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استمرار رسالت در امامت
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
«نبارک ولی االمر صلوات اهلل و سالمه عليه بميالد والدد العیديم االمدال الحسدن
العسکری (ع) فی هذا اليول و نبارک االمة االسالمية و ال سيّما الشيعية بهدذا المديالد
المسعود [ ]...روحی و ارواح العالمين لتراب مقدمه فداء .نبحث بحثًا خاصًا مربوط و
غير مربوط ،البحوث التی کلنا نتحدث عنها و هی البحوث الرسولية و الرسالية .مربوط
ألن االمال المعصول استمراریة للرسالة ،مربوط اصالً و غير مربوط بالفعد ألن ترتيد
البحث ال یوصلنا الی االمال حاليًا و لمّا نکفی البحث حول الرساالت الربانيدة و لهدذا
البحث فص طوی باذن اهلل سبحانه و تعالی ولکن بمناسبة یول ميالد االمال الحسدن
العسکری (ع) البد أن نبحث حول استمراریة الرسالة .نقول اوالً ما یقال عندد علمانندا
العقاندیين السابقين ال سيّما الصابغين و الالحقدين کدذلأ أن اصدول الددین ثالثدة و
اصول المذه اثندين و هدذ لديص بصدحين ،ألنده اصدول المدذه یقولدون العددل و
االمامة ،العدل من فروع التوحيد و االمامة من فروع الرسدالة و لديص العددل فقد مدن
فروع التوحيد و ليص العدل فق مختلفٌ فيه بين الفریقی االمة االسالمية شيعة و سنة
و ليص ک السنة ینکرون العدالة الربانية و ليص ک الشيعة تصدقون العدالدة الربانيدة،
هذ من ناحية ،من ناحية اخری أن هنالأ فروعًا للتوحيد ثابتة بأدلة قاطعة و ليسدت
تختص بالعدالة.
مثالً من الفروع االصلية للتوحيد عدل جسدمانية اهلل تعدالی ،کونده مردرد .جماعدة
یقولون بتررد سبحانه و تعالی و جماعة یقولون أنه یترسّم یول الدنيا أو یول اآلخرة
أو یول الددنيا و یدول اآلخدرة کمدا یقدول الوهدابيون و اذ البدد أن نیديف الدی اصدول
المذه تردرد اهلل سدبحانه و تعدالی و کدذلأ مدن الفدروع االصدلية للتوحيدد االللدی
الوحيد الحقيقی هلل سبحانه و تعالی ولکن جمًّا غفير کثير من الفالسفة حتی الشيعة
یقولون بأللية العالم کله ،العالم کله مخلوقًا ذاتيًا الليًا کونًا و کدذلأ و کدذلأ فدروع
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عدة ثابتة هی فروع ألص التوحيد ،فما بال هؤالء العلماء العقاندیين ذکروا من فدروع
التوحيد فرعًا واحد کأنه المختلف فيه بين فریقی المسلمين و هدو العددل ،ال ،العددل
التررد االللية العلم المطلق ،القدرة المطلقة و ما الدی ذلدأ مدن مختلدف فيده کلمدة
المسلمين بين السنة و الشيعة أو بين السنة أنفسدهم ،بدين الشديعة أنفسدهم و مدا الدی
ذلأ .فاذ الحق أن یقال أنّ التوحيد اصالن اثندان و کدذلأ النبدوة و کدذلأ المعداد.
للدین اصول اصدلية و اصدول فرعيدة و کدذلأ فدروع اصدلية و فدروع فرعيدة .االصدول
االصلية الدینية التی یتبناها الشرعة المقدسة االسالمية عبارة عن التوحيد و المعداد و
النبوة ثم لک واحد من هدذ االصدول االصدلية اصدول فرعيدة ،مدن االصدول الفرعيدة
بالتوحيد العدالة و عدل الرسمانية و االللية و ما الی ذلدأ مدن بندود التوحيدد ذکرندا
بنود التوحيد حوالی عشرین و فی بنود التوحيد اختالف .ثم المعاد اصله اص ثان أو
ثالث من االصول الثالثة االصلية الدینية .ولکن المعاد له فروع عدة ،من فروع المعداد
الحياة البرلخية و من فروع المعاد أنّ للّه سبحانه و تعالی جندة جسدمانية روحانيدة و
نار جسمانية روحانية و هنا اختلفت کدذلأ کلمدة العقانددیين قسدم مدنهم یقدول أن
الرزاء یول الرزاء ليص بالنسبة للرسم انما هو بالنسبة للروح ،المعاد الروحانية .قسدم
یقولون بالمعاد الرسمانية و الروحانية.
ثم هنالأ فدروع فرعيدة عددة بالنسدبة للمعداد الدواقعی ،الشدفاعة و حددها ،الندار و
حدها ،الرنة و حدها و ما الی ذلأ من بحوث سوف نفصلها عند البحث عن المعداد
اصالً و فرعًا .ثم الرسالة ،الرسالة لها اصد اصدي و لهدا فدروعٌ عددّة .االصد االصدي
نفص الرسالة کما نبحث حولها علی ضوء ادلة فطریة و عقلية و قرآنية و علدی ضدونها
السنة القدسدية المحمدیدة (ص) .ثدم مدن الفدروع العیيمدة للرسدالة القدسدية االلهيدة
المحمدیة ،مو ک الرسداالت ،ال ،ليسدت هدذ االسدتمراریة لکد الرسداالت باشدخاص
معصومين ،ال ،جاء داود بعد سليمان بعد کذا ،کلهم انبيداء ،امدا االنمدة المعصدومون
بعددد االنبيدداء الددذین هددم معصددومون و ليسددوا انيبدداء هددذ مخددتص بالرسددالة القدسددية
االسالمية .ال نرد أیّ رسول و ال نبی و هو یوحی اليه أنده اذا مدات أو فدی حياتده لده
خلفاء معصومون غير انبياء ،ال ،اذا معصومون رس أو انبياء و اذا غير معصومين خلفاء
کانوا او غير خلفاء و لذلأ هنا نتحدث حول الرسالة الخاصة ألن الرسالة احيانًا عامة
و احيانًا خاصة.
نحن نبحث فی هذ االیال حول رسالة عامة و بعدد ذلدأ رسدالة خاصدة .الرسدالة
الخاصة هی الرسالة االخيدرة المحمدیدة (ص) التدی ترمدک کافدة الرسداالت برمتهدا و
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بأسرها و لیادة فی فیان و فیان رسدالية ،رسدولية ،مدن ناحيدة النبدوة ،مدن ناحيدة
العصمة و ما الی ذلأ من ميّزات الرسالة العليا و النبدوة القمّدة و لدذلأ نرجدک نقدول
بالنسبة لالص الثالث بين هذ االصول الثالثة االسدالمية [ ]...هدذا االصدول الثالثدة
اسالمية أو غيرها مث البعض ،مهمدا کمدا ال تخيد االصدول فدی االسدالل ولکدن مدن
ناحية الفروع من فروع الرسدالة االسدالمية االمامدة المعصدومة ،مدو الخالفدة ،الخالفدة
المعصومة یعنی هؤالء الذین هم خلفاء الرسول (ص) مدن بعدد الدی یدول الددین کمدا
نعتقد هؤالهم معصومون ،کما الرسول معصدول ،یعلمدون کد مدا اندزل اهلل سدبحانه و
تعالی لالمة االخيرة االسالمية الی یول الدین کما علّم الرسول ،عدول کما کان عدادالً،
معصول کما کان معصومًا ،صحين ،أن النقطة االولی فی هذ الرسالة القيمة القمة هو
محمدٍ الرسول (ص) ولکن ليست هدذ الرسدالة ثابتدة مدا دال محمدد (ص) موجدود و
ساقطة بعد ما مات محمدد (ص) ،ال ،داود (ع) لمدا کدان حيّدًا کاندت رسدالته موجدودة
ولکن بعد وفاة داود انتقلت الرسالة الدی سدليمان (ع) مهمدا لدم تکدن بدين الرسدالتين
اختالفات االحکال انما الحاکمية و القيادة الروحية و کذلأ الزمنية بالنسدبة للنبيدنن
داود و سليمان.
بالنسبة للرسالة االسالمية نحن نعتقد حس آیاتٍ ،ال فی القرآن فقد  ،بد و فدی
کتابات النبيين من قب کدذلأ و فدی روایدات متدواترة عدن الرسدول و االنمدة مدن آل
الرسدول (ع) أنده تسدتمر الرسدالة المحمدیدة فدی اثندی عشدر امامدًا علدی (ع) و القدانم
المهدددی (ع د ) و مددن بينهمددا مددن االنمددة المعصددومين العشددر .مددا هددو موقددف هددذ
االستمراریة؟ نعرف موقف الرسالة المحمدیة (ص) اخذ الوحی االخيدر للعدالم اجمدک،
للمکلفين اجمدک ،کصدادع اول و مبشدر اول و نبدی اول ولکدن هد إنّ رسدول الهددی
(ص) بيّن لالمة االسالمية کک أو االمة االسالمية الموجودة فی لمنه ،هد بديّن کد
اص و فرع و کافة الفروع االحکامية؟ ال ،لم یکن من الممکن أن الرسدول (ص) یبديّن
کافة ما انزل اهلل سبحانه و تعدالی الدی قلبده مدن اصدول اصدلية ،اصدول فرعيدة ،فدروع
اصلية ،فروع فرعية ،نقول فروع اصلية یعنی واجبات اصدلية ،محرّمدات اصدلية ،فدروع
فرعية یعنی واجبات فرعية ،محرّمات فرعية .لم یکن ليبيّن و لم یمکن أن یبيّن خدالل
ثالث عشرین سنة و فی هذ الحزالات و الحروب و الغزوات و ما الی ذلأ تشدریدات
و تغریبات من مکة المکرمة الی المدینة و کذا و کذا ،مدا کدان لده أن یبديّن کد شدیء
ل ک احد من المسلمين الحاضرین حتی هدم یحملدوا هدذ الشدرعة بأسدرها الدی مدن
سوف یأتی بعد وفاة الرسول أو فی لمن حياة الرسول (ص).
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فکان من المفروض رسوليًا و رسداليًا جدد أن یقدرّر ربندا سدبحانه و تعدالی عصدر
ثانيًا ،العصر االول عصر النبوة السامية و عصر الثانی عصر الخالفدة المعصدومة .عصدر
النبوة السامية ثالثة و عشرین سنة بيّن ما بيّن ولکن ما کان یقدر أن یبيّن لکد أحدد،
نعم ،لوحدات کعلی (ع) من الرجال کفاطمة (س) من النساء ولکن هذ لديص بصدورة
عامة انما نقول ما کان له و ما کان من الممکن له أن یبيّن ک ما انزله اهلل تعالی عليه
لک االمة الموجودین فدی المدیندة و فدی مکدة فیدالً عدن سدانرهم .و عصدر الرسدالة
القدسية عصر االبداع رساليًا عصر نق الوحی کتابًا و سنة ولکن عصر االمامدة عصدر
التفصي  .اضافة الی هذ القیية نقول الرسالة فی اصلها قيادتان اثنتان :قيادة لمنيدة
و قيادة روحية و مهما صادّ صادٌّ ،الرس عن القيدادة الزمنيدة ولکدن القيدادة الروحيدة
قانمة .لو لم تکن قيادة الزمنية لشعي أو النبيداء آخدرین کثدار بصدورة مطلقدة تقریبدًا
ولکن لهم قيادات روحية .قدر ما اراد اهلل سبحانه و تعالی منهم من القيادات الروحية
الرسولية و الرسالية ولکن فی االص ه القيادة الزمنية للقاندد الروحدی أو ال تنقسدم
القيادتان ،قيادة لمنية الشخاص آخرین و قيادة روحية للرس ؟ ال ،انمدا یليدق للقيدادة
السياسية القيادة الزمنية القاند الروحی من اهلل تعالی ،کما القيادة الروحية بدوحی اهلل
تعالی کذلأ القيادة الزمنية بوحی اهلل تعالی کالهما بوحی اهلل تعالی «إِنَّا أَْنزَلْنا إِلَيْكَ
الْكِتابَ بِاْلحَقِّ لِتَحْكُمَ بَديْنَ النَّداسِ بِمدا أَراكَ اللَّدهُ» 1الحاکميدة ،مدو مسدان الحديض و
النفاس و الکذا و الکذا فق  ،ال.
حکمًا رسوليًا قيادیًا سياسيًا بين المختلفين و حکمًا اشخاصيًا خصوصيًا بالنسبة
الحکال السلبلية و االیرابية المفروض سلبيًا و المفروض ایرابيًا ،فهدذ شدیء ثابدت.
فی لمن الرسول البد أن ترتمک القيادتان الزمنية و الروحية ،قددر معلدول .و فدی لمدن
المعصدومين (ع) البددد أن ترتمدک القيادتددان فدی المعصددومين ،تنتقد القيددادة الزمنيددة
المعصومة و القيادة الروحية المعصومة من محمد الی عليّه و حسنه و حسينه و الدی
المهدی (ع ) ،هذ مرحلة الثانية .مرحلة ثالثة فدی تغيّد العصدمة الطداهرة القدسدية
هؤالء الذین عليهم أن یحملوا الشرعة المبارکة االسالمية طبعًا والیدة شدرعية خاصدة،
مو مطلقة ،أن یحم الوالیة الشرعية االلهية استنباطًا الحکال اهلل تعالی من کتاب اهلل
و سنة رسوله و تبيينًا آلخرین ،هؤالء کذلأ لهم القيادتان :القيادة السياسية االسالمية
و القيادة الروحية االسالمية ،یعبّر عن القيادة السياسية بالقيادة الزمنية و عدن القيدادة
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الروحية بالمرجعية .القيادة الروحية للرسول رسولية و لالنمة من آل الرسدول رسدالية
تامة و للعلماء الربانيين مدراء الشرعة الربانية فی تغيّ العصمة قيادة سياسدية فقيهدة
عالمة الهد من یکون اعلم من یکون ،ليست هنالأ عصمة و ليست قيادة مانة بالمانة
و لذلأ ماذا یربر القيادة غير المعصومية لمنية و روحية؟ الشوری «وَ أَمْدرُهُمْ شدُ ور
بَيْنَهُمْ» 1اذا تبنوا فی استنباطاتهم و فی استخراجاتهم کتداب اهلل کمدا اهلل یریدد و سدنة
رسول اهلل (ص) کما رسول اهلل یرید تق ّ خالفاتهم اوالً و قِلّدة ثانيدة اذا کدان «أَمْدرُهُمْ
شُور بَيْنَهُمْ» تق و تق و تق  ،انما هدم یخطدؤون احياندًا ألنهدم ليسدوا معصدومون
حتی الشوری ولکن األخطاء ليست اخطاء القمة ،اخطداء اصدلية ،اخطداء مهمدة ،انمدا
اخطاء صغيرة جد جد  .هذ من ناحية.
من ناحية اخری لالمة االسالمية لمنٌ اربعة :لمن الرسول ،لمن االنمة المعصومين
الیاهرین الحاضرین ،لمن تغيّ العصمة و لمدن ههدور صداح االمدر (عد ) .و هدذ
االلمنة تختلف اعتبار بالمسؤوليات ،مسؤوليات المسلمين فی عصر النبی (ص) شیء
و فی لمن االنمة شیء ،فی تغيّ العصمة شیء و فی لمان ههور الهمدی (ع ) شیء.
اعیم المسؤوليات اخطر المسؤوليات اغل المسؤوليات علی االمة االسالمية انما هو
فی الزمن الثالث ،لمنه هذا ،تغيّ العصمة .ال النبی موجود حتی نتشرف بخدمتده و ال
االنمة المعصومون حاضرون حتی نتشرف بخدمتهم و االمدال الغاند ال تصد ایددینا
اليه .القاند االصي المعصول لالمة االسالمية ال تص ایدینا اليه و االهدواء مختلفدة و
السالنق مختلفة ،االنیار مختلفة و متشتتة و صع ٌ صع ٌ جد علی االمدة االسدالمية
أن تمشی علی صراط المستقيم فی لمن تغيّ العصمة.
ثم نرجک ،نرّید نقایص بين هذا االلمنة .هذا مربوط بيدول صداح االمدر (عد ) فدی
نصف الشعبان ،إذا بقينا أحياء ان شاء اهلل .نتحدث حول استمراریة الرسالة المحمدیة
فی الزمن الثانی ،فی لمن المعصومين (ع) حاضرین کما االول أو غانبين و بعد ذلدأ
ییهر االمال المهدی (ع ) کما فی المرحلة الرابعة .نقول ماذا کان ینتیدر مدن رسدول
الهدی؟ کان ینتیر منه تلقی الدوحی عدن اهلل قرآنيدًا و سدنةً و القداء الدوحی و تطبيدق
الوحی ،القاء الوحی رسوليًا قيادة روحية و تطبيق الدوحی قيدادة لمنيدة سياسدية []...
ولکدن هد تکفددی االمدة االسددالمية الددی یدول الدددین فددی الطدول التاریخيددة و العددرض
الرغرافی ،تکفی هذا البالغات الرسولية التی لم تبلدغ الکد انمدا ماندة بالماندة بلغدت
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بطبيعة الحال بمث االمال امير المؤمنين .فاذ اذا لم تکن خالفة معصومة بعدد رسدول
الهدی فالدین ناقص و لذلأ یقول اهلل« :إِنْ لَمْ تَفْعَ ْ فَما بَلَّ ْغتَ رِسالَتَهُ» 1و رسدالة لهدا
بعدان :بُعد اول و بُعد ثانی ،البعد االول فی محمد المصطفی (ص) فی الدزمن القليد
و البعد الثانی فی اکثر من ثالث مانة سنة ،لمن العصمة الطاهرة ألنه االمدال المهددی
(ع ) ولد فی مانتين خمص و خمسين أو فی مانتين ستين ،خمص سنين کدان هداهر ،
بعد سبعين سنة کان بين هاهرٍ و غان و له نواب اربک بالخصوص .فاذ مانة و سدتين
اضددافة الددی سددبعين فددوم الددثالث مانددة ،فددوم الددثالث مانددة سددنة کددان واج د علددی
المعصومين أن یريلوا رحی االمدة االسدالمية بمداذا؟ بدامرین اثندين :االمدر االول بمدا
تلقّو من رسول الهدی (ص) کما تلقی سانر االمة بتطبيقًا و بيانًا.
مرحلة ثانية :الفروع االسالمية لالصول و للفدروع ،الفدروع االسدالمية و الرزنيدات
االسالمية التی لم یبيّنها الرسول للک أو بيّنها للبعض البد فی دور العصدمة الطداهرة
المعصومين (ع) أن یبيّنوا ولو صادّ صدادٌّ ولدو منعده مدانک و مواندک أن یطبقدوا القيدادة
السياسية و القياد ة الزمنية ولکن البند الثانی و هو البند االهم بالنسدبة لکافدة الرسد ،
اذا سلبت عن رسول من رس اهلل القيادة الزمنية فال تسل عنه القيادة الروحية».
شا نشد ،ریيصجمهور نشدد ،یيغمبدر هسدت ،وحدی هسدت .وحدی بردندی نيسدت،
سلطه بردنی است .جلوی سلطه را بگيرند ،جلوی ریاست جمهدور را بگيرندد ،جلدوی
شاهنشاهی را بگيرند ،این برای انبياء نيست که حیرت سليمان شا بود  ،شا جهان.
اما نمیتوانند جلوی وحی را بگيرند« .القيادة الروحية ال یمکن أن یصدّ صادٌّ اال من
قب اهلل تعالی و اهلل ال یصد .نعم ،القيادة الزمنية للتطبيق ،القيادة الروحيدة للتبيدين و
القيادة الزمنية للتطبيق ،فالبد أن تنیمّ القيادتدان بعیدهما مدک بعدض اآلخدر .القيدادة
الروحية لبيان احکال اهلل و القيادة الزمنية لتطبيق احکال اهلل تعالی فی االمة الرسالية.
فالبد و ال سيّما لهذ الرسالة االخيرة التی تطول الی یول الددین البددّ مدن فتدرة ثانيدة،
الفت رة الثانية ثالث مانة سنة أو تزید حتی یفسن المرال للتبيدين االنمدة المعصدومين
(ع) ما بيّنه الرسول بصورة مرملة جميلة لعلیّ امير المؤمنين أو ما لم یکن یبيّنده ألن
الزمان کان محدد و طول الزمان طبعًا یقتیی بياندات فرعيدة عددة تحصد و تحددث
ک واحد بعد آخر.
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هذ الزمن الثانی و لمن الثالث لماننا و لمن الرابک لمن االمال المهدی (ع ) .نرّید
نقاب بين هذ االلمنة .انما لمن الرسول (ص) جُمعدت فيده القيادتدان ولکدن بصدورة
محدودة ،قيادة رسولية بصورة محدودة ،ما شملت العالم کلده ولکدن فدی لمدن االمدال
المهدی (ع ) ترتمک القيادتان و تعلق علی ک عالم التکليف کما فی آیات عدة «هُوَ
الَّذي أَرْسَ َ رَسُولَهُ بِاْلهُد وَ دینِ اْلحَقِّ لِيُیْهِرَ ُ عَلَى الددِّینِ كُلِّدهِ» 1أیّ رسدول مدا کدان
هکذا «لِيُیْهِرَ ُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ» یعندی ليغلبده حتدی یغلد الرسدول برسدالته علدی کد
الطاعات غير االلهية علی ک االدیان و الشرانک غير االلهية ،لحد اآلن ما حصد  .انمدا
یحص یول المهدی من آل محمد (ص) .فاذ البد من قيادة روحية لمنية کانت أو ما
کانت البد من قيادة روحية فی المرحلة الثانية لمن المعصومين الحیور ،حاضرین و
بعد ذلأ من قيادة روحية اذا کان لمنية لمنية ،اذا ال ،ال و البد من قيادة روحيدة فدی
تغيّ العصمة الطاهرة للعلماء الربانيين مدراء الشرعة الربانية حتی یبيّندوا احکدال اهلل
تعالی من مصدریها االصيلين :کتابًا و سنةً.
هنا آیات عدة فی البحث حدول العصدمة الطداهرة التدی [ ]...رسدول الهددی (ص).
یأتی بحثها طبعًا فی بحث اإلمامة باذن اهلل تعالی و آیات توراتيدة و آیدات انريليدة و
روایات اسالمية و روایات اسرانيلية مختلقة ،روایات یهودیة و روایات مسديحية تددل
علی هذ القیية .انما نلتقی لکم آیة واحدة من تورات موسی (ع) سفر التکوین ،هذ
فی رسول االسالل مو موجود ،طبعًا فدی البشدارات موجدود ،بشدارات العهددین باللغدة
الفارسية .فی االص العبرانی تأ (تکوین) الفص السابک عشر اآلیة العشرون.
هنا اهلل تعالی فی هذ اآلیة المبارکدة یبديّن وعدد سدبحانه و تعدالی البدراهيم فدی
اسماعي و ذریته الطاهرین کما فی القرآن «رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنا»

2

یعنی أنا و اسماعي » «رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ» یعنی چه «مُسْلِمَيْنِ»؟ «االسالل بعدد
االیمان ،مو اسالل قب االیمان .ألن االبراهيم یتکلم هکذا فی اواخر عمر  ،ابراهيم فی
اواخر عمر کان فی اعلی درجات الرسالة و النبدوة ،کدان خلديالً «وَ إِذِ ابْتَلدى إِبْدراهيمَ
رَبُّهُ» 3.کيف یقول «وَ اجْعَلْندا مُسدْ لِمَيْنِ»؟ یعندی بعدد االیمدان الکامد الرسدولی و بعدد
االیمان الکام القمّة «وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ» تسليمًا محیًا مانة بالمانة أمال ارادة اهلل و
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مشيئة اهلل و هذ عصمة عليا طبعًا دون العصمة المحمدیدة «رَبَّندا وَ اجْعَلْندا مُسدْ لِمَيْنِ
لَكَ» .لحد اآلن ما تحص  .و من خصوصيات هذ العصمة أنه أمر أن یدذبن اسدماعي
ما تکلم شیء و ما تخيّ شیء و ما فکّر شيئًا اطالقًا «یا بُنَيَّ إِنِّي أَر فِدي الْمَندالِ أَنِّدي
أَ ْذبَحُكَ فَاْنیُرْ ما ذا تَر قالَ یا أَبَتِ افْعَ ْ ما تُؤْمَرُ سَتَرِدُني إِنْ شاءَ اللَّهُ مِدنَ الصدَّ ابِرینَ
* فَلَمَّا أَسْلَما» 1االسالل عیيم یعندی حتدی ال یتخيّد ال یفکّدر :کيدف ربدی یدأمرنی أن
اذبن اسماعي من دون أیّ ذن ٍ؟ و اسماعي جد خاتم النبيين و االنمدة المعصدومين،
فما أوحی إليهما؟ ابد  ،ما یتخيّ ابد  ،حتی فی الخيال ،ما دخ فی خلد فدی فکدر
فی خياله ال اعتراض ،حتی السؤال.
نعم« ،رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ» أنا و اسماعي «وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ» اق
شیء لهذا الحد العصمة االبراهيمية االسماعيلية فی ذریدة ابدراهيم مدن اسدماعي لدم
تحص اطالقًا حس التوراة و االنري ابد ابد ابد اال فی محمد و المحمدیين .انما
اسماعي ابنه قيدار و قيدار جد الرسول محمدد (ص) حسد التدوراة حسد نصدوص
التوراة ]...[ .حس نصوص توراتية قيدار بن اسماعي جد الرسول محمد و لم یوجدد
ابد و لم یبعث و یرس ابد بعد اسماعي أیّ نبیٍّ اسدماعيلية مدن ابدراهيم الّدا محمدد
(ص) «رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَدكَ وَ أَرِندا مَناسدِ كَنا وَ تُد ْ
عَلَيْنا إِنَّكَ أَْنتَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ» و هندا کدذلأ فدی التدوراة «و ليشدمعي » و السدماعي
«شمعتيخا» سمعته ،یعنی سمعت ابدراهيم السدماعي و اجابتده «هينده برختدي» حاليدًا
ابارکه «أوتو و هيفرتي» حاليًا انمّيه «أوتو و هيربتي» حاليًا اکثر «أوتو بمئد مئد» مئدد
مئ د یعنی محمد حتی حس حروف االبرد ،حسد حدروف االبردد اثندين و تسدعين
کما یتقبله اليهود ،اليهود دانمًا محشورین مدک الحدروف االبردد «بمئدد مئدد» حاسد
یصير اثنين و تسعين .اثنين و تسعين یعنی محمد .اول شیء ،ثانی شیء حس التعبير
«بمئد مئد» یعنی بمحمدٍ «شنيم عاسار» اثنی عشر «نسيئيم یولدد» امامدًا یولدد «و نتيدو
لغوي غادل» ترجم هکذا «و إلسماعي سمعته (ابراهيم) ها أنا أباركه كثير و أنميده و
أثمر كثير و أرفک مقامه کثير » یعنی مقال مين؟ مقال ابدراهيم .اهلل تعدالی یرفدک مقدال
ابراهيم بمين؟ بمن هو ارفک طبعًا .انما اهلل تعالی احيانًا یرفک مقال ابدراهيم فدی نفسده
رفک ،اکثر من هذا [ ]...احيانًا یرفک مقدال ابدراهيم (ع) بشدخص آخدر یکدون هدو ارفدک،
یقول« :و أرفک مقامه کثير بمحمدٍ (ص)» و رُفعة مقال ابدراهيم علدی اسدالمه العیديم
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علی محتد العیيم و هو شيخ االنبياء و إمال النبيين من ذی قب و النبيين فدی لمنده،
مک ذلأ «و أرفک مقامه کثير ».
نخاطد اهد التددوراة و االنريد  :هد یوجددد شددخص ولددو واحددد بعددد ابددراهيم و
اسماعي من ذریة ابراهيم و اسماعي یکون هکذا حتی نبيًا ضغير مث اآلدل فکيدف
یکون نبيًا اعلی من ابراهيم و اسماعي  ،نعم «و أرفک مقامه کثير بمحمدٍ و اثنی عشدر
امامًا یلدهم إسماعي » کيف یلددهم؟ مدن اوالد اسدماعي «و اجعلده أمدة كبيدرة» هندا
کتبت فی هذا الکتاب رِبّی ،یعنی تسعة واحد عالم یهودی یستشک .
«ربددي :الترجمددات العربيددة تفسددر (بمئدمئددد) بددالكثير جددد » 1کمددا فددی االنريدد
بریکليطوس و هم محرفوا :باراکليطوس .بریکليطوس یعنی محمدود کثيدر  ،محمدود و
ممددوح کثيددر  ،محمدد نفددص الشدیء ،احمددد نفدص الشددیء« .الترجمدات العربيددة تفسددر
(بمئدمئد) بالكثير جدد و «شدنيم عاسدار نسديئيم» بداثني عشدر رنيسدًا .و هدم الرؤسداء
األولون من نس إسماعي » ألنه من نس اسماعي حص رؤساء اثنی عشر ،ال رؤساء
شرعيون ،ال ،رؤساء لمنيون.
ثم الحداد الذی ألّف اربعة عشر کتاب ضد االسالل یقول فيما یقول« :هاهر الدنص
یقیي على هذا التخری » 2نحن خرّجندا مدن هدذ اآلیدة المبارکدة أن هدذا الوعدد فدی
محمدٍ و اثنی عشر امامًا و هو یقول« :هاهر النص یقیي على هذا التخدری فكمدا أن
التورات تذكر إلسدراني إثندي عشدر سدبطًا ،كدذلك تدذكر إلسدماعي اثندي عشدر ولدد :
اجداد ألمة كبيرة و ال مكان للنص لفیًا أو معنى للنبوة أو الدولة و سديادتها .وكاندت
العرب المستعربة من ولد إسماعي تمأل الحرال قب ههور محمّد فتمدت النبدوة قبلده
(ص .)349
المندداهر :إن محمّددد اإلسددالل أییددًا كثيددر جددد مددن حيددث جمعدده كافددة الكمدداالت
الرسالية فهو فرد كرماعدة» لديص ترجمدون االعدالل بالمعدانی حتدی اذا تدرجمتم هدذا
األعلم بالمعانی «بمئد مئد» یعنی بکثيرٍ جد  ،انميه اکثر بکثيرٍ جد  ،یعنی کثير خيالی
أو کثير واقعی؟ کثير واقعی فی من؟ فی اشخاص هم اعلدی مدن ابدراهيم« .إال أن «مِئُددْ
مِئُد» هنا عَلَمٌ أرید به موعود إبراهيم من إسدماعي  ،و الكثدرة مسدتفادة مدن لفیدة-1 :
برَختي-2 ،وهيفرتي -3 ،وهيربتي -1 :اباركه كثيدر  -2 ،أثمدر كثيدر  -3 ،ارفدک مقامده
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كثير  ،اج إنّ محمد هو غایة الحمد و الرحمة –معنىً -ولكنه ال یستتبک أن یراد منده
الوصف رغم سدبقه كدرار بدنفص المعندي .ثدم إن حسداب ابردد الدذي تلتدزل بده بيدت
إسراني في الكثير من األسماء و الصدفات ،هدذا الحسداب یرعد مئدمئدد « »92و هدو
محمد بعينه! و أخير إن البركة و الكثرة الموعودة لولد إسماعي  ،إجابةً لدعاء إبراهيم،
ليست هي المادیة».
یعنی اکثرک انمّيأ ابارکأ یا ابراهيم کثير  ،یعنی بالسلطة الزمنيدة؟ ابدراهيم هد
کانت له سلطة لمنية؟ ال ،ابراهيم کان له سلطة روحية قمة ،ما کان لده سدلطة لمنيدة،
حتی یقول ربنا و حتی یستدعی ابراهيم و یري ربنا انه انمّيأ و اکثرک و ابارکدأ
و ارفک مقامأ ،بماذا؟ بالسلطة الزمنية التی ما کانت البراهيم؟ غل .
«و أخير إن البركة و الكثرة الموعودة لولد إسماعي  ،إجابةً لددعاء إبدراهيم ،ليسدت
هي المادیة إنها بركة روحية رسالية و والیة إلهية ما لها من مثي  ،و ال یعرف التاریخ
هذ المقامدات السدامية طيلدة العهدد بدين إسدماعي و الرسدول األعیدم محمّدد (ص)
فاإلثنى عشر من عترته ،ال یعرفها إالّ فيهم (ع) ،ليص إالّ ،و «اإلل»» فی الدنص التدوراتی
العبرانی «ليص إالّ بمعنى اإلمال ال الرنيص» [ ]...إن ،إل تعبيرٌ عن اإلمال باللغدة العربيدة.
«فأین الیاهر القاضية من النص على هذا التخدری السدامي؟ و أیدن تمدال النبدوة قبد
محمّد؟» تمال النبوة قبد محمدد بمدين؟ بأنبيداء اسدرانيلين و اهلل تعدالی وعدد ابدراهيم
بأنبياء اسماعيلين «رَبَّندا وَ اجْعَلْندا مُسدْ لِمَيْنِ لَدكَ»« .أ فدي العدرب المسدتعربة مدن ولدد
إسماعي التي تمأل الحرال قب ههور محمد؟!»
ثم هناک بحوث اخری حول هذ اآلیة المبارکة .نرجک و نقول نبارک الحمدی من
آل محمد (ص) بميالد مسعود أسعد ميالد بين ک المواليدد العالميدة االمدال الحسدن
العسکری (ع) و نحن نبارک أنفسنا إذا اتبعناهم و اذا لحقنا بهم فی المعرفة الربانية و
فی العلم و التقی و فی الزهادة و فی االخالم و فی تطبيق االسالل العیيم .بعد ذلدأ
نواص البحث فی اسئلة خاطئة من المنکرین بالرساالت الربانية ،الذین کانوا ینکدرون
و بحثنا حول آیة واحدة و سوف نواص البحث حول آیات عدة قرآنية تحکی و تنق
و تعرف مشاک من الناکرین بالرساالت القدسية الربانية.
«اللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَانِ وَ مَعَدارِفِ الْقُدرْآنِ الْعَیِديمِ وَ وَفِّقْنَدا لِمَدا
تُحِبُّهُ وَ تَرْضَا ُ وَ جَنِّبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَا ُ».
«وَ السَّلَالُ عَلَيْکُمْ».
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