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 الرحيم بسم هللا الرحمن

الحمد ل الواحد األحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له  
 .كفواً أحد

الحمد ل الذي خلق الخلق وأرسل لهم الرسل، وجعل العلم بكتب السماء دليالً 
 .عليهم يعرفهم به من خلصت نيته وشحذ لمعرفة الحق همته

بمن أذهب عنهم الرجس وطهرهم  الحمد ل الذي جعل علم الكتاب مختصاً 
 .تطهيراً، وجعل لمن ينتحل مقامهم جهنم يصالها ملوماً مخذوالً 

الحمد ل الذي جعل محمداً وآل محمد لنا وسيلة لرضاه، ولم يجعل في غيرهم 
سبيالً للنجاة، الحمد ل الذي جعل واليتهم حسنة ال تضر معها سيئة، وجعل 

 .ةنكرانهم سيئة ال تنفع معها حسن

الحمد ل الذي جعلهم ترجماناً للكتاب، وجعله من غيرهم مغلقاً بال باب، فهم 
عدل القرآن وترجمانه، خلفاء الرسول وآذانه، كهف الورى شموس الدجى ليوث 

 .الوغى، من حاد عنهم خف ميزانه

اللهم فصلِّ عليهم كلما طلعت شمس وغربت، وكلما هبَّت ريح وسكنت، اللهم 
د رمال البر وقطرات المطر وعدد أوراق الشجر وما يحويه البر صلِّ عليهم بعد

والبحر، اللهم صلِّ عليهم بعدد أنفاس الخالئق، من ناطق وغير ناطق، صالة 
دائمة نامية زاكية يصعد أولها، وال ينفد آخرها، وأجعلها ذخراً لنا يوم نلقاك، يوم 

الية غيرهم اللهم اجعل كل ال ينفع مال وال بنون إال من أتاك بواليتهم والكفر بو
صلواتك على جدهم المصطفى أوالً وعليهم ثانياً، وال تفارق بيننا وبينهم دائماً أبداً 

 .برحمتك يا أرحم الراحمين

ْحَكَماٌت ُهنَّ ﴿: )سبحانه وتعالى(قال هللا  ُهَو الَِّذَي أَنَزلَ َعلَْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت مُّ
بُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه أُمُّ اْلِكَتاِب َوأُخَ  ا الَِّذيَن في قُلُوبِِهْم َزْيٌغ َفَيتَّ ُر ُمَتَشابَِهاٌت َفأَمَّ
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اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم َيقُولُو َن اْبتَِغاء اْلفِْتَنِة َواْبتَِغاء َتأِْويلِِه َوَما َيْعلَُم َتأِْويلَُه إِالَّ ّهللاُ َوالرَّ
ْن ِعنِد رَ  ا بِِه ُكلٌّ مِّ ُر إِالَّ أُْولُوْا األْلَبابِ آَمنَّ كَّ َنا َوَما َيذَّ (﴾ بِّ

0F

1(. 

على أن متشابه القرآن ال يعلمه  )ع(وآل بيته  )ص(وقد نص الرسول محمد 
، وال يعرف إال عن طريقهم وبابهم )ع(واألئمة من ذريته  )ص(إال الرسول 

 .)ع(

() نحن الراسخون في العلم، ونحن نعلم تأويله: ()ع(عن أبي جعفر 
1F

2(. 

 )ع( أمير المؤمنين: الراسخون في العلم: (، قال)ع(وعن أبي عبد هللا 
() )ع( من ولده واألئمة

2F

3(. 

ُسوِل َوإِلَى أُْولِي األَْمِر ِمْنُهْم ﴿: وعن أبي جعفر في قوله وهُ إِلَى الرَّ َولَْو َردُّ
() )ع( المعصومونهم األئمة : (، قال)3F4( ﴾لََعلَِمُه الَِّذيَن َيْسَتنبُِطوَنُه ِمْنُهمْ 

4F

5(. 

واألحاديث كثيرة جداً في هذا الباب، ومنها يتبين أن تفسير أو تأويل متشابه 
إلى يوم القيامة، وال  )ص(القرآن علم قد ُخص به األئمة من أوصياء الرسول 

 .)ع(يوجد عند غيرهم أبداً إال أن يكون مأخوذاً عنهم 

؛ ألن )ع(جد متشابه عندهم فال يو )ع(بل إن القرآن كله محكم عند األئمة 
ال يشتبه عليهم القرآن فهم  )ع(المتشابه ما تشابه على صاحبه، وأهل البيت 

 .)ص(ترجمانه بعد الرسول محمد 

َبلْ ُهَو آَياٌت ﴿: سمعته يقول: ، قال)ع(عن هرول بن حمزة، عن أبي عبد هللا 
َناٌت فِي ُصُدوِر الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلمَ  () هم األئمة خاصة: ، قال)5F6( ﴾َبيِّ

6F

7(. 
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َبلْ ُهَو آَياٌت ﴿: قول هللا: قلت له: قال )ع(وعن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر 
َناٌت فِي ُصُدوِر الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلمَ  !) ؟من عسى أن يكونوا غيرنا: (أنتم هم؟ قال ﴾َبيِّ

)
7F

1(. 

ه متشابه، ولذلك ال يوجد في )ع(إذن، فالقرآن كله آيات بينات عند األئمة 
؛ ألن غيرهم ال يعرف ما تشابه من القرآن )ع(انحصر تفسير القرآن في األئمة 

على هذه الحقيقة  )ع(وقد نبه األئمة . وال يفقه تأويله، وفاقد الشيء ال يعطيه
مرات عديدة في رواياتهم، وحذروا عن تفسير القرآن بالرأي، ونبهوا كذلك على 

به كالم البشر فال يمكن قياسه عليه، ولنطلع على بعض أن كالم هللا تعالى ال يش
 :في هذا الموضوع لتتضح المسألة )ع(كالمهم 

إن هللا بعث محمداً، فختم به األنبياء، فال نبي بعده، : (، قال)ع(عن الصادق 
فجعله النبي : إلى أن قال - وأنزل عليه كتاباً، فختم به الكتب، فال كتاب بعده

علماً باقياً في أوصيائه، فتركهم الناس، وهم الشهداء على أهل كل زمان  )ص(
حتى عاندوا من أظهر والية والة األمر، وطلب علومهم، وذلك أنهم ضربوا 
القرآن بعضه ببعض واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ، واحتجوا 

سنة في تأويلها، بالخاص وهم يقدرون أنه العام، واحتجوا بأول اآلية، وتركوا ال
ولم ينظروا إلى ما يفتح الكالم، وإلى ما يختمه، ولم يعرفوا موارده ومصادره، 

 ).إذ لم يأخذوه عن أهله، فضلوا وأضلوا

كالماً طويالً في تقسيم القرآن إلى أقسام وفنون ووجوه، تزيد على  )ع(ثم ذكر 
لباري سبحانه وهذا دليل واضح على أن كالم ا: ()ع(مائة وعشرة، إلى أن قال 

ال يشبه كالم الخلق، كما ال تشبه أفعاله أفعالهم، ولهذه العلة وأشباهها ال يبلغ 
إلى أن ...  )ع( أحد كنه معنى حقيقة تفسير كتاب هللا تعالى إال نبيه وأوصياؤه

أما المحكم الذي لم : عن تفسير المحكم من كتاب هللا، فقال )ع(ثم سألوه : قال
ْحَكَماٌت ﴿: وجلينسخه شيء فقوله عز  ُهَو الَِّذَي أَنَزلَ َعلَْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت مُّ

وإنما هلك الناس في المتشابه ألنهم لم . اآلية )8F2( ﴾ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشابَِهاتٌ 
يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويالً من عند أنفسهم 
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 )ص(بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة األوصياء، ونبذوا قول رسول هللا 
() الحديث...  وراء ظهروهم

9F

1(. 

عن شيء من التفسير، فأجابني  )ع(سألت أبا جعفر : عن جابر بن يزيد، قال
كنت أجبتني في هذه المسألة : ثم سألته عنه ثانية فأجابني بجواب آخر، فقلت

وله ظهر،  ]وللبطن بطناً [ا جابر، إن للقرآن بطناً ي: (بجواب غير هذا، فقال
وللظهر ظهر، يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، 
وإّن اآلية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كالم متصل متصرف 

() على وجوه
10F

2(. 

سألت  فأما ما: (في رسالة )ع(قال أبو عبد هللا : عن المعلى بن خنيس، قال
عن القرآن، فذلك أيضا من خطراتك المتفاوتة المختلفة، ألن القرآن ليس على 

غير ما ذهبت إليه، وإنما القرآن أمثال  ]على[ما ذكرت وكل ما سمعت فمعناه 
لقوم يعلمون دون غيرهم، ولقوم يتلونه حق تالوته، وهم الذين يؤمنون به 

أبعده من مذاهب قلوبهم، ولذلك ويعرفونه، وأما غيرهم فما أشد إشكاله عليهم و
ليس شيء أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن،  ]إنه[: )ص(قال رسول هللا 

وفي ذلك تحير الخالئق أجمعون إال من شاء هللا، وإنما أراد هللا بتعميته في ذلك 
أن ينتهوا إلى بابه وصراطه وأن يعبدوه وينتهوا في قوله إلى طاعة القوام 

اطقين عن أمره، وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم، ال بكتابه، والن
ُسوِل َوإِلَى أُْولِي األَْمِر ِمْنُهْم لََعلَِمُه الَِّذيَن ﴿: عن أنفسهم، ثم قال وهُ إِلَى الرَّ َولَْو َردُّ

فأما عن غيرهم فليس يعلم ذلك أبداً، وال يوجد، وقد علمت . ﴾َيْسَتنبُِطوَنُه ِمْنُهمْ 
يستقيم أن يكون الخلق كلهم والة األمر؛ ألنهم ال يجدون من يأتمرون  أنه ال

عليه ومن يبلغونه أمر هللا ونهيه، فجعل هللا الوالة خواص ليقتدى بهم، فافهم 
ذلك إن شاء هللا، وإياك وإياك وتالوة القرآن برأيك، فان الناس غير مشتركين 

درين على تأويله، إال من في علمه، كاشتراكهم فيما سواه من األمور، وال قا
حده وبابه الذي جعله هللا له فافهم إن شاء هللا، واطلب األمر من مكانه تجده إن 

() شاء هللا
11F

3(. 

 :تكليف األمة تجاه القرآن، وما عليهم وما لهم )ع(وقد بّين األئمة 
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في حديث كالمه مع عمرو بن  - )ع(عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر 
، فإنما على )12F1( ﴾َوَمن َيْحلِلْ َعلَْيِه َغَضبِي َفَقْد َهَوى﴿: وأما قوله: (قال -عبيد 

الناس أن يقرؤوا القرآن كما انزل، فإذا احتاجوا إلى تفسيره فاالهتداء بنا وإلينا 
() !يا عمرو

13F

2(. 

 -: إلى أن قال - اتقوا هللا وال تفتوا الناس بما ال تعلمون: (، قال)ع(عن علي 
يسأل عن ذلك علماء آل : فما نصنع بما قد خبرنا به في المصحف؟ فقال: قالوا

() )ع(محمد 
14F

3( . 

من فسر القرآن برأيه، إن : ( ، قال)ع(وعن أبي بصير، عن أبي عبد هللا 
() أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ خّر أبعد من السماء

15F

4(. 

أن يصعد المنبر فيخطب،  )ع(وعن موسى بن عقبة أن معاوية أمر الحسين 
نحن حزب هللا الغالبون، وعترة نبيه األقربون، : ( فحمد هللا وأثنى عليه، ثم قال

أحد الثقلين اللذين جعلنا رسول هللا ثاني كتاب هللا، فيه تفصيل لكل شيء، ال 
يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، والمعول علينا في تفسيره، ال نتظنى 

نتبع حقائقه، فأطيعونا، فان طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة هللا  تأويله، بل
ُسولَ َوأُْولِي األَْمِر ِمنُكْم َفإِن ﴿: ورسوله مقرونة، قال هللا أَِطيُعوْا ّهللاَ َوأَِطيُعوْا الرَّ

ُسولِ  وهُ إِلَى ّهللاِ َوالرَّ وهُ ﴿: ، وقال)16F5( ﴾َتَناَزْعُتْم فِي َشْيٍء َفُردُّ ُسوِل َولَْو َردُّ إِلَى الرَّ
() الحديث... ﴾ َوإِلَى أُْولِي األَْمِر ِمْنُهْم لََعلَِمُه الَِّذيَن َيْسَتنبُِطوَنُه ِمْنُهمْ 

17F

6(. 

بعض الذين كانوا يفتون الناس ويفسرون  )ع(وكذلك نالحظ كيف منع األئمة 
 :القرآن برأيهم أمثال أبي حنيفة

كنت عند أبي : (، قال)ع(عن شعيب بن أنس، عن بعض أصحاب أبي عبد هللا 
إذ دخل عليه غالم كندة فاستفتاه في مسألة فأفتاه فيها، فعرفت الغالم  )ع(عبد هللا 

والمسألة فقدمت الكوفة فدخلت على أبي حنيفة، فإذا ذاك الغالم بعينه يستفتيه في 
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: ، فقمت إليه فقلت)ع(تلك المسألة بعينها فأفتاه فيها بخالف ما أفتاه أبو عبد هللا 
مسلماً عليه فوجدت  )ع(ويلك يا أبا حنيفة إني كنت العام حاجاً فأتيت أبا عبد هللا 

وما يعلم : فقال. هذا الغالم يستفتيه في هذه المسألة بعينها فأفتاه بخالف ما أفتيته
جعفر بن محمد أنا أعلم منه، أنا لقيت الرجال وسمعت من أفواههم، وجعفر بن 

فكنت في طلب حجة : وهللا ألحجن ولو حبواً، قال: محمد صحفي، فقلت في نفسي
: فحكيت له الكالم فضحك ثم قال )ع(فجاءتني حجة فحججت فأتيت أبا عبد هللا 

إني رجل صحفي فقد صدق، قرأت صحف إبراهيم : عليه لعنة هللا أما في قوله
 ومن له بمثل تلك الصحف؟ : ، فقلت لهوموسى

ن عنده جماعة من أصحابه، فقال فما لبثت أن طرق الباب طارق وكا: قال
أدخله، فدخل فسلّم على : قال. أبو حنيفة: انظر من ذا؟ فرجع الغالم، فقال: للغالم

أصلحك هللا أتأذن لي في القعود فأقبل على : ، ثم قال)ع(، فرّد )ع(أبي عبد هللا 
أبو  ثم قال الثانية والثالثة فلم يلتفت إليه، فجلس. أصحابه يحدثهم ولم يلتفت إليه

: ؟ فقال أين أبو حنيفة: حنيفة من غير إذنه، فلما علم أنه قد جلس التفت إليه فقال
: ؟ قالفبما تفتيهم: قال. نعم: ؟ قالأنت فقيه أهل العراق: هو ذا أصلحك هللا، فقال

يا أبا حنيفة تعرف كتاب هللا حق معرفته، وتعرف : قال. بكتاب هللا وسنة نبيه
يا أبا حنيفة ولقد ادعيت علماً ويلك ما جعل : نعم، قال: ؟ قالالناسخ والمنسوخ

هللا ذلك إال عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ويلك وال هو إال عند الخاص من 
ولست كما  -، وما ورثك هللا من كتابه حرفاً، فإن كنت كما تقول )ص(ذرية نبينا 

اماً آِمنِينَ ِسيُروا فِيَها لََيا﴿: فأخبرني عن قول هللا عز وجل -تقول  أين  )18F1( ﴾لَِي َوأَيَّ
إلى  )ع(أحسبه ما بين مكة والمدينة، فالتفت أبو عبد هللا : ؟ قالذلك من األرض

تعلمون أن الناس يقطع عليهم بين المدينة ومكة فتؤخذ أموالهم : أصحابه فقال
 يا أبا: فسكت أبو حنيفة، فقال: قال. نعم: ؟ قالواوال يأمنون على أنفسهم ويقتلون

، أين ذلك من )19F2( ﴾َمن َدَخلَُه َكاَن آِمناً ﴿َ: حنيفة أخبرني عن قول هللا عز وجل
أفتعلم أن الحجاج بن يوسف حين وضع المنجنيق : قال. الكعبة: ؟ قالاألرض

يا أبا حنيفة : ت، ثم قالكفس: ؟ قالعلى ابن الزبير في الكعبة فقتله كان آمنا فيها
؟ هللا، ولم تأت به اآلثار والسنة كيف تصنعإذا ورد عليك شيء ليس في كتاب 

يا أبا حنيفة إن أول من قاس : قال. أصلحك هللا أقيس وأعمل فيه برأيي: فقال
أنا خير منه خلقتني من نار : إبليس الملعون، قاس على ربنا تبارك وتعالى فقال

يا أبا حنيفة أيما أرجس البول أو : فقال. فسكت أبو حنيفة. وخلقته من طين
                                                           

 

 .18: سبأ  -1
 .97: آل عمران  -2
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، الناس يغتسلون من الجنابة وال يغتسلون من البول: فقال. البول: ؟ فقالجنابةال
فما : فقال. ؟ قال الصالةيا أبا حنيفة أيما أفضل الصالة أم الصوم: فقال. فسكت

() الحديث..... ؟ فسكت بال الحائض تقضي صومها وال تقضي صالتها
20F

1( . 

يا : فقال )ع(أبي جعفر دخل قتادة بن دعامة على : (وعن زيد الشحام، قال
بلغني : )ع(هكذا يزعمون، فقال أبو جعفر : ؟ فقالقتادة أنت فقيه أهل البصرة

فإن كنت تفسره بعلم : )ع(نعم فقال له أبو جعفر : ؟ فقال له قتادةأنك تفسر القرآن
إن كنت إنما ! ويحك يا قتادة: )ع(إلى أن قال أبو جعفر ..  فأنت أنت، وأنا أسألك

ن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسرته من فسرت القرآ
) إنما يعرف القرآن من خوطب به! الرجال، فقد هلكت وأهلكت ويحك يا قتادة

)
21F

2(. 

أتعرف الناسخ : (مر على قاض، فقال )ع(عن عبد الرحمن السلمي أن علياً 
ى هلكت وأهلكت تأويل كل حرف من القرآن عل: ال، فقال: ؟ قالمن المنسوخ

() وجوه
22F

3( . 

: أنه قال البن الجهم -في حديث  - )ع(عن أبي الصلت الهروي، عن الرضا 
َوَما َيْعلَُم َتأِْويلَُه إِالَّ ّهللاُ ﴿ :اتق هللا، وال تؤّول كتاب هللا برأيك، فاّن هللا يقول(

اِسُخوَن فِي اْلِعْلمِ  () ﴾َوالرَّ
23F

4(. 

ومن هذه القصص وما سبقها من روايات ينتج اليقين بأّال يمكن ألحد أن يفتي 
الناس أو يفسر القرآن برأيه إن لم يكن من الذين يعلمون محكم القرآن من متشابهه 
وناسخه من منسوخه، وإّن هذا العلم خاص بالذرية المعصومة وهم خلفاء الرسول 

 .)ع(إلى يوم القيامة األئمة والمهديون  )ص(

وإّن من حكمة اختصاص علم متشابه القرآن بالحجج المعصومين هو معرفة 
المعصوم واالضطرار إلى طاعته لعدم وجود باب إلى معرفة القرآن غيره، ولّئال 
يدعي اإلمامة كل من هب ودب؛ ألّن من يفعل ذلك سيجد نفسه في بحار من 
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لقرآن كنار على علم األمواج المتالطمة، وسيظهر تناقضه واضطرابه في تفسير ا
 .لمن لهم قلوب يفقهون بها

في احتجاجه على زنديق سأله عن آيات متشابهة من  )ع(عن أمير المؤمنين 
وقد جعل هللا للعلم أهالً وفرض على العباد : (- )ع(إلى أن قال  -القرآن، فأجابه 
ُسولَ َوأُْولِي ﴿: طاعتهم بقوله َولَْو ﴿: ، وبقوله﴾األَْمِر ِمنُكمْ أَِطيُعوْا ّهللاَ َوأَِطيُعوْا الرَّ

ُسوِل َوإِلَى أُْولِي األَْمِر ِمْنُهْم لََعلَِمُه الَِّذيَن َيْسَتنبُِطوَنُه ِمْنُهمْ  وهُ إِلَى الرَّ ، ﴾َردُّ
اِدقِينَ ﴿: وبقوله قُوْا ّهللاَ َوُكوُنوْا َمَع الصَّ َوَما َيْعلَُم َتأِْويلَُه إِالَّ ّهللاُ ﴿: ، وبقوله)24F1( ﴾اتَّ

اِسُخوَن فِي اْلِعْلمِ  ، والبيوت هي )25F2( ﴾َوْأُتوْا اْلُبُيوَت ِمْن أَْبَوابَِها﴿: ، وبقوله﴾َوالرَّ
بيوت العلم التي استودعها األنبياء، وأبوابها أوصياؤهم، فكل عمل من أعمال 
الخير يجري على غير أيدي األوصياء وعهودهم، وحدودهم وشرائعهم، 

ير مقبول، وأهله بمحل كفر وإن شملهم صفة وسننهم، ومعالم دينهم مردود غ
فجعل قسماً منه يعرفه العالم : اإليمان، ثم إن هللا قسم كالمه ثالثة أقسام 

والجاهل، وقسماً ال يعرفه إال من صفا ذهنه ولطف حسه وصح تمييزه ممن 
. شرح هللا صدره لإلسالم، وقسماً ال يعلمه إال هللا ومالئكته والراسخون في العلم

 )ص(ما فعل ذلك لئال يدعي أهل الباطل المستولين على ميراث رسول هللا وإن
من علم الكتاب ما لم يجعله هللا لهم، وليقودهم االضطرار إلى االئتمام بمن ولي 

() الحديث..  أمرهم فاستكبروا عن طاعته
26F

3(. 

بل روي أن هناك تأويالً للقرآن في كل زمان، وال يعرف هذا التأويل إال 
 : الحجة المنصب من هللا تعالىاإلمام 

إن للقرآن تأويالً، : (يقول )ع(سمعت أبا عبد هللا : عن إسحاق بن عمار، قال
فمنه ما قد جاء ومنه ما لم يجيء، فإذا وقع التأويل في زمان إمام من األئمة 

() عرفه إمام ذلك الزمان
27F

4(. 

وبهذا يتبين أن تأويل القرآن ومعرفة المحكم من المتشابه مختص باإلمام 
 .، وال يمكن أن يعرف عن غيره أبداً )ع(المعصوم من أوصياء الرسول محمد 
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ويتبين أيضاً من الرواية السابقـة أّن تأويل القرآن في عصر الظهور ال يعرفه 
راً وتحمل ذلك العلم منه أو من اتصل به اتصاالً مباش )ع(إال اإلمـام المهدي 

أو من اتصل به يعرف عن طريق  )ع(، وبهذا نعرف أن اإلمام المهدي )ع(
إفحامه لجميع العلماء في معرفة علم متشابه القرآن وإحكامه، كما اثبت أجداده 

 .)ع(إمامتهم عن طريق ذلك العلم الخاص بهم 

الحسن في هذا فعلى المتصدين والذين يدعون المرجعية مناقشة السيد أحمد 
العلم المقدس، فإن عجزوا عن ذلك أو لم يستجيبوا لذلك يثبت حق السيد أحمد 

؛ ألن هذا العلم ال يكون إال عند )ع(الحسن، وإنه وصي ورسول اإلمام المهدي 
 .كما صرحت به الروايات المتواترة )ص(أوصياء الرسول محمد 

 .د وآله األئمة والمهديينوالحمد ل رب العالمين، والصالة والسالم على محم

 

 الشيخ ناظـم العقـيلي                                                          

ق    . هـ  1429                                                                           



 الرحمن الرحيم بسم هللا
 

ف��الق ، مس��خر الري��اح، مج��ري الفل��ك ،مال��ك المل��ك، ل رب الع��المينالحم��د 
الحم��د ل ال��ذي م��ن خش��يته ترع��د الس��ماء . رب الع��المين، اإلص��باح دّي��ان ال��دين

 .وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها، وترجف األرض وعّمارها، وسكانها

يأمن ، الغامرةالفلك الجارية في اللجج ، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد
وال�الزم ، والمتأخر عنهم زاه�ق، المتقدم لهم مارق ،من ركبها ويغرق من تركها

 .لهم الحق
 

****** 

(اعرف هللا بال : 1 /سؤال
28F

 ؟ )1

أي اع��رف هللا س��بحانه وتع��الى ب��ال ف��ي الخل��ق، وه��و اإلم��ام المه��دي  :الج��واب
، فه��و ص��لوات رب��ي علي��ه تجل��ي وظه��ور هللا ف��ي الخل��ق، أي تجل��ي وظه��ور  )ع(

 . مدينة الكماالت اإللهية في الخلق

تجلي وظهور أسماء هللا سبحانه في الخلق، فهو ص�لوات رب�ي : وبعبارة أخرى
عليه وجه هللا سبحانه وتع�الى ال�ذي يواج�ه ب�ه خلق�ه، فم�ن أراد معرف�ة هللا س�بحانه 

 .)29F2( )ع(إلمـام المهدي البد له من معرفة ا

****** 

 

 كوكباً وقمراً وشمساً فقط؟ )ع(لماذا رأى إبراهيم : 2 /سؤال
                                                           

 

افراوا ب بال والرسول بالرسالة وأولي األمر باألمر ): (ع(الظاهر أّن هذا السؤال منبثق عن قول أمير المؤمنين  -1
 .286 – 285ص: ، التوحيد للشيخ الصدوق 85ص 1ج: الكافي ) بالمعروف والعدل واإلحسان

من أراد ب بدأ بكم ، بكم يبين ب الكذب، وبكم : (.. ، فقد ورد في الزيارة الجامعة)ع(وهذا ما ورد عنهم في أحاديثهم  -2
د : (يقول) ع(سمعت أبا جعفر : وعن بريد العجلي قال). … يبافد ب الزمان الكلب بنا فبد ب، وبنا فرف ب، وبنا وحِّ

 .145ص 1ج: الكافي ) حجاب ب تبارك وتعالىب تبارك وتعالى، ومحمد 
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، والكوك�ب )30F1( )ع(، والقم�ـر اإلم�ام عل�ي ) ص(الشمـس رس�ول هللا   :الجواب
 . )31F2( )ع(المهدي  اإلمـام

والشمس والقمر والكوكب في الملكوت كانت تجلي هللا في الخلق، ولهذا اشتبه 
بأنهم تمام  )ع(واختص محمد وعلي والقائم . ولكن كٌل بحسبه )ع(بها إبراهيم 

 . تجلي هللا في الخلق في هذه الحياة الدنيا؛ ألنهم ُمرِسلين وليس فقط ُمرَسلين

هو صاحب الفتح المبين، وهو الذي فتح له مثل سم اإلب�رة،  )ص( محمداً وألن 
(وكشف له شيء من حجاب الالهوت، فرأى من آيات ربه الكبرى 

32F

وهو مدين�ة . )3
(العلم 

33F

 . ، وهي صورة لمدينة الكماالت اإللهية أو الذات اإللهية)4

فألنه باب مدينة العلم، وهو جزء منها، وكل ما يفاض منها يفاض من  عليأما 
تجلي هللا سبحانه وتعالى، واسم هللا سبحانه في الخلق، وعلي  )ص(فمحمد . اللهخ

(ممسوس ب�ذات هللا 
34F

، فعن�دما ال يبق�ى محم�د، وال يبق�ى إال هللا الواح�د القه�ار ف�ي )5
آن�ات، يك�ون عل��ي علي�ه ص�لوات رب��ي ه�و تجل�ي هللا س��بحانه ف�ي الخل�ق، وفاطم��ة 

. اطن القم��ر وظ��اهر الش��مسعليه��ا ص��لوات رب��ي مع��ه، وه��ي مخصوص��ة بأنه��ا ب��

                                                           
 

أوضح  )ص(الشمس رسول ب : قال) والشمس وضحاها: (سألته عن قول هللا: قال) ع(عن أبي بصير عن أبي عبد هللا  -1
ذاك اإلمام من : قال) والنهار إذا جالها: ( قلت ،)ع(ذاك أمير المؤمنين : قال) والقمر إذا تالها: (، قلتب به للناس دينهم

). والنهار إذا جالها(: ايجلي لمـن سأله، احكى ب سبحانه فنه اقال )ص(ذرية ااطمة فليها السالم، يسأل رسول ب 
وجلسوا مجلساً كان آل  )ص(ذاك أئمة الجور الذين استبدوا باألمر دون آل رسول ب : قال) والليل إذا يغشاها: (قلت

يغشي : قال) والليل إذا يغشاها (: بالظلم والجور، وهو قوله )ص(م، اغشوا دين رسول ب أولى به منه )ص(رسول ب 
مثلي ايكم مثل : ()ص(قال رسول هللا : وعن ابن عباس قال. 70ص 24ج: بحار األنوار ...)  ظلمة الليل ضوء النهار

 .76ص 24ج: بحار األنوار) الشمس ومثل فلي مثل القمر، اإذا غابت الشمس ااهتدوا بالقمر
فهو الكوكب  )ع(... واإلمام علي وفاطمة الزهـراء والحسـن والحسين  )ص(إذا قرن مع رسول هللا ) ع(اإلمام المهدي  -2

لما : )ص(قال رسول ب : (قال) ع(عن أمير المؤمنين  )ع(الدري، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه 
اراع رأسك اراعت رأسي وإذا : )عز وجل(اقال : إلى أن قال.....  )سبحانه وتعالى(اسري بي إلى السماء أوحى إلي ربي 

أنا بأنوار فلي وااطمة والحسن والحسين وفلي بن الحسين، ومحمد بن فلي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، 
م اي وسطهم كأنه بن الحسن القائ "م ح م د"وفلي بن موسى، ومحمد بن فلي، وفلي بن محمد ؟ والحسن بن فلي، و 

هؤالء األئمة وهذا القائم الذي يحلل حاللي ويحرم حرامي وبه أنتقم من : يا رب ومن هؤالء؟ قال: كوكب دري، قلت
كمال الدين وتمام ....)  أفدائي، وهو راحة ألوليائي، وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكاارين

 .252ص: النعمة 
انظر اي مثل سم اإلبرة إلى ما شاء ب من … : إلى أن يقول… : (في حديث المعراج  )ع(م الصادق ورد عن اإلما -3

 .443ص 1ج: الكافي ) …: لبيك ربي، قال: يا محمد، قال : نور العظمة ، اقال ب تبارك وتعالى
 ) .… أنا مدينة العلم وفلي بابها: (الحديث المعروف  )ع(ورد عن الرسول  -4
 -الغدير) ال تسبوا فلياً اإنه ممسوس بذات ب( ):ع(في حق أمير المؤمنين  )ص(هذا التفسير يوضح لنا قول الرسول  -4

 .213ص 10ج: الشيخ األميني 
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() ل��و كش��ف ل��ي الغط��اء لم��ا ازددت يقين��اً (: )ع(وله��ذا ق��ال عل��ي 
35F

؛ ألن��ه وإن ل��م )1
 . يكشف له الغطاء، ولكنه بمقام من كشف له الغطاء

فهو تجلي اسم هللا سبحانه وهو حي وقب�ل ش�هادته؛ لط�ول حيات�ه  )ع( القائمأما 
ص��الته بقنوت��ه وقنوت��ه وط��ول عبادت��ه م��ع كم��ال ص��فاته وإخالص��ه، فه��و يص��ل 

وألن��ه الج��الس عل��ى الع��رش ي��وم . بص��الته، وكأن��ه ال يفت��ر ع��ن عب��ادة هللا س��بحانه
وألن�ه الح�اكم باس�م هللا . الدين أي يوم القيامة الصغرى، وفي القرآن الي�وم المعل�وم

بين األمم في ذلك اليوم، فالبد أن يكون مرآة تعكس الذات اإللهية في الخلق ليكون 
ه�و ك�الم هللا، وحكم�ه ه�و حك�م  )ع(هللا في الخلق، فيك�ون ك�الم اإلم�ام الحاكم هو 

ه�و مل��ك هللا س��بحانه وتع�الى، فيص��دق ف��ي ذل�ك الي��وم قول��ه  )ع(هللا، ومل�ك اإلم��ام 
في ذل�ك الي�وم ع�ين  )ع(، ويكون اإلمام ﴾ملك يوم الدين﴿: تعالى في سورة الفاتحة

(هللا، ولسان هللا الناطق، ويد هللا 
36F

2(. 

****** 

 : 3 /سؤال

، فكي�ف )ع(من المعلوم أّن إبل�يس ط�رد م�ن الجن�ة بس�بب ع�دم س�جوده آلدم  -أ
استطاع أن يدخل إلى الجنة حتى يوسوس آلدم ويجعله يأكل من الشجرة التي نه�اه 
هللا عنها، حيث إّن كالم إبليس مع آدم يدّل على أنه كان معه في الجنة من إش�ارته 

خاطبة ال�ذي ي�دل عل�ى مباش�رة الم�تكلم للمخاط�ب ، ضمير الم)هذا(إلى الشجرة بـ 
 !الحاضر؟

 !؟)ع(ما هي الشجرة التي أكل منها آدم  -ب

هل أن آدم وحواء كانت سوأتهما ظاهـرة من غير لب�اس، وعن�دما أك�ال م�ن  -ج
وم�ا ه�و ذل�ك ال�ورق ! الشجرة بدت لهما سوأتهما، فأخذوا يتس�ترون ب�ورق الجن�ة؟

 !الذي تستروا به؟

                                                           
 

 .317ص 1ج: المناقب البن شهر اشوب  -1
ظهره إلى الحرم، ويمد  )ع(بل يا مفضل يسند القائم : (... في كالم طويل مع المفضل بن عمر) ع(عن اإلمام الصادق  -1

إن الذين يبايعونك إنما : " ، ثم يتلو هذه اآلية هذه يد ب، وفن ب، وبأمر ب : يده اترى بيضاء من غير سوء ويقول
 .8ص 53ج: بحار األنوار "...)  يبايعون ب يد ب اوق أيديهم امن نكث اإنما ينكث فلى نفسه
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أي ، خل�ق م�ن ط�ين )ع(إن آدم  :على هذه األسئلة نحتاج مقدمة، وه�ي لإلجابة
وإنم��ا رف��ع إل��ى أقص��ى ، عل��ى ه��ذه األرض فق��ط ولكن��ه ل��م يب��قَ ، م��ن ه��ذه األرض

وه��ي الجن��ة ، أو ق��ل إل��ى ب��اب الس��ماء الثاني��ة، أي الس��ماء األول��ى، الس��ماء ال��دنيا
أي الجن�ة  -جن�ة وض�ع ف�ي ب�اب ال: ()ع(الملكوتية أو على تعبير الرواي�ات ع�نهم 

() تطأه المالئكة -الملكوتية 
37F

1(. 

وبالتالي لم�ا ، ولطافتها بنور ربها )ع(وهذا الرفع لطينة آدم يلزم إشراق طينته 
، متنعم�اً بالجن�ة المادي�ة الجس�مانية، بّث هللا فيه ال�روح أول م�رة ك�ان جس�مه لطيف�اً 

 . )ع(ولم يكن في هذه الجنة من الظلمة ما يستوجب خروج فضالت من جسم آدم 

(فقد كان�ت تت�نّعم بالجن�ة الملكوتي�ة  )ع( وأما روح آدم
38F

، أو الجن�ان الملكوتي�ة؛ )2
��اٍت َتْج��ِري ِم��ن َتْحتَِه��ا األَْنَه��ارُ ﴿ ألنه��ا كثي��رة والجن��ة الجس��مانية والجن��ة  ،)39F3( ﴾َجنَّ

َت�اِن ﴿ ُذكرتا في س�ورة الرحم�انالملكوتية هما اللتان  �ِه َجنَّ  ...َولَِم�ْن َخ�اَف َمَق�اَم َربِّ
َتاِن ﴿ وهما أيضا ،)40F4( ﴾َذَواَتا أَْفَنانٍ  َتانِ  ...َوِمن ُدونِِهَما َجنَّ )P)41F5 ﴾ُمْدَهامَّ

P. 

P) أي مكاني( وليس رفع تجافٍ  )ظهور( والرفع هو رفع تجلٍ 

)
42F

6(
P  ، وبالتالي فإن

الجسمانية التي نعيش فيها بل موجود فيه�ا، ول�و ك�ان آدم ليس بمعدوم في األرض 
 .معدوماً فيها لكان ميتاً 

ولكنه ، يعيش في هذه الحياة الدنيا بجسم لطيف في البداية )ع(وبالتالي كان آدم 
 .عاد كثيفاً إلى األرض التي رفع منها لما عصى ربه سبحانه

 
 

                                                           
 

 .55ص: الجزائري  قصص األنبياء للسيد نعمة هللا -1
كان مجاوراً للناس ولهذا العالم الجسماني ببدنه وروحه في ملكوت ) ع(وال تستغرب من ذلك، فعلي بن أبي طالب  -1

وإنما كنت جاراً جاوركم بدني أياماً، وستعقبون مني جثة ) : (... ع(السماوات، كما يتبين ذلك من كالمه قبل استشهاده 
 .34ص 2ج: نهج البالغة ...)  امتة بعد نطقخالء ، ساكنة بعد حراك، وص

 .، وآيات أخرى في سور غيرها كثيرة 25: البقرة  -3
 .48، 46: الرحمن  -4
 .64، 62: الرحمن  -5
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
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والتف��اح والتم��ر الحنط��ة  :ه��ي )ع(الش��جرة الت��ي أك��ل منه��ا آدم ): ب(ج��واب 
)43F1(P )ع( ، وهي شجرة علم آل محمد... والتين و 

P.  

فهذه الفواكـه في العوالم العلوية ترمز إلى العلم، وهذه الشجرة المباركة 
 .)ع(المذكورة في القـرآن كانت تحمل العلم الخاص بمحمد وآل محمد 

*** 

ْقَوى َذلَِك َخْير﴿ :قال تعالى): ج(جواب  )P)44F2 ﴾َولَِباُس التَّ
P،  اللباس الذي نزع عن

 آدم وحواء 

ففي العوالم العلوية التي كانا يعيشان فيها تستر العورة بالتقوى؛ ، هو لباس التقوى
وحواء  )ع(فلما عصى آدم ، ألنها تصبح لباساً يستر جسم اإلنسان في تلك العوالم

التي تصبح نقمة  )ع(شجرة علم آل محمد  -باألكل من الشجرة المباركة  )ع(
فقدا لباس التقوى، فبدت لهما  - على من أكلها بدون إذن هللا سبحانه وتعالى

 . عوراتهما

أما ورق الجنة الذي تستروا به فهو الدين؛ حيث الورق األخضر في العوالم 
وتسترت به حواء  )ع(وهذا الورق الذي تستر به آدم  العلوية يرمـز إلى الدين

الذين قرأ آدم  )ع(لب المغفرة من هللا بحق أصحاب الكساء االستغفار وط هو )ع(
(أسماءهم مكتوبة على ساق العرش  )ع(

45F

3(. 

                                                           
 

 شجرة العلم اإنها لمحمد وآله خاصة دون "وال تقربا هذه الشجرة  ): (... "ع(عن تفسير اإلمام الحسن العسكري  -6
وفلي وااطمة والحسن والحسين صلوات ب  )ص(غيرهم، ال يتناول منها بأمر ب إال هم، ومنها ما كان يتناوله النبي 

فليهم أجمعين بعد إطعامهم المسكين واليتيم واألسير حتى لم يحسوا بعد بجوع وال فطش وال تعب وال نصب، وهي 
لجنة كان كل نوع منها يحمل نوفاً من الثمار والمأكول، وكانت هذه شجرة تميزت من بين أشجار الجنة، إن سائر أشجار ا

 11ج: بحار األنوار ...) الشجرة وجنسها تحمل البر والعنب والتين والعناب وسائر أنواع الثمار والفواكه واألطعمة 
 .189ص

 .26: األعراف  -7
َوُكال ِمْنها : الما أسكن ب فز وجل آدم وزوجته الجنة، قال لهما): (.. ع(قال أبو عبد هللا : عن المفضل بن عمر، قال -3

َجَرةَ يعني شجرة الحنطة اَتَُكونا ِمَن الظَّالِِميَن انظرا إلى منزلة محمد وف لي وااطمة َرَغداً َحْيُث ِشْئتُما َوال تَْقَربا هِذِه الشَّ
: يا ربنا، لمن هذه المنزلة؟ اقال ب جل جالله: اقاال. اوجداها أشرف منازل الجنة )ع(والحسن والحسين واألئمة بعدهم 

اراعا رؤوسكما إلى ساق العرش، اراعا رؤوسهما اوجدا أسماء محمد وفلي وااطمة والحسن والحسين واألئمة 
وب الما أراد ب فز وجل أن يت..... مكتوبة فلى ساق العرش بنور من نور ب الجبار جل جالله ) صلوات ب فليهم(

إنكما ظلمتما أنفسكما بتمني منزلة من اضل فليكما، اجزاؤكما ما قد فوقبتما به : ، اقال لهما)ع(فليهما جاءهما جبرئيل 
من الهبوط من جوار ب فز وجل إلى أرضه، اسال ربكما بحق األسماء التي رأيتماها فلى ساق العرش حتى يتوب 
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*** 
هي الجنة الملكوتي�ة، وأيض�اً  )لعنه هللا(الجنة التي طرد منها إبليس ): أ(جواب 

، )الدنيوية(موجود في كل العوالم الملكية  )ع(ولكن آدم ، )الدنيوية(الجنة الملكية 
وبالتالي فإّن وسوسة إبليس لعنه هللا كانت آلدم الموج�ود ف�ي الع�والم الدنيوي�ة الت�ي 

() الدنيوية(هي دون الجنة الملكية 
46F

1(. 

، فألن ثمار األشجار على )لعنه هللا(أما إشارته للشجرة وكأنها حاضرة عنده 
تين ، فالتفاحة والحنطة وال)ع(هذه األرض إنما هي ظهور وتجلي لعلم آل محمد 

، كما ورد في الدعاء في )بهم ترزقون( )ع(إنما هي بركات علم آل محمد .. 
 .)47F2( )ع(الرواية عنهم 

****** 

ومتجلي في ، إذا كان هللا موجوداً في كل مكان وزمان: 4 /سؤال
فكيف يمكن دفع شبهة وجوده وتجليه سبحانه بالنسبة ، الموجودات
   للنجاسات؟

هللا في الموجودات ال يعن�ي أن�ه ج�زء منه�ا، أو يجب معرفة أن تجلي : الجواب
وال يظهر إال بنور هللا، س�واء ب�ذلك  ،بل يعني أنه ال يقوم موجود إال بال ،أنه فيها

 . وهللا ليس كمثله شيء، أقرب أو أبعد الموجودات عنه سبحانه

فك��ون ن��ور الش��مس موج��وداً عل��ى األرض ال يعن��ي أن الش��مس موج��ودة عل��ى 
نرى األشياء على األرض بنور الشمس ال يعني أن ن�ور الش�مس وكوننا ، األرض

وم��ؤثرة ، بل�ى، الش�مس متجلي�ة ف�ي األرض بش�كل أو ب�آخر .مس�تقر عل�ى األرض
وإظه�ار ، باألرض بشكل أو بآخر، م�ع أن نوره�ا وتأثيره�ا يس�ع األرض وغيره�ا

                                                                                                                                                                                     
 

إال تبت  )ع(محمد، وفلي، وااطمة، والحسن والحسين، واألئمة : ن فليكاللهم إنا نسألك بحق األكرمي: اقاال. فليكما
 .1ح 108ص: الشيخ الصدوق  -معاني األخبار ...)  فلينا ورحمتنا، اتاب ب فليهما إنه هو التواب الرحيم

بليس المحجوب عن بين العوالم الدنيوية والجنة أو الجنان الملكية تفرقة واضحة، فإ) ع(وهنا فرق السيد أحمد الحسن  -1
 .في العوالم الدنيوية، ال في ملكوت الدنيا أو قل في السماء األولى) ع(وسوس آلدم ) باب الجنة(
إن ب خلقنا اأحسن ): (ع(وعن أبي عبد هللا . 244ص 2ج: رواه الكليني في الكافي ) ع(فقرة من دعاء لإلمام الباقر  -2

ق اي خلقه ويده المبسوطة فلى فباده، بالرأاة والرحمة ووجهه الذي يؤتى صورنا وجعلنا فينه اي فباده ولسانه الناط
منه وبابه الذي يدل فليه وخزانه اي سمائه وأرضه، بنا أثمرت األشجار وأينعت الثمار، وجرت األنهار وبنا ينزل غيث 

 .144ص 1ج: الكافي ) السماء وينبت فشب األرض وبعبادتنا فبد ب ولوال نحن ما فبد ب
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انفعل نور الشمس النجاسة لنا لنراها بأعيننا ال يعني أن نور الشمس تنجس بها أو 
 . بمسها

 : أقولولتوضيح الصورة أكثر 

، وأم�ا ظلم�ة مش�وبة ب�النور، إن الموجودات المخلوقة أما ن�ور مش�وب بالظلم�ة
، ولكل موجود مخلوق مقام ثابت ال يتغي�ر. الظلمة أو النور، بحسب الغالب عليها 

بالطاع�ة فلكل واحد منهم االختيار أن يقترب من النور  إال المكلفين كاإلنس والجن
أو أن يقترب م�ن الظلم�ة . حتى يصبح نوراً مشوباً بالظلمة وكٌل بحسبه ل سبحانه

ويتمي��ز . وك��ٌل بحس��به، حت��ى يص��بح ظلم��ة مش��وبة ب��النور بمعص��ية هللا س��بحانه
اإلنسان بأن له قابلية االرتقاء ف�ي الن�ور حت�ى ال يداني�ه مل�ك مق�رب ويص�بح ف�وق 

) لعن��ه هللا(ف��ي الظلم�ات حت��ى ال يداني�ه إبل��يس  ل�ه قابلي��ة التس�افل وأيض��اً ، المالئك�ة
 ﴾ُثمَّ َرَدْدَناهُ أَْسَفلَ َس�افِلِينَ * لََقْد َخلَْقَنا اْإلْنَساَن فِي أَْحَسِن َتْقِويٍم ﴿: وجنده األرجاس

)
48F

1(. 

محمد  إنسان، وهو ومن المعلوم أّن أرقى موجود مخلوق في عوالم النور هو
P، أو العقل األول)ص(

)
49F

2(
P . 

 ، وهوالثاني  وهو، موجود مخلوق في عوالم الظلمة هو أيضاً إنسانوأسفل 
 . )50F3( )ع(الجهل فقد أدبر ولم يقبل، كما في الحديث عنهم 

بل وبكل التفاتة إلى ال�دنيا ، فإن بكل معصية يتسافل اإلنسان المؤمن: ومما تقدم
ا وله��ذ، ويم��س النجاس��ة وال��رجس ون��ار جه��نم، وغفل��ة ع��ن هللا ي��نغمس ف��ي الظلم��ة

ويكفي�ه ف�ي ، إن الم�ؤمن ال ي�نجس(: )ع(وق�د ورد ع�نهم ، جعل الوضوء والغسل
                                                           

 

 .5 – 4: التين  -1
. 442ص 1ج: الكافي...) وفترته الهداة المهتدين  )ص(يا جابر، إن ب أول ما خلق َخلق محمد ) : (ع(قال أبو جعفر  -2

أن ب فز : (وروي بطريق آخر) . أول ما خلق ب العقل: (عن النبي، قال 97ص 1ج: وفي حديث آخر في بحار األنوار 
وفزتي وجاللي ما خلقت خلقاً هو أكرم فلي : أدبر اأدبر، اقال تعالى: أقبل اأقبل، ثم قال له: قال لهوجل لما خلق العقل 

 ).منك، بك أثيب وبك أفاقب، وبك آخذ وبك أفطي
وعنده جماعـة من مواليه، فجرى ذكر العقل والجهل، فقال أبو عبد هللا ) ع(كنت عند أبي عبد هللا : عن سماعـة، قال -3
فقلت جعلت فداك ال نعرف إال ما عرفتنا، فقال أبو عبد : قال سماعة ،)وا العقل وجنده، والجهل وجنده تهتدواافرا( ):ع(

إن ب جل ثناؤه خلق العقل وهو أول خلق خلقه من الروحانيين فن يمين العرش من نوره اقال له أقبل اأقبل، ( ):ع(هللا 
ثم خلق الجهل من  :قال. خلقتك خلقاً فظيماً ، وكرمتك فلى جميع خلقي:  أدبر اأدبر، اقال ب تبارك وتعالى: ثم قال له

 1ج: بحار األنوار ...)  استكبرت؟ العنه: البحر األجاج ظلمانياً، اقال له أدبر اأدبر، ثم قال له أقبل الم يقبل، اقال له
 .110ص
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() الوضوء مث�ل ال�دهن
51F

وإّن ال�ذي ، الفط�ن أّن ال�دنيا كله�ا نجاس�ة مم�ا يفه�م من�ه، )1
وإنم���ا أك���رم هللا الم���ؤمن أن���ه ال يت���نجس بكرام���ة من���ه س���بحانه ،  يواقعه���ا يت���نجس

)52F2( P)ال��دنيا جيف��ة وطالبه��ا ك��الب(: أنّ  )ع(وق��د ص��رح أمي��ر الم��ؤمنين ، وتع��الى
P، 

P) ع�راق خنزي�ر ف�ي ي�د مج�ذوم(: بأنه�ا )ع(ووص�فها 

)
53F

3(
P ًع(، وال تت�وهم أّن علي�ا( 

 .بل هذه هي الحقيقة يكشفها هللا ألوليائه، يبالغ

****** 

هل تختلف بسملة الفاتحة عن بسملة بقية سور القرآن؟ : 5 /سؤال
 !وهل البسملة جزء من السورة؟

Pبسملة الفاتحة هي األصل  :الجواب

)
54F

4(
P ، والبسملة ف�ي جمي�ع الس�ور ف�ي الق�رآن

والفاتح�ة ف�ي بس�ملة ، فالقرآن كله في الفاتح�ة ،هي صورة لجزء من بسملة الفاتحة
والبسملة آية من آيات سورة ، فكل بسملة في القرآن هي في بسملة الفاتحة، الفاتحة
ولكنها ليست آي�ة م�ن آي�ات ، في بقية السور فالبسملة جزء من السورة ماأ، الفاتحة
 . السورة

P) هللا، الرحمن، الرحيم(: واألسماء الثالثة

)
55F

5(
P  في الالهوت أو الذات اإللهية هي

واألسماء الثالثة ه�ي مدين�ة الكم�االت  .)هو( أركان االسم األعظم األعظم األعظم
 . الرحمن الرحيم: بابها الظاهر والباطن، اإللهية هللا

 :، أو مدين��ة العل��ممحم��د وعل��ي وفاطم��ة وه��ذه األس��ماء الثالث��ة ف��ي الخل��ق ه��ي
 .علي وفاطمة :، وبابها الظاهر والباطنمحمد

) هللا، الرحمن، الرحيم(أركان االسم األعظم األعظم : وهذه األسماء الثالثة هي
ْحَمَن أَّياً ﴿ َ أَِو اْدُعوا الرَّ  .)56F1( ﴾َما َتْدُعوا َفلَُه اْألَْسَماُء اْلُحْسَنىقُِل اْدُعوا هللاَّ

                                                           
 

م ب من يطيعه ومن يعصيه وإن المؤمن ال إنما الوضوء حد من حدود ب ليعل: (، قال)ع(ورد أيضاً عن أبي جعفر  -1
 .21ص 3ج: الكافي ) ينجسه شيء إنما يكفيه مثل الدهن

 .237ص 32شرح احقاق الحق للمرعشي ج -2
 . 236موعظة رقم /  52ص 4ج: شرح محمد عبده  –نهج البالغة  -3
إن فلم ما كان ويكون كله اي القرآن، وفلم القرآن اي سورة الفاتحة، وفلم الفاتحة اي بسم ): (ع(عن سيد الموحدين  -4

 .315ص 1ج: نور البراهين للسيد نعمة هللا الجزائري ) ب الرحمن الرحيم 
في ) ظماألعظم، األعظم، األع(أركان االسم ) هللا، الرحمن، الرحيم: (أعطى السيد صورة واضحة عن األسماء الثالثة  -5

 .تفسير سورة الفاتحة، فراجع 
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ه�ي االس�م األعظ�م، فمحم�د ، )محم�د وعل�ي وفاطم�ة( وهذه األسماء الثالثة أي
وعل�ي وفاطم�ة م�ن رحم�ة هللا، فه�م . بل ه�و هللا ف�ي الخل�ق، من هللا، فهو كتاب هللا

P)57F ﴾لَُهْم لَِساَن ِصْدٍق َعلِّياً َوَوَهْبَنا لَُهْم ِمْن َرْحَمتَِنا َوَجَعْلَنا ﴿ الرحمن الرحيم،

2(
P. 

والبس��ملة ف��ي جمي��ع الس��ور ص��ورة غي��ر كامل��ة له��ذه ، وبس��ملة الفاتح��ة حقيق��ة
وك�أن بس�ملة الفاتح�ة تق�ع ف�ي مرك�ز تحيط�ه . بل تعكس جه�ة م�ن جهاته�ا، البسملة

كل واح�دة منه�ا تعك�س ص�ورة م�ن جه�ة معين�ة تختل�ف ع�ن ، مجموعة من المرايا
كم��ا أنه��ا ، الوق��ت تش��ترك جمي��ع الس��ور بأنه��ا لحقيق��ة واح��دةوف��ي نف��س ، األخ��رى

 .ألنها تعكسها من جهة معينة؛ تشترك مع الحقيقة

فلو مثلت لعقلك القرآن لوجدت بسملة الفاتحـة نقطة ت�دور حوله�ا جمي�ع الس�ور 
، )ع(وجمي��ع م��ا ج��اء ب��ه األنبي��اء والمرس��لين ، ب��ل والت��وراة واإلنجي��ل، القرآني��ة

 .الرسالة والوالية والبداية والنهاية فبسملة الفاتحة هي

****** 

وأن أمير المؤمنين ، ما معنى أن القرآن كله في نقطة الباء: 6 /سؤال
 هو النقطة؟ )ع(علي 

ويتق��اطر ، وب��دأ يف��يض عل��ى غي��ره وع��اء ام��تأل: إن هيئ��ة الب��اء ه��ي :الج��واب
 كما  .محتواه من أسفله

 ،ويتقاطر فيه العل�م م�ن م�واله، أعالهوعاء يستقبل الفيض من : أن هيئة النون هي
P)58F ﴾َوقُلْ َربِّ ِزْدنِي ِعْلماً ﴿

3(
P. 

ْن ﴿ :قال تعالى ،)نْ (بـ  )ص(وخاطب هللا سبحانه وتعالى رسوله الكريم محمداً 
P)59F ﴾َواْلَقلَِم َوَما َيْسُطُرونَ 

4(
P. 

ْن، اس��م ( :)ع(، ق��ال اإلم��ام الص��ادق )ع(عل��ي : وأم��ا القل��م ف��ي ه��ذه اآلي��ة فه��و
P) )ع(والقلم اسم ألمير المؤمنين  )ص(لرسول هللا  

)
60F

1(
P. 
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فهو ، فالقلم له أحوال. وينقله إلى الكتاب ويسطر فيه) نْ (والقلم يأخذ المداد من 
وكذلك أمير ، وساعة نقطة الباء، وساعة نقطة النون ،ساعة نون وساعة باء

فمنه يفاض على ، وباب مدينة العلم)ص(فهو باب رسول هللا ، )ع(المؤمنين 
(فهو الباء ونقطة الباء . الخلق

61F

وللنقطة أحوال . والقلم والمداد الذي يحمله القلم )2
إلى علي  )ص(، ومن الرسول )ص(فهي الفيض النازل من هللا إلى الرسول 

، فالنقطـة النازلـة من هللا إلى رسولـه هي القرآن. إلى الخلق )ع(، ومن علي )ع(
 .نقطة النون أيضاً و) ن(هو  )ص(والرسول 

يمثل الباء ونقطة الباء، وعلي بالنسبة للرسول  )ع(ثم إّن الرسول بالنسبة لعلي 
 .بالنسبة للخلق يمثل الباء ونقطة الباء )ع(ونقطة النون، وعلي ) ن(يمثل  )ص(

****** 

أن يقول  )ع(كيف يليق بنبي من أولي العزم وهو إبراهيم : 7 /سؤال
 !عن الكوكب أو القمر أو الشمس بأنه ربي؟

ف��ي ع��الم  )ع(مت��وهم م��ن يظ��ن أن ه��ذا الك��الم حص��ل م��ن إب��راهيم  :الج��واب
ربما أع�اده ف�ي ه�ذه الحي�اة  )ع(ن كان إبراهيم إأي في هذه الحياة الدنيا و، الشهادة

 للتبكيت بقومه الذين يعبدون ؛ الدنيا

Pلها أو األرواح المحركة ، هذه الكواكب

)
62F

3(
P. 

                                                                                                                                                                                     
 

 .583 – 582ص 8ج: مستدرك سفينة البحار للشيخ علي النمازي  -1
مثاني، إن فلوم الكون كلها اي القرآن، وفلوم القرآن كلها اي السبع ال): (ع(والحديث هو ما ورد عن أمير المؤمنين  -2

: األربعون حديثاً للشيخ إبراهيم الخوئي ) وفلوم السبع المثاني اي البسملة، وفلوم البسملة اي النقطة، وأنا تلك النقطة
 .231ص

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: (ن قولك أن األنبياء معصومون؟ قاليا بن رسول هللا، أليس م: المأمون

ا َجنَّ َفلَْيِه اللَّْيُل َرأى َكْوَكباً قاَل هذا ): (ع(فأخبرني عن قول هللا عز وجل في إبراهيم : ، فكان فيما سأله أن قال له)ع( اَلَمَّ
صنف يعبد الزهرة، وصنف يعبد القمر، وصنف يعبد : وقع إلى ثالثة أصناف) ع(إن إبراهيم ): (ع(، فقال الرضا )َربِّي

فلى اإلنكار ! هذا ربي؟: الشمس، وذلك حين خرج من السرب الذي اخفي ايه، الما جن فليه الليل ارأى الزهرة قال
ديم، الما رأى القمر ال أحب اآلالين؛ ألن األاول من صفات المحدث ال من صفات الق: واالستخبار، الما أال الكوكب قال

لئن لم يهدني ربي ألكونن من القوم الضالين، الما أصبح : فلى اإلنكار واالستخبار، الما أال قال! هذا ربي؟: بازغاً قال
هذا أكبر من الزهرة والقمر، فلى اإلنكار واالستخبار ال فلى اإلخبار واإلقرار، الما ! هذا ربي؟: ورأى الشمس بازغة قال 

ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي  يا قَْوِم إِنِّي بَِري :صناف الثالثة من فبدة الزهرة والقمر والشمسأالت قال لأل ا تُْشِرُكوَن إِنِّي َوجَّ ٌء ِممَّ
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أصحاب العقول التامة  والحقيقة أّن محمداً وآل محمد حيرت أنوارهم القدسية
(من األنبياء العظام والمالئكة الكرام 

63F

الملك العالم سبحانه  )ع(حتى ظنوا أنهم  ،)1
)
64F

2( . 

هذا : قال )ع( نور القائم ورأى، لما ُكشف له ملكوت السماوات )ع(فإبراهيم 
: قال )ص( نور محمد فلما رأى، هذا ربي: قال )ع( نور علي ربي، فلما رأى

إال بعد أن كشف له عن  تمييز أنهم عباد )ع(هذا ربي، ولم يستطع إبراهيم 
(حقائقهم 

65F

. وعودتهم إلى األنا في آنات، وتبيَّن أفولهم وغيبتهم عن الذات اإللهية، )3
 والخلق صنائع هللا( )ع(وعلم أنهم ، وعندها فقط توجه إلى الذي فطر السموات

)66F4(P )ع(كما ورد الحديث عنهم ) بعد صنائع لهم
P . 

ف�ي  )ع(العذر، فقد ورد في دعاء أيام رجب عن اإلمام المهدي  )ع(وإلبراهيم 
() ال فرق بينك وبينه�ا إال أنه�م عب�ادك وخلق�ك( :)ع(وصف محمد وآل محمد 

67F

5( ،
، الط�اهرينوس�الم عل�ى محم�د وآل محم�د ، فسبحان ربك رب العزة عم�ا يص�فون

 .والحمد ل رب العالمين

                                                                                                                                                                                     
 

بت بما قال أن يبين لهم بطالن دينهم، ويث) ع(وإنما أراد إبراهيم  ).اَطََر السَّماواِت َواْألَْرَض َحنِيفاً َوما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكينَ 
فندهم أن العبادة ال تحق لما كان بصفة الزهرة والقمر والشمس، وإنما تحق العبادة لخالقها، وخالق السماوات واألرض، 

تُنا آتَْيناها إِْبراِهيَم َفلى قَْوِمِه : وكان ما احتج به فلى قومه مما ألهمه ب فز وجل وآتاه كما قال فز وجل فقال . َوتِْلَك ُحجَّ
 .1ح 197ص 1ج): ع(عيون أخبار الرضا ) درك، يا بن رسول هللال : المأمون

 .كما في حديث المعراج وعلة اآلذان ، فراجع  -1
وقد سبقناهم إلى … : ()ص(يقول فيه الرسول  )ص(وفي حديث المعرفة الذي دار بين أمير المؤمنين ورسول هللا  -2

 فز وجل خلق أرواحنا اأنطقنا بتوحيده وتحميده، ثم خلق معراة ربنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه، ألن أول ما خلق ب
المالئكة الما شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً استعظموا أمرنا اسبحنا لتعلم المالئكة إنا خلق مخلوقون، وانه منزه فن 

ة أن ال اله إال ب صفاتنا، اسبحت المالئكة بتسبيحنا ونزهته فن صفاتنا، الما شاهدوا فظم شأننا هللنا ، لتعلم المالئك
ال إله إال ب، الما شاهدوا كبر محلنا كبرنا لتعلم المالئكة أن ب : وإنا فبيد ولسنا بآلهة يجب أن نعبد معه أو دونه، اقالوا

 .5ص 1ج: علل الشرائع) …أكبر من أن ينال فظم المحل إال به، الما شاهدوا ما جعله 
صلوات هللا عليهم بحسبه هو، ال انه عرفهم معرفة حقيقية، وهل بعد قول رسول هللا  لهم) ع(ال يخفى أن معرفة إبراهيم  -4
مستدرك سفينة ) يا فلي ما فرف ب إال أنا وأنت، وال فراني إال ب وأنت، وال فراك إال ب وأنا): ( ع(لعلي  )ص(

 !بتمام حقائقهم ؟عرفهم ) ع(، مجال للشك والتوهم في أن إبراهيم 182ص 7ج: البحار للنمازي 
كنت أنا وفلي نوراً بين يدي الرحمان قبل أن : ()ص(روي عن النبي : 64في اللمعة البيضاء للتبريزي األنصاري ص -4

الم نزل نتمحض اي النور حتى إذا  -قبل آدم بأربعين ألف عام : وفي رواية العوالم  - يخلق فرشه بأربعة فشر ألف فام
 .)مانين ألف سنة، ثم خلق ب الخالئق من نورنا، انحن صنائع ب والخلق كلهم صنائع لناوصلنا إلى حضرة العظمة اي ث

 ) .والخلق بعد صنائعنا( :وفي حديث آخر
 .393ص 95ج: بحار األنوار  -5
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��َماَواِت َواألَْرِض َولَِيُك��وَن ِم��َن ﴿ :ق��ال تع��الى َوَك��َذلَِك ُن��ِري إِْب��َراِهيَم َملَُك��وَت السَّ
�ا أََف�لَ َق�الَ ال أُِح�بُّ * اْلُموقِنِيَن  �ي َفلَمَّ ا َج�نَّ َعلَْي�ِه اللَّْي�لُ َرأَى َكْوَكب�اً َق�الَ َه�َذا َربِّ َفلَمَّ

(اآلفِلِيَن 
68F

ا َرأَى اْلَقَمَر َباِزغاً َقالَ *  )1 �ي  َفلَمَّ ا أََفلَ َقالَ لَئِن لَّْم َيْه�ِدنِي َربِّ َهَذا َربِّي َفلَمَّ
الِّيَن  �ا * ألُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّ ْمَس َباِزَغًة َقالَ َهَذا َربِّي َهَذا أَْكَبُر َفلَمَّ ا َرأَى الشَّ َفلَمَّ

��ا ُتْش��ِرُكوَن  مَّ ��ي َب��ِريٌء مِّ ��ي وَ * أََفلَ��ْت َق��الَ َي��ا َق��ْوِم إِنِّ ْه��ُت َوْجِه��َي لِلَّ��ِذي َفَط��َر إِنِّ جَّ
َماَواِت َواألَْرَض َحنِيفاً َوَما أََناْ ِمَن اْلُمْشِرِكينَ   .)69F2( ﴾السَّ

ولالحتج�اج ، وف�ي ع�الم الش�هادة وتفسير كالم إبراهيم بأنه في هذه الحي�اة ال�دنيا
كم��ا أن . ال ين��افي م��ا ق��دمت، عل��ى عب��دة الكواك��ب أو عب��دة الش��مس بالخص��وص

الرواي��ة ال��واردة ف��ي تفس��ير ه��ذه اآلي��ة بأنه��ا ف��ي ه��ذه الحي��اة ال��دنيا ه��ي ع��ن اإلم��ام 
ب����أّن األنبي����اء  )لعن����ه هللا(ولالحتج����اج عل����ى الم����أمون العباس����ي ، )ع(الرض����ا 

ل��و تكل��م ف��ي  )ع(وم��ن أي��ن للم��أمون العباس��ي أن يفق��ه ك��الم اإلم��ام ، معص��ومون
ال  )ع(س��ؤال االحتج��اج عل��ى اإلم��ام ث��م إّن الم��أمون مج��ادل أراد بال! ؟الملك��وت
 .)ع(زدني لزاده اإلمام  )ع(ثم إنه لو قال لإلمام الرضا ، االستفهام

للكوكب والقم�ر والش�مس  )ع(ثم إّن السياق القرآني دال على أّن رؤية إبراهيم 
لملكوت  )ع(فقد جاء الكالم عنها بعد الكالم عن إراءة إبراهيم ، هي رؤية ملكوتية

 .السماوات

ع�ن ق�ول إب�راهيم ه�ذا رب�ي أش�رك  )ع(قال ُسئل أبو عبد هللا  :ي تفسير القميف
م��ن ق�ال ه�ذا الي��وم فه�و مش�رك ول��م يك�ن إب��راهيم ( :)ع(ف�ي قول�ه ه��ذا رب�ي ق�ال 

() مشرك وإنما كان في طلب ربه وهو من غيره شرك
70F

3( . 

 إنم�ا ك�ان طالب�اً لرب�ه ول�م( :عليهم�ا الس�الموزاد ع�ن أح�دهما : ورواه العياشي
P) وانه من فكر من الناس في مثل ذلك فأنه بمنزلته، يبلغ كفراً 

)
71F

4(
P. 

                                                           
 

كيف يقصد بالكواكب محمداً :  -في بيان هذه اآلية ) ع(رّداً على ما أحكمه السيد أحمد الحسن  -من قبيح ما قاله البعض  -2
أن نبي هللا  :والجواب !؟) ال أحبهم: (عن سادة الخلق ) ع(وعلياً والقائم عليهما السالم، وهل يعقل أن يقول إبراهيم  )ص(

ال أحب اآلفلين ، : اً عن إله كامل حاضر ال يغيب وعندما رأى تلك الكواكب والحظ أفولها قالكان مرتاداً وباحث) ع(إبراهيم 
 .أي ال أحب أن أعبد رباً يغيب؛ ألن األفول أو الغياب من صفات المخلوقين المحتاجين

 .78 - 75: األنعام  -2
 .206ص 1ج: تفسير القمي  -3
 .38ح 364ص 1ج: تفسير العياشي  -4
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وه�و  ،أي ف�ي ه�ذه الحي�اة ال�دنيا ، في عالم الش�هادة ) هذا ربي: (فلو كان قوله 
. أو غي�ره )ع(وال فرق في صدوره عن إبراهيم ، فهو قطعاً شرك بحث عن الرب

روح�ي بع�د أن كش�ف ل�يس ش�ركاً؛ ألن�ه بح�ث ملك�وتي  )ع(بلى، إن�ه م�ن إب�راهيم 
؛ فه�و ش�رك )ع(أم�ا م�ن غي�ر إب�راهيم . ملك�وت الس�موات واألرض )ع(إلبراهيم 

 .ألنه بحث في عالم الشهادة في هذه الحياة الدنيا واألجسام الموجودة فيها

ب�ل ، بيَّن أّن الذي يبحث عن ربه ف�ي الملك�وت فل�يس بمش�رك )ع(ثم إّن اإلمام 
أمرنا صعب مستصعب ال يتحمله إال نبي مرسل، أو إن ( .)ع(هو بمنـزلة إبراهيم 

() ملك مقرب، أو م�ؤمن ام�تحن هللا قلب�ه لأليم�ان
72F

نع�م، ألن�ه م�ؤمن ام�تحن هللا  .)1
 .قلبه لإليمان

 

****** 

عن جابر بن عبد هللا األنصاري : ما معنى الحديث القدسي: 8 /سؤال
يا أحمد لوالك لما خلقت األفالك، : (عن هللا سبحانه )ص(عن رسول هللا 

() ولوال علي لما خلقتك، ولوال فاطمة لما خلقتكما
73F

 ؟ )2
 

Pهللا  تجل��ي )ص(محم��د  :الج��واب

)
74F

3(
P ،وفاطم��ة تجل��ي، ال��رحمن وعل��ي تجل��ي 

، )ص(فكل الموجودات مشرقة بن�ور هللا ف�ي خلق�ه وه�و محم�د . في الخلق الرحيم
  .عليهما السالمعلي وفاطمة  :اإللهي هماوباب إفاضة هذا النور 

                                                           
 

 .26ص: ائر الدرجات مختصر بص -1
 .  148: ، الجنة العاصمة  334ص 3ج: مستدرك سفينة البحار  -2
تجلي هللا في خلقه، يعني أنه ظهور لصفات هللا تعالى في الخلق ، وممثل  - )ص(كرسول هللا  -إن كون شخص ما  -4

ا َجاء : (وحاكي عن صفاته سبحانه، بحيث به يعرف هللا تعالى، وقد نص هللا سبحانه في القرآن الكريم على التجلي فقال َولَمَّ
ا ُموَسى لِِميقَاتِنَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ قَاَل َربِّ أَِرنِي أَنظُْر إِ  لَْيَك قَاَل لَن تََرانِي َولَِكِن انظُْر إِلَى اْلَجبَِل اَإِِن اْستَقَرَّ َمَكانَهُ اََسْوَف تََرانِي اَلَمَّ

ا أَاَاَق قَاَل ُسْبَحانََك تُْبُت إِلَْيَك َوأَنَاْ  ُل اْلُمْؤمِ  تََجلَّى َربُّهُ لِْلَجبَِل َجَعلَهُ َدّكاً َوَخرَّ موَسى َصِعقاً اَلَمَّ  .  143:  األعراف ) نِينَ أَوَّ
بالنسبة له سبحانه فهو منزه عنه، تعالى هللا عن ذلك علواً كبيراً بل  -أي تجافي  -وهنا قطعاً لم يكن انتقاالً وال تحيزاً مكانياً 

ين إن هللا تعالى تجلى برجل من الكروبي: )ع(تجليه سبحانه للجبل كان بظهوره بشيء حاكي عنه، وقد ورد عن أهل البيت 
إن الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق األول، جعلهم ب خلف العرش، لو : (قال) ع(للجبل فجعله دكاً، عن أبي عبد هللا 

لما سأل ربه ما سأل أمر رجالً من الكروبيين، اتجلى  )ع(قسم نور واحد منهم فلى أهل األرض لكفاهم، ثم قال إن موسى 
 .569ص: ر البن إدريس الحلي مستطرفات السرائ) للجبل اجعله دكاً 
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ِحيمِ ﴿: قال تعالى ْحَمِن الرَّ وفاطم�ة ، وعل�ي ظ�اهر ه�ذا الب�اب. )75F1( ﴾َتْنِزيلٌ ِمَن الرَّ
وغيب�ة اآلخ�رة ، كظهور الحياة الدنيا وش�هودها بالنس�بة لإلنس�ان فيه�ا، باطن الباب

 . وبطونها بالنسبة له أيضاً 

كاتح��اد زوج��ين ، بينهم��ا اتح��اد وافت��راق -أو ال��رحمن ال��رحيم  -وعل�ي وفاطم��ة 
 . واسمين يدالن على معنى واحد ،)76F2( ﴾َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدةٍ ﴿متحابين 

وض�يق الرحم�ة ، أما افتراقهما؛ فمن جه�ة س�عة الرحم�ة ف�ي ال�رحمن وش�مولها
ل�ه جه�ة اختص�اص م�ع ه�ذه الحي�اة  - )ع(أو علي  -فالرحمن ، في الرحيم وشدتها

كم�ا أن الف�يض الن�ازل م�ن ظ�اهر ، فسعة الرحمة في الرحمن شاملة للجميع، الدنيا
يا من يعط�ي م�ن س�أله وي�ا : (كما في الدعاء، المؤمن والكافر الباب يشمل الجميع

() من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحنناً منه ورحمة
77F

3(. 

وافتراق�ه عن�ه باعتبار ارتباط الموجود به  أما في اآلخرة فهو قسيم الجنة والنار
 . ال باعتبار اآلخرة، في هذه الحياة الدنيا

Pفلها جهة اختصاص م�ع اآلخ�رة  - أو فاطمة -أما الرحيم 

)
78F

4(
P ، فه�ي الت�ي تل�تقط

وهم الحسن ، يوم القيامة - أي أهل الحق والتوحيد واإلخالص ل سبحانه -شيعتها 
، ء واألوص�ياءواألنبي�ا، )ع(ون�وح وإب�راهيم وموس�ى وعيس�ى ، والحسين واألئم�ة

                                                                                                                                                                                     
 

وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل اجعلته دكاً وخر موسى صعقاً، وبمجدك الذي ظهر فلى طور : (... وفي دعاء السمات
سيناء اكلمت به فبدك ورسولك موسى بن فمران، وبطلعتك اي سافير وظهورك اي جبل ااران بربوات المقدسين 

 .419ص: مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ...) المالئكة المسبحين وجنود المالئكة الصااين وخشوع 
فالطلعة والظهور الماديان ممتنعان على هللا تعالى، فال ) طلعتك اي سافير، وظهورك اي جبل ااران): (ع(تأمل في قوله 

كما بيّن ذلك  )ص(ـد ، وظهوره تعالى في فاران بمحم)ع(يكون ذلك إال بالتجلـي، وطلعة هللا في ساعير هو بنبيه عيسـى 
 .في كتبه األخرى، كالنبوة الخاتمة، فراجع) ع(السيد أحمد الحسن 

 .2: فصلت  -1
 .1: النساء  -2
بسم ب الرحمن الرحيم، وقل اي كل يوم من رجب صباحاً ومساًء واي أفقاب صلواتك اي ): (ع(قال أبو عبد هللا  -3

سخطه فند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يا من أرجوه لكل خير، وآمن : يومك وليلتك
يعطي من لم يسأله ومن لم يعراه تحننا منه ورحمة، أفطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير اآلخرة، واصرف 

إقبال )  ك يا كريمفني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر اآلخرة، اانه غير منقوص ما أفطيت، وزدني من اضل
 .211ص 3ج: األعمال

يا مالئكتي، انظروا إلى أمتي ااطمة سيدة إمائي، : لمالئكته )عز وجل(ويقول ب : (.. في حديث )ص(عن رسول هللا  -4
...)  قائمة بين يدي ترتعد ارائصها من خيفتي، وقد أقبلت بقلبها فلى فبادتي، أشهدكم أني قد أمنت شيعتها من النار

 .، وعشرات الروايات األخرى التي تؤكد ذلك175ص : الي للشيخ الصدوق األم
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() فاطمة أم أبيه�ا: ()ص(ولذا قال فيها رسول هللا ، ومن دونهم من المخلصين
79F

1( ،
 :م�ا معن�اه )ع(ولذا قال فيه�ا الحس�ن العس�كري ، فاألم هي األصل الذي يرجع إليه

() نحن حجة هللا على الخلق وفاطمة حجة هللا علينا(
80F

2(. 

ول�وال عل�ي ، خلق�ت م�ن ن�ورهألنه�ا ؛ فلوال محمد لما خلقت الس�موات واألرض
فهو بابه الذي منه يؤتى، ومن�ه ، )ص( فلوال علي لما عرف محمد، لما خلق محمد

ول��وال  ،الف��يض المحم��دي ف��ي الس��موات واألرض يتجل��ى -أي الب��اب أو عل��ي  -
فلوال اآلخرة لما خل�ق  ،لما خلق محمد وعلي -أو اآلخرة  ،أو باطن الباب -فاطمة 

 .الدنيا ولما خلقت، هللا الخلق

****** 

: )ع(لما قتل اإلمام علي  )ع(ما معنى قول جبرائيل : 9 /سؤال 
أَوليس الحسن والحسين أركان هدى، وهم ) تهدمت وهللا أركان الهدى(

 !؟)ع(باقون أحياء بعد مقتل اإلمام 
، وال��ركن الث��اني عل��ي، وال��ركن الثال��ث )ص(ال��ركن األول محم��ـد  :الج��واب

 )ع(مدين��ة العل��م، وعل��ي وفاطم��ة بابه��ا، وه��م الثالث��ة  )ص(فمحم��د . )ع(فاطم��ـة 
(أركان الحق والهدى 

81F

3( . 

هللا ) مدين�ة الكم�االت اإللهي�ة(، وأركان�ه )هو(أو االسم األعظم األعظم األعظم 
ال��رحمن ال��رحيم، ول��و ك��ان الب��اب غي��ر ه��ذين االس��مين : س��بحانه وتع��الى، وبابه��ا

 .ولما زكى منكم أحدالشتدت المثالت والعقوبات على أهل األرض، 

هللا  تجل�ي ه�و محم�دف بمحم�د وعل�ي وفاطم�ة،، وظهور هذه األسماء ف�ي الخل�ق
وبش��هادة . ف��ي الخل��قال��رحيم  تجل��ي وفاطم��ة ،ال��رحمن تجل��ي وعل��ي، ف��ي الخل��ق

ا بقي�ا ببق�اء م�ولكنه، وبشهادة فاطمة تهدم الركن الثاني، الرسول تهدم الركن األول

                                                           
 

 .19ص 34ج : بحار األنوار  -1
 ) .أطيب البيان(، نقالً عن تفسير 69ص: األسرار الفاطمية للشيخ محمد فاضل المسعودي  -2
يقول لعلي بن أبي  )ص(ول ب سمعت رس: قال جابر بن فبد ب األنصاري: ( عن الصادق عن أبيه عليهما السالم، قال -3

سالم فليك أبا الريحانتين أوصيك بريحانتي من الدنيا اعن قليل ينهد ركناك وب خليفتي : طالب قبل موته بثالثة أيام
: قال فلي) رض(، الما ماتت ااطمة )ص(هذا أحد ركني الذي قال رسول ب : قال فلي )ص(فليك، الما قبض رسول ب 

 .198ص: األمالي للشيخ الصدوق ) )ص(اني الذي قال رسول ب هذا ركني الث
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ب��ل وته��دم ، ته��دم ال��ركن الثال��ث )ع(ش��هد عل��ي فلم��ا است، )ع(وه��و عل��ي ، الثال��ث
 ).تهدمت وهللا أركان الهدى: ()ع(ولذا قال جبرائيل ، األول والثاني معه

، )ع(والحس��ن والحس��ين عليهم��ا الس��الم م��ع أنه��م موج��ودون بع��د اإلم��ام عل��ي 
 .بهذا المعنى ولكنهم ال يمثلون أركاناً للهدى

كلهم أركان هدى، ولكنهم أركان  )ع(واألئمة ، فأركان الهدى ثالثة ال غير
 . )ع(أركان محمد وعلي وفاطمة  )ع(أي إّن األئمة  لهذه األركان

****** 

لو كشف لي الغطاء لما : ()ع(ما معنى قول اإلمام علي : 10 /سؤال
 ؟ )ازددت يقيناً 

، ي��تكلم ع��ن حج��ب ملكوتي��ة )ع(ال يت��وهم مت��وهم أن أمي��ر الم��ؤمنين  :الج��واب
ويق�ول  ،حب�ة العرن�ي ويلتفت إل�ى، جبانة الكوفة ويكلم الموتىكيف وهو يسير في 

() لو كشف لك الغطاء يا حبة لرأيتهم حلقات يتحادثون(: له ما معناه
82F

1(. 

ي�تكلم ع�ن ، يتح�دث ع�ن غط�اء َحَج�ب عن�ه الاله�وت )ع(وإنما أمير الم�ؤمنين 
 ،قه�ار، ب�ل ال يبق�ى إال هللا الواح�د ال)ع(لم�ا بق�ي عل�ي  )ع(غطاء ل�و كش�ف لعل�ي 

إله�ي ق�د ج�رت : (فيق�ول، ذنباً عظيم�اً  )ع(وبقاء هذا الغطاء يعتبره أمير المؤمنين 
() على نفسي في النظر لها فلها الويل إن لم تغف�ر له�ا

83F

، ب�ل الق�رآن يعتب�ره ذنب�اً )2
إال ب��الفتح المب��ين وفنائ��ه ف��ي آن��ات وعودت��ه ف��ي آن��ات  مالزم��اً لإلنس��ان ال يفارق��ه

ا َفَتْحَن�ا لَ�َك ﴿: قال تعالى، وللمخلوق عبوديته، إنسانيتهلكي تبقى لإلنسان ؛ أخرى إِنَّ
رَ * َفْتحاً ُمبِيناً  َم ِمْن َذْنبَِك َوَما َتأَخَّ ُ َما َتَقدَّ P)84F ﴾لَِيْغفَِر لََك هللاَّ

3(
P . 

                                                           
 

خرجت مع أمير المؤمنين إلى الظهر فوقف بوادي السالم كأنه مخاطب ألقوام فقمت بقيامه حتى : عن حبة العرني، قال -1
يا : ردائي، فقلتأعييت، ثم جلست حتى مللت، ثم قمت حتى نالني مثل ما نالني أوالً، ثم جلست حتى مللت ثم قمت وجمعت 

يا حبة إن هو إال : أمير المؤمنين إني قد أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة، ثم طرحت الرداء ليجلس عليه، فقال
نعم، لو كشف لك لرأيتهم حلقاً حلقاً محتبين : يا أمير المؤمنين وإنهم لكذلك؟ قال: قلت: ، قالمحادثة مؤمن أو مؤانسته

الحقي : أرواح، وما من مؤمن يموت اي بقعة من بقاع األرض إال قيل لروحه: أم أرواح؟ فقال أجسام: ، فقلتيتحادثون
 . 234ص 97ج: بحار األنوار ) بوادي السالم، وإنها لبقعة من جنة فدن

 .97ص 91ج: ، بحار األنوار ) ع(مقطع من المناجاة الشعبانية ألمير المؤمنين  -2
 . 2 – 1: الفتح  -3
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ومحمد . أو شائبة الظلمة والعدم التي ال تفارق العبد، )األنا(والذنب هنا هو 
بل ال يبقى إال هللا  )ص(اعة ال يبقى محمد فس، بسبب هذا الفتح يخفق )ص(

العبد األول والنور األول والعقل األول  )ص(وساعة يعود محمد  ،الواحد القهار
، )ص(باب محمد  )ع(وبما أّن علياً  ،والفائز بالسباق صلوات هللا عليه وسالمه

الواحد وفي آنات ال يبقى منه اسم وال رسم إال هللا ، ومحمد صاحب الفتح المبين
وبمقام صاحب الفتح المبين، ، ممسوساً بذات هللا )ع(فيكون الباب أو علي ، القهار

() لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا: (ولذا قال
85F

1(. 

****** 

  ما المراد من الحروف المقطعة في أوائل السور؟: 11 /سؤال

  :﴾ألم﴿في سورة البقرة  :الجواب

 .  فاطمة): أ( ،علي): ل( ،محمد) : م(

حرف�اً،  )28(نصف عدد أح�رف اللغ�ة ، حرفاً  )14(الحروف في أوائل السور 
، أي قليلة النور الحروف الظلمانيةمقابلها ، الحروف النورانية وهذه الحروف هي

 . ال أنها مظلمة

أي بع�د ، وهذه الحروف كمنازل القمر األربعة عشر الواقعة ف�ي نص�ف الش�هر
ـ وال�، كمن�زل القم�ر ف�ي ليل�ة اكتمال�ه )م(ـ وال� ،بداي�ة الش�هرمرور سبعة أيام عل�ى 

 . وهذه هي ليالي التشريق، الليلة التي تليها )أ(ـ الليلة التي تسبقها، وال )ل(

ورد ف�ي  ،وعلي وفاطم�ة القم�ر ش�به المكتم�ل، هو القمر المكتمل )ص(ومحمد 
() نوكلماتك التي تفضلت بها على العاملي، وكلمتك التامة( :الدعاء

86F

2(. 

، ال��رحيمواألل��ف مقاب��ل ، ال��رحمنوال��الم مقاب��ل ، ف��ي البس��ملة هللاوالم��يم مقاب��ل 
وم�ن جه�ة ، وكما أّن البسملة في كل سورة هي عبارة ع�ن ص�ورة لبس�ملة الفاتح�ة

وعل�ي وفاطم�ة )ص(كذلك ف�إّن ه�ذه الح�روف ه�ي ص�ورة للرس�ول محم�د ، معينة
، م��ن جه��ة معين��ة )ع(وف��ي ك��ل موض��ع ه��ي ص��ورة له��م . واألئم��ة عليهم��ا الس��الم
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وزاد تكرار ، وكلما زاد المعصوم معرفة بال ازدادت جهاته وظهوراته في القرآن
م��رة، واألل��ف ) 13(م��رة، وال��الم تك��رر  )17(ف��الميم تك��رر ، الح��رف ال��ذي يمثل��ه

 . مرة) 13(تكرر 

االسم األعظم، وه�ي س�ّر  يتكون صفوة القرآن، فمنها كما أّن هذه الحروف هي
)87F1(P يؤلّف منها االسم األعظم )ع(بين هللا واإلمام 

P. 

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

****** 

ما هي األسماء التي علَّمها هللا سبحانه وتعالى آلدم : 12 /سؤال
 !؟)ع(

فه شيئاً من حقيقتها ال طاقة للمالئكة على  :الجواب علَّمه أسماء هللا، أي عرَّ
فه حقيقة أسماء هللا في الخلق، فمحمد وآل محمد  واألنبياء  )ص(معرفته وعرَّ

أي تجلي وظهور ألسماء هللا سبحانه ، أسماء هللا في الخلق هم )ع(والمرسلون 
(وتعالى 

88F

2(. 

ور ألس��ماء هللا حت��ى البس��اط ال��ذي تجل��ي وظه�� كم��ا أّن جمي��ع الموج��ودات ه��ي
Pنجلس عليه 

)
89F

3(
P ،أو اإلنسان بشكل عام تؤّهله لمعرفة أسماء هللا  ،وبما أّن فطرة آدم

أفض��لية عل��ى  )ع(ك��ان آلدم  ،وب��أفق أبع��د، بمق��ام أعظ��م بكثي��ر م��ن مق��ام المالئك��ة
 . بل ولكل إنسان يسير إلى هللا ويصل إلى معرفة أسماء هللا سبحانه، المالئكة

واعتباره قبلة لهم يعرف�ون منه�ا م�ا يمك�نهم ، فكان انقياد المالئكة وطاعتهم آلدم
ال إذا أزرى اإلنس��ان ، إبس��بب أفض��ليته الت��ي ال تتغي��ر، م��ن أس��ماء هللا أم��راً حتمي��اً 

 .بنفسه

                                                           
 

هو حروف من اسم ب األفظم المقطوع، يؤلفه الرسول : (قال "حمعسق: "في تفسير قوله تعالى) ع(عن أبي عبد هللا  -1
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 .143ص 1ج: الكافي ) التي ال يقبل ب من العباد فمالً إال بمعراتنا

: ، ثم نظر إلى بساط تحته فقالةاألرضين والجبال والشعاب واألودي… : (الذي يقول فيه) ع(إشارة إلى حديث الصادق  -3
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اَس َعلَْيها ال َتْبدِ ﴿ ِ الَّتِي َفَطَر النَّ يِن َحنِيفاً فِْطَرَت هللاَّ ِ َفأَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ يلَ لَِخْلِق هللاَّ
اِس ال َيْعلَُمونَ  ُم َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ يُن اْلَقيِّ P)90F ﴾َذلَِك الدِّ

1(
P.  

 

****** 

 )91F2( )الصوم لي وأنا اجزي به: (ما معنى الحديث القدسي :13 /سؤال
 ؟

فهو سبحانه وتعالى يجازي العباد على كل ، خاطئة) به أجزي(قراءة : الجواب
 .خصوصية للصوم بحسب هذه القراءة الخاطئةوال ، العبادات

، أي بض��م الهم��زة وب��األلف المقص��ورة، )أُج��زى ب��ه: (والق��راءة الص��حيحة ه��ي
ْحَمِن َصْوماً َفلَْن أَُكل�َم ﴿ وزيادة، )ع(صوم مريم والمراد بالصوم هو  إِنِّي َنَذْرُت لِلرَّ

P)92F ﴾اْلَيْوَم إِْنِسّياً 

3(
P. 

ب�ل ه�ذه ه�ي  ،مستأنساً ب�ال س�بحانه، الخلقأي أن يكون اإلنسان مستوحشاً من 
ه��ي ، أن هللا ه��و الج��زاء عل��ى الص��وم: البداي��ة والنهاي��ة الت��ي تك��ون حص��يلتها ه��ي

وه�و يعل�م ، وذل�ك عن�دما يس�ير العب�د عل�ى الص�راط المس�تقيم، )األن�ا(الصوم ع�ن 
ويعتق�د وي��رى أن وج��وده المفت�رض وبق��اءه المظن��ون بس�بب ش��ائبة الع��دم والظلم��ة 

وه���و ماض���ي العب���د ، وه���ذا ه���و ال���ذنب ال���ذي ال يف���ارق العب���د. ط���ة ب���النورالمختل
وطل��ب إماط��ة ص��فحة الظلم��ة ، فل��و أع��رض العب��د ع��ن األن��ا، وحاض��ره ومس��تقبله

، لم�ا بق�ي إال هللا الواح�د القه�ار، واستجاب سبحانه وتعالى لدعائه والعدم بإخالص
 .ب العالمينوقيل الحمد ل ر، وجيء بالكتاب، وأشرقت األرض بنور ربها

****** 

من لحقني استشهد ومن لم : ()ع(ما معنى قول الحسـين  :14 /سؤال
 ؟ )93F1()يلحقني لم يدرك الفتح
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الشهادة، اللحوق، و: نتحرى معناها هي، لدينا أوالً ثالث كلمات :الجواب
 . من قوله الكريم )ع(فإذا عرفناها عرفنا ما أراد الحسين الفتح، و

إذا كان الملحوق  ،أو الوصول إليه ومسايرته بالشيء،وهو االلتصاق  :اللحوق
وف��ي ه��ذه الحال��ة يك��ون ه��ذا اإلنس��ان المتب��وع إم��ام ه��دى أو . أو المتب��وع إنس��اناً 

وال��ذي ، )ع(ض��اللة، وال��ذي يس��بق أو يت��أخر ع��ن اإلم��ام ال يعتب��ر الحق��اً باإلم��ام 
 فالذي ، ولكن بحسب دقة مسايرته يساير اإلمام الحق

(اإلمام في كل التفاصيل يتحرى أن يوافق 
94F

 .جماالً إليس كمن يساير اإلمام ، )2

واألص��ل ف��ي ، المتع��ارف عنه��ا ب��ين الن��اس ه��ي القت��ل ف��ي س��بيل هللا :الش��هادة
ومن�ه اإلخب�ار ع�ن أن�ه ال إل�ه إال ، اإلخبار عن الحقيقة ب�القول أو الفع�ل معناها هو

المعرك��ة ف��ي س��بيل وه��ذا اإلخب��ار ه��و م��ا يفعل��ه الش��هيد ال��ذي يقت��ل ف��ي س��احة ، هللا
�ز أن�ه ش�هد بدم�ه، فهو ممن شهدوا أنه ال إله إال هللا، إعالء كلمة هللا أن : ولك�ن َتميَّ

أي  - ول��ذا انص��رف ه��ذا اللف��ظ، وه��ي أعظ��م ش��هادة ب��أكرم طري��ق، ال إل��ه إال هللا
 -أي ال��ذي يقت��ل ف��ي س��احة المعرك��ة إلع��الء كلم��ة هللا  -له��ذا المص��داق  - الش��هيد

 .بشكل كلّي تقريباً 

فهو من  ةأو جماع مع أّن كل من له موقف يوم القيامة يشهد فيه على أمة
، )ع(، وزينب )ع(والزهراء ، )ع(، واألنبياء والمرسلين )ع(كاألئمة ، الشهداء
ووهب النصراني، وخالد بن سعيد بن العاص ، )ع(، ونرجس )ع(ومريم 
 . وكٌل بحسبه ،األموي

إذا ذك��ر ه��ؤالء  )ع(ك��ان أب��و عب��د هللا : ف��ي المحاس��ن ع��ن أب��ان ب��ن تغل��ب، ق��ال
ويلهم ما يصنعون بهذا فيعجلون قتلة الدنيا وقتلة ( :الذين يقتلون في الثغور يقول

)95F3(P )شهمااآلخرة، وهللا ما الشهداء إال شيعتنا وإن ماتوا على فر
P.  
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ادع  :)ع(قل���ت ألب���ي عب���د هللا : ع���ن منه���ال القص���اب، ق���ال: وف���ي العياش���ي
أُولَئِ���َك ﴿ :ث���م ت���ال قول���ه تع���الىالم���ؤمن ش���هيد، ( :هللا أن يرزقن���ي الش���هادة، فق���ال

َهَداءُ  يقُوَن َوالشُّ دِّ () )96F1(﴾ُهُم الصِّ
97F

2(. 

العارف منكم هذا األمر المنتظر الخير كمن جاهد وهللا ( :قال ،)ع(وعن الباقر 
، بل وهللا كمن جاهد مع رسول هللا بسيفه :ثم قال، بسيفه )ع(مع قائم آل محمد 

وفيكم قوله ، وفي فسطاطه )ص(بل وهللا كمن استشهد مع رسول هللا  :ثم قال
ِ َوُرُسلِِه أُولَئَِك ُهمُ ﴿ :تعالى ِهْم لَُهْم  َوالَِّذيَن آَمُنوا بِالَّ َهَداُء ِعْنَد َربِّ يقُوَن َوالشُّ دِّ الصِّ

ُبوا بِآياتَِنا أُولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجِحيمِ  (﴾ أَْجُرُهْم َوُنوُرُهْم َوالَِّذيَن َكَفُروا َوَكذَّ
98F

 :، ثم قال)3
P) صرتم وهللا صادقين شهداء عند ربكم

)
99F

4(
P. 

س�واء ، النظ�ر إلي�ه أو في�هه�و إزال�ة الم�انع عن�د الول�وج ف�ي الش�يء، أو : الفتح
 . أو بالبصيرة وانكشافه للقلب بالبصر ورؤيته بالعين

ِ َوَف�ْتٌح َقِري�بٌ ﴿: في قوله تعالى )ع(وفي القمي عن الصادق  ، )100F5( ﴾َنْص�ٌر ِم�َن هللاَّ
P) ... )ع(يعني في الدنيا بفتح القائم ( :قال

)
101F

6(
P. 

، وإقام�ة ال�دين الخ�الص فيه�ا، يكون بفتح البالد كلها )ع(وال شك أن فتح القائم 
وكذلك بفتح عوالم ). علي ولي هللا، محمد رسول هللا، ال إله إال هللا: (وإعالء كلمة

 . )ع(الملكوت وانكشافها لكثير من المؤمنين مع القائم 

وبمب��دأ ، أي س��ار عل��ى نه��ج الحس��ين): م��ن لحق��ه( ب��ـ أراد )ع(إذن، فالحس��ين 
، )ع(لح��ق حس��ين زمان��ه لح��ق الحس��ين  فم��ن، كم��ا أن لك��ل زم��ان حس��ين. الحس��ين

وك�ذلك ف�إن اللح�وق بالحس�ين . )ع(ومن تخلف عن إمام زمانه تخلف عن الحسين 
على درجات أعالها هو لزوم مبدأ الحسين ونهج الحسين وااللتص�اق بحس�ين  )ع(
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المتق��دم له��م م��ارق، ( :وف��ي الص��الة الش��عبانية، الزم��ان ال��ذي يع��يش في��ه الم��ؤمن
() زاهق، والالزم لهم الحقوالمتأخر عنهم 

102F

1(. 

أو قتل الشخصية ، سواء كان قتل البدن، القتل في سبيل هللا: وأراد بالشهادة
فدائماً الذين يقفون مع الحق يتعرضون لتسقيط ، أعظم من قتل البدن وهو

بقول الزور واالفتراء والكذب والبهتان من قبل أعداء  شخصياتهم في المجتمع
كالعلماء غير العاملين وأتباعهم الذين ينعقون بما ال ، )ع(األنبـياء والمرسلين 

بل وكل متضرر من الدعوة إلى الحق والعدل والصدق وإقامة حدود هللا ، يفقهون
 .وكلماته

والذي ُيقتل في سبيل هللا يكون شاهداً على األم�ة الت�ي قام�ت بقتل�ه، أو رض�يت 
 .بقتله وتصفية شخصه أو بدنه المقدس

وبالت��الي معرف��ة الحق��ائق، وف��ي ، أي الف��تح ف��ي الع��والم العلوي��ة :وأراد ب��الفتح
 . كٌل بحسبه ،ومعرفة هللا سبحانه وتعالى، النهاية الفتح المبين

: ويتبع حسين زمانه ال يستشهد، أي، فمن لم يلحق بالحسين وينهج نهج الحسين
ال يعرف : أي ثم إّنه ال يدرك الفتح،، وال يكون شاهداً بالحق، ال ُيقتل في سبيل هللا

ل شيئاً من الفتح، الفتح وه�و ، وم�ن أي�ن ل�ه معرف�ة الن�ور. وال يفقه الفتح وال ُيحصِّ
 .جرذ ال يعرف إال الظلمة والجحور التي يعيش فيها

بحس����ب  ، وأدرك ش����يئاً م����ن الف����تحاستش����هد قطع����اً  )ع(وم����ن لح����ق الحس����ين 
 .)ع(أدرك الفتح مع القائم : أي، )ع(مقامه ولزومه للحسين 

، ما بقيت السماوات واألرض ومبدأ باقٍ ، وسيف ة،وكلم، حق الحسين: راً وأخي
: )ع(وأعرض عن كلمة الحسين ، )ع(وكل من خالف الحق الذي دعا له الحسين 

أفكاره على  ولم يبنِ ، )ع(، ولم يحمل السيف مع الحسين )هل من ناصر ينصرنا(
فقد قاتل ، الحسينوإن أظهر البكاء على  فقد خذل الحسين، )ع(مبدأ الحسين 

عون أنهم يحبون رسول هللا محمداً  ويسيرون على نهجه  )ص(الحسـين قوماً يدَّ
قوماً يّدعون أنهم يحبون الحسين ويبكون على مصابه،  )ع( وسيقاتل القائم، )ص(

ألنهم لم يلحقوا ؛ وهؤالء لم يدركوا شيئاً من الفتح ،فلعنة هللا على القوم الظالمين
 .وم من األيامفي ي )ع(الحسين 
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****** 

إن الثمار التي نأكلها نمت على تربة فيها بقايا أجساد : 15 /سؤال
( آدميين، فهل نحن نأكل أجساد آدميين

103F

 ! ؟ )1

عب�ارة ع�ن ظه�ور أو تجل�ي الص�ورة المثالي�ة ف�ي : الجسم الم�ادي ه�و :الجواب
وجمي�ع تفاص�يل وبالت�الي ف�الطعم والرائح�ة والل�ون ، المادة أو العدم القابل للوج�ود

وهي عدم قاب�ل للوج�ود  -فنفس المادة ، الجسم المادي تأتي من الصورة المثالية له
وطع��م  ةإذا تجل��ت فيه��ا ص��ورة البرتقال��ة أص��بحت ذات رائح��ة طيب�� -كم��ا ق��دمت 

 أمس�ت ذات رائح�ة كريه�ةة وأما إذا تجلت فيه�ا ص�ورة جيف�. ومحللة األكل، طيب
 . ومحرمة األكل

تك�ون  -إذا ش�اء ل�ه هللا أن يتحل�ل ويتفس�خ  -ان بعد الم�وت ولذا فإن جسم اإلنس
نتيجت��ه حفن��ة ت��راب ، والص��ورة المثالي��ة والجس��مانية لحفن��ة الت��راب مختلف��ة ع��ن 

فال يوجد أي اشتراك حقيقي بين جسم اإلنسان الذي تفس�خ  ،صورة جسم اإلنسـان 
عتم�د عل�ى م ب�ل ه�و اش�تراك مت�وهم، وحفنة التراب التي نتجت من هذا التفس�خ ، 

 . اشتراك المادة 

، للص��ورة المثالي��ة وإنم��ا التش��خيص والتخص��يص، ع��دم قاب��ل للوج��ود :والم��ادة
فالشجرة . وال تنتج بعضها من بعض، والصورة المثالية تختلف بعضها عن بعض

ب�ل ، التي نمت على جسم متفسخ مثالً ون�تج منه�ا ثم�ر، ل�م تم�تص الجس�م المتفس�خ
وه�ي تختل�ف ع�ن الجس�م المتفس�خ ، وخصوص�يتها مواد ف�ي الترب�ة له�ا شخص�يتها

وإن كان��ت تش��ترك مع��ه ف��ي الم��ادة أو الع��دم القاب��ل للوج��ود الت��ي ال تخص��ص وال 
فلو أكل إنس�ان ه�ذه الثم�رة م�ثالً ل�م يك�ن أك�ل ش�يئاً ن�تج ع�ن ذل�ك الجس�م ، تشخص

 .المتفسخ، فال آكل وال مأكول

****** 

 هل إبليس من المالئكة أم من الجن؟: 16 /سؤال

                                                           
 

 ).شبهة اآلكل والمأكول(وقد عرفْت هذه الشبهة في كلمات الفالسفة بـ  -1
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)104F1(P من الجن )لعنه هللا(إبليس : الجواب
P،  ولكن نتيجة عبادته ارتقى حتى أص�بح

ولك�ن ف�ي . من المالئكة فالجن يرتقون بالعبادة وطاع�ة هللا حت�ى يص�بحون مالئك�ة
،  فه�وى ف�ي قع�ر الجح�يم )األن�ا(على أمر هللا نتيجة ) لعنه هللا(النهاية تمّرد إبليس 

(ولذلك فالقرآن مرة يعبر عن إبليس أنه م�ن المالئك�ة 
105F

(وم�رة أن�ه م�ن الج�ن ، )2
106F

3( .
Pة يعبر عنه بأنه َملَك في خطبته القاصع )ع(وأمير المؤمنين 

)
107F

4(
P.  

(واالثنان 
108F

باعتبار النظر إلى ،  صحيح في مرحلة ما قبل األمر بالسجود آلدم )5
 ) .هللا لعنه ( وباعتبار أصل إبليس ، ما وصل إليه إبليس 

****** 

دون  )ع(ما علّة اختيار األنبياء والمرسلين واألئمة : 17 /سؤال
 غيرهم واختصاصهم بالعصمة؟ 

… ﴿ :لما نشر هللا سبحانه وتعالى بني آدم بين يديه سبحانه وخاطبهم :الجواب
ُكمْ  )P)109F6 ﴾… أَلَْسُت بَِربِّ

P، انقسموا إلى جماعات بحسب إجابتهم: 

قب�ل ) بل�ى(ـ فأج�ابوا ب�، هم الذين رأوا النور من وراء الحج�ب :األولى الجماعة
نقسم هذه المجموعة إلى جماعات عديدة بحسب ـوت. أن يصل السؤال إلى أسماعهم

 . عدد الحجب التي رأوا من ورائها النور

Pالذين خرقوا حجب النور ووصلوا إلى معدن العظمة  وهؤالء هم

)
110F

1(
P ، قال أمي�ر

ل��ي كم��ال االنقط��اع إلي��ك وأن��ر أبص��ار قلوبن��ا بض��ياء  إله��ي ه��ب( :)ع(الم��ؤمنين 

                                                           
 

سألته عن إبليس أكان من المالئكة؟ وهل كان يلي من أمر السماء شيئاً؟ : قال) ع(عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد هللا  -1
شيئاً، كان من الجن وكان مع المالئكة، وكانت المالئكة تراه أنه لم يكن من المالئكة، ولم يكن يلي من السماء : ( قال

 .119ص 11ج: بحار األنوار  )منها، وكان ب يعلم أنه ليس منها، الما أمر بالسجود كان منه الذي كان
 .34:  البقرة) … َوإِْذ قُْلنَا لِْلَمالئَِكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم اََسَجُدوا إِالَّ إِْبلِيس: (قال تعالى  -2
 .50: الكهف ) … إِالَّ إِْبلِيَس َكاَن ِمَن اْلِجنِّ اَفََسَق َفْن أَْمِر َربِّه… : (قال تعالى  -3
اافتبروا بما كان من اعل ب بإبليس إذ أحبط فمله الطويل وجهده الجهيد، وكان قد فبد ب ستة آالف ... ) : (ع(قال  -4

اآلخرة فن كبر سافة واحدة، امن بعد إبليس يسلم فلى ب بمثل معصيته؟ كال، سنة ال يدرى أمن سني الدنيا أم من سني 
 .المعروفة بالقاصعة) 192(الخطبة : نهج البالغة ...) ً◌ ما كان ب سبحانه ليدخل الجنة بشراً بأمٍر أخرج به ملكا

 .في القرآن بأنه من الجن وأنه من المالئكة) لعنه هللا(التعبير عن إبليس : أي  -5
 .172: األعراف  -6
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نظره��ا إلي��ك حت��ى تخ��رق أبص��ار القل��وب حج��ب الن��ور فتص��ل إل��ى مع��دن العظم��ة 
() وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك

111F

2(. 

ـ فأج��ابوا ب��، ه��م ال��ذين رأوا الن��ور بع��د أن اخت��رق الحج��ب :الثاني��ة والجماع��ة
وأيض��اً تنقس��م ه��ذه الجماع��ة إل���ى . بع��د أن وص��ل الس��ؤال إل��ى أس��ماعهم) بل��ى(

 .األحرار :وهاتان الجماعتان هم سرعة السماع واإلجابة، جماعات عديدة بحسب

م��ن  )بل��ى(بع��د س��ماع كلم��ة  )بل��ى(وه��م ال��ذين ق��الوا  :العبي��د ث��م ت��أتي جماع��ة
 . غيرهم

P، ولكن في قلوبهم شك مما سمعوا )بلى(قالوا : المنافقين ثم جماعة

)
112F

3(
P. 

P) بلى(وهم الذين لم يقولوا  :الكافرين ثم جماعة

)
113F

4(
P. 

وقد رأوا النور من ،  من الجماعة األولى )ع(واألنبياء والمرسلون واألئمة 
، بل تعلقت أرواحهم بالمأل األعلى، ألنهم لم يلتفتوا يميناً أو شماالً ؛ وراء الحجب

، وتعالىفلم يغفلوا عن هللا سبحانه ، وقصروا نظرهم على جهة الفيض اإللهي
فمنهم من ركز كل وجوده في النظر إلى جهة الفيض ، أيضاً درجات )ع(وهم 

أُعطي بحسب ما  )ع(وكل واحد منهم ، ومنهم من هو أقل من ذلك، اإللهي
 .ورأى من آيات ربه بحسب ما سعى بالنظر لها، أَعطى

                                                                                                                                                                                     
 

أن يخلق الخلـق خلقهـم ونشرهم بين يديه، ثم قال  )عز وجل(لما أراد ب : (قال) ع(عن داود الرقـي، عن أبي عبد هللا  -3
أنت ربنا، : وأمير المؤمنين واألئمة صلوات ب فليهم أجمعين اقالوا )ص(من ربكم؟ اأول من نطق رسول ب : لهم

: ثم قـال لبني آدم. هؤالء حملة ديني وفلمي وأمنائي اي خلقي، وهم المسؤولون: دين، ثم قال للمالئكةاحّملهم العلم وال
اشهدوا، : للمالئكة )سبحانه وتعالى(نعم ربنا أقررنا، اقال ب : أقّروا ل بالربوبية، ولهؤالء النفر بالطافة والوالية اقالوا

اً إنا كنا فن هذا غاالين، أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من اقالت المالئكة شهدنا فلى أن ال يقولوا غد
 .244ص  5ج: بحار األنوار ) يا داود األنبياء مؤكدة فليهم اي الميثاق. بعدهم أاتهلكنا بما اعل المبطلون

 .687ص: إقبال األعمال : مقطع من المناجاة الشعبانية، انظر -4
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم فلى أنفسهم ( :في قوله) ع(عبد هللا عن ابن مسكان، عن أبي  -1

نعم، اثبتت المعراة ونسوا الموقف وسيذكرونه، ولوال ذلك لم  :معاينة كان هذا؟ قال: قلت) ألست بربكم قالوا بلى شهدنا
اما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من : لبه، اقال بيدر أحد من خالقه ورازقه، امنهم من أقر بلسانه اي الذر ولم يؤمن بق

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

وفلي أمير المؤمنين؟ : قال. بلى: ؟ قالوامحمد رسول ب: بلى، قال: ألست بربكم؟ قالوا: حيث أقامهم أشباحاً، اقال لهم
: بحار األنوار ) اأبى الخلق كلهم جميعاً إال استكباراً وفتواً فن واليتك إال نفر قليل وهم أقل القليل وهم أصحاب اليمين

 .2ص 24ج
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ْنَساِن إِالَّ َما َسَعى ﴿ ُث�مَّ ُيْج�َزاهُ اْلَج�َزاَء * َس�ْوَف ُي�َرى َوأَنَّ َسْعَيُه * َوأَْن لَْيَس لِْإلِ
َك اْلُمْنَتَهى* اْألَْوَفى   .)114F1( ﴾َوأَنَّ إِلَى َربِّ

وك�ل واح�د م�نهم يمتل�ك فط�رة هللا ، ففي ذلك العالم كان جميع بني آدم مختارين
وك�ل واح�د بإرادت�ه َقَص�َر نظ�َره عل�ى الن�ور فأص�بح م�ن ، التي فط�ر الن�اس عليه�ا

فاألنبي��اء والمرس��لون . لظلم��ات فأمس��ى م��ن أص��حاب الجح��يمأو عل��ى ا، المق��ربين
وقص���روا نظ���رهم عل���ى الن���ور  ،ه���م ال���ذين اخت���اروا هللا س���بحانه )ع(واألئم���ة 

 .فاصطفاهم هللا سبحانه

وك�ل واح�د م�ن ، وليس�ت واح�دة كم�ا يت�وهم بعض�هم فهي درجات :أما العصمة
ة بحس��ب اخ��تص بدرج��ة م��ن درج��ات العص��م )ع( األنبي��اء والمرس��لين واألئم��ة

Pاختياره هو 

)
115F

2(
P .من اعتصم بال عن محارم هللا سبحانه وتعالى :فالمعصوم هو . 

ما معنى قولكم : )ع(قلت ألبي عبد هللا : عن هشام ، قال : وفي معاني األخبار 
المعصوم هو الممتنع بال من جمي�ع ( :)ع(إن اإلمام ال يكون إال معصوماً؟ فقال 

ِ َفَقْد ُهِدَي إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِيمٍ ﴿: محارم هللا، قال تعالى (﴾ َوَمْن َيْعَتِصْم بِالَّ
116F

3( (P

)
117F

4(
P. 

المعص�وم ه�و المعتص�م بحب�ل هللا، وحب�ل هللا ( :)ع(وقال أبو عبد هللا الصادق 
إِنَّ َهَذا اْلقُْرآَن َيْهِدي لِلَّتِي ِه�َي ﴿ :القرآن، والقرآن يهدي إلى اإلمام كما قال تعالى

(﴾ أَْقَومُ 
118F

5( ()
119F

6(. 

****** 

ُسوِل إَِذا ﴿: قال تعالى :18 /سؤال ِ َولِلرَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِلَّ َيا أَيُّ
ُه إِلَْيِه  َ َيُحولُ َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْلبِِه َوأَنَّ َدَعاُكْم لَِما ُيْحِييُكْم َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ

 .)120F1( ﴾ُتْحَشُرونَ 

                                                           
 

 .42 – 39: النجم  -1
ْلنَا بَْعضَ : (وبها يكون التفاضل بينهم، قال تعالى -4 ُسُل اَضَّ ن َكلََّم ّبُ َوَراََع بَْعَضُهْم َدَرَجاٍت تِْلَك الرُّ ْنُهم مَّ ُهْم َفلَى بَْعٍض مِّ

 . 253: البقرة ...) َوآتَْينَا ِفيَسى اْبَن َمْريََم اْلبَيِّنَاِت َوأَيَّْدنَاهُ بُِروِح اْلقُُدِس 
 .101: آل عمران  -3
 .132ص: معاني األخبار للشيخ الصدوق  -4
 . 9: االسراء  -5
 .132ص: معاني األخبار للشيخ الصدوق  -6
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َولََقْد َخلَْقَنا اْألِْنَس�اَن َوَنْعلَ�ُم َم�ا ُتَوْس�ِوُس بِ�ِه َنْفُس�ُه َوَنْح�ُن أَْق�َرُب ﴿ :وقال تعالى 
 ! ما المراد من القلب وحبل الوريد في اآليتين؟ .)121F2( ﴾إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ 

أي : وقلب��ه، الم��رء أي اإلنس��ان الم��ؤمن ب��ال وبحج��ة هللا ف��ي أرض��ه :الج��واب
 ومثل المعصوم بالقلب؛ ألن�ه مثل�ه، فالقلب هو اإلمام المعصوم .الحجة على الخلق

 . يدير شؤون الكون كما أّن القلب يدير شؤون بدن اإلنسان

Pفه�و حب�ل هللا المت�ين ، وحبل الوريد هو اإلم�ام المعص�وم

)
122F

3(
P وه�و الب�اب ال�ذي ،

، أقرب مخلوق لإلنس�ان الم�ؤمن والمعصوم هو. يرد منه الفيض اإللهي إلى الخلق
 . به يتوسل المؤمن لقضاء الحوائج عند هللا سبحانهو

، )ع(وهذه اآليات ُتبين للناس أّن هللا أقرب لكم من األنبياء والمرسلين واألئمة 
فأنتم بهذا ، وهللا يحول بينكم وبينهم إذا كنتم متوجهين لهم لقضاء حوائجكم

الحاجة والشفاعة  إلى هللا لقضاء ةولكن اجعلوهم وسيل، تتخذونهم آلهة من دون هللا
بأَْمِرِه ﴿ال يشفعون، وال يتكلمون إال بإذن من هللا سبحانه  )ع(فهم ، عند هللا
)P)123F4 ﴾َيْعَملُونَ 

P ، ،عميت عين (فكيف يأذن هللا لهم أن يشفعوا لعبٍد أعمى ال يرى هللا
ال ﴿: وقال تعالى ،)124F5( ﴾َمْن َذا الِّذي َيْشَفُع ِعْنَدهُ إِالَّ بِإِْذنِهِ ﴿: ، قال تعالى)ال تراك

ْحَمُن َوَقالَ َصَواباً   .)125F6( ﴾َيَتَكلَُّموَن إِالَّ َمْن أَِذَن لَُه الرَّ

****** 

ما هو المتشابه والمحكم؟ وكيف نعرف المتشابه من : 19 /سؤال
 !المحكم؟

                                                                                                                                                                                     
 

 .24: األنفال  -1
 .16: ق  -2
جمع ب فز وجل لنا فشر خصال لم ( :فينا خطيباً فقال في آخر خطبته )ص( قام رسول هللا: عن عبد هللا بن عباس قال  -7

والشجافة والقصد والصدق  اينا الحكم والحلم والعلم والنبوة والسماحة: يجمعها ألحد قبلنا وال تكون اي أحد غيرنا
والطهور والعفاف، ونحن كلمة التقوى وسبيل الهدى والمثل األفلى والحجة العظمى والعروة الوثقى والحبل المتين، 

 .244ص 26ج: بحار األنوار ) ونحن الذين أمر ب لنا بالمودة، اماذا بعد الحق إال الضالل اأنى تصراون
 .27: األنبياء  -4
 .255: البقرة  -5
 .38: النبأ  -6
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واآليات ، )126F1( )ع(كما ورد عنهم ) ما اشتبه على جاهله: (المتشابه :الجواب
)P)127F2 أم الكتاب المحكمات هن

P.  ما يولد منه ويرجع إليه، أي إّن األم هي : واألم
ولمعرفة . فاآليات المتشابهة ليعلم المراد منها يجب أن ُترّد إلى المحكم، األصل

الفرق بين المحكم والمتشابه يجب معرفة أن القرآن واألحاديث القدسية وكالم 
 :تحتوي على )ع(األنبياء واألئمة 

اللوح الذي ال يحصل لما كت�ب  وهو: )المحكماتكتاب (كالم من أم الكتاب  /1
 وهو، وهو علم ما كان أو يكون إلى يوم القيامة دونما أي تبديل، فيه بداء أو تبديل

فهو ، ال األنبياء والمرسلين واألئمةإعلم الغيب الذي ال ُيطلِع عليه هللا سبحانه أحداً 
رس��الة أو القي��ام س��بحانه يطلعه��م عل��ى بعض��ه بحس��ب م��ا تقتض��يه مص��لحة تبلي��غ ال

إِالَّ َم��ِن اْرَتَض��ى ِم��ْن  *َع��الُِم اْلَغْي��ِب َف��ال ُيْظِه��ُر َعلَ��ى َغْيبِ��ِه أََح��ـداً ﴿. بمه��ام اإلمام��ة
ُه َيْسلُُك ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخْلفِِه َرَص�داً  لِ�َيْعلََم أَْن َق�ْد أَْبلَُغ�وا ِرَس�االِت *   َرُسوٍل َفإِنَّ

ِهْم َوأََحاَط   .)128F3( ﴾بَِما لََدْيِهْم َوأَْحَصى ُكلَّ َشْيٍء َعَدداً َربِّ

وهو أيض�اً عل�م م�ا ك�ان ): كتاب المتشابهات(كالم من لوح المحو واإلثبات  /2
أح�دها س�يقع  ،ولكن على وجوه كثيرة، واحتم�االت عدي�دة ل�نفس الواقع�ة، أو يكون

يك�ون ح�دث  ربم�ا، أما البقية فال تحص�ل لس�بب م�ا ،)أم الكتاب(وهو الموجود في 
مكتوب له ف�ي ه�ذا الي�وم  ةسن 50فالن عمره : (وللمثال نقول. معين يمنع وقوعها

عن��د الص��باح أن يم��وت بلدغ��ة عق��رب، ولكن��ه إذا تص��دق س��يدفع عن��ه ه��ذا الش��ر 
وبعد مضي العشر س�نوات إذا ب�ّر والدي�ه فإن�ه س�يمّد . ويعيش عشر سنوات أخرى
 ).عمره خمس سنوات أخرى

واإلثبات احتماالت كثيرة لحياة اإلنسان، فهذا الش�خص ف�ي فهنا في لوح المحو 
المثال ربما ل�ن يع�يش بع�د أن يلدغ�ه العق�رب، وربم�ا يتص�دق قب�ل اللدغ�ة فيع�يش 

وربم�ا يب�ر والدي�ه فيع�يش ، وربما بعد العشر س�نوات يم�وت، عشر سنوات أخرى
(خم��س س��نوات أخ��رى 

129F

ق��ال  ،ول��وال ه��ذا التق��دير اإلله��ي لبط��ل العم��ل وال��دعاء. )4
                                                           

 

الناسخ الثابت ( :قال عن الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه،) ع(سألت أبا عبد هللا : عن مسعدة بن صدقة، قال -4
 .11ص 1ج: تفسير العياشي ) المعمول به، والمنسوخ ما كان يعمل به ثم جاء ما نسخه، والمتشابه ما اشتبه فلى جاهله

ا الَِّذينَ ُهَو الَّ : (قال تعالى -2 ْحَكَماٌت هُنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت اَأَمَّ اي قُلُوبِِهْم َزْيٌغ  ِذَي أَنَزَل َفلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آيَاٌت مُّ
ْن ِفنِد اَيَتَّبُِعوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتَِغاء اْلفِْتنَِة َواْبتَِغاء تَأِْويلِِه َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَ  اِسُخوَن اِي اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ مِّ هُ إِالَّ ّبُ َوالرَّ

ُر إِالَّ أُْولُوْا األْلبَابِ  كَّ  .7: آل عمران ) َربِّنَا َوَما يَذَّ
 .28 – 26: الجن  -6
 4ج: الكافي ) تسعين ميتة السوءالبر والصدقة ينفيان الفقر، ويزيدان اي العمر، ويداعان : (قال ) ع(عن أبي جعفر  -1

 .2ص



 45.…………………………)ع(السيد أحمد الحسن  /الجزء األول: المتشابهات

َما أََصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة فِي اْألَْرِض َوال فِي أَْنفُِسُكْم إِالَّ فِي ِكَتاٍب ِمْن َقْب�ِل أَْن ﴿ :تعالى
ِ َيِسير  .)130F1( ﴾َنْبَرأََها إِنَّ َذلَِك َعلَى هللاَّ

ال  فمكت�وب له�ذا الش�خص ش�يء واح�د فق�ط م�ن ه�ذه األش�ياءأم الكت�اب  أما في
 60أو مكت�وب ف�الن يع�يش  ، ةس�ن 65ب ف�الن يع�يش فمثالً مكتو، يحتمل التغيير

أم الكت�اب فق�ط  ، واحد من هذه االحتماالت هو الموجود في لوح ةسن 50، أو ةسن
 . 

ولكن من يعرف تفاصيل هذه ، المتشابهات هو لوحالمحو واإلثبات  إذن، فلوح
فال يوجد متشابه بالنسبة ، تصبح لديه محكمات )ع(المتشابهات كاألئمة 

(فالقرآن كله محكم بالنسبة لهم ، )ع(للمعصومين 
131F

كما ال يوجد محكم بالنسبة . )2
(فالقرآن بالنسبة لغير المعصومين كلّه متشابه ، )ع( إال من أخذ عنهم لغيرهم

132F

؛ )3
 . ألن غير المعصوم ال يميز المحكم من المتشابه فيه

يحتّج على أبي حنيفة أنه ال يعلم  )ع(ومن أين لغيرهم التمييز والصادق 
)133F4(P )ع(المحكم من المتشابه إال األئمة 

P ؟! 

(يعرف��ون م��ن الق��رآن إال األلف��اظ  ث��م إّن الن��اس ال
134F

وه��ي قش��ور وش��يء م��ن ، )5
وإم�ا م�ن الملك�وت  .فه�و باط�ل، يحصلونه؛ إما من ال�وهم والع�والم الس�فلية المعنى

 . )135F6( واإلثباتالمحو  وحقائق األشياء فيه، وهي من لوح

                                                           
 

 .22: الحديد  -1
أنتم ) بل هو آيات بينات اي صدور الذين أوتوا العلم: (قول هللا: قلت له: قال) ع(عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر  -3

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

وله ظهر وللظهر ] ◌ً وللبطن بطنا[ يا جابر إن للقرآن بطناً : (كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا، فقال: فقلت
اآلية يكون أولها اي شيء وآخرها اي شيء  ظهر، يا جابر وليس شيء أبعد من فقول الرجال من تفسير القرآن، وإن

 .  192ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة ) وهو كالم متصل متصرف فلى وجوه 
عن شعيب بن أنس : ، واليك محل الشاهد منها292ص  2ج: ذكر العالمة المجلسي في البحار الحادثة بطولها، فراجع -4

؟ قال بكتاب هللا ابما تفتيهم: قال. نعم: ؟ قالأنت اقيه أهل العراق) : ع( فقال: (... قال) ع(عن بعض أصحاب أبي عبد هللا 
يا أبا حنيفة ولقد : نعم، قال: ؟ قاليا أبا حنيفة تعرف كتاب ب حق معراته وتعرف الناسخ والمنسوخ :وسنة نبيه قال

وال هو إال فند الخاص من ذرية نبينا ادفيت فلماً، ويلك ما جعل ب ذلك إال فند أهل الكتاب الذين أنزل فليهم، ويلك 
 ...) . ، وما ورثك ب من كتابه حرااً )ص(
اإنما فلى الناس أن يقرؤوا القرآن كما انزل، اإذا احتاجوا  : (..قال -في كالمه مع عمرو بن عبيد  -) ع(عن أبي جعفر  -2

 .202ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة ) إلى تفسيره ااالهتداء بنا وإلينا يا فمرو
 .)ع(وبهذا التقسيم ينحصر تحصيل علم الكتاب لمن أراد النجاة بأهل البيت  -6
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وبالت�الي ف�إّن معن�ى اللف�ظ الم�رتبط به�ا ال ، واألحداث فيه إما أنها ال تق�ع أص�الً 
وإما أنها تقع وص�ادقة ولكنه�ا وج�وه عدي�دة . يتحقق أيضاً في أي زمن من األزمنة
وتبيَّن للناس في ه�ذا الع�الم الس�فلي م�ن قب�ل ، لكٍل منها أهل وزمان ومكان تقع فيه

 . )ع(المعصوم 

ل في زمن الصادق ف تأويالً مغايراً تماماً للتأويل في  )ع(نفس اآلية القرآنية تؤوَّ
لتب���دل : أو ق���ل، الخ���تالف الزم���ان والمك���ان والن���اس؛ )ع(زم���ن اإلم���ام المه���دي 

وهك�ذا، ف�إّن . )136F1( المتنافيات في ع�والم ن�زول الق�رآن س�واء ف�ي الملك�وت أو المل�ك
وظيف���ة المعص���وم، وال يعل���م المحك���م م���ن المتش���ابه إال  ه���و حك���ام المتش���ابهاتإ

(المعصوم 
137F

2(.  

والتش��ابه الموج��ود ف��ي اآلي��ات يش��مل المعن��ى الم��راد واألح��داث الت��ي تحقق��ت 
، وتتحقق مع م�رور ال�زمن ف�نفس اللف�ظ القرآن�ي يمك�ن أن ي�راد من�ه مع�اني عدي�دة

ظه�وراً كثي�رة ال ولذا فإّن للقرآن . وينطبق كل من هذه المعاني على أحداث عديدة
وله���ذا ال ، )ع(وه���م المعص���ومون  ،يعلمه���ا إال هللا وم���ن أراد هللا إطالع���ه عليه���ا

يمكن��ه أن يكت��ب ف��ي البس��ملة حم��ل س��بعين  )ع(تس��تغرب أن أمي��ر الم��ؤمنين علي��اً 
(بعيراً 

138F

3( . 

 :موفي المتشابهات ِحكَ 

 . )139F4( )ع(معرفة الحاجة واالضطرار إلى المعصوم  :منها

Pإحياء الرجاء في النفوس  :ومنها

)
140F

5(  
P.  

                                                           
 

إن للقرآن تأويالً ، امنه ما قد جاء ، ومنه ما لم يجيء، اإذا : (يقول) ع(سمعت أبا عبد هللا : عن إسحاق بن عمار، قال -4
 .196ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة ) وقع التأويل اي زمان إمام من األئمة فراه إمام ذلك الزمان

عن أبي : ، منهـا)ص(وردت روايات كثيـرة تنّص على أن متشابـه القـرآن ال يعلمـه إال أوصيـاء الرسـول محمـد  -5
 .198ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة ) نحن الراسخون اي العلم، ونحن نعلم تأويله): (ع(جعفـر

مستدرك سفينة البحار للشيخ ) لو شئت ألوقرت سبعين بعيراً من تفسير ااتحة الكتاب: (قال أنه) ع(عن أمير المؤمنين  -1
 . 388ص 2ج: علي النمازي 

وقسماً ال يعلمه إال ب ومالئكته والراسخون اي : (... في حديث عن علوم القرآن الكريم قال) ع(عن أمير المؤمنين  -2
من فلم الكتاب ما لم يجعله ب لهم،  )ص(اطل المستولين فلى ميراث رسول ب وإنما اعل ذلك لئال يدفي أهل الب. العلم

 .194ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة ...) وليقودهم االضطرار إلى االئتمام بمن ولي أمرهم ااستكبروا فن طافته 
صالح حالهم وزيادة أرزاقهم وأعمارهم  النتفى البداء، ولم يرُج الناس) المتشابهات(أي لوال وجود لوح المحو واإلثبات  -3

 .وحسن عاقبتهم ، بسبب الدعاء والصدقة وبر الوالدين وصلة األرحام وغيرها من أعمال البر
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(االمتحان والتمحيص  :ومنها
141F

 .وحكم كثيرة لست بصدد استقصائها. )1

أو ، والمتشابهات أمر حتمي مالزم لنزول القرآن إل�ى ع�المي المل�ك والملك�وت
ن ل��وح  ،وتكّث��رهُ فيه��ا، ن��زول ل��وح أم الكت��اب إل��ى ع��والم الكث��رة والمتنافي��ات لُيك��وِّ

(المحو واإلثبات 
142F

2( . 

الناس على )ع(وفي المتشابهات الحّل األمثل لُيكلّم األنبياء والمرسلون واألئمة 
(قدر عقولهم 

143F

3(. 

عالمة وآية  - )ع(التي هي وظيفة اإلمام المعصوم  -ثم إّن إحكام المتشابهات 
 :ما معناه )ع(ولهذا ورد عنهم ، )ع(ومن يبلغ عنه  )ع(يعرف بها اإلمام المهدي 

() ٍع فاسألوه عن العظائم التي يجيب فيها مثلهإذا ادعاها مد(
144F

، والعظائم اليوم )4
نهاء حكومة إو، في خضّم موج الفتن واللجج الغامرة )ع(ر سفينة آل محمد ُتسيِّ 

 .الطاغوت على األرض

****** 

﴿َفَوْيلٌ لِْلُمَصلِّيَن﴾ في سورة  : ما معنى قوله تعالى: 20 /سؤال
 الماعون؟ 
ينِ ﴿ بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب ُب بِالدِّ َفَذلَِك الَِّذي َي�ُدعُّ *   أََرأَْيَت الَِّذي ُيَكذِّ

الَّ���ِذيَن ُه���ْم َع���ْن * َفَوْي���لٌ لِْلُمَص���لِّيَن  * َوال َيُح���ضُّ َعلَ���ى َطَع���اِم اْلِمْس���ِكينِ  * اْلَيتِي���ـمَ 
 .)145F5( ﴾َوَيْمَنُعوَن اْلَماُعونَ * الَِّذيَن ُهْم ُيَراُؤوَن  *َصالتِِهْم َساُهـوَن  

                                                           
 

فلو كان القرآن كله محكماً عند الناس كلهم، لكان كل فرد منهم إمام نفسه، والنتفى االمتحان في الرد إلى المعصوم  -1
رآن، ولكن هللا جعله متشابهاً ليعلم طاعة الناس للحجج المعينين وااللتزام بما ورد عنهم وعدم واالنتهاء إليه في تفسير الق

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

، ولذلك ورد عن أهل البيت ) الحياة الدنيا(تزداد التفاصيل واألوجه، حتى تبلغ ذروتها في االتساع في عالم الملك وتتشعب و
سمعته : قال) ع(عن حمران بن أعين عن أبي عبد هللا . أّن لهم أن يتكلموا في سبعين وجه، ولهم المخرج من كل وجه )ع(

 .  350 – 349ص : بصائر الدرجات ) كلها المخرجنه ألتكلم فلى سبعين وجهاً لي اي إ: (يقول
فلو كان علم . 23ص 1ج: الكافي ) إنا معاشر األنبياء أمرنا أن نكلم الناس فلى قدر فقولهم: ()ص(عن رسول هللا  -6

 الناس على قدر عقولهم ؟  )ع(الدين كله محكم وله وجه واحد ال غير، فكيف يكلم األنبياء 
 .173ص: غيبة النعماني  -7
 .7 – 1: سورة الماعون  -1
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ينِ ﴿  ُب بِال��دِّ الس��ؤال هن��ا موج��ه للم��ؤمن، وه��و اس��تفهام ع��ن : ﴾أََرأَْي��َت الَّ��ِذي ُيَك��ذِّ
أو بالحقيقة التكذيب بوجود هللا ، شخص تكون نتيجته هي التكذيب بالجزاء والقيامة

 . سبحانه وتعالى

هو الكفر بال  - )ص(محمد  وهو -فأصل تكذيب الدين الجديد ومن جاء به 
وعلى كل حال فإن هذه النتيجة لم تأِت بال . وإن لم يصرح الكفار بهذا وباآلخرة
أي الفرد في  وهي دفع اليتيم عن حقه،، بل جاءت من مقدمات واقعية، مقدمات

وهم األنبياء  قومه الذي ال يسبقه سواه باألخالق والشرف وطاعة هللا ومعرفة هللا،
؛ فهذا الذي يكذب بالجزاء ال يقبل تقدم هؤالء عليه ،)ع(واألئمة  )ع(والمرسلون 

 . فال يقبل أن يتقدم عليه من هو خير منه، )أنا خير منه(ألنه مصاب بداء إبليس 

أي الذين  -وهؤالء ، ثم إّن من صفاته أكل أموال اليتامى واألرامل والمساكين
هم دائماً علماء  -تصل بهم يستحوذون على أموال الفقراء ويتمتعون بها هم ومن ا

فقد حارب ، )ع(المحاربون لألنبياء والمرسلين واألئمة ، الدين غير العاملين
 ، وحارب)146F1( )ع(عيسى  علماُء اليهود وحارب ،)ع(موسى  بني إسرائيل علماءُ 

وحارب العلماُء الضالون في هذه األمة  ،)ص(محمداً  علماُء األحناف واليهود
 .)ع(األئمة 

بل وعلماء ، بعض علماء السنة فقط هم الذين حاربوا األئمة كما ُيظن أنّ وليس 
، )ع( ح�ارب كب�ار علم�اء الش�يعة اإلم�ام عل�ي ب�ن موس�ى الرض�ا فقد الشيعة أيضاً 

ال لشيء فقط ليستأثروا بأموال الصدقات والرئاسة الدينية ، وحاولوا دفعه عن حقه
 . الباطلة

وه�و ، )عل�ي ب�ن حم�زة البط�ائني(الض�الين ومن هؤالء العلماء الش�يعة ظ�اهراً 
ولك��ن لم��ا ، علم��اء الش��يعة وم��ن كب��ار )ع(م��ن أص��حاب اإلم��ام موس��ى ب��ن جعف��ر 

حارب علي بن حمزة البطائني اإلم�ام الرض�ا  )ع(مام موسى بن جعفر استشهد اإل
ت�وا الم�ذهب، ولكن تصدى ش�باب الش�يعة له�ؤالء العلم�اء غي�ر الع�املين، )ع( ، وثبَّ

                                                           
 

تعملون للدنيا وأنتم ترزقون ايها بغير فمل؟ وال تعملون لآلخرة، وأنتم ال ترزقون ايها إال ): (ع(من كالم عيسى  -2
بالعمل؟ وإنكم فلماء السوء، األجر تأخذون والعمل تضيعون؟ يوشك رب العمل أن يطلب فمله، وتوشكون أن تخرجوا 

كيف يكون من أهل . ة إلى ظلمة القبر وضيقه، ب تعالى نهاكم فن الخطايا كما أمركم بالصيام والصالةمن الدنيا العريض
العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته؟ وقد فلم أن ذلك من فلم ب وقدرته، كيف يكون من أهل العلم من اتهم ب ايما 

من دنياه فنده آثر من آخرته، وهو مقبل فلى دنياه، وما قضى له، اليس يرضى شيئاً أصابه؟ كيف يكون من أهل العلم 
منية المريد للشهيد ) يضره أحب إليه مما ينفعه؟ كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكالم ليخبر به، وال يطلب ليعمل به؟

 .  141ص: الثاني 
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وم�ن ه�ؤالء الش�باب أحم�د ب�ن محم�د ب�ن أب�ي ، ل هؤالء الفقه�اء الظلم�ةوبيَّنوا باط
 . الممدوحين )ع(نصر البيزنطي، وهو من خلّص أصحاب اإلمام الرضا 

والنتيجة علماء السوء غير العاملين والطواغي�ت وأع�وانهم وأتب�اعهم ه�م ال�ذين 
 .يدفعون اليتامى عن مقاماتهم، وال يحّضون على إعطاء المساكين حقهم

)147F1(P )ع( هم األنبياء والمرسلون واألئمة: واليتامى والمساكين
P ألنهم خاضعون ؛

فرد في  أي مساكين فال يدانيهم أحد، فكل واحد منهم، متذللون ل غير متكبرين
 .قومه أي يتيم

أي فويل للمنتظرين، فكل مرسل من هللا مبشر به ممن س�بقه : ﴾َفَوْيلٌ لِْلُمَصلِّينَ ﴿
، يوج��د جماع��ة م��ن الم��ؤمنين ب��ه ينتظرون��ه )ع(م��ن األنبي��اء والمرس��لين واألئم��ة 

ولك��ن م��ع األس��ف دائم��اً ك��ان هن��اك فش��ل كثي��ر م��ن ه��ؤالء المنتظ��رين ف��ي نهاي��ة 
م�ع ، ذبوهحيث لما أتاهم ك، )ع(فقد فشل علماء اليهود في انتظار عيسى . المطاف

، )ص(وفش��ل علم��اء اليه��ود واألحن��اف ف��ي انتظ��ار محم��د . أنه��م ك��انوا ينتظرون��ه
عن�د قيام�ه، فلم�ا )ص(حيث إّن اليهود أّسسوا مدينة يثرب الستقبال الرسول محمد 

Pولم يؤمنوا به ، قام في مكة وهاجر إلى يثرب كّذبه كثير منهم

)
148F

2(
P . 

حي��ث إّن علم��اء الش��يعة ، )ع(وه��ي الي��وم تك��رر م��ع الق��ائم ، وه��ذه س��ّنة مّتبع��ة
و  )الوي��ل(وه��ذه ه��ي مفارق��ة كمفارق��ة لفظ��ي . ينتظرون��ه ولك��نهم الي��وم يحاربون��ه

نع��م، إّن الوي��ل له��م؛ ألنه��م ! فكي��ف يك��ون الوي��ل للمص��لين؟، ف��ي اآلي��ة )الص��الة(
وف�ق أه�وائهم  )ع(فهم يريدون أن يأتيهم اإلم�ام المه�دي ، ُيصلّون إلى عكس القبلة

ي�أتي له�م ويس�تأذنهم ف�ي إرس�ال  )ع(يريدون اإلم�ام المه�دي  ،ليةوتخرصاتهم العق

                                                           
 

إنما سمي يتيماً ألنه لم يكن له : قال) ألم يجدك يتيماً اآوى: (سئل عن قول هللا: عن عباية بن ربعي، عن ابن عباس قال -1
 أي وحيداً ال نظير لك) ألم يجدك يتيما: (ممتناً فليه نعمه: )عز وجل(نظير فلى وجه األرض من األولين واآلخرين، اقال 

ليتيم ا: قال) ألم يجدك يتيماً اآوى: (ثم قال ): (رحمه هللا(وقال علي بن إبراهيم القمي . 141ص 61ج: بحار األنوار ..) 
 .142ص 61ج: بحار األنوار ) اليتيمة، ألنه ال مثل لها: الذي ال مثل له، ولذلك سميت الدرة

وكانوا من قبل يستفتحون فلى الذين : (عن قول هللا تبارك وتعالى) ع(سألت أبا عبد هللا : عن إسحاق بن عمار قال  -2
وكانوا يتوفدون أهل ) صلى ب فليهما(ن محمد وفيسى كان قوم ايما بي: (قال) كفروا الما جاءهم ما فراوا كفروا به

 )ص(، الما خرج رسول ب ]وليفعلن[ليخرجن نبي اليكسرن أصنامكم وليفعلن بكم : ويقولون  )ص(األصنام بالنبي 
 .310ص 8ج: الكافي )  كفروا به
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فه�م أئم�ة ، ليبدوا تحفظ�اتهم عليه�ا )ع(ويعطيهم خطة عمله ، من يرسله إلى الناس
 !!!)149F1( الكتاب ال أّن الكتاب إمامهم

، الذين هم ساهون في ال�دنيا والله�ث وراءه�ا: ﴾الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالتِِهْم َساُهونَ ﴿
خير ص�الة يؤديه�ا  )ع(فالعمل بين يديه ، )ع(الذين هم ساهون عن اإلمام المهدي 

Pالم��ؤمن 

)
150F

2(
P ، ًلم��ا  ،وه��ؤالء المنتظ��رون الفاش��لون ال��ذين ك��ان عاقب��ة أم��رهم خس��را

(وكذبوا وصيه ورسوله  )ع(تركوا العمل بين يدي اإلمام المهدي 
151F

3(. 

ه��م مس��لمون وال ه��م  س��كارى حي��ارى، ال(وه��ذا ه��و الزم��ان ال��ذي في��ه الن��اس 
() نص���ارى

152F

وس���اعة يس���تقبل ، ، فتج���ده معمم���اً ويل���بس زي���اً ديني���اً ش���يعياً أو س���نياً )4
الذي ال هم له وال لبالده إال القضاء عل�ى اإلس�الم، وس�اعة يق�ول الس�الم ) ……(

وتج�ده ، )ع(السالم عليك يا أب�ا عب�د هللا الحس�ين ، )ص( عليك يا رسول هللا محمد
فيك��ون ب��ذلك نص��رانياً غرب��ي ، ي��ة األمريكي��ة واالنتخاب��اتس��اعة داعي��ة للديمقراط

وال نع���رف م���ن ، ألن اإلس���الم ودس���توره الق���رآن ي���رفض أي انتخاب���ات؛ اله���وى
والقرآن الذي بين أيدينا ونتصفحه إال التعي�ين م�ن هللا أو م�ن  )ع(الرسول واألئمة 

ب�ل إن جمي�ع األدي�ان اإللهي�ة مطبق�ة عل�ى  ،م�ن هللا ال�ذي ه�و أيض�اً  )ع(المعصوم 
 . إال من اتبع هواه، ذلك

                                                           
 

ب اي ذلك الزمان طريدان منفيان االكتاب وأهل الكتا : (...إذ يقول) ع(كما ورد وصفهم في كالم أمير المؤمنين  -1
وصاحبان مصطحبان اي طريق واحد ال يأويهما مؤو ، احبذا ذانك الصاحبان واهاً لهما ولما يعمالن له، االكتاب وأهل 
الكتاب اي ذلك الزمان اي الناس وليسوا ايهم ومعهم وليسوا معهم، وذلك الّن الضاللة ال توااق الهدى وان اجتمعا، وقد 

م فلى الفرقة وااترقوا فن الجمافة، قد ولوا أمرهم وأمر دينهم من يعمل ايهم بالمكر والمنكر والرشا والقتل اجتمع القو
...)  كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم، لم يبق فندهم من الحق إال اسمه ولم يعراوا من الكتاب إال خطه وزبره

 .586ح 388ص 8ج: الكافي 
يا : (وأنتم الزكاة وأنتم الحج؟ فقال) عز وجل(أنتم الصالة في كتاب هللا ): ع(قلت ألبي عبد هللا : عن داود بن كثير قال -2

، ونحن الزكاة ونحن الصيام ونحن الحج ونحن الشهر الحرام ونحن البلد )عز وجل(داود نحن الصالة اي كتاب ب 
ونحن اآليات ونحن ) اأينما تولوا اثم وجه ب: (عالىالحرام ونحن كعبة ب ونحن قبلة ب ونحن وجه ب، قال ب ت

 .303ص 24ج: بحار األنوار ) ...البينات 
باسمه وصفته في وصيته المقدسة، وعشرات  )ص(الذي نص عليه رسول هللا ) ع(اليماني الموعود السيد أحمد الحسن  -3

التي ذكرته باسمه وصفته وعلمه ومسكنه ورايته وكل ما يتعلق بأمره، حتى  )ع(الروايات األخرى عن أئمة أهل البيت 
 .صار أمره أضوأ من شمس في رابعة النهار كما بينوا صلوات هللا وسالمه عليهم

يأتي فلى الناس زمان إذا سمعت باسم رجل خير من أن تلقاه، اإذا لقيته خير : (أنه قال )ص(من حديث ورد عن النبي  -4
ربه، ولو جربته أظهر لك أحواالً، دينهم دراهمهم، وهمتهم بطونهم، وقبلتهم نساؤهم، يركعون للرغيف، من أن تج

 .166ص 17ج: بحار األنوار ) ويسجدون للدرهم، حيارى سكارى ال مسلمين وال نصارى
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، ال ُيعّين�ون ه�م المل�ك، فهؤالء بنو إسرائيل في قصة ط�الوت ف�ي س�ورة البق�رة
أَلَ�ْم َت�َر ﴿: ق�ال تع�الى، بل يطلبون من نبي لهم أن يطل�ب م�ن هللا أن يع�ّين له�م ملك�اً 

ْعِد ُموَسى إِْذ َقالُوا لَِنبِيٍّ لَُهُم اْبَع�ْث لََن�ا َملِك�اً ُنَقاتِ�لْ إِلَى اْلَمِأل ِمْن َبنِي إِْسرائيلَ ِمْن بَ 
 ِ (﴾ فِ��ي َس��بِيِل هللاَّ

153F

قُ��ِل اللَُّه��مَّ َمالِ��َك اْلُمْل��ِك ُت��ْؤتِي اْلُمْل��َك َم��ْن َتَش��اُء ﴿: ، وق��ال تع��الى)1
ْن َتَشاءُ  (﴾ َوَتْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ

154F

 . فالذي ُيعّين هو هللافالملك ملك هللا، ال ملك الناس،  .)2

�رون له�ؤالء العلم�اء غي�ر  ل�ون وُيزمِّ ومع األسف كثير م�ن الجهل�ة الحمق�ى ُيطبِّ
() العلم��اء األمريك��ان(: ب��ل إّن الح��ق أن يس��ميهم الن��اس )النص��ارى(الع��املين 

155F

3( ،
ص�متوا ده�راً  ب�ل ،ويقولون إنهم علماء أصمتتهم الحكمة وي�ا لي�تهم ظل�وا ص�امتين

 .ونطقوا كفراً 

الدس�تور يض�عه الن�اس، : (لنتيجة التي وصل إليها السيستاني وأشباهه هي أنفا
ن��ه الن��اس، وأم��رهم ش��ورى بي��نهم، ومحم��د وعل��ي ص��لوات هللا عل��يهم  والح��اكم ُيعيَّ

والحك��م ب��رأي ، وقض��ي األم��ر ال��ذي في��ه تس��تفتيان ،ب��رأي ه��ؤالء الجهل��ة مخطئ��ان
  ) !!!السيستاني للشيطان

، ري��اء )ع(فبك��اؤهم عل��ى الحس��ين ، م كلّ��ه ري��اءوه��ؤالء حتم��اً م��راؤون وعمله��
ه��دفهم منه��ا االس��تحواذ عل��ى قل��وب الن��اس والمناص��ب الدنيوي��ة ، وص��التهم ري��اء

(﴾ الَِّذيَن ُهْم ُيَراُؤونَ ﴿العفنة كالرئاسة الدينية 
156F

4(. 

الذين فشلوا في ، وهؤالء هم العلمـاء غير العاملين :﴾َوَيْمَنُعوَن اْلَماُعونَ ﴿
ووصيه  )ع(، فهم ال يكتفون بتكذيبهم لإلمام المهدي )ع(انتظار اإلمام المهدي 

وقتال الكفار الذين قاموا بغزو ، بل ويمنعون الناس من الجهاد بين يديه ،ورسوله
فهؤالء العلماء الجبناء الخونة كما وصفهم هللا سبحانه في حديث ، الدول اإلسالمية

                                                           
 

 .246: البقرة  -1
 .26: آل عمران  -2
نُوا ال تَتَِّخُذوا اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولِيَاَء بَْعُضُهْم أَْولِيَاُء بَْعٍض َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمنُْكْم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آمَ : (ألن القرآن الكريم يقول -3

َ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّالِِمينَ  ) منهم(، وهؤالء لم يتبعوا اليهود والنصارى، بل اتبعوا ديمقراطية أمريكا فأمسوا )اَإِنَّهُ ِمْنُهْم إِنَّ بَّ
 .كما عبر القرآن الكريم 

الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون، اإنكم تأكلون بيوت األرامل، وأنتم تظهرون : (قائالً ) ع(كما خاطبهم نبي هللا عيسى  -4
 ) .أنكم تطيلون الصالة، سينالكم العقاب األشد
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(المعراج 
157F

بل يمنعون  )ع(ال يكتفون بأنهم خذلوا اإلمـام المهدي  )ص(للرسول  )1
Pالناس عن نصرته وإعانته 

)
158F

2(
P ،فلعنة هللا على الظالمين الذين يمنعون الماعون. 

 

****** 

 هل يجوز تقبيل أيدي علماء الدين؟ : 21 /سؤال
ال يجوز تقبيل أيدي علماء الدين فإن تقبي�ل الي�د ال يص�لح إال لنب�ي أو : الجواب

، الح�ديث ف�ي أص�ول الك�افي )ع(وصي، كما قال اإلمام جعفر ب�ن محم�د الص�ادق 
)
159F

3(. 

وكل عالم دين يقدم يده للتقبيل أو يرضى به�ذا الفع�ل ويس�مح للن�اس بتقبي�ل ي�ده 
وعل��ى . )ع(إلم��ام المه��دي فه��و ع��اٍص ألم��ر هللا ورس��وله وألم��ر األئم��ة وألم��ر ا

، )ع(العلماء أن يتواضعوا ويخضعوا ألمر هللا ورسوله واألئم�ة واإلم�ام  المه�دي 
ال أن يتكبروا ويترفعوا على الناس ويق�دموا أي�ديهم  )ع(وينصاعوا لما يصدر منه 

 .وأسال هللا لهم الهداية إال من أبى وكفر. للتقبيل ، متشبهين باألباطرة والطواغيت

****** 

 :22 /سؤال

هُ َواْس��َتَوى آَتْيَن��اهُ ُحْكم��اً َوِعْلم��اً َوَك��َذلَِك َنْج��ِزي ﴿ :ق��ال تع��الى  ��ا َبلَ��َغ أَُش��دَّ َولَمَّ
َوَدَخلَ اْلَمِديَنَة َعلَى ِحيِن َغْفلٍَة ِمْن أَْهلَِها َفَوَج�َد فِيَه�ا َرُجلَ�ْيِن َيْقَت�تِالِن * اْلُمْحِسنِيَن 

ِه َفاْس�َتَغاثَ  ِه َهَذا ِمْن ِشيَعتِِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِّ ُه الَّ�ِذي ِم�ْن ِش�يَعتِِه َعلَ�ى الَّ�ِذي ِم�ْن َع�ُدوِّ
ُه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبِيٌن  ْيَطاِن إِنَّ َق�الَ * َفَوَكَزهُ ُموَسى َفَقَضى َعلَْيِه َقالَ َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّ

                                                           
 

 -) ع(أي قيام القائم  -متى يكون ذلك إلهي ا: قلت: (... حديث طويل وهو حديث المعراج  )ص(عن الرسول محمد  -1
ذلك إذا راع العلم وظهر الجهل وكثر القراء وقل العمل وكثر الفتك وقل الفقهاء الهادون وكثر  )عز وجل(اأوحى إلّي 

 . 70ص 51ج: بحار األنوار ...)  اقهاء الضاللة الخونة
الطريق على الناس بحجة أنهم علماء الدين وهم يعرفون وهذا ما وصف به نبي هللا عيسى علماء اليهود الذين قطعوا  -2

مثل فلماء السوء مثل صخرة وقعت فلى ام النهر، ال هي تشرب الماء وال هي تترك الماء ): (ع(المسيح إذا بعث، فقال 
 .446ص : العلم والحكمة في الكتاب والسنة لمحمد الريشهري ) يخلص إلى الزرع

فتناولت يده فقبلتها، ) ع(دخلت على أبي عبد هللا : هنا هو ما ورد عن علي بن مزيد، قال) ع(والحديث الذي عناه السيد  -3
 .185ص 2ج: الكافي ) أما إنها ال تصلح إال لنبي أو وصي نبي: (فقال 
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حِ  �ُه ُه�َو اْلَغفُ�وُر ال�رَّ َق�الَ َربِّ بَِم�ا * يُم َربِّ إِنِّي َظلَْمُت َنْفِسي َفاْغفِْر لِ�ي َفَغَف�َر لَ�ُه إِنَّ
َفأَْصَبَح فِ�ي اْلَمِديَن�ِة َخائِف�اً َيَتَرقَّ�ُب َف�إَِذا * أَْنَعْمَت َعلَيَّ َفلَْن أَُكوَن َظِهيراً لِْلُمْجِرِميَن 

َك لََغِويٌّ ُمبِيٌن  �ا أَْن أََرا* الَِّذي اْسَتْنَصَرهُ بِاْألَْمِس َيْسَتْصِرُخُه َقالَ لَُه ُموَسى إِنَّ َد َفلَمَّ
أَْن َيْبِطَش بِالَّ�ِذي ُه�َو َع�ُدوٌّ لَُهَم�ا َق�الَ َي�ا ُموَس�ى أَُتِري�ُد أَْن َتْقُتلَنِ�ي َكَم�ا َقَتْل�َت َنْفس�اً 
����اراً فِ����ي اْألَْرِض َوَم����ا ُتِري����ُد أَْن َتُك����وَن ِم����َن  بِ����اْألَْمِس إِْن ُتِري����ُد إِالَّ أَْن َتُك����وَن َجبَّ

 :ل هذه اآلياتهناك عدة تساؤالت حو .)160F1( ﴾اْلُمْصلِِحينَ 

 )ع(هل أن قتل موسى للقبطي كان خطأ أي غير متعمد من قبل موسى  -1
وإنما حصل بسبب ضربة؟ ثم هل أن قتل موسى للقبطي من قبل موسى لو كان 

 !متعمداً أو خطأ معصية ل أو ترك أولى؟

 !الموصوف من عمل الشيطان هل هو عملية القتل؟ -2

 الذنب الذي ارتكبه؟ طلب موسى للمغفرة مما وما هو -3

 لماذا لم يقتل موسى الرجل القبطي الثاني؟ -4

 لماذا وصف موسى اإلسرائيلي بأنه غوي مبين؟ -5
 

بل��غ موس��ى ﴿وق��د حص��ل بع��د أن ، قت��ل موس��ى للقبط��ي متعم��د ومقص��ود /1ج
، ولم يكن هذا القتل معصية م�ن موس�ى. ﴾آتاه هللا الحكمة والعلم﴿وبعد أن ، ﴾أشده

وولي�اً م�ن ، بل كان عمالً صحيحاً باعتباره قتل عدواً م�ن أع�داء هللا، أو ترك أولى
(أولياء الشيطان 

161F

2(. 

                                                           
 

 .19 – 14: القصص  -1
فاخبرني عن ! ا أبا الحسنبارك هللا فيك ي: فقال المأمون: (... مع المأمون العباسي) ع(ورد في محاورة اإلمام الرضا  -2

إن موسى دخل مدينة من مدائن ): (ع(، قال الرضا )اوكزه موسى اقضى فليه قال هذا من فمل الشيطان: (قول هللا
اوجد ايها رجلين يقتتالن هذا من شيعته وهذا من فدوه (ارفون فلى حين غفلة من أهلها وذلك بين المغرب والعشاء، 

...)  اقضى موسى فلى العدو بحكم ب تعالى ذكره امات) لذي من فدوه اوكزه موسىااستغاثه الذي من شيعته فلى ا
 . 218ص 2ج: االحتجاج للشيخ الطبرسي 
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الموصوف أنه من عمل الشيطان ه�و القبط�ي نفس�ه باعتب�اره م�ن ص�نيعة  /2ج
(الشيطان، وباعتباره من أتباعه 

162F

: ، قال تعالى في وص�ف اب�ن ن�وح الع�اق الك�افر)1
ُه َعَملٌ َغْيُر َصالِح﴿  . فوصف سبحانه ابن نوح بأنه عمل غير صالح ،)163F2( ﴾إِنَّ

والع�دو المض�ل المب�ين ف�ي . )164F3( ﴾َواْص�َطَنْعُتَك لَِنْفِس�ي﴿: وقال تعالى عن موس�ى
ومظه�ر عداوت�ه ألولي�اء هللا ، باعتب�اره م�ن جن�ود الش�يطان، القبطي نفسه اآلية هو
 .سبحانه

بقائ�ه ف�ي قص�ر م�ن  للمغفرة م�ن هللا وت�اب إلي�ه س�بحانه )ع(طلب موسى  /3ج
وال��ذنب ال��ذي ، بع��د أن ع��رف أن��ه ع��دو ل س��بحانه وتع��الى، )لعن��ه هللا(فرع��ون 

P) لعن�ه هللا(ببقائ�ه ف�ي قص�ر فرع�ون : ارتكبه هو

)
165F

4(
P،  فق�د كّث�ر س�واده وإن ل�م يك�ن

َربِّ بَِما أَْنَعْم�َت َعلَ�يَّ َفلَ�ْن أَُك�وَن َظِهي�راً ﴿ :ولهذا قال بعد المغفرة، راضياً عن فعله
فرع��ون : والمجرم��ون ه��م. ونعم��ة الق��وة البدني��ة، أي نعم��ة المغف��رة ،﴾لِْلُمْج��ِرِمينَ 

 .وجنوده

ولّى فاراً خوف�اً م�ن ، ألن القبطي الثاني لما رأى موسى تكلم بهذه الكلمات /4ج
 .)ع(بما عمل موسى ) لعنه هللا(وأبلغ فرعون ، موسى

 -أي اإلس�رائيلي  -ألن�ه ؛ اإلسرائيلي بأنه غ�وٌي مب�ين )ع(وصف موسى  /5ج
ويختف�ي وال يع�رض نفس�ه لالص�طدام م�ع جن�ود ، كان المف�روض أن يك�ون ح�ذراً 

ث�م ي�دعو موس�ى ، وخالل فترة قصيرة وعلى رؤوس األشهاد، فرعون مرة أخرى
ليتضح للجميع أّن َمْن قتل القبط�ي ف�ي الي�وم ؛ )أي بصوت عالٍ (ويستصرخه  )ع(

 . )ع(موسى : السابق هو

****** 

                                                           
 

يعني االقتتال الذي )  هذا من فمل الشيطان: ( قال ) : ( ع(في المحاورة نفسها مع المأمون العباسي قال اإلمام الرضا  -3
 .نفس المصدر السابق )  فدو مضل مبين - الشيطان: يعني  - من قتله إياه ، انه وقع بين الرجلين ، ال ما اعله موسى

 .46: هود  -2
 .41: طـه  -3
: يقول): ع(؟ قال )رب إني ظلمت نفسي ااغفر لي: (قال المأمون فما معنى قول موسى: (... في المحاورة المشار إليها -1

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

 .يقصد مطلق وجوده مع فرعون بما في ذلك وجوده في قصره، وليس فقط دخوله إلى إحدى مدن فرعون) ع(موسى
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ما معنى كلمة إسرائيل؟ وهل الصهاينة الموجودون اليوم  :23 /سؤال
في فلسطين هم بنو إسرائيل أو ما بقي منهم؟ وهل النجمة السداسية 

 صهيونية؟ وماذا تعني النجمة السداسية؟

ويوجد بعض اليهود الموج�ودين ف�ي األرض . عبد هللا: إسرائيل تعني: الجواب
 .عبد هللا وهو إسرائيل عند اليهودوهو ، )ع(المقدسة من ذرية يعقوب النبي 

وه�ي عالم�ة  ،المنتص�ر :نجمة داود، وتعني: والنجمة السداسية عند اليهود هي
 )ع(، الذي ُرفع قبل أن ُيبعث عيسى )ع( إيليا النبي وهو، للمصلح المنتظر عندهم

 . اآلن )ع(وهو أحد وزراء اإلمام المهدي ، وهم ينتظرون عودته، بمدة طويلة

 :ولكن الحقيقة إن إسرائيل تعني، يعقوب :ناًء على أن إسرائيل تعنيما تقدم ب
 . )ص( محمداً  :، وتعنيعبد هللا

 ش��يعتهم، ب��ل والمس��لمون عموم��اً  وأيض��اً ، )ع( آل محم��د :وبن��و إس��رائيل ه��م
 : في تفسير العياشي وغيره. بحسب ورودها في القرآن

ي�ا بن�ي ﴿: عن قول�ه س�بحانه )ع(سألت أبا عبد هللا : عن هارون بن محمد، قال(
 .هم نحن خاصة: )ع(، قال ﴾إسرائيل

، ﴾يا بني إسرائيل﴿: عن قول هللا )ع(سألت الصادق : عن محمد بن علي، قال
  .)ع(هي خاصة بآل محمد : قال

وأنا ، أنا عبد هللا اسمي أحمد :أنه قال )ص(وفي سنن أبي داود عن النبي 
() وما عناه فقد عناني ،فما أمره فقد أمرني ،اسمي إسرائيل عبد هللا

166F

1( . 

Pفبعض اآليات في األئمة خاصة  •

)
167F

2(
P ،وهم بنو إسرائيل فيها ال سواهم . 

                                                           
 

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

، فهم كبني إسرائيل الذين يدَّعون االنتماء إلى األنبياء ونصرتهم ولكنهم فشلوا في ذلك )ع(التشيع ورغم ذلك خذلوا آل محمد 
بُوْا َواَِريقاً لَقَْد أََخْذنَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيَل َوأَْرَسْلنَا إِلَْيِهْم ُرُسالً ُكلََّما َجاءُهْم َرُسوٌل بَِما الَ تَْهَوى أَنْ (القليل، أال  فُُسُهْم اَِريقاً َكذَّ

 .70: المائدة ) يَْقتُلُونَ 
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�ْلُتُكْم  ﴿ :قال تعالى �ي َفضَّ َيا َبنِي إِْسرائيلَ اْذُكُروا نِْعَمتَِي الَّتِ�ي أَْنَعْم�ُت َعلَ�ْيُكْم َوأَنِّ
قُوا َيْوماً ال َتْجِزي َنْف�ٌس َع�ْن َنْف�ٍس َش�ْيئاً َوال ُيْقَب�لُ ِمْنَه�ا َع�ْدلٌ * َعلَى اْلَعالَِميَن  َواتَّ

(﴾ َوال َتْنَفُعَها َشَفاَعٌة َوال ُهْم ُيْنَصُرونَ 
168F

1( . 

 . )ص(أي يا آل محمد : ﴾َيا َبنِي إِْسرائيلَ ﴿

 . والهيمنة على جميع العوالم ،أي نعمة الوالية واإلمامة : ﴾اْذُكُروا نِْعَمتِيَ ﴿

��ْلُتُكْم َعلَ��ى اْلَع��الَِمينَ ﴿ ��ي َفضَّ ) معرف��ة هللا س��بحانه وتع��الى(أي بمعرفت��ي : ﴾َوأَنِّ
 .والعلم بأسمائه

بنو يعقوب  ال، المفضلون على العالمين محمد همومن المعلوم أّن محمداً وآل 
 .)ع(وال غيرهم مفضلون على آل محمد 

قُوا َيْوماً ﴿ ، وه�و الي�وم الوحي�د ال�ذي ال توج�د في�ه ش�فاعة ،هو يوم الم�وت: ﴾َواتَّ
وقلب�ه معل�ق ب�المأل ، فالعذاب عند الموت ال ينجو من�ه إال م�ن ص�احب ال�دنيا ببدن�ه

بحب�ال وعوال�ق تحت�اج إل�ى القط�ع والقل�ع مم�ا يس�بب  فلم يرتبط م�ع ال�دنيا، األعلى
 . العذاب

ا إِْن َكاَن ِمَن ﴿: قال تعالى، المقربون :والناجون من عذاب الموت هم َفأَمَّ
بِيَن  ُت َنِعيمٍ * اْلُمَقرَّ : ، أي حال موته، وسادة المقربين هم)169F2( ﴾َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجنَّ

 .)ع( محمد وآل محمد

ق��ال ، وعلم��اء الش��يعة خاص��ة بالش��يعة) بن��ي إس��رائيل(ف��ي وبع��ض اآلي��ات  •
ٌق لَِم�ا َمَعُه�ْم َنَب�َذ َفِري�ٌق ِم�َن الَّ�ِذيَن ﴿: تعالى ِ ُمَص�دِّ ا َجاَءُهْم َرُس�ولٌ ِم�ْن ِعْن�ِد هللاَّ َولَمَّ

ُهْم ال َيْعلَُم���وَن  ِ َوَراَء ُظُه���وِرِهْم َك���أَنَّ َبُع���وا * أُوُت���وا اْلِكَت���اَب ِكَت���اَب هللاَّ َم���ا َتْتلُ���وا َواتَّ
َياِطيَن َكَفُروا َياِطيُن َعلَى ُمْلِك ُسلَْيَماَن َوَما َكَفَر ُسلَْيَماُن َولَِكنَّ الشَّ (﴾ الشَّ

170F

3(. 

﴿ ِ ا َجاَءُهْم َرُسولٌ ِمْن ِعْنِد هللاَّ ألنه بعد ؛ )ع(أي رسول من اإلمام المهدي : ﴾َولَمَّ
، )بها على العالمين كلمتك التامة وكلماتك التي تفضلت(بعث اإلنسان الكامل 

وبدأ عهد جديد، ، وهم محمد وآل محمد ختمت الرسالة من هللا سبحانه وتعالى
                                                           

 

 .123 – 122: البقرة  -1
 .89 – 88: الواقعة  -2
 .102 – 101:  البقرة -3
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رسل من محمد ) آل محمد(فـ  ،)ع(وهو الرسالة من الرسول محمد وآل محمد 
بالوحي أو بواسطة مالئكة أو مباشرة منه  )ص(يأخذون علمهم منه  ،)ص(
الخاتم : أي )سبق والفاتح لما استقبلالخاتم لما (: )ص(فالرسول محمد ، )ص(

 .)ع(ومن آل بيته  )ص(وفاتح اإلرسال منه ، للرسالة من هللا

يرس�ل محم�داً ب�ن الحس�ن ذا ال�نفس  )ع(وقد ثبت عند الشيعة أّن اإلمام المهدي 
(م��ن قيام��ه أله��ل مك��ة فيقتلون��ه  الزكي��ة قب��ل خمس��ة عش��ر يوم��اً 

171F

، ف��إذا ص��ح ه��ذا )1
 .اإلرسال صح غيره

بأّن  )ع(من العلم الذي ورثه الشيعة عن أهل البيت : ﴾ٌق لَِما َمَعُهمْ ُمَصدِّ ﴿
وأنه قبل قيامه يوجد ممهدون يوطئون له ، وأنه يقوم بالسيف، حق )ع(المهدي 
 -أي الشيعة  -وأنهم . وأّن بعده اثني عشر من ولده مهديين ،وأّن له ذرية، سلطانه

بأن األرض لو خليت من  )ع(قاطعون بناًء على الروايات التي وردت عنهم 
(اإلمام لساخت بأهلها 

172F

أو بحسب اعتقاد بعضهم موت اإلمام المهدي  -، فبعد قتل )2
بمن تستقر األرض إن لم يكن بأحد ولده األوصياء من بعده واألئمة  - )ع(

 !! ؟)ع(هم المهديين، كما في الروايات عن

وه�و مم�ن  - )رحم�ه هللا(وفي صالة يوم الجمع�ـة الت�ي ق�ال فيه�ا اب�ن ط�اووس 
إن تركت : (-في زمن الغيبة الكبرى  )ع(بل ونقل عنه  )ع(التقى باإلمـام المهدي 

ألم�ر ؛ تعقي�ب العص�ر ي�وم الجمع�ة لع�ذر م�ن األع�ذار ف�ال تت�رك ه�ذه الص�الة أب�داً 
، ث�م ذك�ر الص�الة الت�ي ف�ي نهايته�ا يق�ول اإلم�ام )عليه )سبحانه وتعالى(أطلعنا هللا 

ووالة عه��دك واألئم��ة م��ن  - )ع(أي اإلم��ام المه��دي  -وص��ل عل��ى ولي��ك ( :)ع(
ول��ده، وم��د ف��ي أعم��ارهم ، وزد ف��ي آج��الهم، وبلغه��م أقص��ى آم��الهم دين��ا ودني��ا 

() وآخرة انك على كل شيء قدير
173F

3( . 

                                                           
 

 .307، 203ص 52ج: بحار األنوار : انظر  -1
فانا نروي عن : قلتال،  :أتبقى األرض بغير إمام؟ قال: قلت له( :قال) ع(عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا  -2

ال، ال تبقى إذا : فقال، أنها ال تبقى بغير إمام إال أن يسخط ب تعالى فلى أهل األرض أو فلى العباد ):ع(أبي عبد هللا 
 .، وغيره من األحاديث الشريفة11ح 277ص 1ج: الكافي  )لساخت

 .85ص: مفاتيح الجنان  -3



 )ع(إصدارات أنصار االمام المهدي ..... ...................................................... 58

(بعيال��ه  ورد ف��ي الرواي��ة أن��ه ين��ـزل ف��ي مس��جد الس��هلة
174F

وورد أن بع��ده أح��د . )1
)175F2(P )ع(عشر مهدياً من ولده 

P . 

وإنم��ا ذك��رت بعض��ها للحج��ة عل��ى ، والرواي��ات كثي��رة لس��ت بص��دد استقص��ائها
وم��ن أراد العل��م طلب��اً للح��ق، فليراج��ع كت��ب ، المعان��د المتكب��ر عل��ى هللا وأولي��اء هللا

 .الحديث ويطلع بنفسه

ُهْم ال َيْعلَُمونَ َنَبَذ َفِريٌق ِمَن الَِّذيَن ﴿ ِ َوَراَء ُظُهوِرِهْم َكأَنَّ  :﴾أُوُتوا اْلِكَتاَب ِكَتاَب هللاَّ
والكتاب الذي نبذوه وراء ، وأتباعهم خاصة هؤالء هم بعض علماء الشيعة

والروايات عن أهل بيت العصمة  )ع(القرآن واإلمام المهدي : ظهورهم هو
كذبوا بالحق لما جاءهم وقالوا وإرساله لهم، و )ع(والممهدون لإلمام المهدي 

أو به جنة كأنهم ال يعلمون أّن هذا هو الحق من اإلمام المهدي ، ساحر أو مجنون
 .)ع(

َياِطيُن َعلَى ُمْلِك ُسلَْيَمانَ ﴿ َبُعوا َما َتْتلُوا الشَّ أي بعض علماء الشيعة اتبعوا  :﴾َواتَّ
، وق��الوا ه��ذا م��ن الج��ن )ع(س��نن األم��ـم الماض��ية واتهام��اتهم لألنبي��اء والمرس��لين 

 .)ع(، وملك سليمان أي ملك المهدي )الشياطين(

َياِطيَن َكَفُروا﴿ ه�و إم�ام  )ع(وكون اإلمام المه�دي : ﴾َوَما َكَفَر ُسلَْيَماُن َولَِكنَّ الشَّ
 وكما أّن من األن�س م�ن ي�ؤمن، األنس والجن فانه يرسل رسوله إلى األنس والجن

كذلك م�ن الج�ن م�ن يج�ري . ..يرتد ومن ومن ومن يؤمن و ومن ينافق ومن يكفر
 . عليه ما يجري على األنس

) لعن��ه هللا(وال��ذي يمث��ل نهاي��ة إبل��يس ، العظ��يم )ع(كم��ا أّن أم��ر اإلم��ام المه��دي 
كي�ف ال يتع�رض لمك�ر م�ن قب�ل ش�ياطين الج�ن ، وجنده من شياطين األنس والجن

ي تمثل نهاي�ة ب�اطلهم الت )ع(وخدعهم ومكرهم وإلقاءاتهم في قضية اإلمام المهدي 
 ! ؟بأسره هذه المرة

خاصة بالمسلمين الذين ظلموا آل محمد ) بني إسرائيل(وبعض اآليات في  •
َوَقَضْيَنا إِلَى َبنِي إِْسرائيلَ فِي اْلِكَتاِب لَُتْفِسُدنَّ فِي اْألَْرِض ﴿ :، قال تعالى)ع(

                                                           
 

، 317ص 52ج: بحار األنوار ) اي مسجد السهلة بأهله وفياله) ع(كأني أرى نزول القائم ): (ع(قال اإلمام الصادق  -1
 .414ص 3ج: مستدرك الوسائل 

يا أبا حمزة إن منا بعد القائم أحد فشر مهدياً من ولد ( :في حديث طويل أنه قال) ع(عبد هللا  عن أبي حمزة، عن أبي -2
 .309ص: غيبة الطوسي  ))ع(الحسين 
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َتْيِن َولََتْعلُنَّ ُعلُّواً َكبِيراً  َجاَء َوْعُد أُوالُهَما َبَعْثَنا َعلَْيُكْم ِعَباداً لََنا أُولِي َفإَِذا * َمرَّ
َياِر َوَكاَن َوْعداً َمْفُعوالً   . )176F1( ﴾َبأٍْس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخاللَ الدِّ

  :﴾َولََتْعلُنَّ ُعلُّواً َكبِيراً  …َوَقَضْيَنا إِلَى َبنِي إِْسرائيلَ ﴿

بقتل  :الثاني والفساد. )ع(اإلمام علي و من هذه األمة بقتل فاطمة: األول الفساد
بم��ا انتهك��وا م��ن حرم��ة الحس��ين : والعل��و الكبي��ر، عليهم��ا الس��المالحس��ن والحس��ين 

وه��و خ��امس أص��حاب ، ومثل��وا بجثمان��ه الط��اهر ورفع��وا رأس��ه عل��ى رم��ح، )ع(
والعب�اد المرس�لون . )ع(وخير خلق هللا بعد محمد وعلي وفاطمة والحسن ، الكساء

 )ع(ال��ذين س��لطهم هللا عل��ى قتل��ة الحس��ين  المخت��ار وجن��وده األول��ى ه��مف��ي الم��رة 
 .فقتلوهم

لَ ﴿ َفإَِذا َجاَء َوْعُد اْآلِخَرِة لَِيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخلُوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أَوَّ
ُروا َما َعلَْوا َتْتبِيراً  ٍة َولُِيَتبِّ (﴾ َمرَّ

177F

وأنصاره،  )ع(وهؤالء هم أصحاب القائم  :)2
سيمكن لهم هللا حتى يملكوا شرق األرض وغربها مع سيدهم محمد بن الحسن 

 .ويذل هللا بهم كل كافر ومنافق ومرتاب، )ع(المهدي 

ُكْم أَْن َي�ْرَحَمُكمْ ﴿ (﴾ َعَسى َربُّ
178F

أي ي�ا مس�لمين، عس�ى ربك�م أن ي�رحمكم بإتب�اع : )3
يج�ب مواالت�ه وم�واالة ولي�ه القائم ونصرته واالعتراف بأنه إمام مفترض الطاع�ة 

 .ومعاداة عدوه

أي إّن اآلي�ات الت�ي مض�ت م�ن س�ورة  :﴾إِنَّ َهَذا اْلقُْرآَن َيْهِدي لِلَّتِ�ي ِه�َي أَْق�َومُ ﴿
اإلسراء ترشدكم إلى التي هي أقوم، أي إلى الصراط المستقيم، أي اإلم�ام المه�دي 

 .)ع(

ُر اْلُمْؤِمنِيَن الَِّذيَن َيْعَملُوَن ﴿ الَِحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجراً َكبِيراً َوُيَبشِّ ويبشر  :﴾الصَّ
هو الصالحات وهو  )ع(ويعملون لقيامه، فالتمهيد لقيام القائم  )ع( المؤمنين بالقائم

 .الصالة، وهو خير العمل

اآلخ��رة ه��ي اإلم��ام  :﴾َوأَنَّ الَّ��ِذيَن ال ُيْؤِمُن��وَن بِ��اْآلِخَرِة أَْعَت��ْدَنا لَُه��ْم َع��َذاباً أَلِيم��اً ﴿
وه��ي رؤي��ا ، وه��ي ملك��وت الس��ماوات واألرض، )ع(والممه��دون ل��ه  )ع(المه��دي 
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الم��ؤمن الص��الحة، وه��ي فط��رة هللا الت��ي فط��ر الن��اس عليه��ا، وال��ذين ال يؤمن��ون 
 . باآلخرة كفرة وإن ادعوا أنهم مسلمون

ن فه�ي م�ن مواري�ث األنبي�اء الت�ي ورثه�ا الق�ائم محم�د ب�: أما النجمة السداسية
المنتص��ر  :وتعن��ي) علي��ه ص��لوات رب��ي(وه��ي ترم��ز إلي��ه ، )ع(الحس��ن المه��دي 

واتخ�ذوها ش�عاراً له�م ورم�زاً ، واليه�ود الص�هاينة س�رقوا ه�ذه النجم�ة. والمنصور
. )ع(إيلي�ا النب�ي  -كما ق�دمت  -وهو عندهم ، النتظارهم للمصلح العالمي الموعود

الت�ي وض�عها ) هللا أكب�ر(كلم�ة يك�ون كم�ن يلع�ن  والذي يه�ين ه�ذه النجم�ة ويلعنه�ا
 . )ع(ويكون ممن يلعن مواريث األنبياء ، صدام لعنه هللا في علم العراق

إن راية الحق إذا : ()ع(وقد ورد عنهم ، )ع( نجمة المهدي فهذه النجمة هي
() ظهرت لعنها أهل المشرق وأهل المغرب

179F

فاحذروا أيها المؤمنون، فاللعنة إذا . )1
 .)180F2( )ص(كما ورد عن رسول هللا ، عادت إلى صاحبهالم تجد لها موضعاً 

ال ، والهيك�ل هيكلن�ا نح�ن المس�لمين، س�ليماننا )ع(وس�ليمان ، داودنا )ع(وداود 
والبد من تحريرها ، هيكل اليهود الصهاينة قتلة األنبياء، واألرض المقدسة أرضنا

إِنَّ ﴿. عليه�ا) هللاال إله إال هللا، محمد رس�ول هللا، عل�ي ول�ي (ورفع رايـة ، وفتحها
ُ َولِ�يُّ اْلُم�ْؤِمنِينَ  بِيُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوهللاَّ َبُعوهُ َوَهَذا النَّ اِس بِإِْبَراِهيَم لَلَِّذيَن اتَّ ﴾ أَْولَى النَّ

)
181F

 .وآخر دعوانا أن الحمد ل رب العالمين. )3

****** 

 ما معنى السبع المثاني؟: 24 /سؤال

، )182F4( ﴾ْد آَتْيَن��اَك َس��ْبعاً ِم��َن اْلَمَث��انِي َواْلقُ��ْرآَن اْلَعِظ��يمَولََق��﴿: ق��ال تع��الى: الج��واب
(آيات سورة الفاتحة : والمثاني في هذه اآلية هي

183F

1(. 

                                                           
 

إذا ظهرت راية الحق لعنها أهل الشرق والغرب، أتدري لم ذلك؟ ( :يقول) ع(سمعت أبا عبد هللا : عن أبان بن تغلب، قال -1
 .363ص 52ج: بحار االنوار ) للذي يلقى الناس من أهل بيته قبل خروجه :ال، قال: قلت

ان اللعنة إذا خرجت من اي صاحبها ترددت، اان وجدت : (يقول) ع(سمعت أبا جعفر : عن أبي حمزة الثمالي، قال -2
 .360ص 2ج: الكافي ) فلى صاحبها مساغاً واال رجعت 

 .68: آل عمران  -3
 . 87: الحجر  -4
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أي المدح والحمد، فآيات سورة الفاتحة سبع آيات ، والمثاني مأخوذة من الثناء
 كلها آيات ثناء 

في هذه  )ص(والرسول . ولذا سميت السبع المثاني، على هللا سبحانه وتعالى
ولو سميتها الحمد يصبح الرسول  ،أي المادح والحامد الثاني الُمثني،: الحالة هو

 . هو الحامد أو محمد وأحمد )ص(

بالفاتح��ة  )ص(وله��ذا أف��رد هللا منت��ه عل��ى الرس��ول ، الفاتح��ةوالق��رآن كلّ��ه ف��ي 
عل�ى هللا س�بحانه ولما كان القرآن تفصيل للفاتحة أصبح القرآن كله ثن�اًء . المباركة

لَ أَْحَس�َن ﴿: ق�ال تع�الى، وتعالى عند أهله، فصّح أن يسمى القرآن كله مثاني ُ َن�زَّ هللاَّ
ُه��ْم ُث��مَّ َتلِ��يُن  اْلَح��ِديِث ِكَتاب��اً ُمَتَش��ابِهاً َمَث��انَِي َتْقَش��ِعرُّ ِمْن��ُه ُجلُ��وُد الَّ��ِذيَن َيْخَش��ْوَن َربَّ

ُ ُجلُوُدُهْم َوقُلُوُبُهْم إِلَى ِذْكِر  ِ َيْه�ِدي بِ�ِه َم�ْن َيَش�اُء َوَم�ْن ُيْض�لِِل هللاَّ ِ َذلِ�َك ُه�َدى هللاَّ هللاَّ
 . )184F2( ﴾َفَما لَُه ِمْن َهادٍ 

في  )ص(وهم سبع آيات ثناء على الرسول ، )ع(األئمة  :والمثاني الناطق هم
وضرب ، تفتخر المالئكة بخدمتهم واّتباعهم، وفي جميع العوالم، هذه األرض

علي وفاطمة والحسن والحسين واألئمة الثمانية ولد  :وهم، ين أيديهمأعداء هللا ب
وقد  ورد عنهم ، )ع(واألئمة من ولد القائم المهدي  )ع(الحسين والقائم المهدي 

  .﴾َولََقْد آَتْيَناَك َسْبعاً ِمَن اْلَمَثانِي َواْلقُْرآَن اْلَعِظيمَ ﴿، )185F3( أنهم هم المثاني: )ع(
 

****** 
  

                                                                                                                                                                                     
 

نعم ، : (أهي من فاتحـة الكتاب؟ فقال) بسم ب الرحمن الرحيم(يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن ): ع(قيل ألمير المؤمنين  -1
: األمالي للشيخ الصدوق )  يااتحة الكتاب هي السبع المثان: يقرأها ويعدها آية منه، ويقول )ص(كان رسول ب 

 .  240ص
 .23: الزمر  -2
، ونحن وجه ب نتقلب اي األرض بين أظهركم )ص(نحن المثاني التي أفطاها ب نبينا ( :، قال)ع(عن أبي جعفر  -3

 .140ص: توحيد الصدوق ) فرانا من فرانا، ومن جهلنا اأمامه اليقين
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َها َيا﴿: تعالى قال :18/ سؤال ُسولِ  ِلَِّ  اْسَتِجيُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  لَِما َدَعاُكمْ  إَِذا َولِلرَّ
َ  أَنَّ  َواْعلَُموا ُيْحِييُكمْ  هُ  َوَقْلِبهِ  اْلَمْرءِ  َبْينَ  َيُحولُ  هللاَّ  42 ............. .() ﴾ُتْحَشُرونَ  إِلَْيهِ  َوأَنَّ

 43 ....... !المحكم؟ من المتشابه نعرف وكيف والمحكم؟ المتشابه هو ما: 19/ سؤال

 47 ......... الماعون؟  سورة في﴾ لِْلُمَصلِّينَ  َفَوْيلٌ ﴿: تعالى قوله معنى ما: 20/ سؤال

 52 .................................... الدين؟ علماء أيدي تقبيل يجوز هل: 21/ سؤال

 52 ...... 19 ، 14:  القصص سورة في الوارد للقبطي) ع( موسى قتل :22/ سؤال

 فلسطين في اليوم الموجودون الصهاينة وهل إسرائيل؟ كلمة معنى ما: 23/ سؤال
 تعني وماذا صهيونية؟ السداسية النجمة وهل منهم؟ بقي ما أو إسرائيل بنو هم

 55 ..................................................................... السداسية؟ النجمة

 60 ................................................. المثاني؟ السبع معنى ما: 24/ سؤال

 63 ................................................................................ الفهرس
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