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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .)7() !؟من عسى أن يكونوا غرينا: (أنتم هم؟ قال ﴾الVذ=ين6 أُوت4وا الْع=لْم6ص4د4ورِ 
  

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
بالرأي٬، ونبهوا كذلك على أن كالم اهللا تعاىل ال يشبه كالم البشر فال ميكن قياسه عليه٬، ولنطلع 

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

ض واحتجوا باملنسوخ وهم يظنون أنه وطلب علومهم٬، وذلك أ�م ضربوا القرآن بعضه ببع
الناسخ٬، واحتجوا باخلاص وهم يقدرون أنه العام٬، واحتجوا بأول اآلية٬، وتركوا السنة يف 
تأويلها٬، ومل ينظروا إىل ما يفتح الكالم٬، وإىل ما خيتمه٬، ومل يعرفوا موارده ومصادره٬، إذ مل 

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

ه4و6 الVذ=ي6 أَنز6لَ ع6لَيIك6 الْك=ت6اب6 م=نIه4 ﴿ :وجل أما احملكم الذي مل ينسخه شيء فقوله عز: فقال
Eه4نَّ أُمُّ الْك=ت6ابِ و6أُخ6ر4 م4ت6ش6ابِه6ات Eكَم6اتIمُّح Eوإمنا هلك الناس يف املتشابه أل�م . اآلية )1( ﴾آي6ات

مل يقفوا على معناه ومل يعرفوا حقيقته٬، فوضعوا له تأويالً من عند أنفسهم بآرائهم٬، واستغنوا 
  .)2() احلديث. .. وراء ظهروهم بذلك عن مسألة األوصياء٬، ونبذوا قول رسول اهللا 

أجابين مث سألته عنه عن شيء من التفسري٬، ف Xسألت أبا جعفر : قال ٬،عن جابر بن يزيد
٬، يا جابر: (كنت أجبتين يف هذه املسألة جبواب غري هذا٬، فقال: ثانية فأجابين جبواب آخر٬، فقلت

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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حق تالوته٬، وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه٬، وأما غريهم فما أشد إشكاله عليهم وأبعده من 

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

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

فأما عن غريهم فليس يعلم . ﴾لِ و6إِلَى أُوIل=ي اَألمIرِ م=نIه4مI لَع6ل=م6ه4 الVذ=ين6 ي6سIت6نبِطُون6ه4 م=نIه4مIالرَّس4و
أل�م ال  ؛٬، وال يوجد٬، وقد علمت أنه ال يستقيم أن يكون اخللق كلهم والة األمرذلك أبداً

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

جعله اهللا  كاشتراكهم فيما سواه من األمور٬، وال قادرين على تأويله٬، إال من حده وبابه الذي
  .)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 

٬، فإمنا على الناس أن يقرؤوا القرآن كما )2( ﴾فَقَدI ه6و6ىو6م6ن ي6حIل=لْ ع6لَيIه= غَض6بِي ﴿ :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()  علماء آل حممديسأل عن ذلك : نصنع مبا قد خربنا به يف املصحف؟ فقال

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

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 تظىننال علينا يف تفسريه٬، 

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

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

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

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

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

حجة فجاءتين  فكنت يف طلب: واهللا ألحجن ولو حبوا٬ً، قال: 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 أدخله٬، فدخل فسلّ: 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

: والثالثة فلم يلتفت إليه٬، فجلس أبو حنيفة من غري إذنه٬، فلما علم أنه قد جلس التفت إليه فقال
فبما : قال. نعم :؟ قالأنت 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
يا أبا حنيفة ولقد ادعيت علماً ويلك ما جعل اهللا ذلك إال : نعم٬، قال: ؟ قالالناسخ واملنسوخ
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٬، وما ينا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ويلك وال هو إال عند اخلاص من ذرية نب

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

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

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

يا أبا حنيفة إذا ورد عليك شيء ليس يف : ت٬، مث قالكفس: ؟ قالالكعبة فقتله كان آمنا فيها
. أصلحك اهللا أقيس وأعمل فيه برأيي: ؟ فقالومل تأت به اآلثار والسنة كيف تصنع٬، كتاب اهللا

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

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

  . )3() احلديث. ....؟ فسكت تقضي صالÅا
يا قتادة أنت فقيه : 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 ! وأهلكت٬، وإن كنت قد فسرته من الرجال٬، فقد هلكت وأهلكت وحيك يا قتادة

  .)4( )خوطب بهالقرآن من 
؟ 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 

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

 نّإ٬، والقرآن برأيه إن مل يكن من الذين يعلمون حمكم القرآن من متشا�ه وناسخه من منسوخه
  . 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
  .نار على علم ملن هلم قلوب يفقهون �ايف تفسري القرآن ك

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

و6لَوI ر6دُّوه4 إِلَى الرَّس4ولِ و6إِلَى أُوIل=ي اَألمIرِ م=نIه4مI ﴿ :٬، وبقوله﴾مIو6أَط=يع4واْ الرَّس4ولَ و6أُوIل=ي اَألمIرِ م=نكُ
Iه4مIت6نبِطُون6ه4 م=نIذ=ين6 ي6سVو6م6ا ﴿ :٬، وبقوله)2( ﴾اتَّقُواْ اللّه6 و6كُون4واْ م6ع6 الصَّاد=ق=ني6﴿ :٬، وبقوله﴾لَع6ل=م6ه4 ال

والبيوت  ٬،)3( ﴾و6أْت4واْ الْب4ي4وت6 م=نI أَبIو6ابِه6ا﴿ :٬، وبقوله﴾و6الرَّاس=خ4ونَ ف=ي الْع=لْمِي6عIلَم4 ت6أْوِيلَه4 إِالV اللّه4 
هي بيوت العلم اليت استودعها األنبياء٬، وأبوا®ا أوصياؤهم٬، فكل عمل من أعمال اخلري جيري 
على غري أيدي األوصياء وعهودهم٬، وحدودهم وشرائعهم٬، وسننهم٬، ومعامل دينهم مردود غري 

عل فج: مقبول٬، وأهله مبحل كفر وإن مشلهم صفة اإلميان٬، مث إن اهللا قسم كالمه ثالثة أقسام 
ال يعرفه إال من صفا ذهنه ولطف حسه وصح متييزه ممن  منه يعرفه العامل واجلاهل٬، وقسماً قسماً

وإمنا فعل . ال يعلمه إال اهللا ومالئكته والراسخون يف العلم شرح اهللا صدره لإلسالم٬، وقسماً
جيعله من علم الكتاب ما مل  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 بل روي أن 

  : من اهللا تعاىل
للقرآن تأويال٬ً، فمنه ما قد إن : (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : قال ٬،عن إسحاق بن عمار

  .)1() جاء ومنه ما مل جييء٬، فإذا وقع التأويل يف زمان إمام من األئمة عرفه إمام ذلك الزمان
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 أنّـضاً من الرواية السابقويتبني أي

٬، 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 

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

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٬، واحلمد هللا رب العاملني

  
ـيلي                                                           ـم العق   الشيخ ناظ

ـ  1429                                                                                     ق    . ه
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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
  .وانتصر على اجلاحدين والكافرين من األنس واجلن أمجعني٬، إىل قيام يوم الدينوأتقو©ى �ا 

ـد4ون= ﴿: قال تعاىل ـأكلون أو إال    ٬،)1( ﴾و6م6ا خ6لَقْت4 الْجِنَّ و6الْأ=نIس6 إِلVا ل=ي6عIب4 ـل إال لي ومل يق
ـرب ٬، ليعملون٬، فإذا كان البد من العمل واألكل والشرب . فليكن للعبادة نصيب أعظم وأوفر وأك

ـق   . فأمجلوا يف الطلب يرمحكم اهللا٬، وال تكن الدنيا منتهى مهكم٬، ومبلغ علمكم ـدوا اهللا ح واعب
ـرنكم   ٬، عبادته لتكون اآلخرة لكم٬، فإن إليها املآل وفيها حمط الرحال ـال تغ واملقر بعد اآلجال٬، ف

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

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

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

٬، 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 ب وال ٬، ي

ـن  ٬، وحتصنوا بكلمة اهللا فيكن أحدكم بألف. 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  ـاء اهللا   وسينكص على عقبيه ملا يتراءى اجلمعان٬، وسيهزم اجلمع ويولون الدبر عما قري ش

ـدنيا  ٬، فال يكن آخر صربكم اجلزع. وبقوة اهللا الواحد القهار وrاية رجائكم اليأس٬، فتخسروا ال
  . واآلخرة٬، وذلك هو اخلسران املبني

ـك   فإن مل يستطع فبلس٬، آل حممد بيده نصر امرئÅرحم اهللا  ـه٬، وذل انه٬، فإن مل يستطع فبقلب
  .أضعف اإلميان

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

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

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

  .ومتوج البحار ومن يسبح يف غمراÅا
ـها    ـن ركب اللهم صلÖ 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   الدنيا بالنسبة له سجناً وضيقاً فاملؤمن الذي تصبح وآالماً بال حدود٬، وال تنتهي إال ب
منها عند املوت٬، هو املؤمن الذي يعرج يف صالته إىل السموات السبع٬، فهو ممن أخذوا الذكر عن 

٬، وهذا املؤمن )3(رون بأيام اهللا الدنيا بدال٬ً، فاستصبحوا بنور يقظة باألبصار واألمساع واألفئدة يذكّ
ـيت    ـروح ال الذي عرج إىل السموات السبع٬، وسعى 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

  وحجاب جهنم وجرف هارٍ ميكن أن ٬، مث إنّ هذا العامل اجلسماين هو صفيح ساخن فوق جهنم

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

  ).والدنيا جنة الكافر، والقبر سجنه، والنار مأواه
  .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٬، ينهار باإلنسان يف أي حلظة ليلقيه يف جهنم

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

روح املؤمن منه بسبب تقييدها باجلسم سجناً له وضيقاً ما بعده ضيق  فكيف ال يكون القتراب
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

ـ   * فَأَمَّا إِنْ كَانَ م=ن6 الْم4قَرَّبِني6 ﴿ :وصف حال املوت بالنسبة لإلنسان ـانٌ و6ج6نَّ ـر6وIحE و6ر6يIح6 ت4 فَ
   .)2( ﴾ن6ع=يمٍ

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

  .الروح الطيبة املباركة
�   �   �  �   �   �  

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

و6اتَّقُوا ي6وIماً ال ت6جIزِي ن6فْسE ﴿ :وقوله تعاىل ؟ )3( ﴾ش6فَاع6ةٌ و6ال ي4ؤIخ6ذُ م=نIه6ا ع6دIلٌ و6ال ه4مI ي4نIص6ر4ونَ
وهل هذه اآليات  .)4( ﴾و6ال ت6نIفَع4ه6ا ش6فَاع6ةٌ و6ال ه4مI ي4نIص6ر4ونَع6نI ن6فْسٍ ش6يIئاً و6ال ي4قْب6لُ م=نIه6ا ع6دIلٌ 

  تنفي الشفاعة؟

   .هذه اآليات ال تنفي الشفاعة مطلقاً :اجلواب

                                                            
  .54: العنكبوت  -1
  .89 – 88: الواقعة  -2
  .48: البقرة  -3
  .123: البقرة  -4
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أي ساعة املوت أو حلظات ٬، أي خافوا يوما٬ً، وهذا اليوم هو يوم املوت: ﴾و6اتَّقُوا ي6وIماً﴿
القرب والربزخ  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

املوت هو نزع الروح عن اجلسد٬، وهذا الرتع أو األخذ أو االستيفاء البد أن  وهذا بسبب أنّ
ـروح   ٬،وح مع الدنيايرافقه تقطيع عالئق الر 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   (تعلق اإلنسان بالدنيا وذلك ألن : ﴾ال ي4ؤIخ6ذُ م=نIه6ا ع6دIلٌ﴿ ـة واألوالد وامل البيت والزوج
ـن   )وغريها من املتعلقات الدنيوية هو عبارة عن حبال عقدها اإلنسان بنفسه وال خروج للروح م

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

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

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

X  ا مل تؤثر فيه ملانع ما شاء اهللا أن جيعله فيهrغري حمرقة٬، أو أX.     ـانون ـرق للق ـذا اخل وه
ـبحانه أو   نهأى كويين ال نرالت 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    وهم دون املقربني   أصحاب اليمني  ولذا فإنّ ومع أrم من أصحاب اجلنة ال ينجون م
ـانَ  ﴿ :عذاب املوت٬، فقد سكت عن حاهلم سبحانه وتعاىل يف حال املوت٬، قال تعاىل و6أَمَّا إِنْ كَ

ـد  ٬، )2( ﴾فَس6المE لك6 م=نI أَصIح6ابِ الْي6م=نيِ* م=نI أَصIح6ابِ الْي6م=نيِ  أي مل يعرض حلالة الشخص عن

                                                            
  .116ص 9ج: شرح نهج البالغة البن أبي الحديد  -1
  .91 – 90: الواقعة  -2
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ـة    )سورة الواقعة(مع أن اآليات من آخر ٬، املوت إن كان من أصحاب اليمني ـان حال كانت لبي
   .٬، ولكنه عرض حلاهلم بعد املوت٬، فقال للنيب سالم لك من أصحاب اليمني)1( املوت

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

فلما مرَّ بأرض قفر وعطشوا ٬، هي امتحان طالوت للجنود الذين معه )واملكذبني الضالني٬، اليمني
ـيIس6  ﴿ :قال هلم طالوت٬، مث عرض هلم النهر يف الطريق إِنV اللVه6 م4بIت6ل=يكُمI بِن6ه6رٍ فَم6نI ش6رِب6 م=نIه4 فَلَ

أي من  ٬،)2( ﴾بِي6د=ه= فَش6رِب4وا م=نIه4 إِلVا قَل=يالً م=نIه4مIم=نِّي و6م6نI لَمI ي6طْع6مIه4 فَإِنَّه4 م=نِّي إِلVا م6نِ اغْت6ر6ف6 غُرIفَةً 
ـن    ٬، ومن اغترف غرفة هو من أصحاب اليمني٬، نه من املقربنيإمل يطعمه ف ـو م ـرب فه ومن ش

ـأمره ومل   معنيÒ ن طالوت ملكÒأمصدقاً 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٬، لعلØ 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

�   �   �  �   �   �  

                                                            
 *َفَأمَّا ِإْن َآاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبيَن  *ِإْن ُآْنُتْم َصاِدِقيَن  –أي الروح  –تْرِجُعوَنَها  *َفَلْوال ِإْن ُآْنُتْم َغْيَر َمِديِنيَن : (قال تعالى -1

  . وما بعدها ،86: الواقعة ) َفَسالٌم َلَك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِميِن *َوَأمَّا ِإْن َآاَن ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِميِن  *َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجنَُّت َنِعيٍم 
  .249: البقرة  -2
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ـي   هلي إ( :ةيف دعاء عرف Xما معىن قول احلسني : 27 /سؤال ـن ذل نفس ـرجين م ٬، أخ

  ؟ )ي وشركيوطهرين من شكّ
  

  :منها٬، الشرك أنواع :اجلواب

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

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

  .)2( فعبدوهم بذلك

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

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

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

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

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

تشوبه بالظلمة والعدم٬، اليت بدوrا ال يبقى إال اهللا سبحانه وتعاىل٬، وبالتايل فكل عبد من عباد اهللا 
ـك٬،    X واإلمام احلسني .هو مشرك �ذا املعىن ـن الش أراد هذا املعىن من الشرك وما يصحبه م

ـوده٬،  يطلب الفتح املبني٬، وإزالة شا Xوكان 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

                                                            
 .31:التوبة ...) اتََّخُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَبابًا مِّن ُدوِن الّلِه : (مثل قوله تعالى -1
أما ( :فقـال؟  "أحبارهـم و رهبانهـم أربابًا من دون اهللاتخذوا " :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 
  .3، وآذلك ح 1ح 70ص 1ج: الكافي ) حيث ال يشعرون

  .106: يوسف  -3



إصدارات أ�صار االمام املهدي ................. ................................ 20
X  

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

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 خمتلطة؟هل 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

                                                            
) ثم على قلب بني آدم له خرطوم آخرطوم الكلب إذا ذآر العبد اهللا عز وجل خنسإن الشيطان ليج: (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



  X .................................... .....21السيد أمحد احلسن  / الثا�ياجلزء : املتشاهبات 

ـ  )األنا(احلجب٬، وكلما قلØت  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 
ول ـستطيع الوصأي هذا هو مقامك٬، فجربائيل ال ي   مكانك يا حممد :جربائيل موقفا٬ً، فقال له

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                            
  .، فما بعد84ص 5ج: سورة النجم  -تفسير الصافي  -1
  .1: الفتح  -2
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ال ينفي الكشف حلجب الظلمة والنور مطلقا٬ً، بل ينفي  واحلديث أعاله املروي عنهم 
خيفق مع خفق  ٬، وهو يف آنات فهو حاصل حملمد  الكشف التام الدائم٬، أما الكشف التام
٬، ولو قرأت القرآن خلفقت مع خفقه ذهاباً وجميئاً دون احلجاب والكون كله خيفق مع حممد 

  .بل كأنك مضطر إليه٬، قصد منك هلذا الفعل

ـن   النور أو احلجب النورانية  :ب   س أ 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 شياء بال جمانسةداخل يف األ: (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٬ّ، العقل واألخالق الكرمية ي جبنودوالتحل٬ّ، وترفع حجب النور بالعلم واملعرفة
  .إىل املقامات القدسية يف املأل األعلى

٬، ولكن ليس على الدوام بل يف اتضح مما سبق أrا رفعت بشكل تام حملمد  :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 ال يبقى إال اهللا الواحد القهارهوية٬، بل 
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  Xلي وإال فع

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

                                                            
  .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
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�   �   �  �   �   �  

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

  ؟كما روي عنهم 

ـد اهللا  : عن أيب محزة٬، قال :ومنها٬، الروايات يف هذا املعىن كثرية :اجلواب  :Xقلت أليب عب
  . )1( )لو بقيت األرض بغري إمام لساخت( :X أتبقى األرض بغري إمام؟ قال

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

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

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

فهو حبل اهللا املتني وعمود النور النازل من السماء إىل األرض٬، ولواله لساخت األرض بأهلها 
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 ٬، ملاذا يوجه امليت إىل القبلة وهو نائم على ميينه: 30 /سؤال

  ؟نائم على ظهره وباطن قدميه إىل القبلة
  

                                                                                                                                                                                          
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

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



إصدارات أ�صار االمام املهدي ................. ................................ 24
X  

وموضع اتصال الروح ٬، روحه ال تزال متصلة جبسمه نّإأي ٬،  احملتضر هو إنسان حي :اجلواب
ـة إىل   ؛وهو نائم على ظهرهفيوجه احملتضر إىل القبلة ٬، 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

فيجب أن تستر عورته  ٬،باعتبار اتصال روحه به قبل موته إن جسم امليت حمترم :اجلواب
احلياة الدنيا يف  وحال الدفن٬، كما كان هو يهتم بستر عورته وجسمه يف هذه 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 ـلبسأى بعد أن ورجاء أن مين اهللا عليه ويلبسه لباس التقو٬، أجود أنواع لباس التقوى حال موته
مع داود وملك املوت حيث   )1(يف قصة الشاب  وقد ورد هذا املعىن عنهم . املؤمنون الكفن

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

�   �   �  �   �   �  

                                                            
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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  ملاذا اهللا أفرد الذßكر؟: 32 /سؤال
   

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

  

�   �   �  �   �   �  
  
  

  ملاذا التكبري بداية الصالة؟ :33 /سؤال
  

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

وأريد أن ارتقي وأصل إليه ٬، أقصد الرب الكامل الغين٬، أي أنا العبد الناقص الفقري ٬،)اهللا أكرب: (هو
  .عليه سبحانه بفضله ومن©ه عليَّحه مبدحيت وثنائي 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
   .تكبريات املقارنة للسبع مساواتإذا أراد �ا السبع ٬، 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

اáرة  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

ظم خلق اهللا معرفة باهللا بعد حممد وهو أع ٬،حبسب معرفته هللا سبحانه وتعاىل Xوتكبرية علي 
ولو مح©ل اخللق ما ٬، يعرف من يكرب Xفعلي ٬، وكلما زادت املعرفة باهللا زاد شأن الذكر هللا. 

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

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

   .أفعى تسري
  

�   �   �  �   �   �  

  ما معىن سبحان ريب العظيم وحبمده؟: 35 /سؤال

 نّأواحلقيقة . الثناء واملدح بالكمال: 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 :هلذا اخلضوع هلذه املرتبة هواملالئم 

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

  .مرتبة معرفة العبد ربه يف حال الركوعيف السجود أعظم من 
  

  

�   �   �  �   �   �  
  

  

   ما معىن سبح اسم ربك األعلى؟: 37 /سؤال
  

                                                            
  .213ص 1ج: شرح نهج البالغة البن أبي الحديد -1
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والثناء يكون مبا علØمنا ٬، 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

ـة  ٬، باملؤمنني ورأفة باليتامى واملساكنيفالعبد يسبح ربه سبحانه وتعاىل عندما يكون رمحة  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

  .فقط كما ي�توهمبالقول 
�   �   �  �   �   �  

  

فما  ٬،)2( )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    ـودا٬ً، فم كل 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    ٬،بحانه وتعاىل اليت شاء أن يطلع عليها خلقهوكل أمساء اهللا س ـاىل الص فهو سبحانه وتع

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

2  

                                                            
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 
لو وجدت لعلمي الذي آتاني اهللا عز وجل حملة لنشرت التوحيد  : (...وهو يجيب وفدًا من فلسطين قدموا عليه Xقال  -2

  .225ص 3ج: بحار األنوار  ...)واإلسالم واإليمان والدين والشرائع من الصمد 
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ملاذا ر�جم جيش أبرهة احلبشي ملا أراد هدم الكعبة باحلجارة السجيل ومل ي�رجم : 39 /سؤال

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

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

ـثالت     أما إذا كان الناس قساة القلوب ال. الصراط املستقيم بسببها إىل ـالزواجر وامل ـون ب يتعظ
ـم   والعقوبات اإلهلية أو اآليات اإلهلية البينة٬، فال معىن ملنعهم عن العصيان والطغيان والتجرب ودفعه

  .عن صراط اجلحيم بالقوة٬، مما ينايف حالة االمتحان واالختبار لإلنسان يف هذه األرض

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 Xي يف زمن اإلمام املهدي أما يف rاية املطاف أ
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

  

  

�   �   �  �   �   �  
                                                            

  .223 – 222ص 52ج: بحار األنوار  -1
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  وما الغرض من احلج؟٬، احلجة ما 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

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

                                                            
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
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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 )2( أي على حتمل الوالية آلل حممد: )1(﴾و6لَمI ن6جِدI لَه4 ع6زIماً﴿
  . واالنصياع ألوامره وطاعته٬، فالطواف بالبيت إمنا لالعتراف حلجة اهللا على اخللق بالوالية

 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 
  .)3( )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

ـالْح6جِّ  و6أَذÖنْ ف=ي النَّاسِ ﴿ :يأتوك أنت يا حجيت على خلقي ال يأتوين أنا٬، قال تعاىل: يف القرآن بِ
   .)4( ﴾ي6أْت4وك6 رِج6االً و6ع6لَى كُلÖ ض6ام=رٍ ي6أْت=ني6 م=نI كُلÖ فَجٍّ ع6م=يق

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

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

  . واالنصياع ألوامره Xكل فكرة والتسليم للحجة 

                                                            
 .115 : طه -1
أخذ اهللا الميثاق على النبيين، وقال ألست بربكم، وأن هذا محمد رسولي وأن عليًا أمير : (قال ،Xعن أبي جعفر  -2

ثم أخذ الميثاق على أولي العزم أني ربكم ومحمد رسولي وعلي أمير المؤمنين . بلى فثبتت لهم النبوة: المؤمنين ؟ قالوا
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  -3
 .3و  2و  1ويعلمونهم واليتهم ومودتهم له ، ح

 .27: الحج  -4
 .29: الحج  -5
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ـدي    ألنّ؛ مسي البيت العتيق وإمنا ـام امله  Xمن يطوف به يعتق من ذنب تقصريه مع اإلم
ـع6ائ=ر6  ﴿ ٬،)1( ﴾ذَل=ك6 و6م6نI ي4ع6ظÖمI ح4ر4م6ات= اللVه= فَه4و6 خ6يIرE لَه4﴿احلجة على اخللق  ذَل=ك6 و6م6نI ي4ع6ظÖمI ش6

ـى  )2( ﴾اللVه= فَإِنَّه6ا م=نI ت6قْو6ى الْقُلُوبِ ٬، فحرمات اهللا وشعائر اهللا هم حجج اهللا سبحانه وتعاىل عل
  .اخللق

�   �   �  �   �   �  
  

مل يعتذر عن قتل القبطي بأنه من  Xإن موسى : قلت )3( سؤال سابقيف إجابة : 41 /سؤال

ـى   إنه تعمد قتل القبطي وإعمل الشيطان بل  ـل موس  Xن هذا العمل صحيحا٬ً، فإذا كان قت
   ؟ )4( ﴾قَالَ فَع6لْت4ه6ا إِذاً و6أَن6ا م=ن6 الضَّالÖني6﴿ :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   أكنربِّ مبا أنعمت علي فلن : ما معناه )5(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

                                                            
  .30: الحج  -1
 .32: الحج  -2
  .في الجزء االول من المتشابهات) 22(تحت رقم  -3
 . 20: الشعراء  -4
  ).َقاَل َربِّ ِبَما َأْنَعْمَت َعَليَّ َفَلْن َأُآوَن َظِهيرًا لِّْلُمْجِرِميَن: ( وهي قوله تعالى ،17: اآلية  -5
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ـت4كُمI  ﴿اهللا سبحانه٬،  ينئفكافوهلذا فررت منك ومن ظلمك . من املهتدين فَفَر6رIت4 م=نIكُمI لَمَّا خ=فْ
  .)1( ﴾فَو6ه6ب6 ل=ي ر6بِّي ح4كْماً و6ج6ع6لَنِي م=ن6 الْم4رIس6ل=ني6

   
�   �   �  �   �   �  

  

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

  Eـيم ـيمE الشَّيIطَانُ ف=ي أُمIنِيَّت=ه= فَي6نIس6خ4 اللVه4 م6ا ي4لْق=ي الشَّيIطَانُ ثُمَّ ي4حIك=م4 اللVه4 آي6ات=ه= و6اللVه4 ع6ل=  * ح6ك=
 لَف=ي ش=قَاقٍ ل=ي6جIع6لَ م6ا ي4لْق=ي الشَّيIطَانُ ف=تIن6ةً ل=لVذ=ين6 ف=ي قُلُوبِهِمI م6ر6ضE و6الْقَاس=ي6ة= قُلُوب4ه4مI و6إِنV الظVال=م=ني6

Þة النيب؟ما معىن إلقاء الشيطان يف أمني© .)2( ﴾ب6ع=يد  

 وهم ٬، )3()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©    )4(حمدثون

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

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

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

                                                            
 .21: الشعراء  -1
  .53 – 52: الحج  -2
يا حكم : دخلت على علي بن الحسين عليهما السالم يومًا فقال: (، عن الحكم بن عتيبة قال آما قرأها أهل البيت  -3

؟ 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 -4
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﴿Eح6ك=يم Eه4 ع6ل=يمVه4 آي6ات=ه= و6اللVك=م4 اللIحيكم اهللا آياته بإلقاء الطمأنينة والسكينة والوقار ﴾ثُمَّ ي4ح 
احلق ليس ما ألقاه  منه سبحانه بأنّواليقني يف قلوب الذين آمنوا٬، بعد أن ألقى يف قلو�م العلم 
 وإلقاء الشيطان يكون بالوسوسة يف. الشيطان يف قلوب بعضهم٬، بل هو ما يدعو إليه الرسول

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

   .)1( ﴾ي4لْقُونَ السَّمIع6 و6أَكْثَر4ه4مI كَاذ=ب4ونَ* ت6ن6زَّلُ ع6لَى كُلÖ أَفVاكÞ أَث=يمٍ * الشَّي6اط=ني4 

ـون    أما نسخ اهللا ملا يلقي الشيطان فيكون بإرسال مالئكة ـق٬، ويكلم يوحون ألولياء اهللا احل
 نّإو ٬،ما يعلمون به الصراط املستقيم يف قلو�م٬، ويعرفوrم احلق٬، ويروrم يف املنام واليقظةاملؤمنني 
الذين اتبعوا إلقاء الشيطان وهو فتنة هلم  نّإالرسول هو احلق املبني من اهللا سبحانه وتعاىل٬، و اتباع

ـهم   مل يكونوا مؤمنني يف السابق٬، بل كانوا منافقني يف قلو�م مرض وقلو�م قاسية ـم يف ريب ٬، وه
  . وشكهم يترددون

﴿ Þال=م=ني6 لَف=ي ش=قَاقٍ ب6ع=يدVالظ Vـه=  * و6إِن و6ل=ي6عIلَم6 الVذ=ين6 أُوت4وا الْع=لْم6 أَنَّه4 الْح6قُّ م=نI ر6بِّك6 فَي4ؤIم=ن4وا بِ
 Þذ=ين6 آم6ن4وا إِلَى ص=ر6اطVه6 لَه6اد= الVالل Vو6إِن Iبِت6 لَه4 قُلُوب4ه4مIت6ق=يمٍ فَت4خIذ=ين6 كَفَر4وا ف=ي * م4سVو6ال ي6ز6الُ ال

ـن6ه4مI  * م=رIي6ةÞ م=نIه4 ح6تَّى ت6أْت=ي6ه4م4 السَّاع6ةُ ب6غIت6ةً أَوI ي6أْت=ي6ه4مI ع6ذَاب4 ي6وIمٍ ع6ق=يمٍ  Iكُم4 ب6يIه= ي6حVل=ل Þم6ئ=ذIالْم4لْك4 ي6و
  . )2( ﴾النَّع=يمِفَالVذ=ين6 آم6ن4وا و6ع6م=لُوا الصَّال=ح6ات= ف=ي ج6نَّات= 

أي : ﴾حىت تأتيهم الساعة بغتة﴿ ويظل املنافقون والكافرون بالرسالة يف شك إىل آخر حلظة
أي ال مثيل له مل تلد مثله سنة من السنني : ﴾أو يأتيهم عذاب يوم عقيم﴿٬، Xحىت قيام القائم 

ـو  ؛ امللك هللاويف هذا اليوم . Xالسابقة وهو يوم قيام القائم  ألن امللك احلاكم يف هذا اليوم ه
  .Xاإلمام املهدي 

�   �   �  �   �   �  

                                                            
  .223 – 221: الشعراء  -1
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ـة ص  : أنا …ل م  أقسم : أنا٬، ح احلواميم: أنا( :Xقال أمري املؤمنني : ﴾ل م أ﴿ ترمج
علي٬، ) ل( حممد٬، و) م(وهنا ٬، وهذه احلروف هي أمساء أهل البيت . )1( )ن والقلم :أنا …
وتكرر امليم  .  وإذا حسبت عدد هذه احلروف وجد¡ا أربعة عشر على عددهم فاطمة) أ( و

   .مرة) 13(مرة٬، واأللف ) 13(مرة٬، والالم ) 17(

ومن هذه احلروف يؤلف االسم  .)2( القرآن وهم ٬، ومن هذه احلروف تألف القرآن
٬، أي جتلي )4( أيضاً وهم االسم األعظم كما روي عنهم  ٬،)3( األعظم كما روي عنهم 

أو قل االسم األعظم يف عامل اخللق ٬، 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(ملخلوق األخرى الظلمانية٬، كذلك وجود ا

   .جتلي أنوارهم يف الظلمات

وأعين بالظلمة العدم القابل ٬، ميثلون جتلي نور اهللا سبحانه وتعاىل يف الظلمة  أrمكما 
اللVه4 ن4ور4 السَّم6او6ات= و6الْأَرIضِ م6ثَلُ ن4ورِه= كَم=شIكَاةÞ ف=يه6ا م=صIب6احE الْم=صIب6اح4 ﴿ :قال تعاىل٬، للوجود

                                                            
  .، خطبة البيان150ص: الشيعة والرجعة -1
آتاب اهللا وآياته، فصاروا خزان علمه في سمائه وأرضه، عن أبي عبد اهللا الصادق  فقد احتوت صدورهم الطاهرة  -2
X: ) إّن اهللا خلقنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه في عباده، ولسانه الناطق في خلقه، ويده المبسوطة على عباده بالرأفة

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

  .5ح 144ص
أو  هو حرف من حروف اسم اهللا األعظم المقطع في القرآن الذي يؤلفه النبي  "الم  : ("قال ،Xعن أبي عبد اهللا  -3

 . 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  -4

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
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Iو6ال غَر Þق=يَّةIال ش6ر Þت4ون6ةIز6ي Þم4ب6ار6كَة Þش6ج6ر6ة Iد4رِّيٌّ ي4وقَد4 م=ن EكَبIالزُّج6اج6ةُ كَأَنَّه6ا كَو Þف=ي ز4ج6اج6ة Þبِيَّة
  . )2( ل نور اهللاثَمæ فهم  .)1( ﴾و6لَوI لَمI ت6مIس6سIه4 ن6ارE ن4ورE ع6لَى ن4ورٍ  ي6كَاد4 ز6يIت4ه6ا ي4ض=يُء

 ٬،القريبة )ا ل م(: اسم إشارة للبعيد٬، وهو هنا إشارة إىل احلروف:  ذلك :﴾ذَل=ك6 الْك=ت6اب﴿
عالية الشأن مكاين بل شأين٬، فهذه األمساء املباركة واليت هي كتاب اهللا أيضاً  فالبعد املراد هنا ليس

وما عرفين ٬، ما عرف اهللا إال أنا وأنت٬، يا علي( :ما معناه  رفيعة الدرجة واملقام ال تنال٬، قال
  .)3( )وما عرفك إال اهللا وأنا٬، إال اهللا وأنت

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  .عامل اخللق األلف والياء٬، والبداية والنهاية٬، والظاهر والباطن 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 ٬، تح عامل اخللق أو كما يسميه بعضهم عامل اإلمكان٬، وبربكته خلق اإلنس واملالئكة واجلانافت

٬، وملا بقي على  يعلمون وبه يرزقون وبه يدبر األمر٬، ولو دبر بغريه الشتدت العقوبات واملثالت
  * حIم6ن4 الرَّ﴿ :الذاكر لنفسه أشد الذكر الغافل عن ربه٬، قال تعاىل ظهر األرض أحد من هذا اخللق

                                                            
  .35: النور  -1
 :فقال "فآمنوا باهللا ورسوله والنور الذي أنزلنا" :عن قول اهللا عز وجل Xسألت أبا جعفر : عن أبي خالد الكابلي قال  -2
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  -3
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   .)1( ﴾ع6لVم6ه4 الْب6ي6انَ* خ6لَق6 الْأ=نIس6انَ * ع6لVم6 الْقُرIآنَ 

و6ه4مI ي6كْفُر4ونَ بِالرَّحIم6نِ قُلْ ه4و6 ر6بِّي ال إِلَه6 إِلVا ه4و6 ع6لَيIه= ت6و6كVلْت4 و6إِلَيIه= ﴿ :وقال تعاىل
الرمحن هو باب الذات الذي  نّإأي ٬، وواهبه الكمال هو الرمحن حممد  فرب© ٬،)2(﴾م6ت6ابِ

   .يفاض منه الكمال على حممد 

فخص ٬، )3( ﴾ادIع4وا اللVه6 أَوِ ادIع4وا الرَّحIم6ن6 أَي¹اً م6ا ت6دIع4وا فَلَه4 الْأَسIم6اُء الْح4سIن6ى﴿ :وقال تعاىل
ـاين    أي اهللا   فاألول  ٬،ألن الفيض منهما؛ هذين االمسني بالذكر جامع لكماالت الذات٬، والث

  . باب الذات

ـدر   ( : Xفال تعجب من قوله  Xوملا كان ظهور الذات يف عامل اخللق هو علي  ـا مق أن
ومن بينهما بإذن اهللا تعاىل وعليتها بقدرته ومسيتها ٬، ومكوكب النجوم يف السماوات٬، األفالك 

وجعلت البحار جتري بقدرة ٬، وكورت الشمس وأطلقتها ونورÅا٬، الراقصات ولقبتها الساعات
ـت  أيا أمري املؤمنني لوال : فقال ابن قدامة .اهللا وأنا هلا أهل ـه إال أن  ٬،نك أمتمت الكالم لقلنا ال ال
حنن مربوبون ال أرباب نكحنا ٬، بن قدامة ال تتعجب Åلك مبا تسمع يا :X فقال أمري املؤمنني

ـماوات     وعلمنا ما٬، النساء ومحلتنا األرحام ومحلتنا األصالب ـا يف الس ـون وم كان وما يك
   .)4( )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 )5( الناطق

                                                            
  .4 – 1: الرحمن  -1
  . 30: الرعد  -2
  . 110:  اإلسراء -3
  .214ص:  ، إلزام الناصب الخطبة التطنجية -4
: أيضًا Xوقال  .20ح 214: 1ينابيع المودة  )أنا القرآن الناطق( :قبل قضية التحكيم يوم صفين Xقال أمير المؤمنين  -5
 .10 – 9ص 1ج: الكاشف  )ذاك القرآن الصامت، وأنا القرآن الناطق(
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ـك   : الريب: ﴾ال ر6يIب6 ف=يه﴿ ـوازم الش يعين قلق النفس وخوفها وعدم اطمئناrا٬، وهو من ل
ـدم    ٬، وخصوصاً الشك العقائدي ولذلك يستعار للشك أحياناً ـنفس وع ـق ال فهو مما يستلزم قل
  . اطمئناrا وخوفها من العاقبة

أي يف حممد وعلي وفاطمة واألئمة ٬، ما أنه من يطلب احلق ال يشك يف الكتابإ: واملعىن
٬، هي نفس مطمئنة مستيقنة نه نفس الكتاب ال شك فيه٬، أي نفس حممد أما إو .والقرآن

   .وكذلك علي وفاطمة واألئمة 

املهمة  )1(أما بيان هذه الصفة . ني صحيحني٬، وهذا املعىن األخري يتضمن املعىن األولوكال املعني
  .نه هدى لغريهأليوصف ؛ للكتاب فهو ضروري

مطمئن ومستيقن باهللا وبالرسالة ) واألئمة حممد (ملا كان الكتاب وهو : ﴾ه4دىà ل=لْم4تَّق=ني6﴿
املكلف بأدائها٬، وملا كان مهدي إىل احلق٬، كان بالنسبة لغريه هادياً وهدى وعæلَماً ي�ستدل به على 

  الطريق٬، ولكن مæنé هذا الغري؟ 

نور وحق ويقني وتقوى يكون هادياً للجميع؟ وهل ألنه عæلَمÒ منصوب للجميع  فهل ألنه 
   :ناأمرألن ما يلزم اهلداية إىل احلق ؛ ؟ طبعاً ال…من والفاسق واملنافق يكون هادياً للجميع املؤ

   .هو نæصب� عæلَمٍ هادÝ 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 هدىÅ. ألrم ال يبصرون٬، فستكون عاقبتهم االبتعاد
  .اليقني٬، ألن التقوى من لوازم اليقني

ـأيت إال   نّأبعثه؟ مع  مæنé هؤالء املتقون يف زمن رسول اهللا أي عند: هنا السؤالو التقوى ال ت
ـوقنني؟ مث إنّ ٬، للمؤمنني هدىÅ: 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 هدىÅ حممداً 
  أو املسيحي قبل أن يسلم ليوصف �ا؟  أو اليهودي٬، أن تكون التقوى لباس احلنفي

                                                            
  .آون الكتاب ال ريب فيه: أي  -1
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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( ﴾ل=ت4ب6شِّر6 بِه= الْم4تَّق=ني6 فَإِنَّم6ا ي6سَّرIن6اه4 بِل=س6انِك6﴿ :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

و6الVذ=ين6 ي4ؤIم=ن4ونَ بِم6ا أُنIزِلَ * الVذ=ين6 ي4ؤIم=ن4ونَ بِالْغ6يIبِ و6ي4ق=يم4ونَ الصَّالةَ و6م=مَّا ر6ز6قْن6اه4مI ي4نIف=قُونَ ﴿
ـ  .)2( ﴾إِلَيIك6 و6م6ا أُنIزِلَ م=نI قَبIل=ك6 و6بِالْآخ=ر6ة= ه4مI ي4وق=ن4ونَ ـ  اإلميان هو التصديق٬، ولكن ما املراد ب

  ؟ هنا) الغيب(

ـول  ٬، رمبا لإلجابة سنسطر قائمة طويلة٬، ولن حنصي الغيب قطعاً ـار أق ـاملي   إنّ: وباختص ع
مها الغيب   أو الذات واحلقيقة أو الكنه    الالهوت وعاملي٬، مها الغيب األصغر والعقلامللكوت 
  .األكرب

ـف   الغيب األصغرو ميكن أن يكشف بعضه خلاصة من أولياء اهللا سبحانه وتعاىل٬، كما كش
ـبحانه  )لنريه ملكوت السماوات واألرض(٬، X إلبراهيم ٬، بل ويكشف ملن سلك طريق اهللا س
م بن ـوكبلع٬، )3( ﴾ب6ص4رIت4 بِم6ا لَمI ي6بIص4ر4وا بِه=﴿: ت عاقبته االحنراف كالسامرين كانإو وتعاىل
  .)1( نه كان يرى ما حتت العرشأ٬، وروي )4( ﴾آت6يIن6اه4 آي6ات=ن6ا فَانIس6لَخ6 م=نIه6ا﴿ :باعوراء

                                                            
  .97: مريم  -1
 .4 – 3: البقرة  -2
  .96: طـه  -3
  .175: األعراف  -4
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ـا  ٬، الغيب العظيم أو العلي: فينقسم إىل٬، الغيب األكربأما  ـى٬، ومه  والغيب األعظم أو األعل
   .اللذان يف تسبيح الصالة يف الركوع والسجود

٬، )2( والغيب العظيم مل يكشف منه شيء إال للنيب الكرمي٬، وهلذا خوطب بأنه على خلق عظيم
يف كشف احلجاب  Xاحلديث عن اإلمام الصادق  )4(ومرَّ . )3( نه رأى من آيات ربه الكربىأو

ـو  ( :٬، فقال ما معناهXري املؤمنني للرسول األعظم خاصة٬، وهو احلجاب الذي مل يكشف ألم ل
  .)5( )كشف يل الغطاء ما ازددت يقيناً

   .أما الغيب األعلى أو األعظم فهو احملجوب عن الكل٬، وحجابه الذات أو األمساء احلسىن

هو اإلميان بالغيب٬، وهذا ٬، امللكوت والعقل والذات واحلقيقة: ومن هنا فاإلميان �ذه العوامل أي
ـو   افرض أن حريقاً شب على بعد مخسة: درجات أوضحها باختصار �ذا املثالاإلميان على  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
  .ترق حىت تصبح ناراً فتكون أنت من النارتقع يف النار وحت  4

  

ـو   إنّ :ورمبا يتسرع إنسان ويقول العلم احلاصل من شهادة مخسني شخصاً ثقاة ال يكذبون ه
  .وهو نفسه العلم احلاصل من رؤية النار واحتراق اليد٬، نفسه العلم احلاصل من رؤية النار بالعني

                                                                                                                                                                                          
أنه أعطي بلعم بن باعوراء االسم األعظم وآان يدعو به فيستجاب له، فمال إلى فرعون، : (Xعن أبي الحسن الرضا  -1

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  -2
 .18: النجم ) َلَقْد َرَأى ِمْن آَياِت َربِِّه اْلُكْبَرى: ( إشارة إلى قوله تعالى -3
 .من هذا الجزء) 28(تحت سؤال رقم  -4
 .317ص 1ج: المناقب البن شهر اشوب  -5
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ـد  ألن العلم األول ميكن أن ينقض إذ؛ وهذا اشتباه ا 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٬،  . الذين استرهبوا الناس وسحروا أعينهم أما الثالث فهو ثابت ال ينقض لوجود أثر النار يف ي
  . والقلب يكون مطمئناً

طلب هذه الدرجة  Xفإبراهيم  ٬،)1( ﴾ت4ؤIم=نI قَالَ ب6لَى و6لَك=نI ل=ي6طْم6ئ=نَّ قَلْبِيأَو6لَمI ﴿ :قال تعاىل
ـأَرIضِ   ﴿ :من اإلميان٬، ولذلك قال تعاىل بعدها ـم6او6ات= و6الْ و6كَذَل=ك6 ن4رِي إِبIر6اه=يم6 م6لَكُوت6 السَّ

  .)2( ﴾و6ل=ي6كُونَ م=ن6 الْم4وق=نِني6

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

: أو بعبارة أخرى الذات أو قل٬، اهللا عليه وعلى آله حجاب الذات٬، ومن كشف له الغيب العظيم
   .اإلهلية املشار إليها بكلمة اهللالكماالت 

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 اهللا تبارك وتعاىل خلق السماوات سبعاً واألرضني سبعاًإن ٬، 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  . بع تكبرياتكذلك حىت بلغ سبع حجب وكرب س فلما ذكر ما رأى من عظمة اهللا ارتع

فلما اعتدل من ركوعه  ٬،سبحان ريب العظيم وحبمده: فرائصه٬، فابترك على ركبتيه وأخذ يقول
ـى   : على وجهه يقول قائماً نظر إليه يف موضع أعلى من ذلك املوضع خر¹ ـبحان ريب األعل س

  . )3( )جرت به السنةفلذلك  ٬،فلما قال سبع مرات سكن ذلك الرعب. وحبمده

                                                            
  .260: البقرة  -1
  . 75: األنعام  -2
 .332ص 2ج: علل الشرائع  -3
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ـوع   :﴾و6ي4ق=يم4ونَ الصَّالةَ و6م=مَّا ر6ز6قْن6اه4مI ي4نIف=قُونَ﴿ إقامة الصالة أي التوجه �ا إىل اهللا٬، وخبش
ـاتني    .وحضور قليب ـر ه واإلنفاق هنا يشمل الزكاة الواجبة والصدقة املستحبة٬، ورمبا كان ذك

العبادتني وإغفال ما سوامها فيه بيان فضلهما٬، فاألحناف كانوا حيجون ويلبون بتلبية قريبة من تلبية 
 ٬، بل تكاد تكون هي نفسها٬، ولكن احلج كان فارغاً من حمتواه وهو الوالية لويل)1( 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 

رغم التحريف٬، فهم قد  هؤالء املتقني موجودون يف كل ديانة يف زمن الرسول  إنّ: وأقول
التزموا  أrموال أقل  ٬،)2( 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 )3( الذين مدحوا يف القرآن يف آخر سورة الفتح وهؤالء هم أصحاب حممد 
٬، ومنهم من آمن مبجرد مساع آيات القرآن وفاضت أعينهم من الدمع آمن مبجرد رؤية الرسول 

فلم يطلبوا منه  هؤالء كانوا على عالقة بر�م قبل أن يبعث حممد . نه احلق من ر�مأملا عرفوا 
الVذ=ين6 آت6يIن6اه4م4 الْك=ت6اب6 م=نI ﴿فعرفهم٬،  أو آية٬، بل طلبوا من ر�م أن يعرفهم أمر حممد  معجزة

                                                            
  .الجزء الثالث، فراجع) إضاءات من دعوات المرسلين ( بعض تلك التلبيات في آتاب  Xذآر السيد  -1
يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس ( :أنه قال في وصيته له ، عن النبي Xعن علي بن أبي طالب  -2

، )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  -3
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
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و6إِذَا ي4تIلَى ع6لَيIهِمI قَالُوا آم6نَّا بِه= إِنَّه4 الْح6قُّ م=نI ر6بِّن6ا إِنَّا كُنَّا م=نI قَبIل=ه=  * قَبIل=ه= ه4مI بِه= ي4ؤIم=ن4ونَ
  . وبالقرآنأولئك على هدى من ر�م فزادهم ر�م هدى مبحمد  ٬،)1(﴾م4سIل=م=ني6

قد طال معظم  العقائدفاالحنراف يف ٬، واليوم عادت مصيبة املسلمني كيوم بعث رسول اهللا 
قد طال مجيع فرق املسلمني وبال : فأقوهلا وبال تردد )2( 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  )3(وهي يف احلقيقة ظل العقل    ٬، مستعيناً بربه وما وهبه من قوة ناطقة 
   وما أكثره   وأن حيذر من املتشابه ٬، إلدراك املعاين اليت أرادها سبحانه وأرادوها   العقل 

  . لئّال تتقاذفه أمواج اهلوى واألنا والشيطان ؛كل احلذر

وهذا : )4( ﴾و6الVذ=ين6 ي4ؤIم=ن4ونَ بِم6ا أُنIزِلَ إِلَيIك6 و6م6ا أُنIزِلَ م=نI قَبIل=ك6 و6بِالْآخ=ر6ة= ه4مI ي4وق=ن4ونَ﴿
 كعلم وهادÝ  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 Xزمان مثالً اإلميان باملهدي ٬، ففي هذا ال)5( الساعة

                                                            
  .53 – 52: القصص  -1
 .بجزئيه، فراجع) العجل(بعض القول في هذا األمر في آتاب  Xفصَّل السيد أحمد الحسن  -2
باعتبار أّن العقل الكامل هو الذي عند المعصوم فقط، وما عند غيرهم من الخلق ظله ليس إال، ولذا هم بحاجة الى الحجج  -3

  . المعصومين لالهتداء والنجاة ، وهذا ما ورد في مضامين روايات آثيرة
  . 4: البقرة  -4
قول اهللا  :لبيك، قال: قلتيا عبد الرحيم،  :فقال Xآنت يومًا من األيام عند أبي جعفر : عن عبد الرحيم القصير قال -5
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
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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 : ﴾و6بِالْآخ=ر6ة= ه4مI ي4وق=ن4ونَ﴿
 Xطبعاً ليس الغطاء الذي قصده أمري املؤمنني   وهم يف الدنيا٬، بعد أن كشف هلم الغطاء 

و6كَذَل=ك6 ﴿ :ثر جماهدة أنفسهم وطاعة خالقهم٬، قال تعاىلإ   والذي مل يكشف إال للرسول 
  .)1( ﴾م6لَكُوت6 السَّم6او6ات= و6الْأَرIضِ و6ل=ي6كُونَ م=ن6 الْم4وق=نِني6ن4رِي إِبIر6اه=يم6 

وما برح هللا عزت آالؤه يف الربهة بعد الربهة ويف أزمان الفترات ( :وقال إمام املتقني املوقنني
فاستصبحوا بنور يقظة يف األبصار واألمساع ٬، عباد ناجاهم يف فكرهم وكلمهم يف ذات عقوهلم

من أخذ القصد محدوا ٬، ٬، مبرتلة األدلة يف الفلوات يذكرون بأيام اهللا وخيوفون مقامه٬، واألفئدة
ـة   ٬، إليه طريقه وبشروه بالنجاة ـن اهللك ـذروه م ٬، ومن أخذ مييناً ومشاالً ذموا إليه الطريق وح

ـن   إو. وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات وأدلة تلك الشبهات ـذوه م ن للذكر ألهالً أخ
ويهتفون بالزواجر عن حمارم ٬، م تشغلهم جتارة وال بيع عنه يقطعون به أيام احلياةفل٬، الدنيا بدالً

فكأمنا ٬، وينهون عن املنكر ويتناهون عنه٬، ويأمرون بالقسط ويأمترون به٬، اهللا يف أمساع الغافلني
ـل   ٬، قطعوا الدنيا إىل اآلخرة وهم فيها فشاهدوا ما وراء ذلك ـوب أه فكأمنا اطلعوا على غي

ـدنيا   ٬، طول اإلقامة فيه الربزخ يف ـل ال وحققت القيامة عليهم عداÅا فكشفوا غطاء ذلك أله
   .)2( )…ويسمعون ما ال يسمعون  حىت كأ�م يرون ما ال يرى الناس

هذا الوصف خلاصة من املؤمنني بالرساالت السماوية عموما٬ً، ورسالة حممد  ومن هنا يتبني أنّ
ومل يرæ تاريخ اإلسالم إال أفراداً قالئل منهم٬، وإال فمعظمهم هم أصحاب املهدي . خصوصاً 

  .Xأنصار اإلمام ؛ فالآالثالث مائة وثالث عشر٬، مث اخلط الثاين الذي يتبعهم وهم العشرة 

ـان    :﴾أُولَئ=ك6 ع6لَى ه4دىà م=نI ر6بِّهِمI و6أُولَئ=ك6 ه4م4 الْم4فْل=ح4ونَ﴿  ـة اإلمي وهذا اهلدى سابق حلال
ـم   .ألrم أطاعوه؛ بالرسالة اجلديدة٬، فهم على هدى من ر�م هؤالء أصحاب أسرار مع ر�م وهل

ـاع   حاالت مع خالقهم٬، ولذلك كما قدمت مل حيتاجوا إىل معجزة٬، بل جمرد رؤية الرسول أو مس

                                                            
  .75: األنعام  -1
 .212ص 2ج: نهج البالغة  -2
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ـلٌ  صادقÒ 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  ٬،)1( )…كل صفة أ�ا غري املوصوف 
  فكيف يكون التوحيد خمالفاً ملا جاء به القرآن؟ …البصري العليم احلكيم القدير 

  

 Xال خمالفة بني وصف اهللا سبحانه وتعاىل وما جاء به القرآن وكالم أمري املؤمنني  :اجلواب
القرآن يتكلم ويصف الذات أي مدينة الكماالت اإلهلية واالسم اجلامع  نإالختالف املقام٬، حيث 

ـادق  )اهللا(لصفات الكمال اإلهلية هو   :٬X، ومعرفة الذات إمنا حتصل مبعرفة الصفات٬، قال الص
   .)2( )ن غري شبيه وال مثيلموصوف م(

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

والذات هي االسم األعظم األعظم٬، واحلقيقة هي االسم  والذات هي حجاب الكنه أو احلقيقة٬،
واهلاء لإلثبات ) هو(واالسم الدال عليها   األعظم األعظم األعظم٬، فالتوجه إىل الكنه أو احلقيقة 

ـبحانه     والواو للغيبة  ـه س خيلو من مالحظة أي صفة أو اسم٬، إمنا هو توجه بالعبادة إىل حقيقت
ـري  وتعاىل دومنا مالحظة أنه كرمي ـام    أو عليم أو حكيم أو قادر أو مسيع أو بص ـو مت ـذا ه ٬، وه
  .اإلخالص بالعبادة والتوحيد

�   �   �  �   �   �  
  

  
  

                                                            
 .الخطبة األولى: نهج البالغة  -1
  .407ص 53ج: بحار األنوار  -2
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ـدِّين6  * إِنَّم6ا ت4وع6د4ونَ لَص6اد=قE * فَالْم4قَسِّم6ات= أَمIراً ﴿ :يف سورة الذاريات: 47 /سؤال و6إِنV ال

 Eو6السَّم6اِء ذَات= الْح4ب4ك= * لَو6اق=ع * Þت6ل=فIلٍ م4خIلَف=ي قَو Iـك6    * إِنَّكُم ـنI أُف= ـه4 م6 Iفَك4 ع6نIـلَ  * ي4ؤ قُت=
  ما معىن قوله تعاىل يف هذه اآليات؟ . )1( ﴾الْخ6رَّاص4ونَ

  

  : اجلواب

   .املالئكة: ﴾فَالْم4قَسِّم6ات= أَمIراً﴿

﴿Eقيام القائم: ﴾إِنَّم6ا ت4وع6د4ونَ لَص6اد=ق.   

﴿Eالدِّين6 لَو6اق=ع Vالقيامة الصغرى وحسابه : ﴾و6إِنX للناس.   

 ٬، وإrموصالح سكاrا ذات التنظيم والدقة والسري بطريق مستقيم: ﴾و6السَّم6اِء ذَات= الْح4ب4ك=﴿
ـات  ٬، أي املالئكة يعملون بدقة متناهية فال خيتلفون وال خيطئون ويظهرون أمر اهللا باآليات والبين

  . بالرؤية والكشف واآليات السماوية واملعجزات

 ﴿Þت6ل=فIلٍ م4خIلَف=ي قَو Iيف القائم أي خمتلفون: ﴾إِنَّكُم X ومجاعة يقولون ٬، مجاعة يقولون هو
ـيمِ  * ع6مَّ ي6ت6س6اَءلُونَ ﴿ :ليس هو٬، وهذه اآلية يف سورة النبأ ـه=    * ع6نِ النَّب6أ= الْع6ظ= ـمI ف=ي ـذ=ي ه4 Vال

   .)2( ﴾م4خIت6ل=فُونَ

ـن  أ: اإلفك القلب رأساً على عقب٬، ومعىن هذه اآلية:  ﴾ي4ؤIفَك4 ع6نIه4 م6نI أُف=ك6﴿ نه ينقلب ع
  .على عقب أي منكوس الفطرة رأساً مقلوبهو وال يتبع القائم من ٬، القائم ويعرض عن القائم

  دون أن حييطوا علماً بالشيء٬، وهم  أي هلك املكذبون الذين يكذبون :﴾قُت=لَ الْخ6رَّاص4ونَ﴿

ألن قيام القائم أصالً ؛ بأمره أو ما صدر عنه اًدون أن حييطوا علم Xالذين يكذبون بالقائم 
  .يناقض أهواءهم وتوجها¡م الدنيوية وطموحهم للرئاسة الدينية الباطلة

  

�   �   �  �   �   �  

                                                            
  .10 – 4: الذريات  -1
 .3 – 1: النبأ  -2
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اتَّبِع4وا و6ج6اَء م=نI أَقْص6ى الْم6د=ين6ة= ر6ج4لٌ ي6سIع6ى قَالَ ي6ا قَوIمِ ﴿ :يف سورة يس من آية :48 /سؤال

  من هو الرجل الذي جاء من أقصى املدينة يسعى؟ .)1( ﴾الْم4رIس6ل=ني6

حممداً : ﴾اثْن6يIنِ إِلَيIهِم4 أَرIس6لْن6ا﴿ و. كمصداق أمثل وأعلى هلذه اآلية X احلسنيهو  :اجلواب
 الْم6د=ين6ة= أَقْص6ى م=نI و6ج6اء﴿. X احلسنأي : )2( ﴾بِثَال=ثÞ﴿٬، وعززنا Xوصيه  وعلياً 
 ل=ي غَفَر6 بِم6ا * ي6عIلَم4ونَ قَوIم=ي لَيIت6 ي6ا الَقَ﴿ ـف .لوا بهفقتلوه ومث٬ّ، أي احلسني: ﴾ي6سIع6ى ر6ج4لٌ
حبيب النجار هو من مصاديق هذه اآلية األولية٬، ٬، وطبعاً .)3( ﴾الْم4كْر6م=ني6 م=ن6 و6ج6ع6لَنِي ر6بِّي

  .�Xذا أخربين اإلمام املهدي حممد بن احلسن . ولكنها يف احلسني نزلت وإياه عنت
  

�   �   �  �   �   �  
  

اللVه4 ن4ور4 السَّم6او6ات= و6الْأَرIضِ م6ثَلُ ن4ورِه= كَم=شIكَاةÞ ف=يه6ا ﴿ :يف سورة النور من آية :49 /سؤال
 Þت4ونِةIز6ي Þمُّب6ار6كَة Þد4رِّيٌّ ي4وقَد4 م=ن ش6ج6ر6ة EكَبIالزُّج6اج6ةُ كَأَنَّه6ا كَو Þب6اح4 ف=ي ز4ج6اج6ةIالْم=ص Eب6احIا م=صVل

ه= م6ن ي6ش6اُء رِش6رIق=يَّةÞ و6لَا غَرIبِيَّةÞ ي6كَاد4 ز6يIت4ه6ا ي4ض=يُء و6لَوI لَمI ت6مIس6سIه4 ن6ارE نُّورE ع6لَى ن4ورٍ ي6هIد=ي اللVه4 ل=ن4و
ف=ي ب4ي4وتÞ أَذ=نَ اللVه4 أَن ت4رIفَع6 و6ي4ذْكَر6 ف=يه6ا * الْأَمIثَالَ ل=لنَّاسِ و6اللVه4 بِكُلÖ ش6يIٍء ع6ل=يمE  و6ي6ضIرِب4 اللVه4

  ما معىن قوله تعاىل يف هذه اآلية؟. )4( ﴾اسIم4ه4 ي4س6بِّح4 لَه4 ف=يه6ا بِالْغ4د4وِّ و6الْآص6الِ

  : اجلواب

ـبحانه     السماوات واألرض  أي إنّ :﴾اللVه4 ن4ور4 السَّم6او6ات= و6الْأَرIضِ﴿ ـاب اهللا س وهي كت
إمنا هي جتلي اهللا سبحانه وظهوره يف اخللق٬، أو هي جتلي نور احلقيقة والكنه يف    وهي حممد 

  .وكل هذه التعبريات واحد٬، اخللق٬، أو هي جتلي صفات الكمال اإلهلي يف اخللق

  .وصدره باخلصوص حممد :  ﴾ن4ورِه= كَم=شIكَاةم6ثَلُ ﴿

﴿Eب6احIالصادر منه بعد أن أفاضه اهللا عليه علم حممد :  ﴾ف=يه6ا م=ص.  
                                                            

  .20: يـس  -1
 .14: يـس  -2
 .27 – 26: يـس  -3
  .35: النور  -4
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ـظ    الح

ي شجرة 

ـذا    فه

ـر   جعف
وعلي بن 

ـه    يهدي

يا : فقال >
نت محمد، 

يا  …ائي 
ة والحسن 
د بن علي 

 - م النعمة 

.........

ـذلك تال وك

سط اجلنة هي

ـرآن  ٬،ي الق

و Xعلي 
و Xعلي 

 شاء اهللا أن

>ى إلي ربي 
نا المحمود وأن
 اسمًا من أسما
ر علي وفاطمة
موسى، ومحمد
ممال الدين وتما

........

مع بعض٬، و

1(.   

جرة يف وسط
 

سبحانه وهي

وحممد بن ع 
وحممد بن ع 
X.  

 أن يهتدي

ى السماء أوحى
سمي اسمًا، فأن
ك، وشققت له
 وإذا أنا بأنوار
فر، وعلي بن م

آم) آوآب دري

.........
.  

ني بعضهم م

( ب الدري

شج: ﴾غَرIبِيَّة
 . كل منها

كلمات اهللا 

٬،Xسني
٬،Xوسى 

Xملهدي 

X ،فمن شاء٬

�  

ا اسري بي إلى
شققت لك من اس
بنتك وأبا ذريتك
 فرفعت رأسي
وموسى بن جعف
وسطهم آأنه آ

.........
 عنه وبامسه

  . السالم

لني ومشتبكني

فهو الكوكب

ش6رIق=يَّةÞ و6ال غ
X عن األك

Eا ك:  ﴾رrأل

علي بن احلس
وعلي بن مو
 بن احلسن امل

Xهللا القائم

�   �   �  �   �   �

لما: ل اهللا
فجعلتك نبيًا وش
خليفتك وزوج ا

ارفع رأسك: ل
فر بن محمد، و
سن القائم في و

.... Xسن 
X واملبلغ

.  

سني عليهما

كساء متداخل
  . صباح

٬، Xقائم

 ز6يIت4ون6ةÞ ال ش
Xى اهللا آدم

Eه4 ن6ارIس6سIت6م 
  . ن

موه٬،  إمام
و٬،  Xعفر
X ،وحممد٬

نور اهللا: ﴾ُء

قال رسول: (ل
فاخترتك منها ف
علته وصيك وخ
 فقال عز وجل
بن علي، وجعفر
محمد بن الحس

السيد أمحد احلس
Xعلي وصيه

فاطمة : 

حلسن واحلس

الكأصحاب
 مصباح واملص

الق: ﴾ د4رِّي

Þم4ب6ار6كَة Þر6ة
اليت rى  

Iلَم Iض=يُء و6لَو
ي وهو القرآ

إمام بعد: ﴾
وسى بن جع
X بن علي

رِه= م6ن ي6ش6اُء
  

                    
قال Xن محمد

ألرض إطالعة ف
 منها عليًا وجع

بنعم يا ر: ت
سين، ومحمد ب
ن بن علي، وم

2.  

 / الثا�ياجلزء : 
ع : ﴾م=صIب6اح4

: ﴾ ز4ج6اج6ة

احل:  ﴾ةُزج6اج6

الء اخلمسة أ
٬، والزجاجة

EكَبIنَّه6ا كَو

قَد4 م=نI ش6ج6ر
د وآل حممد

اد4 ز6يIت4ه6ا ي4ض=
و املدد اإلهلي

﴾رE ع6لَى ن4ور
 X  ،ومو٬
X ،واحلسن٬

د=ي اللVه4 ل=ن4و
.Xصرته 

                      
صادق جعفر بن
أطلعت على األ
لثانية فاخترت

ب أن تراهم؟ قلت
 وعلي بن الحس
محمد، والحسن

252ص: دوق 

املتشاهبات 
الْم=﴿

ف=ي﴿

الزُّ﴿

وهؤال
زجاجة و

كَأَنَّ﴿

ي4وقَ﴿
علم حممد

ي6كَا﴿
الزيت هو

﴿Eن4ور
بن حممد

Xحممد 

ي6هIد﴿
وهداه لنص

  

                
عن الص -1

محمد إني أ
ثم أطلعت ال
محمد تحب
والحسين،
وعلي بن م
الشيخ الصد
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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 

ـلني  ـالعقيدة هي األصل واألساس الذي تبىن عليه الشريعة٬، وكل األنبي مث إنّ  اء واملرس
ـحة      Xفموسى  ٬،ا بالعقيدة قبل التشريعوؤدابت ـلمون يف ص يف القرآن الذي ال خيتلف املس

ـرية   صدوره عن اهللا سبحانه وتعاىل  أي  ٬،جاء بالتشريع بعد مرحلة عبور البحر مبدة ليست بقص
   .ه قضى مدة طويلة يف إصالح اعتقاد القوم قبل أن يبدأ بإصالح شريعتهمنإ

فأيهما أوىل أن  ٬،وفروع الدين أصول الدين: وهم يقولون ٬،والتشريع فرعفالعقيدة أصل ن٬، إذ
  !حيتج به األصل أم الفرع؟

�   �   �  �   �   �  
  

  

أَت6جIع6لُ ف=يه6ا م6نI ﴿ :فقالت املالئكة ٬،﴾إِنِّي ج6اع=لٌ ف=ي الْأَرIضِ خ6ل=يفَةً﴿ :قال تعاىل: 51 /سؤال

ـان    .)2( ﴾و6ن6حIن4 ن4س6بِّح4 بِح6مIد=ك6ي4فِْسد4 ف=يه6ا و6ي6سIف=ك4 الدِّم6اَء  ـأن اإلنس من أين عرفت املالئكة ب
  يفسد ويسفك الدماء قبل حىت أن ي�خلق يف األرض؟

  

   ونشروا الفساد وسفك الدماء فيما بينهم ٬،X قبل آدم خلقاألرض كان هناك يف  :اجلواب
                                                            

 .، فراجع)العجل(أصول الفقه بكلمات بسيطة في آتاب  Xفند السيد أحمد الحسن  -1
  .30: البقرة  -2
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ـد   واملالئكة ظنوا أنّ. )1( 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

�   �   �  �   �   �  
  

فَب6دَّلَ الVذ=ين6 ظَلَم4وا قَوIالً غَيIر6 الVذ=ي ق=يلَ لَه4مI فَأَنIز6لْن6ا ﴿ بسم اهللا الرمحن الرحيم :52 /سؤال

فَب6دَّلَ الVذ=ين6 ظَلَم4وا ﴿ :وقال تعاىل .)2( ﴾ع6لَى الVذ=ين6 ظَلَم4وا رِجIزاً م=ن6 السَّم6اِء بِم6ا كَان4وا ي6فْس4قُونَ
 Iذ=ي ق=يلَ لَه4مVر6 الIالً غَيIقَو Iه4مIزاً م=ن6 السَّم6اِء بِم6ا كَان4وا ي6ظْل=م4ونَم=نIرِج IهِمIس6لْن6ا ع6لَيI3( ﴾فَأَر(.   

وقال تعاىل يف  ؟وما الفرق بينهما٬، )فأرسلنا(: ويف الثانية٬، )فأنزلنا(: ملاذا قال تعاىل يف األوىل
  وما الفرق بينهما؟٬، )يظلمون(: واألخرى٬، )يفسقون(: األوىل

و6إِذْ قَالَ م4وس6ى ل=قَوIم=ه= ي6ا قَوIمِ اذْكُر4وا نِعIم6ةَ اللVه= ع6لَيIكُمI إِذْ ج6ع6لَ ف=يكُمI ﴿ :قال تعاىل :اجلواب
ي6ا قَوIمِ ادIخ4لُوا الْأَرIض6 الْم4قَدَّس6ةَ * أَنIبِي6اَء و6ج6ع6لَكُمI م4لُوكاً و6آت6اكُمI م6ا لَمI ي4ؤIت= أَح6داً م=ن6 الْع6الَم=ني6 

Vت=ي كَت6ب6 اللVقَل=ب4وا خ6اس=رِين6 الIفَت6ن Iب6ارِكُمIت6دُّوا ع6لَى أَدIو6ال ت6ر Iماً * ه4 لَكُمIف=يه6ا قَو Vقَالُوا ي6ا م4وس6ى إِن
قَالَ ر6ج4الن= م=ن6 * ج6بَّارِين6 و6إِنَّا لَنI ن6دIخ4لَه6ا ح6تَّى ي6خIر4ج4وا م=نIه6ا فَإِنْ ي6خIر4ج4وا م=نIه6ا فَإِنَّا د6اخ=لُونَ 

ه= ي6خ6افُونَ أَنIع6م6 اللVه4 ع6لَيهِم6ا ادIخ4لُوا ع6لَيIهِم4 الْب6اب6 فَإِذَا د6خ6لْت4م4وه4 فَإِنَّكُمI غَال=ب4ونَ و6ع6لَى اللV الVذ=ين6
ت6 و6ر6بُّك6 قَالُوا ي6ا م4وس6ى إِنَّا لَنI ن6دIخ4لَه6ا أَب6داً م6ا د6ام4وا ف=يه6ا فَاذْه6بI أَنI* فَت6و6كVلُوا إِنْ كُنIت4مI م4ؤIم=نِني6 

                                                            
إن اهللا لما أراد أن يخلق خلقًا بيده وذلك بعدما مضى عن ( :قال ،Xعن آبائه عن أمير المؤمنين  Xاإلمام الباقر  -1

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

ربنا أنت العزيز القادر العظيم الشأن وهذا خلقك : وغضبوا 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 

  .59: البقرة  -2
 .162: األعراف  -3
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قَالَ ر6بِّ إِنِّي ال أَمIل=ك4 إِلVا ن6فِْسي و6أَخ=ي فَافْر4قI ب6يIن6ن6ا و6ب6يIن6 الْقَوIمِ * فَقَات=ال إِنَّا ه6اه4ن6ا قَاع=د4ونَ 
ع6لَى الْقَوIمِ  قَالَ فَإِنَّه6ا م4ح6رَّم6ةٌ ع6لَيIهِمI أَرIب6ع=ني6 س6ن6ةً ي6ت=يه4ونَ ف=ي الْأَرIضِ فَال ت6أْس6* الْفَاس=ق=ني6 
  .)1( ﴾الْفَاس=ق=ني6

يف هذه اآليات بيان سبب هذا الرجز أو العذاب٬، وهو فسق القوم وعدم امتثاهلم لألوامر اإلهلية 
يف نفوسهم بنبوة  من شك يأيتالفسق إمنا هذا  واحلقيقة أنّ .يأمرهم �ا Xاليت كان موسى 

وظهر هذا الشك يف كثري من األحيان يف . وجيب طاعته نه خليفة اهللا يف أرضهإو٬، Xموسى 
وهذا  .X ٬، وكفروا بقيادته هلم أو بقيادة أخيه هارونX عندما اعترضوا على موسى) التيه(

يف الدنيا  ألrم اخلاسر األول واألخري؛ الكفر خبليفة اهللا يف أرضه هو الظلم٬، وهو ظلم ألنفسهم
عليهم  نّإو٬، اهللا هو الذي ي�عي©ن خليفته يف أرضه نّإ٬، وامللك هللا 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

  .قبول األوامر اإلهليةوعدم ٬، 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 ـما حصل لبين إسرائيك ٬،فترة وأخرى
وهناك معانÝ 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 :﴾م4وا رِجIزاً م=ن6 السَّم6اِء بِم6ا كَان4وا ي6فْس4قُونَفَأَنIز6لْن6ا ع6لَى الVذ=ين6 ظَلَ﴿  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 

                                                            
  .26 – 20: المائدة  -1
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ـك أو  : وسبب إنزال هذا العذاب هو فسقهم ومتردهم على األوامر اإلهلية هللا يف أرضه٬، مع ش
  . وخالفته Xكفر كثري منهم بنبوة موسى 

ـون   :﴾فَأَرIس6لْن6ا ع6لَيIهِمI رِجIزاً م=ن6 السَّم6اِء بِم6ا كَان4وا ي6ظْل=م4ون﴿    2 أي أرسلنا املالئكة حيمل
ه ئفهم ظاملون ألولياء اهللا وخلفا وعدم إمياrم إمياناً حقيقيا٬ً،سهم٬، بسبب نفاقهم والعذاب فوق رؤ

ـ ٬، وإال فالفسق وحده واملعصية وحدها مع قبول أولياء اهللا وخلفاXيف أرضه  ـه ال  ئ ه يف أرض
فال يوقع العذاب يف األمم ٬، حبسب سنة اهللا سبحانه وتعاىل توجب إرسال العذاب فضالً عن إنزاله

٬، ويكذب )2( حانه واملنحرفة عن صراطه املستقيم إال بعد أن يرسل رسوالًاملتمردة على أمر اهللا سب
والوالية لويل اهللا سبحانه حسنة ال تضر معها سيئة٬، ومعاداة ويل اهللا سبحانه وخليفته . وي�ستهزأ به

  . )3( 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
�   �   �  �   �   �  

  

                                                                                                                                                                                          
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
آمثال لسادة أولياء اهللا وخلفائه في أرضه، وإال  –يا علي ( :قال رسول اهللا : ولهذا ورد عن عبد اهللا بن مسعود قال -3

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
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أَلَمI ت6ر6 أَنَّه4مI ف=ي كُلÖ و6ادÞ * و6الشُّع6ر6اُء ي6تَّبِع4ه4م4 الْغ6او4ونَ ﴿ :ما معىن قوله تعاىل :53 /سؤال

  ؟ )1( ﴾و6أَنَّه4مI ي6قُولُونَ م6ا ال ي6فْع6لُونَ* ي6هِيم4ونَ 

. )2( ﴾فَكُبIك=ب4وا ف=يه6ا ه4مI و6الْغ6او4ونَ﴿ أنفسهم الغاوون يف اآليةهؤالء الغاوون هم  :اجلواب
   .)3( )غريه إىلنزلت يف قوم وصفوا عدالً مث خالفوه ( :Xوعن هذه اآلية قال الصادق 

ـون    ٬،وهؤالء الغاوون أو األتباع الذين يتبعون أئمة الضالل يعرفون احلق ويصفونه ـم يعرف فه
ـوا إىل  ٬،  عدالة حممد وآل حممد وهؤالء هم مقلدة العلماء غري العاملني الضالني٬، وإذا مل يلتفت

  .Xأنفسهم سيؤول �م األمر إىل حماربة اإلمام املهدي 

ـم   :والغاوون ٬،الضالني العلماء غري العاملني هم: الشعراء :﴾ و6الشُّع6ر6اء ي6تَّبِع4ه4م4 الْغ6او4ونَ﴿ ه
  .وأتباعهممقلدوهم 

﴿Iت6ر6 أَنَّه4م Iي6هِيم4ونَ أَلَم Þو6اد Öـاط   :﴾ف=ي كُل أي يف كل ضاللة وباطل يتكلمون٬، ويف كل احنط
أسفل وسقوط يف  إىلألنه هبوط ؛ هو املنخفض من األرض٬، نظري الباطل: ونزول عن احلق٬، والواد

  .اهلاوية

ـى   :﴾و6أَنَّه4مI ي6قُولُونَ م6ا لَا ي6فْع6لُونَ﴿ هكذا دائماً العلماء غري العاملني جتدهم أحرص الناس عل
ـن  ٬، احلياة الدنيا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وحيبون الرفاهية واحلياة املرحية البعيدة كل البعد ع

الذين يد©عون أrم يتابعوrم٬، فال جتدهم يقفون مع احلق أو يقاتلون الباطل  حياة األنبياء واملرسلني
  .اليتامى واألرامل أو ينفقون على

 ﴾و6ت6قَلçب6ك6 ف=ي السَّاجِد=ين6﴿ ٬،يف النبوة ﴾الVذ=ي ي6ر6اك6 ح=ني6 ت6قُوم4﴿( :قال ٬،Xعن أيب جعفر  
ـن اهللا    :قال ﴾و6الشُّع6ر6اُء ي6تَّبِع4ه4م4 الْغ6او4ونَ﴿ ٬،يف أصالب النبيني :قال ـروا دي نزلت يف الذين غيَّ

ـاً    ـعوا دين بآرائهم وخالفوا أمر اهللا٬، هل رأيتم شاعراً قط تبعه أحد؟ إمنا عىن بذلك الذين وض
: يعين ﴾أَلَمI ت6ر6 أَنَّه4مI ف=ي كُلÖ و6ادÞ ي6هِيم4ونَ﴿: ويؤكد ذلك قوله٬، بآرائهم فتبعهم الناس على ذلك

                                                            
  .  226 – 224: الشعراء  -1
  .94: الشعراء  -2
  .، باب من وصف عدًال وعمل بغيره4ح 300ص 2ج:  الكافي -3
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ـا ال  ﴿ ٬،ملضلة ويف كل مذهب يذهبونيناظرون باألباطيل وجيادلون باحلجج ا و6أَنَّه4مI ي6قُولُونَ م6
ـاملعروف  ٬، يعظون الناس وال يتعظون :قال ٬،﴾ي6فْع6لُونَ وينهون عن املنكر وال ينتهون ويأمرون ب

  .)1( )وهم الذين غصبوا آل حممد حقهم٬، وال يعملون
  

إِلَى ر6بِّه6ا * ي6وIم6ئ=ذÞ نَّاض=ر6ةٌ و4ج4وهE ﴿ :ما معىن هذه اآليات من سورة القيامة :54 /سؤال 

  .)2( ﴾ن6اظ=ر6ةٌ

  .فهو املريب هلذه الوجوه الطيبة الناضرة٬، أي ناظرة إىل حممد  :اجلواب
 حد¹ثين أيب وهو خري مين عن رسول اهللا ٬، 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 

أسال ريب : فيقول ٬،سل تعط: من قبورهم ووجوههم مثل القمر ليلة البدر٬، فيقال للرجل منهم
  .  روا حممداًفيأذن اهللا عز وجل ألهل اجلنة أن يزو :قال .النظر إىل وجه حممد 

منرباً على درنوك من درانيك اجلنة له ألف مرقاة بني املرقاة  فينصب لرسول اهللا  :قال
فيحف ذلك املنرب شيعة  :قال ٬،Xوأمري املؤمنني   إىل املرقاة ركضة الفرس٬، فيصعد حممد

 .﴾إِلَى ر6بِّه6ا ن6اظ=ر6ةٌ* و4ج4وهE ي6وIم6ئ=ذÞ نَّاض=ر6ةٌ ﴿ :٬، فينظر اهللا إليهم وهو قوله تعاىلآل حممد 
: مث قال فيلقى عليهم من النور حىت أن أحدهم إذا رجع مل تقدر احلوراء متأل بصرها منه٬، :قال

  .)3( )يا هاشم ملثل هذا فليعمل العاملون: Xأبو عبد اهللا 
  

�   �   �  �   �   �  

  

و6لَمَّا ج6اَء م4وس6ى ل=م=يقَات=ن6ا و6كَلVم6ه4 ر6بُّه4 قَالَ ر6بِّ أَرِنِي أَنIظُرI ﴿ :ما معىن قوله تعاىل :55 /سؤال

ر6بُّه4  إِلَيIك6 قَالَ لَنI ت6ر6انِي و6لَك=نِ انIظُرI إِلَى الْج6ب6لِ فَإِن= اسIت6قَرَّ م6كَان6ه4 فَس6وIف6 ت6ر6انِي فَلَمَّا ت6ج6لVى
وس6ى ص6ع=قاً فَلَمَّا أَفَاق6 قَالَ س4بIح6ان6ك6 ت4بIت4 إِلَيIك6 و6أَن6ا أَوَّلُ ل=لْج6ب6لِ ج6ع6لَه4 د6كّاً و6خ6رَّ م4

                                                            
  .125ص 2ج: تفسير القمي  -1
  .23 – 22: القيامة  -2
  .261ص 24ج: بحار األنوار  -3
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ملاذا استخدم ٬، ولو كانت رؤية قلبية؟ النظر Xأن يطلب موسى  وكيف يصح© .)1(﴾الْم4ؤIم=نِني6
  لوحده وهو للبصرية والرؤية القلبية؟ )أرى(ومل يستعمل لفظ ٬، وهو يستعمل للبصر) انظر( لفظ

فطلب معرفة اهللا ٬، طلب موسى الرؤية القلبية واملعرفة البصريية ال البصرية أوالً :اجلواب
نه أفلما عرف من اهللا سبحانه وتعاىل ٬، )لقاب قوسني أو أدىنا(سبحانه وتعاىل حق معرفته يف مقام 

صاحب هذا إىل    ﴾أَرِنِي أَنIظُر﴿    غري مستحق هلذا املقام طلب أن يرى بالبصرية وينظر بالبصر
هي معرفة اهللا سبحانه وتعاىل٬، والنظر إىل حممد هو  ومعرفة حممد     وهو حممد٬، املقام

نه ال طاقة له على رؤية نور أ: فجاءه اجلواب  ألنه وجه اهللا سبحانه  ؛النظر إىل اهللا سبحانه وتعاىل
 وخر©٬، وهو نور اهللا سبحانه للجبل فجعله دكاً فتجلى حممد ٬، يف ذلك املقام القدسي حممد 

يب أبوالية علي بن : أي ﴾قَالَ س4بIح6انك6 ت4بIت4 إِلَيIك6 و6أَن6ا أَوَّلُ الْم4ؤIم=نِني6﴿ موسى صعقاً
فهو ٬، )2(٬، وهو صاحب هذا املقام ٬، وهو فقط الذي يعرف حممداً ويرى حممداً Xطالب

  ).با®اأنا مدينة العلم وعلي ( باب حممد 

ـدكت    طلع من نوره على اجلبل كضوء خيرج من سم¹ وإمنا: (Xقال الصادق  ـاط ف اخلي
  . )3( )األرض وصعقت اجلبال

ملا عرف من اهللا ما سيعطيه من التمكني يف  مقام قائم آل حممد  Xمث طلب موسى 
  .)4( 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

                                                            
 .143: األعراف  -1
  .من الجزء األول، فراجع) 10(و ) 2(وقد تقدم ما يرتبط بهذه المسألة في جواب سؤال  -2
 .407ص 36ج: بحار األنوار  -3
نظر موسى بن عمران في السفر األول إلى ما : (يقول Xسمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر : عن سالم األشل، قال -4

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
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 ألنه ممكن سواء لصورة حممد ؛ فس�كت عن النظر وطلب أيضاً النظر إىل حممد 
ألن صاحب هذا ؛ )رؤية تامة(  حممد رؤيةبعدم إمكان  ور�د٬َّ، اجلسمانية أو لصورته املثالية
  . )1( )ما عرفين إال اهللا وأنت٬، علي يا( :وقد قال حممد  ٬،Xاملقام هو علي بن أيب طالب 

  .رؤية تامة٬، كما تطلب حممداً  لن ترى :أي ﴾لَنI ت6ر6انِي﴿: فقوله تعاىل
  

�   �   �  �   �   �  

ما معىن ما ورد يف القرآن من نسبة االستهزاء واملكر إىل اهللا سبحانه وحنن نعلم أن : 56/سؤال

 ٬،)2(﴾الْم6اك=رِين6 خ6يIر4 و6اللّه4 اللّه4 و6م6كَر6 و6م6كَر4واْ﴿ :ومن هذه اآليات٬، املكر واالستهزاء معانÝ قبيحة
  .)5(﴾ي6سIت6هIزِئ4 بِهِم﴿ ٬،)4(﴾س6خ=ر6 اللVه4 م=نIه4م﴿ ٬،)3(﴾ي4خ6اد=ع4ونَ اللVه6 و6ه4و6 خ6اد=ع4ه4م﴿

  

٬، وال ميكر٬، وال يستهزئ٬، إن اهللا عز وجل ال يسخر: (Xورد عن اإلمام الرضا  :اجلواب
واخلديعة٬، ولكنه عز وجل جيازيهم جزاء السخرية وجزاء االستهزاء وجزاء املكر ٬، وال خيدع

  .)6( )اًتعاىل اهللا عما يقول الظاملون علواً كبري
 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 
قطع هذا الطريق باملكر واخلديعة واالستهزاء والسخرية٬، وعندها يغري اهللا سبحانه  من األنس واجلن

وقعوا يف حبالتهم وحاق  أrمفيجد إبليس وجنده من األنس واجلن ٬، وتعاىل طريق جنده ومنهجهم
  .واحلمد هللا وحده ٬،وأمسوا يف موضع يستهزئ �م وي�سخر منهم٬، �م مكرهم وخديعتهم

  

�   �   �  �   �   �  
  

                                                            
 .125ص: مختصر بصائر الدرجات  -1
  .54: آل عمران  -2
 .142: النساء  -3
 .79: التوبة  -4
  .15: البقرة  -5
 .319ص 3ج: بحار األنوار  -6
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ـة  ٬، )وهب يل الغداة رضاك(: يف دعاء ليلة اجلمعة: 57 /سؤال ـط يف اجلمع أو ٬، هل هو فق

  أو أن ينوي اإلنسان طول حياته طاملا يطلع الفجر؟٬، يصح يف بقية األيام
  
  

  

ـه  ٬، ال مانع أن يقرأ املؤمن هذا الدعاء كل يوم :اجلواب أو أن ينوي بطلب الرضا طول حيات
ـوع  ٬، )1() هب يل الغداة رضاك( يف احلقيقة أن معىن طاملا طلع الفجر٬، ولكن أي هب يل عند طل

ـوم   )X )2هو ظهور اإلمام املهدي : الفجر رضاك٬، وطلوع الفجر ـدعاء لي ٬، ولذا خص هذا ال
  .Xاجلمعة٬، وهو يوم ظهوره 

�   �   �  �   �   �  

توحيد فهل فإذا كان ٬، )3( )وارزقين شرف التوحيد: (Xورد يف الدعاء عنهم : 58 /سؤال

   وآخر �يئة أخرى؟٬، يكون توحيد له شرف
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

  ك؟فهل إذا تعلق أي شيء يف قلب اإلنسان فهو شر
  

                                                            
 .279ص: مصباح المتهجد  -1
من الحسن  األئمة ): الليالي العشر(هو القائم و ): والفجر: (قوله تعالى: (قال ،Xعن جابر عن أبي عبد اهللا  -2

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

  ...). رف التوحيدوهب لي ثبات اليقين، ومحض اإلخالص، وش ...(:  المصدر السابق، وفيه -3
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ـق   ٬،فهو مشرك هذا صحيح إذا تعلق اإلنسان بشيء سوى اهللا :اجلواب إال إذا كان هذا التعل
كحب أهل بيت  نه حب يف اهللا٬، وانصياع ألمر اهللاإهو من جهة التعلق باهللا سبحانه وتعاىل٬، أي 

  .النبوة عليهم صلوات ريب
�   �   �  �   �   �  

   

واقطعه عمن سواك حىت ال أرجو ٬، قليب خوفك واسكن: (يف دعاء ليلة اجلمعة :60 /سؤال

اخلوف من غري اهللا هو  إنّ(): رمحه اهللا(وقال السيد الشهيد حممد الصدر . )1( )وال أخاف إال إياك
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
   .)2( ﴾و6م6ا ي4ؤIم=ن4 أَكْثَر4ه4مI بِاللVه= إِلVا و6ه4مI م4شIرِكُونَ﴿: قال تعاىل

مها أو آولكن ميكن أن خياف اإلنسان املؤمن املوحد من العقرب واألسد إذا اعترضا طريقه أو ر
ـاف  رأى أي  دابة وظن إrا ستؤذيه٬، من غري أن يكون خوفه هذا شرك خفي٬، وهذا يتحقق إذا خ

ـاىل   ؛أن تتسلط عليه الدابة مبشيئة اهللا وحبول وقوة اهللا وتؤذيه ـبحانه وتع ٬، ألنه مقصر مع اهللا س
  . ويستحق العقوبة الدنيوية فضالً عن األخروية

عقاب اهللا سبحانه وتعاىل الدنيوي٬،  ألنه خوف من ؛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: (لدينه أو خللقه أو لعبادته فهو مشرك٬، وعابد لنفسه ومعجب �ا
اهللا من الثواب أعظم مما لو صلى صالة  فيعطيه٬، عند الفجر فيلوم نفسه لتقصريها ظفيستيق
  . هذا ما ورد عنهم٬، )الليل

�   �   �  �   �   �  
  

  
  

  .)3( ﴾إِنV اللVه6 ي4مIِسك4 السَّم6او6ات= و6الْأَرIض6 أَنْ ت6ز4وال﴿ :ما معىن: 61 /سؤال
  

                                                            
 .المصدر السابق  -1
  .106: يوسف  -2
  .41: فاطر  -3
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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

ما السماوات ٬، آية الكرسي:  رسول اهللا ما أفضل ما أنزل عليك؟ قال يا: ذر قال أبو(
ن فضله على إو: بأرض بالقع٬، مث قال  ةالسبع واألرضون السبع يف الكرسي إال كحلقة ملقا

  .)1( )العرش كفضل الفالة على احللقة

 جاءت زينب العطارة احلوالء إىل نساء النيب (: قال Xعن الصادق  )2( ويف الكايف
وهذه السبع والبحر املكفوف  :إىل أن قال رسول اهللا  ..... وبناته وكانت تبيع منهن العطر

وهذه السبع والبحر املكفوف ٬، وجبال الربد واهلواء عند حجب النور كحلقة يف فالة قي
 :مث تال هذه اآلية... وجبال الربد واهلواء وحجب النور عند الكرسي كحلقة يف فالة قي 

وهذه السبع  ٬،)3( ﴾و6س=ع6 كُرIس=يُّه4 السَّم6او6ات= و6الْأَرIض6 و6ال ي6ؤ4ود4ه4 ح=فْظُه4م6ا و6ه4و6 الْع6ل=يُّ الْع6ظ=يم4﴿
٬، واهلواء وحجب النور والكرسي عند العرش كحلقة يف فالة قيوالبحر املكفوف وجبال الربد 

   .)5( )... )4( ﴾الرَّحIم6ن4 ع6لَى الْع6رIشِ اسIت6و6ى﴿ :وتال هذه اآلية

                                                            
في حديث أبي ذر : (هكذا ورد الحديث في السؤال، وال يخلو من تشويش ، وهذا نصه من المصدر، قال صاحب البحار -1

وفضل العرش على يا أبا ذر، ما السماوات السبع في الكرسي إال آحلقة ملقاة في أرض فالة، : قال  عن النبي 
، نقًال عن العياشي، والصدوق في معاني االخبار 17و 5ص 55ج: بحار األنوار ) الكرسي آفضل الفالة على تلك الحلقة

 .والخصال، والدر المنثور
د اهللا      -2 ي عب ديث أب ن ح افي م ي الك ا ورد ف ه    Xم ذا نص ارة ه ب العط ن زين د اهللا  : (ع ي عب ن أب ال Xع  :ق

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

  .5ح 151ص 5ج: الكافي ) فإنه أتقى هللا وأبقى للمال
  .255: البقرة  -3
  .5: طـه  -4
  .199ص: ، نقًال عن التوحيد للصدوق  85 – 83ص 57ج: بحار األنوار  -5
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الكرسي أعظم  نفهم أنّ ٬، من األوىل)1( 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 

حجاب  بينهما: (Xيف حديث املعراج٬، فقال  Xوباب الذات الذي ذكره الصادق  حممد 
ولذا ٬، الظاهر منه الرمحن والباطن الرحيم٬، هو الرمحن الرحيم   اهللاأو   وباب الذات ٬، )2( )خيفق

أفاض : أي٬، باب الذات على العرش استوى: أي ٬،﴾الرَّحIم6ن4 ع6لَى الْع6رIشِ اسIت6و6ى﴿ :قال تعاىل
على  نوره وعلمه سبحانه الذي أراد أن يواجه به خري خلقه حممداً ) الرمحن(اهللا من بابه 

  .٬، هذا هو العرش األعظمXسرادق العرش٬، أو احلجاب الذي ذكره الصادق 

أما العرش العظيم والذي ميثل السماوات السبع فما دوrا٬، فهو دون الكرسي٬، فالكرسي هو 
العرش العظيم عند الكرسي  ومن هنا نفهم أنّ. سرادق السماء السابعة الكلية أو حجا�ا النوري

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 )3(سورة الفاحتة تفسري 
وليس ٬، وليس كل ما يقال حضر أهله٬، فليس كل ما يعرف يقال Xنها يل اإلمام املهدي اليت بي©

  .كل ما حضر أهله حان وقته
�   �   �  �   �   �  

  

ر6بُّك6 م=نI ب6نِي آد6م6 م=نI ظُه4ورِه=مI ذُرِّيَّت6ه4مI و6أَشIه6د6ه4مI ع6لَى و6إِذْ أَخ6ذَ ﴿ :قال تعاىل :63 /سؤال

  . )4( ﴾ ني6أَنIفُِسهِمI أَلَسIت4 بِر6بِّكُمI قَالُوا ب6لَى ش6هِدIن6ا أَنْ ت6قُولُوا ي6وIم6 الْق=ي6ام6ة= إِنَّا كُنَّا ع6نI ه6ذَا غَاف=ل=

                                                            
ألبي ذر  واضح أّن الذي سّبب توهم التناقض بين الحديثين عند السائل خطأه في نقل الحديث األول، فاّن قول النبي  -1
، 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
 .، فما بعد 84ص 5ج: سورة النجم  -تفسير الصافي  -2
  .اضاءة على أسمائه سبحانه ، فما بعد: في بحث  -3
 .172: األعراف  -4
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ـه  إوأين وجوده؟ فالشيخ الصدوق يقول ٬، عامل الذر هو عامل حقيقي موجود بالفعل نّأهل  ن
لو كان عامل الذر موجوداً ملا : والشيخ املفيد رمحه اهللا يقول يف تصحيح االعتقاد ما معناه٬، 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 

إين ال (: سيد األوصياء يقول ما معناه Xومييزوrم يف هذه احلياة الدنيا٬، فعلي بن أيب طالب 
  . )1( أين من شيعتك: ملن قال له) عرفكأ

٬، فها )لو كان ملا نسيناه: (فسبحان اهللا الشيخ املفيد رمحه اهللا وأعلى اهللا مقامه الشريف يقول
نتم تغفلون عن املرآة إذا نظرمت إىل صورتكم فيها٬، سبحان اهللا إذا كنتم تغفلون عما بني أيديكم أ

  .عامل الذر أوىل وأحجىوأمام أبصاركم فال ترونه٬، فغفلتكم عن 

فال أرى إنكاره إال عن جهل ٬، )2( بالغوا يف احلديث عن هذا العامل أهل البيت  مث إنّ
æليتهم التفتوا إىل قوله  ليتهم أعرضوا عن احلديث فيه ملا اشتبه عليهم علمه٬، ويا لَ منكريه٬، وياداخ
  .فإrا يف عامل الذر نزلت وإياه عنت ٬،)3( ﴾ن6س4وا اللVه6 فَأَنIس6اه4مI أَنIفُس6ه4مI﴿ :تعاىل

نه عامل األنفس وهو يف هذه السماء الدنيا٬، وترتل منه إىل األرض نطف بين أ :عامل الذر وحقيقة
ـنفس  ئآدم٬، فإذا منت النطفة بعد أن أخذت طريقها إىل وعا ها و¡يأت الصورة اجلسمانية لولوج ال

إليها٬، وجلت النفس يف تلك الصورة اجلسمانية وتعلقت بالنطفة اليت نزلت منها٬، فإذا مات اإلنسان 
ـمه٬،   خرجت منه تلك النطفة مرة أخرى من فمه أو من أي مكان آخر مع خروج نفسه من جس

                                                            
نحن من شيعتك يا أمير : أّن قومًا أتوه في أمر من ُامور الدنيا يسألونه، فتوسلوا اليه فيه بأن قالوا Xورد عن علي  -1

...)  ما أعرفكم وال أرى عليكم أثرًا مما تقولون، إنما شيعتنا من آمن باهللا ورسوله( :ثم قال ،المؤمنين، فنظر اليهم طويًال
  .56ص 1ج: دعائم االسالم 

عن الحسين بن نعيم الصحاف : وإليك هذا المثال. 234ص 5، و ج279ص 3ج: بحار األنوار: راجع على سبيل المثال -2
عرف اهللا ايمانهم بواليتنا وآفرهم بترآها يوم اخذ : (، فقال)فمنكم آافر ومنكم مؤمن: (عن قوله Xسألت الصادق : قال

  .371ص 2ج: تفسير القمي  )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) وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى
 .7، 5ح 423ص 1ج: الفصول المهمة للحر العاملي ...)  ك لم يعرف أحد ربهفعرفهم وأراهم نفسه ولوال ذل

  .19: الحشر  -3
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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

  .اجلسمæ 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
ومل  مل يكن له حظ يف السماوات امللكوتية وإن عصى اإلنسان ربه وسعى لسخطه سبحانه وتعاىل

ـرِدون   يكتب م æـن ي ن األحياء٬، بل ع�د من األموات٬، ومل يسطر امسه يف سجل احلياة٬، وأمسى مم
  .جهنم٬، بل هو قطعة من جهنم

�   �   �  �   �   �  
  

 ٬،)1( ﴾ه6ذَا ي4مIد=دIكُمI ر6بُّكُمI بِخ6مIس6ة= آالفÞ م=ن6 الْم6الئ=كَةُ م4س6وِّم=ني6﴿ :قال تعاىل :64 /سؤال
  ما معىن مسومني؟ 

: يف قوله تعاىل: Xفعن أيب احلسن ٬، العمامة مون٬، وعالمتهممعلØأي : ﴾م4س6وِّم=ني6﴿ :اجلواب
ـل   واعتم٬¹، رسول اهللا فسدهلا من بني يديه ومن خلفه العمائم اعتم¹: (٬، قال﴾م4س6وِّم=ني6﴿ جربائي

   .)2( )فسدهلا من بني يديه ومن خلفه
العلم٬، وحقيقة مسة هؤالء املالئكة هي العلم بأمساء اهللا سبحانه٬، وكل منهم  إىلوالعمامة ترمز 

ـاً وأصل املالئكة املسومني هم . خيتص بعلم معني وبقدر معني منه ٬، ثالث مائة وثالثة عشر ملك
وهؤالء هم القادة والبقية عمال وجنود هلؤالء القادة٬، وهؤالء الثالث مائة والثالثة عشر كل واحد 
ـاين   منهم خملوق من اسم من أمساء اهللا سبحانه وتعاىل٬، فهو عبد ذلك االسم٬، وعبودية االسم الرب

ـذا نه عبد النأنه عبد احلق٬، واآلخر مسته أهي مسة كل ملك منهم٬، فمثالً أحدهم مسته   .ور٬، وهك
   .وهي عمامته٬، وهذه العبودية هي علمه

                                                            
  .125: آل عمران  -1
  .460ص 6ج: الكافي  -2
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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 وت عاىل٬، وختتلف املالئكة فيما بينها وتتفاضل حبسب األمساء اإلهلي
   :اليت فطرت وأهلت ملعرفتها

ـه6  ﴿ Vالل Vم6ثْن6ى و6ثُالثَ و6ر4ب6اع6 ي6زِيد4 ف=ي الْخ6لْقِ م6ا ي6ش6اُء إِن Þنِح6ةIج6اع=لِ الْم6الئ=كَة= ر4س4الً أُول=ي أَج
Eٍء قَد=يرIش6ي Ö1( ﴾ع6لَى كُل(.  

�   �   �  �   �   �  
  

  ؟ )2( ﴾ل=ي4نIذ=ر6 م6نI كَانَ ح6ي¹اً و6ي6ح=قَّ الْقَوIلُ ع6لَى الْكَاف=رِين6﴿ :ما معىن قوله تعاىل :65 /سؤال       

أما األموات فال  ٬،اإلنذار للكل وهذا أكيد٬، ولكن من يستمع اإلنذار هو احلي :اجلواب
لَه4مI ج6ع6لُوا أَص6ابِع6ه4مI ف=ي آذَانِهِمI و6اسIت6غIش6وIا ث=ي6اب6ه4مI  و6إِنِّي كُلVم6ا د6ع6وIت4ه4مI ل=ت6غIف=ر6﴿ :يسمعون

  .وهؤالء األموات هم الكافرون الذين حيق القول عليهم. )3( ﴾و6أَص6رُّوا و6اسIت6كْب6ر4وا اسIت=كْب6اراً
: أي٬، املتقون هم األحياءوهؤالء ٬، )4( ﴾ذَل=ك6 الْك=ت6اب4 ال ر6يIب6 ف=يه= ه4دىà ل=لْم4تَّق=ني6﴿ :قال تعاىل

  .)5( ﴾و6إِنV الدَّار6 الْآخ=ر6ةَ لَهِي6 الْح6ي6و6انُ لَوI كَان4وا ي6عIلَم4ونَ﴿ 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

  .)6( ﴾غَيIر4 أَحIي6اٍء و6م6ا ي6شIع4ر4ونَ أَيَّانَ ي4بIع6ثُونَأَمIو6اتE ﴿ :قال تعاىل٬، خالدون
  

�   �   �  �   �   �   

                                                            
  . 1: فاطر  -1
  .70: يـس  -2
 .7: نوح  -3
  .2: البقرة  -4
 .64: العنكبوت  -5
  .21: النحل  -6
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ـذه  )1( ﴾و6ج6ع6لْن6ا م=ن6 الْم6اِء كُلV ش6يIٍء ح6ي¹ أَفَال ي4ؤIم=ن4ونَ﴿ :قال تعاىل: 66 /سؤال ٬، ما معىن ه

  اآلية؟
ـي ٬، حممد : املاء :اجلواب ـة    وهو نور اهللا سبحانه وتعاىل٬، فكل شيء ح ـمل املالئك تش
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

كُلV ش6يIٍء أَو6لَمI ي6ر6 الVذ=ين6 كَفَر4وا أَنV السَّم6او6ات= و6الْأَرIض6 كَان6ت6ا ر6تIقاً فَفَت6قْن6اه4م6ا و6ج6ع6لْن6ا م=ن6 الْم6اِء ﴿
  .)2( ﴾ح6يٍّ أَفَال ي4ؤIم=ن4ونَ

�   �   �  �   �   �   

  عرشه على املاء؟ ما معىن أنّ ٬،)3( ﴾ع6لَى الْم6اِءو6كَانَ ع6رIش4ه4 ﴿ :قال تعاىل: 67 /سؤال
  

نور اهللا سبحانه وتعاىل٬، وهو جيري يف  )4(  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  عبادة األحرار هي عبادة احلقيقة والكنه ال عبادة الذات  :اجلواب املوصوفة بصفات الكم
ـع  فاإلنسان إذا توج© ٬،اإلهلية ه 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
                                                            

  .30: األنبياء  -1
  .30: األنبياء  -2
  .7: هود  -3
وجعلنا : هو الماء لقوله تعالى: (في جواب سؤال رأس الجالوت لما سأله عن أصل األشياء، قال Xعن أمير المؤمنين  -4

يا جابر، إن اهللا أول ما خلق َخلق : (Xوعن أبي جعفر ، 224ص 40ج: بحار األنوار) وجعلنا من الماء آل شيء حي
 ).12ص 3ج: بحار األنوار: انظر( الخلق بألفي عام آما في الحديثبل خلق قبل ، 442ص 1ج: الكافي ...)  محمد 

هو الماء، وهو الذي خلق منه آل شيء، عن عبد اهللا بن سنان،  وواضح اتحاد المخلوق األول هللا سبحانه، أي أّن محمدًا 
ل ما خلق منه آل شيء، إن أول ما خلق اهللا عز وج :سألته عن أول ما خلق اهللا عز وجل؟ قال: (قال Xعن أبي عبد اهللا 

 .83ص 1ج: علل الشرائع ) … الماء: قال جعلت فداك وما هو؟: قلت
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ـد  . التوحيد يكون شركاً التوجه إىل الكنه واحلقيقة٬، وأما ما سواه فهو نسبة إىل هذا فعبادة العبي
أو رفع نقص  وعبادة األحرار املتوجهني للذات لتحصيل كمال أو لسد©٬، شرك وعبادة التجار شرك

  .واحلمد هللا وحده .)1( ﴾و6م6ا ي4ؤIم=ن4 أَكْثَر4ه4مI بِاللVه= إِلVا و6ه4مI م4شIرِكُونَ﴿ :أيضاً شرك٬، قال تعاىل
  

�   �   �  �   �   �   

  
  املنصور با سبحا�ه وتعاىل

   Xوصي ورسول اإلمام املهدي 
  إىل الناس كافة
  أمحد احلسن

  ق. هـ  1425 حمرم  1
  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .106: يوسف  -1
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  33 ............................ ) ........أعوذ بالرمحن منك  أين: ( يف قوله تعاىل ) ع(استعاذة مرمي :  43س
  33..................................................... سبب دفن امليت إذا وجد نصفه وفيه الصدر :  44س
  34) ................................ وأولئك هم املفلحون ... ذلك الكتاب * أمل : ( عاىل معىن قوله ت:  45س
  45) .............................. وكمال التوحيد نفي الصفات عنه : (  Xمعىن قول أمري املؤمنني :  46س
  46................................. ) ........قتل اخلراصون ... فاملقسمات أمراً : ( معىن قوله تعاىل :  47س
  47... ) ..................................... وجاء من أقصى املدينة رجل يسعى : ( معىن قوله تعاىل :  48س
  47.......................... ) ...بالغدو واآلصال ... واألرض اهللا نور السموات : ( معىن قوله تعاىل :  49س
  49............................ ...................بأصول الفقه على أهل العلم  Xج القائم هل حيت:  50س
  49............................. ................... من أين عرفت املالئكة أنّ اإلنسان يسفك الدماء:  51س
  51................... .... ) ........... فبدل الذين ظلموا قوالً غري الذي قيل هلم: ( معىن قوله تعاىل :  52س
  52......................... ..) .......................والشعراء يتبعهم الغاوون : ( معىن قوله تعاىل :  53س



   54.............. ........................................) وجوه يومئذ ناضرة : ( معىن قوله تعاىل :  54س 
   54 .................................. ) ......وملا جاء موسى مليقاتنا فكلمه ربه : ( معىن قوله تعاىل :  55س 

  56............. .............................................نسبة املكر واالستهزاء إىل اهللا سبحانه :  56س
  56........ ..... ) ................................................وهب يل الغداة رضاك : ( معىن :  57س
  57........... .....................................................................شرف التوحيد : 58س
ـق القلب بشئ يعد© شركاً:  59س   57....... ..................................................... هل تعلّ
  57................ ................................................................الشرك اخلفي :  60س
  58.......... ........... ) ............إن اهللا ميسك السموات واألرض أن تزوال : ( معىن قوله تعاىل :  61س
  58..................... ........................................................العرش والكرسي :  62س
ـة :  63س   60.................. .... ) ........................وإذا اخذ ربك من بين آدم ( عامل الذر يف آي
  61............. .......) ..................ئكة مسومني من املال: (  يف قوله تعاىل) املسو©مني ( معىن :  64س
  62............... .... ) ...................................لينذر من كان حياً : ( معىن قوله تعاىل :  65س
  63.................. .) ..........................وجعلنا من املاء كل شئ حي : ( معىن قوله تعاىل :  66س
  63............................. .) ......................وكان عرشه على املاء : ( معىن قوله تعاىل :  67س
  44.............................................................. وصف عبادة األحرار وحدودها :  68س

  65................................................................... .........................الفهرس 
  

  واحلمد  رب العاملني
  
  

  

 


