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تقديه
أىصار اإلماو املَدي
صوت مد ٍو وصرخة البد أف ٘تر هبا الدعوة اإل٢تية ،صوت ىدـ وبناء ،بياف وعمل ،البد أف يقوـ
حرؾ ضد قوى الضاللة ،البد من نسف العجل؛ ولذا كانت الدعوة
داعية ا﵁ هبا ،يقوـ با٢تدـ والت ّ
 أعٍت حركة ناصر آؿ ٤تمد وديانيهم السيد أٛتد اٟتسنالسرية ٟتركة أنصار اإلماـ ا١تهدي
 تتطلب منو العمل على ٖتطيم العجل؛ ليتسٌت للمجتمع بعدىا العودة إذل جادة اٟتق.قاؿ تعاذل﴿ :فَمن ي ْك ُفر بِالطاغُ ِ
وت َويُػ ْؤِم ْن بِالل ِو﴾ ( ).
َْ َ ْ
إذل كتابة كتاب العِجل ،ومن ٍب كاف أوؿ إصدارات أنصار اإلماـ ا١تهدي ،
ولذا بادر

وىو دعوة موجهة إذل ىذا اجملتمع ا١تع ِرض كل اإلعراض عن ٤تمد وآؿ ٤تمد
ُ
يدعوىم ليالً وهناراً ،جهراً وإسراراً ،حىت أعذر فيهم.
٥تطوطاً ُب فًتة الدعوة السرية بُت طلبة النجف األشرؼ؛ إذ رفض
ىذا وقد نشره السيد
أصحاب ا١تطابع طباعتو؛ ١تا امتاز بو من ٖتطيم العِجل كيفما كاف ،وأينما حل ،سواء ُب ىذا اٟتكاـ
الفراعنة الفجرة أو فقهاء الدين ا٠تونة.
ويستطيع القارئ أف يلتمس األمر العظيم ُب الكتاب  -أي إ ّف السيد مرسل من اإلماـ
 من خالؿ اآلية اليت ساقها السيد ُب ختاـ ا١تق ّدمة ،حيث أورد التحصُت ٍب اآليةا١تهدي
 ،فما زاؿ الرجل

القرآنية الكردية ،فقاؿ:

(تحصنت بذي الملك والملكوت ،واعتصمت بذي القدرة والجبروت ،واستعنت بذي

العزة والالىوت ،من كل ما أخاؼ وأحذر ،وبمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي
ومحمد وجعفر وموسى وعلي و محمد و علي والحسن ومحمد
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ِِ
ِ ِ
ين * قَػ ْو َـ فِ ْر َع ْو َف أَال
ادى َربُّ َ
بسم ا﵁ الرٛتن الرحيم ﴿ َوإِ ْذ نَ َ
ك ُم َ
وسى أَف ائْت الْ َق ْو َـ الظالم َ
ِ
ِ
يق ص ْد ِري وال يػْنطَلِ ُق لِ ِ
ِ
ارو َف
يَػتػ ُقو َف * قَ َ
اؿ َر ِّ
َخ ُ
ب إِنِّي أ َ
اؼ أَ ْف يُ َك ِّذبُوف * َويَض ُ َ
َ َ
ساني فَأ َْرس ْل إِلَى َى ُ
َ
اؼ أَ ْف يػ ْقتُػلُ ِ
اؿ َكال فَا ْذ َىبَا بِآياتِنَا إِنا َم َع ُك ْم ُم ْستَ ِم ُعو َف﴾( ).
وف * قَ َ
ب فَأ َ
َخ ُ َ
* َولَ ُه ْم َعلَي ذَنْ ٌ
فيا من تدعوف الوالية لعلي بن أيب طالب وأبنائو  ،مب عرفتم حق علي بن أيب طالب؟!
أرجعوا ألنفسكم وانظروا ُب األدلة اليت ٖتتجوف هبا على غَتكم من أبناء العامة؟! أليست ىي بعينها
.
اليت رفعها السيد أٛتد اٟتسن
إ ّف للرجل حقاً عظيماً ،انظروا األحاديث اليت تكلمت عنو ،ومنها حديث األصبغ بن نباتو ُب
 ،فعلي وىو علي شغلتو ىذه الشخصية حىت أخذت لبو ،وأجاؿ فيها
حديثو مع أمَت ا١تؤمنُت
ذىنو ،أنصت للحديث وتدبره جيداً فإنّك مسؤوؿ عنو يوـ القيامة.
ذات يوـ فوجدتو مفكراً ينكت ُب األرض،
قاؿ األصبغ بن نباتو :أتيت أمَت ا١تؤمنُت علياً
فقلت( :يا أمَت ا١تؤمنُت تنكت ُب األرض أرغبة منك فيها؟ فقاؿ :ال واهلل ما رغبت فيها وال في
الدنيا ساعة قط ،ولكن فكري في مولود يكوف من ظهر الحادي عشر من ولدي ،ىو المهدي
الذي يملؤىا قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً ،تكوف لو حيرة وغيبة ،يضل فيها أقواـ
ويهتدي فيها آخروف ،فقلت :يا أمَت ا١تؤمنُت فكم تكوف تلك اٟتَتة والغيبة؟ قاؿ :ستة أياـ أو ستة
أشهر أو ست سنين ،فقلت :إ ّف ىذا لكائن؟ فقاؿ :نعم كما أنو مخلوؽ ،قلت :أدرؾ ذلك
الزماف؟ فقاؿ :أنى لك يا أصبغ بهذا األمر ،أولئك خيار ىذه األمة مع أبرار ىذه العترة ،فقلت:
ٍب ماذا يكوف بعد ذلك؟ قاؿ :يفعل اهلل ما يشاء ،فإ ّف لو إرادات وغايات ونهايات) ( ).

فعاودوا رشدكم وتف ّكروا فإ ّف تفكر ساعة خَت من عبادة ألف عاـ.
ُب
فأين يراد بكم ،بل أين تذىبوف ،كيف بكم غداً ُب ساحة العرض على اإلماـ ا١تهدي
القيامة الصغرى ،وما اٞتواب الذي ٕتيبونو بو؟ كيف بكم عند اٟتسيب الرقيب يوـ القيامة الكربى،
وما اٟتجة لديكم؟! أتقولوف دل يصلكم حديث أىل البيت فيو! أـ تقولوف إهنم دل يصفوه أو يسموه!
أـ إنّو دل يدع إذل كتاب ا﵁ وسنة األطهار من آؿ بيتو ! أـ تقولوف أنّو دل يبلغ البالغ التاـ ودل
خيرب عن نفسو!

 اُْؼواء  1:ـ . 5 -6اٌُبك :٢ط ٓ.333

انعجم  0اجلزء األًل  -انثاَي  /انسيد أمحد احلسٍ

7 .......................................

مب تعتذروف حينما يعيد عليكم ما قالو اليوـ( :وواهلل لوال أ ّف اهلل كتب على المؤمنين إنكار
المنكر ،ولوال أني اطلعت على كثير من الحقائق التي مألت كبدي قيحاً ،سواء من الحكاـ
المفسدين أـ من علماء السوء الفاسدين ﴿ -لَ ِو اطلَعت علَي ِهم لَولي ِ
ت
ت مْنػ ُه ْم ِف َراراً َولَ ُم ِلْئ َ
ْ َ َْ ْ َْ َ
ِمْنػ ُه ْم ُر ْعباً﴾( )  -أللقيت حبلها على غاربها ،ولما اخترت ىذه المواجهة الدامية ،مع ألوؼ
مؤلفة مسلحة ،بكل أنواع األسلحة المادية والعسكرية واإلعالمية).
بلغ بأوصيائو إذل قياـ الساعة ،ولكن البد من التمحيص .وكما قاؿ

نعم فإ ّف رسوؿ ا﵁
سيدي وموالي ُب ىذا الكتاب( :ىذا والنبي

إلى القيادة من بعده ،وإلى األوصياء من ولده

لم يترؾ المسلمين في حياتو دوف أف يوجههم
حيث أمره اهلل سبحانو بذلك .ولكن البد

من الفتنو للتمحيص ،والبد من السامري ،والبد من العجل).
وُب ا٠تتاـ أقوؿ :إ ّف ىذا الكتاب صرخة بوجو األمة أف عودي لرشدؾ وانتبهي ألمرؾ ،وارجعي
لكتاب ا﵁ وسنة نبيو لتحظي بعيشة السعداء وميتة الشهداء كما ضمن الرسوؿ لنا ذلك ،ودعي
فراعنة الزماف من حكاـ خونة وفقهاء فسقة فػ مع األسف كثَتوف يعدوف أنفسهم علماء مع أ ّهنم ال
حيسنوف تفسَت سورتُت من القرآف الكرًن ،على ما ورد عن آؿ ٤تمد  .ودل يقرؤوا إالّ اليسَت من
مقتصرين على بعض الروايات الفقهية ُب الغالب .فبماذا يعدوف أنفسهم
روايات ا١تعصومُت
علماء ،أبا١تنطق الذي وضعو أرسطو قبل آالؼ السنُت ،ورٔتا يوجد من ا١تالحدة من ىو أعلم بو منّا،
أـ باجملادالت واإلشكاالت ا١تنطقية وغَتىا ا٠تالية من ٙترة علمية أو عملية ،وال تعدوا كوهنا ترفاً علمياً

وضياعاً للوقت؟!! ألسنا نروي عن رسوؿ ا﵁
أفناه) ( ).

ما معناه( :إ ّف المرء يحاسب عن عمره فيما

واٟتمد ﵁ أوالً وأخراً ،وظاىراً وباطناً
خادـ األنصار األحقر
ضياء الزيدي
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هذه الطبعة
بلطف ا﵁ وعنايتو تفضل علي سيدي وموالي السيد أٛتد اٟتسن وصي ورسوؿ اإلماـ ا١تهدي
علي باف أقوـ ٔتهمة تصليح كتاب العجل؛ وذلك الحتواء طبعتو األوذل على أخطاء
متكرماً ّ
مطبعية كثَتة جداً ،وىذه األخطاء غَتت ا١تعاين كثَتاً ،بل إ ّف ىناؾ مواضع حذفت فيو آيات قرآنية،
أو روايات ،وقد يصل النقص ُب الطباعة إذل سطر أو عدة أسطر مقارنة بالنسخة ا٠تطية.
واٟتمد ﵁ ًب تصليح ما أمكن تصليحو ،سائالً ا﵁ أف تكوف ىذه الطبعة قليلة األخطاء .وًب تغَت
الكتاب شكالً ،فبدالً من أف يكوف كتاباً واحداً حيتوي على جزئيُت كما ىو اٟتاؿ ُب الطبعة األوذل،
أصبح كتا بُت كل جزء كتاب منفصل ،وأساؿ ا﵁ العلي القدير أف يتقبل منا ىذا العمل القليل،
وأسالو سبحانو وتعاذل أف يثبتنا مع رسوؿ اإلماـ ا١تهدي ووصيو وخليفتو وولده حىت نتمكن من
.
الثبات بُت يدي اإلماـ
( اللهم عرفني نفسك فإنك إف لم تعرفني نفسك لم اعرؼ رسولك ،اللهم عرفني رسولك

فإنك إف لم تعرفني رسولك لم أعرؼ حجتك ،اللهم عرفني حجتك فإنك إف لم تعرفني
حجتك ظللت عن ديني).
ِِ
ين﴾
ْت َواتػبَػ ْعنَا الر ُس َ
آمنا بِ َما أَنْػ َزل َ
﴿ َربػنَا َ
وؿ فَا ْكتُْبػنَا َم َع الشاىد َ

آؿ عمراف.35 :

انسيد صاحل املٌسٌي

اإلٍــداء
إىل محهت كهًت ال إنو إال اهلل ...
إىل يٍ محهٌا أكفاهنى ًسارًا إىل اهلل ...
إىل األَبياء ًاملزسهني ًاألئًت عهييى انسالو ...
أييا انسادة انكزاو

ىذا املسكني ييديكى انسالو ًييديكى ىذه انبضاعت املزجاة
ًيقٌل ًقهبو يفعى بتٌحيد اهلل ًانتسهيى نكى

نقد يسنا ًأىهنا انضز فتصدقٌا عهينا أٌ اهلل جيزي املتصدقني

أمحد احلسٍ
 07شٌال  1301ىـ  .ق

املقدمة
واٟتمد ﵁ ،وصلى ا﵁ على ٤تمد وآؿ ٤تمد ا١تعصومُت ،وصلى ا﵁ على مسك ا٠تتاـ نور ا﵁
وبقيتو ُب أرضو (روحي فداه).
ات لِل ِذين آمنوا انْظُرونَا نَػ ْقتبِ ِ
ِ
يل
قاؿ تعاذل﴿ :يَػ ْو َـ يَػ ُق ُ
وؿ ال ُْمنَافِ ُقو َف َوال ُْمنَافِ َق ُ
َ َُ
ُ
َ ْ
س م ْن نُوِرُك ْم ق َ
اطنو فِ ِيو الرحمةُ وظَ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اى ُرهُ ِم ْن قِبَِل ِو
سوا نُوراً فَ ُ
اب بَ ُ ُ
سوٍر لَوُ بَ ٌ
ض ِر َ
َْ َ
ب بَػْيػنَػ ُه ْم ب ُ
اء ُك ْم فَالْتَم ُ
ْارج ُعوا َوَر َ
ِ
صتُ ْم َو ْارتَػْبتُ ْم َوغَرتْ ُك ُم
اب * يُػنَ ُ
س ُك ْم َوتَػ َرب ْ
ال َْع َذ ُ
ادونَػ ُه ْم أَلَ ْم نَ ُك ْن َم َع ُك ْم قَالُوا بَػلَى َولَكن ُك ْم فَػتَػْنتُ ْم أَنْػ ُف َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين َك َف ُروا
اء أ َْم ُر اللو َوغَرُك ْم باللو الْغَ ُر ُ
ور * فَالْيَػ ْو َـ ال يُػ ْؤ َخ ُذ مْن ُك ْم ف ْديَةٌ َوال م َن الذ َ
ْاأل ََمان ُّي َحتى َج َ
مأْوا ُكم النار ِىي موال ُكم وبِْئس الْم ِ
ص ُير﴾( ).
َ َ ُ ُ َ َْ ْ َ َ َ
ُب قصص األنبياء السابقُت وأ٦تهم اليت اتبعتهم تارة واتبعت السامريُت تارة أخرى ،ونصرت
مرات ،عربة ١تعترب ،وذكرى ١ت ّدكر.
مرة وخذلتهم ونصرت الطواغيت ّ
األنبياء ّ
فالبحث فيها ضروري ،وا١ترور من خال٢تا إذل ما حصل بعد وفاة النيب من تنحية الوصي
جره ىذا اٟتدث على األمة من مآسي ،ال نزاؿ نعاين منها إذل اليوـ
واالستيالء على السلطة  -وما ّ
أشد العناء  -يساعد على فهم ما حدث بعد وفاة النيب سواء مع أمَت ا١تؤمنُت  ،أـ مع ولده
الذين عانوا من الطواغيت ا١تتسلطُت على دفة اٟتكم بالقوة الغامشة ،كما عانوا
ا١تعصومُت
األمرين من السامريُت أئمة الضالؿ ،الذين حاولوا دائماً حرؼ الشريعة واستخفاؼ ا١تسلمُت.كما أ ّف
النظر إذل حالنا اليوـ من خالؿ قصص األنبياء السابقُت وأ٦تهم يساعد على قراءة ا١تستقبل ا١ترتقب
 ،وما سيالقيو سواء من الطواغيت الذين سيستخفوف ا١تسلمُت
فيو ظهور خاًب األوصياء ا١تهدي
ويقاتلونو كالسفياين ،أـ من السامريُت (علماء السوء غَت العاملُت).
و٢تذا ارتأيت أنا ا١تسكُت قليل العمل كثَت الزلل ،أف أكتب ىذا البحث لعلو يكوف واقية لبعض
ا١تؤمنُت من الًتدي ُب ا٢تاوية .فالوقاية خَت من العالج ،بل إ ّف الوقوؼ مع السفياين أو علماء السوء
ال عالج لو إالّ شرب اٟتميم ومعاٞتة األغالؿ ُب اٞتحيم .ولعلو يكوف
الذين سيقاتلوف ا١تهدي
حافزاً لبعض ا١تؤمنُت للعمل على هتيئة األرضية ا١تالئمة إلقامة دولة ال إلو إالّ ا﵁ على األرض ،دولة
 -اُؾل٣ل  3 :ـ . 5
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 ،واٟتق والعدؿ ُب وقت خيّم فيو الظلم على كل بقعة ُب ىذه األرض.
اإلماـ ا١تهدي
فالطاغوت األمريكي يُضيّق ا٠تناؽ يوماً بعد يوـ على الشعوب ا١تستضعفة ،ويسَت بأىل األرض ٨تو
ا٢تاوية ،والطواغيت ا١تتسلطوف على الشعوب اإلسالمية إذا دل يكونوا عبيداً ٢تذا الطاغوت الذي دل
يعرؼ لو تاريخ اإلنسانية على األرض مثيالً ،فهم يشًتكوف معو بعبادة الشيطاف ،والشعوب اإلسالمية
األمرين:
اليت ىي أكثر الشعوب استضعافاً ُب العادل ،تعاين ّ
أوالً :من مطارؽ الطاغوت األمريكي والطواغيت ا١تتسلطُت عليها.
وثانياً :من الطواغيت ا١توجودين داخل اإلطار اإلسالمي - ،أعٍت بعض علماء الدين غَت
العاملُت الذين ي ّدعوف ٘تثيل اإلسالـ  -بل لعل بعضهم أستخف ىذه الشعوب ووجد لو كثَتاً من
األتباع؛ ليعلمهم السكوف وا٠تضوع واالستسالـ للطواغيت ،وبالتارل القهر واٞتوع والذؿ.
فهي أذف حرب مستمرة ُب ا٠تارج والداخل .عدو كافر يضرب باستمرار ،ومنافق ينخر ُب
الداخل ،فرعوف والسامري ،بيالطس وعلماء بٍت إسرائيل غَت العاملُت.
فمن جانب طاغوت يشن حرباً ال ىوادة فيها ضد الدين :تلفزيوف يعرض آيات من القرآف الكرًن
ٍب بعد قليل أغاين ونساء شبو عاريات ومسلسالت الغرض منها تفكيك البنية اإلسالمية للمجتمع،
أو قل ما بقي من البنية اإلسالمية للمجتمع أف ٖتلق اللحية وتطيل الشارب كما يفعل اجملوس ُب
العصور الغابرة ،ىذا ىو اإلسالـ ُب نظر ىؤالء!! وكل من يقوؿ ال إلو إالّ ا﵁ يُقتل وتُسىب نساؤه،
وهتدـ داره!! والطامة الكربى أ ّف بعضهم ي ّدعوف أ ّهنم عرب ،ويفعلوف ىذا باسم العروبة ،وىم يعتدوف
على النساء وينتهكوف األعراض ،وسجوهنم مليئة بالنساء واألطفاؿ.
واٟتاؿ أ ّف العريب شريف ،إذا عادى يعادي الرجاؿ وال يعتدي على النساء ،فأي عروبة يدعوف
ىؤالء الغجر ،بقايا ا١تغوؿ والتًت!! لقد سودوا وجو اإلنسانية ،وارتكبوا جرائم وفضائح يندى ٢تا جبُت
فرعوف ومنرود (لعنهم ا﵁) صاحيب موسى وإبراىيم (عليهما السالـ).
وُب اٞتانب اآلخر السامري (العادل غَت العامل) الذي حياوؿ حرؼ الشريعة ،وال يكلف نفسو
األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر ،واٞتهاد ُب سبيل ا﵁ باللساف ،بل واليد إف أمكن ،متػناسياً أ ّف
ولتنهن عن المنكر ،أو ليستعملن عليكم
رسوؿ ا﵁
قاؿ ما معناه( :لتأمروف بالمعروؼ ُ
شراركم ثم فيدعو خياركم فال يستجاب لهم) ( ).
 -اٌُبك :٢ط.52ٓ 5
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وىل يوجد أشر من الطواغيت ا١تتسلطُت على األمة اإلسالمية اليوـ؟ إ ّف النتائج موجودة فحتماً
إ ّف ا١تق ّدمات كانت موجودة ،وال تزاؿ إذل اليوـ.
إذف فسبب التسلط الطاغوٌب على اجملتمعات اإلسالمية اليوـ ىو :ترؾ ىذه اجملتمعات لألمر
با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر .وسبب ترؾ ىذه اجملتمعات ٢تذا الواجب ىو :أ ّف العلماء غَت العاملُت
تاركوف لألمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر (إذا فسد ِ
العادل فسد العا َدل).
حىت ترسخت اليوـ ُب نفوس كثَت من ا١تسلمُت جذور الذؿ وا٠تضوع واالستسالـ للطاغوت،
وحب الدنيا وحب اٟتياة ،وا٠توؼ من ا١توت بشكل غَت طبيعي .وأصبحوا يروف اٟتياة مع الذؿ خَت
من ا١توت مع العز ،وىكذا ينكس اإلنساف وديسي يرى ا١تقاييس مقلوبة ،وىذا ىو أقصى ما يريده
الشيطاف (لعنو ا﵁) ،أف تبقى الشعوب اإلسالمية ا١تستضعفة ساكنة بُت ا١تطرقة والسنداف ،أو قل بُت
فرعوف والسامري ،بُت طاغوت يفسد ويقتل وينهب وعادل دين (غَت عامل) ال يأمر با١تعروؼ وال
ينهى عن ا١تنكر ،وخلف الستار أصابع الطاغوت األمريكي ٖترؾ ا٠تيوط دييناً ومشاالً ،وىكذا ال يبقى
من اإلسالـ إالّ إٝتو.
إ ّف واجب العلماء اليوـ ىو التصدي إلصالح األمة اإلسالمية ،واجبهم ىو ٛتل ثقل الرسالة
اليت تصدوا ٟتملها .أنتم يا طلبة العلوـ الدينية ،ويا علماء اإلسالـ  -الشيعة والسنة  -ىػل تعتقدوف
أ ّف كل ما أنتم مكلفوف بو ىو ٖتصيل العلوـ العقلية والنقلية دوف العمل ،واألمر با١تعروؼ والنهي عن
ا١تنكر ،ضمن تكليفكم الذي ىو إصالح األمة وتبليغ وإنذار أبنائها ،واٞتهاد ُب سبيل ا﵁ بالغارل
والنفيس؟!
إذا كنتم تعتقدوف ىذا فاٟتق أقوؿ لكم :إنكم ٥تطئوف.
إ ّف ٖتصيل العلوـ العقلية والنقلية ليس بعسَت ،ولكن أف تعطي طعامك ثالثة أياـ ِألسَت وابن
ىو األمر العسَت( ) .أف تعيش حياتك
سبيل ومسكُت وتطوي جائعاً .كما فعل اإلماـ علي
غزَ ِط٤شا ً *
 أفوط اُو٘لٝى ١ك٘٣ ٢بث٤غ أُٞكح :ػٖ اثٖ ػجبً ك ٢ه ُٚٞرؼبُُٞ٣( :٠كُ َٕٞثِبَُّ٘ ْزسِ ََ َ٣ٝخبكُْٓٞ َ٣ َٕٞب ً ًَبَٕ ش َُّشْ ُٓ ُ َْٙ ُ٣ٝ
ع٤شاً) اُلٛو 7 :ـ  .3هبٍٓ( :وٗ اُؾَٖ ٝاُؾَ( ٖ٤ه ٢ٙهللا ػٜ٘ٔب) كؼبكٔٛب
ط ِؼ ُٔ َٕٞاُطَّؼَب َّ َػَُِ ٠حجِّ ِْ ِٓ ٚ
غ ٌِ٘٤ب ً ََ٣ٝزِٔ٤ب ً َٝأَ ِ
ٝػبكٔٛب ثؼ٘ اُٖؾبثخ ،كوبُٞا ٣ :ب أثب اُؾَٖ ُٗ ٞنهد ػُِٝ ٠ل٣ي [ٗنها]  .كوبٍ ػِ( ٠ه ٢ٙهللا
علٔٛب [هٍ ٍٞهللا]
ػ٘ :)ٚإٕ ثشء ُٝذأٓ ١ب ثٜٔب صٔذ هلل صالصخ أ٣بّ شٌشا ً هلل ٝ .هبُذ كبٔٛخ (ه ٢ٙهللا ػٜ٘ب) ٓضَ مُي ٝ .هبُذ عبه٣خ [ُْٜ
ٗٞث٤خ] ٣وبٍ ُٜب (كٓ )ٚٚضَ مُي ٝ .هبٍ اُٖج٤بٕٗ :حٖ ٗص ّٞصالصخ أ٣بّ  .كأُجَٜٔب هللا اُؼبك٤خ ٌ٤ُٝ ،ػ٘ل ْٛهِٝ َ٤ال ًض٤و،
كبٗطِن ػِ( ٠ه ٢ٙهللا ػ٘ )ٚإُ ٠هعَ ٖٓ اُٜٞ٤ك ٣وبٍ ُّٔ ٚؼ ٕٞثٖ ؽبثب  .كوبٍ ُ َٛ :ٚرؤر ٢٘٤عضح ٖٓ صٞف رـضُٜب ُي
ثضالصخ أصٞاع ٖٓ شؼ٤ش؟ هبٍ ٗ :ؼْ ،كأػطب ،ٙصْ هبٓذ كبٔٛخ (ه ٢ٙهللا ػٜ٘ب) إُٕ ٠بػ ٛٝؾ٘زٚ
ث٘ذ ٓحٔذ
أُـوة صْ أر ٠كٙٞغ
ٝافزجيد ٓ٘ ٚفَٔخ أهوآٝ ٌَُ ،اؽل ٓ٘ ْٜهوٓ ٠ِٕٝ ،ػِ( ٢ه ٢ٙهللا ػ٘ٓ )ٚغ اُ٘ج٢
أٗب ٌَٓ ٖ٤أٛؼٔ٤ّ ٢ٗٞئب ،كأػطٙٞ
اُطؼبّ ث٣ ٖ٤ل ٚ٣إم أرب ٖ٤ٌَٓ ْٛكٞهق ثبُجبة ،كوبٍ :اَُالّ ػِ٣ ٌْ٤ب أ َٛث٤ذ ٓؾٔل
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من أجل إسعاد الناس ورفع اٟتيف والظلم عنهم ىو األمر العسَت ،أف تعطي ُب سبيل ا﵁ كما أعطى
ىو األمر العسَت.
اإلماـ اٟتسُت
السالـ عليك يا أبا عبد ا﵁ ،بأيب أنت وأمي أعطيت كل شيء ودل ت ِبق حىت الطفل الرضيع
والنساء ،دل تبق ١تتخاذؿ حجة.
أيها السادة إذا اقتصرًب على ٖتصيل العلوـ وعباداتكم ،فأنتم بذلك تكونوف قد أعطيتم
للطواغيت كل ما يريدوف ،أف حيولونكم إذل عباد ال علماء ،بل إ ّف صفة العابد ال ديكن أف ٗتلع على
العادل الذي ال يأمر با١تعروؼ وال ينهى عن منكر ،ىذا وإف ا١تعٌت الذي ورد عن ا١تعصومُت أ ّف
العادل أفضل من سبعُت عابد؛ وذلك أل ّف العادل مهو خالص الناس والعابد مهو خالص نفسو.
روي عن اإلماـ الصادؽ

عابد)( ).

( :الراوية لحديثنا يشد بو قلوب شيعتنا أفضل من ألف

وقاؿ تعاذل﴿ :فَػلَ ْوال ن َف َر ِم ْن ُك ِّل فِ ْرقَ ٍة ِمْنػ ُه ْم طَائَِفةٌ لِيَتَػ َفق ُهوا فِي الدِّي ِن َولِيُػْن ِذ ُروا قَػ ْوَم ُه ْم إِ َذا
َر َج ُعوا إِلَْي ِه ْم لَ َعل ُه ْم يَ ْح َذ ُرو َف﴾( ) .لينذروا قومهم ،ال ليناموا  ..أو ينذروا فرداً أو فردين .فإذا كاف

مهكم أيها السادة خالص أنفسكم فال تقولوا إننا طلبة علوـ دينية أو علماء ،وال تلبسوا مالبسهم
لتخدعوا الناس .ال تكونوا ذئاباً ترتدي جلود ٛتالف ،كما ىو حاؿ الكثَتين اليوـ ،فهذا ليس موضعاً
لطلب الدنيا ،وليس ىذا موضعاً لتػنفيس الشهوات وقضاء الوطر ،ىذا موضع ٛتل ثقل رسالة األنبياء
فكونوا على حذر ،وإالّ فهو خسراف الدنيا واآلخرة.
وا١تعصومُت
قاؿ عيسى

( :مثل علماء السوء مثل صخرة وقعت على فم نهر ،ال ىي تشرب وال ىي

تترؾ الماء يخلص إلى الزرع) (.)5

اُطؼبٌّٓٝ ،ضٞا ِ٤ُٝ ْٜٓٞ٣ز٣ ُْ ْٜنٝهٞا ّ٤ئب إال أُبء اُوواػٝ .ك ٢اُِِ٤خ اُضبٗ٤خ أرب٣ ْٛز ،ْ٤كوبٍ  :أٛؼٔ ،٢ٗٞكأػط ٙٞاُطؼبّ.
ٝك ٢اُِِ٤خ اُضبُضخ أرب ْٛأٍ٤و ،كوبٍ  :أٛؼٔ ،٢ٗٞكأػطٌٓٝ .ٙٞضٞا صالصخ أ٣بّ ٤ُٝبُٜ٤ب ُْ ٣نٝهٞا ّ٤ئب إال أُبء اُوواػ ،كِٔب إٔ
ًبٕ ك ٢اُ ّٞ٤اُواثغ ٝهل هٞٚا ٗنه ،ْٛأفن ػِ ٢ث٤ل ٙاُ ٠٘ٔ٤اُؾَٖ ٝث٤ل ٙاَُ٤و ٟاُؾَ( ٖ٤ه ٢ٙهللا ػ٘ٝ )ْٜأهجَ ٗؾٞ
اٗطِن إُ ٠اث٘ز ٚكبٔٛخ (ه ٢ٙهللا ػٜ٘ب)
ٔٛٝب ٣ورؼْبٕ ًبُلواؿ ٖٓ ّلح اُغٞع ،كِٔب ثٖو ْٛاُ٘ج٢
هٍ ٍٞهللا
كبٗطِوٞا إُٜ٤ب  ٢ٛٝكٓ ٢ؾواثٜب رِٖٝ ٠هل ُٖن ثطٜ٘ب ثظٜوٛب ٖٓ ّلح اُغٞع ٝؿبهد ػ٘٤بٛب ،كِٔب هآٛب هٍ ٍٞهللا
غب ِٕ ِح َِّٖٓ ٌٖ٤اُ َّذ ِْ ٛش َُ ْْ
هبٍٝ :اؿٞصب٣ !ٙب هللا! أ َٛث٤ذ ٓحٔذ ٞٔ٣ر ٕٞعٞػب ً؟! كٜج ٜعجوائَ٤
اْلٗ َ
 ،كأهوأ َْ َٛ ( :ٙأَرََ ٠ػَِِ ْ ٠
ش ْ٤ئب ً َّٓ ْز ًُٞسا ً) إُ ٠آفو اَُٞهح٘٣ .بث٤غ أُٞكح ُن ١ٝاُووث : ٠ط ّٓٞ ،673اٛل اُز٘يُِ َ٣ؾبًْ اُؾٌَبٗ :٢ط6
َ ٌُٖ َ٣
ٓ ،313رلَ٤و اثٖ ًض٤و  :طٝ ،233ٓ 3ؿ٤وٛب.
 اٌُبك : ٢ط ٓ.33 -6اُزٞثخ . 66 :
 -3ك ٘٤اُول٣و :ط ،612ٓ 3اُؼِْ ٝاُؾٌٔخ ك ٢اٌُزبة ٝاَُ٘خٍٞٞٓ ،332ٓ :ػخ اُؼوبئل اإلٍالٓ٤خ :ط.332ٓ 6
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ُب عاـ  79عندما كاف السيد ا٠تميٍت (رٛتو ا﵁ ) ُب النجف األشرؼ وكاف تالميذه ينتظروف
منو درساً ُب هتذيب النفس ،بدأ السيد بالقوؿ ( :إنٍت أشعر بأ ّف التكليف أف أذ ّكر السادة ُب بعض
ا١تناسبات ٔتا يتعلق ٔتصائب ا١تسلمُت … ٍب قاؿ :واآلف ىل تريدونٍت أف أٖتدث عن األخالؽ؟! إننا
لن نكوف مهذبُت ما دل نفكر هبذه األحواؿ ولو كنا مهذبُت لفكرنا باألوضاع).
فللعلماء غَت العاملُت أقوؿ :اعرضوا عملكم على سَتة األنبياء وا١ترسلُت ،واٟتمد ﵁ ُب القرآف
فأما أف
الذي بُت أيدينا اليوـ ما يكفي من قصصهم  ،وستجدوف أ ّف سَتتكم ٥تالفة ٢تم ٘تاماًّ ،
تسَتوا بسَتة األنبياء وا١ترسلُت ،و ّأما أف تتػنحوا عن ىذا الطريق ،فال تكونوا قطّاع الطريق إذل ا﵁
.
كما قاؿ أمَت ا١تؤمنُت
لعلماء اليهود غَت العاملُت ا١تتكربين( :الويل لكم أنتم تغلقوف
وأقوؿ لكم ما قالو عيسى
ملكوت السماوات ُب وجوه الناس ،فال أنتم تدخلوف وال تًتكوف الداخلُت يدخلوف) ( ).
أفيقوا قبل أف تبسل نفس ٔتا كسبت ،وقبل أف يأٌب يوـ تقولوف يا حسرتنا على ما فرطنا ُب جنب
ا﵁.
إ ّف جذور اإلسالـ وا١تسلمُت تتعرض اليوـ لإلبادةٍ ،ب تريدونٍت أف أجلس وأٖتدث عن هتذيب
النفس؟!
من غمده ،وعندىا ستػندموف على أفعالكم اليت
أفيقوا قبل أف خيرج سيف ابن فاطمة
وضعتكم اليوـ ُب ا٠تندؽ ا١تقابل لو ،أفيقوا واعًتفوا ٓتطئكم الفاحش ،فالعار أوذل من دخوؿ النار.
وُب ذات الوقت فإين أشد على يد العلماء العاملُت اجملاىدين الزاىدين ُب الدنيا ،الذين يدلك
ظاىرىم على باطنهم ،والذين يعملوف ليالً وهناراً لنشر كلمة( :ال إلو إالّ ا﵁) ،ونشر العدالة ُب
( ).
اجملتمع اإلسالمي .ومع أ ّهنم شرذمة قليلوف كما قاؿ اإلماـ الصادؽ
 إٗغٓ َ٤ز :٠االٕؾبػ 63آ٣خ . 3٣( :ب أثب ٓحٔذ إٕ ػ٘ذٗب ٝهللا عشا ً ٖٓ عش هللاٝ ،ػِٔب ً ٖٓ
 -6ػٖ ٓؾٔل ثٖ ػجل اُقبُن ٝأث ٢ثٖ٤و هبٍ :هبٍ أث ٞػجل هللا
ػِْ هللاٝ ،هللا ٓب ٣حزِِٔٓ ٚي ٓو شة ٝال ٗجٓ ٢شعَ ٝال ٓؤٖٓ آزحٖ هللا هِجُ ٚإلٔ٣بٕٝ ،هللا ٓب ًِق هللا رُي أحذاً ؿ٤شٗب،
ٝال اعزؼجذ ثزُي أحذاً ؿ٤شٗبٝ ،إٕ ػ٘ذٗب عشاً ٖٓ عش هللا ٝػِٔب ً ٖٓ ػِْ هللا ،أٓشٗب هللا ثزجِ٤ـ ،ٚكجِـ٘ب ػٖ هللا ػض ٝعَ ٓب
أٓشٗب ثزجِ٤ـ ،ٚكِْ ٗغذ ُٞٓ ٚظؼب ً ٝال أٛالً ٝال حٔبُخ ٣حزِٔ ٚٗٞحز ٠خِن هللا ُزُي أهٞآب ً ،خِوٞا ٖٓ غ٘٤خ خِن ٜٓ٘ب ٓحٔذ
ٝآُٝ ٚرس٣ز( ٚػِ ْٜ٤اُغالّ)ٞٗ ٖٓٝ ،س خِن هللا ٓ٘ٓ ٚحٔذا ً ٝرس٣زٝ ،ٚص٘ؼ ْٜثلعَ سحٔز ٚاُز ٢ص٘غ ٜٓ٘ب ٓحٔذا ً
ٝرس٣ز ،ٚكجِـ٘ب ػٖ هللا ٓب أٓشٗب ثزجِ٤ـ ،ٚكوجِ ٝ ٙٞاحزِٔٞا رُي [كجِـ ْٜرُي ػ٘ب كوجِٝ ٙٞاحزِٔٝ ]ٙٞثِـ ْٜرًشٗب كٔبُذ
هِٞث ْٜإُٓ ٠ؼشكز٘ب ٝحذ٣ض٘ب ،كِٞال أٗ ْٜخِوٞا ٖٓ ٛزا ُٔب ًبٗٞا ًزُي ،ال ٝهللا ٓب احزِٔ ،ٙٞصْ هبٍ :إٕ هللا خِن أهٞآب ً
ُغٝ ْٜ٘اُ٘بس ،كؤٓشٗب إٔ ٗجِـًٔ ْٜب ثِـ٘بٝ ْٛاشٔؤصٝا ٖٓ رُي ٗٝلشد هِٞثٝ ْٜسد ٙٝػِ٘٤ب ٣ ُْٝحزًِٔٝ ٙٞزثٞا ثٝ ٚهبُٞا
عبحش ًزاة ،كطجغ هللا ػِ ٠هِٞثٝ ْٜأٗغب ْٛرُي ،صْ أغِن هللا ُغبٗ ْٜثجؼط اُحن ،ك٘٣ ْٜطو ٕٞثٝ ٚهِٞثٌ٘ٓ ْٜشح،
ُ ٌٕٞ٤رُي دكؼب ػٖ أ٤ُٝبئٝ ٚأ َٛغبػزُٞٝ ،ٚال رُي ٓب ػجذ هللا ك ٢أسظ ،ٚكؤٓشٗب ثبٌُق ػ٘ٝ ْٜاُغزش ٝاٌُزٔبٕ ،كبًزٔٞا
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إالّ أ ّف ا﵁ سيبارؾ عملهم وجيعل فيو ا٠تَت الكثَت إف شاء ا﵁ ،فال هتنوا وال تنكلوا وأنتم األعلوف
إف شاء ا﵁ ،طوىب للمعروفُت ُب السماء ،اجملهولُت ُب األرض مع كثرة عملهم وقلة ذات يدىم .أسأؿ
ا﵁ أف جيعلٍت من خدمهم ،وأف حيشرين ُب زمرهتم ،مع كثرة جهلي وقلة علمي وقليل عملي بفضلو
ورٛتتو وعطائو االبتداء.
ىذا وما أردت إالّ اإلصالح ما استطعت ،متوسالً باٟتي الذي ال ديوت أف أكوف ٦تن ال خيشوف
ُب ا﵁ لومة الئم ،وما توفيقي إالّ با﵁ عليو توكلت وإليو أنيب ،ىو وليي وىو يتوذل الصاٟتُت وأعوذ
با﵁ من ا٠تزي ُب الدنيا واآلخرة.
تحصنت بذي الملك والملكوت ،واعتصمت بذي القدرة والجبروت ،واستعنت بذي العزة

والالىوت ،من كل ما أخاؼ وأحذر ،وبمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي ومحمد
وجعفر وموسى وعلي و محمد و علي والحسن ومحمد  ،والحمد هلل وحده.
ِِ
ِ ِ
ين * قَػ ْو َـ فِ ْر َع ْو َف أَال
ادى َربُّ َ
بسم ا﵁ الرٛتن الرحيم ﴿ َوإِ ْذ نَ َ
ك ُم َ
وسى أَف ائْت الْ َق ْو َـ الظالم َ
ِ
ِ
يق ص ْد ِري وال يػْنطَلِ ُق لِ ِ
ِ
ارو َف
يَػتػ ُقو َف * قَ َ
اؿ َر ِّ
َخ ُ
ب إِنِّي أ َ
اؼ أَ ْف يُ َك ِّذبُوف * َويَض ُ َ
َ َ
ساني فَأ َْرس ْل إِلَى َى ُ
َ
اؼ أَ ْف يػ ْقتُػلُ ِ
اؿ َكال فَا ْذ َىبَا بِآياتِنَا إِنا َم َع ُك ْم ُم ْستَم ُعو َف﴾ ( ).
وف * قَ َ
ب فَأ َ
َخ ُ َ
* َولَ ُه ْم َعلَي ذَنْ ٌ
***

ػٖٔ أٓش هللا ثبٌُق ػ٘ٝ ،ٚاعزشٝا ػٖٔ أٓش هللا ثبُغزش ٝاٌُزٔبٕ ػ٘ ،ٚهبٍ  :صْ هكغ ٣لٝ ٙثٌٝ ٠هبٍ :اُِ ْٜإٕ ٛؤالء
ُششرٓخ هِ ِٕٞ٤كبعؼَ ٓح٤بٗب ٓح٤بٔٓٝ ْٛبر٘ب ٓٔبرٝ ،ْٜال رغِػ ػِ ْٜ٤ػذٝاً ُي كزلغؼ٘ب ث ،ْٜكئٗي إٕ أكغؼز٘ب ث ُْ ْٜرؼجذ
أثذاً ك ٢أسظي ٝصِ ٠هللا ػِٓ ٠حٔذ ٝآُٝ ٚعِْ رغِٔ٤ب) اٌُبك :٢ط ٓ.316
 -اُْؼواء . 5 - 1 :

إبليس يتوعد

ِ
اؿ ربُّ َ ِ
ت فِ ِيو ِم ْن
ْمالئِ َك ِة إِنِّي َخالِ ٌق بَ َشراً م ْن ِطي ٍن * فَِإذَا َسويْػتُوُ َونَػ َف ْخ ُ
ك لل َ
قاؿ تعاذل﴿ :إِ ْذ قَ َ َ
ِ
ِ ِِ
ِِ
استَ ْكبَػ َر َوَكا َف ِم َن
يس ْ
س َج َد ال َْمالئِ َكةُ ُكلُّ ُه ْم أ ْ
ُروحي فَػ َق ُعوا لَوُ َساجد َ
ين * فَ َ
َج َم ُعو َف * إال إبْل َ
ت أَـ ُكْن ِ
ِ
الْ َكافِ ِرين * قَ َ ِ ِ
ين *
يس َما َمنَػ َع َ
َستَ ْكبَػ ْر َ ْ َ
ك أَ ْف تَ ْس ُج َد لِ َما َخلَ ْق ُ
ت بِيَ َدي أ ْ
ت م َن ال َْعال َ
َ
اؿ يَا إبْل ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اؿ فَا ْخرج ِمْنػ َها فَِإن َ ِ
ك
قَ َ
يم * َوإِف َعلَْي َ
اؿ أَنَا َخْيػ ٌر مْنوُ َخلَ ْقَتني م ْن نَا ٍر َو َخلَ ْقتَوُ م ْن طي ٍن * قَ َ ُ ْ
ك َرج ٌ
اؿ فَِإن َ ِ
ين * إِلَى يَػ ْوِـ
ب فَأَنْ ِظ ْرنِي إِلَى يَػ ْوِـ يُػْبػ َعثُو َف * قَ َ
لَ ْعنَتِي إِلَى يَػ ْوِـ الدِّي ِن * قَ َ
اؿ َر ِّ
ك م َن ال ُْمْنظَ ِر َ
ْت الْمعلُ ِ
وـ * قَ َ ِ
ك َألُ ْغ ِويػنػهم أَجم ِعين * إِال ِعب ِ
ِ
ْح ُّق
ين * قَ َ
اؿ فَبِ ِعزت َ
ََ
ال َْوق ِ َ ْ
اؿ فَال َ
اد َؾ مْنػ ُه ُم ال ُْم ْخلَص َ
َ ُْ َْ َ
وؿ * َألَم َألَف جهنم ِمْن َ ِ
ك ِمْنػهم أ ِ
ين﴾( ).
ْحق أَقُ ُ
ك َومم ْن تَبِ َع َ ُ ْ ْ
َوال َ
َج َمع َ
ْ ََ َ
خلق ا﵁ سبحانو وتعاذل آدـ
وأمر ا١تالئكة بالسجود لو ،فكاف ىذا السجود اعًتافاً عملياً
 ،قدمتو ىذه الكيانات القدسية ٔتا يناسب شأهنا وعا١تها ،ودل
على ا١تالئكة
بأفضلية آدـ
 ،إّمنا كاف لروحو وحقيقتو ،بل كاف من خاللو للحقيقة ا﵀مدية
يكن ىذا السجود ٞتسد آدـ
واإلنساف الكامل واٟتجاب األقرب ،ومن خاللو توجو إذل اٟتي الذي ال ديوت ،فلم يأمرىم سبحانو
وينفخ فيو من روحو سبحانو ،روي
بالسجود إالّ بعد أف يفيض الصورة ا١تثالية على مادة آدـ
ُب اٟتديث عن النيب

ما معناه( :إف اهلل خلق آدـ على صورتو) ( ) ،أي إف آدـ

أو

اإلنساف قابل لتحصيل الكماالت اإل٢تية بأقصى ما ديكن للممكن ،أو قل ا١تخلوؽ وإف دل يصل آدـ
إذل القاب قوسُت أو أدىن ،فقد وصل من ذريتو ا١تصطفى ا١تص ّفى ٤تمد  ،والتفت إبليس
٘ترد ودل يسجد مع ا١تالئكة وأخلد إذل األرض ،فنظر إذل
(لعنو ا﵁) إذل شيء من ىذه اٟتقيقة ،لكنو ّ
اليت خلق منها جسمو وقاسها بالطاقة أو النار اليت ُخلق ىو منها ،فاستنبط أ ّف الطاقة
مادة آدـ
وقربو من ا﵁ .فسقط إبليس ُب ا٢تاوية مع علمو
أشرؼ من ا١تادة ،وتغافل عن حقيقة آدـ
الواسع وعبادتو الطويلة؛ ألنّو دل يكن عابداً ٥تلصا ﵁ ،بل كاف عابداً ٥تلصاً لنفسو ،وكاف يطلب
العلو واالرتفاع بعبادتو فحسب.
طامة كربى بالنسبة لو ،وصاعقة سقطت على أـ
ومن ىنا كاف االمتحاف بالسجود آلدـ
 ،فلو مثلتو لعقلك لوجدتو ُب ذلك الوقت يقوؿ :أبعد كل ىذه ا١ت ّدة ُب
رأسو ،وحسد آدـ
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العبادة ،خيلق ا﵁ عبداً خَتاً مٍت حاؿ خلقو وعند نطقو؟ فيعلو ويرتفع لتمسي ا١تالئكة دوف درجتو.
فكاف ىذا اٟتجاب دينعو من النظر إذل حقيقة آدـ ،ويدفعو إذل البحث عن عذر المتناعو عن
السجود يقنع بو نفسو ،وجيادؿ بو ربو.
رد ا﵁ سبحانو وتعاذل عليو إالّ بالطرد واللعن؛ ألنّو من الذين جحدوا هبا واستيقنتها
ودل يكن ّ
ْك الدار ْاْل ِخرةُ نَجعلُها لِل ِ
أنفسهم ظلماً وعلواً ( ) ،قاؿ تعاذل﴿ :تِ
ين ال يُ ِري ُدو َف ُعلُ ّواً فِي ْاأل َْر ِ
ض
ذ
ل
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
وال فَساداً والْعاقِبةُ لِل ِ
ين﴾( ).
َ َ َ َ َ ُ
ْمتق َ
فلم يكن إبليس (لعنو ا﵁ ) جاىالً يُعلّم ،وال عاصياً يُؤنب ويُؤدب ،بل كاف عا١تاً متكرباً ،وطاغياً
متعالياً ال يرتدع ،وانطوت نفسو على بغض ٢تذا ا١تخلوؽ اٞتديد ،وجعلو السبب ُب طرده من رٛتة
ا﵁ واٗتذه وذريتو أعداء؛ و٢تذا طلب اإلنظار واإلمهاؿ إذل يوـ البعث للحساب ،ليضلهم عن الصراط
ا١تستقيم ،ولكن ا﵁ سبحانو أمهلو إذل يوـ الوقت ا١تعلوـ فتوعد اللعُت أف حيرؼ بٍت آدـ عن صراط
ِ
اؿ فَبِما أَ ْغويْػتَنِي َألَقػْع َدف لَ ُهم ِ
يم * ثُم َْلتِيَػنػ ُه ْم ِم ْن بَػْي ِن أَيْ ِدي ِه ْم
ص َراطَ َ
ُ
ْ
ا﵁ ا١تستقيم﴿ :قَ َ َ َ
ك ال ُْم ْستَق َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين﴾(.)5
َوم ْن َخلْف ِه ْم َو َع ْن أَيْ َمان ِه ْم َو َع ْن َش َمائل ِه ْم َوال تَج ُد أَ ْكثَػ َر ُى ْم َشاك ِر َ
 ،حيث ورد ُب اٟتديث عن اسحق بن عمار
ويوـ الوقت ا١تعلوـ ىو يوـ قياـ اإلماـ ا١تهدي
 عن إنظار ا﵁ تعاذل إبليس وقتا معلوماً ذكره ُب كتابو ،فقاؿ:قاؿ :سألتو  -أي اإلماـ
ْت الْمعلُ ِ
ِ
اؿ فَِإن َ ِ
( :الوقت المعلوـ يوـ قياـ
وـ﴾( ) ،قاؿ
﴿قَ َ
ين * إِلَى يَػ ْوـ ال َْوق ِ َ ْ
ك م َن ال ُْمْنظَ ِر َ
القائم ،فإذا بعثو اهلل كاف في مسجد الكوفة ،وجاء إبليس حتى يجثو على ركبتيو فيقوؿ وياله
من ىذا اليوـ ،فيأخذ بناصيتو فيضرب عنقو ،فذلك يوـ الوقت المعلوـ منتهى أجلو) (.)3

وُب اإل٧تيل أ ّف الشيطاف يقيد ُب األغالؿ ُب القيامة الصغرى ،أي ُب زمن قياـ اإلماـ
ا١تهدي  ،جاء ُب رؤيا يوحناٍ …( :ب رأيت َمالكاً نازالً من السماء حيمل بيده مفتاح ا٢تاوية،
التنُت تلك اٟتيةَ القددية أي إبليس أو الشيطاف وقيده أللف سنة ،ورماه ُب
وسلسلة عظيمة ،فامسك ُ

غ ِذ ﴾ َٖ٣اَُ٘ٔ . 3 :
غ ْْ ُٜظُ ِْٔب ً َُ ٝ
 هبٍ ػ ّي ٝعََ َٝ ﴿ :ع َحذُٝا ثِ َٜب َٝا ْػُِ ّٞا ً كَبٗظُ ْش ًَْ٤قَ ًَبَٕ ػَبهِجَخ ُ ا ُْ ُٔ ْل ِ
عزَ ْ٤وََ٘زْ َٜب أَٗلُ ُ
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ا٢تاوية ،وأقفلها عليو وختمها .فال يضلل األمم بعد حىت تتم األلف سنة ،والبد من إطالقو بعد ذلك
لوقت قليل) ( ).
عند ذكر
وعن السيد ابن طاووس (رٛتو ا﵁) قاؿ :إين وجدت ُب صحف إدريس النيب
سؤاؿ إبليس وجواب ا﵁ لو( :قاؿ رب فأنظرني إلى يوـ يبعثوف ،قاؿ :ال ،ولكنك من المنظرين

طهر األرض ذلك اليوـ من الكفر
إلى يوـ الوقت المعلوـ ،فإنّو يوـ قضيت وحتمت أف أ ّ
وانتخبت لذلك الوقت عباداً لي امتحنت قلوبهم لأليماف ،وحشوتها بالورع
والشرؾ والمعاصي.
ُ

واإلخالص واليقين ،والتقوى والخشوع والصدؽ ،والحلم والصبر والوقار ،والتقى والزىد في
الدنيا ،والرغبة فيما عندي ،وأجعلهم دعاة الشمس والقمر ،وأستخلفهم في األرض ،وأمكن
لهم دينهم الذي ارتضيتو لهم ثم يعبدونني ال يشركوف بي شيئاً ،يقيموف الصالة لوقتها ويؤتوف

الزكاة لحينها ،ويأمروف بالمعروؼ وينهوف عن المنكر ،وألقي في ذلك الزماف األمانة على

األرض ،فال يضر شيء شيئاً وال يخاؼ شيء من شيء ،ثم تكوف الهواـ والمواشي بين الناس

فال يؤذي بعضهم بعضاً ،وأنزع حمة كل ذي حمة من الهواـ وغيرىا ،وأذىب سم كل ما يلدغ،

وأنزؿ بركات من السماء واألرض وتزىر األرض بحسن نباتها ،وتخرج كل ثمارىا وأنواع طيبها.

وألقي الرأفة والرحمة بينهم فيتواسوف ويقتسموف بالسوية فيستغني الفقير ،وال يعلو بعضهم
بعضاً ،ويرحم الكبير الصغير ويوقّر الصغير الكبير ،ويدينوف بالحق وبو يعدلوف ويحكموف.

أولئك أوليائي ،اخترت لهم نبياً مصطفى ،وأميناً مرتضى ،فجعلتو لهم نبياً ورسوالً ،وجعلتهم

لنبي المصطفى ،وأميني المرتضى ،ذلك وقت حجبتو في
لو أولياء وأنصار .تلك أمة اخترتها ّ
علم غيبي والبد أنو واقع .أبيدؾ ٍ
وجنودؾ أجمعين ،فاذىب فإنك من
ورجلك
وخيلك
يومئذ
َ
َ
َ
المنظرين إلى يوـ الوقت المعلوـ) ( ).

ىذه ىي قصة إبليس العادل العابد الذي سقط ُب ا٢تاوية ،وأرداه تكربه ُب اٟتامية .وإف فيها لعربة
١تعترب وذكرى ١تدكر ،وأين ىم ا١تعتربوف وا١تتذكروف؟!
قاؿ أمَت ا١تؤمنُت

( :فاعتبروا بما كاف من فعل اهلل بإبليس ،إذا أحبط عملو الطويل

وجهده الجهيد ،وكاف قد عبد اهلل ستة آالؼ سنة ال يدرى أمن سني الدنيا أـ سني اْلخرة ،عن
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كبر ساعة واحدة .فمن ذا بعد إبليس يسلم على اهلل بمثل معصية؟ كال ،ما كاف اهلل سبحانو
ليدخل الجنة بشراً بأمر أخرج بو منها ملكاً إ ّف حكمو في أىل السماء وأىل األرض لواحد.
وما بين اهلل وبين أحد من خلقو ىوادة ،في إباحة حمى حرمو على العالمين.
فاحذروا عباد اهلل أف يعديكم بدائو ،وأف يستفزكم بندائو ،وأف يجلب عليكم بخيلو ورجلو.
فلعمري لقد فوؽ لكم سهم الوعيد ،وأغرؽ لكم بالنزع الشديد ،ورماكم من مكاف قريب.
ِ
ض وألُ ْغ ِويػنػهم أ ِ
ين﴾( ) ... ،واستعيذوا باهلل
وقاؿَ ﴿ :ر ِّ
ب بِ َما أَ ْغ َويْػتَنِي ألُ َزيِّػنَن لَ ُه ْم في األ َْر ِ َ َ ُ ْ ْ
َج َمع َ
من لواقح الكبر ،كما تستعيذونو من طوارؽ الدىر.
فلو رخص اهلل في الكبر ألحد من عباده لرخص فيو لخاصة أنبيائو وأوليائو  ...وكانوا أقواماً
مستضعفين .وقد اختبرىم اهلل بالمخمصة ،وابتالىم بالمجهدة ،وامتحنهم بالمخاوؼ،
ومخضهم بالمكاره … ولقد دخل موسى بن عمراف ومعو أخوه ىاروف

على فرعوف

وعليهما مدارع الصوؼ وبأيديهما العصي ،فشرطا لو إف أسلم بقاء ملكو ،ودواـ عزه فقاؿ( :أال
تعجبوف من ىذين ،يشرطاف لي دواـ العز وبقاء الملك وىما بما تروف من حاؿ الفقر والذؿ،
فهال ألقي عليهما أساورة من ذىب) ،إعظاماً للذىب وجمعو ،واحتقاراً للصوؼ ولبسو … اهلل

اهلل في عاجل البغي ،وآجل وخامة الظلم ،وسوء عاقبة الكبر ،فإنّها مصيدة إبليس العظمى،
ومكيدتو الكبرى التي تساور قلوب الرجاؿ مساورة السموـ القاتلة .فما تكدي أبداً ،وال تشوي

أحداً ،ال عالماً لعلمو ،وال مقالً في طمره … فإ ّف اهلل سبحانو لم يلعن القرف الماضي بين
أيديكم ،إالّ لتركهم األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر ،فلعن اهلل السفهاء لركوب المعاصي،
والحلماء لترؾ التناىي … أال وقد قطعتم قيد اإلسالـ وعطلتم حدوده ،وأمتم أحكامو …

وإني لمن قوـ ال تأخذىم في اهلل لومة الئم .سيماىم سيما الصديقين وكالمهم كالـ األبرار.
ُع ّمار الليل ومنار النهار ،متمسكوف بحبل القرآف ،يحيوف سنن اهلل وسنن رسولو ال يستكبروف
وال يعلوف وال يغلوف وال يفسدوف قلوبهم في الجناف وأجسادىم في العمل) ( ).
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الصراط املستقيه

ِ
ِ
ِ
يما ُف َولَ ِك ْن
ك أ َْو َحْيػنَا إِلَْي َ
قاؿ تعاذلَ ﴿ :وَك َذلِ َ
ك ُروحاً م ْن أ َْم ِرنَا َما ُكْن َ
ت تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
اب َوال ْاأل َ
صر ِ
ِ ٍ
ادنَا وإِن َ ِ
جعلْنَاهُ نُوراً نَػ ْه ِدي بِ ِو من نَ َ ِ ِ ِ
اط مستَ ِق ٍ ِ
اط الل ِو ال ِذي
ََ
َْ
ك لَتَػ ْهدي إِلَى ص َر ُ ْ
شاءُ م ْن عبَ َ
يم * َ
( )
لَوُ ما فِي السماو ِ
ِ ِ
ات َوَما فِي ْاأل َْر ِ
ور﴾ .
َ
ض أَال إِلَى اللو تَص ُير ْاأل ُُم ُ
ََ
ىو اٟتق أو الطريق الذي يريد ا﵁ سبحانو من عباده سلوكو ،أو ىو الطريق ا١توصل إذل اٟتي
القيوـ سبحانو ،وبعبارة أخرى ىو االعتقادات واألحكاـ الشرعية الصحيحة الصادرة منو سبحانو
والواصلة لعبادة بواسطة أنبيائو ورسلو و أوصيائهم  ،وال بد للعاقل من البحث عن اٟتق ليدفع
عن نفسو العذاب وليتخذ إذل ربو ا١تآب ،سالكاً صراطو ا١تستقيم ،فالرضا هبذه اٟتياة ا١تادية
ك
واالستغراؽ فيها أشد من ا١تمات ،بل ىو شبو العدـ ،بل ىو جهنم ،قاؿ تعاذل﴿ :يَ ْستَػ ْع ِجلُونَ َ
ِ ِ ِ
بِال َْع َذ ِ ِ
ين﴾( ) ،كما أف معرفة اٟتق والسَت بو وعليو وإليو ىو اٟتياة
اب َوإف َج َهن َم لَ ُمحيطَةٌ بالْ َكاف ِر َ
اٟتقيقية؛ أل ّف ُب هنايتو الوصوؿ إذل عادل العقل والعودة إذل اٟتي الذي ال ديوت ،وىذه غاية فوؽ
ِ
ِِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِِ
ين فِ َيها
ين َوال ُْم ْؤمنَات َجنات تَ ْج ِري م ْن تَ ْحت َها ْاألَنْػ َه ُ
ار َخالد َ
اٞتنة ،قاؿ تعاذلَ ﴿ :و َع َد اللوُ ال ُْم ْؤمن َ
ِ
ومساكِن طَيِّبةً فِي جن ِ
يم﴾(.)5
ات َع ْد ٍف َوِر ْ
ض َوا ٌف ِم َن الل ِو أَ ْكبَػ ُر َذلِ َ
َ
ََ َ َ َ
ك ُى َو الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
( )
ِ ِ
ِ
اء بِ َما َكانُوا يَػ ْع َملُو َف﴾  ،فالعاقل
س َما أُ ْخف َي لَ ُه ْم م ْن قُػرة أَ ْعيُ ٍن َج َز ً
قاؿ تعاذل﴿ :فَال تَػ ْعلَ ُم نَػ ْف ٌ
ال يضيع حظو من السَت على ىذا الطريق ،فإف وصل فربٛتة ا﵁ ،وإالّ فهو يتقلب ُب اٞتناف بفضل
ا﵁ وبربكة إجابة دعاء اٟتي الذي ال ديوت( :أقبِل) (.)3
قاؿ تعاذلُ ﴿ :ى َو ال ِذي َخلَ َق ُك ْم ِم ْن تُػر ٍ
اب ثُم ِم ْن نُطْ َف ٍة ثُم ِم ْن َعلَ َق ٍة ثُم يُ ْخ ِر ُج ُك ْم ِط ْفالً ثُم
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ّم ًى َولَ َعل ُك ْم
لتَْبػلُغُوا أَ ُشد ُك ْم ثُم لتَ ُكونُوا ُشيُوخاً َومْن ُك ْم َم ْن يُػتَػ َوفى م ْن قَػْب ُل َولتَْبػلُغُوا أ َ
َجالً ُم َ
تَػ ْع ِقلُو َف﴾( ) ،أي إ ّف ا﵁ خلقكم رجاء أف تصلوا إذل عادل العقل كما وصل األنبياء واألئمة  ،بل
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هبٍُٔ( :ب خِن
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إ ّف ا١تطلوب الوصوؿ إذل أعلى درجة ُب ىذا العادل ،وىي درجة ا١تس بعادل الالىوت أو درجة ألقاب
ِ
ألجلو الوجود (٤تمد وعلي نفسو) .ومع
لق
قوسُت أو أدىن .وصاحب ىذا ا١تقاـ ا﵀مود من ُخ َ
أين اخًتت االختصار واإلشارة ،ولكن ال بأس من التوضيح قليالً لعل ا﵁ يرزقٍت دعاء من يقرأ ىذه
الكلمات.
اعلموا أيها األحبة من ا١تؤمنُت وا١تؤمنات إ ّف ا١تخلوؽ األوؿ ىو العقل ،وىو العادل األوؿ الروحاين
وىو عادل كلي ،ا١توجودات فيو مستغرقة بعضها ُب بعض وال تناُب بينها .وأىلو على درجات أعالىا
.
ا١تس بعادل الالىوت سبحانو ،وىي درجو خاصة ٔتحمد وعلي
نفسو ،قاؿ تعاذل:
اب قَػ ْو َسْي ِن أ َْو أَ ْدنَى﴾( ) وعلي
فمحمد
﴿ َدنَا فَػتَ َدلى*فَ َكا َف قَ َ
( ،)5ودوهنما درجات ،فهما

س ُكم﴾( ) ،وعلي ٦تسوس بذات ا﵁ كما ورد عنو
سنَا َوأَنْػ ُف َ
﴿ َوأَنْػ ُف َ
(عليهما السالـ) ٤تيطاف ويعلماف بكل من دوهنما ،ومن دوهنما يعلم منهما بقدر درجتو وال يعرفهما
أحد بتماـ معرفتهما غَت خالقهما ،كما ال يعرؼ ا﵁ سبحانو أحد غَتمها بتماـ معرفتو ا١تمكنة
لإلنساف.
ورد عن صاحب ا١تقاـ ا﵀مود

ما معناه( :يا علي ما عرؼ اهلل إالّ أنا وأنت ،وما عرفني

إالّ اهلل وأنت ،وما عرفك إالّ اهلل وأنا) ( ).

ّأما العادل الثاين فهو عادل ا١تلكوت ،وىو عادل مثارل صوري ،وىو عادل األنفس شبيو ٔتا يراه
النائم .وذلك أف النائم غفل عن وجوده ا١تادي فالتفت إذل وجوده ا١تلكوٌب ،ولك أف تقوؿ ا١تثارل أو
النفسي.
ّأما العادل الثالث فهو العادل ا١تادي ،وىو عادل شبيو بالعدـ ليس لو حظ من الوجود إال قابليتو
تكوف اٞتسم ،وىو أوؿ درجات
للوجود ،وىو آخر درجات التنػزؿ .فإذا أفيضت الصورة على ا١تادة ّ
الصعود أو العودةٍ ،ب إ ف األجساـ تنقسم ْتسب درجاهتا الوجودية إذل ٚتاد ونبات وحيواف وإنساف،
واإلنساف إما يرتقي ويعود إذل مبدئو سبحانو ،فيسبح ُب عادل العقل والقرب من اٟتي الذي ال ديوت،
وإما يزري بنفسو ويدبر عن ربو ،فال يرى إالّ ا١تادة اليت ال تكاد تدرؾ أو حيصل العلم هبا إال عند
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وخلق
إفاضة الصورة ا١تثالية عليها ،وىكذا يصبح كاألنعاـ بل أضل سبيالً؛ ألنو ُخلق ليقبل فأدبرُ ،
وخلق ليحيا فأىب إال ا١توت.
ليعقل فأىب إال اٞتهلُ ،
قاؿ أبو عبد ا﵁

( :إ ّف اهلل عز وجل خلق العقل وىو أوؿ خلق من الروحانيين عن يمين

العرش من نوره ،فقاؿ أدبر فأدبر ثم قاؿ لو أقبل فأقبل .فقاؿ اهلل تبارؾ وتعالى خلقتك خلقاً
عظيماً وكرمتك على جميع خلقي ،قاؿ :ثم خلق الجهل من البحر األجاج ظلمانياً ،فقاؿ لو
أدبر فأدبر ،ثم قاؿ لو أقبل فلم يقبل ،فقاؿ لو استكبرت فلعنو …) ( ).

؛ ألنو نفسو كما ُب اآلية وأنفسنا
ووصيو علي
أما العقل كل العقل فهو ٤تمد
وأنفسكم ( ) .و ّأما اٞتهل كل اٞتهل فهو الثاين  ،وىو مبدأ التكرب ،وىو الذي أضل إبليس وأرداه ُب
ب بِ َما أَ ْغ َويْػتَنِي﴾( ،)5أي بالذي أغويتٍت بو ،أو بالنكرة اليت
ا٢تاوية .قاؿ إبليس (لعنو ا﵁)َ ﴿ :ر ِّ
تسببت بإغوائي .وىو ُب اآلية النكرة ا١توصوفة؛ ألنو ظلماين ال ىوية لو ،و (ما) اليت تستعمل لػ (غَت
العاقل)؛ ألنو ال عقل لو.
من ارتقى بالعبادة والكماالت األخالقية ،حىت وصل إذل القاب
وىكذا فمن بٍت آدـ
قوسُت أو أدىن ،فهو معلم الروحانيُت وا١تالئكة ا١تقربُت ،وىو اإلنساف الكامل أي ٤تمد ،كما أف
آدـ

علم ا١تالئكة ما دل يكونوا يعلموف ،قاؿ أمَت ا١تؤمنُت( :خلق اإلنساف ذا نفس ناطقة ،إف

زكاىا بالعلم والعمل فقد شابهت جواىر أوائل عللها ،وإذا اعتدؿ مزاجها وفارقت األضداد

فقد شارؾ السبع الشداد) ( ).

ومن بٍت آدـ من أردى نفسو ُب ا٢تاوية ،فهو يسبح ُب ْتر أجاج ظلمات بعضها فوؽ بعض ،إذا
اخرج يده دل يكد يراىا ،حىت أمسى ظلمانياً ال نور فيو ،وجهالً ال عقل معو ،واضطراباً ال استقرار
لو ،وخوفاً ال طمأنينة فيو ،وال سكينة تنػزؿ عليو .فال يطمع ُب رٛتة ا﵁ ويائس من روح ا﵁ مع أ ّف
إبليس (لعنو ا﵁) ،إذا قامت القيامة يطمع ُب رٛتة ا﵁ كما ورد ُب اٟتديث ،قاؿ تعاذلَ ﴿ :وِإ ْذ َزي َن
 اٌُبك :٢ط ٓ  ،6اُقٖبٍ ُِٖلٝم ،933ٓ :رؾق اُؼو ،11 ٓ :ٍٞثؾبه اٞٗ٧اه :ط. 3 2ٓ 75ُ
غبء َٗب
ٗ
ٝ
ْ
ً
بء
٤ْ٣ -6و
آع َي ِكَ ِٖٓ ِٚ ٤ث ْؼ ِذ َٓب َعبء َى َِٖٓ ا ُْ ِؼ ِْ ِْ كَوُ َْ رَ َؼبَُ ْٞاْ َٗ ْذ ُ
ع أَ ْثَ٘بءَٗب َٝأَ ْثَ٘ ْ َ ِ َ
إُ ٠ه ُٚٞرؼبُ﴿ :٠كَ َْٖٔ َح َّ
 ٞٛػِ ٢ثٖ
ػَِ ٠ا ُْ ٌَب ِرثِ ﴾ َٖ٤آٍ ػٔوإ ٗٝ ،2 :لٌ هٍ ٍٞهللا
هللا َ
غ ٌُ ْْ صُ َّْ َٗ ْجزَ ِ َْ ٜكََ٘ ْغ َؼَ َُّ ْؼَ٘خَ ّ ِ
غَ٘ب ٝأَٗلُ َ
غبء ًُ ْْ َٝأَٗلُ َ
ََ ِٗ ٝ
أثٛ ٢بُت ٝ ،ا٧ث٘بء ٔٛب اُؾَٖ ٝاُؾَ( ٖ٤ػِٜٔ٤ب اَُالّ)ٝ ،اَُ٘بء  ٢ٛكبٔٛخ (ػِٜ٤ب اَُالّ) ،كواعغ ٍجت ٗيٛ ٍٝنٙ
ا٣٥خ ك ٢رلَ٤و ٓغٔغ اُج٤بٕ :طٝ 313 ٓ 6ؿ٤و.ٙ
َ
ُ
َ
ْ
َّ
ض َٝألؿ ِ ْْ َُٜ٘٣ٞأ ْع َٔ ِؼ ﴾ َٖ٤اُؾغو.33:
 -3هبٍ رؼبُ﴿ :٠هَب ٍَ َس ِّ
ة ثِ َٔب أَ ْؿ َ٣ْ ٞزَِ٘ ٢ألُ َص ْْ َُُٜ َّٖ َِّ٘٣كِ ٢األ ْس ِ
٘ٓ -3بهت آٍ أثٛ ٢بُت :ط ٓ ،367ػ ٕٞ٤اُؾٌْ ٝأُٞاػع ،311ٓ :ثؾبه اٞٗ٧اه :ط٤ٓ ، 69ٓ 11يإ اُؾٌٔخ:
ط ٓ.663
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ِ
ِ
ت ال ِْفئَتَ ِ
اس وإِنِّي جار لَ ُكم فَػلَما تَػراء ِ
اف
لَ ُه ُم الشْيطَا ُف أَ ْع َمالَ ُه ْم َوقَ َ
ب لَ ُك ُم الْيَػ ْو َـ م َن الن ِ َ َ ٌ ْ
ََ
اؿ ال غَال َ
اؼ الل َو َواللوُ َش ِدي ُد
ص َعلَى َع ِقبَػْي ِو َوقَ َ
َخ ُ
اؿ إِنِّي بَ ِريءٌ ِمْن ُك ْم إِنِّي أ ََرى َما ال تَػ َرْو َف إِنِّي أ َ
نَ َك َ
ال ِْع َق ِ
اب﴾( ).

وىؤالء يوحوف لشياطُت اٞتن زخرؼ القوؿ بأنفسهم ا٠تبيثة ا١تستكربة .فشياطُت اٞتن من
ْج ِّن ي ِ
ِ
األنْ ِ ِ
اطين ِْ
ض ُه ْم إِلَى بَػ ْع ٍ
ض
وحي بَػ ْع ُ
س َوال ُ
شياطُت األنس تأخذ ومنهم تتعلم ،قاؿ تعاذلَ ﴿ :شيَ َ
ُز ْخر َ ِ
ك َما فَػ َعلُوهُ فَ َذ ْر ُى ْم َوَما يَػ ْفتَػ ُرو َف﴾( ).
اء َربُّ َ
ؼ الْ َق ْوؿ غُ ُروراً َولَ ْو َش َ
ُ
وقاؿ اٟتروري :
يب األمر حىت صار إبليس من جندي
وكنت فىت من جند إبليس فارتقى
طرائق فسق ليس حيسنها بعدي (.)5
فلو مات قبلي كنت أحسن بعده
وبقي شيء  ...ولسائل أف يسأؿ ،فالذي عند الكفرة أليس بعقل فهم خيًتعوف بو الطائرة وأجهزة
االتصاؿ ا١تتطورة ؟! واٞتواب :سئل أبو عبد ا﵁

عن الذي كاف عند معاوية فقاؿ

( :تلك

النكراء تلك الشيطنة ،وىي شبيهة بالعقل وليست بالعقل) ( ) .فكل إنساف لو نصيب ُب عادل

ا١تلكوت ،ونصيبو نفسو وىي صورة مثالية وظل للعقل ،وىذا الظل ىو قوة اإلدراؾ أو الناطقة
ا١تغروسة ُب اٞتناف .واٟتيواف الصامت يشاركنا فيها ولكن مرآة اإلنساف أصفى ،فإشراؽ العقل على
نفسو أهبى وأوضح ،فحظو من ىذا الظل أكرب .ومن تتبع عادل اٟتيواف سيعلم أنّو لبعض اٟتيوانات
القدرة على اخًتاع بعض اآلالت ،كما ورد عن بعض علماء األحياء .وكمثاؿ القنادس تنصب
السدود لًتفع منسوب ا١تاء ،فليس لإلنساف فضل على اٟتيواف إال أف ينظر ُب ىذا الظل لَتى اٟتقيقة
والعقل ،ويسَت ٨توىا للتكامل بالعبادة والشكر واألخالؽ اٟتميدة ،وإالّ فاف اكتفى هبذا الظل فهو
كاألنعاـ ،أي كاٟتيواف الصامت ،وإف أزرى بنفسو باألخالؽ الذميمة فهو أضل سبيالً (.)3
واٟتمد ﵁ وحده ،وما أوتينا من العلم إالّ قليالً ،ريب أدخلٍت وا١تؤمنُت وا١تؤمنات ُب رٛتتك أنت
ورل ُب الدنيا واآلخرة فنعم ا١توذل ونعم النصَت.
 اٗ٧لبٍ .33 : -6اٗ٧ؼبّ . 6 :
 -3ثؾبه اٞٗ٧اه  :ط. 331ٓ 6
 -3اٌُبك :٢ط ٓ ٓ ،ؼبٗ ٢ا٧فجبه ،631ٓ :اٍُٞبئَ :ط.612ٓ 5
عجِ٤ال﴾
٤ْ٣ -5و
ت إََّٔ أَ ًْضَ َشْ َ٣ ْْ ُٛ
ظ َُّ َ
غ َٔؼُ َٕٞأَ ْْ َ٣ ٝؼوُِِ َٕٞإِْٕ  ْْ ُٛإِ َّال ًَ ْبألَ ْٗ َؼب ِّ ثَ َْ  ْْ ُٛأ َ َ
غ ُ
إُ ٠ه ُٚٞرؼبُ﴿ :٠أََ ّْ ر َْح َ
اُلوهبٕ.33:

العقائد واألحكاو
وتشمل:
العقائد الصحيحة:

اإلدياف بوجود خالق وتوحيده ،والتصديق بأنبيائو ورسلو وأوصيائهم  ،والعدؿ والقضاء والقدر
والبداء واٞتنة والنار ،وعصمة خلفاء ا﵁ ُب أرضو  ،وا١تالئكة والغيب وكل ما أخرب بو األنبياء
وا١ترسلوف وأوصياؤىم  ،ومالنا إالّ التمسك بأذيا٢تم واالقتداء بآثارىم ،قاؿ تعاذل﴿ :إِ ْف ُكْنتُ ْم
تُ ِحبُّو َف اللوَ فَاتبِ ُعونِي يُ ْحبِْب ُك ُم اللو﴾( ).
من بدء النسل من آدـ كيف كاف ،وعند بدء النسل من
وعن زرارة ،قاؿُ :سئل أبو عبد ا﵁
ذرية آدـ ،فإف أناساً عندنا يقولوف :إف ا﵁ عز وجل أوحى إذل آدـ أف يزوج بناتو ببنيو ،وأف ىذا
ا٠تلق كلو أصلو من األخوة واألخوات.
فقاؿ أبو عبد ا﵁

( :تعالى اهلل عن ذلك علواً كبيراً ،يقوؿ :من قاؿ ىذا  ...بأ ّف اهلل عز

وجل خلق صفوة خلقو وأحباءه وأنبياءه ورسلو والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
من حراـ؟!!! ولم يكن لو من القدرة ما يخلقهم من حالؿ!!! وقد أخذ ميثاقهم على الحالؿ
الطهر الطاىر الطيب ،فواهلل لقد تبينت أف بعض البهائم نُكرت لو أختو ،فلما نزا عليها ونزؿ
ُكشف لو عنها ،فلما علم أنها أختو أخرج عزمولو ثم قبض عليو بأسنانو حتى قطعو فخر ميتاً.
وآخر نُكرت لو أمو ففعل ىذا بعينو فكيف اإلنساف في أنسيتو وفضلو وعلمو ،غير أف جيالً من
ىذا الخلق  -الذي تروف  -رغبوا عن علم أىل بيوتات أنبيائهم ،وأخذوا من حيث لم يأمروا

بأخذه ،فصاروا إلى ما تروف من الضالؿ والجهل بالعلم ،كيف كانت األشياء الماضية من بدء
أف خلق اهلل ما خلق ،وما ىو كائن أبداً.
ٍب قاؿ :ويح ىؤالء أين ىم عما ل م يختلف فيو فقهاء أىل الحجاز وال فقهاء أىل العراؽ،
أ ف اهلل عز وجل أمر القلم فجرى على اللوح المحفوظ بما ىو كائن إلى يوـ القيامة قبل خلق
آدـ بألفي عاـ ،وأف ُكتب اهلل كلها فيما جرى فيو القلم في كلها تحريم األخوات على األخوة

مع ما حرـ .وىذا نحن قد نرى ىذه الكتب األربعة المشهورة في ىذا العالم :التوراة واإلنجيل
والزبور والفرقاف ،أنزلها اهلل عن اللوح المحفوظ على رسلو
 -آٍ ػٔوإ .3 :

منها التوراة على موسى ،والزبور
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على داود ،واإلنجيل على عيسى ،والقرآف على محمد ،وعلى النبيين

وليس فيها تحليل

شيء من ذلك حقاً .أقوؿ ما أراد من يقػوؿ ىذا وشبهو إال تقويػة حجج المجوس ،فما لهم
قػاتلهم اهلل …) ( ).
حيث جعلوا
فاٟتمد ﵁ الذي فضحهم وأخزاىم ّتهلهم وعنادىم للصادقُت من آؿ ٤تمد
أوالد زنا ،حاشاىم عن ذلك فسود ا﵁ وجو كل من تص ّدى أماـ الصادقُت من آؿ
األنبياء
٤تمد  ،وادعى أنّو يعلم بسنة الرسوؿ ؤتحكم الكتاب ومتشاهبو ،ونصب نفسو إماماً يدعو إذل
النار ُب أمور الدين ،كما فعل األمويوف والعباسيوف ومن تبعهم ُب أمور الدنيا ودل يبق عذر اليوـ
ألتباعهم إالّ العناد والتكرب ،وإالّ أف يقولوا عنػزة ولو طارت!
وعمدة العقائد اليت جيب اإلدياف هبا ىي ما جاءت ُب آخر سػورة البقرة ،وىي اليت آمن هبا النيب
 ،وىي:
األدياف با﵁ وبا١تالئكة وبالكتب السماوية وبالرسل ،سواء كانوا أنبياء أو أوصياء أو أي مرسل من
.
ا﵁ سبحانو ،حىت ولو كاف مرسل للقيادة الدنيوية فقط كطالوت
فعلى كل مسلم أف يؤمن با﵁ الواحد األحد الفرد الصمد ،وأف يؤمن بنبوة ٤تمد  ،وأف يؤمن
با١تالئكة والكتب واألنبياء السابقُت وأوصيائهم وشرائعهم ،وأف حيًتمها وإف نسخت؛ ألهنا كانت
شريعة ا﵁ ُب يوـ من األياـ على ىذه األرض .وعلى ا١تسلم أف يؤمن بأوصياء النيب ٤تمد االثٍت
عشر  ،وأف يقبل كل ما صح من األخبار عنهم  ،كما على ا١تسلم أف يؤمن أف الوصي
 ،وىو حي يرزؽ إذل اليوـ
الثاين عشر من أوصياء ٤تمد ىو اإلماـ ٤تمد بن اٟتسن ا١تهدي
وسيقوـ بالسيف كما قاـ ج ّده  ،وعلى ا١تسلم مواالتو والنصح لو ،وتقدديو على النفس وا١تاؿ

 ،ومعاداة عدوه من أئمة
والولد ،والعمل إلعالء كلمتو وإظهار أمره ومظلوميتو ،والتهيئة لدولتو
اٞتور ا١تتسلطُت على ىذه األمة ،وأعواهنم وجنودىم الكافرين ا٠تارجُت من والية ا﵁ إذل والية إبليس
(اللعُت) .وعلى ا١تؤمن أف ال خيشى عددىم وعدهتم.
ف َكا َف َع ِاقبَةُ َم ْك ِرِى ْم أَنا
قاؿ تعاذلَ ﴿ :وم َك ُروا َم ْكراً َوَم َك ْرنَا َم ْكراً َو ُى ْم ال يَ ْش ُع ُرو َف * فَانْظُْر َكْي َ
اىم وقَػومهم أ ِ
ك َْليَةً لَِق ْوٍـ يَػ ْعلَ ُمو َف﴾( ).
ْك بُػيُوتُػ ُه ْم َخا ِويَةً بِ َما ظَلَ ُموا إِف فِي ذَلِ َ
ين * فَتِل َ
َدم ْرنَ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ
َج َمع َ
 ػَِ اُْوائغ :ط ٓ. 3 -6اَُ٘ٔ  51 :ـ .56
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األحكام:

ّأما األحكاـ ،فهي ٣تموع التشريعات اليت يأٌب هبا األنبياء وا١ترسلوف منو سبحانو ،واليت يكلف هبا
العباد ورٔتا نسخ بعضها ،أو زيدت تشريعات أخرى خالؿ مرور الزمن وفق علم اٟتكيم ا٠تبَت ٔتا
يصلح حاؿ العباد والبالد ُب كل زمن ،وال يصح النسخ والتغَت والزيادة إالّ ببعث نذير معصوـ ناطق
عن ا﵁ وعامل بأمره ،ومن ابتغى وراء ذلك فقد ضل ضالالً بعيداً ،ولو نظرنا ُب الشرائع السماوية
واألحكاـ اإل٢تية لوجدنا تطبيقها ىو ،وىو فقط ا١تصلح لألرواح واألبداف والبالد واالقتصاد ،فمن
غَت ونسخ أو زاد ُب الشريعة من غَت أولئك ا١تعصومُت الناطقُت عن ا﵁ فقد ّادعى أنّو إلو
شرع أو ّ
ّ
وعلى ا٠تلق أف يعبدوه ،وإف دل يصرح هبذا ُب قولو ،فقد صرح القرآف أف اليهود كانوا يعبدوف
ألهنم كانوا حيلّوف ٢تم اٟتراـ وحيرموف اٟتالؿ فيطيعوهنم ،عن أيب
أحبارىم ورىباهنم من دوف ا﵁؛ ّ
ُب تفسَت قولو تعاذل﴿ :ات َخ ُذوا أَحبار ُىم ور ْىبانَػهم أَرباباً ِمن ُد ِ
وف الل ِو ﴾( ) ،قاؿ
جعفر
ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َْ ْ
( :وأ ّما أحبارىم ورىبانهم فإنّهم أطاعوىم وأخذوا بقولهم واتبعوا ما أمروىم بو ،ودانوا بما
دعوىم إليو ،فاتخذوىم أرباباً بطاعتهم لهم ،وتركهم ما أمر اهلل وكتبو ورسلو فنبذوه وراء
ظهورىم ،وما أمرىم بو األحبار والرىباف اتبعوه وأطاعوىم وعصوا اهلل ،وإنّما ذكر ىذا في كتابنا

لكي نتعظ بهم …) ( ).

إذف فكل عقيدة يعتقدىا اإلنساف إف دل يأخذىا من معصوـ جاء هبا من ا﵁ فهي عبادة من دوف
ا﵁ ،وكل حكم شرعي يتعبد بو اإلنساف إف دل يأخذه من معصوـ جاء بو من ا﵁ فهو عبادة لذلك
وشرع؛ ألنّو ادعى أنو إلو ،حيث إف ا١تعصومُت أنفسهم ليس ٢تم إالّ نقل اٟتكم
الشخص الذي أفىت ّ
الشرعي عن ا﵁.
قاؿ اإلماـ الصادؽ

ُب رسالتو ا١تشهورة إذل الشيعة( :أيتها العصابة المرحومة المفلحة ،أف

اهلل أتم لكم ما أتاكم من الخير ،واعلموا أنّو ليس من علم اهلل وال من أمره أف يأخذ أحد من

خلق اهلل في دينو بهوى وال رأي وال مقائيس ،قد أنزؿ اهلل القرآف وجعل فيو تبياف كل شيء.
وجعل للقرآف ولتعلم القرآف أىالً ،ال يسع أىل علم القرآف الذين أتاىم اهلل علمو أف يأخذوا
فيو بهوى وال رأي وال مقائيس ،أغناىم اهلل عن ذلك بما أتاىم من علمو أخصهم بو ،ووضعو
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عندىم كرامة من اهلل أكرمهم بها ،وىم أىل الذكر الذين أمر اهلل ىذه األمة بسؤالهم ،وىم
الذين من سألهم  -وقد سبق في علم اهلل أف يصدقهم ويتبع أثرىم  -أرشدوه ،أعطوه من علم
القرآف ما يهتدي بو إلى اهلل بإذنو ،وإلى جميع سبل الحق ،وىم الذين ال يرغب عنهم وعن
مسألتهم وعن علمهم  -الذي أكرمهم اهلل بو وجعلو عندىم  -أال من سبق عليو في علم اهلل
الشقاء في أصل الخلق ،تحت األظلة ،فأولئك الذين يرغبوف عن سؤاؿ أىل الذكر والذين
آتاىم اهلل علم القرآف ووضعو عندىم وأمر بسؤالهم ،وأولئك الذين يأخذوف بأىوائهم وآرائهم
ومقائيسهم حتى دخلهم الشيطاف؛ ألنهم جعلوا أىل اإليماف في علم القرآف عند اهلل كافرين،
وجعلوا أىل الضاللة في علم القرآف عند اهلل مؤمنين ،وحتى جعلوا ما أحل اهلل في كثير من
حرـ اهلل في كثير من األمر حالالً.
األمر حراماً ،وجعلوا ما ّ
فذلك أصل ثمرة أىوائهم ،وقد عهد إليهم رسوؿ اهلل

قبل موتو فقالوا :نحن بعد ما

عز وجل
عز وجل رسولو يسعنا أف نأخذ بما أجتمع عليو رأى الناس ،بعدما قبض اهلل ّ
قبض اهلل ّ
رسولو

 ،فما أحد أجرأ على

 ،وبعد عهده الذي عهده إلينا وأمرنا بو .مخالفاً هلل ولرسولو

اهلل ،وال أبين ضاللة ممن أخذ بذلك ،وزعم أف ذلك يسعو.

واهلل إ ّف هلل على خلقو أف يطيعوه ويتبعوا أمره في حياة محمد

أولئك أعداء اهلل أف يزعموا أف أحداً ممن أسلم مع محمد

 ،وبعد موتو .ىل يستطيع

أخذ بقولو ورأيو ومقائيسو؟ فإف

قاؿ :نعم ،فقد كذب على اهلل وضل ضالالً بعيداً .وإف قاؿ :ال ،لم يكن ألحد أف يأخذ برأيو

وىواه ومقائيسو ،فقد أقر بالحجة على نفسو .وىو ممن يزعم أف اهلل يطاع ويتبع أمره بعد قبض
رسوؿ اهلل  ،وقد قاؿ اهلل وقولو الحقَ ﴿ :وَما ُم َحم ٌد إِال َر ُس ٌ
الر ُس ُل أَفَِإف
ت ِمن قَػْبلِ ِو ُّ
وؿ قَ ْد َخلَ ْ
ِ
ِ
ب َعلَ َى َع ِقبَػْي ِو فَػلَن يَ ُ
م َ
ضر اللّوَ َشْيئاً َو َسيَ ْج ِزي اللّوُ
ات أ َْو قُت َل ان َقلَْبتُ ْم َعلَى أَ ْع َقابِ ُك ْم َوَمن يَن َقل ْ
ِ
ين ﴾( ) ،وذلك لتعلموا أف اهلل يطاع ويتبع أمره في حياة محمد  ،وبعد قبض اهلل
الشاك ِر َ
 ،وكما لم يكن ألحد من الناس مع محمد

محمداً
خالفاً ألمر محمد

رأيو وال مقائيسو) ( ).

أف يأخذ بهواه وال رأيو وال مقائيسو،

 ،فكذلك لم يكن ألحد من الناس بعد محمد
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مع ٘تاـ عقو٢تم وعلمهم ٔتحكم الكتاب ومتشاهبو ،وتنػزيلو وتأويلو ،ليس
فإذا كاف األئمة
٢تم الفتوى ،بل ينقلوف عن ا﵁ وعن رسولو  ،فكيف يكوف لغَتىم مع نقصاف عقو٢تم وجهلهم
با﵀كم وا١تتشابو ،والتنػزيل والتأويل.
قاؿ اإلماـ الصادؽ

أليب حنيفة عندما دخل عليو( :يا أبا حنيفة ،تعرؼ كتاب اهلل حق

 :يا أبا حنيفة ،لقد ادعيت علماً،
معرفتو؟!!! وتعرؼ الناسخ والمنسوخ؟!!! قاؿ :نعم ،قاؿ
ويلك ما جعل اهلل ذلك إالّ عند أىل الكتاب الذين أنزؿ اهلل عليهم .ويلك وال ىو إالّ عند
الخاص من ذرية نبينا

فأخبرني …) ( ).

 ،ما ورثك اهلل من كتابو حرفاً ،فإف كنت كما تقوؿ ولست كما تقوؿ،
***

إٌّ يف قصصَه لعربة

ِ ِ
ِ
ِ ٍ
ضربػنَا لِلن ِ ِ
ِ ِ
ين
قاؿ تعاذلَ ﴿ :ولََق ْد َ َ ْ
اس في َى َذا الْ ُق ْرآف م ْن ُك ِّل َمثَ ٍل َولَئ ْن جْئتَػ ُه ْم بآيَة لَيَػ ُقولَن الذ َ
ِ
ِ
ك يطْبع اللو َعلَى قُػلُ ِ ِ
اصبِ ْر إِف َو ْع َد
ين ال يَػ ْعلَ ُمو َف * فَ ْ
َك َف ُروا إِ ْف أَنْػتُ ْم إِال ُمْبطلُو َف * َك َذل َ َ َ ُ ُ
وب الذ َ
الل ِو ح ٌّق وال يست ِخفن َ ِ
ين ال يُوقِنُو َف ﴾( ).
َ َ َ َْ
ك الذ َ
حري بكل مسلم أف يدرس تاريخ بٍت إسرائيل وسَتهتم مع موسى وىاروف (عليهما السالـ)ٍ ،ب
ٌّ
؛ أل ّف بعث موسى وىاروف (عليهما السالـ) يكاد يكوف بعث ٤تمد وعلي (عليهما
مع عيسى
عما حدث ﵀مد وعلي
السالـ) ،وما حصل ١توسى وىاروف (عليهما السالـ) ال خيتلف كثَتاً ّ
أو بعد وفاة ىاروف وموسى
(عليهما السالـ) .وما فعلو بنو إسرائيل ُب فًتات غياب موسى
،
عما فعلتو ىذه األمة بعد وفاة ٤تمد ٍ ،ب بعد وفاة علي
(عليهما السالـ) ،ال خيتلف كثَتاً ّ
لبٍت إسرائيل يكاد يكوف بعث
ٍب بعد غياب خاًب أوصياء ٤تمد  ،كما أ ّف بعث عيسى

من ىذه األمة ،ومن
٢تذه األمة ،وما سيالقيو ا١تهدي
٤تمد بن اٟتسن العسكري ا١تهدي
من اليهود
بعض علماء السوء (غَت العاملُت) ُب ىذه األمة لن خيتلف كثَتاً عما القاه عيسى
ْص ِ
ص لَ َعل ُه ْم يَػتَػ َفك ُروف﴾(.)5
ص الْ َق َ
وعلمائهم غَت العاملُت﴿ .فَاق ُ
ص َ
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بيو إسرائيل
يرتقبوٌ والدة موسى
ُب حالة ترقب ٢تذا النيب العظيم وا١تصلح ا١تنتظر ،وكانوا
كاف بنو إسرائيل قبل بعث موسى
يتباشروف حىت بوالدتو واالستعداد الستقباؿ ىذا الوليد ا١تبارؾ ،الذي سيخلصهم من حكم
الطواغيت والفراعنة ،الذين كانوا بدورىم ُب حالة ترقب سلبية ٢تذا ا١تولود ا١تبارؾ لالنقضاض عليو
وقتلو ،وا٠تالص منو قبل أف يكرب ويقضي على اٟتكم الطاغوٌب ،ويفضح الفراعنة وادعاءاهتم الزائفة،
ويقود بٍت إسرائيل للنجاة ،وٟتمل كلمة ال إلو إالّ ا﵁ إذل أىل األرض ،وجاءت سنُت الوالدة
ا١توعودة فقتل فرعوف مواليد بٍت إسرائيل ُب تلك السنُت اليت كانوا يًتقبوف والدة موسى
فيها ظناً
منو أنّو قادر على تغيَت سنة ا﵁ ،فشاء ا﵁ أف خيزيو ويبُت لو ضعفو أماـ القدرة اإل٢تية والتدبَت الرباين،
فأنشأ سبحانو موسى ُب قصر فرعوف بالذات ،ودل يكن ا١تريب ١توسى إالّ فرعوف الطاغية ،الذي كاف
يسعى الليل والنهار للقضاء على ىذا ا١تولود.
ود ُى َما َكانُوا
قاؿ تعاذل﴿ :فَالْتَػ َقطَوُ ُ
آؿ فِ ْر َع ْو َف لِيَ ُكو َف لَ ُه ْم َع ُد ّواً َو َح َزناً إِف فِ ْر َع ْو َف َو َى َاما َف َو ُجنُ َ
ِ
اطئِين * وقَالَ ِ
سى أَ ْف يَػْنػ َف َعنَا أ َْو نَػت ِخ َذهُ َولَداً
ت َعْي ٍن لِي َولَ َ
ت امرأة فِ ْر َع ْو َف قُػر ُ
ك ال تَػ ْقتُػلُ ُ
َخ َ َ
وه َع َ
َو ُى ْم ال يَ ْش ُع ُرو َف﴾( ) ،بينما كاف فرعوف وجنوده يستضعفوف بٍت إسرائيل ويذلوهنم ويقتلوف أبناءىم
وخيارىم ،كاف موسى يكرب ُب قصر فرعوف ويرى ما حيدث خارج القصر من ظلم واضطهاد للشعب
ا١تستضعف ،ويرى ما حيدث ُب القصر من رسم خطط إرىابية وإعالمية ا٢تدؼ منها استخفاؼ
اؿ فِ ْر َع ْو ُف
الشعب وٛتلو على طاعة فرعوف ،أو على األقل التسليم باألمر الواقع ،وترؾ ا١تقاومة﴿ ،قَ َ
ما أُ ِري ُكم إِال ما أَرى وما أ َْى ِدي ُكم إِال سبِيل الر َش ِ
اد﴾( ).
ْ َ َ ََ
َ
ْ َ َ
يرى سياسة فرعوف وحزبو اليت كانت تتمثل ٔتنع الدين اإل٢تي من االنتشار،
وكاف موسى
ومنع الشعائر الدينية لبٍت إسرائيل ،ونشر الفساد وبالتارل دفع األجياؿ اليت تنشأ ُب ىذا اٞتو الفاسد
إذل الفساد وترؾ التدين وااللتزاـ بالشريعة اإل٢تية ا١تقدسة .وىذا ىو أىم العوامل اليت يعتمد عليها
الطاغية ُب حكمو ،حيث يضمن أ ّف الشعب قد ٗتلّى عن ا﵁ ،عن القوة اٟتقيقية والناصر اٟتقيقي،
القادر على القضاء على الطاغوت وعلى حزبو الشيطاين.
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موسى

اجملاٍد يف سبيل اهلل،

املَاجر إىل اهلل ،والييب الداعي إىل اهلل

ِِ
ين *
استَػ َوى آتَػْيػنَاهُ ُحكْماً َو ِعلْماً َوَك َذلِ َ
قاؿ تعاذلَ ﴿ :ولَما بَػلَ َغ أَ ُشدهُ َو ْ
ك نَ ْج ِزي ال ُْم ْحسن َ
و َد َخل الْم ِدينَةَ َعلَى ِحي ِن غَ ْفلَ ٍة ِمن أ َْىلِها فَػوج َد فِيها رجلَي ِن يػ ْقتَتِ ِ
الف َى َذا ِم ْن ِش َيعتِ ِو َو َى َذا ِم ْن
ْ َ َ َ َ َُ ْ َ
َ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
اؿ َى َذا ِم ْن
ضى َعلَْي ِو قَ َ
وسى فَػ َق َ
َع ُد ِّوه فَ ْ
استَػغَاثَوُ الذي م ْن ش َيعتو َعلَى الذي م ْن َع ُد ِّوه فَػ َوَك َزهُ ُم َ
ِ
ِ
ت نَػ ْف ِسي فَا ْغ ِف ْر لِي فَػغََف َر لَوُ إِنوُ ُى َو
ين * قَ َ
اؿ َر ِّ
ب إِنِّي ظَلَ ْم ُ
َع َم ِل الشْيطَاف إِنوُ َع ُد ٌّو ُمضلٌّ ُمبِ ٌ
ب بِما أَنْػعمت علَي فَػلَن أَ ُكو َف ظَ ِهيراً لِل ِ
ِ
َصبَ َح فِي ال َْم ِدينَ ِة
يم * قَ َ
اؿ َر ِّ َ َ ْ َ َ
ين * فَأ ْ
ْ
ُ
الْغَ ُف ُ
ْم ْج ِرم َ
ور الرح ُ
ِ
ِ
ص َرهُ بِ ْاأل َْم ِ
َف
ص ِر ُخوُ قَ َ
ين * فَػلَما أ ْ
ك لَغَ ِو ٌّ
وسى إِن َ
س يَ ْستَ ْ
ب فَِإذَا الذي ْ
استَػْن َ
ي ُمبِ ٌ
اؿ لَوُ ُم َ
َخائفاً يَػتَػ َرق ُ
ِ
ْت نَػ ْفساً بِ ْاأل َْم ِ
س إِ ْف
ش بِال ِذي ُى َو َع ُد ٌّو لَ ُه َما قَ َ
وسى أَتُ ِري ُد أَ ْف تَػ ْقتُػلَنِي َك َما قَػتَػل َ
أ ََر َ
اد أَ ْف يَػْبط َ
اؿ يَا ُم َ
ِ
ض وما تُ ِري ُد أَ ْف تَ ُكو َف ِمن الْم ِ ِ
ِ
ْصى
َ ُ ْ
اء َر ُج ٌل م ْن أَق َ
تُ ِري ُد إِال أَ ْف تَ ُكو َف َجباراً في ْاأل َْر ِ َ َ
ين * َو َج َ
صلح َ
وؾ فَا ْخرج إِنِّي لَ َ ِ
ِِ
ين *
ال َْم ِدينَ ِة يَ ْس َعى قَ َ
ك لِيَػ ْقتُػلُ َ
وسى إِف ال َْم َألَ يَأْتَ ِم ُرو َف بِ َ
ُْ
اؿ يَا ُم َ
ك م َن الناصح َ
ِ
اؿ ر ِّ ِ ِ
فَ َخر ِ
ِ
ِ
ِِ
اؿ
اء َم ْديَ َن قَ َ
ب قَ َ َ
ََ
ين * َولَما تَػ َوجوَ ت ْل َق َ
ب نَ ِّجني م َن الْ َق ْوـ الظالم َ
ج م ْنػ َها َخائفاً يَػتَػ َرق ُ
( )
ِِ
اء السبِ ِ
يل﴾ .
سى َربِّي أَ ْف يَػ ْهديَني َس َو َ
َع َ

معًتؾ اٟتياة ،ليجد ظلم الطاغية فرعوف للشعب ا١تستضعف من بٍت إسرائيل
دخل موسى
الطاىر النقي ،والنيب ا١تخلص ا١تنتظر الذي يعرفو بنو إسرائيل ،كيف يبقى ُب
وا١تصريُت ،وموسى
قصر فرعوف ظهَتاً لو ،ولو بالسكوت على ظلمو ومكثراً لسواده؟ فشاء ا﵁ أف تقع تلك اٟتادثة،
حيث
وىي قتل أحد زبانية فرعوف وجنوده الظلمة ،وكاف ٢تذه اٟتادثة وقع كبَت ُب نفس موسى
التجأ إذل اٟتق ،يستغفره ويتوب إليو ٦تا اعتربه ذنباً ،وىو عيشو ُب قصر فرعوف الطاغية واألب ا١تريب
 ،و١تا غفر لو ربو سبحانو وتعاذل عاىد ا﵁ على ما آتاه من نعمة ا١تغفرة على أف ال يكوف
١توسى
بعد ىذه اٟتادثة أف
ظهَتاً جملرـ وظادل ،ولو ٔتداىنتو أو السكوت على ظلمو ،فكاف البد ١توسى
يهاجر إذل ا﵁ ،فخرج من ا١تدينة خائفاً يًتقب ،وغاب عن بٍت إسرائيل عشر سنُت ،قضاىا ُب أرض
 ،يرعى قطيعاً من األغناـ،
مدين يعيش حياة بسيطة وىادئة ُب أحضاف نيب عظيم ،وىو شعيب
ويتعلم الكثَت ليعود بعد ذلك لبٍت إسرائيل قائداً ربانياً شجاعاً ونبياً يدعو إذل ا﵁ ،فيقود ا١تؤمنُت
 -اُؤٖ .66 - 3 :
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وعرب موسى
للنجاة من بطش فرعوف ،واالستضعاؼ وا٢تواف الذي كانوا يالقونو ُب مصرَ .
وا١تؤمنوف البحر ،وأغرؽ ا﵁ فرعوف وجنوده ،ولكن بعد ىذا العبور كاف ما كاف ،فتمرد بنو إسرائيل
على األوامر اإل٢تية ،وعصوا موسى وىاروف (عليهما السالـ) ،وبعد أف رفض بنو إسرائيل الدخوؿ إذل
األرض ا١تقدسة وجهاد اٞتبابرة لنشر كلمة (ال إلو إالّ ا﵁) والعبادة ا٠تالصة ﵁ ،كتب ا﵁ عليهم التيو
أربعُت سنة ُب صحراء سيناء ،وكم أوذي موسى وىاروف (عليهما السالـ) خالؿ ىذه ا١تدة ،فاعًتض
،
الكثَت منهم على موسى  ،واستخفوا بو واعًتضوا على ىاروف وكونو نبياً وخليفة ١توسى
فأمرىم ا﵁ أف يكتب كل رئيس سبط من أسباط بٍت إسرائيل اٝتو على عصا يابسة ،وكتب ىاروف
العصي ُب خيمة االجتماع ،وشاء ا﵁ أف ٗتضر العصا اليت كتب عليها
اٝتو ،ووضع موسى
ّ
 ،لكنهم دل يتوقفوا عن إيذاء
لتكوف معجزة تؤيد نبوتو وحقو ُب خالفة موسى
اسم ىاروف
كادوا
واالستخفاؼ بو ،حىت إ ّهنم ١تا صنعوا العجل وعبدوه واعًتض عليهم ىاروف
ىاروف
حرفوا التوراة بعد وفاة
يقتلونو مع الفئة القليلة اليت ناصرت اٟتق معو
 ،ودل يكتف اليهود هبذا ،بل ّ
موسى وىاروف (عليهما السالـ) ،وكتبوا بأيديهم األثيمة فيها أف الذي صنع العجل وأضل بٍت
!!
إسرائيل ىو ىاروف
 ،وقارهنا ٔتظلومية الوصي علي بن أيب طالب
فانظر إذل مظلومية ىذا النيب العظيم ىاروف
 ،سنة ا﵁ ولن ٕتد لسنة ا﵁ تبديالً.

***

فتية العجل

ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
يمانُ ُك ْم إِ ْف ُكْنتُ ْم
س َما يَأ ُْم ُرُك ْم بو إِ َ
قاؿ تعاذلَ ﴿ :وأُ ْش ِربُوا في قُػلُوب ِه ُم الْع ْج َل ب ُك ْف ِرى ْم قُ ْل بْئ َ
ِِ
ين﴾( ).
ُم ْؤمن َ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
سداً لَوُ ُخ َو ٌار أَلَ ْم يَػ َرْوا أَنوُ ال
وقاؿ تعاذلَ ﴿ :وات َخ َذ قَػ ْو ُـ ُم َ
وسى م ْن بَػ ْعده م ْن ُحليِّ ِه ْم ع ْجالً َج َ
ِ
ِِ
ِ
ضلُّوا
ين * َولَما ُس ِق َ
ط فِي أَيْ ِدي ِه ْم َوَرأ َْوا أَنػ ُه ْم قَ ْد َ
يُ َكلِّ ُم ُه ْم َوال يَػ ْهدي ِه ْم َسبيالً ات َخ ُذوهُ َوَكانُوا ظَالم َ
قَالُوا لَئِن لَم يػرحمنَا ربُّػنَا ويػغْ ِفر لَنَا لَنَ ُكونَن ِمن ال َ ِ
ضبَا َف
وسى إِلَى قَػ ْوِم ِو غَ ْ
ين * َولَما َر َج َع ُم َ
ْ ْ َْ َ ْ َ ََ ْ
ْخاس ِر َ
َ
ِ
اؿ بِْئسما َخلَ ْفتُمونِي ِمن بػ ْع ِدي أ َ ِ
اح َوأَ َخ َذ بَِرأْ ِ
س أَ ِخ ِيو يَ ُج ُّرُه
ْ َ
َعجلْتُ ْم أ َْم َر َربِّ ُك ْم َوأَلْ َقى ْاألَل َْو َ
ُ
أَسفاً قَ َ َ َ
ادوا يَػ ْقتُػلُونَنِي فَال تُ ْش ِم ْ ِ
اء َوال تَ ْج َعلْنِي َم َع
إِلَْي ِو قَ َ
استَ ْ
ض َع ُفونِي َوَك ُ
اؿ ابْ َن أُـ إِف الْ َق ْو َـ ْ
ت ب َي ْاألَ ْع َد َ
ِ
ب ا ْغ ِفر لِي وِأل ِ
ِِ
ِِ
ين * ِإف
ين * قَ َ
َخي َوأَ ْد ِخلْنَا فِي َر ْح َمتِ َ
ك َوأَنْ َ
اؿ َر ِّ ْ
َ
ت أ َْر َح ُم الراحم َ
الْ َق ْوـ الظالم َ
ض ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْحيَاةِ ُّ
ين *
الدنْػيَا َوَك َذلِ َ
ب م ْن َربِّ ِه ْم وذلةٌ في ال َ
ين ات َخ ُذوا الْع ْج َل َسيَػنَالُ ُه ْم غَ َ ٌ
ك نَ ْج ِزي ال ُْم ْفَت ِر َ
الذ َ
ك ِمن بػع ِدىا لَغَ ُف ِ
ِ ِ
ِ
وال ِذ ِ
يم﴾( ).
آمنُوا إِف َرب َ ْ َ ْ َ
ٌ
ين َعملُوا السيِّئات ثُم تَابُوا م ْن بَػ ْعد َىا َو َ
ور َرح ٌ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اىا
وقاؿ تعاذل﴿ :قَالُوا َما أَ ْخلَ ْفنَا َم ْوع َد َؾ بِ َملْكنَا َولَكنا ُح ِّملْنَا أ َْوَزاراً م ْن ِزينَة الْ َق ْوـ فَػ َق َذفْػنَ َ
ِ
وسى
ك أَلْ َقى الس ِام ِر ُّ
فَ َك َذلِ َ
ج لَ ُه ْم ع ْجالً َج َسداً لَوُ ُخ َو ٌار فَػ َقالُوا َى َذا إِلَ ُه ُك ْم َوإِلَوُ ُم َ
ي * فَأَ ْخ َر َ
ارو ُف ِم ْن
ض ّراً َوال نَػ ْفعاً * َولََق ْد قَ َ
ك لَ ُه ْم َ
فَػنَ ِس َي * أَفَال يَػ َرْو َف أَال يَػ ْرِج ُع إِلَْي ِه ْم قَػ ْوالً َوال يَ ْملِ ُ
اؿ لَ ُه ْم َى ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِِ
ح َعلَْي ِو
قَػْب ُل يَا قَػ ْوـ إِن َما فُتْنتُ ْم بو َوإِف َرب ُك ُم الر ْح َم ُن فَاتب ُعوني َوأَط ُيعوا أ َْم ِري * قَالُوا لَ ْن نَػْبػ َر َ
ِِ
ِ
ت
وسى * قَ َ
ك إِ ْذ َرأَيْػتَػ ُه ْم َ
ارو ُف َما َمنَػ َع َ
صْي َ
ضلُّوا * أَال تَػتبِ َع ِن أَفَػ َع َ
ين َحتى يَػ ْرج َع إِلَْيػنَا ُم َ
اؿ يَا َى ُ
َعاكف َ
ِ ِ
ائيل
يت أَ ْف تَػ ُق َ
أ َْم ِري * قَ َ
وؿ فَػرق َ
اؿ يَا ابْ َن أُـ ال تَأْ ُخ ْذ بِلِ ْحَيتِي َوال بَِرأْ ِسي إِنِّي َخ ِش ُ
ْت بَػْي َن بَني إ ْسر َ
ي * قَ َ
ب قَػ ْولِي * قَ َ
ك يَا َس ِام ِر ُّ
ضةً
ص ُروا بِ ِو فَػ َقبَ ْ
ت قَػْب َ
ص ْر ُ
اؿ فَ َما َخطْبُ َ
ضُ
ت بِ َما لَ ْم يَػْب ُ
اؿ بَ ُ
َولَ ْم تَػ ْرقُ ْ
ِ
اؿ فَا ْذىب فَِإف لَ َ ِ
ك سولَ ْ ِ ِ
ِم ْن أَثَ ِر الر ُس ِ
وؿ ال
ْحيَاةِ أَ ْف تَػ ُق َ
ك ف ي ال َ
ت لي نَػ ْفسي * قَ َ َ ْ
وؿ فَػَنبَ ْذتُػ َها َوَك َذل َ َ
ِ
ِ
ك ال ِذي ظَل َ ِ ِ
ك َم ْو ِعداً لَ ْن تُ ْخلَ َفوُ َوانْظُْر إِلَى إِلَ ِه َ
اس َوإِف لَ َ
ْت َعلَْيو َعاكفاً لَنُ َح ِّرقَػنوُ ثُم لَنَػْنس َفنوُ
س َ
مَ
فِي الْيَ ِّم نَ ْسفاً * إِن َما إِلَ ُه ُك ُم اللوُ ال ِذي ال إِلَوَ إِال ُى َو َو ِس َع ُكل َش ْي ٍء ِعلْماً﴾(.)5
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حدثت فتنة العجل ُب سنُت التيو األربعُت اليت تاه فيها بنو إسرائيل ُب صحراء سيناء ،عقوبة
لتمردىم على األوامر اإل٢تية ،وإصالحاً ١تا فسد ُب نفوسهم ،حيث واعد ا﵁ سبحانو وتعاذل
ِ
اىا بِ َع ْش ٍر
موسى
ثالثُت ليلة ٍب أ٘تها بعشر ،قاؿ تعاذلَ ﴿ :وَو َ
ين لَْيػلَةً َوأَتْ َم ْمنَ َ
اع ْدنَا ُم َ
وسى ثَالث َ
ات َربِِّو﴾( ).
فَػتَم ِمي َق ُ
ودل يكن سبحانو وتعاذل جيهل أ ّف ا١تيقات أربعُت ليلة ،ودل يكن سبحانو وتعاذل يكذب على
موسى سبحانو وتعاذل علواً كبَتاً ،وإّمنا واعده ثالثُت ليلة وكانت العشر التماـ لألربعُت معتمدة على
 ،أو تقصَت من ٚتاعة
أمر أخر دل حيدث بعد ،كدعاء أو صدقة أو أي عمل يقوـ بو موسى
عشر ليارل إضافية ،ففي علم ا﵁ سبحانو أف موسى
بٍت إسرائيل يعاقبوف عليو بغياب موسى
سيغيب أربعُت ليلة ،لكن ُب لوح ا﵀و واإلثبات أف موسى سيغيب ثالثُت ليلة ،فإف حصل األمر

الفالين من موسى
أو بٍت إسرائيل فإنو سيتمها أربعُت ليلة ،قاؿ تعاذل﴿ :يَ ْم ُحوا اللوُ َما يَ َ
شاءُ
ت و ِعْن َدهُ أ ُُّـ ال ِ
ِ
ْكتَ ِ
اب﴾( ).
َويُػثْب ُ َ
أي منّا ليدفع ا﵁ عنو البالء ،أو يرزقو من رٛتتو ما يشاء ،فلو كانت األمور ال
وىذا يشبو دعاء ٌ
تتبدؿ لبطل الدعاء وألمسى لغواً ال نفع فيو ،لكن ا﵁ سبحانو قدر ا١تقادير ويداه مبسوطتاف يوسع
على من يشاء ويقًت كيفما يشاء وىو أحكم اٟتاكمُت ،وىذا ىو البداء اٟتق ا١تبُت ُب الذكر اٟتكيم
الذي أنكره اٞتاىلوف ،وقالوا :إ ّف ا﵁ فرغ من كل شيء ،وجعلوا يديو مغلولتُت يضاىوف قوؿ
اليهود(.)5
 ا٧ػواف . 33 : -6اُوػل .33 :
٣ -3يػْ اُٜٞ٤ك ّ
إٔ ٣ل هللا رؼبُٓ ٠ـُِٞخٝ ،أّٗ ٚرؼبُ ٠كوؽ ٖٓ اُقِن ٝآ٧و ٝال َ٣زط٤غ رـ٤٤و أ٢ّ ١ء! ٝهل ه ّك هللا ٍجؾبٗٚ
َ
ٌ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
َّ
َ
ُ
ّ
َ
ْ
ْ
ُ
ن ًَْ٤قَ َ٣شَب ُء
غٞغزَب ِٕ ُ٘٣لِ ُ
هللا َٓـُِٞخ ؿِذْ أ ِْ ٣ذِ َُٝ ْْ ِٜ ٣ؼ٘ٞا ثِ َٔب هبُٞا ثَ َْ َ٣ذَاْ َٓ ُٙج ُ
ذ اُُ َُٜٞ٤د ُ َ٣ذ ِ
ٝرؼبُ ٠ػِٛ ٠نا اُو ٍٞكوبٍَٝ ﴿ :هبُ ِ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
عبء إَُِ ِّ ْٞ َ٣ ٠ا ُْوِ َ٤ب َٓ ِخ ًَُِّ َٔب أَ ْٝهَذُٝاْ َٗبساً
ً
ً
ُ
ـ
ج
ُ
ا
ٝ
ح
َاٝ
ذ
ؼ
ُ
ا
ْ
ٜ
٘
٤
ث
ب
٘
٤
و
ُ
أ
ٝ
ا
ش
ل
ً
ٝ
ب
بٗ
٤
ـ
غ
ي
َ
ث
س
ٖ
ٓ
َ ْ َْ ُ ُ َ َ َ َ َ
َِ َ٤َُٝض٣ذََّٕ ًَضِ٤شاً ِّْٓ٘ َُّٓ ْٜب أُٗ ِض ٍَ إَُِ َْ ٤ي ِ َّ ِّ
َ َ
ة أَ ْ
غبداً َّ ٝ
غلَؤََٛب ّ
غ ِذ ﴾ َٖ٣أُبئلح .23:
هللاُ َْ َ٣ٝ
ت ا ُْ ُٔ ْل ِ
هللاُ الَ ِ ُ٣ح ُّ
ض كَ َ
ُِّ ِْ َح ْش ِ
غ َؼ ْ َٕٞكِ ٢األَ ْس ِ
ٝهل ٝاكن أًضو ػِٔبء اَُ٘خ اُٜٞ٤ك كٛ ٢نا ،كوبُٞاّ :
إٕ هللا رؼبُ ٠هل كوؽ ٖٓ آ٧و كال  ٌٚ٘ٔ٣اُزـ٤٤و! ٝهٝٝا ك ٢مُي هٝا٣بد،
ٜٓ٘ب ٓب هٝا ٙأؽٔل كَ٘ٓ ٢ل : ٙػٖ اثٖ ػٔو هبٍ( :هبٍ ػٔو٣ :ب هٍ ٍٞهللا ،أهأ٣ذ ٓب ٗؼَٔ ك ٚ٤أك ٢أٓو هل كوؽ ٓ٘ ٚأٓ ٝجزلأ
أٓ ٝجزلع ،هبٍ  :كٔ٤ب هذ كشؽ ٓ٘ ٚكبػَٔ ٣ب اثٖ اُخطبة ،كبٕ ًال ٓ٤غش ،أٓب ٖٓ ًبٕ ٖٓ أ َٛاُؼبدح كئٗ٣ ٚؼَٔ ُِغؼبدح،
ٝأٓب ٖٓ ًبٕ ٖٓ أ َٛاُشوبء كئٗ٣ ٚؼَٔ ُِشوبء) َٓ٘ل أؽٔل  :طٝ ،56ٓ 6الؽع ٕؾ٤ؼ اُجقبه:١طٕ ،32ٓ 2ؾ٤ؼ
َِْٓ :ط ،33ٓ 3رلَ٤و اثٖ ًض٤و :طٝ ،553ٓ 3ؿ٤وٛب.
كِٜن ٙاُٖ٘ ٓٞاُٖؾ٤ؾخ ػ٘ل ْٛهبُٞا ثبُغجو ػِ ٠هللا رؼبًُٔ ،٠ب هبُٞا ث ٚك ٢أكؼبٍ االَٗبٕ! ٗٝغل اُجقبه٣ ١ؾ َّٔ هللا رؼبُ٠
( :احزظ آدّ ٞٓٝع ،٠كوبٍ ُٞٓ ٚع :٠أٗذ آدّ
 ،كول ه ٟٝػٖ أثٛ ٢و٣وح ،هبٍ :هبٍ هٍ ٍٞهللا
َٓؤ٤ُٝخ فط٤ئخ آكّ
اُز ١أخشعزي خط٤ئزي ٖٓ اُغ٘خ؟ كوبٍ ُ ٚآدّ :أٗذ ٓٞع ٠اُز ١اصطلبى هللا ثشعبالرٝ ٚثٌالٓ ٚصْ رِ ٢٘ٓٞػِ ٠أٓش هذس
 :كحظ آدّ ٓٞعٓ ٠شرٕ )ٖ٤ؾ٤ؼ اُجقبه :١ط . 3 ٓ 3كأٌٗوٝا اُجلاء عٜال
ػِ ٢هجَ إٔ أخِن؟ كوبٍ هٍ ٍٞهللا
ٓ٘ ْٜثؾو٤وز.ٚ
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ىذا ،وىناؾ من علماء السنة من يثبت البداء كابن اٞتوزية ُب كتابو اٞتواب الكاُب ُب فصل
الدعاء ،وىو وإف دل يصرح باللفظ فقد أثبت ا١تعٌت سواء بالروايات عن النيب أو ٔتناقشتو لفائدة
الدعاء.
 ،وقاـ بصياغة عجل من اٟتلي
وُب ىذه الليارل األربعُت استغل السامري غياب موسى
 ،فخرج العجل
وألقى السامري ُب ىذا العجل حفنة تراب أخذىا من ٖتت حافر فرس جربائيل
اٞتسد لو خوار ،أي صوت كصوت العجل اٟتي .قاؿ موسى

( :يا رب العجل من السامري

فالخوار ممن؟ قاؿ :مني يا موسى ،إني لما رأيتهم قد ولوا عني إلى العجل أحببت أف أزيدىم

فتنة) ( ).

وقاؿ ٢تم السامري ىذا إ٢تكم وإلو موسى ،أي إ ّف إ٢تكم حل ُب ىذا العجل!! وصدقو الكثَت من
بٍت إسرائيل بعد أف أعانوه على صناعة العجل!!
وجيدر بنا أف نتدبر ىذه اٟتادثة ُب القرآف وندرسها ،لعل ا﵁ دين علينا ْتياة السعداء وميتة
الشهداء ،كما وعدنا رسوؿ ا﵁ عند دراسة القرآف ( ).
فإذا قررًب أيها األحبة دراسة ىذه اٟتادثة فتعالوا معي نتساءؿ ،من ىو السامري؟ وىل كاف عا١تاً
ت
من علماء بٍت إسرائيل؟ وىل كاف متعبداً ناسكاً؟ حيث﴿ :قَ َ
ص ُروا بِ ِو فَػ َقبَ ْ
ص ْر ُ
ضُ
ت بِ َما لَ ْم يَػْب ُ
اؿ بَ ُ
ض ًة …﴾(.)5
قَػْب َ
أو أموراً غيبية ،دل يكن غَته يراىا.
يبدو من سياؽ اآلية أنّو كاف يرى جربائيل
ٍب ىل كاف السامري ٣تاىداً؟
استَػغَاثَوُ ال ِذي ِم ْن ِش َيعتِ ِو﴾( ) ،أنّو السامري فلو صح ىذا
ورد ىذا ا١تعٌت ُب تفسَت اآلية﴿ :فَ ْ
(.)3
لكاف السامري ٣تاىداً ،قاتل جنود الطاغية ،فرعوف ُب مصر قبل بعث موسى
 رلَ٤و اُؤ :٢ط ،26ٓ 6ثؾبه اٞٗ٧اه :ط ،6 1ٓ 3هٖٔ اٗ٧ج٤بء اُغيائو.623 ٓ :١هبٍ :هبٍ اُ٘ج ٠ِٕ ٢هللا ػِٝ ٚ٤آُ( :ٚإٕ أ َٛاُوشإٓ ك٢
 - 6ػٖ إٍٔبػ َ٤ثٖ أث ٢ى٣بك ػٖ عؼلو ثٖ ٓؾٔل ػٖ أثٚ٤
أػِ ٠دسعخ ٖٓ ا٥دٓٓ ٖ٤٤ب خال اُ٘جٝ ٖ٤٤أُشعِٝ ،ٖ٤ال رغزعؼلٞا أ َٛاُوشإٓ ٝحوٞه ،ْٜكبٕ ُ ٖٓ ْٜهللا ٌُٔبٗب ً) صٞاة
ا٧ػٔبٍ ُِٖلٝم . 11-33ٓ :
.32 : ٚٛ -3
 -3اُؤٖ . 5 :
 - 5ك ٢رلَ٤و اُؤًٝ .... ( :٢بٕ اُغبٓش ١ػِٓ ٠وذٓخ ٓٞع ّٞ٣ ٠أؿشم هللا كشػٝ ٕٞأصحبث ،ٚك٘ظش إُ ٠عجشئًٝ َ٤بٕ
ػِ ٠حٞ٤إ ك ٢صٞسح سٌٓخ ،كٌبٗذ ًِٔب ٝظؼذ حبكشٛب ػِٞٓ ٠ظغ ٖٓ األسض رحشى رُي أُٞظغ ،ك٘ظش إُٚ٤
اُغبٓشًٝ ١بٕ ٖٓ خ٤بس أصحبة ٓٞع ) ... ٠رلَ٤و اُؤ :٢ط.23 - 2 ٓ 6
.
ٝ ،ال أهَ إٔ  ٖٓ ٌٕٞ٣ف٤به إٔؾبة ٓ٠ٍٞ
ٛٝنا ٣لٍ ػِ ٠إٔ اَُبٓوً ١بٕ هبئلا ٝػِٓ ٠ولٓخ إٔؾبة ٓ٠ٍٞ
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 ،أي نسى إ٢تو ىاىنا وذىب إذل الطور فيكوف الكالـ بلساف
ٍب من الذي نسى؟ موسى
السامري .واٟتق أف ىذا بعيد؛ أل ّف بٍت إسرائيل يعلموف أ ّف موسى ذىب إذل الطور بأمر ا﵁ ،إذف
فيكوف الناسي ىو السامري ،أي ترؾ اإلدياف اٟتقيقي وا١تعبود اٟتق ،فيكوف الكالـ من ا﵁ سبحانو.
ٍب ما الذي سولت لو نفسو؟ اٟتق أ ّف ىذا ىو أصل كل الفتنة ،ا٢توى واألنا والشيطاف وزخرؼ الدنيا،
٘ترد عليو ودل يطع أمره وتكرب ،لقد
سولت لو نفسو األمارة بالسوء أنّو أفضل من ىاروف
 ،وّ
سولت لو نفسو أنّو عادل وعابد وناسك ورٔتا ٣تاىد ،وكشفت لو بعض األمور الغيبية ،فهو أحق من
 ،وحسد ىاروف و موسى (عليهما السالـ)
بقيادة بٍت إسرائيل ُب غيبة موسى
ىاروف
فأخذ التكرب منو كل مأخذ ،و ٘تكن منو ا٢توى واألنا كل التمكن ،و أرداه الشيطاف ُب ا٢تاوية وجعلو
 ،فاستفزه الشيطاف بندائو وأغواه بغوايتو
كما تكرب ىو على آدـ
يتكرب على األنبياء العظاـ

اى ْم
وأصابو بدائو ،فنزلت اٟتجب على مرآة الروح ١تا اشًتى الضاللة با٢تدى ،فلم يعد يرىَ ﴿ :وتَػ َر ُ
ك و ُىم ال يػْب ِ
ص ُرو َف﴾( ).
يَػْنظُُرو َف إِلَْي َ َ ْ ُ

ونسي اٟتقيقة وا١تعبود اٟتق الذي ال يُرى باألبصار وال تدركو األوىاـ ،فعاد إذل أخس أنواع
الشرؾ ،إذل التشبيو .فأخرج ما انطوت عليو نفسو عجالً جسداً لو خوار ،يكوف فتنة يفرح هبا قوـ
انطوت عليها نفوسهم قبل ظهورىا ،وأشربوا العجل قبل صياغتو ،فكم اعًتضوا على موسى وىاروف
وسى لَِق ْوِم ِو يَا قَػ ْوِـ لِ َم تُػ ْؤذُونَنِي َوقَ ْد تَػ ْعلَ ُمو َف
(عليهما السالـ) ،وكم آذوا موسى
َ ﴿ ،وإِ ْذ قَ َ
اؿ ُم َ
ِِ
ِ
ين﴾( ).
أَنِّي َر ُس ُ
وؿ الل ِو إِلَْي ُك ْم فَػلَما َزاغُوا أ ََزا َ
غ اللوُ قُػلُوبَػ ُه ْم َواللوُ ال يَػ ْهدي الْ َق ْو َـ الْ َفاسق َ
فلم يكن لو وزف
ّ ،أما ىاروف
كاف كثَت من بٍت إسرائيل يروف أ ّهنم خَت من موسى
عند كثَت منهم ،جاء ُب التوراة( :وأخذ قورح بن يصهار بن فهاث بن الوي ،وداثاف وابراـ ابنا الياب
واوف بن قالت بنوراوبُت يقاوموف موسى مع أناس من بٍت إسرائيل … فاجتمعوا على موسى
وىاروف ،وقالوا ٢تما كفاكما أف كل اٞتماعة بأسرىا مقدسة وُب وسطها الرب فما بالكما ترتفعاف
على ٚتاعة الرب .فلما ٝتع موسى سقط على وجهوٍ ،ب كلم قورح وٚتيع قومو قائالً غداً يعلن الرب
من ىو لو ومن ا١تقدس حىت يقربو أليو) (.)5

 ا٧ػواف . 33 : -6اُٖق .5 :
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(وكلم الرب موسى قائالً كلم بٍت إسرائيل وخذ منهم عصا عصا لكل بيت أب من ٚتيع
رؤسائهم حسب بيوت آبائهم اثنيت عشرة عصا ،واسم كل واحد تكتبو على عصاه واسم ىاروف
تكتبو على عصا الوي ،أل ّف لراس بيت آبائهم عصا واحده .وضعها ُب خيمو االجتماع أماـ الشهادة
حيث اجتمع بكم ،فالرجل الذي اختاره تفرخ عصاه فاسكن عٍت تذمرات بٍت إسرائيل اليت يتذمروهنا
عليكما ،فكلم موسى بٍت إسرائيل ،فأعطاه ٚتيع رؤسائهم عصا عصا لكل رئيس حسب بيوت
آبائهم اثنيت عشره عصا ،وعصا ىاروف بُت عصيهم .فوضع موسى العصي أماـ الرب ُب خيمة
الشهادة ،وُب الغد دخل موسى إذل خيمة الشهادة ،وإذا عصا ىاروف لبيت الوي قد أفرخت
وأخرجت فروخاً و أزىرت زىراً وانضحت لوزاً ،فاخرج موسى ٚتيع العصي من أماـ الرب إذل ٚتيع
بٍت إسرائيل ،فنظروا وأخذ كل واحد عصاه ،وقاؿ الرب ١توسى رد عصا ىاروف إذل أماـ الشهادة
ألجل اٟتفظ ،عالمةٌ لبٍت التمرد فتكف تذمراهتم عٍت لكي ال ديوتوا ففعل موسى كما أمره الرب
كذلك فعل) ( ).
(وارٖتلوا من جبل ىور ُب طريق ْتر سوؼ ليدوروا بأرض أدوـ ،فضاقت نفس الشعب ُب
الطريق ،وتكلم الشعب على ا﵁ وعلى موسى قائلُت ١تاذا أصعد٘تانا من مصر لنموت ُب الربية ،ألنو
ال خبز وال ماء وكرىت أنفسنا الطعاـ السخيف) ( ).
وىكذا كاف السامري وعجلو اٞتسد متنفساً ٢تؤالء الفاسقُت ،ليخرجوا ما انطوت عليو نفوسهم
بالذات؛ أل ّف القدح بشخصو
من بغض وحسد ١توسى وىاروف (عليهما السالـ) ،و٢تاروف
مكانة كبَتة وىيبة عظيمة ُب نفوس كثَت من بٍت
والطعن بنبوتو وقيادتو أيسر؛ وذلك أل ّف ١توسى
إسرائيل ١تا ظهر على يديو من ا١تعجزات .وىكذا استضعف ىؤالء ا١تنافقُت الذين اتبعوا السامري
واٞتماعة الذين رابطوا معو على اٟتق ،وحاولوا قتل ىاروف  ،ولكنو تعامل مع الفتنة
ىاروف
 ،ونصره ا﵁ وأظهر حقو وحكم العقيدة الفاسدة
ْتكمة األنبياءٍ ،ب تربص حىت عاد موسى
وأظهر مكاهنا العقيدة الصحيحة ،واٟتق الذي يريده ا﵁:
ْت َعلَْي ِو َعاكِفاً لَنُ َح ِّرقَػنوُ ثُم لَنَػْن ِس َفنوُ فِي الْيَ ِّم نَ ْسفاً * إِن َما إِلَ ُه ُك ُم
﴿ َوانْظُْر إِلَى إِلَ ِه َ
ك ال ِذي ظَل َ
اللوُ ال ِذي ال إِلَوَ إِال ُى َو َو ِس َع ُكل َش ْي ٍء ِعلْماً ﴾(.)5
 اٌُزبة أُولً  -اُؼٜل اُول / ْ٣اإلٕؾبػ اَُبثغ ػْو .63 ٓ : -6اٌُزبة أُولً  -اُؼٜل اُول / ْ٣اإلٕؾبػ اُؾبكٝ ١اُؼْو.637ٓ : ٕٝ
.33 -37 : ٚٛ -3

شبيُ السامري

ِ
ِ
سلَ َخ ِمْنػ َها فَأَتْػبَػ َعوُ الشْيطَا ُف فَ َكا َف ِم َن
قاؿ تعاذلَ ﴿ :واتْ ُل َعلَْي ِه ْم نَػبَأَ الذي آتَػْيػنَاهُ آيَاتنَا فَانْ َ
ض َواتػبَ َع َى َواهُ فَ َمثَػلُوُ َك َمثَ ِل الْ َكل ِ
ين َولَ ْو ِشْئػنَا لََرفَػ ْعنَاهُ بِ َها َولَ ِكنوُ أَ ْخلَ َد إِلَى ْاأل َْر ِ
ْب إِ ْف تَ ْح ِم ْل
الْغَا ِو َ
ِ ِ
ِ
ص ِ
ص لَ َعل ُه ْم
ث أ َْو تَػْتػ ُرْكوُ يَػل َْه ْ
َعلَْي ِو يَػل َْه ْ
ث ذَلِ َ
ص الْ َق َ
ين َكذبُوا بِآياتنَا فَاقْ ُ
ص َ
ك َمثَ ُل الْ َق ْوـ الذ َ

يَػتَػ َفك ُرو َف ﴾( ).

بلعم بن باعوراء عادل وناسك كاف يرى بعض الغيب ،فاستدعاه أحد ا١تلوؾ الطواغيت الكفرة
فدعا عليو ،مع علمو أ ّف موسى نيب عظيم ،حسداً لو ،ومع علمو أ ّف ىذا
ليدعو على موسى
ا١تلك طاغوت كافر با﵁ وبرسلو وبدينو ُب اٟتقيقة ،وإف أظهر شهادة ال إلو إالّ ا﵁؛ أل ّف ٤تاربتو
ألولياء ا﵁ ولدين ا﵁ دالة على كفره .ولكن بلعم بن باعوراء وأمثالو جيعلوف الشبهات عاذراً
لسقطاهتم ولعلهم جيعلوف ا﵀كم متشابو واٟتق مشتبو؛ لينتهكوا ُحرـ ا﵁ سبحانو.
وُب التوراة ا١توجودة أف بلعم بن باعوراء دل يدع على موسى ،والظاىر أنوُ من ٖتريف اليهود فيها،

( :أنّو أعطى بلعم بن باعوراء االسم األعظم فكاف
حيث جاء ُب رواية عن اإلماـ الرضا
مر فرعوف
يدعو بو فيستجاب لو ،فماؿ إلى فرعوف  -وىذا غَت فرعوف مصر لعنهم ا﵁  -فلما ّ

في طلب موسى

وأصحابو ،قاؿ فرعوف لبلعم أدعو اهلل على موسى وأصحابو ليحبسو

علينا ،فركب حمارتو ليمر في طلب موسى

فامتنعت علية حمارتو ،فأقبل يضربها فأنطقها

اهلل عز وجل ،فقالت :ويلك على ما تضربني ،أتريد أف أجيء معك لتدعو على موسى نبي اهلل

وقوـ مؤمنين؟ فلم يزؿ يضربها حتى قتلها ،وانسلخ االسم األعظم من لسانو …) ( ).

إذف فهذا عادل واطلع على بعض الغيب ،فهو على يقُت ،ولكن يقينو دل ينفعو بشيء؛ ألنّو ركن
للحاكم اٞتائر وأحب العلو واالرتفاع ،ودل يكن ٥تلصاً ﵁ حيث انطوت نفسو على التكرب وحب األنا
واٟتسد ألولياء ا﵁ ا١تصطفُت !!
و١تا تعرض ٢تذا االمتحاف اإل٢تي انسلخ من آيات ا﵁ وأعرض عنها ،وأظهر باطنو األسود وظهرت
حقيقتو (كلب يلهث وراء الدنيا) ،لكنو تسربل بلباس العادل العابد العامل ﵁ .وىكذا أغواه الشيطاف
وأرداه فكاف تابعاً ٥تلصاً لو ،بعد أف اقتفى أثره واتبعو ،حيث كاف الشيطاف يعلم علم اليقُت ،ومع
 ا٧ػواف . 72: -6رلَ٤و اُؤ :٢ط ٓ  ،633هٖٔ اٗ٧ج٤بء ُِغيائو.356ٓ :١
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٘ترد على ا﵁ .وكذلك ىذا اللعُت فمع علمو ويقينو حسد موسى
ذلك تكرب على آدـ
وّ
ودعا عليو ،بدؿ أف ينظم ٖتت لوائو ويكوف تابعاً لو ،وىكذا كاف العلم لػ (بلعم بن باعوراء) سبباً
!! فجعل بلعم بن باعوراء العلم نقمة أردتو ُب ا٢تاوية ،مع أنّو رٛتة يصل
للتكرب وحسد موسى
العاملوف هبا إذل ا﵁.
روي عن النيب أنّو قاؿ( :العلماء كلهم ىلكى إالّ العاملوف ،والعاملوف كلهم ىالكوف إالّ
المخلصوف والمخلصوف على خطر) ( ).

ومع األسف كثَتوف يعدوف أنفسهم علماء مع أ ّهنم ال حيسنوف تفسَت سورتُت من القرآف الكرًن،
على ما ورد عن آؿ ٤تمد  ،ودل يقرؤوا إالّ اليسَت من روايات ا١تعصومُت  ،مقتصرين على
بعض الروايات الفقهية ُب الغالب .فبماذا يعدوف أنفسهم علماء ،أبا١تنطق الذي وضعو أرسطو قبل
آالؼ السنُت ،ورٔتا يوجد من ا١تالحدة من ىو أعلم بو منّا .أـ باجملادالت واإلشكاالت ا١تنطقية
وغَتىا ا٠تالية من ٙترة علمية أو عملية ،وال تعدوا كوهنا ترفاً علمياً وضياعاً للوقت ( ).
ألسنا نروي عن رسوؿ ا﵁ ما معناه( :إ ّف المرء يحاسب عن عمره فيما أفناه) ( .)5أوليس
ِ
س ُقوا ِف َيها فَ َحق َعلَْيػ َها الْ َق ْو ُؿ
ا﵁ سبحانو يقوؿَ ﴿ :وإِ َذا أ ََر ْدنَا أَ ْف نُػ ْهلِ َ
ك قَػ ْريَةً أ ََم ْرنَا ُمْتػ َرف َيها فَػ َف َ
اىا تَ ْد ِميراً﴾( ).
فَ َدم ْرنَ َ

 ٓ٤يإ اُؾٌٔخ :ط ًْٓ ،752ق اُقلبء ُِؼغِ :٢ٗٞط ،3 6ٓ 6عبٓغ اَُؼبكاد ُِ٘واه :٢ط ٓ.661ُ -6ول ٙٝؼذ اُؾٞىاد اُؼِٔ٤خ اُْ٤ؼ٤خ اُٜ٘ٓ ّٞ٤غب ك ٢كهاٍبرٜب اُل٤٘٣خ ٓؼزٔلا ػِ ٠كهاٍخ أُ٘طن ا٧هٍطٝ ٢اُلَِلخ
اُٗٞ٤بٗ٤خ ٝػِْ إٔ ٍٞاُلوٝ ٚػِْ اُوعبٍ أُٞهٝصبٕ ٖٓ أ َٛاَُ٘خٝ ،إٔجؾذ ٛن ٙاُؼِٓٝ ّٞب ّبثٜٜب ٖٓ اُؼِ ّٞاُؼوِ٤خ آالد
ٖٓ فالُٜب ٣ز َٕٞاُطبُت اُؾٞىُٔ ١ٝؼوكخ اُؼوبئل اُل٤٘٣خ ا إلُ٤ٜخ ٝا٧ؽٌبّ اُلوػ٤خ اُؼِٔ٤خ ،كإٔجؾذ ٛن ٙاُؼِ٢ٛ ّٞ
ٝ ،أفنٝا ٣لَوً ٕٝالٓٛ ْٜجوب ُزِي أُ٘بٛظ اُزٙٝ ٢ؼٜب أُالؽلحٔٓ ،ب أك ٟإُ٠
اُؾبًٔخ ػًِ ٠الّ ٓؾٔل ٝآٍ ٓؾٔل
ٝ ،هكٞٚا اٌُض٤و ٖٓ اُوٝا٣بد ٝأٍوطٛٞب ٗز٤غخ إٔ٣بٗ ْٜثٜنا
ٝػزورٚ
ٍو ْٜٛٞكٓ ٢قبُلبد ًض٤وح ٌُالّ ٓؾٔل
أُٜ٘ظ أُجزلعًٔ .ب إٔ اٌُض٤و ٖٓ اُوٞاػل ك ٢رِي اُ ؼِ ّٞإٗٔب رلهً ُِزوف اُؼِٔ ٢كو ،ٜإم ال رٞعل صٔوح ػِٔ٤خ رزورت
ػِٜ٤ب٣ ْٛٝ ،و ّوٛ ٕٝن ٙاُؾو٤وخ إالّ أٗ ْٜاػزبكٝا ػِٛ ٠نا أُٜ٘ظ ٝاػزجوٜ٘ٓ ٙٝغب ٓولٍب ال  ٌٖٔ٣اُقلّخ ك ،ٚ٤إم  ٞٛأُ٤يإ
ك٤ل٘ ٢اُطبُت ه٣ؼبٕ ّجبث ٚك ٢ػِ ّٞأُالؽلح ٣ٝزوى اُضوٝح
ُِٔؼوكخ ػ٘لٝ !! ْٛاُؾبٍ أُٗ٣ ٚجؼل اُطبُت ػٖ أ َٛاُج٤ذ
 ،كال ٣لهً ك ٢اُؾٞىاد اُؼِٔ٤خ اُووإٓ ٝال هٝا٣بد
اُؼِٔ٤خ ٝاُوٝؽ٤خ اُز ٢مًوٛب اُووإٓ اٌُو ٝ ْ٣اُوٍٝ ٍٞػزورٚ
ٖٓٝ .
ُٜٝ ،نا رغل اٌُض٤و ٖٓ اُؾٞى٣ ُْ ٖ٤٣ٝؾلظٞا إالّ اُ٤َ٤و ٖٓ آ٣بد اُووإٓ  ٝهٝا٣بد ٓؾٔل ٝآُٚ
ٓؾٔل ٝآُٚ
أؽت االٛالع ػِٛ ٠ن ٙاُؾو٤وخ  ٌٚ٘ٔ٣مُي ٖٓ فالٍ اُزؼوّف ػِٓ ٠ب ٣لهً ك ٢اُؾٞىاد اُؼِٔ٤خ.
ُ
ُ
غئُ( ،﴾ َُٕٞٞأّٗٚ
 -3ه ٟٝاُْ٤ـ اُٖلٝم ك ٢اُقٖبٍ ٝاُؼَِ :ػٖ اُ٘ج٢
أّٗ ٚهبٍ ك ٢رلَ٤و ه ُٚٞرؼبَُٝ ﴿ :٠هِل ْْ ُٛٞإَِّْٗ َّٓ ُْٜ
ال ٣غبٝص هذٓب ػجذ حز٣ ٠غئَ ػٖ أسثغ :ػٖ شجبث ٚكٔ٤ب أثالٝ ،ٙػٖ ػٔش ٙكٔ٤ب أك٘بٝ ،ٙػٖ ٓبُ ٖٓ ٚأ ٖ٣عٔؼٝ ٚكٔ٤ب
أٗووٝ ،ٚػٖ حج٘ب أ َٛاُج٤ذ) اُقٖبٍ ،653ٓ :ػَِ اُْوائغ :ط ٓ.6 3
 -3اإلٍواء . 2 :

 ....................... .........................30إصداراث أَصار اإلياو امليدي

فليحذر أولئك الذين جيلسوف الساعات ُب ا١تساجد يتجادلوف ،ويتماروف وديلؤوف ا١تساجد بكالـ
بعيد كل البعد عن اٟتق وا٢تدى الذي يريده ا﵁.
( :سيأتي

لقد ابتعدنا كثَتاً عن الطريق ،و٢تذا تسلط جالوت وأمثالو علينا ،قاؿ رسوؿ ا﵁
سموف بو وىم أبعد
زماف على أمتي ال يبقى من القرآف إالّ رسمو ،وال من اإلسالـ إالّ اسمو ،يُ َ

الناس منو ،مساجدىم عامرة وىي خراب من الهدى ،فقهاء ذل ك الزماف شر فقهاء تحت ظل

السماء ،منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود) ( ).

اٟتديث يدؿ على أ ّف ا١تساجد وإف كانت مليئة بالناس ولكنهم ليس على ىدى آؿ ٤تمد .
وىل نعد أنفسنا عاملُت و٨تن ال نأمر با١تعروؼ وال ننهى عن ا١تنكر؟ حىت أصبح الناس يروف
ا١تنكر معروفاً وا١تعروؼ منكراً!! إ ّف تكليف العادل ىو إصالح األمة ،قاؿ تعاذلَ ﴿ :ولِيُػْن ِذ ُروا
قَػ ْوَم ُه ْم﴾( ) ،ال فرد وال فردين .ولألسف الشديد كثَتوف ىم الذين يقولوف :الناس ال يريدوف الدين،
لكنهم ال يلتفتوف إذل أف الناس واقعوف بُت ا١تطرقة والسنداف ،فالطاغوت دينع الدين اإلسالمي
األصيل من الوصوؿ ٢تم ،وأنتم ال تكلفوف أنفسكم العناء إليصاؿ الدين ٢تم ْتجة التقية .قاؿ
الصادؽ

وأمهاتكم) (.)5

ما معناه( :أما إنكم لو ُدعيتم لتنصرونا ،لكانت التقية أحب إليكم من آبائكم

فاٞتاىل رٔتا يعذر ُب كثَت من ا١توارد ،ولكن أنتم يا علماء اإلسالـ ما ىو عذركم؟
قاؿ أمَت ا١تؤمنُت

ما معناه( :كاف رسوؿ اهلل كالطبيب الدوار بأدويتو) ( ).

فهل أنتم مقتدوف بسنة نبيكم

؟!!! الناس نياـ إذا ماتوا انتبهوا (.)3

 اٌُبك :٢ط ،313ٓ 3صٞاة ا٧ػٔبٍ ،653ٓ :ثؾبه اٞٗ٧اه :ط. 13ٓ 6 -6اُزٞثخ . 66 :
ّ
 ،هبٍ ُْ( :رجن األسض إال ٝكٜ٤ب ٓ٘ب ػبُْ ٣ؼشف اُحن ٖٓ
 -3ه ٟٝاُْ٤ـ اُط ٢ٍٞك ٢اُزٜن٣ت :ػٖ اإلٓبّ اُٖبكم
اُجبغَ ،هبٍ :إٗٔب عؼِذ اُزو٤خ ُ٤حوٖ ثٜب اُذّ كئرا ثِـذ اُزو٤خ اُذّ كال رو٤خٝ ،أ ْ٣هللا ُ ٞدػ٤زْ ُز٘صشٗٝب ُوِزْ ال ٗلؼَ إٗٔب
ٓب احزبط إُٓ ٠غبئِزٌْ ػٖ رُي) رٜن٣ت
ٗزوٌُٝ ،٢بٗذ اُزو٤خ أحت اُ ٖٓ ٌْ٤آثبئٌْ ٝأٜٓبرٌْ ُٞٝ ،هذ هبّ اُوبئْ
ا٧ؽٌبّ :طٍٝ ، 73ٓ 2بئَ اُْ٤ؼخ :ط ،635ٓ 2عٞاٛو اٌُالّ :ط .336ٓ 6
( :غج٤ت دٝاس ثطج ٚهذ أحٌْ ٓشاٝ ،ٚٔٛأحٔٞٓ ٠اعٔ،ٚ
 -3هبٍ أٓ٤و أُؤٓ٘ ٖ٤ك ٢إؽل ٟفطجٖ٣ ٞٛٝ ٚق اُوٍٍٞ
٣عغ رُي ح٤ش اُحبعخ إُ ٖٓ ٚ٤هِٞة ػٔٝ ،٢آرإ صْٝ ،أُغ٘خ ثٌْٓ ،زجغ ثذٝائٞٓ ٚاظغ اُـلِخ ٞٓٝاغٖ اُح٤شح) ٜٗظ
اُجالؿخ ثْوػ ٓؾٔل ػجل :ٙط ٓ .617
 .الؽع  :ك ٘٤اُـل٣و ُِٔ٘ب : ١ٝطًٔ ،76ٓ 5ب أٗ ٚه ١ٝػٖ ػِ ٢أٓ٤و أُؤٖٓ٘٤
 -5ه ١ٝمُي ػٖ هٍ ٍٞهللا
ًٔب عبء مُي ك ٢ثؾبه اٞٗ٧اه :ط.33ٓ 3

طالــوت

قاؿ تعاذل ﴿ :أَلَم تَػر إِلَى الْم ِأل ِمن بنِي إِسر ِ
ِ
ث لََنا
وسى إِ ْذ قَالُوا لِنَبِ ٍّي لَ ُه ُم ابْػ َع ْ
ائيل م ْن بَػ ْعد ُم َ
ْ َ
َ ْ َ ْ َ
ِ ِ
َملِكاً نُػ َقاتِ ْل فِي َسبِ ِ
اؿ أَال تُػ َقاتِلُوا قَالُوا َوَما لَنَا أَال
ب َعلَْي ُك ُم ال ِْقتَ ُ
يل الل ِو قَ َ
سْيتُ ْم إ ْف ُكت َ
اؿ َى ْل َع َ
ِ ِ
نُػ َقاتِل فِي سبِ ِ ِ
ِ
ِ
اؿ تَػ َول ْوا إِال قَلِيالً ِمْنػ ُه ْم
ب َعلَْي ِه ُم ال ِْقتَ ُ
َ َ
يل اللو َوقَ ْد أُ ْخ ِر ْجنَا م ْن ديَا ِرنَا َوأَبْػنَائنَا فَػلَما ُكت َ
ث لَ ُكم طَالُ َ ِ
واللوُ َع ِل ِ ِ ِ
ِ
ين * َوقَ َ
وت َملكاً قَالُوا أَنى يَ ُكو ُف لَوُ
اؿ لَ ُه ْم نَبيُّػ ُه ْم إِف اللوَ قَ ْد بَػ َع َ ْ
ٌ
َ
يم بالظالم َ
ْك َعلَْيػنَا ونَ ْحن أَح ُّق بِالْمل ِ
ت َس َعةً ِمن الْم ِ
اصطََفاهُ َعلَْي ُك ْم
اؿ قَ َ
ْك ِمْنوُ َولَ ْم يُػ ْؤ َ
ال ُْمل ُ
اؿ إِف اللوَ ْ
َ ُ َ
َ َ
ُ
ِ ِ
ادهُ بسطَةً فِي ال ِْعل ِْم وال ِ
اؿ لَ ُه ْم نَبِيُّػ ُه ْم
يم * َوقَ َ
ْج ْس ِم َواللوُ يُػ ْؤتِي ُم ْل َكوُ َم ْن يَ َ
شاءُ َواللوُ َواس ٌع َعل ٌ
َ
َوَز َ َ ْ
إِف آيةَ مل ِ
ارو َف
وسى َو ُ
وت فِ ِيو َس ِكينَةٌ ِم ْن َربِّ ُك ْم َوبَِقيةٌ ِمما تَػ َر َؾ ُ
ْك ِو أَ ْف يَأْتِيَ ُك ُم التابُ ُ
آؿ ُم َ
َ ُ
آؿ َى ُ
وت بِالْجنُ ِ
ِِ
ِ
اؿ إِف
ود قَ َ
تَ ْح ِملُوُ ال َْمالئِ َكةُ إِف فِي َذلِ َ
ين * فَػلَما فَ َ
ص َل طَالُ ُ ُ
ك َْليَةً لَ ُك ْم إ ْف ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
اللو مبتلِي ُكم بِنػه ٍر فَمن َش ِر ِ
ؼ غُ ْرفَةً بِيَ ِد ِه
س ِمنِّي َوَم ْن لَ ْم يَط َْع ْموُ فَِإنوُ ِمنِّي إِال َم ِن ا ْغتَػ َر َ
َ َُْ ْ َ َ َ ْ َ
ب مْنوُ فَػلَْي َ
فَ َ ِ ِ ِ ِ
ِ
وت
آمنُوا َم َعوُ قَالُوا ال طَاقَ َة لَنَا الْيَػ ْو َـ بِ َجالُ َ
ين َ
ش ِربُوا مْنوُ إال قَليالً مْنػ ُه ْم فَػلَما َج َاوَزهُ ُى َو َوالذ َ
ودهِ قَ َ ِ
وجنُ ِ
ت فِئَةً َكثِ َيرةً بِِإ ْذ ِف الل ِو َواللوُ َم َع
ين يَظُنُّو َف أَنػ ُه ْم ُمالقُو الل ِو َك ْم ِم ْن فِئَ ٍة قَلِيلَ ٍة غَلَبَ ْ
َُ
اؿ الذ َ
وت وآتَاهُ اللو الْمل َ ِ
الصابِ ِرين * فَػهزم ِ ِ ِ
اء
ْمةَ َو َعل َموُ ِمما يَ َ
َ ََُ ُ
ْك َوالْحك َ
ُ ُ
وى ْم بِإ ْذف اللو َوقَػتَ َل َد ُاو ُد َجالُ َ َ
شُ
ض لََف ِ
ِ
ولَ ْوال َدفْ ُع الل ِو الناس بَػ ْع َ ِ
ْك
ض َولَ ِكن الل َو ذُو فَ ْ
ين * تِل َ
س َدت ْاأل َْر ُ
َ
ض ٍل َعلَى ال َْعالَم َ
َ
ض ُه ْم ببَػ ْع ٍ َ
( )
ِ
آي ُ ِ
ك بِالْح ِّق وإِن َ ِ
ين﴾ .
ات اللو نَػْتػلُ َ
َ
وىا َعلَْي َ َ َ
ك لَم َن ال ُْم ْر َسل َ
ٔت ّدة ليست بقصَتة تسلط جالوت الكافر وجنوده على بٍت إسرائيل،
بعد موسى
واستضعفوىم وأخرجوىم من ديارىم ،ودل يكن ىذا التسلط الطاغوٌب على بٍت إسرائيل إالّ بسبب
ضعف األدياف والتقوى ،وترؾ األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر ،والركوف إذل اٟتياة الدنيا ،وترؾ
اٞتهاد والتمرد على األنبياء واألوامر اإل٢تية .وعوامل كثَتة ّأدت ببٍت إسرائيل إذل الرجوع ٟتالة شبيهة
 ،وىي حالة ا٠تضوع والتسليم للطاغوت اليت كاف عالجها التيو ُب
ْتالتهم قبل بعث موسى
صحراء سيناء .فشاء ا﵁ سبحانو أف يتسلط على بٍت إسرائيل جالوت وجنوده ،لعل بعضهم يثوب
إذل رشده ويتوب إذل ربو ،وٖتصل حالة إصالح ُب ٚتاعة بٍت إسرائيل ،كاليت حدثت ُب صحراء
سيناء ُب سنُت التيو األربعُت عندما نشأ جيل ُب تلك الصحراء ،وٛتل كلمة ال إلو إالّ ا﵁ إذل أىل
ا١ترة ُب بٍت إسرائيل جيل صاحل ،وأمة ربانية ٣تاىدة ،وىم الثالٙتائة
األرض ،وبالفعل فقد نشأ ىذه ّ
 -اُجووح . 56 – 32 :
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والثالث عشر رجالً الذين عربوا مع طالوت النهر ،الفتنة اليت امتحنهم ا﵁ هبا لَتى مدى التزامهم
باألوامر اإل٢تية وطاعتهم لنبيهم ولطالوت القائد ا١تعُت من ا﵁ .كما نشأ ُب بٍت إسرائيل ٚتاعة ىم
أقل أدياناً من ىؤالء النخبة ،وىم الذين اغًتفوا غرفة من النهر ،ومن الضروري أف نعرؼ أ ّف فتنة النهر
كانت ضرورية لتمحيص ا١تؤمنُت ،وإبراز ا١تقربُت وأىل اإلخالص منهمٍ ،ب إ ّهنا كانت كبَتة حيث
كاف جنود بٍت إسرائيل ُب حالة عطش شديدة عند وصو٢تم إذل النهر ،فالذين شربوا من ا١تاء كانوا ال
يريدوف ا٢تالؾ عطشاً حسب زعمهم ،فكانت اٟتياة عندىم أىم من طاعة ا﵁ّ ،أما الذين دل يشربوا
من ا١تاء فكانوا يروف ا٢تالؾ عطشاً ُب طاعة ا﵁ خَت من البقاء أحياء ُب معصية ا﵁ ،بل كانوا على
يقُت أ ّف ا﵁ سبحانو الذي هناىم عن الشرب من ىذا النهر سيبد٢تم خَتاً منو ،ودل يكن سبحانو
ليًتكهم يهلكوا عطشاً .وىكذا نرى أ ّف ىؤالء الثالٙتائة وثالثة عشر رجالً انتصروا على جالوت
وجنوده حاؿ عبورىم النهر.
ّأما أولئك الذين شربوا من النهر ،فإ ّهنم ُىزموا وأحسوا بالوىن والضعف حاؿ معصيتهم ﵁

وأطاعتهم للهوى والشيطاف ،فلم يكن قو٢تم( :ال طاقة لنا اليوـ بجالوت وجنوده) إالّ ٖتصيل
حاصل و إبراز للهزدية اليت انطوت عليها نفوسهم.
والتقى اٞتمعاف ،حزب ا﵁ بقيادة طالوت ،وحزب الشيطاف بقيادة جالوت .وكاف جيش جالوت
متفوقاً ع ّدة وعدداً ،ودل يكن مع طالوت إالّ القليل من ا١تؤمنُت الذين دل يشربوا من النهر والذين
اغًتفوا غرفة ،وكاف معو ا١تنافقوف الذين شربوا من النهر ،وقبل أف تبدأ ا١تعركة التجأ النخبة اإل٢تية
ت
ت إِ ْذ َرَمْي َ
واألمة الربانية إذل ا﵁ ،وطلبوا منو الصرب والثبات والنصر ،فأيدىم ا﵁ بنصرهَ ﴿ :وَما َرَمْي َ
َولَ ِكن اللّوَ َرَمى﴾( ) ،فقتل أحد ىؤالء ا١تؤمنُت ا١تخلصُت ﵁ جالوت ،فهزـ اٞتمع وولوا الدبر،
ونكص الشيطاف على عقبيو ،وقاؿ﴿ :إِنِّي أ ََرى َما الَ تَػ َرْو َف﴾( ) ،ودل يكن ىذا العبد الصاحل الذي
الذي اصطفاه ا﵁ سبحانو بعد ذلك وجعلو نبياً عظيماً وملكاً عادالً ،بعد
قتل جالوت إالّ داود
اؿ
ضالً يَا ِجبَ ُ
أف كاف مؤمناً ٥تلصا ﵁ و٣تاىداً شجاعاً ال خيشى إالّ ا﵁ ﴿ َولََق ْد آتَػْيػنَا َد ُاو َد ِمنا فَ ْ
ِ
ات وقَد ِ
أ َِّوبِي معو والطيػر وأَلَنا لَو ال ِ
ٍ
ِ
صالِحاً إِنِّي بِ َما
ِّر في الس ْرد َوا ْع َملُوا َ
ْحدي َد * أَف ا ْع َم ْل َسابِغَ َ ْ
ََُ َ َْ َ ُ َ
تَػ ْعملُو َف ب ِ
ص ٌير﴾(.)5
َ َ

 اٗ٧لبٍ . 7 : -6اٗ٧لبٍ .33 :
ٍ -3ـجأ . :

عيســـى

قاؿ تعاذل﴿ :واذْ ُكر فِي ال ِ
ْكتَ ِ
ت ِم ْن
ت ِم ْن أَ ْىلِ َها َم َكاناً َش ْرقِيّاً * فَات َخ َذ ْ
اب َم ْريَ َم إِ ِذ انْػتَبَ َذ ْ
َ ْ
ِ ِ
ك إِ ْف
شراً َس ِويّاً * قَالَ ْ
وحنَا فَػتَ َمث َل لَ َها بَ َ
َعوذُ بِالر ْح َم ِن ِمْن َ
ت إِنِّي أ ُ
ُدون ِه ْم ح َجاباً فَأ َْر َسلْنَا إِلَْيػ َها ُر َ
ك ِأل ََىب لَ ِ
وؿ ربِّ ِ
ك غُالماً َزكِيّاً﴾( ).
ت تَِقيّاً * قَ َ
ُكْن َ
اؿ إِن َما أَنَا َر ُس ُ َ
َ
الصديقة
( )  -ليهب ١ترًن
أرسل ا﵁ سبحانو وتعاذل أحد ا١تالئكة  -وروي جربائيل
الطاىرة ا١تنقطعة إذل ا﵁ صبياً مباركاً ،فنفخ ا١تلك عليها نفخة شاء ا﵁ أف جيعلها سبباً ُب تكوف ذلك
اٞتنُت ُب رحم مرًن
 ،وخرجت من الدير لتلد ذلك اٞتنُت ا١تبارؾ ،وجاءت بو إذل قومها امتثاالً
ألمر ا﵁ ،وتكلم الوليد وىو ُب ا١تهد ،لتكوف ىذه ا١تعجزة إشارة إذل عظمة ىذا الوليد وبراءة أمو
الطاىرة من اهتامات اليهود ،وروي ( :)5أ ّف أ مو أخذتو إذل الناصرة أو إذل مصرٍ ،ب عادت إذل
الناصرة؛ لينشأ ىناؾ بعيداً عن اٟتاكم الطاغية ىَتودس الذي كاف يريد قتلو.
***

بعث عيسى
كاف علماء بٍت إسرائيل حيبوف ا١تاؿ والدنيا ،ولذا انكب الناس على طلب الدنيا وا١تاؿ ،وبدؤوا
وراء ظهورىم (إذا فسد ِ
العادل فسد العا َدل) ،وكل شيء يفسد يصلحو
يًتكوف وصايا األنبياء
ا١تلح ،ولكن إذا فسد ا١تلح؟!
وىكذا ظهر ُب اجملتمع طبقات مًتفوف يشبعوف حىت التخمة ،ومساكُت يتضوروف جوعاً طيلة أياـ
عماؿ ومزارعوف أهنكتهم الضرائب ،ومع أ ّهنم كانوا يعملوف كثَتاً كانوا ال يكادوف يأكلوف إالّ
السنةّ ،
القليل .أناس يعملوف وال يأكلوف ،وآخروف يأكلوف وال يعملوف ،وعلماء مًتفوف ال يهتموف بتغيَت
تلك األوضاع الفاسدة.
ليقوؿ للناس من كاف يريد أف يتبعٍت
وُب ظل تلك األجواء ا١تلبدة بالغيوـ بُعث عيسى
فليستعد للموت والصلب ،إهنا دعوة إذل الثورة.
 ٓو. 3 - 2 : ْ٣ -6هاعغ ٓب هبُ ٚأُلَو ٕٝػ٘ل رلَ٤و٣٦ُ ْٛبد أػال.ٙ
 -3هاعغ رلَ٤و ا : ٢ٍُٞ٥ط.32ٓ 2
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روي عنو

أنّو قاؿ( :ال تخافوا الذين يقتلوف الجسد ،وال يقدروف أف يقتلوا النفس ،بل

خافوا الذي يقدر أف يهلك الجسد والنفس معاً في جهنم) ( ) .وكاف

يعلم أنّو ال يستطيع

تغيَت كثَت من الفساد ُب ذلك الوقت ،ولكن ليس أقل من إيقاع صدمة ُب ذلك اجملتمع ،بل وُب
تاريخ اإلنسانية على ىذه األرض ،وانتظار النتائج الكبَتة ُب ا١تستقبل سواء القريب بعد رفعو إذل
السماء أو البعيد بعد عودتو ُب القيامة الصغرى ،أي زمن ظهور اإلماـ ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن
العسكري .
إذل بٍت إسرائيل وغَتىم ،ولكن شريعتو دل تكن ناسخة إالّ لشريعة
بُعث عيسى
موسى  ،وىناؾ ع ّدة أسباب ٢تذا النسخ.
منها :إ ّف بعض األحكاـ فرضت على اليهود ٔتا يناسب حا٢تم ُب ذلك الوقت الذي بعث فيو
 ،كما أ ّف بعض ا﵀رمات على بٍت إسرائيل كانت بسبب
إذل وقت بعث عيسى
موسى
 ،قاؿ تعاذل:
فخففت عنهم ببعث عيسى
ظلمهم وجرأهتم على األنبياء واستخفافهم بالتشريعُ ،
ِ
ِ
ِ
وم ُه َما إِال َما
ين َى ُ
ادوا َحرْمنَا ُكل ذي ظُُف ٍر َوم َن الْبَػ َق ِر َوالْغَنَ ِم َحرْمنَا َعلَْي ِه ْم ُش ُح َ
﴿ َو َعلَى الذ َ
ِ
ك جزيػنَاىم بِبػ ْغيِ ِهم وإِنا لَص ِ
ادقُو َف﴾( ).
ْح َوايَا أ َْو َما ا ْختَػلَ َ
َح َملَ ْ
ط بِ َعظ ٍْم َذل َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ
ور ُى َما أَ ِو ال َ
ت ظُ ُه ُ
 ،أ ّف علماء اليهود غَتوا الشريعة وحرموا ما
ولعل أىم أسباب نسخ وٕتديد شريعة موسى
أحل ا﵁ وأحلوا ما حرـ ا﵁ ،تبعاً ألىوائهم الشخصية وٗترصاهتم العقلية ،ورٔتا إرضاء لبعض
الطواغيت الذين تسلطوا عليهم ُب بعض األحياف كما جاء ُب بعض الروايات ( ،)5فعاد السامري
ا١ترة باسم جديد وىيئة جديدة ،عاد السامري بعلماء بٍت إسرائيل ،وعاد
وعاد العجل ،ولكن ىذه ّ
العجل بتحريف األحكاـ الشرعية.
وحفظها من التحريف
بعثوا للحفاظ على شريعة موسى
ومع أ ّف كثَتاً من األنبياء
لكن التيار ا١تنحرؼ أو قل التيار السامري أخذ يسيطر على دفّة القيادة وأقصي األنبياء  ،وطردوا
إذل الرباري والقفار ،وقتل كثَت منهم قبل بعث عيسى

 ،كزكريا

الذي قتلو اليهود أنفسهم،

 إٗغٓ َ٤ز ٠اإلٕؾبػ .63 : -6اٗ٧ؼبّ . 32 :
َ
ػََِٜ ْ٤ب آثَبءَٗب َّ ٝ
هللا ُ أ َٓ َشَٗب ثِ َٜب
شخً هَبُُٞاْ ََ ٝع ْذَٗب َ
بح َ
 -3ػٖ ٓؾٔل ثٖ ٖٓ٘ٞه ،هبٍٍ( :أُز ٚػٖ ه ٍٞهللا ػي ٝعََٝ " :إِ َرا كَ َؼُِٞاْ كَ ِ
هللا َٓب الَ رَ ْؼَِ ُٔ ،" َٕٞهبٍ ،كوبٍ َٛ :سأ٣ذ أحذاً صػْ إٔ هللا أٓش ثبُضٗب ٝششة
هللا الَ َ٣ؤْ ُٓ ُش ثِب ُْلَ ْحشَبء أَرَوَُ َُُٕٞٞػَِِ ّ ٠
هُ َْ إَِّٕ ّ َ
اُخٔش أ ٝشئ ٖٓ ٛز ٙأُحبسّ؟ كوِذ :ال ،كوبٍٓ :ب ٛز ٙاُلبحشخ اُز٣ ٢ذػ ٕٞإٔ هللا أٓش ْٛثٜب؟ هِذ :هللا أػِْ  ،ٚ٤ُٝٝهبٍ:
كئ ٕ ٛزا ك ٢أئٔخ اُغٞس ،ادػٞا إٔ هللا أٓش ْٛثبالئزٔبّ ثو٣ ُْ ّٞؤٓش ْٛآٍ ُ ٚثبالئزٔبّ ث ،ْٜكشد هللا رُي ػِ ْٜ٤كؤخجش أْٜٗ
هذ هبُٞا ػِ ٚ٤اٌُزة ٝعٔ ٠رُي ٓ٘ ْٜكبحشخ) اٌُبك :٢ط ٓ 373ثبة ٖٓ اكػ ٠اإلٓبٓخ ُٜ ٌ٤ُٝب ثأ َٛػ.3
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الذي قتلوه بًتكهم األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر ،وخضوعهم للطاغوت والركوف لو
وحيِت
حيرؾ
فقبض اٟتاكم الطاغية (ىَتودس) على حيِت
وسجنو م ّدة ليست بقصَتة قبل أف يقتلو ،ودل ّ
العلماء اليهود ساكناً ،بل استقبل كثَت منهم ىذا اٟتدث بفرح كبَت ،ومع أ ّهنم يروف ُب اٟتاكم اٞتائر
طاغوتاً ورجساً ،يتنجسوف ٔتجرد الدخوؿ ُب قصره كانوا ال يتورعوف عن التعاوف معو لقتل أحد
األنبياء  ،أو العلماء العاملُت اجملاىدين؛ أل ّف األنبياء مىت استتبت ٢تم األمور لن يرضوا دوف
استئصاؿ الطواغيت وإقامة اٟتكومة اإل٢تية على األرض ،وبالتارل ذىاب سلطة الطاغوت وحكومتو
وذىاب سلطة ومكانة العلماء غَت العاملُت الذين حرفوا الشريعة وصوروا أنفسهم ورثة األنبياء
واألوصياء  ،طلباً ١تكانتهم ُب قلوب الناس ،و٢تذا فمن الطبيعي أف يكوف ّأوؿ من يعادي عيسى
الطواغيت وعلماء الدين ُب بٍت إسرائيل ،الذين كانوا ي ّدعوف أ ّهنم ينتظروف بعثو ٢تم لينصروه،
ولكن عندما بعث وجدوه يقوؿ( :خادمي يداي ،ودابتي رجالي ،وفراشي األرض ،ووسادي
الحجر ،ودفئي في الشتاء مشارؽ األرض ،وسراجي بالليل القمر ،وإدامي الجوع ،وشعاري
الخوؼ ،ولباسي الصوؼ ،وفاكهتي وريحانتي ما أنبتت األرض للوحوش واألنعاـ ،أبيت وليس

لي شيء ،وأصبح وليس لي شيء ،وليس على وجو األرض أحد أغنى مني) ( ).

وجدوه يدعوىم للزىد ُب ىذه الدنيا ،وٖتمل الدعوة إذل ا﵁ .وىذا يؤدي هبم إذل االصطداـ
بالطواغيت وأعواهنم الذين يعارضوف الدعوة إذل ا﵁.
وجدوه يدعو أتباعو لالستعداد للموت ،وٖتمل القتل ُب سبيل ا﵁ ،وٖتمل ا١تصاعب ُب طريق
الدعوة إذل ا﵁.
دل ِ
يأت ليعزز مكانة
وجبات الضرائب ليصلحهم ،إذاً فعيسى
وجدوه جيلس مع ا٠تاطئُت ُ
العلماء غَت العاملُت وسلطتهم ويعظم قدرىم وديدىم ُب طغياهنم ،بل جاء ليفضحهم بعلمو وزىده
ُب ىذه الدنيا.
فأخذ علماء بٍت إسرائيل يتكلموف عليو ،ويتهمونو بشىت االهتامات الباطلة ،وجاءه تالميذه وقالوا
( :اتركوىم ىم عمياف
لو( :أتعرؼ أ ّف علماء اليهود استاءوا عندما ٝتعوا كالمك ىذا) ،فأجاهبم
قادة عمياف ،وإذا كاف األعمى يقود األعمى سقطا معاً ُب حفرة) ( ).
 هٖٔ اٗ٧ج٤بء ُِغيائو ،321ٓ :١ػلح اُلاػ ، 17ٓ :٢ثؾبه اٞٗ٧اه :ط. 633ٓ 3 -6إٗغٓ َ٤ز / ٠اإلٕؾبػ . 5 - 3 :
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واسعة تضم علماء بٍت إسرائيل والشعب
وىكذا كانت جبهة الباطل ا١تواجهة لعيسى
اليهودي الذي استخفوه بادعاءاهتم الباطلة ،واٟتاكم الكافر بيالطس وجنوده ،ولعل بعضهم يستغرب
كاف أشد من
ولو اٟتق ُب ذلك إذا علم أف عداء العلماء غَت العاملُت من بٍت إسرائيل لعيسى
يبُت خطأ ىؤالء العلماء غَت العاملُت
عداء بيالطس اٟتاكم اٞتائر وجنوده ،و٢تذا أخذ عيسى
على رؤوس األشهاد.
٥تاطباً الناس وتالميذه( :معلمو الشريعة و الفريسيوف على كرسي موسى جالسوف،
قاؿ
ألهنم يقولوف وال يفعلوف،
فافعلوا كل ما يقولونو لكم واعملوا بو  ،ولكن ال تعملوا مثل أعما٢تمّ ،
حيزموف أٛتاالً ثقيلة شاقة اٟتمل ويلقوهنا على أكتاؼ الناس ،ولكنهم ال حيركوف إصبعاً تعينهم على
ٛتلها ،وىم ال يعملوف عمالً إالّ ليشاىدىم الناس ،جيعلوف عصائبهم عريضة على جباىهم
وسواعدىم ويطولوف أطراؼ ثياهبم وحيبوف مقاعد الشرؼ ُب الوالئم ومكاف الصدارة ُب اجملامع
والتحيات ُب األسواؽ وأف يدعوىم الناس يا معلم … الويل لكم يا معلمو الشريعة والفريسيوف
ا١تراءوف تغلقوف ملكوت السماوات ُب وجوه الناس ،فال أنتم تدخلوف وال تًتكوف الداخلُت يدخلوف،
الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيوف ا١تراءوف تأكلوف بيوت األرامل وأنتم تظهروف أنكم تطيلوا
الصالة سينالكم أشد العقاب ،الويل لكم أيها القادة العمياف! تقولوف من حلف با٢تيكل ال يلتزـ
بيمينو ،ولكن من حلف بذىب ا٢تيكل يلتزـ بيمينو ،فأديا أعظم أيّها اٞتهاؿ العمياف الذىب أـ
ا٢تيكل الذي قدس الذىب؟… الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيوف ا١تراءوف تعطوف العشر من
النعنع والصعًت والكموف ولكنكم هتملوف أىم ما ُب الشريعة :العدؿ والرٛتة والصدؽ …) ( ).
وحقيق بنا أف نتدبر ىذه الكلمات ،فرٔتا ىي وجهت ُب يوـ من األياـ إذل بٍت إسرائيل
ٌ
وعلمائهم ،ولعلها اليوـ موجهة لنا.
 ،وىم كأتباع أي نيب من الفقراء وا١تستضعفُت ،أو حسب ما
ومع األياـ كثر أتباع عيسى
ِ ِ
ي الرْأي﴾( ).
يسميهم أعداء األنبياء﴿ :أ ََراذلُنَا بَاد َ
ْتجة أنّو يدعي ا١تلك .وكثر أتباعو وىذا
وأخذ علماء بٍت إسرائيل يتآمروف على قتل عيسى
يؤدي إذل أ ّف الروماف سيهاٚتوف الشعب اليهودي ويقضوف عليو ،وبالتارل ّقرر رئيس علماء اليهود أ ّف
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﴿ :كوب ٍَ اُ َٔأل اُ ِزً َٖ٣ل ُشٝا ِٖٓ هِ َْٓ ِِٚٓ ٞب ٗ َشا َى إِال ثَشَشا ِّٓضِ٘ب ََٓ ٝب ٗ َشا َى ارجَ َؼ َي
 -6هبٍ رؼبُٓ ٠ج٘٤ب ٓب هُ َ٤ؼجلٗٝ ٙجٞٗ ٚ٤ػ
إِالَّ اَُّ ِز ْْ ُٛ َٖ٣أَ َسا ِرَُُ٘ب ثَب ِد َ ْ
ع ٍَ ثَ َْ َٗظُُّ٘ ٌُ ْْ ًَب ِر ِثٞٛ ﴾ َٖ٤كٝ ،67 :هبٍ ػ ّي ٝعَ﴿ :هَبُُٞا أَُٗؤْ ُِٖٓ َُ َي
َٓ َٝ ١ب َٗ َشَ ْْ ٌُ َُ ٟػَِ َْ٘٤ب ِٖٓ كَ ْ
 ١اُ َّشأ ِ
.
َٝارَّجَ َؼ َي ْاألَ ْس َرُُـ ﴾ ... َٕٞاُْؼواء :
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وىالكو أفضل من ىالؾ الشعب كلّو ،فبحجة ا﵀افظة على الشعب جيب أف يقتل

قتل عيسى
!!
عيس
وىذا ىو ا١تيزاف العدؿ!! وىذا ىو اٟتق بنظر ىؤالء ا١تنكوسُت الظلمة قتلة األنبياء ،الذين يروف
تتعرض مصاٟتهم وحياهتم للخطر ،جيب أف
ا١تنكر معروفاً ،فلكي ال يعكر صفو حياهتم الروماف ،وال ّ
وخينق اٟتق ويطفأ النور ،وليستبد الطاغوت والظلم والظالـ ،فا١تهم أف يبقى علماء
يقتل عيسى
ٍ ِ ِ
ص الن ِ
ين أَ ْش َرُكوا يَػ َو ُّد
بٍت إسرائيل غَت العاملُت أحياءَ ﴿ ،ولَتَ ِج َدنػ ُه ْم أ ْ
َح َر َ
اس َعلَى َحيَاة َوم َن الذ َ
ِِ ِ
أَح ُدىم لَو يػعمر أَل َ ٍ
اب أَ ْف يػعمر واللوُ ب ِ
ص ٌير بِ َما يَػ ْع َملُو َف﴾( ).
ْف َسنَة َوَما ُى َو بِ ُم َز ْح ِزحو م َن ال َْع َذ ِ ُ َ َ َ َ
َ ُ ْ ْ َُ ُ
وألهنم
وحاولوا بكل طريقة أف يغروا بو لقيصر حاكم الروماف وعاملو بيالطس وأتباعو اللعناء ليقتلوه!! ّ
جبناء دل يكونوا أىالً الستيعاب شجاعة ىذا النيب العظيم ،جاء ُب اإل٧تيل( :حُت أذف ذىب
الفريسيوف وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة فأرسلوا إليو تالميذىم من ا٢تَتوديسيُت ،قائلُت يا معلم
نعلم إنّك صادؽ ،وتعلم طريق ا﵁ باٟتق وال تبارل بأحد ألنّك ال تنظر إذل وجوه الناس ،فقل لنا ماذا
تظن أجيوز أف تعطى اٞتزية لقيصر أـ ال؟ فعلم يسوع خبثهم وقاؿ١ :تاذا ٕتربونٍت يا مراءوف أروين
معاملة اٞتزية فقدموا لو ديناراً فقاؿ٢ :تم ١تن ىذه الصورة والكتابة قالوا لو :لقيصر .فقاؿ ٢تم أعطوا
إذف ماؿ قيصر لقيصر وماؿ ا﵁ ﵁  ،فلما ٝتعوا تعجبوا وتركوه ومضوا) ( ).
حيرـ دفع الضرائب
وىكذا كانوا يريدوف منو أف يقوؿ بشكل صريح وعلى رؤوس األشهاد أنّو ّ
ٟتكومة القيصر اللعُت ،ليوقعوه بيد ىذا الطاغوت وأرجاسو اللعناء .ىذا وىم دفعوا الضرائب لقيصر
وأفتوا للشعب ّتواز دفعها لقيصر مع ّأهنا تقوي حكومة الطاغوت ،فكانوا عبيداً للطاغوت ،وانطوت
نفوسهم على اٞتنب بسبب حبهم للحياة وحرصهم عليها.
فمعناه :ال تعطوا اٞتزية لقيصر؛ أل ّف الصورة والكتابة على الدينار ليس
ّأما جواب عيسى
٢تا قيمة إمنا القيمة للذىب الذي سبك منو الدينار والذىب ﵁ ،وعلى كل حاؿ ُب النهاية اعتقل
.
علماء بٍت إسرائيل عيسى
وجاء ُب اإل٧تيل إ ّهنم بصقوا ُب وجهو الشريف ،وضربوه وأىانوه ،واهتموه أنّو جيدؼ ويكذب على
ا﵁ سبحانوٍ ،ب سلموه إذل بيالطس ،واهتموه أنو يدعي ا١تلك ويهدد اإلمرباطورية الرومانية ،وطلبوا
من بيالطس قتلو وصلبو وأ َٟت ّوا عليو بذلك.
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ورد ُب اإل٧تيل( :وقاـ اٟتضور كلهم وجاءوا بيالطس وأخذوا يتهمونو ويقولوف :وجدنا ىذا الرجل
يثَت الفتنة ُب شعبنا ،ودينعو أف يدفع اٞتزية إذل قيصر  ،ويدعي أنو ا١تسيح ا١تلك) فسألو بيالطس
(أنت ملك اليهود؟) ،فأجاب( :أنت قلت) ،فقاؿ بيالطس لرؤساء الكهنة واٞتموع( :ال أجد جرماً
أصروا على قو٢تم( :أنو يثَت الشعب بتعليمو ُب اليهودية كلها من اٞتليل إذل
على ىذا الرجل) ،لكنهم ّ
ىنا) ( ).
وعندما أراد بيالطس اٟتاكم اٞتائر إطالؽ صراحو ُب عيد الفصح ،رفض علماء اليهود والشعب
الذي استخفوه وطلبوا أف يطلق أحد القتلة بدالً عنو وأ َٟت ّوا على قتل عيسى وصلبو ،والغريب أ ّهنم
لقصر بيالطس ليسلموه دل يدخلوا القصر؛ ألهنم كانوا يعتقدوف بكفر
عندما جاءوا بعيسى
بيالطس ،وبالتارل فمن يدخل قصره منهم يتنجس ،ومع ذلك فقد وضعوا أيديهم بيد بيالطس
.
للقضاء على عيسى
أنظر كيف اجتمع أىل الباطل مع اختالفهم وتناحرىم للقضاء على اٟتق!!
وتدبر وال تكن من الغافلُت ،فإ ّف أىل الباطل مهما اختلفت طرقهم وتعارضت عقائدىم وآراؤىم
يوحدىم.
فإ ّف طاعة الشيطاف ٕتمعهم ،وحب الدنيا ّ
،
وعلى كل حاؿ ديكروف و ديكر ا﵁ وا﵁ خَت ا١تاكرين ،فلم ديكنهم ا﵁ من قتل عيسى
ولكن رفعو إذل السماء وشبهو ٢تم ،وظنوا أ ّهنم قتلوه ،قاؿ تعاذل﴿ :وقَػولِ ِهم إِنا قَػتػلْنا الْم ِس ِ
يسى
َ ْ ْ ََ َ َ
يح ع َ
ِ ِ
ِ
ابن مريم رس َ ِ
ين ا ْختَػلَ ُفوا ِف ِيو لَِفي َش ٍّ
ك ِمْن ُو
وؿ اللو َوَما قَػتَػلُوهُ َوَما َ
ْ َ َ َْ َ َ ُ
صلَبُوهُ َولَك ْن ُشبِّوَ لَ ُه ْم َوإف الذ َ
ِ ِ
اع الظ ِّن َوَما قَػتَػلُوهُ يَِقيناً * بَ ْل َرفَػ َعوُ اللوُ إِلَْي ِو َوَكا َف اللوُ َع ِزيزاً َح ِكيماً *
َما لَ ُه ْم بِ ِو م ْن عل ٍْم إِال اتِّػبَ َ
وإِ ْف ِمن أ َْى ِل ال ِ
ْكتَ ِ
اب إِال لَيُػ ْؤِمنَن بِ ِو قَػْب َل َم ْوتِِو َويَػ ْو َـ ال ِْقيَ َام ِة يَ ُكو ُف َعلَْي ِه ْم َش ِهيداً﴾( ).
َ ْ
حياً إذل آخر الزماف ،وسينػزؿ من السماء إذل األرض إف شاء ا﵁
وادخر ا﵁ سبحانو عيسى
عند قيامو باٟتق وتطهَته
ا١تهدي
ىادياً إذل الصراط ا١تستقيم ،ووزيراً ٠تاًب أوصياء النيب
األرض من الشرؾ واإلٟتاد والظلم والفساد ،ونشر التوحيد والعدؿ والرٛتة بُت العباد.
أف نستيقن أ ّف الباطل مهما عال فهو
وحقيق بنا و٨تن نستقرئ قصص ىؤالء األنبياء العظاـ
كالزبد يذىب جفاء ،وإ ّف اٟتق مهما حاوؿ الباطل أف يغطيو يبقى وينفع الناس كا١تاء ٖتت الزبد،
قاؿ تعاذل﴿ :أَنْػز َؿ ِمن السم ِاء ماء فَسالَ ْ ِ
احتَ َم َل السْي ُل َزبَداً َرابِياً َوِمما يُوقِ ُدو َف
ت أ َْوديَةٌ بَِق َد ِرَىا فَ ْ
َ َ َ ًَ َ
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ِ
ِِ
ِ
ب
ك يَ ْ
اء ِحلْيَ ٍة أ َْو َمتَ ٍاع َزبَ ٌد ِمثْػلُوُ َك َذلِ َ
ض ِر ُ
ب اللوُ ال َ
ْحق َوالْبَاط َل فَأَما الزبَ ُد فَػيَ ْذ َى ُ
َعلَْيو في النا ِر ابْتغَ َ
ث فِي ْاأل َْر ِ
اؿ﴾( ) .ومهما تفرعت
ب اللوُ ْاأل َْمثَ َ
اس فَػيَ ْم ُك ُ
ك يَ ْ
ض َك َذلِ َ
ض ِر ُ
ُج َف ً
اء َوأَما َما يَػْنػ َف ُع الن َ
أغصاف شجرة الباطل وتكاثفت وغطت بعض أغصاف شجرة اٟتق ،وحاولت خنقها فسيأٌب يوـ تقلع
فيو شجرة الباطل ،وترمى ُب اٞتحيم إلهناء بال أصل وبال جذور ما ٢تا من قرار ،وشجرة اٟتق وإف
بقي منها غصن واحد يرفرؼ بعيداً خلف السحاب فستنمو وتتفرع أغصاهنا وتتكاثف حىت يستظل

هبا أىل األرض ٚتيعاً؛ أل ّف أصلها ثابت ُب األرض وفرعها يرفرؼ ُب السماء ،قاؿ تعاذل﴿ :أَلَ ْم تَػ َر
ضرب اللو مثَالً َكلِم ًة طَيِّب ًة َك َ ٍ ٍ
ت َوفَػ ْر ُع َها فِي الس َم ِاء * تُػ ْؤتِي أُ ُكلَ َها
َصلُ َها ثَابِ ٌ
َكْي َ
ش َج َرة طَِّيبَة أ ْ
َ َ
ف ََ َ ُ َ
اؿ لِلن ِ
ش َج َرٍة
ب اللوُ ْاأل َْمثَ َ
ُكل ِحي ٍن بِِإ ْذ ِف َربِّػ َها َويَ ْ
اس لَ َعل ُه ْم يَػتَ َذك ُرو َف * َوَمثَ ُل َكلِ َم ٍة َخبِيثَ ٍة َك َ
ض ِر ُ
ِ
ٍ
ت اللوُ ال ِذين آمنُوا بِالْ َقو ِؿ الثابِ ِ
ت ِم ْن فَػ ْو ِؽ ْاأل َْر ِ
ت فِي
اجتُث ْ
ض َما لَ َها م ْن قَػ َرا ٍر * يُػثَبِّ ُ
َخبِيثَة ْ
ْ
َ َ
الْحياةِ ُّ ِ
ِ ِ ِ
ِِ
شاءُ﴾( ).
ين َويَػ ْف َع ُل اللوُ َما يَ َ
ََ
الدنْػيَا َوفي ْاْلخ َرة َويُض ُّل اللوُ الظالم َ
***
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حتريف التوراة واإلجنيل
األدلة على ٖتريف اليهود والنصارى للتوراة واإل٧تيل كثَتة ولست بصدد استقصائها ،فتحريفها ال
خيفى على من قرأىا بتدبر وىو صاحب فطرة سليمة وفكر مستقيم ،وراجع ما كتبو أحد مفكريهم،
وىو سبينوزا ُب كتابو (رسالة ُب الالىوت والسياسة ،الفصل الثامن) ،وكمثاؿ أنقل ىذه الفقرات من
كالمو ،قاؿ( :ولكي أسَت ُب ْتثي ىذا بطريقو منظمة سأبدأ باألحكاـ ا١تسبقة ا١تتعلقة ٔتن قاموا
بتدوين الكتب ا١تقدسة ،وسأبدأ أوالً ٔتن قاموا بتدوين األسفار ا٠تمسة ،لقد ظن اٞتميع تقريباً أنّو
موسى ،بل إ ّف الفريسيُت أيدوا ىذا الرأي بإصرار شديد حىت إ ّهنم ع ّدوا من يظن خالؼ ذلك من
ا١تارقُت ،و٢تذا السبب فإ ّف ابن عزرا وىو رجل كاف فكره حراً إذل ٍ
حد ما ،ودل يكن علمو يستهاف بو
ّ
وىو أوؿ من تنبو إذل ىذا ا٠تطأ  -فيما أعلم  -ودل جيرؤ على اإلفصاح عن رأيو صراحة ،واكتفى
باإلشارة إليو بألفاظ مبهمةّ .أما أنا فلن أخشى توضيحها وإظهار اٟتق ناصعاً ،ىذه ىي أقواؿ ابن
عزرا ُب شرحو على التثنية (فيما وراء هنر األردف … اخل ،ولو كنت تعرؼ سر االثنيت عشرة …
كتب موسى شريعتو …).
هبذه الكلمات القليلة يبُت ويثبت ُب الوقت ذاتو أ ّف موسى ليس ىو مؤلف األسفار ا٠تمسة ،بل
إف مؤلفها شخص آخر عاش بعده بزمن طويل ،وإ ّف موسى كتب سفراً ٥تتلفاً وللربىنة على ذلك
يذكر  -أف موسى دل يكتب مقدمة التثنية؛ ألنو دل يعرب هنر األردف … - .اخل ) ( ).
وكيف كاف فإ ّف ٖتريف التوراة واإل٧تيل ا١توجودة اليوـ أمر مقطوع بو ،أو على األقل راجح عند
كل مفكر حر كسر قيود التقليد األعمى وأين ىم ىؤالء؟! وإالّ فكيف حيتمل مؤمن با﵁ سبحانو
واليت اكتظت هبا التوراة؟!
وتعاذل أف تنسب تلك البذاءة والفحش إذل أنبياء ا﵁ ورسلو
وعلى كل حاؿ بقيت التوراة واإل٧تيل كنصوص تارخيية ديكن االستفادة منها ،وكحكم إ٢تية
وأخبار بالغيب ديكن ترجيح صدور بعضها من األنبياء  ،أو صدور معانيها على األقل كوهنا
مطابقة للمعاين اليت جاء هبا القراف وسنّة النيب وآؿ بيتو ا١تعصومُت .
***

 -هٍبُخ ك ٢اُالٞٛد ٝاَُ٤بٍخ.622ٓ :

اإلسالو أحياء لشريعة إبراٍيه

اط مست ِق ٍ ِ ِ ِ ِ ِ
قاؿ تعاذل﴿ :قُل إِننِي ى َدانِي ربِّي إِلَى ِ ٍ
يم َحنِيفاً َوَما َكا َف
ص َر ُ ْ َ
َ
َ
يم ديناً قيَماً ملةَ إبْػ َراى َ
ْ
ِمن الْم ْش ِركِين * قُل إِف صالتِي ونُ ِ
ِ
اي َوَم َماتِي لِل ِو َر ِّ
ين * ال َش ِر َ
يك لَوُ
َ
َ ُ
ب ال َْعالَم َ
سكي َوَم ْحيَ َ
َ
ْ
َ ُ
( )
ِِ
ين﴾ .
ك أ ُِم ْر ُ
َوبِ َذلِ َ
ت َوأَنَا أَو ُؿ ال ُْم ْسلم َ

قبل بعث النيب ٤تمد كانت ُب اٞتزيرة العربية ثالث ديانات ٝتاوية ىي :اٟتنفية واليهودية و
٤ترفة عن الصراط ا١تستقيم ،وبالتارل فإ ّف أتباعها منحرفوف عن الصراط ،إالّ
النصرانية .وكانت ٚتيعها ّ
القليل من ا١ترابطُت على اٟتق الذين ال ٗتلو منهم فًتة من الفًتات ،وكاف معظم أىل مكة يدينوف
حرفها بعض أئمة الضالؿ ١تا جاءوا بتماثيل حجرية وادعوا إ ّف ىذه التماثيل ىي صور
باٟتنفية اليت ّ
ويتقربوف ٢تا بأنواع القربات ،وجعلوا الناس يعتقدوف
للمالئكة ،واستخفوا الناس وجعلوىم يق ّدسوهنا ّ
أ ّف ا﵁ يريد منهم أف يتقربوا لو بواسطة ىذه التماثيل ،وجعلوىم يعتقدوف إ ّهنا تضر وتنفع من دوف
ا﵁ ،بل جعلوىا آ٢تة مع ا﵁ سبحانو وتعاذل علواً كبَتاً.
وكما حرفت العقائد ُب الشريعة اٟتنفية حرفت األحكاـ الشرعية حيث إف ٖتريفها أسهل وأيسر.
روي أ ّف رسوؿ ا﵁

قاؿ لألكثم بن اٞتوف( :إني رأيت عمراً يجر قصبة في النار ،وكاف أوؿ

من غيّر دين إبراىيم ،وأوؿ من حمى الحمى ،وسيب السوائب ،وبحر البحيرة ،ووصل
الوصيلة ،ونصب األصناـ ،وغيّر دين إسماعيل فلم َأر أحد أشبو بو منك ،قاؿ :يا رسوؿ ا﵁ ىل
يضرين ذلك شيئاً؟ قاؿ :ال ،ألنّك مؤمن وىو كافر) ( ).
وروي أ ّف رسوؿ ا﵁

من سيب السيب) (.)5

قاؿ( :رأيت عمر بن عامر الخزاعي يجر قصبة من النار وكاف أوؿ

ودل ينحرؼ ٚتيع األحناؼ ُب مكة ،بل بقي منهم شرذمة قليلوف مرابطوف على اٟتق ،منهم عبد
ا١تطلب ج ّد النيب  ،وعبد ا﵁ والد النيب  ،وأبو طالب عم النيب  ،جاء ُب وصية النيب
( :يا علي ،إ ّف عبد المطلب سن في الجاىلية خمس سنن أجراىا اهلل عز وجل لو في
لعلي
ِ
ِ
ِّس ِاء﴾( )،
اإلسالـ :حرـ نساء اْلباء ،فأنزؿ اهلل ّ
عز وجلَ ﴿ :وال تَػْنك ُحوا َما نَ َك َح آبَا ُؤُك ْم م َن الن َ
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يا علي ،أف عبد المطلب كاف ال يستقسم باألزالـ ،وال يعبد األصناـ ،وال يأكل ما ذبح على
النصب ،ويقوؿ أنا على دين أبي إبراىيم

.) ( )...

وُب كتب التاريخ إ ّف السيد عبد ا١تطلب عرؼ مكاف زمزـ بعد أف اندرس بالوحي اإل٢تي ،بػ
(الرؤيا) ،فحفر ُب ا١تكاف الذي رآه فكاف ىو مكاف زمزـ ( )ّ ،أما أبو طالب فهو سيد األحناؼ
ووصي من أوصياء إبراىيم
 ،بل خا٘تهم وىو اٟتجة على النيب قبل أف يبعثٍ ،ب كاف تابعاً
لرسوؿ ا﵁ بعد البعثة ،فهو سيد ا١تسلمُت ُب مكة ،والقوـ يرووف الكثَت ُب فضلو ،ويرووف شعراً
كثَتاً لو داللة على إسالمو ،ويرووف مواقف كثَتة لو ُب نصرة اإلسالـ ،ومع ىذا يقولوف مات أبو
 ،الذي أطبق ذكره ا٠تافقُت ودل جيدوا مثلبة ليعيبوه
طالب كافراً ال لشيء ولكن بغضاً لولده علي
هبا من َخلق أو ُخلق أو دين ،ولو دل يكن أليب طالب إالّ قولو:
نبياً كموسى خط ُب أوؿ الكتب
أدل تعلموا أنا وجدنا ٤تمداً
لكفى بو دليالً على إسالمو فكيف ومواقفو ُب نصرة الدين اإلسالمي أبُت من مشس ُب رابعة
النهار وإف أخفى إسالمو م ّدة من الزمن كمؤمن آؿ فرعوف (.)5
***

 ٖٓ ال ٣ؾٚو ٙاُلو٤خ :طٌٓ ،322ٓ 3بهّ ا٧فالم.331ٓ : -6ه ٟٝاُْ٤ـ اٌُِ ،٢٘٤هبٍ  :ػِ ٢ثٖ إثواٝ ْ٤ٛؿ٤و ٙهكؼ ،ٙٞهبًٍ( :بٕ ك ٢اٌُؼجخ ؿياالٕ ٖٓ مٛت ٝفَٔخ أٍ٤بف ،كِٔب
ؿِجذ فياػخ عو ْٛػِ ٠اُؾوّ أُوذ عو ْٛا٤ٍ٧بف ٝاُـياُ ٖ٤ك ٢ثئو ىٓيّ ٝأُوٞا كٜ٤ب اُؾغبهح ٛٞٔٛٝب ٝػٔٞا أصوٛب،
كِٔب ؿِت هٖ ٢ػِ ٠فياػخ ُْ ٣ؼوكٞا ٓٙٞغ ىٓيّ ٝػٔ ٢ػِٙٞٓ ْٜ٤ؼٜب ،كِٔب ؿِت ػجل أُطِت ًٝبٕ ٣لوُ ُ ٚك ٢ك٘بء
اٌُؼجخ ٣ ٌٖ٣ ُْٝلوُ ٧ؽل ٘ٛبى ؿ٤و ٙكجٔ٘٤ب ٗ ٞٛبئْ ك ٢ظَ اٌُؼجخ كوأ ٟك٘ٓ ٢بٓ ٚأرب ٙآد ،كوبٍ ُ :ٚاؽلو ثوح ،هبٍ ٓٝ :ب
ثوح؟ صْ أرب ٙك ٢اُ ّٞ٤اُضبٗ ،٢كوبٍ :اؽلو ٤ٛجخ ،صْ أرب ٙك ٢اُ ّٞ٤اُضبُش ،كوبٍ  :اؽلو أُٖٗٞخ ،هبٍٓٝ :ب أُٖٗٞخ؟ صْ أرب ٙك٢
اُ ّٞ٤اُواثغ ،كوبٍ  :اؽلو ىٓيّ ال ر٘يػ ٝال رنّ ٍو ٢اُؾغ٤ظ ا٧ػظْ ػ٘ل اُـواة ا٧ػْٖ ػ٘ل هو٣خ اًَُ٘ٔٝ ،بٕ ػ٘ل
ىٓيّ ؽغو ٣قوط ٓ٘ ٚاَُ٘ٔ ك٤وغ ػِ ٚ٤اُـواة ا٧ػْٖ كِ٣ ّٞ٣ ًَ ٢زو ٜاَُ٘ٔ ،كِٔب هأ ٟػجل أُطِت ٛنا ػوف ٓٙٞغ
ىٓيّ ،كوبٍ ُوو :ِ٣إٗ ٢أٓود ك ٢أهثغ ُ٤بٍ ك ٢ؽلو ىٓيّ ٓ ٢ٛٝأصور٘ب ٝػيٗب كِٜٞٔا ٗؾلوٛب ،كِْ ٣غ٤ج ٙٞإُ ٠مُي ،كأهجَ
٣ؾلوٛب  ٞٛث٘لًَٝ ٚبٕ ُ ٚاثٖ ٝاؽل  ٞٛٝاُؾبهس ًٝبٕ ٣ؼ ٚ٘٤ػِ ٠اُؾلو ،كِٔب ٕؼت مُي ػِ ٚ٤رولّ إُ ٠ثبة اٌُؼجخ صْ هكغ
٣ل ٝ ٚ٣كػب هللا ػي ٝعَ ٗٝنه ُ ٚإٕ هىه ٚػْو ث٘ ٖ٤إٔ ٘٣ؾو أؽج ْٜإُ ٚ٤رووثب إُ ٠هللا ػي ٝعَ ،كِٔب ؽلو ٝثِؾ اُطٟٞ
 ٟٞٛإٍٔبػٝ َ٤ػِْ أٗ ٚهل ٝهغ ػِ ٠أُبء ًجو ًٝجود هوٝ ،ِ٣هبُٞا٣ :ب أثب اُؾبهس ٛنٓ ٙأصور٘ب ُ٘ٝب كٜ٤ب ٖٗ٤ت ،هبٍ ُ:ْٜ
ُْ رؼ ٢ٗٞ٘٤ػِ ٠ؽلوٛب ُُٞٝ ٢ُ ٢ٛل ١إُ ٠آفو ا٧ثل) اٌُبك :٢ط .6 3 ٓ 3
إٗ ٢هذ أ٣ذري
( :إٕ هللا رجبسى ٝرؼبُ ٠أٝح ٠إُ ٠سعُٚٞ
 -3ػٖ اإلٓبّ اُؾَٖ ثٖ ػِ ٢اُؼٌَو ١ػٖ آثبئٚ
ً
ثش٤ؼز :ٖ٤ش٤ؼخ ر٘صشى عشاًٝ ،ش٤ؼخ ر٘صشى ػالٗ٤خ ،كؤٓب اُز ٢ر٘صشى عشا كغ٤ذٝ ْٛأكعِ ْٜػٔي أث ٞغبُتٝ ،أٓب اُز٢
ر٘صشى ػالٗ٤خ كغ٤ذٝ ْٛأكعِ ْٜاث٘ ٚػِ ٢ثٖ أث ٢غبُت .صْ هبٍٝ :إٕ أثب غبُت ًٔؤٖٓ آٍ كشػٌ٣ ٕٞزْ إٔ٣بٗ )ٚاُـل٣و:
طٝ ،335 ٓ 7هاعغ اٌُبك :٢ط ٓ ،333ثؾبه اٞٗ٧اه :طٝ ، 3 ٓ 7ؿ٤وٛب.

اإلسالو مثرة األدياٌ اإلهلية يف األرض
ومحمد ىو عيسى وموسى وإبراىيم

والقرآف ىو التوراة واإلنجيل وصحف إبراىيم
ك َوَما َوصْيػنَا بِ ِو
ع لَ ُك ْم ِم َن الدِّي ِن َما َوصى بِ ِو نُوحاً َوال ِذي أ َْو َحْيػنَا إِلَْي َ
قاؿ تعاذلَ ﴿ :ش َر َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِّين َوال تَػتَػ َفرقُوا فِيو﴾( ).
يم َوُم َ
يسى أَ ْف أَق ُ
يموا الد َ
إبْػ َراى َ
وسى َوع َ
الر ُس ِل َوَما أَ ْد ِري َما يُػ ْف َع ُل بِي َوال بِ ُك ْم إِ ْف أَتبِ ُع إِال َما
ت بِ ْدعاً ِم َن ُّ
وقاؿ تعاذل﴿ :قُ ْل َما ُك ْن ُ
يوحى إِلَي وما أَنَا إِال نَ ِذير مبِين * قُل أَرأَيػتم إِ ْف َكا َف ِمن ِعْن ِد الل ِو وَك َفرتُم بِ ِو و َش ِه َد َش ِ
اى ٌد ِم ْن بَنِي
ْ
ََ
ُ َ
ٌ ُ ٌ ْ َ ُْ ْ
َ ْ ْ َ
ِ
ِ ِِ
ِِ
ِ
ِ
ين﴾( )﴿ ،إِف َى َذا لَِفي
آم َن َو ْ
ائيل َعلَى مثْلو فَ َ
استَ ْكبَػ ْرتُ ْم إف اللوَ ال يَػ ْهدي الْ َق ْو َـ الظالم َ
إ ْسر َ
ِ ِ ِ
الصح ِ
وسى﴾(.)5
ف ْاألُولَى * ُ
يم َوُم َ
ُّ ُ
ص ُحف إبْػ َراى َ
اإلسالـ كدين إ٢تي ال خيتلف عن الدين اليهودي أو النصراين أو اٟتنفي ،وليس شيئاً مبتدعاً ،بلى
رٔتا اختلفت بعض تفاصيل التشريع ُب ىذه األدياف وجاء اإلسالـ ببعض التفاصيل ا١تختلفة ٔتا
يناسب مسَتة اإلنسانية التكاملية على ىذه األرض .فالعقائد اإل٢تية ٞتميع األدياف واحدة ،وىي
اإلدياف با﵁ ومالئكتو وكتبو ورسلو ،فهم أمة واحدة ودعوهتم واحدة.
ّأما ما يدعيو بعض من أخطأ ٝتعاً فأساء إجابة بأ ّف ا١تسيحية أو غَتىا ىي دعوة للعزوؼ عن
اٟتياة ا١تادية واالىتماـ باٟتياة الروحية فقط ،ولذلك فهي فاشلة ،واإلسالـ ىو دعوه إلصالح الروح
واٞتسد معاً ولذلك فهو أصلح.

أقوؿُ :ب اٟتقيقة إ ّف ىذا ادعاء غَت صحيح ،وعلى من يريد نشر اإلسالـ أف يكوف ناقداً
موضوعياً ال أف يتخبط العشواء ،ويسب أنبياء ا﵁ ورسلو من حيث يعلم أو ال يعلم .بل وينسب إذل
ا﵁ اٞتهل وعدـ اٟتكمة ْتجة أنّو يريد نشر اإلسالـ .فها ٨تن اليوـ نسمع من بعض علماء ا١تسلمُت
من يتكلم عن الصهاينة (لعهنم ا﵁) فيقوؿ سليماهنم وىيكلهم .كال أيها العزيز بل ىو سليماننا
وىيكلنا ،فنحن ا١تسلمُت أوذل باألنبياء وآثارىم من اليهود وغَتىم ،قاؿ تعاذل﴿ :إِف أ َْولَى الن ِ
اس
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ت طَائَِفةٌ ِم ْن أ َْى ِل
ين * َود ْ
ين َ
آمنُوا َواللوُ َول ُّي ال ُْم ْؤمن َ
ين اتػبَػ ُعوهُ َو َى َذا النب ُّي َوالذ َ
يم لَلذ َ
بإبْػ َراى َ
ضلُّو َف إِال أَنْػ ُفسهم وما ي ْشعرو َف * يا أ َْىل ال ِ
ِ
اب لِم تَ ْك ُفرو َف بآي ِ
ضلُّونَ ُكم وما ي ِ
اب لَو ي ِ
ْكتَ ِ
ات
َ
ْ ََ ُ
الْكتَ ِ ْ ُ
َ ُ
َ ُ ْ َ َ َ ُُ
َ َ
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ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ْحق َوأَنْػتُ ْم
ْحق بِالْبَاط ِل َوتَكْتُ ُمو َف ال َ
سو َف ال َ
اللو َوأَنْػتُ ْم تَ ْش َه ُدو َف * يَا أ َْى َل الْكتَاب ل َم تَػ ْلب ُ
تَػ ْعلَ ُمو َف﴾( ).

ٚتيعهم
فاإلسالـ وا١تسيحية و اليهودية ٚتيعها أدياف ٝتاوية ،و٤تمد وعيسى وموسى
أنبياء ،وٚتيع ىؤالء األنبياء دعوهتم واحدة ،فهم دعوا الناس إذل طريق ا﵁ سبحانو والسَت عليو
والتوجو إذل الكماالت الروحية وا١تعنوية ،وشرائعهم (عليهم صلوات ريب) فيها كثَت من أحكاـ
ا١تعامالت الشرعية اليت من شأهنا إصالح العادل ا١تادي وترفيو اجملتمع اإلنساين اقتصادياً واجتماعياً
وسياسياًّ ،أما ما يالحظ من كالمهم من كثرة الدعوة إذل التوجو إذل الكماالت الروحية وا١تعنوية
واإلعراض عن العادل ا١تادي ،فهو ليس إالّ قضية معادلة ١تا َيرونو عن عزوؼ الناس عن كماالهتم
ا١تعنوية وتوجههم إذل العادل ا١تادي ،وانقطاعهم إليو بشكل غَت طبيعي ،كما أننا اليوـ ال ٨تتاج توجيو
الناس ُب ٣تتمعنا اإلسالمي إذل العادل ا١تادي وىم على طوؿ ا٠تط منقطعوف إليو ال يكادوف يبصروف
ما وراءه ،بل ٨تن ْتاجة ألف ندعوىم إذل التوجو إذل ا﵁ ،قاؿ تعاذل ُب توبيخ ىذه اإلنسانية ا١تنقطعة
ؼ
س ْو َ
إذل ا١تاديات والعازفة عن الروحانيات﴿ :ذَ ْر ُى ْم يَأْ ُكلُوا َويَػتَ َمتػ ُعوا َويُػ ْل ِه ِه ُم ْاأل ََم ُل فَ َ
يَػ ْعلَ ُمو َف﴾( ) ،أي يلههم العمل واالنغماس ُب الدنيا.

 وىو ُب اٟتقيقة قليل إذا قورف ٔتا سواه  -من توجيو بعضّأما ما ورد ُب كالـ األنبياء
الفئات ُب اجملتمع اإل٢تي إذل العمل والكسب والتمتع ٔتا رزقهم ا﵁ ،فهو أل ّف شرذمةً قليلةً جداً من
ا١تؤمنُت رٔتا يعتقدوف أ ّف ا﵁ سبحانو يكره ٢تم التمتع ٔتا رزقهم من الطيبات ا١تادية ،كما أ ّف بعض
الطفيّليُت يريد أف جيلس ويتعبد  -على ما يدعي  -والناس تأتيو برزقو وتضعو ُب فمو ،وىذا ُب
اٟتقيقة ليس من الدين ُب شيء ،فهذا طالب راحة يريد أف جيلس ُب مكاف بارد وال يتعب بدنو،
والفالح الذي تصهره الشمس يأتيو برزقو ويضعو ُب فمو.
***

 آٍ ػٔوإ .7 - 23 : -6اُؾغو.6 :

قل ما كيت بدعاً مً الرسل
دل تالؽ القبوؿ من علماء
و٤تمد ليس بدعاً من الرسل ،فدعوة ٚتيع األنبياء واألوصياء
حاربو رؤساء مكة وعلماؤىا الذين حاربوا
الدين ،وكرباء اجملتمعات اليت بعثوا فيها ،فمحمد
الشريعة ،ودل يؤمن بو علماء اليهود وعلماء النصارى ومن استخفوه من عوامهم ،مع أ ّهنم كانوا
يبشروف بو ويًتقبوف ظهوره ( ).
يرض عنو كثَت من بٍت إسرائيل ،ووقف ضده بعض علمائهم وحاولوا حرؼ
وموسى
دل َ
الشريعة واستخفاؼ الناس ،كالسامري وبلعم بن باعورة ( ).
بينهم كاف
يرض عنو معظم علماء بٍت إسرائيل وكرباؤىم؛ أل ّف وجوده
أما عيسى
فلم َ

توبيخاً ٢تم ،وزىده فضيحة أخزهتم.
ورد ُب اإل٧تيلٍ ( :
وحينئذ وبخ يسوع الشعب بأشد عنف؛ ألهنم نسوا كلمة ا﵁ ،واسلموا أنفسهم
للغرور فقط ،ووبخ الكهنة إلمها٢تم خدمة ا﵁ وٞتشعهم ،ووبخ الكتبة ألهنم علموا تعاليم فاسدة
وتركوا شريعة ا﵁ ،ووبخ العلماء ألهنم أبطلوا شريعة ا﵁ بواسطة تقاليدىم .وأثر كالـ يسوع ُب الشعب
حىت إ هنم بكوا ٚتيعهم من صغَتىم إذل كبَتىم يستصرخوف رٛتتو ويضرعوف إذل يسوع لكي يصلي
ألجلهم ما خال كهنتهم ورؤسائهم ،الذين أضمروا ُب ذلك اليوـ العداء ليسوع؛ ألنو تكلم ضد
الكهنة والكتبة والعلماء فصمموا على قتلو ،ولكنهم دل ينبسوا بكلمة خوفاً من الشعب ،الذي قبلو
نبياً من ا﵁ .ورفع يسوع يديو إذل الرب اإللو وصلى ،فبكى الشعب وقالوا ليكن كذلك يا رب ليكن
غزَ ْلزِ ُحَ َٕٞػَِ ٠اَُّ ِزًَ َٖ٣لَ ُشٝاْ) كوبٍ:
 ه ١ٝاُؼ٤بّ :٢ػٖ أث ٢ثٖ٤و ،ػٖ أث ٢ػجل هللاك ٢هًَ َٝ ( :ُٚٞبُٗٞاْ ِٖٓ هَ ْج َُ ْ َ٣
(ًبٗذ اُٜٞ٤د رغذ كً ٢زجٜب إٔ ٜٓبعش ٓحٔذ (ػِ ٚ٤اُصالح ٝاُغالّ) ٓب ث ٖ٤ػ٤ش ٝأحذ ،كخشعٞا ٣طِج ٕٞأُٞظغ كٔشٝا
ثغجَ ٣غٔ ٠حذاداً ،كوبُٞا حذاد ٝأحذ عٞاء ،كزلشهٞا ػ٘ذ ،ٙك٘ضٍ ثؼع ْٜثلذى ٝثؼع ْٜثخ٤جش ٝثؼع ْٜثزٔ٤بء ،كبشزبم
اُز ٖ٣ثزٔ٤بء إُ ٠ثؼط إخٞاٗ ْٜكٔش ث ْٜإػشاث ٖٓ ٢ه٤ظ ،كزٌبسٝا ٓ٘ٝ ،ٚهبٍ ُ :ْٜأٓش ثٌْ ٓب ث ٖ٤ػ٤ش ٝاحذ ،كوبُٞا ُ:ٚ
إرا ٓشسد ثٜٔب كؤسٗبٔٛب ،كِٔب رٞعػ ث ْٜأسض أُذ٘٣خ ،هبٍ ُ :ْٜراى ػ٤ش ٛٝزا أحذ ،ك٘ضُٞا ػٖ ظٜش إثِ ٚكوبُٞا ُ :ٚهذ
أصج٘ب ثـز٘٤ب كال حبعخ ُ٘ب ك ٢إثِي ،كبرٛت ح٤ش شئذًٝ ،زجٞا إُ ٠إخٞاٗ ْٜاُز ٖ٣ثلذى ٝخ٤جش :إٗب هذ أصج٘ب أُٞظغ
كِٜٞٔا إُ٘٤ب ،كٌزجٞا إُ :ْٜ٤إٗب هذ اعزوشد ث٘ب اُذاس ٝارخزٗب األٓٞاٍ ٓٝب أهشث٘ب ٌْٓ٘ٝ ،إرا ًبٕ رُي كٔب أعشػ٘ب إُ،ٌْ٤
كبرخزٝا ثؤسض أُذ٘٣خ األٓٞاٍ ،كِٔب ًضشد أٓٞاُ ْٜثِؾ رجغ كـضا ْٛكزحص٘ٞا ٓ٘ ٚكحبصش ،ْٛكٌبٗٞا ٣شهُ ٕٞعؼلبء
أصحبة رجغ ،كِ٤و ٕٞإُ ْٜ٤ثبُِ َ٤اُزٔش ٝاُشؼ٤ش ،كجِؾ رُي رجغ كشم ُٝ ْٜآٓ٘ ْٜك٘ضُٞا إُ ،ٚ٤كوبٍ ُ :ْٜإٗ ٢هذ اعزطجذ
ثالدًْ ٝال أس ٟإال ٓؤ٤ب ً ك ،ٌْ٤كوبُٞا ُ : ٚاٗ٤ُ ٚظ رُي ُي ،إٜٗب ٜٓبعش ٗج٤ُٝ ٢ظ رُي ألحذ حز ٌٕٞ٣ ٠رُي ،كوبٍ ُ:ْٜ
كبٗٓ ٢خِق ك ٖٓ ٌْ٤أعشر ٖٓ ٢إرا ًبٕ رُي عبػذٗٝ ٙصش ،ٙكخِق ك ْٜ٤ح ٖ٤٤األٝط ٝاُخضسط كِٔب ًضشٝا ثٜب ًبٗٞا
٣ز٘ب ُٕٞٝأٓٞاٍ اُٜٞ٤د ،كٌبٗذ اُٜٞ٤د رو :ُْٜ ٍٞأٓب ُ ٞثؼش ٓحٔذ ُ٘خشعٌْ٘ ٖٓ د٣بسٗب ٝأٓٞاُ٘ب ،كِٔب ثؼش هللا ٓحٔذاً
غزَ ْلزِ ُحَ َٕٞػَِ ٠اَُّ ِزًَ َٖ٣لَ ُشٝاْ
(ػِ ٚ٤اُصالح ٝاُغالّ) آٓ٘ذ ث ٚاألٗصبس ًٝلشد ث ٚاُٜٞ٤د ٞٛٝ ،ه ٍٞهللا ( ًََ ٝبُٗٞاْ ِٖٓ هَ ْج َُ ْ َ٣
"إُ "٠كََِ ْؼَ٘خُ َّ
هللا َػَِ ٠ا ُْ ٌَبكِ ِش ) َٖ٣رلَ٤و اُؼ٤بّ :٢ط ٓ.33
إُٞٓ ٠اهلٜٔب أُقي٣خ كٔ٤ب رولّ كواعغ.
ُ -6ول أّبه
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كذلك ،و١تا انتهت الصالة نزؿ يسوع من ا٢تيكل وسافر ذلك اليوـ من أورشليم مع كثَتين من الذين
اتبعوه وتكلم الكهنة فيما بينهم بالسوء ُب يسوع) ( ).
ما القاه أسالفو من األنبياء واألوصياء من علماء الدين والطواغيت ،ولعل
وسيالقي ا١تهدي
مصيبتو ستكوف أكرب كما تدؿ عليو بعض الروايات .وسيأٌب البحث ُب رواية تأوؿ علماء الدين
بآيات القرآف الكرًن ،بعد أف يفسروىا بعقو٢تم الناقصة
للقرآف واحتجاجهم على ا١تهدي
وأىوائهم الشخصية ( ).
***

 إٗغ َ٤ثوٗبثب  :اُلَٖ . 6٣و :ٍٞإٕ هبئٔ٘ب إرا هبّ اعزوجَ ٖٓ ع َٜاُ٘بط أشذ ٓٔب اعزوجِٚ
 -6ػٖ اُل َ٤ٚثٖ َ٣به ،هبٍٍٔ( :ؼذ أثب ػجل هللا
أر ٠اُ٘بط ٣ ْٛٝؼجذ ٕٝاُحغبسح ٝاُصخٞس
ٖٓ عٜبٍ اُغب٤ِٛخ .هِذ٤ًٝ :ق ماى؟ هبٍ :إٕ سع ٍٞهللا
سع ٍٞهللا
ٝاُؼ٤ذإ ٝاُخشت أُ٘حٞرخٝ ،إٕ هبئٔ٘ب إرا هبّ أر ٠اُ٘بط ٣ ًِْٜٝزؤ ٍٝػًِ ٚ٤زبة هللا ٣حزظ ػِ ٚ٤ث ،ٚصْ هبٍ :أٓب ٝهللا
ُ٤ذخِٖ ػِ ْٜ٤ػذُ ٚعٞف ثٞ٤رًٔ ْٜب ٣ذخَ اُحش ٝاُوش) اُـ٤جخ ُِ٘ؼٔبٗ 317 ٓ :٢ثبة  7ػ .

حمند
الداعي إىل اهلل يف مكة

قاؿ تعاذل﴿ :لََق ْد
رُؤ ٌ ِ
يم * فَِإ ْف
وؼ َرح ٌ
َ
( )
ال َْع ِظ ِ
يم﴾ .

جاء ُكم رس ٌ ِ
ِ
ِ
ِ
يص
ُّم َح ِر ٌ
َ َ ْ َُ
وؿ م ْن أَنْػ ُفس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْيو َما َعنت ْ
ْت
تَػ َول ْوا فَػ ُق ْل َح ْسبِ َي اللوُ ال إِلَوَ إِال ُى َو َعلَْي ِو تَػ َوكل ُ

ِ ِِ
ين
َعلَْي ُك ْم بال ُْم ْؤمن َ
ب ال َْع ْر ِش
َو ُى َو َر ُّ

كاف اجملتمع ا١تكي ينقسم إذل فئتُت أو ثالث:

األولى :ىم الذين يقودوف عملية اال٨تراؼ بالشريعة اٟتنيفية وأتباعهم .وىؤالء قد تلبسوا
بالعبادات الباطلة ،سواء ُب عقائدىم كعبادة األصناـ أو أحكامهم الشرعية ،كتحرًن البحػَتة
واٟتاـ( ) ،وىؤالء ىم سادة القوـ وعلماؤىم ،فمن الطبيعي أف يكوف أتباعهم معظم أىل مكة.

ّأما الفئة الثانية :فهم الذين وجدوا آباءىم ضالُت ،أو الذين ضلوا ُب ذلك اجملتمع ا١تنحرؼ عن

الصراط ا١تستقيم ،ولكنهم كانوا غَت راضُت عن حا٢تم ا١تزري ،بل إف بعضهم كاف ُب حالة ثورة داخل
نفسو على تلك األوضاع الفاسدة.

ّأما الفئة الثالثة :فهم شرذمة قليلوف مرابطوف على اٟتق ،أي الديانة اٟتنيفية الصحيحة ،أو ما
وصل ٢تم منها ،وعلى أقل تقدير منهم موحدوف .فلما بعث النيب كاف بشرى بالنسبة ٢تؤالء
ملجأً
ا١تؤمنُت الذين كانوا يًتقبوف بعثو ويتضرعوف إذل ا﵁ لَتيهم مناسكهم ،كما كاف النيب
حصيناً وكهفاً أميناً لكل ضاؿ يتخبط ُب ظلمات اٞتاىلية ،ويبحث عن نور اٟتق وميزاف العدؿ
والصراط ا١تستقيم.
وىكذا بعث النيب ُب مكة أـ القرى ا١تدينة اليت حيج إليها الناس ،وا١تدينة اليت ٘تثل ا١ترجعية
الدينية لألحناؼ ،ليبدأ باإلصالح من ا١تركز الديٍت ُب اٞتزيرة العربية ،ا١تركز الذي طالو كثَت من
بالشريعة اإلسالمية اجملددة للحنيفية والناسخة لبعض
الفساد ُب العقائد واألحكاـ ،وبعث النيب
ىي األقرب للنفوس واألوفر حظاً أف ينظم ٖتت لوائها اليهود
أحكامها .فشريعة إبراىيم
 اُزٞثخ  63 :ـ . 63ك ٢ه ٍٞهللآَ ﴿ :ب َع َؼ ََ ّ
صٍ َِ٤خ َٝالَ
 -6ه ٟٝاُؼ٤بّ :٢ػٖ ٓؾٔل ثٖ َِْٓ ػٖ أث ٢ػجل هللا
عآئِجَخٍ َٝالَ َِ ٝ
هللا ُ ِٖٓ ثَ ِحَ ٤ش ٍح َٝالَ َ
َح ٍبّ﴾ ،هبٍٝ ( :إ أ َٛاُغب٤ِٛخ ًبٗٞا إرا ُٝذد اُ٘بهخ ُٝذ ٖ٣ك ٢ثطٖ هبُٞاٝ :صِذ ،كال ٣غزحِ ٕٞرثحٜب ٝال أًِٜبٝ ،إرا
ُٝذد ػششاً عؼِٛٞب عبئجخ كال ٣غزحِ ٕٞظٜشٛب ٝال أًِٜبٝ ،اُحبّ :كحَ اْلثَ ُْ ٌٞٗٞ٣ا ٣غزحِ ،ٕٞكؤٗضٍ هللا إٕ هللا ُْ
٣حشّ ش٤ئب ً ٖٓ ٛزا) رلَ٤و اُؼ٤بّ :٢ط ٓ.337
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 ،وبدأ النيب ٤تمد
ويعتربونو أباً لألنبياء العظاـ
والنصارى الذين يقدسوف إبراىيم
الشجاع الذي ال خيشى ُب ا﵁ لومة الئم بإنذار ا١تنحرفُت من عشَتتو بأمر ا﵁ سبحانو ،وكانت
( )
عُت ُب ذلك اليوـ بأمر ا﵁ سبحانو
كما
،
ونبوتو
ببعثو
باءه
ر
أق
النيب
غ
ل
وب
،
حادثة الدار ا١تعروفة
ّ
ّ
 ،وبدأت الدعوة إذل ا﵁
وتعاذل وصيو ووزيره وخليفتو ُب حياتو وبعد موتو علي بن أيب طالب
تنتشر ُب مكة وبدا لسادة مكة أف مصاٟتهم مهددة ،فأخذوا خيططوف بشىت الطرؽ إليذاء النيب
وقتلو لو أمكن وضرب اإلسالـ ،والنيب ووصيو وا١تؤمنوف يدعوف إذل ا﵁ دوف توقف ،وىكذا أخذ
من تبليغ
عدد ا١تسلمُت باالزدياد .كما أ ّف أذى ا١تشركُت اشتد وبدؤوا يعذبوهنم ودينعوف النيب
رسالة السماء.
وىكذا دفِع النيب إذل ا١ترحلة الثانية (ا٢تجرة إذل ا﵁) .قاؿ تعاذل﴿ :ومن يػ َه ِ
اج ْر فِي َسِب ِ
يل الل ِو
ََ ْ ُ
َُ
ِِ
ِ
ِ ِ
ض مراغَماً َكثِيراً وسعةً ومن ي ْخرج ِمن بػْيتِ ِو م َه ِ
اجراً إِلَى اللو َوَر ُسولو ثُم يُ ْد ِرْكوُ
َ ََ ََ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ
يَج ْد في ْاأل َْر ِ ُ َ
َج ُرهُ َعلَى الل ِو َوَكا َف اللوُ َغ ُفوراً َرِحيماً﴾( ).
ال َْم ْو ُ
ت فَػ َق ْد َوقَ َع أ ْ
يبحث عن قاعدة إسالمية ومدينو يهاجر إليها ،وأخذ يلقى الناس ُب مواسم
وبدأ النيب
اٟتج ،ويقوؿ ٢تم( :ىل من رجل يحملني إلى قومو ،فإف قريش قد منعوني أف ابلغ كالـ ربي)(،)5

وقريش دل يًتكوه حىت ُب موسم اٟتج ،بل كانوا حيملوف الناس على تكذيبو واالستهزاء بو ،وىو
يقابلهم بالتسامح والصرب.
روي أنّو كاف يقوؿ ما معناه( :ربي اغفر لقومي إنهم ال يعلموف) ( ).

 ه ٟٝأؽٔل ك ٢أَُ٘ل ٝؿ٤و :ٙػٖ ّو٣ي ثٖ االػِٔ ،ػٖ أُٜ٘بٍ ،ػٖ ػجبك ثٖ ػجلهللا اٍ٧ل ،١ػٖ ػِ ٢ه ٢ٙهللآٖ أ َٛث٤ز ٚكبعزٔغ صالص ٕٞكؤًِٞا
شَ ٤شرَ َي ْاألَ ْه َشثِ ،﴾ َٖ٤هبٍ( :عٔغ اُ٘ج٢
ػ٘ ،ٚهبٍُٔ :ب ٗيُذ ٛن ٙا٣٥خَٝ ﴿ :أَٗ ِز ْس َػ ِ
ٝششثٞا ،هبٍ :كوبٍ ُ٣ ٖٓ :ْٜعٖٔ ػ٘ ٠دٞٓٝ ٢٘٣اػ٤ذٓ ٌٕٞ٣ٝ ١ؼ ٢ك ٢اُغ٘خ  ٌٕٞ٣ٝخِ٤لز ٢ك ٢أ ،٢ِٛكوبٍ سعَ ُْ
٣غٔ ٚشش٣ي ٣ :ب سع ٍٞهللا أٗذ ً٘ذ ثحشاً ٖٓ ٣و ّٞثٜزا!! هبٍ :صْ هبٍ ا٥خش ،هبٍ :كؼشض رُي ػِ ٠أ َٛث٤ز ،ٚكوبٍ ػِ٢
شَ ٤شرَيَ
ٝ .ه ٟٝاُٖلٝم ك ٢اُؼَِ :ػٖ ػِ ٢ثٖ أثٛ ٢بُت
ه ٢ٙهللا ػ٘ :ٚأٗب) ط ٓ
هبٍُٔ :ب ٗضُذ ﴿ َٝأَٗ ِز ْس َػ ِ
ث٘ ٠ػجذ أُطِت  ْٛٝإر راى أسثؼ ٕٞسعالً ٣ض٣ذ ٕٝسعالً أ٘٣ ٝوصٕٞ
ص ﴾ َٖ٤دػب سع ٍٞهللا
ْاألَ ْه َش ِثَٝ َٖ٤س ِْ ٛط َي اُ ُٔ ْخِ ِ
سعالً ،كوبٍ  :أ ٌٕٞ٣ ٌْ٣أخٝٝ ٢صٝٝ ٢٤اسصٝٝ ٢ص٣شٝ ١خِ٤لز ٢ك ٌْ٤ثؼذ١؟ كؼشض ػِ ْٜ٤رُي سعالً٣ ًِْٜ :ؤث ٠رُي،
ػِ ،٢كوِذ :أٗب ٣ب سع ٍٞهللا ،كوبٍ٣ :ب ث٘ ٢ػجذ أُطِت ٛزا أخٝٝ ٢اسصٝٝ ٢صٝٝ ٢٤ص٣شٝ ١خِ٤لز ٢ك ٌْ٤ثؼذ،١
ؽز ٠أرّ ٠
كوبّ اُو٣ ّٞعحي ثؼع ْٜإُ ٠ثؼط ٣ٝو ُٕٞٞألث ٢غبُت :هذ أٓشى إٔ رغٔغ ٝرط٤غ ُٜزا اُـالّ) ط ٓٝ ، 7الؽع :
اإلهّبك ُِْ٤ـ أُل٤ل :ط ٓ٘ٓ ،33بهت اثٖ ّٜو آّٞة :ط ٓٝ ،315ؿ٤وٛب.
 -6اَُ٘بء . 11 :
َ٘ٓ -3ل اؽٔل :طٝ ،331ٓ 3هاعغ  ٍٖ٘ :اُلاهٓ :٢ط ٍٖ٘ ،331ٓ 6اثٖ ٓبعخ :ط ٓٝ ،73ؿ٤وٛب.
 -3إهجبٍ ا٧ػٔبٍ :ط ٓ ،333ثؾبه االٗٞاه :طَ٘ٓ ، 27ٓ 35ل اؽٔل :ط ٕٓ ،367ؾ٤ؼ اُجقبه :١ط3
ٓ . 5
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وُب ظل تلك الظروؼ ا١تؤ١تة جاء لرسوؿ ا﵁ وفد من نصارى اٟتبشة مع جعفر بن أيب طالب
إذل اٟتبشة ،وكاف
عند عودتو إذل مكة بعد ىجرتو ،وٚتاعة من أصحاب رسوؿ ا﵁
النصارى بضعاً وثالثُت رجالً( :فلما جلسوا إذل رسوؿ ا﵁ واطّلعوا على صفاتو وأحوالو وٝتعوا ما
تلي عليهم من القرآف آمنوا كلهم ،فلما علم بذلك أبو جهل اقبل إليهم قائالً :ما رأينا ركباً أٛتق
منكم!  ..أرسلكم قومكم تعلموف خرب ىذا الرجل ،فلم تطمئن ٣تالسكم عنده حىت فارقتم دينكم
وصدقتموه فيما قاؿ ،فقالوا :سالـ عليكم ال ٧تاىلكم ،لنا ما ٨تن عليو ،ولكم ما أنتم عليو ،دل نأؿ
ِ
ِ
اب ِم ْن قَػْبلِ ِو ُى ْم بِ ِو يُػ ْؤِمنُو َف * َوإِذَا
ين آتَػْيػنَ ُ
اى ُم الْكتَ َ
أنفسنا خَتاً ،فنزؿ ُب حقهم قولو تعاذل ﴿ :الذ َ
يػْتػلَى علَي ِهم قَالُوا آمنا بِ ِو إِنو ال ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
َج َر ُى ْم
ين * أُولَئِ َ
ك يُػ ْؤتَػ ْو َف أ ْ
ُ َ
َ
ُ َْ ْ
ْح ُّق م ْن َربِّػنَا إنا ُكنا م ْن قَػْبلو ُم ْسلم َ
ِ
مرتَػي ِن بِما صبػروا وي ْدرأُو َف بِالْح ِ
ضوا
اى ْم يُػْن ِف ُقوف * َوإِذَا َس ِم ُعوا اللغْ َو أَ ْع َر ُ
سنَة السيِّئَةَ َومما َرَزقػْنَ ُ
َ ْ َ ََ ُ َ َ َ
ََ
( )
( )
عْنو وقَالُوا لَنا أَ ْعمالُنا ولَ ُكم أَ ْعمالُ ُكم سالـ علَي ُكم ال نَػبت ِغي ال ِ ِ
ين﴾ …) .
َ َ َ َ ْ َ ْ َ ٌ َ ْ ْ َْ
َ
ََُ
ْجاىل َ
***

 اُؤٖ  56 :ـ .55 -6كو ٚاَُ٤وح ُِج٤ٍ ، 62ٓ :٢ٛٞوح اثٖ إٍؾبم :ط ،611ٓ 3رلَ٤و اُووٛج :٢ط ،352ٓ 2رلَ٤و اثٖ ًض٤و :ط3
ٓ ،315اُجلا٣خ ٝاُٜ٘ب٣خ :ط. 13ٓ 3

اهلجرة إىل اهلل
وعندما أحل أىل مكة وقريش باألذى على رسوؿ  ،أضطر إذل ا٢تجرة ،وىاجر أوالً إذل
الطائف ،إذل ثقيف الذين كاف يأمل منهم اإلدياف بو ونصرتو ،ولكنهم خذلوه ودل يقبلوا دعوتو ،بل
وآذوه فجلس يتحسر على قومو الذين يدعوىم إذل ما حيييهم ،وىم يريدوف ىالكو والقضاء عليو.

ورفع رأسو إذل السماء وتفوه بتلك الكلمات ا١تملوءة باألدل( :اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ،وقلة

حيلتي ،وىواني على الناس يا أرحم الراحمين ،أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من
تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني ،أـ إلى عدو ملكتو أمري؟ إف لم يكن بك علي غضب فال أبالي،
ولكن عافيتك أوسع لي .أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت لو الظلمات ،وصلح عليو أمر الدنيا
واْلخرة ،من أف تنزؿ بي غضبك أو يحل علي سخطك ،لك العتبى حتى ترضى وال حوؿ وال
قوة إالّ بك) ( ).

وشاء ا﵁ بعد ىذه ا١تدة أف يقيّض لرسوؿ ا﵁ ٚتاعة من األوس وا٠تزرج ،ليحملوه إذل يثرب،
ا١تدينة اليت أسست النتظاره ،مدينة اليهود الذين يًتقبوف ظهوره وقيامو.
الذي ب ّشر بو أنبياءىم ،ولينصروه حسب
فهذه ا١تدينة أسسها اليهود لينتظروا النيب ا٠تاًب
زعمهم ،فهاجروا من بالد الشاـ إذل اٞتزيرة العربية ْتثاً عن ا١تكاف ا١توعود ا١توصوؼ ٢تم بُت جبلي
أحد ِ
وعَت ،وأخَتاً وجدوه واستقروا فيو وأسسوا مدينة يثرب ،و١تا جاءىم ا١تلك اليمٍت تبع ّتيشو
سأ٢تم عن سبب ىجرهتم ،فأخربوه أهنم ينتظروف نيب يبعث ويستقر ُب ىذا ا١تكاف ،فأبقى من ذريتو
عند بعثو ،وىؤالء ىم األوس وا٠تزرج ،فكاف اليهود كل ما وقع خالؼ
ُب يثرب لينصروا النيب
الذي سيبعث ،وحسب زعمهم إهنم ينتظرونو

بينهم وبُت األوس وا٠تزرج ىددوىم بالنيب األمي
وسيكونوف أتباعو وأنصاره وحواريو.
قاؿ تعاذل﴿ :ولَما جاءىم كِت ِ ِ ِ ِ
ص ِّد ٌؽ لِ َما َم َع ُه ْم َوَكانُوا ِم ْن قَػْب ُل يَ ْستَػ ْفتِ ُحو َف
َ َ َُ ْ َ ٌ
اب م ْن عْند اللو ُم َ
( )
ِ
ِ
ِِ
ِ
ين﴾ .
اء ُى ْم َما َع َرفُوا َك َف ُروا بو فَػلَ ْعنَةُ اللو َعلَى الْ َكاف ِر َ
ين َك َف ُروا فَػلَما َج َ
َعلَى الذ َ
وىاجر ا١تسلموف إذل ا١تدينة بعد مرحلة عناء طويلة قضوىا ُب مكة ،وتبعهم النيب وىو حيمل
صورة مؤ١تة ومزرية ألىل مكة ،قومو الذين كذبوه وآذوه ومن آمن معو وأخَتاً أخرجوه خائفاً يًتقب
 ٓ٘بهت اثٖ ّٜو آّٞة :ط ٓ ٝ ،2ػ٘ : ٚثؾبه االٗٞاه :طٓ ،66ٓ 3غٔغ اُيٝائل ُِ٤ٜضٔ :٢ط.35ٓ 2 -6اُجووح . 33 :
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وتوجو تلقاء ا١تدينة ،وكاف ا١تفروض أف يكوف اليهود أوؿ ا١تستقبلُت لو وا١ترحبُت بقدومو ا١تبارؾ إذل
مدينتهم اليت أسسوىا الستقبالو ،وأف يكونوا أوؿ من يؤمن بو وينصره ،ولكنهم خذلوه وك ّذبو
علماؤىم وحاولوا استخفاؼ الناس وٛتلهم على الكفر بو وبنبوتو ،فلم ينتفعوا بالعلم الذي كاف
عندىم ،بل جعلوه سبباً لتكربىم وتعاليهم على النيب  ،وضرب ا﵁ ٢تم بلعم بن باعورا مثالً ُب
القرآف ( )؛ لَتتدعوا ويثوبوا إذل رشدىم ويتوبوا إذل رهبم ،ولكنهم ازدادوا عناداً وتكرباً كاٞتيفة عندما
ينػزؿ عليها ا١تطر الطاىر تزداد نتػناً وعفونة.
ولو أمعنا النظر ُب حاؿ اليهود لوجدناىم قد فوجئوا بأمور:
األوؿ :إ ّف النيب

ليس إسرائيلياً ،فإذا كانوا قد اعًتضوا على طالوت

لعدـ كونو من ذرية

يوسف بيت ا١تلك وال من ذرية آلوى بيت النبوة ( ) ،مع أ ّف طالوت من ذرية بنيامُت شقيق يوسف،
أي :إنّو إسرائيلي ،فإ ّف اعًتاضهم على النيب أمر متوقع ،قاؿ تعاذل﴿ :وما ا ْختػلَ َ ِ
ين أُوتُوا
ََ َ
ف الذ َ
ْكت ِ ِ ِ
ِ
ِ
ْم بَػ ْغياً بَػْيػنَػ ُه ْم﴾(.)5
ال َ َ
اب إال م ْن بَػ ْعد َما َج َ
اء ُى ُم الْعل ُ
ّأما األمر الثاني :فهو أ ّف بعض العقائد واألحكاـ الشرعية اليت أتى هبا رسوؿ ا﵁ ٗتتلف عن
 ،مع أ ّف علماءىم قد
ا﵀رفة اليت كانوا يدعوف إهنا شريعة موسى
عقائدىم وأحكامهم الشرعية ّ
.
حرفوا الكثَت منها حىت قبل بعث عيسى
ّ
والثالث :إ ّف رسوؿ ا﵁

سيسلب من علماء بٍت إسرائيل مكانتهم ورئاستهم الدينية الباطلة،

كما أ ّف عدالتو ُب توزيع األمواؿ ستسلبهم ا٠تصوصية اليت كانوا يتمتعوف هبا ،فإف اتبعوه لن يتمكنوا
من االستئثار بأمواؿ الصدقات .ورد ُب تفسَت﴿ :أَتَأ ُْمرو َف الن ِ ِ
س ُك ْم َوأَنْػتُ ْم
َ
ُ
س ْو َف أَنْػ ُف َ
اس بالْب ِّر َوتَػْن َ
ِ
اب أَفَال تَػ ْع ِقلُو َف﴾( ).
تَػْتػلُو َف الْكتَ َ
( :وكاف ىؤالء قوـ من رؤساء اليهود وعلمائهم احتجبوا أمواؿ
عن اإلماـ العسكري
والمبرات ،فأكلوىا واقتطعوىا ثم حضروا رسوؿ اهلل
الصدقات
ّ

وقد حشروا عليو عوامهم،

إُ ٠ه ٍٞهللا رجبهى ٝرؼبُ ٠ك ٢ػبُْ ث٘ ٢إٍوائ َ٤ثِؼْ اثٖ ثبػٞها اُن ١عبء مًو ٙكٍٞ ٢هح ا٧ػوافَٝ ﴿ :ا ْر َُ
 ٤ْ٣وَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
غَِ َخ ِْٓ٘ َٜب كؤرْجَ َؼ ُ ٚاُ َّ
ش ْ٤طَبُٕ ك ٌَبَٕ َِٖٓ ا ُْـَبِ ْٞ ََُٝ * َٖ٣ِٝ
 ١آرََْ٘٤ب ُ ٙآَ٣برَِ٘ب كبٗ َ
َػَِ َْٗ ْْ ِٜ ٤جَؤ اَُّ ِز َ
ش ْئَ٘ب َُ َشك ْؼَ٘ب ُ ٙثَِٜب ََُٝـ ٌَِّ٘ ُ ٚأ ْخَِ َذ إَُِ ٠األ ْسضِ
َ
َّ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ص
ص َ
صصِ اُو َ
ت إِٕ ر َْح ِٔ َْ َػِ َْٜ َِ٣ ِٚ٤ش أ ْ ٝرَ ْز ُشًََِٜ٣ ُ ٚش رُِيَ َٓض َُ اُو ْ ِّ ٞاُ ِزًَ َٖ٣زثُٞا ثِآَ٣برِ٘ب كبه ُ
َٝارَّجَ َغ ََٞ ٛا ُ ٙكَ َٔضَِٔ ًَ ُ ٚض َِ اُ ٌَِ ِ
َُ َؼَِّ ُ٣َ ْْ ٜزَلَ ٌَّ ُش ﴾ َٕٝا٧ػواف 75 :ـ . 72
ش َُ ٌُ ْْ غَبُُٞدَ ٌَِِٓب ً هَبُُ َٞاْ
هللا هَ ْذ ثَ َؼ َ
 -6ه ٟٝاُْ٤ـ اٌُِ :٢٘٤ػٖ أث ٢ثٖ٤و ،ػٖ أث ٢عؼلو
ك ٢ه ٍٞهللا ػي ٝعَ﴿ :إَِّٕ ّ َ
ن ثِب ُْ ُٔ ِْ ِي ِْٓ٘ ﴾ُٚهبٍ  ٖٓ ٌٖ٣ ُْ ( :عجػ اُ٘جٞح ٝال ٖٓ عجػ أٌُِٔخ )...،اٌُبك:٢ط3
أََّٗ ُ َُٚ ُٕ ٌُٞ َ٣ ٠ا ُْ ُٔ ِْ ُي َػَِ َْ٘٤ب َْ َٗٝحُٖ أَ َح ُّ
ٓ.3 2
 -3آٍ ػٔوإ . 3 :
 -3اُجووح .33 :
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يقولوف :أ ّف محمد تع ّدى طوره وادعى ما ليس لو …).

مخاطباً اليهود وعلماءىم :يا معاشر
( :قاؿ رسوؿ اهلل
ٍب قاؿ األماـ العسكري
اليهود ىؤالء رؤساؤكم كافروف وألموالكم محتجبوف ولحقوقكم باخسوف ولكم في قسمة ما
حدث عن موضع الحجة بنبوتك
اقتطعوه ظالموف يخفضوف ويرفعوف ،فقالت رؤساء اليهود:
ّ
ووصاية أخيك ىذا ،ودع دعواؾ األباطيل وإغرائك قومنا بنا ،فقاؿ رسوؿ اهلل  :ال ،ولكن
عز وجل قد آذف لنبيو أف يدع باألمواؿ التي خنتموىا لهؤالء الضعفاء ومن يليهم) ( ).
اهلل ّ

وكانت النتيجة أف أخذ حب األنا واتباع ا٢توى من علماء بٍت إسرائيل كل مأخذ ،ومنعهم التكرب
مرة أخرى ُب
من اتباع النيب األمي  ،ودل يؤمن بالنيب منهم إالّ قليل .وىكذا فشل ا١تنتظروف ّ
االنتظار،كما فشلوا ُب انتظار عيسى وموسى (عليهما السالـ) من قبلو.
واٟتقيقة اليت جيب أف يلتفت إليها ىي :أ ّف ىؤالء اليهود الذين فشلوا ُب انتظار النيب ٤تمد
ىم ذراري أولئك الذين ىاجروا ُب سبيل ا﵁ وأسسوا مدينة يثرب النتظار النيب ا٠تاًب  ،قاؿ تعاذل:
ِ
ؼ يَػ ْل َق ْو َف غَيّاً﴾( ).
س ْو َ
ف ِم ْن بَػ ْع ِد ِى ْم َخل ٌ
﴿فَ َخلَ َ
ْف أ َ
َض ُ
اعوا الصال َة َواتػبَػ ُعوا الش َه َوات فَ َ
ولتحريفهم لسَتتو وتعاليمو ،أو ما يسمى بػ (اإل٧تيل
ّأما النصارى ،فقد كاف لغلوىم بعيسى
 ،واألنبياء يتكلموف
أو العهد اٞتديد) ،كما كاف لفهمهم ا٠تاطئ ُب بعض األحياف لكالمو
أحياناً بالرموز واألمثاؿ واٟتكم ليقربوا بعض اٟتقائق للناس.

أقوؿ :إ ّف ٣تموع ىذه األمور تضافرت ليجد القوـ ُب طياهتا السبل للخروج عن جادة الصراط
مع أف بعضهم آمنوا
ووصاية علي
ا١تستقيم ،وتأليو عيسى ٍ ،ب عدـ اإلدياف بنبوة ٤تمد
ىو وفد من نصارى اٟتبشة ،وُب التوراة واألناجيل
مر أ ّف أوؿ وفد آمن بالنيب
بالنيب كما ّ
،
األربعة ا١توجودة اليوـ وا١تقبولة لدى النصارى توجد بعض اإلشارات إذل النيب ٤تمد وعلي
وكثَت من اإلشارات إذل ا١تهدي من ولده.
أنّو جاء ليبشر ٔتحمد ورجل آخر رمز لو
ّأما ُب إ٧تيل برنابا فهناؾ تصريح من عيسى
با١تختار ،أو واحد من ا١تختارين والذي سيظهر دين ٤تمد  ،كما قاؿ أنّو جاء ليمهد الطريق
﵀مد  ،ولشريعتو اليت ستكوف ُب زمن نزوؿ عيسى شريعة أىل األرض ٚتيعاً.
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ِ
ِ
ْح ِّق لِيُظْ ِه َرهُ َعلَى الدِّي ِن ُكلِّ ِو َولَ ْو َك ِرَه
قاؿ تعاذلُ ﴿ :ى َو الذي أ َْر َس َل َر ُسولَوُ بِال ُْه َدى َودي ِن ال َ
الْم ْش ِرُكو َف﴾( )﴿ ،ىو ال ِذي أَرسل رسولَو بِالْه َدى وِ
ِ
ْح ِّق لِيُظْ ِه َرُه َعلَى الدِّي ِن ُكلِّ ِو َوَك َفى بِالل ِو
ل
ا
ن
ي
د
َ
َْ َ َُ ُ ُ َ
ُ
َُ
)
(
َش ِهيداً﴾ ﴿ ،ي ِري ُدو َف لِيط ِْفئُوا نُور الل ِو بِأَفْػو ِ
اى ِه ْم َواللوُ ُمتِ ُّم نُوِرهِ َولَ ْو َك ِرَه الْ َك ِاف ُرو َف * ُى َو ال ِذي
ُ
ُ
َ
َ
()5
ِ
ْح ِّق لِيُظْ ِه َرهُ َعلَى الدِّي ِن ُكلِّ ِو َولَ ْو َك ِرَه ال ُْم ْش ِرُكو َف﴾ .
أ َْر َس َل َر ُسولَوُ بِال ُْه َدى َودي ِن ال َ
إذل اليوـ إالّ لنصرة دين ا﵁ عندما ينزؿ ُب زمن ظهور اإلماـ ا١تهدي
وما بقاء عيسى
ويصلي خلفو وتعد شريعتو اإلسالمية اٟتنيفية السمحاء كما روى الفريقاف عن صاحب الشريعة .
***

االستبدال
أىل مدينتو وعلماءُ اليهود والنصارى ،ودل يؤمن بو الشيوخ
رسوؿ ا﵁
ب َ
َكذ َ
ُ
قوموُ وعشَتتُوُ و ُ
ورؤساء القوـ ،ولكن آمن بو وقبلو الغرباء أىل ا١تدينة الطيبة ا١تباركة يثرب ،وآمن بو الفقراء
وا١تستضعفوف والشباب  ،وىكذا استبدؿ ا﵁ علماء الدين ورؤساء القوـ وبعض من كاف يدعي أنّو
ينتظر بعث ٤تمد بآخرين ىم أصحاب ٤تمد ا١تنتجبوف الذين قدمهم أمامو إذل اٞتنة ،وقُتل
ِ
ِِ
ين ِر َج ٌ
اى ُدوا اللوَ َعلَْي ِو
ص َدقُوا َما َع َ
اؿ َ
معظمهم ُب حياتو شهداء ٤تتسبُت ،قاؿ تعاذل﴿ :م َن ال ُْم ْؤمن َ
ضى نَ ْحبَوُ َوِمْنػ ُه ْم َم ْن يَػْنتَ ِظ ُر َوَما بَدلُوا تَػْب ِديالً﴾( ).
فَ ِمْنػ ُه ْم َم ْن قَ َ
ِ
ِ ِ
اى ْم ُركعاً
ين َم َعوُ أَشداءُ َعلَى الْ ُكفا ِر ُر َح َماءُ بَػْيػنَػ ُه ْم تَػ َر ُ
قاؿ تعاذلُ ﴿ :م َحم ٌد َر ُسو ُؿ اللو َوالذ َ
ِ ِ
سجداً يػبتػغُو َف فَ ْ ِ
السج ِ
ضواناً ِسيم ِ
ِ
ك َمثَػلُ ُه ْم ِفي
ود َذلِ َ
َُ
َ َْ
اى ْم في ُو ُجوى ِه ْم م ْن أَثَ ِر ُّ ُ
ُ
ضالً م َن اللو َوِر ْ َ
ِِ ِ
التػوراةِ ومثَػلُ ُهم فِي ِْ
األنْ ِج ِ
ب
استَػغْلَ َ
ج َشطْأَهُ فَ َ
ظ فَ ْ
آزَرهُ فَ ْ
ْ َ ََ ْ
يل َك َزْرٍع أَ ْخ َر َ
استَػ َوى َعلَى ُسوقو يُػ ْعج ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اع لِيَ ِغي َ ِ
ُّ
َجراً
الزر َ
آمنُوا َو َع ِملُوا الصال َحات مْنػ ُه ْم َم ْغف َرًة َوأ ْ
ين َ
ظ ب ِه ُم الْ ُكف َ
ار َو َع َد اللوُ الذ َ
َع ِظيماً﴾(.)3
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ىؤالء ثلة غَتوا وجو التاريخ وبيضوا وجو اإلنسانية ،جعفر بن أيب طالب ،وأبو دجانة األنصاري،
وحنظلة غسيل ا١تالئكة ،وزيد بن حارثة ،وعبد ا﵁ بن رواحة ،وا١تقداد ،وعمار ،وجندب بن جنادة،
وسلماف ا﵀مدي الفارسي األصل وكثَتوف غَتىم ،رٔتا دل يذكر التاريخ لبعضهم اٝتاً وال رٝتاً ٦تن
حاربوا الفساد وا١تفسدين ،ودل يطلبوا علواً ُب األرض ،معروفوف ُب السماء ٣تهولوف ُب األرض ،فطوىب
٢تم وحسن مآب وجزاىم ا﵁ عن اإلسالـ وا١تسلمُت خَت اٞتزاء لنصرىم دين ا﵁ ُب أرضو ،ونصرهتم
لسيد األنبياء وسيد األوصياء ٤تمد وعلي عليهما وعلى آ٢تما صلوات ريب وسالمة.
مر علينا أ ّف علماء اليهود لن
وقريب من ىذا ما حدث مع من سبق ٤تمد من األنبياء كما ّ
 ،ودل يؤمن بعيسى أىل مدينتو الناصرة اليت ترىب فيها ،جاء ُب اإل٧تيل( :وخرج من
يؤمنوا بعيسى
ىناؾ وجاء إذل بلدة يتبعو تالميذه ،وُب السبت أخذ يعلم ُب اجملمع فتعجب أكثر الناس حُت ٝتعوه
وقالوا من أين لو ىذا؟ وما ىذه اٟتكمة ا١تعطاة لو وىذه ا١تعجزات اليت ٕتري على يديو؟ أما ىو
النجار بن مرًن ،وأخو يعقوب ويوسي و يهوذا و ٝتعاف؟ أ ّما أخواتو عندنا ىنا ورفضوه .فقاؿ ٢تم
يسوع :ال نيب بال كرامة إالّ ُب وطنو ،وبُت أقربائو وأىل بيتو .وتعذر على يسوع أف يصنع أي معجزة
ىناؾ ،سوى أنّو وضع يديو على بعض ا١ترضى فشفاىم ،وكاف يتعجب من قلة إدياهنمٍ ،ب سار ُب
القرى اجملاورة يعلم) ( ).
 ،كما دل يؤمن السنة بآبائو

كما ورد ُب بعض الروايات أ ّف بعض الشيعة لن يؤمنوا با١تهدي
( ،سنة ا﵁ ولن ٕتد لسنة ا﵁ تبديالً).
بل إ ّف بعض العلماء غَت العاملُت الذين يعتقد اٞتاىل أ ّهنم قريبوف منو لن يؤمنوا بو ،قاؿ اإلماـ

 …( :وكذلك القائم فإنّو تمتد أياـ غيبتو ليصرح الحق عن محضو ،ويصفو
الصادؽ
اإل يماف من الكدر بارتداد كل من كانت طينتو خبيثة من الشيعة ،الذين يخشى عليهم النفاؽ
إذا أحسوا باالستخالؼ والتمكين ولهم األمر المنتشر في عهد القائم … وقاؿ

 :كل

ذلك لتتم النظرة التي أوجبها اهلل لعدوه إبليس ،إلى أف يبلغ الكتاب أجلو ،ويحق القوؿ على
ِ
آمنُوا ِمْن ُك ْم َو َع ِملُوا
ين َ
الكافرين ويقرب الوعد الذي بينو اهلل في كتابو بقولوَ ﴿ :و َع َد اللوُ الذ َ
( )
ف ال ِذ ِ
الصالِح ِ
ات لَيَ ْستَ ْخلِ َفنػ ُه ْم فِي ْاأل َْر ِ
يبق من
استَ ْخلَ َ
ين م ْن قَػْبلِ ِه ْم﴾  ،وذلك إذ لم َ
ض َك َما ْ
َ
َ
اإلسالـ إال اسمو ومن القراف إال رسمو ،وغاب صاحب األمر بإيضاح العذر لو في ذلك
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الشتماؿ الفتنو على القلوب ،حتى يكوف أقرب الناس إليو أشدىم عداوة لو ،وعند ذلك يؤيده

اهلل بجنود لم تروىا ،ويظهر دين نبيو على يديو ،ويظهره على الدين كلو ولو كره المشركوف)( ).
***

ماذا بعد اهلجرة ؟
ُب ا١تدينة بدأ النيب ببناء ٣تتمع إسالمي يتعامل وفق تعاليم شريعة ا﵁ ا١تقدسة ،بدأ النيب
ُب ا١تدينة بكلمة ال إلو إالّ ا﵁ لينتهي إذل تدبَت شؤوف اجملتمع وسياسة الناس ١تا فيو صالحهم
وكما٢تم .وكاف ٠تلقو العظيم وللمعجزات اليت تظهر على يديو الكرديتُت أثر كبَت ُب الناس ،وازدياد
عدد ا١تسلمُت وتوجههم إذل كماالهتم ا١تعنوية والعزوؼ عن زخرؼ الدنيا ،وىكذا بدأت تلك
الصحراء ا١تقفرة ٗتضر ،ولو ترؾ ٤تمد يدعو الناس إذل ا﵁ سبحانو الرٛتن الرحيم ولكن ىيهات
لو ترؾ القطا لناـ.
اؿ فِ ْر َع ْو ُف ذَ ُرونِي أَقػْتُ ْل
 ،وال فرعوف موسى
ومن قبل ما ترؾ منرود إبراىيم
َ ﴿ ،وقَ َ
ِّؿ ِدينَ ُك ْم أ َْو أَ ْف يُظْ ِه َر فِي ْاأل َْر ِ
وسى إِنِّي
اد * َوقَ َ
اؼ أَ ْف يُػبَد َ
َخ ُ
وسى َولْيَ ْدعُ َربوُ إِنِّي أ َ
سَ
اؿ ُم َ
ُم َ
ض الْ َف َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ُع ْذ ُ ِ
ْحس ِ
اب﴾( ).
ت ب َربِّي َوَربِّ ُك ْم م ْن ُك ِّل ُمتَ َكبِّ ٍر ال يُػ ْؤم ُن بيَػ ْوـ ال َ
أنظر إذل منطق ىذا الكافر ا١تتكرب فهو ينشر الصالح ٓتموره وفجوره ،وموسى يفسد ُب األرض
بنشر كلمة ال إلو إال ا﵁ ،وإقامة اٟتكم اإل٢تي ُب األرض ،وىذا ىو منطق الفراعنة الذين تسلطوا
على ا١تسلمُت اليوـ.
فإذا عرفنا ىذا عرفنا أ ّف الصداـ ا١تسلح أمر حتمي الوقوع ،كما أ ّف اٞتهاد لنشر كلمة ال إلو إالّ
ِ
آمنُوا يُػ َقاتِلُو َف فِي َسبِ ِ
يل
ين َ
ا﵁ ضروري ،ليكوف الدين خالصاً ﵁ وتكوف كلمة ا﵁ ىي العليا﴿ ،الذ َ
ِ ِ
اف إِف َكي َد الشيطَ ِ
وت فَػ َقاتِلُوا أَولِياء الشيطَ ِ
يل الطاغُ ِ
ين َك َف ُروا يُػ َقاتِلُو َف فِي َسبِ ِ
اف َكا َف
ْ
ْ
ََْ ْ
اللو َوالذ َ
ض ِعيفاً﴾(.)5
َ
وبدأ ا١تسلموف يدافعوف عن كياهنم اإلسالمي الذي بدأ صغَتاً ُب ا١تدينة ٍب اتسع بفضل ا﵁،
وبعد أف استقرت األمور ىاٚتوا اٟتكومات الطاغوتية ا١تتسلطة على رقاب الناس ليخلوا بعد ذلك
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الناس ٖتت ظل الدولة اإلسالمية ،دولة ال إلو إالّ ا﵁ خيتاروف الدخوؿ ُب اإلسالـ أو البقاء على
إحدى الديانات اإل٢تية السابقة مع دفع اٞتزية اليت ىي نظَت الزكاة اليت يدفعها ا١تسلموف ،ىذا ىو
قانوف اإلسالـ العادؿ ُب القرآف﴿ ،ال إِ ْك َر َاه فِي الدِّي ِن﴾( ).

جل وعال ،وليس ٢تم دين ٝتاوي فهؤالء يُقاتلوف حىت يقولوا :ال إلو
ّأما الذين ال يدينوف للخالق ّ
إالّ ا﵁ ٤تمد رسوؿ ا﵁.
وىكذا انتشر اإلسالـ بفضل ا﵁ وّتهاد النيب والوصي وا١تؤمنُت ،كاف النيب كالطبيب الدوار
( ) ،كاف يسَت بُت الناس يأمرىم با١تعروؼ وينهاىم عن ا١تنكر،
بأدويتو كما وصفو أمَت ا١تؤمنُت
بعده كما ّأهنا
ويعمل ليالً وهناراً لنشر كلمة ال إلو إالّ ا﵁ ،وىذه ىي السَتة اليت عمل هبا األئمة
كاف سائحاً ُب األرض يدعو الناس إذل ا﵁ ،وىكذا
كانت سَتة األنبياء وا١ترسلُت قبلو ،فعيسى
بقية األنبياء إبراىيم وموسى وغَتىم .
فهذه قصصهم ُب القرآف هتتف بالعمل اٞتاد ا١تتواصل لنشر كلمة ال إلو إالّ ا﵁ واألمر با١تعروؼ
والنهي عن ا١تنكر.
***

 اُجووح . 652:( :غج٤ت دٝاس ثطج ٚهذ أحٌْ ٓشاٝ ،ٚٔٛأحٔٞٓ ٠اعٔ٣ . ٚعغ رُي
كٕٝ ٢ق اُوٍٍٞ
 -6هبٍ أٓ٤و أُؤٖٓ٘٤
ح٤ش اُحبعخ إُ ٖٓ ٚ٤هِٞة ػٔٝ ،٢آرإ صْٝ ،أُغ٘خ ثٌْ ٓ .زجغ ثذٝائٞٓ ٚاظغ اُـلِخ ٞٓٝاغٖ اُح٤شح) ٜٗظ اُجالؿخ
ثْوػ ٓؾٔل ػجل :ٙط ٓ.617

بعد وفاة الييب

قاؿ تعاذلَ ﴿ :وَما ُم َحم ٌد إِال َر ُس ٌ
ات أ َْو قُتِ َل انْػ َقلَْبتُ ْم َعلَى
ت ِم ْن قَػْبلِ ِو ُّ
وؿ قَ ْد َخلَ ْ
الر ُس ُل أَفَِإ ْف َم َ
ِ
ِ
ين﴾( ).
ب َعلَى َع ِقبَػْي ِو فَػلَ ْن يَ ُ
أَ ْع َقابِ ُك ْم َوَم ْن يَػْنػ َقل ْ
ضر الل َو َشْيئاً َو َسيَ ْج ِزي اللوُ الشاك ِر َ
خَت من يصف ما حدث بعد وفاة النيب

حيث قالت ُب خطبتها ُب مسجد النيب

ىي الزىراء

 ،أقرب ا٠تلق إذل رسوؿ ا﵁

،

بعد وفاتو …( :فلما اختار اهلل لنبيو دار أنبيائو،

ومأوى اصفيائو ،ظهر فيكم حسكة النفاؽ ،وسمل جلباب الدين ،ونطق كاظم الغاوين ،ونبغ
خامل االقلين ،وىدر فنيق المبطلين ،فخطر في عرصاتكم ،وأطلع الشيطاف رأسو من مغرزه
ىاتفاً بكم ،فألفاكم لدعوتو مستجيبين ،وللعزة فيو مالحظين ،ثم استنهضكم فوجدكم خفافاً،
وأحشمكم فألفاكم غضاباً ،فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير مشربكم ،ىذا والعهد قريب والكلم
رحيب ،والجرح لما يندمل والرسوؿ لما يقبر ،ابتداراً زعمتم خوؼ الفتنة ،أال في الفتنة سقطوا

وإف جهنم لمحيطة بالكافرين) ( ).

و١تا جاءت نساء ا١تهاجرين واألنصار لعيادهتا ،قلن ٢تا :كيف أصبحت عن علتك؟ فقالت:

(أصبحت واهلل عائفة لدنياكم قالية لرجالكم ،لفظتهم قبل أف عجمتهم وشنئتهم بعد أف
سبرتهم ،فقبحاً لفلوؿ الحد ،وخور القناة ،وخطل الرأي ،وبئس ما قدمت لهم أنفسهم ،أَ ْف
ط اللوُ َعلَْي ِه ْم َوفِي ال َْع َذ ِ
اب ُى ْم َخالِ ُدوف ال جرـ لقد قلدتهم ربقتها ،وشننت عليهم عارىا
َس ِخ َ

فجدعاً وعقراً وسحقاً للقوـ الظالمين ،ويحهم أنى زحزحوىا عن رواسي الرسالة ،وقواعد النبوة،

ومهبط الوحي األمين ،والطبين بأمر الدنيا والدين ،أال ذلك ىو الخسراف المبين .وما نقموا من
أبي الحسن ،نقموا واهلل منو نكير سيفو ،وشدة وطأتو ،ونكاؿ وقعتو ،وتنمره في ذات اهلل عز

وجل.
واهلل لو تكافوا عن زماـ نبذه رسوؿ اهلل

إليو العتلقو ،ولسار بهم سيراً سجحاً ،ال يكلم

خشاشو ،وال يتعتع راكبو ،وألوردىم منهالً نميراً فضفاضاً تطفح ضفتاه .وألصدرىم بطاناً قد
تحير بهم الري غير متحل منو بطائل ،إال بغمر الماء وردعة شررة الساغب ،ولفتحت عليهم
بركات من السماء واألرض ،وسيأخذىم اهلل بما كانوا يكسبوف.
 آٍ ػٔوإ . 33 : -6االؽزغبط  :ط ٓ. 32

 ....................... .........................72إصداراث أَصار اإلياو امليدي

أال ىلم فاسمع ،وما عشت أراؾ الدىر العجب ،وإف تعجب فقد أعجبك الحادث .إلى
أي سناد استندوا وبأي عروة تمسكوا ،استبدلوا الذنابي واهلل بالقوادـ ،والعجز بالكاىل .فرغما
لمعاطس قوـ يحسبوف أنهم يحسنوف صنعاً ،أال إنهم ىم المفسدوف ولكن ال يشعروف ،أَفَ َم ْن
ِ
ف تَ ْح ُك ُمو َف.
َح ُّق أَ ْف يُػتبَ َع أَم ْن ال يَ ِهدِّي إِال أَ ْف يُػ ْه َدى فَ َما لَ ُك ْم َكْي َ
ْح ِّق أ َ
يَػ ْهدي إِلَى ال َ
أما لعمر الهك لقد لقحت ،فنظره ريثما تنتج ،ثم احتلبوا طالع القعب دماً عبيطاً ،وذعافاً

ممقراً ،ىنالك يخسر المبطلوف ،ويعرؼ التالوف غب ما سن األولوف ،ثم طيبوا عن أنفسكم
أنفساً ،وطامنوا للفتنة جأشاً ،وأبشروا بسيف صارـ ،وىرج شامل ،واستبداد من الظالمين ،يدع
فيئكم زىيداً ،وزرعكم حصيداً .فيا حسرتي لكم ،وأنى بكم وقد عميت قلوبكم عليكم،
أنلزمكموىا وأنتم لها كارىوف) ( ).

وىكذا قُدـ ا١تؤخر ،وأُخر ا١تق ّدـ بعد وفاة النيب  ،واستوذل أبو بكر وعمر وأشياعهم على
 ،وأوذي ىو والزىراء (عليهما السالـ)،
و٨تي وصي رسوؿ ا﵁ علي بن أيب طالب
السلطةُ ،
على مبايعة أيب
أثر اقتحاـ عمر وٚتاعة من ا١تنافقُت دارىا إلجبار اإلماـ علي
وماتت
بكر ،وضرهبا بالسوط وضغطها بُت اٟتائط والباب حىت كسر ضلعها ونبت ا١تسمار ُب صدرىا
وأسقط جنينها .ووردت على أبيها مظلومة ،مقهورة من قوـ كانوا يسمعوف النيب يقوؿ ما معناه:
(إ ّف اهلل يغضب لغضب فاطمة) ( ).

ِ
استَػ ْوقَ َد نَاراً
فتعساً للقوـ ١تا انتهكوا من حرـ ا﵁ ،واستخفوا ٓتَتة خلقوَ ﴿ :مثَػلُ ُه ْم َك َمثَ ِل الذي ْ
ت ما حولَوُ ذَ َىب اللوُ بِنُوِرِىم وتَػرَكهم فِي ظُلُم ٍ
ات ال يػْب ِ
ص ُرو َف﴾(.)5
فَػلَما أ َ
ُ
اء ْ َ َ ْ
ْ َ َ ُْ
َ
َ
َض َ
ىذا والنيب دل يًتؾ ا١تسلمُت ُب حياتو دوف أف يوجههم إذل القيادة من بعده ،وإذل األوصياء
من ولده  ،حيث أمره ا﵁ سبحانو بذلك .ولكن البد من الفتػنة للتمحيص ،والبد من السامري،
والبد من العجل ،قاؿ تعاذل﴿ :أ ِ
آمنا َو ُى ْم ال يُػ ْفتَػنُو َف * َولََق ْد
اس أَ ْف يُػْتػ َرُكوا أَ ْف يَػ ُقولُوا َ
َ
َحس َ
ب الن ُ
فَػتػنا ال ِذ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ين يَػ ْع َملُو َف
َ
ين َ
ب ال ذ َ
ين * أ َْـ َحس َ
ص َدقُوا َولَيَػ ْعلَ َمن الْ َكاذب َ
ين م ْن قَػْبل ِه ْم فَػ َليَػ ْعلَ َمن اللوُ الذ َ
َ
ِ
ِ
اء َما يَ ْح ُك ُمو َف﴾( ).
السيِّئَات أَ ْف يَ ْسب ُقونَا َس َ

 ٓؼبٗ ٢ا٧فجبه ،355ٓ :كالئَ اإلٓبٓخ ُِطجو ، 63ٓ :١أٓبُ ٢اُط ،372ٓ :٢ٍٞاالؽزغبط :ط ٓ ، 33ثؾبهاٞٗ٧اه :ط . 53ٓ 33
٘٣ -6بث٤غ أُٞكح ُِو٘لٝى :١ط ،52ٓ 6مفبئو اُؼوج ،33ٓ :٠أٓبُ ٢اُْ٤ـ اُٖلٝم.327ٓ :
 -3اُجووح . 7 :
 -3اُؼٌ٘جٞد .3 - 6 :
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وإ ّين ١تا أردت أف أختار بعض الروايات عن النيب الدالة على أنو أرشد ا١تسلمُت إذل الصراط
ا١تستقيم ،وإذل األوصياء من بعده وخلفاء ا﵁ ُب أرضو ،احًتت أيّها أختار لكثرهتا سواء ُب كتب
الشيعة أو السنة .وإ ّين وإف اقتصرت على القليل منها ،ولكٍت أسأؿ ا﵁ أف جيعل فيها نصراً للدين،
ونفعاً للمسلمُت وتأييداً للمؤمنُت:
روى اٟتافظ ٤تب الدين أٛتد الطربي ،وىو من علماء السنة و٤تدثيهم ُب كتاب ذخائر
العقىب ُب مناقب ذوي القرىب :عن أنس قاؿ( :كاف عند النيب

طَت فقاؿ :اللهم ائتني بأحب

خلقك إليك ليأكل معي ىذا الطير ،فجاء علي بن أيب طالب فأكل معو) ( ).
وعن معاذة الغفارية قالت :دخلت على النيب

ُب بيت عائشة وعلي خارج من عنده

علي ،فاعرفي لو حقو وأكرمي
فسمعتو يقوؿ( :يا عائشة ،إ ّف ىذا أحب الرجاؿ إلي وأكرمهم ّ
مثواه) ( ).
وعن الرباء بن عازب قاؿ :قاؿ النيب

( :علي مني بمنزلة رأسي من جسدي) (.)5

وعن ا١تطلب بن عبد ا﵁ ابن حنطب قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁

لوفد ثقيف حُت جاءوا:

(لتسلمن أو ألبعثن عليكم رجالً مني  -أو قاؿ مثل نفسي  -ليضربن أعناقكم وليسبين
ذراريكم ،وليأخذف أموالكم .قاؿ عمر :فوا﵁ ما ٘تنيت األمارة إالّ يوم ٍ
ئذ ،إذ فجعلت انصب
فالتفت إذل علي فاخ َذ بيدهِ ،وقاؿ :ىو ىذا ،ىو ىذا) ( ).
صدري رجاء أف يقوؿ ىو ىذا .قاؿ:
َ
وعن أنس ابن مالك قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁ ( :ما من نبي إالّ ولو نظير في أمتو وعلي
نظيري) (.)3
وعن أيب أيوب قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁

نصلي ليس معنا أحد يصلي غيرنا) ( ).
وعن أيب ذر قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁

( :لقد صلت المالئكة علي وعلى علي؛ ألنّا كنا
( :لما اسري بي مررت بملك جالس على سرير من

نور ،وإحدى رجليو في المشرؽ واألخرى في المغرب ،وبين يديو لوح ينظر فيو والدنيا كلها بين
 مفبئو اُؼوج ٍٖ٘ ،2 ٓ :٠اُزوٓن :١ط ،311ٓ 5رؾلخ ا٧ؽٞم :١ط. 53ٓ 1 -6مفبئو اُؼوج٘٣ ،26ٓ :٠بث٤غ أُٞكح  :ط ٓ ،635أٍل اُـبثخ :ط.533ٓ 5
 -3مفبئو اُؼوج٘٣ ،23ٓ :٠بث٤غ أُٞكح :ط. 56ٓ 6
 -3مفبئو اُؼوج ،23ٓ :٠أُٖ٘ق ُؼجل اُوىام اُٖ٘ؼبٗ :٢ط ٓ ،662ثؾبه اٞٗ٧اه :ط ،313ٓ 33أػ٤بٕ اُْ٤ؼخ:
ط ٓٝ ،353ؿ٤وٛب.
 :ط ٓ .2
 -5مفبئو اُؼوج ،23ٓ :٠اُـل٣و :ط ،63ٓ 3عٞاٛو أُطبُت ك٘ٓ ٢بهت اإلٓبّ ػِ٢
 -2مفبئو اُؼوج ،23ٓ :٠اُـل٣و :ط ،661ٓ 3ربه٣ـ كْٓن :ط.33ٓ 36
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عينيو والخلق بين ركبتيو ويده تبلغ المشرؽ والمغرب ،فقلت :يا جبريل من ىذا؟ فقاؿ :ىذا
عزرائيل تقدـ فسلم عليو ،فتقدمت فسلمت عليو ،فقاؿ :وعليك السالـ يا أحمد ما فعل ابن
عمك علي .فقلت :ىل تعرؼ ابن عمي علياً؟ قاؿ :وكيف ال أعرفو ،وقد وكلني اهلل بقبض
أرواح الخالئق ما خال روحك وروح ابن عمك علي بن أبي طالب فإ ّف اهلل يتوفاكما
بمشيئتو)( ).
قاؿ( :من أحب علياً فقد أحبني ،ومن أحبني فقد
وعن أـ سلمو ،عن رسوؿ ا﵁
أحب اهلل ،ومن أبغض علياً فقد أبغضني ،ومن أبغضني فقد أبغض اهلل عز وجل) ( ).
وعن ابن عباس ،قاؿ( :كنت أنا والعباس جالسُت عند رسوؿ ا﵁
فسلم ،رد عليو رسوؿ ا﵁

طالب

إذ دخل علي بن أيب

السالـ وقاـ إليو وعانقو وقبلو بُت عينيو وأجلسو عن

ديينو .قاؿ العباس :يا رسوؿ ا﵁ أٖتب ىذا؟ فقاؿ رسوؿ ا﵁ :يا عم واهلل ،اهلل أش ّد حباً لو مني ،إف
اهلل جعل ذرية كل نبي في صلبو وجعل ذريتي في صلب ىذا) (.)5
وعن عمراف ابن حصُت عن النيب

بعدي) ( ).

 ،قاؿ( :إ ّف علياً مني وأنا منو ،وىو ولي كل مؤمن

وعن أيب رافع قاؿ١ :تا قتل علي أصحاب األلوية يوـ أحد ،قاؿ جربيل
إ ّف ىذه ٢تي ا١تواساة ،فقاؿ النيب

( :يا رسوؿ ا﵁

 :إنّو مني وأنا منو ،فقاؿ جربيل :وأنا منكما يا رسوؿ ا﵁)(.)3

وعن أيب ا٠تميس ،قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁

( :أُسري بي إلى السماء فنظرت إلى ساقي

العرش األيمن ،فرأيت كتاباً فهمتو محمد رسوؿ اهلل أيدتو بعلي ونصرتو بو) ( ).
وعن بريده ،عنو

( :لكل نبي وصي ووارث وإ ّف علياً وصيي ووارثي) (.)9

 ٓ٘بهت آٍ أثٛ ٢بُت :ط ،75ٓ 6مفبئو اُؼوج.25ٓ :٠٘ٓ -6بهت آٍ أثٛ ٢بُت :طٝ ،6 7ٓ 6هاعغ أَُزلهى ُِؾبًْ :طٝ ، 31ٓ 3ؿ٤و.ٙ
 َ٤ٗ -3اٛٝ٧به ًُِْٞبٗ :٢ط ، 33ٓ 2ربه٣ـ ثـلاك :ط ٓ ،333ربه٣ـ كْٓن :ط٤ٓ ،653ٓ 36يإ االػزلاٍ :ط6
ٓ.532
٘ٓ -3بهت آٍ أثٛ ٢بُت :ط ،53ٓ 6مفبئو اُؼوج.23ٓ :٠
٘ٓ -5بهت آٍ أثٛ ٢بُت :ط ،3 2ٓ 6مفبئو اُؼوج.32ٓ :٠
 -2مفبئو اُؼوج٘ٓ ،23ٓ :٠بهت أثٖ ّٜو أّٞة :ط ٓٓ،653غٔغ اُيٝائل :ط ، 6 ٓ 3أُؼغْ اٌُج٤و ُِطجواٗ:٢
ط. 611ٓ 66
 -7مفبئو اُؼوج٘ٓ ،7 ٓ :٠بهت آٍ أثٛ ٢بُت :ط٘٣ ،35ٓ 6بث٤غ أُٞكح :ط. 23ٓ 6
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وعلق عليو الطربي واستدؿ بروايات أ ّف ا١تقصود بالوصاية ىي أ ّف النيب أوصى أف يلي غسلو علي
( ).
وإف تعجب فمن ىؤالء القوـ ،يرووف كل ىذه الروايات ٍب دييلوف دييناً ومشاالً!!
وروي عن أنس ،قاؿ :كنت عند النيب

فرأى علياً مقبالً ،فقاؿ( :يا أنس ،قلت :لبيك،

قاؿ :ىذا المقبل حجتي على أمتي يوـ القيامة) ( ).

ُب سفر فنزلنا ُب غدير خم ،فنودي فينا

وعن الرباء ابن عازب ،قاؿ :كنّا عند النيب
ٖتت شجرة فصلى الظهر وأخذ بيد علي ،وقاؿ( :ألستم
الصالة جامعة ،وكسح لرسوؿ ا﵁
تعلموف أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا :بلى ،فأخذ بيد علي وقاؿ :اللهم من كنت مواله

فعلي مواله ،اللهم واؿ من وااله وعادي من عاداه) ،قاؿ :فلقيو عمر بعد ذلك فقاؿ :ىنيئاً لك
يابن أيب طالب أصبحت وأمسيت موذل كل مؤمن ومؤمنو (.)5

وُب ا١تناقب زاد عليو( :وانصر من نصره وأحب من أحبو) ( ).

وىذا ىو حديث الغدير أشهر من نار على علم ،ومتواتر عن الفريقُت ،ولكن القوـ يؤولوف الوالية
بواليتو  ،وواليتو بوالية ا﵁ سبحانو.
مع أ ّف رسوؿ ا﵁ قرف والية علي
وروى الطربي عن عمر أنّو( :قاؿ لرجل وحيك ما تدري من ىذا ،ىذا موالي وموذل كل مؤمن
ومن دل يكن مواله فليس ٔتؤمن) (.)3

 هبٍ أؽٔل ثٖ ػجلهللا اُطجو ١ك ٢مفبئو اُؼوج ٠ثؼل إٔ أٝهك اُؾل٣ش أُزولّٝ :إٕ ٕؼ ٛنا اُؾل٣ش كبُزٞه٣ش ٓؾٔ ٍٞػِ٠ٓب هٝآ ٙؼبم ثٖ عجَ ه ٢ٙهللا ػ٘ ،ٚهبٍ :هبٍ ػِ٣( :٢ب سع ٍٞهللا ٓب أسس ٓ٘ي؟ هبٍٓ :ب ٣شس اُ٘ج ٕٞ٤ثؼع ٖٓ ْٜثؼط
هبٍٝ( :صٝٝ ٢٤اسص٣ ٢وع ٠د٘٣ٝ ٢٘٣غض
ًزبة هللا ٝع٘خ ٗجٝ .)ٚ٤اُ٤ٕٞخ ٓؾُٔٞخ ػِٓ ٠ب هٝا ٙأٌٗ :إٔ اُ٘ج٢
ٓٞػذ ١ػِ ٢ثٖ أث ٢غبُت سظ ٢هللا ػ٘ .)ٚأفوع ٚأؽٔل ك ٢أُ٘بهت  ....أفوع ٚأؽٔل ك ٢أُ٘بهت ٝفوع ٚاثٖ اَُواط ،أٝ
ػِ٤ب إٔ ٣ـَِ ،ٚكوبٍ ػِ٣( :٢ب سع ٍٞهللا أخش ٠إٔ ال
ػِٓ ٠ب هٝا ٙؽَ ٖ٤ثٖ ػِ ٢ػٖ أث ٚ٤ػٖ عل ٙهبٍ :أ ٠ٕٝاُ٘ج٢
ػعٞا ً إالّ هِت
أغ٤ن رُي ،هبٍ  :إٗي عزؼبٕ ػِ ّ ،٢كوبٍ ػِ ٢ه ٢ٙهللا ػ٘ٝ : ٚهللا ٓب أسدد إٔ أهِت ٖٓ سع ٍٞهللا
ُ٣ٝ .)٢ؼٚل ٛنا اُزأ َ٣ٝثٔب ٝهك ٖٓ ا٧ؽبك٣ش اُٖؾ٤ؾخ كٗ ٢ل ٠اُزٞه٣ش ٝاالٖ٣بءٝ ،إٗ٣ ُْ ٚؼٜل إُ ْٜ٤ػٜلا ؿ٤و ٓب ك٢
ًزبة هللا ٓٝب كٕ ٢ؾ٤لخ كٜ٤ب ّئ ٖٓ أٍ٘بٕ اإلثَ  ٖٓٝاُؼوَ ػِٓ ٠ب هوهٗب ٙكً ٢زبة اُو٣بٗ اُ٘ٚوح ك ٢كٚبئَ اُؼْوح
ه ٢ٙهللا ػ٘ . ْٜمفبئو اُؼوج. 7 ٓ :٠
 :ط ٓ. 33
 -6مفبئو اُؼوج٘٣ ،77ٓ :٠بث٤غ أُٞكح :ط ، 71ٓ 6عٞاٛو اإلٓبّ ػِ ٢ثٖ أثٛ ٢بُت
َ٘ٓ -3ل أؽٔل :ط ،63 ٓ 3مفبئو اُؼوج.72ٓ :٠
٘ٓ -3بهت آٍ أثٛ ٢بُت :ط.632ٓ 6
 -5ثْبهح أُٖطلُِ ٠طجو ،326ٓ :١مفبئو اُؼوجّٞ ،23ٓ :٠اٛل اُز٘ـيُِ َ٣ؾبًْ :ط ٓٝ ،333كِ٣ٝ : ٚ٤ي ثلٍ
٣ٝؾي.
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وليت شعري إذا كنت تعًتؼ أنّو سيدؾ وموالؾ فلماذا غصبتم حقو أنت وصاحبك وأردت
 ،وتكرباً كتكرب إبليس على
إحراؽ داره ،بل تآمرًب على قتلو ،أحسداً كحسد السامري ٢تاروف
؟! وليت شعري من علّم إبليس التكرب ،ومن أغواه؟!
آدـ
وروى الطربي عن سعد بن أيب وقاص ،أف النيب

قاؿ لعلي( :أنت مني بمنزلة ىاروف من

موسى ،إالّ أنّو ال نبي بعدي) ( ) .وىذا اٟتديث أشهر من نار على علم.

أقوؿ :إذا كنتم تروف أنّو كهاروف من موسى فهل عميت عليكم مكانة ىاروف من موسى؟! أليس
ِ
اىا بِ َع ْش ٍر فَػَتم
القرآف يهتف بكم أف ىاروف خليفة موسىَ ﴿ ،وَو َ
ين لَْيػلَةً َوأَتْ َم ْمنَ َ
اع ْدنَا ُم َ
وسى ثَالث َ
ِِ
َخ ِيو ىارو َف ا ْخلُ ْفنِي فِي قَػوِمي وأ ِ
ِمي َق ُ ِ ِ
ِ ِ
يل
ين لَْيػلَةً َوقَ َ
ْ َ ْ
اؿ ُم َ
وسى أل َ ُ
ات َربِّو أ َْربَع َ
َصل ْح َوال تَػتب ْع َسب َ
ِِ
ين﴾( ).
ال ُْم ْفسد َ
فوا﵁ إ ّف وصايتو ووصاية ولده من بعده وخالفتهم لرسوؿ ا﵁ أبُت من الشمس ُب ما يروي
السنة عن رسوؿ ا﵁ فضالً عما يروي الشيعة ،وما يصرح بو القرآف ُب آيات كثَتة ،بل إ ّف ذكرىم
موجود حىت ُب التوراة واإل٧تيل ا١توجودة حالياً ،وإف حاوؿ اليهود والنصارى طمس ذكرىم ُب ما
مضى ،كما حاوؿ وحياوؿ اليوـ بعض ا١تسلمُت مع األسف الشديد مع أ ّف القرآف أوصى هبم ورسوؿ
ا﵁ أوصى هبم .ولكن يا قومي أنلزمكموىا وأنتم ٢تا كارىوف ،فانتظروا إنّا منتظروف.
ومن أراد ا١تزيد ُب كتب السنة فعليو مراجعة ذخائر العقىب للطربي ،وينابيع ا١تودة ،وفرائد
السمطُت ،وسنن الًتمذي ،ومسند أٛتد ،وا١تناقب ،ومطالب السؤوؿ للشافعي ،ومسند البخاري،
ومسند مسلم أو ما يسموهنما بالصحيحُت ،وسنن أيب داوود ،والنسائي ،وابن ماجو ،واٟتاكم
النيسابوري ،وكفاية الطالب ،وغَتىا.
وروى العالمة الفقيو ٤تمد بن علي بن عثماف الكراجكي (رٛتو ا﵁) وىو من صدور علماء
الشيعة اإلمامية ومن معاصري الشيخ ا﵀قق الطوسي (رٛتو ا﵁) ،وىو عند علماء الشيعة ُب الطبقة
العليا من االعتبار ،واختياراتو من الطراز األوؿ كما قيل عنو وُب كتابو االستنصار ،قاؿ :أخربين
عن آبائو عن أمَت ا١تؤمنُت ،قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁
الشيخ ا١تفيد وذكر السند إذل أيب جعفر الثاين

 مفبئو اُؼوجٕ ،23ٓ :٠ؾ٤ؼ اثٖ ؽجبٕ :ط ،37 ٓ 5أُؼغْ اُِ ٍٜٝ٧طجواٗ :٢ط ،637ٓ 5أُؼغْ اُٖـ٤و:ط.66ٓ 6
 -6ا٧ػواف . 36 :
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( :آمنوا بليلة القدر ،فإنو ينزؿ فيها أمر السنة ،وإف لذلك األمر والة من بعدي علي ابن
أبي طالب وأحد عشر من ولده

) ( ).

وبإسناد عن أيب جعفر ٤تمد بن علي الباقر
رسوؿ ا﵁
ولده بعده

 ،عن جابر بن عبد ا﵁ األنصاري ،قاؿ

( :تمسكوا بليلة القدر ،فإنها تكوف بعدي لعلي بن أبي طالب وأحد عشر من
) ( ).

وعن أيب جعفر األوؿ  -أي الباقر

 -عن أبيو عن جده ،قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁

:

(إني واثنا عشر من أىل بيتي ،أولهم علي بن أبي طالب أوتاد األرض التي أمسكها اهلل بها أف
تسيخ بأىلها ،فإذا ذىبت االثنا عشر من أىلي ساخت األرض بأىلها ولم تنظروا) (.)5
وعن أيب جعفر

 ،قاؿ قاؿ رسوؿ ا﵁

( :من أىل بيتي أثنا عشر نقيباً محدثوف

مفهموف ،منهم القائم بالحق يمألىا عدالً كما ملئت جوراً) ( ).
ّ
وعن أيب عبد ا﵁

 ،عن آبائو ،قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁

الجمعة ،ومن الشهور شهر رمضاف ،ومن الليالي ليلة القدر.

( :إ ّف اهلل اختار من األياـ يوـ

واختار من الناس األنبياء ،واختار من األنبياء الرسل ،واختارني من الرسل ،واختار مني
علياً ،واختار من علي الحسن والحسين (عليهما السالـ) ،واختار من الحسين األوصياء ،وىم

تسعو من ولد الحسين ينفوف من ىذا الدين تحريف الغالّيين وانتحاؿ المبطلين وتأويل

الجاىلين ،تاسعهم ظاىرىم ناطقهم قائمهم ،وىو أفضلهم) (.)3
وما رواه الصادؽ

عن آبائو ،عن رسوؿ ا﵁

 ،قاؿ( :ابشروا ثم ابشروا ثم ابشروا -

مرات  -إنما مثل أمتي كمثل غيث ال يدرى أولو خير أـ آخره ،إنما مثل أمتي كمثل
ثالث ّ
حديقة أطعم منها فوجاً ما لعل آخرىا فوجاً يكوف أعرضها بحراً وأعمقها طوالً وأطولها فرعاً
وأحسنها جنى ،وكيف تهلك أمو أنا فيها أولها ،وإثنا عشر من ولدي من السعداء أولي

 االٍزٖ٘به ،3ٓ :االهّبك ُِٔل٤ل :ط ،332ٓ 6اٌُبك :٢ط ٓ٘ٓ ،533بهت آٍ أثٛ ٢بُت :ط ٓ657 -6االٍزٖ٘به.3ٓ :
 -3االٍزٖ٘به ،3ٓ :روو٣ت أُؼبهف ُِؾِج.3 3ٓ :٢
 -3اٌُبك :٢ط ٓ ،533االٍزٖ٘به.3ٓ :
ًٔ -5بٍ اُلٓ ،63 ٓ :ٖ٣وزٚت ا٧صو ، 1ٓ :االٍزٖ٘به.3ٓ :
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األلباب ،والمسيح ابن مريم آخرىا ،ولكن يهلك بين ذلك نتج الهرج ليس مني ولست

منو)( ).

وروى العالمة ابن عياش (رٛتو ا﵁) ُب كتابو مقتضب األثر بإسناده إذل سلماف الفارسي،
قاؿ :كنا مع رسوؿ ا﵁

واٟتسُت بن علي

على فخذه ،إذ تفرس ُب وجهو ،وقاؿ لو( :يا أبا

عبد اهلل أنت سيد من السادة ،وأنت إماـ ابن إماـ أخو إماـ أبو أئمة تسعو ،تاسعهم قائمهم

إمامهم أعلمهم أحكمهم أفضلهم) ( ).

واألدلة على إمامة علي وولده األحد عشر
أعظمها ىو سورة﴿ :إِنا أَنْػ َزلْنَاهُ فِي لَْيػلَ ِة الْ َق ْد ِر﴾.

وخالفتهم لرسوؿ ا﵁

كثَتة جداً ،ولعل

على خلفائو ا١تعصومُت،
فهذه السورة دالة على أ ّف ا١تالئكة والروح تتػنزؿ باألمر بعد النيب
وإالّ لقيل ٔتضيها مع النيب  ،مع أ ّف ا١تسلمُت ٣تمعوف على بقائها ،وىاىم يطلبوهنا ُب العشر
األواخر من شهر رمضاف كل عاـ ،ومن أىب إالّ العناد فليقل :عنػزه ولو طارت!!
( :يا معشر الشيعة خاصموا بسورة ﴿إِنا أَنْػ َزلْنَاهُ فِي لَْيػلَ ِة الْ َق ْد ِر﴾
قاؿ اإلماـ الباقر
تفلحوا ،فواهلل إنها لحجة اهلل تبارؾ وتعالى على الخلق بعد رسوؿ اهلل  ،وإنها لسيدة دينكم،
وإنها لغاية علمنا يا معشر الشيعة .يا معشر الشيعة خاصموا بػ ﴿ حم * وال ِ
ْكتَ ِ
اب ال ُْمِبي ِن﴾ فإنّها
َ
لوالة األمر خاصة بعد رسوؿ اهلل
وعن الصادؽ

…) (.)5

 ،عن آبائو ،عن النيب

 ،قاؿ( :لما اسري بي أوحى إلي ربي جل

جاللو  .....وساؽ اٟتديث إذل أف قاؿ :فرفعت رأسي فإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن
والحسين وعلي بن الحسين ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجة ابن
دري ،قلت :يا رب من ىؤالء؟ قاؿ :ىؤالء األئمة ،وىذا
الحسن القائم في وسطهم كأنو كوكب ّ

القائم الذي يحل حاللي ويحرـ حرامي ،وبو أنتقم من أعدائي ،وىو راحة ألوليائي وىو الذي
يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين ،فيخرج الالت والعزى  -أي األوؿ
والثاين  -طريين فيحرقهما ،فلفتنة الناس بهما ٍ
يومئذ أشد من فتنة العجل والسامري) ( ).
ّ
 :طًٔ ،52ٓ 6بٍ اُل.623ٓ :ٖ٣
 اُقٖبٍ ،372ٓ :ػ ٕٞ٤أفجبه اُوٙبٓ -6وزٚت ا٧صو ، ٓ :ثؾبه اٞٗ٧اه :طٝ ،376ٓ 32عبء ك ٢اُقٖبٍ ثبفزالف ٤َ٣وٝ ،375ٓ :الؽع ػٕٞ٤
 :ط.52ٓ 6
أفجبه اُوٙب
 -3اٌُبك :٢ط ٓ ،633ثؾبه اٞٗ٧اه :ط.76ٓ 65
ًٔ -3بٍ اُل ،653ٓ :ٖ٣ؿ٤جخ اُط ، 73ٓ : ٢ٍٞثؾبه اٞٗ٧اه :ط ،373ٓ 56إُياّ اُ٘بٕت :ط ٓ. 23
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معاً ،قاؿ :عن أيب وابن الوليد
وروى الصدوؽ ُب إكماؿ الدين وعيوف أخبار الرضا
 ،عن جابر بن عبد ا﵁ األنصاري أنّو
معاً ،وأسند اٟتديث إذل األماـ الصادؽ ،عن اإلماـ الباقر
لوحاً أىداه ا﵁ عز وجل إذل الرسوؿ  ،وأعطاه الرسوؿ لفاطمة ،
رأى ُب يد فاطمة
مكتوب فيو( :بسم اهلل الرحمن الرحيم ،ىذا كتاب من اهلل العزيز العليم لمحمد نوره وسفيره

وحجابو ووليو ،نزؿ بو الروح األمين من عند رب العالمين.
عظّم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي ،وال تجحد آالئي .إني أنا اهلل ال إلو إالّ أنا قاصم

الجبارين ،ومبير الظالمين ،ومذؿ الظالمين ودياف يوـ الدين ( ) ،إني أنا اهلل ال إلو إالّ أنا فمن
رجا غير فضلي أو خاؼ غير عدلي عذبتو عذاباً ال أعذبو ( ) أحداً من العالمين ،فإياي فاعبد

وعلي فتوكل ،إني لم أبعث نبياً فأكملت أيامو وانقضت مدتو إالّ جعلت لو وصياً ،وإني فضلتك
على األنبياء ،وفضلت وصيك على األوصياء ،وأكرمتك بشبليك

()5

بعده وسبطيك الحسن

والحسين ( ) ،فجعلت حسناً معدف علمي ،بعد انقضاء م ّدة أبيو ،وجعلت حسيناً خازف وحيي،

وأكرمتو بالشهادة ،وختمت لو بالسعادة ،فهو أفضل من استشهد ،وأرفع الشهداء درجة،
جعلت كلمتي التامة معو ،والحجة البالغة عنده ( ،)3بعترتو أثيب وأعاقب .أولهم علي سيد

العابدين ،وزين أوليائي الماضين ( ) ،وابنو سمي ج ّده

()9

المحمود محمد الباقر لعلمي،

والمعدف لحكمي .سيهلك المرتابوف في جعفر ،الراد عليو كالراد علي ،حق القوؿ مني ألكرمن
وألسرنو في أشياعو وأنصاره وأوليائو .انتجبت بعده موسى ،وانتجبت ( ) بعده فتنة
مثوى جعفر،
ّ
عمياء حندس؛ أل ّف خيط فرضي ال ينقطع ( ،)7وحجتي ال تخفى ،وإ ّف أوليائي ال يشقوف ،أال
ومن جحد واحد منهم فقد جحد نعمتي ،ومن غير آية من كتابي فقد افترى علي ،وويل
للمفترين الجاحدين .عند انقضاء مدة عبدي موسى ،وحبيبي وخيرتي( ،أال)

( )

 ك ٢اٌُبكٓٝ :٢ل َ٣أُظِٝ ٖ٤ٓٞك٣بٕ اُل.ٖ٣ -6ك ٢ثؼ٘ َٗـ اٌُبك :٢ال أػنة ث.ٚ
 -3ك ٢ثؼ٘ َٗـ اٌُبك :٢ثَِِ٤ي .
 -3ك ٢اٌُبك :٢ؽَٖ ٝؽَ.ٖ٤
 -5ك ٢ؿ٤جخ اُ٘ؼٔبٗ :٢ك ٜٞأك ٖٓ َٚاٍزْٜل كٝ ،٢أهكغ اُْٜلاء كهعخ ػ٘لٝ ، ... ،١ؽغز ٢اُجبُـخ ػ٘ل.ٙ
 -2ك ٢ثؼ٘ َٗـ اٌُبكٝ :٢ى ٖ٣أ٤ُٝبء هللا أُب. ٖ٤ٙ
 -7ك ٢ثؼ٘ َٗـ ًٔبٍ اُلّ :ٖ٣ج ٚ٤ع ّل.ٙ
 -3ك ٢اٌُبك : ٢أث٤ؾذًٔ .ب أٗ ٚك ٢ثؼ٘ َٗق :ٚأر٤ؾذٛٝ .نا  ٞٛأُٞعٞك ك ٢ؿ٤جخ اُ٘ؼٔبٗ.٢
 -3ك ٢ثؼ٘ َٗـ ًٔبٍ اُل ٕ٧ :ٖ٣ف٤ٕٝ ٜ٤زٝ .٢ك ٢ثؼ٘ َٗـ ؿ٤جخ اُ٘ؼٔبٗ :٢أال إٕ ف ٜ٤كو.٢ٙ
 - 1عبءد كًٔ ٢بٍ اُل.ٖ٣

إف المك ّذب
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بالثامن مك ّذب بكل أوليائي ،وعلي وليي وناصري ،ومن أضع عليو أعباء النبوة وأمنحو

( )

باالضطالع بها ،يقتلو عفريت مستكبر ،يدفن بالمدينة التي بناىا العبد الصالح ،إلى جنب شر

ألقرف عينو بمحمد إبنو ( ) ،وخليفتو من بعده ،فهو وارث علمي،
خلقي .حق القوؿ مني ّ
سري ،وحجتي على خلقي (ال يؤمن عبد بو إالّ) ( )5جعلت الجنة
ومعدف حكمي ،وموضع ّ
مثواه ،وشفعتو في سبعين (ألفاً) ( ) من أىل بيتو ،كلهم قد استوجبوا النار ،وأختم بالسعادة
وليي وناصري ،والشاىد في خلقي ،وأميني على وحيي ،أخرج منو الداعي إلى
إلبنو علي ّ
سبيلي ،والخازف لعلمي الحسن ،ثم أكمل ذلك بابنو رحمة للعالمين ،عليو كماؿ موسى ،وبهاء
عيسى ،وصبر أيوب (.)3

سيذؿ أوليائي في زمانو ،وتتهادى رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الترؾ والديلم ،فيقتلوف
ّ
ويحرقوف ،ويكونوف خائفين مرعوبين وجلين ،تصبغ األرض بدمائهم ،ويفشو الويل والرنين

( )

في نسائهم ،أولئك أوليائي حقاً ،بهم أدفع كل فتنة عمياء حندس ،وبهم أكشف الزالزؿ ،وأرفع
()9
ك ُى ُم ال ُْم ْهتَ ُدو َف﴾( )) (.)7
صلَ َو ٌ
ات ِّمن ربِّ ِه ْم َوَر ْح َمةٌ َوأُولَئِ َ
اْلصار واألغالؿ﴿أُولَئِ َ
ك َعلَْي ِه ْم َ

قاؿ عبد الرٛتن ابن سادل ،قاؿ أبو بصَت( :لو دل تسمع ُب دىرؾ إالّ ىذا اٟتديث لكفاؾ فَصنوُ
إالّ عن أىلو) ( ).
وروي مثلو عن رسوؿ ا﵁ ٓتط أمَت ا١تؤمنُت ُب البحار ( ).
على
وتأكيده
ومواقفو مع علي
ومع كل ما ٝتع الصحابة ،وما رووا عن النيب
اتباعو ،واتباع ولده األحد عشر األوصياء من بعده ،فإ ّف معظم ا١تسلمُت اختاروا اتباع أئمة الضالؿ،

 ك ٢ؿ٤جخ اُطٝ :٢ٍٞأٓزؼٝ ،ٚك ٢اُؼٞاُْٝ :أٓ٘ؾ٘.ٚ -6ثبث٘ ّ( : ٚػ ّ ك).
 -3عبءد ٛن ٙاُؼجبهح كّ ٢وػ إ ٍٞاٌُبكُِٔ ٢بىٗلهاٗ :٢ط.323ٓ 7
 -3عبء د ٛن ٙأٌُِخ ك ٢ؿ٤جخ اُطٝ . 32ٓ :٢ٍٞك ٢ؿ٤جخ اُ٘ؼٔبٗ.7 ٓ :٢
 -5ك ٢اُٜلا٣خ اٌُجوُِ ٟقٖ٤ج :٢ػِ ٚ٤إًٔبٍ ٕلٞح آكّ ٝهكؼخ إكه٘٤ٌٍٝ ٌ٣خ ٗٞػ ٝؽِْ إثواّٝ ْ٤ٛلح ٓٝ ٠ٍٞثٜبء ػ٠َ٤
ٕٝجو أٞ٣ة.
 -2ك ٢اٌُبك :٢اُوٗبٝ .اُوٗخ  ٢ٛ :اُٖ٤بػ ك ٢أُٖ٤جخ.
 -7ك ٢ثؼ٘ َٗـ ًٔبٍ اُل :ٖ٣اُوٞ٤ك .
 -3اُجووح . 57 :
 :ط ،33ٓ 6اٌُبك :٢ط ٓ ،567االفزٖبٓ ُِٔل٤ل،6 ٓ :
 -3إًٔبٍ اُل ،313ٓ :ٖ٣ػ ٕٞ٤أفجبه اُوٙب
االؽزغبط :ط ٓ ،33ؿ٤جخ اُط ، 35ٓ :٢ٍٞؿ٤جخ اُ٘ؼٔبٗ٘ٓ ،7 ٓ :٢بهت آٍ أثٛ ٢بُت :ط ٓ. 655
 - 1ػ ٕٞ٤أفجبه اُوٙب :طًٔ ،51ٓ 6بٍ اُل ،3 ٓ :ٖ٣اٌُبك :٢ط ٓ.563
 -ثؾبه اٞٗ٧اه :ط.611ٓ 32
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عند وفاة النيب كما فعل بنو إسرائيل مع
ووقعوا ُب فتنة العجل واتبعوا السامري!! وفعلوا مع علي
الردة اليت حذرىم ا﵁ من الوقوع فيها ،قاؿ تعاذل:
ىاروف
عند غيبة موسى ،وىكذا حدثت ّ
﴿ َوَما ُم َحم ٌد إِال َر ُس ٌ
ات أ َْو قُتِ َل انْػ َق َلْبتُ ْم َعلَى أَ ْع َقابِ ُك ْم َوَم ْن
ت ِم ْن قَػْب ِل ِو ُّ
وؿ قَ ْد َخلَ ْ
الر ُس ُل أَفَِإ ْف َم َ
ِ
ِ
ين﴾( ) ،وانقلب القوـ على أعقاهبم
ب َعلَى َع ِقبَػْي ِو فَػلَ ْن يَ ُ
يَػْنػ َقل ْ
ضر اللوَ َشْيئاً َو َسيَ ْج ِزي اللوُ الشاك ِر َ
إالّ نفراً قليالً من أصحاب النيب ىم عمار وأبو ذر وا١تقداد وسلمافٍ .ب أخذ كثَت من الصحابة
بعد أف خذلوه ودل ينصروا حقو ُب البداية ،وبعد أ ّف رأوا
بالرجوع إذل اٟتق وإذل مواالة علي
الظلم الذي أخذ يتزايد يوماً بعد يوـ نتيجة لتسلط اٞتبت والطاغوت على دفة القيادة وخالفة النيب
 ،وبدأت دواوين التميز ُب العطاء من بيت ا١تاؿ حىت وصل األمر إذل أف يعطي عثماف ٜتس
أفريقيا ١ترواف ابن اٟتكم ( ) ،ومعاوية الطليق عدو اإلسالـ يصبح وارل بالد الشاـ ُب عهد عمر،
ويتحكم بأيب ذر (رٛتو ا﵁) ويهينو ويؤذيو ويطرده من بالد الشاـ ،بعد أف فضح أبو ذر ترؼ معاوية
واستيالءه على أمواؿ ا١تسلمُت ،وأخَتاً جيهز عثماف على أيب ذر (رٛتو ا﵁) بنفيو إذل الربذة ،وتركو
ديوت فيها وحيداً مقهوراً يعاين الفقر واٞتوعُ ،ب حُت أف تركة عبد الرٛتن بن عوؼ من الذىب
تكسر بالفؤوس ،وطلحة وعثماف وسعد وغَتىم ديلكوف الكثَت الكثَت ،وإف دل أقل ٚتيعو فمعظمو من
بيت ماؿ ا١تسلمُت.
ومن أراد ا١تزيد فلَتاجع تاريخ القوـ ُب كتب التاريخ (.)5
ولو سألنا أبا ذر (رٛتو ا﵁) ١تاذا كل ىذه اآلالـ وا١تصائب ُب حياتك يا أبا ذر؟
لقاؿ ما معناه :قاؿ رل حبييب رسوؿ ا﵁  :قل اٟتق يا أبا ذر ،وقد قلت اٟتق وما أبقى رل
اٟتق من خليل ( ).

 آٍ ػٔوإ. 33 : -6هبٍ اثٖ أث ٢اُؾل٣ل كّ ٢وػ اُٜ٘ظٝ ( :صبُش اُو ٞٛ ّٞػضٔبٕ ثٖ ػلبٕ ثٖ أث ٢اُؼبٓ ثٖ أٓ٤خ ثٖ ػجل ٌّٔ ثٖ ػجل
ٓ٘بف٤ً٘ ،ز ٚأث ٞػٔوٝ ،ٝأٓ ٚأه ٟٝث٘ذ ًو٣ي ثٖ هث٤ؼخ ثٖ ؽج٤ت ثٖ ػجل ٌّٔ .ثب٣ؼ ٚاُ٘بً ثؼل اٗوٚبء اُْٞهٟ
ٝاٍزوواه آ٧و ُٕٝ ،ٚؾذ ك ٚ٤كواٍخ ػٔو ،كئٗ ٚأٛٝأ ث٘ ٠أٓ٤خ ههبة اُ٘بًٝٝ ،ال ْٛاُٞال٣بد ٝأهطؼ ْٜاُوطبئغٝ ،اكززؾذ
إكو٣و٤خ ك ٢أ٣بٓ ،ٚكأفن اُقٌٔ ًِ ٚكٛٞجُٔ ٚوٝإ ،كوبٍ ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ؽ٘جَ اُغٔؾ...... : ٢
ٝأػط٤ذ ٓوٝإ فٌٔ اُجالك  . . .كٜ٤ٜبد ٍؼ٤ي ٖٓٔ ٍؼّ )! ٠وػ ٜٗظ اُجالؿخ :ط ٓ. 33
 -3هاعغ ًزبة اُـل٣و ُِْ٤ـ ا :٢٘٤ٓ٧طٓٝ 636ٓ 3ب ثؼلٛبّ ،وػ ٜٗظ اُجالؿخ الثٖ أث ٢اُؾل٣ل أُؼزيُ :٢ط،53ٓ 3
ٝؿ٤ؤٛب.
 ...( :هِذ٣ :ب هٍ ٍٞهللا ،ىكٗ .٢هبٍ :هَ اُحن ٝإٕ ًبٕ ٓشاً .هِذ٣ :ب
٧ث ٢مه
 ه ١ٝكٕٝ ٢ب٣ب اُوٍٓ ٍٞؾٔلهٍ ٍٞهللا ،ىكٗ . ٢هبٍ :ال رخق ك ٢هللا ُٓٞخ الئْ  )...آ٧بُُِ ٢ط.53 - 533ٓ :٢ٍٞ
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سجانك ،وما قتلوؾ ولكن قتلتهم ،وىم ماتوا ُب حياهتم وأنت إذل
طوىب لك يا أبا ذر فقد ذؿ ّ
اليوـ حي ُب قلوب ا١تؤمنُت ،بل أنت معنا ومثل أعلى ُب قلب كل إنساف حر شريف يطالب ْتقوؽ
الفقراء وا١تساكُت وا١تستضعفُت أينما كاف.
ويكفيك قوؿ سيد ا١توحدين بعد رسوؿ ا﵁

علي بن أيب طالب

( :يا أبا ذر ،أنك

غضبت هلل فارج من غضبت لو .إ ّف القوـ خافوؾ على دنياىم ،وخفتهم على دينك فاترؾ في
أيديهم ما خافوؾ عليو ،واىرب بما خفتهم عليو ،فما أحوجهم إلى ما منعتهم ،وما أغناؾ عما
منعوؾ ،وستعلم من الرابح غداً ،واألكثر حسداً .ولو إ ّف السماوات واألرض كانتا على عبد رتقاً
ثم أتقى اهلل لجعل اهلل لو منهما مخرجاً ،ال يؤنسنك إالّ الحق وال يوحشنك إالّ الباطل ،فلو

قبلت دنياىم ألحبوؾ ولو قرضت منها ألمنوؾ) ( ).

وقبل ىذه اٟتادثة حوادث ومصائب نالت من اإلسالـ وا١تسلمُت ،فأبو بكر يرسل خالد ابن
العتل الزنيم ليقتل مالك بن نويرة (رضي ا﵁ عنو) ويعتدي على زوجتو ُب نفس الليلة اليت قتلو فيها،
١تاذا؟ أل ّف مالكاً رفض أف يدفع زكاة أمواؿ بٍت ٘تيم البطاح أليب بكر؛ ألنّو مغتصب ٠تالفة رسوؿ ا﵁
نصبو خليفة لو ُب غدير خم وُب
من صاحبها الذي يعرفو ا١تسلموف ،ورأوا وٝتعوا رسوؿ ا﵁
غَته من ا١تناسبات ،وىو علي بن أيب طالب .والعجيب أ ّف عباس ٤تمود العقاد دير على قوؿ مالك
بن نويرة:
فقلت خذوا أموالكم غَت ناظر وال خائف فيما جييء من الغد
فاف قاـ باألمر ا١تخوؼ قائػم منعنا وقلنا الدين دين ٤تمد ( ).
فيقوؿ( :أغلب الظن أنّو بدد ما ٚتع من الصدقات ُب حياتو ومالىيوٍ ،ب ليم ُب ذلك؟ فأجاب
الئميو هبذه األبيات)!!
وليت شعري كيف قرأت ىذه األبيات ،وفهمت ىذا ا١تعٌت ؟! واٟتاؿ أ ّف الرجل يقوؿ خذوا
أموالكم ،أي :إنّو أعادىا ٢تمٍ .ب بعد ذلك حياوؿ العقاد أف جيعل جردية قتل مالك بن نويرة،
واالعتداء على زوجتو غامضة ال يتضح فيها جرـ أيب بكر وخالد ابن العتل الزنيم ،ليجعل بعد ذلك

 ٜٗظ اُجالؿخ  :ط. 7ٓ 6 -6هاعغ روعٔخ ٓبُي ثٖ ٗ٣ٞوح ك ٢اإلٕبثخ :طٝٝ ،521ٓ 5ك٤بد ا٧ػ٤بٕ الثٖ فٌِبٕ :طٓ ، 3ٓ 2ؼبُْ أُلهٍز:ٖ٤
ط.36ٓ 6
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خالد بن الوليد عبقرياً ف ّذاً ،شغلو اٞتهاد عن حفظ سورة واحدة من القرآف يقرأىا ُب صالتو عندما
يؤـ ا١تسلمُت ،ما ىكذا األنصاؼ يا عقاد( ،وما ىكذا يا سعد تورد اإلبل).
فحسبنا ا﵁ ونعم الوكيل ،وسيعلم الذين حيملوف الناس على أكتاؼ آؿ ٤تمد أي منقلب
ينقلبوف ،والعاقبة للمتقُت.
وعلى كل حاؿ فا٠تطب جليل بعد وفاة النيب وا١تمارسات غَت ا١تشروعة والظا١تة كثَتة جداً،
ويكفي حادثة مالك بن نويرة ١تن ألقى السمع وىو شهيد ،وقد انتهكت فيها دماء وأمواؿ وأعراض
ا١تسلمُت فهل بقي شيء؟!
أف
ولسائل أف يسأؿ١ :تاذا دل يرفع علي بن أيب طالب سيفو؟ و١تاذا طلب منو رسوؿ ا﵁
يصرب على الظلم من بعده؟!
( :فإف أقل يقولوا حرص

ومع أ ّف اإلجابة فيما قدمت من البحث وُب قوؿ أمَت ا١تؤمنُت
على الملك ،وإف أسكت يقولوا جزع من الموت ،ىيهات بعد اللتيا والتي ،واهلل البن أبي
طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمو ،بل أندمجت على مكنوف علم لو بحت بو الضطربتم
اضطراب األرشية في الطوى البعيدة) ( ).

ولكن ال بأس من التوضيح قليالً ،وأذكر ىنا سببُت:

األوؿ :إ ّف اإلسالـ دل يًتسخ ُب نفوس الناس ،فإسالمهم ظاىري وليس إدياناً حقيقياً راسخاً ال

خيشى على أىلو من االرتداد ،فحا٢تم كحاؿ اليت نقضت غز٢تا من بعد قوة أنكاثاً ،إالّ القليل منهم،
ِ
ِ
ِ
َسلَ ْمنَا﴾( ).
آمنا قُ ْل لَ ْم تُػ ْؤمنُوا َولَك ْن قُولُوا أ ْ
قاؿ تعاذل﴿ :قَالَت ْاألَ ْع َر ُ
اب َ
ت َعلَْي ِه ْم ِم ْن أَقْطَا ِرَىا ثُم ُسئِلُوا ال ِْفْتػنَ َة َْلتَػ ْو َىا َوَما تَػ َلبثُوا بِ َها إِال
وقاؿ تعاذلَ ﴿ :ولَ ْو ُد ِخلَ ْ
يَ ِسيراً﴾(.)5
وُب القرآف آيات كثَتة دالة على أ ّف حاؿ كثَت من ا١تسلمُت متزلزؿ ومع وجود ا١تنافقُت ،لك أف
تعرؼ النتيجة ،وعلى ىذا فعلى الوصي أف يرضى بالظاىر ،ويصرب كما رضي رسوؿ ا﵁ بالظاىر
وصرب على ا١تنافقُت ،ومن يستمع لكالمهم .وإالّ فسيهدـ ىذا البناء الذي أجهد رسوؿ ا﵁
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أكثر من عشرين سنة لتشييده .فالفائدة العظيمة ا١ترجوة من ىذا الدين وىي ٘تاـ نور ا﵁
ووصيو
ُب أرضو ،وعبادة أىل األرض ﵁ ونشر كلمة ال إلو إالّ ا﵁.
أو الوصي ،بل ُب زمن
ورفع راية ا﵁ أكرب على كل بقعة ُب األرض لن ٖتقق ُب زمن النيب
 ،وىذه سنة إ٢تية ُب األمم السابقة ،فقد أُرسل موسى إذل قوـ من بٍت
خاًب األوصياء ا١تهدي
إسرائيل وعربوا معو البحر ،ولكن ُب صحراء سيناء ٘تردوا عليو ورفضوا قتاؿ اٞتبابرة.
ِ
ك فَػ َقاتِال إِنا
ت َوَربُّ َ
ب أَنْ َ
قاؿ تعاذل﴿ :قَالُوا يَا ُمو َسى إِنا لَ ْن نَ ْد ُخلَ َها أَبَداً َما َد ُاموا ف َيها فَا ْذ َى ْ
ىاىنا قَ ِ
اع ُدو َف﴾( ) ،وبالتارل رفضوا ٛتل كلمة ال إلو إالّ ا﵁ إذل الناس ،وعاقبهم ا﵁ سبحانو وتعاذل
َ َُ
بالتيو ُب صحراء سيناء أربعُت سنة.
وكاف نتيجة ىذا التيو العقوبة اإلصالحية خروج أمة ربانية صاٟتة ،وىم أبناء ىؤالء الفاسقُت
 ،وقاتلوا اٞتبابرة
وأحفادىم ،وقد ٛتلوا كلمة ال إلو إالّ ا﵁ مع يوشع بن نوف وصي موسى
والطواغيت ونصروا دين ا﵁ ُب أرضو.
 ،ونرجوا
إذف فالنتيجة ا١ترجوة من ىذه األمة ىي ُب آخر الزماف ،أي ُب زمن ظهور ا١تهدي
من ا﵁ أف يكوف زماننا كما يدؿ عليو كثَت من الروايات ،وا﵁ أعلم.

وقد مر فيما سبق عن رسوؿ ا﵁  ،قاؿ ..( :إنما مثل أمتي كمثل حديقة أطعم منها فوجاً
ما لعل آخرىا فوجاً يكوف أعرضها بحراً وأعمقها طوالً وأطولها فرعاً وأحسنها جناً .) ( )...

إذف فالرسوؿ يرجو أف يكوف آخر فوج من أمتو ىو أفضلها ،بل لعل ىذه األمة أي أصحاب
ا١تهدي وأنصاره ال يقرنوف ٔتن سبقهم ،سواء من ىذه األمة أو من سواىا على طوؿ مسَتة اإلنسانية
على األرض ،وقد مر وصفهم باٟتديث القدسي( :وانتجبت لذلك الوقت عباداً لي امتحنت
قلوبهم لأليماف ،وحشوتها بالورع واإلخالص واليقين والتقوى والخشوع والصدؽ والحلم

والصبر والوقار والتقى والزىد في الدنيا ،والرغبة فيما عندي ،وأجعلهم دعاة الشمس والقمر،
واستخلفهم في األرض … أولئك أوليائي ،اخترت لهم نبياً مصطفى ،وأميناً مرتضى ،فجعلتو
لهم نبياً ورسوؿ ،وجعلتهم لو أولياء وأنصار ،تلك أمة اخترتها …) (.)5
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وأنصاره كثَتة ،ولو دل يكن من
والروايات عن أىل بيت العصمة ُب فضل أصحاب ا١تهدي
فضلهم إالّ إعالء كلمة ا﵁ ونشر التوحيد ُب كل بقعة من بقاع األرض لكفى.

ثانياً :إ ّف صرب أمَت ا١تؤمنُت
زاىد هبذه اإلمارة وإّمنا طلبو ٢تا إلقامة اٟتق ونشر العدؿ ونصرة
القوـ اإلمارة واٟتكم ،ليبُت أنّو
عرب القروف بقية ىذه األمة وذراريهم ،وعلم أهنم سيعلموف ما
الدين ،وقد أبصر أمَت ا١تؤمنُت
جره عليهم تنحية الوصي عن اإلمارة واغتصاب حقو من قبل اٞتبت والطاغوت ،حىت وصل األمر
ّ
إذل تسلط أوالد البغايا والزانيات على ىذه األمة ،وقد مر عليك ىذا ا١تعٌت ُب خطبة الزىراء

كاف حجة بالغة لو ،فهو قد بُت حقو ٍب أعرض عن منازعة

حيث قالت( :أما لعمر الهك لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج ،ثم احتلبوا طالع القعب دماً عبيطاً
مراً ىنالك يخسر المبطلوف ويعرؼ التالوف غب ما سن األولوف) ( ).
وزعاقاً ّ
بعد ىن وىن ،وٛتل الناس على اٟتق واستقبل
وُب النهاية رجعت ا٠تالفة إذل اإلماـ علي
هبم القبلة والصراط ا١تستقيم ،ولكنهم دل حيتملوا مرارة اٟتق ،وبعد أف قضوا وطراً ُب اال٨تراؼ عن
ومساواتو ٢تم بالعطاء ،بعد أف اعتادوا التميّز واألثرة
صراط ا﵁ ا١تستقيم دل حيتملوا عدالة علي
من ا١تاضُت فبعد أف اعتادوا عبادة العجل وطاعة السامري ،دل يرؽ ٢تم طاعة علي وعبادة ا﵁ الواحد
مزقو فساد ا١تاضُت ،ومع ىذا فقد رفع
األحد ،وقبوؿ شريعتو اليت أراد علي
العمل هبا ُب ٣تتمع ّ
للحق راية وأرشد الناس إذل أتباعها ،ولكنهم خذلوه وخذلوا ولده ا١تعصومُت من بعده
علي
يدخروا جهداً لألمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر ُب سبيل إرشاد ا١تسلمُت إذل الصراط
الذين دل ّ
ا١تستقيم حىت قضوا بُت مسموـ ومقطع بالسيوؼ.
خطب الناس ُب ا١تدينة فقاؿ( :الحمد هلل

فعن أيب ا٢تيثم ابن التيهاف ،إ ّف أمَت ا١تؤمنُت
الذي ال إلو إالّ ىو ،أيها األمة التي خدعت فانخدعت ،وعرفت خديعة من خدعها فأصرت

على ما عرفت ،واتبعت أىوائها وضربت في عشواء غوائها ،وقد استباف لها الحق فصدت عنو
والطريق الواضح فتنكبتو ،أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ،لو اقتبستم العلم من معدنو،
وشربتم الماء بعذوبتو ،وادخرتم الخير من موضعو ،وأخذتم الطريق من واضحو ،وسلكتم من
الحق نهجو ،لنهجت بكم السبل ،وبدت لكم األعالـ ،وأضاء لكم اإلسالـ ،فأكلتم رغداً ،وما

الظالـ ،فأظلمت عليكم
عاؿ فيكم عائل وال ظلم منكم مسلم وال معاىد ،ولكن سلكتم سبيل ّ
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دنياكم برحبها ،وسدت عليكم أبواب العلم ،فقلتم بأىوائكم ،واختلفتم في دينكم ،فأفتيتم في
دين اهلل بغير علم ،واتبعتم الغواة فأغوتكم ،وتركتم األئمة فتركوكم ،فأصبحتم تحكموف
بأىوائكم ،إذا ذكر األمر سألتم أىل الذكر ،فإذا أفتوكم قلتم ىو العلم بعينو ،فكيف وقد
عما قليل تحصدوف جميع ما زرعتم ،وتجدوف وخيم ما
تركتموه ونبذتموه وخالفتموه؟ رويداً ّ
اجترمتم ،وما اجتلبتم.
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد علمتم إني صاحبكم ،والذي بو أُمرتم ،وإني عالمكم
والذي بو نجاتكم ووصي نبيكم ،وخيرة ربكم ولساف نوركم ،والعالم بما يصلحكم ،فعن قليل
رويداً ينزؿ بكم ما وعدتم ،وما نزؿ باألمم قبلكم ،وسيسألكم اهلل عز وجل عن أئمتكم ،معهم
تحشروف وإلى اهلل عز وجل غداً تصيروف ،أ ّما واهلل لو كاف لي ع ّدة أصحاب طالوت أو عدة
أىل بدر وىم أعدادكم ،لضربتكم بالسيف حتى تؤولوا إلى الحق ،وتنيبوا للصدؽ ،فكاف أرتق

للعتق ،وأخذوا بالرفق ،اللهم فاحكم بيننا بالحق وأنت خير الحاكمين) ( ).
***

صلح اإلماو احلسً

 ،ووالية العَد لإلماو الرضا

وأخَتاً البد لنا من ا١ترور على حدثُت مهمُت ُب حياة أوصياء النيب ا٠تاًب
 ،الرتباطهما هبذا البحث:
األول :هو صلح اإلمام احلسو

األئمة االثنا عشر

مع الطاغية معاوية ابو ههد (لعهه اهلل)

وىو صلح ضروري ،بعد أف أخذت دولة ا١تنافقُت اليت يقودىا معاوية باالتساع واالستيالء على
 .فهو إذاً كصلح النيب للمشركُت
األرض اإلسالمية ،وبعد أف خذؿ ا١تسلموف اإلماـ اٟتسن
ُب اٟتديبية.
بأ ّف صلحو كاف استبقاء للشيعة ،وىم أىل اٟتق وببقائهم يبقى
وقد صرح اإلماـ اٟتسن
كاف للتهيئة لثورة اإلماـ اٟتسُت
اٟتق .وإذا نظرنا بعُت البصَتة وجدنا أ ّف صلح اإلماـ اٟتسن
١تا اضطر إذل تنحية
 ،فاإلماـ اٟتسن
 ،اليت ىي بدورىا هتيئة لثورة اإلماـ ا١تهدي
ا١ترة حرب إعالمية ا٢تدؼ منها هتيئة األمة لثورة اٟتسُت
السيف بدأ حرباً جديدة مع معاوية ،ىذه ّ
 -اٌُبك :٢ط.36ٓ 3
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 ،وعلى أقل تقدير أف تكوف األمة مستعدة لقبوؿ ىذه الثورة والتعاطف معها ،بل والتفاعل معها
يعلم أف ىذا ىدؼ كبَت
ولو بعد قيامها ،ومن اطلع على أحواؿ األمة ُب زمن اإلماـ اٟتسن
يرجى من أمة نكس أبناؤىا وخذلوا قائدىم ا١تعصوـ ،حىت أصبحوا يروف ا١تنكر معروفاً ،وكاد أف ال
 .فلم يكن صلح اإلماـ اٟتسن
يبقى للتشيع اسم وال رسم لوال اٟتركة اإلعالمية لإلماـ اٟتسن
ليتبعها أخيو اٟتسُت
صلحاً هبذا ا١تعٌت ،إمنا كاف ىدنة اضطر ٢تا اإلماـ اٟتسن
كاف
الذي ىو كنفسو  -بثورة ال يزاؿ صداىا يهز الدنيا إذل اليوـ ،فكما أ ّف اإلماـ أمَت ا١تؤمنُت
 ،فجميع
ينظر إذل ا١تستقبل وإذل دولة ال إلو إالّ ا﵁ العا١تية ،كذلك كاف اإلماـ اٟتسن
كانوا ينظروف إذل اليوـ الذي يظهر فيو ىذا الدين على الدين كلو ،فمسَتة اإلنسانية
ا١تعصومُت
تعرضت لبعض االنتكاسات،
ىي مسَته تكاملية ُب اٞتملة وإف ّ
.
حيث إف نتيجتها ىو صالح معظم أىل األرض ُب زمن ظهور اإلماـ ا١تهدي
كانوا يفعلوف كل ما من شأنو توجيو ىذه األمة ٟتمل الرسالة اإل٢تية ُب يوـ من
واألئمة
يؤثروف رضا ا﵁ ومصلحة اإلنسانية على أنفسهم،
األياـ إذل أىل األرض ٚتيعاً ،فكانوا
ويتحملوف أش ّد أنواع األذى النفسي واٞتسدي ُب سبيل ىذا ا٢تدؼ العظيم ،وىو إدياف أىل األرض
بال إلو إالّ ا﵁ ٤تمد رسوؿ ا﵁.
الثاني :والية العهد لإلمام الرضا

بعد أف أجربه ا١تأموف العباسي عليها ،وىي
والثاين ىو والية العهد اليت قبلها اإلماـ الرضا
١تلك مصر اليت كانت باإلجبار ،وإف كاف فيها بعض النفع لعامة الناس ،فهي
نظَت وزارة يوسف
يًتىب ويعيش
إذف فتنة وامتحاف للمؤمنُت كما امتحن سبحانو بٍت إسرائيل عندما جعل موسى
ُب قصر فرعوف الطاغية (لعنو ا﵁) ،فهذه كتلك﴿ :أ ِ
آمنا َو ُى ْم ال
اس أَ ْف يُػْتػ َرُكوا أَ ْف يَػ ُقولُوا َ
َ
َحس َ
ب الن ُ
يػ ْفتػنو َف * ولََق ْد فَػتػنا ال ِذ ِ ِ
ِ
ِِ
ين﴾( ).
ُ َُ
َ
ين َ
َ
ص َدقُوا َولَيَػ ْعلَ َمن الْ َكاذب َ
ين م ْن قَػْبل ِه ْم فَػلَيَػ ْعلَ َمن اللوُ الذ َ
َ
بعد أف وجد ا١تأموف نفسو غَت قادر
وُب هناية ا١تطاؼ سم ا١تأموف العباسي اإلماـ الرضا
 ،مع أنّو كاف ُب قصره وٖتت يده.
على ٖتجيم عمل اإلماـ الرضا
صورة ٟتياة األنبياء السابقُت على ىذه
أوصياء النيب ا٠تاًب
وىكذا كانت حياة األئمة
األرض ،فهم بُت طاغوت متسلط مستبيح لدمائهم ا١تقدسة ومن تبعو أو ركن لو من علماء السوء
 -اُؼٌ٘جٞد .3 - 6 :
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غَت العاملُت ،وبُت أمة خذلتهم واختارت عبادة العجل واتباع السامري إالّ القليل ٦تن وَب بعهد ا﵁،
شاء ا﵁ لو
بقية ا﵁ ُب أرضو ٤تمد بن اٟتسن ا١تهدي
و١تا وصل األمر إذل خاًب األوصياء
الغيبة عن أنظار الناس والطواغيت ،ليحفظ ْتفظو القرآف والشريعة حىت يأذف لو بالظهور وإظهار
وأما علة ما وقع من الغيبة فإ ّف اهلل عز وجل
ّ (:

اٟتق عندما تتهيأ األمة لنصرتو ،وقد ورد عنو
ِ
آمنُوا ال تَ ْسأَلوا َع ْن أَ ْشيَ ِ
س ْؤُك ْم﴾ ) ( ).
ين َ
َ
قاؿ﴿ :يَا أَيُّػ َها الذ َ
اء إ ْف تُػْب َد لَ ُك ْم تَ ُ
واٟتر تكفيو اإلشارة ،والسالـ على نور ا﵁ ُب أرضو وبقيتو ُب عباده الذي ٝتاه آباؤه
ا١تظلوـ ،وىو ا١تظلوـ حقاً حىت من شيعتو الذين ال يكادوف يذكرونو مع غيبتو وشديد ٤تنتو.
والسالـ على ا١تؤمنُت وا١تؤمنات ورٛتة ا﵁ وبركاتو.
بسم اهلل الرحمن الرحيم
﴿ َوَم ْن لَ ْم يَ ْج َع ِل اللوُ لَوُ نُوراً فَ َما لَوُ ِم ْن نُوٍر﴾( ).
***
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