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 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 حممثد املصثفى  القاسث  أيب قنيوبنثا وحبيث  سثيدنا عنيث  والسثال  الصثال  مث واملرسثنيني، األنبيثا  باعث  أمجعني، اخلالئق بارئ العاملني، رب هلل احلمد
 والقثو  حثو  وال الثدين، يثو  إىل أعثدائم  عنيث  يثةاألبد الدائمثة والنيعنثة األرضثني، يف اهلل خنييىة سيما املنتجبني، األبرار الفاهرين الفيبني بيته أهل وعني 
 العظي  العنيي باهلل إال

 على البشرية ) عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف (من حقوق اإلمام المنتظر 
 : يقوا تعاىل

ـــينك َ ال ـــ   )): ِبْسثثثِ  الني ثثثِه الثثثر َِِّْن الثثثر ِحي ِ  ًك ف يـــت  َهـــد ا ل لبَمت ق  ُ تكـــاَب ف ركيبـــ ِكل ـــكك الب نكـــاَهمب الـــم َ  ـــا رك ك ـب ً  وكيَق يَمـــونك الم ـــَز وكم م  ْكيبـــ َنـــونك ب الب م  ينك يـَؤب
 (9)((يَنف َقونك 
) عنييثثه حقثثوا االمثا  أهث  حثثو  بعث   فرجثثه الشثريف،تعثاىل عجثل اهلل املنتظثثر املمثد  االمثثا  مولثد يكون حمثور احلثثدي  بثاهللن اهلل تعثثاىل  ناسثبة سث

  :ةفمن حقوقه الواجب ،عنيينا مجيعا السال  (
 صنية شيعته  -5  صنيته -4  ان نؤثر هوا  عني  هوانا -3  طاعته -2  معرفته -1

 .عن احلقوا الثالثة األوىل بإجيازبع  الكال  يف هذ  العجالة سنقتصر عني   أننا إال، واحلدي  حو  هذ  احلقوا وغريها يستدعي حبثا طويال
  شريف () عجل اهلل تعاىل فرجه الحق معرفة اإلمام المنتظر  9-1

) عجثثل اهلل تعثثاىل فرجثثه مث ان ثثثاح حثثق لثثه  ،العنيثث   ثثا أمكثثن مثثن أحوالثثه وصثثىاته وخصوصثثياتههثثو حثثق معرفتثثه و  ) عنييثثه السثثال  (او  حقوقثثه ان 
ة ومثا وضث  مثا تيسثر مثن املعرفثال يسثق  باملعسثور، فال ان امليسثور إ، ميكننثا ان نعثرح حثق االمثا  حثق معرفتثهوان مل اننثا ف ؛هثو حثق إطاعتثه الشريف (

هنثا  الكثثري منمثا  هلللث  ان ؛حني  به أو بأكثر  أو جبمنيثة معتثد  ثا منثه ينبغي ان، الكرمية والروايات الشريىة ظواهر أو بفون اآليات القرآنية تناولنا من 
يف الثثدنيا أكثثا النىثث  ملعرفثثة النافعثثة ا هثثذ يولثثون اهتمامثثاو لنيوصثثو  إىل   عنيثث  الكثثثريين  ثثن ال مثث  هلللثث  جلثثد اجلمثثل  ثثا  ثثيلكثثن اجلميثث  و  أيثثد  تنثثاو  

 . خر واآل
ـ))الكرمية  اآلية القرآنيةهذ   ومن تني  اآليات ً  وكيَق يَمـونك الم ـَز وكم م  ْكيبـ م نَـونك ب الب ًك ف يت  َهـد ا ل لبَمت ق ـينك َ الـ   ينك يـَؤب ُ تكاَب ف ركيب ِكل كك الب ا الم َ 

نكاَهمب يَنف َقونك   ((رك ك ـب
( تىسثثري )املتقثثني، عنيما نثثا مثثن الىقمثثا  واملىسثثرين واملتكنيمثثني بثثالقبو  وهثثي مستىيذثثة او اكثثثر مثثن هلللثث  أعثثاظ روايثثات عديثثد  تنيقاهثثا وقثثد وريف يف 

بعث  وسنسثتعر  . ) عجل اهلل تعاىل فرجه الشثريف (ما  املنتظر هو االميان باإل وان الغي واهن  يؤمنون بالغي   ) عنييه السال  (أمري املؤمنني بشيعة 
هثو معرفتثه وثثاح  ) عجثل اهلل تعثاىل فرجثه الشثريف (بعد هللكر روايتني هامتني نتعرح  مثا عنيث  عظثي  حثق اإلمثا  عنيينثا وان أو  حثق لثه  تني  الروايات

 هو طاعته.له حق 
 ِروز األمر معرفة اإلمام ثم إطاعتت

عكل ـي  بـبَن )): الكايف الشريفا  أوالو مث يف طاعته ثانياو فقد جا  يف فقد صرحت الروايات بان رضا اهلل تعاىل وهللرو  األمر ومىتاحه هو يف معرفة اإلم
إ بـبركاه يمك عكنب أكب يـت  عكـنب حكم ـاد  بـبن  ع يسكـى عكـنب حكر يـ ز عكـنب َ ركاركزك 

كمبـر   ) عليـت السـَم (عكـنب أكبـ ي عكعبفكـرز  (1) ِ ربوكَز األب َك   ـكا
ـنكاَمتَ  (4) وكسك

تكاَحـتَ  (3) وكم فب
وكبـكاَب  (1)

مكن  تـكبكارككك وكتـكعكالكى الط اعكَة ل ْلب مكام  بـكعبدك مكعبر فكت ت   يكاء  وكر ضكا الر حب كشب  (6)((األب
واالزيفهار االستقرار ، فمي املىتاح والبوابة حنو لكل خري الباباملىتاح و فاملعرفة هي  ) عنييه السال  (ما  اعة لإلبتدأ  ا مث الففاملعرفة اوال هي اليت ي  

                                                           

 3ث 1البقر   (1)
 والسند صحيح لدينا  (2)
 لعل املرايف باألمر امر الدين والدنيا معا  (3)
 وهو من اجلمل اعني  قمة يف بدنه  (4)
 ح عني  مىتاح السعايف  وكل خري فاعرح هللرو  االمر ومىتاحهفإهللا اريفت ان تتعر  (5)
 .185ص 1الكايف الشريف ج (6)
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ال لنيعمثد اهنثا لنيجثن   (1)فثان األصثل يف )الثال (. التقثو  والثورو والعمثل الصثاال واالخثالا الىاضثنية وغثري هلللث  كما اهنا هي البوابة حنوالنمو  و ن العمراو 

 )باب األشيا ( الصريح عرفاو يف األع . فتدبر هبأقسامه الثالثة إضافة إىل ان التعمي  هو مقتذ  مناسبات احلك  واملوضوو. ويؤكد  قول
َك إ ن  الل تك تـكبكارككك وك تـكعكالكى يـكَقوََ ))  (( ((مكنب يَط عب الر َسوَك فـكقكدب أكطكاعك الل تك وكمكنب تـكوكل ى فكمكا أكربسكلبنكاكك عكلكيبه مب حكف يظا  ))ثَم   كا

 حبار األنوار.مراجعة هللل  بالتىصيل يف من احملّبذ ، و ية الشريىة ذ  اآل ) عنييه السال  (االما   الستشمايفوقد هللكر العالمة اجملنيسي وجوها مخسة 
نكا م نب )) :عن  ولت تعالى ) عليت السَم (سالتت  :سليمان بن خالد  اَ)) :يذاو أيف الكايف الشريف كما جا   ُ تكابك ال   ينك اصبطكفكيـب نكا الب ثَم  أكوبركثـب

تك  َهمب َمقب نـب ت  وكم  َهمب ظكال ٌم ل نـكفبس  نـب ب يرَ ع بكاد نكا فكم  ُك ِكل كك َهوك البفكضبَل الب ِبن  الل ت   ركات  ب إ  يـب َهمب سكاب ٌق ب البخك نـب ٌد وكم   (4). (1)((م 
 ...."الجالس في بيتت ف يعرف حق افمام !! :) عليت السَم (الظالم لنفست؟  اَ  شيءفاي  :فقلت
اهلل لي  بالذرور  ان يكون اجلاهل جالسا يف بيته فقد يكون ، املعرفة يفني  كناية عن الشخص الذ  ال ()اجلال  يف بيته :) عنييه السال  (وقوله 

يعثرح حثق االمثا   لكنثه البالىقثه واألصثو  بل حىت قثد يكثون شخصثا عاملثا ، بقاال او عفارا او طبيبا او رجل اعما  او وزير او رئي  يفولة وغري هللل 
 . ) عنييه السال  (ما  جني  يف مدرسته او مكتبه او معمنيه وقعد عن التعرح عني  حق االفقد 

 ) عليت السَم (بشيعة أمير المؤمنين  ((َهد ا ل لبَمت ق ينك ))تفسير 
 وعويفاو إىل اآلية اليت صّدرنا  ا البح  نقو : 

ثثيثثات الثثيت ف  هنثثا  العشثثرات مثثن اآلان  نثثذكر عثثديف  والروايثثات يف هثثذا احلقثثل روايثثات مت ،يثثة الشثثريىةمثثا  املمثثد  ومنمثثا هثثذ  اآلرت او أ ولثثت باإلس 
  :إحداها فق 

ًك ف يـت  )) :ي سالت افمام المادق عن  َو اهلل ع  وعـلو يقَو الرا :فقد اورد الشيخ المدوق في كماَ الدين ُ تكـاَب ف ركيـب ِكلـ كك الب الـم َ 
نكاَهمب يَ  ً  وكيَق يَمونك الم َز وكم م ا رك ك ـب ْكيب م َنونك ب الب  (3) ((نف َقونك َهد ا ل لبَمت ق ينك َ ال   ينك يـَؤب

وكيـكَقولَـونك لـكوبفك )) :وشـاهد ِلـك  ولـت تعـالى، وامـا الْيـً فهـو ال جـة الْا ـً ) عليـت السـَم (المتقـون شـيعة علـي  :) عليت السـَم (فقاَ 
َُمب م نك البمَ  ًَ ل ل ت  فكانـبتكظ َروا إ نِّي مكعك ْكيب َك عكلكيبت  آكيكٌة م نب ركبِّت  فـكَقلب إ ن مكا الب  (1) ((نبتكظ ر ينك أَنب  

 إعابات على افعتراض على ه ا التفسير
ن كتاب هدايثة آوقد يقو  البع  االخر ان القر ، بل التىسري فانه تىسري باملصداا وهو تىسري ولي  تأويالو ان البع  قد يستغرب من هذا التاويل 
فقث  بثل هثو هثد  لنيمتقثني مجيعثا  ) عنييثه السثال  (ما  املمد  اإلولي  خاصا بالذ  يؤمن ب )عنييم  السال (لنيجمي  ولي  خاصا بشيعة اهل البيت 

ً  ))بالشيعة و(( َهد ا ل لبَمت ق ينك ))فكيف يىسر ؟ من أ  منية كانوا ْكيب  باحلجة الغائ ؟ ((الب
  :لوجو  نوجزها بااليت، وهللل  غري صحيحواإلشكا  هذا التوه   :اجلواب

غثثري ينىث   الثدقائق واملعثارح مثثاو ئق املتقني؛ الن القثثران فيثه مثن احلقثثاه )هثد ( غثري خثثاص بثالشث  ان القثثرآن )هثد ( لنيكثل وان كونثث :الثنق  -1
 . ، فنِِي  خص اهلل تعاىل كونه هد  باملتقني؟ مث مِلِ خصه بكونه هد  لنيمتقني الذين يؤمنون بالغي  ويقيمون الصال ..؟ايذا املتقني
فمثال قد يكون ، ال ان قابنيية القابل قد تكون غري تامةإ ،فاعنيية الىاعل تامةال ري  ان و  رشايف،إكتاب هداية و   القرآن الكرميالش  ان  :احلل -2
وبالتثا  فالكتثاب الكثرمي ، الىاعثل() باالسثتاهلل ينتىث  فثال، او و بنييثدأيكثون شثاريف الثذهن القابثل( وهثو ) جديرا وقديرا اال ان التنيميثذ )وهو الىاعل( االستاهلل
ومثن جماتثه انثه بثاب  ) عنييثه السثال  (، وهذ  القابنيية متوفر  فيمن مج  تني  الشروط ومنما كونه مواليثاو لعنيثي لقابلوجويف الشرط وهو قابنيية ا م يمد  

  فمن آتا  ه ِد  ورشد وإال ضل وضاو. ) صني  اهلل عنييه وآله وسني  (مدينة عني  الرسو  
وبعذثما ، )عنيثيم  السثال (التاب  قنيبا وقالبا ألمري املثؤمنني وأهثل بيتثه  يناله إال الشيعي األمامي ال)األخص( بعذما ف، نواو ومرات أإن اهلداية  -3

                                                           

 يف )األمر( (1)
 32فاطر  (2)
 .214ص 1الكايف الشريف ج (3)
 .343ص 2وج 11ص 1كما  الدين ج  (4)
 23يون   (5)
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 . عني  مر التاريخ وغريه  كما حصل لكثري من املسيحيني  ،يناهلا حىت غري املسني  )األع ( وبعذما، يناهلا املوا  وغري  من املسنيمني )العا (

ال يثثؤمن يف حثثني ان مثثن إال الشثثيعي املثثوا  مثثنم  صثثنيوات اهلل عنيثثيم   يأخثثذ  الهلللثث   ونظثثائرويثثل والبثثاطن وعنيثث  املعثثاري  أعنيثث  الت وكمثثثا  فثثان
عنيما كبثريا الجيثد  عنثد غثريه  سثال  اهلل عنيثيم  ومعثن هلللث  انثه بذل  ينيتىت له فيكون قد ضي   ياخذ بذل  وال ال، بإمامتم  وريايفهت  عني  املسنيمني

 . الشريىة قفعا املصداا األجني  لآليةفيكون هو  اهلدايةمن العنييا ظه من هللل  ونا  املرتبة مل يؤمن بالغي  كل الغي  اما الشيعي املوا  فقد اخذ ح
تكدكوبا َهد ا)) :اآلية حي  يقو  تعاىل و ا يد  عني  هللل  أيذاو تكمنية  (1) ((وكيك  يَد الل َت ال   ينك اهب
تكـدكوبا))إليمثا تعثاىل بقولثه والكسبية يشثري  كسبية ومنحية )متنح( :ومعن هللل  ان اهلداية عني  نوعني وكيك  يـَد ))واملنحيثة يشثري إليمثا بقولثه  ((الـ   ينك اهب

تكدكوبا َهد ا...  فأكثر.وهداية اكثر  افا  اهلل عنييه تبصر و اهلداية طريق عني  فمن سار يف  ((الل َت ال   ينك اهب
 ومن هنا نعرح ان االشكا  املذكور اشكا  عنييل

  :هللكر الراز فقد  ،كسابقهباطل  يذا أااللوسي  والذ  تبعهز  كما ان اشكا  الىخر الرا
..واعنيث  ان صصثيص املفنيثق مثن غثري يفليثل . " ان بع  الشيعة قا  املرايف بالغي  يف االية الشريىة املمد  املنتظر الذ  وعد اهلل به يف القران واخلا

 " حىت زعمت الشيعة انه االما  املنتظر وقعدوا عن اقامة احلجة عني  هللل  باملرايف به ث أ  الغي  ث اىل اقوا  شىت .. وقد اختنيف الناس. باطل
وهثي مستىيذثة  ) صثني  اهلل عنييثه وآلثه وسثني  (اننا مل نقعد عن اقامة احلجة عني  هللل  لوجويف الروايثات الشثريىة عثن اهثل بيثت رسثو  اهلل  :اجلواب

والكثثثري مثن الروايثثات لثد  السثثنة، فقثد ثبثثت  ثثا  (2)ات مثثن الروايثات عنثثد الشثيعةبظمثثر الغيث   ثثا يفلثت عنييثثه امل ث ) عنييثثه السثال  (بثل ان أصثثل وجثويف  
 بوصىه بوصف الغي  أو بذكر هللل  كتىسري مصداقي لآلية. –فرضاو  –مصداا الغي  فتشمنيه اآلية وإن مل تصرح الروايات 

لكنثثه يثثؤمن يثثؤمن بثثالواليف   انثثه ال غايثثة األمثثرالثثراز  نىسثثه  الغيثث  االميثثان باملمثثد  املنتظثثر كمثثا يقبثثل بثثذل  الىخثثراإلميثثان بوثانيثثا ان مثثن مصثثايفيق 
مثثن الثثراز  باعتبثثار  حثثىت  ال جمثثا  لنيتشثثكي  بثثهمثثا  املمثثد  أ  باإل فتىسثثري الغيثث  بثثه، ولثثو مسثثتقبال ) عجثثل اهلل تعثثاىل فرجثثه الشثثريف (بوجثثويف اإلمثثا  

تىسري  به تىسرياو غري حاصر؟ خاصة وان القرآن الكرمي قد يّف   النىي لنيمصايفيق االخر  فكيف يستشكل عني  ال يعينالذ  باملصداا االجني   تىسرياو 
لكفك ال  ))عني  هللل  حي  يقو :  تكخب كربض  ككمكا اسب ل فكنـ َهمب ف ي األب تكخب َُمب وكعكم َلوا الم ال  كات  لكيكسب نكن  لكَهـمب   ينك م نب  ـك وكعكدك الل َت ال   ينك آكمكَنوا م نب ُِّ ببل ه مب وكلكَيمك

ر َكونك ب ي شكيب  ف ه مب أكمبن ا يـكعبَبَدونكن ي فك َيشب لكنـ َهمب م نب بـكعبد  خكوب َقونك د ينـكَهَم ال   ي اربتكضكى لكَهمب وكلكَيبكدِّ ِكل كك فكَأولكئ كك َهَم البفكاس   (3) ((ئ ا وكمكنب ككفكرك بـكعبدك 
الغيثث   ) عنييثه السثال  (هللا فسثر االمثثا  إفث، مثا  املنتظثر وغثثري هلللث القيامثة واحلسثاب واجلنثة والنثثار واملالئكثة واإل :مثن مصثايفيق الغيثث  واحلاصثل: ان

وبالتا  فمذا التىسري حثىت عنيث  مبثاح العامثة تىسثري ، ر  جمر  النييل والنمارجين آان القر ف  واالنفباا رْ باحد هذ  املصايفيق فمو تىسري عني  طريقة اجلِ 
 ال اشكا  فيه فال يقا  كيف  صص املفنيق بال يفليل!!باملصداا و 

وقثد أتينثا بثه  ،نع  غاية األمر اننا لو قنينا ان أ  يف )الغي ( لنيعمد ال لنيجن  وان املرايف بثه خصوصثه صثنيوات اهلل عنييثه لكثان لثه ان يفالبنثا بالثدليل
 يف اجلواب األو .

  ) عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف (  املنتظر ونكتىي  ذا املقدار حو  احلق االو  وهو حق معرفة االما
 . يستدعي كال  مفوال نكنيه اىل املستقبل ان شا  اهلل تعاىل فانه ) عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف (املنتظر حق طاعة االما  اما 

 على هوانا  هواهان نؤثر في  ) عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف (حقت  -4
أو يصثو  أو ويفا وقثد يكثون مثذموما فمثن يرغث  وحيث  ان يصثنيي فقد يكثون اهلثو  حممثوهو عني  قسمني: وحيبه يرغ  فيه االنسان  هو ما واهلو 

  .هو  حممويف يف حني ان من يمو  الشموات احملرمة فمو مذمو   قوتان يداف  عن يفين اهلل تعاىل أو ان يرضي والديه أو يصل أرحامه فان هوا  
بثل انثه ال  ال الصثاال واخلثري الثذ  ال تشثوبة شثائبة مثن شثر او رجث إيمثو   ال فانثهمعدن العصمة والفمثار  هو  ) عنييه السال  (االما  حي  ان و 

 وان بدا لنا أمراو حسناو بل رائعاو!هوا  عني  هوانا يفائماو ان نؤثر يمو  إال األفذل األصنيح األنى ، فمن الذرور  إهللن 
 كر سلمانمن ِ  ) عليت السَم (العلة في إكثار اإلمام المادق 

                                                           

 .16سور  مرمي آية  (1)
  .اضرراج  كتاب )املرابفة يف زمن الغيبة الكا ( لنيسيد احمل (2)
 .55النور  (3)
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يكثثر مثن كافثة هثو مثن حجثة اهلل عنيث  اخلالئثق   جثداو: ان يكثونسنيمان احملمثد  وهثو شثرح عظثي   هللكروقد وريف ان االما  الصايفا كان يكثر من 

 هذا؟!! عظي  فا  مقا  ، هللكر شخص
سثيد   مثا اعث  منث  يثا أكثثرمثا  ال  () عنييثه السثقنيثت اليب عبثد اهلل الصثايفا  :عن منصور برزج قثا  بإسنايف  آماليهيف الشيخ الفوسي  أوريففقد 

) عنييه السال  قا  قنيت ال ؟ هللكر  له ما كثر  أتدر ، ال تقل سنيمان الىارسي ولكن قل سنيمان احملمد  :) عنييه السال  (هللكر سنيمان الىارسي فقا  
  .املؤمنني عني  هو  نىسه أمريهو   إيثار لثالث خصا  احدها  :(

  .عنيي م  احلق واحلق م  عنيي يدور معه حيثما يفار كما يف النبو  الشريف إهلل ) عنييه السال  ( هو امري املؤمنني إهللاو  فاملقياس
لكثن راحثة لنيثنى   تبعث  عنيث  االنشثراح و ثاالنزهثة وأن نرتمجه يف واقعنا بشثكل مسثتمر، وعنيث  سثبيل املثثا  فثان هللل  يف حياتنا  نتجسدعنيينا ان ف

عثن القثرآن والعثرت   –رغ  الصثعوبات  –فتكت  باستمرار  عني  هو  نىس  ) عنييه السال  ( امري املؤمننيلكن عنيي  ان تؤثر هو  متعبة هلا، الكتابة 
 . يف كل االعما  الصاحلة او الفاحلةاألمر وهكذا ،  ا تعني  انه يرضي أمري املؤمنني ورسو  اهلل واألئمة امليامني عنييم  صنيوات اهلل أمجعني

يف وهثو  ثا ال مثان  منثه إهللا كثان او والديه او اواليف  او العامل الىالح او اجلمة الىالنية عني  هثو  نىسثه االمثر بع  الناس قد يؤثر هو  زوجته ان 
اهللا كان عن احرتا  وتقدير لنيجمة اليت تستحق هللل  كما يف الوالدين مثال حي  امثر الشثارو باحرتامممثا  بل قد يكون حسناو جداو حدويف الشرو املقدس 

اىل مراتثث  الصثثاحلني  وبثثذل  ميكنثثه ان يسثثموهثو  امثثري املثثؤمنني عنيثث  هثثو  نىسثثه اإلنسثثان ان يثثؤثر  هثثوايثثثار اهلثثو   مثثن  املراتثث  لكثثن اعثث، وتقثديراا
 . ) عنييه السال  (شيعة امري املؤمنني خنّيص واملتقني من 

نتوقثثف قنيثثيالو ، نقثثد  عنيثث  عمثثل او قثثو  مثثااريفنثثا ان فكنيمثثا ، كثثل كنيمثثة نريثثد ان نثثتكني   ثثايف  عنيينثثا ان نالحثثك هلللثث  يف كثثل موقثثف نتخثثذ  بثثل ان 
 ؟ خبالفه ان هوا م  هللل  ا   ) عنييه السال  (هل ان هو  االما  احلجة لنىّكر 
، به من عدمثه ) عنييه السال  (من خال  معرفة رضا االما   ال تكون إالومعرفة هللل   ،يشرت  سخ  اخلالق برضا املخنيوا عني  االنسان ان الان 

 . وتفبيقما يف خمتنيف جوان  احليا  ومراحنيما شرو اهلل واحكامه الشرعية والىقمية واالخالقيةالعمل بوهوا  يف  ) عنييه السال  (  والش  ان رضا االما
َُمب وكالل َت غكَفوٌر )) قا  تعاىل: َِنَوبك َُمب  ْبف رب لك َم الل َت وكيـك َُ ب بب ب ونك الل تك فكات ب َعون ي َي ب يمٌ َ لب إ نب َكنبَتمب َت    (9)((ركح 

  !الطر اتبتو يع الُتً في احد المراعع الُبار مبادرز 
الكبثثار )رَّثثة اهلل عنييثثه( حيثث  يقثثو  احثثد املثثؤمنني الثقثثا  كنثثت يف احثثد  الثثباليف وكنثثت اركثث   التقنييثثد عثثن أحثثد مراجثث  وإلثثيك  هثثذ  القصثثة الرائعثثة

يف جمانثا  السثياراتواهللا يب ار  شخصثا منيثمثا يثوزو الكتث  عنيث  ، قف فتوقىثتتثومي بثالتو َّثرا  شثار  السيار  فوصنيت اىل مىثرتا الفثرا وقثد كانثت اإل
يب اكثثثر انثثه ملثثا اقثثرتب مثثن اتغر اال ان الثثذ  اثثثار اسثث؟ هثثذ  الكتثث  يف باليفنثثا مث مثثاجثثداو فاسثثتغربت مثثن هلللثث  الن مثثثل هثثذ  الظثثاهر  قنيينيثثة ، هلللثث  املكثثان
كتمثان السثر وقثا  ال ؟!! فاشثار ا  بسيدنا انثت تقثو   ثذا العمثل :التقنييد الكبار فقنيت لهاحد مراج   عينيه الكرميتني فإهللا بهمن خال  سياريت عرفته 

باعتبار اهنا من أنواو صدقة السر وانه ال جما  الحتما  الريا  فيما م  هذا التكثت  واهنثا نثوو  معامنية م  اهلل تعاىلويبدو انه اعتاها  ،تكشف هذا االمر
 . ن جداو القيا   ثل هللل جمايف لنينى  إهلل يصع  عني  اإلنسا

عني  الدين وَّّية  وغثري  وغري    لنيعمل الصاال وإخالص   وتواض    نى    من جمايفِ  من املعاح السامية لكنما صتزن حبراو هذ  القصة قد تكون قصري  ان 
 هللل .

اىل بيثثوت الىقثثرا  ايتم ؟ بثثل وملثثاهللا ال نثثذه  بأنىسثثنا إىل النثثاس هلثثدوملثثاهللا ال نثثذه   ؟مثثثل هلللثث واآلن: لنتصثثىح أيثثا  حياتنثثا املاضثثية فمثثل صثثنعنا 
رسثو  اهلل وأمثري املثؤمنني رضثا بثل ان باالهتمثا   ث  والتواصثل معمث  واإلنىثاا عنيثيم  يذيىون مثن فقثره  عنيينثا شثي ا  وااليتا  ونتحنن عنييم  م  اهن  ال

؟ إضثثافة إىل مثثا لثثذل  مثثن اآلثثثار الدنيويثثة والىوائثثد النىسثثية الغايثثاتوبالتثثا  رضثثا اهلل تعثثاىل الثثذ  هثثو غايثثة صثثنيوات اهلل عنيثثيم  أمجعثثني مثثا  املمثثد  واإل
  واالجتماعية وحىت املايفية فان هللل  من بواع  يفّر الرزا عني  اإلنسان!

 !كلمة أخيرز: الدواعش واإلرهابيون على خطى التوراز الم رفة
موقعثثثه حسثث   كثثل   ،يف مواجمثثة اإلرهثثابينييف سثثبيل اهلل تعثثاىل  جلاهثثد ان ) عجثثل اهلل تعثثاىل فرجثثثه الشثثريف ( ان مثثن أبثثرز مثثا يرضثثي إمثثا  زماننثثا
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خفثثر االرهثثاب يف العثثراا والشثثا  وقثثد عثثاث االرهثثابيون يف  خاصثثة وقثثد اسثثتىحل ،مثثن غثثري تثثوان  أو تكاسثثل أو صثثاهلل  أو تثثذرو بتايثثرالشثثرعية  ووظيىتثثه

 بل وأكثروا فيما الىسايف. االر  الىسايف
ش ثثحنت بثثه االحنثثراح الثثذ  يشثثكنيون االمتثثدايف اهلمجثثي لنيذثثالالت و االحنثثراح والذثثال  بكثثل انواعثثه وهثث   نجيسثثدو الثثذين هثث  هثثؤال  االرهثثابيون  

مسثنيمني عنيثث   فكيثف يكونثونومنماجثا بثد  القثران الكثرمي  رعةو فثة ِشثيتخثذون مثن الكتثث  احملرّ  واملراقث  هلث  يكتشثف اهنث احملثرح  واإلجليثلالتثورا  احملرفثة 
  سال اإلوان رفعوا شعار حىت احلقيقة 

 امواهل  مجيعا " واوخذ " كل ساكين هذ  البنيد  اقذوا عنييم  بالسيف :(1)وقد وريف يف التوارات احملرفة
 "   مجيعا وال ترح  منم  احدا ابدااهنيكم" :(2)يف موض  اخر جا  فيماوكذل  
 حقق السال  لك  بل بالسيف "كي ا  أجئتتصوروا انين ج ت وبعثت كي اقر السال  يف العامل مل  ال" (3)يف اجليل مىت وجا 

مكة  ل لبعكالكم ينك )) :يف حني ان القران الكرمي يقو   ((وكمكا أكربسكلبنكاكك إ ف  ركحب
 ولكن كيف جي  ان نتعامل م  اإلرهابيني  ا حنرز به رضا اهلل تعاىل مث رضا إما  زماننا صنيوات اهلل عنييم ؟ 

 إلعال  والتثقيف املذايف والىكثر التوعثو  ومثن اجلمثايف بالسثيف أيذثاو بعثد إهللن مراجث  التقنييثد العظثا اجلواب: ال بد من مزيج من اجلمايف بالكنيمة وا
نبـَت )) :) عنييثه السثال  (وقد قا  امثري املثؤمنني  ل يكا ـ ت  وكسكـو غكَهمب ككركامكـة  م  ـَت الل ـَت ل خكاص ـة  أكوب ـادك بـكاٌب م ـنب أكبـبـوكاب  البجكن ـة  فـكتك ك هك ـا فـكإ ن  البج  ِكخكركهك ـٌة  لكَهـمب وكن عبمك

ــَت ركغببكــة  عكنبــَت أك  ــنب تـكرككك ــَة فكمك ــينكَة وكَعن تَــَت البوكث يقك ــوكا وكد ربَع الل ــت  الب كم  ــاَد َهــوك ل بكــاَس التـ قب هك َء وكفكــاركقك الرِّضكــا وكَديِّــ ك وكالبج  َك ــم لكَت البــبك َِّ وكشك ــَت الل ــَت ثـكــوببك الــ   لببكسك
ْكار  وكالب  هكاد  ب الم  ي يع  البج  نبَت ب تكضب دكاد  وكَأد يلك الب كق  م  كسب   (3) ((...قكمكاءكز  وكَضر بك عكلكى  ـكلبب ت  ب األب
  ((عاهدوا تورثوا ابناءكم ع ا)) :ايذا ) عنييه السال  (ويقو  

 ويف هللل  سعايف  الدنيا واالخر   ،هوانا عني الدين  حيا يف الذب عن ان نؤثر هوا  وهو حقوا االما  عنيينا وبذل  نكون قد أيّفينا حقاو من 
 الطاهرين الطيبين والت م مد على اهلل وصلى العالمين رب هلل ال مد ان دعوانا خرآو 
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