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التقوى

من كال� �إلما� �لمهد�

�لصحابة +3هل �لبيت كانو� �+حانيني منقطعني q8 �هللا +متبتلني، فال 3قبل 3بًد� 73م تناlعو�  �>"
للدنيا �لدنّية، +3سرَّ بعُضهم ِغلَّ �لبعض � �لطوّية، حÈ �جع �ألمر q8 تقاُتل بينهم +فساn�) 1 �لبني 
+عنا1 مبني. +لو فرضنا 3< �لصّديق �ألك
 كا< من �لذين vثر+� �لدنيا +lخرفها +�ضو� ֲדا +كا< من 
�لغاصبني، فنضطر حينئذ q8 3< نقّر 3ّ< عليًّا 3سد �هللا 3يضا كا< من �ملنافقني، +ما كا< كما ºاله من 
�ملتبتلني؛ بل كا< يكّب على �لدنيا +يطلب lينتها، +كا< � lخا�فها من �لر�غبني، +ألجل (لك ما 
فا�k �لكافرين �ملرتدين، بل 1خل فيهم كاملد�هنني، +�ختا� �لتقّية q8 مد^ قريبة من ثالثني. | ملا كا< 
�لصّديق �ألك
 كافر� 3+ غاصًبا � 3عني علّي �ملرتضى �ضي �هللا تعاq عنه +�3ضى، فِلَم �ضي بأ< 
ُيبايعه؟ +ِلَم ما هاجر من L�3 �لظلم +�لفتنة +�ال�تد�q8 1 بال1 3خر�؟ 3� تكن L�3 �هللا +�سعة فيهاجر 
فيها كما هي ُسّنة (+� �لتقى؟ �نظر q8 8بر�هيم �لذ� +ّفى.. كيف كا< � شها1^ �حلق شديد �لقو�، 
فلما ��3 3< 3با� ضّل +غو�، +��3 �لقو� 73م يعبد+< �ألصنا� +يتركو< �لرr �ألعلى، 3عرL عنهم 
+ما خا� +ما باq، +13ُِخل � �لنا� +3+(� من �ألشر��، فما �ختا� �لتقّية خوفا من �ألشر��. فهذ� هي 
سg^ �ألبر��، ال �افو< �لسيو� +ال �لسنا<، +2سبو< �لتقية من كبائر �إل| +�لفو�حش +�لعد+�<، 

+8< صد�n ٌّة منها كمثل (ّلة فgجعو< q8 �هللا مستغفرين". (سر �خلالفة، � ٤١-٤٢)


لو 3ُْحِيَي �ألّ+لو< من �لصحابة +3هل �لبيت +3قا�r خg �ل
ية، +ُعرضت عليهم هذ� �لِقصص، "
لتعجبو� +حولقو� +�سترجعو� من مفترياn �لناm، +مما طّولو� �ألمر من �لوسو�m �خلّناm، +جعلو� قطرً̂ 

كبحر عظيم، +3َ�+� كجباJٍ (ّ�َ̂ عظٍم �ميٍم، +جا0+� بكذr �د¡ �لغافلني.
+�حلق 3< �لفنت قد متوجت � l3منة +سطى، +ماجت كتموÇُّ �لريح �لعاصفة +�لصر�صر �لعظمى. 
ْن +ال تكن من �ملستعجلني. +لو 3ُعطيَت مما  +كم من ��3جيف �ملفترين ُقبلت كأخبا� �لصا1قني، فَتفطَّ
3فاL �هللا علينا لقبلَت ما قلُت لك +ما كنَت من �ملعرضني. +�آل< ال 3علم 3نك تقبله 3+ تكو< من 
�ملنكرين. +�لذين كانت عد�+^ �لشيَخني جوهَر �+حهم، +جز0َ طبيعتهم، +1يدَ< قر2تهم، ال يقبلو< 
 �قولنا 3بد� حÈ يأÒ 3مر �هللا، +ال يصّدقو< كشـوفا +لو كانت 3لوفا، فليتربصو� lمانا ُيبد� ما 

صـد+� �لعاملني".  (سر �خلالفة، � ٤١)
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�لذين يبسطو< يديهم q8 عرL �لصحابة +2سبو< َصْحَب �سوJ �هللا � من �لكفر^ �لفجر^،  �>"
�لذين ما عرفو� �سوJ �هللا  3+لئك  فّرقو� 1ين �هللا +كانو� كاملفسدين.  ليسو� منا +لسنا منهم،  3+لئك 
حق �ملعرفة، +ما قد�+� حق قدِ� خgِ �ل
ّية، فقالو� 8< صحبه 3كثرهم كانو� فاسقني كافرين. ما �تقو� 
�لفو�حش، +خانو� كل خيانٍة، ما ظهر منها +ما بطن، +كانو� منافقني، فصر� �هللا قلوֲדم عن �حلق، 
يتكّبر+< � �أل�L بغg �حلق، يقولو< �ن �ّب Jv �سوJ �هللا +ما كانو� ُمحّبني. (سر �خلالفة، � ١٠١)

�لكاسد^،  �ألمتعة   Ç�+كر +ُ�ّ+جْت  �لفاسد^،  �لعقائد  بعُض  �ملسلمني  بعض   � شا¡  
كذلك "
 JÓمن �ملغا�^، +يأخذ �ملنكرين على �لَغر��^، +�ملسيح ي mعلى �لنا Çفمنها 73م يقولو< 8< �ملهد� �ر
من �لسما0، +معه مالئكة حضر^ �لك
يا0، | ُيحيا �لشيخاِ< +�آلخر+< من �ألعد�0، فيقتلهما �ملسيُح 
+�ملهد�ُّ بأشّد �إليذ�0، +يومئذ ُيعطى لكل من كا< من �لِفرk �إلمامية �جلناحا< كجناَحي �لصقر مبا 
3كلو� حلم َصْحِب �لن�ِّ بالِغيبة، فيطq8 >+g �لسما0 الستقباJ �ملسيح كاملالئكة، | يبّتكو< 3عناkَ كّل 
 �َمن كا< من 3هل �لُسّنة، مبا كانو� ُيكِرمو< صحابة خgِ �ل
ّية، +مبا كانو� يعا1+< �لشيعَة، +ال يدُخلو< 
ل  هذ� �لفرقة �ملعصومة �ملطّهر^، +يومئذ ال يسَلم ِمن 3يديهم +ال يبقى حيًّا على ظهر �أل�L 8ال َمن فضَّ
على �يع �لناm عليًّا، +حِسبه +صيًّا، +ألمر�L �لناm 3سيًّا، +vمَن Ôالفته �حلقة من غgِ فاصلة، +لَعن 

�لصحابَة كّلهم 8ال قليال �لذين كانو� lهاÕ 0َسة". (جلة �لنو�، �خلز�ئن �لر+حانية ±لد ١٦ � ٤٤٣-٤٤٤)
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تدعو �هللا عز 
جل $� ينقذ $مة �إلسال.
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 من مكائد �ألعد�U من �لد�خل 

�لسبيل كي تتعرu على <ما. �لزما� U�
يهديها سو 
 منقذ $مة خ5 �ألنا. صلى �هللا عليه 
سلم.


