مث مع عيسى 
) ع(عما حدث حملمد وعلي  ال خيتلف كثرياً) ع(وما حصل ملوسى وهارون ، ) ع(

أو بعد وفاة هارون وموسـى  ) ع(وما فعله بنو إسرائيل يف فترات غياب موسى . 
مث بعد وفاة علـي  ) ص(ال خيتلف كثريا عما فعلته هذه األمة بعد وفاة حممد ) ع(
لـبين  ) ع(، كما أن بعث عيسـى  ) ص( أوصياء حممد مث بعد غياب خامت، ) ع(

، هلذه األمة ) ع(إسرائيل يكاد يكون بعث حممد بن احلسن العسكري املهدي 

غـري  (ومن بعض علماء السـوء  ،  א)(א

مـن اليهـود   ) ع(يف هذه األمة لن خيتلف كثريا عما القـاه عيسـى    )العاملني
  .العاملني وعلماءهم غري 

.١٧٦األعراف ) فَاقْصُصِ الْقَصص لَعلَّهُم يتَفَكَّرُون(
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א
)(

واملصلح ، يف حالة ترقب هلذا النيب العظيم ) ع(كان بنو إسرائيل قبل بعث موسى 
، بارك وكانوا يتباشرون حىت بوالدته واالستعداد الستقبال هذا الوليد امل، املنتظر 

الذين كانوا بدورهم يف حالة  -الذي سيخلصهم من حكم الطواغيت والفراعنة 
قبل أن ، واخلالص منه ، لالنقضاض عليه وقتله  -ترقب سلبية هلذا املولود املبارك 

ويقود ، ويفضح الفراعنة وادعاءام الزائفة ، يكرب ويقضي على احلكم الطاغويت 
مة ال  اله إال اهللا إىل أهل األرض ، وجاءت سنني وحلمل كل، بين إسرائيل للنجاة 

الوالدة املوعودة فقتل فرعون مواليد بين إسرائيل يف تلك السـنني الـيت كـانوا    
فشاء اهللا أن ، فيها ظنا منه انه قادر على تغيري سنة اهللا ) ع(يترقبون والدة موسى 

انشأ سبحانه موسـى يف  له ضعفه أمام القدرة اإلهلية والتدبري الرباين ف خيزيه ويبني
الذي كان يسعى ، ومل يكن املريب ملوسى إال فرعون الطاغية ، قصر فرعون بالذات 

فَالْتَقَطَـهُ آلُ فِرعـون لِيكُـون    (: قال تعـاىل ، الليل والنهار للقضاء على هذا املولود 
وقَالَتِ امرأة فِرعـون  * ا�ُوا خاطِئِني لَهُم عدُواً وحز�اً إِن فِرعون وهامان وجُنُودهُما كَ

عُرُونشال ي هُملَداً وَتَّخِذَهُ و� ا أَونفَعني ى أَنسال تَقْتُلُوهُ ع لَكنٍ لِي ويتُ ع٩– ٨القصص )قُر.

ويذلوم ويقتلون أبنـاءهم  ، بينما كان فرعون وجنوده يستضعفون بين إسرائيل 
موسى يكرب يف قصر فرعون ويرى ما حيدث خارج القصر مـن  كان  وخيارهم ،

ويرى ما حيدث يف القصر من رسم خطـط  ، ظلم واضطهاد للشعب املستضعف 
أو على ، إرهابية وإعالمية اهلدف منها استخفاف الشعب ومحله على طاعة فرعون 
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يكُم إِلَّا مـا أَرى  قَالَ فِرعونُ ما أُرِ( :وترك املقاومة، األقل التسليم باألمر الواقع 
يرى سياسة فرعـون  ) ع(وكان موسى . ٢٩:غافر)وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشـادِ 

ومنع الشعائر الدينية لبين ، وحزبه اليت كانت تتمثل مبنع الدين اإلهلي من االنتشار 
فاسـد إىل  ونشر الفساد وبالتايل دفع األجيال اليت تنشأ يف هذا اجلو ال، إسرائيل 

   .اإلهلية املقدسة  الفساد وترك التدين وااللتزام بالشريعة

א:א א א א
א، ، א א

א א א،א א א
.א
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)(
א א

א
א א א א א

  
 )           سِـنِنيـزِي الْمُحَج� كَـذَلِكعِلْمـاً وـاهُ حُكْمـاً ونى آتَيـتَواسهُ ولَـغَ أَشُـدـا بلَمو

يها رجُلَينِ يقْتَتِالنِ هذَا مِـن شِـيعتِهِ وهـذَا    ودخلَ الْمدِينةَ علَى حِنيِ غَفْلَة مِن أَهلِها فَوجد فِ*
مِن عدُوهِ فَاستَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعتِهِ علَى الَّذِي مِن عدُوهِ فَـوكَزهُ مُوسـى فَقَضَـى علَيـهِ قَـالَ      

 مُضِلٌّ مُبِني دُوطَانِ إِ�َّهُ عيلِ الشمع ذَا مِنه *بلَـهُ     قَالَ ر لِـي فَغَفَـر تُ �َفْسِي فَاغْفِرإِ�ِّي ظَلَم
ــو الْغَفُــورُ الــرحِيمُ  ــهُ هُ * قَــالَ رب بِمــا أَ�ْعمــت علَــي فَلَــن أَكُــون ظَهِــرياً لِلْمُجــرِمِني  * إِ�َّ

مسِ يستَصرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسى إِ�َّـك  فَأَصبح فِي الْمدِينةِ خائِفاً يتَرقَّبُ فَإِذَا الَّذِي استَنصرهُ بِالْأَ
 مُبِني ا * لَغَوِيتَقْتُلَنِي كَم ى أَتُرِيدُ أَنا مُوسا قَالَ يلَهُم دُوع بِالَّذِي هُو طِشبي أَن ادأَر ا أَنفَلَم

ي الْـأَرضِ ومـا تُرِيـدُ أَن تَكُـون مِـن      قَتَلْت �َفْساً بِالْـأَمِس إِن تُرِيـدُ إِلَّـا أَن تَكُـون جبـاراً فِـ      
 لِحِنيقْتُلُوكَ * الْمُصلِي بِك أْتَمِرُونلَأَ يالْم ى إِنا مُوسى قَالَ يعسةِ يدِينى الْمأَقْص جُلٌ مِنر اءجو

 اصِحِنيالن مِن إِ�ِّي لَك رُجقَّبُ* فَاختَرائِفاً يا خهمِن جفَخَر  مِ الظَّالِمِنيالْقَو نِي مِنَج� بقَالَ ر
.٢٢-١٤القصص )ولَما تَوجه تِلْقَاء مدين قَالَ عسى ربي أَن يهدِينِي سواء السبِيلِ * 
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ليجد ظلم الطاغية فرعون للشعب املستضـعف  ، معترك احلياة  )ع(دخل موسى 

والنيب املخلص املنتظـر  ، الطاهر النقي ) ع(وموسى  من بين إسرائيل واملصريني ،
ولو بالسـكوت  ، له  كيف يبقى يف قصر فرعون ظهرياً ، الذي يعرفه بنو إسرائيل

وهي قتل أحد زبانية ، فشاء اهللا أن تقع تلك احلادثة ، على ظلمه ومكثراً لسواده 
حيث  )ع(فرعون وجنوده الظلمة ، وكان هلذه احلادثة وقع كبري يف نفس موسى 

وهو عيشه يف قصر فرعون ، يستغفره ويتوب إليه مما اعتربه ذنب ، التجأ إىل احلق 
، وملا غفر له ربه سبحانه وتعاىل عاهد اهللا على ما ) ع(الطاغية واألب املريب ملوسى 

ولـو مبداهنتـه أو   ، آتاه من نعمة املغفرة ، على أن ال يكون ظهرياً رم وظـامل  
، بعد هذه احلادثة أن يهاجر إىل اهللا  )ع(فكان البد ملوسى ، السكوت على ظلمه 

قضـاها يف  ، وغاب عن بين إسرائيل عشر سنني ، فخرج من املدينة خائفا يترقب 
، ) ع(وهو شعيب ، ارض مدين يعيش حياة بسيطة وهادئة يف أحضان نيب عظيم 

 ربانياً ائيل قائداًليعود بعد ذلك لبين إسر. ويتعلم الكثري ، من األغنام  اًيرعى قطيع
، فيقود املـؤمنني للنجـاة مـن بطـش فرعـون       ، يدعو إىل اهللا  ونبياً شجاعاً

واملؤمنون ) ع(وعرب موسى  .واالستضعاف واهلوان الذي كانوا يالقونه يف مصر 
فتمرد ، ولكن بعد هذا العبور كان ما كان ، واغرق اهللا فرعون وجنوده ، البحر 

وبعد أن رفـض   ،) ع(وعصوا موسى وهارون ، اآلهلية بنو إسرائيل على األوامر 

(وجهاد اجلبابرة لنشر كلمـة  ، بنو إسرائيل الدخول إىل األرض املقدسة 
كتب اهللا عليهم التيه أربعني سنة يف صـحراء  ، والعبادة اخلالصة هللا ،  )א

ثري منهم فاعترض الك، خالل هذه املدة  )ع(سيناء ، وكم أوذي موسى وهارون 
وكونه نـيب وخليفـة   ، واستخفوا به واعترضوا على هارون ، ) ع(على موسى 

فأمرهم اهللا أن يكتب كل رئيس سبط من أسباط بين إسرائيل امسـه  ، ) ع(ملوسى 
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العصـي يف ضـجة   ) ع(وكتب هارون امسه ، ووضع موسى ، على عصا يابسة 

لتكـون  ) ع(سم هارون وشاء اهللا أن ختضر العصا اليت كتب عليها ا، االجتماع 
لكنهم مل يتوقفوا عن إيذاء هارون ، ) ع(معجزة تؤيد نبوته وحقه يف خالفة موسى 

حىت ام ملا صنعوا العجل وعبدوه واعترض عليهم هارون ، واالستخفاف به ) ع(
ومل يكتـف  ، ) ع(كادوا أن يقتلوه مع الفئة القليلة اليت ناصرت احلق معـه  ) ع(

وكتبوا بأيـديهم  ، ) ع(فوا التوراة بعد وفاة موسى وهارون بل حر، اليهود ذا 
راجع التوراة ( )ع(وأضل بين إسرائيل هو هارون ، االثيمة فيها أن الذي صنع العجل 

وقارـا مبظلوميـة   ، ) ع(فانظر إىل مظلومية هذا النيب العظيم هارون .)سفر العدد 

. אא) ع(الوصي علي ابن ايب طالب 

  
  

  
  
  

  فتنة العجل
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:    ِــه ــأْمُرُكُم بِ ا يــم ــلْ بِئْس ــرِهِم قُ ــلَ بِكُفْ ــوبِهِمُ الْعِج ــرِبُوا فِــي قُلُ أُشو
مِنِنيمُؤ تُمكُن إِن ا�ُكُمإِمي ٩٣البقرة.

: هِمحُلِي دِهِ مِنعب ى مِنمُ مُوساتَّخَذَ قَوا      ووـري أَلَـم ارداً لَـهُ خُـوسج العِج
كَا�ُوا ظَالِمِنياتَّخَذُوهُ و بِيالس دِيهِمهال يو أَ�َّهُ ال يُكَلِّمُهُم  *     ـدِيهِمـا سُـقِطَ فِـي أَيلَمو

ولَمـا  *  نكُو�َن مِن الْخَاسِرِينورأَوا أَ�َّهُم قَد ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَم يرحمنا ربنا ويغْفِر لَنا لَ
         ــر أَم ــتُم ــدِي أَعجِلْ عب ــن ــو�ِي مِ ــما خلَفْتُمُ ــالَ بِئْس ــفاً قَ ــبان أَسِ ــهِ غَضْ ــى قَومِ ــى إِلَ مُوس ــع جر

ــالَ ابــن أُم إِن ا  ــهِ قَ هُ إِلَيجُــرأْسِ أَخِيــهِ يــذَ بِــرأَخو احــأَلْو ــعفُو�ِي ربكُــم وأَلْقَــى الْ ــوم استَضْ لْقَ
 مِ الظَّـالِمِنيالْقَو علْنِي معال تَجو اءدالْأَع بِي مِتقْتُلُو�َنِي فَال تُشكَادُوا يو  *   اغْفِـر بقَـالَ ر

   احِمِنيــر ــمُ ال حأَر ــت ــك وأَ�ْ ــا فِــي رحمتِ خِلْنأَدــأَخِي و ــذُوا الْ* لِــي ولِ ــذِين اتَّخَ ــلَ إِن الَّ عِج
      ـزِي الْمُفْتَـرِينَج� كَـذَلِكا وْي�ـاةِ الـديوذِلَّةٌ فِـي الْح هِمبر مِن غَضَب الُهُمنيس *  الَّـذِينو

حِيمر ا لَغَفُوردِهعب مِن كبر نُوا إِنآما ودِهعب تَابُوا مِن ئاتِ ثُميمِلُوا السع١٤٨األعراف−
:        ِمـةِ الْقَـوزِين زَاراً مِـنـا أَولْنـا حُملَكِنـا ولْكِنكَ بِمعِدوا ملَفْنا أَخقَالُوا م

فَـأَخرج لَهُـم عِجـال جسـداً لَـهُ خُـوار فَقَـالُوا هـذَا         * ُّ فَقَذَفْناها فَكَذَلِك أَلْقَى السـامِرِي 
أَفَال يرون أَلَّا يرجِعُ إِلَيهِم قَـوالً وال يملِـكُ لَهُـم ضَـراً وال     *  يإِلَهُكُم وإِلَهُ مُوسى فَنسِ

ولَقَد قَالَ لَهُم هارُونُ مِن قَبلُ يا قَومِ إِ�َّما فُتِنتُم بِهِ وإِن ربكُمُ الرحمنُ فَاتَّبِعُو�ِي *  �َفْعاً
قَالَ يا هارُونُ ما *  �َبرح علَيهِ عاكِفِني حتَّى يرجِع إِلَينا مُوسى قَالُوا لَن*  وأَطِيعُوا أَمرِي
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قَـالَ يـا ابـن أُم ال تَأْخُـذْ بِلِحيتِـي وال      *  أَلَّا تَتَّبِعنِ أَفَعصيت أَمرِي*  منعك إِذْ رأَيتَهُم ضَلُّوا
قَالَ فَما خطْبُك يا *  فَرقْت بين بنِي إِسرائيلَ ولَم تَرقُب قَولِي بِرأْسِي إِ�ِّي خشِيتُ أَن تَقُولَ

 ــامِرِي ا        * ســذْتُه بــولِ فَن ــرِ الرسُ ــن أَثَ ــةً مِ ــتُ قَبضَ ــهِ فَقَبضْ ــرُوا بِ ــم يبصُ ــا لَ تُ بِمــر ــالَ بصُ قَ
لَـك فِـي الْحيـاةِ أَن تَقُـولَ ال مِسـاس وإِن لَـك        قَالَ فَاذْهـب فَـإِن  * وكَذَلِك سولَت لِي �َفْسِي 

ي الْـيم  موعِداً لَن تُخْلَفَهُ وا�ْظُر إِلَى إِلَهِك الَّذِي ظَلْت علَيهِ عاكِفاً لَنُحرقَنهُ ثُم لَننسِفَنهُ فِـ 
.٩٨-٨٧طه هُو وسِع كُلَّ شيء عِلْماً إِ�َّما إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي ال إِلَه إِلَّا*  �َسفاً

اليت تاه فيها بنو إسرائيل يف صـحراء  ، حدثت فتنة العجل يف سنني التيه األربعني 
، وإصالحاً ملا فسـد يف نفوسـهم   ، عقوبة لتمردهم على األوامر اإلهلية ، سيناء 

:تعاىلر قال ثالثني ليلة مث أمتها بعش) ع(حيث واعد اهللا سبحانه وتعاىل موسى 
 ِهبمِيقَاتُ ر رٍ فَتَمشا بِعاهنمأَتْملَةً ولَي ى ثَالثِنيَا مُوس�داعوو ١٤٣األعراف.  

ومل يكن سـبحانه وتعـاىل   ، ومل يكن سبحانه وتعاىل جيهل أن امليقات أربعني ليلة 
وكانت ، ليلة وإمنا واعده ثالثني ، يكذب على موسى سبحانه وتعاىل  علوا كبريا 

كدعاء أو صدقة أو أي ، العشر التمام لألربعني معتمدة على أمر أخر مل حيدث بعد 
أو تقصري من مجاعة بين إسرائيل يعاقبون عليه بغيـاب  . ) ع(عمل يقوم به موسى 

ففي علم اهللا سبحانه أن موسى سيغيب أربعـني  ، عشر ليايل إضافية ) ع(موسى 
فان حصل األمر ، ثبات أن موسى سيغيب ثالثني ليلة لكن يف لوح احملو واإل، ليلة 

:أو بين إسرائيل فانه سيتمها أربعني ليلة قال تعاىل ) ع(الفالين من موسى 

  .٣٩:الرعد) يمحُوا اللَّهُ ما يشاءُ ويُثْبِتُ وعِندهُ أُم الْكِتَابِ (



   ٤٥           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
فلـو  . قه من رمحته ما يشاء أو يرز، وهذا يشبه دعاء أٌي منا ليدفع اهللا عنه البالء 

لكن اهللا سـبحانه  ، كانت األمور ال تتبدل لبطل الدعاء وألمسى لغوا ال نفع فيه 
وهـو  ، ويقتر كيفما يشـاء  ، قدر املقادير ويداه مبسوطتان يوسع على من يشاء 

الـذي أنكـره   ، احكم احلاكمني ، وهذا هو البداء احلق املبني يف الذكر احلكيم 
وجعلوا يداه مغلولتان يظاهون قـول  . ا أن اهللا فرغ من كل شيء اجلاهلون وقالو

هذا وهناك من علماء السنة من يثبت البداء كابن اجلوزيـة يف كتابـه   . اليهود 
اجلواب الكايف يف فصل الدعاء وهو وان مل يصرح باللفظ فقد اثبت املعىن سـواء  

  .أو مبناقشته لفائدة الدعاء ) ص(بالروايات عن النيب 
وقام بصياغة عجل  ،) ع(هذه الليايل األربعني استغل السامري غياب موسى ويف 

من احللي والقى السامري يف هذا العجل حفنة تراب أخذها من حتت حافر فـرس  
. فخرج العجل اجلسد له خوار أي صوت كصوت العجل احلـي  ، ) ع(جربائيل 

مني يا : يا رب العجل من السامري فالخوار ممن قال (:)ع(قال موسى 
دهم        ت أن أزي ل أحبب ى العج ي إل وا عن د ول تهم ق ا راي ي لم ى إن موس

ة  ن إهلكم حل يف هـذا  أأي ، وقال هلم السامري هذا إهلكم واله موسى .١)فتن

، بعد أن أعانوه على صـناعة العجـل   ، العجل وصدقه الكثري من بين إسرائيل 
ل اهللا ميـن علينـا حبيـاة    وجيدر بنا أن نتدبر هذه احلادثة يف القران وندرسها ، لع

فـإذا   .عند دراسة القرآن ) ص(كما وعدنا رسول اهللا  ، السعداء وميتة الشهداء
أقررمت أيها األحبة دراسة هذه احلادثة فتعالوا معي نتساءل ، من هو السـامري  ؟  

                                                           

 . ٢٦٨قصص األنبياء اجلزائري ص  - ١



   ٤٦           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي

قَـالَ  (وهل كان عاملا من علماء بين إسرائيل ؟ وهل كان متعبدا ناسـكا ؟ حيـث  
.٩٦ : طه) …لَم يبصُرُوا بِهِ فَقَبضْتُ قَبضَةً بصُرتُ بِما 

مل يكن غريه يراها ، أو أمور غيبية ) ع(يبدو من سياق اآلية انه كان يرى جربائيل 

فَاستَغَاثَهُ  الَّـذِي مِـن    (مث هل كان السامري جماهدا ؟ ورد هذا املعىن يف تفسري اآلية . 
نود الطاغية ـا لكان السامري جماهدا ، قاتل جانه السامري فلو صح هذ)شِـيعتِهِ  

، أي ) ع(موسى  .مث من الذي نسى ؟.  )ع(، فرعون يف مصر قبل بعث موسى 
واحلق أن هذا ، نسى إهله هاهنا وذهب إىل الطور فيكون الكالم بلسان السامري 

أذن فيكون ، الن بين إسرائيل يعلمون أن موسى ذهب إىل الطور بأمر اهللا ، بعيد 
واملعبود احلق فيكون الكالم من ، أي ترك األميان احلقيقي ، لناسي هو السامري ا

اهللا سبحانه ، مث ما الذي سولت له نفسه ، احلق أن هذا هو اصل كـل الفتنـة ،   
له نفسه األمارة بالسوء انه افضل  اهلوى واالنا والشيطان وزخرف الدنيا ، سولت

له نفسه انه عـامل   ه وتكرب ، لقد سولتومترد عليه ومل يطع أمر، ) ع(من هارون 
فهو أحـق مـن   ، له بعض األمور الغيبية  ورمبا جماهد وكشفت، وعابد وناسك 

) ع(وحسد هارون و موسى ، ) ع(بقيادة بين إسرائيل يف غيبة موسى ) ع(هارون 
و أرداه ، و متكن منه اهلوى واألنا كـل الـتمكن   ، فاخذ التكرب منه كل مأخذ 

كما تكرب هو علـى أدم  ) ع(اوية وجعله يتكرب على األنبياء العظام الشيطان يف اهل
وأصابه بدائه فرتلت احلجب علـى  ، أغواه بغوايته وفاستفزه الشيطان بندائه ) ع(

   -:فلم يعد يرى، مرآة الروح ملا اشترى الضاللة باهلدى 
)صِرُونال يُب هُمو كإِلَي ظُرُونني اهُمتَر١٩٨األعراف ) و.  



   ٤٧           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
فعاد إىل ، الذي اليرى باألبصار وال تدركه األوهام ، ونسي احلقيقة واملعبود احلق 

له  جسداً فاخرج ما انطوت عليه نفسه ، عجالً .أخس أنواع الشرك إىل التشبيه 
واشـربوا  ، يكون فتنة يفرح ا قوم انطوت عليها نفوسهم قبل ظهورها ، خوار 

وكم آذوا موسى ، ) ع(ى موسى وهارون فكم اعترضوا عل، العجل قبل صياغته 

وإِذْ قَالَ مُوسى لِقَومِهِ يا قَومِ لِم تُؤذُو�َنِي وقَد تَعلَمُون أَ�ِّي رسُولُ اللَّهِ إِلَـيكُم فَلَمـا   (: )ع(
 الْفَاسِقِني مدِي الْقَوهاللَّهُ ال يو هُم٥:الصف)زَاغُوا  أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوب.

فلـم  ) ع(أما هارون ، ) ع(كان كثري من بين إسرائيل يرون ام خري من موسى 
ن      (جاء يف التوراة، يكن له وزن عند كثري منهم  ن يصهار ب ورح ب واخذ ق

وراوبين    ت بن ن قال اب واون ب ا الي رام ابن ان واب ن الوي ود اث اث ب فه
ى موسى    … يقاومون موسى مع أناس من بني إسرائيل  اجتمعوا عل ف

ارونو ي    ، ه ة وف رها مقدس ة بأس ل الجماع ا أن آ ا آفاآم الوا لهم وق
فلما سمع موسى  . وسطها الرب فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب 

رب من      ن ال دًا يعل سقط على وجهه ثم آلم قو رح وجميع قومه قائال غ
   . اإلصحاح السادس عشر) له ومن المقدس حتى يقربه أليه هو

ل         وآلم الرب موسى قائال( نهم عصا عصا لك آلم بني إسرائيل وخذ م
ا    رة عص ي عش ائهم اثنت وت آب ائهم حسب بي ع رؤس ن جمي ت أب م بي
ى عصا الوي      ه عل ارون تكتب واسم آل واحد تكتبه على عصاه واسم ه

ام      . الن لراس بيت آبائهم عصا واحده    اع أم ه االجتم وضعها في خيم
م    ر    ، الشهادة حيث اجتمع بك اره تف ذي اخت خ عصاه فاسكن   فالرجل ال

ا     ذمرونها عليكم م موسى بني    ، عني تذمرات بني إسرائيل التي يت فكل
وت    ، إسرائيل  فأعطاه جميع رؤسائهم عصا عصا لكل رئيس حسب بي

فوضع موسى . وعصا هارون بين عصيهم ، آبائهم اثنتي عشره عصا 
ة        ى خيم د دخل موسى إل العصي أمام الرب في خيمة الشهادة وفي الغ

ا و    ، الشهادة  وإذا عصا هارون لبيت الوي قد أفرخت واخرجت فروخ
ام    ن أم ع العصي م اخرج موسى جمي وزا ف را وانضحت ل رت زه أزه



   ٤٨           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
ي إسرائيل  ع بن ى جمي رب إل ال ، ال د عصاه وق ل واح ذ آ روا واخ فنظ

ٌة       ام الشهادة الجل الحفظ ، عالم الرب لموسى رد عصا هارون إلى أم
ره    لبني التمرد فتكف تذمراتهم عني لكي ال ا أم  يموتوا ففعل موسى آم

   .  ١٧ -اإلصحاح  )الرب آذلك فعل
أرض ادوم          ( دوروا ب ل هور في طريق بحر سوف لي وارتحلوا من جب

ى موسى      ى اهللا وعل فضاقت نفس الشعب في الطريق وتكلم الشعب عل
اء   قائلين لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية ألنه ال خبز وال م

.٢١ -اإلصحاح )م السخيف وآرهت أنفسنا الطعا

אوهكذا كان  ليخرجوا ما ، هلؤالء الفاسقني   א

) ع(وهلـارون  ، ) ع(انطوت عليه نفوسهم من بغض وحسد ملوسـى وهـارون   
وذلـك الن  . والطعن بنبوته وقيادته أيسـر  )  ع(الن القدح بشخصه ، بالذات 
 نفوس كثري من بين إسرائيل ملـا ظهـر   مكانة كبرية وهيبة عظيمة يف)  ع(ملوسى 

على يديه من املعجزات ، وهكذا استضعف هؤالء املنافقني الذين اتبعوا السامري 
، ) ع(وحاولوا قتل هـارون  ، واجلماعة الذين رابطوا معه على احلق  )ع(هارون 

ونصـره  .  )ع(مث تربص حىت عاد موسى ، ولكنه تعامل مع الفتنة حبكمة األنبياء 
واحلق ، واظهر مكاا العقيدة الصحيحة ، واظهر حقه وحكم العقيدة الفاسدة اهللا 

  -:الذي يريده اهللا 

إِ�َّمـا  * وا�ْظُر إِلَى إِلَهِك الَّذِي ظَلْت علَيهِ عاكِفاً لَنُحرقَنهُ ثُـم لَننسِـفَنهُ فِـي الْـيم �َسـفاً      ( 
عِلْماً  إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي ال إِلَه ءيكُلَّ ش سِعو ٩٨_  ٩٧طه  ()إِلَّا هُو.(

א



   ٤٩           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي

واتْلُ علَيهِم �َبأَ الَّـذِي آتَينـاهُ آياتِنـا فَا�ْسـلَخ مِنهـا فَأَتْبعـهُ الشـيطَانُ فَكَـان مِـن          ( :قال تعاىل 
لَكِنا واهُ بِهنفَعا لَرشِئْن لَوو الْغَاوِين ثَلِ الْكَلْبِ إِنثَلُهُ كَماهُ فَموه عاتَّبضِ وإِلَى الْأَر لَدهُ أَخ

     ـصـا فَاقْصُـصِ الْقَصكَـذَّبُوا بِآياتِن مِ الَّـذِينثَلُ الْقَوم ذَلِك ثلْهتَتْرُكْهُ ي أَو ثلْههِ يلَيمِلْ عتَح 
 تَفَكَّرُوني لَّهُم١٧٦:األعراف()لَع(.

فاسـتدعاه أحـد امللـوك    ، عم بن باعوراء عامل وناسك كان يرى بعض الغيب بل
مع علمه أن موسى نـيب  ، فدعا عليه ) ع(ليدع على موسى ، الطواغيت الكفرة 

له ومع علمه أن هذا امللك طاغوت كافر باهللا وبرسله وبدينـه يف   حسداً عظيم ،
ولدين اهللا دالـة  ، ه ألولياء اهللا وان اظهر شهادة ال اله إال اهللا الن حماربت، احلقيقة 

ولكن بلعم بن باعوراء وامثاله جيعلون الشبهات عـاذراً لسـقطام    .على كفره 
لينتهكوا حرم اهللا سـبحانه ، ويف  ، واحلق مشتبه ، ولعلهم جيعلون احملكم متشابه 

والظاهر انه من حتريف ، التوراة املوجودة أن بلعم بن باعوراء مل يدع على موسى 
  -:) ع(اليهود فيها ، حيث جاء يف رواية عن األمام الرضا 

ه   انه أعطى بلعم بن باعوراء االسم األعظم فكان يدعوا به فيستجاب( ل
ون    ى فرع ال إل نهم اهللا   (، فم ر لع ون مص ر فرع ذا غي ر   )وه ا م فلم

بلعم ادعوا اهللا     ، وأصحابه)  ع(فرعون في طلب موسى  قال فرعون ل
ى موسى وأصحابه ليحب    ه ليمر في طلب       عل ا ، فرآب حمارت سه علين

ه ) ع(موسى  ة حمارت ت علي ز  ، فامتنع ا اهللا ع ل يضربها فانطقه فاقب
ى          : وجل فقالت  دُع عل د أن أجيء معك لت ا تضربني أتري ى م ك عل ويل

ي اهللا  ى نب ا ، موس ى قتله ربها حت زل يض م ي ؤمنين ؟ فل وم م  ، وق
.١…وانسلخ االسم األعظم من لسانه 

                                                           

  .   ٢٦٨ص ١تفسري القمي ج  - ١



   ٥٠           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
ولكن يقينـه مل ينفعـه   ، فهو على يقني ، امل واطلع على بعض الغيب أذن فهذا ع

ومل يكـن خملصـاً هللا   ، ألنه ركن للحاكم اجلائر واحب العلو واالرتفاع ، بشيء 
،  )احلسد ألولياء اهللا املصطفني(و )حب أالنا(و )التكرب(حيث انطوت نفسه على 

وأظهـر  ، واعرض عنـها  ، وملا تعرض هلذا االمتحان اإلهلي انسلخ من آيات اهللا 

 -كلب يلهث وراء الـدنيا   - تهوظهرت حقيق، باطنه األسود 

א א وهكذا أغواه الشيطان وأرداه فكان تابعاً .  א

ومع ، حيث كان الشيطان يعلم علم اليقني  .بعد أن اقتفى أثره واتبعه  ، له خملصاً
وكذلك هذا اللعني فمع علمه ويقينـه  . مترد على اهللا و) ع(ذلك تكرب على آدم 

، وهكذا  له ويكون تابعاً. بدل أن ينظم حتت لوائه ، ودعا عليه ) ع(حسد موسى 

فجعـل   ، ) ع(وحسد موسى ، سببا للتكرب  )א(ـكان العلم ل

ملون ـا إىل  مع انه رمحةً يصل العا، بلعم بن باعوراء العلم نقمة أردته يف اهلاوية 
املون     : (انـه قـال   ) ص(روي  عن النيب . اهللا  م هلكى إال الع اء آله العلم

.١)والعاملون آلهم هالكون إال المخلصين والمخلصين على خطر 
ومع األسف كثريون يعدون انفسهم علماء مع ام ال حيسنون تفسري سورتني من 

يقرأوا إال اليسري من روايات ومل  .) ع(على ما ورد عن آل حممد ، القرآن الكرمي 
فبماذا يعدون . مقتصرين على بعض الروايات الفقهية يف الغالب ، ) ع(املعصومني 

ورمبا يوجد من ، رسطو قبل آالف السنني اأباملنطق الذي وضعه ، أنفسهم علماء 
اخلالية ، أم باادالت واإلشكاالت املنطقية وغريها  املالحدة من هو اعلم به منا ،

  . وال تعدوا كوا ترف علمي وضياع للوقت ، مثرة علمية أو عملية  من

                                                           

   ٢٥٣ص ٢ج) ع(عيون اخبار الرضا  أنظر، و ١٢٩ص ٢شرح الرضي لالسترابادي ج - ١



   ٥١           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
ره     (: ما معنـاه  ) ص(ألسنا نروي عن رسول اهللا  أن المرء يحاسب عن عم

اه   ا أفن وإِذَا أَرد�َـا أَن �ُهلِـك قَريـةً أَمر�َـا مُتْرفِيهـا      (أوليس اهللا سبحانه يقـول .١)فيم
ع قا فَحقُوا فِيهمِرياًفَفَسا تَدَاه�رملُ فَدا الْقَوه١٦:اإلسراء)لَي .  

ويتمارون وميلئون ، فليحذر أولئك الذين جيلسون الساعات يف املساجد يتجادلون 
لقد ابتعدنا كثرياً ، املساجد بكالم بعيد كل البعد عن احلق واهلدى الذي يريده اهللا 

، قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه   وهلذا تسلط جالوت وأمثاله علينا، عن الطريق 
رآن إال رسمه    ( : آله  وال من   ، سيأتي زمان على أمتي ال يبقى من الق

مساجدهم عامرة    ، ُيسَمون به وهم ابعد الناس منه، اإلسالم إال اسمه 
فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء ، وهي خراب من الهدى 

احلديث يدل على أن املسـاجد وان  .  ٢)منهم خرجت الفتنة واليهم تعود ، 
) .ع(كانت مليئة بالناس ولكنهم ليس على هدى آل حممد 

حىت اصبح ، وهل نعد أنفسنا عاملني وحنن ال نأمر باملعروف وال ننهى عن املنكر 
 أن تكليف العامل هو إصالح األمة .واملعروف منكر ، الناس يرون املنكر معروف 

ولألسف الشديد . ال فرد وال فردين .١٢٢: التوبة )قَـومهُم  ولِيُنـذِرُوا ( قال تعاىل، 

لكنهم ال يلتفتون أن الناس ، الناس ال يريدون الدين  :كثريين هم الذين يقولون 
فالطاغوت مينع الدين اإلسـالمي األصـيل مـن    ، واقعون بني املطرقة والسندان 

                                                           

 عن النيب صلى اهللا:  ٢١٨ص ١ع الشيخ الصدوق جعلل الشرائ، و ٢٥٣يف اخلصال ص - ١
انه ال جياوز قدما عبد حىت ) وقفوهم إم مسؤلون : ( عليه وآله انه قال يف تفسري قوله تعاىل 

عن شبابه فيما أباله ، وعن عمره فيما أفناه ، وعن ماله من أين مجعه وفيما : يسئل عن أربع 
 انققه ، وعن حبنا أهل البيت

  . ١٩٠ص ٥٢جالبحار  - ٢



   ٥٢           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
. دين هلم حبجة التقيـة  وانتم ال تكلفون أنفسكم العناء إليصال ال، الوصول هلم 
تم لتنصرونا     (:ما معناه) ع(قال الصادق  و ُدعي م ل ة   ، أما إنك لكانت التقي

. ١)احب إليكم من آبائكم وأمهاتكم
ولكن انتم يا علماء اإلسالم ما هو عذركم ، فاجلاهل رمبا يعذر يف كثري من املوارد 

ان رسول اهللا   (:مـا معنـاه  ) ع(قال أمري املؤمنني . ؟  دوار    آ آالطبيب ال

.٢)بأدويته 
  !! .!؟) ص(فهل انتم مقتدون بسنة نبيكم   

.الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا 
  
  

  
  طالوت

  

                                                           

: " يف خرب الثمايل  )عليه السالم(من قول الصادق :  ٣٩٢ص:  ٢١جواهر الكالم جيف  - ١
امنا جعلت التقية ليحقن ـا  : مل تبق االرض إال وفيها منا عامل يعرف احلق من الباطل ، قال 

ل امنـا نتقـي ،   الدم فإذا بلغت التقية الدم فال تقية ، وامي اهللا لو دعيتم لتنصرونا لقلتم ال نفع
ما احتـاج   )عليه السالم(ولكانت التقية أحب اليكم من آبائكم وأمهاتكم ولو قد قام القائم 

  إىل مسائلتكم عن ذلك 
  . ١٨٣ص ٧الحظ ج البالغة شرح ابن ايب احلديد ج - ٢
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أَلَم تَر إِلَى الْمألِ مِن بنِـي إِسـرائيلَ مِـن بعـدِ مُوسـى إِذْ قَـالُوا لِنبِـيٍّ لَهُـمُ ابعـث لَنـا           (قال تعاىل
سبِيلِ اللَّهِ قَالَ هلْ عسيتُم إِن كُتِـب علَـيكُمُ الْقِتَـالُ أَلَّـا تُقَـاتِلُوا قَـالُوا       ملِكاً �ُقَاتِلْ فِي 

الْقِتَالُ تَولَّوا  وما لَنا أَلَّا �ُقَاتِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ وقَد أُخرِجنا مِن دِيارِ�َا وأَبنائِنا فَلَما كُتِب علَيهِمُ
وقَالَ لَهُم �َبِيهُم إِن اللَّـه قَـد بعـث لَكُـم طَـالُوت      * لِيال مِنهُم واللَّهُ علِيم بِالظَّالِمِني إِلَّا قَ

 قَـالَ  ملِكاً قَالُوا أَ�َّى يكُونُ لَهُ الْمُلْكُ علَينا و�َحنُ أَحق بِالْمُلْكِ مِنهُ ولَم يُؤت سعةً مِن الْمـالِ 
ن اللَّه اصطَفَاهُ علَيكُم وزَادهُ بسطَةً فِي الْعِلْمِ والْجِسمِ واللَّهُ يُؤتِي مُلْكَهُ مـن يشـاءُ   إِ

 لِيمع اسِعاللَّهُ وةٌ   * وـكِينكُمُ التَّابُوتُ فِيـهِ سأْتِيي ةَ مُلْكِهِ أَنآي إِن هُمَبِي� قَالَ لَهُمو
  كُــمبر ــةً    مِـنلَآي فِـي ذَلِــك الئِكَــةُ إِنمِلُــهُ الْمتَح ـارُونآلُ هــى وكَ آلُ مُوسـا تَــرــةٌ مِمقِيبو

 مِنِنيمُؤ تُمكُن إِن لَكُم * نرٍ فَمهبِن تَلِيكُممُب اللَّه لَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنا فَصفَلَم
ي ومِن سهُ فَلَيمِن رِبش هُ إِلَّا قَلِيالرِبُوا مِندِهِ فَشفَةً بِيغُر فنِ اغْتَري إِلَّا مهُ فَإِ�َّهُ مِنمطْعي لَم نم

لَّـذِين  مِنهُم فَلَما جاوزَهُ هُو والَّذِين آمنُـوا معـهُ قَـالُوا ال طَاقَـةَ لَنـا الْيـوم بِجـالُوت وجُنُـودِهِ قَـالَ ا         
ونظُني  ابِرِينالص عاللَّهُ مبِإِذْنِ اللَّهِ و ةفِئَةً كَثِري تغَلَب قَلِيلَة فِئَة مِن مُالقُو اللَّهِ كَم أَ�َّهُم *

لَـوال  وفَهزمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وقَتَلَ داوُدُ جالُوت وآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْك والْحِكْمةَ وعلَّمـهُ مِمـا يشـاءُ    
      ـالَمِنيلَـى الْعذُو فَضْـلٍ ع اللَّـه َلكِـنضُ وتِ الْأَردضٍ لَفَسعبِب ضَهُمعب اسفْعُ اللَّهِ الند *  تِلْـك

لِنيسالْمُر لَمِن إِ�َّكو قبِالْح كلَيا عاتُ اللَّهِ �َتْلُوه١٥٢-١٤٦البقرة )آي.

تسلط جالوت الكافر وجنـوده علـى بـين    مبدة ليست بقصرية ) ع(بعد موسى 
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ومل يكن هذا التسلط الطاغويت ، واستضعفوهم وأخرجوهم من ديارهم ، إسرائيل 

وترك األمـر بـاملعروف   ، إال بسبب ضعف األميان والتقوى ، على بين إسرائيل 
وترك اجلهاد والتمرد على األنبياء ، والركون إىل احلياة الدنيا ، والنهي عن املنكر 

وعوامل كثرية أدت ببين إسرائيل إىل الرجوع حلالـة شـبيهة   . وامر اإلهلية واأل
، وهي حالة اخلضوع والتسليم للطاغوت اليت كان ) ع(حبالتهم قبل بعث موسى 

فشاء اهللا سبحانه أن يتسلط على بين إسـرائيل  . عالجها التيه يف صحراء سيناء 
وحتصل حالـة   .إىل ربه ويتوب ، لعل بعضهم يثوب إىل رشده ، جالوت وجنوده 

كاليت حدثت يف صحراء سيناء  يف سـنني التيـه   ، إصالح يف مجاعة بين إسرائيل 
إىل أهل  )ال اله إال اهللا(عندما نشأ جيل يف تلك الصحراء ، ومحل كلمة ، األربعني 
وأمـة ربانيـة   ، وبالفعل فقد نشأ هذه املرة يف بين إسرائيل جيل صاحل  ، االرض
ثالمثائة والثالث عشر رجالً الذين عربوا مع طالوت النهر ، الفتنة وهم ال، جماهدة 

لريى مدى التزامهم باألوامر االهليـة وطاعتـهم لنبـيهم     ،اليت امتحنهم اهللا ا 

א(ولطالوت  א هم اقل ، كما نشأ يف بين إسرائيل مجاعة .  )א

ومن الضـروري أن  ، من النهر  وهم الذين اغترفوا غرفة، أميانا من هؤالء النخبة 
وإبراز املقربني وأهل ، لتمحيص املؤمنني ، نة النهر كانت ضرورية ـنعرف أن فت

مث أا كانت كبرية حيث كان جنود بين إسرائيل يف حالة عطش ، اإلخالص منهم 
فالذين شربوا من املاء كانوا ال يريدون اهلـالك  ، شديدة عند وصوهلم إىل النهر 

فكانت احلياة عندهم أهم من طاعة اهللا ، أمـا الـذين مل   ، مهم عطشا حسب زع
يشربوا من املاء فكانوا يرون اهلالك عطشاً يف طاعة اهللا خري من البقاء أحيـاء يف  
معصية اهللا ، بل كانوا على يقني أن اهللا سبحانه الذي اهم عن الشرب من هـذا  

وهكذا نرى . يهلكوا عطشا  ومل يكن سبحانه ليتركهم، سيبدهلم خريا منه ، النهر 
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أن هؤالء الثالمثائة وثالثة عشر رجال انتصروا على جالوت وجنوده حال عبورهم 

  . النهر 
أما أولئك الذين شربوا من النهر ، فام هزموا وأحسوا بالوهن والضعف حـال  

ال طاقة لنا اليـوم جبـالوت   (معصيتهم هللا وأطاعتهم للهوى والشيطان ، فلم يكن قوهلم
  .إال حتصيل حاصل و إبراز للهزمية اليت انطوت عليها نفوسهم )جنودهو

. وحزب الشيطان بقيـادة جـالوت   ، والتقى اجلمعان حزب اهللا بقيادة طالوت 
ومل يكن مع طالوت إال القليـل مـن   ،  عدة وعدداً اًوكان جيش جالوت متفوق

وكان معه املنـافقون  ، والذين اغترفوا غرفة ، املؤمنني الذين مل يشربوا من النهر 
وقبل أن تبدأ املعركة التجأ النخبة اإلهلية واألمة الربانيـة  ، الذين شربوا من النهر 

ومـا رميـت إذ   (:فأيدهم اهللا بنصره، وطلبوا منه الصرب والثبات والنصر ، إىل اهللا 
فهزم ، ، فقتل أحد هؤالء املؤمنني املخلصني هللا جالوت )رميـت ولكـن ا رمـى   

، )أ�ـي أرى مـاال تـرون   (: ونكص الشيطان على عقبيه وقال ، وولوا الدبر اجلمع 

الـذي اصـطفاه اهللا   ) ع(ومل يكن هذا العبد الصاحل الذي قتل جالوت إال داود 
بعد أن كان مؤمنا خملصـا هللا  ، سبحانه بعد ذلك وجعله نبيا عظيما وملكا عادال 

ا داوُد مِنا فَضْال يا جِبالُ أَوبِي معهُ والطَّير وأَلَنا ولَقَد آتَين(وجماهدا شجاعا ال خيشى إال اهللا
 دِيدلَهُ الْح *         صِـريب لُـونمـا تَعـالِحاً إِ�ِّـي بِملُـوا صماعدِ وـرفِـي الس رقَـدو ابِغَاتلْ سمأَنِ اع(

.١١:سـبأ

  ) ع(ى ـــعيس
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 *بِ مـريم إِذِ ا�ْتَبـذَت مِـن أَهلِهـا مكَا�ـاً شـرقِياً       واذْكُـر فِـي الْكِتَـا   ( : قال تعاىل
قَالَـت إِ�ِّـي أَعُـوذُ    * فَاتَّخَذَت مِن دُو�ِهِم حِجاباً فَأَرسلْنا إِلَيها رُوحنا فَتَمثَّلَ لَها بشراً سوِياً 

)�َـا رسُـولُ ربـكِ لِأَهـب لَـكِ غُالمـاً زَكِيـاً       قَـالَ إِ�َّمـا أَ  * بِالرحمنِ مِنك إِن كُنـت تَقِيـاً   
ليهب ملرمي ) ع(أرسل اهللا سبحانه وتعاىل أحد املالئكة ، وروي جربائيل .١٩-١٦مرمي
فنفخ امللك عليها نفخة شاء  الصديقة الطاهرة املنقطعة إىل اهللا صبيا مباركا ،) ع(

وخرجت من الـدير  ،  )ع(م مرمي اهللا أن جيعلها سببا يف تكوَّن ذلك اجلنني يف رح
وتكلم الوليد ، ألمر اهللا  امتثاالً، وجاءت به إىل قومها ، لتلد ذلك اجلنني املبارك 

وبـراءة أمـه   ، ، لتكون هذه املعجزة إشارة إىل عظمة هذا الوليد  وهو يف املهد
الطاهرة من اامات اليهود ، وروي أن أمه أخذته إىل الناصرة أو إىل مصـر ، مث  

ادت إىل الناصرة لينشأ هناك بعيدا عن احلاكم الطاغية هريودس الذي كان يريد ع
  .قتله 

)(
ولذا انكب الناس على طلب الدنيا ، كان علماء بين إسرائيل حيبون املال والدنيا 

א(وراء ظهورهم ) ع(واملال وبدءوا يتركون وصايا األنبياء  א
، وهكذا ظهر !يء يفسد يصلحه امللح ، ولكن إذا فسد امللح ؟، وكل ش )א

 ومساكني يتضـورون جوعـاً  ، مترفون يشبعون حىت التخمة . يف اتمع طبقات 
ومع ام كانوا يعملـون  ، طيلة أيام السنة ، عمال ومزارعني أكتهم الضرائب 

لون ، وآخـرين  أناس يعملون والياك. كانوا ال يكادون يأكلون إال القليل  كثرياً

אيأكلون وال يعملون ، 
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ليقول للناس ) ع(ويف ظل تلك األجواء امللبدة بالغيوم بعث عيسى   . א

  . ا دعوة إىل الثورة إمن كان يريد أن يتبعين فليستعد للموت والصلب ، 

بل ، وال يقدرون أن يقتلوا النفس ، قتلون اجلسد ال ختافوا الذين ي انه قال  ) ع(روي عنه 
وكـان  . ٢٨إجنيل ميت  إصحاح خافوا الذي يقدر أن يهلك اجلسد والنفس معـا يف جهـنم   

ولكن ليس اقل ، يعلم انه ال يستطيع تغيري كثري من الفساد يف ذلك الوقت ) ع(
ـ  ، ذه األرض من إيقاع صدمة يف ذلك اتمع ، بل ويف تأريخ اإلنسانية على  ه

وانتظار النتائج الكبرية يف املستقبل سواء القريب بعد رفعه إىل السماء أو البعيـد  
أي زمن ظهور اإلمام املهدي حممد بن احلسـن   -بعد عودته يف القيامة الصغرى 

  .  )ع(العسكري  
ولكن شريعته مل تكـن ناسـخة إال   ، إىل بين إسرائيل وغريهم ) ع(بعث عيسى 

أن بعض األحكـام  : منها . وهناك عدة أسباب هلذا النسخ ، ) ع(لشريعة موسى 
) ع(فرضت على اليهود مبا يناسب حاهلم يف ذلك الوقت الذي بعث فيه موسـى  

كانـت  ، كما أن بعض احملرمات على بين إسـرائيل  ) ع(إىل وقت بعث عيسى 
فخففـت عنـهم   ، واستخفافهم بالتشريع ، بسبب ظلمهم وجرأم على األنبياء 

وعلَى الَّذِين هادُوا حرمنا كُلَّ ذِي ظُفُـرٍ ومِـن الْبقَـرِ    (:قال تعاىل. ) ع(ث عيسى ببع
والْغَنمِ حرمنا علَيهِم شُحُومهُما إِلَّا ما حملَت ظُهُورُهُمـا أَوِ الْحوايـا أَو مـا اخـتَلَطَ بِعظْـمٍ      

 غْيِهِمبِب اهُمنيزج ذَلِكادِقُونإِ�َّا لَص٤٦األنعام )و.

أن علماء اليهود غريوا الشريعة ) ع(ولعل أهم أسباب نسخ وجتديد شريعة موسى 
هوائهم الشخصية وخترصام ال تبعاً ،واحلوا ما حرم اهللا ، وحرموا ما احل اهللا ، 
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 لبعض الطواغيت الذين تسلطوا عليهم يف بعض األحيـان  ورمبا ارضاءاً، العقلية 

א، كما جاء يف بعض الروايات  ولكن هذه املرة .  א

عاد السامري بعلماء بين إسرائيل ، وعـاد العجـل    ،باسم جديد وهيئة جديدة 
بعثوا للحفاظ علـى  ) ع(ومع أن كثري من األنبياء . بتحريف األحكام الشرعية 

أو قـل التيـار   ، ف وحفظها من التحريف لكن التيار املنحر) ع(شريعة موسى 
وطردوا إىل الرباري ، ) ع(السامري اخذ يسيطر على دفة القيادة واقصي األنبياء 

الذي قتله اليهود ) ع(كزكريا ، ) ع(وقتل كثري منهم قبل بعث عيسى ، والقفار 
، الذي قتلوه بتركهم األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر   ) ع(وحيىي ، أنفسهم 

على حيـىي   )هريودس(له فقبض احلاكم الطاغية  نوخضوعهم للطاغوت والركو
وسجنه مدة ليست بقصرية قبل أن يقتله ، ومل حيرك العلماء اليهود ساكن ، ) ع(

ومع ام يرون يف احلاكم اجلـائر  ، بل استقبل كثري منهم هذا احلدث بفرح كبري 
يتنجسون مبجرد الدخول يف قصره كانوا ال يتورعـون عـن   ، طاغوت ورجس 

) ع(أو العلماء العاملني ااهدين الن األنبياء ، ) ع(التعاون معه لقتل أحد األنبياء 
وإقامـة احلكومـة   ، مىت استتبت هلم األمور لن يرضوا دون استئصال الطواغيت 

هـاب سـلطة   االهلية على األرض وبالتايل ذهاب سلطة الطاغوت وحكومته وذ
ا أنفسهم ورثة األنبياء وومكانة العلماء غري العاملني الذين حرفوا الشريعة وصور

طلبا ملكانتهم يف قلوب الناس ، وهلذا فمن الطبيعي أن يكون أول ) ع(واألوصياء 
الـذين كـانوا   ، الطواغيت وعلماء الدين يف بين إسرائيل ) ع(من يعادي عيسى 

 : لينصروه ، ولكن عندما بعـث وجـدوه يقـول    يدعون ام ينتظرون بعثه هلم
، ووسادي الحجر  ، وفراشي األرض ، ودابتي رجالي ، خادمي يداي (

ل القمر   ، ودفئي في الشتاء مشارق األرض     وإدامي ، وسراجي باللي
ا    ، ولباسي الصوف ، وشعاري الخوف ، الجوع  انتي م اآهتي وريح وف



   ٥٩           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
ام   ت األرض للوحوش واألنع يس ل ، انبت ت ول يء  أبي بح ، ي ش واص

١)وليس على وجه األرض أحد أغنى مني ، وليس لي شيء 

وهذا يؤدي ـم  . وحتمل الدعوة إىل اهللا ، وجدوه يدعوهم للزهد يف هذه الدنيا 
  .الذين يعارضون الدعوة إىل اهللا ، إىل االصطدام بالطواغيت وأعوام 

ـ وحتمل القت، وجدوه يدعو اتباعه لالستعداد للموت  وحتمـل  ، بيل اهللا ل يف س
وجبـات  ، وجدوه جيلـس مـع اخلـاطئني    . طريق الدعوة إىل اهللا  املصاعب يف

ليعزز مكانة العلماء غري العـاملني   مل يأت) ع(الضرائب ليصلحهم ، إذاً فعيسى 
ويعظم قدرهم وميدهم يف طغيام ، بل جاء ليفضحهم بعلمه وزهـده  ، وسلطتهم 

ويتهمونـه بشـىت   ، إسرائيل يتكلمـون عليـه    فاخذ علماء بين .يف هذه الدنيا 

א(: لـه   االامات الباطلة ، وجاءه تالميذه وقالوا
א א א اتركـوهم هـم   (:)(فأجـام  )א

 إجنيـل مـيت  )وإذا كان األعمى يقود األعمى سقطا معا يف حفرة ، عميان قادة عميان 

.١٥-١٤:  ١٥االصحاح 
واسعة تضم علماء بين إسـرائيل  ) ع(وهكذا كانت جبهة الباطل املواجهة لعيسى 

واحلاكم الكافر بـيالطس  ، والشعب اليهودي الذي أستخفوه بادعاءام الباطلة 
إذا علم أن عداء العلمـاء  ، ولعل بعضهم يستغرب وله احلق يف ذلك ، وجنوده 

اشد من عداء بـيالطس احلـاكم    كان) ع(غري العاملني من بين إسرائيل لعيسى 
يبني خطأ هؤالء العلماء غري العاملني على ) ع(اجلائر وجنوده ، وهلذا اخذ عيسى 

معلمـو الشـريعة و الفرييسـيون    (: خماطبا الناس وتالميـذه ) ع(، قال  روؤس األشهاد
                                                           

 .لجزائري لإرشاد القلوب للديلمي ، قصص األنبياء  - ١



   ٦٠           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي

ولكن ال ، فافعلوا كل ما يقولو�ه لكم واعملوا به  ، على كرسي  موسى جالسون
حيزمون أمحاال ثقيلة شاقة احلمل ويلقوهنـا  ، ألهنم يقولون وال يفعلون  ،  ثل أعماهلمتعملوا م

وهـم ال  ، ولكنهم ال حيركون إصـبعا تعينـهم علـى محلـها     ، على أكتاف الناس 
ــاههم      ــى جبـ ــة علـ ــائبهم عريضـ ــون عصـ ــاس ، جيعلـ ــاهدهم النـ ــال إال ليشـ ــون عمـ يعملـ

لشـرف يف الـوالئم ومكـان    وسواعدهم ويطولـون أطـراف ثيـاهبم وحيبـون مقاعـد ا     
ــا معلــم      ــدعوهم النــاس ي ــل … الصــدارة يف اــامع والتحيــات يف األســواق وان ي الوي

لكم يا معلموا الشريعة والفريسـيون املـراءون تغلقـون ملكـوت السـماوات يف وجـوه       
ــا معلمــي      ، النــاس  ــل لكــم ي ــدخلون ، الوي ــداخلني ي ــدخلون وال ترتكــون ال ــتم ت فــال ا�

املراءون تأكلون بيوت األرامل وا�تم تظهـرون إ�كـم تطيلـوا     الشريعة والفريسيون
تقولـون مـن حلـف    . ! الويل لكم أيهـا القـادة العميـان    ، الصالة سينالكم اشد العقاب 

فأميــا ، ولكــن مــن حلــف بــذهب اهليكــل يلتــزم بيمينــه  ، باهليكــل ال يلتــزم بيمينــه 
الويل لكـم يـا   … ب ؟اعظم أيها اجلهال العميان الذهب أم اهليكل الذي قدس الذه

ــون          ــع والصــعرت والكم ــن النعن ــراءون تعطــون العشــر م ــي الشــريعة والفريســيون امل معلم
إصحاح مـيت  )  … العدل و الرمحة والصـدق : ولكنكم هتملون أهم ما يف الشريعة 

٢٣

فرمبا هي وجهت يف يوم من األيام إىل بـين  ، بنا أن نتدبر هذه الكلمات  وحقيٌق
، ) ع(ولعلها اليوم موجهة لنا ومع األيام كثر اتباع عيسى  ،وعلماءهم ، إسرائيل 



   ٦١           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
وهم كاتباع أي نيب من الفقراء واملستضعفني أو حسب ما يسميهم أعداء األنبياء

واخذ علماء بين إسرائيل يتآمرون على قتل عيسـى   .٢٧هود )أَراذِلُنا بادِي الرأْي(

يؤدي إىل أن الرومـان سـيهامجون   حبجة انه يدعي امللك وكثر اتباعه وهذا ) ع(
الشعب اليهودي ويقضون عليه وبالتايل قرر رئيس علماء اليهود أن قتل عيسـى  

ـ  ) ع( א(ـوهالكه افضل من هالك الشعب كلـه ف
  . )−)(א

ألنبياء وهذا هو امليزان العدل وهذا هو احلق بنظر هؤالء املنكوسني الظلمة قتلة ا 
وال تتعـرض  ، فلكي ال يعكر صفو حيام الرومان ، الذين يرون املنكر معروفا ، 

، وخينق احلق ويطفى النور ، ) ع(جيب أن يقتل عيسى ، مصاحلهم وحيام للخطر 
ملهم أن يبقى علماء بـين إسـرائيل غـري    اف، وليستبد الطاغوت والظلم والظالم 

م أَحـرص النـاسِ علَـى حيـاة ومِـن الَّـذِين أَشـركُوا يـود         ولَتَجِـد�َّهُ    العاملني أحيـاء 
   عـا يبِم صِـرياللَّـهُ بو رميُع ذَابِ أَنالْع زِحِهِ مِنحبِمُز ا هُومو ةنس رُ أَلْفميُع لَو دُهُمأَح لُـونم

وعاملـه  ، حاكم الرومـان  وحاولوا بكل طريقة أن يغروا به القيصر . )٩٦البقرة (
وألم جبناء مل يكونوا أهال الستيعاب شـجاعة  ، بيالطس واتباعه اللعناء ليقتلوه 

حـني أذن ذهـب الفريسـيون وتشـاوروا لكـي      (جاء يف اإلجنيـل ، هذا النيب العظيم 
قـائلني يـا معلـم �علـم ا�ـك      ، يصطادوه بكلمة فأرسلوا أليه تالميذهم من اهلريوديسيني 

لم طريق ا باحلق وال تبايل بأحد أل�ك ال تنظر إىل وجوه الناس فقل لنا مـاذا  وتع، صادق 
ملـاذا جتـربو�ين يـا    : تظن أجيوز أن تعطـى اجلزيـة لقيصـر أم ال ، فعلـم يسـوع خبـثهم وقـال        



   ٦٢           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي

هلـم ملـن هـذه الصـورة والكتابـة      : له دينارا فقـال   مراءون ارو�ي معاملة اجلزية فقدموا
فلمـا مسعـوا تعجبـوا    ، هلم أعطوا إذن مال قيصر لقيصر ومـال ا   فقال  . له لقيصر قالوا

.٢٢إصحاح ميت )وتركوه ومضوا

وهكذا كانوا يريدون منه أن يقول بشكل صريح وعلى رؤوس األشهاد انه حيرم 
ليوقعوه بيد هذا الطاغوت وارجاسه اللعناء ، دفع الضرائب حلكومة القيصر اللعني 

ائب لقيصر وأفتوا للشعب ، جبواز دفعها لقيصر مع أـا  ، هذا وهم دفعوا الضر
وانطوت نفوسهم على اجلـنب  ، فكانوا عبيد للطاغوت ، تقوي حكومة الطاغوت 

فمعناها ال تعطوا  )ع(أما جواب عيسى  .وحرصهم عليها ، بسبب حبهم للحياة 
للـذهب   اجلزية لقيصر الن الصورة والكتابة على الدينار ليس هلا قيمة إمنا القيمة

وعلى كل حال يف النهاية اعتقل علماء بين ، الذي سبك منه الدينار والذهب هللا 
وضـربوه  ، وجاء يف اإلجنيل ام بصقوا يف وجهه الشريف  .) ع(إسرائيل عيسى 

، مث سلموه  إىل بيالطس ، واموه انه جيدف ويكذب على اهللا سبحانه ، وأهانوه 
وطلبوا من بيالطس  قتله ، مرباطورية الرومانية واموه انه يدعي امللك ويهدد اإل

م وجاءوا     (وصلبه وألَحوا عليه بذلك ، ورد يف اإلجنيـل  ام الحضور آله وق
ة في    ( بيالطس واخذوا يتهمونه ويقولون  ر الفتن وجدنا هذا الرجل يثي

ك  ، ويمنعه أن يدفع الجزية إلى قيصر ، شعبنا  ويدعي انه المسيح المل
يالطس )  أله ب ود ؟أ(فس ك اليه ت مل اب ) ن ت: (فأج ت قل ال ) أن فق

وع   ة والجم اء الكهن يالطس لرؤس ل (ب ذا الرج ى ه رم عل د ج ،  )ال أج
ا       (لكنهم أصروا على قولهم  ة آله ه في اليهودي ر الشعب بتعليم انه يثي

.٢٣ –إصحاح لوقا )من الجليل إلى هنا 



   ٦٣           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
رفض  علماء ، ح وعندما أراد بيالطس احلاكم اجلائر إطالق صراحه يف عيد الفص

اليهود والشعب الذي استخفوه وطلبوا أن يطلق أحد القتلة بدال عنه وألَحوا على 
لقصـر بـيالطس   ) ع(قتل عيسى وصلبه ، والغريب ام عندما جاءوا بعيسـى  

وبالتـايل فمـن   ، ليسلموه مل يدخلوا القصر ألم كانوا يعتقدون بكفر بيالطس 
فقد وضعوا أيديهم بيد بيالطس للقضـاء  ومع ذلك ، يدخل قصره منهم يتنجس 

، انظر كيف اجتمع أهل الباطل مع اختالفهم وتناحرهم للقضاء ) ع(على عيسى 
  .على احلق 

:א
فان أهل الباطل مهما اختلفت طرقهم وتعارضت عقائدهم وآرائهم فـان طاعـة   

ل ميكرون و ميكـر اهللا  وعلى كل حا .وحب الدنيا يوحدهم ، الشيطان جتمعهم 
ولكن رفعه إىل السماء ، ) ع(واهللا خري املاكرين ، فلم ميكنهم اهللا من قتل عيسى 

وقَولِهِم إِ�َّا  قَتَلْنا الْمسِيح عِيسى ابن مريم (:وظنوا ام قتلوه قال تعاىل ، وشبهه هلم 
ن شُبه لَهُم وإِن الَّـذِين اختَلَفُـوا فِيـهِ لَفِـي شـكٍّ مِنـهُ مـا        رسُولَ اللَّهِ وما قَتَلُوهُ وما صلَبُوهُ ولَكِ

بـلْ رفَعـهُ اللَّـهُ إِلَيـهِ وكَـان اللَّـهُ عزِيـزاً        *لَهُم بِهِ مِـن عِلْـمٍ إِلَّـا اتِّبـاع الظَّـن ومـا قَتَلُـوهُ يقِينـاً         
لَيُـؤمِنن بِـهِ قَبـلَ موتِـهِ ويـوم الْقِيامـةِ يكُـونُ علَـيِهم          وإِن مِن أَهـلِ الْكِتَـابِ إِلَّـا   *حكِيماً 

.١٥٩-١٥٧: النساء )شهِيداً

وسينـزل من السـماء إىل  ، حياً إىل آخر الزمان ) ع(وادخر اهللا سبحانه عيسى 
 )ص(ووزير خلامت أوصياء النيب ، هادياً إىل الصراط املستقيم  )شاء اهللا إن(األرض 



   ٦٤           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
عند قيامه باحلق وتطهريه األرض من الشرك واإلحلاد والظلم والفساد ) ع(ملهدي ا

  .ونشر التوحيد والعدل والرمحة بني العباد ، 
أن نستيقن أن الباطـل  ) ع(وحقيق بنا وحنن نستقرأ قصص هؤالء األنبياء العظام 

بقى وان احلق مهما حاول الباطل أن يغطيه ي، مهما عال فهو كالزبد يذهب جفاء 

أَ�ْزلَ مِن السماءِ ماء فَسالَت أَودِيةٌ بِقَـدرِها  (كاملاء حتت الزبد قال تعاىل ، وينفع الناس 
لُــهُ فَاحتَمــلَ الســيلُ زَبــداً رابِيــاً ومِمــا يُوقِــدُون علَيــهِ فِــي النــارِ ابتِغَــاء حِلْيــة أَو متَــاعٍ زَبــد مِثْ

اللَّهُ الْحق والْباطِلَ فَأَما الزبدُ فَيذْهبُ جُفَاء وأَما ما ينفَعُ الناس فَيمكُـثُ   كَذَلِك يضْرِبُ
ومهما تفرعت أغصـان شـجرة   .١٧:الرعد) فِي الْأَرِض كَذَلِك يضْرِبُ اللَّـهُ الْأَمثَـالَ  

فسـيأيت   وحاولت خنقها، وغطت بعض أغصان شجرة احلق ، الباطل وتكاثفت 
وترمى يف اجلحيم إلاء بال اصل وبال جذور ما هلـا  ، يوم تقلع فيه شجرة الباطل 

وشجرة احلق وان بقي منها غصن واحد يرفرف بعيداً خلف السحاب ، من قرار 
الن اصلها ، فستنمو وتتفرع أغصاا وتتكاثف حىت يستظل ا أهل األرض مجيعاً 

أَلَم تَر كَيف ضَرب اللَّـهُ  (قال تعاىل، ماء ثابت يف األرض وفرعها يرفرف يف الس
تُـؤتِي أُكُلَهـا   * مثَال كَلِمـةً طَيبـةً كَشـجرة طَيبـة أَصـلُها ثَابِـت وفَرعُهـا فِـي السـماءِ          

ومثَـلُ كَلِمـة   * رُون كُلَّ حِني بِـإِذْنِ ربهـا ويضْـرِبُ اللَّـهُ الْأَمثَـالَ لِلنـاسِ لَعلَّهُـم يتَـذَكَّ        
يُثَبـتُ اللَّـهُ الَّـذِين آمنُـوا     * خبِيثَة كَشجرة خبِيثَة اجتُثَّت مِن فَوقِ الْأَرضِ ما لَها مِـن قَـرارٍ   
-٢٤إبراهيم )علُ اللَّهُ ما يشـاءُ بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الد�ْيا وفِي الْآخِرةِ ويُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِني ويفْ

٢٧.



   ٦٥           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي

  حتريف 
  -:التوراة واإلجنيل

ولسـت بصـدد   ، األدلة على حتريف اليهود والنصارى للتوراة واإلجنيل كثرية 
وهو صاحب فطرة سـليمة   ، استقصائها فتحريفها ال خيفى على من قرأها بتدبر

(كتابه  وفكر مستقيم وراجع ما كتبه أحد مفكريهم وهو سبينوزا يف
א وكمثال انقل هذه الفقرات من كالمـه   ، الفصل الثامن )א

ولكي أسير في بحثي هذا بطريقه منظمة سأبدأ باألحكام المسبقة (قال 

المتعلقة بمن قاموا بتدوين الكتب المقدسة وسأبدأ أوال بمـن قـاموا   
بـل أن  ، موسـى   لقد ظن الجميع تقريبا انـه ، بتدوين األسفار الخمسة 

الفريسيين أيدوا هذا الرأي بإصرار شديد حتى انهم عدوا من يظـن  
ولهذا السبب فان ابن عزرا وهو رجل كان ، خالف ذلك من المارقين 

فكره حرا إلى حدا ما ، ولم يكن علمه يستهان به وهو أول مـن تنبـه   
،  ولم يجرأ على اإلفصاح عن رأيه صراحة -فيما اعلم  -إلى هذا الخطأ 

أما أنـا فلـن أخشـى توضـيحها     . واكتفى باالشارة إليه بألفاظ مبهمة 
وإظهار الحق ناصعا ، هذه هي أقوال ابن عزرا في  شرحه على التثنية

كتـب  … ولـو كنـت تعـرف سـر االثـنيت عشـرة       ، اخل … فيما وراء هنـر األردن  (
أن موسى ذه الكلمات القليلة يبني ويثبت يف الوقت ذاته . ) … موسـى شـريعته   
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بل أن مؤلفها شخص آخر عاش بعـده بـزمن   ، ليس هو مؤلف األسفار اخلمسة 
أن موسـى مل   -١خمتلفا وللربهنة على ذلك يذكر  طويل وان موسى كتب سفراً

١)اخل …  -٢يكتب مقدمة التثنية ألنه مل يعرب ر األردن   

ع به أو علـى  وكيف كان فان حتريف التوراة واإلجنيل املوجودة اليوم أمر مقطو
وإال  !األقل راجح عند كل مفكر حر كسر قيود التقليد األعمى وأين هم هؤالء ؟

فكيف حيتمل مؤمن باهللا سبحانه وتعاىل أن تنسب تلك البذائة والفحش إىل أنبياء 
  .واليت اكتظت ا التوراة ) ع(اهللا ورسله 

، تفادة منـها  وعلى كل حال بقيت التوراة واإلجنيل كنصوص تارخيية ميكن االس
أو ) ع(وكحكم إهلية وأخبار بالغيب ميكن ترجيح صدور بعضها مـن األنبيـاء   

صدور معانيها على األقل كوا مطابقة للمعاين اليت جاء ا القران وسـنة الـنيب   
  ) .ع(وال بيته املعصومني  )ص(

  
  
  

                                                           

  . ٢٦٦رسالة يف الالهوت والسياسة ص - ١
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  اإلسالم 
  ) :ع(أحياء لشريعة إبراهيم 

ربي إِلَى صِراط مُستَقِيمٍ دِينـاً قِيمـاً مِلَّـةَ إِبـراهِيم حنِيفـاً ومـا        قُلْ إِ�َّنِي هدا�ِي(قال تعاىل
 رِكِنيالْمُش مِن كَان *  ـالَمِنيالْع باتِي لِلَّهِ رممو اييحمُسُكِي و�التِي وص قُلْ إِن *

.١٦٣-١٦١األنعام  )مِنيال شرِيك لَهُ وبِذَلِك أُمِرتُ وأَ�َا أَولُ الْمُسلِ
: كانت يف اجلزيرة العربية ثالث ديانات مساوية هـي  ) ص(قبل بعث النيب حممد 

א א א وكانت مجيعها حمرفة عن الصراط املستقيم .  א

إال القليل من املرابطني على احلـق  ، وبالتايل فان اتباعها منحرفني عن الصراط ، 
منهم فترة من الفترات ، وكان معظم أهل مكة يدينون باحلنفية اليت الذين ال ختلو 

ملا جاءوا بتماثيل حجرية وادعوا إن هذه التماثيل هي ، حرفها بعض أئمة الظالل 
ويتقربون هلـا بـأنواع   ، واستخفوا الناس وجعلوهم يقدسوا ، للمالئكة  صور

له بواسـطة هـذه    تقربواالقربات وجعلوا الناس يعتقدون أن اهللا يريد منهم أن ي
بل جعلوها أهلة مـع  ، وجعلوهم يعتقدون أا تضر وتنفع من دون اهللا ، التماثيل 

وكما حرفت العقائد يف الشريعة احلنفية حرفـت  . اهللا سبحانه وتعاىل علوا كبريا 
   .األحكام الشرعية حيث أن حتريفها اسهل وايسر 

أني رأيت عمر يجر قصبة  ( :قال لالكثم بن اجلون ) ص(روي أن رسول اهللا 
راهيم ، وأول من حمى الحمى       ، في النار  ن إب ر دي ، وآان أول من غي

، ونصب األصنام ، ووصل الوصيلة ، وبحر البحيرة ، وسيب السوائب 
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ك      وغير دين إسماعيل فلم أَر ه من ا رسول اهللا هل     ، أحد أشبه ب ال ي ق

  .١)يضرني ذلك شيئا قال ال ألنك مؤمن وهو آافر 
رأيت عمر بن عامر الخزاعي يجر قصبة ( : قال) ص(وي أن رسول اهللا ور

٢)من النار وآان أول من سيب السيب 

بل بقي منهم شرذمة قليلون مرابطون علـى  ، ومل ينحرف مجيع األحناف يف مكة  
وأبو طالب ، ) ص(وعبد اهللا والد النيب ) ص( منهم عبد املطلب جد النيب، احلق 

د المطلب   (: ) ع(لعلي ) ص(يف وصية النيب جاء ) ص(عم النيب  يا علي أن عب
ل ا اهللا عز وج ة خمس سنن أجراه ي الجاهلي ي اإلسالم  سن ف ه ف : ل

وال تَنكِحُوا ما �َكَـح آبـاؤُكُم مِـن    (حرم نساء اآلباء فانزل اهللا عز وجل
االزالم  …٢٢:النساء )النساءِ  وال ، يا علي أن عبد المطلب آان ال يستقسم ب

ن  ، يأآل ما ذبح على النصب  وال، يعبد األصنام  بي  أويقول أنا على دي
   ٣)... ) ع(إبراهيم 

ن السيد عبد املطلب عرف مكان زمـزم بعـد أن انـدرس    اويف كتب التاريخ 

فكان هـو مكـان   ، ، فحفر يف املكان الذي رآه  )א(א

بـل  ، ) ع(وصي من أوصياء إبراهيم زمزم ، أما أبو طالب فهو سيد األحناف و
بعـد  ) ص(خامتهم وهو احلجة على النيب قبل أن يبعث مث كان تابعاً لرسـول اهللا  

والقوم يروون ، فهو سيد املسلمني يف مكة ، ) ع(البعثة ، كما ورد عن املعصومني 
له داللة على إسالمة ويروون مواقف كـثرية   الكثري يف فضله ويروون شعراً كثرياً

ومع هذا يقولون مات أبو طالب كافراً ال لشـيء ولكـن   ،  نصرة اإلسالم له يف
                                                           

   . ٣٤األوائل امحد بن أيب عاصم ص - ١
  . األوائل البخاري ، مسلم ، مسند امحد - ٢
  . ٤٨٣مكارم األخالق ص - ٣
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الذي أطبق ذكره اخلافقني ومل جيدوا مثلبة ليعيبوه ا مـن  ، ) ع(بغضاً لولده علي 

:، ولو مل يكن أليب طالب إال قوله  َخلق أو خلق أو دين

א א
א

لكفى به دليالً على إسالمه فكيف ومواقفه يف نصرة الدين اإلسالمي أبـني مـن    
.ن أخفى إسالمه مدة من الزمن كمؤمن آل فرعون إمشس يف رابعة النهار و
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  اإلسالم مثرة األديان اإلهلية 
  في األرض

   )ع(هو عيسى وموسى وإبراهيم ومحمد 
ف إبراهيمهو التوراة واإلنجيل وصحوالقرآن

شرع لَكُم مِن الدينِ مـا وصـى بِـهِ �ُوحـاً والَّـذِي أَوحينـا إِلَيـك ومـا وصـينا بِـهِ           (قال تعاىل
  . ١٣:الشورى)إِبراهِيم ومُوسى وعِيسى أَن أَقِيمُوا الدين وال تَتَفَرقُوا فِيه 

مِن الرسُلِ وما أَدرِي ما يُفْعلُ بِي وال بِكُم إِن أَتَّبِـعُ إِلَّـا   قُلْ ما كُنتُ بِدعاً :( وقال تعاىل
   مُـبِني ا أَ�َا إِلَّا �َـذِيرمو ى إِلَيا يُوحبِـهِ         *  م تُمكَفَـرـدِ اللَّـهِ وعِن مِـن كَـان إِن ـتُمأَيقُـلْ أَر

ــهِ   ــرائيلَ علَــى مِثْلِ نِــي إِسب ــن ــاهِد مِ ش ــهِد شو   مــو ــدِي الْقَ هال ي ــه ــتَكْبرتُم إِن اللَّ اسو نــآم فَ
  ـحُفِ الْـأُولَى     (،١٠-٩األحقاف )الظَّـالِمِنيـذَا لَفِـي الصه ـى   * إِنمُوسو اهِيمـرصُـحُفِ إِب(

.١٩:األعلى

ولـيس  ، اإلسالم كدين اهلي ال خيتلف عن الدين اليهودي أو النصراين أو احلنفي 
وجـاء  ، بلى رمبا اختلفت بعض تفاصيل التشريع يف هذه األديان . ع شيء مبتد

اإلسالم ببعض التفاصيل املختلفة مبا يناسب مسرية اإلنسانية التكاملية على هـذه  
وهي األميان باهللا ومالئكته وكتبه ، فالعقائد االهلية جلميع األديان واحدة . األرض 

   .ودعوم واحدة ، ورسله فهم أمة واحدة 
ما ما يدعيه بعض من اخطأ مسعاً فأساء إجابة بان املسيحية أو غريها هي دعـوة  أ

. ولذلك فهي فاشلة ، واالهتمام باحلياة الروحية فقط ، للعزوف عن احلياة املادية 
  . واإلسالم هو دعوه إلصالح الروح واجلسد معاً ولذلك فهو اصلح
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:−
من يريد نشر اإلسالم أن يكون ناقد وعلى ، يف احلقيقة أن هذا ادعاء غري صحيح 

أو ال ، ويسب أنبياء اهللا ورسله من حيث يعلم ، موضوعي ال أن يتخبط العشواء 
فها . حبجة انه يريد نشر اإلسالم  ، بل وينسب إىل اهللا اجلهل وعدم احلكمة .يعلم 

فيقـول  ) لـع (حنن اليوم نسمع من بعض علماء املسلمني من يتكلم عن الصهاينة 
، كال أيها العزيز بل هو سليماننا وهيكلنا ، فنحن املسـلمون   م وهيكلهمسليما

إِن أَولَى الناسِ بِإِبراهِيم لَلَّذِين (أوىل باألنبياء وآثارهم من اليهود وغريهم ، قال تعاىل 
   مِنِنيــؤ ــي الْمُ ــهُ ولِ ــوا واللَّ ــذِين آمنُ ــي والَّ ــذَا النبِ هــوهُ و ــو   *اتَّبعُ ــابِ لَ ــلِ الْكِتَ أَه ــن ــةٌ مِ ودت طَائِفَ
   ـعُرُونشـا يمو هُمإِلَّا أَ�ْفُس ا يُضِلُّونمو يُضِلُّو�َكُم *      تَكْفُـرُون ـلَ الْكِتَـابِ لِـمـا أَهي

 دُونهتَش أَ�ْتُماتِ اللَّهِ واطِ* بآيبِالْب قالْح تَلْبِسُون لَ الْكِتَابِ لِما أَهي قالْح تَكْتُمُونلِ و
لَمُونتَع أَ�ْتُم٧١-٦٨آل عمران )و.

) ع(وحممد وعيسى وموسى . فاإلسالم واملسيحية و اليهودية مجيعهاً أديان مساوية  
فهم دعوا الناس إىل طريـق  . ومجيع هؤالء األنبياء دعوم واحدة ، مجيعهم أنبياء 

الكماالت الروحية واملعنويـة وشـرائعهم   اهللا سبحانه والسري عليه والتوجه إىل 
فيها كثري من أحكام املعامالت الشرعية اليت مـن شـأا    )عليهم صلوات ريب(

اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ، أما ما . إصالح العامل املادي وترفيه اتمع اإلنساين 
، عنوية يالحظ من كالمهم من كثرة الدعوة إىل التوجه إىل الكماالت الروحية وامل

فهو ليس إال قضية معادلة ملا يَرونه عن عزوف الناس . واإلعراض عن العامل املادي 
وانقطاعهم إليه بشـكل غـري   ، عن كماالم املعنوية وتوجههم إىل العامل املادي 
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كما إننا اليوم ال حنتاج توجيه الناس يف جمتمعنا اإلسالمي إىل العامل املادي  طبيعي ،

بل حنن حباجـة  ، ط منقطعني إليه ال يكادون يبصرون ما وراءه وهم على طول اخل
قال تعاىل يف  توبيخ هذه اإلنسانية املنقطعـة إىل  ، الن ندعوهم إىل التوجه إىل اهللا 

  -:املاديات والعازفة عن الروحانيات
)لَمُونعي فولُ فَسيُلْهِهِمُ الْأَمتَّعُوا وتَميأْكُلُوا وي هُم٢جر احل)ذَر .

وهو ) ع(أما ما ورد يف كالم األنبياء  .أي يلههم العمل ) ع(روي عن املعصومني 
من توجيه بعض الفئات يف اتمع اإلهلي إىل  -يف احلقيقة قليل إذا قورن مبا سواه 

شرذمةً قليلةً جداً من املؤمنني  نأل: فهو ، العمل والكسب والتمتع مبا رزقهم اهللا 
 سبحانه يكره هلم التمتع مبا رزقهم من الطيبات املادية ، كما رمبا يعتقدون أن اهللا

والناس تأتيـه برزقـه   ، أن بعض الطفيليني يريد أن جيلس ويتعبد على ما يدعي 
فهذا طالب راحه يريد ، وهذا يف احلقيقة ليس من الدين يف شيء ، وتضعه يف فمه 

صهره الشـمس يأتيـه   والعالج الذي ت. أن جيلس يف مكان بارد وال يتعب بدنه 
  .برزقه ويضعه يف فمه 

  )قل ما كنت بدعا من الرسل(

 مل تـالقَ ) ع(ليس بدعا من الرسل فدعوة مجيع األنبياء واألوصياء ) ص(وحممد 
حاربه ) ص(فمحمد . وكرباء اتمعات اليت بعثوا فيها ، القبول من علماء الدين 

مل يؤمن به علماء اليهود وعلماء و. الذين حاربوا الشريعة ، رؤساء مكة وعلماؤها 
مع ام كانوا يبشرون بـه ويترقبـون   ، ومن استخفوه من عوامهم ، النصارى 

   .ظهوره 
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ووقف ضده بعـض علمـاءهم   ، عنه كثري من بين إسرائيل  مل يرَض) ع(وموسى 

   .كالسامري وبلعم بن باعورة ، وحاولوا حرف الشريعة واستخفاف الناس 
الن وجوده ، عنه معظم علماء بين إسرائيل وكرباؤهم  َضفلم ير) ع(أما عيسى 

:ورد يف اإلجنيل .وزهده فضيحة أخزم ، بينهم كان توبيخاً هلم ) ع(
ف ( د عن عب بأش وع الش خ يس ذ وب ة اهللا أل، وحينئ وا آلم م نس ، نه

ة اهللا   الهم خدم ة إلهم خ الكهن ط ، ووب رور فق هم للغ لموا أنفس واس
وا شريعة اهللا   ووبخ الكتبة ، ولجشعهم  ألنهم علموا تعاليم فاسدة وترآ

الم          ر آ دهم واث وا شريعة اهللا بواسطة تقالي م أبطل اء ألنه ، ووبخ العلم
رهم  ى آبي يعهم من صغيرهم إل وا جم م بك ى انه يسوع في الشعب حت
ا خال      م م يستصرخون رحمته ويضرعون إلى يسوع لكي يصلي ألجله

ك  ، آهنتهم ورؤسائهم  ه      الذين اضمروا في ذل داء ليسوع ألن وم الع الي
ه       ى قتل مموا عل اء فص ة والعلم ة والكتب د الكهن م ض م  ، تكل نهم ل ولك

ا من اهللا   ، من الشعب  ينبسوا بكلمه خوفًا ع يسوع   . الذي قبله نبي ورف
ه وصلى  رب اإلل ى ال ه إل ا رب ، يدي ذلك ي يكن آ الوا ل فبكى الشعب وق

ذلك  يكن آ زل يسوع من اله، ل ا انتهت الصالة ن ك ولم ل وسافر ذل يك
اليوم من اورشليم مع آثيرين من الذين اتبعوه وتكلم الكهنة فيما بينهم 

. ١٢إجنيل برنابا الفصل  )بالسوء في يسوع
ما القاه أسالفه من األنبياء واألوصياء من علمـاء الـدين   ) ع(وسيالقي املهدي 

وسيأيت . ولعل مصيبته ستكون اكرب كما تدل عليه بعض الروايات ، والطواغيت 
بآيـات  ) ع(على املهدي  البحث يف رواية تأول علماء الدين للقرآن واحتجاجهم

  . بعد أن يفسروها بعقوهلم الناقصة وأهواءهم الشخصية ، القرآن الكرمي 
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  ) ص(حممد 
  يف مكةالداعي إىل اهللا 

  

ا عنِـتُّم حـرِيص   لَقَـد جـاءكُم رسُـولٌ مِـن أَ�ْفُسِـكُم عزِيـز علَيـهِ مـ        (:قال تعاىل
  ــيم ــالْمُؤمِنِني رؤُوف رحِ ــيكُم بِ ــهِ    * علَ لَيع ــو ــا هُ ــه إِلَّ ــهُ ال إِلَ ــبِي اللَّ ســلْ ح ــوا فَقُ ــإِن تَولَّ فَ

.١٢٩ـ  ١٢٨التوبة )تَوكَّلْتُ وهُو رب الْعرشِ الْعظِيمِ

  . .. كان اتمع املكي ينقسم إىل فئتني أو ثالث
وهـؤالء  . الذين يقودون عملية االحنراف بالشريعة احلنيفة واتباعهم : ىل هم األو

سواء يف عقائدهم كعبادة األصـنام أو أحكـامهم   ، قد تلبسوا بالعبادات الباطلة 
فمـن  ، وهؤالء هم سادة القوم وعلمـاءهم  ، كتحرمي البحرية واحلام ، الشرعية 

   .الطبيعي أن يكون اتباعهم معظم أهل مكة 
ـ أو الذين ، فهم الذين وجدوا آباءهم ضالني : الفئة الثانية  أما لوا يف ذلـك  ض

ولكنهم كانوا غري راضني عـن حـاهلم   ، اتمع املنحرف عن الصراط املستقيم 
بل أن بعضهم كان يف حالة ثوره داخل نفسه علـى تلـك األوضـاع    ، املزري 

  . الفاسدة 
أي الديانـة احلنيفـة   ، ن على احلق فهم شرذمة قليلون مرابطو: أما الفئة الثالثة 

فلما بعـث  . وعلى اقل تقدير منهم موحدون ، ما وصل هلم منها  أو، الصحيحة 
كان بشرى بالنسبة هلؤالء املؤمنني الـذين كـانوا يترقبـون بعثـه     ) ص(النيب 
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ـ  اًملجأ حصين) ص(كما كان النيب ، ويتضرعون إىل اهللا لرييهم مناسكهم   اًوكهف

ويبحث عن نور احلـق وميـزان   ، يتخبط يف ظلمات اجلاهلية ، لكل ضال  اًأمين

אيف مكة أم القرى ) ص(وهكذا بعث النيب . والصراط املستقيم ، العدل 
א א،א א א א

طاله ليبدأ باالصالح من املركز الديين يف اجلزيرة العربية املركز الذي .  

بالشريعة اإلسالمية اددة ) ص(كثري من الفساد يف العقائد واألحكام وبعث النيب 
هي األقرب للنفـوس  ) ع(فشريعة إبراهيم  . للحنفية والناسخة لبعض أحكامها 

) ع(واألوفر حظا أن ينظم حتت لواءها اليهود والنصارى الذين يقدسون إبراهيم 
الشجاع الذي ال خيشى ) ص(وبدأ النيب حممد ،  )ع(ويعتربونه أبا لألنبياء العظام 

بأمر اهللا سبحانه وكانـت حادثـة    ، يف اهللا لومة الئم بإنذار املنحرفني من عشريته
أقرباءه ببعثه ونبوته كما عني يف ذلك اليوم بأمر ) ص(وبلغ النيب ، الدار املعروفة 

ه علي ابن ايب طالب وصيه ووزيره وخليفته يف حياته وبعد موت، اهللا سبحانه وتعاىل 
وبدأت الدعوه إىل اهللا ينتشر يف مكة وبدا لسادة مكة أن مصاحلهم مهدده ، ) ع(

وضـرب  ، وقتله لو أمكـن  ) ص(فاخذوا خيططون بشىت الطرق إليذاء النيب ، 
وهكذا اخذ  ،ووصيه واملؤمنون يدعون إىل اهللا دون توقف ) ص(والنيب . اإلسالم 

ومينعون ، ما أن أذى املشركني اشتد وبدأوا يعذبوم ك. عدد املسلمون باالزدياد 
: إىل املرحلة الثانيـة  ) ص(وهكذا دفع النيب . من تبليغ رسالة السماء ) ص(النيب 

א ومن يُهاجِر فِي سبِيلِ اللَّهِ يجِـد فِـي الْـأَرضِ مُراغَمـاً     (:قال تعاىل. א
ج مِن بيتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ ورسُولِهِ ثُم يُدرِكْهُ الْموتُ فَقَد وقَـع  كَثِرياً وسعةً ومن يخْرُ

.١٠٠النساء  )أَجرُهُ علَى اللَّهِ وكَان اللَّهُ غَفُوراً رحِيماً 
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واخـذ يلقـى    ، ومدينه يهاجر إليها، يبحث عن قاعدة إسالمية ) ص(وبدأ النيب 

ه      (: ج ويقول هلمالناس يف مواسم احل ى قوم ان  ، هل من رجل يحملني إل ف
الم ربي    غ آ ، وقريش مل يتركوه حىت يف موسم احلج  ١)قريش منعوني أن ابل

وهو يقابلـهم بالتسـامح   . بل كانوا حيملون الناس على تكذيبه واالستهزاء به 
م ال     (:  روي انه كان يقـول مـا معنـاه     .والصرب  ومي انه ر لق ربي اغف
وفد من نصارى ) ص(ويف ظل تلك الظروف املؤملة جاء لرسول اهللا  . ٢)يعلمون 

ومجاعه من ، عند عودته إىل مكة بعد هجرته ) ع(احلبشة مع جعفر ابن ايب طالب 
  : وكانوا النصارى بضع وثالثني رجال ، إىل احلبشة ) ص(أصحاب رسول اهللا 

ول اهللا     ( ى رس وا إل ا جلس ه    ) ص(فلم فاته وأحوال ى ص وا عل واّطلع
فلما علم بذلك أبو جهل  ، وسمعوا ما تلي عليهم من القرآن آمنوا آلهم 

اً   ا رآب نكم    اقبل إليهم قائال ما رأين ومكم تعلمون    ! .. أحمق م أرسلكم ق
نكم   ارقتم دي ى ف ده حت كم عن ئن مجالس م  تطم ل ، فل ذا الرج ر ه خب

الوا  ال ، فق ا ق يكم ال :وصدقتموه فيم اهلكم سالم عل ا نحن  نج ا م ، لن
ه  . ) ولكم ما انتم عليه ، لم نأل أنفسنا خيرا ، ه علي فنزل في حقهم قول

وإِذَا يُتْلَى علَيهِم قَـالُوا آمنـا بِـهِ    * الَّذِين آتَيناهُمُ الْكِتَاب مِن قَبلِهِ هُم بِهِ يُؤمِنُون (تعالى
أُولَئِـك يُؤتَـون أَجـرهُم مـرتَينِ بِمـا صـبرُوا       * مِني إِ�َّهُ الْحق مِن ربنا إِ�َّا كُنا مِن قَبلِـهِ مُسـلِ  

اهُمزَقْنا رمِمئَةَ ويةِ السنسبِالْح أُونرديفِقُون وقَالُوا *  يُنهُ ونضُوا عرأَع مِعُوا اللَّغْوإِذَا سو
   ٣) …)م ال �َبتَغِي الْجاهِلِني لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم سالم علَيكُ

                                                           

  . . ١٦٠فقه السرية البوطي ص  - ١
  . ١٦٧ص ٩٥حبار االنوار ج - ٢
  ١٢٦فقه السرية ـ البوطي ص - ٣
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  اهلجرة إىل اهللا
. أضطر إىل اهلجرة ، ) ص(وعند ما ألَحوا أهل مكة وقريش باألذى على رسول 

، إىل ثقيف الذين كان يأمل منهم األميان به ونصـرته  ، وهاجر أوال إىل الطائف 
الـذين  ، ه بل وآذوه فجلس يتحسر على قوم، ولكنهم خذلوه ومل يقبلوا دعوته 

ورفـع رأسـه إىل    .وهم يريدون هالكه والقضاء عليه ، يدعوهم إىل ما حيييهم 
  السماء وتفوه بتلك الكلمات اململوءة باألمل

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس ، يا (
أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني ؟ إلى ، ارحم الراحمين 

غضب فال   ن لم يكن بك عليَّإمني أم إلى عدو ملكته أمري ؟ بعيد يتهج
ي     ك أوسع ل ذي أشرقت     . أبالي ، ولكن عافيت ور وجهك ال ه   أعوذ بن ل

من أن تنزل بي غضبك أو  الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة ،
. ١)حتى ترضى وال حول وال قوة إال بكيحل علي سخطك ، لك العتبى 

، مجاعه من اآلوس واخلـزرج  ) ص(املدة أن يقيض لرسول اهللا وشاء اهللا بعد هذه 

א، ليحملوه إىل يثرب     . א

فهذه املدينة أسسها اليهود لينتظروا  .الذين يترقبون ظهوره وقيامه : مدينة اليهود 
فهاجروا من ، ولينصروه حسب زعمهم ، الذي بشر به أنبياءهم ) ص(النيب اخلامت 

الد الشام إىل اجلزيرة العربية حبثاً عن املكان املوعود املوصوف هلم بني جبلي أحد ب
وملا جاءهم امللـك  ، واستقروا فيه وأسسوا مدينة يثرب ، واخرياً وجدوه . و أير 
فاخربوه ام ينتظرون نيب يبعـث  . تبع جبيشه سأهلم عن سبب هجرم ، اليمين 

، عند بعثه ) ص(ذريته يف يثرب لينصروا النيب فأبقى من ، ويستقر يف هذا املكان 
                                                           

 . ٢٢ص ١٩حبار االنوار ج - ١
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א ، فكان اليهود كل ما وقع خالف بينهم وبني  א

وحسب زعمهـم   -الذي سيبعث ) ص(هددوهم بالنيب األمي  ، اآلوس واخلزرج
   .ام ينتظرونه وسيكونون اتباعه وأنصاره وحواريه 

اب مِـن عِنـدِ اللَّـهِ مُصـدقٌ لِمـا معهُـم وكَـا�ُوا مِـن قَبـلُ          ولَمـا جـاءهُم كِتـَ   (: قال تعاىل 
ــهِ علَــى    ــةُ اللَّ نــهِ فَلَع ــوا كَفَــرُوا بِ ــا عرفُ م هُمــاء ــا ج كَفَــرُوا فَلَم ــذِين ــتَفْتِحُون علَــى الَّ سي

٨٩:البقرة)الْكَافِرِين.

ة قضوها يف مكة وتبعهم الـنيب  وهاجر املسلمون إىل املدينة بعد مرحلة عناء طويل
وهو حيمل صوره مؤملة ومزرية ألهل مكة قومه الذين كذبوه وآذوه ومن ، ) ص(

وكان املفـروض أن  ، آمن معه وأخريا أخرجوه خائف يترقب وتوجه تلقاء املدينة 
 لـيت اواملرحبني بقدومه املبـارك إىل مدينتـهم   ، له  يكون اليهود أول املستقبلني

ولكنـهم خـذلوه   ، ن يكونوا أول من يؤمن به وينصره أو، له أسسوها الستقبا

، ومحلهم على الكفر به وبنبوته ، وكذبه علماءهم وحاوال استخفاف الناس 

א (بــل جعلــوه ســبباً .  א
وضرب اهللا هلم بلعم ابن باعور مـثالً يف القـران   ، ) ص(على النيب  )

ولكنهم ازدادوا عنـاداً وتكـرباً   ، عوا ويثوبوا إىل رشدهم ويتوبوا إىل رم لريتد
  .ناً وعفونة ـزل عليها املطر الطاهر تزداد نتـكاجليفة عندما ين

) ص(أن النيب : ولو أمعنا النظر يف حال اليهود لوجدناهم قد فوجئوا بأمور األول 
لعدم كونه من ذريـة  ) ع( فإذا كانوا قد اعترضوا على طالوت،  ليس إسرائيلياً

يوسف بيت امللك واالخر ذرية آلوى بيت النبوة مع أن طالوت من ذرية بنيامني 
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 فان اعتراضهم على النيب أمر متوقع قال تعـاىل ، شقيق يوسف أي انه إسرائيلي 

)هُمُ الْعِلْمُ باءا جدِ معب إِلَّا مِن أُوتُوا الْكِتَاب الَّذِين تَلَفا اخموهُمنيآية الشهادة)غْياً ب  

تى ا رسول اهللا أفهو أن بعض العقائد واألحكام الشرعية اليت  -:أما األمر الثاين 
ختتلف عن عقائدهم وأحكامهم الشرعية احملرفة اليت كانوا يدعون إا شريعة ) ص(

) ع(مع أن علمائهم قد حرفوا الكثري منها حىت  قبل بعث عيسـى  ، ) ع(موسى 
سيسلب من علماء بين إسرائيل مكانتهم ورئاسـتهم  ) ص(لث أن رسول اهللا والثا

الدينية الباطلة ، كما أن عدالته يف توزيع األموال ستسلبهم اخلصوصية اليت كانوا 
ورد يف . فأن اتبعوه لن يتمكنوا من االستئثار بـأموال الصـدقات   ، يتمتعون ا 

البقرة )تَنسون أَ�ْفُسكُم وأَ�ْتُم تَتْلُون الْكِتَاب أَفَال تَعقِلُونأَتَأْمُرُون الناس بِالْبِر و(تفسري

 :٤٤.
  : )ع(عن األمام العسكري 

وال  ( وا أم اؤهم احتجب ود وعلم اء اليه ن رؤس وم م ؤالء ق ان ه وآ
م حضروا رسول اهللا   ، الصدقات والمبرات   )ص( فأآلوها واقتطعوها ث

ا   (ولون أن محمد تعدى يق، وقد حشروا عليه عوامهم  طوره وادعى م
  .) … له  ليس
   : خماطبا اليهود وعلمائهم) ص(قال رسول اهللا ) ع(قال األمام العسكري  مث
ون   ( والكم محتجب افرون وألم ائكم آ ؤالء رؤس ود ه ر اليه ا معاش ي

ون       المون يخفض وه ظ ا اقتطع مة م ي قس م ف ون ولك وقكم باخس ولحق
ود ح ون ، فقالت رؤساء اليه ك و ويرفع دّث عن موضع الحجة بنبوت

ك  اية أخي ا   . وص ا بن ك قومن ل وإغرائ واك األباطي ذا ودع دع ال  .ه فق
ول اهللا  دع       ال () ص(رس ه أن ي د آذن لنبي ل ق ز وج ن اهللا ع ، ولك

١)باألموال التي خنتموها لهؤالء الضعفاء ومن يليهم
                                                           

   . تفسري األمام العسكري - ١
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ـ . وكانت النتيجة أن اخذ حب أالنا  رائيل كـل  واتباع اهلوى من علماء بين إس

ومل يؤمن بالنيب منهم إال قليل ، ) ص(ومنعهم التكرب من اتباع النيب األمي ، مأخذ 
كما فشلوا يف انتظار عيسـى  . وهكذا فشل املنتظرون مرة أخرى يف االنتظار . 
  . وموسى من قبله) ع(

واحلقيقة اليت جيب أن يلتفت أليها هي أن هؤالء اليهود الذين فشلوا يف انتظـار  
هم ذراري أولئك الذين هاجروا يف سبيل اهللا وأسسـوا مدينـة   ) ص(حممد  النيب

فَخَلَف مِن بعدِهِم خلْف أَضَاعُوا الصالة (قال تعاىل . ) ص(يثرب النتظار النيب اخلامت 
.٥٩:مرمي)واتَّبعُوا الشهواتِ فَسوف يلْقَون غَياً

أو ما ، ولتحريفهم لسريته وتعاليمه ، ) ع( أما النصارى فقد كان لغلوهم بعيسى
كما كان لفهمهم اخلاطئ يف بعض األحيـان   )اإلجنيل أو العهد اجلديد(ـ يسمى ب
واحلكم ليقربـوا  ، يتكلمون أحيانا بالرموز واألمثال ) ع(واألنبياء  ، )ع(لكالمه 

اا ن جمموع هذه األمور تضافرت ليجد القوم يف طيإأقول  بعض احلقائق للناس ،
مث عدم األميـان  ) ع(وتأليه عيسى ، السبل للخروج عن جادة الصراط املستقيم 

كما مر أن  )ص(مع انه بعضهم آمنوا بالنيب  .) ع(ووصاية علي ) ص(بنبوة حممد 
هو وفد من نصارى احلبشة ويف التـوراة واألناجيـل   ) ص(أول وفد آمن بالنيب 

ارى توجد بعض اإلشـارات إىل الـنيب   األربعة املوجودة اليوم واملقبولة لدى النص
أمـا يف  . من ولده ) ع(وكثري من اإلشارات إىل املهدي ، ) ع(وعلي  )ص(حممد 

ورجل آخر  )ص(انه جاء ليبشر مبحمد ) ع(إجنيل برنابا فهناك تصريح من عيسى 
كما قال .  )ص(أو واحد من املختارين والذي سيظهر دين حممد ، له باملختار  رمز
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ولشريعته اليت ستكون يف زمن نـزول  ، ) ص(اء ليمهد الطريق حملمد انه ج)  ع(

   .شريعة أهل األرض مجيعاً ) ع(عيسى 

هُو الَّذِي أَرسلَ رسُولَهُ بِالْهُدى ودِينِ الْحق لِيُظْهِرهُ علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه (قال تعاىل
رِكُون٣٣:التوبة)الْمُش.

ــذِ( ــو الَّ ــهِ   هُ ــهِ وكَفَــى بِاللَّ ــق لِيُظْهِــرهُ علَــى الــدينِ كُلِّ دِيــنِ الْحى وــولَهُ بِالْهُــد ــلَ رسُ سي أَر
  .٢٨:الفتح)شهِيداً

)  الْكَـافِرُون كَرِه لَوُورِهِ و� اللَّهُ مُتِمو اهِهِماللَّهِ بِأَفْو لِيُطْفِئُوا �ُور الَّـذِي    *يُرِيدُون هُـو
سأَر        ـرِكُونالْمُش كَـرِه لَـوينِ كُلِّـهِ ولَـى الـدهُ علِيُظْهِـر ـقدِينِ الْحى وسُولَهُ بِالْهُدلَ ر(
   .٩-٨الصف 

إىل اليوم إال لنصرة دين اهللا عندما يرتل يف زمن ظهور اإلمام ) ع(وما بقاء عيسى 
كما روى  ، ءويصلي خلفة وتعد شريعته اإلسالمية احلنفية السمحا، ) ع(املهدي 

  ) .ص(الفريقني عن صاحب الشريعة 
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  :االستبدال 

، اليهود والنصـارى   مدينته وعلماُء وأهلُ هوعشريت هقوم )ص(اهللا  رسولَ َبذَّكَ
أهـل املدينـة   ، ولكن آمن به وقبله الغرباء ، ومل يؤمن به الشيوخ ورؤساء القوم 

تضعفني والشباب ، وهكذا استبدل وآمن به الفقراء واملس، الطيبة املباركة يثرب 
) ص(اهللا علماء الدين ورؤساء القوم وبعض من كان يدعي انه ينتظر بعث حممـد  

وقتـل  ، املنتجبني الذين قدمهم أمامه إىل اجلنـة  ) ص(بآخرين هم أصحاب حممد 

اهـدُوا  مِن الْمُؤمِنِني رِجالٌ صـدقُوا مـا ع  ( قال تعاىل، معظمهم يف حياته شهداء حمتسبني 
دِياللُوا تَبدا بمتَظِرُ وني نم هُممِنهُ وبقَضَى �َح نم هُمهِ فَمِنلَيع ٢٣:األحزاب)اللَّه .   

مُحمد رسُولُ اللَّهِ والَّذِين معهُ أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رُحماءُ بيـنهُم تَـراهُم   (قال تعاىل 
اً يبتَغُون فَضْال مِن اللَّهِ ورِضْوا�اً سِيماهُم فِي وُجُـوهِهِم مِـن أَثَـرِ السـجُودِ     رُكَّعاً سُجد

ذَلِك مثَلُهُم فِـي التَّـوراةِ ومـثَلُهُم فِـي الْأِ�ْجِيـلِ كَـزرعٍ أَخـرج شـطْأَهُ فَـآزَرهُ فَاسـتَغْلَظَ           
   رجِـبُ الـزلَى سُـوقِهِ يُعى عتَومِلُـوا         فَاسعنُـوا وآم اللَّـهُ الَّـذِين ـدعو غِـيظَ بِهِـمُ الْكُفَّـارلِي اع

.٢٩:الفتح)الصالِحاتِ مِنهُم مغْفِرة وأَجراً عظِيماً
جعفر بن ايب طالب وأبو ، وبيضوا وجه اإلنسانية ، هؤالء ثلة غريوا وجه التاريخ 

يد بن حارثة وعبد اهللا بـن رواحـه   دجانه األنصاري وحنظلة غسيل املالئكة وز
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واملقداد وعمار وجندب بن جنادة وسلمان احملمدي الفارسي األصـل وكـثريين   

رمبا مل يذكر التاريخ لبعضهم اسم وال رسم ممن حاربوا الفساد واملفسدين ، غريهم 
فطوىب هلم ، معروفني يف السماء جمهولني يف األرض ، ومل يطلبوا علواً يف األرض ، 

لنصرهم دين اهللا ، وجزاهم اهللا عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء ، مآب وحسن 
يف أرضه ونصرم لسيد األنبياء وسيد األوصياء حممد وعلي عليهما وعلى آهلمـا  

مـن  ) ص(وقريب من هذا ما حدث مع من سبق حممـد  . صلوات ريب وسالمة 
ومل يؤمن بعيسـى  ، ) ع(األنبياء كما مر علينا أن علماء اليهود لن يؤمنوا بعيسى 

  :اليت ترىب فيها جاء يف اإلجنيل، أهل مدينته الناصرة 
م         ( ذه وفي السبت اخذ يعل ه تالمي دة يتبع ى بل وخرج من هناك وجاء إل

ذا ؟          ه ه ن ل الوا من أي في المجمع فتعجب اآثر الناس حين سمعوه وق
ه ؟         ى يدي ذه المعجزات التي تجري عل ه وه وما هذه الحكمة المعطاة ل

ريم   وذا و سمعان ؟      ، أما هو النجار بن م وأخو يعقوب و يوسي و يه
ا ورفضوه    ة إال       . اما أخواته عندنا هن ال آرام م يسوع البني ب ال له فق

ى يسوع أن يصنع أي         ، في وطنه  ذر عل ه وتع ه وأهل بيت ين أقربائ وب
اك  ى بعض المرضى فشفاهم ، معجزه هن ة عل ه وضع يدي ، سوى ان

)يمانهم ثم سار في القرى المجاورة يعلم وآان يتعجب من قلة أ
   .٦إصحاح  سإجنيل مرق
كمـا مل  ، ) ع(كما ورد يف  بعض الروايات أن بعض الشيعة لن يؤمنوا باملهدي 

  . ) ع(يؤمن السنة بآبائه 

א( .)א
قريبني منه لن يؤمنوا به بل أن بعض العلماء غري العاملني الذين يعتقد اجلاهل ام 

  : )ع(قال األمام الصادق ، 
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ه ليصرح الحق عن محضه       …(  ، وآذلك القائم فانه تمتد   أيام غيبت

ويصفو األيمان من الكدر بارتداد آل من آانت طينته خبيثة من الشيعة  
الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا باالستخالف والتمكين ولهم األمر 

ا   ) ع(وقال … القائم المنتشر في عهد  آل ذلك لتتم النظرة التي أوجبه
يس  دوه إبل ه ، اهللا لع اب اجل غ الكت ى أن يبل ى ، إل ول عل ق الق ويح

  :الكافرين ويقرب الوعد الذي بينه اهللا في آتابه بقوله
الْأَرضِ كَما وعد اللَّهُ الَّذِين آمنُوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستَخْلِفَنهُم فِي (

لِهِمقَب مِن الَّذِين تَخْلَفاس(
ران إال رسمه       وغاب  ، وذلك إذ لم يبقى من اإلسالم إال اسمه ومن الق

وب        صاحب األمر بإيضاح العذر ى القل ه عل ك الشتمال الفتن ، له في ذل
داوة   د ع ه اش اس ألي رب الن ون اق ى يك ه  حت ده اهللا  ، ل ك يؤي د ذل وعن

ويظهره على الدين آله ، ويظهر دين نبيه على يديه  ،بجنود لم تروها 
١)ولو آره المشرآون 
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  ماذا بعد اهلجرة ؟

يتعامل وفـق تعـاليم شـريعة اهللا    ، ببناء جمتمع إسالمي ) ص(يف املدينة بدأ النيب 
يف املدينة بكلمة ال اله إال اهللا لينتهي إىل تدبري شـؤون  ) ص(بدأ النيب ، املقدسة 
وكـان خللقـه العظـيم    . ملا فيه صـالحهم وكمـاهلم   ، سياسة الناس اتمع و

وازديـاد عـدد   ، وللمعجزات اليت تظهر على يديه الكرميتني اثر كبري يف الناس 
وهكـذا  ، املسلمني وتوجههم إىل كماالم املعنوية والعزوف عن زخرف الـدنيا  

س إىل اهللا يـدعو النـا  ) ص(ولو ترك حممد ، بدأت تلك الصحراء املقفرة ختضر 
  . سبحانه الرمحن الرحيم ولكن هيهات لو ترك القطا لنام 

وقَـالَ فِرعـونُ   (،) ع(وال فرعـون موسـى   ، ) ع(ومن قبل ما ترك منرود إبراهيم 
الْفَساد  ذَرُو�ِي أَقْتُلْ مُوسى ولْيدعُ ربهُ إِ�ِّي أَخافُ أَن يُبدلَ دِينكُم أَو أَن يُظْهِر فِي الْأَرضِ

)وقَالَ مُوسى إِ�ِّي عُذْتُ بِربي وربكُم مِن كُـلِّ مُتَكَبـرٍ ال يُـؤمِنُ بِيـومِ الْحِسـابِ     * 
.٢٧ـ  ٢٦غافر 

وموسـى  ، انظر إىل منطق هذا الكافر املتكرب فهو ينشر الصالح خبموره وفجوره 
وهذا . حلكم اإلهلي يف األرض وإقامة ا، يفسد يف األرض بنشر كلمة ال اله إال اهللا 

  . هو منطق الفراعنة الذين تسلطوا على املسلمني اليوم 
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كما أن اجلهاد لنشر ، فإذا عرفنا هذا عرفنا أن الصدام املسلح أمر حتمي الوقوع 

ليكون الدين خالصا هللا وتكون كلمة اهللا هي العليا ، كلمة ال اله إال اهللا ضروري 

تِلُون فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَرُوا يُقَاتِلُون فِي سبِيلِ الطَّـاغُوتِ فَقَـاتِلُوا أَولِيـاء    الَّذِين آمنُوا يُقَا(
.٧٦النساء )الشيطَانِ إِن كَيد الشيطَانِ كَان ضَعِيفاً

وبدأ املسلمون يدافعون عن كيام اإلسالمي الذي بدأ صغريا يف املدينة مث اتسـع  
اهللا ، وبعد أن استقرت األمور هامجوا احلكومات الطاغوتيه املتسلطة علـى   بفضل

دولة ال الـه إال  ، رقاب الناس ليخلوا بعد ذلك الناس حتت ظل الدولة االسالميه 
اهللا خيتارون الدخول يف اإلسالم أو البقاء على إحدى الديانات االهليه السابقة مع 

يدفعها املسلمون ، هذا هو قانون اإلسـالم   دفع اجلزية اليت هي نظري الزكاة اليت

. ٢٥٦:البقرة )ال إِكْراه فِي الدينِ(العادل يف القرآن 
قاتلون حىت وليس هلم دين مساوي فهؤالء ي، أما الذين ال يدينون للخالق جل وعال 

א(يقولوا  א وهكذا انتشر اإلسالم بفضل اهللا  )א

كالطبيب الدوار بأدويته كمـا  ) ص(كان النيب ، والوصي واملؤمنني  وجبهاد النيب
يأمرهم باملعروف وينـهاهم عـن   ، كان يسري بني الناس ) ع(وصفه أمري املؤمنني 

وهذه هي السرية اليت عمل . كلمة ال اله إال اهللا لنشر ويعمل ليال وارا . املنكر 
) ع(نبياء واملرسلني قبله فعيسـى  بعده كما أا كانت  سرية األ، ) ع(ا االئمه 

وهكذا بقية األنبياء إبراهيم وموسـى  ، كان سائحا يف األرض يدعو الناس إىل اهللا 
فهذه قصصهم يف القرآن تف بالعمل اجلاد املتواصل لنشر كلمة . وغريهم ) ع(

  .واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ال اله إال اهللا 
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  بعد وفاة النبي
وما مُحمد إِلَّا رسُولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسُلُ أَفَإِن مات أَو قُتِـلَ ا�ْقَلَبـتُم علَـى    (: قال تعاىل

     ـاكِرِينزِي اللَّـهُ الشجـيسئاً وـيش اللَّـه ضُري هِ فَلَنيقِبلَى عع قَلِبني نمو قَابِكُمآل )أَع

  .١٤٤:عمران

اقرب اخللق إىل ، ) ع(هي الزهراء ) ص(يصف ما حدث بعد وفاة النيب خري من 
−:بعد وفاته) ص(حيث قالت يف خطبتها يف مسجد النيب ، ) ص(رسول اهللا 

يكم    …( ر ف أوى اصفيائه ، ظه ه ، وم ه دار أنبيائ ار اهللا لنبي ا اخت فلم
اق   كة النف دين  ، حس اب ال مل جلب اوين  ، وس اظم الغ ق آ غ ، ونط ونب

ين  خامل ا ين   ، القل ع  ، فخطر في عرصاتكم     ، وهدر فنيق المبطل واطل
م   ا بك رزه هاتف ن مغ ه م يطان رأس تجيبين ، ، الش ه مس اآم لدعوت فألف

وللعزة فيه مالحظين ، ثم استنهضكم فوجدآم خفافا ، واحشمكم فألفاآم 
د قريب    ، فوسمتم غير ابلكم ووردتم غير مشربكم  ، غضابا  ذا والعه ه

دمل والرسول     والكلم رحيب ، وال ا ين داراً   ) ص(جرح لم ر ، ابت ا يقب  لم
ة    وف الفتن تم خ ة     ، زعم نم لمحيط قطوا وان جه ة س ي الفتن أال ف

١)بالكافرين

قلن هلا كيف أصبحت عن علتـك   ، وملا جاءت نساء املهاجرين واألنصار لعيادا 
   -:فقالت
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الكم   ( ة لرج ل أن عجم   ، أصبحت واهللا عائفة لدنياآم قالي تهم لفظتهم قب

ول الحد    ، وشنئتهم بعد أن سبرتهم   ًا لفل اة   ، فقبح وخطل  ، وخور القن
، َأْن َسِخَط اللَُّه َعَلْيِهْم َوِفي اْلَعَذاِب ا قدمت لهم أنفسهم موبئس ، الرأي 

ُدون   ا      ُهْم َخاِل دتم ربقته د قل ا فجدعًا     ، ال جرم لق يهم غاره وشننت عل
ى  م أن المين ، ويحه وم الظ حقًا للق رًا وس ا عن رواسي  وعق زحزحوه

دنيا  ، ومهبط الوحي األمين ، وقواعد النبوة ، الرسالة  والطبين بأمر ال
دين   ين  ، وال ك هو الخسران المب ي الحسن   . أال ذل وا من اب ا نقم ، وم

ره في   ، ونكال وقعته ، وشدة وطأته ، نقموا واهللا منه نكير سيفه  وتنم
ه  ) ص(ذه رسول اهللا واهللا لو تكافوا عن زمام نب. ذات اهللا عز وجل  إلي

، وال يتعتع راآبه ، ال يكلم خشاشه ، ولسار بهم سيرًا سجحا ، العتلقه 
د   . تطفح ضفتاه ، وال وردهم منهًال نميرًا فضفاضًا  ًا ق وال صدرهم بطان

ل     ه بطائ اء وردعة شررة     ، تحير بهم الري غير متحل من إال بغمر الم
األرض، وسيأخذهم اهللا  الساغب ، ولفتحت عليهم برآات من السماء و 

  . بما آانوا يكسبون
وما عشت أراك الدهر العجب ، وأن تعجب فقد أعجبك ، أال هلم فاسمع 

ادث   تبدلوا       . الح كوا ، اس روة تمس أي ع تندوا ، وب ناد اس ى أي س إل
فرغما لمعاطس قوم يحسبون . والعجز بالكاهل ، الذنابي واهللا بالقوادم 
نعا   نون ص م يحس م ه إأال ، أنه دون نه عرون ،  ، م المفس ن ال يش ولك

َع    قُّ َأْن ُيتََّب َدى     ، َأَفَمْن َيْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَح ا َأْن ُيْه دِّي ِإلَّ ْن ال َيِه ا  . َأمَّ َفَم
  . َلُكْم َآْيَف َتْحُكُموَن

وا طالع القعب     ، فنظره ريثما تنتج ، لهك لقد لقحت اما لعمر أ م احتلب ث
الون    دما عبيطا ، وذعافا ممقرا ،  ون ، ويعرف الت هنالك يخسر المبطل

ًا  وا عن أنفسكم أنفس م طيب ون ، ث ا سن االول ا م ة ، غب امنوا للفتن وط
المين   جأشا ً، وأبشروا بسيف صارم ، وهرج شامل ، واستبداد من الظ

م حصيدًا    ،  دًا ، وزرعك م ،      . يدع فيئكم زهي ى بك م ، وأن ا حسرتي لك في
١)ها وانتم لها آارهون أنلزمكمو، وقد عميت قلوبكم عليكم 

                                                           

 . ١٥٩ص ٤٣حبار األنوار ج  - ١



   ٨٩           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
واستوىل أبو بكر وعمـر  .  )ص(خر املقدم بعد وفاة النيب وأُ، دم املؤخر وهكذا قُ

) ع(علي ابن ايب طالـب  ) ص(حي وصي رسول اهللا ون، وأشياعهم على السلطة 
من املنافقني دارها  ةاثر اقتحام عمر ومجاع) ع(وماتت ، ) ع(وأوذي هو والزهراء 

على مبايعة ايب بكر وضرا بالسوط وضغطها بني احلائط ) ع(علي  مامإلجبار اإل، 
ووردت . واسقط جنينها ، ونبت املسمار يف صدرها ، حىت كسر ظلعها  ، والباب

:يقول ما معناه )ص(مقهورة من قوم كانوا يسمعون النيب ، على أبيها مظلومة 
. ١)أن اهللا يغضب لغضب فاطمة ( 

  : واستخفوا خبرية خلقه، وا من حرم اهللا فتعسا للقوم ملا انتهك

) اللَّهُ بِنُورِهِم بلَهُ ذَهوا حم تا أَضَاءَاراً فَلَم� قَدتَوثَلِ الَّذِي اسكَم ثَلُهُمم
 صِرُونال يُب اتفِي ظُلُم كَهُمتَر١٧ : البقرة)و.

، هم إىل القيادة من بعده مل يترك املسلمني يف حياته دون أن يوجه) ص(هذا والنيب 
ولكن البـد مـن   . حيث أمره اهللا سبحانه بذلك ، ) ع(واىل األوصياء من ولده 

  : قال تعاىل .والبد  من العجل ، والبد من السامري ، للتمحيص  ةنـالفت

)   ال يُفَْتنُـون هُـمـا ونقُولُوا آمي كُوا أَنيُتْر اسُ أَنالن سِبفَتَ *  أَح لَقَـدو     لِهِمقَـب مِـن ـا الَّـذِينن
الْكَاذِبِني نلَمعلَيقُوا ودص اللَّهُ الَّذِين نلَمعبِقُو�َا *  فَلَيسي ئَاتِ أَنيالس لُونمعي الَّذِين سِبح أَم

كُمُونحا يم اء٤-٢العنكبوت ) س.   

                                                           

 . ٥١ص : ١ج: للشيخ الصدوق ) : ع(عيون اخبار االرضا  - ١



   ٩٠           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
الدالة على انـه ارشـد   ) ص(واين ملا أردت أن اختار بعض الروايات عن النيب 

واىل األوصياء من بعده وخلفـاء اهللا يف أرضـه   ، املسلمني إىل الصراط املستقيم 
  .سواء يف كتب الشيعة أو السنة ، أيها اختار لكثرا ، احترت 

، ولكين اسأل اهللا أن  جيعل فيها نصر للدين ، وأين وان اقتصرت على القليل منها 
   -:ؤمنني ونفع للمسلمني وتأييد للم

روى احلافظ حمب الدين امحد الطربي وهو من علماء السنة وحمدثيهم يف كتـاب  
: طري فقال ) ص(ذخائر العقيب يف مناقب ذوي القرىب عن انس قال كان عند النيب 

ن ابي   ( اللهم ائتني بأحب خلقك إليك ليأآل معي هذا الطير فجاء علي اب
.١)طالب فأآل معه 
يف بيت عائشة وعلي خـارج  ) ص(الت دخلت على النيب ق ةوعن معاذه الغفاري

رمهم        ( -:من عنده فسمعته يقول يَّ وأآ ذا احب الرجال إل ا عائشة أن ه ي
.)علّي فاعرفي له حقه واآرمي مثواه 

علي مني بمنزلة رأسي من ( -:) ص(قال النيب : وعن الرباء ابن عازب قال  
. )جسدي

لوفد ثقيف حني ) ص(قال رسول اهللا :  ب قالابن حنطوعن املطلب ابن عبد اهللا  
يكم رجال مني       ( -:جاءوا ثن عل ل نفسي     -لتسلمن أو البع ال مث . أو ق

قال عمر فواهللا . وليأخذن أموالكم ، ليضربن أعناقكم وليسبين ذراريكم 
ذ ، إال يوم ةما تمنيت االمار ول       ئ إذ فجعلت انصب صدري رجاء أن يق

. ٢)هو هذا، وقال هو هذا  بيدِه لي فاخَذإلى ع قال فالتفَت. هو هذا 

                                                           

  . أخرجه الترمذي والبغوي يف املصابيح وأخرجه احلريب - ١
  . وابن سحان أخرجه عبد الرزاق يف جامعه بوابو عمر النويري - ٢



   ٩١           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
ر    (  -:)ص(وعن انس ابن مالك قال قال رسول اهللا   ه نظي ما من نبي إال ول

.١)في أمته وعلي نظيري 
يَّ   (-: )ص(وعن ايب أيوب قال قال رسول اهللا  ة عل ى   لقد صلت المالئك وعل

٢)النا آنا نصلي ليس معنا أحد يصلي غيرنا ، علي

ك      ( -:) ص(قـال رسـول اهللا   : قال وعن أيب ذر  ا اسري بي مررت بمل لم
وإحدى رجليه في المشرق واألخرى في     ، جالس على سرير من نور 

وبين يديه لوح ينظر فيه والدنيا آلها بين عينيه والخلق بين ، المغرب 
من هذا فقال هذا : لغ المشرق والمغرب فقلت يا جبريلويده تب، رآبتيه 

فتقدمت فسلمت عليه فقال وعليك السالم يا ، ليه عزرائيل تقدم فسلم ع
قال وآيف  فقلت هل تعرف ابن عمي عليًا. احمد ما فعل ابن عمك علي 

ا خال روحك و   وقد وآلني اهللا ب، ال اعرفه  روح قبض أرواح الخالئق م
٣)ابن عمك علي ابن ابي طالب فان اهللا يتوفاآما بمشيئته 

د احبني ومن      ( -:لقا) ص(وعن أم سلمه عن  رسول اهللا  ا فق من احب علي
د احب اهللا    د ابغضني      ، احبني فق ا فق ومن ابغضني   ، ومن ابغض علي

.٤)فقد ابغض اهللا عز وجل 
د رسول اهللا    (: وعن ابن عباس  قال   ) ص(آنت أنا والعباس جالسين عن

السالم  ) ص(فسلم رد عليه رسول اهللا ) ع(إذ دخل علي ابن ابي طالب 
ا    . قه وقبله بين عينيه واجلسه عن يمينه وقام اليه وعان ال العباس ي ق

                                                           

  . أخرجه أبو احلسن اخللعي - ١
  .أخرجه أبو احلسن اخللعي  - ٢
  .أخرجه املال يف سريته  - ٣
ومن تواله (  أخرجه املخلص الذهيب وأخرجه غريه من حديث عمار ابن ياسر وزاد فيه - ٤

 . فقد توالين ومن توالين فقد توىل اهللا



   ٩٢           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
ه مني    : رسول اهللا أتحب هذا فقال رسول اهللا ياعم واهللا  ا ل اهللا اشد حب

.١)أن اهللا جعل ذرية آل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب هذا ، 
ه وهو      ( -:قال) ص(وعن عمران ابن حصني عن النيب  ا من ا مني وأن أن علي

.٢)بعدي ولي آل  مؤمن
يـا  ) ع(وعن ايب رافع قال ملا قتل علي أصحاب االلويه يوم أحد قال جربيـل   

ه    () ص(رسول اهللا أن هذه هلي املواساة فقال النيب  ا من ه مني وأن فقـال   )ان
.٣)وأنا منكما يا رسول اهللا (جربيل 

ى السماء     ( -:) ص(وعن أيب اخلميس قال قـال رسـول اهللا    ُأسري بي إل
د رسول اهللا      فنظرت إلى س ه محم ا فهمت اقي العرش األيمن فرأيت آتاب

. ٤)أيدته بعلي ونصرته به
ل نبي وصي ووارث وان    ()ص(أخرجه املال يف سريته وعن بريده  عنـه    لك

   ٥)عليا وصيي ووارثي
وعلق عليه الطربي واستدل بروايات أن املقصود بالوصاية هي أن النيب أوصي أن 

يروون كل هذه الروايات ، عجب فمن هؤالء القوم وان ت. ) ع(يلي غسله  علي 
   .مث مييلون ميينا ومشاال 

ا انس   ( -:فرأى عليا مقبال فقـال  )  ص(وروي عن انس قال كنت عند النيب  ي
.٦)قلت لبيك قال هذا المقبل حجتي على أمتي يوم القيامة 

                                                           

  . أخرجه أبو اخلري احلاكمي يف األربعني - ١
 . ٤٦٧ص:  ٤ج: البن حجر : الصحابة  متييزاالصابة يف  - ٢
 .أخرجه امحد يف الناقب  - ٣
  .٢٠٠ص:  ٢٢ج: ، املعجم الكبري للطرباين  ٢٩٨ص ١زيل للحسكاين جـشواهدالتن - ٤
 . ٢٢١ص:  ٦ج: املعجم الكبري  - ٥
 . أخرجه النقاش - ٦



   ٩٣           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
خم فنودي  يف سفر فرتلنا يف غدير) ص(وعن الرباء ابن عازب قال كنا عند النيب  

حتت شجرة فصلى الظهر واخذ بيـد  ) ص(وكسح لرسول اهللا  ةفينا الصالة جامع
الوا      (علي وقال  المؤمنين من أنفسهم ق ى ب ى  : ألستم تعلمون أنى أول بل

م وال من         : فاخذ بيد علي وقال  ي مواله الله م من آنت مواله فعل الله
اداه  א:،) وااله وعادي من ع

(١.
ه   (ويف مناقب زاد عليه   وهذا هو حديث  )وانصر من نصره واحب من احب

ون الوالية مع الغدير اشهر من نار على علم ومتواتر عن الفريقني ولكن القوم ياول
ية اهللا سبحانه بوال) ص(وواليته ) ص(قرن والية علي بواليته  )ص(أن رسول اهللا 

ذا         (: وروى الطربي عن عمر انه  ذا ، ه دري من ه ا ت ال  لرجل ويحك م ق
.٢)موالي ومولى آل مؤمن ومن لم يكن مواله فليس بمؤمن 

وليت شعري إذا كنت  تعترف انه سيدك وموالك فلماذا غصبتم حقـه أنـت    
لسامري كحسد ا، بل تآمرمت على قتله أحسداً ، وأردت إحراق داره ، وصاحبك 

  !؟) ع(وتكربا كتكرب إبليس على آدم ، ) ع(هلارون 
ومن أغواه وروى الطربي عن سعد ابن ايب ، وليت شعري من علم إبليس التكرب 

أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال انه ( قال لعلي) ص(وقاص أن النيب 
   .٣)ال نبي بعدي 

                                                           

 . ٢٨١ص:  ٤ج:  أخرجه امحد يف مسنده - ١
 . ٣٤٩ص:  ١ج: شواهد التنـزيل للحاكم ،  ٣٦٢ص: للطربي : املصطفى  بشارة - ٢
 . أخرجه البخاري ومسلم وغريمها - ٣



   ٩٤           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
ن انه كهارون من موسى وهذا احلديث اشهر من نار على علم أقول إذا كنتم ترو

فهل عميت عليكم مكانة هارون من موسى أليس القرآن يهتف بكم أن هـارون  

وواعد�َا مُوسى ثَالثِني لَيلَةً وأَتْممناها بِعشرٍ فَتَم مِيقَـاتُ ربـهِ أَربعِـني لَيلَـةً     (،خليفة موسى 
.١٤٢:األعراف )ي قَومِي وأَصلِح وال تَتَّبِع سبِيلَ الْمُفْسِدِينوقَالَ مُوسى لِأَخِيهِ هارُون اخلُفْنِي فِ

أبـني مـن   ) ص(فواهللا أن وصايته ووصاية ولده من بعده وخالفتهم لرسول اهللا 
فضال عما يروي الشـيعة ومـا    )ص(الشمس يف ما يروي السنة عن رسول اهللا 

حىت يف التوراة واإلجنيـل  يصرح به القرآن يف آيات كثرية بل أن ذكرهم موجود 
وان حاول اليهود والنصارى طمس ذكرهم يف ما مضـى كمـا    ، املوجودة حاليا 

حاول وحياول اليوم بعض املسلمني مع األسف الشديد مع أن القرآن أوصى ـم  
. ولكن يا قومي أن الزمكموها وانتم هلا كارهون . أوصى م ) ص(ورسول اهللا 

ن أراد املزيد يف كتب السنة فعليه مراجعة ذخائر العقىب وم، فانتظروا انا منتظرون 
للطربي وينابيع املودة وفرائد السمطني وسنن الترمذي ومسند امحـد واملناقـب   
ومطالب السؤال للشافعي ومسند البخاري ومسند مسـلم أو مـا يسـموما    
بالصحيحني وسنن ايب داوود والنسائي وابن ماجه واحلاكم النيسابوري وكفايـة  

  .لطالب وغريها ا
وهو من صـدور  )رمحه اهللا(وروى العالمة الفقيه حممد بن علي بن عثمان الكراجي

وهـو عنـد    )رمحه اهللا(علماء الشيعة االماميه ومن معاصري الشيخ احملقق الطوسي
واختياراته من الطراز األول كما قيل ، علماء الشيعة يف الطبقة العليا من االعتبار 

اخربين الشيخ املفيد وذكر السند إىل ايب جعفـر  : قال. ستنصار عنه ويف كتابه اال
آمنو بليلة القدر )( ص(قال رسول اهللا :  عن آبائه عن أمري املؤمنني قال) ع(الثاين 



   ٩٥           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
فانه يرتل فيها أمر السنة وان لذلك األمر والة من بعدي علي ابن ايب طالب وأحد 

.١) )ع(عشر من ولده 
عن جابر بن عبد اهللا األنصـاري  ) ع(مد بن علي الباقر وبإسناد عن أيب جعفر حم

ن      ( -:) ص(قال رسول اهللا  ي اب ا تكون بعدي لعل تمسكوا بليلة القدر فإنه
.٢ ) )ع(ابي طالب واحد  عشر من ولده بعده 

 )ص( قال رسول اهللا : عن أبيه عن جده قال) ع(وعن ايب جعفر األول أي الباقر 
اد األرض  أنى واثنا عشر من أهل بيت(  ي أولهم علي ابن ابي طالب أوت

ي       ا عشر من أهل التي امسكها اهللا بها أن تسيخ بأهلها فإذا ذهبت األثن
٣)ساخت األرض بأهلها ولم تنظروا

ا عشر       (: )ص(قال قال رسول اهللا ) ع(وعن ايب جعفر   من أهل بيتي أثن
دًال     ) ع(نقيبا  ا ع الحق يملئه ائم ب ا ملئت   محدثون مفهمون منهم الق آم
٤)جورًا

ار من   ( )ص(عن آبائه قال قال رسـول اهللا  ) ع(وعن أيب عبد اهللا   أن اهللا اخت
در       ة الق الي ليل األيام يوم الجمعة ومن الشهور شهر رمضان ومن اللي
ارني من          اء الرسل واخت ار من األنبي اء واخت ار من الناس األنبي واخت

واختار ) ع(الحسين الرسل واختار مني عليًا واختار من علي الحسن و
من الحسين األوصياء وهم تسعه من ولد الحسين ينفون من هذا الدين 
اهلين تاسعهم ظاهرهم       ل الج ين وتأوي تحريف الغاّليين وانتحال المبطل

.٥)ناطقهم قائمهم وهو أفضلهم
                                                           

 . ٣٤٦ص ٢االرشاد للمفيد ج - ١
 . ٨االستنصار للكراجكي ص - ٢
 . ٥٣٤ص ١الكايف ج - ٣
 . ٥٣٤ص ١الكايف ج - ٤
 . ١٠مقتضب االثر ص - ٥



   ٩٦           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
م ابشروا    (قال) ص(عن آبائه عن رسول اهللا ) ع(وما رواه الصادق  ابشروا ث

إنما مثل أمتي آمثل غيث ال يدرى أوله خير أم . ات ثم ابشروا ثالث مر
ًا  ، آخره  إنما مثل أمتي آمثل حديقة أطعم منها فوجًا ما لعل آخرها فوج

ى       نها جن ًا واحس ا فرع وًال واطوله ا ط رًا واعمقه ها بح ون اعرض يك
ي    وآيف تهلك أمه أنا فيها أولها واثنا عشر من ولدي من السعداء أول

يس  األلباب والمسيح أبن  مريم آخرها ولكن يهلك بين ذلك نتج الهرج ل
)مني ولست منه 

א،)()(א
א א ا مع   (  -:א آن

وجهه  على فخذه إذ تفرس في) ع(والحسين بن علي ) ص(رسول اهللا 
يا أبا عبد اهللا أنت سيد من السادة وأنت أمام أبن أمام أخو  ( -:وقال له 

   .١)أمام أبو أئمة تسعه تاسعهم قائمهم أمامهم أعلمهم أحكمهم أفضلهم
) ص(وخالفتهم لرسـول اهللا   ، وولده األحد عشر) ع(واالدله على إمامة علي  

 ةفهذه السورة دال.  )لْناهُ فِي لَيلَـةِ الْقَـدرِ  إِ�َّا أَ�ْز(ولعل أعظمها هو سورة، كثرية جداً 

على خلفاءه املعصومني ) ص(نـزل باألمر بعد النيب ـعلى أن املالئكة والروح تت
مع أن  املسلمني جممعني على بقائهـا وهـاهم   ) ص(وإال لقيل مبضيها مع النيب ، 

: العناد فليقل  إال ومن اىب، يطلبوا يف العشر األواخر من شهر رمضان كل عام 
  .  زه ولو طارتـعن

ا معشر الشيعة خاصموا بسورة      ( -:)ع(مام الباقر قال اإل اُه   (ي ا َأْنَزْلَن ِإنَّ
فواهللا إنها لحجة اهللا تبارك وتعالى على الخلق  . تفلحوا ) ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِر

وإنها لغاية علمنا يا معشر  ، وإنها لسيدة دينكم ، ) ص(بعد رسول اهللا 

                                                           

 . ورواه الكراجي يف االستنصار - ١



   ٩٧           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
ـ     .شيعة ال ـم ( يا معشر الشيعة خاصموا ب ينِ  *  ح اِب اْلُمِب ا  )َواْلِكَت فإنه

.١)… ) ص(لوالة األمر خاصة بعد رسول اهللا 
ي      (قال) ص(عن آبائه عن النيب ) ع(وعن الصادق  ا اسري بي أوحى أل لم

ه     أنوار      ( وساق احلديث إىل أن قالربي جل جالل ا ب إذا أن فرفعت رأسي ف
ة والحس ي وفاطم ر عل د وجعف ن الحسين ومحم ي اب ن والحسين وعل

ائم في        ن الحسن الق وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجة اب
ال هؤالء األئمة        ا رب من هؤالء ؟ ق ، وسطهم آأنه آوآب دري قلت ي

تقم من أعدائي     ، وهذا القائم الذي يحل حاللي ويحرم حرامي   ه أن . وب
وب ش     في قل ذي يش و ال ائي وه ه  ألولي و راح المين  وه ن الظ يعتك م

افرين  دين والك زى ، والجاح الت والع رج ال اني(فيخ ) أي األول والث
ا  رّيين فيحرقهم ل    ، ط ة العج ن  فتن د م ذ اش ا يومئ اس بهم ة الن فلفتن

  .  ٢)والسامري 
معاً قال عن أيب وابـن   )ع( وروى الصدوق يف إكمال الدين وعيون أخبار الرضا

عن جابر بـن  ) ع( ام الصادق عن األمام الباقرالوليد معاً واسند احلديث إىل األم
لوح أهداه اهللا عز وجل إىل الرسول ) ع(عبد اهللا األنصاري انه رأى يف يد فاطمة 

:مكتوب فيه ) ع(لفاطمة ) ص(وأعطاه الرسول ) ص(
وره  ( د ن  بسم اهللا الرحمن الرحيم هذا آتاب من اهللا العزيز العليم لمحم

  . زل به الروح األمين من عند رب العالمين ن، وسفيره وحجابه ووليه 
ا اهللا ال   إ. وال تجحد آالئي ، عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي  ني أن

إني أنا ، الدين ) يوم(ومذل الظالمين وديان ، ال أنا قاصم الجبارين إاله 
ر عدلي          ر فضلي أو خاف غي ا غي ا فمن رج  )وعذابي (اهللا ال اله إال أن

ذابًا ال   ه ع المين  عذبت دًا من الع ه أح ل  ، أعذب ي فتوآ د وعل اي فاعب فإي
ه أال جعلت        ، ه وانقضت مدت ًا فأآملت أيام م ابعث نبي ه وصيًا    أني ل ، ل

                                                           

 . ٧٢ص ٢٥ار األنوار جحب - ١
  . ٣٧٩ص ٥٢حبار األنوار ج - ٢



   ٩٨           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
ك  ، وفضلت وصيك على األوصياء ، وأني فضلتك على األنبياء  وأآرمت

نًا   ) الحسن والحسين(بشبليك بعده وسبطيك حسن وحسين  فجعلت حس
دن علمي    دة ، مع د انقضاء م ه   بع ي   ، أبي ينًا خازن وحي ، وجعلت حس

ت هادة وختم ه بالش عادة  وأآرمت ه بالس هد  ، ل ن أستش و أفضل م ، فه
ه   هداء درج ع الش دي(وأرف ه   ) عن ة مع ي التام ت آلمت ة ، جعل والحج

   .بعترته أثيب وأعاقب . البالغة عنده 
دين    اء الماضين    ، أولهم علي سيد العاب ن أولي ه شبيه جده    . وزي وأبن

ابون في   . والمعدن لحكمي ، حمد الباقر لعلمي المحمود م سيهلك المرت
ر  ، الراد عليه آالراد علي ، جعفر  ، حق القول مني ألآرمن مثوى جعف

ه   اره وأوليائ ياعه وأنص ي أش رنه ف ى   .وألس ده موس ت بع ، أنتجب
ع        ي ال ينقط يط فرض ه خ دس ألن اء حن ة عمي ده فتن ت بع الن (وأنتجب

ائي ال يشقون   ، ال تخفى   وحجتي ،  )حفظه فرض ال ينقطع  ، وان أولي
ر آي   ، فقد جحد نعمتي ، أال ومن جحد واحد منهم  ابي    ةومن غي من آت

رين الجاحدين   ، فقد افترى علي  دي     . وويل للمفت دة عب د انقضاء م عن
ائي      ، وحبيبي و خيرتي ، موسى  ل أولي امن مكذب بك ، أن المكذب بالث

ري   ي وناص ي ولي اء ا  ، وعل ه أعب ع علي ن أض ه  وم وة وأمنح لنب
ا  تكبر  ، باالضطالع به ت مس ه عفري ا  ، يقتل ي بناه ة الت دفن بالمدين ي

الح   د الص ي   ، العب ر خلق ب ش ى جن ه   . إل رن عين ي ألق ول من ق الق ح
ده  ، بمحمد أبنه  دن حكمي   ، فهو وارث علمي   ، وخليفته من بع ، ومع

ة   )ال يؤمن عبد به إال(وحجتي على خلقي ، وموضع سري  جعلت الجن
ا (وشفعته في سبعين ،  مثواه ه    ) ألف ه بيت د استوجبوا    ، من أهل م ق آله
ار  ي   ، الن ه عل عادة ألبن تم بالس ّي وناصري  ، واخ ي  ، ولي اهد ف والش
والخازن   ، اخرج منه الداعي إلى سبيلي ، وأميني على وحيي ، خلقي 

ال موسى    ، ثم اآمل ذلك بابنه رحمة العالمين ، لعلمي الحسن  ه آم علي
  . وصبر أيوب ، وبهاء عيسى ، 

ه     ائي في زمان ادون رؤوسهم  ، سيذّل أولي ادى رؤوس    ، ويته ا تته آم
ديلم  رك وال ون ، الت ون ويحرق وبين  ، فيقتل ائفين مرع ون خ ويكون

، ويفشوا الويل والرنين في نسائهم   ، تصبغ األرض بدمائهم ، وجلين 



   ٩٩           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
اء حندس     ) وارفع(بهم ادفع ، أولئك أوليائي حقًا  ه عمي ل فتن م ، آ  وبه

زالزل  الل  ، اآشف ال ار واألغ ع اآلث ن  . وادف لوات م يهم ص ك عل أولئ
.١)ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون 
ذا       ( -:قال عبد الرمحن ابن سامل قال أبو بصري  م تسمع في دهرك إال ه و ل ل
. )الحديث لكفاك فصنه إال عن أهله 

)٢( . البحارخبط أمري املؤمنني يف ) ص(وروي مثله عن رسول اهللا  

) ع(ومواقفه مـع علـي   ) ص(وما رووا عن النيب ، ومع  كل ما مسع الصحابة 
فـان  . واتباع ولده األحد عشر األوصياء من بعـده  ، على اتباعه ) ص(وتأكيد 

واتبعوا ،  )א(ووقعوا يف ، معظم املسلمني اختاروا اتباع أئمة الضالل 

ما فعل بنو إسرائيل مع هـارون  عند وفاة النيب ك) ع(السامري وفعلوا مع علي 
قال . عند غيبة موسى وهكذا حدثت الردة اليت حذرهم اهللا من الوقوع فيها ) ع(

ومـا مُحمـد إِلَّـا رسُـولٌ قَـد خلَـت مِـن قَبلِـهِ الرسُـلُ أَفَـإِن مـات أَو قُتِـلَ ا�ْقَلَبـتُم علَـى               (تعاىل
آل ) ى عقِبيهِ فَلَن يضُـر اللَّـه شـيئاً وسـيجزِي اللَّـهُ الشـاكِرِين      أَعقَابِكُم ومن ينقَلِب علَ

وانقلب القوم على أعقام إال نفر قليل من أصحاب النيب هم عمـار  ،١٤٤:عمران

مث اخذ كثري من الصحابة بـالرجوع إىل احلـق واىل   . وابو ذر واملقداد وسلمان 
وبعد أن رأوا الظلم .  ينصروا حقه يف البداية بعد أن خذلوه ومل) ع(مواالة علي 

                                                           

– ١٠١الطوسـي ص  يبة، غ ٢١٢– ٢١٠، االختصاص ص ٤٢– ٤١االحتجاج ص  - ١
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  . ١٩٧-١٩٥ص٣٦االنوار ج
  ٢٠٠ص ٣٦ج - ٢



   ١٠٠           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
الذي اخذ يتزايد يوم بعد يوم نتيجة لتسلط اجلبت والطاغوت على دفة القيـادة  

وبدأت دواوين التميز يف العطاء من بيت املال حىت وصـل  . ) ص(وخالفة النيب 
و األمر اىل أن يعطي عثمان مخس أرمينيا ملروان ابن احلكم ومعاوية الطليـق عـد  

ويهينـه  ) ع(ويتحكم بـايب ذر  ، يصبح وايل بالد الشام يف عهد عمر ، اإلسالم 
بعد أن فضح أبو ذر ترف معاوية واستيالءه على  ، ويؤذيه ويطرده من بالد الشام

وتركـه   )ةالربذ(بنفيه إىل ) ع(أموال املسلمني ، واخرياً جيهز عثمان على ايب ذر 
يف حني أن تركة عبد الرمحن ابـن  . واجلوع ميوت فيها وحيدا مقهورا يعاين الفقر 

وطلحه وعثمان وسعد وغريهم ميلكون الكثري  ، عوف من الذهب تكسر بالفؤوس 
ومـن أراد املزيـد   . وان مل اقل مجيعه فمعظمه من بيت مال املسـلمني  ، الكثري 

ملاذا كل هـذه اآلالم  ) ع(فلرياجع تاريخ القوم يف كتب التاريخ ولو سألنا أبا ذر 
  ملصائب يف حياتك يا أبا ذر ؟وا

قل احلق يا أبا ذر وقد قلت احلـق  ) ص(قال يل حبييب رسول اهللا : لقال ما معناه 
طوىب لك يا أبا ذر فقد ذل سجانك ومـا قتلـوك   . وما أبقى يل احلق من خليل 

بـل  ، وهم ماتوا يف حيام وأنت اىل اليوم حي يف قلوب املؤمنني ، ولكن قتلتهم 
ل أعلى يف قلب كل إنسان حر شريف يطالـب حبقـوق الفقـراء    ومث اأنت معن

   .واملساكني واملستضعفني أينما كان 
  -: )ع(علي ابن ايب طالب ) ص(ويكفيك قول سيد املوحدين بعد رسول اهللا 

ه   يا أبا ذر أنك غضبت هللا فارج من غضبت ( ى    . ل افوك عل وم خ أن الق
واهرب  ، خافوك عليه  وخفتهم على دينك فاترك في أيديهم ما، دنياهم 

وما أغناك عما منعوك ، فما أحوجهم الى ما منعتهم ، بما  خفتهم عليه 
ولو إن السماوات واألرض  . واألآثر حسدًا ، وستعلم من الرابح غدًا ، 

ى اهللا      م أتق ًا ث د رتق ى عب ا عل ل اهللا، آانت ا ، ال    لجع ا مخرج ه منهم ل



   ١٠١           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
وك   ،وال يوحشنك إال الباطل ، يؤنسنك إال الحق  فلو قبلت دنياهم وألحب

.١)ولو قرضت منها ألمنوك 
ـ ، وقبل هذه احلادثة حوادث ومصائب نالت من اإلسالم واملسلمني  بو بكـر  اف

ويعتـدي علـى   )ضي اهللا عنهر(يرسل خالد ابن العتل الزنيم ليقتل مالك ابن نويره
فع زكاة أموال ملاذا ؟ الن مالك رفض أن يد. زوجته يف نفس الليلة اليت قتله فيها 

من صاحبها الذي يعرفه ، بين متيم البطاح اليب بكر النه مغتصب خلالفة رسول اهللا 

 )(نصبه خليفة له يف ) ص(اهللا  )ص(ورأوا ومسعوا رسول ، املسلمون 
وهو علي ابن ايب طالب والعجيب أن عبـاس حممـود   ، ويف غريه من املناسبات 

:يره العقاد مير على قول مالك ابن نو

א א
א

א
א

 الصدقات في حياته ومالهيـه اغلب الظن انه بدد ما جمع من (:

)ه األبيات ثم ليم في ذلك فاجاب الئميه بهذ
واحلال أن الرجـل     ؟ وفهمت هذا املعىن ، وليت شعري كيف قرأت هذه األبيات 

يقول خذوا أموالكم أي انه أعادها هلم ، مث بعد ذلك حياول العقاد أن جيعل جرمية 

א( و،  )א( غامضة ال يتضـح   )א

ليجعل بعد ذلك خالد ابـن الوليـد   ، نيم فيها جرم ايب بكر وخالد ابن العتل الز
                                                           

 . ١٧ص ٢ج البالغة ج - ١



   ١٠٢           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
شغله اجلهاد عن حفظ سورة واحدة من القرآن يقرأهـا يف صـالته   ، عبقريا فذا 

א(.ما هكذا األنصاف يا عقاد ، عندما يأم املسلمني 
  .  )א

ي وسيعلم الذين حيملون الناس على أكتاف آل حممد أ، فحسبنا اهللا ونعم الوكيل 
والعاقبه للمتقني، وعلى كل حال فاخلطب جليل بعد وفاة النيب ، منقلب ينقلبون 

مالك ابـن  (ويكفي حادثة ، واملمارسات غري املشروعة والظاملة كثرية جداً  )ص(
وقد انتهكت فيها دماء وأمـوال وأعـراض   ، ملن ألقى السمع وهو شهيد  )نويره

  !املسلمني فهل بقي شيء؟
وملاذا طلـب منـه   ،  ؟ اذا مل يرفع علي ابن ايب طالب سيفهمل: ولسائل أن يسأل 

  . !أن يصرب على الظلم من بعده ؟) ص(رسول اهللا 
  -:ومع أن االجابه فيما قدمت من البحث ويف قول أمري املؤمنني 

فان أقل يقولوا حرص على الملك وإن أسكت يقولوا جزع من الموت ( 
ن ابي     ل      هيهات بعد اللتيا والتي واهللا الب الموت من الطف طالب آنس ب

بثدي أمه بل أندمجت على مكنون علم لو بحت به الضطربتم اضطراب  
١)االرشيه في الطوى البعيدة

  -:ولكن ال باس من التوضيح قليال واذكر هنا سببني 
ميـان  إوليس ، فإسالمهم ظاهري ، ن اإلسالم مل يترسخ يف نفوس الناس ا:األول 

فحاهلم كحال اليت نقضت غزهلا ، أهله من االرتداد ال خيشى على ، حقيقي راسخ 

قَالَـتِ الْـأَعرابُ آمنـا قُـلْ لَـم تُؤمِنُـوا       (: إال القليل منهم قال تعاىل ، من بعد قوة أنكاثاً 
.١٤احلجرات ) ولَكِن قُولُوا أَسلَمنا 

                                                           

 . .٣٦ص١ج البالغة ج - ١



   ١٠٣           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي

سُـئِلُوا الْفِتْنـةَ لَآتَوهـا ومـا تَلَبثُـوا بِهـا إِلَّـا        ولَو دُخِلَت علَيهِم مِن أَقْطَارِهـا ثُـم  ( : وقال تعاىل
  .  ١٤:األحزاب)يسِرياً

على أن حال كثري من املسلمني متزلزل ومع وجود  ةويف القرآن آيات كثرية دال
، وعلى هذا فعلى الوصي أن يرضى بالظـاهر  ، لك أن تعرف النتيجة ، املنافقني 

ومـن يسـتمع   ، بالظاهر وصرب على املنافقني ) ص(ويصرب كما رضي رسول اهللا 
اكثر ) ع(ووصيه ) ص(وإال فسيهدم هذا البناء الذي اجهد رسول اهللا . لكالمهم 

وهي متام نور ، فالفائدة العظيمة املرجوة من هذا الدين .  لتشييده ةمن عشرين سن

رفع راية و،  )א(وعبادة أهل األرض هللا ونشر كلمة ، اهللا يف أرضه 

א( بل ، أو الوصي ) ص(على كل بقعه يف األرض لن حتقق يف زمن النيب  )א

فقد أُرسل ، وهذه سنه أهليه يف األمم السابقة ) ع(يف زمن خامت األوصياء املهدي 
ولكن يف صحراء سيناء متردوا ، موسى إىل قوم من بين إسرائيل وعربوا معه البحر 

  .  عليه ورفضوا قتال اجلبابرة

قَالُوا يا مُوسى إِ�َّا لَـن �َـدخُلَها أَبـداً مـا دامُـوا فِيهـا فَاذْهـب أَ�ْـت وربـك فَقَـاتِال إِ�َّـا            ( قال تعاىل 
ا قَاعِدُوناهُنوبالتايل رفضوا محل كلمة ال الـه إال اهللا إىل النـاس   ٢٤:املائـدة ) ه ، ،

وكان نتيجة هذا .  ةاء سيناء أربعني سنوعاقبهم اهللا سبحانه وتعاىل بالتيه يف صحر
وهم أبناء هؤالء الفاسـقني  ،  ةخروج أمة ربانية صاحل، التيه العقوبة اإلصالحية 

) ع(وصي موسى  -وقد محلوا كلمة ال اله إال اهللا مع يوشع بن نون ، وأحفادهم 
جـوة  وقاتلوا اجلبابرة والطواغيت ونصروا دين اهللا يف أرضه ، أذن فالنتيجة املر، 

من اهللا  اونرجو) ع(أي يف زمن ظهور املهدي ، هي يف آخر الزمان  ةمن هذه االم



   ١٠٤           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
وقد مر فيما سبق . واهللا اعلم ، أن يكون زماننا كما يدل عليه كثري من الروايات 

إنما مثل أمتي آمثل حديقة أطعم منها فوجًا … ( قال ) ص(عن رسول اهللا 
ا    ما لعل أخرها فوجًا يكون أعرضها بحرًا  ا فرع وأعمقها طوًال وأطوله

.١)…وأحسنها جنًا 
 ةألمابل لعل هذه ، أذن فالرسول يرجو أن يكون آخر فوج من أمته هو أفضلها 

أو من  ةألماسواء من هذه  ، وأنصاره ال يقرنون مبن سبقهم، أي أصحاب املهدي 
وقد مـر وصـفهم باحلـديث    ، على األرض  ةسواها على طول مسرية االنساني

  : يالقدس
ان        ( وبهم لأليم ي امتحنت قل ادًا ل ذلك الوقت عب وحشوتها  ، وانتجبت ل

م      دق والحل وع والص وى والخش ين والتق الص واليق الورع واإلخ ب
دنيا     ي ال د ف ى والزه ار والتق بر والوق دي  ، والص ا عن ة فيم . والرغب

ر     مس والقم اة الش م دع ي األرض  ، واجعله تخلفهم ف ك  …واس أولئ
ًا   ، وامينًا مرتضى ، نبيًا مصطفى  اخترت لهم، أوليائي  م نبي فجعلته له

.٢)… له أولياء وانصار ، تلك أمة اخترتها  ورسول ، وجعلتهم
وأنصاره كـثرية  )  ع(والروايات عن أهل بيت العصمة يف فضل أصحاب املهدي 

ولو مل يكن من فضلهم إال إعالء كلمة اهللا ونشر التوحيد يف كل بقعه من بقـاع  
  . األرض لكفى 

مث اعرض ، فهو قد بني حقه ، له  بالغة ةكان حج) ع(إن صرب أمري املؤمنني : ثانياً 
وامنا طلبه هلا ،  ةزاهد ذه االمار) ع(ليبني انه ، واحلكم  ةعن منازعة القوم االمار

عـرب  ) ع(وقد ابصر أمري املـؤمنني  ، ونصرة الدين ، ونشر العدل ، إلقامة احلق 
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   ١٠٥           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
وعلم ام سيعلمون ماجره علـيهم تنحيـة   ، وذراريهم  ةألماالقرون بقية هذه 
حـىت وصـل   ، واغتصاب حقه من قبل اجلبت والطاغوت ،  ةالوصي عن االمار

وقد مر عليك هذا املعىن ،  ةألمااألمر إىل تسلط أوالد البغايا والزانيات على هذه 
  : حيث قالت ) ع(يف خطبة الزهراء 

وا طالع العقب       أما لعمر ألهك لقد  لقحت فنظرة ريث  ( م احتلب تج ث ا تن م
ا     الون غب م دمًا عبيطا وزعاقًا مرًا هنالك يخسر المبطلون ويعرف الت

.١)سن األولون 
ومحل الناس علـى  ، بعد هن وهن ) ع(ويف النهاية رجعت اخلالفة إىل األمام علي 

، ولكنهم مل حيتملوا مرارة احلـق  ، واستقبل م القبلة والصراط املستقيم . احلق 
وبعد أن قضوا وطرا يف االحنراف عن صراط اهللا املستقيم مل حيتملوا عدالة علـي  

بعد أن اعتادوا التميز واالثره من املاضني فبعـد أن   ، ومساواته هلم بالعطاء) ع(
مل يرق هلم طاعة علي وعبادة اهللا الواحد ، اعتادوا عبادة العجل وطاعة السامري 

العمل ا يف جمتمع مزقه فساد املاضني ) ع(د علي وقبول شريعته اليت أرا ، األحد
اتباعهـا ولكنـهم    اىلوارشد الناس ، للحق راية ) ع(ومع هذا فقد رفع علي ، 

خذلوه وخذلوا ولده املعصومني من بعده الذين مل يدخروا جهداً لألمر بـاملعروف  
ضوا بـني  والنهي عن املنكر يف سبيل إرشاد املسلمني إىل الصراط املستقيم حىت ق

) ع(مسموم ومقطع بالسيوف ، فعن ايب اهليثم ابن التيهان ، أن أمـري املـؤمنني   
  -:خطب الناس يف املدينة فقال

و ( ه إال ه ذي ال ال د هللا ال ا   الحم دعت   ةألما، أيه دعت فانخ ي خ ، الت
ا عرفت      ى م ا   ، وعرفت خديعة من خدعها فأصرت عل واتبعت أهوائه

ا    واء غوائه ي عش ربت ف د، وض ه     وق دت عن ق فص ا الح تبان له اس
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   ١٠٦           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
ه ، رأ النسمة أ والطريق الواضح فتنكبت ة وب ق الحب ذي فل ا وال و ، م ل

ر من    ، وشربتم الماء بعذوبته ، اقتبستم العلم من معدنه  وادخرتم الخي
ن واضحه  ، موضعه  ق م ذتم الطري ه ، ، وأخ ن الحق نهج لكتم م  وس

م األعالم    ، لنهجت بكم السبل   دت لك م ا  ، وب أآلتم  ، إلسالم  واضاء لك ف
دا  د     ، رغ لم وال معاه نكم مس م م ل وال ظل يكم عائ ال ف ا ع ن ، وم ولك

ام   بيل الظّل لكتم س ا  ، س اآم برحبه يكم دني ت عل يكم ، فأظلم دت عل وس
ن اهللا  ، واختلفتم في دينكم ، فقلتم بأهوائكم ، أبواب العلم  فأفتيتم في دي
م   ر عل اغوتكم   ، بغي واة ف تم الغ رآتم االئم ، واتبع وآم وت ، ة فترآ

اهوائكم  ون ب بحتم تحكم ذآر   ، فاص ل ال ألتم أه ر س ر األم إذا ، إذا ذآ ف
فكيف وقد ترآتموه ونبذتموه وخالفتموه ؟ ، أفتوآم قلتم هو العلم بعينه 

وتجدون وخيم ما اجترمتم ، رويدًا عّما قليل تحصدون جميع ما زرعتم 
  . وما اجتلبتم ، 

د عل  رأ النسمة لق ة وب ق الحب ذي فل ي صاحبكم وال تم ان ه ، م ذي ب وال
م  ، والذي به نجاتكم ووصي نبيكم ، واني عالمكم ، امرتم  ، وخيرة ربك

ورآم  ا يصلحكم ، ولسان ن الم بم ا ، والع م م زل بك دًا ين ل روي ن قلي فع
بلكم  ، وعدتم  تكم      ، وما نزل باألمم ق . وسيسألكم اهللا عز وجل عن أئم

ي    ، أن معهم تحشرون والى اهللا عز وجل غدًا تصيرو ان ل و آ ما واهللا ل
الوت  دة أصحاب  ط در ، ع ل ب دة أه دادآم ، أو ع م أع لضربتكم ، وه

ان ارتق للعتق    ، وتنيبوا للصدق ، بالسيف حتى تؤولوا إلى الحق  ، فك
.١)واخذوا بالرفق ،اللهم فاحكم بيننا بالحق وأنت خير الحاآمين 

، ) ص(ياة اوصياء النيب اخلامت يف ح، واخرياً البد لنا من املرور على حدثني مهمني 

א(هـو  : الرتباطهما ذا البحـث األول   )ع(األئمة االثنا عشر 
א)(א ،  ))(א

اليت يقودها معاوية باالتساع واالسـتيالء علـى   ، بعد أن أخزت دولة املنافقني 
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   ١٠٧           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
كصلح  اًفهو أذ. ) ع(املسلمون اإلمام احلسن  وبعد أن خذل، األرض اإلسالمية 

بان صلحه كان ) ع(وقد صرح اإلمام احلسن ، للمشركني يف احلديبية ) ص(النيب 
رنا بعني البصـرية  ظوإذا ن، وهم أهل احلق وببقائهم يبقى احلق ، استبقاء للشيعة 

الـيت   ،) ع(كان للتهيئة لثورة اإلمام احلسني ) ع(وجدنا أن صلح اإلمام احلسن 
ملـا اضـطر إىل   ) ع(، فاإلمام احلسن ) ع(هي بدورها يئة لثورة اإلمام املهدي 

تنحية السيف بدأ حرباً جديدة مع معاوية ، هذه املرة حرب إعالمية اهلدف منـها  
وعلى أقل تقدير أن تكون األمة مستعدة لقبـول  ، ) ع(يئة األمة لثورة احلسني 

التفاعل معها ولو بعد قيامها ، ومن اطلع على بل و، هذه الثورة والتعاطف معها 
يعلم أن هذا هدف كبري يرجى من أمـة  ) ع(أحوال األمة يف زمن اإلمام احلسن 

، حىت اصبحوا يرون املنكـر معروفـاً   ، وخذلوا قائدهم املعصوم ، نكس أبنائها 
) ع(لوال احلركة اإلعالمية لإلمام احلسن ، وكاد أن ال يبقى للتشيع اسم وال رسم 

إمنا كان هدنة اضطر هلا ، صلحاً ذا املعىن ) ع (فلم يكن صلح اإلمام احلسن  ،
الذي هو كنفسـه بثـوره ال يـزال     )ع(ليتبعها أخيه احلسني ) ع(اإلمام احلسن 

كـان ينظـر إىل   ) ع(فكما أن اإلمام أمري املؤمنني ، صداها يهز الدنيا إىل اليوم 
 ، )ع(كذلك كان اإلمـام احلسـن    ، العاملية واىل دولة ال اله إىل اهللا، املستقبل 

كانوا ينظرون إىل اليوم الذي يظهر فيه هذا الدين علـى   )ع(فجميع املعصومني 
الدين كله ، فمسرية االنسانيه هي مسريه تكاملية يف اجلملة وان تعرضت لـبعض  
االنتكاسات حيث أن نتيجتها هو صالح معظم أهل األرض   يف زمن ظهور اإلمام 

كانوا يفعلون كل ما من شأنه توجيه هذه األمة حلمل ) ع(واألئمة . ) ع(هدي امل
يؤثرون رضـا  ) ع(فكانوا ، الرسالة االهليه يف يوم من األيام إىل أهل األرض مجيعاً 

ويتحملون أشـد أنـواع األذى النفسـي    ، على أنفسهم  ةاهللا ومصلحة االنساني



   ١٠٨           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
ميان أهل األرض بـال الـه إال اهللا   إوهو ، واجلسدي يف سبيل هذا اهلدف العظيم 

  .حممد رسول اهللا 
بعـد أن اجـربه املـأمون    ) ع(هو والية العهد اليت قبلها اإلمام الرضا : والثاين 

مللك مصر اليت كانت باإلجبار وان ) ع( ري وزارة يوسفظوهي ن، العباسي عليها 
كما امـتحن  كان فيها بعض النفع لعامة الناس فهي أذن فتنه وامتحان للمؤمنني 

يترىب ويعيش يف قصر فرعون الطاغية ) ع(سبحانه نيب إسرائيل عندما جعل موسى 

ولَقَـد   *أَحسِب الناسُ أَن يُتْركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهُم ال يُفْتَنُـون  ( لعنه اهللا فهذه كتلك
، ويف ) ٣-٢:العنكبوت()ذِين صـدقُوا ولَـيعلَمن الْكَـاذِبِني   فَتَنا الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلَيعلَمن اللَّهُ الَّ

بعد أن وجد املأمون نفسه غري ) ع( اية املطاف سم املأمون العباسي اإلمام الرضا 
. مع انه كان يف قصره وحتـت يـده   ، ) ع( قادر على حتجيم عمل اإلمام الرضا

صوره حليـاة األنبيـاء   ) ص(امت أوصياء النيب اخل) ع(وهكذا كانت حياة األئمة 
السابقني على هذه األرض فهم بني طاغوت متسلط مستبيح لدمائهم املقدسة ومن 

خذلتهم واختارت عبـادة   ةتبعه أو ركن له من علماء السوء غري العاملني وبني أم
ال القليل ممن وىف بعهد اهللا وملا وصل األمـر إىل خـامت   إالعجل واتباع السامري 

شاء اهللا له الغيبة عن )ع(بقية اهللا يف أرضه  حممد بن احلسن املهدي ) ع(األوصياء 
أنظار الناس والطواغيت ليحفظ حبفظه القرآن والشريعة حىت يأذن لـه بـالظهور   

وأما علة ما وقع مـن  ) ع(وإظهار احلق عند ما تتهيأ أألمه لنصرته وقد ورد عنه 

ذِين آمنُـوا ال تَسـأَلوا عـن أَشـياء إِن تُبـد لَكُـم       يـا أَيهـا الَّـ   ( الغيبة  فان اهللا عز وجل قال
 كُم١)تَسُؤ .
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   ١٠٩           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي
واحلر تكفيه االشاره والسالم على نور اهللا يف أرضه وبقيته يف عباده الذي مسـاه   

املظلوم وهو املظلوم حقاً حىت من شيعته الذين اليكادون  يذكرونه مع ) ع(آباءه 
  .غيبته وشديد حمنته 

.م على املؤمنني واملؤمنات ورمحة اهللا وبركاته والسال

.)٤٠:النور()ومن لَم يجعلِ اللَّهُ لَهُ �ُوراً فَما لَهُ مِن �ُورٍ( بسم اهللا الرمحن الرحيم

  قصرمالمذنب ال
  احمد الحسن

١٤٢١/ شوال /  ٢٧



   ١١٠           )  اجلزء األول العجل (            أنصار اإلمام املهدي

א א
٣  
٧  
٩  
١١  
١٩  
٢٥  
٣١  
٣٧  
٣٨  
٤٠  
٤٣  
٤٩  
٥٣  
٥٦  
٥٦  
٦٥  
٦٧  
٧٠  
٧٤  
٧٧  
٨٢  
٨٥  
٨٧ 
١١٠  
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  املقدمة

  إبليس يتوعد
  الصراط املستقيم

  العقائد واألحكام 
  إن يف قصصهم لعربة

  )ع(بنو إسرائيل يترقبون والدة موسى
  ااهد يف سبيل اهللا) ع(موسى 

  فتنة العجل 
  شبيه السامري

  طالوت 
  )ع(عيسى 

  )ع(ى بعث عيس
  حتريف التوراة واإلجنيل

  )ع(اإلسالم إحياء لشريعة ابراهيم 
  اإلسالم مثرة األديان اإلهلية يف األرض

  الداعي إىل اهللا يف مكة) ص(حممد 
  اهلجرة إىل اهللا 

  االستبدال
  ماذا بعد اهلجرة ؟
  بعد وفاة النيب

  الفهرسة
  

  فهرس الجزء األول


