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

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

  .ينتحل مقامهم جهنم يصالها ملوماً خمذوالً
 احلمد هللا الذي جعل حممداً وآل حممد لنا وسيلة لرضاه٬، ومل جيعل يف غريهم سبيالً للنجاة٬،
  .احلمد هللا الذي جعل واليتهم حسنة ال تضر معها سيئة٬، وجعل نكراrم سيئة ال تنفع معها حسنة

هم ترمجاناً للكتاب٬، وجعله من غريهم مغلقاً بال باب٬، فهم عدل القرآن احلمد هللا الذي جعل
وترمجانه٬، خلفاء الرسول وآذانه٬، كهف الورى مشوس الدجى ليوث الوغى٬، من حاد عنهم خف 

  .ميزانه
اللهم فصل~ عليهم كلما طلعت مشس وغربت٬، وكلما هبَّت ريح وسكنت٬، اللهم صل~ عليهم 

طر وعدد أوراق الشجر وما حيويه الرب والبحر٬، اللهم صل~ عليهم بعدد بعدد رمال الرب وقطرات امل
وال ينفد آخرها٬، ٬، أنفاس اخلالئق٬، من ناطق وغري ناطق٬، صالة دائمة نامية زاكية يصعد أوهلا

 وأجعلها ذخراً لنا يوم نلقاك٬، يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتاك بواليتهم والكفر بوالية غريهم
وال تفارق بيننا وبينهم دائماً ٬، كل صلواتك على جدهم املصطفى أوالً وعليهم ثانياً اللهم اجعل

  .أبداً برمحتك يا أرحم الرامحني
ه}و| ال�ذuي| أَنز|لَ ع|لَي�ك| الْكuت|اب| مuن�ه} آي|ات� مُّح�كَم|ات� ه}نَّ أُمُّ الْكuت|ابِ و|أُخ|ر} ﴿ :>قال اهللا 

م} ال�ذuين| يف قُلُوبِهِم� ز|ي�غٌ فَي|تَّبِع}ونَ م|ا ت|ش|اب|ه| مuن�ه} اب�تuغ|اء الْفuت�ن|ةu و|اب�تuغ|اء ت|أْوِيلuهu و|م|ا ي|ع�لَم}ت|ش|ابِه|ات� فَأَمَّا 
 أُو�لُواْ ال�ت|أْوِيلَه} إِال� اللّه} و|الرَّاسuخ}ونَ فuي الْعuلْمِ ي|قُولُونَ آم|نَّا بِهu كُل� مِّن� عuندu ر|بِّن|ا و|م|ا ي|ذ�ك�ر} إِ

  .)1( ﴾األلْب|ابِ
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 على أن متشابه القرآن ال يعلمه إال الرسول  وآل بيته  وقد نص الرسول حممد 

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

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

و|لَو� ر|دُّوه} إِلَى الرَّس}ولِ و|إِلَى أُو�لuي اَألم�رِ مuن�ه}م� لَع|لuم|ه} ال�ذuين| ﴿: وعن أيب جعفر يف قوله
�  .)4()  هم األئمة املعصومون: (قال٬، )3( ﴾ي|س�ت|نبِطُون|ه} مuن�ه}م

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

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

  .فهم ترمجانه بعد الرسول حممد  ال يشتبه عليهم القرآن تشابه على صاحبه٬، وأهل البيت 
ب|لْ ه}و| آي|ات� ب|يِّن|ات� فuي ﴿: مسعته يقول: قال ٬،Xعن هرول بن محزة٬، عن أيب عبد اهللا 

  .)6() خاصة األئمةهم : قال٬، )5( ﴾ص}د}ورِ ال�ذuين| أُوت}وا الْعuلْم|
ب|لْ ه}و| آي|ات� ب|يِّن|ات� فuي ﴿: قول اهللا: قلت له: قال Xوعن بريد بن معاوية٬، عن أيب جعفر 

  .)7() !؟من عسى أن يكونوا غرينا: (أنتم هم؟ قال ﴾ص}د}ورِ ال�ذuين| أُوت}وا الْعuلْم|
  

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

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

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

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

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

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

ال تشبه أفعاله أفعاهلم٬، وهلذه العلة وأشباهها ال يبلغ أحد كنه معىن حقيقة تفسري كتاب اهللا 
عن تفسري احملكم من كتاب اهللا٬،  Xمث سألوه : إىل أن قال ...  إال نبيه وأوصياؤه تعاىل
ه}و| ال�ذuي| أَنز|لَ ع|لَي�ك| الْكuت|اب| مuن�ه} ﴿ :وجل فقوله عز يءأما احملكم الذي مل ينسخه ش: فقال

وإمنا هلك الناس يف املتشابه ألkم . اآلية )1( ﴾آي|ات� مُّح�كَم|ات� ه}نَّ أُمُّ الْكuت|ابِ و|أُخ|ر} م}ت|ش|ابِه|ات�
فوضعوا له تأويالً من عند أنفسهم بآرائهم٬، واستغنوا ٬، ومل يعرفوا حقيقته مل يقفوا على معناه

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

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

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

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

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

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

وأن يعبدوه وينتهوا يف قوله إىل طاعة القوام بكتابه٬، والناطقني عن  ينتهوا إىل بابه وصراطه
و|لَو� ر|دُّوه} إِلَى ﴿: أمره٬، وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم٬، ال عن أنفسهم٬، مث قال

�عن غريهم فليس يعلم فأما . ﴾الرَّس}ولِ و|إِلَى أُو�لuي اَألم�رِ مuن�ه}م� لَع|لuم|ه} ال�ذuين| ي|س�ت|نبِطُون|ه} مuن�ه}م
م ال ألk ؛٬، وال يوجد٬، وقد علمت أنه ال يستقيم أن يكون اخللق كلهم والة األمرذلك أبداً

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

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

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

على الناس أن يقرؤوا القرآن كما  فإمنا٬، )2( ﴾و|م|ن ي|ح�لuلْ ع|لَي�هu غَض|بِي فَقَد� ه|و|ى﴿ :وأما قوله(
  .)3( )!انزل٬، فإذا احتاجوا إىل تفسريه فاالهتداء بنا وإلينا يا عمرو

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

من فسر القرآن برأيه٬، إن أصاب مل يؤجر٬، ( : قال ٬،Xوعن أيب بصري٬، عن أيب عبد اهللا 
Á5() أبعد من السماء وإن أخطأ خر(.  

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

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

أَطuيع}واْ اللّه| و|أَطuيع}واْ الرَّس}ولَ و|أُو�لuي اَألم�رِ مuنكُم� فَإِن ﴿ :هللا ورسوله مقرونة٬، قال اهللابطاعة ا
و|لَو� ر|دُّوه} إِلَى الرَّس}ولِ و|إِلَى أُو�لuي ﴿: وقال٬، )1( ﴾ت|ن|از|ع�ت}م� فuي ش|ي�ٍء فَر}دُّوه} إِلَى اللّهu و|الرَّس}ولِ

 �  .)2() احلديث...  ﴾لَع|لuم|ه} ال�ذuين| ي|س�ت|نبِطُون|ه} مuن�ه}م�اَألم�رِ مuن�ه}م
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فأخربين عن قول اهللا   ولست كما تقول    ورثك اهللا من كتابه حرفا٬ً، فإن كنت كما تقول 
أحسبه ما بني مكة : ؟ قالأين ذلك من األرض )1( ﴾سuري}وا فuيه|ا لَي|الuي| و|أَيَّاماً آمuنِني|﴿ :عز وجل

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

أين ذلك من  ٬،)2( ﴾م|ن د|خ|لَه} كَانَ آمuناًَ﴿ :وجليا أبا حنيفة أخربين عن قول اهللا عز : فقال
أفتعلم أن احلجاج بن يوسف حني وضع املنجنيق على ابن الزبري يف : قال. الكعبة: ؟ قالاألرض

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

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

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

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

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

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

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

   .)5( )هلكت وأهلكت تأويل كل حرف من القرآن على وجوه: ال٬، فقال: قال
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وال ٬، اتق اهللا: (أنه قال البن اجلهم  يف حديث     Xعن أيب الصلت اهلروي٬، عن الرضا 

Áلْمِ﴿ :اهللا يقول فان٬ّ، ل كتاب اهللا برأيكتؤوuي الْعuخ}ونَ فuلَم} ت|أْوِيلَه} إِال� اللّه} و|الرَّاس�  .)1() ﴾و|م|ا ي|ع
ألحد أن يفيت الناس أو يفسر  ميكن بألّاليقني ومن هذه القصص وما سبقها من روايات ينتج ا

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

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

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

   سأله عن آيات متشا�ة من القرآن٬، فأجابه  يف احتجاجه على زنديق Xعن أمري املؤمنني 
أَطuيع}واْ اللّه| ﴿ :ض على العباد طاعتهم بقولهوقد جعل اهللا للعلم أهالً وفر(:   Xإىل أن قال 

�و|لَو� ر|دُّوه} إِلَى الرَّس}ولِ و|إِلَى أُو�لuي اَألم�رِ مuن�ه}م� ﴿ :وبقوله٬، ﴾و|أَطuيع}واْ الرَّس}ولَ و|أُو�لuي اَألم�رِ مuنكُم
�و|م|ا ﴿ :وبقوله٬، )2( ﴾و|كُون}واْ م|ع| الصَّادuقuني|اتَّقُواْ اللّه| ﴿ :وبقوله٬، ﴾لَع|لuم|ه} ال�ذuين| ي|س�ت|نبِطُون|ه} مuن�ه}م

والبيوت  ٬،)3( ﴾و|أْت}واْ الْب}ي}وت| مuن� أَب�و|ابِه|ا﴿ :وبقوله٬، ﴾ي|ع�لَم} ت|أْوِيلَه} إِال� اللّه} و|الرَّاسuخ}ونَ فuي الْعuلْمِ
اخلري جيري هي بيوت العلم اليت استودعها األنبياء٬، وأبواºا أوصياؤهم٬، فكل عمل من أعمال 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
  يليـم العقـالشيخ ناظ                                                          

ـ  1429                                                                                         ق. ه
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ـباح ٬، مسخر الرياح٬، جمري الفلك ٬،مالك امللك٬، احلمد هللا رب العاملني ـان   فالق اإلص Áدي
ـكاkا  احلمد هللا الذي من خشيته ترعد . رب العاملني٬، الدين ـماء وس ـف األرض  ٬، الس وترج

  .ومتوج البحار ومن يسبح يف غمراjا٬، وعمÁارها
ـها ٬، الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة٬، اللهم صلÔ على حممد وعلى آل حممد  يأمن من ركب

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

�   �   �  �   �   �   

  ؟ )1( عرف اهللا باهللا: 1 /سؤال

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  . الكماالت اإلهلية أو الذات اإلهلية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�   �   �  �   �   �  
  : 3 /سؤال

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

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

  !؟Xما هي الشجرة اليت أكل منها آدم   ب

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

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

  .)2() تطأه املالئكة  أي اجلنة امللكوتية    وضع يف باب اجلنة(

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

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

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

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

ـثرية   ؛٬، أو اجلنان امللكوتية)1( م باجلنة امللكوتيةفقد كانت تتنع© X وأما روح آدم ـا ك rأل 
ـا يف  واجلنة اجلسمانية واجلنة  ٬،)2( ﴾ج|نَّاتÖ ت|ج�رِي مuن ت|ح�تuه|ا اَألن�ه|ار}﴿ امللكوتية مها اللتان ذُكرت

ـا  ﴿ ًومها أيضا ٬،)3( ﴾ذَو|ات|ا أَفْن|انÖ ...و|لuم|ن� خ|اف| م|قَام| ر|بِّهu ج|نَّت|انu ﴿ سورة الرمحان و|مuن د}ونِهِم|
 uج|نَّت|ان... uه|امَّت|ان�  .)4( ﴾م}د

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

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

�   �   �                
  

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

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

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

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

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

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

ان آل نوع منها يحمل نوعًا من الثمار والمأآول، وآانت هذه شجرة تميزت من بين أشجار الجنة، إن سائر أشجار الجنة آ
 11ج: بحار األنوار ...) الشجرة وجنسها تحمل البر والعنب والتين والعناب وسائر أنواع الثمار والفواآه واألطعمة 

  .189ص



 ..21  
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األرض إمنا ٬، فألن مثار األشجار على هذه )لعنه اهللا(أما إشارته للشجرة وكأrا حاضرة عنده 

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

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

    سبحانه بالنسبة للنجاسات؟دفع شبهة وجوده وجتليه 

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

  . واهللا ليس كمثله شيء٬، سبحانه

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

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

  : أقولولتوضيح الصورة أكثر 

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

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

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

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

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

  .)1( ﴾ثُمَّ ر|د|د�ن|اه} أَس�فَلَ س|افuلuني|* لَقَد� خ|لَقْن|ا الْإن�س|انَ فuي أَح�س|نِ ت|قْوِميٍ ﴿

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

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

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

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

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

�   �   �  �   �   �  
  

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

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

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

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

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

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

  !السورة؟

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

   .ولكنها ليست آية من آيات السورة٬، السورة

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

   .الرمحن الرحيم: والباطن

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

ـوا  ﴿ )رحيملا٬، الرمحن٬، اهللا(أركان االسم األعظم األعظم : وهذه األمساء الثالثة هي قُلِ اد�ع}
  .)3( ﴾الل�ه| أَوِ اد�ع}وا الرَّح�م|ن| أَيÁاً م|ا ت|د�ع}وا فَلَه} الْأَس�م|اُء الْح}س�ن|ى

ـو    ٬،هي االسم األعظم٬، )حممد وعلي وفاطمة( وهذه األمساء الثالثة أي ـن اهللا٬، فه فمحمد م
و|و|ه|ب�ن|ا لَه}م� ﴿ ٬،الرمحن الرحيموعلي وفاطمة من رمحة اهللا٬، فهم . بل هو اهللا يف اخللق٬، كتاب اهللا

  .)4( ﴾مuن� ر|ح�م|تuن|ا و|ج|ع|لْن|ا لَه}م� لuس|انَ صuد�قٍ ع|لuيÁاً

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

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

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

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

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

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

  .والبداية والنهاية
�   �   �  �   �   �  

  

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

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

و|قُلْ ر|بِّ زِد�نِي ﴿ ٬،ويتقاطر فيه العلم من مواله٬، وعاء يستقبل الفيض من أعاله: ن هيئة النون هيأ

  .)1( ﴾عuلْماً

ـ  وخاطب اهللا سبحانه وتعاىل رسوله الكرمي حممداً  نْ و|الْقَلَمِ و|م|ا ﴿ :قال تعاىل ٬،)نْ(ب

  .)2( ﴾ي|س�طُر}ونَ

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

  .)X( )3والقلم اسم ألمري املؤمنني 

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

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

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

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

  .ونقطة النون أيضاً )ن(هو   والرسول

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

  

�   �   �  �   �   �  
  

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

  !أو الشمس بأنه ريب؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ـوقuنِني|  ﴿ :قال تعاىل  *و|كَذَلuك| ن}رِي إِب�ر|اهuيم| م|لَكُوت| السَّم|او|اتu و|اَألر�ضِ و|لuي|كُونَ مuن| الْم}
ـا ر|أَى  *  )4( قَالَ ال أُحuبُّ اآلفuلuني|فَلَمَّا ج|نَّ ع|لَي�هu الل�ي�لُ ر|أَى كَو�كَباً قَالَ ه|ذَا ر|بِّي فَلَمَّا أَفَلَ  فَلَمَّ

ـا  *  الْقَم|ر| ب|ازِغاً قَالَ ه|ذَا ر|بِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئuن ل�م� ي|ه�دuنِي ر|بِّي ألكُون|نَّ مuن| الْقَو�مِ الضَّالÔني| فَلَمَّ
ـرِكُونَ   ر|أَى الشَّم�س| ب|ازِغَةً قَالَ ه|ذَا ر|بِّي ه|ذَا أَكْب|ر} فَلَمَّا �* أَفَلَت� قَالَ ي|ا قَو�مِ إِنِّي ب|رِيٌء مِّمَّا ت}ش

  .)5( ﴾إِنِّي و|جَّه�ت} و|ج�هِي| لuل�ذuي فَطَر| السَّم|او|اتu و|اَألر�ض| ح|نِيفاً و|م|ا أَن|اْ مuن| الْم}ش�رِكuني|
ـى ٬، ويف عامل الشهادة بأنه يف هذه احلياة الدنيا وتفسري كالم إبراهيم ـدة   ولالحتجاج عل عب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  . )1( )من غريه شرك

وانه من ٬، إمنا كان طالباً لربه ومل يبلغ كفراً( :عليهما السالموزاد عن أحدمها  :العياشيورواه 

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

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

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

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

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

�   �   �  �   �   �  

  

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



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

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

  

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

   .عليهما السالموفاطمة 

٬، وفاطمة باطن الباب٬، وعلي ظاهر هذا الباب .)3( ﴾ت|ن�زِيلٌ مuن| الرَّح�م|نِ الرَّحuيمِ﴿: قال تعاىل
  . وغيبة اآلخرة وبطوrا بالنسبة له أيضا٬ً، كظهور احلياة الدنيا وشهودها بالنسبة لإلنسان فيها

خ|لَقَكُم� ﴿ ابنيحكاحتاد زوجني مت٬، بينهما احتاد وافتراق  أو الرمحن الرحيم   وعلي وفاطمة 
Öد|ةuن|فْسٍ و|اح �  . وامسني يدالن على معىن واحد ٬،)4( ﴾مuن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .2: فصلت  -3
 .1: النساء  -4



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

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

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

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

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

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

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

 

�   �   �  �   �   �  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

وفنائه يف آنات وعودته يف  إال بالفتح املبني ٬، بل القرآن يعتربه ذنباً مالزماً لإلنسان ال يفارقه)1( )هلا
إِنَّا فَت|ح�ن|ا لَك| فَت�حاً ﴿: قال تعاىل ٬،وللمخلوق عبوديته٬، لكي تبقى لإلنسان إنسانيته ؛آنات أخرى

   .)2( ﴾ذَن�بِك| و|م|ا ت|أَخَّر|لuي|غ�فuر| لَك| الل�ه} م|ا ت|قَدَّم| مuن� * م}بِيناً 

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

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

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

  

�   �   �  �   �   �  
  

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

   :﴾ملأ﴿يف سورة البقرة  :اجلواب

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

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

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

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

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

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

 )أ(ـ سبقها٬، والالليلة اليت ت )ل( ـوال٬، كمرتل القمر يف ليلة اكتماله )م(ـ وال ٬،على بداية الشهر
  . وهذه هي ليايل التشريق٬، الليلة اليت تليها

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

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

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

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

  . مرة

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

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

�   �   �  �   �   �  
  

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

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

  .)3( وظهور ألمساء اهللا سبحانه وتعاىل أي جتلي

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

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

 .143ص 1ج: الكافي ) يقبل اهللا من العباد عمًال إال بمعرفتنا



  Xي 
ـا  ٬،  ومب

ـة  ٬، الئك
ىل معرفة 

 اهللا أمراً 

 ل�هu ذَلuك|

وال ٬، ت

ـو   وم ه

  والنهاية
دما يسري 
ـبب   س

: تحته فقال

صار االمام املهد
)1( لس عليه

من مقام املال
هللا ويصل إىل

هم من أمساء

لَ لuخ|لْقِ الل�

 كل العبادات

واملراد بالصو

 )4(.  

ه هي البداية
وذلك عند٬، 

ءه املظنون بس

ظر إلى بساط ت

إصدارات أ�ص 
اط الذي جنل
عظم بكثري م
ن يسري إىل ا

نها ما ميكنه

لَي�ها ال ت|ب�دuيل

  ؟ )3( ) به

 العباد على

 املقصورة٬، و

﴾ي|و�م| إِن�ِسيÁاً

بل هذه ٬،انه
٬،)األنا( عن 
وبقاء ملفترض

، ثم نظ واألودية

 .........
هللا حىت البسا
ء اهللا مبقام أع
ولكل إنسان

م يعرفون من
  .فسهان بن

ر| النَّاس| ع|لَ

�  

 وأنا اجزي

تعاىل جيازي

زة وباأللف

فَلَن� أُكَلم| الْي|

ساً باهللا سبحا
هي الصوم
ن وجوده املف

والشعابجبال

.........
ور ألمساء اهللا
 ملعرفة أمساء

بل و٬، الئكة

عتباره قبلة هلم
أزرى اإلنسا

ل�هu ال�تuي فَطَر

﴾ )2(.   

�   �   �  �   �   �

الصوم يل(

 سبحانه وت
  .ة

ي بضم اهلمز

حم|نِ ص|و�ماً فَ

مستأنس٬، لق
٬،على الصوم

تقد ويرى أن

األرضين والج
 

.........
جتلي وظهو ي

لهل عام تؤه©
ضلية على املال

واع٬، م آلدم
ال إذا أ٬، إغري

اً فuطْر|ت| الل

﴾ال ي|ع�لَم}ونَ

:القدسيث

فهو٬، خاطئة
قراءة اخلاطئة

٬، أي)جزى به

ن|ذَر�ت} لuلرَّح�م

حشاً من اخلل
 هو اجلزاء ع
هو يعلم ويعتق

…: (يقول فيه
.146ص 11ج

.........
وجودات هي
نسان بشكل

أفض Xدم

ئكة وطاعتهم
ته اليت ال تتغ

لuلدِّينِ ح|نِيفا

كْثَر| النَّاسِ ال

 معىن احلديث

خ )به أجزي(
سب هذه الق

أُجز: (حة هي

إِنِّي ن|﴿ ادة٬،

نسان مستوح
أن اهللا:  هي

وهو٬، ملستقيم

                    
الذي ي Xادق

ج: حار األنوار

 .6ح

.........
مجيع املو نّأ 

أو اإلن ٬، آدم
كان آلد ٬،عد

  .  سبحانه

ن انقياد املالئ
سبب أفضليت

u |ه|ك�م� و|ج

قَيِّم} و|لَكuنَّ أَك

ما  :13 /ل

(قراءة  :ب
ة للصوم حبس

راءة الصحيح

وزيا مي 

ن يكون اإلن
ن حصيلتها
ى الصراط امل

                      
لى حديث الصا
بح) ط مما علمه

 30.  
ح 63ص 4ج: 

26.  

34 ...
كما

فطرة أنّ
أبع وبأفق

أمساء اهللا

فكان
بس٬، حتمياً

فَأَقuم﴿

الدِّين} الْقَ
  

  

  

سؤال

اجلوا
خصوصية

والقر

صوم مرمي

أي أن
اليت تكون
العبد على

                
إشارة إل -1

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

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

  .وقيل احلمد هللا رب العاملني٬، وجيء بالكتاب
  

�   �   �  �   �   �  
  

من حلقين استشهد ومن مل يلحقين مل يدرك : (Xني ـسما معىن قول احل :14 /سؤال

  ؟ )1( )الفتح

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

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

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

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

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

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

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

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

 .يستلزم الزهوق والهالك



  Xي 
كاألئمة  

٬، س 

ـون يف  
هداء إال  

ـرزقين  
ـدِّيقُونَ    

قائم آل 
هللا كمن 
 uهuو|ر}س}ل 
وا بِآياتuن|ا 

 ته بالعني

يعين يف (

صار االمام املهد
٬،ن الشهداء

٬، ونرجس

ـ ء الذين يقتل
ـه هللا ما الش

ـ دع اهللا أن ي
ـ ـم} الصِّ ه}

د واهللا مع ق
بل واهللا :قال

uآم|ن}وا بِالل�ه 
فَر}وا و|كَذ�ب}و

  .)5( )م

البصر ورؤيته

( :قال٬، )6( ﴾

إصدارات أ�ص 
فهو من ةمجاع

 ومرمي
   

 ذكر هؤالء
واهللا ٬،آلخرة

اد :X اهللا   
ـك| ه﴿ uأُولَئ

 كمن جاهد
مث ق٬،  بسيفه

و|ال�ذuين|﴿ 
 و|ال�ذuين| كَفَ

ء عند ربكم

سواء با٬، فيه

﴾ت�ح� قَرِيب�

 .........
أو مج ى أمة
٬،زينب 
.حبسبه وكلٌ

إذا Xهللا
دنيا وقتلة ا

ـد أليب عب
ـاىل    ﴿ :ه تع

ملنتظر اخلري
 رسول اهللا
:قوله تعاىل

�ه}م� و|ن}ور}ه}م

ادقني شهداء

ظر إليه أو ف

 مuن| الل�هu و|فَت

  .ي

.........
شهد فيه على

٬، وزء
و ٬،ص األموي

ن أبو عبد اهللا
جلون قتلة الد

ـت أل :ل قل
ـه ـال قول

 هذا األمر ا
 جاهد مع

وفيكم ق٬، ه
م� لَه}م� أَج�ر}ه}

رمت واهللا صا

النظشيء٬، أو

ن|ص�ر�﴿: اىل

قًال عن العياشي

.........
وم القيامة يش

والزهراء٬، 
يد بن العاص

كان: قال٬، ب
ن ºذا فيعج

)1(.   

ـال٬، صاب ق
ـ٬، ـهيد مث ت

رف منكم
 واهللا كمن

ويف فسطاطه
ُء عuن�د| ر|بِّهِم

صر : مث قال

لولوج يف الش

X يف قوله تعا
(.  

عن الطبرسي نق

.........
له موقف يو

ملرسلني
خالد بن سعي

بان بن تغلب
م ما يصنعون

)شهماى فر

ن منهال القص
ـ ـؤمن ش امل

  

العا( :قال ٬،
بل :مث قال 

و ل اهللا
ونَ و|الشُّه|د|ا

٬،)4( ﴾ج|حuيمِ

 املانع عند ال
 . ه للقلب

Xصادق

X ...( )7(

                    
 .164ص 

، رواه ع 38ص

  .39ص

  .366ص

.........
كل من له نّ

واألنبياء واملر
لنصراين٬، وخ

حملاسن عن أب
ويلهم( :ول

ن ماتوا علىإ

عن: لعياشي
ـال   ا( :فق
.)3( ))2(﴾ُء

٬،X الباقر 
X ٬،بسيفه

 مع رسول
الصِّدِّيقُوه}م} 

ص�ح|اب} الْج|

هو إزالة: ح
رية وانكشافه

لقمي عن الص
Xتح القائم 

                      
1ج: ن للبرقي 

 19. 
ص 24ج: ألنوار 

 19.  
ص 24ج: ألنوار 

 :13 . 
ص 2ج: لقمي 

36 ...
نأمع 
٬، و
ووهب ال

يف احمل
الثغور يقو
إشيعتنا و

ويف ا
٬،الشهادة

و|الشُّه|د|اء

وعن
Xحممد 

استشهد
أُولَئuك| ه}

أُولَئuك| أَص

الفتح
أو بالبصري

ويف ا
الدنيا بفت

                
المحاسن -1
:الحديد  -2
بحار األ -3
:الحديد  -4
بحار األ -5
الصف  -6
تفسير ال -7
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ـا وإقامة ٬، يكون بفتح البالد كلها Xوال شك أن فتح القائم  ـالء  ٬، الدين اخلالص فيه وإع

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

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

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

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

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

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

  .وإقامة حدود اهللا وكلماته

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

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

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

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

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

  .Xأدرك الفتح مع القائم : أي٬، Xللحسني 

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

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

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

�   �   �  �   �   �  
  

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

   !؟ )1( أجساد آدميني

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

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

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

 ٬، وحفنة التراب اليت نتجت من هذا التفسخ٬،  أي اشتراك حقيقي بني جسم اإلنسان الذي تفسخ
  .  راك املادةمعتمد على اشت بل هو اشتراك متوهم

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

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

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

  .آكل وال مأكول
�   �   �  �   �   �  

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

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

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

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

  

�   �   �  �   �   �  

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

   بالعصمة؟

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

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

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

  .في القرآن بأنه من الجن وأنه من المالئكة) لعنه اهللا(التعبير عن إبليس : أي  -5
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 أَلَس�ت} بِر|بِّكُم� …﴿ :ملا نشر اهللا سبحانه وتعاىل بين آدم بني يديه سبحانه وخاطبهم :اجلواب

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

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

   .النور

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

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

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

  .األحرار :وهاتان اجلماعتان هم واإلجابة٬،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ـأَو�فَى * و|أَن� س|ع�ي|ه} س|و�ف| ي}ر|ى * س|ع|ى  و|أَنْ لَي�س| لuلْإِن�س|انu إِل�ا م|ا﴿ و|أَن� * ثُمَّ ي}ج�ز|اه} الْج|ز|اَء الْ
   .)1( ﴾إِلَى ر|بِّك| الْم}ن�ت|ه|ى

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

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

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

  . من اعتصم باهللا عن حمارم اهللا سبحانه وتعاىل

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

  .)4( ))3( ﴾ي|ع�ت|صuم� بِالل�هu فَقَد� ه}دuي| إِلَى صuر|اطÖ م}س�ت|قuيمٍ

والقرآن  ٬،املعصوم هو املعتصم حببل اهللا٬، وحبل اهللا القرآن( :Xوقال أبو عبد اهللا الصادق 
  .)2( ))1( ﴾هuي| أَقْو|م}إِن� ه|ذَا الْقُر�آنَ ي|ه�دuي لuل�تuي ﴿ :يهدي إىل اإلمام كما قال تعاىل

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

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

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

ـا    ﴿ :تعاىل قال :18 /سؤال ـاكُم� لuم| ـولِ إِذَا د|ع| ي|ا أَيُّه|ا ال�ذuين| آم|ن}وا اس�ت|جِيب}وا لuل�هu و|لuلرَّس}

 uه�  .)3( ﴾ت}ح�ش|ر}ونَي}ح�يِيكُم� و|اع�لَم}وا أَن� الل�ه| ي|ح}ولُ ب|ي�ن| الْم|ر�ِء و|قَلْبِهu و|أَنَّه} إِلَي

ـلِ  ﴿ :وقال تعاىل  �و|لَقَد� خ|لَقْن|ا الْأuن�س|انَ و|ن|ع�لَم} م|ا ت}و|س�وِس} بِهu ن|فْس}ه} و|ن|ح�ن} أَقْر|ب} إِلَي�هu مuن� ح|ب
uما املراد من القلب وحبل الوريد يف اآليتني؟ .)4( ﴾الْو|رِيد !  

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

  . يدير شؤون بدن اإلنسان

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

  . اهللا سبحانه

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

وال ٬، ال يشفعون فهم ٬، لقضاء احلاجة والشفاعة عند اهللا إىل اهللا ةولكن اجعلوهم وسيل
 فكيف يأذن اهللا هلم أن يشفعوا لعبد٬Î، )6( ﴾بأَم�رِهu ي|ع�م|لُونَ﴿يتكلمون إال بإذن من اهللا سبحانه 

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

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

  .244ص 26ج: بحار األنوار ) مر اهللا لنا بالمودة، فماذا بعد الحق إال الضالل فأنى تصرفونونحن الذين أ
 .27: األنبياء  -6
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 ٬،)1( ﴾عuن�د|ه} إِل�ا بِإِذْنِهuم|ن� ذَا الّذuي ي|ش�فَع} ﴿: ٬، قال تعاىل)عميت عني ال تراك(أعمى ال يرى اهللا٬، 

  .)2( ﴾ال ي|ت|كَل�م}ونَ إِل�ا م|ن� أَذuنَ لَه} الرَّح�م|ن} و|قَالَ ص|و|اباً﴿: وقال تعاىل
  

�   �   �  �   �   �  
  

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

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

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

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

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

 *داً ـع|الuم} الْغ|ي�بِ فَال ي}ظْهِر} ع|لَى غَي�بِهu أَح|﴿. تقتضيه مصلحة تبليغ الرسالة أو القيام مبهام اإلمامة
ـوا   لuي|ع�لَم| أَ*   إِل�ا م|نِ ار�ت|ض|ى مuن� ر|س}ولٍ فَإِنَّه} ي|س�لُك} مuن� ب|ي�نِ ي|د|ي�هu و|مuن� خ|لْفuهu ر|ص|داً ـد� أَب�لَغ} نْ قَ

  .)5( ﴾رِس|االتu ر|بِّهِم� و|أَح|اطَ بِم|ا لَد|ي�هِم� و|أَح�ص|ى كُل� ش|ي�ٍء ع|د|داً

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

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

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

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

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

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

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

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

ـي  . )1( نوات أخرىورمبا يرب والديه فيعيش مخس س٬، العشر سنوات ميوت ولوال هذا التقدير اإلهل
ـي   ﴿ :قال تعاىل ٬،لبطل العمل والدعاء uـا ف م|ا أَص|اب| مuن� م}صuيب|ةÖ فuي الْأَر�ضِ و|ال فuي أَن�فُِسكُم� إِل�

  .)2( ﴾كuت|ابٍ مuن� قَب�لِ أَنْ ن|ب�ر|أَه|ا إِن� ذَلuك| ع|لَى الل�هu ي|ِسري

 ٬،التغيري ال حيتمل الشخص شيء واحد فقط من هذه األشياءفمكتوب هلذا أم الكتاب  أما يف

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

  .  أم الكتاب فقط هو املوجود يف لوح هذه االحتماالت

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

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

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

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

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

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

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

  !؟ )1( األئمة 

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

   .)3( واإلثبات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�   �   �  �   �   �  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

 .173ص: غيبة النعماني  -7
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   يف سورة  املاعون؟ ﴾فَو|ي�لٌ لuلْم}ص|لÔني|﴿ :تعاىلما معىن قوله : 20 /سؤال

 م|ـفَذَلuك| ال�ذuي ي|د}عُّ الْي|تuي*   أَر|أَي�ت| ال�ذuي ي}كَذÔب} بِالدِّينِ﴿ بسم اهللا الرمحن الرحيم :اجلواب
ـ  ال�ذuين| ه}م� ع|ن� * فَو|ي�لٌ لuلْم}ص|لÔني|  * و|ال ي|ح}ضُّ ع|لَى طَع|امِ الْمuس�كuنيِ * ـالتuهِم� س|اه}  *ونَ  ـص|

  .)1( ﴾و|ي|م�ن|ع}ونَ الْم|اع}ونَ* ال�ذuين| ه}م� ي}ر|اؤ}ونَ 

السؤال هنا موجه للمؤمن٬، وهو استفهام عن شخص تكون  :﴾أَر|أَي�ت| ال�ذuي ي}كَذÔب} بِالدِّينِ﴿ 
  . أو باحلقيقة التكذيب بوجود اهللا سبحانه وتعاىل٬، نتيجته هي التكذيب باجلزاء والقيامة

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

فال يقبل أن يتقدم عليه ٬، )أنا خري منه(ألنه مصاب بداء إبليس  ؛باجلزاء ال يقبل تقدم هؤالء عليه
   .من هو خري منه

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

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

  .هذه األمة األئمة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ـاء  : ﴾فَو|ي�لٌ لuلْم}ص|لÔني|﴿ أي فويل للمنتظرين٬، فكل مرسل من اهللا مبشر به ممن سبقه من األنبي
ولكن مع األسف دائماً كان هناك ٬، يوجد مجاعة من املؤمنني به ينتظرونه واملرسلني واألئمة 

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

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

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

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

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

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

  .310ص 8ج: الكافي )  به



  X ............................. .....49السيد أمحد احلسن  / الرابع  -اجلزء األول : املتشاهبات 
ولكنهم  علماء الشيعة ينتظرونه نّإحيث ٬، Xوهي اليوم تكرر مع القائم ٬، بعةة مت©وهذه سن©
فكيف يكون الويل ٬، يف اآلية )الصالة( و )الويل(وهذه هي مفارقة كمفارقة لفظي . اليوم حياربونه
ـام   ٬، ألrم ي�صلّون إىل عكس القبلة؛ الويل هلم إن٬ّ، نعم! للمصلني؟ ـأتيهم اإلم فهم يريدون أن ي
يأيت هلم ويستأذrم يف  Xيريدون اإلمام املهدي  ٬،وفق أهوائهم وخترصا¡م العقلية Xاملهدي 

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

ـم  ٬، الذين هم ساهون يف الدنيا واللهث وراءها: ﴾ال�ذuين| ه}م� ع|ن� ص|التuهِم� س|اه}ونَ﴿ الذين ه
ـؤمن  Xفالعمل بني يديه ٬، Xساهون عن اإلمام املهدي  ـؤالء  ٬، )2( خري صالة يؤديها امل وه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بل يطلبون من نيب ٬، هم امللك نال ي�عي©نو٬، فهؤالء بنو إسرائيل يف قصة طالوت يف سورة البقرة
ـدu  ﴿: قال تعاىل٬، هلم أن يطلب من اهللا أن يعي©ن هلم ملكاً �أَلَم� ت|ر| إِلَى الْم|ِأل مuن� ب|نِي إِس�رائيلَ مuن� ب|ع

ـمَّ   ﴿: وقال تعاىل٬، )1( ﴾اب�ع|ثْ لَن|ا م|لuكاً ن}قَاتuلْ فuي س|بِيلِ الل�هuم}وس|ى إِذْ قَالُوا لuن|بِيٍّ لَه}م}  ـلِ الل�ه} قُ
ـك   .)2( ﴾م|الuك| الْم}لْكu ت}ؤ�تuي الْم}لْك| م|ن� ت|ش|اُء و|ت|ن�زِع} الْم}لْك| مuمَّن� ت|ش|اُء فامللك ملك اهللا٬، ال مل

  . الناس٬، فالذي ي�عي©ن هو اهللا

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

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

   !!!) واحلكم برأي السيستاين للشيطان ٬،األمر الذي فيه تستفتيان

ـاء ٬، رياء Xهم على احلسني ؤفبكا٬، ه رياءكلّ وعملهم مراؤونحتماً وهؤالء  ٬، وصال¡م ري
ـم�  ﴿واملناصب الدنيوية العفنة كالرئاسة الدينية  هدفهم منها االستحواذ على قلوب الناس ال�ذuين| ه}

  .)4( ﴾ي}ر|اؤ}ونَ

الذين فشلوا يف انتظار اإلمام ٬، اء غري العاملنيـوهؤالء هم العلم :﴾و|ي|م�ن|ع}ونَ الْم|اع}ونَ﴿
بل ومينعون الناس  ٬،ووصيه ورسوله ٬X، فهم ال يكتفون بتكذيبهم لإلمام املهدي Xاملهدي 

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

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

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

 .) أنكم تطيلون الصالة، سينالكم العقاب األشد
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 امـال يكتفون بأrم خذلوا اإلم للرسول  )1(كما وصفهم اهللا سبحانه يف حديث املعراج 

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

�   �   �  �   �   �  
  

   هل جيوز تقبيل أيدي علماء الدين؟: 21 /سؤال

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

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

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

�   �   �  �   �   �  
  

ـزِي   و|لَمَّا ب|لَغَ أَش}دَّه} و|اس�ت|و|ى آت|ي�ن|اه} ح}كْماً ﴿ :قال تعاىل: 22 /سؤال �ـذَلuك| ن|ج و|عuلْماً و|كَ

و|د|خ|لَ الْم|دuين|ةَ ع|لَى حuنيِ غَفْلَةÖ مuن� أَه�لuه|ا فَو|ج|د| فuيه|ا ر|ج}لَي�نِ ي|قْت|تuالنu ه|ذَا مuن� شuيع|تuهu * الْم}ح�ِسنِني| 
و|كَز|ه} م}وس|ى فَقَض|ى ع|لَي�هu قَالَ و|ه|ذَا مuن� ع|د}وِّهu فَاس�ت|غ|اثَه} ال�ذuي مuن� شuيع|تuهu ع|لَى ال�ذuي مuن� ع|د}وِّهu فَ

قَالَ ر|بِّ إِنِّي ظَلَم�ت} ن|فِْسي فَاغْفuر� لuي فَغ|فَر| لَه} إِنَّه} * ه|ذَا مuن� ع|م|لِ الشَّي�طَانu إِنَّه} ع|د}وٌّ م}ضuل� م}بِني� 
ـرِمuني|   قَالَ ر|بِّ بِم|ا أَن�ع|م�ت| ع|لَيَّ فَلَن� أَكُونَ* ه}و| الْغ|فُور} الرَّحuيم}  �ـي   * ظَهِرياً لuلْم}ج uـب|ح| ف �فَأَص

ـبِني�  الْم|دuين|ةu خ|ائuفاً ي|ت|ر|ق�ب} فَإِذَا ال�ذuي اس�ت|ن�ص|ر|ه} بِالْأَم�سِ ي|س�ت|ص�رِخ}ه} قَالَ لَه} م}وس|ى إِنَّك| لَغ|وِيٌّ *  م}

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

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

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

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

  .185ص 2ج: الكافي ) أما إنها ال تصلح إال لنبي أو وصي نبي: (فقال 
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ـاً   فَلَمَّا أَنْ أَر|اد| أَنْ ي|ب�طuش| بِال�ذuي ه}و| ع|د}وٌّ لَه}م|ا قَالَ ي| ـت| ن|فْس ا م}وس|ى أَت}رِيد} أَنْ ت|قْت}لَنِي كَم|ا قَت|لْ

ـاك   .)1( ﴾بِالْأَم�سِ إِنْ ت}رِيد} إِل�ا أَنْ ت|كُونَ ج|بَّاراً فuي الْأَر�ضِ و|م|ا ت}رِيد} أَنْ ت|كُونَ مuن| الْم}ص�لuحuني| هن
  :عدة تساؤالت حول هذه اآليات

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

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

  

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

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

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

فوصف ٬، )4( ﴾إِنَّه} ع|م|لٌ غَي�ر} ص|الuح﴿: قال تعاىل يف وصف ابن نوح العاق الكافر ٬،)3(أتباعه من 
  . عمل غري صاحل بأنهبن نوح اسبحانه 

ـي   والعدو املضل املبني يف اآلية هو. )1( ﴾و|اص�طَن|ع�ت}ك| لuن|فِْسي﴿: وقال تعاىل عن موسى القبط
  .ومظهر عداوته ألولياء اهللا سبحانه٬، باعتباره من جنود الشيطان٬، نفسه

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

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

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

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

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

: واàرمون هم. ونعمة القوة البدنية٬، أي نعمة املغفرة ٬،﴾أَن�ع|م�ت| ع|لَيَّ فَلَن� أَكُونَ ظَهِرياً لuلْم}ج�رِمuني|
  .فرعون وجنوده

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

  .Xمبا عمل موسى ) لعنه اهللا(فرعون 

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

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

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

�   �   �  �   �   �  
  

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

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

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

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

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

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

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

  .  حممداً

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

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

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

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

  .وهم بنو إسرائيل فيها ال سواهم٬، )2( فبعض اآليات يف األئمة خاصة •
ـى     ﴿ :قال تعاىل ـلْت}كُم� ع|لَ ـي فَضَّ ي|ا ب|نِي إِس�رائيلَ اذْكُر}وا نِع�م|تuي| ال�تuي أَن�ع|م�ت} ع|لَي�كُم� و|أَنِّ

و|اتَّقُوا ي|و�ماً ال ت|ج�زِي ن|فْس� ع|ن� ن|فْسٍ ش|ي�ئاً و|ال ي}قْب|لُ مuن�ه|ا ع|د�لٌ و|ال ت|ن�فَع}ه|ا ش|فَاع|ةٌ و|ال * الْع|الَمuني| 
  . )3( ﴾ه}م� ي}ن�ص|ر}ونَ

   .أي يا آل حممد  :﴾ي|ا ب|نِي إِس�رائيلَ﴿

   .واهليمنة على مجيع العوامل ٬، أي نعمة الوالية واإلمامة :﴾اذْكُر}وا نِع�م|تuي|﴿

  .والعلم بأمسائه )معرفة اهللا سبحانه وتعاىل(أي مبعرفيت  :﴾و|أَنِّي فَضَّلْت}كُم� ع|لَى الْع|الَمuني|﴿

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

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

  .123 – 122: البقرة  -3
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بنو يعقوب وال غريهم مفضلون  ال٬، املفضلون على العاملني حممداً وآل حممد هم ومن املعلوم أنّ

  .على آل حممد 

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

  . حتتاج إىل القطع والقلع مما يسبب العذاب حببال وعوالق

فَر|و�ح� * فَأَمَّا إِنْ كَانَ مuن| الْم}قَرَّبِني| ﴿: قال تعاىل٬، املقربون :والناجون من عذاب املوت هم
  . ل حممدآحممد و: وسادة املقربني هم ٬،٬، أي حال موته)1( ﴾و|ر|ي�ح|انٌ و|ج|نَّت} ن|عuيمٍ

و|لَمَّا ج|اَءه}م� ﴿: قال تعاىل٬، وعلماء الشيعة خاصة بالشيعة) بين إسرائيل(وبعض اآليات يف  •
ـهu و|ر|اءَ    ـاب| الل� ـاب| كuت|  ر|س}ولٌ مuن� عuن�دu الل�هu م}ص|دِّق� لuم|ا م|ع|ه}م� ن|ب|ذَ فَرِيق� مuن| ال�ذuين| أُوت}وا الْكuت|

ـلَي�م|انُ  و|* ظُه}ورِهuم� كَأَنَّه}م� ال ي|ع�لَم}ونَ  اتَّب|ع}وا م|ا ت|ت�لُوا الشَّي|اطuني} ع|لَى م}لْكu س}لَي�م|انَ و|م|ا كَفَر| س}
  .)2( ﴾و|لَكuنَّ الشَّي|اطuني| كَفَر}وا

﴿uالل�ه uد�ألنه بعد بعث  ؛Xأي رسول من اإلمام املهدي : ﴾و|لَمَّا ج|اَءه}م� ر|س}ولٌ مuن� عuن
وهم حممد وآل حممد ٬، )اليت تفضلت ºا على العاملنيكلمتك التامة وكلماتك (اإلنسان الكامل 

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

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

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

 Xاملهدي  بأنّ من العلم الذي ورثه الشيعة عن أهل البيت : ﴾لuم|ا م|ع|ه}م�م}ص|دِّق� ﴿
بعده  نّأو ٬،له ذرية نّأو٬، نه قبل قيامه يوجد ممهدون يوطئون له سلطانهأو ٬،نه يقوم بالسيفأو٬، حق

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

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

  !! ؟املهديني٬، كما يف الروايات عنهم 

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

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

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

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

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

هؤالء  :﴾ن|ب|ذَ فَرِيق� مuن| ال�ذuين| أُوت}وا الْكuت|اب| كuت|اب| الل�هu و|ر|اَء ظُه}ورِهuم� كَأَنَّه}م� ال ي|ع�لَم}ونَ﴿
القرآن واإلمام : والكتاب الذي نبذوه وراء ظهورهم هو٬، خاصة وأتباعهم الشيعةهم بعض علماء 

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

  .Xاإلمام املهدي 
                                                            

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

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

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

  .309ص: غيبة الطوسي  )Xالحسين 
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م ـاتبعوا سنن األم أي بعض علماء الشيعة :﴾و|اتَّب|ع}وا م|ا ت|ت�لُوا الشَّي|اطuني} ع|لَى م}لْكu س}لَي�م|انَ﴿

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

ـس    Xوكون اإلمام املهدي : ﴾كَفَر}واو|م|ا كَفَر| س}لَي�م|انُ و|لَكuنَّ الشَّي|اطuني| ﴿ ـام األن هو إم
ـافق  ومن يكفر من األنس من يؤمن أنّوكما ٬، واجلن فانه يرسل رسوله إىل األنس واجلن  ومن ين

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

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

   !؟اليت متثل rاية باطلهم بأسره هذه املرة Xاإلمام املهدي 

 :قال تعاىل ٬،خاصة باملسلمني الذين ظلموا آل حممد ) بين إسرائيل(وبعض اآليات يف  •
فَإِذَا * و|قَض|ي�ن|ا إِلَى ب|نِي إِس�رائيلَ فuي الْكuت|ابِ لَت}فِْسد}ن� فuي الْأَر�ضِ م|رَّت|ي�نِ و|لَت|ع�لُنَّ ع}لُوÁاً كَبِرياً ﴿

 ج|اَء و|ع�د} أُواله}م|ا ب|ع|ثْن|ا ع|لَي�كُم� عuب|اداً لَن|ا أُولuي ب|أْسٍ ش|دuيدÖ فَج|اس}وا خuاللَ الدِّي|ارِ و|كَانَ و|ع�داً
  . )1( ﴾م|فْع}والً

   :﴾و|لَت|ع�لُنَّ ع}لُوÁاً كَبِرياً …و|قَض|ي�ن|ا إِلَى ب|نِي إِس�رائيلَ ﴿

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

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

﴿ �و|لuي|د�خ}لُوا الْم|س�جِد| كَم|ا د|خ|لُوه} أَوَّلَ م|رَّةÖ فَإِذَا ج|اَء و|ع�د} الْآخuر|ةu لuي|س}وُءوا و}ج}وه|كُم
وأنصاره٬، سيمكن هلم اهللا حىت  Xوهؤالء هم أصحاب القائم  :)2( ﴾و|لuي}ت|بِّر}وا م|ا ع|لَو�ا ت|ت�بِرياً

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

  .ومنافق ومرتاب

﴿�ـاع عسى ربكم أن يرمحكم ٬، أي يا مسلمني: )1( ﴾ع|س|ى ر|بُّكُم� أَنْ ي|ر�ح|م|كُم ـائم   بإتب الق
  .ونصرته واالعتراف بأنه إمام مفترض الطاعة جيب مواالته ومواالة وليه ومعاداة عدوه

ـراء     نّإأي  :﴾إِن� ه|ذَا الْقُر�آنَ ي|ه�دuي لuل�تuي هuي| أَقْو|م}﴿ ـورة اإلس ـن س اآليات اليت مضت م
  .Xأي اإلمام املهدي ٬، أي إىل الصراط املستقيم٬، ترشدكم إىل اليت هي أقوم

 ويبشر املؤمنني بالقائم :﴾و|ي}ب|شِّر} الْم}ؤ�مuنِني| ال�ذuين| ي|ع�م|لُونَ الصَّالuح|اتu أَن� لَه}م� أَج�راً كَبِرياً﴿
X  ويعملون لقيامه٬، فالتمهيد لقيام القائمX وهو خري العمل٬، هو الصاحلات وهو الصالة.  

ـدي   :﴾و|أَن� ال�ذuين| ال ي}ؤ�مuن}ونَ بِالْآخuر|ةu أَع�ت|د�ن|ا لَه}م� ع|ذَاباً أَلuيماً﴿  Xاآلخرة هي اإلمام امله
وهي رؤيا املؤمن الصاحلة٬، وهي فطرة اهللا ٬، وهي ملكوت السماوات واألرض٬، Xواملمهدون له 

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

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

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

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

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

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

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

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

اتَّب|ع}وه} و|ه|ذَا النَّبِيُّ إِن� أَو�لَى النَّاسِ بِإِب�ر|اهuيم| لَل�ذuين| ﴿ .عليها) علي ويل اهللا٬، حممد رسول اهللا٬، اهللا
  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني .)1( ﴾و|ال�ذuين| آم|ن}وا و|الل�ه} و|لuيُّ الْم}ؤ�مuنِني|

�   �   �  �   �   �  
  

  ما معىن السبع املثاين؟: 24 /سؤال

٬، واملثاين يف هذه )2( ﴾و|الْقُر�آنَ الْع|ظuيمو|لَقَد� آت|ي�ن|اك| س|ب�عاً مuن| الْم|ثَانِي ﴿: قال تعاىل :اجلواب
  .)3( آيات سورة الفاحتة: اآلية هي

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

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

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

الل�ه} ن|زَّلَ أَح�س|ن| الْح|دuيثu كuت|اباً م}ت|ش|ابِهاً م|ثَانِي| ت|قْش|عuرُّ مuن�ه} ج}لُود} ال�ذuين| ﴿: قال تعاىل٬، كله مثاين
هu م|ن� ي|ش|اُء و|م|ن� ي|خ�ش|و�نَ ر|بَّه}م� ثُمَّ ت|لuني} ج}لُود}ه}م� و|قُلُوب}ه}م� إِلَى ذuكْرِ الل�هu ذَلuك| ه}د|ى الل�هu ي|ه�دuي بِ

Öه|اد �  . )4( ﴾ي}ض�لuلِ الل�ه} فَم|ا لَه} مuن

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

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

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

 .  240ص: األمالي للشيخ الصدوق )  فاتحة الكتاب هي السبع المثاني: يقرأها ويعدها آية منه، ويقول آان رسول اهللا 
  .23: الزمر  -4



  Xإصدارات أ�صار االمام املهدي ................. ............................. 60
و|لَقَد� آت|ي�ن|اك| س|ب�عاً مuن| الْم|ثَانِي ﴿٬، )1( هم املثاين أkم: وقد  ورد عنهم ٬،  القائم املهدي

  .﴾و|الْقُر�آنَ الْع|ظuيم|
  

�   �   �  �   �   �  
  

  

  بقية آل حممد 
  الركن الشديد أمحد احلسن

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

  ذرية بعضها من بعض واهللا مسيع عليم
  النجف األشرف

هـ 1424   1

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

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

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

ـد}ونu ﴿: قال تعاىل ـأكلون أو إال    ٬،)1( ﴾و|م|ا خ|لَقْت} الْجِنَّ و|الْأuن�س| إِل�ا لuي|ع�ب} ـل إال لي ومل يق
ـرب ٬، فإذا كان البد من العمل واألكل والشرب ٬،ليعملون  .فليكن للعبادة نصيب أعظم وأوفر وأك
ـق   . يف الطلب يرمحكم اهللا٬، وال تكن الدنيا منتهى مهكم٬، ومبلغ علمكم فأمجلوا ـدوا اهللا ح واعب
ـرنكم   ٬، فإن إليها املآل وفيها حمط الرحال ٬،لتكون اآلخرة لكم عبادته ـال تغ واملقر بعد اآلجال٬، ف

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

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

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

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

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

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

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

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

  . واآلخرة٬، وذلك هو اخلسران املبني

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

ـائي    * مuل�ةَ قَو�مٍ ال ي}ؤ�مuن}ونَ بِالل�هu و|ه}م� بِالْآخuر|ةu ه}م� كَافuر}ونَ إِنِّي ت|ر|كْت} ﴿ ـةَ آب| ـت} مuل� �و|اتَّب|ع
و|ع|لَى  إِب�ر|اهuيم| و|إِس�ح|اق| و|ي|ع�قُوب| م|ا كَانَ لَن|ا أَنْ ن}ش�رِك| بِالل�هu مuن� ش|ي�ٍء ذَلuك| مuن� فَض�لِ الل�هu ع|لَي�ن|ا

  .)1( ﴾أَكْثَر| النَّاسِ ال ي|ش�كُر}ونَ النَّاسِ و|لَكuنَّ

 .واحلمد هللا وحده
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ديÁان الدين  مسخر الرياح٬، فالق اإلصباح٬، جمري الفلك٬، مالك امللك٬، احلمد هللا رب العاملني
ـف  ٬، احلمد هللا الذي من خشيته ترعد السماء وسكاkا. رب العاملني ـا٬،  وترج األرض وعمÁاره

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

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

�   �   �  �   �   �  
  

  

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

  ؟ )1( )سجن املؤمن
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ـةٌ    ﴿ :قال تعاىل ٬،اجلسماين كقاب قوسني أو أدىن ـنَّم| لَم}حuيطَ ـذَابِ و|إِن� ج|ه| ي|س�ت|ع�جِلُون|ك| بِالْع|
  .)1( ﴾بِالْكَافuرِين|

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

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

ـت}    * فَأَمَّا إِنْ كَانَ مuن| الْم}قَرَّبِني| ﴿ :وصف حال املوت بالنسبة لإلنسان ـانٌ و|ج|نَّ ـر|و�ح� و|ر|ي�ح| فَ
   .)2( ﴾ن|عuيمٍ

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

  .الروح الطيبة املباركة
�   �   �  �   �   �  

و|اتَّقُوا ي|و�ماً ال ت|ج�زِي ن|فْس� ع|ن� ن|فْسٍ ش|ي�ئاً و|ال ي}قْب|لُ مuن�ه|ا ﴿ :ما معىن اآلية :26 /سؤال

 �و|اتَّقُوا ي|و�ماً ال ت|ج�زِي ن|فْس� ﴿ :وقوله تعاىل ؟ )3( ﴾ي}ن�ص|ر}ونَش|فَاع|ةٌ و|ال ي}ؤ�خ|ذُ مuن�ه|ا ع|د�لٌ و|ال ه}م
وهل هذه اآليات  .)4( ﴾ع|ن� ن|فْسٍ ش|ي�ئاً و|ال ي}قْب|لُ مuن�ه|ا ع|د�لٌ و|ال ت|ن�فَع}ه|ا ش|فَاع|ةٌ و|ال ه}م� ي}ن�ص|ر}ونَ

  تنفي الشفاعة؟

   .هذه اآليات ال تنفي الشفاعة مطلقاً :اجلواب

أي ساعة املوت أو حلظات ٬، أي خافوا يوما٬ً، وهذا اليوم هو يوم املوت: ﴾و|اتَّقُوا ي|و�ماً﴿
 والربزخ القرب شفاعة من له شفاعة تنفع كل ساعة يف الدنيا وبعد املوت يف نّأومع . املوت

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

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

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

ـال   ( وذلك ألن تعلق اإلنسان بالدنيا: ﴾ال ي}ؤ�خ|ذُ مuن�ه|ا ع|د�لٌ﴿ ـة واألوالد وامل البيت والزوج
ـن   )وغريها من املتعلقات الدنيوية هو عبارة عن حبال عقدها اإلنسان بنفسه وال خروج للروح م

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

الْم}قَرَّبِني| فَأَمَّا إِنْ كَانَ مuن| ﴿ :وقال تعاىل٬، )1( )جاوركم بدين أياما٬ً، إمنا كنت جاراً لكم: (معناه
  .﴾فَر|و�ح� و|ر|ي�ح|انٌ و|ج|نَّت} ن|عuيمٍ* 

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

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

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

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

ـد  ٬، )2( ﴾فَس|الم� لك| مuن� أَص�ح|ابِ الْي|مuنيِ* مuن� أَص�ح|ابِ الْي|مuنيِ  أي مل يعرض حلالة الشخص عن
ـة    )سورة الواقعة(مع أن اآليات من آخر ٬، كان من أصحاب اليمنياملوت إن  ـان حال كانت لبي

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

  وأصحاب ٬، املقربني( :ومن أعظم األمثلة اليت تتجلى فيها صورة هذه األصناف الثالثة أي
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فلما مرَّ بأرض قفر وعطشوا ٬، هي امتحان طالوت للجنود الذين معه )واملكذبني الضالني٬، اليمني

ـي�س|  ﴿ :قال هلم طالوت٬، مث عرض هلم النهر يف الطريق إِن� الل�ه| م}ب�ت|لuيكُم� بِن|ه|رٍ فَم|ن� ش|رِب| مuن�ه} فَلَ
أي من  ٬،)1( ﴾بِي|دuهu فَش|رِب}وا مuن�ه} إِل�ا قَلuيالً مuن�ه}م�مuنِّي و|م|ن� لَم� ي|طْع|م�ه} فَإِنَّه} مuنِّي إِل�ا م|نِ اغْت|ر|ف| غُر�فَةً 

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

   .يشرب من املاء

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

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

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

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

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

�   �   �  �   �   �  
  

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

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

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

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

  .)2( فعبدوهم بذلك

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

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

ـرك  ٬، اهللا إىلومنه التوجه إىل الناس يف قضاء احلاجات مع التوجه  .السائد بني الناس وهذا هو الش
ـد يف   .)3( ﴾و|ه}م� م}ش�رِكُونَو|م|ا ي}ؤ�مuن} أَكْثَر}ه}م� بِالل�هu إِل�ا ﴿ :قال تعاىل٬، اخلفي واحلق أن يتوجه العب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .)1( الذي يوسوس من خالله البن آدم
  
  
  
  

�   �   �  �   �   �  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ـبني والتحلي جبميع جنود العقل وهذا هو ال٬، يصل إىل رفع األنا عن صفحة وجوده ـا  ﴿ فتح امل إِنَّ
  .)2( ﴾فَت|ح�ن|ا لَك| فَت�حاً م}بِيناً

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�   �   �  �   �   �  

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

  ؟كما روي عنهم 

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

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

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

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

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

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

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

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

  .على مجيع اخللق Xعظيم فضل احلجة 
   

  

�   �   �  �   �   �  
  
  

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

  ؟نائم على ظهره وباطن قدميه إىل القبلة
  

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

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

  .القبلة هي نومه على ميينه واستقباله للقبلة إىلهيئة لتوجيهه وجه 
  

  

�   �   �  �   �   �  
  

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

                                                            
  .، آتاب الحجة10ح 179ص 1ج: الكافي -1
  .، آتاب الحجة12ح 179ص 1ج: الكافي -2
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فيجب أن تستر عورته  ٬،باعتبار اتصال روحه به قبل موته إن جسم امليت حمترم :اجلواب

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

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

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

�   �   �  �   �   �  

  ملاذا اهللا أفرد الذÅكر؟: 32 /سؤال
   

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

  

�   �   �  �   �   �  
  
  

  ملاذا التكبري بداية الصالة؟ :33 /سؤال
  

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

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

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

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

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

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

قد مضت : بلى، فقال: يام؟ قالألست حدثتني بأنك أمرت بقبض روح هذا الشاب إلى سبعة أ: فقال داود صلوات اهللا عليه 
 4ج: بحار األنوار) يا داود إن اهللا تعالى رحمه برحمتك له فأخر في أجله ثالثين سنة: قال! ثمانية وثمانية وثمانية

 .111ص
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وأريد أن ارتقي وأصل إليه ٬، أقصد الرب الكامل الغين٬، أي أنا العبد الناقص الفقري ٬،)اهللا أكرب: (هو

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

  

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

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

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

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

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

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

  . يعرف ملا احتملوه

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

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

   .أفعى تسري
  

�   �   �  �   �   �  

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

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

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

�   �   �  �   �   �  

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

  ؟سبحان ريب األعلى وحبمده
  

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

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

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

  

�   �   �  �   �   �  
  

  

   ما معىن سبح اسم ربك األعلى؟: 37 /سؤال
  

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

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

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

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

  .وحق يسري على األرض٬، وشدة على الكافرين املعاندين

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

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

  

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

   وكيف ينشر التوحيد من الصمد؟٬، معىن هذا احلديث

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

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

  .الصمد سبحانه يعرف العبد القاصد السري إىل اهللا سبحانه وتعاىل

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

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

2  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  

�   �   �  �   �   �  

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

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

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

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

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

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

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

  . سبحانه وتعاىل

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

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

  .آل حممد أو شجرة الوالية

٬، ٬X، وهم حجة اهللا على آدم )4( أي على حتمل الوالية آلل حممد: )3(﴾و|لَم� ن|جِد� لَه} ع|ز�ماً﴿
  . واالنصياع ألوامره وطاعته٬، فالطواف بالبيت إمنا لالعتراف حلجة اهللا على اخللق بالوالية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ـ ﴿ :يأتوك أنت يا حجيت على خلقي ال يأتوين أنا٬، قال تعاىل: يف القرآن الْح|جِّ و|أَذÔنْ فuي النَّاسِ بِ
   .)2( ﴾ي|أْت}وك| رِج|االً و|ع|لَى كُلÔ ض|امuرٍ ي|أْتuني| مuن� كُلÔ فَجٍّ ع|مuيق

   :)3( ﴾ثُمَّ لْي|قْض}وا ت|فَثَه}م� و|لْي}وفُوا ن}ذُور|ه}م� و|لْي|ط�وَّفُوا بِالْب|ي�تu الْع|تuيق﴿

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

  . واالنصياع ألوامره Xكل فكرة والتسليم للحجة 

ـدي    ألنّ؛ مسي البيت العتيق وإمنا ـام امله  Xمن يطوف به يعتق من ذنب تقصريه مع اإلم
ـع|ائuر|  ﴿ ٬،)4( ﴾ذَلuك| و|م|ن� ي}ع|ظÔم� ح}ر}م|اتu الل�هu فَه}و| خ|ي�ر� لَه}﴿احلجة على اخللق  ذَلuك| و|م|ن� ي}ع|ظÔم� ش|

ـى  )5( ﴾الل�هu فَإِنَّه|ا مuن� ت|قْو|ى الْقُلُوبِ ٬، فحرمات اهللا وشعائر اهللا هم حجج اهللا سبحانه وتعاىل عل
  .اخللق

�   �   �  �   �   �  
  

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

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

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

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

ـى   إنه تعمد قتل القبطي وإعمل الشيطان بل  ـل موس  Xن هذا العمل صحيحا٬ً، فإذا كان قت
   ؟ )2( ﴾قَالَ فَع|لْت}ه|ا إِذاً و|أَن|ا مuن| الضَّالÔني|﴿ :فما معىن قوله يف سورة الشعراء٬، للقبطي صحيحاً

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

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

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

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

  ).لعنه اهللا(

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

ين من الضالني عندك يا فرعون ال أين من الضالني باحلقيقة٬، بل أنا إأراد أن يقول  Xوسى م نّإ
ـت}كُم�  ﴿اهللا سبحانه٬،  ينئفكافوهلذا فررت منك ومن ظلمك . من املهتدين فَفَر|ر�ت} مuن�كُم� لَمَّا خuفْ

  .)4( ﴾فَو|ه|ب| لuي ر|بِّي ح}كْماً و|ج|ع|لَنِي مuن| الْم}ر�س|لuني|
   

�   �   �  �   �   �  
  

ـى    ﴿ :قال تعاىل: 42 /سؤال ـى أَلْقَ ـا إِذَا ت|م|نَّ و|م|ا أَر�س|لْن|ا مuن� قَب�لuك| مuن� ر|س}ولٍ و|ال ن|بِيٍ إِل�

ـيم�   uو|الل�ه} ع|ل uهuم} الل�ه} آي|اتuك�ـيم� الشَّي�طَانُ فuي أُم�نِيَّتuهu فَي|ن�س|خ} الل�ه} م|ا ي}لْقuي الشَّي�طَانُ ثُمَّ ي}ح uح|ك * 

                                                            
  .في الجزء االول من المتشابهات) 22(تحت رقم  -1
 . 20: الشعراء  -2
  ).َقاَل َربِّ ِبَما َأْنَعْمَت َعَليَّ َفَلْن َأُآوَن َظِهيرًا لِّْلُمْجِرِميَن: ( وهي قوله تعالى ،17: اآلية  -3
 .21: الشعراء  -4
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 لَفuي شuقَاقٍ لuي|ج�ع|لَ م|ا ي}لْقuي الشَّي�طَانُ فuت�ن|ةً لuل�ذuين| فuي قُلُوبِهِم� م|ر|ض� و|الْقَاسuي|ةu قُلُوب}ه}م� و|إِن� الظ�الuمuني|

Öيدuة النيب؟ما معىن إلقاء الشيطان يف أمني© .)1( ﴾ب|ع  

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

أمنيته متأتية من أمر اهللا سبحانه٬، ال أrا من هوى النفس ورغبا¡ا كما  نّإأي  ٬،بعض األحيان
سواء كان رسوالً أم (أي بعد أن يبدأ الرسول  ﴾أَلْقَى الشَّي�طَانُ فuي أُم�نِيَّتuهu﴿   يتوهم بعض الناس

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

الئكة يلقون يف صدور بعض هؤالء الناس احلق بإرسال م ﴾فَي|ن�س|خ} الل�ه} م|ا ي}لْقuي الشَّي�طَانُ﴿
   .الذي يبني باطل ما ألقى الشيطان يف صدور بعضهم

 حيكم اهللا آياته بإلقاء الطمأنينة والسكينة والوقار ﴾ثُمَّ ي}ح�كuم} الل�ه} آي|اتuهu و|الل�ه} ع|لuيم� ح|كuيم�﴿
احلق ليس ما ألقاه  منه سبحانه بأنّواليقني يف قلوب الذين آمنوا٬، بعد أن ألقى يف قلو�م العلم 
 وإلقاء الشيطان يكون بالوسوسة يف. الشيطان يف قلوب بعضهم٬، بل هو ما يدعو إليه الرسول

القلب٬، أو باإلراءة اخلبيثة يف اليقظة أو يف النوم٬، وهو يلقي ألوليائه الذين هيمنت عليهم أنفسهم 
ه|لْ أُن|بِّئُكُم� ع|لَى م|ن� ت|ن|زَّلُ ﴿ .اتباع اهلوىوالظهور والقيادة والرئاسة الباطلة و) األنا(وحب 

   .)4( ﴾ي}لْقُونَ السَّم�ع| و|أَكْثَر}ه}م� كَاذuب}ونَ* ت|ن|زَّلُ ع|لَى كُلÔ أَف�اكÖ أَثuيمٍ * الشَّي|اطuني} 

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

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

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

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

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

 نّإو ٬،يم
 فتنة هلم 
ـهم    ريب

  uـه ن}وا بِ
فَر}وا فuي 
  �ـن|ه}م � ب|ي

أي : ﴾ة
ن السنني 
ـو   وم ه

نْ كُن�ت| 

ـة   .  نافي
ىن يف هذا 
ـاهللا     ة ب
ه مأمون 

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

ن� ر|بِّك| فَي}ؤ�مuن}
لُ ال�ذuين| كَفَ
 لuل�هu ي|ح�كُم}

 الساعة بغتة
مثله سنة من
 يف هذا اليو

م|نِ مuن�ك| إِن

ـا) إن( هن
دم٬، فال معىن
ـتعاذة  االس

ألنه ؛ الصاحل

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

�نَّه} الْح|قُّ مuن
و|ال ي|ز|ال* مٍ 

Öذuم|ئ�م}لْك} ي|و

حىت تأتيهم
ل له مل تلد م
مللك احلاكم

ع}وذُ بِالرَّح�م

ـاً  و٬، ت تقي
ني عن بين آد

ـا .تعاىل إمن
املتقيلعبد 

.........
يوحون أل كة

ما يعل اليقظة
الذين اتبع نّإ

م مرض وقلو

وت}وا الْعuلْم| أَنَّ
قuيمٍر|اطÖ م}س�ت|
الْم* مٍ ع|قuيمٍ 

1( .  

ح﴿ خر حلظة
أي ال مثيل:

ألن امل؛ ك هللا

�  

إِنِّي أَع﴿ :ت

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

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

علَم| ال�ذuين| أُو
ن}وا إِلَى صuر|
م� ع|ذَاب} ي|و�مٍ

1( ﴾عuيمِتu النَّ

شك إىل آخ
:﴾يوم عقيم
امللك اليوم

�   �   �  �   �   �
  

حني قالت

ن مل تكن أو
الذين يطردو
ن مالئكة اهللا
عىن لالستعاذ

Xد أمحد احلسن 

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

Öيدuل*  ب|ع�و|لuي|ع
دu ال�ذuين| آم|ن}
�ت|ةً أَو� ي|أْتuي|ه}م
uي ج|نَّاتuف uت

بالرسالة يف 
هم عذاب ي

X .ويف هذا

اذة مرمي

محن منك إن
ن مبالئكته ا
الئكة اهللا من

وال مع ٬،)هللا

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

 

|  لَفuي شuقَاقٍ
و|إِن� الل�ه| لَه|ا
م} السَّاع|ةُ ب|غ�ت|
وا الصَّالuح|ات

والكافرون با
X ،أو يأتيه﴿٬

Xم القائم

  

 معىن استعا

 عذت بالرمح
حانه إمنا تكو
باهللا٬، أي مبال

لعنهم ا(طني
  . من اهللا

                    

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

َ ن� الظ�الuمuني|
لَه} قُلُوب}ه}م� و|
 ح|تَّى ت|أْتuي|ه}م}
م|ن}وا و|ع|مuلُو

ل املنافقون و
X القائم 

وهو يوم قيام
.Xهدي 

ما: 43 /ل

  ؟ 

أي إين :ب
ذة باهللا سبح
 االستعاذة ب

ه من الشياطني
واه وخوفه م

                      
53 – 56.  
18.  

املتشاهبات
أما نس

يفاملؤمنني 
الرس اتباع

مل يكونو
وشكهم

و|إِن﴿
فَت}خ�بِت| لَ
مuر�ي|ةÖ مuن�ه}

فَال�ذuين| آم

ويظل
حىت قيام
السابقة و
اإلمام امله

  

سؤال

)2(﴾ت|قuيÁاً
  

اجلوا
فاالستعاذ
املقام من
ومالئكته
الشر بتقو

                
: الحج  -1
: مريم  -2



  Xي 
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�ذَلuك| مuن� فَض

ذلك الكتاب
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�  
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�  
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.........
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 �   �   �  �   �   �
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الصدسم هو
إذا كان من

في قُلُوبِهِم� م|
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.  
�   �   �  �   �   �

البقر  سورة

.........
�ذه الصي 

أrا كانت ت
قَالَ إِنَّم|ا أَن|ا﴿

نهأ ئمة

فما سب. عليه

الروح باجلس
ه٬، وتطمئن إ

  .)2( ﴾هِم

فu﴿ :ملنافقني

لكرمي حممد

ال ي}ؤ�مuن}ونَ بِا
كَانَ لَن|ا أَنْ ن}

)6( ﴾كُر}ونَ

عاىل يف أول

  ؟ ﴾ب

.........
اذة مرمي

د صاحل٬، فكأ
﴿ :اً فأجا�ا

وي عن األئم

ط ال يصلى ع
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سكن روحه
ه} ع|لَى قُلُوبِه

صف حال امل
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 معىن قوله تع
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.........
كانت استعا 

إمنا هو عبد 
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وتك .  

روف يؤلف
٬، أ)2( أيضاً 
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أو قل االسم األعظم يف عامل اخللق ٬، جتلي االسم األعظم٬، وما ميكن أن يعرف من االسم األعظم

  .)املمكنات(

ـر    نّأوكما   ـة عش الكتابة تتألف من اختالط هذه احلروف األربعة عشر النورانية مع األربع
: أو قل٬، يتألف من اختالط نورهم بالظلمات) املمكن(األخرى الظلمانية٬، كذلك وجود املخلوق 

   .جتلي أنوارهم يف الظلمات

عدم القابل وأعين بالظلمة ال٬، ميثلون جتلي نور اهللا سبحانه وتعاىل يف الظلمة  أrمكما 
الل�ه} ن}ور} السَّم|او|اتu و|الْأَر�ضِ م|ثَلُ ن}ورِهu كَمuش�كَاةÖ فuيه|ا مuص�ب|اح� الْمuص�ب|اح} ﴿ :قال تعاىل٬، للوجود

غَر�بِيَّةÖ فuي ز}ج|اج|ةÖ الزُّج|اج|ةُ كَأَنَّه|ا كَو�كَب� د}رِّيٌّ ي}وقَد} مuن� ش|ج|ر|ةÖ م}ب|ار|كَةÖ ز|ي�ت}ون|ةÖ ال ش|ر�قuيَّةÖ و|ال 
  . )4( ل نور اهللاثَمÄ فهم  .)3( ﴾ي|كَاد} ز|ي�ت}ه|ا ي}ضuيُء و|لَو� لَم� ت|م�س|س�ه} ن|ار� ن}ور� ع|لَى ن}ورٍ 

 ٬،القريبة )ا ل م(: اسم إشارة للبعيد٬، وهو هنا إشارة إىل احلروف:  ذلك :﴾ذَلuك| الْكuت|اب﴿
املباركة واليت هي كتاب اهللا أيضاً عالية الشأن مكاين بل شأين٬، فهذه األمساء  فالبعد املراد هنا ليس

وما عرفين ٬، ما عرف اهللا إال أنا وأنت٬، يا علي( :ما معناه  رفيعة الدرجة واملقام ال تنال٬، قال
  .)5( )وما عرفك إال اهللا وأنا٬، إال اهللا وأنت

                                                                                                                                                                                          
: الكافي) ب األرض، وبعبادتنا عبد اهللا، ولوال نحن ما عبد اهللا الثمار، وجرت األنهار وبنا ينزل غيث السماء وينبت عش

  .5ح 144ص 1ج
أو  هو حرف من حروف اسم اهللا األعظم المقطع في القرآن الذي يؤلفه النبي  "الم  : ("قال ،Xعن أبي عبد اهللا  -1

 . 23ص: معاني األخبار ) اإلمام ، فإذا دعا به أجيب
أّن لديهم من االسم األعظم آل ما أذن اهللا به أن يخرج ألحد من خلقه سوى ما اختص اهللا به نفسه  فقد ورد عنهم  -2

إن اسم اهللا األعظم على ثالثة وسبعين حرفًا وإنما آان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به ( :قال Xعن أبي جعفر 
فخسف باألرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده ثم عادت األرض آما آانت أسرع من طرفة عين، 

استأثر به في علم الغيب عنده، وال حول ونحن عندنا من االسم األعظم اثنان وسبعون حرفًا، وحرف واحد عند اهللا تعالى 
  . 1ح 339ص 1ج: الكافي  )وال قوة إال باهللا العلي العظيم

  .35: النور  -3
 :فقال "فآمنوا باهللا ورسوله والنور الذي أنزلنا" :عن قول اهللا عز وجل Xسألت أبا جعفر : عن أبي خالد الكابلي قال  -4
إلى يوم القيامة، وهم واهللا نور اهللا الذي أنزل، وهم واهللا نور اهللا في  محمد  يا أبا خالد النور واهللا األئمة من آل( 

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

حتى يطهر اهللا قلبه، وال يطهر اهللا قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلمًا لنا، فإذا آان سلمًا لنا سلمه اهللا من شديد الحساب 
َمَثل  وحيث إّن نوره سبحانه يضيء بذاته آانوا هم . 1ح 194ص 1ج: الكافي) وآمنه من فزع يوم القيامة األآبر

  ).َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء(ألنه يضيء باهللا ال بذاته نوره؛ 
 .125ص: مختصر بصائر الدرجات  -5
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وهو  أو امليم٬، وهو علي أو الالم٬، أي كتاب اهللا احلاوي للعلم وهو حممد  :والكتاب

  . فاطمة أو األلف

فاملوجودات  ٬،واألوىل بأن يطلق كتاب اهللا عليه٬، هو الكتاب األمت والكلمة التامة  حممدو
  . مجيعها منطوية يف صفحة وجوده املباركة ومكتوبة فيه٬، كالكلمات املكتوبة يف السجل

وكذلك  .والظاهر والباطنعامل اخللق األلف والياء٬، والبداية والنهاية٬،  وهو صلوات اهللا عليه يف
حجاب٬، ومها صلوات اهللا عليهما حمجوبان به  ٬، ولكنه صلوات اهللا عليه كتاب بالعلي وفاطمة
  . ٬، ومنهما يفاض على اخللق ٬، ومنهما يؤخذ فهو املدينة ومها الباب املواجه للخلق. عن الذات

و�ذا الباب العظيم الرمحة ٬، الرمحنأما الباب اآلخر للمدينة والكتاب املواجه للذات اإلهلية فهو 
وبه ٬، افتتح عامل اخللق أو كما يسميه بعضهم عامل اإلمكان٬، وبربكته خلق اإلنس واملالئكة واجلان

٬، وملا بقي على  يعلمون وبه يرزقون وبه يدبر األمر٬، ولو دبر بغريه الشتدت العقوبات واملثالت
  * الرَّح�م|ن} ﴿ :الذكر الغافل عن ربه٬، قال تعاىلالذاكر لنفسه أشد  ظهر األرض أحد من هذا اخللق

   .)1( ﴾ع|ل�م|ه} الْب|ي|انَ* خ|لَق| الْأuن�س|انَ * ع|ل�م| الْقُر�آنَ 

و|ه}م� ي|كْفُر}ونَ بِالرَّح�م|نِ قُلْ ه}و| ر|بِّي ال إِلَه| إِل�ا ه}و| ع|لَي�هu ت|و|ك�لْت} و|إِلَي�هu ﴿ :وقال تعاىل
الرمحن هو باب الذات الذي  نّإأي ٬، وواهبه الكمال هو الرمحن حممد  فرب© ٬،)2(﴾م|ت|ابِ

   .يفاض منه الكمال على حممد 

فخص ٬، )3( ﴾اد�ع}وا الل�ه| أَوِ اد�ع}وا الرَّح�م|ن| أَيÁاً م|ا ت|د�ع}وا فَلَه} الْأَس�م|اُء الْح}س�ن|ى﴿ :وقال تعاىل
ـاين    أي اهللا   فاألول  ٬،ألن الفيض منهما؛ هذين االمسني بالذكر جامع لكماالت الذات٬، والث

  . باب الذات

ـدر   ( : Xفال تعجب من قوله  Xوملا كان ظهور الذات يف عامل اخللق هو علي  ـا مق أن
ومن بينهما بإذن اهللا تعاىل وعليتها بقدرته ومسيتها ٬، ومكوكب النجوم يف السماوات٬، األفالك 

                                                            
  .4 – 1: الرحمن  -1
  . 30: الرعد  -2
  . 110:  اإلسراء -3
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وجعلت البحار جتري بقدرة ٬، ا ونورjاوكورت الشمس وأطلقته٬، الراقصات ولقبتها الساعات

ـت  أيا أمري املؤمنني لوال : فقال ابن قدامة .اهللا وأنا هلا أهل ـه إال أن  ٬،نك أمتمت الكالم لقلنا ال ال
حنن مربوبون ال أرباب نكحنا ٬، بن قدامة ال تتعجب jلك مبا تسمع يا :X فقال أمري املؤمنني

ـماوات    ٬، النساء ومحلتنا األرحام ومحلتنا األصالب ـا يف الس ـون وم وعلمنا ما كان وما يك
   .)1( )وحنن عاملون٬، واألرضني بعلم ربنا٬، حنن املدبرون فنحن بذلك خمصوصون

فهو جتلي اسم الرمحن٬، وهو الباب الذي خيرج منه ما ٬، )عامل اإلمكان(فبعلي يدبر عامل اخللق 
  .إىل سوها   حممد   يف املدينة 

مها القرآن  Xوعلي  ٬، فمحمد القرآن الكرميالكتاب ميكن أن يطلق على  وبقي أنّ
  .٬، والقرآن الكرمي ليس سوى صورة أخرى حملمد )2( الناطق

ـك   : الريب: ﴾ال ر|ي�ب| فuيه﴿ ـوازم الش يعين قلق النفس وخوفها وعدم اطمئناrا٬، وهو من ل
ـدم    ٬، وخصوصاً الشك العقائدي ولذلك يستعار للشك أحياناً ـنفس وع ـق ال فهو مما يستلزم قل
  . اطمئناrا وخوفها من العاقبة

أي يف حممد وعلي وفاطمة واألئمة ٬، ما أنه من يطلب احلق ال يشك يف الكتابإ: واملعىن
٬، هي نفس مطمئنة مستيقنة نه نفس الكتاب ال شك فيه٬، أي نفس حممد أما إو .والقرآن

   .وكذلك علي وفاطمة واألئمة 

املهمة  )3(أما بيان هذه الصفة . وكال املعنيني صحيحني٬، وهذا املعىن األخري يتضمن املعىن األول
  .نه هدى لغريهأليوصف ؛ للكتاب فهو ضروري

مطمئن ومستيقن باهللا وبالرسالة ) واألئمة حممد (ملا كان الكتاب وهو : ﴾ه}دىì لuلْم}تَّقuني|﴿
املكلف بأدائها٬، وملا كان مهدي إىل احلق٬، كان بالنسبة لغريه هادياً وهدى وعÄلَماً ي�ستدل به على 

  الطريق٬، ولكن مÄنí هذا الغري؟ 

                                                            
  .214ص:  ، إلزام الناصب الخطبة التطنجية -1
: أيضًا Xوقال  .20ح 214: 1ينابيع المودة  )أنا القرآن الناطق( :قبل قضية التحكيم يوم صفين Xقال أمير المؤمنين  -2
 .10 – 9ص 1ج: الكاشف  )ذاك القرآن الصامت، وأنا القرآن الناطق(
  .آون الكتاب ال ريب فيه: أي  -3



  X ............................. .....91السيد أمحد احلسن  / الرابع  -اجلزء األول : املتشاهبات 
نور وحق ويقني وتقوى يكون هادياً للجميع؟ وهل ألنه عÄلَمì منصوب للجميع  فهل ألنه 

   :ناأمرألن ما يلزم اهلداية إىل احلق ؛ ؟ طبعاً ال…من والفاسق واملنافق يكون هادياً للجميع املؤ

   .هو نÄصب� عÄلَمٍ هادÎ ونور يستضاء به٬، وهذا هو املهدي اهلادي النيب أو اإلمام: األول

ـرة  هذا النور ويستضيء به٬، فالذين لو© إىلكون فطرة اإلنسان سليمة ليهتدي : الثاينو ثوا الفط
ـراب  اليت فطرهم اهللا  عليها كيف يهتدون؟ ولو التحقوا �ذا النور واقتربوا منه مل ينفعهم هذا االقت

ألصحاب  و�ذا فالكتاب أو الرسول أو اإلمام هدىð. ألrم ال يبصرون٬، فستكون عاقبتهم االبتعاد
  .اليقني٬، ألن التقوى من لوازم اليقني

ـأيت إال   نّأبعثه؟ مع  مÄنí هؤالء املتقون يف زمن رسول اهللا أي عند: هنا السؤالو التقوى ال ت
ـوقنني؟ مث إنّ ٬، للمؤمنني هدىð: وملاذا مل يقل. بعد اإلميان٬، بل ودرجة عالية منه هي اليقني  أو للم

مث هل ميكن  ٬، فما معىن التخصيص؟ جلميع الناس٬، والدعوة لإلسالم عامة والقرآن هدىð حممداً 
  أو املسيحي قبل أن يسلم ليوصف �ا؟  أو اليهودي٬، أن تكون التقوى لباس احلنفي

ـول   إنّ: هناواجلواب  ٬، هؤالء املتقني هم بعض األحناف واليهود واملسيح يف زمن الرس
فهذه الديانات الثالث هي اليت كان بعض أفرادها يتصفون بأrم يقيمون الصالة ويدفعون الزكاة 

  .)1( ﴾بِلuس|انِك| لuت}ب|شِّر| بِهu الْم}تَّقuني|فَإِنَّم|ا ي|سَّر�ن|اه} ﴿ :للفقراء٬، قال تعاىل

ـديانات   rمإأي ٬، اآليات بيَّنت حاهلم بأrم يؤمنون مبا أنزل من قبل الرسول مث إنّ أصحاب ال
ـة   ٬،هم بعض املسلمني Xاملتقني يف زمن اإلمام املهدي  مث إنّ .السماوية إىل  وهكذا األئم

ـق  ومن هنا ففي زمننا مثالً اإلميان بل واليقني بأهل بيت النبوة ال يكفي لي� .Xاإلمام املهدي  وف
ـة   ٬، ويكون معه يف الصف األول أو الثاين Xاإلمام املهدي  إلتباعاإلنسان  ـثالث مائ أعين ال

ـل  الآوالثالث عشر أو العشرة  ف٬، بل البد من العمل بالشريعة اإلسالمية٬، بل واإلخالص بالعم
فاآليات ت�بي©ن ٬، ويكون اإلمام املهدي هدى له وإلخوانه ٬،اًمتقين الفرد املسلم املؤمن لوجه اهللا ليكو

  .حال النخبة من املؤمنني بعلم اهلدى والكتاب يف زماrم٬، وليس مجيع املؤمنني بالرسول

                                                            
  .97: مريم  -1
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و|ال�ذuين| ي}ؤ�مuن}ونَ بِم|ا أُن�زِلَ * ال�ذuين| ي}ؤ�مuن}ونَ بِالْغ|ي�بِ و|ي}قuيم}ونَ الصَّالةَ و|مuمَّا ر|ز|قْن|اه}م� ي}ن�فuقُونَ ﴿

ـ  .)1( ﴾إِلَي�ك| و|م|ا أُن�زِلَ مuن� قَب�لuك| و|بِالْآخuر|ةu ه}م� ي}وقuن}ونَ ـ  اإلميان هو التصديق٬، ولكن ما املراد ب
  ؟ هنا) الغيب(

ـول  ٬، رمبا لإلجابة سنسطر قائمة طويلة٬، ولن حنصي الغيب قطعاً ـار أق ـاملي   إنّ: وباختص ع
مها الغيب   أو الذات واحلقيقة أو الكنه    الالهوت وعاملي٬، مها الغيب األصغر والعقلامللكوت 
  .األكرب

ـف   الغيب األصغرو ميكن أن يكشف بعضه خلاصة من أولياء اهللا سبحانه وتعاىل٬، كما كش
ـبحانه  )لنريه ملكوت السماوات واألرض(٬، X إلبراهيم ٬، بل ويكشف ملن سلك طريق اهللا س
م بن ـوكبلع٬، )2( ﴾ب|ص}ر�ت} بِم|ا لَم� ي|ب�ص}ر}وا بِهu﴿: كانت عاقبته االحنراف كالسامرين إو وتعاىل
  .)4( نه كان يرى ما حتت العرشأ٬، وروي )3( ﴾آت|ي�ن|اه} آي|اتuن|ا فَان�س|لَخ| مuن�ه|ا﴿ :باعوراء

ـى٬،  ٬، الغيب العظيم أو العلي: فينقسم إىل٬، الغيب األكربأما  ـا  والغيب األعظم أو األعل ومه
   .اللذان يف تسبيح الصالة يف الركوع والسجود

٬، )5( والغيب العظيم مل يكشف منه شيء إال للنيب الكرمي٬، وهلذا خوطب بأنه على خلق عظيم
يف كشف احلجاب  Xاحلديث عن اإلمام الصادق  )7(ومرَّ . )6( نه رأى من آيات ربه الكربىأو

                                                            
 .4 – 3: البقرة  -1
  .96: طـه  -2
  .175: األعراف  -3
أنه أعطي بلعم بن باعوراء االسم األعظم وآان يدعو به فيستجاب له، فمال إلى فرعون، : (Xعن أبي الحسن الرضا  -4

ادع اهللا على موسى وأصحابه ليحبسه علينا، فرآب : وأصحابه، قال فرعون لبلعم Xفلما مر فرعون في طلب موسى 
ويلك، على : هللا عز وجل، فقالتطلب موسى وأصحابه، فامتنعت عليه حمارته، فأقبل يضربها، فأنطقها ا  حمارته ليمر في

ولم يزل يضربها حتى قتلها، فانسلخ ! ء معك لتدعو على موسى نبي اهللا وقوم مؤمنين؟ ماذا تضربني، أتريد أن أجي
َولِكنَُّه َأْخَلَد ِإَلى اْلَأْرِض  َفاْنَسَلَخ ِمْنها َفَأْتَبَعُه الشَّْيطاُن َفكاَن ِمَن اْلغاِويَن َوَلْو ِشْئنا َلَرَفْعناُه ِبها: االسم من لسانه، وهو قوله

  .248ص 1ج: تفسير القمي ...)  َواتََّبَع َهواُه َفَمَثُلُه َآَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َتْحِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َتْتُرْآُه َيْلَهْث وهو مثل ضربه اهللا
  .4: القلم ) َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم: (إشارة إلى قوله تعالى  -5
 .18: النجم ) َلَقْد َرَأى ِمْن آَياِت َربِِّه اْلُكْبَرى: ( إشارة إلى قوله تعالى -6
 .من هذا الجزء) 28(تحت سؤال رقم  -7
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ـو  ( :٬، فقال ما معناهXللرسول األعظم خاصة٬، وهو احلجاب الذي مل يكشف ألمري املؤمنني  ل

  .)1( )كشف يل الغطاء ما ازددت يقيناً

   .أما الغيب األعلى أو األعظم فهو احملجوب عن الكل٬، وحجابه الذات أو األمساء احلسىن

هو اإلميان بالغيب٬، وهذا ٬، والعقل والذات واحلقيقةامللكوت : ومن هنا فاإلميان �ذه العوامل أي
ـو   افرض أن حريقاً شب على بعد مخسة: اإلميان على درجات أوضحها باختصار �ذا املثال كيل

  :مترات عن مكان تواجدك فأنت ت�حاط به علماً بإحدى الطرق التالية

  . ينقل لك ثقاة صادقون خرب احلريق  1
  .تذهب وترى احلريق بعينك  2
  .تذهب وترى وتضع يدك يف النار وحتترق يدك  3
  .تقع يف النار وحتترق حىت تصبح ناراً فتكون أنت من النار  4

  

ـو   إنّ :ورمبا يتسرع إنسان ويقول العلم احلاصل من شهادة مخسني شخصاً ثقاة ال يكذبون ه
  .ر واحتراق اليدوهو نفسه العلم احلاصل من رؤية النا٬، نفسه العلم احلاصل من رؤية النار بالعني

ـد  ؛ وهذا اشتباه ألن العلم األول ميكن أن ينقض إذا شهد لك مخسون من الثقاة بأنه ال يوج
هذا احلريق هو سحر عظيم كسحر سحرة فرعون٬،  حريق٬، والثاين ميكن أن ينقض إذا شككت أنّ

ـدك٬،  أما الثالث فهو ثابت ال ينقض لوجود أثر النا. الذين استرهبوا الناس وسحروا أعينهم ر يف ي
  . والقلب يكون مطمئناً

طلب هذه الدرجة  Xفإبراهيم  ٬،)2( ﴾أَو|لَم� ت}ؤ�مuن� قَالَ ب|لَى و|لَكuن� لuي|طْم|ئuنَّ قَلْبِي﴿ :قال تعاىل
ـأَر�ضِ   ﴿ :من اإلميان٬، ولذلك قال تعاىل بعدها ـم|او|اتu و|الْ و|كَذَلuك| ن}رِي إِب�ر|اهuيم| م|لَكُوت| السَّ

  .)3( ﴾الْم}وقuنِني|و|لuي|كُونَ مuن| 

ـد   أما الرابع الذي عربت عنه بأنه حيترق يف النار حىت يصبح هو نارا٬ً، فهذا مل يتحقق إال حملم
ـلوات  . اإلنسان  وهو فقط من كشف له احلجاب فكان قاب قوسني أو أدىن٬، وأصبح هو ص

                                                            
 .317ص 1ج: المناقب البن شهر اشوب  -1
  .260: البقرة  -2
  . 75: األنعام  -3
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: الذات أو قلأو بعبارة أخرى ٬، اهللا عليه وعلى آله حجاب الذات٬، ومن كشف له الغيب العظيم

   .الكماالت اإلهلية املشار إليها بكلمة اهللا

ـار  : قال٬، Xعن أيب احلسن موسى ٬، ويف احلديث عن هشام بن احلكم قلت له ألي علة ص
التكبري يف االفتتاح سبع تكبريات أفضل؟ وألي علة يقال يف الركوع سبحان ريب العظيم وحبمده؟ 

  ؟ويقال يف السجود سبحان ريب األعلى وحبمده

 ٬،واحلجب سبعاً إن اهللا تبارك وتعاىل خلق السماوات سبعاً واألرضني سبعا٬ً، يا هشام( :قال
ـرب   فلما أسرى بالنيب  وكان من ربه كقاب قوسني أو أدىن٬، رفع له حجاب من حجبه فك

٬، فلم يزل  ٬، وجعل يقول الكلمات اليت تقال يف االفتتاح٬، فلما رفع له الثاين كربرسول اهللا 
ـدت  . حىت بلغ سبع حجب وكرب سبع تكبرياتكذلك  فلما ذكر ما رأى من عظمة اهللا ارتع

فلما اعتدل من ركوعه  ٬،سبحان ريب العظيم وحبمده: فرائصه٬، فابترك على ركبتيه وأخذ يقول
Áـى   : على وجهه يقول قائماً نظر إليه يف موضع أعلى من ذلك املوضع خر ـبحان ريب األعل س

  . )1( )فلذلك جرت به السنة ٬،سكن ذلك الرعب فلما قال سبع مرات. وحبمده

ـوع   :﴾و|ي}قuيم}ونَ الصَّالةَ و|مuمَّا ر|ز|قْن|اه}م� ي}ن�فuقُونَ﴿ إقامة الصالة أي التوجه �ا إىل اهللا٬، وخبش
ـاتني    .وحضور قليب ـر ه واإلنفاق هنا يشمل الزكاة الواجبة والصدقة املستحبة٬، ورمبا كان ذك

العبادتني وإغفال ما سوامها فيه بيان فضلهما٬، فاألحناف كانوا حيجون ويلبون بتلبية قريبة من تلبية 
 ٬، بل تكاد تكون هي نفسها٬، ولكن احلج كان فارغاً من حمتواه وهو الوالية لويل)2( املسلمني اليوم

  . واهللا أعلم٬، اهللا وحجته على خلقه٬، واليهود واملسيح كانوا يصومون

حبسبه٬، ففي زمن الرسول للمتقي احلنفي صالته٬، وللمتقي اليهودي  وهذا الوصف للمتقني كلٌ
هذه الديانات يف زمن الرسول  إنّ: ورمبا يعترض أحد ويقول. صالته٬، وللمتقي املسيحي صالته

فهي ليست كما جاء �ا من أرسل ٬، وتفاصيل العبادات حمرفة عقائدياً فضالً عن األحكام الشرعية
  ؟�ا٬، أعين إبراهيم وموسى وعيسى 

                                                            
 .332ص 2ج: علل الشرائع  -1
  .الجزء الثالث، فراجع) إضاءات من دعوات المرسلين ( بعض تلك التلبيات في آتاب  Xذآر السيد  -2
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رغم التحريف٬، فهم قد  هؤالء املتقني موجودون يف كل ديانة يف زمن الرسول  إنّ: وأقول

التزموا  أrموال أقل  ٬،)1( يف حق جده عبد املطلب عن الرسول جانبوا هذا التحريف كما ورد 
جانب االحتياط٬، فلم يقدسوا متاثيل قريش اليت ابتدعوها٬، ومل حيرموا البحرية واحلام والسائبة٬، ومل 

   .عيسى إله٬، ومل حيرموا ما أحل اهللا٬، ومل حيلوا ما حرم اهللا ومل يعتقدوا بأنّ يعملوا بالنسيء٬،

٬، ومنهم من )2( الذين مدحوا يف القرآن يف آخر سورة الفتح وهؤالء هم أصحاب حممد 
٬، ومنهم من آمن مبجرد مساع آيات القرآن وفاضت أعينهم من الدمع آمن مبجرد رؤية الرسول 

فلم يطلبوا منه  هؤالء كانوا على عالقة بر�م قبل أن يبعث حممد . نه احلق من ر�مأملا عرفوا 
ال�ذuين| آت|ي�ن|اه}م} الْكuت|اب| مuن� ﴿فعرفهم٬،  أو آية٬، بل طلبوا من ر�م أن يعرفهم أمر حممد  معجزة

و|إِذَا ي}ت�لَى ع|لَي�هِم� قَالُوا آم|نَّا بِهu إِنَّه} الْح|قُّ مuن� ر|بِّن|ا إِنَّا كُنَّا مuن� قَب�لuهu  * قَب�لuهu ه}م� بِهu ي}ؤ�مuن}ونَ
  . وبالقرآنأولئك على هدى من ر�م فزادهم ر�م هدى مبحمد  ٬،)3(﴾م}س�لuمuني|

قد طال معظم  العقائدفاالحنراف يف ٬، واليوم عادت مصيبة املسلمني كيوم بعث رسول اهللا 
قد طال مجيع فرق املسلمني وبال : فأقوهلا وبال تردد )4( األحكامأما االحنراف يف  .فرق املسلمني

) األنا(باحث حر كسر قيود التقليد األعمى٬، ووضع قدمه على  استثناء٬، بل ويقوهلا معي كل
٬، فلم يتجاوز القرآن واحلديث الذي ورد عنهم النيب وآله ؛ وأخذ العلم من أهله) اهلوى(و

ويسميها الناس  )5(وهي يف احلقيقة ظل العقل    ٬، مستعيناً بربه وما وهبه من قوة ناطقة 

                                                            
يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس ( :أنه قال في وصيته له ، عن النبي Xعن علي بن أبي طالب  -1

، )تنكحوا ما نكح آباؤآم من النساء وال: (حرم نساء اآلباء على األبناء فأنزل اهللا عز وجل: سنن أجراها اهللا له في اإلسالم
اآلية، ولما ) واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن هللا خمسه: (ووجد آنزًا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل اهللا عز وجل

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

يا علي إن عبد المطلب آان ال يستقسم باألزالم، وال يعبد . فيهم عبد المطلب سبعة أشواط، فأجرى اهللا ذلك في اإلسالم
  .150ص 1ج: الخصال ) Xعلى دين أبي إبراهيم  أنا: األصنام، وال يأآل ما ذبح على النصب، ويقول

ْبَتُغوَن َفْضًال مَِّن اللَِّه مَُّحمٌَّد رَُّسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُرآَّعًا ُسجَّدًا َي: (قال تعالى  -2
مِّْن َأَثِر السُُّجوِد َذِلَك َمَثُلُهْم ِفي التَّْوَراِة َوَمَثُلُهْم ِفي اْلِإنِجيِل َآَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهم 

ا الصَّاِلَحاِت ِمْنُهم مَّْغِفَرًة َوَأْجرًا ِمُلوَفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعَلى ُسوِقِه ُيْعِجُب الزُّرَّاَع ِلَيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَع
  .29: الفتح ) َعِظيمًا

  .53 – 52: القصص  -3
 .بجزئيه، فراجع) العجل(بعض القول في هذا األمر في آتاب  Xفصَّل السيد أحمد الحسن  -4
باعتبار أّن العقل الكامل هو الذي عند المعصوم فقط، وما عند غيرهم من الخلق ظله ليس إال، ولذا هم بحاجة الى الحجج  -5

  . المعصومين لالهتداء والنجاة ، وهذا ما ورد في مضامين روايات آثيرة
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   وما أكثره   وأن حيذر من املتشابه ٬، إلدراك املعاين اليت أرادها سبحانه وأرادوها   العقل 

  . لئّال تتقاذفه أمواج اهلوى واألنا والشيطان ؛كل احلذر

وهذا : )1( ﴾و|ال�ذuين| ي}ؤ�مuن}ونَ بِم|ا أُن�زِلَ إِلَي�ك| و|م|ا أُن�زِلَ مuن� قَب�لuك| و|بِالْآخuر|ةu ه}م� ي}وقuن}ونَ﴿
 كعلم وهادÎ  داملتقني الذين نصب هلم حمم يؤكد أنّ )يؤمنون مبا أُنزل من قبلك: (أي٬، الوصف

ارى٬، ليس إال املؤمنني بالنبوات السابقة من أحناف ويهود ونص   ن لإلميان بهووهم مؤهل  
ألن الكالم عن حاهلم وهم يشاهدون الكتاب فيكون ؛ نزل للرسولأ ووصفهم بأrم يؤمنون مبا

بالنسبة هلم هدى٬، فهم يف حال شروع باإلسالم واإلميان بالرسول٬، فهم على هدى من ر�م 
   .فزادهم هدى مبحمد 

وإال فاآلية حية حبياة القرآن الذي يشمل مجيع األزمنة إىل أن تقوم  وهؤالء مصداق أول لآلية٬،
لياس واخلضر هو اإلميان مبا أُنزل إوعيسى و ٬X، ففي هذا الزمان مثالً اإلميان باملهدي )2( الساعة

اس واخلضر مما يلإمما أُنزل إىل الرسول٬، وعيسى و Xألن املهدي  ؛للرسول وما أُنزل من قبله
  .الغيب يف اآلية السابقة وما أُنزل يف هذه اآلية أُنزل قبله٬، فهم 

اليقني غالباً يأيت من املشاهدة٬، فهؤالء قد شاهدوا شيئاً من اآلخرة : ﴾قuن}ونَو|بِالْآخuر|ةu ه}م� ي}و﴿
 Xطبعاً ليس الغطاء الذي قصده أمري املؤمنني   وهم يف الدنيا٬، بعد أن كشف هلم الغطاء 

و|كَذَلuك| ﴿ :ثر جماهدة أنفسهم وطاعة خالقهم٬، قال تعاىلإ   والذي مل يكشف إال للرسول 
  .)3( ﴾إِب�ر|اهuيم| م|لَكُوت| السَّم|او|اتu و|الْأَر�ضِ و|لuي|كُونَ مuن| الْم}وقuنِني|ن}رِي 

وما برح هللا عزت آالؤه يف الربهة بعد الربهة ويف أزمان الفترات ( :وقال إمام املتقني املوقنني
واألمساع فاستصبحوا بنور يقظة يف األبصار ٬، عباد ناجاهم يف فكرهم وكلمهم يف ذات عقوهلم

من أخذ القصد محدوا ٬، ٬، مبرتلة األدلة يف الفلوات يذكرون بأيام اهللا وخيوفون مقامه٬، واألفئدة

                                                            
  . 4: البقرة  -1
قول اهللا  :لبيك، قال: قلتيا عبد الرحيم،  :فقال Xآنت يومًا من األيام عند أبي جعفر : عن عبد الرحيم القصير قال -2
فسكت طويًال ثم : قالأنا المنذر وعلي الهادي، من الهادي اليوم؟ : إذ قال رسول اهللا ) إنما أنت منذر ولكل قوم هاد(

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

  . 403ص 35ج: بحار األنوار ) لمات القرآن
  .75: األنعام  -3
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ـة   ٬، إليه طريقه وبشروه بالنجاة ـن اهللك ـذروه م ٬، ومن أخذ مييناً ومشاالً ذموا إليه الطريق وح

ـذوه  إو. وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات وأدلة تلك الشبهات ـن  ن للذكر ألهالً أخ م
ويهتفون بالزواجر عن حمارم ٬، فلم تشغلهم جتارة وال بيع عنه يقطعون به أيام احلياة٬، الدنيا بدالً

فكأمنا ٬، وينهون عن املنكر ويتناهون عنه٬، ويأمرون بالقسط ويأمترون به٬، اهللا يف أمساع الغافلني
ـل    فكأمنا اطلعوا على٬، قطعوا الدنيا إىل اآلخرة وهم فيها فشاهدوا ما وراء ذلك ـوب أه غي

ـدنيا   ٬، الربزخ يف طول اإلقامة فيه ـل ال وحققت القيامة عليهم عداjا فكشفوا غطاء ذلك أله
   .)1( )…ويسمعون ما ال يسمعون  حىت كأkم يرون ما ال يرى الناس

هذا الوصف خلاصة من املؤمنني بالرساالت السماوية عموما٬ً، ورسالة حممد  ومن هنا يتبني أنّ
ومل يرÄ تاريخ اإلسالم إال أفراداً قالئل منهم٬، وإال فمعظمهم هم أصحاب املهدي . خصوصاً 

  .Xأنصار اإلمام ؛ فالآالثالث مائة وثالث عشر٬، مث اخلط الثاين الذي يتبعهم وهم العشرة 

ـان    :﴾أُولَئuك| ع|لَى ه}دىì مuن� ر|بِّهِم� و|أُولَئuك| ه}م} الْم}فْلuح}ونَ﴿  ـة اإلمي وهذا اهلدى سابق حلال
ـم   .ألrم أطاعوه؛ بالرسالة اجلديدة٬، فهم على هدى من ر�م هؤالء أصحاب أسرار مع ر�م وهل

ـاع   حاالت مع خالقهم٬، ولذلك كما قدمت مل حيتاجوا إىل معجزة٬، بل جمرد رؤية الرسول أو مس
ـلٌ  صادقì حممداً  بأنّفالذي عرَّفهم ٬، ألrم على هدى من ر�م  ؛شيء من القرآن آمنوا  ومرس

ـد   ٬، وكمثال هلؤالء من أصحاب حممد هو اهللا الذي أرسل حممداً  هو سلمان الفارسي وق
  . واحلمد هللا وحده٬، كان نصرانياً

�   �   �  �   �   �  
  
  
  

ـهادة  ( :Xقال أمري املؤمنني : 46 /سؤال وكمال اإلخالص له يف نفي الصفات عنه لش

واهللا سبحانه وتعاىل يصف نفسه يف القرآن ويقول السميع  ٬،)2( )…كل صفة أkا غري املوصوف 
  فكيف يكون التوحيد خمالفاً ملا جاء به القرآن؟ …البصري العليم احلكيم القدير 

  

 Xال خمالفة بني وصف اهللا سبحانه وتعاىل وما جاء به القرآن وكالم أمري املؤمنني  :اجلواب
القرآن يتكلم ويصف الذات أي مدينة الكماالت اإلهلية واالسم اجلامع  نإالختالف املقام٬، حيث 

                                                            
 .212ص 2ج: نهج البالغة  -1
 .الخطبة األولى: نهج البالغة  -2
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ـادق  )اهللا(لصفات الكمال اإلهلية هو   :٬X، ومعرفة الذات إمنا حتصل مبعرفة الصفات٬، قال الص

   .)1( )من غري شبيه وال مثيلموصوف (

ـد   Xأما كالم أمري املؤمنني  فهو يف مرتبة اإلخالص يف التوحيد٬، أي أعلى درجات التوحي
ـع يف   إىلوهو توجه العبد  الكنه واحلقيقة٬، ال إىل الذات املوصوفة اليت ال خيلو التوجه إليها من طم

  . كمال أو قضاء حاجة كسب

احلقيقة٬، والذات هي االسم األعظم األعظم٬، واحلقيقة هي االسم والذات هي حجاب الكنه أو 
واهلاء لإلثبات ) هو(واالسم الدال عليها   األعظم األعظم األعظم٬، فالتوجه إىل الكنه أو احلقيقة 

ـبحانه   ٬، خيلو من مالحظة أي صفة أو اسم  والواو للغيبة  ـه س إمنا هو توجه بالعبادة إىل حقيقت
ـري أوتعاىل دومنا مالحظة  ـام    نه كرمي أو عليم أو حكيم أو قادر أو مسيع أو بص ـو مت ـذا ه ٬، وه

  .اإلخالص بالعبادة والتوحيد
�   �   �  �   �   �  

  
  
  

ـدِّين|  * إِنَّم|ا ت}وع|د}ونَ لَص|ادuق� * فَالْم}قَسِّم|اتu أَم�راً ﴿ :يف سورة الذاريات: 47 /سؤال و|إِن� ال

ـك|    * إِنَّكُم� لَفuي قَو�لٍ م}خ�ت|لuفÖ * الْح}ب}كu و|السَّم|اِء ذَاتu * لَو|اقuع�  uأُف �ـن ـه} م| �ـلَ  * ي}ؤ�فَك} ع|ن uقُت
  ما معىن قوله تعاىل يف هذه اآليات؟ . )2( ﴾الْخ|رَّاص}ونَ

  

  : اجلواب

   .املالئكة: ﴾فَالْم}قَسِّم|اتu أَم�راً﴿

   .قيام القائم: ﴾إِنَّم|ا ت}وع|د}ونَ لَص|ادuق�﴿

   .للناس Xالقيامة الصغرى وحسابه : ﴾لَو|اقuع�و|إِن� الدِّين| ﴿

                                                            
  .407ص 53ج: بحار األنوار  -1
  .10 – 4: الذريات  -2
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﴿uالْح}ب}ك uا ذات التنظيم والدقة والسري بطريق مستقيم: ﴾و|السَّم|اِء ذَاتrموصالح سكاr٬، وإ 

ـات  ٬، أي املالئكة يعملون بدقة متناهية فال خيتلفون وال خيطئون ويظهرون أمر اهللا باآليات والبين
  . بالرؤية والكشف واآليات السماوية واملعجزات

 ﴿Öفuت|ل�ومجاعة يقولون ٬، مجاعة يقولون هو X يف القائم أي خمتلفون: ﴾إِنَّكُم� لَفuي قَو�لٍ م}خ
ـيمِ  * ع|مَّ ي|ت|س|اَءلُونَ ﴿ :ليس هو٬، وهذه اآلية يف سورة النبأ uالْع|ظ uع|نِ النَّب|أ *    uـه ـم� فuي ـذuي ه} ال�

   .)1( ﴾م}خ�ت|لuفُونَ

ـن  أ: اإلفك القلب رأساً على عقب٬، ومعىن هذه اآلية:  ﴾ي}ؤ�فَك} ع|ن�ه} م|ن� أُفuك|﴿ نه ينقلب ع
  .على عقب أي منكوس الفطرة رأساً مقلوبهو وال يتبع القائم من ٬، القائم ويعرض عن القائم

  دون أن حييطوا علماً بالشيء٬، وهم  أي هلك املكذبون الذين يكذبون :﴾قُتuلَ الْخ|رَّاص}ونَ﴿

ألن قيام القائم أصالً ؛ بأمره أو ما صدر عنه اًدون أن حييطوا علم Xالذين يكذبون بالقائم 
  .يناقض أهواءهم وتوجها¡م الدنيوية وطموحهم للرئاسة الدينية الباطلة

  

�   �   �  �   �   �  

و|ج|اَء مuن� أَقْص|ى الْم|دuين|ةu ر|ج}لٌ ي|س�ع|ى قَالَ ي|ا قَو�مِ اتَّبِع}وا ﴿ :يف سورة يس من آية :48 /سؤال

  من هو الرجل الذي جاء من أقصى املدينة يسعى؟ .)2( ﴾الْم}ر�س|لuني|

حممداً : ﴾اثْن|ي�نِ إِلَي�هِم} أَر�س|لْن|ا﴿ و. كمصداق أمثل وأعلى هلذه اآلية X احلسنيهو  :اجلواب
 الْم|دuين|ةu أَقْص|ى مuن� و|ج|اء﴿. X احلسنأي : )3( ﴾بِثَالuثÖ﴿٬، وعززنا Xوصيه  وعلياً 
 لuي غَفَر| بِم|ا * ي|ع�لَم}ونَ قَو�مuي لَي�ت| ي|ا الَقَ﴿ ـف .لوا بهفقتلوه ومث٬ّ، أي احلسني: ﴾ي|س�ع|ى ر|ج}لٌ
حبيب النجار هو من مصاديق هذه اآلية األولية٬، ٬، وطبعاً .)4( ﴾الْم}كْر|مuني| مuن| و|ج|ع|لَنِي ر|بِّي

  .�Xذا أخربين اإلمام املهدي حممد بن احلسن . ولكنها يف احلسني نزلت وإياه عنت
  

�   �   �  �   �   �  
                                                            

 .3 – 1: النبأ  -1
  .20: يـس  -2
 .14: يـس  -3
 .27 – 26: يـس  -4



  Xدي 

كَاةÖ فuيه|ا 
 Öت}ونِة�ل�ا ز|ي

م|ن ي|ش|اُء 
كَر| فuيه|ا 

ـبحانه    س
الكنه يف 

ـظ    الح

يا : فقال >
نت محمد، 

يا  …ائي 
ة والحسن 
د بن علي 

صار االمام املهد

ن}ورِهu كَمuش�ك
ةÖ مُّب|ار|كَةÖ ز|

هu م|رِالل�ه} لuن}و
ن ت}ر�فَع| و|ي}ذْك

 

ـ ـاب اهللا س
ور احلقيقة و

.  

ـذلك تال وك

>ى إلي ربي 
نا المحمود وأن
 اسمًا من أسما
ر علي وفاطمة
موسى، ومحمد

إصدارات أ�ص. 

لْأَر�ضِ م|ثَلُ }
د} مuن ش|ج|ر|
 ن}ورٍ ي|ه�دuي ا
أَذuنَ الل�ه} أَن
 هذه اآلية؟

ـ   وهي كت
هي جتلي نو
ريات واحد

  .هللا عليه

مع بعض٬، و

2(.   

ى السماء أوحى
سمي اسمًا، فأن
ك، وشققت له
 وإذا أنا بأنوار
فر، وعلي بن م

.........

سَّم|او|اتu و|الْ
ب� د}رِّيٌّ ي}وقَد
ر� نُّور� ع|لَى }
فuي ب}ي}وتÖ أَ
له تعاىل يف ه

ت واألرض 
يف اخللق٬، أو ه
كل هذه التعبري

  .وص

ن أفاضه اهللا

.  

ني بعضهم م

2( ب الدري

ا اسري بي إلى
شققت لك من اس
بنتك وأبا ذريتك
 فرفعت رأسي
وموسى بن جعف

.........
  

الل�ه} ن}ور} الس
نَّه|ا كَو�كَب�
 ت|م�س|س�ه} ن|ار�

*ي�ٍء ع|لuيم�
ما معىن قول

السماوات إنّ
 وظهوره يف

وك٬، يف اخللق

صدره باخلصو

در منه بعد أ

 عنه وبامسه

  . السالم

لني ومشتبكني

فهو الكوكب

لما: ل اهللا
فجعلتك نبيًا وش
خليفتك وزوج ا

ارفع رأسك: ل
فر بن محمد، و

.........

ا﴿ : من آية
لزُّج|اج|ةُ كَأََّ
�ضuيُء و|لَو� لَم

لل�ه} بِكُلÔ ش|ي
.)1( ﴾ص|الِ

أي إ :﴾ضِ
 اهللا سبحانه
مال اإلهلي يف

وص حممد

الصاد د

X واملبلغ

.  

عليهماسني

كساء متداخل
  . صباح

٬، Xقائم

قال رسول: (ل
فاخترتك منها ف
علته وصيك وخ
 فقال عز وجل
بن علي، وجعفر

........

 سورة النور
ي ز}ج|اج|ةÖ ا
uت}ه|ا ي}ض�اد} ز|ي
لَ لuلنَّاسِ و|ال

 بِالْغ}د}وِّ و|الْآص

�او|اتu و|الْأَر
منا هي جتلي
صفات الكما

حم : ﴾ش�كَاة

علم حممد : 

Xعلي وصيه

فاطمة  :

حلسن واحلس

الكأصحاب
 مصباح واملص

الق :﴾ د}رِّي

                    

قال Xن محمد
ألرض إطالعة ف
 منها عليًا وجع

بنعم يا ر: ت
سين، ومحمد ب

.........

يف :49 /ل
الْمuص�ب|اح} فuي
لَا غَر�بِيَّةÖ ي|كَا

الْأَم�ثَال  الل�ه}
س|بِّح} لَه} فuيه|ا

  : ب

ه} ن}ور} السَّم|ا
إمن   مد 

و هي جتلي ص

ن}ورِهu كَمuشلُ 

﴾ه|ا مuص�ب|اح�

ع : ﴾مuص�ب|اح}

: ﴾ ز}ج|اج|ة

احل : ﴾ةُزج|اج|

الء اخلمسة أ
٬، والزجاجة

نَّه|ا كَو�كَب�

                      
 35.  

صادق جعفر بن
أطلعت على األ
لثانية فاخترت

ب أن تراهم؟ قلت
 وعلي بن الحس

100 ..

سؤال
مuص�ب|اح� 
ش|ر�قuيَّةÖ و|لَ
و|ي|ض�رِب}
اس�م}ه} ي}س|

اجلوا

الل�ه﴿
وهي حمم
اخللق٬، أو

م|ثَل﴿

فuيه|﴿

﴿uالْم

فuي﴿

الزُّ﴿

وهؤال
زجاجة و

كَأَنَّ﴿

                
:النور  -1
عن الص -2

محمد إني أ
ثم أطلعت ال
محمد تحب
والحسين،
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شجرة يف وسط اجلنة هي شجرة  :﴾ي}وقَد} مuن� ش|ج|ر|ةÖ م}ب|ار|كَةÖ ز|ي�ت}ون|ةÖ ال ش|ر�قuيَّةÖ و|ال غَر�بِيَّة﴿

  . عن األكل منها Xاليت rى اهللا آدم  علم حممد وآل حممد 

ـرآن  : ﴾ي|كَاد} ز|ي�ت}ه|ا ي}ضuيُء و|لَو� لَم� ت|م�س|س�ه} ن|ار�﴿ ـذا  ٬، ألrا كلمات اهللا سبحانه وهي الق فه
  . الزيت هو املدد اإلهلي وهو القرآن

ـر   Xوحممد بن علي ٬، Xعلي بن احلسني  وهم٬، إمام بعد إمام :﴾ن}ور� ع|لَى ن}ور﴿ وجعف
وعلي بن  Xوحممد بن علي ٬، Xوعلي بن موسى ٬،  Xوموسى بن جعفر ٬،  Xبن حممد 

  .Xوحممد بن احلسن املهدي ٬، Xواحلسن بن علي ٬، Xحممد 

ـه  ٬، Xنور اهللا القائم  :﴾ي|ه�دuي الل�ه} لuن}ورِهu م|ن ي|ش|اُء﴿ فمن شاء أن يهتدي شاء اهللا أن يهدي
  .Xوهداه لنصرته 

�   �   �  �   �   �  
  

إذا خرج سوف حيتج على احلوزة باألصول  Xالقائم  نّإ: يقول أصحاب العلم: 50 /سؤال

وتقول إذا  Xفما جوابك بصفتك رسول اإلمام املهدي ٬، والفقه وليس بالعقائد كما تدعي أنت
  .غبت عنكم سوف يأيت أيب اإلمام املهدي بالسيف ال باحملاججة

  

وضعه الناس لتحصيل األحكام الفقهية الظنية يف حال غياب اإلمام  )1( أصول الفقه :اجلواب
أو من ميثله كنائبه اخلاص انتفت  Xفإذا حضر املعصوم  ٬،أو من ميثله متثيالً مباشراً Xاملعصوم 

فحىت فقهاء  .احلاجة هلذا العلم٬، وهذا هو قوهلم الذي ال خيتلف فيه أي من فقهاء السنة والشيعة
وحضورهم بني يديه إال شاذ منهم مع اشتراط  السنة ال يقولون جبواز االجتهاد مع وجود النيب 

يعة فهم مطبقون على عدم جواز االجتهاد أما فقهاء الش. بعض الشروط٬، وال يعول على قوله أحد
فأي معىن يبقى ٬، فإذا كان األمر كذلك. أو من ميثله كنائبه اخلاص Xمع حضور اإلمام املعصوم 

   !؟بأصول الفقه Xأو من يرسله اإلمام  Xالحتجاج اإلمام 

                                                                                                                                                                                          
 - م النعمة آمال الدين وتما) وعلي بن محمد، والحسن بن علي، ومحمد بن الحسن القائم في وسطهم آأنه آوآب دري

  .252ص: الشيخ الصدوق 
 .، فراجع)العجل(أصول الفقه بكلمات بسيطة في آتاب  Xفند السيد أحمد الحسن  -1
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ـلني  ـالعقيدة هي األصل واألساس الذي تبىن عليه الشريعة٬، وكل األنبي مث إنّ  اء واملرس

ـحة      Xفموسى  ٬،ا بالعقيدة قبل التشريعوؤدابت ـلمون يف ص يف القرآن الذي ال خيتلف املس
ـرية   صدوره عن اهللا سبحانه وتعاىل  أي  ٬،جاء بالتشريع بعد مرحلة عبور البحر مبدة ليست بقص

   .ه قضى مدة طويلة يف إصالح اعتقاد القوم قبل أن يبدأ بإصالح شريعتهمنإ

فأيهما أوىل أن  ٬،وفروع الدين أصول الدين: وهم يقولون ٬،والتشريع فرعفالعقيدة أصل ن٬، إذ
  !حيتج به األصل أم الفرع؟

�   �   �  �   �   �  
  

  

أَت|ج�ع|لُ فuيه|ا م|ن� ﴿ :فقالت املالئكة ٬،﴾إِنِّي ج|اعuلٌ فuي الْأَر�ضِ خ|لuيفَةً﴿ :قال تعاىل: 51 /سؤال

ـان    .)1( ﴾و|ن|ح�ن} ن}س|بِّح} بِح|م�دuك|ي}فِْسد} فuيه|ا و|ي|س�فuك} الدِّم|اَء  ـأن اإلنس من أين عرفت املالئكة ب
  ماء قبل حىت أن ي�خلق يف األرض؟يفسد ويسفك الد

  

   ونشروا الفساد وسفك الدماء فيما بينهم ٬،X قبل آدم خلقاألرض كان هناك يف  :اجلواب

ـد   واملالئكة ظنوا أنّ. )2( فأهلكهم اهللا سبحانه وتعاىل بذنو�م ـو آدم    املخلوق اجلدي  Xوه
ـد   نهأجيهلون سيعيدون الكرة مرة أخرى وينشرون الفساد وسفك الدماء٬، ولكنهم   وذريته  بع

ـني   Xقيام القائم  ستقوم دولة العدل والتوحيد اإلهلي على األرض٬، وينتشر الصالح والسالم ب
  .الناس

�   �   �  �   �   �  
  

                                                            
  .30: البقرة  -1
إن اهللا لما أراد أن يخلق خلقًا بيده وذلك بعدما مضى عن ( :قال ،Xعن آبائه عن أمير المؤمنين  Xاإلمام الباقر  -2

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

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

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

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

األنبياء والمرسلين وعباد اهللا الصالحين وأئمة مهديين واجعلهم خلفائي على خلقي في أرضي يهدونهم إلى طاعتي 
  .36ص 1ج: تفسير القمي ) ...لي عليهم عذرًا ونذرًا وينهونهم عن معصيتي وأجعلهم حجة 
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فَب|دَّلَ ال�ذuين| ظَلَم}وا قَو�الً غَي�ر| ال�ذuي قuيلَ لَه}م� فَأَن�ز|لْن|ا ﴿ بسم اهللا الرمحن الرحيم :52 /سؤال

فَب|دَّلَ ال�ذuين| ظَلَم}وا ﴿ :وقال تعاىل .)1( ﴾ع|لَى ال�ذuين| ظَلَم}وا رِج�زاً مuن| السَّم|اِء بِم|ا كَان}وا ي|فْس}قُونَ
 �   .)2( ﴾فَأَر�س|لْن|ا ع|لَي�هِم� رِج�زاً مuن| السَّم|اِء بِم|ا كَان}وا ي|ظْلuم}ونَمuن�ه}م� قَو�الً غَي�ر| ال�ذuي قuيلَ لَه}م

وقال تعاىل يف  ؟وما الفرق بينهما٬، )فأرسلنا(: ويف الثانية٬، )فأنزلنا(: ملاذا قال تعاىل يف األوىل
  وما الفرق بينهما؟٬، )يظلمون(: واألخرى٬، )يفسقون(: األوىل

و|إِذْ قَالَ م}وس|ى لuقَو�مuهu ي|ا قَو�مِ اذْكُر}وا نِع�م|ةَ الل�هu ع|لَي�كُم� إِذْ ج|ع|لَ فuيكُم� ﴿ :قال تعاىل :اجلواب
ي|ا قَو�مِ اد�خ}لُوا الْأَر�ض| الْم}قَدَّس|ةَ * أَن�بِي|اَء و|ج|ع|لَكُم� م}لُوكاً و|آت|اكُم� م|ا لَم� ي}ؤ�تu أَح|داً مuن| الْع|الَمuني| 

قَالُوا ي|ا م}وس|ى إِن� فuيه|ا قَو�ماً * ه} لَكُم� و|ال ت|ر�ت|دُّوا ع|لَى أَد�ب|ارِكُم� فَت|ن�قَلuب}وا خ|اسuرِين| ال�تuي كَت|ب| الل�
قَالَ ر|ج}النu مuن| * ج|بَّارِين| و|إِنَّا لَن� ن|د�خ}لَه|ا ح|تَّى ي|خ�ر}ج}وا مuن�ه|ا فَإِنْ ي|خ�ر}ج}وا مuن�ه|ا فَإِنَّا د|اخuلُونَ 

هu ي|خ|افُونَ أَن�ع|م| الل�ه} ع|لَيهِم|ا اد�خ}لُوا ع|لَي�هِم} الْب|اب| فَإِذَا د|خ|لْت}م}وه} فَإِنَّكُم� غَالuب}ونَ و|ع|لَى الل� ال�ذuين|
ت| و|ر|بُّك| قَالُوا ي|ا م}وس|ى إِنَّا لَن� ن|د�خ}لَه|ا أَب|داً م|ا د|ام}وا فuيه|ا فَاذْه|ب� أَن�* فَت|و|ك�لُوا إِنْ كُن�ت}م� م}ؤ�مuنِني| 
قَالَ ر|بِّ إِنِّي ال أَم�لuك} إِل�ا ن|فِْسي و|أَخuي فَافْر}ق� ب|ي�ن|ن|ا و|ب|ي�ن| الْقَو�مِ * فَقَاتuال إِنَّا ه|اه}ن|ا قَاعuد}ونَ 

ع|لَى الْقَو�مِ  قَالَ فَإِنَّه|ا م}ح|رَّم|ةٌ ع|لَي�هِم� أَر�ب|عuني| س|ن|ةً ي|تuيه}ونَ فuي الْأَر�ضِ فَال ت|أْس|* الْفَاسuقuني| 
  .)3( ﴾الْفَاسuقuني|

يف هذه اآليات بيان سبب هذا الرجز أو العذاب٬، وهو فسق القوم وعدم امتثاهلم لألوامر اإلهلية 
يف نفوسهم بنبوة  من شك يأيتالفسق إمنا هذا  واحلقيقة أنّ .يأمرهم �ا Xاليت كان موسى 

وظهر هذا الشك يف كثري من األحيان يف . وجيب طاعته نه خليفة اهللا يف أرضهإو٬، Xموسى 
وهذا  .X ٬، وكفروا بقيادته هلم أو بقيادة أخيه هارونX عندما اعترضوا على موسى) التيه(

يف الدنيا  ألrم اخلاسر األول واألخري؛ الكفر خبليفة اهللا يف أرضه هو الظلم٬، وهو ظلم ألنفسهم
عليهم  نّإو٬، اهللا هو الذي ي�عي©ن خليفته يف أرضه نّإامللك هللا٬، و واآلخرة عندما ال يعترفون أنّ

 .ملكه هو ملك اهللا سبحانه وتعاىل ألنّ؛ Xطاعته هي طاعة اهللا٬، وقبول ملكه  ألنّ؛ Xطاعته 
  .يف أرضه هو عدم قبول واليته اإلهلية فالظلم خلليفة اهللا٬، وبالنتيجة

                                                            
  .59: البقرة  -1
 .162: األعراف  -2
  .26 – 20: المائدة  -3
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  .وعدم قبول األوامر اإلهلية٬، خليفة اهللا يف أرضه فهو عصيان :الفسق أما

  . أي إيقاعه واستقراره على القوم: إنزال العذابومعىن 

ـه   : إرسال العذابأما  ـه ويوقعون فهو إرسال املالئكة به٬، وعندما يأتيهم األمر اإلهلي يرتلون
ـني   فالعذاب املرسل هو. بالقوم عذاب مظل للقوم على وشك أن يوقع �م٬، وميكن أن يوقع �م ب

 Xفكان يقع فيهم اهلالك كلما آذوا موسى٬، )التيه(ل يف ـكما حصل لبين إسرائي ٬،رىفترة وأخ
وهناك معانÎ أخرى إلنزال العذاب وإرسال العذاب ال . ورفضوا واليته عليهم وخالفته هللا يف أرضه

  :أما معىن اآليتني باخلصوص .فال داعي للتعرض هلا٬، ختص اآليتني

 :أي عذبناهم٬، أنزلنا :﴾ال�ذuين| ظَلَم}وا رِج�زاً مuن| السَّم|اِء بِم|ا كَان}وا ي|فْس}قُونَفَأَن�ز|لْن|ا ع|لَى ﴿  1

ـاب أوىل   ٬،عليهما السالمأوقعنا �م العذاب٬، وهم الذين ظلموا أولياء اهللا موسى وهارون  ومن ب
   .)1( ألrم أصل الوالية اإلهلية؛ ظلموا حممد وآل حممد 

ـك أو  : وسبب إنزال هذا العذاب هو فسقهم ومتردهم على األوامر اإلهلية هللا يف أرضه٬، مع ش
  . وخالفته Xكفر كثري منهم بنبوة موسى 

ـون   :﴾فَأَر�س|لْن|ا ع|لَي�هِم� رِج�زاً مuن| السَّم|اِء بِم|ا كَان}وا ي|ظْلuم}ون﴿    2 أي أرسلنا املالئكة حيمل
ه ئفهم ظاملون ألولياء اهللا وخلفا وعدم إمياrم إمياناً حقيقيا٬ً،سهم٬، بسبب نفاقهم والعذاب فوق رؤ

ـ ٬، وإال فالفسق وحده واملعصية وحدها مع قبول أولياء اهللا وخلفاXيف أرضه  ـه ال  ئ ه يف أرض
فال يوقع العذاب يف األمم ٬، حبسب سنة اهللا سبحانه وتعاىل توجب إرسال العذاب فضالً عن إنزاله

٬، ويكذب )2( حانه واملنحرفة عن صراطه املستقيم إال بعد أن يرسل رسوالًاملتمردة على أمر اهللا سب

                                                            
فلما أراد اهللا أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه : (... Xإلى أن يقول ...  Xسألت أبا عبد اهللا : قال ،عن داود الرقي -1

أنت ربنا : واألئمة صلوات اهللا عليهم فقالوا Xوأمير المؤمنين  رسول اهللا : من ربكم؟ فأول من نطق: فقال لهم
هؤالء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون، ثم قال لبني آدم : فحملهم العلم والدين، ثم قال للمالئكة

قالت المالئكة ف. أشهدوا: نعم ربنا أقررنا، فقال اهللا للمالئكة: أقروا هللا بالربوبية ولهؤالء النفر بالوالية والطاعة، فقالوا
إنا آنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وآنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما  شهدنا على أن ال يقولوا غدًا

  .7، ح 134 – 133ص 1ج: الكافي) الميثاق فعل المبطلون، يا داود واليتنا مؤآدة عليهم في
 .15: االسراء ) تَّى َنْبَعَث َرُسوًالَوَما ُآنَّا ُمَعذِِّبيَن َح: (قال تعالى  -2
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والوالية لويل اهللا سبحانه حسنة ال تضر معها سيئة٬، ومعاداة ويل اهللا سبحانه وخليفته . وي�ستهزأ به

  . )1( يف أرضه سيئة ال تنفع معها حسنة
 اهللا سبحانه ي�رسل العذاب على األمة إذا أعرضت عن ويل اهللا وخليفته يف ومن اآليتني نفهم أنّ

ـة   أرضه٬، مث إنّ هذا العذاب يرتل �م إذا استمروا على فسقهم ومتردهم على األوامر اإلهلية املبلغ
ورمبا ي�رسل العذاب ويرتل �م مباشرة إذا حقت عليهم الكلمة بعد أن ظلموا ويل اهللا وفسقوا . هلم

  .واحلمد هللا وحده ٬،ر اهللا سبحانهعن أم
�   �   �  �   �   �  

  

أَلَم� ت|ر| أَنَّه}م� فuي كُلÔ و|ادÖ * و|الشُّع|ر|اُء ي|تَّبِع}ه}م} الْغ|او}ونَ ﴿ :ما معىن قوله تعاىل :53 /سؤال

  ؟ )2( ﴾و|أَنَّه}م� ي|قُولُونَ م|ا ال ي|فْع|لُونَ* ي|هِيم}ونَ 

. )3( ﴾فَكُب�كuب}وا فuيه|ا ه}م� و|الْغ|او}ونَ﴿ أنفسهم الغاوون يف اآليةهؤالء الغاوون هم  :اجلواب
   .)4( )غريه إىلنزلت يف قوم وصفوا عدالً مث خالفوه ( :Xوعن هذه اآلية قال الصادق 

ـون    ٬،وهؤالء الغاوون أو األتباع الذين يتبعون أئمة الضالل يعرفون احلق ويصفونه ـم يعرف فه
ـوا إىل  ٬،  عدالة حممد وآل حممد وهؤالء هم مقلدة العلماء غري العاملني الضالني٬، وإذا مل يلتفت

  .Xأنفسهم سيؤول �م األمر إىل حماربة اإلمام املهدي 

ـم   :والغاوون ٬،الضالني العلماء غري العاملني هم: الشعراء :﴾ و|الشُّع|ر|اء ي|تَّبِع}ه}م} الْغ|او}ونَ﴿ ه
  .وأتباعهممقلدوهم 

                                                            
آمثال لسادة أولياء اهللا وخلفائه في أرضه، وإال  –يا علي ( :قال رسول اهللا : ولهذا ورد عن عبد اهللا بن مسعود قال -1

لو أن عبدًا عبد اهللا مثل ما قام نوح في قومه،  -فيه جاٍر في األوصياء من بعده وخلفاء اهللا في أرضه جميعًا  فما قاله 
وآان له مثل أحد ذهبًا فأنفقه في سبيل اهللا ، ومد في عمره حتى حج ألف حجة ثم قتل بين الصفا والمروة، ثم لم يوالك يا 

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

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



  Xإصدارات أ�صار االمام املهدي ................. ............................. 106
﴿�ـاط   :﴾فuي كُلÔ و|ادÖ ي|هِيم}ونَ أَلَم� ت|ر| أَنَّه}م أي يف كل ضاللة وباطل يتكلمون٬، ويف كل احنط

أسفل وسقوط يف  إىلألنه هبوط ؛ هو املنخفض من األرض٬، نظري الباطل: ونزول عن احلق٬، والواد
  .اهلاوية

ـى   :﴾و|أَنَّه}م� ي|قُولُونَ م|ا لَا ي|فْع|لُونَ﴿ هكذا دائماً العلماء غري العاملني جتدهم أحرص الناس عل
ـن  ٬، احلياة الدنيا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وحيبون الرفاهية واحلياة املرحية البعيدة كل البعد ع

الذين يد©عون أrم يتابعوrم٬، فال جتدهم يقفون مع احلق أو يقاتلون الباطل  حياة األنبياء واملرسلني
  .اليتامى واألرامل أو ينفقون على

 ﴾و|ت|قَلîب|ك| فuي السَّاجِدuين|﴿ ٬،يف النبوة ﴾ال�ذuي ي|ر|اك| حuني| ت|قُوم}﴿( :قال ٬،Xعن أيب جعفر  
ـن اهللا    :قال ﴾و|الشُّع|ر|اُء ي|تَّبِع}ه}م} الْغ|او}ونَ﴿ ٬،يف أصالب النبيني :قال ـروا دي نزلت يف الذين غيَّ

ـاً    ـعوا دين بآرائهم وخالفوا أمر اهللا٬، هل رأيتم شاعراً قط تبعه أحد؟ إمنا عىن بذلك الذين وض
: يعين ﴾أَلَم� ت|ر| أَنَّه}م� فuي كُلÔ و|ادÖ ي|هِيم}ونَ﴿: ويؤكد ذلك قوله٬، بآرائهم فتبعهم الناس على ذلك

ـا ال  ﴿ ٬،املضلة ويف كل مذهب يذهبونيناظرون باألباطيل وجيادلون باحلجج  و|أَنَّه}م� ي|قُولُونَ م|
ـاملعروف  ٬، يعظون الناس وال يتعظون :قال ٬،﴾ي|فْع|لُونَ وينهون عن املنكر وال ينتهون ويأمرون ب

  .)1( )وهم الذين غصبوا آل حممد حقهم٬، وال يعملون
  

إِلَى ر|بِّه|ا * ي|و�م|ئuذÖ نَّاضuر|ةٌ و}ج}وه� ﴿ :ما معىن هذه اآليات من سورة القيامة :54 /سؤال 

  .)2( ﴾ن|اظuر|ةٌ

  .فهو املريب هلذه الوجوه الطيبة الناضرة٬، أي ناظرة إىل حممد  :اجلواب
 ثين أيب وهو خري مين عن رسول اهللا حد٬Á، يا هاشم( :هلاشم الصيداوي Xقال الصادق 

 :جعلت فداك وما التبعة؟ قال: قلت .ما من رجل من فقراء شيعتنا إال وليس عليه تبعة: نه قالأ
من اإلحدى واخلمسني ركعة٬، ومن صوم ثالث أيام يف الشهر٬، فإذا كان يوم القيامة خرجوا 

                                                            
  .125ص 2ج: تفسير القمي  -1
  .23 – 22: القيامة  -2
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أسال ريب : فيقول ٬،سل تعط: من قبورهم ووجوههم مثل القمر ليلة البدر٬، فيقال للرجل منهم

  .  روا حممداًفيأذن اهللا عز وجل ألهل اجلنة أن يزو :قال .النظر إىل وجه حممد 

منرباً على درنوك من درانيك اجلنة له ألف مرقاة بني املرقاة  فينصب لرسول اهللا  :قال
فيحف ذلك املنرب شيعة  :قال ٬،Xوأمري املؤمنني   إىل املرقاة ركضة الفرس٬، فيصعد حممد

 .﴾إِلَى ر|بِّه|ا ن|اظuر|ةٌ* و}ج}وه� ي|و�م|ئuذÖ نَّاضuر|ةٌ ﴿ :٬، فينظر اهللا إليهم وهو قوله تعاىلآل حممد 
: مث قال فيلقى عليهم من النور حىت أن أحدهم إذا رجع مل تقدر احلوراء متأل بصرها منه٬، :قال

  .)1( )يا هاشم ملثل هذا فليعمل العاملون: Xأبو عبد اهللا 
  

�   �   �  �   �   �  

  

و|لَمَّا ج|اَء م}وس|ى لuمuيقَاتuن|ا و|كَل�م|ه} ر|بُّه} قَالَ ر|بِّ أَرِنِي أَن�ظُر� ﴿ :ما معىن قوله تعاىل :55 /سؤال

ر|بُّه}  إِلَي�ك| قَالَ لَن� ت|ر|انِي و|لَكuنِ ان�ظُر� إِلَى الْج|ب|لِ فَإِنu اس�ت|قَرَّ م|كَان|ه} فَس|و�ف| ت|ر|انِي فَلَمَّا ت|ج|ل�ى
وس|ى ص|عuقاً فَلَمَّا أَفَاق| قَالَ س}ب�ح|ان|ك| ت}ب�ت} إِلَي�ك| و|أَن|ا أَوَّلُ لuلْج|ب|لِ ج|ع|لَه} د|كّاً و|خ|رَّ م}

ملاذا استخدم ٬، ولو كانت رؤية قلبية؟ النظر Xأن يطلب موسى  وكيف يصح© .)2(﴾الْم}ؤ�مuنِني|
  لوحده وهو للبصرية والرؤية القلبية؟ )أرى(ومل يستعمل لفظ ٬، وهو يستعمل للبصر) انظر( لفظ

فطلب معرفة اهللا ٬، طلب موسى الرؤية القلبية واملعرفة البصريية ال البصرية أوالً :اجلواب
نه أفلما عرف من اهللا سبحانه وتعاىل ٬، )لقاب قوسني أو أدىنا(سبحانه وتعاىل حق معرفته يف مقام 

احب هذا إىل ص   ﴾أَرِنِي أَن�ظُر﴿    غري مستحق هلذا املقام طلب أن يرى بالبصرية وينظر بالبصر
هي معرفة اهللا سبحانه وتعاىل٬، والنظر إىل حممد هو  ومعرفة حممد     وهو حممد٬، املقام

نه ال طاقة له على رؤية نور أ: فجاءه اجلواب  ألنه وجه اهللا سبحانه  ؛النظر إىل اهللا سبحانه وتعاىل
 وخر©٬، فجعله دكاًوهو نور اهللا سبحانه للجبل  فتجلى حممد ٬، يف ذلك املقام القدسي حممد 

يب أبوالية علي بن : أي ﴾قَالَ س}ب�ح|انك| ت}ب�ت} إِلَي�ك| و|أَن|ا أَوَّلُ الْم}ؤ�مuنِني|﴿ موسى صعقاً

                                                            
  .261ص 24ج: بحار األنوار  -1
 .143: األعراف  -2
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فهو ٬، )1(٬، وهو صاحب هذا املقام ٬، وهو فقط الذي يعرف حممداً ويرى حممداً Xطالب

  ).أنا مدينة العلم وعلي باºا( باب حممد 

ـدكت    طلع من نوره على اجلبل كضوء خيرج من سمÁ وإمنا: (Xقال الصادق  ـاط ف اخلي
  . )2( )األرض وصعقت اجلبال

ملا عرف من اهللا ما سيعطيه من التمكني يف  مقام قائم آل حممد  Xمث طلب موسى 
  .)3( كما ورد يف الرواية عنهم ٬، وطلب من اهللا أن جيعله قائم آل حممد ٬، امللك

 Xه اليت رآها إبراهيم جد©) الشمس والقمر والكوكب: (موسى طلب مقام فإن٬ّ، وبالنتيجة
وهو يف امللكوت٬، بل طلب أن يرى أنوارهم القدسية  Xولكن ليس �ذا املقام الذي رآه إبراهيم 

  . مقاما¡م يف السماء السابعة الكلية: يف املأل األعلى٬، أي

 ممكن سواء لصورة حممد ألنه ؛ فس�كت عن النظر وطلب أيضاً النظر إىل حممد 
ألن صاحب هذا ؛ )رؤية تامة(  حممد رؤيةبعدم إمكان  ور�د٬َّ، اجلسمانية أو لصورته املثالية
  . )4( )ما عرفين إال اهللا وأنت٬، علي يا( :وقد قال حممد  ٬،Xاملقام هو علي بن أيب طالب 

  .تطلب رؤية تامة٬، كما حممداً  لن ترى :أي ﴾لَن� ت|ر|انِي﴿: فقوله تعاىل
  

�   �   �  �   �   �  

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

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

 .247 – 246ص: محمد بن إبراهيم النعماني  - آتاب الغيبة ) فقيل له مثله
 .125ص: مختصر بصائر الدرجات  -4
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ما معىن ما ورد يف القرآن من نسبة االستهزاء واملكر إىل اهللا سبحانه وحنن نعلم أن : 56/سؤال

 ٬،)1(﴾الْم|اكuرِين| خ|ي�ر} و|اللّه} اللّه} و|م|كَر| و|م|كَر}واْ﴿ :ومن هذه اآليات ٬،املكر واالستهزاء معانÎ قبيحة
  .)4(﴾ي|س�ت|ه�زِئ} بِهِم﴿ ٬،)3(﴾س|خuر| الل�ه} مuن�ه}م﴿ ٬،)2(﴾خ|ادuع}ه}مي}خ|ادuع}ونَ الل�ه| و|ه}و| ﴿

  

٬، وال ميكر٬، وال يستهزئ٬، إن اهللا عز وجل ال يسخر: (Xورد عن اإلمام الرضا  :اجلواب
ولكنه عز وجل جيازيهم جزاء السخرية وجزاء االستهزاء وجزاء املكر واخلديعة٬، ٬، وال خيدع

  .)5( )اًالظاملون علواً كبريتعاىل اهللا عما يقول 
 ه وجنده من األنس واجلن٬، بأنّئاهللا سبحانه وتعاىل ي�ظهر ألعدائه وأعداء أوليا نّإ: ومعىن هذا

جند اهللا وحزب اهللا وأولياء اهللا يسلكون طريقاً معيناً وينهجون rجاً معينا٬ً، فيحاول إبليس وجنده 
من األنس واجلن قطع هذا الطريق باملكر واخلديعة واالستهزاء والسخرية٬، وعندها يغري اهللا سبحانه 

 حبالتهم وحاق وقعوا يف أrمفيجد إبليس وجنده من األنس واجلن ٬، وتعاىل طريق جنده ومنهجهم
  .واحلمد هللا وحده ٬،وأمسوا يف موضع يستهزئ �م وي�سخر منهم٬، �م مكرهم وخديعتهم

  

�   �   �  �   �   �  
  

ـة  ٬، )وهب يل الغداة رضاك(: يف دعاء ليلة اجلمعة: 57 /سؤال ـط يف اجلمع أو ٬، هل هو فق

  الفجر؟أو أن ينوي اإلنسان طول حياته طاملا يطلع ٬، يصح يف بقية األيام
  
  

  

ـه  ٬، ال مانع أن يقرأ املؤمن هذا الدعاء كل يوم :اجلواب أو أن ينوي بطلب الرضا طول حيات
ـوع   ٬،)6() هب يل الغداة رضاك( طاملا طلع الفجر٬، ولكن يف احلقيقة أن معىن أي هب يل عند طل

                                                            
  .54: آل عمران  -1
 .142: النساء  -2
 .79: التوبة  -3
  .15: البقرة  -4
 .319ص 3ج: بحار األنوار  -5
 .279ص: مصباح المتهجد  -6
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ـوم   )X )1هو ظهور اإلمام املهدي : الفجر رضاك٬، وطلوع الفجر ـدعاء لي ٬، ولذا خص هذا ال

  .Xاجلمعة٬، وهو يوم ظهوره 
�   �   �  �   �   �  

فإذا كان توحيد فهل ٬، )2( )وارزقين شرف التوحيد: (Xورد يف الدعاء عنهم : 58 /سؤال

   وآخر �يئة أخرى؟٬، توحيد له شرفيكون 
ـام   مث إنّ .ارزقين أنا الشرف بأن أكون موحداً: شرف يل وليس للتوحيد٬، أي :اجلواب اإلم

عبادة الكنه واحلقيقة والتوجه إليها  :أي٬، يطلب أعلى درجات التوحيد وهو اإلخالص يف التوحيد
ـذات   ال إىل الذات٬، وعند من وصل إىل هذه املرتبة الشريفة بقية املوحدين الذين يتوجهون اىل ال

  .عباد¡م ال ختلو من طمع يف حتصيل كمال وسد نقص ألنّ ؛مشركني
   

�   �   �  �   �   �  
  

  

أن ي�عرِّف الشرك حبيث ) سالم اهللا عليه(ل السيد الشهيد السعيد حممد الصدر ئس�: 59 /سؤال

هذا ال يعرفه العامل : فقال السائل). كل ما تقع عليه عينك فهو شرك: (فقال٬، يعرفه العامل واجلاهل
٬، )كل شيء يتعلق فيه قلبك فهو شرك حىت إن كان حممد الصدر(السيد : فقال ٬،الً عن اجلاهلضف

  أي شيء يف قلب اإلنسان فهو شرك؟فهل إذا تعلق 
  

ـق   ٬،فهو مشرك هذا صحيح إذا تعلق اإلنسان بشيء سوى اهللا :اجلواب إال إذا كان هذا التعل
كحب أهل بيت  وانصياع ألمر اهللانه حب يف اهللا٬، إهو من جهة التعلق باهللا سبحانه وتعاىل٬، أي 

  .النبوة عليهم صلوات ريب
�   �   �  �   �   �  

   

واقطعه عمن سواك حىت ال أرجو ٬، واسكن قليب خوفك: (يف دعاء ليلة اجلمعة :60 /سؤال

اخلوف من غري اهللا هو  إنّ(): رمحه اهللا(وقال السيد الشهيد حممد الصدر . )3( )وال أخاف إال إياك

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

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

  ...). وهب لي ثبات اليقين، ومحض اإلخالص، وشرف التوحيد ...(:  المصدر السابق، وفيه -2
 .المصدر السابق  -3
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وهل هذا اخلوف ٬، فهل جيوز أن خياف اإلنسان من الدابة املؤذية كالعقرب واألسد. )شرك خفي

   هو شرك خفي؟

كما  وهو شرك خفي٬، اخلوف من غري اهللا سبحانه وتعاىل ال جيتمع مع التوحيد أكيداً :اجلواب
   .)1( ﴾و|م|ا ي}ؤ�مuن} أَكْثَر}ه}م� بِالل�هu إِل�ا و|ه}م� م}ش�رِكُونَ﴿: قال تعاىل

مها أو آولكن ميكن أن خياف اإلنسان املؤمن املوحد من العقرب واألسد إذا اعترضا طريقه أو ر
ـاف   رأى أي دابة وظن إrا ستؤذيه٬، من غري أن يكون خوفه هذا شرك خفي٬، وهذا يتحقق إذا خ

ـاىل   ؛أن تتسلط عليه الدابة مبشيئة اهللا وحبول وقوة اهللا وتؤذيه ـبحانه وتع ٬، ألنه مقصر مع اهللا س
  . ويستحق العقوبة الدنيوية فضالً عن األخروية

ألنه خوف من عقاب اهللا سبحانه وتعاىل الدنيوي٬،  ؛وإذا كان اخلوف �ذا الشكل فهو ممدوح
هذه الدابة ال تسلط عليه وال تؤذيه لكرامته على اهللا ولفضله أو  بل إن الذي ال خياف ويظن أنّ

العبد تفوته صالة الليل  نّإو: (بد لنفسه ومعجب �الدينه أو خللقه أو لعبادته فهو مشرك٬، وعا
فيعطيه اهللا من الثواب أعظم مما لو صلى صالة ٬، عند الفجر فيلوم نفسه لتقصريها ظفيستيق
  . هذا ما ورد عنهم٬، )الليل

�   �   �  �   �   �  
  

  
  

  .)2( ﴾ت|ز}والإِن� الل�ه| ي}م�ِسك} السَّم|او|اتu و|الْأَر�ض| أَنْ ﴿ :ما معىن: 61 /سؤال
  

ولواله لساخت ٬، فهو نور اهللا سبحانه وتعاىل ٬،ميسك السماوات مبحمد  :اجلواب
السماوات بأهلها وعادت عدما٬ً، أما األرض فيمسكها خبليفته فيها وحجته على أهلها٬، فلوال 

  .لزالت وعادت عدماً هي ومن عليها: أي٬، لساخت األرض بأهلها Xوجود اإلمام املهدي 
  

�   �   �  �   �   �  
  

  : Xيف تفسري العياشي ويف البحار عن الصادق  :62 /سؤال

                                                            
  .106: يوسف  -1
  .41: فاطر  -2
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ما السماوات ٬، آية الكرسي:  رسول اهللا ما أفضل ما أنزل عليك؟ قال يا: قال أبو ذر(

ن فضله على إو: بأرض بالقع٬، مث قال  ةالسبع واألرضون السبع يف الكرسي إال كحلقة ملقا
  .)1( )العرش كفضل الفالة على احللقة

 جاءت زينب العطارة احلوالء إىل نساء النيب (: قال Xعن الصادق  )2( ويف الكايف
وهذه السبع والبحر املكفوف  :إىل أن قال رسول اهللا  ..... وبناته وكانت تبيع منهن العطر

وهذه السبع والبحر املكفوف ٬، وجبال الربد واهلواء عند حجب النور كحلقة يف فالة قي
 :مث تال هذه اآلية ...وجبال الربد واهلواء وحجب النور عند الكرسي كحلقة يف فالة قي 

وهذه السبع  ٬،)3( ﴾و|سuع| كُر�سuيُّه} السَّم|او|اتu و|الْأَر�ض| و|ال ي|ؤ}ود}ه} حuفْظُه}م|ا و|ه}و| الْع|لuيُّ الْع|ظuيم}﴿
٬، واهلواء وحجب النور والكرسي عند العرش كحلقة يف فالة قيوالبحر املكفوف وجبال الربد 

   .)5( )... )4( ﴾الرَّح�م|ن} ع|لَى الْع|ر�شِ اس�ت|و|ى﴿ :وتال هذه اآلية

الكرسي أعظم  نفهم أنّ ٬، من األوىل)6( من الروايتني نفهم فهمني خمتلفني ومتناقضني: السؤال
الكرسي أم العرش ؛ فمن هو األعظم٬، العرش أعظم من الكرسي من العرش٬، ومن الثانية نفهم أنّ

  وما الدليل أن العرش أو الكرسي هو األعظم؟

العرش أعظم من الكرسي٬، والكرسي عند العرش كحلقة يف فالة٬، والعرش هو  :اجلواب
السفلية٬، وهذا احلجاب هو احلجاب الذي خيفق بني  رضنيإىل األحجاب باب الذات فما دونه 

                                                            
في حديث أبي ذر : (هكذا ورد الحديث في السؤال، وال يخلو من تشويش ، وهذا نصه من المصدر، قال صاحب البحار -1

الكرسي إال آحلقة ملقاة في أرض فالة، وفضل العرش على يا أبا ذر، ما السماوات السبع في : قال  عن النبي 
، نقًال عن العياشي، والصدوق في معاني االخبار 17و 5ص 55ج: بحار األنوار ) الكرسي آفضل الفالة على تلك الحلقة

 .والخصال، والدر المنثور
د اهللا      -2 ي عب ديث أب ن ح افي م ي الك ا ورد ف ه    Xم ذا نص ارة ه ب العط ن زين د اهللا  : (ع ي عب ن أب ال Xع  :ق

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

  .5ح 151ص 5ج: الكافي ) وأبقى للمالفإنه أتقى هللا 
  .255: البقرة  -3
  .5: طـه  -4
  .199ص: ، نقًال عن التوحيد للصدوق  85 – 83ص 57ج: بحار األنوار  -5
ألبي ذر  واضح أّن الذي سّبب توهم التناقض بين الحديثين عند السائل خطأه في نقل الحديث األول، فاّن قول النبي  -6
، فالعرش أعظم من الكرسي في آال الحديثين، ويقصد ..) وفضل العرش على الكرسي : (...هو -آما تم نقله عن المصدر  -

  .Xنعم، بالنسبة للعرش العظيم يكون الكرسي أعظم منه، آما أوضحه السيد أحمد الحسن . به العرش االعظم
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حجاب  بينهما: (Xيف حديث املعراج٬، فقال  Xوباب الذات الذي ذكره الصادق  حممد 
ولذا ٬، الظاهر منه الرمحن والباطن الرحيم٬، هو الرمحن الرحيم   اهللاأو   وباب الذات ٬، )1( )خيفق

أفاض : أي٬، باب الذات على العرش استوى: أي ٬،﴾الرَّح�م|ن} ع|لَى الْع|ر�شِ اس�ت|و|ى﴿ :قال تعاىل
على  نوره وعلمه سبحانه الذي أراد أن يواجه به خري خلقه حممداً ) الرمحن(اهللا من بابه 

  .٬، هذا هو العرش األعظمXسرادق العرش٬، أو احلجاب الذي ذكره الصادق 

أما العرش العظيم والذي ميثل السماوات السبع فما دوrا٬، فهو دون الكرسي٬، فالكرسي هو 
العرش العظيم عند الكرسي  ومن هنا نفهم أنّ. لكلية أو حجا�ا النوريسرادق السماء السابعة ا

كثر راجع أولتتضح لك الصورة . والكرسي عند العرش األعظم كحلقة يف فالة٬، كحلقة يف فالة
قة العرش وحقيقة الكرسي نت حقيهلذا العلم محلة لبي© ولو أنّ. واملتشا�ات )2(تفسري سورة الفاحتة 

وليس ٬، وليس كل ما يقال حضر أهله٬، فليس كل ما يعرف يقال Xنها يل اإلمام املهدي اليت بي©
  .كل ما حضر أهله حان وقته

�   �   �  �   �   �  
  

و|إِذْ أَخ|ذَ ر|بُّك| مuن� ب|نِي آد|م| مuن� ظُه}ورِهuم� ذُرِّيَّت|ه}م� و|أَش�ه|د|ه}م� ع|لَى ﴿ :قال تعاىل :63 /سؤال

 �   .)3( ﴾ أَلَس�ت} بِر|بِّكُم� قَالُوا ب|لَى ش|هِد�ن|ا أَنْ ت|قُولُوا ي|و�م| الْقuي|ام|ةu إِنَّا كُنَّا ع|ن� ه|ذَا غَافuلuني|أَن�فُِسهِم

ـه  إوأين وجوده؟ فالشيخ الصدوق يقول ٬، عامل الذر هو عامل حقيقي موجود بالفعل نّأهل  ن
لو كان عامل الذر موجوداً ملا : االعتقاد ما معناهوالشيخ املفيد رمحه اهللا يقول يف تصحيح ٬، موجود

  .نسيناه أو لتذكرنا بعضه
  

عامل الذر عامل حقيقي وليس ومهياً وال افتراضيا٬ً، وإمنا نسيه الغافلون واملتغافلون٬، ومل  :اجلواب
٬، بل هم يتذكرونه ويعرفونه ويعرفون أولياءهم فيه ينسه األنبياء واملرسلون واألوصياء 

                                                            
 .عد، فما ب 84ص 5ج: سورة النجم  -تفسير الصافي  -1
  .اضاءة على أسمائه سبحانه ، فما بعد: في بحث  -2
 .172: األعراف  -3
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rم يف هذه احلياة الدنيا٬، فعلي بن أيب طالب ومييزوX إين ال (: سيد األوصياء يقول ما معناه
  . )1( أين من شيعتك: ملن قال له) أعرفك

٬، فها )لو كان ملا نسيناه: (فسبحان اهللا الشيخ املفيد رمحه اهللا وأعلى اهللا مقامه الشريف يقول
سبحان اهللا إذا كنتم تغفلون عما بني أيديكم نتم تغفلون عن املرآة إذا نظرمت إىل صورتكم فيها٬، أ

  .وأمام أبصاركم فال ترونه٬، فغفلتكم عن عامل الذر أوىل وأحجى

فال أرى إنكاره إال عن جهل ٬، )2( بالغوا يف احلديث عن هذا العامل أهل البيت  مث إنّ
Äليتهم التفتوا إىل قوله  ليتهم أعرضوا عن احلديث فيه ملا اشتبه عليهم علمه٬، ويا لَ منكريه٬، وياداخ
  .فإrا يف عامل الذر نزلت وإياه عنت ٬،)3( ﴾ن|س}وا الل�ه| فَأَن�س|اه}م� أَن�فُس|ه}م�﴿ :تعاىل

نه عامل األنفس وهو يف هذه السماء الدنيا٬، وترتل منه إىل األرض نطف بين أ :عامل الذر وحقيقة
ـنفس  ئآدم٬، فإذا منت النطفة بعد أن أخذت طريقها إىل وعا ها و¡يأت الصورة اجلسمانية لولوج ال

إليها٬، وجلت النفس يف تلك الصورة اجلسمانية وتعلقت بالنطفة اليت نزلت منها٬، فإذا مات اإلنسان 
ـمه٬،   خرجت منه تلك النطفة مرة أخرى من فمه أو من أي مكان آخر مع خروج نفسه من جس

ـا  وبقيت هذه النطفة متعلقة بالنفس اإلنسانية٬، فالنفس مت علقة بالنطفة والنطفة متعلقة بالنفس ومه
ـنفس٬، وإذا   من عامل واحد وهو عامل الذر أو عامل األنفس٬، فإذا نزلت النطفة إىل األرض تبعتها ال

  .اجلسمÄ تبعتها النطفة فارقت النفس�

ويف هذه احلياة الدنيا إذا أطاع اإلنسان ربه وسعى لرضاه سبحانه وكان له حظ يف السماوات 
ـون   وسطر امسه يف٬، ة أصبح من أصحاب اليمني٬، وكتب من األحياءامللكوتي سجل احلياة وممن يرث

ـون  الذين ال خوف عليهم وال) أولياء اهللا( يف الطاعة كان من املقربني ن جد©إاجلنان٬، و . هم حيزن
                                                            

نحن من شيعتك يا أمير : أّن قومًا أتوه في أمر من ُامور الدنيا يسألونه، فتوسلوا اليه فيه بأن قالوا Xورد عن علي  -1
...)  ما أعرفكم وال أرى عليكم أثرًا مما تقولون، إنما شيعتنا من آمن باهللا ورسوله( :ثم قال ،المؤمنين، فنظر اليهم طويًال

  .56ص 1ج: دعائم االسالم 
عن الحسين بن نعيم الصحاف : وإليك هذا المثال. 234ص 5، و ج279ص 3ج: بحار األنوار: راجع على سبيل المثال -2
عرف اهللا ايمانهم بواليتنا وآفرهم بترآها يوم اخذ : (، فقال)نفمنكم آافر ومنكم مؤم: (عن قوله Xسألت الصادق : قال

  .371ص 2ج: تفسير القمي ) Xعليهم الميثاق وهم في عالم الذر وفي صلب آدم 
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم : (سألته عن قول اهللا عز وجل: قال Xوعن زرارة، عن أبي جعفر 

أخرج من ظهر آدم، ذريته إلى يوم القيامة، فخرجوا آالذر : (اآلية، قال) قالوا بلىوأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
 .7، 5ح 423ص 1ج: الفصول المهمة للحر العاملي ...)  فعرفهم وأراهم نفسه ولوال ذلك لم يعرف أحد ربه

  .19: الحشر  -3
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ومل  مل يكن له حظ يف السماوات امللكوتية وإن عصى اإلنسان ربه وسعى لسخطه سبحانه وتعاىل

ـرِدون   يكتب م Äـن ي ن األحياء٬، بل ع�د من األموات٬، ومل يسطر امسه يف سجل احلياة٬، وأمسى مم
  .جهنم٬، بل هو قطعة من جهنم

�   �   �  �   �   �  
  

 ٬،)1( ﴾ه|ذَا ي}م�دuد�كُم� ر|بُّكُم� بِخ|م�س|ةu آالفÖ مuن| الْم|الئuكَةُ م}س|وِّمuني|﴿ :قال تعاىل :64 /سؤال
   ما معىن مسومني؟

: يف قوله تعاىل: Xفعن أيب احلسن ٬، العمامة مون٬، وعالمتهممعلßأي : ﴾م}س|وِّمuني|﴿ :اجلواب
ـل   واعتم٬Á، رسول اهللا فسدهلا من بني يديه ومن خلفه العمائم اعتمÁ: (٬، قال﴾م}س|وِّمuني|﴿ جربائي

   .)2( )فسدهلا من بني يديه ومن خلفه
العلم٬، وحقيقة مسة هؤالء املالئكة هي العلم بأمساء اهللا سبحانه٬، وكل منهم  إىلوالعمامة ترمز 

ـاً وأصل املالئكة املسومني هم . خيتص بعلم معني وبقدر معني منه ٬، ثالث مائة وثالثة عشر ملك
وهؤالء هم القادة والبقية عمال وجنود هلؤالء القادة٬، وهؤالء الثالث مائة والثالثة عشر كل واحد 

ـاين  منهم خمل وق من اسم من أمساء اهللا سبحانه وتعاىل٬، فهو عبد ذلك االسم٬، وعبودية االسم الرب
ـذا أنه عبد احلق٬، واآلخر مسته أهي مسة كل ملك منهم٬، فمثالً أحدهم مسته   .نه عبد النور٬، وهك

   .وهي عمامته٬، وهذه العبودية هي علمه

الختالف الفطرة يف كال املخلوقني٬، ففطرة اإلنسان  ؛وأُفق املالئكة ضيق نسبة إىل أفق اإلنسان
ـهم   أمساء اهللا سبحانه٬، فإنّ تؤهله ألنْ يعرف كلّ اهللا خلق آدم على صورته٬، وفطرة املالئكة تؤهل

ـة   ملعرفة بعض أمساء اهللا سبحانه وتعاىل٬، وختتلف املالئكة فيما بينها وتتفاضل حبسب األمساء اإلهلي
   :اليت فطرت وأهلت ملعرفتها

ـه|  ﴿ ج|اعuلِ الْم|الئuكَةu ر}س}الً أُولuي أَج�نِح|ةÖ م|ثْن|ى و|ثُالثَ و|ر}ب|اع| ي|زِيد} فuي الْخ|لْقِ م|ا ي|ش|اُء إِن� الل�
  .)3( ﴾ع|لَى كُلÔ ش|ي�ٍء قَدuير�

�   �   �  �   �   �  
  

                                                            
  .125: آل عمران  -1
  .460ص 6ج: الكافي  -2
  . 1: فاطر  -3
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  ؟ )1( ﴾و|ي|حuقَّ الْقَو�لُ ع|لَى الْكَافuرِين|لuي}ن�ذuر| م|ن� كَانَ ح|يÁاً ﴿ :ما معىن قوله تعاىل :65 /سؤال       

أما األموات فال  ٬،اإلنذار للكل وهذا أكيد٬، ولكن من يستمع اإلنذار هو احلي :اجلواب
و|إِنِّي كُل�م|ا د|ع|و�ت}ه}م� لuت|غ�فuر| لَه}م� ج|ع|لُوا أَص|ابِع|ه}م� فuي آذَانِهِم� و|اس�ت|غ�ش|و�ا ثuي|اب|ه}م� ﴿ :يسمعون

  .وهؤالء األموات هم الكافرون الذين حيق القول عليهم. )2( ﴾وا و|اس�ت|كْب|ر}وا اس�تuكْب|اراًو|أَص|رُّ
: أي٬، وهؤالء املتقون هم األحياء٬، )3( ﴾ذَلuك| الْكuت|اب} ال ر|ي�ب| فuيهu ه}دىì لuلْم}تَّقuني|﴿ :قال تعاىل

  .)4( ﴾الْآخuر|ةَ لَهِي| الْح|ي|و|انُ لَو� كَان}وا ي|ع�لَم}ونَو|إِن� الدَّار| ﴿ ن هلم حظاً يف السماوات امللكوتية٬،إ
ـا    ـم فيه ومن مل يكتب امسه يف سجل احلياة يوم القيامة فهو من األموات٬، أهل النار الذين ه

  .)5( ﴾أَم�و|ات� غَي�ر} أَح�ي|اٍء و|م|ا ي|ش�ع}ر}ونَ أَيَّانَ ي}ب�ع|ثُونَ﴿ :قال تعاىل٬، خالدون
  

�   �   �  �   �   �   

ـذه  )6( ﴾و|ج|ع|لْن|ا مuن| الْم|اِء كُل� ش|ي�ٍء ح|يÁ أَفَال ي}ؤ�مuن}ونَ﴿ :قال تعاىل: 66 /سؤال ٬، ما معىن ه

  اآلية؟
ـة    ٬، حممد : املاء :اجلواب ـمل املالئك ـي تش وهو نور اهللا سبحانه وتعاىل٬، فكل شيء ح
املالئكة واألرواح مل ختلق من هذا املاء املعروف عندنا٬، بل املراد به ماء  ومن املؤكد أنّ. واألرواح

ـه   حي الدارين٬، وهذا املاء هو حممد  Xاحلياة وينبوع احلياة الذي شرب منه اخلضر  وجريان
ـاة  ٬، وفتق السماوات واألرض باحلياة بعد أن كانتا رتقا٬ً، Xمن بابه علي  ـن احلي  :أي خالية م

ال�ذuين| كَفَر}وا أَن� السَّم|او|اتu و|الْأَر�ض| كَان|ت|ا ر|ت�قاً فَفَت|قْن|اه}م|ا و|ج|ع|لْن|ا مuن| الْم|اِء كُل� ش|ي�ٍء أَو|لَم� ي|ر| ﴿
  .)7( ﴾ح|يٍّ أَفَال ي}ؤ�مuن}ونَ

�   �   �  �   �   �   

  عرشه على املاء؟ ما معىن أنّ ٬،)8( ﴾و|كَانَ ع|ر�ش}ه} ع|لَى الْم|اِء﴿ :قال تعاىل: 67 /سؤال
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نور اهللا سبحانه وتعاىل٬، وهو جيري يف  )1(  العرش هو القرآن٬، واملاء هو حممد :اجلواب

  .السماوات واألرض٬، ويف اخللق كما جيري املاء يف األrار
  

   

٬، العبادة خوفاً من النار هي عبادة العبيد إنّ :ما معناه ورد يف احلديث عنهم : 68 /سؤال

العبادة ال خوفاً من النار وال طمعاً باجلنة هي  نّإو٬، العبادة طمعاً يف اجلنة هي عبادة التجار نّإو
  وما هي حدودها؟٬، فما وصف عبادة األحرار .عبادة األحرار

  

ـال   :اجلواب عبادة األحرار هي عبادة احلقيقة والكنه ال عبادة الذات املوصوفة بصفات الكم
ـع   هفاإلنسان إذا توج© ٬،اإلهلية إىل الذات اإلهلية ال خيلو توجهه من الطمع يف حتصيل كمال أو رف

ـو    ولذا فإنّ. نقص٬، وإن كانت عبادته ال خوفاً من النار وال طمعاً يف اجلنة ـي ه التوحيد احلقيق
ـد  . التوجه إىل الكنه واحلقيقة٬، وأما ما سواه فهو نسبة إىل هذا التوحيد يكون شركاً فعبادة العبي

أو رفع نقص  وعبادة األحرار املتوجهني للذات لتحصيل كمال أو لسد©٬، التجار شركشرك وعبادة 
  .واحلمد هللا وحده .)2( ﴾و|م|ا ي}ؤ�مuن} أَكْثَر}ه}م� بِالل�هu إِل�ا و|ه}م� م}ش�رِكُونَ﴿ :أيضاً شرك٬، قال تعاىل

  

�   �   �  �   �   �   

  
  املنصور با سبحا�ه وتعاىل

   Xوصي ورسول اإلمام املهدي 
  إىل الناس كافة
  أمحد احلسن

                                                            
وجعلنا : هو الماء لقوله تعالى: (في جواب سؤال رأس الجالوت لما سأله عن أصل األشياء، قال Xعن أمير المؤمنين  -1

يا جابر، إن اهللا أول ما خلق َخلق محمد : (Xوعن أبي جعفر ، 224ص 40ج: بحار األنوار) من الماء آل شيء حي
وواضح  ).12ص 3ج: بحار األنوار: انظر( بل خلق قبل الخلق بألفي عام آما في الحديث، 442ص 1ج: الكافي ...)  

سنان، عن أبي  هو الماء، وهو الذي خلق منه آل شيء، عن عبد اهللا بن اتحاد المخلوق األول هللا سبحانه، أي أّن محمدًا 
: قلتإن أول ما خلق اهللا عز وجل ما خلق منه آل شيء،  :سألته عن أول ما خلق اهللا عز وجل؟ قال: (قال Xعبد اهللا 

 .83ص 1ج: علل الشرائع ) … الماء: قال جعلت فداك وما هو؟
  .106: يوسف  -2
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  الجزء الثالث
  من 

  المتشابهات
  

  
  
  
  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  داءــاإله
  

  …إىل كليم اهللا 

  …إىل مسكني اهللا 

  … Xإىل اليتيم قائم آل إبراهيم 

  … Xإىل فالق البحار موسى بن عمران 

  أهدي هذه الكلمات

  Xوما أنا إال ناقل عن قائم آل حممد اإلمام املهدي 

  :وأقول لك 

  :٬، وقليب مفعم بتوحيد اهللا وحببك يا كليم اهللا  يا سيدي موسى بن عمران

﴿ Öج|اة�  ي|ا أَيُّه|ا الْع|زِيز} م|سَّن|ا و|أَه�لَن|ا الضُّرُّ و|جِئْن|ا بِبِض|اع|ةÖ م}ز

  ) 88: يوسف (  ﴾فَأَو�فu لَن|ا الْكَي�لَ و|ت|ص|دَّق� ع|لَي�ن|ا إِن� الل�ه| ي|ج�زِي الْم}ت|ص|دِّقuني| 

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  .واحلمد هللا رب العاملني
  

﴿   uـرِه �ـى أَم و|كَذَلuك| م|ك�نَّا لuي}وس}ف| فuي الْأَر�ضِ و|لuن}ع|لÔم|ه} مuن� ت|أْوِيلِ الْأَح|ادuيثu و|الل�ه} غَالuب� ع|لَ
  .)1( ﴾و|لَكuنَّ أَكْثَر| النَّاسِ ال ي|ع�لَم}ونَ

ـيت  : ٬، قالوايا معشر احلواريني يل إليكم حاجة٬، اقضوها يل: (Xقال عيسى بن مرمي  قض
ـق   إنّ روح اهللا٬، فقال كنا حنن أحق �ذا يا: فقالوا. فقام فغسل أقدامهم ٬،روح اهللا حاجتك يا أح

ـم  مث  .الناس باخلدمة العامل٬، إمنا تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي يف الناس كتواضعي لك
ـزرع٬، ال يف  ٬، احلكمةبالتواضع تعمر : Xقال عيسى  ال بالتكرب٬، وكذلك يف السهل ينبت ال

  .يف السهل ينبت الزرع ال يف اجلبل. )2( )اجلبل
  
  
  

أيها االخوة األعزاء٬، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء٬، تواضعوا يف األرض تعرفوا 
  .اخللق إىل اهللا أرأفهم بعياله حب©أاخللق عيال اهللا٬، و يف السماء٬، واعلموا أنّ

  
  

م}ح|مَّد� ر|س}ولُ الل�هu و|ال�ذuين| م|ع|ه} أَشuدَّاُء ﴿: قال تعاىل٬، ٬، أشداء على الكفار كونوا رمحاء بينكم
ـو|اناً   �ـي   ع|لَى الْكُف�ارِ ر}ح|م|اُء ب|ي�ن|ه}م� ت|ر|اه}م� ر}ك�عاً س}جَّداً ي|ب�ت|غ}ونَ فَض�الً مuن| الل�هu و|رِض uف �ـيم|اه}م uس

ـطْأَه}   ـر|ج| ش| � و}ج}وهuهِم� مuن� أَثَرِ السُّج}ودu ذَلuك| م|ثَلُه}م� فuي التَّو�ر|اةu و|م|ثَلُه}م� فuي الْأuن�جِيلِ كَز|ر�عٍ أَخ
ـوا  فَآز|ر|ه} فَاس�ت|غ�لَظَ فَاس�ت|و|ى ع|لَى س}وقuهu ي}ع�جِب} الزُّرَّاع| لuي|غuيظَ بِهِم} الْكُف�ار| و|ع|د| الل�ه}  ال�ذuين| آم|ن}

   .)3( ﴾و|ع|مuلُوا الصَّالuح|اتu مuن�ه}م� م|غ�فuر|ةً و|أَج�راً ع|ظuيماً
 واملرسلونء اـتعلموا تعاليم األنبياء٬، واعملوا �ا٬، فسريى اهللا عملكم ورسوله واألئمة واألنبي

ـز|اه}   * س|ع�ي|ه} س|و�ف| ي}ر|ى و|أَن� * و|أَنْ لَي�س| لuلْإِن�س|انu إِل�ا م|ا س|ع|ى ﴿ ٬،الصاحلوناهللا وعباد  �ـمَّ ي}ج ثُ
   .)4( ﴾الْج|ز|اَء اَألو�فَى

                                                            
  .21: يوسف  -1
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ـل  ٬، وتيقنوا  فباليقني يأخذ ابن آدم ويغترف من رمحة اهللا٬، هكذا قال نوح النيب وإبراهيم اخللي

ن أو) خذ على قدر يقينك: (ى املسيح وحممد عبد اهللا واألئمة األطهار وموسى الكليم وعيس
  .ما سعى٬، فباليقني أولياء اهللا ي�حيون املوتى وي�شفون املرضىليس لإلنسان إال 

  

ـبح يف   ٬،اليقني مفتاح باب اهللا األعظم واعلموا أيها األحبة أنّ فمن تيقن أن ال قوة إال باهللا أص
ـذلك يف     أمريكا وأذنا�ا األراذل  عينه الفراعنة  أهون من الذبابة وأحقر٬، وكيف ال تكون ك

  .اهللا احلصنيعني من ينام يف كهف 
  
  
  

ـتم  أوزنوا أنفسكم واعرضوها على احلق٬، لتعلموا مدى اليقني الذي توصلتم له٬، انظروا هل  ن
ـتم    Xن بن علي ـعلى استعداد ألنْ تعرضوا أنفسكم وأموالكم للتلف مع احلسي ـوم٬، أم أن الي

  .مترددون يف غياهب ظلمات الدنيا الدنية من حب احلياة واجلاه واملال والولد
  
  
  

   .هو كهف اهللا احلصني Xذبيح اهللا وطريق احلسني  Xاحلسني  نّأاعلموا أيها األحبة 
ـى   أيف هذا الزمان وقالوا  Xكثريون راسلوا احلسني ٬، أيها األحبة ـول اهللا عل قدم يا بن رس

ـرب    ـدجال األك جند لك جمندة٬، فلما جاءهم وامتحنهم اهللا بقليل من تراث الدنيا واخلوف من ال
ال طَاقَةَ لَن|ا الْي|و�م| ﴿وقالوا  ٬،)1( ﴾فَاذْه|ب� أَن�ت| و|ر|بُّك| فَقَاتuال إِنَّا ه|اه}ن|ا قَاعuد}ونَ﴿: واقال) أمريكا(

uهuـديهم    ٬،)2( ﴾بِج|الُوت| و|ج}ن}ود ـدمت أي وأعاد أهل الكوفة يف هذا الزمان الكرة فتعساً هلم مبا ق
  .Xونطقت ألسنتهم من الباطل٬، وهم ذراري قتلة احلسني بن علي 

  
  
  
  

ـاملني    قسم باهللا ما قدمنا عليهم إال بعدما دعونا صباحاً ومساًء وهم يئن©أو ـأة الظ ـن وط ون م
ـوا   والفراعنة٬، فلما حللنا بني أظهرهم عÄدíوا علينا يقاتلوننا٬، وسلّوا علينا سيفاً لنا يف أمياrم٬، وأمس

ي رسول ه أعداءه يوم القيامة٬، وخصمهم جد©ؤظهرياً ألعدائهم على أوليائهم٬، فويل ملن كان أوليا
  .هم جهنم يصلوrا وبئس الورد املورودئ٬، رضينا باهللا حكماً واملوعد القيامة ومن ورااهللا 

  

   .ار اهللاـيا أنص
   .األنبياء واملرسلني ارـيا أنص
   .Xار احلسني ـيا أنص
   .Xار اإلمام املهدي ـيا أنص

                                                            
  .24: المائدة  -1
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قَالُوا ي|ا أَب|ان|ا م|ا ﴿يف أمانته عندكم  Xاتقوا اهللا وتيقنوا وانظروا كيف ختلفون اإلمام املهدي 

أَنْ ت|ذْه|ب}وا بِهu و|أَخ|اف} أَنْ ي|أْكُلَه} قَالَ إِنِّي لَي|ح�ز}ن}نِي * لَك| ال ت|أْم|نَّا ع|لَى ي}وس}ف| و|إِنَّا لَه} لَن|اصuح}ونَ 
   .)1( ﴾الذÔئْب} و|أَن�ت}م� ع|ن�ه} غَافuلُونَ

  .واحلمد هللا وحده
ـائي    * إِنِّي ت|ر|كْت} مuل�ةَ قَو�مٍ ال ي}ؤ�مuن}ونَ بِالل�هu و|ه}م� بِالْآخuر|ةu ه}م� كَافuر}ونَ ﴿ ـةَ آب| ـت} مuل� �و|اتَّب|ع

و|إِس�ح|اق| و|ي|ع�قُوب| م|ا كَانَ لَن|ا أَنْ ن}ش�رِك| بِالل�هu مuن� ش|ي�ٍء ذَلuك| مuن� فَض�لِ الل�هu ع|لَي�ن|ا و|ع|لَى إِب�ر|اهuيم| 
  .)2( ﴾النَّاسِ و|لَكuنَّ أَكْثَر| النَّاسِ ال ي|ش�كُر}ونَ
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ـباح ٬، مسخر الرياح٬، جمري الفلك٬، مالك امللك٬، احلمد هللا رب العاملني ـان  ٬، فالق اإلص Áدي
ـكاkا   .رب العاملني٬، الدين ـماء وس ـف األرض  ٬، احلمد هللا الذي من خشيته ترعد الس وترج

  .ومتوج البحار ومن يسبح يف غمراjا٬، وعمÁارها
ـها   ٬، وعلى آل حممد الفلك اجلارية يف اللجج الغامرةاللهم صلÔ على حممد  ـن ركب يأمن م

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

�   �   �  �   �   �   
  

ـيناء    : (ما معىن ما ورد يف دعاء السمات: 69 /سؤال ـور س ـى ط ومبجدك الذي ظهر عل

ـل  ٬، وبطلعتك يف ساعري٬، Xفكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران  وظهورك يف جب
  ؟)فاران بربوات املقدسني وجنود املالئكة الصافني وخشوع املالئكة املسبحني

هي أرض العبادة والتوحيد وهي األرض املقدسة٬، أي بيت املقدس وما ) ساعري( :اجلواب
والنيب الذي ب�عث يف ساعري هو . االستغفار والتوبة وهي مكة وما حوهلا ملجأ) فاران( و .حوله

  . والذي ب�عث يف فاران هو حممد ٬، Xعيسى 

٬، Xفهو علي  Xم به اهللا سبحانه وتعاىل موسى أما اàد الذي ظهر على طور سيناء فكلّ
ـي  Xم موسى مكلّ Xوهو باب الفيض يف اخللق٬، فعلي  ـ  ٬X، وعل ـى   اعص ٬، Xموس

ـي     موسى احلقيقية اليت شق© اعص ٬، بل إنّاوسى مل تكن تلك العصم اعصفحقيقة  ـر ه ـا البح �
ـى    ٬، )1( ﴾س|ي|ه�دuينِ ر|بِّي م|عuي| إِن� ل�اكَ﴿كلمات اهللا  ـب موس ـخ يف قل ٬، Xوهي اليقني الراس

  .Xعلي بن أيب طالب : وكلمات اهللا واليقني

أي طلعة اهللا سبحانه يف ساعري٬، واهللا سبحانه وتعاىل طلع يف  ):وبطلعتك يف ساعري( وأما
مثّل اهللا  Xوالظهور اجلزئي غري املكتمل٬، فعيسى  اإلطاللةساعري بعيسى بن مرمي٬، والطلعة أي 

                                                            
 .62: الشعراء  -1
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سبحانه وتعاىل يف اخللق٬، ولكن بشكل غري تام٬، وهلذا كان بعثه طلعة اهللا سبحانه وتعاىل٬، و�ذا 

  . الطلعة تسبق الظهور ألنّ ؛مد كان عيسى ممهداً لبعث حم

 وكان هذا الظهور ببعث حممد ٬، أي ظهور اهللا سبحانه وتعاىل: )وظهورك يف جبل فاران(
 يف الدعاء عن بعث حممد  Xر اإلمام وهلذا عب©٬، هو اهللا يف اخللق فالرسول األعظم حممد 

 هو اهللا يف اخللق٬، وإنّ حممداً  إنّ يريد أن يقول يف الدعاء Xبظهور اهللا سبحانه٬، فاإلمام 
عرف اهللا٬، ومن رأى حممداً رأى اهللا٬، ومن نظر إىل  بعثه هو ظهور اهللا٬، فمن عرف حممداً 

  .حممد نظر إىل اهللا

و|الشÁم�سِ ﴿: ٬، قال تعاىلXن بفضل اإلمام املهدي وهذه احلقائق اليوم بدأت تظهر وتبي©
٬، رسول اهللا حممد : والشمس ٬،)1( ﴾و|النَّه|ارِ إِذَا ج|ل�اه|ا *و|الْقَم|رِ إِذَا ت|اله|ا * و|ض}ح|اه|ا 

ألنه هو  ؛)X )2هو القائم : ٬، فهو من تال رسول اهللا٬، والنهارXعلي بن أيب طالب : والقمر
  . ومقامه العظيم٬، احلقيقي  الذي يظهر وجيلي فضل رسول اهللا 

الشمس هي اليت جتلي النهار وتظهره٬،  نّأ نه يف احلقيقة املوجودة يف هذا العامل اجلسماينأومع 
صحيح أنه  Xفاإلمام املهدي ٬، )أي الشمس(والنهار إذا جالها : اهللا قال يف هذه السورة ولكن©

ـول اهللا   ٬، ظهر وجتلى من رسول اهللا  ـي رس  ولكنه يف آخر الزمان هو الذي يظهر وجيل
  .للناس

�   �   �  �   �   �  

  

   ؟ )3( ﴾ي|س�أَلونَ أَيَّانَ ي|و�م} الدِّينِ ...قُتuلَ الْخ|رَّاص}ونَ ﴿ :تعاىلما معىن قوله : 70 /سؤال

وقطعاً كل تقدير خمالف لتقدير  ٬،رون ضد تقدير اهللاأي املقد© :﴾قُتuلَ الْخ|رَّاص}ونَ ﴿ :اجلواب
٬، املكذبون بتقدير اهللا وأمر هم املقدرون املخالفون لتقدير اهللاهللا فهو تقدير باطل كاذب٬، فهؤالء 

                                                            
  .3 – 1: الشمس  -1
يا بن رسول اهللا جعلت فداك أخبرني عن قول اهللا في آتابه : ( عن الحارث األعور للحسين بن علي عليهما السالم  -2

ذاك أمير : قال)  والقمر إذا تالها: ( قلت : ، قال  حارث محمد رسول اهللاويحك يا : قال )  والشمس وضحاها: ( المبين 
من آل  Xذلك القائم : قال )  والنهار إذا جالها: ( قلت قوله : ، قال  ، يتلو محمدًا  Xالمؤمنين علي بن أبي طالب 

  .79ص 24ج: بحار األنوار )  يمال األرض عدًال وقسطًا محمد 
  .12 – 10: الذاريات  -3
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ألrم يريدون أن يأيت وفق تقديرهم هم ال ؛ وال يؤمنون به Xاهللا٬، وهم الذين يكذبون بالقائم 
  .وفق ما قدر له اهللا سبحانه وتعاىل

  
  
  
  
  

هؤالء القوم مغمورون بالدنيا٬، ساهون عن اآلخرة  نّإأي : ﴾ال�ذuين| ه}م� فuي غَم�ر|ةÖ س|اه}ونَ﴿
فال همَّ هلم إال الدنيا٬، . ٬X، فهم ساهون بالدنيا واللهث وراءها عن القائم  والغيب وامللكوت

فهم أهل . وهم معرضون عن القائم واجلهاد بني يديه٬، والعناء والتعب يف سبيل إعالء كلمة اهللا
 يتكلمون به وحيدثون الناس به٬،  )1(على ألسنتهم  قìئم لعÅالدنيا يف غمرةÎ ساهون٬، والدين والقا

  .ويعرض حيا¡م ومصاحلهم للخطر ألنه يعارض دنياهم ؛ولكنهم غري مستعدين لنصرته
  
  
  
  

rم يقولون ال يقوم القائم أهذا عذر خبيث يعتذرون به٬، وهو : ﴾ي|س�أَلونَ أَيَّانَ ي|و�م} الدِّينِ﴿
   .)2( يف كل مكان الفساد واجلور والظلمومل ينتشر  خبري فالديناآلن فال يزال الكثري٬، 

وكأrم ال يرون األرض ملئت ظلماً وجوراً بأمريكا وأتباعها٬، بل و�م ٬، )يوم الدين انيÁأ( ـف
٬، حىت )3( ٬، هؤالء الذين يد©عون متثيل الدين فهم مفسدون وحيسبون أrم حيسنون صنعاً هم

٬، ولكنهم Xمع أrم يعيشون بفضله٬، وحتت ظل امسه  Xأوصلهم فسادهم إىل معاداة القائم 
وبالتايل حياولون  وتقديس اجلُه©ال هلم٬، يعين ذهاب رئاستهم الدينية الباطلة X قيامه أنّيعلمون 

٬، )4( )إkم يرونه بعيداً(: وعن نصرته٬، فهم املذكورون يف الدعاء Xصرف الناس عن القائم 
  !!!يسألون أيان يوم الدين

  
  
  
  

�   �   �  �   �   �   
  

ـائر    : (يقول السيد اخلميين رمحه اهللا يف األربعني ما معناه: 71 /سؤال ـن كب ـا م إن طاعاتن

   ما مدى صحة هذا القول؟ ٬،)الذنوب عند اهللا

                                                            
الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا : ( Xآما قال اإلمام الحسين  -1

  .وهي آافية لمن تدبرها) بالبالء قل الديانون
فصـل : ، راجع)حاآميـة اهللا ال حاآميـة الناس(في آتاب  Xيوجد تعليق مفيـد جدًا بهذا الشأن للسيد أحمـد الحسن  -2
  . 38ص:  )المصلح المنتظر لماذا(
)  الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنعًا* ُقْل َهْل ُنَنبُِّئُكْم ِباْلَأْخَسِريَن َأْعَماًال : (قال تعالى  -3

  .104 – 103: الكهف 
اللهم اآشف هذه الغمة عن هذه األمة بحضوره، وعجل اللهم لنا ظهوره، أنهم : ( فقرة من دعاء العهد يقول اإلمام فيها -4

  .552ص: مصباح المتهجد ) يرونه بعيدًا ونراه قريبًا، برحمتك يا ارحم الراحمين
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نوع أداء  وسبب أنّ. إذا كان يقصد نفس الطاعة فال٬، أما إذا كان يقصد األداء فنعم :اجلواب

ـاىل  عن غافلونمعظم الناس ال يعرفون من يعبدون٬، بل  rمأ الناس للطاعة ذنب  اهللا سبحانه وتع
  . فتتقاذفهم األفكار كاألمواج مييناً ومشاالً ٬،وهم يف الصالة بني يديه

فلو أنك أقبلت على شخص عظيم تكلمه وترجو أن : ولتتضح الصورة أكثر أضرب هذا املثال
ـى األرض٬، أال  يكلمك٬، فلما أقبل عليك أشحت بوجهك عنه مييناً أ و مشاالً لتعبث جبيفة ملقاة عل

مث أال يصفك  ؟ئطوأنت خم نه على حقإيك؟ مث إذا غضب أال يقول الناس يغضب هذا العظيم عل
  الناس بأنك سفيه؟  

ـاً   إىلوحىت الذي ال تتقاذفه األفكار وينقطع  اهللا يف صالته خبشوع وخضوع وتذلل٬، فهو أيض
  . ممن يشيح بوجهه عن اهللا سبحانه بقدر جهله باهللا سبحانه وتعاىل

  

�   �   �  �   �   �  

ـامل   Xهل هناك ارتباط بني قصة أصحاب الكهف وموسى : 72 /سؤال أو ذي  Xوالع

  ؟هئاأو عالمات ظهوره أو زمان ظهوره أو أصحابه وأنصاره أو أعد Xوبني القائم ٬، القرنني

   :اجلواب

وهي باختصار قصة رجال مؤمنني عددهم سبعة كفروا ٬، معروفة) أصحاب الكهف(قصة  •
  :بالطاغوت يف زماrم٬، واملتمثل جبهتني

   .هي احلاكم الظامل اجلائر الكافر :األوىل

  .فوا دين اهللا وشريعتهحر© هي علماء الدين الضالون الذين :والثانية

ـاً نفسه من دون اهللا٬، احلاكم اجلائر نصب  ي�عبد إهلاًنصب نفسه الطاغوت ؛ من هذين فكلّ  إهل
ـبوا  ي�عبد من دون اهللا  يف أمور الدنيا ومعاش العباد وسياستهم٬، والعلماء غري العاملني الضالون نص

ـادة   وهكذا حتر©. يف أمور الدين والشريعة أنفسهم آهلة يعبدون من دون اهللا ـن عب ر هؤالء الفتية م
ـدى  ٬،هو أول اهلدىوهذا الكفر بالطاغوت . الطاغوت٬، وكفروا بالطاغوت ـأن   فزادهم اهللا ه ب

ـوا   ﴿ ٬، واإلميان به٬، والعمل إلعالء كلمته سبحانه وتعاىل٬، عر©فهم طريقه سبحانه ـةٌ آم|ن} إِنَّه}م� فuت�ي|
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و|إِذu اع�ت|ز|لْت}م}وه}م� و|م|اَ ع�ب}د}ونَ إِل�ا الل�ه| فَأْو}وا إِلَى الْكَه�فu ي|ن�ش}ر� لَكُم� ﴿ ٬،)1( ﴾اه}م� ه}دىبِر|بِّهِم� و|زِد�ن|

  .)2( ﴾ر|بُّكُم� مuن� ر|ح�م|تuهu و|ي}ه|يِّئْ لَكُم� مuن� أَم�رِكُم� مuر�فَقاً

ـرة  هم فتية يف الكوفة وفتية يف Xوأصحاب الكهف يف زمان قيام القائم  ـا يف   ٬،البص كم
نطق مرات عديدة٬، ويف أكثر من  Xاحلسني بن علي  ٬، ورأس)3( الروايات عن أهل البيت 

ـا    ﴿ :ر هذه اآليةيكر© )4(مرة س�مع  ـن� آي|اتuن| ـان}وا م أَم� ح|ِسب�ت| أَن� أَص�ح|اب| الْكَه�فu و|الرَّقuيمِ كَ
   .)6( ﴾الْكَه�فu و|الرَّقuيمِ كَان}وا مuن� آي|اتuن|ا ع|ج|باًأَن� أَص�ح|اب| ﴿ :وس�مع يقرأ منها فقط ٬،)5( ﴾ع|ج|باً

ـأر        Xوهم أصحاب القائم   أصحاب الكهف  وذلك ألنّ ـذون بث ـذين يأخ ـم ال ه
ـمع رأس  ٬، ٬، وينتقمون من الظاملني٬، ويقلبون أمر الظاملني رأساً على عقبXني ـاحلس وهلذا س�

  .)7( ﴾ي|نقَلuب}ونَ م}نقَلَبٍ أَيَّ ظَلَم}وا ال�ذuين| و|س|ي|ع�لَم}﴿ :أيضاً يقرأ Xاحلسني 

باهللا٬،  قوم عابدون خملصون هللا سبحانه وتعاىل٬، ال يرون القوة إال Xوكذلك أصحاب القائم 
ـة   يؤمنون باهللا وعليه يتوكلون ويقارعون أكرب قوى الظلم واالستكبار على األرض٬، وهي اململك

٬، وهي متمثلة اآلن )8( األرض كما أخرب عنها دانيالاحلديدية اليت أكلت وداست كل املمالك على 
   .)9( اآلن بأمريكا دولة الشيطان

ألنه لن يأخذ بثأره إال من ٬، )10( ﴾بِالل�هu إِل�ا قُوَّةَ لَا﴿: يقرأ أيضاً Xوهلذا س�مع رأس احلسني 
   .﴾بِالل�هu إِل�ا قُوَّةَ لَا﴿: كانوا مصداقاً هلذه اآلية الكرمية

                                                            
 .13: الكهف  -1
  .16: الكهف  -2
من ظهر الكوفة سبعة وعشرين رجًال، خمسة  Xيخرج القائم (: ، قالXعن المفضل بن عمر، عن أبي عبد اهللا  -3

الذين آانوا يهدون بالحق وبه يعدلون، وسبعة من أهل الكهف، ويوشع بن نون، وسلمان، وأبا  Xعشر من قوم موسى 
 .386ص 2ج: اإلرشاد للشيخ المفيد  )نصارًا وحكامًادجانة األنصاري، والمقداد، ومالكا األشتر، فيكونون بين يديه أ

علّي وهو على رمح وأنا في غرفة لي ، فلّما حاذاني  - Xأي رأس الحسين  -لّما مّر به : (عن زيد بن أرقم أّنه قال  -4
رأسك : وناديت  واهللا شعري علّي) أي قام(فقّف ) أم حسبت أّن أصحاب الكهف والّرقيم آانوا من آياتنا عجبًا: (سمعته يقرأ

  .11ص 4ج: مستدرك سفينة البحار ) يابن رسول اهللا، أعجب وأعجب
 .9: الكهف  -5
  .13ص 4ج: مستدرك سفينة البحار  -6
  .227: الشعراء  -7
  .االصحاح السابع  –سفر دانيال  -8
 ) .15إجابة سؤال / 1ج: الجواب المنير (في  Xللتوضيح أآثر يمكن مراجعة ما ذآره السيد أحمد الحسن  -9

 .39: الكهف  -10
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 م}نقَلَبٍ أَيَّ ظَلَم}وا ال�ذuين| و|س|ي|ع�لَم}﴿ :ملا صلبوا رأسه على الشجر س}مع منه أkم( :ويف رواية

  . )1() ﴾ي|نقَلuب}ونَ

ـح|اب|  ﴿ :وس�مع أيضاً يقرأ٬، ﴾بِالل�هu إِل�ا قُوَّةَ لَا﴿ : س�مع أيضاً صوته بدمشق يقول( و �أَن� أَص
  . )2() بن رسول اهللا أمرك أعجب يا: فقال زيد بن أرقم ٬،﴾ع|ج|باًالْكَه�فu و|الرَّقuيمِ كَان}وا مuن� آي|اتuن|ا 

)2( .  
ـورة      نّأ )رمحه اهللا(وروى الشيخ املفيد  ـة س ـق بآي ـريف ينط زيد بن أرقم مسع الرأس الش

   .)3(الكهف

أعجب من أصحاب الكهف قتلي (: وروى عن املنهال بن عمرو أنه مسع رأس احلسني يقول
   .)4() ومحلي

ـن     Xأصحاب الكهف الذين يبعثون مع القائم  أما ما روي أنّ ـني م ـض املخلص هم بع
ـم   ٬،كمالك األشتر Xوأصحاب أمري املؤمنني علي ٬، أصحاب رسول اهللا  فليس املقصود ه

 من رجالًهناك  نّإ٬، أي X هو نظائرهم من أصحاب القائمأنفسهم٬، بل املراد يف هذه الروايات 
ـدة يف ذات اهللا  يف هو نظري مالك األشتر  Xأصحاب القائم  ـادة والش  الشجاعة واحلنكة والقي

ـة  ٬، األشترمالك وطاعة اهللا واألخالق الكرمية وكثري من الصفات اليت امتاز �ا  فلذلك يصفه األئم
   .بأنه مالك األشتر

٬، كالشاعر احلسيين يصف وهذا ليس ببعيد عن الفصحاء والبلغاء وسادا¡م أهل البيت 
وذلك ؛ نزل إىل ساحة املعركة إن حممداً : نزول علي األكرب إىل ساحة املعركة فيقول ما معناه

أصحاب األئمة الذين حمضوا  ٬، مع أنّلشدة شبه علي األكرب خÄلقاً وخ�لقاً برسول اهللا حممد 
٬، ويف زمن آخرهم وهو آخر قائم عشر مهدياً االثينبعد احلق حمضاً يعودون ويكرون يف الرجعة 

                                                            
  .11ص 4ج: مستدرك سفينة البحار  -1
  .304ص 45ج : ، بحار األنوار 61ص 4ج: المناقب البن شهراشوب  -2
  .121ص 45ج: بحار األنوار  -3
 .188ص 45ج: بحار األنوار  -4
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 ٬، وهذا املهدي األخري أو القائمXالذي خيرج عليه احلسني بن علي  باحلق من آل حممد 

  . )1( وال ولد له عقب له الاألخري 
�   �   �    

  

ـاه اهللا   Xموسى  فهي أنّ Xمع موسى )  X مالعالu( أما قصة  • وقع يف نفسه ما أت
 Xمه اهللا سبحانه وتعاىل على طور سيناء٬، فأمر اهللا سبحانه وتعاىل جربائيل من العلم بعد أن كلّ
٬، )X )2يف طلب العامل  Xويوشع  Xفارحتل موسى  ٬،Xالعامل  بإتباعأن يدركه ويأمره 

  : وكانت القصة اليت وردت يف القرآن وفيها ثالث أمور هي

  :قصة السفينة وأصحاºا  1
 مستكينونة من املؤمنني املخلصني٬، وهم مساكني اهللا سبحانه وتعاىل٬، أي ـوهي سفينة جلماع

ـري   ـيس بفق ـون    ٬،يف العبادة بني يديه ال مساكني مبعىن حمتاجني فمن ميلك سفينة ل ـف يك فكي
  . ٬، واملسكني من ال ميلك ال قليالً وال كثرياً)3(مسكيناً

ـة    ٬، كانوا يتضرعون إىل اهللا ويمساكني اهللافهؤالء املؤمنون  ـك الطاغي ـهم املل دعونه أن جينب
ـؤالء   ويسخروrا للعمل لصاحل اآللة اإلجراميةوجنوده الذين كانوا يأخذون السفن  هلذا امللك٬، فه

ـفينتهم   املساكني كانوا ال يريدون أن يكونوا سبباً يف إعانة هذا الطاغوت٬، وذلك عندما يسخر س
٬، ليعمل على Xوكانوا ال يريدون أن يفقدوا سفينتهم وهلذا أرسل اهللا هلم العامل ٬، إجرامهلصاحل 

                                                            
، نعم: أنت إمام ؟ قال: فقال له Xدخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضا : (قال ،عن الحسن بن علي الخزاز -1

أنسيت يا شيخ أم : ال يكون االمام إال وله عقب؟ فقال: إني سمعت جدك جعفر بن محمد عليهما السالم يقول: فقال له
االمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي  ال يكون االمام إال وله عقب إال: تناسيت؟ ليس هكذا قال جعفر، إنما قال جعفر

  .251ص 25ج: بحار االنوار ) صدقت جعلت فداك هكذا سمعت جدك يقول: ، فقال لهعليهما السالم فانه ال عقب له
أخبرنا عن العالم الذي : قريشًا بخبر أصحاب الكهف قالوا لما أخبر رسول اهللا  : (.....38ص 2في تفسير القمي ج -2

َوِإْذ قاَل ُموسى ِلَفتاُه ال َأْبَرُح َحتَّى َأْبُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو ﴿: أن يتبعه وما قصته، فأنزل اهللا عز وجل X أمر اهللا موسى
َوَآَتْبنا َلُه ﴿: وآان سبب ذلك أنه لما آلم اهللا موسى تكليمًا وأنزل عليه األلواح وفيها آما قال اهللا تعالى: قال﴾، َأْمِضَي ُحُقبًا

رجع موسى إلى بني إسرائيل فصعد المنبر فأخبرهم أن اهللا قد أنزل ﴾ ٍء ٍء َمْوِعَظًة َوَتْفِصيًلا ِلُكلِّ َشْي ِفي اْلَأْلواِح ِمْن ُآلِّ َشْي
ما خلق اهللا خلقًا أعلم مني فأوحى اهللا إلى جبرئيل أن أدرك موسى فقد هلك، وأعلمه : عليه التوراة وآلمه، قال في نفسه

وأخبره  Xلتقى البحرين عند الصخرة رجًال أعلم منك فصر إليه وتعلم من علمه، فنزل جبرئيل على موسى أن عند م
إن اهللا قد أمرني أن أتبع رجًال عند ملتقى : فذّل موسى في نفسه وعلم أنه أخطأ ودخله الرعب وقال لوصيه يوشع بن نون

  .....).البحرين وأتعلم منه 
 .ت جوارحه لعدم امتالآه ال قليل وال آثيرالمسكين المادي هو من سكن -3
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جنا¡م وسفينتهم من هذا الطاغية٬، فجعل فيها عيباً ظاهراً علم أنه سيكون سبباً إلعراض امللك عنها 

  .وتركها جتوب البحر

  :قصة الغالم    2
من التضرع ٬، وكانا يكثران وهو فىت كان أبواه مؤمنني صاحلني خملصني هللا سبحانه وتعاىل

٬، وكان هذا الفىت عقوق األبناءأن يهبهما ذرية صاحلة بارة �ما٬، وأن يعيذمها من  والدعاء إىل اهللا
أو زكاة النفس الظاهرية٬،  الطهارة الظاهريةظاهراً صاحلا٬ً، وهو ابن مؤمنÄني فيلحقهما من حيث 

؛ ويف الوقت احلايل٬، ألنه ابن مؤمنÄني ؛أي حبسب الظاهر) نفساً زكية(عنه  Xوهلذا قال موسى 
 )األنا(ألنه مل يظهر الكفر والفساد٬، ولكن اهللا سبحانه وتعاىل يعلم ما يف نفس هذا الفىت من 

  . والتكرب على أمر اهللا وحججه 

 Xواملرسلني٬، وهلذا أرسل اهللا سبحانه وتعاىل العامل  من أعداء األنبياءفهذه النفس اخلبيثة هي 
إال بقتل  لتفريقهم سبيليكن هناك ليحقق هلذين املؤمنÄني أملهما بالذرية البارة املؤمنة الصاحلة٬، ومل 

ويف الشرائع السابقة كان لألب . بأمر اهللا سبحانه واستجابة لدعاء أبويه ٬X، فقتله العامل  الغالم
ـه   Xأن يقتل ولده تقرباً إىل اهللا سبحانه٬، وقصة إبراهيم  ـني أراد ذحب ٬، )1( وهو نيب مع ولده ح

ـاء   )2( وهو وصي مع ولده حني أراد قتله قربة هللا Xوقصة عبد املطلب  ليست ببعيدة٬، فلما ج
ـه   اإلسالم نسخ هذا احلكم وأصبح األب ال يستطيع أن ينذر ولده للذبح لوجه اهللا ولكن إذا قتل

  . ل يقتل إال إن كان أبا٬ً، فالقات فإنه ال يقتل به٬، وهذا احلكم يعرفه املسلمون

 دعاءه كان طلباً هلالك ولده الذي طلب قتل الغالم هو أبوه من حيث ال يشعر٬، فإنّ وهلذا فإنّ
فال يوجد  Xفهو القاتل احلقيقي٬، والذي أمر بقتل الغالم هو اهللا سبحانه٬، والذي نفذ هو العامل 

ألن  ؛أي خمالفة للشريعة الظاهرية يف هذه املسألة كما توهم بعضهم أنه قصاص قبل وقوع اجلناية
  .هو قتل ولده وهالكه هئامقتضى دع قتل الغالم وقع بطلب من أبيه وإن كان ال يعلم أنّ

                                                            
َفَلمَّا َبَلَغ َمَعُه السَّْعَي َقاَل َيا ُبَنيَّ ِإنِّي َأَرى ِفي اْلَمَناِم َأنِّي َأْذَبُحَك َفانُظْر َماَذا َتَرى َقاَل * َفَبشَّْرَناُه ِبُغَلاٍم َحِليٍم : (قال تعالى  -1

َقْد َصدَّْقَت * َوَناَدْيَناُه َأْن َيا ِإْبَراِهيُم * َفَلمَّا َأْسَلَما َوَتلَُّه ِلْلَجِبيِن * َسَتِجُدِني ِإن َشاء اللَُّه ِمَن الصَّاِبِريَن َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر 
  .107 – 101: الصافات ) ِذْبٍح َعِظيٍمَوَفَدْيَناُه ِب* ِإنَّ َهَذا َلُهَو اْلَبَلاء اْلُمِبيُن * الرُّْؤَيا ِإنَّا َآَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن 

  .، فما بعد78ص 15ج: بحار األنوار  -2
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ـامل إذ  Xهناك عدة أمور رمبا حتل كثرياً من التساؤالت حول قصة موسى  نّأكما  ا مع الع
íوهي٬، ع�رِفَت:  

ـال  ٬، يرى الباطن Xوموسى ٬، كان العامل يرى احلال واملستقبل يف الباطن /1 ولكن يف احل

  . فقط

العامل لو قتل الغالم أمام الناس ملا تركوه يذهب٬، فلم يكن الناس يرون العامل كما كان  إنّ /2

  .يراه Xموسى 

مسألة قتل الغالم هي كما يقبض ملك املوت الروح٬، أو أن يقلب ملك سيارة شخص  إنّ /3

كان كحال املالئكة  Xوهو يقودها يف الشارع٬، فيموت الشخص بسبب احلادث٬، فحال العامل 
 .  

: وكمثال هكذا ٬،ه من اهللا سبحانه إىل العامل إمجالياً ومل يكن تفصيلياًكان األمر املوج© /4

وهلذا نسب ٬، ومل يأمره اهللا سبحانه وتعاىل أن حيفظها بإعابتها ٬،)هلؤالء املساكنيحفظ السفينة إ(
 ويف الرواية عنه . )1( ﴾ه|ذَا ع|طَاؤ}ن|ا فَام�ن}ن� أَو� أَم�ِسك� بِغ|ي�رِ حuس|ابٍ﴿ :قال تعاىلالعيب لنفسه٬، 

  .)2( )اهللا مل ينظر إىل األجسام منذ خلقها إنّ(

 :قصة اجلدار    3
هو الفرد يف قومه الذي ال يلحقه : rما صاحلان٬، واليتيمإوهو جدار بيت لغالمني يتيمني٬، أي 

ـز الذي حتت اجلدار كان أمواالً وذهباً ادخرها هلما )3(أحد يف الصالح والتقوى والطاعة  ٬، والكن
ـز٬، وهلذا فإنّ تربون كانوا يع  أهل البيت  أبومها٬، وكتب هلما نصيحة وادخرها هلما مع الكن

ال أن املال والذهب هو الكرت٬، والنصيحة هي كما قال اإلمام  الكرت احلقيقيهذه النصيحة هي 

                                                            
 .39: ص  -1
إّن اهللا تعالى لم يخلق خلقًا هو أبغض إليه من : (ال يخفى أّن عالم الدنيا هو عالم األجسام، وعنها قال رسول اهللا  -2

  .1780ح 273ص 1ج: للسيوطي الجامع الصغير ) الدنيا ، وما نظر إليها منذ خلقها بغضًا لها
اليتيم الذي ال مثل له، ولذلك سميت : قال) ألم يجدك يتيمًا فآوى: (ثم قال) : (رحمه اهللا(قال علي بن إبراهيم القمي  -3

 .142ص 61ج: بحار األنوار ) اليتيمة، ألنه ال مثل لها: الدرة
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من أيقن باملوت مل يضحك سنه ومن أقر باحلساب مل ٬، إين أنا اهللا ال إله إال أنا(: Xالصادق 

  .)1( )ومن آمن بالقدر مل خيش| إال ربه٬، يفرح قلبه

ـذا  ٬، خبل أهل هذه القرية الذين أبوا أن يطعموهم وهذه احلكمة والنصيحة هي حرب على وه
  .سبب آخر لبناء اجلدار

وهي أنه حاجز ومانع بني أهل    وهم آل حممد    ويف بناء اجلدار آية أخرى للمتومسني
ـل  جلدار هو ا بىنالذي  ويف احلقيقة أنّ. القرية وبني األخالق الكرمية أو كرت الغالمني اليتيمني خب

  . ويف بناء اجلدار آيات ال يعقلها إال العاملون ٬،القريةهذه  أهل

  :رفـى أن نعـويبق

ـذاً   Xعمل العامل  إنّ كان كعمل املالئكة ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون٬، فكان منف
ألمر اهللا سبحانه وتعاىل٬، ومجيع األعمال الثالثة اليت قام �ا كانت بأمر من اهللا٬، وكانت بطلب من 

ـحا�ا٬،    خ�رقتفالسفينة فهي استجابة لدعائهم٬، . لذين ع�ملتí ألجلهمأصحا�ا ا ـن أص بطلب م
ـت   أقيمواجلدار طلب من والديه٬، قُتل بوالفىت  بطلب من والد الغالمني٬، وكل هذه الطلبات كان

  . بدعاء وتضرع إىل اهللا من أناس مؤمنني خملصني هللا سبحانه وتعاىل

ثري على أصحا�ا٬، فالسفينة ح�فظت ومل يضطر أهلها عادت باخلري الك Xوكل أعمال العالÅم 
ـاء٬،   ملعونة الظامل٬، والغالم العاق ذو الباطن األسود قُتل وأُبدل أبويه بفتاة صاحلة بارة ولدت األنبي

  . واجلدار حÄفظ املال والذهب واحلكمة من أن تصل لغري أهلها

وكان مثل السفينة فيكم وفينا ترك احلسني البيعة ملعاوية٬، وكان مثل (: Xوقال الصادق 
قد قتلته : فقال له ٬،لعبيد اهللا بن علي لعنك اهللا من كافر Xالغالم فيكم قول احلسن بن علي 

   .)X( )2يا أبا حممد٬، وكان مثل اجلدار فيكم علي واحلسن واحلسني 

ز أيضا٬ً، أما السفينة وهي ألصحاب ـسفينة وغالم وجدار حتته كن Xم ـولزمان القائ
٬، كما ورد Xأي القائم  )يظهر يف شبهة ليستبني(فتعاب لتحفظ من الطواغيت  Xالقائم 

                                                            
  .312ص 13ج: بحار األنوار  -1
 .307ص 13ج: بحار األنوار  -2
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 ٬،)أنا خري منه(): لعنه اهللا( بداء إبليس أسود ومصابباطنه ألن ؛ وأما الغالم فيقتل٬، )1( عنهم 

٬، Xومن املقربني منه ) 2(يقتل أحد من يعملون بني يديه  Xالقائم  نّأ وقد ورد عنهم 
 :٬X، عن الصادق يف الناس٬، وهو علم آل حممد  وأما الكرت فيخرج من حتت اجلدار ويبثّ

العلم سبعة وعشرون حرفاً فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حىت اليوم (
إليها احلرفني  فإذا قام قائمنا أخرج اخلمسة والعشرين حرفاً فبثها يف الناس وضم٬Á، غري احلرفني

  .)3( )ها سبعة وعشرين حرفاًحىت يبثّ
  

ـرنني   يف الروايات٬، وأهم ما فيها أنّ أما قصة ذي القرنني فقد بي©نها أهل البيت  • ذا الق
 :عن ذي القرنني أنبياً كان أم ملكاً ؟ فقال Xس�ئل أمري املؤمنني  .Xيف هذا الزمان هو القائم 

ـى  ٬، أحب اهللا فأحبه ونصح هللا فنصح لهال نبياً وال ملكاً بل عبداً ( فبعثه إىل قومه فضربوه عل
ـاب  ٬، قرنه األمين فغاب عنهم ما شاء اهللا أن يغيب مث بعثه الثانية فضربوه على قرنه األيسر فغ

  . )4( )وفيكم مثله٬، مث بعثه الثالثة فمكن اهللا له يف األرض٬، عنهم ما شاء اهللا أن يغيب

ـحابني و إن ذا (: قال٬، Xعن الباقر  ـذلول  االقرنني قد خ}يÁر بني الس ـار ال ـر  ٬، خت وذخ
ـاعقة أو   :وما الصعب؟ قال: قلت: قال. لصاحبكم الصعب ما كان من سحاب فيه رعد وص

ويرقى يف األسباب أسباب السماوات السبع ٬، أما أنه سريكب السحاب٬، برق فصاحبكم يركبه
  . )5( )خراب واثنتانمخس عوامر ؛ واألرضني السبع

فإنه يدعو الناس فيقولون له أرجع يا ابن ٬، يعين القائم )وفيكم مثله(: Xقول أمري املؤمنني 
 فاطمة٬، مث يدعو الناس يف الثانية فيقولون ارجع يا ابن فاطمة٬، ويف الثالثة ي�مكنه اهللا من أعناقهم

٬، وحىت يقول له أحد املقربني منه إنك جتفل الناس )6( فيقتل فيهم حىت يرضى اهللا سبحانه وتعاىل

                                                            
 .3ص 53ج: ، بحار األنوار 179ص : مختصر بصائر الدرجات  -1
بينا الرجل على رأس القائم يأمر وينهى إذا أمر بضرب عنقه، فال : (أنه قال Xعن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اهللا  -2

  .330 – 329ص: غيبة النعماني ) إال خافه]  شئ[  يبقى بين الخافقين
 .3ص 53ج: بحار األنوار  -3
  .178ص 12ج: ار األنوار بح -4
  . نقًال عن بصائر الدرجات 183ص 12ج: بحار األنوار  -5
سار إلى الكوفة، فيخرج منها بضعة عشر آالف أنفس  Xإذا قام القائم ( :في حديث طويل أنه قال Xعن أبي جعفر  -6

ارجع من حيث جئت فال حاجة لنا في بني فاطمة، فيضع فيهم السيف حتى : يدعون البترية عليهم السالح فيقولون له
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٬، )2( لو كان من آل حممد لرحم ٬، وحىت يقول الناس هذا ليس من آل حممد )1( إجفال النعم

  . كما ورد يف الروايات عنهم 
ـرارì وإن كان يف هذه القصص الثالث ٬، وأرجو أن يكون ما ذكرته نافعاً للمؤمنني ـثرية  أس  ك

هذه القصص الثالث مرتبطة  نّإ: هي٬، اليت أريد أن أبينها والنتيجة. )3( الضوء عليهاط جداً مل أسلّ
  .ومع أصحابه ومع عالمات ظهوره Xارتباطاً وثيقاً مع القائم 

�   �   �  �   �   �  
  

ـت   ٬،)4( ﴾و|م|ا خ|لَقْت} الْجِنَّ و|الْأuن�س| إِل�ا لuي|ع�ب}د}ونu﴿ :73 /سؤال ورد يف الرواية عن أهل البي

  وكيف تتم؟٬، فما املراد �ذه املعرفة٬، )5( أي يعرفون 
  

فبالعبودية ٬، وتتم هذه املعرفة من خالل العبودية٬، أي معرفة اهللا سبحانه وتعاىل املعرفة :اجلواب
  .وبالربوبية يعرفون الربوبية٬، يعرجون إىل الربوبية

ـون  ٬، فال يعرف العبد بالعبودية الربوبيةا٬ً، فكيف تعرف النار إال أن تكون أنت نار إال أن يك
إمنا حصيلة العبودية هي ٬، عرف بالعبوديةفالربوبية ال ت� أي أن يكون وجه اهللا سبحانه وتعاىل٬، ربا٬ً،

  .معرفة الربوبية
�   �   �  �   �   �  

  

                                                                                                                                                                                          
يأتي على آخرهم، ثم يدخل الكوفة، فيقتل بها آل منافق مرتاب، ويهدم قصورها، ويقتل مقاتليها حتى يرضى اهللا عز 

  .338ص 52ج: بحار االنوار ) وعال
يدعو الناس إلى آتاب اهللا وسنة نبيه، والوالية  - Xأي القائم  – ثم ينطلق: (..... في حديث طويل Xعن ابي جعفر  -1

لعلي بن أبي طالب صلوات اهللا عليه، والبراءة من عدوه، حتى إذا بلغ إلى الثعلبية قام إليه رجل من صلب أبيه وهو من 
يا هذا ما تصنع ؟ فواهللا إنك لتجفل الناس إجفال النعم : بدنه، وأشجعهم بقلبه ما خال صاحب هذا االمر فيقولأشد الناس ب

واهللا لتسكتن أو الضربن الذي فيه عيناك، فيقول : أم بماذا؟ فيقول المولى الذي ولى البيعة أفبعهد من رسول اهللا 
  .343ص 52ج: ، بحار االنوار56ص 2ج: تفسير العياشي ...)اسكت يا فالن إي واهللا إن معي عهدا من رسول اهللا : القائم

حب أآثرهم أن ال يروه مما يقتل من الناس، أما لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج ال( :يقول Xعن ابي جعفر  -2
ليس هذا من آل محمد، : إنه ال يبدأ إال بقريش، فال يأخذ منها إال السيف وال يعطيها إال السيف حتى يقول آثير من الناس

 .، نقًال عن غيبة النعماني  354ص 52ج: بحار األنوار ) لو آان من آل محمد لرحم
رحلة موسى إلى (في آتابه الشريف  Xلموضوع يرجى مراجعة ما بينه السيد احمد الحسن لمعرفة المزيد عن هذا ا -3

  ) .مجمع البحرين
  .56: الذاريات  -4
أيها الناس إن اهللا جل ذآره ما خلق : خرج الحسين بن علي عليهما السالم على أصحابه فقال: (قال Xعن الصادق  -5

يا بن رسول اهللا : عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه، فقال له رجلالعباد إال ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه وإذا 
 .9ص 1ج: علل الشرائع) معرفة أهل آل زمان إمامهم الذي تجب عليهم طاعته: بأبي أنت وأمي فما معرفة اهللا؟ قال
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ـة   ؟ مث إنّ )1( ﴾أُولuي أَج�نِح|ةÖ م|ثْن|ى و|ثُالثَ و|ر}ب|اع|﴿ :ما معىن اآلية: 74 /سؤال  ثالثة أجنح

  !؟أال تسبب اختالل التوازن
  

ـماء   :اجلواب ـو الس ـذلك ٬، اجلناح املتعارف عندنا يستعمله الطائر لريتفع ويرتقي يف ج  وك
ـا ٬، فهم باألجنحة يرتقون يف السماوات٬، املالئكة  هم ؤوكلما زادت هذه األجنحة زاد ارتق

   .اسم من أمساء اهللا سبحانه وتعاىل :هووكل جناح بالنسبة للمالئكة ٬، وارتفعت مقاما¡م
فامللك الذي . كما هو حال اإلنسان٬، معرفة بعض أمساء اهللا ال مجيعها على مفطورونفاملالئكة 

ـة   ٬، والذي يعرف امسني جناحان٬، له جناح واحد يرتقي به يعرف امساً واحداً ـرف ثالث والذي يع
  .وهكذا٬، أمساء له ثالثة أجنحة

  ؟ )2( ﴾طَوِيالً س|ب�حاً اَلنَّه|ارِ فuي لَك| إِن�﴿ :ما معىن: 75 /سؤال

ـبحانه   لك يف النهار عمالً كثرياً أي إنّ :اجلواب ـة اهللا س  يف نشر دعوة التوحيد وإعالء كلم
ـالنوم   فاستعن على هذا العمل واجلهاد يف سبيل اهللا بقيام الليل٬،  والتسليم له سبحانه٬، وتعاىل ال ب

  . كما يتوهم الغافلون
�   �   �  �   �   �  

  

  ؟ )3( ﴾ثُمَّ لَت}س�أَلُنَّ ي|و�م|ئuذÖ ع|نِ النَّعuيمِ﴿ :ما معىن: 76 /سؤال

  . )4( كما ورد عنهم   حممد وآل حممد هم: النعيم :اجلواب

ـلني٬،    نسبةً لعظيم شأrميوم القيامة  والسؤال عنهم  ـاء واملرس إىل من سبقهم من األنبي
ـق اهللا  ٬، أنوار أضاءت الطريق ألممهم وآل حممد  وحممد واملرسلونفاألنبياء  و�م يعرف طري

                                                            
  .1: فاطر  -1
  .7: المزمل  -2
 .8: التكاثر  -3
لتسئلن يومئذ عن " :قول اهللا: قلت: قال Xعن جميل، عن أبي عبد اهللا : (ورد ذلك في أحاديث آثيرة، هذا نموذج منها -4

  .272ص 7ج: بحار األنوار ) ، ثم بأهل بيته تسأل هذه األمة عما أنعم اهللا عليهم برسول اهللا  :قال، "النعيم 
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ومييز احلق من الباطل بسري¡م وrجهم وحكمتهم وأقواهلم وأعماهلم٬، وحممد وآل ٬، سبحانه وتعاىل

  . )1( نور اهللا سبحانه وتعاىل حممد 

األمة ولكن لألسف أعرضت  ٬،اليت أضاءت الطريق هلذه األمة اإلسالمية كالشموس  فهم
اليت أضاءت الطريق  كالشموعأما بقية األنبياء واملرسلني فقد كانوا  ٬،ومل تقتدÅ بسري¡م٬، عنهم
  . وهلذا يهدد اهللا سبحانه وتعاىل بأنه سيسأل هذه األمة عن حممد وآل حممد ٬، ألممهم

فالطريق الذي يضاء بالشموع ليس كالطريق الذي يضاء بالشموس٬، والذي يتيه ويضيع طريقه 
ـئل   .أوىل بأن يعاتب وحياسب مث يعاقب٬، هذا الطريق مضاء بالشموس الطالعة الباهرة مع أنّ وس�

  .)2( )دعهم لغيهم هم قريش(: Xوا نعمة اهللا كفراً؟ فقال من الذين بدلّ Xأمري املؤمنني علي 

ويف زمان ٬، هم الذين يعيشون حول الكعبة يف أم القرى مكة: قريش؛ ويف زمان الرسول 
يف أم القرى يف هذا الزمان وهي  Xهم الذين يعيشون حول ضريح علي : قريش Xالقائم 
مخسمائة  Xوهم الذين يقدم القائم ٬، ومن قريش يف هذا الزمان بعض علماء الدين٬، النجف

   .)3( كما ورد يف الرواية عن أهل البيت  ٬،ويعيد ذلك ست مرات٬، منهم فيضرب أعناقهم

ويقتل  يفتح مدينة النجف كما فتحت مكة عنوة وبالسيف Xالقائم  نّأ الروايةوورد يف 
  .٬، كما ورد يف الروايات عنهم )4( مقاتليها٬، ويقتل القائم يف النجف حىت يرضى اهللا

  

�   �   �  �   �   �  

                                                            
 :فقال "فآمنوا باهللا ورسوله والنور الذي أنزلنا  " :عن قول اهللا عز وجل Xسألت أبا جعفر : عن أبي خالد الكابلي قال -1
إلى يوم القيامة، وهم واهللا نور اهللا الذي أنزل ، وهم واهللا نور اهللا في  يا أبا خالد النور واهللا األئمة من آل محمد (

من الشمس المضيئة بالنهار، وهم واهللا  السماوات وفي األرض، واهللا يا أبا خالد لنور اإلمام في قلوب المؤمنين أنور
  .1ح 194ص 1ج:  الكافي) ...ينورون قلوب المؤمنين 

  .124ص 10ج: بحار األنوار  -2
أقام خمسمائة من قريش فضرب  إذا قام القائم من آل محمد ( :قال Xعبد اهللا بن المغيرة، عن أبي عبد اهللا  -3

) نعم، منهم ومن مواليهم :ويبلغ عدد هؤالء هذا؟ قال :قلت .أعناقهم، ثم أقام خمسمائة أخرى حتى يفعل ذلك ست مرات
  .338ص 52بحار األنوار ج

فس سار إلى الكوفة، فيخرج منها بضعة عشر آالف أن Xإذا قام القائم ( :في حديث طويل أنه قال Xعن أبي جعفر  -4
ارجع من حيث جئت فال حاجة لنا في بني فاطمة، فيضع فيهم السيف حتى : يدعون البترية عليهم السالح فيقولون له

يأتي على آخرهم، ثم يدخل الكوفة ، فيقتل بها آل منافق مرتاب، ويهدم قصورها، ويقتل مقاتليها حتى يرضى اهللا عز 
  .338ص 52ج: بحار األنوار ) وعال
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ـرة٬،  : (ورد يف الدعاء: 77 /سؤال ـري اآلخ  أعطين مبسأليت إياك مجيع خري الدنيا ومجيع خ

ـرة : (فلماذا قال .)1( )عين مبسأليت إياك مجيع شر الدنيا وشر اآلخرةوأصرف  ٬، )مجيع خري اآلخ
  ؟)مجيع شر اآلخرةو: (٬، ومل يقل)شر اآلخرةو:  (قال ويف الشر©

خري اآلخرة مراتب كثرية٬، وهو جنان ومقامات ودرجات٬، وكل إنسان ي�حص©ل هذه  :اجلواب
و|أَن� * و|أَنْ لَي�س| لuلْإِن�س|انu إِل�ا م|ا س|ع|ى ﴿ لتحصيلها٬،املقامات واجلنات والدرجات حبسب ما سعى 

  .)2( ﴾ثُمَّ ي}ج�ز|اه} الْج|ز|اَء الْأَو�فَى* س|ع�ي|ه} س|و�ف| ي}ر|ى 

ـام  ٬، ألن التفاوت بني جنة وجنة ؛فالداعي يطلب مجيع هذه املقامات واجلنات وبني مقام ومق
ـة  فمن كتبت له جنة يف السماء . جداً بريìك ـماء الثالث  ٬،الثانية٬، يسعى ألنْ تكتب له جنة يف الس

    . اهللا سبحانه وتعاىل اوهو رض٬، وهكذا حىت يرجو ويطلب أعلى املقامات

ـاىل ٬، فهو جهنم اآلخرة أما شر© ـن  . وال يدخل جهنم إال من باء بسخط اهللا سبحانه وتع فم
٬، مطلقاً أن ال يطأها يريد   وهو جهنم وسخط اهللا سبحانه  يطلب أن يصرف عنه شر اآلخرة 

ألrا   ؛واحد وأوهلا وآخرها سواء فجهنم كلها شر©٬، وسواء يف ذلك مجيع طبقا¡ا ودرجات عذا�ا
وهلذا يكفي أن يستعيذ العبد من ٬، ال تكون إال عن غضب اهللا سبحانه وتعاىل وسخطه على العبد

احلقيقة شر واحد ملن عرفه  شر اآلخرة دون أن يبني كثرة هذا الشر٬، فهو شر قليله كثري٬، وهو يف
   .دون أن يطأه

٬، تÄسطُر فيه املالئكة أمساء أهل اجلنان٬، فمن )سجل احلياة: (مسهاومن جهة أخرى يوجد سجل 
ـه   اكُتب امسه يف سجل احلياة فاز ورج من اهللا أن يرفعه يف املقامات واجلنات٬، ومن مل يكتب امس

ـداعي   ٬، على درجات ومقاماتفكتابة االسم يف هذا السجل . كان من أهل النار ـن ال فالطلب م
ـرة    ـر اآلخ يكون جلميع هذه املقامات والدرجات٬، أما عدم كتابة االسم يف هذا السجل وهي ش

  .فهي شيء واحد٬، فالطلب من الداعي أن يصرف عنه هذا الشيء الواحد
  

�   �   �  �   �   �  
  

                                                            
  .211ص 3ج: إقبال األعمال  -1
  . 41 – 39: النجم  -2
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ومل  اتبعت فيه هوى نفسي إهلي وموالي أجريت عليَّ ح}كماً( :يف دعاء كميل: 78 /سؤال

فتجاوزت مبا جرى ٬، وأسعده على ذلك القضاء٬، فغرين مبا أهوى٬، أحترس فيه من تزيني عدوي
حجة  وال فلك احلجة عليَّ يف مجيع ذلك ٬،وخالفت بعض أوامرك٬، عليَّ من ذلك بعض حدودك

ـد ت . وألزمين حكمك وبالءك٬، يل فيما جرى عليَّ فيه قضاءك ـريي وقد أتيتك يا أهلي بع  قص
أجد  ال٬، منيباً مقراً مذعناً معترفا٬ً، معتذراً نادماً منكسراً مستقيالً مستغفرا٬ً، وإسرايف على نفسي

وإدخالك إياي يف سعة ٬، غري قبولك عذري٬،  وال مفزعاً أتوجه إليه يف أمري٬، مفراً مما كان مين
  .)1( )من رمحتك

   ؟ما معىن هذه الكلمات من الدعاء  1

وهو ٬، فكيف يصح منه التجاوز واملخالفة هللا سبحانه Xإن القائل هو أمري املؤمنني علي   2

  ؟واملعصوم من التجاوز واملخالفة ألمر اهللا٬، وقسيم اجلنة والنار  سيد األوصياء

 :حكماًو. فإذا جرى املاء باجتاهك البد أن يغمرك٬، جريان املاءمأخوذة من : أجريت: اجلواب
ـوداء  ٬، هو القرين :وهوى النفس والعدو. وتقدير سبقه بعد قدر وإمضاءقضاء أي  وهو النكتة الس

هو قبول اإلنسان هلذه  :واحلكم اàرى. ب اإلنسان بالظلمةأو تشو©٬، )2( املوجودة يف فطرة اإلنسان
  .أي رضا اإلنسان بوجوده أو قبوله هلذا الوجود املفترض ٬،به بالظلمةالنكتة السوداء وتشو©

واملتحقق بتشو©يب  أي بسبب قبويل لوجودي :أوامرك...  وخالفت٬، حدودك...  فتجاوزت
هذا التجاوز وهذه املخالفة هي الذنب  نّأمع ٬، وخمالف ألوامرك فأنا متجاوز حلدودك٬، بالظلمة 

وهذا التجاوز وهذه ٬، وبدوrا ال يبقى إال اهللا الواحد القهار٬، الذي ال يفارق إنسانية اإلنسان
  . إلزالة شائبة العدم ين مل أسعÄ سعي حممد أل؛ املخالفة

                                                            
 .846ص: مصباح المتهجد  -1
ما من عبد إال وفي قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنبًا خرج في النكتة نكتة سوداء، فإن تاب : (قال ،Xعن اإلمام الباقر  -2

ا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير ذهب ذلك السواد وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض، فإذ
  .273ص 2ج: الكافي ) آال بل ران على قلوبهم ما آانوا يكسبون: أبدًا، وهو قول اهللا عز وجل
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كشف له حجاب الالهوت  ٬، وحممد فعلي صلوات اهللا عليه دون رسول اهللا حممد 

 ٬،)1( ﴾لuي|غ�فuر| لَك| الل�ه} م|ا ت|قَدَّم| مuن� ذَن�بِك| و|م|ا ت|أَخَّر|* إِنَّا فَت|ح�ن|ا لَك| فَت�حاً م}بِيناً ﴿ :وخاطبه تعاىل
   .وهو املخالفة والتجاوز األول هو شائبة الظلمة والعدم وهذا الذنب

ـاء   ٬، )2( )..لو كشف يل الغطاء (: فقد قال Xأما أمري املؤمنني علي  ـه غط فلم يكشف ل
ه باهللا يف ـعلياً يعرف اهللا سبحان إنّ: أي٬، فعلي يعرف اهللا مبحمد ٬، الالهوت إال مبحمد 

  ). حممد(اخللق 

ـول اهللا   ألين مقصر عن اللحاق مبحمد : ةك احلجÁلَفَ ومرافقته يف كل أحواله٬، فكان لرس
ـاء    Xمل يكن ألمري املؤمنني علي  مع ربه سبحانه وتعاىل ةًحال حممد  ـن األنبي وال لغريه م

ـاب  ؛ قرينه أسلم بأنّ خ�ص© ورسول اهللا . واملرسلني نصيب فيها  ألنه يف آنات كشف احلج
٬، بل ال يبقى إال اهللا الواحد القهار٬، وال يبقى حممد  شائبة الظلمة والعدموالفتح املبني ال تبقى 

  .نور ال ظلمة فيه سبحانه وتعاىل عما يشركون

ـي©   :لزمين حكمك وبالؤكأو٬، وال حجة يل فيما جرى عليَّ فيه قضاؤك ـك عل ٬، فاحلجة ل
ـادك   ؤوليس لعبد من عبادك حجة عليك سبحانك٬، فحكمك وقضاؤك وبال ـى عب ك جيري عل
ـرت  ( :Xبتقصريهم يف النظر إىل أنفسهم وااللتفات هلا٬، قال سيد املوحدين علي  ـد ج  إهلي ق

ـريي   : أي ٬، )3( )على نفسي يف النظر هلا فلها الويل إن مل تغفر هلا ـد تقص قد أتيتك يا إهلي بع
  .... ونظري هلا وااللتفات إليها٬، معتذراً ٬، وإسرايف على نفسي

 أي إن مل أكن أهالً أن أكون اهللا يف اخللق :وإدخالك إياي يف سعةÖ من رمحتكقبولك عذري 
اد�ع}وا الل�ه| أَوِ اد�ع}وا ﴿ جعلين با�ا٬،اف وإن مل أكن أهالً أن أكون املدينة٬، فاجعلين الرمحن يف اخللق

   .)4( ﴾الرَّح�م|ن| أَيÁاً م|ا ت|د�ع}وا فَلَه} الْأَس�م|اُء الْح}س�ن|ى
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و|و|ه|ب�ن|ا لَه}م� مuن� ﴿: وهو الرمحن يف اخللق٬، ما طلب فهو باب اهللا يف اخللق Xوقد كان لعلي 

   .)1( ﴾ر|ح�م|تuن|ا و|ج|ع|لْن|ا لَه}م� لuس|انَ صuد�قٍ ع|لuيÁاً
  

�   �   �  �   �   �  
  

  ؟ )2( ﴾الصَّالuح} ي|ر�فَع}ه}إِلَي�هu ي|ص�ع|د} الْكَلuم} الط�يِّب} و|الْع|م|لُ ﴿ :ما معىن اآلية: 79 /سؤال

٬، قول املؤمن ال اله إال اهللا: ﴾الْكَلuم} الط�يِّب}﴿: (Xقال جعفر بن حممد الصادق  :اجلواب
االعتقاد بالقلب : ﴾و|الْع|م|لُ الصَّالuح}﴿ :وقال. علي ويل اهللا وخليفة رسول اهللا٬، حممد رسول اهللا

  .)3( )العاملنيأن هذا هو احلق من عند اهللا ال شك فيه من رب 

حممد ٬، قول ال اله إال اهللا: ﴾ إِلَي�هu ي|ص�ع|د} الْكَلuم} الط�يِّب} ﴿(: Xوقال علي بن موسى الرضا 
و|الْع|م|لُ ﴿ ٬،حقاً وخلفاءه خلفاء اهللا علي ويل اهللا وخليفة حممد رسول اهللا ٬، رسول اهللا

  .)4( )بلساين علمه يف قلبه بأن هذا صحيح كما قلته: ﴾الصَّالuح} ي|ر�فَع}ه}

ـول اهللا ٬، أي لفظ ال اله إال اهللا ٬،األلفاظ املقصود بالكلم الطيب هو رمبا ي�توهم أنّ ٬، حممد رس
ـه   Xأراد اإلمام  )ال اله إال اهللا(وهذا خطأ٬، فقول  .علي ويل اهللا �ا أنْ يقول املؤمن بعمله ال ال

ـه  ٬، اهللاأي أن يعمل ويسعى ملعرفة ال اله إال  ال بلسانه فقط٬، إال اهللا ويعمل إلعالء كلمة اهللا٬، ال ال
إال اهللا٬، وجياهد يف سبيل كلمة ال اله إال اهللا٬، وإذا رزقه اهللا الشهادة يكون ممن شهدوا بدمائهم أنه 

ـانون   تعين أنّ) ال إله إال اهللا(وكلمة  .ال إله إال اهللا امللك هللا ال للناس٬، والشريعة هللا ال للناس٬، والق
هللا ال للناس٬، فاهللا سبحانه وتعاىل ي�عي©ن امللك٬، وحيد ويشرع الشريعة ويسن القوانني٬، وعلى الناس 

ـبحانه    أن تقبل ال أن تعارض ملكه سبحانه٬، وحترف شريعته وتسن© ـه س القوانني املخالفة لقوانين
   .وتعاىل

ـأrم مل   ٬، و احلاصل اليومومع األسف هذا ه ـاب وك فالناس يقولون حنن ن�عي©ن امللك باالنتخ
ي قل هلم يا حممد إن أ ٬،)1( ﴾قُلِ الل�ه}مَّ م|الuك| الْم}لْكu ت}ؤ�تuي الْم}لْك| م|ن� ت|ش|اُء﴿ :يسمعوا قوله تعاىل
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ـه   وليس للناس أن تعترض ٬، اهللا هو مالك امللك ال الناس٬، فله سبحانه أن ي�عي©ن امللك ـى حكم عل

ـم  . ألنه يعلم ما به صالح دنياهم وأُخراهم ؛ سبحانه وتعاىل ولألسف الناس يريدون أن يضعوا ه
ردوه٬، وكأrم  همءوام من قوانني اهللا قبلوه٬، وما خالف أههءوا٬، فما وافق أه القوانني وفق أهوائهم
   .)2( ﴾فَأُولَئuك| ه}م} الْكَافuر}ون و|م|ن� لَم� ي|ح�كُم� بِم|ا أَن�ز|لَ الل�ه}  ﴿:  مل يسمعوا قوله تعاىل

أفضل من كثري من  Xاليهود يف زمن طالوت  حسرةً على املسلمني يف هذا الزمان٬، فإنّ ويا
املسلمني اليوم٬، فهم ملا أرادوا أن ي�نÄصَّبÄ عليهم ملك مل ينصبوه هم٬، بل قالوا لنبيهم أن يطلب من 

  .)3( ﴾لuن|بِيٍّ لَه}م} اب�ع|ثْ لَن|ا م|لuكاً إِذْ قَالُوا﴿: اهللا أن ي�نÄصِّبÄ هلم ملكاً

ـري   ومن أشرك غري اهللا يف ملك اهللا٬، كلمة التوحيد هي) إله إال اهللا ال( فكلمة فهو مشرك وغ
ـول اهللا٬،   بقول ال إله إال اهللا Xوهلذا قَرÄنَ اإلمام  ٬،إله إال اهللا موحد وإن قال ال قول حممد رس
وهو امللك املُعÄيَّن من اهللا سبحانه٬، فمن ٬، خليفة اهللا سبحانه وتعاىلألن علياً هو  ؛وقول علي ويل اهللا

أعرض عنه أو أعرض عن أي خليفة هللا سبحانه أو ملك م�عÄيَّن من اهللا سبحانه وتعاىل٬، كان كمن 
ـال  : ٬، وهلذا قال الرضا)إله إال اهللا ال(أعرض عن قول  ـن    Xبشرطها وشروطها٬، وق ـا م وأن

ياً هللا وخليفة هللا يف أرضه وملكاً معيناً من اهللا سبحانه وتعاىل هو شرط ٬، أي قبويل ول)4( شروطها
  .من شروط التوحيد

٬، ) 5( )نية املرء خري من عمله(و٬، فهو اإلخالص هللا سبحانه وتعاىل يف العملالعمل الصاحل أما 
  . )6( )ما نوى ئٍلكل امر( و

ـه   : أي  ٬،﴾إِلَي�هu ي|ص�ع|د} الْكَلuم} الط�يِّب}﴿فمعىن اآلية  ـه وملكوت إىل اهللا سبحانه٬، أي إىل مساوات
ـع   وال. تصعد الكلمات الطيبة٬، وهي صور ومثال لكل عمل وقول طيب وكرمي يرضاه اهللا ترتف

كانت عمالً خالصاً لوجه اهللا ال يرجو فيه  rاإأي ٬، هذه الكلمات الطيبة إال إذا كانت عمالً صاحلاً
تكون كلمات طيبة حقيقية إال إذا كانت خالصة لوجه اهللا٬،  العبد إال وجه اهللا سبحانه٬، بل إrا ال
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كم من قارئ للقرآن والقرآن (ـ ف٬، إله إال اهللا وهو مشرك بعمله لعنته هذه الكلمة فمن قال ال

  .بل إنه يعمل خبالفه٬، ألنه يقرأ القرآن وال يعمل مبا فيه ؛)1() يلعنه
  

�   �   �  �   �   �  

أم ٬، وخليفته ووصيه هل يكون هامشياً Xوزير اإلمام املهدي حممد بن احلسن : 80 /سؤال

وأصحاب  هل هم أفضل من أصحاب رسول اهللا  Xوأصحاب اإلمام املهدي  ؟غري هامشي
  أفضل منهم؟ Xأصحاب احلسني  نّأأم ٬، Xوأصحاب احلسني  األئمة 

بل والبد أن ٬، البد أن يكون هامشياً من ذرية علي وفاطمة Xوصي اإلمام املهدي  :اجلواب
ـن   ٬، باخلصوص Xيكون من ذرية احلسني  ـد ب بل والبد أن يكون من ذرية اإلمام املهدي حمم

ـد   ؛غري أكيداً وقطعاً ال Xاحلسن  ألن نور اخلالفة والوصاية انتقل إىل صلب اإلمام املهدي حمم
ويظهر فيمن شاء اهللا أن يظهره ٬، إىل وِلدÅه وذريته قطعاً ٬، فالبد أن ينتقل هذا النورXبن احلسن 

   .Xفيجعله وصياً لإلمام املهدي ٬،  فيه

ـا ورد   Xاثنا عشر مهدياً وهم من ولده  Xبعد اإلمام املهدي  نّأ وورد يف الروايات كم
ـام   Xاملروي عن اإلمام الرضا )  … اللهم أدفع عن وليك(يف دعاء  : Xحيث يقول اإلم

ـه   وتسرÁ ٬،به عينه أعطه يف نفسه وأهله و|و|لَدuه وذريته وأمته ومجيع رعيته ما تقرÁاللهم ( به نفس
  .)2( )وجتمع له ملك اململكات كلها

ـة  ... : (Xويف الصالة املروية عن اإلمام املهدي  وصل على وليك ووالة عهدك٬، واألئم
  .)3( )ديناً ودنياً وآخرةوبلغهم أقصى آماهلم ٬، وزد يف آجاهلم٬، يف أعمارهم ومد٬Á، من ولده

 إنّ(: Xفكما ورد يف احلديث عن أهل البيت ٬، خوةإوكل هؤالء هم آباء وأبناء ليس فيهم 
عشر مهدياً  االثناوهؤالء ٬، )4() عليهما السالماإلمامة ال جتتمع يف أخوين بعد احلسن واحلسني 

  .ليسوا كاألئمة من آل حممد عليهم صلوات اهللا ولكن٬، ومهديونهدى هم أئمة 
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ولوالهم لساخت بأهلها٬، ٬، تبقى األرض عشر االثين�ؤالء املهديني  Xوبعد اإلمام املهدي 

٬، )1() لو خليت األرض من إمام لساخت بأهلها: (نهأ كما ورد يف الروايات عن أهل البيت 
   :واألحاديث فيهم كثرية٬، احلجة البالغة هللا سبحانه وتعاىل Xفهم بعد اإلمام املهدي 

مسعت  بن رسول اهللا  يا :Xللصادق جعفر بن حممد : قلت: (قال ٬،عن أيب بصري: منها
إمنا قال اثنا عشر مهدياً ومل يقل اثنا  :فقال. يكون بعد القائم اثنا عشر إماماً :من أبيك أنه قال

  . )2( )شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقناولكنهم قوم من ٬، عشر إماماً

يف الليلة اليت   قال رسول اهللا( :قال ٬،Xعن آبائه عن أمري املؤمنني  Xوعن الصادق 
وصيته  يا أبا احلسن أحضر صحيفة ودواة٬، فأملى رسول اهللا : Xكانت فيها وفاته لعلي 

سيكون بعدي أثنا عشر إماماً ومن بعدهم إثنا يا علي إنه : فقال ٬،حىت انتهى إىل هذا املوضع
وليسلمها  :وساق احلديث إىل أن قال ... علي أول إالثنا عشر إمام فأنت يا٬، عشر مهدياً

فذلك إثنا عشر إماما٬ً، مث يكون من  إىل ابنه حممد املستحفظ من آل حممد  Xاحلسن 
اسم  :بعده اثنا عشر مهديا٬ً، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املهديني له ثالثة أسامي

   .)3( )وهو أول املؤمنني٬، سم الثالث املهديكأمسي واسم أيب وهو عبد اهللا وأمحد واال

ـني   Xمنا بعد القائم  إنّ(: Xوعن الصادق   .)X( )4إثنا عشر مهدياً من ولد احلس
  .Xوهذا القائم هو اإلمام حممد بن احلسن املهدي 

ـني   إنّ(: قال ٬،Xوعن الصادق   .)X( )5منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد احلس
٬، بل هو وزيره ووصيه وأول Xوهذا القائم يف هذه الرواية ليس اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

ـده    ) Xحممد بن احلسن (ألن بعد اإلمام املهدي  ؛من بعدهاملهديني  ـن ول ـدياً م اثنا عشر مه
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ـده   مهدياً عشر االثينهؤالء وبعد أول ٬، متسلسلني ذرية بعضها من بعض أحد عشر مهدياً من ول
  . متسلسلني ذرية بعضها من بعض

ـن ولعنة اهللا على إبليس ٬، واحلمد هللا وحده أوالً وآخراً وظاهراً وباطناً  وجنده من األنس واجل
ـدي   ٬، ولعنة اهللا على أعداء آل حممد من األولني اآلخرين ـام امله  ٬،Xولعنة اهللا على أعداء اإلم

  .Xولعنة اهللا على أعداء أنصار اإلمام املهدي ٬، Xولعنة اهللا على أعداء ولد اإلمام املهدي 

منذ  صفوة اخللق: فهم٬، الثالث مائة وثالثة عشر Xأما بالنسبة لبقية أصحاب اإلمام املهدي 
 :ما معناه Xوكما قال عنهم سيد املوحدين وأمري املؤمنني ٬، أن خلق اهللا آدم إىل أن تقوم الساعة

)Öـون  ٬، ويف األرض جمهولة٬، هم يف السماء معروفةؤأمسا بأيب وأمي هم من عدة ال يسبقهم األول
   .)1( )وال يلحقهم اآلخرون٬، بعمل

بل كما ورد يف ٬، X وأفضل من أصحاب احلسني٬، اهللا أفضل من أصحاب رسولوهم قطعاً 
يوم القيامة فتقول  أمة حممد  عشر وهم ثالثةوالثالث مائة ون هؤالء مير©: الرواية عنهم 

   .)2( أنبياءهم هؤالء كلّ إنّ: األمم

ـن    .)3() ين أخوايناللهم لقّ: (شوقاً إليهموقال عنهم رسول اهللا  ـر ب وبكى ألجلهم جعف
ـنيب   )4(ودعا هلم  Xحممد الصادق  ـل آالف   Xقبل أكثر من ألف سنة٬، ومتناهم لوط ال قب

   .)1(ون عليها لتفتخر �م وتتباهى بسريهم عليها وإن األرض اليت مير© .)5( السنني
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خاتم النبيين وقد حضر اليوم وقد غفر له ما تقدم من  فيقول إّن محمـدًا : قال: (... 282ص 1ج: وفي مسند احمد  -2

أنا لها حتى يأذن اهللا : فيأتوني فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا، فأقول:  ذنبه وما تأخر، قال رسول اهللا 
 تبارك وتعالى أن يصدع بين خلقه نادى مناد أين أحمد وأمته فنحن اآلخرون عز وجل لمن يشاء ويرضى، فإذا أراد اهللا

: األولون، نحن آخر األمم وأول من يحاسب، فتفرج لنا األمم عن طريقنا فنمضي غرًا محجلين من أثر الطهور، فتقول األمم
 ...).آادت هذه األمة أن تكون أنبياء آلها 

، السنن الكبرى 341ص 5ج: المعجم األوسط للطبراني: ن مصادر العامة، وم23ص: التحصين البن فهد الحلي -3
  .82ص 1ج: للبيهقي

 .5ح 402ص 1ج: الكافي : انظر -4
  . 80: هود ) َقاَل َلْو َأنَّ ِلي ِبُكْم ُقوًَّة َأْو آِوي ِإَلى ُرْآٍن َشِديٍد: (  Xقال تعالى حكاية عن لوط  -5

ثالث مائة وثالثة : ، والرآن الشديدXالقائم : القوة: (قال) َلْو َأنَّ ِلي ِبُكْم ُقوًَّة: (قال في قوله Xورد عن أبي عبد اهللا 
  .158ص  21ج: بحار األنوار) عشر
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ـن  ٬، فطوىب هلم وحسن مآب وهذا هو الشرف العظيم والفضل اجلسيم٬، أسأل اهللا أن جيعلين م

  .وممن جياهد معهم إلعالء كلمة اهللا سبحانه وتعاىل٬، أوليائهم وأنصارهم
�   �   �  �   �   �  

ـد ورد يف  ٬، وهل هو حمدث؟ أم هو خالق٬، القرآن هل هو خملوق: 81 /سؤال أم هو قدمي؟ فق

ـالق وال   رواية عن أهل البيت  أنه خملوق٬، ويف رواية أنه خالق٬، ويف رواية أنه كالم اهللا ال خ
  ! خملوق؟

ابن رسول اهللا أخربين عن القرآن  يا: Xقلت للرضا : قال٬، يف الرواية عن ابن خالد :اجلواب
  .)2( )ولكنه كالم اهللا عز وجل٬، ليس خبالق وال خملوق: (فقال؟ أخالق أو خملوق

ـرمحن  : (إىل بعض شيعته ببغداد Xكتب أبو احلسن الثالث : وعن اليقطيين قال بسم اهللا ال
الرحيم عصمنا اهللا وإياك من الفتنة فإن يفعل فأعظم ºا نعمة وإال يفعل فهي اهللكة٬، حنن نرى 

ـف  ٬، شترك فيها السائل واöيباأن اجلدال يف القرآن بدعة  فتعاطى السائل ما ليس له وتكل
مساً اوالقرآن كالم اهللا ال جتعل له ٬، اخلالق إال اهللا وما سواه خملوق وليس٬، اöيب ما ليس عليه

جعلنا اهللا وإياك من الذين خيشون رºم بالغيب وهم من الساعة ٬، من عندك فتكون من الضالني
   .)3( )مشفقون

القرآن كالم اهللا م}ح�د|ث غري خملوق وغري أزيل مع ...... : (Xويف الرواية عن الصادق 
كان اهللا عز وجل وال شيء غري اهللا معروف ٬، تعاىل ذكره وتعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياًاهللا 

 كان عز وجل وال متكلم وال مريد وال متحرك وال فاعل جل وعز ربنا فجميع٬، وال جمهول
هذه الصفات م}ح�د|ثًة غري حدوث الفعل منه جل وعز ربنا والقرآن كالم اهللا غري خملوق٬، فيه 

  .)4( ) قبلكم وخرب ما يكون بعدكم أنزل من عند اهللا على حممد رسول اهللا خرب من كان

                                                                                                                                                                                          
وقد أحاطوا بما بين الخافقين فليس من شيء إال وهو مطيع لهم  Xآأني بأصحاب القائم : (قال ،Xعن أبي جعفر  -1

مر بي اليوم رجل : م في آل شيء، حتى تفخر األرض على األرض وتقول حتى سباع األرض وسباع الطير ، يطلب رضاه
  .673ص: آمال الدين وتمام النعمة )  Xمن أصحاب القائم 

 .118ص 89ج: ، بحار األنوار 223: التوحيد للصدوق  -2
 .118ص 89ج: ، بحار األنوار864ح 639ص: أمالي الصدوق  -3
 .119ص 89ج: بحار األنوار، 227: التوحيد للصدوق  -4
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ومعىن ما ٬، كأن املراد من هذا احلديث ما كان فيه من ذكر القرآن( ):رمحه اهللا(وقال الصدوق 

ـه  . ألنه قد قال م�حíدÄث؛ وال يعين أنه غري م�حíدÄث٬، فيه أنه غري خملوق أي غري مكذوب وقال رمح
ـه   ).. كالم خملوق٬، أي مكذوب: ويقال ٬،املخلوق يف اللغة قد يكون مكذوباً: اهللا إىل آخر كالم

  . )1(أعلى اهللا مقامه الشريف 

  : واآلن لو تدبرت هذه الروايات لوجدت عدة أمور هي

بعاد شيعتهم عن فتنة خÄلْق القرآن اليت حدثت يف زمن خلفاء إأرادوا  أهل البيت  إنّ  1

وكانت نتيجتها سجن وقتل بعض من خاض ٬، وسببت ا¡ام من خاض فيها بالزندقة٬، بين العباس
  .غري فيها ألسباب سياسية ال

  .وما سواه حمدث٬، األزيل هو اهللا سبحانه أكدوا على أنّ أهل البيت  إنّ   2

  .)2( ألنه مل حين وقته ومل حيضر أهله ؛الكالم يف القرآن مل يفصل أهل البيت    3

 ف بأن جعل معىن خملوق مكذوبومن ذهب مذهبه تكلّ )رمحه اهللا(الشيخ الصدوق    4

 خíتÄلَقÄ الكالم أي كَذßب٬Ä، والا: والعرب إذا أرادوا أن يستعملوا هذه الكلمة يف الكذب يقولون
لو أرادوا الكذب٬، بل يقولون خمتلق٬، فليس يف كلمة  خÄلَقÄ الكالم٬، فال يقولون خملوق: يقولون
  .منها عىن الكذب٬، وال حاجة لالحتراز منها ليتحرز األئمة خملوق م

٬، والقرآن م�حíدÄث وليس أزيل٬، والقرآن هو نور اهللا سبحانه وتعاىل الذي خلق منه حممد 
ه ئبقدرة اهللا وقضا )نور اهللا(خ�لÅقÄ من القرآن  ٬، فمحمد وهو �ذا املعىن خالق حممد 

   .اخلالقنيسبحانه وتعاىل وتبارك اهللا أحسن 

                                                            
 .229ص: التوحيد للصدوق  -1
) ما آل ما يعلم يقال، وال آل ما يقال حان وقته، وال آل ما حان وقته حضر أهله: ( روى في الحديث عنهم  -2

  .212ص: مختصر بصائر الدرجات 
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عبد اهللا٬، والقرآن وجه اهللا الذي  والقرآن هو نقطة النون٬، وهو الفيض النازل من اهللا حملمد 

٬، كما ورد يف الرواية عن والقرآن هو احلجاب النوري بني اهللا وحممد  ٬،واجه به حممداً 
  .)1( )...وبينهما حجاب خيفق ... (: Xالصادق 

ـذات    والقرآن هو ـاب اهللا أو ال سرادق عرش اهللا األعظم٬، وهو عرش اهللا األعظم املواجه لب
ـه  : (يف عرفة ٬X، ويف دعاء احلسني )الرمحن( يا من استوى برمحانيته فصار العرش غيباً يف ذات

حتجب يف سرادقات عرشه ايا من ٬، حمقت اآلثار باآلثار وحموت األغيار مبحيطات أفالك األنوار
...( )2(.   

ـالعرش٬،   ا )الرمحن(فباب اهللا  ٬،)3( ﴾الرَّح�م|ن} ع|لَى الْع|ر�شِ اس�ت|و|ى﴿:  تعاىلوقال  ـب ب حتج
ـأن  بالعرش األعظم أو القرآن٬، ويف آنات يرفع هذا احلجاب حملمد  ى حملمد وجتلّ ٬، وذلك ب

والقرآن  ويف هذه اآلنات يكون حممد . ى فيهوتتجلّ ح�ج�ب النور أو القرآن٬، حيتوي حممد 
ـرآن  مث ال يبقى حممد . والعرش األعظم واحد واحدا٬ً، أو حممد  : أو العرش األعظم أو الق

ـذه    ٬،)…فصار العرش غيباً يف ذاته حمقت اآلثار باآلثار وحموت األغيار  …( ـى يف ه وال يبق
  .خيفق مع خفق احلجاب اآلنات إال اهللا الواحد القهار٬، وهكذا فمحمد 

  

�   �   �  �   �   �  

  

ـكُم�   ﴿ :معىن قوله تعاىل ما: 82 /سؤال ـت}م� أَن�فُس| �و|إِذْ قَالَ م}وس|ى لuقَو�مuهu ي|ا قَو�مِ إِنَّكُم� ظَلَم

اب| ع|لَي�كُم� بِاتِّخ|اذuكُم} الْعuج�لَ فَت}وب}وا إِلَى ب|ارِئuكُم� فَاقْت}لُوا أَن�فُس|كُم� ذَلuكُم� خ|ي�ر� لَكُم� عuن�د| ب|ارِئuكُم� فَت|
  ؟ )4( ﴾إِنَّه} ه}و| التَّوَّاب} الرَّحuيم}

ـدة  ٬، األمارة بالسوء من قومه أن يقتلوا أنفسهم Xطلب موسى  :اجلواب وأن يقتلوا العقي
  . إضافة إىل قتل األبدان٬، اليت انطوت عليها أنفسهم الفاسدة

                                                            
 .، فما بعد 84ص 5ج: سورة النجم  -تفسير الصافي  -1
 .227ص 95ج: بحار األنوار: راجع، Xفقرة من دعاء يوم عرفة لإلمام الحسين  -2
 .5: طـه  -3
  .54: البقرة  -4
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ـة   فالسامري٬، ويتعظ �ا البد لكل مسلم أن يطلع عليها السامري والعجلوقصة  يف هذه األم

ـذي   العقيدة الفاسدة والضالل هو العجلو٬، الضال الذي حيرف دين اهللا العامل غري العامل: هو ال
  . ينشره علماء السوء بني الناس

العامل غري العامل  يبعث يوم القيامة من أتباع السامري بكل مسلم أن يراجع نفسه لئّال وحري©
ـبه  : (أنه قال عن حذيفة عن النيب . العجل يبعث يوم القيامة من عبدة ولئّال٬، الضال وأنتم أش

ـري أين ال أدري    ـذة٬، غ األمم مستاً ببين إسرائيل لتركنب طريقهم حذو النعل بالنعل والقذة بالق
   .)1( )أتعبدون العجل أم ال؟

وتعطيل اجلهاد الدفاعي عجل يعبد من ٬، سامري هذه األمة اجلهاد الدفاعيوالعامل الذي يعطل 
وجياهدوا بأمواهلم  ٬،ويقتلوا أنفسهم يف سبيل اهللا٬، فاألوىل باملسلمني أن يتوبوا إىل بارئهم. دون اهللا

ـاملني  ال أن يعبدوا العجل٬، وأنفسهم إلعالء كلمة اهللا  ٬،ويتبعوا السامريني علماء الضاللة غري الع
دهم لو يعمر ألف والذين يود أح٬،  وبدلوا نعمة اهللا كفرا٬ً، الذين حرفوا شريعة اهللا سبحانه وتعاىل

ـا ﴿ :والذين قال فيهم تعاىل٬،  سنة ـرآن  )2( ﴾م|ثَلُ ال�ذuين| ح}مِّلُوا التَّو�ر|اةَ ثُمَّ لَم� ي|ح�مuلُوه| ٬، أي الق
أي ٬، )3( ﴾قُلِ الل�ه}مَّ م|الuك| الْم}لْكu ت}ؤ�تuي الْم}لْك| م|ن� ت|ش|اُء﴿: ألrم مل حيملوا القرآن الذي جاء فيه

ـتور  ٬، امللك ي�عي©نه اهللا وليس الناس باالنتخاب الذي أقروه علماء الضاللة  نّإ وألن القرآن هو الدس
ـلُ   ﴿ .الدستور يضعه الناس كما أقر علماء الضاللة ال أنّ ـئْس| م|ثَ كَم|ثَلِ الْحuم|ارِ ي|ح�مuلُ أَس�فَاراً بِ

   .)4( ﴾ه�دuي الْقَو�م| الظ�الuمuني|الْقَو�مِ ال�ذuين| كَذ�ب}وا بِآياتu الل�هu و|الل�ه} ال ي|

ـه   فال يقرون أنّ ي�كذبون بآيات اهللا ويعطلون القرآن٬،فهؤالء العلماء غري العاملني  احلاكم ي�عي©ن
اهللا ال الناس٬، وال يعترضون على االنتخابات الباطلة بنص قرآين فرقاين حمكم ال اختالف فيه٬، فهم 

  .Xغتصب حق أمري املؤمنني علي ابإقرارهم باالنتخابات يقرون ملن 

   ما الفرق بني املخلَصني واملخلÅصني؟: 83 /سؤال 

                                                            
 .616ص 1ج: ، الكشاف للزمخشري 141ص 53ج: بحار األنوار  -1
  .5: الجمعة  -2
 .26: آل عمران  -3
  .5: الجمعة  -4
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فاملوجود  ٬،اإلخالص واقع منهم بشكل تام مبعىن أنّ )م}خلuصني(يوجد  باحلقيقة أنه ال :اجلواب

ـذي  ٬، العبد ينوي اإلخÅالص هللا سبحانه وتعاىل نّإ: هو ـوى  فيرتل توفيق اهللا على هذا العبد ال ن
ـه  اإلخالص يف قلبه٬،وطلب  ـو   . فيقع من هذا العبد اإلخالص هللا سبحانه بتوفيق اهللا ل ـذا ه وه

 ويكون العبد الذي وقع عليه هذا التوفيق واالصطفاء واالصطناع خملَص بفتح الالم ال٬، )التخليص(
  . خملÅص بكسر الالم

�   �   �  �   �   �   

  

  ؟ما الفرق بني الفرقان والقرآن: 84 /سؤال

وبه تعرف حدود اهللا سبحانه ٬، احملكم وبه يفرق بني احلق والباطل الفرقان هو :اجلواب
 Xاإلمام املهدي  وصاحب الفرقان يف هذا الزمان هو٬، Xوهو عند النيب أو الوصي ٬، وشريعته

  .لعباده سبحانهوأبلغه أما القرآن فهو جممل ما أنزل اهللا سبحانه وتعاىل على نبيه 
  

�   �   �  �   �   �  

  

و|م|ا كَانَ الل�ه} لuي}ع|ذÔب|ه}م� و|أَن�ت| فuيهِم� و|م|ا كَانَ الل�ه} م}ع|ذÔب|ه}م� ﴿ :ما معىن قوله تعاىل: 85 /سؤال

  ؟ )1( ﴾و|ه}م� ي|س�ت|غ�فuر}ونَ

ـا   ٬، تستبطن املعجزة املادية العذابسنة اهللا سبحانه وتعاىل أن  :اجلواب ـذيب � فبمجرد التك
ـد أن   بل إن٬ّ، يرتل العذاب سنة اهللا سبحانه وتعاىل أن يرتل العذاب باألمم اليت ت�كذب الرسل٬، بع

ـن   ٬، Xكما هو حال نوح وهود  ٬،وسائل التبليغ واهلداية معهميستفرغ الرسول كل  ـم تك فل
  :هذا العذاب لدفع نسبيالهناك ولكن  .معجز¡م إال العذاب الذي أهلك األمم اليت كذبتهم

وطلبه من اهللا سبحانه وتعاىل أن يرفع العذاب عن األمة اليت كُلÅف  وهو دعاء الرسول :األول
ألنه يعين حتمل املزيد من  ؛وهذا األمر يكلف الرسول مشقة وعناًء عظيما٬ً، بتبليغها وهدايتها

وهذا الدعاء الذي ٬، من أمته املكذبة لهاليت يالقيها عادة الرسول  متهانالتكذيب والسخرية واإل
و|م|ا كَانَ الل�ه} لuي}ع|ذÔب|ه}م� ﴿٬، يرفع العذاب عن األمة املتمردة مل حيصل إال من رسول اهللا حممد 

�  .أي وأنت تدعو لرفع العذاب عنهم ٬،﴾و|أَن�ت| فuيهِم
                                                            

 .33: األنفال  -1
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 التوبة واالستغفار من قبل األمة٬، وهذا األمر أيضاً مل: الذي يرفع العذاب فهو أما األمر الثاين

ـةٌ  ﴿٬، ستغفروا اهللا بعد أن أظلهم العذاباحيصل إال من قوم يونس حيث تابوا و فَلَو�ال كَان|ت� قَر�ي|
ـدُّ   ـاةu ال ن�ي|ا آم|ن|ت� فَن|فَع|ه|ا إِمي|ان}ه|ا إِل�ا قَو�م| ي}ون}س| لَمَّا آم|ن}وا كَش|فْن|ا ع|ن�ه}م� ع|ذَاب| الْخuز�يِ فuي الْح|ي|

ـبحانه  )1( ﴾و|م|تَّع�ن|اه}م� إِلَى حuنيٍ ٬، ورفع عنهم العذاب بعد أن ضجوا بالتوبة واالستغفار إىل اهللا س
  .)2( ﴾و|م|ا كَانَ الل�ه} م}ع|ذÔب|ه}م� و|ه}م� ي|س�ت|غ�فuر}ونَ﴿ :وتعاىل
  

�   �   �  �   �   �   

  

ـا  م|ا ن|ن�س|خ� مuن� آي|ةÖ أَو� ن}ن�ِسه|ا ن|أْتu بِخ|ي�رٍ ﴿ :ما معىن هذه اآليات: 86 /سؤال  مuن�ه|ا أَو� مuثْلuه|

و|إِذَا ب|دَّلْن|ا آي|ةً م|كَانَ آي|ةÖ و|الل�ه} أَع�لَم} ﴿ :وقال تعاىل ٬،)3( ﴾أَلَم� ت|ع�لَم� أَن� الل�ه| ع|لَى كُلÔ ش|ي�ٍء قَدuير�
   ؟ )4( ﴾بِم|ا ي}ن|زِّلُ قَالُوا إِنَّم|ا أَن�ت| م}فْت|رٍ ب|لْ أَكْثَر}ه}م� ال ي|ع�لَم}ونَ

ـل    :اجلواب ـىت قب الناسخ واملنسوخ سنة من سنن اهللا سبحانه وتعاىل يف الشرائع السماوية ح
ـيهم  Xاإلسالم٬، فقد حرَّم اهللا على اليهود أمورا٬ً، مث بعث عيسى  ـال  ٬، ليحل هلم ما ح�رِّم عل ق

ـهu   فَبِظُلْمٍ مuن| ال�ذuين| ه|اد}وا ح|رَّم�ن|ا ع|لَي�هِم� طَيِّب|اتÖ أُحuل�ت� لَه}م� و|﴿: تعاىل ـبِيلِ الل� بِص|دِّهuم� ع|ن� س|
و|لuأُحuل� لَكُم� ب|ع�ض| ال�ذuي ح}رِّم| ع|لَي�كُم� و|جِئْت}كُم� بِآي|ةÖ ﴿: يف القرآن يقول Xوعيسى  .)5( ﴾كَثuرياً

uيع}ونuفَاتَّقُوا الل�ه| و|أَط �   .)6( ﴾مuن� ر|بِّكُم

ـن  ٬، احملكم واملتشابه ال تقل عن احلÅكَم اليت يف كثرية م�كَحuوفيه  ـوخ م  بل إنّ الناسخ واملنس
ـها   واملنسوخ سواء كان. أطلعه عليه نíمÄ وال يعلمه إال املعصوم٬، أو٬، املتشابه ـريعة بأكمل أو ٬، ش
ـه  فهو معيناً حكماً  ؛كان قانون وشريعة اهللا يف يوم من األيام٬، فيجب اإلميان به واحترامه وتقديس

  . ألنه أمر من أوامر اهللا سبحانه وتعاىل

                                                            
 .98: يونس  -1
 .33: األنفال  -2
  .106: البقرة  -3
 .101: النحل  -4
 .160: النساء  -5
  . 50: آل عمران  -6
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ـىت   ٬X، فيحكم Xة ورجعة يف زمن القائم للمنسوخ كر© ويبقى أنّ بالشرائع السابقة٬، ح

٬، ألنه ينتهي إىل اإلسالم٬، ويعترض عليه بعض أنصاره كما ورد يف الروايات عن أهل البيت 
  . كما هو معلوم حيكم حبكم األنبياء السابقني وبشرائعهم٬، وهي خمالفة لإلسالم

ـاء   ذ لدين اهللا يف أرضهمنفّومن أسباب حكم القائم بالشرائع السابقة هو أنه  ـع األنبي ٬، ومجي
: قال تعاىل ٬،واملرسلني كانوا مبشرين ومنذرين٬، ومل تأخذ شرائعهم حقها يف أرض الواقع والتنفيذ

ـى  ش|ر|ع| لَكُم� مuن| الدِّينِ م|ا و|صَّى بِهu ن}وحاً و|ال�ذuي ﴿ أَو�ح|ي�ن|ا إِلَي�ك| و|م|ا و|صَّي�ن|ا بِهu إِب�ر|اهuيم| و|م}وس|
ـهu  و|عuيس|ى أَنْ أَقuيم}وا الدِّين| و|ال ت|ت|فَرَّقُوا فuيهu كَب}ر| ع|لَى الْم}ش�رِكuني| م|ا ت|د�ع}وه}م� إِلَي�هu الل�ه} ي|ج�ت| �بِي إِلَي

  . )1( ﴾م|ن� ي|ش|اُء و|ي|ه�دuي إِلَي�هu م|ن� ي}نِيب}

ـص©  ـألrم ورثة األنب ؛)2(  آل حممد :همع هلم الدين الذين شر©و ـة خت  ياء٬، وهذه اآلي
   .ياه عنتإوبه نزلت و Xم ـالقائ

ـابٍ  ﴿: Xان ـوقال تعاىل خماطباً سليم ـرِ حuس| �٬، )3( ﴾ه|ذَا ع|طَاؤ}ن|ا فَام�ن}ن� أَو� أَم�ِسك� بِغ|ي
ـبحانه     سليمان آل حممدهو  Xوالقائم  ـه اهللا س فاألمر خمول له يقضي مبا شاء٬، مبا علم

  . وتعاىل من علمه

يقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممن ضرب قدامه ( :Xويف الرواية عن الباقر 
مث يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ٬، فيقدمهم فيضرب أعناقهم Xبالسيف وهو قضاء آدم 

مث يقضي الثالثة ٬، فيقدمهم فيضرب أعناقهم Xممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء داود 
فيقدمهم فيضرب  Xفينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء إبراهيم 

  . )4( )فال ينكرها أحد عليه مث يقضي الرابعة وهو قضاء حممد ٬، أعناقهم

                                                            
 . 13: الشورى  -1
: قال" شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا: "في قوله تعالى عن أبي عبد اهللا عن أبيه عن علي بن الحسين  -2
والذي من الدين ما وصى به نوحا "يا آل محمد  "شرع لكم": نحن الذين شرع اهللا لنا دينه في آتابه، وذلك قوله عز وجل(

وال تتفرقوا فيه آبر على المشرآين ما "يا آل محمد  "أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين
) Xأي من يجيبك إلى والية علي  "اهللا يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب" Xمن والية علي  "تدعوهم إليه
 . 365ص 23ج:  بحار األنوار

  .39: ص  -3
 .389ص 52ج: بحار األنوار  -4
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لuل�هu م|ا فuي السَّم|او|اتu و|م|ا فuي الْأَر�ضِ ﴿ :هي Xومن اآليات املنسوخة اليت يعمل �ا القائم 

   .)1( ﴾و|إِنْ ت}ب�د}وا م|ا فuي أَن�فُِسكُم� أَو ت}خ�فُوه} ي}ح|اسuب�كُم� بِهu الل�ه

يعمل �ذه  Xالقائم  ومع ذلك فإنّفهذه اآلية منسوخة باآليات اليت تليها من سورة البقرة٬، 
٬، فهو يقتل رجالً ممن ضرب كما ورد يف الروايات عن أهل البيت ة ـة املنسوخـاآلي

بالسيف بني يديه٬، فيقول هلم أضجعوه واضربوا عنقه مع أنه مل يصدر منه شيء ظاهر خمالف 
حياسب هذا الرجل على ما يف نفسه٬، فعن  Xالقائم  للشريعة ويستحق عليه القتل٬، ولكن©

فيديرونه إىل ٬، يأمره وينهاه إذ قال أديروه Xبينا الرجل على رأس القائم : (قال Xالصادق 
  . )2( )فال يبقى يف اخلافقني شيء إال خافه٬، قدامه فيأمر بضرب عنقه

ألنه يهدي إىل أمر قد خفي حىت أنه يبعث إىل رجل ؛ إمنا مسي املهدي: (قال Xوعن الباقر 
  .)3( )ال يعلم الناس له ذنباً فيقتله

ـذُ  ﴿ :وعن معاوية الدهين عن أيب عبد اهللا يف قول اهللا تعاىل ي}ع�ر|ف} الْم}ج�رِم}ونَ بِِسيم|اه}م� فَي}ؤ�خ|
اهللا تبارك وتعاىل  يزعمون أنّ: ٬، قلتمعاوية ما يقولون يف هذا يا: فقال٬، )4( ﴾بِالنَّو|اصuي و|الْأَقْد|امِ

ـال   يعرف اàرمني بسيماهم يف القيامة٬، فيأمر �م فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم فيلقون يف النار٬، فق
X ـت   ؟ وكيف حيتاج اجلبار تبارك وتعاىل إىل معرفة خلق أنشأهم وهم خلقه :يل فقلت جعل

ؤخذ بنواصيهم وأقدامهم لو قام قائمنا أعطاه اهللا السيماء فيأمر بالكافر في: قال ؟فداك وما ذلك
   .)5( )مث خيبط بالسيف خبطاً

ـم|او|اتu  ﴿: ط الضوء قليالً على هذه اآلية املنسوخةولتتضح الصورة أكثر أسلّ لuل�هu م|ا فuي السَّ
ـختها٬،   ﴾و|م|ا فuي الْأَر�ضِ و|إِنْ ت}ب�د}وا م|ا فuي أَن�فُِسكُم� أَو ت}خ�فُوه} ي}ح|اسuب�كُم� بِهu الل�ه فاآليات اليت نس

ـب|ت�    ....﴿ :وهي ـا اكْت|س|  ٬،)6( ﴾...ال ي}كَلÔف} الل�ه} ن|فْساً إِل�ا و}س�ع|ه|ا لَه|ا م|ا كَس|ب|ت� و|ع|لَي�ه|ا م|
ـب   باحلقيقة مشروطة باآليات اليت قبلها٬، وهي اإلميان باهللا ومبا أنزل إىل الرسول وباملالئكة وبالكت

                                                            
 .284: البقرة  -1
 .355ص 52ج: ، بحار األنوار  245ص: غيبة النعماني  -2
 .390ص 52ج: بحار األنوار  -3
 .41: الرحمن  -4
  .321ص 52ج: بحار األنوار  -5
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ـل  . االسماوية وعدم التفريق بينه ومن اإلميان �ذه الكتب واألنبياء الذين جاءوا �ا٬، هو قبول عم

ـ  ـ�ا٬، والتسليم له إذا حكم حبك Xم ـالقائ ـم اإلس الم٬، ـم ورد فيها٬، وإن كان خمالفاً حلك
   .معصوم وال يصدر منه إال احلق٬، وقد ورد يف الروايات أنه يأيت بإسالم جديد Xم ـفالقائ

 ؟إذا قام القائم بأي سرية يسري يف الناس: فقلت٬، Xسألت الباقر : قال٬، عن عبد اهللا بن عطا
  . )1( )ويستأنف اإلسالم جديداً يهدم ما قبله كما صنع رسول اهللا (: فقال

ـول   إنّ( : قال ٬،Xوعن الباقر  قائمنا إذا قام دعا الناس إىل أمر جديد٬، كما دعا إليه رس
  .)2( )اإلسالم بدأ غريبا٬ً، وسيعود غريباً كما بدأ٬، فطوىب للغرباء ٬، وأنّاهللا 

هو ما جاء به  Xحكم القائم  نّأ إال ليشهدوا للناس Xوما بقاء اخلضر وإيليا وعيسى 
مث إنه يف النهاية حيكم حبكم اإلسالم ومبا جاء به . آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى 

  .مع أنه ال تعارض حقيقي بني ما جاء به األنبياء السابقون وما جاء به حممد  د ـحمم
  

�   �   �  �   �   �   

  

  يف الكعبة؟ Xهل هناك سبب لوالدة علي : 87 /سؤال

الذي وضع يف السماء  وظهور للبيت املعمورالكعبة أو بيت اهللا احلرام إمنا هو جتلي : اجلواب
ى وملا تعد©. Xلتطوف عليه املالئكة٬، وتستغفر عن جمادلتها هللا سبحانه وتعاىل يف أمر خليفته آدم 

٬، أي على )3( ﴾و|لَم� ن|جِد� لَه} ع|ز�ماً﴿وشجرة الوالية  على شجرة علم آل حممد  Xآدم 
٬، أنزل إىل األرض وأمر بالطواف حول الكعبة ليغفر اهللا له )4( ل الوالية آلل حممد حتم©

  . تقصريه

                                                            
 .354ص 52ج: ، بحار األنوار 238: غيبة النعماني  -1
 .366ص 52ج: ، بحار األنوار 336: غيبة النعماني  -2
  .115: طـه  -3
أخذ اهللا الميثاق على النبيين، وقال ألست بربكم، وأن هذا محمد رسولي وأن عليًا أمير : (قال Xعن أبي جعفر -4

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

، ولم يقر ، فثبتت العزيمة لهؤالء الخمسة في Xلم يجحد آدم . وشهدنا -يا ربنا  - أقررنا : قالوا. وُاعبد به طوعًا أو آرهًا
َقْبُل َفَنِسَي َوَلْم َنِجْد َوَلَقْد َعِهْدنا ِإلى آَدَم ِمْن : ، ولم يكن آلدم عزيمة على اإلقرار، وهو قول اهللا تبارك وتعالىXالمهدي 
 .2ح 90ص: بصائر الدرجات ) َلُه َعْزمًا
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ـهم   )الكعبة(اهللا شرع احلج إىل بيته احلرام  مث إنّ ليعرض الناس على حجة اهللا يف زماrم واليت

اهللا أمر املسلمني أن جيعلوا الكعبة  نّأ٬، كما )1( ويعترفوا بالتقصري ويستغفروا عن تقصريهم يف حقه
  . قبلة هلم دون األمم السابقة حيث كانت القبلة بيت املقدس

  :وهنا أمور

الكعبة مرتبطة بالوالية ارتباطاً وثيقا٬ً، حيث جعل احلج إليها للقاء احلجة٬، وعرض الوالية    1
  .عليه من الناس واالستغفار عن التقصري يف حقه

ـان آلدم   نّأسجود هللا سبحانه وتعاىل٬، مع الكعبة قبلة الصالة وال    2  Xالسجود قبلها ك
ـي   خليفة اهللا وحجته٬، بل إنّ ٬، Xالسجود كان للنور الذي يف صلبه وهو نور أمري املؤمنني عل

ـة  Xى املالئكة وجوههم شطرها هي علي بن أيب طالب فالقبلة األوىل اليت ولّ ٬، فالقبلة احلقيقي
ـة  ليست الكعبة واألحجار٬، إمنا القب لة هي اجلوهرة اليت ولد¡ا الكعبة٬، وهي ويل اهللا وحجته التام

ـذي    ؛٬، وهلذا وضع احلجر األسود يف ركن الكعبةXعلي بن أيب طالب  ـاق ال ألنه كتاب امليث
  .Xأخذه اهللا على الناس بوالية علي بن أيب طالب 

بفعله وإن كان كافراً  Xفالذي يتوجه إىل الكعبة يعترف مقهوراً بوالية علي بن أيب طالب 
طوعاً  ٬،)2( ﴾و|لuل�هu ي|س�ج}د} م|ن� فuي السَّم|او|اتu و|الْأَر�ضِ طَو�عاً و|كَر�هاً﴿: �ا بقوله وقلبه٬، قال تعاىل

  .من اعترف بالوالية وكرهاً من مل يعترف بالوالية

السَّم|او|اتu و|م|ن� فuي الْأَر�ضِ و|الشÁم�س} و|الْقَم|ر} أَلَم� ت|ر| أَن� الل�ه| ي|س�ج}د} لَه} م|ن� فuي ﴿ :وقال تعاىل
ـه}   و|النُّج}وم} و|الْجِب|الُ و|الشَّج|ر} و|الدَّو}ابُّ و|كَثuري� مuن| النَّاسِ و|كَثuري� ح|قَّ ع|لَي�هu الْع|ذَاب} و|م|ن� ي}هِنِ الل�

   .)3( ﴾فَم|ا لَه} مuن� م}كْرِمٍ إِن� الل�ه| ي|فْع|لُ م|ا ي|ش|اُء

ـي   فالذين يسجدون وحق عليهم العذاب ـوهلم وال   Xهم الذين ال يعترفون بوالية عل بق
ـاً  ة الصدف إىلوسجودهم ٬، بقلو�م٬، ولكنهم مقهورون على االعتراف �ا بأفعاهلم اليت ولدت علي

                                                            
هكذا آانوا يطوفون في الجاهلية، ( :نظر إلى الناس يطوفون حول الكعبة، فقال: ، قالXعن الفضيل، عن أبي جعفر  -1

واجعل : رتهم، ثم قرأ هذه اآليةإنما أمروا أن يطوفوا بها، ثم ينفروا إلينا فيعلمونا واليتهم ومودتهم ويعرضوا علينا نص
 .1ح 392ص 1ج: الكافي ) أفئدة من الناس تهوي إليهم

 .15:  الرعد  -2
  .18: الحج  -3
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X م �ذا السجود وسيكون حسرة عليهمrـنِ  ﴿ وهي الكعبة٬، واهللا سبحانه وتعاىل أها و|م|ن� ي}هِ

   .)1( ﴾الل�ه} فَم|ا لَه} مuن� م}كْرِمٍ

ـي   وتÄعرِف القبلة هي ما ي�تÄوÄجه به إىل اهللا ويبقى أنّ به اهللا سبحانه وتعاىل٬، فالقبلة احلقيقية ه
ـه   اإلنسان الكامل٬، فبه يعرف اهللا وهو وجه اهللا سبحانه وتعاىل الذي واجه به خلقه٬، فالتوجه إلي

سيد األوصياء واألولياء٬، وقد أخرجه  X علي بن أيب طالب هوواإلنسان الكامل . توجه إىل اهللا
ـاىل  إهذا اإلنسان هو قبلتكم و اهللا من الكعبة ليقول للناس إنّ ليه حجكم٬، وليقول اهللا سبحانه وتع

٬، فلو كان يل ولد لكان الذي ولد Xوليولد فيها علي  Xإين ما خلقت الكعبة إال ألجل علي 
   .)2( ﴾لuلرَّح�م|نِ و|لَد� فَأَن|ا أَوَّلُ الْع|ابِدuين|قُلْ إِنْ كَانَ ﴿ يف بييت٬،

   ؟أم الذي قدس األحجار بوالدته فيها٬، األحجار؛ فمÄن األوىل أن يتخذ قبلة

ـه   : (ما معناه Xقال عيسى  ـزم بيمين أنتم علماء السوء تقولون من حلف باهليكل ال يلت
الذهب أم اهليكل ؛ أيها اجلهال العميانفأميا أعظم ٬، ولكن من حلف بذهب اهليكل يلتزم بيمينه

  .)3( )الذي قدس الذهب
�   �   �  �   �   �    

ـن   Xإبليس دخل اجلنة بني حليي احلية ليوسوس آلدم  كيف أنّ: 88 /سؤال كما ورد ع

  ؟ )4( ...)وكان إبليس بني حليي احلية أدخلته اجلنة (: Xاإلمام العسكري 

ـدنيا  ) لعنه اهللا(احلية هي احلياة الدنيا٬، وقد وسوس إبليس  :اجلواب ـاة ال  .آلدم من جهة احلي
ما أن تتبعها حىت تذهب إما أن متسك �ا فتلدغك٬، وإواحلية كاحلياة الدنيا٬، فأنت إذا اتبعت احلية ف

لعنه (ووسوسة إبليس  .الدين: والكأل٬، العلم: بك بعيداً يف الصحراء حيث ال ماء وال كأل٬، واملاء
  .)5( فراجع٬، آلدم من جهة احلياة الدنيا قد أجبت عليها يف سؤال سابق) اهللا

                                                            
  .18: الحج  -1
 .81: الزخرف  -2
ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل  16: (  ، وفيه42ص: الكنيسة  –العهد الجديد / الكتاب المقدس  -3
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وذلك ألن نوره سيشرق  ؛)1( وقائمهم يف أوسطهم وكأنه كوكب دري: عنهم٬، فقال ما معناه

و|أَش�ر|قَتu الْأَر�ض}  ﴿:  ٬، قال تعاىل وسلطانه سيهيمن على كل األرض على كل بقعة يف األرض
  .)3( كما ورد عنهم  Xهو اإلمام املهدي : ورب األرض  ٬،)2( ﴾بِن}ورِ ر|بِّه|ا 

  
�   �   �  �   �   �    

٬، )الوالية والرباءة: (إن أفضل األعمال مها: ورد يف الروايات عن أهل البيت : 90 /سؤال

فأي ٬، شيعتهم هم وأعداءؤوهم أعداأي تويل أولياء اهللا وهم األنبياء واألوصياء ومعاداة أعداء اهللا 
  ؟العملني مقدم الوالية أم الرباءة

ـيَّن|  قَد� ﴿ :قال تعاىل٬، بل ال تتحقق الوالية إال بالرباءة٬، الرباءة متقدمة على الوالية :اجلواب ت|ب|
فقد قدَّم  .)4( ﴾الرُّش�د} مuن| الْغ|يِّ فَم|ن� ي|كْفُر� بِالط�اغُوتu و|ي}ؤ�مuن� بِالل�هu فَقَدu اس�ت|م�س|ك| بِالْع}ر�و|ةu الْو}ثْقَى
ـن   : سبحانه وتعاىل الكفر بالطاغوت على اإلميان باهللا سبحانه٬، والكفر بالطاغوت هو ـرباءة م ال

  . تويل أولياء اهللا سبحانه وتعاىل: باهللا هوميان واإل٬، أعداء اهللا

ـداء اهللا  فال يتحقق اإلميان باهللا سبحانه وتعاىل  وتويل أولياء اهللا حقيقة٬، إال بعد الرباءة من أع
 إنّ فيقول تعاىل ما معناه٬، ويف آخر سورة اàادلة يؤكد سبحانه وتعاىل هذا املعىن. وأعداء أولياء اهللا

ولو كان ٬، ون من يعاند ويعادي اهللا ورسوله واألئمةيوم اآلخر ال جتدهم يواد©الذين يؤمنون باهللا وال
ـآخuرِ   ﴿: قال تعاىل ٬،هذا املعاند من أقرب الناس هلم رمحاً ـو�مِ الْ ال ت|جِد} قَو�ماً ي}ؤ�مuن}ونَ بِالل�هu و|الْي|

 �ـري|ت|ه}م uع|ش �ـك|  ي}و|ادُّونَ م|ن� ح|ادَّ الل�ه| و|ر|س}ولَه} و|لَو� كَان}وا آب|اَءه}م� أَو� أَب�ن|اَءه}م� أَو� إِخ�و|ان|ه}م� أَو uأُولَئ 

                                                            
فقال : إلى أن قال ..... >لما اسري بي إلى السماء أوحى إلي ربي : قال رسول اهللا : (قال Xعن أمير المؤمنين  -1
ارفع رأسك فرفعت رأسي وإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، : 8

م ح م "وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد؟ والحسن بن علي، و 
هؤالء األئمة وهذا القائم الذي يحلل : قال يا رب ومن هؤالء؟: بن الحسن القائم في وسطهم آأنه آوآب دري، قلت "د

حاللي ويحرم حرامي وبه أنتقم من أعدائي، وهو راحة ألوليائي، وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين 
 .252ص: آمال الدين وتمام النعمة .... )  والكافرين

  .69: الزمر  -2
أشرقت األرض بنور ربها، واستغنى العباد عن ضوء الشمس ونور القمر إذا قام قائمنا : (، قالXعن أبي عبد اهللا  -3

  . 363ص : اإلرشاد للشيخ المفيد ) وذهبت الظلمة
رب األرض يعني : (قال"  وأشرقت األرض بنور ربها: " يقول في قوله Xوعن المفضل بن عمر أنه سمع أبا عبد اهللا 

)  يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر، ويجتزون بنور االمام إذًا: فإذا خرج يكون ماذا ؟ قال: ، فقلتإمام األرض
 .253ص 2ج: تفسير القمي 

  .256: البقرة  -4
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uبِر}وحٍ م �ـدuين|  كَت|ب| فuي قُلُوبِهِم} الْأuمي|انَ و|أَيَّد|ه}م uه|ار} خ|ال�ن�ه} و|ي}د�خuلُه}م� ج|نَّاتÖ ت|ج�رِي مuن� ت|ح�تuه|ا الْأَن

  .)1( ﴾فuيه|ا ر|ضuي| الل�ه} ع|ن�ه}م� و|ر|ض}وا ع|ن�ه} أُولَئuك| حuز�ب} الل�هu أَال إِن� حuز�ب| الل�هu ه}م} الْم}فْلuح}ونَ

ـوا أنّ  ؛أوالًون من الطاغوت ؤوهذا هو rج أولياء اهللا أنفسهم٬، فهم يترب ـن    ليبين ـرباءة م ال
لماً هللا ٬، وإال فكيف يكون اإلنسان مسالطاغوت متقدمة وتسبق اإلميان والتسليم هللا سبحانه وتعاىل

سبحانه وتعاىل وهو يداهن أو يود الطواغيت٬، أو يداهن أو يود معانداً هللا ورسوله٬، وإن كان هذا 
   .املعاند من أرحامه أو عشريته

ـو�مٍ ال    ﴿: يؤكد هذا املعىن وتÄقَد�م الرباءة على الوالية Xفهذا يوسف  ـةَ قَ ـت} مuل� إِنِّي ت|ر|كْ
و|اتَّب|ع�ت} مuل�ةَ آب|ائي إِب�ر|اهuيم| و|إِس�ح|اق| و|ي|ع�قُوب| م|ا كَانَ * ي}ؤ�مuن}ونَ بِالل�هu و|ه}م� بِالْآخuر|ةu ه}م� كَافuر}ونَ 

�ر| النَّاسِ ال ـلِ الل�هu ع|لَي�ن|ا و|ع|لَى النَّاسِ و|لَكuنَّ أَكْثَـٍء ذَلuك| مuن� فَض�رِك| بِالل�هu مuن� ش|ي�ـلَن|ا أَنْ ن}ش
    .)2( ﴾ي|ش�كُر}ونَ

�   �   �  �   �   �    

  

لَي�س| ع|لَى ال�ذuين| آم|ن}وا و|ع|مuلُوا الصَّالuح|اتu ج}ن|اح� فuيم|ا طَعuم}وا ﴿ :ما معىن اآلية: 91 /سؤال

ـبُّ     إِذَا م|ا  uـه} ي}ح ـن}وا و|الل� ـو�ا و|أَح�س| اتَّقَو�ا و|آم|ن}وا و|ع|مuلُوا الصَّالuح|اتu ثُمَّ اتَّقَو�ا و|آم|ن}وا ثُمَّ اتَّقَ
   !؟)واتقوا(وتكرر ) آمنوا وعملوا الصاحلات(ملاذا تكرر  ٬،)3( ﴾الْم}ح�ِسنِني|

   :اجلواب

أي ليس على الذين آمنوا : ﴾الصَّالuح|اتu ج}ن|اح� فuيم|ا طَعuم}والَي�س| ع|لَى ال�ذuين| آم|ن}وا و|ع|مuلُوا ﴿
ـل   ٬، ه واألئمة من بعدهئأي متسكوا بالوالية وخبلفا: وا الصاحلاتـ٬، وعملبالرسول  ـم أه وه

هذا هو طعام الروح وهو العلم٬، أي فيما أخذوا من علم رسول : ٬، جناح فيما طعمواالبيت 
ـة   وأهل بيته  اهللا  ـها٬، ويف الرواي ٬، وعلمهم هو الشجرة اليت rى اهللا آدم عن االقتراب من

  .)1( إىل علمه من أين يأخذه: أي ٬،)4( ﴾فَلْي|ن�ظُرِ الْأuن�س|انُ إِلَى طَع|امuهu﴿ :يف قول تعاىل عنهم 

                                                            
  .22: المجادلة  -1
  .38 – 37: يوسف  -2
 .93: المائدة  -3
  .24: عبس  -4
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ـافوا اهللا  اأي ليس عليهم جناح إذا : ﴾إِذَا م|ا اتَّقَو�ا و|آم|ن}وا و|ع|مuلُوا الصَّالuح|ات﴿ تقوا أي خ

ـم  إ٬، ووأهل بيته  سبحانه وآمنوا بالعلم الذي أخذوه من الرسول حممد  نه من شجرة عل
  . ٬، وهي شجرة يف وسط اجلنة٬، وهي الشجرة الطيبة٬، وهي سدرة املنتهىآل حممد 

إذا  ه حجة إال ما عمل به٬، واإلنسانأي عملوا مبا علموا٬، فالعلم كلّ: ﴾و|ع|مuلُوا الصَّالuح|ات﴿
ـض    علم ومل يعمل مبا علم ما فائدة علمه٬، فلو علم املؤمن أنّ ـنة ومل يق قضاء حاجة املؤمن حس

  حاجة املؤمن ما فائدة علمه؟ 

مع  فإنه وأهل بيته  اإلنسان إذا عمل مبا تعلم من علم الرسول  :﴾ثُمَّ اتَّقَو�ا و|آم|ن}وا﴿
 إذا كان خملصاً يف عمله تفتح له أبواب الغيبمداومته على العبادة والطاعة وهي العمل البد أن 

أو بأي سبيل يفتحه اهللا سبحانه ٬، أم بالكشف واملشاهدة٬، فريى من آيات ربه سواء بالرؤيا الصادقة
وهذا الذي يراه املؤمن يف ملكوت السماوات البد له أن يؤمن به بعد  .وتعاىل ألوليائه املخلصني

اليت تفيد التراخي ) مث(ىت يعلم تأويل ما رأى٬، ويف هذه اآلية أن يتقي وخياف اهللا سبحانه ويتأىن ح
فتح باب امللكوت للمؤمن ال يتحقق مبجرد العمل٬، بل البد من املداومة على  والتأخري٬، أي إنّ

  . العمل والطاعة بإخالص لتفتح أبواب ملكوت السماوات ألولياء اهللا سبحانه وتعاىل

بأن يعلموهم ويعرفوهم ما  املؤمنني والناس إىلأي خافوا اهللا وأحسنوا  :﴾ثُمَّ اتَّقَو�ا و|أَح�س|ن}وا﴿
رأوا يف ملكوت السماوات٬، وهذه هي مرحلة التبليغ٬، ولذلك مل يقل آمنوا ألrم موقنون مبا رأوا٬، 

  .  وهم اآلن يف مرحلة التبليغ عن اهللا سبحانه

٬، فهم مبلغون عن اهللا ثل األنبياء هؤالء مثلهم كم ألنّ :﴾و|الل�ه} ي}حuبُّ الْم}ح�ِسنِني|﴿ 
يف  Xسبحانه وتعاىل خللقه٬، يعرفوrم احلق ويهدوrم إىل الصراط املستقيم٬، قال أمري املؤمنني 

ـزلة األدلة يف الفلوات ... : (حال هؤالء األولياء  …ي}ذكرون بأيام اهللا وي}خوفون مقامه مبن
اطلعوا غيوب أهل فكأمنا قطعوا الدنيا إىل اآلخرة وهم فيها فشاهدوا ما وراء ذلك فكأمنا 

                                                                                                                                                                                          
: قلت ما طعامه؟ قال: قال"  فلينظر اإلنسان إلى طعامه: " في قول اهللا عز وجل Xعن زيد الشحام، عن أبي جعفر  -1
 .8ح 50 – 49ص 1ج: الكافي) علمه الذي يأخذه، عمن يأخذه(
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وحققت القيامة عليهم عداjا فكشفوا غطاء ذلك ألهل الدنيا ٬، الربزخ يف طول اإلقامة فيه

  .)1( )…حىت كأkم يرون ما ال يرى الناس ويسمعون ما ال يسمعون 
   

�   �   �  �   �   �    

ـه}    ﴿ :ما معىن اآلية: 92 /سؤال �ـت}م� مuن �ـإِذَا أَن ال�ذuي ج|ع|لَ لَكُم� مuن| الشَّج|رِ الْأَخ�ض|رِ ن|اراً فَ

  ؟ )2( ﴾ت}وقuد}ونَ
   

اهللا جعل لكم من الدين نوراً فإذا أنتم به  نّإ: الشجر األخضر أي الدين٬، فمعىن اآلية :اجلواب
ترتقون يف السماوات٬، وجعل لكم من الدين نوراً تسريون به يف الناس وتعرفون احلق من الباطل٬، 

ـي   فبالعبادة وطاعة اهللا يرتقي اإلنسان وجيعل اهللا له نوراً يعرف به احلق ٬، ويبصر به احلق٬، هذه ه
   .حقيقة املراد من اآلية

ـوئي يف   أما ظاهرها  ـب الض فهو بي©ن ال حيتاج إىل توضيح٬، وأي شخص درس عملية التركي
اخلشب إمنا هو نتيجة من نتائج هذه العملية اليت تعتمد على املادة اخلضراء املوجودة  النبات يعلم أنّ

يف األوراق عادة٬، وهذه آية من آيات اهللا٬، فالنبات باختصار يقوم مقام مصنع خيزن حرارة الشمس 
  . وهذا اخلشب ميكن أن يعطي هذه احلرارة يف أي وقت٬، خشب على شكل

  

�   �   �  �   �   �    

  

  !وللمولود أربعني٬، ولإلخالص أربعني؟٬، األربعني٬، فللميت أربعني ما سر©: 93 /سؤال

ـي  ؤأمسا :اجلواب ـاهرة فه اهللا : ه سبحانه وتعاىل أربعة٬، ثالثة ظاهرة وواحد غائب٬، أما الظ
ـ ٬، وأما الغائب فهو الكنه واحلقيقة .الرحيم٬، الرمحن ـم  ٬، )هو(ويرمز له ب أو االسم األعظم األعظ
  . األعظم

ن مل تكن شيئاً مذكورا٬ً، أوبتجلي هذه األمساء يف مجيع العوامل تتجلى املوجودات وتظهر بعد 
ـم ٬، والعرش األعظم٬، والكرسي٬، السماوات السبع: وهي٬، والعوامل عشرة  .وسرادق العرش األعظ

  :وسبعة إذا رجعتم٬، ثة يف احلجوهي ثال

                                                            
 .222الخطبة /  212ص: نهج البالغة  -1
  .80: يـس  -2
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﴿   �ـكُم ـوا ر}ؤ}وس| و|أَتuمُّوا الْح|جَّ و|الْع}م�ر|ةَ لuل�هu فَإِنْ أُح�صuر�ت}م� فَم|ا اس�ت|ي�س|ر| مuن| الْه|د�يِ و|ال ت|ح�لuقُ

uفَف uهuر|أْس �ـد|قَةÖ  ح|تَّى ي|ب�لُغَ الْه|د�ي} م|حuل�ه} فَم|ن� كَانَ مuن�كُم� م|رِيضاً أَو� بِهu أَذىì مuن د�ي|ةٌ مuن� صuي|امٍ أَو� ص|
ـي|ام}  أَو� ن}س}كÖ فَإِذَا أَمuن�ت}م� فَم|ن� ت|م|تَّع| بِالْع}م�ر|ةu إِلَى الْح|جِّ فَم|ا اس�ت|ي�س|ر| مuن| الْه|د�يِ فَم|ن� لَم� ي|جِ uفَص �د

ـرِي    ثَالثَةu أَيَّامٍ فuي الْح|جِّ و|س|ب�ع|ةÖ إِذَا ر|ج|ع�ت}م� تuلْك| ع|ش|ر|ةٌ كَامuلَةٌ uـه} ح|اض ذَلuك| لuم|ن� لَم� ي|كُن� أَه�لُ
   .)1( ﴾الْم|س�جِدu الْح|ر|امِ و|اتَّقُوا الل�ه| و|اع�لَم}وا أَن� الل�ه| ش|دuيد} الْعuقَابِ

وسرادق العرش ٬، والعرش األعظم٬، الكرسي :هي –أي يف بيت اهللا    والثالثة يف احلج 
ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد  .السماوات السبع: فهي٬، أما السبعة إذا رجعتم .األعظم
   .أي ملن ليس من آل حممد : احلرام

ـرادق    : ثالثة يف احلج: )عشرة مقامات(يف  )األنا(والصيام هنا عن  ـرش وس ـي والع الكرس
ـور   ٬، السماوات السبع :وسبعة إذا رجعتم٬، العرش ـات وظه ويف كل مقام أربعة حاالت هي جتلي

فيصبح الصيام عن األنا يف أربعني حالة٬، من أخلص هللا أربعني صباحاً جرت ينابيع  ٬،األمساء األربعة
  .)2( احلكمة من قلبه على لسانه

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

  .فيما تقدم كفاية
�   �   �  �   �   �    

  

٬، )3(﴾و|ش|ج|ر|ةً ت|خ�ر}ج} مuن� طُورِ س|ي�ن|اَء ت|ن�ب}ت} بِالدُّه�نِ و|صuب�غٍ لuلْآكuلuني|﴿ :قال تعاىل: 94 /سؤال

  !اآلية ؟ما معىن هذه 

م|اًء بِقَد|رٍ فَأَس�كَنَّاه} فuي الْأَر�ضِ و|إِنَّا ع|لَى ذَه|ابٍ بِهu و|أَن�ز|لْن|ا مuن| السَّم|اِء ﴿ :قال تعاىل :اجلواب
فَأَن�ش|أْن|ا لَكُم� بِهu ج|نَّاتÖ مuن� ن|خuيلٍ و|أَع�ن|ابٍ ﴿ وهو العلم٬، هو نور حممد : واملاء .)4( ﴾لَقَادuر}ونَ

                                                            
  .196: البقرة  -1
عيون ) ما أخلص عبد هللا عز وجل أربعين صباحًا إال جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه: (قال رسول اهللا  -2

 .74ص 1ج:  Xأخبار الرضا 
  .20: المؤمنون  -3
 .18: المؤمنون  -4
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وأشجار النخيل ٬، هم آل حممد : اجلنات ٬،)1( ﴾لَكُم� فuيه|ا فَو|اكuه} كَثuري|ةٌ و|مuن�ه|ا ت|أْكُلُونَ

  .املخلصونهم ؤوأوليا واألعناب والفواكه هم شيعتهم 

قائم آل : وهذه الشجرة ٬،)2( ﴾و|ش|ج|ر|ةً ت|خ�ر}ج} مuن� طُورِ س|ي�ن|اَء ت|ن�ب}ت} بِالدُّه�نِ و|صuب�غٍ لuلْآكuلuني|﴿
طور سيناء نقلته املالئكة إىل  إنّ(:  وقد ورد يف الرواية عنهم٬، النجف: ٬، والطورXحممد 

  . )3() النجف

ـل  : ﴾ت|ن�ب}ت} بِالدُّه�نِ﴿ األشجار عادة تنبت باملاء وهو سائل خفيف٬، أما الدهن فهو سائل ثقي
ـدهن ال   كثيف ال تنبت األشجار به عادة٬، ولكن هذه شجرة خاصة وهلا خصوصية أrا تسقى بال

ـه}  ي|﴿ ر اخلالص٬،املاء٬، فهي تشرب الدهن وهو العلم الثقيل والنو �كَاد} ز|ي�ت}ه|ا ي}ضuيُء و|لَو� لَم� ت|م�س|س
   .)4( ﴾ن|ار� نُّور� ع|لَى ن}ورٍ

ـل   :﴾و|صuب�غٍ لuلْآكuلuني|﴿ الذي يأكل يقدم له الطعام ال الصبغ٬، إذن فهذا الصبغ هو نتيجة لألك
الذين يأكلون من هذه الشجرة ويأخذون علومها وينتفعون بعلم اإلمام  نّإمن هذه الشجرة٬، حيث 

  .)5( ﴾صuب�غ|ةَ اللّهu و|م|ن� أَح�س|ن} مuن| اللّهu صuب�غ|ةً﴿ يصبغون بصبغة اهللا سبحانه٬، Xاملهدي 
  

�   �   �  �   �   �    

ـر|اهuيم}  و|إِذْ ﴿: أن يطلب أحياء املوتى٬، قال تعاىل Xهل يليق بإبراهيم : 95 /سؤال �قَالَ إِب

ع|ةً مuن| ر|بِّ أَرِنِي كَي�ف| ت}ح�يِي الْم|و�ت|ى قَالَ أَو|لَم� ت}ؤ�مuن� قَالَ ب|لَى و|لَكuن� لuي|طْم|ئuنَّ قَلْبِي قَالَ فَخ}ذْ أَر�ب|

                                                            
 .19: المؤمنون  -1
 .20: المؤمنون  -2
فأخبرني عن طائر طار : (... طاووس اليماني بأّن طور سيناء قد أطاره اهللا ، قال طاووس Xأجاب االمام الصادق  -3

طور سيناء أطاره اهللا عز وجل على بني : Xمرة ولم يطر قبلها وال بعدها ذآره اهللا عز وجل في القرآن ما هو؟ فقال 
وإذ نتقنا الجبل فوقهم آأنه : لك قوله عز وجلإسرائيل حين أظلهم بجناح منه، فيه ألوان العذاب، حتى قبلوا التوراة، وذ

وأما أين آان موضعه بعد الطيران واالنتقال؟ الجواب . 65ص 2ج: االحتجاج للطبرسي ) اآلية..  ظلة وظنوا أنه واقع بهم
أن أخرجوني إلى  Xآان في وصية أمير المؤمنين : (في حديث حدثني به أنه Xأنه النجف، فعن الثمالي، عن أبي جعفر 

 14ج) : آل البيت(وسائل الشيعة ) ففعلوا ذلك ،الظهر فإذا تصوبت أقدامكم واستقبلكم ريح فادفنوني ، فهو أول طور سيناء
 .377ص

  .35: النور  -4
  .138: البقرة  -5
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أْتuين|ك| س|ع�ياً و|اع�لَم� أَن� الل�ه| الط�ي�رِ فَص}ر�ه}نَّ إِلَي�ك| ثُمَّ اج�ع|لْ ع|لَى كُلÔ ج|ب|لٍ مuن�ه}نَّ ج}ز�ءاً ثُمَّ اد�ع}ه}نَّ ي|

   ؟ )1( ﴾ع|زِيز� ح|كuيم�

ـراهيم أن  ٬، يب ﴾أَرِنِي كَي�ف| ت}ح�يِي الْم|و�ت|ى﴿ Xطلب إبراهيم  :اجلواب ومل يكن طلب إب
أي أنت يا إبراهيم  ٬،﴾ثُمَّ اد�ع}ه}نَّ ي|أْتuين|ك| س|ع�ياً﴿ :ويف آخر اآلية٬، يرى كيف حييي اهللا املوتى مطلقاً

ـراهيم  Xياء هو إبراهيم ـحاملنفذ املباشر لإل نّإ٬، أي أدعهن ؛ ٬X، وكان هذا الطلب من إب
حجة اهللا  أن يكونوا أنفسهم أهالًألن األنبياء واألولياء يرون أنفسهم مذنبني ومقصرين وال يرون 

ـب    إبراهيمأن : ه وكرمه٬، ويف الرواية عنهم ئعلى خلقه وحمل فيضه وعطا ـذا الطل طلب ه
  .)2( ليطمئن أنه خليل اهللا

�   �   �  �   �   �    

ـاء   ما معىن هذه الك ٬،)3( )على ذاته بذاته من دلّ يا: (96 /سؤال ـيت وردت يف دع لمات ال

  الصباح؟

على ذاته أو مدينة الكماالت اإلهلية أو اهللا سبحانه وتعاىل بذاته يف اخللق وهو  أي دلّ :اجلواب
ـدما   فمحمد  .مدينة العلم أو حممد  وجه اهللا سبحانه وتعاىل وصورته يف خلقه٬، وأنت عن

  .ترى الصورة تعرف صاحبها
�   �   �  �   �   �    

كيف  اخلائف من النار كما ورد يف الروايات عنهم  Xعبادة حيىي : 97 /سؤال

   تناسب عبادة األحرار؟

ـة اهللا   :اجلواب عبادة األحرار ال تعين أrم ال خيافون من نار اهللا وغضب اهللا٬، وال يرجون جن
فالذي يعبد اهللا حباً وشوقاً وشكراً أو محدا٬ً، كيف ال خياف اهللا سبحانه وتعاىل٬، وهو  .وثواب اهللا

                                                            
  .260: البقرة  -1
حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى عليهما السالم، فقال له : عن علي بن محمد بن الجهم، قال -2

، فسأله عن آيات من القرآن، فكان فيما سأله أن بلى: يا ابن رسول اهللا أليس من قولك أن األنبياء معصومون؟ قال: المأمون 
؟ قال الرضا )حيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبيرب أرني آيف ت: (فأخبرني عن قول إبراهيم: قال له
X : إن اهللا تبارك وتعالى آان أوحى إلى إبراهيمX  أني متخذ من عبادي خليًال إن سألني إحياء الموتى أجبته فوقع في

ى ولكن ليطمئن قلبي بل: أو لم تؤمن؟ قال: رب أرني آيف تحيي الموتى، قال: أنه ذلك الخليل، فقال Xنفس إبراهيم 
 .132ص: التوحيد للشيخ الصدوق ...)  على الخلة

 .340ص 84ج: بحار األنوار  -3
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ـا   به بالظلمة والعدم٬، وهي األنا اليت ال تفارقه٬، وهي ذنبه املالزم لهعبد وحقيقة عبوديته تشو© ٬، م

ـهu  ﴿ تقدم من ذنبك وما تأخر٬، فكيف ال خياف اهللا وهو مذنب مقصر؟ ـي�كُم�  و|لَو�ال فَض�لُ الل� ع|لَ
   .)1( ﴾و|ر|ح�م|ت}ه} م|ا ز|كَى مuن�كُم� مuن� أَح|دÖ أَب|داً

ـه    ـد فرائص هذا إذا مل يكن للعبد ذنب ومعصية وكان العبد معصوماً من الزلل فحقه أن ترتع
  !!فكيف بالعصاة اجلناة٬، خوفاً من اهللا

عطاءه وأحب كل أما عطاء اهللا وجنته وثوابه فكيف ال يرجوها من أحبه فمن أحب اهللا أحب 
ـد ورد يف    ـاىل٬، وق نعمة تفد عليه من اهللا٬، ال ألنه يتمتع �ا بل ألrا من عطايا حبيبه سبحانه وتع

ـك ٬، يا بن عمران(  :احلديث القدسي ما معناه ـك  ٬، ادعين لشسع نعل ـف دابت ـح  ٬، وعل ومل
  .)2()عجينك

�   �   �  �   �   �    

  

 ٬،)3( ﴾ج|ل�اه|ا إِذَا و|النَّه|ارِ * ت|لَاه|ا إِذَا و|الْقَم|رِ * و|ض}ح|اه|ا و|الشَّم�سِ﴿ :قال تعاىل: 98 /سؤال

  ؟ليست الشمس هي اليت جتلي وتظهر النهار كيف يكون النهار هو الذي جيلي الشمس٬، أو

والقمر الذي تاله هو علي بن أيب طالب ٬، يف هذه اآلية الشمس رسول اهللا حممد  :اجلواب
X  وصيه وخليفته٬، والنهار يف اآلية هو اإلمام املهديX. ّاإلمام املهدي  ومن املؤكد أنX 

 ٬X، ولكن اإلمام املهدي ٬، وظهر وجتلى من رسول اهللا Xوعلي  قد ولد من حممد 
أو الشمس للخلق عند ظهوره ويعرف الناس حقيقة  هو الذي يظهر وجيلي حقيقة رسول اهللا 

٬، وهو أيضاً يظهر وجيلي رسول ظهر وجتلى من رسول اهللا  Xهدي ٬، فاإلمام املالرسول 
  .  للخلق اهللا حممد 

�   �   �  �   �   �   

  ما معىن هذه اآلية؟ ٬،)4( ﴾إِل�ا م|ا ح|رَّم| إِس�رائيلُ ع|لَى ن|فِْسهu﴿ :99 /سؤال

                                                            
  . 21: النور  -1
 .234ص 1ج: ، تفسير الرازي  303ص 90ج: بحار األنوار  -2
 .3 – 1: الشمس  -3
 .93: آل عمران  -4
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٬، وهذا )1( إن يعقوب حرَّم على نفسه أكل حلم اإلبل: ورد يف احلديث عنهم  :اجلواب

فلهم ٬، أو إسرائيل هلم يف بعض املوارد االختيار Xومنهم يعقوب  مصداق لآلية٬، فاألنبياء 
أن خيتاروا يف بعض املوارد حترمي هذا الشيء أو حتليله٬، أو قبول هذا احلكم أو عدم قبوله٬، وقد ورد 

إن : كذا لوجب٬، أو قوهلم لو فعل رسول اهللا : كثريا٬ً، كقوهلم  هذا يف كالمهم 
   .)2( تركها ركعتني يف السفر واحلضر٬، أو أضاف ركعتني رسول اهللا 

و|د|او}د| و|س}لَي�م|انَ إِذْ ي|ح�كُم|انu فuي الْح|ر�ثu ﴿ :حيكم Xحيكم وسليمان  Xوهكذا داوود 
ـاً    * إِذْ ن|فَش|ت� فuيهu غَن|م} الْقَو�مِ و|كُنَّا لuح}كْمuهِم� ش|اهuدuين|  ـا ح}كْم ـاً آت|ي�ن| فَفَهَّم�ن|اه|ا س}لَي�م|انَ و|كُلّ

 فَام�ن}ن� ع|طَاؤ}ن|ا ه|ذَا﴿ :وكالمها صحيح وكالمها حكم اهللا مع أrما خيتلفان٬، قال تعاىل ٬،)3(﴾و|عuلْماً
�  .)4( ﴾حuس|ابٍ بِغ|ي�رِ أَم�ِسك� أَو

وطبعاً مساحة حتركهم مقيدة حبدود اهللا سبحانه وتعاىل٬، وهي ضمن شريعة اهللا سبحانه ال 
من عدم قبول مجيع  يعدوrا إىل سواها٬، وكمثال هو ما ورد يف احلديث عن أهل البيت 

 م|ا ت}ب�د}واْ و|إِن اَألر�ضِ فuي و|م|ا السَّم|اواتu فuي ما ل�هuلÔ﴿ :هلذه اآلية أو املعىن الذي فيها األنبياء 
 ش|ي�ٍء كُلÔ ع|لَى و|اللّه} ي|ش|اُء م|ن و|ي}ع|ذÔب} ي|ش|اُء لuم|ن فَي|غ�فuر} اللّه} بِهu ي}ح|اسuب�كُم ت}خ�فُوه} أَو� أَنفُِسكُم� فuي

وهم الثالث مائة وثالثة عشر  وأمة حممد  واألئمة  ٬، إال الرسول حممد )5( ﴾قَدuير�
   .Xرجالً أصحاب القائم 

إذن خمتارون يف قبول هذا احلكم أو عدم قبوله٬، والذين قبلوه وأخذوا حياسبون  فاألنبياء 
ـهم   أنفسهم على ما يدور يف خلجا¡م قبل أن حياسبوا فازوا بنصر عظيم ومقام رفيع رضي اهللا عن

  . ورضوا عنه
                                                            

آلُّ الطعام آان حًال لبني إسرائيل إال ما حّرم إسرائيل على : " عن قوله اهللاXسألت أبا عبد اهللا : ابن أبي يعفور قال  -1
إن إسرائيل آان إذا أآل لحوم اإلبل هيج عليه وجع الخاصرة ، فحرم على نفسه لحم اإلبل، وذلك من قبل : (، قال" نفسه

 .فسير العياشي، نقًال عن ت191ص 9ج: بحار األنوار)  أن تنزل التوراة، فلما أنزلت التوراة لم يحرمه ولم يأآله
 ما بال صالة المغرب لم يقصر فيها رسول اهللا : ( Xقال بعض أصحابنا ألبي عبد اهللا : عن علي بن مهزيار، قال -2

إلى آل رآعتين رآعتين  ألن الصالة آانت رآعتين رآعتين، فأضاف رسول اهللا : في السفر والحضر مع نافلتها ؟ قال
ووضعها عن المسافر وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر، ولم يقصر في رآعتي الفجر أن يكون تمام الصالة 

 .78ح 327ص 2ج: المحاسن ) سبعة عشر رآعة في السفر والحضر
 .79 – 78: األنبياء  -3
 .39: ص  -4
 .284: البقرة  -5
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ـىت  : (جاء يف احلديث القدسي ما معناه: 100 /سؤال ال يزال العبد يتقرب يل بالنوافل ح

    ...).أحبه فإذا أحببته كنت يده اليت يبطش ºا وعينه اليت يرى ºا 

ـيين   ...ال يزال العبد يتقرب يل بالفرائض : (ويف حديث آخر ما معناه حىت يكون يدي وع
  . )1( )...ومسعي 

النوافل هي الصالة املستحبة والفرائض هي الصالة الواجبة٬، وعادة اإلنسان ال  ومن املعلوم أنّ
يصلي املستحبات إال بعد أن يؤدي الواجبات٬، فكيف يكون التقرب بالواجبات وحدها أفضل من 

ـون     نّإالتقرب بالواجبات واملستحبات حيث  ـم٬، أي أن يك ـي أعظ النتيجة يف احلديث الثاين ه
  !ويد اهللا؟اهللا  اإلنسان هو عني

النوافل يف احلديث القدسي ليست الصالة املستحبة فقط٬، بل هي مجيع ما فرض اهللا  :اجلواب
فصالة الظهر والعصر واملغرب  ٬،اخل ...سبحانه وتعاىل وأرشد إليه من صالة وصيام وزكاة وحج 

ـافة    ـدة أو مض  إىلوالعشاء والفجر كلها نوافل حبسب هذا احلديث القدسي٬، وهي نوافل أي زائ
ـو   ٬،ألrا ال تنفع العبد شيئاً بدونه ؛عمل آخر أساسي هو املهم واملطلوب باحلقيقة وهذا العمل ه

   .Xالوالية لويل اهللا وخليفته يف أرضه 

مل تنفعه شيئا٬ً، ولو جاء مسلم  فلو جاء مسيحي بكل عبادات اإلسالم دون مواالة حممد 
بكل عبادات اإلسالم دون مواالة علي مل تنفعه شيئا٬ً، ولو جاء شيعي بكل عبادات اإلسالم 

مل تنفعه شيئا٬ً، إال أن ينتفع �ا يف  Xدون مواالة اإلمام املهدي  واألئمة  Xومواالة علي 
  . اهللا هذه احلياة الدنيا وجيعلها وسيلة ملعرفة احلقيقة ومعرفة ويل

                                                            
وما يتقرب إلي عبد من : ... يا رب ما حال المؤمن عندك ؟ قال: قال  لما أسري بالنبي ( : قال ،Xعن أبي جعفر  -1

عبادي بشئ أحب إلي مما افترضت عليه وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته آنت إذا سمعه الذي يسمع به 
 2ج: الكافي ) أجبته وإن سألني أعطيته وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها، إن دعاني

  . ، آتاب الرقاق190ص 7ج: وآذلك انظر صحيح البخاري . 8و  7، باب من آذى المسلمين واحتقرهم، ح353 – 352ص
وما تقرب اليَّ عبدي بمثل اداء ما افترضت : ... قال اهللا تبارك وتعالى(: عن جبرئيل عن اهللا عز وجل، قال عن النبي 

عليه، وال يزال عبدي يتنفل لي حتى أحبه، ومتى أحببته آنت له سمعًا وبصرًا ويدًا ومؤيدًا، إن دعاني أجبته، وإن سألني 
 .1، ح 62، بـاب  400 – 398ص: التوحيد للشيخ الصدوق ...) أعطيته 
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من يتقرب بالنوافل وإن كان موالياً لويل اهللا فهو ال ي�حصِّل وال يرتقي إال بقدر املواالة  بل إنّ

  . اليت حيملها يف صدره

ـي    ـب وه أما الفرائض فهي الوالية لويل اهللا٬، والوالية هي الصالة الواجبة وهي احلج الواج
ـة  ٬، القبلة بالتضرع والدعاء إىله الزكاة الواجبة وهي الصيام الواجب٬، فالصالة هي التوج وخري قبل

ـو  ٬، يتوجه �ا اإلنسان هي ويل اهللا يف زمانه وحجة اهللا على عباده وخري دعاء وتضرع إىل اهللا ه
  .)1( )علي حسنة ال تضر معها سيئة حبÁ(حب ويل اهللا وحجته على عباده٬، 

بقصد ويل اهللا وحجة اهللا واحلج وهو السفر إىل مكان مقصود٬، وخري السفر هو السفر إىل اهللا 
  .)2( )بكم عرف اهللا( ألنه القبلة اليت �ا يعرف اهللا٬، ؛على عباده

  .)3( )فعل اخلري ودع الشر فإذا أنت جواد قاصدإبن آدم ا: (قال رسول اهللا 

مواالة ويل  وفعل اخلري هو الوالية لويل اهللا٬، وترك الشر هو الكفر بالطاغوت٬، ومن املؤكد أنّ
اهللا على مراتب٬، فمن يتحرى متابعته يف كل حركة وسكنة ليس كمن يواليه بلسانه وال يتابعه يف 
ـذا   فعله٬، وكلما كانت املالزمة لويل اهللا أعظم كان التقرب إىل اهللا أعظم٬، وهكذا حىت يصبح ه

هذا العبد عني اهللا  العبد املالزم لويل اهللا صورة أخرى لويل اهللا وحجته على عباده٬، وهكذا يصبح
  .)4( ويل اهللا وحجته على عباده هو عني اهللا ويد اهللا نّأويد اهللا٬، كما 

  

�   �   �  �   �   �   

  

فما هي الصالة  ٬،)5( ﴾ح|افuظُوا ع|لَى الصَّلَو|اتu و|الصَّالةu الْو}س�طَى﴿ :قال تعاىل: 101 /سؤال

  الوسطى؟
  

                                                            
 .375ص 1ج: ، ينابيع المودة 86ص 4ج:  ليعوالي اللئا -1
بنا عبد اهللا، وبنا عرف اهللا، وبنا وحد اهللا تبارك وتعالى، ومحمد : (يقول  Xسمعت أبا جعفر : عن بريد العجلي، قال -2

 .10ح 145ص 1ج: الكافي ) حجاب اهللا تبارك وتعالى
 .176الخطبة /  95ص: نهج البالغة  -3
انا علم اهللا وانا قلب اهللا الواعي ولسان اهللا الناطق وعين  :يقول Xآان أمير المؤمنين : (قال، Xعن أبي عبد اهللا   -4

، وانظر ايضًا 1ح 22باب  164ص: ، التوحيد للصدوق84ص: بصائر الدرجات  )اهللا الناظر وانا جنب اهللا وانا يد اهللا
 .248ص: االختصاص للمفيد 

  .238: البقرة  -5
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ـالة  الصالة الوسطى هي صالة اجلمعة  :اجلواب باخلصوص٬، وقرينتها يف باقي األيام٬، وهي ص

ألن فيها جيتمع املسلمون  ؛الظهر٬، واألمر للمحافظة على صالة اجلمعة باخلصوص والتأكيد عليها
   .إلصالح ما فسد من دينهم ودنياهم واالستزادة من فضل اهللا سبحانه وتعاىل٬، هذا حبسب الظاهر

ـالة   فالصالة هي الوالية لويل اهللا٬، أما احلقيقة ـطى أو ص  وحجته على عباده٬، فالصالة الوس
ألنه جيمع ؛ هي صالة اجلمعة ٬X، وصالة القائم Xاجلمعة هي العمل واجلهاد بني يدي القائم 

ـائم  األمة اإلسالمية على احلق بعد أن فر©  Xقها أئمة الضالل والعلماء غري العاملني٬، وصالة الق
ـط اهم   ة وهم العمل واجلهاد وهم الصال  أصحابه  ألنّ؛ هي الصالة الوسطى  :)1( ألمة الوس

ـهِيداً ﴿  ﴾و|كَذَلuك| ج|ع|لْن|اكُم� أُمَّةً و|س|طاً لuت|كُون}وا ش}ه|د|اَء ع|لَى النَّاسِ و|ي|كُونَ الرَّس}ولُ ع|لَي�كُم� ش|
)2(.   

فمن املؤكد لن يكون أكثر املسلمني شهداء على الناس٬، فكيف يكون شارب اخلمر أو الزاين 
  وهم أئمة أيضاً   هؤالء األمة الوسطى  عاصٍ شاهداً على الناس يف احملكمة اإلهلية٬، بل إنّأو أي 

ـدون   ٬، ألrم عباد اهللا حقاً؛ فهم شهداء على الناس٬، هم الثالث مائة وثالثة عشر ـوم عاب فهم ق
   .ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم خملصون مستضعفون معروفون يف السماء جمهولون يف ألرض

ـم}   ﴿ :تعاىلقال  ـةً و|ن|ج�ع|لَه} و|ن}رِيد} أَنْ ن|م}نَّ ع|لَى ال�ذuين| اس�ت}ض�عuفُوا فuي الْأَر�ضِ و|ن|ج�ع|لَه}م� أَئuمَّ
  .)3( ﴾الْو|ارِثuني|

�   �   �  �   �   �   

  

                                                            
ثالث عشرة فرقة من الثالث والسبعين آلها : ثم قال: (... في نهاية حديث افتراق األمة  Xجاء عن أمير المؤمنين  -1

  .524ص: األمالي للشيخ الطوسي) تنتحل مودتي وحبي، واحدة منها في الجنة وهم النمط األوسط، واثنتا عشرة في النار
 .143: البقرة  -2
 .5: القصص  -3
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ما معىن  ٬،)إن استطعت أن ال تأكل إال اهللا فافعل: (ما معناه Xقال الصادق : 102 /سؤال

  هذا احلديث؟
   

ـروح٬، مث    :اجلواب ـام ال  نأأي أن تكون ذاكراً هللا سبحانه وتعاىل على كل حال فالذكر طع
ـى  ٬، ٬، أي أن يكون للقوة ال للشهوة  تقلل طعام اجلسد بقدر احلاجة له ـيس  ( :Xقال عيس ل

  .)بل بكلمة اهللا٬، بن آدمابالطعام وحده حيىي 

ـام   وهكذا حيصل اإلنسان على املقام يف السماوات امللكوتية٬،  ـا طع مث إنه يطعم ويسقى دومن
٬، بل )1( ٬، فالصائم إذا نام يف النهار يطعم ويسقى كما ورد يف احلديث عنهم  جسماين مادي

ـد    عندما كثريون ـتيقظون وق ينامون يف النهار أيام الصيام يرون يف الرؤيا أrم أكلوا وشربوا ويس
ـد   Xذهب عنهم اجلوع والظمأ٬، وكأrم أكلوا يف هذا العامل اجلسماين٬، فاإلمام الصادق  يرش

  .الناس إىل اإلكثار من ذكر اهللا وتقليل العروج على الدنيا

ـهوات  ٬، )بن آدمابالطعام ميوت ( :واحلقيقة اليت جيب أن يعرفها الناس هي أنه فبالطعام والش
ـروح   تشغل الروح عن رقيها٬، وتنكب على تدبري هذا البدن اجلسماين٬، وهذا االنشغال بالنسبة لل

ـن    نّأهو نوع من املوت التدرجيي٬، كما  ـوع م الذكر والسعي يف طريق اهللا سبحانه وتعاىل هو ن
  .احلياة والرقي التدرجيي

  

�   �   �  �   �   �    

  

ـي�هِم�  ﴿ :قال تعاىل: 103 /سؤال قُلْ لَو� كَانَ فuي الْأَر�ضِ م|الئuكَةٌ ي|م�ش}ونَ م}طْم|ئuنِّني| لَن|زَّلْن|ا ع|لَ

  نان املالئكة يف تبليغ الرسالة؟ما هو سبب عدم اطمئ ٬،)2( ﴾مuن| السَّم|اِء م|لَكاً ر|س}والً
  

ـالة  ليسوا كما تظن أو تفهم من اآلية املالئكة  :اجلواب  أrم غري مطمئنني يف تبليغ الرس
 مقدسون طاهرونفاملالئكة ولكنهم غري مطمئنني يف الرتول إىل كل بقاع األرض وإىل كل الناس٬، 

ـة  اال يقتربون إال من بقعة مقدسة طاهرة أو من نفس مقدسة طاهرة٬، وإذا  ضطروا الرتول إىل بقع

                                                            
، 65ص 4ج: الكافي ) قيلوا فان اهللا يطعم الصائم ويسقيه في منامه: ( Xقال أبو الحسن : صدقة قال عن الحسن بن -1

 .13042ح 136ص 10ج) : آل البيت(، وسائل الشيعة 14باب فضل الصوم والصائم ح
  .95: اإلسراء  -2
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ـإنّ  غري طاهرة أو إىل نفس غري طاهرة ال يكونون مطمئنني  ـذلك ف ـرة   �ا مرتاحني هلا٬، ول الكف

ـزل املالئكة على البقعة  الصاحلة رؤاهم تقلّواملنافقني  من املالئكة٬، أو تكاد تكون معدومة وال تتن
  .غري الطاهرة يف الغالب إال إلنزال العذاب

فرتول املالئكة يكون يف الغالب إىل البقع الطاهرة املقدسة وعلى األنفس الطاهرة املقدسة 
  .كأنفس األنبياء واملرسلني واألئمة 

ـال  ولتتضح الصورة أكثر  :عن اطمئنان املالئكة يف املشي على األرض عموماً أضرب هذا املث
ـثالً؟ أو  هل تكون أنت مطمئناً عندما تسري يف أرض ترتفع فيها النجا سة وخروج اإلنسان شرباً م

ـاك ٬، هل تكون أنت مطمئناً عندما ترتل إىل بالوعة جناسة ـورة األرض    ؟أعاذنا اهللا وإي ـذه ص فه
فيها بقع خصصت لعبادة اهللا وطاعة اهللا وعبد  إن٬ّ، بالنسبة للمالئكة٬، فكيف ميشون مطمئنني؟ بلى

ـة  اهللا فيها٬، وهذه البقع طاهرة يرتل املالئكة إليها٬، و يف األرض أنفس طاهرة مقدسة ترتل املالئك
ىل هذه البقع الطاهرة ال غريها من بقاع األرض اليت إعليها وتطمئن املالئكة هلذه األنفس املقدسة و

  .مألها بنو آدم مبتابعة الشهوات ومعصية اهللا سبحانه وتعاىل
   

�   �   �  �   �   �    

  

ـه}   أَو|لَم�﴿ :ما معىن قوله تعاىل: 104 /سؤال ي|ر|و�ا أَنَّا ن|أْتuي الْأَر�ض| ن|ن�قُص}ه|ا مuن� أَطْر|افuه|ا و|الل�

ـأَر�ض|  ﴿ :٬، وقوله تعاىل)1( ﴾ي|ح�كُم} ال م}ع|قÔب| لuح}كْمuهu و|ه}و| س|رِيع} الْحuس|ابِ أَفَال ي|ر|و�نَ أَنَّا ن|أْتuي الْ
  ؟ )2( ﴾ن|ن�قُص}ه|ا مuن� أَطْر|افuه|ا أَفَه}م} الْغ|الuب}ونَ

  

األرض تزداد برتول النطف إليها وتنقص بارتفاع النطف منها٬، وحتصل هذه الزيادة  :اجلواب
هذا العامل اجلسماين٬، أو خبروج إنسان من هذا العامل اجلسماين  إىلوالنقصان بدخول إنسان جديد 

  .أي خبروج النطف منها بسبب املوت واملذكور يف اآليات هو نقص األرض. باملوت

٬، فطرف الشيء rايته من األنبياء واملرسلني واألئمة  أما أطراف األرض فهم احلجج 
ألنه سبب الفيض النازل  ؛على أهل األرض Xوآخره أو بدايته وأوله٬، ويف طرف األرض احلجة 

                                                            
  .41:الرعد  -1
 .44: األنبياء  -2
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هذا الفيض هو  األرض٬، فموضع اتصال هذا الفيض هو أطراف األرض٬، وذلك أنّ إىلمن السماء 

  . الطرف٬، ولواله لساخت األرض بأهلها ولعادت عدماً إىلألرض من الطرف نور يتجلى يف ا

 Xفاحلجة هو أطراف األرض وهو البداية والنهاية٬، وهو األول واآلخر٬، فبموت احلجة 
تنقص األرض من أطرافها٬، ولوال وجود من خيلفه حجة هللا يف أرضه لساخت األرض بأهلها٬، إذا 

   :اهللا سبحانه وتعاىل إىل األرض خلت من موضع لرتول فيض اهللا ونور

أَو|لَم� * و|إِنْ م|ا ن}رِي|نَّك| ب|ع�ض| ال�ذuي ن|عuد}ه}م� أَو� ن|ت|و|ف�ي|نَّك| فَإِنَّم|ا ع|لَي�ك| الْب|الغُ و|ع|لَي�ن|ا الْحuس|اب} ﴿
قÔب| لuح}كْمuهu و|ه}و| س|رِيع} ي|ر|و�ا أَنَّا ن|أْتuي الْأَر�ض| ن|ن�قُص}ه|ا مuن� أَطْر|افuه|ا و|الل�ه} ي|ح�كُم} ال م}ع|

   .)1(﴾الْحuس|ابِ

مuن� ب|لْ م|تَّع�ن|ا ه|ؤ}الِء و|آب|اَءه}م� ح|تَّى طَالَ ع|لَي�هِم} الْع}م}ر} أَفَال ي|ر|و�نَ أَنَّا ن|أْتuي الْأَر�ض| ن|ن�قُص}ه|ا ﴿
  .)2( ﴾أَطْر|افuه|ا أَفَه}م} الْغ|الuب}ونَ

 ويف كليت اآليتني تذكري باملوت والرجوع إىل اهللا الذي البد منه٬، فإذا كان موت احلجج 
و|م|ا ج|ع|لْن|ا ﴿ ووفا¡م أمراً حتميا٬ً، فموت من سواهم من الناس الغافلني عن ذكر اهللا أوىل وأحجى٬،

   .)3( ﴾لuب|ش|رٍ مuن� قَب�لuك| الْخ}لْد| أَفَإِنْ مuتَّ فَه}م} الْخ|الuد}ونَ
  

�   �   �  �   �   �    

  

  

ـام   Xة اإلمام املهدي سن©: 105 /سؤال هي سنة األنبياء واملرسلني٬، فهل يفعل أو يأمر اإلم

X  ـض    كما يف سورة الكهف   ألمور ظاهراً حمرمة اأو رسوله ببعض بعض أصحابه أو بع
  ؟وكيف يعرف بأنه أمر باطين أو مشروع٬، الناس

   

أموراً كثرية يعتقد بعض الناس ومنهم بعض أصحابه  Xنعم يعمل اإلمام املهدي  :اجلواب
أنه حيكم حبكم بعض األنبياء  أrا خمالفة للشريعة٬، كما يف بعض الروايات عن أهل البيت 

  . )1( فيعترض عليه بعض أنصاره السابقني 
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ـر Xمن ميارسه هو اإلمام املهدي  ألنّ ؛وي�عرف أنه أمر مشروع وصحيح  ٬، وإذا كان األم

ـماوات واألرض اهللا    ـار الس مشتبهاً على اإلنسان٬، فيمكنه الرجوع إىل دليل املتحريين وهو جب
  .سبحانه وتعاىل٬، ليبينه له بالرؤيا أو بأي طريق بينه وبني اهللا سبحانه وتعاىل

  

 �   �   �  �   �   �    

لuأَه�لuهu إِنِّي آن|س�ت} ن|اراً س|آتuيكُم� مuن�ه|ا بِخ|ب|رٍ إِذْ قَالَ م}وس|ى ﴿ :ما معىن قوله تعاىل :106 /سؤال

فَلَمَّا ج|اَءه|ا ن}ودuي| أَنْ ب}ورِك| م|ن� فuي النَّارِ و|م|ن� ح|و�لَه|ا * أَو� آتuيكُم� بِشuه|ابٍ قَب|سٍ لَع|ل�كُم� ت|ص�طَلُونَ 
  ؟ )2( ﴾و|س}ب�ح|انَ الل�هu ر|بِّ الْع|الَمuني|

    

ناراً مشتعلة  فلو أنّ :أضرب هذا املثال كتقدمي لفهمها لبيان املراد �ذه اآلية املباركة :اجلواب
هذه النار مشتعلة يف ذلك املكان٬، وتتيقن من اشتعاهلا فيه بإحدى  يف مكان معني٬، فأنت تصدق أنّ

  :هذه الطرق

  .أن يأتيك جمموعة من الناس خيربوك باشتعاهلا  1

  .أن تذهب وتراها بعينك  2

  .أن تذهب وتراها بعينك وتضع يدك فيها حىت حيترق أصبعك  3

  .أن تذهب وتراها بعينك وتلقي نفسك فيها حىت حتترق  4

والعلم األول والثاين ميكن أن ينقض٬، فلو جاءك جمموعة من الناس وأخربوك بعدم وجود النار 
 ا تراه هو سحر عظيمم حلصل عندك شك باخلرب األول٬، ولو جاءك جمموعة من الناس وأخربوك أنّ

                                                                                                                                                                                          
يقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممن قد ضرب قدامه بالسيف : (قال Xعن أبي بصير، عن أبي جعفر  -1

فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو   Xوهو قضاء آدم 
فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الثالثة فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء  Xقضاء داود 

 52ج: بحار األنوار) فال ينكرها أحد عليه فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الرابعة وهو قضاء محمد  Xإبراهيم 
 .389ص
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ـود يف   ؛أما العلم الثالث والرابع فال ينقض .حلصل عندك شك مبا رأيته بعينك ألن أثر النار موج

  . نك احترقت حىت أصبحت أنت النارأيدك أو جسمك٬، أو 

حترق جزء امعرفة من احترق إصبعه بالنار أقل من معرفة من احترقت يده أو  ومن املؤكد أنّ
ـو   كبري من جسمه حبقي ـبح ه قة النار٬، وهؤالء معرفتهم بالنار أقل من معرفة من احترق حىت أص

  .النار

من فتح له مثل سم  وإذا انعطفت �ذا املثال على معرفة اخللق باهللا سبحانه وتعاىل لوجدت أنّ 
ـا  ﴿: اإلبرة وأخذ خيفق وأميطت يف آنات عن صفحة وجوده شائبة العدم هو من قال فيه تعاىل إِنَّ

   .﴾لuي|غ�فuر| لَك| الل�ه} م|ا ت|قَدَّم| مuن� ذَن�بِك| و|م|ا ت|أَخَّر|* فَت|ح�ن|ا لَك| فَت�حاً م}بِيناً 

بل هو اهللا يف ٬، ٬، عبد اهللا وإسرائيل اهللا ووجه اهللا يف خلقهالفتح٬، وهو حممد بن عبد اهللا 
  .أي ظهور اهللا يف مكة مبحمد  )1( )وظهورك يف جبل فاران( ٬،اخللق

 وهو الربكة اليت يبارك �ا اهللا على من يف النار ومن حوهلا ٬،هو النار يف هذه اآلية فمحمد 
تنكر  ٬، وال)2( )م موسىأنا من كلّ: (يف إحدى خطبه Xقال  ٬،Xأما الذي يف النار فهو علي 

   :وتكون من اهلالكني٬، قال تعاىل Xهذه الكلمة على أمري املؤمنني علي 

  . )3( ﴾الْأَن�فُس| حuني| م|و�تuه|االل�ه} ي|ت|و|ف�ى ﴿

  . )4( ﴾قُلْ ي|ت|و|ف�اكُم� م|لَك} الْم|و�ت﴿

   .)5( ﴾ال�ذuين| ت|ت|و|ف�اه}م} الْم|الئuكَةُ ظَالuمuي أَن�فُِسهِم﴿

   .)6( ﴾ال�ذuين| ت|ت|و|ف�اه}م} الْم|الئuكَةُ طَيِّبِني|﴿

   .)1( ﴾ت|و|ف�ت�ه} ر}س}لُن|اح|تَّى إِذَا ج|اَء أَح|د|كُم} الْم|و�ت} ﴿
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﴿�   .)2( ﴾ح|تَّى إِذَا ج|اَءت�ه}م� ر}س}لُن|ا ي|ت|و|ف�و�ن|ه}م

ـثري   Xر هذه اآليات لتعرف ماذا أراد علي تدب© بكلمته املباركة اليت مع األسف أنكرها الك
ألنه اخلالق املهيمن على مجيع ؛ من الناس جبهلهم وقلة تدبرهم٬، فاهللا سبحانه وتعاىل يتوىف األنفس

ـوت٬،   ؛ يتوىف األنفس) Xعزرائيل (العوامل احمليي واملميت٬، وملك املوت  ـة امل ألنه قائد ملالئك
  .ألrم املنفذون ألمر ملك املوت املنفذ ألمر اهللا سبحانه؛ واملالئكة يتوفون األنفس

مركز النار٬، مث تليهم  إىل٬، كحلقة أقرب فهم األئمة    أي حول النار  أما الذين حوهلا 
٬، واألنبياء واملرسلون Xحلقات تلتف حول املركز٬، وهم املهديون اإلثنا عشر بعد القائم 

هم حيزنون كالثالث مائة وثالثة عشر  وخاصة الشيعة من األولياء الذين ال خوف عليهم وال
  .وسلمان احملمدي وأشباههم Xأصحاب القائم 

ـار أي     Xفموسى ٬، إذن ـطلون بالن ـهم يص أراد أن يأيت ألهله باخلرب واهلدى من النار لعل
إِذْ ر|أى ن|اراً * و|ه|لْ أَت|اك| ح|دuيثُ م}وس|ى ﴿حيترقون �ا٬، ليكونوا على اليقني الذي ال خيالطه شك٬، 

�   .)3( ﴾أَجِد} ع|لَى النَّارِ ه}دىì فَقَالَ لuأَه�لuهu ام�كُثُوا إِنِّي آن|س�ت} ن|اراً لَع|لÔي آتuيكُم� مuن�ه|ا بِقَب|سٍ أَو

من أذى الطواغيت  أما يف هذه احلياة الدنيا فالنار هي املصاعب واآلالم اليت تعرضوا هلا 
وأمريكا ٬، )4(الدجال يأيت ومعه جبل من نار من دخله دخل اجلنة  والفراعنة لعنهم اهللا٬، وروي أنّ

ويدخل اجلنة املؤمنون مبحاربة أمريكا٬، وإبراهيم ٬، هي الدجال وجبل النار آلتها احلربية الضخمة
X  دخل النار يف هذه احلياة الدنيا٬، النار اليت أشعلها الطواغيت والفراعنة لعنهم اهللا بالظلم

واجلور والفساد ليحرقوا �ا كل من يقف بوجه ظلمهم وجورهم وفسادهم٬، ولكن هذه النار 
  . برداً وسالماً Xكانت على إبراهيم 

ـن  ٬، على كل من يلقي نفسه فيها برداً وسالماًوستكون  سنة اهللا ولن جتد لسنة اهللا حتويالً ول
  .جتد لسنة اهللا تبديالً

�   �   �  �   �   �    
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   كيف حنارب األنا؟: 107 /سؤال

ـوت  : والثانية٬، هي يف هذا العامل اجلسماين: األوىل؛ حماربة األنا من جهتني :اجلواب يف امللك
أو النفس وهي الناطقة املغروسة يف اجلنان (الروحاين٬، فاإلنسان مركب من اجلسم والروح والعامل 

  ).يف أدىن مراتب الروح

ـال    • ـرم٬، ق أما حماربة األنا يف هذا العامل اجلسماين فتتم بالتحلي مبكارم األخالق٬، وأمهها الك
فعلى املؤمن أن ينفق يف سبيل اهللا  ٬،)1( ﴾ص|ةٌو|ي}ؤ�ثuر}ونَ ع|لَى أَن�فُِسهِم� و|لَو� كَانَ بِهِم� خ|ص|ا﴿: تعاىل

ـا   على الفقراء واملساكني وعلى اàاهدين٬، ويوفر هلم العدة الالزمة لقتال عدو اهللا٬، وخري الكرم م
ـى   .﴾و|ي}ؤ�ثuر}ونَ ع|لَى أَن�فُِسهِم� و|لَو� كَانَ بِهِم� خ|ص|اص|ةٌ﴿كان عن حاجة أو قلة ذات يد٬،  كما عل

ـول   ن أن ال حيباملؤم ـا   التقدم على املؤمنني أو املراكز القيادية٬، ورد يف احلديث عن الرس م
من تقدم على قوم مؤمنني وهو يعلم أن فيهم من هو خري منه أكبه اهللا على منخريه يف (: معناه
  . ٬، وأكتفي �ذا القدر وأترك التفريع والتفصيل للمؤمنني)2( )النار
ـا   Xلعلي  فتتم بالتدبر والتفكر٬، قال رسول اهللا  أما حماربة األنا يف العامل الروحاين • م
  .)يا علي ساعة تفكر خري من عبادة ألف عام(: معناه

وتعال معي يا أخي املؤمن لنتفكر يف حالنا املخزي بني يدي اهللا سبحانه وتعاىل٬، وليكن أحدنا 
ـهم٬،    النقباء اإلثين٬، وهب أنك أحد من يكون٬، هب أنك أحد الثالث مائة وثالثة عشر ـر من عش

بأيب وأمي هم من عدة (: ما معناه Xوهؤالء هم خرية من يف األرض٬، يقول فيهم أمري املؤمنني 
األرض تفتخر  نّإ(: فيهم ٬، وقالوا )3( )…هم يف السماء معروفة ويف األرض جمهولة ؤأمسا

ـا    ٬X، وبكى ألجلهم الصادق )4( )بسريهم عليها ـال م قبل أكثر من ألف عام٬، ودعا هلم وق
ـادق   ٬،)رب إن كنت تريد أن تعبد يف أرضك فال تسلط عليهم عدواً لك يا(: معناه وقال الص
X م خلقوا من نور خلق منه حممد (: ما معناهkـق   ما كانوا كذلك لوال أ ومن طينة خل

 .)5( )منها حممد 
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عندنا واهللا سرًا من سّر اهللا، وعلمًا من علم اهللا، واهللا ما يحتمله ملك مقرب وال نبي مرسل وال مؤمن يا أبا محمد إن 
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٬، فالشيعة خلقوا من نورهم ر فضلهم على عامة الناس وعلى عامة شيعة أهل البيت فتدب©

خلقوا من نور خلق منه  ٬X، وهؤالء الشيعة املخلصون أصحاب القائم ومن فاضل طينتهم 
٬، ومع هذا الفضل العظيم واملقام الرفيع ومع أrم من ٬، ومن طينة خلق منها حممد حممد 

 الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون٬، ولكن تعال معي إىل عرصات يوم املقربني ومن أولياء اهللا
٬، فإذا قامت القيامة لن جيرؤ أحد على القيامة لنرى حاهلم بل حال مجيع اخللق سوى حممد 

ويشفع خللق  حىت يسجد حممد وحىت حيمد اهللا حممد وحىت يتكلم حممد  الكالم بني يدي اهللا
جد وحيمد ويتكلم يف ذلك املوقف أحد إال بعد سجود ومحد وكالم اهللا وعبيده٬، فلماذا لن يس

  ؟    حممد 
أم من ظلم موجود يف ساحة اهللا سبحانه وتعاىل عن  ؟؟أمن تقصري باخللق سوى حممد 

  ذلك علواً عظيماً وكبرياً ؟؟     

  : أخي العزيز

إهلي قد جرت على نفسي يف النظر (: يقول خري اخللق بعد حممد  Xأمري املؤمنني علي 
   .)1( )فلها الويل إن مل تغفر هلا٬، هلا 

 يقصد كل ما قال بكل معىن الكلمة Xولو تدبرت كالمي السابق لعلمت أن أمري املؤمنني 
  فما حالنا حنن؟؟ 

                                                                                                                                                                                          
وإن عندنا سرًا من سر اهللا وعلمًا . امتحن اهللا قلبه لإليمان، واهللا ما آّلف اهللا ذلك أحدًا غيرنا وال استعبد بذلك أحدًا غيرنا

نا عن اهللا عز وجل ما أمرنا بتبليغه، فلم نجد له موضعًا وال أهًال وال حمالة يحتملونه من علم اهللا، أمرنا اهللا بتبليغه، فبلغ
حتى خلق اهللا لذلك أقوامًا، خلقوا من طينة خلق منها محمد وآله وذريته عليهم السالم ومن نور خلق اهللا منه محمدًا 

هللا ما أمرنا بتبليغه، فقبلوه واحتملوا ذلك وذريته وصنعهم بفضل رحمته التي صنع منها محمدًا وذريته، فبلغنا عن ا
وبلغهم ذآرنا فمالت قلوبهم إلى معرفتنا وحديثنا، فلوال أنهم خلقوا من هذا لما آانوا ] فبلغهم ذلك عنا فقبلوه واحتملوه[

شمأزوا من ذلك إن اهللا خلق أقوامًا لجهنم والنار، فأمرنا أن نبلغهم آما بلغناهم وا: ، ثم قالآذلك، ال واهللا ما احتملوه
ونفرت قلوبهم وردوه علينا ولم يحتملوه وآذبوا به وقالوا ساحر آذاب، فطبع اهللا على قلوبهم وأنساهم ذلك، ثم أطلق اهللا 
لسانهم ببعض الحق، فهم ينطقون به وقلوبهم منكرة  ليكون ذلك دفعًا عن أوليائه وأهل طاعته ولوال ذلك ما عبد اهللا في 

نهم والستر والكتمان فاآتموا عمن أمر اهللا بالكف عنه واستروا عمن أمر اهللا بالستر والكتمان أرضه، فأمرنا بالكف ع
اللهم إن هؤالء لشرذمة قليلون فاجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم وال تسلط عليهم : ثم رفع يده وبكى وقال: ، قالعنه

 .)ي أرضك وصلى اهللا على محمد وآله وسلم تسليمًاعدوًا لك فتفجعنا بهم، فإنك إن أفجعتنا بهم لم تعبد أبدًا ف

 .97ص 91ج: ، بحار األنوار  Xمقطع من المناجاة الشعبانية ألمير المؤمنين  -1
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ـبحانه     إنّ:واحلق أقول لك ـدي اهللا س ـني ي اإلنسان مهما كان ذو مقام رفيع وجاه وجيه ب

ـرمحن   ئعلى إصبعه حسرة وندماً على قلة حيا وتعاىل٬، فعليه أن يعض© ـاىل ال ه من اهللا سبحانه وتع
ـوم   : ويردد هذه الكلمات٬، الرحيم احلليم الكرمي ـىت تق يا حسريت على ما فرطت يف جنب اهللا ح

   .واحلمد هللا وحده٬، القيامة
�   �   �  �   �   �    

  

ـي�ئاً   ﴿ :ما معىن قوله تعاىل: 108 /سؤال ـن� ش| ه|لْ أَت|ى ع|لَى الْإِن�س|انu حuني� مuن| الدَّه�رِ لَم� ي|كُ

   ؟ )1( ﴾م|ذْكُوراً

٬، ومل يأتÅ حني من الدهر مل يكن فيه مذكورا٬ً، فهو مذكور Xعلي اإلنسان هو  :اجلواب
ـد   يف علم اهللا سبحانه وتعاىل٬، أما يف اخللق فقد أتى حني من الدهر مل يكن فيه شيئاً مذكورا٬ً، فق

  . Xمث خلق علياً  خلق اهللا حممداً 
�   �   �  �   �   �    

  

   ؟ )2( ﴾الْإِن�س|انَ لَفuي خ}س�رٍإِن� * و|الْع|ص�رِ ﴿ :ما معىن قوله تعاىل: 109 /سؤال

٬، فمقام إىل حممد  فهو اإلنسان وهو يف خسر نسبة٬ً، Xأمري املؤمنني علي  :اجلواب
هو مدينة الكماالت  ٬، فالرسول حممد Xأعلى وأعظم من مقام اإلمام علي  الرسول 

صاحب املقام احملمود  هو الباب٬، والرسول  Xاإلهلية يف اخللق أو مدينة العلم٬، وعلي 
اإلبرة وأخذ خيفق بني احلق  من فتح له مثل سم©وصاحب مقام ألقاب قوسني أو أدىن٬، وهو 

لو كشف يل الغطاء ملا ازددت (: Xدون هذه املرتبة وقد قال  Xواخللق٬، وأمري املؤمنني 
  .٬، أي غطاء وحجاب الالهوت الذي كشف حملمد )3( )يقيناً

�   �   �  �   �   �    

                                                            
 .1: اإلنسان  -1
  . 2 – 1: العصر  -2
  .317ص 1ج: المناقب البن شهر اشوب  -3
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هم بني يدي ئمن يقتل عدواً من أعدا نّأ  ورد يف احلديث عن أهل البيت  :110 /سؤال

  .ومل يرد هذا الفضل ملن يستشهد بني يديه٬، )1(فله أجر عشرين شهيد  Xاإلمام املهدي 
  

ـع   Xمام املهدي ألنه من قتل عدواً لإل ؛بالظاهر هو أفضل من الشهادة :اجلواب  فقد وض
ـي    Xوعلياً  Xمحزة  نّأحجراً يف دولة العدل واحلق اإلهلي٬، وأذكر هنا  ـاتالن وعل كانا يق

ـوا   Xعلياً  ألنّ ؛أفضل من محزة يقاتل حبذر ومحزة يقاتل �ياج٬، فيجب على اàاهدين أن يطلب
ـري    ـهادة خ ـدنيا  القضاء على العدو الكافر احلريب ال أن يطلبوا الشهادة فقط مع أrا أي الش ال

  .واآلخرة
من قتل لنا عدواً أي قتل عقيدته الفاسدة وهداه إىل  نّأ: فمعىن احلديث٬، أما حبسب الباطن

   .القائم من آل حممد  إتباعىل إواحلق 

  . )2( )ن يهدي اهللا بك رجالً خري لك من محر النعمئيا علي ل: (ما معناهقال رسول اهللا 

  .أي قتل األنا٬، Xمام املهدي املعادية لإلقتل النفس : وحبسب الباطن أيضاً
   

�   �   �  �   �   �    

  

   ؟ )3(﴾و|ي}م�ِسك} السَّم|اَء أَنْ ت|قَع| ع|لَى الْأَر�ضِ إِل�ا بِإِذْنِهu﴿ :ما معىن قوله تعاىل: 111 /سؤال
  

ال�ذuي ر|فَع| الل�ه} ﴿ أي ميسك السماء أن تقع على األرض بالعمد اليت رفع السماء �ا٬، :اجلواب
   .)4( ﴾السَّم|او|اتu بِغ|ي�رِ ع|م|دÖ ت|ر|و�ن|ه|ا

والعمود الذي ميسك السماء ويرفعها٬، هو عمود النور النازل من السماء إىل األرض٬، وهو اهللا 
وأيضاً هو يف كل زمان احلجة على أهل األرض٬، فلواله  .يف اخللق وهو وجه اهللا٬، وهو حممد 

                                                            
واعلموا أن : (... يا ابن رسول اهللا إنا نريد العراق فأوصنا، فقال: وهو يوصي جماعة قالوا له Xعن أبي جعفر  -1

المنتظر لهذا االمر له مثل أجر الصائم القائم، ومن أدرك قائمنا فخرج معه فقتل عدونا آان له مثل أجر عشرين شهيدًا، 
 .222ص 2ج: ي الكاف) ومن قتل مع قائمنا آان له مثل أجر خمسة وعشرين شهيدا

 .20ص 4ج: ، صحيح البخاري  184ص 1ج: بحار األنوار  -2
 .65: الحج  -3
 .2: الرعد  -4
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لساخت األرض بأهلها وعادت عدما٬ً، فهو عمود النور النازل من السماء إىل األرض٬، وهو ميسك 

  . األرض وميسك السماء بإذنه سبحانه وتعاىل عما يشركون
  

�   �   �  �   �   �    

  

ـو�ق|   إِن� ﴿ :ما معىن قوله تعاىل: 112 /سؤال ـهu فَ ال�ذuين| ي}ب|ايِع}ون|ك| إِنَّم|ا ي}ب|ايِع}ونَ الل�ه| ي|د} الل�

ـ    �ـي}ؤ�تuيهu أَج ـه| فَس| راً أَي�دuيهِم� فَم|ن� ن|كَثَ فَإِنَّم|ا ي|ن�كُثُ ع|لَى ن|فِْسهu و|م|ن� أَو�فَى بِم|ا ع|اه|د| ع|لَي�ه} الل�
   ؟ )1(﴾ع|ظuيماً

يل� إال يزال عبدي يتقرب (: هو يد اهللا٬، ويف احلديث القدسي ما معناه حممد  :اجلواب
فاحلجة على أهل األرض هو يد اهللا وعني اهللا يف  ٬،)2( )…بالفرائض حىت يكون يدي وعيين 

  . أي ظهور اهللا يف مكة مبحمد  ٬،)3( )وظهورك يف جبل فاران(: خلقه٬، ويف دعاء السمات
�   �   �  �   �   �    

   ؟ )4( ﴾إِن� أَن�كَر| الْأَص�و|اتu لَص|و�ت} الْح|مuريِ﴿ :ملاذا قال تعاىل: 113 /سؤال

فالعامل  ٬،)5( ﴾م|ثَلُ ال�ذuين| ح}مِّلُوا التَّو�ر|اةَ ثُمَّ لَم� ي|ح�مuلُوه|ا كَم|ثَلِ الْحuم|ارِ﴿: قال تعاىل :اجلواب
غري العامل يف ملكوت السماوات وكما تراه املالئكة مثاله محار٬، وقال تعاىل يف العلماء غري 

فَرَّت� مuن� * كَأَنَّه}م� ح}م}ر� م}س�ت|ن�فuر|ةٌ ﴿: العاملني الذين ينفرون من دعوات األنبياء واملرسلني
Öو|ر|ة�العاملني منكر وهو أنكر أي كأrم محري فرت من أسد٬، وصوت العلماء غري  ٬،)6( ﴾قَس

ألنه صوت الباطل الذي جيادل احلق اخلالص الذي يأيت به األنبياء والرسل واحلجج على  ؛األصوات
  . أهل األرض 

�   �   �  �   �   �    

  

                                                            
 .10: الفتح  -1
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   ؟ )1( ﴾و|لَقَد� ع|لuم�ت}م} النَّش�أَةَ الْأُولَى فَلَو�ال ت|ذَك�ر}ونَ﴿ :ما معىن قوله تعاىل: 114 /سؤال

هي عامل الذر٬، وفيها االمتحان األول٬، وقد أحاط �ا بنو آدم علما٬ً، : النشأة األوىل :اجلواب
ولكنهم ملا جاءوا إىل هذا العامل حجبتهم الكثافة اجلسمانية٬، مث شهوا¡م ومعاصيهم وغفلتهم عن 

يتذكرون هذه النشأة ويعرفون أولياءهم  ذكر اهللا٬، واألولياء من األنبياء والرسل واحلجج 
فيها٬، وكل من كانت فطرته نقية يتذكر هذا العامل السابق٬، ويعلم حاله فيه٬، ولكن عامة الناس 

﴿�  . )2( ﴾ن|س}وا الل�ه| فَأَن�س|اه}م� أَن�فُس|ه}م

اً فبسبب غفلتهم عن اهللا واهتمامهم بالعامل اجلسماين وانغماسهم يف الشهوات ال يتذكرون شيئ
  . عن أنفسهم والعامل السابق الذي عاشوا فيه وحاهلم فيه

  

�   �   �  �   �   �    

  

  ما معىن أنا من حسني؟ ٬،)3() حسني مين وأنا من حسني( :قال رسول اهللا : 115 /سؤال
  

٬، ودون رسول اهللا هذا أكيد٬، ولكن يف كل العوامل من رسول اهللا  Xاحلسني  :اجلواب
ام ـوفضله ومقامه الرفيع وحقه ويعرفه ألهل األرض هو اإلم الذي يظهر أمر رسول اهللا 

  .)4( ﴾ه}و| ال�ذuي أَر�س|لَ ر|س}ولَه} بِالْه}د|ى و|دuينِ الْح|قِّ لuي}ظْهِر|ه} ع|لَى الدِّينِ كُلÔهu﴿ ٬،Xاملهدي 

ام ـ٬، واإلمXام املهدي ـيظهر على األرض باإلم دي األصيلـفالدين اإلسالمي احملم
أساسها ومرتكزها احلقيقي هو  ٬X، وثورة اإلمام املهدي Xمن ولد احلسني  Xاملهدي 

٬، ويعرف ﴾لuي}ظْهِر|ه} ع|لَى الدِّينِ كُلÔهu﴿: تتحقق هذه اآلية ٬X، فباإلمام املهدي Xثورة احلسني 
مثرة من مثرات  Xام املهدي ـوعظيم شأنه ومقامه الرفيع٬، واإلم داً ـأهل األرض حمم

اإلصالحية العاملية ما هي إال الثمرة احلقيقية اليت أنتجتها  ٬X، وثورة اإلمام املهدي Xاحلسني 
وباحلسني يظهر اإلسالم ويظهر ٬، بقي اإلسالم وبقي حممد  Xفباحلسني ٬، Xثورة احلسني 

  .٬، وباحلسني يعرف اإلسالم ويعرف حممد حممد 
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  .19: الحشر  -2
 .261ص 43ج: بحار األنوار  -3
 .33: التوبة  -4



  X ............................. .....185السيد أمحد احلسن  / الرابع  -اجلزء األول : املتشاهبات 
  

�   �   �  �   �   �    

  

  ما معىن الصالة على حممد وآل حممد؟: 116 /سؤال
  

الصالة معناها الدعاء والتضرع والتوسل إىل اهللا بطلب شيء منه سبحانه وتعاىل٬، أو  :اجلواب
اللهم صل~ على حممد٬، يعين نطلب من اهللا سبحانه : التقرب إليه وهو أيضاً طلب٬، فعندما نقول

هو املقام األقرب  مقام حممد  ويعلي مقامه٬، ومن املؤكد أنّ وتعاىل أن يرفع شأن حممد 
الذي ما بعده مقام٬، فمقامه ثابت وهو صاحب مقام ألقاب قوسني صلوات اهللا عليه وآله٬، فيكون 

عند الناس٬، أي أن  شأن حممد ويعلي مقام حممد هو أن يرفع  الطلب من اهللا بالصالة على حممد
ألنه ينشر ؛ ٬X، وهذا حيصل عند ظهور اإلمام املهدي  يعر©ف الناس بعظيم شأن حممد 

٬، ويعر©فهم بالكتب٬، ويعر©فهم بالرسل٬، مخسة وعشرين حرفاً من العلم٬، فيعر©ف الناس بالتوحيد
اللهم : ٬، فعندما نقولويعرفهم مبحمد ٬، اىلويعر©فهم خبلق اهللا سبحانه وتع٬، ويعر©فهم باملالئكة 

ظهر عظيم مقام أظهر حق حممد وآل حممد٬، وأيا اهللا : صل~ على حممد وآل حممد٬، أي إننا نقول
ظهر أيا اهللا : ٬، وكأننا نقول يا اهللا عج©ل فرج حممد وآل حممد: حممد وآل حممد٬، أي كأننا نقول

اللهم صلÔ على (: العدل واحلق والقسط وأمت اجلور والفساد والظلم٬، وهلذا كان هذا الذكر أي
أفضل  أنّ Xهو أفضل الذكر وثوابه عظيم٬، وما علمته من اإلمام املهدي  )حممد وآل حممد
 بسم اهللا الرمحن الرحيم وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم اللهم صلÔ(: الذكر هو قول

  .)على حممد وآل حممد وسلم تسليماً

ـن    إومن قاهلا مخسني مرة مل يكتب من الغافلني يف ذلك اليوم٬، و ـب م ـرة كت ن قاهلا مائة م
  .Xن قاهلا ألف مرة كان من الفائزين عند اهللا وعند اإلمام املهدي إالذاكرين يف ذلك اليوم٬، و

ـلÔم}وا  إِن� الل�ه| و|م|الئuكَت|ه} ي}ص|لîونَ ﴿: قال تعاىل ع|لَى النَّبِيِّ ي|ا أَيُّه|ا ال�ذuين| آم|ن}وا ص|لîوا ع|لَي�هu و|س|
ـلِّ (: أي أن يطلب املؤمنون من اهللا أن يصلي على حممد٬، فيقولوا ٬،)1( ﴾ت|س�لuيماً ـى   اللهم ص عل

أي أعطهم األمن واألمان٬، واألمن هو بيعة  :م تسليماًومعىن وسلّ ٬،)م تسليماًحممد وآل حممد وسلّ

                                                            
  .56: األحزاب  -1
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ـاً ﴿: ٬، قال تعاىل)٬X )1، واألمان يكون يف دولة القائم Xالقائم   ٬،)2(﴾و|م|ن� د|خ|لَه} كَانَ آمuن

   .)3( ﴾سuري}وا فuيه|ا لَي|الuي| و|أَيَّاماً آمuنِني|﴿: وقال تعاىل
  

�   �   �  �   �   �    

  

ـن   اللهم صل~ على حممد وآل: 117 /سؤال حممد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم٬، م

حممداً وآل حممد أفضل من إبراهيم وآل إبراهيم٬، فكيف يكون الطلب من اهللا أن يصلي  املعلوم أنّ
ـل  Xى على إبراهيم وآل إبراهيم على حممد وآل حممد كما صلّ ٬، أليس املفروض أن تكون أفض

  ى على إبراهيم وآل إبراهيم؟مما صلّ
  

لصالة على حممد وآل حممد تعين الطلب من اهللا سبحانه وتعاىل أن يفرج عن حممد ا :اجلواب
ـراهيم  ٬،وآل حممد ويظهر قائمهم ـبحانه   ؛ولذلك قرنت بالصالة على إبراهيم وآل إب ألن اهللا س

ـب  . Xوأظهر قائمهم٬، وهو نيب اهللا موسى  Xفرج إبراهيم وآل إبراهيم  وتعاىل عج©ل فالطل
ظهر قائم أيا اهللا : حممد وآل حممد كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم٬، يعينمن اهللا بالصالة على 

ينتظرون  إسرائيل بنو٬، وكان Xوهو موسى  Xكما أظهرت قائم آل إبراهيم  Xآل حممد 
  .اآلن Xكما ينتظر املسلمون اإلمام املهدي  Xموسى 

  

�   �   �  �   �   �    

  

وهل فيهم كبري وصغري كالذي مع من يقول احلق والذي ٬، ما هو روح القدس: 118 /سؤال

  ؟ Xمع املعصوم 
  

فإذا أخلص العبد بنيته هللا سبحانه  ٬،)روح الطهارة أو العصمة(: روح القدس هو :اجلواب
وتعاىل وأراد وجه اهللا٬، أحبه اهللا ووكل اهللا به ملكاً يدخله يف كل خري وخيرجه من كل شر 
ويسلك به إىل مكارم األخالق٬، ويكون روح القدس واسطة لنقل العلم لإلنسان املوكل به٬، 

                                                            
فقال أبو بكر الحضرمي جعلت فداك الجواب في : (... مع أبي حنيفة جاء في آخرها  Xفي محاورة االمام الصادق  -1

مع قائمنا أهل البيت، وأما قوله ومن دخله آان آمنا، فمن : فقال يا أبا بكر سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فقالالمسألتين 
  .91 – 89ص 1ج: علل الشرائع ) بايعه ودخل معه ومسح على يده ودخل في عقد أصحابه آان آمنًا

  .97: آل عمران  -2
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ـان   فرسول اهللا حممد  ملا نزل إىل هذا العامل اجلسماين ليخوض االمتحان الثاين بعد االمتح

ـت    ـا عرف األول يف عامل الذر حجب باجلسم املادي٬، فلما أخلص هللا سبحانه وتعاىل إخالصاً م
أحبه اهللا ووكل به روح القدس األعظم٬، فكان الفائز بالسباق يف هذا العامل كما كان  األرض مثله

  .االمتحان األول يف عامل الذر الفائز بالسباق يف
  

�   �   �  �   �   �    

  

ن قسم يبقى يف اجلسد أثناء النوم أو اثناء صالة أهل للروح قابليتني وقسمني ب :119 /سؤال

  والقسم اآلخر يف السماء؟٬، املؤمن
  

 متصالًشعاعها الروح كالشمس فإذا صعدت إىل السماء أو توفاها اهللا يف النوم بقي  :اجلواب
  . باجلسد يدبره

�   �   �  �   �   �    

  

  

للبت يف العقائد وعدم البت  Xما هي احلكمة يف أن يرسل اإلمام املعصوم : 120 /سؤال

  مع العلم أن حاجة األمة إىل األحكام الواقعية يف الفقه أشد؟٬، يف الفقه 
 وبسرية األنبياء واملرسلني  يسري بسرية جده رسول اهللا  Xاإلمام املهدي  :اجلواب

وال يعدوها إىل غريها من سرية أهل الباطل من العلماء غري العاملني٬، فإذا رجعت إىل سرية رسول 
ون بالعقائد والتوحيد ؤيف بداية رساال¡م يبد أrمجتد  وسرية األنبياء واملرسلني  اهللا 

 ئد والتوحيد نسبة إىل التشريع والفقهباخلصوص٬، مث ينتقلون إىل التشريع أو الفقه٬، فمثل العقا
  . كمثل األساس واجلدران إىل السقف٬، فال يبىن السقف إال بعد بناء األساس واجلدران

ـىت   اجنده دع Xواآلن إذا رجعنا إىل إرسال موسى  يف بداية رسالته إىل العقائد والتوحيد ح
مصر يدعو يف العقيدة٬، وحىت بعد مصر أي بعد عبور البحر قضى مدة  عاماً يف أربعني  Xقضى 

 طويلة يدعو إىل التوحيد وإصالح العقيدة عند بين إسرائيل٬، ومل يأتÅ بالشريعة إال بعد مدة طويلة
عندما ذهب إىل ميقات ربه يف التيه٬، واآليات القرآنية صرحية بأنه ملا عاد من ميقات ربه كان حيمل 

ـدة    يرألواح التش ـد والعقي ـر التوحي ع٬، فماذا كان يعمل قبل أن يأيت بالتشريع؟ إال إنه كان ينش
ـن�   ﴿: الصحيحة٬، قال تعاىل uـونِي م و|لَمَّا ر|ج|ع| م}وس|ى إِلَى قَو�مuهu غَض�ب|انَ أَسuفاً قَالَ بِئْس|م|ا خ|لَفْت}م}
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ـو�م|     ب|ع�دuي أَع|جِلْت}م� أَم�ر| ر|بِّكُم� و|أَلْقَى الْأَلْو|اح| و|أَخ|ذَ ـن| أُمَّ إِن� الْقَ �ـالَ اب بِر|أْسِ أَخuيهu ي|ج}رُّه} إِلَي�هu قَ

�  .)1( ﴾د|اَء و|ال ت|ج�ع|لْنِي م|ع| الْقَو�مِ الظ�الuمuني|ـاس�ت|ض�ع|فُونِي و|كَاد}وا ي|قْت}لُون|نِي فَال ت}ش�مuت� بِي| الْأَع

فقد دعا ثالث عشر سنة يف مكة جلها كانت يف إصالح العقيدة والتوحيد ومل  أما حممد 
ال خيرج عن  Xيتوسع يف إصالح الشريعة إال بعد ثالث عشر سنة من الدعوة٬، واإلمام املهدي 

ـنة اهللا     ـد لس ـن جت سنة رسول اهللا وسنة األنبياء واملرسلني٬، بل هي سنة اهللا من قبل ومن بعد ول
  .تبديالً

ـك    مث الحظ  ـد يف تل ـدر التوحي يا أخي العزيز بدقة وتدبر فإن الشريعة يف كل ديانة على ق
ألن التوحيد يف القرآن والذي ب�ي©ن من قبل  ؛الديانة٬، فالشريعة اإلسالمية أكمل من الشرائع السابقة

ـاء     ـه األنبي ـاء ب رسول اهللا واألئمة السابقني عليهم الصالة والسالم أكمل من التوحيد الذي ج
ـاء   نّأ سلون السابقون٬، فإذا عرفت يا أخي العزيز من أهل البيت واملر مجيع ما جاء به األنبي

ـأيت   Xاإلمام املهدي  نّأواملرسلون من التوحيد هو جزءان٬، ومل يبث بني الناس إال اجلزءان٬، و ي
ـيت    )2( اًخبمسة وعشرين جزء ـة ال من التوحيد واملعرفة بطرق السماوات وما فيها والعقائد احلق

يرضاها اهللا٬، ويبث بني الناس سبعة وعشرين حرفاً هي متام التوحيد اإلهلي الذي أرسل اهللا به حممداً 
ـدي   ٬، ولكنه مل يبث يف حينها منه إال جزءان عرفت أنّ  Xالشريعة اليت يأيت �ا اإلمام امله

ـل   اجلزأينألن الشريعة اإلسالمية اآلن على قدر  ؛ا موجود بني أيدينا اآلنأوسع بكثري مم فقط٬، فه
ـبعة     Xميكن أن يبث اإلمام املهدي  ـد الس ـث توحي شريعة السبعة وعشرين جزءاً قبل أن يب

  وعشرين جزءا٬ً، والذي تبىن عليه هذه الشريعة؟ 
ـاس ال     ؛اجلواب سيكون ال من املؤكد أنّ ـها أن الن ـحها وأبين وذلك ألسباب كثرية أوض

يتحملون شريعة السبعة وعشرين جزءاً إال إذا وحدوا اهللا بالسبعة وعشرين جزءاً اليت كلف اإلمام 
  .واحلمد هللا وحده٬، بنشرها وبثها بني الناس Xاملهدي 

  
�   �   �  �   �   �    
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العلم سبعة وعشرون حرفًا فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير (:  Xعن الصادق  -2

الحرفين ، فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفًا فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها سبعة وعشرين 
 .3ص 53ج: بحار األنوار) حرفًا
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سان أكثرها

انه وتعاىل ف
 فهم األدالء
مري املؤمنني ع

X٬، بل وال
ه املبالغة خص
اهللا سبحانه
 املعىن األول
ر إىل جنس

ائها٬، إذن فه
عي آية اهللا
  .م أيضاً

حيحة عنهم
ن رسول اهللا
حبيب اهللا٬،

........
(كثر تسمية

أم ئمة

لَه}م� م}وس|ى

 أو الدليل٬، و
ة معرفته سبح

ات وجوده
سان أعظمها
 آثار٬، واإلنس

معرفته سبحا
 يعرف اهللا
هللا العظمى أم
Xم املهدي

ألن هذه ؛ى
ر©ف اخللق با
ء ال يريدون
 األول ناظر
طائل من ور
ه التسمية أي

حرام Xني 

وايات الصح
عن بائه

حممد ح٬، اهللا 
                    

  .149 ص

.........
ك: 121 /ل

 خمتصة باألئ

قَالَ َ﴿ :ب
  .)1( ﴾ى

 هي العالمة
ما من جهةإو

من جهة إثبا
وتعاىل واإلنس
د املؤثر ألrا

 من جهة م
�م نّإحيث 

٬، وآية اهللا
ن هو اإلمام
ة اهللا العظمى
رف اهللا وعر
كان العلماء
ل إن املعىن
فسطة ال ط
 فإطالق هذ
 أمري املؤمنني

 ورد يف الر
X عن آبا

له إالإال  
                      

61.  
ص 1ج : وائد 

190 ..
سؤال

وهل هي
  

اجلوا
م|نِ افْت|ر|ى
اآلية
وتعاىل٬، و

  

فأما م
سبحانه و
إىل وجود

  

وأما
خلقه٬، ح

األئمة 
هذا الزما
X بآية

نه من عرأ
وملا ك
طاحلا٬ً، بل
سفه وسف
احملظور٬،
على غري

  

  

وقد
Xالكاظم 

:بالذهب
                

1: طـه  -1
آنـز الفو -2
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اهللا٬، ونور اهللا٬، وحجاب اهللا٬،  هاإلمام كلمة اهللا٬، وحجة اهللا٬، ووج: (قال Xوعن أمري املؤمنني 

وآية اهللا٬، خيتاره اهللا وجيعل فيه ما يشاء ويوجب له بذلك الوالية والطاعة على مجيع خلقه٬، فهو 
   .)1( )…وليه يف مساواته وأرضه 

  

بآية اهللا العظمى٬، قال الشيخ املفيد والشهيد  Xوورد تسمية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
ـادق  ) رض(والسيد بن طاووس يف كتاب اإلقبال  ـري   Xروي أن جعفر بن حممد الص زار أم
السالم عليك يا آية اهللا العظمى  :Xإىل أن قال  …( : املؤمنني صلوات اهللا عليه �ذه الزيارة

…( )2(.  
  

بأمري املؤمنني٬، عن الصادق  Xوورد النهي واإلنكار على من يسمي غري علي بن أيب طالب 
X:  سأله رجل عن القائمX ـري  ( :يسلم عليه بإمرة املؤمنني٬، قال ال ذاك اسم مسى اهللا به أم

م جعلت فداك كيف يسلّ: قلت٬، مل يسم به أحد قبله٬، وال يتسمى به بعده إال كافر Xاملؤمنني 
ـت}م�      ﴿ :مث قرأ ٬،يقولون السالم عليك يا بقية اهللا :قالعليه؟  �ـم� إِنْ كُن ـر� لَكُ �ـهu خ|ي ـت} الل� ب|قuيَّ
  . )3(﴾م}ؤ�مuنِني|
ألنه ميريهم العلم٬، أما مسعت يف ( :X؟ قال XلÅمÄ س�مي أمري املؤمنني : Xل الرضا ئوس�

  .)5( ) )4( ﴾و|ن|مuري} أَه�لَن|ا﴿ :كتاب اهللا
ـموا    Xفإذا كان ال يتسمى بعد علي  ـى أن يس بأمري املؤمنني إال كافر٬، فما هو دليلهم عل

  . وهو آية اهللا العظمى٬، Xأنفسهم باسم خ�صَّ به أمري املؤمنني 
إِل�ا الظ�نَّ إِنْ هuي| إِل�ا أَس�م|اٌء س|مَّي�ت}م}وه|ا أَن�ت}م� و|آب|اؤ}كُم� م|ا أَن�ز|لَ الل�ه} بِه|ا مuن� س}لْطَانÖ إِنْ ي|تَّبِع}ونَ ﴿

م� بِهu مuن� عuلْمٍ و|م|ا لَه} …أَم� لuلْإِن�س|انu م|ا ت|م|نَّى * و|م|ا ت|ه�و|ى الْأَن�فُس} و|لَقَد� ج|اَءه}م� مuن� ر|بِّهِم} الْه}د|ى 
ـم�  فَأَع�رِض� ع|ن� م|ن� ت|* إِنْ ي|تَّبِع}ونَ إِل�ا الظ�نَّ و|إِن� الظ�نَّ ال ي}غ�نِي مuن| الْح|قِّ ش|ي�ئاً  و|ل�ى ع|ن� ذuكْرِن|ا و|لَ

                                                            
  .، نقًال عن البرسي في مشارق أنوار اليقين 169ص  25ج : بحار األنوار -1
، زيارة أمير المؤمنين في يوم ميالد 448ص : ، مفاتيح الجنان 608ص : ، اإلقبال 373ص  97ج :  بحار األنوار -2

  .النبي 
  .2ح 411ص  1ج: الكافي  -3
 .64: يوسف  -4
  .3ح 412ص  1الكافي ج -5
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م} بِم|ن� ض|ل� ع|ن� س|بِيلuهu و|ه}و| أَع�لَم} ذَلuك| م|ب�لَغ}ه}م� مuن| الْعuلْمِ إِن� ر|بَّك| ه}و| أَع�لَ* ي}رِد� إِل�ا الْح|ي|اةَ الدُّن�ي|ا 

  . )1( ﴾بِم|نِ اه�ت|د|ى
ـق     ىفيجب أن ال يتعد© ـذا احل ـات إىل ه الناس حدودهم وخصوصاً العلماء٬، وعليهم االلتف

 .فبالتواضع تنبت احلكمة ال بالتكرب٬، واالنصياع له
  

  

  

  

  

  

                                                            
 .30 – 23: النجم  -1



  

  

  

  

  رابعالجزء ال
  من

  المتشابهات
  
  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  : X بٍالي طَبِأَ بنِ يلع نينؤماملُ ريمأَ لَاقَ
ا نم اتم نم تومي هإ�ّ،   نييبِالنم ِاتَخ نا عهوذُخ،  اسا النهأي( 

 إنفَ ، نوفُرِعا ال تَما بِولُوقُال تَ، فَ الٍببِ سيلَا ونم يلب نى ملَبيو،  تيمبِ سيلَو
   ) هيلَع مكُلَ ةَجال ح نا مورذاع، و نوركنا تُميف قاحلَ رثَكْأَ

  
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  



 . . .  

Äت íاألبد  
  سجداً 

  لزالل 

X  

ل طه ويس

  

ـوت ملُ اله
ـر© تíك خ

 السلسبيل ال

X طالب

لومني من آل

  داء

أقبلت حتم 
فله األمالك  

  مِ يف آد

الل وساقي
  الدين 

 
 علي بن أيب

ملُكَذßبني املظل

  Xي

  
دـــــاإله

 
  :ألبيات
íب     *   
íجد        *

ـوره جتلى ن
  ص باإلخوة

  محن
يف ذي اجلال

احلاكم يوم 
  ى

مته الدامغة
مام الناصح

  
  سني 

ة املرسلني املُ

اإلمام املهدي

  والياء
 ملا استقبل
األتمثالً �ذه

ـب بنتÅ ةُ وه
له فيمن سج
إذ جت
 واملخصوص
وكلمة الرمح
ألحوال وسي
علم النبيني وا
سر والنجوى
السابغة ونقم
 الالئح واإلم

ت حممد
 احلسن واحلس
 املبني واألئمة

   علي
  ن جعفر
  ن علي
  ن علي

 ونور عيين ا

ية٬، األلف و
ق إىل الفاتح

مت د اهللا
ـنةُآـذه م

سجدوا ذالً ل

خليل النبوة
ين واإلميان و
ال ومقلب ا
ني ووارث عل
ى وسامع الس
الغة ونعمته 
ضح والنجم
 ن املخزون

د فاطمة بنت
اط املستقيم
ق والكتاب

وحممد بن٬، 
وموسى بن٬، د
وحممد بن٬، ى
واحلسن بن 

أيب.. رضه
…   

لبداية والنها
خلامت ملا سبق
حممد بن عبد

ـ  ه
فاس

أيب األئمة وخ
يعسوب الدي
ميزان األعما
صاحل املؤمنني
شجرة التقوى
حجة اهللا البا
لصراط الواض
لسر املكنون
باب التوحيد
حدود الصرا
لقرآن الناطق
٬، بن احلسني
عفر بن حممد
ي بن موسى
٬،ي بن حممد

بقية اهللا يف أر
…حي فداك 

إىل ا
إىل ا
إىل حم

إىل أ
إىل ي
إىل م
إىل ص
إىل ش
إىل ح
إىل ا
إىل ا
إىل ب
إىل ح
إىل ا
علي
وجع
وعلي
وعلي
إىل ب
روح
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   أبتاه قل على العداة معيين

ـِدا ومال الناس ع    نن هاروأبتاه هذا السامري وعجله ع�ب
  ٬، أمر السماء والدين أبتاه عبيدك يد©عون أrم ورثوك ٬، ويد©عون انك ورثّتهم بأمر السماء

  ك دوين ؤويد©عون أrم الوالة وخلفا
  …… اإلسالم إال امسه ورسم من القرآنأبتاه مل يبقوا من 

رÄبÄها جنينها وضÄوحىت االسم والرسم مل يسلما فما عاد عندهم مÄنí كَسÄرÄ ضلع الزهراء وأسقَطَ 
  بالسوط ابن صهاك امللعون

   فرعونصل كل أمل يعد عندهم هذا اللعني ميثل اجلبت والطاغوت وو
   الدينت فمنها يؤخذ متّ) هم وشيطنتهمؤنكرا(وعندهم حديث آبائك مشكوك وعقوهلم 

) وحاشاه(من بعده٬، وعبثاً  أوصى باألئمة واملهديني عبثاً وعندهم جدك األكرب حممد 
   املؤمننيمساين بامسي يف الوصية وقال أول املهديني وأول 

  الشيطان بالرؤيا وبالكشف اليقني يتمثل الكوننيسيد  وعندهم جبدك املصطفى حممد 
واألئمة حرمة عندهم وال القرآن وال العلم واحلكمة وال هللا سبحانه  مل تعد حملمد 

  نÎ وخمزوناملستخار عن علمٍ مكنو
   دفيت الكتاب املبنياسألوا اآليت عن العظائم وما بني :  كئنكسوا حىت أمسى عندهم أقوال آبا

واألئمة من آبائك وما قلت روحي فداك خفيف يف  بل كل ما قال حممد ٬، ليس حجة
  كل رجس عتل زنيم ةوكفّ) وشيطنتهم نكرائهم(وترجح عندهم كفة عقلهم  قولكمميزاrم 

  فهل سأمحل خشبيت مرة أخرى )إِنß الْقَوíمÄ اسíتÄضíعÄفُونِي وÄكَاد�وا يÄقْت�لُونÄنِي(أبتاه 
  صبح ودرع األنبياء واحلصن احلصنيال ةوأنا املعروف يف السماء جنم

  كر مع الكرار يف بدر وأحد وحنني وأنا األسد الذي
  لرسول وبرعمه الطبني بأمور الدينوأنا حبيب ا

  وأنا ص وrر من اجلنة تلقى فيه أعمال العباد 
  وأنا احلجر والركن اليمني 

  أبتاه إليك أشكو 
  وإمنا شكواي إىل احلق اليقني والقادر الناصر املبني 
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ßواملعنيالناصر  بتاه على احلق ناصري٬، وعدوي الباطل ال يعد©ا أي قل   
  اللعنيك ٬، وزرافات تنصر ابن صهااملؤمننيكما قل ناصر جدك أمري 

  ألفاً ينصرون ابن الزناة يزيد بن ميسون  نووسبعوكما قل ناصر جدك احلسني 
  اليت غرست قصبا¡ا يف صدر احلسنيزوا الشورى وسقيفة الطغاة جو©

   مشعونأبتاه أقسم عليك بنرجس العسكري ابنة الوصي 
  أمي الطاهرة الزكية سيدة احلصونأمك و

  العاملنيوأنت ال ترد هلا يداً مدت إليك يا ابن البتول سيدة نساء 
  املستغيثنيأبتاه أغثين وفرج الكرب يا غياث 

  سننيأبتاه نصرك املوعود فقد طالت مع العداة 
  أبتاه قد مررت بكل طغاة األرض مع نوح وإبراهيم وموسى الكليم 

  مد وعلي ومع احلسنيوعيسى وحم
  جمونة كطغاة اليوم مستكربين أبتاه لكين مل أرÄ طغا

  أبتاه إن تنصر فنصرك منقذي 
  معنين قلت اصرب فصرب مجيل واهللا إو
  

  مابنك
  احلسن أمحد

 

  

  
  
  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  ؟ )1( )كم من كرب يضعف فيه الفؤاد: (Xما معىن كالم احلسني  :122 /سؤال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني ٬،واحلمد هللا رب العاملني

   ويشكو إليه حزنه العميق٬، يف هذا الكالم الذي يناجي به اهللا سبحانه وتعاىل Xاحلسني 
ويظهر ٬، احلقبأن يرى بعينيه الباطل يقتل ٬، ن عظيم مصابهيبي©  هم النفس وحزrا : فالكرب هو

٬، وتلك املصيبة اليت ال يقوى فؤاد إنسان على االستقالل �ا والقيام �ا٬، عليه يف تلك اللحظات
  . إال أن يسدده اهللا سبحانه ويقويه حبوله وقوته٬، وهو ميتلئ بذلك احلزن العميق

إهلي ال طاقة يل على محل هذا الكرب العظيم : كأنه يقول هللا سبحانه وتعاىل Xفاحلسني 
  .)ال قوة إال باهللا: (يقول Xاحلسني  فكأن٬ّ، إال حبولك وقوتك

  

�   �   �  �   �   �  
  

نه لع(إىل جيش يزيد  Xطفله عبد اهللا الرضيع  Xملاذا أخرج احلسني  :123 /سؤال
  ؟أrم سوف يقتلونه Xوهل كان يعلم ؟ ليطلب له املاء) اهللا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهدينيواحلمد هللا رب 

  .أخرج رضيعه ليطلب له املاء٬، وكان يعلم أنه يقتل Xاحلسني 

نه لع(فالبد جلند الشيطان  ٬، ولكي تتم جولة الباطل)2( للباطل جولة وللحق دولة أنّ واعلم
خيوضون املعركة  وهم يف جعبتهموالبد هلم أن يستفرغوا ما ٬، أن خيوضوا يف كل هاوية مظلمة) اهللا

  .مع جند اهللا

                                                            
  .4ص 45ج: بحار األنوار  -1
  .403ص: عيون الحكم والمواعظ ) للحق دولة: (، وقال)للباطل جولة: ( Xقال أمير المؤمنين  -2



  Xدي 
محله من 

خبري نساء 
   .ضيع

 احلسني 

٬، )1( )ماً
X  بدمه

أي كما 
ضه جعل 

 سبحانه 
 واملفدى 

  . وحده

 و|ج|ع|لْنا 
 فَصَّلْناه} 

صار االمام املهد
 لكم على مح

.   

أعراضكم خب
لرضباكم ءبنا

ثقلة بفضل
  . هللا عين

ل الدموع د
X املهدي 

 ذبيح اهللا٬، أ
مساواته وأرض

ية عرش اهللا
٬،Xسني 

واحلمد هللا 

نا آي|ةَ الل�ي�لِ
�ٍء  و|كُل� ش|ي

إصدارات أ�ص. 
مما ال طاقة 

.حتتها األrار

وأكم ء نسا
وفدى أ ٬،

هللا رقابنا مث
 أن يوفيه اهللا

بكينك بدل
ضية اإلمام

 X،فهو ٬
عرشه ومس بىن

وهي قضي٬، 
أي باحلس )2(

X ٬،ذبيح اهللا

ي|ت|ي�نِ فَم|ح|و�ن
 و|الْحuساب|

 . Xهدي 

.........
لكثري الكثري
 جتري من حت

وفدى٬، دس
زينب  ي

كثر خلق ا
يل بوفائه إال

X :)ألب
X فدى قض

مام املهدي
ملا بىن  وتعاىل

إلنذار اإلهلي
( ﴾حٍ ع|ظuيمٍ

  .ق والعدل

Xاحلسني 

�  

لَ و|النَّهار| آي|
د|د| السِّنِني|

 آالم لإلمام المه

.........
ف عنكم ال
خلكم جنات

لشريف املقد
وهي٬،  ة

ري املسكني أ
وال طاقة يل

ول للحسني
Xاحلسني 

ء لقضية اإلم
 اهللا سبحانه

وخامتة اإل هللا
و|فَد|ي�ن|اه} بِذuب�ح
سالم واحلق

 نّأكما ٬، الم

�   �   �    �   �

ج|ع|لْن|ا الل�ي�لو|
 و|لuت|ع�لَم}وا ع|د

، من501ص

.........
X ّفقد خف
ويدخ٬، حانه

بدمه ال كمء
د أمها فاطمة

 العبد الفقري
٬، قل ظهري

X عندما يقو
وهذا ألنّ
ل نفسه فداء

كذلك٬، اًش

هي قضية اهللا
و|﴿: ل تعاىل

على ذبيح الس

ذبيح اإلسال

و﴿ :له تعاىل
� مuن� ر|بِّكُم

  رحيم

:ر للمشهداني

........
Xب احلسني

اهللا سبح رضا 

ءدما Xني
اآلخرين بعد

 X وأنا
 X قد أثق

X املهدي

٬، ال املبالغة
فجعل٬، دسة

تفدي له كبش
 .  

Xهدي

قال ٬، أرضه
X،فسالم ع ٬

 Xألكرب

ما معىن قوله 
تب�ت|غ}وا فَض�الً

هللا الرمحن الر

                    
، المزا 153ص

.........
مصاب أنّ م

لتنالواملني٬، 

 فدى احلسني
ن األولني و

مام املهدي
دين احلسني

اإلمام م أنّ
لى احلقيقة

 وبنفسه املقد
ت اًما تبين بيت

Xحلسني 

ضية اإلمام امله
حاكميته يف

Xم املهدي 

األ اًعلي نّأم 

:124 /ل
رِ م}ب�صuر|ةً لuت|ب

  ؟ )3( ﴾

بسم اهللا: اب

                      
ص 1ج: لمكارم 

  . 107: ت 
  .12: ء 

202 ..
واعلم
ظلم الظامل

لقد
العاملني من

واإلم
X ،ود٬

واعلم
يقوهلا عل
الشريف

نك عندأ
ها احلءفدا

وقض
و وملكه
اإلمام هو

واعلم
  

   

سؤا
آي|ةَ النَّهار

﴾ت|فْصuيالً

اجلو

                
مكيال ال -1
الصافات -2
اإلسراء -3
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  ل حممد األئمة واملهدينيآواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد و

  . )1( )هو السواد الذي يف القمر(: قال ٬،﴾فَم|ح|و�نا آي|ةَ الل�ي�لِ﴿: X عنهعن أيب بصري 

هو قوله : (Xقال ٬، يف القمرل عن السواد الذي ئعندما س� Xوكذلك عن أمري املؤمنني 
  . هي الشمس وآية النهار٬، هي القمر آية الليل. )2( )﴾فَم|ح|و�نا آي|ةَ الل�ي�لِ﴿ :تعاىل

ويف وجود آييت الشمس . جنم مضيء والشمس ٬،والقمر كوكب مظلم يأخذ نوره من الشمس
دليل واضح على التنظيم  والليل والنهار املترتب على غياب أحدامها وبزوغ األخرى والقمر

  .﴾ٍء فَصَّلْناه} ت|فْصuيالً و|كُل� ش|ي�﴿التفصيلي الدقيق 

هو  والقمر وصيه٬، فرسول اهللا ٬، الشمس هو احلجة على اخللق نّإف: ويف باطن اآلية
والقمر الوصي ٬، هو القمر٬، وهكذا يف كل زمان الشمس احلجة على اخللق Xوعلي ٬، الشمس

والنهار هو النور ٬، والليل هو الظالم والظلم ودولة الظاملني. اخللقالذي يأخذ من احلجة على 
  .)3( والعدل ودولة احلق

وهو الوصي واحلجة على اخللق أيضا٬ً، وحموه أي ٬، آية الليل هو القمر: ﴾فَم|ح|و�نا آي|ةَ الل�ي�ل﴿
الظلم والظالم يغطي حقه ومينعه إياه٬، وال جيري شيء إال بأمر اهللا سبحانه وتعاىل٬، ولذلك  نّإ

نسب هذا األمر إليه سبحانه وتعاىل٬، فلو شاء سبحانه أظهر آية الليل وهو القمر والوصي٬، كما هو 
  . Xاحلال يف زمن اإلمام املهدي 

واحلجة على اخللق عندما يظهر أمره على وهي الشمس  :﴾و|ج|ع|لْنا آي|ةَ النَّهارِ م}ب�صuر|ةً﴿
  .وتنصاع حلقه الناس٬، له الرؤوس وتطأطأ٬، رؤوس األشهاد

                                                            
 .283ص 2ج: تفسير العياشي  -1
 .283ص 2ج: تفسير العياشي  -2
أوضح  الشمس رسول اهللا : قال) والشمس وضحاها: (سألته عن قول اهللا: قال Xعن أبي بصير عن أبي عبد اهللا  -3

ذاك اإلمام من : قال) والنهار إذا جالها: (قلت ،Xذاك أمير المؤمنين : قال) والقمر إذا تالها: (، قلتاهللا به للناس دينهم
: قلت). والنهار إذا جالهـا: (فيجلي لمـن سأله ، فحكى اهللا سبحانه عنه فقال ، يسأل رسول اهللا )ع(ذرية فاطمة 

وجلسوا مجلسًا آان آل رسول اهللا  ذاك أئمة الجور الذين استبدوا باألمر دون آل رسول اهللا : قال) والليل إذا يغشاها(
يغشي ظلمة الليل : ، قال)والليل إذا يغشاها(: بالظلم والجور، وهو قوله رسول اهللا أولى به منهم، فغشوا دين  

  .70ص 24ج: بحار األنوار ...)  ضوء النهار
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﴿�وهو الفضل ٬، الفضل األخروي فضل اهللا سبحانه وتعاىل هو: ﴾ لuت|ب�ت|غ}وا فَض�الً مuن� ر|بِّكُم
. بني يديهواجلهاد  Xأي بالعمل الصاحل مع اإلمام احلجة  :فلتبتغوا فضالً من ربكم. احلقيقي

ومن فضل اهللا العلم واملعرفة باهللا سبحانه وتعاىل وبأنبيائه ورسله وبكتبه وقصص األمم السالفة 
  .وعلم كل شيء فصَّله اهللا يف كتابه تفصيال٬ً، وحساب يوم القيامة

   

�   �   �  �   �   �  

توأم اآلخر ن آدم أراد تزويج كل منهما أوهل صحيح  ملاذا قتل قابيلُ هابيلَ؟ :125 /سؤال
  !فأمرهم آدم بتقريب القربان للتأكد من هذا األمر؟ ؟فأىب قابيل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

 ٬،)1( الكتاب ن اهللا سبحانه وتعاىل حر©م زواج احملارم يف أم©أواحلقيقة ٬، لة لغط كثريأيف هذه املس
ويف شريعة آدم كذلك٬، فمسألة زواج ولد آدم  ٬،وكل الشرائع والكتب السماوية فيها هذا التحرمي

X ولدت حواء آلدم : هي كالتايلX وتزوج قابيل امرأة خلقها اهللا سبحانه  ٬،قابيل مث هابيل
خلقهما اهللا  انالزوجت انوهات. وهابيل تزوج امرأة خلقها اهللا له وكانت صاحلة ٬،له وكانت طاحلة

   .ن اهللا خلق زوجتني لقابيل وهابيل بقدرته سبحانه وتعاىلإأي ٬، كما خلق آدم وحواء من قبل

٬، فلما علم قابيل اعترض على أمر التعيني٬، فأخربه Xاهللا أمر آدم أن ي�عيِّن وصيه هابيل  مث إن
وقرب اً مسين اًهابيل كبشوأمرهم بتقريب قربان إىل اهللا٬، فقرب . ن األمر من اهللا وليس منهأآدم 

ر احلقد يف نفس قابيل على هابيل٬، فتسعَّ. كلته النارأتالفة٬، فت�قبل قربان هابيل و سنابلقابيل 
٬، فقتل قابيلُ  قتل أخيه٬، وطوَّعت له نفسه األمارة بالسوء قتل أخيه) نه اهللالع(ووسوس له الشيطان 

                                                            
ولد له شيث وأن اسمه هبة اهللا، وهو أول وصي أوصي إليه من  Xأن آدم : (Xروى زرارة عن أبي عبد اهللا  -1

اآلدميين في األرض، ثم ولد له بعد شيث يافث ، فلما أدرآا اهللا عز وجل أن يبلغ بالنسل ما ترون وأن يكون ما قد جرى به 
من الجنة اسمها  القلم من تحريم ما حرم اهللا عز وجل من األخوات على االخوة أنزل بعد العصر في يوم خميس حوراء

نزلة، فأمر اهللا عز وجل آدم أن يزوجها من شيث فزوجها منه، ثم أنزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنة واسمها 
منزلة فأمر اهللا عز وجل آدم أن يزوجها من يافث فزوجها منه، فولد لشيث غالم وولد ليافث جارية فأمر اهللا عز وجل آدم 

ث من ابن شيث ففعل ، فولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما، ومعاذ اهللا أن يكون حين أدرآا أن يزوج ابنة ياف
  .4337ح 381ص 3ج: من ال يحضره الفقيه ) ذلك على ما قالوا من أمر االخوة واألخوات
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وأصابه بدائه  بالغواية٬، فأغوى قابيلَ) اهللانه لع(هابيلَ حسدا٬ً، ألنه وصي آدم فتحقق وعد إبليس 
  .  والتكرب ومن لوازمها مرض احلسد) األنا(وهو 

بعد ذلك  Xوولد آلدم ٬، فولدت ذكراً ن زوجة هابيل كانت حامالًإف ٬،أما بقية الذرية
 ابنةأنثى٬، فتزوج ابن هابيل  شيث ويافث٬، فولدت زوجة شيث ذكراً وأنثى٬، وولدت زوجة يافث

  . يافث ابنةابن شيث  شيث٬، وتزوج

ر الكالم يف هذا األمر بعد من ذرية هؤالء٬، وهذا هو فصل اخلطاب٬، وال ي�كثÅ واألنبياء 
  .هذا البيان إال كذاب على اهللا ورسوله

�   �   �  �   �   �  
  

   ؟ )1( ﴾و|كَانَ اِإلن�س|انُ أَكْثَر| ش|ي�ٍء ج|د|الً﴿ :ما معىن قوله تعاىل :126 /سؤال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

ففطرة اإلنسان هي  ٬،اإلنسان أوسع املخلوقات قدرة على معرفة أمساء اهللا سبحانه وتعاىل
ن إأي ٬، )2( )إن اهللا خلق آدم على صورته(: وكما ورد يف احلديث٬، الفطرة األوسع واألعظم

٬،  اإلنسان مفطور على التحلي بأمساء اهللا سبحانه٬، حىت يصبح هو وجه اهللا سبحانه يف خلقه
  . ه احلسىن يف اخللقءوأمسا

علي بن : (واإلنسان هو٬، الكالم باحلق واالحتجاج به على أهل الباطل: فاجلدل يف اآلية يعين
   .)X( )3أيب طالب 

ولكن جمادلة أهل الباطل سفيهة واهنة إذا ما ٬، نه جيادل بالباطلإما اإلنسان إذا انتكس فأ
  .الذي يزن األمور بعيداً عن اهلوى والتعصب والتزمت على العقل السليم تíرضÅع�

  

  

                                                            
 .54: الكهف  -1
 .4ح 134ص 1ج: الكافي  -2
يعني متكلمًا بالحق : علي بن أبي طالب، أآثر شئ جدًاليعني : وآان االنسان: (... ينقل ابن شهراشوب عن النبي  -3

  .324ص 1ج: مناقب آل أبي طالب ) والصدق



  Xإصدارات أ�صار االمام املهدي ................. ............................. 206
 ؟ )1(ما معىن ما ورد يف الدعاء بوصف اهللا سبحانه وتعاىل باجلواد الواسع  :127 /سؤال

وخزائن خلقه  دخزائنه ال تنف وهل صحيح حبسب ما يقول بعض العلماء إن اجلواد الواسع هو ألن
  !؟دتنف

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب
  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

 دينار واحدالذي عنده  لكن من هو األعظم واألوسع جوداً ٬،خزائنه سبحانه وتعاىل ال تنفد
   !؟دومهما أنفق منها فهي ال تنف٬، ال تعد وال حتصى فينفق منها أموالأم الذي عنده ٬، فينفقه

أما اآلخر  ٬،ألنه أنفق كل ما عنده ؛هو األوسع جوداً دينار واحدمن املؤكد أن الذي عنده 
 إال٬، اًفمهما أنفق فهو ال ينفق كل ما عنده٬، فال يكون جواداً واسع٬، دفهو ينفق من خزائن ال تنف
واجلود بالنفس غاية اجلود٬، ٬، نه جيود بنفسهإأي  ٬،نه يعطي نفسهإ٬، أي دتنف إذا أعطى خزائنه اليت ال

أي ترك األنا  ن جزاء الصوم عن األنا إ٬، أي )2( )الصوم يل وأنا أُجزى به(: ديثحوهذا يفسره 
أي أن يستكمل ٬، )3( . . . . .ومعىن هذا أن يكون العبد لسان اهللا ويد اهللا ٬، هو اهللا سبحانه  

فَصuي|ام} ثَالثَةu أَيَّامٍ فuي الْح|جِّ ﴿: ٬، قال تعاىلفيكون منا أهل البيت ٬، درجات اإلميان العشرالعبد 
 ٬،)4( ﴾و|س|ب�ع|ةÖ إِذَا ر|ج|ع�ت}م� تuلْك| ع|ش|ر|ةٌ كَامuلَةٌ ذَلuك| لuم|ن� لَم� ي|كُن� أَه�لُه} ح|اضuرِي الْم|س�جِدu الْح|ر|امِ

كسلمان  د ـأي من أهل بيت حمم٬، رامـاملسجد احل وه حاضرـنه يكون ممن أهلإأي 
  .)X )5الفارسي 

الذين  فاهللا سبحانه وتعاىل جيازي عباده املخلصني٬، الذي جيود بنفسه فاجلواد الواسع هو
وبعد طاعتهم له سبحانه وتعاىل يف كل ٬، عراضهم عن الدنيا وزخرفهاإأعرضوا عن األنا بعد 

 وهذا ما ورد عنهم ٬،  وفعلهم فعله٬، فقوهلم قوله٬،  يف أرضهن جيعلهم مثله أب٬، صغرية وكبرية
                                                            

 .74ص 2ج: إقبال االعمال البن طاووس  -1
 ) .13(سؤال رقم /  1ج: وتقدم شرح الحديث في المتشابهات .  6ح 63ص 4ج: الكافي  -2
من أهان لي وليًا فقد : قال اهللا عز وجل: (قال رسول اهللا : يقول Xسمعت أبا عبد اهللا : عن حماد بن بشير قال  -3

أرصد لمحاربتي وما تقرب إليَّ عبد بشيء أحب إليَّ مما افترضت عليه وإنه ليتقرب إليَّ بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته 
إن دعاني أجبته وإن  آنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها،

 2ج: الكافي ) سألني أعطيته، وما ترددت عن شيء أنا فاعله آترددي عن موت المؤمن يكره الموت وأآره مساءته 
 .، فالحديث يشير إلى أن التقرب بما افترض اهللا أعظم من التقرب بالنوافل  352ص

 .196: البقرة  -4
 ) .93(سؤال حول سر األربعين برقم /  3ج: لمتشابهات سبق الكالم في هذه النقطة بشرح تفصيلي في ا -5
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٬، روح ويل اهللا تصعد إىل اهللا سبحانه نّإو٬، )1( شئنا قلوبنا أوعية ملشيئة اهللا٬، فإذا شاء اهللا إن
  . )2( ال متوت اًوقد جعلتك حي٬، أموت أنا حي ال: فيخاطبه اهللا سبحانه فيقول له

الصُّورِ فَص|عuق| م|ن� فuي السَّم|او|اتu و|م|ن� فuي الْأَر�ضِ إِل�ا م|ن� ش|اَء و|ن}فuخ| فuي ﴿: قال تعاىل
األوىل٬، وهي نوع ارتقاء  ةفيكون العبد ممن شاء اهللا أن ال يصعق وال ميوت إال املوت. )3(﴾الل�ه

الْم|و�ت| إِل�ا ال ي|ذُوقُونَ فuيه|ا ﴿: ٬، إمنا املوت احلقيقي هو موت الروح ال اجلسداًحقيقي اًوليست موت
جيعلكم وجيعلين ممن عرفوا اجلواد  سأل اهللا أنأ ٬،هذه هي حقيقة اجلواد الواسع .)4( ﴾الْم|و�ت|ةَ الْأُولَى
  .ال لفظاً ومعىن الواسع حقيقة

�   �   �  �   �   �  
  

و|إِذu اب�ت|لَى ﴿ :يف قوله تعاىل ﴾و|مuن� ذُرِّيَّتuي﴿ :Xما معىن قول إبراهيم  :128 /سؤال
ن|الُ ع|ه�دuي إِب�ر|اهuيم| ر|بُّه} بِكَلuم|اتÖ فَأَت|مَّه}نَّ قَالَ إِنِّي ج|اعuلُك| لuلنَّاسِ إِم|اماً قَالَ و|مuن� ذُرِّيَّتuي قَالَ ال ي|

كما يقول بعض ٬، قاهلا ألنه كان حيمل همَّ ذريته Xإبراهيم  وهل صحيح أنّ ؟ )5( ﴾الظ�الuمuني|
  ؟العلماء

  الرمحن الرحيمبسم اهللا : اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

وألقاه النمرود وعلماء الضاللة ٬، ر األصناموكسَّ وهو شاب الفأس Xعندما محل إبراهيم 
ن جعل األنبياء الالحقني بعده من أب٬، Xاهللا سبحانه وتعاىل بدون أن يطلب هو  هأكاف٬، يف النار
وجنح  فلما امتحنه اهللا سبحانه وتعاىل بالكلمات٬، استمر بدعوته اإلهلية Xإبراهيم  مث إن .ذريته

  .﴾إِنِّي ج|اعuلُك| لuلنَّاسِ إِم|اماً﴿: خاطبه تعاىل فقال له باالمتحان واالبتالء Xإبراهيم 
                                                            

وجئت تسأله عن مقالة المفوضة ، آذبوا عليهم لعنة  . . .يا آامل بن إبراهيم : (Xجاء في الحديث عن اإلمام المهدي  -1
دالئل اإلمامة ) وما تشاءون إال أن يشاء اهللا: اهللا، بل قلوبنا أوعية لمشيئة اهللا، فإذا شاء اهللا شئنا، واهللا عز وجل يقول

 . 506ص: للطبري 
يا ابن آدم أنا حي ال . أجعلك غنيًا ال تفتقريا ابن آدم أنا غني ال أفتقر، أطعني فيما أمرتك : ( ورد في الحديث القدسي -2

يا ابن آدم أنا أقول للشيء آن فيكون، أطعني فيما أمرتك أجعلك تقول . أموت، أطعني فيما أمرتك أجعلك حيًا ال تموت
 .376ص 90ج: بحار األنوار ) للشيء آن فيكون

 .68: الزمر  -3
 .56: الدخان  -4
  .124: البقرة  -5
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ل إبراهيم أوهنا س٬، مل ينلها كل األنبياء واملرسلني ٬، ومرتبة اإلمامة اإلهلية مرتبة عالية

X ي﴿: اهللا سبحانه وتعاىل هذا السؤالuذُرِّيَّت �األنبياء الذين بشرتين �م فيما  نّأأي وهل  ٬،﴾و|مuن
 .من األنبياء  الظاملنيأي  ٬،﴾ال ي|ن|الُ ع|ه�دuي الظ�الuمuني|﴿: فقال تعاىل؟  أيضاً )أئمة(مضى هم 

أي  ٬،)1( )األبرار سيئات املقربنيحسنات (وإمنا هو من نوع  وظلم األنبياء ليس كظلم غريهم
يعبده  فكل منهم  بينهم  بسبب التمايز باملعرفة إتياrم بالعمل ليس على الوجه األمثل

عبادة  أفضل من فتكون سجدة من حممد  ٬،ولذا تتفاوت عباد¡م سبحانه حبسب معرفته
  . )2( )عبادة الثقلني(ـ ب Xوضربة من علي ٬، الثقلني

لْك| الرُّس}لُ فَضَّلْن|ا ب|ع�ض|ه}م� ع|لَى ب|ع�ضٍ مuن�ه}م� ت﴿: وذكره تعاىل٬، وهذا التمايز بيِّن بينهم 
د}سِ و|لَو� م|ن� كَل�م| الل�ه} و|ر|فَع| ب|ع�ض|ه}م� د|ر|ج|اتÖ و|آت|ي�ن|ا عuيس|ى اب�ن| م|ر�ي|م| الْب|يِّن|اتu و|أَيَّد�ن|اه} بِر}وحِ الْقُ

م|ا اقْت|ت|لَ ال�ذuين| مuن� ب|ع�دuهuم� مuن� ب|ع�دu م|ا ج|اَءت�ه}م} الْب|يِّن|ات} و|لَكuنِ اخ�ت|لَفُوا فَمuن�ه}م� م|ن� آم|ن| ش|اَء الل�ه} 
  . )3( ﴾و|مuن�ه}م� م|ن� كَفَر| و|لَو� ش|اَء الل�ه} م|ا اقْت|ت|لُوا و|لَكuنَّ الل�ه| ي|فْع|لُ م|ا ي}رِيد}

مل يكن إتيان يونس به يف  وكُلف به حممد  Xفنفس العمل لو كُلف به يونس النيب 
يأيت به  إىل ما يف اإلتيان بالعمل نسبةً Xفهذا التقصري من يونس ٬، نفس مستوى إتيان حممد 

ألن هذا التقصري منعه من نيل رتبة عظيمة فُطÅرÄ كإنسان  ؛Xهو ظلم من يونس  حممد 
من  ونهناك مرتبة من هذا النوع من الظلم جيب أن يتجاوزها األنبياء واملرسل نّإف ليناهلا٬، وبالتايل
أي ال ينال  ﴾ال ي|ن|الُ ع|ه�دuي الظ�الuمuني|﴿: وهلذا قال تعاىل٬، لينالوا مرتبة اإلمامة Xذرية إبراهيم 

من ذريتك الذين يتجاوزون  ونإمنا يناهلا األنبياء واملرسل٬، إبراهيم اإلمامة كل األنبياء من ذريتك يا
و|أَلْقِ ع|ص|اك| فَلَمَّا ر|آه|ا ت|ه�ت|زُّ كَأَنَّه|ا ج|ان� و|ل�ى م}د�بِراً و|لَم� ﴿فريتقون إىل هذه املرتبة ٬، هذا الظلم

ح}س�ناً ب|ع�د| س}وٍء إِل�ا م|ن� ظَلَم| ثُمَّ ب|دَّلَ  * ي}ع|قÔب� ي|ا م}وس|ى ال ت|خ|ف� إِنِّي ال ي|خ|اف} لَد|يَّ الْم}ر�س|لُونََ
  . )4( ﴾فَإِنِّي غَفُور� ر|حuيم�

  :Xوقد أشار تعاىل يف القرآن لبعض األئمة من ذرية إبراهيم 

                                                            
 .83ص: للحر العاملي  الجواهر السنية -1
 .86ص 4ج: عوالي اللئالي البن أبي جمهور ) لضربة علي لعمرو يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين: (قال  -2
  .253: البقرة  -3
 .11 – 10: النمل  -4
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و|اض�م}م� ي|د|ك| إِلَى ج|ن|احuك| ت|خ�ر}ج� ب|ي�ض|اَء مuن� غَي�رِ س}وٍء ﴿: قال تعاىل٬، Xموسى  :ومنهم
واليد البيضاء تشري إىل عدالة ٬، يأخذ ويعطي باليدفاإلنسان ٬، أي خالية من الظلم٬، )1( ﴾آي|ةً أُخ�ر|ى

طهر نفسه من الظلم مبرتبة عالية٬،  ٬X، فموسى اإلنسان التامة مع الناس ومع اهللا سبحانه وتعاىل
  . ﴾إِل�ا م|ن� ظَلَم| ثُمَّ ب|دَّلَ ح}س�ناً ب|ع�د| س}وٍء فَإِنِّي غَفُور� ر|حuيم�﴿: كما يف اآلية

و|السَّالم} ع|لَيَّ ي|و�م| و}لuد�ت} و|ي|و�م| ﴿: Xقال تعاىل خمرباً عن عيسى  ٬،Xعيسى : ومنهم
فهو يعطي األمان لنفسه ٬، نال مرتبة اإلمامة Xعيسى  نّإأي  ٬،)2( ﴾أَم}وت} و|ي|و�م| أُب�ع|ثُ ح|يÁاً

   .وللناس

ع|لَي�هu ي|و�م| و|س|الم� ﴿: قال تعاىل٬، Xمنهم كيحىي  وأشار تعاىل إىل من مل ينل مرتبة اإلمامة
نه مل يصل إىل مرتبة اإلمامة لكي يعطي للناس إأي  ٬،)3( ﴾و}لuد| و|ي|و�م| ي|م}وت} و|ي|و�م| ي}ب�ع|ثُ ح|يÁاً

  .Xه الناس إليه ووج© Xوإمنا هو مهَّدÄ الطريق لعيسى  ٬،ولنفسه األمان

أراد  Xنه أ٬، فإذا كانوا يقصدون  ذريته كان حيمل همَّ Xإن إبراهيم  :أما قول بعضهم
إمنا كان ٬، وال على آخرة مل يكن حريصاً على دنيا Xإبراهيم  ألنّ ؛فهذا ال هلم اإلمامة 

لذريتهم إمنا هو للصاحلني  Xودعاء األنبياء وإبراهيم . حريصاً على رضا اهللا سبحانه وتعاىل
لعنه نه لعن ابنه بعد أن إف Xنوح  Xبصالحهم٬، ومن قبل إبراهيم  بعد علم األنبياء  منهم

  .نه ضال عن الصراط املستقيم ومن أهل اجلحيمأوبعد أن علم ٬، اهللا سبحانه

ال لكانوا بذلك على إو٬، أو األنبياء حيملون همَّ ذريتهم ألrم أوالدهم Xفلم يكن إبراهيم 
وهم خرية اهللا ) حاشاهم من ذلك( ٬،درجة كبرية من حب األنا واالحنراف عن الصراط املستقيم

ألrم علموا  ؛حيملون همَّ الصاحلني من ذريتهم ان إبراهيم واألنبياء من خلقه٬، إمنا ك
سوف خيلفوrم بالدعوة إىل اهللا سبحانه  الصاحلنيوألrم علموا أن هؤالء األبناء ٬، بصالحهم
نشر التوحيد وكلمة اهللا سبحانه وتعاىل  وحتمل العناء واملشقة واألذى من الناس يف سبيل٬، وتعاىل

  . يف أرضه

                                                            
 .22: طـه  -1
 .33: مريم  -2
 .15: مريم  -3
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٬، ألrم أولياء اهللا سبحانه ؛حيملون همَّ الصاحلني من ذريتهم واألنبياء  Xفكان إبراهيم 
وحب الدنيا يف ٬، كالفرق بني حب اهللا سبحانه٬، والفرق شاسع بني األمرين. ال ألrم أوالدهم

  .قلب الصاحل والطاحل
�   �   �  �   �   �  

  

و|قَلuيلٌ  *ثُل�ةٌ مuن| الْأَوَّلuني|  *فuي ج|نَّاتu النَّعuيمِ  *أُولَئuك| الْم}قَرَّب}ونَ ﴿ :قال تعاىل :129 /سؤال
وملاذا من األولني ثلة  من هم املقربون؟ ومن هم األولون؟ ومن هم اآلخرون؟. )1( ﴾مuن| الْآخuرِين|

  !ومن اآلخرين قليل؟

  بسم اهللا الرمحن الرحيم :اجلواب

  العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهدينيواحلمد هللا رب 

اإلنسان الكامل املذكور يف : أو٬، Xشيعة علي بن أيب طالب  اًسبعون ألف هم :املقربون
كسلمان  وقليل من أمة حممد ٬، )2(  بعض األنبياء واملرسلني واألئمة وهؤالء فيهم٬، نآالقر

  .)X )3ومالك األشتر والثالمثائة وثالثة عشر أصحاب اإلمام املهدي 

ألف نيب٬، فيهم  )124( وهم٬، األمم السالفة وفيهم كثري من األنبياء واملرسلني هم :واألولون
  .كثري من املقربني

                                                            
  .14 – 11: الواقعة  -1
إبراهيم من شيعة علي، وإن آان : (، قال)وإن من شيعته إلبراهيم: ( Xومن األحاديث لهذا قول اإلمام الصادق  -2

  .288ص : مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي ) األنبياء من شيعته
   : والظاهر هؤالء السبعون ألفًا هم الذين يدخلون الجنة بال حساب في الرواية اآلتية -3

يا أبا حمزة هل شهدت عمي ليلة : (سمعته يقول ألبي حمزة الثمالي: قال Xعن عبد الرحمن بن آثير عن أبي عبد اهللا 
أما انه : قال ،نعم: وأين مسجد سهيل؟ لعلك تعني مسجد السهلة؟ قال: ؟ قالفهل صلى في مسجد سهيل: قال ،نعم: ؟ قالخرج

نعم فيه بيت : بأبي أنت وأمي هذا مسجد السهلة؟ قال: فقال أبو حمزة .سنةلو صلى فيه رآعتين ثم استجار باهللا ألجاره 
إبراهيم الذي آان يخرج منه إلى العمالقة، وفيه بيت إدريس الذي آان يخيط فيه، وفيه صخرة خضراء فيها صورة جميع 

وضع منه وهو ممر الناس ، وتحت الصخرة الطينة التي خلق اهللا منها النبيين، وفيه المعراج وهو الفارق مالنبيين 
تهذيب ) يدخلون الجنة بغير حساب وهو من آوفان، وفيه ينفخ في الصور، واليه المحشر ويحشر من جانبه سبعون ألفًا

  .38 - 37ص 6ج : األحكام
هم شيعتك وأنت : يدخل الجنة سبعون ألفا من أمتي ال حساب عليهم ثم التفت إلى علي، فقال: (وعن رسول اهللا  

  .297ص : روضة الواعظين للنيسابوري )إمامهم
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األمم وفيهم مجاعة من املقربني أقل بكثري من العدد املوجود يف ٬، أمة حممد  هم: واآلخرون
  .ونومرسلمهم أنبياء ظوالذين مع٬، السالفة

واملقربون من األمم السالفة وهم أنبياء ومرسلون عددهم إذا قيس إىل عدد بين آدم فهم مجاعة 
  .إىل مليارات البشر عشرات اآلالف نسبةقليلة٬، ولذلك عرب عنهم بالثلة٬، فهم 

من األمم السالفة قليل٬، فهم مئات ٬، فعددهم نسبة إىل هذه الثلة أما املقربون من أمة حممد 
  .إىل بين آدم وهم مليارات  من األمم السالفة وهم عشرات اآلالف٬، ونسبةًنيإىل املقرب نسبةً

 ويف هذه احلالة يدخل فيهم قائدهم وسيدهم ٬،وأيضاً املقربون هم شيعة رسول اهللا حممد  
  .من اآلخرين فيكون هو وخاصته القليل٬، Xعلي 

  

�   �   �  �   �   �  
  

تعرضت أم  يل�إيا دنيا غرÁي غريي : (للدنيا Xما معىن قول أمري املؤمنني  :130 /سؤال
ن أمري املؤمنني أ٬، هل )1( إرشاد القلوب) رجعة فيها تشوفت هيهات هيهات قد بنتك ثالثاً ال يل�إ
X ؟وهكذا ثالث٬، نه تركها٬، مث عاد هلا٬، مث تركهاأالعادي أي  طلق الدنيا كالطالق  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم :اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

رفضها يف  Xولكنه  ٬،غري صحيح نه رغب فيها بعد تركهاأهذا املعىن الذي ذكرته يعين 
الدُّن�ي|ا لَعuب� و|لَه�و� و|زِين|ةٌ و|ت|فَاخ}ر� اع�لَم}وا أَنَّم|ا الْح|ي|اةُ ﴿: قال تعاىل ٬،ويف الكرب ويف الشباب الطفولة

م}ص�فَرÁاً ثُمَّ ب|ي�ن|كُم� و|ت|كَاثُر� فuي الْأَم�و|الِ و|الْأَو�الدu كَم|ثَلِ غَي�ثÖ أَع�ج|ب| الْكُف�ار| ن|ب|ات}ه} ثُمَّ ي|هِيج} فَت|ر|اه} 
uر|ةٌ مuف�ن| الل�هu و|رِض�و|انٌ و|م|ا الْح|ي|اةُ الدُّن�ي|ا إِل�ا م|ت|اع} ي|كُونُ ح}طَاماً و|فuي الْآخuر|ةu ع|ذَاب� ش|دuيد� و|م|غ

  .)2( ﴾الْغ}ر}ورِ

                                                            
  .100ص: ، ذخائر العقبى 370ص 1ج: مناقب آل أبي طالب : هكذا أخرجه السائل ، وانظر القول في  -1
 .20:الحديد  -2
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بل ع�رف باجلد واجلهاد يف ٬، ومل ي�عرف عنه اللعب دخل اإلسالم يف طفولته Xوعلي 

٬، ه قضى شبابه ميسح العلق والعرق يف سبيل اهللامث إن. واإلسالم منذ صباه الدفاع عن حممد 
  .هاكثريل الدنيا وال ه يف الكرب مل يهتم لقليلمث إن٬، يداوي جراحه ال يكادفمن معركة إىل معركة 

٬، ويف شبابه مل يعرف الزينة واالهتمام باملظهر٬، يله�مل ويف طفولته مل يلعب  Xفها هو علي 
ثالثاً باrا : ضاًيأو .Xثالثاً كما قال علي  باrافقد  ٬،من تراث الدنيا ئاًويف كرب سنه مل جيمع شي

  . والعقلي يف السماء السابعة ٬،وامللكويت يف السموات الست٬، بكل وجوده امللكي اجلسماين
�   �   �  �   �   �  

  

و|الل�ه} غَالuب� ع|لَى أَم�رِهu و|لَكuنَّ أَكْثَر| النَّاسِ ال ﴿ :ما معىن قوله تعاىل :131 /سؤال
  .)1(﴾ي|ع�لَم}ونَ

  

  الرحيم بسم اهللا الرمحن: اجلواب
  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

فهو سبحانه وتعاىل يوجه  ٬،اهللا سبحانه وتعاىل املهيمن على األمر واملوجه له كيف يشاء نّإأي 
ىل الغرض الذي خلق ألجله إو٬، ها سبحانه وتعاىلؤالكون اجلسماين والروحاين إىل الغاية اليت يشا

مث بيع ووقع ٬، لقي يف البئرأُوما جرى عليه من ابتالء فقد  Xنيب اهللا يوسف  فمثالً قصة . اخللق
ويف النهاية أصبح عزيز  لقي يف السجنمث أ٬ُ،  تكت مسعته¡م بالفاحشة وه�مث ا٬ُ، يف ذل العبودية

 Xى وما تبع هذا االستيطان من بعث موس٬، وكان سبباً الستيطان بين إسرائيل يف مصر. مصر
   .يف مصر ومواجهته لفرعون مصر )قائم آل إبراهيم(

ومهيمن  فإن اهللا غالب على األمر Xويف كل األحداث واالبتالءات اليت حصلت ليوسف 
ولكن ٬،  و وسوستهأومعظمها بسبب الشيطان ٬، ن حتصلأولكنه شاء ٬، عليه ولو شاء ملا حصلت

إِن� كَي�د| ﴿ ٬،)2( ﴾و|م|كْر} أُولَئuك| ه}و| ي|ب}ور}﴿ اهللا سبحانه وتعاىل جعل مكر الشيطان ينقلب عليه
   .)3( ﴾الشَّي�طَانu كَانَ ض|عuيفاً

                                                            
  .21: يوسف  -1
 .10: فاطر  -2
 .76: النساء  -3
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٬، فمن السجن وذل العبودية إىل احلرية وامللك٬، إىل أحسن حال X ل سوء حال يوسفدِّوب�
  .فهو سبحانه مبدل السيئات باحلسنات

ولكن اهللا ٬، وجنده من اإلنس واجلنن كانت فيها مداخالت كثرية للشيطان إملسرية العامة وفا
ومن ٬، )1( ﴾و|الْع|اقuب|ةُ لuلْم}تَّقuني|﴿ سبحانه وتعاىل جيعل نتيجتها وحمصلتها ما يريده هو سبحانه وتعاىل

   .إال أن يتوجه بالشكر هللا سبحانه وتعاىل٬، يهتم لرتول البالء تيقن أن اهللا غالب على أمره ال

فهو مل يواجه البالء إال بالشكر واالمتنان هللا ٬، هئوعظيم بال Xأيوب ب لك ن شئت ثنَّيت�إو
ار�كُض� بِرِج�لuك| ه|ذَا م}غ�ت|س|لٌ ب|ارِد� ﴿: فكانت عاقبته خري الدنيا واآلخرة٬، سبحانه وتعاىل

  . )2( ﴾و|ش|ر|اب�

أَكْثَر| النَّاسِ ال و|الل�ه} غَالuب� ع|لَى أَم�رِهu و|لَكuنَّ ﴿: فيجب أن تكون هذه اآلية٬، والعاقبة للمتقني
  .شعاراً يعلقه أهل اليقني يف أعناقهم )3( ﴾ي|ع�لَم}ونَ

   

�   �   �  �   �   �  
  

 ٬،)4( ﴾ع|لَيَّ فَطَفuق| م|س�حاً بِالسُّوقِ و|الْأَع�ن|اقِ ر}دُّوه|ا﴿ :Xقول سليمان  :132 /سؤال
   .وقتلهارد اخليل : وبعضهم يقول ٬،رد الشمس: بعضهم يقول؟ فما هو طلب النيب

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

٬، بعد غيا�ا أن يردوها إىل كبد السماء طلب من املالئكة املوكلني بالشمس Xإمنا سليمان 
  .)5( بإعداد اخليل للجهاد انشغاله بسبب٬، ليصلي العصر بعد فوا¡ا٬، بأمر من اهللا سبحانه وتعاىل

                                                            
  .128: األعراف  -1
  .42: ص  -2
  .21: يوسف  -3
 .33: ص  -4
سمعت آعبًا : ؟ قلتما بلغك فيها، يا بن عباس: عن هذه اآلية، فقال Xسألت عليًا : (قال ابن عباس: الطبرسي، قال -5

 -يعني األفراس، وآانت أربعة عشر فرسًا  -ردوها علي : اشتغل سليمان بعرض األفراس حتى فاتته الصالة، فقال: يقول
آذب آعب، :  Xفقال علي . فضرب سوقها وأعناقها بالسيف، فقتلها فسلبه اهللا ملكه أربعة عشر يومًا، ألنه ظلم الخيل بقتلها

رض األفراس ذات يوم، ألنه أراد جهاد العدو، حتى توارت الشمس بالحجاب، فقال، بأمر اهللا تعالى لكن اشتغل سليمان بع
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 اب|نأمث و|لَقَد� فَت|نَّا س}لَي�م|انَ و|أَلْقَي�ن|ا ع|لَى كُر�سuيِّهu ج|س|داً ﴿ :ما معىن قوله تعاىل :133 /سؤال

  .)1( ﴾قَالَ ر|بِّ اغْفuر� لuي و|ه|ب� لuي م}لْكاً ال ي|ن�ب|غuي لuأَح|دÖ مuن� ب|ع�دuي إِنَّك| أَن�ت| الْو|هَّاب}* 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم :اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

فقدَّم سليمان  ٬،مها اجلهاد والصالة وهذا االمتحان يف املفاضلة بني عبادتني٬، أي امتحنا سليمان
X فصلى ٬، بإذن اهللافتوجه إىل املالئكة فردوا الشمس ٬، اجلهاد على الصالة حىت فات وقتها

ألنه كان مشغوالً بالتهيئة للجهاد يف  ؛صالة العصر بعد أن فاتته وغابت الشمس Xسليمان 
  . )2( سبيل اهللا

و|أَلْقَي�ن|ا ع|لَى كُر�سuيِّهu ﴿ك الفرقان لَمX Äمث إن اهللا سبحانه وتعاىل أنزل على سليمان 
تب فيه احلق كتاب كُ( ك هولَوهذا املَ. املؤخرواملقدم من ٬، الفاضل من املفضول فهليعر© ﴾ج|س|داً

بتقدمي اجلهاد  نه أخطأأبعد نزول الفرقان عليه  XفعÄلÅم سليمان  .)الذي يريده اهللا سبحانه وتعاىل
قَالَ ر|بِّ اغْفuر� لuي و|ه|ب� لuي م}لْكاً ال ﴿ وطلب املغفرة من اهللا سبحانه٬، ﴾ناب|أمث ﴿على الصالة 
 Öأَح|دuي لuب|غ�  . ﴾مuن� ب|ع�دuي إِنَّك| أَن�ت| الْو|هَّاب}ي|ن

                                                                                                                                                                                          
وإن أنبياء اهللا ال يظلمون، وال يأمرون بالظلم ، . فردت، فصلى العصر في وقتها. ردوها علي: للمالئكة الموآلين بالشمس
  .359ص 8ج: مجمع البيان  ) ألنهم معصومون مطهرون

عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيل فاشتغل بالنظر إليها حتى  Xإن سليمان بن داود : (أنه قال X وعن الصادق
ردوا الشمس علي حتى أصلي صالتي في وقتها فردوها، فقام فمسح ساقيه : توارت الشمس بالحجاب فقال للمالئكة

صالة، ثم قام فصلى فلما فرغ غابت وعنقه، وأمر أصحابه الذين فاتتهم الصالة معه بمثل ذلك، وآان ذلك وضوءهم لل
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي  :الشمس وطلعت النجوم، ذلك قول اهللا عز وجل

الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذآر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق 
  .203 – 202ص 1ج: من ال يحضره الفقيه ) واألعناق

  .35 – 34: ص  -1
 Xيذآرها المفسرون في افتتان سليمان  -آما هي عادة المفسرين في أغلب آيات القرآن الكريم  - توجد آراء آثيرة  -2

المرض، إلى من جعله أولد ولدًا جسدًا بال روح وألقي على سريره،  Xوامتحانه، وفيم آان ذلك؟ فبين من جعل فتنته 
قال بتصور شيطانًا  - آالواحدي  -وثالث جعل فتنته طوافه على نسائه السبعين في ليلة واحدة آما يرويه أبو هريرة، ورابع 

بعد أن آان  - ين بال فرق أعني من يدعي علم تفسير القرآن من الفريق - وال عجب منهم . إلى غير ذلك. . .  Xبصورته 
َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ الّلُه َوالرَّاِسُخوَن ِفي : (الرأي هو المنهج السائد عندهم وإن لم يسموه بذلك، هذا وهم يتلون قوله تعالى

 !أنه من الراسخين ؟ ، وأيهم يزعم7: آل عمران ) اْلِعْلِم
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ال�ذuين| قَالُوا ر|بُّن|ا الل�ه} ثُمَّ اس�ت|قَام}وا ت|ت|ن|زَّلُ ع|لَي�هِم} الْم|الئuكَةُ أَل�ا إِن� ﴿ :قال تعاىل :134 /سؤال

  . )1( ﴾ت|خ|افُوا و|ال ت|ح�ز|ن}وا و|أَب�شuر}وا بِالْج|نَّةu ال�تuي كُن�ت}م� ت}وع|د}ونَ

ـزهلا    للمؤمنني؟ ريبشلتالرؤيا يكون يف هل يفهم من هذه اآلية بأن املالئكة قÅسم من تن

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

 ؛وحسن عاقبتهم ةواستقام فاملالئكة يبشروrم بالرؤيا الصاحلة بصالح طريقهم ٬،هذا أكيد نعم
   .ولويل اهللا متابعون٬، ألrم على والية اهللا سائرون

الرؤيا ( :٬، قال الرسول )2( ﴾لَه}م} الْب}ش�ر|ى فuي الْح|ي|اةu الدُّن�ي|ا﴿: اآليةويف هذه 
  .)3()الصاحلة

يف قول اهللا عز  قال رجل لرسول اهللا  :قال٬، Xيف احلديث عن جابر عن أيب جعفر 
فيبشر ºا يف هي الرؤيا احلسنة يرى املؤمن ( :قال ٬،﴾لَه}م} الْب}ش�ر|ى فuي الْح|ي|اةu الدُّن�ي|ا﴿: وجل
  .)4( )دنياه

أَال إِن� أَو�لuي|اَء الل�هu ال خ|و�ف� ع|لَي�هِم� و|ال ه}م� ﴿: ولو تدبرت كالم اهللا قبل هذه اآلية وبعدها
لَه}م} الْب}ش�ر|ى فuي الْح|ي|اةu الدُّن�ي|ا و|فuي الْآخuر|ةu ال ت|ب�دuيلَ *  ال�ذuين| آم|ن}وا و|كَان}وا ي|تَّقُونَ *ي|ح�ز|ن}ونَ 

و|ال ي|ح�ز}ن�ك| قَو�لُه}م� إِن� الْعuزَّةَ لuل�هu ج|مuيعاً ه}و| السَّمuيع} * لuكَلuم|اتu الل�هu ذَلuك| ه}و| الْفَو�ز} الْع|ظuيم} 
  : ويف هذه اآليات .)5( ﴾الْع|لuيم}

أي يرون رؤيا تبشرهم  ﴾لَه}م} الْب}ش�ر|ى فuي الْح|ي|اةu الدُّن�ي|ا﴿ :قال عنهم تعاىلن هؤالء الذين إ
أَال إِن� ﴿: وصفهم تعاىل بأrم أولياء اهللا املتقون يف اآليات قبلها بصالح اعتقادهم وحسن عاقبتهم

                                                            
 .30: فصلت  -1
  .64: يونس  -2
هي الرؤيا : (، قال)لهم البشرى في الحياة الدنيا: (عن قوله تعالى سألت رسول اهللا : قال ،عن عبادة بن الصامت -3

 .180ص 58ج: بحار األنوار )  الصالحة يراها المؤمن أو يرى له
 .، األحالم والحجة على أهل ذلك الزمان 90ص 8ج: الكافي  -4
 .65 – 62: يونس  -5
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الذين يرون  نّإأي ٬، ﴾وا و|كَان}وا ي|تَّقُونَال�ذuين| آم|ن}*  أَو�لuي|اَء الل�هu ال خ|و�ف� ع|لَي�هِم� و|ال ه}م� ي|ح�ز|ن}ونَ
  . املبشرات هم أولياء اهللا املتقون

rا كالمه أاليت يراها املؤمنون وصفها تعاىل ب  حبسن عاقبتهم   ن هذه الرؤى املبشرة إ 
ال ﴿ نياملتق ءهأولياالذي ي�طلع عليه اهللا ) من الغيب(وهي  ٬،تتبدل وهي حق ال٬، سبحانه وتعاىل

  .﴾ت|ب�دuيلَ لuكَلuم|اتu الل�هu ذَلuك| ه}و| الْفَو�ز} الْع|ظuيم}

وأمر ٬، يصدقون بكالم اهللا يف الرؤيا ن الذين يعادون األنبياء الأن اهللا سبحانه وتعاىل بيَّن إ 
الْعuزَّةَ لuل�هu و|ال ي|ح�ز}ن�ك| قَو�لُه}م� إِن� ﴿ حيزنوا لتكذيب هؤالء الرؤيا٬، ن الأسبحانه الرسول واملؤمنني 
بل هم يكذبون ٬، فحسب نييكذبون الرسول واملؤمن ألن هؤالء ال ؛﴾ج|مuيعاً ه}و| السَّمuيع} الْع|لuيم}

قَد� ن|ع�لَم} إِنَّه} لَي|ح�ز}ن}ك| ال�ذuي ي|قُولُونَ فَإِنَّه}م� ال ي}كَذÔب}ون|ك| و|لَكuنَّ ﴿: ألrم جيحدون آياته ؛اهللا
uني| بِآي|اتuمuح|د}ونَ الظ�ال�   .)1( ﴾الل�هu ي|ج

نه على جادة أوكلمات اهللا٬، وهي امليزان احلق الذي يعرف به اإلنسان  ٬،فالرؤيا آيات اهللا
احلق٬، وعلى الصراط املستقيم٬، والذين جيحدون بالرؤيا هم أعداء اهللا املكذبون لألنبياء واألوصياء 

  .﴾الظ�الuمuني| بِآي|اتu الل�هu ي|ج�ح|د}ونَفَإِنَّه}م� ال ي}كَذÔب}ون|ك| و|لَكuنَّ  ﴿٬، 

والقانون اإلهلي من اآليات املتقدمة أن أولياء اهللا الذين أمنوا وكانوا يتقون هلم البشرى يف 
ن يرون أو ي�رى هلم ما يبشرهم باستقامة طريقهم وعقيد¡م٬، فالذين ال أrم البد إاحلياة الدنيا٬، أي 

منوا٬، وال آباستقامة طريقهم ليسوا من أولياء اهللا٬، بل وال من الذين يرون وال ي�رى هلم ما يبشرهم 
  . من املتقني

ي|ا أَيُّه|ا ال�ذuين| آم|ن}وا كُتuب| ع|لَي�كُم} الصِّي|ام} ﴿: انتقلنا إىل آية أخرى ت�بي©ن فائدة الصيام إذاواآلن 
 �ن أالصيام كُتب عليكم رجاء  نّإ٬، أي )2( ﴾ت|تَّقُونَكَم|ا كُتuب| ع|لَى ال�ذuين| مuن� قَب�لuكُم� لَع|ل�كُم

كلمات اهللا وآيات ( :مليزان اإلهلي احلق وهوباتكونوا متقني٬، واملتقي يعلم تقواه من اهللا سبحانه 
  . اليت جيحد �ا الظاملون٬، وهي الرؤيا املبشرة كما عرفنا من اآليات املتقدمة )اهللا

                                                            
 .33: األنعام  -1
 .183: البقرة  -2
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املبشرات باستقامة طريقه ليس من املتقني٬، بل وال من رى وال ي�رى له فالذي ال يÄ ن٬،إذ

٬، وهؤالء )1(وكم من صائم ليس له من صيامه إال اجلوع والعطش  ٬،الصائمني حبسب هذه اآلية
فَإِنَّه}م� ال ي}كَذÔب}ون|ك| و|لَكuنَّ الظ�الuمuني| بِآي|اتu ﴿الذين ينكرون الرؤيا أرواحهم منكرة لوجود اهللا٬، 

  . ﴾د}ونَالل�هu ي|ج�ح|
�   �   �  �   �   �  

وعالمات قيامه ودولته إذا استتب له األمر  Xملاذا التمهيد لإلمام املهدي  :135 /سؤال
  ؟يف آخر األمر يف العراق

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

  .وهو يف العراق٬، Xضريح علي بن أيب طالب  هو اجلسماينألن مركز الكون 
   

�   �   �  �   �   �  

   ؟ )2( )عقلي مغلوب: (يف دعاء الصباح Xاملؤمنني  ما معىن قول أمري :136 /سؤال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

إنا فتحنا ﴿وكان يف مرتبة ٬،  حممدفلو مل يكن فيه هذا احلال لكان ٬، األنا والظلمةمن جهة 
يف ٬، و)4( سابقاً يف سورة الفاحتة فكما ذكرت�٬، وهي مرتبة حممد  ٬،)3( ﴾لك فتحاً مبيناً

فال  بني الفناء فهو يف حالة خفق٬ٍ، شف له غطاء الالهوتتح له وكُفُ  اًحممد أن )5( املتشا�ات
   .وبني العودة إىل األنا والشخصية٬، إال اهللا الواحد القهاريبقى 

                                                            
ُربَّ صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وُربَّ قائم حظه من قيامه : (حيث يقول  أنظر حديث رسول اهللا  -1

 .72ص 1ج: وسائل الشيعة ) السهر
 .فاتيح الجنانم/ دعاء الصباح  -2
  .1: الفتح  -3
 .المرتبة الثالثة/ مراتب أسماء اهللا تعالى : شيء من تفسير سورة الفاتحة  -أسرار اإلمام المهدي  -4
 . حول الحجب النورانية والظلمانية وموارد أخرى ، فراجع) 28(سؤال /  2ج) : المتشابهات(أسرار اإلمام المهدي  -5
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  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

: قال تعاىل٬، X عند ظهور القائم فتح يف السماء للمالئكةهي األبواب اليت ت� الفطور
ودين اهللا سبحانه ٬، ونزول مالئكة السماء لنصرة احلق ٬،)1( ﴾و|فُتuح|تu السَّم|اُء فَكَان|ت� أَب�و|اباً﴿

٬، )2( ﴾بِم|اٍء م|عuنيٍقُلْ أَر|أَي�ت}م� إِنْ أَص�ب|ح| م|اؤ}كُم� غَو�راً فَم|ن� ي|أْتuيكُم� ﴿: لكويف rاية سورة املُ .وتعاىل
Åفيأتيكم داعي احلق بالعلم ٬، )3( يبقى يف حوزتكم إال اجلهل فال٬، لمأي يف الغيبة يرتفع عنكم الع

  .)4( املاء املعني وهو .اإلهلي
�   �   �  �   �   �  

ن إو؟ أعرف ما أو من املقصود بكلب أصحاب الكهف أنهل من املمكن  :140 /سؤال
س|ي|قُولُونَ ﴿ :أحياناً بصيغة اجلمع ٬،ورد ذكره أكثر من مرة يف هذه القصةفلماذا أُكان كلباً عادياً 

uع|ةٌ و|ثَام�ن}ه}م� ثَالثَةٌ ر|ابِع}ه}م� كَلْب}ه}م� و|ي|قُولُونَ خ|م�س|ةٌ س|ادuس}ه}م� كَلْب}ه}م� ر|ج�ماً بِالْغ|ي�بِ و|ي|قُولُونَ س|ب
�فuيهِم� إِل�ا مuر|اًء ظَاهuراً و|ال ت|س�ت|فْتu  )5( م|ا ي|ع�لَم}ه}م� إِل�ا قَلuيلٌ فَال ت}م|ارِ كَلْب}ه}م� قُلْ ر|بِّي أَع�لَم} بِعuدَّتuهِم

  .أرجو التوضيح؟  )6( ﴾فuيهِم� مuن�ه}م� أَح|داً

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

                                                            
  .19: النبأ  -1
 .30: الملك  -2
 Xووصيه، فعن أمير المؤمنين  Xفقد ورد أن العلم يأزر أي يفقد ويختفي بين الناس؛ لجحودهم حق اإلمام المهدي  -3

اللهم إنه ال بد لك من حجج في أرضك، حجة بعد حجة على خلقك، يهدونهم إلى دينك، ويعلمونهم علمك آيال يتفرق : (قوله
ولهذا يأزر العلم إذا لم يوجد له حملة يحفظونه ويروونه، آما سمعوه من العلماء، ويصدقون عليهم فيه، ... أتباع أوليائك 

ينقطع مواده وإنك ال تخلي أرضك من حجة لك على خلقك، ظاهر ليس بالمطاع، اللهم فإني ألعلم أن العلم ال يأزر آله وال 
أو خائف مغمور آيال تبطل حجتك وال يضل أولياؤك بعد إذ هديتهم بل أين هم؟ وآم هم؟ أولئك األقلون عددًا، األعظمون 

  .339ص 1ج: الكافي ) عند اهللا قدرًا 
) إذا رفع علمكم من بين أظهرآم فتوقعوا الفرج من تحت أقدامكم(: قال ،Xعن أيوب بن نوح، عن أبي الحسن الثالث و

  .والكثير من األحاديث في هذا الشأن، فراجع .341ص  1ج: الكافي 
قل أرأيتم إن أصبح ماؤآم غورًا فمن يأتيكم : " في قول اهللا عز وجل Xعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر  -4

 .14ح 340ص 1ج: الكافي ) إمامكم فمن يأتيكم بامام جديدإذا غاب عنكم : (، قال" بماء معين
هو من أوسع األمراض المتفشية في الحوزة العلمية، وهو أقرب للجدل، مرض يصيب من تعلم آلمتين ويظن : الِمراء  -5

أنه الملك العالم ، والجميع شاهد على هذا ويعرف هذا المرض عندهم ، والِمراء هو أن ينطق بالكالم من غير ضرس قاطع 
:  آلمته  و حق فإّن الِمراء منهي عنه، وقد ورد عن رسول اهللا وال حجة تامة، بل وحتى لو آانت لديه نسب صواب أ

من حسن خلقه، وخشي اهللا في المغيب والمحضر، وترك المراء وان : ثالث من لقي اهللا بهن دخل الجنة من أي باب شاء(
 .، فهم في هذا يقعون في الشرك ؛ ألن انتصارهم ألنفسهم ال هللا567ص 8ج: وسائل الشيعة ) آان محقًا

  .22: الكهف  -6
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  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

٬، ولكن األمر املهم مل يكن هذا الكلب أيضا٬ً، اديتيعاكلب  كان مع أصحاب الكهف 
هذه القدرة من  وللجن© ٬،)1( من اجلن وامسه قطمري وهو ٬،من ي�سيِّر هذا الكلب ويسيطر عليه بل

   .العروض على احليوان كالقط والكلب وتسيريه

وقدرته على ٬، الكلب إىل وجودها ذن يلفت انتباههم من خالل هأ )قطمري(وأراد هذا اجلن 
  . بعد إميانه بدعو¡م مساعد¡م

: قال تعاىل ٬،القلوب رعباً وزلزلة قلوب الشجعان ءمن اجلن الذين هلم قدرة على مل وقطمري
و|لَم}لuئْت| مuن�ه}م� و|كَلْب}ه}م� ب|اسuطٌ ذuر|اع|ي�هu بِالْو|صuيدu لَوِ اط�لَع�ت| ع|لَي�هِم� لَو|ل�ي�ت| مuن�ه}م� فuر|اراً  ﴿

ى الذي كان يتولّ هو هذا اجلن قطمري رعباًقلب من يقترب منهم  ميألوالذي كان . )2(﴾ر}ع�باً
  .Xهو أحد أنصار القائم  وقطمري ٬، حراستهم

�   �   �  �   �   �  
  

  ؟ )3( ﴾ر|بُّ الْم|ش�رِقَي�نِ و|ر|بُّ الْم|غ�رِب|ي�نِ﴿ :قوله تعاىلما معىن  :141 /سؤال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

 واحلمرة املغربية٬، Xعلي  دمإىل  تشري احلمرة املشرقية .واحلمرة املغربية٬، مها احلمرة املشرقية
  .هذا يف األئمة  ٬،Xدم احلسني إىل 

واحلمرة املغربية ٬، Xدم أحد املهديني نظري علي إىل  املشرقيةما يف املهديني فتشري احلمرة أ
  .)X )4نظري احلسني  أيضاً إىل دم أحد املهديني  تشري

                                                            
يا علي ما اسم الكلب وما لونه؟ فقال له علي : Xسأل يهودي أمير المؤمنين : (499ص -في قصص األنبياء للجزائري  -1
X :ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، أما لون الكلب فكان أبلق بسواد، وأما اسم الكلب فقطمير.( 

 .18: الكهف  -2
  .17: الرحمن  -3
المشرقين رسول اهللا : (، قال)رب المشرقين ورب المغربين: (عن قول اهللا Xسألت أبا عبد اهللا : عن أبي بصير ، قال  -4

   .344ص 2ج: تفسير القمي ) وفي أمثالهما تجري، والمغربين الحسن والحسين Xوأمير المؤمنين  اهللا 
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٬، مشرق يف األئمة ومشرق يف املهديني٬، ومغرب يف األئمة ومغرب يف انومغرب انفهم مشرق
  .املهديني

�   �   �  �   �   �  
  

الْح|م�د} لuل�هu ال�ذuي ص|د|قَن|ا و|ع�د|ه} و|أَو�ر|ثَن|ا الْأَر�ض| ن|ت|ب|وَّأُ مuن| و|قَالُوا ﴿ :قال تعاىل :142 /سؤال
   ؟هل األرض املذكورة يف هذه اآلية هي أرض اجلنة .)1( ﴾الْج|نَّةu ح|ي�ثُ ن|ش|اُء فَنِع�م| أَج�ر} الْع|امuلuني|

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب
  اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهدينيواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى 

وهم األوصياء واألنبياء ٬، خلفاء اهللا يف أرضه: والذين ورثوها هم٬، هي هذه األرض :األرض
يف كل السماوات الستة امللكوتية  ومن تابعهم وارتقى معهم إىل مقاما¡م العالية٬، ن وواملرسل

  .والسابعة الكلية
فجعلنا خلفاءه يف ٬، أي استخلفنا فيها٬، قالوا أورثنا األرضولذلك ٬، واهللا هو مالك األرض

  .أرضه

فهم  .واجلنة النورية يف السماء السابعة٬، اجلنات امللكوتية :راد �اي� فهي يف هذه اآلية ٬،اجلنة أما
من اجلنة حيث  نتبوأ :ولذلك قالوا ٬،ويف اجلنة النورية٬، هلم مقعد صدق يف كل جنة ملكوتية 
  : تذكر نعمتني مهافاآلية ٬، نشاء

  . وكوrم خلفاء اهللا يف أرضه وراثة األرض •
  .ونؤيشامنها حيث  ونؤيتبو يف كل اجلنات اًمقامهلم  أنهي : والنعمة الثانية  •

يتم عقله حىت  وال٬، )2( يكون خليفة اهللا يف أرضه حىت يتم عقله ألنه ال ؛انمترابطت انوالنعمت
  .)مساء العقل(إىل السماء السابعة الكلية  ييرتق

                                                            
 .74: الزمر  -1
أفضل من العقل ، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل ، وإقامة العاقل  ما قسم اهللا للعباد شيئًا: (  قال رسول اهللا  -2

)  أفضل من شخوص الجاهل وال بعث اهللا نبيًا وال رسوًال حتى يستكمل العقل ، ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته
 .12ص 1ج: الكافي 
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ولكن ٬، غادروها لريثها اإلنسان عنهم سابقنيال سكان واجلنة ٬، تكون من سابق والوراثة

٬، سبقوا بين آدم٬، وكذلك كل وصي وخليفة هللا يف أرضه ونهلا سكان سابق األرض اليت حنن عليها
  .سبقه خليفة هللا يف أرضه فورثها عنه

 نه الحق هلاأكما ٬، سابق على وراثة األرض ونؤيشاء من اجلنة حيث التبو© أنن نفهم أويبقى 
من اجلنة حيث  ونؤيتبوال إذا كانوا إ يكونون خلفاء اهللا يف أرضه ويرثون األرض rم الإحيث 
فال يبعث نيب  ٬،)مساء العقل(حىت السماء السابعة الكلية ٬، يف كل مساء اًوجودهلم  نّإأي ٬، ونؤيشا

  .اجلنة النورية أو السابعة السماءأي يكون له مقام يف ٬، حىت يتم عقله
�   �   �  �   �   �  

  

  ؟ )1(﴾فَإِذَا ان�ش|ق�تu السَّم|اُء فَكَان|ت� و|ر�د|ةً كَالدِّه|انu﴿ :ما معىن قوله تعاىل :143 /سؤال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

وقد بيَّن اهللا سبحانه وتعاىل  .Xأي فتحه اهللا للقائم  ٬،)2( )اجلفر األمحر( فتح كتابأي إذا 
ي|و�م| ن|طْوِي السَّم|اَء كَطَيِّ السِّجِلÔ لuلْكُت}بِ كَم|ا ب|د|أْن|ا ﴿: حيث قال تعاىل٬، السماء هي سجل أن

  . )3( ﴾أَوَّلَ خ|لْقٍ ن}عuيد}ه} و|ع�داً ع|لَي�ن|ا إِنَّا كُنَّا فَاعuلuني|

إرادة اهللا ومشيئته يف القضاء على  Xتحت يقرأ فيها القائم أو فُ فإذا انشقت السماء
فَي|و�م|ئuذÖ ﴿: قال تعاىل ٬،احلاكم فيها هو Xوأحكام القيامة الصغرى اليت يكون القائم ٬، املنحرفني

ي}ع�ر|ف} الْم}ج�رِم}ونَ بِِسيم|اه}م� فَي}ؤ�خ|ذُ بِالنَّو|اصuي ﴿ ٬،)4( ﴾ال ي}س�أَلُ ع|ن� ذَن�بِهu إِن�س� و|ال ج|ان�

                                                            
 .37: الرحمن  -1
ما رواه رفيد عن : ، ومنها  ، وفيه الكثير من رواياتهم  دون باقي األئمة  Xوهو الكتاب المختص بالقائم  -2

يا رفيد آيف أنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة ، ثم أخرج : ( قال  Xاإلمام الصادق 
يهم بما سار علي بأي شئ يسير ف: قلت .  الذبح: جعلت فداك ما هو ؟ قال : قلت : قال .  المثال الجديد ، على العرب شديد

ال يا رفيد ، إن عليًا سار بما في الجفر األبيض ، وهو الكف ، وهو يعلم أنه : في أهل السواد ؟ قال  Xبن أبي طالب 
بحار )  سيظهر على شيعته من بعده وإن القائم يسير بما في الجفر األحمر وهو الذبح ، وهو يعلم أنه ال يظهر على شيعته

 .318ص 25ج: األنوار 
 .104: األنبياء  -3
  .39: الرحمن  -4
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 ٬، صفحة السماء اليت انشقتيفبل حيكم مبا يقرأ  ٬،)2( حيتاج إىل البينة القائم ال نّإف ٬،)1( ﴾و|الْأَقْد|امِ
  .)3( ليخرج منها حكم اهللا سبحانه

�   �   �  �   �   �  
  

  :Xالسيد أمحد احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي  :144  /سؤال

  ؟  ؟ وهل هو من اليمن وهل هناك حدود هلذه الشخصية يعرف �ا صاحبها؟  من هو اليماين

وهل هو معصوم حبيث ال يدخل الناس يف باطل وال خيرجهم من حق٬، وكما ورد يف الرواية 
يلتوي عليه٬، فمن فعل ذلك فهو من إن رايته راية هدى٬، وال حيل ملسلم أن : ( Xعن الباقر 

  ؟) أهل النار٬، ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

 ٬،كلهم ميانية فمحمد وآل حممد  ٬،ن مكة من ¡امة٬، و¡امة من اليمنأمعرفة  جيب أوالً
 ميانية٬،واملهديون اإلثنا عشر  مياين٬، Xواإلمام املهدي مياين  Xوعلي ٬، )4( مياين فمحمد 

                                                            
  .41: الرحمن  -1
فيقدمهم  Xيقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممن ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء آدم : (Xعن الباقر  -2

فيقدمهم  Xفيضرب أعناقهم، ثم يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء داود 
فيقدمهم  Xفيضرب أعناقهم، ثم يقضي الثالثة فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء إبراهيم 

ومن . 389ص 52ج: بحار األنوار  )فال ينكرها أحد عليه فيضرب أعناقهم، ثم يقضي الرابعة وهو قضاء محمد 
  .آان يحكم بال بينة Xالواضح أن داود 

يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي : في قول اهللا عز وجل: ( Xعن معاوية الدهني عن أبي عبد اهللا  -3
يزعمون أن اهللا تبارك وتعالى يعرف المجرمون بسيماهم يوم : قلت: ؟ قاليا معاوية ما يقولون في هذا: فقال ،واالقدام

وآيف يحتاج الجبار تبارك وتعالى إلى معرفة : فقال لي: قال. النارمة فيأمر بهم فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم ويلقون في االقي
ذلك لو قام قائمنا إعطاء اهللا السيما فيأمر بالكافر فيؤخذ : فما ذاك جعلت فداك؟ قال: فقلت: ؟ قالخلق أنشأهم وهو خلقهم

  .321 -  320ص 52ج :بحار األنوار ،376ص: بصائر الدرجات ) بنواصيهم و اقدامهم ثم يخبط بالسيف خبطًا
إذا قام قائم آل محمد حكم بين الناس بحكم داود، ال يحتاج إلى بينة، يلهمه اهللا تعالى فيحكم : (قال ،Xوعن أبي عبد اهللا 

إعالم ) إن في ذلك آليات للمتوسمين :بعلمه، ويخبر آل قوم بما استبطنوه، ويعرف وليه من عدوه بالتوسم، قال اهللا تعالى
  .293 – 292ص 2ج : الورى بأعالم الهدى

، 232ص 57ج : بحار األنوار...) ان خير الرجال أهل اليمن، وااليمان يمان وأنا يماني : (... عن رسول اهللا -4
  .81ص: األصول الستة عشر 
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فَخ|لَف| مuن� ﴿٬، )رمحهم اهللا(األوائل  ون٬، وهذا ما كان يعرفه العلماء العاملمياينواملهدي األول 

 uخ|لْف� أَض|اع}وا الصَّالةَ و|اتَّب|ع}وا الشَّه|و|ات �   .)1( ﴾فَس|و�ف| ي|لْقَو�نَ غَيÁاًب|ع�دuهuم

احلكمة (ـ ب يف البحار كالم أهل البيت ) رمحه اهللا(ى العالمة اàلسي وقد مس©
ـ البيت احلرام ب Xى عبد املطلب ٬، كما ومس©)3( بل ورد هذا عن رسول اهللا ٬، )2()اليمانية

  .)4() الكعبة اليمانية(

  :أما بالنسبة حلدود شخصية اليماين

وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليماين٬، هي : ( X يف الرواية عن الباقر فقد ورد
ألنه يدعو إىل صاحبكم٬، فإذا خرج اليماين حرم بيع السالح على الناس وكل  ؛راية هدى

فإن رايته راية هدى٬، وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه٬، ٬، مسلم٬، وإذا خرج اليماين فاkض إليه
   :وفيها .)5( )ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم ؛أهل النارفمن فعل ذلك فهو من 

وهذا يعين أن  ):ال حيل ملسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار( :أوالً
ن إعراضهم عنه يدخلهم إحبيث ٬، فال يكون شخص حجة على الناس ٬،صاحب والية إهلية اليماين
وهم أصحاب الوالية اإلهلية من  ٬،خلفاء اهللا يف أرضه كان منإال إذا ٬، )6( وإن صلوا وصاموا جهنم

  .من األنبياء واملرسلني واألئمة واملهديني

                                                            
  .59: مريم  -1
 .1ص 1ج: راجع مقدمة بحار األنوار  -2
 .27ح 70ص 8ج: الكافي )  االيمان يماني والحكمة يمانية: (  قال رسول اهللا  -3
في وصف  Xوأيضًا وصف اهللا تعالى الكعبة بأنها يمانية في مناجاته لعيسى . 75، 51، 22ج: راجع بحار األنوار  -4

 8ج: الكافي ...)  يا عيسى دينه الحنيفية وقبلته يمانية وهو من حزبي وأنا معه... : (إذ جاء فيها الرسول محمد 
 .139ص

 .264ص: غيبة النعماني  -5
قد بّين أّن النار مصير آل من التوى  Xفي رواية اليماني؛ بمعنى أنه  Xوهذا مستفاد من إطالق حديث اإلمام الباقر  -6

  .أو ال. . و . . على اليماني سواء آان الملتوي يصلي ويصوم و 
  :أنكر إمامًا منصبًا من اهللا تعالى، منهاوأيضًا جاءت روايات تنص على أن ال يكون أحد من أهل النار إال إذا 

ألعذبن آل رعية في االسالم دانت بوالية آل إمام جائر ليس من اهللا، : (قال اهللا تبارك وتعالى: قال  Xعن أبي جعفر 
 وإن آانت الرعية في أعمالها برة تقية، وألعفون عن آل رعية في االسالم دانت بوالية آل إمام عادل من اهللا وإن آانت

  .376ص 1ج : الكافي) الرعية في أنفسها ظالمة مسيئة
إن اهللا ال يستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من اهللا وإن آانت في أعمالها برة تقية وإن : (قال Xوعن أبي عبد اهللا 

  .376ص 1ج: الكافي ) اهللا ليستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام من اهللا وإن آانت في أعمالها ظالمة مسيئة
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أو ٬، والطريق املستقيم والدعوة إىل احلق): أنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم( :ثانياً
أي  ٬،حقأن هذا الشخص ال خيطأ في�دخل الناس يف باطل أو خيرجهم من : الصراط املستقيم تعين

و�ذا املعىن يصبح هلذا القيد أو احلد فائدة يف حتديد شخصية  ٬،منصوص العصمة معصوم نهإ
   .اليماين

نه جيعل هذا إف٬، )يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم(أما افتراض أي معىن آخر هلذا الكالم 
  .من ذلك وحاشاهم ٬، فال يكون قيداً وال حداً لشخصية اليماين٬، بال فائدة الكالم منهم 

  :النتيجة مما تقدم يف أوالً وثانياً

حجة من حجج اهللا يف أرضه ومعصوم منصوص العصمة٬، وقد ثبت بالروايات  إن اليماين
 عشر  ااإلثناألئمة  هم ن احلجج بعد الرسول حممد أاملتواترة والنصوص القطعية الداللة 

وكمال  و�م متام النعمة ٬،غريهم معصوموال حجة هللا يف األرض ٬، عشر ان اإلثنواملهديوبعدهم 
 Xوبقي اإلمام املهدي ٬، اًأحد عشر إمام وقد مضى منهم  ٬،وختم رساالت السماء الدين
 ؛فالبد أن يكون اليماين أول املهديني Xعشر مهديا٬ً، واليماين يدعو إىل اإلمام املهدي  اثنواال

٬، )1( ﴾ب|ع�ض}ه|ا مuن� ب|ع�ضٍ و|الل�ه} س|مuيع� ع|لuيم�ذُرِّيَّةً ﴿: ألن األحد عشر مهدياً بعده هم من ولده
والثابت أن ٬، بل هم يف دولة العدل اإلهلي٬، Xويأتون متأخرين عن زمن ظهور اإلمام املهدي 

 Xوهو أول املؤمنني باإلمام املهدي  Xاملوجود يف زمن ظهور اإلمام املهدي  أول املهديني هو
ومن هنا . كما ورد يف وصية رسول اهللا  ٬،القاعدة للقياملتهيئة ٬، يف بداية ظهوره وحتركه

  .ينحصر شخص اليماين باملهدي األول من اإلثين عشر مهدياً

فامسه أمحد ٬، امسه وصفاته ومسكنه بالتفصيل نت روايات أهل البيت واملهدي األول بيَّ
  . ورغم أنوفهم٬، قهراً عليهم إسرائيليالناس يقولون عنه  نّإأي   أي إسرائيل   وكنيته عبد اهللا 

أمسي أمحد وأنا عبد اهللا أمسي إسرائيل فما أمره فقد أمرين وما عناه : (وقال رسول اهللا 
  . )2( )فقد عناين

                                                            
  .34: آل عمران  -1
 . 178ص 7ج: ، بحار األنوار 95ص 1ج: ، البرهان 44ص 1ج: تفسير العياشي  -2
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 و )ثرأيف خده األمين ( و )من البصرة: (وهو٬، واملهدي األول هو أول الثالث مائة وثالثة عشر

فيه ( و )يف ظهره ختم النبوة( و ٬، )Xجسمه كجسم موسى بن عمران ( و )يف رأسه حزاز(
عند أول ( و) هو أعلم اخللق بعد األئمة بالقرآن والتوراة واإلجنيل( و ) وصية رسول اهللا
إذا رأيتموه فبايعوه فانه  :فقال ٬،مث ذكر شاباً… ( :قال رسول اهللا  ٬،)ظهوره يكون شاباً

  .)1( )خليفة املهدي

يف الليلة  قال رسول اهللا : ( قال Xعن آبائه عن أمري املؤمنني  Xعن أيب عبد اهللا 
 يا أبا احلسن أحضر صحيفة ودواة فأملى رسول اهللا  Xاليت كانت فيها وفاته لعلي 

يا علي انه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ومن بعدهم : وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع فقال
وليسلمها : وساق احلديث إىل أن قال فأنت يا علي أول اإلثين عشر إمام٬، ٬،اثنا عشر مهدياً

مث يكون من  .فذلك اثنا عشر إماماً إىل ابنه م ح م د املستحفظ من آل حممد  Xاحلسن 
اسم  :له ثالثة أسامي ٬،بعده اثنا عشر مهدياً فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املهديني

  . )2( ) وهو أول املؤمنني ٬،واالسم الثالث املهدي ٬،كامسي واسم أيب وهو عبد اهللا و أمحد

   .)X( )3 من ولد احلسني إن منا بعد القائم اثنا عشر مهدياً( :نه قالأ Xوعن الصادق 

   .)X( )4إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد احلسني : (قال Xوعن الصادق 

 ابعده إثن Xألن اإلمام  ؛Xويف هذه الرواية القائم هو املهدي األول وليس اإلمام املهدي 
   .عشر مهدياً

ذاك املشرب محرة٬، الغائر العينني املشرف … : ( يف وصف املهدي األول Xوقال الباقر 
   .)5( )احلاجبني العريض ما بني املنكبني برأسه حزاز و بوجهه أثر رحم اهللا موسى

                                                            
فإذا رأيتموهم فبايعوهم ولو : وفي رواية: (، قال296ص 12ج: إمتاع األسماع للمقريزي وفي  .30ص: بشارة اإلسالم  -1

 ).حبوا على الثلج، فإنه خليفة المهدي
 .241ص 2ج: ، غاية المرام 150ص: ، الغيبة للطوسي 147ص 53ج: بحار األنوار  -2
 . 385ص: ، الغيبة للطوسي 310ص 3ج: ، البرهان 148ص 53ج: بحار األنوار  -3
 .145ص 53ج: بحار األنوار  -4
 .215ص: غيبة النعماني  -5
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ن أوهلم من البصرة وآخرهم إأال و: Xفقال … : (يف خرب طويل Xوعن أمري املؤمنني 
   .)1( )… من األبدال

 أمحد ..ومن البصرة  ..: (Xيف خرب طويل مسى به أصحاب القائم  Xوعن الصادق 
..( )2(.   

فأما  ٬،امسان اسم خيفى واسم يعلن  أي للقائم   له ... : (نه قالأ Xوعن اإلمام الباقر 
وأمحد هو اسم املهدي األول وحممد اسم اإلمام . )3( )وأما الذي يعلن فمحمد٬، الذي خيفى فأمحد

   .كما تبني من وصية رسول اهللا  Xاملهدي 

إن هللا تعاىل كرتاً بالطالقان ليس بذهب وال فضة٬، اثنا عشر ألفاً خبراسان : (Xوعن الباقر 
يقودهم شاب من بين هاشم على بغلة شهباء٬، عليه عصابة محراء٬،  ٬،"أمحد أمحد  ": شعارهم

٬، وأمحد )4( )فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً على الثلج ٬،كأين أنظر إليه عابر الفرات
   .هو اسم املهدي األول

قال أمري الغضب ليس من ذي وال ذهو لكنهم يسمعون ( :ويف كتاب املالحم والفنت
  .)5( )إنس وال جان بايعوا فالناً بامسه ليس من ذي وال ذهو ولكنه خليفة مياينصوتاً ما قاله 

فيجتمعون وينظرون ملن يبايعونه فبيناهم : (ويف املالحم والفنت للسيد بن طاووس احلسين
كذلك إذا مسعوا صوتاً ما قال إنس وال جان بايعوا فالناً بامسه ليس من ذي وال ذه ولكنه 

    .)6() خليفة مياين

ما املهدي إال (: Xوروى الشيخ علي الكوراين يف كتاب معجم أحاديث اإلمام املهدي 
ومبا أن املهدي األول من ٬، )7( )٬، وما اخلالفة إال فيهم غري أن له أصالً ونسباً يف اليمن من قريش

                                                            
 .148ص: بشارة اإلسالم  -1
 .181ص: بشارة اإلسالم  -2
 .57ب 653ص 2ج: آمال الدين وتمام النعمة  -3
 .343ص: منتخب األنوار المضيئة  -4
 .27ص: المالحم والفتن للسيد ابن طاووس الحسني  -5
 .80ص: المالحم والفتن  -6
 .299ص 1ج:  Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -7
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 Xألن ذرية اإلمام املهدي  ؛فالبد أن يكون مقطوع النسب Xمن ذرية اإلمام املهدي 

نه شخص واحد أل ؛وهذه الصفات هي صفات اليماين املنصور وصفات املهدي األول ٬،جمهولون
  .كما تبني مما سبق

إن اليماين ممهد يف زمن الظهور املقدس ومن الثالث مائة وثالث : املزيد فأقول ن أردتÄإو
وأول ٬، عشر ويسلم الراية لإلمام املهدي٬، واملهدي األول أيضاً موجود يف زمن الظهور املقدس

يف بداية ظهوره وقبل قيامه٬، فالبد أن يكون أحدمها حجة على اآلخر٬،  Xمؤمن باإلمام املهدي 
ومبا أن األئمة واملهديني حجج اهللا على مجيع اخللق واملهدي األول منهم فهو حجة على اليماين إذا 

ر اليماين ٬، وبالتايل يكون املهدي األول هو قائد ثورة التمهيد فيصبح دواًواحد اًمل يكونا شخص
ن اليماين هو املمهد الرئيسي وقائد حركة الظهور وهذا غري صحيح أل ٬،للقائد اًبل مساعد اًثانوي

   .املقدس٬، فتحتم أن يكون املهدي األول هو اليماين واليماين هو املهدي األول

ويف بداية ظهوره يكون  ٬،ويف خده األمين أثر ٬،ومن البصرة ٬،امسه أمحد(: و�ذا يكون اليماين
 ٬،ومقطوع النسب ٬،ن وبالتوراة واإلجنيل بعد األئمةآوأعلم الناس بالقر ٬،ويف رأسه حزاز ٬،شاباً

وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك  ٬،وهو إمام مفترض الطاعة من اهللا ٬،ويلقب باملهدي
 و …و  Xإلمام املهدي ويدعو إىل ا ويدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم ٬،فهو من أهل النار

فراجع ٬، وكل ما ورد من أوصاف املهدي األول يف روايات حممد وآل حممد ٬، )… 
٬، وغريها من كتب )1( الروايات يف كتاب غيبة النعماين وغيبة الطوسي وإكمال الدين والبحار

  . احلديث

 ؛ميانيون هم X أتباع اليماين من الثالث مائة والثالثة عشر أصحاب اإلمام ن كلأويبقى 
  . مياين العراقومياين صنعاء باعتبار انتسا�م لقائدÅهم اليماين٬، ومنهم 

 لuلْب|ش|رِ ن|ذuيراً*  الْكُب|رِ إلَِح�د|ى إِنَّها*  أَس�فَر| إِذا و|الصُّب�حِ*  أَد�ب|ر| إِذْ و|الل�ي�لِ*  لْقَم|رِاو| كَال�﴿
 *�*  الْي|مuنيِ أَص�حاب| إِال�*  ر|هuين|ةٌ كَس|ب|ت� بِما ن|فْسٍ كُلî*  ي|ت|أَخَّر| أَو� ي|ت|قَدَّم| أَنْ مuن�كُم� شاَء لuم|ن
*  الْم}ص|لÔني| مuن| ن|ك} لَم� قالُوا*  س|قَر| فuي س|لَكَكُم� ما*  الْم}ج�رِمuني| ع|نِ*  ي|ت|ساَءلُونَ ج|نَّاتÖ فuي
� أَتان|ا ح|تَّى*  الدِّينِ بِي|و�مِ ن}كَذÔب} و|كُنَّا*  الْخائuضuني| م|ع| ن|خ}وض} و|كُنَّا*  الْمuس�كuني| ن}طْعuم} ن|ك} و|لَم

                                                            
 .53ج 52ج: بحار األنوار   -1
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 م}س�ت|ن�فuر|ةٌ ح}م}ر� كَأَنَّه}م�*  م}ع�رِضuني| التَّذْكuر|ةu ع|نِ لَه}م� فَما*  الشَّافuعuني| ش|فاع|ةُ ت|ن�فَع}ه}م� فَما*  الْي|قuني}
* � ي|خافُونَ ال ب|لْ كَال�*  م}ن|شَّر|ةً ي}ؤ�تى ص}ح}فاً أَنْ مuن�ه}م� ام�رِئٍ كُلî ي}رِيد} ب|لْ*  قَس�و|ر|ةÖ مuن� فَرَّت

 التَّقْوى أَه�لُ ه}و| الل�ه} ي|شاَء أَنْ إِال� ي|ذْكُر}ونَ و|ما*  ذَكَر|ه} شاَء فَم|ن�*  ت|ذْكuر|ةٌ إِنَّه} كَال�*  اْآلخuر|ةَ
  .)1( ﴾الْم|غ�فuر|ةu و|أَه�لُ

٬، Xام املهدي ـفجر اإلم: ﴾والصبح﴿ .دولة الظاملني: ﴾والليل﴿ .الوصي: ﴾والقمر﴿
   .ألنه هو الشمس٬، كبداية شروق الشمس وبداية ظهوره بوصيه

القيامة  :هي والوقعات اإلهلية الكربى ثالث. القيامة الصغرى أي: ﴾الْكُب|رِ إلَِح�د|ى إِنَّها﴿
   .)2( والقيامة الكربى ٬،والرجعة ٬،الصغرى

 Xيرسله اإلمام املهدي  ٬،)اليماين(وهو الوصي واملهدي األول  ٬،منذر أي: ﴾لuلْب|ش|رِ ن|ذuيراً﴿
 ويتأخر من شاء أن يتأخر عن٬، ليتقدم من شاء أن يتقدم٬، بشرياً ونذيراً بني يدي عذاب شديد

   .)X )3ركب اإلمام املهدي 

﴿îبِما ن|فْسٍ كُل � إِال�﴿٬، على عملهوهذا واضح فكل إنسان حياسب  :﴾ر|هuين|ةٌ كَس|ب|ت
املقربون وهم أصحاب اليماين الثالث : وهؤالء مستثنون من احلساب وهم٬، ﴾الْي|مuنيِ أَص�حاب|

فَأَمَّا إِنْ ﴿: يدخلون اجلنة بغري حساب٬، قال تعاىل٬، Xمائة وثالثة عشر أصحاب اإلمام املهدي 
 الْم}ج�رِمuني| ع|نِ*  ي|ت|ساَءلُونَ ج|نَّاتÖ فuي﴿ ٬،)4( ﴾ن|عuيمٍفَر|و�ح� و|ر|ي�ح|انٌ و|ج|نَّت} *  كَانَ مuن| الْم}قَرَّبِني|

وخليفته ٬، أي مل نك من املوالني لويل اهللا٬، ﴾الْم}ص|لÔني| مuن| ن|ك} لَم� قالُوا*  س|قَر| فuي س|لَكَكُم� ما* 
يلتوي ال حيل ملسلم أن (٬، فاليماين )5( )اليماين املوعود(واملهدي األول  Xاإلمام املهدي  ووصي

    .)عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار

                                                            
 . 56 – 32: المدثر  -1
  .18ص: مختصر بصائر الدرجات) ويوم الكرة ويوم القيامة Xيوم يقوم القائم : أيام اهللا ثالثة: (Xقال اإلمام الصادق  -2

ِلَمن َشاء ِمنُكْم .. َوَما ِهَي ِإلَّا ِذْآَرى ِلْلَبَشِر : وقوله : ( ... في تفسير بعض اآليات القرآنية قال Xعن اإلمام الصادق  -3
 :بحار األنوار.......)  اليوم قبل خروج القائم من شاء قبل الحق وتقدم إليه ومن شاء تأخر عنه: قال َأْو َيَتَأخََّر،َأن َيَتَقدََّم 

  .326 – 325ص 24ج
  .89 – 88: الواقعة  -4
 لمن شاء منكم: " ، قلتالوالية: ، قال" إنها الحدى الكبر: " قلت: (Xعن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي  -5

هم : قال" إال أصحاب اليمين " ، من تقدم إلى واليتنا أّخر عن سقر ومن تأخر عنا تقدم إلى سقر: ؟ قال" أن يتقدم أو يتأخر
  .91ح 432ص 1ج: الكافي ..)  إنا لم نتول وصي محمد واألوصياء من بعده: ؟ قال" لم نك من المصلين: " ، قلتواهللا شيعتنا
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   :فحسيب اهللا ونعم الوكيل

٬، وجاءه بقوم ال يفرقون بني )نه اهللالع(مبعاوية بن هند  Xلقد ابتلي أمري املؤمنني علي 
ولكن بسبعني معاوية ٬، ٬X، وقد ابتليت اليوم كما ابتلي أيب علي بن أيب طالب  ة واجلملـالناق

  .واهللا املستعان على ما يصفون٬، ويتبعهم قوم ال يفرقون بني الناقة واجلمل٬، )نه اهللالع(

٬، فوصفوين بدقة٬،  من أمري إال بيَّنوه يئاًش ٬، وآبائي األئمة واهللا ما أبقى رسول اهللا 
Äوأمري أبني ٬، لبس يف أمري٬، وال شبهة يف حايل بعد هذا البيان ومسوين٬، وبيَّنوا مسكين٬، فلم يبق

  .ين أول املهديني واليماين املوعودإو ٬، رابعة النهارمن مشس يف 
  

�   �   �  �   �   �  
  

و|إِذَا و|قَع| الْقَو�لُ ع|لَي�هِم� أَخ�ر|ج�ن|ا لَه}م� د|ابَّةً مuن| الْأَر�ضِ ت}كَلÔم}ه}م� ﴿ :قال تعاىل :145 /سؤال
  ما املعىن املراد من هذه اآلية؟ . )1( ﴾أَن� النَّاس| كَان}وا بِآياتuن|ا ال ي}وقuن}ونَ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

أي ) كلمهمتÄ: (ون هذه اآلية هكذاؤالعامة يقر أنبلغين : Xه قال رجل أليب عبد اللّ
   .)2( )كلمهم من الكالمنزلت إال ت}كلمهم اهللا يف نار جهنم ما : (Xفقال ٬، جترحهم

: Xقال  ٬،﴾أَخ�ر|ج�ن|ا لَه}م� د|ابَّةً مuن| الْأَر�ضِ ت}كَلÔم}ه}م�﴿: اىلـيف قوله تع Xوعن الرضا 
  . )X()3علي (

وهذا يف ٬، Xعلي بن أيب طالب  نهأوتوجد روايات بيَّنت  ٬،إنسان فالدابة يف هذه اآلية
ويبني املؤمن من الكافر بآيات اهللا ٬، يف الرجعة يكلم الناس )4( دابة األرض هو Xفعلي ٬، الرجعة

                                                            
 .82: النمل  -1
 .53ص 53ج: بحار األنوار   -2
وفي الرجعة، فراجع للوقوف على هذه  Xالعديد من الروايات تشير إلى أن دابة األرض هو علي بن أبي طالب  -3

 .، وما بعدها وغير ذلك90ص 3ج: ، ومدينة المعاجز للبحراني 53ص 53بحار األنوار ج: الروايات 
في لقب دابة  Xدابة اهللا خاصة، بينما يشترك معه المهدي األول  هو ًاروايات آل بيت العصمة تشير إلى أن علي -4

وهو  Xإلى أمير المؤمنين  انتهى رسول اهللا : (، قالXومن الروايات حديث أبي بصير عن أبي عبد اهللا . األرض
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وتبني هلم ضعف إمياrم ٬، )1( )دابة تكلم الناس(يضاً له أو٬، Xوقبل الرجعة قيام القائم  .سبحانه
الناس على  أنالرؤيا والكشف يف اليقظة٬، وتبني هلم  وهي٬، بآيات اهللا احلقة يف ملكوت السماوات

٬، يؤمنون بالرؤيا يوقنون بآيات اهللا امللكوتية وال طول مسرية اإلنسانية على هذه األرض أكثرهم ال
وهي ٬، وعلى املادة٬، والكشف يف ملكوت السماوات٬، ألrم قصروا نظرهم على هذه األرض

ر|بَّك| ه}و| أَع�لَم} بِم|ن� ض|ل� ع|ن�  ذَلuك| م|ب�لَغ}ه}م� مuن| الْعuلْمِ إِن�﴿ ٬،مبلغهم من العلم ال يعدوrا إىل سواها
  .)2( ﴾س|بِيلuهu و|ه}و| أَع�لَم} بِم|نِ اه�ت|د|ى

يؤمنون بآيات اهللا٬، ويؤمنون بالرؤيا  ويف اجلانب اآلخر األنبياء واألوصياء والرسل وأصحا�م
أنبياء لوال وما كانوا ٬، لوحي اهللا سبحانه وتعاىل وإrا طريق٬ì، والكشف يف ملكوت السماوات

قَد� ص|دَّقْت| الرُّؤ�يا *  و|ن|اد|ي�ن|اه} أَنْ ي|ا إِب�ر|اهuيم}﴿: ولذا مدحهم اهللا سبحانه وتعاىل فقال٬، إمياrم هذا
   .)3( ﴾إِنَّا كَذَلuك| ن|ج�زِي الْم}ح�ِسنِني|

مuن� ر}وحuن|ا و|ص|دَّقَت� بِكَلuم|اتu و|م|ر�ي|م| اب�ن|ت| عuم�ر|انَ ال�تuي أَح�ص|ن|ت� فَر�ج|ه|ا فَن|فَخ�ن|ا فuيهu ﴿: وقال
   .)4( ﴾ر|بِّه|ا و|كُت}بِهu و|كَان|ت� مuن| الْقَانِتuني|

ن|ح�ن} ن|قُصُّ ع|لَي�ك| أَح�س|ن| الْقَص|صِ بِم|ا أَو�ح|ي�ن|ا إِلَي�ك| ه|ذَا الْقُر�آنَ ﴿: وقال تعاىل عن الرؤيا
 مرميومدح ٬، ألنه صدق بالرؤيا؛ X فمدح إبراهيم .)5( ﴾و|إِنْ كُن�ت| مuن� قَب�لuهu لَمuن| الْغ|افuلuني|

ي}وس}ف} أَيُّه|ا ﴿: قال تعاىل ٬،هلاأو©و ألنه صدق بالرؤيا؛ ومدح يوسف ٬،ألrا صدقت بالرؤيا؛ كذلك 
ي|ابِس|اتÖ الصِّدِّيق} أَفْتuن|ا فuي س|ب�عِ ب|قَر|اتÖ سuم|انÖ ي|أْكُلُه}نَّ س|ب�ع� عuج|اف� و|س|ب�عِ س}ن�ب}التÖ خ}ض�رٍ و|أُخ|ر| 

   .)6( ﴾لَع|لÔي أَر�جِع} إِلَى النَّاسِ لَع|ل�ه}م� ي|ع�لَم}ونَ

                                                                                                                                                                                          
يا دابة اهللا ، فقال رجل من : برجله ثم قال نائم في المسجد قد جمع رمًال ووضع رأسه عليه، فحرآه رسول اهللا 

ال واهللا ما هو إال له خاصة، وهو الدابة التي ذآر اهللا تعالى : يا رسول اهللا أيسمى بعضنا بعضا بهذا االسم ؟ فقال: أصحابه
ختصر بصائر م) وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من األرض تكلمهم إن الناس آانوا بآياتنا ال يوقنون: في آتابه

في اآلية ) دابة األرض(ثم ذآر  Xفقد ذآر أوًال دابة اهللا الخاصة بعلي  ، فانتبه لحديث الرسول 43ص: الدرجات 
 .القرآنية، وما هذا العطف إال لتغايرهما 

 .، فراجع)طالع المشرق ودابة األرض(وقد فصل األستاذ أحمد حطاب القول في هذه المسألة في آتاب  - 1
  .30: النجم  -2
  .105  – 104: الصافات  -3
  .12: التحريم  -4
 .3: يوسف  -5
  .46: يوسف  -6
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وذلك ٬، وإrا وحي من اهللا سبحانه وتعاىل٬، من الناس ينكرون حقيقة الرؤيا اًواليوم جتد كثري

فهم كافرون باهللا  .يعلمون ولكنهم ال٬، ألن نفوسهم اخلبيثة منكرة وغري مؤمنة باهللا سبحانه وتعاىل
وإمنا جعلهم ٬، وا لويل من أولياء اهللا قط يف قلو�مومل يقر©٬، وكافرون بالوالية اإلهلية٬، عامل الذر يف

  .)1( هئلسنتهم ببعض احلق ليدفع اهللا �م عن أولياأاهللا يقرون ب

 .مجيعهم وأنبياءه ورسله٬، أولياءه وأعداءه٬، املؤمن والكافر )2( والرؤيا طريق يكلم اهللا به عباده
و|قَالَ ﴿: يف بناء اقتصاد الدولة Xرؤيا استفاد منها يوسف  اهللا لفرعون مصر الكافرفقد أوحى 

ا الْم|لuك} إِنِّي أَر|ى س|ب�ع| ب|قَر|اتÖ سuم|انÖ ي|أْكُلُه}نَّ س|ب�ع� عuج|اف� و|س|ب�ع| س}ن�ب}التÖ خ}ض�رٍ و|أُخ|ر| ي|ابِس|اتÖ ي|
  .)3( ﴾كُن�ت}م� لuلرُّؤ�يا ت|ع�ب}ر}ونَأَيُّه|ا الْم|لَأُ أَفْت}ونِي فuي ر}ؤ�ياي| إِنْ 

لعنهم (ط بين أمية وتسل٬ّ، رؤيا عرَّفه �ا ما حيصل ألهل بيته من بعده وحي اهللا حملمد أوقد 
فuت�ن|ةً لuلنَّاسِ و|إِذْ قُلْن|ا لَك| إِن� ر|بَّك| أَح|اطَ بِالنَّاسِ و|م|ا ج|ع|لْن|ا الرُّؤ�يا ال�تuي أَر|ي�ن|اك| إِل�ا ﴿ :على أمته )اهللا

   .)4( ﴾و|الشَّج|ر|ةَ الْم|لْع}ون|ةَ فuي الْقُر�آنu و|ن}خ|وِّفُه}م� فَم|ا ي|زِيد}ه}م� إِل�ا طُغ�ي|اناً كَبِرياً

وكيف .  ن طلبوا شهادتهإ وقد عرض اهللا سبحانه وتعاىل نفسه شاهداً للكفار بنبوة حممد 
و|ي|قُولُ ال�ذuين| كَفَر}وا لَس�ت| م}ر�س|الً قُلْ ﴿ :قال تعاىل٬، ال بالرؤياإيشهد اهللا سبحانه وتعاىل للكفار 

   .)5( ﴾كَفَى بِالل�هu ش|هِيداً ب|ي�نِي و|ب|ي�ن|كُم� و|م|ن� عuن�د|ه} عuلْم} الْكuت|ابِ

                                                            
إن اهللا خلق أقوامًا لجهنم والنار، فأمرنا أن نبلغهم آما :  Xثم قال … ( Xانظر الحديث الوارد عن اإلمام الصادق  -1

بوا به وقالوا ساحر آذاب، فطبع اهللا على قلوبهم بلغناهم واشمأزوا من ذلك ونفرت قلوبهم وردوه علينا ولم يحتملوه وآذ
وأنساهم ذلك، ثم أطلق اهللا لسانهم ببعض الحق، فهم ينطقون به وقلوبهم منكرة، ليكون ذلك دفعًا عن أوليائه وأهل طاعته 

واستروا عمن  ولوال ذلك ما ُعبـِد اهللا في أرضه، فأمرنا بالكف عنهم والستر والكتمان، فاآتموا عمن أمر اهللا بالكف عنه
 .402ص 1ج: الكافي ) أمر اهللا بالستر والكتمان عنه

 .210ص 58ج: بحار األنوار ) رؤيا المؤمن تجري مجرى آالم تكلم به الرب عنده: (قال Xعن أمير المؤمنين  -2
 .43: يوسف  -3
ونزل فيكم قول اهللا عز : (. . وهو يخاطب معاوية لعنه اهللا X، وروى سليم بن قيس عن أمير المؤمنين 60: اإلسراء  -4

اثني ، وذلك حين رآى رسول اهللا )وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إال فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن: (وجل
من قريش عشر إمامًا من أئمة الضاللة على منبره يردون الناس على أدبارهم القهقرى، رجالن من حيين مختلفين 

وعشرة من بني أمية، أول العشرة صاحبك الذي تطلب بدمه وأنت وابنك وسبعة من ولد الحكم بن أبي العاص، أولهم 
، 308ص: آتاب سليم بن قيس ) وطرده وما ولد حين استمع لنساء رسول اهللا  مروان، وقد لعنه رسول اهللا 
  .تحقيق محمد باقر االنصاري

 .43: الرعد  -5



  X ............................. .....235السيد أمحد احلسن  / الرابع  -اجلزء األول : املتشاهبات 

وهو القيامة  Xخروج القائم  فالقول الذي يقع هو ٬،﴾و|إِذَا و|قَع| الْقَو�لُ ع|لَي�هِم�﴿: قال تعاىل
 ٬،)2( ﴾أَخ�ر|ج�ن|ا لَه}م� د|ابَّةً مuن| الْأَر�ضِ ت}كَلÔم}ه}م� أَن� النَّاس| كَان}وا بِآياتuن|ا ال ي}وقuن}ونَ ﴿٬، )1( الصغرى
ن هلم ويبي©٬، ويكلم الناس ويبكتهم Xالذي يقوم قبل القائم  )3( املهدي األول هو: والدابة

وإعراضهم عن ٬، املادة والشهواتوركوrم إىل ) الرؤيا والكشف( كفرهم بآيات اهللا امللكوتية
  .ملكوت السموات

س|ن}رِيهِم� آي|اتuن|ا فuي الْآفَاقِ و|فuي أَن�فُِسهِم� ح|تَّى ي|ت|ب|يَّن| لَه}م� أَنَّه} الْح|قُّ أَو|لَم� ي|كْفu ﴿: قال تعاىل
   .)4( ﴾بِر|بِّك| أَنَّه} ع|لَى كُلÔ ش|ي�ٍء ش|هِيد�

ويف ٬، واآليات اليت يروrا يف اآلفاق٬، قيام القائم: أي )نه احلقأ(: ورد يف الروايات عنهم 
: ويف أنفسهم ٬، )الفنت والقذف من السماء: (يف اآلفاق ؛أنفسهم هي كما ورد عنهم 

  .) 5( )املسخ(

الرؤيا (ـ ويف أنفسهم ب٬، أي يف آفاق السماوات وأيضاً اآليات يف اآلفاق امللكوتية
الذي  نّإو٬، أي خروج القائم٬، نه احلقأن هلم حىت يتبي© فرييهم اهللا آياته امللكوتية ٬،)والكشف

                                                            
إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من األرض تكلمهم أن الناس آانوا : (في قوله تعالى Xعن أمير المؤمنين  -1

قتل : ، قلنا بلى يا أمير المؤمنين، قالوما يتدبرونها حق تدبرها، أال أخبرآم بآخر ملك بني فالن: ( ، قال)بآياتنا ال يوقنون
قوم من قريش، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما لهم ملك بعده غير خمس  نفس حرام في يوم حرام في بلد حرام من

بين القول الذي يقع والدابة التي تخرج وبين خروج  X، وهنا ربط أمير المؤمنين  259ص: غيبة النعماني )  عشرة يوم
 .بعد مقتل النفس الزآية بخمسة عشر يومًا Xالقائم 

  . 82: النمل  -2
، وفي ذلك روايات آثيرة تقدم بعضها في Xال شك أّن دابة االرض التي تكلم الناس في الرجعة هو أمير المؤمنين  -3

، ولكن هناك دابة لالرض أيضًا تخرج في آخر الزمان وتكلم الناس وتبكتهم على تكذيبهم بآيات اهللا )145(إجابة السؤال 
خروج دابة االرض من عند الصفا معها خاتم سليمان وعصا : (Xمنين قال أمير المؤوتسمهم لتميز المؤمن من الكافر، 

.. موسى يضع الخاتم على وجه آل مؤمن فينطبع فيه هذا مؤمن حقًا، ويضعه على وجه آل آافر فينطبع فيه هذا آافر حقا
ترفع التوبة فال توبة تقبل ثم ترفع الدابة رأسها فيراها من بين الخافقين بإذن اهللا بعد طلوع الشمس من مغربها فعند ذلك 

، وواضح 75ص 4ج: التفسير الصافي )  وال عمل يرفع وال ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو آسبت في إيمانها
 . Xوليس في الرجعة، والدابة هنا هو اليماني والمهدي االول  Xأن هذا عند ظهور القائم 

  .53: فصلت  -4
انتقاض اآلفاق عليهم فيرون قدرة اهللا : ونريهم في اآلفاق، المسخ: نريهم في أنفسهم: (قال Xعن اإلمام الصادق  -5

هو الحق من عند اهللا عز وجل  Xخروج القائم : ، قالحتى يتبين لهم أنه الحق: قيل. عز وجل في أنفسهم وفي اآلفاق
: تفسير الصافي) Xدع ذا ذاك قيام القائم  :، قال حتى يتبين، سئل خسف ومسخ وقذف: وفي رواية. يراه الخلق البد منه

 .، نقًال عن الكافي365 - 364ص 4ج
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من العالمات اليت ترافق  ٬، وهذا اآليات هي)املهدي األول من املهديني اإلثين عشر: (يكلمهم هو
  .نه احلق من ر�مأن للناس وتبي©٬، املهدي األول

 ؛تبك~ت الناسو٬، هي نفسها اليت تتكلم عنها دابة األرض فهذه اآليات يف اآلفاق ويف األنفس
   .وهي الرؤيا والكشف٬، وهي اآليات يف ملكوت السماوات٬، يؤمنون �ا ألrم ال

٬، لنعرف مدى أمهيتها عند اهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن ن نعرج قليالً على الرؤياأوالبد هنا 
  . وعند آل بيته ٬، وعند الرسول 

ويقص علينا رؤيا ٬، )1( )القصصأحسن ( اهللا سبحانه وتعاىل يسمي الرؤيا: ففي القرآن •
  .ن حتققها يف أرض الواقعويبي© )2( يوسف

 )4( وحتققها يف أرض الواقع املعاش٬، ويقص رؤيا فرعون الكافر )3(ويقص علينا رؤيا السجني
م حتققها ومن ث٬ß، على هذه الرؤيا وهو نيب عليها وتأسيسه اقتصاد الدولة بناًء Xواعتماد يوسف 
ن سليمان نيب كرمي أفهي تعرف ٬، ويقص علينا القرآن حال بلقيس ملكة سبأ .يف الواقع املعاش

٬، )5( ﴾قَالَت� ي|ا أَيُّه|ا الْم|لَأُ إِنِّي أُلْقuي| إِلَيَّ كuت|اب� كَرِمي�﴿: فتصدق الرؤيا وتؤمن يف النهاية ٬،بالرؤيا
ه سبحانه ئورسله وأولياوهكذا كل أنبياء اهللا  .ال من اهللا وبالرؤياإ نه كتاب كرميأفمن أين عرفت 

طالئع  فالرؤيا٬، يكلمهم اهللا سبحانه به وطريق٬، آية عظيمة من آيات اهللا ٬،تفارقهم الرؤيا ال٬، وتعاىل
  .الوحي اإلهلي

يلتفت  نه كان كل يوم بعد صالة الفجرإحىت ٬، فقد اهتم بالرؤيا أشد االهتمام: ما الرسولأ •
خيربه أحد من أصحابه  ويف يوم ال .)6( )هل من رؤيا ٬،هل من مبشرات: (على أصحابه فيسأهلم

  !؟كيف نأتيهم ونريهم رؤيا والتفث يف أظفارهم: نفاً كان عندي جربائيل يقولآ: برؤيا فيقول هلم

                                                            
  .3:يوسف ) اِفِليَنَنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َهـَذا اْلُقْرآَن َوِإن ُآنَت ِمن َقْبِلِه َلِمَن اْلَغ: (قال تعالى  -1

 .4: يوسف ) َقاَل ُيوُسُف ِلَأِبيِه َيا َأبِت ِإنِّي َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر َآْوَآبًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم ِلي َساِجِديَنِإْذ : (قال تعالى  -2
ِإنِّي َأَراِني َأْحِمُل َفْوَق َرْأِسي ُخْبزًا َوَدَخَل َمَعُه السِّْجَن َفَتَياَن َقاَل َأَحُدُهَما ِإنِّي َأَراِني َأْعِصُر َخْمرًا َوَقاَل اآلَخُر : (قال تعالى  -3

 .36: يوسف ) َتْأُآُل الطَّْيُر ِمْنُه َنبِّْئَنا ِبَتْأِويِلِه ِإنَّا َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسِنيَن
ُسنُبَالٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َياِبَساٍت َيا َأيَُّها َوَقاَل اْلَمِلُك ِإنِّي َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيْأُآُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع : (قال تعالى  -4

 .43: يوسف ) اْلَمُأل َأْفُتوِني ِفي ُرْؤَياَي ِإن ُآنُتْم ِللرُّْؤَيا َتْعُبُروَن
 .29: النمل  -5
 .177ص 68ج: ، بحار األنوار 90ص 8ج: الكافي : انظر  -6
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 .)1( )وال بأحد من أوصيائي ٬،يتمثل يب من رآين فقد رآين فإن الشيطان ال: (وقال 
وهو أربع جملدات مليئة بالروايات اليت ختص ) 2() السالمدار (راجع ٬، الرؤيايف وقال  ٬،وقال ٬،وقال
  .الرؤيا

سعيد بن العاص  فأقر إميان خالد بن٬، الرؤيا كطريق هداية وإميان كما أقر رسول اهللا 
احلق مع  أنوأخربه  Xرؤيا يهودي رأى نيب اهللا موسى  وأقر©٬، )3( األموي لرؤيا رآها به 

وكالم تكلم به الرب سبحانه عند  الرؤيا حق من اهللا أن وأقر رسول اهللا  .)4( حممد 
  .)5(عبده

 .)6( )ل بناثيتم من رآنا فقد رآنا فان الشيطان ال( :فقد ورد عنهم أما أهل البيت  •
الرؤيا يف آخر الزمان ال  نّإو٬، )7( الرؤيا يف آخر الليل ال تكذب وال ختتلف إن: وورد عنهم 

   .)9( رأي املؤمن ورؤياهويف آخر الزمان يبقى ٬، )8( تكذب

                                                            
 .59ص 1ج: ، دار السالم 132ص 30ج: بحار األنوار  - 1
 .الميرزا حسين النوري صاحب مستدرك الوسائل : آتاب في أربعة أجزاء، تأليف الشيخ المحدث  - 2
آان إسالم خالد بن سعيد قديمًا وآن أول إخوته أسلم : قال ،ن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمانع: (روى ابن سعد  -3

وآان بدء إسالمه أنه رأى في النوم أنه واقف على شفير النار فذآر من سعتها ما اهللا به أعلم ويرى في النوم آأن أباه يدفعه 
  .94ص 4ج: الطبقات . .)  فيها ويرى رسول اهللا آخذا بحقويه لئال يقع ففزع من نومه فقال أحلف باهللا إن هذه لرؤيا حق

فقال يا محمد  ،دخل جندل بن جنادة اليهودي من خيبر على رسول اهللا : (قال ،عن جابر بن عبد اهللا األنصاري -4
أما ما ليس هللا فليس هللا شريك، وأما ما : أخبرني عما ليس هللا، وعما ليس عند اهللا، وعما ال يعلمه اهللا، فقال رسول اهللا 

عزير بن اهللا واهللا ال يعلم أن له : فليس عند اهللا ظلم للعباد، وأما ما ال يعلمه اهللا فذلك قولكم يا معشر اليهودليس عند اهللا 
يا رسول اهللا إني رأيت البارحة في النوم موسى بن : ثم قال. أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا حقًا: فقال جندل ولدًا،

بحار ...) فقد أسلمت ورزقني اهللا ذلك : على يد محمد واستمسك باألوصياء من بعدهيا جندل أسلم : فقال لي Xعمران 
 .305 – 304ص  36ج :األنوار

 .210ص 58ج: بحار األنوار  :، انظرXتقدم الحديث عن االمام علي بن أبي طالب  -5
يا ابن رسول اهللا : قال له رجل من أهل خراسان(أنه  Xعن أبي الحسن علي بن موسى الرضا  روى الشيخ الصدوق -6

آيف أنتم إذا دفن في أرضكم بضعتي، واستحفظتم وديعتي، وغيب في ثراآم : في المنام آأنه يقول لي رأيت رسول اهللا 
و يعرف أنا المدفون في أرضكم، أنا بضعة من نبيكم، وأنا الوديعة والنجم، أال فمن زارني وه: X، فقال له الرضا نجمي

ما أوجب اهللا عز وجل من حقي وطاعتي فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة، ومن آنا شفعاؤه نجى ولو آان عليه مثل وزر 
من رآني في منامه فقد رآني : قال أّن رسول اهللا  Xالثقلين الجن واإلنس، ولقد حدثني أبي، عن جدي، عن أبيه 

الن الشيطان ال يتمثل في صورتي وال في صورة أحد من أوصيائي وال في صورة واحدة من شيعتهم وإن الرؤيا الصادقة 
 . 584ص 2ج: يحضره الفقيه  من ال) جزء من سبعين جزءًا من النبوة

أما الصادقة إذا رآها بعد الثلثين من الليل ومع حلول المالئكة وذلك قبل : (أنه قال Xأبي عبد اهللا  روى الكليني عن -7
 .62ح 91ص 8ج: الكافي . .) السحر فهي صادقة ال تختلف إن شاء اهللا 

 .476ص 11ج: شرح أصول الكافي للمازندراني : انظر  -8
 1ج: دار السالم ) من أجزاء النبوةرأي ورؤيا المؤمن في آخر الزمان على سبعين جزء : (قال Xعن اإلمام الصادق  -9

  . 18ص
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وأقر اإلمام الرضا ٬، Xإميان وهب النصراين لرؤيا رآها بعيسى  Xاإلمام احلسني  وأقر©
X أبو احلسن الرضا آتاه فقد  ٬،إميان بعض الواقفية لرؤيا رآهاX واهللا :وقال له ٬،يف الرؤيا 

   .)1( احلق إىل لترجعن

 ينكر عليك الشمس يف رابعة النهار تفعل ملنولكن ماذا ٬، ن األمر يطولإوإذا أردنا التفصيل ف
إنا هللا وإنا إليه : لنا إال أن نقول وما. منتصف الليل عند الزوال وكيف حتتج على من يقول هذا

  .وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون٬، قوة إال باهللا العلي العظيم وال حول وال ٬،راجعون

الْآفَاقِ و|فuي أَن�فُِسهِم� ح|تَّى ي|ت|ب|يَّن| لَه}م� أَنَّه} الْح|قُّ أَو|لَم� ي|كْفu س|ن}رِيهِم� آي|اتuن|ا فuي ﴿: قال تعاىل
  .)2(﴾أَال إِنَّه}م� فuي مuر�ي|ةÖ مuن� لuقَاِء ر|بِّهِم� أَال إِنَّه} بِكُلÔ ش|ي�ٍء م}حuيطٌ*  بِر|بِّك| أَنَّه} ع|لَى كُلÔ ش|ي�ٍء ش|هِيد�

  .)2(﴾م}حuيطٌ
واحلمد . rم يف مرية من لقاء ر�مأيات األنفسية٬، إمنا لسبب وهي من اآل فهذا إنكارهم للرؤيا

  .هللا وحده
�   �   �  �   �   �  

ي|و�م| ي|ج�م|ع} الل�ه} الرُّس}لَ فَي|قُولُ م|اذَا أُجِب�ت}م� قَالُوا ال عuلْم| ﴿ :معىن قوله تعاىل ما :146 /سؤال
  ؟  )3( ﴾لَن|ا إِنَّك| أَن�ت| ع|ل�ام} الْغ}ي}وبِ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

                                                            
اتق اهللا قد آنت مثلك ثم نور اهللا : آنا عند رجل بمرو وآان معنا رجل واقفي فقلت له: (قال ،عن الحسن بن علي الوشا -1

قلبي فصم األربعاء والخميس والجمعة، واغتسل وصل رآعتين، وسل اهللا أن يريك في منامك ما تستدل على هذا األمر، 
جعت إلى البيت وقد سبقني آتاب أبي الحسن يأمرني فيه أن أدعو إلى هذا األمر ذلك الرجل، فانطلقت إليه، وأخبرته فر

إني وجدت آتاب أبي الحسن قد سبقني إلى الدار أن أقول لك ما آنا فيه، وإني : احمد اهللا واستخر مائة مرة، وقلت له: وقلت
أشهد أنه اإلمام : لك من الصوم والدعاء، فأتاني يوم السبت في السحر فقال ليألرجو أن ينور اهللا قلبك، فافعل ما قلت 

يا إبراهيم واهللا لترجعن إلى الحق وزعم : أتاني أبو الحسن البارحة في النوم فقال: وآيف ذلك؟ قال: المفترض الطاعة، قلت
  .54 – 53ص  49ج  :بحار األنوار) أنه لم يطلع عليه إال اهللا

  .54 – 53: فصلت  -2
 .109: المائدة  -3
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ي|و�م| ي|ج�م|ع} الل�ه} ﴿: وجل عن قول اهللا عز Xلت أبا جعفر أس: قال٬، عن بريد الكناسي
ويالً أهلذا ت إن: (Xفقال  ٬،﴾أَن�ت| ع|ل�ام} الْغ}ي}وبِالرُّس}لَ فَي|قُولُ م|اذَا أُجِب�ت}م� قَالُوا ال عuلْم| لَن|ا إِنَّك| 

ال علم لنا مبا فعلوا  فيقولون: قال ٬،يقول ماذا أجبتم يف أوصياءكم الذين خلفتموهم على أممكم
  .)1( )من بعدنا

�   �   �  �   �   �  
  

ـزل على  اًإن عدد( :يقول السيد كمال احليدري :147 /سؤال من اآليات القرآنية مل تن
يتحمل ثقل هذه اآليات  أن Xلعدم استطاعة جربائيل ٬، Xعن طريق جربائيل  الرسول 
عندما تركه  مباشرة من اهللا سبحانه وتعاىل يف املعراج وقد أخذها الرسول األعظم ٬، الكرمية

  . )عند سدرة املنتهى Xجربائيل 

  .أبو مرمي ؟فهل هذا صحيح جزاكم اهللا خرياً

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

ويف مرتبة معرفة حممد ٬، احلجاب الذي خيفق بني اهللا سبحانه وتعاىل وبني حممد  القرآن هو
بني فناء يف الذات فيخفق ٬، القرآن فيكون هو٬، هو هذا احلجاب يكون حممد  للقرآن 

املخلوق  فيكون حممد ٬، وبني عودة األنا واإلنسانية٬، اإلهلية فال يبقى إال اهللا الواحد القهار
يعرف القرآن إال  ويف هذه املرتبة ال٬، )2( ﴾قُلْ إِنْ كَانَ لuلرَّح�م|نِ و|لَد� فَأَن|ا أَوَّلُ الْع|ابِدuين|﴿ األول
 ونواملهدي علي وفاطمة واألئمة  وهم٬، من بعدهوال يعرفه حىت أفضل اخللق ٬، حممد 

  .منهم Xوجربائيل  ٬،فضالً عن مالئكة اهللا املقربني ونواألنبياء واملرسل

بل وحىت دون  ن يف هذه املرتبةآأو حتصيل آيات القر ليس له طاقة على معرفة  Xفجربائيل 
فيعلمون من  ٬،Xىل مالئكة اهللا املقربني إو زل والتجلي إليهـحىت تصل النوبة يف التن٬، هذه املرتبة

                                                            
 .535ح 338ص 8ج : الكافي  -1
  .81: الزخرف  -2
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وهو يف تلك العوامل نور كلي ٬، ملا أظهره وجالّه يف عواملهم ٬، ان يعلموأالقرآن ما شاء اهللا هلم 

  . ومثال تفصيلي يف السماوات الستة٬، يف السماء السابعة
عليه هذه واملثال باملعىن الذي تدل ٬، والقرآن الذي بني أيدينا هو ألفاظ تقرب ذلك النور

  . تنطق حبرف واحد من القرآن أنتستطيع  واألرواح الكافرة وغري املوقنة ال ٬،األلفاظ

ن كانوا كافرين يف إو لسنة بعض الناس تصوت �ذه احلروف القرآنية يف هذا العاملأ ٬،بلى
غري قادرين حىت على  وكذلك اجلن الكافر ٬،احلقيقة٬، ولكن أرواحهم غري قادرة على النطق به

و|م|ا ﴿ :ألن أجسادهم لطيفة وقريبة من أرواحهم٬، قال تعاىل ؛ويت حبروفه يف هذا العاملالتص
  .)1( ﴾إِنَّه}م� ع|نِ السَّم�عِ لَم|ع�ز}ولُونَ*  و|م|ا ي|ن�ب|غuي لَه}م� و|م|ا ي|س�ت|طuيع}ونَ*  ت|ن|زَّلَت� بِهu الشَّي|اطuني}

  .تنطق حبروفه أرواحهم ال نّإأي  ٬،)2( ﴾ال ي|م|سُّه} إِل�ا الْم}طَهَّر}ونَ﴿ :وقال تعاىل

 وينقلها حملمد ٬، ينطق حبروف القرآن أنفقادر بقدرة اهللا سبحانه وتعاىل  Xجربائيل  أما
  .يف هذا العامل املدبرة جلسد حممد  أي لروح حممد ٬، يف هذا العامل

ن إبل  ٬،لهاغري قادر على حتم© X نتها يف بداية الكالم فجربائيلأما حقيقة القرآن اليت بي©
  . يأخذها من اهللا سبحانه وتعاىل  اًحممد

يف  يف املأل األعلى إىل حممد  ينقل القرآن من حممد  Xن جربائيل أ تعرف أنبقي 
بل هو املتلقي جلميع ٬، فقط ى القرآن من اهللا سبحانه وتعاىل هو حممد هذا العامل٬، فالذي يتلقّ

   .يأخذ عنه وينقل Xوجربائيل ٬، والرساالت من اهللالكتب السماوية 

كاخللية العصبية اليت تنقل  Xمثل جربائيل : ولتتوضح لك الصورة أكثر أضرب هذا املثال
هو  وحممد  ٬،رجلاإلشارات النورية الكهربائية من الدماغ إىل باقي أعضاء جسم اإلنسان كاأل

هو  وهو كل العوامل املخلوقة٬، فمحمد ٬، وهو الكون٬، هو اخللق فمحمد  .جسم اإلنسان
  .وتعاىل اهللا سبحانه رب العاملني٬، وهو الظاهر والباطن يف اخللق٬، خروهو األول واآل٬، األلف والياء

                                                            
 .212 – 210: الشعراء  -1
 .79: الواقعة  -2
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رآن من اهللا سبحانه إىل ـينقل الق Xجربائيل  نّأ: ن تكون قد عرفت مما تقدمأرجو أ
من اهللا  مل ينقل حقيقة القرآن التامة عند حممد  Xن جربائيل إو ٬،بواسطة حممد د ـحمم

ن املوجود آجربائيل نقل كل القر نّأو .أخذها من اهللا سبحانه وتعاىل  اًن حممدإبل ٬، حملمد 
ويف . ناقلها حملمد  Xال وجربائيل إتوجد آية يف القرآن  وال٬، بني أيديكم من اهللا حملمد 

ذuي *  إِنَّه} لَقَو�لُ ر|س}ولٍ كَرِميٍ﴿: قال تعاىل٬، X ناقله كله هو جربائيل أنالقرآن آية دالة على 
 و|لَقَد� ر|آه} بِالْأُفُقِ الْم}بِنيِ*  و|م|ا ص|احuب}كُم� بِم|ج�ن}ونÖ*  م}طَاعٍ ثَمَّ أَمuنيٍ*  قُوَّةÖ عuن�د| ذuي الْع|ر�شِ م|كuنيٍ

إِنْ ه}و| إِل�ا ذuكْر� *  فَأَي�ن| ت|ذْه|ب}ونَ*  ه}و| بِقَو�لِ ش|ي�طَانÖ ر|جِيمٍو|م|ا *  و|م|ا ه}و| ع|لَى الْغ|ي�بِ بِض|نِنيٍ* 
  .Xالقرآن٬، والرسول الكرمي هو جربائيل  نّإأي  ٬، ﴾إِنَّه} لَقَو�لُ ر|س}ولٍ كَرِميٍ﴿ ٬،)1( ﴾لuلْع|الَمuني|

�   �   �  �   �   �  

 ونسواء كان املصل٬، إمامة املرأة ةما هو الدليل القرآين الذي ينص على حرم :148 /سؤال
   ؟أم خمتلط ٬،أم نساًء ٬،رجاالً

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

فال  جتوز إمامة املرأة للمصلني إذا كانوا نساء فقط٬، أما إمامة املرأة للمصلني إذا كانوا رجاالً
٬، )2( ﴾و|لuلرِّج|الِ ع|لَي�هِنَّ د|ر|ج|ةٌ﴿ :ونساء٬، قال تعاىل ن رجاالًووكذلك إذا كان املأموم٬،  جتوز

وكذلك اخلاصة يف الصالة سواء كانت صالة مجعة أو مجاعة أو ٬، )اإلمامة العامة( :والدرجة هي
  . أو آيات أو غريها عيد

�   �   �  �   �   �  

إِن� ال�ذuين| ت|و|ف�اه}م} الْم|الئuكَةُ ظَالuمuي أَن�فُِسهِم� قَالُوا فuيم| ﴿ :ما معىن اآليات :149 /سؤال
ولَئuك| كُن�ت}م� قَالُوا كُنَّا م}س�ت|ض�ع|فuني| فuي الْأَر�ضِ قَالُوا أَلَم� ت|كُن� أَر�ض} الل�هu و|اسuع|ةً فَت}ه|اجِر}وا فuيه|ا فَأُ

إِل�ا الْم}س�ت|ض�ع|فuني| مuن| الرِّج|الِ و|النِّس|اِء و|الْوِلْد|انu ال ي|س�ت|طuيع}ونَ *  اَءت� م|صuرياًم|أْو|اه}م� ج|ه|نَّم} و|س|
   ؟ )3( ﴾فَأُولَئuك| ع|س|ى الل�ه} أَنْ ي|ع�فُو| ع|ن�ه}م� و|كَانَ الل�ه} ع|فُوÁاً غَفُوراً*  حuيلَةً و|ال ي|ه�ت|د}ونَ س|بِيالً

                                                            
 .27 – 19: التكوير  -1
 .228: البقرة  -2
 .99 – 97: النساء  -3
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  الرحيم بسم اهللا الرمحن: اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

إِن� ال�ذuين| ت|و|ف�اه}م} الْم|الئuكَةُ ظَالuمuي أَن�فُِسهِم� قَالُوا فuيم| كُن�ت}م� قَالُوا كُنَّا م}س�ت|ض�ع|فuني| فuي ﴿
و|اسuع|ةً فَت}ه|اجِر}وا فuيه|ا فَأُولَئuك| م|أْو|اه}م� ج|ه|نَّم} و|س|اَءت� قَالُوا أَلَم� ت|كُن� أَر�ض} الل�هu  الْأَر�ضِ
  .)1(﴾م|صuرياً

﴿�ميان ويدعون اإل ميان بويل اهللافهؤالء يظهرون اإل٬، لعدم العمل مع ويل اهللا ؛﴾ظَالuمuي أَن�فُِسهِم
ويقولون  ٬،قلو�م إال النفاق الذي استبطنته٬، ولكنهم يقصرون بالعمل بدون عذر حقيقي٬، بالوالية

وإمنا جعلوا أنفسهم مستضعفني ٬، ولكن استضعافهم غري حقيقي٬، ﴾م}س�ت|ض�ع|فuني| فuي الْأَر�ضِ﴿rم إ
ألقدموا على  اًفلو كان إمياrم حقيقي ٬،واخلوف من املوت وحب احلياة٬، والركون إليها حبب الدنيا

  .ن تعرضوا للمخاطرإو العمل مع ويل اهللا

﴿ uض} الل�ه� :﴾فَت}ه|اجِر}وا فuيه|ا﴿ .وعلمه واسع )2( ويل اهللا هو أرض اهللا الواسعة: ﴾و|اسuع|ةًأَر
  .فتهاجروا إىل اهللا يف ويل اهللا

 ﴾إِل�ا الْم}س�ت|ض�ع|فuني| مuن| الرِّج|الِ و|النِّس|اِء و|الْوِلْد|انu ال ي|س�ت|طuيع}ونَ حuيلَةً و|ال ي|ه�ت|د}ونَ س|بِيالً﴿
االحتيال للخالص من السجن الدنيوي٬، وال يهتدون إىل طريقٍ للعمل مع ويل أي ال يستطيعون 

يستطيعون مواكبة مسرية  فالرجل املعوق أو املرأة أو الصيب ال. اهللا٬، وهؤالء غلبتهم الظروف
 .ولكنهم يتركون العمل ونصرة ويل اهللا٬، فهم يؤمنون بويل اهللا٬، بسبب ظروفهم اخلاصة٬، العمل

أما إلقاء احلبل على ٬، مكان كل منهم العمل مبا يستطيعإألن ب ؛عذرهم غري مقبولوهؤالء أيضاً 
  .وبالتايل تقصري فيما أمرهم به اهللا ٬،تقصري مع ويل اهللا الغارب فهو

   :﴾فَأُولَئuك| ع|س|ى الل�ه} أَنْ ي|ع�فُو| ع|ن�ه}م� و|كَانَ الل�ه} ع|فُوÁاً غَفُوراً﴿

                                                            
 .97: النساء  -1
والهجرة قائمة على حدها األول ما آان هللا في أهل : (في وجوب الهجرة وشرائطها Xمن خطبة أمير المؤمنين  -2

ال يقع اسم الهجرة على أحد إال بمعرفة الحجة في األرض، فمن عرفها وأقر بها . األرض حاجة من مستتر األمة ومعلنها 
  .189: خطبة / نهج البالغة ) . .فهو مهاجر 
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فهم ٬، والعفو واملغفرة ملن مل يشرك منهم٬، مستحقون للعقابفهم : ﴾… فَأُولَئuك| ع|س|ى﴿
أو تويل  ما ترك الوالية لويل اهللاأو٬، فاملغفرة ملن يقصر يف العمل٬، يعملون على الوالية ولكنهم ال

  .يغتفر غريه فهي شرك والشرك ال

و|س|ع|ةً و|م|ن� ي|خ�ر}ج� مuن� ب|ي�تuهu و|م|ن� ي}ه|اجِر� فuي س|بِيلِ الل�هu ي|جِد� فuي الْأَر�ضِ م}ر|اغَماً كَثuرياً ﴿
�ر}ه} ع|لَى الل�هu و|كَانَ الل�ه} غَفُوراً ـم}ه|اجِراً إِلَى الل�هu و|ر|س}ولuهu ثُمَّ ي}د�رِكْه} الْم|و�ت} فَقَد� و|قَع| أَج

   .)1( ﴾ر|حuيماً

﴿uي س|بِيلِ الل�هuف �يهاجر فيه إىل اهللا جيد سعة ٬، فمن )2( ويل اهللا هو سبيل اهللا :﴾و|م|ن� ي}ه|اجِر
٬، كمالك األشتر كان على بعد ويعطيه اهللا كما أعطى األنبياء واملرسلني ٬، اًعظيم وعطاًء

 :فيقول٬، مث جيلس يف الليل يبكي فيسأله أصحابه٬، Xمئات الكيلو مترات عن علي بن أيب طالب 
تح لألنبياء كما فُفقد فُتح ملالك يف ملكوت السماوات ٬، Xأبكي ألين أمسع مناجاة علي 

  .واملرسلني

﴿uهuت�  : فاملوت نوعان ٬،أي من خيرج من جسمه٬، جسمه: بيته ﴾و|م|ن� ي|خ�ر}ج� مuن� ب|ي

بإتباع اهلوى وعبادة األنا وحب الدنيا  للروح اًوهو جعل اجلسد تابوت )نوع مذموم(   1
قال أمري املؤمنني  ٬،ومواالة عدو اهللا ومعادة ويل اهللا وتقمص مقامه كما يفعل العلماء غري العاملني

فاقتبس جهائل من جهال٬، وأضاليل  ٬،وآخر قد تسمى عاملاً وليس به: (Xعلي بن أيب طالب 
 ٬،قد محل الكتاب على آرائه ٬،زورمن حبائل غرور وقول  ونصب للناس شركاً. من ضالل

يقول أقف عند الشبهات  ٬،ويهون كبري اجلرائم ٬،يؤمن من العظائم ٬،وعطف احلق على أهوائه
ال  ٬،فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان ٬،وأعتزل البدع وبينها اضطجع ٬،وفيها وقع

وأىن  ٬،فأين تذهبون .فذلك ميت األحياء ٬،وال باب العمى فيصد عنه ٬،يعرف باب اهلدى فيتبعه
بل كيف تعمهون  ٬،فأين يتاه بكم .واألعالم قائمة٬، واآليات واضحة٬، واملنار منصوبة ٬،تؤفكون

                                                            
 .100: النساء  -1
، "اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل اهللا : "  في قوله تعالى Xعن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي  -2

 .91ح 433 -  432ص 1ج: الكافي . .) والسبيل هو الوصي، إنهم ساء ما آانوا يعملون  : (. . . Xقال 
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فأنزلوهم بأحسن منازل  ٬،وألسنة الصدق ٬،وأعالم الدين ٬،وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة احلق

   .وردوهم ورود اهليم العطاش ٬،القرآن

ويبلى من بلي  ٬،نه ميوت من مات منا وليس مبيتإ أيها الناس خذوها عن خامت النبيني 
واعذروا من ال حجة  ٬،فإن أكثر احلق فيما تنكرون ٬،فال تقولوا مبا ال تعرفون ٬،منا وليس ببال

وركزت فيكم  ٬،وأترك فيكم الثقل األصغر ٬،أمل أعمل فيكم بالثقل األكرب. وأنا هو ٬،لكم عليه
وفرشتكم  ٬،وألبستكم العافية من عديل ٬،امووقفتكم على حدود احلالل واحلر ٬،راية اإلميان

فال تستعملوا الرأي فيما ال  ٬،وأريتكم كرائم األخالق من نفسي ٬،املعروف من قويل وفعلي
حىت يظن الظان أن الدنيا معقولة على بين أمية ) منها(وال تتغلغل إليه الفكر  ٬،يدرك قعره البصر

وكذب الظان  ٬،مة سوطها وال سيفهاوال يرفع عن هذه األ ٬،وتوردهم صفوها ٬،متنحهم درها
   .)1( )لذلك٬، بل هي جمة من لذيذ العيش يتطعموkا برهة مث يلفظوkا مجلة

من أراد أن ينظر (: قال رسول اهللا  ٬،وهو االرتقاء بالروح عن اجلسد )نوع ممدوح(   2
 كنت جاراًإمنا (: X وقال٬، )Xإىل ميت يسري على األرض فلينظر إىل علي بن أيب طالب 

ن من ميوت �ذا املوت املمدوح إبل  ٬،روحه معلقة باملأل األعلى نّإأي ٬، )2( )جاوركم بدين أياماً
أيها الناس خذوها (: قول الرسول  Xن مات بدنه٬، وقد مرَّ يف كالم أمري املؤمنني إحيì و

إنه ميوت من مات منا وليس مبيت ويبلى من بلي منا وليس ببال فال  عن خامت النبيني 
  ). فإن أكثر احلق فيما تنكرون واعذروا من ال حجة لكم عليه. تقولوا مبا ال تعرفون

روحه هاجرت إىل اهللا وتركت جسمه٬، هاجرت يف أرض اهللا  نّإأي : ﴾ثُمَّ ي}د�رِكْه} الْم|و�ت}﴿
  . أو قل  هاجرت يف ويل اهللا إىل اهللا الواسعة٬، وهاجرت يف سبيل اهللا٬،

﴿uر}ه} ع|لَى الل�ه�  .فأجره على من هاجر له ٬،ألنه هاجر إىل اهللا ؛﴾فَقَد� و|قَع| أَج
   

�   �   �  �   �   �  

                                                            
 .87خطبة / نهج البالغة  -1
 .6ح 299ص 1ج: الكافي  -2
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قُلْ ي|ا عuب|ادuي| ال�ذuين| أَس�ر|فُوا ع|لَى أَن�فُِسهِم� ال ت|قْن|طُوا مuن� ر|ح�م|ةu ﴿ :قال تعاىل :150 /سؤال
ي|ا قَو�م|ن|ا أَجِيب}وا ﴿ :وقال تعاىل .)1( ﴾الل�هu إِن� الل�ه| ي|غ�فuر} الذîن}وب| ج|مuيعاً إِنَّه} ه}و| الْغ|فُور} الرَّحuيم}

   .)2( ﴾د|اعuي| الل�هu و|آمuن}وا بِهu ي|غ�فuر� لَكُم� مuن� ذُن}وبِكُم� و|ي}جِر�كُم� مuن� ع|ذَابٍ أَلuيمٍ

  فكيف اجلمع بني االثنني ؟٬،  والثانية ببعض الذنوب ٬، مبغفرة مجيع الذنوبفاآلية األوىل تعد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم:  اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

وحتصيل براءة الذمة ٬، ال بإعادة احلقوق إىل أصحا�ا٬، إتغتفر الذنوب بينكم وبني العباد ال
أما ٬، أي يغفر اهللا الذنوب اليت بينكم وبينه ٬،﴾ي|غ�فuر� لَكُم� مuن� ذُن}وبِكُم�﴿هذا قانون عام ٬، منهم

 ويف دعاء يوم االثنني٬، وإعادة احلقوق ألصحا�ا٬، الذنوب مع العباد فالبد من حتصيل براءة الذمة
ة م|أوأسألك يف مظامل عبادك عندي٬، فأميا عبد من عبيدك٬، أو … ( :Xإلمام زين العابدين ل

من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه يف نفسه أو يف عرضه أو يف ماله أو يف أهله 
 أو محية أو رياء أو عصبية غائباً ةوولده٬، أو غيبة اغتبته ºا٬، أو حتامل عليه مبيل أو هوى٬، أو أنف

. ٬، فقصرت يدي٬، وضاق وسعي عن ردها إليه٬، والتحلل منهأو ميتاًكان  ٬، وحياًكان أو شاهداً
ومسرعة إىل إرادته أن تصلي على حممد ئته٬، ملشي ةفأسألك يا من ميلك احلاجات وهي مستجيب

وآل حممد٬، وأن ترضيه عين مبا شئت٬، وjب يل من عندك رمحة إنه ال تنقصك املغفرة٬، وال 
  . )3( )تضرك املوهبة يا أرحم الرامحني

ن يكون هو الذي يعيد أب٬، أي يغفر لكم بينكم وبني العباد بالدعاء والتوسل إليه سبحانه
وبه يصبح (وهذا هو القانون اخلاص  ٬،)وقصرت يدي يإذا ضاق وسع(احلقوق إىل أصحا�ا 
  ).غفران الذنوب مجيعاً

                                                            
 .53: الزمر  -1
  .13: االحقاف  -2
 .يوم االثنين  Xدعاؤه / السجادية الصحيفة  -3
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الل�ه| قَر�ضاً ح|س|ناً  م|ن� ذَا ال�ذuي ي}قْرِض}﴿: قال تعاىل ٬،يسري وهناك طريق لغفران الذنوب مجيعاً

: هي وعن أهل البيت ٬، )1( ﴾فَي}ض|اعuفَه} لَه} أَض�ع|افاً كَثuري|ةً و|الل�ه} ي|قْبِض} و|ي|ب�س}طُ و|إِلَي�هu ت}ر�ج|ع}ونَ
 .)3( )والرحم رحم آل حممد خاصة٬، يف صلة الرحم: (هي ٬، وعنهم )2( )يف صلة اإلمام(

وصلة ٬، قرض له سبحانه وتعاىل وهو الذي يسدده بأrافصلة اإلمام يعرب عنها اهللا سبحانه وتعاىل 
اجلهاد بني يديه باللسان والسنان و الصلة بالعمل معهو٬، الصلة باملال: منها :اإلمام تكون بصور

  .Xإلثبات حقه 

ورمبا ٬، جسد اإلنسان ألن العمل يرهق ؛ن العمل مع اإلمام أفضل من إعطاء املال لهأوأكيد 
  .إذا جاهد بني يدي اإلمام باللسان والسنان كان فيه هالك جسده

وهو ٬، تح هذا الباب العظيمحيث ف٬ُ، ظهر الناسأفكم هي الرمحة عظيمة إذا كان احلجة بني 
فيوفيه اهللا هذا  فيقف يوم القيامة بني يدي اهللا٬، قرض اهللاأقد  Xن يكون اإلنسان بصلة اإلمام أ

٬، عند اهللا ديان يوم الدين اًألن له قرض ؛فرت لهلغ� اًجاء بعدد رمال الرب ذنوب وهذا العبد لو٬، القرض
وذنوبه مع ٬، فيسدد اهللا مجيع ديون هذا العبد ٬،ه بال حسابؤوعطا٬، وهو يعطي الكثري بالقليل

  .ويدخله اجلنة بغري حساب٬، العباد
�   �   �  �   �   �  

أَل�ا ت|تَّبِع|نِ أَفَع|ص|ي�ت|  *قَالَ ي|ا ه|ار}ونُ م|ا م|ن|ع|ك| إِذْ ر|أَي�ت|ه}م� ض|لîوا ﴿ :قال تعاىل :151 /سؤال
و|لَمَّا ر|ج|ع| م}وس|ى إِلَى قَو�مuهu غَض�ب|انَ أَسuفاً قَالَ بِئْس|م|ا ﴿ :ويف سورة األعراف. )4(﴾أَم�رِي

 �و|أَلْقَى الْأَلْو|اح| و|أَخ|ذَ بِر|أْسِ أَخuيهu ي|ج}رُّه} إِلَي�هu قَالَ اب�ن| أُمَّ خ|لَفْت}م}ونِي مuن� ب|ع�دuي أَع|جِلْت}م� أَم�ر| ر|بِّكُم
إِن� الْقَو�م| اس�ت|ض�ع|فُونِي و|كَاد}وا ي|قْت}لُون|نِي فَال ت}ش�مuت� بِي| الْأَع�د|اَء و|ال ت|ج�ع|لْنِي م|ع| الْقَو�مِ 

   .)5(﴾الظ�الuمuني|

على أخيه  اًحىت جعل موسى يرجع غضبان Xأمر موسى  Xهل خالف هارون : السؤال
  ويعامله �ذه القسوة؟

                                                            
  .245: البقرة  -1
  . X، باب صلة االمام 537ص 1ج: الكافي : انظر  -2
 .6ح 279ص 24ج: بحار األنوار  -3
 .93 – 92: طـه  -4
  .150 :األعراف  -5
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم :اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

فكان على  Xفأما غضب موسى  .وكالمها معصوم٬، Xنيب ووصي موسى  Xهارون 
أما ٬، Xومل يكن غاضباً على من بقي على احلق مع هارون ٬، قومه الذين ضلوا واتبعوا السامري

*  قَالَ ي|ا ه|ار}ونُ م|ا م|ن|ع|ك| إِذْ ر|أَي�ت|ه}م� ض|لîوا﴿ :٬، واآلية)1( ﴾و|أَخ|ذَ بِر|أْسِ أَخuيهu ي|ج}رُّه} إِلَي�هu﴿: اآلية
قَالَ ي|ا اب�ن| أُمَّ ال ت|أْخ}ذْ بِلuح�ي|تuي و|ال بِر|أْسuي إِنِّي خ|شuيت} أَنْ ت|قُولَ * أَل�ا ت|تَّبِع|نِ أَفَع|ص|ي�ت| أَم�رِي 

   .)2( ﴾فَرَّقْت| ب|ي�ن| ب|نِي إِس�رائيلَ و|لَم� ت|ر�قُب� قَو�لuي

س أبر Xخذ موسى أف .والتقوىالدين  واللحية تعين٬، األفكار اآليتني يعين ليتكفالرأس يف 
ن أن يبي© Xوأراد موسى  ٬،طريقته يف معاجلة هذه الفتنة وسؤاله عن ٬،مناقشته وحلية هارون يعين

إِن� ﴿: ألنه استخدم التقية ؛للفتنة يف تلك املرحلة صحيحة Xن معاجلة هارون ألبين إسرائيل 
فيكون احلل باستئصال جذور ٬، Xحىت يرجع موسى  ﴾الْقَو�م| اس�ت|ض�ع|فُونِي و|كَاد}وا ي|قْت}لُون|نِي

  . إمام الضاللة السامري والقضاء على٬، الفتنة

ر هارون أن حيث قدَّ بل تراجع اجيايب٬، عن املواجهة اًسلبي اًالتقية هنا ليست تراجع ٬،وطبعاً
 Xن مواجهة الضالني مع وجود موسى أكما ٬، لن جتوز األيام ٬،قريبة جداً Xعودة موسى 
ألrم يعتقدون مبوسى ٬، من أتباع السامري سيتركون ضاللتهم اًألن كثري ؛سائر أقلستكون خب
X،رائيل﴿ ٬�  . ﴾إِنِّي خ|شuيت} أَنْ ت|قُولَ فَرَّقْت| ب|ي�ن| ب|نِي إِس

ن اليهود إف ٬،Xعندما ناقش هارون  Xومع هذا البيان على رؤوس األشهاد من موسى 
ويف التوراة املوجودة نصوص حمرفة  ٬،عبادة القوم للعجلبأنه سبب ٬، Xيتهمون إىل اليوم هارون 
  .)3( تشري إىل هذا املعىن الباطل

                                                            
 .150: األعراف  -1
 .94 – 92: طـه  -2
ولما رأى الشعب أن موسى قد طالت إقامته على الجبل، اجتمعوا  1: (32سفر الخروج، الفصل فقد جاء في العهد القديم،  -3

هيا، اصنع لنا إلها يتقدمنا في مسيرنا ، ألننا ال ندري ماذا أصاب هذا الرجل موسى الذي أخرجنا : حول هارون، وقالوا له
فنزعوها  3. عطوني إياهاانزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبناتكم وبنيكم، وأ: فأجابهم هارون 2. من ديار مصر

هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من : عندئذ قالوا. فأخذها منهم وصهرها وصاغ عجال 4. من آذانهم، وجاءوا بها إليه
فبكر الشعب في اليوم الثاني  6. غدا هو عيد للرب : وعندما شاهد هارون ذلك شيد مذبحا أمام العجل وأعلن 5. ديار مصر



  Xإصدارات أ�صار االمام املهدي ................. ............................. 248
�   �   �  �   �   �  

و|م|ن� أَع�ر|ض| ع|ن� ذuكْرِي فَإِن� لَه} م|عuيش|ةً ض|ن�كاً و|ن|ح�ش}ر}ه} ي|و�م| ﴿ :قال تعاىل :152 /سؤال
كَانَ فuي ه|ذuهu أَع�م|ى فَه}و| فuي الْآخuر|ةu أَع�م|ى و|أَض|لî و|م|ن� ﴿: وقال تعاىل٬، )1( ﴾الْقuي|ام|ةu أَع�م|ى

  ما الفرق بني اآليتني؟٬، )2( ﴾س|بِيالً

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

  .وليس عمى البصر ٬،عمى البصرية: اآليتني يتيف كلالعمى 

أي من كان ٬، ﴾و|م|ن� كَانَ فuي ه|ذuهu أَع�م|ى فَه}و| فuي الْآخuر|ةu أَع�م|ى و|أَض|لî س|بِيالً﴿ :وقوله تعاىل
وال يعتقد ق فال يصد©٬، عن ملكوت اهللا سبحانه وتعاىل وغافالً إىل هذا العامل اجلسماين اًملتفت

٬، وحه يف ملكوت السماواتبل وال يعمل لالرتقاء بر٬، كالرؤيا والكشف امللكوتية بآيات اهللا
ن كان كالشمس يف إو يرى احلق ألنه ال ؛فهو أعمى البصرية٬، فمبلغه من العلم هذه احلياة الدنيا

  .رابعة النهار

و|م|ن� أَع�ر|ض| ع|ن� ذuكْرِي فَإِن� لَه} م|عuيش|ةً ض|ن�كاً و|ن|ح�ش}ر}ه} ي|و�م| الْقuي|ام|ةu ﴿ :ما قوله تعاىلأ
 نّإأي ٬، يرى الناس وهو يرى ما ال ٬،كان قد ارتقى يف ملكوت السماواتفهي فيمن ٬، ﴾أَع�م|ى

٬، )بلعم بن باعوراء(كما هو حال ٬، عث ويل اهللا مل يؤمن به حسداًولكن عندما ب� ٬،بصريته مفتوحة
قال  ٬،ومال إىل الظاملني٬، حسداً له Xولكنه مل يؤمن مبوسى ٬، فقد كان يرى ما حتت العرش

 ٬،)3( ﴾ع|لَي�هِم� ن|ب|أَ ال�ذuي آت|ي�ن|اه} آي|اتuن|ا فَان�س|لَخ| مuن�ه|ا فَأَت�ب|ع|ه} الشَّي�طَانُ فَكَانَ مuن| الْغ|اوِين|و|ات�لُ ﴿ :تعاىل

                                                                                                                                                                                          
وحاشا نبي اهللا األمين ) ثم احتفلوا فأآلوا وشربوا، ومن ثم قاموا للهو والمجون. وقدموا قرابين سالم واصعدوا محرقات 

  .من هكذا آالم ما أنزل اهللا به من سلطان، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم Xهارون 
  .124: طـه  -1
 .72: اإلسراء  -2
، وآان األعظمبلعم بن باعورا االسم  أعطيأنه : (Xعن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا ، 175: األعراف  -3

ادع اهللا على : يدعو به فيستجيب له فمال إلى فرعون ، فلما مر فرعون في طلب موسى وأصحابه قال فرعون لبلعم
حمارته، فأقبل يضربها فأنطقها اهللا موسى وأصحابه ليحبسه علينا، فرآب حمارته ليمر في طلب موسى فامتنعت عليه 

ويلك على ماذا تضربني؟ أتريد أن أجئ معك لتدعو على نبي اهللا وقوم مؤمنين؟ فلم يزل يضربها حتى : وجل فقالت عز
ولو شئنا لرفعناه بها * الغاوين  فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من ": قتلها، وانسلخ االسم من لسانه، وهو قوله

فقال الرضا . وهو مثل ضربه "واتبع هواه فمثله آمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترآه يلهث  األرضإلى  ولكنه أخلد
X: حمارة بلعم، وآلب أصحاب الكهف، والذئب، وآان سبب الذئب أنه بعث ملك : فال يدخل الجنة من البهائم إال ثالثة
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 *قَالَ ر|بِّ لuم| ح|ش|ر�ت|نِي أَع�م|ى و|قَد� كُن�ت} ب|صuرياً ﴿: واآليات اليت بعد هذه اآلية تبني هذا املعىن
  .)1( ﴾قَالَ كَذَلuك| أَت|ت�ك| آي|ات}ن|ا فَن|ِسيت|ه|ا و|كَذَلuك| الْي|و�م| ت}ن�س|ى

  

�   �   �  �   �   �  

فإن اآلية تشري إىل ٬، Xعدم السجود آلدم  )لعنه اهللا(لو كان ذنب إبليس  :153 /سؤال
  وليس اجلن؟٬، للمالئكةواألمر بالسجود ٬، فهل نستطيع أن نقول إrا حجة له٬، وليس اجلن املالئكة

  م اهللا الرمحن الرحيمبس: اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

 ه يف تلك املرحلةئوهو من املالئكة نتيجة ارتقا ٬،)2( حبسب أصله من اجلن )لعنه اهللا(إبليس 
  .نه من املالئكة يف تلك املرحلةأفاألمر للمالئكة يشمله باعتبار ٬، اليت أمر �ا املالئكة بالسجود

واألنس ٬، ن أطاعوا اهللا ارتقوا إىل مرتبة املالئكة فيصبحون مالئكةإلقوا مكلفني ففاجلن خ�
rم إذا أطاعوا اهللا سبحانه وتعاىل يرتقون حىت يكون اإلنسان وجه اهللا ويد إحيث ؛ فطر¡م أعظم

فاإلنسان إذا أطاع اهللا يرتقي يف مرتبة أعلى  ٬،)4( كما هو حال خلفاء اهللا يف أرضه ٬، )3( اهللا
  .من مرتبة املالئكة 

 �   �   �  �   �   �  
                                                                                                                                                                                          

ن للشرطي ابن يحبه، فجاء ذئب فأآل ابنه فحزن الشرطي ظالم رجال شرطيًا ليحشر قومًا من المؤمنين ويعذبهم، وآا
 .377ص 13ج: األنواربحار  )عليه، فأدخل اهللا ذلك الذئب الجنة لما أحزن الشرطي

  .126 – 125: طـه  -1
عن ، 50: الكهف . .)  َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِِّه َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمَلاِئَكِة اْسُجُدوا ِلآَدَم َفَسَجُدوا ِإلَّا ِإْبِليَس َآاَن ِمَن اْلِجنِّ: (قال تعالى  -2

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

  .119ص 11ج: بحار األنوار ) أنه ليس منها، فلما أمر بالسجود آان منه الذي آان وآان اهللا يعلم
وما يتقرب إلي عبد من : ... يا رب ما حال المؤمن عندك؟ قال: قال  لما أسري بالنبي (: قال Xعن أبي جعفر  -3

عبادي بشئ أحب إلي مما افترضت عليه وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته آنت إذا سمعه الذي يسمع به 
 2ج: الكافي ) يتهوبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته وإن سألني أعط

 .8و  7، باب من آذى المسلمين واحتقرهم، ح353 – 352ص
أنا علم اهللا وأنا قلب اهللا الواعي : يقول  Xآان أمير المؤمنين (: ، قالXعن عبد المزاحم بن آثير، عن أبي عبد اهللا  -4

  .84ص: للصفار  بصائر الدرجات )يد اهللاولسان اهللا الناطق وعين اهللا الناظر وأنا جنب اهللا وأنا 
نحن حجة : (فأنشأ يقول ابتداء منه من غير أن أسأله Xآنت عند أبي جعفر : عن محمد بن حمران عن أسود بن سعيد قال

 : الكافي) اهللا، ونحن باب اهللا، ونحن لسان اهللا، ونحن وجه اهللا، ونحن عين اهللا في خلقه، ونحن والة أمر اهللا في عباده
  .145ص 1ج
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صلى اهللا على

﴿uت}ون�﴾و|الزَّي
م� ت|م�س|س�ه} ن|ا

لسالم يف ا

وا بما آان من ف
دنيا أم سني اآل

........
من مبدأ ال 

Äهللا عÄبÄاهللا د
وأذنبف سنة

هللا الرمحن الر

 العاملني٬، وص

ر|بِّقَالَ ﴿ 
وÄأَة الطويلة

حبول اهللا وقو
؟ جراًأمالك

ما معىن قوله 
 فuي أَح�س|نِ
ر� غَي�ر} م|م�ن}و

هللا الرمحن الر

 العاملني٬، وص

﴿ .طمة
ضuيُء و|لَو� لَم

وادي ا :﴾

                    
X . .) :فاعتبرو

ى أمن سني الد

.........
:154 /ل

ليس لعنه اهللا
يف ستة آالف

سم اهللاب: اب

مد هللا رب 

 أعطي أجره
كل هذه املدة
مل يعمل حب
من يعطيك م

:155 /ل
قْن|ا الْأuن�س|انَ

تu فَلَه}م� أَج�ر

بسم اهللا :اب

مد هللا رب 

فاطم :﴾لتِّنيِ
كَاد} ز|ي�ت}ه|ا ي}ض

﴾طُورِ سuينِني|
  

                      
Xر المؤمنين 

الف سنة ال يدرى
 :36.  
1 – 8.  
 35. 

250 ..
سؤا
ذنبه٬، فإبل
يفركعتني 

اجلو

واحلم

لقد
والقوة كل
كان العا
يستحق م

سؤا
لَقَد� خ|لَقْ

الصَّالuح|ات

اجلو

واحلم

و|ا﴿
ي|ك﴿ ٬،نار

و|ط﴿
 .املكان

                
قال أمير -1

اهللا ستة آال
:الحجر  -2
 : التين -3
: النور -4
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  .رسول اهللا حممد  :﴾و|ه|ذَا الْب|لَدu الْأَمuنيِ﴿

 املخلوق األول هو :﴾ثُمَّ ر|د|د�ن|اه} أَس�فَلَ س|افuلuني|*  لَقَد� خ|لَقْن|ا الْأuن�س|انَ فuي أَح�س|نِ ت|قْوِميٍ﴿
حقيقة اإلنسان إذا أزرى بنفسه إىل  الثاين هوحقيقة اإلنسان إذا ارتقى إىل أعلى عليني٬، واملخلوق 

٬، أما الثاين فهو اجلهل أو الثاين ٬، وكالمها إنسان ٬،واألول هو العقل أو حممد  .أسفل سافلني
أي خلقنا ٬، ﴾ثُمَّ ر|د|د�ن|اه} أَس�فَلَ س|افuلuني|*  خ|لَقْن|ا الْأuن�س|انَ فuي أَح�س|نِ ت|قْوِميٍ﴿ :ولذا قال تعاىل

   .وأسفل مراتب التدين أيضاً لإلنسان٬، فجعلنا أعلى مراتب االرتقاء لإلنسان٬، اإلنسان

عن  وهو أول خلق من الروحانيني٬، إن اهللا عز وجل خلق العقل( :Xقال أبو عبد اهللا 
: أقبل فأقبل٬، فقال اهللا تبارك وتعاىل: أدبر فأدبر٬، مث قال له: فقال له ٬،ميني العرش من نوره

 مث خلق اجلهل من البحر األجاج ظلمانياً: قال .وكرمتك على مجيع خلقي عظيماً خلقتك خلقاً
  .)1( )فلعنه استكربت: فقال له ٬،فلم يقبل٬، أقبل: أدبر فأدبر٬، مث قال له: فقال له

 ß٬، والذي أردى )2( وهو إنسان وهو حممد ٬، )العقل األول(م املالئكة املقربني هو فالذي عل
قَالَ ﴿ :)لعنه اهللا(أيضاً إنسان وهو الثاين أو اجلهل٬، فهذا قول إبليس وأغواه ٬، )لعنه اهللا(إبليس 

  . أي بالذي أغويتين به٬، )3( ﴾ر|بِّ بِم|ا أَغْو|ي�ت|نِي لَأُز|يِّن|نَّ لَه}م� فuي الْأَر�ضِ و|لَأُغْوِي|نَّه}م� أَج�م|عuني|

  .﴾الْح|اكuمuني| أَلَي�س| الل�ه} بِأَح�كَمِ*  فَم|ا ي}كَذÔب}ك| ب|ع�د} بِالدِّينِ﴿

ا مصاديق أخرى٬، والبلد األمني هو مهل Xالتني والزيتون يف زمن اإلمام املهدي  بقي أن
و|ش|ج|ر|ةً ت|خ�ر}ج} مuن� طُورِ س|ي�ن|اَء ت|ن�ب}ت} بِالدُّه�نِ و|صuب�غٍ ﴿ :قال تعاىل٬، Xاإلمام املهدي 

   .)4(﴾لuلْآكuلuني|

                                                            
 .97ص 1ج:  بحار األنوار  -1
يا سلمان، خلقني اهللا من صفوة نوره، ودعاني : (... قال لي رسول اهللا :  ، قال)رضي اهللا عنه(عن سلمان  -2

فأطعته، وخلق من نوري عليًا، ودعاه فأطاعه، وخلق من نور علي فاطمة، ودعاها فأطاعته، وخلق مني ومن علي 
دالئل االمامة لمحمد بن ...)  الحسين، فدعاه فأطاعه: فأطاعه، وخلق مني ومن علي وفاطمةالحسن، ودعاه : وفاطمة

 .448ص : ) الشيعي(جرير الطبري 
  .39: الحجر  -3
 .20 : المؤمنون -4
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و|الْأَر�ضِ م|ثَلُ ن}ورِهu كَمuش�كَاةÖ فuيه|ا مuص�ب|اح� الْمuص�ب|اح} فuي  الل�ه} ن}ور} السَّم|او|اتu﴿: وقال تعاىل

ةÖ ي|كَاد} ز}ج|اج|ةÖ الزُّج|اج|ةُ كَأَنَّه|ا كَو�كَب� د}رِّيٌّ ي}وقَد} مuن� ش|ج|ر|ةÖ م}ب|ار|كَةÖ ز|ي�ت}ون|ةÖ ال ش|ر�قuيَّةÖ و|ال غَر�بِيَّ
ر� ن}ور� ع|لَى ن}ورٍ ي|ه�دuي الل�ه} لuن}ورِهu م|ن� ي|ش|اُء و|ي|ض�رِب} الل�ه} الْأَم�ثَالَ ز|ي�ت}ه|ا ي}ضuيُء و|لَو� لَم� ت|م�س|س�ه} ن|ا

  .)1( ﴾لuلنَّاسِ و|الل�ه} بِكُلÔ ش|ي�ٍء ع|لuيم�

واليت تنبت بالدهن٬، والزيتونة الالشرقية وال ٬، فالزيتون٬، والشجرة اليت خترج من طور سيناء
فهو ٬، Xغربية٬، كلها تشري إىل شخص واحد هو املهدي األول يف زمن ظهور اإلمام املهدي 

كما  ٬،)ي النجفأ(وهو الشجرة اليت خترج من طور سيناء ٬، الزيتون يف السورة اليت حنن بصددها
  . )X )2روي عن أمري املؤمنني والصادق

و|إِذْ ن|ت|قْن|ا الْج|ب|لَ فَو�قَه}م� كَأَنَّه} ﴿بعد حادثة رفعه ومل يعاد إىل مكانه  املالئكة الطورفقد نقلت 
نه أ٬، ظنوا )3( ﴾ظُل�ةٌ و|ظَنُّوا أَنَّه} و|اقuع� بِهِم� خ}ذُوا م|ا آت|ي�ن|اكُم� بِقُوَّةÖ و|اذْكُر}وا م|ا فuيهu لَع|ل�كُم� ت|تَّقُونَ

   . مكانه٬، ومل يقع �م٬، بل ن�قلفهو مل يعد إىل ٬،واقع �م

٬، )يف سر© سرٌّ(حيتمله الناس  وال٬، أي العلم الثقيل على الناس ﴾ت|ن�ب}ت} بِالدُّه�نِ﴿ها الدهن ؤوغذا
٬، إن أمرنا سر يف سر( :قال Xعن أيب عبد اهللا ٬، كما ورد عنهم ) وصعب مستصعب(

   .)4( ) وسر مقنع بسر٬، وسر على سر٬، وسر ال يفيد إال سر٬، وسر مستسر

  .)5( )من هتكه أذله اهللا ٬،تور مقنع بامليثاقـإن أمرنا هذا مس( :Xوقال أبو جعفر 

  . )6( )ومن هتكه أذله اهللا٬، إن أمرنا هذا مستور مقنع بامليثاق( :Xوقال أبو عبد اهللا 

وهو . وباطن الباطن٬، وهو الظاهر. وحق احلق٬، إن أمرنا هو احلق( :Xوقال أبو عبد اهللا 
  . )1( )وسر مقنع بالسر٬، وسر املستسر٬، وسر السر٬، السر

                                                            
  .35 : النور -1
الجبل الذي آلم الغري قطعة من : (أنه قال Xعن أبي عبد اهللا : إرشاد القلوب  ، عن219ص 31ج : بحار األنوار في  -2

آان في وصية أمير المؤمنين : (، قالXعن أبي جعفر  أيضًا 205ص 75ج: وفي بحار األنوار). اهللا عليه موسى تكليمًا
X ففعلوا ذلك، أن أخرجوني إلى الظهر، فإذا تصوبت أقدامكم واستقبلتكم ريح فادفنوني وهو أول طور سيناء.(   

 .171: األعراف -3
 .48ص: محمد بن الحسن الصفار / بصائر الدرجات  -4
  .48ص : بصائر الدرجات  -5
 .48ص : بصائر الدرجات  -6
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ن األئمة 
أي ٬، طمة

 

  اهللا 

وبني  
ثة منهم 

من بعده 
ء الذين 
X  على

٬، حسني 

 يا علي 
ثنا عشر 

حمدثون٬، 

                

.........
وحيسب من 

د علي وفاط
  :الروايات

 من رسول

ى فاطمة 
ثالث٬، Xم 

وجعل م٬، س
واألوصيا. 

X املؤمنني 

هم حسن وح

وأنت لدي
ا ذهب االث

حم٬، جنباء٬، قيباً

                      

.........
٬،ن املهديني

عشر من ولد
ليك بعض اإ

كلهم حمدث

دخلت على(
خرهم القائم

جلن واإلنس
رت به سنة
وكان أمري

منه٬، ر إماماً

عشر من ول
 بأهلها٬، فإذ

اثنا عشر نقي
.  

                      

.........
يء٬، فهو من
 األئمة اثين ع

إو٬، هم

ك حممد
)2(.   

: (قال٬، اري
ين عشر آخ

إىل اجل  اً
ل وصي جر

٬، ثين عشر

حنن اثنا عشر

إين واثين ع
ض أن تسيخ

من ولدي ا
)1( )ت جوراً

                     

X .......
د زيتها يضي

تعد م
يف كالمه 

م من آل حم
( ) الوالدان

د اهللا األنصا
 فعددت اثين

أرسل حممدً
وكل٬، ن بقي

ى وكانوا اث

X حن: (يقول

:ل اهللا
 اهللا األرض

  . )6( )وا

:ل اهللا
كما ملئت الً

                      

X أمحد احلسن 

يكاد٬، غربية
روايات عنهم

ن األئمة

 عشر اإلما
مها Xي

 جابر بن عبد
 من ولدها٬،

 

إن اهللا أ: (
ق ومنهم من
وصياء عيسى

Xبا جعفر

()5(.   

قال رسول (
هلا٬، بنا أوتد
ها ومل ينظرو

قال رسول (
ها عدالًميأل

                      

السيد  / الرابع  -
شرقية وال 

قد وردت ر
دي األول من

X) :االثنا
ول اهللا وعلي

X  ،عن٬
ء األوصياء

.   )3( )لي

 X ،قال٬
نهم من سبق
على سنة أو

مسعت أب: ل
)Xحلسني

X ،قال٬:
تادها وجباهل
ألرض بأهله

X ،قال٬:
٬،قائم باحلق

                     
 .48ص 
 .7ح 
 .9ح 
 .10ح 
 .16ح 
 .17ح 

-اجلزء األول : ت 
 الزيتونة ال
وق٬، ة أخرى

وا املهدعد© 

Xجعفر   أبو

د علي ورسو

Xن أيب جعفر 

ح فيه أمساء
الثة منهم عل

ن أيب جعفر
٬، منر وصياً
ع  حممد 

  . )4( )يح

قال٬، ن زرارة
 من ولد احل

Xن أيب جعفر 

يعين أوت٬، ض
ي ساخت األ

Xن أيب جعفر 

٬، آخرهم الق

                      
ص:  الدرجات 
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املتشاهبات 
وهو

تارة 
rم إ

قال
ومن ولد

وعن
يديها لوح
حممد وثال

وعن
اثين عشر

من بعد
سنة املسي

عنو 
مث األئمة

وعن
زر األرض
من ولدي

وعن
Áمون٬،مفه

                 
بصائر -1
:الكافي  -2
:الكافي  -3
:الكافي  -4
:الكافي  -5
:الكافي  -6



  Xدي 

وِ اع�ت|م|ر| 
عر جبواز 

بيت اهللا 
أكل من 
 ي|ا آد|م} 
كُون|ا مuن| 

ينة العلم 
ن السعي 
منا أهل 

                

المروة أي 
؟ األمرهذا 

 بن رسول 
ن، يسوق 
الم ويخرج 

 -لمهديين 
بة األرض 

صار االمام املهد

جَّ الْب|ي�ت| أَوِ
اآلية تشع٬، )2

 

فمن حج ب 
ن يأأفله  )ت
X،و|قُلْن|ا﴿ ٬

لشَّج|ر|ةَ فَت|كُ
.  

ما باب مدي
 لإلنسان من

: (ون مبرتبة

                      

ج بين الصفا وا
ي متى يكون ه

متى يا:  فقلت
ى وخاتم سليمان
مة عليهما السال
نتسب لها أول ا
كون خروج دابة

إصدارات أ�ص. 

لل�هu فَم|ن� ح|ج
2( ﴾ر� ع|لuيم�

  واملهديني

٬، حممد 
ا أهل البيت

Xع به آدم 

ت|قْر|ب|ا ه|ذuهu ا
سب ظاهرها

فهم ٬، منهما
والبد٬، 

وبالتايل يكو

                      

تخرج - شابهات 
فقلت يا سيد. . 

،واآب والنجوم
ه عصا موسى
من علي وفاطمة

التي ين -صرة 
سالم، فيكيها ال

.........
�  

مuن� ش|ع|ائuرِ ا
ن� الل�ه| ش|اكuر�

  ؟ب

 حممد األئمة

 حممد وآل
منا(وأصبح 

نع الذي منع
شuئْت}م|ا و|ال ت|
ت اآلية حبس

ن يأخذأيه
واملهديني 
و٬، ةن العشر

                     

متعددة من المتش
: (. .Xمهدي

ستدار بهما الكو
والمروة، ومعه

يكون م إلنسان
ألن البص ؛ العالم

ضع فاطمة علي

.........
�   �   �    �   �

uو|ةَ م�ا و|الْم|ر
ع| خ|ي�راً فَإِن�
واف واجب

ى حممد وآل

وهم ٬،قيقي
٬،ج بيت اهللا

ز مقابل للمنع
غَداً ح|ي�ثُ ش
٬، وليست

 )4(.   

ال جناح علي
ألئمة وا من

جات اإلميان
  . املباركة

                      

ح في مواضع م
لقائه باإلمام الم
س والقمر واس
من بين الصفا و

اإلأن هذا : ذلك
 بينهما في هذا

نورة حيث موض

.........

إِن� الصَّفَا﴿
و|م|ن� ت|طَوَّعا

الطواحلج أن

  رحيم

صلى اهللا على

اهللا احلقيت
٬، وحج)حلج

وهذا اجلواز
كُال مuن�ه|ا ر|غ
م آل حممد

 فاطمة:

أي ال :﴾ف|
خذون باأل

ستكمال درج
الشجرةمثار

                      

سان آما توضح
ن مهزيار عند ل
 واجتمع الشمس
 دابة االرض م

معنى ذو. 228
اه، وآذا يخرج

X والمدينة المن
 . أعلم وأحكم

........

:قال تعاىل 
ي|ط�وَّف| بِهِم|ا
 عن أعمال ا

هللا الرمحن الر

 العاملني٬، وص

حج بي: هو
ميان واحلت اإل
. حممد

الْج|نَّةَ و|كك|
ي شجرة علم

X٬، واملروة

لَي�هu أَنْ ي|ط�وَّف
ذ منهما يكو

واس حلقيقي
ن يأخذ من مث

                     
 .18ح 

وهي إنس -ض
الم، فعن علي بن
 سبيل الكعبة،
ذا وآذا تخرج
8ح: ة الطوسي

نهما ألنهما أبوا
Xر المؤمنين
واهللا ، والمروة

.........

:156 /ل
ح| ع|لَي�هu أَنْ ي|

املتعارفو 

بسم اهللا: اب

مد هللا رب 

صود باحلج 
مقامات(٬، شر

رة علم آل 
ن�ت| و|ز|و�ج}ك

٬، وهي)3( ﴾

Xعلي : صفا

ج}ن|اح| ع|لَ﴿ 
خذواأل٬، )

 إىل احلج احل
نأفيكون له 

                      
534ص 1ج: 
 158.  
 35.  

د أن دابة األرض
مة عليهما السال
حيل بينكم وبين

في سنة آذ: ي
غيبة)  المحشر

 بينهما، فهو من
جف حيث أمير
ألول بين الصفا

254 ..
  

سؤا
فَال ج}ن|اح
الطواف٬،

اجلو

واحلم

املقص
وأمت العش
مثار شجر
�اس�كُن� أَن
﴾الظ�الuمuني|

والص

الو
حممد (

للوصول
ف٬، )البيت

                 
:الكافي  -1
: البقرة -2
: البقرة -3
مما ورد -4

علي وفاطم
إذا ح: فقال

اهللا؟ فقال لي
الناس إلى
منهما وآذا
تقع بين النج
والمهدي األ
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فإمنا تشري ٬، أما يف هذا العامل اجلسماين فهذه احلالة اجلسمانية وهي الذهاب إىل الكعبة وقصدها
  .ألrا متثل االئتمار بأمر اهللا ؛فهي واجبة ٬،إىل االنصياع هلذا األمر اإلهلي

فهو اخلري    فضل اهللا وسعي اإلنسان ب  ن حتقق إأما الوصول احلقيقي يف العوامل العلوية فهو 
نه يتقلب يف جنات اهللا سبحانه إف )1() أقبل(دعاء ن مل يتحقق فاإلنسان بفضل إجابته إو٬، كله

فالسعي واجب على اإلنسان ومن  ٬،)2( ﴾و|أَنْ لَي�س| لuلْإِن�س|انu إِل�ا م|ا س|ع|ى﴿ ٬،ألنه سعى؛ وتعاىل
   .العامل اجلسماين بدايات السعي هو احلج يف هذا

٬، ن وصل وحج بيت اهللا احلقيقيإاإلنسان يأخذ بقدر سعيه وبفضل اهللا عليه٬، ف أنّويبقى 
جاز له قطف مثار الشجرة ٬، وكان منا أهل البيت باحلقيقة٬، وكان ممن أكمل مراتب اإلميان العشرة

بل هي واجبة باعتبار ٬، الذي حيج الكعبة جيوز له السعي بني الصفا واملروة أنّكما ٬، واألكل منها
  .)3( ما قلت إrا مقدمات إجابة دعاء اهللا سبحانه عبده باإلقبال عليه سبحانه

         

�   �   �  �   �   �  

  ؟ كيف يستزيد املعصوم من العلم كما هو وارد عنهم :157 /سؤال

  وهل هو جيهل مث يعلم؟ 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهدينيواحلمد هللا رب 

لكنه يدرك ما أودع يف عقله ٬، يعلم مث يعلم فال٬، وهذا خطأ نه جيهل مبعىن الأإذا كان املراد 
حمجوب باجلسد عند نزوله إىل عامل األجسام يف هذه  Xنه إحيث  ٬،التام باهللا سبحانه وتعاىل

حمتاج إىل اهللا سبحانه وتعاىل ليوصل قطرة الدم اليت أودعها اهللا يف نه أالدنيا لالمتحان٬، أي كما 
ومفتقر إىل اهللا سبحانه وتعاىل ليوصل له العلم الذي  كذلك هو حمتاج هللا٬، قلبه إىل أطراف جسمه

                                                            
 . إشارة الى حديث خلق العقل والجهل -1
 .39: النجم  -2
: إن اهللا عز وجل خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره فقال له (: والحديث معروف  -3

ثم خلق : وآرمتك على جميع خلقي ، قال  خلقتك خلقا عظيمًا: أقبل فأقبل، فقال اهللا تبارك وتعالى :أدبر فأدبر، ثم قال له
: أصول الكافي )  استكبرت، فلعنه: أقبل فلم يقبل فقال له: أدبر فأدبر، ثم قال له: فقال له الجهل من البحر األجاج ظلمانيًا

 .31ص 1ج
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٬، أي  مما أودع يف عقله التام اًنه يعلم ويزداد علمإأودعه يف عقله التام إىل نفسه يف هذا العامل ٬، أي 

من علمه املكنون  اًنه يزداد علمإأي ٬، )املقامات العشرة٬، عشرة اإلميان(ه يف بيت اهللا وجود
ولكنه يف الصدور فاستفهم ٬، وليس العلم يف السماء وال يف األرض(املخزون يف قلبه أو عقله التام٬، 

   .)1( )اهللا يفهمك

العلم هو ما  بل٬، كلها علم وليست هي العلم )مصحف فاطمة( و )اجلفر( و )اجلامعة( ـف
و|اتَّقُوا الل�ه| و|ي}ع|لÔم}كُم} الل�ه} و|الل�ه} … ﴿ ٬،)2( ىل املعصومإوهو من املعصوم و٬، حيدث يف كل ساعة

   .)3( ﴾بِكُلÔ ش|ي�ٍء ع|لuيم�
�   �   �  �   �   �  

و|كَذَلuك| ج|ع|لْن|اكُم� أُمَّةً و|س|طاً لuت|كُون}وا ش}ه|د|اَء ع|لَى ﴿ :ما معىن قوله تعاىل :158 /سؤال
�ي|تَّبِع}  النَّاسِ و|ي|كُونَ الرَّس}ولُ ع|لَي�كُم� ش|هِيداً و|م|ا ج|ع|لْن|ا الْقuب�لَةَ ال�تuي كُن�ت| ع|لَي�ه|ا إِل�ا لuن|ع�لَم| م|ن

نْ كَان|ت� لَكَبِري|ةً إِل�ا ع|لَى ال�ذuين| ه|د|ى الل�ه} و|م|ا كَانَ الل�ه} الرَّس}ولَ مuمَّن� ي|ن�قَلuب} ع|لَى ع|قuب|ي�هu و|إِ
    ؟ )4( ﴾لuي}ضuيع| إِمي|ان|كُم� إِن� الل�ه| بِالنَّاسِ لَر|ؤ}وف� ر|حuيم�

  بسم اهللا الرمحن الرحيم :اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

والوسط هو الصراط املستقيم الثالث مائة والثالث عشر٬، هم األمة احملمدية احلقيقية٬، وهم 
٬، تباع املهدي األولأألنه وسط بني األئمة واملهديني٬، فاألمة الوسط هم  ؛وهو املهدي األول

                                                            
السماء فينزل إليكم، وال في تخوم األرض فيخرج لكم، ولكن العلم مجبول  ليس العلم في: (Xروي عن أمير المؤمنين  -1

جامع الشتات  ،36ص: العلم والحكمة في الكتاب والسنة لمحمد الريشهري ) في قلوبكم، تأدبوا بآداب الروحانيين يظهر لكم
  .215ص : للخواجوئي

جعلت فداك إن شيعتك : فقلت له Xبي عبد اهللا دخلت على أ: (وهذا ما ورد في الحديث الشريف، عن أبي بصير قال -2
 Xعليا  يا أبا محمد علم رسول اهللا : فقال: بابًا يفتح له منه ألف باب؟ قال Xعلم عليًا يتحدثون أن رسول اهللا 

. بذاك إنه لعلم وما هو: فنكت ساعة في األرض، ثم قال: قال. هذا واهللا العلم: قلت: ، قالألف باب يفتح من آل باب ألف باب
إنه لعلم : قال... جعلت فداك وما الجامعة : قلت: ؟ قاليا أبا محمد وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة: ثم قال: قال

ثم سكت ساعة ثم . إنه لعلم وليس بذاك: قال...  وإن عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر: ثم سكت ساعة، ثم قال. وليس بذاك
ثم سكت ساعة ثم . إنه لعلم وما هو بذاك... ؟ فاطمة وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السالموإن عندنا لمصحف : قال
جعلت فداك فأي شيء العلم؟ : قلت. إنه لعلم وليس بذاك.. إن عندنا علم ما آان وعلم ما هو آائن إلى أن تقوم الساعة : قال
 .238ص 1ج: الكافي ) عد الشيء إلى يوم القيامةما يحدث بالليل والنهار، األمر من بعد األمر، والشيء ب: قال

  .282 : البقرة -3
  .143: البقرة  -4
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٬، ألrم قادة ؛)خري أئمة( بل و ٬،)خري أمة أخرجت للناس(وهم أيضاً ٬، Xوأنصار اإلمام املهدي 
كُن�ت}م� خ|ي�ر| أُمَّةÖ أُخ�رِج|ت� لuلنَّاسِ ت|أْم}ر}ونَ بِالْم|ع�ر}وفu و|ت|ن�ه|و�نَ ع|نِ الْم}ن�كَرِ و|ت}ؤ�مuن}ونَ ﴿: ل تعاىلقا

  . )1( ﴾بِالل�هu و|لَو� آم|ن| أَه�لُ الْكuت|ابِ لَكَانَ خ|ي�راً لَه}م� مuن�ه}م} الْم}ؤ�مuن}ونَ و|أَكْثَر}ه}م} الْفَاسuقُونَ

والصالة  ٬،)2( ﴾ح|افuظُوا ع|لَى الصَّلَو|اتu و|الصَّالةu الْو}س�طَى و|قُوم}وا لuل�هu قَانِتuني|﴿ :تعاىلقال 
أي حافظوا على الوالية٬، والصالة الوسطى أي الوالية بني األئمة واملهديني٬، أي ٬، )3( )الوالية(هي 

املهديني٬، وأيضاً  األول منألن املهدي  ؛Xوالية املهدي األول يف بداية ظهور اإلمام املهدي 
 عليهما السالماليت تعد األئمة من ولد علي وفاطمة  كما يف الروايات عنهم ٬، األئمة يعد من

  .عشر اثين

إِنِّي واثْن|ي� ع|ش|ر| مuن� و}لْدuي و|أَن�ت| ي|ا ع|لuيُّ زِرُّ  قَالَ ر|س}ولُ الل�هu ( :قَال٬، Xعن أَيب جعفر 
فَإِذَا ذَه|ب| الuاثْن|ا ع|ش|ر| مuن� ٬، الْأَر�ضِ ي|ع�نِي أَو�ت|اد|ه|ا و|جِب|الَه|ا بِن|ا أَو�ت|د| الل�ه} الْأَر�ض| أَنْ ت|ِسيخ| بِأَه�لuه|ا

  .)4( )واو}لْدuي س|اخ|تu الْأَر�ض} بِأَه�لuه|ا و|لَم� ي}ن�ظَر}

الuاثْن|ا ع|ش|ر| الْإِم|ام| مuن� آلِ م}ح|مَّدÖ كُلîه}م� : (يÄقُولُ XسÄمÅعíت� أَبÄا جÄعíفَرٍ : قَال٬َ، عÄنí ز�رÄارÄةَ
 uر|س}ولِ الل�ه uو}لْد � Xو|ع|لuيٌّ  فَر|س}ولُ الل�هX  uو|و}لْدu ع|لuيِّ ب�نِ أَبِي طَالuبٍ  م}ح|دَّثٌ مuن

uد|انu5( )ه}م|ا الْو|ال(.  

و|ب|ي�ن|  د|خ|لْت} ع|لَى فَاطuم|ةَ : (قَالَ ٬،عÄنí جÄابِرِ بíنِ عÄبíدÅ اللßهÅ الْأَنíصÄارِي٬ِّ، XعÄنí أَبِي جÄعíفَرٍ 
ثَلَاثَةٌ مuن�ه}م� ٬، Xفَع|د|د�ت} اثْن|ي� ع|ش|ر| آخuر}ه}م} الْقَائuم} ٬، ي|د|ي�ه|ا لَو�ح� فuيهu أَس�م|اُء الْأَو�صuي|اِء مuن� و}لْدuه|ا

  . )6( )م}ح|مَّد� و|ثَلَاثَةٌ مuن�ه}م� ع|لuيٌّ

  .)1( )هم مينو إن هلذه األمة اثين عشر إمام هدى من ذرية نبيها( :Xعن أمري املؤمنني 

                                                            
  . 110 : آل عمران -1
  .238 : البقرة -2
يا : (... أنتم الصالة في آتاب اهللا عز وجل وأنتم الزآاة وأنتم الحج؟ فقال: Xقلت ألبي عبد اهللا : عن داود بن آثير قال  -3

اهللا عز وجل، ونحن الزآاة  ونحن الصيام ونحن الحج ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام داود نحن الصالة في آتاب 
  .303ص 24ج :بحار األنوار...)  فأينما تولوا فثم وجه اهللا: ونحن آعبة اهللا ونحن قبلة اهللا ونحن وجه اهللا قال اهللا تعالى

 .17ح 535ص 1ج: الكافي  -4
 .7ح 534ص 1ج : الكافي -5
 .9ح 533ص 1ج : الكافي -6
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٬،  )املهدي األول (وهو ٬، )زيتون وسط(أي : ﴾ز|ي�ت}ون|ةÖ ال ش|ر�قuيَّةÖ و|ال غَر�بِيَّة﴿: وقال تعاىل

يضاً شجرة الزيتون اليت خترج من طور سيناء أوهو  . فهو الوسط بني األئمة واملهديني
  .)2( ﴾و|ش|ج|ر|ةً ت|خ�ر}ج} مuن� طُورِ س|ي�ن|اَء ت|ن�ب}ت} بِالدُّه�نِ و|صuب�غٍ لuلْآكuلuني|﴿

�   �   �  �   �   �  

ن اإلنسان علي بن أيب إ(: قلت٬، يف تفسري سورة العصر )املتشا�ات(يف  :159 /سؤال
وهذا ٬، ولكن كيف يستثين الذين آمنوا ٬،)وهو يف خسر نسبةً إىل رسول اهللا ٬، Xطالب 
  !حبسب ما بينت أنت ؟ Xأفضل من علي  أrميشعر 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

 نّأأي  .)3( والبسملة يف الباء والباء يف النقطة٬، والفاحتة يف البسملة٬، ه يف الفاحتةالقرآن كلّ
لقلة اجلزئيات واملتنافيات كلما ارتقت  ؛القرآن كلما ارتقينا إىل اهللا سبحانه وتعاىل قل تفصيله

  . اًكلي اًنورحىت تصل إىل النور والكليات فيكون القرآن  ٬،العوامل امللكوتية

وجود لغري حممد وعلي  حيث ال٬، عالية من القرآنهو يف مرتبة ) والعصر( ه عن سورةوما بينت�
فال وجود لغريهم٬، فيكون متام السورة    نور واحد عليهما السالموعلي وفاطمة    وفاطمة 

هذه هي سورة العصر يف ذلك ٬، )4( ﴾إِن� الْأuن�س|انَ لَفuي خ}س�رٍ*  و|الْع|ص�رِ﴿ :يف ذلك العامل هو
إِل�ا ال�ذuين| آم|ن}وا و|ع|مuلُوا الصَّالuح|اتu ﴿: وهو٬، السورة يف ذلك العاملالعامل العلوي٬، فال وجود لبقية 

  .ليكون هلذا االعتراض وجه )5( ﴾ِو|ت|و|اص|و�ا بِالْح|قِّ و|ت|و|اص|و�ا بِالصَّب�ر

                                                                                                                                                                                          
 .154ص: غيبة الطوسي  -1
 .20 : المؤمنون -2
إن علوم الكون آلها في القرآن، وعلوم القرآن آلها في السبع المثاني، وعلوم السبع المثاني : (Xعن أمير المؤمنين  -3

 .231ص: الخوئي  األربعون حديثًا للشيخ إبراهيم) في البسملة، وعلوم البسملة في النقطة، وأنا تلك النقطة
 .2 – 1:  العصر -4
 .3 : العصر -5
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اإلنسان بسبب وجوده يف العامل  نّإفاإلنسان هو جنس اإلنسان٬، أي ٬، أما يف هذا العامل
إِل�ا ال�ذuين| آم|ن}وا و|ع|مuلُوا ﴿خسر وتسافل٬، إال إذا آمن بويل اهللا يف زمانه وعمل معه  يفاجلسماين 

  .﴾الصَّالuح|اتu و|ت|و|اص|و�ا بِالْح|قِّ و|ت|و|اص|و�ا بِالصَّب�رِ

و|الْجِب|الِ إِنَّا ع|ر|ض�ن|ا الْأَم|ان|ةَ ع|لَى السَّم|او|اتu و|الْأَر�ضِ ﴿ :ما معىن قوله تعاىل :160 /سؤال
  ؟ )1( ﴾فَأَب|ي�ن| أَنْ ي|ح�مuلْن|ه|ا و|أَش�فَقْن| مuن�ه|ا و|ح|م|لَه|ا الْأuن�س|انُ إِنَّه} كَانَ ظَلُوماً ج|ه}والً

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

إِن� الل�ه| ي|أْم}ر}كُم� أَنْ ت}ؤ|دُّوا الْأَم|ان|اتu إِلَى ﴿: قال تعاىل٬، ويل اهللاإلمامة ووالية : األمانة هي
نِعuمَّا ي|عuظُكُم� بِهu إِن� الل�ه| كَانَ س|مuيعاً  أَه�لuه|ا و|إِذَا ح|كَم�ت}م� ب|ي�ن| النَّاسِ أَنْ ت|ح�كُم}وا بِالْع|د�لِ إِن� الل�ه|

   .)3( يؤديها اإلمام إىل اإلمام الذي يليهأي اإلمامة  .)2( ﴾ب|صuرياً

فإذا ٬، فالناس يؤدون الوالية إىل ويل اهللا يف كل زمان ٬،واليتهم لويل اهللا مانتهم هيأأما الناس ف
فال ختلو أرض ٬، الويل الذي بعده ان يتولوأبل على الناس  ٬،ةـتنقطع الوالي رجع ويل اهللا إىل اهللا ال

  .)4( بأهلهااهللا من حجة ولو خليت لساخت 

 :٬، واجلهول هو) األول( :جنس اإلنسان٬، واملنافق األول والثاين ٬، والظلوم هو: واإلنسان
  .)5( الذي خلق بعد العقل )املخلوق الثاين(حيث هو اجلهل ) الثاين(

                                                            
 .72 : األحزاب -1
 .58 : النساء -2
ِإنَّ اللََّه : (في قول اهللا عز وجل Xعن أبي بصير عن أبي عبد اهللا : في أحاديثهم، ومنها وبهذا نطق آل البيت  -3

هي الوصية : (، قال) َحَكْمُتْم َبْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل ِإنَّ اللََّه ِنِعمَّا َيِعُظُكْم ِبِهَيْأُمُرُآْم َأْن ُتَؤدُّوا اْلَأماناِت ِإلى َأْهِلها َوِإذا 
 .52ص: الغيبة للنعماني ) يدفعها الرجل منا إلى الرجل 

: الكافي) إمام لساختلو بقيت األرض بغير : أتبقى األرض بغير إمام ؟ قال: Xقلت ألبي عبد اهللا (: عن أبي حمزة قال -4
 .10ح 179ص 1ج
انا عرضنا األمانة على السماوات واألرض والجبال فأبين : (في قول اهللا تبارك وتعالى: Xعن جابر عن أبي جعفر  -5

)  الوالية أبين ان يحملنها آفرا بها وعنادا وحملها االنسان واالنسان الذي حملها أبو فالن: (قال ،)ان يحملنها وأشفقن
  .96ص :الدرجات للصفاربصائر 

إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض والجبال : عن قول اهللا عز وجل  Xسألت أبا عبد اهللا : (وعن أبي بصير، قال 
أبو الشرور : الوالية، واالنسان: األمانة: قال ،ًجهوال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها االنسان إنه آان ظلومًا

  .110ص :األخبارمعاني ) المنافق
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  .أي سكاrا من املالئكة واألرواح الصاحلة: أما السماوات واألرض واجلبال

قال تعاىل يف ٬، إذا كانت تامة الوالية هللا واإلمامة٬، والوالية لويل اهللا إمامة أيضاً :هي فاألمانة
 ٬،)1( )...أصبح عيين ويدي و  أي والية ويل اهللا     بالفرائض من تقرب إيلّ(: احلديث القدسي

درجات (ألنه أمت العشر درجات ؛ مت اإلميان٬، كسلمان منا أهل البيتأ )ويل اهللا( ـأي ك
  .)3( ﴾ثَالثَةu أَيَّامٍ فuي الْح|جِّ و|س|ب�ع|ةÖ إِذَا ر|ج|ع�ت}م�﴿٬، )2()اإلميان

ك ابتلع لَبأنه مX :Äوهو كما عرب عنه ٬، كل إنسان مرتبطة بصاحب األمانة أمانة نأبقي 
 ٬،يف احلقيقة إنسان وهو .وهو احلجر األسود يف الركن العراقي يف الكعبة٬، )4( كتاب العهد وامليثاق

واملمهد  ولذلك فهو الفاتح لدولة العدل اإلهلي ٬،وهو صاحب األمان٬، وهو املهدي األول واليماين
وكل إنسان حيج بيت اهللا البد له من  .Xواحلاكم األول بعد قائدها اإلمام املهدي ٬، الرئيسي هلا

تلع كتاب أو كما مسي امللك الذي اب وبينهما باب الكعبة٬،٬، والركن اليماين٬، املرور على احلجر
  . يتعاهده وجيدد العهد مع اهللا من خالله أنوالبد له ٬، العهد وامليثاق

مصافحة ٬، استلموا الركن٬، فإنه ميني اهللا يف خلقه٬، يصافح ºا خلقه( :قال رسول اهللا 
ألنه  ؛احلجر األسود :بالركن ومراده ٬، )5( )العبد أو الدخيل٬، ويشهد ملن استلمه باملوافاة

يل والوصول والتحبب ألنه واسطة بني اهللا وبني عباده يف النÄ ؛ه باليمنيبِوإمنا ش�موضوع فيه٬، 
  . والرضا كاليمني حني التصافح

                                                                                                                                                                                          
إنا عرضنا األمانة على : عن قول اهللا عز وجل Xسألت أبا الحسن علي بن موسى الرضا : (وعن الحسين بن خالد، قال

 :معاني األخبار )الوالية، من ادعاها بغير حق آفر: األمانة: فقال - اآلية  -السماوات واألرض والجبال فأبين أن يحملنها 
   .110ص

 . ، فراجع) 100(جواب سؤال /  3ج: وقد مر تفصيل ذلك في المتشابهات  -1
يا عبد العزيز إن االيمان عشر درجات بمنزلة السلم يصعد : ( Xقال لي أبو عبد اهللا : عن عبد العزيز القراطيسي قال -2

إلى العاشرة، وال تسقط من لست على شئ حتى ينتهي : منه مرقاة بعد المرقاة، فال تقولن صاحب الواحد لصاحب االثنين
هو دونك فيسقطك الذي هو فوقك، فإذا رأيت من هو أسفل منك فارفعه إليك برفق، وال تحملن عليه ما ال يطيق فتكسره 

الخصال للشيخ ) فإنه من آسر مؤمنا فعليه جبره وآان المقداد في الثامنة، وأبو ذر في التاسعة، وسلمان في العاشرة
  .448 - 447ص: الصدوق 

  .196:  البقرة -3
إن اهللا عز وجل حيث أخذ ميثاق بني آدم دعا  :لم جعل استالم الحجر؟ فقال: (Xقلت ألبي عبد اهللا : قال، عن الحلبي -4

  .وغيره ،184ص 4ج :الكافي ) الجنة فأمره فالتقم الميثاق فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة ]من[ الحجر
 .65ص 1ج: المحاسن للبرقي  -5



  X ............................. .....261السيد أمحد احلسن  / الرابع  -اجلزء األول : املتشاهبات 

أمر احلجر فالتقمها٬، فلذلك  إن اهللا تبارك وتعاىل ملا أخذ مواثيق العباد: (Xوقال الصادق 
  . )1( )لتشهد يل باملوافاة عاهدتهتأمانيت أديتها٬، وميثاقي : يقال

  

  . )2( )مل يغلقه اهللا منذ فتحه٬، الركن اليماين باب من أبواب اجلنة( :Xوقال 

دخل منه اجلنة٬، وفيه kر من اجلنة تلقى فيه أعمال الركن اليماين بابنا الذي ي}(:  X وقال
  .)3( )العباد

فأقول أميت يا رب أميت٬، فيقال يا حممد أدخل أمتك من ال … : (وعن رسول اهللا 
من الباب األمين من أبواب اجلنة وهم شركاء   أصحاب اليماين  املقربنيأي    حساب عليهم

  .)4( )… الناس فيما سوى ذلك من األبواب

وهي امليثاق  ٬،فاحلجر والركن اليماين يشريان إىل اليماين صاحب األمانة والذي ابتلع األمانة
و|ب|ر|كَات}ه} ع|لَي�كُم� أَه�لَ الْب|ي�تu إِنَّه} ر|ح�م|ت} الل�هu ﴿ ل حممد آيشري إىل ) الكعبة(والبيت ٬، اإلهلي

  .)5( ﴾ح|مuيد� م|جِيد�
�   �   �  �   �   �  

 اآلية تذم من ال ٬،)6( ﴾و|إِذَا قُرِئ| ع|لَي�هِم} الْقُر�آنُ ال ي|س�ج}د}ونَ﴿ :قال تعاىل :161 /سؤال
  فهل جيب السجود مع قراءة القرآن؟ ٬، يسجد عند قراءة القرآن

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

                                                            
 .314ص 13ج: الحر العاملي  -) آل البيت(وسائل الشيعة  -1
  .13ح 409ص 4ج: الكافي  -2
 .314ص 3ج: جامع السعادات  -3
 .128ص 1ج: ، صحيح مسلم 227ص 5ج: صحيح البخاري  -4
  .73 : هود -5
 .21 : االنشقاق -6
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وقراءته هي قراءة صفحته على الناس  ٬،)1( )اإلمام احلجة على اخللق يف كل زمان(القرآن هو 

رفضه وهذا هو السجود الذي ٬، يف هذه احلياة الدنيا٬، فيجب على الناس طاعته واخلضوع ألمره
   .)لعنه اهللا(ويرفضه كل مصاب بداء إبليس ٬، )لعنه اهللا( إبليس

وترك طاعته هو ٬، وهو اإلمام وحجة اهللا يف زماrم ٬، فإعراض الناس عن القرآن الناطق
لuآد|م|  و|إِذْ قُلْن|ا لuلْم|الئuكَةu اس�ج}د}وا﴿: السجود آلدم) لعنه اهللا(وهو نظري ترك إبليس  ٬، ترك السجود

uي|اَء مuل�ن� د}ونِي و|ه}م� فَس|ج|د}وا إِل�ا إِب�لuيس| كَانَ مuن| الْجِنِّ فَفَس|ق| ع|ن� أَم�رِ ر|بِّهu أَفَت|تَّخuذُون|ه} و|ذُرِّيَّت|ه} أَو
  .)2( ﴾لَكُم� ع|د}وٌّ بِئْس| لuلظ�الuمuني| ب|د|الً

�   �   �  �   �   �  

ص|رَّفْن|ا فuي ه|ذَا الْقُر�آنu لuلنَّاسِ مuن� كُلÔ م|ثَلٍ و|كَانَ الْأuن�س|انُ و|لَقَد� ﴿ :قال تعاىل :162 /سؤال
  هل اإلنسان مذموم يف هذه اآلية؟  ٬،)3( ﴾أَكْثَر| ش|ي�ٍء ج|د|الً

  بسم اهللا الرمحن الرحيم :اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

باعتبار فطرته٬، فهو مفطور ملعرفة  أي حبثاً ملعرفة احلقيقة: ﴾ًالْأuن�س|انُ أَكْثَر| ش|ي�ٍء ج|د|الو|كَانَ ﴿
و|ع|ل�م| آد|م| الْأَس�م|اَء كُل�ه|ا ثُمَّ ع|ر|ض|ه}م� ﴿: قال تعاىل ٬،وفطرته تؤهله للمعرفة٬، كل األمساء اإلهلية

  .)4( ﴾ه|ؤ}الِء إِنْ كُن�ت}م� ص|ادuقuني| ع|لَى الْم|الئuكَةu فَقَالَ أَن�بِئُونِي بِأَس�م|اِء
   

�   �   �  �   �   �  

                                                            
   .214ص 1ج :ينابيع المودة لذوي القربى) أنا القرآن الناطق: ( Xقال اإلمام علي  -1

   .34ص 27ج: ) آل البيت(وسائل الشيعة ) هذا آتاب اهللا الصامت، وأنا آتاب اهللا الناطق: (قال Xوعنه 
وهذا آتاب اهللا الصامت وانا المعبر عنه، فخذوا بكتاب اهللا الناطق وذروا الحكم بكتاب اهللا الصامت إذ ال : (قال Xوعنه 

   .330ص: العمدة البن البطريق ) معبر عنه غيري
قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد : ( قال Xن عبد الرحمن بن آثير الهاشمي عن أبي عبد اهللا وع

بصائر )  واهللا عندنا علم الكتاب آله: بين أصابعه فوضعها على صدره ثم قال Xففرج أبو عبد اهللا : قال ،إليك طرفك
 .233 – 232ص :الدرجات للصفار

 .50: الكهف  -2
 .54: الكهف  -3
  .31: البقرة  -4
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 و|كَف�لَه|ا 
الَت� ه}و| 

ج املؤمن 
 نسان ال

كن املراد 
قالَ ر|بِّ 
ي خuفْت} 

م بأمره٬، 
أي ٬، يقة
 رمي 

نيب من  

وذلك ٬، 
 ي}ب|شِّر}ك| 
هو حيىي 
٬، سرائيل

.........
 ن|ب|اتاً ح|س|ناً

 لَكu ه|ذَا قَا

 

مورد معراج
فاإلن. كذلك
ولك٬، ى مرمي

ز|كَرِيَّا ر|بَّه} قَا
ـء  إِنِّي﴿ ب

نه كان يعلم
 يعقوب حقي
لة زكريا ملر

٬،Xعيسى 

 دعاء زكريا
ابِ أَن� الل�ه|

واملصدق  
 ÄومÅك بين إل

.........
س|نٍ و|أَن�ب|ت|ه|ا
ي|ا م|ر�ي|م} أَنَّى

  واملهديني

 والصالة م
واألكل ك٬، 
ـزل على  ين

ن|الuك| د|ع|ا ز|
ل هذا الدعاء

﴾ )3( .  

ألن؛ Xى 
يبة ترث آل

فكفال.  حيىي
لع مìأrا أهو 

ه هو إجابة
 فuي الْمuح�ر|ا

٬،)4( ﴾لuحuني|
٬،أويل العزم

.........
ا بِقَب}ولٍ ح|س
ا رِز�قاً قَالَ ي|

  ؟  )

 حممد األئمة

فاحملراب٬، ة
ملعد للصالة
دنيوي أيضاً

ه}ن﴿ :ولذلك
٬، وعلل)2( ﴾

﴾لَد}ن�ك| و|لuيÁاً

 على عيسى
X ذرية طي

فرزقه اهللا
يف شأrا ه ما

ن أهم ما فيه
 قَائuم� ي}ص|لÔي
uن| الصَّالuياً م
و سيد من أ

X .......
فَت|قَبَّلَه|ا ر|بُّه|ا

عuن�د|ه|او|ج|د|
)1( ﴾حuس|ابٍ

ى حممد وآل

كمة ومعرفة
ري احملراب امل
ان الرزق الد
و٬، ة واملعرفة
﴾ع} الدُّع|اِء

َ �ه|ب� لuي مuن

خاف منهم
Xراد زكريا

Xعيسى

هم مأو٬، ﴾ا

كان Xريا
الئuكَةُ و|ه}و|

راً و|ن|بِيÁاح|ص}و
فهو٬، Xى

X أمحد احلسن 

فَ﴿ :له تعاىل
 الْمuح�ر|اب| و
uرِ ح�ي|ش|اُء بِغ|ي

  رحيم

صلى اهللا على

ي علم وحك
ي مكانه غري

ن كاإو٬، ب
علم واحلكمة

ة إِنَّك| س|مuيع
تuي ع|اقuراً فَه|

ين إسرائيل٬، 
٬، وأرمي

 لويل اهللا ع
كَف�لَه|ا ز|كَرِيَّا

  

ة دعاء زكر
فَن|اد|ت�ه} الْم|ال﴿

 و|س|يِّداً و|ح|
ور هو عيسى

  . ا

السيد  / الرابع  -
ما معىن قول 

ع|لَي�ه|ا ز|كَرِيَّا
 ي|ر�ز}ق} م|ن� ي|

هللا الرمحن الر

 العاملني٬، وص

أي: ﴾ رِز�قاً
رزق الدنيوي
صلي يف احملرا
يقي وهو الع
 ذُرِّيَّةً طَيِّب|ةً

uو|كَان|تuر|أَت�ام

ي علماء بين
جة على مرمي
وة والنصرة

و|ك﴿ه شأrا
.ديانة اإلهلية

ذي هو إجابة
﴿٬، Xسى

uن| الل�هuم Öم|ة
لسيد احلصو
ساء وال الدنيا
                    

-اجلزء األول : ت 
:163 /ل

ل�م|ا د|خ|لَ ع|
الل�هu إِن� الل�ه|

بسم اهللا: اب

مد هللا رب 

عuن�د|ه|ا ج|د|
والر ٬،هللا عليه

هو واقف يص
و الرزق احلقي
 مuن� لَد}ن�ك|
مuن� و|ر|ائي و|

أي :﴾م|و|الuي|
X احلج هو

حلكمة والنبو
لهن اهللا كفّإ

م مصلح للد

حيىي الذ أنّ 
ح الناصر لعيس
مص|دِّقاً بِكَلuم|
كلمة اهللا وا

يت النسأي ال 
                      

  .37: ران 
 .38: ران 

5. 
  .39: ران 

املتشاهبات 
سؤا

ز|كَرِيَّا كُل
 uد�مuن� عuن

اجلو

واحلم

و|ج﴿
وفيض اهللا
يأكل وه

ية هوباآل
ه|ب� لuي

الْم|و|الuي| م

الْم﴿
Xفزكريا 

مرياث احل
إف٬، لشأrا

أويل العزم

كما
نه أصبحأ

بِي|ح�ي|ى م}ص
X ،وك٬

وحصور
                

آل عمر -1
آل عمر -2
: مريم  -3
آل عمر -4



  Xدي 
 uو|كَان|ت 

﴾ )1(.   

 Xى 
يتم  )اًلد

ن أكون 

قائم آل 
حلني من 

 ة عيسى
X ُتل وق

ن| الْكuب|رِ 
  .عليك

خ�لُق} م|ا 

uكuكَذَل  

صار االمام املهد
 مuن� و|ر|ائي
﴾ ر|بِّ ر|ضuيÁاً

م على عيسى
هب يل و( 
نأفاملتوقع ٬، ي

ق( Xسى 
عقوب الصاحل

تل يف نصرة
Xث عيسى 

قد� ب|لَغ�ت} مuن
فضل ربك ع

ذَلuكu الل�ه} ي|خ

قَالَ …﴿ 

  . لرزق

إصدارات أ�ص. 
ت} الْم|و|الuي|
وب| و|اج�ع|لْه}

خفتهم رائيل
ـن اهللا٬، ف

شاب رأسي

 X ،فعيس٬
ة عن آل يع

وتعرضه للقت
بعثن ي�أبل 

ي ع|اقuراً و|قَد
أي ف :)3( ﴾

ش|ر� قَالَ كَذ

٬،ن يل ولد

هو الفضل وا

.........
و|إِنِّي خuفْت﴿

مuن� آلِ ي|ع�قُو

لماء بين إسر
من Xكريا

والعمر حىت 

صرة عيسى
وكفالته نيابة

و٬، واالمتحان
قبل Xسى

كَان|تu ام�ر|أَتuي
﴾كَذَلuك|قَالَ 

 ي|م�س|س�نِي ب|ش

لك ال يكو

وهذا هو: )5(

.........
﴿: ب الولد

uثنِي و|ي|رِثُ م

أي علم :﴾ي
نا طلب زكر
 من الكرب و

يف نص :﴾
و٬، Xكريا

ضياً بالبالء و
 لنصرة عيس

لuي غُالم� و|ك
﴿ ٬،.....م

�ي و|لَد� و|لَم
  .)4( ﴾ونُ

ي لوال فضل

( ﴾و|الْأuن�جِيلَ

.........
وهو طلب٬، ا

ي|رِثُن *ك| و|لuيÁاً

ي| مuن� و|ر|ائي
وهن. مة اهللا

يت فقد بلغت

آلِ ي|ع�قُوب|
نيابة عن زك

أي راض :﴾
ميذه والناس

  

uأَنَّى ي|كُونُ ل
كون يل غال

ى ي|كُونُ لuي
 لَه} كُن� فَي|كُو

أ :﴾و|لَد�ي

ةَ و|التَّو�ر|اةَ و|

........
 دعاء زكريا
لuي مuن� لَد}ن�ك

فْت} الْم|و|الuي
وكلم٬، رائيل

بعد مويت 
 X .  

و|ي|رِثُ مuن� آ
له ن Xىي

  . ألولياء

﴾ رب رضياً
تالم Xىي

.عث عيسى

قَالَ ر|بِّ أَ﴿
يك فضلك ال

لَت� ر|بِّ أَنَّى
 فَإِنَّم|ا ي|قُولُ

ى ي|كُونُ لuي
Åعليك Åك.  

ب| و|الْحuكْم|ةَ

                    

.........
ن لننظر يف
uل �ع|اقuراً فَه|ب

و|إِنِّي خuفْ﴿ 
ÄمÅك بين إسرل

ألمر مرمي 
 بعث عيسى

ي|رِثُنِي و|﴿ 
فنصرة حيىي٬، 

املرسلني واأل

واجعله﴿ 
ه حيىيقد وج©

د يف بداية بع

﴿: Xريا 
أي لوال ف :)2

قَاَ﴿ مي 
 قَض|ى أَم�راً

لَت� ر|بِّ أَنَّى
ي فضل ربك

يع|لÔم}ه} الْكuت|اب

                      
5 – 6. 
8. 
9. 
  .47 : ران
  .48 : ران

264 ..
واآلن
ام�ر|أَتuي ع|

1  
Äالسيد وم
كفاليت أل
ميتاً عند

2  
٬،)يعقوب
األنبياء و

3  
X .فق

واستشهد

فزكر
2( ﴾عuتuيÁاً

ومرمي
ي|ش|اُء إِذَا

قَالَ﴿
أ: ﴾…

و|ي}ع﴿

                
: مريم  -1
 : مريم -2
9 : مريم -3
آل عمر -4
آل عمر -5
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قَالَ ي|ا م|ر�ي|م} أَنَّى لَكu ه|ذَا قَالَت� ه}و| كُل�م|ا د|خ|لَ ع|لَي�ه|ا ز|كَرِيَّا الْمuح�ر|اب| و|ج|د| عuن�د|ه|ا رِز�قاً ﴿
  .واحلمد هللا فالفضل بغري حساب ٬،)1( ﴾مuن� عuن�دu الل�هu إِن� الل�ه| ي|ر�ز}ق} م|ن� ي|ش|اُء بِغ|ي�رِ حuس|ابٍ

  

�   �   �  �   �   �  

  

   ؟ )2( ﴾فَال أُقِْسم} بِم|و|اقuعِ النُّج}ومِ﴿: ما معىن قوله تعاىل:  164 /سؤال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم :جلوابا

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

إن أهل بييت أمان ألهل األرض كما (: قال رسول اهللا ٬، )3( آل حممد  :النجوم هم
  .)4( )ن النجوم أمان ألهل السماءأ

فالنجوم السبعة الدالة على ٬، مواقع النجوم يف السماء ففيها آية من آيات اهللا سبحانه وتعاىل أما
٬، )وفاطمة  اًوعلي اًحممد: (األوىل متثل ةفالثالث٬، جنمة اجلدي يف السماء ميثلون آل حممد 

عليهما احلسن واحلسني (األقرب إىل الثالثة مها  نااالثن؛ أما األربعة البقية فهي دالة حبسب ترتيبها 
واألخرى تدل على اإلمام املهدي  ٬،)األئمة الثمانية(حدمها تدل على أاألخريان  ناواالثن٬، )السالم
X ،ومها األقرب إىل جنمة اجلدي٬.   

فبه يستدل الناس  ٬،دليل القبلة واجلدي هو .وكل هذه النجوم هي دالة على اجلدي يف السماء
فنجمة اجلدي هي ٬، والقبلة هي جهة السجود إىل اهللا سبحانه وتعاىل٬،  على القبلة يف الليل املظلم
  .وهذا شأن النجوم يف السماء ٬،)1( عرِّفة بهأي امل٬، Xالدالة على اإلمام املهدي 

                                                            
 .37 : آل عمران -1
 .75 : الواقعة -2
فال أقسم بمواقع النجوم وإنه (: يقول في قول اهللا عز وجل Xسمعت أبا عبد اهللا : (قال ،عن المفضل بن عمر الجعفي -3

من ال )  إن ذلك عند اهللا عظيم: يحلف بها الرجل يقول  يعني به اليمين بالبراءة من األئمة ] لقسم لو تعلمون عظيم 
آنجوم السماء آلما غاب نجم طلع نجم، إنما نحن : (قال ،Xوعن أبي جعفر  .4326، ح 377ص 3ج: يحضره الفقيه 

حتى إذا أشرتم بأصابعكم وملتم بأعناقكم، غيب اهللا عنكم نجمكم، فاستوت بنو عبد المطلب ، فلم يعرف أي من أي ، فإذا 
  .8ح ،باب في الغيبة 338ص 1ج:  الكافي) طلع نجمكم فاحمدوا ربكم

 .738ص:  االمالي للشيخ الصدوق -4
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ألrا واقعة على حمور ؛ تتحرك وهي ال٬، النجمة الوحيدة الثابتة يف السماء وجنمة اجلدي هي

  .دوران األرض

  

  

  

  

  

  

  

ال ي|م|سُّه} *  فuي كuت|ابٍ م|كْن}ونÖ*  إِنَّه} لَقُر�آنٌ كَرِمي�*  و|إِنَّه} لَقَس|م� لَو� ت|ع�لَم}ونَ ع|ظuيم�﴿: قال تعاىل
هذا  نّإأي  ٬،)2( ﴾… أَفَبِه|ذَا الْح|دuيثu أَن�ت}م� م}د�هuن}ونَ * ت|ن�زِيلٌ مuن� ر|بِّ الْع|الَمuني|*  إِل�ا الْم}طَهَّر}ونَ

: والنجوم الدالة عليها هم٬، الدال على اإلمام املهدي وهو املهدي األول٬، القسم قسم بنجمة اجلدي
النجوم الدالة  وهم ٬، )X )3حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمة واإلمام املهدي 

والروايات اليت  خالل كالمهموا الناس به من فُعرَّ أrمذلك ٬، على جنمة اجلدي أو املهدي األول
تباع إوهم يشريون إىل  ٬،)4( وكذلك من خالل الرؤى اليت يراها املؤمنون �م ٬، وردت عنهم

                                                                                                                                                                                          
بشكل عام ويعرفهم حق األئمة  فالمهدي األول هو من يشير ويدل الناس إلى اإلمام المهدي بشكل خاص واألئمة  - 1

قوم من شيعتنا يدعون (للمهديين ووصفهم بـأنهم  X، فورد ذآر اإلمام الصادق ، وهذا ما نطقت به رواياتهم 
فاسألوه عن تلك العظائم التي : (وفي الحديث اآلخر ،56ح 358ص: آمال الدين وتمام النعمة ) الناس إلى مواالتنا ومعرفة حقنا

وال يسأل عن شيء بين صدفيها إال : (بقولهم أو الحديث اآلخر الوارد عنهم  ،179ص: غيبة النعماني ) يجيب فيها مثله
 .250ص: المصدر المتقدم ) أجاب

  .81 – 76 : الواقعة -2
) المهدي والمهديين في القرآن والسنة(فقد تم تفصيل القول فيها في آتاب  أما بالنسبة الرتباط النجوم بآل البيت  -3

فراجع ، يشيرون إلى المهدي األول في عالم الشهادة فعن طريق رواياتهم التي وصفته أدق الوصف ن األئمة أوأما 
 .Xارات أنصار اإلمام المهدي من إصد، )النور المبين( و) البالغ المبين(آتاب 

جلسوا في بيوتكم فإذا ا(: قال ، إذحين خرجت الرايات السود من خرسان Xمن هذه األحاديث قول اإلمام الصادق  -4
في زمن القائم متوفون  واألئمة  ،203ص: الغيبة للنعماني) رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا بالسالح
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قال ٬، Xنه الدليل إىل اإلمام املهدي إأي ٬، ألنه جنمة اجلدي الدالة على القبلة ؛املهدي األول
  .)1( ﴾و|إِنَّه} لَقَس|م� لَو� ت|ع�لَم}ونَ ع|ظuيم�﴿: تعاىل

  . أي هو املهدي األول واليماين٬، )2( ﴾ ع|نِ النَّب|أu الْع|ظuيمِ*  ع|مَّ ي|ت|س|اَءلُونَ ﴿ :ويف آية أخرى

: ﴾ال ي|م|سُّه} إِل�ا الْم}طَهَّر}ونَ﴿ ألن أول املهديني ؛نه القرآن الناطقإأي : ﴾إِنَّه} لَقُر�آنٌ كَرِمي�﴿ 
وهم الثالث مائة وثالثة عشر أصحاب اإلمام املهدي ٬، من حقيقته إال املطهرون ئاًيعرف شي ال
X.  

  .نتم شاكونأأي �ذا احلديث : ﴾أَفَبِه|ذَا الْح|دuيثu أَن�ت}م� م}د�هuن}ونَ﴿

ه|لْ فuي ذَلuك| *  و|الل�ي�لِ إِذَا ي|س�رِ*  و|الشَّفْعِ و|الْو|ت�رِ*  و|لَي|الٍ ع|ش�رٍ*  و|الْفَج�رِ﴿: وقال تعاىل
   .)3( ﴾حuج�رٍقَس|م� لuذuي 

عرب عنهم الليايل  ٬،هم األئمة : ﴾و|لَي|الٍ ع|ش�رٍ﴿٬، Xهو اإلمام املهدي  :﴾و|الْفَج�رِ﴿
  .ألrم عاشوا يف دولة الظاملني

٬، عرب عن رسول اهللا  والوتر هو٬، عليهما السالمالشفع علي وفاطمة : ﴾و|الشَّفْعِ و|الْو|ت�ر﴿
 ألنه ال؛ بالوتر وعرب عن رسول اهللا ٬، نور واحد ألrما؛ بالشفع عليهما السالمعلي وفاطمة 

  .)4( نظري له يف اخللق

                                                                                                                                                                                          
، غيرها الكثير من الرواياتوفال يمكن اجتماعهم إال في الرؤيا أو الكشف عند أهل البصائر،  Xجمعهم إال اإلمام القائم أب

 .من إصدارات أنصار اإلمام المهدي، حمد حطابألألستاذ ) فصل الخطاب في حجية رؤيا أولي األلباب(آتاب راجع 
  : ولعل في الرواية االتية اشارة الى المهدي األول بأنه هو النجم الذي على األمة أن تصبر حتى يظهر لهم -1

يأتي على الناس زمان يصيبهم فيه سبطة  يأرز العلم فيها بين : (Xقال لي أبو عبد اهللا : قال ،عن أبان بن تغلب
: ، قالة، فبينما هم آذلك إذ أطلع اهللا عز وجل لهم نجمهمالمسجدين آما تأرز الحية في جحرها، يعني بين مكة والمدين

آونوا على ما أنتم عليه حتى : فكيف نصنع فيما بين ذلك ؟ فقال: قلت: ، قالالفترة والغيبة إلمامكم: وما السبطة ؟ قال: قلت
   .349ص: آمال الدين وتمام النعمة ) يطلع اهللا لكم نجمكم

واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع المشرق (...  : )طالع المشرق(ووصفه بأنه  Xمام علي وهو أيضًا الذي يشير اليه آالم اإل
فتداويتم من العمى والصم والبكم وآفيتم مؤونة الطلب والتعسف ونبذتم الثقل الفادح عن  سلك بكم مناهج الرسول 

 8ج : الكافي ) ظلموا أي منقلب ينقلبونوسيعلم الذين ، األعناق وال يبعد اهللا إال من أبى وظلم واعتسف وأخذ ما ليس له
  .66 -  63ص

  . 2 – 1: النبأ  -2
  .5 – 1 : الفجر -3
األئمة عليهم السالم من الحسن ) الليالي العشر(هو القائم و ) والفجر: (قال قوله تعالى  Xعن جابر عن أبي عبد اهللا  -4

هي دولة ) والليل إذا يسر(هو اهللا وحده ال شريك له ) الوتر(أمير المؤمنين وفاطمة عليهما السالم، و ) الشفع(إلى الحسن، و 
 .78ص  24ج  :بحار األنوار) Xفهي تسري إلى قيام القائم . حبتر 
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كأrا ليل ميضي ٬، والظلم والظالم املرافق هلا نقضت دولة الظاملنياأي إذا : ﴾و|الل�ي�لِ إِذَا ي|س�رِ﴿

  .Xبزوغ فجر اإلمام املهدي  دويذهب عن

أي هل يف ذلك داللة وبيان ٬، األولقسم هو املهدي : ﴾ه|لْ فuي ذَلuك| قَس|م� لuذuي حuج�رٍ﴿
Îيف معرفة املهدي األول كاف .  

﴿  Öف| فَع|لَ ر|بُّك| بِع|اد� *ال�تuي لَم� ي}خ�لَق� مuثْلُه|ا فuي الْبِالدu  *إِر|م| ذَاتu الْعuم|ادu  *أَلَم� ت|ر| كَي
 uر| بِالْو|اد�فَأَكْثَر}وا  *ال�ذuين| طَغ|و�ا فuي الْبِالدu  *و|فuر�ع|و�نَ ذuي الْأَو�ت|ادu  *و|ثَم}ود| ال�ذuين| ج|اب}وا الصَّخ

روح ( نّإأي  ٬،)1( ﴾ إِن� ر|بَّك| لَبِالْمuر�ص|ادu *فَص|بَّ ع|لَي�هِم� ر|بُّك| س|و�طَ ع|ذَابٍ  *فuيه|ا الْفَس|اد| 
نزل جند اهللا من أعندما  Xوكانت مع علي بن أيب طالب ٬، هي من جند اهللا )املهدي األول

   .)2( الذين طغوا يف البالد٬، املالئكة العذاب بعاد ومثود وفرعون

٬، Xنه يأمتر بأمر اإلمام املهدي أكما ٬، ومالئكة اهللا وجنود اهللا يأمترون بأمر املهدي األول
  .وحممد بأمر اهللا ٬،يأمتر بأمر حممد  Xوهكذا علي ٬، Xحىت يصل األمر إىل علي 

 X وهو علي٬، وهو حممد  ٬،العذاب باألمم املتمردة هو اهللا سبحانه وتعاىل نزلأفالذي 
وهم مالئكة اهللا الذين يأمترون بأمر جند ٬، …وهو املهدي األول ٬، … X وهو اإلمام املهدي
  .اهللا سبحانه وتعاىل

�   �   �  �   �   �  

                                                            
  .14 – 6: الفجر  -1
ولو علمتم ما آان بين آدم ونوح من عجائب اصطنعتها، : ( ...  تسمى التطنجية Xجاء في خطبة ألمير المؤمنين  -2

أنا صاحب الطوفان األول، أنا صاحب الطوفان الثاني، أنا . فحق عليهم القول، فبئس ما آانوا يفعلون: وأمم أهلكتها
األسرار المكنونات، أنا صاحب عاد والجنات، أنا صاحب ثمود واآليات، أنا مدمرها، أنا  صاحب سيل العرم، أنا صاحب

: مشارق أنوار اليقين...)  مزلزلها، أنا مرجعها، أنا مهلكها، أنا مدبرها، أنا بأبيها، أنا داحيها، أنا مميتها، أنا محييها
  .264 -  263ص

  .111ص 5ج: نفحات األزهار للميالني  ) األنبياء سرًا ومعي جهرًايا علي آنت مع : (  نه قالأ وعن الرسول 
أنا حملت نوحًا في   : (... في حديث طويل جاء فيه Xعن أمير المؤمنين  Xوعن سلمان المحمدي وأبي ذر الغفاري 

 أعطيت علمالسفينة، أنا صاحب يونس في بطن الحوت، وأنا الذي حاورت موسى في البحر، وأهلكت القرون األولى، 
األنبياء واألوصياء، وفصل الخطاب، وبي تمت نبوة محمد، أنا أجريت األنهار والبحار، وفجرت األرض عيونًا، أنا آأب 
الدنيا لوجهها، أنا عذاب يوم الظلة، أنا الخضر معلم موسى، أنا معلم داود وسليمان، أنا ذو القرنين، أنا الذي دفعت 

مشارق ...)  وت أرضها، أنا عذاب يوم الظلة، أنا المنادي من مكان بعيد، أنا دابة األرضسمكها بإذن اهللا عز وجل، أنا دح
  .257ص : أنوار اليقين 
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ع|جَّلْن|ا لَه} فuيه|ا م|ا ن|ش|اُء لuم|ن� ن}رِيد} ثُمَّ م|ن� كَانَ ي}رِيد} الْع|اجِلَةَ ﴿ :قوله تعاىل: 165 /سؤال
و|م|ن� أَر|اد| الْآخuر|ةَ و|س|ع|ى لَه|ا س|ع�ي|ه|ا و|ه}و| م}ؤ�مuن� *  ج|ع|لْن|ا لَه} ج|ه|نَّم| ي|ص�اله|ا م|ذْم}وماً م|د�ح}وراً

   .)1( ﴾فَأُولَئuك| كَانَ س|ع�ي}ه}م� م|ش�كُوراً

  الرحيمبسم اهللا الرمحن  :اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

 دمهاأحفمن توجه إىل . وهذا إىل املغرب٬، هذا إىل املشرق٬، الدنيا واآلخرة طريقان خمتلفان
ال جيتمع حب  .وال جيتمعان يف قلب إنسان٬، فال جيتمعان يف عني إنسان ٬،جعل األخرى يف ظهره

ولو  ٬،تساوي الدنيا عنده جناح بعوضة واهللا ال ٬،كيف .)2( الدنيا وحب اآلخرة يف قلب إنسان
واهللا مل ينظر إىل عامل األجسام منذ ٬، كيف .)3(كانت هلا قيمة عنده ملا كان لكافر فيها شربة املاء 

  ...  كيف وكيف؟  )4( خلقه

  .)5( ﴾الدُّن�ي|ا و|ال ي|غ}رَّنَّكُم� بِالل�هu الْغ|ر}ور}فَال ت|غ}رَّنَّكُم} الْح|ي|اةُ ﴿

أي أعطاه اهللا : ﴾ع|جَّلْن|ا لَه} فuيه|ا م|ا ن|ش|اُء لuم|ن� ن}رِيد}﴿ ٬،أي الدنيا :﴾م|ن� كَانَ ي}رِيد} الْع|اجِلَةَ﴿
فرمبا يطلب اإلنسان الدنيا وخيسر  ٬،إعطاءهملن يريد  إعطاءهويعطي اهللا ما يريد ٬، فيها إذا أراد اهللا

  .فيخسر الدنيا واآلخرة٬، حيصل على شيء من الدنيا ولكنه ال٬، اآلخرة
ثُمَّ ج|ع|لْن|ا لَه} ج|ه|نَّم| ي|ص�اله|ا م|ذْم}وماً ﴿٬، مث تكون نتيجة طالب الدنيا يف اآلخرة خسارة عظيمة

    .)6( ﴾م|د�ح}وراً

                                                            
  .19 – 18 : اإلسراء - 1
 278ص 1ج: عوالي اللئالي ) الدنيا واآلخرة ضرتان بقدر ما تقرب من أحدهما تبعد عن األخرى(:  اهللا قال رسول - 2

إن الدنيا واآلخرة عدوان متفاوتان وسبيالن مختلفان، فمن أحب الدنيا وتوالها أبغض اآلخرة : (Xوقال علي  ،106ح
/ نهج البالغة) ، وهما بعد ضرتان اآلخروهما بمنزلة المشرق والمغرب وماش بينهما، آلما قرب من واحد بعد من . وعاداها

 ) .103(الحكم القصار 
لو عدلت الدنيا عند اهللا عز وجل ، يا فضيل ابن يسار: ( صحابه جاء فيهاأفي نصيحة ألحد  Xقال اإلمام الصادق  -3

 .5ح 246ص 2ج : الكافي ) جناح بعوضة ما سقى عدوه منها شربة ماء
 وفي الجامع، )إن اهللا لم ينظر إلى األجسام منذ خلقها: (في تفسير الفاتحة للمال صدر المتألهين ، قال رسول اهللا  -4

إّن اهللا تعالى لم يخلق خلقًا هو أبغض إليه من الدنيا، وما : (، قال رسول اهللا 1780ح 273ص 1ج: الصغير للسيوطي
 ).نظر إليها منذ خلقها بغضًا لها

 .5 : فاطر -5
  .18 : اإلسراء -6
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 حتتاج إىل شيء فقط النية إرادة الدنيا ال :﴾لَه|ا س|ع�ي|ه|ا و|ه}و| م}ؤ�مuن�و|م|ن� أَر|اد| الْآخuر|ةَ و|س|ع|ى ﴿

 ٬،واحلجة يف كل زمان أما إرادة اآلخرة فتحتاج إىل اإلميان بويل اهللا األعظم٬، واإلعراض عن اآلخرة
٬، وهذا السعي هو من القرض الذي احلجة على الناس يف كل زمانو وحتتاج إىل السعي مع ويل اهللا

   .)1( ﴾م|ن� ذَا ال�ذuي ي}قْرِض} الل�ه| قَر�ضاً ح|س|ناً فَي}ض|اعuفَه} لَه} و|لَه} أَج�ر� كَرِمي�﴿: عنه تعاىلقال 

٬، أو يسعى جبهده مع ويل اهللا٬، ما مادية يف أموال٬، إ)2( أي يصل اإلمام بصلة: ويقرض اهللا
  .األوىلوالصلة األخرية أفضل قطعاً من  ٬،بلسانه ويده وجياهد مع ويل اهللا

ألن اإلميان به هو اإلميان باهللا سبحانه وتعاىل  ؛وهؤالء الذي يسعون مع ويل اهللا بعد اإلميان به
٬، قرضوه هو سبحانه وتعاىلأألrم  ؛اهللا سبحانه وتعاىل والذي يشكرهم هو٬، ﴾س|ع�ي}ه}م� م|ش�كُوراً﴿

سداده٬، فيكون سداد اهللا هو وعلى اهللا  قرضاً هللا) السعي مع اإلمام( فقد جعل سبحانه هذا األمر
 ٬،فقد شكروا نعمة اهللا عليهم بويل اهللا وسعوا معه إىل اهللا٬، ونألrم عباد شاكر ؛شكر هؤالء

  .)3( ﴾و|قَلuيلٌ مuن� عuب|ادuي| الشَّكُور}﴿

فمن شكره اهللا كان  ألrا خاصة بآل حممد  ؛وشكر اهللا لعبد هو نعمة ما بعدها نعمة
إِن� ه|ذَا ﴿ :)هل أتى( انظر ماذا قال تعاىل يف سور¡م وهي .)4( )البيتسلمان منا أهل (منهم٬، 

 )هل أتى(٬، وهؤالء الذين سعيهم مشكور يف سورة )5( ﴾ كَانَ لَكُم� ج|ز|اًء و|كَانَ س|ع�ي}كُم� م|ش�كُوراً
 فمن سعى سعيهم٬، ن وواحلسن واحلسني واألئمة واملهدي وعلي وفاطمة حممد  :هم )أتى
 ٬،)6( ﴾فَأُولَئuك| كَانَ س|ع�ي}ه}م� م|ش�كُوراً﴿ ٬،معهم مباله وقلبه ولسانه ويده كان منهمهم وجاهد وواال

  .أي منا أهل البيت ٬،)6(
�   �   �  �   �   �  

                                                            
  .11 : الحديد -1
   :، باب صلة االمام، وفيه سبعة أحاديث منها537ص 1ج: الكافي : انظر -2

ما من شئ أحب إلى اهللا من إخراج الدراهم إلى االمام : (يقول Xسمعنا أبا عبد اهللا : عن الخيبري ويونس بن ظبيان قاال
من ذا الذي يقرض اهللا قرضا : إن اهللا تعالى يقول في آتابه: ، ثم قال وإن اهللا ليجعل له الدرهم في الجنة مثل جبل أحد

  ).هو واهللا في صلة االمام خاصة: قال ،حسنا فيضاعفه له أضعافا آثيرة
 حسنًا من ذا الذي يقرض اهللا قرضًا: سألته عن قول اهللا عز وجل: (قال Xوعن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم 

 ).نزلت في صلة االمام: قال ،فيضاعفه له وله أجر آريم
 .13:  سـبأ -3
  .282ح 70ص 1ج:  Xعيون أخبار الرضا  -4
 .22 : اإلنسان -5
 .19:  اإلسراء -6
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و|آتu ذَا الْقُر�ب|ى ح|ق�ه} و|الْمuس�كuني| و|اب�ن| السَّبِيلِ و|ال ت}ب|ذÔر� ت|ب�ذuيراً ﴿ :قال تعاىل: 166 /سؤال
 ؟ما معىن هذه اآلية .)1( ﴾الْم}ب|ذÔرِين| كَان}وا إِخ�و|انَ الشَّي|اطuنيِ و|كَانَ الشَّي�طَانُ لuر|بِّهu كَفُوراًإِن� * 

مع  وهو رمبا من صغائر الذنوب �ذه اخلطورة وجيعل اإلنسان أخاً للشيطان؟ وكيف يكون التبذير
  !؟ ﴾إِخ�و|انَ الشَّي|اطuنيِكَان}وا ﴿ :ن كبائر الذنوب مل يعرب عنها �كذا تعبريأ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

و|آتu ذَا الْقُر�ب|ى ح|ق�ه} و|الْمuس�كuني| و|اب�ن| السَّبِيلِ و|ال ت}ب|ذÔر� ﴿ :يف اآلية اليت قبلها قال تعاىل
قُلْ ال أَس�أَلُكُم� ع|لَي�هu أَج�راً إِل�ا الْم|و|دَّةَ فuي ﴿: قال تعاىل٬، )2( آل حممد : وذو القرىب . ﴾ت|ب�ذuيراً
فهم ٬، ويتمسكن بني يدي اهللا مثلهم فال يوجد إنسان يتذلل ٬،وهم مساكني اهللا٬، )3( ﴾الْقُر�ب|ى

   .مساكني اهللا

أي طريق اهللا٬، فهم أي ٬، سبيل اهللابن السبيل أي ا٬، ف وابن السبيل أيضاً هي يف آل حممد
وكل ما ٬، آل حممد أبناء سبيل اهللا٬، وحقهم عند كل إنسان هو كل ما ميلك من مال وقوة بدنية

 …ألنه يسعى مباله وجسده و ٬، بعد إميانه �م ٬، ن يسعى معهمأ٬، أي وهبه اهللا له فهو حقهم 
إِنَّا ع|ر|ض�ن|ا الْأَم|ان|ةَ ع|لَى ﴿ ٬،وجعله أمانة عنده٬، الذي خوَّله اهللا به وكلها حقهم … و 

انَ ظَلُوماً السَّم|او|اتu و|الْأَر�ضِ و|الْجِب|الِ فَأَب|ي�ن| أَنْ ي|ح�مuلْن|ه|ا و|أَش�فَقْن| مuن�ه|ا و|ح|م|لَه|ا الْإِن�س|انُ إِنَّه} كَ
  . فهم األدالء على اهللا٬،  ألنه لوال حممد وآل حممد ملا خلق اهللا اخللق ؛)4( ﴾ج|ه}والً

فتبذل جهدك وسعيك مع ٬، حقهم الذي بينته فيما سبق ضعíأي ال ت�: ﴾و|ال ت}ب|ذÔر� ت|ب�ذuيراً﴿
هم وخمالفيهم ءألن أعدا٬، فتكون كمن يرمي نعمة اهللا يف املزبلة والنجاسة٬، أو من خيالفهم٬، عدوهم

                                                            
 .27 – 26 : اإلسراء -1
: (.. الى الشام وسبهم من قبل شيخ من أهل الشام، قال Xروى الشيخ الصدوق في أماليه عند مجئ سبايا االمام الحسين  -2

أسئلكم قل ال ( أما قرأت هذه اآلية : قال. نعم: ؟ قال أما قرأت آتاب اهللا عز وجل: (قال له علي بن الحسين عليهما السالم 
: قال . بلى: ؟ قال )وآت ذا القربى حقه(أما قرأت : ثم قال. فنحن أولئك: قال. بلى: ؟ قال  )عليه أجرا إال المودة في القربى

 .230ص: االمالي ..) فنحن هم 
  .23:  الشورى -3
  .72 : األحزاب -4
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مبا ضيعت ٬، له وأخاً )الشيطان(فتكون بذلك نظري عدوهم اللعني ٬، هم املزبلة والنجاسة والبالوعة

  .من حقوقهم اليت خولك اهللا التصرف �ا وتكون بذلك قد خنت األمانة اليت ائتمنك اهللا عليها

هذا هو معىن  ٬،)1( ﴾إِن� الْم}ب|ذÔرِين| كَان}وا إِخ�و|انَ الشَّي|اطuنيِ و|كَانَ الشَّي�طَانُ لuر|بِّهu كَفُوراً﴿
 ومن التبذير أيضاً إعطاء أسرارهم ٬، )2(  أي الذين يبذرون حقوق آل حممداآلية٬، 

  .الذي ال ترجى هدايته لعدوهم وخمالفهم وجواهر كالمهم 
  

�   �   �  �   �   �  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم  والصالة والسالم على حممد وآل حممد: 167 /سؤال

  عليكم ورمحة اهللا وبركاتهسيدي اليماين السالم 

وإذا صدق السائل هلك ٬، وأنتم آل حممد معدن الكرم٬، أرجو اإلجابة على أسئليت فإين سائل
  :املسؤول

و|سuيق| ال�ذuين| كَفَر}وا إِلَى ج|ه|نَّم| ز}م|راً ح|تَّى إِذَا ج|اُءوه|ا فُتuح|ت� أَب�و|اب}ه|ا و|قَالَ لَه}م� ﴿ :قال تعاىل
�ي|أْتuكُم� ر}س}لٌ مuن�كُم� ي|ت�لُونَ ع|لَي�كُم� آي|اتu ر|بِّكُم� و|ي}ن�ذuر}ون|كُم� لuقَاَء ي|و�مuكُم� ه|ذَا قَالُوا ب|لَى  خ|ز|ن|ت}ه|ا أَلَم

و|سuيق| ال�ذuين| اتَّقَو�ا ر|بَّه}م� إِلَى ﴿ :وقال تعاىل .)3(  ﴾و|لَكuن� ح|ق�ت� كَلuم|ةُ الْع|ذَابِ ع|لَى الْكَافuرِين|
 uخ}لُوه|ا الْج|نَّة�ز}م|راً ح|تَّى إِذَا ج|اُءوه|ا و|فُتuح|ت� أَب�و|اب}ه|ا و|قَالَ لَه}م� خ|ز|ن|ت}ه|ا س|الم� ع|لَي�كُم� طuب�ت}م� فَاد
   .)4( ﴾خ|الuدuين|

عند ذكر حالة دخول الكافرين إىل  )فتحت أبوا�ا(والتساؤل هنا عن الفرق بني قوله تعاىل 
عند ذكر حالة دخول املتقني إىل اجلنة يف  )وفتحت أبوا�ا( :تعاىلوبني قوله ٬، )71(جهنم يف اآلية 

  وملْ يذكره يف األوىل؟٬، فلÅمÄ ذكر حرف الواو يف الثانية٬، )73(اآلية 
  

                                                            
  .27 : اإلسراء -1
المحاسن ) Xال تبذروا والية علي (: قال ،)وال تبذر تبذيرًا: (في قول اهللا Xعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اهللا  -2

   .284ص  25ج  :بحار األنوار ،257ص 1ج: للبرقي 
 2ج: تفسير العياشي) Xال تبذر في والية علي : (قال) وال تبذر تبذيرًا: (ن جميل عن إسحاق بن عمار في قولهوع
 .57ح 288ص

 .71 : الزمر -3
 .73 : الزمر -4
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

قَالَ اد�خ}لُوا فuي أُم|مٍ قَد� خ|لَت� ﴿: فهو امتهان٬، قال تعاىل٬، والعقاب ال تفاضل فيه ٬،النار عقاب
فuيه|ا مuن� قَب�لuكُم� مuن| الْجِنِّ و|الْأuن�سِ فuي النَّارِ كُل�م|ا د|خ|لَت� أُمَّةٌ لَع|ن|ت� أُخ�ت|ه|ا ح|تَّى إِذَا ادَّار|كُوا 

م� ر|بَّن|ا ه|ؤ}الِء أَض|لîون|ا فَآتuهِم� ع|ذَاباً ضuع�فاً مuن| النَّارِ قَالَ لuكُلÿ ضuع�ف� ج|مuيعاً قَالَت� أُخ�ر|اه}م� لuأُواله}
هلا كعقوبة هلم على سوء  املستحقنيفبمجرد جميء وحضور أهل النار  .)1( ﴾و|لَكuن� ال ت|ع�لَم}ونَ

وحىت لو تسلمها ٬، أعماهلم تفتح أبوا�ا هلم مجيعا٬ً، فال فضل لفوج منهم مثالً ليسلم مفاتيح النار
  . أحدهم فهي ليست كرامة له ألنه واردها

زمرة كما يف    فوج من بين آدم  ي�كافأويف عرصات يوم القيامة ٬، أما اجلنة فهي الثواب
أول الداخلني إىل اجلنة٬، وهم ) أو الزمرة(يح اجلنة ويكون هذا الفوج ن يسلم مفاتأب  السورة 

٬، فيحاسب أصحاب اجلنة يف القيامة لبيان فضل أهل الذين يفتحون باب اجلنة٬، و�م تفتح اجلنة
 ٬،مفاتيح اجلنة) الزمرة(٬، حىت يسلم هؤالء الفوج )التراخي واملهلة(فالواو أفادت  .الفضل منهم

  . Xوهم أصحاب القائم 

ألن ؛ فهم يدخلون النار بغري حساب٬، للتراخي واملهلة معهم أما أصحاب النار فال داعٍ
هم غري مكتوبة يف سجل احلياة٬، بل هم أموات ال يكلمهم اهللا وال حياسبهم فكفى بالنار ءأمسا

ولَئuك| ال خ|الق| لَه}م� فuي الْآخuر|ةu إِن� ال�ذuين| ي|ش�ت|ر}ونَ بِع|ه�دu الل�هu و|أَي�م|انِهِم� ثَم|ناً قَلuيالً أُ﴿مكلم هلم 
: تعاىلوقال  ٬،)2( ﴾و|ال ي}كَلÔم}ه}م} الل�ه} و|ال ي|ن�ظُر} إِلَي�هِم� ي|و�م| الْقuي|ام|ةu و|ال ي}ز|كÔيهِم� و|لَه}م� ع|ذَاب� أَلuيم�

   .)3( ﴾و|ال ت}كَلÔم}ونu وا فuيه|اؤ}اخ�س|قَالَ ﴿
�   �   �  �   �   �  

  :)حفظه اهللا(موالنا املفدى السيد أمحد احلسن : 168 /سؤال

                                                            
 .38 : األعراف -1
  .77 : آل عمران -2
  .108 : المؤمنون -3
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إِنَّكُم� و|م|ا ت|ع�ب}د}ونَ مuن� د}ونu الل�هu ﴿ :أنا أحد األنصار وقد سألين أحد املسلمني عن معىن اآلية

 ٬،Xفلو كانت النصارى واملسيح يعبدون عيسى بن مرمي  ٬،)1(﴾ح|ص|ب} ج|ه|نَّم| أَن�ت}م� لَه|ا و|ارِد}ونَ
أم هناك تفسري  ٬،)سالم اهللا عليهما(يدخل يف جهنم هو وأمه العذراء  Xفهل يعين أن عيسى 

  !؟ آخر
  

  سم اهللا الرمحن الرحيمب: اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

﴿ �م|ا أَن�ز|لَ الل�ه} بِه|ا مuن� س}لْطَانÖ إِنْ ي|تَّبِع}ونَ إِل�ا إِنْ هuي| إِل�ا أَس�م|اٌء س|مَّي�ت}م}وه|ا أَن�ت}م� و|آب|اؤ}كُم
   .)2( ﴾الظ�نَّ و|م|ا ت|ه�و|ى الْأَن�فُس} و|لَقَد� ج|اَءه}م� مuن� ر|بِّهِم} الْه}د|ى

هم ءإrم وأهوا: فمعىن اآلية ٬،إن حقيقة عبودية هؤالء هي أrم يعبدون األنا واألهواء النفسية
وسي�سعِّرون هم جهنم  ٬،فكان حطبها٬، سÄعَّر األنا واهلوى جهنم يف داخلهمفقد ٬، حطب جهنم

نه على طول املسرية اإلنسانية حيارب الدين بالدين٬، أي حيارب العلماء أكما . ويكونون حطبها
قال ٬، ومن يؤمن �م  األنبياء واألوصياء    أي الذين يعبدوrم    غري العاملني وأتباعهم ومقلدوهم

أي اتبعوا علماءهم وحاربوا  ٬،)3( ﴾اتَّخ|ذُوا أَح�ب|ار|ه}م� و|ر}ه�ب|ان|ه}م� أَر�ب|اباً مuن� د}ونu الل�هu﴿: تعاىل
   .٬، فأمسى هؤالء األتباع يعبدون علماءهم غري العاملني من دون اهللاألنبياء واألوصياء 

 Åهßالل ÅدíبÄورد عن أَبِي عX يف قوله تعاىل :﴿�ور}ه�بان|ه}م� أَر�باباً مuن� د}ونu  اتَّخ|ذُوا أَح�بار|ه}م
uفَقَالَ ٬،﴾الل�ه: ) �أَم|ا والل�هu م|ا د|ع|و�ه}م� إِلَى عuب|اد|ةu أَن�فُِسهِم� ولَو� د|ع|و�ه}م� م|ا أَج|اب}وه}م� ولَكuن� أَح|لîوا لَه}م

  .)4( )ح|ر|اماً وح|رَّم}وا ع|لَي�هِم� ح|الالً فَع|ب|د}وه}م� مuن� ح|ي�ثُ ال ي|ش�ع}ر}ونَ

                                                            
  .98 : األنبياء -1
  .23: النجم  -2
  .31: التوبة -3
على أن ما آان في  إنما جعل اهللا تعالى في القرآن لينتفع بها الناس وليأخذوا منها عبرة ولهذا أيضًا نبه الرسول  -4

األمم السابقة سيحصل في هذه األمة حذو النعل بالنعل، وبعد هذه اآلية الكريمة والحديث الشريف ليسأل اإلنسان نفسه هل 
هو من الذين تنطبق عليه هذه اآلية والحديث؟ ليسأل هل اتبع علماءه بدليل؟ وما هو الدليل على إتباعهم؟ ثم هل هم من الذين 

فقهاء آخر الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت : (أم من جملة مصاديق حديث رسول اهللا  يصح إتباعهم؟
: ويقولون له Xبأنهم أول من يحارب اإلمام المهدي  وهل هؤالء من الذين وصفهم أهل البيت ). الفتنة واليهم تعود

فال حاجة لقدومك، أو من جملة مصاديق قوله ) اإلمامأموال (، فما زلنا نستلم الحقوق )ارجع يابن فاطمة فالدين بخير(
هؤالء الذين قالوا إن القرآن واالستدالل به  ،30:الفرقان  )َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورًاَوَقاَل الرَُّسوُل َيا َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا : (تعالى
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�   �   �  �   �   �  

خ|لَقَكُم� مuن� ن|فْسٍ و|احuد|ةÖ ثُمَّ ج|ع|لَ ﴿ :ما هي الظلمات الثالث يف قوله تعاىل: 169 /سؤال
uخ|لْقاً م �خ|لْقٍ ن� ب|ع�دu مuن�ه|ا ز|و�ج|ه|ا و|أَن�ز|لَ لَكُم� مuن| الْأَن�ع|امِ ثَم|انِي|ةَ أَز�و|اجٍ ي|خ�لُقُكُم� فuي ب}طُونu أُمَّه|اتuكُم

    .)1( ﴾فuي ظُلُم|اتÖ ثَالثÖ ذَلuكُم} الل�ه} ر|بُّكُم� لَه} الْم}لْك} ال إِلَه| إِل�ا ه}و| فَأَنَّى ت}ص�ر|فُونَ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم :اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

ـزولوهي  الرجعة٬، ظلمةو٬، ظلمة الدنياظلمة الذر٬، و: هي    .عوامل قوس الن

وهي  .العودة بعد الفناءو٬، الفناءو٬، قبل الفناء: هي األنوار الثالثة وهيوعوامل قوس الصعود  
فهو خيفق  .بعد عودة احلجابو٬، بعد فتح احلجابو٬، فتح احلجابقبل  الثالثة مراتب حممد 

  .الشخصيةووبني عودته إىل األنا ٬، بني الفناء يف الذات اإلهلية فال يبقى إال اهللا الواحد القهار

وظهور  وجتلي النور يف الظلمة ٬،يف قوس الصعود والرتول متثل كل الوجود الستةوهذه املراتب 
 ستالوو واو الصعود تشري إىل الستة أيام  .وهي واو الرتول٬، املوجودات بالنور يف الظلمات

  .مراتب

   .زولـواو الن)    ( 

  .واو الصعود)  و (

لعدم إدراك ؛ س الواو تدل على احلرية يف قوس الصعود وهي احلرية يف النورأوالدائرة يف ر
فتكون مراتب  ٬،وهو اهللا سبحانه وتعاىل معرفة تامة وكاملة٬، الذي ال ظلمة فيه ومعرفة النور التام
العودة إىل األنا والشخصية بعد والثالثة هي ٬، الفناءوبعد الفتح و٬، قبل الفتح: قوس الصعود هي

  .الفناء

                                                                                                                                                                                          
هم ليس بحجة وغير ذلك الكثير الكثير من الذي وقالوا إن حديث ليس بحجة، أم من الذين طعنوا في حديث أهل البيت 

 .يفضحه الواقع المعاش
 .6 : الزمر -1
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بل هي ظلمة وعدم ٬، درك وال ي�حصَّل منها شيءمراتبها ال ت� أما احلرية يف الظلمة ألrا يف أدىن

ال ي�حصَّل منها  ظلمة وعدم  وهذه هي حقيقة املادة ٬،إال قابليتها للوجود من الوجود حظليس هلا 
  . وإظهارها هلا لوال جتلي الصورة امللكوتية فيها٬،  عرف منها شيءوال ي�٬، شيء

 ةمث الصعود يف قيام٬، مث الرتول إىل ظلمة املادة٬، عامل الذر: فتكون مراتب قوس الرتول هي
ـزول والصعود وهي املرتبة الثالثة٬،٬، القائم حىت الوصول إىل الرجعة   :وهذه هي صورة قوس الن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .              وهو حممد ٬، ل كل الوجود من بدايته إىل rايتهوباجتماعهما وتداخلهما يتحصَّ
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�   �   �  �   �   �  
  

: Xما معىن هذه الفقرة من دعاء االفتتاح الذي ورد عن اإلمام املهدي : 170 /سؤال
   ؟ )1( )يشرك بك شيئاً أبدله من بعد خوفه أمناً يعبدك ال(

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

  .فال يبقى إال اهللا الواحد القهار٬، األنا فتح له الفتح املبني فتنتهيأن ي�: أي

بفتح  ففتحه Xبالنسبة ألمري املؤمنني  امأ٬، ه�تح�فَقد أتضح  فبالنسبة لرسول اهللا حممد 
فيكون كذلك أمري ٬، يف اآلنÅ الذي يفتح فيه لرسول اهللا  احلجاب مع رسول اهللا حممد 

ويعود يف آنÎ ٬، Xيبقى علي  وال٬، أيضاً يف آنÎ ال يبقى إال اهللا الواحد القهار Xاملؤمنني علي 
   .آخر إىل األنا والشخصية

واحلجاب األول منهما فتح ٬،  مها حجابان Xتح ألمري املؤمنني الذي فُ نّأولكن الفرق 
الغيبة الصغرى ويف rاية  .Xوهكذا إىل اإلمام املهدي  ٬،Xوالثاين لعلي ٬، لرسول اهللا باحلقيقة

   .Xحلصول الفتح له  ؛ومل يعد له شرك مبعىن وجود األنا٬، اًفلم يعد خائف فتح له

وهو اخلائف املبدل من بعد خوفه  ٬،أما يف زمن الظهور فالذي حيتاج له الفتح هو املهدي األول
يف أي أن ترفع عن صفحة وجوده األنا ٬، )يشرك بك شيئاً يعبدك ال: (واملطلوب له أن ٬، أمناً

   .آنات أي أن يفتح له

فلما فتح له انتقل من الرسول إىل أمري املؤمنني ٬، كان مع رسول اهللا  وروح القدس األعظم
Xعن تسديد روح القدس األعظم استغىن بالتسديد اآليت من الفتح ألن رسول اهللا  ؛.  

فتح له يف  ألنه ؛يستغين يف زمن الظهور عن روح القدس األعظم Xوهكذا اإلمام املهدي 
فينتقل روح القدس األعظم إىل املهدي األول٬، فكما يصدق أنفسنا وأنفسكم ٬، زمن الغيبة الصغرى

واملهدي األول  Xكذلك يصدق هنا على اإلمام املهدي  ٬،Xوعلي  على رسول اهللا 

                                                            
 .مفاتيح الجنان/ دعاء االفتتاح  -1
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X ،ال فال إو. روح القدس األعظم وأمري املؤمنني وهو من جهة الرداء الذي لبسه رسول اهللا٬
   .Xأفضل من علي  فرسول اهللا ٬، بينهما إال من هذه اجلهة تساوٍ

٬، ءتساويهم من هذه اجلهة جهة الرداوأفضل من املهدي األول٬،  Xوكذلك اإلمام املهدي 
ومل حيصل له ٬، ألنه حيتاج إىل التسديد ؛الذي تردى به املهدي األول وهو روح القدس األعظم

يبقى إال  نات الآألنه يف  ؛فتسديده من الفتح٬، فتححصل له ال Xبينما اإلمام املهدي  . الفتح
   .اهللا الواحد القهار

أن (ـ وي�دعى له ب٬، هلذا يسدد بروح القدس األعظم٬، أما املهدي األول فلم حيصل له الفتح
٬، يعرف إال اهللا يراها فال يرى وال أي حىت األنا املوجودة بني جنبيه ال٬، )يشرك بك شيئاً يعبدك ال

  .املعرفةفالعبادة هي 

  .أي حيصل له الفتح املبني٬، حىت نفسه يعرف غريك ال :يشرك بك وال٬، أي يعرفك: يعبدك

دون روح  ولكن روح قدس٬، وأيضاً أصحاب القائم غري املهدي األول يسددون بروح القدس
ضع اهللا يده على وي( ٬،)1( )كفكيف عهدك (: عصمونفلذلك فهم ي�. وكلٌ حبسبه٬، القدس األعظم

  .)2( )العباد فجمع ºا عقوهلم وكملت به أحالمهمرؤوس 
  

�   �   �  �   �   �  

و|ه}و| الل�ه} ال إِلَه| إِل�ا ه}و| لَه} الْح|م�د} فuي الْأُولَى و|الْآخuر|ةu ﴿ :تعاىلما معىن قوله : 171 /سؤال
   .)3( ﴾و|لَه} الْح}كْم} و|إِلَي�هu ت}ر�ج|ع}ونَ

  اهللا الرمحن الرحيمبسم : اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

                                                            
إذا قام القائم بعث : ( قال X، عن الباقر 319ص :، والغيبة للنعماني 467ص : )الشيعي(عن دالئل اإلمامة للطبري  -1

عهدك في آفك فإذا ورد عليك أمر ال تفهمه وال تعرف القضاء فيه فانظر إلى : يقولفي أقاليم األرض، في آل إقليم رجًال، 
 ).آفك واعمل بما فيها

) إذا قام قائمنا وضع اهللا يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وآملت به أحالمهم: (قال، Xعن أبي جعفر  -2
 .21ح 25ص 1ج : الكافي

 .70 : القصص -3
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حبسب املعرفة  وهو الثناء عليه بشكل أكمل وأمت٬، احلمد احلقيقي هللا سبحانه وتعاىل نّإأي 
العالية وهذه املعرفة ٬، أي يعرفون ٬،)1( ﴾و|م|ا خ|لَقْت} الْجِنَّ و|الْأuن�س| إِل�ا لuي|ع�ب}د}ونu﴿: مبرتبة عالية

مساء (٬، وقبلها هي )مساء الرجعة(تتحقق يف األوىل وهي السماء األوىل  واليت متثل الغرض من اخللق
حيث تبدأ مرحلة األوىل ٬، Xيف ظهور اإلمام املهدي  )بداية األوىل(٬، وبدايتها أي )الذر

   .الرجعةلعامل ومقدمات متهيد 

٬، مث الرجعة واملهديني ٬، X أي احلاكمية هللا حبكم اإلمام املهدي: ﴾وله احلكم﴿
  .واحلكم لألنبياء واملرسلني واألئمة واألوصياء

٬، الصاحلني بصالحهم يأي ليجاز٬، إىل اهللا سبحانه وتعاىل يف الرجعة: ﴾ليه ترجعونإو﴿
كما ورد عنهم  )2( )من حمض اإلميان حمضاً ومن حمض الكفر حمضاً(والظاملني بظلمهم يف الرجعة 

من  كيله٬، ويكال لكل صاحل كيله٬، فينتقم اهللا لألنبياء واملرسلني واألئمة٬، فيكال لكل ظامل 
  .الظاملني الذين حمضوا الكفر حمضاً

ولنذيقنهم من  ٬،)3( ﴾و|لَن}ذuيقَنَّه}م� مuن| الْع|ذَابِ الْأَد�ن|ى د}ونَ الْع|ذَابِ الْأَكْب|رِ لَع|ل�ه}م� ي|ر�جِع}ونَ﴿
ألrا كشف تام للحقائق  ؛اآلخرة فاحلمد فيها أكمل وأمت وأعظمأما  .)يف الرجعة(العذاب األدىن 
   .)4( ﴾لَقَد� كُن�ت| فuي غَفْلَةÖ مuن� ه|ذَا فَكَش|فْن|ا ع|ن�ك| غuطَاَءك| فَب|ص|ر}ك| الْي|و�م| ح|دuيد�﴿ ٬،وكل حبسبه

و|قَالُوا الْح|م�د} لuل�هu ال�ذuي ه|د|ان|ا و|ن|ز|ع�ن|ا م|ا فuي ص}د}ورِهuم� مuن� غuلÿ ت|ج�رِي مuن� ت|ح�تuهِم} الْأَن�ه|ار} ﴿
م} الْج|نَّةُ لuه|ذَا و|م|ا كُنَّا لuن|ه�ت|دuي| لَو�ال أَنْ ه|د|ان|ا الل�ه} لَقَد� ج|اَءت� ر}س}لُ ر|بِّن|ا بِالْح|قِّ و|ن}ود}وا أَنْ تuلْكُ

حبسبه يغترف من رمحة اهللا  وكل٬ٌ، ورمن الصد )األنا(أي رفع  ٬،)5( ﴾أُورِثْت}م}وه|ا بِم|ا كُن�ت}م� ت|ع�م|لُونَ
  .ويكال له مبكياله الذي صنعه بأعماله الصاحلة٬، هئحبسب وعا

  

�   �   �  �   �   �  

                                                            
 .56:الذريات -1
 .24ص : الحسن بن سليمان الصفار - مختصر بصائر الدرجات -2
 .21 : السجدة -3
  .22 : ّق -4
  .43 : األعراف -5
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ـ معىن  وما ٬،)1( ﴾نْ و|الْقَلَمِ و|م|ا ي|س�طُر}ونَ﴿ يف) ن(ما معىن : 172 /سؤال  يف) ب(ال

   ؟  )2( ﴾بِس�مِ الل�هu الرَّح�م|نِ الرَّحuيمِ﴿

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

 ألنّ؛ وعاء يرتل فيه الفيض٬، والنون )وعاء( النون والباء هو وشكل٬، كل حرف شكل ومعىنل
٬، والنون Xالنقطة حتته٬، والباء ونقطتها علي  ألنّ ؛وعاء يفيض منه النورالنقطة فوقه٬، والباء 

  .)3( ونقطتها حممد 

٬، أي النور )4( �اء اهللا أما الباء فهي .وهي حتتويه٬، فالنون نور اهللا٬، فالنور نازل فيها :أما املعىن
  .)5( ٬، فالنور يفيض من اهللا إىل حممد٬، ومن حممد إىل علي٬، ومن علي إىل الناسيشع منها

  
  

  

  
�   �   �  �   �   �  

  

كبقية ) لعنهما اهللا(عمر وليس إبليس  Xوعلي  ملاذا عادى حممد  :173 /سؤال
  ؟األنبياء واملرسلني 

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب
  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

أمره واحتياجه على  وطرح٬، كان يصعد إىل السماء يف يوم للشكوى) لعنه اهللا(ألن إبليس 
  . بابه٬، اهللا الرمحن الرحيم يف اخللق Xوهو حممد ٬، وعلي  )اهللا يف اخللق(

 اًألن حممد ؛نع إبليس من السماءم� ٬،)باب اهللا(إىل األرض  Xوعلي  فلما نزل حممد 
م|قَاعuد| لuلسَّم�عِ فَم|ن� و|أَنَّا كُنَّا ن|قْع}د} مuن�ه|ا ﴿٬، نزال إىل األرض وجعل على السماء حرس شديد اًوعلي

                                                            
  .1 : القلم -1
  .1 : الفاتحة -2
مستدرك سفينة البحار للشيخ علي ) X، والقلم اسم ألمير المؤمنين ْن، اسم لرسول اهللا : (Xقال اإلمام الصادق  -3

 .583 – 582ص 8ج: النمازي 
الباء بهاء اهللا والسين : قال  ،عن تفسير بسم اهللا الرحمن الرحيم Xسألت أبا عبد اهللا : (قال ،عن عبد اهللا بن سنان -4

  .114ص 1ج: الكافي ) سناء اهللا والميم مجد اهللا
حول ) 6(رقم سؤال  /1ج : المتشابهات -أسرار اإلمام المهدي  :لهذين الحرفين في آالم السيد حولهما في وتجد تفصيًال -5

 .القرآن آله في نقطة الباء ّنأمعنى 
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عليهما  اًوعلي اًيواجه حممد ال) لعنة اهللا(فإبليس  )2( ٬،)1( ﴾ي|س�ت|مuعِ الْآنَ ي|جِد� لَه} شuه|اباً ر|ص|داً
قَالَ ر|بِّ بِم|ا أَغْو|ي�ت|نِي لَأُز|يِّن|نَّ لَه}م� فuي الْأَر�ضِ ﴿ ٬،ولذا واجههما معلم إبليس الذي أغواه السالم

   .غواين وهو الثاينأأي بالذي  ٬،)3( ﴾و|لَأُغْوِي|نَّه}م� أَج�م|عuني|
) لعنه اهللا(فإبليس ٬، X اًعلي حÄدÄمÄ )4(الضب  عفعله م بن حريث وما ووإبليس ملا رأى عمر

هو  اًألن حممد؛ )ةاجلهل والظلم(بل الذي واجههم معلمه وهو  ٬،X اًوعلي  اًمل يواجه حممد
  .)اجلهل( هو )عمر( والثاين )العقل األول(

وجل خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيني عن ميني  إن اهللا عز: (Xقال أبو عبد اهللا 
خلقتك : أقبل فأقبل٬، فقال اهللا تبارك وتعاىل: أدبر فأدبر٬، مث قال له: فقال له٬، العرش من نوره

فقال ٬، مث خلق اجلهل من البحر األجاج ظلمانياً :قالوكرمتك على مجيع خلقي٬،  عظيماً خلقاً
  .)5( )فلعنه٬، استكربت: فقال له٬، أقبل فلم يقبل: أدبر فأدبر٬، مث قال له: له

  
�   �   �  �   �   �  

يف بطن احلوت مع فقدان  Xكيف تفسر بطريقة علمية مكوث النيب يونس : 174 /سؤال
وما هو التسبيح الذي بفضله خرج من بطن  ؟وكيف كانت عبادته ؟الغذاء واهلواء والشمس

  احلوت؟
  بسم اهللا الرمحن الرحيم :اجلواب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

                                                            
  .9 : الجـن -1
 يذآر فيه مناقب الرسول  Xفي حديث طويل عن أمير المؤمنين : 45ص 10ج:  بحار األنوار للمجلسي: أنظر  -2
تصعد و تنزل وتسبح وتقدس وتضطرب النجوم وتتساقط عالمة لميالده، ولقد هم  ولقد رأيت المالئكة ليلة ولد : (قال

إبليس بالظعن في السماء لما رأى من األعاجيب في تلك الليلة، وآان له مقعد في السماء الثالثة والشياطين يسترقون 
ورموا بالشهب جاللة لنبوة  ؛ لهاالسمع، فلما رأوا العجائب أرادوا أن يسترقوا السمع فإذا هم قد حجبوا عن السماوات آ

  .رى فراجع خوفيه أحاديث أ )محمد 
  .39 : الحجر -3
: ن أبي حمزة، عن علي بن الحسين، عن أبيه، قالع: ما فعله عمرو بن حريث مع الضب روته عدة أحاديث، هذا منها -4
يعسكروا بالمدائن، فتأخر عنه شبث بن  لما أراد علي عليه السالم يسير إلى النهروان استنفر أهل الكوفة ، وأمرهم أن(

ائذن لنا أياما نتخلف عنك في بعض : ، وقالوا]البجلي[ربعي وعمرو بن حريث واألشعث بن قيس وجرير ابن عبد اهللا 
قد فعلتموها، سوءة لكم من مشائخ، فواهللا مالكم من حاجة تتخلفون عليها ، وإني ألعلم ما : فقال لهم. حوائجنا ونلحق بك

بكم وسأبين لكم تريدون أن تثبطوا عني الناس، وآأني بكم بالخورنق وقد بسطتم سفرآم للطعام إذ يمر بكم ضب ، في قلو
  .70ح 225ص 2ج: الخرائج والجرائح للراوندي  )فتأمرون صبيانكم فيصيدونه، فتخلعوني وتبايعونه

  .110ص 1ج: بحار األنوار  -5
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لَو�ال  *فَاص�بِر� لuح}كْمِ ر|بِّك| و|ال ت|كُن� كَص|احuبِ الْح}وتu إِذْ ن|اد|ى و|ه}و| م|كْظُوم� ﴿: قال تعاىل 

  .)1( ﴾أَنْ ت|د|ار|كَه} نِع�م|ةٌ مuن� ر|بِّهu لَن}بِذَ بِالْع|ر|اِء و|ه}و| م|ذْم}وم�
لَلَبِثَ فuي ب|طْنِهu  *فَلَو�ال أَنَّه} كَانَ مuن| الْم}س|بِّحuني|  *فَالْت|قَم|ه} الْح}وت} و|ه}و| م}لuيم� ﴿: وقال تعاىل

   .)2( ﴾و|أَن�ب|ت�ن|ا ع|لَي�هu ش|ج|ر|ةً مuن� ي|قْطuنيٍ *الْع|ر|اِء و|ه}و| س|قuيم� فَن|ب|ذْن|اه} بِ *إِلَى ي|و�مِ ي}ب�ع|ثُونَ 
ونظر إىل طبقا¡ا ٬، وروحه نظرت اىل ظلمات جهنم٬، مات يف بطن احلوت X يونسإن 
  .السفلية

  . الدين: والشجر
حىت رأى جهنم ٬، ون�زل �ا إىل جهنم لرياها٬، قبضت روحه X يونسفبعد أن بلع احلوت 

 )لعنه اهللا(ورأى قارون ٬، ﴾ظُلُم|ات� ب|ع�ض}ه|ا فَو�ق| ب|ع�ضٍ إِذَا أَخ�ر|ج| ي|د|ه} لَم� ي|كَد� ي|ر|اه|ا﴿ وظلما¡ا
حىت يكتمل سعريها٬، وتأجج  وحادÄثَه�٬، وهذه جهنم اليت رآها هي جهنم النامية بإعمال الظاملني

صاحلني من األنبياء واألوصياء ن اجلنة نامية تكتمل بأعمال الأنارها بأعمال الظاملني٬، كما 
  .واملرسلني والصاحلني

أي  ٬،)3( ﴾و|إِذَا الْج|حuيم} س}عِّر|ت�﴿: فجهنم النامية بأعمال بين آدم الظاملني قال عنها تعاىل
  .رها يف يوم القيامة بأعمال الظاملنيومتام تسع©٬، رهاوصلت إىل قمة تسع©

أي وصلت إىل متام كماهلا بأعمال بين آدم الصاحلني٬،  ٬،)4( ﴾و|إِذَا الْج|نَّةُ أُز�لuفَت�﴿: وقال تعاىل
كرب أواهللا ٬، وال اله إال اهللا٬، واحلمد هللا ٬،سبحان اهللا: فمن قال٬، وهذا املعىن ورد عن رسول اهللا 
نعم٬، ولكن إياكم أن ترسلوا : ذاً يكثر غرسنا يا رسول اهللا٬، قالإ: غرست له شجرة يف اجلنة٬، قالوا

  . )5( فتحرقوهاعليها نرياناً 

                                                            
 .49 – 48 : القلم -1
  .146 – 142 : الصافات -2
  .12 : التكوير -3
  .13 : التكوير -4
غرس اهللا له  "سبحان اهللا  "من قال : قال رسول اهللا (: ، قالأبي عبد اهللا الصادق ، عن أبيه، عن جده  عن -5

له غرس اهللا  "ال إله إال اهللا  "غرس اهللا لها بها شجرة في الجنة، ومن قال  "الحمد هللا  "بها شجرة في الجنة، ومن قال 
يا رسول اهللا ، إن : فقال رجل من قريش. غرس اهللا له بها شجرة في الجنة "اهللا أآبر  "له بها شجرة في الجنة، ومن قال 

يا أيها  ": نعم، ولكن إياآم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها، وذلك أن اهللا عز وجل يقول: قال. شجرنا في الجنة لكثير
 .705ص: أمالي الشيخ الصدوق  )" هللا وأطيعوا الرسول وال تبطلوا أعمالكمالذين امنوا أطيعوا ا
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هي احلوت احلقيقي الذي ابتلع  وهذه جهنم. فالناس هم من يبين اجلنة وجهنم ولكلٌ أهلها
ولذا قال تعاىل هذين ٬، ر¡ن به وسار بهوالقرب الذي ا٬ُ،  والسجن الذي سجن فيه٬، X يونس
  :أrما متناقضان٬، ومها  ملن جيهل احلقيقة    والظاهر ٬، القولني
  .﴾ت|د|ار|كَه} نِع�م|ةٌ مuن� ر|بِّهu لَن}بِذَ بِالْع|ر|اِء و|ه}و| م|ذْم}وم�لَو�ال أَنْ ﴿
  . ﴾لَلَبِثَ فuي ب|طْنِهu إِلَى ي|و�مِ ي}ب�ع|ثُون*  فَلَو�ال أَنَّه} كَانَ مuن| الْم}س|بِّحuني|﴿

 كعقوبة توعدها لنيب اهللا يونس اًواحد اًأمر ياهللا سبحانه وتعاىل البد أن يقض نّأفاملؤكد 
Xال لكان هناك إو٬، ٬، فأما النبذ يف العراء وهو مذموم٬، وأما أن يلبث يف بطنه إىل يوم يبعثون
 .وهي واحدة ال تتعدد٬، ألنه سبحانه وتعاىل حكيم وتصدر منه احلكمة التامة ؛يف القرآن تناقض

فهذا أمر خيصه٬، ولكين أُبيِّن  ن شاء بعضهم التأويل مييناً أو مشاالً بدون علم من آل حممد إو
 تلبث يف طبقات جهنم إىل يوم يبعثون٬، وكما بيَّنت� وروحه٬،  ذ جسده بالعراءنبÄاحلقيقة وهي أن ي�

ومن هنا ٬، كسريها حنو اجلنة٬،  اليت تسري الدنيا حنوها سرياً حثيثاً )هي جهنم النامية ال التامة(هذه 
  .تناقض بني اآليات ن الأيتبني 

أي مقدما¡ا وهو اهلالك امللكويت ألهل   اللبث يف بطن احلوت إىل يوم القيامة الكربى  مث إن
ألنه يتطلب بقاء جسد  ؛فال يكون إال باملعجزة٬، خارج عن العادة كجسد مادي  األرض 

٬، وال معىن هلذه ميتاًأو  حياًيضاً أ تاماًوبقاء جسد احلوت ٬، يف بطن احلوت تاماً Xس ـيون
لعدم ترتب فائدة عليها٬، واهللا حكيم وال عبثية أو لعب يف أفعاله سبحانه وتعاىل عما ؛ املعجزة
والبعث بعد مقدمات  ٬،﴾لَلَبِثَ فuي ب|طْنِهu إِلَى ي|و�مِ ي}ب�ع|ثُونَ﴿: نه قالأفما بالك إذا عرفت ٬، يشركون

ألرض القيامة الكربى٬، أي بعد فناء كل املوجودات على هذه األرض٬، وبعد أن تبدل هذه ا
   .بأخرى

ألن  ؛ن بقاء يونس يف بطن احلوت كجسد مادي إىل يوم يبعثون أمر غري صحيحأفيتحصل 
ي|و�م| ت}ب|دَّلُ الْأَر�ض} غَي�ر| الْأَر�ضِ و|السَّم|او|ات} و|ب|ر|ز}وا لuل�هu ﴿ ٬،ل األرضفناء وتبد© قبله كما قلت�
  .)2( ﴾س}جِّر|ت�و|إِذَا الْبِح|ار} ﴿ ٬،)1( ﴾الْو|احuدu الْقَهَّارِ

  وهو نيب؟٬، X يونسكيف يهدد أو يتوعد اهللا سبحانه  :ويبقى أن تقول أو تتأول

                                                            
  .48 : إبراهيم -1
  .6 : التكوير -2
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إذا خالف  Xومصريه  جهنماه وأنعم عليه ملا أراه بل رب©٬، نه مل يتوعده أو يهددهأواحلقيقة 

٬، فيونس )X )1ومل يتحمل والية علي بن أيب طالب ٬، اهللا سبحانه وتعاىل وأعرض عن الرسالة
 عرفو�ذا التأديب  ٬،)2( ﴾و|لَقَد� ع|هِد�ن|ا إِلَى آد|م| مuن� قَب�لُ فَن|ِسي| و|لَم� ن|جِد� لَه} ع|ز�ماً﴿ Xكآدم 
باعتباره قائد جند اهللا فاستغاث باهللا ٬،  ومقامه Xزداد علماً ومعرفة حبق علي او Xيونس 

فكان موته ٬، أن ينجيه من غم جهنم ومهها Xفأذن اهللا لعلي ٬، Xوتوسل إىل اهللا حبق علي 
سوءته  Xفبدا ليونس ٬، لباس التقوى Xزع عن آدم لقي بالعراء كما ن�أمث ٬، كأنه رؤيا رآها

ومقامه الذي مل  Xفسبح اهللا واستغفر واعترف حبق علي ٬، من لباس التقوى ياًعار ﴾بِالْع|ر|اِء﴿
  . يتحمله

                                                            
إن اهللا عرض واليتي على أهل السماوات وعلى أهل األرض أقر : (  Xقال أمير المؤمنين : عن حبة العرني ، قال  -1

  .95ص: بصائر الدرجات  ) في بطن الحوت حتى أقر بها بها من أقر وأنكرها من أنكر أنكرها يونس ، فحبسه اهللا
يا بن الحسين الذي تقول ان يونس بن متى، انما : وقال له Xدخل عبد اهللا بن عمر على زين العابدين : (وعن الثمالي قال

ن آنت من فأرني آية ذلك إ: ، قال ثكلتك أمك: قال ،ألقى من الحوت ما ألقى ألنه عرضت عليه والية جدي فتوقف عندها
الصادقين، فأمر بشد عينيه بعصابة وعيني بعصابة، ثم أمر بعد ساعة بفتح أعيننا، فإذا نحن على شاطئ البحر تضرب 

يا أيها : ثم قال . هبه وأر به إن آنت من الصادقين: يا سيدي دمي في رقبتك، اهللا اهللا في نفسي، فقال: فقال ابن عمر. أمواجه
أنا : ؟ قالمن أنت: لبيك لبيك يا ولي اهللا، فقال: مثل الجبل العظيم وهو يقول . سه من البحرفأطلع الحوت رأ: الحوت، قال

 يا سيدي ان اهللا تعالى لم يبعث نبيا من آدم إلى أن صار جدك محمد : ، فقالتأنبئينا بالخبر: حوت يونس يا سيدي، قال
إال وقد عرض عليه واليتكم، فمن قبلها من األنبياء سلم وتخلص، ومن توقف عليها وتتعتع في حملها لقي ما لقي آدم من 

من الغرق، وما لقي إبراهيم من النار، وما لقي يوسف من الجب، وما لقي أيوب من البالء، وما  Xالخطيئة، وما لقي نوح 
واألئمة الراشدين من  أن يا يونس تول أمير المؤمنين عليًا: فأوحى اهللا إليه Xنس لقي داود من الخطيئة إلى أن بعث اهللا يو

ان التقمي يونس وال : قال فكيف أتولى من لم أره ولم اعرفه، وذهب مغتاضا فأوحى اهللا تعالى إلي: في آالم له. صلبه
أن ال إله اال أنت سبحانك اني : (اديتوهني له عظما فمكث في بطني أربعين صباحا يطوف معي البحار في ظلمات ثالث ين

. فلما آمن بواليتكم، أمرني ربي فقذفته على ساحل البحر. قد قبلت والية علي واألئمة الراشدين من ولده) آنت من الظالمين
 ،281ص 3مناقب آل أبي طالب البن شهر آشوب ج )، واستوى الماءارجع أيتها الحوت إلى وآرك: Xفقال زين العابدين 

  .493ص : ألنبياء للجزائري قصص ا
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له : (في قول اهللا عز وجل Xعن جابر عن أبي جعفر ، 115: طـه  -2

عهد إليه في محمد واألئمة من بعده فترك ولم يكن له عزم فيهم انهم هكذا وإنما سمى أولوا العزم أولوا : (، قال)عزمًا
بصائر  )في محمد واألوصياء من بعده والمهدى وسيرته فاجمع عزمهم ان ذلك آذلك واالقرار بهالعزم ألنه عهد إليهم 

  .90ص: الدرجات 
ألست بربكم وأن هذا محمد رسولي، وأن هذا علي : ثم أخذ الميثاق على النبيين، فقال: ( ... قال  ،Xوعن أبي جعفر 

بلى فثبتت لهم النبوة وأخذ الميثاق على اولي العزم أنني ربكم ومحمد رسولي وعلي أمير : أمير المؤمنين؟ قالوا
اظهر به دولتي وأنتقم به وأن المهدي أنتصر به لديني و المؤمنين وأوصياؤه من بعده والة أمري وخزان علمي 

أقررنا يا رب وشهدنا، ولم يجحد آدم ولم يقر فثبتت العزيمة لهؤالء الخسمة : قالوا ،من أعدائي واعبد به طوعا وآرها
 ،ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمًا: في المهدي ولم يكن آلدم عزم على االقرار به وهو قوله عز وجل 

 .8ص 2الكافي ج...)  فترك :إنما هو : قال 
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ني ـيضاً ال تتحمل مقام أمري املؤمنأ٬، فلعلك أنت Xل يونس وال تستغرب من عدم حتم©
ال يتحمله ( ٬،)1( االعتراف بأمر عظيم Xفاملطلوب من نيب اهللا يونس ٬، لو حدثتك به Xعلي 

   .)2( )أو مؤمن امتحن اهللا قلبه لإلميان٬، أو ملك مقرب٬، إال نيب مرسل
لعودة لباس التقوى  اًباحلق واالستغفار والتسبيح سبب Xمث كان هذا االعتراف من يونس 

وهي لباس ٬، rا قطعة منهأ٬، تنبت عليه ك﴾و|أَن�ب|ت�ن|ا ع|لَي�هu ش|ج|ر|ةً مuن� ي|قْطuنيٍ﴿ ٬،وهو اخلضار والدين
وهو أيضاً اخلضار والدين ٬، س�ترت عورته بورق اجلنة Xن آدم أكما . التقوى املالزم للمتقني

ع|لَي�كُم� لuب|اساً ي}و|ارِي س|و�آتuكُم� و|رِيشاً و|لuب|اس} التَّقْو|ى ذَلuك| ب|نِي آد|م| قَد� أَن�ز|لْن|ا  اي|﴿ ولباس التقوى
  .)3( ﴾خ|ي�ر� ذَلuك| مuن� آي|اتu الل�هu لَع|ل�ه}م� ي|ذ�ك�ر}ونَ

بعد أن  كان بسبب نزع لباس التقوى عنه Xوسقم يونس : ﴾فَن|ب|ذْن|اه} بِالْع|ر|اِء و|ه}و| س|قuيم�﴿
   .واآلبق هو العبد الذي مترد أو هرب من سيده ٬،قÄبِأَأعرض و

  . أي أشجار الدين والتقوى٬، شجرة اليقطني من أشجار اجلنة
ذن اهللا إب) لياسإ(وأحياه نيب اهللا إيليا ٬، مات وهو طفل صغري X يونسإن  :وبقي أن تعرف

 م نيب اهللا إيلياحىت انتقلت حرارة جس٬، نيب اهللا إيليا عليه وهو طفل ميت وقد متدد٬، سبحانه وتعاىل
X  إىل جسم نيب اهللا يونسX فأحياه اهللا ٬، وتوسل إىل اهللا سبحانه٬، وهو طفل صغري ميت

   .)4( سبحانه وتعاىل
فقد مات يف بطن احلوت ٬، Xا حدث بعد ذلك ليونس مÄلÅ )آية للمتومسني(ويف هذه احلادثة 

ويف  .Xوعرف حق علي ٬، إليه Xبعد أن سرت حرارة علم علي  )إيليا( Xوأحياه علي 
  . والدين واجلنة ولباس التقوى٬، وهي إيليا وعلي٬، العراء وهو سقيم نبتت عليه شجرة اليقطني

                                                            
 :بحار األنوار) Xأنا خير من يونس ابن متى : ما ينبغي الحد أن يقول: يقول إن النبي : (Xعن أبي عبد اهللا  -1
  .392ص 14ج
  .1ح 401ص 1ج: الكافي  -2
  .26 : األعراف -3
أشهر، ويونس مولود، ثم عاد إلى مكانه، ثم إن الياس نزل واستخفى عند أم يونس بن متى ستة : (... عن ابن عباس قال -4

حتى مات ابنها حين فطمته ، فعظم مصابها فخرجت في طلب الياس ورقت الجبال حتى وجدت الياس،  فلم يلبث إال يسيرًا
اني فجعت بموت ابني وألهمني اهللا تعالى االستشفاع بك إليه ليحيى لي ابني فاني ترآته بحاله ولم أدفنه وأخفيت : فقالت
فانطلق الياس وسار سبعة أيام أخرى، حتى انتهى إلى منزلها، فدعا . اليوم سبعة أيام: نه فقال لها ومتى مات ابنك؟ قالتمكا

ولما صار أربعين سنة، أرسله اهللا إلى قومه ، آما . ، فلما عاش انصرف الياسXاهللا سبحانه حتى أحيى اهللا بقدرته يونس 
 – 393ص 13ج :بحار األنوار ،361 – 359ص : قصص األنبياء للجزائري ...) وأرسلناه إلى مائة الف أو يزيدون : قال

396.  
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إِلَى ي|و�مِ ﴿: فهو قوله تعاىل ٬،يدل على موت يونس يف بطن احلوت لت عن ماأأما إذا س

  .مما سبقنه ميت٬، فالذي يلبث إىل يوم يبعثون يلبث ميتاً كما تبني إأي ٬، ﴾ي}ب�ع|ثُونَ
سأله بعض اليهود عن سجن طاف أقطار األرض  عندما Xوأيضاً قول اإلمام علي 

يا يهودي أما السجن الذي طاف أقطار األرض بصاحبه فإنه احلوت (: Xبصاحبه٬، فقال 
الذي حبس يونس يف بطنه٬، فدخل يف حبر القلزم٬، مث خرج إىل حبر مصر٬، مث دخل إىل حبر 

   .لغوراءطربستان٬، مث خرج يف دجلة ا
 Xمث مرت به حتت األرض حىت حلقت بقارون٬، وكان قارون هلك يف أيام موسى  :قال

ووكل اهللا به ملكاً يدخل يف األرض كل يوم قامة رجل٬، وكان يونس يف بطن احلوت يسبح اهللا 
أنظرين فإين أمسع كالم آدمي٬، فأوحى : ويستغفره٬، فسمع قارون صوته فقال للملك املوكل به

أنا املذنب اخلاطئ : من أنت؟ قال يونس: أنظره٬، فأنظره٬، مث قال قارون اهللا إىل امللك املوكل به
: هيهات هلك٬، قال : فما فعل الشديد الغضب هللا موسى بن عمران؟ قال: قال٬، يونس بن مىت

فما فعلت كلثم بنت : هلك٬، قال: فما فعل الرؤوف الرحيم على قومه هارون بن عمران؟ قال
وا أسفاه : هيهات ما بقي من آل عمران أحد٬، فقال قارون: عمران اليت كانت مسيت يل؟ قال

٬، فأمر اهللا امللك املوكل به أن يرفع عنه العذاب أيام الدنيا  شكر اهللا له ذلكعلى آل عمران٬، ف
أن ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من : " فرفع عنه٬، فلما رأى يونس ذلك نادى يف الظلمات

   .)1( )فاستجاب اهللا له وأمر احلوت فلفظه٬، "الظاملني 
مغاضباً من قومه ملا رأى من  Xخرج يونس (: وعن أيب عبد اهللا صلوات اهللا عليه قال

فعرض هلم حوت ليغرقهم٬، فسامهوا ثالث ٬، معاصيهم حىت ركب مع قوم يف سفينة يف اليم
إياي أراد فاقذفوين٬، وملا أخذت السمكة يونس أوحى اهللا تعاىل جل وعال : مرات٬، فقال يونس

   .حلما٬ً، وال تأكل له فال تكسر له عظماً إليها أين مل أجعله لك رزقاً
أن ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من : " فطافت به البحار٬، فنادى يف الظلمات: قال
   ."الظاملني 
مل يسمعه٬، فقال  ملا صارت السمكة يف البحر الذي فيه قارون مسع قارون صوتاً: وقال

فتأذن يل : يف بطن احلوت٬، قال Xهو يونس النيب : هذا الصوت؟ قال ما: للملك املوكل به

                                                            
 .382ص 41ج  :بحار األنوار -1
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ما فعل : مات٬، فبكى قارون٬، قال: يا يونس ما فعل هارون؟ قال: نعم٬، قال :أن أكلمه ؟ قال
أن خفف : مات٬، فبكى قارون٬، فأوحى اهللا تعاىل جلت عظمته إىل امللك املوكل به: موسى؟ قال

  .)1( )العذاب على قارون لرقته على قرابته
  .وقارون ميت معذب٬، إىل قارون وحادثه Xفقد نزل يونس 
و|ذَا النُّونu إِذْ ذَه|ب| م}غ|اضuباً فَظَنَّ أَنْ لَن� ن|قْدuر| ع|لَي�هu فَن|اد|ى فuي الظîلُم|اتu ﴿: وأيضاً قوله تعاىل

٬، وهي ظلمات جهنم النامية بأعمال )2( ﴾أَنْ ال إِلَه| إِل�ا أَن�ت| س}ب�ح|ان|ك| إِنِّي كُن�ت} مuن| الظ�الuمuني|
   .الظاملني

لَلَبِثَ فuي ب|طْنِهu  *فَلَو�ال أَنَّه} كَانَ مuن| الْم}س|بِّحuني|  *فَالْت|قَم|ه} الْح}وت} و|ه}و| م}لuيم� ﴿ :وقوله تعاىل
و|أَر�س|لْن|اه} إِلَى  * و|أَن�ب|ت�ن|ا ع|لَي�هu ش|ج|ر|ةً مuن� ي|قْطuنيٍ *فَن|ب|ذْن|اه} بِالْع|ر|اِء و|ه}و| س|قuيم�  *إِلَى ي|و�مِ ي}ب�ع|ثُونَ 

uائَةuي|زِيد}ونَ م �وذلك ألنه بعث بعد  ؛٬، أي اعتربها سبحانه وتعاىل حالة إرسال جديدة)3( ﴾أَلْفÖ أَو
  .ال فلو مل يكن ميتاً لكانت عودة من غيبته وإكمال رسالتهإموته٬، فكانت حالة إرسال جديدة٬، و

...  ﴿: Xعن علي بن أيب طالب يوماً يف بطن احلوت٬،  وعشرين مثانيةبقي  Xيونس و
  .)4( ﴾... وأما مثانية وعشرون فمكث يونس يف بطن احلوت

٬، واàنون )5( ﴾م|ا أَن�ت| بِنِع�م|ةu ر|بِّك| بِم|ج�ن}ونÖ*  نْ و|الْقَلَمِ و|م|ا ي|س�طُر}ونَ﴿: ويف سورة القلم
ما أنت بنعمة : اخلفاء والستر٬، وهنا تعين: معناها )ج�نَّ(فكلمة  ٬،هو من حجب عقله وخفي وضاع

  .أو ضائع٬، بل أنت بÄيِّن معروف كالشمس ربك خبفي
و|ذَا النُّونu إِذْ ذَه|ب| م}غ|اضuباً فَظَنَّ أَنْ لَن� ن|قْدuر| ع|لَي�هu فَن|اد|ى فuي الظîلُم|اتu أَنْ ال ﴿: ويف اآلية

: ون يف مرتبةÎأي صاحب النون٬، والن: النون وذا .﴾إِلَه| إِل�ا أَن�ت| س}ب�ح|ان|ك| إِنِّي كُن�ت} مuن| الظ�الuمuني|
  .)6( فراجع٬، كما بينته يف املتشا�ات ٬،)علي: (ويف مرتبةÎ ٬،)حممد(

ألن  ؛Xالنون أو صاحب علي  ذاوعرب عن يونس بأنه  Xوهنا يف هذه اآلية هو علي 
اليت ال يتحملها إال نيب مرسل (ومكانته  Xهو عدم حتمله ملقام علي  Xأصل قضية يونس 
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مؤمن :  أي Xميان هنا هو اإلمام واإل٬، )1( )مياناهللا قلبه لإلأو ملك مقرب أو مؤمن امتحن 

ولكنه حتملها بعد ٬، فلم يتحملها يف البداية ٬،نيب مرسل ٬X، ويونس Xامتحن اهللا قلبه لإلمام 
  . وتعليمه له سبحانه وتعاىل٬، ما حصل له ما حصل من تربية اهللا

وهو أكرب الدواب على هذه ٬، )أو نون حبري(فالذي ابتلعه يف هذا العامل اجلسماين حوت 
ه ـ٬، فعرفXأو علي بن أيب طالب  ٬،)نون العلم(األرض٬، والذي ابتلعه يف عامل األرواح هو 

م|ا ﴿  ٬،﴾لَو�ال أَنْ ت|د|ار|كَه} نِع�م|ةٌ مuن� ر|بِّهu لَن}بِذَ بِالْع|ر|اِء و|ه}و| م|ذْم}وم�﴿واعترف مبقامه وهو نعمة اهللا 
  .)2( ﴾بِم|ج�ن}ونÖأَن�ت| بِنِع�م|ةu ر|بِّك| 

هو نوع من احليتان يتغذى على الرخويات املوجودة  X يونسواحلوت البحري الذي ابتلع 
هذا النوع من احليتان يصل إىل هذه  ث ال يوجد أي نوع من احليتان غرييف أعماق احمليطات٬، حي

وعلماء األحياء يتعرفون على ٬، بل حلد اآلن مل يصل اإلنسان إىل هذه األعماق٬، األعماق املظلمة
ـزل إىل األعماق املظلمة  رخويات األعماق من خالل هذا احلوت٬، وهنا يتميز هذا احلوت انه ين

فجهازه اهلضمي يلطف ٬، ه الرخوياتؤ٬، وأيضاً غذا﴾فَن|اد|ى فuي الظîلُم|اتu﴿احلالكة الظلمة 
  .بسبب ابتالعه من احلوت Xفال يتهشم جسم يونس  ٬،)جسم اإلنسان( ـباجلسم الصلب ك

  

  
�   �   �  �   �   �  

قُلْ أَإِنَّكُم� لَت|كْفُر}ونَ بِال�ذuي خ|لَق| الْأَر�ض| فuي ي|و�م|ي�نِ و|ت|ج�ع|لُونَ لَه} ﴿ :قال تعاىل: 175 /سؤال
و|قَدَّر| فuيه|ا أَقْو|ات|ه|ا فuي  فuيه|او|ج|ع|لَ فuيه|ا ر|و|اسuي| مuن� فَو�قuه|ا و|ب|ار|ك| *  أَن�د|اداً ذَلuك| ر|بُّ الْع|الَمuني|
ثُمَّ اس�ت|و|ى إِلَى السَّم|اِء و|هuي| د}خ|انٌ فَقَالَ لَه|ا و|لuلْأَر�ضِ ائْتuي|ا طَو�عاً أَو� *  أَر�ب|ع|ةu أَيَّامٍ س|و|اًء لuلسَّائuلuني|

ي|و�م|ي�نِ و|أَو�ح|ى فuي كُلÔ س|م|اٍء أَم�ر|ه|ا و|ز|يَّنَّا  فuي فَقَض|اه}نَّ س|ب�ع| س|م|او|اتÖ*  كَر�هاً قَالَت|ا أَت|ي�ن|ا طَائuعuني|
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ليس في الدنيا نعيم حقيقي : آنا يوما بين يدي علي بن موسى عليهما السالم فقال لي: قال ،عن إبراهيم بن عباس الصولي -2

أما هذا النعيم في الدنيا وهو الماء ) ثم لتسألن يومئذ عن النعيم(فيقول اهللا عز وجل : فقال له بعض الفقهاء ممن يحضره
هو الماء البارد وقال : فقالت طائفة ،على ضروبآذا فسرتموه أنتم وجعلتموه : وعال صوته Xفقال له الرضا  ،البارد
ولقد حدثني أبي عن أبيه أبي عبد اهللا : Xقال الرضا  ،هو النوم الطيب: وقال آخرون ،هو الطعام الطيب: غيرهم

إن : وقال Xفغضب  ،)ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم: (الصادق عليه السالم أن أقوالكم هذه ذآرت عنده في قول اهللا تعالى
 عز وجل ال يسأل عباده عما تفضل عليهم به وال يمن بذلك عليهم واالمتنان باالنعام مستقبح من المخلوقين فكيف اهللا

ولكن النعيم حبنا أهل البيت ومواالتنا يسأل اهللا عباده عنه بعد ! يضاف إلى الخالق عز وجل ما ال يرضي المخلوق به ؟
 .137 -136ص 1ج: Xعيون أخبار الرضا ...)  إلى نعيم الجنة الذي ال يزول التوحيد والنبوة ألن العبد إذا وفا بذلك أداه
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ملاذا مدة خلق األرض وأرزاقها  ٬،)1( ﴾السَّم|اَء الدُّن�ي|ا بِم|ص|ابِيح| و|حuفْظاً ذَلuك| ت|قْدuير} الْع|زِيزِ الْع|لuيمِ
  السماوات أعظم؟ نّأبينما خلق السماوات يف يومني مع ٬، أربعة أيام

  

  الرحيم الرمحن اهللا بسم: اجلواب
  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

قُلْ أَإِنَّكُم� لَت|كْفُر}ونَ بِال�ذuي خ|لَق| الْأَر�ض| فuي ي|و�م|ي�نِ و|ت|ج�ع|لُونَ لَه} أَن�د|اداً ذَلuك| ﴿: قال تعاىل
  . ﴾ر|بُّ الْع|الَمuني|

Ä٬، لق األرض يف يومخÄق أرزاقها يف يوم٬، فاألرض مبا فيها من مجادات يف يوم٬، وما على لَوخ
  . يف يوم) نباتات وحيوانات(األرض من أحياء 
و|ج|ع|لَ فuيه|ا ر|و|اسuي| مuن� فَو�قuه|ا و|ب|ار|ك| فuيه|ا و|قَدَّر| فuيه|ا أَقْو|ات|ه|ا فuي أَر�ب|ع|ةu أَيَّامٍ ﴿: وقال تعاىل
  .﴾س|و|اًء لuلسَّائuلuني|

وهي من ضمن اليوم األول يف العامل اجلسماين٬، أي ٬، وهي اجلبال :﴾ج|ع|لَ فuيه|ا ر|و|اسuي|﴿   
ن الظاهر على سطح إ٬، وإال ف)أي من السماء( من فوقها ٬، )يف األرض(جتلت فيها ٬، )اجلبال(rا إ

غائر يف أي فوقها من اجلبال أقل بكثري من الغائر يف باطن األرض٬، فأكثر من ثلثي اجلبل ٬، األرض
لألرض تثبتها  أوتادفكأrا ٬، أي هي سبب إرساء األرض٬، )رواسي(باطن األرض٬، ولذا عرب عنها 

أي تثبت سطح األرض ومتنعه عن احلركة مع حركة باطن األرض ٬، )2( ﴾و|الْجِب|الَ أَو�ت|اداً﴿
م|رَّ السَّح|ابِ ص}ن�ع| الل�هu ال�ذuي و|ت|ر|ى الْجِب|الَ ت|ح�س|ب}ه|ا ج|امuد|ةً و|هuي| ت|م}رُّ ﴿: قال تعاىل ٬،املستمرة

أي هي متحركة ولكنها مع حركة األرض فتمنع  ٬،)3( ﴾أَت�قَن| كُل� ش|ي�ٍء إِنَّه} خ|بِري� بِم|ا ت|فْع|لُونَ
  .فتكون حركة األرض متزنة ٬،سطح األرض عن االختالل واالنفصال عن باطن األرض

وهي من ضمن اليوم األول يف العامل ٬، النازلة من السماءوهو املاء٬، الربكة : ﴾و|ب|ار|ك| فuيه|ا﴿ 
و|لَو� أَن� أَه�لَ الْقُر|ى آم|ن}وا و|اتَّقَو�ا لَفَت|ح�ن|ا ع|لَي�هِم� ب|ر|كَاتÖ مuن| السَّم|اِء و|الْأَر�ضِ و|لَكuن� ﴿٬، اجلسماين

  .)4( ﴾كَذ�ب}وا فَأَخ|ذْن|اه}م� بِم|ا كَان}وا ي|كِْسب}ون

                                                            
  .12 – 9 : فصلت -1
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يوم : فقط نايوميف العامل اجلسماين  :﴾ا أَقْو|ات|ه|ا فuي أَر�ب|ع|ةu أَيَّامٍ س|و|اًء لuلسَّائuلuني|و|قَدَّر| فuيه|﴿ 

  ). النبات واحليوان(ويوم األحياء ٬، األرض واملاء
يف العامل اجلسماين٬، إمنا هي ظهور للسماء   ن الرواسي وهيأل ؛﴾أربعة أيام﴿ :وقوله تعاىل

  .رواسي الكون وهي٬، الكلية
  .السماء جتلت فيها نّإأي  ﴾من فوقها﴿: وقوله تعاىل

املاء٬، وإمنا هو ظهور لربكة السماوات : والربكة يف العامل اجلسماين هي :﴾و|ب|ار|ك| فuيه|ا﴿
  .٬، والربكة هي العلم يف السماءالستة

للسماء  انيومإمنا مها  ﴾و|ب|ار|ك| فuيه|ا﴿ و ﴾وج|ع|لَ فuيه|ا ر|و|اسuي| مuن� فَو�قuه|ا﴿: اناألمر انفهذ
  .املثالية الستةوالسماوات ٬، السابعة الكلية

ثُمَّ اس�ت|و|ى إِلَى السَّم|اِء و|هuي| د}خ|انٌ فَقَالَ لَه|ا و|لuلْأَر�ضِ ائْتuي|ا طَو�عاً أَو� كَر�هاً قَالَت|ا أَت|ي�ن|ا ﴿
فَقَض|اه}نَّ س|ب�ع| س|م|او|اتÖ فuي ي|و�م|ي�نِ و|أَو�ح|ى فuي كُلÔ س|م|اٍء أَم�ر|ه|ا و|ز|يَّنَّا السَّم|اَء الدُّن�ي|ا  *طَائuعuني| 

  . )1( ﴾بِم|ص|ابِيح| و|حuفْظاً ذَلuك| ت|قْدuير} الْع|زِيزِ الْع|لuيمِ
والسماوات الست ٬، الكليةوهي السماء السابعة : ﴾فَقَض|اه}نَّ س|ب�ع| س|م|او|اتÖ فuي ي|و�م|ي�نِ﴿

  ). حيث تشمل الشموس والكواكب٬، األرض مبعناها األوسع( والسماء اجلسمانية٬، املثالية دوrا
وأوحى يف كل مساء أمرها يف ٬، ومساء األجسام يف يوم٬، وامللكوت يف يوم٬، خلق السابعة يف يوم

  .  يوم
ويف يوم أوحى ٬، السماوات امللكوتيةيف يوم أوحى أمر السماء السابعة٬، ويف يوم أوحى أمر 

  .أمر امللك
  . ويوم لألمر٬، يوم للخلق: متت يف يومني) السماوات واألرضني( rاإأي 
ألن السماء  ؛وهذا تابع إىل يوم األرض األول :﴾و|ز|يَّنَّا السَّم|اَء الدُّن�ي|ا بِم|ص|ابِيح| و|حuفْظاً﴿

٬، فهما مساء واحدة )السماء الدنيا اجلسمانية( و )املثاليةالسماء األوىل : (ني مهائالدنيا تنقسم إىل مسا
: ألن األوىلومساءان؛  .ارتباط تدبري مباشر٬، الرتباط السماء األوىل بالعامل اجلسماين ؛من جهة

ومها ٬، ألن السماء األوىل ملكوت األجسام ؛ملكوت األجسام٬، فكالمها يعرب عنه بالسماء الدنيا
  . مشتبكان متاماً

                                                            
 .12 – 11 : فصلت -1
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بني نفس  تدبر األجسام يف السماء الدنيا٬، فهل ترى انفصاالً وهي٬، يف السماء األوىلفاألنفس 
  ! أال ترى االختالف بني نفس اإلنسان وجسمه: ويف نفس الوقت أقول !اإلنسان وجسمه

  : وهي٬، ومما تقدم تعلم أن األيام ستة
  .يف يوم) أمرها(السماء السابعة خلقت يف يوم٬، وقو¡ا 

  .يف يوم) أمرها(وقو¡ا ٬، خلقت يف يوم والسماوات الستة
  . وقو¡ا يف يوم٬، يف يوم) ومعها العامل اجلسماين(واألرض 

وخلق امللك  ٬،وأمره يف يومني) امللكوت(و خ�لق النور وأمره يف يومني٬، وخ�لق املثال أ
 ألن امللكوت جتلü ؛وأرزاقها يف يومني٬، والبد من أن تترتب من العايل إىل السافل) األجسام(

  … وظهور للنور وهكذا 
السماء الدنيا تبدأ يف هذا  نّإالسماء األوىل هي rاية السماء الدنيا٬، أي  وجيب مالحظة أنّ

rايتها حلقة وصل٬، وrايتها أو  نّإالعامل اجلسماين٬، وتنتهي يف أول العامل امللكويت الروحاين٬، أي 
وحجج اهللا على أهل الدنيا واآلخرة  …(: يف الزيارة اجلامعة ٬،حلقة الوصل هي السماء األوىل

  . )1( )… واألوىل
و|ه}و| الل�ه} ال إِلَه| إِل�ا ه}و| لَه} الْح|م�د} فuي الْأُولَى و|الْآخuر|ةu و|لَه} الْح}كْم} و|إِلَي�هu ﴿: ويف القرآن

   .)3( ﴾ت|ذَك�ر}ونَو|لَقَد� ع|لuم�ت}م} النَّش�أَةَ الْأُولَى فَلَو�ال  ﴿: وقال تعاىل .)2( ﴾ت}ر�ج|ع}ونَ
فاهللا سبحانه وتعاىل مل ينظر إىل عامل األجسام ٬، وفيها األنفس٬، الذر والرجعة: اويف األوىل عامل

إمنا حمط االهتمام يبدأ من rاية عامل األجسام٬، وهي  ٬،)4( منذ أن خلقه كما قال رسول اهللا 
  .rاية السماء الدنيا٬، وهذه النهاية هي السماء األوىل

السبع . )5( ﴾و|لَقَد� خ|لَقْن|ا فَو�قَكُم� س|ب�ع| طَر|ائuق| و|م|ا كُنَّا ع|نِ الْخ|لْقِ غَافuلuني|﴿: تعاىلوقال 
من السماء األوىل إىل السماء السابعة٬، وليست السماء الدنيا  )عالسماوات السب( :طرائق هي

حتتنا وفوقنا وعن كل جهات (فهي حميطة بنا وهي ٬، بل حنن فيها ألrا ليست فوقنا ؛اجلسمانية منها

                                                            
 . 620ص: مفاتيح الجنان  -1
  .70 : القصص -2
  .62 : الواقعة -3
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 مÄوسيتبني لك فيما يأيت ل٬Å، )1( ﴾ي|س�ت|ع�جِلُون|ك| بِالْع|ذَابِ و|إِن� ج|ه|نَّم| لَم}حuيطَةٌ بِالْكَافuرِين|﴿٬، )األرض
  .هذه اآلية يف هذا املوضع أوردت�

مل ت�عد الدنيا وإمنا ٬، اًوليست سبع٬، اًمثانيوهذا يعين أن السماوات إذا ع�دَّتí �ذا التفصيل تكون 
فإذا ذكرت األوىل ٬، ألrا جزء من السماء الدنيا مبا فيها من مساء أوىل ومساء جسمانية ؛اجلسمانية

  .ألrا جزء منها أو تابعة هلا ؛من ضمنها أو الدنيا فهي
ألrا اجلانب املرئي  ؛)الدنيا السماء( ومرة ت�عد هي٬، )األرض(والسماء اجلسمانية مرة ت�عد هي 

ن اجلنة أكما  ٬،)جهنم(ويف السابعة ٬، رضني السبعويف السماء اجلسمانية األرض بل كل األ. منها
إمنا  ألن األوىل كما بينت� ؛وهي جنة آدم )اجلنة األرضية(أما يف األوىل فتوجد ٬، يف السماء الثانية

  .وهي ملكو¡ا٬، هي جزء من السماء الدنيا
: قال٬، د بن أيب نصر٬، عن احلسني بن ميسرعن علي بن إبراهيم٬، عن أبيه٬، عن أمحد بن حمم 

جنة من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس (: فقال٬، Xعن جنة آدم  Xسألت أبا عبد اهللا 
  .)2( )والقمر ولو كانت من جنان اآلخرة ما خرج منها أبداً

 واملصابيح هم األنبياء واملرسلون واألوصياء : ﴾و|ز|يَّنَّا السَّم|اَء الدُّن�ي|ا بِم|ص|ابِيح| و|حuفْظاً﴿
. اليت ي�عل~موrا الناس بالتعاليم واألخالق اإلهلية حيفظون الذين يتبعوrم من وسوسة الشياطني

وما ٬، فما أكثر الظالم يف السماء ٬،وظهورهم يف السماء اجلسمانية بالكواكب والشموس املضيئة
وما أكثر من خالفهم ٬، ن يف األرض ما أقل األنبياءأا أقل النجوم نسبة إىل اجلزء املظلم٬، كم

قلة ( ـك٬، فقليل دائماً هم األنبياء واألوصياء وأنصارهم. وختلف عنهم ومل ينصرهم وحار�م
  . )النجوم يف السماء اجلسمانية
ـزول( لك األعظمفَويف rاية حركة ال ٬، وبداية صعوده إىل جهة اآلخرة٬، )أقصد قوس الن

مل اجلسماين بالتحول إىل جحيم ويستعر٬، فالذين اختاروا زخرف األرض عقوبتهم سيبدأ هذا العا
 ألنه سيكون جهنم املستعرة ؛هم فيهؤأو قل إبقا ٬،وعصوا اهللا من أجله٬، إعاد¡م إىل ما اختاروه

  . بإعماهلم وأفعاهلم وظلمهم
و|إِن� ج|ه|نَّم| لَم}حuيطَةٌ ي|س�ت|ع�جِلُون|ك| بِالْع|ذَابِ ﴿: ن تبني لك مناسبة اآلية السابقةواآل

  .﴾بِالْكَافuرِين|
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٬، وهو عامل آخر وامتحان آخر ملن حمض )عامل الرجعة(يبدأ  )قوس الرتول(وعند بداية صعود 
وهو القائم ٬، Xمع rاية ملك املهدي الثاين عشر  اإلميان وملن حمض الكفر٬، وعامل الرجعة يبدأ

  .)X )1الذي خيرج عليه احلسني 
ثُمَّ اس�ت|و|ى إِلَى السَّم|اِء و|هuي| د}خ|انٌ فَقَالَ لَه|ا و|لuلْأَر�ضِ ائْتuي|ا طَو�عاً أَو� كَر�هاً ﴿: أما قوله تعاىل
فَقَض|اه}نَّ س|ب�ع| س|م|او|اتÖ فuي ي|و�م|ي�نِ و|أَو�ح|ى فuي كُلÔ س|م|اٍء أَم�ر|ه|ا و|ز|يَّنَّا السَّم|اَء  *قَالَت|ا أَت|ي�ن|ا طَائuعuني| 

تدل على ) مث(ن أها ؤواليت يظن من يقر٬، ﴾الدُّن�ي|ا بِم|ص|ابِيح| و|حuفْظاً ذَلuك| ت|قْدuير} الْع|زِيزِ الْع|لuيمِ
  … استوى إىل السماء … فيها أقوا¡ا  أي مث بعد أن خلق األرض وقدر :البÄعدية

بالعطف على جممل  )التوبيخ(هنا هو  )مث(بل معىن ٬، وهي يف احلقيقة ال تدل على ذلك
٬، العطف على معىن التوبيخ يف اآليات املتقدمة نّإأي ٬، وليس على خلق األرض باخلصوص٬، الكالم

مث أليس هو الذي استوى إىل (: ٬، فمعناها هنا﴾… الْأَر�ض|قُلْ أَإِنَّكُم� لَت|كْفُر}ونَ بِال�ذuي خ|لَق| ﴿
  ).فكيف تكفرون به… السماء 

ثُمَّ اس�ت|و|ى إِلَى السَّم|اِء ﴿: قال تعاىل٬، ن يف هذه اآلية األخرية ذكر السماء واألرضأوالحظ 
فما ٬، األرض خلقت قبل ذلك ٬، فإذا كانت﴾ًو|هuي| د}خ|انٌ فَقَالَ لَه|ا و|لuلْأَر�ضِ ائْتuي|ا طَو�عاً أَو� كَر�ها

 بل املراد هنا توضيح الصورة بشكل آخر !؟﴾ائْتuي|ا طَو�عاً أَو� كَر�هاً﴿معىن أن خيلقها مرة أخرى 
٬، ﴾… قُلْ أَإِنَّكُم� لَت|كْفُر}ونَ بِال�ذuي خ|لَق| الْأَر�ض|﴿ حيث يف اآليات السابقة٬، ومن جهة أخرى

 ﴾… ثُمَّ اس�ت|و|ى إِلَى السَّم|اِء ﴿عاىل٬، ويف هذه اآليات تفصيل وذكر للنعم اليت أسبغها سبحانه وت
  .﴾إِنَّم|ا أَم�ر}ه} إِذَا أَر|اد| ش|ي�ئاً أَنْ ي|قُولَ لَه} كُن� فَي|كُونُ﴿: بيان لكيفية اخللق أي بيان هلذه اآلية

البد أن ٬، مث عامل األجسام٬، مث السماوات الست ٬،أي خلق السماء السابعة ٬،وهذه املراحل
أي ( فال ميكن خلق الست قبل السابعة٬، ألrا٬، ألrا تعتمد على بعضها ؛يترتب �ذا التسلسل
 ؛إمنا خلقت من السابعة٬، وال ميكن خلق األجسام دون خلق السماوات الست) السماوات الست

٬،  )أي مع األجسام (ألrا خلقت من السماوات الست٬، بل من األوىل باخلصوص املشتبكة معها 
٬، بعد خلقنا يف الذر هي عامل الذر وهي عامل الرجعة٬، فمنها دخلنا إىل عامل األجسامواألوىل 

                                                            
: فقال له Xدخل علي بن أبي حمزة البطائني على أبي الحسن الرضا : (هو هذا  Xوالحديث الذي يشير إليه السيد  -1
أنسيت يا : فقال. ال يكون اإلمام إال وله عقب: يقول Xأني سمعت جدك جعفر بن محمد : فقال له. نعم: أنت إمام؟ قال(

ال يكون اإلمام إال وله عقب، إال اإلمام الذي يخرج : X، إنما قال جعفر  Xليس هكذا قال جعفر ! شيخ أو تناسيت ؟
 25ج: بحار االنوار ) كذا سمعت جدك يقولصدقت جعلت فداك، ه: فقال له. فانه ال عقب له Xعليه الحسين بن علي 
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ـزول٬، وسنخرج من عامل األجسام إليها يف عامل الرجعة كما ٬، له ثالثة أركان٬، وهذا هو قوس الن

ودرع األنبياء ودرع ٬، )درع داود: (وبذلك تكون ستة٬، هي٬، ن لقوس الصعود ثالثة أركانأ
  .األوصياء
أي يف ست ٬، مبعىن مدة زمنية٬، بل هي مراحل اًفهي ليست أيام: األيام الستة للخلق أما
 مث امللكوت ٬،وأمره وهي ضرورية والبد منها٬، فالبد يف املرحلة األوىل من خلق النور٬، مراحل

 تةفهذه املراحل الس. العتماد كل مرحلة على املرحلة اليت سبقتها ؛وأقوا¡ا مث األجسام ٬،مرهأو
خلق السماء السابعة٬، ويف اليوم الثاين أن ت�) املرحلة األوىل(أي البد من اليوم األول  حتمية٬،

خلق منها ٬، مث ي� فالبد أن يتأخر عنها مرحلة٬، لقألن أمرها منها خ�؛ خلق أمرهاـُي) املرحلة الثانية(
مث خيلق يف ٬، )وهي rاية السماء الدنيا(السماوات الست إىل األوىل ) امللكوت(ومن أمرها املثال 

ويف الرابع أمره العتماد امللكوت على ٬، ألنه منه خلق ٬، ففي اليوم الثالث امللكوت ؛امللكوت أمره
٬، مث أمره  فيتحتم خلق امللكوت يف املرحلة الثالثة٬، )اليوم الثاين(وأمرها ) اليوم األول(خلق السابعة 

   .العتماده عليه وألنه خلق منه؛ يف الرابعة
أو األرض ٬، خلامس والسادس٬، أي خلق عامل األجسام أو الكون اجلسماينوهكذا اليوم ا

 ؛مث خيلق فيه قوته٬، حيث تشمل األرض اليت حنن عليها وكل الكواكب والشموس )مبعناها األوسع(
فالنبات من األرض خلق وعليها ينبت٬، واحليوان من األرض خلق وعليها يعيش . ألنه منه خلق

  . ويقتات
فالداين حيتاج العايل ويفتقر ٬، وحيتاجها اخللق بترتيبها أو الست مراحل حتميةوهذه الستة أيام 

حيتاج ويفتقر إىل النور  وامللكوت٬، أو عامل الشهادة يفتقر إىل امللكوت) امللك(إليه٬، فاألجسام 
ثُمَّ اس�ت|و|ى ﴿: كما قال تعاىل ٬،إrا مجيعاً خلقت يف يومني: أي بعبارة أخرى ٬، )السابعة الكلية(

فَقَض|اه}نَّ س|ب�ع|  *إِلَى السَّم|اِء و|هuي| د}خ|انٌ فَقَالَ لَه|ا و|لuلْأَر�ضِ ائْتuي|ا طَو�عاً أَو� كَر�هاً قَالَت|ا أَت|ي�ن|ا طَائuعuني| 
  . ﴾س|م|او|اتÖ فuي ي|و�م|ي�نِ و|أَو�ح|ى فuي كُلÔ س|م|اٍء أَم�ر|ه|ا

بل هي جتليها وظهورها٬، وما ي�قضى ٬، والبقية منها٬، يومنيألن خلق السماء السابعة وأمرها يف 
وما حيصل يف امللكوت حيصل يف امللك٬، والرؤيا اليت تراها وحتصل ٬، يف السابعة حيصل يف امللكوت

  .وبعد ذلك حصل يف هذا العامل اجلسماين٬، يف األجسام ما هي إال أمر حصل يف امللكوت
  
  

�   �   �  �   �   �  
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فَه|ز|م}وه}م� بِإِذْنu الل�هu و|قَت|لَ د|او}د} ج|الُوت| و|آت|اه} الل�ه} الْم}لْك| ﴿ :تعاىل قال: 176 /سؤال
الل�ه| ذُو و|الْحuكْم|ةَ و|ع|ل�م|ه} مuمَّا ي|ش|اُء و|لَو�ال د|فْع} الل�هu النَّاس| ب|ع�ض|ه}م� بِب|ع�ضٍ لَفَس|د|تu الْأَر�ض} و|لَكuنَّ 

ال�ذuين| أُخ�رِج}وا مuن� دuي|ارِهuم� بِغ|ي�رِ ح|قٍّ إِل�ا أَنْ ي|قُولُوا ر|بُّن|ا الل�ه} و|لَو�ال ﴿ .)1( ﴾فَض�لٍ ع|لَى الْع|الَمuني|
هu د|فْع} الل�هu النَّاس| ب|ع�ض|ه}م� بِب|ع�ضٍ لَه}دِّم|ت� ص|و|امuع} و|بِي|ع� و|ص|لَو|ات� و|م|س|اجِد} ي}ذْكَر} فuيه|ا اس�م} الل�

   .)2( ﴾و|لَي|ن�ص}ر|ن� الل�ه} م|ن� ي|ن�ص}ر}ه} إِن� الل�ه| لَقَوِيٌّ ع|زِيز�كَثuرياً 
  ودفع اهللا يف اآلية الثانية؟٬، هل يوجد فرق بني دفع اهللا يف اآلية األوىل

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب
  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

أي قيام بعض املؤمنني بالواجب أدى إىل رفع ٬، دفع باملؤمنني عن املؤمنني :األول هوالدفع 
كما هو حال دفع اهللا ٬، وبالتايل دفعت العقوبة عن املتقاعسني بالعاملني٬، العقوبة عن اàتمع اإلمياين

 ﴾ج|الُوت|و|قَت|لَ د|او}د} ﴿ :عشر من أصحاب طالوت عن بقية جيشه ةوثالث مئةسبحانه بالثالث 
   .)3( املؤمننيفكان سبب النصر هؤالء 

  .فهو دفع الكافرين باملؤمنني باجلهاد والقتال يف سبيل اهللا :أما الدفع الثاين
ألنه نصر املؤمنني مع عدم  ؛نه كرم إهلي٬، تصلح األرضأوباعتبار ) الدفع األول(وعلى األول 

ولوال هذا ٬، فع عن الفاشلني واملتقاعسنيفبهم د�٬، )القلة(إمنا املستحق هم ٬، استحقاقهم كمجتمع
وهذه اهلزمية تسبب فساد األرض وتسلط ٬، ألن اàتمع يستحق اهلزمية ؛الدفع هلُزم املؤمنون

  .وأذى اàتمع اإلمياين٬، املفسدين
و|لَو�ال ﴿ ٬،والدين اإلهلي٬، نه لوال هذا الدفع الrار اàتمع اإلمياينإف )الدفع الثاين( وعلى الثاين

uص|و|ام �  ع} و|بِي|ع� و|ص|لَو|ات� و|م|س|اجِد} ي}ذْكَر} فuيه|ا اس�م} الل�هu ـد|فْع} الل�هu النَّاس| ب|ع�ض|ه}م� بِب|ع�ضٍ لَه}دِّم|ت

                                                            
  .251 : البقرة -1
  .40 : الحج -2
يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن ال يصلي من شيعتنا ولو أجمعوا على ترك ]   ل[  إن اهللا: ( قال ،Xعن أبي عبد اهللا  -3

على ترك الزآاة لهلكوا، وإن اهللا ليدفع الصالة لهلكوا، وإن اهللا ليدفع بمن يزآي من شيعتنا عمن ال يزآي ولو أجمعوا 
ولوال دفع اهللا الناس بعضهم : بمن يحج من شيعتنا عمن ال يحج ولو أجمعوا على ترك الحج لهلكوا وهو قول اهللا عز وجل

 2ج :الكافي) فواهللا ما نزلت إال فيكم وال عنى بها غيرآم ،ببعض لفسدت األرض ولكن اهللا ذو فضل على العالمين
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  .وبالنتيجة لوال اجلهاد النتهى الدين اإلهلي على هذه األرض٬، ﴾كَثuرياً
  

�   �   �  �   �   �  
  

يقتل  ن رسول اهللا أويف رواية ٬، )لعنه اهللا(إبليس  ن القائم يقتلأيف رواية : 177 /سؤال
  ؟فما هو الصحيح) لعنه اهللا(إبليس 
 :عن قول إبليس Xسألت أبا عبد اهللا : قال٬، فعن وهب بن مجيع موىل إسحاق بن عمار 
: ٬، قال له وهب﴾قال فانك من املنظرين إىل يوم الوقت املعلوم *رب فأنظرين إىل يوم يبعثون ﴿

يا وهب أحتسب أنه يوم يبعث اهللا فيه الناس؟ إن اهللا أنظره إىل (: جعلت فداك أي يوم هو؟ قال
يوم يبعث فيه قائمنا٬، فإذا بعث اهللا قائمنا كان يف مسجد الكوفة٬، وجاء إبليس حىت جيثو بني 

فذلك يوم الوقت  يا ويله من هذا اليوم فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه٬،: يديه على ركبتيه فيقول
   .)1( )املعلوم

: إن إبليس قال: (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : وعن عبد الكرمي بن عمرو اخلثعمي٬، قال
أنظرين إىل يوم يبعثون فأىب اهللا ذلك عليه فقال إنك من املنظرين إىل يوم الوقت املعلوم فإذا كان 
يوم الوقت املعلوم٬، ظهر إبليس لعنه اهللا يف مجيع أشياعه منذ خلق اهللا آدم إىل يوم الوقت املعلوم 

نعم٬، إrا لكرات وكرات ما : رات؟ قالوإrا لك: فقلت Xوهي آخر كرة يكرها أمري املؤمنني 
فإذا كان يوم . من إمام يف قرن إال ويكر معه الرب والفاجر يف دهره حىت يديل اهللا املؤمن من الكافر

يف أصحابه وجاء إبليس يف أصحابه٬، ويكون ميقا¡م يف أرض  Xالوقت املعلوم كر أمري املؤمنني 
وفتكم٬، فيقتتلون قتاال مل يقتتل مثله منذ خلق اهللا الروحا قريب من ك: من أراضي الفرات يقال له

 قد رجعوا إىل خلفهم القهقرى Xوجل العاملني فكأين أنظر إىل أصحاب علي أمري املؤمنني  عز
وجل  فعند ذلك يهبط اجلبار عز. مئة قدم وكأين أنظر إليهم وقد وقعت بعض أرجلهم يف الفرات

أمامه بيده حربة من نور فإذا نظر إليه  رسول اهللا  يف ظلل من الغمام٬، واملالئكة٬، وقضي األمر
إين : أين تريد وقد ظفرت؟ فيقول: إبليس رجع القهقرى ناكصا على عقبيه فيقولون له أصحابه

فيكون  فيطعنه طعنة بني كتفيه ترون إين أخاف اهللا رب العاملني٬، فيلحقه النيب  أرى ما ال
وجل وال يشرك به شيئا وميلك أمري املؤمنني  اهللا عز هالكه وهالك مجيع أشياعه٬، فعند ذلك يعبد
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X  أربعا وأربعني ألف سنة حىت يلد الرجل من شيعة عليX  ألف ولد من صلبه ذكرا وعند
  .)1( )ذلك تظهر اجلنتان املدهامتان عند مسجد الكوفة وما حوله له مبا شاء اهللا

  

  الرحيم الرمحن اهللا بسم  :اجلواب 
  العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهدينيواحلمد هللا رب 

حيث يقتله القائم يف ٬، والقيامة الصغرى يف هذه الدنيا٬، Xيف ظهور القائم : القتلة األوىل  
  . ويلقيه يف هاوية اجلحيم ٬،مسجد الكوفة عند ظهور احلق

اليت تبدأ بعد انقضاء ملك املهدي الثاين عشر حيث ) يف األوىل(يف الرجعة  :والقتلة الثانية
وكل من حمض اإلميان حمضاً  ٬X، ويرجع علي بن أيب طالب Xيرجع عليه احلسني بن علي 

أيضاً ألنه ممن حمض الكفر حمضاً ويقتله رسول ) لعنه اهللا(وكل من حمض الكفر حمضاً ويرجع إبليس 
  .ة الثانيةكما يف الرواي اهللا 

�   �   �  �   �   �  
    

  ما اهلدف من خلق اإلنسان؟: 178 /سؤال
  

  الرحيم الرمحن اهللا بسم :اجلواب
  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

خليفة يف أرضه٬، هذا أمر أقرته مجيع األديان اإلهلية٬، كما  Xخلق اهللا سبحانه وتعاىل آدم 
٬، والسجود عالمة اخلضوع والتذلل واالنصياع Xنه سبحانه وتعاىل أسجد مجيع مالئكته آلدم أ

ومل يكن األمر فقط طاعة ألمر اهللا سبحانه وتعاىل٬، وإال لكانت  ٬،لألمر الصادر من املسجود له
اخلصوصيات عبثية وحاشا اهللا سبحانه وتعاىل من العبث٬، فكون املسجود له آدم خصوصية جيب 

أيضاً مسألة جيب أن  Xعلى املالئكة وجهة أفضليته  Xن أفضلية آدم أ٬، كما حظ بدقةأن تل
  .تلحظ ملعرفة اهلدف من خلق اإلنسان

ن أمسألة خالفة اهللا يف أرضه٬، وهنا مسألة جيب أن نعرفها وننطلق منها٬، هي : املسألة األوىل
ما هو الغرض : الغرض الذي استخلف ألجله٬، فالسؤال هو ألداء يكون مؤهالًجيب أن  املستخلف

  من هذه اخلالفة ؟ 
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مبا فيها من عباد اهللا  إن الغرض هو القيام مبقام اهللا سبحانه وتعاىل يف إدارة األرض: واجلواب
فإذا كان . وما فيها من جسمانية وملكوت علوي وسفلي٬، نس ومالئكة وجنإمن  سبحانه وتعاىل

  هذا هو الغرض فما هي املؤهالت؟ 
يد إدارته من كل مصنع جتوملعرفة هذه املؤهالت أضرب هذا املثال٬، فأنت إذا كان لديك 

وإصالحها٬، وحيتاج إىل شخصية قادرة  لاعطواألحيثية وجهة٬، فهو حيتاج إىل معرفة كيفية اإلدارة 
خيلفك يف املصنع٬،  اًل مع العمال يف املصنع٬، واآلن إذا أردت أن تضع يف مكانك شخصعلى التعام

والشخصية املؤهلة للتعامل مع العمال يف املصنع٬، وإذا كنت صاحب  اءةفأنت ختتار صاحب الكف
لكي تكون حالة  شخصية مثالية أيضا٬ً، أو يقرب من ذلك اذ اًنك ستختار شخصإشخصية مثالية ف
  .ل إدارتك له ويف حال إدارة خليفتك واحدةاملصنع يف حا
نه جيعل خليفته يتصف إن اهللا سبحانه وتعاىل عندما يستخلف خليفة عنه يف أرضه فإومن هنا ف

ووجهه يف خلقه٬،  فيكون خليفته صورة له٬، ألنه القادر على كل شيء٬، بصفاته سبحانه وتعاىل
   .)1( )على صورتهإن اهللا خلق آدم (: ٬، قال رسول اهللا وأمساءه احلسىن

يف أمساء اهللا سبحانه وتعاىل وصفاته٬، فيكون أمره  ياًوليكون اخلليفة كذلك جيب أن يكون فان
يزال  ال( :وإرادته إرادة اهللا سبحانه وتعاىل٬، كما يف احلديث القدسي٬، وفعله فعل اهللا٬، أمر اهللا

أي حىت  )2( )وعيين ومسعيحىت يكون يدي   أي بالوالية يل    بالفرائض عبدي يتقرب إيل�
   .يكون أنا يف اخللق

أنا : إن روح املقرب تصعد إىل اهللا فيخاطبه اهللا سبحانه وتعاىل فيقول(: وكما يف احلديث
متوت٬، أنا أقول للشيء كن فيكون وقد جعلتك تقول  حي ال أموت وقد جعلتك حياً ال

  .)3( )للشيء كن فيكون
مبقامه  اًوقائم٬، إذا كان اخلليفة صورة ملن استخلفه :فأقولنعود إىل الغرض من اخلالفة ٬، واآلن

أي غائب عن اإلدراك والتحصيل وإال فهو الشاهد  ا٬ً،يف أرضه٬، وإذا كان صاحب األرض غائب
الغائب٬، وإذا كان خليفته هو صورة له٬، فتكون معرفة اخلليفة هي معرفة من استخلفه املمكنة٬، ألنه 
صورة له٬، وهذا هو الغرض احلقيقي من اخلالفة٬، املستبطن للغرض األول وهو قيام اخلليفة مبقام 
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و|م|ا خ|لَقْت} ﴿: رف اهللا٬، قال تعاىلقي٬، فباألنبياء والرسل ع�املستخلف٬، وهو املعرفة والعلم احلقي
uب}د}ون�  .أي ليعرفون ٬،)1( ﴾الْجِنَّ و|الْأuن�س| إِل�ا لuي|ع

٬، فعلßَمÄ آدم خليفة اهللا املالئكة وعرَّفهم )2( ﴾قَالَ ي|ا آد|م} أَن�بِئْه}م� بِأَس�م|ائuهِم﴿: وقال تعاىل
السالم على حمال ( :خ�لÅقوا من أمساء اهللا سبحانه٬، ويف الزيارة اجلامعةباألمساء اإلهلية٬، فاملالئكة 

  .)3( )معرفة اهللا
�   �   �  �   �   �  

  

و|قَو�لuهِم� إِنَّا قَت|لْن|ا ﴿ :تعاىله لوقبوكيف شبه هلم ؟ Xما هي قصة عيسى : 179 /سؤال
قَت|لُوه} و|م|ا ص|لَب}وه} و|لَكuن� ش}بِّه| لَه}م� و|إِن� ال�ذuين| اخ�ت|لَفُوا الْم|ِسيح| عuيس|ى اب�ن| م|ر�ي|م| ر|س}ولَ الل�هu و|م|ا 

   ؟ )4( ﴾فuيهu لَفuي ش|كٍّ مuن�ه} م|ا لَه}م� بِهu مuن� عuلْمٍ إِل�ا اتِّب|اع| الظ�نِّ و|م|ا قَت|لُوه} ي|قuيناً
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب
  اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهدينيواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى 

إال يهوذا الذي دل علماء  فحضروا عنده٬، يف الليلة اليت رفع فيها واعد حوارييه Xعيسى 
 Xليهود٬، وقايضه على تسليم عيسى ل ٬، فقد ذهب إىل املرجع األعلىXاليهود على عيسى 

  . هلم
هه يشب(٬، فرفعه اهللا٬، وأنزل Xوكان بعد منتصف الليل أن نام احلواريون٬، وبقي عيسى 

٬، ص�لب  وهذا الشبيه هو من األوصياء من آل حممد٬، ٬، فكان درعاً له وفداًء)الذي صلب وقتل
  .Xوقُتل وتÄحمل العذاب ألجل قضية اإلمام املهدي 

مل يصلب ومل يقتل٬، بل ر�فع فنجاه اهللا من أيدي اليهود وعلمائهم الضالني  Xوعيسى  
و|قَو�لuهِم� إِنَّا قَت|لْن|ا الْم|ِسيح| عuيس|ى اب�ن| م|ر�ي|م| ر|س}ولَ الل�هu و|م|ا ﴿: قال تعاىل٬، )لعنهم اهللا(املضلني 

�   . ﴾قَت|لُوه} و|م|ا ص|لَب}وه} و|لَكuن� ش}بِّه| لَه}م
وعد  Xإن عيسى : (قال٬، Xويف الرواية يف تفسري علي بن إبراهيم عن أيب جعفر 

مث خرج  أصحابه ليلة رفعه اهللا إليه فاجتمعوا عند املساء٬، وهم اثنا عشر رجال فأدخلهم بيتاً
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عليهم من عني يف زاوية البيت وهو ينفض رأسه من املاء٬، فقال إن اهللا رافعي إليه الساعة 
ومطهري من اليهود فأيكم يلقي عليه شبحي فيقتل ويصلب ويكون معي يف درجيت قال شاب 

  ...ذا  و|أنا يا روح اهللا قال فأنت ه} منهم
وأخذوا الشاب الذي  …من ليلتهم  Xإن اليهود جاءت يف طلب عيسى : Xمث قال 

  .)1( )فقتل و صلب Xألقي عليه شبح عيسى 
أحد (وا من احلواريني هم ؤ٬، بينما الذين جا)اجتمع اثنا عشر: (يقول Xفاإلمام الباقر 

٬، وهذا من املتواترات اليت ال Xبل ذهب إىل علماء اليهود لي�سل~م عيسى ٬، ٬، فيهوذا مل يأتÅ)عشر
٬، الذي د تنكر٬، فالثاين عشر الذي جاء أو قل الذي نزل من السماء٬، هو الوصي من آل حمم

  .Xبصورة عيسى  هÄب٬ِ، بعد أن ش�لَتÅوقُ بÄلÅص�
: ٬، ويف إجنيل مىت)شبقتينإيليا٬، إيليا ملا : (وكانت آخر كلمات هذا الوصي عند صلبه هي

فقوم من . صرخ يسوع بصوت عظيم إيلي إيلي ملا شبقتين أي إهلي٬، إهلي ملاذا تركتين… (
وأما الباقون فقالوا أترك لنرى هل يأيت إيليا … نه ينادي إيليا إ: قالوا٬، الواقفني هناك ملّا مسعوا

  . فصرخ يسوع أيضاً بصوت عظيم وأسلم الروح. خيلصه
واألرض تزلزلت والصخور . هليكل قد انشق إىل اثنني من فوق إىل أسفلوإذا حجاب ا

  . انتهى )2( )…تشققت 
والنصارى ٬، )يا علي يا علي ملاذا أنزلتين: (ن ترمجة الكلمات اليت قاهلا هكذاأواحلقيقة 

  .كما تبني لك من النص السابق من اإلجنيل) إهلي٬، إهلي ملاذا تركتين(يترمجوrا هكذا 
  .أو اإللقاء يف األرض من السماء قريب من التركواإلنزال 

ومل يقل هذا الوصي هذه الكلمات جهالً منه بسبب اإلنزال٬، أو اعتراضاً على أمر اهللا سبحانه 
وملاذا  أي افهموا واعرفوا ملاذا نزلت� :وتعاىل٬، بل هي سؤال يستبطن جوابه٬، وجهه إىل الناس

إذا أُعيد نفس السؤال٬، فإذا رأيتم ٬، االمتحان مرة أخرى٬، لكي ال تفشلوا يف وملاذا قُتلت�٬، صلبت�
يداهنوrم٬، فسأكون يف تلك ) أو أشباههم(حيتلون األرض٬، وعلماء اليهود ) أو أشباههم(الرومان 

األرض فهذه سنة اهللا اليت تتكرر٬، فخذوا عربتكم وانصروين إذا جئت وال تشاركوا مرة أخرى يف 
  .صليب وقتلي
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العذاب  وحتملت� لبت�ص�: جواب السؤال البيَّن لكل عاقل نقي الفطرة كان يريد أن يقول يف
٬، ودولة احلق Xألجل القيامة الصغرى٬، قيامة اإلمام املهدي  تلت�وق٬ُ، وإهانات علماء اليهود

  .والعدل اإلهلي على هذه األرض
جييب ك اليهود؟ كان لÅهل أنت مÄ: وهذا الوصي عندما سأله علماء اليهود واحلاكم الروماين

ومل يقل نعم٬، جواب غريب على من جيهل احلقيقة٬، ٬، أو أنتم تقولون٬، أو هم يقولون٬، أنت قلت
  . ولكنه اآلن توضح

الذي رفعه اهللا٬، وهو الشبيه الذي  Xك اليهود٬، بل عيسى لÅنعم٬، ألنه ليس هو مÄ: فلم يقل
  . Xنزل لي�صلب وي�قتل بدالً عن عيسى 

  : من اإلجنيل  ليه القبض ع يÄقÅبعد أن الُ   وهذا نص جوابه 
قال له  ٬،فأجاب رئيس الكهنة وقال له استحلفك باهللا احلي أن تقول لنا هل أنت املسيح(
ك اليهود لÅفوقف يسوع أمام الوايل فسأله الوايل قائالً  أأنت مÄ… (٬، )1( )…أنت قلت : يسوع

فأجاب وقال له أنت فسأله بيالطس أنت ملك اليهود … (٬، )2( )…أنت تقول : فقال له يسوع
٬، )4( )…فقال اجلميع أفأنت املسيح فقال هلم انتم تقولون إين أنا هو … (٬، )3( )…تقول 

 34. مث دخل بيالطس أيضاً إىل دار الوالية ودعا يسوع٬، وقال له أنت ملك اليهود 33…(
. يهوديأجابه بيالطس ألعلي أنا  35. أجابه يسوع أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عين

. أجاب يسوع مملكيت ليست من هذا العامل 36. ماذا فعلت. متك ورؤساء الكهنة أسلموك إيلأ
ولكن اآلن ليست . لو كانت مملكيت من هذا العامل لكان خدامي جياهدون لكي ال أُسÄلßم إىل اليهود

هلذا قد . أجاب يسوع أنت تقول إين ملك. كلÅفقال له بيالطس أفأنت إذا مÄ 37. مملكيت من هنا
  .)5( )…ولدت أنا٬، وهلذا قد أتيت إىل العامل ألشهد للحق 

بل نزل إليها ٬، نه ليس من أهل األرض يف ذلك الزمانأ هذا النص األخري بيَّنÄ الوصي ويف
مملكيت ليست من هذا : (٬، حيث ترى أن هذا الوصي يقولXإلجناز مهمة وهي فداء عيسى 

  .)وهلذا قد أتيت إىل العامل ألشهد للحق(٬، )هنا ولكن اآلن ليست مملكيت من(٬، )العامل
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من اهللا سبحانه وتعاىل أن ي�عفى وي�صرف عنه ن عيسى نيب مرسل وقد طلب أوالتÄفÅتí إىل 
فاهللا استجاب له ورفعه  ٬،واهللا سبحانه وتعاىل ال يرد دعاء نيب مرسل٬، الصلب والعذاب والقتل

بأن  Xويف اإلجنيل عدة نصوص فيها دعاء عيسى ٬، وأُنزل الوصي الذي ص�لب وقُتل بدالً عنه
   .ي�صرف عنه الصلب والقتل

يا أبتاه إن أمكن فلتعرب عين هذه  وخر على وجهه وكان يصلي قائالً مث تقدم قليالً… : (وهي
  . )1( )…الكأس 
وقال يا * وخر على األرض وكان يصلي لكي تعرب عنه الساعة إن أمكن  مث تقدم قليالً…(

  .)2( )…أبا اآلب كل شئ مستطاع لك فاجز عين هذه الكأس 

يا أبتاه إن شئت أن ت�جز  قائالً* وصلى وانفصل عنهم حنو رمية حجر وجثا على ركبتيه … (
  .)3( )…عين هذه الكأس 

مثل … : (اإلصحاح الثامن هذا النص /ويف اإلجنيل أعمال الرسل ٬، سفر إشعيا  /ويف التوراة 
  .)…ومثل خروف صامت أمام الذي جيزره هكذا مل يفتح فاه ٬، شاة سيق إىل الذبح

بل هم ٬، إىل الذبح اًمل يذهب أحد منهم صامت٬، وكل األنبياء واألوصياء املرسلني تكلموا
وكم  ٬،العلماء والناس تÄكßكم بÄ باخلصوص Xوعيسى ٬، أُرسلوا ليتكلموا وي�بكتوا ويعظوا الناس

Äوعظهم فال يÅاًصامتنه ذهب إىل الذبح أعليه  ق�صد.  
تل دون أن لب وقُالذي ص�) شبيه عيسى( :هو الوصي اًبل هذا الذي ذهب إىل الذبح صامت

بل . ودون أن يتكلم مع الناس٬، صرف عنه العذاب والصلب والقتلأو يطلب من اهللا أن ي�٬، يتكلم
  .إذا أحلّوا عليه وسألوه بإحلاح من أنت٬، هل أنت املسيح٬، مل يكن جييبهم إال بكلمة٬، أنت قلت

أن  وهو٬، ملا أُنزل له اًبأمر اهللا٬، منفذ اًراضي اًوهكذا ذهب إىل العذاب والصلب والقتل صامت
  .Xي�صلب وي�قتل بدالً من عيسى 

وألنه أصالً مل يكن وقته قد حان لي�رسل وي�بلغ الناس ويتكلم معهم٬، ذهب هكذا مثل شاة 
  .سيق إىل الذبح٬، مثل خروف صامت أمام الذي جيزره هكذا مل يفتح فاه
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رجو أن يستفيد كل مؤمن يريد معرفة احلقيقة من هذا املوقف٬، فهذا اإلنسان نزل إىل أ
٬، وصلب اًصامتوص�لب وقُتل وال أحد يعرف٬، مل يطلب أن ي�ذكر أو أن ي�عرف٬، نزل ٬، األرض
  .إن أردمت أن تكونوا فكونوا ٬، هكذاا٬ً، وصعد اىل ربه صامتا٬ً، وقُتل صامتاًصامت

  
�   �   �  �   �   �  

  

  السالم على من آمن واهتدى :180 /سؤال
  ورمحة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم

واين ٬، يف األرض )بقية اهللا( ـفقد بلغين انك تدعي الرؤية واملشاهدة والسفارة ل.. أما بعد 
نك أو٬، اهللا مطلع عليك نّأفاعلم  ٬،ن مل توفق يف اجلوابإو٬، ن أجبت فقد أصبتإعرض لك أمر فأ

  .عظيماً فت نفسك أمراًوكلّ ٬،عظيماً طلبت أمراً
٬، مرنا احلق وحق احلقأإن (: X عن الصادقنه بلغنا عن حممد بن احلسن الصفار أاعلم 

وهو السر وسر السر وسر املستسر وسر مقنع ٬، وهو الظاهر وباطن الظاهر وباطن الباطن
٬، )يفيده اال سر وسر على سر وسر مقنع بسر مستسر وسر ال سر مرناأ( :Xوعنه٬، )بالسر

  ين موضوعهما يف كتاب اهللا؟أو ؟وما تأويلهما؟ فما معىن احلديثني
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته٬، ثبت صدق دعواكأأوضح حجتك و

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  ٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني واحلمد هللا رب العاملني

ن لك ولكين أبي©٬،  )وهم آل حممد: (حيتملها إال أهلها وال٬، عظيمة نياحلديث ينحقيقة هذ
  .لعل اهللا يكتب لك اهلداية ومعرفة احلق وأهله من هذا البيان٬، منها ئاًشي

العلم سبعة وعشرون حرفاً فجميع ما جاءت به الرسل حرفان ( :قال Xعن أيب عبد اهللا 
فلم يعرف الناس حىت اليوم غري احلرفني فإذا قام قائمنا أخرج اخلمسة والعشرين حرفاً فبثها يف 

  .)1( )لناس و ضم إليها احلرفني حىت يبثها سبعة وعشرين حرفاًا
سبعة (نشر منها ي� )حرفاً رونمثانية وعش(ن العلم املمكن لإلنسان معرفته هو أاحلقيقة 

وهو سرهم املستسر املقنع ٬، اختص به آل حممد  أما الباقي فهو ما٬، كما يف الرواية )وعشرون
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نيب مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن  يتحمله إال العلم الذي ال٬، وهي نيعشرالو ةبالسبعأي ٬، بالسر
   .امتحن اهللا قلبه لإلميان

مؤمن  ملك مقرب وال نيب مرسل وال يتحمله فال٬، )عشرينالوالثمانية (أما احلرف الباقي من 
يا أبا حممد إن عندنا واهللا : (Xقال أبو عبد اهللا : قال٬، أيب بصريعن  .امتحن اهللا قلبه لإلميان

سراً من سر اهللا٬، وعلماً من علم اهللا٬، واهللا ما حيتمله ملك مقرب وال نيب مرسل وال مؤمن 
واهللا ما كلف اهللا ذلك أحداً غرينا وال استعبد بذلك أحداً غرينا وإن ٬، امتحن اهللا قلبه لإلميان

جل ما أمرنا و عندنا سراً من سر اهللا وعلماً من علم اهللا٬، أمرنا اهللا بتبليغه٬، فبلغنا عن اهللا عز
٬، خلقوا من  بتبليغه٬، فلم جند له موضعاً وال أهالً وال محالة حيتملونه حىت خلق اهللا لذلك أقواماً

ومن نور خلق اهللا منه حممداً وذريته وصنعهم بفضل  طينة خلق منها حممد وآله وذريته 
رمحته اليت صنع منها حممداً وذريته٬، فبلغنا عن اهللا ما امرنا بتبليغه٬، فقبلوه واحتملوا ذلك 

وبلغهم ذكرنا فمالت قلوºم إىل معرفتنا وحديثنا٬، فلوال ] فبلغهم ذلك عنا فقبلوه واحتملوه[
  .ال واهللا ما احتملوهأkم خلقوا من هذا ملا كانوا كذلك٬، 

إن اهللا خلق أقواماً جلهنم والنار٬، فأمرنا أن نبلغهم كما بلغناهم وامشأزوا من ذلك : مث قال
ونفرت قلوºم وردوه علينا ومل حيتملوه وكذبوا به وقالوا ساحر كذاب٬، فطبع اهللا على قلوºم 

٬، ليكون ذلك  ºم منكرةوأنساهم ذلك٬، مث أطلق اهللا لساkم ببعض احلق٬، فهم ينطقون به وقلو
د اهللا يف أرضه٬، فأمرنا بالكف عنهم والستر بِدفعاً عن أوليائه وأهل طاعته ولوال ذلك ما ع}

   .فاكتموا عمن أمر اهللا بالكف عنه واستروا عمن أمر اهللا بالستر والكتمان عنه٬، والكتمان
حميانا حمياهم  اللهم إن هؤالء لشرذمة قليلون فاجعل(: Xمث رفع يده وبكى وقال : قال

ومماتنا مماjم وال تسلط عليهم عدواً لك فتفجعنا ºم٬، فانك إن أفجعتنا ºم مل تعبد أبداً يف 
  . )1( )أرضك وصلى اهللا على حممد وآله وسلم تسليماً

هم حممد وآل (على عدد منازل القمر٬، أربعة عشر قمراً  عشرون حرفاً هيالووهذه الثمانية 
حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني وعلي وحممد وجعفر وموسى (: يف أول هذه األمة )حممد

هم آل حممد يف آخر هذه األمة  ٬، وأربعة عشر هالالً)وعلي وحممد وعلي واحلسن وحممد 
أي  ٬،)الرسالة والوالية: امقام(: وألوهلم) Xوهم املهديون االثنا عشر من ولد اإلمام املهدي (
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يف بعض الروايات من  دَّوهلذا ع�٬، فيكون من األقمار ومن األهلة) األهلة(ل القمر من مناز مرتلني
  .األئمة

دث من رسول اهللا ح|كلهم م} االثنا عشر اإلمام من آل حممد : (Xجعفر  قال أبو
  . )1( )مها الوالدان عليهما السالمورسول اهللا وعلي ٬، ومن ولد علي 

دخلت على فاطمة عليها : (قال٬، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري Xوعن أيب جعفر 
 X  السالم وبني يديها لوح فيه أمساء األوصياء من ولدها٬، فعددت اثين عشر أخرهم القائم

  .)2( )ثالثة منهم حممد وثالثة منهم علي

إىل اجلن واإلنس وجعل من بعده اثين   إن اهللا أرسل حممداً: (قال٬، Xوعن أيب جعفر 
واألوصياء الذين من ٬، ٬، منهم من سبق ومنهم من بقي وكل وصي جرت به سنةعشر وصياً
على سنة  Xوكان أمري املؤمنني ٬، وكانوا اثين عشر٬، على سنة أوصياء عيسى بعد حممد 

   .)3( )املسيح

منهم حسن وحسني مث  إماماًحنن اثنا عشر : (يقول Xمسعت أبا جعفر : قال٬، عن زرارة 
  . )X( )4األئمة من ولد احلسني 

إين واثين عشر من ولدي وأنت يا علي : قال رسول اهللا : (قال٬، Xوعن أيب جعفر 
زر األرض يعين أوتادها وجباهلا٬، بنا أوتد اهللا األرض أن تسيخ بأهلها٬، فإذا ذهب االثنا عشر 

  . )5( )من ولدي ساخت األرض بأهلها ومل ينظروا

٬، جنباء٬، حمدثون٬، من ولدي اثنا عشر نقيباً: قال رسول اهللا : (قال٬، Xوعن أيب جعفر 
  .)6( )كما ملئت جوراً ها عدالًمفهمون٬، أخرهم القائم باحلق ميأل
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. شاء اهللا وتنشر إن٬، ويبقى مرتل ستجد تفصيله يف تفسري سورة التوحيد عندما حيني وقتها
ـزالً   .وعلى عدد حممد وآل حممد ٬، على عدد حروف العلم فهذه مثانية وعشرون من

فالشهر تسعة وعشرون (يغيب فيه القمر ٬، يوم وبعض يوم أما ما تبقى من الشهر فهو يوم أو
٬، ويوم أو يوم وبعض يوم أي حرف أو حرف وبعض احلرف حبسب مقام الويل٬، فهو )أو ثالثون

عض يوم وللحسن واحلسني يزداد بعض يوم وب عليهما السالميوم فقط ولعلي وفاطمة  حملمد 
  .اليوم وهكذا لالئمة واملهديني 

وهو ٬، الذي مل خيرج منه سبحانه إىل خلقه٬، وهذا اليوم يوم الغيبة هو االسم املكنون املخزون
  . هو سبحانه وتعاىل يعلمه إال ال. سره سبحانه وتعاىل

) حرف(فلم يعد له إال يوم  وفتح حملمد  ٬،)احلجاب الذي خيفق: (أما بعض اليوم فهو
و االسم األعظم أ٬، وهو املكنون املخزون عنده سبحانه وتعاىل٬، أو حرف من االسم األعظم٬، الغيبة

  .األعظم األعظم
أي هذا    فأوقفه جربائيل موقفاً فقال له مكانك يا حممد: (Xويف احلديث عن الصادق 

فلقد      فأشار له بالعروج إىل مقامه هو مقامك٬، فجربائيل ال يستطيع الوصول إىل مقام النيب
: قال. يا جربائيل وكيف يصلي: فقال. وقفت موقفاً ما وقفه ملك قط وال نيب٬، إن ربك يصلي

اللهم عفوك عفوك٬، : فقال. يقول سبوح قدوس أنا رب املالئكة والروح سبقت رمحيت غضيب
ما : Xقال  وما قاب قوسني أو أدىن؟: وكان كما قال اهللا قاب قوسني أو أدىن قيل Xقال 

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

لuي|غ�فuر| لَك| الل�ه} م|ا  *إِنَّا فَت|ح�ن|ا لَك| فَت�حاً م}بِيناً ﴿ :قال تعاىل وهذا هو الفتح املبني حملمد 
فاحلجاب خيفق ويف ٬، )2( ﴾ت|قَدَّم| مuن� ذَن�بِك| و|م|ا ت|أَخَّر| و|ي}تuمَّ نِع�م|ت|ه} ع|لَي�ك| و|ي|ه�دuي|ك| صuر|اطاً م}س�ت|قuيماً

ألنه األنا  وهذا هو غفران الذنب الباقي مع بقاء حممد ٬، اهللا الواحد القهار يبقى إال آنÎ ال
   .)اقرأ تفسري الفاحتة واملتشا�ات لتتوضح لك مسألة الفتح املبني(والشخصية 
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ألن الظلمة هي الذنب املغفور  ؛ظلمة فيه نور ال يبقى إال ال٬، اهللا يبقى إال عند الفتح ال٬، نذإ
إال الكنه واحلقيقة أو ٬، يبقى حملمد  و�ذا ال٬، أي املرفوع عن صفحة وجوده ٬، حملمد 

. أو االسم املكنون املخزون عنده سبحانه أو يوم الغيبة أو احلرف) االسم األعظم األعظم األعظم(
لو (: Xقال أمري املؤمنني ٬، ألن هذا احلجاب مل يكشف هلم ؛ويبقى آلل حممد يوم وبعض يوم

بعض اليوم يزداد ويقل حبسب  وبالنسبة آلل حممد  .)1( ) الغطاء ملا ازددت يقيناًكشف يل 
   .املقام واملرتبة
أي ألف سنة ٬، أي يوم وبعض يوم٬، تكون حبسب مقامه Xن غيبة اإلمام املهدي أ واعلم

إِلَي�هu فuي ي|و�مٍ كَانَ مuقْد|ار}ه} أَلْف| ي}د|بِّر} الْأَم�ر| مuن| السَّم|اِء إِلَى الْأَر�ضِ ثُمَّ ي|ع�ر}ج} ﴿ :وبعض األلف سنة
    .)2( ﴾س|ن|ةÖ مuمَّا ت|ع}دُّونَ
٬، فبآخرهم خيتم هذا العامل اجلسماين٬، ن املهديني هم عالمات الساعة وميقا¡اأ واعلم أيضاً

و|الْح|جِّ و|لَي�س| الْبِرُّ ي|س�أَلون|ك| ع|نِ الْأَهuل�ةu قُلْ هuي| م|و|اقuيت} لuلنَّاسِ ﴿ :ويبدأ عامل الرجعة مث القيامة
لل�ه| لَع|ل�كُم� بِأَنْ ت|أْت}وا الْب}ي}وت| مuن� ظُه}ورِه|ا و|لَكuنَّ الْبِرَّ م|نِ اتَّقَى و|أْت}وا الْب}ي}وت| مuن� أَب�و|ابِه|ا و|اتَّقُوا ا

  . )3( ﴾ت}فْلuح}ونَ
كثرية٬، والسر هم آل  �ا معانÎ ريدÄفهو كلمات يسرية ا٬ُ، )جوامع الكلم(وحديث السر من 

فهم أول سر ٬، ألrم  حمجوبون عن اخللق فال يعرفهم متام املعرفة إال اهللا سبحانه وتعاىل؛ حممد 
  .يف اخللق حقيقي يف مراتب الصعود٬، وهم السر

وهو مل يذكر يف     أما سر سر السر .أما سر السر فهو الذات اإلهلية أو اهللا أو األمساء احلسىن
 أو) هو(: فهو االسم األعظم األعظم األعظم   وليس أمرهم ٬، جوب عنهم ألنه حم؛ احلديث

  .الكنه واحلقيقة
٬، ٬، وهم أيضاً سر مقنع بالسر)اهللا(متعلق بسر السر ) علمهم ومعرفتهم(وأمرهم ٬، فهم السر

 أما بالنسبة٬، بل هو سر نسبة لسائر اخللق ٬،يف اخللق اًحقيقي اًوهذا القناع أو السر األخري ليس سر
بل هو قناعهم٬، واحلجاب بينهم وبني اخللق٬، وهذا  ٬،حملمد وآل حممد وهم من اخللق فهو ليس بسر

سر يف  األنبياء واملرسلون واملالئكة املقربون واملؤمنون املمتحنون٬، فقد تبني أrم : السر هو
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واملالئكة وهم األنبياء واملرسلون ٬، يعرفه إال سر أي ال(: يفيده إال سر وسر ال٬، سر وسر مستسر
   .)املقربون واملؤمنون املمتحنون

وهم األنبياء واملرسلون واملالئكة املقربون واملؤمنون ٬، أي سر حمتجب بسر(٬، وسر مقنع بسر
  ).املمتحنون

أَفَال ي|ت|د|بَّر}ونَ الْقُر�آنَ أَم� ع|لَى قُلُوبٍ ﴿ :فقد قال تعاىل٬، يف كتاب اهللا أما موضعهما
  .هللا وحده واحلمد .)1(﴾أَقْفَالُه|ا

�   �   �  �   �   �  

 ٬،)2(﴾و|ن|اد|ي�ن|اه} مuن� ج|انِبِ الطîورِ الْأَي�م|نِ و|قَرَّب�ن|اه} ن|جِيÁاً﴿ :ما معىن قوله تعاىل: 181 /سؤال
ي|ا م}وس|ى إِنِّي أَن|ا فَلَمَّا أَت|اه|ا ن}ودuي| مuن� ش|اطuئu الْو|ادu الْأَي�م|نِ فuي الْب}قْع|ةu الْم}ب|ار|كَةu مuن| الشَّج|ر|ةu أَنْ ﴿

   ؟ )3( ﴾الل�ه} ر|بُّ الْع|الَمuني|
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب
  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

وفروعها األئمة ٬، وهي شجرة آل حممد  ٬،)الشجرة املباركة يف القرآن: (الشجرة هي
ت|ر| كَي�ف| ض|ر|ب| الل�ه} م|ثَالً كَلuم|ةً طَيِّب|ةً كَش|ج|ر|ةÖ طَيِّب|ةÖ أَص�لُه|ا ثَابِت� و|فَر�ع}ه|ا فuي أَلَم� ﴿: ونواملهدي
  . )4( ﴾السَّم|اِء

: والبقعة املباركة هو٬، )املهدي األول من املهديني(اليماين : األمين هو يادوالو٬، والطور األمين
األمين الطور  ي٬، والواد)املهدي األول(أي اليماين ٬، األمين يالواد٬، فالكالم من الطور Xاحلسني 

ألنه من ذرية  ؛من ولد احلسني) اليماين(األمين من البقعة املباركة أي من احلسني٬، فاملهدي األول 
فاحلسني من   ٬،)عليهما السالمأي حممد وعلي (٬، والبقعة املباركة من الشجرة Xاإلمام املهدي 

   .السالمعليهما حممد وعلي 
                                                            

 .24 : محمد -1
 .52 : مريم -2
 .30 : القصص -3
آشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها : (عن قول اهللا تعالى Xسئلت أبا جعفر : ن سالم بن المستنير، قالع. 24: إبراهيم  -4

الشجرة رسول اهللا نسبه ثابت في بني هاشم وفرع الشجرة على : (، فقال)آل حين باذن ربهافي السماء تؤتي أآلها 
وعنصر الشجرة فاطمة وأغصانها األئمة ورقها الشيعة وان الرجل منهم ليموت فتسقط منها ورقة وان المولد منهم ليولد 

هو ما يخرج من االمام من : قال) باذن ربهاتؤتى اآلها آل حين (: جعلت فداك قوله تعالى: قال قلت له. فتورق ورقة
  .2ح 79ص: بصائر الدرجات  )الحالل والحرام في آل سنة إلى شيعته
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 الذي ذكره اهللا تعاىل فuي كتابه هو الفرات ﴾ش|اطuئu الْو|ادu الْأَي�م|نِ﴿(: Xعن الصادق 

﴿uالْم}ب|ار|كَة u1( )والشجرة هي حممد٬، هي كربالء ﴾والْب}قْع|ة(.   
rر من اجلنة٬، تلقى فيه أعمال العباد كما ورد عن  واليماين أيضا٬ً، والفرات rر من اجلنة

دخل منه اجلنة٬، وفيه kر من اجلنة تلقى فيه أعمال الركن اليماين بابنا الذي ي}(: Xالصادق 
   .)2( )العباد

 .أبوا العترة األrم؛ عليهما السالم٬، والشجرة هي حممد وعلي Xوكربالء هي احلسني 
  . ﴾الْأَي�م|نِ و|قَرَّب�ن|اه} ن|جِيÁاًو|ن|اد|ي�ن|اه} مuن� ج|انِبِ الطîورِ ﴿: )اليماين( فاملُكلم املباشر هو املهدي األول

ألن الشجرة كلها علي بن أيب  ؛﴾مuن| الشَّج|ر|ةX ﴿uعلي بن أيب طالب  وقائد املكلم هو
  .حممد  أبو العترة٬، أما أصل الشجرة فهو فهو٬، Xطالب 

ومكلم موسى هو ٬، Xوهو علي ٬، فمكلم موسى هو اهللا٬، ومكلم موسى هو حممد 
    ).اليماين(املهدي األول 

إذا صاح الناقوس٬، (: وبيَّن عالمات ظهوره٬، مكلم موسى Xوقد مساه أمري املؤمنني 
 ))3( الصامت الساكت: واملراد هنا٬، اجلاموس هو اجلامد( وكبس الكابوس٬، وتكلم اجلاموس

فعند ذلك عجائب وأي عجائب إذا أنارت النار ببصرى٬، وظهرت الراية العثمانية بوادي 
سوداء٬، واضطربت البصرة وغلب بعضهم بعضا٬، وصبا كل قوم إىل قوم٬، وحتركت عساكر 
خراسان٬، ونبع شعيب بن صاحل التميمي من بطن الطالقان٬، وبويع لسعيد السوسي خبوزستان٬، 

٬، وتغلبت العرب على بالد األرمن والسقالب٬، وأذعن هرقل وعقدت الراية لعماليق كردان
وعلى الطور ( فتوقعوا ظهور م}كلuم موسى من الشجرة على الطوربقسطنطينة لبطارقة سينان٬، 

فيظهر هذا ظاهر  ٬،)ن الطور نقل إىل وادي السالم كما روي عنهم أل؛ أي يف النجف
  .)4( ) …واها لألمم : مث بكى صلوات اهللا عليه وقال. . . مكشوف٬، ومعاين موصوف 

                                                            
 .49ص 13ج: األنوار بحار  -1
 .339ص 13ج) : آل البيت(وسائل الشيعة  -2
إي والذي نفسي  :وإن هذا لكائن يا رسول اهللا؟ قال (.. : مع سلمان وفي هذا المعنى ما جاء عن رسول اهللا  -3

يتكلم في أمر العامة : وما الرويبضة يا رسول اهللا فداك أبي وأمي؟ قال : ، فقاليا سلمان عندها يتكلم الرويبضة، بيده 
، فلم يلبثوا إال قليال حتى تخور األرض خورة، فال يظن آل قوم إال أنها خارت في ناحيتهم فيمكثون ما من لم يكن يتكلم

مثل : ثم أومأ بيده إلى األساطين فقال - ذهب وفضة : قال  - ي مكثهم فتلقي لهم األرض أفالذ آبدهاشاء اهللا ثم ينكتون ف
 .309ص 6ج: بحار األنوار  )فقد جاء أشراطها: هذا، فيومئذ ال ينفع ذهب وال فضة، فهذا معنى قوله

 .27ص 3ج:  Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -4
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  .  جند عزرائيل وأيضا٬ً، عزرائيل وأيضا٬ً، فاهللا يتوىف األنفس٬، وهذا موجود يف القرآن
  .)1( ﴾الل�ه} ي|ت|و|ف�ى الْأَن�فُس| حuني| م|و�تuه|ا﴿
  .)2( ﴾ي|ت|و|ف�اكُم�و|الل�ه} خ|لَقَكُم� ثُمَّ ﴿
  .)3( ﴾قُلْ ي|ت|و|ف�اكُم� م|لَك} الْم|و�تu ال�ذuي و}كÔلَ بِكُم� ثُمَّ إِلَى ر|بِّكُم� ت}ر�ج|ع}ونَ﴿
و|لَو� ت|ر|ى إِذْ ي|ت|و|ف�ى ال�ذuين| كَفَر}وا الْم|الئuكَةُ ي|ض�رِب}ونَ و}ج}وه|ه}م� و|أَد�ب|ار|ه}م� و|ذُوقُوا ع|ذَاب| ﴿
   .)4( ﴾الْح|رِيقِ

احلقيقي هو اهللا٬، وكذلك  فاملتويف٬، أو ملك املوت٬، ويف كل األحوال إذا توىف األنفس املالئكة
فاملكلم احلقيقي ملوسى هو اهللا ٬، أو املهدي األول٬، Xاحلال هنا فإذا كان مكلم موسى هو علي 

   .سبحانه
�   �   �  �   �   �  

  ملاذا الكلب أجنس وأوىف حيوان يف نفس الوقت بينما النجاسة ال تالئم الوفاء؟ : 182 /سؤال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب
  واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

 ة قبل أن ينفخ فيهـتطأه املالئك سنة أربعني نةـوضعه يف باب اجل Xملا خلق اهللا آدم  
٬، وكان مع املالئكة بصق عليه) نه اهللالع(٬، ليكون ذليالً يف نفسه٬، فلما مرَّ عليه إبليس )5( الروح

فأمر اهللا املالئكة برفع الطينة اليت وقعت عليها ٬، Xعلى بطن آدم ) نه اهللالع(فوقع بصاق إبليس 
ن يف بطن فأصبح موضعها شبيه باحلفرة وهو السرة٬، واملوجودة اآل) نه اهللالع(بصقة إبليس 

  .الكلب )نه اهللالع(اليت عليها بصاق إبليس  )6( وخلق اهللا من تلك الطينة. اإلنسان

                                                            
  .42 : الزمر -1
  .70 : النحل -2
 .11 : السجدة -3
  .50 : األنفال -4
، فخلق اهللا آدم فبقي أربعين سنة مصورًا فكان يمر به إبليس Xوجدناه هذا في آتاب أمير المؤمنين : (قال أبو جعفر -5

. . )  ثم نفخ فيه: فقال إبليس لئن امرني اهللا بالسجود لهذا ألعصينه، قال: Xاللعين فيقول ألمٍر ما خلقت، فقال العالم 
 .41ص 1ج: تفسير القمي 

خلق من طين، أي  Xن آدم إ(: في المتشابهات حيث قال Xأحمد الحسن وهذه الطينة هي المرفوعة التي ذآرها السيد  -6
، وإنما رفع إلى أقصى السماء الدنيا، أي السماء األولى، أو قل إلى  من هذه األرض، ولكنه لم يبَق على هذه األرض فقط

إجابة سؤال /  1ج: المتشابهات ) بنور ربها ولطافتها Xوهذا الرفع لطينة آدم يلزم إشراق طينته …… باب السماء الثانية 
  .X، حول نبي اهللا آدم )3(رقم 
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٬، ولذا فهو أجنس )نه اهللالع(ومن بصاق إبليس ٬، Xآدم  فالكلب خملوق من طينة نيب وهو

فاجتمع يف  .ألنه خلق من طينة نيب ؛وأوىف حيوان٬، )نه اهللالع(ألنه خلق من بصاق إبليس ؛ حيوان 
هذا ٬، فسبحان املؤلف بني النور والدجيور٬، )نه اهللالع(الكلب وفاء األنبياء٬، وجناسة الشيطان إبليس 

ومن الطني ٬، )نه اهللالع(أما جسده اجلسماين فقد خلق أيضاً من بزاق إبليس  .بالنسبة لنفس الكلب
  .)1( بعد نزول آدم إىل هذه األرض

  
 

 احلسن أمحد

 X املهدي اإلمام ورسول وصي
  ق. هـ 1426  رجب  13

                                                            
وآيف ذلك : قال، سئل مما خلق اهللا عز وجل الكلب؟ قال خلقه من بزاق إبليس إن النبي : (Xعن أمير المؤمنين  -1

هبط اهللا عز وجل آدم وحوا إلى األرض اهبطهما آالفرخين المرتعشين فغدا إبليس الملعون إلى ألما  :يا رسول اهللا؟ قال
، راؤون أعظم منهما تعالوا فكلوهمان طيرين قد وقعا من السماء لم ير الإ: فقال لهم، السباع وآانوا قبل آدم في األرض

فتعاوت السباع معه وجعل إبليس يحثهم ويصيح بهم ويعدهم بقرب المسافة فوقع من فيه من عجلة آالمه بزاق فخلق اهللا 
حدهما ذآر واألخر أنثى فقاما حول آدم وحوا الكلبة بجدة والكلب بالهند فلم يترآوا السباع أوجل من ذلك البزاق آلبين  عز
  .57ص: الجزائري  - قصص األنبياء) قربوهم ومن ذلك اليوم صار الكلب عدو السبع والسبع عدو الكلبن يأ
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   256 ......................................................... ... )فَتÄقَبَّلَهÄا رÄبُّهÄا بِقَب�ولٍ حÄسÄنٍ : ( قوله تعاىل:  163س
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  275 .................................................. يف بطن احلوت Xكيف كان مكوث النيب يونس :  174س
  282 ......................) قُلْ أَإِنَّكُمí لَتÄكْفُر�ونَ بِالßذÅي خÄلَقÄ الْأَرíضÄ فÅي يÄوíمÄيíنِ وÄتÄجíعÄلُونَ لَه� أَنíدÄاداً : (قوله تعاىل:  175س



   289 .............................................. ) ..فَهÄزÄم�وه�مí بِإِذْنÅ اللßهÅ وÄقَتÄلَ دÄاو�د� جÄالُوتÄ : ( قوله تعاىل:  176س
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   293 ............................................................وكيف شبه هلم  ٬،Xما هي قصة عيسى :  179س
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  305 .......................................................جنس وأوىف حيوان يف نفس الوقت ملاذا الكلب أ:  182س
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