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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

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

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

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

 .نكرانهم سيئة ال تنفع معها حسنة
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
ريح وسكنت، اللهم اللهم فصلِّ عليهم كلما طلعت شمس وغربت، وكلما هبَّت 

صلِّ عليهم بعدد رمال البر وقطرات المطر وعدد أوراق الشجر وما يحويه البر 
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 

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

 .برحمتك يا أرحم الراحمين
ْحَكَماتٌ ﴿: )سبحانه وتعالى(قال هللا  ُهنَّ  ُهَو الَِّذَي أَنَزلَ َعلَْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت مُّ

بُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه  ا الَِّذيَن في قُلُوبِِهْم َزْيٌغ َفَيتَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشابَِهاٌت َفأَمَّ
اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم َيقُولُو َن اْبتَِغاء اْلفِْتَنِة َواْبتَِغاء َتأِْويلِِه َوَما َيْعلَُم َتأِْويلَُه إِالَّ ّهللاُ َوالرَّ

ُر إِالَّ أُْولُوْا األْلَبابِ آمَ  كَّ َنا َوَما َيذَّ ْن ِعنِد َربِّ ا بِِه ُكلٌّ مِّ (﴾ نَّ
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(

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

2(. 
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 )ع( أمير المؤمنين: الراسخون في العلم: (، قال)ع(وعن أبي عبد هللا 
() )ع( من ولده واألئمة

2F

1(. 
ُسوِل َوإِلَى أُْولِي األَْمِر ِمْنُهْم ﴿: وعن أبي جعفر في قوله وهُ إِلَى الرَّ َولَْو َردُّ

() )ع( هم األئمة المعصومون: (، قال)3F2( ﴾َيْسَتنبُِطوَنُه ِمْنُهمْ لََعلَِمُه الَِّذيَن 
4F

3(. 
واألحاديث كثيرة جداً في هذا الباب، ومنها يتبين أن تفسير أو تأويل متشابه 

إلى يوم القيامة، وال  )ص(الرسول القرآن علم قد ُخص به األئمة من أوصياء 
 .)ع(هم يوجد عند غيرهم أبداً إال أن يكون مأخوذاً عن

؛ ألن )ع(هم فال يوجد متشابه عند )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 

َناتٌ  () هم األئمة خاصة: ، قال)5F4( ﴾فِي ُصُدوِر الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلمَ  َبيِّ
6F

5(. 
َ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

6(. 
 

ال يوجد فيه متشابه، ولذلك  )ع(لقرآن كله آيات بينات عند األئمة إذن، فا
؛ 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 
أن كالم هللا تعالى ال يشبه كالم البشر فال يمكن قياسه عليه، ولنطلع على بعض 

 :في هذا الموضوع لتتضح المسألة )ع(هم كالم
بياء، فال نبي بعده، إن هللا بعث محمداً، فختم به األن: (، 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 
بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ، واحتجوا القرآن بعضه ببعض واحتجوا 

بالخاص وهم يقدرون أنه العام، واحتجوا بأول اآلية، وتركوا السنة في تأويلها، 
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 7) .................................. ع(السيد أحمد الحسن  / الرابع  -الجزء األول : المتشابهات 

ولم ينظروا إلى ما يفتح الكالم، وإلى ما يختمه، ولم يعرفوا موارده ومصادره، 
 ).إذ لم يأخذوه عن أهله، فضلوا وأضلوا

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

ال يشبه كالم الخلق، كما ال تشبه أفعاله أفعالهم، ولهذه العلة وأشباهها ال يبلغ 
ى أن إل...  )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 ﴿: ينسخه شيء فقوله عز وجل ُهَو الَِّذَي أَنَزلَ َعلَْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت مُّ
وإنما هلك الناس في المتشابه ألنهم لم . اآلية )8F1( ﴾ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشابَِهاتٌ 

يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويالً من عند أنفسهم 
 )ص(بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة األوصياء، ونبذوا قول رسول هللا 

() الحديث...  وراء ظهروهم
9F

2(. 
سير، فأجابني عن شيء من التف )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 [يا جابر، إن للقرآن بطناً : (بجواب غير هذا، فقال

وللظهر ظهر، يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، 
في شيء، وهو كالم متصل متصرف وإّن اآلية يكون أولها في شيء وآخرها 

() على وجوه
10F

3(. 
فأما ما سألت : (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 
ويعرفونه، وأما غيرهم فما أشد إشكاله عليهم وأبعده من مذاهب قلوبهم، ولذلك 

ليس شيء أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن،  ]إنه[: )ص(قال رسول هللا 
حير الخالئق أجمعون إال من شاء هللا، وإنما أراد هللا بتعميته في ذلك وفي ذلك ت

أن ينتهوا إلى بابه وصراطه وأن يعبدوه وينتهوا في قوله إلى طاعة القوام 
بكتابه، والناطقين عن أمره، وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم، ال 

سُ ﴿: عن أنفسهم، ثم قال وهُ إِلَى الرَّ وِل َوإِلَى أُْولِي األَْمِر ِمْنُهْم لََعلَِمُه الَِّذيَن َولَْو َردُّ
فأما عن غيرهم فليس يعلم ذلك أبداً، وال يوجد، وقد علمت . ﴾َيْسَتنبُِطوَنُه ِمْنُهمْ 

أنه ال يستقيم أن يكون الخلق كلهم والة األمر؛ ألنهم ال يجدون من يأتمرون 
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الوالة خواص ليقتدى بهم، فافهم عليه ومن يبلغونه أمر هللا ونهيه، فجعل هللا 
ذلك إن شاء هللا، وإياك وإياك وتالوة القرآن برأيك، فان الناس غير مشتركين 
في علمه، كاشتراكهم فيما سواه من األمور، وال قادرين على تأويله، إال من 
حده وبابه الذي جعله هللا له فافهم إن شاء هللا، واطلب األمر من مكانه تجده إن 

() شاء هللا
11F

1(. 
 :تكليف األمة تجاه القرآن، وما عليهم وما لهم )ع(وقد بّين األئمة 

في حديث كالمه مع عمرو بن  - )ع(عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر 
، فإنما على )12F2( ﴾َوَمن َيْحلِلْ َعلَْيِه َغَضبِي َفَقْد َهَوى﴿: وأما قوله: (قال -عبيد 

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

13F

3(. 
 -: 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

4( . 
من فسر القرآن برأيه، إن ( : ، قال)ع(وعن أبي بصير، عن أبي عبد هللا 

() أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ خّر أبعد من السماء
15F

5(. 
أن يصعد المنبر فيخطب،  )ع(وعن موسى بن عقبة أن معاوية أمر الحسين 

نبيه األقربون،  نحن حزب هللا الغالبون، وعترة: ( 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 
تأويله، بل نتبع حقائقه، فأطيعونا، فان طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة هللا 

ُسولَ َوأُْولِي األَْمِر ِمنُكْم َفإِن ﴿ :ورسوله مقرونة، قال هللا أَِطيُعوْا ّهللاَ َوأَِطيُعوْا الرَّ
ُسولِ  وهُ إِلَى ّهللاِ َوالرَّ ُسوِل ﴿: ، وقال)16F6( ﴾َتَناَزْعُتْم فِي َشْيٍء َفُردُّ وهُ إِلَى الرَّ َولَْو َردُّ

() الحديث... ﴾ ِمْنُهمْ  َوإِلَى أُْولِي األَْمِر ِمْنُهْم لََعلَِمُه الَِّذيَن َيْسَتنبُِطوَنهُ 
17F

7(. 
 

بعض الذين كانوا يفتون الناس ويفسرون  )ع(وكذلك نالحظ كيف منع األئمة 
 :القرآن برأيهم أمثال أبي حنيفة
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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 
: ، فقمت إليه فقلت)ع(تلك المسألة بعينها فأفتاه فيها بخالف ما أفتاه أبو عبد هللا 

مسلماً عليه فوجدت  )ع(اجاً فأتيت أبا عبد هللا ويلك يا أبا حنيفة إني كنت العام ح
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 
طلب حجة  فكنت في: 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
فما لبثت أن طرق الباب طارق وكان عنده جماعة من أصحابه، فقال : 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 
ثم قال الثانية والثالثة فلم يلتفت إليه، فجلس أبو . أصحابه يحدثهم ولم يلتفت إليه
: ؟ فقال أين أبو حنيفة: ه قد جلس التفت إليه فقالحنيفة من غير إذنه، فلما علم أن

: ؟ 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

ماً ويلك ما جعل يا أبا حنيفة ولقد ادعيت عل: 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 ﴿: فأخبرني عن قول هللا عز وجل -تقول  أين  )18F1( ﴾ِسيُروا فِيَها لََيالَِي َ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 ﴿َ: جلحنيفة أخبرني عن قول هللا عز و

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

؟ ف تصنعإذا ورد عليك شيء ليس في كتاب هللا، ولم تأت به اآلثار والسنة كي
يا أبا حنيفة إن أول من قاس : قال. أصلحك هللا أقيس وأعمل فيه برأيي: فقال
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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

، غتسلون من الجنابة وال يغتسلون من البولالناس ي: فقال. البول: ؟ فقالالجنابة
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(دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر : (وعن زيد الشحام، قال

بلغني : )ع(هكذا يزعمون، فقال أبو جعفر : ؟ فقالفقيه أهل البصرةقتادة أنت 
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
وإن كنت قد فسرته من  فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت،

) 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 

هلكت وأهلكت تأويل كل حرف من القرآن على : ال، فقال: ؟ قالمن المنسوخ
() وجوه

22F

3( . 
: أنه قال البن الجهم -في حديث  - )ع(ي، عن الرضا عن أبي الصلت الهرو

َ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 

الرسول وناسخه من منسوخه، وإّن هذا العلم خاص بالذرية المعصومة وهم خلفاء 
 .)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 

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 
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 11) .................................. ع(السيد أحمد الحسن  / الرابع  -الجزء األول : المتشابهات 

ُسولَ َوأُْولِي األَ ﴿: طاعتهم بقوله َولَْو ﴿: ، وبقوله﴾ْمِر ِ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(. 
ص باإلمام وبهذا يتبين أن تأويل القرآن ومعرفة المحكم من المتشابه مخت

 .، وال يمكن أن يعرف عن غيره أبداً )ع(المعصوم من أوصياء الرسول محمد 
ويتبين أيضاً من الرواية السابقـة أّن تأويل القرآن في عصر الظهور ال يعرفه 

أو من اتصل به اتصاالً مباشراً وتحمل ذلك العلم منه  )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(هم إمامتهم عن طريق ذلك العلم الخاص ب

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

؛ ألن هذا العلم ال يكون إال عند )ع(الحسن، وإنه وصي ورسول اإلمام المهدي 
 .كما صرحت به الروايات المتواترة )ص(أوصياء الرسول محمد 
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 .والحمد ل رب العالمين، والصالة والسالم على محمد وآله األئمة والمهديين
 

 الشيخ ناظـم العقـيلي                                                          
. هـ  1429                                                                                    

ق    



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 . والحمد ل رب العالمين

كلمة أتحصن بها من شر أعدائي من ، العلي العظيموال حول وال قوة إال بال 
األنس والجن، وأتقّوى بها وانتصر على الجاحدين والكافرين من األنس والجن 

 .أجمعين، إلى قيام يوم الدين

ولم يق�ل إال لي�أكلون أو  ،)28F1( ﴾َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْألِْنَس إِالَّ لَِيْعُبُدونِ ﴿: قال تعالى
فليكن للعبادة نصيب أعظ�م ، ذا كان البد من العمل واألكل والشربإال ليعملون، فإ

فأجملوا في الطلب يرحمكم هللا، وال تكن الدنيا منتهى همك�م، ومبل�غ . وأوفر وأكبر
واعب�دوا هللا ح�ق عبادت�ه لتك�ون اآلخ�رة لك�م، ف�إن إليه�ا الم�آل وفيه�ا مح�ط . علمكم

ال يغ��رنكم ب��ال الغ��رور، فإن��ه والمق��ر بع��د اآلج��ال، ف��ال تغ��رنكم الحي��اة و، الرح��ال
أتحب��ب إلي��ك ب��النعم ، ي��ا ب��ن آدم أم��ا تنص��فني(: س��بحانه وتع��الى يخ��اطبكم فيق��ول

وال يزال ملك كريم ، خيري إليك منزل وشرك إلي صاعد. وتتمقت إليَّ بالمعاصي
، يا بن آدم لو سمعت وصفك من غيرك. يأتيني عنك في كل يوم وليلة بعمل قبيح

() الموصوف لسارعت إلى مقتهوأنت ال تعلم من 
29F

2( . 

يا : مكة قام على الصفا، فقال )ص(لما فتح رسول هللا (: )ع(وقال الصادق 
بني هاشم يا بني عبد المطلب، إني رسول هللا إليكم واني شفيق عليكم، ال 

أال فال ، تقولوا إن محمداً منا فو هللا ما أوليائي منكم وال من غيركم إال المتقون
ويأتي الناس يحملون ، وني يوم القيامة تحملون الدنيا على رقابكمأعرفكم تأت

اآلخرة، أال وأني قد أعذرت فيما بيني وبينكم، وفيما بين هللا عز وجل وبينكم، 
P) وان لي عملي ولكم عملكم

)
30F

3(
P. 

ول�يكن ، أيها المؤمنون اصبروا وصابروا ورابطوا وارجوا هللا س�بحانه وتع�الى
ف�ي هللا، وح�بكم ف�ي هللا وبغض�كم ف�ي هللا، كون�وا أش�داًء رضاكم ف�ي هللا وغض�بكم 

وتحصنوا بكلم�ة هللا ف�يكن . وال تأخذكم في هللا لومة الئم، على الكفار رحماًء بينكم
والجه�اد ف�ي ، ت�زول الجب�ال وال ي�زول ع�ن أم�ر هللا س�بحانه وتع�الى، أحدكم ب�ألف

وس�ينكص عل�ى عقبي�ه  )لعن�ه هللا(سبيله، فإّن وليكم هللا، وأعداءكم ول�يهم الش�يطان 
لما يتراءى الجمعان، وسيهزم الجمع ويول�ون ال�دبر عم�ا قري�ب إن ش�اء هللا وبق�وة 
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ونهاي�ة رج�ائكم الي�أس، فتخس�روا ، فال يكن آخر صبركم الجزع. هللا الواحد القهار
 . الدنيا واآلخرة، وذلك هو الخسران المبين

فبلس��انه، ف��إن ل��م يس��تطع ف��إن ل��م يس��تطع ، رح��م هللا ام��رًئ نص��ر آل محم��د بي��ده
 .فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان

ِ َوُهْم بِ�اْآلِخَرِة ُه�ْم َك�افُِروَن ﴿ َبْع�ُت ِملَّ�َة * إِنِّي َتَرْكُت ِملََّة َقْوٍم ال ُيْؤِمُنوَن بِالَّ َواتَّ
ِ ِم�ْن َش� ْيٍء َذلِ�َك ِم�ْن آَبائي إِْب�َراِهيَم َوإِْس�َحاَق َوَيْعقُ�وَب َم�ا َك�اَن لََن�ا أَْن ُنْش�ِرَك بِ�الَّ

اِس ال َيْشُكُرونَ  اِس َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ ِ َعلَْيَنا َوَعلَى النَّ P)31F ﴾َفْضِل هللاَّ

1(
P. 

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

 .وترجف األرض وعّمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها، وسكانها
اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد الفلك الجاري�ة ف�ي اللج�ج الغ�امرة ي�أمن 

م المتق�دم له�م م�ارق والمت�أخر ع�نهم زاه�ق وال�الز، من ركبها ويغرق من تركها
 .لهم الحق

 
∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 

 

 

وعن األئمة  )ص(ما معنى ما ورد في الحديث عن رسول هللا : 25 /سؤال
 ؟ )32F1( )إن الدنيا سجن المؤمن( :)ع(

 

() إن الصالة معراج المؤمن: ()ع(هم وكذلك ورد عن :الجواب
33F

، فهذا )2
 .والوالية فقطالمؤمن هو ذلك المؤمن، وليس المؤمن هنا هو من اعتقد باإلسالم 

وآالماً بال حدود، وال تنته�ي  فالمؤمن الذي تصبح الدنيا بالنسبة له سجناً وضيقاً 
إال بالخروج منها عند الموت، هو الم�ؤمن ال�ذي يع�رج ف�ي ص�الته إل�ى الس�موات 
السبع، فهو ممن أخ�ذوا ال�ذكر ع�ن ال�دنيا ب�دالً، فاستص�بحوا بن�ور يقظ�ة باألبص�ار 

(واألسماع واألفئدة ي�ذّكرون بأي�ام هللا 
34F

، وه�ذا الم�ؤمن ال�ذي ع�رج إل�ى الس�موات )3
وحصل تلك المقامات المحمودة، وهو تلك الروح التي تسبح بحرّي�ة  السبع، وسعى

كي��ف ال يك��ون تعلق��ه به��ذا الجس��م الم��ادي … ف��ي الس��ماء الثاني��ة والثالث��ة والرابع��ة 
 !وتقيده به سجناً له؟

وحجاب جهنم وج�رف ، ثم إّن هذا العالم الجسماني هو صفيح ساخن فوق جهنم
 هاٍر يمكن أن 
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 ).والدنيا جنة الكافر، والقبر سجنه، والنار مأواه
 .6ج: مستدرك سفينة البحار -2
بحار ) بآالء هللا يعني نعمه( :، قال"وذكرهم بأيام هللا  " :في قول هللا) ع(، عن أبي عبد هللا آالؤه ونعمه: أيام هللا  -3

) أيام هللا نعماؤه وبالؤه ومثالته سبحانه( :)ص(قال رسول هللا باألمم ،  بالؤه ومثالته: وهي . 53ص 68ج: األنوار 
يوم يقوم القائم، : ةأيام هللا ثالث( :يقول) ع(سمعت أبا جعفر : ، عن مثنى الحناط ، قال األيام الثالثة  :وهي .20ص 67ج

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

 . 492ص 2ج: ر القمي تفسي) لهم
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، وظلم�ات بعض�ها ف�وق بع�ض، لحظ�ة ليلقي�ه ف�ي جه�نمينهار باإلنس�ان ف�ي أي 
َيْس��َتْعِجلُوَنَك ﴿ :فجه��نم وه��ذا الع��الم الجس��ماني كق��اب قوس��ين أو أدن��ى، ق��ال تع��الى

َم لَُمِحيَطٌة بِاْلَكافِِرينَ   .)35F1( ﴾بِاْلَعَذاِب َوإِنَّ َجَهنَّ
فكي��ف ال يك��ون القت��راب روح الم��ؤمن من��ه بس��بب تقيي��دها بالجس��م س��جناً ل��ه 

ما بعده ضيق بعد ما علم أنه اقتراب من جهنم ومن الظلم�ات الت�ي بعض�ها  وضيقاً 
إال بانطالق روحه  ،فهذا المؤمن يحس بضيق شديد واختناق ال ينتهي، فوق بعض

ونيلها الحرية بعد النجاح باالمتحان والخروج من هذه الدنيا بقلب سليم، وبحظ في 
ق��ال تع��الى ف��ي وص��ف ح��ال  ،نالس��ماء الس��ابعة الكلي��ة أي س��ماء العق��ل والمق��ربي

بِيَن ﴿ :الموت بالنسبة لإلنسان ا إِْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَّ ُت َنِعيمٍ * َفأَمَّ  ﴾َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجنَّ
)
36F

2(.  
ف��ال ، أي إّن ح��ال ه��ؤالء ه��و الراح��ة ح��ال الم��وت، روح وريح��ان وجن��ة نع��يم

لجسم الذي طالم�ا عذاب وال آالم عند الموت، بل راحة وفرح وسرور بفراق هذا ا
 .كان سجناً مظلماً ضيقاً بالنسبة لهذه الروح الطيبة المباركة

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
قُوا َيْوماً ال َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيئاً َوال ﴿: ما معنى اآلية :26 /سؤال َواتَّ

: ؟ وقوله تعالى )37F3( ﴾ُيْنَصُرونَ ُيْقَبلُ ِمْنَها َشَفاَعٌة َوال ُيْؤَخُذ ِمْنَها َعْدلٌ َوال ُهْم 
قُوا َيْوماً ال َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيئاً َوال ُيْقَبلُ ِمْنَها َعْدلٌ َوال َتْنَفُعَها ﴿ َواتَّ

 وهل هذه اآليات تنفي الشفاعة؟. )38F4( ﴾َشَفاَعٌة َوال ُهْم ُيْنَصُرونَ 
  .هذه اآليات ال تنفي الشفاعة مطلقاً : الجواب

قُوا َيْوماً ﴿ أي ساعة الموت أو ، أي خافوا يوماً، وهذا اليوم هو يوم الموت: ﴾َواتَّ
ومع أّن شفاعة من له شفاعة تنفع كل ساعة في الدنيا وبعد الموت . لحظات الموت

في القبر والبرزخ والقيامة ولكن ال شفاعة عند الموت ألحد، بل وال يقبل عند 
 . الموت عدل وال عمل صالح

بب أّن الم��وت ه�و ن�زع ال��روح ع�ن الجس�د، وه��ذا الن�زع أو األخ��ذ أو وه�ذا بس�
وه��ذه العالئ��ق بحس��ب ، االس��تيفاء الب��د أن يرافق��ه تقطي��ع عالئ��ق ال��روح م��ع ال��دنيا

كثافتها وكثرتها يكون اشتباك الروح مع الجسد كثيف�اً، فالب�د أن يراف�ق تقطي�ع ه�ذه 
                                                           

 .54: العنكبوت  -1
 .89 – 88: الواقعة  -2
 .48: البقرة  -3
 .123: البقرة  -4
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بل وال ينفع عمل اإلنسان ، التهاالعالئق آالم وال تنفع شفاعة الشافعين لمنعها أو إز
 . في رفع أو إزالة هذه اآلالم

البيت والزوج�ة واألوالد (وذلك ألن تعلق اإلنسان بالدنيا : ﴾ال ُيْؤَخُذ ِمْنَها َعْدلٌ ﴿
هو عبارة عن حبال عق�دها اإلنس�ان بنفس�ه ) والمال وغيرها من المتعلقات الدنيوية

ع��ن الجس��د دون قط��ع ه��ذه الحب��ال  وال خ��روج لل��روح م��ن ال��دنيا وال انفص��ال ل��ه
والعالئق، وال ينجو من آالم الموت إال من رافق الدنيا بجسده وروحه معلقة بالمأل 

إنم�ا كن�ت ج�اراً : (ما معناه )ع(األعلى، وهؤالء هم المقربون، قال أمير المؤمنين 
() لكم، جاوركم بدني أياماً 

39F

�ا إِْن َك�اَن ِم�َن ﴿ :، وق�ال تع�الى)1 بِيَن َفأَمَّ َف�َرْوٌح * اْلُمَق�رَّ
ُت َنِعيمٍ   .﴾َوَرْيَحاٌن َوَجنَّ

وال تنف��ع الش��فاعة وال ينف��ع العم��ل الص��الح ف��ي لحظ��ات الم��وت، إال ف��ي حال��ة 
واحدة وهي حالة خرق القانون التكويني، وذلك بأن يصبح تقطيع هذه الحبال غي�ر 

في�ه لم�انع م�ا  غي�ر محرق�ة، أو أنه�ا ل�م ت�ؤثر )ع(مؤلم، كما أصبحت ن�ار إب�راهيم 
وهذا الخرق للقانون التكويني ال ن�رى أن�ه م�ن األم�ور . )ع(شاء هللا أن يجعله فيه 

المعتادة، بل ال يحصل إال في حاالت تتعلق بوجود هللا س�بحانه أو عالقت�ه س�بحانه 
 . وتعالى بأمر أو شخص ما، وتأييده بهذا الخرق للقوانين التكوينية

وم�ع أنه�م م�ن أص�حاب الجن�ة  -دون المق�ربين  وهم -ولذا فإّن أصحاب اليمين 
ال ينجون من عذاب الموت، فقد سكت عن حالهم سبحانه وتعالى في حال الم�وت، 

ا إِْن َك�اَن ِم�ْن أَْص�َحاِب اْلَيِم�يِن ﴿ :قال تعالى ﴾ َفَس�الٌم ل�َك ِم�ْن أَْص�َحاِب اْلَيِم�ينِ * َوأَمَّ
)
40F

أصحاب اليم�ين، م�ع أن  ، أي لم يعرض لحالة الشخص عند الموت إن كان من)2
(كانت لبيان حالة الموت  )سورة الواقعة(اآليات من آخر 

41F

، ولكنه عرض لح�الهم )3
 . بعد الموت، فقال للنبي سالم لك من أصحاب اليمين

 :وم���ن أعظ���م األمثل���ة الت���ي تتجل���ى فيه���ا ص���ورة ه���ذه األص���ناف الثالث���ة أي
 المقربين، وأصحاب (

ه��ي امتح��ان ط��الوت للجن��ود ال��ذين مع��ه، فلم��ا م��رَّ  )اليم��ين، والمك��ذبين الض��الين
َ ﴿ :بأرض قفر وعطشوا ثم عرض لهم النه�ر ف�ي الطري�ق، ق�ال له�م ط�الوت إِنَّ هللاَّ

ُه ِمنِّي إِالَّ َم�ِن اْغَت�َرَف  ُمْبَتلِيُكْم بَِنَهٍر َفَمْن َشِرَب ِمْنُه َفلَْيَس ِمنِّي َوَمْن لَْم َيْطَعْمُه َفإِنَّ

                                                           
 .116ص 9ج: شرح نهج البالغة البن أبي الحديد  -1
 .91 – 90: الواقعة  -2
بِيَن  *إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن  –أي الروح  –تْرِجُعونََها  *فَلَْوال إِْن ُكْنتُْم َغْيَر َمِدينِيَن : (قال تعالى -3 ا إِْن َكاَن ِمَن اْلُمقَرَّ  *فَأَمَّ

ا إِْن َكاَن ِمْن أَْصَحاِب اْليَِميِن  *فََرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجنَُّت نَِعيٍم   . ، وما بعدها86: الواقعة ) فََسالٌم لََك ِمْن أَْصَحاِب اْليَِمينِ  *َوأَمَّ
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)P)42F1 ﴾ِه َفَشِرُبوا ِمْنُه إِالَّ َقلِيالً ِمْنُهمْ ُغْرَفًة بَِيدِ 
P،  ،أي من ل�م يطعم�ه فإن�ه م�ن المق�ربين

وم��ن اغت��رف غرف��ة ه��و م��ن أص��حاب اليم��ين، وم��ن ش��رب فه��و م��ن المك��ذبين 
الض��الين، فل��و ك��ان مص��دقاً أن ط��الوت مل��ٌك مع��يٌن م��ن هللا س��بحانه وتع��الى ألتم��ر 

 . بأمره ولم يشرب من الماء

 :و تكذيب ل سبحانه وتع�الى ال لط�الوت فق�ط، وه�ذا النه�ر ه�ووهذا التكذيب ه
فمن لم يطعمها من المقربين الذين قطعوا عالئقهم بها فال يحت�اج أخ�ذ  الحياة الدنيا

أرواحهم إلى قطع أي عالئق أو حبال، ومن اغترف منها فهو يحتاج عن�د اس�تيفاء 
أم�ا م�ن ش�رب . ألم�ه روحه إل�ى قط�ع حبال�ه الت�ي عق�دها بنفس�ه، وكلم�ا زادت زاد

منها حتى أسكرته وأمسى ال يع�ي م�ا يق�ول، فه�ذا عن�د موت�ه ي�رى أن�ه ك�ان يع�يش 
 .انهيار هذا الجرف به في نار جهنم: على شفا جرف هاٍر، وموته هو 

م��ع أن ل��ه زوج��ة وم��ال وول��د  المق��ربين ويبق��ى الس��بيل ألْن يك��ون اإلنس��ان م��ن
عندما أنفقوا على الفقراء  )ع(هج األئمة ودار وما ألهل الدنيا هو أن ينهج بماله من
وأم�ا األوالد فين�ذرهم لوج�ه هللا س�بحانه . والمساكين وخصوصاً اليتامى ب�ال ح�دود

مجاهدين يجاهدون إلعالء كلمة هللا سبحانه وتع�الى، لع�لَّ هللا يتق�بلهم بقب�ول حس�ن 
إل�ى هللا س�بحانه  وأم�ا الزوج�ة فيجع�ل ص�داقها ه�و الس�عي به�ا. وينبتهم نباتاً حس�ناً 

وتع��الى، ويتح��رى أن يوص��لها إل��ى مقام��ات عالي��ة ف��ي طاع��ة هللا س��بحانه وتع��الى 
 .ومعرفة هللا سبحانه وتعالى ما أمكنه ذلك

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
 

إله�ي أخرجن�ي م�ن ( :ف�ي دع�اء عرف�ة )ع(ما معنى قول الحس�ين : 27 /سؤال
 ؟) ذل نفسي، وطهرني من شّكي وشركي

 

                                                           
 .249: البقرة  -1



 19) ......................................... ع(السيد أحمد الحسن  / الجزء الثاني: المتشابهات 

 :الشرك أنواع، منها :الجواب
الشرك الصريح في العقيدة كعب�ادة : وهو أيضاً أقسام، منها :الشرك الظاهر -1

وه�م األص�نام الت�ي له�ا . األصنام واألوثان، وعبادة العلماء غير الع�املين الض�الين
(لسان، كما ورد في القرآن الك�ريم 

43F

ف�ي  )ع(وع�ن األئم�ة   )ص(الرس�ول وع�ن  )1
(ذم اليهود الذين أطاعوا علماءهم في معصية هللا فعبدوهم بذلك 

44F

2(. 
ول�يس من�ه التوج�ه إل�ى الخل�ق ف�ي . ومنه الرياء بكل أقسامه :الشرك الخفي -2

ال��ذي يعط��ي م��ن ( قض��اء الح��وائج دون التوج��ه إل��ى هللا س��بحانه قاض��ي الحاج��ات
توج�ه إل�ى الخل�ق دون أي ال -ب�ل إن ه�ذا ) سأله ومن لم يسأله تحنناً منه ورحم�ة

ومن�ه  .هو كف�ر ب�ال، وم�ع األس�ف ه�ذا ه�و الح�ال الس�ائد ب�ين الن�اس -هللا سبحانه 
التوجه إلى الناس في قضاء الحاجات مع التوجه إلى هللا، وهذا هو الشرك الخف�ي، 

ِ إِالَّ َوُه��ْم ُمْش��ِرُكونَ ﴿ :ق��ال تع��الى أن يتوج��ه والح��ق . )45F3( ﴾َوَم��ا ُي��ْؤِمُن أَْكَث��ُرُهْم بِ��الَّ
العب��د ف��ي ك��ل حوائج��ه إل��ى هللا س��بحانه، ويعتب��ر العب��اد مج��رد وس��يلة وآل��ة بي��د هللا 
يس��يرها س��بحانه كي��ف يش��اء، وحي��ث يش��اء لقض��اء حاجت��ه، ف��إذا توج��ه إل��ى هللا ال 

 .يضره التعامل مع الخلق
الت�ي الب�د للمخل�وق  )األن�ا(وهو أخفى أن�واع الش�رك وه�و  :الشرك النفسي -3

وبه بالظلم��ة والع��دم، الت��ي ب��دونها ال يبق��ى إال هللا س��بحانه وتع��الى، منه��ا، وه��ي تش��
أراد  )ع( واإلم�ام الحس�ين. وبالتالي فكل عبد من عباد هللا هو مشرك به�ذا المعن�ى

يطل�ب  )ع(هذا المعنى من الش�رك وم�ا يص�حبه م�ن الش�ك، وك�ان اإلم�ام الحس�ين 
جوده، الت�ي ب�دونها ال يبق�ى الفتح المبين، وإزالة شائبة العدم والظلمة عن صفحة و

إله�ي ال أح�د ( :كأن�ه يق�ول )ع(وبالتالي فإّن الحس�ين . إال هللا الواحد القهار سبحانه
يستحق الوجود إال أنت، ووجودي ذنب عظيم ال سبيل لغفرانه إال بفنائي وببقائك 

 ). أنت سبحانك
ج��ود وه��ذا الش��ك والش��رك ب��القوة ال بالفع��ل، أي إّن منش��أه موج��ود ال أن��ه مو

بالفع��ل، أي إّن قابلي��ة الفع��ل موج��ودة لكنه��ا غي��ر متحقق��ة بالفع��ل أي ال توج��د ف��ي 
الخ��ارج، ف��الفطرة اإلنس��انية فيه��ا النكت��ة الس��وداء الت��ي ه��ي ش��ائبة الع��دم والظلم��ة، 
وهذه النكتة السوداء هي موطئ خرطوم الش�يطان ال�ذي يوس�وس م�ن خالل�ه الب�ن 

(آدم 
46F

4(. 
 
 

                                                           
ن ُدوِن ّهللاِ : (تعالىمثل قوله  -1  .31:التوبة ...) اتََّخُذوْا أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَاباً مِّ
أما ( :فقـال؟  "اتخذوا أحبارهـم و رهبانهـم أرباباً من دون هللا" :قلت لـه: ، قال)ع(عن أبي بصير، عن أبي عبـد هللا  -2

أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراماً، وحرموا عليهم حالالً فعبدوهم من  وهللا ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما
 .3، وكذلك ح 1ح 70ص 1ج: الكافي ) حيث ال يشعرون

 .106: يوسف  -3
) إن الشيطان ليجثم على قلب بني آدم له خرطوم كخرطوم الكلب إذا ذكر العبد هللا عز وجل خنس: ()ص(قال النبي  -4

 .49ص 76ج: بحار األنوار 
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∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
 

": ق��دس س��ره"ف��ي كت��اب اآلداب المعنوي��ة للص��الة للس��يد الخمين��ي : 28 /س��ؤال
أم��ا عظم��ة متكلم��ه وُمنش��أه وص��احبه فه��و العظ��يم المطل��ق ال��ذي : (، ق��ال320ص

جميع أنواع العظمة المتصورة في الملك والملك�وت، وجمي�ع أن�واع الق�درة النازل�ة 
المقدس�ة، وال يمك�ن  في الغيب والشهادة رشحة من تجليات عظمة فع�ل تل�ك ال�ذات

أن يتجل��ى الح��ق تع��الى بالعظم��ة ألح��د، وإنم��ا يتجل��ى به��ا م��ن وراء آالف الحج��ب 
أن له تب�ارك وتع�الى س�بعين أل�ف حج�اب م�ن ن�ور : (والسرادقات كما في الحديث

() وظلمة لو كشفت ألحرقت سبحات وجه دونه
47F

1(.(.. 
 هل هذه الحجب الظلمانية والنورانية مختلطة؟ -س أ 

 ما معنى حجب الظلمة وحجب النور؟ -س ب 
 كيف ترفع بعض حجب الظلمة وحجب النور؟ -س ج 
وال يمكن ): (قدس سره(هل أن هذه الحجب ال ترفع أبداً كما قال السيد  -س د 

 ؟ ولو رفعت ماذا يحصل، وما معنى الحرق؟)أن يتجلى الحق تعالى بالعظمة ألحد
  

 )ع(هي جنود الجهل الت�ي ذكره�ا اإلم�ام الص�ادق : الحجب الظلمانية: الجواب
)
48F

 )األن�ا(المغروسة في فطرة اإلنس�ان، فكلم�ا زادت ) األنا( ، واألخالق الذميمة و)2
عند اإلنسان قلت هذه الحجب،  )األنا(عند اإلنسـان زادت هذه الحجب، وكلما قلَّت 

 . لكل خيرفهذه الحجب منشؤها الظلمة والعدم والمادة، وهي ليست إال سلب 

كلمات هللا سبحانه وتعالى، والفيض النازل منه  فهي: الحجب النورانية أما
سبحانه إلى خلقه ولها حال في كل مقام ولكل إنسان سالك الطريق إلى هللا سبحانه 

) القرآن أو الحجاب الذي يخفق( )ص(وتعالى، فهي بالنسبة لخير الخلق محمد 
 :فأوقفه جبرائيل موقفاً، فقال له( :قال )ع(كما ورد في الرواية عن الصادق 

أي هذا هو مقامك، فجبرائيل ال يستطيع الوصـول إلى مقام  -مكانك يا محمد 
فلقد وقفت موقفاً ما وقفه ملك  - )ص(فأشار له بالعروج إلى مقامه )ص(النبي 

يقول سبوح  :يا جبرائيل وكيف يصلي؟ قال :قط وال نبي ، إّن ربك يصلي، فقال
اللهم عفوك  :)ص(فقال . ا رب المالئكة والروح، سبقت رحمتي غضبيقدوس أن

وما قاب قوسين أو  :قيل. وكان كما قال هللا قاب قوسين أو أدنى :)ع(قال  .عفوك
وكان بينهما حجاب يتألأل  :)ع( قال. ما بين أستها إلى رأسها :)ع(أدنى؟ قال

                                                           
 .45ص 55ج: بحار األنوار  -1
 .14ح 23 – 20ص 1ج: جنود العقل والجهل، الكافي) ع(في الحديث الذي رواه سماعة عنه، وقد ذكر فيه  -2
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اإلبرة إلى ما شاء هللا  زبرجد، فنظر في مثل سم :وال أعلمه إال وقد قالويخفق، 
() … من نور العظمة، فقال هللا تبارك وتعالى

49F

1( . 

وه��ذا الحج��اب الزبرج��د األخض��ر ال��ذي يخف��ق ه��و إش��ارة إل��ى حج��ب الظلم��ة 
وحجب النور، وارتفاع حجب الظلم�ة ب�الفتح ف�ي مث�ل س�م اإلب�رة، وارتف�اع حج�ب 

جن�ود الجه�ل النور بالخفق الحاصل للحجاب، فحج�ب الظلم�ة تخ�رق ب�التخلي ع�ن 
واألن��ا، وحج��ب الن��ور يحتويه��ا اإلنس��ان ويفن��ى فيه��ا عن��دما يتحل��ى بجن��ود العق��ل 
واألخالق الكريمة، وهكذا اإلنسان في مسيرته التكاملي�ة يس�عى إل�ى أن يص�ل إل�ى 
 رفع األنا عن صفحة وجوده، والتحلي بجمي�ع جن�ود العق�ل وه�ذا ه�و الف�تح المب�ين

ا َفَتْحَنا لََك َفْتحاً مُ ﴿ )P)50F2 ﴾بِيناً إِنَّ
P. 

وقد  )ص(وهذا هو المقام المحمود الذي وصل إليه الرسول الكريم محمد 
وكان بينهما (في آنات  )ص(تجلى في هذا المقام هللا سبحانه وتعالى لمحمد 

إّن الحجاب يرتفع في آٍن ويعود في آٍن آخر، وحال : أي) حجاب يتألأل ويخفق
بل  )ص(، وال يبقى وجه هللا محمد بل يفنى ويحترق )ص(ارتفاعه ال يبقى محمد 

 . ال يبقى إال هللا الواحد القهار

ال ينفي الكشف لحجب الظلمة والنور  )ع(هم والحديث أعاله المروي عن
مطلقاً، بل ينفي الكشف التام الدائم، أما الكشف التام في آنات فهو حاصل لمحمد 

، )ص(يخفق مع خفق الحجاب والكون كله يخفق مع محمد  )ص(، وهو )ص(
ولو قرأت القرآن لخفقت مع خفقه ذهاباً ومجيئاً دون قصد منك لهذا الفعل، بل 

 .كأنك مضطر إليه

هي من هللا سبحانه وتعالى، وحج�ب  النور أو الحجب النورانية:  ب - ج س أ
لن�ور ف�ي الظلم�ة أو ق�ل الظلمة من المادة أو الع�دم، والمخلوق�ات وج�دت بإش�راق ا

واالخ��تالط الحاص��ل ب��ين الن��ور والظلم��ة ل��يس بمعن��ى . تجل��ي الن��ور ف��ي الظلم��ة
م��ا  )ع(اخ�تالط مجانس�ة، ب�ل ه�و اخ�تالط تجل�ي وظه�ور كم�ا ق�ال أمي�ر الم�ؤمنين 

() داخل في األشياء بال مجانسة وخارج منها بال مزايلة: (معناه
51F

3(. 

ي إل���ى هللا س���بحانه وتع���الى ترف���ع حج���ب الظلم���ة والن���ور بالس���ع: ج -ج س 
وتحصيل رضاه، وترفع حجب الظلمة خاصة بالتخلي عن جنود الجهل واألخ�الق 

وترف���ع حج���ب الن���ور ب���العلم والمعرف���ة، . الذميم���ة، وباالبتع���اد ع���ن األن���ا وتركه���ا

                                                           
 .، فما بعد84ص 5ج: سورة النجم  -تفسير الصافي  -1
 .1: الفتح  -2
 .الخطبة األولى: نهج البالغة  -3
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والتحلّ��ي بجن��ود العق��ل واألخ��الق الكريم��ة، وتس��لق س��لّم الص��عود إل��ى المقام��ات 
 .القدسية في المأل األعلى

، ولكن ليس )ص(اتضح مما سبق أنها رفعت بشكل تام لمحمد  :د  -ج س 
على الدوام بل في آنات، كما اتضح أن العلّة في عدم رفعها بشكل دائم هي أنها لو 
رفعت بشكل دائم ال يبقى للعبد هوية، بل ال يبقى إال هللا الواحد القهار بعد احتراق 

 )ص(ع هذه الحجب بشكل تام لغير محمد العبد وفنائه في الذات اإللهية، ولم ترف
لو كشف لي الغطاء : ()ع(وهو صاحب المقام المحمود، وقال سيد العارفين علي 

() ما ازددت يقيناً 
52F

حجاب الالهوت، )ص(فالغطاء والحجاب الذي رفع لمحمد . )1
كشف له الغطاء بالمراتب األدنى من هذه المرتبة التي ذكرها  )ع(وإال فعلي 

يسير في جبانة الكوفة ويكلم الموتى كما روى حبة العرني  )ع(، وقد كان )ع(
)
53F

2(. 
  

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
لماذا إذا خليت األرض من المعصوم أو حجة هللا على أهل : 29 /سؤال

 ؟)ع(هم األرض ساخت بأهلها كما روي عن

قل�ت : ع�ن أب�ي حم�زة، ق�ال: الروايات ف�ي ه�ذا المعن�ى كثي�رة، ومنه�ا: الجواب
ل��و بقي��ت األرض بغي��ر ( :)ع( أتبق��ى األرض بغي��ر إم��ام؟ ق��ال :)ع(ألب��ي عب��د هللا 

() إمام لساخت
54F

3( . 

ل��و إّن اإلم��ام رف��ع م��ن األرض س��اعة لماج��ت ( :، ق��ال)ع(وع��ن أب��ي جعف��ر 
() بأهلها كما يموج البحر بأهله

55F

4(. 
موضع الفيض الواصل إلى األرض، فبس�بب وج�وده ف�ي  )ع(وهذا ألن الحجة 

جميع السماوات والمقامات العلوية القدسية يكون في هذه األرض مثله كمث�ل س�رة 
كالحب��ل الس��ري  )ع(وه��ي موض��ع وص��ول الغ��ذاء للطف��ل م��ن األم، فمثل��ه  الطف��ل،

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

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

: ، فقلتنعم، لو كشف لك لرأيتهم حلقاً حلقاً محتبين يتحادثون: يا أمير المؤمنين وإنهم لكذلك ؟ قال: قلت: ، قالمؤانسته
الحقي بوادي السالم، وإنها : وحهأرواح، وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع األرض إال قيل لر: أجسام أم أرواح؟ فقال

 . 234ص 97ج: بحار األنوار) لبقعة من جنة عدن
 .، كتاب الحجة10ح 179ص 1ج: الكافي -3
 .، كتاب الحجة12ح 179ص 1ج: الكافي -4
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به�م ترزق�ون، ( الواصل من السماء إلى األرض ينقل الفيض اإللهي إل�ى األرض،
 .)وبهم تمطرون

فه��و حب��ل هللا المت��ين وعم��ود الن��ور الن��ازل م��ن الس��ماء إل��ى األرض، ول��واله 
لساخت األرض بأهلها أي ال يصل النور اإللهي إل�ى األرض فتنح�ّل وتع�ود ع�دماً 

 .على جميع الخلق )ع(هي وأهلها، ولذا فال يمكن أن يوصف عظيم فضل الحجة 
  

 

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
 
 

لم��اذا يوج��ه المي��ت إل��ى القبل��ة وه��و ن��ائم عل��ى يمين��ه، بينم��ا يوج��ه : 30 /س��ؤال
 ؟المحتضر إلى القبلة وهو نائم على ظهره وباطن قدميه إلى القبلة

 

، أي إّن روح��ه ال ت��زال متص��لة بجس��مه،  المحتض��ر ه��و إنس��ان ح��ي :الج��واب
القبل�ة وه�و فيوج�ه المحتض�ر إل�ى ، وموضع اتصال الروح في الجس�م ه�و الص�در

نائم على ظهره؛ لتكون روحه متوجهة إلى األعلى ووجهها ووج�ه جس�مه مس�تقبل 
 . وبهذا يستقبل هللا سبحانه والمالئكة، القبلة

فيوج��ه إل��ى القبل��ة بوجه��ه ، جس��م انفص��لت عن��ه ال��روح أم��ا جس��م المي��ت فه��و
له وأفضل هيئة لتوجيهه وجه إل�ى القبل�ة ه�ي نوم�ه عل�ى يمين�ه واس�تقبا، الجسماني

 .للقبلة
 

 

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

إن جسم الميت محترم باعتبار اتصال روحه به قبل موته، فيجب أن : الجواب
تستر عورته وجسمه أمام الناس وحال الدفن، كما كان هو يهتم بستر عورته 

الكفن لباس الميت عند بعثه إذا  كما أنّ . وجسمه في هذه الحياة الدنيا في السابق
الذي يفضل أن يكون من  - كما أن إلباسه هذا اللباس، شاء هللا سبحانه وتعالى

رجاء أن تكون روحه قد لبست أجود أنواع لباس التقوى  -أجود أنواع األقمشة 
ورجاء أن يمن هللا عليه ويلبسه لباس التقوى بعد أن ألبسـه المؤمنون ، حال موته

(في قصة الشاب  )ع(هم وقد ورد هذا المعنى عن. الكفن
56F

مع داود وملك الموت  ) 1
 .لذلك الشاب )ع(حيث إن هللا رحم الشاب ومد في عمره لرحمة داود 

 

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
 لماذا هللا أفرد الِذكر؟: 32 /سؤال

  

. وال�وتر أو الف�رد دال علي�ه س�بحانه وتع�الى، يح�ب ال�وتر إن هللا وت�ر: الجواب
ولذا فالِذكر في الص�الة ي�وتر واح�داً أو ثالث�اً ، والشفع يدل على اإلثنينية والزوجية

 .أو خمساً أو سبعاً 
 

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
 
 

 لماذا التكبير بداية الصالة؟ :33 /سؤال
 

، ومواجهت��ه س��بحانه وتع��الى أن��ت تري��د ف��ي الص��الة الع��روج إل��ى هللا :الج��واب
ومفت�اح ك�ل ، فالصالة معراج المؤمن وال يتم العروج إال بارتقاء الس�ماوات الس�بع

أي أن�ا العب�د الن�اقص ، )هللا أكب�ر: (سماء والعروج إليه�ا ومنه�ا إل�ى الت�ي تليه�ا ه�و
وأريد أن ارتق�ي وأص�ل إلي�ه س�بحانه؛ ألواجه�ه ، أقصد الرب الكامل الغني، الفقير

 .ه بفضله ومّنه عليَّ وأسّبحه بمدحتي وثنائي عليه سبحان
                                                           

بينا داود على نبينا وآله وعليه السالم جالس وعنده شاب رث الهيئة يكثر الجلوس عنده ( :قال) ع(عن أبي جعفر  -1
الصمت إذ أتاه ملك الموت فسلم عليه وأحّد ملك الموت النظر إلى الشاب، فقال داود على نبينا وآله وعليه السالم  ويطيل

يا شاب هل لك : نعم إني أمرت بقبض روحه إلى سبعة أيام في هذا الموضع فرحمه داود، فقال: نظرت إلى هذا؟ فقال
إن داود يأمرك أن : فقل له -رجالً كان عظيم القدر في بني إسرائيل  - فأت فالناً : ال وما تزوجت قط، قال داود: امرأة؟ قال

تزوجني ابنتك وتدخلها الليلة وخذ من النفقة ما تحتاج إليه وكن عندها فإذا مضت سبعة أيام فوافني في هذا الموضع، 
سبعة أيام، ثم وافى داود يوم فمضي الشاب برسالة داود على نبينا وآله فزوجه الرجل ابنته وأدخلوها عليه وأقام عندها 

: ما كنت في نعمة وال سرور قط أعظم مما كنت فيه، قال داود: يا شاب كيف رأيت ما كنت فيه؟ قال: الثامن، فقال له داود
انصرف إلى منزلك فكن مع أهلك فإذا كان يوم الثامن فوافني : اجلس فجلس وداود ينتظر أن يقبض روحه فلما طال قال

اب، ثم وافاه يوم الثامن وجلس عنده، ثم انصرف أسبوعاً آخر ثم أتاه وجلس فجاء ملك الموت داود، ههنا، فمضى الش
قد مضت : بلى، فقال: ألست حدثتني بأنك أمرت بقبض روح هذا الشاب إلى سبعة أيام؟ قال: فقال داود صلوات هللا عليه 

 4ج: بحار األنوار) متك له فأخر في أجله ثالثين سنةيا داود إن هللا تعالى رحمه برح: قال! ثمانية وثمانية وثمانية
 .111ص
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∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
 

ما معنى تكبيرة اإلحرام ف�ي الص�الة، وم�ا ه�ي مي�زة تكبي�رة عل�ي : 34 /سؤال
 ؟)ع(بن أبي طالب

 

وليس�ت واح�دة ، التكبيرات لإلحرام في الصالة هي س�بعة ف�ي الحقيق�ة: الجواب
الس���بع تكبي���رات المقارن���ة للس���بع  إذا أراد به���ا، وإن ك���ان اإلح���رام بواح���دة ج���ائز

  .سماوات

األولى، أي إّن هللا أكبر م�ن الس�ماء ) هللا أكبر(فقول ، وكل تكبيرة تتعلق بسماء
 . مهما عظمت الدنيا واألولى بكل ما فيها من خير وشر وتفاصيل

بالنس�بة  فأنت إذا عرف�ت أّن األرض بك�ل س�عتها ه�ي كحب�ة رم�ل ف�ي ص�حراء
وأّن الس�ماء ال�دنيا ، هي كحبة رمل بالنس�بة للك�ون الجس�مانيللمجرة، وأّن المجرة 

وهكذا حتى يصغر في عينك كل ، هي حبة رمل في صحراء بالنسبة للسماء الثانية
 . فتعلم أنه ال يوصف، ويكبر في نفسك هللا سبحانه وتعالى شأنه، ما سوى هللا

هللا  وه��و أعظ��م خل��ق ،بحس��ب معرفت��ه ل س��بحانه وتع��الى )ع(وتكبي��رة عل��ي 
فعل�ي ، وكلما زادت المعرف�ة ب�ال زاد ش�أن ال�ذكر ل. )ص(معرفة بال بعد محمد 

 . ولو حّمل الخلق ما يعرف لما احتملوه، يعرف من يكبر )ع(

انطوي��ت عل��ى مكن��ون عل��م ل��و بح��ت ب��ه الض��طربتم (: م��ا معن��اه )ع(وق��د ق��ال 
() اضطراب األرشية في الطوى البعيدة

57F

1( . 

هو الحبل الذي يعلق به الدلو : واألرشية، الحركة االهتزازيةأي : واالضطراب
ف��إذا أُلق��ي ال��دلو ف��ي البئ��ر . أي البئ��ر العمي��ق: والط��وى البعي��دة، ال��ذي يخ��رج الم��اء

 . العميق اضطرب الحبل المعلق به كأنه أفعى تسير
 

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
 ما معنى سبحان ربي العظيم وبحمده؟: 35 /سؤال

. الثناء والمدح بالكمال: والحمد هو، التسبيح يعني التنزيه من النقص: الجواب
فهذا الذكر هو تسبيح ، والحقيقة أّن التسبيح ال يكون من العبد إال بالثناء على الرب

وهذا الذكر هو بيان أن التسبيح ال يكون إال ، بالثناء على هللا سبحانه وتعالى
وسيد المسبحين هو الحامد ، وثناء وحمدولذلك فإن كل األدعية هي مدح ، بالثناء
 .)ص(محمد 

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
                                                           

 .213ص 1ج: شرح نهج البالغة البن أبي الحديد -1
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س�بحان رب�ي العظ�يم وبحم�ده، وذك�ر : ما الفرق ب�ين ذك�ر الرك�وع: 36 /سؤال
 سبحان ربي األعلى وبحمده؟: السجود

 

الركوع هو حالة خضوع وتذلل م�ن العب�د ل س�بحانه وتع�الى بمرتب�ة : الجواب
حم��د المرب��ي العظ��يم أو  :له��ذا الخض��وع له��ذه المرتب��ة ه��ووال��ذكر المالئ��م ، ال��ذات
 . العلي

الكنه (حالة خضوع وتذلل من العبد له سبحانه وتعالى بمرتبة : أما السجود فهو
حمد المربي األعل�ى أو : والذكر المالئم لهذا الخضوع لهذه المرتبة هو )أو الحقيقة

مرتب�ة معرف�ة العب�د رب�ه فمرتبة معرفة العبد ربه ف�ي الس�جود أعظ�م م�ن . األعظم
 .في حال الركوع

 

 

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
 
 

  ما معنى سبح اسم ربك األعلى؟: 37 /سؤال
 

، التسبيح إنما يتحقق من العبد بالثناء على الرب سبحانه وتعالى :الجواب
عن طريق أوليائه من األنبياء والمرسلين  والثناء يكون بما علَّمنا هو سبحانه

 . الشكر وأقل الثناء والحمد هو ،)ع(واألئمة 

وش��كر هللا س��بحانه وتع��الى يب��دأ بش��كر . وينته��ي بالحم��د، فالتس��بيح يب��دأ بالش��كر
كم�ا ورد ، وأحّب الخلق إل�ى هللا أرأفه�م بعيال�ه، فالخلق عيال هللا، خلقه وأداء حقهم
فالعب�د يس�بح رب�ه س�بحانه وتع�الى عن�دما يك�ون رحم�ة . )58F1( )ع(هم في الحديث ع�ن

، وغلظ��ة وش��دة عل��ى الك��افرين المعان��دين، ب��المؤمنين ورأف��ة باليت��امى والمس��اكين
 .وحق يسير على األرض

؛ ألنه هو االسم األعل�ى واألعظ�م، وعل�ي م�ع )ع( علي :واسم ربك األعلى هو
ك�ن حق�اً يس�ير عل�ى  :الحق والحق مع علي، فيكون معن�ى س�بح اس�م رب�ك األعل�ى

 .فقط كما ُيتوهماألرض أي سبحه بالعمل ال بالقول 
∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 

 

                                                           
الخلق عيال هللا، فأحب الخلق إلى هللا من نفع عيال هللا وأدخل على : )ص(قال رسول هللا : (قال) ع(عن اإلمام الصادق  -1

 .164ص 2ج: الكافي..) أهل بيت سروراً 



 27) ......................................... ع(السيد أحمد الحسن  / الجزء الثاني: المتشابهات 

ل��و ش��ئت لنش��رت التوحي��د م��ن ( :م��ا معن��اه )ع(روي ع��ن الب��اقر : 38 /س��ؤال
  فما معنى هذا الحديث، وكيف ينشر التوحيد من الصمد؟ ،)59F1( )الصمد

الصمد هو المقصود ب�الحوائج، وه�و الممتل�ئ بالكم�ال ف�ال ثغ�رة في�ه، : الجواب
وإذا مرض اإلنسان العاق�ل فم�ن يقص�د غي�ر هللا المش�افي، وإذا ج�اع أو عط�ش أو 
افتقر فمن يقصد غير الغني، وإذا جهل فم�ن يقص�د غي�ر العل�يم، وإذا غض�ب فم�ن 

جهة فم�ن يقص�د غي�ر وإذا أراد سّد نقصه من كل ... يقصد غير الحليم، وإذا وإذا 
مصدر الكمال الذي ال ينقصه كثرة العطاء إال كرم�اً وج�وداً، فم�ن الص�مد س�بحانه 

 .يعرف العبد القاصد السير إلى هللا سبحانه وتعالى

إّن هللا هو الحليم والك�ريم وال�رؤوف والغف�ار والق�ادر والقه�ار والجب�ار والغن�ي 
التي شاء أن يطلع عليها خلقه، فهو  والعليم والحكيم وكل أسماء هللا سبحانه وتعالى

 .سبحانه وتعالى الصمد أي المقصود بكل هذه األسماء والصفات
∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 

2 

لم��اذا ُرج��م ج��يش أبره��ة الحبش��ي لم��ا أراد ه��دم الكعب��ة بالحج��ارة : 39 /س��ؤال
السجيل ولم ُيرجم جيش األمويين لم�ا أرادوا ه�دم الكعب�ة حت�ى س�قط المنجني�ق ف�ي 

 !الكعبة وهدم البيت الحرام؟
 

حرم���ة ومالئك���ة تحم���ي البي���ت م���ن  )الكعب���ة(إن لبي���ت هللا الح���رام : الج���واب
االعت��داء، وه��ذه الحماي��ة المعج��زة ال تحص��ل دائم��اً إنم��ا تحص��ل إذا ك��ان الن��اس 

. يستفيدون من هذه المعجزة ويتعظون بها ويهتدون إل�ى الص�راط المس�تقيم بس�ببها
القلوب ال يتعظ�ون ب�الزواجر والم�ثالت والعقوب�ات اإللهي�ة  أما إذا كان الناس قساة

أو اآليات اإللهية البينة، فال معنى لمنعهم عن العصيان والطغيان والتجبر ودفعه�م 
عن صراط الجحيم بالقوة، مم�ا ين�افي حال�ة االمتح�ان واالختب�ار لإلنس�ان ف�ي ه�ذه 

 .األرض

ك�ان الن�اس يس�تفيدون  - )ص(ج�ّد النب�ي محم�د  - )ع(وفي زمن عب�د المطل�ب 
كما أنها كانت تش�ير إل�ى حرم�ة عب�د المطل�ب وأه�ل . من هذه اآلية، ويتعظون بها

أما في زم�ن يزي�د . )ع(بيته، واتصالهم بالسماء، وهو وصي من أوصياء إبراهيم 
فق�د ك�ان الن�اس قس�اة القل�وب ال يتعظ�ون، ب�ل إنه�م انتهك�وا حرم�ة ) عليه لعنة هللا(

، لم��ا قتل��وه ومثل��وا بجس��ده الط��اهر الحس��ينوه��ي حرم��ة أعظ��م م��ن حرم��ة الكعب��ة 
المق��دس، وق��د وّض��ح الحس��ين ف��ي خطاب��ه له��م أنه��م بع��د قتل��ه ال ي��دعون حرم��ة ال 

                                                           
لو وجدت لعلمي الذي آتاني هللا عز وجل حملة لنشرت التوحيد  : (...وهو يجيب وفداً من فلسطين قدموا عليه) ع(قال  -1

 .225ص 3ج: بحار األنوار ...) واإلسالم واإليمان والدين والشرائع من الصمد 



 )ع(إصدارات أنصار االمام المهدي .................................................  28

إل�ى الكعب�ة ) لعنه هللا(ومع ذلك فلما تقدم جيش يزيد . ينتهكونها أو يهابون انتهاكها
ي فل�م يرت�دع قائ�د الج�يش األم�و) مس�لم ب�ن عقب�ة(قادماً من المدين�ة م�ات الملع�ون 

الناس، بل تقدموا بقيادة الحصين ب�ن نمي�ر الس�كوني حت�ى وص�ل األم�ر إل�ى رج�م 
 .الكعبة بالمنجنيق وقتل ابن الزبير في الحرم

، لما يعود الناس إلى )ع(أما في نهاية المطاف أي في زمن اإلمام المهدي 
واآليات، فإّن هذه اآلية تعود للظهور من  شيء من الفطرة ويتعظون بالمثالت

جديد وهذه المرة عندما يخسف بجيش السفياني بين المدينة ومكة بعد خروج 
من المدينة والتجائه إلى مكة حرم هللا سبحانه وتعالى كما ورد  )ع(اإلمام المهدي 

 . )60F1( )ع(هم عن

واهت��داؤهم  اس��تفادة الن��اس منه��ا، ف��أهم عل��ة لحص��ول ه��ذه اآلي��ة أو تأخره��ا ه��و
بسببها، واتعاظهم بها، أو غفلتهم عنها، وركونهم إلى المادة، وإرجاع كل األسباب 

 .والمسببات إليها
 

 

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
 ما علّة الحج، وما الغرض من الحج؟: 40 /سؤال

 

الحج في اإلسالم باختصار هو الحضور في وقت معين من السنة في : الجواب
هللا المح��رم أو الكعب��ة، فالب��د لن��ا م��ن معرف��ة ص��فة الوق��ت مك��ان مع��ين، وه��و بي��ت 

 . والمكان أوالً 

وه��و الكعب��ة، إنم��ا ه��و تجل��ي وظه��ور للبي��ت المعم��ور، وه��و تجل��ي : فالمك��ان
مثالي�ة،  وظهور للضراح، والضراح في السماء السادسة وهي أعلى سماء ملكوتية

وإنم�ا خل�ق الض�راح بع�د أن رّد . وبعدها السماء السابعة وهي سماء كلية ال مثالي�ة
، فطاف عليه المالئك�ة )ع(المالئكـة على هللا سبحانه وتعالى لما أخبرهم بخلق آدم 

(ليغفر هللا لهم ويتوب عليهم بعد إساءتهم واعتراضهم عليه سبحانه وتعالى 
61F

2( . 

                                                           
 .223 – 222ص 52ج: بحار األنوار  -1
إني جاعل في  ": أما بدء هذا البيت فإن هللا تبارك وتعالى قال للمالئكة.. : (.في حديث أنه قال) ع(عن أبي عبد هللا  -2

فأعرض عنها  "أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء  ": فردت المالئكة على هللا عز وجل فقالت "األرض خليفة 
سماء السادسة يسمى الضراح فرأت أن ذلك من سخطه فالذت بعرشه فأمر هللا ملكاً من المالئكة أن يجعل له بيتاً في ال

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

 .اف، باب بدء البيت والطو187ص
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اوات الخمس األدنى من السماء السادسة فكان ف�ي ك�ل وتجلّى الضراح في السم
سماء بيت مناسب لشأنها، يطوف عليه مالئكة تلك الس�ماء؛ ليغف�ر له�م هللا س�بحانه 

(وتعالى ويتوب عليهم، فكان في السماء الرابعة البيت المعم�ور 
62F

، وتجل�ى وظه�ر )1
إل��ى  )ع(م فلم��ا ن��زل آد. ه��ذا البي��ت ف��ي األرض فك��ان بي��ت هللا الح��رام أو الكعب��ة

 . األرض طاف به فغفر له هللا وأعلى مقامه وشأنه بفضله ومنه سبحانه وتعالى

الش�هر ال�ذي  فهو ذو الحجة، وأهم ما يتصف به هذا الش�هر ه�و أن�ه :أما الوقت
في مكة ويرسل النفس الزكية ألهل مكة فيقتلونه ب�ين  )ع(يخرج به اإلمام المهدي 

إذن، فبي�ت هللا وض�ع ف�ي . لعاش�ر م�ن المح�رمالركن والمق�ام فيق�وم بع�د ذل�ك ف�ي ا
، )ع(السماوات لتط�وف ب�ه المالئك�ة وتس�تغفر بع�د اعتراض�هم عل�ى حج�ة هللا آدم 

ووضع في األرض ليطوف به آدم بعد تعّديه على ش�جرة عل�م آل محم�د أو ش�جرة 
 .الوالية

(أي عل�ى تحم�ل الوالي�ة آلل محم�د : )63F2(﴾َولَْم َنِج�ْد لَ�ُه َعْزم�اً ﴿
64F

، وه�م حج�ة هللا )3
، ف��الطواف بالبي��ت إنم��ا لالعت��راف لحج��ة هللا عل��ى الخل��ق بالوالي��ة، )ع(عل��ى آدم 

 . واالنصياع ألوامره وطاعته

في كل  )ع(فعلة الحج هي االستغفار عن التقصير في حق الحجة على الخلق 
إنما (: ما معناه )ع(هم وقد ورد عن. )ع(زمان، وهو في زماننا اإلمام المهدي 

 .)65F4( )هللا الحج على الناس ليعرضوا علينا واليتهمجعل 

من الحج فهو التجمع في هذا المكان وفي هذا الزم�ان م�ن ك�ل ع�ام  أما الغرض
للجهاد بين يديه، فه�و ص�احب اآلذان ف�ي  )ع(ترقباً لقيام المصلح المنتظر المهدي 

                                                           
الن هللا تبارك : لم صار الطواف سبعة أشواط ؟ قال: قلت ألبي( :، قال)ع(عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين  -1

وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها "فردوا على هللا تبارك وتعالى  "إني جاعل في األرض خليفة": وتعالى قال للمالئكة
وكان ال يحجبهم عن نوره، فحجبهم عن نوره سبعة آالف عام، فالذوا " ال تعلمونإني أعلم ما ": قال هللا "ويسفك الدماء

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

 .1ح  143باب   407 – 406ص  2ج: شرائع اإلسالم ) ألف سنة شوطاً واحداً 
 .115 : طه -2
أخذ هللا الميثاق على النبيين، وقال ألست بربكم، وأن هذا محمد رسولي وأن علياً أمير : (، قال)ع(عن أبي جعفر  -3

ثم أخذ الميثاق على أولي العزم أني ربكم ومحمد رسولي وعلي أمير المؤمنين . بلى فثبتت لهم النبوة: المؤمنين ؟ قالوا
واألوصياء من بعده والة أمري وخزان علمي ، وأن المهدي أنتصر به لديني، وأظهر به دولتي ، وأنتقم به من أعدائي 

يقر، فثبتت العزيمة لهؤالء الخمسة في  ، ولم)ع(لم يجحد آدم . وشهدنا  -يا ربنا  -أقررنا : قالوا. واُعبد به طوعاً أو كرهاً 
َولَقَْد َعِهْدنا إِلى آَدَم ِمْن قَْبُل فَنَِسَي َولَْم نَِجْد : ، ولم يكن آلدم عزيمة على اإلقرار، وهو قول هللا تبارك وتعالى)ع(المهدي 
 .2ح 90ص: بصائر الدرجات ) لَهُ َعْزماً 

عد ما يقضون مناسكهم أن يأتوا اإلمام فيسألونه عن معالم دينهم ، باب أن الواجب على الناس ب392ص 1ج: الكافي  -4
 .3و  2و  1ويعلمونهم واليتهم ومودتهم له ، ح
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عل�ى خلق�ي ال يأتوك أنت ي�ا حجت�ي : زماننا، إن هللا سبحانه وتعالى قال في القرآن
��اِس بِ�اْلَحجِّ َي��أُْتوَك ِرَج�االً َوَعلَ��ى ُك�لِّ َض��اِمٍر ﴿ :ي�أتوني أن��ا، ق�ال تع��الى ْن فِ�ي النَّ َوأَذِّ
)P)66F1 ﴾َيأْتِيَن ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميق

P.  
فُوا بِاْلَبْيِت اْلَعتِيق﴿ وَّ )P )67F2﴾ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم َوْلُيوفُوا ُنُذوَرُهْم َوْلَيطَّ

P : 

أي التنظيف والتطهر، وهو يكون بحسب الظاهر ق�ّص األظ�افر : وقضاء التفث
، )ع(وحالق��ة الش��عر، أم��ا بحس��ب الل��ّب والحقيق��ة ف��المراد من��ه لق��اء اإلم��ام الحج��ة 

واالنص��ياع  )ع(وحالق��ة الش��عر إنم��ا تمث��ل التج��رد م��ن ك��ل فك��رة والتس��ليم للحج��ة 
 . ألوامره

به يعتق من ذنب تقص�يره م�ع اإلم�ام وإنما سمي البيت العتيق؛ ألّن من يطوف 
ِ َفُه�َو َخْي�ٌر لَ�هُ ﴿الحجة عل�ى الخل�ق  )ع(المهدي  �ْم ُحُرَم�اِت هللاَّ )P)68F3 ﴾َذلِ�َك َوَم�ْن ُيَعظِّ

P، 
َها ِمْن َتْقَوى اْلقُلُوبِ ﴿ ِ َفإِنَّ ْم َشَعائَِر هللاَّ )P)69F4 ﴾َذلَِك َوَمْن ُيَعظِّ

P فحرمات هللا وش�عائر هللا ،
 .وتعالى على الخلقهم حجج هللا سبحانه 

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
 

(في إجابة سؤال سابق : 41 /سؤال
70F

ل�م يعت�ذر ع�ن قت�ل  )ع(إن موس�ى : قلت )5
القبطي بأنه من عمل الشيطان بل إنه تعم�د قت�ل القبط�ي وإن ه�ذا العم�ل ص�حيحاً، 

َقالَ ﴿ :للقبطي صحيحاً، فما معنى قوله في سورة الشعراء )ع(فإذا كان قتل موسى 
الِّينَ  )P)71F6 ﴾َفَعْلُتَها إِذاً َوأََنا ِمَن الضَّ

P  ؟ 
ل��م يقص��د بالض��الل هن��ا ه��و االنح��راف ع��ن الص��راط  )ع(موس��ى : الج��واب

ه��و  )ع(المس��تقيم بس��بب عملي��ة قت��ل القبط��ي، ب��ل إّن الض��الل ال��ذي أراده موس��ى 
 :ضالل ذو بعدين

ي�رى نفس��ه ض��االً بس�بب وج��وده ف�ي قص��ر فرع��ون  )ع(ه�و أن موس��ى : األول
 الطاغية الظالم، 

                                                           
 .27: الحج  -1
 .29: الحج  -2
 .30: الحج  -3
 .32: الحج  -4
 .في الجزء االول من المتشابهات) 22(تحت رقم  -5
 . 20: الشعراء  -6
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(ولهذا قال في سورة القصص
72F

ربِّ بم�ا أنعم�ت عل�ي فل�ن أك�ن ظهي�راً : م�ا معن�اه )1
مع أّن . لظالم ولو بتكثير سواده ببقائي في قصره، ومؤازرته بالسكوت على ظلمه

، )ع(ل��م يك��ن بي��د موس��ى ) لعن��ه هللا(ابت��داًء ف��ي قص��ر فرع��ون  )ع(وج��ود موس��ى 
، وك�ان )ع(بالبق�اء ف�ي قص�ر فرع�ون أم�ر بي�د موس�ى  )ع(ولكن استمرار موسى 

لعن�ه (يجب أن يتخذ في النهاية هذا الق�رار بمغ�ادرة قص�ر الطاغي�ة، والب�راءة من�ه 
 ).هللا

أراد أن يق��ول لفرع��ون إن��ي قتل��ت القبط��ي  )ع(ه��و أن موس��ى : الث��انيوالبع��د 
، ولكن�ك وأنا على حق، وقتل�ه ك�ان حق�اً ) لعنه هللا(الظالم، وهو من شرطة فرعون 

أراد أن يق�ول إن�ي م�ن الض�الين  )ع(كنت ت�رى أن�ي م�ن الض�الين، أي إّن موس�ى 
وله�ذا ف�ررت . عندك يا فرعون ال أني من الضالين بالحقيقة، بل أن�ا م�ن المهت�دين

�ي ﴿منك ومن ظلم�ك فك�افئني هللا س�بحانه،  �ا ِخْف�ُتُكْم َفَوَه�َب لِ�ي َربِّ َفَف�َرْرُت ِم�ْنُكْم لَمَّ
(﴾ لَنِي ِمَن اْلُمْرَسلِينَ ُحْكماً َوَجعَ 

73F

2(. 
  

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
 

�ى ﴿ :قال تعالى: 42 /سؤال َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل َوال َنبِيٍ إِالَّ إَِذا َتَمنَّ
��ْيَطاُن ُث��مَّ ُيْحِك��ُم  ُ َم��ا ُيْلقِ��ي الشَّ تِ��ِه َفَيْنَس��ُخ هللاَّ ��ْيَطاُن فِ��ي أُْمنِيَّ ُ أَْلَق��ى الشَّ ُ آَياتِ��ِه َوهللاَّ هللاَّ

�ْيَطاُن فِْتَن�ًة لِلَّ�ِذيَن فِ�ي قُلُ�وبِِهْم َم�َرٌض َواْلَقاِس�َيِة  * َعلِيٌم َحِك�يمٌ  لَِيْجَع�لَ َم�ا ُيْلقِ�ي الشَّ
��الِِميَن لَفِ��ي ِش��َقاٍق َبِعي��دٍ  P﴾ قُلُ��وُبُهْم َوإِنَّ الظَّ

)
74F

3(
P.  م��ا معن��ى إلق��اء الش��يطان ف��ي أمنّي��ة

 النبي؟

هم ، و)75F4()ال محدث(و )ع(وعن أهل البيت  -ما من رسول وال نبي  :الجواب
(محدثون )ع(

76F

أي رجا حصول أمر من أمور الخير التي علم من هللا  -وتمّنى  - )5
هللا حصولها ولو إجماالً في بعض األحيان، أي إّن أمنيته متأتية من أمر هللا 

                                                           
 ).قَاَل َربِّ بَِما أَْنَعْمَت َعلَيَّ فَلَْن أَُكوَن ظَِهيراً لِّْلُمْجِرِمينَ : (، وهي قوله تعالى 17: اآلية  -1
 .21: الشعراء  -2
 .53 – 52: الحج  -3
يا حكم هل : دخلت على علي بن الحسين عليهما السالم يوماً فقال: (، عن الحكم بن عتيبة قال )ع(كما قرأها أهل البيت  -4

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

وما أرسلنا من قبلك من رسول ": هو وهللا قول هللا عز ذكره: تخبرني بها يا ابن رسول هللا؟ قال اآلية: ثم قلت: أعلم، قال
سبحان : فقال له رجل يقال له عبد هللا بن زيد كان أخا علي المه. محدثا) ع(وكان علي بن أبي طالب  ")وال محدث(وال نبي 

فلما قال ذلك : ، قالأما وهللا إن ابن أمك بعد قد كان يعرف ذلك: فقال) ع(كأنه ينكر ذلك ، فأقبل علينا أبو جعفر ! هللا محدثاً ؟
 .2ح 270ص 1ج: الكافي ) هي التي هلك فيها أبو الخطاب فلم يدر ما تأويل المحدث والنبي: سكت الرجل، فقال

 .محدثون مفهمون )ع(، باب أن األئمة 2ح 270ص 1ج: الكافي: انظر -5
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أَْلَقى ﴿ -ال أنها من هوى النفس ورغباتها كما يتوهم بعض الناس سبحانه، 
تِهِ  ْيَطاُن فِي أُْمنِيَّ ) سواء كان رسوالً أم نبياً أم محدثاً (أي بعد أن يبدأ الرسول  ﴾الشَّ

بإظهار رجائه للناس الذين تابعوه في دعوته، يقوم الشيطان بإلقاء الباطل في 
لرسول التي أظهرها لهم أو أظهر صدور بعض هؤالء الناس حول أمنية ا

 . بعضها

ْيَطانُ ﴿ ُ َما ُيْلقِي الشَّ بإرسال مالئكة يلقون في صدور بعض هؤالء  ﴾َفَيْنَسُخ هللاَّ
  .الناس الحق الذي يبين باطل ما ألقى الشيطان في صدور بعضهم

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ ﴿ ُ آَياتِِه َوهللاَّ بإلقاء الطمأنينة والسكينة يحكم هللا آياته  ﴾ُثمَّ ُيْحِكُم هللاَّ
والوقار واليقين في قلوب الذين آمنوا، بعد أن ألقى في قلوبهم العلم منه سبحانه 
. بأّن الحق ليس ما ألقاه الشيطان في قلوب بعضهم، بل هو ما يدعو إليه الرسول

وإلقاء الشيطان يكون بالوسوسة في القلب، أو باإلراءة الخبيثة في اليقظة أو في 
والظهور ) األنا(وهو يلقي ألوليائه الذين هيمنت عليهم أنفسهم وحب  النوم،

َياِطيُن ﴿. والقيادة والرئاسة الباطلة واتباع الهوى لُ الشَّ ُئُكْم َعلَى َمْن َتَنزَّ * َهلْ أَُنبِّ
لُ َعلَى ُكلِّ أَفَّاٍك أَثِيٍم  ْمَع َوأَْكَثُرُهْم َكاِذُبونَ * َتَنزَّ P﴾ ُيْلقُوَن السَّ

)
77F

1(
P.  

أما نسخ هللا لما يلقي الشيطان فيكون بإرسال مالئكة يوحون ألولي�اء هللا الح�ق، 
ويكلمون المؤمنين في قلوبهم، ويعرف�ونهم الح�ق، وي�رونهم ف�ي المن�ام واليقظ�ة م�ا 
يعلمون به الصراط المستقيم، وإّن اتباع الرسول هو الح�ق المب�ين م�ن هللا س�بحانه 

لش��يطان وه��و فتن��ة له��م ل��م يكون��وا م��ؤمنين ف��ي وتع��الى، وإّن ال��ذين اتبع��وا إلق��اء ا
السابق، بل كانوا منافقين في قلوبهم مرض وقلوبهم قاسية، وهم في ريبهم وش�كهم 

 . يترددون

الِِميَن لَفِي ِشَقاٍق َبِعيٍد ﴿ �َك * َوإِنَّ الظَّ �ُه اْلَح�قُّ ِم�ْن َربِّ َولَِيْعلََم الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم أَنَّ
َ لََهاِد الَِّذيَن آَمُنوا إِلَى ِص�َراٍط ُمْس�َتقِيٍم َفُيْؤِمُنوا بِ  َوال * ِه َفُتْخبَِت لَُه قُلُوُبُهْم َوإِنَّ هللاَّ

�اَعُة َبْغَت�ًة أَْو َي�أْتَِيُهْم َع�َذاُب َي�ْوٍم  �ى َت�أْتَِيُهُم السَّ َيَزالُ الَِّذيَن َكَفُروا فِي ِمْرَيٍة ِمْن�ُه َحتَّ
�اِت  اْلُمْلُك َيْوَمئِ�ذٍ * َعقِيٍم  �الَِحاِت فِ�ي َجنَّ ِ َيْحُك�ُم َبْي�َنُهْم َفالَّ�ِذيَن آَمُن�وا َوَعِملُ�وا الصَّ ِلَّ
ِعيمِ  (﴾ النَّ

78F

2( . 

حت��ى ت��أتيهم ﴿ويظ��ل المن��افقون والك��افرون بالرس��الة ف��ي ش��ك إل��ى آخ��ر لحظ��ة 
أي ال مثي�ل : ﴾أو يأتيهم عذاب يوم عقيم﴿، )ع(أي حتى قيام القائم : ﴾الساعة بغتة

                                                           
 .223 – 221: الشعراء  -1
 .56 – 53: لحج ا -2
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وف�ي ه�ذا الي�وم . )ع(له لم تلد مثل�ه س�نة م�ن الس�نين الس�ابقة وه�و ي�وم قي�ام الق�ائم 
 .)ع(اإلمام المهدي ؛ ألن الملك الحاكم في هذا اليوم هو الملك ل

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
 

 

ْحَمِن ِمْنَك ﴿ :حين قالت)ع(ما معنى استعاذة مريم : 43 /سؤال إِنِّي أَُعوُذ بِالرَّ
 ؟ )79F1(﴾إِْن ُكْنَت َتقِّياً 

 

هن�ا ) إن(بالرحمن من�ك إن ل�م تك�ن أو م�ا كن�ت تقي�اً، و  أي إني عذت: الجواب
فاالستعاذة بال سبحانه إنما تكون بمالئكته الذين يطردون الشياطين عن بني . نافية

آدم، فال معن�ى ف�ي ه�ذا المق�ام م�ن االس�تعاذة ب�ال، أي بمالئك�ة هللا م�ن مالئك�ة هللا 
، وال معن�ى )لع�نهم هللا(الشياطين  إنما االستعاذة بال ومالئكته من. سبحانه وتعالى

 . لالستعاذة بال من العبد المتقي الصالح؛ ألنه مأمون الشر بتقواه وخوفه من هللا

 -بهذه الصيغة؛ ألنها كان�ت تظ�ن أّن م�ن جاءه�ا  )ع(وإنما كانت استعاذة مريم 
إنما ه�و عب�د ص�الح، فكأنه�ا كان�ت تس�تفهم ع�ن هويت�ه ف�ي  -وهي في حال العبادة 

َم�ا أََن�ا َرُس�ولُ ﴿ :الوقت الذي تستعيذ بال منه لو لم يكن صالحاً فأجابه�ا نفس َق�الَ إِنَّ
ِك ِألََهَب لَِك ُغالماً َزِكّياً  P﴾ َربِّ

)
80F

2(
P. 

 

 ∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
 

أنه إذا وجد نصف الميت الذي فيه الصدر  )ع(روي عن األئمة : 44 /سؤال
 فما سبب ذلك؟. يصلى عليه، وإذا وجد الرأس فقط ال يصلى عليه

إن موضع اتصال الروح بالجسم ه�و الص�در، فالص�الة علي�ه ال عل�ى : الجواب
فإنما الصالة عل�ى المي�ت لتس�كن روح�ه، وتطم�ئن إذا ك�ان م�ن الم�ؤمنين، . الرأس

ُ َعلَى قُلُوبِِهم﴿ :رينقال تعالى في وصف حال الكاف P﴾ َخَتَم هللاَّ

)
81F

3(
P.  

ُ َمَرض�اً ﴿ :وقال تعالى في وصف حال المنافقين ﴾ فِي قُلُ�وبِِهْم َم�َرٌض َف�َزاَدُهُم هللاَّ
P

)
82F

4(
P.  

P﴾ أَلَْم َنْشَرْح لََك َصْدَركَ ﴿ :)ص(وقال تعالى مخاطباً رسوله الكريم محمد 

)
83F

5(
P، 

(﴾ َقالَ َربِّ اْشَرْح لِي َصْدِري﴿
84F

1( . 

                                                           
 .18: مريم  -1
 .19: مريم  -2
 .7: البقرة  -3
 .10: البقرة  -4
 .1: الشرح  -5
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ِ َوُهْم بِاْآلِخَرِة ُه�ْم َك�افُِروَن ﴿ َبْع�ُت * َربِّي إِنِّي َتَرْكُت ِملََّة َقْوٍم ال ُيْؤِمُنوَن بِالَّ َواتَّ
ِ ِمْن َشْيٍء َذلَِك ِم�ْن  ِملََّة آَبائي إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعقُوَب َما َكاَن لََنا أَْن ُنْشِرَك بِالَّ

ِ َعلَْيَنا  اِس ال َيْشُكُرونَ َفْضِل هللاَّ اِس َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ (﴾ َوَعلَى النَّ
85F

2( . 
 

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
 

ذل�ك الكت�اب ال * أل�م ﴿ :ما معنى قوله تع�الى ف�ي أول س�ورة البق�رة: 45 /سؤال
 ؟ ﴾الذين يؤمنون بالغيب* ريب فيه هدى للمتقين 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                         :الجواب
قِيَن * آلم ﴿ الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َوُيقِيُم�وَن * َذلَِك اْلِكَتاُب ال َرْيَب فِيِه ُهدًى لِْلُمتَّ

ا َرَزْقَناُهْم ُيْنفِقُوَن  الَة َوِممَّ َما أُْنِزلَ ِمْن َقْبلَِك َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن بَِما أُْنِزلَ إِلَْيَك وَ * الصَّ
ِهْم َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفلُِحونَ * َوبِاْآلِخَرِة ُهْم ُيوقُِنوَن  P﴾ أُولَئَِك َعلَى ُهدًى ِمْن َربِّ

)
86F

3(
P.  

الت�ي أش�رقت وتجل�ت م�ن حقيقت�ه وهويت�ه س�بحانه مدينة الكماالت  هو: هللاسم 
وهم�ا متح�دان ف�ي  ال�رحيمال�رحمن كم�ا أن . التي ال يعلمها إال هو سبحانه وتع�الى

المعنى يمثالن باب هذه المدين�ة، وظ�ل ه�ذه المدين�ـة ف�ي ع�الم الممكن�ات ه�و ال�ذي 
��َك لََعلَ��ى ُخلُ��ٍق ﴿ :، ق��ال تع��الى)ص(أش��رقت ف��ي ذات��ه وتجل��ت في��ه وه��و محم��د  َوإِنَّ

P﴾ َعِظيمٍ 

)
87F

4(
P ؛ ألنه تخلق بأخالق هللا، وإال فال يستحق ُخلق أن يوصف بأنه عظيم إال

 )ص(تجلّي��اً وظّه��وراً ألخ��الق هللا س��بحانه وتع��الى، وم��ن هن��ا ك��ان محم��د  إذا ك��ان
 . مدينة العلم

ومن اختلط لحمها بلحمه ودمها بدمه فاطمة  )ع(أما باب هذه المدينة فهو علي 
تجلي للرحيم، وهما متحدان  )ع(تجلي للرحمن، وفاطمة  )ع(، وبهذا فعلي )ع(

 .كاتحاد الرحمن الرحيم ومفترقان كافتراق الرحمن الرحيم

: أن�ا …قس�م أ ل م : أن�ا، ح الح�واميم: أن�ا( :)ع(قال أمير الم�ؤمنين : ﴾أ ل م﴿
P) ن والقل��م :أن��ا …ترجم��ة ص 

)
88F

5(
P . ع(وه��ذه الح��روف ه��ي أس��ماء أه��ل البي��ت( ،

فاطمة وإذا حسبت عدد هذه الحروف وج�دتها ) أ(علي، و ) ل(محمد، و ) م(وهنا 
م��رة، ) 13(م��رة، وال��الم ) 17(وتك��رر الم��يم . )ع(أربع��ة عش��ر عل��ى ع��ددهم  

 . مرة) 13(واأللف 
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(القرآن  )ع(هم ومن هذه الحروف تألف القرآن، و
89F

ومن هذه الحروف . )1
هم ، وهم االسم األعظم كما روي عن)90F2( )ع(هم يؤلف االسم األعظم كما روي عن

(أيضاً  )ع(
91F

، أي تجلي االسم األعظم، وما يمكن أن يعرف من االسم األعظم، )3
 .)الممكنات(أو قل االسم األعظم في عالم الخلق 

وكما أّن الكتابة تتألف من اخ�تالط ه�ذه الح�روف األربع�ة عش�ر النوراني�ة م�ع  
يت��ألف م��ن ) الممك��ن(، ك��ذلك وج��ود المخل��وق األربع��ة عش��ر األخ��رى الظلماني��ة

 . تجلي أنوارهم في الظلمات: اختالط نورهم بالظلمات، أو قل

يمثلون تجلي نور هللا سبحانه وتعالى في الظلمة، وأعني بالظلمة  )ع(هم كما أن
َماَواِت َواْألَْرِض َمَثلُ ُنوِرِه كَ ﴿ :العدم القابل للوجود، قال تعالى ُ ُنوُر السَّ ِمْشَكاٍة هللاَّ

يٌّ ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة  َها َكْوَكٌب ُدرِّ َجاَجُة َكأَنَّ فِيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح فِي ُزَجاَجٍة الزُّ
ٍة َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء َولَْو لَْم َتْمَسْسُه َناٌر ُنوٌر  ٍة َوال َغْربِيَّ ُمَباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة ال َشْرقِيَّ

P﴾ َعلَى ُنور ٍ

)
92F

4(
P. (َمَثل نور هللا  )ع(هم ف

93F

5( . 

 )ا ل م: (اسم إشارة للبعيد، وهو هنا إشارة إلى الحروف:  ذلك :﴾َذلَِك اْلِكَتاب﴿
مكاني بل شأني، فهذه األسماء المباركة والتي هي  القريبة، فالبعد المراد هنا ليس

: ما معناه )ص(كتاب هللا أيضاً عالية الشأن رفيعة الدرجة والمقام ال تنال، قال 
                                                           

كتاب هللا وآياته، فصاروا خزان علمه في سمائه وأرضه، عن أبي عبد هللا الصادق  )ع(فقد احتوت صدورهم الطاهرة  -1
إّن هللا خلقنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه في عباده، ولسانه الناطق في خلقه، ويده المبسوطة على عباده بالرأفة ( ):ع(

ضه، بنا أثمرت األشجار وأينعت الثمار، والرحمة، ووجهه الذي يؤتى منه ، وبابه الذي يدل عليه، وخزانه في سمائه وأر
 1ج: الكافي) وجرت األنهار وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب األرض، وبعبادتنا عبد هللا، ولوال نحن ما عبد هللا 

 .5ح 144ص
أو  )ص(هو حرف من حروف اسم هللا األعظم المقطع في القرآن الذي يؤلفه النبي  "الم  : ("، قال)ع(عن أبي عبد هللا  -2

 . 23ص: معاني األخبار ) اإلمام ، فإذا دعا به أجيب
أّن لديهم من االسم األعظم كل ما أذن هللا به أن يخرج ألحد من خلقه سوى ما اختص هللا به نفسه عن ) ع(فقد ورد عنهم  -3

منها حرف واحد فتكلم به فخسف  إن اسم هللا األعظم على ثالثة وسبعين حرفاً وإنما كان عند آصف( :قال) ع(أبي جعفر 
باألرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده ثم عادت األرض كما كانت أسرع من طرفة عين، ونحن 
عندنا من االسم األعظم اثنان وسبعون حرفاً، وحرف واحد عند هللا تعالى استأثر به في علم الغيب عنده، وال حول وال قوة 

 . 1ح 339ص 1ج: الكافي ) العظيمإال بال العلي 
 .35: النور  -4
 :فقال "فآمنوا بال ورسوله والنور الذي أنزلنا" :عن قول هللا عز وجل) ع(سألت أبا جعفر : عن أبي خالد الكابلي قال  -5
إلى يوم القيامة، وهم وهللا نور هللا الذي أنزل، وهم وهللا نور هللا في  )ص(يا أبا خالد النور وهللا األئمة من آل محمد ( 

السماوات وفي األرض، وهللا يا أبا خالد لنور اإلمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم وهللا 
أبا خالد ال يحبنا عبد ويتوالنا  ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب هللا عز وجل نورهم عمن يشاء فتضلهم قلوبهم، وهللا يا

حتى يطهر هللا قلبه، وال يطهر هللا قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلماً لنا، فإذا كان سلماً لنا سلمه هللا من شديد الحساب 
؛ َمثَل نوره) ع(وحيث إّن نوره سبحانه يضيء بذاته كانوا هم . 1ح 194ص 1ج: الكافي) وآمنه من فزع يوم القيامة األكبر

 ).يََكاُد َزْيتَُها يُِضيءُ (ألنه يضيء بال ال بذاته 
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يا علي، ما عرف هللا إال أنا وأنت، وما عرفني إال هللا وأنت، وما عرفك إال هللا (
() وأنا

94F

1(. 

أو الميم، وهو علي أو  )ص(أي كتاب هللا الحاوي للعلم وهو محمد  :والكتاب
 . الالم، وهو فاطمة أو األلف

كتاب هللا هو الكتاب األتم والكلمة التامة، واألولى بأن يطلق  )ص( محمدو
عليه، فالموجودات جميعها منطوية في صفحة وجوده المباركة ومكتوبة فيه، 

 . كالكلمات المكتوبة في السجل

عالم الخلق األلف والياء، والبداية والنهاية، والظاهر  وهو صلوات هللا عليه في
حجاب، وهما  ، ولكنه صلوات هللا عليه كتاب بالعلي وفاطمةوكذلك . والباطن

فهو المدينة وهما الباب المواجه . عن الذات)ص(صلوات هللا عليهما محجوبان به 
 . للخلق ، ومنهما يؤخذ ، ومنهما يفاض على الخلق

، وبهذا الرحمنأما الباب اآلخر للمدينة والكتاب المواجه للذات اإللهية فهو 
م عالم اإلمكان، الباب العظيم الرحمة افتتح عالم الخلق أو كما يسميه بعضه

وببركته خلق اإلنس والمالئكة والجان، وبه يعلمون وبه يرزقون وبه يدبر األمر، 
ولو دبر بغيره الشتدت العقوبات والمثالت ، ولما بقي على ظهر األرض أحد من 

ْحَمُن ﴿ :هذا الخلق الذاكر لنفسه أشد الذكر الغافل عن ربه، قال تعالى  * الرَّ
P﴾ َعلََّمُه اْلَبَيانَ * َخلََق اْألِْنَساَن  *َعلََّم اْلقُْرآَن 

)
95F

2(
P.  

ْلُت ﴿ :وقال تعالى ْحَمِن قُلْ ُهَو َربِّي ال إِلََه إِالَّ ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّ َوُهْم َيْكفُُروَن بِالرَّ
)P)96F3﴾َوإِلَْيِه َمَتابِ 

P،  وواهبه الكمال هو الرحمن، أي إّن الرحمن  )ص(فرّب محمد
 . )ص(هو باب الذات الذي يفاض منه الكمال على محمد 

ْحَمَن أَّياً َما َتْدُعوا َفلَ�ُه اْألَْس�َماُء اْلُحْس�َنى﴿ :وقال تعالى َ أَِو اْدُعوا الرَّ ﴾ اْدُعوا هللاَّ
P

)
97F

4(
P ، ج��امع  - أي هللا -فخ��ص ه��ذين االس��مين بال��ذكر؛ ألن الف��يض منهم��ا، ف��األول

 . لكماالت الذات، والثاني باب الذات

 : )ع(فال تعجب م�ن قول�ه  )ع(ولما كان ظهور الذات في عالم الخلق هو علي 
أنا مقدر األفالك ، ومكوكب النجوم في الس�ماوات، وم�ن بينهم�ا ب�إذن هللا تع�الى (

                                                           
 .125ص: مختصر بصائر الدرجات  -1
 .4 – 1: الرحمن  -2
 . 30: الرعد  -3
 . 110: اإلسراء  -4
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الراقص���ات ولقبته���ا الس���اعات، وك���ورت الش���مس  وعليته���ا بقدرت���ه وس���ميتها
: فقال ابن قدامة .وأطلقتها ونورتها، وجعلت البحار تجري بقدرة هللا وأنا لها أهل

يا أمير المؤمنين لوال أنك أتممت الك�الم لقلن�ا ال ال�ه إال أن�ت، فق�ال أمي�ر الم�ؤمنين 
ب نكحن��ا ي��ا ب��ن قدام��ة ال تتعج��ب تهل��ك بم��ا تس��مع، نح��ن مربوب��ون ال أرب��ا :)ع(

النساء وحملتنا األرح�ام وحملتن�ا األص�الب، وعلمن�ا م�ا ك�ان وم�ا يك�ون وم�ا ف�ي 
السماوات واألرضين بعلم ربنا، نحن المدبرون فنحن بذلك مخصوص�ون، ونح�ن 

() عالمون
98F

1(.  
، فهو تجلي اسم الرحمن، وهو الباب )عالم اإلمكان(فبعلي يدبر عالم الخلق 

 .إلى سوها - )ص(محمد  -الذي يخرج منه ما في المدينة 

 )ع(وعلي  )ص(، فمحمد القرآن الكريموبقي أّن الكتاب يمكن أن يطلق على 
(هما القرآن الناطق 

99F

 .)ص(، والقرآن الكريم ليس سوى صورة أخرى لمحمد )2

يعن��ي قل��ق ال��نفس وخوفه��ا وع��دم اطمئنانه��ا، وه��و م��ن : الري��ب: ﴾ال َرْي��َب فِي��ه﴿
حيان��اً وخصوص��اً الش��ك العقائ��دي، فه��و مم��ا ل��وازم الش��ك ول��ذلك يس��تعار للش��ك أ

 . يستلزم قلق النفس وعدم اطمئنانها وخوفها من العاقبة

إما أنه من يطلب الحق ال يشك في الكتاب، أي في محمد وعلي : والمعنى
 )ص(وإما أنه نفس الكتاب ال شك فيه، أي نفس محمد . وفاطمة واألئمة والقرآن

 . )ع(ي وفاطمة واألئمة هي نفس مطمئنة مستيقنة، وكذلك عل

أم�ا بي�ان . وكال المعنيين صحيحين، وهذا المعنى األخير يتضمن المعن�ى األول
(هذه الصفة 

100F

 .المهمة للكتاب فهو ضروري؛ ليوصف أنه هدى لغيره )3

قِينَ ﴿ مطمئن ومستيقن ) واألئمة )ص(محمد (لما كان الكتاب وهو : ﴾ُهدًى لِْلُمتَّ
بال وبالرسالة المكلف بأدائها، ولما كان مهدي إلى الحق، كان بالنسبة لغيره هادياً 

 وهدى وَعلَماً ُيستدل به على الطريق، ولكن َمْن هذا الغير؟ 

نور وحق ويقين وتقوى يكون هادياً للجميع؟ وهل ألنه َعلٌَم  )ص(فهل ألنه 
؟ طبعاً ال؛ ألن …للجميع المؤمن والفاسق والمنافق  منصوب للجميع يكون هادياً 

 : ما يلزم الهداية إلى الحق أمران

                                                           
 .214ص: الخطبة التطنجية ، إلزام الناصب  -1
: أيضاً ) ع(وقال  .20ح 214: 1نابيع المودة ي )أنا القرآن الناطق( :قبل قضية التحكيم يوم صفين) ع(قال أمير المؤمنين  -2
 .10 – 9ص 1ج: الكاشف  )ذاك القرآن الصامت، وأنا القرآن الناطق(
 .كون الكتاب ال ريب فيه: أي  -3
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هو َنصُب َعلٍَم هاٍد ونور يستضاء به، وهذا هو المهدي الهادي النب�ي أو : األول
 . اإلمام

ك��ون فط��رة اإلنس��ان س��ليمة ليهت��دي إل��ى ه��ذا الن��ور ويستض��يء ب��ه، : الث��انيو
فطرهم هللا عليها كي�ف يهت�دون؟ ول�و التحق�وا به�ذا الن�ور  فالذين لّوثوا الفطرة التي

. واقتربوا منه لم ينفعهم هذا االقتراب ألنهم ال يبصرون، فستكون عاقبتهم االبتع�اد
وبهذا فالكتاب أو الرسول أو اإلمام هدًى ألصحاب اليق�ين، ألن التق�وى م�ن ل�وازم 

 .اليقين

هللا أي عن��د بعث��ه؟ م��ع أّن  َم��ْن ه��ؤالء المتق��ون ف��ي زم��ن رس��ول: هن��ا الس��ؤالو
: ولم�اذا ل�م يق�ل. التقوى ال تأتي إال بعد اإليمان، بل ودرج�ة عالي�ة من�ه ه�ي اليق�ين

والق��رآن ه��دًى لجمي��ع الن��اس،  )ص(ه��دًى للم��ؤمنين، أو للم��وقنين؟ ث��م إّن محم��داً 
وال��دعوة لإلس��الم عام��ة ، فم��ا معن��ى التخص��يص؟ ث��م ه��ل يمك��ن أن تك��ون التق��وى 

 و اليهودي أو المسيحي قبل أن يسلم ليوصف بها؟ لباس الحنفي، أ

إّن هؤالء المتقين هم بعض األحناف واليهود والمسيح ف�ي زم�ن : هناوالجواب 
، فهذه الديانات الثالث هي التي كان بع�ض أفراده�ا يتص�فون ب�أنهم )ص(الرسول 

�َر ﴿ :يقيمون الصالة ويدفعون الزكاة للفقراء، قال تعالى �ْرَناهُ بِلَِس�انَِك لُِتَبشِّ َما َيسَّ َفإِنَّ
قِينَ  P﴾ بِِه اْلُمتَّ

)
101F

1(
P. 

ثم إّن اآلي�ات بيَّن�ت ح�الهم ب�أنهم يؤمن�ون بم�ا أن�زل م�ن قب�ل الرس�ول، أي إنه�م 
ه�م بع�ض  )ع(ثم إّن المتقين في زم�ن اإلم�ام المه�دي . أصحاب الديانات السماوية
وم�ن هن�ا فف�ي زمنن�ا م�ثالً . )ع(لمه�دي إل�ى اإلم�ام ا )ع(المسلمين، وهك�ذا األئم�ة 

اإليمان بل واليقين بأهل بيت النبوة ال يكف�ي لُيوف�ق اإلنس�ان إلتب�اع اإلم�ام المه�دي 
ويكون معه في الصف األول أو الثاني، أعني الثالث مائ�ة وال�ثالث عش�ر أو  )ع(

جه العشرة آالف، بل البد من العمل بالشريعة اإلسالمية، بل واإلخالص بالعمل لو
هللا ليكون الفرد المس�لم الم�ؤمن متقي�اً، ويك�ون اإلم�ام المه�دي ه�دى ل�ه وإلخوان�ه، 
فاآلي��ات ُتب��ّين ح��ال النخب��ة م��ن الم��ؤمنين بعل��م اله��دى والكت��اب ف��ي زم��انهم، ول��يس 

 .جميع المؤمنين بالرسول
��ا َرَزْقَن��اُهْم ﴿ ��الَة َوِممَّ َوالَّ��ِذيَن * ُيْنفِقُ��وَن الَّ��ِذيَن ُيْؤِمُن��وَن بِاْلَغْي��ِب َوُيقِيُم��وَن الصَّ

P﴾ ُيْؤِمُنوَن بَِما أُْنِزلَ إِلَْيَك َوَما أُْنِزلَ ِمْن َقْبلَِك َوبِاْآلِخَرِة ُهْم ُيوقُِن�ونَ 

)
102F

2(
P.  اإليم�ان ه�و

 هنا؟ ) الغيب(التصديق، ولكن ما المراد بـ 
                                                           

 .97: مريم  -1
 .4 – 3: البقرة  -2
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ربم��ا لإلجاب��ة سنس��طر قائم��ة طويل��ة، ول��ن نحص��ي الغي��ب قطع��اً، وباختص��ار 
أو  - الاله��وت مي الملك��وت والعق��ل هم��ا الغي��ب األص��غر، وع��الميإّن ع��ال: أق��ول

 .هما الغيب األكبر -الذات والحقيقة أو الكنه 

يمكن أن يكشف بعضه لخاصة من أولياء هللا س�بحانه وتع�الى،  الغيب األصغرو
، ب�ل ويكش�ف لم�ن )لنري�ه ملك�وت الس�ماوات واألرض(، )ع( كما كشف إلب�راهيم

َبُص�ْرُت ﴿: تعالى وإن كان�ت عاقبت�ه االنح�راف كالس�امريسلك طريق هللا سبحانه و
(﴾ بَِم�ا لَ��ْم َيْبُص�ُروا بِ��هِ 

103F

(﴾ آَتْيَن��اهُ آَياتَِن�ا َفاْنَس��لََخ ِمْنَه��ا﴿ :، وكبلع�ـم ب��ن ب�اعوراء)1
104F

2( ،
(وروي أنه كان يرى ما تحت العرش 

105F

3(. 

الغي��ب العظ��يم أو العل��ي، والغي��ب األعظ��م أو : ، فينقس��م إل��ىالغي��ب األكب��رأم��ا 
 . األعلى، وهما اللذان في تسبيح الصالة في الركوع والسجود

والغيب العظيم لم يكشف منه ش�يء إال للنب�ي الك�ريم، وله�ذا خوط�ب بأن�ه عل�ى 
(خلق عظيم 

106F

(، وأنه رأى من آيات ربه الكب�رى )4
107F

(وم�رَّ . )5
108F

الح�ديث ع�ن اإلم�ام  )6
في كشف الحجاب للرس�ول األعظ�م خاص�ة، وه�و الحج�اب ال�ذي ل�م  )ع(الصادق 

) لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً ( :، فقال ما معناه)ع(يكشف ألمير المؤمنين 
)
109F

7(. 
أم��ا الغي��ب األعل��ى أو األعظ��م فه��و المحج��وب ع��ن الك��ل، وحجاب��ه ال��ذات أو 

 . األسماء الحسنى

الملك��وت والعق��ل وال��ذات والحقيق��ة، ه��و : م��ان به��ذه الع��والم أيوم��ن هن��ا فاإلي
: اإليم��ان بالغي��ب، وه��ذا اإليم��ان عل��ى درج��ات أوض��حها باختص��ار به��ذا المث��ال

                                                           
 .96: طـه  -1
 .175: األعراف  -2
االسم األعظم وكان يدعو به فيستجاب له، فمال إلى فرعون،  أنه أعطي بلعم بن باعوراء): (ع(عن أبي الحسن الرضا  -3

ادع هللا على موسى وأصحابه ليحبسه علينا، فركب : وأصحابه، قال فرعون لبلعم) ع(فلما مر فرعون في طلب موسى 
ك، على ويل: طلب موسى وأصحابه، فامتنعت عليه حمارته، فأقبل يضربها، فأنطقها هللا عز وجل، فقالت  حمارته ليمر في

ولم يزل يضربها حتى قتلها، فانسلخ االسم ! ء معك لتدعو على موسى نبي هللا وقوم مؤمنين؟ ماذا تضربني، أتريد أن أجي
لَى اْألَْرِض َواتَّبََع فَاْنَسلََخ ِمْنها فَأَْتبََعهُ الشَّْيطاُن فَكاَن ِمَن اْلغاِويَن َولَْو ِشْئنا لََرفَْعناهُ بِها َولِكنَّهُ أَْخلََد إِ : من لسانه، وهو قوله

 .248ص 1ج: تفسير القمي ...)  َهواهُ فََمثَلُهُ َكَمثَِل اْلَكْلِب إِْن تَْحِمْل َعلَْيِه يَْلَهْث أَْو تَْتُرْكهُ يَْلَهْث وهو مثل ضربه هللا
 .4: القلم ) َوإِنََّك لََعلى ُخلٍُق َعِظيمٍ : (إشارة إلى قوله تعالى  -4
 .18: النجم ) لَقَْد َرأَى ِمْن آيَاِت َربِِّه اْلُكْبَرى: (عالى إشارة إلى قوله ت -5
 .من هذا الجزء) 28(تحت سؤال رقم  -6
 .317ص 1ج: المناقب البن شهر اشوب  -7
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افرض أن حريقاً شب على بعد خمسة كيلو مترات عن مكان تواجدك فأن�ت ُتح�اط 
 :به علماً بإحدى الطرق التالية

 . ينقل لك ثقاة صادقون خبر الحريق -1
 .تذهب وترى الحريق بعينك -2
 .تذهب وترى وتضع يدك في النار وتحترق يدك -3
 .تقع في النار وتحترق حتى تصبح ناراً فتكون أنت من النار -4

 

إّن العلم الحاصل م�ن ش�هادة خمس�ين شخص�اً ثق�اة : وربما يتسرع إنسان ويقول
فسه العلم الحاصل ال يكذبون هو نفسه العلم الحاصل من رؤية النار بالعين، وهو ن

 .من رؤية النار واحتراق اليد

وهذا اش�تباه؛ ألن العل�م األول يمك�ن أن ي�نقض إذا ش�هد ل�ك خمس�ون م�ن الثق�اة 
بأنه ال يوجد حريق، والثاني يمكن أن ينقض إذا شككت أّن هذا الحري�ق ه�و س�حر 

أم�ا الثال�ث . عظيم كسحر سحرة فرعون، الذين اس�ترهبوا الن�اس وس�حروا أعي�نهم
 . و ثابت ال ينقض لوجود أثر النار في يدك، والقلب يكون مطمئناً فه

P﴾ أََولَْم ُتْؤِمْن َقالَ َبلَى َولَِك�ْن لَِيْطَم�ئِنَّ َقْلبِ�ي﴿ :قال تعالى

)
110F

1(
P،  طل�ب  )ع(ف�إبراهيم

َوَك�َذلَِك ُن�ِري إِْب�َراِهيَم َملَُك�وَت ﴿ :هذه الدرجة من اإليم�ان، ول�ذلك ق�ال تع�الى بع�دها
َماَواِت َواْألَْرِض َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموقِنِينَ  P﴾ السَّ

)
111F

2(
P. 

أما الرابع الذي عبرت عنه بأنه يحترق في النار حتى يصبح هو ناراً، فه�ذا ل�م 
وهو فقط من كشف له الحجاب فكان قاب قوسين . اإلنسان )ص(يتحقق إال لمحمد 

أو أدنى، وأصبح ه�و ص�لوات هللا علي�ه وعل�ى آل�ه حج�اب ال�ذات، وم�ن كش�ف ل�ه 
الكماالت اإللهية المش�ار إليه�ا بكلم�ة : الغيب العظيم، أو بعبارة أخرى الذات أو قل

 . هللا

قل�ت ل�ه : ، ق�ال)ع(وفي الحديث عن هشام بن الحك�م، ع�ن أب�ي الحس�ن موس�ى 
ألي عل��ة ص��ار التكبي��ر ف��ي االفتت��اح س��بع تكبي��رات أفض��ل؟ وألي عل��ة يق��ال ف��ي 
الرك��وع س��بحان رب��ي العظ��يم وبحم��ده؟ ويق��ال ف��ي الس��جود س��بحان رب��ي األعل��ى 

 وبحمده؟

يا هشام، إن هللا تب�ارك وتع�الى خل�ق الس�ماوات س�بعاً واألرض�ين س�بعاً ( :قال
وك�ان م�ن رب�ه كق�اب قوس�ين أو أدن�ى،  )ص(والحجب سبعاً، فلما أسرى ب�النبي 

                                                           
 .260: البقرة  -1
 . 75: األنعام  -2
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، وجعل يق�ول الكلم�ات الت�ي تق�ال )ص(رفع له حجاب من حجبه فكبر رسول هللا 
في االفتتاح، فلما رفع له الثاني كبر ، فلم يزل كذلك حت�ى بل�غ س�بع حج�ب وكب�ر 

فلم�ا ذك�ر م�ا رأى م�ن عظم�ة هللا ارتع�دت فرائص�ه، ف�ابترك عل�ى . سبع تكبي�رات
سبحان ربي العظ�يم وبحم�ده، فلم�ا اعت�دل م�ن ركوع�ه قائم�اً : لركبتيه وأخذ يقو

س�بحان رب�ي : نظر إليه في موضع أعلى من ذلك الموضع خّر على وجه�ه يق�ول
) فلما قال سبع مرات س�كن ذل�ك الرع�ب، فل�ذلك ج�رت ب�ه الس�نة. األعلى وبحمده

)
112F

1( . 
�ا َرَزْقَن�اُهْم ُيْنفِقُ�ونَ ﴿ الَة َوِممَّ قام�ة الص�الة أي التوج�ه به�ا إل�ى إ :﴾َوُيقِيُموَن الصَّ

واإلنف���اق هن���ا يش���مل الزك���اة الواجب���ة والص���دقة . هللا، وبخش���وع وحض���ور قلب���ي
المستحبة، وربما كان ذكر هاتين العبادتين وإغفال م�ا س�واهما في�ه بي�ان فض�لهما، 

(فاألحناف كانوا يحجون ويلبون بتلبية قريبة من تلبية المسلمين الي�وم 
113F

، ب�ل تك�اد )2
نفسها، ولكن الحج كان فارغاً من محتواه وهو الوالية ل�ولي هللا وحجت�ه تكون هي 

 . على خلقه، واليهود والمسيح كانوا يصومون، وهللا أعلم
وهذا الوصف للمتقين كٌل بحسبه، ففي زمن الرسول للمتقي الحنفي صالته، 

: وربما يعترض أحد ويقول. وللمتقي اليهودي صالته، وللمتقي المسيحي صالته
هذه الديانات في زمن الرسول محرفة عقائدياً فضالً عن األحكام الشرعية  إنّ 

وتفاصيل العبادات، فهي ليست كما جاء بها من أرسل بها، أعني إبراهيم وموسى 
 ؟)ع(وعيسى 

رغم  )ص(الرسول إّن هؤالء المتقين موجودون في كل ديانة في زمن : وأقول
في حق جده  )ص(الرسول التحريف، فهم قد جانبوا هذا التحريف كما ورد عن 

(عبد المطلب 
114F

وال أقل أنهم التزموا جانب االحتياط، فلم يقدسوا تماثيل قريش  ،)3
التي ابتدعوها، ولم يحرموا البحيرة والحام والسائبة، ولم يعملوا بالنسيء، ولم 

 . ما أحل هللا، ولم يحلوا ما حرم هللايعتقدوا بأّن عيسى إله، ولم يحرموا 

                                                           
 .332ص 2ج: علل الشرائع  -1
 .الجزء الثالث، فراجع) من دعوات المرسلين  إضاءات( بعض تلك التلبيات في كتاب ) ع(ذكر السيد  -2
يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس ( :أنه قال في وصيته له )ص(، عن النبي )ع(عن علي بن أبي طالب  -3

، )ءوال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النسا: (حرم نساء اآلباء على األبناء فأنزل هللا عز وجل: سنن أجراها هللا له في اإلسالم
اآلية، ولما ) واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن ل خمسه: (ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل هللا عز وجل

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بال واليوم : (حفر زمزم سماها سقاية الحاج فأنزل هللا عز وجل
إلبل فأجرى هللا عز وجل ذلك في اإلسالم، ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن اآلية، وسن في القتل مائة من ا) اآلخر

يا علي إن عبد المطلب كان ال يستقسم باألزالم، وال يعبد . فيهم عبد المطلب سبعة أشواط، فأجرى هللا ذلك في اإلسالم
 .150ص 1ج: ال الخص) )ع(أنا على دين أبي إبراهيم : األصنام، وال يأكل ما ذبح على النصب، ويقول
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الذين مدحوا في القرآن في آخر سورة الفتح  )ص(وهؤالء هم أصحاب محمد 
)
115F

، ومنهم من آمن بمجرد سماع )ص(الرسول ، ومنهم من آمن بمجرد رؤية )1
هؤالء كانوا . آيات القرآن وفاضت أعينهم من الدمع لما عرفوا أنه الحق من ربهم

فلم يطلبوا منه معجزة أو آية، بل  )ص(قبل أن يبعث محمد  على عالقة بربهم
الَِّذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب ِمْن ﴿فعرفهم،  )ص(طلبوا من ربهم أن يعرفهم أمر محمد 

َنا إِنَّ * َقْبلِِه ُهْم بِِه ُيْؤِمُنوَن  ُه اْلَحقُّ ِمْن َربِّ ا بِِه إِنَّ ا ِمْن َوإَِذا ُيْتلَى َعلَْيِهْم َقالُوا آَمنَّ ا ُكنَّ
116F(﴾َقْبلِِه ُمْسلِِمينَ 

، أولئك على هدى من ربهم فزادهم ربهم هدى بمحمد )2
 . وبالقرآن)ص(

، فاالنحراف في )ص(واليوم عادت مصيبة المسلمين كيوم بعث رسول هللا 
(األحكام أما االنحراف في . قد طال معظم فرق المسلمين العقائد

117F

فأقولها وبال  )3
قد طال جميع فرق المسلمين وبال استثناء، بل ويقولها معي كل باحث حر : تردد

وأخذ العلم من ) الهوى(و) األنا(كسر قيود التقليد األعمى، ووضع قدمه على 
، مستعيناً )ع(هم ، فلم يتجاوز القرآن والحديث الذي ورد عن)ع(أهله؛ النبي وآله 

(وهي في الحقيقة ظل العقل  -ة بربه وما وهبه من قوة ناطق
118F

ويسميها الناس  )4
، وأن يحذر من )ع(إلدراك المعاني التي أرادها سبحانه وأرادوها  -العقل 

 . كل الحذر؛ لّئال تتقاذفه أمواج الهوى واألنا والشيطان -وما أكثره  -المتشابه 

(﴾ ْن َقْبلَِك َوبِاْآلِخَرِة ُهْم ُيوقُِنونَ َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن بَِما أُْنِزلَ إِلَْيَك َوَما أُْنِزلَ مِ ﴿
119F

5( :
يؤكد أّن المتقين الذين نصب لهم ) يؤمنون بما أُنزل من قبلك: (وهذا الوصف، أي

ليس إال المؤمنين بالنبوات  - وهم مؤهلون لإليمان به -كعلم وهاٍد  )ص(محمد 
السابقة من أحناف ويهود ونصارى، ووصفهم بأنهم يؤمنون بما أنزل للرسول؛ 
ألن الكالم عن حالهم وهم يشاهدون الكتاب فيكون بالنسبة لهم هدى، فهم في حال 
شروع باإلسالم واإليمان بالرسول، فهم على هدى من ربهم فزادهم هدى بمحمد 

 . )ص(

                                                           
داً يَ : (قال تعالى  -1 ِ َوالَِّذيَن َمَعهُ أَِشدَّاء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء بَْينَُهْم تََراُهْم ُركَّعاً ُسجَّ ُسوُل هللاَّ ٌد رَّ َحمَّ ِ مُّ َن هللاَّ ْبتَُغوَن فَْضالً مِّ

ُجوِد َذلِكَ  ْن أَثَِر السُّ نِجيِل َكَزْرٍع أَْخَرَج َشْطأَهُ فَآَزَرهُ  َوِرْضَواناً ِسيَماُهْم فِي ُوُجوِهِهم مِّ َمثَلُُهْم فِي التَّْوَراِة َوَمثَلُُهْم فِي اْإلِ
ُ الَِّذيَن آَمنُوا َوعَ  اَع لِيَِغيظَ بِِهُم اْلُكفَّاَر َوَعَد هللاَّ رَّ ْغفِ فَاْستَْغلَظَ فَاْستََوى َعلَى ُسوقِِه يُْعِجُب الزُّ الَِحاِت ِمْنُهم مَّ َرةً َوأَْجراً ِملُوا الصَّ

 .29: الفتح ) َعِظيماً 
 .53 – 52: القصص  -2
ل السيد أحمد الحسن  -3  .بجزئيه، فراجع) العجل(بعض القول في هذا األمر في كتاب ) ع(فصَّ
باعتبار أّن العقل الكامل هو الذي عند المعصوم فقط، وما عند غيرهم من الخلق ظله ليس إال، ولذا هم بحاجة الى الحجج  -4
 . لمعصومين لالهتداء والنجاة ، وهذا ما ورد في مضامين روايات كثيرةا

 . 4: البقرة  -5
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وإال فاآلية حية بحياة القرآن الذي يشمل جميع  ق أول لآلية،وهؤالء مصدا
(األزمنة إلى أن تقوم الساعة 

120F

 )ع(، ففي هذا الزمان مثالً اإليمان بالمهدي )1
وعيسى وإلياس والخضر هو اإليمان بما أُنزل للرسول وما أُنزل من قبله؛ ألن 

هم ا أُنزل قبله، فمما أُنزل إلى الرسول، وعيسى وإلياس والخضر مم )ع(المهدي 
 .الغيب في اآلية السابقة وما أُنزل في هذه اآلية )ع(

اليقين غالباً يأتي من المشاهدة، فهؤالء قد شاهدوا : ﴾َوبِاْآلِخَرِة ُهْم ُيوقُِنونَ ﴿
طبعاً ليس الغطاء الذي  -شيئاً من اآلخرة وهم في الدنيا، بعد أن كشف لهم الغطاء 

إثر مجاهدة  - )ص(والذي لم يكشف إال للرسول  )ع(قصده أمير المؤمنين 
َماَواِت ﴿ :أنفسهم وطاعة خالقهم، قال تعالى َوَكَذلَِك ُنِري إِْبَراِهيَم َملَُكوَت السَّ

P﴾ َواْألَْرِض َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموقِنِينَ 

)
121F

2(
P. 

وما ب�رح ل ع�زت آالؤه ف�ي البره�ة بع�د البره�ة ( :وقال إمام المتقين الموقنين
وف���ي أزم���ان الفت���رات عب���اد ناج���اهم ف���ي فك���رهم وكلمه���م ف���ي ذات عق���ولهم، 
فاستص���بحوا بن���ور يقظ���ة ف���ي األبص���ار واألس���ماع واألفئ���دة، ي���ذكرون بأي���ام هللا 
ويخوفون مقامه ، بمنزلة األدلة في الفلوات، من أخذ القصد حم�دوا إلي�ه طريق�ه 

نجاة، ومن أخذ يميناً وشماالً ذموا إليه الطريق وحذروه م�ن الهلك�ة، وبشروه بال
وإن لل�ذكر أله�الً أخ�ذوه . وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات وأدلة تل�ك الش�بهات

من الدنيا بدالً، فلم تشغلهم تجارة وال بيع عنه يقطعون به أيام الحي�اة، ويهتف�ون 
وي�أمرون بالقس�ط وي�أتمرون ب�ه، بالزواجر عن محارم هللا ف�ي أس�ماع الغ�افلين، 

وينهون عن المنكر ويتن�اهون عن�ه، فكأنم�ا قطع�وا ال�دنيا إل�ى اآلخ�رة وه�م فيه�ا 
فشاهدوا ما وراء ذلك، فكأنما اطلعوا على غي�وب أه�ل الب�رزخ ف�ي ط�ول اإلقام�ة 
فيه، وحققت القيام�ة عل�يهم ع�داتها فكش�فوا غط�اء ذل�ك أله�ل ال�دنيا حت�ى ك�أنهم 

() …ويسمعون ما ال يسمعون  ناسيرون ما ال يرى ال
122F

3(.  
ومن هنا يتبين أّن هذا الوصف لخاصة من المؤمنين بالرساالت السماوية 

ولم يَر تاريخ اإلسالم إال أفراداً قالئل . خصوصاً  )ص(عموماً، ورسالة محمد 

                                                           
قول هللا  :لبيك، قال: قلتيا عبد الرحيم،  :فقال) ع(كنت يوماً من األيام عند أبي جعفر : عن عبد الرحيم القصير قال -1
فسكت طويالً ثم : قالأنا المنذر وعلي الهادي، من الهادي اليوم؟ : )ص(إذ قال رسول هللا ) إنما أنت منذر ولكل قوم هاد(

 :الهادي، قال -جعلت فداك  -جعلت فداك هي فيكم توارثونها رجل فرجل حتى انتهت إليك، فأنت : رفعت رأسي، فقلت
ألقوام ماتوا ماتت اآلية صدقت يا عبد الرحيم، إّن القرآن حي ال يموت، واآلية حية ال تموت، فلو كانت اآلية إذا نزلت في ا

 . 403ص 35ج: بحار األنوار ) لمات القرآن
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منهم، وإال فمعظمهم هم أصحاب المهدي الثالث مائة وثالث عشر، ثم الخط 
 .)ع(وهم العشرة آالف؛ أنصار اإلمام الثاني الذي يتبعهم 

ِهْم َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفلُِح�ونَ ﴿  وه�ذا اله�دى س�ابق لحال�ة  :﴾أُولَئَِك َعلَى ُهدًى ِمْن َربِّ
هؤالء أصحاب . اإليمان بالرسالة الجديدة، فهم على هدى من ربهم؛ ألنهم أطاعوه

يحت��اجوا إل��ى  أس��رار م��ع ربه��م وله��م ح��االت م��ع خ��القهم، ول��ذلك كم��ا ق��دمت ل��م
معجزة، بل مجرد رؤية الرسول أو سماع شيء من القرآن آمنوا؛ ألنهم على هدى 

فهم ب�أّن محم�داً  ص�ادٌق ومرس�ٌل ه�و هللا ال�ذي أرس�ل  )ص(من ربه�م ، فال�ذي ع�رَّ
ه�و س�لمان الفارس�ي وق�د  )ص(  ، وكمثال لهؤالء من أصحاب محمد)ص(محمداً 

 . كان نصرانياً، والحمد ل وحده
∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 

 
 
 

وكم�ال اإلخ�الص ل�ه ف�ي نف�ي الص�فات ( :)ع(قال أمير الم�ؤمنين : 46 /سؤال
وهللا س�بحانه وتع�الى يص�ف ، )123F1( )…عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموص�وف 

فكي��ف يك��ون … نفس��ه ف��ي الق��رآن ويق��ول الس��ميع البص��ير العل��يم الحك��يم الق��دير 
 التوحيد مخالفاً لما جاء به القرآن؟

 

ال مخالفة بين وص�ف هللا س�بحانه وتع�الى وم�ا ج�اء ب�ه الق�رآن وك�الم : الجواب
الختالف المقام، حيث إن القرآن يتكلم ويصف الذات أي مدينة  )ع(أمير المؤمنين 

، ومعرف�ة ال�ذات )هللا(الكماالت اإللهية واالسم الجامع لصفات الكم�ال اإللهي�ة ه�و 
موص�وف م�ن غي�ر ش�بيه وال (: )ع(إنما تحص�ل بمعرف�ة الص�فات، ق�ال الص�ادق 

() مثيل
124F

2( . 

فه�و ف�ي مرتب�ة اإلخ�الص ف�ي التوحي�د، أي أعل�ى  )ع(أما كالم أمير الم�ؤمنين 
درجات التوحيد وهو توجه العبد إلى الكنه والحقيقة، ال إلى الذات الموصوفة الت�ي 

 . ال يخلو التوجه إليها من طمع في كسب كمال أو قضاء حاجة

كن��ه أو الحقيق��ة، وال��ذات ه��ي االس��م األعظ��م األعظ��م، وال��ذات ه��ي حج��اب ال
 -والحقيق��ة ه��ي االس��م األعظ��م األعظ��م األعظ��م، فالتوج��ه إل��ى الكن��ه أو الحقيق��ة 

يخل��و م�ن مالحظ��ة أي  -واله�اء لإلثب��ات وال�واو للغيب�ة ) ه�و(واالس�م ال�دال عليه��ا 
مالحظة أن�ه صفة أو اسم، إنما هو توجه بالعبادة إلى حقيقته سبحانه وتعالى دونما 

ك��ريم أو عل��يم أو حك��يم أو ق��ادر أو س��ميع أو بص��ير، وه��ذا ه��و تم��ام اإلخ��الص 
 .بالعبادة والتوحيد
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∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
 

 
 

َماِت أَْمراً ﴿ :في سورة الذاريات: 47 /سؤال َم�ا ُتوَع�ُدوَن لََص�اِدٌق * َفاْلُمَقسِّ * إِنَّ
يَن لََواقٌِع  َماِء * َوإِنَّ الدِّ ُكْم لَفِي َقْوٍل ُمْخَتلٍِف * َذاِت اْلُحُبِك َوالسَّ ُيْؤَفُك َعْنُه َم�ْن * إِنَّ

اُصونَ * أُفَِك   ما معنى قوله تعالى في هذه اآليات؟ . )125F1( ﴾قُتِلَ اْلَخرَّ
 

 : الجواب

َماِت أَْمراً ﴿  . المالئكة: ﴾َفاْلُمَقسِّ

َما ُتوَعُدوَن لََصاِدقٌ ﴿  . قيام القائم: ﴾إِنَّ

يَن لََواقِعٌ َوإِنَّ ﴿  . للناس )ع(القيامة الصغرى وحسابه : ﴾الدِّ

��َماِء َذاِت اْلُحُب��كِ ﴿ ذات التنظ��يم والدق��ة والس��ير بطري��ق مس��تقيم وص��الح : ﴾َوالسَّ
س���كانها، وإنه���م أي المالئك���ة يعمل���ون بدق���ة متناهي���ة ف���ال يختلف���ون وال يخطئ���ون، 

بالرؤي����ة والكش����ف واآلي����ات الس����ماوية  ويظه����رون أم����ر هللا باآلي����ات والبين����ات
 . والمعجزات

ُك��ْم لَفِ��ي َق��ْوٍل ُمْخَتلِ��فٍ ﴿  جماع��ة يقول��ون ه��و،  )ع(أي مختلف��ون ف��ي الق��ائم : ﴾إِنَّ
َب�ِأ * َع�مَّ َيَتَس�اَءلُوَن ﴿ :وجماعة يقولون ليس هو، وهذه اآلية في سورة النبأ َع�ِن النَّ

P﴾ الَِّذي ُهْم فِيِه ُمْخَتلِفُونَ * اْلَعِظيِم 

)
126F

2(
P.  

أن�ه : اإلف�ك القل�ب رأس�اً عل�ى عق�ب، ومعن�ى ه�ذه اآلي�ة: ﴾ ُيْؤَفُك َعْنُه َم�ْن أُفِ�كَ ﴿
ينقلب ع�ن الق�ائم ويع�رض ع�ن الق�ائم، وال يتب�ع الق�ائم م�ن ه�و مقل�وب رأس�اً عل�ى 

 .عقب أي منكوس الفطرة

اُص��ونَ ﴿ أي هل��ك المك��ذبون ال��ذين يك��ذبون دون أن يحيط��وا علم��اً  :﴾قُتِ��لَ اْلَخرَّ
 بالشيء، وهم 

دون أن يحيط�وا علم�اً ب�أمره أو م�ا ص�در عن�ه؛ ألن  )ع(ال�ذين يك�ذبون بالق�ائم 
قيام القائم أص�الً ين�اقض أه�واءهم وتوجه�اتهم الدنيوي�ة وطم�وحهم للرئاس�ة الديني�ة 

 .الباطلة
 

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
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َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجلٌ َيْسَعى َقالَ ﴿ :في سورة يس من آية :48 /سؤال
بُِعوا اْلُمْرَسلِينَ  )P)127F1 ﴾َيا َقْوِم اتَّ

P. من هو الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى؟ 

أَْرَسْلَنا إِلَْيِهُم و ﴿. كمصداق أمثل وأعلى لهذه اآلية )ع( الحسينهو  :الجواب
. )ع( الحسنأي : )128F2( ﴾بَِثالِثٍ ، وعززنا ﴿)ع(وصيه  وعلياً  )ص(اً محمد: ﴾اْثَنْينِ 

َقالَ َيا فـ ﴿. أي الحسين، فقتلوه ومّثلوا به: ﴾َوَجاء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجلٌ َيْسَعى﴿
(﴾ بَِما َغَفَر لِي َربِّي َوَجَعلَنِي ِمَن اْلُمْكَرِمينَ * لَْيَت َقْوِمي َيْعلَُموَن 

129F

وطبعاً، حبيب . )3
. النجار هو من مصاديق هذه اآلية األولية، ولكنها في الحسين نزلت وإياه عنت

 .)ع(بهذا أخبرني اإلمام المهدي محمد بن الحسن 
 

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
 

َماَواِت َواْألَْرِض َمَثلُ ُنوِرِه ﴿: في سورة النور من آية :49 /سؤال ُ ُنوُر السَّ هللاَّ
يٌّ ُيوَقُد ِمن َكِمْشَكاٍة  َها َكْوَكٌب ُدرِّ َجاَجُة َكأَنَّ فِيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح فِي ُزَجاَجٍة الزُّ

ٍة َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء َولَْو لَْم َتْمَسْسُه َناٌر  ٍة َوَال َغْربِيَّ َباَرَكٍة َزْيُتونٍِة الَّ َشْرقِيَّ َشَجَرٍة مُّ
 ُ ُ  نُّوٌر َعلَى ُنوٍر َيْهِدي هللاَّ ُ بُِكلِّ  لُِنوِرِه َمن َيَشاُء َوَيْضِرُب هللاَّ اِس َوهللاَّ اْألَْمَثالَ لِلنَّ

ُح لَُه فِيَها بِاْلُغُدوِّ * َشْيٍء َعلِيٌم  ُ أَن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه ُيَسبِّ فِي ُبُيوٍت أَِذَن هللاَّ
(﴾ َواْآلَصالِ 

130F

 ما معنى قوله تعالى في هذه اآلية؟. )4
 : ابالجو

��َماَواِت َواْألَْرِض ﴿ ُ ُن��وُر السَّ وه��ي كت��اب هللا  -أي إّن الس��ماوات واألرض  :﴾هللاَّ
إنما هي تجلي هللا سبحانه وظهوره في الخلق، أو هي  - )ص(سبحانه وهي محمد 

تجل��ي ن��ور الحقيق��ة والكن��ه ف��ي الخل��ق، أو ه��ي تجل��ي ص��فات الكم��ال اإلله��ي ف��ي 
 .الخلق، وكل هذه التعبيرات واحد

 .وصدره بالخصوص )ص(محمد : ﴾ َمَثلُ ُنوِرِه َكِمْشَكاة﴿

 .الصادر منه بعد أن أفاضه هللا عليه )ص(علم محمد : ﴾ فِيَها ِمْصَباحٌ ﴿

 .)ص(والمبلغ عنه وباسمه  )ع(علي وصيه : ﴾ اْلِمْصَباحُ ﴿

 .)ع(فاطمة : ﴾ فِي ُزَجاَجة﴿
                                                           

 .20: يـس  -1
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َجاَجةُ ﴿  .الحسن والحسين عليهما السالم: ﴾ الزُّ

الخمس��ة أص��حاب الكس��اء مت��داخلين ومش��تبكين بعض��هم م��ع بع��ض،  وه��ؤالء
 . وكذلك تالحظ زجاجة والزجاجة ، مصباح والمصباح

ي﴿ َها َكْوَكٌب ُدرِّ (، فهو الكوكب الدري  )ع(القائم : ﴾َكأَنَّ
131F

1(.  
ٍة َوال َغْربِيَّة﴿ شجرة في وسط الجنة : ﴾ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة ال َشْرقِيَّ

 . عن األكل منها )ع(التي نهى هللا آدم  )ص(هي شجرة علم محمد وآل محمد 
ألنه��ا كلم��ات هللا س��بحانه وه��ي : ﴾ َيَك��اُد َزْيُتَه��ا ُيِض��يُء َولَ��ْو لَ��ْم َتْمَسْس��ُه َن��ارٌ ﴿

 . القرآن، فهذا الزيت هو المدد اإللهي وهو القرآن

، ومحم�د ب�ن عل�ي )ع(إمام بعد إم�ام، وه�م عل�ي ب�ن الحس�ين : ﴾ُنوٌر َعلَى ُنور﴿
، )ع(، وعل��ي ب��ن موس��ى  )ع(، وموس��ى ب��ن جعف��ر  )ع(وجعف��ر ب��ن محم��د  )ع(

، ومحم��د ب��ن )ع(، والحس��ن ب��ن عل��ي )ع(وعل��ي ب��ن محم��د  )ع(ومحم��د ب��ن عل��ي 
 .)ع(الحسن المهدي 

ُ لُِنوِرِه َمن َيَشاءُ ﴿ ، فم�ن ش�اء أن يهت�دي ش�اء هللا )ع(نور هللا القائم : ﴾َيْهِدي هللاَّ
 .)ع(أن يهديه وهداه لنصرته 

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
 

إذا خ��رج س��وف يح��تج عل��ى  )ع(إّن الق��ائم : يق��ول أص��حاب العل��م: 50 /س��ؤال
الحوزة باألصول والفقه وليس بالعقائد كما تدعي أنت، فما جوابك بص�فتك رس�ول 

وتقول إذا غبت عنكم سوف يأتي أبي اإلمام المهدي بالسيف ال  )ع(اإلمام المهدي 
 .بالمحاججة

 

(أصول الفقه  :الجواب
132F

وضعه الناس لتحصيل األحكام الفقهية الظنية في  )2
أو من يمثله تمثيالً مباشراً، فإذا حضر المعصوم  )ع(حال غياب اإلمام المعصوم 

                                                           
سبحانه (لما اسري بي إلى السماء أوحى إلي ربي : )ص(قال رسول هللا : (قال) ع(عن الصادق جعفر بن محمد  -1

فاخترتك منها فجعلتك نبياً وشققت لك من اسمي اسماً، فأنا  يا محمد إني أطلعت على األرض إطالعة: فقال )وتعالى
المحمود وأنت محمد، ثم أطلعت الثانية فاخترت منها علياً وجعلته وصيك وخليفتك وزوج ابنتك وأبا ذريتك، وشققت له 

أنا بأنوار ارفع رأسك فرفعت رأسي وإذا : نعم يا رب فقال عز وجل: يا محمد تحب أن تراهم؟ قلت …اسماً من أسمائي 
علي وفاطمة والحسن والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن 

كمال ) موسى، ومحمد بن علي وعلي بن محمد، والحسن بن علي، ومحمد بن الحسن القائم في وسطهم كأنه كوكب دري
 .252ص: الشيخ الصدوق  -الدين وتمام النعمة 

 .، فراجع)العجل(أصول الفقه بكلمات بسيطة في كتاب ) ع(سيد أحمد الحسن فند ال -2
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العلم، وهذا هو قولهم الذي ال  أو من يمثله كنائبه الخاص انتفت الحاجة لهذا )ع(
فحتى فقهاء السنة ال يقولون بجواز . يختلف فيه أي من فقهاء السنة والشيعة

وحضورهم بين يديه إال شاذ منهم مع اشتراط  )ص(االجتهاد مع وجود النبي 
أما فقهاء الشيعة فهم مطبقون على عدم . بعض الشروط، وال يعول على قوله أحد

فإذا . أو من يمثله كنائبه الخاص )ع(جواز االجتهاد مع حضور اإلمام المعصوم 
 )ع(أو من يرسله اإلمام  )ع(كان األمر كذلك، فأي معنى يبقى الحتجاج اإلمام 

 ! بأصول الفقه؟

ث�م إّن العقي��دة ه�ي األص��ل واألس�اس ال��ذي تبن�ى علي��ه الش�ريعة، وك��ل األنبي��ـاء 
ف�ي الق�رآن ال�ذي ال  - )ع(ابتدؤوا بالعقي�دة قب�ل التش�ريع، فموس�ى  )ع(والمرسلين 

ج�اء بالتش�ريع بع�د  -يختلف المسلمون في صحة صدوره عن هللا س�بحانه وتع�الى 
قص�يرة، أي إن�ه قض��ى م�دة طويل�ة ف�ي إص��الح مرحل�ة عب�ور البح�ر بم��دة ليس�ت ب

 . اعتقاد القوم قبل أن يبدأ بإصالح شريعتهم

أص�ول ال�دين وف�روع ال�دين، : إذن، فالعقيدة أصل والتشريع فرع، وهم يقول�ون
 !فأيهما أولى أن يحتج به األصل أم الفرع؟

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
 

 

��ي َجاِع��لٌ فِ��ي ﴿ :ق��ال تع��الى: 51 /س��ؤال : فقال��ت المالئك��ة ،﴾اْألَْرِض َخلِيَف��ةً إِنِّ
ُح بَِحْم��ِدكَ ﴿ َماَء َوَنْح��ُن ُنَس��بِّ م��ن أي��ن  .)133F1( ﴾أََتْجَع��لُ فِيَه��ا َم��ْن ُيْفِس��ُد فِيَه��ا َوَيْس��فُِك ال��دِّ

 عرفت المالئكة بأن اإلنسان يفسد ويسفك الدماء قبل حتى أن ُيخلق في األرض؟
 

، ونش��روا الفس��اد وس��فك )ع(ك��ان هن��اك ف��ي األرض خل��ق قب��ل آدم : الج��واب
 الدماء فيما بينهم 

                                                           
 .30: البقرة  -1
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(فأهلكهم هللا سبحانه وتعالى بذنوبهم 
134F

وهو  -والمالئكة ظنوا أّن المخلوق الجديد . )1
س��يعيدون الك��رة م��رة أخ��رى وينش��رون الفس��اد وس��فك ال��دماء،  -وذريت��ه  )ع(آدم 

س�تقوم دول�ة الع�دل والتوحي�د اإلله�ي عل�ى  )ع(ولكنهم يجهلون أنه بع�د قي�ام الق�ائم 
 .األرض، وينتشر الصالح والسالم بين الناس

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
 

لَ الَِّذيَن َظلَُموا َقْوالً َغْيَر الَِّذي قِيلَ ﴿ بسم هللا الرحمن الرحيم :52 /سؤال َفَبدَّ
َماِء بَِما َكاُنوا َيْفُسقُونَ لَُهْم َفأَْنَزْلَنا َعلَى الَِّذيَن َظلَُموا ِرْجزاً ِمَن  (﴾ السَّ

135F

وقال  .)2
لَ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم َقْوالً َغْيَر الَِّذي قِيلَ لَُهْم َفأَْرَسْلَنا َعلَْيِهْم ِرْجزاً ِمَن ﴿ :تعالى َفَبدَّ

َماِء بَِما َكاُنوا َيْظلُِمونَ  )P)136F3 ﴾السَّ
P.  

، وما الفرق )فأرسلنا: (، وفي الثانية)فأنزلنا: (قال تعالى في األولى لماذا
، وما الفرق )يظلمون: (، واألخرى)يفسقون: (بينهما؟ وقال تعالى في األولى

 بينهما؟

ِ َعلَْيُكْم إِْذ ﴿: قال تعالى: الجواب َوإِْذ َقالَ ُموَسى لَِقْوِمِه َيا َقْوِم اْذُكُروا نِْعَمَة هللاَّ
َيا َقْوِم * فِيُكْم أَْنبَِياَء َوَجَعلَُكْم ُملُوكاً َوآَتاُكْم َما لَْم ُيْؤِت أََحداً ِمَن اْلَعالَِميَن َجَعلَ 

وا َعلَى أَْدَباِرُكْم َفَتْنَقلُِبوا  ُ لَُكْم َوال َتْرَتدُّ َسَة الَّتِي َكَتَب هللاَّ اْدُخلُوا اْألَْرَض اْلُمَقدَّ
ا لَْن َنْدُخلََها َحتَّى َيْخُرُجوا َقالُوا َيا ُموسَ * َخاِسِريَن  اِريَن َوإِنَّ ى إِنَّ فِيَها َقْوماً َجبَّ

ا َداِخلُوَن  ُ * ِمْنَها َفإِْن َيْخُرُجوا ِمْنَها َفإِنَّ َقالَ َرُجالِن ِمَن الَِّذيَن َيَخافُوَن أَْنَعَم هللاَّ
لُوا إِْن َعلَيِهَما اْدُخلُوا َعلَْيِهُم اْلَباَب َفإَِذا َدَخْلُتُموهُ  ِ َفَتَوكَّ ُكْم َغالُِبوَن َوَعلَى هللاَّ َفإِنَّ

ا لَْن َنْدُخلََها أََبداً َما َداُموا فِيَها َفاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّك * ُكْنُتْم ُمْؤِمنِيَن  َقالُوا َيا ُموَسى إِنَّ
ا َهاُهَنا َقاِعُدوَن  ْفِسي َوأَِخي َفاْفُرْق َبْيَنَنا َوَبْيَن َقالَ َربِّ إِنِّي ال أَْملُِك إِالَّ نَ * َفَقاتِال إِنَّ

                                                           
إن هللا لما أراد أن يخلق خلقاً بيده وذلك بعدما مضى عن ( :، قال)ع(عن آبائه عن أمير المؤمنين ) ع(اإلمام الباقر  -1

الجن والنسناس في األرض سبعة آالف سنة فرفع سبحانه حجاب السموات وأمر المالئكة أن انظروا إلى أهل األرض من 
عليهم الجن والنسناس فلما رأوا ما يعملون فيها من المعاصي وسفك الدماء والفساد في األرض بغير الحق عظم ذلك 

ربنا أنت العزيز القادر العظيم الشأن وهذا خلقك : وغضبوا ل تعالى وتأسفوا على األرض ولم يملكوا غضبهم، وقالوا
الذليل الحقير المتقلب في نعمتك المتمتع بعافيتك المرتهن في قبضتك وهم يعصونك بمثل هذه الذنوب ويفسدون في 

إني جاعل في : وترى وقد عظم ذلك علينا وأكبرناه لك ، فقال جل جاللهاألرض وال تغضب وال تنتقم لنفسك وأنت تسمع 
أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسد هؤالء ويسفك : قالت المالئكة. األرض خليفة تكون حجة لي في أرضي على خلقي

 نسفك الدماء ونحن الدماء كما فعل هؤالء ويتحاسدون يتباغضون فاجعل ذلك الخليفة منا فانا ال نتحاسد وال نتباغض وال
إني أعلم ما ال تعلمون إني أريد أن أخلق خلقاً بيدي واجعل من ذريته : نسبح بحمدك ونقدس لك، قال تبارك وتعالى

األنبياء والمرسلين وعباد هللا الصالحين وأئمة مهديين واجعلهم خلفائي على خلقي في أرضي يهدونهم إلى طاعتي 
 .36ص 1ج: تفسير القمي ...) لي عليهم عذراً ونذراً وينهونهم عن معصيتي وأجعلهم حجة 

 .59: البقرة  -2
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َمٌة َعلَْيِهْم أَْرَبِعيَن َسَنًة َيتِيُهوَن فِي اْألَْرِض َفال * اْلَقْوِم اْلَفاِسقِيَن  َها ُمَحرَّ َقالَ َفإِنَّ
)P)137F1 ﴾َتأَْس َعلَى اْلَقْوِم اْلَفاِسقِينَ 

P. 

سبب هذا الرجز أو العذاب، وهو فسق القوم وعدم امتثالهم  في هذه اآليات بيان
والحقيقة أّن هذا الفسق إنما يأتي . يأمرهم بها )ع(لألوامر اإللهية التي كان موسى 

. ، وإنه خليفة هللا في أرضه ويجب طاعته)ع(من شك في نفوسهم بنبوة موسى 
وا على موسى عندما اعترض) التيه(وظهر هذا الشك في كثير من األحيان في 

وهذا الكفر بخليفة هللا في . )ع( ، وكفروا بقيادته لهم أو بقيادة أخيه هارون)ع(
في الدنيا  أرضه هو الظلم، وهو ظلم ألنفسهم؛ ألنهم الخاسر األول واألخير

واآلخرة عندما ال يعترفون أّن الملك ل، وإّن هللا هو الذي ُيعّين خليفته في أرضه، 
؛ ألّن ملكه )ع(؛ ألّن طاعته هي طاعة هللا، وقبول ملكه )ع(وإّن عليهم طاعته 

في أرضه هو عدم قبول  وبالنتيجة، فالظلم لخليفة هللا. هو ملك هللا سبحانه وتعالى
 .واليته اإللهية

 .خليفة هللا في أرضه، وعدم قبول األوامر اإللهية فهو عصيان :الفسق أما
 . على القومأي إيقاعه واستقراره : إنزال العذابومعنى 

فه��و إرس��ال المالئك��ة ب��ه، وعن��دما ي��أتيهم األم��ر اإلله��ي : إرس��ال الع��ذابأم��ا 
فالع�ذاب المرس�ل ه�و ع�ذاب مظ�ل للق�وم عل�ى وش�ك أن . ينزلونه ويوقعونه ب�القوم

يوقع بهم، ويمكن أن يوقع به�م ب�ين فت�رة وأخ�رى، كم�ا حص�ل لبن�ي إسرائي�ـل ف�ي 
ورفضوا واليته عليهم وخالفته  )ع(ا موسى، فكان يقع فيهم الهالك كلما آذو)التيه(

وهن��اك مع��اٍن أخ��رى إلن��زال الع��ذاب وإرس��ال الع��ذاب ال تخ��ص . ل ف��ي أرض��ه
 :أما معنى اآليتين بالخصوص. اآليتين، فال داعي للتعرض لها

��َماِء بَِم��ا َك��اُنوا َيْفُس��قُونَ ﴿ -1  أي :﴾َفأَْنَزْلَن��ا َعلَ��ى الَّ��ِذيَن َظلَُم��وا ِرْج��زاً ِم��َن السَّ
أوقعنا بهم العذاب، وه�م ال�ذين ظلم�وا أولي�اء هللا موس�ى وه�ارون : عذبناهم، أنزلنا
؛ ألنهم أصل الوالي�ة )ص(، ومن باب أولى ظلموا محمد وآل محمد عليهما السالم

(اإللهية 
138F

2( . 
                                                           

 .26 – 20: المائدة  -1
فلما أراد هللا أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه فقال ): (... ع(إلى أن يقول ) ... ع(سألت أبا عبد هللا : عن داود الرقي، قال -2

أنت ربنا فحملهم : واألئمة صلوات هللا عليهم فقالوا) ع(وأمير المؤمنين  )ص(هللا  رسول: من ربكم؟ فأول من نطق: لهم
هؤالء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون، ثم قال لبني آدم أقروا ل : العلم والدين، ثم قال للمالئكة

فقالت المالئكة شهدنا على . أشهدوا: قال هللا للمالئكةنعم ربنا أقررنا، ف: بالربوبية ولهؤالء النفر بالوالية والطاعة، فقالوا
أن ال يقولوا غداً إنا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل 

 .7، ح 134 – 133ص 1ج: الكافي) المبطلون، يا داود واليتنا مؤكدة عليهم في الميثاق



 51) ......................................... ع(السيد أحمد الحسن  / الجزء الثاني: المتشابهات 

فس��قهم وتم��ردهم عل��ى األوام��ر اإللهي��ة ل ف��ي : إن��زال ه��ذا الع��ذاب ه��و وس��بب
 . وخالفته )ع(أرضه، مع شك أو كفر كثير منهم بنبوة موسى 

َماِء بَِما َكاُنوا َيْظلُِمون﴿  -2 أي أرسلنا المالئك�ة  :﴾َفأَْرَسْلَنا َعلَْيِهْم ِرْجزاً ِمَن السَّ
إيم��انهم إيمان��اً حقيقي��اً، فه��م  يحمل��ون الع��ذاب ف��وق رؤوس��هم، بس��بب نف��اقهم وع��دم

، وإال فالفسق وح�ده والمعص�ية وح�دها )ع(ظالمون ألولياء هللا وخلفائه في أرضه 
مع قبول أولياء هللا وخلفائه في أرضه ال توجب إرس�ال الع�ذاب فض�الً ع�ن إنزال�ه 
بحسب سنة هللا سبحانه وتعالى، فال يوقع العذاب في األم�م المتم�ردة عل�ى أم�ر هللا 

(نه والمنحرف��ة ع��ن ص��راطه المس��تقيم إال بع��د أن يرس��ل رس��والً س��بحا
139F

، ويك��ذب )1
والوالية لولي هللا سبحانه حسنة ال تضر معها سيئة، ومعاداة ولي هللا . وُيستهزأ به

(سبحانه وخليفته في أرضه سيئة ال تنفع معها حسنة 
140F

2( . 
أعرض�ت ع��ن وم�ن اآليت�ين نفه�م أّن هللا س�بحانه ُيرس�ل الع�ذاب عل�ى األم�ة إذا 

ولي هللا وخليفته في أرضه، ثم إّن هذا العذاب ين�زل به�م إذا اس�تمروا عل�ى فس�قهم 
وربم��ا ُيرس��ل الع��ذاب وين��زل به��م . وتم��ردهم عل��ى األوام��ر اإللهي��ة المبلغ��ة له��م

مباشرة إذا حقت عليهم الكلمة بعد أن ظلموا ولي هللا وفسقوا عن أم�ر هللا س�بحانه، 
 .والحمد ل وحده

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
 

بُِعُهُم اْلَغاُووَن ﴿ :ما معنى قوله تعالى :53 /سؤال َعَراُء َيتَّ ُهْم * َوالشُّ أَلَْم َتَر أَنَّ
ُهْم َيقُولُوَن َما ال َيْفَعلُونَ * فِي ُكلِّ َواٍد َيِهيُموَن  )P)141F3 ﴾َوأَنَّ

P ؟ 
فِيَها ُهْم َفُكْبِكُبوا هؤالء الغاوون هم أنفسهم الغاوون في اآلية ﴿: الجواب
)P)142F4 ﴾َواْلَغاُوونَ 

P . نزلت في قوم وصفوا عدالً ثم ( :)ع(وعن هذه اآلية قال الصادق
() خالفوه إلى غيره

143F

5( . 

                                                           
بِيَن َحتَّى نَْبَعَث َرُسوالً : (قال تعالى  -1  .15: االسراء ) َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
كمثال لسادة أولياء هللا وخلفائه في أرضه، وإال  –يا علي ( :)ص(قال رسول هللا : ولهذا ورد عن عبد هللا بن مسعود قال -2

لو أن عبداً عبد هللا مثل ما قام نوح في قومه،  -فيه جاٍر في األوصياء من بعده وخلفاء هللا في أرضه جميعاً  )ص(فما قاله 
وكان له مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل هللا ، ومد في عمره حتى حج ألف حجة ثم قتل بين الصفا والمروة، ثم لم يوالك يا 

ع معها علي لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها، أما علمت يا علي أن حبك حسنة ال تضر معها سيئة، وبغضك سيئة ال تنف
طاعة، يا علي لو نثرت الدر على المنافق ما أحبك، ولو ضربت خيشوم المؤمن ما أبغضك، الن حبك إيمان وبغضك نفاق، 

 .114ص: ، نقالً عن بشارة المصطفى 280ص 39ج: بحار األنوار) ال يحبك إال مؤمن تقي، وال يبغضك إال منافق شقي
 .  226 – 224: الشعراء  -3
 .94: الشعراء  -4
 .، باب من وصف عدالً وعمل بغيره4ح 300ص 2ج: الكافي  -5



 )ع(إصدارات أنصار االمام المهدي .................................................  52

وه���ؤالء الغ���اوون أو األتب���اع ال���ذين يتبع���ون أئم���ة الض���الل يعرف���ون الح���ق 
، وه��ؤالء ه��م مقل��دة العلم��اء )ع( ويص��فونه، فه��م يعرف��ون عدال��ة محم��د وآل محم��د

ن الضالين، وإذا لم يلتفتوا إلى أنفس�هم س�يؤول به�م األم�ر إل�ى محارب�ة غير العاملي
 .)ع(اإلمام المهدي 

��بُِعُهُم اْلَغ��اُووَن ﴿ ��َعَراء َيتَّ ه��م العلم��اء غي��ر الع��املين الض��الين، : الش��عراء :﴾َوالشُّ
 .هم مقلدوهم وأتباعهم: والغاوون

ُهْم فِي ُكلِّ َواٍد َيِهيُم�ونَ ﴿ أي ف�ي ك�ل ض�اللة وباط�ل يتكلم�ون، وف�ي : ﴾أَلَْم َتَر أَنَّ
هو المنخفض م�ن األرض، نظي�ر الباط�ل؛ : كل انحطاط ونزول عن الحق، والواد

 .ألنه هبوط إلى أسفل وسقوط في الهاوية

ُهْم َيقُولُوَن َما َال َيْفَعلُونَ ﴿ هكذا دائماً العلماء غير العاملين تجدهم أحرص  :﴾َوأَنَّ
ود أحدهم ل�و يعم�ر أل�ف س�نة، ويحب�ون الرفاهي�ة والحي�اة الناس على الحياة الدنيا ي

المريح���ة البعي���دة ك���ل البع���د ع���ن حي���اة األنبي���اء والمرس���لين ال���ذين ي���ّدعون أنه���م 
يتابعونهم، فال تجدهم يقف�ون م�ع الح�ق أو يق�اتلون الباط�ل أو ينفق�ون عل�ى اليت�امى 

 .واألرامل

َوَتَقلَُّب�َك فِ�ي ، ﴿ف�ي النب�وة ﴾ومُ الَّ�ِذي َي�َراَك ِح�يَن َتقُ�﴿( :، قال)ع(عن أبي جعفر  
اِجِدينَ  بُِعُهُم اْلَغاُوونَ ، ﴿في أصالب النبيين :قال ﴾السَّ َعَراُء َيتَّ نزل�ت ف�ي  :ق�ال ﴾َوالشُّ

الذين غيَّروا دين هللا بآرائهم وخالفوا أم�ر هللا، ه�ل رأي�تم ش�اعراً ق�ط تبع�ه أح�د؟ 
ن�اس عل�ى ذل�ك، ويؤك�د ذل�ك إنما عنى بذلك الذين وضعوا دين�اً ب�آرائهم فت�بعهم ال

ُه��ْم فِ��ي ُك��لِّ َواٍد َيِهيُم��ونَ ﴿: قول��ه ين��اظرون باألباطي��ل ويج��ادلون : يعن��ي ﴾أَلَ��ْم َت��َر أَنَّ
ُه�ْم َيقُولُ�وَن َم�ا ال َيْفَعلُ�ونَ ، ﴿بالحجج المضلة وف�ي ك�ل م�ذهب ي�ذهبون  :ق�ال، ﴾َوأَنَّ

يعظون الناس وال يتعظون، وينهون عن المنكر وال ينتهون ويأمرون بالمعروف 
() وال يعملون، وهم الذين غصبوا آل محمد حقهم

144F

1(. 
 

اِضَرةٌ ﴿: ما معنى هذه اآليات من سورة القيامة :54 /سؤال  * ُوُجوهٌ َيْوَمئٍِذ نَّ
َها َناِظَرةٌ  (﴾ إِلَى َربِّ

145F

2(. 
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، فهو المربي لهذه الوجوه الطيبة )ص(أي ناظرة إلى محمد : الجواب
 .الناضرة

يا هاشم، حّدثني أبي وهو خير مني عن ( :لهاشم الصيداوي )ع(قال الصادق 
 .ما من رجل من فقراء شيعتنا إال وليس عليه تبعة: أنه قال )ص(رسول هللا 

من اإلحدى والخمسين ركعة، ومن صوم ثالث  :جعلت فداك وما التبعة؟ قال: قلت
أيام في الشهر، فإذا كان يوم القيامة خرجوا من قبورهم ووجوههم مثل القمر 

أسال ربي النظر إلى وجه محمد : سل تعط، فيقول: ليلة البدر، فيقال للرجل منهم
 . )ص(فيأذن هللا عز وجل ألهل الجنة أن يزوروا محمداً  :قال .)ص(

منبراً على درنوك من درانيك الجنة له ألف  )ص(رسول هللا فينصب ل :قال
وأمير  )ص(مرقاة بين المرقاة إلى المرقاة ركضة الفرس، فيصعد محمد 

، فينظر هللا إليهم وهو )ع(فيحف ذلك المنبر شيعة آل محمد  :قال، )ع(المؤمنين 
اِضَرةٌ ﴿: قوله تعالى َها َناظِ * ُوُجوهٌ َيْوَمئٍِذ نَّ فيلقى عليهم من  :قال .﴾َرةٌ إِلَى َربِّ

أبو عبد : ثم قالالنور حتى أن أحدهم إذا رجع لم تقدر الحوراء تمأل بصرها منه، 
() يا هاشم لمثل هذا فليعمل العاملون: )ع(هللا 

146F

1(. 
 

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 

 

ُه َقالَ ﴿ :ما معنى قوله تعالى :55 /سؤال ا َجاَء ُموَسى لِِميَقاتَِنا َوَكلََّمُه َربُّ َولَمَّ
َربِّ أَِرنِي أَْنُظْر إِلَْيَك َقالَ لَْن َتَرانِي َولَِكِن اْنُظْر إِلَى اْلَجَبِل َفإِِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه 

ُه لِْلَجَبِل َجَعلَُه َدّكاً َوَخرَّ مُ  ا َتَجلَّى َربُّ ا أََفاَق َقالَ َفَسْوَف َتَرانِي َفلَمَّ وَسى َصِعقاً َفلَمَّ
لُ اْلُمْؤِمنِينَ  )P)147F2﴾ُسْبَحاَنَك ُتْبُت إِلَْيَك َوأََنا أَوَّ

P.  ع(وكيف يصّح أن يطلب موسى( 
وهو يستعمل للبصر، ولم ) انظر(النظر؟ ولو كانت رؤية قلبية، لماذا استخدم لفظ 

 لوحده وهو للبصيرة والرؤية القلبية؟) أرى(يستعمل لفظ 

طلب موسى الرؤية القلبية والمعرفة البصيرية ال البصرية أوالً،  :وابالج
، )القاب قوسين أو أدنى(فطلب معرفة هللا سبحانه وتعالى حق معرفته في مقام 

فلما عرف من هللا سبحانه وتعالى أنه غير مستحق لهذا المقام طلب أن يرى 
هذا المقام، وهو محمد  إلى صاحب -﴾ أَِرنِي أَْنُظر﴿ -بالبصيرة وينظر بالبصر 

هي معرفة هللا سبحانه وتعالى، والنظر إلى محمد  )ص(ومعرفة محمد  - )ص(
أنه ال : فجاءه الجواب -هو النظر إلى هللا سبحانه وتعالى؛ ألنه وجه هللا سبحانه 

 )ص(في ذلك المقام القدسي، فتجلى محمد  )ص(طاقة له على رؤية نور محمد 
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َقالَ ُسْبَحانَك ُتْبُت إِلَْيَك بل فجعله دكاً، وخّر موسى صعقاً ﴿وهو نور هللا سبحانه للج
لُ اْلُمْؤِمنِينَ  ، وهو فقط الذي يعرف )ع(بوالية علي بن أبي طالب: ﴾ أيَوأََنا أَوَّ

(، وهو صاحب هذا المقام )ص(محمداً ويرى محمداً 
148F

 )ص(، فهو باب محمد )1
 ).أنا مدينة العلم وعلي بابها(

وإنم�ا طل�ع م�ن ن�وره عل�ى الجب�ل كض�وء يخ�رج م�ن س�ّم : ()ع(قال الص�ادق 
 . )149F2( )الخياط فدكت األرض وصعقت الجبال

لما عرف من هللا ما سيعطيه من  )ص(مقام قائم آل محمد  )ع(ثم طلب موسى 
، كما ورد في )ع(التمكين في الملك، وطلب من هللا أن يجعله قائم آل محمد 

 .)150F3( )ع(هم الرواية عن

الت��ي رآه��ا ) الش��مس والقم��ر والكوك��ب: (ف��إّن موس��ى طل��ب مق��اموبالنتيج��ة، 
وه�و ف�ي الملك�وت،  )ع(ولكن ليس بهذا المقام الذي رآه إب�راهيم  )ع(إبراهيم جّده 

مقام��اتهم ف��ي الس��ماء : ب��ل طل��ب أن ي��رى أن��وارهم القدس��ية ف��ي الم��أل األعل��ى، أي
 . السابعة الكلية

نظر؛ ألنه ممكن سواء فُسكت عن ال )ص(وطلب أيضاً النظر إلى محمد 
 محمد رؤيةالجسمانية أو لصورته المثالية، وُردَّ بعدم إمكان  )ص(لصورة محمد 

، وقد قال )ع(؛ ألن صاحب هذا المقام هو علي بن أبي طالب )رؤية تامة( )ص(
() يا علي، ما عرفني إال هللا وأنت( :)ص(محمد 

151F

4( . 

 .رؤية تامة، كما تطلب )ص(محمداً  لن ترى :أي ﴾لَْن َتَرانِي﴿: فقوله تعالى
 

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 

                                                           
 .من الجزء األول، فراجع) 10(و ) 2(وقد تقدم ما يرتبط بهذه المسألة في جواب سؤال  -1
 .407ص 36ج: بحار األنوار  -2
نظر موسى بن عمران في السفر األول إلى ما : (يقول) ع(سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر : عن سالم األشل، قال -3

ثم . إن ذاك من ذرية أحمد: فقيل له. رب اجعلني قائم آل محمد: يُعطى قائم آل محمد من التمكين والفضل ، فقال موسى 
ال مثله، فقيل له مثل ذلك، ثم نظر في السفر الثالث فرأى مثله، فقال مثله، نظر في السفر الثاني فوجد فيه مثل ذلك، فق

 .247 – 246ص: محمد بن إبراهيم النعماني  -كتاب الغيبة ) فقيل له مثله
 .125ص: مختصر بصائر الدرجات  -4
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م�ا معن�ى م�ا ورد ف�ي الق�رآن م�ن نس�بة االس�تهزاء والمك�ر إل�ى هللا : 56/سؤال
َوَمَك�ُروْا ﴿ :سبحانه ونحن نعلم أن المكر واالستهزاء معاٍن قبيحة، ومن هذه اآلي�ات

َ َوُه��َو َخ��اِدُعُهم﴿ ،)152F1(﴾َوَمَك��َر ّهللاُ َوّهللاُ َخْي��ُر اْلَم��اِكِرينَ  ُ ﴿ ،)153F2(﴾ُيَخ��اِدُعوَن هللاَّ َس��ِخَر هللاَّ
 .)155F4(﴾َيْسَتْهِزُئ بِِهم﴿ ،)154F3(﴾ِمْنُهم

 

إن هللا عز وجل ال يسخر، وال : ()ع(ورد عن اإلمام الرضا : الجواب
يستهزئ، وال يمكر، وال يخدع، ولكنه عز وجل يجازيهم جزاء السخرية وجزاء 

) والخديعة، تعالى هللا عما يقول الظالمون علواً كبيراً االستهزاء وجزاء المكر 
)
156F

5(. 
إّن هللا س�بحانه وتع�الى ُيظه�ر ألعدائ�ه وأع�داء أوليائ�ه وجن�ده م�ن : ومعنى ه�ذا

األنس والجن، بأّن جند هللا وحزب هللا وأولياء هللا يس�لكون طريق�اً معين�اً وينهج�ون 
قط��ع ه��ذا الطري��ق ب��المكر  نهج��اً معين��اً، فيح��اول إبل��يس وجن��ده م��ن األن��س والج��ن

والخديع��ة واالس��تهزاء والس��خرية، وعن��دها يغي��ر هللا س��بحانه وتع��الى طري��ق جن��ده 
ومنهجهم، فيجد إبليس وجنده من األنس والجن أنهم وقعوا في حب�التهم وح�اق به�م 
مك��رهم وخ��ديعتهم، وأمس��وا ف��ي موض��ع يس��تهزئ به��م وُيس��خر م��نهم، والحم��د ل 

 .وحده
 

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
 

، ه�ل ه�و فق�ط ف�ي )وهب لي الغداة رضاك: (في دعاء ليلة الجمعة: 57 /سؤال
الجمع��ة، أو يص��ح ف��ي بقي��ة األي��ام، أو أن ين��وي اإلنس��ان ط��ول حيات��ه طالم��ا يطل��ع 

 الفجر؟
 
 

 

ال م��انع أن يق��رأ الم��ؤمن ه��ذا ال��دعاء ك��ل ي��وم، أو أن ين��وي بطل��ب : الج��واب
ه�ب ل�ي الغ�داة ( في الحقيق�ة أن معن�ى الرضا طول حياته طالما طلع الفجر، ولكن

() رض��اك
157F

ه��و ظه��ور : ، أي ه��ب ل��ي عن��د طل��وع الفج��ر رض��اك، وطل��وع الفج��ر)6
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، ول��ذا خ��ص ه��ذا ال��دعاء لي��وم الجمع��ة، وه��و ي��وم ظه��وره )158F1( )ع(اإلم��ام المه��دي 
 .)ع(

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
() وارزقن�ي ش��رف التوحي�د: ()ع(ورد ف�ي ال��دعاء ع�نهم : 58 /س�ؤال

159F

 ، ف��إذا)2
  كان توحيد فهل يكون توحيد له شرف، وآخر بهيئة أخرى؟

. ارزقني أنا الش�رف ب�أن أك�ون موح�داً : شرف لي وليس للتوحيد، أي: الجواب
عب�ادة : ثم إّن اإلمام يطلب أعلى درجات التوحيد وهو اإلخ�الص ف�ي التوحي�د، أي
المرتب��ة الكن��ه والحقيق��ة والتوج��ه إليه��ا ال إل��ى ال��ذات، وعن��د م��ن وص��ل إل��ى ه��ذه 

الشريفة بقية الموحدين الذين يتوجهون الى ال�ذات مش�ركين؛ ألّن عب�ادتهم ال تخل�و 
 .من طمع في تحصيل كمال وسد نقص

  
∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 

 

 

ف ) سالم هللا عليه(ُسئل السيد الشهيد السعيد محمد الصدر : 59 /سؤال أن ُيعرِّ
). م�ا تق�ع علي�ه عين�ك فه�و ش�ركك�ل : (الشرك بحيث يعرفه العالم والجاه�ل، فق�ال

ك�ل ش�يء يتعل�ق (السيد : هذا ال يعرفه العالم فضالً عن الجاهل، فقال: فقال السائل
، فه�ل إذا تعل�ق أي ش�يء ف�ي قل�ب )فيه قلبك فهو شرك حتى إن كان محمد الصدر

 اإلنسان فهو شرك؟
 

ان هذا صحيح إذا تعلق اإلنسان بشيء سوى هللا فهو مشرك، إال إذا ك :الجواب
هذا التعلق هو من جهة التعلق بال سبحانه وتعالى، أي إنه حب في هللا، وانص�ياع 

 .ألمر هللا كحب أهل بيت النبوة عليهم صلوات ربي
∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 

  

واسكن قلبي خوفك، واقطعه عمن سواك : (في دعاء ليلة الجمعة :60 /سؤال
() حتى ال أرجو وال أخاف إال إياك

160F

رحمه (السيد الشهيد محمد الصدر  وقال. )3
فهل يجوز أن يخاف اإلنسان من ). إّن الخوف من غير هللا هو شرك خفي): (هللا

 الدابة المؤذية كالعقرب واألسد، وهل هذا الخوف هو شرك خفي؟ 

                                                           
من الحسن إلى  )ع(األئمة ): الليالي العشر(هو القائم و ): والفجر: (قوله تعالى: (، قال)ع(عن جابر عن أبي عبد هللا  -1

 هي): والليل إذا يسر(هـو هللا وحده ال شريك له، ): الوتـر(أمير المؤمنين وفاطمة عليهما السالم، و): الشفـع(الحسن، و
 .78ص 24ج: بحار األنوار )) ع(دولة حبتر ، فهي تسري إلى قيام القائم 

 ...). وهب لي ثبات اليقين، ومحض اإلخالص، وشرف التوحيد ...(: المصدر السابق، وفيه  -2
 .المصدر السابق  -3
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الخوف من غير هللا سبحانه وتعالى ال يجتمع مع التوحيد أكيداً، وهو  :الجواب
ِ إِالَّ َوُهْم ُمْشِرُكونَ ﴿: شرك خفي كما قال تعالى P﴾ َوَما ُيْؤِمُن أَْكَثُرُهْم بِالَّ

)
161F

1(
P.  

ولكن يمكن أن يخاف اإلنسان المؤمن الموحد من العقرب واألس�د إذا اعترض�ا 
طريقه أو رآهما أو رأى أي دابة وظن إنها ستؤذيه، من غير أن يك�ون خوف�ه ه�ذا 
شرك خفي، وهذا يتحقق إذا خاف أن تتس�لط علي�ه الداب�ة بمش�يئة هللا وبح�ول وق�وة 

ويس�تحق العقوب�ة الدنيوي�ة فض�الً  هللا وتؤذيه؛ ألنه مقصر مع هللا س�بحانه وتع�الى،
 . عن األخروية

وإذا كان الخوف بهذا الشكل فهو ممدوح؛ ألنه خوف من عقاب هللا سبحانه 
وتعالى الدنيوي، بل إن الذي ال يخاف ويظن أّن هذه الدابة ال تسلط عليه وال 

د تؤذيه لكرامته على هللا ولفضله أو لدينه أو لخلقه أو لعبادته فهو مشرك، وعاب
وإّن العبد تفوته صالة الليل فيستيقظ عند الفجر فيلوم نفسه : (لنفسه ومعجب بها

، هذا ما ورد )لتقصيرها، فيعطيه هللا من الثواب أعظم مما لو صلى صالة الليل
 .)ع(هم عن

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
 

 
 

َماَواِت َواْألَْرَض أَنْ ﴿ :ما معنى: 61 /سؤال َ ُيْمِسُك السَّ (﴾ َتُزوال إِنَّ هللاَّ
162F

2(. 
 

، فهو نور هللا سبحانه وتعالى، ولواله )ص(يمسك السماوات بمحمد  :الجواب
لساخت السماوات بأهلها وعادت عدماً، أما األرض فيمسكها بخليفته فيها وحجته 

لزالت : لساخت األرض بأهلها، أي )ع(على أهلها، فلوال وجود اإلمام المهدي 
 .وعادت عدماً هي ومن عليها

 

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
 

 : )ع(في تفسير العياشي وفي البحار عن الصادق  :62 /سؤال

آية الكرسي، : )ص(يا رسول هللا ما أفضل ما أنزل عليك؟ قال : قال أبو ذر(
ما السماوات السبع واألرضون السبع في الكرسي إال كحلقة ملقاة بأرض بالقع، 

() وإن فضله على العرش كفضل الفالة على الحلقة: )ص(ثم قال 
163F

3(. 

                                                           
 .106: يوسف  -1
 .41: فاطر  -2
في حديث أبي ذر : (هكذا ورد الحديث في السؤال، وال يخلو من تشويش ، وهذا نصه من المصدر، قال صاحب البحار -3

يا أبا ذر، ما السماوات السبع في الكرسي إال كحلقة ملقاة في أرض فالة، وفضل العرش على : قال  )ص(عن النبي 
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(وفي الكافي 
164F

جاءت زينب العطارة الحوالء إلى : (قال )ع(عن الصادق  )1
إلى أن قال رسول هللا .....  وبناته وكانت تبيع منهن العطر )ص(نساء النبي 

وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء عند حجب النور  :)ص(
في فالة قي، وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء وحجب  كحلقة

َوِسَع ُكْرِسيُُّه ﴿ :ثم تال هذه اآلية... النور عند الكرسي كحلقة في فالة قي 
َماَواِت َواْألَْرَض َوال َيُؤوُدهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعلِيُّ اْلَعِظيمُ  )P)165F2 ﴾السَّ

P،  وهذه السبع
وجبال البرد والهواء وحجب النور والكرسي عند العرش والبحر المكفوف 

ْحَمُن َعلَى اْلَعْرِش اْسَتَوى﴿ :كحلقة في فالة قي، وتال هذه اآلية () ... )166F3( ﴾الرَّ
167F

4(.  
(من الروايتين نفهم فهمين مختلفين ومتناقضين : السؤال

168F

، من األولى نفهم أّن )5
العرش أعظم من الكرسي، فمن الكرسي أعظم من العرش، ومن الثانية نفهم أّن 

 هو األعظم؛ الكرسي أم العرش وما الدليل أن العرش أو الكرسي هو األعظم؟

العرش أعظم من الكرسي، والكرسي عند العرش كحلقة في فالة، : الجواب
والعرش هو حجاب باب الذات فما دونه إلى األرضين السفلية، وهذا الحجاب هو 

في  )ع(وباب الذات الذي ذكره الصادق  )ص(الحجاب الذي يخفق بين محمد 
() حجاب يخفق بينهما: ()ع(حديث المعراج، فقال 

169F

هو  - هللاأو  -وباب الذات ، )6
ْحَمُن ﴿ :الرحمن الرحيم، الظاهر منه الرحمن والباطن الرحيم، ولذا قال تعالى الرَّ

 من أفاض هللا: باب الذات على العرش استوى، أي: أي ،﴾َعلَى اْلَعْرِش اْسَتَوى
نوره وعلمه سبحانه الذي أراد أن يواجه به خير خلقه محمداً ) الرحمن(بابه 

، هذا هو العرش )ع(على سرادق العرش، أو الحجاب الذي ذكره الصادق  )ص(
 .األعظم

                                                                                                                                                                                     
، نقالً عن العياشي، والصدوق في معاني االخبار 17و 5ص 55ج: بحار األنوار ) الكرسي كفضل الفالة على تلك الحلقة

 .والخصال، والدر المنثور
 :ق���ال) ع(ع���ن أب���ي عب���د هللا : (ع���ن زين���ب العط���ارة ه���ذا نص���ه) ع(م���ا ورد ف���ي الك���افي م���ن ح���ديث أب���ي عب���د هللا  -1

إذا : )ص(ي ف���إذا ه���ي عن���دهم فق���ال النب��� )ص(فج���اء النب���ي  )ص(ج���اءت زين���ب العط���ارة الح���والء إل���ى نس���اء النب���ي 
إذا بع���ت فأحس���ني وال : )ص(بيوت���ك بريح���ك أطي���ب ي���ا رس���ول هللا، فق���ال له���ا رس���ول هللا : أتيتن���ا طاب���ت بيوتن���ا، فقال���ت

 .5ح 151ص 5ج: الكافي ) تغشي فإنه أتقى ل وأبقى للمال
 .255: البقرة  -2
 .5: طـه  -3
 .199ص: ، نقالً عن التوحيد للصدوق  85 – 83ص 57ج: بحار األنوار  -4
ألبي ذر  )ص(واضح أّن الذي سبّب توهم التناقض بين الحديثين عند السائل خطأه في نقل الحديث األول، فاّن قول النبي  -5
، فالعرش أعظم من الكرسي في كال الحديثين، ويقصد ..) وفضل العرش على الكرسي : (...هو -كما تم نقله عن المصدر  -

 ).ع(لعرش العظيم يكون الكرسي أعظم منه، كما أوضحه السيد أحمد الحسن نعم، بالنسبة ل. به العرش االعظم
 .، فما بعد 84ص 5ج: سورة النجم  -تفسير الصافي  -6
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أما العرش العظيم والذي يمثل السماوات السبع فما دونها، فهو دون الكرسي، 
ومن هنا نفهم أّن . لية أو حجابها النوريفالكرسي هو سرادق السماء السابعة الك

العرش العظيم عند الكرسي كحلقة في فالة، والكرسي عند العرش األعظم كحلقة 
(ولتتضح لك الصورة أكثر راجع تفسير سورة الفاتحة . في فالة

170F

. والمتشابهات) 1
أّن لهذا العلم حملة لبّينت حقيقة العرش وحقيقة الكرسي التي بّينها لي اإلمام  ولو

فليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال حضر أهله، وليس كل  )ع(المهدي 
 .ما حضر أهله حان وقته

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 
 

َتُهْم َوإِْذ أََخَذ َربَُّك ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن ﴿ :قال تعالى :63 /سؤال يَّ ُظُهوِرِهْم ُذرِّ
ا  ُكْم َقالُوا َبلَى َشِهْدَنا أَْن َتقُولُوا َيْوَم اْلقَِياَمِة إِنَّ َوأَْشَهَدُهْم َعلَى أَْنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربِّ

ا َعْن َهَذا َغافِلِينَ   . )171F2( ﴾ ُكنَّ
ه��ل أّن ع��الم ال��ذر ه��و ع��الم حقيق��ي موج��ود بالفع��ل، وأي��ن وج��وده؟ فالش��يخ 

يقول إنه موجود، والشيخ المفيد رحمه هللا يقول في تص�حيح االعتق�اد م�ا الصدوق 
 .لو كان عالم الذر موجوداً لما نسيناه أو لتذكرنا بعضه: معناه

 

عالم الذر عالم حقيقي وليس وهمياً وال افتراضياً، وإنما نسيه  :الجواب
، بل هم )ع(الغافلون والمتغافلون، ولم ينسه األنبياء والمرسلون واألوصياء 

يتذكرونه ويعرفونه ويعرفون أولياءهم فيه ويميزونهم في هذه الحياة الدنيا، فعلي 
أني : لمن قال له) إني ال أعرفك: (سيد األوصياء يقول ما معناه )ع(بن أبي طالب 

 . )172F3( من شيعتك

لو كان : (فسبحان هللا الشيخ المفيد رحمه هللا وأعلى هللا مقامه الشريف يقول
، فها أنتم تغفلون عن المرآة إذا نظرتم إلى صورتكم فيها، سبحان هللا )يناهلما نس

إذا كنتم تغفلون عما بين أيديكم وأمام أبصاركم فال ترونه، فغفلتكم عن عالم الذر 
 .أولى وأحجى

                                                           
 .اضاءة على أسمائه سبحانه ، فما بعد: في بحث  -1
 .172: األعراف  -2
نحن من شيعتك يا أمير : اليه فيه بأن قالواأّن قوماً أتوه في أمر من اُمور الدنيا يسألونه، فتوسلوا ) ع(ورد عن علي  -3

...)  ما أعرفكم وال أرى عليكم أثراً مما تقولون، إنما شيعتنا من آمن بال ورسوله( :المؤمنين، فنظر اليهم طويالً، ثم قال
 .56ص 1ج: دعائم االسالم 
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(بالغوا في الحديث عن هذا العالم  )ع(ثم إّن أهل البيت 
173F

، فال أرى إنكاره إال )1
، ويا ليتهم أعرضوا عن الحديث فيه لما اشتبه عليهم َل منكريهعن جهل داخَ 

َ َفأَْنَساُهْم أَْنفَُسُهمْ ﴿ :علمه، ويا ليتهم التفتوا إلى قوله تعالى P﴾ َنُسوا هللاَّ

)
174F

2(
P،  فإنها في

 .عالم الذر نزلت وإياه عنت

أنه عالم األنفس وهو في هذه السماء الدنيا، وتن�زل من�ه إل�ى  :عالم الذر وحقيقة
بني آدم، فإذا نمت النطفة بعد أن أخذت طريقها إلى وعائها وتهيأت  األرض نطف

الصورة الجسمانية لولوج النفس إليها، ولج�ت ال�نفس ف�ي تل�ك الص�ورة الجس�مانية 
وتعلقت بالنطفة التي نزلت منها، فإذا م�ات اإلنس�ان خرج�ت من�ه تل�ك النطف�ة م�رة 

، وبقي��ت ه��ذه أخ��رى م��ن فم��ه أو م��ن أي مك��ان آخ��ر م��ع خ��روج نفس��ه م��ن جس��مه
النطف��ة متعلق��ة ب��النفس اإلنس��انية، ف��النفس متعلق��ة بالنطف��ة والنطف��ة متعلق��ة ب��النفس 
وهم��ا م��ن ع��الم واح��د وه��و ع��الم ال��ذر أو ع��الم األنف��س، ف��إذا نزل��ت النطف��ة إل��ى 

 .الجسَم تبعتها النطفة األرض تبعتها النفس، وإذا فارقت النفسُ 

رب�ه وس�عى لرض�اه س�بحانه وك�ان ل�ه وفي هذه الحي�اة ال�دنيا إذا أط�اع اإلنس�ان 
ح��ظ ف��ي الس��ماوات الملكوتي��ة أص��بح م��ن أص��حاب اليم��ين، وكت��ب م��ن األحي��اء، 

سجل الحياة وممن يرثون الجن�ان، وإن ج�ّد ف�ي الطاع�ة ك�ان م�ن  وسطر اسمه في
وإن عص�ى اإلنس�ان . الذين ال خوف عليهم وال ه�م يحزن�ون) أولياء هللا(المقربين 

وتع�الى ل�م يك�ن ل�ه ح�ظ ف�ي الس�ماوات الملكوتي�ة ول�م  ربه وسعى لس�خطه س�بحانه
يكتب من األحياء، بل ُعد من األموات، ولم يسطر اسمه في سجل الحي�اة، وأمس�ى 

 .ممن َيِردون جهنم، بل هو قطعة من جهنم
∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 

 

ُكْم بَِخْمَسِة آالٍف ِمَن ﴿: قال تعالى :64 /سؤال اْلَمالئَِكُة َهَذا ُيْمِدْدُكْم َربُّ
ِمينَ  P﴾ ُمَسوِّ

)
175F

3(
P،  ما معنى مسومين؟ 

                                                           
عن الحسين بن نعيم الصحاف : لوإليك هذا المثا. 234ص 5، و ج279ص 3ج: بحار األنوار: راجع على سبيل المثال -1

عرف هللا ايمانهم بواليتنا وكفرهم بتركها يوم اخذ : (، فقال)فمنكم كافر ومنكم مؤمن: (عن قوله) ع(سألت الصادق : قال
 .371ص 2ج: تفسير القمي ) )ع(عليهم الميثاق وهم في عالم الذر وفي صلب آدم 

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم : ( عز وجلسألته عن قول هللا: قال) ع(وعن زرارة، عن أبي جعفر 
أخرج من ظهر آدم، ذريته إلى يوم القيامة، فخرجوا كالذر : (اآلية، قال) وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى

 .7، 5ح 423ص 1ج: الفصول المهمة للحر العاملي ...)  فعرفهم وأراهم نفسه ولوال ذلك لم يعرف أحد ربه
 .19: الحشر  -2
 .125: آل عمران  -3
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ِمينَ ﴿: الجواب : )ع(أي معلَّمون، وعالم�تهم العمام�ة، فع�ن أب�ي الحس�ن : ﴾ُمَسوِّ
ِمينَ ﴿: في قوله تعالى العمائم اعتّم رس�ول هللا فس�دلها م�ن ب�ين يدي�ه : (﴾، قالُمَسوِّ

() ومن خلفه، واعتّم جبرائيل فسدلها من بين يديه ومن خلفه
176F

1(.  
والعمامة ترم�ز إل�ى العل�م، وحقيق�ة س�مة ه�ؤالء المالئك�ة ه�ي العل�م بأس�ماء هللا 

وأصل المالئكة المسومين . سبحانه، وكل منهم يختص بعلم معين وبقدر معين منه
، وه�ؤالء ه�م الق�ادة والبقي�ة عم�ال وجن�ود له�ؤالء ثالث مائة وثالثة عشر ملكاً هم 

الث��ة عش��ر ك��ل واح��د م��نهم مخل��وق م��ن اس��م م��ن الق��ادة، وه��ؤالء ال��ثالث مائ��ة والث
أسماء هللا سبحانه وتعالى، فهو عبد ذلك االسم، وعبودية االس�م الرب�اني ه�ي س�مة 
كل ملك منهم، فم�ثالً أح�دهم س�مته أن�ه عب�د الح�ق، واآلخ�ر س�مته أن�ه عب�د الن�ور، 

 . وهذه العبودية هي علمه، وهي عمامته. وهكذا

ف���ق اإلنس���ان؛ الخ���تالف الفط���رة ف���ي ك���ال وأُف���ق المالئك���ة ض���يق نس���بة إل���ى أ
المخلوقين، ففطرة اإلنسان تؤهله ألْن يعرف كّل أس�ماء هللا س�بحانه، ف�إّن هللا خل�ق 
آدم عل���ى ص���ورته، وفط���رة المالئك���ة ت���ؤهلهم لمعرف���ة بع���ض أس���ماء هللا س���بحانه 
وتعالى، وتختلف المالئكة فيما بينها وتتفاضل بحسب األسماء اإللهية التي فط�رت 

 : ت لمعرفتهاوأهل

َجاِع�ِل اْلَمالئَِك�ِة ُرُس�الً أُولِ�ي أَْجنَِح�ٍة َمْثَن�ى َوُث�الَث َوُرَب�اَع َيِزي�ُد فِ�ي اْلَخْل�ِق َم�ا ﴿
َ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  )P)177F2 ﴾َيَشاُء إِنَّ هللاَّ

P. 
∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃ 

 

َحّي�اً َوَيِح�قَّ اْلَق�ْولُ َعلَ�ى لُِيْن�ِذَر َم�ْن َك�اَن ﴿: ما معن�ى قول�ه تع�الى :65 /سؤال       
)P )178F3﴾اْلَكافِِرينَ 

P ؟ 

اإلنذار للكل وهذا أكيد، ولكن من يستمع اإلنذار هو الحي، أما  :الجواب
َوإِنِّي ُكلََّما َدَعْوُتُهْم لَِتْغفَِر لَُهْم َجَعلُوا أََصابَِعُهْم فِي آَذانِِهْم ﴿: األموات فال يسمعون
وا َواْسَتْكَبُروا اْستِْكَباراً َواْسَتْغَشْوا ثَِياَبُهْم  P)179F ﴾َوأََصرُّ

4(
P . وهؤالء األموات هم

 .الكافرون الذين يحق القول عليهم

                                                           
 .460ص 6ج: الكافي  -1
 . 1: فاطر  -2
 .70: يـس  -3
 .7: نوح  -4
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قِينَ ﴿ :قال تعالى P﴾ َذلَِك اْلِكَتاُب ال َرْيَب فِيِه ُهدًى لِْلُمتَّ

)
180F

1(
P ، وهؤالء المتقون هم

اَر ﴿ إن لهم حظاً في السماوات الملكوتية،: األحياء، أي اْآلِخَرَة لَِهَي َوإِنَّ الدَّ
P﴾ اْلَحَيَواُن لَْو َكاُنوا َيْعلَُمونَ 

)
181F

2(
P. 

ومن لم يكتب اسمه في سجل الحي�اة ي�وم القيام�ة فه�و م�ن األم�وات، أه�ل الن�ار 
اَن ُيْبَعُثونَ ﴿ :الذين هم فيها خالدون، قال تعالى ﴾ أَْمَواٌت َغْيُر أَْحَياٍء َوَما َيْشُعُروَن أَيَّ

P

)
182F

3(
P. 

 

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃  
، م�ا )183F4( ﴾َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحّي أََفال ُيْؤِمُن�ونَ ﴿ :قال تعالى: 66 /سؤال

 معنى هذه اآلية؟
، وه��و ن��ور هللا س��بحانه وتع��الى، فك��ل ش��يء ح��ي )ص(محم��د : الم��اء: الج��واب

وم��ن المؤك��د أّن المالئك��ة واألرواح ل��م تخل��ق م��ن ه��ذا . تش��مل المالئك��ة واألرواح
الم�اء المع�روف عن�دنا، ب�ل الم�راد ب�ه م�اء الحي�اة وينب�وع الحي�اة ال�ذي ش�رب من�ه 

وجريان��ه م��ن باب��ه عل��ي  )ص(ح��ي ال��دارين، وه��ذا الم��اء ه��و محم��د  )ع(الخض��ر 
 :فت��ق الس��ماوات واألرض بالحي��اة بع��د أن كانت��ا رتق��اً، أي خالي��ة م��ن الحي��اة، و)ع(
��َماَواِت َواْألَْرَض َكاَنَت��ا َرْتق��اً َفَفَتْقَناُهَم��ا َوَجَعْلَن��ا ِم��َن ﴿ أََولَ��ْم َي��َر الَّ��ِذيَن َكَف��ُروا أَنَّ السَّ

 .)184F5( ﴾اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ أََفال ُيْؤِمُنونَ 
∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃  

م��ا معن��ى أّن عرش��ه  ،)185F6( ﴾َوَك��اَن َعْرُش��ُه َعلَ��ى اْلَم��اءِ ﴿: ق��ال تع��الى: 67 /س��ؤال
 على الماء؟

 

                                                           
 .2: البقرة  -1
 .64: العنكبوت  -2
  .21: النحل  -3
 .30: األنبياء  -4
 .30: األنبياء  -5
 .7: هود  -6
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186F( )ص(العرش هو القرآن، والماء هو محمد : الجواب

نور هللا سبحانه  )1
وتعالى، وهو يجري في السماوات واألرض، وفي الخلق كما يجري الماء في 

 .األنهار
 

  

إّن العبادة خوفاً من النار  :ما معناه )ع(هم الحديث عنورد في : 68 /سؤال
هي عبادة العبيد، وإّن العبادة طمعاً في الجنة هي عبادة التجار، وإّن العبادة ال 

فما وصف عبادة األحرار، . خوفاً من النار وال طمعاً بالجنة هي عبادة األحرار
 وما هي حدودها؟

 

ق�ة والكن�ه ال عب�ادة ال�ذات الموص�وفة عبادة األح�رار ه�ي عب�ادة الحقي: الجواب
بصفات الكمال اإللهية، فاإلنسان إذا توّج�ه إل�ى ال�ذات اإللهي�ة ال يخل�و توجه�ه م�ن 
الطمع في تحصيل كمال أو رف�ع نق�ص، وإن كان�ت عبادت�ه ال خوف�اً م�ن الن�ار وال 

م�ا  ولذا فإّن التوحيد الحقيقي هو التوجه إلى الكن�ه والحقيق�ة، وأم�ا. طمعاً في الجنة
فعب�ادة العبي�د ش�رك وعب�ادة التج�ار . سواه فهو نسبة إلى ه�ذا التوحي�د يك�ون ش�ركاً 

ش��رك، وعب��ادة األح��رار المت��وجهين لل��ذات لتحص��يل كم��ال أو لس��ّد أو رف��ع نق��ص 
ِ إِالَّ َوُه�ْم ُمْش�ِرُكونَ ﴿ :أيضاً شرك، قال تعالى )P)187F2 ﴾َوَما ُيْؤِمُن أَْكَث�ُرُهْم بِ�الَّ

P . والحم�د
 .ل وحده

 

∃   ∃   ∃  ∃   ∃   ∃  
 

 المنصور بال سبحانه وتعالى
  )ع(وصي ورسول اإلمام المهدي 

 إلى الناس كافة
 أحمد الحسن

 ق. هـ  1425محرم   1
 

 

 
                                                           

وجعلنا : هو الماء لقوله تعالى: (لما سأله عن أصل األشياء، قال في جواب سؤال رأس الجالوت) ع(عن أمير المؤمنين  -1
يا جابر، إن هللا أول ما خلق َخلق محمد ): (ع(وعن أبي جعفر ، 224ص 40ج: بحار األنوار) من الماء كل شيء حي

وواضح  ).12ص 3ج: بحار األنوار: انظر( بل خلق قبل الخلق بألفي عام كما في الحديث، 442ص 1ج: الكافي ...)  )ص(
هو الماء، وهو الذي خلق منه كل شيء، عن عبد هللا بن سنان، عن  )ص(اتحاد المخلوق األول ل سبحانه، أي أّن محمداً 

: قلتإن أول ما خلق هللا عز وجل ما خلق منه كل شيء،  :سألته عن أول ما خلق هللا عز وجل؟ قال: (قال) ع(أبي عبد هللا 
 .83ص 1ج: علل الشرائع ) … لماءا: قال جعلت فداك وما هو؟

 .106: يوسف  -2
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	الجواب: ورد عن الإمام الرضا (ع): (إن الله عز وجل لا يسخر، ولا يستهزئ، ولا يمكر، ولا يخدع، ولكنه عز وجل يجازيهم جزاء السخرية وجزاء الاستهزاء وجزاء المكر والخديعة، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً) (156F ).
	سؤال/ 57: في دعاء ليلة الجمعة: (وهب لي الغداة رضاك)، هل هو فقط في الجمعة، أو يصح في بقية الأيام، أو أن ينوي الإنسان طول حياته طالما يطلع الفجر؟
	الجواب: لا مانع أن يقرأ المؤمن هذا الدعاء كل يوم، أو أن ينوي بطلب الرضا طول حياته طالما طلع الفجر، ولكن في الحقيقة أن معنى (هب لي الغداة رضاك) (157F )، أي هب لي عند طلوع الفجر رضاك، وطلوع الفجر: هو ظهور الإمام المهدي (ع) (158F )، ولذا خص هذا الدعاء لي...
	سؤال/ 58: ورد في الدعاء عنهم (ع): (وارزقني شرف التوحيد) (159F )، فإذا كان توحيد فهل يكون توحيد له شرف، وآخر بهيئة أخرى؟
	الجواب: شرف لي وليس للتوحيد، أي: ارزقني أنا الشرف بأن أكون موحداً. ثم إنّ الإمام يطلب أعلى درجات التوحيد وهو الإخلاص في التوحيد، أي: عبادة الكنه والحقيقة والتوجه إليها لا إلى الذات، وعند من وصل إلى هذه المرتبة الشريفة بقية الموحدين الذين يتوجهون الى ا...
	سؤال/ 59: سُئل السيد الشهيد السعيد محمد الصدر (سلام الله عليه) أن يُعرِّف الشرك بحيث يعرفه العالم والجاهل، فقال: (كل ما تقع عليه عينك فهو شرك). فقال السائل: هذا لا يعرفه العالم فضلاً عن الجاهل، فقال: السيد (كل شيء يتعلق فيه قلبك فهو شرك حتى إن كان محم...
	سؤال/ 61: ما معنى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا﴾ (162F ).
	الجواب: يمسك السماوات بمحمد (ص)، فهو نور الله سبحانه وتعالى، ولولاه لساخت السماوات بأهلها وعادت عدماً، أما الأرض فيمسكها بخليفته فيها وحجته على أهلها، فلولا وجود الإمام المهدي (ع) لساخت الأرض بأهلها، أي: لزالت وعادت عدماً هي ومن عليها.
	هل أنّ عالم الذر هو عالم حقيقي موجود بالفعل، وأين وجوده؟ فالشيخ الصدوق يقول إنه موجود، والشيخ المفيد رحمه الله يقول في تصحيح الاعتقاد ما معناه: لو كان عالم الذر موجوداً لما نسيناه أو لتذكرنا بعضه.
	الجواب: ﴿مُسَوِّمِينَ﴾: أي معلَّمون، وعلامتهم العمامة، فعن أبي الحسن (ع): في قوله تعالى: ﴿مُسَوِّمِينَ﴾، قال: (العمائم اعتمّ رسول الله فسدلها من بين يديه ومن خلفه، واعتمّ جبرائيل فسدلها من بين يديه ومن خلفه) (176F ).
	سؤال/ 66: قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ﴾ (183F )، ما معنى هذه الآية؟
	الجواب: الماء: محمد (ص)، وهو نور الله سبحانه وتعالى، فكل شيء حي تشمل الملائكة والأرواح. ومن المؤكد أنّ الملائكة والأرواح لم تخلق من هذا الماء المعروف عندنا، بل المراد به ماء الحياة وينبوع الحياة الذي شرب منه الخضر (ع) حي الدارين، وهذا الماء هو محمد (ص...
	سؤال/ 67: قال تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ (185F )، ما معنى أنّ عرشه على الماء؟
	الجواب: العرش هو القرآن، والماء هو محمد (ص) (186F ) نور الله سبحانه وتعالى، وهو يجري في السماوات والأرض، وفي الخلق كما يجري الماء في الأنهار.
	سؤال/ 68: ورد في الحديث عنهم (ع) ما معناه: إنّ العبادة خوفاً من النار هي عبادة العبيد، وإنّ العبادة طمعاً في الجنة هي عبادة التجار، وإنّ العبادة لا خوفاً من النار ولا طمعاً بالجنة هي عبادة الأحرار. فما وصف عبادة الأحرار، وما هي حدودها؟

