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  .احلمد هللا الواحد األحد الفرد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يولد ومل يكن له كفواً أحد
يعرفهم  وجعل العلم بكتب السماء دليالً عليهم٬، هللا الذي خلق اخللق وأرسل هلم الرسلاحلمد 

  .به من خلصت نيته وشحذ ملعرفة احلق مهته
احلمد هللا الذي جعل علم الكتاب خمتصاً مبن أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا٬ً، وجعل ملن 

  .ينتحل مقامهم جهنم يصالها ملوماً خمذوالً
 جعل حممداً وآل حممد لنا وسيلة لرضاه٬، ومل جيعل يف غريهم سبيالً للنجاة٬،احلمد هللا الذي 

  .احلمد هللا الذي جعل واليتهم حسنة ال تضر معها سيئة٬، وجعل نكراrم سيئة ال تنفع معها حسنة
احلمد هللا الذي جعلهم ترمجاناً للكتاب٬، وجعله من غريهم مغلقاً بال باب٬، فهم عدل القرآن 

الرسول وآذانه٬، كهف الورى مشوس الدجى ليوث الوغى٬، من حاد عنهم خف  وترمجانه٬، خلفاء
  .ميزانه

اللهم فصل~ عليهم كلما طلعت مشس وغربت٬، وكلما هبَّت ريح وسكنت٬، اللهم صل~ عليهم 
بعدد رمال الرب وقطرات املطر وعدد أوراق الشجر وما حيويه الرب والبحر٬، اللهم صل~ عليهم بعدد 

وال ينفد آخرها٬، ٬، من ناطق وغري ناطق٬، صالة دائمة نامية زاكية يصعد أوهلاأنفاس اخلالئق٬، 
 وأجعلها ذخراً لنا يوم نلقاك٬، يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتاك بواليتهم والكفر بوالية غريهم

وال تفارق بيننا وبينهم دائماً ٬، اللهم اجعل كل صلواتك على جدهم املصطفى أوالً وعليهم ثانياً
  .داً برمحتك يا أرحم الرامحنيأب

ه4و6 الVذ=ي6 أَنز6لَ ع6لَيIك6 الْك=ت6اب6 م=نIه4 آي6اتE مُّحIكَم6اتE ه4نَّ أُمُّ الْك=ت6ابِ و6أُخ6ر4 ﴿ :>قال اهللا 
و6ابIت=غ6اء ت6أْوِيل=ه= و6م6ا ي6عIلَم4  م4ت6ش6ابِه6اتE فَأَمَّا الVذ=ين6 يف قُلُوبِهِمI ز6يIغٌ فَي6تَّبِع4ونَ م6ا ت6ش6اب6ه6 م=نIه4 ابIت=غ6اء الْف=تIن6ة=

الV أُوIلُواْ ت6أْوِيلَه4 إِالV اللّه4 و6الرَّاس=خ4ونَ ف=ي الْع=لْمِ ي6قُولُونَ آم6نَّا بِه= كُلl مِّنI ع=ند= ر6بِّن6ا و6م6ا ي6ذVكVر4 إِ
  .)1( ﴾األلْب6ابِ
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 على أن متشابه القرآن ال يعلمه إال الرسول  وآل بيته  وقد نص الرسول حممد 

  .٬، وال يعرف إال عن طريقهم وبا�م واألئمة من ذريته 
  .)1( )حنن الراسخون يف العلم٬، وحنن نعلم تأويله(: Xعن أيب جعفر 

 من ولده واألئمة X أمري املؤمنني: الراسخون يف العلم: (قال٬، Xوعن أيب عبد اهللا 
 ()2(.  

و6لَوI ر6دُّوه4 إِلَى الرَّس4ولِ و6إِلَى أُوIل=ي اَألمIرِ م=نIه4مI لَع6ل=م6ه4 الVذ=ين6 ﴿: وعن أيب جعفر يف قوله
Iه4مIت6نبِطُون6ه4 م=نI4()  هم األئمة املعصومون: (قال٬، )3( ﴾ي6س(.  

واألحاديث كثرية جداً يف هذا الباب٬، ومنها يتبني أن تفسري أو تأويل متشابه القرآن علم قد 
إىل يوم القيامة٬، وال يوجد عند غريهم أبداً إال أن يكون  خ�ص به األئمة من أوصياء الرسول 

  .مأخوذاً عنهم 
تشابه ما ألن امل ؛فال يوجد متشابه عندهم  بل إن القرآن كله حمكم عند األئمة 

  .فهم ترمجانه بعد الرسول حممد  ال يشتبه عليهم القرآن تشابه على صاحبه٬، وأهل البيت 
ب6لْ ه4و6 آي6اتE ب6يِّن6اتE ف=ي ﴿: مسعته يقول: قال ٬،Xعن هرول بن محزة٬، عن أيب عبد اهللا 

  .)6() خاصة األئمةهم : قال٬، )5( ﴾ص4د4ورِ الVذ=ين6 أُوت4وا الْع=لْم6
ب6لْ ه4و6 آي6اتE ب6يِّن6اتE ف=ي ﴿: قول اهللا: قلت له: قال Xوعن بريد بن معاوية٬، عن أيب جعفر 

  .)7() !؟من عسى أن يكونوا غرينا: (أنتم هم؟ قال ﴾ص4د4ورِ الVذ=ين6 أُوت4وا الْع=لْم6
  

ال يوجد فيه متشابه٬، ولذلك احنصر تفسري  فالقرآن كله آيات بينات عند األئمة ٬، إذن
ألن غريهم ال يعرف ما تشابه من القرآن وال يفقه تأويله٬، وفاقد الشيء ال  ؛القرآن يف األئمة 

على هذه احلقيقة مرات عديدة يف روايا¡م٬، وحذروا عن تفسري القرآن  وقد نبه األئمة  .يعطيه
 ال يشبه كالم البشر فال ميكن قياسه عليه٬، ولنطلع بالرأي٬، ونبهوا كذلك على أن كالم اهللا تعاىل

  :يف هذا املوضوع لتتضح املسألة على بعض كالمهم 
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إن اهللا بعث حممدا٬ً، فختم به األنبياء٬، فال نيب بعده٬، وأنزل عليه (: قال ٬،Xعن الصادق 

علماً باقياً يف أوصيائه٬،  فجعله النيب : إىل أن قال    كتابا٬ً، فختم به الكتب٬، فال كتاب بعده
فتركهم الناس٬، وهم الشهداء على أهل كل زمان حىت عاندوا من أظهر والية والة األمر٬، 
وطلب علومهم٬، وذلك أ�م ضربوا القرآن بعضه ببعض واحتجوا باملنسوخ وهم يظنون أنه 

سنة يف ٬، وتركوا الاآليةالناسخ٬، واحتجوا باخلاص وهم يقدرون أنه العام٬، واحتجوا بأول 
تأويلها٬، ومل ينظروا إىل ما يفتح الكالم٬، وإىل ما خيتمه٬، ومل يعرفوا موارده ومصادره٬، إذ مل 

  .)يأخذوه عن أهله٬، فضلوا وأضلوا
 ٬،كالماً طويالً يف تقسيم القرآن إىل أقسام وفنون ووجوه٬، تزيد على مائة وعشرة Xمث ذكر 
الباري سبحانه ال يشبه كالم اخللق٬، كما وهذا دليل واضح على أن كالم (: Xإىل أن قال 

ال تشبه أفعاله أفعاهلم٬، وهلذه العلة وأشباهها ال يبلغ أحد كنه معىن حقيقة تفسري كتاب اهللا 
عن تفسري احملكم من كتاب اهللا٬،  Xمث سألوه : إىل أن قال ...  إال نبيه وأوصياؤه تعاىل
ه4و6 الVذ=ي6 أَنز6لَ ع6لَيIك6 الْك=ت6اب6 م=نIه4 ﴿ :وجل فقوله عز يءأما احملكم الذي مل ينسخه ش: فقال

Eه4نَّ أُمُّ الْك=ت6ابِ و6أُخ6ر4 م4ت6ش6ابِه6ات Eكَم6اتIمُّح Eوإمنا هلك الناس يف املتشابه أل�م . اآلية )1( ﴾آي6ات
فوضعوا له تأويالً من عند أنفسهم بآرائهم٬، واستغنوا ٬، ومل يعرفوا حقيقته مل يقفوا على معناه

  .)2() احلديث ... وراء ظهروهم بذلك عن مسألة األوصياء٬، ونبذوا قول رسول اهللا 
فأجابين مث سألته عنه ٬، عن شيء من التفسري Xسألت أبا جعفر : قال ٬،عن جابر بن يزيد

٬، يا جابر: (املسألة جبواب غري هذا٬، فقالكنت أجبتين يف هذه : فقلت٬، ثانية فأجابين جبواب آخر
وله ظهر٬، وللظهر ظهر٬، يا جابر وليس شيء أبعد من عقول  ]وللبطن بطناً[ إن للقرآن بطناً

اآلية يكون أوهلا يف شيء وآخرها يف شيء٬، وهو كالم متصل  الرجال من تفسري القرآن٬، وإنّ
  .)3() متصرف على وجوه

فأما ما سألت عن القرآن٬، : (يف رسالة Xقال أبو عبد اهللا : قال ٬،عن املعلى بن خنيس
فذلك أيضا من خطراتك املتفاوتة املختلفة٬، ألن القرآن ليس على ما ذكرت وكل ما مسعت 

غري ما ذهبت إليه٬، وإمنا القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غريهم٬، ولقوم يتلونه  ]على[فمعناه 
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ويعرفونه٬، وأما غريهم فما أشد إشكاله عليهم وأبعده من حق تالوته٬، وهم الذين يؤمنون به 

أبعد من قلوب الرجال من  يءليس ش ]إنه[: مذاهب قلو®م٬، ولذلك قال رسول اهللا 
تفسري القرآن٬، ويف ذلك حتري اخلالئق أمجعون إال من شاء اهللا٬، وإمنا أراد اهللا بتعميته يف ذلك أن 

وأن يعبدوه وينتهوا يف قوله إىل طاعة القوام بكتابه٬، والناطقني عن  ينتهوا إىل بابه وصراطه
و6لَوI ر6دُّوه4 إِلَى ﴿: أمره٬، وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم٬، ال عن أنفسهم٬، مث قال

Iه4مIت6نبِطُون6ه4 م=نIذ=ين6 ي6سVلَع6ل=م6ه4 ال Iه4مIرِ م=نIل=ي اَألمIعن غريهم فليس يعلم فأما . ﴾الرَّس4ولِ و6إِلَى أُو
م ال أل� ؛٬، وال يوجد٬، وقد علمت أنه ال يستقيم أن يكون اخللق كلهم والة األمرذلك أبداً

يبلغونه أمر اهللا و�يه٬، فجعل اهللا الوالة خواص ليقتدى ®م٬، فافهم  جيدون من يأمترون عليه ومن
وإياك وإياك وتالوة القرآن برأيك٬، فان الناس غري مشتركني يف علمه٬،  ٬،ذلك إن شاء اهللا

الذي جعله اهللا  كاشتراكهم فيما سواه من األمور٬، وال قادرين على تأويله٬، إال من حده وبابه
  .)1() له فافهم إن شاء اهللا٬، واطلب األمر من مكانه جتده إن شاء اهللا

  :تكليف األمة جتاه القرآن٬، وما عليهم وما هلم وقد بي©ن األئمة 
: قال  يف حديث كالمه مع عمرو بن عبيد    Xعن سعد بن طريف٬، عن أيب جعفر 

على الناس أن يقرؤوا القرآن كما  فإمنا٬، )2( ﴾و6م6ن ي6حIل=لْ ع6لَيIه= غَض6بِي فَقَدI ه6و6ى﴿ :وأما قوله(
  .)3( )!انزل٬، فإذا احتاجوا إىل تفسريه فاالهتداء بنا وإلينا يا عمرو

فما : قالوا   : إىل أن قال    اتقوا اهللا وال تفتوا الناس مبا ال تعلمون(: قال ٬،Xعن علي 
  . )4( ) يسأل عن ذلك علماء آل حممد: نصنع مبا قد خربنا به يف املصحف؟ فقال

من فسر القرآن برأيه٬، إن أصاب مل يؤجر٬، ( : قال ٬،Xوعن أيب بصري٬، عن أيب عبد اهللا 
  .)5() أبعد من السماء وإن أخطأ خر¹

أن يصعد املنرب فيخطب٬، فحمد اهللا وأثىن  Xوعن موسى بن عقبة أن معاوية أمر احلسني 
حنن حزب اهللا الغالبون٬، وعترة نبيه األقربون٬، أحد الثقلني اللذين جعلنا رسول : ( مث قال ٬،عليه

اهللا ثاين كتاب اهللا٬، فيه تفصيل لكل شيء٬، ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه٬، واملعول 
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٬، بل نتبع حقائقه٬، فأطيعونا٬، فان طاعتنا مفروضة إذ كانت تأويله ظىنتنال علينا يف تفسريه٬، 

أَط=يع4واْ اللّه6 و6أَط=يع4واْ الرَّس4ولَ و6أُوIل=ي اَألمIرِ م=نكُمI فَإِن ﴿ :هللا ورسوله مقرونة٬، قال اهللابطاعة ا
و6لَوI ر6دُّوه4 إِلَى الرَّس4ولِ و6إِلَى أُوIل=ي ﴿: وقال٬، )1( ﴾ت6ن6از6عIت4مI ف=ي ش6يIٍء فَر4دُّوه4 إِلَى اللّه= و6الرَّس4ولِ

 Iه4مIرِ م=نIاَألمIه4مIت6نبِطُون6ه4 م=نIذ=ين6 ي6سV2() احلديث...  ﴾لَع6ل=م6ه4 ال(.  
  

بعض الذين كانوا يفتون الناس ويفسرون القرآن  وكذلك نالحظ كيف منع األئمة 
  :برأيهم أمثال أيب حنيفة

 Xكنت عند أيب عبد اهللا (: قال٬، Xعن شعيب بن أنس٬، عن بعض أصحاب أيب عبد اهللا 
إذ دخل عليه غالم كندة فاستفتاه يف مسألة فأفتاه فيها٬، فعرفت الغالم واملسألة فقدمت الكوفة 
فدخلت على أيب حنيفة٬، فإذا ذاك الغالم بعينه يستفتيه يف تلك املسألة بعينها فأفتاه فيها خبالف ما 

اً فأتيت أبا عبد ويلك يا أبا حنيفة إين كنت العام حاج: ٬، فقمت إليه فقلتXأفتاه أبو عبد اهللا 
. مسلماً عليه فوجدت هذا الغالم يستفتيه يف هذه املسألة بعينها فأفتاه خبالف ما أفتيته Xاهللا 
وما يعلم جعفر بن حممد أنا أعلم منه٬، أنا لقيت الرجال ومسعت من أفواههم٬، وجعفر بن : فقال

حجة فجاءتين  فكنت يف طلب: قال٬، حجن ولو حبواًواهللا أل: حممد صحفي٬، فقلت يف نفسي
عليه لعنة اهللا أما يف : فحكيت له الكالم فضحك مث قال Xحجة فحججت فأتيت أبا عبد اهللا 

ومن له مبثل تلك : ٬، فقلت لهإين رجل صحفي فقد صدق٬، قرأت صحف إبراهيم وموسى: قوله
  الصحف؟ 
من  انظر: فقال للغالم٬، فما لبثت أن طرق الباب طارق وكان عنده مجاعة من أصحابه: قال

٬، X فرد©٬، Xم على أيب عبد اهللا فدخل فسل٬ّ، أدخله: قال. أبو حنيفة: فقال٬، ذا؟ فرجع الغالم
مث قال الثانية . أصلحك اهللا أتأذن يل يف القعود فأقبل على أصحابه حيدثهم ومل يلتفت إليه: مث قال

: فلما علم أنه قد جلس التفت إليه فقال٬، والثالثة فلم يلتفت إليه٬، فجلس أبو حنيفة من غري إذنه
فبما : قال. نعم: قال ؟أنت فقيه أهل العراق: هو ذا أصلحك اهللا٬، فقال: ؟ فقال أين أبو حنيفة

وتعرف ٬، يا أبا حنيفة تعرف كتاب اهللا حق معرفته: قال. بكتاب اهللا وسنة نبيه: ؟ قالتفتيهم
ويلك ما جعل اهللا ذلك إال  علماً ادعيتقد يا أبا حنيفة ول: نعم٬، قال: ؟ قالالناسخ واملنسوخ

                                                            
 .59: النساء  -1
  .195ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة  -2
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٬، وما ويلك وال هو إال عند اخلاص من ذرية نبينا  عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم

فأخربين عن قول اهللا   ولست كما تقول    ورثك اهللا من كتابه حرفا٬ً، فإن كنت كما تقول 
أحسبه ما بني مكة : ؟ قالأين ذلك من األرض )1( ﴾س=ري4وا ف=يه6ا لَي6ال=ي6 و6أَيَّاماً آم=نِني6﴿ :عز وجل

تعلمون أن الناس يقطع عليهم بني املدينة : إىل أصحابه فقال Xواملدينة٬، فالتفت أبو عبد اهللا 
كت أبو حنيفة٬، سف: قال. نعم: ؟ قالواومكة فتؤخذ أمواهلم وال يأمنون على أنفسهم ويقتلون

أين ذلك من  ٬،)2( ﴾م6ن د6خ6لَه4 كَانَ آم=ناًَ﴿ :وجليا أبا حنيفة أخربين عن قول اهللا عز : فقال
أفتعلم أن احلجاج بن يوسف حني وضع املنجنيق على ابن الزبري يف : قال. الكعبة: ؟ قالاألرض

ليس يف  يءيك شليا أبا حنيفة إذا ورد ع: ت٬، مث قالكفس: ؟ قالالكعبة فقتله كان آمنا فيها
. أصلحك اهللا أقيس وأعمل فيه برأيي: ؟ فقالكيف تصنعومل تأت به اآلثار والسنة ٬، كتاب اهللا

أنا خري : يا أبا حنيفة إن أول من قاس إبليس امللعون٬، قاس على ربنا تبارك وتعاىل فقال: قال
يا أبا حنيفة أميا أرجس البول أو : فقال. فسكت أبو حنيفة. منه خلقتين من نار وخلقته من طني

: فقال .٬، فسكتيغتسلون من اجلنابة وال يغتسلون من البول الناس: فقال. البول: ؟ فقالاجلنابة
صومها وال  فما بال احلائض تقضي: فقال. ؟ قال الصالةيا أبا حنيفة أميا أفضل الصالة أم الصوم

   .)3() احلديث. ....؟ فسكت تقضي صالÅا
فقيه يا قتادة أنت : فقال Xدخل قتادة بن دعامة على أيب جعفر (: قال٬، وعن زيد الشحام

؟ فقال له بلغين أنك تفسر القرآن: Xهكذا يزعمون٬، فقال أبو جعفر : ؟ فقالأهل البصرة
إىل أن  .. وأنا أسألك٬، ن كنت تفسره بعلم فأنت أنتإف: Xنعم فقال له أبو جعفر  :قتادة

إن كنت إمنا فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت ! وحيك يا قتادة: Xقال أبو جعفر 
إمنا يعرف ! نت قد فسرته من الرجال٬، فقد هلكت وأهلكت وحيك يا قتادةوأهلكت٬، وإن ك

  .)4( )القرآن من خوطب به
؟ أتعرف الناسخ من املنسوخ: (فقال٬، مر على قاض X عن عبد الرمحن السلمي أن علياً

   .)5( )هلكت وأهلكت تأويل كل حرف من القرآن على وجوه: ال٬، فقال: قال
                                                            

 .18: سبأ  -1
 .97: آل عمران  -2
 .292ص 2ج: بحار األنوار  -3
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وال ٬، اتق اهللا: (أنه قال البن اجلهم  يف حديث     Xعن أيب الصلت اهلروي٬، عن الرضا 

  .)1() ﴾و6م6ا ي6عIلَم4 ت6أْوِيلَه4 إِالV اللّه4 و6الرَّاس=خ4ونَ ف=ي الْع=لْمِ﴿ :اهللا يقول فان٬ّ، ل كتاب اهللا برأيكتؤو¹
ألحد أن يفيت الناس أو يفسر  ميكن بألّاليقني ومن هذه القصص وما سبقها من روايات ينتج ا

 نّإ٬، وإن مل يكن من الذين يعلمون حمكم القرآن من متشا�ه وناسخه من منسوخه القرآن برأيه
  . نوديإىل يوم القيامة األئمة وامله  وهم خلفاء الرسول هذا العلم خاص بالذرية املعصومة

من حكمة اختصاص علم متشابه القرآن باحلجج املعصومني هو معرفة املعصوم  نّإو
واالضطرار إىل طاعته لعدم وجود باب إىل معرفة القرآن غريه٬، ولئّال يدعي اإلمامة كل من هب 

من يفعل ذلك سيجد نفسه يف حبار من األمواج املتالطمة٬، وسيظهر تناقضه واضطرابه  ألنّ ؛ودب
  .ملن هلم قلوب يفقهون �ا يف تفسري القرآن كنار على علم

   سأله عن آيات متشا�ة من القرآن٬، فأجابه  يف احتجاجه على زنديق Xعن أمري املؤمنني 
أَط=يع4واْ اللّه6 ﴿ :ض على العباد طاعتهم بقولهوقد جعل اهللا للعلم أهالً وفر(:   Xإىل أن قال 

Iرِ م=نكُمIل=ي اَألمIوبقوله٬، ﴾و6أَط=يع4واْ الرَّس4ولَ و6أُو: ﴿ Iه4مIرِ م=نIل=ي اَألمIر6دُّوه4 إِلَى الرَّس4ولِ و6إِلَى أُو Iو6لَو
Iه4مIت6نبِطُون6ه4 م=نIذ=ين6 ي6سVو6م6ا ﴿ :وبقوله٬، )2( ﴾و6كُون4واْ م6ع6 الصَّاد=ق=ني6اتَّقُواْ اللّه6 ﴿ :وبقوله٬، ﴾لَع6ل=م6ه4 ال

والبيوت  ٬،)3( ﴾و6أْت4واْ الْب4ي4وت6 م=نI أَبIو6ابِه6ا﴿ :وبقوله٬، ﴾ي6عIلَم4 ت6أْوِيلَه4 إِالV اللّه4 و6الرَّاس=خ4ونَ ف=ي الْع=لْمِ
اخلري جيري هي بيوت العلم اليت استودعها األنبياء٬، وأبوا®ا أوصياؤهم٬، فكل عمل من أعمال 

على غري أيدي األوصياء وعهودهم٬، وحدودهم وشرائعهم٬، وسننهم٬، ومعامل دينهم مردود غري 
فجعل :  مقبول٬، وأهله مبحل كفر وإن مشلهم صفة اإلميان٬، مث إن اهللا قسم كالمه ثالثة أقسام

ممن  يزهولطف حسه وصح متي ال يعرفه إال من صفا ذهنه منه يعرفه العامل واجلاهل٬، وقسماً قسماً
وإمنا فعل . ال يعلمه إال اهللا ومالئكته والراسخون يف العلم شرح اهللا صدره لإلسالم٬، وقسماً

من علم الكتاب ما مل جيعله  ذلك لئال يدعي أهل الباطل املستولني على مرياث رسول اهللا 
  .)4() احلديث..  اهللا هلم٬، وليقودهم االضطرار إىل االئتمام مبن ويل أمرهم فاستكربوا عن طاعته
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يف كل زمان٬، وال يعرف هذا التأويل إال اإلمام احلجة املنصب  للقرآن تأويالًهناك  أنبل روي 
  : من اهللا تعاىل

إن للقرآن تأويال٬ً، فمنه ما قد : (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : قال ٬،عن إسحاق بن عمار
  .)1() عرفه إمام ذلك الزمان األئمةومنه ما مل جييء٬، فإذا وقع التأويل يف زمان إمام من  جاء

و�ذا يتبني أن تأويل القرآن ومعرفة احملكم من املتشابه خمتص باإلمام املعصوم من أوصياء 
  .٬، وال ميكن أن يعرف عن غريه أبداًالرسول حممد 

ام ـتأويل القرآن يف عصر الظهور ال يعرفه إال اإلم ة أنّـويتبني أيضاً من الرواية السابق
٬، و�ذا نعرف أن اإلمام Xأو من اتصل به اتصاالً مباشراً وحتمل ذلك العلم منه  Xاملهدي 
أو من اتصل به يعرف عن طريق إفحامه جلميع العلماء يف معرفة علم متشابه القرآن  Xاملهدي 

  .وإحكامه٬، كما اثبت أجداده إمامتهم عن طريق ذلك العلم اخلاص �م 
محد احلسن يف هذا العلم املقدس٬، فإن أالسيد دعون املرجعية مناقشة فعلى املتصدين والذين ي

نه وصي ورسول اإلمام إ٬، ومحد احلسنأعجزوا عن ذلك أو مل يستجيبوا لذلك يثبت حق السيد 
كما صرحت به  ألن هذا العلم ال يكون إال عند أوصياء الرسول حممد  ؛Xاملهدي 

  .الروايات املتواترة
  .والصالة والسالم على حممد وآله األئمة واملهديني٬، العاملنيواحلمد هللا رب 

  
  يليـم العقـالشيخ ناظ                                                          

ـ  1429                                                                                         ق. ه
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  Xإىل أيب وسيدي وموالي أمري املؤمنني علي 

  ...إليك أيها العزيز 

  ...إليك أيها املظلوم املغصوب حقه 
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ـباح ٬، مسخر الرياح٬، جمري الفلك ٬،مالك امللك٬، احلمد هللا رب العاملني ـان   فالق اإلص دي¹
ـكا�ا  . رب العاملني٬، الدين ـماء وس ـف األرض  ٬، احلمد هللا الذي من خشيته ترعد الس وترج

  .ومتوج البحار ومن يسبح يف غمراÅا٬، وعم¹ارها
ـها ٬، اللجج الغامرةالفلك اجلارية يف ٬، اللهم صلÔ على حممد وعلى آل حممد  يأمن من ركب

  .والالزم هلم الحق٬، واملتأخر عنهم زاهق٬، املتقدم هلم مارق ٬،ويغرق من تركها
  

�   �   �  �   �   �   

  ؟ )1( عرف اهللا باهللا: 1 /سؤال

فهو صلوات ٬،  Xعرف اهللا سبحانه وتعاىل باهللا يف اخللق٬، وهو اإلمام املهدي اأي  :اجلواب
  . ريب عليه جتلي وظهور اهللا يف اخللق٬، أي جتلي وظهور مدينة الكماالت اإلهلية يف اخللق

ـه اهللا    ٬،جتلي وظهور أمساء اهللا سبحانه يف اخللق: وبعبارة أخرى ـه وج فهو صلوات ريب علي
ـة اإل  ـ سبحانه وتعاىل الذي يواجه به خلقه٬، فمن أراد معرفة اهللا سبحانه البد له من معرف ام ـم

  .)X )2املهدي 
�   �   �  �   �   �  

  
  كوكباً وقمراً ومشساً فقط؟ Xملاذا رأى إبراهيم : 2 /سؤال

  امـ٬، والكوكب اإلم)X )3ر اإلمام علي ـ٬، والقم  س رسول اهللاـالشم :اجلواب

                                                            
اعرفوا اهللا باهللا والرسول بالرسالة وأولي األمر باألمر : (Xالظاهر أّن هذا السؤال منبثق عن قول أمير المؤمنين  -1

  .286 – 285ص: ، التوحيد للشيخ الصدوق 85ص 1ج: الكافي ) بالمعروف والعدل واإلحسان
أراد اهللا بدأ بكم ، بكم يبين اهللا الكذب، من : (.. ، فقد ورد في الزيارة الجامعةوهذا ما ورد عنهم في أحاديثهم  -2

بنا عبد اهللا، وبنا عرف اهللا، وبنا : (يقول Xسمعت أبا جعفر : وعن بريد العجلي قال ).… وبكم يباعد اهللا الزمان الكلب
  .145ص 1ج: الكافي ) وحِّد اهللا تبارك وتعالى، ومحمد حجاب اهللا تبارك وتعالى

أوضح  الشمس رسول اهللا : قال) والشمس وضحاها: (سألته عن قول اهللا: قال Xعن أبي بصير عن أبي عبد اهللا  -3
ذاك اإلمام من : قال) والنهار إذا جالها: ( قلت ،Xذاك أمير المؤمنين : قال) والقمر إذا تالها: (، قلتاهللا به للناس دينهم

). والنهار إذا جالها(: بحانه عنه فقالفيجلي لمـن سأله، فحكى اهللا س ذرية فاطمة عليها السالم، يسأل رسول اهللا 
وجلسوا مجلسًا آان آل  ذاك أئمة الجور الذين استبدوا باألمر دون آل رسول اهللا : قال) والليل إذا يغشاها: (قلت

يغشي : قال) والليل إذا يغشاها (: بالظلم والجور، وهو قوله أولى به منهم، فغشوا دين رسول اهللا  رسول اهللا 
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  . )X )1املهدي 

جتلي اهللا يف اخللق٬، وهلذا اشتبه �ا إبراهيم  والشمس والقمر والكوكب يف امللكوت كانت
X ٌم متام جتلي اهللا يف اخللق يف هذه   واختص حممد وعلي والقائم. حبسبه ولكن كلrبأ

   .ألrم م�رسÅلني وليس فقط م�رسÄلني؛ احلياة الدنيا

٬، وهو الذي فتح له مثل سم اإلبرة٬، وكشف له شيء هو صاحب الفتح املبني  حممداًوألن 
ـة  )3( وهو مدينة العلم. )2( حجاب الالهوت٬، فرأى من آيات ربه الكربى من ٬، وهي صورة ملدين

  . الكماالت اإلهلية أو الذات اإلهلية

ـه    عليأما  ـن خالل ـاض م . فألنه باب مدينة العلم٬، وهو جزء منها٬، وكل ما يفاض منها يف
ـذات اهللا  ٬،جتلي اهللا سبحانه وتعاىل٬، واسم اهللا سبحانه يف اخللق فمحمد   ٬،)4( وعلي ممسوس ب

ـو   فعندما ال يبقى حممد٬، وال يبقى إال اهللا الواحد القهار يف آنات٬، يكون علي عليه صلوات ريب ه
ـر    ٬،جتلي اهللا سبحانه يف اخللق٬، وفاطمة عليها صلوات ريب معه ـاطن القم وهي خمصوصة بأrا ب

ـه وإن مل  ؛ )5( )يقيناً لو كشف يل الغطاء ملا ازددت( :Xوهلذا قال علي . وظاهر الشمس ألن
  . يكشف له الغطاء٬، ولكنه مبقام من كشف له الغطاء

                                                                                                                                                                                          
مثلي فيكم مثل : (قال رسول اهللا : وعن ابن عباس قال. 70ص 24ج: بحار األنوار ...)  ل ضوء النهارظلمة اللي

  .76ص 24ج: بحار األنوار) الشمس ومثل علي مثل القمر، فإذا غابت الشمس فاهتدوا بالقمر
فهو الكوآب  ... واإلمام علي وفاطمة الزهـراء والحسـن والحسين  إذا قرن مع رسول اهللا  Xاإلمام المهدي  -1

لما : قال رسول اهللا : (قال Xعن أمير المؤمنين  الدري، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه 
ارفع رأسك فرفعت رأسي وإذا أنا بأنوار علي : 8فقال : إلى أن قال.....  >اسري بي إلى السماء أوحى إلي ربي 

وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، 
: بن الحسن القائم في وسطهم آأنه آوآب دري، قلت "م ح م د"ومحمد بن علي، وعلي بن محمد ؟ والحسن بن علي، و 

هؤالء األئمة وهذا القائم الذي يحلل حاللي ويحرم حرامي وبه أنتقم من أعدائي، وهو راحة : قال يا رب ومن هؤالء؟
  .252ص: آمال الدين وتمام النعمة ....)  ألوليائي، وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين

فنظر في مثل سم اإلبرة إلى ما شاء اهللا من … : إلى أن يقول… : (في حديث المعراج  Xورد عن اإلمام الصادق  -2
  .443ص 1ج: الكافي ) …: لبيك ربي، قال: يا محمد، قال : نور العظمة ، فقال اهللا تبارك وتعالى

 ) .… أنا مدينة العلم وعلي بابها: (الحديث المعروف  ورد عن الرسول  -3
 -الغدير) ال تسبوا عليًا فإنه ممسوس بذات اهللا( :Xفي حق أمير المؤمنين  هذا التفسير يوضح لنا قول الرسول  -4

  .213ص 10ج: الشيخ األميني 
  .317ص 1ج: المناقب البن شهر اشوب  -5
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 وطول عبادته لطول حياته ؛وقبل شهادته فهو جتلي اسم اهللا سبحانه وهو حي X القائمأما 

٬، فهو يصل صالته بقنوته وقنوته بصالته٬، وكأنه ال يفتر عن عبادة اهللا وإخالصهمع كمال صفاته 
ـوم  .سبحانه  .وألنه اجلالس على العرش يوم الدين أي يوم القيامة الصغرى٬، ويف القرآن اليوم املعل

ـة يف    ـذات اإلهلي وألنه احلاكم باسم اهللا بني األمم يف ذلك اليوم٬، فالبد أن يكون مرآة تعكس ال
هو كالم اهللا٬، وحكمه هو حكم  Xليكون احلاكم هو اهللا يف اخللق٬، فيكون كالم اإلمام  اخللق

ـورة   ٬،هو ملك اهللا سبحانه وتعاىل Xهللا٬، وملك اإلمام ا فيصدق يف ذلك اليوم قوله تعاىل يف س
ويد  ٬،ولسان اهللا الناطق ٬،يف ذلك اليوم عني اهللا ٬X، ويكون اإلمام ﴾ملك يوم الدين﴿: الفاحتة
  .)1( اهللا

�   �   �  �   �   �  
  : 3 /سؤال

ـتطاع أن  Xإبليس طرد من اجلنة بسبب عدم سجوده آلدم  من املعلوم أنّ  أ ٬، فكيف اس
ـالم   نّإيدخل إىل اجلنة حىت يوسوس آلدم وجيعله يأكل من الشجرة اليت rاه اهللا عنها٬، حيث  ك

ـ أعلى  إبليس مع آدم يدلّ ـة  ٬، )هذا(نه كان معه يف اجلنة من إشارته إىل الشجرة ب ضمري املخاطب
  !املتكلم للمخاطب احلاضر؟الذي يدل على مباشرة 

  !؟Xما هي الشجرة اليت أكل منها آدم   ب

رة من غري لباس٬، وعندما أكال من الشجرة بدت ـن آدم وحواء كانت سوأ¡ما ظاهأهل   ج
  !وما هو ذلك الورق الذي تستروا به؟ !؟خذوا يتسترون بورق اجلنةأهلما سوأ¡ما٬، ف

ـذه   ٬، خلق من طني Xإن آدم  :وهي٬، على هذه األسئلة حنتاج مقدمة لإلجابة ـن ه أي م
ـدنيا  وإمنا٬، على هذه األرض فقط ولكنه مل يبق٬Ä، األرض ـماء  ٬، رفع إىل أقصى السماء ال أي الس
ـهم   ٬، أو قل إىل باب السماء الثانية٬، األوىل ـات عن : وهي اجلنة امللكوتية أو على تعبري الرواي

  .)2() املالئكةتطأه   أي اجلنة امللكوتية    وضع يف باب اجلنة(

                                                            
ظهره إلى الحرم، ويمد  Xبل يا مفضل يسند القائم : (... في آالم طويل مع المفضل بن عمر Xعن اإلمام الصادق  -1

إن الذين يبايعونك إنما : " ، ثم يتلو هذه اآلية هذه يد اهللا، وعن اهللا، وبأمر اهللا : يده فترى بيضاء من غير سوء ويقول
  .8ص 53ج: بحار األنوار "...)  يبايعون اهللا يد اهللا فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه

  .55ص: الجزائري  قصص األنبياء للسيد نعمة اهللا -2
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اهللا فيه الروح  وبالتايل ملا بث٬ّ، ولطافتها بنور ر�ا Xوهذا الرفع لطينة آدم يلزم إشراق طينته 

ـا  ٬، متنعماً باجلنة املادية اجلسمانية٬، أول مرة كان جسمه لطيفاً ومل يكن يف هذه اجلنة من الظلمة م
  . Xيستوجب خروج فضالت من جسم آدم 

ـثرية   ؛٬، أو اجلنان امللكوتية)1( م باجلنة امللكوتيةتتنع© فقد كانت X وأما روح آدم ـا ك rأل 
ـا يف   ٬،)2( ﴾ج6نَّاتÖ ت6جIرِي م=ن ت6حIت=ه6ا اَألنIه6ار4﴿ واجلنة اجلسمانية واجلنة امللكوتية مها اللتان ذُكرت

ـا  ﴿ ًومها أيضا ٬،)3( ﴾ذَو6ات6ا أَفْن6انÖ ...و6ل=م6نI خ6اف6 م6قَام6 ر6بِّه= ج6نَّت6ان= ﴿ سورة الرمحان و6م=ن د4ونِهِم6
  .)4( ﴾م4دIه6امَّت6ان= ...ج6نَّت6ان= 

وبالتايل فإن آدم ليس مبعدوم  ٬، )5( )أي مكاين( فÎوليس رفع جتا )ظهور( لٍوالرفع هو رفع جت
  .بل موجود فيها٬، ولو كان معدوماً فيها لكان ميتاً يف األرض اجلسمانية اليت نعيش فيها

ولكنه عاد كثيفاً إىل ٬، يعيش يف هذه احلياة الدنيا جبسم لطيف يف البداية Xوبالتايل كان آدم 
  .األرض اليت رفع منها ملا عصى ربه سبحانه

�   �   �                
  

ـتني و   :هي Xالشجرة اليت أكل منها آدم  :)ب(واب ج ٬،  ...احلنطة والتفاح والتمر وال
   .)6(  وهي شجرة علم آل حممد

                                                            
آان مجاورًا للناس ولهذا العالم الجسماني ببدنه وروحه في ملكوت  Xوال تستغرب من ذلك، فعلي بن أبي طالب  -1

وإنما آنت جارًا جاورآم بدني أيامًا، وستعقبون مني جثة : (...  Xالسماوات، آما يتبين ذلك من آالمه قبل استشهاده 
 .34ص 2ج: نهج البالغة ...)  بعد نطق خالء ، ساآنة بعد حراك، وصامتة

  .، وآيات أخرى في سور غيرها آثيرة 25: البقرة  -2
  .48، 46: الرحمن  -3
  .64، 62: الرحمن  -4
فهو الظهور مع بقاء الحقيقة المنعكسة والمحكية على : هو انتقال الشيء عن مكانه بعد وجوده فيه، وأما التجلي: التجافي  -5

  . حالها، وسيأتي مزيد من التوضيح لذلك
شجرة العلم فإنها لمحمد وآله خاصة دون  "وال تقربا هذه الشجرة  : (... "Xعن تفسير اإلمام الحسن العسكري  -6

وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات اهللا  هم، ال يتناول منها بأمر اهللا إال هم، ومنها ما آان يتناوله النبي غير
عليهم أجمعين بعد إطعامهم المسكين واليتيم واألسير حتى لم يحسوا بعد بجوع وال عطش وال تعب وال نصب، وهي 

ان آل نوع منها يحمل نوعًا من الثمار والمأآول، وآانت هذه شجرة تميزت من بين أشجار الجنة، إن سائر أشجار الجنة آ
 11ج: بحار األنوار ...) الشجرة وجنسها تحمل البر والعنب والتين والعناب وسائر أنواع الثمار والفواآه واألطعمة 
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٬، فألن مثار األشجار على هذه األرض إمنا )لعنه اهللا(أما إشارته للشجرة وكأrا حاضرة عنده 

 إمنا هي بركات علم آل حممد ..فالتفاحة واحلنطة والتني  ٬، هي ظهور وجتلي لعلم آل حممد
  .)1(  كما ورد يف الدعاء يف الرواية عنهم٬، )®م ترزقون( 

ـن  ٬، ومتجلي يف املوجودات٬، يف كل مكان وزمان إذا كان اهللا موجوداً: 4 /سؤال فكيف ميك

    دفع شبهة وجوده وجتليه سبحانه بالنسبة للنجاسات؟

 نهأبل يعين  ٬،أو أنه فيها٬، نه جزء منهاأال يعين  جيب معرفة أن جتلي اهللا يف املوجودات :اجلواب
ـه    ٬، وال يظهر إال بنور اهللا ٬،ال يقوم موجود إال باهللا ـودات عن ـد املوج سواء بذلك أقرب أو أبع

  . واهللا ليس كمثله شيء٬، سبحانه

ـا  ٬، ال يعين أن الشمس موجودة على األرض فكون نور الشمس موجوداً على األرض وكونن
الشمس ٬، بلى .ال يعين أن نور الشمس مستقر على األرض األرض بنور الشمسنرى األشياء على 

ـع  ٬، متجلية يف األرض بشكل أو بآخر ومؤثرة باألرض بشكل أو بآخر٬، مع أن نورها وتأثريها يس
ال يعين أن نور الشمس تنجس �ا  لنراها بأعيننا وإظهار نور الشمس النجاسة لنا٬، األرض وغريها
  . أو انفعل مبسها

  : أقولولتوضيح الصورة أكثر 

ـب   ٬، وأما ظلمة مشوبة بالنور٬، إن املوجودات املخلوقة أما نور مشوب بالظلمة ـب الغال حبس
ـن  كاإلنسإال املكلفني ٬، ولكل موجود خملوق مقام ثابت ال يتغري. الظلمة أو النور٬،  عليها  واجل

 حىت يصبح نوراً مشوباً بالظلمة فلكل واحد منهم االختيار أن يقترب من النور بالطاعة هللا سبحانه
ـلٌ ٬، حىت يصبح ظلمة مشوبة بالنور أو أن يقترب من الظلمة مبعصية اهللا سبحانه. حبسبه وكلٌ  وك
ـوق    حىت ال يدانيه ملك مقرب ويتميز اإلنسان بأن له قابلية االرتقاء يف النور. حبسبه ـبح ف ويص

                                                            
إن اهللا خلقنا فأحسن : (Xوعن أبي عبد اهللا . 244ص 2ج: رواه الكليني في الكافي  Xفقرة من دعاء لإلمام الباقر  -1

ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عباده، بالرأفة والرحمة ووجهه الذي يؤتى  صورنا وجعلنا عينه في عباده
منه وبابه الذي يدل عليه وخزانه في سمائه وأرضه، بنا أثمرت األشجار وأينعت الثمار، وجرت األنهار وبنا ينزل غيث 

 .144ص 1ج: في الكا) السماء وينبت عشب األرض وبعبادتنا عبد اهللا ولوال نحن ما عبد اهللا
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ـاس ) لعنه اهللا(يدانيه إبليس حىت ال  له قابلية التسافل يف الظلمات وأيضا٬ً، املالئكة : وجنده األرج

  .)1( ﴾ثُمَّ ر6د6دIن6اه4 أَسIفَلَ س6اف=ل=ني6* لَقَدI خ6لَقْن6ا الْإنIس6انَ ف=ي أَحIس6نِ ت6قْوِميٍ ﴿

أو العقل ٬،  حممد وهو٬، إنسان أرقى موجود خملوق يف عوامل النور هو أنّومن املعلوم 
  . )2(األول

فقد أدبر ومل  اجلهل وهو٬، الثاين  وهو٬، الظلمة هو أيضاً إنسانوأسفل موجود خملوق يف عوامل 
  . )3( عنهم يقبل٬، كما يف احلديث 

إىل الدنيا وغفلة عن اهللا  ةبل وبكل التفات٬، فإن بكل معصية يتسافل اإلنسان املؤمن: ومما تقدم
ـد ورد   ٬،وهلذا جعل الوضوء والغسل٬، وميس النجاسة والرجس ونار جهنم٬، يف الظلمةينغمس  وق

ـن أنّ  مما يفهم منه٬، )4( )ويكفيه يف الوضوء مثل الدهن٬، إن املؤمن ال ينجس(: عنهم   الفط
ـه  أأكرم اهللا املؤمن  وإمنا٬،  الذي يواقعها يتنجس نّإو٬، الدنيا كلها جناسة نه ال يتنجس بكرامة من
ـفها   ٬،)5( )الدنيا جيفة وطال®ا كالب(: أنّ Xوقد صرح أمري املؤمنني ٬، سبحانه وتعاىل ووص

X اrعلياً  ٬، وال تتوهم أنّ)6( )عراق خرتير يف يد جمذوم(: بأX بل هذه هي احلقيقة٬، يبالغ 
  .هئيكشفها اهللا ألوليا

�   �   �  �   �   �  
  

                                                            
  .5 – 4: التين  -1
. 442ص 1ج: الكافي...) وعترته الهداة المهتدين  يا جابر، إن اهللا أول ما خلق َخلق محمد : ( Xقال أبو جعفر  -2

أن اهللا عز : (وروي بطريق آخر) . أول ما خلق اهللا العقل: (عن النبي، قال 97ص 1ج: وفي حديث آخر في بحار األنوار 
وعزتي وجاللي ما خلقت خلقًا هو أآرم علي : أدبر فأدبر، فقال تعالى: أقبل فأقبل، ثم قال له: العقل قال له وجل لما خلق

  ).منك، بك أثيب وبك أعاقب، وبك آخذ وبك أعطي
وعنده جماعـة من مواليه، فجرى ذآر العقل والجهل، فقال أبو عبد اهللا  Xآنت عند أبي عبد اهللا : عن سماعـة، قال -3
X: )فقلت جعلت فداك ال نعرف إال ما عرفتنا، فقال أبو عبد : قال سماعة ،)اعرفوا العقل وجنده، والجهل وجنده تهتدوا
إن اهللا جل ثناؤه خلق العقل وهو أول خلق خلقه من الروحانيين عن يمين العرش من نوره فقال له أقبل فأقبل، ( :Xاهللا 

ثم خلق الجهل من  :قال. خلقتك خلقًا عظيمًا ، وآرمتك على جميع خلقي: لى أدبر فأدبر، فقال اهللا تبارك وتعا: ثم قال له
 1ج: بحار األنوار ...)  استكبرت؟ فلعنه: له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فلم يقبل، فقال له البحر األجاج ظلمانيًا، فقال

  .110ص
م اهللا من يطيعه ومن يعصيه وإن المؤمن ال إنما الوضوء حد من حدود اهللا ليعل: (، قالXورد أيضًا عن أبي جعفر  -4

 .21ص 3ج: الكافي ) ينجسه شيء إنما يكفيه مثل الدهن
  .237ص 32شرح احقاق الحق للمرعشي ج -5
  . 236موعظة رقم /  52ص 4ج: شرح محمد عبده  –نهج البالغة  -6
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ـن   آعن بسملة بقية سور القر هل ختتلف بسملة الفاحتة: 5 /سؤال ـزء م ن؟ وهل البسملة ج

  !السورة؟

ـزء  ٬، )1( بسملة الفاحتة هي األصل :اجلواب والبسملة يف مجيع السور يف القرآن هي صورة جل
ـي  ٬، والفاحتة يف بسملة الفاحتة٬، فالقرآن كله يف الفاحتة ٬،من بسملة الفاحتة فكل بسملة يف القرآن ه
ـن    ماأ٬، والبسملة آية من آيات سورة الفاحتة٬، يف بسملة الفاحتة ـزء م يف بقية السور فالبسملة ج

   .ولكنها ليست آية من آيات السورة٬، السورة

ـم   )2( )اهللا٬، الرمحن٬، الرحيم(: واألمساء الثالثة يف الالهوت أو الذات اإلهلية هي أركان االس
ـة اهللا  .)هو( األعظم األعظم األعظم ـاهر   ٬، واألمساء الثالثة هي مدينة الكماالت اإلهلي ـا الظ با�

   .الرمحن الرحيم: والباطن

ـاهر  حممد :٬، أو مدينة العلمحممد وعلي وفاطمة وهذه األمساء الثالثة يف اخللق هي ٬، وبا�ا الظ
  .علي وفاطمة :والباطن

ـوا  ﴿ )رحيملا٬، الرمحن٬، اهللا(أركان االسم األعظم األعظم : وهذه األمساء الثالثة هي قُلِ ادIع4
  .)3( ﴾م6ا ت6دIع4وا فَلَه4 الْأَسIم6اُء الْح4سIن6ىاللVه6 أَوِ ادIع4وا الرَّحIم6ن6 أَي¹اً 

ـو    ٬،هي االسم األعظم٬، )حممد وعلي وفاطمة( وهذه األمساء الثالثة أي ـن اهللا٬، فه فمحمد م
و6و6ه6بIن6ا لَه4مI ﴿ ٬،وعلي وفاطمة من رمحة اهللا٬، فهم الرمحن الرحيم. بل هو اهللا يف اخللق٬، كتاب اهللا

  .)4( ﴾لَه4مI ل=س6انَ ص=دIقٍ ع6ل=ي¹اًم=نI ر6حIم6ت=ن6ا و6ج6ع6لْن6ا 

ـس  ٬، والبسملة يف مجيع السور صورة غري كاملة هلذه البسملة٬، وبسملة الفاحتة حقيقة بل تعك
ـها   ٬، وكأن بسملة الفاحتة تقع يف مركز حتيطه جمموعة من املرايا. جهة من جها¡ا ـدة من كل واح

                                                            
إن علم ما آان ويكون آله في القرآن، وعلم القرآن في سورة الفاتحة، وعلم الفاتحة في بسم : (Xعن سيد الموحدين  -1

 .315ص 1ج: نور البراهين للسيد نعمة اهللا الجزائري ) اهللا الرحمن الرحيم 
في ) ظماألعظم، األعظم، األع(أرآان االسم ) اهللا، الرحمن، الرحيم: (أعطى السيد صورة واضحة عن األسماء الثالثة  -2

 .تفسير سورة الفاتحة، فراجع 
  .110: اإلسراء  -3
  .50: مريم  -4
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ـا   ويف نفس ٬، تعكس صورة من جهة معينة ختتلف عن األخرى rـور بأ الوقت تشترك مجيع الس

  .ألrا تعكسها من جهة معينة ؛rا تشترك مع احلقيقةأكما ٬، حلقيقة واحدة

بل ٬، ة نقطة تدور حوهلا مجيع السور القرآنيةـلوجدت بسملة الفاحت فلو مثلت لعقلك القرآن
ـة  فبسملة الفاحتة هي ٬، ومجيع ما جاء به األنبياء واملرسلني ٬، والتوراة واإلجنيل الرسالة والوالي
  .والبداية والنهاية

�   �   �  �   �   �  
  

  هو النقطة؟ Xوأن أمري املؤمنني علي ٬، القرآن كله يف نقطة الباء نأما معىن : 6 /سؤال

  كما  .ويتقاطر حمتواه من أسفله٬، وبدأ يفيض على غريه وعاء امتأل: إن هيئة الباء هي :اجلواب

و6قُلْ ر6بِّ زِدIنِي ﴿ ٬،ويتقاطر فيه العلم من مواله٬، الفيض من أعالهوعاء يستقبل : ن هيئة النون هيأ

  .)1( ﴾ع=لْماً

ـ  وخاطب اهللا سبحانه وتعاىل رسوله الكرمي حممداً  نْ و6الْقَلَمِ و6م6ا ﴿ :قال تعاىل ٬،)نْ(ب

  .)2( ﴾ي6سIطُر4ونَ

   لرسول اهللاسم ٬، نْ( :Xقال اإلمام الصادق ٬، Xعلي : يف هذه اآلية فهو موأما القل

  .)X( )3والقلم اسم ألمري املؤمنني 

 فهو ساعة نون٬، فالقلم له أحوال. ويسطر فيه وينقله إىل الكتاب) نْ(والقلم يأخذ املداد من 
فهو باب رسول ٬، Xوكذلك أمري املؤمنني ٬، وساعة نقطة الباء٬، وساعة نقطة النون ٬،وساعة باء

والقلم واملداد الذي  )4( فهو الباء ونقطة الباء. اخللقفمنه يفاض على ٬، وباب مدينة العلماهللا 
إىل  ٬، ومن الرسول وللنقطة أحوال فهي الفيض النازل من اهللا إىل الرسول  .حيمله القلم

                                                            
  .114: طـه  -1
  .1: القلم  -2
  .583 – 582ص 8ج: مستدرك سفينة البحار للشيخ علي النمازي  -3
المثاني، إن علوم الكون آلها في القرآن، وعلوم القرآن آلها في السبع : (Xوالحديث هو ما ورد عن أمير المؤمنين  -4

: األربعون حديثًا للشيخ إبراهيم الخوئي ) وعلوم السبع المثاني في البسملة، وعلوم البسملة في النقطة، وأنا تلك النقطة
 .231ص
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٬، ه هي القرآنـة من اهللا إىل رسولـة النازلـفالنقط. إىل اخللق ٬X، ومن علي Xعلي 

  .ونقطة النون أيضاً )ن(هو   والرسول

 )ن(ميثل  ونقطة الباء٬، وعلي بالنسبة للرسول  ميثل الباء Xالرسول بالنسبة لعلي  مث إنّ
  .ونقطة الباء بالنسبة للخلق ميثل الباء Xوعلي  ٬،ونقطة النون

  

�   �   �  �   �   �  
  

أن يقول عن الكوكب أو القمر  Xكيف يليق بنيب من أويل العزم وهو إبراهيم : 7 /سؤال

  !أو الشمس بأنه ريب؟

أي يف هذه ٬، يف عامل الشهادة Xمتوهم من يظن أن هذا الكالم حصل من إبراهيم  :اجلواب
  الذين يعبدون  للتبكيت بقومه ؛رمبا أعاده يف هذه احلياة الدنيا Xن كان إبراهيم إو احلياة الدنيا

  .)1( أو األرواح احملركة هلا٬، هذه الكواكب

أصحاب العقول التامة من األنبياء العظام  حممداً وآل حممد حريت أنوارهم القدسية نّأواحلقيقة 
  . )3( امللك العالم سبحانه  أrمحىت ظنوا  ٬،)2( واملالئكة الكرام

                                                            
حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى عليهما السالم، فقال له : عن علي بن محمد بن الجهم، قال -1

فسأله عن آيات من القرآن في األنبياء : قال). بلى: (من قولك أن األنبياء معصومون؟ قال يا بن رسول اهللا، أليس: المأمون
َفَلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل َرأى َآْوَآبًا قاَل هذا : (Xفأخبرني عن قول اهللا عز وجل في إبراهيم : ، فكان فيما سأله أن قال له

صنف يعبد الزهرة، وصنف يعبد القمر، وصنف يعبد : وقع إلى ثالثة أصناف Xإن إبراهيم : (X، فقال الرضا )َربِّي
على اإلنكار ! هذا ربي؟: الشمس، وذلك حين خرج من السرب الذي اخفي فيه، فلما جن عليه الليل فرأى الزهرة قال

قديم، فلما رأى القمر ال أحب اآلفلين؛ ألن األفول من صفات المحدث ال من صفات ال: واالستخبار، فلما أفل الكوآب قال
لئن لم يهدني ربي ألآونن من القوم الضالين، فلما أصبح : على اإلنكار واالستخبار، فلما أفل قال! هذا ربي؟: بازغًا قال

هذا أآبر من الزهرة والقمر، على اإلنكار واالستخبار ال على اإلخبار واإلقرار، فلما ! هذا ربي؟: ورأى الشمس بازغة قال 
ٌء ِممَّا ُتْشِرُآوَن ِإنِّي َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي  يا َقْوِم ِإنِّي َبِري :ألصناف الثالثة من عبدة الزهرة والقمر والشمسأفلت قال ل

ت بما قال أن يبين لهم بطالن دينهم، ويثب Xوإنما أراد إبراهيم  ).َفَطَر السَّماواِت َواْلَأْرَض َحِنيفًا َوما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِآيَن
عندهم أن العبادة ال تحق لما آان بصفة الزهرة والقمر والشمس، وإنما تحق العبادة لخالقها، وخالق السماوات واألرض، 

فقال . َوِتْلَك ُحجَُّتنا آَتْيناها ِإْبراِهيَم َعلى َقْوِمِه : وآان ما احتج به على قومه مما ألهمه اهللا عز وجل وآتاه آما قال عز وجل
  .1ح 197ص 1ج: Xعيون أخبار الرضا ) رك، يا بن رسول اهللاهللا د: المأمون

 .آما في حديث المعراج وعلة اآلذان ، فراجع  -2
وقد سبقناهم إلى معرفة … : (يقول فيه الرسول  وفي حديث المعرفة الذي دار بين أمير المؤمنين ورسول اهللا  -3

ربنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه، ألن أول ما خلق اهللا عز وجل خلق أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وتحميده، ثم خلق المالئكة 
فلما شاهدوا أرواحنا نورًا واحدًا استعظموا أمرنا فسبحنا لتعلم المالئكة إنا خلق مخلوقون، وانه منزه عن صفاتنا، 

تسبيحنا ونزهته عن صفاتنا، فلما شاهدوا عظم شأننا هللنا ، لتعلم المالئكة أن ال اله إال اهللا وإنا عبيد فسبحت المالئكة ب
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هذا ريب٬، فلما : قال X نور القائم ورأى٬، ملا كُشف له ملكوت السماوات Xفإبراهيم 

هذا ريب٬، ومل يستطع إبراهيم : قال  نور حممد فلما رأى٬، هذا ريب: قال X نور علي رأى
X م عبادrوتبيَّن أفوهلم وغيبتهم عن الذات ٬، )1( إال بعد أن كشف له عن حقائقهم متييز أ
 وعلم أrم ٬، وعندها فقط توجه إىل الذي فطر السموات. وعود¡م إىل األنا يف آنات٬، اإلهلية

  . )2( كما ورد احلديث عنهم  )صنائع اهللا واخللق بعد صنائع هلم(

يف وصف حممد  Xعن اإلمام املهدي  العذر٬، فقد ورد يف دعاء أيام رجب Xوإلبراهيم 
ـزة  ٬، )3() عبادك وخلقك أ�مال فرق بينك وبينها إال ( :وآل حممد  فسبحان ربك رب الع
  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وسالم على حممد وآل حممد الطاهرين٬، عما يصفون

ـوق=نِني6  ﴿ :تعاىلقال   *و6كَذَل=ك6 ن4رِي إِبIر6اه=يم6 م6لَكُوت6 السَّم6او6ات= و6اَألرIضِ و6ل=ي6كُونَ م=ن6 الْم4
ـا ر6أَى  *  )4( فَلَمَّا ج6نَّ ع6لَيIه= اللVيIلُ ر6أَى كَوIكَباً قَالَ ه6ذَا ر6بِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ ال أُح=بُّ اآلف=ل=ني6 فَلَمَّ

ـا  *  الْقَم6ر6 ب6ازِغاً قَالَ ه6ذَا ر6بِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئ=ن لVمI ي6هIد=نِي ر6بِّي ألكُون6نَّ م=ن6 الْقَوIمِ الضَّالÔني6 فَلَمَّ
ـرِكُونَ  ر6أَى الشَّمIس6 ب6ازِغَةً قَالَ ه6ذَا ر6بِّي ه6ذَا أَكْب6ر4 فَلَمَّا أَفَلَتI قَالَ ي6ا قَوIمِ إِنِّ Iي ب6رِيٌء مِّمَّا ت4ش *

  .)5( ﴾إِنِّي و6جَّهIت4 و6جIهِي6 ل=لVذ=ي فَطَر6 السَّم6او6ات= و6اَألرIض6 ح6نِيفاً و6م6ا أَن6اْ م=ن6 الْم4شIرِك=ني6
ـدة   ٬، ويف عامل الشهادة بأنه يف هذه احلياة الدنيا وتفسري كالم إبراهيم ـى عب ولالحتجاج عل

ن الرواية الواردة يف تفسري هذه أكما . ال ينايف ما قدمت٬، باخلصوصأو عبدة الشمس  الكواكب

                                                                                                                                                                                          
ال إله إال اهللا، فلما شاهدوا آبر محلنا آبرنا لتعلم المالئكة أن اهللا أآبر من : ولسنا بآلهة يجب أن نعبد معه أو دونه، فقالوا

 .5ص 1ج: علل الشرائع) …وا ما جعله أن ينال عظم المحل إال به، فلما شاهد
لهم صلوات اهللا عليهم بحسبه هو، ال انه عرفهم معرفة حقيقية، وهل بعد قول رسول اهللا  Xال يخفى أن معرفة إبراهيم  -4

مستدرك سفينة ) يا علي ما عرف اهللا إال أنا وأنت، وال عرفني إال اهللا وأنت، وال عرفك إال اهللا وأنا: ( Xلعلي  
 !عرفهم بتمام حقائقهم ؟ X، مجال للشك والتوهم في أن إبراهيم 182ص 7ج: البحار للنمازي 

آنت أنا وعلي نورًا بين يدي الرحمان قبل أن : (روي عن النبي : 64في اللمعة البيضاء للتبريزي األنصاري ص -2
فلم نزل نتمحض في النور حتى إذا  -آدم بأربعين ألف عام قبل : وفي رواية العوالم  -  يخلق عرشه بأربعة عشر ألف عام

 .)وصلنا إلى حضرة العظمة في ثمانين ألف سنة، ثم خلق اهللا الخالئق من نورنا، فنحن صنائع اهللا والخلق آلهم صنائع لنا
 ) .والخلق بعد صنائعنا( :وفي حديث آخر

  .393ص 95ج: بحار األنوار  -3
آيف يقصد بالكواآب محمدًا :  -في بيان هذه اآلية  Xرّدًا على ما أحكمه السيد أحمد الحسن  -من قبيح ما قاله البعض  -2

أن نبي اهللا  :والجواب !؟) ال أحبهم: (عن سادة الخلق  Xوعليًا والقائم عليهما السالم، وهل يعقل أن يقول إبراهيم  
ال أحب اآلفلين ، : آان مرتادًا وباحثًا عن إله آامل حاضر ال يغيب وعندما رأى تلك الكواآب والحظ أفولها قال Xإبراهيم 

  .أي ال أحب أن أعبد ربًا يغيب؛ ألن األفول أو الغياب من صفات المخلوقين المحتاجين
  .78 - 75: األنعام  -5
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لعنه (ولالحتجاج على املأمون العباسي ٬، Xهي عن اإلمام الرضا  بأrا يف هذه احلياة الدنيا اآلية
ـم يف    Xومن أين للمأمون العباسي أن يفقه كالم اإلمام ٬، األنبياء معصومون بأنّ )اهللا ـو تكل ل

ـو  إمث ٬، ال االستفهام Xأراد بالسؤال االحتجاج على اإلمام  املأمون جمادل مث إنّ !؟امللكوت نه ل
  .Xزدين لزاده اإلمام  Xقال لإلمام الرضا 

ـة    Xرؤية إبراهيم  أنّ على دالالقرآين السياق  نّإمث  ـي رؤي للكوكب والقمر والشمس ه
  .مللكوت السماوات Xفقد جاء الكالم عنها بعد الكالم عن إراءة إبراهيم ٬، ملكوتية

عن قول إبراهيم هذا ريب أشرك يف قوله هذا ريب  Xقال س�ئل أبو عبد اهللا  :يف تفسري القمي
كان يف طلب ربه وهو  وإمنامن قال هذا اليوم فهو مشرك ومل يكن إبراهيم مشرك ( :Xقال 

  . )1( )من غريه شرك

وانه من ٬، طالباً لربه ومل يبلغ كفراًإمنا كان ( :عليهما السالموزاد عن أحدمها  :ورواه العياشي

  .)2( )فكر من الناس يف مثل ذلك فأنه مبرتلته

ـرب  ٬، أي يف هذه احلياة الدنيا٬،  يف عامل الشهادة) هذا ريب: (فلو كان قوله   وهو حبث عن ال
ـيس   Xنه من إبراهيم إ٬، بلى .أو غريه Xوال فرق يف صدوره عن إبراهيم ٬، فهو قطعاً شرك ل

ـا   .ملكوت السموات واألرض Xبعد أن كشف إلبراهيم  حبث ملكويت روحيألنه ؛ شركاً أم
ـام     ؛فهو شرك Xمن غري إبراهيم  ـدنيا واألجس ـاة ال ألنه حبث يف عامل الشهادة يف هذه احلي
  .املوجودة فيها

ـ  ٬، فليس مبشرك الذي يبحث عن ربه يف امللكوت بيَّن أنّ Xاإلمام  نّإمث  ـو مبن زلة ـبل ه
أو مؤمن ٬، أو ملك مقرب٬، صعب مستصعب ال يتحمله إال نيب مرسل أمرناإن ( .Xإبراهيم 

  .ألنه مؤمن امتحن اهللا قلبه لإلميان٬، نعم .)3( )امتحن اهللا قلبه لألميان
  

�   �   �  �   �   �  

  

                                                            
  .206ص 1ج: تفسير القمي  -1
  .38ح 364ص 1ج: تفسير العياشي  -2
  .26ص: مختصر بصائر الدرجات  -3



  X ............................. .....29السيد أمحد احلسن  / ثالثال  -اجلزء األول : املتشاهبات 
عن  عن جابر بن عبد اهللا األنصاري عن رسول اهللا : ما معىن احلديث القدسي: 8 /سؤال

ـك ٬، يا أمحد لوالك ملا خلقت األفالك( :سبحانهاهللا  ـا    ٬، ولوال علي ملا خلقت ـة مل ـوال فاطم ول
  ؟ )1( )خلقتكما

  

ـل  . يف اخللق الرحيم جتليوفاطمة ٬، الرمحن جتليوعلي ٬، )2( اهللا جتلي حممد  :اجلواب فك
ـا ٬، وهو حممد  املوجودات مشرقة بنور اهللا يف خلقه ـي   :وباب إفاضة هذا النور اإلهلي مه عل

   .عليهما السالموفاطمة 

٬، وفاطمة باطن الباب٬، وعلي ظاهر هذا الباب .)3( ﴾ت6نIزِيلٌ م=ن6 الرَّحIم6نِ الرَّح=يمِ﴿: قال تعاىل
  . وغيبة اآلخرة وبطوrا بالنسبة له أيضا٬ً، كظهور احلياة الدنيا وشهودها بالنسبة لإلنسان فيها

خ6لَقَكُمI ﴿ ابنيحكاحتاد زوجني مت٬، احتاد وافتراقبينهما   أو الرمحن الرحيم   وعلي وفاطمة 
Öن6فْسٍ و6اح=د6ة Iوامسني يدالن على معىن واحد ٬،)4( ﴾م=ن .  

ـد¡ا  ٬، فمن جهة سعة الرمحة يف الرمحن ومشوهلا ؛أما افتراقهما ـرحيم وش ٬، وضيق الرمحة يف ال
فسعة الرمحة يف الرمحن شاملة ٬، له جهة اختصاص مع هذه احلياة الدنيا   Xأو علي   فالرمحن 

                                                            
  .  148: ، الجنة العاصمة  334ص 3ج: مستدرك سفينة البحار  -1
تجلي اهللا في خلقه، يعني أنه ظهور لصفات اهللا تعالى في الخلق ، وممثل  - آرسول اهللا  -إن آون شخص ما  -4

َوَلمَّا َجاء : (وحاآي عن صفاته سبحانه، بحيث به يعرف اهللا تعالى، وقد نص اهللا سبحانه في القرآن الكريم على التجلي فقال
َلْيَك َقاَل َلن َتَراِني َوَلِكِن انُظْر ِإَلى اْلَجَبِل َفِإِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَراِني َفَلمَّا ُموَسى ِلِميَقاِتَنا َوَآلََّمُه َربُُّه َقاَل َربِّ َأِرِني َأنُظْر ِإ

  .  143:  األعراف ) ِنيَنَأوَُّل اْلُمْؤِم َتَجلَّى َربُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدّآًا َوَخرَّ موَسى َصِعقًا َفَلمَّا َأَفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك ُتْبُت ِإَلْيَك َوَأَنْا
بالنسبة له سبحانه فهو منزه عنه، تعالى اهللا عن ذلك علوًا آبيرًا بل  - أي تجافي  - وهنا قطعًا لم يكن انتقاًال وال تحيزًا مكانيًا 

 إن اهللا تعالى تجلى برجل من الكروبيين: تجليه سبحانه للجبل آان بظهوره بشيء حاآي عنه، وقد ورد عن أهل البيت 
إن الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق األول، جعلهم اهللا خلف العرش، لو : (قال Xللجبل فجعله دآًا، عن أبي عبد اهللا 

لما سأل ربه ما سأل أمر رجًال من الكروبيين، فتجلى  Xقسم نور واحد منهم على أهل األرض لكفاهم، ثم قال إن موسى 
  .569ص: إدريس الحلي  مستطرفات السرائر البن) للجبل فجعله دآًا

وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دآًا وخر موسى صعقًا، وبمجدك الذي ظهر على طور : (... وفي دعاء السمات
سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران، وبطلعتك في ساعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين 

  .419ص: مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ...) كة المسبحين وجنود المالئكة الصافين وخشوع المالئ
فالطلعة والظهور الماديان ممتنعان على اهللا تعالى، فال ) طلعتك في ساعير، وظهورك في جبل فاران: (Xتأمل في قوله 

آما بّين ذلك  ، وظهوره تعالى في فاران بمحمـد Xيكون ذلك إال بالتجلـي، وطلعة اهللا في ساعير هو بنبيه عيسـى 
  .في آتبه األخرى، آالنبوة الخاتمة، فراجع Xالسيد أحمد الحسن 

  .2: فصلت  -3
 .1: النساء  -4



  Xإصدارات أ�صار االمام املهدي ................. ............................. 30
يا : (كما يف الدعاء٬، املؤمن والكافر ن الفيض النازل من ظاهر الباب يشمل اجلميعأكما ٬، للجميع

  .)1( )من يعطي من سأله ويا من يعطي من مل يسأله ومن مل يعرفه حتنناً منه ورمحة

ـاة    باعتبار ارتباط املوجود به أما يف اآلخرة فهو قسيم اجلنة والنار ـذه احلي وافتراقه عنه يف ه
  . ال باعتبار اآلخرة٬، الدنيا

ـيعتها  ٬، )2( فلها جهة اختصاص مع اآلخرة   أو فاطمة  أما الرحيم  أي   فهي اليت تلتقط ش
ـوح  ٬، وهم احلسن واحلسني واألئمة٬، يوم القيامة   أهل احلق والتوحيد واإلخالص هللا سبحانه ون

ـا  ٬، ومن دوrم من املخلصني٬، واألوصياءواألنبياء ٬، وإبراهيم وموسى وعيسى  ولذا قال فيه
ـن  ٬، فاألم هي األصل الذي يرجع إليه٬، )3( )فاطمة أم أبيها: (رسول اهللا  ولذا قال فيها احلس
  .)4( )حنن حجة اهللا على اخللق وفاطمة حجة اهللا علينا( :ما معناه Xالعسكري 

ـد ٬، نورهألrا خلقت من  ؛فلوال حممد ملا خلقت السموات واألرض ٬، ولوال علي ملا خلق حمم
ـي    ومنه ٬، فهو بابه الذي منه يؤتى٬،  فلوال علي ملا عرف حممد ـيض    أي الباب أو عل الف

ملا خلق حممد   أو اآلخرة  ٬،أو باطن الباب  ولوال فاطمة  ٬،احملمدي يف السموات واألرض يتجلى
  .وملا خلقت الدنيا٬، فلوال اآلخرة ملا خلق اهللا اخللق ٬،وعلي

 

�   �   �  �   �   �  

  

) اهلدى Åدمت واهللا أركان: (Xملا قتل اإلمام علي  Xما معىن قول جربائيل  :9 /سؤال

Äوهم باقون أحياء بعد مقتل اإلمام ٬، ني أركان هدىليس احلسن واحلسأوX؟!  

                                                            
بسم اهللا الرحمن الرحيم، وقل في آل يوم من رجب صباحًا ومساًء وفي أعقاب صلواتك في : (Xقال أبو عبد اهللا  -1

شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يا من أرجوه لكل خير، وآمن سخطه عند آل : يومك وليلتك
يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير اآلخرة، واصرف 

إقبال )  عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر اآلخرة، فانه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا آريم
 .211ص 3ج: األعمال

يا مالئكتي، انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي، قائمة : لمالئكته 8ويقول اهللا : (.. في حديث عن رسول اهللا  -4
األمالي ...)  بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي، وقد أقبلت بقلبها على عبادتي، أشهدآم أني قد أمنت شيعتها من النار

  .، وعشرات الروايات األخرى التي تؤآد ذلك175ص : للشيخ الصدوق 
 .19ص 34ج : بحار األنوار  -3
 ) .أطيب البيان(، نقًال عن تفسير 69ص: األسرار الفاطمية للشيخ محمد فاضل المسعودي  -4
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ـف  ٬، يتحدث عن غطاء حÄجÄب عنه الالهوت Xوإمنا أمري املؤمنني  يتكلم عن غطاء لو كش

ـري    ٬،٬، بل ال يبقى إال اهللا الواحد القهارXملا بقي علي  Xلعلي  ـربه أم وبقاء هذا الغطاء يعت
إهلي قد جرت على نفسي يف النظر هلا فلها الويل إن مل تغفر : (فيقول٬، ذنباً عظيماً Xاملؤمنني 

وفنائه يف آنات وعودته يف  إال بالفتح املبني ٬، بل القرآن يعتربه ذنباً مالزماً لإلنسان ال يفارقه)1( )هلا
إِنَّا فَت6حIن6ا لَك6 فَتIحاً ﴿: قال تعاىل ٬،وللمخلوق عبوديته٬، إنسانيتهلكي تبقى لإلنسان  ؛آنات أخرى

   .)2( ﴾ل=ي6غIف=ر6 لَك6 اللVه4 م6ا ت6قَدَّم6 م=نI ذَنIبِك6 و6م6ا ت6أَخَّر6* م4بِيناً 

بسبب هذا  وحممد . اليت ال تفارق العبد أو شائبة الظلمة والعدم٬، )األنا(والذنب هنا هو 
 وساعة يعود حممد  ٬،بل ال يبقى إال اهللا الواحد القهار فساعة ال يبقى حممد ٬، الفتح خيفق

علياً  ومبا أنّ ٬،العبد األول والنور األول والعقل األول والفائز بالسباق صلوات اهللا عليه وسالمه
X  ويف آنات ال يبقى منه اسم وال رسم إال اهللا ٬، وحممد صاحب الفتح املبني٬، باب حممد

ولذا ٬، ومبقام صاحب الفتح املبني٬، اهللا بذاتممسوساً  Xفيكون الباب أو علي ٬، القهارالواحد 
  .)3( )لو كشف يل الغطاء ما ازددت يقينا: (قال

  

�   �   �  �   �   �  
  

   ما املراد من احلروف املقطعة يف أوائل السور؟: 11 /سؤال

   :﴾ملأ﴿يف سورة البقرة  :اجلواب

  .  فاطمة): أ( ٬،علي): ل( ٬،حممد:  )م(

ـروف   )28(نصف عدد أحرف اللغة ٬، حرفاً )14(احلروف يف أوائل السور  حرفا٬ً، وهذه احل

  . ال أrا مظلمة٬، أي قليلة النور احلروف الظلمانيةمقابلها ٬، احلروف النورانية هي

                                                                                                                                                                                          
يا حبة إن هو إال : أمير المؤمنين إني قد أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة، ثم طرحت الرداء ليجلس عليه، فقال

محتبين  نعم، لو آشف لك لرأيتهم حلقًا حلقًا: يا أمير المؤمنين وإنهم لكذلك؟ قال: قلت: ، قالمحادثة مؤمن أو مؤانسته
الحقي : أرواح، وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع األرض إال قيل لروحه: أجسام أم أرواح؟ فقال: ، فقلتيتحادثون

 . 234ص 97ج: بحار األنوار ) بوادي السالم، وإنها لبقعة من جنة عدن
 .97ص 91ج: ، بحار األنوار  Xمقطع من المناجاة الشعبانية ألمير المؤمنين  -1
  . 2 – 1: الفتح  -2
  .317ص 1ج: المناقب البن شهر اشوب  -3
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ـام  ٬، الواقعة يف نصف الشهر وهذه احلروف كمنازل القمر األربعة عشر أي بعد مرور سبعة أي

 )أ(ـ الليلة اليت تسبقها٬، وال )ل( ـوال٬، كمرتل القمر يف ليلة اكتماله )م(ـ وال ٬،بداية الشهرعلى 
  . وهذه هي ليايل التشريق٬، الليلة اليت تليها

وكلمتك ( :ورد يف الدعاء ٬،وعلي وفاطمة القمر شبه املكتمل٬، هو القمر املكتمل وحممد 
  .)1( )وكلماتك اليت تفضلت ®ا على العاملني٬، التامة

ـملة   نّأوكما ٬، الرحيمواأللف مقابل ٬، الرمحنوالالم مقابل ٬، يف البسملة اهللاوامليم مقابل  البس
هذه احلروف هي  كذلك فإن٬ّ، ومن جهة معينة٬، يف كل سورة هي عبارة عن صورة لبسملة الفاحتة

ـم  . واألئمة عليهما السالموعلي وفاطمة صورة للرسول حممد  ويف كل موضع هي صورة هل
ـرآن  وكلما زاد املعصوم معرفة باهللا٬، من جهة معينة  وزاد ٬، ازدادت جهاته وظهوراته يف الق

 )13(واأللف تكرر ٬، مرة )13( والالم تكرر٬، مرة )17( فامليم تكرر٬، تكرار احلرف الذي ميثله

  . مرة

ـر© ٬، االسم األعظم يتكون صفوة القرآن٬، فمنها هذه احلروف هي نّأكما  ـني اهللا   وهي س ب
  .)2( ف منها االسم األعظميؤلّ Xواإلمام 

  . …ولو أذن يل أن أتكلم فيها أكثر من هذا لتكلمت 
  

�   �   �  �   �   �  
  

  !؟Xما هي األمساء اليت علßمها اهللا سبحانه وتعاىل آلدم  :12 /سؤال

وعرَّفه  على معرفتهال طاقة للمالئكة  أي عرَّفه شيئاً من حقيقتها٬، علßمه أمساء اهللا :اجلواب
٬، أمساء اهللا يف اخللق هم  واملرسلون واألنبياء حقيقة أمساء اهللا يف اخللق٬، فمحمد وآل حممد 

  .)3( وظهور ألمساء اهللا سبحانه وتعاىل أي جتلي

                                                            
 .419ص: مصباح المتهجد  -1
هو حروف من اسم اهللا األعظم المقطوع، يؤلفه الرسول : (قال "حمعسق: "في تفسير قوله تعالى Xعن أبي عبد اهللا  -2

  .376ص 89ج: بحار األنوار  )أو اإلمام صلى اهللا عليهما، فيكّون االسم األعظم الذي إذا دعي اهللا به أجاب
نحن واهللا األسماء الحسنى التي ال : ( ، قال) وهللا األسماء الحسنى فادعوه بها: (8في قول اهللا  Xعن أبي عبد اهللا  -2

 .143ص 1ج: الكافي ) يقبل اهللا من العباد عمًال إال بمعرفتنا
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وال ٬، ت

ـو   وم ه

  والنهاية
دما يسري 
ـبب   س

: تحته فقال
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من مقام املال
هللا ويصل إىل

هم من أمساء

Vلَ ل=خ6لْقِ الل
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﴾ )2(.   

�   �   �  �   �   �
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ل=لدِّينِ ح6نِيفا
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 30.  
ح 63ص 4ج: 

26.  

34 ...
كما

فطرة أنّ
وبأفق أبع
أمساء اهللا

فكان
بس٬، حتمياً

فَأَق=م﴿

الدِّين4 الْقَ
  

  

  

سؤال

اجلوا
خصوصية

والقر

صوم مرمي

أي أن
اليت تكون
العبد على

                
إشارة إل -1

وهذا البساط
:الروم  -2
:الكافي  -3
6: مريم  -4
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ـي  وهو ٬، وهذا هو الذنب الذي ال يفارق العبد. شائبة العدم والظلمة املختلطة بالنور ـد  ماض العب

ـإخالص  ٬، فلو أعرض العبد عن األنا ٬،هومستقبل هوحاضر ـدم ب  وطلب إماطة صفحة الظلمة والع
ـا  ٬، ملا بقي إال اهللا الواحد القهار٬، هئواستجاب سبحانه وتعاىل لدعا ـور ر� ٬، وأشرقت األرض بن

  .وقيل احلمد هللا رب العاملني٬، وجيء بالكتاب
  

�   �   �  �   �   �  
  

من حلقين استشهد ومن مل يلحقين مل يدرك : (Xني ـسقول احلما معىن  :14 /سؤال

  ؟ )1( )الفتح

فإذا ٬، الفتحو ٬،الشهادةو ٬،اللحوق: نتحرى معناها هي٬، لدينا أوالً ثالث كلمات :اجلواب
   .من قوله الكرمي Xعرفناها عرفنا ما أراد احلسني 

ـوع    ٬،أو الوصول إليه ومسايرته وهو االلتصاق بالشيء٬، :اللحوق ـوق أو املتب إذا كان امللح
ويف هذه احلالة يكون هذا اإلنسان املتبوع إمام هدى أو ضاللة٬، والذي يسبق أو يتأخر عن . اًإنسان
  فالذي ٬، ولكن حبسب دقة مسايرته والذي يساير اإلمام الحق٬، Xال يعترب الحقاً باإلمام  اإلمام

  .مجاالًإليس كمن يساير اإلمام ٬، )2( يتحرى أن يوافق اإلمام يف كل التفاصيل

اإلخبار عن  واألصل يف معناها هو٬، املتعارف عنها بني الناس هي القتل يف سبيل اهللا :الشهادة
ـهيد  ٬، نه ال إله إال اهللاأومنه اإلخبار عن ٬، احلقيقة بالقول أو الفعل وهذا اإلخبار هو ما يفعله الش

ـن  ٬، نه ال إله إال اهللاأفهو ممن شهدوا ٬، اهللالذي يقتل يف ساحة املعركة يف سبيل إعالء كلمة  ولك
   ولذا انصرف هذا اللفظ٬، وهي أعظم شهادة بأكرم طريق٬، ال إله إال اهللا أن: نه شهد بدمهأتÄميَّز 

ـ   أي الذي يقتل يف ساحة املعركة إلعالء كلمة اهللا   هلذا املصداق    أي الشهيد ي بشكل كلّ
  .تقريباً

                                                            
 .6ص: مختصر بصائر الدرجات  -1
اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من رآبها ويغرق من  : (..وقد ورد في الدعاء -1

إذن، فال . 45ص: مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ..)  ترآها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق والالزم لهم الحق
إال بمالزمتهم وعدم الخروج عن نهجهم وسيرتهم، فالتقدم عليهم يستلزم المروق، والتأخر عنهم  يتحقق اللحوق بهم 

 .يستلزم الزهوق والهالك
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ـا ٬، يكون بفتح البالد كلها Xوال شك أن فتح القائم  ـالء  ٬، وإقامة الدين اخلالص فيه وإع

وانكشافها  وكذلك بفتح عوامل امللكوت. )علي ويل اهللا٬، حممد رسول اهللا٬، ال إله إال اهللا: (كلمة
  . Xلكثري من املؤمنني مع القائم 

ـ أراد Xفاحلسني ٬، إذن ـا  . ومببدأ احلسني٬، سار على rج احلسني أي: )من حلقه( ب ن أكم
ومن ختلف عن إمام زمانه ختلف عن ٬، Xفمن حلق حسني زمانه حلق احلسني ٬، لكل زمان حسني

ـني  Xوكذلك فإن اللحوق باحلسني . Xاحلسني   على درجات أعالها هو لزوم مبدأ احلس
املتقدم هلم ( :الشعبانيةويف الصالة  ٬،يعيش فيه املؤمن الذي وrج احلسني وااللتصاق حبسني الزمان

  .)1( )والالزم هلم الحق٬، واملتأخر عنهم زاهق٬، مارق

أعظم من  أو قتل الشخصية وهو٬، سواء كان قتل البدن٬، القتل يف سبيل اهللا: وأراد بالشهادة
بقول الزور  اàتمعفدائماً الذين يقفون مع احلق يتعرضون لتسقيط شخصيا¡م يف ٬، قتل البدن

 كالعلماء غري العاملني٬، ياء واملرسلني ـواالفتراء والكذب والبهتان من قبل أعداء األنب
بل وكل متضرر من الدعوة إىل احلق والعدل والصدق ٬، وأتباعهم الذين ينعقون مبا ال يفقهون

  .وإقامة حدود اهللا وكلماته

ـفية  ٬، األمة اليت قامت بقتلهوالذي ي�قتل يف سبيل اهللا يكون شاهداً على  أو رضيت بقتله وتص
  .شخصه أو بدنه املقدس

ـبني ٬، أي الفتح يف العوامل العلوية :وأراد بالفتح ٬، وبالتايل معرفة احلقائق٬، ويف النهاية الفتح امل
  . حبسبه كلٌ ٬،ومعرفة اهللا سبحانه وتعاىل

ـل يف  : يستشهد٬، أيويتبع حسني زمانه ال ٬، فمن مل يلحق باحلسني وينهج rج احلسني ال ي�قت
وال  وال يفقه الفتح٬، ال يعرف الفتح: أي ه ال يدرك الفتح٬،ن©إمث  ٬،وال يكون شاهداً باحلق٬، سبيل اهللا

ـيت   ٬، ومن أين له معرفة النور. ي�حصِّل شيئاً من الفتح ـور ال وهو جرذ ال يعرف إال الظلمة واجلح
  .يعيش فيها

                                                            
 .45ص : مصباح المتهجد  -1
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ـتح وأدرك ش٬، استشهد قطعاً Xومن حلق احلسني  ـه     يئاً من الف ـه ولزوم ـب مقام حبس

  .Xأدرك الفتح مع القائم : أي٬، Xللحسني 

وكل من ٬، ما بقيت السماوات واألرض باقٍ ومبدأ٬، وسيف ة٬،وكلم٬، حق احلسني: وأخرياً
هل من ناصر : (Xوأعرض عن كلمة احلسني ٬، Xخالف احلق الذي دعا له احلسني 

فقد خذل ٬، Xأفكاره على مبدأ احلسني  ينبِومل ٬، ٬X، ومل حيمل السيف مع احلسني )ينصرنا
حيبون رسول اهللا  أrمني قوماً يدَّعون ـفقد قاتل احلس٬، وإن أظهر البكاء على احلسني احلسني
 حيبون احلسني أrمقوماً يد©عون  X وسيقاتل القائم ٬،ويسريون على rجه   اًدحمم

ألrم مل  ؛وهؤالء مل يدركوا شيئاً من الفتح ٬،فلعنة اهللا على القوم الظاملني٬، ويبكون على مصابه
  .يف يوم من األيام Xيلحقوا احلسني 

�   �   �  �   �   �  
  

ـل  ٬، إن الثمار اليت نأكلها منت على تربة فيها بقايا أجساد آدميني: 15 /سؤال فهل حنن نأك

   !؟ )1( أجساد آدميني

ـل   عبارة عن ظهور أو جتلي الصورة: اجلسم املادي هو :اجلواب املثالية يف املادة أو العدم القاب
٬، الصورة املثالية له من تأيتم املادي وبالتايل فالطعم والرائحة واللون ومجيع تفاصيل اجلس٬، للوجود

أصبحت ذات  إذا جتلت فيها صورة الربتقالة  وهي عدم قابل للوجود كما قدمت   فنفس املادة 
ـة    ةإذا جتلت فيها صورة جيفوأما . وحمللة األكل٬، وطعم طيب ةرائحة طيب ـت ذات رائح أمس
  . وحمرمة األكل كريهة

تكون نتيجته حفنة   إذا شاء له اهللا أن يتحلل ويتفسخ   ولذا فإن جسم اإلنسان بعد املوت 
ـد   ٬، انـ٬، والصورة املثالية واجلسمانية حلفنة التراب خمتلفة عن صورة جسم اإلنس تراب فال يوج

 ٬، وحفنة التراب اليت نتجت من هذا التفسخ٬،  إلنسان الذي تفسخأي اشتراك حقيقي بني جسم ا
  .  معتمد على اشتراك املادة بل هو اشتراك متوهم

                                                            
 ).شبهة اآلآل والمأآول(وقد عرفْت هذه الشبهة في آلمات الفالسفة بـ  -1
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ـة   ٬، للصورة املثالية التشخيص والتخصيص وإمنا٬، عدم قابل للوجود :واملادة ـورة املثالي والص

ـثالً فالشجرة اليت منت على جسم . وال تنتج بعضها من بعض٬، ختتلف بعضها عن بعض  متفسخ م
ـيتها ٬، ونتج منها مثر٬، مل متتص اجلسم املتفسخ ـي  ٬، بل مواد يف التربة هلا شخصيتها وخصوص وه

اليت ال ختصص  وإن كانت تشترك معه يف املادة أو العدم القابل للوجود ختتلف عن اجلسم املتفسخ
م املتفسخ٬، فال مل يكن أكل شيئاً نتج عن ذلك اجلس فلو أكل إنسان هذه الثمرة مثال٬ً، وال تشخص

  .آكل وال مأكول
�   �   �  �   �   �  

  هل إبليس من املالئكة أم من اجلن؟: 16 /سؤال

ـة   ٬،)1( من اجلن )لعنه اهللا(إبليس  :اجلواب ـن املالئك  ولكن نتيجة عبادته ارتقى حىت أصبح م
ـه اهللا (د إبليس ولكن يف النهاية متر©. حىت يصبحون مالئكة فاجلن يرتقون بالعبادة وطاعة اهللا ) لعن

ـن   أولذلك فالقرآن مرة يعرب عن إبليس ٬،  فهوى يف قعر اجلحيم )األنا(على أمر اهللا نتيجة  ـه م ن
   .)4( ةك يف خطبته القاصعلَيعرب عنه بأنه مX Äوأمري املؤمنني . )3( نه من اجلنأومرة ٬، )2( املالئكة

ـه  ٬،  صحيح يف مرحلة ما قبل األمر بالسجود آلدم )5(واالثنان  باعتبار النظر إىل ما وصل إلي
  . )لعنه اهللا ( إبليس  أصلوباعتبار ٬،  إبليس

  

�   �   �  �   �   �  

دون غريهم واختصاصهم  ة اختيار األنبياء واملرسلني واألئمة ما علّ: 17 /سؤال

   بالعصمة؟

                                                            
سألته عن إبليس أآان من المالئكة؟ وهل آان يلي من أمر السماء شيئًا؟ : قال Xعن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اهللا  -1
لم يكن من المالئكة، ولم يكن يلي من السماء شيئًا، آان من الجن وآان مع المالئكة، وآانت المالئكة تراه أنه : ( قال

 .119ص 11ج: بحار األنوار  )أنه ليس منها، فلما أمر بالسجود آان منه الذي آان وآان اهللا يعلممنها، 
  .34: البقرة ) … ِلآَدَم َفَسَجُدوا ِإلَّا ِإْبِليسَوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا : (قال تعالى  -2
  .50: الكهف ) … ِإلَّا ِإْبِليَس َآاَن ِمَن اْلِجنِّ َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِّه… : (قال تعالى  -3
آالف فاعتبروا بما آان من فعل اهللا بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد، وآان قد عبد اهللا ستة ... : ( Xقال  -4

سنة ال يدرى أمن سني الدنيا أم من سني اآلخرة عن آبر ساعة واحدة، فمن بعد إبليس يسلم على اهللا بمثل معصيته؟ آال، 
  .المعروفة بالقاصعة) 192(الخطبة : نهج البالغة ...) ً ما آان اهللا سبحانه ليدخل الجنة بشرًا بأمٍر أخرج به ملكا

  .في القرآن بأنه من الجن وأنه من المالئكة) لعنه اهللا(التعبير عن إبليس : أي  -5
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 أَلَسIت4 بِر6بِّكُمI …﴿ :ملا نشر اهللا سبحانه وتعاىل بين آدم بني يديه سبحانه وخاطبهم :اجلواب

  :انقسموا إىل مجاعات حبسب إجابتهم ٬،)1( ﴾…

قبل أن يصل السؤال  )بلى(ـ فأجابوا ب٬، هم الذين رأوا النور من وراء احلجب :األوىل اجلماعة
ها ئحبسب عدد احلجب اليت رأوا من ورا نقسم هذه اàموعة إىل مجاعات عديدةـوت. إىل أمساعهم

   .النور

 :Xقال أمري املؤمنني ٬، )2( ووصلوا إىل معدن العظمة الذين خرقوا حجب النور وهؤالء هم
ـار   ( ـرق أبص إهلي هب يل كمال االنقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حىت خت

  .)3( )القلوب حجب النور فتصل إىل معدن العظمة وتصري أرواحنا معلقة بعز قدسك

بعد أن وصل  )بلى(ـ فأجابوا ب٬، هم الذين رأوا النور بعد أن اخترق احلجب :الثانية واجلماعة
ـب  وأيضاً تنقسم هذه اجلماعة إىل مجاعات عديدة. السؤال إىل أمساعهم ـماع    حبس ـرعة الس س

  .األحرار :وهاتان اجلماعتان هم واإلجابة٬،

  . من غريهم )بلى(بعد مساع كلمة  )بلى( وهم الذين قالوا :العبيد مث تأيت مجاعة

  .)4( ٬، ولكن يف قلو�م شك مما مسعوا)بلى( قالوا: املنافقني مث مجاعة

  .)5() بلى(وهم الذين مل يقولوا  :الكافرين مث مجاعة

                                                            
 .172: األعراف  -1
: أن يخلق الخلـق خلقهـم ونشرهم بين يديه، ثم قال لهم 8لما أراد اهللا : (قال Xعن داود الرقـي، عن أبي عبد اهللا  -3

أنت ربنا، فحّملهم : وأمير المؤمنين واألئمة صلوات اهللا عليهم أجمعين فقالوا من ربكم؟ فأول من نطق رسول اهللا 
أقّروا هللا : ثم قـال لبني آدم. هؤالء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي، وهم المسؤولون: العلم والدين، ثم قال للمالئكة

اشهدوا، فقالت المالئكة شهدنا : للمالئكة >قال اهللا نعم ربنا أقررنا، ف: بالربوبية، ولهؤالء النفر بالطاعة والوالية فقالوا
على أن ال يقولوا غدًا إنا آنا عن هذا غافلين، أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وآنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل 

  .244ص  5ج: بحار األنوار ) يا داود األنبياء مؤآدة عليهم في الميثاق. المبطلون
  .687ص: إقبال األعمال : اجاة الشعبانية، انظرمقطع من المن -4
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ( :في قوله Xعن ابن مسكان، عن أبي عبد اهللا  -1

نعم، فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذآرونه، ولوال ذلك لم  :معاينة آان هذا؟ قال: قلت) ألست بربكم قالوا بلى شهدنا
فما آانوا ليؤمنوا بما آذبوا به من : يدر أحد من خالقه ورازقه، فمنهم من أقر بلسانه في الذر ولم يؤمن بقلبه، فقال اهللا

 .237ص 5ج: بحار األنوار )قبل
أنت الذي احتج اهللا بك في ابتدائه الخلق : X قال لعلي إن رسول اهللا : (عن أبي جعفر عن أبيه عن جده  -2

وعلي أمير المؤمنين؟ : قال. بلى: محمد رسول اهللا؟ قالوا: بلى، قال: ألست بربكم؟ قالوا: حيث أقامهم أشباحًا، فقال لهم
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ألrم  ؛وقد رأوا النور من وراء احلجب٬،  من اجلماعة األوىل واألنبياء واملرسلون واألئمة 

وقصروا نظرهم على جهة الفيض ٬، أرواحهم باملأل األعلىبل تعلقت ٬، مل يلتفتوا مييناً أو مشاالً
فمنهم من ركز كل وجوده ٬، أيضاً درجات وهم ٬، فلم يغفلوا عن اهللا سبحانه وتعاىل٬، اإلهلي

أُعطي  وكل واحد منهم ٬، ومنهم من هو أقل من ذلك٬، يف النظر إىل جهة الفيض اإلهلي
  .لنظر هلاورأى من آيات ربه حبسب ما سعى با٬، حبسب ما أَعطى

ـأَوIفَى * و6أَنV س6عIي6ه4 س6وIف6 ي4ر6ى * و6أَنْ لَيIس6 ل=لْإِنIس6ان= إِلVا م6ا س6ع6ى ﴿ و6أَنV * ثُمَّ ي4جIز6اه4 الْج6ز6اَء الْ
   .)1( ﴾إِلَى ر6بِّك6 الْم4نIت6ه6ى

 وكل واحد منهم ميتلك فطرة اهللا اليت فطر الناس٬، ففي ذلك العامل كان مجيع بين آدم خمتارين
فأمسى من  أو على الظلمات٬، فأصبح من املقربني وكل واحد بإرادته قَصÄرÄ نظرÄه على النور٬، عليها

وقصروا نظرهم  ٬،هم الذين اختاروا اهللا سبحانه فاألنبياء واملرسلون واألئمة . أصحاب اجلحيم
  .على النور فاصطفاهم اهللا سبحانه

ـاء     ٬،بعضهموليست واحدة كما يتوهم  فهي درجات :أما العصمة ـن األنبي ـد م وكل واح
 :فاملعصوم هو. )2( حبسب اختياره هو اختص بدرجة من درجات العصمة  واملرسلني واألئمة

  . من اعتصم باهللا عن حمارم اهللا سبحانه وتعاىل

ما معىن قولكم إن اإلمام ال : Xقلت أليب عبد اهللا :  قال٬، عن هشام : ويف معاين األخبار 
و6م6نI ﴿ :قال تعاىل ٬،املعصوم هو املمتنع باهللا من مجيع حمارم اهللا( :Xيكون إال معصوماً؟ فقال 

  .)4( ))3( ﴾ي6عIت6ص=مI بِاللVه= فَقَدI ه4د=ي6 إِلَى ص=ر6اطÖ م4سIت6ق=يمٍ

والقرآن  ٬،اهللا القرآناملعصوم هو املعتصم حببل اهللا٬، وحبل ( :Xوقال أبو عبد اهللا الصادق 
  .)2( ))1( ﴾إِنV ه6ذَا الْقُرIآنَ ي6هIد=ي ل=لVت=ي ه=ي6 أَقْو6م4﴿ :يهدي إىل اإلمام كما قال تعاىل

                                                                                                                                                                                          
: حار األنوار ب) فأبى الخلق آلهم جميعًا إال استكبارًا وعتوًا عن واليتك إال نفر قليل وهم أقل القليل وهم أصحاب اليمين

  .2ص 24ج
  .42 – 39: النجم  -1
ِتْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض مِّْنُهم مَّن َآلََّم الّلُه َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت : (وبها يكون التفاضل بينهم، قال تعالى -4

   .253: البقرة ...) َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَبيَِّناِت َوَأيَّْدَناُه ِبُروِح اْلُقُدِس 
 .101: آل عمران  -3
 .132ص: معاني األخبار للشيخ الصدوق  -4



  Xإصدارات أ�صار االمام املهدي ................. ............................. 42
  

�   �   �  �   �   �  

ـا    ﴿ :تعاىل قال :18 /سؤال ـاكُمI ل=م6 ـولِ إِذَا د6ع6 ي6ا أَيُّه6ا الVذ=ين6 آم6ن4وا اسIت6جِيب4وا ل=لVه= و6ل=لرَّس4

  .)3( ﴾ي4حIيِيكُمI و6اعIلَم4وا أَنV اللVه6 ي6ح4ولُ ب6يIن6 الْم6رIِء و6قَلْبِه= و6أَنَّه4 إِلَيIه= ت4حIش6ر4ونَ

ـلِ  ﴿ :وقال تعاىل  Iح6ب Iه= م=نIن4 أَقْر6ب4 إِلَيIوِس4 بِه= ن6فْس4ه4 و6ن6حIلَم4 م6ا ت4و6سIس6انَ و6ن6عIخ6لَقْن6ا الْأ=ن Iو6لَقَد
  ! ما املراد من القلب وحبل الوريد يف اآليتني؟ .)4( ﴾الْو6رِيد=

ـق  : وقلبه٬، املرء أي اإلنسان املؤمن باهللا وحبجة اهللا يف أرضه :اجلواب ـى اخلل  .أي احلجة عل
ـب   نّأكما  يدير شؤون الكون ألنه مثله؛ ومثل املعصوم بالقلب ٬،اإلمام املعصوم فالقلب هو القل

  . يدير شؤون بدن اإلنسان

ـيض   )5( فهو حبل اهللا املتني٬، اإلمام املعصوموحبل الوريد هو  ـه الف ٬، وهو الباب الذي يرد من
وبه يتوسل املؤمن لقضاء احلوائج عند ٬، أقرب خملوق لإلنسان املؤمن واملعصوم هو. اإلهلي إىل اخللق

  . اهللا سبحانه

حيول  واهللا٬، اهللا أقرب لكم من األنبياء واملرسلني واألئمة  وهذه اآليات ت�بني للناس أنّ
٬، من دون اهللا ةفأنتم �ذا تتخذوrم آهل٬، بينكم وبينهم إذا كنتم متوجهني هلم لقضاء حوائجكم

وال ٬، ال يشفعون فهم ٬، لقضاء احلاجة والشفاعة عند اهللا إىل اهللا ةولكن اجعلوهم وسيل
 يشفعوا لعبدÎ فكيف يأذن اهللا هلم أن٬، )6( ﴾بأَمIرِه= ي6عIم6لُونَ﴿يتكلمون إال بإذن من اهللا سبحانه 

                                                                                                                                                                                          
 . 9: االسراء  -1
  .132ص: معاني األخبار للشيخ الصدوق  -2
 .24: األنفال  -3
 .16: ق  -4
جمع اهللا عز وجل لنا عشر خصال لم ( :فينا خطيبًا فقال في آخر خطبته  قام رسول اهللا: عن عبد اهللا بن عباس قال  -7

فينا الحكم والحلم والعلم والنبوة والسماحة والشجاعة والقصد والصدق : يجمعها ألحد قبلنا وال تكون في أحد غيرنا
والطهور والعفاف، ونحن آلمة التقوى وسبيل الهدى والمثل األعلى والحجة العظمى والعروة الوثقى والحبل المتين، 

  .244ص 26ج: بحار األنوار ) مر اهللا لنا بالمودة، فماذا بعد الحق إال الضالل فأنى تصرفونونحن الذين أ
 .27: األنبياء  -6
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 ٬،)1( ﴾م6نI ذَا الّذ=ي ي6شIفَع4 ع=نIد6ه4 إِلVا بِإِذْنِه=﴿: ٬، قال تعاىل)عميت عني ال تراك(أعمى ال يرى اهللا٬، 

  .)2( ﴾ال ي6ت6كَلVم4ونَ إِلVا م6نI أَذ=نَ لَه4 الرَّحIم6ن4 و6قَالَ ص6و6اباً﴿: وقال تعاىل
  

�   �   �  �   �   �  
  

  !املتشابه واحملكم؟ وكيف نعرف املتشابه من احملكم؟ما هو : 19 /سؤال

 أم هن واآليات احملكمات ٬،)3(  كما ورد عنهم) ما اشتبه على جاهله: (املتشابه :اجلواب
فاآليات املتشا�ة ليعلم املراد  ٬،األم هي األصل أي إن٬ّ، ما يولد منه ويرجع إليه:  واألم .)4( الكتاب

وملعرفة الفرق بني احملكم واملتشابه جيب معرفة أن القرآن  .إىل احملكم املراد منها جيب أن ت�رد©
  :حتتوي علىة  ةألئمواألحاديث القدسية وكالم األنبياء وا

اللوح الذي ال حيصل ملا كتب فيه بداء أو  وهو: )كتاب احملكمات(كالم من أم الكتاب  /1

علم الغيب الذي ال ي�طلÅع  وهو٬، يوم القيامة دومنا أي تبديل إىلوهو علم ما كان أو يكون ٬، تبديل
ـا  ٬، ال األنبياء واملرسلني واألئمةإعليه اهللا سبحانه أحداً  فهو سبحانه يطلعهم على بعضه حبسب م

 *داً ـع6ال=م4 الْغ6يIبِ فَال ي4ظْهِر4 ع6لَى غَيIبِه= أَح6﴿. تقتضيه مصلحة تبليغ الرسالة أو القيام مبهام اإلمامة
 Iت6ض6ى م=نIا م6نِ ارVخ6لْف=ه= ر6ص6داًإِل Iه= و6م=نIنِ ي6د6يIب6ي Iلُك4 م=نIـوا   *   ر6س4ولٍ فَإِنَّه4 ي6س ـدI أَبIلَغ4 ل=ي6عIلَم6 أَنْ قَ

  .)5( ﴾رِس6االت= ر6بِّهِمI و6أَح6اطَ بِم6ا لَد6يIهِمI و6أَحIص6ى كُلV ش6يIٍء ع6د6داً

ـون   وهو أيضاً علم ما ):كتاب املتشا�ات(كالم من لوح احملو واإلثبات  /2 ـان أو يك ٬، ك

ـود يف    أحدها سيقع ٬،واحتماالت عديدة لنفس الواقعة٬، ولكن على وجوه كثرية ـو املوج أم (وه
ـال . رمبا يكون حدث معني مينع وقوعها٬، أما البقية فال حتصل لسبب ما ٬،)الكتاب ـول  وللمث : نق

                                                            
 .255: البقرة  -1
  .38: النبأ  -2
الناسخ الثابت ( :قال عن الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه، Xسألت أبا عبد اهللا : عن مسعدة بن صدقة، قال -4

  .11ص 1ج: تفسير العياشي ) ما اشتبه على جاهله ، والمتشابهالمعمول به، والمنسوخ ما آان يعمل به ثم جاء ما نسخه
مَّا الَِّذيَن في ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ ُهَو الَِّذَي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت مُّْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت َفَأ: (قال تعالى -4

الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُآلٌّ مِّْن َفَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاء َتْأِويِلِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ الّلُه َو
 .7: آل عمران ) ُر ِإالَّ ُأْوُلوْا األْلَباِبِعنِد َربَِّنا َوَما َيذَّآَّ

  .28 – 26: الجن  -6
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ـه إذا    ةسن 50فالن عمره ( ـرب٬، ولكن مكتوب له يف هذا اليوم عند الصباح أن ميوت بلدغة عق

والديه  وبعد مضي العشر سنوات إذا بر©. تصدق سيدفع عنه هذا الشر ويعيش عشر سنوات أخرى
  .)عمره مخس سنوات أخرى نه سيمد©إف

ـن   فهنا يف لوح احملو واإلثبات احتماالت كثرية حلياة اإلنسان٬، فهذا الشخص يف املثال رمبا ل
ـد   ٬، يعيش بعد أن يلدغه العقرب٬، ورمبا يتصدق قبل اللدغة فيعيش عشر سنوات أخرى ـا بع ورمب

ـي  . )1( ورمبا يرب والديه فيعيش مخس سنوات أخرى٬، العشر سنوات ميوت ولوال هذا التقدير اإلهل
ـي   م6ا أَص6اب6 م=نI م4ص=يب6ةÖ ف=ي الْأَرIضِ و6ال ﴿ :قال تعاىل ٬،لبطل العمل والدعاء ـا ف= Vإِل IفُِسكُمIف=ي أَن

  .)2( ﴾ك=ت6ابٍ م=نI قَبIلِ أَنْ ن6بIر6أَه6ا إِنV ذَل=ك6 ع6لَى اللVه= ي6ِسري

 ٬،التغيري ال حيتمل فمكتوب هلذا الشخص شيء واحد فقط من هذه األشياءأم الكتاب  أما يف

واحد من ٬،  ةسن 50أو ٬، ةسن 60أو مكتوب فالن يعيش  ٬، ةسن 65 فمثالً مكتوب فالن يعيش

  .  أم الكتاب فقط هو املوجود يف لوح هذه االحتماالت

ولكن من يعرف تفاصيل هذه املتشا�ات ٬، املتشا®ات هو لوحاحملو واإلثبات  فلوح٬، ذنإ
 فالقرآن كله٬، فال يوجد متشابه بالنسبة للمعصومني ٬، تصبح لديه حمكمات كاألئمة 

فالقرآن ٬،  إال من أخذ عنهم بالنسبة لغريهمكما ال يوجد حمكم  .)3( حمكم بالنسبة هلم
   .ألن غري املعصوم ال مييز احملكم من املتشابه فيه ؛)4( ه متشابهبالنسبة لغري املعصومني كلّ

                                                            
 4ج: الكافي ) البر والصدقة ينفيان الفقر، ويزيدان في العمر، ويدفعان تسعين ميتة السوء: (قال  Xعن أبي جعفر  -1

  .2ص
  .22: الحديد  -2
أنتم ) هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلمبل : (قول اهللا: قلت له: قال Xعن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر  -3

 .198ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة !) ؟ من عسى أن يكونوا غيرنا: (هم؟ قال
عن شيء من التفسير فأجابني، ثم سألته عنه ثانية فأجابني بجواب آخر،  Xسألت أبا جعفر : عن جابر بن يزيد، قال -4

وله ظهر وللظهر ظهر، ] ًوللبطن بطنا[ يا جابر إن للقرآن بطنًا: (آنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا، فقال: فقلت
شيء وآخرها في شيء وهو  يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، وإن اآلية يكون أولها في

  . 192ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة ) آالم متصل متصرف على وجوه 
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على أيب حنيفة أنه ال يعلم احملكم من املتشابه إال  حيتج© Xوالصادق  ومن أين لغريهم التمييز

  !؟ )1( األئمة 

ـا  إ؛ حيصلونه وهي قشور وشيء من املعىن٬، )2( يعرفون من القرآن إال األلفاظ الناس ال مث إنّ م
احملو  ما من امللكوت وحقائق األشياء فيه٬، وهي من لوحإو .فهو باطل ٬،من الوهم والعوامل السفلية

   .)3( واإلثبات

معىن اللفظ املرتبط �ا ال يتحقق أيضاً يف أي  وبالتايل فإن٬ّ، ما أrا ال تقع أصالًإواألحداث فيه 
ـع   ما أrا تقع وصادقة ولكنها وجوه عديدة لكلٍإو .زمن من األزمنة منها أهل وزمان ومكان تق

   .Xن للناس يف هذا العامل السفلي من قبل املعصوم وتبيَّ ٬،فيه

ـام    متاماً مغايراًتأويالً  Xالصادق  يف زمن تؤوَّلالقرآنية فنفس اآلية  ـن اإلم للتأويل يف زم
ـرآن  : أو قل٬، الختالف الزمان واملكان والناس ؛X املهدي لتبدل املتنافيات يف عوامل نزول الق

ـوم  هو حكام املتشا®اتإ فإن٬ّ، وهكذا .)4( سواء يف امللكوت أو امللك ـم  ٬، وظيفة املعص وال يعل
   .)5( احملكم من املتشابه إال املعصوم

 اآليات يشمل املعىن املراد واألحداث اليت حتققت وتتحقق مع مرور الزمنوالتشابه املوجود يف 
ـداث   ٬، فنفس اللفظ القرآين ميكن أن يراد منه معاين عديدة ـى أح وينطبق كل من هذه املعاين عل

ـن أراد اهللا   ال يعلمها إال اهللا كثرية ن ظهوراًآللقر ولذا فإنّ. عديدة ـه إطوم ـا  الع ـم   ٬،عليه وه

                                                            
عن شعيب بن أنس : ، واليك محل الشاهد منها292ص  2ج: ذآر العالمة المجلسي في البحار الحادثة بطولها، فراجع -1

؟ قال بكتاب اهللا فبما تفتيهم: قال. نعم: ؟ قالالعراقأنت فقيه أهل :  Xفقال : (... قال Xعن بعض أصحاب أبي عبد اهللا 
يا أبا حنيفة ولقد : نعم، قال: ؟ قاليا أبا حنيفة تعرف آتاب اهللا حق معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ :وسنة نبيه قال

من ذرية نبينا  ادعيت علمًا، ويلك ما جعل اهللا ذلك إال عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك وال هو إال عند الخاص
  ...) . ، وما ورثك اهللا من آتابه حرفًا

فإنما على الناس أن يقرؤوا القرآن آما انزل، فإذا  : (..قال -في آالمه مع عمرو بن عبيد  -  Xعن أبي جعفر  -2
 .202ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة ) احتاجوا إلى تفسيره فاالهتداء بنا وإلينا يا عمرو

  .وبهذا التقسيم ينحصر تحصيل علم الكتاب لمن أراد النجاة بأهل البيت  -3
إن للقرآن تأويًال ، فمنه ما قد جاء ، ومنه ما لم يجيء، فإذا : (يقول Xسمعت أبا عبد اهللا : عن إسحاق بن عمار، قال -4

  .196ص 27ج) : بيتآل ال(وسائل الشيعة ) وقع التأويل في زمان إمام من األئمة عرفه إمام ذلك الزمان
عن أبي : ، منهـاوردت روايات آثيـرة تنّص على أن متشابـه القـرآن ال يعلمـه إال أوصيـاء الرسـول محمـد  -5

  .198ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة ) نحن الراسخون في العلم، ونحن نعلم تأويله: (Xجعفـر
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ـل  X اًيوهلذا ال تستغرب أن أمري املؤمنني عل ٬، املعصومون  ميكنه أن يكتب يف البسملة مح
  . )1( سبعني بعرياً

  :مويف املتشا�ات حÅكَ
  . )X )2معرفة احلاجة واالضطرار إىل املعصوم  :منها

   .  )3( إحياء الرجاء يف النفوس :ومنها
  .استقصائهاوحكم كثرية لست بصدد  .)4( االمتحان والتمحيص :ومنها

ـوت  ـوح أم   ٬، واملتشا�ات أمر حتمي مالزم لرتول القرآن إىل عاملي امللك وامللك ـزول ل أو ن
   .)5( لي�كوِّن لوح احملو واإلثبات ٬،وتكثّره� فيها٬، الكتاب إىل عوامل الكثرة واملتنافيات

  .)6( عقوهلماس على قدر نال واألئمةم األنبياء واملرسلون األمثل لي�كلّ ويف املتشا�ات احللّ

عالمة وآية يعرف �ا اإلمام    Xاليت هي وظيفة اإلمام املعصوم   إحكام املتشا�ات  مث إنّ
إذا ادعاها مدعٍ فاسألوه عن ( :ما معناه  وهلذا ورد عنهم٬، Xومن يبلغ عنه  Xاملهدي 

موج الفنت  خضم©يف  ر سفينة آل حممد ٬، والعظائم اليوم ت�سيِّ)7( )العظائم اليت جييب فيها مثله
  .rاء حكومة الطاغوت على األرضإو٬، الفنت واللجج الغامرة

�   �   �  �   �   �  
  

                                                            
مستدرك سفينة البحار للشيخ ) سبعين بعيرًا من تفسير فاتحة الكتابلو شئت ألوقرت : (أنه قال Xعن أمير المؤمنين  -1

  . 388ص 2ج: علي النمازي 
وقسمًا ال يعلمه إال اهللا ومالئكته والراسخون في : (... في حديث عن علوم القرآن الكريم قال Xعن أمير المؤمنين  -2

من علم الكتاب ما لم يجعله اهللا لهم،  رسول اهللا  وإنما فعل ذلك لئال يدعي أهل الباطل المستولين على ميراث. العلم
 .194ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة ...) وليقودهم االضطرار إلى االئتمام بمن ولي أمرهم فاستكبروا عن طاعته 

النتفى البداء، ولم يرُج الناس صالح حالهم وزيادة أرزاقهم وأعمارهم ) المتشابهات(أي لوال وجود لوح المحو واإلثبات  -3
 .وحسن عاقبتهم ، بسبب الدعاء والصدقة وبر الوالدين وصلة األرحام وغيرها من أعمال البر

إمام نفسه، والنتفى االمتحان في الرد إلى المعصوم فلو آان القرآن آله محكمًا عند الناس آلهم، لكان آل فرد منهم  -4
واالنتهاء إليه في تفسير القرآن، ولكن اهللا جعله متشابهًا ليعلم طاعة الناس للحجج المعينين وااللتزام بما ورد عنهم وعدم 

  .التكبر عليهم وأخذ علم القرآن من غيرهم
وآلما نزل العلم إلى السماوات الستة الملكوتية تتسع دائرة ذلك العلم  عالم العقل أو السماء السابعة هو عالم جوامع الكلم ، -5

، ولذلك ورد عن أهل البيت ) الحياة الدنيا(وتتشعب وتزداد التفاصيل واألوجه، حتى تبلغ ذروتها في االتساع في عالم الملك 
سمعته : قال Xعن أبي عبد اهللا عن حمران بن أعين . أّن لهم أن يتكلموا في سبعين وجه، ولهم المخرج من آل وجه 
 .  350 – 349ص : بصائر الدرجات ) نه ألتكلم على سبعين وجهًا لي في آلها المخرجإ: (يقول

فلو آان علم . 23ص 1ج: الكافي ) إنا معاشر األنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم: (عن رسول اهللا  -6
  الناس على قدر عقولهم ؟  الدين آله محكم وله وجه واحد ال غير، فكيف يكلم األنبياء 

 .173ص: غيبة النعماني  -7
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   يف سورة  املاعون؟ ﴾فَو6يIلٌ ل=لْم4ص6لÔني6﴿ :ما معىن قوله تعاىل: 20 /سؤال

 م6ـي6د4عُّ الْي6ت=يفَذَل=ك6 الVذ=ي *   أَر6أَيIت6 الVذ=ي ي4كَذÔب4 بِالدِّينِ﴿ بسم اهللا الرمحن الرحيم :اجلواب
ـ  * فَو6يIلٌ ل=لْم4ص6لÔني6  * و6ال ي6ح4ضُّ ع6لَى طَع6امِ الْم=سIك=نيِ * ـالت=هِمI س6اه4  *ونَ  ـالVذ=ين6 ه4مI ع6نI ص6

  .)1( ﴾و6ي6مIن6ع4ونَ الْم6اع4ونَ* الVذ=ين6 ه4مI ي4ر6اؤ4ونَ 

للمؤمن٬، وهو استفهام عن شخص تكون السؤال هنا موجه  :﴾أَر6أَيIت6 الVذ=ي ي4كَذÔب4 بِالدِّينِ﴿ 
  . أو باحلقيقة التكذيب بوجود اهللا سبحانه وتعاىل٬، نتيجته هي التكذيب باجلزاء والقيامة

وإن مل  هو الكفر باهللا وباآلخرة    حممد  وهو  ومن جاء به  فأصل تكذيب الدين اجلديد
بل جاءت من ٬، مقدماتوعلى كل حال فإن هذه النتيجة مل تأتÅ بال . يصرح الكفار �ذا
أي الفرد يف قومه الذي ال يسبقه سواه باألخالق  وهي دفع اليتيم عن حقه٬،٬، مقدمات واقعية

فهذا الذي يكذب  ٬،واألئمة  وهم األنبياء واملرسلون  والشرف وطاعة اهللا ومعرفة اهللا٬،
يقبل أن يتقدم عليه  فال٬، )أنا خري منه(ألنه مصاب بداء إبليس  ؛باجلزاء ال يقبل تقدم هؤالء عليه

   .من هو خري منه

أي الذين يستحوذون على    وهؤالء ٬، ى واألرامل واملساكنيمن صفاته أكل أموال اليتام مث إنّ
احملاربون ٬، هم دائماً علماء الدين غري العاملني  أموال الفقراء ويتمتعون �ا هم ومن اتصل �م 

علماُء  وحارب ٬،Xموسى  بين إسرائيل علماُءفقد حارب ٬، لألنبياء واملرسلني واألئمة 
وحارب العلماُء الضالون يف  ٬،حممداً  علماُء األحناف واليهود ٬، وحارب)X )2عيسى  اليهود

  .هذه األمة األئمة 

                                                            
  .7 – 1: سورة الماعون  -1
ترزقون فيها إال تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل؟ وال تعملون لآلخرة، وأنتم ال : (Xمن آالم عيسى  -2

بالعمل؟ وإنكم علماء السوء، األجر تأخذون والعمل تضيعون؟ يوشك رب العمل أن يطلب عمله، وتوشكون أن تخرجوا 
آيف يكون من أهل . من الدنيا العريضة إلى ظلمة القبر وضيقه، اهللا تعالى نهاآم عن الخطايا آما أمرآم بالصيام والصالة

لته؟ وقد علم أن ذلك من علم اهللا وقدرته، آيف يكون من أهل العلم من اتهم اهللا فيما العلم من سخط رزقه واحتقر منز
أصابه؟ آيف يكون من أهل العلم من دنياه عنده آثر من آخرته، وهو مقبل على دنياه، وما  قضى له، فليس يرضى شيئًا

منية المريد للشهيد ) وال يطلب ليعمل به؟ يضره أحب إليه مما ينفعه؟ آيف يكون من أهل العلم من يطلب الكالم ليخبر به،
 .  141ص: الثاني 
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 بل وعلماء الشيعة أيضا٬ً، بعض علماء السنة فقط هم الذين حاربوا األئمة ظن أنّوليس كما ي�

ـه ٬، X اإلمام علي بن موسى الرضاحارب كبار علماء الشيعة  فقد ال ٬، وحاولوا دفعه عن حق
  . لشيء فقط ليستأثروا بأموال الصدقات والرئاسة الدينية الباطلة

ـام  ٬، )علي بن محزة البطائين(ومن هؤالء العلماء الشيعة ظاهراً الضالني  وهو من أصحاب اإلم
ـر  ولكن ملا استشهد اإل٬، علماء الشيعة ومن كبار X موسى بن جعفر  Xمام موسى بن جعف

ـري  ٬، Xحارب علي بن محزة البطائين اإلمام الرضا  ولكن تصدى شباب الشيعة هلؤالء العلماء غ
ومن هؤالء الشباب أمحد بن حممد بن  ٬،وبيَّنوا باطل هؤالء الفقهاء الظلمة٬، وثبَّتوا املذهب٬، العاملني

  . نياملمدوح Xص أصحاب اإلمام الرضا وهو من خل٬ّ، أيب نصر البيزنطي

ـامى   والنتيجة علماء السوء غري العاملني والطواغيت وأعواrم وأتباعهم هم الذين يدفعون اليت
  .املساكني حقهم على إعطاء ونحيض©وال ٬، عن مقاما¡م

غري  هللا خاضعون متذللونألrم  ؛)1(  هم األنبياء واملرسلون واألئمة: واليتامى واملساكني
  .فرد يف قومه أي يتيم أحد٬، فكل واحد منهم أي مساكني فال يدانيهم٬، متكربين

ـاء  : ﴾فَو6يIلٌ ل=لْم4ص6لÔني6﴿ أي فويل للمنتظرين٬، فكل مرسل من اهللا مبشر به ممن سبقه من األنبي
ولكن مع األسف دائماً كان هناك ٬، يوجد مجاعة من املؤمنني به ينتظرونه واملرسلني واألئمة 

ـى   .املطاففشل كثري من هؤالء املنتظرين يف rاية  ٬، Xفقد فشل علماء اليهود يف انتظار عيس
ـد   .مع أrم كانوا ينتظرونه٬، حيث ملا أتاهم كذبوه وفشل علماء اليهود واألحناف يف انتظار حمم

فلما قام يف مكة ٬، عند قيامهسوا مدينة يثرب الستقبال الرسول حممد اليهود أس© نّإحيث ٬، 
  . )2( يؤمنوا بهومل ٬، به كثري منهموهاجر إىل يثرب كذّ

                                                            
إنما سمي يتيمًا ألنه لم يكن له : قال) ألم يجدك يتيمًا فآوى: (سئل عن قول اهللا: عن عباية بن ربعي، عن ابن عباس قال -1

..)  وحيدًا ال نظير لك أي) ألم يجدك يتيما: (ممتنًا عليه نعمه: 8نظير على وجه األرض من األولين واآلخرين، فقال 
اليتيم الذي : قال) ألم يجدك يتيمًا فآوى: (ثم قال ): (رحمه اهللا(وقال علي بن إبراهيم القمي . 141ص 61ج: بحار األنوار 

  .142ص 61ج: بحار األنوار ) اليتيمة، ألنه ال مثل لها: ال مثل له، ولذلك سميت الدرة
وآانوا من قبل يستفتحون على الذين : (عن قول اهللا تبارك وتعالى Xاهللا سألت أبا عبد : عن إسحاق بن عمار قال  -2

وآانوا يتوعدون أهل ) صلى اهللا عليهما(آان قوم فيما بين محمد وعيسى : (قال) آفروا فلما جاءهم ما عرفوا آفروا به
آفروا  ، فلما خرج رسول اهللا ]وليفعلن[ليخرجن نبي فليكسرن أصنامكم وليفعلن بكم : ويقولون  األصنام بالنبي 

  .310ص 8ج: الكافي )  به
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ولكنهم  علماء الشيعة ينتظرونه نّإحيث ٬، Xوهي اليوم تكرر مع القائم ٬، بعةة مت©وهذه سن©
فكيف يكون الويل ٬، يف اآلية )الصالة( و )الويل(وهذه هي مفارقة كمفارقة لفظي . اليوم حياربونه
ـام   ٬، ألrم ي�صلّون إىل عكس القبلة؛ الويل هلم إن٬ّ، نعم! للمصلني؟ ـأتيهم اإلم فهم يريدون أن ي
يأيت هلم ويستأذrم يف  Xيريدون اإلمام املهدي  ٬،وفق أهوائهم وخترصا¡م العقلية Xاملهدي 

ـاب  ٬، ليبدوا حتفظا¡م عليها Xويعطيهم خطة عمله ٬، إرسال من يرسله إىل الناس فهم أئمة الكت
  !!!)1( الكتاب إمامهم ال أنّ

﴿Iص6الت=هِم Iع6ن Iذ=ين6 ه4مVـم  ٬، الذين هم ساهون يف الدنيا واللهث وراءها: ﴾س6اه4ونَ ال الذين ه
ـؤمن  Xفالعمل بني يديه ٬، Xساهون عن اإلمام املهدي  ـؤالء  ٬، )2( خري صالة يؤديها امل وه

 Xملا تركوا العمل بني يدي اإلمام املهدي  ٬،املنتظرون الفاشلون الذين كان عاقبة أمرهم خسراً
  .)3( وكذبوا وصيه ورسوله

ـارى  ال٬، سكارى حيارى( هو الزمان الذي فيه الناس وهذا ٬، )4() هم مسلمون وال هم نص
الذي ال هم له وال لبالده  )……(وساعة يستقبل ٬، فتجده معمماً ويلبس زياً دينياً شيعياً أو سنياً

السالم عليك يا أبا ٬،  وساعة يقول السالم عليك يا رسول اهللا حممد ٬،إال القضاء على اإلسالم
ـات ٬، Xعبد اهللا احلسني  ـذلك   ٬، وجتده ساعة داعية للدميقراطية األمريكية واالنتخاب ـون ب فيك

ـول  ٬، ألن اإلسالم ودستوره القرآن يرفض أي انتخابات ؛نصرانياً غريب اهلوى وال نعرف من الرس
                                                            

فالكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزمان طريدان منفيان  (...: إذ يقول Xآما ورد وصفهم في آالم أمير المؤمنين  -1
وأهل وصاحبان مصطحبان في طريق واحد ال يأويهما مؤو ، فحبذا ذانك الصاحبان واهًا لهما ولما يعمالن له، فالكتاب 

الكتاب في ذلك الزمان في الناس وليسوا فيهم ومعهم وليسوا معهم، وذلك الّن الضاللة ال توافق الهدى وان اجتمعا، وقد 
اجتمع القوم على الفرقة وافترقوا عن الجماعة، قد ولوا أمرهم وأمر دينهم من يعمل فيهم بالمكر والمنكر والرشا والقتل 

...)  إمامهم، لم يبق عندهم من الحق إال اسمه ولم يعرفوا من الكتاب إال خطه وزبرهآأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب 
  .586ح 388ص 8ج: الكافي 

يا داود نحن : (وأنتم الزآاة وأنتم الحج؟ فقال 8أنتم الصالة في آتاب اهللا : Xقلت ألبي عبد اهللا : عن داود بن آثير قال -2
الصيام ونحن الحج ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام ونحن آعبة اهللا  ، ونحن الزآاة ونحن8الصالة في آتاب اهللا 

: بحار األنوار ) ...ونحن اآليات ونحن البينات ) فأينما تولوا فثم وجه اهللا: (ونحن قبلة اهللا ونحن وجه اهللا، قال اهللا تعالى
  .303ص 24ج
باسمه وصفته في وصيته المقدسة، وعشرات   الذي نص عليه رسول اهللا Xاليماني الموعود السيد أحمد الحسن  -3

التي ذآرته باسمه وصفته وعلمه ومسكنه ورايته وآل ما يتعلق بأمره، حتى  الروايات األخرى عن أئمة أهل البيت 
  .صار أمره أضوأ من شمس في رابعة النهار آما بينوا صلوات اهللا وسالمه عليهم

يأتي على الناس زمان إذا سمعت باسم رجل خير من أن تلقاه، فإذا لقيته خير : (أنه قال من حديث ورد عن النبي  -4
من أن تجربه، ولو جربته أظهر لك أحواًال، دينهم دراهمهم، وهمتهم بطونهم، وقبلتهم نساؤهم، يرآعون للرغيف، 

 .166ص 17ج: بحار األنوار ) ويسجدون للدرهم، حيارى سكارى ال مسلمين وال نصارى
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الذي هو  Xأو من املعصوم  من اهللالتعيني ونتصفحه إال والقرآن الذي بني أيدينا  واألئمة 
   .إال من اتبع هواه٬، بل إن مجيع األديان اإلهلية مطبقة على ذلك ٬،من اهللا أيضاً

بل يطلبون من نيب ٬، هم امللك نال ي�عي©نو٬، فهؤالء بنو إسرائيل يف قصة طالوت يف سورة البقرة
ـد=  أَلَمI ت6ر6 ﴿: قال تعاىل٬، هلم أن يطلب من اهللا أن يعي©ن هلم ملكاً Iب6ع Iرائيلَ م=نIب6نِي إِس Iإِلَى الْم6ِأل م=ن

ـمَّ   ﴿: وقال تعاىل٬، )1( ﴾م4وس6ى إِذْ قَالُوا ل=ن6بِيٍّ لَه4م4 ابIع6ثْ لَن6ا م6ل=كاً ن4قَات=لْ ف=ي س6بِيلِ اللVه= ـلِ اللVه4 قُ
 Iزِع4 الْم4لْك6 م=مَّنIت6ش6اُء و6ت6ن Iت=ي الْم4لْك6 م6نIـك   .)2( ﴾ت6ش6اُءم6ال=ك6 الْم4لْك= ت4ؤ فامللك ملك اهللا٬، ال مل

  . الناس٬، فالذي ي�عي©ن هو اهللا

 )النصارى( ومع األسف كثري من اجلهلة احلمقى ي�طبِّلون وي�زمِّرون هلؤالء العلماء غري العاملني
ـة )3( )العلماء األمريكان(: احلق أن يسميهم الناس بل إنّ  ٬، ويقولون إrم علماء أصمتتهم احلكم
  .صمتوا دهراً ونطقوا كفراً بل ٬،ظلوا صامتني ليتهم ويا

ـه   : (فالنتيجة اليت وصل إليها السيستاين وأشباهه هي أن ـاكم ي�عيَّن الدستور يضعه الناس٬، واحل
وقضي  ٬،الناس٬، وأمرهم شورى بينهم٬، وحممد وعلي صلوات اهللا عليهم برأي هؤالء اجلهلة خمطئان

   !!!) ستاين للشيطانواحلكم برأي السي ٬،األمر الذي فيه تستفتيان

ـاء ٬، رياء Xهم على احلسني ؤفبكا٬، ه رياءكلّ وعملهم مراؤونحتماً وهؤالء  ٬، وصال¡م ري
ـمI  ﴿واملناصب الدنيوية العفنة كالرئاسة الدينية  هدفهم منها االستحواذ على قلوب الناس الVذ=ين6 ه4

  .)4( ﴾ي4ر6اؤ4ونَ

الذين فشلوا يف انتظار اإلمام ٬، اء غري العاملنيـوهؤالء هم العلم :﴾و6ي6مIن6ع4ونَ الْم6اع4ونَ﴿
بل ومينعون الناس  ٬،ووصيه ورسوله ٬X، فهم ال يكتفون بتكذيبهم لإلمام املهدي Xاملهدي 

فهؤالء العلماء اجلبناء اخلونة ٬، وقتال الكفار الذين قاموا بغزو الدول اإلسالمية٬، من اجلهاد بني يديه
                                                            

 .246 :البقرة  -1
  .26: آل عمران  -2
لَُّهْم ِمْنُكْم َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَياَء َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َوَمْن َيَتَو: (ألن القرآن الكريم يقول -3

، وهؤالء لم يتبعوا اليهود والنصارى، بل اتبعوا ديمقراطية أمريكا فأمسوا )ِميَنَفِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ اللََّه ال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِل
  .آما عبر القرآن الكريم ) منهم(
الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون، فإنكم تأآلون بيوت األرامل، وأنتم تظهرون : (قائًال Xآما خاطبهم نبي اهللا عيسى  -4

 ) .األشدأنكم تطيلون الصالة، سينالكم العقاب 
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 امـال يكتفون بأrم خذلوا اإلم للرسول  )1(عراج كما وصفهم اهللا سبحانه يف حديث امل

  .فلعنة اهللا على الظاملني الذين مينعون املاعون٬، )2( بل مينعون الناس عن نصرته وإعانته Xاملهدي 
   

�   �   �  �   �   �  
  

   هل جيوز تقبيل أيدي علماء الدين؟: 21 /سؤال

اليد ال يصلح إال لنيب أو وصي٬، كما قال  ال جيوز تقبيل أيدي علماء الدين فإن تقبيل :اجلواب
  .)3( احلديث يف أصول الكايف ٬،X اإلمام جعفر بن حممد الصادق

وكل عامل دين يقدم يده للتقبيل أو يرضى �ذا الفعل ويسمح للناس بتقبيل يده فهو عاصٍ ألمر 
خيضعوا ألمر اهللا وعلى العلماء أن يتواضعوا و. Xاهللا ورسوله وألمر األئمة وألمر اإلمام املهدي 

ال أن يتكربوا ويترفعوا على  ٬X، وينصاعوا ملا يصدر منه Xورسوله واألئمة واإلمام  املهدي 
ـن أىب  . ٬، متشبهني باألباطرة والطواغيت ويقدموا أيديهم للتقبيل الناس وأسال اهللا هلم اهلداية إال م
  .وكفر

�   �   �  �   �   �  
  

ـزِي   و6لَمَّا ﴿ :قال تعاىل: 22 /سؤال Iـذَل=ك6 ن6ج ب6لَغَ أَش4دَّه4 و6اسIت6و6ى آت6يIن6اه4 ح4كْماً و6ع=لْماً و6كَ

و6د6خ6لَ الْم6د=ين6ةَ ع6لَى ح=نيِ غَفْلَةÖ م=نI أَهIل=ه6ا فَو6ج6د6 ف=يه6ا ر6ج4لَيIنِ ي6قْت6ت=الن= ه6ذَا م=نI ش=يع6ت=ه= * الْم4حIِسنِني6 
ي م=نI ش=يع6ت=ه= ع6لَى الVذ=ي م=نI ع6د4وِّه= فَو6كَز6ه4 م4وس6ى فَقَض6ى ع6لَيIه= قَالَ و6ه6ذَا م=نI ع6د4وِّه= فَاسIت6غ6اثَه4 الVذ=

 Eم4بِني lطَان= إِنَّه4 ع6د4وٌّ م4ض=لIع6م6لِ الشَّي Iل=ي فَغ6فَر6 لَه4 إِنَّه4 * ه6ذَا م=ن Iت4 ن6فِْسي فَاغْف=رIقَالَ ر6بِّ إِنِّي ظَلَم
ـرِم=ني6  قَا* ه4و6 الْغ6فُور4 الرَّح=يم4  Iأَكُونَ ظَهِرياً ل=لْم4ج Iت6 ع6لَيَّ فَلَنIع6مIـي   * لَ ر6بِّ بِم6ا أَن ـب6ح6 ف= Iفَأَص

ـبِنيE  الْم6د=ين6ة= خ6ائ=فاً ي6ت6ر6قVب4 فَإِذَا الVذ=ي اسIت6نIص6ر6ه4 بِالْأَمIسِ ي6سIت6صIرِخ4ه4 قَالَ لَه4 م4وس6ى إِنَّك6 لَغ6وِيٌّ *  م4

                                                            
 -  Xأي قيام القائم  -إلهي فمتى يكون ذلك : قلت: (...  حديث طويل وهو حديث المعراج عن الرسول محمد  -1

ذلك إذا رفع العلم وظهر الجهل وآثر القراء وقل العمل وآثر الفتك وقل الفقهاء الهادون وآثر فقهاء  8فأوحى إلّي 
 . 70ص 51ج: بحار األنوار ...)  الضاللة الخونة

وهذا ما وصف به نبي اهللا عيسى علماء اليهود الذين قطعوا الطريق على الناس بحجة أنهم علماء الدين وهم يعرفون  -2
مثل علماء السوء مثل صخرة وقعت على فم النهر، ال هي تشرب الماء وال هي تترك الماء : (Xالمسيح إذا بعث، فقال 

  .446ص : العلم والحكمة في الكتاب والسنة لمحمد الريشهري ) يخلص إلى الزرع
فتناولت يده فقبلتها،  Xدخلت على أبي عبد اهللا : هنا هو ما ورد عن علي بن مزيد، قال Xوالحديث الذي عناه السيد  -3

  .185ص 2ج: الكافي ) أما إنها ال تصلح إال لنبي أو وصي نبي: (فقال 
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ـاً   فَلَمَّا أَنْ أَر6اد6 أَنْ ي6 ـت6 ن6فْس بIط=ش6 بِالVذ=ي ه4و6 ع6د4وٌّ لَه4م6ا قَالَ ي6ا م4وس6ى أَت4رِيد4 أَنْ ت6قْت4لَنِي كَم6ا قَت6لْ

ـاك   .)1( ﴾بِالْأَمIسِ إِنْ ت4رِيد4 إِلVا أَنْ ت6كُونَ ج6بَّاراً ف=ي الْأَرIضِ و6م6ا ت4رِيد4 أَنْ ت6كُونَ م=ن6 الْم4صIل=ح=ني6 هن
  :اآلياتعدة تساؤالت حول هذه 

حصل  وإمنا Xن قتل موسى للقبطي كان خطأ أي غري متعمد من قبل موسى أهل   1
ن قتل موسى للقبطي من قبل موسى لو كان متعمداً أو خطأ معصية هللا أو أبسبب ضربة؟ مث هل 

  !ترك أوىل؟
  !املوصوف من عمل الشيطان هل هو عملية القتل؟  2
  الذي ارتكبه؟طلب موسى للمغفرة مما وما هو الذنب   3
  ملاذا مل يقتل موسى الرجل القبطي الثاين؟  4
  ملاذا وصف موسى اإلسرائيلي بأنه غوي مبني؟  5

  

وبعد أن ٬، ﴾بلغ موسى أشده﴿حصل بعد أن  وقد٬، متعمد ومقصودللقبطي قتل موسى  /1ج

عمالً بل كان ٬، أو ترك أوىل٬، ومل يكن هذا القتل معصية من موسى. ﴾آتاه اهللا احلكمة والعلم﴿
  .)2( وولياً من أولياء الشيطان٬، صحيحاً باعتباره قتل عدواً من أعداء اهللا

وباعتباره ٬، املوصوف أنه من عمل الشيطان هو القبطي نفسه باعتباره من صنيعة الشيطان /2ج

فوصف ٬، )4( ﴾إِنَّه4 ع6م6لٌ غَيIر4 ص6ال=ح﴿: قال تعاىل يف وصف ابن نوح العاق الكافر ٬،)3(أتباعه من 
  . عمل غري صاحل بأنهبن نوح اسبحانه 

ـي   والعدو املضل املبني يف اآلية هو. )1( ﴾و6اصIطَن6عIت4ك6 ل=ن6فِْسي﴿: وقال تعاىل عن موسى القبط
  .ومظهر عداوته ألولياء اهللا سبحانه٬، باعتباره من جنود الشيطان٬، نفسه

                                                            
  .19 – 14: القصص  -1
فاخبرني عن ! بارك اهللا فيك يا أبا الحسن: فقال المأمون: (... مع المأمون العباسي Xورد في محاورة اإلمام الرضا  -2

إن موسى دخل مدينة من مدائن : (X، قال الرضا )فوآزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان: (قول اهللا
فوجد فيها رجلين يقتتالن هذا من شيعته وهذا من عدوه (، فرعون على حين غفلة من أهلها وذلك بين المغرب والعشاء
...)  فقضى موسى على العدو بحكم اهللا تعالى ذآره فمات) فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوآزه موسى

 . 218ص 2ج: االحتجاج للشيخ الطبرسي 
يعني االقتتال الذي )  هذا من عمل الشيطان: ( ل قا: (  Xفي المحاورة نفسها مع المأمون العباسي قال اإلمام الرضا  -3

 .نفس المصدر السابق )  عدو مضل مبين -  الشيطان: يعني  -  وقع بين الرجلين ، ال ما فعله موسى من قتله إياه ، انه
 .46: هود  -4
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ـه  (يف قصر فرعون ه ئمن بقا للمغفرة من اهللا وتاب إليه سبحانه Xطلب موسى  /3ج لعن

ـون : والذنب الذي ارتكبه هو٬، بعد أن عرف أنه عدو هللا سبحانه وتعاىل٬، )اهللا  ببقائه يف قصر فرع
ـرة ٬، ن مل يكن راضياً عن فعلهإو ر سوادهفقد كثّ ٬،)2( )لعنه اهللا( ـا  ﴿ :وهلذا قال بعد املغف ر6بِّ بِم6

: واàرمون هم. ونعمة القوة البدنية٬، أي نعمة املغفرة ٬،﴾ل=لْم4جIرِم=ني6أَنIع6مIت6 ع6لَيَّ فَلَنI أَكُونَ ظَهِرياً 
  .فرعون وجنوده

وأبلغ ٬، ولّى فاراً خوفاً من موسى٬، ألن القبطي الثاين ملا رأى موسى تكلم �ذه الكلمات /4ج

  .Xمبا عمل موسى ) لعنه اهللا(فرعون 

كان املفروض   أي اإلسرائيلي   ألنه  ؛مبني اإلسرائيلي بأنه غويX ìوصف موسى  /5ج

ـرة  ٬، وخيتفي وال يعرض نفسه لالصطدام مع جنود فرعون مرة أخرى٬، أن يكون حذراً وخالل فت
ـالٍ (ويستصرخه  Xمث يدعو موسى ٬، وعلى رؤوس األشهاد قصرية ـح   ؛)أي بصوت ع ليتض

  . Xموسى : قتل القبطي يف اليوم السابق هو نíمÄ للجميع أنّ
  

�   �   �  �   �   �  
  

ـو   : 23 /سؤال ـم بن ما معىن كلمة إسرائيل؟ وهل الصهاينة املوجودون اليوم يف فلسطني ه

  ؟إسرائيل أو ما بقي منهم؟ وهل النجمة السداسية صهيونية؟ وماذا تعين النجمة السداسية

ويوجد بعض اليهود املوجودين يف األرض املقدسة من ذرية . عبد اهللا: إسرائيل تعين :اجلواب
  .وهو عبد اهللا وهو إسرائيل عند اليهود٬، Xيعقوب النيب 

ـر   ٬،املنتصر :جنمة داود٬، وتعين: والنجمة السداسية عند اليهود هي وهي عالمة للمصلح املنتظ
ـرون  ٬، مبدة طويلة Xالذي ر�فع قبل أن ي�بعث عيسى  ٬،X إيليا النيب وهو٬، عندهم وهم ينتظ
  . اآلن Xوهو أحد وزراء اإلمام املهدي ٬، عودته

                                                                                                                                                                                          
 .41: طـه  -1
: يقول: X؟ قال )نفسي فاغفر لي رب إني ظلمت: (قال المأمون فما معنى قول موسى: (... في المحاورة المشار إليها -1

في مقام  Xومن المعلوم أن اإلمام الرضا . المصدر نفسه...) بدخولي هذه المدينة  إني وضعت نفسي غير موضعها
يريد أن يبين أّن نبي اهللا ) ...إني وضعت : يقول: (Xاالحتجاج على المأمون والتكلم معه على قدر عقله، وبقوله 

  .مع فرعون بما في ذلك وجوده في قصره، وليس فقط دخوله إلى إحدى مدن فرعونيقصد مطلق وجوده  Xموسى
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 :٬، وتعيناهللا عبد :ولكن احلقيقة إن إسرائيل تعين٬، يعقوب :ما تقدم بناًء على أن إسرائيل تعين

  .  حممداً

ـا يف   بل واملسلمون عموما٬ً، شيعتهم وأيضا٬ً،  آل حممد :وبنو إسرائيل هم حبسب وروده
  : العياشي وغريهيف تفسري  .القرآن

ـرائيل ﴿: عن قوله سبحانه Xاهللا  سألت أبا عبد: قال٬، عن هارون بن حممد( ٬، ﴾يا بين إس
  .هم حنن خاصة: Xقال 

هي : قال٬، ﴾يا بين إسرائيل﴿: عن قول اهللا Xسألت الصادق : قال٬، عن حممد بن علي
   .خاصة بآل حممد 

 ٬،امسي إسرائيل وأنا عبد اهللا٬، امسي أمحدأنا عبد اهللا  :نه قالأ  ويف سنن أيب داود عن النيب
  . )1( )وما عناه فقد عناين ٬،أمرينفما أمره فقد 

  .وهم بنو إسرائيل فيها ال سواهم٬، )2( فبعض اآليات يف األئمة خاصة •
ـى     ﴿ :قال تعاىل ـلْت4كُمI ع6لَ ـي فَضَّ ي6ا ب6نِي إِسIرائيلَ اذْكُر4وا نِعIم6ت=ي6 الVت=ي أَنIع6مIت4 ع6لَيIكُمI و6أَنِّ

و6اتَّقُوا ي6وIماً ال ت6جIزِي ن6فْسE ع6نI ن6فْسٍ ش6يIئاً و6ال ي4قْب6لُ م=نIه6ا ع6دIلٌ و6ال ت6نIفَع4ه6ا ش6فَاع6ةٌ و6ال * الْع6الَم=ني6 
  . )3( ﴾ه4مI ي4نIص6ر4ونَ

   .أي يا آل حممد  :﴾ي6ا ب6نِي إِسIرائيلَ﴿

   .واهليمنة على مجيع العوامل ٬، أي نعمة الوالية واإلمامة :﴾اذْكُر4وا نِعIم6ت=ي6﴿

  .والعلم بأمسائه )معرفة اهللا سبحانه وتعاىل(أي مبعرفيت  :﴾و6أَنِّي فَضَّلْت4كُمI ع6لَى الْع6الَم=ني6﴿

                                                            
  .44ص 1ج: تفسير العياشي  -1
؛ ألن هناك بعض اآليات تذم بني إسرائيل وهي تقصد الذين يدَّعون )بعض اآليات( Xوهنا قال السيد أحمد الحسن  -2

يدَّعون االنتماء إلى األنبياء ونصرتهم ولكنهم فشلوا في  ، فهم آبني إسرائيل الذينالتشيع ورغم ذلك خذلوا آل محمد 
ُفُسُهْم َفِريقًا َآذَُّبوْا َلَقْد َأَخْذَنا ِميَثاَق َبِني ِإْسَراِئيَل َوَأْرَسْلَنا ِإَلْيِهْم ُرُسًال ُآلََّما َجاءُهْم َرُسوٌل ِبَما َال َتْهَوى َأْن(ذلك أال القليل، 
  .70: دة المائ) َوَفِريقًا َيْقُتُلوَن

  .123 – 122: البقرة  -3



  X ............................. .....55السيد أمحد احلسن  / ثالثال  -اجلزء األول : املتشاهبات 
بنو يعقوب وال غريهم مفضلون  ال٬، املفضلون على العاملني حممداً وآل حممد هم ومن املعلوم أنّ

  .على آل حممد 

ـد   ٬،وهو اليوم الوحيد الذي ال توجد فيه شفاعة ٬،هو يوم املوت: ﴾و6اتَّقُوا ي6وIماً﴿ فالعذاب عن
ـدنيا    فلم يرتبط ٬،وقلبه معلق باملأل األعلى٬، املوت ال ينجو منه إال من صاحب الدنيا ببدنه ـع ال م

  . حتتاج إىل القطع والقلع مما يسبب العذاب حببال وعوالق

فَر6وIحE * فَأَمَّا إِنْ كَانَ م=ن6 الْم4قَرَّبِني6 ﴿: قال تعاىل٬، املقربون :والناجون من عذاب املوت هم
  . ل حممدآحممد و: وسادة املقربني هم ٬،٬، أي حال موته)1( ﴾و6ر6يIح6انٌ و6ج6نَّت4 ن6ع=يمٍ

و6لَمَّا ج6اَءه4مI ﴿: قال تعاىل٬، وعلماء الشيعة خاصة بالشيعة) بين إسرائيل(وبعض اآليات يف  •
ـه= و6ر6اءَ    Vـاب6 الل ـاب6 ك=ت6  ر6س4ولٌ م=نI ع=نIد= اللVه= م4ص6دِّقE ل=م6ا م6ع6ه4مI ن6ب6ذَ فَرِيقE م=ن6 الVذ=ين6 أُوت4وا الْك=ت6

ـلَيIم6انُ  و6* ظُه4ورِه=مI كَأَنَّه4مI ال ي6عIلَم4ونَ  اتَّب6ع4وا م6ا ت6تIلُوا الشَّي6اط=ني4 ع6لَى م4لْك= س4لَيIم6انَ و6م6ا كَفَر6 س4
  .)2( ﴾و6لَك=نَّ الشَّي6اط=ني6 كَفَر4وا

ألنه بعد بعث  ؛Xأي رسول من اإلمام املهدي : ﴾و6لَمَّا ج6اَءه4مI ر6س4ولٌ م=نI ع=نIد= اللVه=﴿
وهم حممد وآل حممد ٬، )اليت تفضلت ®ا على العاملنيكلمتك التامة وكلماتك (اإلنسان الكامل 

وبدأ عهد جديد٬، وهو الرسالة من الرسول حممد وآل ٬، ختمت الرسالة من اهللا سبحانه وتعاىل
ـ  ٬،حممد  بالوحي أو بواسطة  يأخذون علمهم منه  ٬،رسل من حممد ) آل حممد(ف

اخلامت : أي )سبق والفاتح ملا استقبلاخلامت ملا (: فالرسول حممد ٬، مالئكة أو مباشرة منه 
  .ومن آل بيته  وفاتح اإلرسال منه ٬، للرسالة من اهللا

ـة  Xاإلمام املهدي  وقد ثبت عند الشيعة أنّ ـل   يرسل حممداً بن احلسن ذا النفس الزكي قب
  .فإذا صح هذا اإلرسال صح غريه٬، )3(فيقتلونه  من قيامه ألهل مكة مخسة عشر يوماً

﴿ Eم4ص6دِّقIاملهدي  بأنّ من العلم الذي ورثه الشيعة عن أهل البيت : ﴾ل=م6ا م6ع6ه4مX 
بعده  نّأو ٬،له ذرية نّأو٬، نه قبل قيامه يوجد ممهدون يوطئون له سلطانهأو ٬،نه يقوم بالسيفأو٬، حق

                                                            
  .89 – 88: الواقعة  -1
  .102 – 101: البقرة  -2
  .307، 203ص 52ج: بحار األنوار : انظر  -3
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اليت وردت عنهم  على الروايات بناًء قاطعون   الشيعةأي    وأrم .عشر من ولده مهديني اثين

أو حبسب اعتقاد بعضهم    فبعد قتل ٬،)1( األرض لو خليت من اإلمام لساخت بأهلهابأن  
األرض إن مل يكن بأحد ولده األوصياء من بعده واألئمة  مبن تستقر   Xموت اإلمام املهدي 

  !! ؟املهديني٬، كما يف الروايات عنهم 

ـ   وهو   )رمحه اهللا(س وة اليت قال فيها ابن طاوـويف صالة يوم اجلمع ـى باإلم ام ـممن التق
ـة  (:  يف زمن الغيبة الكربى  Xبل ونقل عنه  Xاملهدي  إن تركت تعقيب العصر يوم اجلمع

ـيت يف  )عليه >ألمر أطلعنا اهللا  ؛لعذر من األعذار فال تترك هذه الصالة أبداً ٬، مث ذكر الصالة ال
عهدك واألئمة ووالة    Xأي اإلمام املهدي    وصل على وليك( :rXايتها يقول اإلمام 

وبلغهم أقصى آماهلم دينا ودنيا وآخرة انك على  ٬،وزد يف آجاهلم٬، ومد يف أعمارهم ٬، من ولده
   .)2( )كل شيء قدير

ـن   .)3( زل يف مسجد السهلة بعيالهـنه ينأورد يف الرواية  وورد أن بعده أحد عشر مهدياً م
   .)X )4ولده 

ذكرت بعضها للحجة على املعاند املتكرب على  وإمنا ٬،هائوالروايات كثرية لست بصدد استقصا
  .ومن أراد العلم طلباً للحق٬، فلرياجع كتب احلديث ويطلع بنفسه٬، اهللا وأولياء اهللا

هؤالء  :﴾ن6ب6ذَ فَرِيقE م=ن6 الVذ=ين6 أُوت4وا الْك=ت6اب6 ك=ت6اب6 اللVه= و6ر6اَء ظُه4ورِه=مI كَأَنَّه4مI ال ي6عIلَم4ونَ﴿
القرآن واإلمام : والكتاب الذي نبذوه وراء ظهورهم هو٬، خاصة وأتباعهم الشيعةهم بعض علماء 

وإرساله هلم٬،  Xوالروايات عن أهل بيت العصمة واملمهدون لإلمام املهدي  Xاملهدي 
هذا هو احلق من  نّأ أو به جنة كأrم ال يعلمون٬، وكذبوا باحلق ملا جاءهم وقالوا ساحر أو جمنون

  .Xاإلمام املهدي 
                                                            

فانا نروي عن : قلتال،  :أتبقى األرض بغير إمام؟ قال: قلت له( :قال X، عن أبي الحسن الرضا عن محمد بن الفضيل -1
ال، ال تبقى إذا : ، فقالأنها ال تبقى بغير إمام إال أن يسخط اهللا تعالى على أهل األرض أو على العباد :Xأبي عبد اهللا 

 .، وغيره من األحاديث الشريفة11ح 277ص 1ج: الكافي  )لساخت
 .85ص: مفاتيح الجنان  -2
، 317ص 52ج: حار األنوار ب) في مسجد السهلة بأهله وعياله Xآأني أرى نزول القائم : (Xقال اإلمام الصادق  -3

 .414ص 3ج: مستدرك الوسائل 
يا أبا حمزة إن منا بعد القائم أحد عشر مهديًا من ولد ( :في حديث طويل أنه قال Xعن أبي حمزة، عن أبي عبد اهللا  -4

  .309ص: غيبة الطوسي  )Xالحسين 
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م ـاتبعوا سنن األم أي بعض علماء الشيعة :﴾و6اتَّب6ع4وا م6ا ت6تIلُوا الشَّي6اط=ني4 ع6لَى م4لْك= س4لَيIم6انَ﴿

ـليمان أي  )الشياطني(ن وقالوا هذا من اجل٬، املاضية وا¡اما¡م لألنبياء واملرسلني  ٬، وملك س
  .Xملك املهدي 

ـس    Xوكون اإلمام املهدي : ﴾كَفَر4واو6م6ا كَفَر6 س4لَيIم6انُ و6لَك=نَّ الشَّي6اط=ني6 ﴿ ـام األن هو إم
ـافق  ومن يكفر من األنس من يؤمن أنّوكما ٬، واجلن فانه يرسل رسوله إىل األنس واجلن  ومن ين

  . كذلك من اجلن من جيري عليه ما جيري على األنس. ..ومن ومن  ومن يؤمن ويرتد

وجنده من شياطني ) لعنه اهللا(إبليس والذي ميثل rاية ٬، العظيم Xأمر اإلمام املهدي  أنّكما 
لقاءا¡م يف قضية إكيف ال يتعرض ملكر من قبل شياطني اجلن وخدعهم ومكرهم و٬، األنس واجلن

   !؟اليت متثل rاية باطلهم بأسره هذه املرة Xاإلمام املهدي 

 :قال تعاىل ٬،خاصة باملسلمني الذين ظلموا آل حممد ) بين إسرائيل(وبعض اآليات يف  •
فَإِذَا * و6قَض6يIن6ا إِلَى ب6نِي إِسIرائيلَ ف=ي الْك=ت6ابِ لَت4فِْسد4نV ف=ي الْأَرIضِ م6رَّت6يIنِ و6لَت6عIلُنَّ ع4لُو¹اً كَبِرياً ﴿

 ج6اَء و6عIد4 أُواله4م6ا ب6ع6ثْن6ا ع6لَيIكُمI ع=ب6اداً لَن6ا أُول=ي ب6أْسٍ ش6د=يدÖ فَج6اس4وا خ=اللَ الدِّي6ارِ و6كَانَ و6عIداً
  . )1( ﴾م6فْع4والً

   :﴾و6لَت6عIلُنَّ ع4لُو¹اً كَبِرياً …و6قَض6يIن6ا إِلَى ب6نِي إِسIرائيلَ ﴿

ـن    :الثاين والفساد .Xواإلمام علي  من هذه األمة بقتل فاطمة: األول الفساد ـل احلس بقت
 الطاهرومثلوا جبثمانه ٬، Xمبا انتهكوا من حرمة احلسني  :والعلو الكبري٬، عليهما السالم واحلسني

ـة  ٬، وهو خامس أصحاب الكساء٬، ورفعوا رأسه على رمح وخري خلق اهللا بعد حممد وعلي وفاطم
ـة   املختار وجنوده والعباد املرسلون يف املرة األوىل هم .واحلسن  الذين سلطهم اهللا على قتل
  .فقتلوهم Xاحلسني 

﴿ Iد4 الْآخ=ر6ة= ل=ي6س4وُءوا و4ج4وه6كُمIفَإِذَا ج6اَء و6ع Öجِد6 كَم6ا د6خ6لُوه4 أَوَّلَ م6رَّةIخ4لُوا الْم6سIو6ل=ي6د
وأنصاره٬، سيمكن هلم اهللا حىت  Xوهؤالء هم أصحاب القائم  :)2( ﴾و6ل=ي4ت6بِّر4وا م6ا ع6لَوIا ت6تIبِرياً

                                                            
 .5 – 4: اإلسراء  -1
  .7: اإلسراء  -2
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ويذل اهللا �م كل كافر ٬، Xمع سيدهم حممد بن احلسن املهدي  ميلكوا شرق األرض وغر�ا

  .ومنافق ومرتاب

﴿Iح6م6كُمIأَنْ ي6ر Iـاع عسى ربكم أن يرمحكم ٬، أي يا مسلمني: )1( ﴾ع6س6ى ر6بُّكُم ـائم   بإتب الق
  .ونصرته واالعتراف بأنه إمام مفترض الطاعة جيب مواالته ومواالة وليه ومعاداة عدوه

ـراء     نّإأي  :﴾إِنV ه6ذَا الْقُرIآنَ ي6هIد=ي ل=لVت=ي ه=ي6 أَقْو6م4﴿ ـورة اإلس ـن س اآليات اليت مضت م
  .Xأي اإلمام املهدي ٬، أي إىل الصراط املستقيم٬، ترشدكم إىل اليت هي أقوم

 ويبشر املؤمنني بالقائم :﴾و6ي4ب6شِّر4 الْم4ؤIم=نِني6 الVذ=ين6 ي6عIم6لُونَ الصَّال=ح6ات= أَنV لَه4مI أَجIراً كَبِرياً﴿
X  ويعملون لقيامه٬، فالتمهيد لقيام القائمX وهو خري العمل٬، هو الصاحلات وهو الصالة.  

ـدي   :﴾و6أَنV الVذ=ين6 ال ي4ؤIم=ن4ونَ بِالْآخ=ر6ة= أَعIت6دIن6ا لَه4مI ع6ذَاباً أَل=يماً﴿  Xاآلخرة هي اإلمام امله
وهي رؤيا املؤمن الصاحلة٬، وهي فطرة اهللا ٬، وهي ملكوت السماوات واألرض٬، Xواملمهدون له 

  . مسلمون أrماليت فطر الناس عليها٬، والذين ال يؤمنون باآلخرة كفرة وإن ادعوا 

ـدي   : أما النجمة السداسية ـن امله فهي من مواريث األنبياء اليت ورثها القائم حممد بن احلس
X ،واليهود الصهاينة سرقوا هذه  .املنتصر واملنصور :وتعين) عليه صلوات ريب( إليهوهي ترمز ٬
ـدهم  ٬، واختذوها شعاراً هلم ورمزاً النتظارهم للمصلح العاملي املوعود٬، النجمة ـا    وهو عن كم
اليت  )اهللا أكرب(يكون كمن يلعن كلمة  والذي يهني هذه النجمة ويلعنها .Xالنيب  إيليا  قدمت 

  . ويكون ممن يلعن مواريث األنبياء ٬، وضعها صدام لعنه اهللا يف علم العراق

إن راية احلق إذا ظهرت لعنها (: وقد ورد عنهم ٬، X جنمة املهدي فهذه النجمة هي
فاللعنة إذا مل جتد هلا موضعاً عادت إىل ٬، فاحذروا أيها املؤمنون. )2() أهل املشرق وأهل املغرب

  .)3( كما ورد عن رسول اهللا ٬، صاحبها

                                                            
  .8: اإلسراء  -1
إذا ظهرت راية الحق لعنها أهل الشرق والغرب، أتدري لم ذلك؟ ( :يقول Xسمعت أبا عبد اهللا : قال ،عن أبان بن تغلب -2

 .363ص 52ج: بحار االنوار ) للذي يلقى الناس من أهل بيته قبل خروجه :ال، قال: قلت
من في صاحبها ترددت، فان وجدت ان اللعنة إذا خرجت : (يقول Xسمعت أبا جعفر : قال ،عن أبي حمزة الثمالي -3

 .360ص 2ج: الكافي ) مساغًا واال رجعت على صاحبها 
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هيكل اليهود  ال٬، نياملسلمواهليكل هيكلنا حنن ٬، سليماننا Xوسليمان ٬، داودنا Xوداود 
ال إله إال (ة ـورفع راي٬، والبد من حتريرها وفتحها٬، واألرض املقدسة أرضنا٬، قتلة األنبياء الصهاينة

اتَّب6ع4وه4 و6ه6ذَا النَّبِيُّ إِنV أَوIلَى النَّاسِ بِإِبIر6اه=يم6 لَلVذ=ين6 ﴿ .عليها) علي ويل اهللا٬، حممد رسول اهللا٬، اهللا
  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني .)1( ﴾و6الVذ=ين6 آم6ن4وا و6اللVه4 و6ل=يُّ الْم4ؤIم=نِني6

�   �   �  �   �   �  
  

  ما معىن السبع املثاين؟: 24 /سؤال

٬، واملثاين يف هذه )2( ﴾و6الْقُرIآنَ الْع6ظ=يمو6لَقَدI آت6يIن6اك6 س6بIعاً م=ن6 الْم6ثَانِي ﴿: قال تعاىل :اجلواب
  .)3( آيات سورة الفاحتة: اآلية هي

  أي املدح واحلمد٬، فآيات سورة الفاحتة سبع آيات كلها آيات ثناء ٬، واملثاين مأخوذة من الثناء

الثاين : يف هذه احلالة هو والرسول . ولذا مسيت السبع املثاين٬، على اهللا سبحانه وتعاىل
   .هو احلامد أو حممد وأمحد ولو مسيتها احلمد يصبح الرسول  ٬،أي املادح واحلامد املُثين٬،

وملا كان القرآن . بالفاحتة املباركة وهلذا أفرد اهللا منته على الرسول ٬، الفاحتةه يف والقرآن كلّ
ـرآن   تفصيل للفاحتة أصبح القرآن كله ثناًء على اهللا سبحانه وتعاىل عند أهله٬، فصح© أن يسمى الق

اللVه4 ن6زَّلَ أَحIس6ن6 الْح6د=يث= ك=ت6اباً م4ت6ش6ابِهاً م6ثَانِي6 ت6قْش6ع=رُّ م=نIه4 ج4لُود4 الVذ=ين6 ﴿: قال تعاىل٬، كله مثاين
ه= م6نI ي6ش6اُء و6م6نI ي6خIش6وIنَ ر6بَّه4مI ثُمَّ ت6ل=ني4 ج4لُود4ه4مI و6قُلُوب4ه4مI إِلَى ذ=كْرِ اللVه= ذَل=ك6 ه4د6ى اللVه= ي6هIد=ي بِ

Öه6اد Iه4 فَم6ا لَه4 م=نVل=لِ اللI4( ﴾ي4ض( .  

ويف ٬، يف هذه األرض وهم سبع آيات ثناء على الرسول ٬، األئمة  :واملثاين الناطق هم
علي  :وهم٬، وضرب أعداء اهللا بني أيديهم٬، باعهمتفتخر املالئكة خبدمتهم وات©٬، مجيع العوامل

واألئمة من ولد  وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمة الثمانية ولد احلسني والقائم املهدي 

                                                            
  .68: آل عمران  -1
 . 87: الحجر  -2
نعم ، : (أهي من فاتحـة الكتاب؟ فقال) بسم اهللا الرحمن الرحيم(يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن : Xقيل ألمير المؤمنين  -3

 .  240ص: األمالي للشيخ الصدوق )  فاتحة الكتاب هي السبع المثاني: يقرأها ويعدها آية منه، ويقول آان رسول اهللا 
  .23: الزمر  -4
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و6لَقَدI آت6يIن6اك6 س6بIعاً م=ن6 الْم6ثَانِي ﴿٬، )1( هم املثاين أ�م: وقد  ورد عنهم ٬،  القائم املهدي

  .﴾و6الْقُرIآنَ الْع6ظ=يم6
  

�   �   �  �   �   �  
  

  

  بقية آل حممد 
  الركن الشديد أمحد احلسن

  إىل الناس أمجعني Xوصي ورسول اإلمام املهدي 
  املؤيد جبربائيل املسدد مبيكائيل املنصور بإسرافيل

  ذرية بعضها من بعض واهللا مسيع عليم
  النجف األشرف

هـ 1424   1

                                                            
، ونحن وجه اهللا نتقلب في األرض بين أظهرآم نحن المثاني التي أعطاها اهللا نبينا ( :قال ،Xعن أبي جعفر  -1

  .140ص: توحيد الصدوق ) عرفنا من عرفنا، ومن جهلنا فأمامه اليقين
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  . واحلمد هللا رب العاملني

كلمة أحتصن �ا من شر أعدائي من األنس واجلن٬، ٬، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
  .والكافرين من األنس واجلن أمجعني٬، إىل قيام يوم الدينوأتقو©ى �ا وانتصر على اجلاحدين 

ـد4ون= ﴿: قال تعاىل ـأكلون أو إال    ٬،)1( ﴾و6م6ا خ6لَقْت4 الْجِنَّ و6الْأ=نIس6 إِلVا ل=ي6عIب4 ـل إال لي ومل يق
ـرب ٬، فإذا كان البد من العمل واألكل والشرب ٬،ليعملون  .فليكن للعبادة نصيب أعظم وأوفر وأك
ـق   . يف الطلب يرمحكم اهللا٬، وال تكن الدنيا منتهى مهكم٬، ومبلغ علمكم فأمجلوا ـدوا اهللا ح واعب
ـرنكم   ٬، فإن إليها املآل وفيها حمط الرحال ٬،لتكون اآلخرة لكم عبادته ـال تغ واملقر بعد اآلجال٬، ف

ـفين  أبن آدم  يا(: احلياة وال يغرنكم باهللا الغرور٬، فإنه سبحانه وتعاىل خياطبكم فيقول ـا تنص  ٬،م
يزال ملك  وال٬، خريي إليك مرتل وشرك إيل صاعد. أحتبب إليك بالنعم وتتمقت إيلV باملعاصي

ـت  ٬، بن آدم لو مسعت وصفك من غريك يا. كرمي يأتيين عنك يف كل يوم وليلة بعمل قبيح وأن
  . )2( )ال تعلم من املوصوف لسارعت إىل مقته

يا بين هاشم يا بين : فقال٬، مكة قام على الصفا ملا فتح رسول اهللا (: Xوقال الصادق 
اهللا ما أوليائي  عبد املطلب٬، إين رسول اهللا إليكم واين شفيق عليكم٬، ال تقولوا إن حممداً منا فو

٬، أال فال أعرفكم تأتوين يوم القيامة حتملون الدنيا على رقابكم٬، منكم وال من غريكم إال املتقون
ال وأين قد أعذرت فيما بيين وبينكم٬، وفيما بني اهللا عز وجل ويأيت الناس حيملون اآلخرة٬، أ

  .)3( )وبينكم٬، وان يل عملي ولكم عملكم

ـاكم يف اهللا   ٬، أيها املؤمنون اصربوا وصابروا ورابطوا وارجوا اهللا سبحانه وتعاىل ـيكن رض ول
ـنكم وغضبكم يف اهللا٬، وحبكم يف اهللا وبغضكم يف اهللا٬، كونوا أشداًء على الكفار رمحاًء  وال ٬، بي

ـن  ٬، فيكن أحدكم بألف وحتصنوا بكلمة اهللا. تأخذكم يف اهللا لومة الئم تزول اجلبال وال يزول ع
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ـه اهللا (كم وليهم الشيطان ءوليكم اهللا٬، وأعدا واجلهاد يف سبيله٬، فإن٬ّ، أمر اهللا سبحانه وتعاىل  )لعن

ـب إن وسينكص على عقبيه ملا يتراءى اجلمعان٬، وسيهزم اجلمع ويولون الدبر عم ـاء اهللا   ا قري ش
ـدنيا  ٬، فال يكن آخر صربكم اجلزع. وبقوة اهللا الواحد القهار وrاية رجائكم اليأس٬، فتخسروا ال

  . واآلخرة٬، وذلك هو اخلسران املبني

ـك   ٬، آل حممد بيده نصر امرئðرحم اهللا  ـه٬، وذل فإن مل يستطع فبلسانه٬، فإن مل يستطع فبقلب
  .اإلميانأضعف 

ـائي    * م=لVةَ قَوIمٍ ال ي4ؤIم=ن4ونَ بِاللVه= و6ه4مI بِالْآخ=ر6ة= ه4مI كَاف=ر4ونَ إِنِّي ت6ر6كْت4 ﴿ ـةَ آب6 Vـت4 م=ل Iو6اتَّب6ع
و6ع6لَى  إِبIر6اه=يم6 و6إِسIح6اق6 و6ي6عIقُوب6 م6ا كَانَ لَن6ا أَنْ ن4شIرِك6 بِاللVه= م=نI ش6يIٍء ذَل=ك6 م=نI فَضIلِ اللVه= ع6لَيIن6ا

  .)1( ﴾أَكْثَر6 النَّاسِ ال ي6شIكُر4ونَ النَّاسِ و6لَك=نَّ

 .واحلمد هللا وحده
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دي¹ان الدين  مسخر الرياح٬، فالق اإلصباح٬، جمري الفلك٬، مالك امللك٬، احلمد هللا رب العاملني
ـف  ٬، احلمد هللا الذي من خشيته ترعد السماء وسكا�ا. رب العاملني ـا٬،  وترج األرض وعم¹اره

  .ومتوج البحار ومن يسبح يف غمراÅا
ـها    ـن ركب اللهم صلÔ على حممد وعلى آل حممد الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة يأمن م

  .املتقدم هلم مارق واملتأخر عنهم زاهق والالزم هلم الحق٬، ويغرق من تركها
  

�   �   �  �   �   �  
  

  

إن الدنيا ( :وعن األئمة  عن رسول اهللا  يف احلديثما معىن ما ورد : 25 /سؤال

  ؟ )1( )سجن املؤمن
  

٬، فهذا املؤمن هو ذلك )2() إن الصالة معراج املؤمن(: وكذلك ورد عنهم  :اجلواب
  .هنا هو من اعتقد باإلسالم والوالية فقط املؤمناملؤمن٬، وليس 

ـاخلروج   فاملؤمن الذي تصبح الدنيا بالنسبة له سجناً وضيقاً وآالماً بال حدود٬، وال تنتهي إال ب
خذوا الذكر عن أمنها عند املوت٬، هو املؤمن الذي يعرج يف صالته إىل السموات السبع٬، فهو ممن 

٬، وهذا املؤمن )3( رون بأيام اهللالدنيا بدال٬ً، فاستصبحوا بنور يقظة باألبصار واألمساع واألفئدة يذكّ
ـيت    الذي عرج إىل السموات السبع٬، وسعى ـروح ال وحصل تلك املقامات احملمودة٬، وهو تلك ال

كيف ال يكون تعلقه �ذا اجلسم املادي وتقيده  …ة يف السماء الثانية والثالثة والرابعة تسبح حبري©
  !؟به سجناً له
  ميكن أن  وحجاب جهنم وجرف هار٬ٍ، هذا العامل اجلسماين هو صفيح ساخن فوق جهنم مث إنّ

                                                            
. الدنيا سجن المؤمن، والقبر حصنه، والجنة مأواه( :قال Xعن أبي عبد اهللا ، 108ص: الخصال للشيخ الصدوق  -1

  ).مأواهوالدنيا جنة الكافر، والقبر سجنه، والنار 
  .6ج: مستدرك سفينة البحار -2
بحار ) بآالء اهللا يعني نعمه( :، قال"بأيام اهللا وذآرهم  " :في قول اهللا X، عن أبي عبد اهللا آالؤه ونعمه: أيام اهللا  -3

 67ج) نعماؤه وبالؤه ومثالته سبحانه أيام اهللا( :قال رسول اهللا باألمم ،  بالؤه ومثالته: وهي . 53ص 68ج: األنوار 
يوم يقوم القائم، ويوم : ثالثة أيام اهللا( :يقول Xسمعت أبا جعفر : ، عن مثنى الحناط ، قال األيام الثالثة  :وهي .20ص

قل للذين آمنوا  ": ، في قول اهللا عز وجلXعن أبي عبد اهللا ،  األئمة: وهي. 61ص 7ج) الكرة، ويوم القيامة
قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا، أن يعرفوا الذين ال يعلمون، فإذا عرفوهم فقد غفر : (، قال"يغفروا للذين ال يرجون أيام اهللا 

  . 492ص 2ج: تفسير القمي ) لهم
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فجهنم وهذا العامل ٬، وظلمات بعضها فوق بعض ٬،حلظة ليلقيه يف جهنمينهار باإلنسان يف أي 

ـةٌ    ﴿ :قال تعاىل ٬،اجلسماين كقاب قوسني أو أدىن ـنَّم6 لَم4ح=يطَ ـذَابِ و6إِنV ج6ه6 ي6سIت6عIجِلُون6ك6 بِالْع6
  .)1( ﴾بِالْكَاف=رِين6

 ما بعده ضيق فكيف ال يكون القتراب روح املؤمن منه بسبب تقييدها باجلسم سجناً له وضيقاً
ـيق  ٬، نه اقتراب من جهنم ومن الظلمات اليت بعضها فوق بعضأبعد ما علم  فهذا املؤمن حيس بض

ـن   ٬،شديد واختناق ال ينتهي إال بانطالق روحه ونيلها احلرية بعد النجاح باالمتحان واخلروج م
ـاىل يف    ٬،هذه الدنيا بقلب سليم٬، وحبظ يف السماء السابعة الكلية أي مساء العقل واملقربني ـال تع ق

ـت4    * فَأَمَّا إِنْ كَانَ م=ن6 الْم4قَرَّبِني6 ﴿ :وصف حال املوت بالنسبة لإلنسان ـانٌ و6ج6نَّ ـر6وIحE و6ر6يIح6 فَ
   .)2( ﴾ن6ع=يمٍ

فال عذاب وال آالم عند ٬، حال هؤالء هو الراحة حال املوت٬، روح ورحيان وجنة نعيم نّإأي 
الذي طاملا كان سجناً مظلماً ضيقاً بالنسبة هلذه  اجلسماملوت٬، بل راحة وفرح وسرور بفراق هذا 

  .الروح الطيبة املباركة
�   �   �  �   �   �  

و6اتَّقُوا ي6وIماً ال ت6جIزِي ن6فْسE ع6نI ن6فْسٍ ش6يIئاً و6ال ي4قْب6لُ م=نIه6ا ﴿ :ما معىن اآلية :26 /سؤال

 Iلٌ و6ال ه4مIه6ا ع6دIخ6ذُ م=نIص6ر4ونَش6فَاع6ةٌ و6ال ي4ؤIوقوله تعاىل ؟ )3( ﴾ي4ن: ﴿ Eزِي ن6فْسIماً ال ت6جIو6اتَّقُوا ي6و
وهل هذه اآليات  .)4( ﴾ع6نI ن6فْسٍ ش6يIئاً و6ال ي4قْب6لُ م=نIه6ا ع6دIلٌ و6ال ت6نIفَع4ه6ا ش6فَاع6ةٌ و6ال ه4مI ي4نIص6ر4ونَ

  تنفي الشفاعة؟

   .هذه اآليات ال تنفي الشفاعة مطلقاً :اجلواب

أي ساعة املوت أو حلظات ٬، أي خافوا يوما٬ً، وهذا اليوم هو يوم املوت: ﴾و6اتَّقُوا ي6وIماً﴿
 والربزخ القرب شفاعة من له شفاعة تنفع كل ساعة يف الدنيا وبعد املوت يف نّأومع . املوت

  . والقيامة ولكن ال شفاعة عند املوت ألحد٬، بل وال يقبل عند املوت عدل وال عمل صاحل
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املوت هو نزع الروح عن اجلسد٬، وهذا الرتع أو األخذ أو االستيفاء البد أن  بب أنّوهذا بس

ـروح   ٬،يرافقه تقطيع عالئق الروح مع الدنيا وهذه العالئق حبسب كثافتها وكثر¡ا يكون اشتباك ال
ـا أو    ـافعني ملنعه مع اجلسد كثيفا٬ً، فالبد أن يرافق تقطيع هذه العالئق آالم وال تنفع شفاعة الش

   .بل وال ينفع عمل اإلنسان يف رفع أو إزالة هذه اآلالم٬، إزالتها

ـال   ( وذلك ألن تعلق اإلنسان بالدنيا: ﴾ال ي4ؤIخ6ذُ م=نIه6ا ع6دIلٌ﴿ ـة واألوالد وامل البيت والزوج
ـن   )وغريها من املتعلقات الدنيوية هو عبارة عن حبال عقدها اإلنسان بنفسه وال خروج للروح م

وال ينجو من آالم املوت إال من ٬، له عن اجلسد دون قطع هذه احلبال والعالئقالدنيا وال انفصال 
ـا   Xقال أمري املؤمنني ٬، وهؤالء هم املقربون٬، رافق الدنيا جبسده وروحه معلقة باملأل األعلى م

الْم4قَرَّبِني6 فَأَمَّا إِنْ كَانَ م=ن6 ﴿ :وقال تعاىل٬، )1( )جاوركم بدين أياما٬ً، إمنا كنت جاراً لكم: (معناه
  .﴾فَر6وIحE و6ر6يIح6انٌ و6ج6نَّت4 ن6ع=يمٍ* 

ـة    ـي حال وال تنفع الشفاعة وال ينفع العمل الصاحل يف حلظات املوت٬، إال يف حالة واحدة وه
خرق القانون التكويين٬، وذلك بأن يصبح تقطيع هذه احلبال غري مؤمل٬، كما أصبحت نار إبراهيم 

X ا مل تؤثر فrيه ملانع ما شاء اهللا أن جيعله فيه غري حمرقة٬، أو أX.     ـانون ـرق للق ـذا اخل وه
ـبحانه أو   نهأى التكويين ال نر من األمور املعتادة٬، بل ال حيصل إال يف حاالت تتعلق بوجود اهللا س

  . عالقته سبحانه وتعاىل بأمر أو شخص ما٬، وتأييده �ذا اخلرق للقوانني التكوينية

ـن   أrمومع   وهم دون املقربني   أصحاب اليمني  ولذا فإنّ من أصحاب اجلنة ال ينجون م
ـانَ  ﴿ :قال تعاىل٬، فقد سكت عن حاهلم سبحانه وتعاىل يف حال املوت٬، عذاب املوت و6أَمَّا إِنْ كَ

ـد  ٬، )2( ﴾فَس6المE لك6 م=نI أَصIح6ابِ الْي6م=نيِ* م=نI أَصIح6ابِ الْي6م=نيِ  أي مل يعرض حلالة الشخص عن
ـة    )سورة الواقعة(مع أن اآليات من آخر ٬، كان من أصحاب اليمنياملوت إن  ـان حال كانت لبي

   .٬، ولكنه عرض حلاهلم بعد املوت٬، فقال للنيب سالم لك من أصحاب اليمني)3( املوت

  وأصحاب ٬، املقربني( :ومن أعظم األمثلة اليت تتجلى فيها صورة هذه األصناف الثالثة أي

                                                            
  .116ص 9ج: شرح نهج البالغة البن أبي الحديد  -1
  .91 – 90: الواقعة  -2
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فلما مرَّ بأرض قفر وعطشوا ٬، هي امتحان طالوت للجنود الذين معه )واملكذبني الضالني٬، اليمني

ـيIس6  ﴿ :قال هلم طالوت٬، مث عرض هلم النهر يف الطريق إِنV اللVه6 م4بIت6ل=يكُمI بِن6ه6رٍ فَم6نI ش6رِب6 م=نIه4 فَلَ
أي من  ٬،)1( ﴾بِي6د=ه= فَش6رِب4وا م=نIه4 إِلVا قَل=يالً م=نIه4مIم=نِّي و6م6نI لَمI ي6طْع6مIه4 فَإِنَّه4 م=نِّي إِلVا م6نِ اغْت6ر6ف6 غُرIفَةً 

ـن    ٬، ومن اغترف غرفة هو من أصحاب اليمني٬، نه من املقربنيإمل يطعمه ف ـو م ـرب فه ومن ش
ـأمره ومل   معنيì طالوت ملكìن أمصدقاً املكذبني الضالني٬، فلو كان  من اهللا سبحانه وتعاىل ألمتر ب

   .يشرب من املاء

 احلياة الدنيا :التكذيب هو تكذيب هللا سبحانه وتعاىل ال لطالوت فقط٬، وهذا النهر هووهذا 
خذ أرواحهم إىل قطع أي عالئق أفمن مل يطعمها من املقربني الذين قطعوا عالئقهم �ا فال حيتاج 

ـه٬،   ٬، حبال أو ـدها بنفس ومن اغترف منها فهو حيتاج عند استيفاء روحه إىل قطع حباله اليت عق
ـه  . زادت زاد أمله وكلما أما من شرب منها حىت أسكرته وأمسى ال يعي ما يقول٬، فهذا عند موت
  .اrيار هذا اجلرف به يف نار جهنم:  وموته هو ٬،نه كان يعيش على شفا جرف هارٍأيرى 

مع أن له زوجة ومال وولد ودار وما ألهل الدنيا  املقربني ويبقى السبيل ألنْ يكون اإلنسان من
ـال   هو أن ينهج مباله منهج األئمة  عندما أنفقوا على الفقراء واملساكني وخصوصاً اليتامى ب

ـبحانه     .حدود ـة اهللا س ـالء كلم وأما األوالد فينذرهم لوجه اهللا سبحانه جماهدين جياهدون إلع
وأما الزوجة فيجعل صداقها هو السعي  .بتهم نباتاً حسناًوتعاىل٬، لعلß اهللا يتقبلهم بقبول حسن وين

ـاىل   ٬، �ا إىل اهللا سبحانه وتعاىل ـبحانه وتع ويتحرى أن يوصلها إىل مقامات عالية يف طاعة اهللا س
  .ومعرفة اهللا سبحانه وتعاىل ما أمكنه ذلك

�   �   �  �   �   �  
  

ـي   هلي إ( :ةيف دعاء عرف Xما معىن قول احلسني : 27 /سؤال ـن ذل نفس ـرجين م ٬، أخ

  ؟ )ي وشركيوطهرين من شكّ
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  :منها٬، الشرك أنواع :اجلواب

ـنام   : منها٬، وهو أيضاً أقسام :الشرك الظاهر  1 ـادة األص الشرك الصريح يف العقيدة كعب

ـرآن   ٬،وهم األصنام اليت هلا لسان. وعبادة العلماء غري العاملني الضالني٬، واألوثان كما ورد يف الق
يف ذم اليهود الذين أطاعوا علماءهم يف معصية اهللا  وعن األئمة   وعن الرسول  )1(الكرمي 

  .)2( فعبدوهم بذلك

ـوائج   . ومنه الرياء بكل أقسامه :الشرك اخلفي  2 ـاء احل وليس منه التوجه إىل اخللق يف قض

 )منه ورمحةالذي يعطي من سأله ومن مل يسأله حتنناً ( دون التوجه إىل اهللا سبحانه قاضي احلاجات
ـال    أي التوجه إىل اخللق دون اهللا سبحانه   ن هذا إبل  هو كفر باهللا٬، ومع األسف هذا هو احل

ـرك  ٬، اهللا إىلومنه التوجه إىل الناس يف قضاء احلاجات مع التوجه  .السائد بني الناس وهذا هو الش
ـد يف   .)3( ﴾و6ه4مI م4شIرِكُونَو6م6ا ي4ؤIم=ن4 أَكْثَر4ه4مI بِاللVه= إِلVا ﴿ :قال تعاىل٬، اخلفي واحلق أن يتوجه العب

ـاء٬،   كل حوائجه إىل اهللا سبحانه٬، ويعترب العباد جمرد وسيلة وآلة بيد اهللا يسريها سبحانه كيف يش
  .فإذا توجه إىل اهللا ال يضره التعامل مع اخللق ٬،وحيث يشاء لقضاء حاجته

ـي  ٬، اليت البد للمخلوق منها )األنا(وهو أخفى أنواع الشرك وهو  :الشرك النفسي  3 وه

تشوبه بالظلمة والعدم٬، اليت بدوrا ال يبقى إال اهللا سبحانه وتعاىل٬، وبالتايل فكل عبد من عباد اهللا 
ـك٬،    X واإلمام احلسني .هو مشرك �ذا املعىن ـن الش أراد هذا املعىن من الشرك وما يصحبه م
ـوده٬،  يطلب الفتح املبني٬، وإزالة شا X وكان اإلمام احلسني ئبة العدم والظلمة عن صفحة وج

ي ال هلإ( :كأنه يقول Xاحلسني  وبالتايل فإنّ. اليت بدوrا ال يبقى إال اهللا الواحد القهار سبحانه
ووجودي ذنب عظيم ال سبيل لغفرانه إال بفنائي وببقائك أنت ٬، أحد يستحق الوجود إال أنت

  ). سبحانك
ـل  أمنشأه موجود ال  نّإوهذا الشك والشرك بالقوة ال بالفعل٬، أي  ـود بالفع  نّإأي  ٬،نه موج

ـا   ٬،قابلية الفعل موجودة لكنها غري متحققة بالفعل أي ال توجد يف اخلارج فالفطرة اإلنسانية فيه

                                                            
 .31:التوبة ...) اتََّخُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَبابًا مِّن ُدوِن الّلِه : (مثل قوله تعالى -1
أما ( :فقـال؟  "اتخذوا أحبارهـم و رهبانهـم أربابًا من دون اهللا" :قلت لـه: ، قالXعن أبي بصير، عن أبي عبـد اهللا  -2

واهللا ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حرامًا، وحرموا عليهم حالًال فعبدوهم من 
  .3وآذلك ح،  1ح 70ص 1ج: الكافي ) حيث ال يشعرون

  .106: يوسف  -3
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ـيطان  ٬، النكتة السوداء اليت هي شائبة العدم والظلمة وهذه النكتة السوداء هي موطئ خرطوم الش

  .)1( الذي يوسوس من خالله البن آدم
  
  
  
  

�   �   �  �   �   �  
  

ـال ٬، 320ص": قدس سره"يف كتاب اآلداب املعنوية للصالة للسيد اخلميين : 28 /سؤال  :ق

أما عظمة متكلمه وم�نشأه وصاحبه فهو العظيم املطلق الذي مجيع أنواع العظمة املتصورة يف امللك (
ـك   ومجيع أنواع القدرة النازلة يف الغيب والشهادة رشحة من ٬، وامللكوت ـل تل جتليات عظمة فع

ـن وراء آالف   ٬، وإمناالذات املقدسة٬، وال ميكن أن يتجلى احلق تعاىل بالعظمة ألحد يتجلى �ا م
لف حجاب من نور وظلمة أأن له تبارك وتعاىل سبعني : (احلجب والسرادقات كما يف احلديث

  ..).)2() لو كشفت ألحرقت سبحات وجه دونه

  ؟والنورانية خمتلطةهل هذه احلجب الظلمانية   أ  س
  ؟ما معىن حجب الظلمة وحجب النور   س ب
  ؟كيف ترفع بعض حجب الظلمة وحجب النور    س ج
وال ميكن أن يتجلى ( :)قدس سره(هل أن هذه احلجب ال ترفع أبداً كما قال السيد    د س

  ؟وما معىن احلرق٬، ولو رفعت ماذا حيصل؟ )احلق تعاىل بالعظمة ألحد
   

٬، واألخالق )X )3هي جنود اجلهل اليت ذكرها اإلمام الصادق : احلجب الظلمانية :اجلواب
ـ  )األنا(املغروسة يف فطرة اإلنسان٬، فكلما زادت ) األنا( الذميمة و ـذه ـعند اإلنس  ان زادت ه

ـ  )األنا(احلجب٬، وكلما قلßت  ـة   هاؤعند اإلنسان قلت هذه احلجب٬، فهذه احلجب منش الظلم
  . خري لكل إال سلبوالعدم واملادة٬، وهي ليست 

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

فأوقفه ( :قال Xكما ورد يف الرواية عن الصادق ) خيفقالقرآن أو احلجاب الذي ( حممد 

                                                            
) إن الشيطان ليجثم على قلب بني آدم له خرطوم آخرطوم الكلب إذا ذآر العبد اهللا عز وجل خنس: (قال النبي  -1

  .49ص 76ج: بحار األنوار 
 .45ص 55ج: بحار األنوار  -2
  .14ح 23 – 20ص 1ج: جنود العقل والجهل، الكافي Xفي الحديث الذي رواه سماعة عنه، وقد ذآر فيه  -3
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ول ـستطيع الوصفجربائيل ال ي٬، أي هذا هو مقامك   مكانك يا حممد :جربائيل موقفا٬ً، فقال له

فلقد وقفت موقفاً ما وقفه ملك قط وال     فأشار له بالعروج إىل مقامه إىل مقام النيب 
يقول سبوح قدوس أنا رب  :قال؟ يا جربائيل وكيف يصلي :فقال٬، ربك يصلي ن٬ّ، إنيب 

وكان كما  :Xقال  .اللهم عفوك عفوك :فقال  .سبقت رمحيت غضيب٬، املالئكة والروح
. ما بني أستها إىل رأسها :Xوما قاب قوسني أو أدىن؟ قال :قيل. قال اهللا قاب قوسني أو أدىن

فنظر يف مثل سم  ٬،زبرجد :أعلمه إال وقد قالوال ٬، وكان بينهما حجاب يتألأل وخيفق :X قال
  . )1( )… فقال اهللا تبارك وتعاىل٬، اإلبرة إىل ما شاء اهللا من نور العظمة

ـور٬،    ـب الن وهذا احلجاب الزبرجد األخضر الذي خيفق هو إشارة إىل حجب الظلمة وحج
احلاصل للحجاب٬، وارتفاع حجب الظلمة بالفتح يف مثل سم اإلبرة٬، وارتفاع حجب النور باخلفق 

فحجب الظلمة خترق بالتخلي عن جنود اجلهل واألنا٬، وحجب النور حيتويها اإلنسان ويفىن فيها 
ـعى إىل أن   عندما يتحلى جبنود العقل واألخالق الكرمية٬، وهكذا اإلنسان يف مسريته التكاملية يس

ـبني والتحلي جبميع جنود العقل وهذا هو ال٬، يصل إىل رفع األنا عن صفحة وجوده ـا  ﴿ فتح امل إِنَّ
  .)2( ﴾فَت6حIن6ا لَك6 فَتIحاً م4بِيناً

وقد جتلى يف هذا املقام اهللا  وهذا هو املقام احملمود الذي وصل إليه الرسول الكرمي حممد 
احلجاب يرتفع  نّإ: أي) وكان بينهما حجاب يتألأل وخيفق(يف آنات  سبحانه وتعاىل حملمد 

بل يفىن وحيترق٬، وال يبقى وجه اهللا  يف آنÎ ويعود يف آنÎ آخر٬، وحال ارتفاعه ال يبقى حممد 
  . بل ال يبقى إال اهللا الواحد القهار حممد 

ال ينفي الكشف حلجب الظلمة والنور مطلقا٬ً، بل ينفي  واحلديث أعاله املروي عنهم 
خيفق مع خفق  ٬، وهو الكشف التام الدائم٬، أما الكشف التام يف آنات فهو حاصل حملمد 

٬، ولو قرأت القرآن خلفقت مع خفقه ذهاباً وجميئاً دون احلجاب والكون كله خيفق مع حممد 
  .بل كأنك مضطر إليه٬، قصد منك هلذا الفعل

                                                            
  .، فما بعد84ص 5ج: سورة النجم  -تفسير الصافي  -1
  .1: الفتح  -2
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ـن   النور أو احلجب النورانية  :ب   أس  ج هي من اهللا سبحانه وتعاىل٬، وحجب الظلمة م

ـة    ـور يف الظلم ـي الن  .املادة أو العدم٬، واملخلوقات وجدت بإشراق النور يف الظلمة أو قل جتل
ـور   واالختالط احلاصل بني النور والظلمة ليس مبعىن اختالط جمانسة٬، بل هو اختالط جتلي وظه

  .)1( )وخارج منها بال مزايلة داخل يف األشياء بال جمانسة: (ما معناه Xكما قال أمري املؤمنني 

ترفع حجب الظلمة والنور بالسعي إىل اهللا سبحانه وتعاىل وحتصيل رضاه٬، وترفع  :ج  س  ج
ـا ٬، حجب الظلمة خاصة بالتخلي عن جنود اجلهل واألخالق الذميمة  .وباالبتعاد عن األنا وتركه

م الصعود وتسلق سل٬ّ، ي جبنود العقل واألخالق الكرميةوالتحل٬ّ، وترفع حجب النور بالعلم واملعرفة
  .إىل املقامات القدسية يف املأل األعلى

٬، ولكن ليس على الدوام بل يف مد اتضح مما سبق أrا رفعت بشكل تام حمل :د   س  ج
ة يف عدم رفعها بشكل دائم هي أrا لو رفعت بشكل دائم ال يبقى للعبد آنات٬، كما اتضح أن العلّ

ه يف الذات اإلهلية٬، ومل ترفع هذه ئبعد احتراق العبد وفنا هوية٬، بل ال يبقى إال اهللا الواحد القهار
لو : (Xوقال سيد العارفني علي ٬، وهو صاحب املقام احملمود احلجب بشكل تام لغري حممد 

٬، حجاب الالهوتفالغطاء واحلجاب الذي رفع حملمد  .)2( )كشف يل الغطاء ما ازددت يقيناً
 ٬X، وقد كان Xكشف له الغطاء باملراتب األدىن من هذه املرتبة اليت ذكرها  Xوإال فعلي 

  .)3( يسري يف جبانة الكوفة ويكلم املوتى كما روى حبة العرين
   

�   �   �  �   �   �  

ملاذا إذا خليت األرض من املعصوم أو حجة اهللا على أهل األرض ساخت بأهلها : 29 /سؤال

  ؟كما روي عنهم 

                                                            
  .الخطبة األولى: نهج البالغة  -1
 .317ص 1ج: المناقب البن شهر اشوب  -2
خرجت مع أمير المؤمنين إلى الظهر فوقف بوادي السالم آأنه مخاطب ألقوام فقمت بقيامه حتى أعييت، ثم جلست : قال -3

يا أمير المؤمنين إني : حتى مللت، ثم قمت حتى نالني مثل ما نالني أوًال، ثم جلست حتى مللت ثم قمت وجمعت ردائي، فقلت
يا حبة إن هو إال محادثة مؤمن أو : ثم طرحت الرداء ليجلس عليه فقالقد أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة، 

: ، فقلتنعم، لو آشف لك لرأيتهم حلقًا حلقًا محتبين يتحادثون: يا أمير المؤمنين وإنهم لكذلك ؟ قال: قلت: ، قالمؤانسته
الحقي بوادي السالم، وإنها : حهأرواح، وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع األرض إال قيل لرو: أجسام أم أرواح؟ فقال
 . 234ص 97ج: بحار األنوار) لبقعة من جنة عدن
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ـد اهللا  : عن أيب محزة٬، قال :ومنها٬، الروايات يف هذا املعىن كثرية :اجلواب  :Xقلت أليب عب

  . )1( )لو بقيت األرض بغري إمام لساخت( :X أتبقى األرض بغري إمام؟ قال

ـوج   لو إنّ( :قال ٬،Xوعن أيب جعفر  اإلمام رفع من األرض ساعة ملاجت بأهلها كما مي
  .)2( )البحر بأهله

فبسبب وجوده يف مجيع السماوات  ٬،موضع الفيض الواصل إىل األرض Xوهذا ألن احلجة 
ـول    واملقامات العلوية القدسية يكون يف هذه األرض مثله كمثل سرة الطفل٬، ـع وص وهي موض

ـيض    Xالغذاء للطفل من األم٬، فمثله  ـل الف كاحلبل السري الواصل من السماء إىل األرض ينق
  .)و®م متطرون٬، ®م ترزقون( اإلهلي إىل األرض٬،

وعمود النور النازل من السماء إىل األرض٬، ولواله لساخت األرض بأهلها فهو حبل اهللا املتني 
ـف  ٬، هي وأهلها وتعود عدماً أي ال يصل النور اإلهلي إىل األرض فتنحلّ ولذا فال ميكن أن يوص

  .على مجيع اخللق Xعظيم فضل احلجة 
   

  

�   �   �  �   �   �  
  
  

بينما يوجه احملتضر إىل القبلة وهو ٬، على ميينه ملاذا يوجه امليت إىل القبلة وهو نائم: 30 /سؤال

  ؟نائم على ظهره وباطن قدميه إىل القبلة
  

وموضع اتصال الروح ٬، روحه ال تزال متصلة جبسمه نّإأي ٬،  احملتضر هو إنسان حي :اجلواب
ـة إىل   ؛فيوجه احملتضر إىل القبلة وهو نائم على ظهره٬، يف اجلسم هو الصدر لتكون روحه متوجه

  . و�ذا يستقبل اهللا سبحانه واملالئكة٬، األعلى ووجهها ووجه جسمه مستقبل القبلة
ـل  ٬، فيوجه إىل القبلة بوجهه اجلسماين٬، جسم انفصلت عنه الروح أما جسم امليت فهو وأفض

  .القبلة هي نومه على ميينه واستقباله للقبلة إىلهيئة لتوجيهه وجه 
  

  

�   �   �  �   �   �  
  

  وما فائدته؟ ٬،ما علة الكفن للميت: 31 /سؤال
  

                                                            
  .، آتاب الحجة10ح 179ص 1ج: الكافي -1
  .، آتاب الحجة12ح 179ص 1ج: الكافي -2



  Xإصدارات أ�صار االمام املهدي ................. ............................. 76
فيجب أن تستر عورته  ٬،باعتبار اتصال روحه به قبل موته إن جسم امليت حمترم :اجلواب

وحال الدفن٬، كما كان هو يهتم بستر عورته وجسمه يف هذه احلياة الدنيا يف  وجسمه أمام الناس
ن إلباسه هذا أكما ٬، الكفن لباس امليت عند بعثه إذا شاء اهللا سبحانه وتعاىل أنّكما  .السابق
رجاء أن تكون روحه قد لبست    الذي يفضل أن يكون من أجود أنواع األقمشة   اللباس

ه ـلبسأورجاء أن مين اهللا عليه ويلبسه لباس التقوى بعد أن ٬، أجود أنواع لباس التقوى حال موته
مع داود وملك املوت   )1(يف قصة الشاب  وقد ورد هذا املعىن عنهم . ون الكفنـاملؤمن

  .لذلك الشاب Xومد يف عمره لرمحة داود  ن اهللا رحم الشابإحيث 
  

�   �   �  �   �   �  

  ملاذا اهللا أفرد الذÅكر؟: 32 /سؤال
   

ـى   .وتعاىلوالوتر أو الفرد دال عليه سبحانه  ٬،حيب الوتر إن اهللا وتر :اجلواب والشفع يدل عل
  .ولذا فالذÅكر يف الصالة يوتر واحداً أو ثالثاً أو مخساً أو سبعا٬ً، ثنينية والزوجيةاإل

  

�   �   �  �   �   �  
  
  

  ملاذا التكبري بداية الصالة؟ :33 /سؤال
  

 املؤمنفالصالة معراج ٬، ومواجهته سبحانه وتعاىل أنت تريد يف الصالة العروج إىل اهللا :اجلواب
ومفتاح كل مساء والعروج إليها ومنها إىل اليت تليها ٬، وال يتم العروج إال بارتقاء السماوات السبع

                                                            
بينا داود على نبينا وآله وعليه السالم جالس وعنده شاب رث الهيئة يكثر الجلوس عنده ( :قال Xعن أبي جعفر  -1

ويطيل الصمت إذ أتاه ملك الموت فسلم عليه وأحّد ملك الموت النظر إلى الشاب، فقال داود على نبينا وآله وعليه السالم 
يا شاب هل لك : الموضع فرحمه داود، فقال نعم إني أمرت بقبض روحه إلى سبعة أيام في هذا: نظرت إلى هذا؟ فقال

إن داود يأمرك أن : فقل له - رجًال آان عظيم القدر في بني إسرائيل  -فأت فالنًا : ال وما تزوجت قط، قال داود: امرأة؟ قال
وضع، تزوجني ابنتك وتدخلها الليلة وخذ من النفقة ما تحتاج إليه وآن عندها فإذا مضت سبعة أيام فوافني في هذا الم

فمضي الشاب برسالة داود على نبينا وآله فزوجه الرجل ابنته وأدخلوها عليه وأقام عندها سبعة أيام، ثم وافى داود يوم 
: ما آنت في نعمة وال سرور قط أعظم مما آنت فيه، قال داود: يا شاب آيف رأيت ما آنت فيه؟ قال: الثامن، فقال له داود

انصرف إلى منزلك فكن مع أهلك فإذا آان يوم الثامن فوافني : وحه فلما طال قالاجلس فجلس وداود ينتظر أن يقبض ر
ههنا، فمضى الشاب، ثم وافاه يوم الثامن وجلس عنده، ثم انصرف أسبوعًا آخر ثم أتاه وجلس فجاء ملك الموت داود، 

قد مضت : بلى، فقال: يام؟ قالألست حدثتني بأنك أمرت بقبض روح هذا الشاب إلى سبعة أ: فقال داود صلوات اهللا عليه 
 4ج: بحار األنوار) يا داود إن اهللا تعالى رحمه برحمتك له فأخر في أجله ثالثين سنة: قال! ثمانية وثمانية وثمانية
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وأريد أن ارتقي وأصل إليه ٬، أقصد الرب الكامل الغين٬، أي أنا العبد الناقص الفقري ٬،)اهللا أكرب: (هو

  .عليَّحه مبدحيت وثنائي عليه سبحانه بفضله ومن©ه ألواجهه وأسب©؛ سبحانه
�   �   �  �   �   �  

  

  ؟Xوما هي ميزة تكبرية علي بن أيب طالب ٬،ما معىن تكبرية اإلحرام يف الصالة: 34 /سؤال
  

 ن كان اإلحرامإو وليست واحدة٬، التكبريات لإلحرام يف الصالة هي سبعة يف احلقيقة :اجلواب
   .إذا أراد �ا السبع تكبريات املقارنة للسبع مساوات٬، بواحدة جائز

 اهللا أكرب من السماء الدنيا واألوىل نّإاألوىل٬، أي ) اهللا أكرب(فقول ٬، وكل تكبرية تتعلق بسماء
   .مهما عظمت بكل ما فيها من خري وشر وتفاصيل

اàرة  نّأو٬، بالنسبة للمجرة األرض بكل سعتها هي كحبة رمل يف صحراء فأنت إذا عرفت أنّ
ـبة    نّأو٬، هي كحبة رمل بالنسبة للكون اجلسماين ـحراء بالنس السماء الدنيا هي حبة رمل يف ص

ويكرب يف نفسك اهللا سبحانه وتعاىل ٬، وهكذا حىت يصغر يف عينك كل ما سوى اهللا٬، للسماء الثانية
  . نه ال يوصفأفتعلم ٬، شأنه

وهو أعظم خلق اهللا معرفة باهللا بعد حممد  ٬،حبسب معرفته هللا سبحانه وتعاىل Xوتكبرية علي 
ولو مح©ل اخللق ما ٬، يعرف من يكرب Xفعلي ٬، دت املعرفة باهللا زاد شأن الذكر هللاوكلما زا. 

  . يعرف ملا احتملوه

 شيةألرا اضطراب الضطربتمانطويت على مكنون علم لو حبت به (: ما معناه Xوقد قال 
  . )1( )يف الطوى البعيدة

٬، به الدلو الذي خيرج املاءهو احلبل الذي يعلق : واألرشية٬، أي احلركة االهتزازية: واالضطراب
ـه  . أي البئر العميق: والطوى البعيدة فإذا أُلقي الدلو يف البئر العميق اضطرب احلبل املعلق به كأن

   .أفعى تسري
  

�   �   �  �   �   �  

                                                            
  .213ص 1ج: شرح نهج البالغة البن أبي الحديد -1
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  ما معىن سبحان ريب العظيم وحبمده؟: 35 /سؤال

 نّأواحلقيقة . واملدح بالكمالالثناء : واحلمد هو٬، التسبيح يعين الترتيه من النقص :اجلواب
فهذا الذكر هو تسبيح بالثناء على اهللا سبحانه ٬، التسبيح ال يكون من العبد إال بالثناء على الرب

ولذلك فإن كل األدعية هي مدح ٬، وهذا الذكر هو بيان أن التسبيح ال يكون إال بالثناء٬، وتعاىل
  .وسيد املسبحني هو احلامد حممد ٬، وثناء ومحد

�   �   �  �   �   �  

ـده : ما الفرق بني ذكر الركوع: 36 /سؤال ـجود   ٬،سبحان ريب العظيم وحبم ـر الس : وذك

  ؟سبحان ريب األعلى وحبمده
  

ـذكر  ٬، الركوع هو حالة خضوع وتذلل من العبد هللا سبحانه وتعاىل مبرتبة الذات :اجلواب وال
  . محد املريب العظيم أو العلي :املالئم هلذا اخلضوع هلذه املرتبة هو

ـة (حالة خضوع وتذلل من العبد له سبحانه وتعاىل مبرتبة : أما السجود فهو  )الكنه أو احلقيق
فمرتبة معرفة العبد ربه  .محد املريب األعلى أو األعظم: والذكر املالئم هلذا اخلضوع هلذه املرتبة هو

  .الركوع يف السجود أعظم من مرتبة معرفة العبد ربه يف حال
  

  

�   �   �  �   �   �  
  

  

   ما معىن سبح اسم ربك األعلى؟: 37 /سؤال
  

والثناء يكون مبا علßمنا ٬، التسبيح إمنا يتحقق من العبد بالثناء على الرب سبحانه وتعاىل :اجلواب
  . الشكر وأقل الثناء واحلمد هو ٬،ه من األنبياء واملرسلني واألئمة ئعن طريق أوليا هو سبحانه

ـه  . وينتهي باحلمد٬، فالتسبيح يبدأ بالشكر ـكر خلق وأداء  وشكر اهللا سبحانه وتعاىل يبدأ بش
. )1( كما ورد يف احلديث عنهم ٬، اهللا أرأفهم بعياله إىلاخللق  وأحب©٬، فاخللق عيال اهللا ٬،حقهم

                                                            
الخلق عيال اهللا، فأحب الخلق إلى اهللا من نفع عيال اهللا وأدخل على : قال رسول اهللا : (قال Xعن اإلمام الصادق  -1

  .164ص 2ج :الكافي..) أهل بيت سرورًا 
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ـة  ٬، فالعبد يسبح ربه سبحانه وتعاىل عندما يكون رمحة باملؤمنني ورأفة باليتامى واملساكني وغلظ

  .وحق يسري على األرض٬، وشدة على الكافرين املعاندين

ألنه هو االسم األعلى واألعظم٬، وعلي مع احلق واحلق مع  ؛X علي :سم ربك األعلى هواو
ـل ال    :فيكون معىن سبح اسم ربك األعلى٬، علي ـبحه بالعم كن حقاً يسري على األرض أي س

  .بالقول فقط كما ي�توهم
�   �   �  �   �   �  

  

فما  ٬،)1( )لو شئت لنشرت التوحيد من الصمد( :ما معناه Xروي عن الباقر : 38 /سؤال

   وكيف ينشر التوحيد من الصمد؟٬، معىن هذا احلديث

الصمد هو املقصود باحلوائج٬، وهو املمتلئ بالكمال فال ثغرة فيه٬، وإذا مرض اإلنسان  :اجلواب
العاقل فمن يقصد غري اهللا املشايف٬، وإذا جاع أو عطش أو افتقر فمن يقصد غري الغين٬، وإذا جهل 

ـن   وإذا أراد سد© ...فمن يقصد غري العليم٬، وإذا غضب فمن يقصد غري احلليم٬، وإذا وإذا  نقصه م
ـن   كل  ـودا٬ً، فم جهة فمن يقصد غري مصدر الكمال الذي ال ينقصه كثرة العطاء إال كرماً وج

  .الصمد سبحانه يعرف العبد القاصد السري إىل اهللا سبحانه وتعاىل

ـيم   إنّ اهللا هو احلليم والكرمي والرؤوف والغفار والقادر والقهار واجلبار والغين والعليم واحلك
ـمد أي    ٬،وكل أمساء اهللا سبحانه وتعاىل اليت شاء أن يطلع عليها خلقه ـاىل الص فهو سبحانه وتع

  .املقصود بكل هذه األمساء والصفات
�   �   �  �   �   �  

2  

أبرهة احلبشي ملا أراد هدم الكعبة باحلجارة السجيل ومل ي�رجم ملاذا ر�جم جيش : 39 /سؤال

  !جيش األمويني ملا أرادوا هدم الكعبة حىت سقط املنجنيق يف الكعبة وهدم البيت احلرام؟
  

وهذه احلماية ٬، حرمة ومالئكة حتمي البيت من االعتداء )الكعبة(إن لبيت اهللا احلرام  :اجلواب
ن �ا ويهتدون وظيتعحتصل إذا كان الناس يستفيدون من هذه املعجزة و املعجزة ال حتصل دائماً إمنا

ـثالت     أما إذا كان الناس قساة القلوب ال. الصراط املستقيم بسببها إىل ـالزواجر وامل ـون ب يتعظ
                                                            

لو وجدت لعلمي الذي آتاني اهللا عز وجل حملة لنشرت التوحيد  : (...وهو يجيب وفدًا من فلسطين قدموا عليه Xقال  -1
  .225ص 3ج: بحار األنوار  ...)واإلسالم واإليمان والدين والشرائع من الصمد 
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ـم   والعقوبات اإلهلية أو اآليات اإلهلية البينة٬، فال معىن ملنعهم عن العصيان والطغيان والتجرب ودفعه

  .حيم بالقوة٬، مما ينايف حالة االمتحان واالختبار لإلنسان يف هذه األرضعن صراط اجل

ـة٬،      النيب حممد  جد©   Xويف زمن عبد املطلب  ـذه اآلي كان الناس يستفيدون من ه
ـماء . ويتعظون �ا ـو   ٬،كما أrا كانت تشري إىل حرمة عبد املطلب وأهل بيته٬، واتصاهلم بالس وه

فقد كان الناس قساة القلوب ال ) عليه لعنة اهللا(أما يف زمن يزيد  .Xوصي من أوصياء إبراهيم 
ـوا   احلسنيانتهكوا حرمة أعظم من حرمة الكعبة وهي حرمة  rمإيتعظون٬، بل  ـوه ومثل ٬، ملا قتل

ـة ال     أrموقد وض©ح احلسني يف خطابه هلم  ٬،جبسده الطاهر املقدس ـدعون حرم ـه ال ي بعد قتل
ـن   ) لعنه اهللا(ومع ذلك فلما تقدم جيش يزيد . ينتهكوrا أو يهابون انتهاكها ـاً م إىل الكعبة قادم

ـادة   ) مسلم بن عقبة(املدينة مات امللعون  ـدموا بقي قائد اجليش األموي فلم يرتدع الناس٬، بل تق
  .وصل األمر إىل رجم الكعبة باملنجنيق وقتل ابن الزبري يف احلرم السكوين حىت احلصني بن منري

٬، ملا يعود الناس إىل شيء من الفطرة Xأما يف rاية املطاف أي يف زمن اإلمام املهدي 
وهذه املرة عندما خيسف جبيش  هذه اآلية تعود للظهور من جديد فإن٬ّ، ويتعظون باملثالت واآليات

ه إىل مكة حرم اهللا ئمن املدينة والتجا Xالسفياين بني املدينة ومكة بعد خروج اإلمام املهدي 
  . )1( سبحانه وتعاىل كما ورد عنهم 

هم بسببها٬، واتعاظهم ؤاستفادة الناس منها٬، واهتدا فأهم علة حلصول هذه اآلية أو تأخرها هو
  .�ا٬، أو غفلتهم عنها٬، وركوrم إىل املادة٬، وإرجاع كل األسباب واملسببات إليها

  

  

�   �   �  �   �   �  

  احلج؟وما الغرض من ٬، ة احلجما علّ: 40 /سؤال
  

يف مكان معني٬، وهو  احلج يف اإلسالم باختصار هو احلضور يف وقت معني من السنة :اجلواب
  . واملكان أوالً فالبد لنا من معرفة صفة الوقت ٬،بيت اهللا احملرم أو الكعبة

ـراح٬،    ٬، وهو الكعبة: فاملكان ـور للض ـي وظه إمنا هو جتلي وظهور للبيت املعمور٬، وهو جتل
ـاء   والضراح يف السماء السادسة وهي أعلى مساء ملكوتية مثالية٬، وبعدها السماء السابعة وهي مس

                                                            
  .223 – 222ص 52ج: بحار األنوار  -1
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ـق  ـاملالئك خلق الضراح بعد أن رد© وإمنا. كلية ال مثالية ة على اهللا سبحانه وتعاىل ملا أخربهم خبل

¡م واعتراضهم عليه سبحانه ءالئكة ليغفر اهللا هلم ويتوب عليهم بعد إسا٬، فطاف عليه املXآدم 
  . )1( وتعاىل

ـت   وجتلّ ـاء بي ى الضراح يف السماوات اخلمس األدىن من السماء السادسة فكان يف كل مس
ـيهم  ؛مناسب لشأrا٬، يطوف عليه مالئكة تلك السماء  ٬،ليغفر هلم اهللا سبحانه وتعاىل ويتوب عل

وجتلى وظهر هذا البيت يف األرض فكان بيت اهللا احلرام ٬، )2( فكان يف السماء الرابعة البيت املعمور
ـه   Xفلما نزل آدم . أو الكعبة إىل األرض طاف به فغفر له اهللا وأعلى مقامه وشأنه بفضله ومن

  . سبحانه وتعاىل

اإلمام الشهر الذي خيرج به  نهأوأهم ما يتصف به هذا الشهر هو ٬، فهو ذو احلجة :أما الوقت
يف مكة ويرسل النفس الزكية ألهل مكة فيقتلونه بني الركن واملقام فيقوم بعد ذلك  Xاملهدي 

ـد     ٬، إذن. يف العاشر من احملرم ـتغفر بع ـة وتس ـه املالئك فبيت اهللا وضع يف السماوات لتطوف ب
يه على شجرة علم ووضع يف األرض ليطوف به آدم بعد تعد© ٬،Xاعتراضهم على حجة اهللا آدم 

  .آل حممد أو شجرة الوالية

٬، ٬X، وهم حجة اهللا على آدم )4( أي على حتمل الوالية آلل حممد: )3(﴾و6لَمI ن6جِدI لَه4 ع6زIماً﴿
  . واالنصياع ألوامره وطاعته٬، فالطواف بالبيت إمنا لالعتراف حلجة اهللا على اخللق بالوالية

                                                            
إني جاعل في  ": أما بدء هذا البيت فإن اهللا تبارك وتعالى قال للمالئكة: (... في حديث أنه قال Xعن أبي عبد اهللا  -1

فأعرض عنها  "أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء  ": فردت المالئكة على اهللا عز وجل فقالت "األرض خليفة 
الضراح فرأت أن ذلك من سخطه فالذت بعرشه فأمر اهللا ملكًا من المالئكة أن يجعل له بيتًا في السماء السادسة يسمى 

إلى  بإزاء عرشه فصيره ألهل السماء يطوف به سبعون ألف ملك في آل يوم ال يعودون، ويستغفرون، فلما أن هبط آدم
 4ج: الكافي) السماء الدنيا أمره بمرمة هذا البيت وهو بإزاء ذلك فصيره آلدم وذريته آما صير ذلك ألهل السماء

 .، باب بدء البيت والطواف187ص
الن اهللا تبارك : لم صار الطواف سبعة أشواط ؟ قال: قلت ألبي( :، قالXعن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين  -2

وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها "فردوا على اهللا تبارك وتعالى  "إني جاعل في األرض خليفة": وتعالى قال للمالئكة
ة آالف عام، فالذوا وآان ال يحجبهم عن نوره، فحجبهم عن نوره سبع" إني أعلم ما ال تعلمون": قال اهللا "ويسفك الدماء

بالعرش سبعة آالف سنة، فرحمهم وتاب عليهم وجعل لهم البيت المعمور الذي في السماء الرابعة فجعله مثابة وأمنًا 
ووضع البيت الحرام تحت البيت المعمور فجعله مثابة للناس وأمنًا، فصار الطواف سبعة أشواط واجبًا على العباد لكل 

 .1ح  143باب   407 – 406ص  2ج: ئع اإلسالم شرا) ألف سنة شوطًا واحدًا
 .115طه  -3
أخذ اهللا الميثاق على النبيين، وقال ألست بربكم، وأن هذا محمد رسولي وأن عليًا أمير : (قال ،Xعن أبي جعفر  -4

ثم أخذ الميثاق على أولي العزم أني ربكم ومحمد رسولي وعلي أمير المؤمنين . بلى فثبتت لهم النبوة: المؤمنين ؟ قالوا
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 يف كل زمان٬، وهو يف Xفعلة احلج هي االستغفار عن التقصري يف حق احلجة على اخللق 

إمنا جعل اهللا احلج على الناس (: ما معناه وقد ورد عنهم . Xزماننا اإلمام املهدي 
  .)1( )ليعرضوا علينا واليتهم

من احلج فهو التجمع يف هذا املكان ويف هذا الزمان من كل عام ترقباً لقيام املصلح  أما الغرض
ـال   Xاملنتظر املهدي  للجهاد بني يديه٬، فهو صاحب اآلذان يف زماننا٬، إن اهللا سبحانه وتعاىل ق

ـ ﴿ :يأتوك أنت يا حجيت على خلقي ال يأتوين أنا٬، قال تعاىل: يف القرآن الْح6جِّ و6أَذÔنْ ف=ي النَّاسِ بِ
   .)2( ﴾ي6أْت4وك6 رِج6االً و6ع6لَى كُلÔ ض6ام=رٍ ي6أْت=ني6 م=نI كُلÔ فَجٍّ ع6م=يق

   :)3( ﴾ثُمَّ لْي6قْض4وا ت6فَثَه4مI و6لْي4وفُوا ن4ذُور6ه4مI و6لْي6طVوَّفُوا بِالْب6يIت= الْع6ت=يق﴿

األظافر وحالقة الشعر٬،  قص© أي التنظيف والتطهر٬، وهو يكون حبسب الظاهر: وقضاء التفث
ـن  Xواحلقيقة فاملراد منه لقاء اإلمام احلجة  أما حبسب اللب© ٬، وحالقة الشعر إمنا متثل التجرد م

  . واالنصياع ألوامره Xكل فكرة والتسليم للحجة 

ـدي    ألنّ؛ مسي البيت العتيق وإمنا ـام امله  Xمن يطوف به يعتق من ذنب تقصريه مع اإلم
ـع6ائ=ر6  ﴿ ٬،)4( ﴾ذَل=ك6 و6م6نI ي4ع6ظÔمI ح4ر4م6ات= اللVه= فَه4و6 خ6يIرE لَه4﴿احلجة على اخللق  ذَل=ك6 و6م6نI ي4ع6ظÔمI ش6

ـى  )5( ﴾اللVه= فَإِنَّه6ا م=نI ت6قْو6ى الْقُلُوبِ ٬، فحرمات اهللا وشعائر اهللا هم حجج اهللا سبحانه وتعاىل عل
  .اخللق

�   �   �  �   �   �  
  

                                                                                                                                                                                          
ي، وأظهر به دولتي ، وأنتقم به من أعدائي واألوصياء من بعده والة أمري وخزان علمي ، وأن المهدي أنتصر به لدين

، ولم يقر، فثبتت العزيمة لهؤالء الخمسة في Xلم يجحد آدم . وشهدنا  -يا ربنا  - أقررنا : قالوا. وُاعبد به طوعًا أو آرهًا
ْن َقْبُل َفَنِسَي َوَلْم َنِجْد َوَلَقْد َعِهْدنا ِإلى آَدَم ِم: ، ولم يكن آلدم عزيمة على اإلقرار، وهو قول اهللا تبارك وتعالىXالمهدي 
  .2ح 90ص: بصائر الدرجات ) َلُه َعْزمًا

، باب أن الواجب على الناس بعد ما يقضون مناسكهم أن يأتوا اإلمام فيسألونه عن معالم دينهم 392ص 1ج: الكافي  -1
 .3و  2و  1ويعلمونهم واليتهم ومودتهم له ، ح

 .27: الحج  -2
 .29: الحج  -3
  .30: الحج  -4
 .32: الحج  -5
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مل يعتذر عن قتل القبطي بأنه من  Xإن موسى : قلت )1( سؤال سابقيف إجابة : 41 /سؤال

ـى   إنه تعمد قتل القبطي وإعمل الشيطان بل  ـل موس  Xن هذا العمل صحيحا٬ً، فإذا كان قت
   ؟ )2( ﴾قَالَ فَع6لْت4ه6ا إِذاً و6أَن6ا م=ن6 الضَّالÔني6﴿ :فما معىن قوله يف سورة الشعراء٬، للقبطي صحيحاً

مل يقصد بالضالل هنا هو االحنراف عن الصراط املستقيم بسبب عملية  Xموسى  :اجلواب
  :هو ضالل ذو بعدين Xالضالل الذي أراده موسى  نّإقتل القبطي٬، بل 

  يرى نفسه ضاالً بسبب وجوده يف قصر فرعون الطاغية الظامل٬،  Xهو أن موسى : األول

ـثري   أكنفلن  ربِّ مبا أنعمت علي: ما معناه )3(وهلذا قال يف سورة القصص ظهرياً لظامل ولو بتك
يف قصر  ابتداًء Xوجود موسى  نّأمع . سواده ببقائي يف قصره٬، ومؤازرته بالسكوت على ظلمه

بالبقاء يف قصر فرعون أمر  ٬X، ولكن استمرار موسى Xمل يكن بيد موسى ) لعنه اهللا(فرعون 
ـه    ٬،Xبيد موسى  ـرباءة من وكان جيب أن يتخذ يف النهاية هذا القرار مبغادرة قصر الطاغية٬، وال

  ).لعنه اهللا(

ـن    إينأراد أن يقول لفرعون  Xهو أن موسى : الثاينوالبعد  ـو م قتلت القبطي الظامل٬، وه
أي  ٬،وأنا على حق٬، وقتله كان حقا٬ً، ولكنك كنت ترى أين من الضالني) لعنه اهللا(شرطة فرعون 

ين من الضالني عندك يا فرعون ال أين من الضالني باحلقيقة٬، بل أنا إأراد أن يقول  Xوسى م نّإ
ـت4كُمI  ﴿اهللا سبحانه٬،  ينئفكافوهلذا فررت منك ومن ظلمك . من املهتدين فَفَر6رIت4 م=نIكُمI لَمَّا خ=فْ

  .)4( ﴾فَو6ه6ب6 ل=ي ر6بِّي ح4كْماً و6ج6ع6لَنِي م=ن6 الْم4رIس6ل=ني6
   

�   �   �  �   �   �  
  

ـى    ﴿ :قال تعاىل: 42 /سؤال ـى أَلْقَ ـا إِذَا ت6م6نَّ Vر6س4ولٍ و6ال ن6بِيٍ إِل Iل=ك6 م=نIقَب Iس6لْن6ا م=نIو6م6ا أَر

  Eـيم ـيمE الشَّيIطَانُ ف=ي أُمIنِيَّت=ه= فَي6نIس6خ4 اللVه4 م6ا ي4لْق=ي الشَّيIطَانُ ثُمَّ ي4حIك=م4 اللVه4 آي6ات=ه= و6اللVه4 ع6ل=  * ح6ك=

                                                            
  .في الجزء االول من المتشابهات) 22(تحت رقم  -1
 . 20: الشعراء  -2
  ).َقاَل َربِّ ِبَما َأْنَعْمَت َعَليَّ َفَلْن َأُآوَن َظِهيرًا لِّْلُمْجِرِميَن: ( وهي قوله تعالى ،17: اآلية  -3
 .21: الشعراء  -4
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 لَف=ي ش=قَاقٍ ل=ي6جIع6لَ م6ا ي4لْق=ي الشَّيIطَانُ ف=تIن6ةً ل=لVذ=ين6 ف=ي قُلُوبِهِمI م6ر6ضE و6الْقَاس=ي6ة= قُلُوب4ه4مI و6إِنV الظVال=م=ني6

Öة النيب؟ما معىن إلقاء الشيطان يف أمني© .)1( ﴾ب6ع=يد  

 وهم  ٬،)2()ال حمدث(و وعن أهل البيت    ما من رسول وال نيب :اجلواب
حصول أمر من أمور اخلري اليت علم من اهللا حصوهلا ولو إمجاالً يف  اأي رج   ىومتن©    )3(حمدثون

أمنيته متأتية من أمر اهللا سبحانه٬، ال أrا من هوى النفس ورغبا¡ا كما  نّإأي  ٬،بعض األحيان
سواء كان رسوالً أم (أي بعد أن يبدأ الرسول  ﴾أَلْقَى الشَّيIطَانُ ف=ي أُمIنِيَّت=ه=﴿   يتوهم بعض الناس

ه للناس الذين تابعوه يف دعوته٬، يقوم الشيطان بإلقاء الباطل يف صدور ئبإظهار رجا) نبياً أم حمدثاً
  . ظهر بعضهاأبعض هؤالء الناس حول أمنية الرسول اليت أظهرها هلم أو 

الئكة يلقون يف صدور بعض هؤالء الناس احلق بإرسال م ﴾فَي6نIس6خ4 اللVه4 م6ا ي4لْق=ي الشَّيIطَانُ﴿
   .الذي يبني باطل ما ألقى الشيطان يف صدور بعضهم

﴿Eح6ك=يم Eه4 ع6ل=يمVه4 آي6ات=ه= و6اللVك=م4 اللIحيكم اهللا آياته بإلقاء الطمأنينة والسكينة والوقار ﴾ثُمَّ ي4ح 
احلق ليس ما ألقاه  منه سبحانه بأنّواليقني يف قلوب الذين آمنوا٬، بعد أن ألقى يف قلو�م العلم 
 وإلقاء الشيطان يكون بالوسوسة يف. الشيطان يف قلوب بعضهم٬، بل هو ما يدعو إليه الرسول

القلب٬، أو باإلراءة اخلبيثة يف اليقظة أو يف النوم٬، وهو يلقي ألوليائه الذين هيمنت عليهم أنفسهم 
ه6لْ أُن6بِّئُكُمI ع6لَى م6نI ت6ن6زَّلُ ﴿ .اتباع اهلوىوالظهور والقيادة والرئاسة الباطلة و) األنا(وحب 

   .)4( ﴾ي4لْقُونَ السَّمIع6 و6أَكْثَر4ه4مI كَاذ=ب4ونَ* ت6ن6زَّلُ ع6لَى كُلÔ أَفVاكÖ أَث=يمٍ * الشَّي6اط=ني4 

                                                            
  .53 – 52: الحج  -1
يا حكم : دخلت على علي بن الحسين عليهما السالم يومًا فقال: (، عن الحكم بن عتيبة قال آما قرأها أهل البيت  -2

؟ يعرف قاتله بها ويعرف بها األمور العظام التي آان يحدث بها الناس Xهل تدري اآلية التي آان علي بن أبي طالب 
ال واهللا : فقلت : فقلت في نفسي قد وقعت على علم من علم علي بن الحسين ، أعلم بذلك تلك األمور العظام ، قال : قال الحكم

وما أرسلنا من قبلك من ": هو واهللا قول اهللا عز ذآره: اآلية تخبرني بها يا ابن رسول اهللا؟ قال: ثم قلت: ال أعلم، قال
: فقال له رجل يقال له عبد اهللا بن زيد آان أخا علي المه. محدثا Xان علي بن أبي طالب وآ ")وال محدث(رسول وال نبي 

فلما : ، قالأما واهللا إن ابن أمك بعد قد آان يعرف ذلك: فقال Xآأنه ينكر ذلك ، فأقبل علينا أبو جعفر ! سبحان اهللا محدثًا ؟
 .2ح 270ص 1ج: الكافي ) يدر ما تأويل المحدث والنبي هي التي هلك فيها أبو الخطاب فلم: قال ذلك سكت الرجل، فقال

 .محدثون مفهمون ، باب أن األئمة 2ح 270ص 1ج: الكافي: انظر -3
  .223 – 221: الشعراء  -4
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ـون    كلم

 نّإو ٬،يم
 فتنة هلم 
ـهم    ريب

ـه=   ن4وا بِ
فَر4وا ف=ي 
  Iـن6ه4م Iب6ي 

أي : ﴾ة
ن السنني 
ـو   وم ه

نْ كُنIت6 

ـة   .  نافي
ىن يف هذا 
ـاهللا     ة ب
ه مأمون 

.........
ـق٬، ويك حل
صراط املستقي
شيطان وهو
ـم يف ر  وه

نI ر6بِّك6 فَي4ؤIم=ن4
لُ الVذ=ين6 كَفَ
 ل=لVه= ي6حIكُم4

 الساعة بغتة
مثله سنة من
 يف هذا اليو

م6نِ م=نIك6 إِن

ـا) إن( هن
دم٬، فال معىن
ـتعاذة  االس

ألنه ؛ الصاحل

.........
ألولياء اهللا احل
لمون به الص
عوا إلقاء الش
٬،و�م قاسية

Iنَّه4 الْح6قُّ م=ن
و6ال ي6ز6ال* مٍ 

Öم6ئ=ذIم4لْك4 ي6و

حىت تأتيهم
ل له مل تلد م
مللك احلاكم

ع4وذُ بِالرَّحIم

ـاً  و٬، ت تقي
ني عن بين آد

ـا .تعاىل إمن
املتقيلعبد 

.........
يوحون أل كة

ما يعل اليقظة
الذين اتبع نّإ

م مرض وقلو

وت4وا الْع=لْم6 أَنَّ
ق=يمٍر6اطÖ م4سIت6
الْم* مٍ ع6ق=يمٍ 

1( .  

ح﴿ خر حلظة
أي ال مثيل:

ألن امل؛ ك هللا

�  

إِنِّي أَع﴿ :ت

ـت و ما كن
ون الشياطني
هللا سبحانه وت
ذة باهللا من ا

X ......
رسال مالئك
م يف املنام وا
إه وتعاىل٬، و
قني يف قلو�م

علَم6 الVذ=ين6 أُو
ن4وا إِلَى ص=ر6
مI ع6ذَاب4 ي6وIمٍ

1( ﴾ع=يمِت= النَّ

شك إىل آخ
:﴾يوم عقيم
امللك اليوم

�   �   �  �   �   �
  

حني قالت

ن مل تكن أو
الذين يطردو
ن مالئكة اهللا
عىن لالستعاذ

Xد أمحد احلسن 

ن فيكون بإ
حلق٬، ويروrم
ن اهللا سبحانه
 كانوا منافق

Öل*  ب6ع=يدIو6ل=ي6ع
د= الVذ=ين6 آم6ن4
Iي6أْت=ي6ه4م Iت6ةً أَو
ت= ف=ي ج6نَّات=

بالرسالة يف 
هم عذاب ي

X .ويف هذا

اذة مرمي

محن منك إن
ن مبالئكته ا
الئكة اهللا من

وال مع ٬،)هللا

السيد / ثالثال  -
يلقي الشيطا
ويعرفوrم احل
حلق املبني من
 السابق٬، بل

 

6  لَف=ي ش=قَاقٍ
و6إِنV اللVه6 لَه6ا
م4 السَّاع6ةُ ب6غIت6
وا الصَّال=ح6ات

والكافرون با
X ،أو يأتيه﴿٬

Xم القائم

  

 معىن استعا

 عذت بالرمح
حانه إمنا تكو
باهللا٬، أي مبال

لعنهم ا(طني
  . من اهللا

                    

اجلزء األول : ت 
سخ اهللا ملا ي
يف قلو�م٬، و
سول هو احل
ا مؤمنني يف
 .  يترددون

َ نV الظVال=م=ني6
لَه4 قُلُوب4ه4مI و6
 ح6تَّى ت6أْت=ي6ه4م4
م6ن4وا و6ع6م=لُو

ل املنافقون و
X القائم 

وهو يوم قيام
.Xهدي 

ما: 43 /ل

  ؟ 

أي إين :ب
ذة باهللا سبح
 االستعاذة ب

ه من الشياطني
واه وخوفه م

                      
53 – 56.  
18.  

املتشاهبات
أما نس

يفاملؤمنني 
الرس اتباع

مل يكونو
وشكهم

و6إِن﴿
فَت4خIبِت6 لَ
م=رIي6ةÖ م=نIه4

فَالVذ=ين6 آم

ويظل
حىت قيام
السابقة و
اإلمام امله

  

سؤال

)2(﴾ت6ق=ي¹اً
  

اجلوا
فاالستعاذ
املقام من
ومالئكته
الشر بتقو

                
: الحج  -1
: مريم  -2



  Xي 
ـال    ح
ـاهللا   ذ ب

٬، ى عليه

ـا  .  فإمن
ـال      ح

الَ ر6بِّ 

ـائي    آب6
و6ع6لَى  ن6ا

يه هدى 

صار االمام املهد
وهي يف   

الذي تستعيذ
  .)1( ﴾ك=ي¹اً

الصدر يصلى

ـرأس  لى ال
ـف يف وص

   .)3( ﴾ضاً

قَا﴿ ٬،)4( ﴾

و6اتَّب6عIت4 م=لVةَ
ضIلِ اللVه= ع6لَيIن6

ب ال ريب في

إصدارات أ�ص 
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فس الوقت ا
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ت الذي فيه 
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ـاىل يف ل تع

ه4م4 اللVه4 م6ر6ض

﴾ك6 ص6دIر6ك6

و6* كَاف=ر4ونَ
Iفَض Iذَل=ك6 م=ن

ذلك الكتاب

 .........
انت تظن أن
 هويته يف نف

ك= ل=أَه6ب6 لَك

�  

نصف امليت

در٬، فالصالة
قا ٬، املؤمنني

م6ر6ضE فَز6اد6ه4

مI ن6شIر6حI لَك

لْآخ=ر6ة= ه4مI ك
 م=نI ش6يIٍء ذَ

�  

ذ* مل أ﴿ :رة

.........
ألrا كا؛ يغة

تستفهم عن
ا ر6س4ولُ ر6بِّك

 �   �   �  �   �   �

ه إذا وجد ن

 سبب ذلك؟

الصدسم هو
إذا كان من

في قُلُوبِهِمI م6

أَلَم﴿ :

اللVه= و6ه4مI بِاْ
ن4شIرِك6 بِاللVه=

.  
�   �   �  �   �   �

البقر  سورة

.........
�ذه الصي 

أrا كانت ت
قَالَ إِنَّم6ا أَن6ا﴿

نهأ ئمة

فما سب. عليه

الروح باجلس
ه٬، وتطمئن إ

  .)2( ﴾هِم

ف=﴿ :ملنافقني

لكرمي حممد

ال ي4ؤIم=ن4ونَ بِا
كَانَ لَن6ا أَنْ ن4

)6( ﴾كُر4ونَ

عاىل يف أول

  ؟ ﴾ب

.........
اذة مرمي

د صاحل٬، فكأ
﴿ :اً فأجا�ا

وي عن األئم

ط ال يصلى ع

ضع اتصال ا
سكن روحه
ه4 ع6لَى قُلُوبِه

صف حال امل

طباً رسوله ال
 )5( .  

ت4 م=لVةَ قَوIمٍ ال
ي6عIقُوب6 م6ا ك
لنَّاسِ ال ي6شIك

 معىن قوله تع

منون بالغيب
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أو قل االسم األعظم يف عامل اخللق ٬، جتلي االسم األعظم٬، وما ميكن أن يعرف من االسم األعظم

  .)املمكنات(

ـر    نّأوكما   ـة عش الكتابة تتألف من اختالط هذه احلروف األربعة عشر النورانية مع األربع
: أو قل٬، يتألف من اختالط نورهم بالظلمات) املمكن(األخرى الظلمانية٬، كذلك وجود املخلوق 

   .جتلي أنوارهم يف الظلمات

عدم القابل وأعين بالظلمة ال٬، ميثلون جتلي نور اهللا سبحانه وتعاىل يف الظلمة  أrمكما 
اللVه4 ن4ور4 السَّم6او6ات= و6الْأَرIضِ م6ثَلُ ن4ورِه= كَم=شIكَاةÖ ف=يه6ا م=صIب6احE الْم=صIب6اح4 ﴿ :قال تعاىل٬، للوجود

غَرIبِيَّةÖ ف=ي ز4ج6اج6ةÖ الزُّج6اج6ةُ كَأَنَّه6ا كَوIكَبE د4رِّيٌّ ي4وقَد4 م=نI ش6ج6ر6ةÖ م4ب6ار6كَةÖ ز6يIت4ون6ةÖ ال ش6رIق=يَّةÖ و6ال 
  . )4( ل نور اهللاثَمÄ فهم  .)3( ﴾ي6كَاد4 ز6يIت4ه6ا ي4ض=يُء و6لَوI لَمI ت6مIس6سIه4 ن6ارE ن4ورE ع6لَى ن4ورٍ 

 ٬،القريبة )ا ل م(: اسم إشارة للبعيد٬، وهو هنا إشارة إىل احلروف:  ذلك :﴾ذَل=ك6 الْك=ت6اب﴿
املباركة واليت هي كتاب اهللا أيضاً عالية الشأن مكاين بل شأين٬، فهذه األمساء  فالبعد املراد هنا ليس

وما عرفين ٬، ما عرف اهللا إال أنا وأنت٬، يا علي( :ما معناه  رفيعة الدرجة واملقام ال تنال٬، قال
  .)5( )وما عرفك إال اهللا وأنا٬، إال اهللا وأنت

                                                                                                                                                                                          
: الكافي) ب األرض، وبعبادتنا عبد اهللا، ولوال نحن ما عبد اهللا الثمار، وجرت األنهار وبنا ينزل غيث السماء وينبت عش

  .5ح 144ص 1ج
أو  هو حرف من حروف اسم اهللا األعظم المقطع في القرآن الذي يؤلفه النبي  "الم  : ("قال ،Xعن أبي عبد اهللا  -1

 . 23ص: معاني األخبار ) اإلمام ، فإذا دعا به أجيب
أّن لديهم من االسم األعظم آل ما أذن اهللا به أن يخرج ألحد من خلقه سوى ما اختص اهللا به نفسه  فقد ورد عنهم  -2

إن اسم اهللا األعظم على ثالثة وسبعين حرفًا وإنما آان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به ( :قال Xعن أبي جعفر 
فخسف باألرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده ثم عادت األرض آما آانت أسرع من طرفة عين، 

استأثر به في علم الغيب عنده، وال حول ونحن عندنا من االسم األعظم اثنان وسبعون حرفًا، وحرف واحد عند اهللا تعالى 
  . 1ح 339ص 1ج: الكافي  )وال قوة إال باهللا العلي العظيم

  .35: النور  -3
 :فقال "فآمنوا باهللا ورسوله والنور الذي أنزلنا" :عن قول اهللا عز وجل Xسألت أبا جعفر : عن أبي خالد الكابلي قال  -4
إلى يوم القيامة، وهم واهللا نور اهللا الذي أنزل، وهم واهللا نور اهللا في  محمد  يا أبا خالد النور واهللا األئمة من آل( 

السماوات وفي األرض، واهللا يا أبا خالد لنور اإلمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم واهللا 
أبا خالد ال يحبنا عبد ويتوالنا  ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب اهللا عز وجل نورهم عمن يشاء فتضلهم قلوبهم، واهللا يا

حتى يطهر اهللا قلبه، وال يطهر اهللا قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلمًا لنا، فإذا آان سلمًا لنا سلمه اهللا من شديد الحساب 
َمَثل  وحيث إّن نوره سبحانه يضيء بذاته آانوا هم . 1ح 194ص 1ج: الكافي) وآمنه من فزع يوم القيامة األآبر

  ).َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء(ألنه يضيء باهللا ال بذاته نوره؛ 
 .125ص: مختصر بصائر الدرجات  -5
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وهو  أو امليم٬، وهو علي أو الالم٬، أي كتاب اهللا احلاوي للعلم وهو حممد  :والكتاب

  . فاطمة أو األلف

فاملوجودات  ٬،واألوىل بأن يطلق كتاب اهللا عليه٬، هو الكتاب األمت والكلمة التامة  حممدو
  . مجيعها منطوية يف صفحة وجوده املباركة ومكتوبة فيه٬، كالكلمات املكتوبة يف السجل

وكذلك  .والظاهر والباطنعامل اخللق األلف والياء٬، والبداية والنهاية٬،  وهو صلوات اهللا عليه يف
حجاب٬، ومها صلوات اهللا عليهما حمجوبان به  ٬، ولكنه صلوات اهللا عليه كتاب بالعلي وفاطمة
  . ٬، ومنهما يفاض على اخللق ٬، ومنهما يؤخذ فهو املدينة ومها الباب املواجه للخلق. عن الذات

و�ذا الباب العظيم الرمحة ٬، الرمحنأما الباب اآلخر للمدينة والكتاب املواجه للذات اإلهلية فهو 
وبه ٬، افتتح عامل اخللق أو كما يسميه بعضهم عامل اإلمكان٬، وبربكته خلق اإلنس واملالئكة واجلان

٬، وملا بقي على  يعلمون وبه يرزقون وبه يدبر األمر٬، ولو دبر بغريه الشتدت العقوبات واملثالت
  * الرَّحIم6ن4 ﴿ :الذكر الغافل عن ربه٬، قال تعاىلالذاكر لنفسه أشد  ظهر األرض أحد من هذا اخللق

   .)1( ﴾ع6لVم6ه4 الْب6ي6انَ* خ6لَق6 الْأ=نIس6انَ * ع6لVم6 الْقُرIآنَ 

و6ه4مI ي6كْفُر4ونَ بِالرَّحIم6نِ قُلْ ه4و6 ر6بِّي ال إِلَه6 إِلVا ه4و6 ع6لَيIه= ت6و6كVلْت4 و6إِلَيIه= ﴿ :وقال تعاىل
الرمحن هو باب الذات الذي  نّإأي ٬، وواهبه الكمال هو الرمحن حممد  فرب© ٬،)2(﴾م6ت6ابِ

   .يفاض منه الكمال على حممد 

فخص ٬، )3( ﴾ادIع4وا اللVه6 أَوِ ادIع4وا الرَّحIم6ن6 أَي¹اً م6ا ت6دIع4وا فَلَه4 الْأَسIم6اُء الْح4سIن6ى﴿ :وقال تعاىل
ـاين    أي اهللا   فاألول  ٬،ألن الفيض منهما؛ هذين االمسني بالذكر جامع لكماالت الذات٬، والث

  . باب الذات

ـدر   ( : Xفال تعجب من قوله  Xوملا كان ظهور الذات يف عامل اخللق هو علي  ـا مق أن
ومن بينهما بإذن اهللا تعاىل وعليتها بقدرته ومسيتها ٬، ومكوكب النجوم يف السماوات٬، األفالك 

                                                            
  .4 – 1: الرحمن  -1
  . 30: الرعد  -2
  . 110:  اإلسراء -3
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وجعلت البحار جتري بقدرة ٬، ا ونورÅاوكورت الشمس وأطلقته٬، الراقصات ولقبتها الساعات

ـت  أيا أمري املؤمنني لوال : فقال ابن قدامة .اهللا وأنا هلا أهل ـه إال أن  ٬،نك أمتمت الكالم لقلنا ال ال
حنن مربوبون ال أرباب نكحنا ٬، بن قدامة ال تتعجب Åلك مبا تسمع يا :X فقال أمري املؤمنني

ـماوات    ٬، النساء ومحلتنا األرحام ومحلتنا األصالب ـا يف الس ـون وم وعلمنا ما كان وما يك
   .)1( )وحنن عاملون٬، واألرضني بعلم ربنا٬، حنن املدبرون فنحن بذلك خمصوصون

فهو جتلي اسم الرمحن٬، وهو الباب الذي خيرج منه ما ٬، )عامل اإلمكان(فبعلي يدبر عامل اخللق 
  .إىل سوها   حممد   يف املدينة 

مها القرآن  Xوعلي  ٬، فمحمد القرآن الكرميالكتاب ميكن أن يطلق على  وبقي أنّ
  .٬، والقرآن الكرمي ليس سوى صورة أخرى حملمد )2( الناطق

ـك   : الريب: ﴾ال ر6يIب6 ف=يه﴿ ـوازم الش يعين قلق النفس وخوفها وعدم اطمئناrا٬، وهو من ل
ـدم    ٬، وخصوصاً الشك العقائدي ولذلك يستعار للشك أحياناً ـنفس وع ـق ال فهو مما يستلزم قل
  . اطمئناrا وخوفها من العاقبة

أي يف حممد وعلي وفاطمة واألئمة ٬، ما أنه من يطلب احلق ال يشك يف الكتابإ: واملعىن
٬، هي نفس مطمئنة مستيقنة نه نفس الكتاب ال شك فيه٬، أي نفس حممد أما إو .والقرآن

   .وكذلك علي وفاطمة واألئمة 

املهمة  )3(أما بيان هذه الصفة . وكال املعنيني صحيحني٬، وهذا املعىن األخري يتضمن املعىن األول
  .نه هدى لغريهأليوصف ؛ للكتاب فهو ضروري

مطمئن ومستيقن باهللا وبالرسالة ) واألئمة حممد (ملا كان الكتاب وهو : ﴾ه4دىì ل=لْم4تَّق=ني6﴿
املكلف بأدائها٬، وملا كان مهدي إىل احلق٬، كان بالنسبة لغريه هادياً وهدى وعÄلَماً ي�ستدل به على 

  الطريق٬، ولكن مÄنí هذا الغري؟ 

                                                            
  .214ص:  ، إلزام الناصب الخطبة التطنجية -1
: أيضًا Xوقال  .20ح 214: 1ينابيع المودة  )أنا القرآن الناطق( :قبل قضية التحكيم يوم صفين Xقال أمير المؤمنين  -2
 .10 – 9ص 1ج: الكاشف  )ذاك القرآن الصامت، وأنا القرآن الناطق(
  .آون الكتاب ال ريب فيه: أي  -3
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نور وحق ويقني وتقوى يكون هادياً للجميع؟ وهل ألنه عÄلَمì منصوب للجميع  فهل ألنه 

   :ناأمرألن ما يلزم اهلداية إىل احلق ؛ ؟ طبعاً ال…من والفاسق واملنافق يكون هادياً للجميع املؤ

   .هو نÄصب� عÄلَمٍ هادÎ ونور يستضاء به٬، وهذا هو املهدي اهلادي النيب أو اإلمام: األول

ـرة  هذا النور ويستضيء به٬، فالذين لو© إىلكون فطرة اإلنسان سليمة ليهتدي : الثاينو ثوا الفط
ـراب  اليت فطرهم اهللا  عليها كيف يهتدون؟ ولو التحقوا �ذا النور واقتربوا منه مل ينفعهم هذا االقت

ألصحاب  و�ذا فالكتاب أو الرسول أو اإلمام هدىð. ألrم ال يبصرون٬، فستكون عاقبتهم االبتعاد
  .اليقني٬، ألن التقوى من لوازم اليقني

ـأيت إال   نّأبعثه؟ مع  مÄنí هؤالء املتقون يف زمن رسول اهللا أي عند: هنا السؤالو التقوى ال ت
ـوقنني؟ مث إنّ ٬، للمؤمنني هدىð: وملاذا مل يقل. بعد اإلميان٬، بل ودرجة عالية منه هي اليقني  أو للم

مث هل ميكن  ٬، فما معىن التخصيص؟ جلميع الناس٬، والدعوة لإلسالم عامة والقرآن هدىð حممداً 
  أو املسيحي قبل أن يسلم ليوصف �ا؟  أو اليهودي٬، أن تكون التقوى لباس احلنفي

ـول   إنّ: هناواجلواب  ٬، هؤالء املتقني هم بعض األحناف واليهود واملسيح يف زمن الرس
فهذه الديانات الثالث هي اليت كان بعض أفرادها يتصفون بأrم يقيمون الصالة ويدفعون الزكاة 

  .)1( ﴾بِل=س6انِك6 ل=ت4ب6شِّر6 بِه= الْم4تَّق=ني6فَإِنَّم6ا ي6سَّرIن6اه4 ﴿ :للفقراء٬، قال تعاىل

ـديانات   rمإأي ٬، اآليات بيَّنت حاهلم بأrم يؤمنون مبا أنزل من قبل الرسول مث إنّ أصحاب ال
ـة   ٬،هم بعض املسلمني Xاملتقني يف زمن اإلمام املهدي  مث إنّ .السماوية إىل  وهكذا األئم

ـق  ومن هنا ففي زمننا مثالً اإلميان بل واليقني بأهل بيت النبوة ال يكفي لي� .Xاإلمام املهدي  وف
ـة   ٬، ويكون معه يف الصف األول أو الثاين Xاإلمام املهدي  إلتباعاإلنسان  ـثالث مائ أعين ال

ـل  الآوالثالث عشر أو العشرة  ف٬، بل البد من العمل بالشريعة اإلسالمية٬، بل واإلخالص بالعم
فاآليات ت�بي©ن ٬، ويكون اإلمام املهدي هدى له وإلخوانه ٬،اًمتقين الفرد املسلم املؤمن لوجه اهللا ليكو

  .حال النخبة من املؤمنني بعلم اهلدى والكتاب يف زماrم٬، وليس مجيع املؤمنني بالرسول

                                                            
  .97: مريم  -1
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و6الVذ=ين6 ي4ؤIم=ن4ونَ بِم6ا أُنIزِلَ * الVذ=ين6 ي4ؤIم=ن4ونَ بِالْغ6يIبِ و6ي4ق=يم4ونَ الصَّالةَ و6م=مَّا ر6ز6قْن6اه4مI ي4نIف=قُونَ ﴿

ـ  .)1( ﴾إِلَيIك6 و6م6ا أُنIزِلَ م=نI قَبIل=ك6 و6بِالْآخ=ر6ة= ه4مI ي4وق=ن4ونَ ـ  اإلميان هو التصديق٬، ولكن ما املراد ب
  ؟ هنا) الغيب(

ـول  ٬، رمبا لإلجابة سنسطر قائمة طويلة٬، ولن حنصي الغيب قطعاً ـار أق ـاملي   إنّ: وباختص ع
مها الغيب   أو الذات واحلقيقة أو الكنه    الالهوت وعاملي٬، مها الغيب األصغر والعقلامللكوت 
  .األكرب

ـف   الغيب األصغرو ميكن أن يكشف بعضه خلاصة من أولياء اهللا سبحانه وتعاىل٬، كما كش
ـبحانه  )لنريه ملكوت السماوات واألرض(٬، X إلبراهيم ٬، بل ويكشف ملن سلك طريق اهللا س
م بن ـوكبلع٬، )2( ﴾ب6ص4رIت4 بِم6ا لَمI ي6بIص4ر4وا بِه=﴿: كانت عاقبته االحنراف كالسامرين إو وتعاىل
  .)4( نه كان يرى ما حتت العرشأ٬، وروي )3( ﴾آت6يIن6اه4 آي6ات=ن6ا فَانIس6لَخ6 م=نIه6ا﴿ :باعوراء

ـى٬،  ٬، الغيب العظيم أو العلي: فينقسم إىل٬، الغيب األكربأما  ـا  والغيب األعظم أو األعل ومه
   .اللذان يف تسبيح الصالة يف الركوع والسجود

٬، )5( والغيب العظيم مل يكشف منه شيء إال للنيب الكرمي٬، وهلذا خوطب بأنه على خلق عظيم
يف كشف احلجاب  Xاحلديث عن اإلمام الصادق  )7(ومرَّ . )6( نه رأى من آيات ربه الكربىأو

                                                            
 .4 – 3: البقرة  -1
  .96: طـه  -2
  .175: األعراف  -3
أنه أعطي بلعم بن باعوراء االسم األعظم وآان يدعو به فيستجاب له، فمال إلى فرعون، : (Xعن أبي الحسن الرضا  -4

ادع اهللا على موسى وأصحابه ليحبسه علينا، فرآب : وأصحابه، قال فرعون لبلعم Xفلما مر فرعون في طلب موسى 
ويلك، على : هللا عز وجل، فقالتطلب موسى وأصحابه، فامتنعت عليه حمارته، فأقبل يضربها، فأنطقها ا  حمارته ليمر في

ولم يزل يضربها حتى قتلها، فانسلخ ! ء معك لتدعو على موسى نبي اهللا وقوم مؤمنين؟ ماذا تضربني، أتريد أن أجي
َولِكنَُّه َأْخَلَد ِإَلى اْلَأْرِض  َفاْنَسَلَخ ِمْنها َفَأْتَبَعُه الشَّْيطاُن َفكاَن ِمَن اْلغاِويَن َوَلْو ِشْئنا َلَرَفْعناُه ِبها: االسم من لسانه، وهو قوله

  .248ص 1ج: تفسير القمي ...)  َواتََّبَع َهواُه َفَمَثُلُه َآَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َتْحِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َتْتُرْآُه َيْلَهْث وهو مثل ضربه اهللا
  .4: القلم ) َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم: (إشارة إلى قوله تعالى  -5
 .18: النجم ) َلَقْد َرَأى ِمْن آَياِت َربِِّه اْلُكْبَرى: ( إشارة إلى قوله تعالى -6
 .من هذا الجزء) 28(تحت سؤال رقم  -7
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ـو  ( :٬، فقال ما معناهXللرسول األعظم خاصة٬، وهو احلجاب الذي مل يكشف ألمري املؤمنني  ل

  .)1( )كشف يل الغطاء ما ازددت يقيناً

   .أما الغيب األعلى أو األعظم فهو احملجوب عن الكل٬، وحجابه الذات أو األمساء احلسىن

هو اإلميان بالغيب٬، وهذا ٬، والعقل والذات واحلقيقةامللكوت : ومن هنا فاإلميان �ذه العوامل أي
ـو   افرض أن حريقاً شب على بعد مخسة: اإلميان على درجات أوضحها باختصار �ذا املثال كيل

  :مترات عن مكان تواجدك فأنت ت�حاط به علماً بإحدى الطرق التالية

  . ينقل لك ثقاة صادقون خرب احلريق  1
  .تذهب وترى احلريق بعينك  2
  .تذهب وترى وتضع يدك يف النار وحتترق يدك  3
  .تقع يف النار وحتترق حىت تصبح ناراً فتكون أنت من النار  4

  

ـو   إنّ :ورمبا يتسرع إنسان ويقول العلم احلاصل من شهادة مخسني شخصاً ثقاة ال يكذبون ه
  .ر واحتراق اليدوهو نفسه العلم احلاصل من رؤية النا٬، نفسه العلم احلاصل من رؤية النار بالعني

ـد  ؛ وهذا اشتباه ألن العلم األول ميكن أن ينقض إذا شهد لك مخسون من الثقاة بأنه ال يوج
هذا احلريق هو سحر عظيم كسحر سحرة فرعون٬،  حريق٬، والثاين ميكن أن ينقض إذا شككت أنّ

ـدك٬،  أما الثالث فهو ثابت ال ينقض لوجود أثر النا. الذين استرهبوا الناس وسحروا أعينهم ر يف ي
  . والقلب يكون مطمئناً

طلب هذه الدرجة  Xفإبراهيم  ٬،)2( ﴾أَو6لَمI ت4ؤIم=نI قَالَ ب6لَى و6لَك=نI ل=ي6طْم6ئ=نَّ قَلْبِي﴿ :قال تعاىل
ـأَرIضِ   ﴿ :من اإلميان٬، ولذلك قال تعاىل بعدها ـم6او6ات= و6الْ و6كَذَل=ك6 ن4رِي إِبIر6اه=يم6 م6لَكُوت6 السَّ

  .)3( ﴾الْم4وق=نِني6و6ل=ي6كُونَ م=ن6 

ـد   أما الرابع الذي عربت عنه بأنه حيترق يف النار حىت يصبح هو نارا٬ً، فهذا مل يتحقق إال حملم
ـلوات  . اإلنسان  وهو فقط من كشف له احلجاب فكان قاب قوسني أو أدىن٬، وأصبح هو ص

                                                            
 .317ص 1ج: المناقب البن شهر اشوب  -1
  .260: البقرة  -2
  . 75: األنعام  -3
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: الذات أو قلأو بعبارة أخرى ٬، اهللا عليه وعلى آله حجاب الذات٬، ومن كشف له الغيب العظيم

   .الكماالت اإلهلية املشار إليها بكلمة اهللا

ـار  : قال٬، Xعن أيب احلسن موسى ٬، ويف احلديث عن هشام بن احلكم قلت له ألي علة ص
التكبري يف االفتتاح سبع تكبريات أفضل؟ وألي علة يقال يف الركوع سبحان ريب العظيم وحبمده؟ 

  ؟ويقال يف السجود سبحان ريب األعلى وحبمده

 ٬،واحلجب سبعاً إن اهللا تبارك وتعاىل خلق السماوات سبعاً واألرضني سبعا٬ً، يا هشام( :قال
ـرب   فلما أسرى بالنيب  وكان من ربه كقاب قوسني أو أدىن٬، رفع له حجاب من حجبه فك

٬، فلم يزل  ٬، وجعل يقول الكلمات اليت تقال يف االفتتاح٬، فلما رفع له الثاين كربرسول اهللا 
ـدت  . حىت بلغ سبع حجب وكرب سبع تكبرياتكذلك  فلما ذكر ما رأى من عظمة اهللا ارتع

فلما اعتدل من ركوعه  ٬،سبحان ريب العظيم وحبمده: فرائصه٬، فابترك على ركبتيه وأخذ يقول
ـى   : على وجهه يقول قائماً نظر إليه يف موضع أعلى من ذلك املوضع خر¹ ـبحان ريب األعل س

  . )1( )فلذلك جرت به السنة ٬،سكن ذلك الرعب فلما قال سبع مرات. وحبمده

ـوع   :﴾و6ي4ق=يم4ونَ الصَّالةَ و6م=مَّا ر6ز6قْن6اه4مI ي4نIف=قُونَ﴿ إقامة الصالة أي التوجه �ا إىل اهللا٬، وخبش
ـاتني    .وحضور قليب ـر ه واإلنفاق هنا يشمل الزكاة الواجبة والصدقة املستحبة٬، ورمبا كان ذك

العبادتني وإغفال ما سوامها فيه بيان فضلهما٬، فاألحناف كانوا حيجون ويلبون بتلبية قريبة من تلبية 
 ٬، بل تكاد تكون هي نفسها٬، ولكن احلج كان فارغاً من حمتواه وهو الوالية لويل)2( املسلمني اليوم

  . واهللا أعلم٬، اهللا وحجته على خلقه٬، واليهود واملسيح كانوا يصومون

حبسبه٬، ففي زمن الرسول للمتقي احلنفي صالته٬، وللمتقي اليهودي  وهذا الوصف للمتقني كلٌ
هذه الديانات يف زمن الرسول  إنّ: ورمبا يعترض أحد ويقول. صالته٬، وللمتقي املسيحي صالته

فهي ليست كما جاء �ا من أرسل ٬، وتفاصيل العبادات حمرفة عقائدياً فضالً عن األحكام الشرعية
  ؟�ا٬، أعين إبراهيم وموسى وعيسى 

                                                            
 .332ص 2ج: علل الشرائع  -1
  .الجزء الثالث، فراجع) إضاءات من دعوات المرسلين ( بعض تلك التلبيات في آتاب  Xذآر السيد  -2
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رغم التحريف٬، فهم قد  هؤالء املتقني موجودون يف كل ديانة يف زمن الرسول  إنّ: وأقول

التزموا  أrموال أقل  ٬،)1( يف حق جده عبد املطلب عن الرسول جانبوا هذا التحريف كما ورد 
جانب االحتياط٬، فلم يقدسوا متاثيل قريش اليت ابتدعوها٬، ومل حيرموا البحرية واحلام والسائبة٬، ومل 

   .عيسى إله٬، ومل حيرموا ما أحل اهللا٬، ومل حيلوا ما حرم اهللا ومل يعتقدوا بأنّ يعملوا بالنسيء٬،

٬، ومنهم من )2( الذين مدحوا يف القرآن يف آخر سورة الفتح وهؤالء هم أصحاب حممد 
٬، ومنهم من آمن مبجرد مساع آيات القرآن وفاضت أعينهم من الدمع آمن مبجرد رؤية الرسول 

فلم يطلبوا منه  هؤالء كانوا على عالقة بر�م قبل أن يبعث حممد . نه احلق من ر�مأملا عرفوا 
الVذ=ين6 آت6يIن6اه4م4 الْك=ت6اب6 م=نI ﴿فعرفهم٬،  أو آية٬، بل طلبوا من ر�م أن يعرفهم أمر حممد  معجزة

و6إِذَا ي4تIلَى ع6لَيIهِمI قَالُوا آم6نَّا بِه= إِنَّه4 الْح6قُّ م=نI ر6بِّن6ا إِنَّا كُنَّا م=نI قَبIل=ه=  * قَبIل=ه= ه4مI بِه= ي4ؤIم=ن4ونَ
  . وبالقرآنأولئك على هدى من ر�م فزادهم ر�م هدى مبحمد  ٬،)3(﴾م4سIل=م=ني6

قد طال معظم  العقائدفاالحنراف يف ٬، واليوم عادت مصيبة املسلمني كيوم بعث رسول اهللا 
قد طال مجيع فرق املسلمني وبال : فأقوهلا وبال تردد )4( األحكامأما االحنراف يف  .فرق املسلمني

) األنا(باحث حر كسر قيود التقليد األعمى٬، ووضع قدمه على  استثناء٬، بل ويقوهلا معي كل
٬، فلم يتجاوز القرآن واحلديث الذي ورد عنهم النيب وآله ؛ وأخذ العلم من أهله) اهلوى(و

ويسميها الناس  )5(وهي يف احلقيقة ظل العقل    ٬، مستعيناً بربه وما وهبه من قوة ناطقة 

                                                            
يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس ( :أنه قال في وصيته له ، عن النبي Xعن علي بن أبي طالب  -1

، )تنكحوا ما نكح آباؤآم من النساء وال: (حرم نساء اآلباء على األبناء فأنزل اهللا عز وجل: سنن أجراها اهللا له في اإلسالم
اآلية، ولما ) واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن هللا خمسه: (ووجد آنزًا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل اهللا عز وجل

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام آمن آمن باهللا واليوم : (حفر زمزم سماها سقاية الحاج فأنزل اهللا عز وجل
اآلية، وسن في القتل مائة من اإلبل فأجرى اهللا عز وجل ذلك في اإلسالم، ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن  )اآلخر

يا علي إن عبد المطلب آان ال يستقسم باألزالم، وال يعبد . فيهم عبد المطلب سبعة أشواط، فأجرى اهللا ذلك في اإلسالم
  .150ص 1ج: الخصال ) Xعلى دين أبي إبراهيم  أنا: األصنام، وال يأآل ما ذبح على النصب، ويقول

ْبَتُغوَن َفْضًال مَِّن اللَِّه مَُّحمٌَّد رَُّسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُرآَّعًا ُسجَّدًا َي: (قال تعالى  -2
مِّْن َأَثِر السُُّجوِد َذِلَك َمَثُلُهْم ِفي التَّْوَراِة َوَمَثُلُهْم ِفي اْلِإنِجيِل َآَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهم 

ا الصَّاِلَحاِت ِمْنُهم مَّْغِفَرًة َوَأْجرًا ِمُلوَفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعَلى ُسوِقِه ُيْعِجُب الزُّرَّاَع ِلَيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَع
  .29: الفتح ) َعِظيمًا

  .53 – 52: القصص  -3
 .بجزئيه، فراجع) العجل(بعض القول في هذا األمر في آتاب  Xفصَّل السيد أحمد الحسن  -4
باعتبار أّن العقل الكامل هو الذي عند المعصوم فقط، وما عند غيرهم من الخلق ظله ليس إال، ولذا هم بحاجة الى الحجج  -5

  . المعصومين لالهتداء والنجاة ، وهذا ما ورد في مضامين روايات آثيرة
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   وما أكثره   وأن حيذر من املتشابه ٬، إلدراك املعاين اليت أرادها سبحانه وأرادوها   العقل 

  . لئّال تتقاذفه أمواج اهلوى واألنا والشيطان ؛كل احلذر

وهذا : )1( ﴾و6الVذ=ين6 ي4ؤIم=ن4ونَ بِم6ا أُنIزِلَ إِلَيIك6 و6م6ا أُنIزِلَ م=نI قَبIل=ك6 و6بِالْآخ=ر6ة= ه4مI ي4وق=ن4ونَ﴿
 كعلم وهادÎ  داملتقني الذين نصب هلم حمم يؤكد أنّ )يؤمنون مبا أُنزل من قبلك: (أي٬، الوصف

ارى٬، ليس إال املؤمنني بالنبوات السابقة من أحناف ويهود ونص   ن لإلميان بهووهم مؤهل  
ألن الكالم عن حاهلم وهم يشاهدون الكتاب فيكون ؛ نزل للرسولأ ووصفهم بأrم يؤمنون مبا

بالنسبة هلم هدى٬، فهم يف حال شروع باإلسالم واإلميان بالرسول٬، فهم على هدى من ر�م 
   .فزادهم هدى مبحمد 

وإال فاآلية حية حبياة القرآن الذي يشمل مجيع األزمنة إىل أن تقوم  وهؤالء مصداق أول لآلية٬،
لياس واخلضر هو اإلميان مبا أُنزل إوعيسى و ٬X، ففي هذا الزمان مثالً اإلميان باملهدي )2( الساعة

اس واخلضر مما يلإمما أُنزل إىل الرسول٬، وعيسى و Xألن املهدي  ؛للرسول وما أُنزل من قبله
  .الغيب يف اآلية السابقة وما أُنزل يف هذه اآلية أُنزل قبله٬، فهم 

اليقني غالباً يأيت من املشاهدة٬، فهؤالء قد شاهدوا شيئاً من اآلخرة : ﴾ق=ن4ونَو6بِالْآخ=ر6ة= ه4مI ي4و﴿
 Xطبعاً ليس الغطاء الذي قصده أمري املؤمنني   وهم يف الدنيا٬، بعد أن كشف هلم الغطاء 

و6كَذَل=ك6 ﴿ :ثر جماهدة أنفسهم وطاعة خالقهم٬، قال تعاىلإ   والذي مل يكشف إال للرسول 
  .)3( ﴾إِبIر6اه=يم6 م6لَكُوت6 السَّم6او6ات= و6الْأَرIضِ و6ل=ي6كُونَ م=ن6 الْم4وق=نِني6ن4رِي 

وما برح هللا عزت آالؤه يف الربهة بعد الربهة ويف أزمان الفترات ( :وقال إمام املتقني املوقنني
واألمساع فاستصبحوا بنور يقظة يف األبصار ٬، عباد ناجاهم يف فكرهم وكلمهم يف ذات عقوهلم

من أخذ القصد محدوا ٬، ٬، مبرتلة األدلة يف الفلوات يذكرون بأيام اهللا وخيوفون مقامه٬، واألفئدة

                                                            
  . 4: البقرة  -1
قول اهللا  :لبيك، قال: قلتيا عبد الرحيم،  :فقال Xآنت يومًا من األيام عند أبي جعفر : عن عبد الرحيم القصير قال -2
فسكت طويًال ثم : قالأنا المنذر وعلي الهادي، من الهادي اليوم؟ : إذ قال رسول اهللا ) إنما أنت منذر ولكل قوم هاد(

 :لالهادي، قا - جعلت فداك  - جعلت فداك هي فيكم توارثونها رجل فرجل حتى انتهت إليك، فأنت : رفعت رأسي، فقلت
صدقت يا عبد الرحيم، إّن القرآن حي ال يموت، واآلية حية ال تموت، فلو آانت اآلية إذا نزلت في األقوام ماتوا ماتت اآلية 

  . 403ص 35ج: بحار األنوار ) لمات القرآن
  .75: األنعام  -3
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ـة   ٬، إليه طريقه وبشروه بالنجاة ـن اهللك ـذروه م ٬، ومن أخذ مييناً ومشاالً ذموا إليه الطريق وح

ـذوه  إو. وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات وأدلة تلك الشبهات ـن  ن للذكر ألهالً أخ م
ويهتفون بالزواجر عن حمارم ٬، فلم تشغلهم جتارة وال بيع عنه يقطعون به أيام احلياة٬، الدنيا بدالً

فكأمنا ٬، وينهون عن املنكر ويتناهون عنه٬، ويأمرون بالقسط ويأمترون به٬، اهللا يف أمساع الغافلني
ـل    فكأمنا اطلعوا على٬، قطعوا الدنيا إىل اآلخرة وهم فيها فشاهدوا ما وراء ذلك ـوب أه غي

ـدنيا   ٬، الربزخ يف طول اإلقامة فيه ـل ال وحققت القيامة عليهم عداÅا فكشفوا غطاء ذلك أله
   .)1( )…ويسمعون ما ال يسمعون  حىت كأ�م يرون ما ال يرى الناس

هذا الوصف خلاصة من املؤمنني بالرساالت السماوية عموما٬ً، ورسالة حممد  ومن هنا يتبني أنّ
ومل يرÄ تاريخ اإلسالم إال أفراداً قالئل منهم٬، وإال فمعظمهم هم أصحاب املهدي . خصوصاً 

  .Xأنصار اإلمام ؛ فالآالثالث مائة وثالث عشر٬، مث اخلط الثاين الذي يتبعهم وهم العشرة 

ـان    :﴾أُولَئ=ك6 ع6لَى ه4دىì م=نI ر6بِّهِمI و6أُولَئ=ك6 ه4م4 الْم4فْل=ح4ونَ﴿  ـة اإلمي وهذا اهلدى سابق حلال
ـم   .ألrم أطاعوه؛ بالرسالة اجلديدة٬، فهم على هدى من ر�م هؤالء أصحاب أسرار مع ر�م وهل

ـاع   حاالت مع خالقهم٬، ولذلك كما قدمت مل حيتاجوا إىل معجزة٬، بل جمرد رؤية الرسول أو مس
ـلٌ  صادقì حممداً  بأنّفالذي عرَّفهم ٬، ألrم على هدى من ر�م  ؛شيء من القرآن آمنوا  ومرس

ـد   ٬، وكمثال هلؤالء من أصحاب حممد هو اهللا الذي أرسل حممداً  هو سلمان الفارسي وق
  . واحلمد هللا وحده٬، كان نصرانياً

�   �   �  �   �   �  
  
  
  

ـهادة  ( :Xقال أمري املؤمنني : 46 /سؤال وكمال اإلخالص له يف نفي الصفات عنه لش

واهللا سبحانه وتعاىل يصف نفسه يف القرآن ويقول السميع  ٬،)2( )…كل صفة أ�ا غري املوصوف 
  فكيف يكون التوحيد خمالفاً ملا جاء به القرآن؟ …البصري العليم احلكيم القدير 

  

 Xال خمالفة بني وصف اهللا سبحانه وتعاىل وما جاء به القرآن وكالم أمري املؤمنني  :اجلواب
القرآن يتكلم ويصف الذات أي مدينة الكماالت اإلهلية واالسم اجلامع  نإالختالف املقام٬، حيث 

                                                            
 .212ص 2ج: نهج البالغة  -1
 .الخطبة األولى: نهج البالغة  -2
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ـادق  )اهللا(لصفات الكمال اإلهلية هو   :٬X، ومعرفة الذات إمنا حتصل مبعرفة الصفات٬، قال الص

   .)1( )من غري شبيه وال مثيلموصوف (

ـد   Xأما كالم أمري املؤمنني  فهو يف مرتبة اإلخالص يف التوحيد٬، أي أعلى درجات التوحي
ـع يف   إىلوهو توجه العبد  الكنه واحلقيقة٬، ال إىل الذات املوصوفة اليت ال خيلو التوجه إليها من طم

  . كمال أو قضاء حاجة كسب

احلقيقة٬، والذات هي االسم األعظم األعظم٬، واحلقيقة هي االسم والذات هي حجاب الكنه أو 
واهلاء لإلثبات ) هو(واالسم الدال عليها   األعظم األعظم األعظم٬، فالتوجه إىل الكنه أو احلقيقة 

ـبحانه   ٬، خيلو من مالحظة أي صفة أو اسم  والواو للغيبة  ـه س إمنا هو توجه بالعبادة إىل حقيقت
ـري أوتعاىل دومنا مالحظة  ـام    نه كرمي أو عليم أو حكيم أو قادر أو مسيع أو بص ـو مت ـذا ه ٬، وه

  .اإلخالص بالعبادة والتوحيد
�   �   �  �   �   �  

  
  
  

ـدِّين6  * إِنَّم6ا ت4وع6د4ونَ لَص6اد=قE * فَالْم4قَسِّم6ات= أَمIراً ﴿ :يف سورة الذاريات: 47 /سؤال و6إِنV ال

 Eالْح4ب4ك= و6السَّم6اِء ذَات= * لَو6اق=ع * Öت6ل=فIلٍ م4خIلَف=ي قَو Iـك6    * إِنَّكُم ـنI أُف= ـه4 م6 Iفَك4 ع6نIـلَ  * ي4ؤ قُت=
  ما معىن قوله تعاىل يف هذه اآليات؟ . )2( ﴾الْخ6رَّاص4ونَ

  

  : اجلواب

   .املالئكة: ﴾فَالْم4قَسِّم6ات= أَمIراً﴿

﴿Eقيام القائم: ﴾إِنَّم6ا ت4وع6د4ونَ لَص6اد=ق.   

   .للناس Xالقيامة الصغرى وحسابه : ﴾لَو6اق=عEو6إِنV الدِّين6 ﴿

                                                            
  .407ص 53ج: بحار األنوار  -1
  .10 – 4: الذريات  -2



  X ............................. .....99السيد أمحد احلسن  / ثالثال  -اجلزء األول : املتشاهبات 
 ٬، وإrموصالح سكاrا ذات التنظيم والدقة والسري بطريق مستقيم: ﴾و6السَّم6اِء ذَات= الْح4ب4ك=﴿

ـات  ٬، أي املالئكة يعملون بدقة متناهية فال خيتلفون وال خيطئون ويظهرون أمر اهللا باآليات والبين
  . بالرؤية والكشف واآليات السماوية واملعجزات

 ﴿Öت6ل=فIلٍ م4خIلَف=ي قَو Iيف القائم أي خمتلفون: ﴾إِنَّكُم X ومجاعة يقولون ٬، مجاعة يقولون هو
ـيمِ  * ع6مَّ ي6ت6س6اَءلُونَ ﴿ :ليس هو٬، وهذه اآلية يف سورة النبأ ـه=    * ع6نِ النَّب6أ= الْع6ظ= ـمI ف=ي ـذ=ي ه4 Vال

   .)1( ﴾م4خIت6ل=فُونَ

ـن  أ: اإلفك القلب رأساً على عقب٬، ومعىن هذه اآلية:  ﴾ي4ؤIفَك4 ع6نIه4 م6نI أُف=ك6﴿ نه ينقلب ع
  .على عقب أي منكوس الفطرة رأساً مقلوبهو وال يتبع القائم من ٬، القائم ويعرض عن القائم

  دون أن حييطوا علماً بالشيء٬، وهم  أي هلك املكذبون الذين يكذبون :﴾قُت=لَ الْخ6رَّاص4ونَ﴿

ألن قيام القائم أصالً ؛ بأمره أو ما صدر عنه اًدون أن حييطوا علم Xالذين يكذبون بالقائم 
  .يناقض أهواءهم وتوجها¡م الدنيوية وطموحهم للرئاسة الدينية الباطلة

  

�   �   �  �   �   �  

و6ج6اَء م=نI أَقْص6ى الْم6د=ين6ة= ر6ج4لٌ ي6سIع6ى قَالَ ي6ا قَوIمِ اتَّبِع4وا ﴿ :يف سورة يس من آية :48 /سؤال

  من هو الرجل الذي جاء من أقصى املدينة يسعى؟ .)2( ﴾الْم4رIس6ل=ني6

حممداً : ﴾اثْن6يIنِ إِلَيIهِم4 أَرIس6لْن6ا﴿ و. كمصداق أمثل وأعلى هلذه اآلية X احلسنيهو  :اجلواب
 الْم6د=ين6ة= أَقْص6ى م=نI و6ج6اء﴿. X احلسنأي : )3( ﴾بِثَال=ثÖ﴿٬، وعززنا Xوصيه  وعلياً 
 ل=ي غَفَر6 بِم6ا * ي6عIلَم4ونَ قَوIم=ي لَيIت6 ي6ا الَقَ﴿ ـف .لوا بهفقتلوه ومث٬ّ، أي احلسني: ﴾ي6سIع6ى ر6ج4لٌ
حبيب النجار هو من مصاديق هذه اآلية األولية٬، ٬، وطبعاً .)4( ﴾الْم4كْر6م=ني6 م=ن6 و6ج6ع6لَنِي ر6بِّي

  .�Xذا أخربين اإلمام املهدي حممد بن احلسن . ولكنها يف احلسني نزلت وإياه عنت
  

�   �   �  �   �   �  
                                                            

 .3 – 1: النبأ  -1
  .20: يـس  -2
 .14: يـس  -3
 .27 – 26: يـس  -4
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والحسين،
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شجرة يف وسط اجلنة هي شجرة  :﴾ي4وقَد4 م=نI ش6ج6ر6ةÖ م4ب6ار6كَةÖ ز6يIت4ون6ةÖ ال ش6رIق=يَّةÖ و6ال غَرIبِيَّة﴿

  . عن األكل منها Xاليت rى اهللا آدم  علم حممد وآل حممد 

﴿Eه4 ن6ارIس6سIت6م Iلَم Iت4ه6ا ي4ض=يُء و6لَوIـرآن  : ﴾ي6كَاد4 ز6ي ـذا  ٬، ألrا كلمات اهللا سبحانه وهي الق فه
  . الزيت هو املدد اإلهلي وهو القرآن

ـر   Xوحممد بن علي ٬، Xعلي بن احلسني  وهم٬، إمام بعد إمام :﴾ن4ورE ع6لَى ن4ور﴿ وجعف
وعلي بن  Xوحممد بن علي ٬، Xوعلي بن موسى ٬،  Xوموسى بن جعفر ٬،  Xبن حممد 

  .Xوحممد بن احلسن املهدي ٬، Xواحلسن بن علي ٬، Xحممد 

ـه  ٬، Xنور اهللا القائم  :﴾ي6هIد=ي اللVه4 ل=ن4ورِه= م6ن ي6ش6اُء﴿ فمن شاء أن يهتدي شاء اهللا أن يهدي
  .Xوهداه لنصرته 

�   �   �  �   �   �  
  

إذا خرج سوف حيتج على احلوزة باألصول  Xالقائم  نّإ: يقول أصحاب العلم: 50 /سؤال

وتقول إذا  Xفما جوابك بصفتك رسول اإلمام املهدي ٬، والفقه وليس بالعقائد كما تدعي أنت
  .غبت عنكم سوف يأيت أيب اإلمام املهدي بالسيف ال باحملاججة

  

وضعه الناس لتحصيل األحكام الفقهية الظنية يف حال غياب اإلمام  )1( أصول الفقه :اجلواب
أو من ميثله كنائبه اخلاص انتفت  Xفإذا حضر املعصوم  ٬،أو من ميثله متثيالً مباشراً Xاملعصوم 

فحىت فقهاء  .احلاجة هلذا العلم٬، وهذا هو قوهلم الذي ال خيتلف فيه أي من فقهاء السنة والشيعة
وحضورهم بني يديه إال شاذ منهم مع اشتراط  السنة ال يقولون جبواز االجتهاد مع وجود النيب 

يعة فهم مطبقون على عدم جواز االجتهاد أما فقهاء الش. بعض الشروط٬، وال يعول على قوله أحد
فأي معىن يبقى ٬، فإذا كان األمر كذلك. أو من ميثله كنائبه اخلاص Xمع حضور اإلمام املعصوم 

   !؟بأصول الفقه Xأو من يرسله اإلمام  Xالحتجاج اإلمام 

                                                                                                                                                                                          
 - م النعمة آمال الدين وتما) وعلي بن محمد، والحسن بن علي، ومحمد بن الحسن القائم في وسطهم آأنه آوآب دري

  .252ص: الشيخ الصدوق 
 .، فراجع)العجل(أصول الفقه بكلمات بسيطة في آتاب  Xفند السيد أحمد الحسن  -1
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ـلني  ـالعقيدة هي األصل واألساس الذي تبىن عليه الشريعة٬، وكل األنبي مث إنّ  اء واملرس

ـحة      Xفموسى  ٬،ا بالعقيدة قبل التشريعوؤدابت ـلمون يف ص يف القرآن الذي ال خيتلف املس
ـرية   صدوره عن اهللا سبحانه وتعاىل  أي  ٬،جاء بالتشريع بعد مرحلة عبور البحر مبدة ليست بقص

   .ه قضى مدة طويلة يف إصالح اعتقاد القوم قبل أن يبدأ بإصالح شريعتهمنإ

فأيهما أوىل أن  ٬،وفروع الدين أصول الدين: وهم يقولون ٬،والتشريع فرعفالعقيدة أصل ن٬، إذ
  !حيتج به األصل أم الفرع؟

�   �   �  �   �   �  
  

  

أَت6جIع6لُ ف=يه6ا م6نI ﴿ :فقالت املالئكة ٬،﴾إِنِّي ج6اع=لٌ ف=ي الْأَرIضِ خ6ل=يفَةً﴿ :قال تعاىل: 51 /سؤال

ـان    .)1( ﴾و6ن6حIن4 ن4س6بِّح4 بِح6مIد=ك6ي4فِْسد4 ف=يه6ا و6ي6سIف=ك4 الدِّم6اَء  ـأن اإلنس من أين عرفت املالئكة ب
  ماء قبل حىت أن ي�خلق يف األرض؟يفسد ويسفك الد

  

   ونشروا الفساد وسفك الدماء فيما بينهم ٬،X قبل آدم خلقاألرض كان هناك يف  :اجلواب

ـد   واملالئكة ظنوا أنّ. )2( فأهلكهم اهللا سبحانه وتعاىل بذنو�م ـو آدم    املخلوق اجلدي  Xوه
ـد   نهأجيهلون سيعيدون الكرة مرة أخرى وينشرون الفساد وسفك الدماء٬، ولكنهم   وذريته  بع

ـني   Xقيام القائم  ستقوم دولة العدل والتوحيد اإلهلي على األرض٬، وينتشر الصالح والسالم ب
  .الناس

�   �   �  �   �   �  
  

                                                            
  .30: البقرة  -1
إن اهللا لما أراد أن يخلق خلقًا بيده وذلك بعدما مضى عن ( :قال ،Xعن آبائه عن أمير المؤمنين  Xاإلمام الباقر  -2

الجن والنسناس في األرض سبعة آالف سنة فرفع سبحانه حجاب السموات وأمر المالئكة أن انظروا إلى أهل األرض من 
عليهم الجن والنسناس فلما رأوا ما يعملون فيها من المعاصي وسفك الدماء والفساد في األرض بغير الحق عظم ذلك 

ربنا أنت العزيز القادر العظيم الشأن وهذا خلقك : وغضبوا هللا تعالى وتأسفوا على األرض ولم يملكوا غضبهم، وقالوا
الذليل الحقير المتقلب في نعمتك المتمتع بعافيتك المرتهن في قبضتك وهم يعصونك بمثل هذه الذنوب ويفسدون في 

إني جاعل في : وترى وقد عظم ذلك علينا وأآبرناه لك ، فقال جل جاللهاألرض وال تغضب وال تنتقم لنفسك وأنت تسمع 
أتجعل فيها من يفسد فيها آما أفسد هؤالء ويسفك : قالت المالئكة. األرض خليفة تكون حجة لي في أرضي على خلقي

 نسفك الدماء ونحن الدماء آما فعل هؤالء ويتحاسدون يتباغضون فاجعل ذلك الخليفة منا فانا ال نتحاسد وال نتباغض وال
إني أعلم ما ال تعلمون إني أريد أن أخلق خلقًا بيدي واجعل من ذريته : نسبح بحمدك ونقدس لك، قال تبارك وتعالى

األنبياء والمرسلين وعباد اهللا الصالحين وأئمة مهديين واجعلهم خلفائي على خلقي في أرضي يهدونهم إلى طاعتي 
  .36ص 1ج: تفسير القمي ) ...لي عليهم عذرًا ونذرًا وينهونهم عن معصيتي وأجعلهم حجة 
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فَب6دَّلَ الVذ=ين6 ظَلَم4وا قَوIالً غَيIر6 الVذ=ي ق=يلَ لَه4مI فَأَنIز6لْن6ا ﴿ بسم اهللا الرمحن الرحيم :52 /سؤال

فَب6دَّلَ الVذ=ين6 ظَلَم4وا ﴿ :وقال تعاىل .)1( ﴾ع6لَى الVذ=ين6 ظَلَم4وا رِجIزاً م=ن6 السَّم6اِء بِم6ا كَان4وا ي6فْس4قُونَ
 Iذ=ي ق=يلَ لَه4مVر6 الIالً غَيIقَو Iه4مIزاً م=ن6 السَّم6اِء بِم6ا كَان4وا ي6ظْل=م4ونَم=نIرِج IهِمIس6لْن6ا ع6لَيI2( ﴾فَأَر(.   

وقال تعاىل يف  ؟وما الفرق بينهما٬، )فأرسلنا(: ويف الثانية٬، )فأنزلنا(: ملاذا قال تعاىل يف األوىل
  وما الفرق بينهما؟٬، )يظلمون(: واألخرى٬، )يفسقون(: األوىل

و6إِذْ قَالَ م4وس6ى ل=قَوIم=ه= ي6ا قَوIمِ اذْكُر4وا نِعIم6ةَ اللVه= ع6لَيIكُمI إِذْ ج6ع6لَ ف=يكُمI ﴿ :قال تعاىل :اجلواب
ي6ا قَوIمِ ادIخ4لُوا الْأَرIض6 الْم4قَدَّس6ةَ * أَنIبِي6اَء و6ج6ع6لَكُمI م4لُوكاً و6آت6اكُمI م6ا لَمI ي4ؤIت= أَح6داً م=ن6 الْع6الَم=ني6 

Vت=ي كَت6ب6 اللVقَل=ب4وا خ6اس=رِين6 الIفَت6ن Iب6ارِكُمIت6دُّوا ع6لَى أَدIو6ال ت6ر Iماً * ه4 لَكُمIف=يه6ا قَو Vقَالُوا ي6ا م4وس6ى إِن
قَالَ ر6ج4الن= م=ن6 * ج6بَّارِين6 و6إِنَّا لَنI ن6دIخ4لَه6ا ح6تَّى ي6خIر4ج4وا م=نIه6ا فَإِنْ ي6خIر4ج4وا م=نIه6ا فَإِنَّا د6اخ=لُونَ 

ه= ي6خ6افُونَ أَنIع6م6 اللVه4 ع6لَيهِم6ا ادIخ4لُوا ع6لَيIهِم4 الْب6اب6 فَإِذَا د6خ6لْت4م4وه4 فَإِنَّكُمI غَال=ب4ونَ و6ع6لَى اللV الVذ=ين6
ت6 و6ر6بُّك6 قَالُوا ي6ا م4وس6ى إِنَّا لَنI ن6دIخ4لَه6ا أَب6داً م6ا د6ام4وا ف=يه6ا فَاذْه6بI أَنI* فَت6و6كVلُوا إِنْ كُنIت4مI م4ؤIم=نِني6 
قَالَ ر6بِّ إِنِّي ال أَمIل=ك4 إِلVا ن6فِْسي و6أَخ=ي فَافْر4قI ب6يIن6ن6ا و6ب6يIن6 الْقَوIمِ * فَقَات=ال إِنَّا ه6اه4ن6ا قَاع=د4ونَ 

ع6لَى الْقَوIمِ  قَالَ فَإِنَّه6ا م4ح6رَّم6ةٌ ع6لَيIهِمI أَرIب6ع=ني6 س6ن6ةً ي6ت=يه4ونَ ف=ي الْأَرIضِ فَال ت6أْس6* الْفَاس=ق=ني6 
  .)3( ﴾الْفَاس=ق=ني6

يف هذه اآليات بيان سبب هذا الرجز أو العذاب٬، وهو فسق القوم وعدم امتثاهلم لألوامر اإلهلية 
يف نفوسهم بنبوة  من شك يأيتالفسق إمنا هذا  واحلقيقة أنّ .يأمرهم �ا Xاليت كان موسى 

وظهر هذا الشك يف كثري من األحيان يف . وجيب طاعته نه خليفة اهللا يف أرضهإو٬، Xموسى 
وهذا  .X ٬، وكفروا بقيادته هلم أو بقيادة أخيه هارونX عندما اعترضوا على موسى) التيه(

يف الدنيا  ألrم اخلاسر األول واألخري؛ الكفر خبليفة اهللا يف أرضه هو الظلم٬، وهو ظلم ألنفسهم
عليهم  نّإو٬، اهللا هو الذي ي�عي©ن خليفته يف أرضه نّإامللك هللا٬، و واآلخرة عندما ال يعترفون أنّ

 .ملكه هو ملك اهللا سبحانه وتعاىل ألنّ؛ Xطاعته هي طاعة اهللا٬، وقبول ملكه  ألنّ؛ Xطاعته 
  .يف أرضه هو عدم قبول واليته اإلهلية فالظلم خلليفة اهللا٬، وبالنتيجة

                                                            
  .59: البقرة  -1
 .162: األعراف  -2
  .26 – 20: المائدة  -3
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  .وعدم قبول األوامر اإلهلية٬، خليفة اهللا يف أرضه فهو عصيان :الفسق أما

  . أي إيقاعه واستقراره على القوم: إنزال العذابومعىن 

ـه   : إرسال العذابأما  ـه ويوقعون فهو إرسال املالئكة به٬، وعندما يأتيهم األمر اإلهلي يرتلون
ـني   فالعذاب املرسل هو. بالقوم عذاب مظل للقوم على وشك أن يوقع �م٬، وميكن أن يوقع �م ب

 Xفكان يقع فيهم اهلالك كلما آذوا موسى٬، )التيه(ل يف ـكما حصل لبين إسرائي ٬،رىفترة وأخ
وهناك معانÎ أخرى إلنزال العذاب وإرسال العذاب ال . ورفضوا واليته عليهم وخالفته هللا يف أرضه

  :أما معىن اآليتني باخلصوص .فال داعي للتعرض هلا٬، ختص اآليتني

 :أي عذبناهم٬، أنزلنا :﴾الVذ=ين6 ظَلَم4وا رِجIزاً م=ن6 السَّم6اِء بِم6ا كَان4وا ي6فْس4قُونَفَأَنIز6لْن6ا ع6لَى ﴿  1

ـاب أوىل   ٬،عليهما السالمأوقعنا �م العذاب٬، وهم الذين ظلموا أولياء اهللا موسى وهارون  ومن ب
   .)1( ألrم أصل الوالية اإلهلية؛ ظلموا حممد وآل حممد 

ـك أو  : وسبب إنزال هذا العذاب هو فسقهم ومتردهم على األوامر اإلهلية هللا يف أرضه٬، مع ش
  . وخالفته Xكفر كثري منهم بنبوة موسى 

ـون   :﴾فَأَرIس6لْن6ا ع6لَيIهِمI رِجIزاً م=ن6 السَّم6اِء بِم6ا كَان4وا ي6ظْل=م4ون﴿    2 أي أرسلنا املالئكة حيمل
ه ئفهم ظاملون ألولياء اهللا وخلفا وعدم إمياrم إمياناً حقيقيا٬ً،سهم٬، بسبب نفاقهم والعذاب فوق رؤ

ـ ٬، وإال فالفسق وحده واملعصية وحدها مع قبول أولياء اهللا وخلفاXيف أرضه  ـه ال  ئ ه يف أرض
فال يوقع العذاب يف األمم ٬، حبسب سنة اهللا سبحانه وتعاىل توجب إرسال العذاب فضالً عن إنزاله

٬، ويكذب )2( حانه واملنحرفة عن صراطه املستقيم إال بعد أن يرسل رسوالًاملتمردة على أمر اهللا سب

                                                            
فلما أراد اهللا أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه : (... Xإلى أن يقول ...  Xسألت أبا عبد اهللا : قال ،عن داود الرقي -1

أنت ربنا : واألئمة صلوات اهللا عليهم فقالوا Xوأمير المؤمنين  رسول اهللا : من ربكم؟ فأول من نطق: فقال لهم
هؤالء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون، ثم قال لبني آدم : فحملهم العلم والدين، ثم قال للمالئكة

قالت المالئكة ف. أشهدوا: نعم ربنا أقررنا، فقال اهللا للمالئكة: أقروا هللا بالربوبية ولهؤالء النفر بالوالية والطاعة، فقالوا
إنا آنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وآنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما  شهدنا على أن ال يقولوا غدًا

  .7، ح 134 – 133ص 1ج: الكافي) الميثاق فعل المبطلون، يا داود واليتنا مؤآدة عليهم في
 .15: االسراء ) تَّى َنْبَعَث َرُسوًالَوَما ُآنَّا ُمَعذِِّبيَن َح: (قال تعالى  -2
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والوالية لويل اهللا سبحانه حسنة ال تضر معها سيئة٬، ومعاداة ويل اهللا سبحانه وخليفته . وي�ستهزأ به

  . )1( يف أرضه سيئة ال تنفع معها حسنة
 اهللا سبحانه ي�رسل العذاب على األمة إذا أعرضت عن ويل اهللا وخليفته يف ومن اآليتني نفهم أنّ

ـة   أرضه٬، مث إنّ هذا العذاب يرتل �م إذا استمروا على فسقهم ومتردهم على األوامر اإلهلية املبلغ
ورمبا ي�رسل العذاب ويرتل �م مباشرة إذا حقت عليهم الكلمة بعد أن ظلموا ويل اهللا وفسقوا . هلم

  .واحلمد هللا وحده ٬،ر اهللا سبحانهعن أم
�   �   �  �   �   �  

  

أَلَمI ت6ر6 أَنَّه4مI ف=ي كُلÔ و6ادÖ * و6الشُّع6ر6اُء ي6تَّبِع4ه4م4 الْغ6او4ونَ ﴿ :ما معىن قوله تعاىل :53 /سؤال

  ؟ )2( ﴾و6أَنَّه4مI ي6قُولُونَ م6ا ال ي6فْع6لُونَ* ي6هِيم4ونَ 

. )3( ﴾فَكُبIك=ب4وا ف=يه6ا ه4مI و6الْغ6او4ونَ﴿ أنفسهم الغاوون يف اآليةهؤالء الغاوون هم  :اجلواب
   .)4( )غريه إىلنزلت يف قوم وصفوا عدالً مث خالفوه ( :Xوعن هذه اآلية قال الصادق 

ـون    ٬،وهؤالء الغاوون أو األتباع الذين يتبعون أئمة الضالل يعرفون احلق ويصفونه ـم يعرف فه
ـوا إىل  ٬،  عدالة حممد وآل حممد وهؤالء هم مقلدة العلماء غري العاملني الضالني٬، وإذا مل يلتفت

  .Xأنفسهم سيؤول �م األمر إىل حماربة اإلمام املهدي 

ـم   :والغاوون ٬،الضالني العلماء غري العاملني هم: الشعراء :﴾ و6الشُّع6ر6اء ي6تَّبِع4ه4م4 الْغ6او4ونَ﴿ ه
  .وأتباعهممقلدوهم 

                                                            
آمثال لسادة أولياء اهللا وخلفائه في أرضه، وإال  –يا علي ( :قال رسول اهللا : ولهذا ورد عن عبد اهللا بن مسعود قال -1

لو أن عبدًا عبد اهللا مثل ما قام نوح في قومه،  -فيه جاٍر في األوصياء من بعده وخلفاء اهللا في أرضه جميعًا  فما قاله 
وآان له مثل أحد ذهبًا فأنفقه في سبيل اهللا ، ومد في عمره حتى حج ألف حجة ثم قتل بين الصفا والمروة، ثم لم يوالك يا 

ع معها علي لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها، أما علمت يا علي أن حبك حسنة ال تضر معها سيئة، وبغضك سيئة ال تنف
على المنافق ما أحبك، ولو ضربت خيشوم المؤمن ما أبغضك، الن حبك إيمان وبغضك نفاق،  طاعة، يا علي لو نثرت الدر

 .114ص: ، نقًال عن بشارة المصطفى 280ص 39ج: بحار األنوار) ال يحبك إال مؤمن تقي، وال يبغضك إال منافق شقي
  .  226 – 224: الشعراء  -2
  .94: الشعراء  -3
  .، باب من وصف عدًال وعمل بغيره4ح 300ص 2ج:  الكافي -4
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﴿Iت6ر6 أَنَّه4م Iي6هِيم4ونَ أَلَم Öو6اد Ôـاط   :﴾ف=ي كُل أي يف كل ضاللة وباطل يتكلمون٬، ويف كل احنط

أسفل وسقوط يف  إىلألنه هبوط ؛ هو املنخفض من األرض٬، نظري الباطل: ونزول عن احلق٬، والواد
  .اهلاوية

ـى   :﴾و6أَنَّه4مI ي6قُولُونَ م6ا لَا ي6فْع6لُونَ﴿ هكذا دائماً العلماء غري العاملني جتدهم أحرص الناس عل
ـن  ٬، احلياة الدنيا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وحيبون الرفاهية واحلياة املرحية البعيدة كل البعد ع

الذين يد©عون أrم يتابعوrم٬، فال جتدهم يقفون مع احلق أو يقاتلون الباطل  حياة األنبياء واملرسلني
  .اليتامى واألرامل أو ينفقون على

 ﴾و6ت6قَلîب6ك6 ف=ي السَّاجِد=ين6﴿ ٬،يف النبوة ﴾الVذ=ي ي6ر6اك6 ح=ني6 ت6قُوم4﴿( :قال ٬،Xعن أيب جعفر  
ـن اهللا    :قال ﴾و6الشُّع6ر6اُء ي6تَّبِع4ه4م4 الْغ6او4ونَ﴿ ٬،يف أصالب النبيني :قال ـروا دي نزلت يف الذين غيَّ

ـاً    ـعوا دين بآرائهم وخالفوا أمر اهللا٬، هل رأيتم شاعراً قط تبعه أحد؟ إمنا عىن بذلك الذين وض
: يعين ﴾أَلَمI ت6ر6 أَنَّه4مI ف=ي كُلÔ و6ادÖ ي6هِيم4ونَ﴿: ويؤكد ذلك قوله٬، بآرائهم فتبعهم الناس على ذلك

ـا ال  ﴿ ٬،املضلة ويف كل مذهب يذهبونيناظرون باألباطيل وجيادلون باحلجج  و6أَنَّه4مI ي6قُولُونَ م6
ـاملعروف  ٬، يعظون الناس وال يتعظون :قال ٬،﴾ي6فْع6لُونَ وينهون عن املنكر وال ينتهون ويأمرون ب

  .)1( )وهم الذين غصبوا آل حممد حقهم٬، وال يعملون
  

إِلَى ر6بِّه6ا * ي6وIم6ئ=ذÖ نَّاض=ر6ةٌ و4ج4وهE ﴿ :ما معىن هذه اآليات من سورة القيامة :54 /سؤال 

  .)2( ﴾ن6اظ=ر6ةٌ

  .فهو املريب هلذه الوجوه الطيبة الناضرة٬، أي ناظرة إىل حممد  :اجلواب
 ثين أيب وهو خري مين عن رسول اهللا حد٬¹، يا هاشم( :هلاشم الصيداوي Xقال الصادق 

 :جعلت فداك وما التبعة؟ قال: قلت .ما من رجل من فقراء شيعتنا إال وليس عليه تبعة: نه قالأ
من اإلحدى واخلمسني ركعة٬، ومن صوم ثالث أيام يف الشهر٬، فإذا كان يوم القيامة خرجوا 

                                                            
  .125ص 2ج: تفسير القمي  -1
  .23 – 22: القيامة  -2
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أسال ريب : فيقول ٬،سل تعط: من قبورهم ووجوههم مثل القمر ليلة البدر٬، فيقال للرجل منهم

  .  روا حممداًفيأذن اهللا عز وجل ألهل اجلنة أن يزو :قال .النظر إىل وجه حممد 

منرباً على درنوك من درانيك اجلنة له ألف مرقاة بني املرقاة  فينصب لرسول اهللا  :قال
فيحف ذلك املنرب شيعة  :قال ٬،Xوأمري املؤمنني   إىل املرقاة ركضة الفرس٬، فيصعد حممد

 .﴾إِلَى ر6بِّه6ا ن6اظ=ر6ةٌ* و4ج4وهE ي6وIم6ئ=ذÖ نَّاض=ر6ةٌ ﴿ :٬، فينظر اهللا إليهم وهو قوله تعاىلآل حممد 
: مث قال فيلقى عليهم من النور حىت أن أحدهم إذا رجع مل تقدر احلوراء متأل بصرها منه٬، :قال

  .)1( )يا هاشم ملثل هذا فليعمل العاملون: Xأبو عبد اهللا 
  

�   �   �  �   �   �  

  

و6لَمَّا ج6اَء م4وس6ى ل=م=يقَات=ن6ا و6كَلVم6ه4 ر6بُّه4 قَالَ ر6بِّ أَرِنِي أَنIظُرI ﴿ :ما معىن قوله تعاىل :55 /سؤال

ر6بُّه4  إِلَيIك6 قَالَ لَنI ت6ر6انِي و6لَك=نِ انIظُرI إِلَى الْج6ب6لِ فَإِن= اسIت6قَرَّ م6كَان6ه4 فَس6وIف6 ت6ر6انِي فَلَمَّا ت6ج6لVى
وس6ى ص6ع=قاً فَلَمَّا أَفَاق6 قَالَ س4بIح6ان6ك6 ت4بIت4 إِلَيIك6 و6أَن6ا أَوَّلُ ل=لْج6ب6لِ ج6ع6لَه4 د6كّاً و6خ6رَّ م4

ملاذا استخدم ٬، ولو كانت رؤية قلبية؟ النظر Xأن يطلب موسى  وكيف يصح© .)2(﴾الْم4ؤIم=نِني6
  لوحده وهو للبصرية والرؤية القلبية؟ )أرى(ومل يستعمل لفظ ٬، وهو يستعمل للبصر) انظر( لفظ

فطلب معرفة اهللا ٬، طلب موسى الرؤية القلبية واملعرفة البصريية ال البصرية أوالً :اجلواب
نه أفلما عرف من اهللا سبحانه وتعاىل ٬، )لقاب قوسني أو أدىنا(سبحانه وتعاىل حق معرفته يف مقام 

احب هذا إىل ص   ﴾أَرِنِي أَنIظُر﴿    غري مستحق هلذا املقام طلب أن يرى بالبصرية وينظر بالبصر
هي معرفة اهللا سبحانه وتعاىل٬، والنظر إىل حممد هو  ومعرفة حممد     وهو حممد٬، املقام

نه ال طاقة له على رؤية نور أ: فجاءه اجلواب  ألنه وجه اهللا سبحانه  ؛النظر إىل اهللا سبحانه وتعاىل
 وخر©٬، فجعله دكاًوهو نور اهللا سبحانه للجبل  فتجلى حممد ٬، يف ذلك املقام القدسي حممد 

يب أبوالية علي بن : أي ﴾قَالَ س4بIح6انك6 ت4بIت4 إِلَيIك6 و6أَن6ا أَوَّلُ الْم4ؤIم=نِني6﴿ موسى صعقاً

                                                            
  .261ص 24ج: بحار األنوار  -1
 .143: األعراف  -2
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فهو ٬، )1(٬، وهو صاحب هذا املقام ٬، وهو فقط الذي يعرف حممداً ويرى حممداً Xطالب

  ).أنا مدينة العلم وعلي با®ا( باب حممد 

ـدكت    طلع من نوره على اجلبل كضوء خيرج من سم¹ وإمنا: (Xقال الصادق  ـاط ف اخلي
  . )2( )األرض وصعقت اجلبال

ملا عرف من اهللا ما سيعطيه من التمكني يف  مقام قائم آل حممد  Xمث طلب موسى 
  .)3( كما ورد يف الرواية عنهم ٬، وطلب من اهللا أن جيعله قائم آل حممد ٬، امللك

 Xه اليت رآها إبراهيم جد©) الشمس والقمر والكوكب: (موسى طلب مقام فإن٬ّ، وبالنتيجة
وهو يف امللكوت٬، بل طلب أن يرى أنوارهم القدسية  Xولكن ليس �ذا املقام الذي رآه إبراهيم 

  . مقاما¡م يف السماء السابعة الكلية: يف املأل األعلى٬، أي

 ممكن سواء لصورة حممد ألنه ؛ فس�كت عن النظر وطلب أيضاً النظر إىل حممد 
ألن صاحب هذا ؛ )رؤية تامة(  حممد رؤيةبعدم إمكان  ور�د٬َّ، اجلسمانية أو لصورته املثالية
  . )4( )ما عرفين إال اهللا وأنت٬، علي يا( :وقد قال حممد  ٬،Xاملقام هو علي بن أيب طالب 

  .تطلب رؤية تامة٬، كما حممداً  لن ترى :أي ﴾لَنI ت6ر6انِي﴿: فقوله تعاىل
  

�   �   �  �   �   �  

                                                            
  .من الجزء األول، فراجع) 10(و ) 2(وقد تقدم ما يرتبط بهذه المسألة في جواب سؤال  -1
 .407ص 36ج: بحار األنوار  -2
نظر موسى بن عمران في السفر األول إلى ما : (يقول Xسمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر : عن سالم األشل، قال -3

ثم . إن ذاك من ذرية أحمد: فقيل له. رب اجعلني قائم آل محمد: ُيعطى قائم آل محمد من التمكين والفضل ، فقال موسى 
مثله، فقيل له مثل ذلك، ثم نظر في السفر الثالث فرأى مثله، فقال مثله،  نظر في السفر الثاني فوجد فيه مثل ذلك، فقال

 .247 – 246ص: محمد بن إبراهيم النعماني  - آتاب الغيبة ) فقيل له مثله
 .125ص: مختصر بصائر الدرجات  -4
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ما معىن ما ورد يف القرآن من نسبة االستهزاء واملكر إىل اهللا سبحانه وحنن نعلم أن : 56/سؤال

 ٬،)1(﴾الْم6اك=رِين6 خ6يIر4 و6اللّه4 اللّه4 و6م6كَر6 و6م6كَر4واْ﴿ :ومن هذه اآليات ٬،املكر واالستهزاء معانÎ قبيحة
  .)4(﴾ي6سIت6هIزِئ4 بِهِم﴿ ٬،)3(﴾س6خ=ر6 اللVه4 م=نIه4م﴿ ٬،)2(﴾خ6اد=ع4ه4مي4خ6اد=ع4ونَ اللVه6 و6ه4و6 ﴿

  

٬، وال ميكر٬، وال يستهزئ٬، إن اهللا عز وجل ال يسخر: (Xورد عن اإلمام الرضا  :اجلواب
ولكنه عز وجل جيازيهم جزاء السخرية وجزاء االستهزاء وجزاء املكر واخلديعة٬، ٬، وال خيدع

  .)5( )اًالظاملون علواً كبريتعاىل اهللا عما يقول 
 ه وجنده من األنس واجلن٬، بأنّئاهللا سبحانه وتعاىل ي�ظهر ألعدائه وأعداء أوليا نّإ: ومعىن هذا

جند اهللا وحزب اهللا وأولياء اهللا يسلكون طريقاً معيناً وينهجون rجاً معينا٬ً، فيحاول إبليس وجنده 
من األنس واجلن قطع هذا الطريق باملكر واخلديعة واالستهزاء والسخرية٬، وعندها يغري اهللا سبحانه 

 حبالتهم وحاق وقعوا يف أrمفيجد إبليس وجنده من األنس واجلن ٬، وتعاىل طريق جنده ومنهجهم
  .واحلمد هللا وحده ٬،وأمسوا يف موضع يستهزئ �م وي�سخر منهم٬، �م مكرهم وخديعتهم

  

�   �   �  �   �   �  
  

ـة  ٬، )وهب يل الغداة رضاك(: يف دعاء ليلة اجلمعة: 57 /سؤال ـط يف اجلمع أو ٬، هل هو فق

  الفجر؟أو أن ينوي اإلنسان طول حياته طاملا يطلع ٬، يصح يف بقية األيام
  
  

  

ـه  ٬، ال مانع أن يقرأ املؤمن هذا الدعاء كل يوم :اجلواب أو أن ينوي بطلب الرضا طول حيات
ـوع   ٬،)6() هب يل الغداة رضاك( طاملا طلع الفجر٬، ولكن يف احلقيقة أن معىن أي هب يل عند طل

                                                            
  .54: آل عمران  -1
 .142: النساء  -2
 .79: التوبة  -3
  .15: البقرة  -4
 .319ص 3ج: بحار األنوار  -5
 .279ص: مصباح المتهجد  -6
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ـوم   )X )1هو ظهور اإلمام املهدي : الفجر رضاك٬، وطلوع الفجر ـدعاء لي ٬، ولذا خص هذا ال

  .Xاجلمعة٬، وهو يوم ظهوره 
�   �   �  �   �   �  

فإذا كان توحيد فهل ٬، )2( )وارزقين شرف التوحيد: (Xورد يف الدعاء عنهم : 58 /سؤال

   وآخر �يئة أخرى؟٬، توحيد له شرفيكون 
ـام   مث إنّ .ارزقين أنا الشرف بأن أكون موحداً: شرف يل وليس للتوحيد٬، أي :اجلواب اإلم

عبادة الكنه واحلقيقة والتوجه إليها  :أي٬، يطلب أعلى درجات التوحيد وهو اإلخالص يف التوحيد
ـذات   ال إىل الذات٬، وعند من وصل إىل هذه املرتبة الشريفة بقية املوحدين الذين يتوجهون اىل ال

  .عباد¡م ال ختلو من طمع يف حتصيل كمال وسد نقص ألنّ ؛مشركني
   

�   �   �  �   �   �  
  

  

أن ي�عرِّف الشرك حبيث ) سالم اهللا عليه(ل السيد الشهيد السعيد حممد الصدر ئس�: 59 /سؤال

هذا ال يعرفه العامل : فقال السائل). كل ما تقع عليه عينك فهو شرك: (فقال٬، يعرفه العامل واجلاهل
٬، )كل شيء يتعلق فيه قلبك فهو شرك حىت إن كان حممد الصدر(السيد : فقال ٬،الً عن اجلاهلضف

  أي شيء يف قلب اإلنسان فهو شرك؟فهل إذا تعلق 
  

ـق   ٬،فهو مشرك هذا صحيح إذا تعلق اإلنسان بشيء سوى اهللا :اجلواب إال إذا كان هذا التعل
كحب أهل بيت  وانصياع ألمر اهللانه حب يف اهللا٬، إهو من جهة التعلق باهللا سبحانه وتعاىل٬، أي 

  .النبوة عليهم صلوات ريب
�   �   �  �   �   �  

   

واقطعه عمن سواك حىت ال أرجو ٬، واسكن قليب خوفك: (يف دعاء ليلة اجلمعة :60 /سؤال

اخلوف من غري اهللا هو  إنّ(): رمحه اهللا(وقال السيد الشهيد حممد الصدر . )3( )وال أخاف إال إياك

                                                            
من الحسن  األئمة ): الليالي العشر(هو القائم و ): والفجر: (قوله تعالى: (قال ،Xعن جابر عن أبي عبد اهللا  -1

): والليل إذا يسر(هـو اهللا وحده ال شريك له، ): الوتـر(أمير المؤمنين وفاطمة عليهما السالم، و): الشفـع(إلى الحسن، و
  .78ص 24ج: بحار األنوار ) Xهي دولة حبتر ، فهي تسري إلى قيام القائم 

  ...). رف التوحيدوهب لي ثبات اليقين، ومحض اإلخالص، وش ...(:  المصدر السابق، وفيه -2
 .المصدر السابق  -3
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وهل هذا اخلوف ٬، فهل جيوز أن خياف اإلنسان من الدابة املؤذية كالعقرب واألسد. )شرك خفي

   هو شرك خفي؟

كما  وهو شرك خفي٬، اخلوف من غري اهللا سبحانه وتعاىل ال جيتمع مع التوحيد أكيداً :اجلواب
   .)1( ﴾و6م6ا ي4ؤIم=ن4 أَكْثَر4ه4مI بِاللVه= إِلVا و6ه4مI م4شIرِكُونَ﴿: قال تعاىل

مها أو آولكن ميكن أن خياف اإلنسان املؤمن املوحد من العقرب واألسد إذا اعترضا طريقه أو ر
ـاف   رأى أي دابة وظن إrا ستؤذيه٬، من غري أن يكون خوفه هذا شرك خفي٬، وهذا يتحقق إذا خ

ـاىل   ؛أن تتسلط عليه الدابة مبشيئة اهللا وحبول وقوة اهللا وتؤذيه ـبحانه وتع ٬، ألنه مقصر مع اهللا س
  . ويستحق العقوبة الدنيوية فضالً عن األخروية

ألنه خوف من عقاب اهللا سبحانه وتعاىل الدنيوي٬،  ؛وإذا كان اخلوف �ذا الشكل فهو ممدوح
هذه الدابة ال تسلط عليه وال تؤذيه لكرامته على اهللا ولفضله أو  بل إن الذي ال خياف ويظن أنّ

العبد تفوته صالة الليل  نّإو: (بد لنفسه ومعجب �الدينه أو خللقه أو لعبادته فهو مشرك٬، وعا
فيعطيه اهللا من الثواب أعظم مما لو صلى صالة ٬، عند الفجر فيلوم نفسه لتقصريها ظفيستيق
  . هذا ما ورد عنهم٬، )الليل

�   �   �  �   �   �  
  

  
  

  .)2( ﴾ت6ز4والإِنV اللVه6 ي4مIِسك4 السَّم6او6ات= و6الْأَرIض6 أَنْ ﴿ :ما معىن: 61 /سؤال
  

ولواله لساخت ٬، فهو نور اهللا سبحانه وتعاىل ٬،ميسك السماوات مبحمد  :اجلواب
السماوات بأهلها وعادت عدما٬ً، أما األرض فيمسكها خبليفته فيها وحجته على أهلها٬، فلوال 

  .لزالت وعادت عدماً هي ومن عليها: أي٬، لساخت األرض بأهلها Xوجود اإلمام املهدي 
  

�   �   �  �   �   �  
  

  : Xيف تفسري العياشي ويف البحار عن الصادق  :62 /سؤال

                                                            
  .106: يوسف  -1
  .41: فاطر  -2
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ما السماوات ٬، آية الكرسي:  رسول اهللا ما أفضل ما أنزل عليك؟ قال يا: قال أبو ذر(

ن فضله على إو: بأرض بالقع٬، مث قال  ةالسبع واألرضون السبع يف الكرسي إال كحلقة ملقا
  .)1( )العرش كفضل الفالة على احللقة

 جاءت زينب العطارة احلوالء إىل نساء النيب (: قال Xعن الصادق  )2( ويف الكايف
وهذه السبع والبحر املكفوف  :إىل أن قال رسول اهللا  ..... وبناته وكانت تبيع منهن العطر

وهذه السبع والبحر املكفوف ٬، وجبال الربد واهلواء عند حجب النور كحلقة يف فالة قي
 :مث تال هذه اآلية ...وجبال الربد واهلواء وحجب النور عند الكرسي كحلقة يف فالة قي 

وهذه السبع  ٬،)3( ﴾و6س=ع6 كُرIس=يُّه4 السَّم6او6ات= و6الْأَرIض6 و6ال ي6ؤ4ود4ه4 ح=فْظُه4م6ا و6ه4و6 الْع6ل=يُّ الْع6ظ=يم4﴿
٬، واهلواء وحجب النور والكرسي عند العرش كحلقة يف فالة قيوالبحر املكفوف وجبال الربد 

   .)5( )... )4( ﴾الرَّحIم6ن4 ع6لَى الْع6رIشِ اسIت6و6ى﴿ :وتال هذه اآلية

الكرسي أعظم  نفهم أنّ ٬، من األوىل)6( من الروايتني نفهم فهمني خمتلفني ومتناقضني: السؤال
الكرسي أم العرش ؛ فمن هو األعظم٬، العرش أعظم من الكرسي من العرش٬، ومن الثانية نفهم أنّ

  وما الدليل أن العرش أو الكرسي هو األعظم؟

العرش أعظم من الكرسي٬، والكرسي عند العرش كحلقة يف فالة٬، والعرش هو  :اجلواب
السفلية٬، وهذا احلجاب هو احلجاب الذي خيفق بني  رضنيإىل األحجاب باب الذات فما دونه 

                                                            
في حديث أبي ذر : (هكذا ورد الحديث في السؤال، وال يخلو من تشويش ، وهذا نصه من المصدر، قال صاحب البحار -1

وفضل العرش على يا أبا ذر، ما السماوات السبع في الكرسي إال آحلقة ملقاة في أرض فالة، : قال  عن النبي 
، نقًال عن العياشي، والصدوق في معاني االخبار 17و 5ص 55ج: بحار األنوار ) الكرسي آفضل الفالة على تلك الحلقة

 .والخصال، والدر المنثور
د اهللا      -2 ي عب ديث أب ن ح افي م ي الك ا ورد ف ه    Xم ذا نص ارة ه ب العط ن زين د اهللا  : (ع ي عب ن أب ال Xع  :ق

ي  اء النب ى نس والء إل ارة الح ب العط اءت زين ي  ج اء النب ي  فج ال النب دهم فق ي عن إذا ه ا : ف إذا أتيتن
ت ا، فقال ت بيوتن ول اهللا   : طاب ا رس ال له ول اهللا، فق ا رس ب ي ك أطي ك بريح ي  : بيوت ني وال تغش ت فأحس إذا بع

  .5ح 151ص 5ج: الكافي ) فإنه أتقى هللا وأبقى للمال
  .255: البقرة  -3
  .5: طـه  -4
  .199ص: ، نقًال عن التوحيد للصدوق  85 – 83ص 57ج: بحار األنوار  -5
ألبي ذر  واضح أّن الذي سّبب توهم التناقض بين الحديثين عند السائل خطأه في نقل الحديث األول، فاّن قول النبي  -6
، فالعرش أعظم من الكرسي في آال الحديثين، ويقصد ..) وفضل العرش على الكرسي : (...هو -آما تم نقله عن المصدر  -

  .Xنعم، بالنسبة للعرش العظيم يكون الكرسي أعظم منه، آما أوضحه السيد أحمد الحسن . به العرش االعظم
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حجاب  بينهما: (Xيف حديث املعراج٬، فقال  Xوباب الذات الذي ذكره الصادق  حممد 
ولذا ٬، الظاهر منه الرمحن والباطن الرحيم٬، هو الرمحن الرحيم   اهللاأو   وباب الذات ٬، )1( )خيفق

أفاض : أي٬، باب الذات على العرش استوى: أي ٬،﴾الرَّحIم6ن4 ع6لَى الْع6رIشِ اسIت6و6ى﴿ :قال تعاىل
على  نوره وعلمه سبحانه الذي أراد أن يواجه به خري خلقه حممداً ) الرمحن(اهللا من بابه 

  .٬، هذا هو العرش األعظمXسرادق العرش٬، أو احلجاب الذي ذكره الصادق 

أما العرش العظيم والذي ميثل السماوات السبع فما دوrا٬، فهو دون الكرسي٬، فالكرسي هو 
العرش العظيم عند الكرسي  ومن هنا نفهم أنّ. لكلية أو حجا�ا النوريسرادق السماء السابعة ا

كثر راجع أولتتضح لك الصورة . والكرسي عند العرش األعظم كحلقة يف فالة٬، كحلقة يف فالة
قة العرش وحقيقة الكرسي نت حقيهلذا العلم محلة لبي© ولو أنّ. واملتشا�ات )2(تفسري سورة الفاحتة 

وليس ٬، وليس كل ما يقال حضر أهله٬، فليس كل ما يعرف يقال Xنها يل اإلمام املهدي اليت بي©
  .كل ما حضر أهله حان وقته

�   �   �  �   �   �  
  

و6إِذْ أَخ6ذَ ر6بُّك6 م=نI ب6نِي آد6م6 م=نI ظُه4ورِه=مI ذُرِّيَّت6ه4مI و6أَشIه6د6ه4مI ع6لَى ﴿ :قال تعاىل :63 /سؤال

 IفُِسهِمIه6ذَا غَاف=ل=ني6أَن Iم6 الْق=ي6ام6ة= إِنَّا كُنَّا ع6نIن6ا أَنْ ت6قُولُوا ي6وIقَالُوا ب6لَى ش6هِد Iت4 بِر6بِّكُمI3( ﴾ أَلَس(.   

ـه  إوأين وجوده؟ فالشيخ الصدوق يقول ٬، عامل الذر هو عامل حقيقي موجود بالفعل نّأهل  ن
لو كان عامل الذر موجوداً ملا : االعتقاد ما معناهوالشيخ املفيد رمحه اهللا يقول يف تصحيح ٬، موجود

  .نسيناه أو لتذكرنا بعضه
  

عامل الذر عامل حقيقي وليس ومهياً وال افتراضيا٬ً، وإمنا نسيه الغافلون واملتغافلون٬، ومل  :اجلواب
٬، بل هم يتذكرونه ويعرفونه ويعرفون أولياءهم فيه ينسه األنبياء واملرسلون واألوصياء 

                                                            
 .، فما بعد 84ص 5ج: سورة النجم  -تفسير الصافي  -1
  .اضاءة على أسمائه سبحانه ، فما بعد: في بحث  -2
 .172: األعراف  -3
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rم يف هذه احلياة الدنيا٬، فعلي بن أيب طالب ومييزوX إين ال (: سيد األوصياء يقول ما معناه
  . )1( أين من شيعتك: ملن قال له) أعرفك

٬، فها )لو كان ملا نسيناه: (فسبحان اهللا الشيخ املفيد رمحه اهللا وأعلى اهللا مقامه الشريف يقول
سبحان اهللا إذا كنتم تغفلون عما بني أيديكم نتم تغفلون عن املرآة إذا نظرمت إىل صورتكم فيها٬، أ

  .وأمام أبصاركم فال ترونه٬، فغفلتكم عن عامل الذر أوىل وأحجى

فال أرى إنكاره إال عن جهل ٬، )2( بالغوا يف احلديث عن هذا العامل أهل البيت  مث إنّ
Äليتهم التفتوا إىل قوله  ليتهم أعرضوا عن احلديث فيه ملا اشتبه عليهم علمه٬، ويا لَ منكريه٬، وياداخ
  .فإrا يف عامل الذر نزلت وإياه عنت ٬،)3( ﴾ن6س4وا اللVه6 فَأَنIس6اه4مI أَنIفُس6ه4مI﴿ :تعاىل

نه عامل األنفس وهو يف هذه السماء الدنيا٬، وترتل منه إىل األرض نطف بين أ :عامل الذر وحقيقة
ـنفس  ئآدم٬، فإذا منت النطفة بعد أن أخذت طريقها إىل وعا ها و¡يأت الصورة اجلسمانية لولوج ال

إليها٬، وجلت النفس يف تلك الصورة اجلسمانية وتعلقت بالنطفة اليت نزلت منها٬، فإذا مات اإلنسان 
ـمه٬،   خرجت منه تلك النطفة مرة أخرى من فمه أو من أي مكان آخر مع خروج نفسه من جس

ـا  وبقيت هذه النطفة متعلقة بالنفس اإلنسانية٬، فالنفس مت علقة بالنطفة والنطفة متعلقة بالنفس ومه
ـنفس٬، وإذا   من عامل واحد وهو عامل الذر أو عامل األنفس٬، فإذا نزلت النطفة إىل األرض تبعتها ال

  .اجلسمÄ تبعتها النطفة فارقت النفس�

ويف هذه احلياة الدنيا إذا أطاع اإلنسان ربه وسعى لرضاه سبحانه وكان له حظ يف السماوات 
ـون   وسطر امسه يف٬، ة أصبح من أصحاب اليمني٬، وكتب من األحياءامللكوتي سجل احلياة وممن يرث

ـون  الذين ال خوف عليهم وال) أولياء اهللا( يف الطاعة كان من املقربني ن جد©إاجلنان٬، و . هم حيزن
                                                            

نحن من شيعتك يا أمير : أّن قومًا أتوه في أمر من ُامور الدنيا يسألونه، فتوسلوا اليه فيه بأن قالوا Xورد عن علي  -1
...)  ما أعرفكم وال أرى عليكم أثرًا مما تقولون، إنما شيعتنا من آمن باهللا ورسوله( :ثم قال ،المؤمنين، فنظر اليهم طويًال

  .56ص 1ج: دعائم االسالم 
عن الحسين بن نعيم الصحاف : وإليك هذا المثال. 234ص 5، و ج279ص 3ج: بحار األنوار: راجع على سبيل المثال -2
عرف اهللا ايمانهم بواليتنا وآفرهم بترآها يوم اخذ : (، فقال)فمنكم آافر ومنكم مؤمن: (عن قوله Xسألت الصادق : قال

  .371ص 2ج: تفسير القمي ) Xم في عالم الذر وفي صلب آدم عليهم الميثاق وه
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم : (سألته عن قول اهللا عز وجل: قال Xوعن زرارة، عن أبي جعفر 

ر أخرج من ظهر آدم، ذريته إلى يوم القيامة، فخرجوا آالذ: (اآلية، قال) وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى
 .7، 5ح 423ص 1ج: الفصول المهمة للحر العاملي ...)  فعرفهم وأراهم نفسه ولوال ذلك لم يعرف أحد ربه

  .19: الحشر  -3
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ومل  مل يكن له حظ يف السماوات امللكوتية وإن عصى اإلنسان ربه وسعى لسخطه سبحانه وتعاىل

ـرِدون   يكتب م Äـن ي ن األحياء٬، بل ع�د من األموات٬، ومل يسطر امسه يف سجل احلياة٬، وأمسى مم
  .جهنم٬، بل هو قطعة من جهنم

�   �   �  �   �   �  
  

 ٬،)1( ﴾ه6ذَا ي4مIد=دIكُمI ر6بُّكُمI بِخ6مIس6ة= آالفÖ م=ن6 الْم6الئ=كَةُ م4س6وِّم=ني6﴿ :قال تعاىل :64 /سؤال
   ما معىن مسومني؟

: يف قوله تعاىل: Xفعن أيب احلسن ٬، العمامة مون٬، وعالمتهممعلßأي : ﴾م4س6وِّم=ني6﴿ :اجلواب
ـل   واعتم٬¹، رسول اهللا فسدهلا من بني يديه ومن خلفه العمائم اعتم¹: (٬، قال﴾م4س6وِّم=ني6﴿ جربائي

   .)2( )فسدهلا من بني يديه ومن خلفه
العلم٬، وحقيقة مسة هؤالء املالئكة هي العلم بأمساء اهللا سبحانه٬، وكل منهم  إىلوالعمامة ترمز 

ـاً وأصل املالئكة املسومني هم . خيتص بعلم معني وبقدر معني منه ٬، ثالث مائة وثالثة عشر ملك
وهؤالء هم القادة والبقية عمال وجنود هلؤالء القادة٬، وهؤالء الثالث مائة والثالثة عشر كل واحد 

ـاين  منهم خمل وق من اسم من أمساء اهللا سبحانه وتعاىل٬، فهو عبد ذلك االسم٬، وعبودية االسم الرب
ـذا أنه عبد احلق٬، واآلخر مسته أهي مسة كل ملك منهم٬، فمثالً أحدهم مسته   .نه عبد النور٬، وهك

   .وهي عمامته٬، وهذه العبودية هي علمه

الختالف الفطرة يف كال املخلوقني٬، ففطرة اإلنسان  ؛وأُفق املالئكة ضيق نسبة إىل أفق اإلنسان
ـهم   أمساء اهللا سبحانه٬، فإنّ تؤهله ألنْ يعرف كلّ اهللا خلق آدم على صورته٬، وفطرة املالئكة تؤهل

ـة   ملعرفة بعض أمساء اهللا سبحانه وتعاىل٬، وختتلف املالئكة فيما بينها وتتفاضل حبسب األمساء اإلهلي
   :اليت فطرت وأهلت ملعرفتها

ـه6  ﴿ Vالل Vم6ثْن6ى و6ثُالثَ و6ر4ب6اع6 ي6زِيد4 ف=ي الْخ6لْقِ م6ا ي6ش6اُء إِن Öنِح6ةIج6اع=لِ الْم6الئ=كَة= ر4س4الً أُول=ي أَج
Eٍء قَد=يرIش6ي Ô3( ﴾ع6لَى كُل(.  

�   �   �  �   �   �  
  

                                                            
  .125: آل عمران  -1
  .460ص 6ج: الكافي  -2
  . 1: فاطر  -3
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  ؟ )1( ﴾و6ي6ح=قَّ الْقَوIلُ ع6لَى الْكَاف=رِين6ل=ي4نIذ=ر6 م6نI كَانَ ح6ي¹اً ﴿ :ما معىن قوله تعاىل :65 /سؤال       

أما األموات فال  ٬،اإلنذار للكل وهذا أكيد٬، ولكن من يستمع اإلنذار هو احلي :اجلواب
و6إِنِّي كُلVم6ا د6ع6وIت4ه4مI ل=ت6غIف=ر6 لَه4مI ج6ع6لُوا أَص6ابِع6ه4مI ف=ي آذَانِهِمI و6اسIت6غIش6وIا ث=ي6اب6ه4مI ﴿ :يسمعون

  .وهؤالء األموات هم الكافرون الذين حيق القول عليهم. )2( ﴾وا و6اسIت6كْب6ر4وا اسIت=كْب6اراًو6أَص6رُّ
: أي٬، وهؤالء املتقون هم األحياء٬، )3( ﴾ذَل=ك6 الْك=ت6اب4 ال ر6يIب6 ف=يه= ه4دىì ل=لْم4تَّق=ني6﴿ :قال تعاىل

  .)4( ﴾الْآخ=ر6ةَ لَهِي6 الْح6ي6و6انُ لَوI كَان4وا ي6عIلَم4ونَو6إِنV الدَّار6 ﴿ ن هلم حظاً يف السماوات امللكوتية٬،إ
ـا    ـم فيه ومن مل يكتب امسه يف سجل احلياة يوم القيامة فهو من األموات٬، أهل النار الذين ه

  .)5( ﴾أَمIو6اتE غَيIر4 أَحIي6اٍء و6م6ا ي6شIع4ر4ونَ أَيَّانَ ي4بIع6ثُونَ﴿ :قال تعاىل٬، خالدون
  

�   �   �  �   �   �   

ـذه  )6( ﴾و6ج6ع6لْن6ا م=ن6 الْم6اِء كُلV ش6يIٍء ح6ي¹ أَفَال ي4ؤIم=ن4ونَ﴿ :قال تعاىل: 66 /سؤال ٬، ما معىن ه

  اآلية؟
ـة    ٬، حممد : املاء :اجلواب ـمل املالئك ـي تش وهو نور اهللا سبحانه وتعاىل٬، فكل شيء ح
املالئكة واألرواح مل ختلق من هذا املاء املعروف عندنا٬، بل املراد به ماء  ومن املؤكد أنّ. واألرواح

ـه   حي الدارين٬، وهذا املاء هو حممد  Xاحلياة وينبوع احلياة الذي شرب منه اخلضر  وجريان
ـاة  ٬، وفتق السماوات واألرض باحلياة بعد أن كانتا رتقا٬ً، Xمن بابه علي  ـن احلي  :أي خالية م

الVذ=ين6 كَفَر4وا أَنV السَّم6او6ات= و6الْأَرIض6 كَان6ت6ا ر6تIقاً فَفَت6قْن6اه4م6ا و6ج6ع6لْن6ا م=ن6 الْم6اِء كُلV ش6يIٍء أَو6لَمI ي6ر6 ﴿
  .)7( ﴾ح6يٍّ أَفَال ي4ؤIم=ن4ونَ

�   �   �  �   �   �   

  عرشه على املاء؟ ما معىن أنّ ٬،)8( ﴾و6كَانَ ع6رIش4ه4 ع6لَى الْم6اِء﴿ :قال تعاىل: 67 /سؤال
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نور اهللا سبحانه وتعاىل٬، وهو جيري يف  )1(  العرش هو القرآن٬، واملاء هو حممد :اجلواب

  .السماوات واألرض٬، ويف اخللق كما جيري املاء يف األrار
  

   

٬، العبادة خوفاً من النار هي عبادة العبيد إنّ :ما معناه ورد يف احلديث عنهم : 68 /سؤال

العبادة ال خوفاً من النار وال طمعاً باجلنة هي  نّإو٬، العبادة طمعاً يف اجلنة هي عبادة التجار نّإو
  وما هي حدودها؟٬، فما وصف عبادة األحرار .عبادة األحرار

  

ـال   :اجلواب عبادة األحرار هي عبادة احلقيقة والكنه ال عبادة الذات املوصوفة بصفات الكم
ـع   هفاإلنسان إذا توج© ٬،اإلهلية إىل الذات اإلهلية ال خيلو توجهه من الطمع يف حتصيل كمال أو رف

ـو    ولذا فإنّ. نقص٬، وإن كانت عبادته ال خوفاً من النار وال طمعاً يف اجلنة ـي ه التوحيد احلقيق
ـد  . التوجه إىل الكنه واحلقيقة٬، وأما ما سواه فهو نسبة إىل هذا التوحيد يكون شركاً فعبادة العبي

أو رفع نقص  وعبادة األحرار املتوجهني للذات لتحصيل كمال أو لسد©٬، التجار شركشرك وعبادة 
  .واحلمد هللا وحده .)2( ﴾و6م6ا ي4ؤIم=ن4 أَكْثَر4ه4مI بِاللVه= إِلVا و6ه4مI م4شIرِكُونَ﴿ :أيضاً شرك٬، قال تعاىل

  

�   �   �  �   �   �   

  
  املنصور با سبحا�ه وتعاىل

   Xوصي ورسول اإلمام املهدي 
  إىل الناس كافة
  أمحد احلسن

                                                            
وجعلنا : هو الماء لقوله تعالى: (في جواب سؤال رأس الجالوت لما سأله عن أصل األشياء، قال Xعن أمير المؤمنين  -1

يا جابر، إن اهللا أول ما خلق َخلق محمد : (Xوعن أبي جعفر ، 224ص 40ج: بحار األنوار) من الماء آل شيء حي
وواضح  ).12ص 3ج: بحار األنوار: انظر( بل خلق قبل الخلق بألفي عام آما في الحديث، 442ص 1ج: الكافي ...)  

هو الماء، وهو الذي خلق منه آل شيء، عن عبد اهللا بن سنان، عن أبي  اتحاد المخلوق األول هللا سبحانه، أي أّن محمدًا 
: قلتإن أول ما خلق اهللا عز وجل ما خلق منه آل شيء،  :وجل؟ قال سألته عن أول ما خلق اهللا عز: (قال Xعبد اهللا 

 .83ص 1ج: علل الشرائع ) … الماء: قال جعلت فداك وما هو؟
  .106: يوسف  -2
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  الجزء الثالث
  من 

  المتشابهات
  

  
  
  
  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  داءــاإله
  

  …إىل كليم اهللا 

  …إىل مسكني اهللا 

  … Xإىل اليتيم قائم آل إبراهيم 

  … Xإىل فالق البحار موسى بن عمران 

  أهدي هذه الكلمات

  Xوما أنا إال ناقل عن قائم آل حممد اإلمام املهدي 

  :وأقول لك 

  :٬، وقليب مفعم بتوحيد اهللا وحببك يا كليم اهللا  يا سيدي موسى بن عمران

﴿ Öج6اةIم4ز Öلَن6ا الضُّرُّ و6جِئْن6ا بِبِض6اع6ةIي6ا أَيُّه6ا الْع6زِيز4 م6سَّن6ا و6أَه  

  ) 88: يوسف (  ﴾فَأَوIف= لَن6ا الْكَيIلَ و6ت6ص6دَّقI ع6لَيIن6ا إِنV اللVه6 ي6جIزِي الْم4ت6ص6دِّق=ني6 

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  .واحلمد هللا رب العاملني
  

ـرِه=   ﴿ Iـى أَم و6كَذَل=ك6 م6كVنَّا ل=ي4وس4ف6 ف=ي الْأَرIضِ و6ل=ن4ع6لÔم6ه4 م=نI ت6أْوِيلِ الْأَح6اد=يث= و6اللVه4 غَال=بE ع6لَ
  .)1( ﴾و6لَك=نَّ أَكْثَر6 النَّاسِ ال ي6عIلَم4ونَ

ـيت  : ٬، قالوايا معشر احلواريني يل إليكم حاجة٬، اقضوها يل: (Xقال عيسى بن مرمي  قض
ـق   إنّ روح اهللا٬، فقال كنا حنن أحق �ذا يا: فقالوا. فقام فغسل أقدامهم ٬،روح اهللا حاجتك يا أح

ـم  مث  .الناس باخلدمة العامل٬، إمنا تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي يف الناس كتواضعي لك
ـزرع٬، ال يف  ٬، احلكمةبالتواضع تعمر : Xقال عيسى  ال بالتكرب٬، وكذلك يف السهل ينبت ال

  .يف السهل ينبت الزرع ال يف اجلبل. )2( )اجلبل
  
  
  

أيها االخوة األعزاء٬، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء٬، تواضعوا يف األرض تعرفوا 
  .اخللق إىل اهللا أرأفهم بعياله حب©أاخللق عيال اهللا٬، و يف السماء٬، واعلموا أنّ

  
  

م4ح6مَّدE ر6س4ولُ اللVه= و6الVذ=ين6 م6ع6ه4 أَش=دَّاُء ﴿: قال تعاىل٬، ٬، أشداء على الكفار كونوا رمحاء بينكم
ـو6اناً   Iه= و6رِضVالً م=ن6 اللIت6غ4ونَ فَضIعاً س4جَّداً ي6بVر4ك Iت6ر6اه4م Iن6ه4مIارِ ر4ح6م6اُء ب6يVـي   ع6لَى الْكُف ـيم6اه4مI ف= س=

ـطْأَه4   ـر6ج6 ش6 Iعٍ أَخIجِيلِ كَز6رIف=ي الْأ=ن Iر6اة= و6م6ثَلُه4مIف=ي التَّو Iأَثَرِ السُّج4ود= ذَل=ك6 م6ثَلُه4م Iم=ن Iو4ج4وه=هِم 
ـوا  فَآز6ر6ه4 فَاسIت6غIلَظَ فَاسIت6و6ى ع6لَى س4وق=ه= ي4عIجِب4 الزُّرَّاع6 ل=ي6غ=يظَ بِهِم4 الْكُفVار6 و6ع6د6 اللVه4  الVذ=ين6 آم6ن4

   .)3( ﴾و6ع6م=لُوا الصَّال=ح6ات= م=نIه4مI م6غIف=ر6ةً و6أَجIراً ع6ظ=يماً
 واملرسلونء اـتعلموا تعاليم األنبياء٬، واعملوا �ا٬، فسريى اهللا عملكم ورسوله واألئمة واألنبي

ـز6اه4   * س6عIي6ه4 س6وIف6 ي4ر6ى و6أَنV * و6أَنْ لَيIس6 ل=لْإِنIس6ان= إِلVا م6ا س6ع6ى ﴿ ٬،الصاحلوناهللا وعباد  Iـمَّ ي4ج ثُ
   .)4( ﴾الْج6ز6اَء اَألوIفَى
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ـل  ٬، وتيقنوا  فباليقني يأخذ ابن آدم ويغترف من رمحة اهللا٬، هكذا قال نوح النيب وإبراهيم اخللي

ن أو) خذ على قدر يقينك: (ى املسيح وحممد عبد اهللا واألئمة األطهار وموسى الكليم وعيس
  .ما سعى٬، فباليقني أولياء اهللا ي�حيون املوتى وي�شفون املرضىليس لإلنسان إال 

  

ـبح يف   ٬،اليقني مفتاح باب اهللا األعظم واعلموا أيها األحبة أنّ فمن تيقن أن ال قوة إال باهللا أص
ـذلك يف     أمريكا وأذنا�ا األراذل  عينه الفراعنة  أهون من الذبابة وأحقر٬، وكيف ال تكون ك

  .اهللا احلصنيعني من ينام يف كهف 
  
  
  

ـتم  أوزنوا أنفسكم واعرضوها على احلق٬، لتعلموا مدى اليقني الذي توصلتم له٬، انظروا هل  ن
ـتم    Xن بن علي ـعلى استعداد ألنْ تعرضوا أنفسكم وأموالكم للتلف مع احلسي ـوم٬، أم أن الي

  .مترددون يف غياهب ظلمات الدنيا الدنية من حب احلياة واجلاه واملال والولد
  
  
  

   .هو كهف اهللا احلصني Xذبيح اهللا وطريق احلسني  Xاحلسني  نّأاعلموا أيها األحبة 
ـى   أيف هذا الزمان وقالوا  Xكثريون راسلوا احلسني ٬، أيها األحبة ـول اهللا عل قدم يا بن رس

ـرب    ـدجال األك جند لك جمندة٬، فلما جاءهم وامتحنهم اهللا بقليل من تراث الدنيا واخلوف من ال
ال طَاقَةَ لَن6ا الْي6وIم6 ﴿وقالوا  ٬،)1( ﴾فَاذْه6بI أَنIت6 و6ر6بُّك6 فَقَات=ال إِنَّا ه6اه4ن6ا قَاع=د4ونَ﴿: واقال) أمريكا(

ـديهم    ٬،)2( ﴾بِج6الُوت6 و6ج4ن4ود=ه= ـدمت أي وأعاد أهل الكوفة يف هذا الزمان الكرة فتعساً هلم مبا ق
  .Xونطقت ألسنتهم من الباطل٬، وهم ذراري قتلة احلسني بن علي 

  
  
  
  

ـاملني    قسم باهللا ما قدمنا عليهم إال بعدما دعونا صباحاً ومساًء وهم يئن©أو ـأة الظ ـن وط ون م
ـوا   والفراعنة٬، فلما حللنا بني أظهرهم عÄدíوا علينا يقاتلوننا٬، وسلّوا علينا سيفاً لنا يف أمياrم٬، وأمس

ي رسول ه أعداءه يوم القيامة٬، وخصمهم جد©ؤظهرياً ألعدائهم على أوليائهم٬، فويل ملن كان أوليا
  .هم جهنم يصلوrا وبئس الورد املورودئ٬، رضينا باهللا حكماً واملوعد القيامة ومن ورااهللا 

  

   .ار اهللاـيا أنص
   .األنبياء واملرسلني ارـيا أنص
   .Xار احلسني ـيا أنص
   .Xار اإلمام املهدي ـيا أنص
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قَالُوا ي6ا أَب6ان6ا م6ا ﴿يف أمانته عندكم  Xاتقوا اهللا وتيقنوا وانظروا كيف ختلفون اإلمام املهدي 

أَنْ ت6ذْه6ب4وا بِه= و6أَخ6اف4 أَنْ ي6أْكُلَه4 قَالَ إِنِّي لَي6حIز4ن4نِي * لَك6 ال ت6أْم6نَّا ع6لَى ي4وس4ف6 و6إِنَّا لَه4 لَن6اص=ح4ونَ 
   .)1( ﴾الذÔئْب4 و6أَنIت4مI ع6نIه4 غَاف=لُونَ

  .واحلمد هللا وحده
ـائي    * إِنِّي ت6ر6كْت4 م=لVةَ قَوIمٍ ال ي4ؤIم=ن4ونَ بِاللVه= و6ه4مI بِالْآخ=ر6ة= ه4مI كَاف=ر4ونَ ﴿ ـةَ آب6 Vـت4 م=ل Iو6اتَّب6ع

و6إِسIح6اق6 و6ي6عIقُوب6 م6ا كَانَ لَن6ا أَنْ ن4شIرِك6 بِاللVه= م=نI ش6يIٍء ذَل=ك6 م=نI فَضIلِ اللVه= ع6لَيIن6ا و6ع6لَى إِبIر6اه=يم6 
  .)2( ﴾النَّاسِ و6لَك=نَّ أَكْثَر6 النَّاسِ ال ي6شIكُر4ونَ
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  . 38 – 37: يوسف  -2
  

  المذنب المقصر
 حمد الحسنأ



  
  
  
  
  



  
  

ـباح ٬، مسخر الرياح٬، جمري الفلك٬، مالك امللك٬، احلمد هللا رب العاملني ـان  ٬، فالق اإلص دي¹
ـكا�ا   .رب العاملني٬، الدين ـماء وس ـف األرض  ٬، احلمد هللا الذي من خشيته ترعد الس وترج

  .ومتوج البحار ومن يسبح يف غمراÅا٬، وعم¹ارها
ـها   ٬، حممد وعلى آل حممد الفلك اجلارية يف اللجج الغامرةاللهم صلÔ على  ـن ركب يأمن م

  .املتقدم هلم مارق واملتأخر عنهم زاهق والالزم هلم الحق٬، ويغرق من تركها
   

�   �   �  �   �   �   
  

ـيناء    : (ما معىن ما ورد يف دعاء السمات: 69 /سؤال ـور س ـى ط ومبجدك الذي ظهر عل

ـل  ٬، وبطلعتك يف ساعري٬، Xفكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران  وظهورك يف جب
  ؟)فاران بربوات املقدسني وجنود املالئكة الصافني وخشوع املالئكة املسبحني

هي أرض العبادة والتوحيد وهي األرض املقدسة٬، أي بيت املقدس وما ) ساعري( :اجلواب
والنيب الذي ب�عث يف ساعري هو . االستغفار والتوبة وهي مكة وما حوهلا ملجأ) فاران( و .حوله

  . والذي ب�عث يف فاران هو حممد ٬، Xعيسى 

٬، Xفهو علي  Xم به اهللا سبحانه وتعاىل موسى أما اàد الذي ظهر على طور سيناء فكلّ
ـي  Xم موسى مكلّ Xوهو باب الفيض يف اخللق٬، فعلي  ـ  ٬X، وعل ـى   اعص ٬، Xموس

ـي     موسى احلقيقية اليت شق© اعص ٬، بل إنّاوسى مل تكن تلك العصم اعصفحقيقة  ـر ه ـا البح �
ـى    ٬، )1( ﴾س6ي6هIد=ينِ ر6بِّي م6ع=ي6 إِنV لVاكَ﴿كلمات اهللا  ـب موس ـخ يف قل ٬، Xوهي اليقني الراس

  .Xعلي بن أيب طالب : وكلمات اهللا واليقني

أي طلعة اهللا سبحانه يف ساعري٬، واهللا سبحانه وتعاىل طلع يف  ):وبطلعتك يف ساعري( وأما
مثّل اهللا  Xوالظهور اجلزئي غري املكتمل٬، فعيسى  اإلطاللةساعري بعيسى بن مرمي٬، والطلعة أي 

                                                            
 .62: الشعراء  -1



  Xإصدارات أ�صار االمام املهدي ................. ............................. 128
سبحانه وتعاىل يف اخللق٬، ولكن بشكل غري تام٬، وهلذا كان بعثه طلعة اهللا سبحانه وتعاىل٬، و�ذا 

  . الطلعة تسبق الظهور ألنّ ؛مد كان عيسى ممهداً لبعث حم

 وكان هذا الظهور ببعث حممد ٬، أي ظهور اهللا سبحانه وتعاىل: )وظهورك يف جبل فاران(
 يف الدعاء عن بعث حممد  Xر اإلمام وهلذا عب©٬، هو اهللا يف اخللق فالرسول األعظم حممد 

 هو اهللا يف اخللق٬، وإنّ حممداً  إنّ يريد أن يقول يف الدعاء Xبظهور اهللا سبحانه٬، فاإلمام 
عرف اهللا٬، ومن رأى حممداً رأى اهللا٬، ومن نظر إىل  بعثه هو ظهور اهللا٬، فمن عرف حممداً 

  .حممد نظر إىل اهللا

و6الش¹مIسِ ﴿: ٬، قال تعاىلXن بفضل اإلمام املهدي وهذه احلقائق اليوم بدأت تظهر وتبي©
٬، رسول اهللا حممد : والشمس ٬،)1( ﴾و6النَّه6ارِ إِذَا ج6لVاه6ا *و6الْقَم6رِ إِذَا ت6اله6ا * و6ض4ح6اه6ا 

ألنه هو  ؛)X )2هو القائم : ٬، فهو من تال رسول اهللا٬، والنهارXعلي بن أيب طالب : والقمر
  . ومقامه العظيم٬، احلقيقي  الذي يظهر وجيلي فضل رسول اهللا 

الشمس هي اليت جتلي النهار وتظهره٬،  نّأ نه يف احلقيقة املوجودة يف هذا العامل اجلسماينأومع 
صحيح أنه  Xفاإلمام املهدي ٬، )أي الشمس(والنهار إذا جالها : اهللا قال يف هذه السورة ولكن©

ـول اهللا   ٬، ظهر وجتلى من رسول اهللا  ـي رس  ولكنه يف آخر الزمان هو الذي يظهر وجيل
  .للناس

�   �   �  �   �   �  

  

   ؟ )3( ﴾ي6سIأَلونَ أَيَّانَ ي6وIم4 الدِّينِ ...قُت=لَ الْخ6رَّاص4ونَ ﴿ :تعاىلما معىن قوله : 70 /سؤال

وقطعاً كل تقدير خمالف لتقدير  ٬،رون ضد تقدير اهللاأي املقد© :﴾قُت=لَ الْخ6رَّاص4ونَ ﴿ :اجلواب
٬، املكذبون بتقدير اهللا وأمر هم املقدرون املخالفون لتقدير اهللاهللا فهو تقدير باطل كاذب٬، فهؤالء 

                                                            
  .3 – 1: الشمس  -1
يا بن رسول اهللا جعلت فداك أخبرني عن قول اهللا في آتابه : ( عن الحارث األعور للحسين بن علي عليهما السالم  -2

ذاك أمير : قال)  والقمر إذا تالها: ( قلت : ، قال  ويحك يا حارث محمد رسول اهللا: قال )  والشمس وضحاها: ( المبين 
من آل  Xذلك القائم : قال )  والنهار إذا جالها: ( قلت قوله : ، قال  ، يتلو محمدًا  Xالمؤمنين علي بن أبي طالب 

  .79ص 24ج: بحار األنوار )  يمال األرض عدًال وقسطًا محمد 
 .12 – 10: الذاريات  -3
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ألrم يريدون أن يأيت وفق تقديرهم هم ال ؛ وال يؤمنون به Xاهللا٬، وهم الذين يكذبون بالقائم 
  .وفق ما قدر له اهللا سبحانه وتعاىل

  
  
  
  
  

هؤالء القوم مغمورون بالدنيا٬، ساهون عن اآلخرة  نّإأي : ﴾الVذ=ين6 ه4مI ف=ي غَمIر6ةÖ س6اه4ونَ﴿
فال همَّ هلم إال الدنيا٬، . ٬X، فهم ساهون بالدنيا واللهث وراءها عن القائم  والغيب وامللكوت

فهم أهل . وهم معرضون عن القائم واجلهاد بني يديه٬، والعناء والتعب يف سبيل إعالء كلمة اهللا
 يتكلمون به وحيدثون الناس به٬،  )1(على ألسنتهم  قìئم لعÅالدنيا يف غمرةÎ ساهون٬، والدين والقا

  .ويعرض حيا¡م ومصاحلهم للخطر ألنه يعارض دنياهم ؛ولكنهم غري مستعدين لنصرته
  
  
  
  

rم يقولون ال يقوم القائم أهذا عذر خبيث يعتذرون به٬، وهو : ﴾ي6سIأَلونَ أَيَّانَ ي6وIم4 الدِّينِ﴿
   .)2( يف كل مكان الفساد واجلور والظلمومل ينتشر  خبري فالديناآلن فال يزال الكثري٬، 

وكأrم ال يرون األرض ملئت ظلماً وجوراً بأمريكا وأتباعها٬، بل و�م ٬، )يوم الدين اني¹أ( ـف
٬، حىت )3( ٬، هؤالء الذين يد©عون متثيل الدين فهم مفسدون وحيسبون أrم حيسنون صنعاً هم

٬، ولكنهم Xمع أrم يعيشون بفضله٬، وحتت ظل امسه  Xأوصلهم فسادهم إىل معاداة القائم 
وبالتايل حياولون  وتقديس اجلُه©ال هلم٬، يعين ذهاب رئاستهم الدينية الباطلة X قيامه أنّيعلمون 

٬، )4( )إ�م يرونه بعيداً(: وعن نصرته٬، فهم املذكورون يف الدعاء Xصرف الناس عن القائم 
  !!!يسألون أيان يوم الدين

  
  
  
  

�   �   �  �   �   �   
  

ـائر    : (يقول السيد اخلميين رمحه اهللا يف األربعني ما معناه: 71 /سؤال ـن كب ـا م إن طاعاتن

   ما مدى صحة هذا القول؟ ٬،)الذنوب عند اهللا

                                                            
والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا الناس عبيد الدنيا، : ( Xآما قال اإلمام الحسين  -1

  .وهي آافية لمن تدبرها) بالبالء قل الديانون
فصـل : ، راجع)حاآميـة اهللا ال حاآميـة الناس(في آتاب  Xيوجد تعليق مفيـد جدًا بهذا الشأن للسيد أحمـد الحسن  -2
  . 38ص:  )المصلح المنتظر لماذا(
)  الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنعًا* ُقْل َهْل ُنَنبُِّئُكْم ِباْلَأْخَسِريَن َأْعَماًال : (قال تعالى  -3

  .104 – 103: الكهف 
هذه األمة بحضوره، وعجل اللهم لنا ظهوره، أنهم  اللهم اآشف هذه الغمة عن: ( فقرة من دعاء العهد يقول اإلمام فيها -4

  .552ص: مصباح المتهجد ) يرونه بعيدًا ونراه قريبًا، برحمتك يا ارحم الراحمين
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نوع أداء  وسبب أنّ. إذا كان يقصد نفس الطاعة فال٬، أما إذا كان يقصد األداء فنعم :اجلواب

ـاىل  عن غافلونمعظم الناس ال يعرفون من يعبدون٬، بل  rمأ الناس للطاعة ذنب  اهللا سبحانه وتع
  . فتتقاذفهم األفكار كاألمواج مييناً ومشاالً ٬،وهم يف الصالة بني يديه

فلو أنك أقبلت على شخص عظيم تكلمه وترجو أن : ولتتضح الصورة أكثر أضرب هذا املثال
ـى األرض٬، أال  يكلمك٬، فلما أقبل عليك أشحت بوجهك عنه مييناً أ و مشاالً لتعبث جبيفة ملقاة عل

مث أال يصفك  ؟ئطوأنت خم نه على حقإيك؟ مث إذا غضب أال يقول الناس يغضب هذا العظيم عل
  الناس بأنك سفيه؟  

ـاً   إىلوحىت الذي ال تتقاذفه األفكار وينقطع  اهللا يف صالته خبشوع وخضوع وتذلل٬، فهو أيض
  . ممن يشيح بوجهه عن اهللا سبحانه بقدر جهله باهللا سبحانه وتعاىل

  

�   �   �  �   �   �  

ـامل   Xهل هناك ارتباط بني قصة أصحاب الكهف وموسى : 72 /سؤال أو ذي  Xوالع

  ؟هئاأو عالمات ظهوره أو زمان ظهوره أو أصحابه وأنصاره أو أعد Xوبني القائم ٬، القرنني

   :اجلواب

وهي باختصار قصة رجال مؤمنني عددهم سبعة كفروا ٬، معروفة) أصحاب الكهف(قصة  •
  :بالطاغوت يف زماrم٬، واملتمثل جبهتني

   .هي احلاكم الظامل اجلائر الكافر :األوىل

  .فوا دين اهللا وشريعتهحر© هي علماء الدين الضالون الذين :والثانية

ـاً نفسه من دون اهللا٬، احلاكم اجلائر نصب  ي�عبد إهلاًنصب نفسه الطاغوت ؛ من هذين فكلّ  إهل
ـبوا  ي�عبد من دون اهللا  يف أمور الدنيا ومعاش العباد وسياستهم٬، والعلماء غري العاملني الضالون نص

ـادة   وهكذا حتر©. يف أمور الدين والشريعة أنفسهم آهلة يعبدون من دون اهللا ـن عب ر هؤالء الفتية م
ـدى  ٬،هو أول اهلدىوهذا الكفر بالطاغوت . الطاغوت٬، وكفروا بالطاغوت ـأن   فزادهم اهللا ه ب

ـوا   ﴿ ٬، واإلميان به٬، والعمل إلعالء كلمته سبحانه وتعاىل٬، عر©فهم طريقه سبحانه ـةٌ آم6ن4 إِنَّه4مI ف=تIي6
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و6إِذ= اعIت6ز6لْت4م4وه4مI و6م6اَ عIب4د4ونَ إِلVا اللVه6 فَأْو4وا إِلَى الْكَهIف= ي6نIش4رI لَكُمI ﴿ ٬،)1( ﴾اه4مI ه4دىبِر6بِّهِمI و6زِدIن6

  .)2( ﴾ر6بُّكُمI م=نI ر6حIم6ت=ه= و6ي4ه6يِّئْ لَكُمI م=نI أَمIرِكُمI م=رIفَقاً

ـرة  هم فتية يف الكوفة وفتية يف Xوأصحاب الكهف يف زمان قيام القائم  ـا يف   ٬،البص كم
نطق مرات عديدة٬، ويف أكثر من  Xاحلسني بن علي  ٬، ورأس)3( الروايات عن أهل البيت 

ـا    ﴿ :ر هذه اآليةيكر© )4(مرة س�مع  ـنI آي6ات=ن6 ـان4وا م أَمI ح6ِسبIت6 أَنV أَصIح6اب6 الْكَهIف= و6الرَّق=يمِ كَ
   .)6( ﴾الْكَهIف= و6الرَّق=يمِ كَان4وا م=نI آي6ات=ن6ا ع6ج6باًأَنV أَصIح6اب6 ﴿ :وس�مع يقرأ منها فقط ٬،)5( ﴾ع6ج6باً

ـأر        Xوهم أصحاب القائم   أصحاب الكهف  وذلك ألنّ ـذون بث ـذين يأخ ـم ال ه
ـمع رأس  ٬، ٬، وينتقمون من الظاملني٬، ويقلبون أمر الظاملني رأساً على عقبXني ـاحلس وهلذا س�

  .)7( ﴾ي6نقَل=ب4ونَ م4نقَلَبٍ أَيَّ ظَلَم4وا الVذ=ين6 و6س6ي6عIلَم4﴿ :أيضاً يقرأ Xاحلسني 

باهللا٬،  قوم عابدون خملصون هللا سبحانه وتعاىل٬، ال يرون القوة إال Xوكذلك أصحاب القائم 
ـة   يؤمنون باهللا وعليه يتوكلون ويقارعون أكرب قوى الظلم واالستكبار على األرض٬، وهي اململك

٬، وهي متمثلة اآلن )8( األرض كما أخرب عنها دانيالاحلديدية اليت أكلت وداست كل املمالك على 
   .)9( اآلن بأمريكا دولة الشيطان

ألنه لن يأخذ بثأره إال من ٬، )10( ﴾بِاللVه= إِلVا قُوَّةَ لَا﴿: يقرأ أيضاً Xوهلذا س�مع رأس احلسني 
   .﴾بِاللVه= إِلVا قُوَّةَ لَا﴿: كانوا مصداقاً هلذه اآلية الكرمية

                                                            
 .13: الكهف  -1
  .16: الكهف  -2
من ظهر الكوفة سبعة وعشرين رجًال، خمسة  Xيخرج القائم (: ، قالXعن المفضل بن عمر، عن أبي عبد اهللا  -3

الذين آانوا يهدون بالحق وبه يعدلون، وسبعة من أهل الكهف، ويوشع بن نون، وسلمان، وأبا  Xعشر من قوم موسى 
 .386ص 2ج: اإلرشاد للشيخ المفيد  )دجانة األنصاري، والمقداد، ومالكا األشتر، فيكونون بين يديه أنصارًا وحكامًا

علّي وهو على رمح وأنا في غرفة لي ، فلّما حاذاني  - Xأي رأس الحسين  -لّما مّر به : (بن أرقم أّنه قال  عن زيد -4
رأسك : واهللا شعري علّي وناديت ) أي قام(فقّف ) أم حسبت أّن أصحاب الكهف والّرقيم آانوا من آياتنا عجبًا: (سمعته يقرأ

  .11ص 4ج: البحار مستدرك سفينة ) يابن رسول اهللا، أعجب وأعجب
 .9: الكهف  -5
  .13ص 4ج: مستدرك سفينة البحار  -6
  .227: الشعراء  -7
  .االصحاح السابع  –سفر دانيال  -8
 ) .15إجابة سؤال / 1ج: الجواب المنير (في  Xللتوضيح أآثر يمكن مراجعة ما ذآره السيد أحمد الحسن  -9

 .39: الكهف  -10
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 م4نقَلَبٍ أَيَّ ظَلَم4وا الVذ=ين6 و6س6ي6عIلَم4﴿ :ملا صلبوا رأسه على الشجر س4مع منه أ�م( :ويف رواية

  . )1() ﴾ي6نقَل=ب4ونَ

ـح6اب6  ﴿ :وس�مع أيضاً يقرأ٬، ﴾بِاللVه= إِلVا قُوَّةَ لَا﴿ : س�مع أيضاً صوته بدمشق يقول( و Iأَص Vأَن
  . )2() بن رسول اهللا أمرك أعجب يا: فقال زيد بن أرقم ٬،﴾ع6ج6باًالْكَهIف= و6الرَّق=يمِ كَان4وا م=نI آي6ات=ن6ا 

)2( .  
ـورة      نّأ )رمحه اهللا(وروى الشيخ املفيد  ـة س ـق بآي ـريف ينط زيد بن أرقم مسع الرأس الش

   .)3(الكهف

أعجب من أصحاب الكهف قتلي (: وروى عن املنهال بن عمرو أنه مسع رأس احلسني يقول
   .)4() ومحلي

ـن     Xأصحاب الكهف الذين يبعثون مع القائم  أما ما روي أنّ ـني م ـض املخلص هم بع
ـم   ٬،كمالك األشتر Xوأصحاب أمري املؤمنني علي ٬، أصحاب رسول اهللا  فليس املقصود ه

 من رجالًهناك  نّإ٬، أي X هو نظائرهم من أصحاب القائمأنفسهم٬، بل املراد يف هذه الروايات 
ـدة يف ذات اهللا  يف هو نظري مالك األشتر  Xأصحاب القائم  ـادة والش  الشجاعة واحلنكة والقي

ـة  ٬، األشترمالك وطاعة اهللا واألخالق الكرمية وكثري من الصفات اليت امتاز �ا  فلذلك يصفه األئم
   .بأنه مالك األشتر

٬، كالشاعر احلسيين يصف وهذا ليس ببعيد عن الفصحاء والبلغاء وسادا¡م أهل البيت 
وذلك ؛ نزل إىل ساحة املعركة إن حممداً : نزول علي األكرب إىل ساحة املعركة فيقول ما معناه

أصحاب األئمة الذين حمضوا  ٬، مع أنّلشدة شبه علي األكرب خÄلقاً وخ�لقاً برسول اهللا حممد 
٬، ويف زمن آخرهم وهو آخر قائم عشر مهدياً االثينبعد احلق حمضاً يعودون ويكرون يف الرجعة 

                                                            
  .11ص 4ج: مستدرك سفينة البحار  -1
  .304ص 45ج : ، بحار األنوار 61ص 4ج: المناقب البن شهراشوب  -2
  .121ص 45ج: بحار األنوار  -3
 .188ص 45ج: بحار األنوار  -4
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 ٬، وهذا املهدي األخري أو القائمXالذي خيرج عليه احلسني بن علي  باحلق من آل حممد 

  . )1( وال ولد له عقب له الاألخري 
�   �   �    

  

ـاه اهللا   Xموسى  فهي أنّ Xمع موسى )  X مالعال=( أما قصة  • وقع يف نفسه ما أت
 Xمه اهللا سبحانه وتعاىل على طور سيناء٬، فأمر اهللا سبحانه وتعاىل جربائيل من العلم بعد أن كلّ
٬، )X )2يف طلب العامل  Xويوشع  Xفارحتل موسى  ٬،Xالعامل  بإتباعأن يدركه ويأمره 

  : وكانت القصة اليت وردت يف القرآن وفيها ثالث أمور هي

  :قصة السفينة وأصحا®ا  1
 مستكينونة من املؤمنني املخلصني٬، وهم مساكني اهللا سبحانه وتعاىل٬، أي ـوهي سفينة جلماع

ـري   ـيس بفق ـون    ٬،يف العبادة بني يديه ال مساكني مبعىن حمتاجني فمن ميلك سفينة ل ـف يك فكي
  . ٬، واملسكني من ال ميلك ال قليالً وال كثرياً)3(مسكيناً

ـة    ٬، كانوا يتضرعون إىل اهللا ويمساكني اهللافهؤالء املؤمنون  ـك الطاغي ـهم املل دعونه أن جينب
ـؤالء   ويسخروrا للعمل لصاحل اآللة اإلجراميةوجنوده الذين كانوا يأخذون السفن  هلذا امللك٬، فه

ـفينتهم   املساكني كانوا ال يريدون أن يكونوا سبباً يف إعانة هذا الطاغوت٬، وذلك عندما يسخر س
٬، ليعمل على Xوكانوا ال يريدون أن يفقدوا سفينتهم وهلذا أرسل اهللا هلم العامل ٬، إجرامهلصاحل 

                                                            
، نعم: أنت إمام ؟ قال: فقال له Xدخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضا : (قال ،عن الحسن بن علي الخزاز -1

أنسيت يا شيخ أم : ال يكون االمام إال وله عقب؟ فقال: إني سمعت جدك جعفر بن محمد عليهما السالم يقول: فقال له
ال يكون االمام إال وله عقب إال االمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي : تناسيت؟ ليس هكذا قال جعفر، إنما قال جعفر

  .251ص 25ج: بحار االنوار ) دقت جعلت فداك هكذا سمعت جدك يقولص: ، فقال لهعليهما السالم فانه ال عقب له
أخبرنا عن العالم الذي : قريشًا بخبر أصحاب الكهف قالوا لما أخبر رسول اهللا  : (.....38ص 2في تفسير القمي ج -2

َأْبَرُح َحتَّى َأْبُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو َوِإْذ قاَل ُموسى ِلَفتاُه ال ﴿: أن يتبعه وما قصته، فأنزل اهللا عز وجل Xأمر اهللا موسى 
َوَآَتْبنا َلُه ﴿: وآان سبب ذلك أنه لما آلم اهللا موسى تكليمًا وأنزل عليه األلواح وفيها آما قال اهللا تعالى: قال﴾، َأْمِضَي ُحُقبًا

رجع موسى إلى بني إسرائيل فصعد المنبر فأخبرهم أن اهللا قد أنزل ﴾ ٍء ٍء َمْوِعَظًة َوَتْفِصيًلا ِلُكلِّ َشْي ِفي اْلَأْلواِح ِمْن ُآلِّ َشْي
ما خلق اهللا خلقًا أعلم مني فأوحى اهللا إلى جبرئيل أن أدرك موسى فقد هلك، وأعلمه : عليه التوراة وآلمه، قال في نفسه

وأخبره  Xعلى موسى  أن عند ملتقى البحرين عند الصخرة رجًال أعلم منك فصر إليه وتعلم من علمه، فنزل جبرئيل
إن اهللا قد أمرني أن أتبع رجًال عند ملتقى : فذّل موسى في نفسه وعلم أنه أخطأ ودخله الرعب وقال لوصيه يوشع بن نون

  .....).البحرين وأتعلم منه 
 .المسكين المادي هو من سكنت جوارحه لعدم امتالآه ال قليل وال آثير -3
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جنا¡م وسفينتهم من هذا الطاغية٬، فجعل فيها عيباً ظاهراً علم أنه سيكون سبباً إلعراض امللك عنها 

  .وتركها جتوب البحر

  :قصة الغالم    2
من التضرع ٬، وكانا يكثران وهو فىت كان أبواه مؤمنني صاحلني خملصني هللا سبحانه وتعاىل

٬، وكان هذا الفىت عقوق األبناءأن يهبهما ذرية صاحلة بارة �ما٬، وأن يعيذمها من  والدعاء إىل اهللا
أو زكاة النفس الظاهرية٬،  الطهارة الظاهريةظاهراً صاحلا٬ً، وهو ابن مؤمنÄني فيلحقهما من حيث 

؛ ويف الوقت احلايل٬، ألنه ابن مؤمنÄني ؛أي حبسب الظاهر) نفساً زكية(عنه  Xوهلذا قال موسى 
 )األنا(ألنه مل يظهر الكفر والفساد٬، ولكن اهللا سبحانه وتعاىل يعلم ما يف نفس هذا الفىت من 

  . والتكرب على أمر اهللا وحججه 

 Xواملرسلني٬، وهلذا أرسل اهللا سبحانه وتعاىل العامل  من أعداء األنبياءفهذه النفس اخلبيثة هي 
إال بقتل  لتفريقهم سبيليكن هناك ليحقق هلذين املؤمنÄني أملهما بالذرية البارة املؤمنة الصاحلة٬، ومل 

ويف الشرائع السابقة كان لألب . بأمر اهللا سبحانه واستجابة لدعاء أبويه ٬X، فقتله العامل  الغالم
ـه   Xأن يقتل ولده تقرباً إىل اهللا سبحانه٬، وقصة إبراهيم  ـني أراد ذحب ٬، )1( وهو نيب مع ولده ح

ـاء   )2( وهو وصي مع ولده حني أراد قتله قربة هللا Xوقصة عبد املطلب  ليست ببعيدة٬، فلما ج
ـه   اإلسالم نسخ هذا احلكم وأصبح األب ال يستطيع أن ينذر ولده للذبح لوجه اهللا ولكن إذا قتل

  . ل يقتل إال إن كان أبا٬ً، فالقات فإنه ال يقتل به٬، وهذا احلكم يعرفه املسلمون

 دعاءه كان طلباً هلالك ولده الذي طلب قتل الغالم هو أبوه من حيث ال يشعر٬، فإنّ وهلذا فإنّ
فال يوجد  Xفهو القاتل احلقيقي٬، والذي أمر بقتل الغالم هو اهللا سبحانه٬، والذي نفذ هو العامل 

ألن  ؛أي خمالفة للشريعة الظاهرية يف هذه املسألة كما توهم بعضهم أنه قصاص قبل وقوع اجلناية
  .هو قتل ولده وهالكه هئامقتضى دع قتل الغالم وقع بطلب من أبيه وإن كان ال يعلم أنّ

                                                            
َفَلمَّا َبَلَغ َمَعُه السَّْعَي َقاَل َيا ُبَنيَّ ِإنِّي َأَرى ِفي اْلَمَناِم َأنِّي َأْذَبُحَك َفانُظْر َماَذا َتَرى َقاَل * ِبُغَلاٍم َحِليٍم َفَبشَّْرَناُه : (قال تعالى  -1

َقْد َصدَّْقَت * َوَناَدْيَناُه َأْن َيا ِإْبَراِهيُم * ِلْلَجِبيِن َفَلمَّا َأْسَلَما َوَتلَُّه * َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإن َشاء اللَُّه ِمَن الصَّاِبِريَن 
  .107 – 101: الصافات ) َوَفَدْيَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم* ِإنَّ َهَذا َلُهَو اْلَبَلاء اْلُمِبيُن * الرُّْؤَيا ِإنَّا َآَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن 

  .، فما بعد78ص 15ج: بحار األنوار  -2
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ـامل إذ  Xهناك عدة أمور رمبا حتل كثرياً من التساؤالت حول قصة موسى  نّأكما  ا مع الع
íوهي٬، ع�رِفَت:  

ـال  ٬، يرى الباطن Xوموسى ٬، كان العامل يرى احلال واملستقبل يف الباطن /1 ولكن يف احل

  . فقط

العامل لو قتل الغالم أمام الناس ملا تركوه يذهب٬، فلم يكن الناس يرون العامل كما كان  إنّ /2

  .يراه Xموسى 

مسألة قتل الغالم هي كما يقبض ملك املوت الروح٬، أو أن يقلب ملك سيارة شخص  إنّ /3

كان كحال املالئكة  Xوهو يقودها يف الشارع٬، فيموت الشخص بسبب احلادث٬، فحال العامل 
 .  

: وكمثال هكذا ٬،ه من اهللا سبحانه إىل العامل إمجالياً ومل يكن تفصيلياًكان األمر املوج© /4

وهلذا نسب ٬، ومل يأمره اهللا سبحانه وتعاىل أن حيفظها بإعابتها ٬،)هلؤالء املساكنيحفظ السفينة إ(
 ويف الرواية عنه . )1( ﴾ه6ذَا ع6طَاؤ4ن6ا فَامIن4نI أَوI أَمIِسكI بِغ6يIرِ ح=س6ابٍ﴿ :قال تعاىلالعيب لنفسه٬، 

  .)2( )اهللا مل ينظر إىل األجسام منذ خلقها إنّ(

 :قصة اجلدار    3
هو الفرد يف قومه الذي ال يلحقه : rما صاحلان٬، واليتيمإوهو جدار بيت لغالمني يتيمني٬، أي 

ـز الذي حتت اجلدار كان أمواالً وذهباً ادخرها هلما )3(أحد يف الصالح والتقوى والطاعة  ٬، والكن
ـز٬، وهلذا فإنّ تربون كانوا يع  أهل البيت  أبومها٬، وكتب هلما نصيحة وادخرها هلما مع الكن

ال أن املال والذهب هو الكرت٬، والنصيحة هي كما قال اإلمام  الكرت احلقيقيهذه النصيحة هي 

                                                            
 .39: ص  -1
إّن اهللا تعالى لم يخلق خلقًا هو أبغض إليه من : (ال يخفى أّن عالم الدنيا هو عالم األجسام، وعنها قال رسول اهللا  -2

  .1780ح 273ص 1ج: الجامع الصغير للسيوطي ) الدنيا ، وما نظر إليها منذ خلقها بغضًا لها
اليتيم الذي ال مثل له، ولذلك سميت : قال) ألم يجدك يتيمًا فآوى: (ثم قال) : (رحمه اهللا(قال علي بن إبراهيم القمي  -3

 .142ص 61ج: بحار األنوار ) اليتيمة، ألنه ال مثل لها: الدرة
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من أيقن باملوت مل يضحك سنه ومن أقر باحلساب مل ٬، إين أنا اهللا ال إله إال أنا(: Xالصادق 

  .)1( )ومن آمن بالقدر مل خيش6 إال ربه٬، يفرح قلبه

ـذا  ٬، خبل أهل هذه القرية الذين أبوا أن يطعموهم وهذه احلكمة والنصيحة هي حرب على وه
  .سبب آخر لبناء اجلدار

وهي أنه حاجز ومانع بني أهل    وهم آل حممد    ويف بناء اجلدار آية أخرى للمتومسني
ـل  جلدار هو ا بىنالذي  ويف احلقيقة أنّ. القرية وبني األخالق الكرمية أو كرت الغالمني اليتيمني خب

  . ويف بناء اجلدار آيات ال يعقلها إال العاملون ٬،القريةهذه  أهل

  :رفـى أن نعـويبق

ـذاً   Xعمل العامل  إنّ كان كعمل املالئكة ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون٬، فكان منف
ألمر اهللا سبحانه وتعاىل٬، ومجيع األعمال الثالثة اليت قام �ا كانت بأمر من اهللا٬، وكانت بطلب من 

ـحا�ا٬،    خ�رقتفالسفينة فهي استجابة لدعائهم٬، . لذين ع�ملتí ألجلهمأصحا�ا ا ـن أص بطلب م
ـت   أقيمواجلدار طلب من والديه٬، قُتل بوالفىت  بطلب من والد الغالمني٬، وكل هذه الطلبات كان

  . بدعاء وتضرع إىل اهللا من أناس مؤمنني خملصني هللا سبحانه وتعاىل

ثري على أصحا�ا٬، فالسفينة ح�فظت ومل يضطر أهلها عادت باخلري الك Xوكل أعمال العالÅم 
ـاء٬،   ملعونة الظامل٬، والغالم العاق ذو الباطن األسود قُتل وأُبدل أبويه بفتاة صاحلة بارة ولدت األنبي

  . واجلدار حÄفظ املال والذهب واحلكمة من أن تصل لغري أهلها

وكان مثل السفينة فيكم وفينا ترك احلسني البيعة ملعاوية٬، وكان مثل (: Xوقال الصادق 
قد قتلته : فقال له ٬،لعبيد اهللا بن علي لعنك اهللا من كافر Xالغالم فيكم قول احلسن بن علي 

   .)X( )2يا أبا حممد٬، وكان مثل اجلدار فيكم علي واحلسن واحلسني 

ز أيضا٬ً، أما السفينة وهي ألصحاب ـسفينة وغالم وجدار حتته كن Xم ـولزمان القائ
٬، كما ورد Xأي القائم  )يظهر يف شبهة ليستبني(فتعاب لتحفظ من الطواغيت  Xالقائم 

                                                            
  .312ص 13ج: بحار األنوار  -1
 .307ص 13ج: بحار األنوار  -2
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 ٬،)أنا خري منه(): لعنه اهللا( بداء إبليس أسود ومصابباطنه ألن ؛ وأما الغالم فيقتل٬، )1( عنهم 

٬، Xومن املقربني منه ) 2(يقتل أحد من يعملون بني يديه  Xالقائم  نّأ وقد ورد عنهم 
 :٬X، عن الصادق يف الناس٬، وهو علم آل حممد  وأما الكرت فيخرج من حتت اجلدار ويبثّ

العلم سبعة وعشرون حرفاً فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حىت اليوم (
إليها احلرفني  فإذا قام قائمنا أخرج اخلمسة والعشرين حرفاً فبثها يف الناس وضم٬¹، غري احلرفني

  .)3( )ها سبعة وعشرين حرفاًحىت يبثّ
  

ـرنني   يف الروايات٬، وأهم ما فيها أنّ أما قصة ذي القرنني فقد بي©نها أهل البيت  • ذا الق
 :عن ذي القرنني أنبياً كان أم ملكاً ؟ فقال Xس�ئل أمري املؤمنني  .Xيف هذا الزمان هو القائم 

ـى  ٬، أحب اهللا فأحبه ونصح هللا فنصح لهال نبياً وال ملكاً بل عبداً ( فبعثه إىل قومه فضربوه عل
ـاب  ٬، قرنه األمين فغاب عنهم ما شاء اهللا أن يغيب مث بعثه الثانية فضربوه على قرنه األيسر فغ

  . )4( )وفيكم مثله٬، مث بعثه الثالثة فمكن اهللا له يف األرض٬، عنهم ما شاء اهللا أن يغيب

ـحابني و إن ذا (: قال٬، Xعن الباقر  ـذلول  االقرنني قد خ4ي¹ر بني الس ـار ال ـر  ٬، خت وذخ
ـاعقة أو   :وما الصعب؟ قال: قلت: قال. لصاحبكم الصعب ما كان من سحاب فيه رعد وص

ويرقى يف األسباب أسباب السماوات السبع ٬، أما أنه سريكب السحاب٬، برق فصاحبكم يركبه
  . )5( )خراب واثنتانمخس عوامر ؛ واألرضني السبع

فإنه يدعو الناس فيقولون له أرجع يا ابن ٬، يعين القائم )وفيكم مثله(: Xقول أمري املؤمنني 
 فاطمة٬، مث يدعو الناس يف الثانية فيقولون ارجع يا ابن فاطمة٬، ويف الثالثة ي�مكنه اهللا من أعناقهم

٬، وحىت يقول له أحد املقربني منه إنك جتفل الناس )6( فيقتل فيهم حىت يرضى اهللا سبحانه وتعاىل

                                                            
 .3ص 53ج: ، بحار األنوار 179ص : مختصر بصائر الدرجات  -1
بينا الرجل على رأس القائم يأمر وينهى إذا أمر بضرب عنقه، فال : (أنه قال Xعن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اهللا  -2

  .330 – 329ص: غيبة النعماني ) إال خافه]  شئ[  يبقى بين الخافقين
 .3ص 53ج: بحار األنوار  -3
  .178ص 12ج: بحار األنوار  -4
  . نقًال عن بصائر الدرجات 183ص 12ج: بحار األنوار  -5
سار إلى الكوفة، فيخرج منها بضعة عشر آالف أنفس  Xإذا قام القائم ( :في حديث طويل أنه قال Xعن أبي جعفر  -6

ارجع من حيث جئت فال حاجة لنا في بني فاطمة، فيضع فيهم السيف حتى : يدعون البترية عليهم السالح فيقولون له
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٬، )2( لو كان من آل حممد لرحم ٬، وحىت يقول الناس هذا ليس من آل حممد )1( إجفال النعم

  . كما ورد يف الروايات عنهم 
ـرارì وإن كان يف هذه القصص الثالث ٬، وأرجو أن يكون ما ذكرته نافعاً للمؤمنني ـثرية  أس  ك

هذه القصص الثالث مرتبطة  نّإ: هي٬، اليت أريد أن أبينها والنتيجة. )3( الضوء عليهاط جداً مل أسلّ
  .ومع أصحابه ومع عالمات ظهوره Xارتباطاً وثيقاً مع القائم 

�   �   �  �   �   �  
  

ـت   ٬،)4( ﴾و6م6ا خ6لَقْت4 الْجِنَّ و6الْأ=نIس6 إِلVا ل=ي6عIب4د4ون=﴿ :73 /سؤال ورد يف الرواية عن أهل البي

  وكيف تتم؟٬، فما املراد �ذه املعرفة٬، )5( أي يعرفون 
  

فبالعبودية ٬، وتتم هذه املعرفة من خالل العبودية٬، أي معرفة اهللا سبحانه وتعاىل املعرفة :اجلواب
  .وبالربوبية يعرفون الربوبية٬، يعرجون إىل الربوبية

ـون  ٬، فال يعرف العبد بالعبودية الربوبيةا٬ً، فكيف تعرف النار إال أن تكون أنت نار إال أن يك
إمنا حصيلة العبودية هي ٬، عرف بالعبوديةفالربوبية ال ت� أي أن يكون وجه اهللا سبحانه وتعاىل٬، ربا٬ً،

  .معرفة الربوبية
�   �   �  �   �   �  

  

                                                                                                                                                                                          
أتي على آخرهم، ثم يدخل الكوفة، فيقتل بها آل منافق مرتاب، ويهدم قصورها، ويقتل مقاتليها حتى يرضى اهللا عز ي

  .338ص 52ج: بحار االنوار ) وعال
يدعو الناس إلى آتاب اهللا وسنة نبيه، والوالية  - Xأي القائم  – ثم ينطلق: (..... في حديث طويل Xعن ابي جعفر  -1

لب صلوات اهللا عليه، والبراءة من عدوه، حتى إذا بلغ إلى الثعلبية قام إليه رجل من صلب أبيه وهو من لعلي بن أبي طا
يا هذا ما تصنع ؟ فواهللا إنك لتجفل الناس إجفال النعم : أشد الناس ببدنه، وأشجعهم بقلبه ما خال صاحب هذا االمر فيقول

واهللا لتسكتن أو الضربن الذي فيه عيناك، فيقول : أم بماذا؟ فيقول المولى الذي ولى البيعة أفبعهد من رسول اهللا 
  .343ص 52ج: ، بحار االنوار56ص 2ج: تفسير العياشي ...)اسكت يا فالن إي واهللا إن معي عهدا من رسول اهللا : القائم

حب أآثرهم أن ال يروه مما يقتل من الناس، أما لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج ال( :يقول Xعن ابي جعفر  -2
ليس هذا من آل محمد، : إنه ال يبدأ إال بقريش، فال يأخذ منها إال السيف وال يعطيها إال السيف حتى يقول آثير من الناس

 .، نقًال عن غيبة النعماني  354ص 52ج: بحار األنوار ) لو آان من آل محمد لرحم
رحلة موسى إلى (في آتابه الشريف  Xلموضوع يرجى مراجعة ما بينه السيد احمد الحسن لمعرفة المزيد عن هذا ا -3

  ) .مجمع البحرين
  .56: الذاريات  -4
أيها الناس إن اهللا جل ذآره ما خلق : خرج الحسين بن علي عليهما السالم على أصحابه فقال: (قال Xعن الصادق  -5

يا بن رسول اهللا : عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه، فقال له رجلالعباد إال ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه وإذا 
 .9ص 1ج: علل الشرائع) معرفة أهل آل زمان إمامهم الذي تجب عليهم طاعته: بأبي أنت وأمي فما معرفة اهللا؟ قال
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ـة   ؟ مث إنّ )1( ﴾أُول=ي أَجIنِح6ةÖ م6ثْن6ى و6ثُالثَ و6ر4ب6اع6﴿ :ما معىن اآلية: 74 /سؤال  ثالثة أجنح

  !؟أال تسبب اختالل التوازن
  

ـماء   :اجلواب ـو الس ـذلك ٬، اجلناح املتعارف عندنا يستعمله الطائر لريتفع ويرتقي يف ج  وك
ـا ٬، فهم باألجنحة يرتقون يف السماوات٬، املالئكة  هم ؤوكلما زادت هذه األجنحة زاد ارتق

   .اسم من أمساء اهللا سبحانه وتعاىل :هووكل جناح بالنسبة للمالئكة ٬، وارتفعت مقاما¡م
فامللك الذي . كما هو حال اإلنسان٬، معرفة بعض أمساء اهللا ال مجيعها على مفطورونفاملالئكة 

ـة   ٬، والذي يعرف امسني جناحان٬، له جناح واحد يرتقي به يعرف امساً واحداً ـرف ثالث والذي يع
  .وهكذا٬، أمساء له ثالثة أجنحة

  ؟ )2( ﴾طَوِيالً س6بIحاً اَلنَّه6ارِ ف=ي لَك6 إِنV﴿ :ما معىن: 75 /سؤال

ـبحانه   لك يف النهار عمالً كثرياً أي إنّ :اجلواب ـة اهللا س  يف نشر دعوة التوحيد وإعالء كلم
ـالنوم   فاستعن على هذا العمل واجلهاد يف سبيل اهللا بقيام الليل٬،  والتسليم له سبحانه٬، وتعاىل ال ب

  . كما يتوهم الغافلون
�   �   �  �   �   �  

  

  ؟ )3( ﴾ثُمَّ لَت4سIأَلُنَّ ي6وIم6ئ=ذÖ ع6نِ النَّع=يمِ﴿ :ما معىن: 76 /سؤال

  . )4( كما ورد عنهم   حممد وآل حممد هم: النعيم :اجلواب

ـلني٬،    نسبةً لعظيم شأrميوم القيامة  والسؤال عنهم  ـاء واملرس إىل من سبقهم من األنبي
ـق اهللا  ٬، أنوار أضاءت الطريق ألممهم وآل حممد  وحممد واملرسلونفاألنبياء  و�م يعرف طري

                                                            
  .1: فاطر  -1
  .7: المزمل  -2
 .8: التكاثر  -3
لتسئلن يومئذ عن " :قول اهللا: قلت: قال Xعن جميل، عن أبي عبد اهللا : (اورد ذلك في أحاديث آثيرة، هذا نموذج منه -4

  .272ص 7ج: بحار األنوار ) ، ثم بأهل بيته تسأل هذه األمة عما أنعم اهللا عليهم برسول اهللا  :قال، "النعيم 
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ومييز احلق من الباطل بسري¡م وrجهم وحكمتهم وأقواهلم وأعماهلم٬، وحممد وآل ٬، سبحانه وتعاىل

  . )1( نور اهللا سبحانه وتعاىل حممد 

األمة ولكن لألسف أعرضت  ٬،اليت أضاءت الطريق هلذه األمة اإلسالمية كالشموس  فهم
اليت أضاءت الطريق  كالشموعأما بقية األنبياء واملرسلني فقد كانوا  ٬،ومل تقتدÅ بسري¡م٬، عنهم
  . وهلذا يهدد اهللا سبحانه وتعاىل بأنه سيسأل هذه األمة عن حممد وآل حممد ٬، ألممهم

فالطريق الذي يضاء بالشموع ليس كالطريق الذي يضاء بالشموس٬، والذي يتيه ويضيع طريقه 
ـئل   .أوىل بأن يعاتب وحياسب مث يعاقب٬، هذا الطريق مضاء بالشموس الطالعة الباهرة مع أنّ وس�

  .)2( )دعهم لغيهم هم قريش(: Xوا نعمة اهللا كفراً؟ فقال من الذين بدلّ Xأمري املؤمنني علي 

ويف زمان ٬، هم الذين يعيشون حول الكعبة يف أم القرى مكة: قريش؛ ويف زمان الرسول 
يف أم القرى يف هذا الزمان وهي  Xهم الذين يعيشون حول ضريح علي : قريش Xالقائم 
مخسمائة  Xوهم الذين يقدم القائم ٬، ومن قريش يف هذا الزمان بعض علماء الدين٬، النجف

   .)3( كما ورد يف الرواية عن أهل البيت  ٬،ويعيد ذلك ست مرات٬، منهم فيضرب أعناقهم

ويقتل  يفتح مدينة النجف كما فتحت مكة عنوة وبالسيف Xالقائم  نّأ الروايةوورد يف 
  .٬، كما ورد يف الروايات عنهم )4( مقاتليها٬، ويقتل القائم يف النجف حىت يرضى اهللا

  

�   �   �  �   �   �  

                                                            
 :فقال "فآمنوا باهللا ورسوله والنور الذي أنزلنا  " :عن قول اهللا عز وجل Xسألت أبا جعفر : عن أبي خالد الكابلي قال -1
إلى يوم القيامة، وهم واهللا نور اهللا الذي أنزل ، وهم واهللا نور اهللا في  يا أبا خالد النور واهللا األئمة من آل محمد (

هار، وهم واهللا السماوات وفي األرض، واهللا يا أبا خالد لنور اإلمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالن
  .1ح 194ص 1ج:  الكافي) ...ينورون قلوب المؤمنين 

  .124ص 10ج: بحار األنوار  -2
أقام خمسمائة من قريش فضرب  إذا قام القائم من آل محمد ( :قال Xعبد اهللا بن المغيرة، عن أبي عبد اهللا  -3

) نعم، منهم ومن مواليهم :عدد هؤالء هذا؟ قالويبلغ  :قلت .أعناقهم، ثم أقام خمسمائة أخرى حتى يفعل ذلك ست مرات
  .338ص 52بحار األنوار ج

سار إلى الكوفة، فيخرج منها بضعة عشر آالف أنفس  Xإذا قام القائم ( :في حديث طويل أنه قال Xعن أبي جعفر  -4
فيهم السيف حتى ارجع من حيث جئت فال حاجة لنا في بني فاطمة، فيضع : يدعون البترية عليهم السالح فيقولون له

يأتي على آخرهم، ثم يدخل الكوفة ، فيقتل بها آل منافق مرتاب، ويهدم قصورها، ويقتل مقاتليها حتى يرضى اهللا عز 
  .338ص 52ج: بحار األنوار ) وعال
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ـرة٬،  : (ورد يف الدعاء: 77 /سؤال ـري اآلخ  أعطين مبسأليت إياك مجيع خري الدنيا ومجيع خ

ـرة : (فلماذا قال .)1( )عين مبسأليت إياك مجيع شر الدنيا وشر اآلخرةوأصرف  ٬، )مجيع خري اآلخ
  ؟)مجيع شر اآلخرةو: (٬، ومل يقل)شر اآلخرةو:  (قال ويف الشر©

خري اآلخرة مراتب كثرية٬، وهو جنان ومقامات ودرجات٬، وكل إنسان ي�حص©ل هذه  :اجلواب
و6أَنV * و6أَنْ لَيIس6 ل=لْإِنIس6ان= إِلVا م6ا س6ع6ى ﴿ لتحصيلها٬،املقامات واجلنات والدرجات حبسب ما سعى 

  .)2( ﴾ثُمَّ ي4جIز6اه4 الْج6ز6اَء الْأَوIفَى* س6عIي6ه4 س6وIف6 ي4ر6ى 

ـام  ٬، ألن التفاوت بني جنة وجنة ؛فالداعي يطلب مجيع هذه املقامات واجلنات وبني مقام ومق
ـة  فمن كتبت له جنة يف السماء . جداً بريìك ـماء الثالث  ٬،الثانية٬، يسعى ألنْ تكتب له جنة يف الس

    . اهللا سبحانه وتعاىل اوهو رض٬، وهكذا حىت يرجو ويطلب أعلى املقامات

ـاىل ٬، فهو جهنم اآلخرة أما شر© ـن  . وال يدخل جهنم إال من باء بسخط اهللا سبحانه وتع فم
٬، مطلقاً أن ال يطأها يريد   وهو جهنم وسخط اهللا سبحانه  يطلب أن يصرف عنه شر اآلخرة 

ألrا   ؛واحد وأوهلا وآخرها سواء فجهنم كلها شر©٬، وسواء يف ذلك مجيع طبقا¡ا ودرجات عذا�ا
وهلذا يكفي أن يستعيذ العبد من ٬، ال تكون إال عن غضب اهللا سبحانه وتعاىل وسخطه على العبد

احلقيقة شر واحد ملن عرفه  شر اآلخرة دون أن يبني كثرة هذا الشر٬، فهو شر قليله كثري٬، وهو يف
   .دون أن يطأه

٬، تÄسطُر فيه املالئكة أمساء أهل اجلنان٬، فمن )سجل احلياة: (مسهاومن جهة أخرى يوجد سجل 
ـه   اكُتب امسه يف سجل احلياة فاز ورج من اهللا أن يرفعه يف املقامات واجلنات٬، ومن مل يكتب امس

ـداعي   ٬، على درجات ومقاماتفكتابة االسم يف هذا السجل . كان من أهل النار ـن ال فالطلب م
ـرة    ـر اآلخ يكون جلميع هذه املقامات والدرجات٬، أما عدم كتابة االسم يف هذا السجل وهي ش

  .فهي شيء واحد٬، فالطلب من الداعي أن يصرف عنه هذا الشيء الواحد
  

�   �   �  �   �   �  
  

                                                            
  .211ص 3ج: إقبال األعمال  -1
  . 41 – 39: النجم  -2
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ومل  اتبعت فيه هوى نفسي إهلي وموالي أجريت عليَّ ح4كماً( :يف دعاء كميل: 78 /سؤال

فتجاوزت مبا جرى ٬، وأسعده على ذلك القضاء٬، فغرين مبا أهوى٬، أحترس فيه من تزيني عدوي
حجة  وال فلك احلجة عليَّ يف مجيع ذلك ٬،وخالفت بعض أوامرك٬، عليَّ من ذلك بعض حدودك

ـد ت . وألزمين حكمك وبالءك٬، يل فيما جرى عليَّ فيه قضاءك ـريي وقد أتيتك يا أهلي بع  قص
أجد  ال٬، منيباً مقراً مذعناً معترفا٬ً، معتذراً نادماً منكسراً مستقيالً مستغفرا٬ً، وإسرايف على نفسي

وإدخالك إياي يف سعة ٬، غري قبولك عذري٬،  وال مفزعاً أتوجه إليه يف أمري٬، مفراً مما كان مين
  .)1( )من رمحتك

   ؟ما معىن هذه الكلمات من الدعاء  1

وهو ٬، فكيف يصح منه التجاوز واملخالفة هللا سبحانه Xإن القائل هو أمري املؤمنني علي   2

  ؟واملعصوم من التجاوز واملخالفة ألمر اهللا٬، وقسيم اجلنة والنار  سيد األوصياء

 :حكماًو. فإذا جرى املاء باجتاهك البد أن يغمرك٬، جريان املاءمأخوذة من : أجريت: اجلواب
ـوداء  ٬، هو القرين :وهوى النفس والعدو. وتقدير سبقه بعد قدر وإمضاءقضاء أي  وهو النكتة الس

هو قبول اإلنسان هلذه  :واحلكم اàرى. ب اإلنسان بالظلمةأو تشو©٬، )2( املوجودة يف فطرة اإلنسان
  .أي رضا اإلنسان بوجوده أو قبوله هلذا الوجود املفترض ٬،به بالظلمةالنكتة السوداء وتشو©

واملتحقق بتشو©يب  أي بسبب قبويل لوجودي :أوامرك...  وخالفت٬، حدودك...  فتجاوزت
هذا التجاوز وهذه املخالفة هي الذنب  نّأمع ٬، وخمالف ألوامرك فأنا متجاوز حلدودك٬، بالظلمة 

وهذا التجاوز وهذه ٬، وبدوrا ال يبقى إال اهللا الواحد القهار٬، الذي ال يفارق إنسانية اإلنسان
  . إلزالة شائبة العدم ين مل أسعÄ سعي حممد أل؛ املخالفة

                                                            
 .846ص: مصباح المتهجد  -1
من عبد إال وفي قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنبًا خرج في النكتة نكتة سوداء، فإن تاب  ما: (قال ،Xعن اإلمام الباقر  -2

ذهب ذلك السواد وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض، فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير 
  .273ص 2ج: الكافي ) آال بل ران على قلوبهم ما آانوا يكسبون: أبدًا، وهو قول اهللا عز وجل
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كشف له حجاب الالهوت  ٬، وحممد فعلي صلوات اهللا عليه دون رسول اهللا حممد 

 ٬،)1( ﴾ل=ي6غIف=ر6 لَك6 اللVه4 م6ا ت6قَدَّم6 م=نI ذَنIبِك6 و6م6ا ت6أَخَّر6* إِنَّا فَت6حIن6ا لَك6 فَتIحاً م4بِيناً ﴿ :وخاطبه تعاىل
   .وهو املخالفة والتجاوز األول هو شائبة الظلمة والعدم وهذا الذنب

ـاء   ٬، )2( )..لو كشف يل الغطاء (: فقد قال Xأما أمري املؤمنني علي  ـه غط فلم يكشف ل
ه باهللا يف ـعلياً يعرف اهللا سبحان إنّ: أي٬، فعلي يعرف اهللا مبحمد ٬، الالهوت إال مبحمد 

  ). حممد(اخللق 

ـول اهللا   ألين مقصر عن اللحاق مبحمد : ةك احلج¹لَفَ ومرافقته يف كل أحواله٬، فكان لرس
ـاء    Xمل يكن ألمري املؤمنني علي  مع ربه سبحانه وتعاىل ةًحال حممد  ـن األنبي وال لغريه م

ـاب  ؛ قرينه أسلم بأنّ خ�ص© ورسول اهللا . واملرسلني نصيب فيها  ألنه يف آنات كشف احلج
٬، بل ال يبقى إال اهللا الواحد القهار٬، وال يبقى حممد  شائبة الظلمة والعدموالفتح املبني ال تبقى 

  .نور ال ظلمة فيه سبحانه وتعاىل عما يشركون

ـي©   :لزمين حكمك وبالؤكأو٬، وال حجة يل فيما جرى عليَّ فيه قضاؤك ـك عل ٬، فاحلجة ل
ـادك   ؤوليس لعبد من عبادك حجة عليك سبحانك٬، فحكمك وقضاؤك وبال ـى عب ك جيري عل
ـرت  ( :Xبتقصريهم يف النظر إىل أنفسهم وااللتفات هلا٬، قال سيد املوحدين علي  ـد ج  إهلي ق

ـريي   : أي ٬، )3( )على نفسي يف النظر هلا فلها الويل إن مل تغفر هلا ـد تقص قد أتيتك يا إهلي بع
  .... ونظري هلا وااللتفات إليها٬، معتذراً ٬، وإسرايف على نفسي

 أي إن مل أكن أهالً أن أكون اهللا يف اخللق :وإدخالك إياي يف سعةÖ من رمحتكقبولك عذري 
ادIع4وا اللVه6 أَوِ ادIع4وا ﴿ جعلين با�ا٬،اف وإن مل أكن أهالً أن أكون املدينة٬، فاجعلين الرمحن يف اخللق

   .)4( ﴾الرَّحIم6ن6 أَي¹اً م6ا ت6دIع4وا فَلَه4 الْأَسIم6اُء الْح4سIن6ى
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و6و6ه6بIن6ا لَه4مI م=نI ﴿: وهو الرمحن يف اخللق٬، ما طلب فهو باب اهللا يف اخللق Xوقد كان لعلي 

   .)1( ﴾ر6حIم6ت=ن6ا و6ج6ع6لْن6ا لَه4مI ل=س6انَ ص=دIقٍ ع6ل=ي¹اً
  

�   �   �  �   �   �  
  

  ؟ )2( ﴾الصَّال=ح4 ي6رIفَع4ه4إِلَيIه= ي6صIع6د4 الْكَل=م4 الطVيِّب4 و6الْع6م6لُ ﴿ :ما معىن اآلية: 79 /سؤال

٬، قول املؤمن ال اله إال اهللا: ﴾الْكَل=م4 الطVيِّبX) :﴿4قال جعفر بن حممد الصادق  :اجلواب
االعتقاد بالقلب : ﴾و6الْع6م6لُ الصَّال=ح4﴿ :وقال. علي ويل اهللا وخليفة رسول اهللا٬، حممد رسول اهللا

  .)3( )العاملنيأن هذا هو احلق من عند اهللا ال شك فيه من رب 

حممد ٬، قول ال اله إال اهللا: ﴾ إِلَيIه= ي6صIع6د4 الْكَل=م4 الطVيِّبX :)﴿ 4وقال علي بن موسى الرضا 
و6الْع6م6لُ ﴿ ٬،حقاً وخلفاءه خلفاء اهللا علي ويل اهللا وخليفة حممد رسول اهللا ٬، رسول اهللا

  .)4( )بلساين علمه يف قلبه بأن هذا صحيح كما قلته: ﴾الصَّال=ح4 ي6رIفَع4ه4

ـول اهللا ٬، أي لفظ ال اله إال اهللا ٬،األلفاظ املقصود بالكلم الطيب هو رمبا ي�توهم أنّ ٬، حممد رس
ـه   Xأراد اإلمام  )ال اله إال اهللا(وهذا خطأ٬، فقول  .علي ويل اهللا �ا أنْ يقول املؤمن بعمله ال ال

ـه  ٬، اهللاأي أن يعمل ويسعى ملعرفة ال اله إال  ال بلسانه فقط٬، إال اهللا ويعمل إلعالء كلمة اهللا٬، ال ال
إال اهللا٬، وجياهد يف سبيل كلمة ال اله إال اهللا٬، وإذا رزقه اهللا الشهادة يكون ممن شهدوا بدمائهم أنه 

ـانون   تعين أنّ) ال إله إال اهللا(وكلمة  .ال إله إال اهللا امللك هللا ال للناس٬، والشريعة هللا ال للناس٬، والق
هللا ال للناس٬، فاهللا سبحانه وتعاىل ي�عي©ن امللك٬، وحيد ويشرع الشريعة ويسن القوانني٬، وعلى الناس 

ـبحانه    أن تقبل ال أن تعارض ملكه سبحانه٬، وحترف شريعته وتسن© ـه س القوانني املخالفة لقوانين
   .وتعاىل

ـأrم مل   ٬، و احلاصل اليومومع األسف هذا ه ـاب وك فالناس يقولون حنن ن�عي©ن امللك باالنتخ
ي قل هلم يا حممد إن أ ٬،)1( ﴾قُلِ اللVه4مَّ م6ال=ك6 الْم4لْك= ت4ؤIت=ي الْم4لْك6 م6نI ت6ش6اُء﴿ :يسمعوا قوله تعاىل
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ـه   وليس للناس أن تعترض ٬، اهللا هو مالك امللك ال الناس٬، فله سبحانه أن ي�عي©ن امللك ـى حكم عل

ـم  . ألنه يعلم ما به صالح دنياهم وأُخراهم ؛ سبحانه وتعاىل ولألسف الناس يريدون أن يضعوا ه
ردوه٬، وكأrم  همءوام من قوانني اهللا قبلوه٬، وما خالف أههءوا٬، فما وافق أه القوانني وفق أهوائهم
   .)2( ﴾فَأُولَئ=ك6 ه4م4 الْكَاف=ر4ون و6م6نI لَمI ي6حIكُمI بِم6ا أَنIز6لَ اللVه4  ﴿:  مل يسمعوا قوله تعاىل

أفضل من كثري من  Xاليهود يف زمن طالوت  حسرةً على املسلمني يف هذا الزمان٬، فإنّ ويا
املسلمني اليوم٬، فهم ملا أرادوا أن ي�نÄصَّبÄ عليهم ملك مل ينصبوه هم٬، بل قالوا لنبيهم أن يطلب من 

  .)3( ﴾ل=ن6بِيٍّ لَه4م4 ابIع6ثْ لَن6ا م6ل=كاً إِذْ قَالُوا﴿: اهللا أن ي�نÄصِّبÄ هلم ملكاً

ـري   ومن أشرك غري اهللا يف ملك اهللا٬، كلمة التوحيد هي) إله إال اهللا ال( فكلمة فهو مشرك وغ
ـول اهللا٬،   بقول ال إله إال اهللا Xوهلذا قَرÄنَ اإلمام  ٬،إله إال اهللا موحد وإن قال ال قول حممد رس
وهو امللك املُعÄيَّن من اهللا سبحانه٬، فمن ٬، خليفة اهللا سبحانه وتعاىلألن علياً هو  ؛وقول علي ويل اهللا

أعرض عنه أو أعرض عن أي خليفة هللا سبحانه أو ملك م�عÄيَّن من اهللا سبحانه وتعاىل٬، كان كمن 
ـال  : ٬، وهلذا قال الرضا)إله إال اهللا ال(أعرض عن قول  ـن    Xبشرطها وشروطها٬، وق ـا م وأن

ياً هللا وخليفة هللا يف أرضه وملكاً معيناً من اهللا سبحانه وتعاىل هو شرط ٬، أي قبويل ول)4( شروطها
  .من شروط التوحيد

٬، ) 5( )نية املرء خري من عمله(و٬، فهو اإلخالص هللا سبحانه وتعاىل يف العملالعمل الصاحل أما 
  . )6( )ما نوى ئٍلكل امر( و

ـه   : أي  ٬،﴾إِلَيIه= ي6صIع6د4 الْكَل=م4 الطVيِّب4﴿فمعىن اآلية  ـه وملكوت إىل اهللا سبحانه٬، أي إىل مساوات
ـع   وال. تصعد الكلمات الطيبة٬، وهي صور ومثال لكل عمل وقول طيب وكرمي يرضاه اهللا ترتف

كانت عمالً خالصاً لوجه اهللا ال يرجو فيه  rاإأي ٬، هذه الكلمات الطيبة إال إذا كانت عمالً صاحلاً
تكون كلمات طيبة حقيقية إال إذا كانت خالصة لوجه اهللا٬،  العبد إال وجه اهللا سبحانه٬، بل إrا ال
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كم من قارئ للقرآن والقرآن (ـ ف٬، إله إال اهللا وهو مشرك بعمله لعنته هذه الكلمة فمن قال ال

  .بل إنه يعمل خبالفه٬، ألنه يقرأ القرآن وال يعمل مبا فيه ؛)1() يلعنه
  

�   �   �  �   �   �  

أم ٬، وخليفته ووصيه هل يكون هامشياً Xوزير اإلمام املهدي حممد بن احلسن : 80 /سؤال

وأصحاب  هل هم أفضل من أصحاب رسول اهللا  Xوأصحاب اإلمام املهدي  ؟غري هامشي
  أفضل منهم؟ Xأصحاب احلسني  نّأأم ٬، Xوأصحاب احلسني  األئمة 

بل والبد أن ٬، البد أن يكون هامشياً من ذرية علي وفاطمة Xوصي اإلمام املهدي  :اجلواب
ـن   ٬، باخلصوص Xيكون من ذرية احلسني  ـد ب بل والبد أن يكون من ذرية اإلمام املهدي حمم

ـد   ؛غري أكيداً وقطعاً ال Xاحلسن  ألن نور اخلالفة والوصاية انتقل إىل صلب اإلمام املهدي حمم
ويظهر فيمن شاء اهللا أن يظهره ٬، إىل وِلدÅه وذريته قطعاً ٬، فالبد أن ينتقل هذا النورXبن احلسن 

   .Xفيجعله وصياً لإلمام املهدي ٬،  فيه

ـا ورد   Xاثنا عشر مهدياً وهم من ولده  Xبعد اإلمام املهدي  نّأ وورد يف الروايات كم
ـام   Xاملروي عن اإلمام الرضا )  … اللهم أدفع عن وليك(يف دعاء  : Xحيث يقول اإلم

ـه   وتسر¹ ٬،به عينه أعطه يف نفسه وأهله و6و6لَد=ه وذريته وأمته ومجيع رعيته ما تقر¹اللهم ( به نفس
  .)2( )وجتمع له ملك اململكات كلها

ـة  ... : (Xويف الصالة املروية عن اإلمام املهدي  وصل على وليك ووالة عهدك٬، واألئم
  .)3( )ديناً ودنياً وآخرةوبلغهم أقصى آماهلم ٬، وزد يف آجاهلم٬، يف أعمارهم ومد٬¹، من ولده

 إنّ(: Xفكما ورد يف احلديث عن أهل البيت ٬، خوةإوكل هؤالء هم آباء وأبناء ليس فيهم 
عشر مهدياً  االثناوهؤالء ٬، )4() عليهما السالماإلمامة ال جتتمع يف أخوين بعد احلسن واحلسني 

  .ليسوا كاألئمة من آل حممد عليهم صلوات اهللا ولكن٬، ومهديونهدى هم أئمة 
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ولوالهم لساخت بأهلها٬، ٬، تبقى األرض عشر االثين�ؤالء املهديني  Xوبعد اإلمام املهدي 

٬، )1() لو خليت األرض من إمام لساخت بأهلها: (نهأ كما ورد يف الروايات عن أهل البيت 
   :واألحاديث فيهم كثرية٬، احلجة البالغة هللا سبحانه وتعاىل Xفهم بعد اإلمام املهدي 

مسعت  بن رسول اهللا  يا :Xللصادق جعفر بن حممد : قلت: (قال ٬،عن أيب بصري: منها
إمنا قال اثنا عشر مهدياً ومل يقل اثنا  :فقال. يكون بعد القائم اثنا عشر إماماً :من أبيك أنه قال

  . )2( )شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقناولكنهم قوم من ٬، عشر إماماً

يف الليلة اليت   قال رسول اهللا( :قال ٬،Xعن آبائه عن أمري املؤمنني  Xوعن الصادق 
وصيته  يا أبا احلسن أحضر صحيفة ودواة٬، فأملى رسول اهللا : Xكانت فيها وفاته لعلي 

سيكون بعدي أثنا عشر إماماً ومن بعدهم إثنا يا علي إنه : فقال ٬،حىت انتهى إىل هذا املوضع
وليسلمها  :وساق احلديث إىل أن قال ... علي أول إالثنا عشر إمام فأنت يا٬، عشر مهدياً

فذلك إثنا عشر إماما٬ً، مث يكون من  إىل ابنه حممد املستحفظ من آل حممد  Xاحلسن 
اسم  :بعده اثنا عشر مهديا٬ً، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املهديني له ثالثة أسامي

   .)3( )وهو أول املؤمنني٬، سم الثالث املهديكأمسي واسم أيب وهو عبد اهللا وأمحد واال

ـني   Xمنا بعد القائم  إنّ(: Xوعن الصادق   .)X( )4إثنا عشر مهدياً من ولد احلس
  .Xوهذا القائم هو اإلمام حممد بن احلسن املهدي 

ـني   إنّ(: قال ٬،Xوعن الصادق   .)X( )5منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد احلس
٬، بل هو وزيره ووصيه وأول Xوهذا القائم يف هذه الرواية ليس اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

ـده    ) Xحممد بن احلسن (ألن بعد اإلمام املهدي  ؛من بعدهاملهديني  ـن ول ـدياً م اثنا عشر مه
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ـده   مهدياً عشر االثينهؤالء وبعد أول ٬، متسلسلني ذرية بعضها من بعض أحد عشر مهدياً من ول
  . متسلسلني ذرية بعضها من بعض

ـن ولعنة اهللا على إبليس ٬، واحلمد هللا وحده أوالً وآخراً وظاهراً وباطناً  وجنده من األنس واجل
ـدي   ٬، ولعنة اهللا على أعداء آل حممد من األولني اآلخرين ـام امله  ٬،Xولعنة اهللا على أعداء اإلم

  .Xولعنة اهللا على أعداء أنصار اإلمام املهدي ٬، Xولعنة اهللا على أعداء ولد اإلمام املهدي 

منذ  صفوة اخللق: فهم٬، الثالث مائة وثالثة عشر Xأما بالنسبة لبقية أصحاب اإلمام املهدي 
 :ما معناه Xوكما قال عنهم سيد املوحدين وأمري املؤمنني ٬، أن خلق اهللا آدم إىل أن تقوم الساعة

)Öـون  ٬، ويف األرض جمهولة٬، هم يف السماء معروفةؤأمسا بأيب وأمي هم من عدة ال يسبقهم األول
   .)1( )وال يلحقهم اآلخرون٬، بعمل

بل كما ورد يف ٬، X وأفضل من أصحاب احلسني٬، اهللا أفضل من أصحاب رسولوهم قطعاً 
يوم القيامة فتقول  أمة حممد  عشر وهم ثالثةوالثالث مائة ون هؤالء مير©: الرواية عنهم 

   .)2( أنبياءهم هؤالء كلّ إنّ: األمم

ـن    .)3() ين أخوايناللهم لقّ: (شوقاً إليهموقال عنهم رسول اهللا  ـر ب وبكى ألجلهم جعف
ـنيب   )4(ودعا هلم  Xحممد الصادق  ـل آالف   Xقبل أكثر من ألف سنة٬، ومتناهم لوط ال قب

   .)1(ون عليها لتفتخر �م وتتباهى بسريهم عليها وإن األرض اليت مير© .)5( السنني
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خاتم النبيين وقد حضر اليوم وقد غفر له ما تقدم من  فيقول إّن محمـدًا : قال: (... 282ص 1ج: وفي مسند احمد  -2

أنا لها حتى يأذن اهللا : فيأتوني فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا، فأقول:  ذنبه وما تأخر، قال رسول اهللا 
عز وجل لمن يشاء ويرضى، فإذا أراد اهللا تبارك وتعالى أن يصدع بين خلقه نادى مناد أين أحمد وأمته فنحن اآلخرون 

: فنمضي غرًا محجلين من أثر الطهور، فتقول األمماألولون، نحن آخر األمم وأول من يحاسب، فتفرج لنا األمم عن طريقنا 
 ...).آادت هذه األمة أن تكون أنبياء آلها 

، السنن الكبرى 341ص 5ج: المعجم األوسط للطبراني: ، ومن مصادر العامة23ص: التحصين البن فهد الحلي -3
  .82ص 1ج: للبيهقي

 .5ح 402ص 1ج: الكافي : انظر -4
  . 80: هود ) َقاَل َلْو َأنَّ ِلي ِبُكْم ُقوًَّة َأْو آِوي ِإَلى ُرْآٍن َشِديٍد: (  Xقال تعالى حكاية عن لوط  -5

ثالث مائة وثالثة : ، والرآن الشديدXالقائم : القوة: (قال) َلْو َأنَّ ِلي ِبُكْم ُقوًَّة: (قال في قوله Xورد عن أبي عبد اهللا 
  .158ص  21ج: بحار األنوار) عشر
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ـن  ٬، فطوىب هلم وحسن مآب وهذا هو الشرف العظيم والفضل اجلسيم٬، أسأل اهللا أن جيعلين م

  .وممن جياهد معهم إلعالء كلمة اهللا سبحانه وتعاىل٬، أوليائهم وأنصارهم
�   �   �  �   �   �  

ـد ورد يف  ٬، وهل هو حمدث؟ أم هو خالق٬، القرآن هل هو خملوق: 81 /سؤال أم هو قدمي؟ فق

ـالق وال   رواية عن أهل البيت  أنه خملوق٬، ويف رواية أنه خالق٬، ويف رواية أنه كالم اهللا ال خ
  ! خملوق؟

ابن رسول اهللا أخربين عن القرآن  يا: Xقلت للرضا : قال٬، يف الرواية عن ابن خالد :اجلواب
  .)2( )ولكنه كالم اهللا عز وجل٬، ليس خبالق وال خملوق: (فقال؟ أخالق أو خملوق

ـرمحن  : (إىل بعض شيعته ببغداد Xكتب أبو احلسن الثالث : وعن اليقطيين قال بسم اهللا ال
الرحيم عصمنا اهللا وإياك من الفتنة فإن يفعل فأعظم ®ا نعمة وإال يفعل فهي اهللكة٬، حنن نرى 

ـف  ٬، شترك فيها السائل واöيباأن اجلدال يف القرآن بدعة  فتعاطى السائل ما ليس له وتكل
مساً اوالقرآن كالم اهللا ال جتعل له ٬، اخلالق إال اهللا وما سواه خملوق وليس٬، اöيب ما ليس عليه

جعلنا اهللا وإياك من الذين خيشون ر®م بالغيب وهم من الساعة ٬، من عندك فتكون من الضالني
   .)3( )مشفقون

القرآن كالم اهللا م4حIد6ث غري خملوق وغري أزيل مع ...... : (Xويف الرواية عن الصادق 
كان اهللا عز وجل وال شيء غري اهللا معروف ٬، تعاىل ذكره وتعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياًاهللا 

 كان عز وجل وال متكلم وال مريد وال متحرك وال فاعل جل وعز ربنا فجميع٬، وال جمهول
هذه الصفات م4حIد6ثًة غري حدوث الفعل منه جل وعز ربنا والقرآن كالم اهللا غري خملوق٬، فيه 

  .)4( ) قبلكم وخرب ما يكون بعدكم أنزل من عند اهللا على حممد رسول اهللا خرب من كان

                                                                                                                                                                                          
وقد أحاطوا بما بين الخافقين فليس من شيء إال وهو مطيع لهم  Xآأني بأصحاب القائم : (الق ،Xعن أبي جعفر  -1

مر بي اليوم رجل : حتى سباع األرض وسباع الطير ، يطلب رضاهم في آل شيء، حتى تفخر األرض على األرض وتقول 
  .673ص: آمال الدين وتمام النعمة )  Xمن أصحاب القائم 

 .118ص 89ج: ، بحار األنوار 223: التوحيد للصدوق  -2
 .118ص 89ج: ، بحار األنوار864ح 639ص: أمالي الصدوق  -3
 .119ص 89ج: بحار األنوار، 227: التوحيد للصدوق  -4
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ومعىن ما ٬، كأن املراد من هذا احلديث ما كان فيه من ذكر القرآن( ):رمحه اهللا(وقال الصدوق 

ـه  . ألنه قد قال م�حíدÄث؛ وال يعين أنه غري م�حíدÄث٬، فيه أنه غري خملوق أي غري مكذوب وقال رمح
ـه   ).. كالم خملوق٬، أي مكذوب: ويقال ٬،املخلوق يف اللغة قد يكون مكذوباً: اهللا إىل آخر كالم

  . )1(أعلى اهللا مقامه الشريف 

  : واآلن لو تدبرت هذه الروايات لوجدت عدة أمور هي

بعاد شيعتهم عن فتنة خÄلْق القرآن اليت حدثت يف زمن خلفاء إأرادوا  أهل البيت  إنّ  1

وكانت نتيجتها سجن وقتل بعض من خاض ٬، وسببت ا¡ام من خاض فيها بالزندقة٬، بين العباس
  .غري فيها ألسباب سياسية ال

  .وما سواه حمدث٬، األزيل هو اهللا سبحانه أكدوا على أنّ أهل البيت  إنّ   2

  .)2( ألنه مل حين وقته ومل حيضر أهله ؛الكالم يف القرآن مل يفصل أهل البيت    3

 ف بأن جعل معىن خملوق مكذوبومن ذهب مذهبه تكلّ )رمحه اهللا(الشيخ الصدوق    4

 خíتÄلَقÄ الكالم أي كَذßب٬Ä، والا: والعرب إذا أرادوا أن يستعملوا هذه الكلمة يف الكذب يقولون
لو أرادوا الكذب٬، بل يقولون خمتلق٬، فليس يف كلمة  خÄلَقÄ الكالم٬، فال يقولون خملوق: يقولون
  .منها عىن الكذب٬، وال حاجة لالحتراز منها ليتحرز األئمة خملوق م

٬، والقرآن م�حíدÄث وليس أزيل٬، والقرآن هو نور اهللا سبحانه وتعاىل الذي خلق منه حممد 
ه ئبقدرة اهللا وقضا )نور اهللا(خ�لÅقÄ من القرآن  ٬، فمحمد وهو �ذا املعىن خالق حممد 

   .اخلالقنيسبحانه وتعاىل وتبارك اهللا أحسن 

                                                            
 .229ص: التوحيد للصدوق  -1
) ا حان وقته حضر أهلهما آل ما يعلم يقال، وال آل ما يقال حان وقته، وال آل م: ( روى في الحديث عنهم  -2

  .212ص: مختصر بصائر الدرجات 
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عبد اهللا٬، والقرآن وجه اهللا الذي  والقرآن هو نقطة النون٬، وهو الفيض النازل من اهللا حملمد 

٬، كما ورد يف الرواية عن والقرآن هو احلجاب النوري بني اهللا وحممد  ٬،واجه به حممداً 
  .)1( )...وبينهما حجاب خيفق ... (: Xالصادق 

ـذات    والقرآن هو ـاب اهللا أو ال سرادق عرش اهللا األعظم٬، وهو عرش اهللا األعظم املواجه لب
ـه  : (يف عرفة ٬X، ويف دعاء احلسني )الرمحن( يا من استوى برمحانيته فصار العرش غيباً يف ذات

حتجب يف سرادقات عرشه ايا من ٬، حمقت اآلثار باآلثار وحموت األغيار مبحيطات أفالك األنوار
...( )2(.   

ـالعرش٬،   ا )الرمحن(فباب اهللا  ٬،)3( ﴾الرَّحIم6ن4 ع6لَى الْع6رIشِ اسIت6و6ى﴿:  تعاىلوقال  ـب ب حتج
ـأن  بالعرش األعظم أو القرآن٬، ويف آنات يرفع هذا احلجاب حملمد  ى حملمد وجتلّ ٬، وذلك ب

والقرآن  ويف هذه اآلنات يكون حممد . ى فيهوتتجلّ ح�ج�ب النور أو القرآن٬، حيتوي حممد 
ـرآن  مث ال يبقى حممد . والعرش األعظم واحد واحدا٬ً، أو حممد  : أو العرش األعظم أو الق

ـذه    ٬،)…فصار العرش غيباً يف ذاته حمقت اآلثار باآلثار وحموت األغيار  …( ـى يف ه وال يبق
  .خيفق مع خفق احلجاب اآلنات إال اهللا الواحد القهار٬، وهكذا فمحمد 

  

�   �   �  �   �   �  

  

ـكُمI   ﴿ :معىن قوله تعاىل ما: 82 /سؤال ـت4مI أَنIفُس6 Iظَلَم Iمِ إِنَّكُمIم=ه= ي6ا قَوIو6إِذْ قَالَ م4وس6ى ل=قَو

اب6 ع6لَيIكُمI بِاتِّخ6اذ=كُم4 الْع=جIلَ فَت4وب4وا إِلَى ب6ارِئ=كُمI فَاقْت4لُوا أَنIفُس6كُمI ذَل=كُمI خ6يIرE لَكُمI ع=نIد6 ب6ارِئ=كُمI فَت6
  ؟ )4( ﴾إِنَّه4 ه4و6 التَّوَّاب4 الرَّح=يم4

ـدة  ٬، األمارة بالسوء من قومه أن يقتلوا أنفسهم Xطلب موسى  :اجلواب وأن يقتلوا العقي
  . إضافة إىل قتل األبدان٬، اليت انطوت عليها أنفسهم الفاسدة

                                                            
 .، فما بعد 84ص 5ج: سورة النجم  -تفسير الصافي  -1
 .227ص 95ج: بحار األنوار: ، راجعXفقرة من دعاء يوم عرفة لإلمام الحسين  -2
 .5: طـه  -3
  .54: البقرة  -4
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ـة   فالسامري٬، ويتعظ �ا البد لكل مسلم أن يطلع عليها السامري والعجلوقصة  يف هذه األم

ـذي   العقيدة الفاسدة والضالل هو العجلو٬، الضال الذي حيرف دين اهللا العامل غري العامل: هو ال
  . ينشره علماء السوء بني الناس

العامل غري العامل  يبعث يوم القيامة من أتباع السامري بكل مسلم أن يراجع نفسه لئّال وحري©
ـبه  : (أنه قال عن حذيفة عن النيب . العجل يبعث يوم القيامة من عبدة ولئّال٬، الضال وأنتم أش

ـري أين ال أدري    ـذة٬، غ األمم مستاً ببين إسرائيل لتركنب طريقهم حذو النعل بالنعل والقذة بالق
   .)1( )أتعبدون العجل أم ال؟

وتعطيل اجلهاد الدفاعي عجل يعبد من ٬، سامري هذه األمة اجلهاد الدفاعيوالعامل الذي يعطل 
وجياهدوا بأمواهلم  ٬،ويقتلوا أنفسهم يف سبيل اهللا٬، فاألوىل باملسلمني أن يتوبوا إىل بارئهم. دون اهللا

ـاملني  ال أن يعبدوا العجل٬، وأنفسهم إلعالء كلمة اهللا  ٬،ويتبعوا السامريني علماء الضاللة غري الع
دهم لو يعمر ألف والذين يود أح٬،  وبدلوا نعمة اهللا كفرا٬ً، الذين حرفوا شريعة اهللا سبحانه وتعاىل

ـا ﴿ :والذين قال فيهم تعاىل٬،  سنة ـرآن  )2( ﴾م6ثَلُ الVذ=ين6 ح4مِّلُوا التَّوIر6اةَ ثُمَّ لَمI ي6حIم=لُوه6 ٬، أي الق
أي ٬، )3( ﴾قُلِ اللVه4مَّ م6ال=ك6 الْم4لْك= ت4ؤIت=ي الْم4لْك6 م6نI ت6ش6اُء﴿: ألrم مل حيملوا القرآن الذي جاء فيه

ـتور  ٬، امللك ي�عي©نه اهللا وليس الناس باالنتخاب الذي أقروه علماء الضاللة  نّإ وألن القرآن هو الدس
ـلُ   ﴿ .الدستور يضعه الناس كما أقر علماء الضاللة ال أنّ ـئْس6 م6ثَ كَم6ثَلِ الْح=م6ارِ ي6حIم=لُ أَسIفَاراً بِ

   .)4( ﴾هIد=ي الْقَوIم6 الظVال=م=ني6الْقَوIمِ الVذ=ين6 كَذVب4وا بِآيات= اللVه= و6اللVه4 ال ي6

ـه   فال يقرون أنّ ي�كذبون بآيات اهللا ويعطلون القرآن٬،فهؤالء العلماء غري العاملني  احلاكم ي�عي©ن
اهللا ال الناس٬، وال يعترضون على االنتخابات الباطلة بنص قرآين فرقاين حمكم ال اختالف فيه٬، فهم 

  .Xغتصب حق أمري املؤمنني علي ابإقرارهم باالنتخابات يقرون ملن 

   ما الفرق بني املخلَصني واملخلÅصني؟: 83 /سؤال 

                                                            
 .616ص 1ج: ، الكشاف للزمخشري 141ص 53ج: بحار األنوار  -1
  .5: الجمعة  -2
 .26: آل عمران  -3
  .5: الجمعة  -4
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فاملوجود  ٬،اإلخالص واقع منهم بشكل تام مبعىن أنّ )م4خل=صني(يوجد  باحلقيقة أنه ال :اجلواب

ـذي  ٬، العبد ينوي اإلخÅالص هللا سبحانه وتعاىل نّإ: هو ـوى  فيرتل توفيق اهللا على هذا العبد ال ن
ـه  اإلخالص يف قلبه٬،وطلب  ـو   . فيقع من هذا العبد اإلخالص هللا سبحانه بتوفيق اهللا ل ـذا ه وه

 ويكون العبد الذي وقع عليه هذا التوفيق واالصطفاء واالصطناع خملَص بفتح الالم ال٬، )التخليص(
  . خملÅص بكسر الالم

�   �   �  �   �   �   

  

  ؟ما الفرق بني الفرقان والقرآن: 84 /سؤال

وبه تعرف حدود اهللا سبحانه ٬، احملكم وبه يفرق بني احلق والباطل الفرقان هو :اجلواب
 Xاإلمام املهدي  وصاحب الفرقان يف هذا الزمان هو٬، Xوهو عند النيب أو الوصي ٬، وشريعته

  .لعباده سبحانهوأبلغه أما القرآن فهو جممل ما أنزل اهللا سبحانه وتعاىل على نبيه 
  

�   �   �  �   �   �  

  

و6م6ا كَانَ اللVه4 ل=ي4ع6ذÔب6ه4مI و6أَنIت6 ف=يهِمI و6م6ا كَانَ اللVه4 م4ع6ذÔب6ه4مI ﴿ :ما معىن قوله تعاىل: 85 /سؤال

  ؟ )1( ﴾و6ه4مI ي6سIت6غIف=ر4ونَ

ـا   ٬، تستبطن املعجزة املادية العذابسنة اهللا سبحانه وتعاىل أن  :اجلواب ـذيب � فبمجرد التك
ـد أن   بل إن٬ّ، يرتل العذاب سنة اهللا سبحانه وتعاىل أن يرتل العذاب باألمم اليت ت�كذب الرسل٬، بع

ـن   ٬، Xكما هو حال نوح وهود  ٬،وسائل التبليغ واهلداية معهميستفرغ الرسول كل  ـم تك فل
  :هذا العذاب لدفع نسبيالهناك ولكن  .معجز¡م إال العذاب الذي أهلك األمم اليت كذبتهم

وطلبه من اهللا سبحانه وتعاىل أن يرفع العذاب عن األمة اليت كُلÅف  وهو دعاء الرسول :األول
ألنه يعين حتمل املزيد من  ؛وهذا األمر يكلف الرسول مشقة وعناًء عظيما٬ً، بتبليغها وهدايتها

وهذا الدعاء الذي ٬، من أمته املكذبة لهاليت يالقيها عادة الرسول  متهانالتكذيب والسخرية واإل
و6م6ا كَانَ اللVه4 ل=ي4ع6ذÔب6ه4مI ﴿٬، يرفع العذاب عن األمة املتمردة مل حيصل إال من رسول اهللا حممد 

Iت6 ف=يهِمIأي وأنت تدعو لرفع العذاب عنهم ٬،﴾و6أَن.  
                                                            

 .33: األنفال  -1
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 التوبة واالستغفار من قبل األمة٬، وهذا األمر أيضاً مل: الذي يرفع العذاب فهو أما األمر الثاين

ـةٌ  ﴿٬، ستغفروا اهللا بعد أن أظلهم العذاباحيصل إال من قوم يونس حيث تابوا و فَلَوIال كَان6تI قَرIي6
ـدُّ   ـاة= ال نIي6ا آم6ن6تI فَن6فَع6ه6ا إِمي6ان4ه6ا إِلVا قَوIم6 ي4ون4س6 لَمَّا آم6ن4وا كَش6فْن6ا ع6نIه4مI ع6ذَاب6 الْخ=زIيِ ف=ي الْح6ي6

ـبحانه  )1( ﴾و6م6تَّعIن6اه4مI إِلَى ح=نيٍ ٬، ورفع عنهم العذاب بعد أن ضجوا بالتوبة واالستغفار إىل اهللا س
  .)2( ﴾و6م6ا كَانَ اللVه4 م4ع6ذÔب6ه4مI و6ه4مI ي6سIت6غIف=ر4ونَ﴿ :وتعاىل
  

�   �   �  �   �   �   

  

ـا  م6ا ن6نIس6خI م=نI آي6ةÖ أَوI ن4نIِسه6ا ن6أْت= بِخ6يIرٍ ﴿ :ما معىن هذه اآليات: 86 /سؤال  م=نIه6ا أَوI م=ثْل=ه6

Eٍء قَد=يرIش6ي Ôه6 ع6لَى كُلVالل Vأَن IلَمIت6ع Iلَم4 ﴿ :وقال تعاىل ٬،)3( ﴾أَلَمIه4 أَعVو6الل Öو6إِذَا ب6دَّلْن6ا آي6ةً م6كَانَ آي6ة
   ؟ )4( ﴾بِم6ا ي4ن6زِّلُ قَالُوا إِنَّم6ا أَنIت6 م4فْت6رٍ ب6لْ أَكْثَر4ه4مI ال ي6عIلَم4ونَ

ـل    :اجلواب ـىت قب الناسخ واملنسوخ سنة من سنن اهللا سبحانه وتعاىل يف الشرائع السماوية ح
ـيهم  Xاإلسالم٬، فقد حرَّم اهللا على اليهود أمورا٬ً، مث بعث عيسى  ـال  ٬، ليحل هلم ما ح�رِّم عل ق

ـه=   فَبِظُلْمٍ م=ن6 الVذ=ين6 ه6اد4وا ح6رَّمIن6ا ع6لَيIهِمI طَيِّب6اتÖ أُح=لVتI لَه4مI و6﴿: تعاىل Vـبِيلِ الل بِص6دِّه=مI ع6نI س6
و6ل=أُح=لV لَكُمI ب6عIض6 الVذ=ي ح4رِّم6 ع6لَيIكُمI و6جِئْت4كُمI بِآي6ةÖ ﴿: يف القرآن يقول Xوعيسى  .)5( ﴾كَث=رياً

   .)6( ﴾م=نI ر6بِّكُمI فَاتَّقُوا اللVه6 و6أَط=يع4ون=

ـن  ٬، احملكم واملتشابه ال تقل عن احلÅكَم اليت يف كثرية مEكَح=وفيه  ـوخ م  بل إنّ الناسخ واملنس
ـها   واملنسوخ سواء كان. أطلعه عليه نíمÄ وال يعلمه إال املعصوم٬، أو٬، املتشابه ـريعة بأكمل أو ٬، ش
ـه  فهو معيناً حكماً  ؛كان قانون وشريعة اهللا يف يوم من األيام٬، فيجب اإلميان به واحترامه وتقديس

  . ألنه أمر من أوامر اهللا سبحانه وتعاىل

                                                            
 .98: يونس  -1
 .33: األنفال  -2
  .106: البقرة  -3
 .101: النحل  -4
 .160: النساء  -5
  . 50: آل عمران  -6
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ـىت   ٬X، فيحكم Xة ورجعة يف زمن القائم للمنسوخ كر© ويبقى أنّ بالشرائع السابقة٬، ح

٬، ألنه ينتهي إىل اإلسالم٬، ويعترض عليه بعض أنصاره كما ورد يف الروايات عن أهل البيت 
  . كما هو معلوم حيكم حبكم األنبياء السابقني وبشرائعهم٬، وهي خمالفة لإلسالم

ـاء   ذ لدين اهللا يف أرضهمنفّومن أسباب حكم القائم بالشرائع السابقة هو أنه  ـع األنبي ٬، ومجي
: قال تعاىل ٬،واملرسلني كانوا مبشرين ومنذرين٬، ومل تأخذ شرائعهم حقها يف أرض الواقع والتنفيذ

ـى  ش6ر6ع6 لَكُمI م=ن6 الدِّينِ م6ا و6صَّى بِه= ن4وحاً و6الVذ=ي ﴿ أَوIح6يIن6ا إِلَيIك6 و6م6ا و6صَّيIن6ا بِه= إِبIر6اه=يم6 و6م4وس6
ـه=  و6ع=يس6ى أَنْ أَق=يم4وا الدِّين6 و6ال ت6ت6فَرَّقُوا ف=يه= كَب4ر6 ع6لَى الْم4شIرِك=ني6 م6ا ت6دIع4وه4مI إِلَيIه= اللVه4 ي6جIت6 Iبِي إِلَي

  . )1( ﴾م6نI ي6ش6اُء و6ي6هIد=ي إِلَيIه= م6نI ي4نِيب4

ـص©  ـألrم ورثة األنب ؛)2(  آل حممد :همع هلم الدين الذين شر©و ـة خت  ياء٬، وهذه اآلي
   .ياه عنتإوبه نزلت و Xم ـالقائ

ـابٍ  ﴿: Xان ـوقال تعاىل خماطباً سليم ـرِ ح=س6 Iبِغ6ي IِسكIأَم Iأَو Iن4نI٬، )3( ﴾ه6ذَا ع6طَاؤ4ن6ا فَام
ـبحانه     سليمان آل حممدهو  Xوالقائم  ـه اهللا س فاألمر خمول له يقضي مبا شاء٬، مبا علم

  . وتعاىل من علمه

يقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممن ضرب قدامه ( :Xويف الرواية عن الباقر 
مث يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ٬، فيقدمهم فيضرب أعناقهم Xبالسيف وهو قضاء آدم 

مث يقضي الثالثة ٬، فيقدمهم فيضرب أعناقهم Xممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء داود 
فيقدمهم فيضرب  Xفينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء إبراهيم 

  . )4( )فال ينكرها أحد عليه مث يقضي الرابعة وهو قضاء حممد ٬، أعناقهم

                                                            
 . 13: الشورى  -1
: قال" الدين ما وصى به نوحاشرع لكم من : "في قوله تعالى عن أبي عبد اهللا عن أبيه عن علي بن الحسين  -2
من الدين ما وصى به نوحا والذي "يا آل محمد  "شرع لكم": نحن الذين شرع اهللا لنا دينه في آتابه، وذلك قوله عز وجل(

وال تتفرقوا فيه آبر على المشرآين ما "يا آل محمد  "أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين
) Xأي من يجيبك إلى والية علي  "اهللا يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب" Xمن والية علي  "هتدعوهم إلي
 . 365ص 23ج:  بحار األنوار

  .39: ص  -3
 .389ص 52ج: بحار األنوار  -4
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ل=لVه= م6ا ف=ي السَّم6او6ات= و6م6ا ف=ي الْأَرIضِ ﴿ :هي Xومن اآليات املنسوخة اليت يعمل �ا القائم 

   .)1( ﴾و6إِنْ ت4بIد4وا م6ا ف=ي أَنIفُِسكُمI أَو ت4خIفُوه4 ي4ح6اس=بIكُمI بِه= اللVه

يعمل �ذه  Xالقائم  ومع ذلك فإنّفهذه اآلية منسوخة باآليات اليت تليها من سورة البقرة٬، 
٬، فهو يقتل رجالً ممن ضرب كما ورد يف الروايات عن أهل البيت ة ـة املنسوخـاآلي

بالسيف بني يديه٬، فيقول هلم أضجعوه واضربوا عنقه مع أنه مل يصدر منه شيء ظاهر خمالف 
حياسب هذا الرجل على ما يف نفسه٬، فعن  Xالقائم  للشريعة ويستحق عليه القتل٬، ولكن©

فيديرونه إىل ٬، يأمره وينهاه إذ قال أديروه Xبينا الرجل على رأس القائم : (قال Xالصادق 
  . )2( )فال يبقى يف اخلافقني شيء إال خافه٬، قدامه فيأمر بضرب عنقه

ألنه يهدي إىل أمر قد خفي حىت أنه يبعث إىل رجل ؛ إمنا مسي املهدي: (قال Xوعن الباقر 
  .)3( )ال يعلم الناس له ذنباً فيقتله

ـذُ  ﴿ :وعن معاوية الدهين عن أيب عبد اهللا يف قول اهللا تعاىل ي4عIر6ف4 الْم4جIرِم4ونَ بِِسيم6اه4مI فَي4ؤIخ6
اهللا تبارك وتعاىل  يزعمون أنّ: ٬، قلتمعاوية ما يقولون يف هذا يا: فقال٬، )4( ﴾بِالنَّو6اص=ي و6الْأَقْد6امِ

ـال   يعرف اàرمني بسيماهم يف القيامة٬، فيأمر �م فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم فيلقون يف النار٬، فق
X ـت   ؟ وكيف حيتاج اجلبار تبارك وتعاىل إىل معرفة خلق أنشأهم وهم خلقه :يل فقلت جعل

ؤخذ بنواصيهم وأقدامهم لو قام قائمنا أعطاه اهللا السيماء فيأمر بالكافر في: قال ؟فداك وما ذلك
   .)5( )مث خيبط بالسيف خبطاً

ـم6او6ات=  ﴿: ط الضوء قليالً على هذه اآلية املنسوخةولتتضح الصورة أكثر أسلّ ل=لVه= م6ا ف=ي السَّ
ـختها٬،   ﴾و6م6ا ف=ي الْأَرIضِ و6إِنْ ت4بIد4وا م6ا ف=ي أَنIفُِسكُمI أَو ت4خIفُوه4 ي4ح6اس=بIكُمI بِه= اللVه فاآليات اليت نس

ـب6تI    ....﴿ :وهي ـا اكْت6س6  ٬،)6( ﴾...ال ي4كَلÔف4 اللVه4 ن6فْساً إِلVا و4سIع6ه6ا لَه6ا م6ا كَس6ب6تI و6ع6لَيIه6ا م6
ـب   باحلقيقة مشروطة باآليات اليت قبلها٬، وهي اإلميان باهللا ومبا أنزل إىل الرسول وباملالئكة وبالكت

                                                            
 .284: البقرة  -1
 .355ص 52ج: ، بحار األنوار  245ص: غيبة النعماني  -2
 .390ص 52ج: بحار األنوار  -3
 .41: الرحمن  -4
  .321ص 52ج: بحار األنوار  -5
 .286: البقرة  -6
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ـل  . االسماوية وعدم التفريق بينه ومن اإلميان �ذه الكتب واألنبياء الذين جاءوا �ا٬، هو قبول عم

ـ  ـ�ا٬، والتسليم له إذا حكم حبك Xم ـالقائ ـم اإلس الم٬، ـم ورد فيها٬، وإن كان خمالفاً حلك
   .معصوم وال يصدر منه إال احلق٬، وقد ورد يف الروايات أنه يأيت بإسالم جديد Xم ـفالقائ

 ؟إذا قام القائم بأي سرية يسري يف الناس: فقلت٬، Xسألت الباقر : قال٬، عن عبد اهللا بن عطا
  . )1( )ويستأنف اإلسالم جديداً يهدم ما قبله كما صنع رسول اهللا (: فقال

ـول   إنّ( : قال ٬،Xوعن الباقر  قائمنا إذا قام دعا الناس إىل أمر جديد٬، كما دعا إليه رس
  .)2( )اإلسالم بدأ غريبا٬ً، وسيعود غريباً كما بدأ٬، فطوىب للغرباء ٬، وأنّاهللا 

هو ما جاء به  Xحكم القائم  نّأ إال ليشهدوا للناس Xوما بقاء اخلضر وإيليا وعيسى 
مث إنه يف النهاية حيكم حبكم اإلسالم ومبا جاء به . آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى 

  .مع أنه ال تعارض حقيقي بني ما جاء به األنبياء السابقون وما جاء به حممد  د ـحمم
  

�   �   �  �   �   �   

  

  يف الكعبة؟ Xهل هناك سبب لوالدة علي : 87 /سؤال

الذي وضع يف السماء  وظهور للبيت املعمورالكعبة أو بيت اهللا احلرام إمنا هو جتلي : اجلواب
ى وملا تعد©. Xلتطوف عليه املالئكة٬، وتستغفر عن جمادلتها هللا سبحانه وتعاىل يف أمر خليفته آدم 

٬، أي على )3( ﴾و6لَمI ن6جِدI لَه4 ع6زIماً﴿وشجرة الوالية  على شجرة علم آل حممد  Xآدم 
٬، أنزل إىل األرض وأمر بالطواف حول الكعبة ليغفر اهللا له )4( ل الوالية آلل حممد حتم©

  . تقصريه

                                                            
 .354ص 52ج: ، بحار األنوار 238: غيبة النعماني  -1
 .366ص 52ج: ، بحار األنوار 336: غيبة النعماني  -2
  .115: طـه  -3
أخذ اهللا الميثاق على النبيين، وقال ألست بربكم، وأن هذا محمد رسولي وأن عليًا أمير : (قال Xعن أبي جعفر -4

ثم أخذ الميثاق على أولي العزم أني ربكم ومحمد رسولي وعلي أمير المؤمنين . بلى فثبتت لهم النبوة: المؤمنين؟ قالوا
وأظهر به دولتي، وأنتقم به من أعدائي  واألوصياء من بعده والة أمري وخزان علمي، وأن المهدي أنتصر به لديني،

، ولم يقر ، فثبتت العزيمة لهؤالء الخمسة في Xلم يجحد آدم . وشهدنا -يا ربنا  - أقررنا : قالوا. وُاعبد به طوعًا أو آرهًا
َقْبُل َفَنِسَي َوَلْم َنِجْد َوَلَقْد َعِهْدنا ِإلى آَدَم ِمْن : ، ولم يكن آلدم عزيمة على اإلقرار، وهو قول اهللا تبارك وتعالىXالمهدي 
 .2ح 90ص: بصائر الدرجات ) َلُه َعْزمًا
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ـهم   )الكعبة(اهللا شرع احلج إىل بيته احلرام  مث إنّ ليعرض الناس على حجة اهللا يف زماrم واليت

اهللا أمر املسلمني أن جيعلوا الكعبة  نّأ٬، كما )1( ويعترفوا بالتقصري ويستغفروا عن تقصريهم يف حقه
  . قبلة هلم دون األمم السابقة حيث كانت القبلة بيت املقدس

  :وهنا أمور

الكعبة مرتبطة بالوالية ارتباطاً وثيقا٬ً، حيث جعل احلج إليها للقاء احلجة٬، وعرض الوالية    1
  .عليه من الناس واالستغفار عن التقصري يف حقه

ـان آلدم   نّأسجود هللا سبحانه وتعاىل٬، مع الكعبة قبلة الصالة وال    2  Xالسجود قبلها ك
ـي   خليفة اهللا وحجته٬، بل إنّ ٬، Xالسجود كان للنور الذي يف صلبه وهو نور أمري املؤمنني عل

ـة  Xى املالئكة وجوههم شطرها هي علي بن أيب طالب فالقبلة األوىل اليت ولّ ٬، فالقبلة احلقيقي
ـة  ليست الكعبة واألحجار٬، إمنا القب لة هي اجلوهرة اليت ولد¡ا الكعبة٬، وهي ويل اهللا وحجته التام

ـذي    ؛٬، وهلذا وضع احلجر األسود يف ركن الكعبةXعلي بن أيب طالب  ـاق ال ألنه كتاب امليث
  .Xأخذه اهللا على الناس بوالية علي بن أيب طالب 

بفعله وإن كان كافراً  Xفالذي يتوجه إىل الكعبة يعترف مقهوراً بوالية علي بن أيب طالب 
طوعاً  ٬،)2( ﴾و6ل=لVه= ي6سIج4د4 م6نI ف=ي السَّم6او6ات= و6الْأَرIضِ طَوIعاً و6كَرIهاً﴿: �ا بقوله وقلبه٬، قال تعاىل

  .من اعترف بالوالية وكرهاً من مل يعترف بالوالية

السَّم6او6ات= و6م6نI ف=ي الْأَرIضِ و6الش¹مIس4 و6الْقَم6ر4 أَلَمI ت6ر6 أَنV اللVه6 ي6سIج4د4 لَه4 م6نI ف=ي ﴿ :وقال تعاىل
ـه4   و6النُّج4وم4 و6الْجِب6الُ و6الشَّج6ر4 و6الدَّو4ابُّ و6كَث=ريE م=ن6 النَّاسِ و6كَث=ريE ح6قَّ ع6لَيIه= الْع6ذَاب4 و6م6نI ي4هِنِ Vالل

   .)3( ﴾فَم6ا لَه4 م=نI م4كْرِمٍ إِنV اللVه6 ي6فْع6لُ م6ا ي6ش6اُء

ـي   فالذين يسجدون وحق عليهم العذاب ـوهلم وال   Xهم الذين ال يعترفون بوالية عل بق
ـاً  ة الصدف إىلوسجودهم ٬، بقلو�م٬، ولكنهم مقهورون على االعتراف �ا بأفعاهلم اليت ولدت علي

                                                            
هكذا آانوا يطوفون في الجاهلية، ( :نظر إلى الناس يطوفون حول الكعبة، فقال: ، قالXعن الفضيل، عن أبي جعفر  -1

واجعل : رتهم، ثم قرأ هذه اآليةإنما أمروا أن يطوفوا بها، ثم ينفروا إلينا فيعلمونا واليتهم ومودتهم ويعرضوا علينا نص
 .1ح 392ص 1ج: الكافي ) أفئدة من الناس تهوي إليهم

 .15:  الرعد  -2
  .18: الحج  -3
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X م �ذا السجود وسيكون حسرة عليهمrـنِ  ﴿ وهي الكعبة٬، واهللا سبحانه وتعاىل أها و6م6نI ي4هِ

   .)1( ﴾اللVه4 فَم6ا لَه4 م=نI م4كْرِمٍ

ـي   وتÄعرِف القبلة هي ما ي�تÄوÄجه به إىل اهللا ويبقى أنّ به اهللا سبحانه وتعاىل٬، فالقبلة احلقيقية ه
ـه   اإلنسان الكامل٬، فبه يعرف اهللا وهو وجه اهللا سبحانه وتعاىل الذي واجه به خلقه٬، فالتوجه إلي

سيد األوصياء واألولياء٬، وقد أخرجه  X علي بن أيب طالب هوواإلنسان الكامل . توجه إىل اهللا
ـاىل  إهذا اإلنسان هو قبلتكم و اهللا من الكعبة ليقول للناس إنّ ليه حجكم٬، وليقول اهللا سبحانه وتع

٬، فلو كان يل ولد لكان الذي ولد Xوليولد فيها علي  Xإين ما خلقت الكعبة إال ألجل علي 
   .)2( ﴾ل=لرَّحIم6نِ و6لَدE فَأَن6ا أَوَّلُ الْع6ابِد=ين6قُلْ إِنْ كَانَ ﴿ يف بييت٬،

   ؟أم الذي قدس األحجار بوالدته فيها٬، األحجار؛ فمÄن األوىل أن يتخذ قبلة

ـه   : (ما معناه Xقال عيسى  ـزم بيمين أنتم علماء السوء تقولون من حلف باهليكل ال يلت
الذهب أم اهليكل ؛ أيها اجلهال العميانفأميا أعظم ٬، ولكن من حلف بذهب اهليكل يلتزم بيمينه

  .)3( )الذي قدس الذهب
�   �   �  �   �   �    

ـن   Xإبليس دخل اجلنة بني حليي احلية ليوسوس آلدم  كيف أنّ: 88 /سؤال كما ورد ع

  ؟ )4( ...)وكان إبليس بني حليي احلية أدخلته اجلنة (: Xاإلمام العسكري 

ـدنيا  ) لعنه اهللا(احلية هي احلياة الدنيا٬، وقد وسوس إبليس  :اجلواب ـاة ال  .آلدم من جهة احلي
ما أن تتبعها حىت تذهب إما أن متسك �ا فتلدغك٬، وإواحلية كاحلياة الدنيا٬، فأنت إذا اتبعت احلية ف

لعنه (ووسوسة إبليس  .الدين: والكأل٬، العلم: بك بعيداً يف الصحراء حيث ال ماء وال كأل٬، واملاء
  .)5( فراجع٬، آلدم من جهة احلياة الدنيا قد أجبت عليها يف سؤال سابق) اهللا

                                                            
  .18: الحج  -1
 .81: الزخرف  -2
ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل  16: (  ، وفيه42ص: الكنيسة  –العهد الجديد / الكتاب المقدس  -3
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وذلك ألن نوره سيشرق  ؛)1( وقائمهم يف أوسطهم وكأنه كوكب دري: عنهم٬، فقال ما معناه

و6أَشIر6قَت= الْأَرIض4  ﴿:  ٬، قال تعاىل وسلطانه سيهيمن على كل األرض على كل بقعة يف األرض
  .)3( كما ورد عنهم  Xهو اإلمام املهدي : ورب األرض  ٬،)2( ﴾بِن4ورِ ر6بِّه6ا 

  
�   �   �  �   �   �    

٬، )الوالية والرباءة: (إن أفضل األعمال مها: ورد يف الروايات عن أهل البيت : 90 /سؤال

فأي ٬، شيعتهم هم وأعداءؤوهم أعداأي تويل أولياء اهللا وهم األنبياء واألوصياء ومعاداة أعداء اهللا 
  ؟العملني مقدم الوالية أم الرباءة

ـيَّن6  قَدI ﴿ :قال تعاىل٬، بل ال تتحقق الوالية إال بالرباءة٬، الرباءة متقدمة على الوالية :اجلواب ت6ب6
فقد قدَّم  .)4( ﴾الرُّشIد4 م=ن6 الْغ6يِّ فَم6نI ي6كْفُرI بِالطVاغُوت= و6ي4ؤIم=نI بِاللVه= فَقَد= اسIت6مIس6ك6 بِالْع4رIو6ة= الْو4ثْقَى
ـن   : سبحانه وتعاىل الكفر بالطاغوت على اإلميان باهللا سبحانه٬، والكفر بالطاغوت هو ـرباءة م ال

  . تويل أولياء اهللا سبحانه وتعاىل: باهللا هوميان واإل٬، أعداء اهللا

ـداء اهللا  فال يتحقق اإلميان باهللا سبحانه وتعاىل  وتويل أولياء اهللا حقيقة٬، إال بعد الرباءة من أع
 إنّ فيقول تعاىل ما معناه٬، ويف آخر سورة اàادلة يؤكد سبحانه وتعاىل هذا املعىن. وأعداء أولياء اهللا

ولو كان ٬، ون من يعاند ويعادي اهللا ورسوله واألئمةيوم اآلخر ال جتدهم يواد©الذين يؤمنون باهللا وال
ـآخ=رِ   ﴿: قال تعاىل ٬،هذا املعاند من أقرب الناس هلم رمحاً ـوIمِ الْ ال ت6جِد4 قَوIماً ي4ؤIم=ن4ونَ بِاللVه= و6الْي6

 Iـري6ت6ه4م ـك6  ي4و6ادُّونَ م6نI ح6ادَّ اللVه6 و6ر6س4ولَه4 و6لَوI كَان4وا آب6اَءه4مI أَوI أَبIن6اَءه4مI أَوI إِخIو6ان6ه4مI أَوI ع6ش=  أُولَئ=

                                                            
فقال : إلى أن قال ..... >لما اسري بي إلى السماء أوحى إلي ربي : قال رسول اهللا : (قال Xعن أمير المؤمنين  -1
ارفع رأسك فرفعت رأسي وإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، : 8

م ح م "وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد؟ والحسن بن علي، و 
هؤالء األئمة وهذا القائم الذي يحلل : قال يا رب ومن هؤالء؟: بن الحسن القائم في وسطهم آأنه آوآب دري، قلت "د

حاللي ويحرم حرامي وبه أنتقم من أعدائي، وهو راحة ألوليائي، وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين 
 .252ص: آمال الدين وتمام النعمة .... )  والكافرين

  .69: الزمر  -2
أشرقت األرض بنور ربها، واستغنى العباد عن ضوء الشمس ونور القمر إذا قام قائمنا : (، قالXعن أبي عبد اهللا  -3

  . 363ص : اإلرشاد للشيخ المفيد ) وذهبت الظلمة
رب األرض يعني : (قال"  وأشرقت األرض بنور ربها: " يقول في قوله Xوعن المفضل بن عمر أنه سمع أبا عبد اهللا 

)  يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر، ويجتزون بنور االمام إذًا: فإذا خرج يكون ماذا ؟ قال: ، فقلتإمام األرض
 .253ص 2ج: تفسير القمي 

  .256: البقرة  -4
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ـد=ين6  كَت6ب6 ف=ي قُلُوبِهِم4 الْأ=مي6انَ و6أَيَّد6ه4مI بِر4وحٍ م= نIه4 و6ي4دIخ=لُه4مI ج6نَّاتÖ ت6جIرِي م=نI ت6حIت=ه6ا الْأَنIه6ار4 خ6ال=

  .)1( ﴾ف=يه6ا ر6ض=ي6 اللVه4 ع6نIه4مI و6ر6ض4وا ع6نIه4 أُولَئ=ك6 ح=زIب4 اللVه= أَال إِنV ح=زIب6 اللVه= ه4م4 الْم4فْل=ح4ونَ

ـوا أنّ  ؛أوالًون من الطاغوت ؤوهذا هو rج أولياء اهللا أنفسهم٬، فهم يترب ـن    ليبين ـرباءة م ال
لماً هللا ٬، وإال فكيف يكون اإلنسان مسالطاغوت متقدمة وتسبق اإلميان والتسليم هللا سبحانه وتعاىل

سبحانه وتعاىل وهو يداهن أو يود الطواغيت٬، أو يداهن أو يود معانداً هللا ورسوله٬، وإن كان هذا 
   .املعاند من أرحامه أو عشريته

ـوIمٍ ال    ﴿: يؤكد هذا املعىن وتÄقَد�م الرباءة على الوالية Xفهذا يوسف  ـةَ قَ Vـت4 م=ل إِنِّي ت6ر6كْ
و6اتَّب6عIت4 م=لVةَ آب6ائي إِبIر6اه=يم6 و6إِسIح6اق6 و6ي6عIقُوب6 م6ا كَانَ * ي4ؤIم=ن4ونَ بِاللVه= و6ه4مI بِالْآخ=ر6ة= ه4مI كَاف=ر4ونَ 

Iـلَن6ا أَنْ ن4شIش6ي Iه= م=نVرِك6 بِاللIفَض Iن6ا و6ع6لَى النَّاسِ و6لَك=نَّ أَكْثَـٍء ذَل=ك6 م=نIه= ع6لَيVر6 النَّاسِ ال ـلِ الل
    .)2( ﴾ي6شIكُر4ونَ

�   �   �  �   �   �    

  

لَيIس6 ع6لَى الVذ=ين6 آم6ن4وا و6ع6م=لُوا الصَّال=ح6ات= ج4ن6احE ف=يم6ا طَع=م4وا ﴿ :ما معىن اآلية: 91 /سؤال

ـبُّ     إِذَا م6ا  ـه4 ي4ح= Vـن4وا و6الل ـوIا و6أَحIس6 اتَّقَوIا و6آم6ن4وا و6ع6م=لُوا الصَّال=ح6ات= ثُمَّ اتَّقَوIا و6آم6ن4وا ثُمَّ اتَّقَ
   !؟)واتقوا(وتكرر ) آمنوا وعملوا الصاحلات(ملاذا تكرر  ٬،)3( ﴾الْم4حIِسنِني6

   :اجلواب

أي ليس على الذين آمنوا : ﴾الصَّال=ح6ات= ج4ن6احE ف=يم6ا طَع=م4والَيIس6 ع6لَى الVذ=ين6 آم6ن4وا و6ع6م=لُوا ﴿
ـل   ٬، ه واألئمة من بعدهئأي متسكوا بالوالية وخبلفا: وا الصاحلاتـ٬، وعملبالرسول  ـم أه وه

هذا هو طعام الروح وهو العلم٬، أي فيما أخذوا من علم رسول : ٬، جناح فيما طعمواالبيت 
ـة   وأهل بيته  اهللا  ـها٬، ويف الرواي ٬، وعلمهم هو الشجرة اليت rى اهللا آدم عن االقتراب من

  .)1( إىل علمه من أين يأخذه: أي ٬،)4( ﴾فَلْي6نIظُرِ الْأ=نIس6انُ إِلَى طَع6ام=ه=﴿ :يف قول تعاىل عنهم 

                                                            
  .22: المجادلة  -1
  .38 – 37: يوسف  -2
 .93: المائدة  -3
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ـافوا اهللا  اأي ليس عليهم جناح إذا : ﴾إِذَا م6ا اتَّقَوIا و6آم6ن4وا و6ع6م=لُوا الصَّال=ح6ات﴿ تقوا أي خ

ـم  إ٬، ووأهل بيته  سبحانه وآمنوا بالعلم الذي أخذوه من الرسول حممد  نه من شجرة عل
  . ٬، وهي شجرة يف وسط اجلنة٬، وهي الشجرة الطيبة٬، وهي سدرة املنتهىآل حممد 

إذا  ه حجة إال ما عمل به٬، واإلنسانأي عملوا مبا علموا٬، فالعلم كلّ: ﴾و6ع6م=لُوا الصَّال=ح6ات﴿
ـض    علم ومل يعمل مبا علم ما فائدة علمه٬، فلو علم املؤمن أنّ ـنة ومل يق قضاء حاجة املؤمن حس

  حاجة املؤمن ما فائدة علمه؟ 

مع  فإنه وأهل بيته  اإلنسان إذا عمل مبا تعلم من علم الرسول  :﴾ثُمَّ اتَّقَوIا و6آم6ن4وا﴿
 إذا كان خملصاً يف عمله تفتح له أبواب الغيبمداومته على العبادة والطاعة وهي العمل البد أن 

أو بأي سبيل يفتحه اهللا سبحانه ٬، أم بالكشف واملشاهدة٬، فريى من آيات ربه سواء بالرؤيا الصادقة
وهذا الذي يراه املؤمن يف ملكوت السماوات البد له أن يؤمن به بعد  .وتعاىل ألوليائه املخلصني

اليت تفيد التراخي ) مث(ىت يعلم تأويل ما رأى٬، ويف هذه اآلية أن يتقي وخياف اهللا سبحانه ويتأىن ح
فتح باب امللكوت للمؤمن ال يتحقق مبجرد العمل٬، بل البد من املداومة على  والتأخري٬، أي إنّ

  . العمل والطاعة بإخالص لتفتح أبواب ملكوت السماوات ألولياء اهللا سبحانه وتعاىل

بأن يعلموهم ويعرفوهم ما  املؤمنني والناس إىلأي خافوا اهللا وأحسنوا  :﴾ثُمَّ اتَّقَوIا و6أَحIس6ن4وا﴿
رأوا يف ملكوت السماوات٬، وهذه هي مرحلة التبليغ٬، ولذلك مل يقل آمنوا ألrم موقنون مبا رأوا٬، 

  .  وهم اآلن يف مرحلة التبليغ عن اهللا سبحانه

٬، فهم مبلغون عن اهللا ثل األنبياء هؤالء مثلهم كم ألنّ :﴾و6اللVه4 ي4ح=بُّ الْم4حIِسنِني6﴿ 
يف  Xسبحانه وتعاىل خللقه٬، يعرفوrم احلق ويهدوrم إىل الصراط املستقيم٬، قال أمري املؤمنني 

ـزلة األدلة يف الفلوات ... : (حال هؤالء األولياء  …ي4ذكرون بأيام اهللا وي4خوفون مقامه مبن
اطلعوا غيوب أهل فكأمنا قطعوا الدنيا إىل اآلخرة وهم فيها فشاهدوا ما وراء ذلك فكأمنا 

                                                                                                                                                                                          
: قلت ما طعامه؟ قال: قال"  فلينظر اإلنسان إلى طعامه: " في قول اهللا عز وجل Xعن زيد الشحام، عن أبي جعفر  -1
 .8ح 50 – 49ص 1ج: الكافي) علمه الذي يأخذه، عمن يأخذه(
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وحققت القيامة عليهم عداÅا فكشفوا غطاء ذلك ألهل الدنيا ٬، الربزخ يف طول اإلقامة فيه

  .)1( )…حىت كأ�م يرون ما ال يرى الناس ويسمعون ما ال يسمعون 
   

�   �   �  �   �   �    

ـه4    ﴿ :ما معىن اآلية: 92 /سؤال Iم=ن Iـت4م Iـإِذَا أَن الVذ=ي ج6ع6لَ لَكُمI م=ن6 الشَّج6رِ الْأَخIض6رِ ن6اراً فَ

  ؟ )2( ﴾ت4وق=د4ونَ
   

اهللا جعل لكم من الدين نوراً فإذا أنتم به  نّإ: الشجر األخضر أي الدين٬، فمعىن اآلية :اجلواب
ترتقون يف السماوات٬، وجعل لكم من الدين نوراً تسريون به يف الناس وتعرفون احلق من الباطل٬، 

ـي   فبالعبادة وطاعة اهللا يرتقي اإلنسان وجيعل اهللا له نوراً يعرف به احلق ٬، ويبصر به احلق٬، هذه ه
   .حقيقة املراد من اآلية

ـوئي يف   أما ظاهرها  ـب الض فهو بي©ن ال حيتاج إىل توضيح٬، وأي شخص درس عملية التركي
اخلشب إمنا هو نتيجة من نتائج هذه العملية اليت تعتمد على املادة اخلضراء املوجودة  النبات يعلم أنّ

يف األوراق عادة٬، وهذه آية من آيات اهللا٬، فالنبات باختصار يقوم مقام مصنع خيزن حرارة الشمس 
  . وهذا اخلشب ميكن أن يعطي هذه احلرارة يف أي وقت٬، خشب على شكل

  

�   �   �  �   �   �    

  

  !وللمولود أربعني٬، ولإلخالص أربعني؟٬، األربعني٬، فللميت أربعني ما سر©: 93 /سؤال

ـي  ؤأمسا :اجلواب ـاهرة فه اهللا : ه سبحانه وتعاىل أربعة٬، ثالثة ظاهرة وواحد غائب٬، أما الظ
ـ ٬، وأما الغائب فهو الكنه واحلقيقة .الرحيم٬، الرمحن ـم  ٬، )هو(ويرمز له ب أو االسم األعظم األعظ
  . األعظم

ن مل تكن شيئاً مذكورا٬ً، أوبتجلي هذه األمساء يف مجيع العوامل تتجلى املوجودات وتظهر بعد 
ـم ٬، والعرش األعظم٬، والكرسي٬، السماوات السبع: وهي٬، والعوامل عشرة  .وسرادق العرش األعظ

  :وسبعة إذا رجعتم٬، ثة يف احلجوهي ثال

                                                            
 .222الخطبة /  212ص: نهج البالغة  -1
  .80: يـس  -2
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﴿   Iـكُم ـوا ر4ؤ4وس6 و6أَت=مُّوا الْح6جَّ و6الْع4مIر6ةَ ل=لVه= فَإِنْ أُحIص=رIت4مI فَم6ا اسIت6يIس6ر6 م=ن6 الْه6دIيِ و6ال ت6حIل=قُ

ـد6قَةÖ  ح6تَّى ي6بIلُغَ الْه6دIي4 م6ح=لVه4 فَم6نI كَانَ م=نIكُمI م6رِيضاً أَوI بِه= أَذىì م=نI ر6أْس=ه= فَف= دIي6ةٌ م=نI ص=ي6امٍ أَوI ص6
ـي6ام4  أَوI ن4س4كÖ فَإِذَا أَم=نIت4مI فَم6نI ت6م6تَّع6 بِالْع4مIر6ة= إِلَى الْح6جِّ فَم6ا اسIت6يIس6ر6 م=ن6 الْه6دIيِ فَم6نI لَمI ي6جِ دI فَص=

ـرِي    ثَالثَة= أَيَّامٍ ف=ي الْح6جِّ و6س6بIع6ةÖ إِذَا ر6ج6عIت4مI ت=لْك6 ع6ش6ر6ةٌ كَام=لَةٌ ـه4 ح6اض= ذَل=ك6 ل=م6نI لَمI ي6كُنI أَهIلُ
   .)1( ﴾الْم6سIجِد= الْح6ر6امِ و6اتَّقُوا اللVه6 و6اعIلَم4وا أَنV اللVه6 ش6د=يد4 الْع=قَابِ

وسرادق العرش ٬، والعرش األعظم٬، الكرسي :هي –أي يف بيت اهللا    والثالثة يف احلج 
ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد  .السماوات السبع: فهي٬، أما السبعة إذا رجعتم .األعظم
   .أي ملن ليس من آل حممد : احلرام

ـرادق    : ثالثة يف احلج: )عشرة مقامات(يف  )األنا(والصيام هنا عن  ـرش وس ـي والع الكرس
ـور   ٬، السماوات السبع :وسبعة إذا رجعتم٬، العرش ـات وظه ويف كل مقام أربعة حاالت هي جتلي

فيصبح الصيام عن األنا يف أربعني حالة٬، من أخلص هللا أربعني صباحاً جرت ينابيع  ٬،األمساء األربعة
  .)2( احلكمة من قلبه على لسانه

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

  .فيما تقدم كفاية
�   �   �  �   �   �    

  

٬، )3(﴾و6ش6ج6ر6ةً ت6خIر4ج4 م=نI طُورِ س6يIن6اَء ت6نIب4ت4 بِالدُّهIنِ و6ص=بIغٍ ل=لْآك=ل=ني6﴿ :قال تعاىل: 94 /سؤال

  !اآلية ؟ما معىن هذه 

م6اًء بِقَد6رٍ فَأَسIكَنَّاه4 ف=ي الْأَرIضِ و6إِنَّا ع6لَى ذَه6ابٍ بِه= و6أَنIز6لْن6ا م=ن6 السَّم6اِء ﴿ :قال تعاىل :اجلواب
فَأَنIش6أْن6ا لَكُمI بِه= ج6نَّاتÖ م=نI ن6خ=يلٍ و6أَعIن6ابٍ ﴿ وهو العلم٬، هو نور حممد : واملاء .)4( ﴾لَقَاد=ر4ونَ

                                                            
  .196: البقرة  -1
عيون ) ما أخلص عبد هللا عز وجل أربعين صباحًا إال جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه: (قال رسول اهللا  -2

 .74ص 1ج:  Xأخبار الرضا 
  .20: المؤمنون  -3
 .18: المؤمنون  -4
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وأشجار النخيل ٬، هم آل حممد : اجلنات ٬،)1( ﴾لَكُمI ف=يه6ا فَو6اك=ه4 كَث=ري6ةٌ و6م=نIه6ا ت6أْكُلُونَ

  .املخلصونهم ؤوأوليا واألعناب والفواكه هم شيعتهم 

قائم آل : وهذه الشجرة ٬،)2( ﴾و6ش6ج6ر6ةً ت6خIر4ج4 م=نI طُورِ س6يIن6اَء ت6نIب4ت4 بِالدُّهIنِ و6ص=بIغٍ ل=لْآك=ل=ني6﴿
طور سيناء نقلته املالئكة إىل  إنّ(:  وقد ورد يف الرواية عنهم٬، النجف: ٬، والطورXحممد 

  . )3() النجف

ـل  : ﴾ت6نIب4ت4 بِالدُّهIنِ﴿ األشجار عادة تنبت باملاء وهو سائل خفيف٬، أما الدهن فهو سائل ثقي
ـدهن ال   كثيف ال تنبت األشجار به عادة٬، ولكن هذه شجرة خاصة وهلا خصوصية أrا تسقى بال

ـه4  ي6﴿ ر اخلالص٬،املاء٬، فهي تشرب الدهن وهو العلم الثقيل والنو Iس6سIت6م Iلَم Iت4ه6ا ي4ض=يُء و6لَوIكَاد4 ز6ي
   .)4( ﴾ن6ارE نُّورE ع6لَى ن4ورٍ

ـل   :﴾و6ص=بIغٍ ل=لْآك=ل=ني6﴿ الذي يأكل يقدم له الطعام ال الصبغ٬، إذن فهذا الصبغ هو نتيجة لألك
الذين يأكلون من هذه الشجرة ويأخذون علومها وينتفعون بعلم اإلمام  نّإمن هذه الشجرة٬، حيث 

  .)5( ﴾ص=بIغ6ةَ اللّه= و6م6نI أَحIس6ن4 م=ن6 اللّه= ص=بIغ6ةً﴿ يصبغون بصبغة اهللا سبحانه٬، Xاملهدي 
  

�   �   �  �   �   �    

ـر6اه=يم4  و6إِذْ ﴿: أن يطلب أحياء املوتى٬، قال تعاىل Xهل يليق بإبراهيم : 95 /سؤال Iقَالَ إِب

ع6ةً م=ن6 ر6بِّ أَرِنِي كَيIف6 ت4حIيِي الْم6وIت6ى قَالَ أَو6لَمI ت4ؤIم=نI قَالَ ب6لَى و6لَك=نI ل=ي6طْم6ئ=نَّ قَلْبِي قَالَ فَخ4ذْ أَرIب6

                                                            
 .19: المؤمنون  -1
 .20: المؤمنون  -2
فأخبرني عن طائر طار : (... طاووس اليماني بأّن طور سيناء قد أطاره اهللا ، قال طاووس Xأجاب االمام الصادق  -3

طور سيناء أطاره اهللا عز وجل على بني : Xمرة ولم يطر قبلها وال بعدها ذآره اهللا عز وجل في القرآن ما هو؟ فقال 
وإذ نتقنا الجبل فوقهم آأنه : لك قوله عز وجلإسرائيل حين أظلهم بجناح منه، فيه ألوان العذاب، حتى قبلوا التوراة، وذ

وأما أين آان موضعه بعد الطيران واالنتقال؟ الجواب . 65ص 2ج: االحتجاج للطبرسي ) اآلية..  ظلة وظنوا أنه واقع بهم
أن أخرجوني إلى  Xآان في وصية أمير المؤمنين : (في حديث حدثني به أنه Xأنه النجف، فعن الثمالي، عن أبي جعفر 

 14ج) : آل البيت(وسائل الشيعة ) ففعلوا ذلك ،الظهر فإذا تصوبت أقدامكم واستقبلكم ريح فادفنوني ، فهو أول طور سيناء
 .377ص

  .35: النور  -4
  .138: البقرة  -5
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أْت=ين6ك6 س6عIياً و6اعIلَمI أَنV اللVه6 الطVيIرِ فَص4رIه4نَّ إِلَيIك6 ثُمَّ اجIع6لْ ع6لَى كُلÔ ج6ب6لٍ م=نIه4نَّ ج4زIءاً ثُمَّ ادIع4ه4نَّ ي6

Eح6ك=يم E؟ )1( ﴾ع6زِيز   

ـراهيم أن  ٬، يب ﴾أَرِنِي كَيIف6 ت4حIيِي الْم6وIت6ى﴿ Xطلب إبراهيم  :اجلواب ومل يكن طلب إب
أي أنت يا إبراهيم  ٬،﴾ثُمَّ ادIع4ه4نَّ ي6أْت=ين6ك6 س6عIياً﴿ :ويف آخر اآلية٬، يرى كيف حييي اهللا املوتى مطلقاً

ـراهيم  Xياء هو إبراهيم ـحاملنفذ املباشر لإل نّإ٬، أي أدعهن ؛ ٬X، وكان هذا الطلب من إب
حجة اهللا  أن يكونوا أنفسهم أهالًألن األنبياء واألولياء يرون أنفسهم مذنبني ومقصرين وال يرون 

ـب    إبراهيمأن : ه وكرمه٬، ويف الرواية عنهم ئعلى خلقه وحمل فيضه وعطا ـذا الطل طلب ه
  .)2( ليطمئن أنه خليل اهللا

�   �   �  �   �   �    

ـاء   ما معىن هذه الك ٬،)3( )على ذاته بذاته من دلّ يا: (96 /سؤال ـيت وردت يف دع لمات ال

  الصباح؟

على ذاته أو مدينة الكماالت اإلهلية أو اهللا سبحانه وتعاىل بذاته يف اخللق وهو  أي دلّ :اجلواب
ـدما   فمحمد  .مدينة العلم أو حممد  وجه اهللا سبحانه وتعاىل وصورته يف خلقه٬، وأنت عن

  .ترى الصورة تعرف صاحبها
�   �   �  �   �   �    

كيف  اخلائف من النار كما ورد يف الروايات عنهم  Xعبادة حيىي : 97 /سؤال

   تناسب عبادة األحرار؟

ـة اهللا   :اجلواب عبادة األحرار ال تعين أrم ال خيافون من نار اهللا وغضب اهللا٬، وال يرجون جن
فالذي يعبد اهللا حباً وشوقاً وشكراً أو محدا٬ً، كيف ال خياف اهللا سبحانه وتعاىل٬، وهو  .وثواب اهللا

                                                            
  .260: البقرة  -1
حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى عليهما السالم، فقال له : عن علي بن محمد بن الجهم، قال -2

، فسأله عن آيات من القرآن، فكان فيما سأله أن بلى: يا ابن رسول اهللا أليس من قولك أن األنبياء معصومون؟ قال: المأمون 
؟ قال الرضا )حيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبيرب أرني آيف ت: (فأخبرني عن قول إبراهيم: قال له
X : إن اهللا تبارك وتعالى آان أوحى إلى إبراهيمX  أني متخذ من عبادي خليًال إن سألني إحياء الموتى أجبته فوقع في

ى ولكن ليطمئن قلبي بل: أو لم تؤمن؟ قال: رب أرني آيف تحيي الموتى، قال: أنه ذلك الخليل، فقال Xنفس إبراهيم 
 .132ص: التوحيد للشيخ الصدوق ...)  على الخلة

 .340ص 84ج: بحار األنوار  -3
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ـا   به بالظلمة والعدم٬، وهي األنا اليت ال تفارقه٬، وهي ذنبه املالزم لهعبد وحقيقة عبوديته تشو© ٬، م

ـه=  ﴿ تقدم من ذنبك وما تأخر٬، فكيف ال خياف اهللا وهو مذنب مقصر؟ Vلُ اللIال فَضIو6لَو  IكُمIـي ع6لَ
   .)1( ﴾و6ر6حIم6ت4ه4 م6ا ز6كَى م=نIكُمI م=نI أَح6دÖ أَب6داً

ـه    ـد فرائص هذا إذا مل يكن للعبد ذنب ومعصية وكان العبد معصوماً من الزلل فحقه أن ترتع
  !!فكيف بالعصاة اجلناة٬، خوفاً من اهللا

عطاءه وأحب كل أما عطاء اهللا وجنته وثوابه فكيف ال يرجوها من أحبه فمن أحب اهللا أحب 
ـد ورد يف    ـاىل٬، وق نعمة تفد عليه من اهللا٬، ال ألنه يتمتع �ا بل ألrا من عطايا حبيبه سبحانه وتع

ـك ٬، يا بن عمران(  :احلديث القدسي ما معناه ـك  ٬، ادعين لشسع نعل ـف دابت ـح  ٬، وعل ومل
  .)2()عجينك

�   �   �  �   �   �    

  

 ٬،)3( ﴾ج6لVاه6ا إِذَا و6النَّه6ارِ * ت6لَاه6ا إِذَا و6الْقَم6رِ * و6ض4ح6اه6ا و6الشَّمIسِ﴿ :قال تعاىل: 98 /سؤال

  ؟ليست الشمس هي اليت جتلي وتظهر النهار كيف يكون النهار هو الذي جيلي الشمس٬، أو

والقمر الذي تاله هو علي بن أيب طالب ٬، يف هذه اآلية الشمس رسول اهللا حممد  :اجلواب
X  وصيه وخليفته٬، والنهار يف اآلية هو اإلمام املهديX. ّاإلمام املهدي  ومن املؤكد أنX 

 ٬X، ولكن اإلمام املهدي ٬، وظهر وجتلى من رسول اهللا Xوعلي  قد ولد من حممد 
أو الشمس للخلق عند ظهوره ويعرف الناس حقيقة  هو الذي يظهر وجيلي حقيقة رسول اهللا 

٬، وهو أيضاً يظهر وجيلي رسول ظهر وجتلى من رسول اهللا  Xهدي ٬، فاإلمام املالرسول 
  .  للخلق اهللا حممد 

�   �   �  �   �   �   

  ما معىن هذه اآلية؟ ٬،)4( ﴾إِلVا م6ا ح6رَّم6 إِسIرائيلُ ع6لَى ن6فِْسه=﴿ :99 /سؤال

                                                            
  . 21: النور  -1
 .234ص 1ج: ، تفسير الرازي  303ص 90ج: بحار األنوار  -2
 .3 – 1: الشمس  -3
 .93: آل عمران  -4



  X ............................. .....169السيد أمحد احلسن  / ثالثال  -اجلزء األول : املتشاهبات 
٬، وهذا )1( إن يعقوب حرَّم على نفسه أكل حلم اإلبل: ورد يف احلديث عنهم  :اجلواب

فلهم ٬، أو إسرائيل هلم يف بعض املوارد االختيار Xومنهم يعقوب  مصداق لآلية٬، فاألنبياء 
أن خيتاروا يف بعض املوارد حترمي هذا الشيء أو حتليله٬، أو قبول هذا احلكم أو عدم قبوله٬، وقد ورد 

إن : كذا لوجب٬، أو قوهلم لو فعل رسول اهللا : كثريا٬ً، كقوهلم  هذا يف كالمهم 
   .)2( تركها ركعتني يف السفر واحلضر٬، أو أضاف ركعتني رسول اهللا 

و6د6او4د6 و6س4لَيIم6انَ إِذْ ي6حIكُم6ان= ف=ي الْح6رIث= ﴿ :حيكم Xحيكم وسليمان  Xوهكذا داوود 
ـاً    * إِذْ ن6فَش6تI ف=يه= غَن6م4 الْقَوIمِ و6كُنَّا ل=ح4كْم=هِمI ش6اه=د=ين6  ـا ح4كْم ـاً آت6يIن6 فَفَهَّمIن6اه6ا س4لَيIم6انَ و6كُلّ

 فَامIن4نI ع6طَاؤ4ن6ا ه6ذَا﴿ :وكالمها صحيح وكالمها حكم اهللا مع أrما خيتلفان٬، قال تعاىل ٬،)3(﴾و6ع=لْماً
Iأَو IِسكIرِ أَمI4( ﴾ح=س6ابٍ بِغ6ي(.  

وطبعاً مساحة حتركهم مقيدة حبدود اهللا سبحانه وتعاىل٬، وهي ضمن شريعة اهللا سبحانه ال 
من عدم قبول مجيع  يعدوrا إىل سواها٬، وكمثال هو ما ورد يف احلديث عن أهل البيت 

 م6ا ت4بIد4واْ و6إِن اَألرIضِ ف=ي و6م6ا السَّم6اوات= ف=ي ما لVه=لÔ﴿ :هلذه اآلية أو املعىن الذي فيها األنبياء 
 ش6يIٍء كُلÔ ع6لَى و6اللّه4 ي6ش6اُء م6ن و6ي4ع6ذÔب4 ي6ش6اُء ل=م6ن فَي6غIف=ر4 اللّه4 بِه= ي4ح6اس=بIكُم ت4خIفُوه4 أَوI أَنفُِسكُمI ف=ي

Eوهم الثالث مائة وثالثة عشر  وأمة حممد  واألئمة  ٬، إال الرسول حممد )5( ﴾قَد=ير
   .Xرجالً أصحاب القائم 

إذن خمتارون يف قبول هذا احلكم أو عدم قبوله٬، والذين قبلوه وأخذوا حياسبون  فاألنبياء 
ـهم   أنفسهم على ما يدور يف خلجا¡م قبل أن حياسبوا فازوا بنصر عظيم ومقام رفيع رضي اهللا عن

  . ورضوا عنه
                                                            

آلُّ الطعام آان حًال لبني إسرائيل إال ما حّرم إسرائيل على : " عن قوله اهللاXسألت أبا عبد اهللا : ابن أبي يعفور قال  -1
إن إسرائيل آان إذا أآل لحوم اإلبل هيج عليه وجع الخاصرة ، فحرم على نفسه لحم اإلبل، وذلك من قبل : (، قال" نفسه

 .فسير العياشي، نقًال عن ت191ص 9ج: بحار األنوار)  أن تنزل التوراة، فلما أنزلت التوراة لم يحرمه ولم يأآله
 ما بال صالة المغرب لم يقصر فيها رسول اهللا : ( Xقال بعض أصحابنا ألبي عبد اهللا : عن علي بن مهزيار، قال -2

إلى آل رآعتين رآعتين  ألن الصالة آانت رآعتين رآعتين، فأضاف رسول اهللا : في السفر والحضر مع نافلتها ؟ قال
ووضعها عن المسافر وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر، ولم يقصر في رآعتي الفجر أن يكون تمام الصالة 

 .78ح 327ص 2ج: المحاسن ) سبعة عشر رآعة في السفر والحضر
 .79 – 78: األنبياء  -3
 .39: ص  -4
 .284: البقرة  -5
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ـىت  : (جاء يف احلديث القدسي ما معناه: 100 /سؤال ال يزال العبد يتقرب يل بالنوافل ح

    ...).أحبه فإذا أحببته كنت يده اليت يبطش ®ا وعينه اليت يرى ®ا 

ـيين   ...ال يزال العبد يتقرب يل بالفرائض : (ويف حديث آخر ما معناه حىت يكون يدي وع
  . )1( )...ومسعي 

النوافل هي الصالة املستحبة والفرائض هي الصالة الواجبة٬، وعادة اإلنسان ال  ومن املعلوم أنّ
يصلي املستحبات إال بعد أن يؤدي الواجبات٬، فكيف يكون التقرب بالواجبات وحدها أفضل من 

ـون     نّإالتقرب بالواجبات واملستحبات حيث  ـم٬، أي أن يك ـي أعظ النتيجة يف احلديث الثاين ه
  !ويد اهللا؟اهللا  اإلنسان هو عني

النوافل يف احلديث القدسي ليست الصالة املستحبة فقط٬، بل هي مجيع ما فرض اهللا  :اجلواب
فصالة الظهر والعصر واملغرب  ٬،اخل ...سبحانه وتعاىل وأرشد إليه من صالة وصيام وزكاة وحج 

ـافة    ـدة أو مض  إىلوالعشاء والفجر كلها نوافل حبسب هذا احلديث القدسي٬، وهي نوافل أي زائ
ـو   ٬،ألrا ال تنفع العبد شيئاً بدونه ؛عمل آخر أساسي هو املهم واملطلوب باحلقيقة وهذا العمل ه

   .Xالوالية لويل اهللا وخليفته يف أرضه 

مل تنفعه شيئا٬ً، ولو جاء مسلم  فلو جاء مسيحي بكل عبادات اإلسالم دون مواالة حممد 
بكل عبادات اإلسالم دون مواالة علي مل تنفعه شيئا٬ً، ولو جاء شيعي بكل عبادات اإلسالم 

مل تنفعه شيئا٬ً، إال أن ينتفع �ا يف  Xدون مواالة اإلمام املهدي  واألئمة  Xومواالة علي 
  . اهللا هذه احلياة الدنيا وجيعلها وسيلة ملعرفة احلقيقة ومعرفة ويل

                                                            
وما يتقرب إلي عبد من : ... يا رب ما حال المؤمن عندك ؟ قال: قال  لما أسري بالنبي ( : قال ،Xعن أبي جعفر  -1

عبادي بشئ أحب إلي مما افترضت عليه وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته آنت إذا سمعه الذي يسمع به 
 2ج: الكافي ) أجبته وإن سألني أعطيته وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها، إن دعاني

  . ، آتاب الرقاق190ص 7ج: وآذلك انظر صحيح البخاري . 8و  7، باب من آذى المسلمين واحتقرهم، ح353 – 352ص
وما تقرب اليَّ عبدي بمثل اداء ما افترضت : ... قال اهللا تبارك وتعالى(: عن جبرئيل عن اهللا عز وجل، قال عن النبي 

عليه، وال يزال عبدي يتنفل لي حتى أحبه، ومتى أحببته آنت له سمعًا وبصرًا ويدًا ومؤيدًا، إن دعاني أجبته، وإن سألني 
 .1، ح 62، بـاب  400 – 398ص: التوحيد للشيخ الصدوق ...) أعطيته 
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من يتقرب بالنوافل وإن كان موالياً لويل اهللا فهو ال ي�حصِّل وال يرتقي إال بقدر املواالة  بل إنّ

  . اليت حيملها يف صدره

ـي    ـب وه أما الفرائض فهي الوالية لويل اهللا٬، والوالية هي الصالة الواجبة وهي احلج الواج
ـة  ٬، القبلة بالتضرع والدعاء إىله الزكاة الواجبة وهي الصيام الواجب٬، فالصالة هي التوج وخري قبل

ـو  ٬، يتوجه �ا اإلنسان هي ويل اهللا يف زمانه وحجة اهللا على عباده وخري دعاء وتضرع إىل اهللا ه
  .)1( )علي حسنة ال تضر معها سيئة حب¹(حب ويل اهللا وحجته على عباده٬، 

بقصد ويل اهللا وحجة اهللا واحلج وهو السفر إىل مكان مقصود٬، وخري السفر هو السفر إىل اهللا 
  .)2( )بكم عرف اهللا( ألنه القبلة اليت �ا يعرف اهللا٬، ؛على عباده

  .)3( )فعل اخلري ودع الشر فإذا أنت جواد قاصدإبن آدم ا: (قال رسول اهللا 

مواالة ويل  وفعل اخلري هو الوالية لويل اهللا٬، وترك الشر هو الكفر بالطاغوت٬، ومن املؤكد أنّ
اهللا على مراتب٬، فمن يتحرى متابعته يف كل حركة وسكنة ليس كمن يواليه بلسانه وال يتابعه يف 
ـذا   فعله٬، وكلما كانت املالزمة لويل اهللا أعظم كان التقرب إىل اهللا أعظم٬، وهكذا حىت يصبح ه

هذا العبد عني اهللا  العبد املالزم لويل اهللا صورة أخرى لويل اهللا وحجته على عباده٬، وهكذا يصبح
  .)4( ويل اهللا وحجته على عباده هو عني اهللا ويد اهللا نّأويد اهللا٬، كما 

  

�   �   �  �   �   �   

  

فما هي الصالة  ٬،)5( ﴾ح6اف=ظُوا ع6لَى الصَّلَو6ات= و6الصَّالة= الْو4سIطَى﴿ :قال تعاىل: 101 /سؤال

  الوسطى؟
  

                                                            
 .375ص 1ج: ، ينابيع المودة 86ص 4ج:  ليعوالي اللئا -1
بنا عبد اهللا، وبنا عرف اهللا، وبنا وحد اهللا تبارك وتعالى، ومحمد : (يقول  Xسمعت أبا جعفر : عن بريد العجلي، قال -2

 .10ح 145ص 1ج: الكافي ) حجاب اهللا تبارك وتعالى
 .176الخطبة /  95ص: نهج البالغة  -3
انا علم اهللا وانا قلب اهللا الواعي ولسان اهللا الناطق وعين  :يقول Xآان أمير المؤمنين : (قال، Xعن أبي عبد اهللا   -4

، وانظر ايضًا 1ح 22باب  164ص: ، التوحيد للصدوق84ص: بصائر الدرجات  )اهللا الناظر وانا جنب اهللا وانا يد اهللا
 .248ص: االختصاص للمفيد 

  .238: البقرة  -5
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ـالة  الصالة الوسطى هي صالة اجلمعة  :اجلواب باخلصوص٬، وقرينتها يف باقي األيام٬، وهي ص

ألن فيها جيتمع املسلمون  ؛الظهر٬، واألمر للمحافظة على صالة اجلمعة باخلصوص والتأكيد عليها
   .إلصالح ما فسد من دينهم ودنياهم واالستزادة من فضل اهللا سبحانه وتعاىل٬، هذا حبسب الظاهر

ـالة   فالصالة هي الوالية لويل اهللا٬، أما احلقيقة ـطى أو ص  وحجته على عباده٬، فالصالة الوس
ألنه جيمع ؛ هي صالة اجلمعة ٬X، وصالة القائم Xاجلمعة هي العمل واجلهاد بني يدي القائم 

ـائم  األمة اإلسالمية على احلق بعد أن فر©  Xقها أئمة الضالل والعلماء غري العاملني٬، وصالة الق
ـط اهم   ة وهم العمل واجلهاد وهم الصال  أصحابه  ألنّ؛ هي الصالة الوسطى  :)1( ألمة الوس

ـهِيداً ﴿  ﴾و6كَذَل=ك6 ج6ع6لْن6اكُمI أُمَّةً و6س6طاً ل=ت6كُون4وا ش4ه6د6اَء ع6لَى النَّاسِ و6ي6كُونَ الرَّس4ولُ ع6لَيIكُمI ش6
)2(.   

فمن املؤكد لن يكون أكثر املسلمني شهداء على الناس٬، فكيف يكون شارب اخلمر أو الزاين 
  وهم أئمة أيضاً   هؤالء األمة الوسطى  عاصٍ شاهداً على الناس يف احملكمة اإلهلية٬، بل إنّأو أي 

ـدون   ٬، ألrم عباد اهللا حقاً؛ فهم شهداء على الناس٬، هم الثالث مائة وثالثة عشر ـوم عاب فهم ق
   .ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم خملصون مستضعفون معروفون يف السماء جمهولون يف ألرض

ـم4   ﴿ :تعاىلقال  ـةً و6ن6جIع6لَه4 و6ن4رِيد4 أَنْ ن6م4نَّ ع6لَى الVذ=ين6 اسIت4ضIع=فُوا ف=ي الْأَرIضِ و6ن6جIع6لَه4مI أَئ=مَّ
  .)3( ﴾الْو6ارِث=ني6

�   �   �  �   �   �   

  

                                                            
ثالث عشرة فرقة من الثالث والسبعين آلها : ثم قال: (... في نهاية حديث افتراق األمة  Xجاء عن أمير المؤمنين  -1

  .524ص: األمالي للشيخ الطوسي) تنتحل مودتي وحبي، واحدة منها في الجنة وهم النمط األوسط، واثنتا عشرة في النار
 .143: البقرة  -2
 .5: القصص  -3
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ما معىن  ٬،)إن استطعت أن ال تأكل إال اهللا فافعل: (ما معناه Xقال الصادق : 102 /سؤال

  هذا احلديث؟
   

ـروح٬، مث    :اجلواب ـام ال  نأأي أن تكون ذاكراً هللا سبحانه وتعاىل على كل حال فالذكر طع
ـى  ٬، ٬، أي أن يكون للقوة ال للشهوة  تقلل طعام اجلسد بقدر احلاجة له ـيس  ( :Xقال عيس ل

  .)بل بكلمة اهللا٬، بن آدمابالطعام وحده حيىي 

ـام   وهكذا حيصل اإلنسان على املقام يف السماوات امللكوتية٬،  ـا طع مث إنه يطعم ويسقى دومن
٬، بل )1( ٬، فالصائم إذا نام يف النهار يطعم ويسقى كما ورد يف احلديث عنهم  جسماين مادي

ـد    عندما كثريون ـتيقظون وق ينامون يف النهار أيام الصيام يرون يف الرؤيا أrم أكلوا وشربوا ويس
ـد   Xذهب عنهم اجلوع والظمأ٬، وكأrم أكلوا يف هذا العامل اجلسماين٬، فاإلمام الصادق  يرش

  .الناس إىل اإلكثار من ذكر اهللا وتقليل العروج على الدنيا

ـهوات  ٬، )بن آدمابالطعام ميوت ( :واحلقيقة اليت جيب أن يعرفها الناس هي أنه فبالطعام والش
ـروح   تشغل الروح عن رقيها٬، وتنكب على تدبري هذا البدن اجلسماين٬، وهذا االنشغال بالنسبة لل

ـن    نّأهو نوع من املوت التدرجيي٬، كما  ـوع م الذكر والسعي يف طريق اهللا سبحانه وتعاىل هو ن
  .احلياة والرقي التدرجيي

  

�   �   �  �   �   �    

  

ـيIهِمI  ﴿ :قال تعاىل: 103 /سؤال قُلْ لَوI كَانَ ف=ي الْأَرIضِ م6الئ=كَةٌ ي6مIش4ونَ م4طْم6ئ=نِّني6 لَن6زَّلْن6ا ع6لَ

  نان املالئكة يف تبليغ الرسالة؟ما هو سبب عدم اطمئ ٬،)2( ﴾م=ن6 السَّم6اِء م6لَكاً ر6س4والً
  

ـالة  ليسوا كما تظن أو تفهم من اآلية املالئكة  :اجلواب  أrم غري مطمئنني يف تبليغ الرس
 مقدسون طاهرونفاملالئكة ولكنهم غري مطمئنني يف الرتول إىل كل بقاع األرض وإىل كل الناس٬، 

ـة  اال يقتربون إال من بقعة مقدسة طاهرة أو من نفس مقدسة طاهرة٬، وإذا  ضطروا الرتول إىل بقع

                                                            
، 65ص 4ج: الكافي ) قيلوا فان اهللا يطعم الصائم ويسقيه في منامه: ( Xقال أبو الحسن : صدقة قال عن الحسن بن -1

 .13042ح 136ص 10ج) : آل البيت(، وسائل الشيعة 14باب فضل الصوم والصائم ح
  .95: اإلسراء  -2
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ـإنّ  غري طاهرة أو إىل نفس غري طاهرة ال يكونون مطمئنني  ـذلك ف ـرة   �ا مرتاحني هلا٬، ول الكف

ـزل املالئكة على البقعة  الصاحلة رؤاهم تقلّواملنافقني  من املالئكة٬، أو تكاد تكون معدومة وال تتن
  .غري الطاهرة يف الغالب إال إلنزال العذاب

فرتول املالئكة يكون يف الغالب إىل البقع الطاهرة املقدسة وعلى األنفس الطاهرة املقدسة 
  .كأنفس األنبياء واملرسلني واألئمة 

ـال  ولتتضح الصورة أكثر  :عن اطمئنان املالئكة يف املشي على األرض عموماً أضرب هذا املث
ـثالً؟ أو  هل تكون أنت مطمئناً عندما تسري يف أرض ترتفع فيها النجا سة وخروج اإلنسان شرباً م

ـاك ٬، هل تكون أنت مطمئناً عندما ترتل إىل بالوعة جناسة ـورة األرض    ؟أعاذنا اهللا وإي ـذه ص فه
فيها بقع خصصت لعبادة اهللا وطاعة اهللا وعبد  إن٬ّ، بالنسبة للمالئكة٬، فكيف ميشون مطمئنني؟ بلى

ـة  اهللا فيها٬، وهذه البقع طاهرة يرتل املالئكة إليها٬، و يف األرض أنفس طاهرة مقدسة ترتل املالئك
ىل هذه البقع الطاهرة ال غريها من بقاع األرض اليت إعليها وتطمئن املالئكة هلذه األنفس املقدسة و

  .مألها بنو آدم مبتابعة الشهوات ومعصية اهللا سبحانه وتعاىل
   

�   �   �  �   �   �    

  

ـه4   أَو6لَمI﴿ :ما معىن قوله تعاىل: 104 /سؤال Vأَطْر6اف=ه6ا و6الل Iقُص4ه6ا م=نIض6 ن6نIا أَنَّا ن6أْت=ي الْأَرIي6ر6و

ـأَرIض6  ﴿ :٬، وقوله تعاىل)1( ﴾ي6حIكُم4 ال م4ع6قÔب6 ل=ح4كْم=ه= و6ه4و6 س6رِيع4 الْح=س6ابِ أَفَال ي6ر6وIنَ أَنَّا ن6أْت=ي الْ
  ؟ )2( ﴾ن6نIقُص4ه6ا م=نI أَطْر6اف=ه6ا أَفَه4م4 الْغ6ال=ب4ونَ

  

األرض تزداد برتول النطف إليها وتنقص بارتفاع النطف منها٬، وحتصل هذه الزيادة  :اجلواب
هذا العامل اجلسماين٬، أو خبروج إنسان من هذا العامل اجلسماين  إىلوالنقصان بدخول إنسان جديد 

  .أي خبروج النطف منها بسبب املوت واملذكور يف اآليات هو نقص األرض. باملوت

٬، فطرف الشيء rايته من األنبياء واملرسلني واألئمة  أما أطراف األرض فهم احلجج 
ألنه سبب الفيض النازل  ؛على أهل األرض Xوآخره أو بدايته وأوله٬، ويف طرف األرض احلجة 

                                                            
  .41:الرعد  -1
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هذا الفيض هو  األرض٬، فموضع اتصال هذا الفيض هو أطراف األرض٬، وذلك أنّ إىلمن السماء 

  . الطرف٬، ولواله لساخت األرض بأهلها ولعادت عدماً إىلألرض من الطرف نور يتجلى يف ا

 Xفاحلجة هو أطراف األرض وهو البداية والنهاية٬، وهو األول واآلخر٬، فبموت احلجة 
تنقص األرض من أطرافها٬، ولوال وجود من خيلفه حجة هللا يف أرضه لساخت األرض بأهلها٬، إذا 

   :اهللا سبحانه وتعاىل إىل األرض خلت من موضع لرتول فيض اهللا ونور

أَو6لَمI * و6إِنْ م6ا ن4رِي6نَّك6 ب6عIض6 الVذ=ي ن6ع=د4ه4مI أَوI ن6ت6و6فVي6نَّك6 فَإِنَّم6ا ع6لَيIك6 الْب6الغُ و6ع6لَيIن6ا الْح=س6اب4 ﴿
قÔب6 ل=ح4كْم=ه= و6ه4و6 س6رِيع4 ي6ر6وIا أَنَّا ن6أْت=ي الْأَرIض6 ن6نIقُص4ه6ا م=نI أَطْر6اف=ه6ا و6اللVه4 ي6حIكُم4 ال م4ع6

   .)1(﴾الْح=س6ابِ

م=نI ب6لْ م6تَّعIن6ا ه6ؤ4الِء و6آب6اَءه4مI ح6تَّى طَالَ ع6لَيIهِم4 الْع4م4ر4 أَفَال ي6ر6وIنَ أَنَّا ن6أْت=ي الْأَرIض6 ن6نIقُص4ه6ا ﴿
  .)2( ﴾أَطْر6اف=ه6ا أَفَه4م4 الْغ6ال=ب4ونَ

 ويف كليت اآليتني تذكري باملوت والرجوع إىل اهللا الذي البد منه٬، فإذا كان موت احلجج 
و6م6ا ج6ع6لْن6ا ﴿ ووفا¡م أمراً حتميا٬ً، فموت من سواهم من الناس الغافلني عن ذكر اهللا أوىل وأحجى٬،

   .)3( ﴾ل=ب6ش6رٍ م=نI قَبIل=ك6 الْخ4لْد6 أَفَإِنْ م=تَّ فَه4م4 الْخ6ال=د4ونَ
  

�   �   �  �   �   �    

  

  

ـام   Xة اإلمام املهدي سن©: 105 /سؤال هي سنة األنبياء واملرسلني٬، فهل يفعل أو يأمر اإلم

X  ـض    كما يف سورة الكهف   ألمور ظاهراً حمرمة اأو رسوله ببعض بعض أصحابه أو بع
  ؟وكيف يعرف بأنه أمر باطين أو مشروع٬، الناس

   

أموراً كثرية يعتقد بعض الناس ومنهم بعض أصحابه  Xنعم يعمل اإلمام املهدي  :اجلواب
أنه حيكم حبكم بعض األنبياء  أrا خمالفة للشريعة٬، كما يف بعض الروايات عن أهل البيت 

  . )1( فيعترض عليه بعض أنصاره السابقني 
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ـر Xمن ميارسه هو اإلمام املهدي  ألنّ ؛وي�عرف أنه أمر مشروع وصحيح  ٬، وإذا كان األم

ـماوات واألرض اهللا    ـار الس مشتبهاً على اإلنسان٬، فيمكنه الرجوع إىل دليل املتحريين وهو جب
  .سبحانه وتعاىل٬، ليبينه له بالرؤيا أو بأي طريق بينه وبني اهللا سبحانه وتعاىل

  

 �   �   �  �   �   �    

ل=أَهIل=ه= إِنِّي آن6سIت4 ن6اراً س6آت=يكُمI م=نIه6ا بِخ6ب6رٍ إِذْ قَالَ م4وس6ى ﴿ :ما معىن قوله تعاىل :106 /سؤال

فَلَمَّا ج6اَءه6ا ن4ود=ي6 أَنْ ب4ورِك6 م6نI ف=ي النَّارِ و6م6نI ح6وIلَه6ا * أَوI آت=يكُمI بِش=ه6ابٍ قَب6سٍ لَع6لVكُمI ت6صIطَلُونَ 
  ؟ )2( ﴾و6س4بIح6انَ اللVه= ر6بِّ الْع6الَم=ني6

    

ناراً مشتعلة  فلو أنّ :أضرب هذا املثال كتقدمي لفهمها لبيان املراد �ذه اآلية املباركة :اجلواب
هذه النار مشتعلة يف ذلك املكان٬، وتتيقن من اشتعاهلا فيه بإحدى  يف مكان معني٬، فأنت تصدق أنّ

  :هذه الطرق

  .أن يأتيك جمموعة من الناس خيربوك باشتعاهلا  1

  .أن تذهب وتراها بعينك  2

  .أن تذهب وتراها بعينك وتضع يدك فيها حىت حيترق أصبعك  3

  .أن تذهب وتراها بعينك وتلقي نفسك فيها حىت حتترق  4

والعلم األول والثاين ميكن أن ينقض٬، فلو جاءك جمموعة من الناس وأخربوك بعدم وجود النار 
 ا تراه هو سحر عظيمم حلصل عندك شك باخلرب األول٬، ولو جاءك جمموعة من الناس وأخربوك أنّ

                                                                                                                                                                                          
يقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممن قد ضرب قدامه بالسيف : (قال Xعن أبي بصير، عن أبي جعفر  -1

فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو   Xوهو قضاء آدم 
فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الثالثة فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء  Xقضاء داود 

 52ج: بحار األنوار) فال ينكرها أحد عليه فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الرابعة وهو قضاء محمد  Xإبراهيم 
 .389ص
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ـود يف   ؛أما العلم الثالث والرابع فال ينقض .حلصل عندك شك مبا رأيته بعينك ألن أثر النار موج

  . نك احترقت حىت أصبحت أنت النارأيدك أو جسمك٬، أو 

حترق جزء امعرفة من احترق إصبعه بالنار أقل من معرفة من احترقت يده أو  ومن املؤكد أنّ
ـو   كبري من جسمه حبقي ـبح ه قة النار٬، وهؤالء معرفتهم بالنار أقل من معرفة من احترق حىت أص

  .النار

من فتح له مثل سم  وإذا انعطفت �ذا املثال على معرفة اخللق باهللا سبحانه وتعاىل لوجدت أنّ 
ـا  ﴿: اإلبرة وأخذ خيفق وأميطت يف آنات عن صفحة وجوده شائبة العدم هو من قال فيه تعاىل إِنَّ

   .﴾ل=ي6غIف=ر6 لَك6 اللVه4 م6ا ت6قَدَّم6 م=نI ذَنIبِك6 و6م6ا ت6أَخَّر6* فَت6حIن6ا لَك6 فَتIحاً م4بِيناً 

بل هو اهللا يف ٬، ٬، عبد اهللا وإسرائيل اهللا ووجه اهللا يف خلقهالفتح٬، وهو حممد بن عبد اهللا 
  .أي ظهور اهللا يف مكة مبحمد  )1( )وظهورك يف جبل فاران( ٬،اخللق

 وهو الربكة اليت يبارك �ا اهللا على من يف النار ومن حوهلا ٬،هو النار يف هذه اآلية فمحمد 
تنكر  ٬، وال)2( )م موسىأنا من كلّ: (يف إحدى خطبه Xقال  ٬،Xأما الذي يف النار فهو علي 

   :وتكون من اهلالكني٬، قال تعاىل Xهذه الكلمة على أمري املؤمنني علي 

  . )3( ﴾الْأَنIفُس6 ح=ني6 م6وIت=ه6االلVه4 ي6ت6و6فVى ﴿

  . )4( ﴾قُلْ ي6ت6و6فVاكُمI م6لَك4 الْم6وIت﴿

   .)5( ﴾الVذ=ين6 ت6ت6و6فVاه4م4 الْم6الئ=كَةُ ظَال=م=ي أَنIفُِسهِم﴿

   .)6( ﴾الVذ=ين6 ت6ت6و6فVاه4م4 الْم6الئ=كَةُ طَيِّبِني6﴿

   .)1( ﴾ت6و6فVتIه4 ر4س4لُن6اح6تَّى إِذَا ج6اَء أَح6د6كُم4 الْم6وIت4 ﴿

                                                            
 .دعاء السمات -1
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﴿Iن6ه4مIوVر4س4لُن6ا ي6ت6و6ف Iه4مI2( ﴾ح6تَّى إِذَا ج6اَءت(.   

ـثري   Xر هذه اآليات لتعرف ماذا أراد علي تدب© بكلمته املباركة اليت مع األسف أنكرها الك
ألنه اخلالق املهيمن على مجيع ؛ من الناس جبهلهم وقلة تدبرهم٬، فاهللا سبحانه وتعاىل يتوىف األنفس

ـوت٬،   ؛ يتوىف األنفس) Xعزرائيل (العوامل احمليي واملميت٬، وملك املوت  ـة امل ألنه قائد ملالئك
  .ألrم املنفذون ألمر ملك املوت املنفذ ألمر اهللا سبحانه؛ واملالئكة يتوفون األنفس

مركز النار٬، مث تليهم  إىل٬، كحلقة أقرب فهم األئمة    أي حول النار  أما الذين حوهلا 
٬، واألنبياء واملرسلون Xحلقات تلتف حول املركز٬، وهم املهديون اإلثنا عشر بعد القائم 

هم حيزنون كالثالث مائة وثالثة عشر  وخاصة الشيعة من األولياء الذين ال خوف عليهم وال
  .وسلمان احملمدي وأشباههم Xأصحاب القائم 

ـار أي     Xفموسى ٬، إذن ـطلون بالن ـهم يص أراد أن يأيت ألهله باخلرب واهلدى من النار لعل
إِذْ ر6أى ن6اراً * و6ه6لْ أَت6اك6 ح6د=يثُ م4وس6ى ﴿حيترقون �ا٬، ليكونوا على اليقني الذي ال خيالطه شك٬، 

Iه6ا بِقَب6سٍ أَوIم=ن Iي آت=يكُمÔت4 ن6اراً لَع6لIكُثُوا إِنِّي آن6سIل=ه= امIفَقَالَ ل=أَه ì3( ﴾أَجِد4 ع6لَى النَّارِ ه4دى(.   

من أذى الطواغيت  أما يف هذه احلياة الدنيا فالنار هي املصاعب واآلالم اليت تعرضوا هلا 
وأمريكا ٬، )4(الدجال يأيت ومعه جبل من نار من دخله دخل اجلنة  والفراعنة لعنهم اهللا٬، وروي أنّ

ويدخل اجلنة املؤمنون مبحاربة أمريكا٬، وإبراهيم ٬، هي الدجال وجبل النار آلتها احلربية الضخمة
X  دخل النار يف هذه احلياة الدنيا٬، النار اليت أشعلها الطواغيت والفراعنة لعنهم اهللا بالظلم

واجلور والفساد ليحرقوا �ا كل من يقف بوجه ظلمهم وجورهم وفسادهم٬، ولكن هذه النار 
  . برداً وسالماً Xكانت على إبراهيم 

ـن  ٬، على كل من يلقي نفسه فيها برداً وسالماًوستكون  سنة اهللا ولن جتد لسنة اهللا حتويالً ول
  .جتد لسنة اهللا تبديالً

�   �   �  �   �   �    
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   كيف حنارب األنا؟: 107 /سؤال

ـوت  : والثانية٬، هي يف هذا العامل اجلسماين: األوىل؛ حماربة األنا من جهتني :اجلواب يف امللك
أو النفس وهي الناطقة املغروسة يف اجلنان (الروحاين٬، فاإلنسان مركب من اجلسم والروح والعامل 

  ).يف أدىن مراتب الروح

ـال    • ـرم٬، ق أما حماربة األنا يف هذا العامل اجلسماين فتتم بالتحلي مبكارم األخالق٬، وأمهها الك
فعلى املؤمن أن ينفق يف سبيل اهللا  ٬،)1( ﴾ص6ةٌو6ي4ؤIث=ر4ونَ ع6لَى أَنIفُِسهِمI و6لَوI كَانَ بِهِمI خ6ص6ا﴿: تعاىل

ـا   على الفقراء واملساكني وعلى اàاهدين٬، ويوفر هلم العدة الالزمة لقتال عدو اهللا٬، وخري الكرم م
ـى   .﴾و6ي4ؤIث=ر4ونَ ع6لَى أَنIفُِسهِمI و6لَوI كَانَ بِهِمI خ6ص6اص6ةٌ﴿كان عن حاجة أو قلة ذات يد٬،  كما عل

ـول   ن أن ال حيباملؤم ـا   التقدم على املؤمنني أو املراكز القيادية٬، ورد يف احلديث عن الرس م
من تقدم على قوم مؤمنني وهو يعلم أن فيهم من هو خري منه أكبه اهللا على منخريه يف (: معناه
  . ٬، وأكتفي �ذا القدر وأترك التفريع والتفصيل للمؤمنني)2( )النار
ـا   Xلعلي  فتتم بالتدبر والتفكر٬، قال رسول اهللا  أما حماربة األنا يف العامل الروحاين • م
  .)يا علي ساعة تفكر خري من عبادة ألف عام(: معناه

وتعال معي يا أخي املؤمن لنتفكر يف حالنا املخزي بني يدي اهللا سبحانه وتعاىل٬، وليكن أحدنا 
ـهم٬،    النقباء اإلثين٬، وهب أنك أحد من يكون٬، هب أنك أحد الثالث مائة وثالثة عشر ـر من عش

بأيب وأمي هم من عدة (: ما معناه Xوهؤالء هم خرية من يف األرض٬، يقول فيهم أمري املؤمنني 
األرض تفتخر  نّإ(: فيهم ٬، وقالوا )3( )…هم يف السماء معروفة ويف األرض جمهولة ؤأمسا

ـا    ٬X، وبكى ألجلهم الصادق )4( )بسريهم عليها ـال م قبل أكثر من ألف عام٬، ودعا هلم وق
ـادق   ٬،)رب إن كنت تريد أن تعبد يف أرضك فال تسلط عليهم عدواً لك يا(: معناه وقال الص
X ـق   ما كانوا كذلك لوال أ�م خلقوا من نور خلق منه حممد (: ما معناه ومن طينة خل

 .)5( )منها حممد 
                                                            

 .9: الحشر  -1
 .291ص 7ج: الغدير للشيخ االميني : انظر -2
 .187الخطبة /  126ص: نهج البالغة  -3
 .673ص: آمال الدين وتمام النعمة : انظر  -4
:  Xقال أبو عبد اهللا : عن محمد بن عبد الخالـق وأبي بصير، قال(: ، وإليك الروايـة بتمامـها5ح 402ص 1ج: الكافي  -5

عندنا واهللا سرًا من سّر اهللا، وعلمًا من علم اهللا، واهللا ما يحتمله ملك مقرب وال نبي مرسل وال مؤمن يا أبا محمد إن 
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٬، فالشيعة خلقوا من نورهم ر فضلهم على عامة الناس وعلى عامة شيعة أهل البيت فتدب©

خلقوا من نور خلق منه  ٬X، وهؤالء الشيعة املخلصون أصحاب القائم ومن فاضل طينتهم 
٬، ومع هذا الفضل العظيم واملقام الرفيع ومع أrم من ٬، ومن طينة خلق منها حممد حممد 

 الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون٬، ولكن تعال معي إىل عرصات يوم املقربني ومن أولياء اهللا
٬، فإذا قامت القيامة لن جيرؤ أحد على القيامة لنرى حاهلم بل حال مجيع اخللق سوى حممد 

ويشفع خللق  حىت يسجد حممد وحىت حيمد اهللا حممد وحىت يتكلم حممد  الكالم بني يدي اهللا
جد وحيمد ويتكلم يف ذلك املوقف أحد إال بعد سجود ومحد وكالم اهللا وعبيده٬، فلماذا لن يس

  ؟    حممد 
أم من ظلم موجود يف ساحة اهللا سبحانه وتعاىل عن  ؟؟أمن تقصري باخللق سوى حممد 

  ذلك علواً عظيماً وكبرياً ؟؟     

  : أخي العزيز

إهلي قد جرت على نفسي يف النظر (: يقول خري اخللق بعد حممد  Xأمري املؤمنني علي 
   .)1( )فلها الويل إن مل تغفر هلا٬، هلا 

 يقصد كل ما قال بكل معىن الكلمة Xولو تدبرت كالمي السابق لعلمت أن أمري املؤمنني 
  فما حالنا حنن؟؟ 

                                                                                                                                                                                          
وإن عندنا سرًا من سر اهللا وعلمًا . امتحن اهللا قلبه لإليمان، واهللا ما آّلف اهللا ذلك أحدًا غيرنا وال استعبد بذلك أحدًا غيرنا

نا عن اهللا عز وجل ما أمرنا بتبليغه، فلم نجد له موضعًا وال أهًال وال حمالة يحتملونه من علم اهللا، أمرنا اهللا بتبليغه، فبلغ
حتى خلق اهللا لذلك أقوامًا، خلقوا من طينة خلق منها محمد وآله وذريته عليهم السالم ومن نور خلق اهللا منه محمدًا 

هللا ما أمرنا بتبليغه، فقبلوه واحتملوا ذلك وذريته وصنعهم بفضل رحمته التي صنع منها محمدًا وذريته، فبلغنا عن ا
وبلغهم ذآرنا فمالت قلوبهم إلى معرفتنا وحديثنا، فلوال أنهم خلقوا من هذا لما آانوا ] فبلغهم ذلك عنا فقبلوه واحتملوه[

شمأزوا من ذلك إن اهللا خلق أقوامًا لجهنم والنار، فأمرنا أن نبلغهم آما بلغناهم وا: ، ثم قالآذلك، ال واهللا ما احتملوه
ونفرت قلوبهم وردوه علينا ولم يحتملوه وآذبوا به وقالوا ساحر آذاب، فطبع اهللا على قلوبهم وأنساهم ذلك، ثم أطلق اهللا 
لسانهم ببعض الحق، فهم ينطقون به وقلوبهم منكرة  ليكون ذلك دفعًا عن أوليائه وأهل طاعته ولوال ذلك ما عبد اهللا في 

نهم والستر والكتمان فاآتموا عمن أمر اهللا بالكف عنه واستروا عمن أمر اهللا بالستر والكتمان أرضه، فأمرنا بالكف ع
اللهم إن هؤالء لشرذمة قليلون فاجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم وال تسلط عليهم : ثم رفع يده وبكى وقال: ، قالعنه

 .)ي أرضك وصلى اهللا على محمد وآله وسلم تسليمًاعدوًا لك فتفجعنا بهم، فإنك إن أفجعتنا بهم لم تعبد أبدًا ف

 .97ص 91ج: ، بحار األنوار  Xمقطع من المناجاة الشعبانية ألمير المؤمنين  -1
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ـبحانه     إنّ:واحلق أقول لك ـدي اهللا س ـني ي اإلنسان مهما كان ذو مقام رفيع وجاه وجيه ب

ـرمحن   ئعلى إصبعه حسرة وندماً على قلة حيا وتعاىل٬، فعليه أن يعض© ـاىل ال ه من اهللا سبحانه وتع
ـوم   : ويردد هذه الكلمات٬، الرحيم احلليم الكرمي ـىت تق يا حسريت على ما فرطت يف جنب اهللا ح

   .واحلمد هللا وحده٬، القيامة
�   �   �  �   �   �    

  

ـيIئاً   ﴿ :ما معىن قوله تعاىل: 108 /سؤال ـنI ش6 ه6لْ أَت6ى ع6لَى الْإِنIس6ان= ح=نيE م=ن6 الدَّهIرِ لَمI ي6كُ

   ؟ )1( ﴾م6ذْكُوراً

٬، ومل يأتÅ حني من الدهر مل يكن فيه مذكورا٬ً، فهو مذكور Xعلي اإلنسان هو  :اجلواب
ـد   يف علم اهللا سبحانه وتعاىل٬، أما يف اخللق فقد أتى حني من الدهر مل يكن فيه شيئاً مذكورا٬ً، فق

  . Xمث خلق علياً  خلق اهللا حممداً 
�   �   �  �   �   �    

  

   ؟ )2( ﴾الْإِنIس6انَ لَف=ي خ4سIرٍإِنV * و6الْع6صIرِ ﴿ :ما معىن قوله تعاىل: 109 /سؤال

٬، فمقام إىل حممد  فهو اإلنسان وهو يف خسر نسبة٬ً، Xأمري املؤمنني علي  :اجلواب
هو مدينة الكماالت  ٬، فالرسول حممد Xأعلى وأعظم من مقام اإلمام علي  الرسول 

صاحب املقام احملمود  هو الباب٬، والرسول  Xاإلهلية يف اخللق أو مدينة العلم٬، وعلي 
اإلبرة وأخذ خيفق بني احلق  من فتح له مثل سم©وصاحب مقام ألقاب قوسني أو أدىن٬، وهو 

لو كشف يل الغطاء ملا ازددت (: Xدون هذه املرتبة وقد قال  Xواخللق٬، وأمري املؤمنني 
  .٬، أي غطاء وحجاب الالهوت الذي كشف حملمد )3( )يقيناً

�   �   �  �   �   �    

                                                            
 .1: اإلنسان  -1
  . 2 – 1: العصر  -2
  .317ص 1ج: المناقب البن شهر اشوب  -3
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هم بني يدي ئمن يقتل عدواً من أعدا نّأ  ورد يف احلديث عن أهل البيت  :110 /سؤال

  .ومل يرد هذا الفضل ملن يستشهد بني يديه٬، )1(فله أجر عشرين شهيد  Xاإلمام املهدي 
  

ـع   Xمام املهدي ألنه من قتل عدواً لإل ؛بالظاهر هو أفضل من الشهادة :اجلواب  فقد وض
ـي    Xوعلياً  Xمحزة  نّأحجراً يف دولة العدل واحلق اإلهلي٬، وأذكر هنا  ـاتالن وعل كانا يق

ـوا   Xعلياً  ألنّ ؛أفضل من محزة يقاتل حبذر ومحزة يقاتل �ياج٬، فيجب على اàاهدين أن يطلب
ـري    ـهادة خ ـدنيا  القضاء على العدو الكافر احلريب ال أن يطلبوا الشهادة فقط مع أrا أي الش ال

  .واآلخرة
من قتل لنا عدواً أي قتل عقيدته الفاسدة وهداه إىل  نّأ: فمعىن احلديث٬، أما حبسب الباطن

   .القائم من آل حممد  إتباعىل إواحلق 

  . )2( )ن يهدي اهللا بك رجالً خري لك من محر النعمئيا علي ل: (ما معناهقال رسول اهللا 

  .أي قتل األنا٬، Xمام املهدي املعادية لإلقتل النفس : وحبسب الباطن أيضاً
   

�   �   �  �   �   �    

  

   ؟ )3(﴾و6ي4مIِسك4 السَّم6اَء أَنْ ت6قَع6 ع6لَى الْأَرIضِ إِلVا بِإِذْنِه=﴿ :ما معىن قوله تعاىل: 111 /سؤال
  

الVذ=ي ر6فَع6 اللVه4 ﴿ أي ميسك السماء أن تقع على األرض بالعمد اليت رفع السماء �ا٬، :اجلواب
   .)4( ﴾السَّم6او6ات= بِغ6يIرِ ع6م6دÖ ت6ر6وIن6ه6ا

والعمود الذي ميسك السماء ويرفعها٬، هو عمود النور النازل من السماء إىل األرض٬، وهو اهللا 
وأيضاً هو يف كل زمان احلجة على أهل األرض٬، فلواله  .يف اخللق وهو وجه اهللا٬، وهو حممد 

                                                            
واعلموا أن : (... يا ابن رسول اهللا إنا نريد العراق فأوصنا، فقال: وهو يوصي جماعة قالوا له Xعن أبي جعفر  -1

المنتظر لهذا االمر له مثل أجر الصائم القائم، ومن أدرك قائمنا فخرج معه فقتل عدونا آان له مثل أجر عشرين شهيدًا، 
 .222ص 2ج: ي الكاف) ومن قتل مع قائمنا آان له مثل أجر خمسة وعشرين شهيدا

 .20ص 4ج: ، صحيح البخاري  184ص 1ج: بحار األنوار  -2
 .65: الحج  -3
 .2: الرعد  -4
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لساخت األرض بأهلها وعادت عدما٬ً، فهو عمود النور النازل من السماء إىل األرض٬، وهو ميسك 

  . األرض وميسك السماء بإذنه سبحانه وتعاىل عما يشركون
  

�   �   �  �   �   �    

  

ـوIق6   إِنV ﴿ :ما معىن قوله تعاىل: 112 /سؤال ـه= فَ Vه6 ي6د4 اللVذ=ين6 ي4ب6ايِع4ون6ك6 إِنَّم6ا ي4ب6ايِع4ونَ اللVال

ـ    Iت=يه= أَجIـي4ؤ ـه6 فَس6 Vه4 اللIفَى بِم6ا ع6اه6د6 ع6لَيIأَو Iكُثُ ع6لَى ن6فِْسه= و6م6نIن6كَثَ فَإِنَّم6ا ي6ن Iفَم6ن Iد=يهِمIراً أَي
   ؟ )1(﴾ع6ظ=يماً

يلV إال يزال عبدي يتقرب (: هو يد اهللا٬، ويف احلديث القدسي ما معناه حممد  :اجلواب
فاحلجة على أهل األرض هو يد اهللا وعني اهللا يف  ٬،)2( )…بالفرائض حىت يكون يدي وعيين 

  . أي ظهور اهللا يف مكة مبحمد  ٬،)3( )وظهورك يف جبل فاران(: خلقه٬، ويف دعاء السمات
�   �   �  �   �   �    

   ؟ )4( ﴾إِنV أَنIكَر6 الْأَصIو6ات= لَص6وIت4 الْح6م=ريِ﴿ :ملاذا قال تعاىل: 113 /سؤال

فالعامل  ٬،)5( ﴾م6ثَلُ الVذ=ين6 ح4مِّلُوا التَّوIر6اةَ ثُمَّ لَمI ي6حIم=لُوه6ا كَم6ثَلِ الْح=م6ارِ﴿: قال تعاىل :اجلواب
غري العامل يف ملكوت السماوات وكما تراه املالئكة مثاله محار٬، وقال تعاىل يف العلماء غري 

فَرَّتI م=نI * كَأَنَّه4مI ح4م4رE م4سIت6نIف=ر6ةٌ ﴿: العاملني الذين ينفرون من دعوات األنبياء واملرسلني
Öو6ر6ةIم محري فرت من أسد٬، وصوت العلماء غري  ٬،)6( ﴾قَسrالعاملني منكر وهو أنكر أي كأ

ألنه صوت الباطل الذي جيادل احلق اخلالص الذي يأيت به األنبياء والرسل واحلجج على  ؛األصوات
  . أهل األرض 

�   �   �  �   �   �    

  

                                                            
 .10: الفتح  -1
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   ؟ )1( ﴾و6لَقَدI ع6ل=مIت4م4 النَّشIأَةَ الْأُولَى فَلَوIال ت6ذَكVر4ونَ﴿ :ما معىن قوله تعاىل: 114 /سؤال

هي عامل الذر٬، وفيها االمتحان األول٬، وقد أحاط �ا بنو آدم علما٬ً، : النشأة األوىل :اجلواب
ولكنهم ملا جاءوا إىل هذا العامل حجبتهم الكثافة اجلسمانية٬، مث شهوا¡م ومعاصيهم وغفلتهم عن 

يتذكرون هذه النشأة ويعرفون أولياءهم  ذكر اهللا٬، واألولياء من األنبياء والرسل واحلجج 
فيها٬، وكل من كانت فطرته نقية يتذكر هذا العامل السابق٬، ويعلم حاله فيه٬، ولكن عامة الناس 

﴿Iفُس6ه4مIأَن Iس6اه4مIه6 فَأَنV2( ﴾ن6س4وا الل( .  

اً فبسبب غفلتهم عن اهللا واهتمامهم بالعامل اجلسماين وانغماسهم يف الشهوات ال يتذكرون شيئ
  . عن أنفسهم والعامل السابق الذي عاشوا فيه وحاهلم فيه

  

�   �   �  �   �   �    

  

  ما معىن أنا من حسني؟ ٬،)3() حسني مين وأنا من حسني( :قال رسول اهللا : 115 /سؤال
  

٬، ودون رسول اهللا هذا أكيد٬، ولكن يف كل العوامل من رسول اهللا  Xاحلسني  :اجلواب
ام ـوفضله ومقامه الرفيع وحقه ويعرفه ألهل األرض هو اإلم الذي يظهر أمر رسول اهللا 

  .)4( ﴾ه4و6 الVذ=ي أَرIس6لَ ر6س4ولَه4 بِالْه4د6ى و6د=ينِ الْح6قِّ ل=ي4ظْهِر6ه4 ع6لَى الدِّينِ كُلÔه=﴿ ٬،Xاملهدي 

ام ـ٬، واإلمXام املهدي ـيظهر على األرض باإلم دي األصيلـفالدين اإلسالمي احملم
أساسها ومرتكزها احلقيقي هو  ٬X، وثورة اإلمام املهدي Xمن ولد احلسني  Xاملهدي 

٬، ويعرف ﴾ل=ي4ظْهِر6ه4 ع6لَى الدِّينِ كُلÔه=﴿: تتحقق هذه اآلية ٬X، فباإلمام املهدي Xثورة احلسني 
مثرة من مثرات  Xام املهدي ـوعظيم شأنه ومقامه الرفيع٬، واإلم داً ـأهل األرض حمم

اإلصالحية العاملية ما هي إال الثمرة احلقيقية اليت أنتجتها  ٬X، وثورة اإلمام املهدي Xاحلسني 
وباحلسني يظهر اإلسالم ويظهر ٬، بقي اإلسالم وبقي حممد  Xفباحلسني ٬، Xثورة احلسني 

  .٬، وباحلسني يعرف اإلسالم ويعرف حممد حممد 
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�   �   �  �   �   �    

  

  ما معىن الصالة على حممد وآل حممد؟: 116 /سؤال
  

الصالة معناها الدعاء والتضرع والتوسل إىل اهللا بطلب شيء منه سبحانه وتعاىل٬، أو  :اجلواب
اللهم صل~ على حممد٬، يعين نطلب من اهللا سبحانه : التقرب إليه وهو أيضاً طلب٬، فعندما نقول

هو املقام األقرب  مقام حممد  ويعلي مقامه٬، ومن املؤكد أنّ وتعاىل أن يرفع شأن حممد 
الذي ما بعده مقام٬، فمقامه ثابت وهو صاحب مقام ألقاب قوسني صلوات اهللا عليه وآله٬، فيكون 

عند الناس٬، أي أن  شأن حممد ويعلي مقام حممد هو أن يرفع  الطلب من اهللا بالصالة على حممد
ألنه ينشر ؛ ٬X، وهذا حيصل عند ظهور اإلمام املهدي  يعر©ف الناس بعظيم شأن حممد 

٬، ويعر©فهم بالكتب٬، ويعر©فهم بالرسل٬، مخسة وعشرين حرفاً من العلم٬، فيعر©ف الناس بالتوحيد
اللهم : ٬، فعندما نقولويعرفهم مبحمد ٬، اىلويعر©فهم خبلق اهللا سبحانه وتع٬، ويعر©فهم باملالئكة 

ظهر عظيم مقام أظهر حق حممد وآل حممد٬، وأيا اهللا : صل~ على حممد وآل حممد٬، أي إننا نقول
ظهر أيا اهللا : ٬، وكأننا نقول يا اهللا عج©ل فرج حممد وآل حممد: حممد وآل حممد٬، أي كأننا نقول

اللهم صلÔ على (: العدل واحلق والقسط وأمت اجلور والفساد والظلم٬، وهلذا كان هذا الذكر أي
أفضل  أنّ Xهو أفضل الذكر وثوابه عظيم٬، وما علمته من اإلمام املهدي  )حممد وآل حممد
 بسم اهللا الرمحن الرحيم وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم اللهم صلÔ(: الذكر هو قول

  .)على حممد وآل حممد وسلم تسليماً

ـن    إومن قاهلا مخسني مرة مل يكتب من الغافلني يف ذلك اليوم٬، و ـب م ـرة كت ن قاهلا مائة م
  .Xن قاهلا ألف مرة كان من الفائزين عند اهللا وعند اإلمام املهدي إالذاكرين يف ذلك اليوم٬، و

ـلÔم4وا  إِنV اللVه6 و6م6الئ=كَت6ه4 ي4ص6لîونَ ﴿: قال تعاىل ع6لَى النَّبِيِّ ي6ا أَيُّه6ا الVذ=ين6 آم6ن4وا ص6لîوا ع6لَيIه= و6س6
ـلِّ (: أي أن يطلب املؤمنون من اهللا أن يصلي على حممد٬، فيقولوا ٬،)1( ﴾ت6سIل=يماً ـى   اللهم ص عل

أي أعطهم األمن واألمان٬، واألمن هو بيعة  :م تسليماًومعىن وسلّ ٬،)م تسليماًحممد وآل حممد وسلّ

                                                            
  .56: األحزاب  -1
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ـاً ﴿: ٬، قال تعاىل)٬X )1، واألمان يكون يف دولة القائم Xالقائم   ٬،)2(﴾و6م6نI د6خ6لَه4 كَانَ آم=ن

   .)3( ﴾س=ري4وا ف=يه6ا لَي6ال=ي6 و6أَيَّاماً آم=نِني6﴿: وقال تعاىل
  

�   �   �  �   �   �    

  

ـن   اللهم صل~ على حممد وآل: 117 /سؤال حممد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم٬، م

حممداً وآل حممد أفضل من إبراهيم وآل إبراهيم٬، فكيف يكون الطلب من اهللا أن يصلي  املعلوم أنّ
ـل  Xى على إبراهيم وآل إبراهيم على حممد وآل حممد كما صلّ ٬، أليس املفروض أن تكون أفض

  ى على إبراهيم وآل إبراهيم؟مما صلّ
  

لصالة على حممد وآل حممد تعين الطلب من اهللا سبحانه وتعاىل أن يفرج عن حممد ا :اجلواب
ـراهيم  ٬،وآل حممد ويظهر قائمهم ـبحانه   ؛ولذلك قرنت بالصالة على إبراهيم وآل إب ألن اهللا س

ـب  . Xوأظهر قائمهم٬، وهو نيب اهللا موسى  Xفرج إبراهيم وآل إبراهيم  وتعاىل عج©ل فالطل
ظهر قائم أيا اهللا : حممد وآل حممد كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم٬، يعينمن اهللا بالصالة على 

ينتظرون  إسرائيل بنو٬، وكان Xوهو موسى  Xكما أظهرت قائم آل إبراهيم  Xآل حممد 
  .اآلن Xكما ينتظر املسلمون اإلمام املهدي  Xموسى 

  

�   �   �  �   �   �    

  

وهل فيهم كبري وصغري كالذي مع من يقول احلق والذي ٬، ما هو روح القدس: 118 /سؤال

  ؟ Xمع املعصوم 
  

فإذا أخلص العبد بنيته هللا سبحانه  ٬،)روح الطهارة أو العصمة(: روح القدس هو :اجلواب
وتعاىل وأراد وجه اهللا٬، أحبه اهللا ووكل اهللا به ملكاً يدخله يف كل خري وخيرجه من كل شر 
ويسلك به إىل مكارم األخالق٬، ويكون روح القدس واسطة لنقل العلم لإلنسان املوكل به٬، 

                                                            
فقال أبو بكر الحضرمي جعلت فداك الجواب في : (... مع أبي حنيفة جاء في آخرها  Xفي محاورة االمام الصادق  -1

مع قائمنا أهل البيت، وأما قوله ومن دخله آان آمنا، فمن : فقال يا أبا بكر سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فقالالمسألتين 
  .91 – 89ص 1ج: علل الشرائع ) بايعه ودخل معه ومسح على يده ودخل في عقد أصحابه آان آمنًا

  .97: آل عمران  -2
  .18: سـبأ  -3
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ـان   فرسول اهللا حممد  ملا نزل إىل هذا العامل اجلسماين ليخوض االمتحان الثاين بعد االمتح

ـت    ـا عرف األول يف عامل الذر حجب باجلسم املادي٬، فلما أخلص هللا سبحانه وتعاىل إخالصاً م
أحبه اهللا ووكل به روح القدس األعظم٬، فكان الفائز بالسباق يف هذا العامل كما كان  األرض مثله

  .االمتحان األول يف عامل الذر الفائز بالسباق يف
  

�   �   �  �   �   �    

  

ن قسم يبقى يف اجلسد أثناء النوم أو اثناء صالة أهل للروح قابليتني وقسمني ب :119 /سؤال

  والقسم اآلخر يف السماء؟٬، املؤمن
  

 متصالًشعاعها الروح كالشمس فإذا صعدت إىل السماء أو توفاها اهللا يف النوم بقي  :اجلواب
  . باجلسد يدبره

�   �   �  �   �   �    

  

  

للبت يف العقائد وعدم البت  Xما هي احلكمة يف أن يرسل اإلمام املعصوم : 120 /سؤال

  مع العلم أن حاجة األمة إىل األحكام الواقعية يف الفقه أشد؟٬، يف الفقه 
 وبسرية األنبياء واملرسلني  يسري بسرية جده رسول اهللا  Xاإلمام املهدي  :اجلواب

وال يعدوها إىل غريها من سرية أهل الباطل من العلماء غري العاملني٬، فإذا رجعت إىل سرية رسول 
ون بالعقائد والتوحيد ؤيف بداية رساال¡م يبد أrمجتد  وسرية األنبياء واملرسلني  اهللا 

 ئد والتوحيد نسبة إىل التشريع والفقهباخلصوص٬، مث ينتقلون إىل التشريع أو الفقه٬، فمثل العقا
  . كمثل األساس واجلدران إىل السقف٬، فال يبىن السقف إال بعد بناء األساس واجلدران

ـىت   اجنده دع Xواآلن إذا رجعنا إىل إرسال موسى  يف بداية رسالته إىل العقائد والتوحيد ح
مصر يدعو يف العقيدة٬، وحىت بعد مصر أي بعد عبور البحر قضى مدة  عاماً يف أربعني  Xقضى 

 طويلة يدعو إىل التوحيد وإصالح العقيدة عند بين إسرائيل٬، ومل يأتÅ بالشريعة إال بعد مدة طويلة
عندما ذهب إىل ميقات ربه يف التيه٬، واآليات القرآنية صرحية بأنه ملا عاد من ميقات ربه كان حيمل 

ـدة    يرألواح التش ـد والعقي ـر التوحي ع٬، فماذا كان يعمل قبل أن يأيت بالتشريع؟ إال إنه كان ينش
ـنI   ﴿: الصحيحة٬، قال تعاىل ـونِي م= و6لَمَّا ر6ج6ع6 م4وس6ى إِلَى قَوIم=ه= غَضIب6انَ أَس=فاً قَالَ بِئْس6م6ا خ6لَفْت4م4
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ـوIم6     ب6عIد=ي أَع6جِلْت4مI أَمIر6 ر6بِّكُمI و6أَلْقَى الْأَلْو6اح6 و6أَخ6ذَ ـن6 أُمَّ إِنV الْقَ Iـالَ اب بِر6أْسِ أَخ=يه= ي6ج4رُّه4 إِلَيIه= قَ

Iبِي6 الْأَع Iم=تIع6فُونِي و6كَاد4وا ي6قْت4لُون6نِي فَال ت4شIت6ضIال=م=ني6ـاسVمِ الظIع6لْنِي م6ع6 الْقَوI1( ﴾د6اَء و6ال ت6ج(.  

فقد دعا ثالث عشر سنة يف مكة جلها كانت يف إصالح العقيدة والتوحيد ومل  أما حممد 
ال خيرج عن  Xيتوسع يف إصالح الشريعة إال بعد ثالث عشر سنة من الدعوة٬، واإلمام املهدي 

ـنة اهللا     ـد لس ـن جت سنة رسول اهللا وسنة األنبياء واملرسلني٬، بل هي سنة اهللا من قبل ومن بعد ول
  .تبديالً

ـك    مث الحظ  ـد يف تل ـدر التوحي يا أخي العزيز بدقة وتدبر فإن الشريعة يف كل ديانة على ق
ألن التوحيد يف القرآن والذي ب�ي©ن من قبل  ؛الديانة٬، فالشريعة اإلسالمية أكمل من الشرائع السابقة

ـاء     ـه األنبي ـاء ب رسول اهللا واألئمة السابقني عليهم الصالة والسالم أكمل من التوحيد الذي ج
ـاء   نّأ سلون السابقون٬، فإذا عرفت يا أخي العزيز من أهل البيت واملر مجيع ما جاء به األنبي

ـأيت   Xاإلمام املهدي  نّأواملرسلون من التوحيد هو جزءان٬، ومل يبث بني الناس إال اجلزءان٬، و ي
ـيت    )2( اًخبمسة وعشرين جزء ـة ال من التوحيد واملعرفة بطرق السماوات وما فيها والعقائد احلق

يرضاها اهللا٬، ويبث بني الناس سبعة وعشرين حرفاً هي متام التوحيد اإلهلي الذي أرسل اهللا به حممداً 
ـدي   ٬، ولكنه مل يبث يف حينها منه إال جزءان عرفت أنّ  Xالشريعة اليت يأيت �ا اإلمام امله

ـل   اجلزأينألن الشريعة اإلسالمية اآلن على قدر  ؛ا موجود بني أيدينا اآلنأوسع بكثري مم فقط٬، فه
ـبعة     Xميكن أن يبث اإلمام املهدي  ـد الس ـث توحي شريعة السبعة وعشرين جزءاً قبل أن يب

  وعشرين جزءا٬ً، والذي تبىن عليه هذه الشريعة؟ 
ـاس ال     ؛اجلواب سيكون ال من املؤكد أنّ ـها أن الن ـحها وأبين وذلك ألسباب كثرية أوض

يتحملون شريعة السبعة وعشرين جزءاً إال إذا وحدوا اهللا بالسبعة وعشرين جزءاً اليت كلف اإلمام 
  .واحلمد هللا وحده٬، بنشرها وبثها بني الناس Xاملهدي 

  
�   �   �  �   �   �    
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العلم سبعة وعشرون حرفًا فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير (:  Xعن الصادق  -2

الحرفين ، فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفًا فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها سبعة وعشرين 
 .3ص 53ج: بحار األنوار) حرفًا
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ة معرفته سبح
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  .)1( ﴾ى

 هي العالمة
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من جهة إثبا
وتعاىل واإلنس
د املؤثر ألrا

 من جهة م
�م نّإحيث 
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ن هو اإلمام
ة اهللا العظمى
رف اهللا وعر
كان العلماء
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 فإطالق هذ
 أمري املؤمنني

 ورد يف الر
X عن آبا
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اجلوا
م6نِ افْت6ر6ى
اآلية
وتعاىل٬، و

  

فأما م
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إىل وجود

  

وأما
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األئمة 
هذا الزما
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على غري
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  X ............................. .....191السيد أمحد احلسن  / ثالثال  -اجلزء األول : املتشاهبات 
اهللا٬، ونور اهللا٬، وحجاب اهللا٬،  هاإلمام كلمة اهللا٬، وحجة اهللا٬، ووج: (قال Xوعن أمري املؤمنني 

وآية اهللا٬، خيتاره اهللا وجيعل فيه ما يشاء ويوجب له بذلك الوالية والطاعة على مجيع خلقه٬، فهو 
   .)1( )…وليه يف مساواته وأرضه 

  

بآية اهللا العظمى٬، قال الشيخ املفيد والشهيد  Xوورد تسمية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
ـادق  ) رض(والسيد بن طاووس يف كتاب اإلقبال  ـري   Xروي أن جعفر بن حممد الص زار أم
السالم عليك يا آية اهللا العظمى  :Xإىل أن قال  …( : املؤمنني صلوات اهللا عليه �ذه الزيارة

…( )2(.  
  

بأمري املؤمنني٬، عن الصادق  Xوورد النهي واإلنكار على من يسمي غري علي بن أيب طالب 
X:  سأله رجل عن القائمX ـري  ( :يسلم عليه بإمرة املؤمنني٬، قال ال ذاك اسم مسى اهللا به أم

م جعلت فداك كيف يسلّ: قلت٬، مل يسم به أحد قبله٬، وال يتسمى به بعده إال كافر Xاملؤمنني 
ـت4مI      ﴿ :مث قرأ ٬،يقولون السالم عليك يا بقية اهللا :قالعليه؟  Iإِنْ كُن Iـم ـرE لَكُ Iـه= خ6ي Vـت4 الل ب6ق=يَّ
  . )3(﴾م4ؤIم=نِني6
ألنه ميريهم العلم٬، أما مسعت يف ( :X؟ قال XلÅمÄ س�مي أمري املؤمنني : Xل الرضا ئوس�

  .)5( ) )4( ﴾و6ن6م=ري4 أَهIلَن6ا﴿ :كتاب اهللا
ـموا    Xفإذا كان ال يتسمى بعد علي  ـى أن يس بأمري املؤمنني إال كافر٬، فما هو دليلهم عل

  . وهو آية اهللا العظمى٬، Xأنفسهم باسم خ�صَّ به أمري املؤمنني 
إِلVا الظVنَّ إِنْ ه=ي6 إِلVا أَسIم6اٌء س6مَّيIت4م4وه6ا أَنIت4مI و6آب6اؤ4كُمI م6ا أَنIز6لَ اللVه4 بِه6ا م=نI س4لْطَانÖ إِنْ ي6تَّبِع4ونَ ﴿

مI بِه= م=نI ع=لْمٍ و6م6ا لَه4 …أَمI ل=لْإِنIس6ان= م6ا ت6م6نَّى * و6م6ا ت6هIو6ى الْأَنIفُس4 و6لَقَدI ج6اَءه4مI م=نI ر6بِّهِم4 الْه4د6ى 
ـمI  فَأَعIرِضI ع6نI م6نI ت6* إِنْ ي6تَّبِع4ونَ إِلVا الظVنَّ و6إِنV الظVنَّ ال ي4غIنِي م=ن6 الْح6قِّ ش6يIئاً  و6لVى ع6نI ذ=كْرِن6ا و6لَ

                                                            
  .، نقًال عن البرسي في مشارق أنوار اليقين 169ص  25ج : بحار األنوار -1
، زيارة أمير المؤمنين في يوم ميالد 448ص : ، مفاتيح الجنان 608ص : ، اإلقبال 373ص  97ج :  بحار األنوار -2
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م4 بِم6نI ض6لV ع6نI س6بِيل=ه= و6ه4و6 أَعIلَم4 ذَل=ك6 م6بIلَغ4ه4مI م=ن6 الْع=لْمِ إِنV ر6بَّك6 ه4و6 أَعIلَ* ي4رِدI إِلVا الْح6ي6اةَ الدُّنIي6ا 

  . )1( ﴾بِم6نِ اهIت6د6ى
ـق     ىفيجب أن ال يتعد© ـذا احل ـات إىل ه الناس حدودهم وخصوصاً العلماء٬، وعليهم االلتف

 .فبالتواضع تنبت احلكمة ال بالتكرب٬، واالنصياع له
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