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 تقديه

 Xأىصار اإلماو املَدي 
البد أف ٘تر هبا الدعوة اإل٢تية، صوت ىدـ وبناء، بياف وعمل، البد أف يقوـ وصرخة  مدوٍ صوت 

ولذا كانت الدعوة  ؛ل، البد من نسف العجؾ ضد قوى الضاللةحرّ ، يقـو با٢تدـ والتداعية ا هبا
ٛتد اٟتسن أعٍت حركة ناصر آؿ ٤تمد وديانيهم السيد أ - Xالسرية ٟتركة أنصار اإلماـ ا١تهدي 

X - جتمع بعدىا العودة إذل جادة اٟتقليتسٌت للم؛ تتطلب منو العمل على ٖتطيم العجل. 
  .( ) ﴾اُغوِت َويُػْؤِمْن بِالل وِ َفَمْن َيْكُفْر بِالط  ﴿ :قاؿ تعاذل

، Xومن ٍب كاف أوؿ إصدارات أنصار اإلماـ ا١تهدي، الِعجلإذل كتابة كتاب  Xولذا بادر 
عِرض كل اإلعراض عن ٤تمد و 

ُ
زاؿ الرجل  فما ،ؿ ٤تمد آوىو دعوة موجهة إذل ىذا اجملتمع ا١ت

 . فيهم عذرأ، حىت جهراً وإسراراً  ،يدعوىم ليالً وهناراً 
إذ رفض  ؛وة السرية بُت طلبة النجف األشرؼُب فًتة الدع ٥تطوطاً  Xىذا وقد نشره السيد 

سواء ُب ىذا اٟتكاـ ، أينما حل، و كيفما كاف الِعجل١تا امتاز بو من ٖتطيم ؛ أصحاب ا١تطابع طباعتو
  .ا٠تونةين دالفراعنة الفجرة أو فقهاء ال

مرسل من اإلماـ السيد  فّ إأي  -تاب الك ويستطيع القارئ أف يلتمس األمر العظيم ُب
تحصُت ٍب اآلية حيث أورد ال، مةمن خالؿ اآلية اليت ساقها السيد ُب ختاـ ا١تقدّ  - Xا١تهدي

  :فقاؿ، القرآنية الكردية
واستعنت بذي    ،واعتصمت بذي القدرة والجبروت ،تحصنت بذي الملك والملكوت)

د وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي وبمحم ،من كل ما أخاؼ وأحذر ،العزة والالىوت
 .(والحمد هلل وحده ،ومحمد وجعفر وموسى وعلي و محمد و علي والحسن ومحمد 
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قَػْوـَ ِفْرَعْوَف َأال *  اْئِت اْلَقْوـَ الظ اِلِمينَ  َوِإْذ نَاَدى رَبَُّك ُموَسى َأفِ ﴿ بسم ا الرٛتن الرحيم
 اِني فََأْرِسْل ِإَلى َىارُوفَ َوَيِضيُق َصْدِري َوال يَػْنطَِلُق ِلسَ * َأْف ُيَكذِّبُوِف  قَاَؿ َربِّ ِإنِّي َأَخاؼُ  *يَػتػ ُقوَف 

 .( )﴾قَاَؿ َكال  فَاْذَىَبا بِآياتَِنا ِإن ا َمَعُكْم ُمْسَتِمُعوفَ  *َذْنٌب فََأَخاُؼ َأْف يَػْقتُػُلوِف  َوَلُهْم َعَلي   *
 ! ، مب عرفتم حق علي بن أيب طالب؟أبنائو فيا من تدعوف الوالية لعلي بن أيب طالب و 

أليست ىي بعينها  !ا على غَتكم من أبناء العامة؟وانظروا ُب األدلة اليت ٖتتجوف هب أرجعوا ألنفسكم
 .Xٛتد اٟتسن أاليت رفعها السيد 

بن نباتو ُب  صبغألا يثدح، ومنها انظروا األحاديث اليت تكلمت عنو ،للرجل حقًا عظيماً  إفّ 
فعلي وىو علي شغلتو ىذه الشخصية حىت أخذت لبو، وأجاؿ فيها  ،Xمع أمَت ا١تؤمنُت حديثو 

 .مسؤوؿ عنو يـو القيامة وتدبره جيداً فإّنك، أنصت للحديث ذىنو
ينكت ُب األرض،  ذات يـو فوجدتو مفكراً  X أتيت أمَت ا١تؤمنُت علياً : بن نباتو األصبغقاؿ 

رغبت فيها وال في ال واهلل ما : فقاؿ ؟رض أرغبة منك فيهاُت تنكت ُب األيا أمَت ا١تؤمن): فقلت
، ىو المهدي يكوف من ظهر الحادي عشر من ولدي ولكن فكري في مولود، الدنيا ساعة قط

ضل فيها أقواـ ، ي، تكوف لو حيرة وغيبةوجوراً  كما ملئت ظلماً   وعدالً  ىا قسطاً ؤ الذي يمل
ستة أياـ أو ستة : فكم تكوف تلك اٟتَتة والغيبة؟ قاؿنُت يا أمَت ا١تؤم: فقلت ،ويهتدي فيها آخروف

أدرؾ ذلك : ، قلتنعم كما أنو مخلوؽ: فقاؿ ؟ىذا لكائن إفّ : ، فقلتأشهر أو ست سنين
: فقلت ،أولئك خيار ىذه األمة مع أبرار ىذه العترة ،أنى لك يا أصبغ بهذا األمر: ؟ فقاؿالزماف
 .( ) (لو إرادات وغايات ونهايات ، فإفّ يشاءيفعل اهلل ما : ا يكوف بعد ذلك؟ قاؿذٍب ما

 .تفكر ساعة خَت من عبادة ألف عاـ فّ إروا ففعاودوا رشدكم وتفكّ 
 ُب Xُب ساحة العرض على اإلماـ ا١تهدي  ، كيف بكم غداً فأين يراد بكم، بل أين تذىبوف

القيامة الكربى، ٟتسيب الرقيب يـو كيف بكم عند ا  بو؟ ونبو القيامة الصغرى، وما اٞتواب الذي ٕتي
 !تقولوف إهنم دل يصفوه أو يسموه أـ !وف دل يصلكم حديث أىل البيت فيوأتقول !وما اٟتجة لديكم؟

و دل يبلغ البالغ التاـ ودل نّ أأـ تقولوف  !و دل يدع إذل كتاب ا وسنة األطهار من آؿ بيتو نّ إأـ 
 !سوخيرب عن نف
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 كتب على المؤمنين إنكار اهلل أفّ وواهلل لوال ): حينما يعيد عليكم ما قالو اليـو مب تعتذروف
سواء من الحكاـ ، ت كبدي قيحاً ولوال أني اطلعت على كثير من الحقائق التي مأل، المنكر

ُهْم ِفَرارًا َوَلُمِلْئَت ﴿ - المفسدين أـ من علماء السوء الفاسدين َلِو اط َلْعَت َعَلْيِهْم َلَول ْيَت ِمنػْ
ُهْم رُْعباً   ؼألو ، مع ولما اخترت ىذه المواجهة الدامية، أللقيت حبلها على غاربها - ( )﴾ِمنػْ

 .(واإلعالميةالمادية والعسكرية  األسلحة أنواع، بكل مؤلفة مسلحة
وكما قاؿ . تمحيص، ولكن البد من البلغ بأوصيائو إذل قياـ الساعة رسوؿ ا  فّ فإنعم 

ف أف يوجههم يترؾ المسلمين في حياتو دو  ملىذا والنبي ) :سيدي وموالي ُب ىذا الكتاب
ولكن البد . حيث أمره اهلل سبحانو بذلك لى األوصياء من ولده إ، و إلى القيادة من بعده

  .(، والبد  من العجلمن الفتنو للتمحيص، والبد من السامري
جعي وار  ،أف عودي لرشدؾ وانتبهي ألمرؾ ىذا الكتاب صرخة بوجو األمة إفّ  :وُب ا٠تتاـ أقوؿ

، ودعي لنا ذلك ي بعيشة السعداء وميتة الشهداء كما ضمن الرسوؿ ظلكتاب ا وسنة نبيو لتح
ال  مهنّ أعلماء مع  أنفسهممع األسف كثَتوف يعدوف ف من حكاـ خونة وفقهاء فسقة فػ فراعنة الزما
اليسَت من  إالّ  وارؤ قيودل  .على ما ورد عن آؿ ٤تمد، فسَت سورتُت من القرآف الكرًنحيسنوف ت

فبماذا يعدوف أنفسهم . بعض الروايات الفقهية ُب الغالب مقتصرين على روايات ا١تعصومُت 
 ،اعلم بو منّ أورٔتا يوجد من ا١تالحدة من ىو ، قبل آالؼ السنُت أرسطوأبا١تنطق الذي وضعو ، علماء

 اً علمي اً كوهنا ترفوال تعدوا  ، ةا٠تالية من ٙترة علمية أو عملي دالت واإلشكاالت ا١تنطقية وغَتىاأـ باجملا
المرء يحاسب عن عمره فيما  فّ إ) :ما معناه ألسنا نروي عن رسوؿ ا  !!؟للوقت اً وضياع

 .( ) (أفناه
 وباطناً  ، وظاىراً وأخراً  واٟتمد  أوالً 

 خادـ األنصار األحقر
 ضياء الزيدي
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 هذه الطبعة

ٛتد اٟتسن وصي ورسوؿ اإلماـ ا١تهدي أتفضل علي سيدي وموالي السيد  بلطف ا وعنايتو
X  ّأخطاء على طبعتو األوذل  تواءحوذلك ال ؛باف أقـو ٔتهمة تصليح كتاب العجل متكرمًا علي

 ،فيو آيات قرآنية حذفتىناؾ مواضع  بل إفّ  ،وىذه األخطاء غَتت ا١تعاين كثَتاً ، َتة جداً ثمطبعية ك
 .سطر مقارنة بالنسخة ا٠تطيةأصل النقص ُب الطباعة إذل سطر أو عدة وقد ي، أو روايات

وًب تغَت  .سائالً ا أف تكوف ىذه الطبعة قليلة األخطاء ،واٟتمد  ًب تصليح ما أمكن تصليحو
 ،حيتوي على جزئيُت كما ىو اٟتاؿ ُب الطبعة األوذل اً واحد اً فبداًل من أف يكوف كتاب ،الكتاب شكالً 

بُت كل جزء كتاب منفصل، وأساؿ ا العلي القدير أف يتقبل منا ىذا العمل القليل، كتا  أصبح
وأسالو سبحانو وتعاذل أف يثبتنا مع رسوؿ اإلماـ ا١تهدي ووصيو وخليفتو وولده حىت نتمكن من 

 .Xالثبات بُت يدي اإلماـ 
رسولك  اللهم عرفني اللهم عرفني نفسك فإنك إف لم تعرفني نفسك لم اعرؼ رسولك،)

اللهم عرفني حجتك فإنك إف لم تعرفني  ،عرؼ حجتكأفإنك إف لم تعرفني رسولك لم 
 .(حجتك ظللت عن ديني

َنا َمَع الش اِىِدينَ ﴿  .35: آؿ عمراف ﴾رَبػ َنا آَمن ا ِبَما َأنْػَزْلَت َواتػ بَػْعَنا الر ُسوَؿ فَاْكُتبػْ
 

 انسيد صاحل املٌسٌي                                                                                                                                                           
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 داءــاإلٍ
                                   

 ... نو إال اهللإإىل محهت كهًت ال                                            
 ... إىل يٍ محهٌا أكفاهنى ًسارًا إىل اهلل                                                   

 ... إىل األَبياء ًاملزسهني ًاألئًت عهييى انسالو                                 
  أييا انسادة انكزاو

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

 نقد يسنا ًأىهنا انضز فتصدقٌا عهينا أٌ اهلل جيزي املتصدقني
 

 محد احلسٍأ
 ق . ىـ 1301  شٌال  07

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 املقدمة
 

 

وصلى ا على مسك ا٠تتاـ نور ا  ،ؿ ٤تمد ا١تعصومُتآوصلى ا على ٤تمد و ، واٟتمد 
 .(روحي فداه)ُب أرضو  وبقيتو

يَػْوـَ يَػُقوُؿ اْلُمَناِفُقوَف َواْلُمَناِفَقاُت لِل ِذيَن آَمُنوا اْنظُُرونَا نَػْقَتِبْس ِمْن نُورُِكْم ِقيَل ﴿ :قاؿ تعاذل
نَػُهْم ِبُسوٍر َلُو بَاٌب بَاِطُنُو ِفيِو الر ْحَمُة  َوظَاِىُرُه ِمْن ِقَبِلِو اْرِجُعوا َورَاءَُكْم فَاْلَتِمُسوا نُورًا َفُضِرَب بَػيػْ

ْتُكُم يُػَناُدونَػُهْم َأَلْم َنُكْن َمَعُكْم قَالُوا بَػَلى َوَلِكن ُكْم فَػتَػْنُتْم َأنْػُفَسُكْم َوتَػَرب ْصُتْم َواْرتَػْبُتْم َوَغر   * اْلَعَذابُ 
ْوـَ ال يُػْؤَخُذ ِمْنُكْم ِفْديٌَة َوال ِمَن ال ِذيَن َكَفُروا فَاْليػَ  * اأْلََماِنيُّ َحت ى َجاَء َأْمُر الل ِو َوَغر ُكْم بِالل ِو اْلَغُرورُ 

  .( )﴾َمْأَواُكُم الن اُر ِىَي َمْوالُكْم َوبِْئَس اْلَمِصيرُ 
ونصرت  ،واتبعت السامريُت تارة أخرى سابقُت وأ٦تهم اليت اتبعتهم تارةُب قصص األنبياء ال

 .وذكرى ١تدّكر، عربة ١تعتربات، وخذلتهم ونصرت الطواغيت مرّ  ةاألنبياء مرّ 
 Xمن تنحية الوصي وا١ترور من خال٢تا إذل ما حصل بعد وفاة النيب ، فالبحث فيها ضروري
ال نزاؿ نعاين منها إذل اليـو ، سيآوما جّره ىذا اٟتدث على األمة من م -واالستيالء على السلطة 

أـ مع ولده ، Xع أمَت ا١تؤمنُتسواء م يساعد على فهم ما حدث بعد وفاة النيب  -أشد العناء 
كما عانوا ،  ُت على دفة اٟتكم بالقوة الغامشةالذين عانوا من الطواغيت ا١تتسلط ا١تعصومُت 

 كما أفّ .واستخفاؼ ا١تسلمُت حرؼ الشريعة الذين حاولوا دائماً ، ؿالضلاألمرين من السامريُت أئمة ا
وأ٦تهم يساعد على قراءة ا١تستقبل ا١ترتقب  ُتـ من خالؿ قصص األنبياء السابقالنظر إذل حالنا اليو 

وف ا١تسلمُت سواء من الطواغيت الذين سيستخف وما سيالقيو، Xفيو ظهور خاًب األوصياء ا١تهدي 
  (.علماء السوء غَت العاملُت)أـ من السامريُت ، ويقاتلونو كالسفياين

ض لبحث لعلو يكوف واقية لبعكتب ىذا اأأف ، كثَت الزلل ا ارتأيت أنا ا١تسكُت قليل العملو٢تذ
الوقوؼ مع السفياين أو علماء السوء  فّ إ، بل فالوقاية خَت من العالج. ا١تؤمنُت من الًتدي ُب ا٢تاوية

ولعلو يكوف  .ومعاٞتة األغالؿ ُب اٞتحيم شرب اٟتميم ال عالج لو إالّ  Xالذين سيقاتلوف ا١تهدي 
دولة ، األرضا على  لو إالّ إقامة دولة ال ا١تالئمة إلللعمل على هتيئة األرضية  حافزًا لبعض ا١تؤمنُت
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. األرضواٟتق والعدؿ ُب وقت خّيم فيو الظلم على كل بقعة ُب ىذه  ،Xماـ ا١تهدي اإل
ويسَت بأىل األرض ٨تو ، بعد يـو على الشعوب ا١تستضعفة اً ق ا٠تناؽ يومضيّ فالطاغوت األمريكي يُ 

الذي دل  الطاغوت ٢تذا عبيداً يكونوا شعوب اإلسالمية إذا دل ال على ا١تتسلطوفوالطواغيت ، ا٢تاوية
، والشعوب اإلسالمية فهم يشًتكوف معو بعبادة الشيطاف ،مثيالً يعرؼ لو تاريخ اإلنسانية على األرض 

  :ينتعاين األمرّ ، كثر الشعوب استضعافاً ُب العادلأاليت ىي 
  .طُت عليهامن مطارؽ الطاغوت األمريكي والطواغيت ا١تتسل :أوالً 

عٍت بعض علماء الدين غَت أ -، ا١توجودين داخل اإلطار اإلسالمي من الطواغيت :وثانياً 
من  كثَتاً   لو الشعوب ووجدبل لعل بعضهم أستخف ىذه  -العاملُت الذين يّدعوف ٘تثيل اإلسالـ 

 . ذؿالوبالتارل القهر واٞتوع و ، كوف وا٠تضوع واالستسالـ للطواغيتليعلمهم الس ؛األتباع
ومنافق ينخر ُب ، عدو كافر يضرب باستمرار .ذف حرب مستمرة ُب ا٠تارج والداخلفهي أ

 .، بيالطس وعلماء بٍت إسرائيل غَت العاملُتالداخل، فرعوف والسامري
ف الكرًن آتلفزيوف يعرض آيات من القر : فيها ضد الدين ال ىوادة حرباً طاغوت يشن فمن جانب 

، تفكيك البنية اإلسالمية للمجتمع و عاريات ومسلسالت الغرض منهاٍب بعد قليل أغاين ونساء شب
ا يفعل اجملوس ُب أف ٖتلق اللحية وتطيل الشارب كم بقي من البنية اإلسالمية للمجتمعأو قل ما 

، هؤ ساا يُقتل وُتسىب ن لو إالّ إوكل من يقوؿ ال  !!ىذا ىو اإلسالـ ُب نظر ىؤالء، العصور الغابرة
دوف وىم يعت، ويفعلوف ىذا باسم العروبة، م عربهنّ أبعضهم يّدعوف  والطامة الكربى أفّ  !!وهتدـ داره

 . وسجوهنم مليئة بالنساء واألطفاؿ، على النساء وينتهكوف األعراض
فأي عروبة يدعوف ، ادي الرجاؿ وال يعتدي على النساءإذا عادى يع، العريب شريف واٟتاؿ أفّ 
وارتكبوا جرائم وفضائح يندى ٢تا جبُت ، لقد سودوا وجو اإلنسانية !!تًتوالبقايا ا١تغوؿ ، ىؤالء الغجر

 .(عليهما السالـ) صاحيب موسى وإبراىيم (لعنهم ا)فرعوف ومنرود 
يكلف نفسو  وال، الذي حياوؿ حرؼ الشريعة (العادل غَت العامل)السامري  خرآلاٞتانب اوُب 

 ناسيًا أفّ ػمت، ف أمكنإبل واليد ، سبيل ا باللساف واٞتهاد ُب، األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر
أو ليستعملن عليكم  ،عن المنكر ن  ف بالمعروؼ ولتنهُ و لتأمر ) :قاؿ ما معناه رسوؿ ا 

  .( ) (شراركم ثم فيدعو خياركم فال يستجاب لهم

                                                        
 .52ٓ 5ط :اٌُبك٢ - 
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جودة فحتمًا النتائج مو  فّ إ ؟شر من الطواغيت ا١تتسلطُت على األمة اإلسالمية اليـوأوىل يوجد 
 .وال تزاؿ إذل اليـو، مات كانت موجودةا١تقدّ  فّ إ

لألمر ترؾ ىذه اجملتمعات : مية اليـو ىوذف فسبب التسلط الطاغوٌب على اجملتمعات اإلسالإ
العاملُت العلماء غَت  أفّ : رؾ ىذه اجملتمعات ٢تذا الواجب ىووسبب ت .با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر

 (.إذا فسد العادِل فسد العادلَ )النهي عن ا١تنكر و  با١تعروؼ تاركوف لألمر
، ٠تضوع واالستسالـ للطاغوتحىت ترسخت اليـو ُب نفوس كثَت من ا١تسلمُت جذور الذؿ وا

اة مع الذؿ خَت صبحوا يروف اٟتيأو  .وا٠توؼ من ا١توت بشكل غَت طبيعي، وحب الدنيا وحب اٟتياة
، وىذا ىو أقصى ما يريده يرى ا١تقاييس مقلوبةوديسي  ، وىكذا ينكس اإلنسافمن ا١توت مع العز

أو قل بُت  ،أف تبقى الشعوب اإلسالمية ا١تستضعفة ساكنة بُت ا١تطرقة والسنداف ،(لعنو ا)الشيطاف 
أمر با١تعروؼ وال ال ي (غَت عامل)وعادل دين  بُت طاغوت يفسد ويقتل وينهب، فرعوف والسامري
وىكذا ال يبقى  ،ريكي ٖترؾ ا٠تيوط دييناً ومشاالً الطاغوت األموخلف الستار أصابع ، ينهى عن ا١تنكر
 .ٝتوإ من اإلسالـ إالّ 

ل ثقل الرسالة ، واجبهم ىو ٛتو التصدي إلصالح األمة اإلسالميةواجب العلماء اليـو ى فّ إ
دوف ل تعتقػى - الشيعة والسنة -ويا علماء اإلسالـ  ،نتم يا طلبة العلـو الدينيةأ .اليت تصدوا ٟتملها

عروؼ والنهي عن واألمر با١ت، علـو العقلية والنقلية دوف العملنتم مكلفوف بو ىو ٖتصيل الأكل ما   أفّ 
ُب سبيل ا بالغارل واٞتهاد ، هائوإنذار أبناضمن تكليفكم الذي ىو إصالح األمة وتبليغ ، ا١تنكر

  !؟والنفيس
 .٥تطئوف نكمإ: لكمإذا كنتم تعتقدوف ىذا فاٟتق أقوؿ 

وابن  َتسولكن أف تعطي طعامك ثالثة أياـ أِل ، علـو العقلية والنقلية ليس بعسَتٖتصيل ال فّ إ
أف تعيش حياتك . ( )ىو األمر العسَت Xاإلماـ علي  كما فعل. وتطوي جائعاً  ومسكُت سبيل

                                                        
ُْٓغزَِط٤شاً : )ً ك٢ هُٞٚ رؼب٠ُػٖ اثٖ ػجب: أفوط اُو٘لٝى١ ك٢ ٣٘بث٤غ أُٞكح -   ُٙ َٕ َششُّ ب ًَ  ً ٓب ْٞ َ٣ َٕ ٣ََخبكُٞ َٝ َٕ ثِبَُّْ٘زسِ    *٣ُٞكُٞ

٣ُْطؼِ  أَِع٤شاً َٝ َٝ ٣َز٤ِٔبً  َٝ ٤ٌِ٘بً  ْغ ِٓ  ِٚ َّ َػ٠َِ ُحجِّ َٕ اُطَّؼَب ٞ كؼبكٛٔب ( ه٢ٙ هللا ػٜ٘ٔب)ٓوٗ اُؾَٖ ٝاُؾ٤َٖ ): هبٍ. 3ـ  7: اُلٛو (ُٔ
ه٢ٙ هللا )كوبٍ ػ٠ِ [ . نها  ٗ]ب أثب اُؾَٖ ُٞ ٗنهد ػ٠ِ ُٝل٣ي ٣: ، كوبُٞا ٝػبكٛٔب ثؼ٘ اُٖؾبثخ[ هٍٍٞ هللا]علٛٔب 

ُْٜ ]ٝهبُذ عبه٣خ . ٓضَ مُي (  ػٜ٘به٢ٙ هللا)ٝهبُذ كبٛٔخ .  هلل ٓٔب ثٜٔب صٔذ هلل صالصخ أ٣بّ شٌشاً إٕ ثشء ُٝذا١ : (ػ٘ٚ
، ض٤وْٛ ه٤َِ ٝال ًكأُجَٜٔب هللا اُؼبك٤خ، ٤ٌُٝ ػ٘ل.  ٗحٖ ٗصّٞ صالصخ أ٣بّ: ٝهبٍ اُٖج٤بٕ. ٓضَ مُي ( كٚٚ)ٜب ٣وبٍ ُ[ ٗٞث٤خ

َٛ رؤر٢٘٤ عضح ٖٓ صٞف رـضُٜب ُي : كوبٍ ُٚ. ٣وبٍ ُٚ  ّٔؼٕٞ ثٖ ؽبثب ا٤ُٜٞك  إ٠ُ هعَ ٖٓ (ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ)كبٗطِن ػ٠ِ 
ػ ٝٛؾ٘زٚ إ٠ُ ٕب( ه٢ٙ هللا ػٜ٘ب)ٗؼْ، كأػطبٙ، صْ هبٓذ كبٛٔخ : هبٍ ثضالصخ أصٞاع ٖٓ شؼ٤ش؟  ث٘ذ ٓحٔذ 

غ أُـوة صْ أر٠ كٞٙٓغ اُ٘ج٢  (ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ)، ٠ِٕٝ ػ٢ِ وٓ، ٌَُ ٝاؽل ْٜٓ٘ هٝافزجيد ٓ٘ٚ فَٔخ أهوآ
، كأػطٞٙ أٗب ٤ٌَٖٓ أٛؼ٢ٗٞٔ ٤ّئب   اَُالّ ػ٤ٌِْ ٣ب أَٛ ث٤ذ ٓؾٔل : كوبٍ ،اُطؼبّ ث٤ٖ ٣ل٣ٚ إم أربْٛ ٤ٌَٖٓ كٞهق ثبُجبة
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سبيل ا كما أعطى أف تعطي ُب  ،ىو األمر العسَت جل إسعاد الناس ورفع اٟتيف والظلم عنهمأمن 
  .ىو األمر العسَت Xماـ اٟتسُت اإل

حىت الطفل الرضيع  بقِ يب أنت وأمي أعطيت كل شيء ودل تأب ،السالـ عليك يا أبا عبد ا
 .ة١تتخاذؿ حج تبق دل ،والنساء

قد أعطيتم نتم بذلك تكونوف أف، صرًب على ٖتصيل العلـو وعباداتكمأيها السادة إذا اقت
صفة العابد ال ديكن أف ٗتلع على  فّ إبل ، إذل عباد ال علماء للطواغيت كل ما يريدوف، أف حيولونكم

 أفّ  ن ا١تعصومُتعف ا١تعٌت الذي ورد إىذا و ، يأمر با١تعروؼ وال ينهى عن منكر العادل الذي ال
 .العادل مهو خالص الناس والعابد مهو خالص نفسو فّ وذلك أل؛ فضل من سبعُت عابدأالعادل 

فضل من ألف أراوية لحديثنا يشد بو قلوب شيعتنا ال) :Xماـ الصادؽ روي عن اإل
  .( )(عابد

يِن َولِيُػْنِذرُوا قَػْوَمُهْم ِإَذا ﴿ :وقاؿ تعاذل ُهْم طَائَِفٌة لَِيتَػَفق ُهوا ِفي الدِّ فَػَلْوال نَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنػْ
فإذا كاف  .أو ينذروا فردًا أو فردين.. وا مال لينا، لينذروا قومهم .( )﴾رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعل ُهْم َيْحَذرُوفَ 

 وال تلبسوا مالبسهم ،ءأو علما ننا طلبة علـو دينيةإمهكم أيها السادة خالص أنفسكم فال تقولوا 
 موضعاً فهذا ليس ، كما ىو حاؿ الكثَتين اليـو،  تكونوا ذئاباً ترتدي جلود ٛتالف ال. لتخدعوا الناس

رسالة األنبياء  ، ىذا موضع ٛتل ثقلوقضاء الوطر الشهوات نفيسػلت موضعاً وليس ىذا ، الدنيا لطلب
 .فهو خسراف الدنيا واآلخرة وإالّ ، فكونوا على حذر   وا١تعصومُت

ال ىي تشرب وال ىي  ،مثل علماء السوء مثل صخرة وقعت على فم نهر): Xقاؿ عيسى 
  .(5) (الزرع إلىتترؾ الماء يخلص 

                                                                                                                                                                             
. كأػطٞٙ اُطؼبّ ،أٛؼ٢ٗٞٔ: كوبٍ  ،ٝك٢ ا٤ُِِخ اُضب٤ٗخ أربْٛ ٣ز٤ْ. إال أُبء اُوواػ ، ٌٝٓضٞا ٣ْٜٞٓ ٤ُِٝزْٜ ُْ ٣نٝهٞا ٤ّئب  اُطؼبّ

، كِٔب إٔ إال أُبء اُوواػ ٌٝٓضٞا صالصخ أ٣بّ ٤ُٝب٤ُٜب ُْ ٣نٝهٞا ٤ّئب  . كأػطٞٙ ،أٛؼ٢ٗٞٔ: كوبٍ  ،ضخ أربْٛ أ٤ٍوٝك٢ ا٤ُِِخ اُضبُ
ٝأهجَ ٗؾٞ ( ْٜ٘ه٢ٙ هللا ػ)٠٘ٔ اُؾَٖ ٝث٤لٙ ا٤َُوٟ اُؾ٤َٖ ، أفن ػ٢ِ ث٤لٙ ا٤ُك٢ ا٤ُّٞ اُواثغ ٝهل هٚٞا ٗنهْٛ ًبٕ

( ه٢ٙ هللا ػٜ٘ب)اٗطِن إ٠ُ اث٘زٚ كبٛٔخ  ، كِٔب ثٖوْٛ اُ٘ج٢ اُغٞعٔب ٣ورؼْبٕ ًبُلواؿ ٖٓ ّلح ٝٛ هٍٍٞ هللا 
 ، كِٔب هآٛب هٍٍٞ هللا ظٜوٛب ٖٓ ّلح اُغٞع ٝؿبهد ػ٤٘بٛبكبٗطِوٞا إ٤ُٜب ٢ٛٝ ك٢ ٓؾواثٜب ر٠ِٖ ٝهل ُٖن ثطٜ٘ب ث

َْ أَر٠َ ): كأهوأٙ ،Xكٜجٜ عجوائ٤َ  !؟أَٛ ث٤ذ ٓحٔذ ٣ٔٞرٕٞ عٞػبً ! ٣ب هللا! ٝاؿٞصبٙ: هبٍ َٛ ْْ ْٛشِ َُ َٖ اُذَّ ِّٓ  ٌٖ ِٕ ِح٤ َٗغب َػ٠َِ اْْلِ
ًُٞساً  ْز َّٓ ٌُٖ َش٤ْئبً   6ط: ٛل اُز٘ي٣َ ُِؾبًْ اُؾٌَب٢ٗ، ّٞا673ٓ  ط:  ٣٘بث٤غ أُٞكح ُن١ٝ اُووث٠. إ٠ُ آفو اَُٞهح( ٣َ

 .، ٝؿ٤وٛب233ٓ 3ط: ، رل٤َو اثٖ ًض٤و 313ٓ
 .33ٓ  ط : اٌُبك٢ - 
 .66  :اُزٞثخ  -6
 .332ٓ 6ط :اإلٍال٤ٓخ، ٍٓٞٞػخ اُؼوبئل 332ٓ :اُؼِْ ٝاُؾٌٔخ ك٢ اٌُزبة ٝاَُ٘خ ،612ٓ 3ط: ك٤٘ اُول٣و -3
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ُب النجف األشرؼ وكاف تالميذه ينتظروف ( رٛتو ا )ميٍت عندما كاف السيد ا٠ت  79 ُب عاـ 
التكليف أف أذّكر السادة ُب بعض  فّ أشعر بأ نٍتإ ) :بدأ السيد بالقوؿ، النفس ُب هتذيب اً منو درس

 نناإ !؟ىل تريدونٍت أف أٖتدث عن األخالؽواآلف  :ٍب قاؿ …ا١تناسبات ٔتا يتعلق ٔتصائب ا١تسلمُت 
 . (دل نفكر هبذه األحواؿ ولو كنا مهذبُت لفكرنا باألوضاع لن نكوف مهذبُت ما

واٟتمد  ُب القرآف  ،لكم على سَتة األنبياء وا١ترسلُتاعرضوا عم: فللعلماء غَت العاملُت أقوؿ
ا أف فأمّ  ،سَتتكم ٥تالفة ٢تم ٘تاماً  ، وستجدوف أفّ الذي بُت أيدينا اليـو ما يكفي من قصصهم 

ا   اع الطريق إذلفال تكونوا قطّ ، ريقنحوا عن ىذا الطػا أف  تتو أمّ ، ء وا١ترسلُتتسَتوا بسَتة األنبيا
 .Xكما قاؿ أمَت ا١تؤمنُت 

وف تغلق نتمألكم الويل ) :لعلماء اليهود غَت العاملُت ا١تتكربين X ما قالو عيسى وأقوؿ لكم
 .( ) (يدخلوف لوف وال تًتكوف الداخلُتتدخ نتمأفال ، ملكوت السماوات ُب وجوه الناس

ما فرطنا ُب جنب  يا حسرتنا على وقبل أف يأٌب يـو تقولوف، كسبتأفيقوا قبل أف تبسل نفس ٔتا  
 .ا

جلس وأٖتدث عن هتذيب أٍب تريدونٍت أف ، ـ وا١تسلمُت تتعرض اليـو لإلبادةجذور اإلسال إفّ 
 !؟النفس

وف على أفعالكم اليت ندمػوعندىا ست، من غمدهX فاطمة  بناأفيقوا قبل أف خيرج سيف 
 .فالعار أوذل من دخوؿ النار ،فيقوا واعًتفوا ٓتطئكم الفاحشأ، لو وضعتكم اليـو ُب ا٠تندؽ ا١تقابل

الذين يدلك  ،شد على يد العلماء العاملُت اجملاىدين الزاىدين ُب الدنياأ ينإفوُب ذات الوقت 
نشر العدالة ُب و ، (ا لو إالّ إال ) :ةوهنارًا لنشر كلم والذين يعملوف ليالً  ،ظاىرىم على باطنهم

 .( ) Xقليلوف كما قاؿ اإلماـ الصادؽ م شرذمة هنّ أومع . اجملتمع اإلسالمي
                                                        

 .3 آ٣خ  63االٕؾبػ :ٓز٠ إٗغ٤َ - 
ً  ٣ب أثب ٓحٔذ إٕ ػ٘ذٗب ٝهللا عشاً ): Xهبٍ أثٞ ػجل هللا : ػٖ ٓؾٔل ثٖ ػجل اُقبُن ٝأث٢ ث٤ٖو هبٍ -6 ٖٓ  ٖٓ عش هللا، ٝػِٔب

 ،ؿ٤شٗب ٝهللا ٓب ًِق هللا رُي أحذاً  ،شة ٝال ٗج٢ ٓشعَ ٝال ٓؤٖٓ آزحٖ هللا هِجٚ ُإل٣ٔبٕػِْ هللا، ٝهللا ٓب ٣حزِٔٚ ِٓي ٓو
ٖٓ ػِْ هللا، أٓشٗب هللا ثزج٤ِـٚ، كجِـ٘ب ػٖ هللا ػض ٝعَ ٓب  ٖٓ عش هللا ٝػِٔبً  ٝإٕ ػ٘ذٗب عشاً  ،ؿ٤شٗب ٝال اعزؼجذ ثزُي أحذاً 

، خِوٞا ٖٓ غ٤٘خ خِن ٜٓ٘ب ٓحٔذ خ ٣حزِٔٞٗٚ حز٠ خِن هللا ُزُي أهٞآبً ٝال حٔبُ ٝال أٛالً  أٓشٗب ثزج٤ِـٚ، كِْ ٗغذ ُٚ ٓٞظؼبً 
 ٝص٘ؼْٜ ثلعَ سحٔزٚ اُز٢ ص٘غ ٜٓ٘ب ٓحٔذاً  ،ٝرس٣زٚ ٖٝٓ ٗٞس خِن هللا ٓ٘ٚ ٓحٔذاً  ،(ػ٤ِْٜ اُغالّ)ٝآُٚ ٝرس٣زٚ 

ٝثِـْٜ رًشٗب كٔبُذ [ حزِٔٞٙكجِـْٜ رُي ػ٘ب كوجِٞٙ ٝا]ٝرس٣زٚ، كجِـ٘ب ػٖ هللا ٓب أٓشٗب ثزج٤ِـٚ، كوجِٞٙ ٝ احزِٔٞا رُي 
 إٕ هللا خِن أهٞآبً : صْ هبٍهِٞثْٜ إ٠ُ ٓؼشكز٘ب ٝحذ٣ض٘ب، كِٞال أْٜٗ خِوٞا ٖٓ ٛزا ُٔب ًبٗٞا ًزُي، ال ٝهللا ٓب احزِٔٞٙ، 

 ُغْٜ٘ ٝاُ٘بس، كؤٓشٗب إٔ ٗجِـْٜ ًٔب ثِـ٘بْٛ ٝاشٔؤصٝا ٖٓ رُي ٝٗلشد هِٞثْٜ ٝسدٝٙ ػ٤ِ٘ب ُْٝ ٣حزِٔٞٙ ًٝزثٞا ثٚ ٝهبُٞا
عبحش ًزاة، كطجغ هللا ػ٠ِ هِٞثْٜ ٝأٗغبْٛ رُي، صْ أغِن هللا ُغبْٜٗ ثجؼط اُحن، كْٜ ٣٘طوٕٞ ثٚ ٝهِٞثْٜ ٌٓ٘شح، 

كبًزٔٞا  ،ُٝٞال رُي ٓب ػجذ هللا ك٢ أسظٚ، كؤٓشٗب ثبٌُق ػْٜ٘ ٝاُغزش ٝاٌُزٔبٕ ،٤ٌُٕٞ رُي دكؼب ػٖ أ٤ُٝبئٚ ٝأَٛ غبػزٚ
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األعلوف  نتمأو  ، فال هتنوا وال تنكلواشاء ا ا سيبارؾ عملهم وجيعل فيو ا٠تَت الكثَت إف فّ أ الّ إ
ؿ أأس. رض مع كثرة عملهم وقلة ذات يدىمُب األاجملهولُت  ،، طوىب للمعروفُت ُب السماءشاء ا إف

مع كثرة جهلي وقلة علمي وقليل عملي بفضلو ، ف حيشرين ُب زمرهتمأو ، ا أف جيعلٍت من خدمهم
 .االبتداء وئطاورٛتتو وع

٦تن ال خيشوف  متوساًل باٟتي الذي ال ديوت أف أكوف، اإلصالح ما استطعت ىذا وما أردت إالّ 
وىو يتوذل الصاٟتُت وأعوذ  ىو وليي، ليو أنيبإبا عليو توكلت و  وما توفيقي إالّ ، ُب ا لومة الئم

 .آلخرةبا من ا٠تزي ُب الدنيا وا
واستعنت بذي العزة ، رة والجبروتواعتصمت بذي القد، تحصنت بذي الملك والملكوت

ومحمد  والحسن والحسين وعلي وبمحمد وعلي وفاطمة ،من كل ما أخاؼ وأحذر، والالىوت
 .والحمد هلل وحده، وجعفر وموسى وعلي و محمد و علي والحسن ومحمد 

قَػْوـَ ِفْرَعْوَف َأال  *َوِإْذ نَاَدى رَبَُّك ُموَسى َأِف اْئِت اْلَقْوـَ الظ اِلِميَن ﴿ بسم ا الرٛتن الرحيم
ِري َوال يَػْنطَِلُق ِلَساِني فََأْرِسْل ِإَلى َىارُوَف َوَيِضيُق َصدْ  *قَاَؿ َربِّ ِإنِّي َأَخاُؼ َأْف ُيَكذِّبُوِف  *يَػتػ ُقوَف 

  .( ) ﴾ُعوفَ مقَاَؿ َكال  َفاْذَىَبا بِآياتَِنا ِإن ا َمَعُكْم ُمْستَ  *َوَلُهْم َعَلي  َذْنٌب فََأَخاُؼ َأْف يَػْقتُػُلوِف  *
 

* * * 
                                      

                                  

                                                                                                                                                                             
اُِْٜ إٕ ٛؤالء : صْ هكغ ٣لٙ ٝث٠ٌ ٝهبٍ: هبٍ  ش هللا ثبُغزش ٝاٌُزٔبٕ ػ٘ٚ،ٝاعزشٝا ػٖٔ أٓ ،ػٖٔ أٓش هللا ثبٌُق ػ٘ٚ

ُي كزلغؼ٘ب ثْٜ، كئٗي إٕ أكغؼز٘ب ثْٜ ُْ رؼجذ  ٝال رغِػ ػ٤ِْٜ ػذٝاً  ،ُششرٓخ ه٤ِِٕٞ كبعؼَ ٓح٤بٗب ٓح٤بْٛ ٝٓٔبر٘ب ٓٔبرْٜ
 .316ٓ  ط :اٌُبك٢( ك٢ أسظي ٝص٠ِ هللا ػ٠ِ ٓحٔذ ٝآُٚ ٝعِْ رغ٤ِٔب أثذاً 
 .5  - 1 : اُْؼواء  - 



 إبليس يتوعد
يْػُتُو َونَػَفْخُت ِفيِو ِمْن  * ِإْذ قَاَؿ رَبَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشرًا ِمْن ِطينٍ ﴿ :قاؿ تعاذل فَِإَذا َسو 

اَف ِمَن ِإال  ِإْبِليَس اْسَتْكبَػَر وَكَ  * َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْجَمُعوفَ  * رُوِحي فَػَقُعوا َلُو َساِجِدينَ 
ـْ ُكْنَت ِمَن اْلَعالِينَ  * اْلَكاِفرِينَ   * قَاَؿ يَا ِإْبِليُس َما َمنَػَعَك َأْف َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَدي  َأْسَتْكبػَْرَت َأ

ٌر ِمْنُو َخَلْقَتِني ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُو ِمْن ِطيٍن  َها فَِإن َك رَجِ  *قَاَؿ َأنَا َخيػْ َوِإف  َعَلْيَك  * يمٌ قَاَؿ فَاْخُرْج ِمنػْ
يِن  َعُثوفَ  *َلْعَنِتي ِإَلى يَػْوـِ الدِّ ِإَلى يَػْوـِ  * قَاَؿ فَِإن َك ِمَن اْلُمْنَظرِينَ  * قَاَؿ َربِّ فَأَْنِظْرِني ِإَلى يَػْوـِ يُػبػْ

ُهُم اْلُمْخَلِصينَ ِإال  ِعَباَدَؾ مِ  * قَاَؿ فَِبِعز ِتَك أَلُْغِويَػنػ ُهْم َأْجَمِعينَ  * اْلَوْقِت اْلَمْعُلوـِ  قَاَؿ فَاْلَحقُّ  * نػْ
ُهْم َأْجَمِعينَ  *َواْلَحق  َأُقوُؿ    .( )﴾أَلَْمأَلَف  َجَهن َم ِمْنَك َوِمم ْن تَِبَعَك ِمنػْ

 اعًتافًا عملياً السجود فكاف ىذا ، لو وأمر ا١تالئكة بالسجود Xخلق ا سبحانو وتعاذل آدـ 
ودل ، هنا وعا١تهاأقدمتو ىذه الكيانات القدسية ٔتا يناسب ش،  على ا١تالئكة  Xدـ بأفضلية آ

بل كاف من خاللو للحقيقة امدية ، ا كاف لروحو وحقيقتوإمنّ ، Xيكن ىذا السجود ٞتسد آدـ 
فلم يأمرىم سبحانو ، اللو توجو إذل اٟتي الذي ال ديوتومن خ، ٟتجاب األقربواإلنساف الكامل وا

، روي وينفخ فيو من روحو سبحانو Xالصورة ا١تثالية على مادة آدـ بعد أف يفيض  بالسجود إالّ 
أو  Xف آدـ إأي  ،( ) (ف اهلل خلق آدـ على صورتوإ) :ما معناه  ُب اٟتديث عن النيب 

ف دل يصل آدـ إأو قل ا١تخلوؽ و  ،ما ديكن للممكن اإلنساف قابل لتحصيل الكماالت اإل٢تية بأقصى
، والتفت إبليس ى ٤تمد فقد وصل من ذريتو ا١تصطفى ا١تصفّ  ،إذل القاب قوسُت أو أدىن 

، فنظر إذل خلد إذل األرضأد ودل يسجد مع ا١تالئكة و لكنو ٘ترّ ، إذل شيء من ىذه اٟتقيقة (عنو ال)
الطاقة  فاستنبط أفّ ، طاقة أو النار اليت ُخلق ىو منهااليت خلق منها جسمو وقاسها بال Xمادة آدـ 

مع علمو  فسقط إبليس ُب ا٢تاوية. وقربو من ا Xوتغافل عن حقيقة آدـ ، شرؼ من ا١تادةأ
لب ، وكاف يطلنفسو ٥تلصاً  ل كاف عابداً ، ب٥تلصا  و دل يكن عابداً نّ أل ؛الواسع وعبادتو الطويلة

 .العلو واالرتفاع بعبادتو فحسب
قطت على أـ وصاعقة س، لو طامة كربى بالنسبة X آلدـومن ىنا كاف االمتحاف بالسجود 

ة ُب ا١تدّ  بعد كل ىذهأ: لعقلك لوجدتو ُب ذلك الوقت يقوؿ فلو مثلتو، Xوحسد آدـ ، رأسو
                                                        

 .35 ـ  7 :ٓ  - 
ٕؾ٤ؼ  ،633ٓ 6ط: ، َٓ٘ل أؽٔل1  ٓ 6ط :  X، ػ٤ٕٞ أفجبه اُوٙب56 ٓ: اُزٞؽ٤ل ٤ُِْـ اُٖلٝم -6

 .65 ٓ 7ط :اُجقبه١
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. فيعلو ويرتفع لتمسي ا١تالئكة دوف درجتو ؟نطقووعند  مٍت حاؿ خلقو خَتاً  خيلق ا عبداً ، العبادة
المتناعو عن  البحث عن عذرويدفعو إذل ، اب دينعو من النظر إذل حقيقة آدـفكاف ىذا اٟتج

  .وجيادؿ بو ربو، يقنع بو نفسو السجود
و من الذين جحدوا هبا واستيقنتها نّ أل ؛بالطرد واللعن ا سبحانو وتعاذل عليو إالّ  ودل يكن ردّ 

اُر اْْلخِ ﴿: قاؿ تعاذل، ( ) وعلواً  أنفسهم ظلماً  اأْلَْرِض يُرِيُدوَف ُعُلّواً ِفي  َرُة َنْجَعُلَها لِل ِذيَن التِْلَك الد 
  .( )﴾َوال َفَساداً َواْلَعاِقَبُة لِْلُمت ِقينَ 

 وطاغياً ، متكرباً  بل كاف عا١تاً ، ؤدبؤنب ويُ وال عاصياً يُ ، عّلميُ  جاىالً ( لعنو ا )فلم يكن إبليس 
ن رٛتة وجعلو السبب ُب طرده م، فسو على بغض ٢تذا ا١تخلوؽ اٞتديدوانطوت ن، ال يرتدع متعالياً 

لهم عن الصراط ضلي، ر واإلمهاؿ إذل يـو البعث للحسابنظاو٢تذا طلب اإل ؛ه وذريتو أعداءا واٗتذ
ؼ بٍت آدـ عن صراط ولكن ا سبحانو أمهلو إذل يـو الوقت ا١تعلـو فتوعد اللعُت أف حير ، ا١تستقيم

نػ ُهْم ِمْن بَػْيِن َأْيِديِهْم  * َتِقيمَ قَاَؿ فَِبَما َأْغَويْػَتِني أَلَقْػُعَدف  َلُهْم ِصَراَطَك اْلُمسْ ﴿: ا ا١تستقيم ُثم  َْلتِيػَ
  .(5)﴾َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأْيَمانِِهْم َوَعْن َشَمائِِلِهْم َوال َتِجُد َأْكثَػَرُىْم َشاِكرِينَ 

حيث ورد ُب اٟتديث عن اسحق بن عمار ، Xعلـو ىو يـو قياـ اإلماـ ا١تهدي ويـو الوقت ا١ت
: فقاؿ ،ذكره ُب كتابو نظار ا تعاذل إبليس وقتا معلوماً إعن  - Xإلماـ أي ا -سألتو : قاؿ
الوقت المعلـو يـو قياـ ): X، قاؿ ( )﴾ِإَلى يَػْوـِ اْلَوْقِت اْلَمْعُلوـِ  * قَاَؿ فَِإن َك ِمَن اْلُمْنَظرِينَ ﴿

يقوؿ وياله ركبتيو فوجاء إبليس حتى يجثو على ، ذا بعثو اهلل كاف في مسجد الكوفةفإ، القائم
 .(3) (جلوأفذلك يـو الوقت المعلـو منتهى  ،فيأخذ بناصيتو فيضرب عنقو، من ىذا اليـو

أي ُب زمن قياـ اإلماـ ، يد ُب األغالؿ ُب القيامة الصغرىالشيطاف يق وُب اإل٧تيل أفّ 
، ويةالسماء حيمل بيده مفتاح ا٢تا الكًا نازاًل منٍب رأيت مَ  …): ، جاء ُب رؤيا يوحناXا١تهدي

ورماه ُب ، إبليس أو الشيطاف وقيده أللف سنةالقددية أي  تلك اٟتيةَ  فامسك التنُتُ ، وسلسلة عظيمة

                                                        
َٕ َػبهِجَخُ ﴿: هبٍ ػّي ٝعَ  -  ب ًَ ٤َْق  ًَ اً كَبٗظُْش  ّٞ ُػُِ َٝ ِْٔبً  ْْ ظُ َٜب أَٗلُُغُٜ اْعز٤َْوََ٘زْ َٝ َٜب  َعَحُذٝا ثِ َٝ  َٖ ْلِغِذ٣ ُٔ ُْ  .3  : ﴾ اَُ٘ٔا
 .33 : اُؤٖ -6
 .7  -2 : ا٧ػواف  -3
 .33 -37: اُؾغو  -3
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بد من إطالقو بعد ذلك وال، ضلل األمم بعد حىت تتم األلف سنةفال ي. عليو وختمها قفلهاأو ، ا٢تاوية
  .( ) (لوقت قليل

عند ذكر  Xحف إدريس النيب وجدت ُب ص ينإ: قاؿ( رٛتو ا)وعن السيد ابن طاووس 
ولكنك من المنظرين ، ال :قاؿ ،قاؿ رب فأنظرني إلى يـو يبعثوف) :لو سؤاؿ إبليس وجواب ا
ر األرض ذلك اليـو من الكفر طهّ أو يـو قضيت وحتمت أف نّ إف ،إلى يـو الوقت المعلـو

وحشوتها بالورع ، عباداً لي امتحنت قلوبهم لأليمافلذلك الوقت  وانتخبتُ . والشرؾ والمعاصي
والتقى والزىد في ، والحلم والصبر والوقار، والتقوى والخشوع والصدؽ، واإلخالص واليقين

 وأمكن، وأستخلفهم في األرض ،جعلهم دعاة الشمس والقمرأ، و والرغبة فيما عندي، دنياال
 توفؤ تها وي، يقيموف الصالة لوقلهم  دينهم الذي ارتضيتو لهم ثم يعبدونني ال يشركوف بي شيئاً 

لقي في ذلك الزماف األمانة على أو  ،ن المنكرعويأمروف بالمعروؼ وينهوف ، الزكاة لحينها
ثم تكوف الهواـ والمواشي بين الناس  ،وال يخاؼ شيء من شيء شيئاً  ءشيفال يضر ، ألرضا

 ،ذىب سم كل ما  يلدغأو  ،نزع حمة كل ذي حمة من الهواـ وغيرىاأو  ،فال يؤذي بعضهم بعضاً 
. وتخرج كل ثمارىا وأنواع طيبها، واألرض وتزىر األرض بحسن نباتها نزؿ بركات من السماءأو 
وال يعلو بعضهم ، ويقتسموف بالسوية فيستغني الفقيرلقي الرأفة والرحمة بينهم فيتواسوف أو 

 .يدينوف بالحق وبو يعدلوف ويحكموفو ، بير الصغير ويوّقر الصغير الكبيرويرحم الك، بعضاً 
 وجعلتهم، ورسوالً  فجعلتو لهم نبياً ، مرتضى وأميناً ، مصطفى اخترت لهم نبياً ، أوليائي أولئك
ذلك وقت حجبتو في ، المرتضى وأميني، تلك أمة اخترتها لنبّي المصطفى. وأنصارلو أولياء 
 نك منإفاذىب ف، أجمعين وجنودؾَ  ورجلكَ  وخيلكَ  أبيدؾ يومئذٍ . نو واقعأوالبد  علم غيبي

 . ( ) (ى يـو الوقت المعلـوالمنظرين إل
فيها لعربة  فإو . اٟتاميةوأرداه تكربه ُب ، الذي سقط ُب ا٢تاوية ىذه ىي قصة إبليس العادل العابد

 !، وأين ىم ا١تعتربوف وا١تتذكروف؟كروذكرى ١تد  ١تعترب 
ا أحبط عملو الطويل ، إذبروا بما كاف من فعل اهلل بإبليسفاعت): Xاؿ أمَت ا١تؤمنُت ق

، عن  خرةاْل سنيأـ  الدنيا سني، وكاف قد عبد اهلل ستة آالؼ سنة ال يدرى أمن ه الجهيدوجهد
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، ما كاف اهلل سبحانو إبليس يسلم على اهلل بمثل معصية؟ كال فمن ذا بعد. كبر ساعة واحدة
. لواحد األرضليدخل الجنة بشرًا بأمر أخرج بو منها ملكًا إّف حكمو في أىل السماء وأىل 

 .، في إباحة حمى حرمو على العالمينهلل وبين أحد من خلقو ىوادةبين اوما 
. ، وأف يستفزكم بندائو، وأف يجلب عليكم بخيلو ورجلوعباد اهلل أف يعديكم بدائوفاحذروا 

. فلعمري لقد فوؽ لكم سهم الوعيد، وأغرؽ لكم بالنزع الشديد، ورماكم من مكاف قريب
واستعيذوا باهلل ...  ،( )﴾زَيػَِّنن  َلُهْم ِفي اأَلْرِض َوأُلْغِويَػنػ ُهْم َأْجَمِعينَ َربِّ ِبَما َأْغَويْػَتِني ألُ ﴿ :وقاؿ

 .كما تستعيذونو من طوارؽ الدىر،  من لواقح الكبر
 وكانوا أقواماً  ...من عباده لرخص فيو لخاصة أنبيائو وأوليائو  ألحدفلو رخص اهلل في الكبر 

، وامتحنهم بالمخاوؼ ،وابتالىم بالمجهدة ،المخمصةختبرىم اهلل باوقد . مستضعفين
على فرعوف  Xولقد دخل موسى بن عمراف ومعو أخوه ىاروف  …ومخضهم بالمكاره 

أال ): ودواـ عزه فقاؿ، فشرطا لو إف أسلم بقاء ملكو، يالعصوعليهما مدارع الصوؼ وبأيديهما 
، من حاؿ الفقر والذؿىما بما تروف وبقاء الملك و  يشرطاف لي دواـ العز، تعجبوف من ىذين

اهلل  … للصوؼ ولبسو ، واحتقاراً للذىب وجمعو إعظاماً  ،(من ذىب فهال ألقي عليهما أساورة
ها مصيدة إبليس العظمى، فإنّ ، وآجل وخامة الظلم، وسوء عاقبة الكبر ،اهلل في عاجل البغي

وال تشوي  ،أبداً فما تكدي . التي تساور قلوب الرجاؿ مساورة السمـو القاتلة ومكيدتو الكبرى
لم يلعن القرف الماضي بين اهلل سبحانو  فّ إف …في طمره  ، وال مقالً لعلمو ، ال عالماً أحداً 

، فلعن اهلل السفهاء لركوب المعاصي، األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكرلتركهم  إالّ ، أيديكم
 …م أحكامو أمت، و قطعتم قيد اإلسالـ وعطلتم حدوده أال وقد …والحلماء لترؾ التناىي 

. سيماىم سيما الصديقين وكالمهم كالـ األبرار. هلل لومة الئمني لمن قـو ال تأخذىم في اإو 
يحيوف سنن اهلل وسنن رسولو ال يستكبروف  ،فآمتمسكوف بحبل القر  ،ار الليل ومنار النهارمّ عُ 

 .( ) (بهم في الجناف وأجسادىم في العملوال يعلوف وال يغلوف وال يفسدوف قلو 
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 لصراط املستقيها
يَماُف َوَلِكْن ﴿ :قاؿ تعاذل َنا ِإلَْيَك رُوحاً ِمْن َأْمرِنَا َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوال اأْلِ وََكَذِلَك َأْوَحيػْ

الل ِو ال ِذي  ِصَراطِ  * َجَعْلَناُه نُورًا نَػْهِدي ِبِو َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدنَا َوِإن َك لَتػَْهِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 
 .( )﴾َلُو َما ِفي الس َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َأال ِإَلى الل ِو َتِصيُر اأْلُُمورُ 

ق ا١توصل إذل اٟتي أو ىو الطري، اده سلوكوىو اٟتق أو الطريق الذي يريد ا سبحانو من عب
الصادرة منو سبحانو  يحةتقادات واألحكاـ الشرعية الصح، وبعبارة أخرى ىو االعالقيـو سبحانو

، وال بد للعاقل من البحث عن اٟتق ليدفع والواصلة لعبادة بواسطة أنبيائو ورسلو و أوصيائهم 
اٟتياة ا١تادية  هبذه فالرضا، ا١تستقيمصراطو  سالكاً ، فسو العذاب وليتخذ إذل ربو ا١تآبعن ن

َيْستَػْعِجُلوَنَك ﴿: قاؿ تعاذل ،بل ىو جهنم، بل ىو شبو العدـ، شد من ا١تماتأواالستغراؽ فيها 
ٟتياة ليو ىو اإو  وكما أف معرفة اٟتق والسَت بو وعلي،  ( )﴾بِاْلَعَذاِب َوِإف  َجَهن َم َلُمِحيَطٌة بِاْلَكاِفرِينَ 

وىذه غاية فوؽ ، ل والعودة إذل اٟتي الذي ال ديوتُب  هنايتو الوصوؿ إذل عادل العق فّ أل ؛اٟتقيقية
َوَعَد الل ُو اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجن اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ﴿ :اٞتنة، قاؿ تعاذل

ُر َذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ    .(5)﴾َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ِفي َجن اِت َعْدٍف َوِرْضَواٌف ِمَن الل ِو َأْكبػَ
، فالعاقل ( )﴾ٌس َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن قُػر ِة َأْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ َفال تَػْعَلُم نَػفْ ﴿ :قاؿ تعاذل

فهو يتقلب ُب اٞتناف بفضل  وإالّ ، ف وصل فربٛتة اإف، ضيع حظو من السَت على ىذا الطريقال ي
    .(3) (لقبِ أ): ا وبربكة إجابة دعاء اٟتي الذي ال ديوت

ال ِذي َخَلَقُكْم ِمْن تُػَراٍب ُثم  ِمْن ُنْطَفٍة ُثم  ِمْن َعَلَقٍة ُثم  ُيْخرُِجُكْم ِطْفاًل ُثم   ُىوَ ﴿ :قاؿ تعاذل
ُلُغوا َأَجاًل ُمَسّمًى وَ  ُلُغوا َأُشد ُكْم ُثم  لَِتُكونُوا ُشُيوخًا َوِمْنُكْم َمْن يُػتَػَوف ى ِمْن قَػْبُل َولَِتبػْ َلَعل ُكْم لَِتبػْ

بل ، ا خلقكم رجاء أف تصلوا إذل عادل العقل كما وصل األنبياء واألئمة  فّ إأي ، ( )﴾تَػْعِقُلوفَ 
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ألقاب وىي درجة ا١تس بعادل الالىوت أو درجة ، ا١تطلوب الوصوؿ إذل أعلى درجة ُب ىذا العادل فّ إ
مع و (. وعلي نفسو  ٤تمد)الوجود  ألجلوِ  لقَ وصاحب ىذا ا١تقاـ امود من خُ  .قوسُت أو أدىن

ىذه  ألعل ا يرزقٍت دعاء من يقر  س من التوضيح قليالً أولكن ال ب، أين اخًتت االختصار واإلشارة
 . الكلمات

ادل األوؿ الروحاين وىو الع ،و العقلىا١تخلوؽ األوؿ  اعلموا أيها األحبة من ا١تؤمنُت وا١تؤمنات إفّ 
عالىا وأىلو على درجات أ. ُب بينهاقة بعضها ُب بعض وال تنا، ا١توجودات فيو مستغر وىو عادل كلي

 .Xوىي درجو خاصة ٔتحمد وعلي ، ا١تس بعادل الالىوت سبحانو
: قاؿ تعاذل ،نفسو Xوعلي  ( )﴾َفَكاَف قَاَب قَػْوَسْيِن َأْو َأْدَنى*َدنَا فَػَتَدل ى﴿ فمحمد 

، فهما وهنما درجاتود، (5) وعلي ٦تسوس بذات ا كما ورد عنو ، ( )﴾َوَأنْػُفَسَنا َوَأنْػُفَسُكم﴿
، ومن دوهنما يعلم منهما بقدر درجتو وال يعرفهما ٤تيطاف ويعلماف بكل من دوهنما (عليهما السالـ)

 كما ال يعرؼ ا سبحانو أحد غَتمها بتماـ معرفتو ا١تمكنة،  أحد بتماـ معرفتهما غَت خالقهما
 .لإلنساف

وما عرفني ، أنا وأنت عرؼ اهلل إالّ  يا علي ما ): ما معناه ورد عن صاحب ا١تقاـ امود 
 .( ) (اهلل وأنا وما عرفك إالّ ، اهلل وأنت إالّ 

ادل األنفس شبيو ٔتا يراه ، وىو عوىو عادل مثارل صوري ،كوتفهو عادل ا١تل ا العادل الثاينأمّ 
رل أو ولك أف تقوؿ ا١تثا، ١تادي فالتفت إذل وجوده ا١تلكوٌبغفل عن وجوده ا وذلك أف النائم. النائم

 .النفسي
 وىو عادل شبيو بالعدـ ليس لو حظ من الوجود إال قابليتو ،فهو العادل ا١تادي ا العادل الثالثأمّ 

وىو أوؿ درجات ، ت الصورة على ا١تادة تكّوف اٞتسمفإذا أفيض .زؿػوىو آخر درجات التن، للوجود
، ٚتاد ونبات وحيواف وإنسافية إذل ف األجساـ تنقسم ْتسب درجاهتا الوجودإٍب ، الصعود أو العودة

، اٟتي الذي ال ديوت فيسبح ُب عادل العقل والقرب من، و سبحانوئما يرتقي ويعود إذل مبدإواإلنساف 
ا١تادة اليت ال تكاد تدرؾ أو حيصل العلم هبا إال عند  فال يرى إالّ ، ما يزري بنفسو ويدبر عن ربوإو 
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، ثؾبه  26ٓ   ط: ، ً٘ي اُؼٔب36ٍ ٓ 3ط :، أُؼغْ ا٧ٍٜٝ ُِطجوا٢ٗ 3ٓ 3ط: ٓ٘بهت اثٖ ّٜو آّٞة -3

 .3 3ٓ 33ط: االٗٞاه
 :و٤ٖ٤ْٓبهم أٗٞاه اُ ،35 ٓ 3ط :ك٢ اٌُزبة ٝاَُ٘خ X، ٍٓٞٞػخ اإلٓبّ ػ٢ِ 65 ٓ: بئو اُلهعبدٖٓقزٖو ث -3

ٓ 76. 



 
  X ............................................ 01محد احلسٍ انسيد أ /اجلزء األًل 0 انعجم 

وُخلق ، فأدبرلق ليقبل خُ  ألنو ؛نعاـ بل أضل سبيالً ىكذا يصبح كاألو ، الصورة ا١تثالية عليها إفاضة
 .وُخلق  ليحيا فأىب إال ا١توت، ليعقل فأىب إال اٞتهل
لروحانيين عن يمين اهلل عز وجل خلق العقل وىو أوؿ خلق من اإّف ): Xقاؿ أبو عبد ا 

قًا خلقتك خل فقاؿ اهلل تبارؾ وتعالى. قبلأقبل فألو  فقاؿ أدبر فأدبر ثم قاؿ، العرش من نوره
لو  فقاؿ ،الجهل من البحر األجاج ظلمانياً  ثم خلق :، قاؿعظيمًا وكرمتك على جميع خلقي

  .( ) (…لو استكبرت فلعنو  فقاؿ، يقبل قبل فلمألو  ثم قاؿ، أدبر فأدبر
كما ُب اآلية وأنفسنا  ألنو نفسو ؛Xووصيو علي  فهو ٤تمد  أما العقل كل العقل

وأرداه ُب  وىو الذي أضل إبليس، وىو مبدأ التكرب  ، فهو الثاين ٞتهل كل اٞتهلا اوأمّ  .( )وأنفسكم 
أو بالنكرة اليت ، أي بالذي أغويتٍت بو، (5)﴾َربِّ ِبَما َأْغَويْػَتِني﴿ :(لعنو ا) قاؿ إبليس. ا٢تاوية

غَت ) ػتستعمل لاليت  (ما) و، ألنو ظلماين ال ىوية لو؛ وىو ُب اآلية النكرة ا١توصوفة .تسببت بإغوائي
 .ألنو ال عقل لو؛ (العاقل

لقاب اوصل إذل حىت ، قى بالعبادة والكماالت األخالقيةمن ارت Xوىكذا فمن بٍت آدـ 
 أف،كما د وىو اإلنساف الكامل أي ٤تم، م الروحانيُت وا١تالئكة ا١تقربُتفهو معل، قوسُت أو أدىن

ف ، إخلق اإلنساف ذا نفس ناطقة): ا١تؤمنُت ، قاؿ أمَتيكونوا يعلموف علم ا١تالئكة ما دل Xآدـ 
وإذا اعتدؿ مزاجها وفارقت األضداد ، فقد شابهت جواىر أوائل عللها زكاىا بالعلم والعمل

  .( ) (فقد شارؾ السبع الشداد
إذا ، فهو يسبح ُب ْتر أجاج ظلمات بعضها فوؽ بعض، بٍت آدـ من أردى نفسو ُب ا٢تاويةومن 

 واضطرابًا ال استقرار، عقل معو وجهاًل ال، نور فيو حىت أمسى ظلمانيًا ال، اخرج يده دل يكد يراىا
 فّ أفال يطمع ُب رٛتة ا ويائس من روح ا مع . زؿ عليوػتن ةوال سكين، وخوفًا ال طمأنينة فيو، لو

ْذ زَي َن َوإِ ﴿ :قاؿ تعاذل ،إذا قامت القيامة يطمع ُب رٛتة ا كما ورد ُب اٟتديث، (لعنو ا)إبليس 
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اْلِفَئَتاِف َلُهُم الش ْيطَاُف َأْعَماَلُهْم َوقَاَؿ ال َغاِلَب َلُكُم اْليَػْوـَ ِمَن الن اِس َوِإنِّي َجاٌر َلُكْم فَػَلم ا تَػَراَءِت 
ْيِو َوقَاَؿ ِإنِّي بَِريٌء ِمْنُكْم ِإنِّي َأَرى َما ال تَػَرْوَف ِإنِّي َأَخاُؼ الل وَ  َوالل ُو َشِديُد  َنَكَص َعَلى َعِقبػَ

  .( )﴾اْلِعَقابِ 
فشياطُت اٞتن من . بأنفسهم ا٠تبيثة ا١تستكربة ء يوحوف لشياطُت اٞتن زخرؼ القوؿوىؤال

ْنِس َواْلِجنِّ يُوِحي بَػْعُضُهْم ِإَلى بَػْعٍض ﴿ :قاؿ تعاذل، ومنهم تتعلم شياطُت األنس تأخذ َشَياِطيَن اأْلِ
  .( )﴾َشاَء رَبَُّك َما فَػَعُلوُه َفَذْرُىْم َوَما يَػْفتػَُروفَ  زُْخُرَؼ اْلَقْوِؿ ُغُروراً َوَلوْ 

  : وقاؿ اٟتروري
 يب األمر حىت صار إبليس من جندي        وكنت فىت من جند إبليس فارتقى         

 .(5) ديبع طرائق فسق ليس حيسنها          ده حسن  بعأفلو مات قبلي كنت 
ئرة وأجهزة الذي عند الكفرة أليس بعقل فهم خيًتعوف بو الطاف ،ولسائل أف يسأؿ...  وبقي شيء

تلك ): Xعن الذي كاف  عند معاوية فقاؿ  Xسئل أبو عبد ا : واٞتواب! االتصاؿ ا١تتطورة ؟
لو نصيب ُب عادل  فكل إنساف. ( ) (وىي شبيهة بالعقل وليست بالعقل، النكراء تلك الشيطنة

ؾ أو الناطقة وىذا الظل ىو قوة اإلدرا ،الية وظل للعقلونصيبو نفسو وىي صورة مث، ا١تلكوت
فإشراؽ العقل على ، ولكن مرآة اإلنساف أصفى واٟتيواف الصامت يشاركنا فيها. ا١تغروسة ُب اٞتناف

لبعض اٟتيوانات  ونّ أومن تتبع عادل اٟتيواف سيعلم . كربأفحظو من ىذا الظل ، وأوضحنفسو أهبى 
س تنصب وكمثاؿ القناد .كما ورد عن بعض علماء األحياء  ،تالقدرة على اخًتاع بعض اآلال

ُب ىذا الظل لَتى اٟتقيقة إال أف ينظر  فليس لإلنساف فضل على اٟتيواف، السدود لًتفع منسوب ا١تاء
  فاف اكتفى هبذا الظل فهو وإالّ ، العبادة والشكر واألخالؽ اٟتميدةب لتكامللويسَت ٨توىا ، والعقل

  .(3) ل سبيالً ضف أزرى بنفسو باألخالؽ الذميمة فهو أإو ، واف الصامتأي كاٟتي، كاألنعاـ
ريب أدخلٍت وا١تؤمنُت وا١تؤمنات ُب رٛتتك أنت ، قليالً  وما أوتينا من العلم إالّ ، واٟتمد  وحده

 .واآلخرة فنعم ا١توذل ونعم النصَتورل ُب الدنيا 
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 العقائد واألحكاو
  :وتشمل

  :العقائد الصحيحة
والعدؿ والقضاء والقدر ، هم ئو ورسلو وأوصياوالتصديق بأنبيائ، وتوحيده ف بوجود خالقديااإل

خرب بو األنبياء أوا١تالئكة والغيب وكل ما ،  وعصمة خلفاء ا ُب أرضو، الناروالبداء واٞتنة و 
ْف ُكْنُتْم إِ ﴿ :تعاذل قاؿ ،ومالنا إاّل التمسك بأذيا٢تم واالقتداء بآثارىم،  وأوصياؤىموا١ترسلوف 

  .( )﴾فَات ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الل و الل وَ ُتِحبُّوَف 
وعند بدء النسل من ، من بدء النسل من آدـ كيف كاف Xُسئل أبو عبد ا  :قاؿ ،وعن زرارة

ف ىذا أو  ،بناتو ببنيو ف يزوجأا عز وجل أوحى إذل آدـ  إف: ف أناسًا عندنا يقولوفإف، آدـذرية 
 .واألخوات األخوةمن  أصلوو ا٠تلق كل

اهلل عز  فّ أب ...من قاؿ ىذا  :يقوؿ ،كبيراً   تعالى اهلل عن ذلك علواً ): Xفقاؿ أبو عبد ا 
نات والمسلمين والمسلمات ه ورسلو والمؤمنين والمؤمءه وأنبياءوجل خلق صفوة خلقو وأحبا

م على الحالؿ ذ ميثاقهخأوقد  !!!لو من القدرة ما يخلقهم من حالؿ ولم يكن !!!؟من حراـ
 فلما نزا عليها ونزؿ، نت أف بعض البهائم ُنكرت لو أختو، فواهلل لقد تبيالطهر الطاىر الطيب

 .عليو بأسنانو حتى قطعو فخر ميتاً  خرج عزمولو ثم قبضأفلما علم أنها أختو ، ُكشف لو عنها
ف جياًل من أغير  ،علموف اإلنساف في أنسيتو وفضلو و وآخر ُنكرت لو أمو ففعل ىذا بعينو فكي

من حيث لم يأمروا  خذواأو ، همئرغبوا عن علم أىل بيوتات أنبيا -الذي تروف  -ىذا الخلق 
كيف كانت األشياء الماضية من بدء ،  الؿ والجهل بالعلمضفصاروا إلى ما تروف من ال، بأخذه

 .وما ىو كائن أبداً ، ق اهلل ما خلقف خلأ
 ،م يختلف فيو فقهاء أىل الحجاز وال فقهاء أىل العراؽويح ىؤالء أين ىم عما ل :ٍب قاؿ

ـ القيامة قبل خلق ف اهلل عز وجل أمر القلم فجرى على اللوح المحفوظ بما ىو كائن إلى يو أ
 األخوةف ُكتب اهلل كلها فيما جرى فيو القلم في كلها تحريم األخوات على أو ، آدـ بألفي عاـ

توراة واإلنجيل ال: األربعة المشهورة في ىذا العالم بوىذا نحن قد نرى ىذه الكت. مع ما حـر
والزبور ، منها التوراة على موسى  أنزلها اهلل عن اللوح المحفوظ على رسلو، والزبور والفرقاف
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فيها تحليل وليس  ، وعلى النبيين مدف على محآوالقر ، واإلنجيل على عيسى، على داود
فما لهم  ،حجج المجوسة ػىذا وشبهو إال تقوي وؿػأقوؿ ما أراد من يق. شيء من ذلك حقاً 

 .( ) (… اتلهم اهللػق
حيث جعلوا  فاٟتمد  الذي فضحهم وأخزاىم ّتهلهم وعنادىم للصادقُت من آؿ ٤تمد 

ماـ الصادقُت من آؿ أى ، حاشاىم عن ذلك فسود ا وجو كل من تصدّ أوالد زنا األنبياء 
يدعو إذل  نفسو إماماً  ونصب ،ومتشاهبوالكتاب ؤتحكم  ؿو يعلم بسنة الرسو نّ أوادعى ، ٤تمد 

ومن  تبعهم ُب أمور الدنيا ودل يبق عذر اليـو  كما فعل األمويوف والعباسيوف  ،النار ُب أمور الدين
  !طارت زة ولوػأف يقولوا عن الّ إو  ،التكربالعناد و  تباعهم إالّ أل

وىي اليت آمن هبا النيب ، ورة البقرةػآخر س ا ىي ما جاءت ُبدياف هبإلجيب اوعمدة العقائد اليت 
  :وىي ،

وصياء أو أي مرسل من سواء كانوا أنبياء أو أ ،األدياف با وبا١تالئكة وبالكتب السماوية وبالرسل
 .Xللقيادة الدنيوية فقط كطالوت حىت ولو كاف مرسل ، ا سبحانو

ف يؤمن أو  ،ف يؤمن بنبوة ٤تمد أو  ،فعلى كل مسلم أف يؤمن با الواحد األحد الفرد الصمد
ألهنا كانت ؛ ف نسختإو  ف حيًتمهاأو  ،شرائعهمهم و ئوأوصيابا١تالئكة والكتب واألنبياء السابقُت 

االثٍت  وعلى ا١تسلم أف يؤمن بأوصياء النيب ٤تمد .ضشريعة ا ُب يـو من األياـ على ىذه األر 
ف الوصي أكما على ا١تسلم أف يؤمن  ،صح من األخبار عنهم  ف يقبل كل ماأ، و عشر 

 وىو حي يرزؽ إذل اليـو ،Xماـ  ٤تمد بن اٟتسن ا١تهدي ىو اإل الثاين عشر من أوصياء ٤تمد 
وتقدديو على النفس وا١تاؿ  ،والنصح لو وعلى ا١تسلم مواالتو،  هوسيقـو بالسيف كما قاـ جدّ 

ة ومعاداة عدوه من أئم، Xالتهيئة لدولتو و ، الء كلمتو وإظهار أمره ومظلوميتووالعمل إلع، والولد
وأعواهنم وجنودىم الكافرين ا٠تارجُت من والية ا إذل والية إبليس ، اٞتور ا١تتسلطُت على ىذه األمة

 .خيشى عددىم وعدهتموعلى ا١تؤمن أف ال . (اللعُت)
فَاْنُظْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة َمْكِرِىْم َأن ا  * َومَكُروا َمْكرًا َوَمَكْرنَا َمْكرًا َوُىْم ال َيْشُعُروفَ ﴿ :قاؿ تعاذل

 .( )﴾فَِتْلَك بُػُيوتُػُهْم َخاِويًَة ِبَما ظََلُموا ِإف  ِفي َذِلَك َْليًَة ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموفَ  * َدم ْرنَاُىْم َوقَػْوَمُهْم َأْجَمِعينَ 
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 :األحكام
يكلف هبا واليت ، سبحانو منو وا١ترسلوفء يأٌب هبا األنبيافهي ٣تموع التشريعات اليت  ،ا األحكاـأمّ 

ٔتا  رور الزمن وفق علم اٟتكيم ا٠تبَتأو زيدت تشريعات أخرى خالؿ م، العباد ورٔتا نسخ بعضها
معصـو ناطق  ببعث نذير الّ إوال يصح النسخ والتغَت والزيادة  ،يصلح حاؿ العباد والبالد ُب كل زمن

ُب الشرائع السماوية ، ولو نظرنا بعيداً  الالً ضل ضفقد ك ومن ابتغى وراء ذل، عن ا وعامل بأمره
فمن ، رواح واألبداف والبالد واالقتصاد، وىو فقط ا١تصلح لأل٢تية لوجدنا تطبيقها ىوواألحكاـ اإل

 و إلونّ أاّدعى زاد ُب الشريعة من غَت أولئك ا١تعصومُت الناطقُت عن ا فقد  وأشرّع أو غَّت ونسخ 
وف فقد صرح القرآف أف اليهود كانوا يعبد ،وولف دل يصرح هبذا ُب قإو ، عبدوهوعلى ا٠تلق أف  ي

يب أعن  ،راـ وحيرموف اٟتالؿ فيطيعوهنمم كانوا حيّلوف ٢تم اٟتألهنّ  ؛أحبارىم ورىباهنم من دوف ا
، قاؿ ( )﴾ الل وِ  ات َخُذوا َأْحَباَرُىْم َورُْىَبانَػُهْم َأْربَابًا ِمْن ُدوفِ ﴿ :ُب تفسَت قولو تعاذل Xجعفر 
X :( ودانوا بما ، ذوا بقولهم واتبعوا ما أمروىم بوخأهم أطاعوىم و نّ إا أحبارىم ورىبانهم فمّ أو

وكتبو ورسلو فنبذوه وراء  وتركهم ما أمر اهلل، طاعتهم لهمب فاتخذوىم أرباباً ، ليوإدعوىم 
ما ذكر ىذا في كتابنا نّ إو  ،وعصوا اهلل طاعوىمأوما أمرىم بو األحبار والرىباف اتبعوه و ، ظهورىم
 . ( ) (…بهم  ظلكي نتع

 ف دل يأخذىا من معصـو جاء هبا من ا فهي عبادة من دوفإذف فكل عقيدة يعتقدىا اإلنساف إ
ف دل يأخذه من معصـو جاء بو من ا فهو عبادة لذلك إوكل حكم شرعي يتعبد بو اإلنساف ، ا

نقل اٟتكم  ف ا١تعصومُت أنفسهم ليس ٢تم إالّ إحيث ، لوإ نوأادعى و ألنّ  ؛الشخص الذي أفىت وشرّع
 .الشرعي عن ا

 أف ،أيتها العصابة المرحومة المفلحة) :ُب رسالتو ا١تشهورة إذل الشيعة Xماـ الصادؽ قاؿ اإل
و ليس من علم اهلل وال من أمره أف يأخذ أحد من نّ أواعلموا ، اهلل أتم لكم ما أتاكم من الخير

. ءنزؿ اهلل القرآف وجعل فيو تبياف كل شيأقد ، يسئفي دينو بهوى وال رأي وال مقاخلق اهلل 
ال يسع أىل علم القرآف الذين أتاىم اهلل علمو أف يأخذوا  ،ف أىالً آوجعل للقرآف ولتعلم القر 

 ووضعو، ذلك بما أتاىم من علمو أخصهم بو أغناىم اهلل عن، يسئمقافيو بهوى وال رأي وال 
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وىم ، ألمة بسؤالهماوىم أىل الذكر الذين أمر اهلل ىذه ، من اهلل أكرمهم بها عندىم كرامة
أعطوه من علم ، أرشدوه -وقد سبق في علم اهلل أف يصدقهم ويتبع أثرىم  -الذين من سألهم 

وعن  وىم الذين ال يرغب عنهم، لى جميع سبل الحقإو ، ذنوإالقرآف ما يهتدي بو إلى اهلل ب
أال من سبق عليو في علم اهلل  -الذي أكرمهم اهلل بو وجعلو عندىم  -وعن علمهم  مسألتهم

ؿ أىل الذكر والذين ؤا، فأولئك الذين يرغبوف عن سةلظتحت األ، صل الخلقأالشقاء في 
وأولئك الذين يأخذوف بأىوائهم وآرائهم ، مر بسؤالهمأآتاىم اهلل علم القرآف ووضعو عندىم و 

 ،يماف في علم القرآف عند اهلل كافرينإلنهم جعلوا أىل األ ؛حتى دخلهم الشيطاف يسهمئومقا
ل اهلل  في كثير من حأوحتى جعلوا ما ، ة في علم القرآف عند اهلل مؤمنينوجعلوا أىل الضالل

 .ـ اهلل في كثير من األمر حالالً وجعلوا ما حرّ ، األمر حراماً 
نحن بعد ما : فقالواقبل موتو   ، وقد عهد إليهم رسوؿ اهللوائهمفذلك أصل ثمرة أى

وجل  بعدما قبض اهلل عزّ ، جتمع عليو رأى الناسأوجل رسولو يسعنا أف نأخذ بما  قبض اهلل عزّ 
فما أحد أجرأ على ،   هلل ولرسولو مخالفاً . وبعد عهده الذي عهده إلينا وأمرنا بو، رسولو 

 .وزعم أف ذلك يسعو، وال أبين ضاللة ممن أخذ بذلك، اهلل
ىل يستطيع . وبعد موتو،  على خلقو أف يطيعوه ويتبعوا أمره في حياة محمد هلل واهلل إفّ 

أخذ بقولو ورأيو ومقائيسو؟ فإف  ممن أسلم مع محمد  أولئك أعداء اهلل أف يزعموا أف أحداً 
أف يأخذ برأيو  ألحد، لم يكن ال: وإف قاؿ. بعيداً  وضل ضالالً  نعم، فقد كذب على اهلل: قاؿ

وىو ممن يزعم أف اهلل يطاع ويتبع أمره بعد قبض . فقد أقر بالحجة على نفسو، وىواه ومقائيسو
َوَما ُمَحم ٌد ِإال  َرُسوٌؿ َقْد َخَلْت ِمن قَػْبِلِو الرُُّسُل َأَفِإف ﴿ :وقد قاؿ اهلل وقولو الحق، رسوؿ اهلل 

ْيِو فَػَلن َيُضر  الّلَو َشْيئًا َوَسَيْجِزي الّلُو م اَت َأْو قُِتَل انَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمن يَنَقِلْب َعلَ  َى َعِقبػَ
وبعد قبض اهلل ،  وذلك لتعلموا أف اهلل يطاع ويتبع أمره في حياة محمد ،( )﴾ الش اِكرِينَ 

، يأخذ بهواه وال رأيو وال مقائيسوأف   حد من الناس مع محمدوكما لم يكن أل،  محمداً 
أف يأخذ بهواه وال  حد من الناس بعد محمد ك لم يكن ألفكذل، مر محمد أل خالفاً 

 .( ) (رأيو وال مقائيسو
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ليس ، وتنػزيلو وتأويلو، م وعلمهم ٔتحكم الكتاب ومتشاهبومع ٘تاـ عقو٢ت  ةئمألاإذا كاف ف
عقو٢تم وجهلهم فكيف يكوف لغَتىم مع نقصاف ،   بل ينقلوف عن ا وعن رسولو، ٢تم الفتوى
 .والتنػزيل والتأويل، تشابوباكم وا١ت

تعرؼ كتاب اهلل حق  ،يا أبا حنيفة) :حنيفة عندما دخل عليو أليب Xقاؿ اإلماـ الصادؽ 
لقد ادعيت علماً،  ،يا أبا حنيفة :Xقاؿ ، نعم :قاؿ !!!؟وتعرؼ الناسخ والمنسوخ !!!؟معرفتو

عند  الّ إويلك وال ىو  .نزؿ اهلل عليهمأعند أىل الكتاب الذين  ويلك ما جعل اهلل ذلك إالّ 
، ولست كما تقوؿ ف  كنت كما تقوؿإف، ، ما ورثك اهلل من كتابو حرفاً الخاص من ذرية نبينا 

 .( ) (…خبرني أف
* * * 

ٌّ  يف قصصَه لعربة إ
ُقوَلن  ال ِذيَن  َوَلَقْد َضَربْػَنا لِلن اِس ِفي َىَذا اْلُقْرآِف ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َولَِئْن ِجْئتَػُهْم بِآَيٍة لَ ﴿ :قاؿ تعاذل يػَ

فَاْصِبْر ِإف  َوْعَد  *َكَذِلَك َيْطَبُع الل ُو َعَلى قُػُلوِب ال ِذيَن ال يَػْعَلُموَف    * َكَفُروا ِإْف َأنْػُتْم ِإال  ُمْبِطُلوفَ 
 . ( )﴾ الل ِو َحقٌّ َوال َيْسَتِخف ن َك ال ِذيَن ال يُوِقُنوفَ 
، ٍب (عليهما السالـ)إسرائيل وسَتهتم مع موسى وىاروف  حريٌّ بكل مسلم أف يدرس تاريخ بٍت

عليهما )يكاد يكوف بعث ٤تمد وعلي  (عليهما السالـ)بعث موسى وىاروف  فّ أل ؛Xمع عيسى 
ا حدث مد وعلي عمّ  ال خيتلف كثَتاً ( عليهما السالـ)وما حصل ١توسى وىاروف ، (السالـ

أو بعد وفاة ىاروف وموسى  Xًتات غياب موسى وما فعلو بنو إسرائيل ُب ف. (عليهما السالـ)
،  Xٍب بعد وفاة علي  ،ا فعلتو ىذه األمة بعد وفاة ٤تمد عمّ  ال خيتلف كثَتاً ، (عليهما السالـ)

لبٍت إسرائيل يكاد يكوف بعث  Xبعث عيسى  ، كما أفّ ٍب بعد غياب خاًب أوصياء ٤تمد 
ومن ، من ىذه األمة Xسيالقيو ا١تهدي  وما، ٢تذه األمة ٤Xتمد بن اٟتسن العسكري ا١تهدي 

من اليهود  Xعما القاه عيسى  ُب ىذه األمة لن خيتلف كثَتاً  (غَت العاملُت)بعض علماء السوء 
  .(5)﴾فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعل ُهْم يَػتَػَفك ُروف﴿. َت العاملُتهم غئوعلما
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 بيو إسرائيل
 X يرتقبوٌ والدة موسى

وكانوا ، وا١تصلح ا١تنتظر ُب حالة ترقب ٢تذا النيب العظيم X موسى كاف بنو إسرائيل قبل بعث
الذي سيخلصهم من حكم ، داد الستقباؿ ىذا الوليد ا١تبارؾيتباشروف حىت بوالدتو واالستع

لالنقضاض عليو  بارؾترقب سلبية ٢تذا ا١تولود ا١تالذين كانوا بدورىم ُب حالة  ،الطواغيت والفراعنة
، هتم الزائفةويفضح الفراعنة وادعاءا، ف يكرب ويقضي على اٟتكم الطاغوٌبقبل أ وا٠تالص منو، وقتلو

، وجاءت سنُت الوالدة ا إذل أىل األرض لو إالّ إوٟتمل كلمة ال  ، ويقود بٍت إسرائيل للنجاة
 فيها ظناً  X اليت كانوا يًتقبوف والدة موسىا١توعودة فقتل فرعوف مواليد بٍت إسرائيل ُب تلك السنُت

 ،لو ضعفو أماـ القدرة اإل٢تية والتدبَت الرباين فشاء ا أف خيزيو ويبُت، و قادر على تغيَت سنة انّ أمنو 
الذي كاف ، فرعوف الطاغية ودل يكن ا١تريب ١توسى إالّ ، سبحانو موسى ُب قصر فرعوف بالذاتنشأ أف

 .والنهار للقضاء على ىذا ا١تولود يسعى الليل
َقَطُو آُؿ ِفْرَعْوَف لَِيُكوَف َلُهْم َعُدّوًا َوَحَزنًا ِإف  ِفْرَعْوَف َوَىاَماَف َوُجُنوَدُىَما َكانُوا فَاْلتػَ ﴿: قاؿ تعاذل

َفَعَنا َأْو نَػت ِخَذُه َوَلداً  *َخاِطِئيَن  َوقَاَلِت امرأة ِفْرَعْوَف قُػر ُت َعْيٍن ِلي َوَلَك ال تَػْقتُػُلوُه َعَسى َأْف يَػنػْ
يذلوهنم ويقتلوف أبناءىم و  ائيلبينما كاف فرعوف وجنوده يستضعفوف بٍت إسر ، ( )﴾وفَ َوُىْم ال َيْشُعرُ 

ر من ظلم واضطهاد للشعب كاف موسى يكرب ُب قصر فرعوف ويرى ما حيدث خارج القص ،وخيارىم
خفاؼ ويرى ما حيدث ُب القصر من رسم خطط إرىابية وإعالمية ا٢تدؼ منها است، ا١تستضعف

قَاَؿ ِفْرَعْوُف ﴿ ،وترؾ ا١تقاومة، عأو على األقل التسليم باألمر الواق، عة فرعوفالشعب وٛتلو على طا
  .( )﴾َما ُأرِيُكْم ِإال  َما َأَرى َوَما َأْىِديُكْم ِإال  َسِبيَل الر َشادِ 

، ل ٔتنع الدين اإل٢تي من االنتشاريرى سياسة فرعوف وحزبو اليت كانت تتمث X وكاف موسى
ونشر الفساد وبالتارل دفع األجياؿ اليت تنشأ ُب ىذا اٞتو الفاسد ، دينية لبٍت إسرائيلنع الشعائر الوم

ليت يعتمد عليها أىم العوامل ا وىذا ىو .اإل٢تية ا١تقدسة إذل الفساد وترؾ التدين وااللتزاـ بالشريعة
، ر اٟتقيقيالقوة اٟتقيقية والناص ، عنعن ا ىالشعب قد ٗتلّ  حيث يضمن أفّ ، الطاغية ُب حكمو

 .الشيطاين القادر على القضاء على الطاغوت وعلى حزبو
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 ، اجملاٍد يف سبيل اهلل Xموسى 
 والييب الداعي إىل اهلل ،إىل اهلل املَاجر

َناُه ُحْكمًا َوِعْلمًا وََكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن ﴿ :قاؿ تعاذل ُه َواْستَػَوى آتَػيػْ  *َوَلم ا بَػَلَغ َأُشد 
اْلَمِديَنَة َعَلى ِحيِن َغْفَلٍة ِمْن َأْىِلَها فَػَوَجَد ِفيَها رَُجَلْيِن يَػْقَتِتالِف َىَذا ِمْن ِشيَعِتِو َوَىَذا ِمْن َوَدَخَل 

ْن َعُدوِِّه فَاْستَػَغاثَُو ال ِذي ِمْن ِشيَعِتِو َعَلى ال ِذي ِمْن َعُدوِِّه فَػوََكَزُه ُموَسى فَػَقَضى َعَلْيِو قَاَؿ َىَذا مِ 
قَاَؿ َربِّ ِإنِّي ظََلْمُت نَػْفِسي فَاْغِفْر ِلي فَػَغَفَر َلُو ِإن ُو ُىَو  *ِل الش ْيطَاِف ِإن ُو َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبيٌن َعمَ 

 فََأْصَبَح ِفي اْلَمِديَنةِ  *قَاَؿ َربِّ ِبَما َأنْػَعْمَت َعَلي  فَػَلْن َأُكوَف َظِهيرًا لِْلُمْجرِِميَن  *اْلَغُفوُر الر ِحيُم 
فَػَلم ا َأْف  *َخائِفًا يَػتَػَرق ُب فَِإَذا ال ِذي اْستَػْنَصَرُه بِاأْلَْمِس َيْسَتْصِرُخُو قَاَؿ َلُو ُموَسى ِإن َك َلَغِويٌّ ُمِبيٌن 

ساً بِاأْلَْمِس ِإْف َأرَاَد َأْف يَػْبِطَش بِال ِذي ُىَو َعُدوٌّ َلُهَما قَاَؿ يَا ُموَسى َأتُرِيُد َأْف تَػْقتُػَلِني َكَما قَػتَػْلَت نَػفْ 
َوَجاَء رَُجٌل ِمْن َأْقَصى  *تُرِيُد ِإال  َأْف َتُكوَف َجب ارًا ِفي اأْلَْرِض َوَما تُرِيُد َأْف َتُكوَف ِمَن اْلُمْصِلِحيَن 

 *َك ِمَن الن اِصِحيَن اْلَمِديَنِة َيْسَعى قَاَؿ يَا ُموَسى ِإف  اْلَمأَلَ يَْأَتِمُروَف ِبَك لِيَػْقتُػُلوَؾ فَاْخُرْج ِإنِّي لَ 
َها َخائِفًا يَػتػََرق ُب قَاَؿ َربِّ َنجِِّني ِمَن اْلَقْوـِ الظ اِلِميَن  َوَلم ا تَػَوج َو تِْلَقاَء َمْدَيَن قَاَؿ  *َفَخَرَج ِمنػْ

   .( )﴾َعَسى رَبِّي َأْف يَػْهِديَِني َسَواَء الس ِبيلِ 
تضعف من بٍت إسرائيل فرعوف للشعب ا١تسليجد ظلم الطاغية ، معًتؾ اٟتياة Xدخل موسى 

كيف يبقى ُب   ،والنيب ا١تخلص ا١تنتظر الذي يعرفو بنو إسرائيل، الطاىر النقي X، وموسى وا١تصريُت
، فشاء ا أف تقع تلك اٟتادثة ؟بالسكوت على ظلمو ومكثرًا لسوادهولو ، لو قصر فرعوف ظهَتاً 

حيث  Xُب نفس موسى  اٟتادثة وقع كبَتكاف ٢تذه ، و أحد زبانية فرعوف وجنوده الظلمة وىي قتل
وىو عيشو ُب قصر فرعوف الطاغية واألب ا١تريب ، ذنباً يستغفره ويتوب إليو ٦تا اعتربه ، التجأ إذل اٟتق

ى أف ال يكوف عل  على ما آتاه من نعمة ا١تغفرةعاىد ا ، و١تا غفر لو ربو سبحانو وتعاذلX ١توسى
د ىذه اٟتادثة أف بع Xفكاف البد ١توسى ، ىنتو أو السكوت على ظلمؤتداولو ، ظهَتاً جملـر وظادل

رض أقضاىا ُب ، وغاب عن بٍت إسرائيل عشر سنُت، يًتقب فخرج من ا١تدينة خائفاً ، يهاجر إذل ا
، من األغناـ اً يرعى قطيع، Xوىو شعيب ، بسيطة وىادئة ُب أحضاف نيب عظيم مدين يعيش حياة

د ا١تؤمنُت فيقو ، يدعو إذل ا ونبياً  شجاعاً  ربانياً  د بعد ذلك لبٍت إسرائيل قائداً ليعو  ويتعلم الكثَت
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 Xرب موسى وعَ  .٢تواف الذي كانوا يالقونو ُب مصرواالستضعاؼ وا، للنجاة من بطش فرعوف
فتمرد بنو إسرائيل ، ولكن بعد ىذا العبور كاف ما كاف، غرؽ ا فرعوف وجنودهأو ، وا١تؤمنوف البحر

سرائيل الدخوؿ إذل وبعد أف رفض بنو إ ،(عليهما السالـ)وعصوا موسى وىاروف ، ٢تيةى األوامر اإلعل
التيو كتب ا عليهم ،  والعبادة ا٠تالصة  (ا لو إالّ إال )وجهاد اٞتبابرة لنشر كلمة  األرض ا١تقدسة

فاعًتض ، ؿ ىذه ا١تدةخال( عليهما السالـ)، وكم أوذي موسى وىاروف أربعُت سنة ُب صحراء سيناء
، ١Xتوسى  وخليفة نبياً وكونو  خفوا بو واعًتضوا على ىاروفواست، Xالكثَت منهم على موسى

وكتب ىاروف ، بٍت إسرائيل اٝتو على عصا يابسة فأمرىم ا أف يكتب كل رئيس سبط من أسباط
يت كتب عليها وشاء ا أف ٗتضر العصا ال، االجتماعخيمة ُب  العصيّ  X، ووضع موسى اٝتو
لكنهم دل يتوقفوا عن إيذاء ، Xلتكوف معجزة تؤيد نبوتو وحقو ُب خالفة موسى  Xىاروف اسم

كادوا  Xم ١تا صنعوا العجل وعبدوه واعًتض عليهم ىاروف هنّ إحىت ، واالستخفاؼ بو Xىاروف 
ا التوراة بعد وفاة بل حّرفو ، يكتف اليهود هبذا ودل، Xمع الفئة القليلة اليت ناصرت اٟتق معو  ونلو يقت

وأضل بٍت  ثيمة فيها أف الذي صنع العجلوكتبوا بأيديهم األ، (عليهما السالـ)موسى وىاروف 
  !! Xإسرائيل ىو ىاروف 

 يب طالبأوقارهنا ٔتظلومية الوصي علي بن ، Xفانظر إذل مظلومية ىذا النيب العظيم ىاروف 
X، ولن ٕتد لسنة ا تبديالً  سنة ا. 

* * * 
 
 
 
 
 
 



 فتية العجل
َوُأْشرِبُوا ِفي قُػُلوِبِهُم اْلِعْجَل ِبُكْفِرِىْم ُقْل بِْئَسَما يَْأُمرُُكْم ِبِو ِإيَماُنُكْم ِإْف ُكْنُتْم ﴿ :قاؿ تعاذل

 . ( )﴾ُمْؤِمِنينَ 
َأَلْم يَػَرْوا َأن ُو ال َوات َخَذ قَػْوـُ ُموَسى ِمْن بَػْعِدِه ِمْن ُحِليِِّهْم ِعْجاًل َجَسدًا َلُو ُخَواٌر ﴿: وقاؿ تعاذل

َوَلم ا ُسِقَط ِفي َأْيِديِهْم َورََأْوا َأنػ ُهْم َقْد َضلُّوا  * ُيَكلُِّمُهْم َوال يَػْهِديِهْم َسِبياًل ات َخُذوُه وََكانُوا ظَاِلِمينَ 
َوَلم ا رََجَع ُموَسى ِإَلى قَػْوِمِو َغْضَباَف  * قَاُلوا لَِئْن َلْم يَػْرَحْمَنا رَبػَُّنا َويَػْغِفْر لََنا لََنُكوَنن  ِمَن اْلَخاِسرِينَ 

ِخيِو َيُجرُُّه َأِسفًا قَاَؿ بِْئَسَما َخَلْفُتُموِني ِمْن بَػْعِدي َأَعِجْلُتْم َأْمَر رَبُِّكْم َوَأْلَقى اأْلَْلَواَح َوَأَخَذ ِبَرْأِس أَ 
ـ  ِإف  اْلَقْوـَ اْسَتْضَعُفوِني وََكادُ  وا يَػْقتُػُلونَِني َفال ُتْشِمْت ِبَي اأْلَْعَداَء َوال َتْجَعْلِني َمَع ِإلَْيِو قَاَؿ اْبَن ُأ

ِإف   *قَاَؿ َربِّ اْغِفْر ِلي َوأِلَِخي َوَأْدِخْلَنا ِفي رَْحَمِتَك َوَأْنَت َأْرَحُم الر اِحِميَن  * اْلَقْوـِ الظ اِلِمينَ 
نْػَيا وََكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْفَترِينَ ال ِذيَن ات َخُذوا اْلِعْجَل َسيَػَنالُُهْم َغَضٌب مِ   * ْن رَبِِّهْم وِذل ٌة ِفي اْلَحَياِة الدُّ

  .( )﴾َوال ِذيَن َعِمُلوا الس يِّئاِت ُثم  تَابُوا ِمْن بَػْعِدَىا َوآَمُنوا ِإف  رَب َك ِمْن بَػْعِدَىا َلَغُفوٌر رَِحيمٌ 
ِبَمْلِكَنا َوَلِكن ا ُحمِّْلَنا َأْوزَارًا ِمْن زِيَنِة اْلَقْوـِ فَػَقَذفْػَناَىا  قَاُلوا َما َأْخَلْفَنا َمْوِعَدؾَ ﴿: وقاؿ تعاذل

فََأْخَرَج َلُهْم ِعْجاًل َجَسدًا َلُو ُخَواٌر فَػَقاُلوا َىَذا ِإَلُهُكْم َوِإَلُو ُموَسى  * َفَكَذِلَك َأْلَقى الس اِمِريُّ 
َوَلَقْد قَاَؿ َلُهْم َىارُوُف ِمْن  * ْيِهْم قَػْوالً َوال َيْمِلُك َلُهْم َضّراً َوال نَػْفعاً َأَفال يَػَرْوَف َأال  يَػْرِجُع ِإلَ *  فَػَنِسيَ 

َرَح َعَلْيِو  * قَػْبُل يَا قَػْوـِ ِإن َما فُِتْنُتْم ِبِو َوِإف  رَب ُكُم الر ْحَمُن فَات ِبُعوِني َوَأِطيُعوا َأْمِري قَاُلوا َلْن نَػبػْ
َنا ُموَسىَعاِكِفيَن َحت ى يػَ  َأال  تَػت ِبَعِن َأفَػَعَصْيَت  * قَاَؿ يَا َىارُوُف َما َمنَػَعَك ِإْذ رََأيْػتَػُهْم َضلُّوا * ْرِجَع ِإلَيػْ

ـ  ال تَْأُخْذ بِِلْحَيِتي َوال ِبَرْأِسي ِإنِّي َخِشيُت َأْف تَػُقوَؿ فَػر ْقَت بَػْيَن بَِني ِإْسرائيَل  * َأْمِري قَاَؿ يَا اْبَن ُأ
قَاَؿ َبُصْرُت ِبَما َلْم يَػْبُصُروا ِبِو فَػَقَبْضُت قَػْبَضًة  *قَاَؿ َفَما َخْطُبَك يَا َساِمِريُّ  * تَػْرُقْب قَػْوِلي َوَلمْ 

قَاَؿ فَاْذَىْب فَِإف  َلَك ِفي اْلَحَياِة َأْف تَػُقوَؿ ال  *ِمْن َأثَِر الر ُسوِؿ فَػَنَبْذتُػَها وََكَذِلَك َسو َلْت ِلي نَػْفِسي 
نَػْنِسَفن ُو اَس َوِإف  َلَك َمْوِعدًا َلْن ُتْخَلَفُو َواْنُظْر ِإَلى ِإَلِهَك ال ِذي ظَْلَت َعَلْيِو َعاِكفًا لَُنَحرِّقَػن ُو ُثم  لَ ِمسَ 

 .(5)﴾ِإن َما ِإَلُهُكُم الل ُو ال ِذي ال ِإَلَو ِإال  ُىَو َوِسَع ُكل  َشْيٍء ِعْلماً  * ِفي اْلَيمِّ َنْسفاً 

                                                        
 .33:  اُجووح - 
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وبة عق، فيها بنو إسرائيل ُب صحراء سيناءاليت تاه  نة العجل ُب سنُت التيو األربعُتدثت فتح
حيث واعد ا سبحانو وتعاذل ، وإصالحًا ١تا فسد ُب نفوسهم، لتمردىم على األوامر اإل٢تية

َلًة وَ ﴿ :قاؿ تعاذل ،ثالثُت ليلة ٍب أ٘تها بعشر Xموسى َأْتَمْمَناَىا ِبَعْشٍر َوَواَعْدنَا ُموَسى َثالثِيَن لَيػْ
  .( )﴾فَػَتم  ِميَقاُت رَبِّوِ 

ودل يكن سبحانو وتعاذل يكذب على ، ا١تيقات أربعُت ليلة ودل يكن سبحانو وتعاذل جيهل أفّ 
معتمدة على  وكانت العشر التماـ لألربعُت ا واعده ثالثُت ليلةوإمنّ ، كبَتاً   موسى سبحانو وتعاذل علواً 

أو تقصَت من ٚتاعة  ،Xكدعاء أو صدقة أو أي عمل يقـو بو موسى  ،أمر أخر دل حيدث بعد
بحانو أف موسى ففي علم ا س، عشر ليارل إضافية Xبٍت إسرائيل يعاقبوف عليو بغياب موسى 

ف حصل األمر إف، ةلكن ُب لوح او واإلثبات أف موسى سيغيب ثالثُت ليل، سيغيب أربعُت ليلة
َيْمُحوا الل ُو َما َيَشاُء ﴿: قاؿ تعاذل ،نو سيتمها أربعُت ليلةإرائيل فأو بٍت إس Xالفالين من موسى 

ُـّ اْلِكَتابِ    .( )﴾َويُػْثِبُت َوِعْنَدُه ُأ
فلو كانت األمور ال  ،أو يرزقو من رٛتتو ما يشاء، أٌي مّنا ليدفع ا عنو البالء وىذا يشبو دعاء

ويداه مبسوطتاف يوسع ا سبحانو قدر ا١تقادير  لكن، ال نفع فيو تتبدؿ لبطل الدعاء وألمسى لغواً 
 داء اٟتق ا١تبُت ُب الذكر اٟتكيم، وىذا ىو البحكم اٟتاكمُتأوىو  ويقًت كيفما يشاء على من يشاء

 قوؿ يضاىوف يديو مغلولتُتوجعلوا  ،ا فرغ من كل شيء فّ إ :وقالوا، الذي أنكره اٞتاىلوف
 .(5)اليهود

                                                        
 .33 :  افا٧ػو - 
 .33 : اُوػل -6
ّٕ ٣ل هللا رؼب٠ُ ٓـُِٞخ٣يػْ  -3 ٝهل هّك هللا ٍجؾبٗٚ ! ٝا٧ٓو ٝال ٣َزط٤غ رـ٤٤و أ١ ٢ّء ، ٝأّٗٚ رؼب٠ُ كوؽ ٖٓ اُقِنا٤ُٜٞك أ

ب هَ ﴿: ٝرؼب٠ُ ػ٠ِ ٛنا اُوٍٞ كوبٍ َٔ ُُِؼُ٘ٞاْ ثِ َٝ  ْْ ِٜ َُُِٞخٌ ُؿَِّْذ أ٣َِْذ٣ ـْ َٓ ٤َُُُْٜٞد ٣َُذ هللّاِ  هَبَُِذ ا ٤َْق ٣ََشبُء َٝ ًَ ِٕ ٣ُ٘لُِن  ْجُغٞغَزَب َٓ َْ ٣ََذاُٙ  بُُٞاْ ثَ
حَ  َٝ َُْؼَذا ُْ ا ُْو٤ََْ٘ب ث٤ََُْٜ٘ أَ َٝ ْلشاً  ًُ َٝ ـ٤َْبٗبً  ثَِّي غُ ٖ سَّ ِٓ ٍَ إ٤ََُِْي  ب أُٗضِ َّٓ  ُْْٜ٘ ِّٓ ض٤ِشاً  ًَ  َّٕ ٤ََُِض٣َذ هَُذٝاْ َٗبساً َٝ ْٝ ب أَ َٔ َِّ ًُ خِ  َٓ ِّ اُْو٤َِب ْٞ ـَْعبء إ٠َُِ ٣َ اُْجَ َٝ  

 ُِّ َٖ ْلِغِذ٣ ُٔ ُْ هللّاُ الَ ٣ُِحتُّ ا َٝ َٕ ك٢ِ األَْسضِ كََغبداً  ْٞ ٣َْغَؼ َٝ َٛب هللّاُ   .23: أُبئلح ﴾َِْحْشِة أَْغلَؤَ
ّٕ هللا رؼب٠ُ هل كوؽ ٖٓ ا٧ٓو كال ٣ٌٔ٘ٚ اُزـ٤٤و: كوبُٞا ،ٝهل ٝاكن أًضو ػِٔبء اَُ٘خ ا٤ُٜٞك ك٢ ٛنا ٝهٝٝا ك٢ مُي هٝا٣بد، ! إ

أهأ٣ذ ٓب ٗؼَٔ ك٤ٚ أك٢ أٓو هل كوؽ ٓ٘ٚ أٝ ٓجزلأ  ،٣ب هٍٍٞ هللا :هبٍ ػٔو) :ػٖ اثٖ ػٔو هبٍ: ٘لٙ ٓب هٝاٙ أؽٔل ك٢ َٓ ٜٓ٘ب
 ،أٓب ٖٓ ًبٕ ٖٓ أَٛ اُؼبدح كئٗٚ ٣ؼَٔ ُِغؼبدح ،كبٕ ًال ٤ٓغش ،ك٤ٔب هذ كشؽ ٓ٘ٚ كبػَٔ ٣ب اثٖ اُخطبة : هبٍ ،أٝ ٓجزلع

، ٕؾ٤ؼ 32ٓ 2ط:به١ٝالؽع ٕؾ٤ؼ اُجق ،56ٓ 6ط:  َٓ٘ل أؽٔل (ٝأٓب ٖٓ ًبٕ ٖٓ أَٛ اُشوبء كئٗٚ ٣ؼَٔ ُِشوبء
 .، ٝؿ٤وٛب553ٓ 3ط: ، رل٤َو اثٖ ًض٤و33ٓ  3ط: َِْٓ

َّٔ هللا رؼب٠ُ ! ، ًٔب هبُٞا ثٚ ك٢ أكؼبٍ االَٗبٕلْٛ هبُٞا ثبُغجو ػ٠ِ هللا رؼب٠ُكِٜنٙ اُٖ٘ٞٓ اُٖؾ٤ؾخ ػ٘ ٝٗغل اُجقبه١ ٣ؾ
أٗذ آدّ : كوبٍ ُٚ ٓٞع٠ ،احزظ آدّ ٝٓٞع٠): هبٍ هٍٍٞ هللا  :كول هٟٝ ػٖ أث٢ ٛو٣وح، هبٍ ،Xَٓؤ٤ُٝخ فط٤ئخ آكّ 

أٗذ ٓٞع٠ اُز١ اصطلبى هللا ثشعبالرٚ ٝثٌالٓٚ صْ ر٢ِ٘ٓٞ ػ٠ِ أٓش هذس : اُز١ أخشعزي خط٤ئزي ٖٓ اُغ٘خ؟ كوبٍ ُٚ آدّ
عٜال  كأٌٗوٝا اُجلاء  . 3 ٓ 3ط :ٕؾ٤ؼ اُجقبه١ (كحظ آدّ ٓٞع٠ ٓشر٤ٖ: كوبٍ هٍٍٞ هللا  ػ٢ِ هجَ إٔ أخِن؟

 .ْٜٓ٘ ثؾو٤وزٚ
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ابو اٞتواب الكاُب ُب فصل البداء كابن اٞتوزية ُب كتنة من يثبت وىناؾ من علماء الس ،ىذا
أو ٔتناقشتو لفائدة   عن النيب ثبت ا١تعٌت سواء بالرواياتأف دل يصرح باللفظ فقد إوىو و ، الدعاء
 .الدعاء

وقاـ بصياغة عجل من اٟتلي  ،Xوُب ىذه الليارل األربعُت استغل السامري غياب موسى 
فخرج العجل ، Xذا العجل حفنة تراب أخذىا من ٖتت حافر فرس جربائيل السامري ُب ى وألقى

يا رب العجل من السامري ): Xقاؿ موسى . أي صوت كصوت العجل اٟتي ،اٞتسد لو خوار
يتهم قد ولوا عني إلى العجل أحببت أف أزيدىم أإني لما ر  ،مني يا موسى: قاؿ ؟فالخوار ممن

 .( ) (فتنة
وصدقو الكثَت من  !!إ٢تكم حل ُب ىذا العجل فّ إأي ، لو موسىإكم و وقاؿ ٢تم السامري ىذا إ٢ت

 !!بعد أف أعانوه على صناعة العجل بٍت إسرائيل
، لعل ا دين علينا ْتياة السعداء وميتة ف وندرسهاآوجيدر بنا أف نتدبر ىذه اٟتادثة ُب القر 

  .( ) عند دراسة القرآف  كما وعدنا رسوؿ ا  ،الشهداء
 ؟ وىل كاف عا١تاً ىذه اٟتادثة فتعالوا معي نتساءؿ، من ىو السامري األحبة دراسة رًب أيهافإذا قر 

قَاَؿ َبُصْرُت ِبَما َلْم يَػْبُصُروا ِبِو فَػَقَبْضُت ﴿ :؟ حيثناسكاً  ؟ وىل كاف متعبداً من علماء بٍت إسرائيل
  .(5)﴾…قَػْبَضًة 

 . ادل يكن غَته يراى، غيبية اً أو أمور  Xو كاف يرى جربائيل نّ أيبدو من سياؽ اآلية 
 ؟ ٍب ىل كاف السامري ٣تاىداً 

 ىذا و السامري فلو صحنّ أ ،( )﴾فَاْستَػَغاثَُو ال ِذي ِمْن ِشيَعِتوِ ﴿ :ورد ىذا ا١تعٌت ُب تفسَت اآلية
 .X (3) فرعوف ُب مصر قبل بعث موسى ،نود الطاغية، قاتل جلكاف السامري ٣تاىداً 
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ً أػ٠ِ دسعخ ٖٓ ا٥د٤٤ٖٓ ٓب خال اُ٘ج٤٤ٖ ٝأُشع٤ِٖ، ٝال صٞاة (  رغزعؼلٞا أَٛ اُوشإٓ ٝحوٞهْٜ، كبٕ ُْٜ ٖٓ هللا ٌُٔبٗب
 .11 -33ٓ: ا٧ػٔبٍ ُِٖلٝم 

3-  ٚٛ :32. 
 .5  : اُؤٖ -3
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لطور فيكوف الكالـ بلساف نسى إ٢تو ىاىنا وذىب إذل ا ، أيXموسى  ؟ٍب من الذي نسى
ذف إ، موسى ذىب إذل الطور بأمر ا بٍت إسرائيل يعلموف أفّ  فّ أل ؛واٟتق أف ىذا بعيد .السامري

 .فيكوف الكالـ من ا سبحانو، وا١تعبود اٟتق دياف اٟتقيقيأي ترؾ اإل، امريفيكوف الناسي ىو الس
، نا والشيطاف وزخرؼ الدنيا، ا٢توى واألصل كل الفتنةأىذا ىو  اٟتق أفّ  ؟ٍب ما الذي سولت لو نفسو

، لقد د عليو ودل يطع أمره وتكربو٘ترّ ، Xفضل من ىاروف أو نّ ألو نفسو األمارة بالسوء  سولت
فهو أحق من ، لو بعض األمور الغيبية وكشفت ،ورٔتا ٣تاىد و عادل وعابد وناسكنّ ألو نفسو  سولت

( عليهما السالـ)وحسد ىاروف و موسى ، Xبٍت إسرائيل ُب غيبة موسى  بقيادة Xىاروف 
و أرداه الشيطاف ُب ا٢تاوية وجعلو ، ٘تكن منو ا٢توى واألنا كل التمكنو ، خذ التكرب منو كل مأخذأف

 أغواه بغوايتوو فاستفزه الشيطاف بندائو  ،Xدـ آعلى كما تكرب ىو  يتكرب على األنبياء العظاـ 
َوتَػَراُىْم ﴿: فلم يعد يرى، الروح ١تا اشًتى الضاللة با٢تدى فنزلت اٟتجب على مرآة ،ووأصابو بدائ

  .( )﴾يَػْنظُُروَف ِإلَْيَك َوُىْم ال يُػْبِصُروفَ 
فعاد إذل أخس أنواع ، رى باألبصار وال تدركو األوىاـيُ  الذي ال قة وا١تعبود اٟتقونسي اٟتقي

ـ يكوف فتنة يفرح هبا قو ، لو خوار جسداً  عجالً  و نفسوخرج ما انطوت عليأف .إذل التشبيو، الشرؾ
فكم اعًتضوا على موسى وىاروف ، العجل قبل صياغتو شربواأو ، انطوت عليها نفوسهم قبل ظهورىا

َوِإْذ قَاَؿ ُموَسى ِلَقْوِمِو يَا قَػْوـِ ِلَم تُػْؤُذونَِني َوَقْد تَػْعَلُموَف ﴿ ،Xوكم آذوا موسى ، (عليهما السالـ)
  .( )﴾َأزَاَغ الل ُو قُػُلوبَػُهْم َوالل ُو ال يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَفاِسِقينَ  اُغواَرُسوُؿ الل ِو ِإلَْيُكْم فَػَلم ا زَ  َأنِّي

فلم يكن لو وزف  Xا ىاروف أمّ ، Xم خَت من موسى هنّ أمن بٍت إسرائيل يروف  كاف كثَت
اثاف وابراـ ابنا الياب ود ،فهاث بن الويار بن خذ قورح بن يصهأو ): جاء ُب التوراة، عند كثَت منهم

فاجتمعوا على موسى … واوف بن قالت بنوراوبُت يقاوموف موسى مع أناس من بٍت إسرائيل 
ترتفعاف وقالوا ٢تما كفاكما أف كل اٞتماعة بأسرىا مقدسة وُب وسطها الرب فما بالكما  ،وىاروف

غداً يعلن الرب  رح وٚتيع قومو قائالً قو  ٍب كلم، فلما ٝتع موسى سقط على وجهو. على ٚتاعة الرب
  .(5) (لو ومن ا١تقدس حىت يقربو أليو من ىو

                                                        
 .33 : ا٧ػواف  - 
 .5: اُٖق  -6
 .633ٓ: اإلٕؾبػ اَُبكً ػْو / اُؼٜل اُول٣ْ  -ة أُولً اٌُزب -3
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كلم بٍت إسرائيل وخذ منهم عصا عصا لكل بيت أب من ٚتيع   وكلم الرب موسى قائالً )
ه واسم ىاروف واسم كل واحد تكتبو على عصا، حسب بيوت آبائهم اثنيت عشرة عصا رؤسائهم

تماع أماـ الشهادة وضعها ُب خيمو االج. لراس بيت آبائهم عصا واحده فّ أل، تكتبو على عصا الوي
 إسرائيل اليت يتذمروهنا فالرجل الذي اختاره تفرخ عصاه فاسكن عٍت تذمرات بٍت، حيث اجتمع بكم

حسب بيوت  فأعطاه ٚتيع رؤسائهم عصا عصا لكل رئيس، فكلم موسى بٍت إسرائيل، عليكما
العصي أماـ الرب ُب خيمة فوضع موسى . عصا ىاروف بُت عصيهمو ، آبائهم اثنيت عشره عصا

وإذا عصا ىاروف لبيت الوي قد أفرخت ، الغد دخل موسى إذل خيمة الشهادة وُب، الشهادة
أماـ الرب إذل ٚتيع  فاخرج موسى ٚتيع العصي من، وانضحت لوزاً  و أزىرت زىراً  فروخاً  وأخرجت

وقاؿ الرب ١توسى رد عصا ىاروف إذل أماـ الشهادة ، هخذ كل واحد عصاأفنظروا و ، بٍت إسرائيل
، عالمٌة لبٍت التمرد فتكف تذمراهتم عٍت لكي ال ديوتوا ففعل موسى كما أمره الرب  جل اٟتفظأل

 .  ( ) (كذلك فعل
فضاقت نفس الشعب ُب ، أدـوطريق ْتر سوؼ ليدوروا بأرض  وارٖتلوا من جبل ىور ُب)

ألنو ، صعد٘تانا من مصر لنموت ُب الربيةوعلى موسى قائلُت ١تاذا أ وتكلم الشعب على ا، الطريق
 .   ( ) (أنفسنا الطعاـ السخيف ال خبز وال ماء وكرىت

ليخرجوا ما انطوت عليو نفوسهم ، ٢تؤالء الفاسقُتفسًا متنوعجلو اٞتسد وىكذا كاف السامري 
 Xالقدح بشخصو  فّ أل ؛بالذات Xو٢تاروف ، (عليهما السالـ)من بغض وحسد ١توسى وىاروف 

بٍت مكانة كبَتة وىيبة عظيمة ُب نفوس كثَت من  ١Xتوسى  فّ وذلك أل ؛والطعن بنبوتو وقيادتو أيسر
وىكذا استضعف ىؤالء ا١تنافقُت الذين اتبعوا السامري  .١تا ظهر على يديو من ا١تعجزات إسرائيل
تعامل مع الفتنة  ولكنو، Xاروفوحاولوا قتل ى، ماعة الذين رابطوا معو على اٟتقواٞت Xىاروف 

 يدة الفاسدةظهر حقو وحكم العقأونصره ا و  ،Xٍب تربص حىت عاد موسى ، ْتكمة األنبياء
  :واٟتق الذي يريده ا، ظهر مكاهنا العقيدة الصحيحةأو 

ِإن َما ِإَلُهُكُم  *ن ُو ِفي اْلَيمِّ َنْسفًا َواْنظُْر ِإَلى ِإَلِهَك ال ِذي ظَْلَت َعَلْيِو َعاِكفًا لَُنَحرِّقَػن ُو ُثم  لَنَػْنِسفَ ﴿
  .(5)﴾ الل ُو ال ِذي ال ِإَلَو ِإال  ُىَو َوِسَع ُكل  َشْيٍء ِعْلماً 
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 شبيُ السامري
َها فَأَتْػبَػَعُو الش ْيطَاُف َفَكافَ ﴿: قاؿ تعاذل َناُه آيَاتَِنا فَاْنَسَلَخ ِمنػْ ِمَن  َواْتُل َعَلْيِهْم نَػَبَأ ال ِذي آتَػيػْ

َنا َلَرفَػْعَناُه ِبَها َوَلِكن ُو َأْخَلَد ِإَلى اأْلَْرِض َواتػ َبَع َىَواُه َفَمثَػُلُو َكَمَثِل الْ  َكْلِب ِإْف َتْحِمْل اْلَغاِويَن َوَلْو ِشئػْ
رُْكُو يَػْلَهْث َذِلَك َمَثُل اْلَقْوـِ ال ِذيَن َكذ بُوا بِآياتَِنا فَاقْ  ُصِص اْلَقَصَص َلَعل ُهْم َعَلْيِو يَػْلَهْث َأْو تَػتػْ

 . ( )﴾ يَػتَػَفك ُروفَ 
 الكفرةفاستدعاه أحد ا١تلوؾ الطواغيت ، اء عادل وناسك كاف يرى بعض الغيببلعم بن باعور 

ىذا  ومع علمو أفّ ، لو حسداً  ،موسى نيب عظيم مع علمو أفّ ، فدعا عليو Xموسى  على ليدعو
٤تاربتو  فّ أل؛ ا لو إالّ إظهر شهادة ال أف إو ، قيقةبا وبرسلو وبدينو ُب اٟت ا١تلك طاغوت كافر

مثالو جيعلوف الشبهات عاذراً أن باعوراء و ولكن بلعم ب .ولدين ا دالة على كفره ألولياء ا
 .لينتهكوا ُحـر ا سبحانو ؛واٟتق مشتبو هتم ولعلهم جيعلوف اكم متشابولسقطا

، نُو من ٖتريف اليهود فيهاأوالظاىر ، لى موسىراء دل يدع عوُب التوراة ا١توجودة أف بلعم بن باعو 
ظم فكاف و أعطى بلعم بن باعوراء االسم األعنّ أ) :Xماـ الرضا حيث جاء ُب رواية عن اإل

فرعوف  فلما مرّ  - وىذا غَت فرعوف مصر لعنهم ا - ، فماؿ إلى فرعوفلو بو فيستجاب يدعو
 على موسى وأصحابو ليحبسو اهللأدعو لعم قاؿ فرعوف لب ،وأصحابو Xفي طلب موسى 

نطقها أقبل يضربها فأف، فامتنعت علية حمارتو X، فركب حمارتو ليمر في طلب موسى علينا
 موسى نبي اهلل على لتدعوأتريد أف أجيء معك  ،ويلك على ما تضربني: فقالت ،اهلل عز وجل
 .( ) (…ظم من لسانو وانسلخ االسم األع ؟ فلم يزؿ يضربها حتى قتلها،وقـو مؤمنين

و ركن ألنّ  ؛ولكن يقينو دل ينفعو بشيء، فهو على يقُت، ف فهذا عادل واطلع على بعض الغيبذإ
 نااألوحب ودل يكن ٥تلصاً  حيث انطوت نفسو على التكرب ، العلو واالرتفاع وأحباٞتائر للحاكم 

 !! واٟتسد ألولياء ا ا١تصطفُت
وظهرت  وأظهر باطنو األسود، عرض عنهاأو  ي انسلخ من آيات ااف اإل٢تو١تا تعرض ٢تذا االمتح

وىكذا أغواه الشيطاف . بلباس العادل العابد العامل  لكنو تسربل، (كلب يلهث وراء الدنيا) توحقيق
ومع ، حيث كاف الشيطاف يعلم علم اليقُت ،بعد أف اقتفى أثره واتبعو ،لو وأرداه فكاف تابعًا ٥تلصاً 
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 Xوكذلك ىذا اللعُت فمع علمو ويقينو حسد موسى . د على او٘ترّ  Xلى آدـ ذلك تكرب ع
 سبباً  (بلعم بن باعوراء) ػلو، وىكذا كاف العلم ل ويكوف تابعاً  ظم ٖتت لوائوبدؿ أف ين، ودعا عليو

يصل  و رٛتةنّ أمع ، راء العلم نقمة أردتو ُب ا٢تاويةبلعم بن باعو  فجعل !!Xوحسد موسى  للتكرب
 . لوف هبا إذل االعام

 والعاملوف كلهم ىالكوف إالّ ، العاملوف العلماء كلهم ىلكى إالّ : )و قاؿنّ أ روي  عن النيب 
 .( ) (على خطر فو ف والمخلصو المخلص

، ف تفسَت سورتُت من القرآف الكرًنم ال حيسنو هنّ أنفسهم علماء مع أومع األسف كثَتوف يعدوف 
 مقتصرين على، اليسَت من روايات ا١تعصومُت  إالّ  ارؤو قي ودل ،على ما ورد عن آؿ ٤تمد 

رسطو قبل أأبا١تنطق الذي وضعو ، فبماذا يعدوف أنفسهم علماء. بعض الروايات الفقهية ُب الغالب
١تنطقية أـ باجملادالت واإلشكاالت ا .اعلم بو منّ أورٔتا يوجد من ا١تالحدة من ىو ، آالؼ السنُت

 . ( ) للوقت اً وضياع اً علمي اً ترفوال تعدوا كوهنا ، ية أو عمليةا٠تالية من ٙترة علم وغَتىا
 أوليس . (5) (المرء يحاسب عن عمره فيما أفناه فّ إ): ما معناه  ألسنا نروي عن رسوؿ ا

َرِفيَها فَػَفَسُقوا ِفيَها َفَحق  ﴿ :ا سبحانو يقوؿ َها اْلَقْوُؿ َوِإَذا َأرَْدنَا َأْف نُػْهِلَك قَػْريًَة َأَمْرنَا ُمتػْ َعَليػْ
  .( )﴾َفَدم ْرنَاَىا َتْدِميراً 
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، كإٔجؾذ ٛنٙ اُؼِّٞ ٢ٛ إل٤ُٜخ ٝا٧ؽٌبّ اُلوػ٤خ اُؼ٤ِٔخٖٓ فالُٜب ٣زَٕٞ اُطبُت اُؾٞى١ٝ ُٔؼوكخ اُؼوبئل اُل٤٘٣خ ا
، ٓٔب أكٟ إ٠ُ ٝٙؼٜب أُالؽلحزِي أُ٘بٛظ اُز٢ ٝأفنٝا ٣لَوٕٝ ًالْٜٓ ٛجوب  ُ ،اُؾبًٔخ ػ٠ِ ًالّ ٓؾٔل ٝآٍ ٓؾٔل 

، ٝهكٚٞا اٌُض٤و ٖٓ اُوٝا٣بد ٝأٍوطٞٛب ٗز٤غخ إ٣ٔبْٜٗ ثٜنا ٝػزورٚ  ٍوْٜٞٛ ك٢ ٓقبُلبد ًض٤وح ٌُالّ ٓؾٔل 
ال رٞعل صٔوح ػ٤ِٔخ رزورت  إم ،ؼِّٞ إٗٔب رلهً ُِزوف اُؼ٢ِٔ كؤًٜب إٔ اٌُض٤و ٖٓ اُوٞاػل ك٢ رِي اُ. أُٜ٘ظ أُجزلع

إم ٛٞ ا٤ُٔيإ  ،ٜ٘غب  ٓولٍب  ال ٣ٌٖٔ اُقلّخ ك٤ٕٚ ٛنٙ اُؾو٤وخ إالّ أْٜٗ اػزبكٝا ػ٠ِ ٛنا أُٜ٘ظ ٝاػزجوٝٙ ٓ، ْٝٛ ٣وّوٝػ٤ِٜب
ك٤ل٢٘ اُطبُت ه٣ؼبٕ ّجبثٚ ك٢ ػِّٞ أُالؽلح ٣ٝزوى اُضوٝح  Xٝاُؾبٍ أٗٚ ٣ُجؼل اُطبُت ػٖ أَٛ اُج٤ذ  !!ُِٔؼوكخ ػ٘لْٛ 

، كال ٣لهً ك٢ اُؾٞىاد اُؼ٤ِٔخ اُووإٓ ٝال هٝا٣بد Xٝ اُوٍٍٞ ٝػزورٚ  اُؼ٤ِٔخ ٝاُوٝؽ٤خ اُز٢ مًوٛب اُووإٓ اٌُو٣ْ
ٖٝٓ . ُٜٝنا رغل اٌُض٤و ٖٓ اُؾٞى٤٣ٖٝ ُْ ٣ؾلظٞا إالّ ا٤َ٤ُو ٖٓ آ٣بد اُووإٓ ٝ هٝا٣بد ٓؾٔل ٝآُٚ  ،ٓؾٔل ٝآُٚ 

 .أؽت االٛالع ػ٠ِ ٛنٙ اُؾو٤وخ ٣ٌٔ٘ٚ مُي ٖٓ فالٍ اُزؼّوف ػ٠ِ ٓب ٣لهً ك٢ اُؾٞىاد اُؼ٤ِٔخ
َٕ  ﴿ :ّٗٚ هبٍ ك٢ رل٤َو هُٞٚ رؼب٠ُأ Xػٖ اُ٘ج٢ : هٟٝ ا٤ُْـ اُٖلٝم ك٢ اُقٖبٍ ٝاُؼَِ -3 َّْٓغئُُُٞٞ  ُْ ْْ إَِّٜٗ هِلُُٞٛ أّٗٚ ) ،﴾َٝ

ػٖ شجبثٚ ك٤ٔب أثالٙ، ٝػٖ ػٔشٙ ك٤ٔب أك٘بٙ، ٝػٖ ٓبُٚ ٖٓ أ٣ٖ عٔؼٚ ٝك٤ٔب : ال ٣غبٝص هذٓب ػجذ حز٠ ٣غئَ ػٖ أسثغ
 .3 6ٓ  ط :، ػَِ اُْوائغ653ٓ: اُقٖبٍ (أٗووٚ، ٝػٖ حج٘ب أَٛ اُج٤ذ
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ا١تساجد بكالـ  وفؤ ويتماروف وديل، سوف الساعات ُب ا١تساجد يتجادلوففليحذر أولئك الذين جيل
 .عن اٟتق وا٢تدى الذي يريده ا بعيد كل البعد

سيأتي ): ا ، قاؿ رسوؿ و٢تذا تسلط جالوت وأمثالو علينا ،لقد ابتعدنا كثَتًا عن الطريق
بعد أُيسَموف بو وىم ، اسمو وال من اإلسالـ إالّ  ،رسمو زماف على أمتي ال يبقى من القرآف إالّ 

ك الزماف شر فقهاء تحت ظل فقهاء ذل، مساجدىم عامرة وىي خراب من الهدى ،الناس منو
 .( ) (ليهم تعودإمنهم خرجت الفتنة و ، السماء

 .   انت مليئة بالناس ولكنهم ليس على ىدى آؿ ٤تمدف كإا١تساجد و  اٟتديث يدؿ على أفّ 
صبح الناس يروف أحىت  ؟أمر با١تعروؼ وال ننهى عن ا١تنكروىل نعد أنفسنا عاملُت و٨تن ال ن

َولِيُػْنِذرُوا ﴿ :قاؿ تعاذل، تكليف العادل ىو إصالح األمة فّ إ !!منكراً وا١تعروؼ  معروفاً ا١تنكر 
، الناس ال يريدوف الدين :الذين يقولوف ىم كثَتوفالشديد  ولألسف . ينال فرد وال فرد ،( )﴾قَػْوَمُهمْ 

فالطاغوت دينع الدين اإلسالمي ، ناس واقعوف بُت ا١تطرقة والسندافال  يلتفتوف إذل أفلكنهم ال 
قاؿ . اء إليصاؿ الدين ٢تم ْتجة التقيةنتم ال تكلفوف أنفسكم العنأو ، ماألصيل من الوصوؿ ٢ت

حب إليكم من آبائكم ألكانت التقية ، أما إنكم لو ُدعيتم لتنصرونا): هما معنا Xالصادؽ 
  .(5) (وأمهاتكم
 ؟يا علماء اإلسالـ ما ىو عذركم نتمأولكن ، ىل رٔتا يعذر ُب كثَت من ا١تواردفاٞتا

 . ( ) (سوؿ اهلل كالطبيب الدوار بأدويتوكاف ر ): ما معناه Xقاؿ أمَت ا١تؤمنُت 
 .(3) الناس نياـ إذا ماتوا انتبهوا!! !؟ نبيكم نتم مقتدوف بسنة أفهل 

                                                        
 .13 ٓ 6ط :ثؾبه ا٧ٗٞاه ،653ٓ :صٞاة ا٧ػٔبٍ ،313ٓ 3ط: اٌُبك٢ - 

 .66  : اُزٞثخ -6
إالّ ٝك٤ٜب ٓ٘ب ػبُْ ٣ؼشف اُحن ٖٓ  األسضُْ رجن ): ، هبXٍػٖ اإلٓبّ اُٖبكم : هٟٝ ا٤ُْـ اُط٢ٍٞ ك٢ اُزٜن٣ت -3

 إٗٔبهللا ُٞ دػ٤زْ ُز٘صشٝٗب ُوِزْ ال ٗلؼَ  ٣ْأٝعؼِذ اُزو٤خ ٤ُحوٖ ثٜب اُذّ كئرا ثِـذ اُزو٤خ اُذّ كال رو٤خ،  إٗٔب: هبٍ اُجبغَ،
رٜن٣ت  (ٓب احزبط إ٠ُ ٓغبئِزٌْ ػٖ رُي Xٗزو٢، ٌُٝبٗذ اُزو٤خ أحت ا٤ٌُْ ٖٓ آثبئٌْ ٝأٜٓبرٌْ، ُٝٞ هذ هبّ اُوبئْ 

 .336ٓ  6ط :ٞاٛو اٌُالّع ،635ٓ 2 ط :، ٍٝبئَ ا٤ُْؼخ73 ٓ 2ط :ا٧ؽٌبّ
 ،غج٤ت دٝاس ثطجٚ هذ أحٌْ ٓشاٛٔٚ، ٝأح٠ٔ ٓٞاعٔٚ):  هبٍ أ٤ٓو أُؤ٤ٖ٘ٓ ك٢ إؽلٟ فطجٚ ٝٛٞ ٣ٖق اُوٍٍٞ  -3

ٜٗظ  (ٓزجغ ثذٝائٚ ٓٞاظغ اُـلِخ ٝٓٞاغٖ اُح٤شح ،٣عغ رُي ح٤ش اُحبعخ إ٤ُٚ ٖٓ هِٞة ػ٢ٔ، ٝآرإ صْ، ٝأُغ٘خ ثٌْ
 .617ٓ   ط :اُجالؿخ ثْوػ ٓؾٔل ػجلٙ

 Xًٔب أٗٚ ه١ٝ ػٖ ػ٢ِ أ٤ٓو أُؤ٤ٖ٘ٓ  ،76ٓ 5ط : ك٤٘ اُـل٣و ُِٔ٘ب١ٝ:  الؽع .ه١ٝ مُي ػٖ هٍٍٞ هللا  -5
 .33ٓ 3ط :ًٔب عبء مُي ك٢ ثؾبه ا٧ٗٞاه



 X وتــطال
َأَلْم تَػَر ِإَلى اْلَمأِل ِمْن بَِني ِإْسرائيَل ِمْن بَػْعِد ُموَسى ِإْذ قَاُلوا لَِنِبيٍّ َلُهُم ابْػَعْث لََنا  ﴿ :قاؿ تعاذل

َلْيُكُم اْلِقَتاُؿ َأال  تُػَقاتُِلوا قَاُلوا َوَما لََنا َأال  َمِلكًا نُػَقاِتْل ِفي َسِبيِل الل ِو قَاَؿ َىْل َعَسْيُتْم ِإْف ُكِتَب عَ 
ُهْم نُػَقاِتَل ِفي َسِبيِل الل ِو َوَقْد ُأْخرِْجَنا ِمْن ِديَارِنَا َوَأبْػَنائَِنا فَػَلم ا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُؿ تَػَول   ْوا ِإال  قَِلياًل ِمنػْ

َوقَاَؿ َلُهْم نَِبيػُُّهْم ِإف  الل َو َقْد بَػَعَث َلُكْم طَالُوَت َمِلكًا قَاُلوا َأن ى َيُكوُف َلُو  *َوالل ُو َعِليٌم بِالظ اِلِميَن 
َنا َوَنْحُن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُو َوَلْم يُػْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِؿ قَاَؿ ِإف  الل َو اْصَطَفاُه َعلَ  ْيُكْم اْلُمْلُك َعَليػْ

ُهْم  *ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َوالل ُو يُػْؤِتي ُمْلَكُو َمْن َيَشاُء َوالل ُو َواِسٌع َعِليٌم  َوزَاَدُه َبْسَطةً  َوقَاَؿ َلُهْم نَِبيػُّ
ا تَػَرَؾ آُؿ ُموَسى َوآُؿ   َىارُوفَ ِإف  آيََة ُمْلِكِو َأْف يَْأتَِيُكُم الت ابُوُت ِفيِو َسِكيَنٌة ِمْن رَبُِّكْم َوبَِقي ٌة ِمم 

فَػَلم ا َفَصَل طَاُلوُت بِاْلُجُنوِد قَاَؿ ِإف   *َتْحِمُلُو اْلَمالِئَكُة ِإف  ِفي َذِلَك َْليًَة َلُكْم ِإْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن 
اْغتػََرَؼ ُغْرَفًة بَِيِدِه الل َو ُمْبَتِليُكْم بِنَػَهٍر َفَمْن َشِرَب ِمْنُو فَػَلْيَس ِمنِّي َوَمْن َلْم َيْطَعْمُو فَِإن ُو ِمنِّي ِإال  َمِن 

ُهْم فَػَلم ا َجاَوزَُه ُىَو َوال ِذيَن آَمُنوا َمَعُو قَاُلوا ال طَاَقَة لََنا اْليَػوْ  ـَ ِبَجاُلوَت َفَشرِبُوا ِمْنُو ِإال  قَِلياًل ِمنػْ
ٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة بِِإْذِف الل ِو َوالل ُو َمَع َوُجُنوِدِه قَاَؿ ال ِذيَن َيظُنُّوَف َأنػ ُهْم ُمالُقو الل ِو َكْم ِمْن ِفَئٍة قَِليلَ 

فَػَهَزُموُىْم بِِإْذِف الل ِو َوقَػَتَل َداُوُد َجاُلوَت َوآتَاُه الل ُو اْلُمْلَك َواْلِحْكَمَة َوَعل َمُو ِمم ا َيَشاُء  *الص اِبرِيَن 
تِْلَك  *َلَفَسَدِت اأْلَْرُض َوَلِكن  الل َو ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِميَن َوَلْوال َدْفُع الل ِو الن اَس بَػْعَضُهْم بِبَػْعٍض 

ُلوَىا َعَلْيَك بِاْلَحقِّ َوِإن َك َلِمَن اْلُمْرَسِلينَ   .( )﴾آيَاُت الل ِو نَػتػْ
، ت الكافر وجنوده على بٍت إسرائيلة ليست بقصَتة تسلط جالو ٔتدّ  Xبعد موسى 

بسبب  إالّ  التسلط الطاغوٌب على بٍت إسرائيلودل يكن ىذا ، ديارىمواستضعفوىم وأخرجوىم من 
وترؾ ، والركوف إذل اٟتياة الدنيا، روترؾ األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنك، ضعف األدياف والتقوى

ت ببٍت إسرائيل إذل الرجوع ٟتالة شبيهة وعوامل كثَتة أدّ . د على األنبياء واألوامر اإل٢تيةاٞتهاد والتمر 
التيو ُب ، وىي حالة ا٠تضوع والتسليم للطاغوت اليت كاف عالجها Xلتهم قبل بعث موسى ْتا

لعل بعضهم يثوب ، لط على بٍت إسرائيل جالوت وجنودهفشاء ا سبحانو أف يتس. صحراء سيناء
ء كاليت حدثت ُب صحرا،  حالة إصالح ُب ٚتاعة بٍت إسرائيلوٖتصل  ،ويتوب إذل ربو إذل رشده

ا إذل أىل  لو إالّ إ، وٛتل كلمة ال عندما نشأ جيل ُب تلك الصحراء سنُت التيو األربعُتسيناء  ُب 
وىم الثالٙتائة ، وأمة ربانية ٣تاىدة، ة ُب بٍت إسرائيل جيل صاحلوبالفعل فقد نشأ ىذه ا١ترّ  ،األرض
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ى مدى التزامهم لَت  جاًل الذين عربوا مع طالوت النهر، الفتنة اليت امتحنهم ا هباوالثالث عشر ر 
ىم  يل ٚتاعةكما نشأ ُب بٍت إسرائ. ٢تية وطاعتهم لنبيهم ولطالوت القائد ا١تعُت من اباألوامر اإل

نة النهر  فت ومن الضروري أف نعرؼ أفّ ، وىم الذين اغًتفوا غرفة من النهر، من ىؤالء النخبة قل أدياناً أ
ا كانت كبَتة حيث  هنّ إٍب ، ل اإلخالص منهمبراز ا١تقربُت وأىوإ، لتمحيص ا١تؤمنُت كانت ضرورية

فالذين شربوا من ا١تاء كانوا ال ، إذل النهركاف جنود بٍت إسرائيل ُب حالة عطش شديدة عند وصو٢تم 
 يشربوا دللذين ا ا، أمّ ت اٟتياة عندىم أىم من طاعة افكان، حسب زعمهم يريدوف ا٢تالؾ عطشاً 

، بل كانوا على  من البقاء أحياء ُب معصية ا طاعة ا خَتمن ا١تاء فكانوا يروف ا٢تالؾ عطشًا ُب
ودل يكن سبحانو ، منو سيبد٢تم خَتاً  لذي هناىم عن الشرب من ىذا النهرا سبحانو ا يقُت أفّ 

ى جالوت انتصروا عل ىؤالء الثالٙتائة وثالثة عشر رجالً  وىكذا نرى أفّ . ليًتكهم يهلكوا عطشاً 
 . نهروجنوده حاؿ عبورىم ال

هم  م ُىزموا وأحسوا بالوىن والضعف حاؿ معصيتهنّ إ، فا أولئك الذين شربوا من النهرأمّ 
ٖتصيل  إالّ  (ال طاقة لنا اليـو بجالوت وجنوده) :، فلم يكن قو٢تموأطاعتهم للهوى والشيطاف

 .عليها نفوسهمحاصل و إبراز للهزدية اليت انطوت 
وكاف جيش جالوت . وحزب الشيطاف بقيادة جالوت، وتحزب ا بقيادة طال ،والتقى اٞتمعاف

والذين  ؤمنُت الذين دل يشربوا من النهرالقليل من ا١ت ودل يكن مع طالوت إالّ ، ة وعدداً عدّ  اً متفوق
إل٢تية وقبل أف تبدأ ا١تعركة التجأ النخبة ا، ا١تنافقوف الذين شربوا من النهر وكاف معو، اغًتفوا غرفة

َوَما رََمْيَت ِإْذ رََمْيَت ﴿: فأيدىم ا بنصره، وطلبوا منو الصرب والثبات والنصر، ا واألمة الربانية إذل
، فهـز اٞتمع وولوا الدبر، الء ا١تؤمنُت ا١تخلصُت  جالوت، فقتل أحد ىؤ ( )﴾َوَلِكن  الّلَو َرَمى

كن ىذا العبد الصاحل الذي ، ودل ي( )﴾ِإنِّي َأَرى َما اَل تَػَرْوفَ ﴿: وقاؿ ،ونكص الشيطاف على عقبيو
بعد ، عادالً  وملكاً  عظيماً  الذي اصطفاه ا سبحانو بعد ذلك وجعلو نبياً  Xداود  قتل جالوت إالّ 
َنا َداُوَد ِمن ا َفْضاًل يَا ِجَباُؿ ﴿ا  ال خيشى إالّ  شجاعاً  ٥تلصا  و٣تاىداً  أف كاف مؤمناً  َوَلَقْد آتَػيػْ

رَ  ْر ِفي الس ْرِد َواْعَمُلوا َصاِلحًا ِإنِّي ِبَما  *َوَألَن ا َلُو اْلَحِديَد  َأوِِّبي َمَعُو َوالط يػْ َأِف اْعَمْل َساِبغَاٍت َوَقدِّ
 .(5)﴾تَػْعَمُلوَف َبِصيرٌ 
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 Xى ـــعيس
َذْت ِمْن فَات خَ  *َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب َمْرَيَم ِإِذ انْػَتَبَذْت ِمْن َأْىِلَها َمَكانًا َشْرِقّيًا ﴿ :قاؿ تعاذل

َها رُوَحَنا فَػَتَمث َل َلَها َبَشرًا َسِويًّا  قَاَلْت ِإنِّي َأُعوُذ بِالر ْحَمِن ِمْنَك ِإْف   *ُدونِِهْم ِحَجابًا فََأْرَسْلَنا ِإلَيػْ
 .( )﴾قَاَؿ ِإن َما َأنَا َرُسوُؿ رَبِِّك أِلََىَب َلِك ُغالماً زَِكّياً  *ُكْنَت َتِقّياً 

الصديقة  Xليهب ١ترًن  - ( ) Xوروي جربائيل  -وتعاذل أحد ا١تالئكة أرسل ا سبحانو 
ُب تكو ف ذلك  فنفخ ا١تلك عليها نفخة شاء ا أف جيعلها سبباً  ،مباركاً  الطاىرة ا١تنقطعة إذل ا صبياً 

 امتثاالً  وجاءت بو إذل قومها، ن الدير لتلد ذلك اٞتنُت ا١تبارؾوخرجت م، Xاٞتنُت ُب رحم مرًن 
ة أمو وبراء عجزة إشارة إذل عظمة ىذا الوليدوتكلم الوليد وىو ُب ا١تهد، لتكوف ىذه ا١ت، ألمر ا

مو أخذتو إذل الناصرة أو إذل مصر، ٍب عادت إذل أ أفّ  :(5) ، ورويالطاىرة من اهتامات اليهود
 .عن اٟتاكم الطاغية ىَتودس الذي كاف يريد قتلو لينشأ ىناؾ بعيداً ؛ الناصرة

 
* * * 

 Xبعث عيسى 
وا ؤ وبد، نكب الناس على طلب الدنيا وا١تاؿولذا ا ،ؿ والدنياكاف علماء بٍت إسرائيل حيبوف ا١تا

، وكل شيء يفسد يصلحو (إذا فسد العادِل فسد العادلَ )وراء ظهورىم  وصايا األنبياء  يًتكوف
 !؟ا١تلح، ولكن إذا فسد ا١تلح

طيلة أياـ  ومساكُت يتضوروف جوعاً ، ف حىت التخمةوىكذا ظهر ُب اجملتمع طبقات مًتفوف يشبعو 
 كانوا ال يكادوف يأكلوف إالّ   م كانوا يعملوف كثَتاً هنّ أومع ، الضرائب أهنكتهم ومزارعوفاؿ عمّ ، السنة
تموف بتغيَت يه ، وعلماء مًتفوف الوال يعملوف ف يأكلوفو ، وآخر يأكلوف أناس يعملوف وال. القليل

 . تلك األوضاع الفاسدة
أف يتبعٍت  ليقوؿ للناس من كاف يريد Xعث عيسى جواء ا١تلبدة بالغيـو بُ  ظل تلك األوُب

 . هنا دعوة إذل الثورةإ ،فليستعد للموت والصلب
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بل ، وال يقدروف أف يقتلوا النفس، ال تخافوا الذين يقتلوف الجسد) :و قاؿنّ أ Xروي عنو 
و ال يستطيع نّ أيعلم  Xوكاف . ( ) (في جهنم خافوا الذي يقدر أف يهلك الجسد والنفس معاً 

وُب ، بل قل من إيقاع صدمة ُب ذلك اجملتمعأولكن ليس ، من الفساد ُب ذلك الوقت تغيَت كثَت
وانتظار النتائج الكبَتة ُب ا١تستقبل سواء القريب بعد رفعو إذل ، اإلنسانية على  ىذه األرض ريخات

ـ ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن أي زمن ظهور اإلما ،عيد بعد عودتو ُب القيامة الصغرىالسماء أو الب
 . Xالعسكري

لشريعة  ولكن شريعتو دل تكن ناسخة إالّ ، إذل بٍت إسرائيل وغَتىم Xعث عيسى بُ 
 .ة أسباب ٢تذا النسخوىناؾ عدّ  ،Xموسى

بعض األحكاـ فرضت على اليهود ٔتا يناسب حا٢تم ُب ذلك الوقت الذي بعث فيو  فّ إ: منها
بسبب كانت  بعض ارمات على بٍت إسرائيل فّ أكما ،  Xبعث عيسى إذل وقت  Xموسى 

: قاؿ تعاذل ،Xففت عنهم ببعث عيسى فخُ ، واستخفافهم بالتشريع ظلمهم وجرأهتم على األنبياء
ُهَما ِإال  َما َوَعَلى ال ِذيَن َىاُدوا َحر ْمَنا ُكل  ِذي ظُُفٍر َوِمَن اْلبَػَقِر َواْلغََنِم َحر ْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحومَ ﴿

  .( )﴾َحَمَلْت ظُُهورُُىَما َأِو اْلَحَوايَا َأْو َما اْختَػَلَط ِبَعْظٍم َذِلَك َجَزيْػَناُىْم بِبَػْغِيِهْم َوِإن ا َلَصاِدُقوفَ 
وحرموا ما  علماء اليهود غَتوا الشريعة أفّ  ،Xولعل أىم أسباب نسخ وٕتديد شريعة موسى 

لبعض  رضاءإورٔتا ، وائهم الشخصية وٗترصاهتم العقليةىأل تبعاً  ،حلوا ما حـر اأو  حل اأ
 فعاد السامري، (5) الرواياتالطواغيت الذين تسلطوا عليهم ُب بعض األحياف كما جاء ُب بعض 

، وعاد عاد السامري بعلماء بٍت إسرائيل ،ة باسم جديد وىيئة جديدةولكن ىذه ا١ترّ  ،وعاد العجل
 . رعيةـ الشالعجل بتحريف األحكا

ا من التحريف وحفظه Xبعثوا للحفاظ على شريعة موسى   من األنبياء كثَتاً  ومع أفّ 
وطردوا ، قصي األنبياء أة القيادة و خذ يسيطر على دفّ أأو قل التيار السامري  لكن التيار ا١تنحرؼ
، فسهمو اليهود أنالذي قتل Xكزكريا ،  Xوقتل كثَت منهم قبل بعث عيسى ، إذل الرباري والقفار

                                                        
 .63: إٗغ٤َ ٓز٠  اإلٕؾبػ  - 
 . 32: ا٧ٗؼبّ  -6
َٜب ": ٍأُزٚ ػٖ هٍٞ هللا ػي ٝعَ: )هبٍ ،ػٖ ٓؾٔل ثٖ ٖٓ٘ٞه  -3 َشَٗب ثِ َٓ هللّاُ أَ َٝ َٜب آثَبءَٗب  َعْذَٗب َػ٤َِْ َٝ إَِرا كََؼُِٞاْ كَبِحَشخً هَبُُٞاْ  َٝ

 َّٕ َْ إِ َٕ ػَ  هُ ُْلَْحَشبء أَرَوُُُٞٞ ُُٓش ثِب َٕ هللّاَ الَ ٣َؤْ ٞ ُٔ ب الَ رَْؼَِ َٓ صػْ إٔ هللا أٓش ثبُضٗب ٝششة  َٛ سأ٣ذ أحذاً : كوبٍ ،هبٍ ،"٠َِ هللّاِ 
: هللا أػِْ ٤ُٝٝٚ، هبٍ: هِذ ؟ٓب ٛزٙ اُلبحشخ اُز٢ ٣ذػٕٞ إٔ هللا أٓشْٛ ثٜب: ، كوبٍال: كوِذاُخٔش أٝ شئ ٖٓ ٛزٙ أُحبسّ؟ 
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لو  وخضوعهم للطاغوت والركوف، األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكرالذي قتلوه بًتكهم  Xوحيِت 
ؾ ، ودل حيرّ ة ليست بقصَتة قبل أف يقتلووسجنو مدّ  Xعلى حيِت  (ىَتودس)فقبض اٟتاكم الطاغية 

ف ُب اٟتاكم اٞتائر م يرو هنّ أومع ، استقبل كثَت منهم ىذا اٟتدث بفرح كبَت ، بلساكناً اليهود العلماء 
ن التعاوف معو لقتل أحد ٔتجرد الدخوؿ ُب قصره كانوا ال يتورعوف ع يتنجسوف، اً ورجس اً طاغوت
ر لن يرضوا دوف مىت استتبت ٢تم األمو  األنبياء فّ أل؛ أو العلماء العاملُت اجملاىدين،  األنبياء

 ذىاب سلطة الطاغوت وحكومتو وبالتارل، ٢تية على األرضوإقامة اٟتكومة اإل استئصاؿ الطواغيت
أنفسهم ورثة األنبياء  او وذىاب سلطة ومكانة العلماء غَت العاملُت الذين حرفوا الشريعة وصور 

ؿ من يعادي عيسى و٢تذا فمن الطبيعي أف يكوف أوّ  ،١تكانتهم ُب قلوب الناس طلباً  ، واألوصياء
X م ينتظروف بعثو ٢تم لينصروههنّ أّدعوف الذين كانوا ي،  بٍت إسرائيلالطواغيت وعلماء الدين ُب ،

ووسادي ، وفراشي األرض، ودابتي رجالي، خادمي يداي) :ولكن عندما بعث وجدوه يقوؿ
وشعاري ، وإدامي الجوع، وسراجي بالليل القمر، ودفئي في الشتاء مشارؽ األرض، الحجر
أبيت وليس ، عاـنبتت األرض للوحوش واألنأوفاكهتي وريحانتي ما ، ولباسي الصوؼ، الخوؼ

  .( ) (وليس على وجو األرض أحد أغنى مني، صبح وليس لي شيءأو ، لي شيء
إذل االصطداـ وىذا يؤدي هبم . وٖتمل الدعوة إذل ا، جدوه يدعوىم للزىد ُب ىذه الدنياو 

 .الذين يعارضوف الدعوة إذل ا بالطواغيت وأعواهنم
ا١تصاعب ُب طريق وٖتمل ، ا القتل ُب سبيلوٖتمل ، تباعو لالستعداد للموتأوجدوه يدعو 

 .الدعوة إذل ا
نة ليعزز مكا دل يأتِ  X، إذًا فعيسى وُجبات الضرائب ليصلحهم وجدوه جيلس مع ا٠تاطئُت
 فضحهم بعلمو وزىده ، بل جاء ليويعظم قدرىم وديدىم ُب طغياهنم العلماء غَت العاملُت وسلطتهم

  .ُب ىذه الدنيا
 ، وجاءه تالميذه وقالواويتهمونو بشىت االهتامات الباطلة، ئيل يتكلموف عليو إسراخذ علماء بٍتأف

اتركوىم ىم عمياف ) :Xفأجاهبم  ،(علماء اليهود استاءوا عندما ٝتعوا كالمك ىذا أتعرؼ أفّ ): لو
  .( ) (ُب حفرة وإذا كاف األعمى يقود األعمى سقطا معاً ، قادة عمياف
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واسعة تضم علماء بٍت إسرائيل والشعب  ١Xتواجهة لعيسى وىكذا كانت جبهة الباطل ا
عل بعضهم يستغرب ول، واٟتاكم الكافر بيالطس وجنوده، بادعاءاهتم الباطلة ستخفوهااليهودي الذي 

شد من أكاف  Xإذا علم أف عداء العلماء غَت العاملُت من بٍت إسرائيل لعيسى  ولو اٟتق ُب ذلك
يبُت خطأ ىؤالء العلماء غَت العاملُت  Xخذ عيسى أو٢تذا  ،ودهئر وجنعداء بيالطس اٟتاكم اٞتا

 .األشهاد رؤوسعلى 
 ،معلمو الشريعة و الفريسيوف على كرسي  موسى جالسوف): الناس وتالميذه ٥تاطباً  Xقاؿ 

، لوفم يقولوف وال يفعألهنّ  ،ولكن ال تعملوا مثل أعما٢تم، فافعلوا كل ما يقولونو لكم واعملوا بو 
تعينهم على  ولكنهم ال حيركوف إصبعاً ، اٟتمل ويلقوهنا على أكتاؼ الناس ثقيلة شاقة أٛتاالً حيزموف 

، جيعلوف عصائبهم عريضة على جباىهم ليشاىدىم الناس إالّ  وىم ال يعملوف عمالً ، ٛتلها
وسواعدىم ويطولوف أطراؼ ثياهبم وحيبوف مقاعد الشرؼ ُب الوالئم ومكاف الصدارة ُب اجملامع 

والفريسيوف  الشريعة ومعلمالويل لكم يا … ف يدعوىم الناس يا معلم أيات ُب األسواؽ و والتح
، خلوف وال تًتكوف الداخلُت يدخلوفنتم تدأفال ، وف ملكوت السماوات ُب وجوه الناسا١تراءوف تغلق

طيلوا نكم تأنتم تظهروف أالويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيوف ا١تراءوف تأكلوف بيوت األرامل و 
من حلف با٢تيكل ال يلتـز  تقولوف !الويل لكم أيها القادة العمياف، شد العقابأالصالة سينالكم 

الذىب أـ  ها اٞتهاؿ العميافعظم أيّ أفأديا ، من حلف بذىب ا٢تيكل يلتـز بيمينوولكن ، بيمينو
وف العشر من الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيوف ا١تراءوف تعط… ؟ا٢تيكل الذي قدس الذىب

  .( ) (… العدؿ والرٛتة والصدؽ: ولكنكم هتملوف أىم ما ُب الشريعةالنعنع والصعًت والكموف 
  يـو من األياـ إذل بٍت إسرائيلفرٔتا ىي وجهت ُب، بنا أف نتدبر ىذه الكلمات وحقيقٌ 

 .ولعلها اليـو موجهة لنا، مهئوعلما
أو حسب ما ، يب من الفقراء وا١تستضعفُتع أي نتبا أوىم ك، Xتباع عيسى أومع األياـ كثر 

 .( )﴾َأرَاِذلَُنا بَاِدَي الر ْأي﴿: يسميهم أعداء األنبياء
تباعو وىذا أوكثر . و يدعي ا١تلكنّ أْتجة  Xخذ علماء بٍت إسرائيل يتآمروف على قتل عيسى أو 

 علماء اليهود أفّ  ر رئيسوبالتارل قرّ ، اليهودي ويقضوف عليوالروماف سيهاٚتوف الشعب  يؤدي إذل أفّ 
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 َٕ ارَّجََؼَي اأْلَْسَرُُـٞ  .   : اُْؼواء  ﴾... َٝ
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افظة على الشعب جيب أف يقتل فبحجة ا، وفضل من ىالؾ الشعب كلّ أوىالكو  Xقتل عيسى 
 !! X عيس

الذين يروف ، ا١تنكوسُت الظلمة قتلة األنبياء وىذا ىو اٟتق بنظر ىؤالء!! وىذا ىو ا١تيزاف العدؿ
جيب أف ، ض مصاٟتهم وحياهتم للخطروال تتعرّ ، فلكي ال يعكر صفو حياهتم الروماف، ا١تنكر معروفاً 
١تهم أف يبقى علماء اف، وليستبد الطاغوت والظلم والظالـ، النور أويطفوخينق اٟتق   Xيقتل عيسى

َولََتِجَدنػ ُهْم َأْحَرَص الن اِس َعَلى َحَياٍة َوِمَن ال ِذيَن َأْشرَُكوا يَػَودُّ ﴿ ،بٍت إسرائيل غَت العاملُت أحياء
َر َوالل ُو َبِصيٌر ِبَما يَػْعَمُلوفَ َأَحُدُىْم َلْو  . ( )﴾يُػَعم ُر َأْلَف َسَنٍة َوَما ُىَو ِبُمَزْحزِِحِو ِمَن اْلَعَذاِب َأْف يُػَعم 

م وألهنّ  !!ناء ليقتلوهتباعو اللعأوعاملو بيالطس و  حاكم الرومافلقيصر وحاولوا بكل طريقة أف يغروا بو 
حُت أذف ذىب ): جاء ُب اإل٧تيل، ىذا النيب العظيمالستيعاب شجاعة  جبناء دل يكونوا أىالً 

قائلُت يا معلم ، ليو تالميذىم من ا٢تَتوديسيُتإالفريسيوف وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة فأرسلوا 
فقل لنا ماذا ، ك ال تنظر إذل وجوه الناستبارل بأحد ألنّ  وتعلم طريق ا باٟتق وال، ك صادؽنّ إنعلم 

روين أمراءوف  ١تاذا ٕتربونٍت يا: خبثهم وقاؿ فعلم يسوع ؟ية لقيصر أـ الجيوز أف تعطى اٞتز تظن أ
فقاؿ ٢تم أعطوا  .لقيصر: لو ٢تم ١تن ىذه الصورة والكتابة قالوا: فقاؿ لو ديناراً  معاملة اٞتزية فقدموا

 .  ( ) (فلما ٝتعوا تعجبوا وتركوه ومضوا، إذف ماؿ قيصر لقيصر وماؿ ا  
فع الضرائب ـ دو حيرّ نّ أدوف منو أف يقوؿ بشكل صريح وعلى رؤوس األشهاد وىكذا كانوا يري

ىذا وىم دفعوا الضرائب لقيصر  .رجاسو اللعناءأليوقعوه بيد ىذا الطاغوت و ، ٟتكومة القيصر اللعُت
وانطوت ، للطاغوت عبيداً فكانوا ، ا تقوي حكومة الطاغوتّتواز دفعها لقيصر مع أهنّ  شعبوأفتوا لل

 .وحرصهم عليها لى اٞتنب بسبب حبهم للحياةوسهم عنف
الصورة والكتابة على الدينار ليس  فّ أل؛ ال تعطوا اٞتزية لقيصر :فمعناه Xا جواب عيسى أمّ 

وعلى كل حاؿ ُب النهاية اعتقل ، والذىب  ٢تا قيمة إمنا القيمة للذىب الذي سبك منو الدينار
 .Xعلماء بٍت إسرائيل عيسى 

و جيدؼ ويكذب على نّ أواهتموه ، وضربوه وأىانوه، م بصقوا ُب وجهو الشريفهنّ إوجاء ُب اإل٧تيل 
وطلبوا ، لك ويهدد اإلمرباطورية الرومانيةنو يدعي ا١تأواهتموه ، ٍب سلموه  إذل بيالطس، ا سبحانو
  .قتلو وصلبو وأَٟتّوا عليو بذلك  من بيالطس
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ىذا الرجل  وجدنا :خذوا يتهمونو ويقولوفأس و وقاـ اٟتضور كلهم وجاءوا بيالط): ورد ُب اإل٧تيل
فسألو بيالطس ( نو ا١تسيح ا١تلكأويدعي ، ودينعو أف يدفع اٞتزية إذل قيصر ، يثَت الفتنة ُب شعبنا

جرمًا أجد ال ): اؿ بيالطس لرؤساء الكهنة واٞتموعفق، (أنت قلت: )بفأجا، (أنت ملك اليهود؟)
اليهودية كلها من اٞتليل إذل نو يثَت الشعب بتعليمو ُب أ): موا على قو٢تلكنهم أصرّ ، (الرجل على ىذا

  .( ) (ىنا
رفض  علماء اليهود والشعب ، اٞتائر إطالؽ صراحو ُب عيد الفصحوعندما أراد بيالطس اٟتاكم 

 مهنّ أوالغريب ، عنو وأَٟتّوا على قتل عيسى وصلبو الذي استخفوه وطلبوا أف يطلق أحد القتلة بدالً 
ألهنم كانوا يعتقدوف بكفر ؛ بيالطس ليسلموه دل يدخلوا القصر لقصر Xا بعيسى عندما جاءو 

ومع ذلك فقد وضعوا أيديهم بيد بيالطس ، التارل فمن يدخل قصره منهم يتنجسوب، بيالطس
 .Xللقضاء على عيسى 

 !!نظر كيف اجتمع أىل الباطل مع اختالفهم وتناحرىم للقضاء على اٟتقأ
ىم ؤ وآراأىل الباطل مهما اختلفت طرقهم وتعارضت عقائدىم  فّ إف ،فلُتتكن من الغا وتدبر وال

  .دىموحب الدنيا يوحّ ، طاعة الشيطاف ٕتمعهم فّ إف
، X، فلم ديكنهم ا من قتل عيسى ر ا وا خَت ا١تاكرينوعلى كل حاؿ ديكروف و ديك
َوقَػْوِلِهْم ِإن ا قَػتَػْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى ﴿: قاؿ تعاذل، م قتلوههنّ أوظنوا ، ولكن رفعو إذل السماء وشبهو ٢تم

ُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّو َلُهْم َوِإف  ال ِذيَن اْختَػَلُفوا ِفيِو لَ  ِفي َشكٍّ ِمْنُو اْبَن َمْرَيَم َرُسوَؿ الل ِو َوَما قَػتػَ
 *َبْل رَفَػَعُو الل ُو ِإلَْيِو وََكاَف الل ُو َعزِيزًا َحِكيمًا  *وُه َيِقينًا َما َلُهْم ِبِو ِمْن ِعْلٍم ِإال  اتػَِّباَع الظ نِّ َوَما قَػتَػلُ 

 .( )﴾َوِإْف ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب ِإال  لَيُػْؤِمَنن  ِبِو قَػْبَل َمْوتِِو َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة َيُكوُف َعَلْيِهْم َشِهيداً 
 شاء ا سينػزؿ من السماء إذل األرض إفو ، حياً إذل آخر الزماف Xوادخر ا سبحانو عيسى 

عند قيامو باٟتق وتطهَته  Xا١تهدي  أوصياء النيب  ٠تاًب ووزيراً ، ا١تستقيمىاديًا إذل الصراط 
 .توحيد والعدؿ والرٛتة بُت العبادونشر ال، ن الشرؾ واإلٟتاد والظلم والفساداألرض م

ل مهما عال فهو  الباط أف نستيقن أفّ   قصص ىؤالء األنبياء العظاـ ئوحقيق بنا و٨تن نستقر 
، الزبد كا١تاء ٖتت لباطل أف يغطيو يبقى وينفع الناساٟتق مهما حاوؿ ا فّ إو ، كالزبد يذىب جفاء

وَف َأنْػَزَؿ ِمَن الس َماِء َماًء َفَساَلْت َأْوِديٌَة ِبَقَدرَِىا فَاْحَتَمَل الس ْيُل زََبدًا رَابِيًا َوِمم ا يُوِقدُ ﴿: قاؿ تعاذل
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ا الز َبُد فَػَيْذَىُب َعَلْيِو ِفي الن اِر ابِْتَغاَء ِحْلَيٍة َأْو َمَتاٍع زََبٌد ِمثْػُلُو َكَذِلَك َيْضِرُب الل ُو اْلَحق  َواْلَباِطَل فََأم  
َفُع الن اَس فَػَيْمُكُث ِفي اأْلَْرِض َكَذِلَك َيْضِرُب الل ُو اأْلَْمثَاؿَ  تفرعت ومهما  .( )﴾ُجَفاًء َوَأم ا َما يَػنػْ

وحاولت خنقها فسيأٌب يـو تقلع ، وغطت بعض أغصاف شجرة اٟتق أغصاف شجرة الباطل وتكاثفت
ف إوشجرة اٟتق و ، صل وبال جذور ما ٢تا من قرارأوترمى ُب اٞتحيم إلهناء بال ، باطلفيو شجرة ال

حىت يستظل  اثفبقي منها غصن واحد يرفرؼ بعيدًا خلف السحاب فستنمو وتتفرع أغصاهنا وتتك
َأَلْم تَػَر  ﴿: قاؿ تعاذل، ُب األرض وفرعها يرفرؼ ُب السماءصلها ثابت أ فّ أل ؛هبا أىل األرض ٚتيعاً 

تُػْؤِتي ُأُكَلَها   *َكْيَف َضَرَب الل ُو َمَثاًل َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفَػْرُعَها ِفي الس َماِء 
َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة  *بِِإْذِف رَبػَِّها َوَيْضِرُب الل ُو اأْلَْمثَاَؿ لِلن اِس َلَعل ُهْم يَػَتذَك ُروَف ُكل  ِحيٍن 

ي يُػثَبُِّت الل ُو ال ِذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِؿ الث اِبِت فِ  *َخِبيَثٍة اْجُتث ْت ِمْن فَػْوِؽ اأْلَْرِض َما َلَها ِمْن قَػَراٍر 
نْػَيا َوِفي اْْلِخَرِة َوُيِضلُّ الل ُو الظ اِلِميَن َويَػْفَعُل الل ُو َما َيَشاءُ   .( )﴾اْلَحَياِة الدُّ

 

* * * 
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 التوراة واإلجنيل حتريف
فتحريفها ال  ،ولست بصدد استقصائها والنصارى للتوراة واإل٧تيل كثَتةاألدلة على ٖتريف اليهود 

، وراجع ما كتبو أحد مفكريهم، وىو صاحب فطرة سليمة وفكر مستقيم خيفى على من قرأىا بتدبر
نقل ىذه الفقرات من  أوكمثاؿ  ،(الفصل الثامن، ت والسياسةرسالة ُب الالىو )وىو سبينوزا ُب كتابو 

ٔتن قاموا  ولكي أسَت ُب ْتثي ىذا بطريقو منظمة سأبدأ باألحكاـ ا١تسبقة ا١تتعلقة): قاؿ ،كالمو
و نّ أ لقد ظن اٞتميع تقريباً ، ٔتن قاموا بتدوين األسفار ا٠تمسة وسأبدأ أوالً ، ١تقدسةبتدوين الكتب ا

وا من يظن خالؼ ذلك من م عدّ هنّ إيدوا ىذا الرأي بإصرار شديد حىت الفريسيُت أ فّ إبل ، موسى
ف بو ، ودل يكن علمو يستهاما إذل حدٍ  اً ابن عزرا وىو رجل كاف فكره حرّ  فّ إو٢تذا السبب ف، ا١تارقُت

واكتفى ، على اإلفصاح عن رأيو صراحة ؤودل جير  - أعلم  فيما -وىو أوؿ من تنبو إذل ىذا ا٠تطأ 
، ىذه ىي أقواؿ ابن ا أنا فلن أخشى توضيحها وإظهار اٟتق ناصعاً أمّ . شارة إليو بألفاظ مبهمةباإل

… عشرة  الثنيتاولو كنت تعرؼ سر ، اخل… فيما وراء هنر األردف )عزرا ُب  شرحو على التثنية 
 . (…ب موسى شريعتو كت

بل ، موسى ليس ىو مؤلف األسفار ا٠تمسة هبذه الكلمات القليلة يبُت ويثبت ُب الوقت ذاتو أفّ 
وللربىنة على ذلك  ٥تتلفاً  موسى كتب سفراً  فّ إو  ،ف مؤلفها شخص آخر عاش بعده بزمن طويلإ

  .( ) (اخل …  -  .هنر األردفألنو دل يعرب  ؛أف موسى دل يكتب مقدمة التثنية - يذكر 
أو على األقل راجح عند  ، ر مقطوع بوٖتريف التوراة واإل٧تيل ا١توجودة اليـو أم فّ إوكيف كاف ف

فكيف حيتمل مؤمن با سبحانو  وإالّ  !؟ود التقليد األعمى وأين ىم ىؤالءكل مفكر حر كسر قي
  !؟التوراة واليت اكتظت هبا  لووالفحش إذل أنبياء ا ورس ةءاوتعاذل أف تنسب تلك البذ

وكحكم إ٢تية ، ديكن االستفادة منهاوعلى كل حاؿ بقيت التوراة واإل٧تيل كنصوص تارخيية 
أو صدور معانيها على األقل كوهنا ، وأخبار بالغيب ديكن ترجيح صدور بعضها من األنبياء 

 .عصومُت ؿ بيتو ا١تآو  ة النيب مطابقة للمعاين اليت جاء هبا القراف وسنّ 
 

* * * 
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 Xأحياء لشريعة إبراٍيه  اإلسالو
ُقْل ِإن ِني َىَداِني رَبِّي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ِدينًا ِقَيمًا ِمل َة ِإبْػَراِىيَم َحِنيفًا َوَما َكاَف ﴿ :قاؿ تعاذل

ال َشرِيَك َلُو  *َربِّ اْلَعاَلِميَن  ُقْل ِإف  َصالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِل وِ  *ِمَن اْلُمْشرِِكيَن 
 .( )﴾َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأنَا َأو ُؿ اْلُمْسِلِمينَ 

اٟتنفية واليهودية و : ة العربية ثالث ديانات ٝتاوية ىيكانت ُب اٞتزير  قبل بعث النيب ٤تمد 
 إالّ ، الصراط عن منحرفوف أتباعها فّ إوبالتارل ف، فة عن الصراط ا١تستقيموكانت ٚتيعها ٤ترّ . النصرانية

، وكاف معظم أىل مكة يدينوف ين ال ٗتلو منهم فًتة من الفًتاتالقليل من ا١ترابطُت على اٟتق الذ
 ىذه التماثيل ىي صور ١تا جاءوا بتماثيل حجرية وادعوا إفّ  الؿضبعض أئمة الفها باٟتنفية اليت حرّ 

وجعلوا الناس يعتقدوف ، وف ٢تا بأنواع القرباتبويتقرّ  سوهناواستخفوا الناس وجعلوىم يقدّ ، للمالئكة
ا تضر وتنفع من دوف هنّ إوجعلوىم يعتقدوف ، لو بواسطة ىذه التماثيل ا يريد منهم أف يتقربوا أفّ 
 .كبَتاً   مع ا سبحانو وتعاذل علواً  آ٢تةبل جعلوىا ، ا

  .يسرأسهل و أف ٖتريفها إنفية حرفت األحكاـ الشرعية حيث وكما حرفت العقائد ُب الشريعة اٟت
وكاف أوؿ ، يجر قصبة في النار اً ني رأيت عمر إ): كثم بن اٞتوفقاؿ لأل رسوؿ ا  روي أفّ 

ووصل ، وبحر البحيرة، وسيب السوائب، ر دين إبراىيم، وأوؿ من حمى الحمىمن غيّ 
رسوؿ ا ىل يا  :قاؿ، أحد أشبو بو منك ر دين إسماعيل فلم أرَ وغيّ ، ونصب األصناـ، الوصيلة

 .( ) (ك مؤمن وىو كافرألنّ  ،ال :قاؿ ؟يضرين ذلك شيئاً 
من النار وكاف أوؿ  رأيت عمر بن عامر الخزاعي يجر قصبة) :قاؿ رسوؿ ا  وروي أفّ 

  .(5) (من سيب السيب
منهم عبد ، م شرذمة قليلوف مرابطوف على اٟتقبل بقي منه، ودل ينحرؼ ٚتيع األحناؼ ُب مكة

 جاء ُب وصية النيب،  وأبو طالب عم النيب، وعبد ا والد النيب  ، النيب ا١تطلب جدّ 
في لو  عبد المطلب سن في الجاىلية خمس سنن أجراىا اهلل عز وجل فّ إ ،يا علي): Xلعلي 

 ،( )﴾َوال تَػْنِكُحوا َما َنَكَح آبَاؤُُكْم ِمَن النَِّساءِ ﴿ :وجل نزؿ اهلل عزّ أف ،حـر نساء اْلباء: اإلسالـ

                                                        
 .23  -  2  :ا٧ٗؼبّ  - 
 .21 ٓ 3ط :ٕؾ٤ؼ اُجقبه١ ،322ٓ 6ط :َٓ٘ل أؽٔل: ٝالؽع  ،31ٓ: ا٧ٝائَ ٧ؽٔل ثٖ أث٢ ػبْٕ -6
 . ُٖٔبكه ك٢ اُٜبِٓ اَُبثن، ٝالؽع ا62ٓ :ػبْٕأث٢ ا٧ٝائَ ٧ؽٔل ثٖ  -3
 .66 : اَُ٘بء -3
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يأكل ما ذبح على  وال، يعبد األصناـ وال ،زالـأف عبد المطلب كاف ال يستقسم باأل ،يا علي
  .( ) (... Xبي إبراىيم أويقوؿ أنا على دين ، النصب

 ػب، ندرس بالوحي اإل٢تياالسيد عبد ا١تطلب عرؼ مكاف زمـز بعد أف  فّ إوُب كتب التاريخ 
ا أبو طالب فهو سيد األحناؼ ، أمّ ( ) فكاف ىو مكاف زمـز ذي رآه، فحفر ُب ا١تكاف ال(الرؤيا)

ٍب كاف تابعاً ، وىو اٟتجة على النيب قبل أف يبعثبل خا٘تهم ، Xووصي من أوصياء إبراىيم 
ويرووف شعراً  ، والقـو يرووف الكثَت ُب فضلو، سيد ا١تسلمُت ُب مكة ، فهوبعد البعثة لرسوؿ ا 

لوف مات أبو ومع ىذا يقو ، كثَتة لو ُب نصرة اإلسالـ  مواقفويرووف ، إسالمولو داللة على  كثَتاً 
الذي أطبق ذكره ا٠تافقُت ودل جيدوا مثلبة ليعيبوه ، Xولكن بغضاً لولده علي  طالب كافراً ال لشيء

 :قولو هبا من َخلق أو ُخلق أو دين، ولو دل يكن أليب طالب إالّ 
 نبياً كموسى خط ُب أوؿ الكتب           موا أنا وجدنا ٤تمداً لأدل تع

لكفى بو دلياًل على إسالمو فكيف ومواقفو ُب نصرة الدين اإلسالمي أبُت من مشس ُب رابعة 
 .(5)ة من الزمن كمؤمن آؿ فرعوف ف أخفى إسالمو مدّ إالنهار و 

  

* * * 

                                                        
 .331ٓ: ، ٌٓبهّ ا٧فالم322ٓ 3ط :ٖٓ ال ٣ؾٚوٙ اُلو٤خ - 
كِٔب  ،ًبٕ ك٢ اٌُؼجخ ؿياالٕ ٖٓ مٛت ٝفَٔخ أ٤ٍبف): هبٍ ،ػ٢ِ ثٖ إثوا٤ْٛ ٝؿ٤وٙ هكؼٞٙ: هبٍ  ،هٟٝ ا٤ُْـ ا٢٘٤ٌُِ -6

، ٝػٔٞا أصوٛب ك٢ ثئو ىٓيّ ٝأُوٞا ك٤ٜب اُؾغبهح ٝٛٔٞٛب ؿِجذ فياػخ عوْٛ ػ٠ِ اُؾوّ أُوذ عوْٛ ا٤ٍ٧بف ٝاُـيا٤ُٖ
، كِٔب ؿِت ػجل أُطِت ًٝبٕ ٣لوُ ُٚ ك٢ ك٘بء ٞٙغ ىٓيّ ٝػ٢ٔ ػ٤ِْٜ ٓٞٙؼٜبكِٔب ؿِت ه٢ٖ ػ٠ِ فياػخ ُْ ٣ؼوكٞا ٓ

ٝٓب : ثوح، هبٍ اؽلو : كوبٍ ُٚ ،اٌُؼجخ ُْٝ ٣ٌٖ ٣لوُ ٧ؽل ٛ٘بى ؿ٤وٙ كج٤٘ٔب ٛٞ ٗبئْ ك٢ ظَ اٌُؼجخ كوأٟ ك٢ ٓ٘بٓٚ أربٙ آد
؟ صْ أربٙ ك٢ ٝٓب أُٖٞٗخ: اؽلو أُٖٞٗخ، هبٍ: كوبٍ  ،، صْ أربٙ ك٢ ا٤ُّٞ اُضبُشاؽلو ٤ٛجخ: كوبٍ ،ثوح؟ صْ أربٙ ك٢ ا٤ُّٞ اُضب٢ٗ

ًٝبٕ ػ٘ل  ،ػ٘ل هو٣خ اَُ٘ٔ اُؾغ٤ظ ا٧ػظْ ػ٘ل اُـواة ا٧ػْٖاؽلو ىٓيّ ال ر٘يػ ٝال رنّ ٍو٢ : كوبٍ  ،ا٤ُّٞ اُواثغ
كِٔب هأٟ ػجل أُطِت ٛنا ػوف ٓٞٙغ  ،وط ٓ٘ٚ اَُ٘ٔ ك٤وغ ػ٤ِٚ اُـواة ا٧ػْٖ ك٢ ًَ ٣ّٞ ٣ِزوٜ اَُ٘ٔىٓيّ ؽغو ٣ق

كأهجَ  ،كِْ ٣غ٤جٞٙ إ٠ُ مُي ،إ٢ٗ أٓود  ك٢ أهثغ ٤ُبٍ ك٢ ؽلو ىٓيّ ٢ٛٝ ٓأصور٘ب ٝػيٗب كِٜٔٞا ٗؾلوٛب: كوبٍ ُوو٣ِ ،ىٓيّ
، كِٔب ٕؼت مُي ػ٤ِٚ رولّ إ٠ُ ثبة اٌُؼجخ صْ هكغ ٤٘ٚ ػ٠ِ اُؾلوٝٛٞ اُؾبهس ًٝبٕ ٣ؼ٣ؾلوٛب ٛٞ ث٘لَٚ ًٝبٕ ُٚ اثٖ ٝاؽل 

كِٔب ؽلو ٝثِؾ اُطٟٞ   ،إ٠ُ هللا ػي ٝعَ ٣ل٣ٚ ٝ كػب هللا ػي ٝعَ ٝٗنه ُٚ إٕ هىهٚ ػْو ث٤ٖ٘ إٔ ٣٘ؾو أؽجْٜ إ٤ُٚ رووثب  
: ، هبٍ ُْٜر٘ب ُٝ٘ب ك٤ٜب ٤ٖٗتؾبهس ٛنٙ ٓأصو٣ب أثب اُ: ٝهبُٞا ،ٟٛٞ إٍٔبػ٤َ ٝػِْ أٗٚ هل ٝهغ ػ٠ِ أُبء ًجو ًٝجود هو٣ِ

 .3 6ٓ   3ط  :اٌُبك٢( لوٛب ٢ٛ ٢ُ ُُٝٞل١ إ٠ُ آفو ا٧ثلُْ رؼ٢ٗٞ٘٤ ػ٠ِ ؽ
إ٢ٗ هذ أ٣ذري إٕ هللا رجبسى ٝرؼب٠ُ أٝح٠ إ٠ُ سعُٞٚ ): ػٖ اإلٓبّ اُؾَٖ ثٖ ػ٢ِ اُؼٌَو١ ػٖ آثبئٚ  -3

كغ٤ذْٛ ٝأكعِْٜ ػٔي أثٞ غبُت، ٝأٓب اُز٢  عشاً  ، ٝش٤ؼخ ر٘صشى ػال٤ٗخ، كؤٓب اُز٢ ر٘صشىش٤ؼخ ر٘صشى عشاً : ثش٤ؼز٤ٖ
: اُـل٣و (ٝإٕ أثب غبُت ًٔؤٖٓ آٍ كشػٕٞ ٣ٌزْ إ٣ٔبٗٚ: صْ هبٍ .ر٘صشى ػال٤ٗخ كغ٤ذْٛ ٝأكعِْٜ اث٘ٚ ػ٢ِ ثٖ أث٢ غبُت

 .، ٝؿ٤وٛب 3 ٓ 7 ط :، ثؾبه ا٧ٗٞاه333ٓ  ط :ٝهاعغ اٌُبك٢ ،335ٓ  7ط



 يف األرض اإلسالو مثرة األدياٌ اإلهلية
 ومحمد ىو عيسى وموسى وإبراىيم 

 التوراة واإلنجيل وصحف إبراىيم والقرآف ىو
َنا ِبِو ﴿ :قاؿ تعاذل َنا ِإلَْيَك َوَما َوص يػْ يِن َما َوص ى ِبِو ُنوحًا َوال ِذي َأْوَحيػْ َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّ

يَن َوال تَػتَػَفر ُقوا ِفيو   .( )﴾ِإبْػَراِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْف َأِقيُموا الدِّ
ْنُت ِبْدعًا ِمَن الرُُّسِل َوَما َأْدِري َما يُػْفَعُل ِبي َوال ِبُكْم ِإْف َأت ِبُع ِإال  َما ُقْل َما كُ ﴿ :وقاؿ تعاذل

ُقْل َأرََأيْػُتْم ِإْف َكاَف ِمْن ِعْنِد الل ِو وََكَفْرُتْم ِبِو َوَشِهَد َشاِىٌد ِمْن بَِني  *يُوَحى ِإَلي  َوَما َأنَا ِإال  َنِذيٌر ُمِبيٌن 
ْرُتْم ِإف  الل َو ال يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظ اِلِمينَ ِإْسرائيَل عَ  ِإف  َىَذا َلِفي ﴿ ،( )﴾َلى ِمْثِلِو فَآَمَن َواْسَتْكبػَ

 .(5)﴾ُصُحِف ِإبْػَراِىيَم َوُموَسى *الصُُّحِف اأْلُوَلى 
بلى  ،مبتدعاً  شيئاً وليس ، اٟتنفي٢تي ال خيتلف عن الدين اليهودي أو النصراين أو إاإلسالـ كدين 

وجاء اإلسالـ ببعض التفاصيل ا١تختلفة ٔتا  ض تفاصيل التشريع ُب ىذه األديافرٔتا اختلفت بع
وىي ، ٢تية ٞتميع األدياف واحدةفالعقائد اإل. نسانية التكاملية على ىذه األرضيناسب مسَتة اإل

  .ودعوهتم واحدة فهم أمة واحدة ،ئكتو وكتبو ورسلوبا ومال ديافإلا
ي دعوة للعزوؼ عن ا١تسيحية أو غَتىا ى فّ أفأساء إجابة بخطأ ٝتعًا أيو بعض من ا ما يدعأمّ 

واإلسالـ ىو دعوه إلصالح الروح ، ولذلك فهي فاشلة ،واالىتماـ باٟتياة الروحية فقط اٟتياة ا١تادية
 .صلحأواٞتسد معاً ولذلك فهو 

 ناقداً سالـ أف يكوف وعلى من يريد نشر اإل، ىذا ادعاء غَت صحيح فّ إُب اٟتقيقة  :أقوؿ
بل وينسب إذل  .أو ال يعلم ويسب أنبياء ا ورسلو من حيث يعلم، ال أف يتخبط العشواء موضوعياً 

فها ٨تن اليـو نسمع من بعض علماء ا١تسلمُت . و يريد نشر اإلسالـنّ أا اٞتهل وعدـ اٟتكمة ْتجة 
ا العزيز بل ىو سليماننا كال أيه  .همفيقوؿ سليماهنم وىيكل( عهنم ال)من يتكلم عن الصهاينة 

ِإف  َأْوَلى الن اِس ﴿: نبياء وآثارىم من اليهود وغَتىم، قاؿ تعاذل أوذل باألُت، فنحن ا١تسلموىيكلنا
ائَِفٌة ِمْن َأْىِل َود ْت طَ  *بِِإبْػَراِىيَم لَل ِذيَن اتػ بَػُعوُه َوَىَذا الن ِبيُّ َوال ِذيَن آَمُنوا َوالل ُو َوِليُّ اْلُمْؤِمِنيَن 

يَا َأْىَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْكُفُروَف بآيَاِت  *اْلِكَتاِب َلْو ُيِضلُّوَنُكْم َوَما ُيِضلُّوَف ِإال  َأنْػُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَف 
                                                        

 .3 :اُْٞهٟ  - 
 .1  - 3: ا٧ؽوبف  -6
 .3 : ا٧ػ٠ِ  -3
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ُموَف اْلَحق  َوَأنْػُتْم يَا َأْىَل اْلِكَتاِب ِلَم تَػْلِبُسوَف اْلَحق  بِاْلَباِطِل َوَتْكتُ  *الل ِو َوَأنْػُتْم َتْشَهُدوَف 
 .( )﴾تَػْعَلُموفَ 

ٚتيعهم   و٤تمد وعيسى وموسى ، أدياف ٝتاوية الـ وا١تسيحية و اليهودية ٚتيعهافاإلس
فهم دعوا الناس إذل طريق ا سبحانو والسَت عليو ، يع ىؤالء األنبياء دعوهتم واحدةوٚت، أنبياء

فيها كثَت من أحكاـ  (عليهم صلوات ريب)رائعهم وش ،والتوجو إذل الكماالت الروحية وا١تعنوية
واجتماعياً اقتصاديًا  ا١تادي وترفيو اجملتمع اإلنساين ا١تعامالت الشرعية اليت من شأهنا إصالح العادل

 إذل الكماالت الروحية وا١تعنوية ا ما يالحظ من كالمهم من كثرة الدعوة إذل التوجو، أمّ وسياسياً 
قضية معادلة ١تا يَرونو عن عزوؼ الناس عن كماالهتم  فهو ليس إالّ ، يواإلعراض عن العادل ا١تاد

ننا اليـو ال ٨تتاج توجيو أكما  ،طبيعيوانقطاعهم إليو بشكل غَت ، عنوية وتوجههم إذل العادل ا١تاديا١ت
إليو ال يكادوف يبصروف  منقطعوفالناس ُب ٣تتمعنا اإلسالمي إذل العادل ا١تادي وىم على طوؿ ا٠تط 

توبيخ ىذه اإلنسانية ا١تنقطعة  تعاذل ُبقاؿ ، إذل التوجو إذل ا ف ندعوىمبل ٨تن ْتاجة أل، وراءهما 
َذْرُىْم يَْأُكُلوا َويَػَتَمتػ ُعوا َويُػْلِهِهُم اأْلََمُل َفَسْوَؼ ﴿ :وحانياتإذل ا١تاديات والعازفة عن الر 

 .أي يلههم العمل واالنغماس ُب الدنيا، ( )﴾يَػْعَلُموفَ 
من توجيو بعض  -وىو ُب اٟتقيقة قليل إذا قورف ٔتا سواه  - ا ما ورد ُب كالـ األنبياء أمّ 

شرذمًة قليلًة جدًا من  فّ أل فهو، والكسب والتمتع ٔتا رزقهم االفئات ُب اجملتمع اإل٢تي إذل العمل 
بعض  ، كما أفّ ١تاديةتع ٔتا رزقهم من الطيبات اا سبحانو يكره ٢تم التم ا١تؤمنُت رٔتا يعتقدوف أفّ 

وىذا ُب ، والناس تأتيو برزقو وتضعو ُب فمو -على ما يدعي  -الطفّيليُت يريد أف جيلس ويتعبد 
 ،بارد وال يتعب بدنو يريد أف جيلس ُب مكاف راحةفهذا طالب ، قة ليس من الدين ُب شيءاٟتقي

 .تصهره الشمس يأتيو برزقو ويضعو ُب فمو الذيلفالح وا
  

* * * 
 
              

                                                        
  . 7 - 23: آٍ ػٔوإ  - 
 .6: اُؾغو -6



 مً الرسل قل ما كيت بدعًا
ء دل تالؽ القبوؿ من علما فدعوة ٚتيع األنبياء واألوصياء  ،من الرسل ليس بدعاً  و٤تمد 

الذين حاربوا  حاربو رؤساء مكة وعلماؤىا  فمحمد ،كرباء اجملتمعات اليت بعثوا فيهاو ، الدين
كانوا   مهنّ أمع ، ومن استخفوه من عوامهم بو علماء اليهود وعلماء النصارى ودل يؤمن ،الشريعة

  .( ) يبشروف بو ويًتقبوف ظهوره
ولوا حرؼ م وحاهئاووقف ضده بعض علم، عنو كثَت من بٍت إسرائيل دل يرضَ  Xوموسى 

  .( ) كالسامري وبلعم بن باعورة،  الشريعة واستخفاؼ الناس
بينهم كاف  Xوجوده  فّ أل ؛معظم علماء بٍت إسرائيل وكرباؤىمعنو  فلم يرضَ  Xأما عيسى 

  .وزىده فضيحة أخزهتم، توبيخاً ٢تم
واسلموا أنفسهم ، هنم نسوا كلمة األ ؛وبخ يسوع الشعب بأشد عنف وحينئذٍ ): ورد ُب اإل٧تيل

تعاليم فاسدة  ووبخ الكتبة ألهنم علموا، كهنة إلمها٢تم خدمة ا وٞتشعهم، ووبخ الللغرور فقط
ثر كالـ يسوع ُب الشعب أو . طلوا شريعة ا بواسطة تقاليدىمالعلماء ألهنم أب ، ووبخوتركوا شريعة ا

هنم بكوا ٚتيعهم من صغَتىم إذل كبَتىم يستصرخوف رٛتتو ويضرعوف إذل يسوع لكي يصلي إحىت 
ألنو تكلم ضد  ؛ضمروا ُب ذلك اليـو العداء ليسوعأالذين ، مائهألجلهم ما خال كهنتهم ورؤس

الذي قبلو ، من الشعب خوفاً  ةولكنهم دل ينبسوا بكلم، والعلماء فصمموا على قتلوالكتبة الكهنة و 
ليكن كذلك يا رب ليكن  فبكى الشعب وقالوا ، ع يسوع يديو إذل الرب اإللو وصلىورف. من ا نبياً 

                                                        
َُ ): ك٢ هُٞٚ Xػٖ أث٢ ػجل هللا  ،ػٖ أث٢ ث٤ٖو :ه١ٝ اُؼ٤ب٢ّ -  ٖ هَْج ِٓ بُٗٞاْ  ًَ لَُشٝاْ َٝ ًَ  َٖ َٕ َػ٠َِ اَُِّز٣  :كوبٍ (٣َْغزَْلزُِحٞ
كخشعٞا ٣طِجٕٞ أُٞظغ كٔشٝا  ،ٓب ث٤ٖ ػ٤ش ٝأحذ (ػ٤ِٚ اُصالح ٝاُغالّ)ٜٓبعش ٓحٔذ  إًٔبٗذ ا٤ُٜٞد رغذ ك٢ ًزجٜب )

كبشزبم  ،كزلشهٞا ػ٘ذٙ، ك٘ضٍ ثؼعْٜ ثلذى ٝثؼعْٜ ثخ٤جش ٝثؼعْٜ ثز٤ٔبء ،كوبُٞا حذاد ٝأحذ عٞاء ،ثغجَ ٣غ٠ٔ حذاداً 
: كوبُٞا ُٚ ،ثٌْ ٓب ث٤ٖ ػ٤ش ٝاحذ أٓش: ٝهبٍ ُْٜ ،كزٌبسٝا ٓ٘ٚ ،ٖٓ ه٤ظ إػشاث٢كٔش ثْٜ  إخٞاْٜٗاُز٣ٖ ثز٤ٔبء إ٠ُ ثؼط 

هذ : كوبُٞا ُٚ إثِٚراى ػ٤ش ٝٛزا أحذ، ك٘ضُٞا ػٖ ظٜش : هبٍ ُْٜ ،كِٔب رٞعػ ثْٜ أسض أُذ٣٘خ ،ٔب كؤسٗبٛٔبإرا ٓشسد ثٜ
هذ أصج٘ب أُٞظغ  إٗب: اُز٣ٖ ثلذى ٝخ٤جش إخٞاًْٜٗٝزجٞا إ٠ُ  ،أصج٘ب ثـز٤٘ب كال حبعخ ُ٘ب ك٢ إثِي، كبرٛت ح٤ش شئذ

 ،ٝإرا ًبٕ رُي كٔب أعشػ٘ب إ٤ٌُْ ،اس ٝارخزٗب األٓٞاٍ ٝٓب أهشث٘ب ٌْٓ٘هذ اعزوشد ث٘ب اُذ إٗب: كٌزجٞا إ٤ُْٜ إ٤ُ٘ب،كِٜٔٞا 
كِٔب ًضشد أٓٞاُْٜ ثِؾ رجغ كـضاْٛ كزحص٘ٞا ٓ٘ٚ كحبصشْٛ، كٌبٗٞا ٣شهٕٞ ُعؼلبء  ،كبرخزٝا ثؤسض أُذ٣٘خ األٓٞاٍ

هذ اعزطجذ  إ٢ٗ: كوبٍ ُْٜ ،أصحبة رجغ، ك٤ِوٕٞ إ٤ُْٜ ثب٤َُِ اُزٔش ٝاُشؼ٤ش، كجِؾ رُي رجغ كشم ُْٜ ٝآْٜٓ٘ ك٘ضُٞا إ٤ُٚ
: حز٠ ٣ٌٕٞ رُي، كوبٍ ُْٜ ألحذٜٓبعش ٗج٢ ٤ُٝظ رُي  إٜٗب ،اٗٚ ٤ُظ رُي ُي: ك٤ٌْ، كوبُٞا ُٚ  ٓو٤ٔبً  إالثالدًْ ٝال أسٟ 

ٓخِق ك٤ٌْ ٖٓ أعشر٢ ٖٓ إرا ًبٕ رُي عبػذٙ ٝٗصشٙ، كخِق ك٤ْٜ ح٤٤ٖ األٝط ٝاُخضسط كِٔب ًضشٝا ثٜب ًبٗٞا  كب٢ٗ
 ُٞ ثؼش ٓحٔذ ُ٘خشعٌْ٘ ٖٓ د٣بسٗب ٝأٓٞاُ٘ب، كِٔب ثؼش هللا ٓحٔذاً  أٓب: ا٤ُٜٞد، كٌبٗذ ا٤ُٜٞد روٍٞ ٣ُْٜز٘بُٕٝٞ أٓٞاٍ 

لَُشٝاْ )آٓ٘ذ ثٚ األٗصبس ًٝلشد ثٚ ا٤ُٜٞد، ٝٛٞ هٍٞ هللا  (ػ٤ِٚ اُصالح ٝاُغالّ) ًَ  َٖ َٕ َػ٠َِ اَُِّز٣ َُ ٣َْغزَْلزُِحٞ ٖ هَْج ِٓ بُٗٞاْ  ًَ َٝ  
َٖ كََِْؼَ٘خُ هللاَّ ػَ " إ٠ُ" بكِِش٣ ٌَ ُْ  .33ٓ  ط: ل٤َو اُؼ٤ب٢ّر( ٠َِ ا
 .إ٠ُ ٓٞاهلٜٔب أُقي٣خ ك٤ٔب رولّ كواعغ Xُول أّبه  -6
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مع كثَتين من الذين  أورشليمو١تا انتهت الصالة نزؿ يسوع من ا٢تيكل وسافر ذلك اليـو من ، كذلك
 .  ( ) (ينهم بالسوء ُب يسوعبعوه وتكلم الكهنة فيما بات

ولعل ، وصياء من علماء الدين والطواغيتما القاه أسالفو من األنبياء واأل Xوسيالقي ا١تهدي 
وسيأٌب البحث ُب رواية تأوؿ علماء الدين . كرب كما تدؿ عليو بعض الرواياتأمصيبتو ستكوف 

الناقصة عقو٢تم بعد أف يفسروىا ب، ت القرآف الكرًنبآيا Xعلى ا١تهدي  للقرآف واحتجاجهم
 .( ) الشخصية همئوأىوا

* * * 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 

                                              
                                                   

 
 

                                                        
 .6  اُلَٖ: إٗغ٤َ ثوٗبثب  - 
إٕ هبئٔ٘ب إرا هبّ اعزوجَ ٖٓ عَٜ اُ٘بط أشذ ٓٔب اعزوجِٚ : ٣وٍٞ Xٍٔؼذ أثب ػجل هللا : )ػٖ اُل٤َٚ ثٖ ٣َبه، هبٍ -6

أر٠ اُ٘بط ْٝٛ ٣ؼجذٕٝ اُحغبسح ٝاُصخٞس  إٕ سعٍٞ هللا : ٤ًٝق ماى؟ هبٍ: هِذ .٤ِخٖٓ عٜبٍ اُغبٛ سعٍٞ هللا 
أٓب ٝهللا : صْ هبٍ ٝاُؼ٤ذإ ٝاُخشت أُ٘حٞرخ، ٝإٕ هبئٔ٘ب إرا هبّ أر٠ اُ٘بط ًِْٜٝ ٣زؤٍٝ ػ٤ِٚ ًزبة هللا ٣حزظ ػ٤ِٚ ثٚ،

 . ػ 7  بةث 317ٓ  :اُـ٤جخ ُِ٘ؼٔب٢ٗ( ٤ُذخِٖ ػ٤ِْٜ ػذُٚ عٞف ث٤ٞرْٜ ًٔب ٣ذخَ اُحش ٝاُوش



 حمند 
 الداعي إىل اهلل يف مكة

َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌؿ ِمْن َأنْػُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنيَن ﴿: قاؿ تعاذل
فَِإْف تَػَول ْوا فَػُقْل َحْسِبَي الل ُو ال ِإَلَو ِإال  ُىَو َعَلْيِو تَػوَك ْلُت َوُىَو َربُّ اْلَعْرِش  *َرُؤوٌؼ رَِحيٌم 

 .( )﴾اْلَعِظيمِ 
 :اجملتمع ا١تكي ينقسم إذل فئتُت أو ثالث كاف

الء قد تلبسوا وىؤ . تباعهمأو اٟتنيفية بالشريعة الذين يقودوف عملية اال٨تراؼ  ىم :األولى
 َتةػكتحرًن البح،  بادة األصناـ أو أحكامهم الشرعيةسواء ُب عقائدىم كع، بالعبادات الباطلة

  .معظم أىل مكة أتباعهمالطبيعي أف يكوف فمن ، ىمؤ ماوىؤالء ىم سادة القـو وعل، ( )واٟتاـ
تمع ا١تنحرؼ عن لوا ُب ذلك اجملضأو الذين ، فهم الذين وجدوا آباءىم ضالُت: ا الفئة الثانيةأمّ 

 داخل ثورةُب حالة ف بعضهم كاف إبل ، كانوا غَت راضُت عن حا٢تم ا١تزريولكنهم  ، الصراط ا١تستقيم
 . نفسو على تلك األوضاع الفاسدة

ما  أو، الصحيحةاٟتنيفية الديانة أي ، م شرذمة قليلوف مرابطوف على اٟتقفه: الفئة الثالثةا أمّ 
كاف بشرى بالنسبة ٢تؤالء   فلما بعث النيب . قل تقدير منهم موحدوفأوعلى ، وصل ٢تم منها

 أً ملج كاف النيب كما  ،  يتضرعوف إذل ا لَتيهم مناسكهما١تؤمنُت الذين كانوا يًتقبوف بعثو و 
 ويبحث عن نور اٟتق وميزاف العدؿ، يتخبط ُب ظلمات اٞتاىلية لكل ضاؿ اً أمين اً وكهف اً حصين

 . والصراط ا١تستقيم
وا١تدينة اليت ٘تثل ا١ترجعية ، رى ا١تدينة اليت حيج إليها الناسُب مكة أـ الق وىكذا بعث النيب 

  منا١تركز الذي طالو كثَت ،لعربيةة امن ا١تركز الديٍت ُب اٞتزير  باإلصالحليبدأ  ،الدينية لألحناؼ
  والناسخة لبعضللحنيفية  ةاجملددبالشريعة اإلسالمية  وبعث النيب ، لفساد ُب العقائد واألحكاـا

ا اليهود هئاأف ينظم ٖتت لو  ىي األقرب للنفوس واألوفر حظاً  X فشريعة إبراىيم .أحكامها
                                                        

 .63 ـ  63  :اُزٞثخ  - 
الَ ﴿: ك٢ هٍٞ هللا Xػٖ ٓؾٔل ثٖ َِْٓ ػٖ أث٢ ػجل هللا : هٟٝ اُؼ٤ب٢ّ -6 َٝ ِص٤ٍَِخ  َٝ الَ  َٝ الَ َعآئِجَخٍ  َٝ ٖ ثَِح٤َشٍح  ِٓ ََ هللّاُ  ب َعَؼ َٓ

 ٍّ ال ٣غزحِٕٞ رثحٜب ٝال أًِٜب، ٝإرا ٝصِذ، ك: ٝإ أَٛ اُغب٤ِٛخ ًبٗٞا إرا ُٝذد اُ٘بهخ ُٝذ٣ٖ ك٢ ثطٖ هبُٞا): هبٍ ،﴾َحب
هللا ُْ  إٕكحَ اْلثَ ُْ ٣ٌٞٗٞا ٣غزحِٕٞ، كؤٗضٍ هللا : عؼِٞٛب عبئجخ كال ٣غزحِٕٞ ظٜشٛب ٝال أًِٜب، ٝاُحبّ ُٝذد ػششاً 

 .337ٓ  ط :رل٤َو اُؼ٤ب٢ّ( ٣حشّ ش٤ئبً ٖٓ ٛزا
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 وبدأ النيب ٤تمد ،  لألنبياء العظاـ ويعتربونو أباً  Xوالنصارى الذين يقدسوف إبراىيم 
وكانت  ،الشجاع الذي ال خيشى ُب ا لومة الئم بإنذار ا١تنحرفُت من عشَتتو بأمر ا سبحانو

ك اليـو بأمر ا سبحانو  ُب ذلكما عُّت   ،أقرباءه ببعثو ونبوتو  غ النيبوبلّ ، ( )حادثة الدار ا١تعروفة 
 إذل ا الدعوةوبدأت ، Xيب طالب أ حياتو وبعد موتو علي بن وصيو ووزيره وخليفتو ُب وتعاذل
 خذوا خيططوف بشىت الطرؽ إليذاء النيب أف، ةمكة وبدا لسادة مكة أف مصاٟتهم مهدد ُبتنتشر 

خذ أوىكذا  ،١تؤمنوف يدعوف إذل ا دوف توقفووصيو وا والنيب ، وضرب اإلسالـ وقتلو لو أمكن
من تبليغ  ودينعوف النيب  يعذبوهنم واؤ أذى ا١تشركُت اشتد وبد كما أفّ  .زديادباال ُتمعدد ا١تسل

 .السماءرسالة 
َوَمْن يُػَهاِجْر ِفي َسِبيِل الل ِو ﴿: قاؿ تعاذل. (ا٢تجرة إذل ا) إذل ا١ترحلة الثانية  النيب عَ فِ دُ  وىكذا

ِمْن بَػْيِتِو ُمَهاِجرًا ِإَلى الل ِو َوَرُسوِلِو ُثم  يُْدرِْكُو  َيِجْد ِفي اأْلَْرِض ُمَراَغمًا َكِثيرًا َوَسَعًة َوَمْن َيْخُرجْ 
 .( )﴾اْلَمْوُت فَػَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى الل ِو وََكاَف الل ُو َغُفوراً رَِحيماً 

خذ يلقى الناس ُب مواسم أو  ،ومدينو يهاجر إليها يبحث عن قاعدة إسالمية وبدأ النيب 
 ،(5)(منعوني أف ابلغ كالـ ربيقد ف قريش إف، من رجل يحملني إلى قوموىل ): ويقوؿ ٢تم ،اٟتج

وىو  ،الناس على تكذيبو واالستهزاء بو بل كانوا حيملوف، قريش دل يًتكوه حىت ُب موسم اٟتجو 
 .يقابلهم بالتسامح والصرب

 .( ) (نهم ال يعلموفإربي اغفر لقومي ): و كاف يقوؿ ما معناهنّ أروي 

                                                        
ه٢ٙ هللا ػٖ ػ٢ِ  ثٖ ػجلهللا ا٧ٍل١، ػٖ ػجبك ،ػٖ ّو٣ي ثٖ االػِٔ، ػٖ أُٜ٘بٍ: َُٔ٘ل ٝؿ٤وٙهٟٝ أؽٔل ك٢ ا - 

َٖ ﴿ :ُٔب ٗيُذ ٛنٙ ا٣٥خ: هبٍ ،ػ٘ٚ أَِٗزْس َػِش٤َشرََي اأْلَْهَشث٤ِ ٖٓ أَٛ ث٤زٚ كبعزٔغ صالصٕٞ كؤًِٞا  عٔغ اُ٘ج٢ ): ﴾، هبٍَٝ
ُْ ٖٓ ٣عٖٔ ػ٠٘ د٢٘٣ ٝٓٞاػ٤ذ١ ٣ٌٕٝٞ ٓؼ٢ ك٢ اُغ٘خ ٣ٌٕٝٞ خ٤ِلز٢ ك٢ أ٢ِٛ، كوبٍ سعَ  :كوبٍ ُْٜ: ٝششثٞا، هبٍ
كوبٍ ػ٢ِ  ،كؼشض رُي ػ٠ِ أَٛ ث٤زٚ: هبٍ ،صْ هبٍ ا٥خش :هبٍ!! ٣ب سعٍٞ هللا أٗذ ً٘ذ ثحشاً ٖٓ ٣وّٞ ثٜزا:  ٣غٔٚ شش٣ي

أَِٗزْس َػِش٤َشرََي ﴿ ُٔب ٗضُذ: هبٍ Xػٖ ػ٢ِ ثٖ أث٢ ٛبُت : ٟ اُٖلٝم ك٢ اُؼَِٝٝه .   ٓ  ط (أٗب :ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ َٝ
 َٖ ْٛ َٝ  اأْلَْهَشث٤ِ ُٔ  يَ طِ س ث٠٘ ػجذ أُطِت ْٝٛ إر راى أسثؼٕٞ سعالً ٣ض٣ذٕٝ سعالً أٝ ٣٘وصٕٞ  دػب سعٍٞ هللا ﴾ َٖ ٤ِصِ خْ اُ

 ،ًِْٜ ٣ؤث٠ رُي: أ٣ٌْ ٣ٌٕٞ أخ٢ ٝٝص٢٤ ٝٝاسص٢ ٝٝص٣ش١ ٝخ٤ِلز٢ ك٤ٌْ ثؼذ١؟ كؼشض ػ٤ِْٜ رُي سعالً :  كوبٍ ،سعالً 
ٝٝاسص٢ ٝٝص٢٤ ٝٝص٣ش١ ٝخ٤ِلز٢ ك٤ٌْ ثؼذ١، ٣ب ث٢٘ ػجذ أُطِت ٛزا أخ٢ : أٗب ٣ب سعٍٞ هللا، كوبٍ: كوِذ ،ؽز٠ أر٠ ػ٢ِّ 

: ، ٝالؽع 7 ٓ  ط (هذ أٓشى إٔ رغٔغ ٝرط٤غ ُٜزا اُـالّ: كوبّ اُوّٞ ٣عحي ثؼعْٜ إ٠ُ ثؼط ٣ٝوُٕٞٞ ألث٢ غبُت
 .، ٝؿ٤وٛب315ٓ  ط: ، ٓ٘بهت اثٖ ّٜو آّٞة33ٓ  ط :٤ُِْـ أُل٤ل اإلهّبك

 .11  :اَُ٘بء  -6
 .، ٝؿ٤وٛب73ٓ  ط :ٍٖ٘ اثٖ ٓبعخ ،331ٓ 6ط: ٖ اُلاه٢ٍٓ٘: ، ٝهاعغ 331ٓ 3ط :َٓ٘ل اؽٔل -3
 3ط :ٕؾ٤ؼ اُجقبه١ ،367ٓ  ط :َٓ٘ل اؽٔل ،27 ٓ 35ط: ثؾبه االٗٞاه ،333ٓ  ط :ا٧ػٔبٍإهجبٍ  -3

ٓ 5 .  
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يب طالب أوفد من نصارى اٟتبشة مع جعفر بن  وؼ ا١تؤ١تة جاء لرسوؿ ا وُب ظل تلك الظر 
X وكاف، إذل اٟتبشة من أصحاب رسوؿ ا  ةوٚتاع، عند عودتو إذل مكة بعد ىجرتو 

 واطّلعوا على صفاتو وأحوالو وٝتعوا ما فلما جلسوا إذل رسوؿ ا ): رجالً  وثالثُت بضعاً النصارى 
أٛتق  ما رأينا ركباً  :فلما علم بذلك أبو جهل اقبل إليهم قائالً ، ف آمنوا كلهمتلي عليهم من القرآ

فارقتم دينكم  ، فلم  تطمئن ٣تالسكم عنده حىتسلكم قومكم تعلموف خرب ىذا الرجلأر ! .. منكم
، دل نأؿ نتم عليوأولكم ما ، ٨تن عليو٧تاىلكم، لنا ما  سالـ عليكم ال :وصدقتموه فيما قاؿ، فقالوا

َناُىُم اْلِكَتاَب ِمْن قَػْبِلِو ُىْم ِبِو يُػْؤِمُنوَف  ﴿ :فنزؿ ُب حقهم قولو تعاذل ،سنا خَتاً أنف َوِإَذا  *ال ِذيَن آتَػيػْ
َلى َعَلْيِهْم قَاُلوا آَمن ا ِبِو ِإن ُو اْلَحقُّ ِمْن رَبػَِّنا ِإن ا ُكن ا ِمْن قَػْبِلِو ُمْسِلِميَن  َرُىْم ُأولَِئَك يُػْؤتَػْوَف َأجْ  *يُػتػْ

يَِّئَة َوِمم ا َرزَقْػَناُىمْ  ُروا َوَيْدرَُأوَف بِاْلَحَسَنِة الس  َوِإَذا َسِمُعوا الل ْغَو َأْعَرُضوا  * يُػْنِفُقوف َمر تَػْيِن ِبَما َصبػَ
 .( ) (…( )﴾َعْنُو َوقَاُلوا لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َسالـٌ َعَلْيُكْم ال نَػْبَتِغي اْلَجاِىِلينَ 

  

* * * 
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 اهلجرة إىل اهلل
إذل  وىاجر أوالً  ،أضطر إذل ا٢تجرة، مكة وقريش باألذى على رسوؿ  أىل أحلما وعند
بل ، ولكنهم خذلوه ودل يقبلوا دعوتو، ونصرتو دياف بوإلمنهم اإذل ثقيف الذين كاف يأمل ، الطائف

 .وىم يريدوف ىالكو والقضاء عليو، الذين يدعوىم إذل ما حيييهم فجلس يتحسر على قومو وآذوه
، وقلة اللهم إليك أشكو ضعف قوتي) :وه بتلك الكلمات ا١تملوءة باألدلورفع رأسو إذل السماء وتف

لمستضعفين وأنت ربي إلى من أنت رب ا، رحم الراحمينأيا  يلتي، وىواني على الناسح
غضب فال أبالي،  ف لم يكن بك علي  إ؟ ى عدو ملكتو أمريأـ إل يتجهمني،بعيد ؟ إلى تكلني

لو الظلمات، وصلح عليو أمر الدنيا  أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت. ولكن عافيتك أوسع لي
، لك العتبى حتى ترضى وال حوؿ وال أف تنزؿ بي غضبك أو يحل علي سخطكمن  ،واْلخرة
 . ( ) (بك قوة إالّ 

، ليحملوه إذل يثرب، وا٠تزرج األوسمن  ةٚتاع بعد ىذه ا١تدة أف يقّيض لرسوؿ ا وشاء ا 
  .الذين يًتقبوف ظهوره وقيامو مدينة اليهود ،ا١تدينة اليت أسست النتظاره

ولينصروه حسب ، ر بو أنبياءىمالذي بشّ  فهذه ا١تدينة أسسها اليهود لينتظروا النيب ا٠تاًب 
ا١توصوؼ ٢تم بُت جبلي  الشاـ إذل اٞتزيرة العربية ْتثًا عن ا١تكاف ا١توعود فهاجروا من بالد، زعمهم
تبع ّتيشو  ٍتو١تا جاءىم ا١تلك اليم، واستقروا فيو وأسسوا مدينة يثرب خَتًا وجدوهأو  ،َتوعِ أحد 

فأبقى من ذريتو ، نيب يبعث ويستقر ُب ىذا ا١تكاف ينتظروف أهنمخربوه أف، سأ٢تم عن سبب ىجرهتم
، فكاف اليهود كل ما وقع خالؼ وا٠تزرج األوسوىؤالء ىم ، عند بعثو رب لينصروا النيب ُب يث

هنم ينتظرونو إوحسب زعمهم ، الذي سيبعث  ىددوىم بالنيب األمي وا٠تزرج األوسبينهم وبُت 
  .تباعو وأنصاره وحواريوأوسيكونوف 

ُمَصدٌِّؽ ِلَما َمَعُهْم وََكانُوا ِمْن قَػْبُل َيْستَػْفِتُحوَف  َوَلم ا َجاَءُىْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد الل وِ ﴿: قاؿ تعاذل
  .( )﴾َعَلى ال ِذيَن َكَفُروا فَػَلم ا َجاَءُىْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِو فَػَلْعَنُة الل ِو َعَلى اْلَكاِفرِينَ 

وىو حيمل   النيبوتبعهم ، د مرحلة عناء طويلة قضوىا ُب مكةوىاجر ا١تسلموف إذل ا١تدينة بع
 يًتقب خائفاً أخرجوه  قومو الذين كذبوه وآذوه ومن آمن معو وأخَتاً ، مؤ١تة ومزرية ألىل مكة ةصور 
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وا١ترحبُت بقدومو ا١تبارؾ إذل  لو وكاف ا١تفروض أف يكوف اليهود أوؿ ا١تستقبلُت، وتوجو تلقاء ا١تدينة
بو وكذّ ولكنهم خذلوه ، ينصرهف يكونوا أوؿ من يؤمن بو و أو ، أسسوىا الستقبالو ليتامدينتهم 

م ينتفعوا بالعلم الذي كاف فل، وٛتلهم على الكفر بو وبنبوتو استخفاؼ الناس وحاولواىم ؤ علما
مثاًل ُب  باعوراوضرب ا ٢تم بلعم بن ، بل جعلوه سببًا لتكربىم وتعاليهم على النيب  ،عندىم

ولكنهم ازدادوا عنادًا وتكربًا كاٞتيفة عندما ، هبموبوا إذل رشدىم ويتوبوا إذل ر لَتتدعوا ويث؛ ( )ف آالقر 
 .ناً وعفونةػزؿ عليها ا١تطر الطاىر تزداد نتػين

 :ولو أمعنا النظر ُب حاؿ اليهود لوجدناىم قد فوجئوا بأمور
لعدـ كونو من ذرية  Xفإذا كانوا قد اعًتضوا على طالوت ، ليس إسرائيلياً  النيب  فّ إ :األوؿ

، طالوت من ذرية بنيامُت شقيق يوسف فّ أمع ، ( ) ذرية آلوى بيت النبوة من الو ا١تلك بيت يوسف 
َوَما اْختَػَلَف ال ِذيَن ُأوتُوا ﴿ :قاؿ تعاذل، توقعأمر م اعًتاضهم على النيب  فّ إف، و إسرائيلينّ إ: أي

نَػُهمْ    .(5)﴾اْلِكَتاَب ِإال  ِمْن بَػْعِد َما َجاَءُىُم اْلِعْلُم بَػْغياً بَػيػْ
ٗتتلف عن  تى هبا رسوؿ ا أبعض العقائد واألحكاـ الشرعية اليت  فهو أفّ  :األمر الثانيا أمّ 

قد  ىمءعلما مع أفّ ، Xفة اليت كانوا يدعوف إهنا شريعة موسى عقائدىم وأحكامهم الشرعية ارّ 
 .Xفوا الكثَت منها حىت  قبل بعث عيسى حرّ 

،  كانتهم ورئاستهم الدينية الباطلةإسرائيل م سيسلب من علماء بٍت  رسوؿ ا فّ إ :والثالث
نوا ف اتبعوه لن يتمكإف، هباعدالتو ُب توزيع األمواؿ ستسلبهم ا٠تصوصية اليت كانوا يتمتعوف  كما أفّ 

أَتَْأُمُروَف الن اَس بِاْلِبرِّ َوتَػْنَسْوَف َأنْػُفَسُكْم َوَأنْػُتْم ﴿ :ورد ُب تفسَت. من االستئثار بأمواؿ الصدقات
 .( )﴾ُلوَف اْلِكَتاَب َأَفال تَػْعِقُلوفَ تَػتػْ 

هم احتجبوا أمواؿ ئوكاف ىؤالء قـو من رؤساء اليهود وعلما) :Xماـ العسكري عن اإل
 ، وقد حشروا عليو عوامهم   فأكلوىا واقتطعوىا ثم حضروا رسوؿ اهلل، اتالصدقات والمبرّ 

                                                        
َُ ﴿ :ثِؼْ اثٖ ثبػٞها اُن١ عبء مًوٙ ك٢ ٍٞهح ا٧ػواف إٍوائ٤َإ٠ُ هٍٞ هللا رجبهى ٝرؼب٠ُ ك٢ ػبُْ ث٢٘  ٤ْ٣Xو  -  اْر َٝ 

 َٖ َٖ اُْـَب٣ِٝ ِٓ  َٕ ب ٌَ ُٕ كَ ٤ْطَب َٜب كَؤَرْجََؼُٚ اُشَّ ْ٘ ِٓ ْْ َٗجَؤَ اَُِّز١َ آر٤ََْ٘بُٙ آ٣َبرَِ٘ب كَبَٗغََِخ  ِٜ ُ أَْخََِذ إ٠َُِ األَْسضِ * َػ٤َِْ َّٚ٘ ٌِ َُـ َٝ ْٞ ِشْئَ٘ب ََُشكَْؼَ٘بُٙ ثَِٜب  َُ َٝ
 َْ ِٔ ِِْت إِٕ رَْح ٌَ ُْ َِ ا ضَ َٔ ًَ ضَُُِٚ  َٔ اُٙ كَ َٞ َٛ ارَّجََغ  ُْوََصَص َٝ ثُٞاْ ثِآ٣َبرَِ٘ب كَبْهُصصِ ا زَّ ًَ  َٖ ِّ اَُِّز٣ ْٞ ُْوَ َُ ا ضَ َٓ َُِي  ُٚ ٣ََِْٜش رَّ ًْ ْٝ رَْزُش َْٜش أَ ِْ َػ٤َِِْٚ ٣َ

 َٕ ٌَُّشٝ ْْ ٣َزَلَ ُ  .72  ـ 75  :ا٧ػواف﴾ ََُؼَِّٜ
َّٕ ﴿: ي ٝعَك٢ هٍٞ هللا ػ X، ػٖ أث٢ عؼلو ػٖ أث٢ ث٤ٖو: هٟٝ ا٤ُْـ ا٢٘٤ٌُِ -6 اْ هللّاَ هَْذ  إِ َٞ ٌِِبً هَبُُ َٓ ْْ غَبَُُٞد  ٌُ ثََؼَش َُ

 ُْٚ٘ ِٓ ِِْي  ُٔ ُْ ُٖ أََحنُّ ثِب َْٗح َٝ ُِْي َػ٤ََِْ٘ب  ُٔ ُْ ُٕ َُُٚ ا ٞ ٌُ  3ط:اٌُبك٢( ...ُْ ٣ٌٖ ٖٓ عجػ اُ٘جٞح ٝال ٖٓ عجػ أٌُِٔخ،): ﴾ هبٍ أ٠ََّٗ ٣َ
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  (.… لو ى طوره وادعى ما ليسمحمد تعدّ  أفّ : يقولوف
يا معاشر  :ىمءاليهود وعلما مخاطباً  قاؿ رسوؿ اهلل ) :Xاألماـ العسكري  قاؿ ٍب

ا كم كافروف وألموالكم محتجبوف ولحقوقكم باخسوف ولكم في قسمة مؤ اليهود ىؤالء رؤسا
حدّث عن موضع الحجة بنبوتك  :، فقالت رؤساء اليهوداقتطعوه ظالموف يخفضوف ويرفعوف

ال، ولكن  :فقاؿ رسوؿ اهلل  ،اطيل وإغرائك قومنا بناعواؾ األبودع د، ىذا ووصاية أخيك
  .( ) (وجل قد آذف لنبيو أف يدع باألمواؿ التي خنتموىا لهؤالء الضعفاء ومن يليهم اهلل عزّ 

ومنعهم التكرب ، وى من علماء بٍت إسرائيل كل مأخذواتباع ا٢ت ناألاخذ حب أوكانت النتيجة أف 
ة أخرى ُب فشل ا١تنتظروف مرّ  وىكذا. قليل بالنيب منهم إالّ ن ودل يؤم، من اتباع النيب األمي 

 .من قبلو( عليهما السالـ)وموسى  كما فشلوا ُب انتظار عيسى،االنتظار
 ىؤالء اليهود الذين فشلوا ُب انتظار النيب ٤تمد  أفّ  :ىي ليهاإيلتفت واٟتقيقة اليت جيب أف 

: قاؿ تعاذل ،ة يثرب النتظار النيب ا٠تاًب سوا مدينىم ذراري أولئك الذين ىاجروا ُب سبيل ا وأس
 .( )﴾َفَخَلَف ِمْن بَػْعِدِىْم َخْلٌف َأَضاُعوا الص الَة َواتػ بَػُعوا الش َهَواِت َفَسْوَؼ يَػْلَقْوَف َغّياً ﴿

اإل٧تيل )ػ أو ما يسمى ب، ولتحريفهم لسَتتو وتعاليمو X فقد كاف لغلوىم بعيسى ،ا النصارىأمّ 
يتكلموف  واألنبياء ،Xكما كاف لفهمهم ا٠تاطئ ُب بعض األحياف لكالمو ،  (اٞتديد أو العهد

 .اٟتكم ليقربوا بعض اٟتقائق للناسو  بالرموز واألمثاؿ أحياناً 
للخروج عن جادة الصراط  ٣تموع ىذه األمور تضافرت ليجد القـو ُب طياهتا السبل فّ إ: أقوؿ
بعضهم آمنوا أف  مع Xووصاية علي   ٤تمد  بنبوة فاإلدياعدـ ٍب ، Xوتأليو عيسى ، ا١تستقيم
وُب التوراة واألناجيل  ،ىو وفد من نصارى اٟتبشة  أوؿ وفد آمن بالنيب أفّ  كما مرّ   بالنيب 

، Xوعلي  األربعة ا١توجودة اليـو وا١تقبولة لدى النصارى توجد بعض اإلشارات إذل النيب ٤تمد 
 .ولده من Xاإلشارات إذل ا١تهدي وكثَت من 

لو  ورجل آخر رمز و جاء ليبشر ٔتحمد نّ أ Xا ُب إ٧تيل برنابا فهناؾ تصريح من عيسى أمّ 
و جاء ليمهد الطريق نّ أ Xكما قاؿ  ،أو واحد من ا١تختارين والذي سيظهر دين ٤تمد ، با١تختار
  .شريعة أىل األرض ٚتيعاً  Xعيسى ولشريعتو اليت ستكوف ُب زمن نزوؿ ، مد 
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يِن ُكلِِّو َوَلْو َكِرَه ﴿: ذلقاؿ تعا ُىَو ال ِذي َأْرَسَل َرُسوَلُو بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
يِن ُكلِِّو وََكَفى بِالل ِو ﴿، ( )﴾اْلُمْشرُِكوفَ  ُىَو ال ِذي َأْرَسَل َرُسوَلُو بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

ُىَو ال ِذي  *يُرِيُدوَف لُِيْطِفُئوا نُوَر الل ِو بِأَفْػَواِىِهْم َوالل ُو ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَف ﴿، ( )﴾اً َشِهيد
يِن ُكلِِّو َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوفَ    .(5)﴾َأْرَسَل َرُسوَلُو بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

 X لنصرة دين ا عندما ينزؿ ُب زمن ظهور اإلماـ ا١تهدي إذل اليـو إالّ  Xاء عيسى وما بق
 . صاحب الشريعة عن الفريقاف كما روى  السمحاءاٟتنيفية  اإلسالميةشريعتو  وتعدو ويصلي خلف

 

* * * 

 االستبدال
ودل يؤمن بو الشيوخ ، ىاليهود والنصار  مدينتو وعلماءُ  وأىلُ  وُ وعشَتتُ  وُ قومُ   ا  رسوؿَ  بَ ذ  كَ 

الفقراء وآمن بو ، ا١تدينة الطيبة ا١تباركة يثربأىل  ولكن آمن بو وقبلو الغرباء، ورؤساء القـو
و نّ أ، وىكذا استبدؿ ا علماء الدين ورؤساء القـو وبعض من كاف يدعي والشباب وا١تستضعفوف

ل توقُ ، مهم أمامو إذل اٞتنةقد الذين ا١تنتجبوف ٤تمد بآخرين ىم أصحاب  ينتظر بعث ٤تمد 
ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن رَِجاٌؿ َصَدُقوا َما َعاَىُدوا الل َو َعَلْيِو ﴿ :قاؿ تعاذل، معظمهم ُب حياتو شهداء ٤تتسبُت

ُلوا تَػْبِديالً  ُهْم َمْن يَػْنَتِظُر َوَما َبد  ُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُو َوِمنػْ   .( )﴾َفِمنػْ
ُهْم تَػَراُىْم رُك عاً ُمَحم ٌد َرُسو ﴿ :قاؿ تعاذل نػَ اُء َعَلى اْلُكف اِر رَُحَماُء بَػيػْ ُؿ الل ِو َوال ِذيَن َمَعُو َأِشد 

ي ُسج دًا يَػْبتَػُغوَف َفْضاًل ِمَن الل ِو َوِرْضَوانًا ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِهْم ِمْن َأثَِر السُُّجوِد َذِلَك َمثَػُلُهْم فِ 
ْنِجيِل َكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطَأُه فَآَزرَُه فَاْستَػْغَلَظ فَاْستَػَوى َعَلى ُسوِقِو يُػْعِجُب التػ ْورَاِة َوَمثَػُلُهْم ِفي  اأْلِ

ُهْم َمْغِفَرًة َوَأجْ  رًا الزُّر اَع لَِيِغيَظ ِبِهُم اْلُكف اَر َوَعَد الل ُو ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اِلَحاِت ِمنػْ
  .(3)﴾َعِظيماً 
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، األنصاري ةوأبو دجان، يب طالبأجعفر بن ، وبيضوا وجو اإلنسانية وا وجو التاريخىؤالء ثلة غَت 
، وجندب بن جنادة، وعمار، وا١تقداد، ةوعبد ا بن رواح، وزيد بن حارثة، وحنظلة غسيل ا١تالئكة

 ن٦ت اٝتًا وال رٝتاً لبعضهم رٔتا دل يذكر التاريخ ، غَتىم وكثَتوف األصلوسلماف امدي الفارسي 
فطوىب ، األرض ُب ٣تهولوفالسماء  ُب معروفوف،  األرضودل يطلبوا علواً ُب، حاربوا الفساد وا١تفسدين

ونصرهتم ، لنصرىم دين ا ُب أرضو عن اإلسالـ وا١تسلمُت خَت اٞتزاءوجزاىم ا  ٢تم وحسن مآب
 . مةهما وعلى آ٢تما صلوات ريب وساللسيد األنبياء وسيد األوصياء ٤تمد وعلي علي

علماء اليهود لن  علينا أفّ  من األنبياء كما مرّ  وقريب من ىذا ما حدث مع من سبق ٤تمد 
وخرج من ) :جاء ُب اإل٧تيل، اليت ترىب فيها  يؤمن بعيسى أىل مدينتو الناصرةودل، Xيؤمنوا بعيسى 

اس حُت ٝتعوه كثر النأخذ يعلم ُب اجملمع فتعجب أوُب السبت ، ناؾ وجاء إذل بلدة يتبعو تالميذهى
ىذه ا١تعجزات اليت ٕتري على يديو؟ أما ىو ؟ وما ىذه اٟتكمة ا١تعطاة لو و ذاوقالوا من أين لو ى

ؿ ٢تم فقا. ا أخواتو عندنا ىنا ورفضوهمّ أ؟ يوسي و يهوذا و ٝتعافوأخو يعقوب و ، النجار بن مرًن
 ةر على يسوع أف يصنع أي معجز وتعذ. وبُت أقربائو وأىل بيتو، ُب وطنو بال كرامة إالّ  نيب ال: يسوع
ٍب سار ُب ، دياهنمإقلة وكاف يتعجب من ، على بعض ا١ترضى فشفاىم وو وضع يدينّ أسوى ، ىناؾ

 .( ) (القرى اجملاورة يعلم
دل يؤمن السنة بآبائو  كما،  Xبعض الشيعة لن يؤمنوا با١تهدي  الروايات أفّ  كما ورد ُب  بعض

X ،(بديالً سنة ا ولن ٕتد لسنة ا ت). 
ماـ قاؿ اإل، لن يؤمنوا بو منو قريبوفم هنّ أاٞتاىل بعض العلماء غَت العاملُت الذين يعتقد  فّ إبل 

ويصفو ، أياـ غيبتو ليصرح الحق عن محضو و تمتدنّ إوكذلك القائم ف …): Xالصادؽ 
اؽ الذين يخشى عليهم النف ،يماف من الكدر بارتداد كل من كانت طينتو خبيثة من الشيعةإلا

كل  :Xوقاؿ …  إذا أحسوا باالستخالؼ والتمكين ولهم األمر المنتشر في عهد القائم
ويحق القوؿ على ، جلوأإلى أف يبلغ الكتاب ، رة التي أوجبها اهلل لعدوه إبليسذلك لتتم النظ

ْم َوَعِمُلوا َوَعَد الل ُو ال ِذيَن آَمُنوا ِمْنكُ ﴿ :الذي بينو اهلل في كتابو بقولو الكافرين ويقرب الوعد
من  ك إذ لم يبقَ وذل ،( )﴾الص اِلَحاِت لََيْسَتْخِلَفنػ ُهْم ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف ال ِذيَن ِمْن قَػْبِلِهمْ 

ي ذلك لو ف وغاب صاحب األمر بإيضاح العذر، ـ إال اسمو ومن القراف إال رسمواإلسال
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د ذلك يؤيده وعن، لو عداوة أشدىمليو إ قرب الناسأحتى يكوف ، الشتماؿ الفتنو على القلوب
 .( )(على الدين كلو ولو كره المشركوف ويظهره، ويظهر دين نبيو على يديو، اهلل بجنود لم تروىا

 

* * * 

 ماذا بعد اهلجرة ؟
  بدأ النيب،  ا١تقدسةيتعامل وفق تعاليم شريعة ا ببناء ٣تتمع إسالمي ُب ا١تدينة بدأ النيب 

١تا فيو صالحهم  تدبَت شؤوف اجملتمع وسياسة الناسلينتهي إذل  ا لو إالّ إلمة ال ُب ا١تدينة بك
وازدياد ، الناس ثر كبَت ُبأالكرديتُت وكاف ٠تلقو العظيم وللمعجزات اليت تظهر على يديو . وكما٢تم

ا بدأت تلك وىكذ، ة والعزوؼ عن زخرؼ الدنياعدد ا١تسلمُت وتوجههم إذل كماالهتم ا١تعنوي
يم ولكن ىيهات يدعو الناس إذل ا سبحانو الرٛتن الرح ولو ترؾ ٤تمد ، صحراء ا١تقفرة ٗتضرال

 . لو ترؾ القطا لناـ
َوقَاَؿ ِفْرَعْوُف َذرُوِني َأقْػُتْل ﴿، Xوال فرعوف موسى ، Xومن قبل ما ترؾ منرود إبراىيم 

َؿ ِدينَ  َوقَاَؿ ُموَسى ِإنِّي  *ُكْم َأْو َأْف يُْظِهَر ِفي اأْلَْرِض اْلَفَساَد ُموَسى َوْلَيدُْع رَب ُو ِإنِّي َأَخاُؼ َأْف يُػَبدِّ
 .( )﴾ُعْذُت ِبَربِّي َورَبُِّكْم ِمْن ُكلِّ ُمَتَكبٍِّر ال يُػْؤِمُن بِيَػْوـِ اْلِحَسابِ 

وموسى يفسد ُب األرض ، ح ٓتموره وفجورهنظر إذل منطق ىذا الكافر ا١تتكرب فهو ينشر الصالأ
الذين تسلطوا وىذا ىو منطق الفراعنة  ،وإقامة اٟتكم اإل٢تي ُب األرض، إال ا لوإ بنشر كلمة ال

 . على ا١تسلمُت اليـو
 لو إالّ إاٞتهاد لنشر كلمة ال  كما أفّ ،  الصداـ ا١تسلح أمر حتمي الوقوع فإذا عرفنا ىذا عرفنا أفّ 

ال ِذيَن آَمُنوا يُػَقاتُِلوَف ِفي َسِبيِل ﴿ ، وتكوف كلمة ا ىي العليا ليكوف الدين خالصاً ، يا ضرور 
اِف َكاَف الل ِو َوال ِذيَن َكَفُروا يُػَقاتُِلوَف ِفي َسِبيِل الط اُغوِت فَػَقاتُِلوا َأْولَِياَء الش ْيطَاِف ِإف  َكْيَد الش ْيطَ 

  .(5)﴾َضِعيفاً 
، ٍب اتسع بفضل ا ١تدينةُب ا وبدأ ا١تسلموف يدافعوف عن كياهنم اإلسالمي الذي بدأ صغَتاً 

ا١تتسلطة على رقاب الناس ليخلوا بعد ذلك  ةوبعد أف استقرت األمور ىاٚتوا اٟتكومات الطاغوتي
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ا خيتاروف الدخوؿ ُب اإلسالـ أو البقاء على  لو إالّ إدولة ال ، ةاإلسالميالناس ٖتت ظل الدولة 
، ىذا ىو ظَت الزكاة اليت يدفعها ا١تسلموفي نالسابقة مع دفع اٞتزية اليت ى ة٢تيإحدى الديانات اإل

ينِ ﴿ ،قانوف اإلسالـ العادؿ ُب القرآف  .( )﴾ال ِإْكَراَه ِفي الدِّ
لو إال : قاتلوف حىت يقولوايُ  ٢تم دين ٝتاوي فهؤالءوليس ، وعال ا الذين ال يدينوف للخالق جلّ أمّ 

 .ا ٤تمد رسوؿ ا إالّ 
كالطبيب الدوار   كاف النيب،  ّتهاد النيب والوصي وا١تؤمنُت و وىكذا انتشر اإلسالـ بفضل ا

 ،مرىم با١تعروؼ وينهاىم عن ا١تنكريأ كاف يسَت بُت الناس،  ( ) Xبأدويتو كما وصفو أمَت ا١تؤمنُت 
ا  بعده كما أهنّ   ةئموىذه ىي السَتة اليت عمل هبا األ ،ا لو إالّ إكلمة ال لنشر   وهناراً  ويعمل ليالً 

وىكذا ، ُب األرض يدعو الناس إذل ا كاف سائحاً  Xفعيسى  ،ة األنبياء وا١ترسلُت قبلوسَت كانت 
 .  بقية األنبياء إبراىيم وموسى وغَتىم

واألمر با١تعروؼ  ا لو إالّ إال  بالعمل اٞتاد ا١تتواصل لنشر كلمةفهذه قصصهم ُب القرآف هتتف 
 .والنهي عن ا١تنكر

* * * 
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  يببعد وفاة الي
َوَما ُمَحم ٌد ِإال  َرُسوٌؿ َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبِلِو الرُُّسُل َأفَِإْف َماَت َأْو قُِتَل انْػَقَلْبُتْم َعَلى ﴿: قاؿ تعاذل

َقِلْب َعَلى َعِقبَػْيِو فَػَلْن َيُضر  الل َو َشْيئاً َوَسَيْجِزي الل ُو الش اِكرِينَ    .( )﴾َأْعَقاِبُكْم َوَمْن يَػنػْ
، قرب ا٠تلق إذل رسوؿ ا أ، ىي الزىراء  ن يصف ما حدث بعد وفاة النيب خَت م

، ما اختار اهلل لنبيو دار أنبيائوفل …) :بعد وفاتو حيث قالت ُب خطبتها ُب مسجد النيب 
ونبغ ، ونطق كاظم الغاوين، وسمل جلباب الدين، مأوى اصفيائو، ظهر فيكم حسكة النفاؽو 

طلع الشيطاف رأسو من مغرزه أو ، فخطر في عرصاتكم ،يق المبطلينوىدر فن، خامل االقلين
، ، ثم استنهضكم فوجدكم خفافاً فألفاكم لدعوتو مستجيبين، وللعزة فيو مالحظين، بكم ىاتفاً 

ىذا والعهد قريب والكلم ، بلكم ووردتم غير مشربكمإفوسمتم غير ، حشمكم فألفاكم غضاباً أو 
أال في الفتنة سقطوا ، زعمتم خوؼ الفتنة ، ابتداراً لما يقبرلجرح لما يندمل والرسوؿ ، وارحيب

  .( ) (ف جهنم لمحيطة بالكافرينإو 
: فقالت ؟كيف أصبحت عن علتك  :قلن ٢تا، ساء ا١تهاجرين واألنصار لعيادهتاو١تا جاءت ن

أف عجمتهم وشنئتهم بعد أف لفظتهم قبل ، هلل عائفة لدنياكم قالية لرجالكمأصبحت وا)
، َأْف ا قدمت لهم أنفسهمموبئس ، وخطل الرأي، وخور القناة، قبحًا لفلوؿ الحدف، سبرتهم

ارىا عوشننت عليهم ، ربقتها مهال جـر لقد قلدت َسِخَط الل ُو َعَلْيِهْم َوِفي اْلَعَذاِب ُىْم َخاِلُدوف 
، النبوةوقواعد ، هم أنى زحزحوىا عن رواسي الرسالة، ويحاً وعقرًا وسحقاً للقـو الظالمينفجدع

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

 .وجل
ال يكلم ، سجحاً  ولسار بهم سيراً ، إليو العتلقو  واهلل لو تكافوا عن زماـ نبذه رسوؿ اهلل 

بطانًا قد  وألصدرىم. تطفح ضفتاه منهاًل نميرًا فضفاضاً  وردىمألو ، وال يتعتع راكبو، خشاشو
، ولفتحت عليهم ال بغمر الماء وردعة شررة الساغبإ، الري غير متحل منو بطائل تحير بهم

 .بركات من السماء واألرض، وسيأخذىم اهلل بما كانوا يكسبوف
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إلى . ف تعجب فقد أعجبك الحادثإ، و ما عشت أراؾ الدىر العجبو ، أال ىلم فاسمع
فرغما . والعجز بالكاىل، نابي واهلل بالقوادـ، استبدلوا الذسناد استندوا وبأي عروة تمسكواأي 
َأَفَمْن ، ولكن ال يشعروف نهم ىم المفسدوفإأال ، اطس قـو يحسبوف أنهم يحسنوف صنعاً لمع

  .َفَما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموفَ  ال يَِهدِّي ِإال  َأْف يُػْهَدىَأم ْن  َأْف يُػت َبعَ  اْلَحقِّ َأَحقُّ يَػْهِدي ِإَلى 
 ، وذعافاً عبيطاً  ثم احتلبوا طالع القعب دماً ، فنظره ريثما تنتج، لهك لقد لقحتاما لعمر أ

 ولوف، ثم طيبوا عن أنفسكم، ويعرؼ التالوف غب ما سن األ، ىنالك يخسر المبطلوفممقراً 
، وىرج شامل، واستبداد من الظالمينوطامنوا للفتنة جأشاً ، أنفساً  يدع ، ، وأبشروا بسيف صاـر

، فيا حسرتي لكم، وأنى بكم وقد عميت قلوبكم عليكم. فيئكم زىيدًا، وزرعكم حصيداً 
  .( ) (نتم لها كارىوفأأنلزمكموىا و 
بو بكر وعمر وأشياعهم على أ واستوذل ،ـ بعد وفاة النيب خر ا١تقدّ وأُ ، دـ ا١تؤخروىكذا قُ 

، (عليهما السالـ)وأوذي ىو والزىراء ، Xيب طالب أعلي بن  ي وصي رسوؿ ا و٨تُ ، السلطة
يب أعلى مبايعة  Xماـ علي إلجبار اإل من ا١تنافقُت دارىا ةثر اقتحاـ عمر وٚتاعأ وماتت 

 ت ا١تسمار ُب صدرىاونب ضلعهاحىت كسر وضرهبا بالسوط وضغطها بُت اٟتائط والباب  ،بكر
: يقوؿ ما معناه مقهورة من قـو كانوا يسمعوف النيب ، ووردت على أبيها مظلومة. سقط جنينهاأو 
  .( ) (اهلل يغضب لغضب فاطمة فّ إ)

َمثَػُلُهْم َكَمَثِل ال ِذي اْستَػْوَقَد نَاراً ﴿ :واستخفوا ٓتَتة خلقو، للقـو ١تا انتهكوا من حـر ا فتعساً 
 .(5)﴾َأَضاَءْت َما َحْوَلُو َذَىَب الل ُو بُِنوِرِىْم َوتَػرََكُهْم ِفي ظُُلَماٍت ال يُػْبِصُروفَ فَػَلم ا 

ذل األوصياء إو ، ف أف يوجههم إذل القيادة من بعدهدل يًتؾ ا١تسلمُت ُب حياتو دو ىذا والنيب 
، د من السامريوالب، للتمحيص ةنػولكن البد من الفت. حيث أمره ا سبحانو بذلك، من ولده 

رَُكوا َأْف يَػُقوُلوا آَمن ا َوُىْم ال يُػْفتَػُنوفَ ﴿ :قاؿ تعاذل، والبد  من العجل َوَلَقْد  * َأَحِسَب الن اُس َأْف يُػتػْ
ن ا ال ِذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم فَػَليَػْعَلَمن  الل ُو ال ِذيَن َصَدُقوا َولَيَػْعَلَمن  اْلَكاِذبِينَ  ـْ َحِسَب ا * فَػتػَ ل ِذيَن يَػْعَمُلوَف َأ

  .( )﴾الس يَِّئاِت َأْف َيْسِبُقونَا َساَء َما َيْحُكُموفَ 
                                                        

، ثؾبه 33 ٓ  ط :، االؽزغبط372ٓ: ، أٓب٢ُ اُط63٢ٍٞ ٓ: ، كالئَ اإلٓبٓخ ُِطجو355١ٓ  :ٓؼب٢ٗ ا٧فجبه - 
 .53 ٓ 33ط  :ا٧ٗٞاه

 . 327ٓ: ، أٓب٢ُ ا٤ُْـ اُٖلٝم33ٓ: ، مفبئو اُؼوج52٠ٓ 6ط: ٣٘بث٤غ أُٞكح ُِو٘لٝى١ -6
 .7 : اُجووح  -3
 .3 - 6: اُؼٌ٘جٞد  -3
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شد ا١تسلمُت إذل الصراط ر أنو أالدالة على  ختار بعض الروايات عن النيب أ ١تا أردت أف ينّ إو 
كتب سواء ُب   ختار لكثرهتاأها أيّ  احًتت ،بعده وخلفاء ا ُب أرضو ذل األوصياء منإو ، ا١تستقيم

، للدين نصراً فيها جيعل  سأؿ ا أفأولكٍت ، ت على القليل منهاف اقتصر إ و ينّ إو  .الشيعة أو السنة
  :للمؤمنُت وتأييداً للمسلمُت  ونفعاً 
x  وىو من علماء السنة و٤تدثيهم ُب كتاب ذخائر ، ٛتد الطربيأروى اٟتافظ ٤تب الدين
اللهم ائتني بأحب : طَت فقاؿ د النيب كاف عن) :نس قاؿأعن : ُب مناقب ذوي القرىب العقىب

 .( ) (يب طالب فأكل معوأفجاء علي بن  ،خلقك إليك ليأكل معي ىذا الطير
x ُب بيت عائشة وعلي خارج من عنده  دخلت على النيب  :قالت ةالغفاري ةوعن معاذ

 كرميوأفاعرفي لو حقو ، الرجاؿ إلي  وأكرمهم عليّ  أحبىذا  فّ إ ،يا عائشة): فسمعتو يقوؿ
 .( ) (مثواه
x (5) (علي مني بمنزلة رأسي من جسدي) :قاؿ النيب : رباء بن عازب قاؿوعن ال . 
x  لوفد ثقيف حُت جاءوا  قاؿ رسوؿ ا : ا١تطلب بن عبد ا ابن حنطب قاؿوعن :

 ليضربن أعناقكم وليسبين -أو قاؿ مثل نفسي  -مني  بعثن عليكم رجالً لتسلمن أو أل)
ت انصب إذ فجعل ،ئذٍ يوم إالّ  ةمار فوا ما ٘تنيت األ :قاؿ عمر .ذف أموالكموليأخ ،ذراريكم

  .( ) (ىو ىذا، ىو ىذا :وقاؿ ،بيدهِ  إذل علي فاخذَ  فالتفتَ  :قاؿ. صدري رجاء أف يقوؿ ىو ىذا
x  علي ولو نظير في أمتو و  ما من نبي إالّ ): قاؿ رسوؿ ا  :نس ابن مالك قاؿأوعن
 .(3) (نظيري
x  ا كنا نّ أل ؛وعلى علي لقد صلت المالئكة علي  ) :قاؿ رسوؿ ا : أيوب قاؿ أيبوعن

  .( ) (نصلي ليس معنا أحد يصلي غيرنا
x مررت بملك جالس على سرير من  لما اسري بي): قاؿ رسوؿ ا : وعن أيب ذر قاؿ

لها بين ا كوبين يديو لوح ينظر فيو والدني، المغربوإحدى رجليو في المشرؽ واألخرى في ، نور
                                                        

 .53 ٓ 1 ط :، رؾلخ ا٧ؽٞم311١ٓ 5ط: ، ٍٖ٘ اُزوٓن١ 2ٓ: اُؼوج٠ مفبئو - 
 .533ٓ 5ط: ، أٍل اُـبثخ635ٓ  ط: ، ٣٘بث٤غ أُٞكح 26ٓ: مفبئو اُؼوج٠ -6
 .56 ٓ 6ط :، ٣٘بث٤غ أُٞكح23ٓ :مفبئو اُؼوج٠ -3
: ٤ُْؼخا، أػ٤بٕ 313ٓ 33ط: ه، ثؾبه ا٧ٗٞا662ٓ   ط: ، أُٖ٘ق ُؼجل اُوىام اُٖ٘ؼب23٢ٗٓ: مفبئو اُؼوج٠ -3
 . ، ٝؿ٤وٛب353ٓ  ط
 . 2ٓ  ط : Xػ٢ِ  اإلٓبّ، عٞاٛو أُطبُت ك٢ ٓ٘بهت 63ٓ 3ط: ، اُـل٣و23ٓ: مفبئو اُؼوج٠ -5
 . 33ٓ 36ط: ، ربه٣ـ كْٓن661ٓ 3ط: ، اُـل٣و23ٓ: مفبئو اُؼوج٠ -2
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ىذا : فقاؿ ؟من ىذا يا جبريل :فقلت ،ويده تبلغ المشرؽ والمغرب عينيو والخلق بين ركبتيو
حمد ما فعل ابن أوعليك السالـ يا : فقاؿ، فتقدمت فسلمت عليو، عزرائيل تقدـ فسلم عليو

وقد وكلني اهلل بقبض ، عرفوأوكيف ال : قاؿ؟ ىل تعرؼ ابن عمي علياً : فقلت. عمك علي
اهلل يتوفاكما  فّ إبي طالب فأاح الخالئق ما خال روحك وروح ابن عمك علي بن أرو 

  .( )(بمشيئتو
x حبني فقد أومن ، حبنيأفقد  حب علياً أمن ): قاؿ رسوؿ ا  عن ،وعن أـ سلمو

  .( ) (بغض اهلل عز وجلأبغضني فقد أومن ، بغضنيأفقد  بغض علياً أومن ، حب اهللأ
x يب أإذ دخل علي بن  أنا والعباس جالسُت عند رسوؿ ا  كنت): قاؿ ،وعن ابن عباس
جلسو عن أليو وعانقو وقبلو بُت عينيو و إالسالـ وقاـ  رد عليو رسوؿ ا ، فسلم Xطالب 

ف إ، لو مني حباً  شدّ أاهلل  ،عم واهلل يا: فقاؿ رسوؿ ا ؟يا رسوؿ ا أٖتب ىذا: قاؿ العباس. ديينو
 .(5) (ي صلبو وجعل ذريتي في صلب ىذاي فاهلل جعل ذرية كل نب

x  وىو ولي كل  مؤمن ، مني وأنا منو علياً  فّ إ): قاؿ ،وعن عمراف ابن حصُت عن النيب
 .( ) (بعدي
x  قاؿ جربيل  ،أحديـو  ةلوي١تا قتل علي أصحاب األ :يب رافع قاؿأوعنX: ( يا رسوؿ ا

 .(3)(وأنا منكما يا رسوؿ ا: فقاؿ جربيل ،وو مني وأنا مننّ إ :فقاؿ النيب  ،ىذه ٢تي ا١تواساة فّ إ
x ماء فنظرت إلى ساقي ُأسري بي إلى الس): قاؿ رسوؿ ا  :قاؿ ،وعن أيب ا٠تميس

 .( ) (فهمتو محمد رسوؿ اهلل أيدتو بعلي ونصرتو بو فرأيت كتاباً ، العرش األيمن
x (9) (وصيي ووارثي علياً  فّ إلكل نبي وصي ووارث و ): عنو  ،وعن بريده.  

                                                        
 . 25ٓ: ، مفبئو اُؼوج75٠ٓ 6ط: ٓ٘بهت آٍ أث٢ ٛبُت - 
 .، ٝؿ٤و31ٙ ٓ 3ط: ، ٝهاعغ أَُزلهى ُِؾب7ًْ 6ٓ 6ط :ٛبُتٓ٘بهت آٍ أث٢  -6
 6ط: ، ٤ٓيإ االػزلا653ٍٓ 36ط: ، ربه٣ـ كْٓن333ٓ  ط: ، ربه٣ـ ثـلاك33 ٓ 2ط :٤َٗ ا٧ٝٛبه ًُِْٞب٢ٗ -3

ٓ532. 
 . 23ٓ :، مفبئو اُؼوج53٠ٓ 6ط: ٓ٘بهت آٍ أث٢ ٛبُت -3
 .32ٓ :، مفبئو اُؼوج2٠ 3ٓ 6ط: ٓ٘بهت آٍ أث٢ ٛبُت -5
: أُؼغْ اٌُج٤و ُِطجوا٢ٗ،  6 ٓ 3ط: ،ٓغٔغ اُيٝائل653ٓ  ط: ، ٓ٘بهت أثٖ ّٜو أّٞة23ٓ: مفبئو اُؼوج٠ -2
 .611ٓ 66ط
 . 23 ٓ 6ط :، ٣٘بث٤غ أُٞكح35ٓ 6ط: ، ٓ٘بهت آٍ أث٢ ٛبُت 7ٓ: مفبئو اُؼوج٠ -7
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أف يلي غسلو  علي  ىالنيب أوص ا١تقصود بالوصاية ىي أفّ  واستدؿ بروايات أفّ  وعلق عليو الطربي
X ( ) . 
 !!ومشاالً  يرووف كل ىذه الروايات ٍب دييلوف دييناً ، ف تعجب فمن ىؤالء القـوإو 
x  لبيك: قلت ،نسأيا ): فقاؿ ،مقبالً  فرأى علياً  كنت عند النيب   :قاؿ ،نسأوروي عن ،

 .( ) (لمقبل حجتي على أمتي يـو القيامةىذا ا: ؿقا
x فنودي فينا  ،ُب سفر فنزلنا ُب غدير خم  ا عند النيبكنّ   :قاؿ ،وعن الرباء ابن عازب

ألستم ): وقاؿ ،خذ بيد عليأٖتت شجرة فصلى الظهر و  وكسح لرسوؿ ا  ،ةالصالة جامع
اللهم من كنت مواله : خذ بيد علي وقاؿأف ،بلى: قالوا ؟أولى بالمؤمنين من أنفسهم يتعلموف أن

لك  ىنيئاً : فلقيو عمر بعد ذلك فقاؿ :، قاؿ(اللهم واؿ من وااله وعادي من عاداه ،فعلي مواله
 .(5) أمسيت موذل كل مؤمن ومؤمنوو يب طالب أصبحت أيابن 

 .( ) (حبوأحب من أوانصر من نصره و ): عليو زاد ا١تناقبوُب 
الوالية  يؤولوفولكن القـو ، ومتواتر عن الفريقُت، من نار على علمشهر أوىذا ىو حديث الغدير 

  .سبحانو بوالية ا  وواليتو،  بواليتو Xقرف والية علي  رسوؿ ا  مع أفّ 
ؤمن ، ىذا موالي وموذل كل ملرجل وحيك ما تدري من ىذاقاؿ : )ونّ أوروى الطربي عن عمر 

 .(3) (ومن دل يكن مواله فليس ٔتؤمن

                                                        
ٝإٕ ٕؼ ٛنا اُؾل٣ش كبُزٞه٣ش ٓؾٍٔٞ ػ٠ِ : هبٍ أؽٔل ثٖ ػجلهللا اُطجو١ ك٢ مفبئو اُؼوج٠ ثؼل إٔ أٝهك اُؾل٣ش أُزولّ - 

ٓب ٣شس اُ٘ج٤ٕٞ ثؼعْٜ ٖٓ ثؼط : هبٍ ٣ب سعٍٞ هللا ٓب أسس ٓ٘ي؟) :هبٍ ػ٢ِ :، هبٍػ٘ٚ ه٢ٙ هللآب هٝاٙ ٓؼبم ثٖ عجَ 
ٝص٢٤ ٝٝاسص٢ ٣وع٠ د٢٘٣ ٣ٝ٘غض ) :هبٍ اُ٘ج٢  إٔ :ٝا٤ُٕٞخ ٓؾُٔٞخ ػ٠ِ ٓب هٝاٙ أٌٗ. (ًزبة هللا ٝع٘خ ٗج٤ٚ

، أٝ ٘بهت ٝفوعٚ اثٖ اَُواطأفوعٚ أؽٔل ك٢ أُ....  أفوعٚ أؽٔل ك٢ أُ٘بهت. (سظ٢ هللا ػ٘ٚغبُت  ٢أث ٖث ٢ٓٞػذ١ ػِ
٣ب سعٍٞ هللا أخش٠ إٔ ال ) :٢كوبٍ ػِ ،ػ٤ِب إٔ ٣ـَِٚ أ٠ٕٝ اُ٘ج٢  :ػ٠ِ ٓب هٝاٙ ؽ٤َٖ ثٖ ػ٢ِ ػٖ أث٤ٚ ػٖ علٙ هبٍ

إالّ  هِت  ػعٞاً  ٝهللا ٓب أسدد إٔ أهِت ٖٓ سعٍٞ هللا  : ه٢ٙ هللا ػ٘ٚكوبٍ ػ٢ِ  ٢ّ،إٗي عزؼبٕ ػِ: هبٍ  ،أغ٤ن رُي
ٗٚ ُْ ٣ؼٜل إ٤ُْٜ ػٜلا  ؿ٤و ٓب ك٢ إٝ ،٣ٝؼٚل ٛنا اُزأ٣َٝ ثٔب ٝهك ٖٓ ا٧ؽبك٣ش اُٖؾ٤ؾخ ك٢ ٗل٠ اُزٞه٣ش ٝاال٣ٖبء. (٢ُ

ك٢ كٚبئَ اُؼْوح  ًزبة هللا ٝٓب ك٢ ٕؾ٤لخ ك٤ٜب ّئ ٖٓ أٍ٘بٕ اإلثَ ٖٝٓ اُؼوَ ػ٠ِ ٓب هوهٗبٙ ك٢ ًزبة اُو٣بٗ اُ٘ٚوح
 . 7ٓ: مفبئو اُؼوج٠. ه٢ٙ هللا ػْٜ٘ 

 .33 ٓ  ط:  X، عٞاٛو اإلٓبّ ػ٢ِ ثٖ أث٢ ٛبُت71 ٓ 6ط: ، ٣٘بث٤غ أُٞكح77ٓ: مفبئو اُؼوج٠ -6
 .72ٓ: ، مفبئو اُؼوج٠ 63ٓ 3ط: َٓ٘ل أؽٔل -3
 .632ٓ 6ط: ٓ٘بهت آٍ أث٢ ٛبُت -3
٣ِٝي ثلٍ : ، ٝك٤ٚ 333ٓ  ط: ّٞاٛل اُز٘ـي٣َ ُِؾبًْ، 23ٓ :مفبئو اُؼوج٠، 326ٓ: ثْبهح أُٖطل٠ ُِطجو١ -5

 .٣ٝؾي
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وأردت  الؾ فلماذا غصبتم حقو أنت وصاحبكو سيدؾ ومو نّ أتعًتؼ  يت شعري إذا كنتول
كتكرب إبليس على   وتكرباً ، Xكحسد السامري ٢تاروف  أحسداً  ،بل تآمرًب على قتلو، إحراؽ داره

 ! ؟ومن أغواه، م إبليس التكربوليت شعري من علّ  !؟Xآدـ 
أنت مني بمنزلة ىاروف من ): قاؿ لعلي أف النيب  ،يب وقاصأوروى الطربي عن سعد بن 

 .شهر من نار على علمأوىذا اٟتديث   .( ) (و ال نبي بعدينّ أ إالّ  ،موسى
أليس  !؟و كهاروف من موسى فهل عميت عليكم مكانة ىاروف من موسىنّ أإذا كنتم تروف : أقوؿ

َلًة َوَأْتَمْمَناَىا ِبَعْشٍر فَػَتم  َوَواَعْدنَا ُموَسى َثالثِيَن لَيػْ ﴿ ،آف يهتف بكم أف ىاروف خليفة موسىالقر 
َلًة َوقَاَؿ ُموَسى أِلَِخيِو َىارُوَف اْخُلْفِني ِفي قَػْوِمي َوَأْصِلْح َوال تَػت ِبْع َسبِ  يَل ِميَقاُت رَبِِّو َأْربَِعيَن لَيػْ

  .( )﴾اْلُمْفِسِدينَ 
ن الشمس ُب ما يروي أبُت م وصايتو ووصاية ولده من بعده وخالفتهم لرسوؿ ا  فّ إفوا 

ذكرىم  فّ إبل  ،وما يصرح بو القرآف ُب آيات كثَتة، عما يروي الشيعة فضالً  السنة عن رسوؿ ا 
لنصارى طمس ذكرىم ُب ما ف حاوؿ اليهود واإو ، موجود حىت ُب التوراة واإل٧تيل ا١توجودة حالياً 

القرآف أوصى هبم ورسوؿ  أفّ  حاوؿ وحياوؿ اليـو بعض ا١تسلمُت مع األسف الشديد معكما ،  مضى
 .ا منتظروفنّ إفانتظروا  ،نتم ٢تا كارىوفأو أنلزمكموىا ولكن يا قومي . أوصى هبم ا 

وفرائد ، وينابيع ا١تودة، عليو مراجعة ذخائر العقىب للطربيومن أراد ا١تزيد ُب كتب السنة ف
، ومسند البخاري، شافعيؿ للو ومطالب السؤ ، وا١تناقب، ٛتدأومسند ، وسنن الًتمذي، السمطُت

واٟتاكم ، وابن ماجو، والنسائي، يب داوودأوسنن  ،أو ما يسموهنما بالصحيحُت ومسند مسلم
 .وغَتىا، وكفاية الطالب، ريالنيسابو 
x وىو من صدور علماء ( رٛتو ا)ي كوروى العالمة الفقيو ٤تمد بن علي بن عثماف الكراج

عة ُب الطبقة وىو عند علماء الشي، (رٛتو ا)قق الطوسي ومن معاصري الشيخ ا ةماميالشيعة اإل
ين خرب أ: قاؿ ،و وُب كتابو االستنصارواختياراتو من الطراز األوؿ كما قيل عن، العليا من االعتبار

قاؿ رسوؿ ا : قاؿ ،عن آبائو عن أمَت ا١تؤمنُت Xجعفر الثاين  أيبالشيخ ا١تفيد وذكر السند إذل 

                                                        
 :، أُؼغْ اُٖـ٤و637ٓ 5ط: ، أُؼغْ ا٧ٍٜٝ ُِطجوا٢ٗ 37ٓ 5 ط :، ٕؾ٤ؼ اثٖ ؽجب23ٕٓ: مفبئو اُؼوج٠ - 
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ف لذلك األمر والة من بعدي علي ابن إو  ،نو ينزؿ فيها أمر السنةإف ،قدربليلة ال اآمنو ) :
 .( ) (بي طالب وأحد عشر من ولده أ

x  وبإسناد عن أيب جعفر ٤تمد بن علي الباقرX، قاؿ ، عن جابر بن عبد ا األنصاري
عشر من  حدأبي طالب و أفإنها تكوف بعدي لعلي بن  ،تمسكوا بليلة القدر): رسوؿ ا 
 .( ) (ولده بعده

x  أي الباقر  -يب جعفر األوؿ أوعنX - قاؿ رسوؿ ا : قاؿ، عن أبيو عن جده :
هلل بها أف مسكها اأبي طالب أوتاد األرض التي أأولهم علي بن  ،عشر من أىل بيتي واثنا ينإ)

   .(5) (عشر من أىلي ساخت األرض بأىلها ولم تنظروا االثنا تفإذا ذىب ،تسيخ بأىلها
x  يب جعفر أعن وX ، ثوف محد   من أىل بيتي أثنا عشر نقيباً ): قاؿ قاؿ رسوؿ ا

  .( ) (ىا عدالً كما ملئت جوراً منهم القائم بالحق يمأل، موفمفهّ 
x  وعن أيب عبد اX، اهلل اختار من األياـ يـو  فّ إ) :قاؿ رسوؿ ا : قاؿ، عن آبائو

 .الي ليلة القدرومن اللي، ومن الشهور شهر رمضاف، الجمعة
اختار مني و ، واختارني من الرسل، واختار من األنبياء الرسل، واختار من الناس األنبياء

وىم ، واختار من الحسين األوصياء، (عليهما السالـ)واختار من علي الحسن والحسين ، علياً 
يل تسعو من ولد الحسين ينفوف من ىذا الدين تحريف الغالّيين وانتحاؿ المبطلين وتأو 

 .(3) (وىو أفضلهم ،تاسعهم ظاىرىم ناطقهم قائمهم ،الجاىلين
x  وما رواه الصادؽX ابشروا ثم ابشروا ثم ابشروا): قاؿ ،عن رسوؿ ا  ،عن آبائو - 

إنما مثل أمتي كمثل ، ثل غيث ال يدرى أولو خير أـ آخرهإنما مثل أمتي كم -ات ثالث مرّ 
طولها فرعًا أعمقها طواًل و أعرضها بحرًا و أجًا يكوف حديقة أطعم منها فوجًا ما لعل آخرىا فو 

ثنا عشر من ولدي من السعداء أولي إو  ،وكيف تهلك أمو أنا فيها أولها ،حسنها جنىأو 

                                                        
 657ٓ  ط :ُت، ٓ٘بهت آٍ أث٢ ٛب533ٓ  ط :، اٌُبك332٢ٓ 6ط: ، االهّبك ُِٔل٤ل3ٓ: االٍزٖ٘به - 
 .3ٓ: االٍزٖ٘به -6
 .3 3ٓ :روو٣ت أُؼبهف ُِؾِج٢ ،3ٓ: االٍزٖ٘به -3
 .3ٓ: االٍزٖ٘به، 533ٓ  ط :اٌُبك٢ -3
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ذلك نتج الهرج ليس مني ولست  ولكن يهلك بين، بن مريم آخرىااوالمسيح  ،األلباب
  .( )(منو

x  ثر بإسناده إذل سلماف الفارسيتضب األُب كتابو مق (رٛتو ا)بن عياش اوروى العالمة، 
يا أبا ) :وقاؿ لو ،إذ تفرس ُب وجهو، على فخذه Xواٟتسُت بن علي  كنا مع رسوؿ ا : قاؿ

تاسعهم قائمهم  ،ماـ أبو أئمة تسعوإماـ أخو إبن اماـ إوأنت  ،عبد اهلل أنت سيد من السادة
  .( ) (مامهم أعلمهم أحكمهم أفضلهمإ

ولعل ، كثَتة جداً   وخالفتهم لرسوؿ ا  وولده األحد عشرامة علي على إم ةدلواأل
َلةِ  ِفيِإن ا َأنْػَزْلَناُه ﴿: أعظمها ىو سورة  .﴾اْلَقْدرِ  لَيػْ

، ا١تعصومُت وئلفاعلى خ  نزؿ باألمر بعد النيبػا١تالئكة والروح تت على أفّ  ةفهذه السورة دال
وىاىم يطلبوهنا ُب العشر ، على بقائها وف٣تمعسلمُت ا١ت مع أفّ ، لقيل ٔتضيها مع النيب  وإالّ 

 !!زه ولو طارتػعن: العناد فليقل ىب إالّ أومن ، عاـ األواخر من شهر رمضاف كل
x ماـ الباقر قاؿ اإلX :(َلِة اْلَقْدرِ ﴿ يا معشر الشيعة خاصموا بسورة  ﴾ِإن ا َأنْػَزْلَناُه ِفي لَيػْ
، وإنها لسيدة دينكم، تعالى على الخلق بعد رسوؿ اهلل فواهلل إنها لحجة اهلل تبارؾ و  ،تفلحوا

ها فإنّ  ﴾َواْلِكَتاِب اْلُمِبينِ  * حم ﴿يا معشر الشيعة خاصموا بػ  .علمنا يا معشر الشيعةوإنها لغاية 
  .(5) (… لوالة األمر خاصة بعد رسوؿ اهلل 

x  وعن الصادؽX، بي جل لي ر إلما اسري بي أوحى ): قاؿ، عن النيب  ،عن آبائو
فرفعت رأسي فإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن : وساؽ اٟتديث إذل أف قاؿ ..... جاللو

والحسين وعلي بن الحسين ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجة ابن 
وىذا ، ىؤالء األئمة :؟ قاؿيا رب من ىؤالء :قلت، يالحسن القائم في وسطهم كأنو كوكب درّ 

ألوليائي وىو الذي  ةوىو راح ،وبو أنتقم من أعدائي، يحل حاللي ويحـر حرامي قائم الذيال
أي األوؿ  - فيخرج الالت والعزى، من الظالمين والجاحدين والكافرينيشفي قلوب شيعتك 

 . ( ) (شد من  فتنة العجل والسامريأ فلفتنة الناس بهما يومئذٍ ، طريّين فيحرقهما - والثاين
                                                        

 .623ٓ :ًٔبٍ اُل٣ٖ ،52ٓ 6ط : X ، ػ٤ٕٞ أفجبه اُوٙب372ٓ: اُقٖبٍ - 
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x اؿ الدين وعيوف أخبار الرضاوروى الصدوؽ ُب إكم X  ًعن أيب وابن الوليد : قاؿ، معا
و نّ أعن جابر بن عبد ا األنصاري ، X ماـ الباقرعن اإل، ند اٟتديث إذل األماـ الصادؽأسو  ،معاً 

، لفاطمة  وأعطاه الرسوؿ،  إذل الرسوؿ عز وجل أىداه ا اً لوح رأى ُب يد فاطمة 
وسفيره  ىذا كتاب من اهلل العزيز العليم لمحمد نوره ،حمن الرحيمسم اهلل الر ب) :يومكتوب ف

 . الروح األمين من عند رب العالميننزؿ بو ، وحجابو ووليو
أنا قاصم  الّ إلو إني أنا اهلل ال إ. وال تجحد آالئي، م يا محمد أسمائي واشكر نعمائيعظّ 

أنا فمن  لو إالّ إإني أنا اهلل ال  ،( ) ومذؿ الظالمين ودياف يـو الدين، ومبير الظالمين، الجبارين
فإياي فاعبد ، أحدًا من العالمين ( ) رجا غير فضلي أو خاؼ غير عدلي عذبتو عذابًا ال أعذبو

ني فضلتك إو ، لو وصياً  جعلت الّ إبعث نبياً فأكملت أيامو وانقضت مدتو أني لم ، إوعلي فتوكل
بعده وسبطيك الحسن  (5) بشبليك وأكرمتك، وفضلت وصيك على األوصياء، على األنبياء

، وجعلت حسينًا خازف وحيي، ة أبيوبعد انقضاء مدّ ، فجعلت حسنًا معدف علمي ،( ) والحسين
ة، وأرفع الشهداء درج، ستشهدافهو أفضل من ، لو بالسعادة وختمت، وأكرمتو بالشهادة

أولهم علي سيد  .بعترتو أثيب وأعاقب، (3) والحجة البالغة عنده، جعلت كلمتي التامة معو
، المحمود محمد الباقر لعلمي (9) سمي جّدهبنو او  ،( ) الماضين ئيوزين أوليا، العابدين

حق القوؿ مني ألكرمن ، الراد عليو كالراد علي، سيهلك المرتابوف في جعفر. والمعدف لحكمي
بعده فتنة  ( ) نتجبتاو ، نتجبت بعده موسىا .نو في أشياعو وأنصاره وأوليائووألسرّ ، مثوى جعفر

ال ، أأوليائي ال يشقوف فّ إو ، وحجتي ال تخفى ،(7) خيط فرضي ال ينقطع ألفّ ؛ عمياء حندس
وويل ، من كتابي فقد افترى علي ةومن غير آي، فقد جحد نعمتي ومن جحد واحد منهم

ب ف المكذّ إ (  )( أال)، وحبيبي وخيرتي، عند انقضاء مدة عبدي موسى .للمفترين الجاحدين
                                                        

 .ُل٣ٖٝٓل٣َ أُظ٤ِٖٓٞ ٝك٣بٕ ا: ٢ك٢ اٌُبك - 
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 ( )ومن أضع عليو أعباء النبوة وأمنحو ، وعلي وليي وناصري، ب بكل أوليائيمكذّ  بالثامن

إلى جنب شر ، المدينة التي بناىا العبد الصالحيدفن ب، يقتلو عفريت مستكبر، باالضطالع بها
، ارث علميفهو و ، وخليفتو من بعده، ( ) بنوإف عينو بمحمد حق القوؿ مني ألقرّ . خلقي

جعلت الجنة  (5) (ال يؤمن عبد بو إالّ )وحجتي على خلقي ، يسرّ  وموضع، ومعدف حكمي
ختم بالسعادة أو ، كلهم قد استوجبوا النار،  من أىل بيتو ( ) (ألفاً )وشفعتو في سبعين ، مثواه

خرج منو الداعي إلى ، أوأميني على وحيي، والشاىد في خلقي، وليّي وناصري بنو عليإل
وبهاء ، عليو كماؿ موسى، لعالمينلكمل ذلك بابنو رحمة أثم ، والخازف لعلمي الحسن ،سبيلي
 . (3) وصبر أيوب، عيسى

فيقتلوف ، كما تتهادى رؤوس الترؾ والديلم  رؤوسهم تتهادىو ، سيذّؿ أوليائي في زمانو
 ( ) ويفشو الويل والرنين، ئهمتصبغ األرض بدما، ويكونوف خائفين مرعوبين وجلين، ويحرقوف

فع أر و ، كشف الزالزؿأوبهم ، عمياء حندس ةدفع كل فتنأبهم ، ئي حقاً أولئك أوليا، في نسائهم
 .(7) (( )﴾ُأولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِّن ر بِِّهْم َورَْحَمٌة َوُأولَِئَك ُىُم اْلُمْهَتُدوفَ ﴿واألغالؿ(9)ارصاْل

 صنوُ لكفاؾ فَ ىذا اٟتديث  لو دل تسمع ُب دىرؾ إالّ ): قاؿ أبو بصَت ،قاؿ عبد الرٛتن ابن سادل
 .(  ) (عن أىلو إالّ 

 .(  ) ٓتط أمَت ا١تؤمنُت ُب البحار وروي مثلو عن رسوؿ ا 
على  ه وتأكيد Xومواقفو مع علي   وما رووا عن النيب، كل ما ٝتع الصحابة  ومع

، سلمُت اختاروا اتباع أئمة الضالؿمعظم ا١ت فّ إف ،حد عشر األوصياء من بعدهواتباع ولده األ، اتباعو
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 .ٕٝجو أ٣ٞة
 .٢ٛ ا٤ُٖبػ ك٢ ا٤ُٖٔجخ: ٝاُوٗخ . اُوٗب: ك٢ اٌُبك٢ -2
 .اُو٤ٞك : ك٢ ثؼ٘ َٗـ ًٔبٍ اُل٣ٖ -7
 .57 : اُجووح  -3
،   6ٓ: ، االفزٖبٓ ُِٔل٤ل567ٓ  ط: ، اٌُبك33٢ٓ 6ط:  Xأفجبه اُوٙب ، ػ٤ٕٞ 313ٓ: إًٔبٍ اُل٣ٖ -3

 .655ٓ  ط :، ٓ٘بهت آٍ أث٢ ٛبُت 7ٓ: ُ٘ؼٔب٢ٗ، ؿ٤جخ ا35 ٓ: ، ؿ٤جخ اُط33٢ٍٞٓ  ط: االؽزغبط
 .563ٓ  ط :، اٌُبك٢  3ٓ :، ًٔبٍ اُل51ٖ٣ٓ 6ط :ػ٤ٕٞ أفجبه اُوٙب -1 
 .611ٓ 32ط :ثؾبه ا٧ٗٞاه -  
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عند وفاة النيب كما فعل بنو إسرائيل مع  Xوفعلوا مع علي !! واتبعوا السامري العجل ةووقعوا ُب فتن
 :قاؿ تعاذل ،اليت حذرىم ا من الوقوع فيها ةوىكذا حدثت الردّ ، عند غيبة موسى Xىاروف 

َماَت َأْو قُِتَل انْػَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن َوَما ُمَحم ٌد ِإال  َرُسوٌؿ َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبِلِو الرُُّسُل َأفَِإْف ﴿
ْيِو فَػَلْن َيُضر  الل َو َشْيئًا َوَسَيْجِزي الل ُو الش اِكرِينَ  َقِلْب َعَلى َعِقبػَ على أعقاهبم ، وانقلب القـو ( )﴾يَػنػْ

ثَت من الصحابة خذ كأٍب . بو ذر وا١تقداد وسلمافأالنيب ىم عمار و  من أصحاب قليالً  نفراً  إالّ 
رأوا  وبعد أفّ  ،خذلوه ودل ينصروا حقو ُب البدايةبعد أف  Xذل مواالة علي إبالرجوع إذل اٟتق و 

يـو نتيجة لتسلط اٞتبت والطاغوت على دفة القيادة وخالفة النيب  بعد اً يومخذ يتزايد أالظلم الذي 
ذل أف يعطي عثماف ٜتس إوبدأت دواوين التميز ُب العطاء من بيت ا١تاؿ حىت وصل األمر  ،

، يصبح وارل بالد الشاـ ُب عهد عمر ية الطليق عدو اإلسالـومعاو ، ( )١ترواف ابن اٟتكم  أفريقيا
ية بعد أف فضح أبو ذر ترؼ معاو  ،ويهينو ويؤذيو ويطرده من بالد الشاـ( رٛتو ا)يب ذر أويتحكم ب

وتركو ، ةبنفيو إذل الربذ( رٛتو ا)يب ذر أ خَتًا جيهز عثماف علىأ، و واستيالءه على أمواؿ ا١تسلمُت
ن بن عوؼ من الذىب ُب حُت أف تركة عبد الرٛت ،يعاين الفقر واٞتوع مقهوراً  ديوت فيها وحيداً 

يعو فمعظمو من ٚت قلأف دل إو  ،الكثَت عثماف وسعد وغَتىم ديلكوف الكثَتو  ةوطلح، تكسر بالفؤوس
 .بيت ماؿ ا١تسلمُت

 .(5) اجع تاريخ القـو ُب كتب التاريخومن أراد ا١تزيد فلَت 
 ؟الـ وا١تصائب ُب حياتك يا أبا ذر١تاذا كل ىذه اآل( رٛتو ا)ولو سألنا أبا ذر 

وقد قلت اٟتق وما أبقى رل ، رقل اٟتق يا أبا ذ :قاؿ رل حبييب رسوؿ ا : لقاؿ ما معناه
 .( ) اٟتق من خليل

                                                        
 .33 : آٍ ػٔوإ - 
ٝصبُش اُوّٞ ٛٞ ػضٔبٕ ثٖ ػلبٕ ثٖ أث٢ اُؼبٓ ثٖ أ٤ٓخ ثٖ ػجل ٌّٔ ثٖ ػجل ): هبٍ اثٖ أث٢ اُؾل٣ل ك٢ ّوػ اُٜ٘ظ -6

ثب٣ؼٚ اُ٘بً ثؼل اٗوٚبء اُْٞهٟ . ٓ٘بف، ٤ً٘زٚ أثٞ ػٔوٝ، ٝأٓٚ أهٟٝ ث٘ذ ًو٣ي ثٖ هث٤ؼخ ثٖ ؽج٤ت ثٖ ػجل ٌّٔ
ُٚ، ٕٝؾذ ك٤ٚ كواٍخ ػٔو، كئٗٚ أٝٛأ ث٠٘ أ٤ٓخ ههبة اُ٘بً، ٝٝالْٛ اُٞال٣بد ٝأهطؼْٜ اُوطبئغ، ٝاكززؾذ  ا٧ٓوٝاٍزوواه 

 : ......، كوبٍ ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ؽ٘جَ اُغٔؾ٢ إكو٣و٤خ ك٢ أ٣بٓٚ، كأفن اُقٌٔ ًِٚ كٞٛجٚ ُٔوٝإ
 .33 ٓ  ط: ّوػ ٜٗظ اُجالؿخ( !ك٤ٜٜبد ٍؼ٤ي ٖٓٔ ٍؼ٠  . . . ٝأػط٤ذ ٓوٝإ فٌٔ اُجالك  

، 53ٓ 3ط: ّوػ ٜٗظ اُجالؿخ الثٖ أث٢ اُؾل٣ل أُؼزي٢ُ ،ٝٓب ثؼلٛب 636ٓ 3ط: هاعغ ًزبة اُـل٣و ٤ُِْـ ا٢٘٤ٓ٧ -3
 .ٝؿ٤وٛٔب

٣ب : هِذ .هَ اُحن ٝإٕ ًبٕ ٓشاً : هبٍ. ٣ب هٍٍٞ هللا، ىك٢ٗ: هِذ)... : ٧Xث٢ مه  ٍٞ ٓؾٔل ه١ٝ ك٢ ٕٝب٣ب اُوٍ - 
  . 53 - 533ٓ: ا٧ٓب٢ُ ُِط٢ٍٞ...(  ال رخق ك٢ هللا ُٞٓخ الئْ: هبٍ. هٍٍٞ هللا، ىك٢ٗ 
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ذل إوىم ماتوا ُب حياهتم وأنت ، تلوؾ ولكن قتلتهموما ق، انكطوىب لك يا أبا ذر فقد ذؿ سجّ 
ومثل أعلى ُب قلب كل إنساف حر شريف يطالب ْتقوؽ  ابل أنت معن، اليـو حي ُب قلوب ا١تؤمنُت

  .افالفقراء وا١تساكُت وا١تستضعفُت أينما ك
أنك  ،يا أبا ذر) :Xيب طالب أعلي بن  ويكفيك قوؿ سيد ا١توحدين بعد رسوؿ ا 

وخفتهم على دينك فاترؾ في ، القـو خافوؾ على دنياىم فّ إ. لو  فارج من غضبتغضبت هلل
وما أغناؾ عما ، لى ما منعتهمإفما أحوجهم ، واىرب بما  خفتهم عليو، أيديهم ما خافوؾ عليو

انتا على عبد رتقاً السماوات واألرض ك ولو إفّ . واألكثر حسداً ، وستعلم من الرابح غداً ، منعوؾ
فلو ، الباطل وال يوحشنك إالّ  الحق ، ال يؤنسنك إالّ لو منهما مخرجاً  لجعل اهلل ثم أتقى اهلل

 .( ) (اىم ألحبوؾ ولو قرضت منها ألمنوؾقبلت دني
خالد ابن  بكر يرسل فأبو، وا١تسلمُتوقبل ىذه اٟتادثة حوادث ومصائب نالت من اإلسالـ 

 ،تو ُب نفس الليلة اليت قتلو فيهادي على زوجويعت( رضي ا عنو) ةالعتل الزنيم ليقتل مالك بن نوير 
 و مغتصب ٠تالفة رسوؿ انّ أل؛ يب بكرأف يدفع زكاة أمواؿ بٍت ٘تيم البطاح أل رفض مالكاً  فّ ؟ أل١تاذا

وُب   غدير خم نصبو خليفة لو ُب ا  ورأوا وٝتعوا رسوؿ، ها الذي يعرفو ا١تسلموفمن صاحب
عباس ٤تمود العقاد دير على قوؿ مالك  والعجيب أفّ . يب طالبأوىو علي بن ، غَته من ا١تناسبات

 : ةبن نوير 
 وال خائف فيما جييء من الغد     فقلت خذوا أموالكم غَت ناظر

 .( ) منعنا وقلنا الدين دين ٤تمد     م ػفاف قاـ باألمر ا١تخوؼ قائ
 فأجاب ؟ليم ُب ذلك ٍب ،الصدقات ُب حياتو ومالىيوو بدد ما ٚتع من نّ أغلب الظن أ: )فيقوؿ

  !!(الئميو هبذه األبيات
الرجل يقوؿ خذوا  واٟتاؿ أفّ  !  ؟وفهمت ىذا ا١تعٌت ، وليت شعري كيف قرأت ىذه األبيات

، ةٍب بعد ذلك حياوؿ العقاد أف جيعل جردية قتل مالك بن نوير  .ادىا ٢تمو أعنّ إ: أي، أموالكم
ليجعل بعد ذلك ،  بكر وخالد ابن العتل الزنيميبأواالعتداء على زوجتو غامضة ال يتضح فيها جـر 

                                                        
 .7 ٓ 6ط: ٜٗظ اُجالؿخ  - 
: ، ٓؼبُْ أُلهٍز3ٖ٤ ٓ 2ط :الثٖ فٌِبٕ ٝٝك٤بد ا٧ػ٤بٕ ،521ٓ 5ط :هاعغ روعٔخ ٓبُي ثٖ ٣ٞٗوح ك٢ اإلٕبثخ -6
 .           36ٓ 6ط
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صالتو عندما شغلو اٞتهاد عن حفظ سورة واحدة من القرآف يقرأىا ُب ، اً فذّ  خالد بن الوليد عبقرياً 
 . (سعد تورد اإلبل وما ىكذا يا) ،ما ىكذا األنصاؼ يا عقاد، ا١تسلمُت يـؤ

أكتاؼ آؿ ٤تمد أي منقلب  على وسيعلم الذين حيملوف الناس، فحسبنا ا ونعم الوكيل
 .للمتقُت والعاقبة، ينقلبوف

، َتة جداً وا١تمارسات غَت ا١تشروعة والظا١تة كث  حاؿ فا٠تطب جليل بعد وفاة النيب وعلى كل
وقد انتهكت فيها دماء وأمواؿ وأعراض ، ١تن ألقى السمع وىو شهيد ةويكفي حادثة مالك بن نوير 

 !ا١تسلمُت فهل بقي شيء؟
أف  و١تاذا طلب منو رسوؿ ا   ؟يب طالب سيفوأ١تاذا دل يرفع علي بن : أف يسأؿ ولسائل

  !؟يصرب على الظلم من بعده
ف أقل يقولوا حرص إف): Xفيما قدمت من البحث وُب قوؿ أمَت ا١تؤمنُت  ةجاباإل ومع أفّ 

بي أبن واهلل ال، ىيهات بعد اللتيا والتي، وإف أسكت يقولوا جزع من الموت، على الملك
بل أندمجت على مكنوف علم لو بحت بو الضطربتم ، لب آنس بالموت من الطفل بثدي أموطا

  .( ) (في الطوى البعيدة ةرشياضطراب األ
 :ذكر ىنا سببُتأو ، س من التوضيح قليالً أولكن ال ب

ال  راسخاً  حقيقياً  إدياناً وليس  فإسالمهم ظاىري، اإلسالـ دل يًتسخ ُب نفوس الناس فّ إ :األوؿ
، القليل منهم إالّ ، أنكاثاً  فحا٢تم كحاؿ اليت نقضت غز٢تا من بعد قوة، خيشى على أىلو من االرتداد

 .( )﴾قَاَلِت اأْلَْعَراُب آَمن ا ُقْل َلْم تُػْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا﴿: ذلقاؿ تعا
َنَة َْلتَػْوَىا َوَما تَػَلب ُثوا ِبَها ِإال   ُدِخَلْت َعَلْيِهْم ِمْن َأْقطَاِرَىا ُثم   َوَلوْ ﴿ :وقاؿ تعاذل ُسِئُلوا اْلِفتػْ

 .   (5)﴾َيِسيراً 
لك أف ، سلمُت متزلزؿ ومع وجود ا١تنافقُتحاؿ كثَت من ا١ت على أفّ  ةوُب القرآف آيات كثَتة دال

بالظاىر  ويصرب كما رضي رسوؿ ا ، الوصي أف يرضى بالظاىر ىوعلى ىذا فعل، تعرؼ النتيجة
 جهد رسوؿ اأ فسيهدـ ىذا البناء الذي وإالّ . ومن يستمع لكالمهم، وصرب على ا١تنافقُت

                                                        
 .32ٓ  ط: ٜٗظ اُجالؿخ - 
  .3 : اُؾغواد  -6
 .  3 : ا٧ؽياة  -3
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وىي ٘تاـ نور ا  دة العظيمة ا١ترجوة من ىذا الدينفالفائ. لتشييده ةكثر من عشرين سنأ Xووصيو 
  .ا لو إالّ إال  وعبادة أىل األرض  ونشر كلمة، ُب أرضو

بل ُب زمن ، أو الوصي ُب األرض لن ٖتقق ُب زمن النيب  ةى كل بقعكرب علأا  ورفع راية
من بٍت فقد أُرسل موسى إذل قـو ، ُب األمم السابقة ة٢تيإ ةوىذه سن، Xخاًب األوصياء ا١تهدي 

 .ردوا عليو ورفضوا قتاؿ اٞتبابرةولكن ُب صحراء سيناء ٘ت، إسرائيل وعربوا معو البحر
َسى ِإن ا َلْن َنْدُخَلَها َأَبدًا َما َداُموا ِفيَها فَاْذَىْب َأْنَت َورَبَُّك فَػَقاِتال ِإن ا قَاُلوا يَا ُمو ﴿: قاؿ تعاذل

وعاقبهم ا سبحانو وتعاذل ، إذل الناس ا لو إالّ إال  وبالتارل رفضوا ٛتل كلمة، ( )﴾َىاُىَنا قَاِعُدوفَ 
 .ةبالتيو ُب صحراء سيناء أربعُت سن

وىم أبناء ىؤالء الفاسقُت ، ةخروج أمة ربانية صاٟت و العقوبة اإلصالحيةيجة ىذا التيوكاف نت
وقاتلوا اٞتبابرة ، Xا مع يوشع بن نوف وصي موسى  لو إالّ إوقد ٛتلوا كلمة ال ، حفادىموأ

 .اغيت ونصروا دين ا ُب أرضووالطو 
 اونرجو ، Xا١تهدي أي ُب زمن ظهور ، ىي ُب آخر الزماف ةمذف فالنتيجة ا١ترجوة من ىذه األإ

 .علمأوا ، اياتمن ا أف يكوف زماننا كما يدؿ عليو كثَت من الرو 
إنما مثل أمتي كمثل حديقة أطعم منها فوجاً  ..): قاؿ ،وقد مر فيما سبق عن رسوؿ ا 

 .( ) (... وأحسنها جناً  فوجاً يكوف أعرضها بحرًا وأعمقها طوالً وأطولها فرعاً  آخرىاما لعل 
أي أصحاب  ةألمابل لعل ىذه ، يكوف آخر فوج من أمتو ىو أفضلها فالرسوؿ يرجو أف ذفإ

 ةاإلنسانيمسَتة أو من سواىا على طوؿ  ةألماسواء من ىذه  ،وأنصاره ال يقرنوف ٔتن سبقهم ا١تهدي
عبادًا لي امتحنت وانتجبت لذلك الوقت ): وقد مر وصفهم باٟتديث القدسي، على األرض

وحشوتها بالورع واإلخالص واليقين والتقوى والخشوع والصدؽ والحلم ، قلوبهم لأليماف
، جعلهم دعاة الشمس والقمرأو  ،والرغبة فيما عندي، والوقار والتقى والزىد في الدنياوالصبر 

فجعلتو ، مينًا مرتضىأو ، اخترت لهم نبيًا مصطفى، أولئك أوليائي …واستخلفهم في األرض 
 .(5) (…، تلك أمة اخترتها نصارألو أولياء و  ، وجعلتهملهم نبياً ورسوؿ

                                                        
 .63: أُبئلح  - 
 .623 :ًٔبٍ اُل٣ٖ ،52ٓ 6ط :X، ػ٤ٕٞ أفجبه اُوٙب372ٓ: اُقٖبٍ -6
 .653ٓ 6ط :اُ٘بٕت ، إُيا333ّٓ 56ط :، ثؾبه ا٧ٗٞاه33ٓ :ٍؼل اَُؼٞك الثٖ ٛبًٝٝ -3
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ولو دل يكن من ، وأنصاره كثَتة Xوالروايات عن أىل بيت العصمة ُب فضل أصحاب ا١تهدي 
 . من بقاع األرض لكفى ةد ُب كل بقعإعالء كلمة ا ونشر التوحي فضلهم إالّ 

عرض عن منازعة أٍب  وفهو قد بُت حق، لو بالغة ةكاف حج Xصرب أمَت ا١تؤمنُت  إفّ  :ثانياً 
ونصرة  ونشر العدؿ ا طلبو ٢تا إلقامة اٟتقمنّ إو  ةاإلمار هبذه زاىد  Xو نّ أليبُت ، واٟتكم ةاإلمار القـو 
 هنم سيعلموف ماأوعلم ، وذراريهم ةألماعرب القروف بقية ىذه  Xبصر أمَت ا١تؤمنُت أوقد ، الدين

حىت وصل األمر ، قبل اٞتبت والطاغوتغتصاب حقو من وا ةاإلمار عن عليهم تنحية الوصي  هجرّ 
 Xوقد مر عليك ىذا ا١تعٌت ُب خطبة الزىراء ، ةألماإذل تسلط أوالد البغايا والزانيات على ىذه 

 ب دماً عبيطاً قعثم احتلبوا طالع ال ،لهك لقد  لقحت فنظرة ريثما تنتجاأما لعمر ): حيث قالت
 .( ) (ف غب ما سن األولوفويعرؼ التالو  اً ىنالك يخسر المبطلوفوزعاقاً مرّ 

قبل واست وٛتل الناس على اٟتق ،بعد ىن وىن Xعلي ماـ وُب النهاية رجعت ا٠تالفة إذل اإل
ُب اال٨تراؼ عن  وبعد أف قضوا وطراً ، ولكنهم دل حيتملوا مرارة اٟتق، هبم القبلة والصراط ا١تستقيم

 ةثر بعد أف اعتادوا التمّيز واأل ،العطاءومساواتو ٢تم ب Xصراط ا ا١تستقيم دل حيتملوا عدالة علي 
دل يرؽ ٢تم طاعة علي وعبادة ا الواحد ، تادوا عبادة العجل وطاعة السامريمن ا١تاضُت فبعد أف اع

ومع ىذا فقد رفع ، هبا ُب ٣تتمع مّزقو فساد ا١تاضُتالعمل  Xوقبوؿ شريعتو اليت أراد علي  ،األحد
وا ولده ا١تعصومُت من بعده ولكنهم خذلوه وخذل، تباعهاأ ذلإرشد الناس أو  للحق راية Xعلي 
دل يدّخروا جهدًا لألمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر ُب سبيل إرشاد ا١تسلمُت إذل الصراط  الذين

 .ىت قضوا بُت مسمـو ومقطع بالسيوؼا١تستقيم ح
الحمد هلل ) :خطب الناس ُب ا١تدينة فقاؿ Xأمَت ا١تؤمنُت  فّ إ، يب ا٢تيثم ابن التيهافأفعن 
ديعة من خدعها فأصرت وعرفت خ، التي خدعت فانخدعت ةألماىو، أيها   لو إالّ إالذي ال 

فصدت عنو وقد استباف لها الحق ، ت أىوائها وضربت في عشواء غوائهاواتبع، على ما عرفت
 ،لو اقتبستم العلم من معدنو، ما والذي فلق الحبة وبرأ النسمةأ ،والطريق الواضح فتنكبتو

وسلكتم من ، وأخذتم الطريق من واضحو، وادخرتم الخير من موضعو، م الماء بعذوبتووشربت
وما ، فأكلتم رغداً ، ضاء لكم اإلسالـأو ، وبدت لكم األعالـ، لنهجت بكم السبل ،الحق نهجو

فأظلمت عليكم ، ولكن سلكتم سبيل الظاّلـ، ائل وال ظلم منكم مسلم وال معاىدعاؿ فيكم ع
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فأفتيتم في ، واختلفتم في دينكم، فقلتم بأىوائكم، وسدت عليكم أبواب العلم، ابرحبهدنياكم 
صبحتم تحكموف أف، فتركوكم األئمةوتركتم ، غوتكمأواتبعتم الغواة ف، دين اهلل بغير علم

فكيف وقد ، فإذا أفتوكم قلتم ىو العلم بعينو، إذا ذكر األمر سألتم أىل الذكر ،ىوائكمأب
وتجدوف وخيم ما ، عّما قليل تحصدوف جميع ما زرعتم ؟ رويداً الفتموهموه ونبذتموه وختركت

  .وما اجتلبتم، اجترمتم
 ني عالمكمإو ، مرتمأُ والذي بو ، ني صاحبكمإوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد علمتم 

ن قليل فع، صلحكموالعالم بما ي، ولساف نوركم وخيرة ربكم، والذي بو نجاتكم ووصي نبيكم
معهم  ،وسيسألكم اهلل عز وجل عن أئمتكم، وما نزؿ باألمم قبلكم، ؿ بكم ما وعدتمرويدًا ينز 

أو عدة  ة أصحاب طالوتا واهلل لو كاف لي عدّ مّ ، ألى اهلل عز وجل غدًا تصيروفإتحشروف و 
رتق أفكاف ، بوا للصدؽوتني، بتكم بالسيف حتى تؤولوا إلى الحقلضر ، أعدادكموىم  أىل بدر

 .( ) (م بيننا بالحق وأنت خير الحاكميناللهم فاحك ،رفقخذوا بالأو ، للعتق
 

* * * 

  X، ووالية العَد لإلماو الرضا Xصلح اإلماو احلسً 
األئمة االثنا عشر  وصياء النيب ا٠تاًب أُب حياة  د لنا من ا١ترور على حدثُت مهمُتخَتاً البأو 
 :الرتباطهما هبذا البحث ،

 

  (لعهه اهلل) مع الطاغية معاوية ابو ههد Xهو صلح اإلمام احلسو  :األول
واالستيالء على  اليت يقودىا معاوية باالتساع ت دولة ا١تنافقُتذبعد أف أخ، وىو صلح ضروري

ُت للمشرك كصلح النيب   اً ذإفهو . Xوبعد أف خذؿ ا١تسلموف اإلماـ اٟتسن ، األرض اإلسالمية
 .ُب اٟتديبية

وىم أىل اٟتق وببقائهم يبقى ، اف استبقاء للشيعةصلحو ك فّ أب Xوقد صرح اإلماـ اٟتسن 
كاف للتهيئة لثورة اإلماـ اٟتسُت  Xصلح اإلماـ اٟتسن  رنا بعُت البصَتة وجدنا أفّ ظوإذا ن .اٟتق
X ، اليت ىي بدورىا هتيئة لثورة اإلماـ ا١تهديX فاإلماـ اٟتسن ،X  ١تا اضطر إذل تنحية

ة حرب إعالمية ا٢تدؼ منها هتيئة األمة لثورة اٟتسُت ا١ترّ ، ىذه السيف بدأ حربًا جديدة مع معاوية
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X ،بل والتفاعل معها ، لقبوؿ ىذه الثورة والتعاطف معها وعلى أقل تقدير أف تكوف األمة مستعدة
يعلم أف ىذا ىدؼ كبَت  X، ومن اطلع على أحواؿ األمة ُب زمن اإلماـ اٟتسن ولو بعد قيامها

وكاد أف ال ، صبحوا يروف ا١تنكر معروفاً أحىت ، ا قائدىم ا١تعصـووخذلو  ىاؤ نايرجى من أمة نكس أب
فلم يكن صلح اإلماـ اٟتسن  .Xلوال اٟتركة اإلعالمية لإلماـ اٟتسن  للتشيع اسم وال رسم يبقى
X إمنا كاف ىدنة اضطر ٢تا اإلماـ اٟتسن ، صلحًا هبذا ا١تعٌتX  ليتبعها أخيو اٟتسُتX - 

كاف  Xاإلماـ أمَت ا١تؤمنُت  فكما أفّ ، يزاؿ صداىا يهز الدنيا إذل اليـوال  ةبثور  - الذي ىو كنفسو
فجميع  ،Xكذلك كاف اإلماـ اٟتسن   ،ا العا١تية لو إالّ إذل دولة ال إو  ينظر إذل ا١تستقبل

 ةنساني، فمسَتة اإلعلى الدين كلوكانوا ينظروف إذل اليـو الذي يظهر فيو ىذا الدين   ا١تعصومُت
  ،ضت لبعض االنتكاساتف تعرّ إكاملية ُب اٞتملة و ىي مسَته ت

 . Xُب زمن ظهور اإلماـ ا١تهدي  تيجتها ىو صالح معظم أىل األرضف نإحيث 
من  ُب يـو ٢تيةاإلكانوا يفعلوف كل ما من شأنو توجيو ىذه األمة ٟتمل الرسالة  Xواألئمة 

، على أنفسهم ةنسانيحة اإليؤثروف رضا ا ومصل ا فكانو ، األياـ إذل أىل األرض ٚتيعاً 
دياف أىل األرض إوىو ، اٞتسدي ُب سبيل ىذا ا٢تدؼ العظيمأنواع األذى النفسي و  ويتحملوف أشدّ 

 .ا ٤تمد رسوؿ ا لو إالّ إبال 
 

 Xوالية العهد لإلمام الرضا  :الثاني
وىي ، عليها اسيجربه ا١تأموف العبأبعد أف  Xىو والية العهد اليت قبلها اإلماـ الرضا  والثاين

فهي ، كاف فيها بعض النفع لعامة الناس  فإو ، باإلجبار ١تلك مصر اليت كانت X َت وزارة يوسفظن
يًتىب ويعيش  Xإسرائيل عندما جعل موسى  بٍتوامتحاف للمؤمنُت كما امتحن سبحانو  ةذف فتنإ

رَُكوا َأْف يَػُقوُلوا آَمن ا َوُىْم ال َأَحِسَب الن اُس َأْف يػُ ﴿: فهذه كتلك، (لعنو ا)ُب قصر فرعوف الطاغية  تػْ
 .( )﴾َوَلَقْد فَػتَػن ا ال ِذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم فَػَليَػْعَلَمن  الل ُو ال ِذيَن َصَدُقوا َولَيَػْعَلَمن  اْلَكاِذبِينَ  *يُػْفتَػُنوَف 

 قادر بعد أف وجد ا١تأموف نفسو غَت Xوُب هناية ا١تطاؼ سم ا١تأموف العباسي اإلماـ الرضا 
 .ف ُب قصره وٖتت يدهو كانّ أمع ، X على ٖتجيم عمل اإلماـ الرضا

األنبياء السابقُت على ىذه ٟتياة  ةصور  أوصياء النيب ا٠تاًب  وىكذا كانت حياة األئمة 
لو من علماء السوء  ا١تقدسة ومن تبعو أو ركنفهم بُت طاغوت متسلط مستبيح لدمائهم ، األرض
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، القليل ٦تن وَب بعهد ا الّ إخذلتهم واختارت عبادة العجل واتباع السامري  ةوبُت أم، غَت العاملُت
شاء ا لو  ٤Xتمد بن اٟتسن ا١تهدي  بقية ا ُب أرضو و١تا وصل األمر إذل خاًب األوصياء 
لظهور وإظهار ليحفظ ْتفظو القرآف والشريعة حىت يأذف لو با ،الغيبة عن أنظار الناس والطواغيت

اهلل عز وجل  فّ إا علة ما وقع من الغيبة فوأمّ ): Xوقد ورد عنو ، لنصرتو ةألماما تتهيأ عنداٟتق 
 .( ) ( ﴾يَا َأيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوا ال َتْسأَلوا َعْن َأْشَياَء ِإْف تُػْبَد َلُكْم َتُسؤُْكمْ ﴿ :قاؿ

 ه ؤ ٝتاه آبالذي والسالـ على نور ا ُب أرضو وبقيتو ُب عباده اة، شار واٟتر تكفيو اإل
 .يذكرونو مع غيبتو وشديد ٤تنتو يكادوف حىت من شيعتو الذين الوىو ا١تظلـو حقاً ، ا١تظلـو

 .ُت وا١تؤمنات ورٛتة ا وبركاتووالسالـ على ا١تؤمن
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .( )﴾َوَمْن َلْم َيْجَعِل الل ُو َلُو نُوراً َفَما َلُو ِمْن نُورٍ  ﴿

 

* * * 
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