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الملكوت واعتصمت بذي القدرة والجبروت الملك و بذي تحصنت( 
العزة والالهوت من آل ما أخاف وأحذر وبمحمد وعلي  واستعنت بذي

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 * أَنِ ائْت الْقَوم الظَّالمني وإِذْ �َادى ربك موسى  (

 تَّقُونونِ * يكَذِّبي أَن افإِ�ِّي أَخ بقَالَ ر * قطَلنال يرِي ودص يقضيو
 ونارلْ إِلَى هسي فَأَرا�سقْتُلُونِ * لي أَن اففَأَخ ذَ�ْب لَيع ملَهو

)١٥- ١٠الشعراء ( ). فَاذْهبا بِآياتنا إِ�َّا معكُم مستَمعون قَالَ كَلَّا* 
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واهللا ما رغبت فيها وال في الدنيا ساعة قط ولكن فكري في مولود يكون 
مهدي الذي يمالها قسطا وعدال من ظهر الحادي عشر من ولدي ، هو ال

آما ملئت ظلما وجورا ، تكون له حيرة وغيبة ، يضل فيها أقوام 
يا أمير المؤمنين فكم تكون تلك الحيرة : ويهتدي فيها آخرون ، فقلت 

إن هذا : ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنين ، فقلت : والغيبة ؟ قال 
أنى : ك ذلك الزمان ؟ فقال أدر: نعم آما أنه مخلوق ، قلت : لكائن فقال 

أولئك خيار هذه األمة مع أبرار هذه العترة  ، لك يا أصبغ بهذا األمر
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له  يفعل اهللا ما يشاء ، فإن: ثم ما ذا يكون بعد ذلك ؟ قال : فقلت 
)إرادات وغايات ونهايات 
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  له إال اهللاإإلى حملة آلمة ال 
  إلى من حملوا أآفانهم وساروا إلى اهللا
  إلى األنبياء والمرسلين واألئمة عليهم السالم

  
  

  أيها السادة الكرام
  هذا المسكين يهديكم السالم 
  ويهديكم هذه البضاعة المزجاة

  ويقول وقلبه مفعم بتوحيد اهللا والتسليم لكم
  لقد مسنا وأهلنا الضر فتصدقوا علينا 

  دقينأن اهللا يجزي المتص
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  مقدمة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  واحلمد هللا رب العاملني  

وما يستَوِي الْأَحياء وال الْأَموات إِن اللَّـه يسـمع مـن يشـاء ومـا أَ�ْـت       (الذي قال  
إِ�َّـا أَرسـلْناكَ بِـالْحق بشـرياً و�َـذيراً       *إِن أَ�ْـت إِلَّـا �َـذير    * بِمسمعٍ من في الْقُبـورِ  

    يرـا �َـذيهـال فإِلَّـا خ ةأُم نم إِنو *      ـنم ينالَّـذ كَـذَّب وكَ فَقَـدكَـذِّبي إِنو
رينتَابِ الْمبِالْكرِ وببِالزو اتنيبِالْب ملُهسر متْهاءج هِمل٢٥-٢٢فاطر ()  قَب ( .  

واملرسلني وعلى خامتهم املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله  األنبياءوصلى اهللا على     
 على الكافرين  ةوعلى خامتهم الذي سيبعث نقم، الغر امليامني.  

، واملرسلني  األنبياءنظرة من خالل قصص : أن هذا البحث هو  األولقدمت يف اجلزء 
 اإلمامويف املستقبل املرتقب فيه ظهور ، اضر واألمم الغابرة إىل حال املسلمني يف احل

، وملراجعة املسرية وخصوصاً ملن يدعون متثيل  لإلصالح ةكما انه دعو. ) ع(املهدي 
وجتنب الوقوف ) ع(املهدي  اإلماموهو دعوة لالستعداد لنصرة .  )ع(املهدي  اإلمام

وقد توخيت .  ينيمع علماء السوء السامر أوكالسفياين ، ضده ، سواء مع الطواغيت 

فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو ( قال تعاىل ، جانب اللني والرمحة  ألزم أنفيها 
كُنت فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لَا�ْفَضُّوا من حولك فَاعف عنهم واستَغْفر لَهم وشاوِرهم في 

  . ) ١٥٩:آل عمران() تَوكَّلْ علَى اللَّه إِن اللَّه يحب الْمتَوكِّلنيالْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَ
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يتصدى  أن، واحلال مرير ، وال بد  من اإلصالح ، والبد  ٍ فالواقع اإلسالمي اليوم خمز
تكون هناك تضحيات يف صفوف السائرين  أنومن الطبيعي .  اإلصالحمؤمنون هلذا 

: قال ) ع(فعن اإلمام الباقر . ، الذي هو كالسري على اجلمر  على هذا النهج الشريف
  : ذات يوم وعنده مجاعه من أصحابه ) ص(قال رسول اهللا 

 إخوانكنحن  أما:  أصحابه إخواني مرتين فقال من حوله من اللهم لقني(
قوم في آخر الزمان ،  وأخواني،  أصحابي إنكمال  :يا رسول اهللا ؟ فقال 

 أنمن قبل ، آبائهم  وأسماء بأسمائهم، لقد عرفنيهم اهللا  آمنوا ولم يروني
اشد بقيه على دينه  ألحدهم.  أمهاتهم وأرحامآبائهم  أصالبيخرجهم من 

في الليلة الظلماء ، أو آالقابض على جمر ) أي الشوك (من خرط القتاد 
  .  ١)مصابيح الدجى ينجيهم اهللا من آل فتنة غبراء مظلمة  أولئك. الغضا

 تقارعهم وتقاتلهم نيو علماء السوء السامري، الصعب أن تقف بوجه الطواغيت فمن 
 أيديهمويف . ويدك خاليه حىت من حجر تدافع به عن نفسك ، وال ناصر وال معني ، 

طائلة  أموالإعالمية ضخمه ، وأمساء رنانة صرفت  ةو دبابات وصواريخ وآل أسلحه
طائلة تغدق على من يعبدهم من دون اهللا  والوأممن القدسية الزائفة ،  الةإلحاطتها 

املؤمنني مبوسى  وإلخواينولكن يل . ويطبل ويزمر هلم ، ويسميهم زعماء وعلماء  .
والسامري وبلعم بن باعورا ، ، عندما قارعا فرعون وهامان وقارون  أسوةوهارون 

ا قارع قيصر عندم) ع(، ولنا بعيسى  الظاهر بلباس العامل العابد الناسك) لعنه اهللا(
) ص(ولنا مبحمد ،  أسوةالضالني  إسرائيلوبيالطس وجيوش الرومان ، وعلماء بين 
عندما قارعوا ) ص(ل حممد آولنا ب. أسوة عندما قارع الطواغيت ، وعلماء السوء 

  .  أسوة األمةوبين العباس وعلماء السوء السامريني يف هذه ، طواغيت بين أمية 
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ولوال أين اطلعت على كثري ، كتب على املؤمنني إنكار املنكر اهللا  أنلوال  −: א

سواء من احلكام املفسدين أم من علماء السوء ، من احلقائق اليت ملئت كبدي قيحاً 

أللقيت حبلها على غارا ، وملا اخترت  )ولو اطلعت عليهم مللئت منهم رعبا (الفاسدين 

األسلحة  املادية  أنواع، بكل  مؤلفة مسلحة فألوهذه املواجهة الدامية ، مع 

�تصر أ�ي مغلوب فإربي ( أقول أنوليس بني يدي إال .  واإلعالميةوالعسكرية 
.(  
  -:، وجدته يقول ) ع(املؤمنني  أمريملاّ تدبرت طويال وصية  إين األحبة أيها
الع  ((  ه واهللا ما فاجئني من الموت وارد آرهته، وال ط ا آنت   أنكرت ، وم
  . ١)) لإلبرار، وما عند اهللا خير  وطالب وجد،  آقارب ورد إال

 وما عند اهللا خري . من احلياة  إليه أحبووجدت إن العاقل اللبيب املطيع هللا املوت
احلقري املسكني ممن يتمرغون يف تراب وطئوه ، وممن يسلك  أناجعلين اهللا . لإلبرار

 واألوصـياء  نبياءاألواين ملا تدبرت طويال حال  .الصراط املستقيم الذي سلكوه 
وأنـوف  ، وعباد اهللا املخلصني يف القرآن ، ويف سريم ، وجدم أصحاب غرية 

بل وجدم يقتلـون ويقطعـون   . محية ، تأىب اختيار طاعة الطاغوت واخلضوع له 
وجـدت   .مداهنة أو ركون لظـامل   أوويصلبون بعز وكرامة دومنا حلظة خضوع 

نام ، وال يباىل مبا سيفعله بـه الطواغيـت ،   حيمل فأساً ويكسر األص) ع( إبراهيم
:  يصرخ بوجه هـريودس ) ع(ووجدت حيىي  . حىت يلقى يف النار.  وعلماء السوء

) لعنه اهللا(يهتف بوجه يزيد ) ع(ووجدت احلسني . انك فاجر ، حىت يقطع رأسه 
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وبنوه ، فما خضع وما ركن للظامل ،  وإخوتهانك كافر ، حىت قتل صحبه وبنو عمه 
فنصره اهللا ملا نصر دين اهللا يف . ه ؤورفع رأسه على رمح ، وسبيت نسا،  قتل حىت
يهتف بوجه طواغيت بين العباس املهـدي  ) ع(ووجدت موسى بن جعفر .  أرضه

سجن ، ومـن   إىلإنكم كفرة ، حىت نقلوه من سجن : واهلادي والرشيد الضالني 
يف السجن  ) لعنه اهللا(لرشيد طامورة إىل طامورة ، فما خضع وما استسلم حىت قتله ا

وقواته املسلحة  )لعنه اهللا(يقارع فرعون ) ع(ووجدت موسى بن عمران . بالسم 
مـن   آيةجيعلها  أنعصا شاء اهللا  إالوليس معه ، يف حينها  األسلحة أنواع بأحدث

وقوة  اًيقين إالتثخنه اجلراح يف أُحد ، فال يزداد ) ع(ووجدت أمري املؤمنني . آياته 
ووجدت حبيـب اهللا  . ، تزيده قوة يف بدنه ، جيندل ا صناديد قريش   دين اهللايف

أُحد ، يعود ويكر على  ةتثخنه اجلراح ، وتكسر رباعيته يف وقع أنبعد ) ص(حممد 
ن على قوائم سيوفهم ورماحهم ئو، معظمهم جرحا يتك أصحابهاملشركني جبمع من 

يف صفوف املشركني فيولوا مدبرين بعد ، فريحم اهللا سبحانه حاهلم ويلقي الرعب 
  . ، فنصره اهللا دومنا  قتال  وأصحابه) ص(روا استئصال النيب رق أن

، مل يبقوا من  األمةحالنا اليوم فوجدت الطواغيت املتسلطني على هذه  إىلمث نظرت 
وياليتهم تركوه على حاله ، بل عمدوا إليه . رمسه  إالومن القران ، الدين إال امسه 

ثاال ألوامر السـحرة والكهـان   ـهانوه وجنسوه تقرباً للشيطان الرجيم ، وامتوأ
هم صامتون ، كأن على رؤوسهم الطري ؤ، واملسلمون وعلما) لعنهم اهللا وأخزاهم(

  .، وكأن القرآن ال يعنيهم بشي 

אא  א א א
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א ، א
؟ .א !.   

اقل من هـذا   أمرقتل وقطع رأسه من اجل ) ع(أم تقولون تقية ، وحيىي بن زكريا 
عون متثيل األنبيـاء ،  من تد انتم يا علماء اإلسالم يا .من اجل زنا مبحرم  ، بكثري

أَلَم تَر إِلَى الَّذين قيـلَ لَهـم     ،! ماذا بقي بعد االستخفاف بكتاب اهللا وتنجيسه ؟
          ي مهـنم تَـالُ إِذَا فَرِيـقالْق هِملَـيع ـبـا كُتفَلَم كَـاةآتُـوا الزو ـالةـوا الصيمأَقو كُميدكُفُّوا أَي  نـوخْش

 خَشية اللَّه أَو أَشد خشيةً وقَالُوا ربنا لـم كَتَبـت علَينـا الْقتَـالَ لَـوال أَخرتَنـا إِلَـى أَجـلٍ        الناس كَ
 يالفَت ونال تُظْلَمنِ اتَّقَى ومل ريخ ةرالْآخيلٌ وا قَلْي�الد تَاعا تَكُو�ُوا * قَرِيبٍ قُلْ ممنأَي

كُم الْموت ولَو كُنتُم في بروجٍ مشيدة وإِن تُصبهم حسنةٌ يقُولُوا هذه من عنـد  يدرِكْ
اللَّه وإِن تُصبهم سيئَةٌ يقُولُوا هذه من عندكَ قُل كُلٌّ من عند اللَّه فَمالِ هـؤالء الْقَـومِ   

  .  )٧٨-٧٧/ النسا ء(  هون حديثاًال يكَادون يفْقَ

اء السوء األجر تأخذون والعمل تضيعون        ) ( ع(قال عيسى  م علم . أنك
ل   ك رب العم ه   أنيوش ب عمل كون ، يطل دنيا   أنوتوش ن ال وا م تخرج

   . ١) ظلمة القبر وضيقه إلىالعريضة 
غلوا قد شل. لقد نبذ الكتاب محلته ، وتناساه حفظته ، فكفروا به ، فسوف يعلمون 

غلوا بتقديس عن دراسة كتاب اهللا وتدريسه ، وش، بدراسة املنطق والنحو وتدريسها 
  :املنطق عن كتاب اهللا وتقديسه 

                                                           
 . ٣١٩ص:  ٢الكافي ج - ١



   ١٦   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

  )٣٠:الفرقان( )وقَالَ الرسولُ يا رب إِن قَومي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرآن مهجوراً(

لو كنتم يف كربالء  إذاً. !  ؟ هللا بالتقيةمباذا ستعتذرون أمام اهللا عن خذالنكم لكتاب ا
أو ، بالتقية  واعتذرمت، ) ع(وقتلتم احلسني ) لعنه اهللا(لوقفتم مع جيش عمر بن سعد 

لوقفتم جانبا واعتزلتم القتال ، واعتذرمت ذا العذر القبيح ، نعم فقتلة  األقلعلى 
سينصرونه ، فلما  أموا وادع) ع(شيعة ، وراسلوا احلسني  أماحلسني كانوا يدعون 

نصرته ستفقدهم حيام املادية قتلوه ، ونصروا أوالد البغايا ، وخذلوا ابن  إنوجدوا 
وهكذا انتم لو . من خستهم واخلبث واجلنب الذي انطوت عليه نفوسهم ) ع(فاطمة 

  ) .ع(اإلمام املهدي ) ع(خذلتم كتاب اهللا اليوم ، فحتما ستخذلون غدا ابن احلسني 

املر تلْك آيات الْكتَابِ والَّذي أُ�ْزِلَ إِلَيك من ربك الْحق   ا الرمحن الرحيم   بسم
  وننمؤاسِ ال يالن أَكْثَر نلَكو ) ال يؤمنون باحلق ألنه مر ، وال  . )١:الرعد

بهم اخلبيث يستوحشون من السري فيه لقلة سالكيه ، ويعج ألميسلكون طريق احلق 
   - : لكثرة كأم مل يسمعوا قوله تعاىل

 تَوِيسابِ  قُلْ ال يي الْأَلْبا أُولي فَاتَّقُوا اللَّه الْخَبِيث ةكَثْر كبجأَع لَوو بالطَّيو الْخَبِيث
  ) .١٠٠:املائدة( لَعلَّكُم تُفْلحون 

حليت الدنيا في ( : ) ع(ؤمنني امل أمريبلى مسعوها ووعوها ، ولكنهم كما قال 
واجتمعوا على جيفه أُفتضحوا بأكلها ، ومن حلي ،  ١) وراقهم زبرجها أعينهم

  -: يف عينه شيء أعشى بصره وأعماه ، قال تعاىل

                                                           
 .  ٣٦ص:  ١ج: نهج البالغة  - ١



   ١٧   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 
 َتو مورِهبِن اللَّه بذَه لَهوا حم تا أَضَاءَاراً فَلَم� قَدتَوي اسثَلِ الَّذكَم مثَلُهي مف مكَهر

ونرصبال ي اتظُلُم  )١٧:البقرة( .  

فلما ) ص(مع الرسول  اإلسالمشعلة  أوقدوا،  اإلسالمبلى مثلهم كاملنافقني يف صدر 
اسلم الناس نافقوا هم وطلبوا الدنيا ، فذهب اهللا بقشورهم الدينية اليت غلفوا ا 

  .بواطنهم السوداء 
  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



   ١٨   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

  االحنراف 
  األمة اإلسالمية عن الصراط املستقيم يف

  

:
أَحسب الناس أَن يتْركُـوا أَن يقُولُـوا آمنـا وهـم ال     * امل (  سم ا الرمحن الرحيم ب

 ــون فْتَنقُوا     * يــد ص ينــذ ــه الَّ ــيعلَمن اللَّ ــبلهِم فَلَ ــن قَ م ينــذ ــا الَّ فَتَن ــد ولَقَ
لَـــــيوبِنيالْكَـــــاذ نلَمع * أَن ئَاتـــــيالس لُـــــونمعي ينالَّـــــذ ـــــبسح أَم

ونكُمحا يم اءبِقُو�َا سسي *   ـوهو لَـآت لَ اللَّهأَج فَإِن اللَّه قَاءو لجري كَان نم
  ــيم لالْع يعــم الس  *   ــه فْسنل ــد اهجــا ي فَإِ�َّم ــد اهج ــن مــنِ    و ع ــي لَغَن ــه إِن اللَّ
نيالَم٦-١العنكبوت ( ) الْع. (  

سواء يف العقائد أو ، املستقيم وقع حتما يف األمة اإلسالمية  عن الصراطاالحنراف  

سـنةَ اللَّـه الَّتـي قَـد خلَـت مـن قَبـلُ ولَـن تَجِـد لسـنة اللَّـه            (. األحكام الشرعية 
يالدـقٍ (  ) .٢٣:تحالف( )تَبطَب نقاً عطَب نكَبوقال رسـول  .  )١٩: االنشقاق ( )لَتَر

  -:) ص(اهللا 



   ١٩   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 
والذي نفسي بيده لترآبن سنن من آان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة ((

  . ١))بالقذة حتى ال تخطئون طريقهم وال يخطئكم سنة بني إسرائيل
عند ظهوره وقيامه هـو  ) ع(هدي واملستفاد من الروايات إن أول ما سيقوم به امل

وإعادة اإلسـالم  ، وإعادة األمة إىل جادة الصراط املستقيم ، تعديل هذا االحنراف 
بعـد أن حرفـه أئمـة الضـالل     ، ) ص(غضا طريا كما كان يف عهد رسول اهللا 

  . السامريون 
ا وسيعود     ( -:) ع(قال اإلمام الصادق : عن أيب بصري قال  دأ غريب اإلسالم ب

ال  . فقلت اشرح لي هذا ، أصلحك اهللا  .آما بدأ فطوبى للغرباء  غريبا فق
  ،  ٢) -ص-يستأنف الداعي منا دعاء جديد آما دعا رسول اهللا ) ع(

دم  ) ص(ما صنع رسول اهللا   ) القائم( قال يصنع ) ( ع(وعن الصادق  ، يه
ة ، يستأنف اإلسالم     ) ص(ما آان قبله آما هدم رسول اهللا   أمر الجاهلي

  .  ٣ ) جديدا
بأي سرية ) ع(فقلت إذا قام القائم ) ع(سألت أبا جعفر الباقر ( وعن ابن عطا قال 

ا صنع رسول اهللا       ) : ع(يسري يف النـاس ؟ فقـال    ه آم ا قبل دم م )  ص(يه
   . ٤ )) يستأنف  اإلسالم جديدا

ا      ((  -:قال ) ع(عن الباقر  ا دع د آم ى أمر جدي إذا قام قائمنا دعا الناس إل
ول اهللا  دا      ، ) ص(رس ا ب ا آم يعود غريب ا وس دا غريب الم ب ، وان اإلس

   ٥)) فطوبى للغرباء

                                                           
 . ١٨٠ ص:  ١٣ج: وار بحار األن - ١
  . ٣٦٦ص :  ٥٢ج: بحار األنوار  - ٢
  . ٣٥٣ص :  ٥٢ج: بحار األنوار  - ٣
 . ٣٥٤ص :  ٥٢ج: بحار األنوار  - ٤
  . ١٧٤: غيبة النعماني  -٥



   ٢٠   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

) ص(ل النيب آباعتبارهم تركوا التمسك ب، ورمبا يظن إن االحنراف طال السنة فقط 
سواء يف العقائد أو  ،مما أدى م يف النتيجة إىل االحنراف ، ) ع(األئمة االثين عشر 

اديث الواردة عن أهل بيت النبوة صلوات اهللا عليهم األحكام ولكن احلقيقة إن األح
كما إن اخلالفات يف ،  )ع(دالة على إن االحنراف يطال اجلميع قبل قيام اإلمام املهدي 

 العقائد ويف األحكام الشرعية ويف طرق استنباط األحكام الشرعية بني علماء املسلمني
وهلذا فمن  .نفسهم دالة على ذلك أو بني علماء كل فرقة أ، سواء بني السنة والشيعة 

ولو بشكل  ،الضروري أن نعرف األمور اليت وقع فيها خالف بني علماء املسلمني 
  . موجز 

א א )(א
א א،  א

،.)(א א א א
א א ،
א א א ،.  

  

  
  
  
  



   ٢١   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

   -:أوال
  .التحريف يف القران الكريم 

  

دالة على التحريف ، كما وردت ) ص(وردت روايات كثرية عن أهل بيت النيب 
دالة على وقوع التحريف ، عن طريق السنة يف كتبهم ) ص(ة النيب روايات عن صحاب

ن الذي بني أيدينا غري كامل ، وان بعض كلماته آ، واملقصود بالتحريف إن القر
تبدلت أو بدلت بقصد ، ورجح بعض علماء املسلمني وقوع التحريف كما رجح 

  . بعضهم عدم وقوع التحريف
  

: ة أمور هي ويستدل القائلين بعدم التحريف بعد 
وهذه اآلية . )٩: احلجر (}إِ�ا �َحن �َزلْنا الذِّكْر وإِ�َّا لَه لَحافظُون { آية احلفظ -١

ميكن أن تفسر حبفظ القرآن من التحريف ، وبقاءه عند األمة ساملاً من الزيادة والنقص 
  . يه إلوالتغيري ، ومن أن متتد يد أهل الباطل وأئمة الضالل 

ال يأْتيه الْباطُل من بينِ يديه وال من خلْفه تَنزِيلٌ من  {عاىل قال ت -٢
يدميمٍ حكلت ( }حوهذه اآلية ميكن أن تفسر بان القرآن حمفوظ من ولوج  . )٤٢: فص

الباطل بني طياته ، سواء أكان هذا الباطل بتبدل بعض الكلمات ، أو بزيادة أو نقص 
  . يات بعض السور واآل



   ٢٢   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 
الروايات الدالة على التحريف ميكن محل بعضها على أا دالة على التحريف  -٣

  . ، وهذا أمر واقع يقره مجيع املسلمني  يل ال التنـزيلأواملعنوي أي التحريف يف الت
  . إن بعض الروايات الدالة على التحريف ضعيفة السند  -٤
ى التحريف اللفظي أو النقص يضرب ا الروايات اليت ال تقبل التأويل والدالة عل -٥

ما معناه ما ) ع(وقد ورد عن املعصومني ، عرض اجلدار ، وذلك ألا خمالفة للقرآن 
  .جاءكم عنا خمالف لكتاب اهللا فدعوه 

هو الذي بني أيدينا الن من غري املعقول أن ) ص(القرآن اموع يف زمن النيب  -٦
مث جاء بعده أبو بكر وعمر . القرآن يف حياته  ومجع ةمل يهتم بكتاب) ص(رسول اهللا 

وزيد ابن ثابت ليجمعوه ، وجاء بعدهم عثمان ليجمع الناس على مصحف واحد 
وحيرق أو يتلف البقية اليت ختتلف عنه بشكل أو بآخر فيكون الذي بني أيدينا هو 

  .املصحف العثماين كما يروي العامة واخلاصة 
اليوم ، ألن القرآن هو ) ص(دم إثبات نبوة حممد القول بتحريف القرآن يلزم ه -٧

  ) .ص(املعجز الذي جاء به النيب 
مع القول بالتحريف ال يبقى للقرآن الذي بني أيدينا فائدة ، وال ميكن التعويل  -٨

  .عليه يف العقائد ، فضال عن األحكام الشرعية وغريها 

  
  



   ٢٣   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

   - :أما أدلة القائلين بالتحريف فهي 
الدالة على التحريف ، وهي كثرية جدا عن طريق الشيعة والسنة ، الروايات -١

من سره أن : (( قال ) ص(وكمثال على ما روي عن طرق السنة إن رسول اهللا 
وعلى هذا  .١)) على قراءة ابن أم عبد فليقرأهيقرأ القران غضا آما نزل 

ن عن ابن يروو أمخري الصحابة الذين حفظوا القران ، مث  مسعود منيكون ابن 
   - :مالك قال 

، قال ابن مسعود من استطاع منكم أن  أمر بالمصاحف أن تغيير قال (
أي ( يغل مصحفه فليغله فان من غل شيئا جاء به يوم القيامة قال ثم قال 

سبعين سورة أفأترك ما ) ص(قرأت من فم رسول اهللا )  ابن مسعود
   . ٢)  )ص(أخذت من في رسول  اهللا 

حيح كما قال امحد حممد شارح مسند امحد ورواه أبو داود وابن وعندهم السند ص
  .كثري يف التفسري ، وروى معناه ابن سعد يف الطبقات 

ومعىن احلديث واضح إن ابن مسعود يرى أن القرآن الذي كتبه عثمان ناقص ، أو 
أ فأترك ما أخذت من في رسول ( حدث فيه بعض التغري على األقل ، فقوله 

ال على أن ما أخذه خيتلف بشكل أو بآخر عما كتبه عثمان ، وابن د .) ص(اهللا 
ظل مصراً على رأيه ورفضه ملا كتبه عثمان ، حىت قتله عثمان ، ) رمحه اهللا (مسعود 

  . عندما احرق املصاحف واحرق مصحفه ، وجلده حىت مات بعدها 

                                                           
  ٣٥،٣٦،١٧٥،٢٦٥،٤٢٥٥،٤٣٤٠،٤٣٤١:حديث :مسند احمد  - ١
  ٣٩٢٩: حديث :  ٦ج: مسند احمد  - ٢



   ٢٤   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

قد اختاروا والروايات اليت وردت يف كتب السنة الدالة على نقص القرآن كثرية ، و

ومل تكتب ، للسور واآليات اليت وردت عندهم بالروايات  אاسم 
  .باملصحف املوجود اليوم 

) ع(فهي كثرية ، ولكنهم ) ع(أما الروايات الواردة عن أهل البيت 

א א א א ،  .
ما قوله أدام اهللا تعاىل حراسته  - :يف املسائل السرورية ) رمحه اهللا (يد وسئل الشيخ املف

يف القرآن ؟ اهو ما بني الدفتني الذي يف أيدي الناس ، أم هل ضاع مما أنزل اهللا تعاىل 
، أم ما مجعه عثمان ) ع(على نبيه منه شيء أم ال ؟ وهل هو ما مجعه أمري املؤمنني 

   .على ما يذكره املخالفون 

إن الذي بين الدفتين من القرآن ، جميعه كالم اهللا تعالى ( : أجاب ف

وتنـزيله ، وليس فيه شيء من كالم البشر ، وهو جمهور المنـزل ، 
والباقي مما أنزله اهللا تعالى قرآناً عند المستحفظ للشريعة ، المستودع 

 ، لم يضيع منه شيء ، وان كان الذي جمع) - ع- أي المهدي  (: لألحكام 
لم يجعله في جملة ما جمع ألسباب دعته إلى ذلك  اآلنما بين الدفتين 

ما عمد بنفسه ،  اما شك فيه ، ومنه امنها قصوره عن معرفة بعضه ، ومنه
القرآن ) ع(ما تعمد إخراجه منه ، وقد جمع أمير المؤمنين  اومنه
زل من أوله إلى أخره ، وألفه بحسب ما وجب تأليفه ، فقدم المكي ـالمن

على المدني ، والمنسوخ على الناسخ ، ووضع كل شيء منه في حقه ، 
أما واهللا لو قرء القران آما ((  )ع(فلذلك قال جعفر بن محمد الصادق 



   ٢٥   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

نزل ((  )ع(وقال  ١)) انزل ألفيتمونا فيه مسمين ، آما سمي من آان قبلنا
القران أربعة أرباع ربع فينا وربع في عدونا وربع قصص وأمثال وربع 

  . ٢))قضايا وأحكام ، ولنا أهل البيت فضائل القران 

  - :) رحمه اهللا ( وقال المجلسي 
أنهم أمروا بقراءة ما بين الدفتين ) ع(غير أن الخبر الصحيح عن أئمتنا 

) ع(حتى يقوم القائم ، ، وان ال نتعداها بال زيادة فيه وال نقصان منه 
، )ع(، وجمعه أمير المؤمنين فيقرا الناس القران على ما أنزله اهللا تعالى 

(٣ .  
قيام عثمان بإحراق املصاحف بعد أن اختار أحدها ، مع وجود اختالف بينها ،  -٢

بل واحرق مصحف عبد اهللا بن مسعود وأنكر علية قراءته ، وضربه حىت مات ، مع 
من سره أن يقرأ القران  (( - : على ما روي عنه –) ص(أن رسول اهللا قال 
  . ٤)) يقرا على قراءة ابن أم عبدغضا آما نزل فل

: قال تعاىل . اقتفاء سنن املاضني فاليهود حرفوا التوراة واملسيح حرفوا اإلجنيل  -٣

  ). ١٩: االنشقاق () لَتَركَبن طَبقاً عن طَبقٍ(

، ) ع(وأهل بيته املعصومني ) ص(وقد ورد حديث اقتفاء سنن املاضني عن النيب 
الرواية ، ومعىن اقتفاء سنن املاضني موجود يف ارض الواقع  واحلديث صحيح مستفيض

  . ، وشيء حاصل بني لكل من تصفح التاريخ ولو إمجاال

                                                           
 . ٥٥ص:  ٨٩البحار ج - ١
  . سير العياشيتف - ٢
  ٧٤:  ٩٢ج:، وآذا في بحار األنوار ٧٨الشيخ المفيد ص  -المسائل السروية - ٣
 ١٢٤ص ٦المبسوط للسرخسي ح - ٤
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آية احلفظ متشاة ، حتتمل وجوه كثرية من التفسري والتأويل ، ومنها إن القرآن  -٤

،  )ع(، وهذا الوجه يف التفسري تدل عليه الروايات عنهم ) ع(حمفوظ عند املعصوم 

  .متشاة حتتمل وجوه } اخل………ال يأتيه الباطل من{ وكذلك اآلية أخرى 

، א א א א
א א ، א

א. א א !.؟א
ال سبيل لرد الروايات الصحيحة ، الن بعضها حمكمة يف داللتها على التحريف  -٥

والنقص ، واآليات السابقة متشاة واملتشابه يرجع إىل احملكم ليفهم معناه ال العكس ، 
. كما أن تغيري حرف أو كلمة يف آية ال يعد ، وما يف القراءات السبعة من االختالف 

راءة املعصوم أوىل من قبول قراءة غريه ، وعلى اقل تقدير فلتقبل ومن هنا فان قبول ق
قراءته كقراءة غريه ، فال وجه حلصر القراءات بسبعة مع انه توجد قراءات مروية 

  .غريها 
القرآن الذي بني أيدينا مجع يف زمن أيب بكر وعمر ، والدال عليه الروايات عن  -٦

ة متواترة يف التاريخ ، وكانت هناك عدة طريق السنة والشيعة ، بل إن هذه احلادث
  .ومجع الناس على مصحف واحد ، مصاحف احرقها عثمان 

، وقد عرضه على القوم ومل ) ع(فهو عند علي ) ص(أما القران الذي مجعه النيب 
اليوم ، والدال عليه روايات كثرية وردت عن ) ع(يقبلوه وهو عند اإلمام الثاين عشر 

وأنا استمع ) ع(امل بن سلمة قال قرأ رجل على أيب عبد اهللا عن س) . ع(أهل البيت 
آف عن )  ع( فقال أبو عبد اهللا ها الناس ،ؤحروفا من القران ليس على ما يقر

قرأ ) ع(هذه القراءة اقرأ آما يقرأ الناس حتى يقوم القائم ، فإذا قام القائم 
  .) ع(آتاب اهللا عز وجل على حده ، واخرج المصحف الذي آتبه علي 
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إلى الناس حين فرغ منه وآتبه وقال لهم هذا ) . ع(أخرجه علي  -:وقال 
، وقد جمعته من اللوحين ،  آتاب اهللا عز وجل آما أنزله اهللا على محمد

فقالوا هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القران ال حاجة لنا فيه ، فقال أما 
أخبرآم حين جمعته إنما آان علَي أن .  واهللا ال ترونه بعد يومكم هذا أبدا

  .  ١ )) هولتقرؤ

אقبل وفاته ) ص(أخرى عن النيب  ويف رواية א א
א .،)(א

فهي دعوى جزافية ال ) ص(أما االدعاء بان القران الذي بني أيدينا مجع يف زمن النيب 
  . دليل عليها ، بل مردود مبا قدمت

،  تهوصدقه وسريته قبل بعث، بأخالقه وأمانته ) ص(ثبات النبوة حملمد إن إ -٧
وقد نقل الكثري منها بشكل متواتر ، من جيل إىل  .ومعجزات كثرية القرآن أحدها 

  . جيل ، ويف كتب التاريخ 

، א
א ،

، א א ، ،
א ، א .א
א ، א א א،א

א،א،א،א
א، א א א،א ،א

                                                           
 ٢٣ح ٦٣٣ص:  ٢ج: أصول الكافي  - ١
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א ،א،א
א، א،א א א

א .א
ولكنه ، ند اهللا ن من عآكما أن القرآن الذي بني أيدينا عند القائلني بالتحريف هو قر

ويعتمد عليه يف العقائد واألحكام وغريها ، ، عجازه إوذا يبقى على . ليس مجيعه 
مع إن أعجاز القران خمتلف فيه أصال كونه البالغة أو األسلوب أم احلكم واملواعظ أو 

أو التشريع العادل ، ورمبا يقال مجيع هذه  .األخبار باملغيبات أو سالمته من التناقض 
 (عجاز القرآن ، ورمبا قيل إن إعجازه نفسي باطين ، ويؤيده قوله تعاىل إمور هي األ

مر ولَو أَن قُرآ�اً سيرت بِه الْجِبالُ أَو قُطِّعت بِه الْأَرض أَو كُلِّم بِه الْموتَى بلْ للَّه الْأَ
عند قراءته ، ويؤيده انه شفاء  ويؤيده طمأنينة نفس املؤمن.  )٣١: الرعد ()  جميعاً

للصدور ، ويؤيده إن بعض آياته إذا قرأت هلا تأثري على املوجودات امللكوتية واللطيفة 
إن (( ما معناه ) ع(كاجلن ، بل املادية كجسم اإلنسان ، ورد عن املعصومني 

أَو  (، ) الفاتحة إذا قرأت سبعين مرة على ميت فال تتعجبوا إذا قام حيا 
  .  )٣١: الرعد ( )م بِه الْموتَى كُلِّ

) ع(ورمبا لن يظهر هذا اإلعجاز بشكل واضح للجميع ، إال يف زمن ظهور القائم 
حيث ورد أن أصحابه يسريون على املاء ، بل لو تدبرنا التحدي يف القرآن لوجدناه 

الْأ�ْس  قُلْ لَئنِ اجتَمعت( شامال للجميع ألهل العربية وغريهم ، ولإلنس واجلن 
 كَان لَوو هثْلبِم أْتُونآنِ ال يذَا الْقُرثْلِ هأْتُوا بِمي لَى أَنع الْجِنو
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فلو كان اإلعجاز يف تركيب األلفاظ ، أي بالبالغة  . )٨٨:اإلسراء ( ) بعضُهم لبعضٍ ظَهِرياً

ىن له ، مع أن اآلية أو األسلوب أو غريها ، لكان التحدي لغري أهل العربية ال مع
تشملهم ، فإذا كان األمر كذلك أي إن إعجاز القران باطين نفسي كان بقاء آية 

ا ال اله إال هو  {مثل  ٍ واحدة من القرآن كاف لبقاء إعجازه ، بل جزء من آية كاف
بل الباء يف البسملة كافية ،  }بسم ا الرمحن الرحيم {أو } احلي القيوم 

تكلم يف أسرار الباء يف البسملة ليلة ) ع(روي إن أمري املؤمنني . ه إلثبات  إعجاز
   .كاملة 

ولَتَجِدن أَقْربهم مودة للَّذين آمنوا الَّذين قَالُوا إِ�َّا �َصارى ذَلك {وقال تعاىل 
 ونتَكْبِرسال ي مأَ�َّها�اً وبهرو نييسسق مهنم ا أُ�ْزِلَ إِلَى * بِأَنوا معمإِذَا سو

الرسولِ تَرى أَعينهم تَفيض من الدمعِ مما عرفُوا من الْحق يقُولُون ربنا آمنا 
 ينداهالش عا من٨٣- ٨٢:املائدة( }فَاكْتُب(  .  

البالغة أو :  والرهبان هو فال تتوهم أن سبب إميان هؤالء العلماء الربانيني القسيسني
األسلوب ، بل احلقائق اليت وراء تلك األلفاظ ، واليت جعلت أعينهم تفيض من الدمع 

وهؤالء وأمثاهلم هم احلجة يف كشف إعجاز القرآن لبين آدم ، ال من أقتصر علمه . 

موات إِن وما يستَوِي الْأَحياء وال الْأَ{: قال تعاىل . على القشور واأللفاظ فقط 
  . )٢٢:فاطر ( }اللَّه يسمع من يشاء وما أَ�ْت بِمسمعٍ من في الْقُبورِ
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، إم السحرة عندما عرفوا أا ليست !لبين آدم ؟) ع(فمن كشف معجزة موسى 
  .بوهم ، بل حقيقة من رب العاملني ، فلم يستكربوا وخروا ساجدين 

−:א
بالتحريف ال يعدوا القول بالنقصان ، أو بتغيري بعض الكلمات اعتمادا على  أن القول

أي  - وكالمها . ، وعن بعض الصحابة ) ع(الروايات اليت وردت عن املعصومني 
ال يقدح بكون الذي بني أيدينا قرآناً ، حيث أن  - وتغري بعض الكلمات  النقصان

لقرآن ، فال إشكال يف أنه من اهللا القول بالنقصان يعين أن الذي بني أيدينا بعض ا
   .سبحانه 

 } اجعلنا بإجعل لنا { ، و }أمة بأئمة  {أما القول بتغري بعض الكلمات مثل 
أو العشر اليت القت القبول ، ، فهو شبيه بالقول بالقراءات السبعة  } طلح بطلع { و

אمن مجيع املسلمني اليوم ، 
א א א ،،

א א ، א א א
א .א
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   - :ثانيا 
  .التشريع بدليل العقل 

  

األحكام  ملعرفة ، )ع(ه ئكان على املسلمني الرجوع إىل أوصيا) ص(بعد وفاة النيب 
الشرعية املشتبهة عليهم ، أو اليت تستجد مع مرور الزمن ، ولكن مبا أن مجاعة من 

 . א: ، وتركوا األخذ عنهم ، وهم ) ع(املسلمني احنرفوا عن األوصياء 

א א
، א א بعض األحكام الشرعية ، ومسوها اعتمدوا عليها يف إصدار  א

هم عنها ، والتزم بالقرآن وما صح عندهم ئ، واعرض بعض علما )א(ـب
  .) ص(أنه صدر عن النيب 

، وملا وقعت ) ص(بعد النيب ) ع(أما الشيعة فكانوا دائما يرجعون إىل اإلمام املعصوم 
وقعت الغيبة التامة كانوا  ، فلما) ع(الغيبة الصغرى كانوا يرجعون إىل سفري اإلمام  

، ومع مرور الزمن رجع ) ع(يرجعون إىل الفقهاء الذين كانوا يروون عن املعصومني 

אبعض علماء الشيعة إىل  א א א א ،  א

אوقيل إن أول من كتب يف القواعد العقلية من الشيعة  رمحه (א
وقع بعد ذلك خالف كبري ، اختصار أحد كتب السنة يف أصول الفقه حيث قام ب) اهللا

بني علماء الشيعة ، حول التوقف عند حمكمات القران والروايات الواردة عن 
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يف حتصيل احلكم الشرعي ، أو جتاوز األمر إىل دليل العقل ، وزاد ) ع(املعصومني 
   .آخرون اإلمجاع 

א
:−

   - : دليل العقل من أدلة التشريع أناألدلة على  -١

   - :نها ـروايات ومـتاب والـحكمات الكـوقف عند مـه ال جيب التـوان
فما اتفق .  )حسب ما قاله بعض األصوليني(املشرع سبحانه من مجلة العقالء  إن - أ

  .عليه العقالء اقره املشرع سبحانه 
ما حسنه العقل حثت عليه الشريعة ، وكل ما إن الشريعة موافقة للعقل ، فكل  -ب

  .قبحه العقل ت عنه الشريعة 
التوقف عن الفتوى عند الشبهات يلزم العسر ، ألن العمل باالحتياط قد  إن- ج

  .يكون فيه عسر على املكلفني ، كصالة القصر والتمام أو الصيام اليوم وقضاءه 
آية حمكمة ، يلزم مجود الشريعة  التوقف عن الفتوى عند عدم وجود رواية أو إن -د

واملستحدثات أصبحت كثرية خصوصا يف املعامالت ،  .وعدم مواكبتها للتطور 
كأطفال األنابيب والتلقيح الصناعي ، واملعامالت املصرفية واملالية املتنوعة وتقنية 

  .االستنساخ البشري واحليواين وغريها 

  



   ٣٣   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

  -:اآليات احملكمةاألدلة على وجوب التوقف عند الروايات و -٢
والتوقف عن الفتوى عند الشبهات واملستحدثات اليت ال يوجد دليل نقلي عليها 

   - :والعمل فيها باالحتياط ومنها 
، فبالعقل يستدل ) ع(وهذا ورد يف الروايات عنهم ، العقل حجة باطنة  إن - أ 

وبالعقل على وجود اخلالق ، مث بالعقل تعارض الروايات وتعرف داللة كل منها ، 
إمنا االعتراض . تفهم اآليات ويعرف املتشابه واحملكم ، وهذا ال اعتراض عليه 

نبط بواسطتها حكم شرعي ، ـيست، غري مروية  ةعلى وضع قاعدة عقلي

وهكذا نعود إىل احلام والبحرية والسائبة ، وعدنا .  א
م العقلية وحتليلهم احملرمات ، وهكذا إىل حترمي علماء اليهود بأهوائهم وخترصا
  .نقر للطواغيت تشريعام الوضعية الباطلة 

بعض القواعد العقلية مل يتحرر  إناتفاق العقالء املدعى غري موجود ، مث  -ب
زاع فيها يف األصول بني األصوليني أنفسهم ، فكيف يعتمد عليها يف استنباط ـالن

اعتبار املشرع سبحانه من مجلة العقالء غري  إناألحكام الشرعية ، هذا فضال عن 
  .صحيح 

إن بعض األشياء اليت ى عنها الشارع قبحها بين ، فالعقل حيكم بقبحها ،  - ج
ولكن هناك كثري من األشياء غري بينة القبح واحلسن يف الظاهر ، فالبد من 

ائق األشياء وال يعرف حق. ن من القبيح االطالع على حقائق األشياء ملعرفة احلَِس
أو من شاء اهللا اطالعه عليها ، مث لعل بعض األشياء نعتقد حنن ، إال خالقها 

بقبحها لعدم اطالعنا على حقائقها وبواطنها ، واكتفائنا مبنافاة ظاهرها لطباعنا 
 .وأحوالنا وتقاليدنا االجتماعية اليت عادة يعتربها الناس نواميس إهلية حيرم خرقها 
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النساء (}سى أَن تَكْرهوا شيئاً ويجعلَ اللَّه فيه خيراً كَثرياً فَع{ قال تعاىل 

كُتب علَيكُم الْقتَالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَن تَكْرهوا { وقال تعاىل. )١٩:
ه يعلَم وَأ�ْتُم ال شيئاً وهو خير لَكُم وعسى أَن تُحبوا شيئاً وهو شر لَكُم واللَّ

ونلَموبعض األشياء فيها حسن وقبح ومالئمة ومنافاة .  )٢١٦:البقرة ( }تَع

يسأَلو�َك عنِ الْخَمرِ والْميسرِ قُلْ { قال تعاىل . من اآلخر  أرجحولكن أحدمها 
 را أَكْبمهإِثْماسِ ولنل عافنمو كَبِري ا إِثْميهِمافهِمَفْع� نفنحن وان.  )٢١٩:البقرة( }م 

ن ، ولكن تطبيق هذين املفهومني على ان عقلياقلنا بان احلسن والقبح مفهوم
أمر متعسر ، الن بعض املوجودات ) أي املصاديق (املوجودات يف اخلارج 

  .متشاة 
جيعل مجيع  أنيف الشبهات حكمة إهلية ، فالذي نزل القرآن قادر على  إن -د
أي (، ولكنه سبحانه جعل فيه آيات متشاات ) أي بينة املعىن(ياته حمكمة آ

ولعلها .  حلكمة) من وجه يف التفسري والتأويل أكثرمشتبهة على جاهلها وحتتمل 
فعن  .الذي يعلم تفسري وتأويل املتشابه  )ع(املعصوم واهللا العامل بيان احلاجة إىل 

رشده فيتبع وأمر بّين غيه فيجتنب بّين  أمر(( ما معناه ) ص(رسول اهللا 
ومتشابهات بين ذلك يرد حكمها إلى اهللا والى الراسخين في العلم 

  . ١)) العالمين بتأويله
أذن ففي الشبهات إشارة إىل حاجة األمة إىل الراسخني يف العلم ، وهم األئمة 

، ولعل الذي يفيت يف ) ع(، ويف زماننا صاحب األمر ) ص(بعد النيب ) ع(
                                                           

  ٥الحق المبين للفيض الكاشاني ص  - ١
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بهات يلغي هذه اإلشارة ، بل لعله يشري إىل االستغناء عن املعصوم عندما يفيت الش
فال حاجة لنا بك ، فقد أصبحنا بفضل القواعد العقلية نفيت يف كل مسألة ، وما 
 اًعدنا نتوقف ، وما عاد لدينا شبهات ، ومع أننا فقدناك فأننا اليوم ال نواجه عسر

  .يف حتصيل احلكم الشرعي 
إىل دليل  ةيكون الفساد الذي حيصل من فتوى غري صحيحة مستندرمبا -هـ

مما نعتقده مجود يف الشريعة عند االحتياط ، والتوقف عن  اكرب بكثريالعقل 
هناك عسر يف الدين والشريعة ، فانه سبحانه  أصبحالدين هللا فمىت  إنمث . الفتوى 

مث انه . والعباد  سيفرج هذا العسر حتما ، وفق حكمته وعلمه مبا يصلح البالد
سبحانه وتعاىل مل يكلفنا أمر التشريع ، فما الذي يدفعنا للتصدي هلذا األمر 

مع متام ) ع(اخلطري ، احملصور به سبحانه ، ومل يتصد له األنبياء واملرسلني واألئمة 
  . عقوهلم ، وانكشاف كثري من احلقائق هلم

قلي بل لعله يقول بلسان احلال عندما يفيت يف أي مسالة وان مل يكن عليها دليل ن

א:) ع(لإلمام املهدي    . א
  - :الروايات الدالة على وجوب التوقف عند األدلة النقلية ومنها  - و

أن المؤمن يستحل العام ما : واعلموا عباد اهللا ) (( ع(قال أمري املؤمنني 
وان ما احدث ، اما أول ويحرم العام ما حرم ع ، أول استحل عامًا

ولكن الحالل ما احل اهللا  ،الناس ال يحل لكم شيئًا مما حرم عليكم 
ووعظتم ، تموها ضرسفقد جربتم األمور و. والحرام ما حرم اهللا 

ودعيتم إلى األمر الواضح ، وضربت األمثال لكم . بمن آان قبلكم 
ن لم وم. فال يصم عن ذلك إال  أصم وال يعمى عن ذلك إال أعمى 

وأتاه . لم ينتفع بشيء من العضة ، ينفعه اهللا بالبالء والتجارب 
وإنما . وينكر ما عرف ، التقصير من أمامه حتى يعرف ما أنكر 

ليس معه من اهللا سبحانه ، متبع شرعة ومبتدع بدعة : الناس رجالن 
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وال ضياء حجة ، وان اهللا سبحانه لم يعظ أحد بمثل هذا ، برهان سنة 
، وفيه ربيع القلب ، وسببه األمين ، فانه حبل اهللا المتين ، القرآن 

، مع انه قد ذهب المتذآرون ، وما للقلب جالء غيره . وينابيع العلم 
وإذا ، فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه . وبقي الناسون والمتناسون 

يابن آدم (  آان يقول) ص(فان رسول اهللا . رأيتم شرًا فاذهبوا عنه 
   ١) ودع الشر فإذا أنت جواد قاصداعمل الخير 

وأن المنافق نصب ، إن المؤمن اخذ دينه عن اهللا ((  )ص(وعن النيب 
  .  ٢)) رأيا واتخذ دينه منه

  انه قال ) ع(وعن أمري املؤمنني 
رجل وآله اهللا إلى : إن من أبغض الخلق إلى اهللا عز وجل لرجلين ((

بدعة ، قد لهج نفسه فهو جائر عن قصد السبيل ، مشغوف بكالم 
بالصوم والصالة فهو فتنة لمن افتتن به ، ضال عن هدي من آان 
قبله ، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد موته ، حمال خطايا غيره 

  . ، رهن بخطيئته 
ال في جهال الناس ، عان بأغباش الفتنة ، قد سماه هقمش ج ورجًال

فاستكثر ، ما قل منه أشباه الناس عالما ولم يغن فيه يوما سالما ، بكر 
خير مما آثر ، حتى إذا ارتوى من آجن ، واآتنز من غير طائل 
جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره ، وإن 
خالف قاضيا سبقه ، لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتي بعده ، آفعله 
بمن آان قبله ، وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضالت هيأ لها 

من رأيه ، ثم قطع به ، فهو من لبس الشبهات في مثل غزل حشوا 
العنكبوت ال يدري أصاب أم أخطأ ، ال يحسب العلم في شيء مما 
أنكر ، وال يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهبا ، إن قاس شيئا بشيء لم 
يكذب نظره وإن أظلم عليه أمر اآتتم به ، لما يعلم من جهل نفسه ، 

                                                           
  ٩٤: ٢نهج البالغة ج - ١
 تفسير صدر المتالهين تفسير آية النور - ٢
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، ثم جسر فقضى ، فهو مفتاح عشوات ،  ال يعلم: لكيال يقال له 
رآاب شبهات ، خباط جهاالت ، ال يعتذر مما ال يعلم فيسلم ، وال 
يعض في العلم بضرس قاطع فيغنم ، يذري الروايات ذرو الريح 
الهشيم ، تبكي منه المواريث ، وتصرخ منه الدماء ، يستحل بقضائه 

ملئ بإصدار ما  الفرج الحرام ، ويحرم بقضائه الفرج الحالل ، ال
  .  ١))عليه ورد ، وال هو أهل لما منه فرط ، من ادعائه علم الحق

فقال قوم لو . يف أيامه ، حلي الكعبة وكثرته :  وروى انه ذكر عند عمر بن اخلطاب
وما تصنع الكعبة باحللي ؟ فهم ، لألجر  أعظمأخذته فجهزت به جيوش املسلمني كان 

  ) ع(فقال . ) ع( من عمر بذلك وسأل أمري املؤمنني
أموال : واألموال أربعة ) ص(أن القرآن أنزل على النبي  (

والفيء فقسمه على ، المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض 
والصدقات فجعلها ، والخمس فوضعه اهللا حيث وضعه ، مستحقيه 

. وآان حلي الكعبة فيها يومئذ فترآه اهللا على حاله ، اهللا حيث جعلها 
حيث اقره اهللا ، ولم يخف عليه مكانًا فاقره ، رآه نسيانًا ولم يت

  . ٢))فقال عمر لوالك الفتضحنا وترك الحلي بحاله . ورسوله 
ترد علينا أشياء ليس نعرفها يف كتاب اهللا ) ع(بصري قال قلت أليب عبد اهللا  أيبوعن 

  وال سنة فننظر فيها ؟ قال 
ت آذبت على اهللا عز أخطأ أصبت لم تؤجر وان إننك إ أما، ال (

  ٣)وجل

   -:قال) ع(عن علي ) ع(عن أبيه ) ع(عن الصادق

                                                           
  . ٥١ص ١ج، وقريب منه نهج البالغة  ٥٥ص ١في جأصول الكا - ١
  ٦٥: ٤نهج البالغة ج - ٢
 . ٥٦ص ١ج أصول الكافي - ٣
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ومن دان اهللا ، من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس (( 
من ) ع(وقال أبو جعفر : قال . بالرأي لم يزل دهره في أرتماس 

ومن دان اهللا بما ال يعلم ، أفتى الناس برأيه فقد دان اهللا بما ال يعلم 
  .   ١)) د  ضاد اهللا حيث احل وحرم فيما ال يعلمفق

  يف حماججته أليب حنيفة يف حديث طويل قال ) ع(وعن أيب عبد اهللا 
وتعرف الناسخ ، يا أبا حنيفة تعرف آتاب اهللا حق معرفته (( 

ويلك ما ، يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما  : قال. قال نعم . والمنسوخ 
ويلك وال هو ، تاب الذين انزل عليهم جعل اهللا ذلك إال عند أهل الك

ما ورثك اهللا من آتابه حرفا . ) ص(إال عند الخاص من ذرية نبينا 
  .  ٢))……فان آنت آما نقول ولست آما تقول 

 أنإال كاد  )ع(وعن عبد اهللا بن شربمة قال ما اذكر حديثا مسعته من جعفر بن حممد 
قال ابن شربمة واقسم باهللا ما ) ص(عن جدي عن رسول اهللا  أيبيتصدع قليب قال 

  )ص(فقال قال رسول اهللا ) ص(كذب أبوه على جده وال جده على رسول اهللا 
من عمل بالمقاييس فقد هلك واهلك ومن أفتى الناس وهو ال يعلم (

  .  ٣))الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك واهلك 
تفتي  أنمن هلك ، إياك  ففيهما هلك: إياك وخصلتين ) (( ع(وعن الصادق 

  .  ٤)) وان تدين بما ال تعلم، الناس برأيك 
من أفتى الناس بغير علم وال هدى من اهللا لعنته مالئكة ) ع(وعن الباقر 

  .   ٥)) ولحقه وزر من عمل بفتياه، الرحمة ومالئكة العذاب 
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  .  ١)) مما يصلح أآثرمن عمل بغير علم آان ما يفسد ) (( ص(وعن النيب 

العامل على غير بصيرة آالسائر على غير الطريق ال ) (( ع(ن الصادق وع
   ٢)) يزيده سرعة السير إال بعدًا

فلم يزدهم ، أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس  إن (() ع(وعن الصادق 
   . ٣)المقاييس عن الحق إال بعدا وان دين اهللا ال يصاب بالمقاييس

   ٤)نبيه آفر وقول اهللا رك آتابـه هلك ومن تيأمن نظر بر(:  )ع(وعن الكاظم 

وأصحاب  إياآميا معشر شيعتنا والمنتحلين واليتنا (() ع(وعن أمري املؤمنني 
وأعيتهم ، يحفظوها  أنتفلتت منهم األحاديث . أعداء السنن  فأنهمالرأي 
فذلت لهم الرقاب . وماله دوال ، فاتخذوا عباد اهللا خوال ، يعوها  أنالسنة 
ونازعوا الحق وأهله فتمثلوا باألئمة ، هم الخلق أشباه الكالب وأطاع

فسألوا عن . وهم من الجهال المالعين ) الصادقين(المعصومين الصالحين 
، فعارضوا الدين بآرائهم ، يعترفوا بأنهم ال يعلمون  أننفوا أف، ما ال يعلمون 

بالمسح  ىأول ما لو آان الدين بالقياس لكان باطن الرجلينأ. وضلوا فاضلوا 
   . ٥))من ظاهرهما 

اهللا أتم لكم ما أتاآم  إنأيتها العصابة المرحومة المفلحة ( (: )ع(وقال الصادق 
واعلموا انه ليس من علم اهللا وال من أمره أن يأخذ أحد من خلق ، من الخير

وجعل فيه ، قد انزل اهللا القران. وال مقاييس، وال رأي، اهللا في دينه بهوى
ال يسع أهل علم القران ، ولتعلم القران أهال، وجعل للقران. يءتبيان آل ش

وال ، وال رأي، يأخذوا فيه بهوى أنالذين آتاهم اهللا علمه )) ع(أي آل محمد (

                                                           
 .المصدر نفسه  - ١
 .المصدر نفسه  - ٢
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ووضعه ، وخصهم به ، أغناهم اهللا عن ذلك بما آتاهم من علمه. مقاييس
  . ١)) عندهم آرامة من اهللا أآرمهم بها وهم أهل الذآر

   - :ثالثا
  دــائـقــعـال

  

السنة افترقوا  إنكما . واخلالف فيها كبري بني علماء اإلسالم السنة والشيعة وغريهم 
ولعل اخلالف  ،بينهم  واختلف علماء كل فرقة فيما، شاعرة أفيها إىل معتزلة و

والدنيوية بعد النيب  ةالدينيوالقيادة ، الرئيسي بني فرق املسلمني يدور حول اإلمامة 

، مث جر هذا اخلالف خالفات عقائدية أخرى . ألمة هلذه ا) ص(

א א)(א
א.)( א،א

اليت وقع ، كما حصل يف مسألة اجلرب والتفويض .  
  بأنه ) ص(فجاء جواب آل النيب ، واملعتزلة  األشاعرة اخلالف فيها بني

  .))  مرينأمر بين أال جبر وال تفويض ولكن (( 
، اليت استغلها كفار بين العباس للخوض يف دماء املسلمني ، أو كقضية خلق القرآن 

  . وأعام على ذلك بعض أئمة الضالل السامريني 
ليدع الناس ، غري  القران كالم اهللا الفجاء رد أهل القرآن آل النيب املصطفى بان 

إال حب الظهور والعلو على  ، الذي ال طائل وراءه، السفسطة واجلدل الشيطاين 

                                                           
 ٥: روضة الكافي  - ١
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كما وقع خالف واسع يف توحيد اخلالق سبحانه وصفاته أو ما . الناس بلقب العامل 
  .مسي بعلم الكالم 

أو  )يونانية المشائيةالفلسفة ال(علم الكالم ما هو إال شكل آخر من  إنواحلقيقة 

وان  . فيها طريقني رئيسيني أنفمن تتبع الفلسفة اليونانية القدمية يعلم  )االستداللية(

ويعتمد  )المشائي(ـأو ما يسمى ب )االستداللي: (هما يبحث يف الوجود األول يكل

ويعتمد على تصفية النفس من رذائل ) األشراقي: (والثاين ، على األدلة العقلية 
وقد تأثر علماء  .وبالتايل يكون اإلنسان أهال إلشراق احلقائق يف نفسه ، ق األخال

عادوا كتابتها كل حبسب ما يعتقد أو، املسلمني بالفلسفة اليونانية املشائية بعد ترمجتها 

اليت اشتق  )االستداللية(أو )المشائية اإلسالميةالفلسفة (ـيسمى ب وبدأ يظهر ما. 
ورمبا يلحق به . وتوحيده وصفاته ، يبحث يف وجود اخلالق الذي ، منها علم الكالم 

وان ما مسي بعلم الكالم كونه يبحث . وغريها  واإلمامةمباحث العدل واملعاد والنبوة 
فلعلهم أرادوا . فاأللف والالم الستغراق الصفات ، حول اشرف موجود سبحانه 

  . القول إن هذا العلم فيه أشرف كالم واهللا اعلم 
لم الكالم أو خلوض علماء املسلمني يف الفلسفة اليونانية دور كبري يف تناحر وكان لع

صبح علماء كل فرقة أحىت وصل األمر إىل تكفري بعضهم بعضاً ، و، فرق املسلمني 
. وفق أهوائهم لتوافق القواعد الفلسفية أو العقلية اليت يعتقدوا ، يتأولون آيات القرآن 

تقدموا  أنوتقدموا الكتاب بعد ، مامهم إالكتاب  إنال  فجعلوا أنفسهم أئمة الكتاب
حديث (يف ) ص(عرضوا عن وصية رسول اهللا أ أنلوا وأي ضالل بعد ضف. العترة 
لقد ضيع املسلون احلق املبني واتبعوا من مل يزده  املشهور بان ال يتقدمومها ، )الثقلين

دهم على األدلة العقلية واعتما) ص(بعدم رجوعهم إىل آل النيب ، علمه إال خسارا 
يف الفلسفة كثري  أنمع . أو علم الكالم املستند إليها واملشتق منها ، والفلسفية اليونانية 
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واليت ال يعد وكثري ، وقالوا وقلنا اليت ال تنتهي ، من السفسطة واملغالطات واادالت 
وحنن  - ه ليس لنا واحلق ان. وليس وراءه طائل وال مثرة علمية أو عملية ، منها اللغو 

نتكلم عن احلي  أن - وليس لكثري منا حظً من العقل إال ظلة ، املغروسني يف املادة 
) ع(واله األطهار ) ص(إال حبدود ما ورد يف القرآن وحديث النيب ، القيوم جل شأنه 

وقد صرح ذا املعىن املال ، وما هو إال وحي يوحى ، وهو عن اهللا سبحانه وتعاىل . 
يف الشواهد الربوبية ، وليعلم أولئك الذين يدعون احلجج العقلية  )محه اهللار(صدرا 

א، وهم خمتلفون  א א   .  א

א : الن العقل واحد وهو א א ،  א
  . وهو عامل كلي ال تنايف فيه ، ليعقل نفسه ويعرف ربه 

هو الَّذي خلَقَكُم من تُرابٍ ثُم من �ُطْفَة ثُم من علَقَة ثُم { قال تعاىل
يخْرِجكُم طفْال ثُم لتَبلُغُوا أَشدكُم ثُم لتَكُو�ُوا شيوخاً ومنكُم من يتَوفَّى من قَبلُ 

  .  )٦٧:غافر (}ونولتَبلُغُوا أَجال مسمى ولَعلَّكُم تَعقلُ

أو النفس اإلنسانية ال العقل ، أما الذي يشترك فيه مجيع بين آدم فهو ظل لذلك العقل 
نافيات متاما كعامل ـوهو عامل  مت، وهذه النفس موجودة يف عامل امللكوت . احلقيقي 

لوال إن الشياطين {ما معناه ) ص(قال املصطفى . إال انه جمرد من املادة ، الشهادة 

ابن   أنأي .  ١}حومون حول قلب ابن آدم لنظر إلى ملكوت السماواتي

ن اللب الذي بني جنبينا هو ظل أومبا . آدم لو اخلص هللا لنظر إىل ملكوت السماوات 
ورمبا شيئاً من ، فيكون اإلنسان قادرا على إدراك كثري من قوانني عامل املادة ، للعقل 

                                                           
  الشواهد الربوبية مال صدرا - ١



   ٤٣   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

. ال بالوصول إليه إألنه فوقه  ، رفة عامل العقلولكنه غري قادر على مع، عامل امللكوت 

بعد أن أدبر وغرس يف عامل املادة .  )اقبل ( وال يصل إال العبد املخلص هللا ايب لدعاء 

א،  א א אא  א

א، א
كَلَّا إِن الْأ�ْسان  {يصله إال املقربون  الذي ال .א

-٦العلق ( } إِن إِلَى ربك الرجعى* أَن رآه استَغْنى *لَيطْغَى

ختتلف باختالف املرآة اليت ، وصورة له ، ما ادعاه عقال ما هو إال ظل له  أنمع .  )٨
ها ، ففي النفوس املنكوسة تنطبع الصورة والنفس اليت انطبعت في، انعكست عليها 

   )ع(قال أمري املؤمنني علي، معكوسة 
وسأجهد في أن اطهر األرض من هذا الشخص المعكوس والجسم ( (

  . ١)) المرآوس حتى تخرج الدرة من بين حب الحصيد
ولو رجعوا إىل ، ومن هنا فان اتفق عشرة على أمرٍ معني خالفهم عشرة آخرون 

، وتدبروا كالمهم ال راحوا واستراحوا  })ع(حممد وعلي وآهلما { ز التوحيدـكن
إىل القران والسنة الصحيحة عن  اًيكون علم الكالم يف اإلسالم مستند أنفالصواب 

كسند ثانوي للعقائد ، س باالستدالالت العقلية أوال ب. ) ع(النيب واله األطهار 
  .ن والسنة الصحيحة آاملستقاة من القر اإلسالمية

وددت انك يا يونس تحسن  ((قال ليونس بن يعقوب ) ع(اإلمام الصادق  أنروي 
فقال له يونس جعلت فداك سمعتك تنهى عن الكالم وتقول ويل . الكالم 

ألهل الكالم يقول هذا ينقاد وهذا ال ينقاد وهذا ينساق وهذا ال ينساق وهذا 
                                                           

  ٨٢:  ٣نهج البالغة ج - ١



   ٤٤   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

ويل لهم إذا ترآوا إنما قلت ) ع(فقال أبو عبد اهللا . نعقله وهذا ال نعقله 
  .  ١))…… قولي وصاروا إلى خالفه

 حاجوا الناس بكالمي فان حجوآم فأنا المحجوج(() ع(مام الصادق وقال اإل
((٢  .  

ومن ، الرجال أزالته الرجال  من اخذ دينه من أفواه(() ع(وقال الصادق 
  .  ٣)) اخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزل

 { م والتقليد فانه من قلد في دينه هلك ان اهللا تعالى يقولإياآ{) ع(وقال 
ونِ اللَّهد ناباً مبأَر ما�َهبهرو مهاربفال واهللا ما .  )٣١:التوبة ( } اتَّخَذُوا أَح

صلوا لهم وال صاموا ولكنهم احلوا لهم حراما وحرموا عليهم حالال 
  ٤ }وقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم ال يشعرون 

من أجاب ناطقًا فقد عبده فان آان الناطق عن اهللا تعالى فقد ( : ) ع(وقال 
  .  ٥) عبد اهللا وان آان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان

 )شراقيةالفلسفة اليونانية اإل(اإلسالم فقد أرجعه بـعضهم إىل  العرفان يفأما 
أو  )ابن عريب(يف العرفان هو  أول من حبث إن: والعرفان عند الشيعة إىل السنة وقالوا 

ال تنطلي على من تفحص  ، هذا خطأ ومغالطة إنواحلقيقة . غريه من علماء السنة 
السلوك العرفاين أو العمل ملعرفة اهللا  أنحيث . والشرائع  السماوية ،  اإلهليةاألديان 

  . بل هو الفطرة اليت فطر عليها اإلنسان ، هو الذي جاء به األنبياء 

                                                           
  .تصحيح االعتقاد للمفيد  - ١
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   ٤٥   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

 )سنرِيهِم آياتنا في الْآفَاق وفي أَ�ْفُسهِم حتَّى يتَبين لَهم أَ�َّه الْحق ( اىل قال تع
   . )٥٣:فصلت(

وفي أَ�ْفُسكُم أَفَال * وفي الْأَرضِ آيات للْموقنني {وقال تعاىل 
ونرص٢١- ٢٠:الذاريات ( ) تُب. (   

ويف اآلفاق ملن أراد االستدالل بالعقل وملن زكى نفسه ، اها فاآليات يف األنفس ملن زك
نبهوا املؤمنني يف أحاديث كثرية إىل هذا الطريق ) ع(واألوصياء ) ص(النيب  أنكما . 

واجبها و مستحبها و حمرمها و ، وضرورة سلوكه وعدم التواين يف تطبيق الشريعة 
اهللا ال األلفاظ وال املصطلحات  إىلفقط الطريق املوصل ، واليت هي وهي . مكروهها 

وما يسمونه مبجاهدات ما انزل اهللا ا ، و خترصات بعض الذين كتبوا يف العرفان ، 
النفس ال تتم إال بتطبيق  ةوتزكي، فمعرفة اهللا إمنا تتم بتزكية النفس . من سلطان 

واحلب ، ق والتحلي مبكارم األخال، نفاق يف سبيل اهللا والزهد يف الدنيا واإل، الشريعة 
والرمحة ، والشدة يف ذات اهللا والغلظة مع الكافرين و املنافقني ، يف اهللا والبغض يف اهللا 

اللَّه �ُور السماوات والْأَرضِ مثَلُ �ُورِه كَمشكَاة فيها مصباح {قال تعاىل . مع املؤمنني 
كَوكَب دري يوقَد من شجرة مباركَة  الْمصباح في زُجاجة الزجاجةُ كََأ�َّها

زَيتُو�َة ال شرقية وال غَربِية يكَاد زَيتُها يضيء ولَو لَم تَمسسه �َار �ُور علَى �ُورٍ يهدي 
 ).٣٥:النور( }ه بِكُلِّ شيء عليم اللَّه لنورِه من يشاء ويضْرِب اللَّه الْأَمثَالَ للناسِ واللَّ

  ) .٨٢:يونس( }ويحق اللَّه الْحق بِكَلماته ولَو كَرِه الْمجرِمون{  ه ،واحلمد هللا وحد

  



   ٤٦   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

  -:رابعا 
  )ص(عن أوصياء النبي  اإلعراض

م يف والرجوع إليه، وتركوا األخذ منهم ، ) ع(وهذا بين فقد اعرض السنة عن األئمة 
فاألعراض عنه حاصل سواء يف زمن الغيبة ) ع(لإلمام املهدي  ةبنسأما بال. املتشاات 
. ويكاد الشيعة فضال عن غريهم ال يذكرونه ، أما يف زمن الغيبة الكربى ، الصغرى 

  ) .ع(املهدي ) ص(وسيأيت البحث يف إعراض األمة عن قائدها خامت أوصياء النيب 

  
  :خامسا 

  :القران والسنةاإلعراض عن  - 
وتدبر معانيه والبحث يف القرآن وسنة ، واإلعراض إما بقلة دراسة القرآن وتفسريه   

واعتماد ، وأما بتفسري القرآن بعيدا عن روايات املعصومني . النيب واله املعصومني 
واليت معظمها استقرائية وخالفية مل يتحرر ، القواعد النحوية والفلسفية يف التفسري 

ن وفق األهواء الشخصية فكل حياول آوأما بتفسري القر. ولن يتحرر ، ع فيها زاـالن
ن على هواه ، فالن نفسه انطوت على جنب وخضوع للطاغوت ال جيد آأن حيمل القر

بل جيد أن طاعتهم واجبة  ، ن دعوة جلهاد الطواغيت املتسلطني على هذه األمةآيف القر
. وان مل يبق من اإلسالم إال امسه ، قى هو حياً فاملهم أن يب. وان التقية بال حدود ، 



   ٤٧   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

بل جيد فيه دعوة ، وألنه عبد لشهوته ال جيد يف القرآن دعوة للزهد يف هذه الدنيا 
وال ، اليت ائتمنوه عليها ويقول من حرم زينة اهللا ، إلشباع شهواته من أموال املسلمني 

لعاملني وأعوام ليأكلون أموال من األحبار والرهبان أو العلماء غري ا اًيقول أن كثري
بل ، ن دعوة للتواضع آوألنه تابع إلبليس إمام املتكربين ال جيد يف القر. الناس بالباطل 

وهكذا . واحتقارهم واالستخفاف م ، جيد فيه دعوة للتكرب على ضعفاء املؤمنني 
(( : ي والقرآن على الرأ، واهلدى على اهلوى ، هم ئفهم حيملون القرآن على أهوا

وقال أمري املؤمنني . ) ع(كما روي عنهم  ))فلرب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه 
يعطف الهوى ( يف وصف حال القائم مع هذه األمة وعلمائها عند ظهوره ) ع(

على الهدى إذا عطفوا الهدى على الهوى ويعطف الرأي على القران إذا 
  .   ١) عطفوا القرآن على الرأي

  .  ٢) ما ابعد عقول الرجال من القرآن( السالم وقال الصادق عليه 
  .)) من فسر برأيه آية من آتاب اهللا فقد آفر) ( ع(وقال 
  .  ٣) ما من رجل ضرب القرآن بعضه بعض إال وآفر ) (ع(وقال 

  .)  هالمتشابه مشتبه على جاهل) ( ع(وقال 
  ) نحن الراسخون في العلم  ونحن نعلم تأويله ( وقال أبو جعفر 

من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر فان اخطأ آان إثمه ) (( ع(ل وقا
  .))  عليه

) ع(يف حديث مع قتادة وقد اخطأ قتادة يف تفسري آية فقال ) ع(وقال أبو جعفر الباقر 
) ( ع(وقال أمري املؤمنني .  ١)) يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به(( 
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   ٤٨   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

  -) ع(أي األئمة  -عن العلماء  تفسر القران برأيك حتى تفقهه أنإياك 
فانه رب تنزيل يشّبه بكالم البشر وهو آالم اهللا وتأويله ال يشبه آالم 

آما ليس شيئًا من خلقه يشبهه آذلك ال يشبه فعله تبارك وتعالى ، البشر 
شيئًا من أفعال البشر وال يشبه شيء من آالمه لكالم البشر وآالم اهللا 

لبشر أفعالهم فال تشبه آالم اهللا بكالم البشر تبارك وتعالى صفته وآالم ا
  .  ٢) فتهلك وتضل

بسم اهللا الرحمن الرحيم أما ( يف كتابه ألهل البصرة قال ) ع(وعن اإلمام احلسني 
بعد فال تخوضوا في القرآن وال تجادلوا فيه بغير علم فقد سمعت جدي 

ده من يقول من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقع) ص(رسول اهللا 
  . أو ما أخذ منهم ) ع(واملقصود بالعلم من اهللا كما هو للمعصومني  . ٣)) النار

) ص(قال رسول اهللا ( : قال ) ع(وعن اإلمام الرضا عن آباءه عن أمري املؤمنني 
وما عرفني من ، قال اهللا جل جالله ما آمن بي من فسر برأيه آالمي 

  .  ) س في دينيشبهني بخلقي وما على ديني من استعمل القيا

يتأول  أنإنما أتخوف على أمتي بعدي ثالث خصال ) ( ص(وقال رسول اهللا 
القرآن على غير تأويله أو يتبعوا زلة العالم أو يظهر فيهم المال حتى 

أما القرآن فأعملوا بمحكمه ، يطغوا وبطروا وسأنبئكم المخرج من ذلك 
 تتبعوا زلته وأما المال وال، وأما العالم فانظروا فيه ، وآمنوا بمتشابهه 

    . )  فإن المخرج شكر النعمة وأداء حقه
ل حممد آوهم حممد و، ال يعلمه إال اهللا والراسخون يف العلم  وتأويل القرآن أو تفسريه

ويعرف املراد ا ، وقد صرح القرآن بذلك فاآليات املتشاة حتكم حبديثهم . ) ع(
وقد . فيجب الرجوع إىل حديثهم ، ن الكرمي آتفسري للقر) ع(وقد ورد عنهم ، منهم 
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ملن تدبر آيات الكتاب الكرمي ،  א) سالم اهللا عليهم(رمسوا 
. فتزل قدمه ويهوي يف اجلحيم ، ال يتجاوز هذا الصراط  أنفعلى املفسر أو املتدبر . 

  . ما مل يطهر نفسه ، ال يتعرض للتفسري  أنبل عليه 

  ) .٧٩:الواقعة( }ال يمسه إِلَّا الْمطَهرون{: قال تعاىل 

وأما ، كما أضل السامري بين إسرائيل ، فألنه إذا ضل يضل أمة تتبعه  أما زلة العامل
   - : املال فالن اإلنسان الغين مادياً عادة يقل توجهه إىل اهللا لطلب احلوائج

  .) ٧-٦العلق (}) تَغْنىأَن رآه اس* �ْسان لَيطْغَىإِكَلَّا إِن الْ{

أما العالج املصفى الذي .  إليهوالرجوع ، اهللا  إىلالتوجه  إىلفالفقر والبالء عادة داعي 
، وانه نزل من اهللا ، ميان به فهو بالنسبة ملتشابه القران اإل، ) ص(ليه املصطفى إارشد 

ألدلة الدالة ا أعظمفمتشابه الكتاب من . ) ع(وجيب الرجوع يف تأوله إىل آل حممد 
وعدم معرفة ، ولعل اشتباه كثري من األحكام اليوم ، على إمامتهم وحاجة األمة إليهم 

وبالنسبة إىل العلماء . ) ع(احلالل من احلرام لبيان احلاجة إىل خامت األوصياء املهدي 
وأئمة ضالل ، ورمبا كان فيهم سامريني ، فالنظر فيهم ويف أحواهلم فهم غري معصومني 

فتكون ، وحيرم عليك احلالل ، أعمى فتتبع من حيل لك احلرام  اًتكون مقلد أنياك وإ. 
  . عابداً له ال هللا 
ويذروا ذرو الريح ) ع(من علماء غري عاملني حيطمون روايام ) ع(وقد حذروا 

وأداء حقه أي بالتوجه إىل اهللا بالعبادة ، وبالنسبة للمال فبشكر النعمة ،  ١هلشيما
ومواساة ، وإعالء كلمة ال اله إال اهللا ، وباستعمال هذا املال لنصرة الدين  ،والطاعة 

א، الفقراء  א وبشكل جممل ،  אא
                                                           

 .افي الجزء األولراجع الحديث في أصول الك - ١



   ٥٠   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 
. ل الناسضقاصد أن ي، يكون بعضها بل رمبا مجيعها بفعل فاعل  أنومن الطبيعي . 

ورمبا كان بعض . عبيد إبليسوعبد من ، ومن الطبيعي أن يكون من شياطني األنس
  .هؤالء األئمة الذين يدعون إىل النار يظن انه حيسن صنعاً 

  احملرّفني
أما احلكام . وعلماء السوء غري العاملني ، وهم احلكام واملتظاهرين باإلسالم 

فكل معتقد أو حكم شرعي . امللك ال غري : فداعيهم إىل حتريف الشريعة هـو 
، ن حيرف حبسب نظرهم الفاسـد أي احلـكم جيب يتعارض وبقاءهم على كرس

أم حبذف آيات ، ) ص(بأي صورة كانت سواء بوضع أحاديث وإلصاقها بالرسول 
لو أمكن أو مبنع روايـة األحاديث الصحيحة عن الرسول ، أو سور من القرآن 

أو مبنع قراءة القرآن كما انزل وتأويله كما يريد اهللا أو بشراء مرتزقة . ) ص(
. ويؤولونه ويفسـرونه على هوى احلكام الظلمة ، م علماء حيرفون القرآن يسمو

ولكنها تساعد على ، وطبعا لو أمكنهم وضع تشريعات وقوانني خمالفه لشريعة اهللا 
خصوصا إذا أعانتهم ظروف ، بقائهم يف السلطـة مدة أطول لسارعوا إىل وضعها 

كما هو حال ، ماء سوء غري عاملني ووجود عل، اجلهل الديين يف اتمع اإلسالمي 
  . اليوم  اإلسالميةالبالد 

ألن احلاكم اجلائر يدلك كثري من  ، وأما علماء السوء فهم أخطر من احلكام الظلمة
تصرفاته وأعماله العلنية يف حماربة أولياء اهللا على خروجه عن الشريعة وحماربتها ، 

فتجده مثال ،  אאأما العامل غري العامل فرمبا 
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ولعله يظهر التذلل واخلضوع ليصطاد ، يف كلمته  اًخاضع، يف مشيته  اًمتماوت
يتصنع الصالح ،  اًمتكرب اًوجدته فاسد، ولكنك إذا سربت غوره  . األتباع

فتصدر منه كثري من الفلتات اليت ، بل إن ظاهره يدلك على باطنه . والتواضع 
وخطر علماء السوء ميتد حىت .  )اإلناء ينضح بالذي فيه(ـف، تفضح باطنه األسود 

ويبقى ، وفتواهم غري الصحيحة ، فتبقى مذاهبهم ومعتقدام الفاسدة ، بعد موم 
ميتازون بالنفاق وإخفاء بواطنهم الفاسدة ، ودواعي هؤالء  إمكما  أتباعهلم 

אمنها طلب  -:للتحريف كثرية  ،אא،א א
א)א(

א א א א א،א
א.،
.א،،

א،א א،א
א א א ،،א

اليت مهمتها ، مثال جبواز االخنراط يف صفوف قواته املسلحة .  א

ء والقضا، وإضعاف دين اهللا يف أرضه ،  اإلسالميةاألساسية هي ضرب الشعوب 
فيكون داعيهم للتحريف ، ورمبا كان بعضهم أخس من ذلك . عليه إذا أمكن 
ويضلون املسلمني وحيرفون ، فيداهنون الطاغوت . الدنيا واملال : إضافة إىل اجلنب 
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إذا رأيتم العالم محبا للدنيا فاتهموه {: ) ع(قال اإلمام الصادق . الشريعة 

  . ١}أحبعلى دينكم فان آل محب لشيء يحوط ما 

 ًاال تجعل بيني وبينك عالم )ع(أوحى اهللا تعالى إلى داود {: ) ع(وقال 
بالدنيا فيضلك عن طريق محبتي فان أولئك قطاع طريق عبادي  ًامفتون

المريدين إن أدنى ما أنا صانع بهم إن أنزع حالوة مناجاتي من 
   . ٢}قلوبهم

عمل األجر تأخذون وال، نكم علماء السوء إ { )ع(ومن كالم عيسى
تضيعون يوشك رب العمل إن يطلب عمله وتوشكون إن تخرجوا من 

  .  } الدنيا العريضة إلى ظلمة القبر وضيقه

واحلكام الطواغيت الذين حيكمون البالد ، أي علماء السوء غري العاملني  (وكالمها 
وذلك الن بقاء . اخطر من الكافر احلريب كالصهاينة على اإلسالم  )اإلسالمية اليوم

ماء السوء يعين بقاء احلكام الظلمة متسلطني على املسلمني وبقاء احلكام الظلمة عل
 على املسلمنييعين بقاء الصهاينة حيتلون ارض املسلمني وبقاء األمريكان متسلطني 

الن هؤالء احلكام هم خدم للطاغوت األمريكي سواء ، جيرعوم الويل والثبور 
من  أشهر، كما إن الصهاينة وطيلة بعلمهم أم برعونتهم وختبطهم األهوج 

أما  .بقليل  أكثراالنتفاضة املباركة يف ارض فلسطني ال يقتلون إال مائة شخص أو 
. بل وآالف املسلمني ، هؤالء احلكام الطواغيت فهم يقتلون يف يوم واحد املئات 

أما هؤالء ، كما إن الصهاينة يقتلون املسلمني ليحتفظوا باألرض اليت اغتصبوها 

                                                           
  منية المريد للشهيد الثاني - ١
 منية المريد للشهيد الثاني - ٢
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فهؤالء . احلكام الظلمة وأعوام فيقتلون املؤمنني ألم يتلذذون بسفك الدماء 
  ال يعرفون شيئاً من اخلري ، الطواغيت وأعوام مسوخ شيطانية منكوسني 

} ونجِعرال ي مفَه يمع كْمب مص { .  

א א مث ،  א

مث من يليهم من الطواغيت ، إىل الطواغيت املتسلطني على البالد اإلسالمية تنتقل 
ن نبدأ مع أنفسنا ونطهرها من أجيب ، بل وقبل كل ذلك ، املتسلطني على العامل 

 :بدأ حركته اإلصالحية يف أم القرى يف مكة ) ص(فرسول اهللا . جنود الشيطان 

א א א א א،א א
مث ، مث انتقل إىل ما حوهلا من  القرى يف اجلزيرة العربية ، א

ومن الطبيعي إن . انتقل إىل اإلمرباطوريات احمليطة به صلوات اهللا عليه وعلى آله 
، مواجهة التيارات اجلاهلية مجيعها ومواجهة قادا صعبة حتتاج إىل شدة يف ذات اهللا 

  . صرب على امللمات وعزم و
 وهو املهدي، ورمبا لن يقوى على القيام ا إال معصوم مؤيد من اهللا سبحانه وتعاىل 

 ، إصالح االحنرافات املوجودة ما أمكن، ) ع(فواجبنا اليوم هو التهيئة لدولته ) ع(
ال أن نقف مكتويف األيدي ونقول ال حول وال وقوة ، أو على األقل تعريفها للناس 

   .اهللا إال ب

א،א،
א אא א ،

،א
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، ، א ،א
א א א،א ،א

א א .א
  
  

  املصلح املنتظر 
:−

}  حذَبي مهنفَةً مطَائ فتَضْعسعاً ييا شلَهلَ أَهعجضِ وي الْأَرال فع نوعرف إِن
هاءس� يِيتَحسيو مهاءنأَب يندفْسالْم نم كَان إِ�َّه م* أَن ُرِيد�و

 نيارِثالْو ملَهعَج�ةً ومأَئ ملَهعَج�ضِ وي الْأَرفُوا فتُضْعاس ينلَى الَّذع نَم�
و�ُمكِّن  لَهم في الْأَرضِ و�ُرِي فرعون وهامان وجنودهما منهم ما * 
  . )٦- ٤:القصص (            }ا�ُوا يحذَرون كَ

اإلمام خامل  ، )ص(الوصي الثاين عشر من أوصياء النيب اخلامت  )ع(اإلمام املهدي 
. حىت بني شيعته الذين يقولون بإمامته وخالفته هللا يف أرضه ، الذكر لسنني طويلة 

. وأعداءه شيعته ، املسلمون وغريهم ، هو املصلح الذي تنتظره البشرية مجعاء 
وآخرون يتربصون به الدوائر للقضاء عليه حال ، أناس ينتظرون ظهوره لنصرته 
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مؤمنون يهيئون لظهوره . قادرون على تغيري سنة اهللا  أمويظنون ، ظهوره وقيامه 
،  ئاًوبعض املسلمني غافلني ال يكادون يعرفون عنه شي، وآخرون يتهيئون لظهوره 

يئسوا من ظهوره ، ناس بشيعته ال يعرفونه إال كرمز وبعض شيعته أو من يسميهم ال
ويف هذه ، وأن مل يصرحوا به بأقواهلم ، وهذا اليأس ظاهر من أعماهلم ، وقيامه 

نالحظ أناس بعيدين عن   ، اللحظات احلامسة اليت نقترب فيها من ساعة الصفر 
يف قلب دائرة وآخرون ، احلق بدءوا يقتربون منه شيئا فشيئا حىت كأم دخلوا فيه 

 ةيف هو اًوهكذا أناس. حىت كأم خرجوا منه  ، فشيئاً احلق بدءوا يبتعدون عنه شيئاً
   . فشيئاً الوادي بدءوا يرتقون اجلبل شيئاً

وآخرون وجدوا أنفسهم يف القمة بدءوا ينحدرون عنها حىت كأم قد سقطوا يف 
ن أختار احلق احتضن املوت ها فمؤولكل أبنا، وبعبارة أخرى دنيا وآخره . اهلاوية 

ومن . فال يبايل سواء وقع على املوت أو وقع املوت عليه ، وسار إىل اآلخرة ، 
  . وعبد الدنيا ، اختار الباطل حرص على احلياة 

فهم يعرفون ، وبني الفريقني قوم يترحنون كالسكارى ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء 
خسروا الدنيا واآلخرة ذلك  .يعادونه ويكرهون الباطل وال ، احلق وال ينصرونه 
  هو اخلسران املبني 

إِن الَّذين تَوفَّاهم الْمالئكَةُ ظَالمي أَ�ْفُسهِم قَالُوا فيم ُكنتُم قَالُوا كُنا  {
فَأُولَئك  مستَضْعفني في الْأَرضِ قَالُوا أَلَم تَكُن أَرض اللَّه واسعةً فَتُهاجِروا فيها

  ) .٩٧:النساء ( }مأْواهم جهنم وساءت مصرياً 
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  )ع(املهدي 
   يف األديان اإلهلية 

وكمنقذ لشريعة اهللا يف أرضه موجود تقريبا يف ، كمصلح منتظر ) ع(اإلمام املهدي 
ة جتده يف ففي التوراة مر. كاليهودية والنصرانية  ، مجيع األديان اإلهلية السابقة لإلسالم

ومرة جتده ، بعد إن يراها ) ع( اليت يعربها دانيال،  )(سفر دانيال يف 
اليت تقوم على األرض من بعده  ) رؤيا دانيال للممالك واإلمرباطوريات الكربى( يف 

(أما يف اإلجنيل فهو . وجتده كذلك يف غري هذا السفر من التوراة املتداولة اليوم ، ) ع(
فتجده ، من السماء  )ع(زل معه عيسى ـاملصلح املنتظر الذي ين،  )א

يذكر يف  )ع(كما انك جتد عيسى .  )א(ويف ، يف اإلجنيل 
) ص( هي بعينها العالمات اليت ذكرها النيب ،اإلجنيل عالمات لعودته إىل األرض 

كخسوف القمر وكسوف الشمس ، ه وقيام) ع(لظهور املهدي ) ع(واألئمة األطهار 
زل من السماء يف زمن ـين) ع(وذلك الن عيسى . واحلروب وأخبار احلروب ، 

من  )ع(أما عند املسلمني فاملهدي  .وزيرا له ومؤيدا حلقه ، )ع(ظهور املهدي 
فقد جاء ذكره متواترا عن النيب ) ص(ومنكره منكر لنبوة حممد ، ضروريات الدين 

  .يق السنة أو الشيعة سواء عن طر، ) ص(
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وتركوا حديثهم وقعوا يف شبهة انه ،  )ص(ولكن السنة ملا اعرضوا عن أوصياء النيب 
مث جاء من علماء . ) ع(وان اعترفوا انه من ولد علي وفاطمة ، سيولد يف آخر الزمان 

א(هو ) ع(السنة يف الغيبة الكربى من اعترف بان اإلمام املهدي  א
ومن . ) ع(كاخلضر ، وانه حي وغائب عن األبصار ، ) ع(أئمة أهل البيت  من )

א(يف كتابه  )א(هؤالء  حيث عقد فصال يف اية كتابه  ، )א

(املشار إليه للدفاع عن اعتقاده إن اإلمام املهدي هو 
  . ) ع( )א

من بعده ، ) ص(ا يرجعون إىل أوصياء النيب أما الشيعة اإلمامية اإلثنا عشرية فقد كانو
وخالفة اهللا يف أرضه ، وخالفة النيب ، حىت وصلت اإلمامة ، وتابعوهم إمام تلو إمام 

א(إىل خامت األوصياء  א ومع انه كان ،  )ع( )א
ن إال إ، ويتصل مع شيعته عن طريق أحد خلص املؤمنني ، غائبا عن أنظار العامة 

 )ع(من بعده مهدوا لغيبته  )ع(واألئمة ) ص(ألن النيب ، الشيعة تقبلوا هذا الوضع 
  . وذكروها يف أحاديثهم 
قبل الغيبة تقريبا خبمس سنوات قضاها مع والده اإلمام  )ع(وحياة اإلمام املهدي 

ق على .  هـ ٢٥٥شعبان سنة  ١٥ولد يوم  )ع(فهو ،  )ع(احلسن العسكري 
تسعة (وبدأت غيبته مع أول يوم من إمامته وهو يوم ، بعض الروايات 

ومل يره ، ويف هذه السنوات اخلمس مل يعرف والدته .  )ق . هـ ٢٦٠ربيع األول 
حمجوب عن الناس منذ ) ع(فهو ،  أكثررمبا أربعني أو اقل أو . إال اخللص من الشيعة 

 )لعنهم اهللا(عباسيني والدته للحفاظ على حياته ، وهذا ألن أئمة اجلور والضالل من ال
يترقب والدة  )لعنه اهللا(كان فرعون  كما. كانوا يترقبون والدته للقضاء عليه وقتله 
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 .عندما علم بوالدته ) ع(وكما أراد احلاكم الروماين قتل عيسى ، لقتله ) ع(موسى 
و كره ول، وكانوا يريدون إن يطفئوا نور اهللا بأفواههم العفنة ويأىب اهللا إال إن يتم نوره 

  . اإلسالميةوأئمة الضالل والطواغيت الذين حيكمون األمة ، األمويون والعباسيون 
يف كتب ) ص(انه قد جاء يف أحاديث كثرية عن النيب ) ع(ومن عظيم شأن هذا اإلمام 

مث إن هذا العبد . ويكون وزيرا له ، يصلي خلفه ) ع(إن عيسى ، السنة والشيعة 

א(ومحل كلمة ، العدل يف األرض الصاحل مدخر إلقامة القسط و א
وقد اصطفاه اهللا سبحانه من ، إىل أهل األرض مجيعهم ) ص( )א

مجيع بين آدم هلذا األمر ، كما روي  إن أول من يبايعه على هذا األمر عند قيامه 
  .هوانه عند قيامه حيفه جربائيل عن ميينه وميكائيل عن مشال،  )ع(جربائيل 

نظر موسى  بن عمران في ( : جعفر يقول  أباعن سامل االشل قال مسعت 
فقال موسى . السفر األول بما يعطى قائم آل محمد من التمكين والفضل 

ثم نظر في . فقيل له إن ذاك من ذرية احمد . ربي اجعلني قائم آل محمد 
ثم نظر في . فقال مثله فقيل له مثل ذلك . السفر الثاني فوجد فيه مثل ذلك 

   . ١)فأجيب مثله(السفر الثالث فرأى مثله فقال مثله فقيل له مثله 
، فصارت ) ع(آلدم ) ع(آان عصا موسى  ((قال  )ع(وعن حممد بن علي

إلى شعيب ، ثم صارت إلى موسى بن عمران ، وإنها لعندنا وان عهدي 
ا بها آنفا وهي خضراء آهيئتها حين انتزعت من  شجرها وأنها لتنطق إذ

استنطقت أعدت لقائمنا يصنع آما آان موسى يصنع بها وأنها لتروع 
وتلقف ما يأفكون وتصنع آما تؤمر وأنها حيث أقبلت تلقف ما يأفكون ، 

أحداهما في األرض واألخرى في السقف وبينهما ) شعبتان(لها شفتان 
   . ٢)) أربعين ذراعًا وتلقف ما يأفكون بلسانها

                                                           
  ١٢٧غيبة النعماني ص - ١
 ٣١٩:  ٥٢بحار األنوار ج - ٢
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آان إن ذي القرنين (( يقول ) ص(عت رسول اهللا وعن جابر األنصاري قال مس
صالحًا جعله اهللا حجة على عباده فدعى قومه إلى اهللا عز وجل  عبدًا

بتقواه فضربوه على قرنه فغاب عنهم زمانًا حتى قيل مات أو  وأمرهم
ال أهلك بأي واٍد سلك ؟ ثم ظهر ورجع إلى قومه فضربوه على قرنه ، 

هللا عز وجل مكن له في األرض وآتاه من وفيكم من هو على سنته وان ا
وبلغ المشرق والمغرب وأن اهللا تبارك تعالى سيجري . آل شيء سببا 

سنته في القائم من ولدي ويبلغه شرق األرض وغربها حتى ال يبقى سهل 
وال موضع من سهل وال جبل وطئه ذي القرنين إال وطئه ويظهر اهللا له 

، يمال األرض عدال وقسطا  آنوز األرض ومعادنه و ينصره بالرعب
   . ١))ً آما ملئت جورا وظلما

  : هل ولد القائم فقال  )ع(وسئل أبو عبد اهللا 
  . ٢)ال ولو أدرآته لخدمته أيام حياتي( 

א ،א
.
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  الغيبة 
البد للغالم من غيبة فقيل ولم يا ( ) (ص(قال رسول اهللا  )ع(عبد اهللا  أيبعن 

   . ١)) رسول اهللا قال يخاف القتل
 اهللا إذا آره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم إن(( ) ع(جعفر  أبووقال 

((٢  .   
إحداهما قصيرة واألخرى طويلة : للقائم غيبتان (( ) ع(وقال أبو عبد اهللا 

شيعته واألخرى ال يعلم الغيبة األولى ال يعلم بمكانه فيها إال خاصة 
   . ٣)) بمكانه فيها إال خاصة مواليه

فقد غاب موسى . واألنبياء الذين سبقوه ، ليس بدعاً من الرسل ) ع(اإلمام املهدي 
غاب . ) ع(قضاها يف مدين يرعى األغنام لنيب اهللا شعيب ، عن قومه عشر سنني ) ع(

أمر ، صار الناس والطواغيت فغيبة اإلمام عن أب .وغريهم من األنبياء ) ع(يوسف 
   .) ع(طبيعي حصل لألنبياء السابقني 

ويف بداية غيبة  .) ع(فهو ليس بأطول من عمر اخلضر ) ع(أما حول عمره الشريف 
مجاعة من  أماملهم ، كان له نواب أو سفراء أو أبواب مسهم ما شئت ) ع(اإلمام 

) ع(سائلهم الشرعية لإلمام كانت مهمتهم إيصال كتب املؤمنني وم، خلص املؤمنني 
  . وإيصال توجيهاته إىل املؤمنني ، عليها ) ع(وإيصال أجوبة اإلمام ، 
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א( و )( و )(وسفراءه هم 
 )ع(باإلمام  واتصال املؤمنني، وانقطعت السفارة  )(و  )

  . اهللا  رمحه )א(: مبوت 
  .ووقعت الغيبة التامة       

  

  
  أسباب الغيبة 

  
ووجوده ظاهراً بينهم فيه حث كبري هلم على االلتزام ، لطف اهلي باملؤمنني ) ع(اإلمام 
بكثري من  أفضل )ع(فان وجود سفري له ،  فإذا امتنع ظهوره خلوف القتل مثالً. الديين 

 فوجوده  )ع(الذي ينقل أوامره  )ع( إلمامألن السفري هو القائد البديل ل، غيبته التامة 
حيث بوجود ، الن وجوده شبه وجود املعصوم ، كذلك لطف اهلي  –أي السفري – 

وخصوصاً ما ، ومعرفة األحكام الشرعية الصحيحة ، السفري ميكن االتصال باإلمام 
   . !وإذا كان األمر كذلك فما هو سبب الغيبة التامة ؟، يستجد منها مع مرور الزمن 

:−
إذا كان  اًوهذا ميكن أن يكون صحيح -:الطواغيتمن اغتياله من قبل  اخلوف -١

أي بوجود سفري فيكون ، أما إذا كان غائباً غيبة غري التامة ، اإلمام ظاهراً للجميع 
ن مؤيد م) ع(خصوصاً انه ، بعيد عن أعني الطواغيت ومكرهم السيء  )ع(اإلمام 
ويوصل إليهم األحكام الشرعية والتوجيهات باملؤمنني، ويف نفس الوقت يتصل . اهللا



   ٦٢   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

، اليت حيتاجوا ، أذن للتخلص من خطر الطواغيت يكفي الغيبة غري التامة مع السفارة 
  .واهللا اعلم ، فال داعي للغيبة التامة 

حيث إن  -: )ع(عدم وجود شخص مؤهل للسفارة والنيابة اخلاصة عن اإلمام  -٢
فال اقل من درجة ، ) ع(ن يتمتع بكثري من صفات اإلمام أالسفري عند األمام جيب 

وخمافة اهللا واملقدرة على إدارة شؤون األمة سياسياً ، عالية من الزهد والتقوى والورع 
، ) ع(أي انه على دراية حبديث املعصومني ، وان يكون فقيها ، واقتصادياً واجتماعياً 

فالسفري ال يقوم باستنباط األحكام الشرعية . قيها باملعىن املتعارف اليوم ال إن يكون ف
كما انه ، إىل األمة ) ع(بل هو مؤمن خملص يقوم بنقل األحكام الشرعية من اإلمام ، 

وان كان ، ال جيوز ألحد استنباط حكم فقهي برأيه ) ع(مع وجود سفري لإلمام  
ولكن ، ن يكون سبباً للغيبة التامة أوهذا ميكن . م للشرائط املتعارفة اليو اًجامع اًفقيه

ما ) ع(هذا وقد ورد يف حديثهم ، مر بعيد أعدم وجود شخص واحد مؤهل للسفارة 
يف زمن الغيبة مع وجود ثالثني مؤمن من ) ع(معناه إن اإلمام ال يستوحش من وحدته 

  . الصاحلني
وعدم ، ه استفادة حقيقية وعدم االستفادة من -:) ع(إعراض األمة عن اإلمام  -٣

ورمبا يكون من أهدافها ،  لألمةفتكون الغيبة التامة عقوبة .  لألمةالتفاعل معه كقائد 
فتكون . بسبب غياب القائد املعصوم ، مة بعد تعرضها لنكبات ومآسي إصالح األ

أي أا عقوبة  )אא(ـالغيبة الكربى شبيهة ب
إىل  اإلهليةاهلدف منها خروج جيل من  هذه األمة مؤهل حلمل الرسالة ، إصالحية 

وال يرضى إال بالقرآن دستوراً ، جيل ال يرضى إال باملعصوم قائداً ، أهل األرض 
  . ومنهاجاً للحياة ، وشعاراً 

  - :يف وصف إعراض هذه األمة عن اإلمام والقران ) ع(قال أمري املؤمنني 



   ٦٣   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

أخفى من الحق وال  بعدي زمان ليس فيه شيٌئ وانه سيأتي عليكم من(( 
 وليس عند!! من الكذب على اهللا ورسوله  أآثراظهر من الباطل ، وال 

وال انفق منه ، أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تالوته 
أنكر من المعروف وال  إذا حرف عن مواضعه ، وال في البالد شيٌء

الكتاب ُحملته ، وتناساه حفظته ، فالكتاب اعرف من المنكر ، فقد نبذ 
يومئٍذ وأهله منفيان طريدان وصاحبان مصطحبان في طريق واحد ال 

فالكتاب وأهله في ذلك الزمان في الناس وليسا فيهم . !! يؤويهما مأوًى 
، الن الضاللة ال توافق الهدى ، وان اجتمعا فاجتمع وليسا معهم ومعهم 

ا عن الجماعة آأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب القوم على الفرقة وافترقو
!! ال خطه وزبره إإال اسمه ، وال يعرفون  عندهم منهفلم يبق ! إمامهم 

ومن قبل ما مثلوا بالصالحين آل مثله وسموا صدقهم على اهللا فرية 
  . ١)) وجعلوا في الحسنة عقوبة السيئة

א א(א א:)א א
:−
א . مما يدل على إن ، ه قليلة جداً ئعن طريق سفرا )(א

ولكن مل يصل ، ولعل قائل يقول إن التوقيعات كثرية ،  األسئلة املوجهة إليه قليلة أيضاً
  . لنا منها إال هذا العدد الضئيل 

و كانت التوقيعات كثرية فل، واحلق إن هذا االعتراض ال ينطلي على من تدبر قليال 
، ) ص(فحتما إن أحاديث الرسول ، وان ضاع منها شيء ، لوصل لنا منها الكثري 

ولكن وصل لنا منها الكثري . مل تصل لنا مجيعها ) ع(واإلمام الرضا ، واإلمام الصادق 
والظروف اليت ، ) ع(ليست ببدع من أحاديث األئمة ) ع(وأحاديث اإلمام ، 

، ) ع(بأعظم من الظروف اليت أحاطت خبطب اإلمام أمري املؤمنني أحاطت ا ليست 
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كما أن علماء الشيعة يف زمن الغيبة .  )א(حىت وصل لنا منها كتاب 
 )ع(وعرض كتبهم على اإلمام ) ع( األئمةالصغرى كانوا يهتمون يف كتابة أحاديث 

فلماذا مل ) ه اهللا رمح(  )א(عن طريق السفراء ومن هذه الكتب 
اهتموا بكتابتها  أمواحلقيقة  . !؟ )ع(يهتم أحد منهم بكتابة التوقيعات الصادرة منه 

ويدل على إعراض الناس عن العلم واإلمام ما قدم الكليين يف كتابه  .ولكنها قليلة ، 
صح ومات يف اية أيامها على األ، هذا والكليين عاش يف زمن الغيبة الصغرى . الكايف 

هـ ق ، أي يف نفس الشهر والسنة اليت مات ا علي  ٣٢٩فقد مات يف شعبان سنة 
  . آخر السفراء األربعة ، بن حممد السمري 

أما بعد فقد فهمت ما شكوت اصطالح أهل دهرنا ( :  )رمحه اهللا(قال الكليين 
ومباينتهم العلم ، على الجهالة وتوازرهم وسعيهم في عمارة طرقها 

ِلما قد ، وينقطع مواده ، حتى آاد العلم معهم إن يأزر آله ، وأصوله 
   . ١) وأهلهويضيعوا العلم ، رضوا إن يستندوا إلى الجهل 

يمانه ثابتًا مستقرًا سبب له إفمن أراد اهللا توفيقه وان يكون ( : وقال 
)   ص(يأخذ دينه من آتاب اهللا وسنه نبيه  أناألسباب التي تؤديه إلى 

يرة فذاك اثبت في دينه من الجبال الرواسي ومن أراد اهللا بعلم يقين وبص
سبب له األسباب  )نعوذ باهللا منه(خذالنه وان يكون دينه معارا مستودعا 

فذاك في مشيئة اهللا . لالستحسان والتقليد والتأويل من غير علم وبصيرة 
إن إن شاء اهللا تبارك وتعالى أتم أيمانه وان شاء سلبه إياه وال يؤمن عليه 

يصبح مؤمنا ويمسي آافرا ويمسي مؤمنا ويصبح آافرا ألنه آلما رأى 
وقد . معه وآلما رأى شيئًا استحسن ظاهره قبله  من الكبراء أو ماًال ًاآبير

إن اهللا عز وجل خلق النبيين على النبوة فال يكونون ( :  )ع(قال العالم 
صياء وأعار إال أنبياء وخلق األوصياء على الوصية فال يكونون أال أو
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وفيهم جرى : قومًا األيمان فان شاء أتمه لهم وان شاء سلبهم إياه قال 
  ))} َفُمْسَتَقرٌّ َوُمْسَتْوَدٌع {قوله 

يا أخي أرشدك اهللا انه ال يسع أحد تمييز شيء مما اختلف الرواية  فاعلم 
برأيه إال على ما أطلقه العالم بقوله اعرضوها على ) ع(فيه عن العلماء 

فخذوه وما خالف آتاب اهللا فردوه  وجل عزاهللا فما وافق آتاب اهللا  آتاب
) ع(وقوله )) دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خالفهم ) (( ع(وقوله 

ف من ونحن ال نعر)) خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه ال ريب فيه (
جميع ذلك إال قلة وال نجد شيئًا أحوط وال أوسع من رد علم ذلك آله إلى 

وقبول ما أوسع من األمر فيه ) ع( أي اإلمام صاحب األمر) ع(العالم 
  . ١))) ما أخذتم من باب التسليم وسعكمهيأب(( بقوله 

א)(. א ) ع(قال الباقر :  א
فخمول ذكره بني الشيعة دال على  . ٢)خملنا ذآرًاأأصغرنا سنًا و األمر في(

  ) .ع(أعراضهم عنه 

وأما علة  …((  جاء فيه א)(.

يا أَيها الَّذين آمنوا ال تَسأَلوا  {قال  عز وجلما وقع من الغيبة فان اهللا 
لَكُم دتُب إِن اءيأَش نع كُمؤورمبا يفهم من هذا .  ٣))  )١٠١: املائدة (} تَس

وبعد جوابه على . واحلر تكفيه اإلشارة ، احلديث أنكم سبب من أسباب الغيبة 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ال ألمره تعقلون  ) (ع(مسائل احلمريي اليت سأهلا قال 
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السالم علينا وعلى  }نذُرحكْمةٌ بالغَةٌ فَما تُغْنِ ال{ ه تقبلونئوال من أوليا

  .))  عباد اهللا الصالحين
،  )ع(سببه إعراض هذه األمة عن احلق وعنه ، من أمل ) ع(وال خيفى ما يف كالمه 
 ،كنا موقنني أنه حجة اهللا علينا لعملنا ليال واراً لتعجيل فرجه  وحنن أيها األحبة لو

  . ولقدمناه على النفس واملال والولد 

ولو باألعمال املدنية  -:א. 
وخصوصا يف زمن الغيبة ، ملن تصفح التاريخ  وهذا بين، باحتها إاليت يعتقد الناس 

مع إن اإلمام ، فقد أعان الطاغوت كثري من العلماء واجلهالء على السواء . الكربى 
له للطاغوت العباسي هارون ألنه أَجر مجا) رض(اعترض على صفوان ) ع(الكاظم 

  . ليذهب ا إىل احلج 

وال تَركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَموا فَتَمسكُم النار وما لَكُم من دونِ  { :تعاىل قال 
ونرصال تُن ثُم اءيلأَو نم اللَّه{ .  

الكريم وهو  هذا هو أدب القرآن(( : قال الشيخ حممد رضا املظفر رمحه اهللا 

وقد ورد عنهم ما يبلغ الغاية من التنفير عن ) ع(أدب آل البيت 
الركون إلى الظالمين االتصال بهم ومشاركتهم في أي عمل كان 

ما مني به اإلسالم والمسلمون  أعظمن أومعاونتهم ولو بشق تمرة وال شك 
هو التساهل مع أهل الجور والتغاضي عن مساوئهم والتعامل معهم فضال 

عانتهم على ظلمهم وما جر الويالت على إعن ممالئتهم ومناصرتهم و
الجامعة اإلسالمية إال ذلك االنحراف عن جدد الصواب والحق حتى 



   ٦٧   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

ضعف الدين بمرور األيام فتالشت قوته ووصل إلى ما عليه اليوم فعاد 
المسلمون أو ما يسمون أنفسهم بالمسلمين وما لهم من دون  وأصبحغريباً 
المجترئين  وأرذلياء ثم ال ينصرون حتى على اضعف أعدائهم اهللا أول

  .عليهم كاليهود األذالء فضال عن الصليبيين األقوياء 
في إبعاد من يتصل بهم عن التعاون مع الظالمين ) ع(لقد جاهد األئمة   

وشددوا على أوليائهم في مسايرة أهل الظلم والجور وممالئتهم وال 
الباب ومن ذلك ما كتبه اإلمام زين يحصى ما ورد عنهم في هذا 

الظلمة   ةعانإالعابدين إلى محمد بن مسلم الزهري بعد إن حذره عن 
أو ليس بدعائهم إياك حين دعوك جعلوك قطباً أداروا بك ( على ظلمهم

رحى مظالمهم وجسراً يعبرون عليك إلى بالياهم وسلماً إلى ضاللتهم داعياً 
بك الشك على العلماء ويقتادون بك إلى غيهم سالكاً سبيلهم يدخلون 

قلوب الجهال إليهم فلم يبلغ أخص وزرائهم وال أقوى أعوانهم إال دونما 
بلغت من إصالح فسادهم واختالف الخاصة والعامة إليهم فما اقل ما 

ما عمروا لك في جنب ما  أيسرأعطوك في قدر ما اخذوا منك وما 
ا غيرك وحاسبها حساب رجل خربوا عليك فانظر لنفسك فانه ال ينظر إليه

  .  ١) ولمسؤ

وابلغ من ذلك في تصوير حرمة معاونة الظالمين حديث صفوان (( وقال 

وقد كان من شيعته ورواة حديثه ) ع(الجمال مع اإلمام موسى الكاظم 
) ع(الموثوقين قال حسب رواية الكشي في رجاله بترجمة صفوان فقال 
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 شيئاً واحدا ، قلت جعلت خال يا صفوان كل شيء منك حسن جميل( :(

يعني هارون – جمالك من هذا الرجل  كراكإ) ع(فداك أي شيء قال 
 أكريتهأشرا وال بطراً وال للصيد وال للهو  ولكن  أكريتهقلت واهللا ما  –

وال أتواله بنفسي ولكن ابعث معه غلماني  –يعني مكة    –لهذا الطريق 
) ع: (قال. نعم ، جعلت فداك : يا صفوان أيقع كراك عليهم ؟ قلت: ، قال

بقائهم  أحبفمن ) ع(نعم ، قال : قلت . أتحب بقاءهم حتى يخرج كراك 
صفوان فذهبت : فهو منهم ومن كان منهم فهو كان ورد النار ، قال

  .))وبعت جمالي عن أخرها 

فكيف ! . هم بهذه المنـزلة ئفإذا كان نفس حب حياة الظالمين وبقا
أو يعمل بأعمالهم أو يواكب قافلتهم أو يأتمر حال من يدخل في زمرتهم 

إذا كان معاونة الظالمين لو بشق تمرة بل حب بقاءهم من اشد . بأمرهم 
في الحكم والدخول في فما حال االشتراك معهم ) ع(ئمة ما حذر عنه األ

لدولتهم ، أو  ما حال من يكون من جملة المؤسسينوظائفهم وواليتهم بل 
وذلك إن ( انهم والمنغمسين في تشييد حكمهم من كان من أركان سلط

والية الجائر دروس الحق كله وإحياء الباطل كله وإظهار الظلم والجور 
  .  ١) والفساد كما جاء في حديث تحف العقول

إن العمل يف الدوائر املدنية فضال عن احلربية يف دولة الطاغوت إعانة للطاغوت على 
وال تستهينوا ذا ، ) ع(إعانة ألعداء اإلمام املهدي وبالتايل فهي ، البقاء يف احلكم 

إذا أراد مجاعة معينة الضغط ، ففي الدول اليت تتمتع شعوا بشيء من احلرية ، األمر 
  .على حكومة ذلك البلد لتحقيق مطالب معينة أعلنوا إضراباً عن العمل 
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فون انتم العمود فاحلكومات الطاغوتية متقومة بكم أيها العمال واملهندسون واملوظ
واحلال اليوم  . ولعل بعضكم يقول ماذا نفعل ؟  . الرئيسي الذي يرتكز عليه الطاغوت

   .متسلطون على رقابنا  أم
 –ال لعيب يف األوصياء ) ص(متسلطون على رقابنا منذ وفاة رسول اهللا  إمأقول 

ذلون عن نصرة ولكن العيب فينا حنن ، إننا دائماً متخا – )(א
) ع( سيقول كثريون هذا ليس املهدي) ع(ورمبا عند ظهور اإلمام املهدي ، احلق 

كما فعل أهل مكة واليهود ، ) ع(ليعطوا أنفسهم عذراً لتركهم نصرة اإلمام املهدي 
يف خلقه العظيم وأمانته ، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم  أممع ، ) ص(مع رسول اهللا 

فكيف يكذب على اهللا سبحانه ،كما ، عن الكذب يف أمور الدنيا زهه ـوتن، وصدقه 
ولكنهم وجدوه ميثل جبهة احلق اليت ، عرفوه باآليات واملعجزات اليت أيده اهللا ا  أم

ووجدوه يدعوهم إىل اجلهاد يف سبيل اهللا مما يعرض حيام ، تصطدم مبصاحلهم 
وسينصره ) ع(ون اإلمام املهدي ل كثريذوسيخ. فخذلوه ونصره اهللا سبحانه ، للخطر 

  :) ع(اهللا سبحانه فعن اإلمام الصادق 
لينصرن اهللا هذا األمر بمن ال خالق له ولو قد جاء امرنا لقد خرج منه (( 

  .  ١))من هو اليوم مقيم على عبادة األوثان 
الصادق  ماماإلوعن ، أي طاعة الطواغيت ومسايرم بل وأتباع اهلوى  وعبادة األوثان

إذا خرج القائم خرج من هذا األمر من آان ُيرى انه من أهله ) ( ع(
  .  ٢) ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر
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من أنصار  أمويرون ، بعض الذين يدعون التشيع ) ع(أي خيرج من نصرة اإلمام 
بل لعلهمِ من ، ويدخل يف صفوف أنصاره قوم من غري الشيعة ، ) ع(اإلمام املهدي 
  .) ع( بعد أن يعرفوا احلق ويشايعوا آل حممد غري املسلمني

قَرِيباً وسفَراً قَاصداً لَاتَّبعوكَ ولَكن بعدت علَيهِم الشقَّةُ  كَان عرضاًلَو  {قال تعاىل 
اللَّهو مهأَ�ْفُس كُونلهي كُمعا منجا لَخَرنتَطَعلَوِ اس بِاللَّه فُونلحيسو  مإِ�َّه لَمعي

 ونب٤٢:التوبة( }لَكَاذ . (  

يعتذر ) ع(مام احلسني بني يدي اإل )لعنه اهللا(ويف واقعة كربالء وقف عمر بن سعد 
ه ؤوخياف أن تسىب نسا، ه مع الطاغوت بأنه خياف القتل وخياف أن دم داره ئعن بقا

  . وخياف … وخياف …وخياف 
خنذل احلق ونعتذر  ) .لعنه اهللا(غداً كعمر بن سعد فلنحذر مجيعاً أن نكون اليوم و

 - : وأكتفي ذا القدر على أن سبب الغيبة هو . بأعذار قبيحة وحجج واهية 

א.א א
אא:א א)(א א

،א،
، א ،א א

א א،א א א א
א، א א .(א (
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  العمل
  لتعجيل فرج اإلمام املهدي

إِ�َّا عرضْنا الْأَما�َةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن  {: تعاىل  قال
) . ٧٢:األحزاب( }�ْسان إِ�َّه كَان ظَلُوماً جهوالً إِيحملْنها وأَشفَقْن منها وحملَها الْ

انه ) ع(حى اهللا إلى إبراهيم أو( قال  )ع(اهللا عبد  أيبعن الفضل ابن قرة عن 
ألد وأنا عجوز فأوحى اهللا إليه أنها ستلد : سيولد لَك فقال لساره فقالت 

ويعذب أوالدها أربعمائة سنة بردها الكالم علّي قال فلما طال على بني 
إسرائيل العذاب ضجوا وبكوا إلى اهللا أربعين صباحًا فأوحى اهللا إلى 

قال . حط عنهم سبعين ومائة سنة موسى وهارون يخلصهم من فرعون ف
هكذا انتم لو فعلتم لفرج اهللا عنا فأما إذ لم ) ( ع(عبد اهللا  أبوفقال : 

  . ١) تكونوا فان األمر ينتهي إلى منتهاه

فعلماء ، وهذا العمل مسؤولية اجلميع ، علماء الدين والشعوب اإلسالمية املستضعفة  
ألم تصدوا ، سواء صرحوا بذلك أم ال الدين قدموا أنفسهم يف موضع قيادة األمة 

فعليهم . متمثلني باألنبياء واملرسلني ، أمام اهللا سبحانه وتعاىل ووقفوا يف باب ملكوته 
فمن مل يكن منهم أهال لذلك كان عليه إن ال يضع ، إن يسريوا بسريم ويعملوا 
فيؤول به ، عاىل اع طريق اهللا سبحانه وتفيكون من قطَّ، نفسه يف هذا املوضع اخلطري 

وذلك هو اخلسران املبني ، إذن فعامل الدين قائد ، األمر إىل خسران الدنيا واآلخرة 
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   ٧٢   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

 ٍ وداع، وهو سائر يف طريق اهللا سبحانه  }ولينذروا قَومهم{ومصلح األمة ، لألمة 

األيام وإذا وجدها يف يوم من ، إىل اهللا بأذنه فال يطلب الدعة والراحة يف هذا الطريق 
  . فليتهم نفسه ولرياجع مسريته ، قبل دولة احلق 

، فعامل الدين جيب إن يفكر ويعمل  ) جبل لتهافت أحبنيلو ) ( ع(قال اإلمام علي 
  . )ع(وللنصح لقائد هذه الدولة الوصي اخلامت ، إلقامة دولة احلق  ةللتهيئ اًوار ليالً

ن أبعد ، ة إىل اإلسالم والقرآن املستضعفة فعليها العود اإلسالميةأما الشعوب  
فهي مكلفة . ومن القرآن إال رمسه ، مسه افيها من اإلسالم إال  انسلخت منه ومل يبق

، أفراداً ومجاعات وخصوصاً النخبة املؤمنة املثقفة فيها ، بعملية التهيئة لدولة احلق 
ة احلق وأهله ويئتها لنصر، حيث يقع على عاتقهم جزء كبري من عملية إصالح األمة 

  .ومقارعة الباطل ورموزه الشيطانية من األنس واجلن ، 
 ع(فهم . قادة نقتفي أثرهم ،  )ع(وآل حممد  علينا مبحمدواحلمد هللا الذي من (

، وكانوا يعملون ليال وارا لنشر كلمة ال اله إال اهللا ، نصروا احلق وقارعوا الباطل 
هلا أثرها الواضح يف القضاء على دوليت بين  كان. عالم وبسيوف من الكالم مرة باإل

كسالح قوي  هلدم ، وال تزال إىل اليوم تأخذ أثرها يف النفوس ، أمية وبين العباس 
ومرة أخرى عندما تتوفر  .) ع(كما فعل اإلمام احلسن ، دولة الطاغوت والقضاء عليه 

وإراقة الدماء يف بالثورة املسلحة وبالسيف ) ع(، جياهد آل حممد  الظروف املالئمة
عالماً للجهاد واألمر أ) ع(وهكذا كانوا  .) ع(كما فعل اإلمام احلسني ، سبيل الدين 

باملعروف والنهي عن املنكر يقتدي م الثائرون فلم يهنوا ومل ينكلوا يف مقارعة 
الطواغيت حىت قضوا بني مسموم ومقطّع بالسيوف، فعلينا مجيعا اليوم إن نقتفي أثرهم 

لدولة احلق وإعالء كلمة  والتهيئةنشر الدين ومقارعة الظاملني والقضاء عليهم  يف) ع(
والقضاء على عبادة العباد للعباد ، هم قونشر عبادة العباد خلال، ال اله إال اهللا يف األرض 



   ٧٣   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 
א. وما يرافقها من الفساد ،  א

אא، ،א
א ،)(א

)(.؛
،א)(،א

א א ،،א
)(،
א. .א

  أما أهم
  اإلمام األعمال لتعجيل فرج 

א −:א
א−١    :א
א− א −:א

  ) ص(قال رسول اهللا 
زمان هدنة وانتم على ظهر سفر والسير بكم  أيها الناس أنكم في(( 

سريع فقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان آل جديد ويقربان 
، آل بعيد ويأتيان بكل موعود فاعدوا الجهاز لبعد المفاز فقام المقداد 

  . يا رسول اهللا ما دار الهدنة ؟ : فقال 
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ن آقطع الليل المظلم دار بالء وانقطاع فإذا التبست عليكم الفت: قال

، من جعله أمامه ، ، وماحل مصدق  فانه شافع مشفع. فعليكم بالقران 
وهو الدليل على . ساقه إلى النار ، ومن جعله خلفه . قاده إلى الجنة 

وهو الفصل ليس  وهو آتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل ،، خير سبيل 
أنيق وباطنه  بالهزل له ظهر وبطن فظاهره حكمة وباطنه علم ؛ ظاهره
يبلى غرائبه  عميق له تخوم وعلى تخومه تخوم ال تحصى عجائبه وال

  ١)فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة ودليل على المعروف لمن عرفه 

: أتاني جبرائيل فقال (( يقول ) ص(قال مسعت رسول اهللا ) ع(وعن أمري املؤمنني 
فقال آتاب . ها فما المخرج من: فقلت . يا محمد سيكون في أمتك فتنة 

وهو ، اهللا فيه بيان ما قبلكم من خبر وخبر ما بعدآم وحكم ما بينكم 
ومن ، من وليه من جبار فعمل بغيره قصمه اهللا ، الفصل ليس بالهزل 

وهو حبل اهللا المتين وهو الذآر ، التمس الهدى في غيره أضله اهللا 
ة تلبسه األلسن وال، ال تزيغه األهوية ، وهو الصراط المستقيم ، الحكيم 

وال ينقضي عجائبه وال يشبع ، ) عن آثرة الرد(وال يخلق على الرد  ،
إذ قالوا إنا سمعنا قرانا ،  وهو الذي لم تكنه الجن إذ سمعه، منه العلماء 

ومن عمل به أجر ومن ، من قال به صدق . يهدي إلى الرشد ، عجبا 
ذي ال يأتيه اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم هو الكتاب العزيز ال

  ٢)الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد
 ((قال ) ص(يوم القيام للحساب فعن النيب  إىل اهللاوورد يف احلديث إن ثالثة يشتكون 

المصحف والمسجد والعترة ، يقول  :يجيء يوم القيامة ثالثة يشتكون 
طلوني ويقول المسجد يارب ع .  نيويارب حرفوني ومزق: المصحف 
يارب قتلونا وطردونا وشردونا ، فأجثوا  :وتقول العترة  .وضيعوني 
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أنا أولى بذلك منك : (  فيقول اهللا عز وجل لي للرآبتين في الخصومة ،
(١   

مستعدون ملواجهة هؤالء اخلصوم  األخوةفهل انتم أيها . القرآن والعترة واملسجد 
   .الثالثة بني يدي اهللا عز وجل 

   .ب اهللا املاحل املصدق واألول هو كتا
   .والثاين هو خليفة اهللا يف أرضه 

   .والثالث هو بيت اهللا 
، فإذا كان األمر كذلك ، يقوون على هذه املواجهة  أهل األرض مجيعاً ال إنواحلق 

فلنعيد  وهم راضون عنا ،، لنلتقي م يوم القيامة ، فلنعمل مجيعاً للنصح هلؤالء الثالثة 
، ) ع(وحديث أهل البيت ، ونبث فيه ومنه علوم القرآن ، حلقيقية للمسجد مكانته ا

وهو الذي ميثل العترة اليوم ، ، يف كل األحوال ) ع(ولنتذكر اإلمام صاحب الزمان 
بل تدبر ، وال اعين األلفاظ فحسب ، ولنقرأ القرآن  ولنقدم قضيته على مجيع القضايا ،

ونشرها يف اتمع ، التخلق بأخالق القرآن ، و معانيها واستقراء مداليلها والعمل ا
فالذي يأمر الناس مبكارم األخالق وال يطبقها ال يكون له أي تأثري ، بعد العمل ا 

  . بل رمبا تكون النتيجة عكسية ، فيهم 

)(א

الذي هو أداة التعبري  بالقول فقط ، ال ، أي بالعلم والعمل والسرية احلسنة بني الناس

يا أَيها الَّذين آمنوا لم تَقُولُون ما ال (اء يف الكتاب الكرمي جوالدعوة األساسية و
لُونتَفْع *لُونا ال تَفْعتَقُولُوا م أَن اللَّه دنقْتاً عم ر٣_٢الصف ( ) كَب. (  
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واحلمد هللا . ) ع(القرآن حممد وال حممد  أهلومن ، وأخالق القرآن تؤخذ من القرآن 
 وهو ثروة أخالقية ال تنضب ،، ورد عنهم يف احلديث والدعاء والتفسري كثري جداً 

فضالً . شرف ألاومع األسف القرآن اليوم مهجور وميت يف احلوزة العلمية يف النجف 
املنطقية فالبحث يدور يف املساجد اليت أنشأها القرآن حول الكتب  عن غريها ،

 اليت يدعون دراستها وتدريسها لفهم القرآن والسنة ،، والفلسفية والكالمية والنحوية 
وإذا وجد مثل ، والبحث يف تفسريه  يف حني انك ال جتد من يهتم بدراسة كتاب اهللا ،

   .يكاد ال يذكر ، هذا االهتمام من قبل بعض املؤمنني فهو قليل 

 }لُ يا رب إِن قَومي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرآن مهجوراًوقَالَ الرسو {: قال تعاىل 
  ) . ٣٠:الفرقان(

مساجدهم  عامرة وهي خراب ( : يف وصف حالنا اليوم ) ص(وقال رسول اهللا 

א(:أي عامرة بالناس ولكنهم ليسوا على الطريق الذي رمسه .  ١)من الهدى 
   . )ع( )

نبذ الكتاب :( يف وصف معظم أهل العلم يف زماننا هذا ) ع(املؤمنني وقال أمري 
وهم طلبة العلوم ، محلته وحفظته  أمأي املفروض .  ٢) حملته وتناساه حفظته

هذا وان وجد حبث يف الكتاب الكرمي فهو يدور حول آراء املفسرين . الدينية والعلماء 
قرآن ضمن جمال القواعد النحوية اليت ال يعدو كثري منها حماوالت لصب آيات ال

منها خالفية مل  اًوكثري، منها استقرائية حتتمل اخلطأ  اًكثري إنمع ، والفلسفية وغريها 
فسروا الكتاب على ما ورد يف روايات أهل بيت  أم، ولو  يتحرر النـزاع فيها

قرآن لتدبر ال) ع(الذي رمسه أهل البيت ، ومل يتعدوا الصراط املستقيم ، العصمة 
                                                           

  . ١٩٠ص  ٥٢البحار ج  - ١
 . ٤٠ص  ٢نهج البالغة ج  - ٢
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قال أمري املؤمنني  ولكن أىن هلم ذلك. واقرب للتقوى ، وتفسري آياته لكان خرياً هلم 
وليس عند أهل ذلك الزمان : (  يف وصف حال أهل هذا الزمان مع القرآن ) ع(

سلعة أبور من الكتاب إذا تلي  حق تالوته وال انفق منه إذا حرف  عن 
  .  ١) مواضعه

غري مقتصرة على طلبة احلوزة العلمية ، ة تفسري كتاب اهللا معرف أنوجيب االلتفات إىل 
ومهمة طلبة احلوزة هي . فقط ، بل على كل مسلم معرفة تفسري كتاب اهللا ما أمكن 

تفتح  أن، وجيب  وتعليمه للناس يف املساجد ويف غريها، تعلم التفسري الصحيح 
  . دورات لتعليم تفسري كتاب اهللا يف كل مكان 

الصحيحة كلها يف كتاب اهللا ، ومبعرفة تفسريه وتأويله الصحيح  سالميةاإلفالعقائد 
ومبباحثة كتاب اهللا باستمرار ، وإدراك معانيه ومفرداته ينكشف للمجتمع اإلسالمي 

واامام  )بن عبد الوهابا( و )بن تيميها( الل ، أمثال ضككل مغالطات أئمة ال
، اغيت وأعوام وخططهم الشيطانية الباطلة للمسلمني بالشرك ،كما وينكشف الطو
  .اليت يهدفون من ورائها تضليل اتمع اإلسالمي 

   
−:אאא–

القرآنية املتشاة  اآلياتوهي العقائد املستقاة من اآليات القرآنية احملكمة والسنة ، أما 
ن الروايات ، اليت وردت عن النيب وآله حكامها ومعرفة تفسريها وتأويلها مإفيجب 
  .يؤوهلا كل واه ويعتقد ما يشاء  أنال .  )ع(األطهار 

א −:א
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وبثها يف اتمع اإلسالمي .  )ع(حتصيل العقائد من القرآن املفسر بروايات أهل البيت 
.  عن عقائده القرآنية الصحيحةتزول اجلبال وال يزول ،  اًعقائدي اًديني اًليكون جمتمع. 

  ) . ع(ليكون بذلك اتمع اإلسالمي مستعد الستقبال ونصرة اإلمام املهدي 
א− −:א

وتعلمها واجب على كل مسلم ، ألنه مبتلى ا يف حياته كمعامالت ، ومكلف 
يعلم  أن، يتعلمها أو يتعلم بعضها  أنواجب كل مسلم بعد  إنبل ، بأدائها كعبادات 
املوجود يف معظم كتب الفقه اليوم ، هو فتاوى  إنواحلقيقة . إخوانه املسلمني 

وأحكام شرعية كلية ، تنطبق على مصاديق كثرية يف اخلارج ، أي يف جمتمعنا 
اإلسالمي وتطبيقها على مصاديقها ليس بأقل أمهية منها ، بل دون تطبيقها على 

فواجب طلبة احلوزة العلمية العاملني حفظهم . لية تكون هلا أي فائدة عم مصاديقها ال
هو تطبيق هذه األحكام الكلية على مصاديقها يف جمتمعهم ، اهللا من كل سوء 

بل على بعض طلبة  وتنبيه الناس إىل احملرمات الكثرية اليت استهانوا ا ،، اإلسالمي 
مصاديقها يف اتمع يتصدوا لكتابة تطبيق األحكام الشرعية على  أناحلوزة العاملني 

  .وهذا واجب كفائي رمبا يأمث بتركه اجلميع  ،اإلسالمي 
   

−:אאא−٢
حيث بدونه تكون معطلة ، والعمل مرة خيتص ، وطبعاً املهم من الشريعة هو العمل ا 
له وما عليه  يعرف ما أنفعلى كل مسلم بعد . بالفرد ، ومرة خيتص بعالقته باتمع 

يعف  أنوله . دون زيادة  ،يؤدي ما عليه ويطالب مبا له  أن ،بالشريعة املقدسة 
  . طلبا لرضا اهللا سبحانه ، ويتسامح مع الناس يف حقوقه 
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وال اعين فقط ، وفرصته فيها من السري إىل اهللا ، والعاقل ال يضيع حظه من هذه الدنيا 
بل النوافل اليومية مجيعها ، ها الدعاء وصالة الليل بل املستحبات وأمه، بأداء الواجبات 

واالعتبار بأعماهلم  .والصاحلني والشهداء ) ع(والصيام وزيارة األنبياء واألئمة  ،
، والنصح هلم وإرشادهم والرمحة والرأفة م ، وقضاء حوائج املؤمنني ، واقتفاء آثارهم 

، ) ع (العداء آلل حممد فهم ينصبون . وبغض الطواغيت وأعوام ومزايلتهم 
 أم، وأفعال هؤالء الطواغيت وأعوام دالة على ) ع( وخصوصا خلامتهم املهدي

فيجب أجراء أحكام النواصب عليهم ، فليس العمل بالشريعة هو العبادة  ،نواصب 
بل ، وليست املعاملة احلسنة باللني والرمحة فقط . فقط ، بل املعاملة احلسنة مع الناس 

فمع املؤمنني يتعامل املؤمن بالرمحة واللني قال . ولكل أهل  ،ة والغلظة أحياناً وبالشد
   -: تعاىل

}  ففَاع كلوح نيظَ الْقَلْبِ لَا�ْفَضُّوا مفَظّاً غَل تكُن لَوو ملَه تنل اللَّه نم ةمحا رفَبِم
لْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتَوكَّلْ علَى اللَّه إِن اللَّه يحب عنهم واستَغْفر لَهم وشاوِرهم في ا

نيكِّلتَو٥٩:آل عمران ( }الْم(  . يتعامل بالشدة والغلظة مومع الطواغيت وأعوا  

واهم غْلُظْ علَيهِم ومأْأيا أَيها النبِي جاهد الْكُفَّار والْمنافقني و {قال تعاىل 
ريصالْم بِئْسو منه٩: ، التحرمي  ٧٣:التوبة( } ج . (  

  ألصحابه ) ص(رسول اهللا قال : قال ) ع(عبد اهللا  أيبويف الكايف عن 
وقال بعضهم . فقالوا اهللا ورسوله اعلم .  أي عرى األيمان أوثق ؟(

ج وقال بعضهم الح. وقال بعضهم الزآاة وقال بعضهم الصيام . الصالة 
لكل ما قلتم )  ص(فقال رسول اهللا . وقال بعضهم الجهاد . والعمرة 
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ولكن أوثق عرى األيمان الحب في اهللا والبغض . فضل ، ولكن ليس به 
  .   ١)في اهللا ، وتولي أولياء اهللا والتبري من أعداء اهللا 

   - : وعن علي بن احلسني قال
،  فنادى ليسمع الناس إذا جمع اهللا عز وجل األولين واآلخرين قام مناد( 

فيقال لهم اذهبوا إلى . فيقول أين المتحابون في اهللا ، يقوم عنق من الناس 
الجنة بغير حساب فيقول المالئكة فأي ضرب انتم من الناس ؟  فيقولون 

قال فيقولون وأي شيء آانت أعمالكم ؟ قالوا آنا . نحن المتحابون في اهللا 
  .   ٢)ولون ِنعم اجر العاملين فيق. نحب في اهللا ونبغض في اهللا 

  ) ص(رسول اهللا قال : قال )   ع(وعن أىب جعفر
في  أحبشعب األيمان ، أال ومن  أعظمودُّ المؤمن للمؤمن في اهللا من  ( 

اهللا وابغض في اهللا ، وأعطى في اهللا ، ومنع في اهللا فهو من أوصياء اهللا 
(٣   .  

فباسم الدين جتد من . دافعة للتخنث للتميع ، أو  ةوليست الشريعة اإلهلية داعي
وباسم العرفان واألخالق . صوته ، حىت ال يكاد يسمع  ضيتماوت يف مشيته وخيف

، وهو تارك ألهم واجب يف  اًال عاملأو يسميه اجله،  اًجتد من يسمي نفسه عامل
، وحتل املكاسب ، وهو األمر  اإلسالم الذي به تقام  الفرائض ، وتأمن املذاهب

وعجيب أمر هؤالء واألعجب أمر من حيترم هذه . ملعروف والنهي عن املنكر با
، وفاً رحيما باملؤمنني ءكان ر) ص(رسول اهللا  إنواحلال . النماذج السلبية ويقدسها 

حيتمون به يف  أمما معناه ) ع (مع الكافرين ، حىت ورد عن أمري املؤمنني  اًشديد
كان يصفه بأنه كالطبيب الدوار بأدويته ، أي انه ) ع (مث إن أمري املؤمنني . املعارك 
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 .١٢٦ص:  ٢أصول الكافي ج - ٢
 . ٢٥ص:  ٢أصول الكافي ج - ٣



   ٨١   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

فأي عرفان هذا . والنهي عن املنكر ، وبتبليغ الناس ، شديد االهتمام باألمر باملعروف 
  . ؟) ص(يسري عكس مسرية رسول اهللا  أنوأي أخالق هذه اليت تأمر صاحبها 

א ، األصنام ساً وكسر أمحل ف) ع(إن إبراهيم  −:א
وإياكم  .مسرية األنبياء واملرسلني اليت تقرؤوا يف القرآن ، فتابعوا هذه املسرية املشرفة 

  . ومسرية أمثال السامري وبلعم بن باعوراء 
 امحلوا الفؤوس وحطّموا األصنام والعجول وليبدأ كالً منا بنفسه ، وبالناس احمليطني به

  مؤمنني وال ختافوا فأنتم األعلون أن كنتم . 
}  ا لَهفَم لِ اللَّهضْلي نمو هو�د نم ينبِالَّذ فُو�َكخَويو هدبع بِكَاف اللَّه سأَلَي

 اده نقَامٍ* مي ا�ْتزِيزٍ ذبِع اللَّه سلٍّ أَلَيضم نم ا لَهفَم اللَّه دهي نمو *
لَقخ نم مأَلْتَهس نلَئو  ونعا تَدم تُمأَيقُلْ أَفَر اللَّه قُولُنلَي ضالْأَرو اتاومالس

من دونِ اللَّه إِن أَراد�ي اللَّه بِضُرٍّ هلْ هن كَاشفَات ضُره أَو أَراد�ي 
 هلَيع اللَّه بِيسقُلْ ح هتمحر كَاتسمم نلْ هه ةمحبِر  كِّلُونتَوكَّلُ الْمتَوا * يقُلْ ي

 ونلَمتَع فولٌ فَسامإِ�ِّي ع كُمكَا�َتلَى ملُوا عممِ اعقَو * ذَابع يهأْتي نم
  يمقم ذَابع هلَيلُّ عحيو خْزِيه٤٠ـ  ٣٦الزمر  ( }ي. (   

والنهي عن املنكر ، باملعروف تكليف العامل باألمر  إنيعوا  أنوعلى طلبة احلوزة 
إنه وضع نفسه يف مكان األنبياء : خاص واكرب من غريه ، ألسباب كثرية منها 

، وادعى انه من إدالء الطريق إىل اهللا بلسان احلال  واملرسلني ، ووقف يف باب امللكوت
  . ، وان مل يصرح باملقال 
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نشره يف اتمع  تباعهموأينهى عن املنكر الذي حياول الطواغيت  أنفالعامل جيب 
وجيب عليه مراقبة اتمع اإلسالمي ، وتقومي . اإلسالمي ، وبكل الوسائل املتاحة له 
من جنود  اًلطريق اهللا سبحانه وتعاىل ، وجندي اًاالحنرافات فيه ، وإال فهو يصبح قاطع

لعاملني ، األئمة والعلماء غري ا وألسنتهمفالطواغيت ينشرون املنكر بأيديهم . إبليس 
فمثلهم .  وإصالحهينشرون املنكر بترك النهي عنه ، بإمهاهلم توجيه اتمع اإلسالمي 

  . ومل يؤده ، فال هو قائم به ومل يترك غريه يقوم به  لعمل معنيكمثل الذي تصدى 
يف اتمعات اإلسالمية ، وخصوصاً  اًكبري اًكما جيب االلتفات إىل أن هناك تقصري

فهؤالء جيب أن يتصدوا للنهي عن املنكر كل حسب علمه . املثقفة فيها النخبة املؤمنة 
وتكليفه ، كما جيب االلتفاف حول العلماء العاملني املخلصني هللا ، اآلمرين باملعروف 

فليس من املعقول أن .  الناهني عن املنكر ، وااهدين يف سبيل اهللا ، والدفاع عنهم
واتمعات اإلسالمية الهية يف متابعة  املسؤولية ، ينهض هؤالء العلماء العاملني بعبء

  . الطواغيت ، وعلماء السوء  غري العاملني 
يوم القيامة مسؤولون عن العامل العامل ، ومدى  فإموليحذر أفراد اتمع اإلسالمي ، 

ثالثة يشكون إلى اهللا عز وجل مسجد ( : قال ) ع(عبد اهللا  أيبجتاوم معه فعن 
صلى فيه ، وعالم بين جّهال ، ومصحف مّعلق قد وقع عليه خراب ال ي

  . ١) الغبار ال يقرأ فيه
نعم أيها األحبة أيها املؤمنون واملؤمنات أن واجبكم نصرة العامل العامل املخلص هللا ،  

ال االبتعاد عنه وخذالنه ، وتركه يف  ، )ال اله إال اهللا(ااهد يف سبيل إعالء كلمة 
 ربه مقهورا مظلوماً متشحطاً بدمه ، يشكوا إىل اهللا خذالن الناصر النهاية يذهب إىل

  :) ع(قال أمري املؤمنني  .بعد أن كان دليالً إىل صراط اهللا املستقيم 
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 اهللا سبحانه وتعالى جعل الذآر جالًء للقلوب ، تسمع به بعد الوقرة ، إن(

ه في ؤزت آالوتبصر به العشوة ، وتنقاد به بعد المعاندة ، وما برح هللا ع
البرهة بعد البرهة ، وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم ، 
وآلمهم في ذات عقولهم فاستصبحوا بنور يقظة في األبصار واألسماع 
واألفئدة يذآرون بأيام اهللا ويخوفون مقامة ، بمنزلة األدلة في الفلوات ، 

اخذ  يمينًا الطريق وبشروه بالنجاة ، ومن  همن اخذ القصد حمدوا إلي
وشماًال ذموا إليه الطريق وحذروه من الهلكة ، وآانوا آذلك مصابيح تلك 
الظلمات ، وأدلت تلك الشبهات ، وان للذآر ألهًال أخذوه من الدنيا بدًال ، 

يقطعون به أيام الحياة ، ويهتفون  هفلم تشغلهم تجارة وال بيع عن
 أمرون بالقسط ووي، بالزواجر عن محارم اهللا في أسماع الغافلين 

يأتمرون به ، وينهون عن المنكر ويتناهون عنه ، فكأنما قطعوا الدنيا إلى 
اآلخرة ، وهم فيها فشاهدوا ما وراء ذلك ، فكأنما اطلعوا غيوب أهل 
البرزخ في طول اإلقامة فيه ، وحققت القيامة عليهم ِعداتها ، فكشفوا 

رى الناس ويسمعون ما غطاء ذلك ألهل الدنيا ، حتى أنهم يرون ما ال ي
  .  ١)…ال يسمعون 

  ومع األسف  

א،א א א א א
א א ، .א
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  قيةـالت
التقية هي جتنب الضرر املادي ، واحليوانات تتجنب الضرر عادةً فضال عن اإلنسان 

ةً معظم بين آدم مييلون عن احلق إىل الباطل ، إذا كانت متابعة احلق تسبب ، وعاد
، وهذه مسرية اإلنسانية بني يـديك يف   هلم ضرراً اقتصاديا أو بدنياً ولو كان يسريا

كتب التاريخ تصفحها ، ستجد أن قلة هم الذين حتملوا تلف أمواهلم وأنفسهم يف 
، بل وبإفراط وبشـكل   اس ميارسون التقيةإذا فمعظم الن. سبيل إعالء كلمة احلق 

دائم ، فإذا انتقلنا إىل املسلمني وجدناهم فرقتني فرقة صامتة ، وموافقة أو مداهنـة  
حيكمـون بـالقوة الغامشـة     أممع . للطواغيت الذين حيكمون البالد اإلسالمية 

انـزل   ومجيع النواميس اإلهلية ، و حيكمون بغري ما، ن آويستخفون بالشريعة والقر
) ع(اهللا ، ويستحلون دماء املؤمنني ، فضال عن اغتصام قيادة األمة من املعصومني 

، فهؤالء ميارسون التقية وبشكل مفرط  اًذإوهذه الفرقة هي معظم أهل السنة ، . 
ن مذاهبهم توجب طاعة احلاكم اجلائر ، وان عطل الشريعة وسفك إإىل أن يقولوا 
ونشر اخلمور والفجور ، إعالمية عظيمة لطمس اإلسالم وقام حبركة  الدم احلرام ،

من فسـاد وإفسـاد    اإلسالمية، واملالهي واألغاين ، و ما يعرضه تلفزيون الدول 
لكـان ـذا    وإال. من علماء السنة اليوم من يقول هذا  إن أظن للمجتمع ، و ال

  .  وشريعته وناصرا لكفار قريش وأشياعهم اليوم) ص(القول حماربا حملمد 
كل مسـلم   إن أظنهال يقولون بوجوب طاعة احلاكم اجلائر ، بل ما  أمذن فبما إ

يثورون على احلكام  ال أمحيرم طاعة احلاكم اجلائر ألنه حمارب هللا ولرسوله ، ومبا 
ميارسـون   أمالظلمة ، بل ويداهنوم يف الغالب ، فبماذا نصف حاهلم هذا ، غري 

وطبعا هناك . سموا ما يشاءون فاملهم املعىن ال اللفظ ولي. التقية و بشكل مفرط 
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قلة من علماء السنة ال ميارسون التقية بشكل مفـرط ، بـل وقفـوا يقـارعون     
نستعرض بعض  أنوال باس . الطواغيت واحلكام الظلمة ، ومن هؤالء سيد قطب 

أنهـا قصـة فئـة آمنـت بربهـا      ( : كالمه يف قصة أصحاب األخدود يقول 

يمانها ثم تعرضت للفتنة من أعداء جبارين بطاشـين  إحقيقة ستعلنت أو
يمان باهللا العزيـز  ، واإل مستهترين لحق اإلنسان في حرية االعتقاد بالحق

يكون لعبة يتسلى الطغاة بآالم  أنالحميد وبكرامة اإلنسان عند اهللا عن 
وقـد ارتفـع   ! تعذيبها ويتلهون بمنظرها في أثناء التعذيب بـالحريق  

،  بهذه القلوب على الفتنة وانتصرت فيها العقيدة على الحيـاة  يماناإل
فلم ترضخ لتهديد الجبارين الطغاة ، ولم تفتن عن دينها وهـي تحـرق   

النـاس جميعـا يموتـون وتختلـف      إن: ثم يقول  …بالنار حتى الموت 
األسباب ولكن الناس جميعا ال ينتصرون هذا االنتصار ، وال يرتفعون هذا 

ال يتحررون هذا التحرر وال ينطلقون هذا االنطالق إلى هـذه  االرتفاع ، و
لتشـارك  .  هاآلفاق، إنما هو اختيار اهللا وتكريمه لفئة كريمة من عبـاد 

الناس في الموت ، وتنفرد دون الناس في المجد ، المجـد فـي المـأل    
إذاً نحن وضعنا فـي الحسـاب نظـرة    . األعلى ، وفي دنيا الناس أيضا 

جيال لقد كان في استطاعة المؤمنين ان ينجو بحياتهم في األجيال بعد األ
يمانهم ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفسهم وكم كانت مقابل الهزيمة إل

البشرية كلها تخسر ، كم كانوا يخسرون وهم يقتلـون ، هـذا المعنـى    
الكبير ، معنى زهادة الحياة بال عقيدة ، وبشاعتها بال حرية ، وانحطاطهـا  

  طغاة على األرواح بعد سيطرتهم على األجساد ؟ حين يسيطر ال
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انه معنى كريم جدا ومعنى كبير جدا هذا الذي ربحوه وهم بعد فـي  
األرض ربحوه وهم  يجدون مس النار فتحترق أجسادهم الفانية وينتصـر  

  .    ١)! هذا المعنى الكريم الذي تزكيه النار 

المجرد من القوة  وتتبدل األحوال ويقف المسلم موقف المغلوب( ويقول

،المادية فال يفارقه شعوره بأنه األعلى ، وينظر إلى غالبه من علٍ مـادام  
يمان كـرة ال مفـر منهـا ،    مؤمنا، ويستيقن أنها فترة وتمضي ، وان لإل
ان الناس كلهم يموتـون ،  . وهبها كانت القاضية فانه ال يحني له رأسا 

نة ، وغالبـه يغادرهـا   أما هو فيستشهد وهو يغادر هذه األرض إلى الج

ال يغُر�َّـك تَقَلُّـب   (  وهو يسمع نداء ربـه الكـريم  . إلى النار ، وشتان شتان 
ــي الْــبِالدوا فكَفَــر ينالَّــذ * ــادهالْم بِــئْسو مــنهج   ماهــأْوم يــلٌ ثُــمقَل تَــاعــنِ * ملَك
تَج اتنج ملَه مهبا راتَّقَو ينالَّذ نالً ما �ُزيهف يندالخ ارا الْأَ�ْههتتَح نرِي م
ثم يقول وقـديما قـص   …) . ١٩٨-١٩٦آل عمران ()  عند اللَّه وما عند اللَّه خير للْأَبرارِ

وإِذَا تُتْلَـى علَـيهِم آياتُنـا    ( علينا القران الكريم قولة الكـافرين للمـؤمنين  
الَ الَّذين كَفَـروا للَّـذين آمنـوا أَي الْفَـرِيقَينِ خيـر مقَامـاً وأَحسـن        بينات قَ

أي الفريقين ؟ الكبراء الـذي ال يؤمنـون بمحمـد ؟ أم    ) . ٧٣مرمي (؟) �َـدياً 

الفقراء الذين يلتفون حوله ؟ أي الفريقين النظر بن الحارث ، و عمرو 
، وأبو سفيان بن حرب ؟ أم بالل وعمار  بن هشام ، والوليد ابن المغيرة
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 أتباعـه وصهيب وخباب ؟ أفلو كان  ما يدعو أليه محمد خيرا افكـان  
وهم . يكونون هم هؤالء النفر الذين ال سلطان لهم في قريش ، وال خطر 

ويكون معارضوه هم أولئـك  . يجتمعون في بيت متواضع كدار األرقم 
  !والجاه والسلطان ؟أصحاب الندوة الفخمة الضخمة و المجد 

انه منطق األرض ، منطق المحجوبين عن اآلفاق العليا فـي كـل زمـان    
ومكان ،وانها لحكمة اهللا أن تقف العقيدة مجردة  من الزينة والطـالء ،  

ن ، وال غراء ، ال قربى من حاكم وال اعتـزاز بسـلطا  عاطلة من عوامل اإل
لمشـقة والجهـاد   يزة ،إنما هـو الجهـد وا  غرهتاف بلذة ، وال دغدغة ل

ليقبل عليها من يقبل وهو على يقين مـن نفسـه ، انـه    … واالستشهاد 
يريدها لذاتها خالصه هللا من دون الناس ،ومن دون ما تواضعوا عليـه  
من قيم ومغريات ولينصرف عنها من يبتغي المطامع والمنـافع ، ومـن   

تبـارات  يشتهي الزينة واُألبهه ، ومن يطلب المال والمتاع ومن يقيم الع
  .الناس وزنا حين تخف في ميزان اهللا 

وتصوراته وموازينه من الناس ، حتى يأسـى   هيستمد قيم المؤمن ال إن
. إنما يستمدها من رب الناس ، وهو حسبه وكافيـه  . على تقدير الناس 

انه ال يستمدها من شهوات الخلق ، حتى ال يتأرجح مع شهوات الخلق انه 
انه ال يتلقاها . لثابت الذي ال يتأرجح وال يميل يستمدها من ميزان الحق ا

من هذا العالم الفاني المحدود ، إنما تنبثق فـي ضـميره مـن ينـابيع     
فأنى يجد في نفسه وهناً أو يجد في قلبه حزنا ، وهو موصـول  . الوجود 

برب الناس ، وميزان الحق ، وينابيع الوجود ؟ ،انه على الحق ، فمـاذا  
الل سلطانه ، وليكن له هيلـه وهيلمانـه   ضوليكن لل.  اللضبعد الحق إال ال
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هذا ال يغير من الحق شيئا انه علـى   إن،ولتكن معه جموعه وجماهيره ،
–الحق  وليس بعد الحق إلى الضالل ولن يختار مؤمن الضالل على الحـق  

ولن يعدل بالحق الضـالل كائنـة مـا كانـت المالبسـات       –وهو مؤمن 
  .  ١) ……واألحوال 

فمنهم الذين رفضوا حكم الطواغيت ، ومل يقبلوا ، رقة األخرى من املسلمني إما الف
تسلطهم على احلكم واستيالئهم على دفة القيادة ورفضوا حكمهم بغري ما انزل اهللا 

א ،א، وإفسادهم يف األرض حىت مساهم الناس  א
א هؤالء وهـم   أنومن الطبيعي .  ،

قوانني تضمن ) ع ( الثلة املؤمنة اليت متثل دين اهللا يف أرضه ، إذا مل يضع هلم أئمتهم 
سيستأصلون ويستأصل ديـن اهللا يف أرضـه ،    فإمهم وبقاء مذهبهم احلق ، ءبقا

ولكن املسـألة  . ويكون مصريهم كمصري أصحاب األخدود ، وهو مصري مشرف 
بقاءها حىت آخر الزمان ، لتحمل كلمـة التوحيـد ألهـل     أراد اهللا األمةهذه  أن

،  وجتنب الضـرر  على ممارسة التقية ،) ع ( وهلذا أكد أهل البيت . األرض مجيعا 
لكن ليس بشكل سليب ، وترك العمل واألمر باملعروف والنهي عن املنكـر ، بـل   

 يلقي نفسه كمن حيترق بيته فهو ال يتركه حيترق ، و ال. العمل وجتنب الضرر معاً 
 أرادها، هذه هي التقية اليت  النار ويتجنب ضررها ما أمكن ئيف النار ، ولكن يطف

وتدل عليه سريم وحديثهم وتوجيههم ألصحام وهذه هي التقية يف . أهل البيت 
القرآن يف سورة غافر رجل مؤمن من آل فرعون يكتم أميانه عن فرعون تقيه ، ويف 

  .اهللا واألميان مبوسى والكفر بفرعون وحزبه الشيطاين  نفس الوقت يدعو إىل دين
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أما خضوع بعض العلماء غري العاملني ومن يتبعهم للطاغوت وصمتهم ، وتـركهم  
. األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فهو تصرف شخصي وليس من التقية يف شيء 

رهم ، وإمنا هو جنب انطوت عليه نفوسهم ، وحب للحياة والدنيا أكتضت به صدو
، وخمالف ) ع ( حىت أصبحوا يسريون يف طريق معاكس لطريق األنبياء واألوصياء 

للصراط املستقيم الذي يرمسه القرآن ، وأمسوا أئمة ضالل يعلمون الناس اخلضوع 
الل ، ولوال رمحة ضواملداهنة والركون للطاغوت حىت ظهرت غلبة اجلهال ودول ال

  .  اًوال رمس اًا أبقى الطاغوت من الدين امساهللا ووجود بعض العلماء العاملني مل
  

א٣ )(א
ه فيهـا ، وغيبتـه   ئوغيبته الصغرى وسـفرا ، مسه ووالدته اوهي إضافة إىل معرفة 

اليت وردت فيـه ويف غيبتـه   ، ه ئالكربى إىل يومنا هذا ، أو أحاديثه وأحاديث آبا
فبمعرفـة  . ره وسريته بعد ظهـوره  وظهوره وقيامه ، تشمل معرفة عالمات ظهو

  . عالمات ظهوره نعرف قرب زمان ظهوره فنستعد لنصرته 
والعياذ باهللا ممن يلتـوون  (نستعد لتقبلها فال نكون ) ع(ومبعرفة سريته بعد ظهوره 

انـه  ) ع ( وقد روي عن اإلمام الصادق  )عليه ويعترضون على سياسته وقراراته
ه       إذا خرج القائم خرج من ه(  قال ه من أهل رى ان ان ي )  ذا األمر من آ

فعلى املؤمنني االلتفاف حول العلماء العاملني السائرين على ج األنبياء واملرسلني 
  ) . ع(واألئمة 

الذين ال يغضبون لغضب اهللا عندما ، واحلذر من متابعة علماء السوء غري العاملني 
ورمبا ) ع(مام املهدي اإل الكرمي ، والذين سيقف كثري منهم ضد القرآنيهان كتابه 
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ى أمتي ال يبقى    ( قال ) ص(روي عن رسول اهللا . سيقاتلونه  سيأتي زمان عل
رآنمن  ه ، إال رسمه  الق م ـوه، وال من اإلسالم إال اسمه ، يسمون ب

ه ، مساجدهم عامرة      اء  . وهي خراب من الهدى     ، ابعد الناس من فقه
ه  قهاء تحت ظل السماء ، منهم ـذلك الزمان شر ف يهم  ، خرجت الفتن وال

  .  ١) تعود

  يف املعراج قال ) ص(وعن رسول اهللا 
ع        وقلت الهي فمتى يك…  (  ك إذا رف ي عز وجل يكون ذل أوحى أل ن ذلك ف

اء        ل الفقه ك ، وق ر الفت ل وآث ل العم راء وق ر الق ل وآث ر الجه م وظه العل
ورهم         ك قب ر الشعراء واتخذ أمت ة وآث اء الضاللة الخون  الهادون وآثر فقه

  .  ٢)…  مساجد وحليت المصاحف وزخرفت المساجد وآثر الجور
ا بضعة   ) ع ( إذا قام القائم ( ) ع(وعن الباقر  سار إلى الكوفة فيخرج منه

ون       يهم السالح فيقول ه عل دعون البتري ه ارجع من حيث      ألف نفس ي ل
ى           أتي عل ى ي يهم السيف حت جئت فال حاجة لنا في بني فاطمة فيضع ف

دخل ا م ي رهم ث دم قصورها  آخ اب ويه افق مرت ل من ا آ ل به ة فيقت لكوف
  .  ٣)ويقتل مقاتليها حتى يرضى اهللا عز وعال 

د ا      ( -:) ع ( وعــن البــاقر  ات ق ا ثالث راي ة وبه دخل الكوف طربت، ضي
  .  ٤..)…فتصفو له، ويدخل حتى يأتي المنبر ويخطب

  -:) ع(وعن أمري املؤمنني 
ذا وشبك أصابعه      إذا اختلفت  أنتيا مالك ابن ضمرة آيف (  الشيعة هك

ر      وادخل بعضها في بعض ك من خي د ذل ا عن .  فقلت يا أمير المؤمنين م
ال  دم    )ع ( ق بعون فيق ه س دم علي ا فيق وم قائمن ك يق د ذل ه عن ر آل الخي
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تلهم فيجمع اهللا     ى  الناس  سبعين رجال يكذبون على اهللا ورسوله فيق عل
  .   ١) أمر واحد

ورمبا يفتـون  . اهللا ورسوله أي علماء غري عاملنيويقدم سبعني رجال يكذبون على 
  . الناس بغري ما انزل اهللا على رسوله وفق خترصام العقلية وأهوائهم الشخصية 

  -: )ع ( وعن أبي جعفر 
د آمخيض الكحل في      ( انه قال لتمخضن يا معشر الشيعة شيعة آل محم

م مت        ين وال يعل ع في الع ى يق م مت ذهب  العين الن  صاحب الكحل يعل ى ي
د خرج          ا فيمسي وق ى شريعة من امرن ه عل فيصبح أحدآم وهو يرى ان

  .  ٢)منها ويمسي وهو على شريعة من امرنا فيصبح وقد خرج منها 
  -: )ع(عبد اهللا  أبيوعن 

آيف انتم إذا بقيتم بال إمام هدى وال علم يرى ، يبرأ بعضكم من بعض  (
أي (اختالف السنين فعند ذلك تميزون وتمحصون وتغربلون و عند ذلك 

   . ٣)وأمارة من أول النهار وقتل وقطع في آخر النهار ) جدب وقحط
 عن مسالة الرؤيا فامسك ثم) ع (سألت الرضا : وعن البيزنطي قال 

  -) :ع(قال 
إنا لو أعطيناآم ما تريدون لكان شرا لكم ، واخذ برقبة صاحب هذا ( 

ؤالء الفراعنة وما أمهل وانتم في العراق تروون أعمال ه: وقال . األمر
لهم بتقوى اهللا وال تغرنكم الدنيا وال تغتروا بمن أمهل له ، فكأن األمر قد 

  . ٤) وصل إليكم
            

    

                                                           
  .بشارة اإلسالم  -  ٥٠غيبة النعماني ص - ١
  . ٢٢١، غيبة الطوسي ص١١٠،غيبة النعماني ص ١٠ص٥٢بحار األنوار ج  - ٢
  .إآمال الدين – ٢١٢ص  ٥٢البحار ج - ٣
  . ١١٠ص ٥٢البحار ج  - ٤



   ٩٢   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 
−)(

ومل يبق منها إال ) . ع(و األئمة ) ص(نظرا لتحقق معظم العالمات اليت ذكرها النيب 
وقيامه أو العالمات الدالة عليه بعد ظهوره ، ة ظهوره العالمات القريبة جدا من سن

وألنه ال توجد فائدة كبرية من ذكر العالمات اليت حتققت ، ومراعاة لالختصار ) . ع(
  : ومنها )  ع(، فسأقتصر على العالمات القريبة من ظهوره املبارك 

) ع(علي  أن متنع السماء قطرها وحر شديد واختالف الشيعة، فعن اإلمام احلسن بن
ال يكون هذا األمر الذي تنتظرون حتى يبرأ بعضكم من بعض ويلعن (

بعضكم  بعضًا ، و يتفل بعضكم في وجه بعض ، وحتى يشهد بعضكم 
قال الخير آله في ذلك ، يقوم . قلت ما في ذلك خير. بالكفر على بعض 

   .  ١)قائمنا فيرفع ذلك آله 
فساد بشكل علين والتجاهر باملعاصي ، وانتشار ال، ومنها موت كثري من الفقهاء 

وغلبت وسائل الفساد كالتلفزيون يف الوقت ، كالزنا وشرب اخلمور ومساع األغاين 
فبدل أن تبق وسيلة لالنقطاع إىل اهللا .  احلاضر ، واالستخفاف باملساجد وحبرمتها

خرفة واأللوان ببساطتها وخلوها من املظاهر الدنيوية  حيوهلا الناس إىل قاعات مليئة بالز
وجيعلوا مكان لألكل يف . واملظاهر اليت تشد الداخل فيها إىل الدنيا ، وهكذا تعطل 

ومنها انتشار وسائل التجميل كاملالبس اجلميلة . بعض املناسبات كاحملرم ورمضان 
املظهر ، ولكنها تغلف ناس قلوم قلوب الشياطني ، ومنها االستخفاف حبرمة العلماء 

ااهدين ورمبا االستهزاء م ، واامهم باامات باطلة ،ويكثر سفك دمائهم العاملني 
فيالقون . يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ) ع(وذلك ألم يتبعون سرية أئمتهم 

                                                           
 . ٢١٠ص  ٥٢بحار األنوار ج  - ١



   ٩٣   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

من طواغيت بين أمية ) ع(من الطواغيت املتسلطني على األمة اليوم ما القاه األئمة 
   .وبين العباس لعنهم اهللا 

إذا وقع الموت في الفقهاء ، وضيعت أمة ) ع(فقال …) (ع(عن أمري املؤمنني 
 تمحمد المصطفى الصالة واتبعوا الشهوات ، وقلة األمانات ، وآثر

، واستشعروا شتم اآلباء )أي الخمور ( الخيانات ، وشربوا القهوات 
واألمهات ، ورفع الصالة من المساجد بالخصومات ، وجعلوها مجالس 

من السيئات ، وقللوا من الحسنات ، وعوصرت  وأآثروا،  ماتالطعا
، فحين إذن تكون السنة آالشهر والشهر ) أي قل المطر ( السماوات 

ويكون المطر قيظًا ، . آاألسبوع واألسبوع آاليوم واليوم آالساعة 
ويكون أهل ذلك الزمان لهم   وجوه جميلة ، وضمائر . والولد غيضًا

وجوههم وجوه اآلدميين . بوه ، ومن عاملهم ظلموه من رآهم أعج. ردية 
ويعار على العلماء ويكثر ما بينهم سفك … ، وقلوبهم  قلوب الشياطين 

وتحج الناس ثالث وجوه األغنياء للنزهة واألوساط للتجارة … الدماء 
  .   ١) والفقراء للمسألة

قليل ، وحاهلم ما  ومنها منع أهل العراق من احلج فال يذهب منهم إىل احلج إال عدد
وعنده مجاعة من أهل الكوفة فأقبل عليهم ) ع(تقدم يف احلديث، فعن اإلمام الصادق 

 -) الرومية(قبل أن تجتمع البرجانية ) حجوا قبل أن ال تحجوا(وقال هلم 
حجوا قبل هدم مسجد بالعراق بين نخل  -أي أمريكا وغرب اليوم 

ء على عروق النخلة التي حجوا قبل أن تقطع سدرة بالزورا. وأنهار 
رطبًا جنيا فعند ذلك تمنعون الحج وينقص الثمار ) ع(اجتنت منها مريم 

ويجدب البالد وتبتلون بغالء األسعار وجور السلطان ويظهر فيكم الظلم 
  .   ٢)والعدوان مع البالء والوباء والجوع وتظلكم الفتن من اآلفاق 

   - :بقوله ) ع(اب املهدي قال وأشار إىل أصح) ع(املؤمنني  وعن أمري
                                                           

 .، الشيعة والرجعة للطبرسي  ١١٨٣إلزام الناصب ص  - ١
  .بشارة اإلسالم سيد مصطفى  - ٢



   ٩٤   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 
هم في السماء معروفة وفي األرض ؤأال بابي وأمي هم من عدة أسما( 

) انقطاع الحج ( دبار أمورآم وانقطاع رحلكم إمجهولة أال فتوقعوا من 
واستعمال صغارآم ذلك حيث تكون ضربة السيف على المؤمن أهون 

نعم من درهم من حله حيث تسكرون من غير شراب بل من     ال
طرار وتكذبون من غير إحراج ذاك أذا ضوالنعيم تحلفون من غير ا

عضكم البالء آما يعض غارب البعير ما أطول هذا العناء وابعد هذا 
  .    ١) الرجاء

ومنها ابتالء أهل العراق جبور السلطان وغالء األسعار فعن حممد بن مسلم عن الصادق 
قلت وما هو جعلت فداك ؟ فقرأ بلوى من اهللا ، ) ع(قال قدام القائم () ع(

ولَنبلُو�َّكُم بِشيء من الْخَوف والْجوعِ و�َقْصٍ من الْأَموالِ والْأَ�ْفُسِ ( ) ع(
 ابِرِينرِ الصشبو اترالثَّم١٥٥:البقرة( )و . (  

وعرب عن حكام العراق ()العباس(الخوف من ملوك بني فالن ) ع(مث قال 
والجوع من غالء ) سيني ألم حيكمون يف عاصمتهم ويسريون بسريمبالعبا

وقلة الفضل فيها ونقص ، األسعار ونقص األموال من آساد التجارات 
ونقص الثمرات بقلة ريع الزرع وقلة برآة ، األنفس بالموت الذريع 

   ٢))ع(عند ذلك بتعجيل خروج القائم  )وبشر الصابرين() ع(مث قال  الثمار

أن حاكم العراق معروف بأنه ميارس الكهانة أي حتضري اجلن والسحر األسود  ومنها
  -:) ع(وأنه بن بغي أي زانية قال أمري املؤمنني 

  ٣)جبار عنيد يقال له الكاهن الساحر -أي حاآم العراق –وأمير الناس (

                                                           
 . ٨٣بشارة اإلسالم ص  - ١
 . ٢٠٣ص ٥٢إرشاد المفيد ، البحار ج - ٢
  . ٢٧٣،  ٢٧٢ص ٥٢البحار ح  - ٣



   ٩٥   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

أي -أما أن إمارتكم يومئذ ال تكون إال ألوالد البغايا ( : ) ع(وقال 
  .  ١) -الزانيات 

ومنها اختالف حكام العراق فيما بينهم وهالكهم على يد جيوش السفياين اليت تأيت 
والسفياين جمند من . من بالد الشام واليت تدخل العراق للقضاء على حاكم العراق 

  .الغرب أو أمريكا حسب ما ورد يف الروايات 
ريكا للقضاء على ثالثة ويف التوراة سفر دانيال السفياين عميل للمملكة احلديدية أو أم
ما يبقى من أعوان  إنعمالء سابقني ألمريكا يف املنطقة أحدهم حاكم العراق ، مث 

ومرتزقة حاكم العراق تقضي عليه قوات اخلراساين بقيادة شعيب بن صاحل ، واليت 
  . تدخل العراق لطرد قوات السفياين ، وتطهري العراق من األراذل واملسوخ الشيطانية 

فيما بينهم فعند  -العباس  -ثم قال إذ اختلف بنو فالن … ) (ع(اقر  فعن الب
حتى يخرج …ذلك فانتظروا الفرج وليس فرجكم إال باختالف بني فالن 

عليهم السفياني والخرساني هذا من المشرق وهذا من المغرب يستبقان 
  .  ٢) اآما أنهما ال يبقون منهم أحد… إلى الكوفة آأنهما فرسي رهان 

  ا خسوف القمر وكسوف الشمس يف رمضان وصيحة جربائيل يف أول النهار ومنه
ومنها ظهور كوكب مذنب يف السماء يضيء كما يضيء القمر، مث ينعطف حىت يكاد 

وخروجه حتمي يف ) ع(يلتقي طرفاه ، ومنها السفياين وهو أهم الفنت قبل قيام القائم 
، مث حيتل سوريا وجزء من فلسطني ،  بالد الشام واألرجح يف األردن يف الوادي اليابس

مث يدخل إىل العراق ويظهر يف بداية ظهوره العدل حىت يتوهم الناس أنه عادل ، 
  .) ع(ويكذب اجلهال آل حممد 

                                                           
  . ٢١٠ص ٥٢البحار ج - ١
  . ٢٣٠ص ٥٢البحار ج - ٢



   ٩٦   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

خروج السفياني من  المحتوم ، قال ( قلت) ع(محزة الثمايل عن الباقر أيبعن 
محتوم ، نعم والنداء من المحتوم ، وطلوع الشمس من مغربها من ال

واختالف  بني العباس في الدولة من المحتوم ، وقتل النفس الزآية 
قلت وآيف يكون . محتوم ) ع(محتوم ، وخروج القائم من آل محمد 

النداء قال ينادي من السماء أول النهار آال أن الحق مع علي وشيعته ، ثم 
 ،ينادي إبليس آخر النهار من األرض أال أن الحق مع عثمان وشيعته 

   ١) وعند ذلك يرتاب المبطلون
آيتان تكونان قبل القائم آسوف الشمس في النصف من ) (ع(عن الباقر 

   . ٢) شهر رمضان وخسوف القمر في آخره
ألن ) ع(لنصرة اإلمام املهدي  ،وعلى الشيعة عند ظهور السفياين الذهاب إىل مكة 

،  بل يكاد يتداخل معها .ظهوره وقيامه يف مكة بعد هذه العالمة أكيد وقريب جداً 
ال تبرح األرض يا فضل …) (ع(فعن الصادق  .بذلك ) ع(وقد أمرهم أئمتهم 

حتى يخرج السفياني فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا يقولها ثالثًا وهو 
  .  ٣) من المحتوم
وأسكن ، وآن حلسًا من احالسه ، يا سدير ألزم بيتك ) ( ع(وعن الصادق 

فادخل إلينا ولو ، بلغ أن السفياني قد خرج  ، فإذاهار ما سكن الليل والن
قال نعم وأشار بيده . قلت جعلت فداك هل قبل ذلك شيء ؟ . على رجلك 

وراية أموية ،  ةثالث رايات راية حسني: إلى الشام وقال  أصابعهبثالث 
فبينما هم إذ خرج السفياني فيحصدهم حصد الزرع ما .  ةوراية قيسي

  .  ٤)رأيت مثله قط 

                                                           
  . ٣٤٧اإلرشاد ص  - ١
  . ٥٢اإلرشاد ، البحار ج - ٢
 . ٢٨٤ص :  ٨، الكافي ج١٤٠صالبشارة  - ٣
  . ٢٧١ص  ٥٢، البحار ج١٤٢البشارة ص - ٤



   ٩٧   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

لو قد خرج لمكثتم شهرًا أو ) السفياني(مع أن الفاسق … ) ( ع(وعن الباقر 
بعض  دونكم قالشهرين لم يكن عليكم بأس حتى يقتل خلقًا آثيرَا 

أصحابه فكيف نصنع بالعيال إذا آان ذلك قال يتغيب الرجل منكم عنه 
وأما النساء فليس عليهن بأس  على شيعتناهي  فإنمافأن حنقه وشره 

إنشاء اهللا تعالى ، قيل فإلى أين يخرج الرجال ويهربون منه من أراد 
يخرج إلى المدينة أم إلى مكة أو إلى بعض البلدان ، قال ما  أنمنهم 

تصنعون بالمدينة وإنما يقصد جيش الفاسق إليها ولكن عليكم بمكة فأنها 
   ١)فتنته حمل أمراه تسعة أشهرال يجوزها إنشاء اهللا فإنمامجمعكم 

كما ورد يف ، إال عشرة آالف ) ع(ولكن لألسف لن ينفر إىل مكة لنصرة املهدي 
هذه هي بعض . الروايات ، وهم أول أنصاره مع أصحابه الثالمثائة وثالثة عشر 

فترة ظهور تسبق قيامه يف مكة ) ع ( عالمات ظهوره وقيامه القريبة ، ورمبا كانت له 
وهذا االحتمال تقويه . يف الغيبة الصغرى  ألشهر قليلة ، رمبا عن طريق سفراء كما

ورمبا كانت بداية بعثه وظهوره يف أم القرى يف هذا ، ) ع(بعض الروايات عنهم 
الذي بعث يف أم ) ص(شرف اقتفاء بسرية جده املصطفى ألاالزمان وهي النجف 

  .وهي مكة واهللا اعلم واحكم ، وما أوتينا من العلم إال قليال ، القرى يف زمانه 
  

א–
البد لنا من االطالع على بعض األحاديث ) ع(نتعرض إلعماله بعد ظهوره  أنقبل 

نلمسه حنن اليوم سواء يف بعض العلماء غري العاملني ، أم من ،  اًمرير اًاليت تكشف واقع
وهم يف ) .  ع( أو موالني هلم ، ) ع(بعض من يسمون أنفسهم شيعة ألهل البيت 

                                                           
 . ٣٠١غيبة النعماني ص  - ١



   ٩٨   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

نفس الوقت ال يأمرون باملعروف ، وال ينهون عن املنكر ، ويداهنون الطواغيت 
بل ومع األسف الشديد يساعدوم يف كثري من . وخيضعون هلم ، ويتحاكمون عندهم 

 أصبحوايلتفتوا إىل حرمة هذا العمل وبشاعته ، بل  أندون . خوفا أو طمعا ، األحيان 
وا ومسخوا ، وأمسوا يرون املقاييس مقلوبة ، واملنكر معروفا نكس أنيرونه مباح بعد 

   .، واعتادوا عبادة العجول واألصنام واألوثان ، ضالله وخوفا وطمعا 
من القرآن الكرمي  أفضلمع هؤالء ) ع(اصف به حال اإلمام املهدي  اًومل أجد كالم

  : ) ع(وحديث املعصومني 

قَومه غَضْبان أَسفاً قَالَ يا قَومِ أَلَم يعدكُم ربكُم فَرجع موسى إِلَى  {: قال تعاىل 
 لَفْتُمفَأَخ كُمبر نم غَضَب كُملَيلَّ عحي أَن تُمدأَر أَم دهالْع كُملَيناً أَفَطَالَ عسدًا حعو

لَكنا حملْنا أَوزَاراً من زِينة الْقَومِ فَقَذَفْناها قَالُوا ما أَخلَفْنا موعدكَ بِملْكنا و* موعدي
رِيامأَلْقَى الس كفَكَذَل * إِلَهو كُمذَا إِلَهفَقَالُوا ه اروخ داً لَهسج الجع ملَه جرفَأَخ

 يسى فَنوسم *الً وقَو هِمإِلَي جِعرأَلَّا ي نورال �َفْعاً أَفَال ياً وضَر ملَه كلمال ي * َلقَدو
قَالَ لَهم هارون من قَبلُ يا قَومِ إِ�َّما فُتنتُم بِه وإِن ربكُم الرحمن فَاتَّبِعو�ي 

ا موسى قَالُوا لَن �َبرح علَيه عاكفني حتَّى يرجِع إِلَين*  وأَطيعوا أَمرِي  
قَالَ يا * أَلَّا تَتَّبِعنِ أَفَعصيت أَمرِي* قَالَ يا هارون ما منعك إِذْ رأَيتَهم ضَلُّوا * 

 نيب قْتتَقُولَ فَر أَن يتشي ِإ�ِّي خأْسال بِري وتيحذْ بِلال تَأْخ أُم ناب
لقَو قُبتَر لَمرائيلَ وي إِسنيب *رِياما سي كطْبا خقَالَ فَم * ا لَمبِم ترصقَالَ ب



   ٩٩   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

* يبصروا بِه فَقَبضْت قَبضَةً من أَثَرِ الرسولِ فَنبذْتُها وكَذَلك سولَت لي �َفْسي  
لَك إِنو اسستَقُولَ ال م أَن اةيي الْحف لَك فَإِن بقَالَ فَاذْه  داً لَنعوم

 مي الْيف هفَنسنلَن ثُم هقَنرحفاً لَناكع هلَيع ي ظَلْتالَّذ إِلَى إِلَهِك ا�ْظُرو تُخْلَفَه
  ) .٩٨-  ٨٦طـه ( }إِ�َّما إِلَهكُم اللَّه الَّذي ال إِلَه إِلَّا هو وسع كُلَّ شيء علْماً* �َسفاً

אא א .א
لينصرن اهللا هذا األمر ، بمن ال خالق له ، ولو ) ( ع(قال اإلمام الصادق 

أي .  ١) قد جاء امرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة األوثان
منوا بل لعلهم من غري املسلمني بعد أن يؤ. أن اهللا ينصر القائم بقوم من غري الشيعة 

يف حني أن قوم من الشيعة ال . اإلصالحية احملمدية األصيلة ويشايعوه  اإلسالميةحبركته 
  :أنه قال ) ع(، ويؤيد هذا املعىن ما روي عن الصادق ) ع(ينصرونه 

إذا خرج القائم خرج من هذا األمر من آان يرى انه من أهله ودخل فيه ( 
  . ٢) شبه عبدة الشمس والقمر

:א
، ال أن حنمل أوزاراً ) ع(وحديثهم وجهم ، نتمسك بسريم  أنإذا كنا شيعة فعلينا 

( : ) ع(فعن الباقر . من زينة القوم ونصنع منها عجالً ونعبده ، ونقول حنن شيعة 
عنا فأن وجدتموه في القرآن موافقًا فخذوا به  جاءآمانظروا أمرنا وما …

ن اشتبه األمر عليكم فقفوا عنده وردوه ، وان لم تجدوه موافقًا فردوه ، وا
فإذا آنتم آما أوصيناآم ، ولم . ألينا حتى نشرح  لكم من ذلك ما شرح لنا 

                                                           
  . ٣٢٩ص ٥٢بحار األنوار ج - ١
 . ١٧٢غيبة النعماني ص - ٢



   ١٠٠   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

، أو  ًاميت ، قبل أن يخرج قائمنا آان شهيد متعدوا إلى غيره فمات منك
ومن قتل بين يديه عدوًا . من أدرك قائمنا فقتل معه آان له اجر شهيدين 

 .  ١) ًارين شهيدلنا آان له اجر عش
يصف اإلمام املهدي ، وقلة ممن ، يف خطبة على منرب الكوفة ) ع(وقال أمري املؤمنني 

  :) ع(يتمسكون باحلق قبل قيامة 
ني ألعلم أن العلم ال يأزر آله وال ينقطع موارده ، وأنك ال إاللهم ف (

 ًاليس بمطاع أو خائف ًاتخلي أرضك من حجة لك على خلقك ظاهر
ك بعد إذ هديتهم بل أين هم ؤل أولياض، آي ال تبطل حجتك وال ي ًامغمور

  .  ٢) قلون عددا واالعظمون عند اهللا قدرا؟ وآم هم ؟ أولئك األ
  :) ص(قال رسول اهللا : قال ) ع(عبد اهللا  أيبوعن 

طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي ، وهو مقتٍد به قبل قيامه ، يتولى وليه (
األئمة الهادية من قبله ، أولئك رفاقي وذوو ويتبرأ من عدوه ، ويتولى 

  . ٣) )خلق اهللا علّي وأآرم(أمتي علّي  وأآرمودي ومودتي ، 
سيأتي قوم من بعدآم ( ألصحابه ) ص(قال رسول اهللا : قال ) ع(وعن الصادق 

قالوا يا رسول اهللا نحن آنا . الرجل الواحد منهم له أجر خمسين منكم 
أنكم لو تحملوا ) ص(فقال . ل فينا القرآن معك ببدر وأحد وحنين ، ونز
  .٤) لما حملوا لم تصبروا صبرهم

وعلينا أن ال منيل مع كل ناعق ، بل نعرف صاحب هذا األمر مبا وصفه أهل بيت     
بأي شيء يعرف ) ع(عن احلارث بن املغرية النصري قلت أليب عبد اهللا ) . ع(النبوة 

: قال . وبال شيء : قلت . ة والوقار بالسكين) ( ع(قال ) ع(اإلمام القائم 
                                                           

 .، آمالي الشيخ الطوسي  ١٢٣ص ٥٢البحار ج - ١
 . ٣٣٩ص ١أصول الكافي ج - ٢
  ٢٧٥غيبة الطوسي ص -٣
  ١٣٠ص ٥٢بحار األنوار ج - ٤



   ١٠١   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

ويكون . تعرفه بالحالل والحرام ، وبحاجة الناس إليه وال يحتاج إلى أحد 
قال ال . أيكون إال وصي بن وصي : قلت ) ص(عنده سالح رسول اهللا 

  .١) يكون إال وصي وبن وصي
لصاحب هذا األمر ( يقول ) ع(عبد اهللا  أباوعن املفضل بن عمر قال مسعت 

واألخرى يقال هلك في أي واد . يبتان أحدهما يرجع منها إلى أهله غ
فاسألوه  ٍ إذا ادعاها مّدع: آيف نصنع إذا آان آذلك ؟ قال : قلت . سلك 

  . ٢) عن أشياء يجيب فيها مثله
  : فهي ) ع(أما بعض أعماله بعد ظهوره وقيامه 

هللا ما لباسه إال فوا. ما يستعجلون بخروج القائم ) ( ع(عبد اهللا  أيبعن  -١
، وال طعامه إال الجشب ، وما هو إال السيف ، والموت تحت  ظالغلي

  . ٣) ظل السيف
يقوم القائم بأمر جديد ، وآتاب جديد وقضاء ) ( ع(جعفر  أبووقال 

ليس شأنه إال السيف ال يستتيب أحدا ، . جديد ، على العرب شديد 
  . ٤) مة الئمْووال يأخذه في اهللا  َل

قال ) ع(روي عن الصادق ) . ع(إشارة إىل السالح املوجود يف زمانه والسيف 
استوى على ظهر  فإذا( آأني انظر إلى القائم على ظهر النجف (

العمود : املبقع  ، الشمراخ : واألبلق .   أبلقرآب فرسا ادهم ) النجف 
وكيف كان فان . الطويل فيكون معىن احلديث انه يركب دبابة ، واهللا اعلم 

، ) ع(ه ئمع أعداء الدين وأعدا ةًطاحن اًحاديث تشري إىل انه خيوض حروباأل

                                                           
  ١٢٩غيبة النعماني ص - ١
  . ٣٤٠ص ١أصول الكافي ج - ٢
  . ١٢٣غيبة النعماني ص - ٣
  . ١٢٣غيبة النعماني ص - ٤



   ١٠٢   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

يستشهد فيها كثري من أنصاره ، بل رمبا يستفاد من بعض الروايات إن اإلمام 
  .يتعرض لإلصابة واجلرح يف هذه احلروب ، واهللا اعلم ) ع(
، آما دعا إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد ( قال ) ع(عن الباقر  -٢

اإلسالم بدأ غريبا ، وسيعود  وانَّ) صلى اهللا عليه واله(رسول اهللا 
  . ١) فطوبى للغرباء. غريبا آما بدأ 

اإلسالم بدأ غريبا وسيعود ( قال ) ع(عبد اهللا  أيببصري عن  أيبوعن  
اهللا فقال  أصلحكغريبا آما بدأ فطوبى للغرباء فقلت اشرح لي هذا 

  . ٢) )ص(آما دعا رسول اهللا  ًانا دعاء جديديستأنف الداعي م) : ع(
، يهدم ما آان ) ص(يصنع ما صنع رسول اهللا ( : قال ) ع(عبد اهللا  أيبعن 

  ٣)أمر الجاهلية ويستأنف اإلسالم جديدا) ص(قبله ، آما هدم رسول اهللا 
يسري  ةبأي سري) ع(فقلت إذا قام القائم ) ع(جعفر الباقر  أباوعن ابن عطا قال سألت 

ويستأنف ) ص(يهدم ما قبله آما صنع رسول اهللا  () ع( الناس ؟ فقال يف
  . ٤)اإلسالم جديدا

يف آخر الزمان ال يبقى من اإلسالم إال امسه ،  إن) ص(وقد مر احلديث عن رسول اهللا 
أي هدى  - ومن القرآن إال رمسه ، واملساجد عامرة بالناس ، ولكنها خاليه من اهلدى 

،  ة، واملصاحف حمالة وملون ةفاملساجد مزخرف. هو حالنا اليوم ، وهذا ) ع(آل حممد 
  . واملسلمون ابعد ما يكونوا عن اإلسالم 

ما إن قائمنا لو قد قام لقد اخذ بني شيبه وقطع أ( قال ) ع(عبد اهللا  أيبعن -٣
  . ١) أيديهم ، وطاف بهم وقال هؤالء سراق اهللا

                                                           
  . ١٧٤غيبة النعماني ص - ١
  . ٣٦٦ص ٥٢البحار ج - ٢
  . ٣٥٣ص ٥٢البحار ج - ٣
  . ٣٦٤ص ٥٢البحار ج - ٤



   ١٠٣   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

السراق وعلقها على  ةني شيبوقطع أيدي ب… ( قال ) ع(عبد اهللا  أيبوعن 
وعلقها على الكعبة  ةوقطع أيدي بني شيب. …) ( ع(وعنه .   ٢)الكعبة 

  . ٣) وآتب عليها هؤالء سراق الكعبة
، فاحلديث يشري إىل خدم العتبات ) ع(هم خدم الكعبة يف زمن اإلمام الباقر  ةوبين شيب

م ألم يقومون بسرقة املقدسة مجيعها اليوم وان اإلمام يقطع أيديهم ، ويشهر 
فهم يف الغالب عبيد للطاغوت ، ولكن ليس مجيعهم ، فمنهم من . العتبات املقدسة 

  .يرجى إصالحه ، ولعل منهم بعض األفراد املؤمنني 
دمان في اإلسالم حالل من اهللا عز وجل ال ( قال ) ع(عن الصادق  -٤

قائم من أهل البيت يقضي فيهما أحد بحكم اهللا عز وجل ، حتى يبعث اهللا ال
الزاني المحصن : ، فيحكم فيهما بحكم اهللا عز وجل ، ال يريد فيه بينه 

  . ٤) يرجمه ، ومانع الزآاة يضرب رقبته
لن تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منا أهل البيت ، ( قال ) ع(عن الصادق 

  . ٥)يحكم بحكم داود وآل داود ، ال يسال الناس بينة 
على بواطن األمور ، ويأذن له أن ) ع(انه يطلع اإلمام املهدي وهذا يعين أن اهللا سبح

حيكم على الباطل ، كما فعل اخلضر عندما خرق السفينة ، وقتل الغالم ، وكما روى 
السالم سال  هن داود عليإ( قال ) ع(جعفر  أيبأيب محزة الثمايل عن ) ع(عن داود 

لقد سألت : فقال  )ع(ربه ان يريه قضية من قضايا اآلخرة فأتاه جبريل 
 إن، يا داود ) صلوات اهللا عليهم(ه ئربك شيئًا ما سأله غيرك نبي من أنبيا

إلحد أن يقضي به  يوال ينبغالذي سالت لم يطلع اهللا عليه أحدًا من خلقه 
                                                                                                                                                                                                   

  . ٩٦ص ٢، علل الشرائع ج ٣١٧ص ٥٢البحار ج - ١
  . ٣٣٢ص ٥٢البحار ج - ٢
  . ٣٣٨ص ٥٢البحار ج - ٣
  . ٣٢٥ص ٥٢البحار ج - ٤
  . ٣١٩ص ٥٢البحار ج - ٥



   ١٠٤   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

غيره ، فقد أجاب اهللا دعوتك وأعطاك ما سألت ، أن أول خصمين يردان 
داود وجلس في  أصبحفلما .  عليك غدًا القضية فيهما من قضايا اآلخرة

. مجلس القضاء أتى شيخ متعلق بشاب ، ومع الشاب عنقود من عنب 
إن هذا الشاب دخل بستاني ، وخرب آرمي وأآل منه بغير : فقال الشيخ 

فأقر الشاب انه قد فعل : فقال داود للشاب ما تقول ؟ قال : قال . أذني 
شفت لك من قضايا اآلخرة يا داود أن آ: ذلك ، فأوحى اهللا تعالى إليه 

فقضيت بها بين الشيخ والغالم لم يحتملها قلبك ، وال يرضى بها قومك يا 
أن هذا الشيخ أقتحم على والد هذا الشاب في بستانه فقتله ، . داود 

وغصبه بستانه ، وأخذ منه أربعين ألف درهم ، فدفنها في جانب بستانه ، 
البستان  هق الشيخ ، وأدفع إليفادفع إلى الشاب سيفًا ومره أن يضرب عن

قال ففزع . ، ومره أن يحفر في موضع آذا من البستان ، فيأخذ ماله 
داود عليه السالم من ذلك ، وجمع علماء أصحابه ، واخبرهم بالخبر ، 

  . ١) وأمضى القضية على ما أوحى اهللا إليه
نادي ي أنأول ما يظهر القائم من العدل ( قال ) ع(عن اإلمام الصادق  -٥

  . ٢) مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر والطواف
وهذا يعين أن الذي حيج احلج الواجب يف زمن اإلمام مينع من احلج املستحب ، حىت 
حيج املسلمون الذين مل حيجوا احلج الواجب ، وظاهرة احلج املستحب اليوم منتشرة 

يأس من الوصول إىل بيت اهللا احلرام ليحجوا الفقراء يكادون ال إنبني األغنياء يف حني 
فهؤالء األغنياء لو كانوا يريدون وجه اهللا سبحانه ألنفقوا هذه األموال . حجة واجبة 

ولو . على الفقراء الذين يتضورون جوعاً ، وميوت كثري منهم ألم ال جيدون الدواء 
موال ، واحلقيقة اليت كانوا يريدون وجه اهللا ألرسلوا فقرياً حيج بيت اهللا ذه األ

والطامة الكربى ) ع(يذهبون للنـزهة ، كما قال أمري املؤمنني  إمحياولون تدليسها 

                                                           
  . ٢٤٠قصص األنبياء الراوندي ص - ١
  . ٤٢٧ص ٤، الكافي ج ١٧٤ص ٥٢بحار األنوار ج - ٢



   ١٠٥   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

فعن أيب عبد . أن بعضهم يدعون أم علماء ، ولو كانوا كذلك لكانوا أسوة ملتأسي 
نصاف الناس من نفسك حىت ال ترضى بشيء إال إ: سيد األعمال ثالثة( قال ) ع(اهللا 
  . ١)ت هلم مثله ، ومواساتك األخ يف املال ، وذكر اهللا على كل حال رضي
لما أسري بي أوحى ألي ( قال ) ص(عن آبائه عن النيب ) ع(عن الصادق  -٦

إلى أن قال فرفعت رأسي فإذا أنا بأنوار علي … ربي جل جالله 
وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد وجعفر وموسى 

في وسطهم ) القائم ( ي والحسن والحجة  بن الحسن وعلي ومحمد وعل
يارِب من هؤالء ؟ قال هؤالء األئمة ، وهذا : قلت . آأنه آوآب دري 

القائم يحلل حاللي وحرم حرامي ، وبه انتقم من أعدائي ، وهو راحة 
ألوليائي ، وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين 

فلفتنة الناس بهما . عزى طريين فيحرقهما والكافرين ، فيخرج الالت وال
  . ٢) يومئذ اشد من فتنة العجل و السامري

هل تدري أول ما يبدأ به القائم (قال ) ع ( عن بشر النبال عن اإلمام الصادق 
ين فيحرقهما ويذرهما في ضيخرج هذين رطبين غ: ال قال : قلت ) . ع(

قال عريش ) ص( إن رسول اهللا) ع(الريح ، ويكسر المسجد ثم قال 
آان طينا ، ) ص(، وذآر إن مقدم مسجد رسول اهللا ) ع(آعريش موسى 

وثب ) ع(إذا قدم القائم ( قال ) ع(وعن أيب عبد اهللا   ٣) وجانبه جريد النخل
ان يكسر الحائط الذي على القبر فيبعث اهللا ريحا شديدة وصواعق 

عنه ، حتى ال  فيتفرق أصحابه. ورعودا ، حتى يقول الناس إنما ذا لذا 
فيأخذ المعول بيده فيكون أول من يضرب بالمعول ، ثم . يبقى معه أحد 

يرجع  إليه أصحابه إذا رأوه يضرب بالمعول بيده ، فيكون ذلك اليوم 
فيهدمون الحائط ثم . فضل بعضهم على بعض ، بقدر سبقهم إليه 

                                                           
  . ١٤٤ص ٢أصول الكافي ج - ١
  . ٣٧٩ص ٥٢البحار ج - ٢
  . ٣٨٦ص ٥٢البحار ج - ٣



   ١٠٦   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

زلهما يخرجهما غضين رطبين ، فيلعنهما ويتبرأ منهما ويصلبهما ، ثم ين
  . ١)ويحرقهما ثم يذرهما في الريح 

عبد اهللا  أبوقال رجل عن دور العباسني أراناها اهللا خرابا أو خرا بأيدينا فقال  -٧
 -ال تقل هذا بل يكون مساآن القائم وأصحابه آما سمعت اهللا يقول ) (ع(

مهوا أَ�ْفُسظَلَم يننِ الَّذاكسي مف تُمكَنس٢) - و .   

وله اسلم من يف ( عن قوله ) ع(احلسن  أباعن ابن بكري قال سالت  -٨
إذا خرج ) ع(أنزلت في القائم ) ع(قال )  السماوات واألرض طوعا وكرها

الردة والكفار في شرق  وأهلباليهود والنصارى والصابئين والزنادقة 
فعرض عليهم اإلسالم فمن اسلم طوعا أمره بالصالة . األرض وغربها 

ومن لم يسلم ضرب عنقه . وما يؤمر به المسلم ، ويجب هللا عليه  والزآاة
جعلت  : قلت له . ، حتى ال يبقى في المشارق والمغارب أحد إال وحد اهللا 

اهللا إذا أراد أمرا قلل الكثير  إن: فقال . من ذلك ؟  أآثرفداك إن الخلق 
   ٣)وآثر القليل 

فا ، فجميع ما جاءت به العلم سبعة وعشرون حر( قال ) ع(عن الصادق  -٩
فإذا قام . الرسل حرفان ، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين 

قائمنا ، اخرج الخمسة وعشرين حرفا ، فبثها في الناس وضم إليها 
  . ٤) الحرفين حتى يبثها سبع وعشرين حرفا

                                                           
  . ٣٨٦ص ٥٢البحار ج - ١
  . ٣٤٧ص ٥٢البحار ج - ٢
  . ٣٤٠ص ٥٢بحار األنوار ج  - ٣
  . ٣٣٦ص ٥٢بحار األنوار ج  - ٤



   ١٠٧   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

لقران ار اجديدة بني الناس ، ولعل منها أسر ةًإهلي اًيبث علوم) ع(اإلمام املهدي  إنأي 

ولَو أَن قُرآ�اً سيرت بِه الْجِبالُ أَو قُطِّعت بِه ( قال تعاىل .  ئاًاليت ال نكاد نعرف منها شي
  ) .٣١: الرعد( )الْأَرض أَو    كُلِّم بِه الْموتَى بلْ للَّه الْأَمر جميعاً 

ميانه إن أحدهم لو قاتل اجلبال بميشون على املاء ، وا) ع(وروي أن أصحاب اإلمام 
ورمبا يرافق هذا . يرقى يف أسباب السماوات ، واهللا اعلم ) ع(وروي انه . هلدها 

تقدم يف العلوم املادية ، بل ما أظنه إن التقدم املادي  والروحية اإلهليةالتقدم يف العلوم 

لَ الْقُرى آمنوا واتَّقَوا ولَو أَن أَه( يرافق التوجه والتقدم الروحي حتما ، قال تعاىل 
  ) . ٩٦:األعراف()  لَفَتَحنا علَيهِم بركَات من السماء والْأَرضِ 

  ) .١٦:اجلـن( )وأَلَّوِ استَقَاموا علَى الطَّرِيقَة لَأَسقَيناهم ماء غَدقاً( وقال تعاىل 

الديانة استقى نظريته النسبية ، والعالقة العامل الفيزياوي اينشتاين اليهودي  أنوروي 
بني الطاقة واملادة ، وحتول كل منهما إىل األخرى من نظرية وحدة الوجود الدينية 

  . الفلسفية 
آأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة قد ( : ) ع(قال أمري املؤمنني - ١٠

قام أن قائمنا إذا  أماضربوا الفساطيط يعلمون الناس القرآن آما أنزل 
  .  ١) آسره وسوى قبلته

آأني بشيعة علي في أيديهم المثاني يعلمون الناس ( قال ) ع(وعن الصادق 
  .  ٢) المستأنف

                                                           
  . ١٧٢، غيبة النعماني ص ٣٦٤ص ٥٢بحار األنوار ج - ١
  . ١٧٢غيبة النعماني ص - ٢



   ١٠٨   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

آأني بالعجم فساطيطهم في مسجد ( يقول ) ع(عن األصبغ بن نباته مسعت عليا
أو ليس : قلت يا أمير المؤمنين . الكوفة ، يعلمون الناس القرآن آما نزل 

ال ، محي عنه من قريش بأسمائهم ، : فقال . آما نزل ) هذا ( هو 
ألنه ) ص(وأسماء آبائهم ، وما ترك أبو لهب إال إزراء على رسول اهللا 

  .  ١)عمه 
مسجد  القائم الفساطيط في أصحاب ضرب آيف انتم لو(قال ) ع(وعن الصادق 

  ٢)شديد العرب على جديد أمر إليهم المثال المستأنف يخرجوا ثم آوفان
ضرب فساطيط لمن يعلم ) ع(إذا قام قائم آل محمد ( ن أيب جعفر قال وع

ما يكون على من حفظه  فأصعبالقرآن على ما أنزل اهللا جل جالله 
  .  ٣) اليوم ألنه يخالف فيه التأليف

آأني أنظر إلى القائم على منبر الكوفة حوله أصحابه ) ( ع(وعن الصادق 
ل بدر وهم أصحاب األلوية ، وهم ثالثمائة وثالثة عشر رجًال ، عدة أه

حكام اهللا في أرضة على خلقه ، حتى يستخرج من قبائه آتابًا مختومًا 
فيجفلون عنة إجفال ) ص(بخاتم من ذهب عهد معهود من رسول اهللا 

، آما بقوا مع موسى  ًاالغنم ، فال يبقى منهم إال الوزير وأحد عشر نقيب
دون عنه مذهبا فيرجعون فيجولون في األرض فال يج) ع(بن عمران 

  .  ٤) وأني ألعرف الكالم الذي يقوله لهم فيكفرون به.  هإلي

 عبد اهللا وعند نفر من أصحابه فقال أبيقال دخلت على وعن بن أيب يعفور 
. نعم هذه القراءة : قال قلت . يعفور هل قرأت القرآن ؟  أبييابن : لي 
نعم ، جعلت فداك فلم ؟  :قال قلت . عنها سألتك ليس عن غيرها ) ع(قال 

الن موسى عليه السالم حدث قومه بحديث لم يحتملوه عنه ) : ع(قال . 
                                                           

  . ١٧٣غيبة النعماني ص - ١
  . ١٧٣غيبة النعماني ص - ٢
  .، اإلرشاد للمفيد  ٢٣٩ص ٥٢البحار ج - ٣
  . ٣٢٦ص ٥٢البحار ج -٤



   ١٠٩   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

السالم  هفخرجوا عليه بمصر فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم ، والن عيسى علي
حدث قومه بحديث فلم يحتملوه عنه فخرجوا عليه بتكريت فقاتلوه فقاتلهم 

طَائفَةٌ من بني إِسرائيلَ وكَفَرت فَآمنت ( وقتلهم ، وهو قول اهللا عز وجل
رِينوا ظَاهحبفَأَص مهودلَى عوا عنآم ينَا الَّذ�دفَةٌ فَأَيوأن ) . ١٤:الصف ( )طَائ

أول قائم يقوم منا أهل البيت يحدثكم بحديث ال تحتملونه ، فتخرجون 
وهي آخر خارجه . عليه برميلة الدسكرة ، فتقاتلونه فيقاتلكم فيقتلكم 

  .  ١)اخلرب …تكون 

أي ولم لم تسألني غير تلك  -ولم  - قوله ) (رمحه اهللا(بيان من السي 

بأن القوم ال ) ع(يعلم ، فأجاب  أنالقراءة وهي المنـزلة التي ينبغي 
  . ٢)يحتملون تغير القرآن ، وال يقبلونه وأستشهد بما ذكر 

الهوى على الهدى ، إذا عطفوا الهدى  يعطف( قال ) ع(وعن أمري املؤمنني 
 ويعطف الرأي على القرآن ، إذا عطفوا القرآن على الرأي. على الهوى 

(٣ .  
أصحاب موسى ابتلوا بنهر ، وهو قول اهللا عز وجل  إن) (ع(وعن الصادق 

  . ٤) وان أصحاب القائم يبتلون بمثل ذلك) أن ا مبتليكم بنهر ( 

لقائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه ا( قال ) ع(عن الصادق  - ١١
إلى أساسه ، ويرد البيت إلى موضعه ، وأقامه ) ص(، ومسجد الرسول 

                                                           
  . ٣٧٥ص ٥٢نوار جبحار األ - ١
  . ٣٧٥ص ٥٢البحار ج - ٢
  . ٢١ص ٢نهج البالغة ج - ٣
  . ٢٨٢غيبة الطوسي ص - ٤



   ١١٠   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

وعن أيب بصري يف .  ١) إلى أساسه وقطع أيدي بني شيبة وعلقها على الكعبة
دخل الكوفة ، وأمر ) ع(إذا قام القائم (حديث اختصره الشيخ الطوسي قال 

ربعة ، حتى يبلغ أساسها ويصيرها عريش آعريش بهدم المساجد األ
وتكون المساجد آلها جماء ال شرف لها آما آانت على ) . ع(موسى 

  . ٢)…)ص(عهد رسول اهللا 
إذا قام القائم أمر بهدم المنار والمقاصير (  قال) ع(حممد العسكري  أيبوعن 

قال ألي معنى هذا ؟ فاقبل علّي ف: فقلت في نفسي . التي في المساجد 
وعن .  ٣) معنى هذا أنها محدثة مبتدعة ، لم يبنها نبي وال حجة) : ع(

. إذا قام القائم هدم المسجد الحرام ، حتى يرده إلى أساسه ) ( ع(الصادق 
وحول المقام إلى الموضع الذي آان فيه ، وقطع أيدي بني شيبه وعلقها 

  .  ٤) على الكعبة ، وآتب عليها هؤالء سراق الكعبة

يف حديث له حىت انتهى إىل مسجد الكوفة ) ع(قال أمري املؤمنني : صبغ قال عن األ
ويل لمن هدمك ، وويل لمن سهل هدمك ( وكان مبنياً خبزف ودنان وطني فقال 

طوبى لمن شهد هدمك مع . ، وويل لبانيك بالمطبوخ المغير قبلة نوح 
ل أبو عبد اهللا وسئ.  ٥) قائم أهل بيتي ، أولئك خيار األمة مع أبرار العترة

فقال نعم ، ولكن ال . نكره الصالة فيها ، عن المساجد المظللة ) ( ع(
وعن .  ٦) ولو قد آان العدل لرأيتم آيف يصنع في ذلك. يضرآم اليوم 

اآره ) (ع(عمرو بن مجيع قال سالت أبا جعفر عن الصالة يف املساجد املصورة فقال 

                                                           
  . ٣٣٢ص ٥٢البحار ج - ١
  . ٤٧٥غيبة الطوسي ص - ٢
  . ٣٢٣ص ٥٢البحار ج - ٣
  . ٣٣٨ص ٥٢البحار ج - ٤
  . ٣٣٣ص ٥٢البحار ج - ٥
  .٣٢٨ص  ٣، الكافي ج ٣٧٤ص  ٥٢بحار ج - ٦



   ١١١   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

العدل لرأيتم آيف يصنع في  ولو قد قام. ذلك ، ولكن ال يضرآم اليوم 
  .  ١)ذلك 

يعيد املساجد إىل بساطتها يف عهد رسول  )ع (اإلمام املهدي  أنواألحاديث تشري إىل 
ورمبا . فريفع الزخرفة والصور منها . ، لتشد الناس إىل االنقطاع إىل اهللا ) ص(اهللا 

والراحة والتربيد يفتح سقوفها إىل السماء ، فالذي يهم أهل الدنيا الزخرفة والزينة 
التوجه إىل اهللا واالنقطاع إىل اهللا ) ع(والذي يهم األنبياء واألوصياء . والتدفئة والترف 

عمار األرض وترفيه الناس إال إىل الدنيا وزخرفها ، مع اهتمام األنبياء واألوصياء ب
  .اقتصاديا 

ا إذا قام ان قائمن( يقول ) ع(عن الفضيل بن يسار قال مسعت ابا عبد اهللا  - ١٢
من جهال ) ص(استقبل من جهلة الناس اشد مما استقبل رسول اهللا 

أتى الناس وهم ) ص(فقلت وآيف ذلك ؟  قال إن رسول اهللا . الجاهلية 
نحوتة وان قائمنا إذا ميعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب ال

) ع(قال ثم . به  هقام أتى الناس وآلهم يتأول عليه آتاب اهللا ، ويحتج علي
اما واهللا ليدخلن عليهم عدله ، أما واهللا ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم : 

  . ٢)، آما يدخل الحر والقر 
، ولكن هؤالء علماء غري عاملني  الذين يتأولون علية القران ليس عامة الناس قطعاً

ال يرون  يظنون ام بتحصيلهم للقواعد االستقرائية والعقلية قد أحاطوا بالعلم كله فهم
، ) ع(وهذا التكرب مينعهم من االنقياد لإلمام املعصوم . من العلم عند من سواهم  ئاًشي

وقبول علومه اإلهلية ، فريدون عليه ويتأولون القران عليه ، ويتهمونه باجلهل ورمبا 
ومن هنا ) . ع(التهمتان اللتان ال تكادان تفارقان نيب من األنبياء . بالسحر واجلنون 

وحده ال يعاجل فتنة هؤالء العلماء غري العاملني ، ألم ال يسلّمون ) ع(لم اإلمام فان ع
                                                           

  . ٣٦٩ص  ٣الكافي ج،  ٣٧٤ص  ٥٢بحار ج - ١
  . ١٥٩غيبة النعماني ص - ٢



   ١١٢   ) زء الثانيجالالعجل آتاب (     أنصار اإلمام المهدي
 

فيكون العالج هو فضح هؤالء . له وال يقبلون علومه ، كما هو واضح يف الرواية 
) ص(العلماء غري العاملني على رؤوس األشهاد ، وبني عامة الناس كما فعل رسول اهللا 

سواء يف ) ع(وعندما يرى الناس عدالة اإلمام . د مع علماء اليهو) ع(، وعيسى 
يف ملبسه ) ع(األمور املالية ، كقسمة أموال الصدقات بني الفقراء بالسوية وزهده 

أم باهتمامه بأحوال اتمع اإلسالمي ، وإخالصه يف العمل هللا . ومأكله ومشربه 
سرية أولئك العلماء غري ب) ع(مث يقارن الناس سرية هذا اإلمام العادل املهدي . سبحانه 
فهم على سبيل املثال يأتيهم مسكني أطفاله جياع ثيام مقطعة يطلب منهم . العاملني 

بربكم هل مسعتم أو قرأمت ! . ائتنا مبعرف لكي نعطيك : دراهم ليسد رمقه فيقولون له 
 ! .أو أحد األئمة قال لفقري ائتين مبعرف لكي أعطيك ؟) ع( اأو علي) ص( اأن حممد

واحلال ان ! مث أين هم هؤالء املعرفني ؟ وكم هم ؟ ومن أين  هلذا املسكني بأحدهم ؟
طلبة احلوزة العلمية حيتاجون إىل سلسلة معرفني ، بل أن املتقي من طلبة احلوزة ال 
يهتدي إىل سبيل ليعرف نفسه عنده ، الن معظم املعرفني متكربين وفسقة ، ومستأثرين 

والضاللة ال جتتمع مع اهلدى ، فال يهتدي يف . صدقات ومن اتصل م بأموال ال
والطيور على أشكاهلا تقع . الغالب إىل هؤالء املعرفني إال متملق أو خسيس طالب دنيا 

وكيف أمسى الذئب . فرببكم كيف أمسى اخلسيس الوضيع يعرف التقي الشريف . 
السفيه يعرف  وكيف أمسى بن آوى املؤمتن ، وكيف أمسى اجلاهل. راعياً للغنم 

  ! .لكم ذا أم على اهللا تفترون ؟ أ اهللا أذنَ!! العامل الفقيه ؟ 
، الذي كان حيمل الطعام يف ظالم الليل ويدسه ) ع(بربكم هذه هي سرية السجاد 

الذين كانوا ) ع(واألئمة ) ص(حتت رأس املؤالف واملخالف ، أم هي سرية حممد 
الدمعة من  تون الفقراء واليتامى ، ورمبا سقطيعطون حىت املؤلفة قلوم وكانوا يرمح

ورمبا خرجت الزفرة واحلسرة . قبل أن تسقط من عني أرملة ، أو يتيم ) ع(عيين علي 
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واألئمة جيوعون ) ع(وعلي ) ص(كان حممد . قبل صدر الفقري ) ص(من صدر حممد 
هؤالء القادة  لقد انتشر اإلسالم بأخالق. ليشبع الفقراء ، ويعطون البعيد قبل القريب 

أول ما قام ) ع(عندما جاءت اخلالفة لإلمام علي . العظام ، ال باملصطلحات الفلسفية 
والقاء دواوين التمييز اليت أجراها من كان قبله ، وهلذا . به هو التسوية يف العطاء 

  . ثارت ثائرة القوم عليه ، وانتفض طلحة والزبري واشباههما 
واوين التمييز ، واعدمتوها عثمانية تغدقون على من يعبدكم أما انتم اليوم فقد أعدمت د

وآثرمت هذا بزعمكم لعلمه وفضلتم فالن بادعائكم لفضله ، وهذا وفالن . من دون اهللا 
ومن جهة أخرى متنعون األرملة ألا . ال يأمرون باملعروف وال ينهون عن املنكر 

معظم طلبة احلوزة ، بل ومتنعون  جمهولة احلال ، واليتيم ألنه بال معرف وتقترون على
من ال يواكب مسريتكم املخزية سواء العلمية أم العملية اليت من أجلى مظاهر احنرافها 

وإمهالكم إرشاد الناس ، واألمر . هو االبتعاد عن كتاب اهللا ، ودراسته ومدارسته 
مترفني ال  واستسالمكم للدعة والراحة حىت أمسيتم قوماً. باملعروف والنهي عن املنكر 

تتحملون حرارة الشمس فضالً عن شظف العيش ، وأذى الطواغيت يف سبيل إعالء 
) ع(ورد يف بعض الروايات اليت تصف معركة خيوضها املهدي . كلمة ال اله إال اهللا 

أن .  لفتح مدينة النجف وتطهريها من املنافقني ، الذين سيقفون ضده ويقاتلونه
نعم ممزقة ألم ال يشترون ! . طون به وثيام ممزقة حيو) ع(أصحاب اإلمام املهدي 

  . ثياب بأموال األرملة واليتيم واملريض 

فَكُبكبوا فيها هم   ( قال يف قول اهللا عز وجل ) ع(عبد اهللا  أيببصري عن  أيبعن 
ونالْغَاوبصري هم قوم وصفوا عدالً بألسنتهم مث  أبايا ) ع(قال ) . ٩٤:الشعراء() و
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 أنابلغ شيعتنا ) ( ع(جعفر  أبوقال يل : ، وعن خثيمة قال  ١)الفوه إىل غريه خ

أعظم الناس حسرة يوم  أنلن ينال ما عند اهللا إال بعمل وأبلغ شيعتنا 
( قال ) ع(وعن أيب عبد اهللا .  ٢) القيامة من وصف عدًال ثم يخالفه إلى غيره

وعن أمير .  ٣)ون أتقو اهللا واعدلوا فأنكم تعيبون على قوم ال يعدل
 إال أال أنه من ينصف الناس من نفسه لم يزده اهللا( قال ) ع(المؤمنين 

  . ٤) عزًا
أنتم .  اإلسالميةبربكم بقي شيء منيزكم به عن الطواغيت املتسلطني على األمة    

وتتركون الفقراء . وهم تغدقون على من يعبدكم من دون اهللا ، ويبيع آخرته بدنياكم 
يتضورون جوعاً ، واملرضى يعانون اآلالم حىت املوت ، أنتم وهم تأمرون واملساكني 

هم يهينون كتاب اهللا وأنتم تستقبلون فعلتهم . باملنكر فهم املطرقة وأنتم السندان 
وختالفونه ) ع(تدعون أنكم شيعة علي . فالويل لكم . الشنيعة بصمت وهدوء خبيث 

وعلي يعسوب املؤمنني واملال . افقونه أنتم شيعة عثمان ألنكم تو. ، كال مث كال 
انتم قادة . وكل أناء بالذي فيه ينضح . يعسوب املنافقني ، ويكفيكم هذا التفاوت 

عميان ، أجل أنتم قادة عميان ، وأعمى منكم من يسري خلفكم ، وحسبنا اهللا ونعم 
وقته  فليس كلما يعرف يقال ، وليس كل ما يقال حان. الوكيل ، واىل اهللا املشتكى 

إذا رفع علمكم ) ( ع(احلسن الثالث  أيبقال . ، وليس كل ما حان وقته حضر أهله 
فالفرج قريب إن شاء .  ٥)من بين أظهرآم فتوقعوا الفرج من تحت أقدامكم 

اهللا ، واحلمد هللا الذي يؤمن اخلائفني ، وينجي الصاحلني ، ويرفع املستضعفني ، ويضع 

                                                           
  . ٢أصول الكافي ج - ١
  . ٣٠٠ص ٢أصول الكافي ج - ٢
  . ١٤٧ص ٢أصول الكافي ج - ٣
  ١٤٤ص  ٢أصول الكافي ج - ٤
  .٣٤١ص ١أصول الكافي ج  - ٥
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واحلمد هللا قاصم اجلبارين ، مبري . يستخلف آخرين املستكربين ، ويهلك ملوكاً ، و
الظاملني ، مدرك اهلاربني ، نكال الظاملني ، صريخ املستصرخني ، موضع حاجات 

احلمد هللا الذي من خشيته ترعد السماء وسكاا ، . الطالبني ، معتمد املؤمنني 
  .وترجف األرض وعمارها ، ومتوج اجلبال ومن يسبح يف غمراا 

   الرمحن الرحيمبسم اهللا

 ) نيمالظَّال نلَم ا إِ�َّهنتهذَا بِآللَ هفَع نقَالُوا م * مهذْكُري ا فَتىنعمقَالُوا س
 يماهرإِب قَالُ لَهي * وندهشي ملَّهاسِ لَعنِ النيلَى َأعع قَالُوا فَأْتُوا بِه * قَالُوا أَأَ�ْت

) قَالَ بلْ فَعلَه كَبِريهم هذَا فَاسأَلُوهم إِن كَا�ُوا ينطقُون* ا بِآلهتنا يا إِبراهيم فَعلْت هذَ
  ) .٦٣- األنبياء(
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