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 إهداء

 إىل سيدي صاحب العصر والزمان

  (ليه السالمع)وإىل موالي وسيدي مياني آل حممد واملهدي األول 

 (ليه السالمع) أمحد احلسناإلمام 

 إىل أرواح الشهداء األنصار 

 لظلوم ن األسر  القابع ن  ي سوون اللظل املىل إ

 ىل األنصار  ي مشارق األرض ومغارهباإ
 

 

 

 

 

 

 



 

 .واحلل عقدة من لساني يفقهوا قويل ،الله  اشرح يل صدري، ويسر يل أمري

 ك.نك إن مل تعرفين نفسك مل أعرف رسولإالله  عرفين نفسك ف

 .نك إن مل تعرفين رسولك مل أعرف حوتكإ  عرفين رسولك فالله

 .عن ديين تنك إن مل تعرفين حوتك ضللإالله  عرفين حوتك ف

 .ن هدانا اهللأاحلمد هلل الذي هذا هلذا وما كنا لنتهد  لوال 

 .واحلمد هلل على كل حال

 .الله  اجعلنا كما حتب، وال جتعلنا كما حنب

 .ولو  ي آن واستعلمنا لطاعتك، ليكإع الله  هب لنا حالوة االنقطا

واالستعداد للموت قبل  ،ىل دار اخللودواإلنابة إ ،التوا ي عن دار الغرورالله  إني أسالك 
وأعوذ بك من شر الشر سخطك  ،الله  إني أسالك خري اخلري رضاك واجلنة .حلول الفوت

ك قليب ومسعي وبصري خشع ل ،الله  لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، والنار
 .رـوحلمي ودمي وما أقلته قدماي غري مستنكف والمستكب

 



 املقدمة:

اجلنة أو خوف بطمع إما عالقة يتأرجح فيما بينهما املسلم، بعالقته مع اهلل سبحانه وتعاىل، 
قد مت تصدير ألذهاننا من خالل فقهاء آخر الزمان بأن اهلل )تعاىل اهلل عما يصفون( و من عقابه. 

 كأنه بني أمرين:و 

 نه شرطي السماء، يراقب اهلفوات لكي يعاقب.أإما  .1

أو، يعطي املكافئات ويوزعها هكذا، وكأهنا عالقة خذ وهات، وهي عالقة اشرتاطية،  .2
وجترأ بذلك اإلنسان على اهلل سبحانه وتعاىل، بأن يرجو االنسان املقابل، هذا املقابل 

 .الذي يعود عليه بالنفع )مبدأ النفعية(

بأن يكون  وحمتاجا   ا  اهلل سبحانه وتعاىل بات مراقب ويصّورون من حيث ال يشعرون بأن
كون اهلل سبحانه وتعاىل يعمل فقط مبدأ املكافئة وبالتايل ي ،)تعاىل اهلل( ئهااالنسان يعمل إلرض

ال  كما يصورون وهم  ا  ن كان حمتاجأ كبريا    ، وتعاىل اهلل علوا  )إعمل تأخذ، أو تعاقب(واملقابل 
والتفجري الناس ذبح انتهاج منه( ب ا  ىل اهلل )ظنـإمن يتقّرب )من جهة أخرى( لذلك، جتد يشعرون؛ 

ىل إيها القارئ أن تعدد من تلك القرابني اليت يتقرب فيها اجلّهال أولك  حبور العني !! ، طمعا  مثال  
 مقيت يف الفهم.اهلل سبحانه وتعاىل؛ وهذا بسبب البناء اهلش لقواعد توحيده وبسبب قصور 

يؤخذ  (ليه السالمع)، فهناك من يظن بأن البكاء على احلسني مذهبوال نستثين من ذلك 
بكائهم على جملرد . يظنون بأن الكنيسة مثال   انتهجتهاليت كشبه بصكوك الغفران  أمقابله صك، 

من  ة؛ كمن اشرتى لنفسه سلعةّـ نمضمونة لدخول اجل ةوتذكر  ضمانا   (ليه السالمع)احلسني 
ال )، بالتايل يقولون: ، وأساء استخدام هذه السلعةا  وأخذ مقابلها ضمانأو شركة كربى مؤسسة 

 (.وكفالة ا  ضمان بأس من أن استخدم هذه السلعة بشكل سيئ، ألن لديّ 

  :يف خطاب له ،(ليه السالمع) أمحد احلسن ماماإل قال
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احلسني والبكاء على احلسني سيدخلنا إننا بكينا على : )عندما يقولون وهلذا فهم مثال   .....]
َوَقِدْمَنا ِإىَل ﴿ :منثورا   فاهلل بغاية البساطة يقول هلم يا علماء الظالل إن عملكم ذهب هباء  ، (اجلنة

ألنكم مل تبكوا على احلسني احلقيقي  ،[22]الفرقان:  ﴾َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباء مَّنُثورا  
 ،(ليه السالمع)بل بكيتم على حسني يف أوهامكم ال عالقة له باحلسني بن علي  ،(ليه السالمع)

كمن جاء بقطعة حديد وغرسها يف   ا  متام ، منثورا   وعملكم ذهب هباء  ، ال من قريب وال من بعيد
بالنهاية ، عذبا   وهو يقول إين غرست خنلة يف بستان وسقيتها ماءا  ، الصحراء وصب عليها نفطا  

نتم كمن سبقكم تطلبون أن يقهركم صاحب احلق على أو ، منثورا   ه بال قيمة هباء  ن عملأسيجد 
له اهلل ولكن لطهارة نفسه وإخالصه فضّ ، اإلميان وال تقبلون على أن يكون صاحب احلق مثلكم

بليسي املنكوس ببساطة يفهمها كل يف حني إن اهلل يرد على هذا املنهج اإل، عليكم وأمركم بإتباعه
َلَك ِمَن اْلُمْرَسِلنَي ِإالَّ ِإنَـُّهْم لََيْأُكُلوَن الطََّعاَم َومَيُْشوَن يف ﴿ :يفهم بقولهن أمن يريد  َوما أَْرَسْلَنا قـَبـْ

َنة  أََتْصربُوَن وََكاَن َربَُّك َبِصريا   وجعلنا بعضكم ، [22]الفرقان:  ﴾اأْلَْسَواِق َوَجَعْلَنا بـَْعَضُكْم لِبَـْعٍض ِفتـْ
أَتـََواَصْوا ِبِه َبْل ﴿هيهات لو كان قد صرب الذين من قبلهم لصربوا هم اليوم  ،ونلبعض فتنة أتصرب 

 .(1)[  [32: الذاريات] ﴾ُهْم قـَْوٌم طَاُغونَ 

نسان قادر وهل اإل أو عالقة قد غـُّيبت عنا ؟! ؟! ندركها لكن، هل توجد عالقة ثالثة مل نكن
 ينظر لنفسه ؟!ال و أن أ؟!  مقابل دون أن يرجوا، على العمل بني يدي اهلل

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن اإلماميقول 

حىت مىت نبقى ننظر إىل أنفسنا، واهلل لو أنه سبحانه وتعاىل استعملين من أول الدهر حىت ]
آخره مث أدخلين النار لكان حمسنا  معي، وأّي إحسان أعظم من أنه يستعملين ولو يف آن. 

اليت ال تكاد  األناواحد هو أن نرفع من صفحتنا السوداء هذه املفروض أننا ال هنتم إال لشيء 
 .(2)[ تفارقنا

                                                 
 .( في محرم الحرامعليه السالمخطاب السيد أحمد الحسن ) -1
 .68ص 1(: جعليه السالمأحمد الحسن )لإلمام  -مع العبد الصالح  -2
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 مليهع)ُهـم  بل حىت ذنب، (السالم مليهع)نسان حبد ذاته يعتربه األئمة وجود اإل نّ إ
ذن، كيف هو حالنا إ .نفسهم بأهنا ذنب مع وجود اهلل سبحانه وتعاىل، قد نظروا أل(السالم

فيها علينا حاجياتنا )الومهية( اليت كما يصدر هلا البعض بأهنا من  خاصة يف عصر تكالبت !حنن؟
 .والضروريات احلتميات

للبدن، ولكن، تعال معي لنذهب اىل أبعد من ذلك،  ا  صحيح بأنه يعد ساتر  ؛امللبس :مثال  
 .اللون، التصميم ...اخل .وهو، شكل امللبس مثال  

نفسنا من ناحية أ ناىل ما متليه عليإلنا ننظر ي امللبس( عدة مفردات جتعأفرتافق تلك احلاجة )
 احية ما يتالئم مع موظة العصر )ما ميليه علينا الذوق العام(.ما يروق لنا، أو من ن

 فنحن يف تلك احلالة ما بني دفتني:

 .ما نراه حنن :أوال  

 .العصر ناما ميليه علي :ثانيا  

ها اآلخرون وفق نا اخلاصة، أو يقتادما أن تقودها شهواتإنفسنا مقتادة، فأن أالنتيحة هي: 
، ولك أن تتخيل أيها القارئ األمر مع: املأكل، املشرب، الكالم، اهلمس، الذوق العام مثال  

 الصمت، التصرفات، الشهوات، التفكري، السعي، احلركة، السكون، العلم، والتعلــّم ...اخل.

جتمع، حبيث نكون حنن ننظر للملمجتمع، فنحن هنا ننظر لحيث يتم مراعاة الذوق العام 
حتت ؛ سبحانه وتعاىل ع، ونغض البصر عن مشيئتهمنفسنا بغية التجانس أو االنصهار باجملتأ إىل

 (ال دخل هلل يف هذا)، وكأننا نقول وحنن ال نشعر: ، سخيفةأهنا أمور دنيويةجة ؟ حب حجة ماذا
سبحانه وتعاىل بأمورنا الدنيوية  ال نود أن نقحم اهلل)قول: يأو كمن  ،ريا  كب  تعاىل اهلل علوا  

ننا أقررنا بأهنا أمور سخيفة، ومع ذلك أوعلى الرغم من  .(السخيفة وننزه اهلل جل شأنه منها
 .كبريا    اهلل علوا   نعرف مصلحة اهلل وماذا نقّدم وماذا ال نقّدم له !! تعاىلأن نتجرأ 
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قرار إحلظات أو حمطات يف حياتنا، وهذا يف ( كبريا    )تعاىل اهلل علوا  فبالتايل نلجأ القصاء اهلل 
د قت، ونعيءال ش تلك األشياء ونراه حنن بأن ؛يءيف أشياء أو على األقل يف شمنا بأن نعطــّل اهلل 

، وسبحانه وتعاىل موجود يف كل ءسى بأن اهلل خالق كل شيونن !! بأننا ننزه اهلل من هذا األمور
 وكل زمان.، يف كل مكانو ، ءشي

 ؟!ي غفلة هيأ من هذه الغفالت، و ، نستجري باهللهوونعطـّـل   اــلألن نظرفهنا يتم ال

خلفي( فكيف لنا أن ننظر العتيدة اليت تسكن جنباتنا )الظاهر منها وا اــاألنمع وجود قوالب 
  فما هو املطلوب منا إذن ؟ ؟ هـوىل إ

ه املعرفة إىل أن يعرف املطلوب منه أن يتحّرك باجتا] :(ليه السالمع) محد احلسنأ ماماإل عـن
أنه عاجز عن املعرفة، وأّن الكمال الذي واجهه به سبحانه إمنا أراد منه سبحانه أن يوصله إىل 
هذه احلقيقة اليت هي املعرفة احلقيقية، إمنا واجهنا بالكمال املطلق ليوصلنا حلقيقة أننا عاجزون عن 

جدتنا، نعرفها عندما نعرف عجزنا التام عن املعرفة، وبالتايل نعرف أنفسنا ونعرف احلقيقة اليت أو 
 .(1) [معرفتها، معرفة عجزنا هي معرفة احلقيقة. "من عرف نفسه عرف ربّه"

 :بين الطمع والخوف

 يف كتاب التوحيد:  (ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامذكر 

اإلهلية فإن هي جهة األلوهية، فكوننا نتأله يف حوائجنا إىل الذات  :واجلهة الثانية .......]
من الطمع واحلاجة لسد النقص من جهة  -واحلال هذه  -عالقتنا معه سبحانه وتعاىل غري خالية 

معينة، إذن فالعبادة غري خالصة بل هي طلب للكمال وسد النقص يف أحسن صورها على هذا 
 عن احلال، وهذه املرتبة شرك، فاإلخالص احلقيقي هو قطع النظر عمن سواه سبحانه وتعاىل حىت

وهذا هو األوىل واألحجى بل هو أصل املطلوب، إذن فالتوحيد احلقيقي يتحقق  والشخصية، األنا
بعد معرفة فناء مجيع األمساء والصفات يف الذات اإلهلية، مث فناء الذات اإلهلية يف احلقيقة أي فناء 

                                                 
 .18ص 2: ج(عليه السالملإلمام أحمد الحسن ) - مع العبد الصالح -1
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نسان فال يبقى إال وشخصية اال األنااأللوهية يف حقيقته سبحانه، واليتحقق هذا االمر اال بفناء 
وإذا كان هناك لفظ دال عليه فيكون )هو( ضمري ، الشاهد الغائب سبحانه وتعاىل عما يشركون

هو  -املتحصل من هذه املعرفة  -وهذا التوجه  ،الغائب، واهلاء إلثبات الثابت والواو لغيبة الغائب
قيقي، توحيد احلقيقة والكنه التوجه الصحيح ألنه توجه إىل احلقيقة والكنه، وهذا هو التوحيد احل

أو اإلسم األعظم األعظم األعظم، أو اإلسم املكنون املخزون والذي ينبع من داخل اإلنسان بعد 
وبقاء اهلل، وهذه هي املرتبة األخرية املقصودة يف التوحيد واليها تشري بسملة التوحيد األنا فناء 

 .(1)[ وسورة التوحيد أيضا  كما سيتضح

 (.ثمر، لكوهنم مل ينظروا للشجراستنكروا ال)

 ةنوعي اذا ألهنم مل يدركو ؟ ه ، ملاذاةمن يستنكر ويرفض أو يستشكل على الثمر  نعم، كثريا  
إن أمرهم صعب و ، شجرة مباركة، شجرة علم، (السالم مليهع)ل حممد آفشجرة الشجرة، 

 مستصعب.

اهب اجلب، جب باب التسابق مفتوح، وللجميع، ولكن بسبب اإلحندار املخزي يف غي
 أمحد احلسنأمام تلك احلقيقة اليت تفضل هبا اإلمام  ، أجد نفسي مذهوال  ناواألالظلمات واجلهل 

 ، وهي:(ليه السالمع)

ومع األسف كل الناس يعملون إلطعام ..... ]: (ليه السالمع)محد احلسن أ ماماإل عـن
هتمون ملعرفة احلقيقة ويهتمون أجسادهم وقليلون هم الذين يطعمون أرواحهم، وأكثر الناس ال ي

للدنيا وألنفسهم، وقليلون هم الذين يهتمون ملعرفة احلقيقة، وأقل منهم الذين يعرفون احلقيقة، 
 .(2)[ ..... وأقل الذين يعملون للوصول للحقيقة، وقليلون يصلون للحقيقة.

احليوية الرئيسة  عضائناأواليت باتت كعضو من ، صبحت من مالزمات هذه احلياةأ، اليت اــاألن
؟  ننتصر هلاأن ال و أ ؟ ليها يف يوم من األيامإن ال ننظر أفهل لنا ، ومنها اخلفي فمنها الظاهر

                                                 
 .22(: صعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -كتاب التوحيد  -1
 ق. . هـ 1228/ ربيع األول/ 1( عليه السالمبيان تقديم كتاب اإلفحام لمكذب رسول اإلمام ) -2
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مع وجود  ا  عظيم ا  نفسنا بكوهنا ذنبأن نرى أ حقا  هل نستطيع  !! نقوم خبدمتها بال هوادةأن ال و 
صرت عالقتنا باهلل ما بني دفيت وهل احن ؟ء ن نرى اهلل قبل ومع وبعد كل شيأهل نستطيع  ؟ اهلل

ن يكون أيستطيع يا ترى من منا  ؟ (نطمع بالثواب وخناف العقاب فقط) الطمع واخلوف فقط
لعقاب وهي عالقة قائمة على هنا عالقة مشروطة، أو خياف اأن ينتظر الثواب وكأدون  يعمل هلل
 من منا .....، ومن منا .....، ومن .....، ومن .....اخلوف، 

رادتنا( من حب ؟ واليت متثلت وجتسدت )بإ اــاألننا يستطيع التخلص من شباك من م
االنتماءات، من حب الشهوات، من حب االقتناء، ... ، حب املاديات واملعنويات، حب الثناء 

 !! يا ابن آدمأمرك عجيب ن نرفضها، أاجيابية وإن كنا حناول باال ا  خفي ا  ثر أواملديح اليت ترتك 

 : "الرجعة ثالث أيام اهلل الكربى"ورد يف كتاب 

ال شك أّن غاية خلق األنس واجلن هو املعرفة، والسؤال: أين ستتحقق تلك املعرفة  .....]
 بصورة أعلى وأمت ؟ وإذا كان للرجعة دور يف إجابة هذا السؤال، فأين ستكون الرجعة ؟

 ﴾يف اأْلُوىَل َواآْلِخَرِة َولَُه احلُْْكُم َوإِلَْيِه تـُْرَجُعونَ  َوُهَو اللَُّه ال إَِلَه ِإالَّ ُهَو لَُه احلَْْمدُ ﴿ تعاىل: الق
عنها وبنيَّ أجوبة األسئلة أعاله،  أجابعن هذه اآلية، ف أمحد احلسن. ُسئل السيد [02]القصص: 

اُلوا احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َونـََزْعَنا َما يف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ جَتْرِي ِمْن حَتِْتِهُم اأْلَنـَْهاُر َوقَ ﴿..... ،  :فقال
ْن تِْلُكُم اجْلَنَُّة َهَدانَا هِلََذا َوَما ُكنَّا لِنَـْهَتِدَي َلْوال َأْن َهَدانَا اللَُّه َلَقْد َجاَءْت ُرُسُل َربِـَّنا بِاحلَْقِّ َونُوُدوا أَ 

حبسبه يغرتف من  وكلٌ ، من الصدور (األنا)أي رفع  ،[32]األعراف:  ﴾أُورِثـُْتُموَها ِبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 
 .(1)[ ويكال له ِبكياله الذي صنعه بأعماله الصاحلة، هئرمحة اهلل حبسب وعا

مجل بقعة يف دواخلنا، فأصبحت قلعة شاهقة، أعلى  ا  وجدت هلا مكانلقد ، اــاألنقلعة 
نستجري  ،دواهتاأحاضرة، مسيكة، متينة البناء، حمكمة، متنوعة، ثرية ِبوادها، متنوعة يف آدائها و 

  باهلل منها.

                                                 
 .21 – 22م: صالإعداد عالء الس -الرجعة ثالث أيام هللا الكبرى  -1
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هلي قد جرت على نفسي يف النظر هلا، فلها الويل ان مل إ): (ليه السالمع)قال االمام علي 
 .(تغفر هلا

ظهور اهلل يف  (صلى اهلل عليه وآله)حممد "، حتت عنوان (ليه السالمع) أمحد احلسن ماماإلذكر 
ق وجدنا اهلل سبحانه وتعاىل خياطب املالئكة: إذا رجعنا إىل أصل وبداية اخلل .......]: "فاران

فإنّه وإن كان آدم خليفة اهلل وباقي األنبياء ، [22]البقرة:  ﴿ِإينِّ َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفة ﴾
كذلك، ولكن اهلدف الذي يُراد الوصول إليه هو خليفة اهلل حّقا ، أي  (السالم مليهع)واألوصياء 

ل هلل سبحانه وتعاىل، فيعكس الالهوت يف مرآة وجوده بشكل الشخص الذي يكون خليفة كام
فاملراد الوصول إليه هو شخص خيفق بني  .(السالم مليهع)أكمل وأمت من كل األنبياء واألوصياء 

 .(1)[ ..... واإلنسانية(، وبني )الالهوت والذات اإلهلية( األنا)

 :اـفة مع المادة واآلنـوق

 :13 سؤال 1جيف اجلواب املنري عرب األثري 

وحتطم كل األصنام اليت تعبد من دون اهلل،  ......] :(ليه السالمع) احلسنأمحد  اإلمامقال 
 [.......، األناِبا فيها الصنم املوجود بني جنبيك وهو 

كثرة املواضع اليت يستعيذ هبا   سيدرك حتما   (ليه السالمع) احلسنأمحد  االماموالقارئ لكتب 
 .، وحيث على معرفتها ومن مث حماربتهااألنامن  (ليه السالمع) أمحد احلسناالمام 

 .اخل هي الغرور، التكرب، العناد، اجلهل ... فاألنا -

 .نسان باملاديات اليت تبعده عن الروحانياتواملادة هي انصهار اإل -

 ؟ واملادة يف الفرد األناي مزيج ذلك، سينتج عن انصهار أ :فالسؤال

                                                 
 .22(: صعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -كتاب النبوة الخاتمة  -1
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، صلدة، قوية، ثقيلة، ثابتة بارتباط املرء مع نفسه فقط. ويعيش لعلها تكون تركيبة صلبة
حينها يف عزلة تامة، مع وجود عنصر الوهم الذي يزين له عزلته اليت يعتقد بأهنا ومعها يسمو فوق 

 .الكل، وهو من حيث ال يشعر يظن بأنه املطلق والعياذ باهلل

ال  هنصاف، ولكن يف داخلع اإلمنه بأنه يف موق ا  ن كان يبدو لنفسه بأنه يستمع ظنوإ
الشخصي، اء حتليله يستطيع )بل ويرفض( كل ما خيالف معتقده، ولو كان هذا املعتقد من جرّ 

 ا  صارخ ، لنضرب مثاال  النفسجد يف طيات اتو ت نيأبألوان يكاد الناس ال يعرفون  اـاألنن وتتلوّ 
 على ذلك:

 ، ولكن يف داخله ينتظر مدحا  شخص اجيالس الفقراء، ومنصف، ويستمع للصغار وحياورهم
إال بأن يشعر بالفخر والرضا على نفسه، وهنا  (ال ألمر)من اآلخرين بأنه متواضع، فيفرح بذلك 

وأن تكون نظرته  ويقظا   جيدا   االنسان أن يكون مراقبا   ىوهو ال يشعر، فعل اـاآلنتنبت بذور 
 .كي ال تتكاثر ومن مث تلوث بواطنه  جمهرية لتلمس تلك املواضع اليت حتتاج للدقة يف مالحظتها،

واملادة  اـاألنالتمازج بني رحلة ن إبسبب قصور الرأي والعلم( فيه اخلطأ وارد و ي القاصر )ييف رأ
ليست سوى مغامرة تستحق  انسان بأهنيظن اإلقد ألسفل، إىل ا باإلنسان نفق مظلم ينحدر يه

اصة أو عامة أو جمهولة، ولكن أن يتم خوض غمارها لالكتشاف والبحث للوصول لنتيجة خ
 .احلقيقة هي أنه يتجه لألسفل يف كل األحوال

نسان، ينتج عنه مادة ثقيلة الوزن، وهذه املادة الثقيلة حيملها واملادة يف عقل اإل األنان ارتباط إ
 ن استقر معها، حتما  إرضية، و أنسان حيث ذهب، وهي حتول بني قدرته على التواجد يف أي اإل

 .وتغوص بالوحل قدماه وترتكز يف مكان واحد ستغوص معه

بطيئة  تهستكون حرك حتما  ، ي علمأ( يرغب يف مسايرة معا   األنـان كان )حامل املادة وإو 
ن استطاع أن اجياريها، فاملادة إوثقيلة، يكاد ال يستطيع أن يلحق بأقل القطارات سرعة، و 

 .وينقطع نفسه ،رباالستمرا تهوانصهار املرء هبا، ستعمل على فقدان لياق
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يغ طعمها إال حاملها، وتتزين له من خالل سذن، حنن أمام نوع من الرتكيبة اليت ال يستإ
فيتصور لى مبدأ املادة حبسب رغبة حاملها؛ بالنسبة للمادة كالنكهة اليت تضاف ع اـا، فاألنـاألن

. ى كل ما لذ وطابلألكل الذي ال يستطيع أن يفارقها، فهي حتتوي عل وليمةاملرء حينها بأهنا 
ولكن تلك السفرة اليت حتتوي على الطعام اللذيذ تتواجد يف (، = طعم لذيذ األنـا، مادة = أكل)

ن االبتعاد أمنه وجهل باعتقاده ب نسان غري قادر من االبتعاد عنها خوفا  مكان معني، واإل
 .واملادة األنـابرفقة  هبالك فكره، فتجده متشبث بذلك احمليطسيتسبب 

أنه يف شبابيك اخلادعة اليت حتيط باملكان الذي تواجد فيه، قد وضع عليها صور متثل له بوال
عليها األشجار واحلدائق واألهنر، أو رمست عليها مالمح  مكان مجيل، فالشبابيك تلك رمست

صحراء  ن مكانه الفعلي هوأوحقيقة األمر ب، ا  احلي النظيف واملباين اليت حتيطه، إال أنه يبقى ومه
حتول له أن يعرتف بذلك، بل،  اـاألن. ولكن واللوحات االرشادية خاوية، خالية من املوجودات

عرتاف بذلك بينه وبني نفسه، بل وال يصرح بذلك حىت مع خالقه املطلع على وحىت يرفض اإل
 .أمره

 واملادة(، األنابالنسبة للمعرتف )حامل  ا  ن االعرتاف بالفشل، أو يف بعض منه، يكون مؤملإ
واجة احلقيقة اليت تقول ملنسان حينها غري مستعد فاالعرتاف هي عملية تقشري مؤملة، ويكون اإل

وكأنه سيجري على نفسه عملية جراحية الستئصال ورم خبيث من غري أن  له: أنت قبيح.
 ... !! يستخدم خمّدر موضعي

 :راءـاألنـا والصح

د االنسان للجلوس عليه، فهو يعرف يف ما يرتد وهو ذلك العرش الذي صنع من الورق، وكثريا  
ال  األنـاذلك العرش سيتحطم وبسرعة، لذلك جتد صاحب  ىنفسه، بأن جمرد اجللوس عل ةقرار 

معرض للتحطم. لكن هذا  هية، فهو على علم بأن عرشومهس سلطته الاجيلس على عرشه كي ميار 
يكون اجلالس على  العرش، يستطيع أن حيتمل جالسه ولكن بشرط، أن ال تتحرك، واجيب أن
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، فقط يتنفس سمح له بالتنفسال يتحرك، فقط بالكاد يُ طوال الوقت و  ا  الورقي ثابت اـاألنعرش 
 .ليشعر أنه موجود، ولكن يف هناية األمر يبقى مقيـّدا  

تسمو نشوته مع وجود من ال ينازعه عرشه، وال يكون ذلك إال اذا وضع  األنـاوصاحب 
 .الصحراء عرشه يف

اجيب أن يكون يف الصحراء. وحده، ال حاشية  األنـانها، بأن املكان الشرعي لعرش فندرك حي
، وحىت وعلما   وماال   وسلطانا   وحاشية وجاها   اليت ختلق له شعبا   األنـا، األنـاله إال من خالل وهم 

 .فقها  

قد  قبل اخلوض يف ما (ليه السالمع) أمحد احلسنوأختم هذه املقدمة الفقرية، بقول لإلمام 
 مجعناه )ِبا أتيح لنا( من كتبه وخطاباته الشريفة.

إذن فاحلجر أو املخلص الذي ينقض  .........]: (ليه السالمع) أمحد احلسنقال اإلمام 
هيكل الباطل وحكم الطاغوت والشيطان على هذه األرض، ويكون يف ملكه نشر احلق والعدل 

ما  هو واضح يف رؤيا دانيال، وهو احلجر الذي يف األرض، يأيت يف آخر الزمان ويأيت يف العراق ك
 (عليه السالم)وال داود  (عليه السالم)، بينما ال عيسى واألناينسف الصنم أو حكم الطاغوت 

أرسلوا يف العراق ويف آخر الزمان، فال ميكن أن يكون أي منهما هو حجر الزاوية املذكور، بل 
اليهودية والنصرانية هو نفسه احلجر األسود  تبني بوضوح من كل ما تقدم أن حجر الزاوية يف

 .(1)[ ، .....املوضوع يف زاوية بيت اهلل احلرام يف مكة

؛ وهذا فيما هو مدرج حتت عناوين خمتلفة: سيجد القارئ بأن بعض الروايات تتكرر تنويه
اب ختدم مضمون الكت ةالواحد، فالرواية سينضوي حتته الذيالتكرار خيدم ويفيد حتت كل عنوان 

 يف عدة مواضع، واحلمد هلل على كل حال.

                                                 
سؤال  2( على األسئلة الواردة عبر االنترنت: جعليه السالمأجوبة اإلمام أحمد الحسن ) -لجواب المنير عبر االثير ا -1

 .723رقم 



 :والفتح املبني واحلجاب (ماوآهل ماصلى اهلل عليه)األنا وحممد وعلي  / أواًل

 .(صلى اهلل عليه وآله)حممد اهلل السالم عليك يا رسول  -

 .سالم عليك يا من خيفق بني الالهوت واألنا واإلنسانية -

يكون هو فاحلجاب( بينه وبني اهلل سبحانه وتعاىل  سالم عليك يا من خيفق القرآن )وهو -
 .القرآن فيخفق بني الفناء يف الذات اإلهلية وبني عودته لألنا واإلنسانية

 .سالم عليك يا خري ولد آدم صلوات اهلل عليه -

 .سالم عليك يا من هو يف أعلى درجات الكمال املمكنة للخلق -

 .اىليا من افتقر هلل سبحانه وتعسالم عليك  -

 .سالم عليك يا من كاد أن يضيئ من نفسه -

 .ىل اخللقإسالم عليك يا نقطة النون والنون ونقطة الباء والباء، هو الفيض النازل من احلق  -

 .ماق صلوات اهلل عليه وعلى آله وسلسالم عليك أيها الفائز بالسب -

عاكسا  سالم عليك يا خليفة اهلل حقا   -  مرآة وجوده بشكل  للالهوت يف ، خليفة كامال  
 .كامل وأمت صلوات اهلل عليك

 :اـبين الالهوت واألن (صلى اهلل عليه وآله)محمد  .1

 (:عليه السالم) أمحد احلسنيقول اإلمام 
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 بتجلي ظهرت وموجودات بالظلمة خمتلط نور هي اخللق عوامل وكل فيه، ظلمة ال نور اهلل إنّ ]
 خملوق يف ظهر أو خملوق يف حل قد اهلل أن عتبارا ميكن فال ولذا الظلمات، يف سبحانه نوره

 بل تبقى ال أهنا هذا معىن ألن؛ - القدس وروح بعيسى يدعون كما - اخللق عوامل يف تاما   ظهورا  
 فيه، ظلمة ال نور وهو سبحانه اهلل فقط بل خلق يبقى ال أي فيه، ظلمة ال نور إال يبقى وال تفىن
 يتوهم ال لكي هذا وأكدت واإلنسانية، األنـاو الالهوت بني خَيفق حممدا   إن وكررنا قلنا ولذا

 بنّي  واألمر ،كبريا   علوا   اهلل تعاىل اخللق عوامل يف حيل - فيه ظلمة ال نور وهو - اهلل أن متوهم
 وال واندثارها فناؤها هو تاما   ظهورا   اخللق عوامل يف فيه ظلمة ال الذي النور ظهور فمعىن واضح
 علوا   اهلل تعاىل فيه ظلمة ال الذي النور اهلل إال يبقى ال بل معىن، وال رسم وال إسم هلا يبقى
 .(1)[كبريا  

 :األغيار .2

... وكان السائل يسأل عن مفردة  ةيف يوم عرف (ليه السالمع)سأل سائل عن دعاء احلسني 
 اليت وردت بالدعاء. األغيار

يبنّي  (عليه السالم)اإلمام احلسني  .........]: (ليه السالمع)أمحد احلسن  اإلمامجواب 
من صفحة وجوده يف آن فال يبقى  األناعند الفتح ورفع  (صلى اهلل عليه وآله)حال الرسول حممد 

 إالّ اهلل الواحد القهار.

اليت ِبحوها بالنور صار العرش غيبا  يف الذات اإلهلية، فلم يبَق إالّ  األناو)األغيار( هنا ظلمة 
 ر.اهلل الواحد القها

 .(2)[ ولتتوضح لك الصورة أكثر راجع تفسري الفاحتة واملتشاهبات

                                                 
 . 192 – 192جمعه وعلق عليه د. توفيق المغربي: ص (،عليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -الحواري الثالث عشر  -1
سؤال  2( على األسئلة الواردة عبر االنترنت: جعليه السالممام أحمد الحسن )أجوبة اإل -الجواب المنير عبر األثير  -2
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 :هو القرآن (صلى اهلل عليه وآله)محمد  .3

صلى اهلل )يات القرانية مل تنزل على الرسول من اآل ن عددا  إسؤال: يقول كمال احلديري: )
أن يتحمل  (لسالمليه اع)، لعدم استطاعة جربائيل (ليه السالمع)عن طريق جربائيل  (عليه وآله

مباشرة من اهلل  (صلى اهلل عليه وآله)ثقل هذه اآليات الكرمية، ولقد أخذها الرسول األعظم 
عند سدرة املنتهى(. فهل هذا  (ليه السالمع)سبحانه وتعاىل يف املعاجز عندما تركه جربائيل 

 ؟ صحيح جزاكم اهلل خريا  

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامجواب 

  الرمحن الرحيمبسم اهلل]

 واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

ويف ، (صلى اهلل عليه وآله)احلجاب الذي خيفق بني اهلل سبحانه وتعاىل وبني حممد  القرآن هو
هو هذا  (صلى اهلل عليه وآله)للقرآن يكون حممد  (صلى اهلل عليه وآله)مرتبة معرفة حممد 

، فيخفق بني فناء يف الذات اإلهلية فال يبقى إال اهلل الواحد القهار، فيكون هو القرآن، حلجابا
ُقْل ِإْن َكاَن ﴿ املخلوق األول (صلى اهلل عليه وآله)فيكون حممد ، واإلنسانية األناوبني عودة 

صلى اهلل )يعرف القرآن إال حممد  رتبة الويف هذه امل، [11]الزخرف:  ﴾لِلرَّمْحَِن َوَلٌد َفأَنَا َأوَُّل اْلَعاِبِدينَ 
 (عليهم السالم)وهم علي وفاطمة واألئمة ، وال يعرفه حىت أفضل اخللق من بعده، (عليه وآله

 .منهم (عليه السالم)واملهديون واألنبياء واملرسلون فضال  عن مالئكة اهلل املقربني، وجربائيل 
.....] (1). 
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 :قبل وبعد الفتح (صلى اهلل عليه وآله) محمد .4

َها ﴿ماهي الظلمات الثالث يف قوله تعاىل:  :سؤال َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة مُثَّ َجَعَل ِمنـْ
ِد َخْلٍق يف َزْوَجَها َوأَنـَْزَل َلُكْم ِمَن اأْلَنـَْعاِم ََثَانَِيَة أَْزَواٍج خَيُْلُقُكْم يف بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم َخْلقا  ِمْن بـَعْ 

 .(1) ﴾اٍت َثالٍث َذِلُكُم اللَُّه رَبُُّكْم َلُه اْلُمْلُك ال إَِلَه ِإالَّ ُهَو َفَأَّنَّ ُتْصَرُفونَ ظُُلمَ 

 : (ليه السالمع) أمحد احلسناإلمام جواب 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم]

 .واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

 .عوامل قوس النـزولوهي  ظلمة الرجعة،، و الدنيا ظلمةهي: ظلمة الذر، و 

  العودة بعد الفناء.و الفناء، و : قبل الفناء، هي األنوار الثالثة وهيوعوامل قوس الصعود 

بعد عودة و بعد فتح احلجاب، ، و فتح احلجابالثالثة قبل  (صلى اهلل عليه وآله)مراتب حممد 
وبني عودته إىل ، ة فال يبقى إال اهلل الواحد القهار. فهو خيفق بني الفناء يف الذات اإلهلياحلجاب

 .الشخصيةو  األنا

وظهور  وجتلي النور يف الظلمة، وهذه املراتب الستة يف قوس الصعود والنزول متثل كل الوجود
و واو الصعود تشري إىل الستة أيام والست . املوجودات بالنور يف الظلمات، وهي واو النزول

 .توضيحي يف املصدر املذكور أدناه()انظر للرسم ال مراتب.

والدائرة يف رأس الواو تدل على احلرية يف قوس الصعود وهي احلرية يف النور؛ لعدم إدراك 
وهو اهلل سبحانه وتعاىل معرفة تامة وكاملة، فتكون مراتب ، الذي ال ظلمة فيه ومعرفة النور التام

                                                 
 .8الزمر:  -1
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والشخصية بعد  األناالعودة إىل ثالثة هي ، والالفناءو بعد الفتح و ، قبل الفتح: قوس الصعود هي
 .(1)[ الفناء

 :ومغفرة ذنب األنا (صلى اهلل عليه وآله)محمد  .5

 الرحيم الرمحن اهلل بسمسؤال: 

 تسليما . وسلم واملهديني األئمة حممد وآل حممد على صل اللهم

 َوأَنـَْهارٌ  آِسنٍ  َغرْيِ  مَّاءٍ  مِّن أَنـَْهارٌ  ِفيَها اْلُمتـَُّقونَ  ُوِعدَ  الَّيِت  اجْلَنَّةِ  َمَثلُ ﴿الرَِّحيِم  الرَّمْحَنِ  الّلهِ  ِبْسمِ 
 ُكلِّ  ِمن ِفيَها َوهَلُمْ  مَُّصفًّى َعَسلٍ  مِّنْ  َوأَنـَْهارٌ  لِّلشَّارِِبنيَ  لَّذَّةٍ  ََخْرٍ  مِّنْ  َوأَنـَْهارٌ  طَْعُمهُ  يـَتَـَغيـَّرْ  ملَّْ  لََّبٍ  ِمن

يم ا َماء   َوُسُقوا النَّارِ  يف  َخاِلدٌ  ُهوَ  َكَمنْ  مْ رَّهبِِّ  مِّن َوَمْغِفَرةٌ  الثََّمرَاتِ   اآلية (2) ﴾أَْمَعاَءُهمْ  فـََقطَّعَ  محَِ
مْ  مِّن َوَمْغِفَرةٌ ﴿ فيها يذكر للمتقني اهلل ووعد اجلنة عن تتكلم القرآنية  هذه من املقصود ما ،﴾رَّهبِِّ
 قبل املغفرة فهل اجلنة، دخلوا إذا قنيمت لكوهنم هلم واخلطاب أصال   اجلنة يف هم كانوا إذا املغفرة
 .الدعاء سيدي ونسألكم ؟ هذا بعدها أم اجلنة دخول

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمام جواب

 بسم اهلل الرمحن الرحيم]

 واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ِة الَّيِت ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن ِفيَها أَنـَْهاٌر مِّن مَّاء َغرْيِ آِسٍن َوأَنـَْهاٌر ِمن لََّبٍ ملَّْ َمَثُل اجْلَنَّ ﴿قال تعاىل: 
ٍة لِّلشَّارِِبنَي َوأَنـَْهاٌر مِّْن َعَسٍل مَُّصفًّى َوهَلُْم ِفيَها ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت   يـَتَـَغيـَّْر طَْعُمُه َوأَنـَْهاٌر مِّْن ََخٍْر لَّذَّ

يما  فـََقطََّع أَْمَعاءُهمْ َوَمْغفِ  ْم َكَمْن ُهَو َخاِلٌد يف النَّاِر َوُسُقوا َماء محَِ . املتقون هم حممد ﴾َرٌة مِّن رَّهبِِّ
 وآل حممد وشيعتهم، وهم أهل اجلنة واملغفرة.
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واملغفرة مراتب، وكل منهم حبسب حاله، فمنهم من تكون مغفرهتم أن يسرت اهلل ذنوهبم 
اهلل حىت املالئكة الكاتبني وكل من عرف أو مرَّت عليه ذنوهبم من عباده، بل وإساءهتم فينسيها 

وينسيهم هم أنفسهم ذنوهبم، فال تكون ذنوهبم وإساءهتم سببا  لتعكري نعيم اجلنة الذي أنعم اهلل 
 به عليهم.

صلى )ومنهم من هم أعلى مقاما  ومغفرهتم هي الفتح املبني ومغفرة الذنب الذي غفر حملمد 
، وقد بيَّنت (صلى اهلل عليه وآله)، ولكن بدرجة دون حممد األنا، أي مغفرة ذنب ( عليه وآلهاهلل

 .(1)[ .....هذا األمر يف مواضع كثرية، وميكنك وفقك اهلل مراجعته يف املتشاهبات.

 :واألنا والشخصية (صلى اهلل عليه وآله)محمد  .6

 : هيف جواب ل (عليه السالم) أمحد احلسن اإلمامقال 

ِإنَّا فـََتْحَنا َلَك فـَْتحا  ﴿قال تعاىل:  (صلى اهلل عليه وآله)وهذا هو الفتح املبني حملمد  .....،]
﴾ اطا  ُمْسَتِقيما  ُمِبينا  * لِيَـْغِفَر َلَك اللَُّه َما تـََقدََّم ِمْن َذْنِبَك َوَما تََأخََّر َويُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َويـَْهِدَيَك ِصرَ 

وهذا هو غفران الذنب ، اهلل الواحد القهار يبقى إال فاحلجاب خيفق ويف آٍن ال، [2 - 1]الفتح: 
والشخصية )اقرأ تفسري الفاحتة واملتشاهبات  األناألنه  (صلى اهلل عليه وآله)الباقي مع بقاء حممد 

 .(2)[ لتتوضح لك مسألة الفتح املبني

 :بين الفناء والعودة (صلى اهلل عليه وآله)محمد  .7

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامعـن 

                                                 
سؤال  2( على األسئلة الواردة عبر االنترنت: جعليه السالمأجوبة اإلمام أحمد الحسن ) -اب المنير عبر األثير الجو -1

 .219رقم 
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بالذات اإلهلية سبحانه  (صلى اهلل عليه وآله)لاللتفات إىل كنه وحقيقة معرفة الرسول ]
يتدبر هذا املثل: وهو الفرق بني علم  ،للخلق (صلى اهلل عليه وآله)وتعاىل، وجتّليها وظهورها فيه 

حىت أصبح هو نارا ، وهذا هو مقام الرسول  من عرف النار برؤيتها فقط، ومن احرتق يف النار
ه عندما فتح له مثل سم اإلبرة، فهو بني حالني؛ حال فناء وال يبقى ل (صلى اهلل عليه وآله)الكرمي 

 والشخصية. األنااهلل الواحد القهار، وحال يعود فيها إىل  منها اسم وال رسم وال يبقى إال

ِإنَّا فـََتْحَنا َلَك ﴿ج بك على سورة الفتح، قال تعاىل: وإذا مل تكتِف حبديث املعراج السابق أعرّ 
َيَك ِصرَاطا  فـَْتحا  ُمِبينا  * لِيَـْغِفَر َلَك اللَُّه َما تـََقدََّم ِمْن َذْنِبَك َوَما تََأخََّر َويُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َويـَْهدِ 

 [.2 - 1الفتح] ﴾ُمْسَتِقيما  

وإن كان فتح مّكة من لوازم هذا الفتح؛ ألّن الفتح يف  وليس املراد فتح مّكة يف هذه اآلية،
! بني الذات اإلهلية  امللكوت يتبعه فتح يف الشهادة، فما بالك إن كان الفتح يف عامل الالهوت

 ، وهو إماطة شيء من احلجاب.(صلى اهلل عليه وآله)وحممد 

 استخدم صيغة املاضيوقصر اآلية على فتح مّكة تعّسف، وميل باآلية عن املراد منها؛ حيث 
أي: إّن الفتح حتّقق يف فرتة سبقت نزول اآلية، أو أثناء نزوهلا، بينما فتح مّكة ، ﴾ِإنَّا فـََتْحَنا﴿

 حتّقق بعد عامني من نزول اآلية.

كما   -وهذا الذنب (، تقّدم، وتأخر) مث إّن هذا الفتح كان سببا  ملغفرة ذنب الرسول املالزم له
بالظلمة اليت ال خيلو منها خملوق؛ ألنّه هو سبحانه وتعاىل  (اهلل عليه وآلهصلى )هو تشّوبه  -مر 

 .(1)[ . .....فقط نور ال ظلمة فيه

 :والفتح المبين (صلى اهلل عليه وآله)محمد  .8

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامعن 
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برسول اهلل ، فقال: )جعلت فداك كم عرج (عليه السالم)فقد سأل أبو بصري أبا عبد اهلل ]
 ؟ (صلى اهلل عليه وآله)

: مرتني، فأوقفه جربئيل موقفا  فقال له: مكانك يا حممد، فلقد وقفت (عليه السالم)فقال 
موقفا  ما وقفه ملك قط وال نيب، إن ربك يصلي، فقال: يا جربئيل وكيف يصلي ؟ قال: يقول: 

اللهم عفوك عفوك، قال: سبوح قدوس أنا رب املالئكة والروح، سبقت رمحيت غضيب، فقال: 
وكان كما قال اهلل "قاب قوسني أو أدَّن"، فقال له أبو بصري: جعلت فداك ما قاب قوسني أو 
أدَّن ؟ قال: ما بني سيتها إىل رأسها، فقال: كان بينهما حجاب يتألأل خيفق، وال أعلمه إال وقد 

ة، فقال اهلل تبارك وتعاىل: يا قال: زبرجد، فنظر يف مثل سم اإلبرة إىل ما شاء اهلل من نور العظم
حممد، قال: لبيك ريب، قال: من ألمتك من بعدك ؟ قال: اهلل أعلم قال: علي بن أيب طالب أمري 
املؤمنني، وسيد املسلمني، وقائد الغر احملجلني، قال: مث قال أبو عبد اهلل أليب بصري: يا أبا حممد 

 .ولكن جاءت من السماء مشافهة( من األرض (عليه السالم)واهلل ما جاءت والية علي 

ومما طلب العفو صلوات اهلل عليه، أمن تقصري ؟ أم أن كالمه صلوات اهلل عليه لغو ال طائل 
من ورائه ؟ حاشاه وهو النيب الكرمي احلكيم خري ولد آدم صلوات اهلل عليه، وملا قدم اهلل سبحانه 

لكرمي هبذا الكالم الذي يستشعر منه أنه وتعاىل الرمحة وبني أهنا سبقت غضبه، وملا واجه نبيه ا
موجه إىل مستحق ملواجهة الغضب ولكن اهلل يريد أن يواجهه بالرمحة، مث إنه سبحانه وتعاىل فتح 

، والذي بدونه ال يبقى إال اهلل األناله الفتح املبني، وغفر له ذنبه الذي استحق به الغضب وهو 
ْتحا  ُمِبينا  * لِيَـْغِفَر َلَك اللَُّه َما تـََقدََّم ِمْن َذْنِبَك َوَما تََأخََّر َويُِتمَّ ِإنَّا فـََتْحَنا َلَك فَـ ﴿الواحد القهار، 

 .[2 - 1الفتح ] ﴾نِْعَمَتُه َعَلْيَك َويـَْهِدَيَك ِصرَاطا  ُمْسَتِقيما  

ال اهلل الواحد القهار، إفشائبة الظلمة والعدم بدوهنا ال يبقى لإلنسان إنسانيته، وال يبقى 
بعد الفتح أخذ خيفق بني فناء فال يبقى إال اهلل الواحد القهار، وبني  (صلى اهلل عليه وآله)مد وحم

والشخصية فهو صلوات اهلل عليه حجاب بني اخللق واحلق ، وهو الربزخ بني اهلل  األناعوده إىل 
سواه، وخلقه، فإذا كان صاحب هذه املرتبة العظيمة حمتاجا  أن يواجه بالرمحة فما بالك ِبن 

فبالنسبة للخلق اهلل الذي يتأهلون إليه هو الرمحن الرحيم بل البد أن يكون كذلك وإال فسيعودون 
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خائبني خاسرين بسبب تقصريهم. إذن، فاهلل والرمحن بالنسبة لنا واحد بل هو كذلك يف احلقيقة، 
جلى ويظهر منه فالباب أو الرمحن هو مدينة الكماالت اإلهلية أو اهلل فمنه يعرف ما فيها، ويت

 .(1)[ ..... الفيض اإلهلي إىل اخللق،

 :نور على نور ،(صلى اهلل عليه وآله) وربوبية محمد (ليه السالمع) ابراهيم .9

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامعن 

ومن هنا فإن وصف الصمد املضاف إىل األلوهية ال ميكن أن يطلق إال عليه سبحانه ]
لوهيته سبحانه وتعاىل وبيان أهنا ألوهية تامة مطلقة، وهلذا جاءت هذه اآلية وتعاىل، وفيه متييز أل

ن اهلل نور ال ظلمة فيه، وهي إ :واهلل الصمد نظري أن تقول ،﴾اللَُّه الصََّمدُ ﴿يف سورة التوحيد 
صفة ال يشاركه فيها املخلوقون وليست كالسميع والبصري واخلالق، فهذه الصفات يشاركه هبا 

نور ولكن فيه ظلمة وهي  (صلى اهلل عليه وآله)ن حممدا  إ، فأنت تستطيع أن تقول املخلوقون
والشخصية ولوالها ملا بقي حملمد اسم وال رسم ومل يبَق إال اهلل الواحد القهار سبحانه  األنا

 .وتعاىل

وإن كان يف أعلى درجات الكمال املمكنة للخلق، وحممد  (صلى اهلل عليه وآله)فمحمد 
وإن كان صورة اهلل وحيمل صفة الالهوت للخلق لُيعرِّف اخللق باهلل  ( عليه وآلهصلى اهلل)

 (صلى اهلل عليه وآله)سبحانه، وبالتايل فاخللق يأهلون إليه ليكملهم ويسد نقصهم، ولكن حممدا  
مَلْ  َيَكاُد َزيـْتـَُها ُيِضيُء َوَلوْ ﴿من جهة أخرى مفتقر إليه سبحانه وتعاىل فهو عبد من عباد اهلل 

 [.23: النور] ﴾مَتَْسْسُه نَاٌر نُوٌر َعَلى نُورٍ 

وهو من أويل  (عليه السالم)يكاد يضيء من نفسه ال أنه يضيء من نفسه، حىت أن إبراهيم 
بصفة  (صلى اهلل عليه وآله)العزم من الرسل ملا رأى ملكوت السماوات ظن أن اتصاف حممد 

هي ربوبية مطلقة مث منَّ  (صلى اهلل عليه وآله)حممد األلوهية هي ألوهية مطلقة، وظن أن ربوبية 
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 (صلى اهلل عليه وآله)وكشف له أفول حممد  (عليه السالم)اهلل سبحانه وتعاىل على إبراهيم 
والشخصية، فعلم إبراهيم أن اهلل سبحانه وتعاىل ال يرى يف ملكوت كما كان  األناوعودته إىل 

هي رؤية اهلل، ومواجهة حممد  (صلى اهلل عليه وآله)مد يعلم أنه ال يبصر يف ملك وإمنا رؤية حم
هي مواجهة اهلل سبحانه وتعاىل عما يشركون، وقد بني أهل البيت شيئا  من  (صلى اهلل عليه وآله)

 .(1)[ هذا املعىن يف طيات كالمهم

 :والتجليات (صلى اهلل عليه وآله) محمد .11

  :(ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامعن 

يف مرتبة ما دون الذات اإلهلية أو اهلل أي يف مراتب اخللق والتنـزل فإن مراتب التجلي أو أما ]
املقامات عشرة هي: سرادق العرش األعظم، والعرش األعظم، والكرسي، مث العرش العظيم، وفيه 

 سبع مراتب أو مقامات هي السماوات السبعة تنـزال  من السابعة إىل السماء األوىل أو الدنيا.

ميتد بصفحة وجوده من سرادق العرش األعظم إىل  (صلى اهلل عليه وآله)وخري خلق اهلل حممد 
السماء الدنيا، فأول مراحل التجلي هي: النقطة األوىل )الربزخ( أو سرادق العرش األعظم، مث 

باء مرحلة التجلي الثانية هي وعاء النون أو العرش األعظم، مث مرحلة التجلي الثالثة وهي وعاء ال
أو الكرسي، مث مرحلة التجلي الرابعة وهي النقطة الثانية يف اخللق، ومجيع هذه املراحل األربعة هي 

فهو نقطة النون والنون، وهو الباء ونقطة الباء، أو قل هو الفيض  (صلى اهلل عليه وآله)حممد 
الثالث األوىل يف املراحل  (صلى اهلل عليه وآله)النازل من احلق إىل اخللق، وهو أي حممدا  

)سرادق، العرش، الكرسي( برزخ بني احلق واخللق فهو خيفق فساعة ال يبقى إال اهلل الواحد القهار 
 والشخصية، أما يف مرتبة العرش العظيم فهو مستقر يف اخللق وهو عبد اهلل. األناوساعة يعود إىل 

صلى اهلل )ني حممد واجيب االلتفات إىل أن النقطة األوىل هي القرآن وهي احلجاب الذي ب
، وبني اهلل )كان بينهما حجاب يتألأل خيفق( وعند الفتح )فنظر يف مثل سم اإلبرة( (عليه وآله
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صلى اهلل )رفع هذا احلجاب بأن احتواه حممد ، [1: الفتح] ﴾ِإنَّا فـََتْحَنا َلَك فـَْتحا  ُمِبينا  ﴿قال تعاىل: 
واحدا ، وهو خيفق بني فناء فال يبقى إال  (آلهصلى اهلل عليه و )فأصبح القرآن وحممد  (عليه وآله

 .(1)[ والشخصية اإلنسية األنااهلل الواحد القهار وبني عودة 

 :وكان بينهما حجاب يتألأل ويخفق .11

)أما : قال، 222يف كتاب اآلداب املعنوية للصالة للسيد اخلميين )قدس سره( ص /س 
الذي مجيع أنواع العظمة املتصورة يف امللك وصاحبه فهو العظيم املطلق  ومنشأه هعظمة متكلم

وامللكوت ومجيع أنواع القدرة النازلة يف الغيب والشهادة رشحة من جتليات عظمة فعل تلك 
يتجلى هبا من وراء آالف  وإمناالذات املقدسة وال ميكن أن يتجلى احلق تعاىل بالعظمة ألحد 

لف حجاب من نور وظلمة لو  أىل سبعني أن له تبارك وتعا: احلجب والسرادقات كما يف احلديث
 .(.كشفت ألحرقت سبحات وجه دونه ..

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن ماماإلجواب 

واألخالق  (عليه السالم) احلجب الظلمانية هي جنود اجلهل اليت ذكرها اإلمام الصادق]
دت هذه احلجب، عند اإلنسان زا األنااملغروسة يف فطرة اإلنسان فكلما زادت  واألناالذميمة 

عند اإلنسان قلت هذه احلجب فهذه احلجب منشؤها الظلمة والعدم واملادة  األناوكلما قلت 
 وهي ليست إال سلب لكل خري.

وهذا احلجاب الزبرجد األخضر الذي خيفق هو إشارة إىل حجب الظلمة وحجب  ........
ب النور باخلفق احلاصل النور وارتفاع حجب الظلمة بالفتح يف مثل سم اإلبرة وارتفاع حج

، وحجب النور حيتويها اإلنسان واألناللحجاب، فحجب الظلمة خترق بالتخلي عن جنود اجلهل 
ويفىن فيها عندما يتحلى جبنود العقل واألخالق الكرمية، وهكذا اإلنسان يف مسريته التكاملية 

عقل وهذا هو الفتح عن صفحة وجوده والتحلي جبميع جنود ال األنايسعى إىل أن يصل إىل رفع 
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، وهذا هو املقام احملمود الذي وصل إليه الرسول [1 الفتح:] ﴾ِإنَّا فـََتْحَنا َلَك فـَْتحا  ُمِبينا  ﴿املبني 
صلى اهلل )وقد جتلى يف هذا املقام اهلل سبحانه وتعاىل حملمد  (صلى اهلل عليه وآله)الكرمي حممد 

 وخيفق( أي إن احلجاب يرتفع يف آن ويعود يف يف آنات: )وكان بينهما حجاب يتألأل (عليه وآله
بل يفىن وحيرتق وال يبقى وجه اهلل  (صلى اهلل عليه وآله)آن آخر، وحال ارتفاعه ال يبقى حممد 

 .، بل ال يبقى إال اهلل الواحد القهار(صلى اهلل عليه وآله)حممد 

اىل وحتصيل رضاه، ترفع حجب الظلمة والنور بالسعي إىل اهلل سبحانه وتع /ج س ........
 األناوترفع حجب الظلمة خاصة بالتخلي عن جنود اجلهل واألخالق الذميمة وباالبتعاد عن 

وتركها، وترفع حجب النور بالعلم واملعرفة والتحلي جبنود العقل واألخالق الكرمية وتسلق سلم 
 .(1)[ الصعود إىل املقامات القدسية يف املأل األعلى

 :(صلى اهلل عليه وآله) ومرتبة محمد (ليه السالمع) علي .12

 ؟ (عقلي مغلوبيف دعاء الصباح: ) (ليه السالمع)سؤال: ما معىن قول أمري املؤمنني 

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن ماماإل جواب

 بسم اهلل الرمحن الرحيم]

 .واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

وكان ، (صلى اهلل عليه وآله)فلو مل يكن فيه هذا احلال لكان حممد ، والظلمة ااألنمن جهة 
فكما ، (صلى اهلل عليه وآله)وهي مرتبة حممد ، [1: الفتح] ﴾إنا فتحنا لك فتحا  مبينا  ﴿يف مرتبة 

ه شف لتح له وكُ فُ  (صلى اهلل عليه وآله) ا  حممد أن، ويف املتشاهبات  سابقا  يف سورة الفاحتة ذكرتُ 
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وبني العودة إىل ، فال يبقى إال اهلل الواحد القهار بني الفناء فهو يف حالة خفقٍ ، غطاء الالهوت
 .(1)[ ......... .والشخصية األنا

 :(صلوت اهلل عليهم)الرسول وعلي والمهدي واألئمة والمهدي األول  .13

: (ليه السالمع)هدي ما معىن هذه الفقرة من دعاء االفتتاح الذي ورد عن االمام امل :السؤال
 ( ؟يعبدك ال يشرك بك شيئا   أبدله من بعد خوفه أمنا  )

 : (ليه السالمع) أمحد احلسناإلمام  جواب

 بسم اهلل الرمحن الرحيم]

 واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

  اهلل الواحد القهار.فال يبقى إال، األنافتح له الفتح املبني فتنتهي أن يُ : أي

بالنسبة ألمري املؤمنني  امأ، هُ تحُ قد أتضح فَ  (صلى اهلل عليه وآله)فبالنسبة لرسول اهلل حممد 
يف اآلِن الذي  (صلى اهلل عليه وآله)بفتح احلجاب مع رسول اهلل حممد  ففتحه (عليه السالم)

أيضا   (عليه السالم)ملؤمنني علي فيكون كذلك أمري ا، (صلى اهلل عليه وآله)يفتح فيه لرسول اهلل 
 األناويعود يف آٍن آخر إىل ، (عليه السالم)يبقى علي  وال، يف آٍن ال يبقى إال اهلل الواحد القهار

 .والشخصية

واحلجاب األول منهما ، مها حجابان (عليه السالم)تح ألمري املؤمنني الذي فُ  نّ أولكن الفرق 
 .(عليه السالم)وهكذا إىل اإلمام املهدي  ،(عليه السالم)علي والثاين ل، فتح لرسول اهلل باحلقيقة

حلصول الفتح  ؛األناومل يعد له شرك ِبعىن وجود ، ا  فلم يعد خائف ويف هناية الغيبة الصغرى فتح له
 .(عليه السالم)له 
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وهو اخلائف املبدل من بعد  ،أما يف زمن الظهور فالذي حيتاج له الفتح هو املهدي األول
 األناأي أن ترفع عن صفحة وجوده ، يشرك بك شيئا ( واملطلوب له أن: )يعبدك ال ، نا  خوفه أم

  يف آنات أي أن يفتح له.

فلما فتح له انتقل من ، (صلى اهلل عليه وآله)كان مع رسول اهلل  وروح القدس األعظم
استغىن بالتسديد  (صلى اهلل عليه وآله)ألن رسول اهلل  ؛(عليه السالم)الرسول إىل أمري املؤمنني 

 .عن تسديد روح القدس األعظم اآليت من الفتح

 ألنه ؛يستغين يف زمن الظهور عن روح القدس األعظم (عليه السالم)وهكذا اإلمام املهدي 
فينتقل روح القدس األعظم إىل املهدي األول، فكما يصدق ، فتح له يف زمن الغيبة الصغرى

كذلك يصدق هنا   ،(عليه السالم)وعلي  ( عليه وآلهصلى اهلل)أنفسنا وأنفسكم على رسول اهلل 
من جهة الرداء الذي لبسه ، (عليه السالم)واملهدي األول  (عليه السالم)على اإلمام املهدي 

، بينهما إال من هذه اجلهة ال فال تساوٍ إو . روح القدس األعظم وأمري املؤمنني وهو رسول اهلل
 .(عليه السالم)من علي  أفضل (صلى اهلل عليه وآله)فرسول اهلل 

تساويهم من هذه اجلهة و أفضل من املهدي األول،  (عليه السالم)وكذلك اإلمام املهدي 
ومل ، ألنه حيتاج إىل التسديد ؛الذي تردى به املهدي األول وهو روح القدس األعظم، ءجهة الردا

ألنه  ؛ديده من الفتحفتس، حصل له الفتح (عليه السالم)بينما اإلمام املهدي  . حيصل له الفتح
 .يبقى إال اهلل الواحد القهار نات الآيف 

أن ـ )ويُدعى له ب، هلذا يسدد بروح القدس األعظم، أما املهدي األول فلم حيصل له الفتح
، يعرف إال اهلل يراها فال يرى وال املوجودة بني جنبيه ال األناأي حىت ، (يشرك بك شيئا   يعبدك ال

 .فالعبادة هي املعرفة

 أي حيصل له الفتح املبني.، حىت نفسه يعرف غريك ال :يشرك بك وال، أي يعرفك: يعبدك
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دون روح  ولكن روح قدس، وأيضا  أصحاب القائم غري املهدي األول يسددون بروح القدس
ضع اهلل يده على وي) ،كفك(يف  )عهدك : عصمونفلذلك فهم يُ . وكٌل حبسبه، القدس األعظم

 .(1)[ قوهلم وكملت به أحالمهمرؤوس العباد فجمع هبا ع

 :بذات اهلل ممسوسا   (ليه السالمع) علي .14

 ؟ (لو كشف يل الغطاء ملا ازددت يقينـ ا: )(ليه السالمع)سؤال: ما معىن قول اإلمام علي 

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامجواب 

كيف وهو يسري ،  تيةيتكلم عن حجب ملكو  (عليه السالم)ال يتوهم متوهم أن أمري املؤمنني ]
ويقول له ما معناه: )لو كشف لك  ،ويلتفت إىل حبة العرين، يف جبانة الكوفة ويكلم املوتى

 .الغطاء يا حبة لرأيتهم حلقات يتحادثون(

يتكلم عن غطاء ، يتحدث عن غطاء َحَجب عنه الالهوت (عليه السالم)وإمنا أمري املؤمنني 
 ،، بل ال يبقى إال اهلل الواحد القهار(عليه السالم)لي ملا بقي ع (عليه السالم)لو كشف لعلي 

فيقول: )إهلي قد جرت على ، ذنبا  عظيما   (عليه السالم)وبقاء هذا الغطاء يعتربه أمري املؤمنني 
إال  بل القرآن يعتربه ذنبا  مالزما  لإلنسان ال يفارقه، نفسي يف النظر هلا فلها الويل إن مل تغفر هلا(

وللمخلوق ، لكي تبقى لإلنسان إنسانيته؛ وفنائه يف آنات وعودته يف آنات أخرىبالفتح املبني 
 ﴾إِنَّا فـََتْحَنا َلَك فـَْتحا  ُمِبينا  * لِيَـْغِفَر َلَك اللَُّه َما تـََقدََّم ِمْن َذْنِبَك َوَما تََأخَّرَ ﴿: قال تعاىل، عبوديته

 [.2 - 1 :الفتح]

صلى اهلل عليه )ة والعدم اليت ال تفارق العبد. وحممد أو شائبة الظلم، (األناوالذنب هنا هو )
بل ال يبقى إال اهلل  (صلى اهلل عليه وآله)فساعة ال يبقى حممد ، بسبب هذا الفتح خيفق (وآله

العبد األول والنور األول والعقل األول  (صلى اهلل عليه وآله)وساعة يعود حممد  ،الواحد القهار
صلى اهلل عليه )باب حممد  (عليه السالم)عليا   وِبا أنّ  ،ليه وسالمهوالفائز بالسباق صلوات اهلل ع
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، ويف آنات ال يبقى منه اسم وال رسم إال اهلل الواحد القهار، وحممد صاحب الفتح املبني، (وآله
وِبقام صاحب الفتح املبني، ولذا قال: ، بذات اهللممسوسا   (عليه السالم)فيكون الباب أو علي 

 .(1)[ (طاء ما ازددت يقينا  )لو كشف يل الغ

 :ظهور اهلل في فاران (صلى اهلل عليه وآله) محمد .15

 :، يف املصدر املذكور أدناه3مقتطف من ما ورد يف امللحق رقم هذا 

 ظهور اهلل يف فاران: (صلى اهلل عليه وآله)حممد ]

.. وأسألك : )....(عليهم السالم)وردت هذه العبارة يف دعاء السمات الوارد عن األئمة 
اللهم ..... وِبجدك الذي ظهر على طور سيناء، فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران 

 .، وبطلعتك يف ساعري، وظهورك يف فاران ...((عليه السالم)

صلى اهلل عليه )، وظهور اهلل يف فاران ِبحمد (عليه السالم) وطلعة اهلل يف ساعري بعيسى
هو موسى  مه اهللكلّ عبارات الدعاء مرتبة تصاعديا  فمن نيب   أن إىل. والبد من االلتفات (وآله

هو  ل ظهور اهللمثّ ، إىل نيب (عليه السالم)وهو عيسى  ل طلعة اهللمثّ ، إىل نيب (عليه السالم)
 .(صلى اهلل عليه وآله) حممد

والفرق بني الطلعة والظهور هو أن الطلعة هي اإلطاللة والظهور اجلزئي أي إن الطلعة هي 
 - (صلى اهلل عليه وآله)وحممد  (عليه السالم)أي عيسى  -لي ِبرتبة أدَّن من الظهور، فكالمها جت
صلى اهلل عليه )ِبرتبة أدَّن من حممد  (عليه السالم)، ولكن عيسى ال اهلل سبحانه يف اخللقمثّ 

صلى اهلل عليه )كان ضروريا  للتمهيد لظهور وبعث حممد   (عليه السالم) ، وبعث عيسى(وآله
خليفة اهلل حقا ، وإذا رجعنا إىل  (صلى اهلل عليه وآله)الذي مثَّل اهلل يف اخللق فكان حممد  (وآله

 ﴾ِإينِّ َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفة  ﴿أصل وبداية اخللق وجدنا اهلل سبحانه وتعاىل خياطب املالئكة: 
 [.22: البقرة]

                                                 
 .12سؤال رقم  1(: جعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -كتاب المتشابهات  -1
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كذلك، ولكن اهلدف   (عليهم السالم)ياء فإنه وإن كان آدم خليفة اهلل وباقي األنبياء واألوص
الذي يراد الوصول إليه هو خليفة اهلل حقا  ، أي الشخص الذي يكون خليفة كامال  هلل سبحانه 

عليهم )وتعاىل، فيعكس الالهوت يف مرآة وجوده بشكل أكمل وأمت من كل األنبياء واألوصياء 
 )الالهوت والذاتوبني  (واإلنسانية األنا)فاملراد الوصول إليه هو شخص خيفق بني  (السالم
 .(1)[ ..... ، ..... :اإلهلية(

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامعن و 

إذا رجعنا إىل أصل وبداية اخللق وجدنا اهلل سبحانه وتعاىل خياطب املالئكة: ﴿ِإينِّ  ........]
 [.22: البقرة] َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفة ﴾

كذلك، ولكن اهلدف  (عليهم السالم)خليفة اهلل وباقي األنبياء واألوصياء فإنّه وإن كان آدم 
الذي يُراد الوصول إليه هو خليفة اهلل حّقا ، أي الشخص الذي يكون خليفة كامل هلل سبحانه 

عليهم )وتعاىل، فيعكس الالهوت يف مرآة وجوده بشكل أكمل وأمت من كل األنبياء واألوصياء 
 (.السالم

. واإلنسانية(، وبني )الالهوت والذات اإلهلية( األناصول إليه هو شخص خيفق بني )فاملراد الو 
 ..... ، ..... ](2). 

 .طالع على املصدر املذكور(، نرجو اإل(ليه السالمع))لإلطالع على املزيد من علوم اليماين 

* * * 

 

                                                 
 .32(: صعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -رحلة موسى إلى مجمع البحرين  -1
 .22(: صعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -كتاب النبوة الخاتمة  -2
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 :(ليه السالمع)سني ـا واحلـناأل/  ثانيًا

 مقدمة:

، الذي واجه حكم الطاغوت، حاكمية الناس واملنهج (السالم امليهع)علي  بناحلسني 
 .اـاألنبليسي، واإل

يدير و حب الدنيا واآلخرة، فإما أن يتوجه للدنيا  (ليه السالمع)فلم اجيتمع يف قلب احلسني 
 بظهره عن اآلخرة، وإما أن يتوجه لآلخرة ويدير بظهره للدنيا.

ن الدنيا واآلخرة ضرتان ال جتتمعان يف قلب إ]: (ليه السالمع) أمحد احلسن ماماإليقول 
 . (1)[ إنسان ، فإذا دخلت إحدامها يف قلب اإلنسان خرجت األخرى

عندما والينا ونادينا حباكمية  (ليه السالمع)شرك بدم احلسني أنستجري باهلل أن نكون ممن 
الناس اآلن ينادون ريق دمه املقّدس. فبات أ بسببها، حاكمية الناس اليت -الدميقراطية  -الناس 

هبا فقهاء الضاللة  ىالعفنة، بل وناد ةبكل ما أوتوا من قوة وسلطان برفع هذه احلاكمية املقيت
 مع كل نعيق يسمعونه.  الذين ينعقون أتباعهمواستجاب هلم 

أن تلزمهم احلجة البالغة،  اال يودو  ،هاعبل ويصمون آذاهنم اليت ال تسمع إال ما يودون مس
أن  نلبت يف بواطنهم. ال يودو اليت تكا اـاألنم عوراهتم، فهم غري قادرين على نبذ واليت تكشف هل

 .، وإن فهموا فهم معاندونا، وإن مسعوا ال يفهمو ايسمعو 

، كان كفار قريش يوصون من مير (صلى اهلل عليه وآله)يف زمن الرسول األكرم  ،املفارقة هنا
كالم الرسول   اا املوانع يف أذاهنم، كي ال يسمعو أن يضعو  (صلى اهلل عليه وآله)على رسول اهلل 

ملا  (عليه السالممع ابنه القائم )ونفس الفعل واليوم تعاد الكرة  فيتأثرون به. (صلى اهلل عليه وآله)
 .متنع الناس عن مساع حديثه وقراءة علمه

                                                 
 ( إلى طلبة الحوزة العلمية.عليه السالمخطاب السيد أحمد الحسن ) -1
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 :(السالم ماليهع) الحسين والعبـّاس .1

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامقال 

واجه احلسني  ،لقد واجه احلسني بكربالء الشيطان لعنه اهلل بكل رموزه اخلبيثة ........]
سالمية ونقضوا حاكمية اهلل سبحانه وتعاىل، حلكام الذين تسلطوا على األمة اإلا (ليه السالمع)

 بن ربعي، ومشر بنشريح القاضي، وشبث  ؛العلماء غري العاملني (ليه السالمع)وواجه احلسني 
 .خطر حلقات املواجهةأاجلوشن وأمثاهلم، وكانوا  ذي

سيف حممد  (ليه السالمع)وا على احلسني هنم سلّ أألهنم تسربلوا بلباس الدين، وأومهوا الناس 
على اهلل سبحانه  وافرتاءا   هنم ميثلون الدين االهلي كذبا  أ، وادعوا وزورا   ظلما   (صلى اهلل عليه وآله)

 .وتعاىل

 مياهنم.إله يف  هنم سلـّـوا عليه سيفا  أ (يه السالملع)وقد أخرب عنهم 

وواجه احلسني يف كربالء الدنيا وزخرفها. ومل يطّلقها وينظم إىل ركب احلسني وركب األنبياء 
 .واملرسلني، وركب احلقيقة والنور إال القليل ممن وىف بعهد اهلل سبحانه وتعاىل

ليه ع)، وكان فـارس هذه املواجهة بعد احلسني األنـايف كـربالء  (ليه السالمع)وواجه احلسيـن 
عندما ألقى املاء،  (ليه السالمع)، وخيـر من خاض يف هيجائها هو العباس بن علي (السالم

، وأي خصاصة  [9 احلشر:] ﴾يـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصةٌ ﴿واغرتف من القرآن 
 . وهـل كان إيثـارا  (ليه السالمع)؟!! كان إيثـاره  يثـارإوأي  (مليه السالع)كانت خصاصة العبـاس 

 .نه أمر تضيـق فـي وصفه الكـلماتأأم 

، الذي توّعد عـدو بين آدم القدمي( لعنه اهلليف كربالء إبليـس ) (ليه السالمع)وواجه احلسني 
 .أن يظلهم عن الصراط املستـقيم، ويرديهم يف هـاوية اجلحيم

 .ةيف هذه املواجه (ليهم السالمع)وأصحابه  (ليه السالمع)حلسني ولقد انتصر ا
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وساروا يف  (ليهم السالمع)وأصحابه  (ليه السالمع)وأما الدنيا وزخرفها فقد طلقها احلسني 
بدمه املقدس  (ليه السالمع)ركب احلقيقة، والنور اإلهلي وهذا امليزان الثاين الذي رسخه احلسني 

ن الدنيا واآلخرة ضرتان ال جتتمعان يف قلب إنسان، أبفعله  (ليه السالمع) بالفعل ال بالقول، فبنّي 
وإذا سار اإلنسان إىل إحدامها ابتعد عن  ،فإذا دخلت إحدامها يف قلب اإلنسان خرجت األخرى

 األخرى، فمن أراد اهلل سبحانه وأراد اآلخرة ال حميص له عن طالق الدنيا. 

ربالء ـي كـف األنـالت ـاية اجلود، لقد قوتـس غـود بالنفـاجل ول إنـفي أن نقـفيك األنـا اـوأم
عظيما  ـتـق يف كربالء، انتصارا  ترّسَخ ميزانا  إهليا  عادال  يعطي لكل  األنـاوانتصرت اإلنسانية على  اال  

 (ليهم السالمع)وأصحابه  (ليه السالمع)ذي حٍق حقه، ميزان الشهادة اليت شهدها احلسني 
 .اله إال اهلل بدمائهم أن ال

األغالل يف يديه ويف  (ليه السالمع)وأما إبليس لعنه اهلل ففي واقعة كربالء وضع احلسني 
رجليه وغرس حربة يف صدره، فال يزال متشحطا  بدمه يئن من تلك النازلة العظيمة اليت نزلت به، 

 .حىت يضرب القائم عنقه يف مسجد الكوفة

طوىب ملن ال يعثر يب، طوبـى  ،وىب ملن يقتحم العقبةطوىب ملن ينحر نفسه بني يدي ربه، ط
 .للغرباء اجملانني عند أهل األرض، العقالء عند أهل السماء

العبد الفقري املسكني املستكني بني يدي ربه أدعو كل عاقل يطلب  األناوأنا وأعوذ باهلل من 
صنام اليت تعبد من دون اهلل وحيطم كل األ (ليه السالمع)بـراهيم إكما محله   احلقيقة ليحمـل فأسا  

 .(1)[ ..... ن يكثر من ذكر اهللإ، و األنـاِبا فيها الصنم املوجـود بني جنبيه وهـو 

 

 

                                                 
( إلى طلبة الحوزة العلمية في النجف االشرف وفي قم وفي كل بقعة على عليه السالمخطاب السيد أحمد الحسن ) -1

 هـ . ق. 1228/ ربيع الثاني/ 6 ،هذه األرض
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 :وإزالة شائبة العدم والظلمة (ليه السالمع) الحسين .2

خرجين من ذل نفسي، أهلي إيف دعاء عرفة: ) (ليه السالمع)سؤال: ما معىن قول احلسني 
 ( ؟كيوطهرين من شكي وشر 

 :(ليه السالمع) أمحد احلسناإلمام  جواب

 الشرك الظاهر: ..... .1]

 الشرك اخلـفي: ..... .2

( اليت البد للمخلوق منها، وهي األناوهو أخفى أنواع الشرك وهو )الشرك النفسي:  .2
باد اهلل تشوبه بالظلمة والعدم، اليت بدوهنا ال يبقى إال اهلل سبحانه وتعاىل، وبالتايل فكل عبد من ع

أراد هذا املعىن من الشرك وما يصحبه من  (ليه السالمع)هو مشرك هبذا املعىن. واإلمام احلسني 
يطلب الفتح املبني، وإزالة شائبة العدم والظلمة عن  (ليه السالمع)الشك، وكان اإلمام احلسني 

ليه ع)فإّن احلسني  صفحة وجوده، اليت بدوهنا ال يبقى إال اهلل الواحد القهار سبحانه. وبالتايل
كأنه يقول: )إهلي ال أحد يستحق الوجود إال أنت، ووجودي ذنب عظيم ال سبيل   (السالم

 .لغفرانه إال بفنائي وببقائك أنت سبحانك(

وهذا الشك والشرك بالقوة ال بالفعل، أي إّن منشأه موجود ال أنه موجود بالفعل، أي إّن 
بالفعل أي ال توجد يف اخلارج، فالفطرة اإلنسانية فيها قابلية الفعل موجودة لكنها غري متحققة 

النكتة السوداء اليت هي شائبة العدم والظلمة، وهذه النكتة السوداء هي موطئ خرطوم الشيطان 
 .(1)[ الذي يوسوس من خالله البن آدم

* * * 

                                                 
 .23سؤال رقم  2(: جعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -كتاب المتشابهات  -1
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 :اءـا واألنبيـاألن / ثالثًا

 مقدمة:

يف  رضا اهلل سبحانه وتعاىل. الذين سعوا سعيا  سالم اهلل على أنبياء اهلل، الذي حرصوا على 
أمحد كما قال اإلمام   ومحدا   وشكرا   وشوقا   نشر التوحيد احلقيقي، فهم عباد اهلل، عابدين هلل حبا  

 .(ليه السالمع) احلسن

 ، ورد فيه: (ليه السالمع) أمحد احلسن لإلمام "املرسلني اتاضاءات من دعو "يف كتاب 

اليد خري من عشرة على الشجرة، بل مل يكونوا يرون على الشجرة  أمل يقولوا عصفور يف]
وهل كان يف أيديهم عصفور أم أنه جمرد وهم وخدعة خدعهم هبا  ،شيئا ، فهم يف ريبهم يرتددون

ساحر،   بتلك الكلمات: جمنون، به جنة، (صلى اهلل عليه وآله)أمل يواجهوا حممدا   ؟ الشيطان
 يف يستدل على أن احلق مع املرسلني ؟!ك  .كاهن، كذاب، جاهل، وغريها

 !! جمنون يتكلم احلكمة .1
ممسوس باجلن خيرج الشياطني من الناس بكلمة من اهلل وهترب منه اجلن الكفرة  .2

 !! والشياطني
 !! كاهن يقضي وقته يف الصالة والعبادة .2
 !! كذاب كان يعرف بالصادق األمني .3
ن لرده إال السفسطة واملغالطة جاهل يتحدى العلماء ويأيت بعلم يفوقهم وال اجيدو  .3

 !! واالفرتاء
مث اجلن هؤالء املخلوقات  ،أظن أن هذه التناقضات كافية ملعرفة أن احلق مع الرسول املتهم

الضعيفة املسكينة حىت أشرارهم مساكني أمام أشرار بين آدم، يصورهم علماء الضاللة الذين 
ت عظيمة، فهم يعلمون أن الشياطني منهم ال حياربون األنبياء، بأهنم خملوقات خميفة وهلا قدرا
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َوَما تـَنَـزََّلْت ِبِه الشََّياِطنُي * ﴿يصمدون أمام آية من آيات اهلل أو كلمة من كلمات اهلل سبحانه 
 .(1)[  [212 - 212: الشعراء] ﴾َوَما يـَْنَبِغي هَلُْم َوَمايْسَتِطيُعوَن * ِإنَـُّهْم َعِن السَّْمِع َلَمْعُزوُلونَ 

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن ماماإلوقال 

 .(2)[ ىل اجلنة، فال خري يف من يعلم وال يعملإنه سباق إاعملوا واعملوا واعملوا، ف]

 :وعبادة األحرار (ليه السالمع) ىعبادة يحي .1

 مليهع)اخلائف من النار كما ورد يف الروايات عنهم  (ليه السالمع) السؤال: عبادة حيىي
 ؟ عبادة األحرار كيف تناسب  (السالم

 : (ليه السالمع) محد احلسنأ ماماإلجواب 

عبادة األحرار ال تعين أهنم ال خيافون من نار اهلل وغضب اهلل، وال يرجون جنة اهلل وثواب ]
فالذي يعبد اهلل حبا  وشوقا  وشكرا  أو محدا ، كيف ال خياف اهلل سبحانه وتعاىل، وهو عبد  .اهلل

، ما تقدم  اليت ال تفارقه، وهي ذنبه املالزم له األناالظلمة والعدم، وهي به بوحقيقة عبوديته تشوّ 
َوَلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه َما ﴿ من ذنبك وما تأخر، فكيف ال خياف اهلل وهو مذنب مقصر؟

 [.21: النور] ﴾زََكى ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد أََبدا  

وكان العبد معصوما  من الزلل فحقه أن ترتعد فرائصه هذا إذا مل يكن للعبد ذنب ومعصية 
 .(2)[ ...... !! فكيف بالعصاة اجلناة، خوفا  من اهلل

 

 

                                                 
 .2(: جعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -اضاءات من دعوات المرسلين  -1
 .المعروف بخطاب الحج ،(عليه السالمخطاب السيد أحمد الحسن ) -2
 .93سؤال رقم  7(: جعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -كتاب المتشابهات  -7
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 يحمل هـّم ذريته !! (ليه السالمع) براهيمإ .2

َوِإِذ ابـْتَـَلى ﴿ يف قوله تعاىل: ﴾َوِمْن ُذرِّيَّيِت ﴿: (ليه السالمع)سؤال: ما معىن قول ابراهيم 
ُه ِبَكِلَماٍت َفَأمَتَُّهنَّ قَاَل ِإينِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماما  قَاَل َوِمْن ُذرِّيَّيِت قَاَل ال يـََناُل َعْهِدي ِإبـْرَاِهيَم َربُّ 
قاهلا ألنه كان حيمل هم ذريته، كما  (ليه السالمع)براهيم إ؟ وهل صحيح أن  (1) ﴾الظَّاِلِمنيَ 

 ؟ يقول بعض العلماء

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامجواب 

ذريته، فإذا كانوا  كان حيمل همَّ   (ليه السالمع)إن إبراهيم  :أما قول بعضهم ........]
 (ليه السالمع)إبراهيم  ألنّ  ؛فهذا ال (السالم مليهع)أراد هلم اإلمامة  (ليه السالمع)نه أيقصدون 

ودعاء . سبحانه وتعاىلإمنا كان حريصا  على رضا اهلل ، وال على آخرة مل يكن حريصا  على دنيا
 (السالم مليهع)بعد علم األنبياء  لذريتهم إمنا هو للصاحلني منهم (ليه السالمع)األنبياء وإبراهيم 

نه لعن ابنه بعد أن لعنه اهلل إف (ليه السالمع)نوح  (ليه السالمع)بصالحهم، ومن قبل إبراهيم 
 .ل اجلحيمنه ضال عن الصراط املستقيم ومن أهأوبعد أن علم ، سبحانه

ال لكانوا إو ، أو األنبياء حيملون همَّ ذريتهم ألهنم أوالدهم (ليه السالمع)فلم يكن إبراهيم 
وهم ( حاشاهم من ذلك) ،واالحنراف عن الصراط املستقيم األنابذلك على درجة كبرية من حب 

 ؛احلني من ذريتهمحيملون همَّ الص (السالم مليهع)خرية اهلل من خلقه، إمنا كان إبراهيم واألنبياء 
وألهنم علموا أن هؤالء األبناء الصاحلني سوف خيلفوهنم بالدعوة إىل اهلل ، ألهنم علموا بصالحهم

نشر التوحيد وكلمة اهلل سبحانه  وحتمل العناء واملشقة واألذى من الناس يف سبيل، سبحانه وتعاىل
 .(2)[ ....... .وتعاىل يف أرضه

 

                                                 
 .122: البقرة -1
 .126سؤال رقم  2(: جعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -كتاب المتشابهات  -2
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 :يـذا ربـال: هـق (ليه السالمع)يم ـبراهإ .3

أن يقول عن كوكب أو قمر  (ليه السالمع)براهيم إسؤال: كيف يليق بين من أويل العزم وهو 
 أو مشس بأنه ريب ؟!

 : (ليه السالمع) محد احلسنأ ماماإلجواب 

أي يف ، يف عامل الشهادة (ليه السالمع)متوهم من يظن أن هذا الكالم حصل من إبراهيم ]
للتبكيت بقومه ؛ رِبا أعاده يف هذه احلياة الدنيا (ليه السالمع)كان إبراهيم   نإهذه احلياة الدنيا و 

 .أو األرواح احملركة هلا، الذين يعبدون هذه الكواكب

ليه ع)ورأى نور القائم ، ملا ُكشف له ملكوت السماوات (ليه السالمع)فإبراهيم  .........
فلما رأى نور حممد ، هذا ريب: قال (مليه السالع)هذا ريب، فلما رأى نور علي : قال (السالم

إال بعد أن   متييز أهنم عباد (ليه السالمع)هذا ريب، ومل يستطع إبراهيم : قال (صلى اهلل عليه وآله)
. يف آنات األناوعودهتم إىل ، وتبنيَّ أفوهلم وغيبتهم عن الذات اإلهلية،  كشف له عن حقائقهم

صنائع اهلل واخللق بعد ) (السالم مليهع)وعلم أهنم ، وعندها فقط توجه إىل الذي فطر السموات
 .(1)[ ......... .(السالم مليهع)كما ورد احلديث عنهم  (صنائع هلم

 :هي تجلي برتبة أدنى من الظهورو الطلعة  (ليه السالمع) عيسى .4

 .، يف املصدر املذكور أدناه3مقتطف من ما ورد يف امللحق رقم هذا 

 ظهور اهلل يف فاران: (لهصلى اهلل عليه وآ)حممد ]

: )...... وأسألك (السالم مليهع)وردت هذه العبارة يف دعاء السمات الوارد عن األئمة 
اللهم ..... وِبجدك الذي ظهر على طور سيناء، فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران 

 .، وبطلعتك يف ساعري، وظهورك يف فاران ...((ليه السالمع)
                                                 

 .3سؤال رقم  1(: جعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -كتاب المتشابهات  -1
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صلى اهلل عليه )، وظهور اهلل يف فاران ِبحمد (ليه السالمع) بعيسى وطلعة اهلل يف ساعري
. والبد من االلتفات إىل أن عبارات الدعاء مرتبة تصاعديا  فمن نيب كّلمه اهلل هو موسى (وآله

، إىل نيب مّثل ظهور اهلل هو (ليه السالمع)، إىل نيب مّثل طلعة اهلل وهو عيسى (ليه السالمع)
 .(يه وآلهصلى اهلل عل)حممد 

والفرق بني الطلعة والظهور هو أن الطلعة هي اإلطاللة والظهور اجلزئي أي إن الطلعة هي 
 - (صلى اهلل عليه وآله)وحممد  (ليه السالمع)أي عيسى  -جتلي ِبرتبة أدَّن من الظهور، فكالمها 

ى اهلل عليه صل)ِبرتبة أدَّن من حممد  (ليه السالمع)مّثال اهلل سبحانه يف اخللق، ولكن عيسى 
صلى اهلل عليه )كان ضروريا  للتمهيد لظهور وبعث حممد   (ليه السالمع) ، وبعث عيسى(وآله
خليفة اهلل حقا ، وإذا رجعنا إىل  (صلى اهلل عليه وآله)الذي مثَّل اهلل يف اخللق فكان حممد  (وآله

 ﴾اِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفة  ِإينِّ جَ ﴿أصل وبداية اخللق وجدنا اهلل سبحانه وتعاىل خياطب املالئكة: 
 [.22: البقرة]

كذلك، ولكن اهلدف   (السالم مليهع)فإنه وإن كان آدم خليفة اهلل وباقي األنبياء واألوصياء 
الذي يراد الوصول إليه هو خليفة اهلل حقا ، أي الشخص الذي يكون خليفة كامال  هلل سبحانه 

 مليهع)أكمل وأمت من كل األنبياء واألوصياء وتعاىل، فيعكس الالهوت يف مرآة وجوده بشكل 
واإلنسانية( وبني )الالهوت والذات  األنافاملراد الوصول إليه هو شخص خيفق بني ) (السالم

 .(1)[ .....، ....... اإلهلية(:

* * * 

 

 

                                                 
 .32(: صعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -رحلة موسى إلى مجمع البحرين  -1



 10........................... .........................األنا والفتح املبني ......

 :(ليه السالمع)ى ـا وموسـاألن / رابعًا

 مقدمة:

مع موفور  (ليه السالمع)ن كان موسى إلت، ءايها العبد الصاحل، لطاملا تسأالسالم عليك 
هو حالنا حنن العباد  ، إذن، ما- عليه صربا   -فلم يستطع ، من أويل العزمهو عقله ونبوته و 

 ؟! مع العبد الصاحلاملقصرون املذنبون 

، ضاربة األنامن  نبتت أشجارا  أوجدت أرضية صاحلة يف دواخلنا، ف قد األناإن مكامن 
، وهل توقف األمر األنـامن أنواع من  كثريا    ، وأينعت َثرا  األنـاورقت بأوراق ، وقد أذورها عميقا  جب

 عند هذا ؟!

للخارج على حميطانا االجتماعي، والسياسي، والديين،  األنا ال، بل وبدأنا بتصدير َثار
على  -لدينا  اـاألن -مع أنفسنا، حىت أصبحنا نسعى بأن تتّوج  ءاخل وقبل كل شي والوظيفي ...

 صة التتويج.من

ألهنا أتت ِبردود املنهج  ؛- كما نظنها  -كذلك   وظننا بأهنا جتارة راحبة، وهي ظاهريا  
( سلعة سهلة التداول يف نحن) فكانتلغرورنا(،  رضاءا  إبليسي بأرباح وفرية علينا )على األقل اإل

طع الغيار اليت ال ، أسواق أشبه بأسواق قنحنوالـ  األنايف أسواق  هذه الدنيا، بل وتالقي رواجا  
 عالن الدعاية هلا بكل ما أوتينا من جهد مبذول وبال كلل.إننفك بالتطبيل هلا، و 

، مراتب عديدة، والعبد األنـا: ، بأن(ليه السالمع)العبد الصاحل  ليهإوال ننسى، ما أشار 
أبسط قادر بتسديد من اهلل سبحانه وتعاىل أن ينقب يف بواطننا، وفق  (ليه السالمع)الصاحل 

ة، كما كان األمر ماليت خبئناها يف جوانبنا املظل األنـااألدوات لديه، وهي كفيلة الستخراج تلك 
 .(السالم مليهع)مع نيب من أنبياء أويل العزم 
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( بتلك الرفقة اليت كانت مع موسى لنا )تفضال   ، قد جعل نصيبا  (ليه السالمع)العبد الصاحل 
يدينا؛ أب (ليه السالمع)الرتكيز، وقد وضعها العبد الصاحل ، وهي اضاءة شديدة (ليه السالمع)

ال، بل البد وأن نسلطها  .متوهـّـم من ظن بأهنا اضاءة تسلـّـط فقط على تلك احلوادث السالفة
نفسنا، علّ ذلك يكشف لنا ذلك اجلانب املظلم يف جوانبنا اخلفية، لنرى ما مدى ذلك أعلى 

ال أن نراه، بل فقط نسمع ه فينا، حيث مل نكن نراه أو حىت خناملسخ، املشوه، العفن، الذي ربينا
 .اجلميل؛ هي حقيقة مرة األنـاصوته اجلميل، وظننا بأننا كنا نريب ذلك 

ىل العبد الصاحل على تقصرينا سواء مع اهلل أو مع العبد الصاحل، بل وحىت ونعتذر إىل اهلل وإ
َسَتِجُدين ِإن َشاء اللَُّه َصاِبرا  ﴿ :الصاحل ونقولمع أنفسنا؛ فهل حنن قادرين أن نتعاهد مع العبد 

فهل يكفي هذا ؟! ال، ففي حال إخفاقنا مع هذا األمر، فهل سيأتينا ؛ ﴾َواَل أَْعِصي َلَك أَْمرا  
قال هذا فراق بيين وبينك سأنبئك بتأويل ما مل تستطع ﴿القرار من حجة اهلل علينا، إن قال لنا: 

 .، نستجري باهلل﴾عليه صربا  

 :ومجمع البحرين (ليه السالمع)موسى  .1

  :(عليه السالم) أمحد احلسنيف كتاب "مع العبد الصاحل" ورد عن االمام 

احلقيقة أّن األمر حمسوم قرآنيا  لصاحل العبد الصاحل، فهذا تصريح قرآين واضح  ........]
ِجُدين ِإن َشاء اللَُّه َصاِبرا  وكونه حجة عليه: ﴿َستَ  (ليه السالمع)بتسليط العبد الصاحل على موسى 

 هل تالحظ: ال أعصي لك أمرا . ، [99: الكهف] َواَل أَْعِصي َلَك أَْمرا ﴾

ليه ع)هل تالحظ اعتذار موسى ، [09: الكهف] وهذه أيضا : ﴿َقْد بـََلْغَت ِمن لَُّدينِّ ُعْذرا ﴾
 وفاشل أيضا  يف التعلم.يبنّي هنا جبالء أنه متعلم  (ليه السالمع)وصيغته، فموسى  (السالم

: ﴿قَاَل فَِإِن اتَـّبَـْعَتيِن َفاَل (ليه السالمع)وأيضا  الحظ العبد الصاحل كيف خياطب موسى 
 .[02: الكهف] َتْسأَْليِن َعن َشْيٍء َحىتَّ ُأْحِدَث َلَك ِمْنُه ذِْكرا ﴾
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 (السالم مليهع)ال تنسى أّن هؤالء حجج اهلل سبحانه، وموسى من أويل العزم من الرسل 
وهم فقط َخسة، والعبد الصاحل يكلمه كما يكلم طفال  يريد تعليمه: ﴿قَاَل فَِإِن اتَـّبَـْعَتيِن َفاَل 
َتْسأَْليِن َعن َشْيٍء َحىتَّ ُأْحِدَث َلَك ِمْنُه ذِْكرا ﴾، ال أدري هل كنت تقرأها هكذا، هل كنت 

 تالحظ هذا سابقا  ؟.

 ، سبحان اهلل على حلمه.رف شيئا  نعفقلت: احلمد هلل، ومن أين، وهل كنا 

اآلن، إذن اقرأها وفق هذا وستجد فيها الكثري، فقط سأبني لك ما  :(ليه السالمع) فقال
 إمجاال :  (ليه السالمع)سبب لقاء موسى 

خصوصا  أنه من كان ال يرى نفسه خريا  من   األناموسى تصور أنه عرف احلقيقة وحارب 
تعرف طلبه أن يكون قائم آل حممد، أظنك قرأت  (لسالمليه اع)وأيضا  موسى ،  كلب أجرب
 كان لقاؤه هلذين السببني.،   هذه الروايات

جتد أنه يبحث عن جممع البحرين، ويصف  (ليه السالمع)إذا كنت تقرأ بداية حركة موسى 
حاله أنه ال مانع عنده أن ميضي الدهور يف البحث عن جممع البحرين، )أمضي حقبا (، هل 

ليصل إىل جممع البحرين واهتمامه، ويعترب أن الدهور أمر  (ليه السالمع)موسى  تالحظ شوق
 .(1)[ ........ طبيعي أن يقضيه يف البحث عن جممع البحرين.

 :إنك لن تستطيع معي صبرا   .2

 يف املصدر املتقدم أيضا  ورد:

يني، وهو ما طلبه ن القائم جممع حبر األئمة وحبر املهدإن نقول أفقلت: وهل ميكننا  .......]
 ؟ (ليه السالمع)موسى 

                                                 
 .87ص 1: ج(عليه السالم)لإلمام أحمد الحسن  -مع العبد الصالح  -1
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ال، علي وفاطمة عليهما السالم، القائم هو حصيلة : (ليه السالمع)أمحد احلسن  اإلمامفقال 
" حرفا  من التوحيد واملعرفة، جممع 20اجتماعهما، احلصيلة اليت جاء اخللق ألجلها، وهي املعرفة "

 البحرين.

موسى  :(ليه السالمع)ما يف رحلة موسى إليه، فقال مث استمر العبد الصاحل يف بيان بعض 
تعهد بالصرب ومع هذا وجد نفسه خيرج من فشل ليقع يف آخر: ﴿قَاَل اَل تـَُؤاِخْذين ِبَا َنِسيُت َواَل 

ليه ع)هذه املرة األوىل. أما الثانية فانظر إىل موسى ، [02: الكهف] تـُْرِهْقيِن ِمْن أَْمرِي ُعْسرا ﴾
نكسر فيها: ﴿قَاَل ِإن َسأَْلُتَك َعن َشْيٍء بـَْعَدَها َفاَل ُتَصاِحْبيِن َقْد بـََلْغَت ِمن لَُّدينِّ كيف ا  (السالم
 .[09: الكهف] ُعْذرا ﴾

قد اختار الصمت، أو أّن الصمت هو  (ليه السالمع)ويف الثالثة رِبا أنك تالحظ أّن موسى 
ليه ع)يتكلم بعدها. تعّلم موسى  ، ظل موسى يستمع فقط مل(ليه السالمع)الذي اختار موسى 

 وحتقق اهلدف من جميئه.  (السالم

مراتب ال  األناالعبد الصاحل قال ملوسى هبذه األفعال البسيطة كل شيء، قال له: إن حماربة 
 تنتهي، ونعمة اهلل ال حتصى، واملقامات اليت ميكن لإلنسان حتصيلها ال حتصى.

يف مراتب التوحيد، فاألوىل كانت "أنا" والثانية  (ليه السالمع)فتدرج العبد الصاحل ملوسى 
"حنن" والثالثة "هو"، ومع أهنا كانت بأمر اهلل ولكنها على التوايل تشري إىل الكفر ِبرتبة ما )أنا 

 وليس هو(، والشرك ِبرتبة ما )أنا وهو(، والتوحيد )هو فقط(.

وَن يف اْلَبْحِر َفَأَردتُّ ..... َوأَمَّا اْلُغاَلُم َفَكاَن أَبـََواُه ﴿..... أَمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكنَي يـَْعَملُ 
يَِتيَمنْيِ يف ُمْؤِمنَـنْيِ َفَخِشيَنا َأن يـُْرِهَقُهَما طُْغَيانا  وَُكْفرا  * َفَأَرْدنَا ..... َوأَمَّا اجلَِْداُر َفَكاَن لُِغاَلَمنْيِ 

 .....﴾ َما وََكاَن أَبُومُهَا َصاحِلا  َفَأرَاَد َربَُّك ..... َوَما فـََعْلُتُه َعْن أَْمرِياْلَمِديَنِة وََكاَن حَتَْتُه َكنٌز هلَُّ 
 [.12 - 09 :الكهف]

"إنك لن تستطيع معي  (ليه السالمع)فقلت: )لن( تفيد التأبيد، وقاهلا العبد الصاحل ملوسى 
أن  (ليه السالمع)ة وأراد غري موسى صربا "، اآلن إذا ما كان الباب مفتوحا  إىل اهلل إىل ما ال هناي
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لن  (ليه السالمع)يكون من أهل بيت العبد الصاحل، أي منهم أهل البيت كيف يصل، وموسى 
 ؟ يستطيع صربا  معه، فكيف بغريه

أن يصرب، وهل أنت  (ليه السالمع)يعين تقصد هل يستطيع غري موسى  :(ليه السالمع)فقال 
فيما سبق وإن مل أحدد أّن الصرب بالتحديد كان عن هذا  عرفت على ما كان الصرب ؟ بينت لك

 الشيء، هل ميكن أن ختربين على ما كان الصرب ؟

 فقلت: ما أعرف، وما خيطر يف بايل استحي قوله. 

  قله.: (ليه السالمع)فقال 

 أول األمر، وأعتذر.  -واهلل أعلم  -ما مل يطقه يونس  فقلت:

للقاء العبد الصاحل، جاء ألنه ظن  (ليه السالمع)موسى  انظر ملا جاء: (ليه السالمع)فقال 
يف داخله، اآلن االمتحان كان يف هذا، يعين العبد الصـاحل كان  األناأنه قد حارب نفسـه وقتل 

أنت سرتافقين وأنت تعرف أين حجة عليك واهلل أمرك بإطاعيت،  (ليه السالمع)يقول ملوسـى 
من أعماقك وستعرتض  األنان كما تعهدت، بل ستظهر ولكن لن تكون كما أمرك اهلل ولن تكو 

علّي رغم كوين حجة عليك ورغم تعهدك بالصرب، أي إنه كان يقول له: اآلن سأمتحنك وأظهر 
 ؟. اليت يف داخلك، ولكن قاهلا بتلك الصورة "إنك لن تستطيع معي صربا "، هل عرفت اآلن األنا

 فقلت: نعم. 

مراتب فمن حارب نفسه  األناب سؤالك: فأعلم أّن حماربة اآلن أجي :(ليه السالمع)مث قال 
يف مرتبٍة ما أكيد أنه يفشل لو اخترب يف مرتبة أعلى ممن هو أعلى منه ، فمن يطري بارتفاع ألف 
مرت لو أنه اخترب من يطري بارتفاع مئة مرت سيفشل معه، وأيضا  لو اخترب من يطري بارتفاع مائيت 
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 من هم دونه يفشلون معه لو أراد اختبارهم، هذا هو اجلواب.مرت سيفشل معه وهكذا، فكل 
........ ](1). 

 :ُعـرَِّف مقامه وحاله لكي ال يهلك (ليه السالمع) موسى .3

 (:عليه السالم) أمحد احلسناالمام  يف املصدر املتقدم، قال امتاما  للحوار

حارب نفسه يف مرتبٍة ما  مراتب فمن األنااآلن أجيب سؤالك: فأعلم أّن حماربة  ........]
أكيد أنه يفشل لو اخترب يف مرتبة أعلى ممن هو أعلى منه ، فمن يطري بارتفاع ألف مرت لو أنه 
اخترب من يطري بارتفاع مئة مرت سيفشل معه، وأيضا  لو اخترب من يطري بارتفاع مائيت مرت سيفشل 

 ذا هو اجلواب.معه وهكذا، فكل من هم دونه يفشلون معه لو أراد اختبارهم، ه

لسلمان كم كان سلمان قد  (صلى اهلل عليه وآله)فقلت: معىن "منا" اليت قاهلا رسول اهلل 
ليه ع)بعد االمتحان هل اقرتب من العبد الصاحل  (ليه السالمع)، أو حال موسى األناسحق 
 بصورة أكرب ؟ األنابسحقه  (السالم

َف مقامه وحاله لكي ال يهلك، وسلمان قد ُعرِّ  (ليه السالمع)موسى  :(ليه السالمع)فقال 
 مهما كان حماربته لألنا فهذا ال يعين أنه قارهبم. (ليه السالمع)

......... 

هم يرون أّن بقاءهم يف مقابل اهلل سبحانه ذنب وتقصري، تضيق  :(ليه السالمع)فقال 
رهبم تفيض الكلمات وأعتذر عن التعبري أكثر من هذا، ولكن فقط هم عندما يقفون بني يدي 

 .(2)[ .......... .دموعهم أملا  وحزنا ؛ ألهنم موجودون يف مقابله سبحانه وتعاىل

 

                                                 
 .82ص 1(: جعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -مع العبد الصالح  -1
 .88ص 1(: جعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -مع العبد الصالح  -2
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 :رـب الظاهـية( بحسـزك الم، نفس  ـ)الغ .4

 :(ليه السالمع) أمحد احلسنيف قصته، قال اإلمام 

 قصة الغالم: .2]

وكانا يكثران من  وهو فىت كان أبواه مؤمنني صاحلني خملصني هلل سبحانه وتعاىل، ........
التضرع والدعاء إىل اهلل أن يهبهما ذرية صاحلة بارة هبما، وأن يعيذمها من عقوق األبناء، وكان 
هذا الفىت ظاهرا  صاحلا ، وهو ابن مؤمَنني فيلحقهما من حيث الطهارة الظاهرية أو زكاة النفس 

، ألنه ابن مؤمَنني؛ سب الظاهرعنه )نفسا  زكية( أي حب (ليه السالمع)الظاهرية، وهلذا قال موسى 
ألنه مل يظهر الكفر والفساد، ولكن اهلل سبحانه وتعاىل يعلم ما يف نفس هذا ؛ ويف الوقت احلايل

 . (السالم مليهع)والتكرب على أمر اهلل وحججه  (األناالفىت من )

اىل العامل واملرسلني، وهلذا أرسل اهلل سبحانه وتع فهذه النفس اخلبيثة هي من أعداء األنبياء
سبيل ليحقق هلذين املؤمَنني أملهما بالذرية البارة املؤمنة الصاحلة، ومل يكن هناك  (ليه السالمع)

بأمر اهلل سبحانه واستجابة لدعاء أبويه. ويف  (ليه السالمع)لتفريقهم إال بقتل الغالم، فقتله العامل 
وهو  (ليه السالمع)حانه، وقصة إبراهيم الشرائع السابقة كان لألب أن يقتل ولده تقربا  إىل اهلل سب

وهو وصي مع ولده حني أراد  (ليه السالمع)، وقصة عبد املطلب  نيب مع ولده حني أراد ذحبه
ليست ببعيدة، فلما جاء اإلسالم نسخ هذا احلكم وأصبح األب ال يستطيع أن   قتله قربة هلل

، فالقاتل  به، وهذا احلكم يعرفه املسلمونولكن إذا قتله فإنه ال يقتل  ينذر ولده للذبح لوجه اهلل
 .(1)[ ........... يقتل إال إن كان أبا .

 

 

                                                 
 -؛ رحلة موسى إلى مجمع البحرين 32سؤال رقم  7(: جعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -كتاب المتشابهات  -1

 .87(: صعليه السالمد الحسن )لإلمام أحم
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 :أنا، نحن، هـو(ومراتب التوحيد ) (ليه السالمع) موسى .5

 " ورد:ىل جممع البحرينإرحلة موسى " ، يف كتاب(ليه السالمع) أمحد احلسنعن االمام 

 ؟ (السالم ليهع)راد العبد الصاحل أن يعلم موسى أماذا ]

 ؟ وماذا تعلم موسى من العبد الصاحل

اليت يف داخله؛ ألن العبد الصاحل   األنابعد أن التقاه  (ليه السالمع)أظهر العبد الصاحل ملوسى 
واحلال  -فكان على موسى أن ال يعرتض فاالعرتاض  (ليه السالمع) كان رسول اهلل إىل موسى

نك إ (ليه السالمع)العبد الصاحل يف النهاية ملوسى  يكون على اهلل سبحانه، وهلذا بنيَّ  -هذه 
فهل ظهر لك اآلن  ،﴾أَْمرِي َعنْ  فـََعْلُتهُ  َوَما﴿اعرتضت على اهلل وواجهت اهلل هبذه اإلعرتاضات 

 ؟ األناما يف نفسك من 

أي إن العبد الصاحل يقول له هذا ليس أنا، فأنا حجر امتحنك به اهلل فاعرتاضك كان على 
يف كل مرة يفشل يف االمتحان؛ ألنه   (ليه السالمع)، وهلذا ترى انكسار موسىالذي امتحنك

 قَالَ ﴿أصال  يعلم بسبب جميئه وتعهد بالصرب والنجاح ومع هذا وجد نفسه يفشل مرة بعد أخرى، 
الثانية فكان هذا يف املرة األوىل، أما يف  ﴾ُعْسرا   أَْمرِي ِمنْ  تـُْرِهْقيِن  َواَل  َنِسيتُ  ِبَا تـَُؤاِخْذين  اَل 

 ُتَصاِحْبيِن  َفاَل  بـَْعَدَها َشْيءٍ  َعن َسأَْلُتكَ  ِإن قَالَ ﴿انكسار موسى أعظم واعرتافه بالتقصري أوضح 
 ، والثالثة أخرست موسى فلم ينطق بل ظل يستمع فقط.﴾ُعْذرا   لَُّدينِّ  ِمن بـََلْغتَ  َقدْ 

 َحىتَّ  أَبـْرَحُ  اَل  لَِفَتاهُ  ُموَسى قَالَ ﴿ انتفع إذن موسى وتعلم وحتقق املراد من التقائه بالعبد الصاحل
 .﴾ُحُقبا   أَْمِضيَ  َأوْ  اْلَبْحَرْينِ  جَمَْمعَ  أَبـُْلغَ 

مراتب ال تنتهي، كما أن نعمة اهلل ال  األناوكان العبد الصاحل يريد أن يقول ملوسى إن حماربة 
يف النهاية وعظ العبد حتصى، وكما أن املقامات اليت ميكن لإلنسان حتصيلها ال حتصى. وأيضا  

الصاحل موسى فابلغ فتدرج له يف مراتب التوحيد؛ فاألوىل كانت أنا، والثانية حنن، والثالثة هو، 
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ومع أهنا كانت بأمر اهلل ولكنها على التوايل تشري إىل الكفر ِبرتبة ما  )أنا وليس هو( والشرك 
 .(1)[ ......... ِبرتبة ما )أنا وهو( والتوحيد )هو فقط(.

 :واإلمتحان اإللهـي (ليه السالمع) موسى .6

 :(ليه السالمع) أمحد احلسنمام اإليف املصدر املتقدم أيضا ، قال 

 ؟؟!! نيب من أويل العزم من الرسل ومع هذا يفشل (ليه السالمع) موسى]

 األنا نفسه وقتل حارب قد أنه ظن الصاحل ألنه العبد للقاء (ليه السالمع)موسى  إذن، جاء
خله فكان املطلوب منه أن يصرب وحيارب نفسه وهو يرافق العبد الصاحل وال يقول للعبد دا يف

الصاحل لو فعلت هذا ولو مل تفعل هذا، فهو عندما يواجه من هو أعلى منه مقاما  هبذه األقوال 
 اليت يف داخله مقابل من هو مأمور بإتباعه واالنصياع ألمره. األنايظهر جبالء ووضوح 

مع اهلل سبحانه وتعاىل فهو يف كل  (ليه السالمع)ن األمر يعود إىل مواجهة موسى واحلقيقة أ
مرة يقول أنا مقابل العبد الصاحل يعين أنه قال أنا مقابل اهلل سبحانه وتعاىل، وهذا هو االمتحان 

ليفة بالتوحيد الذي فشل فيه كثري من السائرين إىل اهلل، أي إهنم يستهينون رِبا بقوهلم أنا مقابل خ
يف حني أهنا أنا مقابل اهلل  -اهلل أو مقابل أقواله عندما يقرتحون بآرائهم مقابل أمر خلفاء اهلل 

ويف حني أهنم جاءوا لالمتحان هبذا فهم يفشلون ودون  -سبحانه وتعاىل يف حقيقتها وواقعها 
 حىت أن يلتفتوا إىل فشلهم.

متحان اإلهلي، بل يكن فاشال  يف االمع العبد الصاحل ولكنه مل  (ليه السالمع)فشل موسى 
 حقق جناحا  كبريا  ولكنه حمدود يف نفس الوقت فعندما مُحل على ما هو فوقه فشل.

 عليك حجة أين تعرف وأنت سرتافقين أنت (ليه السالمع)ملوسى  يقول كان الصاحل العبد
 من األنا ستظهر تعهدت، بل كما تكون ولن اهلل أمرك كما تكون لن ولكن بإطاعيت، أمرك واهلل

                                                 
 .22(: صعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -رحلة موسى إلى مجمع البحرين  -1
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 الصورة: بتلك قاهلا بالصرب، ولكن تعهدك ورغم عليك حجة كوين رغم علي وستعرتض أعماقك
 أكيد ما مرتبة يف نفسه حارب فمن مراتب األنا ، حيث إن حماربة﴾َصرْبا   َمِعيَ  َتْسَتِطيعَ  َلن ِإنَّكَ ﴿
 .(1)[ منه أعلى هو ممن أعلى مرتبة يف اخترب لو يفشل انه

* * * 

 :(ليه السالمع) انـا وسلمـاألن / امسًاـخ

 :ةمقدم

صلى اهلل )قال: قال رسول اهلل  ،(ليه السالمع)روى الشيخ املفيد والكشي عن أيب عبد اهلل 
 .(2)( لو عرض علمك على مقداد لكفر ،يا سلمانلسلمان: ) (عليه وآله

ميان اإلقال: ) ،(ليه السالمع) اهللأيب عبد عن  321وروى الفتال النيسابوري املتوىف سنة 
 .(2)( عشر درجات، فاملقداد يف الثامنة، وأبو ذر يف التاسعة، وسلمان يف العاشرة

: احلديث (ليه السالمع)قلت أليب عبد اهلل )وروى الشيخ املفيد عن عيسى بن محزة، قال: 
هم سلمان ؟ قلت: األربعة اليت اشتاقت إليهم اجلنة، قال:  وما هو؟ قال:  الذي جاء يف األربعة

 :(ليه السالمع)، مث أطرق، مث قال سلمان؟ قال:  قلت: فأيهم أفضل ر واملقداد وعمار،وأبو ذ
 .(3)( أبو ذر كفر لو علمه سلمان علما   لمع

، قال: )ذكرت (عليهما السالم)، عن أبيه (ليه السالمع)مام الصادق وروى الكشي عن اإل
إن علم أبو ذر ما يف قلب سلمان لقتله، وقد آخا فقال:  (ليه السالمع)عند علي  التقية يوما  

 .(3)( رسول اهلل بينهما، فما ظنك بسائر اخللق

                                                 
 .26 (: صعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -رحلة موسى إلى مجمع البحرين  -1
 .27ح 11؛ اختيار معرفة الرجال: ص11االختصاص: ص -2
 .723روضة الواعظين: ص -7
 .12االختصاص: ص -2
 .2ح 221ص 1؛ ورواه الكليني في الكافي: ج22ح 13اختيار معرفة الرجال: ص -2
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يف كتاب "مع العبد  ه، وحديث(ليه السالمع) أمحد احلسن ماماإلرحاب إىل قل ـواآلن، لننت
 يراده من املصدر املذكور.إمن خالل املقتطف الذي مت  الصاحل"

 ؟ األنـاكم كان سلمان قد سحق  

للقاء العبد  (ليه السالمع)انظر ملا جاء موسى ]: (ليه السالمع) محد احلسنأ ماماإل قال
متحان كان يف هذا، يف داخله، اآلن اال األناالصاحل، جاء ألنه ظن أنه قد حارب نفسـه وقتل 

أنت سرتافقين وأنت تعرف أين حجة عليك  (ليه السالمع)يعين العبد الصـاحل كان يقول ملوسـى 
من  األناواهلل أمرك بإطاعيت، ولكن لن تكون كما أمرك اهلل ولن تكون كما تعهدت، بل ستظهر 

يقول له: اآلن أعماقك وستعرتض علّي رغم كوين حجة عليك ورغم تعهدك بالصرب، أي إنه كان 
"، إنك لن تستطيع معي صربا  اليت يف داخلك، ولكن قاهلا بتلك الصورة " األناسأمتحنك وأظهر 
 هل عرفت اآلن ؟

 فقلت: نعم. 

مراتب فمن حارب نفسه  األنااآلن أجيب سؤالك: فأعلم أّن حماربة  :(ليه السالمع)مث قال 
ى ممن هو أعلى منه، فمن يطري بارتفاع ألف مرت يف مرتبٍة ما أكيد أنه يفشل لو اخترب يف مرتبة أعل

لو أنه اخترب من يطري بارتفاع مئة مرت سيفشل معه، وأيضا  لو اخترب من يطري بارتفاع مائيت مرت 
 .سيفشل معه وهكذا، فكل من هم دونه يفشلون معه لو أراد اختبارهم، هذا هو اجلواب

لسلمان كم كان سلمان قد  ( عليه وآلهصلى اهلل)فقلت: معىن "منا" اليت قاهلا رسول اهلل 
ليه ع)بعد االمتحان هل اقرتب من العبد الصاحل  (ليه السالمع)، أو حال موسى األناسحق 
 بصورة أكرب ؟ األنابسحقه  (السالم

قد ُعرَِّف مقامه وحاله لكي ال يهلك، وسلمان  (ليه السالمع)موسى  :(ليه السالمع)فقال 
  .(1)[ .......... اربته لألنا فهذا ال يعين أنه قارهبم.مهما كان حم (ليه السالمع)
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 :األنـا وبلعـم بن باعـوراء / ًاادسـس

 مقدمة:

ون عرضة هلواء الفتنة وضرباهتا، وإن تّوج بالعمامة املكانة الدينية، ال تعين بأن متقلدها ال يك
يف  دتاريخ واحلوادث السابقة جتفالواحملابس )اخلوامت( ولبس العباءة الدينية وارتقى أعواد املنابر، 

 .ذين أغرهتم الدنيا فاستجابوا هلا ولندائهامن هم على شاكلة هؤالء، من ال ا  كبري   ا  أجندهتا عدد

، وكثر هم من أفىن ةضاللالكــُثر هم من أفىن حياته خبدمة الدين، ومن مث ختمت أعماله ب
 .سىناحلحياته خبدمة الدنيا إال أن كانت خامتتهم 

مر خرج من هذا األ (ليه السالم)عإذا خرج القائم )يقول:  ،(ليه السالمع)اهلل  عبد أيبعن 
ذن، االرتكان إىل فهو إ، (1)( من كان يرى أنه من أهله ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر

 . بالكلب الذي يلهث وراء الدنيـامييف مرحلة ما، حىت مت تشبيه يف القرآن الكر  اـاألن

ليه ع)من أقواله ، ف(عليهما السالم)مام زين العابدين علي بن احلسني قول اإلىل إوهذا اجيرنا 
ومتادى يف منطقه وختاضع يف حركاته، فرويدا  ال  أيتم الرجل قد حُسَن مسُته وهديهإذا ر ): (السالم

يغرنكم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب احلرام فيها، لضعف بنيته ومهانته وجب قلبه، 
الدين فخا  له، فهو ال يزال خُيتل الناس بظاهره، فإّن متكن من حرام اقتحمه. وإذا وجدمتوه  فنصبَ 

يعّف عن املال احلرام فرويدا  ال يغرّّنكم، فإّن شهوات اخللق خمتلفة، فما أكثر من يتأىّب من احلرام 
ك، فرويدا  حىت ال وإن كثر، وحيمل نفسه على شوهاء قبيحة، فيأيت منها حمرما ، فإذا رأيتموه كذل

يغرّّنكم عقده وعقله، فما أكثر من ترك ذلك أمجع مّث ال يرجع إىل عقل متني، فيكون ما يفسده 
... فإذا وجدمت عقله متينا  فرويدا  ال يغرنكم حىت تنظروا أيكون هواه  جبهله أكثر مما يصلحه بعقله

طلة وزهده فيها ؟ فإّن يف الناس على عقله، أم يكون عقله على هواه ؟ وكيف حمبته للرياسة البا
من يرتك الدنيا للدنيا، ويرى لذة الرياسة الباطلة أفضل من رياسة األموال والنـّعم املباحة احملللة، 
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فيرتك ذلك أمجع طلبا  للرياسة، حىت إذا قيل له اتق اهلل أخذته العزّة باالمث فحسبه جهنم وبئس 
الرياسة ا أحلَّ اهلل، ال يبايل ما فات من دينه إذا سلمت له .. فهو حيّل ما حرم اهلل، وحيرم م املهاد

 .(1)( .. ولئك الذين غضب اهلل عليهم ولعنهم وأعّد هلم عذابا  أليما  أاليت قد شقي من أجلها، ف

 :م األعظـمـوراء عنده االسـن باعـاب .1

  :(ليه السالمع)أمحد احلسن  اإلمامعن 

الذين حصلوا على مقام النبّوة يف فرتة من الزمن، أي إهّنم أّما أولئك األنبياء أو  ........]
اطلعوا على أخبار السماء بإذن اهلل سبحانه وتعاىل بعد طاعتهم وعبادهتم له سبحانه وارتقائهم يف 
رسل هلم 

ُ
ملكوت السماوات يف فرتة من الزمن، فهم أيضا  داخلون يف االمتحان هبذا النيب امل

ن األمر أسهل عليهم؛ ألّن اهلل سبحانه وتعاىل يطلعهم وِبرتبة عالية ولغريهم، واملفروض أن يكو 
على إرساله الرسول، ولكن البد أن تبقى نسبة ضئيلة من اجلهل بالواقع لديهم لالمتحان؛ ليكون 

لَِّذيَن إمياهنم وِبرتبة معينة هو إميان بالغيب: ﴿أمل * َذِلَك اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهدى  لِْلُمتَِّقنَي * ا
َناُهْم يـُْنِفُقوَن﴾  [.2 - 1: البقرة] يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّالَة َوممَّا َرَزقـْ

وطبعا ، هذا التمييز هلم عن باقي الناس هو حق هلم بسبب متّيزهم بالطاعة والعبادة السابقة، 
ما حصل لبلعم بن يسقط يف هاوية اجلحيم، ك األناولكن من َيكفر منهم بسبب احلسد و

، (ليه السالمع) باعوراء، فقد كان مطّلعا  على بعض أخبار السماء، وَعِلم من اهلل برسالة موسى
، وجعل الشبهات عاذرا  لسقطته اليت أردته يف هاوية (ليه السالمع)ولكّنه كفر برسالة موسى 

هلل( من قبل ملا كفر بآدم اجلحيم، ومل تنفعه طاعته وعبادته السابقة، كما مل تنفع إبليس )لعنه ا
، وأمسى من أقبح خلق اهلل بعد أن كان طاووس املالئكة، ويف (ليه السالمع)النـيب املرسـل 

 .(2)[ ......... الروايات إّن ابن باعوراء كان عنده االسم األعظم ويَرى ما حتت العرش.
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 :لب، يلهثـى كالكـوراء أمسـن باعـاب .2

 : (السالم ليهع) أمحد احلسن اإلمامعن 

، قال: )أُعطي بلعم بن باعوراء االسم األعظم، (ليه السالمع)عن أيب احلسن الرضا  ........]
فكان يدعو به فيستجاب له فمال إىل فرعون. فّلما مّر فرعون يف طلب موسى وأصحابه، قال 

وسى فرعون لبلعم: أدع اهلل على موسى وأصحابه ليحبسه علينا، فركب محارته ليمر يف طلب م
، فقالت: ويلك على ما )عز وجل( وأصحابه، فامتنعت عليه محارته، فأقبل يضرهبا فأنطقها اهلل

ء معك لتدعو على موسى نيب اهلل وقوم مؤمنني ؟! فلم يزل يضرهبا حىت قتلها  تضربين أتريد أجي
طاُن َفكاَن ِمَن اْلغاِويَن َو ﴿فَاْنَسَلَخ ِمْنها َفأَتْـبَـَعُه الشَّيْ  وانسلخ االسم األعظم من لسانه، وهو قوله:

ْل َعَلْيِه يـَْلَهْث َلْو ِشْئنا َلَرفـَْعناُه هِبا َولِكنَُّه َأْخَلَد ِإىَل اأْلَْرِض َواتَـَّبَع َهواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن حَتْمِ 
 َأْو تـَتـْرُْكُه يـَْلَهْث﴾.

نة من البهائم إال ثالثة؛ محارة : فال يدخل اجل(ليه السالمع)وهو مثل ضربه. فقال الرضا 
بلعم، وكلب أصحاب الكهف، والذئب، وكان سبب الذئب أنّه بعث ملك ظامل رجال  شرطيا  
ليحشر قوما  من املؤمنني ويعذهبم، وكان للشرطي ابن حيّبه، فجاء الذئب فأكل ابنه فحزن 

 .الشرطي عليه، فأدخل اهلل ذلك الذئب اجلّنة ملا أحزن الشرطي(

وتكرّب عليه فأمسى  (ليه السالمع)قرآن ذكر اهلل بلعم بن باعوراء الذي حسد موسى ويف ال
واهلوى كالكلب، بعد أن كان ِبقام النبّوة ويرى ما حتت العرش وعنده االسم  األنايلهث وراء 

 .(1)[ ......... األعظم:
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 :ابن باعوراء كان يرى بعض الغيب .3

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامعن 

 :شبيه السامري]

بلعم بن باعوراء عامل وناسك كان يرى بعض الغيب، فاستدعاه أحد امللوك  .........
فدعا عليه، مع علمه أّن موسى نيب عظيم،  (عليه السالم)الطواغيت الكفرة ليدعو على موسى 

أظهر  قيقة، وإنحسدا  له، ومع علمه أّن هذا امللك طاغوت كافر باهلل وبرسله وبدينه يف احل
اهلل؛ ألّن حماربته ألولياء اهلل ولدين اهلل دالة على كفره. ولكن بلعم بن باعوراء  شهادة ال إله إال

وأمثاله اجيعلون الشبهات عاذرا  لسقطاهتم ولعلهم اجيعلون احملكم متشابه واحلق مشتبه؛ لينتهكوا 
 ُحرم اهلل سبحانه.

......... 

ولكن يقينه مل ينفعه بشيء؛ ألنّه ، و على يقنيإذن فهذا عامل واطلع على بعض الغيب، فه
ركن للحاكم اجلائر وأحب العلو واالرتفاع، ومل يكن خملصا  هلل حيث انطوت نفسه على التكرب 

 .(1)[ ........ واحلسد ألولياء اهلل املصطفني !! األناوحب 

* * * 

 :ريـا والسامـاألن / سابعًا

، حىت انقاد إىل اـاألنن يرى بعض الغيب، أعّمتُه ، والذي كاا  ، ناسكملا  السامري، كان عا
 .(ليه السالمع)فظن بأنه أفضل من هارون ، األمارة بالسوء، نفسه تلك نفسه

 ذا ؟!ـفمن يا ترى اآلن السامري يف عصرنا ه ،السامري؛ صاحب مشروع العِـْجـل
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مهارة يف صناعة و  ا  يـوكم سامري لدينا ؟! كم هم الذين فاقوا السامري وتفّوقوا عليه ِحـَرفِ بل 
بل هم فاقوا أمهر املختربات العاملية احلديثة يف عمليات وحىت باستنساخها، العجول، بل 

سامري أمتنا  ،ألهنم استطاعوا استنساخ العجول قبل تلك املختربات بوقت طويل ؛االستنساخ
 وغريها.قتصادية، والسياسية واإلمنها جتماعية املعاصرة يتواجد يف كل حقل، ويف كل حمطة، اإل

بل، كم هم الذين بنوا يف صدورهم حضائر للبهائم، اليت رحَّبت باستضافة هذه العجول 
 )عجول من صنع السامري(. لترتىب يف حضرية صدورهم !!

ليه عبراهيم إهو نيب مرسل من عند اهلل ومن أويل العزم )قائم آل  (ليه السالمع)فموسى 
هلم )من  ن عادإرجال   من قومه، وما  02ر عندما اختار حسن االختياأن بأنه قد ظ (السالم

؟! خاصة مع عدد من  حالنا حنن وهما ذن فإحىت وجدهم متخذين العجل؛  ميقات ربه(
 يلتكل ينادي يف بضاعته، وكأنك أشبه بأحد أسواق بيع اجلملة؛ اليت تعمن خالهلا  األبواق اليت 

وجد رجاله مع العجل،  (ليه السالمع)فموسى  فيها تلك األبواق لتسويق ما لديهم من بضاعة،
ن )كالبهائم(، ألن مقياسنا الكثرة، يمنقاد عبيدا  مل خنتار، بل مت اختيارنا لنكون يف املقابل وحنن 

 مرسل من عند اهلل، وباملقابل هناك سبعون رجال   (ليه السالمع)؟! فموسى  فأي كثرة هي كانت
 للعجل. هنيئا   نذإلالستدالل على احلق، ف ميزانا   اختذوا العجل وعبدوه، فإن كانت الكثرة

 :(ليه السالمع)السامري ظن بأنه أفضل من هارون 

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامعن 

نّه إ [13]القصص: ورد هذا املعىن يف تفسري اآلية: ﴿فَاْستَـَغاثَُه  الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه﴾  ........]
امري جماهدا ، قاتل جنود الطاغية، فرعون يف مصر قبل بعث السامري فلو صح هذا لكان الس

 .(عليه السالم) موسى

ون ، أي نسى إهله هاهنا وذهب إىل الطور فيك(عليه السالم)؟ موسى  مث من الذي نسى
هذا بعيد؛ ألّن بين إسرائيل يعلمون أّن موسى ذهب إىل الطور  نّ إالكالم بلسان السامري. واحلق 
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كون الناسي هو السامري، أي ترك اإلميان احلقيقي واملعبود احلق، فيكون الكالم بأمر اهلل، إذن في
 األناّن هذا هو أصل كل الفتنة، اهلوى وإ؟ احلق  من اهلل سبحانه. مث ما الذي سولت له نفسه

، (عليه السالم)والشيطان وزخرف الدنيا، سولت له نفسه األمارة بالسوء أنّه أفضل من هارون 
 . ومل يطع أمره وتكرب ومتّرد عليه

لقد سولت له نفسه أنّه عامل وعابد وناسك ورِبا جماهد، وكشفت له بعض األمور الغيبية، 
، وحسد (عليه السالم)بقيادة بين إسرائيل يف غيبة موسى  (عليه السالم)فهو أحق من هارون 

كل   األنافأخذ التكرب منه كل مأخذ، ومتكن منه اهلوى و (عليهما السالم)هارون وموسى 
كما تكرب   (عليهم السالم)التمكن، وأرداه الشيطان يف اهلاوية وجعله يتكرب على األنبياء العظام 

، فاستفزه الشيطان بندائه وأغواه بغوايته وأصابه بدائه، فنزلت احلجب (عليه السالم)هو على آدم 
يـَْنظُُروَن إِلَْيَك َوُهْم ال ﴿َوتـَرَاُهْم : على مرآة الروح ملا اشرتى الضاللة باهلدى، فلم يعد يرى

 .(1)[ [191 :االعراف] يـُْبِصُروَن﴾

* * * 

 :األنـا وإبيلـس / ثامنًا

 مقدمة:

ٌر مِّْنُه َخَلْقَتيِن ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطنيٍ  أَنَـا قَاَل َما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك قَالَ ﴿  .(2)﴾َخيـْ

ن يعبد اهلل سبحانه حيث يريد هو، ال حيث يريد أاهلل، فهو يريد  فابليس أىب واستكرب على
 .اهلل سبحانه وتعاىل

 من طني، فكيف أسجد له ؟! (ليه السالمع)لوق من نار، وآدم فهو ينظر بأنه خم
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طاعته، كان على  بليس مقهورا  إفهو كان يظن بأنه اجيد خملوق أفضل منه، فبالتايل يكون 
بل وحىت إن  ،ةـاووس املالئكـبليس كان طإ، فوحساباته اخلاصةالبصري ه ـيفوق مقام ئا  ينتظر شي

رشادات من أن يتلقى اإلوالتعليم ؛ كيف لوزير الرتبية مــيس كان منهـبلإن أاملالئكة كانت تظن ب
 تلميذ يف اإلبتدائية )حبسب الظاهر( !!

 جنوده. من ا  بليسي لعنه اهلل، فالبد وأن يكون جنديومن يرفع راية املنهج اإل

ما، على سبيل الفرضية أن يتلفه باملاء، وال ميلك  ا  إن أراد شخص ما، أن يلحق باملنزل ضرر 
ألبواب والشبابيك، اء، ووجد بأن هذا املنزل موصود اهذا الشخص املخّرب غري خرطوم للم

( ويضعه ولكنه وجد يف هذا املنزل شق يف احلائط، فما عليه إال أنه ميد هذا اخلرطوم )خرطوم املاء
 يف هذا الشق، واجيري املاء فيه، ومن مث لتفعل تلك املياه ما تفعله من تلف.

 بأن:  (ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامعـلــّمنا 

فالفطرة االنسانية فيها النكتة السوداء اليت هي شائبة العدم والظلمة، وهذه النكتة السوداء ]
 .(1) [بن آدمال هي موطئ خرطوم الشيطان الذي يوسوس من خالله

 :سالح الشيطان )لعنه اهلل( .1

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامعن 

 :سـالنف .2 .........]

وهي ُأّس البالء وبيت الداء، فلو مل تكن فيها الثغرات املالئمة ملا يف الدنيا من شهوات، ولو 
بيل، فبصحتها يصّح ابن ( ملا كان للشيطان على اإلنسان ساألنامل تكن فيها علة العلل وهي )

 آدم، وبدائها ميرض، وِبوهتا ميوت.
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لطعنها، فيكون سالح الشيطان منها  األناوالشيطان )لعنه اهلل( إّما يستخدم ما فيها وهو 
 والطعن فيها ، وإّما أّن الشيطان )لعنه اهلل( يستخدم ما يف الدنيا ليطعن النفس يف ثغراهتا.

به من النفس وحميطها، وهبذا نعرف معىن أن يكون جهاد واآلن عرفنا سالح الشيطان وتركّ 
النفس هو اجلهاد األكرب؛ ألّن حتصني النفس يف هذه املعركة يؤدي إىل النصر على الشيطان 

 وهزميته وكسر سالحه.

عليهم )أّما تفصيل أسلحة الظلمة واجلهل والشيطان فأتركه هلذه اجلوهرة من جواهر آل حممد 
جنود اجلهل وجنود العقل؛ ليتحّلى املؤمن جبنود العقل بعد أن يتخّلى عن اليت بّينت  (السالم

 .(1)[ ......... جنود اجلهل  فيتم عقله، ويتحّصن باهلل من أسلحة الشيطان.

  :إبليس )لعنه اهلل( وجهاده ضد القانون األول .2

 :(ليه السالمع) أمحد احلسن ماماإليف املصدر املتقدم، قال 

 :يسبق اجلهاد األصغر اجلهاد األكرب]

إىل عبودية اهلل الواحد  األناأهم أهداف اجلهاد هو إخراج الناس من عبودية األرض والعباد و
القهار واالعرتاف حباكميته سبحانه وتعاىل على صعيدي التشريع والتنفيذ اجملتمعني يف خليفة اهلل 

ن اإلهلي )خالفة اهلل يف أرضه( يف أرضه، واملعركة اجلهادية األوىل دارت ضمن نطاق هذا القانو 
 .وهو القانون األول والذي تدور حوله قبول الطاعة أو عدمها

َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفة  قَاُلوا َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ﴿قال تعاىل: 
َماَء َوحَنُْن ُنَسبِّ  ، [22 :البقرة] ﴾ُح حِبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإينِّ أَْعَلُم َما ال تـَْعَلُمونَ ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

 02: ص] ﴾َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعوَن * ِإالَّ إِبِْليَس اْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ ﴿ويف النتيجة 
- 03.] 
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بليس لعنه اهلل وكان اجلهاد فيها من الطراز األول وهو انتصر املالئكة يف هذه املعركة وخسر إ
جهاد النفس أو كما مساه رسول اهلل )اجلهاد األكرب(، والبد أن يبدأ اجملاهد باجلهاد األكرب مث 

 .(1)[ ينتقل إىل األصغر بل اجلهاد األصغر أحد أهم أجزاء اجلهاد األكرب

 :رفع راية الشيطان )لعنه اهلل( .3

  :(ليه السالمع) د احلسنأمح ماماإلعن 

إذن، فاجلهاد إلعالء كلمة اهلل وليس ألجل مصلحة شخصية أو غنيمة أو  ........]
مصلحة وطنية أو قومية، فالدين اإلهلي فوق كل هذه االعتبارات وعبادة اهلل وطاعته هي اليت 

ا إىل حقيقة واحدة جتمع املؤمنني بصرف النظر عن االنتماء القبلي والوطين والقومي اليت ترجع كله
 وحب النفس. األناهي 

فاجلهاد سواء اهلجومي أم الدفاعي اجيب أن يكون إلعالء كلمة اهلل ال للدفاع عن الوطن أو 
األرض لئال تكون للمؤمن أي مصلحة شخصية يف هذا اجلهاد إاّل إعالء كلمة اهلل لكي تبىن 

مجيعها مناقضة متاما  للحضارة والثقافة واحلرية  احلضارة اإلهلية والثقافة اإلهلية واحلرية اإلهلية، وهي
اليت يسعى  ع اليوم هو راية الشيطان ليس إالّن ما يرفإاليت يرفعها شعارا  العامل املادي اليوم، حيث 

جند الشيطان من اإلنس واجلن بكل ما يستطيعون إلرسائها على هذه األرض، وإلقناع أهل 
 .(2)[ ......... جبل النار وجبل الطعام( أهنا ما يالئمهم.األرض بالقّوة والطمع جبلي الدجال )

 :إبليس )لعنه اهلل( نتيجته، األنـا .4

 ؟ بليس من املالئكة أم من اجلنإسؤال: هل 

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمام جواب
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ى حىت أصبح من املالئكة فاجلن يرتقون ولكن نتيجة عبادته ارتق ،من اجلن (لعنه اهلل)إبليس ]
د إبليس )لعنه اهلل( على أمر اهلل ولكن يف النهاية مترّ . بالعبادة وطاعة اهلل حىت يصبحون مالئكة

نه أومرة ، نه من املالئكةأولذلك فالقرآن مرة يعرب عن إبليس ، فهوى يف قعر اجلحيم (األنا)نتيجة 
 .ةك يف خطبته القاصعلَ يعرب عنه بأنه مَ  (عليه السالم)وأمري املؤمنني . من اجلن

باعتبار النظر إىل ما وصل إليه ، صحيح يف مرحلة ما قبل األمر بالسجود آلدم واالثنان
 .(1)[ وباعتبار أصل إبليس )لعنه اهلل(، إبليس

 :خدمات إبليس )لعنه اهلل( يقدمها لكل أفــّـاك أثيـم .5

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامعن 

حيكم اهلل آياته بإلقاء الطمأنينة  ﴾مُثَّ حُيِْكُم اللَُّه آيَاتِِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ ﴿ .........]
 واليقني يف قلوب الذين آمنوا، بعد أن ألقى يف قلوهبم العلم منه سبحانه بأنّ  والسكينة والوقار

سول. وإلقاء الشيطان احلق ليس ما ألقاه الشيطان يف قلوب بعضهم، بل هو ما يدعو إليه الر 
القلب، أو باإلراءة اخلبيثة يف اليقظة أو يف النوم، وهو يلقي ألوليائه الذين  يكون بالوسوسة يف

 ( والظهور والقيادة والرئاسة الباطلة واتباع اهلوى.األناهيمنت عليهم أنفسهم وحب )

َعَلى ُكلِّ أَفَّاٍك أَثِيٍم * يـُْلُقوَن السَّْمَع َوَأْكثـَُرُهْم   َهْل أُنـَبُِّئُكْم َعَلى َمْن تـَنَـزَُّل الشََّياِطنُي * تـَنَـزَّلُ ﴿
 .(2)[ ............ .[222 – 221 :الشعراء] ﴾َكاِذبُونَ 

 :ووسا  ايس )لعنه اهلل( بعد إن كان طلبإ .6

  :(ليه السالمع) محد احلسنأ ماماإلعن 
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بّوة يف فرتة من الزمن، أي إهّنم أّما أولئك األنبياء أو الذين حصلوا على مقام الن.... .....]
اطلعوا على أخبار السماء بإذن اهلل سبحانه وتعاىل بعد طاعتهم وعبادهتم له سبحانه وارتقائهم يف 
رسل هلم 

ُ
ملكوت السماوات يف فرتة من الزمن، فهم أيضا  داخلون يف االمتحان هبذا النيب امل

اهلل سبحانه وتعاىل يطلعهم وِبرتبة عالية  ولغريهم، واملفروض أن يكون األمر أسهل عليهم؛ ألنّ 
على إرساله الرسول، ولكن البد أن تبقى نسبة ضئيلة من اجلهل بالواقع لديهم لالمتحان؛ ليكون 
إمياهنم وِبرتبة معينة هو إميان بالغيب: ﴿أمل * َذِلَك اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهدى  لِْلُمتَِّقنَي  * الَِّذيَن 

َناُهْم يـُْنِفُقوَن﴾يـُْؤِمُنوَن بِ   [.2 - 1: البقرة] اْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّالَة َوممَّا َرَزقـْ

وطبعا ، هذا التمييز هلم عن باقي الناس هو حق هلم بسبب متّيزهم بالطاعة والعبادة السابقة، 
يسقط يف هاوية اجلحيم، كما حصل لبلعم بن  األناولكن من َيكفر منهم بسبب احلسد و

، (عليه السالم) ، فقد كان مطّلعا  على بعض أخبار السماء، وَعِلم من اهلل برسالة موسىباعوراء
، وجعل الشبهات عاذرا  لسقطته اليت أردته يف هاوية (عليه السالم)ولكّنه كفر برسالة موسى 

م اجلحيم، ومل تنفعه طاعته وعبادته السابقة، كما مل تنفع إبليس )لعنه اهلل( من قبل ملا كفر بآد
رسـل 

ُ
، وأمسى من أقبح خلق اهلل بعد أن كان طاووس املالئكة، ويف (عليه السالم)النـيب امل

 .(1)[ ......... الروايات إّن ابن باعوراء كان عنده االسم األعظم ويَرى ما حتت العرش.

 :الشرك النفسي: وهو أخفى أنواع الشرك وهو األنـا .7

خرجين من ذل نفسي، أ ،هليإيف دعاء عرفة: ) (مليه السالع)سؤال: ما معىن قول احلسني 
 ( ؟وطهرين من شكي وشركي

 :(ليه السالمع) محد احلسنأ ماماإلوأتى جواب 

 ...الشـرك الظاهـر: ..... .1]

 ...الشـرك اخلـفــي: ..... .2
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( اليت البد للمخلوق منها، وهي األناوهو أخفى أنواع الشرك وهو )الشـرك النفسي:  .2
لمة والعدم، اليت بدوهنا ال يبقى إال اهلل سبحانه وتعاىل، وبالتايل فكل عبد من عباد اهلل تشوبه بالظ

أراد هذا املعىن من الشرك وما يصحبه من  (عليه السالم)هو مشرك هبذا املعىن. واإلمام احلسني 
مة عن يطلب الفتح املبني، وإزالة شائبة العدم والظل (عليه السالم)الشك، وكان اإلمام احلسني 

عليه )صفحة وجوده، اليت بدوهنا ال يبقى إال اهلل الواحد القهار سبحانه. وبالتايل فإّن احلسني 
كأنه يقول: )إهلي ال أحد يستحق الوجود إال أنت، ووجودي ذنب عظيم ال سبيل   (السالم

 لغفرانه إال بفنائي وببقائك أنت سبحانك(.

منشأه موجود ال أنه موجود بالفعل، أي إّن وهذا الشك والشرك بالقوة ال بالفعل، أي إّن 
قابلية الفعل موجودة لكنها غري متحققة بالفعل أي ال توجد يف اخلارج، فالفطرة اإلنسانية فيها 
النكتة السوداء اليت هي شائبة العدم والظلمة، وهذه النكتة السوداء هي موطئ خرطوم الشيطان 

 .(1)[ الذي يوسوس من خالله البن آدم

 :يس يقول هذا آدم الذي أمرت بالسجود له، أنا مثله، بل خير منهإبل .8

  :(ليه السالمع)أمحد احلسن  اإلماميقول 

ن هؤالء اجلهلة الذين يُعرّفون املعصوم اليوم بأنه إإن قلت،  واهلل لن أكون جمازفا  ... .....]
طاعة ليزيد بل طاعة  خارق للعادة يف كل شيء، كانوا سيكونون أول املبادرين لقتل احلسني، ليس

لنفوسهم املتكربة احلاسدة ألولياء اهلل، اليت تأىب اإلقرار بتقصريها، فتدعي  ألهوائهم وارضائا  
مام املعصوم لتلغي فضله، وتلغي اإلشارة الصادرة من وجود هذا اإلنسان الطاهر املقدس أالقصور 

هذه اإلشارة مؤملة ملن يدعون أهنم  بعمله إىل النجاسة واخلبث يف سريرة من سواه بقدر ما، وطبعا  
 ال بأحد القولني:إ..... املعصوم أو ميثلونه، وليس لديهم وسيلة للخالص 
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ويرتبوا له خطايا وأعمال سفيهة كأعماهلم، وهذا موجود يف  إما أن اجيعلوه مثلهم متاما   .1
 .التوراة والبخاري ومسلم ويؤمن به اليهود وبعض السنة أو الوهابيون باخلصوص

وهذا ما فعله املسيحيون ، أو أن يلجئوا إىل متييزه ابتداء، فتلغى املقارنة وتلغى اإلشارة .2
، وبعض كبريا    هو اهلل تعاىل اهلل علوا   (عليه السالم)وبعض املتشيعة، فاملسيحيون قالوا عن عيسى 

سبحانه، فهم املتشيعة يصفون املعصوم بصفات الالهوت املطلق اليت ال ميكن أن يوصف هبا غريه 
نه جمّرد مدع كاذب أحبسب عقيدهتم باملعصوم حيكمون عل احلسني احلقيقي الذي قتل يف كربالء 

ن كانوا إ، و (عليه السالم)وحاشاه صلوات اهلل عليه، وهلذا أقول إن هؤالء هم أشقاء قتلة احلسني 
سني بن علي يدعون أهنم يبكون على احلسني واهلل هم كاذبون، منافقون، ال يبكون على احل

، بل يبكون على حسني آخر ال نعرفه، حسني يف كربالء وسبيت نسائه وهتك حرمهالذي قتل 
، اإلمام احلقيقي (عليه السالم)هو وليد أوهامهم ونفوسهم املريضة، اليت ال تقبل اإلميان باحلسني 

 .إال ما شاء اهلل وال نفعا   املنّصب من اهلل، الضعيف الذي ال ميلك لنفسه ضرا  

هؤالء يبكون على حسني ال وجود له يف أرض الواقع، حسني يطفون عليه صفات الالهوت 
 .يف أرض الواقع ملا مترد عليه إبليس ألنه لو كان موجودا   ؛كبريا    املطلق تعاىل اهلل علوا  

، إن حسينهم الذي يدعون البكاء عليه هو وهم يف أفكارهم، كآدم الذي يف فكر إبليس متاما  
، فال -حبسب الظاهر -قول هذا آدم الذي أمرت بالسجود له، أنا مثله، بل خري منه فإبليس ي

 قبل السجود له فالبد أن يكون خريا  أأسجد ملن هو مثلي أو دوين حبسب نظري، أما آدم الذي 
 مين.

، فإبليس بنّي سبب رفضه للسجود أو االنصياع انتبهوا أيها املؤمنون واملؤمنات إىل هذا جيدا  
ٌر مِّْنُه َخَلْقَتيِن  أَنَـا قَاَل َما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك قَالَ ﴿خري منه  أنـاوطاعته، وقال دم آل َخيـْ

، ال إشكال يف أن -حبسب الظاهر -فلو كان خري مين ، [12: األعراف] ﴾ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطنيٍ 
دم الذي آوهم إبليس يقبل أن يسجد له، وهو  أسجد له، وهناك آدم آخر يف أفكار إبليس ويف
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دم لديه قدرات خارقة، ظاهـرة، وبالتايل آأي البد أن يكون  ،-حبسب الظاهـر -يكون أفضل منه 
 .ألنه أفضل منه ؛على طاعته يكون إبليس مقهورا  

، فهؤالء اليوم كما تروهنم منهجهم نفس (صلى اهلل عليه وآله)أولئك باألمس مع رسول اهلل 
بليسي القدمي الذي نه املنهج اإلأ (السالم مليهع)نهج إبليس، لنقد وتقييم األنبياء واألوصياء م

من غريه حبسب الظاهر،  ن املعصوم أو حجة اهلل على اخللق البد أن يكون خريا  إيقول وبوضوح، 
وقادر على فعل كل ما  أي أن يكون عنده قدرة خارقة للعادة، معجزة، لكل من يطلب مثال  

 .(1) [....عجزون عنه، ....ي

* * * 

 :األنا والتوحيد/   تاسعًا

  مقدمة:

 :(ليه السالمع) أمحد احلسن ماماإلوعن  ،الغاية العظيمةالتوحيد، توحيد اهلل سبحانه وتعاىل 

 يصبح سبحانه حىت هلل واإلخالص بالعمل يتحقق بل واملعاين، األلفاظ بتحصيل يتحقق ال]
 .(2)[ اخللق يف اهلل أو أرضه يف سبحانه اهلل وجه العبد

ه ؤ مسه )أمسااأتوجه إىل اهلل ونفسي تتوجه له بلطاملا كان يالحقنا هذا السؤال، كيف 
؟! وكأهنا حاجة  سم ألدعوهاتوجه له بأف أتت يل هذه الصورة الداخلية، و احلسىن(؟! ملاذا وكي

ائزة من الطمع، طمع الثواب والفوز باجل ، فتكاد عالقيت باهلل ال ختلوكبريا    مالزمة له تعاىل اهلل علوا  
باهلل  ناتقائية، أفعالقتنتلك العالقة االعن  نغفل؟! وال  هي عالقة اشرتاطية يف مراحلهاأ، املوعودة
 .كبريا    ؟! تعاىل اهلل علوا   هذا املعنيني فقطوتتوقف عند تتحّدد 

                                                 
 .( في شهر محرممعليه السالخطاب صوتي لإلمام أحمد الحسن ) -1
 .28(: صعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) - التوحيدكتاب  -2
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 :الغاية العظيمة .1

 : (ليه السالمع)أمحد احلسن  اإلمامعن 

واعلم أن الغرض من هذه الغاية العظيمة )التوحيد( هو معرفة اهلل سبحانه وتعاىل،  ........]
َوَما َخَلْقُت ﴿وهذا الغرض خلق اهلل اإلنسان ألجله فمن ضيع هذا الغرض فقد ضيع كل شيء 

ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ  رفة البد هلا من أي ليعرفون، وهذا الغرض وهذه املع، [39 :الذاريات] ﴾اجلِْنَّ َواأْلِ
التوحيد لتتحقق، والتوحيد احلقيقي اليتحقق بتحصيل األلفاظ واملعاين، بل يتحقق بالعمل 

 واإلخالص هلل سبحانه حىت يصبح العبد وجه اهلل سبحانه يف أرضه أو اهلل يف اخللق.

 هلذا قلت فيما تقدم: )التوحيد احلقيقي توحيد احلقيقة والكنه، أو االسم األعظم األعظم
 .(1)[ وبقاء اهلل( األنااألعظم، أو االسم املكنون املخزون والذي ينبع من داخل االنسان بعد فناء 

 :االخالل بالتوحيد )األسماء وحوائجنا( .2

 : (ليه السالمع)أمحد احلسن  اإلمامعن 

 واحلقيقة أن هذه املرتبة من التوحيد ال ختلو من الشرك يف مرتبة ما جلهتني:]

: هي أننا ال ميكن أن نرفع كثرة األمساء املالزمة للذات اإلهلية عن أوهامنا، وإن  اجلهة األوىل
كانت كثرة إعتبارية، فاهلل هو: الرمحن الرحيم القادر القاهر اجلبار املتكرب العليم احلكيم ... وهذه 

فهي خملة الكثرة وإن كانت ال ختل بوحدة الذات اإلهلية أو اهلل ولكنها كثرة، وحتمل معىن الكثرة 
: )..... أول الدين معرفته، (عليه السالم)بالتوحيد يف مرتبة أعلى من هذه، قال أمري املؤمنني 

وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده اإلخالص له، وكمال 
 .اإلخالص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أهنا غري املوصوف(

                                                 
 .28(: صعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -كتاب التوحيد  -1
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جهة األلوهية، فكوننا نتأله يف حوائجنا إىل الذات اإلهلية فإن عالقتنا معه  واجلهة الثانية: هي
من الطمع واحلاجة لسد النقص من جهة معينة، إذن  -واحلال هذه  -سبحانه وتعاىل غري خالية 

فالعبادة غري خالصة بل هي طلب للكمال وسد النقص يف أحسن صورها على هذا احلال، وهذه 
 األناص احلقيقي هو قطع النظر عمن سواه سبحانه وتعاىل حىت عن املرتبة شرك، فاإلخال

والشخصية، وهذا هو األوىل واألحجى بل هو أصل املطلوب، إذن فالتوحيد احلقيقي يتحقق بعد 
معرفة فناء مجيع األمساء والصفات يف الذات اإلهلية، مث فناء الذات اإلهلية يف احلقيقة أي فناء 

وشخصية االنسان فال يبقى إال  األناانه، واليتحقق هذا االمر اال بفناء األلوهية يف حقيقته سبح
الشاهد الغائب سبحانه وتعاىل عما يشركون، وإذا كان هناك لفظ دال عليه فيكون )هو( ضمري 

هو  -املتحصل من هذه املعرفة  -الغائب، واهلاء إلثبات الثابت والواو لغيبة الغائب، وهذا التوجه 
ألنه توجه إىل احلقيقة والكنه، وهذا هو التوحيد احلقيقي، توحيد احلقيقة والكنه  التوجه الصحيح

أو اإلسم األعظم األعظم األعظم، أو اإلسم املكنون املخزون والذي ينبع من داخل اإلنسان بعد 
 وبقاء اهلل، وهذه هي املرتبة األخرية املقصودة يف التوحيد واليها تشري بسملة التوحيد األنافناء 

 .(1)[ ......... وسورة التوحيد أيضا  كما سيتضح.

 :األنا وحركات الصالة .3

 :(ليه السالمع) أمحد احلسناإلمام عن 

 :الصـالة والـتوحـيد]

الصالة معراج املؤمن ومتثل صورة ملنهج املعرفة، وخطوات املعرفة واحلركات واألقوال فيها تعرب 
دأ من القيام مث الركوع مث السجود تعرب عن املعرفة اليت عن منهج املعرفة، فحركات الصالة اليت تب

، فمن القيام الذي هو مواجهة، إىل الركوع الذي ميثل تذلل وابتعاد عن األناترافق االبتعاد عن 
، األنابدرجة ما، إىل السجود الذي ميثل درجة أعظم من التذلل واخلضوع واالبتعاد عن  األنا

                                                 
 .22(: صعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -كتاب التوحيد  -1



 Xاملهدي  اإلمام أنصار إصدارات................. .............................. 68

د مع زيادة املعرفة، كما إن املعرفة تزداد مع زيادة اخلضوع وأكيد إن التذلل واخلضوع يزدا
 .(1)[والتذلل

* * * 

 :ا وحاكمية اهللـاألن / عاشرًا

 مقدمة:

من احملافظة   أنامن الدولة كذا،  أناارة كذا، من الق أنا من كوكب األرض، ناأ نسان،إ أنا)
وظيفيت   أناللحزب كذا،  ينتمأ أناذا، ابن عائلة ك أنايف البيت كذا،  أنامن املنطقة كذا،  أناكذا، 
أن البد من  أناأفضل من فالن،  أنا خري من فالن، أناأبنائي كذا،  أنا ابن فالن كذا، أناكذا، 

 نظر لنفسي يف كل موقف، ويف كل حني.أ أناصاحب املعاملة كذا،  أناأبدي برأيي، 

 .(( أَصليّ اـأنوا أين )ين أَصلّي كما يشاع ؟ البد أن يعلمأالناس ال تعلم  هل فعال  

آخر، وهي أشبه بسلم طويل، ما أن حيرر قدم، حىت اجيد قدمه قالب ىل إذن، من قالب إ
 األخرى قد استندت وارتكزت على أخرى. وهكذا.

، فعليةجنازية إهي حمطة وكأهنا نه قد زيــّن لنا بأن االنتخابات والدميقراطية إ، من املؤسف حقا  
وجهة من جهات الكمال اجملتمعي وال يكمل اجملتمع إال هبا وعليها  يّ رقوكأهنا حالة من حاالت ال

ميان هبا، البد من خوضها، وال يتوقف األمر على أن خنوض ومنارسها بل اإلوالعمل حتت ظلها و 
 مليهع)ومن آله  (صلى اهلل عليه وآله)ومن حممد  نتقرب فيها من اهلل ا  جهادي ا  مسلك واعتبارها

  !! (السالم

براز إنتخابات الومهية( من خالل ي ساحة اإلأبأن املعركة احلقيقية هي هذه ) للناسزين 
نتصار للمجموعة أو الفرد املمثل عنا؛ حنن خنتار، حنن نثبت وجودنا، حنن عالهنا واإلإالطائفية و 

                                                 
 .82(: صعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -كتاب التوحيد  -1



 69........................... .........................األنا والفتح املبني ......

 ىل حنن دميقراطيون، حنن نسمعكم، حنن نتعاون معكم،إهؤالء؛ ومن مث تتحّول  ملنا ثقلنا، حنن أما
ا نبراز قوانينإرادة اهلل، و إىل علمانيني وحنن ال نشعر، وتعطيل إحنن قوانينا مدنية راقية، حىت حتولنا 

 .أمام مشيئته نا حننتومشيئ

نراه بأعيننا،  ءبكل شي بتنا أسياد هذا العصر؛ املادي، املاديات، املادة، مرحبا   ،العصر املادي
، وال منارسها وإن ةغيبيات لندعها كحوادث مكتوببكل ما هو ملموس، فأما ال ويتجّسد، مرحبا  

 . ولكن يف دواخلنا تعترب غيبيات منسلخة عن جممل حياتنا الفعلية.ا نظريا  هبآمنا 

 ذن، السؤال هو اآلن ...إ

من  قادر أن أنفي من جممل حيايت )اليت أجهل الغاية من وجودي( وأعيش غريبا   اـأن: هل أوال  
 ؟  احمليط وغريب مع نفسي

 نظرت لنفسي ؟ يـإن، كيف أن يتأمل سؤايل يف أوال   القارئ: بل على ثانيا  

 يف سؤايل الثاين !!   يـإنيها القارئ الكرمي، كيف قلت ... أ: بل، دقق ثالثا  

 : بل دقق ... كيف نسبت السؤال لنفسي.رابعا  

 !! اقهابأين أدركت بعض أعم ، ظنا  فيما سبق اـاألن: بل أنظر كيف أعدد مراتب خامسا  

 : بل أنظر .... وهكذا.سادسا  

 :الدين اإللهي فوق كل اعتبار .1

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن اإلماميقول 

إذن، فاجلهاد إلعالء كلمة اهلل وليس ألجل مصلحة شخصية أو غنيمة أو  ........]
هي اليت  مصلحة وطنية أو قومية، فالدين اإلهلي فوق كل هذه االعتبارات وعبادة اهلل وطاعته
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جتمع املؤمنني بصرف النظر عن االنتماء القبلي والوطين والقومي اليت ترجع كلها إىل حقيقة واحدة 
 .وحب النفس األناهي 

فاجلهاد سواء اهلجومي أم الدفاعي اجيب أن يكون إلعالء كلمة اهلل ال للدفاع عن الوطن أو 
اّل إعالء كلمة اهلل لكي تبىن األرض لئال تكون للمؤمن أي مصلحة شخصية يف هذا اجلهاد إ

احلضارة اإلهلية والثقافة اإلهلية واحلرية اإلهلية، وهي مجيعها مناقضة متاما  للحضارة والثقافة واحلرية 
ّن ما يرفع اليوم هو راية الشيطان ليس إاّل اليت يسعى إاليت يرفعها شعارا  العامل املادي اليوم، حيث 

ما يستطيعون إلرسائها على هذه األرض، وإلقناع أهل  جند الشيطان من اإلنس واجلن بكل
 .(1)[ .......... األرض بالقّوة والطمع جبلي الدجال )جبل النار وجبل الطعام( أهنا ما يالئمهم

 :إعادة مرحلة كربالء من جديد .2

 :(ليه السالمع)محد احلسن أ مامإلا قال

األمة احلسينية احملمدية جبنده من فقهاء ..... اليوم متكن إبليس أخزاه اهلل من اخرتاق هذه ]
ضالل األمة اليت  إبليس هدفه بالضالل، الذين تسللوا إىل مواضع القيادة فيها، وحققوا اليوم إل

لف عام، وجعلوها تقر حاكمية الناس وتنقض حاكمية أكانت تقر حاكمية اهلل طوال أكثر من 
 اهلل.

احلسني قد اختطفها حاملوا راية قتلة احلسني  ن قضيةأن املصيبة اليت حنن فيها اليوم، هي إ
سم احلسني هم قتلة احلسني، وحاملوا راية اليت قاتلت احلسني ابالذات، وأمسى اليوم املتحدث ب

وهو اجياهدها ويبيّـن بطالهنا  (ليه السالمع)لف عام، وقـُـتِـل احلسني أقبل أكثر من  (ليه السالمع)
، وهي اليت أبعدت علي وجعلته (ليه السالمع)يت قاتلها علي وبطالن من أسسها، بل هي الراية ال

 (صلى اهلل عليه وآله)، وبل، وهي الراية اليت قاتلها حممد يف داره قرابة َخسة وعشرين عاما   مقعدا  
 وكل من سبقه من األنبياء واألوصياء. 
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نتخابات أو ما ، أو السقيفة والشورى، أو اإلنحـن، أو األنـاهنا رايه حاكمية الناس، راية إ
سبحانه، راية حاكمية اهلل أو البيعة هلل،  هــو، أو رايته هــوما يرده  يريده الناس، واليت قابلت دائما  

 ىل يوم القيامة.إأو الراية اليت محلها األنبياء واألوصياء، وسيحملوهنا 

ائها، جعلت إن هذه املصيبة اليت حنن فيها اليوم وهي اختطاف الثورة احلسينية من قبل أعد
لرتاق دماء حسينية، طاهرة  ؛هلية إعادة ملحمة كربالء من جديدمن احلتمي، ضمن اخلطة اإل

يف إحياء هدف الثورة احلسينية من جديد، وهو حاكمية اهلل، فتفشل خطة إبليس  فتكون سببا  
 .(1) [...... ...أخزاهم اهلل اللضاللعنه اهلل وجنده، فقهاء 

* * * 

 :عاملني(الـا والعلماء )غري األن / رـد عشـأح

 :ةمقدم

 بليسي. إكن أن ينتج عنها، إال منهج ، )خلطة( معادلة ال ميغري العاملني والعلماء األنا

ٌر ِمْنُه َخَلْقَتيِن ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ ﴿  .(2) ﴾قَاَل أَنَا َخيـْ

ومذاهب سياسية،  تتغري احلكومات، وتسقط أنظمة، وتأيت سياسات ويتم تسطري مدارس
م حىت من يف بقائه ا  ومتكنّ  يبقون يف أماكنهم، وهم أكثر ضمانا   غري العاملنيلكن رجال الدين 

 رؤساء الدول أنفسهم.

رجال الدين مع  نشهية رجال الساسة، مما حيّتم عليهم مد يد التعاون م تفهذه املعادلة أثار 
عامل غري عامل إال مع فاسدة لطة سياسية س تمعجتحزمة من االمتيازات تقدم هلؤالء، وإال ال 

 .هي عالقة نفعية يف أخس وأدَّن صورها ة حاضرة بينهمايواملصلحة الدنيو 

                                                 
 .( في شهر محرمعليه السالمخطاب صوتي لإلمام أحمد الحسن ) -1
 .38ص:  -2
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اجيعل منهم يتسابقون السرتضاء السلطة، فهذا واحد،  زمن ٍ يف علماء غري عاملني ومع تعدد 
  أمرين: هنم بنيأل ؛ااإلرمتاء بأحضاهنو بل 

 ةخسار وبالتايل ينتج عنه خسارة مالية، ودعم سياسي، و  التعاون افإما أن يرفضو  :أوال  
 .وباألخص الريادة االعالميةامتيازات وبالتايل خسران قاعدة اجتماعية 

 . املوافقة واحلصول على ما مت ذكره يف أوال   :ثانيا   أو

 جتماعيا  إو  به سياسيا   أضف لذلك العديد من التسهيالت واالمتيازات ويكون مرحبا  
. فال سيطرة حينها على اليت ال تشبع، وهي وجبة شهية ال تقاومها بطوهنم غري ذلكو  قتصاديا  إو 

فواههم، مع األخذ باالعتبار ذلك التصفيق والتشجيع من أعاب الذي يسيل من ـذلك اللّ 
 .املغفلني

احملامني املهرة الذي يؤمنون به، من يكون أشبه ِبن أوكل قضاياه لعدد حاله  فكل منهم
، همعنلدفاعهم املستميت  واحدا   ، ودون أن يدفع قرشا  منهمنه دون أن يطلب ذلك ويدافعون ع

 .ونبل، هم من يدفع

عالقة ومعادلة ال نكاد نراها إال بالقصص واألفالم اخليالية، ولكنها، موجودة، والناس 
بة، مغّيبون، فالسؤال هو: ملاذا ال يشعرون بذلك ؟! هذا ألهنم جزء من هذا. يف داخل هذه اللع

نفسهم )من أيف وسطها، منصهرين هبا، فأبصارهم مركزة على لعبتهم )من الداخل( ال على 
 (. ىاألعل

 :الحذر من المتشابهات .1

 : (ليه السالمع) محد احلسنأ ماماإلعن 

، (صلى اهلل عليه وآله)واليوم عادت مصيبة املسلمني كيوم بعث رسول اهلل  ........]
: أما االحنراف يف األحكام فأقوهلا وبال تردد طال معظم فرق املسلمني.فاالحنراف يف العقائد قد 



 71........................... .........................األنا والفتح املبني ......

قد طال مجيع فرق املسلمني وبال استثناء، بل ويقوهلا معي كل باحث حر كسر قيود التقليد 
، (عليهم السالم)النيب وآله ؛ ( و)اهلوى( وأخذ العلم من أهلهاألنااألعمى، ووضع قدمه على )

، مستعينا  بربه وما وهبه من قوة (عليهم السالم)ديث الذي ورد عنهم فلم يتجاوز القرآن واحل
إلدراك املعاين اليت أرادها سبحانه  -ويسميها الناس العقل  وهي يف احلقيقة ظل العقل -ناطقة 

لّئال تتقاذفه أمواج  ؛كل احلذر  -وما أكثره  -وأن حيذر من املتشابه ، (عليهم السالم)وأرادوها 
 .(1)[ ........ الشيطان.و  األنااهلوى و

 :الحقيقة ، لعل تـُْدَركاـالتجّرد عن الهوى واألن .2

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامعن 

وهنا فقط أريد أن أشري إىل أّن الكاتب وقع يف خطأ عندما تصور أّن اليماين يأيت  .......]
 اليمن. من بالد اليمن، وأّن الزيدية املذكورين يف الروايات هم زيدية 

، ويف (عليه السالم)ولست يف هذا املختصر أريد أن أناقش أخطاء من كتبوا يف قضية اإلمام 
 اإلخوة األنصار من طلبة احلوزة املهدية كفاية وهم متصّدون إن شاء اهلل لبيان احلقيقة بالتفصيل.

تب أن يقرأوا ك (عليه السالم)وأنصح هؤالء الذين يكتبون حول قضية اإلمام املهدي 
األنصار، ومنها )الرد القاصم( و)الرد احلاسم(، و)النور املبني(، و)البالغ املبني(، و)اليماين 

وغريها، ليفهموا شيئا  عن قضية اإلمام  ...املوعود حجة اهلل( و)طالع املشرق( و)دابة األرض( 
تصدى اإلخوة يدركون احلقيقة. وسي األناولعلهم إذا جتّردوا عن اهلوى و (عليه السالم)املهدي 

 .(2)[ األنصار إن شاء اهلل لبيان اخللط املوجود يف كتبكم فأنصفوا أنفسكم وتبينوا احلق

 

                                                 
 .22سؤال رقم  2(: جعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -كتاب المتشابهات  -1
 – 26(: صعليه السالمالحسن )لإلمام أحمد  -نصيحة إلى طلبة الحوزات العلمية وإلى كل من يطلب الحق كتاب  -2

29. 
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 :فشل المنتظرين .3

 : (ليه السالمع) محد احلسنأ ماماإلعن 

واتباع اهلوى من علماء بين إسرائيل كل مأخذ،  األناوكانت النتيجة أن أخذ حب  ........]
، ومل يؤمن بالنيب منهم إاّل قليل. وهكذا (صلى اهلل عليه وآله)النيب األمي  ومنعهم التكرب من اتباع

( من عليهما السالمفشل املنتظرون مرّة أخرى يف االنتظار،كما فشلوا يف انتظار عيسى وموسى )
 .(1)[ ......... قبله

 :من دون اهلل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا   .4

 )حفظه اهلل(: أمحد احلسنموالنا املفدى السيد السؤال: 

ِإنَُّكْم َوَما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ﴿أنا أحد األنصار وقد سألين أحد املسلمني عن معىن اآلية: 
عليه )، فلو كانت النصارى واملسيح يعبدون عيسى بن مرمي (2) ﴾َحَصُب َجَهنََّم أَنـُْتْم هَلَا َوارُِدونَ 

يدخل يف جهنم هو وأمه العذراء )سالم اهلل  (ه السالمعلي)، فهل يعين أن عيسى (السالم
 ؟! عليهما(، أم هناك تفسري آخر

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمام جواب

 سم اهلل الرمحن الرحيمب]

 واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

أَنـُْتْم َوآبَاؤُُكْم َما أَنـَْزَل اللَُّه هِبَا ِمْن ُسْلطَاٍن ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما ِإْن ِهَي ِإالَّ َأمْسَاٌء مَسَّْيُتُموَها ﴿
ُم اهْلَُدى  [.22: النجم] ﴾تـَْهَوى اأْلَنـُْفُس َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمْن َرهبِِّ

                                                 
 .82ص 1(: جعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -كتاب العجل  -1
 .96األنبياء:  -2
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هم ءهنم وأهوافمعىن اآلية: إ ،واألهواء النفسية األناإن حقيقة عبودية هؤالء هي أهنم يعبدون 
وسُيسعِّرون هم جهنم  ،فكان حطبها، واهلوى جهنم يف داخلهم األنافقد َسعَّر ، حطب جهنم

نه على طول املسرية اإلنسانية حيارب الدين بالدين، أي حيارب العلماء أ. كما ويكونون حطبها
، يؤمن هبم  ومن األنبياء واألوصياء - أي الذين يعبدوهنم - غري العاملني وأتباعهم ومقلدوهم

أي اتبعوا علماءهم ، [21: التوبة] ﴾اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانـَُهْم أَْربَابا  ِمْن ُدوِن اللَّهِ ﴿قال تعاىل: 
، فأمسى هؤالء األتباع يعبدون علماءهم غري العاملني (عليهم السالم)وحاربوا األنبياء واألوصياء 

 .(1)[ ........ .من دون اهلل

 :بي موسى األشعريموقف أ .5

 : (ليه السالمع) محد احلسنأ ماماإلوعن 

وموقف هذا الكاتب يذّكرين ِبوقف أيب موسى األشعري عندما خّذل الناس وصرفهم ..... ]
ِبا تيّسر له من املتشاهبات واملغالطات، وما هذا إال  (عليه السالم)عن نصرة علي بن أيب طالب 

اليت أردت إبليس )لعنه اهلل( فهي اليوم تردي من  األناي إال جلب انطوت عليه نفسه، وواهلل ما ه
تبعه، فقد ثقلت عليهم شهادة أّن املهدي واملهديني من ولده حجج اهلل كما ثقلت شهادة أّن 

 عليا  واألئمة من ولده حجج اهلل على من سبقهم.

صرة اليماين حىت فهؤالء بعد أن أخذت حجية هذه الدعوة بأعناقهم بدأوا ينظّرون إىل ترك منا
وإن ثبت أنّه اليماين بالدليل، وأنا أحّذر الناس من اختاذ هكذا موقف، فاإلنسان إذا اختذ هذا 

عليه )املوقف يكون نظري إبليس )لعنه اهلل( عندما قبل عبادة اهلل ولكنه رفض السجود آلدم 
سوله واملهدي األول بادعائهم وال يقبلون وصيه ور  (عليه السالم)فهم يقبلون اإلمام  (السالم

 .(2)[ ........ واليماين املوعود.

                                                 
 .186سؤال رقم  2(: جعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -كتاب المتشابهات  -1
 .22(: صعليه السالم)لإلمام أحمد الحسن  -نصيحة إلى طلبة الحوزات العلمية وإلى كل من يطلب الحق كتاب  -2
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 :تكم كنهاية يزيد )لعنه اهلل(ينها .6

 : )اخلطبة األوىل(، (ليه السالمع)يف خطبة له مكتوبة 

بليس وجنده شر إلقد هزمتم  ،لقد انتصرمت يف العاشر من احملرم ،يها املؤمنونأ ........]
 بسجودكم وتسليمكم هلل سبحانه، مل تثنكم قلة العدد بليس لعنه اهللإلقد سودمت وجه  ،هزمية

 .لقد هزمتم املرجعية الشيطانية اليزيدية شر هزمية ،والعدة وكثرة عدوكم وضخامة عدته

فبانت  ،حداث بالعلم الذي تفضل اهلل به عليكملقد هزمتموهم حىت وقبل األ ،نعم واهلل
 أن يستخدموا حيلة العاجز اجلاهل وهي عورهتم العلمية وجهلهم أمامكم حىت اضطررمتوهم إىل

كما استخدمها أسالفهم من علماء الضاللة ضد   متاما   ،القتل والقتال يف مواجهة العقيدة احلق
، وحىت عندما جلأوا إىل القتل والقتال فمن هو املنتصر (ليهم السالمع)وصياء نبياء واألدعوات األ

ن أن منع أ)حاكمية اهلل ( بعد  (ه السالمليع)الذي خرج وضحى بدمه إلحياء مبدأ احلسني 
ؤلئك القتلة جند املرجعية الشيطانية اليزيدية لعنهم اهلل أأم  ،ينشر مبدأ احلسني وهدفه بالكلمة

 .الذين قاتلوا ضد مبدأ احلسني وهدفه )حاكمية اهلل(

ن لقد انتصرت دمائكم والزالت حتقق االنتصارات، والزالوا يتقهقرون ويرتاجعون ويهزمو 
صبحت حراب غرست وتغرس يف قلب الشيطان أف ،بفضل اهلل وبفضل دمائكم اليت سالت

 وصواعق من نور هدمت وهتدم هيكل الباطل.

وإياكم واجلزع  ،والشيطان والدنيا وزخرفها األنـالقد واهلل أيها املؤمنون إنتصرمت على اهلوى و
لقد صربمت فيما مضى وصربكم و  ،فإن الصرب مفتاح الفرج وهو فرجكم ،والشكوى وترك الصرب

وإن تكونوا تأملون فإهنم يأملون وترجون من اهلل ما ال  ،ال القليلإفلم يبَق  ،حجىأوىل و أاآلن 
 ،شد تنكيال  أو  شد عذابا  أخرة وستكون هنايتهم بعد حني كنهاية يزيد لعنه اهلل وجنده ولآل ،يرجون

 .(1)[ ........ على الظاملني. ال لعنة اهللأولن تنفعهم معذرهتم يوم ينادي املنادي 

                                                 
( كتبها السيد أحمد الحسن وصي ورسول اإلمام عليه السالمخطبة الجمعة الموحدة لكل أنصار اإلمام المهدي ) -1

 .2226/ 7/ 21(، عليه السالمالمهدي )
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 :(ليه السالمع)اختطاف راية الحسين  .7

 :(ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمام قال

. اليوم متكن إبليس أخزاه اهلل من اخرتاق هذه األمة احلسينية احملمدية جبنده من ......]
ليس هدفه باضالل األمة بفقهاء الضالل، الذين تسللوا إىل مواضع القيادة فيها، وحققوا اليوم إل

لف عام، وجعلوها تقر حاكمية الناس وتنقض أاليت كانت تقر حاكمية اهلل طوال أكثر من 
 حاكمية اهلل.

ن املصيبة اليت حنن فيها اليوم، هي أن قضية احلسني قد اختطفها حاملوا راية قتلة احلسني إ
حاملوا راية اليت قاتلت احلسني بالذات، وأمسى اليوم املتحدث بأسم احلسني هم قتلة احلسني، و 

وهو اجياهدها ويبنّي بطالهنا  (ليه السالمع)لف عام، وقـُـتِـل احلسني أقبل أكثر من  (ليه السالمع)
، وهي اليت أبعدت علي وجعلته (ليه السالمع)وبطالن من أسسها، بل هي الراية اليت قاتلها علي 

 (صلى اهلل عليه وآله)هي الراية اليت قاتلها حممد ، وبل، و يف داره قرابة َخسة وعشرين عاما   مقعدا  
 وكل من سبقه من األنبياء واألوصياء. 

، أو السقيفة والشورى، أو اإلنتخابات أو ما نحـن، أو األنـاهنا رايه حاكمية الناس، راية إ
أو البيعة سبحانه، راية حاكمية اهلل  هــو، أو رايته هــو دهيير ما  يريده الناس، واليت قابلت دائما  

 .ىل يوم القيامةإهلل، أو الراية اليت محلها األنبياء واألوصياء، وسيحملوهنا 

إن هذه املصيبة اليت حنن فيها اليوم وهي اختطاف الثورة احلسينية من قبل أعدائها، جعلت 
لرتاق دماء حسينية، طاهرة  ؛هلية إعادة ملحمة كربالء من جديدمن احلتمي، ضمن اخلطة اإل

يف إحياء هدف الثورة احلسينية من جديد، وهو حاكمية اهلل، فتفشل خطة إبليس  ببا  فتكون س
 .(1) [........ .لعنه اهلل وجنده، فقهاء الظالل أخزاهم اهلل

                                                 
 .( في شهر محرمعليه السالمخطاب صوتي لإلمام أحمد الحسن ) -1
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 :نـا وحنـاألن / رـنا عشـثإ

 :ةمقدم

 محد احلسنأيقول اإلمام  ،اـاألنن نكون من التائبني، واملستغفرين، والصائمني عن أل اهلل أنس
 : (ليه السالمع)

ولوال نصر اهلل وتأييده ال يتحقق الفتح املبني للرسول، ومع الفتح املبني البد أن يتحقق ]
 . (1)[ الفتح يف هذا العامل، ويدخل الناس يف دين اهلل أفواجا  

ن ال نكون مع هؤالء الذي يتبعون الكثرة، فالكثرة ميزاهنم، متناسني ذم الكثرة يف أل اهلل أنس
 .(ليه السالمع)صحاب القائم ومتناسني تلك الروايات اليت تشري لقلة العدد وقلة الناصر ألالقرآن 

 . فعليا   اـاألن(، تاركني هــوختيار )ان نكون من الذي استطاعوا وجنحوا يف أل اهلل أنس

 روحنا له الفداء:  محد احلسنأمام يقول اإل

 كل ومع شيء كل قبل ربه إال رىي وال نفسه يرى ال عندما األنـا من يتخلص اإلنسان]
 .(2) [شيء كل وبعد شيء

  :(ليه السالمع) أمحد احلسنمام فينا، املغروسة، فعنها قال اإل النفس، تلك النابتة

 تكن مل شهوات، ولو من الدنيا يف ملا تكن مل فلو الداء، أس البالء )أي النفس( وبيت وهي]
 آدم، ابن فبصحتها يصح سبيل، اإلنسان على نللشيطا كان ( ملااألنـاوهي ) العلل علة فيها

 . (2)[ ميوت ميرض، وِبوهتا وبدائها
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ي، أ؟!  وكيف يتم اخلالص من أن تكون عالقتنا مع اهلل سبحانه وتعاىل عالقة اشرتاطية
ِبستقبليات خاصة بنا، وكأننا مطلعني عليه، عارفني مصلحتها لنا، وال نطلب من اهلل  ندعوه دوما  

 فأي حكمة وينابيعها منـّـا حنن ؟!  ا لنا !!إال أن ينفذه

جرت ينابيع  من أخلص هلل أربعني صباحا   .......]: (ليه السالمع) أمحد احلسناإلمام قال 
 .(1) [نهالساحلكمة من قلبه على 

فصل اخلطاب وتبيان للمنصفني  (ليه السالمع) أمحد احلسن، ويف كالم االمام اــاألنو نحن
 ولكل طالب حق.

 :ويدخل الناس في دين اهلل أفواجا   .1

َورَأَْيَت النَّاَس يَْدُخُلوَن يف ِديِن اللَِّه  * ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتحُ ﴿سؤال: ما تفسري السورة: 
 .(2) ﴾َفَسبِّْح حِبَْمِد َربَِّك َواْستَـْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن تـَوَّابا   * أَفـَْواجا  

  :(ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامجواب 

بسم اهلل الرمحن الرحيم، واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة ]
 واملهديني وسلم تسليما .

الفتح املبني بيّنته يف أكثر من موضع يف الفاحتة ويف املتشاهبات، وكذا التوبة وطلب العفو 
، ﴾قَاَب قـَْوَسنْيِ َأْو أَْدَّنَ ﴿وإن كان يف مرتبة واملغفرة عن الذنب املرافق لصفحة وجود املخلوق 

والظلمة اليت البد أن حتتويها صفحة املخلوق مهما كان مقامه. فالسورة هكذا:  األناوهذا هو 
 .﴾َفَسبِّْح حِبَْمِد َربَِّك َواْستَـْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن تـَوَّابا   * ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتحُ ﴿
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فهي يف هذا العامل اجلسماين  ﴾َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن يف ِديِن اللَِّه أَفـَْواجا  ﴿تعاىل:  أّما قوله
تتعلق بالناس، فهم التائبون، وهم املستغفرون عن ذنب التقصري مع ويل اهلل وحجته على عباده. 

ا أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ َومَ ﴿وأيضا  ويل اهلل حيمد اهلل ويستغفر هلم ودومنا استغفاره ال يغفر هلم 
َلَوَجُدوا  َواْستَـْغَفَر هَلُُم الرَُّسولُ لُِيطَاَع بِِإْذِن اللَِّه َوَلْو أَنَـُّهْم ِإْذ ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم َجاُءوَك فَاْستَـْغَفُروا اللََّه 

 .[93 :النساء] ﴾اللََّه تـَوَّابا  َرِحيما  

لفتح املبني للرسول، ومع الفتح املبني البد أن يتحّقق الفتح ولوال نصر اهلل وتأييده ال يتحقق ا
 .(1)[ يف هذا العامل، ويدخل الناس يف دين اهلل أفواجا  

 :، جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانهحا  امن أخلص هلل أربعين صب .2

 ؟! خالص أربعنيسؤال: ما سر األربعني، فللميت أربعني، وللمولود أربعني، ولإل

  :(ليه السالمع) محد احلسنأ ماماإلجواب 

، اهلل الرمحن: ه سبحانه وتعاىل أربعة، ثالثة ظاهرة وواحد غائب، أما الظاهرة فهيؤ أمسا]
 أو االسم األعظم األعظم األعظم. ، ويرمز له بـ )هو(، وأما الغائب فهو الكنه واحلقيقة .الرحيم

ن مل تكن شيئا  مذكورا ، أت وتظهر بعد وبتجلي هذه األمساء يف مجيع العوامل تتجلى املوجودا
 .وسرادق العرش األعظم، والعرش األعظم، والكرسي، السماوات السبع: وهي، والعوامل عشرة

 وسبعة إذا رجعتم:، وهي ثالثة يف احلج

ُلَغ َوأمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَِّه فَِإْن ُأْحِصْرمُتْ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي َوال ﴿ حَتِْلُقوا ُرُؤوَسُكْم َحىتَّ يـَبـْ
ُسٍك فَِإَذا اهْلَْدُي حمَِلَُّه َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضا  َأْو ِبِه أَذى  ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم أَْو َصَدَقٍة َأْو نُ 

اهْلَْدِي َفَمْن ملَْ اجيَِْد َفِصَياُم َثالثَِة أَيَّاٍم يف احلَْجِّ  أَِمْنُتْم َفَمْن مَتَتََّع بِاْلُعْمَرِة ِإىَل احلَْجِّ َفَما اْستَـْيَسَر ِمنَ 
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َعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمْن ملَْ َيُكْن أَْهُلُه َحاِضرِي اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َواتَـّ  ُقوا اللََّه َوَسبـْ
 [.199 :البقرة] ﴾َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ 

وسرادق العرش ، والعرش األعظم، الكرسي :هي -أي يف بيت اهلل  -والثالثة يف احلج 
ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد  .السماوات السبع: فهي، أما السبعة إذا رجعتم .األعظم

  .(عليهم السالم)أي ملن ليس من آل حممد : احلرام

الكرسي والعرش وسرادق : ثالثة يف احلج: مقامات(( يف )عشرة األناوالصيام هنا عن )
ويف كل مقام أربعة حاالت هي جتليات وظهور ، السماوات السبع :وسبعة إذا رجعتم، العرش

يف أربعني حالة، من أخلص هلل أربعني صباحا  جرت  األنافيصبح الصيام عن ، األمساء األربعة
 .ينابيع احلكمة من قلبه على لسانه

هذه احلاالت األربعني لتنتقل من عامل إىل آخر انتقاال  كليا ، فال تستقر نفس والنفس حتتاج 
وال تستقر نفس امليت إال بعد األربعني. والكالم يف األربعني يطول ولكن ، املولود إال بعد األربعني

 .(1)[ فيما تقدم كفاية.

 :"أنـا خير منه"مواجهة ربه بـ  .3

 :(ليه السالمع)يقول العبد الصاحل "، ة املنكرين دائما  خري منه .. مشكل أنـا" :حتت عنوان

ملاذا املنكرون دائما  هم الكثرة ؟ هل املشكلة يف خلفاء اهلل أم يف الناس، وما هي مشكلة ]
 الناس ؟ إذا عرفت سبب الفشل يف االمتحان األول تستطيع اإلجابة على هذا السؤال. 

أي إنه طاملا استبطن مواجهة ربه بـ "أنا"  إظهار "أنا" املخلوق بشكل جلي يعاقب عليه،
فاآلن جتلى له يف خليفة ليقول أنا خري منه، ومل يكن ليجرأ على النطق هبا أمام اهلل القهار، ولكنه 

كان ينطق هبا يف كل آن بنظره املُنصّب على نفسه، أولئك الذين ال يكادون يرون أيديهم،  
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الئمها وجتنب ما ينافيها ظاهرا . اآلن، جتلى هلم الذي ، فهم كل مههم أنفسهم وما ياألناأعمتهم 
خلقهم يف خليفته ليظهر على املأل ما انطوت عليه أنفسهم اخلبيثة من إنكار له سبحانه 

 .(1)[ولفضله

 :صفحة وجودنارفع األنـا عن  .4

 (:عليه السالميف املصدر املتقدم، يقول )

سبحانه وتعاىل استعملين من أول الدهر حىت  حىت مىت نبقى ننظر إىل أنفسنا، واهلل لو أنه]
آخره مث أدخلين النار لكان حمسنا  معي، وأّي إحسان أعظم من أنه يستعملين ولو يف آن. 

اليت ال تكاد  األنااملفروض أننا ال هنتم إال لشيء واحد هو أن نرفع من صفحتنا السوداء هذه 
 .(2)[ تفارقنا

 :ءما جاء ألجله األنبياء واألوصيا .5

 يف كتاب "مع العبد الصاحل" أيضا ، ورد:

 ؟ نبياءنسان هدف األكيف تستقر املعرفة احلقيقية يف القلب وحيقق لإل  ]

يوما  نصيحة، فذّكر حبال من سبق من األنبياء  (ليه السالمع)رجوت من العبد الصاحل 
ولكن بعنائهم  واألوصياء الذين مّهدوا ألنصار احلق الطريق وخففوا عنهم الكثري من العناء

 وآالمهم.
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... املطلوب منكم أن تتخذوا القرار الصحيح واالختيار الصحيح بني مث قال روحي فداه: 
حيقق  األنا"أنا ........ هو"، وعندما يكون االختيار صحيحا ، وعندما ينجو اإلنسان املؤمن من 

 .(1)[ (السالم مليهع) ما جاء ألجله األنبياء واألوصياء

 :ي باب اهلل، يرجو أن يتفّضـل عليه ويستعملهف واقفا   .6

 :(عليه السالمورد قوله ) وفيه أيضا  

املطلوب منكم أن تتخذوا القرار الصحيح واالختيار الصحيح بني "أنا ........ هو"، ]
حيقق ما جاء ألجله  األناوعندما يكون االختيار صحيحا ، وعندما ينجو اإلنسان املؤمن من 

 (.ليه السالمع) ءاألنبياء واألوصيا

 فقلت: وكيف يستقر ذلك يف القلب، فهل من طريق ؟ 

  )املعرفة(.: (ليه السالمع)فقال 

 فقلت: قد يعرف االنسان شيئا ، لكن سرعان ما ينساه، فيزول أثره فيقع يف اخلطأ من جديد. 

، هي )املعرفة احلقيقية تكون هي حقيقة املخلوق وال تنسى وال تزول: (ليه السالمع)فقال 
 اإلميان املستقر(.

 فقلت: وما هو السبيل إىل أن اجيعل اإلنسان من معرفته وإميانه حقيقيا  ومستقرا  ال يزول ؟

عندما يكون هو املعرفة، الذي حيرتق بالنار ويصبح نارا ، أما إن كنت : (ليه السالمع)فقال 
 تقصد العمل الذي يؤدي هلذا:

وكل ما يرشده له، ويتخلق بكل خلق يرضاه اهلل، واجيتنب  أوال : أن يطبق كل ما يأمره اهلل به، 
كل خلق يسخطه اهلل، ومن مث ال يطلب جنة وال جتنب نار وال وال، بل فقط أن يكون واقفا  يف 
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باب اهلل ويعمل ِبا يشاء، ومن مث يعرف اآليت: أنه إن قال اشفين، أعطين، ارزقين، افعل يب كذا، 
 .ا"فهو يف كل هذه األدعية يقول "أن

فاملفروض أن يقتنع قناعة كاملة أنه يكفيه أن يقف يف باب اهلل ويستعمله اهلل متفضال  عليه، 
فلو أنه سبحانه استعمله منذ أن خلق الدنيا إىل قيام الساعة ومن مث أدخله النار لكان حمسنا  

جرا  معه، وكيف ال يكون حمسنا  من أوجدين من العدم، ومن مث شرفين أن استعملين ألكون ح
يرميه كيفما يشاء، وأي فضل أعظم من هذا، بل لو أدخلين النار خالدا  بعد هذا لكان حمسنا  
معي؛ ألنه يف كل ما مضى حمسن، وفيما يأيت حمسن، استحق أكثر من النار؛ ألين ناظر إىل 

 نفسي.

واملفروض املفروض أن يبقى اإلنسان دائما  واقفا  يف باب اهلل يرجو أن يتفضل عليه ويستعمله، 
أن ال يكون عمل اإلنسان مع اهلل مقابل َثن أو جزاء، أي املفروض أن ال يطلب َثنا  أو جزاء. 
وهل تعتربه إنسانا  جيدا  من يطلب َثنا  أو جزاء مقابل خدمة بسيطة يقدمها إلنسان كرمي وفّر له 

هلل سبحانه الذي إن فيما مضى بيتا  وماال  وعمال  وكل ما حيتاج يف حياته دون مقابل، فكيف با
استعملك شرفك، وكان عملك معه شرفا  لك وخري يصيبك، فكيف تطلب مقابال  على 

 .(1)[ذلك؟!

 :(ليه السالمع)لم يحصل هذا منذ خلق اهلل آدم  .7

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن ماماإليقول 

ا  أقوده سأقص لك رؤيا رأيتها قبل زمن رِبا توضح لك األمر أكثر: رأيت جيشا  كبري ]
وحدثت معارك كبرية، وكان هناك شهداء من جيش األنصار، وكانت أرواحهم تصعد وصورها 
مجيلة جدا ، وكان األنبياء يقفون يف باب السماء يستقبلوهنم وفرحني جدا  هبم، ومن ضمن األنبياء 
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ينتصر هذا  ، وكان فرحا  جدا ، وقالوا: مل حيصل هذا منذ خلق اهلل آدم أن(عليه السالم)إبراهيم 
 .(1)[ والدنيا واهلوى والشيطان، انتهت األناالعدد الكبري على 

 :أِقــل العرجة على الدنيا .8

 :أحد املؤمنني، فقال (ليه السالمع) أمحد احلسن ماماإلاب أج

 .بسم اهلل الرمحن الرحيم، واحلمد هلل رب العاملني]

 فقري املسكني املستكني بني يدي ربه.العبد ال األناأنا وأعوذ باهلل من .. األخ أبو مرمي 

، وحتطم كل (عليه السالم)أدعوك وكل من يطلب احلقيقة لتحمل فأسا  كما محله إبراهيم 
 .األنااألصنام اليت تعبد من دون اهلل، ِبا فيها الصنم املوجود بني جنبيك وهو 

ويل اهلل وتكون من  وأكثر من ذكر اهلل، واعلم أنك مهما أكثرت لن تعدَو الغافلني حىت توايل
 .الساجدين

وأقل العرجة على الدنيا، واعلم أنك مهما زهدت فيها حريص حىت تقتحم العقبة، وتفك 
 .(2)[ .......... رقبتك من نار الدنيا واآلخرة

 :النـّحـل، تضحـية وفـداء .9

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامجواب 

النحل  فعندما يهاجم عدو مملكة النحل فإنّ  ،لفداءوهناك آية يف النحل للتضحية وا .......]
ا تفقد وكل حنلة تلدغ العدو فإهنّ  ،يهاجم العدو للدفاع عن اململكة وعن اليعسوب وباقي النحل

                                                 
 .122ص 1(: جعليه السالممام أحمد الحسن )لإل -مع العبد الصالح  -1
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ويف هذا  ،جل اململكةأقدم على التضحية بنفسه دون تردد من ومع ذلك فالنحل يُ  ،حياهتا حتما  
 .األناودرس يف االبتعاد عن  آية

 ؛لتتبع بنفسك حال النحل ومملكته ،ا املختصر حاولت أن أضيء لك الطريق قليال  يف هذ
فتعرف  ،سواء منهم الصادق واملخدوع والكاذب ،لتلمس مدى التشابه بينه وبني أهل الدين

 .(1)[ باحلجر والشجر واحليوان ،اهلل يكلم الناس بكل شيء نّ أعندها 

 :األول )عالم الذر(العالم الدنيوي الظلماني، واالمتحان  .11

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمام جواب

جساد وحجبنا باأل ،ىل هذا العامل الدنيوي الظلماين لالمتحان الثاينإنزلنا اهلل أدم آ حنن بين..]
د ويف عامل الذر حتدّ  ول يف عامل الذر الذي سبق وكنا فيه.األ االمتحانا فيه من نسانا ما كنّ أو 

والفائز بالسباق صلوات  ،األناإال  شقياء من قصر نظره على نفسه فلم يرَ ى األشقأا فحال كل منّ 
 .(2)[ ى لنا اهلل سبحانهىل نفسه ملا جتلّ إه ومل يلتفت ن قصر نظره على ربّ له مَ آاهلل عليه وعلى 

 :الـروح القـدس. 11

ذي ال شريك له ال وحدىل اهلل الواحد األإالدعاء  :خ العزيزها األيّ أالسالم عليكم السؤال: 
 .طريق الصواب دينن يرشأ

ن معنا يساعدنا لفهم  املعني هو الروح القدس الذي الزال حلد اآل نّ إخيربنا  سكتابنا املقدّ 
سالم طهاد من قبل املسيحية واليهودية واإلضمناء هلل رغم كل االأن نبقى أويساعدنا ، كلمة اهلل

وهو الوحيد ، البشر احلياة ىعطأاهلل هو الذي  ،قن يعرفوا اهلل احلأاليت بعض متبعيها ال يريدون 
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ذا كانوا إوسؤالنا . تباع الديانات الثالثةأض للقتل من وحنن نتعرّ ، ليهإن يسرتدها أالذي من حقه 
على عكس  قتل والسيفلنبيائهم باأونشر دياناهتم مع ؟ فلماذا هذا القتل ، يؤمنون باهلل السالم

واملدعني املسيحية اليوم بعيدين كل البعد عن ، جل السالمأرض من األ إىلاملسيح الذي بعثه اهلل 
 ة.رجو دوام املراسلأ  ؟ السالم يف املاضي واحلاضر

  :(ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمام جواب

بسم اهلل الرمحن الرحيم، واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة ]
 .واملهديني وسلم تسليما  

، األنانعم، روح القدس معني ونعم املعني، ولكن ملن يستعينون باهلل وبإخالص وجتّرد عن 
ليعرفوا احلق من احلق سبحانه وتعاىل. وأنا العبد املسكني اجلاهل كنت دائما  أقول من أراد احلق 

 .(1)[ .......... فليسأل اهلل وليعرف من اهلل.

 :صحراء التيه، التي اشتـد ظالمها .12

  :(ليه السالمع) أمحد احلسن ماماإل رذك

ها الظاملون، هذا هو زمن عودة احلياة آليات اهلل سبحانه وكلماته اليت وأدَ  ،نعم .......]
وذهبوا هبا بعيدا  يف صحراء التيه واملادة، وامتدت أياديهم العابثة وقلوهبم املظلمة إىل كل ما هو 

سل، وغاض ماء احلكمة والطهر، ووصل الناس إنساين وراحوا يقتلعونه فأهلكوا احلرث والن
روا فيه قطع حبل الوصل مع مساء احلق استجابة هلوى كربائهم، ويشاء بسوادهم إىل الزمن الذي قرّ 

 األنااهلل سبحانه رمحة بعباده املستضعفني الذين عرفوا رهبم سبحانه بالغيب فعدوا على تلك 
يف أولئك العباد  حىت وجد احلق سبحانه أنّ  ،دة فيهاال هوا املتجربة يف دواخلهم حياربوهنا حربا  

يف املقاومة مع اشتداد الزمان عليهم، وتكاثر الفنت واالبتالءات واحملن هبم، وغيبة وليهم  ضعفا  
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الذي كان سبب قوهتم ومتاسكهم، وتظاهر أهل الظالم عليهم، امتدت يد الرمحة بشهاب قبس 
ظالمها، وطغى جور اجلائرين هبا، فتوجهوا إىل اهلل سبحانه  من الغيب لينري صحراء التيه اليت اشتد

 .(1)[ ....... .للنجاة واهلداية طلبا  

 :ال بد أن نخجل مما نحن فيه. 13

  :(ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمام جواب

عندما ال يرى نفسه وال يرى إال ربه قبل كل شيء ومع   األنااإلنسان يتخلص من  ......]
ىل الشيطان والشر املستبطن فينا ولنعمل كل ما يف إفلنلتفت  ل شيء. ودائما  كل شيء وبعد ك

هذه النفس اليت تقف بصالفة ودون حياء لتثبت أهنا ، وسعنا لقتله فأعدى أعدائنا هي أنفسنا
رِبا إْن حترك اإلنسان هبذا االجتاه وراقب وحارب  ،موجودة يف مقابل وجود اهلل سبحانه وتعاىل

 ىل ما شاء اهلل من املعرفة اليت يريدها اهلل لإلنسان.إعداءه نفسه سيصل عدوه بل ألد أ

ا إن كنتم تريدون احلق كله فاحلق أقول لكم إننا البد أن خنجل مما حنن فيه فماذا نريد أمّ 
ا يستحي من  ولكن من منّ ، و .. و ...... وكماال   حنن؟؟ نريد اآلخرة نريد اجلنة نريد بقاء  وخلودا  

وعندما ينظر إىل وجوده ال يريد وال يرضى أن يكون موجودا  يف مقابل اهلل سبحانه فال  ،كرم اهلل
 .(2)[ بل يطلب الفناء حياء  من اهلل ؟؟ ،خيتار البقاء واخللود وال حىت يف اآلخرة واجلنة

 :سالح العلم والحكمة .14

 :(ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامقال 
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ملعرفة خليفة اهلل يف أرضه فهو سالح األنبياء واألوصياء وهو  ا الطريق الثاين:أمّ  ........]
والبد لإلنسان أن  ،وهذا يُعرف من كالمهم ومعاجلتهم للمشاكل واألمور الواقعة ،العلم واحلكمة

وبه احتج اهلل سبحانه على  (عليهم السالم) حكمتهم وعلمهم ليتبنّي  األناد عن اهلوى ويتجرّ 
َم اأْلَمْسَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة فـََقاَل أَْنِبُئوين بَِأمْسَاِء َهُؤالِء ِإْن ُكْنُتْم َوَعلََّم آدَ ﴿ :املالئكة
 .(1)[ ..... رضه.أفهو خري دليل على خليفة اهلل يف  [21: البقرة] ﴾َصاِدِقنيَ 

 :كباهلل في الخلق )صورة ووجه الالهوت( واقتل نفسك تعرف ر يكون أن  .15

 :(ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامقال 

ملعرفة نفسه مير يف كل حركة ِبعرفة الرب ِبرتبة ما ومن مث التخلق  اإلنسانوسعي  ........]
 - األناعن  متجردا   كان خملصا    إن - اإلنسانالرب سبحانه والتحلي بصفاته حىت يصل  بأخالق

ويف هذه املرحلة وهذا املقام  ،جه الالهوتصورة الالهوت وو  أي ،يكون اهلل يف اخللق أن إىل
وجه اهلل، والرب يعرف بوجهه  ألنه ؛ومعرفته بنفسه هي معرفته بربه ،بنفسه عارفا   اإلنسانسيكون 

يكون وجه اهلل ِبرتبة ما حبسب سعيه  بإخالصاهلل  إىليسري  إنسانوكل  ،الذي يواجه به
وبالتايل فوجه  وكيفا   ه من صفات اهلل كما  نه يكون وجه اهلل حبسب ما حتمل نفسإ أي وإخالصه،

 (عليه السالم)وعلي  ،وجه اهلل (صلى اهلل عليه وآله)فمحمد  ،اهلل يف اخللق ليس مرتبة واحدة
عليهم ) واألئمة ،واحلسني وجه اهلل ،واحلسن وجه اهلل ،وجه اهلل (عليها السالم)وفاطمة  ،وجه اهلل
وسلمان  ،وجه اهلل (عليهم السالم)والرسل  واألنبياء ،وجه اهلل املهديونو  ،وجه اهلل (السالم

صلى اهلل عليه )فوجه اهلل احلقيقي يف اخللق هو حممد  .منهم حبسبه الفارسي وجه اهلل ولكن كلٌ 
 ،عبارة عن معرفته بنفسه ألهنا ؛يف اخللق األكملوبالتايل ستكون معرفته بربه سبحانه هي  (وآله
بنفسه اليت عكست صورة الالهوت بالصورة  (لى اهلل عليه وآلهص)عرف منه أحد من اخللق أوال 

 يف اخللق.  األكمليف اخللق وكانت هي  األكمل
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)اقتل  :لك فأقول ،اختصر لك هذا املنهج بكلمة واحدة أنن كنت تريد مين إو  ..........
يف نفس وبقدر سيطرة النور واندحار الظلمة  ،نور وظلمة اإلنسانيةفالنفس ، نفسك تعرف ربك(

، فكلما األناِبسمياهتا فالنور: هو، والظلمة:  األمساءولو مسيت لك  ،تكون معرفته بربه اإلنسان
الظلمة قد اتسعت يف نفسك وابتعدت عن املعرفة واقرتبت  أنستجد  (؛هو)مقابل  )أنا(قلت 
ة النور قد هيمن على صفح أنستجد  )أنا(مقابل  (هو)وكلما قلت  ،من اجلهل والعمى أكثر

هو تشوبه بالظلمة  متميزا   ن ما اجيعله موجودا  أل ؛وجوده ذنب أن اإلنسانوجودك حىت يعرف 
)ِاهلي  :(عليه السالم)وهلذا قال علي  ،وطلبه للوجود والبقاء مقابل هو سبحانه أناواليت مصدرها 

 .(1)[ ........ .ا(َقْد ُجْرُت َعلى نـَْفسي يف النَّظَِر هَلا، فـََلها اْلَوْيُل ِاْن ملَْ تـَْغِفْر هلَ 

 :األنــا والجن .16

 السالم عليكم.سؤال : 

 هل القط األسود من اجلن، وكيف التخلص منه ؟

 هل اجيوز حتضري اجلن املؤمن ؟

 هل لبان الذكر اجيذب نوع من اجلن ؟

 هل ميكن للجن أن ميس اإلنسان ويلبسه ويؤذيه ويقتله ؟

 كل نوع من أنواع احليوانات ؟هل اجلن ممكن أن يتشكل ويأيت باليقظة على ش

 ما هو أفضل حرز من اجلن ؟

وحتضري اجلن ممكن وجائز إن كان  .......] :(ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامجواب 
لغرض راجح وشرعي، ولكن اجيب أن تعلم أن اجلن أغلبهم يكذبون، وأهنم موجودون بأعداد  
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طة، إضافة إىل أهنم ميكن بسهولة أن كبرية يف كل مكان، وميكن أن خيدعون من حيضرهم ببسا
 فيكون ضعيفا  جدا  أمامهم. األنايؤذون من يقوم بتحضريهم؛ ألنه عادة يكون مصاب بداء 

..... ](1). 

 :أسلحة الظلمة والجهل والشيطان .17

 :(ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامقال 

 :سـالنف .2]

ثغرات املالئمة ملا يف الدنيا من شهوات، ولو وهي ُأّس البالء وبيت الداء، فلو مل تكن فيها ال
( ملا كان للشيطان على اإلنسان سبيل، فبصحتها يصّح ابن األنامل تكن فيها علة العلل وهي )

 آدم، وبدائها ميرض، وِبوهتا ميوت. 

لطعنها، فيكون سالح الشيطان منها  األناوالشيطان )لعنه اهلل( إّما يستخدم ما فيها وهو 
 ، وإّما أّن الشيطان )لعنه اهلل( يستخدم ما يف الدنيا ليطعن النفس يف ثغراهتا.والطعن فيها

واآلن عرفنا سالح الشيطان وترّكبه من النفس وحميطها، وهبذا نعرف معىن أن يكون جهاد 
النفس هو اجلهاد األكرب؛ ألّن حتصني النفس يف هذه املعركة يؤدي إىل النصر على الشيطان 

 ه. وهزميته وكسر سالح

عليهم )أّما تفصيل أسلحة الظلمة واجلهل والشيطان فأتركه هلذه اجلوهرة من جواهر آل حممد 
اليت بّينت جنود اجلهل وجنود العقل؛ ليتحّلى املؤمن جبنود العقل بعد أن يتخّلى عن  (السالم

 .(2)[ ........ جنود اجلهل  فيتم عقله، ويتحّصن باهلل من أسلحة الشيطان.
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 :األكبر الجهاد .18

  :(ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامقال 

 :اجلهاد األكرب يسبق اجلهاد األصغر] 

إىل عبودية اهلل الواحد  األناأهم أهداف اجلهاد هو إخراج الناس من عبودية األرض والعباد و
هلل القهار واالعرتاف حباكميته سبحانه وتعاىل على صعيدي التشريع والتنفيذ اجملتمعني يف خليفة ا

يف أرضه، واملعركة اجلهادية األوىل دارت ضمن نطاق هذا القانون اإلهلي )خالفة اهلل يف أرضه( 
َوِإْذ قَاَل َربَُّك ﴿وهو القانون األول والذي تدور حوله قبول الطاعة أو عدمها، قال تعاىل: 

َماَء َوحَنُْن ُنَسبُِّح لِْلَمالِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفة  قَاُلوا َأجَتَْعُل فِ  يَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة  ﴿ويف النتيجة ، [22 :البقرة] ﴾حِبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإينِّ أَْعَلُم َما ال تـَْعَلُمونَ 

 [.03- 02: ص] ﴾َكاِفرِينَ ُكلُُّهْم َأمْجَُعوَن * ِإالَّ ِإْبِليَس اْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن الْ 

انتصر املالئكة يف هذه املعركة وخسر إبليس لعنه اهلل وكان اجلهاد فيها من الطراز األول وهو 
جهاد النفس أو كما مساه رسول اهلل )اجلهاد األكرب(، والبد أن يبدأ اجملاهد باجلهاد األكرب مث 

 .(1)[ د األكربينتقل إىل األصغر بل اجلهاد األصغر أحد أهم أجزاء اجلها

 :سالح العلم والحكمة .19

 :(ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامقال 

[....... 

أّما الطريق الثاين ملعرفة خليفة اهلل يف أرضه فهو: سالح األنبياء واألوصياء وهو العلم 
 واحلكمة، وهذا يُعرف من كالمهم ومعاجلتهم للمشاكل واألمور الواقعة.

                                                 
 .12(: صعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -الجهاد باب الجنة  -1
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، وبه (عليهم السالم)ليتبنّي حكمتهم وعلمهم  األناد عن اهلوى ووالبد لإلنسان أن يتجرّ 
َوَعلََّم آَدَم اأْلَمْسَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة فـََقاَل أَْنِبُئوين ﴿ احتج اهلل سبحانه على املالئكة:

 .(1) [.... دليل على خليفة اهلل يف أرضه. فهو خري .[21: البقرة] ﴾بَِأمْسَاِء َهُؤالِء ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ 

 :(ليه السالمع) قميص يوسف .21

 :(ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامقال 

إّن كرامة هذا القميص هي أنه المس قلب يوسف ليس إال، هذا هو سر  ........]
القميص، ففي كل تلك اآليات كان هذا القميص شاهدا  عدال  يشهد بنقاء قلب يوسف 

رته، هذا القميص تكلم ولكن باألفعال ال باألقوال، وما أحوج الناس ليتعلموا من قميص وطها
الصدق واألمانة وقول احلق وإعطاء كل ذي حق حقه، ويتعلموا ترك  (عليه السالم)يوسف 
 .(2)[ .......واألخالق الذميمة.  األنااحلسد و

 :الصوم عن األنـا .21

 ؟ (جزي بهاصوم يل وأنا ال) :ما معىن احلديث القدسي :سؤال

  :(ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامجواب 

وال ، فهو سبحانه وتعاىل اجيازي العباد على كل العبادات، قراءة )أجزي به( خاطئة]
 خصوصية للصوم حبسب هذه القراءة اخلاطئة.

هو  ُأجزى به(، أي بضم اهلمزة وباأللف املقصورة، واملراد بالصوم: )والقراءة الصحيحة هي
 [.29: مرمي] ﴾ِإينِّ َنَذْرُت لِلرَّمْحَِن َصْوما  فـََلْن ُأَكلَم اْليَـْوَم ِإْنِسّيا  ﴿وزيادة،  (عليها السالم)صوم مرمي 

                                                 
 .22(: صعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -الجنة الجهاد باب  -1
 .121القسم الثاني ص 7(: جعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -اضاءات من دعوات المرسلين  -2
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بل هذه هي البداية  ،مستأنسا  باهلل سبحانه، أي أن يكون اإلنسان مستوحشا  من اخللق
وذلك ، (األناهي الصوم عن )، لصومأن اهلل هو اجلزاء على ا: والنهاية اليت تكون حصيلتها هي

وهو يعلم ويعتقد ويرى أن وجوده املفرتض وبقاءه ، عندما يسري العبد على الصراط املستقيم
وهو ، املظنون بسبب شائبة العدم والظلمة املختلطة بالنور. وهذا هو الذنب الذي ال يفارق العبد

وطلب إماطة صفحة الظلمة والعدم  ،األنافلو أعرض العبد عن ، هومستقبل هماضي العبد وحاضر 
وأشرقت األرض بنور ، ملا بقي إال اهلل الواحد القهار، واستجاب سبحانه وتعاىل لدعائه بإخالص

 .(1)[ وقيل احلمد هلل رب العاملني، وجيء بالكتاب، رهبا

 :حجب ظلمانية، منشؤها الظلمة والعدم والمادة .22

  :(ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامجواب 

، واألخالق (عليه السالم)احلجب الظلمانية: هي جنود اجلهل اليت ذكرها اإلمام الصادق ]
( عند اإلنسـان زادت هذه األنا( املغروسة يف فطرة اإلنسان، فكلما زادت )األناالذميمة و)

( عند اإلنسان قلت هذه احلجب، فهذه احلجب منشؤها الظلمة األنااحلجب، وكلما قلَّت )
 ادة، وهي ليست إال سلب لكل خري.والعدم وامل

أما احلجب النورانية: فهي كلمات اهلل سبحانه وتعاىل، والفيض النازل منه سبحانه إىل خلقه 
وهلا حال يف كل مقام ولكل إنسان سالك الطريق إىل اهلل سبحانه وتعاىل، فهي بالنسبة خلري 

فق( كما ورد يف الرواية عن )القرآن أو احلجاب الذي خي (صلى اهلل عليه وآله)اخللق حممد 
أي هذا هو  -قال: )فأوقفه جربائيل موقفا ، فقال له: مكانك يا حممد  (عليه السالم)الصادق 

فأشار له بالعروج إىل  (صلى اهلل عليه وآله)مقامك، فجربائيل ال يستطيع الوصـول إىل مقام النيب 
ملك قط وال نيب، إّن ربك يصلي،  فلقد وقفت موقفا  ما وقفه - (صلى اهلل عليه وآله) مقامه

؟ قال: يقول سبوح قدوس أنا رب املالئكة والروح، سبقت رمحيت  فقال: يا جربائيل وكيف يصلي

                                                 
 .17سؤال رقم  77 – 72ص 1(: جعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -كتاب المتشابهات  -1
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: وكان كما قال اهلل (عليه السالم): اللهم عفوك عفوك. قال (صلى اهلل عليه وآله)غضيب. فقال 
: ما بني أستها إىل (ليه السالمع) ؟ قال قاب قوسني أو أدَّن. قيل: وما قاب قوسني أو أدَّن

: وكان بينهما حجاب يتألأل وخيفق، وال أعلمه إال وقد قال: زبرجد، (عليه السالم)رأسها. قال 
 .(...فنظر يف مثل سم اإلبرة إىل ما شاء اهلل من نور العظمة، فقال اهلل تبارك وتعاىل 

لمة وحجب النور، وهذا احلجاب الزبرجد األخضر الذي خيفق هو إشارة إىل حجب الظ
وارتفاع حجب الظلمة بالفتح يف مثل سم اإلبرة، وارتفاع حجب النور باخلفق احلاصل للحجاب، 

، وحجب النور حيتويها اإلنسان ويفىن فيها األنافحجب الظلمة خترق بالتخلي عن جنود اجلهل و
ملية يسعى إىل أن عندما يتحلى جبنود العقل واألخالق الكرمية، وهكذا اإلنسان يف مسريته التكا

ِإنَّا ﴿ عن صفحة وجوده، والتحلي جبميع جنود العقل وهذا هو الفتح املبني األنايصل إىل رفع 
 .[1: الفتح] ﴾فـََتْحَنا َلَك فـَْتحا  ُمِبينا  

.......... 

ج: ترفع حجب الظلمة والنور بالسعي إىل اهلل سبحانه وتعاىل وحتصيل رضاه، وترفع  -ج س 
وتركها.  األنابالتخلي عن جنود اجلهل واألخالق الذميمة، وباالبتعاد عن  حجب الظلمة خاصة

وترفع حجب النور بالعلم واملعرفة، والتحّلي جبنود العقل واألخالق الكرمية، وتسلق سّلم الصعود 
 .(1)[ إىل املقامات القدسية يف املأل األعلى

 :في النومة الخبيثة في اليقظة أو ءراالوسواس في القلب أو باإل .23

 :(ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامقال 

حيكم اهلل آياته بإلقاء الطمأنينة والسكينة  ﴾مُثَّ حُيِْكُم اللَُّه آيَاتِِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ ﴿ ........]
احلق ليس ما  واليقني يف قلوب الذين آمنوا، بعد أن ألقى يف قلوهبم العلم منه سبحانه بأنّ  والوقار

                                                 
؛ رحلة موسى إلى مجمع 26سؤال رقم  22 – 22ص 2(: جلسالمعليه الإلمام أحمد الحسن ) -المتشابهات كتاب  -1

 .83(: صعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -البحرين 
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ه الشيطان يف قلوب بعضهم، بل هو ما يدعو إليه الرسول. وإلقاء الشيطان يكون بالوسوسة ألقا
القلب، أو باإلراءة اخلبيثة يف اليقظة أو يف النوم، وهو يلقي ألوليائه الذين هيمنت عليهم  يف

َعَلى َمْن تـَنَـزَُّل  َهْل أُنـَبُِّئُكمْ ﴿ ( والظهور والقيادة والرئاسة الباطلة واتباع اهلوى.األناأنفسهم وحب )
 [.222 – 221 :الشعراء] ﴾الشََّياِطنُي * تـَنَـزَُّل َعَلى ُكلِّ أَفَّاٍك أَثِيٍم * يـُْلُقوَن السَّْمَع َوَأْكثـَرُُهْم َكاِذبُونَ 

...... ](1). 

 :سـَعَـّر األنـا والهوى جهنم في دواخلهم .24

 :)حفظه اهلل( أمحد احلسنموالنا املفدى السيد السؤال: 

ِإنَُّكْم َوَما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ﴿أنا أحد األنصار وقد سألين أحد املسلمني عن معىن اآلية: 
ليه ع)فلو كانت النصارى واملسيح يعبدون عيسى بن مرمي  ،(2) ﴾َحَصُب َجَهنََّم أَنـُْتْم هَلَا َوارُِدونَ 

سالم اهلل )هو وأمه العذراء يدخل يف جهنم  (ليه السالمع)فهل يعين أن عيسى  ،(السالم
 ؟! أم هناك تفسري آخر (،عليهما

 :(ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمام جواب

 سم اهلل الرمحن الرحيمب]

 واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

ا أَنـَْزَل اللَُّه هِبَا ِمْن ُسْلطَاٍن ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما ِإْن ِهَي ِإالَّ َأمْسَاٌء مَسَّْيُتُموَها أَنـُْتْم َوآبَاؤُُكْم مَ ﴿
ُم اهْلَُدى  [.22: النجم] ﴾تـَْهَوى اأْلَنـُْفُس َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمْن َرهبِِّ

هم ءفمعىن اآلية: إهنم وأهوا ،واألهواء النفسية األناإن حقيقة عبودية هؤالء هي أهنم يعبدون 
وسُيسعِّرون هم جهنم  ،فكان حطبها، واهلوى جهنم يف داخلهم األناقد َسعَّر ف، حطب جهنم

                                                 
 .22سؤال رقم  77ص 2(: جعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -كتاب المتشابهات  -1
 .96األنبياء:  -2
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نه على طول املسرية اإلنسانية حيارب الدين بالدين، أي حيارب العلماء أ. كما ويكونون حطبها
، ومن يؤمن هبم  األنبياء واألوصياء - أي الذين يعبدوهنم - غري العاملني وأتباعهم ومقلدوهم

أي اتبعوا علماءهم ، [21: التوبة] ﴾اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانـَُهْم أَْربَابا  ِمْن ُدوِن اللَّهِ ﴿قال تعاىل: 
، فأمسى هؤالء األتباع يعبدون علماءهم غري العاملني (عليهم السالم)وحاربوا األنبياء واألوصياء 

 .(1)[ ........ .من دون اهلل

 :حركات الصالة .25

 : (ليه السالمع) احلسن أمحد اإلمام قال

 :الصالة والتوحيد]

الصالة معراج املؤمن ومتثل صورة ملنهج املعرفة، وخطوات املعرفة واحلركات واألقوال فيها تعرب 
عن منهج املعرفة، فحركات الصالة اليت تبدأ من القيام مث الركوع مث السجود تعرب عن املعرفة اليت 

م الذي هو مواجهة، إىل الركوع الذي ميثل تذلل وابتعاد عن ، فمن القيااألناترافق االبتعاد عن 
، األنابدرجة ما، إىل السجود الذي ميثل درجة أعظم من التذلل واخلضوع واالبتعاد عن  األنا

وأكيد إن التذلل واخلضوع يزداد مع زيادة املعرفة، كما إن املعرفة تزداد مع زيادة اخلضوع 
 .(2)[والتذلل

* * * 

 

 

                                                 
 .186رقم  سؤال 69ص 2ج :(عليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -كتاب المتشابهات  -1
 .82(: صعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -كتاب التوحيد  -2
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 :قـتـل األنــا/  ثالثة عشر

 :ةمقدم

ه لتلك العلة، يصومع تشخ (ليه السالمع) أمحد احلسنمام واآلن، وبعد إمتام ما قد أورده اإل
 اليت سكنت ساحات ودهاليز األنـابة وقتل ر يعطي العالج املناسب حملا (ليه السالمع)فهو 

 .جوانبنا، واملختبئة فينا عميقا  

اربة الشهوات واهلوى والنفس األمارة بالسوء، فلم يكل ومل فسبيلنا للجهاد، اجلهاد األكرب، حم
عطائنا خارطة إبرتبية أنصاره )أنصار أبيه( من خالل  (ليه السالمع) أمحد احلسنيتهاون اإلمام 

 ، لنتوجه هلا )ال لنصرهتا( لقتـلها.األنـاواضحة املعامل واضحة االجتاهات، حمدّدة فيها مكامن 

مام معشوق إىل عدو منبوذ، فقد استطاع اإل لذي حتول من حبيبك. هذا العدو اإعرف عدوّ 
(، األنـاي أ) وعية هذا الذي كنا نظن بأنه حبيبيف أن يبني لنا ن (ليه السالمع) أمحد احلسن

 ىل قزم يسهل السيطرة عليه.إ، ليتحول من عمالق هلذلك أعرف عدّوك، وادرس نقاط ضعف

ذا كان هذا املنادي ميتلك قدره خاصة ومهارة إ نسان يف داخله، يستجيب للمنادي خاصةاإل
فيسهل جرها وقيادهتا  ةذا ما كانت غري مثبتإيف رسم لوحات ومشاريع ومهية يف الغالب بالنفس 

على أعلى نواصينا، فباتت  األنـار اي الشهوات(، فلطاملا رفعنا شعأ) من قبل ذلك املنادي
بأننا نتقدم،  اجتاهها. فلذلك ظننا مسبقا  النفس والشهوات، تدفعها حيث كان  ىتستجيب هلو 

ولكن هذا التقدم كان حتت وطئة التسيري )وليس التخيري( فسلمنا هلوى النفس أمورنا، فاستحق 
 .األنـالنا أن ننقاد حيث شاءت الدنيا، وحيث شاءت 

 :أذبح زوجتي .1

 اهلل صلوات مدحم آل مياين إىل، (ليه السالمع) احلسن أمحد السيد وموالي سيدي إىلسؤال: 
 مجيعا . وأوالدي أهلي ومن مين الفداء لك أرواحنا، وسلم أهله وعلى عليه
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 زوجيت إىل فذهبت زوجيت، أذبح أن اهلل من بأمر وإذا رؤيا شاهدت لقد وموالي، سيدي
 مسعت عندما، سكني بيدي وكان أذحبك بأن أمرين قد اهلل إن هلا وقلت الدار يف معي وهي

 يل: وقالت رقبتها، يل وأظهرت رأسها وعقفت واستلقت استسلمت الفور على اهل قلت ِبا زوجيت
 أن أستطيع ال وأقول: أبكي بيدي السكني أمحل وأنا اذحبها، أن أستطع مل ولكين اذحبين،
 أذحبك.

  الرؤية ؟ هذه تفسري هو ما وموالي سيدي

 :(ليه السالمع) محد احلسنأ اإلمامجواب 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم]

 تسليما . وسلم واملهديني األئمة حممد وآل حممد على اهلل العاملني، وصلى رب هلل واحلمد

 اهلل وطاعة وبالعبادة دائما ، احلق باتباع زوجتك تأمر بأن لك أمر أهنا هو تأويلها الرؤيا
 األنا قتل يعين فذحبها الليل، صالة مثل املستحبات؛ من أداؤه ميكنها ما وأداء هلل، واإلخالص

 .نفسها يف الدنيا وحب واهلوى

 .(1)[ وبركاته اهلل ورمحة عليكم والسالم

 :كيف أتغلب على األنا .2

 ...سؤال: .....

 احلشر وأواخرالكرسي  اآليةهل املداومة على صالة ذات  ؟ األناعلى  أتغلبكيف  .2
ن يرجوها يل ومل الدعاء وأرجوقصر الطرق أتدلوين على  أن أرجو؟  هل اخلتومات جتدي ،جتدي

 .بالتوفيق إخواينمن 
                                                 

 2( على األسئلة الواردة عبر االنترنت: جعليه السالمأجوبة السيد أحمد الحسن ) -الجواب المنير عبر األثير  -1
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 : (ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمام جواب

 األناولكن ال حتارب  األناالعبادات والدعاء واقع يف طريق حماربة  أداء :2ج س ........]
 اإلنسان إرادةاهلل على  إرادةوالبد من تقدمي  ،فيها اإلخالصبل البد من  ،فقط بالعبادة والدعاء

 .(1)[ ........ اهلل والعمل هبا. إرادة إال اإلنسانوال يبقى عند  اإلنسان ادةإر حىت تنتهي 

 :محاربة األنا في العالم الجسماني والعالم الروحي .3

 ؟ األنـاالسؤال: كيف حنارب 

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن ماماإلجواب 

نية: يف امللكوت والعامل من جهتني؛ األوىل: هي يف هذا العامل اجلسماين، والثا األناحماربة ]
الروحاين، فاإلنسان مركب من اجلسم والروح )أو النفس وهي الناطقة املغروسة يف اجلنان يف أدَّن 

 مراتب الروح(.

x  يف هذا العامل اجلسماين فتتم بالتحلي ِبكارم األخالق، وأمهها الكرم،  األناأما حماربة
فعلى املؤمن . [9 :احلشر] ﴾َلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصةٌ َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم وَ قال تعاىل: ﴿

أن ينفق يف سبيل اهلل على الفقراء واملساكني وعلى اجملاهدين، ويوفر هلم العدة الالزمة 
لقتال عدو اهلل، وخري الكرم ما كان عن حاجة أو قلة ذات يد، ﴿َويـُْؤثُِروَن َعَلى 

﴾. كما على املؤمن أن ال حيب التقدم على املؤمنني أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصةٌ 
ما معناه: )من  (صلى اهلل عليه وآله)أو املراكز القيادية، ورد يف احلديث عن الرسول 

تقدم على قوم مؤمنني وهو يعلم أن فيهم من هو خري منه أكبه اهلل على منخريه يف 
 ؤمنني. وأكتفي هبذا القدر وأترك التفريع والتفصيل للم النار(،

                                                 
 2على األسئلة الواردة عبر االنترنت: جأجوبة السيد أحمد الحسن )عليه السالم(  -الجواب المنير عبر األثير  -1
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x  صلى اهلل )يف العامل الروحاين فتتم بالتدبر والتفكر، قال رسول اهلل  األناأما حماربة
ما معناه: )يا علي ساعة تفكر خري من عبادة ألف  (عليه السالم)لعلي  (عليه وآله

 عام(.

وتعال معي يا أخي املؤمن لنتفكر يف حالنا املخزي بني يدي اهلل سبحانه وتعاىل، وليكن 
ا من يكون، هب أنك أحد الثالث مائة وثالثة عشر، وهب أنك أحد النقباء اإلثين عشر أحدن

ما معناه: )بأيب  (عليه السالم)منهم، وهؤالء هم خرية من يف األرض، يقول فيهم أمري املؤمنني 
 (عليهم السالم)وقالوا  (....وأمي هم من عدة أمساؤهم يف السماء معروفة ويف األرض جمهولة 

قبل أكثر من  (عليه السالم)، وبكى ألجلهم الصادق ()إّن األرض تفتخر بسريهم عليها(فيهم: 
ألف عام، ودعا هلم وقال ما معناه: )يا رب إن كنت تريد أن تعبد يف أرضك فال تسلط عليهم 

ما معناه: )ما كانوا كذلك لوال أهنم خلقوا من نور خلق  (عليه السالم)عدوا  لك(، وقال الصادق 
 (.صلى اهلل عليه وآلهومن طينة خلق منها حممد  (صلى اهلل عليه وآله)مد منه حم

، فالشيعة خلقوا (عليهم السالم)فتدبّر فضلهم على عامة الناس وعلى عامة شيعة أهل البيت 
عليه )، وهؤالء الشيعة املخلصون أصحاب القائم (عليهم السالم)من نورهم ومن فاضل طينتهم 

صلى )، ومن طينة خلق منها حممد (صلى اهلل عليه وآله)لق منه حممد خلقوا من نور خ (السالم
، ومع هذا الفضل العظيم واملقام الرفيع ومع أهنم من املقربني ومن أولياء اهلل الذين (اهلل عليه وآله

ال خوف عليهم وال هم حيزنون، ولكن تعال معي إىل عرصات يوم القيامة لنرى حاهلم بل حال 
، فإذا قامت القيامة لن اجيرؤ أحد على الكالم بني (صلى اهلل عليه وآله)مد مجيع اخللق سوى حم

ويشفع  (صلى اهلل عليه وآله)يدي اهلل حىت يسجد حممد وحىت حيمد اهلل حممد وحىت يتكلم حممد 
خللق اهلل وعبيده، فلماذا لن يسجد وحيمد ويتكلم يف ذلك املوقف أحد إال بعد سجود ومحد 

 ( ؟هلل عليه وآلهصلى ا)وكالم حممد 

؟؟ أم من ظلم موجود يف ساحة اهلل  (صلى اهلل عليه وآله)أمن تقصري باخللق سوى حممد 
 سبحانه وتعاىل عن ذلك علوا  عظيما  وكبريا  ؟؟     
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 أخي العزيز: 

يقول: )إهلي قد  (صلى اهلل عليه وآله)خري اخللق بعد حممد  (عليه السالم)أمري املؤمنني علي 
 سي يف النظر هلا ، فلها الويل إن مل تغفر هلا(.جرت على نف

يقصد كل ما قال بكل  (عليه السالم)ولو تدبرت كالمي السابق لعلمت أن أمري املؤمنني 
 ؟؟  معىن الكلمة فما حالنا حنن

إّن اإلنسان مهما كان ذو مقام رفيع وجاه وجيه بني يدي اهلل سبحانه  واحلق أقول لك:
على إصبعه حسرة وندما  على قلة حيائه من اهلل سبحانه وتعاىل الرمحن وتعاىل، فعليه أن يعّض 

الرحيم احلليم الكرمي، ويردد هذه الكلمات: يا حسريت على ما فرطت يف جنب اهلل حىت تقوم 
 .(1)[ القيامة، واحلمد هلل وحده

 :قتل عقيدته الفاسدة .4

من أعدائهم بني  ن يقتل عدوا  أن م (السالم مليهع)هل البيت أالسؤال: ورد يف احلديث عن 
فله أجر عشرين شهيد، ومل يرد هذا الفضل ملن يستشهد بني  (ليه السالمع)مام املهدي يدي اإل

 يديه.

 : (ليه السالمع)أمحد احلسن  إلماما جواب

فقد وضع  (عليه السالم)بالظاهر هو أفضل من الشهادة؛ ألنه من قتل عدوا  لإلمام املهدي ]
كانا   (عليه السالم)وعليا   (عليه السالم)لعدل واحلق اإلهلي، وأذكر هنا أّن محزة حجرا  يف دولة ا

يقاتل حبذر ومحزة يقاتل هبياج، فيجب  (عليه السالم)يقاتالن وعلي أفضل من محزة؛ ألّن عليا  
على اجملاهدين أن يطلبوا القضاء على العدو الكافر احلريب ال أن يطلبوا الشهادة فقط مع أهنا أي 

 الشهادة خري الدنيا واآلخرة.
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أما حبسب الباطن، فمعىن احلديث: أّن من قتل لنا عدوا  أي قتل عقيدته الفاسدة وهداه إىل 
 .(عليهم السالم)احلق وإىل إتباع القائم من آل حممد 

لئن يهدي اهلل بك رجال  خري لك  ،ما معناه: )يا علي( صلى اهلل عليه وآله)قال رسول اهلل 
 عم(. من محر الن

 .(1)[ األنا، أي قتل (عليه السالم)وحبسب الباطن أيضا : قتل النفس املعادية لإلمام املهدي 

 :جزاء الصوم عن األنا .5

سؤال: مامعىن ما ورد يف الدعاء بوصف اهلل سبحانه وتعاىل باجلواد الواسع ؟ وهل صحيح 
 ؟تنفد وخزائن خلقه تنفد ن اجلواد الواسع هو ألن خزائنه ال أحبسب ما يقول بعض العلماء 

 : (ليه السالمع)أمحد احلسن  اإلمامجواب 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم]

 واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

لكن من هو األعظم واألوسع جودا  الذي عنده دينار واحد  ،خزائنه سبحانه وتعاىل ال تنفد
  !؟ ومهما أنفق منها فهي ال تنفد، ده أموال ال تعد وال حتصى فينفق منهاأم الذي عن، فينفقه

أما اآلخر ، ألنه أنفق كل ما عنده؛ من املؤكد أن الذي عنده دينار واحد هو األوسع جودا  
 إال، فمهما أنفق فهو ال ينفق كل ما عنده، فال يكون جوادا  واسعا  ، فهو ينفق من خزائن ال تنفد

واجلود بالنفس غاية ، ه اليت ال تنفد، أي إنه يعطي نفسه، أي إنه اجيود بنفسهإذا أعطى خزائن
أي ترك - األنا، أي إن جزاء الصوم عن (الصوم يل وأنا ُأجزى به)اجلود، وهذا يفسره حديث: 

أي أن يستكمل ، ومعىن هذا أن يكون العبد لسان اهلل ويد اهلل .....، هو اهلل سبحانه - األنا
َفِصَياُم َثالثَِة ﴿: ، قال تعاىل(عليهم السالم)فيكون منا أهل البيت ، إلميان العشرالعبد درجات ا
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َعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمْن ملَْ َيُكْن َأْهُلُه َحاِضرِي اْلمَ  ْسِجِد أَيَّاٍم يف احلَْجِّ َوَسبـْ
أي من أهل بيت حممـد ، أهلـه حاضرو املسجد احلـرامأي إنه يكون ممن  ،[199: البقرة] ﴾احلَْرَامِ 

 . (عليه السالم)كسلمان الفارسي   (عليهم السالم)

الذين  فاهلل سبحانه وتعاىل اجيازي عباده املخلصني، الذي اجيود بنفسه فاجلواد الواسع هو
ل صغرية وبعد طاعتهم له سبحانه وتعاىل يف ك، بعد إعراضهم عن الدنيا وزخرفها األناأعرضوا عن 

 (عليهم السالم)وهذا ما ورد عنهم ، وفعلهم فعله، فقوهلم قوله، بأن اجيعلهم مثله يف أرضه ، وكبرية
، وإّن روح ويل اهلل تصعد إىل اهلل سبحانه، (شئنا إن قلوبنا أوعية ملشيئة اهلل، فإذا شاء اهلل

 .(1)[ ..... .وتال مت ا  وقد جعلتك حي، أموت فيخاطبه اهلل سبحانه فيقول له: أنا حي ال

 :الجسد تابوت الروح باتباع الهوى وعبادة األنا .6

ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم اْلَمالِئَكُة ظَاِلِمي أَنـُْفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم قَاُلوا  ﴿السؤال: ما معىن اآليات: 
ِه َواِسَعة  فـَتـَُهاِجُروا ِفيَها َفُأولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي يف اأْلَْرِض قَاُلوا َأملَْ َتُكْن أَْرُض اللَّ 

َتُدوَن َوَساَءْت َمِصريا  * ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلوِْلَداِن ال َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلة  َوال يـَهْ 
 ؟ (2) ﴾ُهْم وََكاَن اللَُّه َعُفّوا  َغُفورا  َسِبيال  * َفُأولَِئَك َعَسى اللَُّه َأْن يـَْعُفَو َعنْـ 

 : (ليه السالمع)أمحد احلسن  ماماإلجواب 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم]

 واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

 :فاملوت نوعان، ........
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وحب الدنيا  األناوى وعبادة بإتباع اهل وهو جعل اجلسد تابوتا  للروح (نوع مذموم) .1
ومواالة عدو اهلل ومعادة ويل اهلل وتقمص مقامه كما يفعل العلماء غري العاملني، قال أمري املؤمنني 

: )وآخر قد تسمى عاملا  وليس به، فاقتبس جهائل من جهال، (عليه السالم)علي بن أيب طالب 
زور، قد محل الكتاب على آرائه،  وأضاليل من ضالل. ونصب للناس شركا  من حبائل غرور وقول

وعطف احلق على أهوائه، يؤمن من العظائم، ويهون كبري اجلرائم، يقول أقف عند الشبهات وفيها 
وقع، وأعتزل البدع وبينها اضطجع، فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، ال يعرف باب 

ين تذهبون، وأَّن تؤفكون، اهلدى فيتبعه، وال باب العمى فيصد عنه، فذلك ميت األحياء. فأ
واألعالم قائمة، واآليات واضحة، واملنار منصوبة. فأين يتاه بكم، بل كيف تعمهون وبينكم عرتة 
نبيكم وهم أزمة احلق، وأعالم الدين، وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم 

 .........ورود اهليم العطاش. 

: )من (صلى اهلل عليه وآله)لروح عن اجلسد، قال رسول اهلل وهو االرتقاء با (نوع ممدوح) .2
وقال ، ((عليه السالم)أراد أن ينظر إىل ميت يسري على األرض فلينظر إىل علي بن أيب طالب 

، بل إن من أي إّن روحه معلقة باملأل األعلى، كنت جارا  جاوركم بدين أياما (إمنا  ): (عليه السالم)
قول  (عليه السالم)حٌي وإن مات بدنه، وقد مرَّ يف كالم أمري املؤمنني  ميوت هبذا املوت املمدوح

إنه  (صلى اهلل عليه وآله): )أيها الناس خذوها عن خامت النبيني (صلى اهلل عليه وآله)الرسول 
ميوت من مات منا وليس ِبيت ويبلى من بلي منا وليس ببال فال تقولوا ِبا ال تعرفون. فإن أكثر 

 كرون واعذروا من ال حجة لكم عليه(. احلق فيما تن

أي إّن روحه هاجرت إىل اهلل وتركت جسمه، هاجرت يف أرض اهلل : ﴾مُثَّ يُْدرِْكُه اْلَمْوتُ ﴿
 الواسعة، وهاجرت يف سبيل اهلل، أو قل  هاجرت يف ويل اهلل إىل اهلل. 

 .(1)[ ى من هاجر له، فأجره علألنه هاجر إىل اهلل؛ ﴾فـََقْد َوَقَع َأْجرُُه َعَلى اللَّهِ ﴿

 

                                                 
 .129سؤال رقم  29ص 2(: جعليه السالملإلمام أحمد الحسن ) -كتاب المتشابهات  -1



 Xاملهدي  اإلمام أنصار إصدارات................. .............................. 016

 :يتأخر، على قدر األنـا الموجودة في نفس اإلنسان .7

َنا بِِه ِإبـْرَاِهيَم َوُموَسى ﴿] َنا إِلَْيَك َوَما َوصَّيـْ يِن َما َوصَّى بِِه نُوحا  َوالَِّذي أَْوَحيـْ  َشرََع َلُكْم ِمَن الدِّ
يَن َوال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيهِ  َكبـَُر َعَلى اْلُمْشرِِكنَي َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه اللَُّه اجَيَْتيب إِلَْيِه َمْن   َوِعيَسى َأْن أَِقيُموا الدِّ

 [.12 - الشورى] ﴾َيَشاُء َويـَْهِدي إِلَْيِه َمْن يُِنيبُ 

من ينيب وحيارب  (عليهم السالم)ويهدي إىل الُرسل  ،(عليهم السالم)اهلل اجيتيب الُرسل )
املوجودة يف نفس اإلنسان يتأخر  األنافعلى قدر ، سبحانهويقتل نفسه قربة إىل اهلل ، األنا

 .اإلنسان يف اهلداية إىل احلق ومعرفة الرسول

ك إن مل تعرفين نّ إف، )اللهم عرفين نفسك: (عليه السالم)يف الدعاء عن اإلمام املهدي 
ت ف اهلل من انطو ف اهلل من مل يقتل نفسه ؟!! وكيف يعرّ وكيف يعرّ . عرف رسولك(أنفسك مل 

ٌر ِمْنُه َخَلْقَتيِن ﴿(، لعنه اهلل)نفسه على داء إبليس  قَاَل َما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك قَاَل أَنَا َخيـْ
 .(2)[ ((1) [12: األعراف] ﴾ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ 

                                                 
هو: محاربة و (عليه السالم)إّن الطريق الذي يوصل إلى الحق ال يكون إال بهذا األصل المعرفي الذي طرحه السيد  -1

بهذا األصل، وكل الذي يريد أن يصل إلى  يبتدئبل ال يوجد طريق في معرفة الحق إال أن األنا، وهو من أهم الطرق، 
الحق وهو قاصد الوصول يجب عليه أن يتحرر من قيود األنا والنظر إلى النفس؛ ألن أعدى أعدائك نفسك التي بين 

حكم به ما تشابه على أال واقع، وفي كتاب المتشابهات هذا األصل المعرفي بمث (عليه السالم)جنبيك، وقد وضح السيد 
 ، حيث قال في ذلك:(جزي بهانا االصوم لي و)الناس في جوابه على الحديث القدسي: 

عليها السالم والقراءة الصحيحة هي أُجزى به، أي بضم الهمزة واأللف المقصورة، والمراد بالصوم هو: صوم مريم )
، أي أن يكون اإلنسان مستوحشاً من الخلق، مستأنساً [28مريم: ]( سياً نذرت للرحمن صوماً فلن اكلم اليوم أن إنيوزيادة )

، هي الصوم عن األنا، : أن هللا هو الجزاء على الصومباهلل سبحانه، بل هذه هي البداية والنهاية التي تكون حصيلتها هي
وبقاءه المظنون بسبب وذلك عندما يسير العبد على الصراط المستقيم وهو يعلم ويعتقد ويرى أن وجوده المفترض 

 (.17/ جواب سؤال رقم ) 1المتشابهات: ج (شائبة العدم والظلمة المختلطة بالنور، وهذا هو الذنب الذي ال يفارق العبد
فالمعرفة تكون بمقدار إماطة تلك الظلمة، ظلمة األنا عن صفحة وجود اإلنسان، ليكون جزاء ذلك هو هللا سبحانه 

 هو حجته على الخلق، لذلك قول هللا: وأنا أجزى به، يعني يهديه إلى حجته وخليفته في وتعالى، وإّن الذي يمثل هللا
عندما اعتزلت عن الخلق  (السالم اعليه)األرض في أول مراتب معرفته سبحانه في عالم الخلق، لذلك فإن مريم 

ليس معرفة  -َمّن هللا عليها بأن وهبها  ، وبعملها إنما قامت بمحاربة األنا، بل وقتل األنا حتىاً دونهم حجـاب منواتخذت 
، فمن أراد أن (عليه السالم)حجة هللا وقائم آل يعقوب، بل أن تكون وعاء يحويه لكي يولد في هذا العالم وهو عيسى  -

، بل ال يوجد بديل أو طريق (السالم اعليه)يصل إلى معرفة الحجة واإلمام المفترض، يجب أن يتبع ما قامت به مريم 
 للمعرفة.آخر 

لإلمام أحمد الحسن  -( في التوراة واإلنجيل والقرآن مع التعليق عليه السالم)وصي ورسول اإلمام المهدي كتاب  -2
 .9(: صعليه السالم)
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 :قابيـل واألنـا / ربعة عشرأ

ن آدم أراد تزويج كل منهما توأم اآلخر فأىب أوهل صحيح  ؟ ملاذا قتل قابيُل هابيلَ السؤال: 
 ؟! فأمرهم آدم بتقريب القربان للتأكد من هذا األمر ؟ قابيل

 : (ليه السالمع) أمحد احلسن اإلمامجواب 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم]

 واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

 ،الكتاب ن اهلل سبحانه وتعاىل حّرم زواج احملارم يف أمّ أواحلقيقة  ،لة لغط كثريأيف هذه املس
ويف شريعة آدم كذلك، فمسألة زواج ولد آدم  ،وكل الشرائع والكتب السماوية فيها هذا التحرمي

وتزوج قابيل امرأة  ،قابيل مث هابيل (عليه السالم)هي كالتايل: ولدت حواء آلدم  (عليه السالم)
 انوهابيل تزوج امرأة خلقها اهلل له وكانت صاحلة. وهات ،ه له وكانت طاحلةخلقها اهلل سبحان

ن اهلل خلق زوجتني لقابيل وهابيل إأي ، خلقهما اهلل كما خلق آدم وحواء من قبل انالزوجت
 .بقدرته سبحانه وتعاىل

أمر ، فلما علم قابيل اعرتض على (عليه السالم)مث إن اهلل أمر آدم أن يُعنيِّ وصيه هابيل 
 ا  ن األمر من اهلل وليس منه. وأمرهم بتقريب قربان إىل اهلل، فقرب هابيل كبشأالتعيني، فأخربه آدم 

ر احلقد يف نفس قابيل على كلته النار. فتسعَّ أوقرب قابيل سنابل تالفة، فُتقبل قربان هابيل و ا  مسين
،  ألمارة بالسوء قتل أخيه( قتل أخيه، وطوَّعت له نفسه انه اهللهابيل، ووسوس له الشيطان )لع

 ( بالغواية، فأغوى قابيلَ نه اهللفقتل قابيُل هابيَل حسدا ، ألنه وصي آدم فتحقق وعد إبليس )لع
 .(1)[ ........( والتكرب ومن لوازمها مرض احلسد. األناوأصابه بدائه وهو )

* * * 
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 :ا وجلجامشـاألن / مخسة عشر

عليه وانئ سومر وآكاد" لإلمام أمحد احلسن )هذا ما ورد يف كتاب "مراسي خمتارة يف م
 :وحماربة جلجامش السومري هلا ( مما له صلة باألناالسالم

 :المرسى الخامس، جلجامش ابن ننسونا األم الباكية على دموزي - وال  أ

، «حجراهتم متذمرين شاكني أوروك أبطالالزم »ملاذا  ميكننا أن نفهم جيدا   ،اآلن ........]
... ومل يرتك جلجامش عذراء حلبيبها وال ابنة املقاتل وال  ألبيه يرتك جلجامش ابنا  مل »وملاذا 

ص وفتح هلؤالء قوا به سبحانه، جاء جلجامش املَخلِّ فوا باهلل وتعلّ غِ شُ  مجيعا   ألهنم، «خطيبة البطل
وكيف  قون باهللمهم كيف يتعلّ وحي عظيم وعلّ  ، بابَ معنيَّ  صني، الذين سيكونون يف زمنٍ املَخلَّ 

  .حيبون اهلل وكيف يسمعون اهلل يف كل شيء

 األُمور:قون هلذه ولو رجعت للسومريني لوجدهتم يتشوّ 

والرجل الذي سيكون نواة لشجرة  ،)هو جلجامش الذي معناه: احملارب الذي يف املقدمة
 .جديدة(

كثري من و  (شورينياآل -البابليني )االكاديني  أوجلجامش الشخصية املقدسة عند السومريني 
 أنّ  أي ،له وثلثه الباقي بشر(إشعوب العامل القدمي يوصف بدقة يف ملحمة جلجامش )ثلثان منه 

اخلالص  ولكنه يبحث يف النهاية عن سرِّ  ،األنا أوالنور يف وجوده غالب على اجلانب املظلم 
 فهو احملارب الذي يف ،النهائي من هذه الظلمة، وحىت معىن اسم جلجامش دال على مهمته

 .املقدمة

 ويف امللحمة:

 هو: احملارب الذي قتل الشيطان َخبابا،
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 عشتار )الدنيا(، أهانوهو: احملارب الذي 

 .(1)[ ..... وهو: احملارب الذي سحق نفسه،

 :جلجامش شخصية دينية ،المرسى السادس - ثانيا  

ه كالنا فخاطب جلجامش انكيدو وقال له: يسكن يف الغابة َخبابا الرهيب فلنقتل»..... ]
  .«األرضونزيل الشر من 

 :اأُلوىلته ره بنجاح مهمّ بشِّ يقتل جلجامش الشيطان يرى رؤى كثرية تُ  أنوقبل 

فصدمين ومسك قدمي مث انبثق نور وهاج  أيضا  ورأيت يف حلمي الثاين اجلبل يسقط  ...»
ملحمة ] «من حتت اجلبل وسقاين املاء فسر قليب فانتشلين األرضطغى ملعانه وسناه على هذه 

 [.جلجامش

والصاحلني  ،لهإواجلماعة  ،لهإ نااألو ،لهإفالدنيا  ،لهإه له عند السومريني فهو كل ما يُألَ 
ونتدبر  األناالصاحلني أو الدنيا أو  أو باألنبياء (له)إل كلمة بدِّ نُ  أنهلذا فيمكننا  آهلة،املقدسني 

 :النص ونرى احلكمة اليت يزخر هبا النص

 ه وقال النكيدو:وفتح جلجامش فا»

 ؟ السماء أسبابيرقى  أنصديقي، من الذي يستطيع  يا

 مع مشش، األبد إىل)الصاحلني( وحدهم هم الذين يعيشون  واآلهلة

 البشر فأيامهم معدودات، أبناءأما 

 ]ملحمة جلجامش[. «وكل ما عملوا هواء عبث
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 .[22]الفرقان: ﴾ ْلَناُه َهَباء مَّنُثورا  َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجعَ ﴿ويف القرآن: 

ص من ختلَّ  نْ مَ  إىلفذهب  ،ص من ثلثه املظلمله يف النهاية أراد التخلّ إوجلجامش الذي ثلثاه 
نوح مل تكن رحلة  إىلنوح، فرحلة جلجامش  -وتو نبشتم أوهو جده  اآلهلةالظلمة وخلد مع 

 .(1)[ ....... .رحلة لطلب خلود روحي بل هي ،هائام بعض قرّ لطلب خلود جسماين كما توهّ 

 :(ليه السالمع)لى جده نوح إرحلة جلجامش  ،: المرسى التاسعثالثا  

بصاحبة احلانة وكأهنا رمز لسكر الناس حبب الدنيا  وميرُّ  ،تستمر رحلة جلجامش .....]
  طلب اخللود:، فتدعوه صاحبة احلانة إىل الدنيا واالهتمام بنفسه وترك هذا السفر املتعب يفاألناو

 صاحبة احلانة جلجامش قائلة له: فأجابت»

 احلياة اليت تبغي لن جتد إنّ 

 البشر قدرت املوت على البشرية اآلهلةملا خلقت  إذ

 * هي باحلياة واستأثرت

 * جلجامش فاجعل كرشك مملوءا   يا أنت أما

 * ليل هنار مبتهجا   وكن فرحا  

 أيامكيف كل يوم من  األفراح وأقم

 * والعب ليل هناروارقص 

 واجعل ثيابك نظيفة زاهية *

 واغسل رأسك واستحم يف املاء *
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 ودلل الطفل الذي ميسك بيدك *

 *أحضانك وافرح الزوجة اليت بني 

 وهذا هو نصيب البشر،

 صاحبة احلانة: خماطبا   أردفولكن جلجامش 

 نبشتم -اوتو  إىلالطريق  أينصاحبة احلانة  يا

 ؟ إليهجته أدليين كيف 

 عربها،أحىت البحار س فإنين إليهالوصول  أمكنين فإذا

 - 09طه باقر: ص -]ملحمة جلجامش  «وإذا تعذر الوصول إليه فسأهيم على وجهي يف الرباري
12.] 

يف القرآن قد اقتبس معناها من جلجامش،  (ليه السالمع)هذه الكلمات األخرية كأّن موسى 
 [.92]الكهف:  ﴾أَبـُْلَغ جَمَْمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو أَْمِضَي ُحُقبا   .. لَِفَتاُه اَل أَبـْرَُح َحىتَّ ﴿فقال: 

ويروي له  ،(ليه السالمعنبشتم  )نوح  -وتو أه جدِّ  إىلوتستمر رحلة جلجامش حىت يصل 
 .(1)[ ........ احلياة: ه سرِّ ويعرف جلجامش من جدِّ  ،ه قصة الطوفانجدُّ 

 :ية اهللالمرسى العاشر، السومريون وحاكم - رابعا  

ثبت أّن قصة الدين اإلهلي موجودة ومكتملة عند املالحم والقصص السومرية والقصائد تُ ]
السومريني بكل جزئياهتا وشخصياهتا ورموزها قبل الديانة اليهودية واملسيحية واإلسالمية، فنجد يف 

والقيم  ،م العقائدم الطينية السومرية اإلله احلقيقي الواحد املهيمن على كل شيء، وجند عندهقَ الرِ 
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وسبل االنتصار على الشيطان وعلى الدنيا وعلى  ،والعبادة وطرقها ،والنواميس املقدسة ،األخالقية
 وحب الذات. األنا

 ؟ به أتوا أينفمن  .ه عند السومرينيئيا إىل ألفهه من فهو الدين كلّ  إذن،

 ؟  بني النهرين تاريخ بالد مادة اليت ظهرت مكتملة فجأة يف جاءوا هبذه املنظومة املعقّ  أينمن 

لنا الثقافة  أظهرهتاهناك قفزة ثقافية وحضارية  أنّ كالشمس   ظاهرة   عاقلٍ  احلقيقة اليت يراها كلُّ 
 عتْ فقد وضِ  وعموما   ،نهأفهذا ش -تقدم  بعد كل ما -ينكر  أنفمن يريد  ،واحلضارة السومرية

 أن إىل األمرليس كذلك ملا وصل  األمركان ولو   ،ونظريات لتفسري هذه القفزة الثقافية أُطروحات
 .(1)[ ......!! . توضع نظرية قدوم كائنات من الفضاء

* * * 

 ،واحلمد هلل رب العاملني

 .ن هدانا اهللأاحلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا هنتدي لوال 

 .واحلمد هلل على كل حال

 

 احلقري املذنب                                                                                         

 الكويت - مشعل املوسى
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