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 تقديم

 
 اٟتمد  رب العا١تُت وصلى ا على ٤تمد وآؿ ٤تمد األئمة وا١تهديُت وسلم تسليماً 

َىا ِإَذا َوالن ََّهارِ  *َتََلَىا  ِإَذا َواْلَقَمرِ  *َوُضَحاَىا  َوالشَّْمسِ ﴿: قاؿ تعاذل بعد يـو  ، يوماً (ٔ)﴾َجَلَّ
و عن بصائرنا طُت ا١تادة، لنعود ونبصر كما أراد لنا ا عز وجل أف يرفع ا سبحانو بفضلو ومنّ 

نبصر، وأف نرى من آياتو الكربى اليت ٕتلى هبا ٠تلقو معرِّفًا نفسو ٢تم تفضبًل منو تعاذل وإنعامًا 
 .وإكراماً 

: ومن تلك اآليات العظيمة وجود حجة ا جل وعبل بُت ظهرانينا يبُت لنا كما قاؿ ا تعاذل
ا َكِثيراً  َلُكمْ  يُ بَ يّْنُ  َرُسولَُنا َجاءُكمْ  َقدْ  اْلِكَتابِ  َأْىلَ  يَا﴿  َعن َويَ ْعُفو اْلِكَتابِ  ِمنَ  ُتْخُفونَ  ُكنُتمْ  مّْمَّ

، نعم وا قد جاءنا من ا نور وكتاب مبُت، فلم (ٕ)﴾مُِّبينٌ  وَِكَتابٌ  نُورٌ  الّلوِ  مّْنَ  َجاءُكم َقدْ  َكِثيرٍ 
ميدانًا معرفياً يستبُت منو ( األحبلـ)يكن يدور ٓتلد الناس أف تكوف الرؤى أو ما يصطلحوف عليو بػ 

اٟتق وينفى عنو خبث الباطل وأدرانو، ويكشف عن حقيقة لطا١تا بقيت طيَّ الكتماف وا٠تفاء 
 .ف النفس اإلنسانية ىي وعاء لكلمات ا سبحانو ولذلك خلقها ا جلت قدرتومفادىا أ

ولعل  ،(ٖ)﴾زَكَّاَىا َمن َأفْ َلحَ  َقدْ ﴿وىذه النفس الوعاء يكوف تلقيها ْتسب تطهرىا وإخبلصها 
ىو دليل   ،العادل الذي دل يعص ا سبحانو فيو طرفة عُت ،تلقي كلمات ا سبحانو ُب ا١تلكوت

كـر ا١تعطي وتفضلو االبتداء، وكذلك ىو بياف للناس أهنم كلهم مشروع أنبياء ورسل  سبحانو 
 .ولكنهم لؤلسف حظهم ضيعوا ورهبم أغضبوا

اليـو ُب ىذه الدعوة ا١تباركة أعيد ١تلكوت ا سبحانو اعتباره الذي أضاعو الناس باالنغماس ُب 
ف واألعُت فطمست لؤلسف وحرمت ٝتاع اٟتق من اٟتق ىكذا من عادل ا١تادة حىت بلغ طينها اآلذا

دوف واسطة، ومن دوف أف يفتح الباب لفبلف وفبلف ليشكك بناقل ا٠ترب، أو ٔتنت ا٠ترب، فهذا ا٠ترب 
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دل تتناقلو الرجاؿ، بل ىو نزؿ من عند ا سبحانو مباشرة ُب الوعاء الذي أعده ا سبحانو ٤تبلً 
 .لذلك

أف يكوف القتاؿ ُب ىذه الدعوة ا١تباركة ميدانو إثبات الرؤيا بوصفها سبيبًل إ٢تياً وليس غريبًا 
للهداية ال ٯتكن نكرانو إال جهبًل أو جحوداً، وال ٯتر ٓتلد القارئ أف وصف القتاؿ ىو دعوة 
للعنف، بل على العكس ٘تامًا ىو دعوة حقيقية للسبلـ اٟتقيقي، ألف معٌت القتاؿ ىنا ىو القتاؿ 

قيقي مع األنا اٟتجاب الظلماين ُب النفس اإلنسانية الذي يعمل على تشكيكها بنور ا اٟت
سبحانو وحبسها ُب ىذا العادل ا١تادي الذي ىو عدـ قابل للوجود، أي ىو بالنتيجة عادل عدمي 
وليس حقيقيًا وإف كاف لو حظ ُب الوجود فهو بتقومو بنور ا سبحانو، وإ٪تا كاف ىذا العادل 

 .متحاف ال غَت، والعوادل اٟتقيقية ىي تلك العوادل اليت تقًتب من النور اٟتقلبل

وا١تلكوت ىو عادل أقرب من عادل الدنيا إذل النور اٟتق، وىو عادل طاعة، وما يراه فيو العبد فهو 
حق من عند اٟتق ليس فيو تضليل أو تزييف أو خداع، ولذلك توجهت لو سهاـ فقهاء آخر الزماف 

من حق ُب عادل ا١تلكوت الذي فتحو ا سبحانو بربكة  يروف بقو٢تم لتشكيك الناس ٔتا ومن ينعق
وصي ورسوؿ  X، ليس ىذا حسب، وإ٪تا بُتَّ اليماين Xوجود وصي ورسوؿ اإلماـ ا١تهدي 

أف ما يأٌب من ا١تلكوت ىو معرفة إ٢تية عظيمة ٗتتزؿ ١تن يرى ُب ا١تلكوت رٔتا  Xاإلماـ ا١تهدي 
و ُب طلب تلك ا١تعرفة ورٔتا ٭تصل عليها أو قد ال ٭تصل، ولكن بعروج روحو إذل عادل عمرًا يفني

ا١تلكوت فقد تتلقى فيو تلك ا١تعرفة بزمن قياسي جدًا ال يتجاوز اللحظات، وسأدلل على ذلك 
بنقل جوىرة ملكوتية ألحد األخوة الذين وفقهم ا سبحانو أف يتلقوا كلماتو ُب عادل ا١تلكوت، 

٢تذه الكلمات اليت تلقاىا األخ الذي رأى ُب  Xل لكم تأويل قائم آؿ ٤تمد وٯتانيهم وسأنق
: قائبلً  Xملكوت ا سبحانو ما عجز عما يراد منو فأرسل سؤالو إذل قائم آؿ ٤تمد وٯتانيهم 

 الرحيم الرٛتن ا بسم: ٜٓٗ/ السؤاؿ]

 .تسليماً  وسلم وا١تهدين األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على صلِّ  اللهم

 .ولدؾ من وا١تهديُت الطاىرين آبائك وعلى عليك ريب صلوات ا رسوؿ يابن وموالي سيدي

 وجهي فوجهت منها، العربة وأخذ تفسَتىا عن عجزت ا١تناـ ُب رؤيا رأيت وموالي، سيدي
 دراسية بعثة ُب الزمبلء من ٣تموعة مع أين سيدي يا وجدت: رؤياي من ا١تقصود ألفهم سيدي لكم
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 معي من فكاف منها، ا٠تروج ونريد لنا تروؽ ال وجدناىا البلدة ٢تذه وصلنا حُت ولكن أجنيب، لبلد
 البلد، ٢تذه أرسلنا ١تن مناسب سبب وشرح األمثل الطريقة على بينهم ما ُب ٥تتلفُت اإلخوة من

 .لقومو موسى ا نيب قاؿ ٔتا وقولوا واحد قوؿ على أمركم اٚتعوا: ٢تم أقوؿ نفسي فوجدت

 بقضية عبلقة القوؿ ٢تذا وىل ؟ ىذا حالنا ١تثل ا١تناسب لقومو موسى ا نيب قوؿ كاف فما
 [.؟ ا١تواقف ىذه مثل ُب بو وتنصحٍت توجهٍت ؤتاذا ؟ عليو ا سبلـ ا١تهدي اإلماـ

فجاءه اٞتواب كاآلٌب مع مبلحظة أين سأترؾ ذلك اٞتواب اإل٢تي يتكلم عن نفسو من دوف 
تعليق سائبًل ا١توذل سبحانو أف يكوف ُب تلك الرؤيا وُب تأويلها سبيل ىداية للقارئ ١تعرفة اٟتق 

 : على الرؤيا ىو اآلٌب Xوداعيو والعمل على نصرتو، وجواب اإلماـ أٛتد اٟتسن 

 الرحيم ٛتنالر  ا بسم]

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا وصلى العا١تُت، رب  واٟتمد

 صيحة تتبعها حق صيحة وكل إبليس، صيحة تتبعها X جربائيل صيحة أف ا وفقك اعلم
 اإلنس شياطُت من وتسمع باالمتحاف ٘تر أف البد اٟتق وداعي اٟتق بدعوة تسمع فكما باطل،
 رؤياؾ فهذه ا١تستقيم، الصراط عن ا٠تلق هبا ويضلوا اٟتق هبا يغطوا أف يريدوف اليت الشبهات واٞتن
 غَت تقليد يوجبوف الذين ٢تم، وا١تنتصرين أعواهنم أو ا١تراجع شيعة على ا١تناسب الرد لك تبُت

 الرد أف لك يبُت فا السبيل، سواء عن وضلوا وسامرياً  عجبلً  ألنفسهم ونصبوا بأىوائهم ا١تعصـو
 َوِإذْ ﴿: ألشباىهم X موسى قالو ما ىو اٟتق عن االبتعاد إذل يدعونك عندما عليهم ا١تناسب

 فَاقْ تُ ُلواْ  بَارِِئُكمْ  ِإَلى فَ ُتوبُواْ  اْلِعْجلَ  بِاتَّْخاِذُكمُ  َأنُفَسُكمْ  ظََلْمُتمْ  ِإنَُّكمْ  قَ ْومِ  يَا ِلَقْوِموِ  ُموَسى قَالَ 
رٌ  َذِلُكمْ  َأنُفَسُكمْ   .ٗ٘: البقرة ﴾الرَِّحيمُ  الت َّوَّابُ  ُىوَ  ِإنَّوُ  َعَلْيُكمْ  فَ َتابَ  بَارِِئُكمْ  ِعندَ  لَُّكمْ  َخي ْ

 َأنِبَياء ِفيُكمْ  َجَعلَ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  الّلوِ  نِْعَمةَ  اذُْكُرواْ  قَ ْومِ  يَا﴿: لقومو X موسى قوؿ وأيضاً  بل
 بو تنصحهم ألف مناسباً  ،ٕٓ: ا١تائدة ﴾اْلَعاَلِمينَ  مّْن َأَحداً  يُ ْؤتِ  َلمْ  مَّا َوآتَاُكم مُُّلوكاً  َوَجَعَلُكم
 َأنِبَياء ِفيُكمْ  َجَعلَ  ِإذْ ﴿ وا١تهديُت  األئمة فيهم نصب إذ ٤تمد  ا رسوؿ بوصية وتذكرىم
 واألخذ اٟتق باتباع  وفيكم عليكم الكربى ا نعمة تشكروا أف فا١تفروض ،﴾مُُّلوكاً  َوَجَعَلُكم

 ىذه ُب با٠تصوص أنتم العا١تُت، من أحداً  يؤتِ  دل ما آتاكم قد فا ٤تمد، الكرًن الرسوؿ بوصية
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 يَا﴿ وا١تهديوف األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد وىم سبحانو، خلقو خَتة ىم قادة لكم جعل حيث األمة
 مّْن َأَحداً  يُ ْؤتِ  َلمْ  مَّا َوآتَاُكم مُُّلوكاً  َوَجَعَلُكم َأنِبَياء ِفيُكمْ  َجَعلَ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  الّلوِ  ِنْعَمةَ  اذُْكُرواْ  قَ ْومِ 

 [.﴾اْلَعاَلِمينَ 

سيد ا٠تلق تقصَتىا ا٢تائل ْتق الكـر اإل٢تي العظيم إذ  فهل تتدارؾ أمة تنتسب إذل ٤تمد 
 Xوىا ىو يقوؿ ٢تم كما قاؿ موسى  تفضل عليهم بظهور داعي اٟتق ٯتاين آؿ ٤تمد 

يا قـو اذكروا نعمة ا عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما دل يؤت أحداً : )لقومو
، والغريب أف قائم آؿ ٤تمد  X، وأٛتد Xقائم آؿ إبراىيم  X، وموسى (من العا١تُت

 !! من دوف أف يفقهوا سرىا - كما يصطلحوف عليها  - ا١تسلمُت يرددوف الصبلة اإلبراىيمية

ُب ا١تتشاهبات أنقلو ىنا للفائدة  Xحىت بُت سرىا قائم آؿ ٤تمد اإلماـ أٛتد اٟتسن 
  .(ٔ)﴾اْلُمْؤِمِنينَ  تَنَفعُ  الذّْْكَرى فَِإنَّ  َوذَكّْرْ ﴿: وللذكرى امتثاالً لقولو تعاذل

 : لو Xوىذا السؤاؿ وجواب اإلماـ أٛتد اٟتسن 

 من إبراىيم، وآؿ إبراىيم على صليت كما ٤تمد وآؿ ٤تمد على صلِّ  اللهم: ٚٔٔ/ سؤاؿ]
 يصلي أف ا من الطلب يكوف فكيف إبراىيم، وآؿ إبراىيم من أفضل ٤تمد وآؿ ٤تمداً  أفّ  ا١تعلـو
 ٦تا أفضل تكوف أف ا١تفروض أليس ، إبراىيم وآؿ إبراىيم على صّلى كما ٤تمد وآؿ ٤تمد على
 إبراىيم؟ وآؿ إبراىيم على صّلى

 ٤تمد عن يفرج أف وتعاذل سبحانو ا من الطلب تعٍت ٤تمد وآؿ ٤تمد على الصبلة: اٞتواب
 وتعاذل سبحانو ا ألف إبراىيم؛ وآؿ إبراىيم على بالصبلة قرنت ولذلك قائمهم، ويظهر ٤تمد وآؿ

 ا من فالطلب. X موسى ا نيب وىو قائمهم، وأظهر  إبراىيم وآؿ إبراىيم فرج عّجل
 آؿ قائم أظهر ا يا: يعٍت إبراىيم، وآؿ إبراىيم على صلى كما ٤تمد وآؿ ٤تمد على بالصبلة

 موسى ينتظروف إسرائيل بنو وكاف ،X موسى وىو  إبراىيم آؿ قائم أظهرت كما  ٤تمد
X ا١تهدي اإلماـ ا١تسلموف ينتظر كما X اآلف.] 
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ووفقنا ٔتنِّو وفضلو علينا   واٟتمد  ٛتدًا كثَتًا طيبًا أف جعلنا من أىل زمن قائم آؿ ٤تمد
١تعرفة اٟتق وداعيو، على أف معرفتنا بقدرنا ال بقدره سبحانو سائلُت ا١توذل عز وجل أف يثبتنا بالقوؿ 

  .الثابت ويقبلنا ُب أىل واليتو إنو ٝتيع ٣تيب دعوة الداعي إذا دعاه

 .واٟتمد  وحده وحده وحده

 

 انهجنت انعهًيت
 (يكٍ اهلل نه يف األرض) َابر اإليبو ادلدد أل

 األضتبذ زكي األَابر 
 هـ3654/ شدر ريضبٌ اخلري /  8

 و 4233/ آة /  8ادلوافق 
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 .Xأمحد احلسن  أجوبة السيد: القسم األول

 :وفيو محاور

 .األسئلة العقائدية: األول

 .األجوبة الفقهية: الثاني
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 القسم األول
 األسئلة العقائدية: احملور األول

 ؟؟ ىو فما وجد وإف ،والكتاب القرآف بُت فرؽ ىنالك ىل :403/السؤال
 العراؽ -٤تمد ا١توسوي : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على ا وصلى، العا١تُت رب  واٟتمد

 وأي كتاب أي ٖتدد أف ٭تتاج فهذا االختبلؼ ىو ما أما ٮتتلفاف، إهنما أكيد والكتاب القرآف
 نسبة كتاب فهو وقرآف، كتاب ا١توجود نفس يكوف أف ٯتكن وعموماً  مقاـ، أي وُب أنت تريد قرآف
 .وقرأه وحصَّلو تلقاه من إذل نسبة قرآف وىو عنو، وصدر كتبو من إذل

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                           
 ىػ ٖٔٗٔ/ القعدة ذو

* * * 
 .الطاىرين الطيبُت بيتك وأىل آبائك وعلى ا بقية يا عليك والسبلـ الصبلة :404/ السؤال

 :أمريكا من طاىرة األنصارية األخت من ورد أدناه السؤاؿ

 بعده تكوف أشياء عن حدث X ا١تؤمنُت أمَت أف (السبلـ عليهما) ا عبد أيب عن: الًتٚتة
 ال: قال ؟ الظالمين من األرض اهلل يطهر متى المؤمنين، أمير يا): اٟتسُت فقاؿ القائم قياـ إذل

 ُب العباس وبٍت أمية بٍت أمر ذكر ٍب. الحرام الدم يسفك حتى الظالمين من األرض اهلل يطهر
 جزيرة وجاز، والملتان كوفان أرض على وغلب بخراسان القائم قام إذا: وقاؿ، طويل حديث

 الترك رايات لولدي وظهرت، والديلم اآلبر وأجابتو، بجيَلن قائم منا وقام، كاوان بني
 أمير وقام، البصرة خربت إذا.  وىنات ىنات بين وكانوا والحرامات األقطار في متفرقات
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 وقتل، الصفوف وصفت، األلوف جهزت إذا: قاؿ ٍب. طويلة حكاية X فحكى ،االمرة
، المأمول القائم يقوم ثم، الكافر ويهلك، الثائر ويثور، اآلخر يقوم ىناك الخروف، الكبش
 بين يظهر مثلو، ابن ال حسين، يا ولدك من وىو، والفضل الشرف لو، المجهول واإلمام
 أدرك لمن طوبى األدنين، األرض في يترك وال الثقلين، على يظهر باليين، دريسين في الركنين

 .(أيامو وشهد، أوانو ولحق زمانو

 غيبة ُب ووردت، ٖٕ٘ص ٕ٘ج :األنوار ْتار ُب وردت كما كامبلً  الرواية نص أعبله
 .ٖ٘ٛص :النعماين

 مندىشة كوين األمر ىذا عن ٮتربين أف ٯتكن ما X أٛتد السيد من اعرؼ أف أود: السؤاؿ
 يا رب آمُت رايتك ٖتت ا ٚتعنا ،موالي يا دعائك ُب اذكرين .اجملهوؿ اإلماـ ىو يكوف من

 .العا١تُت
 ىاشم أبو: ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .كثَتاً  تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على ا وصلى ،العا١تُت رب  اٟتمد

 .شر كل وجنبك خَت لكل ا وفقك

 وكذا اتباعو، يدعوف ١تن بالنسبة ٔتجهوؿ ليس نوإ أكيد اٟتسن بن ٤تمد X ا١تهدي اإلماـ
 فقد للناس، بالنسبة ٣تهوؿ فهو ولده، من األوؿ ا١تهدي ىو اجملهوؿ باإلماـ فا١تراد ١تخالفيو، بالنسبة

 أو القرآف أو اإل٧تيل أو التوراة ُب سواء عليو الدالة النصوص حقيقة إذل الناس يلتفت ال أف ا شاء
 .منها وا١تراد النصوص ٢تم ويبُت ىو يظهر حىت الروايات

 والسبلـ .خطاكم يسدد فأو  وتعاذل سبحانو سبيلو ُب واإلخبلص للعمل يوفقكم أف ا وأسأؿ
 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم

 اٟتسن أٛتد                                                                                   
 ىػ ٖٔٗٔ/ القعدة ذو
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 .الطاىرين الطيبُت بيتك وأىل آبائك وعلى ا بقية يا عليك والسبلـ الصبلة :405/ السؤال

 :اآليات تفسَت ما ىو

 َوالَِّذينَ  َحْوَلَها َوَمنْ  اْلُقَرى ُأمَّ  َولِتُنِذرَ  َيَدْيوِ  بَ ْينَ  الَِّذي مَُّصدّْقُ  ُمَباَركٌ  َأنَزْلَناهُ  ِكَتابٌ  َوَىَذا﴿
 .(ٔ)﴾ُيَحاِفُظونَ  َصَلَتِِهمْ  َعَلى َوُىمْ  ِبوِ  يُ ْؤِمُنونَ  بِاآلِخَرةِ  يُ ْؤِمُنونَ 

 .(ٕ)﴾َكرِيمٍ  َوَأْجرٍ  ِبَمْغِفَرةٍ  فَ َبشّْْرهُ  بِاْلغَْيبِ  الرَّْحَمن َوَخِشيَ  الذّْْكرَ  ات ََّبعَ  َمنِ  تُنِذرُ  ِإنََّما﴿

 ؟؟ ا١تخالفُت على االحتجاج ُب هبا نستشهد فنحن ،اآليات ىذه ُب ا١تنذر ىو من

 َعنُكمْ  َوُيَكفّْرْ  فُ ْرقَاناً  لَُّكمْ  َيْجَعل الّلوَ  تَ ت َُّقواْ  َإن آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأي َُّها يِا﴿ :اآلية تفسَت ما ىو
 .(ٖ)﴾اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوالّلوُ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  َسيَّْئاِتُكمْ 

 .(ٗ)﴾يَنِطُقونَ  َكانُوا ِإن فَاْسأَُلوُىمْ  َىَذا َكِبيُرُىمْ  فَ َعَلوُ  َبلْ  قَالَ ﴿ :اآلية تفسَت وما ىو

 ؟؟ كبَتىم فعلها  تأويل ما ىو ولكن ،الصدؽ ىو X إبراىيم قوؿ أف ُب نشك ال

 يا رب آمُت رايتك ٖتت ا ٚتعنا ،موالي يا دعائك ُب اذكرين ،العمل ُب التقصَت على سا٤تٍت
 .العا١تُت

 أبو ىاشم: ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .كثَتاً  تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على ا وصلى ،العا١تُت رب  اٟتمد

ال  حي فالقرآف زماف، كل ُب أرضو ُب وخليفتو ا حجة وأيضاً  ، ٤تمد ىو ا١تنذر :ٔج س
 .منذر زماف ولكل ٯتوت

                                                             

 . 9: األَعبو - 
 .  : َس - 
 .9 : األَفبل -3
 .33: األَجُبء - 
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ُقواْ  َإن آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأي َُّها يِا﴿ :تعاذل قولو :ٕس ج  َعنُكمْ  َوُيَكفّْرْ  فُ ْرقَاناً  لَُّكمْ  َيْجَعل الّلوَ  تَ ت َّ
 الجتناب نتيجة تكوف وتعاذل سبحانو ا تقوى .﴾اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوالّلوُ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  َسيَّْئاِتُكمْ 

 آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأي َُّها يَا﴿وتعاذل،  سبحانو ٭تبو ما كل والتزاـ وتعاذل سبحانو يرضاه ال ما كل العبد
 .(ٔ)﴾تَ ت َُّقونَ  َلَعلَُّكمْ  قَ ْبِلُكمْ  ِمن الَِّذينَ  َعَلى ُكِتبَ  َكَما الصَّْيامُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ 

  ذاكر العبد فهذا وسكناتو، ٖتركاتو كل ُب سبحانو ا مراقباً  اإلنساف ٕتعل التقوى وىذه
 !وا٠تبلص؟ للنجاة ٭تتاجو ما كل ويُعرفو لو ويُبُتِّ  وتعاذل سبحانو يذكره ال فكيف وتعاذل، سبحانو
 فا١تتقي ،- الفرقاف أو النور وىي - والباطل اٟتق بُت التفريق أداة امتلك قد ا١تتقي فيكوف وبالتارل
 هبا ا ٯتنّ  العصمة درجات من درجة ىي التقوى فنتيجة ،فيجتنبو الباطل ويعرؼ ويتبعو اٟتق يعرؼ
 ما كل واجتناب يرضاه ما كل وفعل حاؿ كل على وذكره ا مراقبة وىو ،ٙتنها ٢تا يقدـ من على

 .يرضاه ال

 .(ٕ)﴾لّْْلُمتَِّقينَ  ىً ُىد ِفيوِ  رَْيبَ  الَ  اْلِكَتابُ  َذِلكَ ﴿: تعاذل قاؿ

 من هبا ا عصمهم والباطل اٟتق بُت التمييز أداة عندىم ا١تتقُت ألف ؛للمتقُت ىدىً  ىو نعم
 ىذا ،﴾فُ ْرقَاناً  لَُّكمْ  َيْجَعل الّلوَ  تَ ت َُّقواْ  َإن آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأي َُّها يِا﴿ ،و٥تالفتو ا حجة على االلتواء
 مؤمناً  كاف وإف فحىت مستمر، امتحاف ُب ألنو ؛اٟتياة ىذه ُب داـ ما اإلنساف ٭تتاجو والنور الفرقاف
 ٯتلك يكن دل إف السبيل يضل ورٔتا الحق، ْتجة ا وابتبله اٟتجة مات فرٔتا زمانو ُب ا ْتجة
 .والفرقاف النور ىذا

 َوَيْجَعل رَّْحَمِتوِ  ِمن ِكْفَلْينِ  يُ ْؤِتُكمْ  ِبَرُسوِلوِ  َوآِمُنوا اللَّوَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا﴿ :تعاذل قاؿ
 ال رٔتا واضح ىو كما بالرسوؿ فاإلٯتاف .(ٖ)﴾رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  َواللَّوُ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  ِبوِ  َتْمُشونَ  نُوراً  لَُّكمْ 

 معرفتو ُب اإلنساف وفشل وصيو وجاء اٟتجة أو الرسوؿ مات إذا خصوصاً  للنجاة، كافياً  يكوف
 ٙتن وىناؾ الضبلؿ، من اإلنساف تعصم أداة ىناؾ أف وتعاذل سبحانو ا بَُت  و٢تذا بو، وااللتحاؽ

 والفرقاف النور ىي األداة وىذه التقوى، ىو اآليات ُب واضح ىو كما فثمنها األداة، ٢تذه أيضاً 
 .والباطل اٟتق بُت اإلنساف بو ٯتيز الذي

                                                             

 .83 : انجقزح - 
 . : انجقزح - 
 .8 : انؾذَذ -3
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 وأوضح والباطل، باٟتق وتعريفهم للمتقُت، وتعاذل سبحانو ا وحي عن عبارة ىي األداة وىذه
 طريق بالرؤيا ا يُعرِّفو فا١تتقي الناس، يراىا اليت الرؤى ىي تقريباً  الناس كل يعرفها الوحي ٢تذا صورة
 يؤمن أف البد ا١تتقي أف واٟتقيقة بو، ويعمل بالغيب يؤمن أف إال يبقى فبل الباطل، وطريق اٟتق

 .لو مبلزمة بالغيب اإلٯتاف صفة ألف ؛بو ويعمل بالغيب

 َوِممَّا الصََّلةَ  َويُِقيُمونَ  بِاْلغَْيبِ  يُ ْؤِمُنونَ  الَِّذينَ  # لّْْلُمتَِّقينَ  ُىًدى ِفيوِ  رَْيبَ  الَ  اْلِكَتابُ  َذِلكَ ﴿
َناُىمْ   .(ٔ)﴾يُنِفُقونَ  َرزَق ْ

 اٟتسن أٛتد                                                                                            
 ىػ ٖٔٗٔ/ القعدة ذو

* * * 
 ؟ مكاف كل ُب 8 ا إف نقوؿ أف يصح ىل :406/ السؤال

 مسلم عامي: ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 بل وتعاذل، سبحانو ٭تتويو ا١تكاف أف ٔتعٌت ليس ولكن مكاف، كل ُب ا إف نقوؿ أف يصح
 زاؿ وال ا١تكاف وأوجد خلق من سبحانو فهو وتعاذل، سبحانو بو وموجود قائم ا١تكاف أف ٔتعٌت

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .بالوجود ا١تكاف ٯتد سبحانو

 اٟتسن أٛتد                                                                                           
 ىػ ٖٔٗٔ/ القعدة ذو

* * * 
 اٟتسن بن أٛتد السيد من رجاء :407/ السؤال

 األشراؼ الطاىرين الطيبُت ٤تمد وآؿ ٤تمد على صل اللهم وبركاتو، ا ورٛتة عليكم السبلـ
 .فرجهم وعجل

                                                             

 .3 –  : انجقزح - 
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 وبودي ،السيد من وسلوكية عرفانية توصيات إذل و٤تتاج ا بإذف اليماين السيد أنصار أحد أنا
 .(ورعاه ا حفظو) السيد هبا يوصي وأذكار أوراد أو أدعية ىناؾ كانت لو

 .اليماين السيد بربكة تنحل أف وأود عسَتة مشكلة من أعاين
 ىاين :ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد علة ا وصلى، العا١تُت رب  واٟتمد

 والعمل لقراءهتا األنصار وجهت قد وعبادات قرآنية وآيات أدعية ىناؾ ،خَت لكل ا وفقكم
 واعلم لك، إيصا٢تا ُب يقصروا لن ا شاء إف وىم منهم، تطلبها أف ٯتكنك هبا، ا إذل والتقرب هبا
 وتصلحها بنفسك تبدأ أف فعليك عمل، ببل علم ُب خَت فبل ا، من القرب أساس ىو العمل أف

 لعنو) إبليس شباؾ من لتنقذىم الناس إذل اٟتق توصل أف اآلف العمل وخَت ا، أمر ٔتا بالعمل
 .الدنيا ٔتاؿ التصدؽ من لك خَت إنساناً  بك ا يهدي فؤلف ،(ا

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .وتعاذل سبحانو يرضيو ١تا أموركم ويسر وسددكم ا وفقكم

 اٟتسن أٛتد                                                                                             
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو

* * * 
 الرحيم الرٛتن ا بسم :408/ السؤال

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على صل اللهم

 ..وبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ

 األَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإَلى اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  مّْنَ  لَْيَلً  ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى الَِّذي ُسْبَحانَ ﴿: تعاذل قاؿ
 .(ٔ)﴾الَبِصيرُ  السَِّميعُ  ُىوَ  ِإنَّوُ  آيَاتَِنا ِمنْ  لُِنرِيَوُ  َحْوَلوُ  بَارَْكَنا الَِّذي

 ؟ والروح اٞتسد أـ فقط بالروح ىل ،اإلسراء كاف كيف -ٔ
                                                             

 . : اإلسزاء - 
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 ؟ متأخر أو ا١تعراج على متقدـ ىو ىل اإلسراء -ٕ

 ؟ األقصى وا١تسجد اٟتراـ ا١تسجد من ا١تقصود ما -ٖ

 ؟ حولو ىي واليت هبا ا١تقصود وما ،األقصى ا١تسجد هبا اختص اليت الربكة -ٗ

 اإلماـ ورسوؿ وصي من جواباً  يطلب السائل وكاف األنصار اإلخوة هبا لئس لةئسأ ٣تموعة ىذه
 والسبلـ، وليو ورضا برضاه علينا ٯتن أف ا نسأؿ .األٛتدية من السائل إف علماً  ،X ا١تهدي
 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم

 حسن اٞتابري: ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 قاؿ ٝتاء، كل يناسب الذي ا١تثارل واٞتسد بالروح وا١تعراج معاً، واٞتسد بالروح اإلسراء :ٔج
 .(ٔ)﴾رَكََّبكَ  َشاء مَّا ُصورَةٍ  َأيّْ  ِفي﴿: تعاذل

 .بعده وحصل اإلسراء قبل ا١تعراج حصل فقد مرة، من أكثر حصل ا١تعراج :ٕج

 أو القرباف أو التقرب بيت أو الرب بيت ىو األقصى وا١تسجد الكعبة، ىو اٟتراـ ا١تسجد :ٖج
 .بناه الذي ىو سليماف ا نيب ألف ؛سليماف ىيكل وٝتي ،X سيلماف ىيكل

  .األرض أىل على النازؿ اإل٢تي الفيض ىي الربكة :ٗج

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ، خَت لكل ا وفقكم

 اٟتسن أٛتد                                                                                                             
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو

* * * 
 

                                                             

 .8: االَفطبر - 
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 الرحيم الرٛتن ا بسم :409/ السؤال

 .كثَتاً  تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على وسلم صل اللهم

 نفسي رأيت وموالي يا سيدي ونصرتك اٟتق واتبعت وتعاذل سبحانو ا على توكلت أف بعد
 لسورة الكرًن فآالقر  تبلوة من اليـو ٝتاعي بعد فمثبلً  ،ٝتعوأ ما كنت غَت الكرًن فآالقر  ٝتاع عند
 :التالية اآليات ُب أتأمل نفسي وجدت يس

 .(ٔ)﴾َرِميمٌ  َوِىيَ  اْلِعظَامَ  ُيْحِيي َمنْ  قَالَ  َخْلَقوُ  َوَنِسيَ  َمَثَلً  لََنا َوَضَربَ ﴿

قُ  َوُىوَ  بَ َلى ِمثْ َلُهم َيْخُلقَ  َأنْ  َعَلى ِبَقاِدرٍ  َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  الَِّذي َأَولَْيسَ ﴿  اْلَخَلَّ
 .(ٕ)﴾فَ َيُكونُ  ُكنْ  َلوُ  يَ ُقولَ  َأنْ  َشْيئاً  َأرَادَ  ِإَذا َأْمُرهُ  ِإنََّما # اْلَعِليمُ 

 ا١تهدي اإلماـ زمن ُب X اٟتسُت خلق يعيد سوؼ وتعاذل سبحانو ا إف نفسي ُب وأقوؿ
X اٟتسُت اإلماـ يكوف كيف يقوؿ من حينها وُب ،مظلوميتو يبُت الذي X وىو موجود 
 زمن ُب X ا١تهدي اإلماـ أف وموالي يا سيدي أنصرؾ أف قبل ٝتعت قد أين العلم مع ىذا ،ميت

 صحة على األنا كلمة من وأعوذ أنا فهل ما، بطريقة  البيت أىل مظلومية يبُت سوؼ ظهوره
 ؟؟ ا نصركم أفيدونا ،ضبلؿ على أـ ،القوؿ ىذا من

 مصطفى أـ: ا١ترسلة

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 السماوات وملكوت القرآف لفهم وأوليائو ا إذل وااللتجاء ا آيات ُب والتفكر القرآف تدبر
 إذل وااللتجاء والتفكر بالتدبر فعليكم ، واألئمة  ٤تمد الرسوؿ عليها حث قد أمور والغيب

 وا٢توى النفس ألف ؛حق ىو عندكم فهم كل أف ىذا يعٍت ال ولكن اٟتقائق، لفهم أوليائو وإذل ا

                                                             

 .88: َس - 
 . 8 –  8: َس - 
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 سبحانو  إخبلص إذل ٖتتاج فا١تعرفة ،اٟتقيقة فهم ُب خطأ لكم تسبب قد والشيطاف والدنيا
 .عليو الباطل ورود من اإلنساف يعصم

 َيْخُلقَ  َأنْ  َعَلى ِبَقاِدرٍ  َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  الَِّذي َأَولَْيسَ ﴿ :تعاذل لقولو بالنسبة أما
قُ  َوُىوَ  بَ َلى ِمثْ َلُهم  قولو أيضاً  تدبري ولكن ،X اٟتسُت على ينطبق أيضاً  فهو ﴾اْلَعِليمُ  اْلَخَلَّ
 .خَت لكل ا وفقكم X نفسو ىو وليس X اٟتسُت مثل أي ﴾ِمثْ َلُهم َيْخُلقَ ﴿ :تعاذل

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                            
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو

* * * 

 عليكم السبلـ :410/ السؤال

 :اٟتسن أخي أٛتد

 أمي عائلة من أقاريب بالبيت، إخواين ،(كذا)٭تسدوين أىلي من بعض عندي أرجو مساعدٌب،
 أحد أي البيت، من نطلع ما ٮتلينا أثاث قطعو يعتربنا ا٠تَت، لنا ما يتمٌت نفسو أيب، الوالد وعائلة
 .يرفض لنا يتقدـ

 شيء تعطيٍت ٦تكن ،العافية يعطيك ا أكثر رل وضح أو يـو كل أقرؤىا آيات طليب ٓتصوص
 كيفها على و٘تشيويعذبنا  ٗتليو (سحر) للوالد عمل عاملو بعد الوالد زوجة حىت ألنو ؛اٟتسد عن

 ٤تمد النيب وْتق ،كثَت انتظر ال ٗتليٍت عليّ  ترد نكأ الزىراء ْتق طالبتك أخوي ،عنا ؿأواحنا ما يس
 نكإ Xكرببلء  غريب اٟتسُت عليو، وْتق ا سبلـ اٟتسن ، وْتقX علي واإلماـ 

 .حسناتو من ويرزقك ويساعدؾ يعافيك ا تساعدين
 ف ىػ: ا١ترسلة

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على ا وصلى، العا١تُت رب  واٟتمد
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 لوف يكوف أف على ا١تاء من قليل ُب وضعيو الزعفراف بعض خذي والسحر اٟتسد من للتخلص
 والكافروف، والناس والفلق والتوحيد الفاٖتة سورة ا١تاء ىذا على واقرئي األٛتر، إذل قريباً  السائل
 والقلم وف وٛتعسق وكهيعص الكرسي آية بالزعفراف بيضاء ورقة على نظيف شجرة بغصن واكتيب

 وضعيها الورقة ىذه خذي ذلك وبعد الناس، وسورة الفلق وسورة لرأو  دلأو  وحم ويس يسطروف وما
 طاىر، مكاف ُب وألقيو الغسل من يفضل ما واٚتعي با١تاء، واغتسلي( ماء لًت ٖ) ا١تاء من قليل ُب

 ىو سبحانو) اقرئي ىذا وبعد يفعلو، من عن السحر لزواؿ ا آيات بربكة سبباً  يكوف ا شاء وإف
 وسورة الكرسي آية قراءة دائماً  أياـ، وكرري ثبلثة من أقل ُب مرة آالؼ عشرة( القهار الواحد ا

 .عليو والسَت اٟتق ١تعرفة ا ليوفقك والغروب الفجر عند وخصوصاً  اٟتسد لدفع الفلق

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                              
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو

* * * 
 .وا١تهديُت أالئمة ٤تمد ؿآ٤تمد و  على صل اللهم، الرحيم الرٛتن ا بسم :411/ السؤال

 .السبلـ آبائو وعلى عليو اٟتسن ٛتدأ اإلماـ وموالي سيدي إذل ..وبعد

 منذ بصر ضعف أو عمى ولديو مٍت صغرأ أخ لديَّ  وىو .٦تكناً  كاف إذا طلب لدي سيدي
 من طلبأ ناأف ،ا١تبارؾ رمضاف شهر بعد ا١تباركة بدعوتكم منآو  عليو ا منّ  قد اآلف نوإو  ،الصغر
 وآبائك وأنت ،لشفائو دواء وصفو وجود أو بالشفاء لو الدعاء ٦تكن إذا X اٟتسن ٛتدأ سيدي

 بالثبات لنا تدعو أف الزىراء أمك ْتق فأسألك .بالشفاء ا١تسكُت ىذا على فجودا واٞتود الكـر أىل
 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ ،ا١تباركة الدعوة ىذه على وا١تمات

 النمسا -ابن ا١تطهر : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد
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 أطراؼ يضع وىو مرات سبع التنزيل على الكرسي آية بالشفاء، وليقرأ عليو ٯتنّ  أف ا أسأؿ
 والتوحيد الفاٖتة سورة ماء قدح على يقرأ وأيضاً  يوماً، وألربعُت الفجر صبلة بعد عينيو على أصابعو
 من الفاضل يدع وال ا١تاء، هبذا أياـ لسبعة عينيو يغسل ٍب ومن مرة، سبعُت والناس والفلق والقدر

 .ا وفقك طاىر غَت مكاف إذل يذىب ا١تاء

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                              
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو

* * * 
 الرحيم الرٛتن ا بسم :412/ السؤال

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت ألئمةا ٤تمد ؿآو  ٤تمد على صل اللهم

 .وبركاتو ا ورٛتة ٤تمد آؿ ٯتاين على والصبلة السبلـ

 شبيو سبحانو ا ضعوّ  فماذا، ا١تعروفة األمور بثبلثة صلبو عن اٟتسُت ا ضعوّ  لقد ،سيدي
 ؟ وقتلو صلبو من X ا١تصلوب ا١تسيح عيسى

 العراؽ -عارؼ : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 لو، حقيقة ٭تسب عمل حىت وال عليو ِمنَّة ألحد وليس ابتداء دائماً  وعطاؤه ،ويعطي يهب ا
 ىذا ومع وعصمتو، وتسديده وتوفيقو وقوتو ْتولو نعمل فنحن ىكذا، يعاملنا فضلو من ا بل

 شيء، من األمر من لنا فليس بالعدؿ أما سبحانو، بفضلو وىذا ٤تسنُت، ويعتربنا األجر لنا يوجب
 .كربى ونعمة ا من فضل فالصلب، ٧تا ا اختار فمن ،االختيار إال اللهم
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 عظيمة ونعمة عظيم أمر ىو بعمل، يكلفو أف عليو ا تفضل أف يعرؼ ا يعرؼ ١تن فبالنسبة
 قبل من ا عليو تفضل فقد ا١تصلوب على ا تفضل ماذا أما أدائو، عن عاجز ىو شكر إذل ٖتتاج
 .ا سبيل ُب كالصلب  خالصاً  وعمبلً   خالصة كانت ما ىي وأعظمها كربى بنعم بعد ومن

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                                           
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو

* * * 
 الرحيم الرٛتن ا بسم :413/السؤال

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على صل اللهم

 السبلـ و،أرض ُب ا بقية يا عليك السبلـ، الرسالة ومعدف النبوة بيت أىل يا عليكم السبلـ
 .X اٟتسن أٛتد وصيك وعلى عليك

 شياطُت شر من للحفظ دعاء واألنصار تعلمٍت أف أرجو ،X ٤تمد آؿ ٯتاين وموالي سيدي
 لؤلبناء ويسهل يوفق أف تعاذل ا وأسأؿ ،بالذات الفًتة ىذه ُب عددىم كثر فقد ،واٞتن األنس
 .األرض ُب ٢تم ا مكن ، وووصي ا١تهدي اإلماـ بأبيهم لقائهم

 .فيها ا١تستودع والسر وبنيها وبعلها وأبيها فاطمة على صل اللهم
 الكويت -أبو علي : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 اهلل، إال إلو ال أن أشهد) :الصبح صبلة بعد مرات عشر قل واٞتن اإلنس شياطُت من للحفظ
 .(ولداً  وال صاحبة يتخذ لم صمداً  فرداً  أحداً  واحداً  إلهاً  لو، شريك ال وحده
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 وأيدنا بعزك، أعزنا عزيز، يا عزيز يا عزيز يا عزه، في العز عزيز يا) :الدعاء هبذا ادعُ  وأيضا
 خيار من واجعلنا بمنعك، عنا وامنع بدفعك، عنا وادفع الشياطين، ىمزات عنا وابعد بنصرك،
 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .(صمد يا فرد يا أحد يا واحد يا خلقك،

 اٟتسن أٛتد                                                                                                             
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو

* * * 
 ا ورٛتة عليكم السبلـ :414/ السؤال

 أعداءىم والعن ،فرجهم وعجل ،٤تمد ؿآو  ٤تمد على صل اللهم، ٤تمد ؿآو  ٤تمد باسم
 .مناقبهم ُب وا١تشككُت فضائلهم ومنكري

 أـ ، X اٟتجة لئلماـ الراية يسلم أف وقبل اليماين للسيد األمر استتباب ُب ترفع التوبة ىل
 ؟ التوبة أراد من توبة وال يقبل اليماين راية ظهور عند التوبة باب يغلق

 النرويج -أٛتد ا٠تاقاين : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 للغيب؛ مساحة أو ٣تاؿٍ  أيَّ  تًتؾ ال قاىرة إ٢تية معجزة نزوؿ عند إال حاؿ كل ُب تقبل التوبة
 إٯتاف ألنو وتوبتو؛ اإلنساف إٯتاف يقبل وال التوبة ترفع عندىا ا، عند مقبوالً  اإلنساف إٯتاف ليكوف
 يكوف فبل ،الرسل يكذبوف ٔتن وتعاذل سبحانو ا عذاب نزوؿ عند اٟتاؿ ىو كما با١تئة، مئة مادي
 ٚتيعهم، ومشلتهم قاىرة ومعجزات آيات نزلت إف إال ا٠تلق كل عن التوبة فيو ترفع زمن ىناؾ

 فإف فقط معينة ٚتاعة على قاىرة آيات نزوؿ عند أما ٚتيعاً، عنهم بالغيب اإلٯتاف مساحة ورفعت
 بالنسبة كذلك وليس لقـو بالنسبة قاىرة تكوف أف ٦تكن العامة اآليات وكذا فقط، عنهم ترفع التوبة

 فا١تدار عليهم، كحجة ا من وصلتهم قد مسبقة ومعرفة معلومات من لديهم ما ْتسب آلخرين
 عن وليس غيب عن التوبة وتكوف بالغيب، اإلٯتاف ليكوف مساحة بقاء ىو عدمو من التوبة قبوؿ ُب

 .للغيب مساحة أي يًتؾ ال قاىر مادي إعجاز
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ي َّْناتِ  ُرُسَلَنا َأْرَسْلَنا َلَقدْ ﴿ :تعاذل قاؿ  بِاْلِقْسطِ  النَّاسُ  لِي َُقومَ  َواْلِميَزانَ  اْلِكَتابَ  َمَعُهمُ  َوَأنَزْلَنا بِاْلب َ
 َقِويّّ  اللَّوَ  ِإنَّ  بِاْلغَْيبِ  َوُرُسَلوُ  يَنُصُرهُ  َمن اللَّوُ  َولِيَ ْعَلمَ  لِلنَّاسِ  َوَمَناِفعُ  َشِديدٌ  بَْأسٌ  ِفيوِ  اْلَحِديدَ  َوَأنَزْلَنا
 .(ٔ)﴾َعزِيزٌ 

 من آية تفسَت ُب وأيضاً  الثالث، اٞتزء اإلضاءات كتاب ُب أكثر تفصيبلً  تقرأ أف أيضاً  وٯتكنك
 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .ا وفقك األمر ىذا حوؿ يونس سورة

 اٟتسن أٛتد                                                                                                            
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو

* * * 
 .٤تمد وآؿ ٤تمد على صل اللهم، الرحيم الرٛتن ا بسم :415/ السؤال

 .خَت كل ٢تم أرجوا اٟتسن ٛتدأ السيد مع العاملُت األعزاء اإلخوة

 يـو كل ُب صيامو يتم الصائم) ٚتلة وجود والحظت الثالث ا١تنَت اٞتواب كتاب ُب اقرأ كنت
 (.... رمضاف أياـ من

 بروايات وجدت ألنٍت شهر؛ كلمة إضافة بدوف رمضاف اٟتسن ٛتدأ السيد قوؿ ُب ومبلحظيت
ذىب،  ورمضاف أتى رمضاف نقوؿ أف علينا وحراـ ا أٝتاء من اسم رمضاف أف  البيت أىل
 .٤تمد وآؿ ٤تمد ْتق وإياكم ا التوضيح، ووفقنا منكم فأود

 فلسطُت - AbuMuhaame: ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا وصلى، العا١تُت رب  واٟتمد

 أو رمضاف شهر قولك بُت فرؽ فبل رمضاف، شهر بعينها ىي رمضاف أياـ خَت، لكل ا وفقك
 واجمليء الذىاب فأل ؛ا ذىب وال ا أتى نقوؿ ال ولكن ا أياـ نقوؿ فنحن رمضاف، أياـ

                                                             

 .1 : انؾذَذ - 



 49.................... ......................... اخلبيصاجلسء / اجلواة ادلنري عرب األثري 

 
 

 ا ورٛتة عليكم والسبلـ .والدنيا اآلخرة ُب خَت لكل ا وفقك الفرؽ فتدبر اٟتادث، صفات
 .وبركاتو

 اٟتسن أٛتد                                                                                                           
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو

* * * 
 .إليك فصرىن الطَت من أربعة فخذ :416/ السؤال

 ٔتعٌت إليك فصَتىن أهنا إذل أحدىم وذىب ،قطعهن أهنا إذل اٞتميع يذىب فصرىن كلمة
 تسمع ال إنك، قلوب إحياء ىنا ا١توتى إحياء وأف، يألفنك حىت وأسقيهن وأطعمهن إليهن أحسن
 حياة ال ولكن حياً  ناديت لو أٝتعت لقد باب ومن، مدبرين ولوا إذا الدعاء الصم تسمع وال ا١توتى

 يـو سوى تبعث ال ا١تيتة األجساد أف حيث، ماتت اليت األجساد إحياء باب من ال ،تنادي ١تن
 ؟؟ الصحيح ا١تعٌت عن والسؤاؿ .نعلم كما بالفعل ميتة منها فالكثَت القلوب أما، الرجعة أو القيامة

 مصر -أبو ذر شوقي : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 َوَلِكن بَ َلى قَالَ  تُ ْؤِمن َأَوَلمْ  قَالَ  اْلَمْوَتى ُتْحِي ي َكْيفَ  َأرِِني َربّْ  ِإبْ َراِىيمُ  قَالَ  َوِإذْ ﴿ :تعاذل قاؿ
ُهنَّ  َجَبلٍ  ُكلّْ  َعَلى اْجَعلْ  ُثمَّ  ِإلَْيكَ  َفُصْرُىنَّ  الطَّْيرِ  مّْنَ  َأْربَ َعةً  َفُخذْ  قَالَ  قَ ْلِبي لَّْيْطَمِئنَّ   ثُمَّ  ُجْزءاً  مّْن ْ
 وفقك عشرة واٞتباؿ أربعة كانت الطيور ،(ٔ) ﴾َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  الّلوَ  َأنَّ  َواْعَلمْ  َسْعياً  يَْأتِيَنكَ  اْدُعُهنَّ 

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .خَت لكل ا

 اٟتسن أٛتد                                                                                
 ىػ ٖٔٗٔ/ صفر أواخر

* * * 
 

                                                             

 .32 : انجقزح - 
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 الرحيم الرٛتن ا بسم :417 /السؤال

 .وبركاتو ا ورٛتة اليماين اٟتسن أٛتد اإلماـ الرسوؿ الوصي أيها عليك السبلـ

 سأؿ أنو ،اٟتكم بن ىشاـ عن سويد، بن النضر عن أبيو، عن إبراىيم، بن علي روى ،سيدي
 اهلل ىشام، يا): رل فقاؿ: قاؿ مشتق ؟ ىو ٦تا ا واشتقاقها، ا أٝتاء عن X ا عبد أبا

 فقد المعنى دون االسم عبد فمن المسمى، غير واالسم مألوىاً  يقتضي واإللو إلو، من مشتق
، يعبد ولم كفر ََ  المعنى عبد ومن اثنين، وعبد كفر فقد والمعنى االسم اهلل عبد ومن شيئًا
 وتسعين تسعة هلل إن: قاؿ ،زدين :فقلت: قاؿ ىشام ؟ يا أفهمت التوحيد، فذاك االسم دون

 بهذه عليو يدل معنى اهلل ولكن إلهاً، منها اسم كل لكان المسمى ىو االسم كان فلو سماً ا
 اسم والثوب المشروب، اسم والماء للمأكول، اسم الخبز ىشام، يا .غيره وكلها األسماء

 والمتخذين أعداءنا بو وتناضل بو تدفع فهما ىشام يا أفهمت للمحرق، اسم والنار للملبوس،
 فهو: ىشاـ قاؿ .ىشام يا وثبتك بو اهلل نفعك: فقاؿ: قاؿ نعم،: قلت .غيره وعز جل اهلل مع
 .(ٔ)( ىذا مقامي قمت حىت التوحيد ُب أحد قهرين ما ا

، نفسو يسمى أف ٭تتاج فليس، نافذة قدرتو، ىو ونفسو نفسو ىو :X الرضا اٟتسن أيب وعن
: X الرضا اٟتسن أيب عن يوصف دل يعرؼ، دل إذا ألنو هبا؛ يدعوه لغَته أٝتاء لنفسو اختار ولكنو

 أسماء لنفسو اختار ولكنو، نفسو يسمى أن يحتاج فليس، نافذة قدرتو، ىو ونفسو نفسو ىو)
 ألنو العظيم؛ العلي لنفسو اختار ما فأول، يعرف لم باسمو يدع لم إذا ألنو بها؛ يدعوه لغيره
 دع شيء، كل على عَل، أسمائو أول ىو العظيم العلي واسمو اهلل، فمعناه، كلها األشياء أعلى

 اهلل فمعناه، كلها األشياء أعلى ألنو العظيم؛ العلي لنفسو اختار ما فأول، يعرف لم باسمو
 .(ٕ)( شيء كل على عَل، أسمائو أول ىو العظيم العلي واسمو

 اإلماـ جدؾ إليو أشار الذي (حقيقة) التوحيد تعرفٍت أف متذلل خاضع سؤاؿ أسألك ،سيدي
 .األوؿ السؤاؿ الشريف، ىذا اٟتديث ىذا ُب (السبلـ عليهما) الصادؽ ٤تمد بن جعفر ا٢تماـ
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 ٭تتاج فليس، نافذة قدرتو، ىو ونفسو نفسو ىو): X الرضا اٟتسن أيب وعن :الثاين والسؤاؿ
 ما فأوؿ، يعرؼ دل باٝتو يدع دل إذا ألنو ؛هبا يدعوه لغَته أٝتاء لنفسو اختار ولكنو، نفسو يسمى أف

، أٝتائو أوؿ ىو العظيم العلي واٝتو ا فمعناه، كلها األشياء أعلى ألنو ؛العظيم العلي لنفسو اختار
 .(شيء كل على عبل

 .حقيقية معرفة الشريف االسم ىذا يعرفٍت بياناً  اٟتديث ىذا بياف العظيم اليماين ا١توذل من راجياً 

 ؟ روحاين أـ جسماين ا١تعاد ىل اليماين سيدي :الثالث والسؤاؿ

 .وبركاتو ا ورٛتة عليك والسبلـ
 العراؽ -عارؼ : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 قريباً  نشره سيتم ا شاء وإف التوحيد، سورة تفسَت ُب جواهبا سيأٌب التوحيد ُب اليت األسئلة
 يصلح وأف ،الصاٟتُت يتوذل وىو وليي ىو والعافية بالشفاء عليك ٯتنّ  أف ا ا، وأسأؿ بفضل
 .أحوالك ٚتيع

 لو حىت. فيها حياتنا من مضى ما نذكر نكاد ال أياـ وىي وامتحاف، ببلء دار الدنيا أف واعلم
 من ألكثر تتحدث أف تتمكن لن حياتك من مضت سنوات عن تتكلم أف منك طلب أحداً  أف

 َكمْ  قَالَ ﴿ اإلنساف، ٢تا يلتفت ال أف حري ساعات أو بساعة ٗتتزؿ فحياة ساعات، أو ساعة
 لَِّبْثُتمْ  ِإن قَالَ  # اْلَعادّْينَ  فَاْسَألْ  يَ ْومٍ  بَ ْعضَ  َأوْ  يَ ْوماً  لَِبثْ َنا قَاُلوا # ِسِنينَ  َعَددَ  اأْلَْرضِ  ِفي لَِبْثُتمْ 

َنا َوَأنَُّكمْ  َعَبثاً  َخَلْقَناُكمْ  َأنََّما َأَفَحِسْبُتمْ  # تَ ْعَلُمونَ  ُكنُتمْ  َأنَُّكمْ  لَّوْ  قَِليَلً  ِإالَّ   .(ٔ)﴾تُ ْرَجُعونَ  اَل  ِإلَي ْ

 وسورة يس سورة اكتب وأيضاً  معك، واٛتلها ورقة ُب بالزعفراف الكرسي آية اكتب ا وفقك 
 ٕتعل وال با١تاء واغتسل ا١تاء ُب الكتابة تنحل حىت ماء ُب الورقة وضع ورقة ُب بالزعفراف الواقعة

 .العافية ٘تاـ ا وأسأؿ طاىر مكاف ُب وارمو ا١تاء اٚتع بل ٧تس مكاف إذل تذىب الغسالة

                                                             

 .1   –    : انًؤيُىٌ - 
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 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                         
 ىػ ٖٔٗٔ/ صفر أواخر

* * * 
 الرحيم الرٛتن ا بسم :418 /السؤال

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿأ٤تمد و  على ا وصلى

 .وبركاتو ا ورٛتة ا أنصار خوٌبإ وعلى ٤تمد آؿ ٯتاين موالي يا عليك السبلـ

الفاتحة،  سورة في القرآن): الكرًن فآالقر  تفسَت ُب X ا١تؤمنُت أمَت عن ... بعد أما
 .(النقطة في والباء الباء، في والبسملة البسملة، في والفاتحة

 أمَت ٢تم شرح الذين فالناس. األموية الدولة زمن ُب اٟتروؼ على وضعت النقطة أف حيث ومن
 ؟ النقطة معٌت فهموا كيف ا١تؤمنُت

 اإلمارات -الشمري : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 فوؽ ا١توضوعة النقط فقط وليس ا، وفقك اٟتروؼ منو تتشكل الذي األصل ىي النقطة
 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .اٟتروؼ وأسفل

 اٟتسن أٛتد                                                                                        
 ىػ ٖٔٗٔ/ صفر أواخر

* * * 
 الرحيم الرٛتن ا بسم :419/ السؤال

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على صل اللهم
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 َوَأنْ َهارٌ  آِسنٍ  َغْيرِ  مَّاءٍ  مّْن َأنْ َهارٌ  ِفيَها اْلُمت َُّقونَ  ُوِعدَ  الَِّتي اْلَجنَّةِ  َمَثلُ ﴿ الرَِّحيمِ  الرَّْٛتَنِ  الّلوِ  ِبْسمِ 
ةٍ  َخْمرٍ  مّْنْ  َوَأنْ َهارٌ  َطْعُموُ  يَ تَ غَي َّرْ  لَّمْ  لََّبنٍ  ِمن  ِمن ِفيَها َوَلُهمْ  مَُّصفِّى َعَسلٍ  مّْنْ  َوَأنْ َهارٌ  لّْلشَّارِبِينَ  لَّذَّ
 (ٔ)﴾َأْمَعاَءُىمْ  فَ َقطَّعَ  َحِميًما َماءً  َوُسُقوا النَّارِ  ِفي َخاِلدٌ  ُىوَ  َكَمنْ  رَّبِّْهمْ  مّْن َوَمْغِفَرةٌ  الثََّمَراتِ  ُكلّْ 
 من ا١تقصود ما ﴾رَّبِّْهمْ  مّْن َوَمْغِفَرةٌ ﴿ فيها يذكر للمتقُت ا ووعد اٞتنة عن تتكلم القرآنية اآلية
 ا١تغفرة فهل ،اٞتنة دخلوا إذا متقُت لكوهنم ٢تم وا٠تطاب أصبلً  اٞتنة ُب ىم كانوا إذا ا١تغفرة ىذه
 .الدعاء سيدي ونسألكم ىذا ؟ بعدىا أـ اٞتنة دخوؿ قبل

 العراؽ -ابن الطف : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 لَّمْ  لََّبنٍ  ِمن َوَأنْ َهارٌ  آِسنٍ  َغْيرِ  مَّاء مّْن َأنْ َهارٌ  ِفيَها اْلُمت َُّقونَ  ُوِعدَ  الَِّتي اْلَجنَّةِ  َمَثلُ ﴿ :تعاذل قاؿ
ةٍ  َخْمرٍ  مّْنْ  َوَأنْ َهارٌ  َطْعُموُ  يَ تَ َغي َّرْ   الثََّمَراتِ  ُكلّْ  ِمن ِفيَها َوَلُهمْ  مَُّصفِّى َعَسلٍ  مّْنْ  َوَأنْ َهارٌ  لّْلشَّارِبِينَ  لَّذَّ

 ٤تمد ىم ا١تتقوف. ﴾َأْمَعاءُىمْ  فَ َقطَّعَ  َحِميماً  َماء َوُسُقوا النَّارِ  ِفي َخاِلدٌ  ُىوَ  َكَمنْ  رَّبِّْهمْ  مّْن َوَمْغِفَرةٌ 
 .وا١تغفرة اٞتنة أىل وىم وشيعتهم، ٤تمد وآؿ

 ذنوهبم ا يسًت أف مغفرهتم تكوف من فمنهم حالو، ْتسب منهم وكل مراتب، وا١تغفرة
 بل عباده، من ذنوهبم عليو مرَّت أو عرؼ من وكل الكاتبُت ا١تبلئكة حىت ا فينسيها وإساءهتم
 بو ا نعمأ الذي اٞتنة نعيم لتعكَت سبباً  وإساءهتم ذنوهبم تكوف فبل ،ذنوهبم أنفسهم ىم وينسيهم

 .عليهم

 أي ، مد غفر الذي الذنب ومغفرة ا١تبُت الفتح ىي ومغفرهتم مقاماً  أعلى ىم من ومنهم
 وٯتكنك كثَتة، مواضع ُب األمر ىذا بيَّنت وقد ، ٤تمد دوف بدرجة ولكن األنا، ذنب مغفرة
 .ا١تتشاهبات ُب مراجعتو ا وفقك

                                                             

 .1 : يؾًذ - 
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مَ  َما اللَّوُ  َلكَ  لِيَ ْغِفرَ  # مُِّبيناً  فَ ْتحاً  َلكَ  فَ َتْحَنا ِإنَّا﴿ : ٤تمداً  ٥تاطباً  تعاذل قاؿ  ِمن تَ َقدَّ
 ا ورٛتة عليكم والسبلـ .(ٔ)﴾مُّْسَتِقيماً  ِصَراطاً  َويَ ْهِدَيكَ  َعَلْيكَ  نِْعَمَتوُ  َويُِتمَّ  تََأخَّرَ  َوَما َذنِبكَ 
 .وبركاتو

 اٟتسن أٛتد                                                                                           
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 

 الرحيم الرٛتن بسم ا :420/ السؤال

 الطيبُت وذريتو  ٤تمد آؿ ٯتاين على السبلـ، وبركاتو ا ورٛتة ٤تمد آؿ يا عليكم السبلـ
 .وبركاتو ا ورٛتة أنصارؾ على السبلـ، وبركاتو ا ورٛتة الطاىرين

 :ا١تباركات اآليات ىذه الكرًن فآالقر  ُب ورد لقد ،سيدي

َلُهمْ  فَ تَ نَّا َوَلَقدْ ﴿  َلُكمْ  ِإنّْي اللَّوِ  ِعَبادَ  ِإَليَّ  َأدُّوا َأنْ  # َكرِيمٌ  َرُسولٌ  َوَجاءُىمْ  ِفْرَعْونَ  قَ ْومَ  قَ ب ْ
 .(ٕ)﴾َأِمينٌ  َرُسولٌ 

 َرُسولٌ  َلُكمْ  ِإنّْي اللَّوِ  ِعَبادَ  ِإَليَّ  َأدُّوا َأنْ ﴿ :يقوؿ حىت عصمتو حدود وما ،الرسوؿ ىذا ىو من
 ىي وما ،X اإلماـ من رسوؿ قبلكم يوجد وىل ،لنفسو نسبها اليت األمانة ىي وما ،﴾َأِمينٌ 

 .وحده  واٟتمد ؟ كافة للناس أـ خاصة للحوزة كانت ىل ،رسالتو حدود
 إيراف -إياد  الشيخ :ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

نَّا َوَلَقدْ ﴿: تعاذل قاؿ َلُهمْ  فَ ت َ  اللَّوِ  ِعَبادَ  ِإَليَّ  َأدُّوا َأنْ  # َكرِيمٌ  َرُسولٌ  َوَجاءُىمْ  ِفْرَعْونَ  قَ ْومَ  قَ ب ْ
 ِبَربّْي ُعْذتُ  َوِإنّْي # مُِّبينٍ  ِبُسْلطَانٍ  آتِيُكم ِإنّْي اللَّوِ  َعَلى تَ ْعُلوا الَّ  َوَأنْ  # َأِمينٌ  َرُسولٌ  َلُكمْ  ِإنّْي
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 # مُّْجرُِمونَ  قَ ْومٌ  َىُؤاَلء َأنَّ  رَبَّوُ  َفَدَعا # فَاْعَتزُِلونِ  ِلي تُ ْؤِمُنوا لَّمْ  َوِإنْ  # تَ ْرُجُمونِ  َأن َورَبُّْكمْ 
 .(ٔ)﴾مُّْغَرُقونَ  ُجندٌ  ِإن َُّهمْ  َرْىواً  اْلَبْحرَ  َوات ُْركْ  # مُّتَّبَ ُعونَ  ِإنَُّكم لَْيَلً  ِبِعَباِدي فََأْسرِ 

 ِإن َُّهمْ ﴿ النهاية ومن ﴾ِفْرَعْونَ  قَ ْومَ ﴿ ا١تقدمة من واضح وىذا X موسى عن تتكلم اآليات
 .﴾مُّْغَرُقونَ  ُجندٌ 

 فموسى هبم، تتعظ القائم زمن وُب  ٤تمد ا رسوؿ زمن ُب الناس لعل مثبلً  ضربوا وقد
X  ً٤تمد آؿ كقائم بو مبشرين وكانوا قائم أيضا. 

 َوَنْجَعَلُهمُ  َأِئمَّةً  َوَنْجَعَلُهمْ  اأْلَْرضِ  ِفي اْسُتْضِعُفوا الَِّذينَ  َعَلى نَُّمنَّ  َأن َونُرِيدُ ﴿ :تعاذل قاؿ
ُهم َوُجُنوَدُىَما َوَىاَمانَ  ِفْرَعْونَ  َونُِري اأْلَْرضِ  ِفي َلُهمْ  َونَُمكّْنَ  # اْلَوارِثِينَ   َكانُوا مَّا ِمن ْ
 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .(ٕ)﴾َيْحَذرُونَ 

 اٟتسن أٛتد                                                                                           
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 
 وعلى ٤تمد آؿ ٯتاين على السبلـ، وبركاتو ا ورٛتة ٤تمد آؿ السبلـ عليكم :421/السؤال

 .الطاىرين الطيبُت ذريتك

 نَ َباتَ  ِبوِ  فََأْخَرْجَنا َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َأنَزلَ  الَِّذيَ  َوُىوَ ﴿ :ا١تباركة اآلية ىذه سيدي فآالقر  ُب ورد
َراِكباً  َحّباً  ِمْنوُ  نُّْخِرجُ  َخِضراً  ِمْنوُ  فََأْخَرْجَنا َشْيءٍ  ُكلّْ  َوانٌ  طَْلِعَها ِمن النَّْخلِ  َوِمنَ  مُّت َ  َوَجنَّاتٍ  َدانَِيةٌ  ِقن ْ
رَ  ُمْشَتِبهاً  َوالرُّمَّانَ  َوالزَّيْ ُتونَ  َأْعَنابٍ  مّْنْ   َذِلُكمْ  ِفي ِإنَّ  َويَ ْنِعوِ  َأْثَمرَ  ِإَذا َثَمرِهِ  ِإِلى انظُُرواْ  ُمَتَشاِبوٍ  َوَغي ْ

رَ  ُمْشَتِبهاً ﴿ :اآلية من الكلمات ىذه تأويل أو معٌت فما. (ٖ)﴾يُ ْؤِمُنونَ  لَّْقْومٍ  آليَاتٍ   ،﴾ُمَتَشاِبوٍ  َوَغي ْ
رَ  ُمْشَتِبهاً  ويقوؿ والنباتات األشجار عن يتكلم كاف سبحانو ا فإو   ،فيها ا عٌت فما ُمَتَشاِبوٍ  َوَغيػْ

 .وحده  واٟتمد . ٤تمد آؿ فيها أـ ،ا١توضوع نفس عٌت ىل
 إيراف -إياد  الشيخ :ا١ترسل
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 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 غَت ٙتر٫تا ولكن شبهاً  بينهما فستجد والرماف الزيتوف شجرٌب وأغصاف أوراؽ إذل نظرت إذا
 .متشابو

 ولكن متشاهبوف ا أولياء أف فمع عباده، هبا ينتفع علـو أوليائو من يظهر ا فإف كذلك
 الدعاء ظهرأ ا أف ٕتد فأنت وكمثاؿ ،متشاهبة تكوف ال منهم ا يظهرىا اليت والثمار علومهم

 ٤تمد بن جعفر الصادؽ لساف على الفقو ظهرأو  X اٟتسُت بن علي العابدين زين لساف على
X. وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ. 

 اٟتسن أٛتد                                                                                  
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 
 الرحيم الرٛتن ا بسم :422 /السؤال

 األولُت وزينة ا١تؤمنُت وأوؿ ا١تهديُت أوؿ ا١توعود وٯتانيهم ٤تمد آؿ قائم على والصبلة السبلـ
 .X اٟتسن أٛتد وموالي سيدي واآلخرين

َها َكَسَبتْ  َما َلَها ُوْسَعَها ِإالَّ  نَ ْفساً  الّلوُ  ُيَكلّْفُ  الَ ﴿ الرحيم الرٛتن ا بسم  اْكَتَسَبتْ  َما َوَعَلي ْ
َنا َتْحِملْ  َوالَ  رَب ََّنا  ِبوِ  لََنا طَاَقةَ  الَ  َما ُتَحمّْْلَنا َوالَ  رَب ََّنا قَ ْبِلَنا ِمن الَِّذينَ  َعَلى َحَمْلَتوُ  َكَما ِإْصراً  َعَلي ْ

 .(ٔ)﴾اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْومِ  َعَلى فَانُصْرنَا َمْوالَنَا َأنتَ  َواْرَحْمَنا لََنا َواْغِفرْ  َعنَّا َواْعفُ 

 ُب الوارد الدعاء ضمن وسطها وُب ،الوسع خارج ىو ٔتا التكليف ينفي اآلية ىذه صدر ،سيدي
 ؟؟ ىذا قولو من تعاذل مراده ىو فما ﴾ِبوِ  لََنا طَاَقةَ  الَ  َما ُتَحمّْْلَنا َوالَ  رَب ََّنا﴿: تعاذل قولو اآلية

 على يؤاخذ اإلنساف وىل ،﴾َأْخطَْأنَا َأوْ  نَِّسيَنا ِإن تُ َؤاِخْذنَا الَ  رَب ََّنا﴿ :تعاذل قولو تفسَت ما -ٕ
 ؟ النسياف
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 يعرؼ أف من وأكـر أجلّ  ا إفّ  :X ا عبد أليب قلت): قاؿ ،حاـز بن منصور عن -ٖ
 ؟ اٟتديث ىذا من X مراده ما ىو سيدي(. صدقت: قاؿ با، يعرفوف ا٠تلق بل ٓتلقو،

 (اإلٯتاف ْتقائق القلوب رأتو) :ا١تؤمنُت أمَت قوؿ من ا١تراد ما ىو بُت لطفك من سيدي -ٗ

 X المؤمنين أمير إلى حبر جاء): قاؿ، Xعبد الّلو  أيب عن :اٟتديث ىذا ُب الوارد
، أره لم رباً  أعبد كنت ما ويلك: فقال ؟ عبدتو حين ربك رأيت ىل أمير المؤمنين، يا: فقال
 القلوب رأتو ولكن، األبصار مشاىدة في العيون تدركو ال ويلك: قال ؟ رأيتو وكيف: قال

 (.اإليمان بحقائق

 َوِإلَْيوِ  اْلُحْكمُ  َلوُ  َوْجَهوُ  ِإالَّ  َىاِلكٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ  ُىوَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  آَخرَ  ِإَلهاً  اللَّوِ  َمعَ  َتْدعُ  اَل ﴿ -٘
 قولو من ما ا١تقصود سيدي ،البيت أىل عنكم ما جاء حسب X اإلماـ ا وجو .(ٔ)﴾تُ ْرَجُعونَ 

 ؟ األشياء ىبلؾ من تعاذل ما مراده أخرى وبعبارة ؟ ىالك تعاذل

 ُب الشريف رأيك رل بُت وكرمك ّتودؾ سيدي. (ٕ)( كرعة ٢تا يقاؿ قرية من ا١تهدي ٮترج) -ٙ
 .وفيو منو ا١تراد وما اٟتديث ىذا

 أف رل فهل، عليو ريب صلوات موفق شاب بأنو ا١تهدي وصف الروايات بعض ُب ورد قد -ٚ
 ؟ الوصف ىذا توضيح عن موالي أسأؿ

 ٔتساعدة عليّ  و٘تن تتفضل أف فأرجوؾ ،بقايا بل بقية ويقيٍت إٯتاين على بقيت قد ،سيدي -ٛ
 ٔتنك أزوؿ وال عنها أحوؿ ال مستقرة نفسي قرارة ُب واٟتقيقة اٟتق وٕتعل إٯتاين هبا تكمل روحية

 أديب لسوء اعتذاري مع ،يا سيدي يب برؾ وسالف كرمك البتداء فهبٍت ،عليّ  وحلمك وجودؾ
إال  حبالك بأطراؼ علقت أـ ،اآلماؿ حيث من إال أتيتك ما أتراين سيدي، سيدي على وجسارٌب

 سولت ١تا ٢تا فواىاً  ،ىواىا من نفسي امتطت اليت ا١تطية فبئس ،الوصاؿ دار عن ذنويب باعدتٍت حُت
 .وموالىا سيدىا على ٞترأهتا ٢تا وتباً  ،ومناىا ظنوهنا ٢تا
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 وُب بالو من ٬تعلٍت فأو  ،ربو عند يذكرين أف اليماين الرفيق الشفيق الرحيم وأيب موالي من وأرجو
 ا١تهدي اإلماـ أبيو ومع معو وتقصَتي نفسي على وإسراُب وجرمي ظلمي رل يغفر فأو  ،دعائو

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .(السبلـ عليهما)
 اٞتاىل ولدكم                                                                                                     

 العراؽ - اٟتلي الشيخ: ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 َأنُفِسُكمْ  ِفي َما تُ ْبُدواْ  َوِإن اأَلْرضِ  ِفي َوَما السََّماواتِ  ِفي ما لّْلَّوِ ﴿ :تعاذل قاؿ :ٕ-ٔس ج
ْغِفرُ  الّلوُ  ِبوِ  ُيَحاِسْبُكم ُتْخُفوهُ  َأوْ   .(ٔ)﴾َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلّْ  َعَلى َوالّلوُ  َيَشاءُ  َمن َويُ َعذّْبُ  َيَشاءُ  ِلَمن فَ ي َ

 ضمرأ إف أي األنفس، ُب ُيضمر ما على ٭تاسب ا أف فيها واضح ىو كما اآلية ىذه
 اإلنساف إف أي اإلنساف، قدرة عن خارجاً  ليس األمر ىذا أف بُتَّ  عليو، فا ٭تاسب شراً  اإلنساف
 فطرتو ْتسب ٯتكن فهو شراً، يضمر وال دائماً  خَتاً  يكوف أف ٯتكنو فيو ا١تودعة والقدرة فطرتو ْتسب

 فيو حقيقي نصيب للشيطاف يكوف فبل ،﴾مُِّبيناً  فَ ْتحاً  َلكَ  فَ َتْحَنا ِإنَّا﴿ ٢تم، ا فتح ٦تن يكوف أف
 سعة عن خارجاً  ٧تده فإننا اإلنساف قدرة حدود ُب األمر ىذا أف مع ولكن وأفعالو، نواياه ُب أو

 ىم منهم تقصَت بسبب بل عليهم، ا فرضو فطرهتم ُب نقص بسبب ليس آدـ، بٍت أكثر وطاقة
 ُب ما على تكوف اليت ااسبة ىذه إف ا وفقك هبا أتيت اليت اآلية ُب يقوؿ فا وبالتارل أنفسهم،

 اليت وطاقتهم وسعهم ْتسب إال الناس ا يكلف فبل الناس عامة عن رفعت قد نوايا من النفس
 ُب ىي قدرة على ٭تاسبهم ا أف ويعٍت ،الناس عن ٗتفيف وىذا مؤمنُت، كانوا فإو  أكثرىم عليها

 .فيهم ا١تودعة اٟتقيقية قدرهتم دوف اٟتقيقة

َها﴿ :تعاذل قاؿ  بالفعل منو صدر الذي الشر على اإلنساف ا ٭تاسب أي ﴾اْكَتَسَبتْ  َما َعَلي ْ
 فقط ٭تاسبو وال منو، وصدر نواه إذا الشر على اإلنساف ٭تاسب سبحانو إنو أي نواه، فقط وليس
 .ا١تسبقة الفعل نية دوف شراً  فعل إنو أو إنفاذه، من يتمكن ودل نواه أنو على
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َها َكَسَبتْ  َما َلَها ُوْسَعَها ِإالَّ  نَ ْفساً  الّلوُ  ُيَكلّْفُ  الَ ﴿  ِإن تُ َؤاِخْذنَا الَ  رَب ََّنا اْكَتَسَبتْ  َما َوَعَلي ْ
َنا َتْحِملْ  َوالَ  رَب ََّنا َأْخطَْأنَا َأوْ  نَِّسيَنا ْلَنا َوالَ  رَب ََّنا قَ ْبِلَنا ِمن الَِّذينَ  َعَلى َحَمْلَتوُ  َكَما ِإْصراً  َعَلي ْ  َما ُتَحمّْ

 .﴾اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْومِ  َعَلى فَانُصْرنَا َمْوالَنَا َأنتَ  َواْرَحْمَنا لََنا ْغِفرْ َوا َعنَّا َواْعفُ  ِبوِ  لََنا طَاَقةَ  الَ 

ْلَنا َوالَ ...  َأْخطَْأنَا َأوْ  نَِّسيَنا ِإن تُ َؤاِخْذنَا الَ  رَب ََّنا﴿ :تعاذل قولوف  يبُت: ﴾ِبوِ  لََنا طَاَقةَ  الَ  َما ُتَحمّْ
 من يطلب أف بو فا١تفروض وسعيو، بعملو - اإلنساف أي - حددىا ىو وقدرة وسع إنساف لكل أف
 .ا ألوامر - وإغفالو تركو أي - ونسيانو تقصَته لو يغفر أف ا

 وقدرتو وسعو ْتدود امتحانو يكوف أف يطلب وأيضاً  ﴾َأْخطَْأنَا َأوْ  نَِّسيَنا ِإن تُ َؤاِخْذنَا الَ  رَب ََّنا﴿
 ا كلفو فلو ىو، تقصَته ذلك سبب كاف وإف فطرتو، ُب ا١تودعة والقدرة السعة دوف كاف وإف
 ُب ا١تودعة اٟتقيقية القدرة دوف تقصَته وبسبب ىي اليت - وقدرتو وسعو خارج أي حدوده فوؽ

 خسر ١تن بالنسبة اٟتكمة غاية ىو الدعاء ىذا يكوف وبالتارل شيء، كل وٮتسر سيفشل - فطرتو
 ِبوِ  لََنا طَاَقةَ  الَ  َما ُتَحمّْْلَنا َوالَ ﴿ آدـ، بنو معظم ىم وىؤالء شيء كل ٮتسر أف يريد وال شيئاً 

 .﴾اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْومِ  َعَلى فَانُصْرنَا َمْوالَنَا َأنتَ  َواْرَحْمَنا لََنا َواْغِفرْ  َعنَّا َواْعفُ 

 .اٟتديث معٌت ىو ىذا بو يُعرِّفوف خلقو أف وليس ٓتلقو، نفسو يُعرِّؼ ا :ٖس ج

 َعرَّؼ ا أف ىو فا١تراد با، ا١تعرفوف ىم ا وحجج ، ْتججو يُعَرؼ ا إف قلنا لو أي
 .بو َعرَّفوا أهنم ال هبم خلقو لبقية نفسو

 أنفسهم من أهنم ال ليعرؼ هبم خلقو واجو الذي ىو إنو أي خلقو، بو واجو الذي ا وجو فهم
 .با يُعرفوف بأنفسهم أو

 أراد سبحانو فهو شيء من األمر من ٢تم ليس أهنم األمر حقيقة كانت كذلك األمر كاف فإذا
 .هبم نفسو وَعرَّؼ هبم وَعرَّؼ فخلقهم يُعرؼ أف

 كتاب ُب ا شاء إف أكثر بتفصيل تقدـ وما فستجده تكوف وكيف ا١تعرفة ىذه حقيقة أما
 .ا شاء إف للنشر طريقو ُب وىو التوحيد سورة تفسَت
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 األمر ستجد ا شاء إف ولكن سابقاً، عنها تكلمت وقد ا١تعرفة، ىي سبحانو رؤيتو :ٗس ج
 طويل أنو خاصة ىنا الكبلـ أعيد أف داعي فبل قريباً  سينشر نوأ ؤتا التوحيد، سورة تفسَت ُب مفصبلً 
 .ا وفقك

 َمن ِإالَّ  اأْلَْرضِ  ِفي َوَمن السََّماَواتِ  ِفي َمن َفَصِعقَ  الصُّورِ  ِفي َونُِفخَ ﴿ :تعاذل قاؿ :٘س ج
 .(ٔ)﴾يَنُظُرونَ  ِقَيامٌ  ُىم فَِإَذا ُأْخَرى ِفيوِ  نُِفخَ  ُثمَّ  اللَّوُ  َشاء

 لبلسم وكرامة ٢تم كرامة خلقو، بو واجو الذي ا وجو حقاً  كانوا من ىم يهلكوف ال الذين
 ألهنم ؛أبداً  وال يفنوف يهلكوف ال فهؤالء وتعاذل، سبحانو بنوره النَتة قلوهبم ُب ٛتلوه الذي األعظم
 ٤تمد فقط ليسوا ا وفقك وىم مآب، وحسن ٢تم فطوىب أنفسهم، على سبحانو الباقي اختاروا

 تقصروا فبل ا وجو ليكوف إنساف لكل -  ٣تيئهم وبعد قبل - مفتوح البابف  ٤تمد ؿآو 
 العظيم، الفضل ىذا من نصيبو خسر من وا٠تاسر سا٨تة والفرصة مفتوح فالباب حظكم، وتضيعوا

 .حقاً  ا١تتقوف ىم أولئك أنفسهم، على سبحانو ا وٮتتاروف اختاروا ١تن طوىب

 بل ٯتوتوف، وال يهلكوف ال الذين ا١تتقُت من ٬تعلكم وأف ٚتيعًا، ٠تدمتكم يوفقٍت أف ا أسأؿ
 .كبَتاً  علواً  وتعاذل سبحانو اختاروه من ببقاء يبقوف

َرقٍ  ُسنُدسٍ  ِمن يَ ْلَبُسونَ  # َوُعُيونٍ  َجنَّاتٍ  ِفي # َأِمينٍ  َمَقامٍ  ِفي اْلُمتَِّقينَ  ِإنَّ ﴿  مُّتَ َقاِبِلينَ  َوِإْسَتب ْ
 اْلَمْوتَ  ِفيَها َيُذوُقونَ  اَل  # آِمِنينَ  فَاِكَهةٍ  ِبُكلّْ  ِفيَها َيْدُعونَ  # ِعينٍ  ِبُحورٍ  َوَزوَّْجَناُىم َكَذِلكَ  #
 فَِإنََّما # اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُىوَ  َذِلكَ  رَّبّْكَ  مّْن َفْضَلً  # اْلَجِحيمِ  ابَ َعذَ  َوَوقَاُىمْ  اأْلُوَلى اْلَمْوَتةَ  ِإالَّ 

 .(ٕ)﴾مُّْرَتِقُبونَ  ِإن َُّهم فَاْرَتِقبْ  # يَ َتذَكَُّرونَ  َلَعلَُّهمْ  بِِلَساِنكَ  َيسَّْرنَاهُ 

 اٟتسن أٛتد                                                                                          
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 
 

 
                                                             

 .38: انزيز - 
 .19 –  1: انذخبٌ - 
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 .وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا وصلى، الرحيم الرٛتن ا بسم :423/ السؤال

 و٦تن أنصاركم ومن خدامكم من ٬تعلٍت أف ا أسأؿ، نعميت وورل ووالدي سيدي عليك السبلـ
 .إٯتاهنم رضيتم

 وأف ،وواليتكم حبكم على استشهد فأ رل تدعو أف ُب استأذنك موالي قبل لكن سؤاؿ رل
 .وتأمروف ٖتبوف ٔتا عملأ ٬تعلٍت

 ِفي اللَّوُ  يَنُصَرهُ  لَّن َأن َيُظنُّ  َكانَ  َمن﴿: تعاذل ا قاؿ: الكرٯتة اآلية تفسَت عن سيدي سؤارل
نْ َيا  .(ٔ)﴾يَِغيظُ  َما َكْيُدهُ  ُيْذِىَبنَّ  َىلْ  فَ ْلَينُظرْ  لِيَ ْقَطعْ  ُثمَّ  السََّماء ِإَلى ِبَسَببٍ  فَ ْلَيْمُددْ  َواآْلِخَرةِ  الدُّ

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ ،عليكم أثقلت قد أكوف أال موالي وأرجو
 أمة: ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 .لدينو هبم ينتصر ٦تن ٬تعلك وأف والدنيا، اآلخرة ٠تَت يوفقك أف ا أسأؿ

نْ َيا ِفي اللَّوُ  يَنُصَرهُ  لَّن َأن َيُظنُّ  َكانَ  َمن﴿: تعاذل قاؿ  السََّماء ِإَلى ِبَسَببٍ  فَ ْلَيْمُددْ  َواآْلِخَرةِ  الدُّ
 .﴾يَِغيظُ  َما َكْيُدهُ  ُيْذِىَبنَّ  َىلْ  فَ ْلَينُظرْ  لِيَ ْقَطعْ  ُثمَّ 

 اآلية ىذه وُب وٝتاواتو، ملكوتو ُب وجنده ٔتبلئكتو ويؤيدىم الرسل، يبعث وتعاذل سبحانو ا
 الذي الرسوؿ فأو  اٟتق، ١تعرفة طريقاً  ىناؾ أف بالرسوؿ وفيشكّ  الذين للناس يبُتِّ  وتعاذل سبحانو ا

 اٟتق ١تعرفة ا إذل بالتوجو مفتوحاً، السماوات وبُت بينهم الطريق ٬تعلوا أف وىو حق، إليهم أرسل
نْ َيا ِفي اللَّوُ  يَنُصَرهُ  لَّن َأن َيُظنُّ  َكانَ  َمن﴿ :وتعاذل سبحانو عنده من  ِبَسَببٍ  فَ ْلَيْمُددْ  َواآْلِخَرةِ  الدُّ
 يرى أف ويستطيع الباطل، من اٟتق ٯتيز أف عليو ا بفضل اإلنساف سيتمكن عندىا ،﴾السََّماء ِإَلى

 ما سيكوف وعندىا باٟتق، اٟتق مع اٟتق إذل يسَت وىو أمره من بينة على ليكوف اٟتق طريق بوضوح

                                                             

 .1 : انؾظ - 
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 وجوده صفحة لتمتلئ نفسو عليو انطوت الذي الشر لذىاب سبباً  السماوات ملكوت ُب يراه
 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .وا٠تَت باإلٯتاف

 اٟتسن أٛتد                                                                                          
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 
 َخاِسأً  اْلَبَصرُ  ِإلَْيكَ  يَنَقِلبْ  َكرَّتَ ْينِ  اْلَبَصرَ  اْرِجعِ  ثُمَّ ﴿: الكرٯتة اآلية  تفسَت ما :424/ السؤال

 .(ٔ)﴾َحِسيرٌ  َوُىوَ 
 العراؽ -أدىم الطائي : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 فَاْرِجعِ  تَ َفاُوتٍ  ِمن الرَّْحَمنِ  َخْلقِ  ِفي تَ َرى مَّا ِطَباقاً  َسَماَواتٍ  َسْبعَ  َخَلقَ  الَِّذي﴿: تعاذل قاؿ
 َوُىوَ  َخاسئاً  اْلَبَصرُ  ِإلَْيكَ  يَنَقِلبْ  َكرَّتَ ْينِ  اْلَبَصرَ  اْرِجعِ  ُثمَّ  # ُفُطورٍ  ِمن تَ َرى َىلْ  اْلَبَصرَ 
 .(ٕ)﴾َحِسيرٌ 

 قوانُت وىناؾ دقيق، بنظاـ السماوات خلق نوأ لعباده يبُت وتعاذل سبحانو ا اآليات ىذه ُب
 أف ألحد يسمح فيها خلل فبل فيها، والعروج ولوجها ٢تم ا كتب من ليلجها ٖتكمها، إ٢تية

 عروج فبل الناس، هبا ليخدع اإل٢تية اٟتكمة من فيها ١تا يتوصل أو أخبارىا من يسًتؽ أف أو يدخلها
 .عباده كل على الساري وتعاذل سبحانو ا قانوف وفق ا من بسلطاف إال السماوات ُب

 ملكوت ُب يلجوا أف ٯتكنهم وال ٯتنعهم رصد فهناؾ واٞتن اإلنس شياطُت السراؽ أما
نْ َيا السََّماء زَي َّنَّا َوَلَقدْ ﴿ السماوات،  َعَذابَ  َلُهمْ  َوَأْعَتْدنَا لّْلشََّياِطينِ  رُُجوماً  َوَجَعْلَناَىا ِبَمَصابِيحَ  الدُّ

 القادمة األخبار ُب نصيب لو يكوف أف ٯتكن الشيطاف أف يدعوف من على رد وىذا ،(ٖ)﴾السَِّعيرِ 
 تكوف أف ٯتكن ا خليفة إذل إرشادىم ُب ا١تتواترة ا١تؤمنُت رؤى إف بقو٢تم) السماوات، ملكوت من

                                                             

 . : انًهك - 
 .  – 3: انًهك - 
 .1: انًهك -3
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 إذل يتوجهوف الذين ا عباد على ترد اليت السماء أخبار لرد سبباً  ىذا جعلوا وبالتارل ،(الشيطاف من
 الذي العاملُت غَت العلماء من ا طريق قطاع على يرد ىنا وتعاذل سبحانو فا اٟتق ليعرفوا ا

 حرماف أمكنهم إف ٭تاولوف - أيديهم كسبت ٔتا - السماوات ملكوت من ٤تروموف أهنم وبسبب
 الناس ليغروا ٯتكنهم ما بكل السماوات ملكوت يسفهوف ٕتدىم و٢تذا أيضاً، وإضبل٢تم الناس كل

 يستميتوف اليـو تروهنم نتمأ وىا ا، عند من اٟتق ورؤية السماوات ملكوت إذل التوجو من وٯتنعوىم
 األنبياء كل بعث وإ٪تا سبحانو، ا وحي ومطالع األنبياء طريق ىي اليت والكشف الرؤيا لتسفيو
 مر على الضبلؿ فقهاء كل حارهبم وإ٪تا السماوات، ملكوت من االستماع إذل الناس لَتشدوا 
 بالدنيا مشغولوف فالناس الناس، جهل ذلك على ويعينهم والرؤى ا١تلكوت تسفيو ٔتحاولة التأريخ
 كما الضبلؿ فقهاء فيحاوؿ ،ا١تلكوت ُب لينظروا ؛با١تلكوت االنشغاؿ منهم فيطلبوف األنبياء ويأٌب

 وذلك ا، كلمات ليستمعوا خطوة التقدـ من وٯتنعوهنم ىم، كما الناس يبقوا أف اليـو يفعلوف
 من اٟتق ١تعرفة ا١تفتوح الطريق أهنا مع الناس ٬تهلها ولؤلسف اليت والرؤى ا١تلكوت تسفيو ٔتحاولة

 والعاثر ،ا١تعرفة سبل من األعظم السبيل ىذا خسر من فا٠تاسر سبحانو، ا كلمات ولسماع ا
 .أيديهم يروف يكادوف ال الذين العمياف الضبلؿ فقهاء تبع من

 .ويعوهنا سبحانو ا كلمات يستمعوف و٦تن ا١تبصرين من وجعلكم ،خَت لكل ا وفقكم
 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                           
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 
 الرحيم الرٛتن ا بسم :425/ السؤال

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا وصلى

 .وبركاتو ا ورٛتة وموالي وإمامي أيب عليكم السبلـ

 ،٤تمد آؿ ٯتاين يا وإمامي وموالي سيدي لكم ابنة قبورل على أشكركم كيف عرؼأ ما أوال
 بلقياكم يوفقنا أف 8 ا وأسأؿ العزيز أيب ،ظنكم حسن عند أكوف أف رل الدعاء وأسألكم

 .األرض ُب لكم وٯتكن وينصركم ويسددكم
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 :مثاؿ ،اٞتمع بصيغة 8 ا يتكلم اآليات من كثَت ُب

َلةِ  ِفي َأنَزْلَناهُ  ِإنَّا﴿ -  .(ٔ)﴾اْلَقْدرِ  لَي ْ

 .(ٕ)﴾مّْْثِلوِ  مّْن ِبُسورَةٍ  فَْأُتواْ  َعْبِدنَا َعَلى نَ زَّْلَنا مّْمَّا رَْيبٍ  ِفي ُكنُتمْ  ِإن﴿ -

 من وكثَت. (ٖ)﴾َتْشُكُرونَ  مَّا قَِليَلً  َمَعاِيشَ  ِفيَها َلُكمْ  َوَجَعْلَنا اأَلْرضِ  ِفي َمكَّنَّاُكمْ  َوَلَقدْ ﴿ -
 .اآليات

 ؟ اٞتمع بصيغة وتعاذل سبحانو ا يتكلم ١تاذا ىو - وموالنا إمامنا - السؤاؿ

 عصيأ وال خدامكم من و٬تعلٍت فرجكم يعجل أف ا سأؿأو  ،وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ
 .كرًن يا ا يا عُت طرفة أمراً  لكم

 ا١تغرب -سعدية : ا١ترسلة

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 .لدينو ا هبم ينتصر ٦تن وجعلكِ  خطاؾِ  وسدد خَت لكل ا وفقك

 وما ورسلو، أنبيائو إذل رساالتو ألداء ويستخدمهم عليهم يتفضل عماالً   أف ا وفقك اعلمي
 البشر، من أـ ا١تبلئكة من كانوا سواء خلقو من ا وعماؿ اٞتسماين، العادل ىذا ُب يكوف أف يشاء

 وتفضبلً  كرماً  - وبأمره وقوتو ْتولو يعملوف أهنم مع - بنفسو ويقرهنم يذكرىم وتعاذل سبحانو ا
 .بالقليل الكثَت يعطي الذي الكرًن وألنو ،عليهم وتعاذل سبحانو عنده من

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                             
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

                                                             

 . : انقذر - 
 .3 : انجقزح - 
 .2 : األعزاف -3
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 الرحيم الرٛتن ا بسم :426 /السؤال

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على صل اللهم

 ورد ،بكم بدأ ا أراد من ،والتنزيل الوحي ومهبط الرسالة ومعدف النبوة بيت أىل على السبلـ
 لََنا ابْ َعثْ  َلُهمْ  لَِنِبي   قَاُلوا ِإذْ  ُموَسى بَ ْعدِ  ِمنْ  ِإْسَرائِيلَ  بَِني ِمنْ  اْلَمَل  ِإَلى تَ رَ  َأَلمْ ﴿ :الكرٯتة اآلية ُب

 .(ٔ) ﴾ ... اللَّوِ  َسِبيلِ  ِفي نُ َقاِتلْ  َمِلًكا

 ؟ وحالو وصفتو اٝتو ؟ الكرًن النيب ىذا كاف من -ٔ

 ؟ ا١تلك ىو ليكوف النيب ىذا ا ٮتًت دل ١تاذا -ٕ

 ؟ اٞتيش لقيادة فقط أـ إسرائيل لبٍت عاـ ملك ىو طالوت ملك كاف ىل -ٖ

 ؟ اآلية ُب ا١تذكور النيب ىذا على حجة X طالوت كاف ىل -ٗ
 العراؽ -يوسف  أبو: ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 أما ،X يعقوب ذرية من( إٝتاعيل) صموئيل ا نيب ىو النيب :ٗ – ٖ – ٕ – ٔس ج
 عقيماً  حنة أمو كانت حيث ،X إبراىيم ا نيب بن إٝتاعيل ٟتالة مقارب فهو وحالو؛ صفتو
 ا بيت ُب ٮتدـ وكاف سبحانو،  نذرتو وقد ،X إبراىيم ا نيب زوجة  سارة كمثل أيضاً 

 ا أمر على متمردين إسرائيل بنو زمانو ُب إسرائيل، وكاف لبٍت نبياً  ا بعثو وقد ، مرًن كمثل
 ملكاً  عليهم يُعُتِّ  أف منو وطلبوا صاحل، جيل فيهم وظهر وتابوا عادوا حياتو أياـ آخر وُب سبحانو،

 إٝتاعيل ا نيب بأمر يأ٘تر طالوت وكاف وتعاذل، سبحانو ا بأمر طالوت فعُتَّ  رايتو، ٖتت ليقاتلوا
X، إٝتاعيل ا نيب ا أمر وجيشو جالوت على وجيشو طالوت انتصر أف وبعد X يُعُتِّ  أف 

 .طالوت جيش ُب جندياً  كاف الذي ،X داود بعده من خليفتو

                                                             

 .3  : انجقزح - 
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 ا١تلك وىو أرضو ُب ا وخليفة نبياً  كاف فهو ،ا١تلك ىو X إٝتاعيل ا نيب يكن دل ١تاذا أما
 كاف الزماف ذلك ُب ألهنم معهم، ويقاتل رايتو ٖتت يقاتلوف ملكاً  أرادوا ولكنهم ا، من ا١تنصب

 ُب كبَتاً  شيخاً  كاف X إٝتاعيل ا نيب أف حُت ُب ،بنفسو ويقاتل باٞتيش ٮترج أف البد ا١تلك
 على القدرة لو ملكاً  عليهم يعُت أف X ىو منو طلبوا فهم و٢تذا حياتو، أياـ آخر وُب السن
 .القتاؿ

 .ويعوهنا سبحانو ا كلمات يستمعوف و٦تن ا١تبصرين من وجعلكم خَت لكل ا وفقكم

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                        
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ٚتادى

* * * 
 

 

 



 الفقهيةاألجوبة : احملور الثاني

 .عليكم السبلـ ،سيدي :427/ السؤال

ىل ٬توز لشخص أف يتربع ْتيامنو اذل زوجة أخيو أو صديقو بالتلقيح االصطناعي لعدـ حصوؿ 
 اإل٧تاب عند أخيو أو صديقو وزوجتو، وما حكم الولد الناتج عن ىذه العملية ؟

 سائل: ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 .زوجها غَت رجل ٔتاء ا١ترأة ٖتمل أف وىو جائز، غَت عمل ىذا إف: الشرعي اٟتكم

  حكم فهو باٟتكم، معرفة وعدـ جهل عن ما عملتم نتيجة تولدت اليت الطفلة حكم أما
 وأبناء هبا، ٛتلت من ىي وأمها إخوهتا وأبناؤه والدىا فهو ا١تاء، صاحب إذل تنسب فهي ،الشبهة

 .أيضاً  إخوهتا يكونوف هبا ٛتلت من

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                          
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو

* * * 
 وآلو ٤تمد سيدنا على والسبلـ والصبلة وبركاتو، ا ورٛتة عليكم الّسبلـ :428/ السؤال

 .الطاىرين الطيبُت

 من ليس لكنو ورسولو ا سنة على ٠تطبيت تقدـ شخصاً  أف وىي أال ،أىلي مع مشكلة لدي
 أنو غَت الشخص ٢تذا مطمئن قليب ولكن السبب، ٢تذا أىلي فرفضوه سٍت، وىو اٞتعفري ا١تذىب

 على والداي فهل، والسٍت الشيعي ا١تذىب بُت يفرقوف ال وأىلو وىو ا رسوؿ بيت ألىل موارل
 !؟ ا بإذف نصييب من ويكوف ا١توضوع ىذا ُب النظر عليهم أـ، عاطفيت أتبع اليت وأنا صواب
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 .الشكر جزيل لكم و ت،قو  بأسرع رساليت على يردّ  أف أ٘تٌت
 اإلمارات العربية - Some One: ا١ترسل 

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 .خَت لكل ا وفقك والدؾ رأي تتبعي أف الزواج مسألة ُب لك األفضل

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                  
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو

* * * 
 ؟ العزاء ُب التطبَت حوؿ اٟتسن أٛتد السيد رأي ىو ما :429/ السؤال

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا وصلى ،العا١تُت رب  اٟتمد

 .باٞتسم معترب ضرر فيو يكن دل وإف ا، وفقكم ٕتنبو األفضل

 أٛتد اٟتسن                                                                                         

* * * 

 بسيد ليس لرجل  ا لرسوؿ يرجع نسبها سيدة امرأة( النكاح) زواج ىل :430/ السؤال
 ا١تصادر بعض مع ؟ X اٟتسن أٛتد السيد رأي حسب بو مسموح  ا لرسوؿ يرجع ال نسبو

 .رجاءً  ا١توثوقة

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا وصلى ،العا١تُت رب  اٟتمد
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 .٬توز

 أٛتد اٟتسن                                                                                       

* * * 

 .عليكم السبلـ :431/ السؤال

 ؟ القرآف قراءة قبل الوضوء على الدليل ما
 البصرة /العراؽ  -االستشراقي : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 طهارة، على تكن دل وإف القرآف تقرأ أف وٯتكنك الوضوء، فيها يشًتط ال القرآف لقراءة بالنسبة
 .الطهارة فيها يشًتط القرآف كتابة مس ولكن

 دوف ا١تكتوبة القرآف ألفاظ مس منع ُب اآلية فظاىر ،(ٔ)﴾اْلُمَطهَُّرونَ  ِإالَّ  َيَمسُّوُ  الَّ ﴿: تعاذل قاؿ
 .طهارة

 اٟتسن أٛتد                                                                                 
 ىػ ٖٔٗٔ/ القعدة ذو

* * * 
 .رجاءً  موثوقة مصادر مع ؟ الكربى الغيبة زمن ُب للشيعة حبلؿ ا٠تمس ىل :432/ السؤال

 .والسبلـ
 كاظمي عرفاف السيد: ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

                                                             

 .89: انىاقعخ - 
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 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا وصلى ،العا١تُت رب  اٟتمد

 اإلماـ لو أذف من أو X اإلماـ إال X اإلماـ ٮتص الذي ا٠تمس يقبض أف ألحد ٭تق ال
X، وىو X يقبضوا أف الفقو يدعوف ١تن ٭تق فبل عنو، نيابة ا٠تمس يقبض أف ألحد يأذف دل 
 رضاه فيو ٔتا ىم أدراىم وما يرضيو، أنو يّدعوف ٔتا ذلك بعد بو يتصرفوف ٍب ومن باإلماـ خاصاً  ماالً 
X ؟! 

 اٟتسن أٛتد                                                                                           
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو

* * * 
 الرحيم الرٛتن ا بسم :433/ السؤال

 .كثَتاً  تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة وآلو ٤تمد على ا وصلى

 :ىي أسئليت  على الرد لك شكرا ،اٟتبيب أخي

 صفة كيف األرض ُب لو ا مكن اٟتسن ٛتدأ السيد عمي وابن زماين إماـ اسأؿ أف أريد -ٔ
 أف ٬تب اليت الدين ُب اٟتاصلة األخطاء وما ىي ،الضالة الطوائف وما ىي ،الصحيحة الصبلة
 ؟؟ إٔتنبها

 .الكراـ أيها والسبلـ ،إمامي أنو ٔتا وآخرٌب دنياي ألمور كاملة شاملة منو وصية أريد يعٍت
 العربية السعودية -البدر : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على ا وصلىالعا١تُت،  رب  واٟتمد

 فإف منشور، وىو الشرائع كتاب ُب وصفها ٕتد الصبلة شر، كل وجنبك خَت لكل ا وفقك
 ا شاء إف وعندىا سؤالك، إرساؿ ٯتكنك الشرائع ُب إجابتو ٕتد دل الصبلة ُب سؤاؿ لديك كاف

 .اٞتواب سيأتيك
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 ودل ا خليفة عن ٗتلف من كل إف وىداؾ رشدؾ ا زاد فاعلم الطريق ضلوا عمن سؤالك أما
 خليفة رفضوا الذين وجنده إبليس على حتماً  ٤تسوب فهو الساجدين ا مبلئكة مع ُعدّ  قد يكن
 وىو اليقين ىو الرجل وذلك رجل، ىو الدين وأصل الدين إن: )X الصادؽ قا٢تا وقد ا،

 ومن ودينو، اهلل أنكر أنكره ومن اهلل، عرف عرفو فمن زمانو، وأىل أمتو إمام وىو اإليمان
 دين الرجال معرفة بأن جرى كذلك اإلمام ذلك بغير وشرايعو وحدوده ودينو اهلل جهل جهلو

 معرفة إلى بها ويوصل اهلل دين بها يعرف بصيرة على ثابتة معرفة وجهو على والمعرفة اهلل
 .(ٔ)(اهلل

 ا، شاء إف وتفلح تنجو وتعاذل سبحانو ا أمر كما ا إذل هبم وتوجو ا خلفاء فاعرؼ
 ىو العمل وخَت ٝتاواتو، وملكوت ا معرفة إذل توصلك ألهنا ؛ا خليفة معرفة ىي ا١تعرفة وخَت
 وفقك الدنيا ٔتاؿ التصدؽ من لك خَت اٟتق إذل إنساناً  بك ا يهدي فؤلف اٟتق، إذل الناس ىداية

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ  .خَت لكل ا

 اٟتسن أٛتد                                                                                 
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو

* * * 
 الرحيم الرٛتن ا بسم :434/ السؤال

 .وبركاتو ا ورٛتة ا يا أنصار عليكم السبلـ

 ا وفقكم االختصاص؟؟ نفس ُب امرأة ىناؾ تكن دل إذا الرجل للطبيب ا١ترأة ذىاب حكم ما
 .X ٤تمد آؿ قائم لنصرة

 العراؽ -نرجس : ا١ترسلة

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

                                                             

 . 8ص: انؾسٍ ثٍ سهًُبٌ انؾهٍ -، يخزظز ثظبئز انذرعبد 9 1ص: يؾًذ ثٍ انؾسٍ انظفبر -ثظبئز انذرعبد  - 
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 مسو أو ا١ترأة جسد من لو النظر ٬توز ال ما إذل الطبيب نظر مثل ٤تـر أمر العبلج يرافق كاف إذا
 .االضطرار مع إال ٬توز فبل

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                        
 ىػ ٖٔٗٔ/ صفر أواخر

* * * 
 الرحيم الرٛتن ا بسم :435/ السؤال

 .كثَتاً  تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على ا وصلى، العا١تُت رب  واٟتمد

 ، واعتذر X اٟتسن ٛتدأ اإلماـ خلقو وعلى عليّ  ا حجة موالي من والصفح ا١تغفرة أرجو
 .الرسالة ىذه ُب اإلطالة عن موالي منك

 وحيدة وتعيش خلق وذات مطلقة وىي ،فيو ا١تقيم البلد ُب امرأة عرؼأ إين موالي با١تختصر
 العيش من متذمرة اليـو والتقيتها طويلة مدة منذ عرفهاأ ،غريب بلد أىلو الفاسد البلد ىذا ُب أىلها
 ىنا ا١تقيمُت بلدي نساء من العديد وحاؿ ٟتا٢تا رققت ،ا١تفًتسة الوحوش وجود من تعيشو الذي

 فقط شيعي أين عقيدٌب تعرؼ أهنا كما متقي شخص من الزواج تريد أهنا كبلمها من وأحسست
 فقلت ،اليسَت بالشيء سناً  مٍت كربأ أهنا مع وٛتايتها لسًتىا منها الزواج مٍت وطلبت ،مطلقة وىي

 أفاٖتها ودل ،ا إذل لًتجع مؤمن ٖتتاج إهنا وقالت ،ٔتؤمنة إال أتزوج ال ثانية مرة الزواج أردت إف ٢تا
 كل انتهى وتلتزمي تؤمٍت ودل وتزوجتك ا قدر إف ٢تا فقلت ،شيئاً  تعلم ال أمية ألهنا ؛بالدعوة

 تعلم أهنا كما تتطهر أف وتريد القذرة اٟتياة ىذه ملت وإهنا ا إذل الرجوع تريد إهنا فوافقت ،شيء
 ىذه أف ىل :على تعاذل ا فاستخرت ،عليها وأرد ا سأستخَت ٢تا فقلت ،أطفاؿ ورل متزوج أين

 .والسعادة بالتوفيق ا٠تَتة فخرجت ،ودنياي آخرٌب ُب رل خَت ا١ترأة

 ؛شاىدين عرب ا١تسجد ُب الزوجُت بُت تتم البلد ىذا ُب الزواج طريقة أف ىو موالي آخر شيء
 .انتهى. السنة ألبناء ا١تسجد ألف
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 الطيبُت وأبنائك آبائك وعلى عليك ا صلى علمأ ألنك ؛وتسديدؾ نصحك موالي طلبأ
 .الطاىرين

 من اسبانيا :ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 تتما أف أنتما فيمكنكما ا وفقك العقد أما سبحانو، ا ٮتتاره فيما فا٠تَت ا لك خار إذا
 من بعض تدعو كأف العقد، تتما أف بعد الناس من عدداً  تُعلما أو شاىدين وُتشهدا بينكما العقد
 ا١تخالف ا١تسجد ُب العقد أ٘تمت إف وحىت بزواجكما، الناس بعض ليعرؼ طعاـ وليمة إذل تعرؼ
 .ما خلل فيو كاف إف العقد صيغة تعيد أف فيمكنك ما، لعلة أو التوثيق لغرض

 وتقوؿ ،(ا١تهر وتذكر - كذا – قدره ٔتهر نفسي زوجتك) :ىي لك تقوؿ أف فيو يكفي والعقد
 شاىدين وجود من البد فقط بل يستنطقكما، ثالث طرؼ لوجود داع وال ،(التزويج قبلت) :أنت
 من تزوجت بأنك الناس من عدد بتعريف األمر أْشِهر العقد فبعد ىذا ٯتكن دل فإف العقد، حاؿ

 تناسب صورة أي أو اإلعبلف أو العرس وليمة مثل ٗتتارىا طريقة بأي اإلشهار وٯتكنك فبلنة،
 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .حالكم

 اٟتسن أٛتد                                                                                          
 ىػ  ٖٔٗٔ/ صفر أواخر

* * * 
 الرحيم الرٛتن ا بسم :436/ السؤال

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على صل اللهم

  .بركاتو و ا ورٛتة عليكم السبلـ ،سيدي

 :والوتر الشفع ركعيت حوؿ سؤارل

 ؟ ذلك من العلة فما يوجد ال كاف وإذا ؟ قنوت فيها يوجد ال ىل -ٔ
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، الًتتيب ىذا على رتب الذي فيها ا١تستحب والدعاء ؟ وترىا من العلة ما الوتر ركعة -ٕ
، مرات سبع النار من بك العائذ مقاـ ىذا قوؿ و، مرة سبعُت واالستغفار، مؤمناً  ألربعُت استغفار
 .مرة مئة ثبلث العفو وطلب

 الدعاء راجي ؟ الدعاء ُب مائة والثبلث ،السبعة، السبعُت، األربعُت، األرقاـ ىذه من العلة ما
 .األنصار وألخوٌب رل

 العراؽ -منذر أٛتد : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .ا وفقك وبعده الركوع قبل الوتر ركعة ُب القنوت يستحب

 اٟتسن أٛتد                                                                                 
 ىػ ٖٔٗٔ/ صفر أواخر

* * * 
 الرحيم الرٛتن ا بسم :437 /السؤال

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت ةألئما٤تمد  ؿآو  ٤تمد على صل اللهم

 ا أنصار عليكم السبلـ، وبركاتو ا ورٛتو ٤تمد آؿ ٯتاين وموالي سيدي عليكم السبلـ
 .وبركاتو ا وأولياءه ورٛتو

 بأخذ علماً ، (٤تددة غَت أو ٤تددة زمنية فًتة خبلؿ األمواؿ تقطيع) باألقساط التعامل ٬توز ىل
 األنصار بُت القضية هبذا التعامل بُت فرؽ ىنالك ىل ؟؟ السعر ا١تعروفة اٟتاجة مبلغ عن زائد مبلغ
 .خَت ألف ا جزاكم ؟؟؟ األنصار وغَت

 العراؽ -علي الصاٟتي : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب
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 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 يعترب معُت شيء شراء على ا١تًتتبة ا١تالية القيمة بعض أو كل دفع تأخَت ألجل مالية فائدة أخذ
، والربا ربا  األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد حب ينتحل ومسلم مؤمن بُت أو ا١تؤمنُت بُت يكوف ٤تـر

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .مسلم وغَت مؤمن بُت أو وناصيب مؤمن بُت ربا وا١تهديُت، فبل

 اٟتسن أٛتد                                                                                         
 ىػ ٖٔٗٔ/ صفر أواخر

* * * 
 اإلماـ من ادد الشرعي الوقت ُب ةبعرف الوقوؼ من يتمكن دل من حكم ما :438/ السؤال

 ةعرف إذل الذىاب من ال يتمكنوف واألنصار بيـو بعدىم اٟتق اإلماـ عند ةعرف ٔتعٌت أف يـو ا١تعصـو
 ؟ الشرعي الوقت قبل ةبعرف( الباطل ٚتاعة) وقوفهم بعد

 العراؽ -ناصر أٛتد : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 عرفة يـو ُب عرفات ُب الوقوؼ ٯتكنو دل ومن با١تمكن، أوقاهتا ُب ا١تفروضة العبادات أداء ٬تب
 معاً  ا١تشعر وُب عرفات ُب الوقوؼ ٯتكنو دل وإف. الفجر بعد ا١تشعر ُب يقف أف ٬تزيو الليل ُب ولو

 ُب بالتفصيل األمور ىذه بيَّنت وقد ا١تصدود، بعمل ويعمل مصدود فهو الظا١تُت صد بسبب
 لكم واضح غَت آخر شيء ىناؾ كاف وإف ا، وفقكم ْتسبها والعمل مراجعتها فيمكنكم الشرائع،
 .السؤاؿ ٯتكنكم

 اٟتسن أٛتد                                                                                  
  ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو

* * * 
 زواجاً  بكم ا١تؤمنُت األنصار من الرجل يتزوج ألف ٭تق ىل: الفقهي سؤارل :439/ السؤال

 حيث ،ال أـ الكتابية ا١ترأة من الدائم الزواج يصح وىل ،الكتابية أو ا١تخالفُت النساء من منقطعاً 
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باعتقادنا  ا١تعتقدة غَت ا١ترأة من الزواج ٭تل ال بأنو األنصار خوةاإل الفقهاء من الكبلـ بعض ٝتعت
 الزواج ٬توز األخوة بأنو ألحد فيو األخَت جوابكم ُب ذلك عكس قرأت ولكنٍت ،وا١تهديُت باألئمة

 ْتاجة سيدي فنحن ،مؤمنة (كذا) نو التعبَت صح إف ٯتانية تكوف أف األفضل لكن ا١تسلمة من
 .اإلسبلـ شرائع كتاب يتعاطاه دل الذي غَت الزواج ُب فقهي لكتاب

 هبذا زوجتو رضا الرجل يأخذ أف دوف امرأة من بأكثر الزواج يصح ىل سيدي أسألكم أف وأريد
 شرعاً  يصح أـ األمر ىذا ُب رأي للزوجة وىل ،بذلك تقبل ٦تكن اآلف امرأة يوجد ال حيث األمر

 إف منهم تربأ إف لرٛتو وقاطعاً  لوالديو عاقاً  اإلنساف يعترب وىل ؟ لزوجتو الرجوع دوف يتزوج أف للرجل
 ؟ يفعل أف عليو ماذا أـ ،بالدعوة يؤمنوا دل

 السويد -أنصاري : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 يتزوج أف و٬توز .الناصبية من ٬توز ال ولكن والكتابية ا١تخالفة ا١تسلمة من ا١تؤمن يتزوج أف ٬توز
 ما بكل ىدايتهم و٭تاوؿ ألرحامو ٭ُتسن أف با١تؤمن واألوذل .الثاين بزواجو األوذل زوجتو يُعلم أف دوف

 َجاَىَداكَ  َوِإن﴿ :تعاذل قاؿ ،يؤمنا دل وإف ٢تما اإلحساف من فبلبد با٠تصوص الوالداف أما .أمكنو
ُهَما ُتِطْعُهَما َفََل  ِعْلمٌ  ِبوِ  َلكَ  لَْيسَ  َما ِبي ُتْشِركَ  َأن َعلى نْ َيا ِفي َوَصاِحب ْ  َسِبيلَ  َواتَِّبعْ  َمْعُروفاً  الدُّ
 .(ٔ)﴾تَ ْعَمُلونَ  ُكنُتمْ  ِبَما فَأُنَ بُّْئُكم َمْرِجُعُكمْ  ِإَليَّ  ُثمَّ  ِإَليَّ  َأنَابَ  َمنْ 

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ، خَت لكل وسددكم ا وفقكم

 اٟتسن أٛتد                                                                                            
 ىػ  ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 
 

                                                             

 .1 : نقًبٌ - 
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 الرحيم الرٛتن ا بسم :440/ السؤال

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد عل ا العا١تُت، وصل رب  واٟتمد

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ

ا،  إذل الدعوة ُب العظيم تقصَتي من استحقو ال ألين ؛والدي أناديك أف من استحياءً  خجلأ
 :فقهي سؤارل واسعة، والدي رٛتتك لكنك

 أبيعها أف أساس على هبا وأتاين أجنبية أفبلـ السيديهات من ٣تموعة األنصار األخوة أحد وجد
 هبا أفعل ما ،عيٍت نور أمرىا ُب الصعب، فاحًتت ا١تادي ٟتارل رأؼ ألنو ؛هبا يشتغلوف ألناس
 ؟روحي  فديتك

 وإذل إليكم وأشواقي اٟتار وسبلمي ،الغزير وبعلمكم بكم ا نفعنا اإلطالة على منكم عتذرأ
 .والتحية السبلـ أفضل عليكم اٟتسن بن ٤تمد؛ ٤تمد آؿ من ا١تستحفظ اإلماـ الغاليُت ابن الغارل

 ٤تمد لواء ٖتت الشهادة رل وعجل التمكُت لكم ا وعجل ،وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ
 . وعلي

 ش ـ: أبو: ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 من يرزقكم أف ا وأسأؿ بيعها، ٬توز فبل الشهوة يثَت ما فيها كاف إذا خَت لكل ا وفقك
 ا١تاؿ، بيت ُب األنصار خوتكإ مع التواصل فيمكنك مادياً  ٤تتاجاً  كنت وإذا بو، يغنيكم ما اٟتبلؿ

 .خَت لكل ا وفقكم ْتقوقكم يقصروف ال ا شاء وإف

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                          
 ىػ  ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع
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 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ :441/ السؤال

 منو فبعض ،بادخاره قمت ا١تاؿ بعض لديّ  ،ا٠تمس عن ستفسرأ أف أود ،وموالي سيدي
 ،عليو ٯتر دل والبعض اٟتوؿ عليو مر قد فبعضو ،معاشي من منو والبعض مهري من منو وبعض ةىدي
 ؟ الشهري معاشي من ا٠تمس استخراج ٬تب وىل ؟ ا٠تمس منو استخرج أف ٬تب فهل

 الكويت -فاطمة : ا١ترسلة

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 منو ا٠تمس إخراج يتكرر وال واحدة مرة ٜتسو فيخرج ا٠تمس، فيو السنة مؤنة عن الفائض ا١تاؿ
 .ٜتسو إخراج بعد ألعواـ بقي لو

 هناية ُب الفائض ٜتس ٮُترج بل شهر، كل ُب ٜتسو إخراج ٬تب فبل شهر كل تكسبينو ما أما
 الفائض ا١تاؿ ٜتس بإخراج قومي عاـ كل من اليـو ىذا وُب العاـ، ُب يوماً  لك حددي أي العاـ،

 .لدينو هبم ينتصر ٦تن وجعلكم اٟتق على وثبتكم خَت لكل ا وفقكم العاـ، مكسب من

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                           
 ىػ  ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 
 الرحيم الرٛتن ا بسم :442/ السؤال

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد آؿ وعلى ٤تمد ا٠تلق أشرؼ على والسبلـ والصبلة

 .والسبلـ الصبلة أفضل وعليك عليهم ٤تمد آؿ يا ٯتاين ويا موالي يا سيدي عليك السبلـ

 ماذا عرؼأال  ا١تقصر ا١تذنب العبد أنا ألين ؛ومنكم ا من العذر طلبأ شيء أوؿ ،سيدي
 و٬تب ،أشخاص ٜتسة أصبحنا لقد اٟتمد و ا١تهجر ُب ٨تن ،بصَتة نفسو على واإلنساف أقوؿ
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 ألين ؛شاىد وا اعتذرت ولقد ،فيهم يصلي الذي أكوف أف يرشحوين خوافواإل اٞتمعة صبلة علينا
 أرجو ،وموالي سيدي فعلأ ماذا عرؼأال  فإين ،مٍت أكفء ىو من ويوجد ،ذلك ستحقأ ال

 .ا١تقصر ا١تذنب ا بعوف خادمكم التوفيق ا ومن ،إخباري
 أمريكا -أبو ٤تمد : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 ٬تعل أف ا وأسأؿ اٞتمعة، صبلة األنصار خوتكإب وصلِّ  ا على توكل خَت لكل ا وفقك
 .والدنيا اآلخرة خَت ويرزقكم عملكم ُب بركة لكم

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                          
 ىػ  ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 
 الرحيم ا الرٛتن ا بسم :443/ السؤال

 . ا١تهدي اإلماـ ورسوؿ وصي اٟتسن ٛتدأ اإلماـ وموالي سيدي عليكم السبلـ

 ؿآو  و٤تمد ا إال ال يعلمو عميق وأدل شدة ُب ابنك خادمك سيدي ..ا  معرفة يا ٤تاؿ
 تربعي نتيجة الشبو حكم ىو بو أنا قمت الذي األمر أف منكم علمت كما إمامي . ٤تمد

 سيدي لك بينت كما األوؿ :أمرين بسبب إال ىذا تربعي يكن ودل ،أخي زوجة إذل ا١تنوية ْتيامٍت
 عدـ بسبب حياهتم رافق الذي الشديد واٟتزف االنفصاؿ من أخي عائلة على وعاطفيت خوُب وىو

 بعد ٢تم أتربع أف حقي من ىل الشرع أسأؿ أف هبم ورٛتة عاطفيت ٖتركت ذلك عند ..األطفاؿ 
 ىذا واستمر ..صفر  عنده اٟتيامن نسبة فأل ؛ذرية لو تكوف أف ال ٯتكن بأنو األطباء أخي إخبار
 وا١تتمثل الشرع أسأؿ أف قمت ذلك عند لو يرثى أمرىم وجدت فعندما ،طويلة فًتة أخي مع األمر

 اإلماـ ورسوؿ وصي أف عرؼأ دل نفسي ولظلم حظي لسوء ألنو؛ الزماف آخر فقهاء عندي وقتو ُب
 غريب بلد ُب أعيش وأنا ،الزماف آخر فقهاء من اإلجابة عن ْتثأ فكنت ،ظهر قد  ا١تهدي
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 ؛القضية ىذه حلية عن لنا ؿأيس بدوره وىو ٔتعرفتو ثقة لنا الذي الدين رجاؿ حدأ إذل األمر فوكلت
 ..اٟتوزية  تعبَتاهتم حسب متجزئ اجتهاد لو كاف حيث الدين علم من حظ لو علمأ كنت فأل

 بيننا االتصاؿ واستمر ،األمر ىذا حلية من نتحقق لكي الشخص ىذا وبُت بيٍت االتصاؿ وبدأ
 أىل ىم من على سؤارل بعرض ىو يقـو حيث األمر ىذا على الشهرين ما يقارب طويلة فًتة

 رل قولو وأتذكر ..األمر  ىذا عن شخص من أكثر وسأؿ ،وا١تراجع البحوث أىل من االختصاص
مئة  حليتها معرفة من البد أي ..صداـ  مثل شخص لنا ال يولد حىت ؿأونس نتأىن أف البد قاؿ

 واستمرت ا٢تاتف طريق عن بيننا فيما واألسئلة االستفسارات وبعد..  ستعجلوأ دل بدوري وأنا با١تئة
 ا على توكلت ذلك بعد .. العمل هبذا اٟتلية ّتواب رل جاء أكثر واحتماؿ الشهرين ما يقارب

 أثناء ٍب ومن حامبلً  تصبح لكي أيضاً  طويل عناء بعد حامل أخي زوجة وأصبحت ..بو  وقمت
 سونار تأخذ أهنا رؤيا رأت اٟتمل أثناء أخي زوجة أي أهنا حىت .متاعب ٢تا أصبحت أيضاً  اٟتمل
 ىذه من ٮتلصك والذي بشدة ٘ترين سوؼ نكإ ٢تا وقالت ٤تجبة امرأة السونار تأخذ اليت وكانت
 بعد الدكتورة إذل ذىبت عندما فعبلً  أخي زوجة وتقوؿ ..  ومرًن عيسى النيب تدعو أف الشدة
 الدـ لو يصل ودل ٓتطر الطفل إف رل قالوا السونار إذل ذىبت وعندما ..مرتفع  الضغط وجدت ذلك

 ا استجاب وقد ..هبم  ا وأدعو  ومرًن عيسى بالنيب أتوسل فظللت ..موتو  واحتماؿ
أشهر،  ١تدة ا١تستشفى ُب حاضنة ُب ووضعت جداً  صغَتة كانت فإو  سا١تة الطفلة ونزلت دعائي

 من بو قمت الذي للعمل االطمئناف عندي ٕتعل الذي األسباب ضمن من الرؤيا ىذه فكانت
 .ا١تنوية باٟتيامن التربع

 وغَتىا X ا١تهدي اإلماـ أنصار من أين من بفًتة الطفلة والدة بعد شاىدهتا أنا اليت والرؤيا
 للعمل االطمئناف قليب ُب ٕتعل كانت األمور ىذه رل، كل البيت آؿ من بشارة هبا اليت الرؤى من

 ا١تهديُت وأبنائك األئمة آبائك وعلى عليك اٟتسن ٛتدأ وموالي سيدي بو، ولكن قمت الذي
 ماذا عرؼأ ال شديد وتعب حزف ُب أنا واآلف كلها أموري تغَتت قد رل جوابك ورود بعد ،

 عكس عملأ أنا وإذا ا عند أخي وإذل رل ا٠تَت أردت... القبيح  عملي عن كفرأ لكي عملأ
 .ا شرع
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 وكذلك .. بو ا أمر عرؼأ أف أريد األمر من لك ما ذكرتو إذل باإلضافة وموالي سيدي
 :سيدي

 ؟األمر ْتقيقة ونعلم الشبو ىذه نرفع وكيف ،ال أـ حراـ ابن ىو ىل ،الشبو حكم ما معٌت -ٔ

 ؟ ال أـ ،األطفاؿ باٟتقيقة وأعماـ أطفارل وكذلك تكرب عندما الطفلة علمأ ىل -ٕ

 ؟ الطفلة إتاه عليَّ  الواجب ما ىو -ٖ

 .نفسي وظلم حارل ترى وأنت السبلـ عليك ٛتدأ وموالي سيدي دعائك من ال تنساين -ٗ

 ؟ ىذا ْتارل علمك بعد لك وابن خادـ تقبلٍت ىل -٘

 فأل ؛ىذا خربي بسماع واألدل التعب أيضاً  لك سببت ألنٍت ؛سيدي منك عتذرأ ا٠تتاـ وُب
 أف راجياً  ،أحزنتك قد ىذا بعملي ينإو  .. قلبك على السرور ندخل ا شرع وإطاعة بطاعتكم
 تقبلوين فأو  وذنيب جريرٌب عظيم بغفراف رل تدعو أف سيدي لك وأتوسل ،وموالي يا سيدي تسا٤تٍت

 .وعدوكم عدوه من وٯتكنكم ينصركم أف ا وأسأؿ، أقدامكم تراب لقبّ أ خادـ

 من على أحر لكم أخاً  قبلتموه إف أخوكم فأل ؛سريعاً  اٞتواب يكوف أف وأترجاكم ا سأؿأ
 .واالحًتاـ الشكر كل مٍت اٞتواب، ولكم انتظار ُب اٞتمر

 أنصار ا: ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 صاحب يكوف ا١تذكورة اٟتالة ففي ا، وفقكم حراـ ابن ليس وىو والديو إذل ينسب الشبهة ابن
 .ويرثاهنا وترثهما األـ ىي البويضة وصاحبة الطفلة والد ىو ا١تاء

 أمر أيضاً  وىناؾ ا، وفقكم منو البد أمر فهذا األمور وعي من تتمكن عندما البنت إعبلـ أما
 أخوهتا ىم ا١تاء صاحب أبيها وأبناء األـ، من أخوهتا ىم البويضة صاحبة أمها أبناء أف وىو ،مهم
 .ابنتو ٕتاه األب واجب فهو ٕتاىها واجبك أما .األب من
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 .ا وفقكم حقوقكم ألداء يوفقٍت فأو  والدنيا، اآلخرة ٠تَت يوفقكم أف ا وأسأؿ

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                          
  ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 
 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ :444/ السؤال

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على والسبلـ والصبلة

 ىذا فهل ،للشرب صاٟتو مياه إذل الصحي الصرؼ مياه يعيدوف األوربية الدوؿ بعض أف عرفت
 .ا وفقكم الدوؿ تلك ُب يعيشوف األنصار بعض أف علماً  ؟ جائز

 العراؽ -وصفي التميمي : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 .تعديلها بعد ا١تياه استعماؿ ُب إشكاؿ وال للشرب، صاٟتة لتصبح الثقيلة ا١تياه تعديل ٬توز

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                           
  ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 
 وبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ :445/ السؤال

 على السؤاؿ عرض منكم أرجو ؟ (ا١تار٬توانا) القنب نبتة تدخُت أو شرب أو أكل حكم ما
 وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ (.ا حفظو) اٟتسن أٛتد السيد

 اإلمارات -علي : ا١ترسل
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 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 ٥تدرة مادة ألهنا ؛تدخينها أو شرهبا أو أكلها ٬توز ال القنب نبتة من تستخرج اليت ا١تخدرة ا١تادة
 .العبلج ألغراض الطب ٣تاؿ ُب استخدامها ٬توز ولكن .السكر تسبب

 اٟتسن أٛتد                                                                                       
  ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ٚتادى

* * * 

 الرحيم الرٛتن ا بسم :446/ السؤال

 ٖتملها وعدـ ا١ترأة إلجهاد األبد إذل اإل٧تاب عدـ بنية ا١تبايض وقطع إزالة أي ،العقد ما حكم
 .تزعم كما

 العراؽ -عبد الرٛتن : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 .الزوج وموافقة رضا من البد ا١تتزوجة للمرأة بالنسبة ولكن ،جائز

 اٟتسن أٛتد                                                                                       
  ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ٚتادى

* * * 

 .الرحيم الرٛتن ا بسم :447/ السؤال

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على صل اللهم

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ
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 ال فهو ،اليسرى جهتو على أثرت دماغية جلطة الوالد أصابت.. العبادي أيب وضع حوؿ سؤاؿ
 ٔترض السابقة إلصابتو :التارل فكاف، كثَتاً  النفسي وضعو على اٟتاؿ ىذا فأثر اٟتركة يستطيع
 أصبحنا أف إذل نفسيتو ىبطت أصيب وعندما األخَتة إصابتو قبل التبوؿ كثَت فهو السكري
 السيطرة ال يستطيع ا١تثانة ُب البوؿ يكثر فعندما ،يتبوؿ مىت ال يعلم ألنو ؛اٟتفاظات لو نستخدـ

 الشعور ٟتالة فاقد يتبوؿ، فوالدي مىت يعلم الذي ا١تسلوس حالة مع ال تتطابق اٟتالة عليو، وىذه
 ُب كما الوضوء أو ،التيمم أىو ؟؟ اٟتالة ىذه ُب تكليفو ىو ، فما٘تاماً  تقريباً  التبوؿ بوقت

 ؟ ماذا أـ ،ا١تسلوس

 مع تكلم ولرٔتا ال يركز أنو إذ ،ا٠تطأ كثَت فهو ،الصبلة ُب مشكلة لديو الوالد إف :اآلخر واألمر
 فلرٔتا السجدات عدد الركعات، وأيضاً  عدد ينسى إنو اآلخر األمر .ويتممها صبلتو أثناء األطفاؿ

 تكليفو ىو فيها، فما أخطأت إنك لو قلنا إذا وال يقبل اٟتساسية شديد ثبلث، وىو أو مرتُت سجد
 ال نعرؼ ألننا ؛سريعاً  الرد يكوف أف ا من أرجو ؟ وأفعا٢تا بالصبلة ٕتاىو تكليفنا بالصبلة، وأيضاً 

 .الصبلة ألداء لو التيمم نستعمل اآلف و٨تن ،تكليفنا وال تكليفو
 العراؽ - علي أبو: ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .وتسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 .ويتوضأ اإلمكاف مع منو يتطهر فهو البوؿ على سيطرتو عدـ ١تسألة بالنسبة

 عن خارجاً  األمر كاف إذا الكبلـ مثل للصبلة ا١تناُب فعلو حىت أو سهوه أو نسيانو لكثرة بالنسبة
 فبل ،صبلتو تقبل ا شاء وإف عليو، شيء فبل اإلدراؾ وضعف السن كرب بسبب يكوف كأف إرادتو

 والسبلـ .فيها السهو أو بالنسياف وتذكَته صبلتو ٔتراقبة مكلفُت ولستم وسعها، إال نفساً  ا يكلف
 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم

 اٟتسن أٛتد                                                                              
  ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ٚتادى
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 ومن أنت وعافية ٓتَت تكوف أف ا سأؿ، أوبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ :448/ السؤال
 .ٖتب

 آنذاؾ، باٟترب مات ٍب الناس، ألحد عراقي دينار ٕٓٔ ماؿ لدي كاف تقريباً  ٜٓٛٔ عاـ ُب
 اآلف فهو دفعوأ وكيف ا١تبلغ، ىذا من ذميت أبرئ رل أف كيف اآلف عرؼأ وال أقارب، لو عرؼأ ودل
 .لو قيمة ال

 .ا١تبارؾ دعائك من تنسانا ال أف أرجو
 العراؽ -أبو ناظم : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .وتسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 فتصدؽ تعرفهم، ال إنك أو ورثة لو يكن دل وإذا ٢تم، إعطائها من فبلبد تعرفهم ورثة لو كاف إذا
 إذل تنظر كأف الوقت، أي ىذا ُب فتقيمو للمبلغ ا١تؤمنُت، وبالنسبة من اتاجُت على عنو نيابة هبا

 .الوقت ىذا ُب وتقيمو الذىب من أو مستقرة أخرى عملة من يعادؿ كم الوقت ذاؾ ُب ا١تبلغ

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                       
  ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ٚتادى

* * * 

 ؟ ال أـ ٬توز ىل تقية، اللحية حبلقة حوؿ األخوة أحد من سؤاؿ جاءين :449/ السؤال
 أبو ىود: ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .وتسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 .فيجوز ٟتية مسمى ويبقى با١تكينة يقصد كاف إذا أما تقية، كاف وإف حىت جائز غَت با١توس
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 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                          
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ٚتادى

* * * 

 



 األجوبة املتفرقة: احملور الثالث

 .عليكم السبلـ :450/السؤال

 عدـ من اٟتكمة وما ،الظهر صبلة ُب ركعات وأربع الصبح صبلة ُب ركعتُت من اٟتكمة ما
 .الظهر صبلة ُب اإلجهار

 على يثبتنا وا لنا والدعاء السكري مرض من بالشفاء لوالدي الدعاء منك أ٘تٌت وموالي سيدي
 .وأمي متعلم لست وأنا تكليفي ىو ما بعرؼ ما ضايع أنا وموالي وسيدي إمامي ،٤تبتكم

 أ١تانيا -علي : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .األئمة وا١تهديُت وسلم تسليما ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا ، وصلىالعا١تُت رب  واٟتمد

 والتسديد، التوفيق لكم ا سابقاً، وأسأؿ أجبتو قد واإلخفات واٞتهر الصبلة سبب عن السؤاؿ
 لست ا شاء إف بالعافية، وأنت عليو وٯتن يشفيو وأف والدنيا اآلخرة ٓتَت والدؾ على ا ٯتن وأف

 كل وُب دائماً  اٟتق ينصر ٦تن وجعلك وسددؾ ا وفقك اٟتق ٔتعرفة حزتو قد كلو ا٠تَت بل بضائع
 .حاؿ

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                           
 ىػ ٖٔٗٔ/ صفر أواخر

* * * 

 ٛتدأ البار وابنو اٟتسن بن ٤تمد ا١تهدي اإلماـ قليب حبيب من ا١تغفرة طلب: 451/السؤال
 أبيك إذل اٟتار وسبلمي ،وبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ ،موالي سيدي (.عليهما السبلـ) اٟتسن

 .الطاىرين وأبنائك
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 على إجابة من اليـو مٍت صدر ٔتا علمأ نتمأو  وا١تغفرة السماح يطلب (غ .ج ) اٟتقَت خادمكم
 وأنا اٟتُت ذالك ومنذ ،ا حفظهم األنصار األخوة حدأ نبهٍت حىت إليو انتبو دل ّتواب سائل

 على ا٠تبيثة نفسي ٤تتقراً  خجبلً  ،٠تدمتكم االنسبيك لغرفة الدخوؿ ستطيعأ وال نفسي على غاضب
 حضرتكم على هبا طعنت طعن كانت لكنها ،األنصاري األخ إليو انتبو ما غَت عن منها صدر ما

 ما مٍت يصدر ولن عٍت والرضا وا١تغفرة الصفح وساداٌب موارل من طلبأسيدي،  انتبو ما بدوف وا
 .إليو وأتوب واستغفره با أعوذ ،حييت ما أبداً  صدر

 الصفح الصفح منا يصدر و٦تا ٟتقكم اٞتاحدين ا١تخالفُت من يصدر ٦تا قلبكم ا ساعد
 .ودائعو تضيع ال الذي ا ستودعكمأو  ساداٌب، الصفح

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ
 اسبانيا -غ  .ج : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا ، وصلىالعا١تُت رب  واٟتمد

 مقصراً  أكوف ال وأف ،حقوقكم ألداء يوفقٍت أف ا وأسأؿ ،خَت لكل ووفقكم خَتاً  ا جزاكم
 .تتقصده دل ٦تا لبلعتذار ا وفقك داعيَ  وال ،معكم

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                
 ىػ ٖٔٗٔ/ صفر أواخر

* * * 

 الرحيم الرٛتن ا بسم :452/السؤال

 ...بعد  أما ،X ٛتدأ وموالي سيدي إذل طيبو ٖتيو

 :وموالي سيدي
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 ؟ استقاليت أقدـ أـ بالعمل باستمراري رل تأذف ىل باٞتيش اٟتكومي بالقطاع أعمل أنا -ٔ

 وُب أصلي ما ٮتليٍت شيء ُب ،أصـو أو أصلي ما ليش دريأ ما ولكن التوبة أريد موالي -ٕ
 أف أرجوؾ اقرأه دعاء ُب إذا وموالي سيدي جداً  حتاج دعاءؾأ موالي ،أصـو ما ٮتليٍت شيء

 .إياه تعطيٍت

 .حسُت ا١تقصر أبو خادمك وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 تكوف اإلجابة وأرجو X اٟتسن ٛتدأ لئلماـ سؤارل توصلوا أف العلمية باللجنة خواينإ أرجوكم
 .X منو

 الكويت -أبو حسُت : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 اٞتيش بإعانة عملك ُب تقـو وال ظلمو على لظادل إعانة فيو ليس اآلف عملك كاف إذا
 .اٟتق لنصرة سبيبلً  لك ٬تعل ا لعل االستمرار فيمكنك األمريكي

 كفوه قد الناس من فغَتكم ،فيكم شغلو إ٪تا الشيطاف أف ا يرٛتك فاعلم والصياـ الصبلة أما
 ليلة كل ُب تصليهما ركعتُت ولو الليل صبلة تصلي أف لك ووصييت ،الوالية عن ٓتروجهم أنفسهم

 عليك وكذلك ،الفروض ألداء وتوفقك الشيطاف من حصن لك تكوف أهنا الليل صبلة بركة من فإف
 من حصن وىي البيت ُب ٕتلس أو تسَت وأنت حىت ترددىا أف ٯتكنك اليت األذكار بعض بقراءة

 ا ومن مرة ٓٓٓٓٔ ترددىا أف وحاوؿ( القهار الواحد ا ىو سبحانو) :بقوؿ ابدأ ،الشيطاف
 .التوفيق

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                            
 ىػ ٖٔٗٔ/ صفر أواخر

* * * 
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 الرحيم الرٛتن ا بسم :453/السؤال

 ...وبركاتو  ا ورٛتة عليكم السبلـ

 أعرؼ وال ،لك حيب عن تعرب كلمات وا ىناؾ توجد ال ،قليب ونور وحبييب وحجيت سيدي
أنا  ،سيدي فداؾ روحي ،وبركاتو ا ورٛتة السبلـ عليك لك نفسي ما ُب عن أعرب كيف وا

 لأقبّ  أف العظيم العلي ا من وا وأ٘تٌت وا أتشرؼ العظيم والشرؾ الذنب األنا من با وأعوذ
 اشتقت قد موالي ،الطاىروف الطيبوف بيتك وآؿ الطاىرة الشريفة قدمك تطؤه الذي الًتاب وأخدـ
 تقصَتي على سا٤تٍت موالي ،كراـ يا أطهار يا ورضاكم ا رضا سوى أريد ال موالي، كثَتاً  لرؤياؾ

 واٟتمد ورضاكم ا رضا فقط عٍت راضياً  تكوف أف  ٤تمد وآؿ و٤تمد ا من وأ٘تٌت وأخطائي
 .عليو اٞتواب سيادتكم من وأ٘تٌت فقط واحد سؤاؿ عندي موالي ...حاؿ  كل على 

 أنبياء فيهم بعث آخر صنف أي أو ناس عليو يوجد األرض كوكب غَت كوكب ىناؾ ىل: س
 ؟  واألئمة  و٤تمد ومرسلوف

 الكويت -خالد : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 ُب ا١تخلوقات من جداً  كثَت خَت، يوجد لكل ا ووفقكم اسنُت جزاء خَت ا جزاؾ
 ٯتكن ال وبعضها أيدينا، بُت تواجد إف األرضية بأعيننا نراه أف ٯتكن وبعضها األخرى، الكواكب

 .بأعيننا إدراكها ٯتكننا اليت والكثافة اللوف مستوى عن ٠تروجو رؤيتو

 ا بعث كما ٘تاماً  ويبشروىم لينذروىم رسبلً  فيهم ا ويبعث مكلفوف ا١تخلوقات ىذه وبعض
 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .األرض ىذه ُب واٞتن لئلنس رسبلً 

 اٟتسن أٛتد                                                                                          
 ىػ ٖٔٗٔ/ صفر أواخر

* * * 
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 الرحيم الرٛتن ا بسم :454/السؤال

 .كثَتاً  تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة وآلو ٤تمد على ا وصلى ، اٟتمد

 َجاُءوكَ  َأنْ ُفَسُهمْ  ظََلُموا ِإذْ  َأن َُّهمْ  َوَلوْ ﴿ الرحيم الرٛتن ا بسم، الرجيم الشيطاف من با أعوذ
 نََّكثَ  َفَمن َأْيِديِهمْ  فَ ْوقَ  اللَّوِ  َيدُ  اللَّوَ  يُ َبايُِعونَ  ِإنََّما يُ َباِيُعوَنكَ  الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿ .(ٔ)﴾اللَّوَ  فَاْستَ ْغَفُروا

 .(ٕ)﴾َعِظيماً  َأْجراً  َفَسيُ ْؤتِيوِ  اللَّوَ  َعَلْيوُ  َعاَىدَ  ِبَما َأْوَفى َوَمنْ  نَ ْفِسوِ  َعَلى يَنُكثُ  فَِإنََّما

 السبلـ ،ا بقية رسوؿ على السبلـ، ا حجة وصي على السبلـ ،ٛتدأ ا١تهدي على السبلـ
 اليماين على السبلـ ،باٞتنة وهنر صاد على السبلـ، واآلخرين األولُت وزينة ا١تؤمنُت أوؿ على

 .وبركاتو ا ورٛتة ... اٟتسن ٛتدأ وموالي سيدي يا عليك السبلـ، ا١توعود

 .وخَت بصحة ا شاء إف أحوالكم، وموالي سيدي عليكم السبلـ

 أف أرجو منها مستغفراً  جئتك ذنويب عليّ  وكثرت خدامك أحد األنا من با وأعوذ أنا ،سّيدي
 .بكم علينا منّ  حيث ا توفيق من وىذا > ا إذل وسيليت فأنتم فضلكم من تسا٤تٍت

 إال قّوة وال حوؿ وال، ا١تقّصر عبدؾ فأنا زليت اغفر رل، التوبة التوبة،...  اٟتسن أٛتد سّيدي
 .أنيب وإليو أتوكل عليو با

 .ةعافي ُب معكم والثبات الدعاء أسألكم

 السليم والقلب اٟتسنات من      زاد بغَت الكرًن على وفدت

 كرًن على الوفود كاف إذا        شيء كل أقبح الزاد وٛتل

 الثبات وأسألو...  لكم القدير بالتمكُت العلي ا أسأؿ ،وموالي سيدي وحفظو ا أماف ُب
 .اإلطالة على سا٤تٍت ...... بدعائكم معكم

 الكويت - الصفار ٤تمد  :ا١ترسل

                                                             

 . 3: انُسبء - 
 .2 : انفزؼ - 
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 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 ورٛتة عليكم والسبلـ .لدينو هبم ينتصر ٦تن ا وجعلكم خَت لكل ا ووفقكم خَتاً  ا جزاكم
 .وبركاتو ا

 اٟتسن أٛتد                                                                                           
 ىػ ٖٔٗٔ/ صفر أواخر

* * * 

 الرحيم الرٛتن بسم ا :455/السؤال

 .كثَتاً  تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على صل اللهم

 وا١تهديُت وا١تهدي ٤تمد ؿآ٤تمد و  وعاشق ا عشاؽ إين من ،وبركاتو ا ورٛتةالسبلـ عليكم 
 ا١تنتجب اليماين ٛتدأالسيد  وولده ا١تهدي اإلماـ احفظ اللهم ،با ا١تنصور اٟتسن ٛتدأ واإلماـ
 ا١تنصور اليماين إذل ا١توعود حصراً  رساليت تصل أف وأرجو ،القيامة يـو إذل هبم مؤمن ينإو  ،الطاىر
 ىذا إذل ىدانا أف بعد قلوبنا ا يزغ ال فأو  ،وبالتوفيق خاصاً  دعاءً  رل يدعو فأو  ،عليو ا سبلـ

 مره أوؿ منذ بكم مؤمن وا ينإو  با٢تداية لوالدي تدعو فأو  ،ا أف ىدانا لوال هنتدي وما كنا
 عليكم قسمأ بالدعاء تنسونا ال فأو  ،اٞتزاء خَت وجزاه ا وفقو األنصاري إٝتاعيل السيد ٢تا دعاين

 بأـ عليك قسمأو  ،وا١تهديُت ا١تعصومُت واألئمة فيها ا١تستودع والسر وبنيها وبعلها وأبيها بالزىراء
 ا ةبقي على والسبلـ ،ا باب لكنكم بالكتابة تقصَتي على واعذرين وولدىا الطاىرة البنُت

 وإذل و٢تم لكم وخادـ ا١توقع ىذا ألنصار وشكري الكتابة أطلت ولو ا وأنصار األطهار ا١تنتجبُت
 األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على ا وصلى ،وبركاتو ا ورٛتو عليكم والسبلـ .عليو ٘تشوف الذي الًتاب

 الليل وبقي بقيت ما عليكم ، والسبلـ الراٛتُت ارحم يا برٛتتك كثَتاً  تسليماً  وسلم وا١تهديُت
 .العا١تُت يا رب آمُت وا١تهديُت األئمة ٤تمد آؿ ْتق أنصاركم من وجعلنا والنهار

 العراؽ -منتظر األنصاري : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب



 93.................... ......................... اخلبيصاجلسء / اجلواة ادلنري عرب األثري 

 
 

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 .لدينو هبم ينتصر ٦تن ا وجعلكم خَت لكل ا ووفقكم خَتاً  ا جزاكم

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                          
 ىػ ٖٔٗٔ/ صفر أواخر

* * * 

 فضلو ا أداـ اٟتسن بن ٤تمد ا بقية رسوؿ اٟتسن أٛتد وسيدي موالي :456/السؤال
الفداء،  لكم روحي العا١تُت نساء الزىراء سيدة وآبائكما وأمكما فاطمة عليكما ا علينا وصل

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ

 بعد علمت اليت األوضاع من يأسي بعد ،ٜٛٚٔ سنة حوارل الغربية الصحراء ا١تكاف سيدي،
 صل العا١تُت رب قبل من ا١ترسلة ا رٛتة على ا١تشؤـو االنقبلب أحداث اٟتقيقة سببها عن ْتثي

 وىي إين الفجر طلوع رؤيا قبل رأيت ،السقيفة يـو وا١تهديُت األئمة الطاىرين الطيبُت لوآو  عليو ا
 نوأ ننتظ بشع ٥تلوؽ على ينشق أخذ بناية صنم باب وعلى جنب وحدي طريق ُب متجهاً  كنت
 بنفس ورائي من أصوات وارتفعت ،حدأ حدأ حدأ بأحد يهتف لساف فانطلق ،(ا لعنو) إبليس
 واختفى األوذل ٟتالتو الصنم وعاد شقوقو تنسد بالصنم وإذا مدوية وارتفعت أصواتنا وتوحدت االسم

 .الصبح لصبلة ينادي ا١تؤذف مع مذعوراً  واستيقظت البشع ا١تخلوؽ

 جئتم ٔتا واإلٯتاف لتصديقكم دفعتٍت اليت الدوافع من ىي الرؤيا ىذه اعلموا أف ،وسيدي موالي
 أنصاركم وخدمة والدعوة لكم و٤تبتكم مودتكم ويرزقٍت بالتوفيق سيدي رل ا فادع سيدي ،بو

 .مستغفر ا١تذنب وا١تقصر خادمكم، وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ ،سيدي
 ا١تغرب -أٛتد : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على ا وصلى، العا١تُت رب  واٟتمد
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 .لدينو هبم ينتصر ٦تن ا وجعلكم خَت لكل ا ووفقكم خَتاً  ا جزاكم

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                 
 ىػ ٖٔٗٔ/ صفر أواخر

* * * 

 .ا١تهدي اإلماـ ورسوؿ وصي وموالي سيدي عليكم السبلـ :457/السؤال

 حـر اإلسبلمي الدين ىل داخلي، ُب صراع وّلد ألنو عنو؛ اإلجابة أود لكٍت السؤاؿ ٢تذا عفواً 
 أعتذر إين ٤تـر ؟ أنو أـ للمرأة ٬توز ىل رٝتي، وارتباط زواج نية كانت إذا والرجل ا١ترأة بُت اٟتب

 .سؤارل على ٬تاوب اٟتسن أٛتد السيد أريد وأترجاكم السؤاؿ ٢تذا
 العراؽ -الطالبة اٞتامعية: ا١ترسلة

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 وأنثى، ذكراً  باعتبار٫تا والرجل ا١ترأة بُت واٞتنسية العاطفية للعبلقة قانوناً  شرع وتعاذل سبحانو ا
 ىناؾ يكن دل إف العقد بعد اإلشهار أو العقد على الشاىداف فيو يشًتط الذي الزواج عقد وىو

 ...البشريُت  والذكر األنثى بُت االتصاؿ وٙترة ا١ترأة حقوؽ ليضمن وىذا.. شاىداف 

 صحيح سبيل على أقدامكم تضعوف لعلكم مؤمنة فتاة ولكل لك النصح سأحاوؿ إين ا ويعلم
 .وكرٯتة طيبة حياة لكم يضمن

 أو ا١تظهر أو بالشكل اإلعجاب مسألة يتعدى ال اٟتقيقة ُب فهو حب أنت تسمينو ما إف
 اٟتقيقية الشخصية واقع عن وبعيدة ومتكلفة حقيقية غَت معظمها اليت والكلمات التصرفات بعض
 ا٠تارجي، الواقع إذل انظري ،حقيقي غَت بعضها ٔتظاىر إعجاب ٣ترد نوأ ولتعلمي ،الرجل أو للمرأة

 للواقع االستقرائية والدراسات األْتاث قالتو و٦تا ا٠تارجي، الواقع يقولو ٦تا أكثر أقوؿ أف أريد فبل
 ا١ترأة بُت اٟتب عبلقة أو باٟتب يسمى ما أف ا٠تارجي الواقع استقراء خبلؿ ومن تبُت اليت ا٠تارجي،
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، الغرب ُب كما الزوجية ا١تعاشرة بعد أو بطويلة ليست بفًتة الزواج بعد تنتهي والرجل  ُب ورٔتا اليـو
 سنوات بعد ليس ينتهي أف ٯتكن ال اٟتقيقي اٟتب قليلة، بينما سنوات تتعدى ال األحواؿ أحسن

 سبحانو ا حب ىو والباقي واٟتي اٟتقيقي الدنيا، فاٟتب ىذه ومفارقة ا١توت بعد وحىت بل
 حياً  سيكوف اٟتب هبذا مرتبط حب فكل وبالتارل ،وتعاذل سبحانو الباقي باٟتي مرتبط ألنو ؛وتعاذل
 أف وألجل ، وطاعة ا ألجل قرينتو الزوج حب أو قرينها ا١ترأة فحب اٟتقيقي، اٟتب ىذا ْتياة
 ومن...  ا حب من نابع اٟتقيقة ُب ألنو ؛وحقيقياً  حياً  حباً  سيكوف  مطيعاً  ا من قريباً  قرينو
 بٍت زوجُت بُت حباً  يدًن أف القادر فهو ؟ وتعاذل سبحانو ا غَت يشاء كيف ويقلبها القلوب بيده
 .وتعاذل سبحانو ىو حبو على

 تتحرى أف ا١ترأة حث وكذا هبا، ويقًتف الدين صاحبة يتحرى أف ا١تؤمن الرسوؿ حث و٢تذا
 يضيع ال الذي الكرًن سبحانو  مطيعة عزيزة كرٯتة كوين ا بو، وفقكِ  وتقًتف الدين صاحب

 سبحانو بو رغبة إليو تتوجو اليت ا١تؤمنة من ٬تعل أف القادر فهو ،واآلخرة الدنيا ُب ويرٛتهم أولياءه
 .دين وصاحب مؤمن بإنساف تقًتف أف وتعاذل

 األحياف من كثَت ُب اٟتقيقة ُب فهي واالقًتاف الزواج عقد قبل باٟتب تسمى اليت العبلقات أما
 ىذا تتجنب أف العزيزة الكرٯتة با١تؤمنة فا١تفروض وعفتها، وكرامتها عزهتا ا١ترأة تفقد ألف سبباً  تكوف
 .الشرعي بالعقد بو تقًتف الذي الصاحل ا١تؤمن الشخص إذل تتوجو وحبها عاطفتها وٕتعل األمر

 بو تقًتف من ٬تعل أف سبحانو منو وتطلب عليو وتتوكل با ثقتها ا١تؤمنة ٕتعل أف وا١تفروض
 كرٯتة حياة الدنيا ىذه ُب ٢تا ا قدرىا اليت األياـ ُب معو تعيش وبالتارل حقيقًة، عنده مرضياً  إنساناً 
  .وا١تودة اٟتب ٭تفها عزيزة

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 دراسات خبلؿ من االجتماع علماء بعض إليو توصل ما تلخص اليت النصوص بعض وىذه
 :استقرائية

 أف) :حب قصص ٣تموعة استقراء إذل مستنداً  روبنسوف ويلياـ األمريكي االجتماع عادل يقوؿ
 إذل اٟتب يصل عندما: )ويقوؿ ،(الزواج بعد أكثر ليس سنوات ثبلث ىو للحب االفًتاضي العمر
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 اٟتب عبلقة طرفاً  يدرؾ حىت العاـ يقرب ما يتطلب وقد ،خافتاً  نوره يصبح االفًتاضي عمره هناية
 .(ا١تشًتكة اٟتياة تغلفها اليت اٟتقيقة ىذه

 وطاقة حب وشحنات شحنات تولد تظل اٟتب عملية على ا١تسيطرة ا١تخ كيمياء أف: )وقاؿ
 إعادة إطبلقاً  ٯتكن وال فرغت، بطارية وكأهنا الشحنات تلك تتوقف ٍب سنوات ثبلث ١تدة عواطف
 .(وإخبلص دؼء عبلقة إذل اٟتب على القائمة العبلقة تتحوؿ ٍب ،شحنها

 تضم عينة على استقرائية دراسة أجرى بنيويورؾ كورنيل جامعة من ىازاف سيندي الربوفيسور
 وا١تتخلف، ا١تتقدـ العادل مستوى على ٥تتلفة ثقافة ٖٚ إذل ينتموف وامرأة رجل آالؼ ٜتسة

 كل بُت اٟتب مستوى لقياس والبيولوجية النفسية االختبارات من ٣تموعة عن عبارة كانت والدراسة
 أكدت حيث اٟتياة، مدى االستمرار ٯتكنو حب يوجد ال أنو: )كانت والنتيجة متحابُت، اثنُت

 ٯتوت ٍب أقصى، كحد سنوات أربع ١تدة إال اٟتميمية العبلقة مع يعيش ال اٟتب أف الدراسة
 (.بعدىا

 اٟتسن أٛتد                                                                                  
 ىػ ٖٔٗٔ/ صفر أواخر

* * * 

 الرحيم الرٛتن ا بسم :458/السؤال

 .كثَتاً  تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على صل اللهم

 ا يدعو أف X اٟتسن أٛتد وموالي سيدي من التمس .وبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ
 منو ا أعاذكم السكر مرض أصابو وقد سنُت الست يتجاوز دل والذي الصغَت لطفلي بالشفاء

 .البيت أىل عليكم وسبلمو ا تناـ، صلوات ال اليت بعينو وحرسكم
 كندا  -خادـ بن اٞتنوب : ا١ترسل

 بسم ا الرٛتن الرحيم :اجلواب

 . رب العا١تُت، وصلى ا على ٤تمد وآؿ ٤تمد األئمة وا١تهديُت وسلم تسليماً واٟتمد 
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 .جزاكم ا خَتاً ووفقكم ا لكل خَت وجعلكم ا ٦تن ينتصر هبم لدينو

والسبلـ عليكم  .وأسأؿ ا أف ٯتن على ولدؾ ٔتا يشاء سبحانو من العافية وفقكم ا وسددكم
 .ورٛتة ا وبركاتو

 أٛتد اٟتسن                                                                                          
 ىػ ٖٔٗٔ/ أواخر صفر

* * * 

 ا ورٛتو عليكم السبلـ :459/السؤال

 ا٠تامسة من اقًتبت علم طالب الكثَت، أنا عنكم ٝتعت.. اإلسبلـ ٖتية بعد :الفاضل الشيخ
( بو ٗتتصٍت دعاء أو حرز) بو؛ وىو أفوز أف القدير يالعل ا من أرجو لديكم طلب ورل واألربعُت

 قد أنٍت العلم األئمة، مع أو ا١تشايخ من غَتكم ٮتص وليس لفضيلتكم اٟتزب ىذا يكوف أف على
 دل اآلف حىت ولكٍت والصاٟتُت واألولياء البيت آؿ علـو ُب عمري من سنة عشرين من أكثر أفنيت
 .السبيل قصد ا وعلى ١تبتغاي أصل

 مصر -أ٣تد النجار : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 !؟ الطريق ٕتد أف دوف تصل وكيف خَت لكل ا وفقك

 هبذا وبإخبلص ا ذكراف عليو قدمك تضع حا١تا يوصلك الذي الطريق معرفة تريد كنت فإف
 :أقل أو أمكن إف أياـ ثبلثة ُب الذكر

 وتقطعها، تناـ أف دوف مرة ألف ٓٓٓٓٔ( ا٠ْتَِبَتُ  اْلَعِليمُ  نَػبََّأينَ ) :وقل مرة، سبعُت النور سورة اقرأ
 ١تبتغاؾ وصلت قد نفسك ستجد الطريق عرفت فإف الطريق ا ليعرفك ،لئلخبلص ا وفقك
 .ا وفقك
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 دل سابقة معرفة أي من تتجرد أف فعليك ،فقط باللساف ا٢تداية منو وتطلب ا تواجو أف وإياؾ
 .وتعاذل سبحانو إليهم أرشد الذين أوليائو من أو ا من تستقيها

 وأنت رأسك شعر ٖتلق أف سبحانو ىو علمك كما مسبقة وأحكاـ أفكار بدوف يديو بُت قف
 .اإلنساف عقل ُب وما األفكار إذل يرمز ا١تلكوت ُب فالشعر ،بيتو إذل تتوجو

 الطريق عرفت قد نفسك وستجد بإخبلص ا إذل توجو ،مسبق وحكم فكر أي من ٕترد
  .عليك ا بفضل ووصلت عليو قدمك ووضعت

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                 
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 

 الرحيم الرٛتن ا بسم :460/السؤال

 .وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على صل اللهم

 .فبل وإال ،فقط X اإلماـ الوالد من اٞتواب أريد

 .وبركاتو ا ورٛتة الطور على موسى مكلم والدي على السبلـ

 أنصاركم من وجعلنا ا حفظكم ا١تزيد ا١تزيد وعلمك خطبك من علينا (كذا)تطيل  ال سيدي
 .آمُت اللهم وصدقاً  حقاً 

 إذا من Xإمامنا  الدين يعسوب ا١تؤمنُت أمَت لئلماـ اٟتديث كل رل تفسر أف منكم أود
 وسيدي وإمامي والدي عليك والسبلـ ،كلو اإلماـ حديث هناية إذل الكابوس وكبس الناقوس صاح

ىذا  ُب X اٟتسُت رأس رافعي ا لعن ،X عيسى شبيو يا موسى يا شبيو موسى يا مكلم
 .العصر

 السويد -أنصاري : ا١ترسل
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 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 ا شاء وإف وتعاذل، سبحانو لدينو هبم ينتصر ٦تن وجعلكم وسددكم خَت لكل ا وفقكم
 ا وأسأؿ علّي، ا بفضل بذلك فسأقـو ولؤلنصار للناس كلمة لتوجيو حاجة ىناؾ تكوف عندما

 .وتعاذل سبحانو ومنو بفضلو ٠تدمتكم يوفقٍت أف

 فبل وأغراض، لغايات الروايات ُب لو رمز فبعضها ا وفقكم وتفاصيلها الظهور عبلمات أما
 تركناه ما أما سبحانو، يشاءه الذي الوقت وُب كشفو لنا ا شاء ما إال منها نكشف أف ٯتكننا
 ا وفقكم حينو، ُب جلياً  واضحاً  لكم سينجلي ا شاء فإو  لو، ا يوفقكم ٔتا تفهموه أف فلكم
 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .خَت لكل

 اٟتسن أٛتد                                                                                  
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 

 .موالي ويا سيدي يا عليكم السبلـ :461/السؤال

 ىذا من متأدل أنا كم يعلم ا لكن ،ا٠تاصة ٔتشاكلي أشغلك ألين آسف أنا البداية ُب
 معرقبلت ٖتصل ا١تناسبة الزوجة ووجدت الزواج أردت كلما أين سيدي يا ىي مشكليت ،ا١توضوع
 لكن عليَّ  اللـو ويقع ا١توضوع ىذا بسبب األنصار مع أحرج األمور بعض ُب وحىت ،(الز٬تة) وٗترب

 أو (زينة مو) ا٠تَتة لكن الزوجة ا١تناسبة أجد األحياف بعض وُب ،معي ىذا ٭تصل ١تاذا علمأال 
 ىناؾ ٖتصل أسعى عندما أو ،يرفضوف أىلي أو زوجة رل تصلح ال ىي ولكن جيدة ا٠تَتة تكوف
 .عراقيل

 ىذا وبُت الزواج ُب رغبأو  شاب أين بُت فعلوأ ما عرؼأ ال و ا١توضوع ىذا من ٤تتار وأنا
 تبلحقٍت لعنة وكأهنا اٟتاؿ ىذا على وأنا ،ا١تباركة الدعوة دخلأ ال قبل حىت يفارقٍت ال الذي ا١توضوع

 فرفضوا عمي بنت وىي األنصار غَت من خطبت حىت ،ذلك شابو ما أو (سحر معمورل) أو
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 خوؼ امرأة ألي التقدـ من أٗتوؼ أنا اآلف أما... الكثَت  الكثَت وىناؾ ،األنصار من ألين ؛تزو٬تي
 .رل ٭تصل ما معرفة فيها فأ٘تٌت ىذه رساليت وأما ،مشاعرىا جرحأال  ولكي نتيجتها من

 للزواج أتقدـ ىل ٤تتار وأنا أنصارية رل وجدت األنصاريات إحدى ىناؾ نوأ ىو الثاين واألمر
 ما فكل ،رل أباً  غَتؾ ال أجد ألين ؛ىكذا أناديك أف واٝتح رل ،أبيت يا أنت رأيك ىو وما ،منها
 عنك يفرج ا .ورعايتو ا أماف ُب .اإلطالة على وآسف. فعلأ ماذا ترشدين أف ىو منك أريده
 .آمُت ٤تمد  آؿ وعن

 العراؽ -فيزياء : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 ا وتدعو ركعتُت تصلي أف الزواج على تقدـ أف قبل وعليك خَت، لكل يوفقك أف ا أسأؿ
 للثبات وتعينك اٟتق وإذل ا إذل مسَتتك ُب عوناً  لك وتكوف ٖتفظك صاٟتة امرأة لك ييسر أف

 .الشوكة ذات طريق على

 شفيعك X اٟتسُت وٕتعل X اٟتسُت اإلماـ ضريح ُب ىذه صبلتك كانت إف واألفضل
  شكر ركعيت فصلِّ  سبحانو ٔتنِّو صاٟتة امرأة لك ا ييسر أف بعد ٍب ومن وتعاذل، سبحانو ا إذل
 خَت لكل ا وفقك ،ا بأذف ٣تاب الزواج عقد عند الدعاء فإف بعد٫تا وادعُ  ،الزواج عقد بعد

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .والدنيا اآلخرة خَت ورزقك

 اٟتسن أٛتد                                                                                            
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 

 الرحيم الرٛتن ا بسم :462/السؤال

 .٤تمد آؿ ٯتاين وموالي سيدي عليك السبلـ
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أف ٬تيب بنعم؛ (. ع)أٛتد اٟتسن ىل رأيت السيد : ىل ٬توز ألحد من األنصار عندما يسأؿ
 ويقصد أنو رآه بالرؤيا مثبلً ؟

 إياد : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 اإلٯتاف لو ا شاء ومن ىي كما اٟتقيقة فقولوا النجاة الصدؽ ُب خَت، لكل وسددؾ ا وفقك
 .خطاكم وثبت وسددكم ا وفقكم سيؤمن

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                            
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 

 ؟ (ةتقي) فقط القلب ُب ٦تكن أـ علناً  البيعة من البد :463/السؤال

 ثبلث وعندي أعيلهم وأنا أسرة وعندي ،مبايعيت عن أعلن أف رل يسمح ال مكاين ُب وضعي
 ؟؟ فعلأ فماذا ،أطفاؿ بنات

 .كثَتاً  تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة و٤تمد ؿآو  ٤تمد على صل اللهم

 .مشكورين
 مصر -باسم : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 فيو تتوسم من وجدت فإف إٯتانك، تكتم أف فيمكنك باإلعبلف لك يسمح ال وضعك كاف إذا
 .ا١تتاحة السبل خبلؿ من واالستماع للقراءة إرشاده حىت أو تبليغو ٯتكنك خَتاً 
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 .اٟتق على خطاكم وثبت وسددكم خَت لكل ا وفقكم

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                           
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 

 الرحيم الرٛتن ا بسم :464/السؤال

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة٤تمد  ؿآو  ٤تمد على صل اللهم

 الثابتُت من ا جعلنا األنصار ٚتيع وعلى X ٤تمد آؿ ٯتاين وموالي سيدي عليك السبلـ
 .شاء إف الوالية على

 .عليهم ٕتيب أف يستحقوف ٦تن كنت إذا عليو اإلجابة أرجو سؤاؿ لدي سيدي

 الدراسة تًتؾ األنصار حدأ ٠تطبتها تقدـ ؟ وإذا الدراسة أو الزواج للبنت أفضل أيهما :وسؤارل
 وىي ا أولياء رفضها بسبب إٍب عليها ىل الزواج رفضت وإذا ؟ دراستها تكمل أـ أفضل وتتزوج
 ٬توز وىل؟  األنصار بغَت تتزوج أف ٢تا ٬توز وىل ،الدراسة ا١ترأة تكمل أف ال يقبلوف ألهنم ؛ترفض
 صاٟتاً  تراه ٔتا رل تدعو فأو  سيدي ٕتيبٍت أنت وأرجو سؤارل ؟ ىذا األنصار غَت من يتزوج أف للرجل

 .رل
 العراؽ -نرجس : ا١ترسلة

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 تًتؾ أف ٢تا ٬توز ولكن للمرأة، بالنسبة أفضل فالزواج والتعليم الزواج بُت تعارض ىناؾ كاف إذا
 ىناؾ يكن دل إذا تعليمها وتكمل تتزوج أف أو التعليم، تفضل كانت إذا تعليمها وتكمل الزواج

 .بينهما تعارض
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 مسلماً  تتزوج أف أو اٟتق، أىل من وا١تهديُت باألئمة مؤمناً  تتزوج أف ٬توز باٟتق ا١تؤمنة وا١ترأة
 .ا١تهديُت أو لؤلئمة عداءً  ينصب ال ٥تالفاً 

 .ا١تؤمن بغَت االقًتاف تتجنب أف ٢تا فخَت للمؤمنة، بالنسبة مكروه ا١تؤمن بغَت والزواج

 أو لؤلئمة عداءً  تنصب ال اليت ا١تخالفة ا١تسلمة أو ا١تؤمنة من الزواج لو فيجوز ا١تؤمن الرجل أما
 .يهودية أو مسيحية الكتابية من الزواج لو ٬توز وأيضاً  ا١تهديُت،

 ١تا أمورؾ ييسر فأو  ،للحق واالنتصار اٟتق على يثبتك فأو  والدنيا، اآلخرة خَت لك ا وأسأؿ
 .سبحانو ويرضى ٭تب

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                            
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 

 الرحيم الرٛتن ا بسم :465/السؤال

 وسلم وا١تهديُت األئمة الطاىرين الطيبُت لوآ وعلى ٤تمد ا٠تلق شرؼأ على والسبلـ والصبلة
 .كثَتاً  تسليماً 

 ىو إال لوإ ال ْتق الدنيا ىذه شر كل من ا ٭تفظك فأو  ٓتَت تكوف أف القدير العلي ا أسأؿ
 :عليها اإلجابة ٝتحت لو أسئلة عدة عندي أنا ،سيدي .القيـو اٟتي

 ،١تسلمُت يبيعو ال نوأ رغم خنزير ٟتم فيو يباع ٔتحل يعمل أف لشخص ٬توز ىل :األوؿ السؤاؿ
 ؟ ال ُب عامل وإ٪تا ىو ٣ترد ملكو ليس ال وأيضاً 

 حبلؿ غَت ٟتـو ينقلوف هبا يعمل اليت الشركة وُب شاحنة سائق شخص كاف لو :الثاين والسؤاؿ
 .ملكو ليست والشاحنة سائق ٣ترد أيضاً  الشخص أف العلم مع ؟ حرمة عليو تكوف ىل ،غَتىا أو

 إذا وبعدىا منهم قرض خذأو  اإلسبلمي غَت البنك على التحايل ٬توز ىل :الثالث والسؤاؿ
 ؟ يرده أف يستطع دل وإذا ٢تم سَتده ا١تبلغ ىذا اسًتداد من ٘تكن
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 # َأْمِري ِلي َوَيسّْرْ  # َصْدِري ِلي اْشَرحْ  َربّْ  قَالَ ﴿: تعاذل قولو تفسَت ما :الرابع السؤاؿ
 ؟ (ٔ)﴾َأْىِلي مّْنْ  َوزِيراً  لّْي َواْجَعل # قَ ْوِلي يَ ْفَقُهوا # لَّْساِني مّْن ُعْقَدةً  َواْحُللْ 

 ؟ الكوثرية ا٠تطبة تفسَت ما ىو :خامس والسؤاؿ

 .وبركاتو ا ةورٛت عليكم والسبلـ
 كندا  -٤تمد السويفي  :ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 شرعية، بصورة مذكاة غَت ٟتـو أو ا٠تنزير ٟتم مثل أكلها، ٭تل ال ٟتوماً  يبيع ٤تل ُب العمل ٬توز
 ا٠تمر بيع ُب يعمل أف ٬توز ال ولكن أكلها، ٭تل ال ٟتوماً  ٖتمل شاحنة كسائق العمل ٬توز وكذا

 .ا٠تمر ٖتمل شاحنة كسائق أو

 العداء ينصبوف نواصب ٯتلكها أو ا١تسلمُت غَت ٯتلكها اليت البنوؾ مع للمعامبلت وبالنسبة
 فائدة وتأخذ عندىم مالك تودع أف أو بفائدة، قروضاً  منهم تأخذ أف فيجوز ا١تهديُت أو لبلئمة
 .عداء وناصب مؤمن بُت أو مسلم وغَت مؤمن بُت ربا ال حيث منهم،

 .ا وفقك إشكاؿ ال سداده من تتمكن ودل قرضاً  ىؤالء أمثاؿ من أخذت وإف

 مّْن ُعْقَدةً  َواْحُللْ  # َأْمِري ِلي َوَيسّْرْ  # َصْدِري ِلي اْشَرحْ  َربّْ  قَالَ ﴿: تعاذل قاؿ :ٗس ج
 .﴾َأْىِلي مّْنْ  َوزِيراً  لّْي َواْجَعل # قَ ْوِلي يَ ْفَقُهوا # لَّْساِني

 # يَ ت َُّقونَ  َأاَل  ِفْرَعْونَ  قَ ْومَ  # الظَّاِلِمينَ  اْلَقْومَ  اْئتِ  َأنِ  ُموَسى رَبُّكَ  نَاَدى َوِإذْ ﴿ :تعاذل وقاؿ
بُونِ  َأن َأَخافُ  ِإنّْي َربّْ  قَالَ   .(ٕ)﴾َىارُونَ  ِإَلى فََأْرِسلْ  ِلَساِني يَنطَِلقُ  َواَل  َصْدِري َوَيِضيقُ  # ُيَكذّْ

 :اآلٌب ا من طلب بأنو واضح X موسى دعاء
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 .َصْدرِي رل  اْشرَحْ 

 .أَْمرِي رل  َوَيسِّرْ 

 .لَِّساين  مِّن ُعْقَدةً  َواْحُللْ 

 .قَػْورل  يَػْفَقُهوا

 .َأْىِلي مِّنْ  َوزِيراً  رلِّ  َواْجَعل

 طلبو علل وأيضاً  .يقوؿ ما ليفقهوا بأنو (لسانو عقدة حل) طلبو X موسى علل اآليات وُب
 .لسانو ينطلق وال صدره يضيق أف ٮتاؼ ألنو ؛صدره يشرح أف

 وىذه ،X موسى عند لآلخرين ا١تعلومة وإيصاؿ النطق ُب مشكلة ىناؾ إف الواضحة؛ النتيجة
 ىاروف ببعث X موسى رسالة ُب كلياً  وحلت با٠تصوص، X موسى عند جزئياً  حلت ا١تشكلة
X الرسالة إيصاؿ على يعينو لو كوزير. 

 على قدرتو تتحسن أف أراد فموسى اٟتكمة، وبغاية ٘تت قد X موسى لدعاء ا فاستجابة
 بقدر التبليغ على X موسى قدرة ا حّسن كوزير، وقد ىاروف معو يبعث أف وطلب تبليغهم،

 ُب بعثو وجعل ،X موسى لطلب استجابة X ىاروف ا فبعث ،X هباروف وأ٘تها معُت،
 إليهم أرسل الذين والقـو فرعوف تبليغ ُب X موسى مشكلة حل بو أًب نوأ وىو اٟتكمة غاية

 .(ٔ)﴾ُموَسى يَا ُسْؤَلكَ  ُأوتِيتَ  َقدْ  قَالَ ﴿ ،Xموسى 

 :فرعوف كبلـ قص عندما ترفع دل X موسى بياف ُب ا٠تلل من بقية ىناؾ أف تعاذل بُتَّ  وقد
رٌ  َأنَا﴿  .(ٕ)﴾يُِبينُ  َيَكادُ  َواَل  َمِهينٌ  ُىوَ  الَِّذي َىَذا مّْنْ  َخي ْ

 ِرْدءاً  َمِعيَ  فََأْرِسْلوُ  ِلَساناً  ِمنّْي َأْفَصحُ  ُىوَ  َىارُونُ  َوَأِخي﴿ :X موسى قوؿ قص ُب تعاذل وقاؿ
بُونِ  َأن َأَخافُ  ِإنّْي ُيَصدّْقُِني  .(ٖ)﴾ُيَكذّْ
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 ىذا ليكوف ا مشيئة وىذه البياف، ُب ا٠تلل من شيء عنده بقي شخصياً  X موسى إذف
 موسى من أحق بأهنم استخفهم ومن وجنده فرعوف أمثاؿ من بالباطل ا١تدعوف بو يتعلل سبباً  ا٠تلل
 ِلي َألَْيسَ  قَ ْومِ  يَا قَالَ  قَ ْوِموِ  ِفي ِفْرَعْونُ  َونَاَدى﴿: باطل وحاشاه X موسى فأو  اٟتق على وبأهنم
رٌ  َأنَا َأمْ  # تُ ْبِصُرونَ  َأَفََل  َتْحِتي ِمن َتْجِري اأْلَنْ َهارُ  َوَىِذهِ  ِمْصرَ  ُمْلكُ   َمِهينٌ  ُىوَ  الَِّذي َىَذا مّْنْ  َخي ْ

 فَاْسَتَخفَّ  # ُمْقَترِنِينَ  اْلَمََلِئَكةُ  َمَعوُ  َجاء َأوْ  َذَىبٍ  مّْن َأْسِورَةٌ  َعَلْيوِ  أُْلِقيَ  فَ َلْواَل  # يُِبينُ  َيَكادُ  َواَل 
 .(ٔ)﴾فَاِسِقينَ  قَ ْوماً  َكانُوا ِإن َُّهمْ  فََأطَاُعوهُ  قَ ْوَموُ 

 يقوؿ فهو ،اليـو الضبلؿ فقهاء خطاب عن يفرؽ يكاد ال ديٍت فرعوف خطاب أف إذل التفت
 إنو أي: ﴾تُ ْبِصُرونَ  َأَفََل  َتْحِتي ِمن َتْجِري اأْلَنْ َهارُ  َوَىِذهِ  ِمْصرَ  ُمْلكُ  ِلي َألَْيسَ  قَ ْومِ  يَا﴿ :اآلٌب
 موسى كاف فلو رل، اٟتكم أمور ويسَّر مصر حكم من ومكنٍت نصرين ا إف انظروا؛ لقومو يقوؿ
X وفقهاء فرعوف عند األوذل الدينية ا١تغالطة ىي ىذه .لو ويسرىا مكنو ا لكاف اٟتق ىو 

 .زماف كل ُب الضبلؿ

رٌ  َأنَا﴿  يكاد ال X موسى إف يقوؿ فرعوف: ﴾يُِبينُ  َيَكادُ  َواَل  َمِهينٌ  ُىوَ  الَِّذي َىَذا مّْنْ  َخي ْ
 ُب عنده خلل ىناؾ يعد ودل كاملة، بصورة لسانو ا ألصلح وتعاذل سبحانو ا مع كاف فلو ،يبُت

 لسانو، ُب خلل يوجد وال البياف على أقدر ألنو ؛أفضل أنو يعترب نفسو فرعوف النتيجة؛ إذف .النطق
، ٢تم يطبل ومن الضبلؿ فقهاء تنكبها وقد الثانية، ا١تغالطة وىذه  إمامهم فرعوف وكأف اليـو

 .وأفعالو أقوالو يفارقوف يكادوف ال ومعلمهم،

 وفقهاء قاؿ فرعوف: ﴾ُمْقَترِنِينَ  اْلَمََلِئَكةُ  َمَعوُ  َجاء َأوْ  َذَىبٍ  مّْن َأْسِورَةٌ  َعَلْيوِ  أُْلِقيَ  فَ َلْواَل ﴿
 البد ا١تهدي اإلماـ يرسلو والذي ا يرسلو الذي: قولو ُب ويشاركونو معو اليـو يتبعهم ومن الضبلؿ

 .اإلٯتاف على هبا يقهرنا إعجازية وقدرة مالية قدرة من القدرة، كل لو ويوفر يغنيو أف

 فقهاء ٘تاماً  نفسو أعاده قواًل، السنُت آالؼ قبل قاؿ فرعوف أف وكيف بوضوح اآلية تبلحظ ىل
 ىذا ، معٌت﴾ُمْقَترِنِينَ  اْلَمََلِئَكةُ  َمَعوُ  َجاء َأوْ  َذَىبٍ  مّْن َأْسِورَةٌ  َعَلْيوِ  أُْلِقيَ  فَ َلْواَل ﴿ اليـو الضبلؿ
 وا١تبلئكة معو ا إف الواضح القاىر با١تعجز فليثبت ٔتعجز، فليأتنا العادة عن خارج بشيء فليأتِ 

 .معو
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 موسى غَت كثَتين ىناؾ ألف ؛أفعى ٖتولت عصا تنفعهم فبل اإلٯتاف، على يقهروا أف يريدوف ىم
 ال أبداً  ولكن منهم، وأمهر كبَتىم فهو غلبهم وإف ساحر، فهو سحرة كانوا فإذا ىذا، يفعلوف

 .ا من رسوالً  يكوف أف ٯتكن

 احتاجوا ١تا تنفعهم كانت ولو !تنفعهم ؟ وكيف ،X موسى لنقاء تشَت بيضاء يد تنفعهم وال
 يُرَسل أف قبل وعرفوه عاشروه قد وىم عليهم خفياً  كاف X موسى قلب ونقاء طهارة وىل ٢تا،

 .أرسل أف وبعد

 أف طبيعي أمر ىذا أف بسهولة االحتجاج فيمكنهم األٛتر، اللوف إذل يتحوؿ نيل ينفعهم وال
 يقولوف وببساطة يصلهم، أف قبل النيل ٣ترى على حصلت دموية معارؾ نتيجة بالدـ النيل يصبغ

 شيء، بأي شيء كل يعلل التكذيب يريد كاف من فالنتيجة !األمر ؟ هبذا X موسى عبلقة وما
 للكثَت الضبلؿ وفقهاء فرعوف ٭تتاج فبل و٢تذا وا٢تدى، اإلبصار على والضبلؿ العمى استحبوا فهم
 الكبلـ، إيصاؿ ُب خلل عنده X موسى إف فرعوف يقوؿ أف يكفي قليلة، كلمات يكفي بل

 قد الناس أكثر الضبلؿ وفقهاء فرعوف ليجد ،فيها لبس ال بينة ٔتعجزة يأتِ  دل X وموسى
 .ولؤلسف دائماً  ىم كما النظَت منقطع وبغباء اتبعوىم

 علياً  جعل مرير استخفاؼ من لو ويا .﴾فَاِسِقينَ  قَ ْوماً  َكانُوا ِإن َُّهمْ  فََأطَاُعوهُ  قَ ْوَموُ  فَاْسَتَخفَّ ﴿
X (شجى الحلق وفي) فمو ُب كالنصل مغروسة مرارتو ٭تس إنو يقوؿ (ٔ). 

 رؤوس على الضبلؿ وفقهاء الفراعنة يفضح وتعاذل سبحانو ا ٕتد إنك حقاً، مرير ألمر إنو
 األىواء وباتباعهم ا١تنحرؼ وبسلوكهم وبتناقضاهتم وبأفعا٢تم بأيديهم باطلهم ويبُت األشهاد
 وسلوكياهتم وأقوا٢تم تصرفاهتم واىية بأعذار ٢تم ويعللوف الناس، يتبعهم ىذا كل ومع الدنيا وبطلبهم
 .للشريعة ارفة ا١تنحرفة

 .العا١تُت رب  واٟتمد
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 الزوجة مع فاإلحساف ا، وفقكم وأىلكم أزواجكم مع ٤تسنُت تكونوا أف وا١تؤمنُت أوصيك
 لكم ا أسأؿ والشر، الفقر ويدفع الرزؽ يدر وىو والدنيا، اآلخرة خَت فيو ١تا األمور ييسر ا١تؤمنة

 .خَت لكل ا وفقكم بينكم، ذات وصبلح والدنيا اآلخرة خَت

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                            
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 

 .حجتو وابن ا حجة يا عليك السبلـ :466/السؤال

 الرَِّحيمِ  الرَّْٛتَنِ  اللَّوِ  ِبْسمِ 

 وسلم الطاىرين الطيبُت وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على صل اللهم، العا١تُت رب  اٟتمد
 .كثَتاً  تسليماً 

 وموضع ،ا١تبلئكة و٥تتلف ،الرسالة ومعدف ،النبوة بيت أىل يا وبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ
 .وبركاتو ا ورٛتة اٟتكمة

 آؿ قائم يا، قدسو لساحة العبور وقنطرة، ا١تستقيم وصراطو، اٟتصُت ا كهف على السبلـ
 .األنبياء ودرع عيسى وشبيو موسى يا معلم..  ٤تمد

 يا وأستجَت ألوذ بكم، حججو وأبو حجتو وابن ا حجة يا الصاحل العبد أيها عليكم السبلـ
 .وبركاتو ا ورٛتة ٤تمد آؿ ٯتاين يا ورٛتة ومبلذ ملجأ

 وعلى الصرب بفارغ ا١تبارؾ ٓتروجك اإل٢تي العدؿ دولة فجر فيو يبزغ الذي اليـو نًتقب ،سيدي
..  اليـو وحىت X دـآ نبوة منذ والصاٟتوف األولياء وانتظره األنبياء لو مهد والذي، اٞتمر من أحر

 من ا جعلٍت .. بأسرىا البشرية لتخاطب الكوفة منرب اعتبلئك يـو يرينا أف ْتقك ا ونسأؿ
 حقَت لعبد دعائكم فبربكة، ٢تا أىبلً  لست كبَتة ومنة عظيم فضل وىذا ٤تمد آؿ ْتق خدامكم
 .سبحانو بإذنو أنا٢تا مثلي ضعيف
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 عما هبا عربأ مناسبة كلمات أجد ال..  لكم عظيم وشوؽ ولو قليب ُب ،سيدي وابن سيدي
 .سبحانو العادل ىو ا لكن بصدري ٬توؿ

 يا سيدي لكن..  الكتابة من انتهي ١تا ا حجة يا عليك واإلثقاؿ اإلطالة من أخشى ولوال
 ٕتيبوا أف لكم البيت أىل نتمأو  مثلك إال ٬تيبها ال أسئلة عندي عليك ا صلوات ٤تمد آؿ ٯتاين

 .نفسي من يب أوذل سيدي فأنت، وا١تصلحة اٟتاجة حسب ٘تسكوا أو

 صلوات سنو وٜتسوف ومائة ألف من أكثر صرب الذي الصرب الشديد الصابر ْتق أسألك :أوالً 
 ،عنكم للذود السبلح حامبلً  ،خروجكم ُب لكم مناصراً  أكوف أف رل ا دعوت ما إال عليو ا

 األنا من با وأعوذ وأنا .. دعوة لكم ترد ال أنو فأعلم.. اإل٢تي  العدؿ دولة إقامة جلأ من مقاتبلً 
 .الفضل وكل الفضل وأىل كراـ نتمأو  سبحانو ومنو برٛتتو إال ذلك ستحقأ ال

 يب يسلك ما تعلمٍت أف العـز أورل من أنبياء علمت من ويا ا علم عيبة يا منك أرجو :ثانياً 
 التجأ من خاب فما..  سبحانو إليو ا٠تطى ٟتث اٟتقائق ببعض يعرفٍت وما اإل٢تية األخبلؽ ٤تاسن
 .منكم وطلب ا٠تلق سادة يا إليكم

 كانت أين .. حقكم إلثبات هبا ٨تتج اليت وفاتو ليلة  ا رسوؿ وصية حوؿ سؤارل :ثالثاً 
 الواردة األخبار بعض ألف ؛كرببلء إذل( عليو ا صلوات) اٟتسُت ا عبد أبو جدؾ خرج حينما

 سلمو أـ عند( عليو ا صلوات) اٟتسُت استودعها وصية ىناؾ إف تقوؿ  أجدادؾ عن
 الطف، فأين يـو( عليها ا سبلـ) الكربى فاطمة عند استودعها ووصايا، (عليها ا رضواف)

 إذل( عليو ا صلوات) اٟتسُت اإلماـ خروج عند  ٤تمد ا لرسوؿ ا١تقدسة الوصية كانت
 ؟ كرببلء

 ثم المهدي اختفى السفياني ظهر فإذا) :قالوا أهنم( عليهم ا صلوات) آبائك عن ورد :رابعاً 
 معٌت على ٭تمل ىنا للسفياين الظهور أف ىل ، ا رسوؿ يا بن سيدي.. (ذلك بعد من يخرج
 غيبتكم بداية ٘تثل كانت اليت الفًتة ألف ؛(ٔ)﴾ُكلّْوِ  الدّْينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ ﴿ :تعاذل قولو مثل ؟؟ الغلبة
 ىي( عليو ا صلوات) ا١تؤمنُت أمَت وجدؾ  ا رسوؿ جدؾ هبا خربأ واليت سيدي الناس وحَتة

 ،ألىلو إال ا ٬تعلو دل ملك على تنافسو اليت السياسية التيارات كل من و٘تكنو ظهوره ةفًت  بالضبط
                                                             

 .33: انزىثخ - 
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 ٦تكن ىل :فسؤارل..  منهم شرأ ناس األرض تعرؼ دل أهنم زادوا بل األنبياء  أعداء اثر فاتبعوا
 ؟ ... وىو األوؿ السفياين شخصية تعيُت على ا٠ترب ُب الوارد السفياين ظهر إذا أف على االستدالؿ

 ا١تؤمنُت ألمَت وفاتو ليلة  ا لرسوؿ ا١تقدسة الوصية ُب ورد ،أرضو ُب ا حجة يا :خامساً 
X ثبتها فمن نسائي وعلى وميتهم، حيهم بيتي أىل على وصيي أنت علي، يا) :الفقرة ىذه 

 ىل :ىو فسؤارل ،(القيامة عرصة في أرىا ولم ترني لم منها، برئ فأنا طلقتها ومن غدًا، لقيتني
 ؟ X ا١تؤمنُت أمَت على خرجت اليت ا١ترأة طلقت

 خروجك يـو ُب يعجل فأو  األرض ُب لك نٯتكّ  أف سبحانو ا سأؿأ سيدي ا٠تتاـ وُب
 آؿ قائم نرى أف عظيم يـو من ويا لو، رل دعائك بربكة خدامك من ويقبلٍت عليك األمر ويسهل

 .الكوفة مسجد من العادل ٮتاطب( عليو ا صلوات) اٟتسن ٛتدأ ٤تمد

 يا بن سا٤تٍت،  ا رسوؿ يا بن سا٤تٍت سيدي..  فداؾ جعلت نفسي من يب أوذل وأنت
 مقصر وا ينإف ،ْتقكم تقصَتي على X ا١تهدي اإلماـ يا بن سا٤تٍت، X طالب أيب بن علي

 .سبحانو ا خلق خَتة يا الكـر أىل نتمأو  منكم والسماح العفو طلبأو  ْتقكم

 اإلماـ إذل الرسالة ىذه تسلم أف( لكم خادماً  ا جعلٍت) ا أنصار خوٌبإ من أطلب: مبلحظة
 (.عليو ا صلوات) اٟتسن ٛتدأ

 فنلندا -زياد : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

، لدينو هبم ينتصر ٦تن ا وجعلك والدنيا اآلخرة خَت فيو ١تا خطاؾ وسدد خَت لكل ا وفقك
 لكم تكوف فأو  القادـ، من النجاة لكم ا وأسأؿ واآلخرة، الدنيا ُب ومّنو بفضلو بكم ا وٚتعنا

 نتمأ ا شاء زماف، وإف كل ُب X اٟتسُت وأصحاب X اٟتسُت مع ا عند صدؽ قدـ
 السماء فأبواب ا يرٛتكم وأىوائكم أنفسكم على أعينونا فقط وإ٪تا كلو، ا٠تَت أصبتم قد بإٯتانكم
 .ا وفقكم عنها تنشغلوا فبل مفتوحة
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 نفعاً  لكم علمت إف ا فَتٛتكم الواقع، أرض على يظهر ما أو الروايات ُب ذكر ١تا بالنسبة أما
 .وقتو ُب أبينو ا شاء إف أمر بياف ُب

 ا ورٛتة عليكم والسبلـ .اٟتق لنصرة يوفقكم وأف ا عذاب من النجاة لكم ا أسأؿ
 .وبركاتو

 اٟتسن أٛتد                                                                                           
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 

 الرحيم الرٛتن ا بسم :467/السؤال

 عليك ٤تمد آؿ يا ٯتاين ويا موالي يا سيدي عليك السبلـ ،وبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ
 .والسبلـ الصبلة أفضل وعليهم

 ٔترض مريض طفل إذل أرجو الدعاء يولد ودل يلد دل وفرد حدأ بواحد عليك قسمأ سيدي
 جرأٌب على ا١تعذرة وأرجو وموالي يا سيدي تدعو رل أف كرببلء ٔتريض عليك وأقسمت ،السكري
 نفس آخر إذل خادمكم ،العا١تُت رب  واٟتمد .كبَتة ٤تمد آؿ صدور بأف عرؼأ ولكن يا موالي

 .ا شاء إف
 أمريكا -أبو ٤تمد : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 ٔتا مريضكم على ٯتن أف ا وأسأؿ ،لدينو هبم ينتصر ٦تن ا وجعلكم خَت لكل ا وفقكم
 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .ا١تغفرة وأىل التقوى أىل ىو أىلو ىو

 اٟتسن أٛتد                                                                                            
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 
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 الرحيم الرٛتن ا بسم :468/السؤال

 وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على صل اللهم، العظيم العلي با إال قوة وال حوؿ وال
 .تسليماً 

 على الغارل أيب ا صربؾ وبركاتو، ا ورٛتة اٟتسن ٛتدأ إماـ وموالي سيدي عليك السبلـ
 يا نصرتك ُب بو إال قوة وال حوؿ ال الذي ا وأعاننا وأعانك والبحر الرب مؤل الذي واٞتور الظلم

 . ا رسوؿ ابن

 ملك وكل العرش ٛتلة على الصبلة ُب X العابدين زين لئلماـ السجادية الصحيفة ُب ورد
 َعَلْيِهمْ  َفَصلّْ  َأْمِرَك، ِمنْ  ُىوَ  الَِّذي َوالرُّوحُ  اْلُحُجِب، َمَلِئَكةِ  َعَلى ُىوَ  الَِّذي َوالرُّوحُ ) :مقرب
 ؟ X اٟتسُت بن علي اإلماـ يشَت ماذا فإذل .(َمَلِئَكِتكَ  ِمنْ  الرَّْوَحانِيّْينَ  َوَعَلى

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ
 اإلمارات -زينب : ا١ترسلة

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 الروح، ٔتسألة ا١تتعلقة األمور من كثَت تفصيل وفيو الروح ُب كتاب ىناؾ خَت، لكل ا وفقكم
 .وتقرؤونو سينشر وقتو ٭تُت عندما ا شاء وإف

  .والدنيا اآلخرة خَت ورزقكم ا سددكم دعائكم، من تنسوين وال

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                 
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 
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 الرحيم الرٛتن ا بسم :469/السؤال

 الطاىرين وعًتتو ٤تمد خَت خلقو على والصبلة والسبلـ ،وآخراً  أوالً  اٟتمد ولو ،نستعُت وبو
 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة

 ا بقية ابن على السبلـ ،٤تمد آؿ ٯتاين على السبلـ ،وبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ.. وبعد
 .عباده على وحجتو أرضو ُب

 ،األهبى الوجود نور إذل والظلمة والعصياف العدـ من ،مقامكم إذل كتبأ أف رل فخراً  ،سيدي
 أخاطبكم أف ستحيأل إين وا ،سيدي .ا١تكنوف ا سر إذل ،ا١تؤمنُت قلوب بو تعلقت من إذل

 :جواهبا فأرجو أسئلة ولدي ،ذلك إال رل ال حيلة ولكن

 ُب قناعة دوف من ولكن اٟتوزة ُب اآلف إذل درسأو  عظيم وفخر رل بدعوتكم منآ ٦تن إين :أوالً 
 ،الفرض فيها إلسقاط ووجودي ا١تفيدة العلـو وجود ولعدـ ،الطلبة أخبلؽ من سئمت ألنٍت ؛ذلك

يشَت  فماذا ،ا١تنطقة وُب اٟتوزة ُب عٍت الشبهة ألبعد وكذلك ،للطلبة ا١تذؿ ا١تشؤـو الراتب وألجل
 ؟ ال أو أبقى ىل ،سيدي عليّ 

 العملية الرسائل ُب ىو ا١تتعارؼ ما على وأجيب األحكاـ عن الناس ما يسألٍت كثَتاً  :ثانياً 
 ؟ سيدي فما ا١تخرج ،اإلسبلـ شرائع كتاب ُب موجود ١تا ىو ٥تالفاً  ذلك يكوف أف أخاؼ ولكن

 من خوفاً  ذلك من وأهترب العقلية العلـو أو األصوؿ تدريسهم الطلبة بعض مٍت يطلب :ثالثاً 
 ؟ سيدي ٥تالفتكم

 لكم فإف ودنياي آخرٌب صبلح ُب دعاء ا بقية يا بن سيدي منكم أرجو األىم وىو وأخَتاً 
 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .سره استأمنكم من ْتق الرفيعة وا١تنزلة العظيم اٞتاه ا عند

 العراؽ -روح اٟتق : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد
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 .الرحيم الرؤوؼ وىو يضيعكم ولن توكلوا ا وعلى وأىلو الباطل اجتنبوا ،خَت لكل ا وفقكم

 قراءة على اعكف بل ىؤالء مع وقتك تضيع فبل أفناه فيما عمره عن يسأؿ اإلنساف ا وفقك
 .والقرآف اٟتق بياف ُب X البيت أىل عن روي ما

 طالب نكأ باعتبار راتباً، ا١تاؿ بيت من وتأخذ باألنصار تتصل أف فيمكنك ا١تادية حاجتك أما
 والسبلـ .الظا١تُت عن باٟتق ويغنيك لك بركة فيو ٬تعل أف ا وأسأؿ ،الناس ٢تداية ومتفرغ علم

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم

 اٟتسن أٛتد                                                                                            
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 

 الرحيم الرٛتن ا بسم :470/السؤال

 وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على صل اللهم .العظيم العلي با إال قوة وال حوؿ وال
 .تسليماً 

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ

 . ٤تمد وآؿ ٤تمد فرج وعجل األرض ُب لو ا مكن X اٟتسن أٛتد اإلماـ إذل

 الدعوة ىذه مؤلت.. مٍت باستحقاؽ ال وفضلو ٔتنو اٟتق ا عرفٍت أف بعد ،وموالي سيدي
 لنا أرسلك وأف الدعوة هبذه إدخارل ُب أبداً  ا فضل أنسى ال.. فيها إال أفكر ال وصرت جوارحي
 بل وقت، بأسرع موالي يا ٘تكينك يعجل أف سبحانو ا أسأؿ.. النور إذل الظلمات من لتخرجنا

 .اآلف

 ..خطايانا لنا ويغفر بدعوتو التبليغ ُب تقصَتنا لنا ا يغفر أف العزيز والدي يا دعاءؾ ٤تتاجة

.. الدعوة ىذه خدمة ُب عندي ما كل أضع أف ُب مسَتٌب أكمل لكي الرسالة ىذه لك أرسلت
.. تقريباً  سنة نصف بعد ا شاء إف وسأٗترج عشر الثاين الصف ُب نفسي من با والعياذ أنا فاآلف

 ىي فمشيئتك تريد شيء أي أدخل، أف تريدين الذي اجملاؿ ىو ما موالي يا أسألك أف فأحببت
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 وأ٘ترغ ٓتدمتكم أتشرؼ أف إال يسعٍت وال.. ١تشيئتو أوعية قلوبنا ٬تعل أف ا وأسأؿ.. ا مشيئة
 .وبركاتو ا رٛتة و عليكم والسبلـ .. أقدامكم تطأه الذي بالًتاب

 اإلمارات -زينب : ا١ترسلة

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 .وتعاذل سبحانو يرضيو ١تا خطاؾ وسدد خَت لكل ا وفقك

 سدد بينهم لتكوين عائلتك إذل األقرب ا١تكاف يكوف أف فاألفضل ا وفقك لدراستك بالنسبة
 اإل٢تية الرسالة ٭تمل ٦تن يكونوا فأو  ا دين ٮتدموا أف ٯتكنهم ا١تؤمنات أو وا١تؤمنوف خطاؾ، ا

 .ا وفقك دعائك من تنسيٍت ال أف وأرجو ،الدنيوي اختصاصهم كاف مهما للناس

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                          
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ٚتادى

* * * 

 .ا أنصار خواينإ عليكم السبلـ :471/السؤال

 على السبلـ ٤تمد آؿ على السبلـ .الكرًن ابن الكرًن فهو للسيد األسئلة بعض طرح أود
 .اليماين

 :العلمية األسئلة

 مشس ىناؾ وىل ،اٟتجم بنفس والقمر الشمس وىل ،كروية أـ مسطحة األرض ىل -ٔ
 الفصوؿ وأيضاً  ،ليل مكاف وُب هنار ما مكاف ُب يكوف وكيف ،منها عدة أـ واحد وقمر واحدة
 ،كروي نراه حيث األفق تفسَت فما مسطحة األرض كانت وإذا ،واٞتزر وا١تد ،تفسَتىا ما األربعة

 حوؿ جهة إذل جهة من الطائرات رحبلت تفسَت وما ،حد لو أـ ما ال هناية إذل ٦تدود السطح وىل
 ؟ ىناؾ ٭تلق أحد وال صحيحاً  ليس ىذا أـ يزعموف كما الكرة
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 والفلورايد البوتاسيـو مثل معدنية أمبلح على ٭تتوي وىو اليـو نشربو الذي ا١تاء ىل -ٕ
 شيطانية ٝتـو وىي إليها تضاؼ أهنا أـ حقاً  ا١تاء مكونات من العناصر ىذه ىل وغَتىا والصوديـو

 ؟ عمداً  واٞتن اإلنس شياطُت يضعها

 وجراثيم وبويضات منوية وحيوانات وكروموزومات وٛتراء بيضاء دـ كريات ىل ىناؾ -ٖ
 ٢تذه أخرى وحقائق أخرى آلية وىناؾ أكاذيب كلها أهنا أـ ،وفَتوسات وبكتَتيا وميكروبات

 ؟ األشكاؿ أو اٟتيوية الوظائف

 وإرساؿ ضخ يكوف كأف آخر شيء بل دورة ليست أهنا أـ اٞتسم ُب دموية دورة ىناؾ ىل -ٗ
 ؟ منسوب ارتفاع أو

 اإلرساؿ ويبث يصور وأيضاً  ا١تنزؿ داخل يبث أنو ٔتعٌت االٕتاىُت ُب يعمل التلفزيوف ىل -٘
 ؟ التلفزيونية للمحطة والصورة

 ،أكس كوكب أو نيبَتو يسمى كوكب ويوجد ٕٕٔٓ عاـ ُب شيء سيكوف ىناؾ ىل -ٙ
 ؟ الرياضي اٟتساب باب من ولكن التوقيت باب من ليس سيظهر ومىت

 ذو كبَت روبياف وىو) الروبياف أـ عن وماذا ،حراـ أـ حبلؿ (البحر سرطاف) القبقب ىل -ٚ
 ؟ (صدفية قشور

 إذل السفر ٦تكن أو ىل ،X اٟتسُت قتل وٯتنع ا١ترء يعود كأف الزمن ُب التنقل ٯتكن ىل -ٛ
 ؟ ويرى يراقب فقط أـ شيئاً  يفعل أف ٯتكن وىل ؟ ا١تستقبل

 والغيبيات با اإلٯتاف ٯتنع نوإف الفلورايد عليو ترسب إذا اإلنساف ُب عضواً  ىناؾ إف يقاؿ -ٜ
 ؟ بالفلورايد ا١تاء خلط سبب ىو ىذا وىل ؟ صحيح ىذا فهل

 ؟ مادي أو ملحد لشخص ا وجود إثبات ٯتكن كيف -ٓٔ

 ،ناقص أـ كامل ىو وىل ،وحقيقتو اإلنساف عادل أسرار على ٭تتوي النووي اٟتمض ىل -ٔٔ
 ؟ منو والتعلم فيو الشفرات فك ٯتكن وكيف ؟ فيو ا٠تلل سبب الذي وما

 ؟( وغَتىا والبشر السماء خلق) بأيديهم ا٠تلق ا١تهديوف أو  آباؤؾ باشر ىل -ٕٔ
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 .اٞتزيل الشكر ولكم
 مسلم أنصاري: ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 كًتكيب والكيمياء والفيزياء بالفلك يتعلق وما األرض كروية ألمور بالنسبة خَت لكل ا وفقك
 ليست فهي ،ومرئية ملموسة ٕتريبية أمور أكثرىا فهذه اٟتياة بعلم يتعلق ما أو العناصر بعض

 .ال أـ واقعية كانت إف عنها لُيسأؿ نظريات

 ٢تا وأيضاً  ونفسو سلوكو على كبَت وبشكل مؤثرة ىي فنعم اإلنساف جسم ُب ا١تعادف نسب أما
 .لئلنساف الغيبية األمور بعض انكشاؼ على تأثَت

 ا ويفعل منو أنذرت قد أمر فهذا األرض بأىل عذاب ونزوؿ األرض على حدث حدوث أما
 يصدـ أف أو كوكب اقًتاب سببو العذاب ىذا كاف وسواء بعد، ومن قبل من األمر فلو يريد، ما

 رٔتا الذي الثاين الطوفاف ىو وىذا ا أمر فهذا آخر، كوين أمر أي أو كويكب أو نيزؾ األرض
 يكوف رٔتا لك فأقوؿ ٕٕٔٓ عاـ موعد أما ،يشاء ما ا ويفعل األرض، أىل معظم ىبلؾ يسبب

 .بعد ومن قبل من األمر و بكثَت، ىذا من قربأ

 .أكلو فيجوز الروبياف أما أكلو، ٭تـر السرطاف :ٚج س

 األشجار بو غرست قد أحد٫تا ووجدت شجر، فيهما مكانُت إذل دخلت نكأ لو :ٓٔج س
 أشجار فيو أف وجدت والثاين مستقيمة، أسطر وُب ٣تموعات شكل على منظمة بصور ا١تثمرة
 ونظمتو بستاف أنو األوؿ على ستحكم فأنت عشوائية، بصورة ومغروسة بعضها مع ٥تتلطة متنوعة

 باألنواع والتحكم فيها األشجار غرس بتنظيم قاـ عاقل إنساف يوجد ال غابة واآلخر عاقلة، قوة
 .ا١تغروسة

 األوبئة ١تؤلهتا ساكنة كانت ولو متحركة، العذبة ا١تياه فيها معظم لتجد األرض إذل انتقل واآلف
 ُب ٕتمعت اليت ا١تياه ، وأماتستحيل دل إف منها االستفادة الصعب من ولكاف والعفونة، واٟتشرات
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 ١تلئت عذبة كانت ولو ماٟتة فتجدىا والبحار، ايطات مثل األرض، على ساكنة كربى ٕتمعات
 .األرض أىل ٢تبلؾ سبباً  ولكانت واألمراض باألوبئة

 الكونية، اإلشعاعات من األرض أىل ٖتمي بصورة أتقن وكيف اٞتوي، الغبلؼ تركيبة إذل انظر
 شيء كل ستجد...  وانظر انظر .األرض أىل الكونية اإلشعاعات ألىلكت كذلك يكن دل ولو

 قوة ىناؾ إف أـ عشوائي، أمر ىذا إف يقوؿ عقلو ٭تًـت إنساف يوجد ىل وبقدر، وبدقة منظم
 يريد وال عقلو ٭تًـت ١تن يكفي ىذا أف عتقدأ ؟ الدقيق النظاـ ىذا وضعت اليت ىي مطلقة حكيمة

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .سبحانو خالقو على التكرب ُب االستمرار

 اٟتسن أٛتد                                                                                
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ٚتادى

* * * 

 الرحيم الرٛتن ا بسم :472/السؤال

 .ختاـ والسبلـ ،الصاٟتُت يتوذل وىو وليي وا ؟؟ التاج بدعاء الوارد (اٞتاف بعزائم) ا١تقصود ما
 الكويت -حسُت : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 الّلوُ  رَبَُّكمُ  ِإنَّ ﴿: تعاذل قاؿ ،السخرة آية مثبلً  ومنها أذكار، ىي عموماً  اٞتن أو اٞتاف عزائم
 َيْطلُُبوُ  الن ََّهارَ  اللَّْيلَ  يُ ْغِشي اْلَعْرشِ  َعَلى اْستَ َوى ُثمَّ  َأيَّامٍ  ِستَّةِ  ِفي َواأَلْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  الَِّذي
 َربُّ  الّلوُ  تَ َباَركَ  َواأَلْمرُ  اْلَخْلقُ  َلوُ  َأالَ  بَِأْمرِهِ  ُمَسخََّراتٍ  َوالنُُّجومَ  َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َحِثيثاً 

 .(ٔ)﴾اْلَعاَلِمينَ 

 اٟتسن أٛتد                                                                                 
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ٚتادى

                                                             

 . 1: األعزاف - 
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 الرحيم الرٛتن ا بسم :473/ السؤال

 .الطاىرين الطيبُت األئمة وا١تهديُت وآلو ٤تمد ا١ترسلُت خَت على والسبلـ والصبلة

 .اٟتاؿ إليك نشكو واإلكراـ بالتحية ٩تصك أف وبعد

 كما ،وا١تفاصل الركب ُب حادة وآالـ العارل والكولسًتوؿ والسكر الضغط من أعاين امرأة أنا
 .وقوفاً  صبلٌب أداء ستطيعأ فبل وقوُب أثناء ارٕتاؼ فيعًتيٍت الساقُت عصب ُب ضعف من أعاين أين

 األضواء فيو تنطفئ مكاف ُب نفسي فأرى ،مستمر بشكل تراودين ا١تزعجة األحبلـ أف كما
 ٯتن أف إال أحبلمي ُب ٤تتبسة أبقى أين إال إيقاظي و٭تاولوف أبنائي فيسمعٍت الصراخ ُب وأستمر

 .أبنائي لنداء واستجيب ا عليّ 

 أرجو كما .فتعاٞتٍت علم من ا وىبك ٔتا عليّ  ٘تن أف اإلماـ نائب سيدي يا منك فأرجو
 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ ؟ عندؾ عبلج من رل ىل: الصريح اٞتواب منك

 الكويت -خادمة أىل البيت : ا١ترسلة

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 ُب مرات سبع السخرة آية واقرئي ،مرات سبع النـو قبل الكرسي آية اقرئي خَت لكل ا وفقك
 َعَلى اْستَ َوى ُثمَّ  َأيَّامٍ  ِستَّةِ  ِفي َواأَلْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  الَِّذي الّلوُ  رَبَُّكمُ  ِإنَّ ﴿: وىي ،اليـو

 اْلَخْلقُ  َلوُ  َأالَ  بَِأْمرِهِ  ُمَسخََّراتٍ  َوالنُُّجومَ  َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َحِثيثاً  َيْطلُُبوُ  الن ََّهارَ  اللَّْيلَ  يُ ْغِشي اْلَعْرشِ 
 .﴾اْلَعاَلِمينَ  َربُّ  الّلوُ  تَ َباَركَ  َواأَلْمرُ 

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                         
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ٚتادى

* * * 
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 الرحيم الرٛتن ا بسم :474/ السؤال

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على صل اللهم

 ٤تمد آلؿ الفرج لوأوأس وعافية ٓتَت موالي يكوف أف ا أرجو . ٤تمد آؿ بقية على السبلـ
 .٣تيب كرًن نوإ عاجبلً  عاجبلً  

 .عليّ  حقكم ُب تقصَتي من عليّ  يتوب فأو  جنبو ُب تفريطي رل يغفر أف ا سأؿأ ،سيدي

 على كندا، ُب" ماؿ بيت" إنشاء خصوص ُب األخواف من عدد إذل الصوُب ٤تمد أخونا ٖتدث
 ومساعدة ا١تباركة الدعوة لنشر عائده ٮتصص الغربية، البلداف بعض ُب األخوة بعض بو سبق ما غرار

 .اإلجازة طلب ُب إليكم أكتب أف أخي كلفٍت وقد. اتاج

 :يلي فيما األسئلة بعض سيدي ولدي

 وُب ،الذر لعادل حاصل ٖتصيل ىو أـ والتوبة للتصحيح متسع فيو ىل اٞتسماين العادل -ٔ
 ؟ كذلك ىو حد أي إذل الفرضُت

  ،أمراً  أنفسكم لكم سولت بل :قاؿ..  سرؽ ابنك إف X يعقوب ا لنيب قيل عندما -ٕ
 ؟ X يوسف رجوع بشارة اٟتدث ىذا ُب كاف وقد بقولو قصد ماذا

 ؟ وجو أي على التعريف..  (ٔ)﴾َلُهمْ  َعرَّفَ َها اْلَجنَّةَ  َوُيْدِخُلُهمُ ﴿ -ٖ

 ؟ معناىا ما (ٕ)﴾َعُجوالً  اإِلنَسانُ  وََكانَ  بِاْلَخْيرِ  ُدَعاءهُ  بِالشَّرّْ  اإِلنَسانُ  َوَيدْعُ ﴿ -ٗ

ةٍ  ِمن َلوُ  َفَما﴿ -٘  ؟ اٞتهل أـ الكامل ىل ،السورة ىذه ُب اإلنساف ىو من (ٖ)﴾نَاِصرٍ  َواَل  قُ وَّ

 :خاصة مسائل ولدي

 :صحيح التارل النسب ىل -ٔ

                                                             

 .3: يؾًذ - 
 .  : اإلسزاء - 
 .2 : انطبرق -3
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 بن( ا١تشرفة مكة من السوداف إذل قدـ الذي) الباقر ٤تمد بن ا عبد السلطاف الشيخ فهو)
 بن عمراف بن اٞتميلي اٟتسيٍت شهواف بن( ىػٜٛٛ عاـ ُب ا١تنورة با١تدينة ا١تتوَب) ا١تدين علي السيد
 بن الدين نور علي بن( ىػٛٙٚ عاـ مصر ُب ا١تتوَب) العباس أبو وفا ٤تمد بن الدين نور علي

 ا١تتوَب) إبراىيم السيد بن ا١تكي علي اإلماـ بن األكرب حسن السلطاف بن علي أبو حسُت السلطاف
 بن الفاسي علي بن عمر بن الذىيب إٝتاعيل بكر بن أيب بن ٤تمد القاسم أيب الزاىد بن( ا١تغرب ُب

 التقي ٤تمد بن علي ابن عيسى بن ٭تِت بن موسى بن اٟتسيٍت ٤تمد بن األنور حسُت بن عثماف
 اإلماـ بن الرضا علي اإلماـ بن اٞتواد ٤تمد بن ا٢تادي علي اإلماـ بن التواب جعفر بن حسن بن

 بن العابدين زين علي اإلماـ بن الباقر ٤تمد اإلماـ بن الصادؽ جعفر اإلماـ بن الكاظم موسى
 .طالب أيب بن علي بن اٟتسُت

 إذل كتابتها تاريخ يقدر العبداليب األمُت بن الطاىر ٤تمد السيد وثيقة عن منقوؿ النسب وىذا
 تلك نص ولدي عاـ ٓٓٗ من أكثر قبل كتب قدًن نسب عن منقولة وىي عاـ ٓ٘ٔ من أكثر

 انتهى. (أيضاً  مكة من ارٖتلوا فلسطُت ُب الشريف عائلة وىم ا عبد الشيخ عم وأبناء الوثيقة
 إذل تنتهي أخرى رواية وىناؾ ،أجدادي وىم" العبداالب" يدعيو الذي النسب ألنو وأسأؿ النسب
 .ا١تشهورة ىي عباس بن عبد ا

 أف الدعاء أسألك معاٞتتها وبالتارل أصلها معرفة ُب أسبايب كل فشلت مزمنة علة من أعاين -ٕ
 .منها ا يشفيٍت

 عليّ  فضل ٢تا اليت وٞتدٌب ٢تما أدعو أف إال ستطيعأ وال السنة مذىب على والداي توُب -ٖ
 .الثبلثة ٢تؤالء با١تغفرة الدعاء ُب حرج عليّ  ىل..  ذلك ُب حرجاً  الوقت ذات ُب وأجد ا، يعلمو

 موالي وأسألكم..  عليكم فرجو من فرجنا وجعل الطاىرين الطيبُت آبائكم ْتق عنكم ا فرّج
 إذل الدعوة ُب يقبلٍت فأو  أمري وييسر صدري يشرح أف رل ا فادع إليو، حتاجأ طا١تا الذي دعاءكم

 .يريد ما أكمل على اٟتق إذل ودعوهتم رٛتي صلة ُب يوفقٍت فأو  أرضو ُب وخليفتو وليو

 صلوات وحجتو ا بقية موالي إذل سبلمي تبلغ أف وأرجو ، ٤تمد آؿ بقية على والسبلـ
 .ا١تبارؾ الشريف بدعائو عليّ  يتفضل فأو  تقصَتي من  X إليو واعتذاري وآبائو وآلو عليو ا

 السلماين الذري: ا١ترسل
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 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .وتسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا ، وصلىالعا١تُت رب  واٟتمد

 .خطاكم وسدد خَت لكل ا وفقكم

 فهي فيو النتيجة عن تسأؿ كنت إف ولكن آخر، وامتحاف أخرى فرصة أكيد ىو :ٔس ج
 .التقصَت نفس يعيدوف ىم وإ٪تا النتيجة، نفس ٖتقيق على ٣تبوروف الناس ألف ليس الذر، ُب نفسها

رٌ  َأْمراً  َأنُفُسُكمْ  َلُكمْ  َسوََّلتْ  َبلْ  قَالَ ﴿ بنيامُت X يعقوب فقد عندما :ٕس ج  َجِميلٌ  َفَصب ْ
 إلقائهم أمر األوؿ؛ األمر يقصد وىو (ٔ)﴾اْلَحِكيمُ  اْلَعِليمُ  ُىوَ  ِإنَّوُ  َجِميعاً  ِبِهمْ  يَْأتَِيِني َأن الّلوُ  َعَسى

 وىي األوذل، فعلتهم أيضاً  سببو بنيامُت الثاين ابنو فقدانو أف ا من علم فهو اٞتب، ُب يوسف
 َأْمراً  َأنُفُسُكمْ  َلُكمْ  َسوََّلتْ  َبلْ  قَالَ  َكِذبٍ  ِبَدمٍ  َقِميِصوِ  َعَلى َوَجآُؤوا﴿ اٞتب ُب يوسف إلقائهم
رٌ  َعانُ  َوالّلوُ  َجِميلٌ  َفَصب ْ  .(ٕ)﴾َتِصُفونَ  َما َعَلى اْلُمْست َ

 عليهم، ا بفضل فيها مقاماهتم ورأوا اٞتنة رأوا قد فهم ٢تم، عرفها والكشف بالرؤيا :ٖس ج
 .الدنيا اٟتياة ىذه ُب وىم

 كاف لو أنو أمر على ٖتكم مرة فكم يواجهو، ما على باٟتكم يعجل اإلنساف إف أي :ٗس ج
 ٖتكم مرة وكم .أردت فيما وليس كاف فيما ا٠تَت أف ٕتد النهاية ُب ولكنك أفضل، الصورة هبذه
 يقع رٔتا عجلتو بسبب فاإلنساف .وىكذا حكمت، ما خبلؼ ىي اٟتقيقة فتجد كذا أنو أمر على
 ا من ا٢تداية وطلب ا على وتوكل تأىن أنو ولو والشر ا٠تَت بُت العجلة بسبب ٯتيز فبل ا٠تطأ منو
 .حالو يصلح وما ينفعو ما لو وبُتَّ  ا ألرشده رشداً  أقرب ىو ١تا

 .إنساف كل ُب ىي :٘س ج

 :ا٠تاصة ا١تسألة جواب

                                                             

 .83: َىسف - 
 .8 : َىسف - 
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 ا وفقك ولكن شريف نسب ا شاء إف فهو لنسبكم بالنسبة خَت لكل ا وفقكم :ٔس ج
 ُب سبحانو ا نصرت ألنك ؛لك باالنتساب بعدؾ من الناس ويفخر لو ينتسب نسباً  أنت كن
 .للحق الناصر فيو عز زمن

 من تعلموف ال فأنتم ،ٓتَت ٢تم ختم إف دعائك ُب وتقوؿ ٢تم الدعاء ُب عليك حرج ال :ٖس ج
 حا٢تم معرفة تريد كنت وإف. حياتو ختاـ ُب اٟتق إذل يعدؿ أف لو فجعل با٠تَت لو ٮتتم أف ا شاء
 ا شاء وإذا مرات ثبلث يس سورة فيها يـو كل ُب وأقرأ متتالية أياـ ثبلثة فصم إليو آلوا وما

 .وتعاذل سبحانو يشاء فيما أو الرؤيا ُب حا٢تم فسيعرفك

 .ا١تغفرة وأىل التقوى أىل ىو أىلو ىو ما بك ويفعل ويرٛتك عليك ٯتن أف ا أسأؿ :ٕس ج

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                              
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ٚتادى

* * * 

 



 تأويل الرؤى: احملور الرابع

 ..وبركاتو ورٛتتو عليكم الباري سبلـ :475/ السؤال

 ..بالطويلة ليست فًتة منذ حلمتو ٟتلم تفسَتكم عرؼأ أف أود

 كرببلء إذل ذىبأ دل اٟتقيقة ُب وأنا) ذكرأ ما على اٟترمُت بُت ما كرببلء ُب بأين حلمت :وىو
 بيضأ سحاب وفيها ليبلً  السماء وكانت.. صوراً  والتقط السماء إذل نظرأ وكنت ،(حياٌب ُب ا١تقدسة
.. مراراً  إليها نظرأ وكنت.. عليها( أدركٍت الزماف صاحب يا) كتابة أرى كنت بينو من كثيف
 إذا فيما سألوين.. مٍت مقربة على واقفُت يكونوا من عرؼأ ال أظن ما على فتاتُت ىناؾ وكانت
 شيئاً  أو الصورة ُب يكونوا أف يريدوف ال بأهنم رل يقولوف وكأهنم وكانوا.. صورهتا اليت الصور ُب كانوا

 أصور كنت ينأب ٢تم شرحأو  صورهتا اليت الصور اسًتجع أف أحاوؿ فكنت.. القبيل ىذا من
 ..٢تم صوراً  با٠تطأ الكامَتا التقطت إذا فيما شاكة وكنت.. ٢تم صوراً  لتقطأ ودل.. السماء

 وكانت اٟتـر أبواب يغلقوا أف ٭تاولوف ا٠تدمة وكانوا.. والعشاء ا١تغرب صبلة وقت حاف وفجأة
 الناس وكانت.. اٟتـر ُب أكوف أف ستطيعأ فبل عليّ  يغلق أف وشك على الباب وكاف.. بيضاء أبواباً 
 بقوا الذين الناس من جداً  قليل عدد ىناؾ وكاف.. اٟتـر ُب الصبلة تريد ال وكأهنا و اٟتـر من ٗترج

" ؟ اٟتـر ُب صليأو  دخلأ قدرأ: "للخادـ أقوؿ يب وإذا ،يغلق أف وشك على الباب وكاف.. اٟتـر ُب
 دخلت وحينما.. ورائي من أغلق الباب وكأف فدخلت رل فسمح.. اآلف إذل اإلماـ أزر دل وكنت
 العتبة على سجدت.. للحـر ا١تقدسة العتبات إذل وتوجو وصلت شوؽ وُب للزيارة ملهوفة كنت

 فنزعت.. ٬توز ال وىذا ساجدة وأنا الرجاؿ يروين أف أخاؼ كنت ألين ؛سريعة سجدة
 ودخلت.. بالنساء ا٠تاص مكاف عن سأؿأ كنت إين عتقدأ.. الروضة ودخلت معي وأخذتو"نعارل"

 صارخة باكية جزعأ أف وشك على وكنت اٟتـر دخلت.. فيو جداً  قلو ناس.. فاضي اٟتـر وكاف
 ..X اٟتسُت اإلماـ مصيبة على

 ما على ٛتراء األجواء وكانت.. الشريف حرمو ودخلت اٟتسُت إذل وصلت إين مصدقة أكن دل
 توجهت إين عتقدأ ما على.. ٛتراء حيطاهنا وكانت.. ا١تنحر غرفة دخلت إين عتقدأو .. عتقدأ

 أياـ ُب رل صديقة مع اٟتـر ودخلت.. مزدحم اٟتـر كاف( اٟتلم ُب) الثاين اليـو ُب.. حينها للدعاء
 السلم نصعد وكنا دخلنا.. أمي رٔتا من ذكرأ ال أيضاً  معنا كانت امرأة وأتصور( دعاء) تدعى اٟتج
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.. أيضاً  اثناف ٖتمل كانت دعاء والفتاة.. الزجاج من" قدحُت" معي ٛتلأ كنت وأنا.. اٟتـر ُب
 لكي العتبات على فنزلت.. اٟتـر سلم عتبات على وانكسر مٍت وقع" القدحُت" من واحداً  لكن

 كانت أخرى امرأة صوت ٝتعأ وكنت.. عتقدأ ما على ا١تارة أرجل ٬ترح ال لكي ا١تنثور الزجاج ٚتعأ
 تنعى عليها ا سبلـ الزىراء فاطمة عن لطمية أتقر ( مرتضى أـ) تدعى اٟتج أياـ ُب أيضاً  معي

 ..الشريف اٟتـر ُب الفداء لو روحي اٟتسُت اإلماـ
 uk -عناية : ا١ترسلة

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 فيو كانوا أهنم رغم الضريح من الناس وخروج الزماف، ىذا ُب اٟتسُت ٯتثل X اٟتسُت اإلماـ
 الوالية على كانوا  - ٯتتحنوا أف وقبل - سابقاً  أهنم رغم الوالية من وخروجهم بو كفرىم يعٍت

 اٟتق بداعي تؤمنُت ا شاء إف نكأ يعٍت األبواب تغلق أف قبل الضريح إذل ودخولك الظاىرية،
 وىو وليي ىو حقًا، رؤياؾ تكوف فأو  والدنيا، اآلخرة خَت لك ا وأسأؿ الزماف، ىذا ُب واٟتسُت

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .الصاٟتُت يتوذل

 اٟتسن أٛتد                                                                                             
 ىػ ٖٔٗٔ/ القعدة ذو

* * * 

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ :476/ السؤال

 .٤تمد وآؿ ٤تمد على صل اللهم

 كنت اليـو ذاؾ ،ال توصف كبَته بدرجة مرتعباً  وكنت ما حلمتو على متحَت صراحة بكل نٍتإ
 النفس بقتل حلمت ذلك وقبل ،الناس يدعو وأنو ا١تهدي اإلماـ ُب حلمت عميق سبات ُب ذىبت
 ولكنٍت واقفاً  ا١تهدي اإلماـ والعويل، وشاىدت بالصراخ بادروا الناس فأو  الكعبة ُب الركن أماـ الزكية

 .وجهو أرى دل
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عليو،  ا سبلـ ا١تهدي اإلماـ يذكروف وكانوا التلفزيوف أمامي وكاف ،مفزعاً  النـو من وقمت
 من واستيقظت اليـو نفس ُب األحبلـ وىذه X ا١تهدي اإلماـ ُب وحلمت أيضاً  ٪تت وبعدىا

 رل بتفسَتؾ تتفضل ، ىل(ٖٖٔ) ةدقيق ٖٔو الثالثة الوقت وكاف الفجر ةصبل وقت على وكاف النـو
 شاىدت النـو من جلست وكلما ةمد قبل اليـو نفس ُب حلمُت حلمت أف العلم مع ،اٟتلم ىذا
 .ٖتياٌب ؟ الشريف ظهوره لتعجيل  والتوسل ا١تهدي اإلماـ ذكر التلفزيوف ُب

 قطر -علي بن عبد ا : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 من استيقاظك عند رأيت فقد حانت، قد الظهور ساعة ىي ىذه بأف لك ا من بشارة رؤياؾ
 خَت لك ا وأسأؿ ،ٖٖٔ وىي فيها يظهر اليت العدة إذل تشَت كانت الساعة أف با١تهدي رؤياؾ
 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .الصاٟتُت يتوذل وىو وليي ىو والدنيا، اآلخرة

 اٟتسن أٛتد                                                                                             
 ىػ ٖٔٗٔ/ القعدة ذو

* * * 

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ :477/ السؤال

 :ا وفقكم اٟتلم ىذا تفسَت أرجو

 رتديأ كنت ولكٍت ،السنة أصدقائي من اثناف مع السنة مساجد حدأ أماـ واقفاً  نفسي وجدت
 السنة من الرب١تاف أعضاء من اثناف ت وفجأة ،الًتاب من شيء فيها بل نظيفة ليست جبلبية

 أصدقائي فدعاين إفطار وليمة ىناؾ كانت نوأ ويبدو ،(فبلف وفبلف) أهنما عتقدأو  اٞتامع يدخلوف
 الذين ا١تسجد ُب ا١تسؤولُت حدأ رل قاؿ التفتيش ثناءأو  معهم فدخلت ،ا١تسجد إذل معهم للدخوؿ
 نظفها أو اٞتبلبية غسلأ يقصد نوأ وفهمت ،(اٞتبلبية اكوي) اٞتامع إذل تأٌب عندما رجاءً  :يفتشوف

 ٍب ،شيء على حصلأ دل أنا إال ويفطر يأكل اٞتميع وشاىدت ،عٍت أصدقائي افًتؽ ٍب ،الًتاب من



 327.................... ......................... اخلبيصاجلسء / اجلواة ادلنري عرب األثري 

 
 

 ذلك وبعد ،حد٫تاأ فأعطاين الطعاـ من علبتُت ٭تمل وكاف االثنُت أصدقائي غَت آخر صديق خرج
 .لك وشكرا .وحيداً  تركي على وعاتبتهم السابقُت أصدقائي شاىدت

 العراؽ -عدناف الزبيدي : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

نَسانُ  فَ ْلَينُظرِ ﴿ :تعاذل قاؿ ،اإلنساف يتعلمو الذي العلم ىو الطعاـ  إذل أي (ٔ) ﴾َطَعاِموِ  ِإَلى اإْلِ
 أىل  من أو حقاً، فيكوف اٟتق أىل من علمو اإلنساف يأخذ أف فيمكن يأخذه، أين من علمو

 .باطبلً  فيكوف الباطل

 فيو تواجدت الذي ا١توضع ُب حضرا :معناه ا١تسجد إذل (فبلف وفبلف) الشخصُت وحضور
 زماهنم بإماـ أىلو يؤمن ال مكاف أي السنة ، مسجد(نًتنتاال) ُب موضع بل بناء ليس وىو ،أنت

 ال ألهنم ؛سنة ا١تلكوت ُب تراىم أيضاً  ا١تراجع يشايعوف الذين فالشيعة بو، اإلٯتاف عليهم ا١تفروض
 مستعار اسم مثل أي اٟتقيقي حالك يسًت ما ٯتثل طاعتو، والثوب عليهم ا فرض ٔتن يؤمنوف
 بل مباشراً  نقده يكن ودل ا١تستعار اٝتك نتقدا أي ثوبك انتقد والذي ،(االنًتنت) ُب الناس بو تواجو

 تنظيفو، والذي وىو باٟتقيقة يريد ما فهمت وأنت اكويو لك قاؿ الرؤيا ففي مباشرة، غَت بصورة ىو
 .العلم من شيئاً  منو أنت تعلمت شخص ىو الطعاـ أعطاؾ

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .(االنًتنت) ُب معك ٭تصل ٟتدث غييب إخبار ىي ورؤياؾ

 اٟتسن أٛتد                                                                                             
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو

* * * 

 الرحيم الرٛتن ا بسم :478/ السؤال

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم ، السبلـ(كذا) اٟتسٍت ٛتدأ السيد

                                                             

 .  : عجس - 
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 :ا١تناـ ُب يتوأر  الذي اٟتلم ىذا تفسَت منكم أرجو

 نسوه على أتفرج ورأيتٍت ،حاد منحدر شكل على وأرضيتو قدًن مبٌت ُب ينأب ا١تناـ ُب رأيت لقد
 بإتاه فركضت ،الزىراء انصروا قـو يا أف ينادي منادياً  فسمعت ،ىناؾ يصلُت وىن السنة أىل من

 من وكثَتاً  الناس من ٚتع ورأيت التلة فصعدت عالية ترابية تلة ورأيت ،ا١تنحدر أعلى ُب وكاف الباب
 إذل بأياديهم ويشَتوف الزىراء انصروا أف يصرخ اٞتميع وكاف ا١تشايخ البيضاء العمامات أصحاب

 انتظر لو وقلت يده من ومسكتو صديقي بإتاه للجماعة، فركضت إماماً  هبم يصلي بأف رل صديق
 انتهى ،وتوضأت منهم خفأ ودل مسلحُت يهود جنود أربع فرأيت ا١تاء بإتاه وركضت ،أتوضأ حىت
 .ىنا ا١تناـ

 .واالمتناف الشكر جزيل مٍت ولكم ىذا منامي تفسَت سيادتكم من رجوأ
 أ١تانيا - لبناين علي :ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا وصلىالعا١تُت،  رب  واٟتمد

 ا١تنحدر، أعلى إذل ذىبت الزىراء لتنصر وكونك منحدراً  وكونو ،(االنًتنت) ُب موضع ىو ا١تكاف
 منخفض ُب كنت فقد اإل٢تي، النداء تليب أف قبل فيو كنت الذي ا١توضع وحاؿ حالك لك يبُت
 وعلو التلة، أعلى إذل صعدت ٍب ومن ا١تنحدر، أعلى ُب فهي عليها، أقبلت اليت للحاؿ نسبة

 الذي ا١تنخفض ا١توضع إذل نسبة عاؿٍ  موضع فهو اٟتق، نوأ إذل إشارة إليو ذىبت الذي ا١توضع
 علي مشايعة ادعى وإف حىت فاإلنساف اٟتق، والية على ليسوا أي السنة من والنسوة فيو، كنت
X السنة مثل نوأ حالو يكوف ظهوره عند بو ويؤمن ا١تهدي ينصر ودل  السابقُت واألئمة 
 ،X ا١تهدي انصروا أي  الزىراء انصروا نادى الذي وا١تنادي ،X بعلي يؤمنوا دل الذين
 الزىراء بثأر يأخذ من ىو ا١تهدي ألف ؛ الزىراء لفاطمة نصرة ىي الزماف ىذا ُب ا١تهدي فنصرة
 ا١تهدي، نصرة على إقبالك إذل إشارة فهو والصبلة التطهر تريد كنت ظلموىا، وكونك ٦تن 
 كانوا وإف الزماف، ىذا يهود ىم بل يهودية، ديانتهم أف ٔتعٌت أي يهوداً  ليسوا ىم اليهود واٞتنود
 وكونك ،X عيسى اليهود أسبلفهم حارب كما ا١تهدي ٭تاربوف فهم التشيع، أو اإلسبلـ يدَّعوف
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 ،X ا١تهدي نصرة من ومنعك عليك ا طريق قطع أرادوا إهنم أي الوضوء إذل طريقك ُب رأيتهم
 إماـ ىو صديقك كوف أما الطهارة، يعٍت فهو وضوؤؾ أما اٟتق، عن ليصدوؾ الشبهات بإلقاء

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .خَت لكل ا وفقك اٝتو ُب فانظر اٞتماعة

 اٟتسن أٛتد                                                                                            
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو

* * * 

 الرحيم الرٛتن ا بسم :479/ السؤال

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على صلِّ  العا١تُت، اللهم رب  واٟتمد

 ..وبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ

 لو رؤانا بإرساؿ قاؿ X اٟتسن أٛتد اإلماـ أف ا وفقهم األنصار أحد من ٝتعت فًتة قبل
 :فجراً ( ٜٕٓٓ /ٓٔ /ٕٔ) اليـو سبحانو ا إياىا أراين رؤية ىذه... عليو ا سبلـ

 جداً  ٚتيبلً  زرعاً  فأنبتت بركاناً  انفجرتا قد( اإلمارات ُب منطقة) القيوين أـ ُب شجرتُت أف رأيت
 إذا لعد ألوانو، ا١تختلف ا٠تصب الزرع ىذا وأنبتت اثنُت فقط ىنا: فقلت هبا، متعجبُت الناس وكاف

 أنواع كل أكيد ؟ شلوف بركاناً  شجرة( بالضبط الرقم أذكر ال ٕٔ أو) ٙٔ بيو انفجر اللي بالعراؽ
 .بالعراؽ موجود الزرع

 ما أو كنزاً  ا١تكاف ذلك ُب كأف ىناؾ إذل وفداً  أرسل X اٟتسن أٛتد اإلماـ أف ىو رأيتو فما
 أستطع فلم األرض، ٖتت أنو حيث اٞتثث من الكثَت الكثَت فيو أظلم كهفاً  كاف وا١تكاف شابو،

الوي  والسيد أنا قلب مرض عندي كاف الرؤية وُب ،جهد إذل ٭تتاج ا١تكاف أف على الذىاب
 فكنا ،(البالتوؾ ُب األنصار ألحد مستعار اسم ىو والوي قلب، مرض عندي يوجد ال باٟتقيقة)

 من ليستا و٫تا با١تدرسة صفي ُب بنتُت ىو الوفد ىذا ضمن من ذىب والذي. الذىاب من ٦تنوعُت
 وتبحث اللغز حل ٖتاوؿ وكانت غَتىا من أكثر اجتهدت فبشرى. ويسرى بشرى واٝتهما األنصار

 اللغز ٟتل كاف ،(األخرى فوؽ واحدة العظمية وا٢تياكل اٞتثث من الكثَت ىنالك كاف) اٞتثث بُت
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 الرحلة وانتهت تكمل كيف نست ولكن منها الكثَت حلت فبشرى وفقها، العمل ٬تب كاف معادلة
 .اللغز كشف أحد يعرؼ دل بأف

 عرفتو لو عندىا، من بسيط جزء نسيت أهنا وأخربىا بشرى مع تكلم X اٟتسن أٛتد فاإلماـ
( األسفل إذل فوؽ من بإتاه) رأسو اٟتسن أٛتد اإلماـ فهز ،كلو فيها اجتهدت اليت ا١تسألة ٟتلت
 .تكمل أف كاف ا١تفروض كيف ٢تا وشرح

 فوؽ جثث فظيع، كاف ا١تنظر: الرحلة عن رل وقالت يسرى وىي األخرى البنت رل جاءت ٍب
 اٞتثث يشيلوا أهنم حيث( ا١تكاف ُب ىناؾ ا١تشرفُت تقصد)ساعدونا  ولكنهم فظيعة والر٭تة بعضها،

 قالت اٞتثث، بُت وجدتو علي، اٝتو فًتة منذ مات أقارهبا من أحد رأت وأهنا فظيعة، الر٭تة ولكن
 .انتهى .ىو يكوف أف ٯتكن كثَتاً  تشبهو اٞتثة إف

 وحده وحده  واٟتمد .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على صل اللهم
 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ ..وحده

 : .........  ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 يظهر علم أي ا١تختلفة الثمار وإنباهتا األشجار وتفجر ا، وفقهم ا١تؤمنُت بعض ٘تثل األشجار
 .الناس ويعلموف وا١تعرفة العلم ا يرزقهم الذين األنصار بعض من

 بأيديكم الفرج تعجيل أف لكم تبُت الرؤيا فهذه ويسرى، وبشرى واللغز للكهف بالنسبة أما
 معٌت هبا ا١تراد ويسرى بشرى واألٝتاء وصربكم، العمل ُب وإخبلصكم نتمأ عملكم على ويعتمد
 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .والتيسَت التبشَت من أي األٝتاء

 اٟتسن أٛتد                                                                                             
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو

* * * 
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 الرحيم الرٛتن ا بسم :480/ السؤال

 .وسلم تسليماً  وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا وصلى

يـو  وُب ،ا١تؤمنُت من اآلخرين إذل الدعوة ببياف بدأت اٟتسن أٛتد اإلماـ بدعوة آمنتُ  أف بعد
 صبلة وبعد السحور حىت الليل من الدعوة ىذه عن األصدقاء أحد مع تكلمت رمضاف من أياـ
 نفسي ُب قلت النـو ُب شرعنا عندما رل قاؿ الفطور بعد الثاين اليـو وُب ،٪تنا ٍب قليبلً  تكلمنا الصبح

 رأيت :فقاؿ ،(اٟتقيقة حوؿ مناماً  فأرين اٟتسن ٛتدأ ا١تسمى الشخص هبذا أعتقد ال أنا يا رب)
اٟتسُت  زيارة إذل للذىاب الناس من عدد مع كبَتة أجرة سيارة ركبنا وقد عمي بناو  أخي مع كأين
X، اٟتسُت  اإلماـ مرقد ومنارة قبة للجميع وبانت كرببلء وصلنا عندما :فقاؿX فنزلنا 

 نذىب يًتكنا أف ا١تفتشُت حدأ من فطلبت ،النقطة ىذه عند قليبلً  وتأخرنا ذلك شابو ما أو للتفتيش
 .ا١تناـ انتهى .الزيارة من تتمكن حىت طويل وقت أمامك :ا١تفتش فقاؿ ،X اٟتسُت لزيارة

 ُب عليو دخلتُ  قد إين :وىو مناماً  ُب رأى قد نوأ الصديق ىذا نفس رل قاؿ سبوعأ حوارل وبعد
 وأمامي كرسي على جالس وأنا رٝتي مكاف ُب وأصبحنا ا١تكاف جلسنا فتغَت السبلـ وبعد البيت
 ىذه أعرؼ أنا ا١تناـ ُب صديقي رل وقاؿ .القنوات أحد من برامج مقدمة ىناؾ كانت وقد ،طاولة

 معي تعمل أف تريد التلفزيونية ا١تقدمة ىذه وبدأت .عرفهماأ ال اآلف ولكن التلفزيونية والقناة ا١تقدمة
 أتباع من وعلماء الثاين الصدر الشهيد أتباع من علماء علينا دخل وُب ىذه األثناء ،تلفزيونية مقابلة

 الرٛتن ا بسم :فقلت .طاولة وبيننا مقابلي فجلسوا ،ليناظروين آخرين علماء ومن السيستاين
 ُب صديقي فقاؿ وجوىهم ُب ونظرت ......األئمة و ٤تمد ؿآو  ٤تمد على ا وصلى الرحيم
 وكاف عليك ليسلموا فقاموا وجوىهم إذل النظر ُب أستمريت ولكن ،وا١تهديُت ستقوؿ قلت نفسي
 الباقوف عليّ  سلموا ٍب خلفو من سيأر  على ومسح عليّ  سلم الصدر أتباع من سيد ىو أو٢تم

 .ا١تناـ انتهى .وخرجوا

 ا وصلى .اٟتسن أٛتد السيد يفسره أف وأ٘تٌت الثاين ا١تناـ وخاصة ا١تنامُت تفسَت أريد الرجاء
 .وا١تهديُت األئمة ٤تمد واؿ ٤تمد على

 إسبانيا -عبد الستار : ا١ترسل
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 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 أمامو أف ومعٌت زمانكم، ُب واليتو عليكم ا فرض من والية أي X اٟتسُت اإلماـ زيارة
 زمانو حسُت أي اٟتسُت صورة لو تبُت قد ولكنو رؤياه وقت عن إٯتانو يتأخر نوإ أي ليزور وقت
 .لديو األدلة وتوضحت لزمتو قد اٟتجة أف أي وا١تنارتُت القبة رأى فقد وضوح، بكل

 ٦تن وجعلك خَت لكل ووفقك ا سددؾ معك، ٭تصل ٟتدث غيبياً  إخباراً  ٖتكي الثانية والرؤيا
 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .اٟتق ونصرة اٟتق على يثبتوف

 اٟتسن أٛتد                                                                                             
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو

* * * 

 الرحيم الرٛتن ا بسم :481/ السؤال

 بعد أي تقريباً  صباحاً  السادسة الساعة ٖٓٗٔ رمضاف شهر من ٕٔ اٞتمعة اليـو صباح ُب
 يتكرر ٚتيل صوت فقط صورة أي ببل التعبَت صح إف الرؤيا وكانت نائماً  كنت الشمس شروؽ
 ،ال توصف وسعادة براحة شعرأ وكنت ،تتكرر وكانت( اليماين اٟتسن ٛتدأ اإلماـ) حرفياً  رل يقوؿ

 ورأيت أخرى مرة لنومي عدت وبعدىا ،والراحة السعادة بتلك شعرأ زلت وما استيقظت وفجأة
 بيضاء عمامة ويلبس ومتطابقُت متشاهبُت رأسيُت أعٍت ومكرر شخص رأس باألحرى أو شخصاً 
 رل يقوؿ أحداً  فإو  مر٭تة غَت بنظرة إرلّ  ينظر وكاف جسمو أرَ  ودل اليسار خده ناحية من رل وينظر

 فأل ؛اإلماـ ليس الشخص ىذا أف نفسي ُب عتقدأ كنت ولكنٍت ،X ٛتدأ اإلماـ ىو ىذا إف
 رل ا واستغفر منامي من استيقظت ذلك وبعد ،كذلك ليست أيضاً  ونظرتو مريح غَت شكلو
 .ولكم

 ،ْتياٌب مرات ثبلث إال بو شعرأ دل بو شعرت الذي والسعادة باالنشراح الشعور: مبلحظة
 سنوات عدة قبل :والثاين ،X اٟتسن ٛتدأ اإلماـ باسم الصوت يتكرر كاف عندما اليـو :األوؿ

 تقريباً  سنة عشر ٜتسة قبل :والثالثة ،الشعور بنفس صباحاً  نومي من وصحوت الليل صبلة صليت
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 وصل وقد اٞتنة من وكأنو جداً  ٚتيل مؤذف صوت وكاف األذاف ٝتعأ أيضاً  وكنت رمضاف شهر وكاف
 يؤذف ا١تسجد ُب وا١تؤذف والدي أيقظٍت وعندىا ،ا ورل علياً  أف شهدأ يقوؿ وكاف ،الثالثة للشهادة

 .وإياكم ا وثبتنا انتهى. ا رسوؿ ٤تمداً  أف شهدأ ويقوؿ
 الكويت -أبو الزىراء : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 صيحة و٫تا القائم، دعوة ترافقاف اللتُت الصيحتُت ٘تثل وىي وتعاذل، سبحانو ا من رؤياؾ
 .تليها اليت الباطل وصيحة اٟتق صيحة أو إبليس، وصيحة جربائيل

 الذين الباطل أىل من تسمعها اليت الباطل صيحة من لك وٖتذير للحق تأييد فيها رؤياؾ فهذه
 صورة ورسم بالشبهات اٟتق صيحة اتباع من اإلنساف ومنع اٟتق صيحة طمس صورة بكل ٭تاولوف

 بياف ىي الرؤيا فهذه اٟتق، عن ويبعدوىم الناس ويضلوا إبليس سيدىم لينصروا اٟتق لداعي باطلة
 تسمع نكأ ٍب اٟتق، وداعي اٟتق اتباع إذل توجهك اليت اٟتق صيحة  أوالً  تسمع نكأ لك ا من

 مشوىة بصورة اٟتق داعي لك وتظهر اٟتقيقية الصورة لك تشوه أف ٖتاوؿ اليت الباطل صيحة بعدىا
 البيت أىل إليو وجهكم ما باتباع فعليكم اٟتق، اتباع من أمكن إف لتمنعك حقيقية، غَت و٫تية

 تسمعوهنا اليت الثانية، والباطل إبليس صيحة وتتجنبوف األوذل اٟتق لصيحة تسمعوا أف وىو ،
 .واٞتن اإلنس من أوليائو لساف على

 على وتثبت اٟتق صيحة تتبع فأو  والشيطاف، نفسك على النصر ٖتقق أف لك ا وأسأؿ
 الذي واشكره ا ٛتداف .ذلك من ا أعاذؾ الباطل، صيحة باتباع ا٢تالكُت من تكوف وال الصراط،

 ورفضك اٟتق صيحة بقبولك ا١تباركة واألياـ الليارل وُب رمضاف، شهر ُب اٟتق صيحة أٝتعك
 .العليم السميع وىو فضلو من ا ليزيدؾ الباطل، لصيحة

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                   
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو
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 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ ،إمامي وابن إمامي اٟتسن ٛتدأ السيد :482/ السؤال

 ،الكرًن واٝتكم حىت هبا ٝتاعي وقبل بدعوتكم أؤمن أف وقبل عديدة سنُت منذ رؤيا رأيت لقد
 بو يؤمنوا أف الناس ادعو ورحت ،ظهر X ا١تهدي اإلماـ أف يقيناً  قليب ُب وقع نوأ ىي الرؤيا

 فوراً  الرؤيا وتذكرت تعاذل ا وبُت بيٍت عليكم سلمت بالدعوة إٯتاين وبعد ،ىذا نسيت ولكنٍت
 اليماين ىو ذاتو ا١تناـ ُب يتوأر  الذي ا١تهدي إف رل يقوؿ أف يريد ا أف وفهمت ،كثَتاً  بكيأ ورحت
X ؟ سبحانو ا أرادىا اليت الرسالة ىذه فهل ،تواً  عليو وسلمت آمنت الذي 

سردهتا  اليت األوذل رؤييت بعد وكنت رل X ا١تهدي اإلماـ من وصلت رسائل رأيت ٍب ومن
 وقد ،ا رسوؿ ٤تمد ا إال لوإال  كتبت نور من بأحرؼ فتحت قد السماء أف رأيت لكم

 .ا١ترتُت كبل ُب جلي تاـ بوضوح مرتُت الرؤيا ىذه شاىدت

 وقد اٟتراـ البيت ُب يدخنوف الطوؿ قصار سود ُتاثن رأيت الكعبة ُب أنٍت رأيت قد كنت وقد
 وكانت ٖٕ ليلة إحيائي بعد القدر ليلة رأيت وقد ،الشريفة الكعبة باطن ُب وصليت طردهتم
 ُب تصعدت روحي أف رمضاف شهر ُب الشهر ىذا ُب ورأيت ،األرض على تتنزؿ نور من ا١تبلئكة
 أرى مرة وأوؿ الشريفة بالدعوة إٯتاين بعد ىي الرؤيا وىذه أظن األوذل السماء رل ففتحت السماء
 .٧توماً  رأيت إنٍت حىت السماء ُب عالية طائرة وروحي ٮتفق وقليب نائم وأنا السماء

 رمضاف شهر ُب أحس كنت وقد X علي اإلماـ تابوت رمضاف شهر ُب أيضاً  رأيت وقد
 عذاباً  ٘تطر السماء فأو  القيامة يـو أيضاً  رأيت كنت وقد ،الدعوة ىذه قبل هبا شعرأ دل بأحاسيس
 .ومذنبات

 رل تدعو أف منكم وأريد ،با٢تداية وأخوٌب ميأل تدعو فأو  رل الرؤيا تفسروا أف ٝتحتم لو أريد
 البحرين ٣تمع إذل X موسى رحلة كتاب قرأت عندما وكنت ،الشياطُت ٫تزات من ا ٭ترسٍت أف

 .٤Xتمد آؿ ٯتاين سيدي الرؤى تفسَت أرجو ما، بأمر معٍت أنٍت ظٍت حسب ا من إ٢تاماً  فهمت

 فقط مكلفُت كانوا ىل X الصادؽ اإلماـ إذل ا١تسلمُت نوأ فهمتو الذي وىو سؤاؿ ولدي
 امهدين دوف با١تهديُت اإلٯتاف الشيعة يعتنق دل و١تاذا ،ا١تهديُت دوف  إماماً  عشر باالثٍت باإلٯتاف

. X أو٢تم أمر وشفر ا١تهديُت أمر كتم ١تا إيضاحاً  وأريد ؟ األمر ىذا مبلبسات ىي وما ،(كذا)
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 رؤيا يروا مثلي الناس أف السر ىو وما ،خروجكم حُت لنصرتكم عمرنا ُب وأمد سيدي ا ٛتاكم
 .قد ظهر نوأ يعرفوف وال ذلك يسألوا أف دوف X ا١تهدي باإلماـ

 .سيدي إياؾ نعمتو على وحده وحده وحده  اٟتمد أف دعوانا وآخر
 السويد -عبد ا : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 بفضلو اٟتق صيحة وأٝتعك اٟتق عرفك أف وتعاذل سبحانو ا اٛتد خَت، لكل ا وفقك
 .ويصدقوهنا ويعوهنا سبحانو، كلماتو يسمعوف ٦تن وجعلك ملكوتو، ُب اٟتق رؤية ورزقك ومنو،

 جديدة رسالة تعٍت فيها، ا رسوؿ ٤تمد ا إال لوإ ال شهادة وكتابة السماء فتح ورؤياؾ
ر أيضاً، رسوؿ ىو ا١تهدي ألف ؛ ٤تمد كرسالة  أيضاً  وا١تهدي ، ٤تمد كجده ومنذر ومبشِّ

 إن) : ٤تمد ا رسوؿ قاؿ وقد والزيغ، الباطل أىل طمسها أف بعد ، ٤تمد جده سنة يعيد
 بدعوة غريباً  اإلسبلـ بداية وكانت .(ٔ)(للغرباء فطوبى بدأ كما غريباً  وسيعود غريباً  بدأ اإلسَلم

 .خَت لكل ا وفقك ا١تهدي، بدعوة تكوف غريباً  اإلسبلـ وعودة ، ٤تمد

 تعٍت الكعبة، باطن ُب أنت وصليت طردهتم ٍب ومن ويدخنوف، والسود القصار االثناف ورؤياؾ
 باطل، أهنم إذل إشارة وىذه قصار، سود ألهنم ؛باطل ىم ا بيت على يسيطروف الذين الناس أف

 إذل يشَت والتدخُت ، البيت أىل حق على وافًتائهم إشكا٢تم ضعف إذل يشَت القصر وأيضاً 
 أنت تكوف ا شاء وإف عنهم، يصدر الذي واألذى والشر أعما٢تم نتيجة عليهم ويطرأ يصيبهم ىم  
 .ا وفقك ا، بيت من ىؤالء سيطردوف الذين ا١تهدي أنصار من

 بُت X خلَّفو وما علمو إذل يشَت X علي اإلماـ وتابوت واضحة، تقريباً  األخرى ورؤاؾ
 . وعلي ٤تمد بيت أىل وىم الناس،

                                                             

 . 2 ص 1 ػ 2 كًبل انذٍَ ورًبو انُعًخ ثـ  - 



 336.................... ......................... اخلبيصاجلسء / اجلواة ادلنري عرب األثري 

 
 

 ىو أىلك، من ا٢تداية ٢تم كتب من هبداية عليك ٯتن وأف خَت، لكل يوفقك أف ا وأسأؿ
 .الصاٟتُت يتوذل وىو وليي

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                   
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو

* * * 

 الرحيم الرٛتن ا بسم :483/ السؤال

 .ا١تنتجبُت وأصحابو لوآ وعلى الكرًن رسولنا على ا وصلى

 كانت الرجل ىذا ،عائليت من رجل رآىا رؤيا تفسَت بطلب أتقدـ ،ا ورٛتة عليكم السبلـ
 أبوه رأى الطفل ذلك (كذا) والدتو ليلة وُب ،الرٛتن عبد سيسميو وكاف بولد (كذا)حامل  زوجتو

 يلبسوف شيوخ عنده جاء الطواؼ ثناءأو  ،بو يطوؼ الكعبة ُب يده ُب وىو طفل لو ولد نوأ ا١تناـ ُب
 .انتهى. ٤تمد ىذا ال :فقالوا ،الرٛتن عبد ىذا :قاؿ ؟ ىذا من :لو قالوا البياض

 .العا١تُت رب  اٟتمد أف دعوانا وآخر
 ا١تغرب - ٤تمد: ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 ٤تمد واٝتو ا من بشرى ىو فالطفل ا١تهدي، بظهور لكم ا من بشرى ىي الرؤيا ىذه
 وىي ا، إذل الناس قبلة ىي والكعبة أٛتد، األرض وُب ٤تمد السماوات ُب اٝتو األوؿ وا١تهدي

 أف ا١تبلئكة ا أمر فقد ا، إذل اٟتقيقية القبلة ىو ا فخليفة زماف، كل ُب ا خليفة إذل تشَت
 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ .خَت لكل ا وفقكم .ا إذل قبلتهم X آدـ يتخذوا

 اٟتسن أٛتد                                                                                            
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو
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 القوات قبل من مفتعلة عملية ا٠تنازير إنفلونزة مكتوب كتابة ا١تناـ ُب رؤيا رأيت :484/ السؤال
 ،السيد من الكتابة ىذه يعٍت ،اٟتسن ٛتدأ السيد الكتابة -أي ّتانبها  -( ًن) ومكتوب ،األمريكية

 يظهر رل أف بيتو وأىل ٔتحمد ا على وأقسم منامي ُب ا أدعو أخذت الرؤيا ىذه شفت ومن
 .صوٌب بكل أدعو وكنت أدعو من ٮتتض كلو وجسمي الدعوة ىذه أحقية

 ؟؟ الرؤيا ىذه معٌت ما احًتامي كل مع
 العراؽ -الغائب ا١تنتظر : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 لك يبُت أف ا وأسأؿ بإخبلص، اٟتق يطلبوف ٦تن وجعلك خطاؾ وسدد خَت لكل ا وفقك
 .الصاٟتُت يتوذل وىو وليي ىو اجتنابو، ويرزقك باطبلً  الباطل لك ويبُت اتباعو، ويرزقك حقاً  اٟتق

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                              
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو

* * * 

 ٛتدأ واإلماـ كثر أناس ويوجد ذكرهأ ال كبَت مكاف ُب وأنا رؤيا رأيت لقد :485/ السؤال
 وكاف ،جالس وىو طويل وظهره و٨تيف القامة طويل وكاف ،ا٠تلف من رأيتو وأنا عاؿٍ  ٔتكاف واقف
 وعندىا ،مؤذين وأنت أذف ٛتدأ يا :وقاؿ باٝتو وناداه شاب ٨تو بيديو شرأ وقد ،للناس بيديو يؤشر
 .بالناس وأذف ٛتدأ صعد

 أ١تانيا -عاملي : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد
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 .اٟتق إذل الدعوة ىو واألذاف اٟتق، دعوة وينشر يعلن الذي ىو ا١تؤذف

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                             
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو

* * * 

 الرحيم الرٛتن ا بسم :486/ السؤال

 .كثَتاً  تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب واٟتمد 

 تبلغ لبنت رؤيا وىي ،X ٛتدأ ١توالي الرؤيا ىذه معٌت عن االستفسار ىذا إرساؿ مٍت طلب
 .تقريباً  ٕٔ العمر من

 ٚتيبلً  صوتاً  ٝتعت القيـو اٟتي بلغت و١تا ،الكرسي آية قراءة ُب فشرعت مظلمة الدنيا رأت
 .نومها من فانتبهت الشريفة اآلية معها يكمل

 .وبركاتو ا ورٛتة ٚتيعاً  عليكم والسبلـ ،موالي البن وسبلمي ١توالي وسبلمي
 اإلمارات العربية -خاكزاد  :ا١ترسلة

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 الظبلـ، ىذا ُب والنور ا٢تدى تعرؼ ىي تكن ودل وضبلاًل، وجوراً  ظلماً  ملئت أي مظلمة الدنيا
 ا فأعاهنا والنور، وا٢تدى باٟتق اإلٯتاف إذل خطوة وتقدمت اٟتق رأت أهنا يعٍت الكرسي آية وقراءهتا
 .الكرسي آية معها أكمل الذي الصوت وىو بأوليائو؛ سبحانو

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                             
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو
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 .عليكم السبلـ :487/ السؤال

 غريبة برتبة وىو( ىوسات) أىازيج يلقي وىو الناس من ٕتمع وسط جيش ضابط الرؤيا ُب رأيت
 .وتاج ٧تـو ٜتسة

 العراؽ -علي ٚتاؿ : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 العدؿ دولة إلقامة ا١تهدي ينصروف الذين ا١تبلئكة وىم ا١تبلئكة، من ملك تأويلو جيش ضابط
 وعلي ٤تمد وىم اليماين؛ الكساء أصحاب ا٠تمسة إذل تشَت فيها ا٠تمسة فالنجـو الرتبة أما اإل٢تي،
 تشَت الرتبة إف أي ،ا١تهدي ملك - اإل٢تي ا١تلك - إذل يشَت والتاج ، واٟتسُت واٟتسن وفاطمة

 الكساء ٚتعهم عليهم ا صلوات ا٠تمسة ألف ؛ا حاكمية وإقامة ا١تهدي وملك اليماين إذل
 الشفاء وىذا اليماين، بالكساء تغطى أف بعد شفي  ٤تمد والرسوؿ بو، تغطوا الذي اليماين
 رؤياؾ ُب أنت رأيتو فما باليماين، ا يتمو خرابو بعد امدي اإلسبلمي الدين صبلح أف إذل إشارة

 اإل٢تي العدؿ دولة وإقامة للقياـ والتهيئة اليماين بظهور السماوات وسكاف ا مبلئكة فرح ىو
 . الكساء أصحاب ا٠تمسة وخصوصاً  ، ٤تمد ؿآو  ٤تمد فضل وإظهار ا وحاكمية

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                            
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو

 * ** 

 كرسي على نائم نوأ رؤيا رأى بشهرين زوجتو والدة قبل ببيتو نائم وىو أخي :488/ السؤال
 ودل قلبك إذل فنظر السبلـ يقرئك ا إف :لو وقالت  الزىراء ظهرت زوجتو جنب با١تستشفى

 ا١تهدي اإلماـ ولدي عند وقائد باإلسبلـ عظيم شأف لو فيكوف مولوداً  يرزقك أف منك أفضل ٬تد
X، السماء إذل ا١تولود ورفعت بنفسها ٢تا الوالدة بعملية وقامت زوجيت إذل الزىراء تقدمت عندىا 

 .شعباف شهر من بنصف كانت الرؤيا ىذه إف ويقوؿ ،ودعت
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 أ١تانيا -عاملي : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 وفقك أنت ىو ا١تولود إف أي ،أخوه بل ابنو ليس ا١تولود فقط ا، شاء إف لكم واضحة الرؤيا
 يكوف سبحانو ا والية إذل يهتدي من إف فهو مولود؛ نكأو  والدتك معٌت وأما خَت، لكل ا

 ومعرفتك ىدايتك سبب إهنا يعٍت فهذا القابلة ىي  الزىراء أف وأما ذنب، ببل أمو ولدتو كيـو
 وأيضاً  سبحانو، ا ملكوت لرؤيتك سبباً  ستكوف إهنا أي السماء؛ إذل رفعتك إهنا ومعٌت اٟتق،
 وُب مولود، لو ولد نوأ رأى الذي ألخيك بشرى تنقل نكأ معٌت الرؤيا ُب فيكوف بشرى ىو ا١تولود
 وأيضاً  ا١تهدي، أنصار من ا١تولود أف الرؤيا ُب أخرب ألنو ؛ا١تهدي ظهور بشرى لو تنقل نكأ الرؤيا

 ا وفقكم ا١تستقبل، ُب ا١تهديُت أنصار من صاٟتُت ذريتو ُب ٬تعل أف ا فضل من أخوؾ فليأمل
 .خَت لكل

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                           
 ىػ ٖٓٗٔ/ اٟتجة ذو

* * * 

 الرحيم الرٛتن ا بسم :489/ السؤال

 .تسليماً  وسلم وا١تهدين األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد ىعل صل اللهم

 ولدؾ من وا١تهديُت الطاىرين آبائك وعلى عليك ريب صلوات ا رسوؿ يا بن وموالي سيدي
. 

 وجهي فوجهت ،منها العربة وأخذ تفسَتىا عن عجزت ا١تناـ ُب رؤيا رأيت ،وموالي سيدي
 دراسية بعثة ُب الزمبلء من ٣تموعة مع أين يا سيدي وجدت: رؤياي من ا١تقصود ألفهم سيدي لكم
 معي من فكاف ،منها ا٠تروج ونريد لنا ال تروؽ وجدناىا البلدة ٢تذه وصلنا حُت ولكن ،أجنيب لبلد
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 ،البلد ٢تذه أرسلنا ١تن مناسب سبب وشرح األمثل الطريقة ىعل بينهم ما ُب ٥تتلفُت خوةاإل من
 .لقومو ىموس ا نيب قاؿ ٔتا وقولوا واحد قوؿ على أمركم اٚتعوا :٢تم أقوؿ نفسي فوجدت

 بقضية عبلقة القوؿ ٢تذا وىل ؟ ىذا حالنا ١تثل ا١تناسب لقومو موسى ا نيب قوؿ كاف فما
 ؟ ا١تواقف ىذه مثل ُب بو وتنصحٍت توجهٍت ؤتاذا ؟ عليو ا سبلـ ا١تهدي اإلماـ

 العربية السعودية -يوسف : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 صيحة تتبعها حق صيحة وكل إبليس، صيحة تتبعها X جربائيل صيحة أف ا وفقك اعلم
 اإلنس شياطُت من وتسمع باالمتحاف ٘تر أف البد اٟتق وداعي اٟتق بدعوة تسمع فكما باطل،
 رؤياؾ فهذه ا١تستقيم، الصراط عن ا٠تلق هبا ويضلوا اٟتق هبا يغطوا أف يريدوف اليت الشبهات واٞتن
 غَت تقليد يوجبوف الذين ٢تم، وا١تنتصرين أعواهنم أو ا١تراجع شيعة على ا١تناسب الرد لك تبُت

 الرد أف لك يبُت فا السبيل، سواء عن وضلوا وسامرياً  عجبلً  ألنفسهم ونصبوا بأىوائهم ا١تعصـو
 َوِإذْ ﴿ :ألشباىهم X موسى قالو ما ىو اٟتق عن االبتعاد إذل يدعونك عندما عليهم ا١تناسب

 فَاقْ تُ ُلواْ  بَارِِئُكمْ  ِإَلى فَ ُتوبُواْ  اْلِعْجلَ  بِاتَّْخاِذُكمُ  َأنُفَسُكمْ  ظََلْمُتمْ  ِإنَُّكمْ  قَ ْومِ  يَا ِلَقْوِموِ  ُموَسى قَالَ 
رٌ  َذِلُكمْ  َأنُفَسُكمْ   .(ٔ)﴾الرَِّحيمُ  الت َّوَّابُ  ُىوَ  ِإنَّوُ  َعَلْيُكمْ  فَ َتابَ  بَارِِئُكمْ  ِعندَ  لَُّكمْ  َخي ْ

 َأنِبَياء ِفيُكمْ  َجَعلَ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  الّلوِ  نِْعَمةَ  اذُْكُرواْ  قَ ْومِ  يَا﴿ :لقومو X موسى قوؿ وأيضاً  بل
 وتذكرىم بو تنصحهم ألف مناسباً  (ٕ)﴾اْلَعاَلِمينَ  مّْن َأَحداً  يُ ْؤتِ  َلمْ  مَّا َوآتَاُكم مُُّلوكاً  َوَجَعَلُكم

 َوَجَعَلُكم َأنِبَياء ِفيُكمْ  َجَعلَ  ِإذْ ﴿  وا١تهديُت األئمة فيهم نصب إذ  ٤تمد ا رسوؿ بوصية
 الرسوؿ بوصية واألخذ اٟتق باتباع  وفيكم عليكم الكربى ا نعمة تشكروا أف فا١تفروض ،﴾مُُّلوكاً 
 حيث األمة ىذه ُب با٠تصوص أنتم العا١تُت، من أحداً  يؤتِ  دل ما آتاكم قد فا ، ٤تمد الكرًن
 قَ ْومِ  يَا﴿ وا١تهديوف األئمة  ٤تمد وآؿ ٤تمد وىم سبحانو، خلقو خَتة ىم قادة لكم جعل

                                                             

 . 1: انجقزح - 
 .2 : انًبئذح - 
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 مّْن َأَحداً  يُ ْؤتِ  َلمْ  مَّا َوآتَاُكم مُُّلوكاً  َوَجَعَلُكم َأنِبَياء ِفيُكمْ  َجَعلَ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  الّلوِ  نِْعَمةَ  اذُْكُرواْ 
 .﴾اْلَعاَلِمينَ 

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                                 
 ىػ ٖٔٗٔ/ صفر

* * * 

 :رل صديق رآىا رؤيا :490/ السؤال

 بركة أمامنا كاف التحدث وأثناء ،ىاـ موضوع ُب نتحدث كنا مكاف ُب وأنا الرؤيا صاحب كنا
 مع شقو بالسمك اليت مثل قطعة بو كاف ،أمامنا وصار الربكة من خرج مشلوؿ شخص منها خرج
 بادياً  وكاف ،ا أولياء من ورل أنو فيو واعتقدنا انبهرنا ،اٞتبللة لفظ السمك جزأ على مكتوب ظهره
 متشوقُت كنا معو ٖتدثنا أثناء ،معو ٖتدثنا ،كبَتاً  ترحيباً  بو فرحبنا بذلك اعتقدت أيضاً  أنا أنٍت

 ومن ؟ نعرؼ شخص كم عن يسألنا فكاف ،أسئلة يسألنا كلمة، صار كل منو ننتظر معو للحديث
 ١تكيدة، ليجرنا ٮتدعنا أنو فيو شك وقت بعد ولكن فيو الرؤيا صاحب يشك دل وىلة ألوؿ ؟ نعرؼ
 ،خدعة األمر ُب أف أشعر ألنٍت ؛شيء بأي ٗتربه ال :رل وقاؿ وحدثٍت بعيداً  الرؤيا صاحب أخذين

 كنت بنعم، بإٯتاءة فأجبتو ،تصدقو وال قلبك لو تفتح ال :رل وقاؿ ،بورل ليس وأنو ٮتدعنا وأنو
 معي يتحدث الرؤيا صاحب كاف ما وأثناء بو، مبتهج مسرور وأنا ا١تاء من ا٠تارج ذلك مع أتكلم

 بأسفل كانوا صاحيب يتبعو الذي الشيخ موافق، أوالد وأقوؿ رأسي أىز أنا وكنت منو و٭تذرين أنا
 .الرؤيا انتهت ٍب ،إلنقاذىم طلباً  وراءىم ٬تري وصار عٍت الرؤيا صاحب فانشغل القطار

 فلسطُت -أبو ٤تمد : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 أما بو، تنبهروف شخص من منذرة أهنا وواضحة سبحانو، ا من صاحبك رؤيا ا، وفقك
 .منو ويسمعوف الشيخ ىذا يتبعوف من بعض فهم إنقاذىم صاحبك حاوؿ الذين الشيخ ىذا أوالد



 343.................... ......................... اخلبيصاجلسء / اجلواة ادلنري عرب األثري 

 
 

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                                 
 ىػ ٖٔٗٔ/ صفر

* * * 

 .وبركاتو ا ورٛتة ا أنصار على السبلـ :491/ السؤال

 :تفسَتىا رؤيا وأرجو فًتة قبل رأيت

 لننظر فخرجنا ،وأمي أنا ذافاأل صوت وٝتعت ،ما أتذكر حسب الفجر ذافأ الوقت كاف رأيت
 حوؿ جوانب أربع من أقمار أربعة وظهرت تقريباً  كلياً  القمر فاختفى ،ٮتسف وكأنو القمر فرأينا
 األرض إف :ألمي فقلت ،ٖتتنا من تغلي بدأت األرض كأف أحس بدأت وفجأة ،ا١تختفي القمر
 .الرؤيا من ما أتذكره وىذا ،شيء ال، ال يوجد :رل فقالت ،تفور

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت ةألئما ٤تمد ؿآو  ٤تمد على ا وصلى ،خَت ألف ا جزاكم
 العراؽ -نرجس : ا١ترسلة

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 ٥تتفي وىو حولو األربعة واألقمار واضح، واختفاؤه الوصي، ىو والقمر اٟتق، دعوة ىو ذافاأل
 األرض بأىل سينزؿ البداء ٭تدث دل إذا ا، من عذاب ىو األرض وفوراف بو، يتصلوف مؤمنوف أي

 هبم ينزؿ الذين األرض ألىل منذر رسوؿ ىناؾ يكوف أف بعد إال ينزؿ ال والعذاب أكثرىم، ويهلك
بِينَ  ُكنَّا َوَما﴿ :تعاذل قاؿ ،العذاب َعثَ  َحتَّى ُمَعذّْ  .(ٔ)﴾َرُسوالً  نَ ب ْ

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                                 
 ىػ ٖٔٗٔ/ صفر

                                                             

 .1 : اإلسزاء - 
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 قاعد ا٠تميٍت اإلماـ فرأينا مكاف ودخلنا سٍت رل قدًن وصاحب أنا ماشي كنت :492/ السؤال
 بوجو فقعدت ،برغل اللحم على ويرش بالزىراء ويستغيث ويبكي بو وٯتعس بقر ٟتم كـو على

 إذل فأشرت ،بالزىراء واستغيث بكيأو  برغل عليو رشأو  اللحم امعس مثلو عملأ وصرت اإلماـ
 ىذا إذا :رل وقاؿ اللحم من (كرة)طابة  أعطاين ا٠تميٍت فاإلماـ ،يصعد فلم معي يصعد أف صاحيب
 أدور وصرت متعجب وأنا اللحم طابة وأخذت ،يفسد لن اللحم وىذا إماـ ليس فهو فسد اللحم

 ٍب ،يفسد لن اللحم ىذا إف أٖتداىم وصرت ،اإلماـ ىو ٛتدأ السيد إف :٢تم وأقوؿ الناس هبا على
 .نسيتها ولكنٍت العادل ٚتيع ُب توجد ال (شغلة) ٛتدأ السيد ُب إف :رل قاؿ

 أ١تانيا -عاملي : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 وعلى عليك ا بفضل تتحقق وتراىا حقاً، رؤياؾ ٬تعل أف ا ؿأوأس خَت، لكل ا وفقك
 .سبحانو عليهم بفضلو اٟتق يتبعوف و٬تعلهم اٟتق ويعرفهم اٟتق إذل الناس ا يهدي فأو  الناس،

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                                 
 ىػ ٖٔٗٔ/ صفر

* * * 

 تتكلم وفاهتا بعد رأيتها شهور من ا رٛتة إذل توفيت اليت عمي زوجة أف رأيت :493/ السؤال
 ،(ماتت أهنا رغم حلم شافت إهنا تقوؿ يرٛتها ا عمي زوجة) حلمت أهنا بالرؤيا لنا وتقوؿ معنا

 بعد ستموت البتوؿ وأف البكالوريوس انتهاء بعد ٘توت ناس ىناؾ أف حلمت إهنا ا١ترحومة تقوؿ
 الثالث الصف رل وباقي البكالوريوس من الثالث للصف طريقي ُب بالرؤيا وكأنٍت ،البكالوريوس

 مع ،طويلة سنوات من البكالوريوس أهنيت اٟتقيقة ُب بأنٍت العلم مع ،البكالوريوس إلهناء والرابع
 السادات مدرسة خر٬تة البتوؿ إف قالت حيث عجيباً  غريباً  شيئاً  بالرؤيا ذكرت عمي زوجة أف العلم
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 الوحيدة أنا بالفعل ألنٍت ؛السادات مدرسة خريج أنو غَتي على تقل ودل البكالوريوس بعد ستموت
 .البشر سادات البيت أىل ١تدرسة أنتمي اليت بلدٌب ُب

 الكويت -البتوؿ ٤تمد : ا١ترسلة

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 عندما فا١تبلئكة. السابعة الكلية والسماء العقل ٘تاـ مسألة ُب الرؤيا خَت، لكل ا وفقكم
 ىي وأيضاً  إدراكها، وٯتكنكم تعرفوهنا اليت العادل ىذا رموز من يبينوه أمراً  لكم يبينوا أف يريدوف
 .لكم إظهارىا ا١تبلئكة على فيسهل نفوسكم ُب منطبعة

 الدراسة أما ظاىرية، معرفة والعبادات العقائد معرفة إذل الدين ُب ترمز مثبلً  االبتدائية فالدراسة
 واليت ا١تلكوتية، الست السماوات إذل فًتمز االبتدائية الدراسة تلي اليت سنوات الست أي الثانوية

 بالعبادات العمل أي اٟتقائق ليعرؼ بو والعمل تعلم ما بتطبيق فيها ويرتقي اإلنساف إليها يعرج
 السماوات ُب االرتقاء ىي العمل نتيجة تكوف وبالتارل وزخرفها، والدنيا والشيطاف النفس و٣تاىدة

 استخدمت حيث االبتدائية إهنائك بعد تفعلُت كنت كما ٘تاماً  وىذا اٞتزئية، ا١تثالية ا١تلكوتية الست
 ا١تسائل وحل الكتب قراءة ُب - وتكتبُت تقرأين كيف وىو -فيها  تعلمتيو ما الثانوي التعليم ُب

 .منها ا١تعلومات وٖتصيل العلـو على والتعرؼ

 تعليم إذل الكلية ُب التعلم خبلؿ من تتهيئُت كنت أي للتطبيق تتعلمُت كنت فقد الكلية ُب أما
 ُب األنبياء ٭تصلها اليت للمعرفة ٘تاماً  مطابق األمر وىذا فعلو، عن عاجز ىو ٔتا الغَت إفادة أو الغَت

 من ٗترج من يفعلو ١تا مطابق أيضاً  ىو الذي لئلرساؿ مهيئُت ليكونوا ؛الكلية السابعة السماء
 فعلو، عن عاجزوف ىم ٔتا ينفعوهنم أو الغَت يعلموف يُرسلوف عندما أيضاً  األنبياء فإ أي الكلية،
 العمل إذل رجعت إف لك يتوضح رٔتا فأيضاً  للغَت نفعهم أما ،معروؼ للغَت األنبياء وتعليم

 . ا١ترسلُت األنبياء من ولغَته لو واالجتماعي السياسي أو X ليوسف االقتصادي

 السماء أىل من لك ا وبتوفيق  بإخبلصك نكأ فمعناىا با٠تصوص؛ لرؤياؾ وبالنسبة
 شاء إف اٟتقيقي ٔتعناه فهو ا١توت أما عليك، ا بفضل بإ٘تامها لك بشرى والرؤيا الكلية، السابعة
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 جاوركم جاراً  كنت إنما) :X علي قاؿ اٟتقيقة، معرفة بعد واآلخرة ا إذل االنقطاع أي ا،
 .(ٔ)( أياماً  بدني

 .(طالب أبي بن علي إلى فلينظر األرض على يسير ميتاً  يرى أن أراد من) : ٤تمد وقاؿ

 :أكثر ا١تسألة لك وسأوضح

 .االبتدائية ا١تدرسة=  األرض :أوالً 

 ا١تلكوت إذل تتعدى ال كلها ىذه ،..و .. و .. و .. و  باألذف وتسمعينو بالعُت ترينو ما أي
 اٟتياة ىذه معرفتو تتعدى وال األرض، ىذه علمو يتعدى ال أرضياً  اإلنساف ويبقى عمل، بدوف

 كل إذل ووفقك ا سددؾ - انظري والعبادات، والعقائد الدين ُب كتاب ألف ألف قرأ وإف الدنيا،
نْ َيا اْلَحَياةِ  مّْنَ  ظَاِىراً  يَ ْعَلُمونَ ﴿: تعاذل قولو إذل -خَت   ،(ٕ)﴾َغاِفُلونَ  ُىمْ  اآْلِخَرةِ  َعنِ  َوُىمْ  الدُّ
 بدراسة منشغلوف دين علماء ىم بل التجارة، أ٢تتهم ٕتاراً  يكونوا دل اآلية هبذه ا١تخاطبوف ىؤالء
 لو عبلقة ال دنيوي فقط وعلمكم شيئاً، تعرفوف ال أنتم ٢تم يقوؿ ا ولكن وتدريسو، الدين

 .باآلخرة

 وتكوف اإلنساف لَتتقي اإلخبلص؛ من لو البد والعمل العمل، من لو البد علم إذا فاإلنساف
 تعلميت ٔتا تعملي ودل االبتدائية ُب اٟتاؿ ىو كما والكتابة القراءة تعلمت إف حقيقية، فأنت معرفتو

 األمي يكوف رٔتا بل ؟ يكتب وال يقرأ ال الذي األمي وبُت بينك الفرؽ ىو فما معرفة، لتزدادي
 ال اليت القاسية القلوب من أفضل اٟتجارة أليست .للمعلم جيداً  مستمعاً  كاف إف منك حاالً  أفضل
 َوِإنَّ  َقْسَوةً  َأَشدُّ  َأوْ  َكاْلِحَجارَةِ  َفِهيَ  َذِلكَ  بَ ْعدِ  مّْن قُ ُلوبُُكم َقَستْ  ُثمَّ ﴿ األحياف، بعض ُب تسمع

َها َوِإنَّ  األَنْ َهارُ  ِمْنوُ  يَ تَ َفجَّرُ  َلَما اْلِحَجارَةِ  ِمنَ  َها َوِإنَّ  اْلَماء ِمْنوُ  فَ َيْخُرجُ  َيشَّقَّقُ  َلَما ِمن ْ  يَ ْهِبطُ  َلَما ِمن ْ
 .(ٖ)﴾تَ ْعَمُلونَ  َعمَّا ِبَغاِفلٍ  الّلوُ  َوَما الّلوِ  َخْشَيةِ  ِمنْ 

 .الثانوية ا١تدرسة=  ا١تلكوت :ثانياً 

                                                             

 .99 ص  انكبفٍ ط - 
 .8: انزوو - 
 . 8: انجقزح -3
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 الست للسماوات ترمز الثانوية الست ا١تراحل أف سبب أكثر ليتضح معادالت ُب لك سأضعها
 .ا١تلكوتية

 .ٝتاوات ست=  سنوات ست

 األخرى من أعلى واحدة ٝتاوات ست=  وبعدىا األخرى من أعلى واحدة مراحل ست
 .وبعدىا

 .ا١تعرفة لزيادة سابق بعلم العمل=  ا١تعرفة لزيادة سابق تعليم تطبيق

 أو فيها االرتقاء أو ا١تلكوتية الست السماوات إذل يرمزوف ا١تبلئكة أف الطبيعي من ٕتدين ٢تذا
 ومن بل االبتدائي، تعقب اليت التعليم من الست السنوات أو الثانوي بالتعليم فيها االرتقاء إهناء

 قريباً  ٢تا الرمز يكوف أف اٟتكمة فمن هبا، تعريفكم يريدوف فهم الرمز هبذا ٢تا يرمزوا أف البالغة اٟتكمة
 .واضحة بصورة هبا لُيعرِّؼ منها

 .الرمزي القرب مدى ليتبُت وأيضاً 

 االبتدائية؛ ُب عليها حصليت اليت اآللة تستخدمُت كنت الثانوية الدراسة ُب نكأ إذل انتبهي
 مرحلة إذل مرحلة من واالنتقاؿ للنجاح تكفي لوحدىا كانت ىل ولكن والكتابة، القراءة وىي

 الًتكيز إذل ٖتتاجُت كنت نكأ أكيد وتكتبُت، تقرأين ما وفهم الًتكيز إذل ٖتتاجُت كنت أـ أعلى،
فيها،   أنت اليت من أعلى مرحلة إذل وانتقاؿ ٧تاح ىناؾ يكوف وال ا١تعرفة ٖتصل فبل وإال للفهم،
 لوحده يكفي ال سابقاً  تعلميت ٔتا فالعمل ا١تلكوتية، الست السماوات ارتقاء ُب األمر كذلك

 فالعمل اإلخبلص، من البد بل فيها، أنت اليت من وأرقى أعلى ٝتاء أو أعلى مرحلة إذل لبلنتقاؿ
 .تركيز بدوف كالقراءة ٘تاماً  ا١تعرفة، يزيد وال لو قيمة ال إخبلص دوف

 مشكلة ُب مشغوؿ فكرؾ ولكن فيو، وتقرئُت كتاباً  بيدؾ ٘تسكُت ما يـو ُب كنت رٔتا فمثبلً 
 .فتحتيو قد تكوين دل كأنك الكتاب غلق بعد نفسك فتجدين عائلية،

 ُب لبلرتقاء ا١تبلئكة يرمز عندما بالغة اٟتكمة ىي وكم بينهما، الرمزي القرب إذل التفيت
 .مثبلً  الثانوية بالدراسة الست السماوات
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 .السابعة الكلية السماء=  اٞتامعات ُب العليا الدراسة أو الكلية :ثالثاً 

 ومتنافيات جزئيات ٝتاء وليست كلية، ٝتاء ىي السابعة االسم؛ فالسماء لتطابق ىنا والرمز
 وال كلية، تسمى أهنا الشائع مدرسة ُب تتم الثانوية التعليم بعد العليا الدراسة وأيضاً  ومبلئمات،

 بالتعليم ٗتتص اليت ا١تدارس ٢تذه ا١تعروؼ االسم نوأ ا١تهم عريب، غَت االسم أصل كوف ُب إشكاؿ
 أف أي ،الواقع أرض ُب للتطبيق عادة الكلية ُب التعليم أف مسألة ُب سابقاً  بّينت كما العارل، وأيضاً 

 إذل فيها دراستو يكمل أف بعد ويعود فيها، ليتعلم اإلنساين اجملتمع من الكلية إذل يقدـ اإلنساف
 قد نوأ نقوؿ األقل على أو وعرؼ، تعلم ٔتا اإلنساين اجملتمع لينفع أو لُيعّلم منو، قدـ الذي اجملتمع
 السابعة السماء إذل يرتقي أف بعد اإلنساف الكلية، وكذا من ٗترجو بعد األمر ٢تذا مهيئاً  أصبح
 وصبلحو، أو كمالو إذل يؤدي ٔتا اإلنساين للمجتمع نافعاً  وليكوف ،غَته لتعليم مهيئاً  يكوف الكلية
 الناس، إذل يرسلوا أف ٯتكن أنبياء ىم السابعة الكلية السماء خر٬تي إف :أقوؿ بوضوح األمر ليتبُت
 اإلنساين، للمجتمع ومصلحُت نافعُت سيكونوف اٟتالُت كبل ُب ولكن للناس، يرسلوا ال أف وٯتكن

 وىذا مرسل، ونيب مرسل غَت نيب بُت كبَت فرؽ ىناؾ نعم ا، إذل دعاة سيكونوف اٟتالُت كبل وُب
 .النبوة ا٠تا٘تة كتاب قراءة من لك يتبُت أف ٯتكن

 أنثى أـ ذكراً  كاف سواء إنساف كل أف ىل وىو إنساف؛ أي ذىن إذل سيتبادر رٔتا سؤاؿ ويبقى
 ا١تعارؼ تلك و٭تصل السابعة الكلية السماء إذل ويرتقي النبوة مقاـ لو أف ٔتعٌت ،نبياً  يكوف أف ٯتكن
 ا١تقتصر بل ،الرجاؿ على مقتصرة ليست فالنبوة ،نعم واٞتواب ٖتصيلها ؟ آدـ لبٍت ا يسر اليت
 بُت فرؽ وآخر، فبل إنساف بُت فرؽ ال للجميع مفتوح االرتقاء فباب فقط، اإلرساؿ ىو الرجاؿ على
 ضمن للجميع مفتوح الباب وأسود، أبيض بُت فرؽ وال وأعجمي، عريب بُت فرؽ وال وأنثى، ذكر

 إال رياء كلو والعمل بو، عمل ما إال حجة كلو والعلم العلم، مواضع إال جهل كلها الدنيا: قانوف
 .لو ٮتتم ما ا١ترء ينظر حىت عظيم خطر على واإلخبلص ٥تلصاً، كاف ما

 .القانوف ىذا ُب متساووف اٞتميع

 .٢تم ا بتوفيق ويعوف يسمعوف ١تن طوىب

 .خَتاً  ا جزاكم دعائكم ُب تذكروين أف وأرجو وسددكم، ا وفقكم
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 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ 

 اٟتسن أٛتد                                                                                                 
 ىػ ٖٔٗٔ/ صفر

* * * 

 متحَت وتبكي أنت ١تاذا :رل الرؤيا وقالت العلوية ُب أيب زوجة رل جاءت أف بعد :494/ السؤال
بينكم،  موجود ٛتدأ السيد :العلوية رل فقالت ،نعم :فقلت ،أٛتد السيد عن باحث أنت ىل

 أف عليّ  وما ،الرؤيا ىذه ُب السيد قوؿ ما عرؼأ أف وأريد بكيأأنا  حينها ومن. الرؤيا من وفقت
 وغَتىا انتخابات على ومقبل سياسة رجل اليـو وأنا بعد حياٌب أسَت ُب رل أف وكيف ،فعلأ

 ىي كانت الرؤيا فأو  معو أين بدليل رل يشَت أف السيد من وأرجو ،والعشَتة الدولة لدى ومعروؼ
 .الشريف فرجو تعاذل ا عجل اٟتجة اإلماـ جند من أكوف أف ا اختارين قد الدليل

 ماليزيا -سبلـ األسدي : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 إال الدنيا ىذه إذل نأتِ  دل ٨تن وتعاذل، سبحانو يرضيو ١تا خطاؾ وسدد خَت لكل ا وفقك
 .ا١تبلئكة  خاضتو الذي األوؿ االمتحاف لنخوض

ي َّْناتِ  ُرُسَلَنا َأْرَسْلَنا َلَقدْ ﴿ :تعاذل قاؿ  بِاْلِقْسطِ  النَّاسُ  لِي َُقومَ  َواْلِميَزانَ  اْلِكَتابَ  َمَعُهمُ  َوَأنَزْلَنا بِاْلب َ
 َقِويّّ  اللَّوَ  ِإنَّ  بِاْلغَْيبِ  َوُرُسَلوُ  يَنُصُرهُ  َمن اللَّوُ  َولِيَ ْعَلمَ  لِلنَّاسِ  َوَمَناِفعُ  َشِديدٌ  بَْأسٌ  ِفيوِ  اْلَحِديدَ  َوَأنَزْلَنا
 و٦تن الساجدين، من ويكوف العقبة يقتحم ١تن وطوىب ورسلو، ا بنصرة إذف فاالمتحاف .(ٔ)﴾َعزِيزٌ 

 .زماهنم ُب ا خليفة ينصروف

 من ٮتتار ا أف فاعلم جنده، من تكوف ألف اختارؾ قد ا كاف إف ،ا وفقك سؤالك أما
 على تكوف فأو  وتعاذل سبحانو ا ٗتتار نكأ حقيقيًا؛ قراراً  تقرر أف ا وفقك فعليك ٮتتاره،

 .سبحانو لرضاه وطلباً   شيء كل تقدـ ألف استعداد
                                                             

 .1 : انؾذَذ  - 
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 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                  
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 

 من أنٍت رأيتها اليت الرؤيا أف وأ٘تٌت ؟ أحبلـ أضغاث أـ ا من رؤيا اٟتائض ىل :495/ السؤال
 أنا بالشفاء رل الدعاء وأ٘تٌت ،الزماف حسُت أنصر أمنية أف أغلى فهذه ،حقيقة تكوف امرأة ا٠تمسُت

 الصحة يعطيها ا أف سيدي ٢تا دعوا سيدي أىم وابنيت ،وألوالدي البنيت التوفيق فأو  وزوجي
 .األنصار وكل ووالديها وأخواهتا ىي األمراض ويكفيها بالنفس والثقة والقوة

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ
 الكويت - بتوؿ: ا١ترسلة

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 ٠تَت ٚتيعاً  يوفقكم أف ا وأسأؿ السماوات، ملكوت من صادقة رؤيا ترى أف ٦تكن اٟتائض
 .الصاٟتُت يتوذل وىو وليي ىو والدنيا اآلخرة

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                          
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 

 .وبركاتو ا ورٛتو عليكم السبلـ :496/ السؤال

 والسجاد واٟتسُت واٟتسن وفاطمة وعلي ٤تمد على السبلـ ،ا ةبقي على السبلـ ..بعد أما
 ،ا٢تماـ ا٠تلف واإلماـ ا١تنتظر وا١تهدي والعسكري وا٢تادي واٞتواد والرضا والكاظم والصادؽ والباقر
 .كثَتاً  تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على وصل
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 الركن بُت ا١تبايع اليماين ٛتدأ أنصار وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  و٤تمد ا أنصار إذل وسبلمي
 .وا١تقاـ

 ؿآو  ا عند لنا اشفع ا عند بك أتوجو إين الرسالة أطلت أين ولو ،ٛتدأ وموالي سيدي
 .واحد ،برمودة مثلث أسرار ما ىي :سؤارل ،الكراـ البيت

 ٜٕٓٓ /ٕٔ/ٖٔ ،ٖٔٗٔ /٤تـر /ٗٔ ا١تصادؼ ا١تبارؾ ا٠تميس يـو وىو ىذا يومي ُب :اثناف
 اإلماـ مع أقاتل ينإو  ،عنا يرضى أف قبل الدنيا ىذه من ٮترجٍت ال أف البيت ؿآو  ا أدعو كنت

 تىأو  كبَتين ّتيشُت كأ٪تا الصبح صبلة بعد ينإو  ذلك على با قسمأو  ، واليماين ا١تهدي
 مع يقاتل الذي إف :وقاؿ ،ابيضأ لباس الثانية الفرقة وأعطى ،ٚتيل سودأ لباس وأعطاين بقريب
 العظيم العلي وا منها ىذا إال أتذكر دل ولكن طويلة رؤيا وكانت ،سود ىذهأ لباسو ا١تهدي اإلماـ
 ،رؤى عدة بل ا١توعود ٛتدأ اإلماـ بدعوة إٯتاين بعد رؤيا األوذل ىذه ليست ،شهيد ما أقولو على

 لكن ،اليماين ٛتدأ السيد ومعو (تعاذل فرجول ا عج) ا١تهدي اإلماـ يأٌب وكأ٪تا مدة منذ :ومنهن
 السيد كتف على اليمٍت بيده يضع ا١تهدي اإلماـ وكأ٪تا ،نور على نور االثناف كاف وجههما أر دل
 .X اليماين اٟتسن ٛتدأ ىذا ،وا١تقاـ الركن بُت ا١تبايع ىذا :رل ويقوؿ اليماين اٟتسن ٛتدأ

 ،نعلهم خادـ وا ينإو  ،السيد أنصار إذل واحًتامي وسبلمي ،وبركاتو ا ورٛتو عليكم والسبلـ
 ا١توعود ٛتدأ ذلإو  الكراـ البيت ؿآو  ا إذل أوالً  الدائم وشكري ،ٛتدأ السيد إذل وامتناين وسبلمي

 وسبلمي وشكري ،أتوفق فأو  ،الدين يـو إذل أنصاركم من أكوف أف سيدي يا رل وادع ،وولده
 ا١تهدي أف واشهد ،وا١تهديُت األئمة على يا ريب وصلي ،٤تمد ؿآو  ٤تمد على صل اللهم ،ختامي

 .ا حجج وا١تهديُت

 .لكم وشكراً  X ٛتدأ للسيد وقت بأسرع رسائلي تصل أف أرجو
 سوريا -منتظر : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 .للحق واالنتصار اٟتق على ويثبتكم يوفقكم وأف لدينو، هبم ينتصر ٦تن ٬تعلكم أف ا أسأؿ
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 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                           
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ربيع

* * * 

 .عليكم السبلـ :497/ السؤال

 ٣تيء نتظرأ وكنت وفرساف نفر و٣تموعة صحراء ُب رؤيا خلت سنوات بضع منذ شاىدت
 X عيسى ا١تسيح السيد بأنو األمر هناية ُب رل بدا ولكن ،فرسو على X علي اإلماـ جدي
 بالدموع مبلبلً  الصحراء رضأ على ساجداً  وقعت رؤيتو عند، وحسنو ا١تذكورة ١تواصفاتو طبقاً  وكاف

 ،راكع وأنا األرض على من إياي رافعاً  ٨توي مقببلً  جواده على من X عيسى فنزؿ ،والغشياف
 .وٚتالو حسنو إذل ناظر وأنا ودرع بسيف وقلدين

 من ٣تموعة مع الرؤيا ىذه ُب رل بدا ،ا١تهدي اإلماـ وجدي ٟتبييب فكانت الثانية الرؤيا أما
 مبتسماً  إرلّ  نظر ،اللوف وا٠تالص النقي األبيض اللباس ويرتدوف جانب كل من ٭توطونو األطفاؿ

 .البٍت اللوف إذل ٯتيل شعره لوف ،اٞتسم رفيع ،الوجو بيضأ ،القامة طويل رل يبدو كاف

 .مشرقة مغرهبا من تطلع عيناي بُت الشمس وقرص البحر ماء على واقفاً  فكنت الثالثة الرؤيا أما

 كانت  مرًن العذراء العا١تُت نساء سيده شاىدت عندما لوالدٌب فكانت الرابعة الرؤيا أما
 وقالت ،ا١تهد ُب ا١تسيح ابنها ٖتمل وىي فراشها عند العذراء السيدة فجلست ،آنذاؾ يب حبلى أمي

 .حصل وىكذا ،٤تمد اٝتو ٍب أياـ ثبلثة وقدرىا ١تدة عيسى فاٝتو صيب تلدين سوؼ :ألمي

 من أنو بو شعرأ ألين ؛الرؤى ىذه رل يفسر أف اٟتسن ٛتدأ السيد عمي وابن سيدي من أرجو
 فاثبت اليماين بأنو صادقاً  كاف إف زماننا، اللهم لصاحب ونصرتو ْتالو التأمل أنا كثَت ،الصاٟتُت

 رل وادع ،X والزماف العصر صاحب وليك لنصرة بو يقتدوف ٦تن واجعلٍت ،بنصرؾ وأيده ،خطاه
 .والسبلـ ولكم ،ا١تهدي لئلماـ و٣تنداً  السفياين مع حربنا ُب ولكم  ا١تناصرين أوؿ من أكوف فأب

 الصُت -السيد ٤تمد حيدر : ا١ترسل
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 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 أصحاب من تكوف فأنت لئلخبلص ا وفقك إذا بأنك ا، شاء إف لك مبشرة األوذل الرؤيا
 كنت الرؤيا ُب أنت لذلك ،X عيسى شبيو أيضاً  وىو X علي اإلماـ ٯتثل ىو الذي ا١تهدي
 .X عيسى أنو رأيتو وأيضاً  X علي أنو على تنتظره

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                       
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ٚتادي

* * * 

 لك، استجيب ال دل :رل قاؿ بعدىا ،بقوة رل يدعو رجل وّتواري ساجداً  كنت :498/ السؤال
 .ا إذل عد مسلكك عد

 ىولندا -لؤي ا٢تامشي : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 سبحانو منو اٟتق ١تعرفة ا إذل تتوجو أف فعليك الوقت، نفس ُب لك ومنذرة مبشرة رؤيا ىذه
 .لك ليستجيب ؛وحججو أولياءه وتنصر سبحانو،  العمل ٗتلص فأو  وأبداً، دائماً  وتعاذل

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                       
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ٚتادي

* * * 
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 وفجأة الطبيعية ىيئتها على السماء الرؤيا عادل ُب رأيت لقد ،وإمامي سيدي :499/ السؤال
 .مرات عدة طبيعتها إذل تعود أخرى وتارة تضيء( اليت) مصباح كأهنا بدأت

 ودل السماء رل أضاءت ا١ترة ىذه ولكن( ٢تا مشاهبو) الرؤية ىذه مثل رأيت معدودة بأياـ وبعدىا
 ؟ كذلك ىي قلت ١تا علمأ ال ؟ كذلك ىي :منامي ُب فقلت ،نورىا يطفأ

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا وصلى ىذا
 الكويت -خالد : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 عليك بفضلو ا ليعرفك لك خَت فاٖتة تكوف شاء وإف عليك، ا من فضل ىي الرؤيا ىذه
 .ومبلئكتو وٝتاواتو ملكوتو

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                        
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ٚتادي

* * * 

 كما وىي X الوصي عن الرؤيا دعاء قراءة بعد رؤيا الليارل إحدى ُب رأيت :500/ السؤال
 ىي وبينو بيٍت الفاصلة ا١تسافة وكانت ما يشابو أو مكتب على أمامي جالساً  شخصاً  رأيت) :يلي

 ا رسوؿ ٤تمد أنت ىل :فسألتو ، ا رسوؿ ىو الشخص ىذا فأب شعور فراودين ،مًت نصف
 من ىو فهل :اٟتسن ٛتدأ السيد بدعوة آمنا األخوة وبعض أنا فسألتو ،نعم :برأسو رل فأومأ ؟

 شعاع نور كأنو وجهو من وخرج ابتسامة وابتسم ،نعم :ثانية برأسو فأومأ ؟ عندكم من ورسوؿ ولدؾ
 ،مستيقظاً  نفسي وجدت فتحتهما و١تا الضوء شدة من عيٍت فأغمضت ،بكثَت أقوى أو الشمس

 .ا وفقكم أكثر بوضوح رؤياي تفسَت أرجو ،(شهيد أقوؿ ما على وا
 العراؽ -حسُت األسدي : ا١ترسل
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 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 ٤تمداً  ا رسوؿ رأيت نكأ وىي لك بشرى وفيها وواضحة، بّينة رؤياؾ خَت، لكل ا وفقك
 .ٓتَت لو وختم لئلخبلص وفق إف خلقو، من ا خَتة من ا شاء إف فهو  يراه ومن ،

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                         
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ٚتادي

* * * 

 ا صلوات ٤تمد آؿ ٯتاين إذل، X اٟتسن ٛتدأ السيد وموالي سيدي إذل :501/ السؤال
 .ٚتيعاً  وأوالدي أىلي ومن مٍت الفداء لك أرواحنا، وسلم أىلو وعلى عليو

 وىي زوجيت إذل فذىبت ،زوجيت ذبحأ أف ا من بأمر وإذا رؤيا شاىدت لقد ،وموالي سيدي
 ٔتا زوجيت ٝتعت عندما، سكُت بيدي وكاف أذْتك بأف أمرين قد ا إف ٢تا وقلت الدار ُب معي
 ،اذْتٍت :رل وقالت ،رقبتها رل وأظهرت رأسها وعقفت واستلقت استسلمت الفور على ٢تا قلت

 .أذْتك أف أستطيع ال :وأقوؿ بكيأ بيدي السكُت ٛتلأ وأنا ،اذْتها أف ستطعأ دل ولكٍت

 ؟ الرؤية ىذه تفسَت ىو ما وموالي سيدي
 ٤تمد التميمي: ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 ا وطاعة وبالعبادة دائماً، اٟتق باتباع زوجتك تأمر بأف لك أمر أهنا ىو تأويلها الرؤيا
 األنا قتل يعٍت فذْتها ،الليل صبلة مثل ا١تستحبات؛ من أداؤه ٯتكنها ما وأداء ، واإلخبلص

 .نفسها ُب الدنيا وحب وا٢توى
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 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                          
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ٚتادي

* * * 

 أكوف أف عليك، أريد وْتثت الوصي نكأ ا١تناـ ُب رأيت إين.. الفاضل سيدي :502/ السؤال
 .اخربين، الوصي أتباع من

 .الشرفاء العًتة وأوصيائو ٤تمد وآؿ ٤تمد على والسبلـ
 البحرين -علي علي : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 .واتباعو الباطل ٬تنبك فأو  دائماً، واتباعو اٟتق ١تعرفة يوفقك أف ا أسأؿ

  .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                        
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ٚتادي

* * * 

 .عليكم سبلـ :503/ السؤال

 بشكل الرجل حوؿ واقفة والناس مبلمح ٢تو ليس طويبلً  رجبلً  ا١تناـ ُب رأيت ،وموالي سيدي
 X اٟتسُت ىو ىذا الناس اخرب :رل يقوؿ السماء من صوت واٝتع بعيد من قادـ وأنا دائرة نصف
 .موالي عليكم وسبلـ أقوؿ، ما ال تصدؽ والناس

 اسبانيا -ميثم : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب
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 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 .ا١تهدي ىو الزماف ىذا ُب X اٟتسُت

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ، خَت لكل ا وفقك

 اٟتسن أٛتد                                                                               
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ٚتادي

* * * 

 X اٟتسُت اإلماـ عن تشابيو فيو يعملوف بيت إذل ذاىبة أين ا١تناـ ُب رأيت :504/ السؤال
 وكاف مفتوحاً  البيت باب وكاف ، رقية السيدة دور ٯتثلوف فقط، وكانوا نساء فيو مكاف وكاف
 من فواحدة ،مبُت ما وجهها حىت بأسود سودأ البسة فتاة جاءت وبعدين ،فارغة ساحة أمامو

 دور ٘تثلُت ال ١تاذا :رل قالت النساء من وحدة جاءت، وبعدين رقية السيدة ىذه :قالت النساء
 رقية السيدة ما إذل حد وبقيت ،ألتفرج فقط جئت التشابيو أحب ما أنا :فأجبتها ؟ رقية السيدة
 شلوف رقية السيدة يساعد ا :سي، وقلتأر  آذت حىت ثقيلة جداً  العباءة كانت ،عباءهتا أعطتٍت
 .حاملتها كانت

 العراؽ -أـ علي : ا١ترسلة

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا العا١تُت، وصلى رب  واٟتمد

 ا وفقها إف رفيع ومقاـ خَت ُب ا شاء إف وىي عباءهتا، رقية السيدة أعطتها لليت مبشرة الرؤيا
 .العاقبة وحسن لئلخبلص

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم والسبلـ

 اٟتسن أٛتد                                                                                       
 ىػ ٖٔٗٔ/ األوؿ ٚتادي

* * * 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القسم الثاني
 Xأجوبة أنصار اإلمام املهدي 

 الرحيم الرٛتن ا بسم :505/ السؤال

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على ا وصلى ،العا١تُت رب واٟتمد 

 .الرسالة وموضع العلم ومعدف الرٛتة بيت أىل يا عليكم السبلـ

 ،نون بن يوشع موسى إلى فالسابق ،ثَلثة السبق) :قاؿ نوأ ، النيب عن ،عباس ابن عن
 صاحب ىو فمن (.طالب أبي بن علي محمد إلى والسابق ،يس صاحب عيسى إلى والسابق

 ؟ يس
 UAE -زينب : ا١ترسلة

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة لوآو  ٤تمد على ا وصلى ،العا١تُت رب  اٟتمد

 .X النجار حبيب ىو ياسُت صاحب إف  البيت أىل روايات ُب الوارد
 العلمية اللجنة                                                                                       

 (األرض ُب لو ا مكن) ا١تهدي اإلماـ أنصار              
 العقيلي ناظم الشيخ                                                                                         
 ىػ ٖٔٗٔ /ا٠تَت شعباف                                                                                          

* * * 

 .ا أنصار على السبلـ :506 /السؤال

 X الكاظم اإلماـ رأيت الزيارة من رجوعي وبعد X الكاظم زيارة ا١تصادؼ األربعاء يـو ُب
 .(تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على صل اللهم) :الصبلة ُب ويقوؿ يصلي كاف

 العراؽ -سلواف الشمري : ا١ترسل



 :35.................... ......................... اخلبيصاجلسء / اجلواة ادلنري عرب األثري 

 
 

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة لوآو  ٤تمد على ا وصلى ،العا١تُت رب  اٟتمد

 .وبركاتو ا ورٛتة السبلـ وعليكم

 أحقية على لكم الشاىد ىو ا يكوف أف تعاذل ا من نعمة ىذه فيك، ا بارؾ مباركة رؤيا
 العاجل والفرج والنصر الثبات ا ونسأؿ فضلو على  فاٟتمد منامكم، ُب ويكلمكم عقيدتكم،

 .رجاء الدعاء وأسألك .تعاذل ا أنصار ٞتميع
 العلمية اللجنة                                                                                        

 (األرض ُب لو ا مكن) ا١تهدي اإلماـ أنصار
 العقيلي ناظم الشيخ                                                                                        

 ىػ ٖٔٗٔ /ا٠تَت شعباف                                                                                        
* * * 

 وبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ :507/ السؤال

 .الظا١تُت على إال عدواف وال ،للمتقُت والعاقبة ،العا١تُت رب  اٟتمد

 عنكم وعرفت قرأت ما حسب على.. البصري اليماين اٟتسن ٛتدأ إذل النرباس من ..بعد أما
 من عليو ا١تهدي اإلماـ ومبعوث ا من معصـو وإماـ النبوة بيت آؿ من ا١توعود اليماين أنكم

 ُب رأيكم أعرؼ أف أريد ىو إين لسؤارل وبالنسبة ومبشر، منذر البشر كافة إذل السبلـ (كذا)
 ُب ا١تذكور السفياين ىو أـ ،أمريكي عميل أـ حقاً  ٣تاىد ىو ىل ،الدف بن أسامة الشيخ

 .األحاديث

 اإلسبلمية العراؽ ودولة الصوماؿ مثل اإلسبلمي العادل ُب ا١تقاتلة اٞتماعات ُب رأيكم وما
 الرايات ىم الطالباف وىل .القاعدة تنظيم عامة وبصفة .وكشمَت الشيشاف وُب اٞتزائر ُب وا١تقاتلُت

 ؟ باطل على أـ اٟتق على ىم وىل ، النيب أحاديث ُب ا١تذكورة السود

 ىل ،رباين بعذاب أمريكا زواؿ على ا١تنتديات وُب ا١تفكرين وكتب الفضائيات عرب كبلـ يدور
 ؟ آخر قوؿ لديك أـ الرأي ىذا مع أنت
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 اإلماـ يد على إسرائيل زواؿ بقرب يقولوف القرآف ُب العلمي اإلعجاز ُب الباحثُت بعض وأيضاً 
 ال ألنو ؛بو أؤمن وال كبلمي ليس وىذا ،ٕٕٛٓ يقوؿ من ومنهم ،ٕٕٔٓ يقوؿ من منهم ،ا١تهدي

 .8 ا إال الغيب يعلم
 ا١تغرب العريب -النرباس القريشي : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا سم :اجلواب

 .كثَتاً  تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا وصلى ،العا١تُت رب  اٟتمد

 .وبركاتو ا ورٛتة السبلـ وعليكم

 فهو القاعدة تنظيم أما ٤تمد، آؿ من وباألوصياء باليماين يؤمن أف عليو ضاؿ الدف بن أسامة
 أي وعلى السود، الرايات حقيقة لتعرؼ األنصار األخوة كتب تقرأ أف وٯتكنك. شيطاين تنظيم
 .ذكرت من ىي ليست حاؿ

 آؿ أف واعلم الشيطانية، الدوؿ كل من األرض تتطهر قريب وعما الزواؿ فمصَتىا أمريكا أما
 .(ٔ)( الوقاتون كذب) :مضمونو ما ورد وقد يوقتوف، ال ٤تمد

 العلمية اللجنة                                                                                       
 (األرض ُب لو ا مكن) ا١تهدي اإلماـ أنصار
 رياألنصا ٤تمد أبو األستاذ                                                                                        

 ىػٖٔٗٔ /شعباف                                                                                       
* * * 

 .وبركاتو ا ةورٛت عليكم السبلـ :508 /السؤال

 ؟ ٖٖٔ من أنا وىل ؟ الباطن ىو وما الظاىر اٝتكم ىو ما
 اليمن -أٛتد علي : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

                                                             

 .ثبة كزاهُخ انزىقُذ  انكبفٍ ط - 
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 .كثَتاً  تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا وصلى ،العا١تُت رب  اٟتمد

 بالنسبة ا١تهم ىو وىذا وا١تهدي، ا وعبد أٛتد:  ا رسوؿ وصية ذكرتو كما السيد اسم
 ذكر وقد .ا رسوؿ أوصياء من ووصي ا حجج من حجة أنو تعرؼ أف ٯتكنك خبللو فمن ،لك

 (.٤تمد) السماء وُب( ٛتدأ) األرض ُب األوؿ ا١تهدي اسم بأف كتبو حدأ ُب اٟتسن ٛتدأ السيد

 .لو يصل أف تعاذل ا ْتجج يؤمن أف بعد ويعمل يسعى ١تن وٯتكن مقاـ فهو( ٖٖٔ) الػ أما
 العلمية اللجنة                                                                                    

 (األرض ُب لو ا مكن) ا١تهدي اإلماـ أنصار
 األنصاري ٤تمد أبو األستاذ                                                                                      

 ىػ ٖٔٗٔ /شعباف                                                                                   
* * * 

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ :509/ السؤال

 .إف شاء ا بعمركم ا وأطاؿ طيبة ٖتية

 اإلماـ يظهر دل ١تاذا لسؤاؿ يوصلٍت الدعوة عن معو أتناقش شخص أي :مشكليت طرحأ أنا حابو
 ؟؟ لنا أرسلك ١تاذا ،بنفسو

 ؟رئيس بدوف ىكذا العراؽ نًتؾ ىل ،العراقية للدولة رئيس ننتخب أف خطأ ١تاذا :آخر وسؤاؿ
 أسئليت على الرد منكم أ٘تٌت ،إقناعهم ستطيعأوال  ،السؤالُت ىذين على اإلجابة عرؼأال  وأنا

 .شاكرة جداً  وأكوف
 العراؽ -ا١تعموري راوية : ا١ترسلة

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .كثَتاً  تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا وصلى ،العا١تُت رب  اٟتمد

 .وبركاتو ا ورٛتة السبلـ وعليكم
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 أف ىو اآلف فالواقع سائلو، قبل من اٟتق على ٘ترداً  يستبطن شك ال فهو :األوؿ للسؤاؿ بالنسبة
 اٟتقيقة ىذه على الدليل يطلب أف السائل فعلى اٟتسن، أٛتد السيد أرسل X ا١تهدي اإلماـ

 X اإلماـ أف نعلم أف فيكفي ابنو، وأرسل نفسو اإلماـ يظهر دل ١تاذا السؤاؿ أما الواقعة، ا٠تارجية
 نعًتض ىل تعاذل، ا إرادة ىي ىذه كانت إف ماذا ٍب الصواب، عُت ىو يفعلو وما وعادل حكيم

 والسؤاؿ أنفسنا عند من واقع افًتاض أما وحقيقة، واقع أنو ونتأكد الواقع نناقش أف علينا ؟ ا على
 ليصرؼ الشيطاف تسويبلت من إال أظنو فبل ٨تن، افًتضناه الذي الواقع ىذا يتحقق دل ١تاذا بالتارل
 .اٟتق عن الناس

 وفقهاء االحتبلؿ قوات دخوؿ قبل موجود تعاذل ا حجة أف يعلم فاٞتميع :الثاين السؤاؿ أما
 أصل فإف وكذلك مؤمنُت، كانوا إف حولو يلتفوا أف أحراىم كاف فما ىذا، يعلموف وغَتىم النجف

 الشريفة والدعوة اٟتسن أٛتد السيد أف يُعرؼ ومنو ،شرعاً  باطل للحاكم الناس واختيار االنتخاب
 أـ حكمأو  علمأ ا فهل ىذا، قاؿ تعاذل ا بل للحاكم الناس اختيار ببطبلف قاؿ من ٫تا ليس

 الناس؟

 فهل فيو، نقص ال كامل والدين ا١تؤمنوف، يعرؼ كما الدين ىو اٟتياة ىذه ُب ما وأٙتن أىم إف
 تعاليم من ونتنصل حاكم غَت من ببلدنا نًتؾ أف ٯتكن ال إننا قبيل من واىية ْتجج نتذرع أف يصح
 شهواهتم اتباع إذل يسارعوف ىل ،صداـ ديكتاتورية سقوط بعد ا اختربىم لقد ا وسبحاف ؟ ديننا

 وفشلوا أرسلو، من وحكم حكمو إال ويأبوف ا ْتجة يتمسكوف أـ ،حاكماً  ٢تم وٮتتاروف وأىوائهم
 .ألتباعهم منهم وغشاً  باطلهم ُب منهم ٘تادياً  إال حاكم دوف العراؽ نًتؾ ىل قو٢تم وما ،ذريعاً  فشبلً 

 تعاليم فيهم يطبق ىل سيحكمهم، علم بأي ٮتتارونو الذي اٟتاكم أو الرئيس ىذا وأخَتاً 
 اٟتاكم يكوف لن بالنتيجة إذف ؟ أرضو ُب ا حجة سوى يطبقو ال واإلسبلـ وكيف ؟ اإلسبلـ

 ىي وىا واآلخرة، الدنيا خسراف النتيجة وتكوف الطواغيت، من أخرى نسخة سوى ٮتتارونو الذي
 ؟ ا١تبُت ا٠تسراف سوى اختيارىم من جنوه الذي فما أمامنا، النتيجة

 العلمية اللجنة                                                                                     
 (األرض ُب لو ا مكن) ا١تهدي اإلماـ أنصار

 األنصاري ٤تمد أبو األستاذ                                                                                        
 ىػ ٖٔٗٔ /شعباف                                                                                         
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 عليو ا صلى النيب أف نعرؼ ٨تن ،عندنا ثابت وغَت صحيح غَت كلو كبلمك :510/السؤال
 ،ا١تتعة ٭ترموف عليهم ا سبلـ األئمة فأب يقيناً  وكلنا كذلك ونعلم ،خيرب ُب ا١تتعة حـر وسلم

( وعمر بكر أبو) الصحابة على االفًتاء ىذا ما ا من استحوا عليكم عيب :لكم أقوؿ وكماف
 لكم ا ؿأنس ،عليهم حقدكم دليل ىذا لكن عقل يقبلو ال كبلـ السنة احرقوا الدين ُب ابتدعوا

 .وا٢تداية السبلمة

 ينسب ١تن وٛتلت مثبلً  شهر مدة ُب شخص من أكثر متعة تزوجت امرأة إذا:  أسألكم لكن
 ؟ الولد

 :السابق اللجنة جواب

 الرحيم الرٛتن ا بسم

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على ا وصلى ،العا١تُت رب  اٟتمد

 مصادر ُب ثابت وىذا والسنة، الكتاب بنص شرعي زواج ىو( ا١تنقطع الزواج) ا١تتعة زواج
 من وال سبحانو ا من ال يأت فلم ا١تتعة زواج ٖترًن أما مكابر، إال ينكره وال وشيعة سنة ا١تسلمُت

 وىذا بكر أبو وجاء قائم، التشريع وىذا العادل ىذا عن  ا رسوؿ رحل وقد ، رسولو
 عمر فهل والنساء، اٟتج متعيت بتحرًن قاـ عمر جاء و١تا واحدة، كلمة بشأنو يقل ودل قائم التشريع

 ؟؟ فأ٘تو  ٤تمد شريعة ُب خلبلً  أدرؾ

 وإذا ،(ٔ)﴾ ...ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَ ْومَ ﴿: تعاذل بقولو القرآف كذبك فقد( نعم) تقولُت إذا
 وىذا النار، ُب ضبللة وكل ضبللة بدعة وكل الدين ُب بدعة ابتدع عمر أف يعٍت فهذا( ال) قلت

 ا١تتعة؟ من أوالدىم وأٝتاء ال أـ ٘تتعوا ىل  األئمة كوف ومسألة الثوابت، من لديكم اٟتديث
 نسأؿ أف األدب من فهل هبم، خاص أمر  األئمة فزواج السائل، سفاىة على يدؿ سؤاؿ ىذا
 ؟؟ ا٠تصوصيات ُب

 اليت عمر بدع من بدعة لو عمر وٖترًن والسنة، الكتاب بنص شرعي فهو شرعياً  الزواج كوف أما
 بيت حرؽ ابتدع من أوؿ وىو بالدرة، ا١تصلُت صفوؼ رص ابتدع من أوؿ فهو ،ٖتصى وال تعد ال

                                                             

 .3: انًبئذح - 
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 حرؽ حيث ،ا١تطهرة النبوية السنة حرؽ ابتدعا من أوؿ بكر أبو وصاحبو وىو فيو، وأىلو  النيب
  النيب أحاديث من حديث ا٠تمسمائة من يقرب ما عائشة ابنتو ذلك ذكرت ما ْتسب بكر أبو

 للنيب الناس أقرب أنو تدعوف من  النيب حديث ُب يشك كيف غريب، وىو فيها الشك بدعوى
. 

 وحرقها الرقاع من تبل وصَته  ا رسوؿ عن روي ما كل وٚتع صاحبو على فزاد عمر أما
 عن اصوف يعجز ما عمر بدع من وىناؾ ، ا رسوؿ قاؿ يقوؿ من كل يعاقب أنو وأعلن

 تطلبُت كنت لو ىذا نقوؿ، ما صدؽ عينك بأـ لًتي ومصادركم صحاحكم تراجعي أف ولك عده
 .والتناحر والتباغض التنازع ُب اٞتاىلية لعبة استهوهتم الذين من ولست اٟتق

 .وحده وحده وحده  واٟتمد ،للجميع ا٢تداية سبحانو ا نسأؿ

 (مكن ا لو ُب األرض)اللجنة العلمية ألنصار اإلماـ ا١تهدي 
 ىػٖٔٗٔ/األستاذ الدكتور زكي األنصاري، ٚتادى اآلخرة

 اليمن -رٯتاس ا٠تطيب : ا١ترسلة

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .كثَتاً  تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على ا وصلى ،العا١تُت رب  اٟتمد

 وإليك تتكلمي، أف قبل وتأكدي كتبكم راجعي تعلمُت، ال ما الرسوؿ على تتقورل وال ا اتقِ 
 :اٟتقيقة لتعرُب تزعموف كما كتبكم أصح من األحاديث ىذه

 مع ففعلناىا ا كتاب ُب ا١تتعة آية نزلت): قاؿ أنو اٟتصُت بن عمراف عن :البخاري ُب ورد
 شاء، ما برأيو رجل قاؿ مات، حىت عنها ينو ودل ٭ترمو قرآف ينزؿ ودل وسلم عليو ا صلى ا رسوؿ

 .(ٔ)( عنو ا رضي عمر يقاؿ :(البخاري أي) ٤تمد قاؿ

 من بو يعتد من بإٚتاع القرآف بعد الكتب أصح وىو صحيحو، ُب البخاري أخرجو ما ىذا
 ىذه واستمرار ا١تتعة إباحة على التأويل تقبل ال اليت العبارة بصريح نص فقد السنة، أىل علماء

                                                             

يٍ كزبة انزفسُز يٍ عزئه ( وأنفقىا في سبيل هللا وال تلقىا بأيديكم إلى التهلكة: )طؾُؼ انجخبرٌ، ثبة قىنه رعبنً - 
 . 8انضبنش ص
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 عدـ ُب نص وأنو ٭ترمها، قرآف نزوؿ عدـ على نص اٟتديث ىذا أف كما القيامة، يـو إذل اإلباحة
 ا٠تليفة ىو ٢تا اـر أف ُب أيضاً  صريح أنو كما األعلى، بالرفيق التحق حىت عنها  النيب هني
 .ا٠تطاب بن عمر

 :ا١تتعة نكاح باب ُب صحيحو ُب أخرج فقد مسلم، اإلماـ السنة أىل عند اٟتديث إماـ وأما
 وسلم عليو ا صلى ا رسوؿ مع نغزو كنا: يقوؿ ا عبد ٝتعت): قاؿ ،قيس عن ،إٝتاعيل عن

 ،أجل إذل بالثوب ا١ترأة ننكح أف لنا رخص ٍب ذلك عن فنهانا ،نستخصي أال :فقلنا ،نساء لنا ليس
 الَ  الّلوَ  ِإنَّ  تَ ْعَتُدواْ  َوالَ  َلُكمْ  الّلوُ  َأَحلَّ  َما طَيَّْباتِ  ُتَحرُّْمواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأي َُّها يَا﴿: ا عبد قرأ ٍب

 .((ٔ)﴾اْلُمْعَتِدينَ  ُيِحبُّ 

 عبد بن جابر عند كنت): قاؿ ،نضرة أيب عن :أيضاً  مسلم صحيح ُب كما أخرى رواية وُب
 ا رسوؿ مع فعلنا٫تا: جابر فقاؿ ا١تتعتُت، ُب اختلفا الزبَت وابن عباس ابن: فقاؿ آت فأتاه ا،

 .(ٕ) (٢تما نعد فلم عمر هنانا ٍب وسلم عليو ا صلى

: قاؿ عنها، ينهي الزبَت ابن وكاف با١تتعة، يأمر عباس ابن كاف.. ). :أيضاً  مسلم اإلماـ وأخرج
 عليو ا صلى ا رسوؿ مع ٘تتعنا اٟتديث، دار يدي على: فقاؿ ا، عبد بن ٞتابر ذلك فذكر
 فأ٘توا منازلو نزؿ قد القرآف وإف شاء، ٔتا شاء ما لرسولو ٭تل كاف ا إف: قاؿ عمر قاـ فلما ،وسلم
 إال أجل إذل امرأة نكح برجل أوٌب فإف النساء، ىذه نكاح وأبتوا ا، أمركم كما  والعمرة اٟتج
 .(ٖ)( باٟتجارة رٚتتو

 :كتبكم من األحاديث ىذه فإليك وإحراقها السنة كتابة من بكر وأيب عمر منع بشأف أما

 . (ٗ) (دوس بأرض ألٟتقنك أو ا رسوؿ عن اٟتديث لتًتكن): ىريرة أليب ا٠تطاب بن عمر قاؿ

  .(٘) (قومو أرض يعٍت الفيح بأرض ألٟتقنك أو ا رسوؿ عن اٟتديث لتًتكن): أيضاً  لو وقاؿ
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 ٍب يكتبها ال أف لو بدا ٍب السنة، يكتب أف أراد ا٠تطاب بن عمر إف):  جعدة بن ٭تِت وقاؿ
 .(ٔ) (فليمحو شيء منها عنده كاف من األمصار ُب كتب

 الناس أيدي ُب ظهر قد أنو بلغو ا٠تطاب بن عمر إف): بكر أيب بن ٤تمد بن القاسم وقاؿ
 فأحبها كتب، أيديكم ُب ظهرت قد أنو بلغٍت قد إنو ،الناس أيها: وقاؿ وكرىها فاستنكرىا كتب،

 أف يريد أنو فظنوا رأيي، فيو فأرى بو، أتاين إال كتاباً  عنده أحد يبقُت فبل وأقومها، أعد٢تا ا إذل
 أمنية :قاؿ ٍب بالنار فأحرقها بكتبهم فأتوه اختبلؼ، فيو يكوف ال أمر على ويقومها فيها ينظر

 .(ٖ) (الكتاب أىل كمثناة مثناة) :القوؿ بعض وُب ،(ٕ) (الكتاب أىل كأمنية

 وكانت ، ا رسوؿ عن اٟتديث أيب ٚتع... ): بقو٢تا حالتو ا٠تليفة ابنة عائشة وصفت
 لشيء أو لشكوى أتتقلب :فقلت فضمٍت، :قالت ،كثَتاً  يتقلب ليلتو فبات حديث، ٜتسمائة

!!  فأحرقها بنار فدعا هبا، فجئتو عندؾ، اليت األحاديث ىلمي ،بنية أي: قاؿ أصبح فلما ؟ بلغك
 ائتمنتو قد رجل عن أحاديث فيها فتكوف عندي وىي أموت أف خشيت: قاؿ ؟ أحرقتها دل :فقلت

 .النص انتهى (ٗ) (ذلك نقلت قد فأكوف حدثٍت كما يكن ودل ووثقت

 حديث، ٜتسمائة عددىا فبلغ كتاب، ُب  النيب أحاديث ٚتع بكر أبا إف): الذىيب وقاؿ
 .(٘) (فأحرقها بنار دعا ٍب

 أيب ٚتع): قالت ،عائشة إذل بسنده ،اٟتاكم عن ،الزيدية أئمة أحد ٤تمد بن القاسم روى
 بنية، أي :قاؿ أصبح فلما يتقلب، ليلو فبات حديث ٜتسمائة فكانت ا، رسوؿ عن اٟتديث

 .(ٙ) (فأحرقها بنار فدعا هبا فجئتو عندؾ، اليت األحاديث ىلمي

 ينسب ١تن وٛتلت مثبلً  شهر مدة ُب شخص من أكثر متعة تزوجت امرأة إذا: سؤالك أما
 الولد؟

                                                             

 (.83 9 )فظم فٍ رواَخ انؾذَش رقى  –ثبة فٍ آداة انعهًبء  2 كُز انعًبل ط - 
 . 1ص: رقُُذ انعهى - 
 .طجعخ نُذٌ 2  ص  ط: الثٍ سعذ -انطجقبد انكجزي  -3
 .382ص: ، ورذوٍَ انقزآ81ٌ ص 2 ط: ، وكُز انعًبل1ص  ط: رذكزح انؾفبظ - 
 .39ص: ، وعهىو انؾذَش1ص  ط: نهذهجٍ -رذكزح انؾفبظ  -1
: ، وكُز انعًبل1ص  ط: ، ورذكزح انؾفبظ 3 ص: ، ورذوٍَ انسُخ انشزَفخ32ص  ط: االعزظبو ثؾجم هللا انًزٍُ -3
 .81 ص  ط
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 شروط ٚتلة فمن السؤاؿ، ىذا سأليت ما وشروطو ا١تتعة زواج حقيقة تعلمُت نكأ لو: فجوابو
 تيئس ودل ٖتيض ال كانت وإف حيضتاف، فعدهتا الدخوؿ بعد أجلها انقضى إذا إنو ا١تتعة زواج

 حائبًل، كانت إف أياـ وعشرة أشهر بأربعة هبا يدخل دل ولو الوفاة من وتعتد. يوماً  وأربعوف فخمسة
 .حامبلً  كانت إف األجلُت وبأبعد

 العلمية اللجنة                                                                                       
 (األرض ُب لو ا مكن) ا١تهدي اإلماـ أنصار

 األنصاري ٤تمد أبو األستاذ                                                                                         
 ٖٔٗٔ /رجب /ٕٓ                                                                                       

* * * 

 ؟ متزوج اإلماـ ىل :511 /السؤال

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ

 ؟ ذرية لو فرجو ا عجل ا١تهدي إلماـ أف تثبت السند صحيحة أدلة ىناؾ ىل

 .وشكراً  .كتبنا من صحيحة أدلة أريد ٝتحتم لو
 السعودية -أسَت : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .كثَتاً  تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على ا وصلى ،العا١تُت رب  اٟتمد

 .وبركاتو ا ورٛتة السبلـ وعليكم

 .(ٔ)( مني فليس سنتي عن اعرض فمن سنتي الزواج): مضمونو ما  ا رسوؿ عن ورد

 اإلماـ أف فيض من غيض وىي اآلف عليك سأسردىا اليت الروايات من تستدؿ أف وٯتكنك
 :الروايات ليكإو  زواج، دوف ذرية لو تكوف كيف إذ ،متزوج

                                                             

 .  ص 9 عىاهز انكالو ط: وردد ثهذا انًضًىٌ وثأنفبظ يخزهفخ أؽبدَش كضُزح اَظز عهً سجُم انًضبل - 
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 0األول اندنيم
 كتاب ُب الطوسي والشيخ الغيبة، كتاب ُب( الكليٍت اإلسبلـ ثقة تلميذ) النعماين الشيخ روى

 ىذا لصاحب إن: يقوؿ ا عبد أبا ٝتعت: )قاؿ ،عمر بن ا١تفضل عن :معتربين بسندين الغيبة
 بعضهم ويقول قتل، بعضهم ويقول مات، بعضهم يقول حتى تطول أحدىما غيبتين، األمر

 ولده من أحداً  موضعو على يطلع ال يسير نفر إال أصحابو من أمره على يبقى ال حتى ذىب،
 (. أمره يلي الذي المولى إال غيره وال

 0انثبَي اندنيم
 ُب حج نوأ) :األصفهاين الضراب بن يعقوب عن متعددة بأسانيد وٚتاعة الطوسي الشيخ روى

 كانت عجوز وفيها خد٬تة، دار تسمى بدار الليل سوؽ ُب ٔتكة فنزؿ ،ومائتُت وٙتانوف إحدى سنة
 وكاف دفًتاً  إليها أرسل نوأ أخرىا ُب وذكر - طويلة والقصة - X العصر وإماـ الشيعة بُت واسطة
 تصلي أف أردت إذا وأمره عليو، ا صلوات وعليو األئمة وباقي ا رسوؿ على صلوات فيو مكتوباً 
 :منو موضع وُب طويل، وىو ىكذا عليهم فصلي عليهم

 ما الدنيا أىل وجميع وعدوه، وعامتو وخاصتو ورعيتو وشيعتو وذريتو نفسو في أعطو اللهم"
 وفاطمة المرتضى، وعلي المصطفى، محمد على صل اللهم" :ىكذا أخره وُب ،"عينو بو تقر

 الهدى وأعَلم الدجى مصابيح األوصياء وجميع المصفى، والحسين الرضا، والحسن الزىراء،
 عهده ووالة وليك على وصل المستقيم، والصراط المتين والحبل الوثقى والعروة التقى ومنار

 وآخرة وديناً  دنيا آمالهم أقصى وبلغهم آجالهم، في وزد أعمارىم في ومد ولده، من واألئمة
 (."قدير شيء كل على إنك

 0انثبنث اندنيم
 ُب طاووس بن علي الدين رضي السيد ونقل اٞتمعة، يـو ُب أتقر  اليت ا١تخصوصة زيارتو ُب
 آخر موضع وُب ،(الطاىرين الطيبين بيتك آل وعلى عليك اهلل صلى) :(األسبوع ٚتاؿ) كتاب
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 اهلل صلوات) :قاؿ أخرىا وُب ،(الجمعة يوم ىذا بيتك آل وعلى عليك اهلل صلوات: )منها
 (.الطاىرين بيتك آل وعلى عليك

 0انرابع اندنيم
 :التلعكربي موسى ٢تاروف( الدعوات ٣تموع) كتاب عن األنوار ْتار( مزار) كتاب آخر ُب ونقل

 اٟتجة على والصبلة السبلـ ذكر وبعد ،األئمة من واحد واحد ا رسوؿ من طويلة وصبلة سبلماً )
X اٟتجة عهد والة على خاصة وصبلة سبلماً  ذكر X ٢تم، ودعا ولده من األئمة وعلى 

 في وزد آمالهم، وبلغهم عليهم، صل اللهم ولده، من واألئمة عهده، والة على السَلم"
 دينك وعلى أعواناً  لهم واجعلنا أمرىم، من أسندت ما لهم وتمم نصرىم، وأعز آجالهم،
 أمرك، ووالة دينك، ودعائم توحيدك، وأركان علمك، وخزان كلماتك، معادن فإنهم أنصارًا،
 أوالد وصفوة أوليائك، وسَلئل وأولياؤك خلقك، من وصفوتك عبادك، من كؤ وخلصا

 اهلل ورحمة عليهم والسَلم السَلم، منهم علينا واردد والسَلم، التحية منا وبلغهم أصفيائك،
 .("وبركاتو

 0اخلبيص اندنيم
 إحدى ُب كاف لو زيارة وغَته ٖٙٓص األسبوع ٚتاؿ ُب( ا رٛتو) طاووس ابن السيد نقل

 وخاصتو ورعيتو وشيعتو وذريتو نفسو في أعطو اللهم) :الزيارة تلك صبلة بعد الدعاء ىذا فقراهتا
 (.… نفسو بو وتسر عينو، بو تقر ما الدنيا أىل وجميع وعدوه وعامتو

 0انطبدش اندنيم
 أىل مَتة عن فسألتو) :وفيها األنوار، ْتار ُب اجمللسي العبلمة نقلها اليت ا٠تضراء اٞتزيرة قصة

 ا٠تضراء اٞتزيرة من مَتهتم إليهم تأٌب: فقاؿ مزروعة، أرضاً  ٢تم أرى ال ينإف ،إليهم تأٌب أين من بلده
 ُب مَتتكم تأتيكم كم: لو فقلت ،X األمر صاحب اإلماـ أوالد جزائر من األبيض، البحر من

 أربعة: قاؿ ؟ تأتيكم حىت بقي كم: فقلت ،األخرى وبقيت مرة أتت وقد مرتُت،: فقاؿ ؟ السنة
 (.أشهر
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 0انطببع اندنيم
 أف البد دعاء قرة أيب عن :(رمضاف شهر عمل) كتاب ُب طاووس بن علي اٞتليل السيد روى

 من وذريتو وتجعلو) :الدعاء ىذا فقرات ومن ،X اٟتجة اإلماـ وجود ٟتفظ األياـ ٚتيع ُب يقرأ
 (.الوارثين األئمة

 0انثبيٍ اندنيم
 فإذا: )قاؿ وفيها ا١تهديُت، روايات ُب ذكرىا مر وقد الطوسي، الشيخ رواىا اليت الوصية رواية
 ا١تهدي اإلماـ الوفاة حضرت إذا أي، (اخل…  المقربين أول ابنو إلى فليسلمها الوفاة حضرتو
X ا١تهديُت أوؿ ابنو إذل فليسلمها. 

 0انتبضع اندنيم
 أرى كأني): بصَت أليب قاؿ نوأ X الصادؽ اإلماـ عن :ا١تشهدي بن ٤تمد مزار ُب ا١تروي 
 .(ٔ) (… وعيالو بأىلو السهلة مسجد في X القائم نزول

 0انعبشر اندنيم
 من قدًن أصل عن اٞتمعة يـو صبح أعماؿ ُب البحار من الصبلة ٣تلد ُب اجمللسي العبلمة نقل
 ىناؾ X اٟتجة لئلماـ الدعاء فقرات ومن ،الفجر صبلة بعد أيقر  طويبلً  دعاءاً  قدمائنا مؤلفات

 طوعاً، أرضك تسكنو حتى وناصراً  وقائداً  وحافظا ولياً  خلقك في لوليك كن اللهم: )ىو
 (.… الوارثين األئمة فيها وذريتو وتجعلو طويًَل، منها وتمتعو

 0عشر احلبد  اندنيم
 X الزماف لصاحب الدعاء ُب اٞتناف مفاتيح ُب (ا رٛتو) القمي عباس الشيخ ذكر
 وَوَلِده وأىلو نفسو في أعطو اللهم: )فقراتو أحدى ُب وجاء .الشريف العهد دعاء بعد وتسلسلو

                                                             

  3 ص: يؾًذ ثٍ انًشهذٌ: انًزار - 
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 واحد ولد بذكر يهتم الدعاء وىذا (.… نفسو وتسربو عينو تقربو ما رعيتو وجميع وأمتو وذريتو
 .خاصاً  مقاماً  الولد ٢تذا أف على يدؿ ٦تا الذرية يذكر وبعده X ا١تهدي لئلماـ

 0عشر انثبَي اندنيم
 وظلمنا أخفنا فقد… : )قيامو عند وا١تقاـ الركن بُت خطبتو ُب X ا١تهدي اإلماـ قوؿ
 اإلماـ من وبياف إعبلف وىذا .(ٔ) (… حقنا عن ودفعنا علينا وبغي وأبنائنا، ديارنا من وطردنا
 آثاره عن والبحث لو، الظا١تُت مطاردة بسبب وئوأبنا داره من طرد بأنو قيامو أوؿ ُب X ا١تهدي
X وزماف مكاف كل ُب. 

 0عشر انثبنث اندنيم
 تأتي حتى مصبغات، خضر مقبَلت، مصر من برايات كأني: )الرضا اٟتسن أيب عن

 قياـ قبل أف على واضحة الرواية ىذه فداللة .(ٕ) (الوصيات صاحب ابن إلى فتهدى الشامات،
 األئمة وارث ىو الوصيات وصاحب ،الوصيات صاحب ابن إذل( تبايع أي) الرايات هتدى القائم

 الزماف صاحب العسكري اٟتسن بن ٤تمد اإلماـ وىو الوصية إليو انتهت ومن وخا٘تهم ا١تعصومُت
X الوصيات صاحب ابن اذل هتدى الرايات أف على تنص والرواية. ٤تمد ؿآ من ا١تستحفظ وىو 

 .X ا١تهدي اإلماـ ابن أي

 0عشر انرابع اندنيم
 اإلماـ والدة يـو( شعباف من الثالث يـو دعاء) ُب X ا١تهدي اإلماـ ذرية ذكر ورد
 .Xاٟتسُت

 يـو ولد X اٟتسُت إف X العسكري اإلماـ وكيل ا٢تمداين عبلء ابن القاسم أيب عن
 بهذا المولود بحق أسألك إني اللهم: )الدعاء هبذا وأدع فصمو شعباف من َخَلوف لثبلث ا٠تميس

 إن قتِلو من المعوض الكرة، يوم بالنصرة الممدود األسرة، وسيد العبرة، قتيل ...... اليوم

                                                             

 .92 ص :انغُجخ نهُعًبٍَ - 
 . 1 ص: انًعغى انًىضىعٍ - 
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 قائمهم بعد عترتو من واألوصياء أوبتو، في معو والفوز تربتو، في والشفاء نسلو، من األئمة
 اهلل صلى أنصار، خير ويكونوا الجبار، ويرضوا الثار، ويثأروا األوتار، يدركوا حتى وغيبتو،
 .(ٔ)( ... والنهار الليل اختَلف مع عليهم

 0عشر اخلبيص اندنيم
 ٓتط وجد: قاؿ ،اجمللسي عن: القائم ذرية من ألسباطو X العسكري اٟتسن اإلماـ مدح

 النبوة بأقدام الحقائق ذرى صعدنا قد) :الكتاب ظهر على X العسكري ٤تمد أيب اإلماـ
 وفينا الندى، وغياث الوغى، ليوث ونحن والهداية، الفتوة بأعَلم طرائق سبع وذرنا والوالية،
 ومصابيح القويم، الدين خلفاء أسباطنا اآلجل، في الحمد ولواء العاجل، في والقلم السيف
 خلفاء أسباطنا) أسباطو إذل العسكري اٟتسن اإلماـ أشار وىنا .(ٕ) (... الكرم ومفاتيح األمم،
 ا١تهدي اإلماـ غَت X العسكري اٟتسن لئلماـ ابن يوجد وال ،االبن ابن والسبط ،(القوًن الدين
X، ا٠ترب ىذا وأيضاً . األمة ُب وخلفاءه ا١تهدي اإلماـ ذرية من األسباط ىؤالء يكوف أف فتعُت 
 .بعده ٭تكموف الذين ا١تهدي اإلماـ ذرية روايات يعضد

 العلمية اللجنة                                                                                       
 (األرض ُب لو ا مكن) ا١تهدي اإلماـ أنصار

 األنصاري ٤تمد أبو األستاذ                                                                                       
 ٖٔٗٔ /رجب /ٕٓ                                                                                      

* * * 

 الرحيم الرٛتن ا بسم :512/ السؤال

 ؟؟ X ٛتد اليماينأ السيد على بسوء يتكلموف الذي مع أتصرؼ كيف
 اسًتاليا -أمَت الدين : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

                                                             

 . 9ص 13ط: ثؾبر األَىار - 
 .38 ص   ة: ثشبرح اإلسالو، 3  ص  إنزاو انُبطت ط - 
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 .كثَتاً  تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على ا وصلى ،العا١تُت رب  اٟتمد

 :X اٟتسن أٛتد للسيد التارل البياف ا٠تصوص هبذا ورد

 وصي اٟتسن ٛتدأ السيد يسبوف اٞتهلة بعض ويوجد وصي، أو نيب يسب من حكم ىو ما /س
 ؟ ىؤالء مع التصرؼ يكوف فكيف ،X ا١تهدي اإلماـ ورسوؿ

 بن كالعباس مقامهم ُب ىو من أو  الزىراء السيدة أو وصياً  أو نبياً  يسب من حكم /ج
 .السب على إصراره من التأكد بعد القتل ىو  وزينب X علي

 أحد سب وقد ذنب، عن إعفاء أو بسب سب فهو ،عنو أعفو فأنا با٠تصوص يسبٍت من أما
 غفر كاذباً  كنت وإن لها، اهلل غفر صادقاً  كنت إن) :X فقاؿ  ا١تعصومُت أحد أـ اٞتهلة

 .(ٔ)( لك اهلل

 ىذا وتكرر ،X اٟتسن اإلماـ إليو وأحسن عنو فعفا X اٟتسن اإلماـ اٞتهلة أحد وسب
 .باإلحساف فقابلو X الكاظم اإلماـ مع األمر

 .كذلك أكوف أف ا من وأرجو واألوصياء األنبياء وسجية  سجيتهم واإلحساف فالعفو

 عند أذكرك تغضب حين اذكرني ،آدم ابن يا: مكتوباً  التوراة في إن) :X الصادؽ قاؿ
 انتصاري فإن لك، بانتصاري فارض بمظلمة ظلمت وإذا ،أمحق فيمن أمحقك فَل غضبي،

 .النصَت ونعم ا١توذل نعم فهو رل ا بانتصار رضيت وقد، (ٕ) (لنفسك انتصارك من خير لك

َها ِبَها َوَجَحُدوا﴿ حق الدعوة ىذه إف يعلموف اٞتهلة ىؤالء إف اإلخوة أيها واعلموا َقَنت ْ ي ْ  َواْست َ
 ٘تاـ عاجزين أنفسهم ووجدوا ،(ٖ)﴾اْلُمْفِسِدينَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َكْيفَ  فَاْنظُرْ  َوُعُلّواً  ظُْلماً  َأنْ ُفُسُهمْ 

 ،السماوات ملكوت ومن  البيت وأىل القرآف الثقلُت من وىي الدامغة أدلتها رد عن العجز
 نفوسهم من اٟتسد أخذ أف بعد بو ٕتلببوا ورداء رداً  الكبلب وىرير الشياطُت زعيق إال ٬تدوا فلم
 .مأخذ كل

                                                             

 .89 ص 3 وثؾبر األَىار ط. 338ص: اثٍ شهز آشىة: 3يُبقت آل أثٍ طبنت ط - 
 . 32ص  ط: انكبفٍ - 
 .  : انًُم -3
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َنا فَ َقدْ  َفْضِلوِ  ِمنْ  اللَّوُ  آتَاُىمُ  َما َعَلى النَّاسَ  َيْحُسُدونَ  َأمْ ﴿  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  ِإبْ َراِىيمَ  آلَ  آتَ ي ْ
َناُىمْ  رُْكوُ  َأوْ  يَ ْلَهثْ  َعَلْيوِ  َتْحِملْ  ِإنْ  اْلَكْلبِ  َكَمَثلِ ﴿ فمثلهم ،(ٔ)﴾َعِظيماً  ُمْلكاً  َوآتَ ي ْ  يَ ْلَهثْ  تَ ت ْ

بُوا الَِّذينَ  اْلَقْومِ  َمَثلُ  َذِلكَ   وآؿ ٤تمد آؿ و٨تن. (ٕ)﴾يَ تَ َفكَُّرونَ  َلَعلَُّهمْ  اْلَقَصصَ  فَاْقُصصِ  بِآياتَِنا َكذَّ
 بن لعمار X طالب أيب بن علي ا١تظلـو اإلماـ قالو ما لكم وأقوؿ اسودوف، القـو و٨تن إبراىيم

 الشبهات جعل عمد على فإنو عمار، يا دعو) :X إمامتو أنكروا الذين أحد يكلم رآه ١تا ياسر
 .(ٖ)( لسقطاتو عاذراً 

 ىم ما وليقًتفوا يشاءوف ٔتا وليّشهروا وليكذبوا فليفًتوا ،الظلمة ىؤالء مع أنفسكم ترىقوا فبل
 .القيامة وا١توعد ا اٟتكم ونعم ،مقًتفوف

رٌ ﴿  آبائي لقي ٦تا شدأ بعدي من  أبنائي وسيلقى وسألقى لقيت وأين  َجِميلٌ  َفَصب ْ
َعانُ  َواللَّوُ   .(ٗ)﴾َتِصُفونَ  َما َعَلى اْلُمْست َ

 رسول استقبلو مما أشد الناس جهل من استقبل قام إذا قائمنا إن) :X ا عبد أبو قاؿ
 وىم الناس أتى  اهلل رسول إن :قاؿ ؟ ذاؾ وكيف :قلت الجاىلية، جّهال من  اهلل

 وكلهم الناس أتى قام إذا قائمنا وإن المنحوتة، والخشب والعيدان والصخور الحجارة يعبدون
 كما بيوتهم جوف عدلو عليهم ليدخلن واهلل أما :قاؿ ٍب بو، عليو يحتج اهلل كتاب عليو يتأول
 .(٘)( والقر الحر يدخل

 سَتة فليقتفوا مقاتلهم، ُب اٟتق أصاهبم أف بعد سواه ٢تم حيلة وال ديدهنم بالباطل فا٠توض
  مرًن واهتموا ،بالزنا X زكريا واهتموا ،عارية امرأة إذل بالنظر X داوود اهتموا الذين أسبلفهم

 واإلعراض باألغنياء باالىتماـ واهتموه ،حارثة بن زيد ربيبو زوجة إذل بالنظر ٤تمداً  واهتموا ،بالزنا
 وخطب مغضباً  قاـ حىت الشريعة وتطبيق ا طاعة ُب بالتهاوف واهتموه ،الفقراء وجو ُب والعبوس

 بشرب واهتموه ،العشرين يبلغ ودل غمراهتا ُب خاض نوأ مع باٟتروب باٞتهل X علياً  واهتموا ،هبم
 … واهتموه … واهتموه ،ا٠تمر

                                                             

 . 1: انُسبء - 
 .83 : األعزاف - 
 . 91ص  َهظ انجالغخ ط -3
 .8 : َىسف - 
 .98 ص: غُجخ انُعًبٍَ -1
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 من بدعاً  فلست ، آبائي سَتة خطأأ ال كما( ا لعنهم) أسبلفهم آثار اقتفاء ٮتطئوف فبل
 ِإَليَّ  يُوَحى َما ِإالَّ  َأتَِّبعُ  ِإنْ  ِبُكمْ  َوال ِبي يُ ْفَعلُ  َما َأْدِري َوَما الرُُّسلِ  ِمنَ  ِبْدعاً  ُكْنتُ  َما ُقلْ ﴿ الرسل

 .(ٔ)﴾ُمِبينٌ  َنِذيرٌ  ِإالَّ  َأنَا َوَما
 العلمية اللجنة                                                                                     

 (األرض ُب لو ا مكن) ا١تهدي اإلماـ أنصار
 األنصاري ٤تمد أبو األستاذ                                                                                       

 ٖٔٗٔ /رجب /ٕٓ                                                                                     
* * * 

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ :513/ السؤال

 ىل ،وا١تدبس اٟتامض بنوعيو ا٠تل حرمة أو حلية ُب X ٛتدأ السيد رأي عرؼأ أف أحب
 ذْتو تبنت والذي بالربازيل ا١تذبوح الدجاج ْتلية السيد رأي عرؼأ أف وأحب ،حراـ أو حبلؿ ىو

 ؟ حراـ أو حبلؿ ىو ىل ،الصدر الشهيد السيد مكتب مثل دينية جهات
 العراؽ -عبد ا ا١تذنب : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .كثَتاً  تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد ؿآو  ٤تمد على ا وصلى ،العا١تُت رب  اٟتمد

 .مسكر غَت داـ ما فيو إشكاؿ ال لؤلكل ا١تصنوع للخل بالنسبة

 للقبلة والتوجو الذابح إسبلـ من الشرعية الشرائط وفق ذْتاً  كاف إف ،ا١تذبوح للدجاج وبالنسبة
 ا وفقكم ذلك، من التأكد فيجب .حراـ فهو وإال...  حبلؿ فهو األربعة األوداج وقطع والتسمية

 .خَت لكل
 العلمية اللجنة                                                                                    

 (األرض ُب لو ا مكن) ا١تهدي اإلماـ أنصار
 العقيلي ناظم الشيخ                                                                                       
 ىػ ٖٔٗٔ /األصب رجب                                                                                          

                                                             

 .9: األؽقبف - 
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 مناصحة :514/ السؤال

 ..ٛتدأ ا١تدعي إذل

 مكانو والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ على الكذب أف واعلم الناس على وال تكذب ا خاؼ
 ا سأؿأو . الدين عن وبعدؾ ّتهلك فأيقنت فآللقر  تبلوتك ٝتعت قد وإين. با والعياذ النار ُب
 .الكافرين للقـو فتنة ٕتعلنا ال اللهم .مقتدر عزيز خذأ يأخذؾ أف أو يهديك أف

 السعودية -ا١تهدي عثماف : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 وسلم وا١تهديُت األئمة وآلو ٤تمد ا١ترسلُت سيد على والسبلـ والصبلة ،العا١تُت رب  اٟتمد
 .تسليماً 

 واليـو ،تراقيهم يتجاوز يكن دل ولكنو النحل كدوي دوياً  ٢تم وتسمع القرآف يتلوف ا٠توارج كاف
 تغٍت فما بالغة حكمة ،تقبلوف أوليائو من وال ،تعقلوف لقولو فبل..  بالنعل النعل حذو سنتهم أعدًب
 .النذر

..  أمة على آباءنا وجدنا إنا: تقوؿ أف غداً  عنك يغٍت فما ،أىلو تعرؼ اٟتق واعرؼ ا تقا
 والسنة القرآف من اعرفو قانوناً  ٢تا ا وضع الناس، ومعرفتهم يشتهي ما ْتسب يأتوف ال ا أولياء

 .هتتدي
 العلمية اللجنة                                                                                      

 (األرض ُب لو ا مكن) ا١تهدي اإلماـ أنصار
 األنصاري ٤تمد أبو األستاذ                                                                                        
 ىػ ٖٓٗٔ /القعدة ذي أواخر                                                                                          

* * * 

 وبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ :515/ السؤال

 .اٟتسن السيد إذل يوصلها أف ىذه رساليت يقرأ من إذل
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 أنا ،والتكفَتيُت العرب قبل من ضد الشيعة وبالذات العراؽ ُب ٖتدث اليت الفتنة ىذه ظل ُب
 .تشيعهم لسبب األبرياء بالناس يقتلوف الذين سواد تكثروف حضرتكم برأيي

 معكم لست ناأف نعم جوابكم كاف إذا ؟ الوىابية أو للعرب (كذا) مؤيدين نتمأ ىل :ىو سؤارل
 .دعوتكم صحت لو حىت

 أ١تانيا -الفراٌب : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .كثَتاً  تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة وآلو ٤تمد على والسبلـ والصبلة ،العا١تُت رب  اٟتمد

 أسباهبا، تتبُت أف عنها تتحدث اليت الفتنة تتحسس وأنت بك يليق كاف كم..  ا سبحاف
 ال الفتنة ىذه أف نفسك فتحدث الصحيحة الوجهة إذل بتفكَتؾ تنعطف أف بك الئقاً  كاف وكم
 ا١تباركة الدعوة ىذه أدلة عن البحث ُب وتسارع X ٤تمد آؿ قائم سوى منها الشيعة ٮترج

 .فيها الفرج كل فالفرج منها وتتحقق

 غير أنّا: )... ا١تفيد الشيخ إذل X ا١تهدي اإلماـ من ا١توجهة الرسالة من ا١تقتطف ىذا اقرأ
...  األعداء واصطلمكم الألواء بكم لنزل ذلك ولوال لذكركم، ناسين وال لمراعاتكم، مهملين

 الدائم وذكره X ا١تهدي اإلماـ مراعاة أف على بوضوح تنص الشريفة الرسالة من الفقرة ىذه(. اخل
 واصطلمكم) هبم األذى إٟتاؽ من األعداء ٘تكن وعدـ الؤلواء، نزوؿ عدـ ُب السبب ٫تا لشيعتو
 (.األعداء

 وتنتهب دماؤىم وتسفك الؤلواء، هبم وتنزؿ ،األعداء يصطلمهم أنت تعًتؼ كما الشيعة واآلف
 دل X ا١تهدي اإلماـ أف على دليل ىذا ُب ليس أ األموية، والعصب األمريكاف يد على حرماهتم

 ا حاكمية مبدأ من تنصلوا الشديد ولؤلسف فهم ،نعم لو؟ شيعة يراىم يعد ودل يرعاىم يعد
 (.للحاكم الناس تنصيب مبدأ) أمريكا دٯتقراطية ُب ودخلوا للحاكم اإل٢تي والتنصيب

 إال نطلب وىل ؟؟ طريقهم اتبع ٦تن غَتنا أـ وصفت من سواد يكثر من ٨تن ىل ،ا فسبحاف
 الدعوة ىذه أدلة وتأمل اٟتق عن أخي اْتث..  إمامكم حوؿ االلتفاؼ إذل ودعوتكم ٧تاتكم
 .ا بإذف واآلخرة الدنيا ُب لتنجو ا١تباركة
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 العلمية اللجنة                                                                                      
 (األرض ُب لو ا مكن) ا١تهدي اإلماـ أنصار

 األنصاري ٤تمد أبو األستاذ                                                                                       
 ىػ ٖٓٗٔ /القعدة ذي أواخر                                                                                         

* * * 

 .وجهو ا كـر علي خبلفة حوؿ تساؤؿ :516/ السؤال

 بعد ا٠تبلفة جلأ من (وجهو ا كـر) علي يقاتل دل ١تاذا: ىو سؤارل .العظيم العلي ا باسم
 ؟؟  النيب وفاة

 ا١تغرب -ياسر : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة لوآو  ٤تمد على ا وصلى ،العا١تُت رب  اٟتمد

 جبناً  يكن دل ا١تغتصب حقو اسًتداد جلأ من X علي اإلماـ قتاؿ عدـ أف ا يرٛتك اعلم
 .سبحانو ا ذات ُب واستبسالو وقوتو بشجاعتو ا١تعروؼ وىو اٞتنب من وحاشاه منو

 ُب ا١تؤمن يكوف فقد ،اٟتق وإقامة الباطل ردع إذل السبيل دائماً  ىي ليست وحدىا فالشجاعة
 .مفعوالً  كاف أمراً  ا يقضي حىت والسكوت بالسكوف مأمور ولكنو واإلقداـ الشجاعة غاية

 بالصرب وأمره...  و حقو ويغتصب سيظلم بأنو  ٤تمد الرسوؿ أخربه قد X علي فاإلماـ
 . ٤تمد الرسوؿ علمها ٟتكمة...  أنصاراً  ٬تد دل إف

  الكرًن رسولو وألمر تعاذل ا ألمر امتثاؿ ىو للقتاؿ X علي اإلماـ مبادرة فعدـ إذف
 ٤تمد الرسوؿ وصية خالف لو نوإ بل النواصب، يتو٫تو كما ال X علي اإلماـ مناقب من وىو

 .ورسولو ا و٥تالفة النقص من الدين ويعسوب ا١تؤمنُت أمَت وحاشا منقصة ذلك لكاف 

 نيب وصي ىاروف ا نيب ىو ىذا: لك فأقوؿ الكرًن، فآالقر  من ىذا لكبلمي شاىداً  أردت فإو 
 أضل عندما يقاتل دل إسرائيل بٍت على واستخلفو X موسى غاب عندما X موسى ا

 دل ىاروف ا نيب أف حُت ُب ،> ا عبادة عن ليضلهم العجل ٢تم واخرج إسرائيل بٍت السامري
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 بالكفر الناس أدخل حيث ظاىراً  ولو شيئاً  الدين من السامري يبقِ  دل بل فقط ا٠تبلفة منو تغتصب
 .أوليائو وعند تعاذل ا عند دائماً  الناجع اٟتل ىي ليست للقتاؿ فا١تبادرة إذف ! جهاراً  با

 فآالقر  فهذا ،جبناً  يعد ال ا دين على فا٠توؼ جنب، فهو خوفاً  يسمى ما كل ليس نوإ ٍب
َها َفَخَرجَ ﴿: يًتقب خائفاً  فرعوف مدينة من خرج X موسى ا نيب أف على ينص  َخائِفاً  ِمن ْ

 .(ٔ)﴾الظَّاِلِمينَ  اْلَقْومِ  ِمنَ  َنجِّْني َربّْ  قَالَ  يَ ت ََرقَّبُ 

 X موسى خوؼ يكن دل بل...  كبل وألف كبل !وحاشاه ؟ جنب X موسى خوؼ فهل
 ٭تافظ أف فبلبد ،الرسالة بأداء كلفو ا ألف ؛نفسو على خوفاً  كاف بل...  ىي ىي ٔتا نفسو على
 األنبياء ٧تد فنحن وإال. وجو أًب على اإل٢تي التكليف ىذا أداء أجل من عليها وٮتاؼ نفسو على

 .اإل٢تي الدين أجل من القتاؿ ُب تعاذل ا أمر امتثاؿ ُب أبداً  يًتددوف ال واألوصياء

 X لعلي  الرسوؿ وصية تذكر اليت بيتو أىل وعن  ٤تمد الرسوؿ عن الروايات وأخَتاً 
 .وصبلح خَت لكل ا وفقك .ا شاء إف أخرى مناسبة ُب لك سردىاأ أحببت إف كثَتة بالصرب

 العلمية اللجنة                                                                                    
 (األرض ُب لو ا مكن) ا١تهدي اإلماـ أنصار

 العقيلي ناظم الشيخ                                                                                      
 ىػ ٖٔٗٔ /اٟتراـ ٤تـر                                                                                      

* * * 

 الرحيم الرٛتن ا بسم :517/ السؤال

 .كثَتاً   تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة لوآو  ٤تمد على صل اللهم

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ ..عشر الثالث اإلماـ الوالد السيد

 فإنٍت تعاذل ا سددىم األنصار األخوة بعض شرحها قد كاف ولو األسئلة عن ٕتيبٍت أف أود
 .الصاُب النبع من شربأ أف أحب

                                                             

 .  : انقظض - 
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 " تنكرىا األمة فإن X القائم غيبة كذلك) : عنهم الوارد اٟتديث عن: ىو سؤاؿ أوؿ
 إن بقولو يكفر وقائل ومات، ولد إنو يقول وقائل يولد، لم بأنو ىدى بغير قائل فمن "لطولها
 يعصي وقائل فصاعدًا، عشر ثالث إلى يتعدى إنو بقولو يمرق وقائل عقيماً، كان عشرنا حادي

 .(ٔ) (غيره ىيكل في ينطق X القائم روح إن: بقولو 8 اهلل

 من شيء ففيها الوصية وىي اكم على عرضت إف ألهنا ،متشابو فيها ألهنا ؛تأوليها فما
 .غَت معصومُت ألننا فهمنا ُب األقل على التعارض

 من ويقارب الذنب، ذي الكوكب طلوع أولها عشرة، عَلمات لخروجو وإن أال) :وأخرى
 العَلمة إلى العَلمة ومن الخصب، عَلمات وتلك وشغب، ومرج ىرج فيو ويقع الحادي،
 اإلخَلص كلمة وتمت األزىر، القمر منا يظهر ذاك إذ العشرة العَلمات انقضت فإذا عجب،

 أئمة عن أخربتنا لقد ،ا١تؤمنُت أمَت يا: فقاؿ كثَت بن عامر لو يقاؿ رجل إليو فقاـ. التوحيد على هلل
 إليّ  عهده لعهد إنو نعم،: قاؿ الصدؽ بعدؾ، وألسنة اٟتق أئمة عن فأخربنا الباطل وخلفاء الكفر
:  النبي قال ولقد الحسين، من تسعة إماماً  عشر اثنا يملكو األمر ىذا وإن  اهلل رسول

 محمد اهلل إال إلو ال" :عليو مكتوب فإذ العرش ساق إلى نظرت السماء إلى بي عرج لما
 ؟ ىذه من أنوار رب، يا: فقلت نورًا، عشر اثني ورأيت ،"ونصرتو بعلي بعلي أيدتو اهلل رسول

: قال ؟ لي تسميهم أفَل اهلل، رسول يا: قلت ذريتك، من األئمة أنوار ىذه محمد، يا: فنوديت
 الحسن ابناك بعدك و عداتي، وتنجز ديني تقضي بعدي، والخليفة اإلمام أنت نعم،

 وبعد بالباقر، يدعى محمد ابنو علي وبعد زين العابدين، علي ابنو الحسين وبعد والحسين،
 ابنو موسى وبعد بالكاظم، يدعى موسى ابنو جعفر وبعد بالصادق، يدعى جعفر ابنو محمد

 بالنقي، يدعى علي ابنو محمد وبعد بالزكي، يدعى محمد ابنو علي وبعد بالرضا، يدعى علي
 يمَلىا بي، الناس وأشبو سميي الحسين ولد من والقائم يدعى باألمين، الحسن ابنو وبعده
 طلب حيث  ا١تهديُت X علي اإلماـ يذكر دل ١تاذا، (وظلماً  جوراً  ملئت كما وعدالً  قسطاً 

 ؟ اٟتق أئمة يذكر أف منو
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 أفَل اهلل، رسول يا: قلت ذريتك، من األئمة أنوار ىذه محمد، يا) :اٟتديث ىذا وأيضاً 
 ابناك وبعدك عداتي، وتنجز ديني تقضي بعدي والخليفة اإلمام أنت نعم،: قال ؟ لي تسميهم
 بالباقر، يدعى محمد ابنو علي وبعد العابدين، زين علي ابنو الحسين وبعد والحسين، الحسن

 موسى وبعد بالكاظم، يدعى موسى ابنو جعفر وبعد بالصادق، يدعى جعفر ابنو محمد وبعد
 يدعى علي ابنو محمد وبعد بالزكي، يدعى محمد ابنو علي وبعد بالرضا، يدعى علي ابنو

 بي، الناس وأشبو سميي الحسين ولد من والقائم باألمين، يدعى الحسن ابنو وبعده بالنقي،
 (.وظلماً  جوراً  ملئت كما وعدالً  قسطاً  يمَلىا

 عن العلوي، اٟتسيٍت ٤تمد بن جعفر عن الشيباين، أبو ا١تفضل: وىو نص اٟتديث ىذا وأيضاً 
: لو قلت): قاؿ ،X جعفر أيب عن جابر، عن مشر، بن عمرو عن الصيداوي، عبد ا١تنعم بن أٛتد

 واٟتسُت، اٟتسن عقب ُب اإلمامة جعل وتعاذل تبارؾ ا إف: يقولوف قوماً  إف ،ا رسوؿ ابن يا
 فهل ،(ٔ)﴾َعِقِبوِ  ِفي بَاِقَيةً  َكِلَمةً  َوَجَعَلَها﴿ :يقول ذكره تعالى اهلل يسمعوا أولم اهلل، كذبوا :قاؿ

 رسول عليهم نص الذين ىم األئمة إن جابر، يا: قاؿ ٍب ؟ X الحسين عقب في إال جعلها
 أساميهم وجدت السماء إلى بي أسري لما : اهلل رسول قال الذين وىم باإلمامة،  اهلل

 وجعفر ومحمد وعلي وسبطاه، علي منهم اسماً، عشر اثني بالنور العرش ساق على مكتوبة
 الصفوة بيت أىل من األئمة فهذه القائم، والحجة والحسن وعلي ومحمد وعلي وموسى

 .(ٕ)(وجنوده إبليس مع وتعالى تبارك اهلل حشره إال غيرىم أحد يدعيو ما واهلل والطهارة،

 يقاؿ وال هبم يقاؿ كيف ،إبليس مع ا حشرىم إال غَتىم حدأ يدعي ما إف يقوؿ فهنا
 األخَت اٟتديث وخاصة؟  األحاديث ٢تذه تفسَتكم ما ؟  با١تهديُت تقوؿ والوصية با١تهديُت

 أال ،(نو الع) إبليس مع فهو  عشر االثنا ىؤالء غَت األمر ىذا يدعي من أف وايوضح حيث
 ذكرت الذين من وغَته اٟتديث ىذا بُت ٕتمعوا وكيف ،والوصية اٟتديث ىذا بُت تناقض يوجد

 أنوار وىي األنوار من غَتىم يذكروا ودل  االثنا عشر األئمة أنوار ذكروا حيث ؟؟ (كذا)الحقًا 
 ؟ ناراً  ليصطلي X موسى أتى حينما فآالقر  ذكرىم حيث ، ا١تهديُت
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 رل وقاؿ األنصار األخوة بعض رل ذكرىا األحاديث وىذه ،والعقل الروح ٯتؤل مفصبلً  شرحاً  أريد
 عشر االثنا ىؤالء غَت يدعي من فأب تقوؿ اليت األحاديث ىذه بسبب الشك من شيء يساوره إنو

 .ا حشره إال غَتىم يدعيها أحد ال نوإ  ويقولوا ، إماماً 

 البيت آؿ أحاديث لتفسَت بيدكم كتاب تأليف منكم أرجو ،X ٛتدأ اإلماـ ووالدي سيدي
 .ا١تقدس بالظهور يتعلق ما وخاصة ،

 شبعأ ال فإنٍت ،(علم وطالب مال طالب يشبعان، ال منهومان: )X علي أيب قاؿ ،سيدي
 رويتم فهبل العطاش ا٢تيم ورود فإننا نردكم ،ا١تزيد مزيد من فهل ،كتبكم ومن الشريفة علومكم من

 ،بأوؿ أوؿ نعلمو أف ٬تب ما ىناؾ أف عتقدأ ينإو  ،الزيتوف شجرة يا الدسم الثقيل بعلمكم ظمأي
 .غَتىا منها ومن علينا تبخلوا فبل ،الصوتية خطبكم ٝتاع من ا١تزيد نريد بأننا أحس فإنٍت

 أف يريدوف الذين وا١تخلصُت ا١تؤمنُت ومنهم ا٠تلق ٞتميع ا ٯتلي ىل نوأ حوؿ سؤاؿ لدي
 وخوار ،يعمهوف طغياهنم ُب ٯتدىم :8 يقوؿ حيث ،ا خليفة وىو أمرىم حيث من يعبدوه
 بأهنا يعتقد بدعوة يؤمن من ا يزيد أف ا١تمكن من فهل ،إسرائيل لبٍت فتنة ا جعلو الذي العجل

 ىو ولكن حق على نوأ وٮتربه الرسوؿ يأٌب أف بدرجة ولو طغيانو ُب وٯتده لو ويكيد يزيده فأب حق
 ىذا من ٦تكن ىذا فهل ،متُت كيدي إف ٢تم و٪تلي بالطغياف واإلمداد العجل كخوار باطل على

 ُب الضاؿ اعتقادىم حسب على كرامات وينالوف يشفوف النصارى من أف لنا تفسر وكيف؟  الباب
منهم  البعض يرى ذلك ورغم ، البيت آؿ والية على ليس ٦تن العواـ أىل وبعض X ا١تسيح
 ٯتدنا ا أف ٦تكن ىل ولكن ،دعواكم لصدؽ ويفسر يؤوَّؿما  ُب رؤيات رأينا و٨تن  الرسوؿ
 ؟ إٙتاً  ليزدادوا ٢تم و٪تلي متُت كيده إف ٢تم ٯتلي سبحانو ا إف لكم ذكرت ما منطلق من بطغياننا

 يعتقد وىو باطل دعوة ٭تمل اإلنساف أف أساس على ا من اإلمداد ىذا بُت اإلنساف يفرؽ وكيف
 قصدأ ٚتيعاً  بكم ا١تؤمنوف ٨تن مثلنا حق بأنو يعتقد وآخر ،وكيداً  ضبلالً  ويزيده ٯتده وا حق أهنا

 أىل من أناس بوجود عتقدأ إين حيث الرباين الكيد ذلك بُت ٪تيز وكيف ، وا١تهديُت األئمة
 لوالية ا يهديهم أف ينبغي أال ،وٮتافونو ا و٭تبوف  الطاىرة العًتة يوالوف ال الذين ا١تخالفُت

 ؟  البيت آؿ
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 نوأو  حق إنكم بالرؤيا ٮتربنا تعاذل وا اٟتق على أننا ٪تيز وكيف ،بالطغياف وا١تد ا١تلء ىذا و١تا
 النيب فأب مؤمن ألنٍت ؛با والعياذ بكم شككأ ال فإنٍت سيدي اعذرين؟  نعمو طغياننا ُب ٯتدنا ال

 أىل وعترتي اهلل كتاب أبدًا، بعدي تضلوا لن بهما تمسكتم إن ما فيكم تارك إنني) :قاؿ 
 (.بيتي

 أي نوأ يعٍت وىذا ،الوصية وىي (أبداً  بعده تضلوا ال كتاباً  لكم ألكتب لي قربوا) :وقاؿ
 وىو أبداً  بعدي تضلوا لن كتاب يقوؿ كيف وإال ،مدع يدعيها ولن التحريف يصيبها لن الوصية
 عرض حينما األنصار األخوة ألحد ما قلتو وىذا فقومٍت هبذا ٥تطئاً  كنت فإو  ،ىذا كل ٭تتمل

 األخَت اٟتديث وخاصة األحاديث ىذه جراء الريبة من لنوع مدعاة وكانت األحاديث ىذه عليَّ 
 .عنو أسألكم أف ورأيت لكم ذكرتو الذي

 قوؿ عليو ينطبق أىذا ،غَته دوف إلمامو ويهديو لو يقوؿ  بالنيب رؤيا الناس بعض يرى و١تاذا
 (.لتولوا ٝتعهمأ ولو ألٝتعهم خَتاً  فيهم ا علم ولو) ا

 X إماـ آخر إذل  الرسوؿ من التعامل كيفية يشرح كتاباً  تكتبوا أف شخصياً  منكم نريد
 و١تاذا وكيف ،واليماين ا١تهدي أي ،(ليهما السبلـع) واالبن األب ا١تهدي اإلماـ (كذا) وحوؿ مع

 ٢تم احًتامنا مع األنصار خوةاإل يكتب أف ال ذلك منكم نريد ؟ آخر حيناً  وقالوا حيناً  سكتوا
 .ٞتهدىم وتقديرنا

 السويد - أنصاري: ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة لوآو  ٤تمد على ا وصلى ،العا١تُت رب  اٟتمد

 .وبركاتو ا ورٛتة عليكم السبلـ

 األمة نإف X القائم غيبة كذلك: )... وىي عنها تسأؿ اليت الرواية إذل بالنسبة :ٔس ج
 يكفر وقائل ،ومات ولد إنو يقول وقائل ،يولد لم بأنو ىدى بغير قائل فمن ،(لطولها) تنكرىا
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 ،فصاعداً  عشر ثالث إلى يتعدى إنو بقولو يمرق وقائل عقيماً  كان عشرنا حادي إن بقولو
 (.غيره ىيكل في ينطق X القائم روح إن: بقولو 8 اهلل يعصي وقائل

 :اإلخوة حدأ بو أجبت سابق جواب فإليك

...  أنفسهم بو يلزموف ٔتا القـو إلزاـ عن النظر وبغض الرواية ىذه سند ضعف عن النظر بغض
 فقولو...  وبقاءه وإمامتو X ا١تهدي اإلماـ وجود ينكروف الذين على منصب X اإلماـ فكبلـ
X ...( :فصاعداً  عشر ثالث إلى يتعدى أنو بقولة يمرق وقائل )...بالثالث يقوؿ نوإ أي 
 القوؿ ٣ترد وليس الكربى، أو الصغرى الغيبة ُب X ا١تهدي اإلماـ ٔتوت القوؿ مع فصاعداً  عشر
 .X لو ٦تهداً  يكوف وأو٢تم ا١تقدس قيامو بعد لو خلفاء يكونوف X ا١تهدي لئلماـ وخلفاء بذرية

 وا٨ترافهم الناس وارتداد ،X ا١تهدي اإلماـ غيبة عن يتكلم X اإلماـ أف ذلك على والدليل
 بعده، عشر ثالث حجة وتنصيب الغيبة ُب X ا١تهدي اإلماـ ٔتوت القوؿ ىو ىنا فا١تمنوع عنو،
 وعدالً  قسطاً  األرض ليمؤل ويقـو يظهر أف إذل يبق دل X ا١تهدي اإلماـ أف يعٍت القوؿ وىذا
 ىناؾ بأف القوؿ وأما الروايات، مئات أو عشرات بذلك نطقت كما وجوراً  ظلماً  ملئت بعدما

 العدؿ دولة يؤسس أف إذل وحياتو ا١تهدي اإلماـ بوجود االعتقاد مع X ا١تهدي لئلماـ أوصياء
 نطقت أي ،الروايات عشرات ا١تعٌت ىذا إذل وأشارت نصت بل الرواية ىذه تنفو دل فهذا اإل٢تي

 الرد) كتاب راجع شئت فإو  ،X ا١تهدي اإلماـ ذرية من ا١تهديُت بوجود الروايات عشرات
 .X ا١تهدي اإلماـ أنصار إصدارات حدأ (X القائم ذرية منكري على اٟتاسم

 تتحدث إهنا أي ،X ا١تهدي اإلماـ أوصياء موضوع غَت موضوع عن تتحدث فالرواية ،إذف
 إف أي عشر، ثالث بإماـ ويعتقدوف غيبتو ُب X ا١تهدي اإلماـ ٔتوت يقولوف الذين عقيدة عن

 زائداً  باألوصياء اإلٯتاف ىو بل X ا١تهدي لئلماـ أوصياء بوجود اإلٯتاف ىو ليس الباطل االعتقاد
 االعتقاد موضوع عن موضوعاً  أي ٗتصصاً  خارج وىذا غيبتو، ُب X ا١تهدي اإلماـ ٔتوت القوؿ

 اإلماـ بإمامة نعتقد ولكن هبم نعتقد ألننا ؛X ا١تهدي اإلماـ ذرية من عشر االثٍت باألوصياء
 فنحن...  وعدالً  قسطاً  األرض فيمؤل يقـو أف إذل األصل اٟتجة نوإو  الكربى الغيبة ُب X ا١تهدي

!! ؟ ذاؾ من ىذا فأين...  الرواية ىذه علينا ينطبق حىت غيبتو ُب X ا١تهدي اإلماـ ٔتوت نقوؿ ال
 .والوىم اٞتهل غاية ُب ىم الرواية هبذه علينا يعًتضوف الذين إف اٟتقيقة وُب



 386.................... ......................... اخلبيصاجلسء / اجلواة ادلنري عرب األثري 

 
 

 القوؿ تعٍت كلها X الصادؽ اإلماـ ذكرىا اليت الباطلة األقاويل أف أيضاً  قلتو ما على ويدؿ
 :الرواية ُب وردت اليت األقواؿ إذل فانظر...  وفاتو أو X ا١تهدي اإلماـ وجود بعدـ

 .أصبلً  X ا١تهدي اإلماـ والدة بعدـ يقولوف إهنم أي ،(يولد لم بأنو ىدى بغير قائل فمن)

 .غيبتو ُب X ا١تهدي اإلماـ وجود بعدـ يقولوف أيضاً  وىؤالء ،(ومات ولد إنو يقول وقائل)

 كاف العسكري اٟتسن اإلماـ إف أي ،(عقيماً  كان عشرنا حادي أن بقولو يكفر وقائل)
 .غيبتو ُب X ا١تهدي اإلماـ وجود عدـ أيضاً  والنتيجة ،X ا١تهدي اإلماـ ينجب ودل عقيماً 

 تعدت اإلمامة أف يعٍت أيضاً  وىنا ،(فصاعداً  عشر ثالث إلى يتعدى أنو بقولو يمرق وقائل)
 فالرواية غيبتو، ُب X ا١تهدي اإلماـ وإمامة وجود إنكار أيضاً  النتيجة أي وىكذا، عشر ثالث إذل

 .غيبتو ُب X ا١تهدي اإلماـ ينكروف من على منصبة كلها

 أف يعٍت أيضاً  وىذا ،(غيره ىيكل في ينطق X القائم روح أن بقولو 8 اهلل يعصي وقائل)
 اإلماـ غَت اٟتجة أف ويعٍت ،باطل أيضاً  القوؿ وىذا ،غَته بدف ُب تنطق أو حلت القائم روح

 .بو القائم روح تنطق الذي اٟتجة إف أي X ا١تهدي

 ثالث إلى يتعدى أنو بقولو يمرق وقائل: )بلفظ جاءت الكتب بعض ُب الرواية ىذه إف ٍب
 عشر، ثالث إذل وتعدت منو تنتقل دل X القائم غيبة ُب اإلمامة أف يعٍت وىذا ،(عدا وما عشر
 فهو غيبتو ُب مات نوأو  X ا١تهدي اإلماـ غَت إذل تعدت اإلمامة بأف يقوؿ الذي أف وأكيد
 .مارؽ

 اٟتجة نوأو  غيبتو ُب X ا١تهدي باإلماـ منوطة زالت ما اإلمامة إف أي( عدا وما) :فقولو
 يعٍت ال بالوصي القوؿ فأل ؛وصياً  أو نائباً  لو يكوف أف منع يعٍت ال ىذا وطبعاً  ا٠تبلئق، على األصل

 ٤تمد للرسوؿ وصياً  X طالب أيب بن علي كاف فقد وصيو، إذل منو تعدت أو انتقلت اإلمامة أف
 ا رسوؿ موت بعد إال X علي لئلماـ تعدت ا٠تلق على اٟتجية فأب حدأ يقل ودل حياتو ُب 
 بتعدي يعٍت ال ىذا ولكن حياتو، ُب X علي لئلماـ أوصياء فهما واٟتسُت اٟتسن وىكذا ،

  األئمة بقية وىكذا ،X علي اإلماـ وفاة بعد من إال إليهما، X علي اإلماـ من اإلمامة
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 إال البلحق، إذل السابق من واٟتجية اإلماـ بتعدي يعٍت ال ىذا ولكن موجودين ىمؤ أوصيا كاف فقد
 .والتفصيل الشرح عن ا١تستغنية الواضحات من األمر ىذا أف واعتقد. السابق وفاة بعد من

 ٛتدأ السيد وصيو إذل X ا١تهدي اإلماـ من وتعدت انتقلت اإلمامة بأف نقوؿ ال اآلف فنحن
 ا١تهدي اإلماـ ىو ا٠تلق كل وعلى اٟتسن ٛتدأ السيد على اٟتجة إف نقوؿ بل ،X اٟتسن
 X ا١تهدي اإلماـ ووصي رسوؿ ألنو ىي اٟتسن ٛتدأ السيد حجية فأو  ،X اٟتسن بن اٟتجة

 ا١تهدي اإلماـ هني أو أمر ٮتالف أف أبداً  ٯتكن ال اٟتسن ٛتدأ السيد فأو  ،X قبلو من وا١تبعوث
X، ا١تهدي اإلماـ عن ناقل بأنو صرح اٟتسن ٛتدأ السيد إف بل X إليو الناس ويدعو 

 .ا١تقدس لقيامو والتمهيد

 علي اإلماـ زمن وُب  ٤تمد الرسوؿ زمن ُب وإماماً  وصياً  كاف X اٟتسُت أف ا١تعلـو فمن
X اٟتسن اإلماـ زمن وُب X، إمامان والحسين الحسن: )معناه ما  ٤تمد الرسوؿ لقوؿ 

 الرسوؿ من ا٠تلق على اٟتجية انتقاؿ يعٍت ال اٟتسُت بإمامة القوؿ ولكن ،(ٔ)(قعدا وإن قاما إن
 إال اٟتجية تنتقل دل بل ،X اٟتسُت اإلماـ إذل  اٟتسن اإلماـ من أو علي اإلماـ من أو ٤تمد

 كنائب X اٟتسُت اإلماـ يكلف عندما أو ،X وفاهتم بعد تكوف أف إما :فقط حالتُت ُب
 .X اٟتسن اإلماـ عن أو X علي اإلماـ عن أو  ٤تمد الرسوؿ عن ورسوؿ

 وذلك  ٤تمد الرسوؿ زمن ُب حجة كاف قد X طالب أيب بن علي إف أيضاً  ا١تعلـو ومن
 يعٍت ال ىذا ولكن. اليمن أىل إذل كإرسالو معُت أمر ُب يكلفو عندما أو  الرسوؿ غياب عند

. النيابة ٨تو على ىي بل ،كلياً  X علي اإلماـ إذل  ٤تمد الرسوؿ من اٟتجية انتقاؿ أو تعدي
 . ٤تمد الرسوؿ وفاة بعد إال كلياً  تنتقل وال

 انقرضت قد ولده إذل اإلماـ وانتقلت مات قد X ا١تهدي اإلماـ فأب قالت اليت الفرقة إف ٍب
 :الغيبة) كتابو ُب الطوسي الشيخ نص وقد مباشرة، الصغرى الغيبة بعد تقريباً  إهنا أي ،بعيد زمن منذ
 .وانتهت انقرضت قد الفرقة ىذه بأف( ٕٕٛص
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 اإلماـ ٔتوت تعتقد اليت الفرقة ىذه إذل ناظر وىو ٖتقق قد X الصادؽ اإلماـ كبلـ فيكوف
 بنفي X الصادؽ اإلماـ لكبلـ عبلقة وال الغيبة، عصر ُب ابنو إذل اإلمامة وانتقاؿ X ا١تهدي

 .X ا١تهدي اإلماـ أوصياء أو ذرية

 .النهار وضح ُب الشمس كوضوح واضحاً  أصبح األمر أف عتقدأ اٟتد ىذا ذلإو 

 .كثَتاً  تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة لوآو  ٤تمد على ا وصلى ،العا١تُت رب  واٟتمد

 أحد يدعيو ما واهلل والطهارة، الصفوة بيت أىل من األئمة فهذه: ) ... X قولو :ٕس ج
 ...(.وجنوده إبليس مع وتعالى تبارك اهلل حشره إال( غيرنا) غيرىم

 ،أبداً  X ا١تهدي اإلماـ ذرية من ا١تهديُت عن الوصاية أو اإلمامة نفي اٟتديث ىذا يعٍت ال
 :نقاط عدة ذكرأ وللتوضيح

 ،غَتىم األوصياء نفي يعٍت ال  عشر االثٍت األئمة ذكر أف إذل االلتفات ٬تب -أ
 على يدؿ ال شيء إثبات: )يقاؿ وكما ، األئمة كبلـ ُب عليهم منصوصاً  كانوا إذا وخصوصاً 

 ولكن واٟتسُت، واٟتسن وفاطمة بعلي العًتة تفسَت الروايات من كثَت ُب جاء فقد(. عداه ما نفي
  ٤تمد الرسوؿ بيت آؿ من ليس أو العًتة من ليس  اٟتسُت ذرية من األئمة أف يعٍت ال ىذا

 .تطهَتاً  وطهرىم الرجس عنهم ا ذىبأ الذين

 أىل: فقلت .ذريتو: قاؿ ؟  ٤تمد آؿ من: X ا عبد أليب قلت): قاؿ ،بصَت أيب عن
: قاؿ ؟ أمتو من: فقلت. العباء أصحاب: قاؿ ؟ عًتتو من: فقلت. األوصياء األئمة: قاؿ ؟ بيتو

 أمروا اللذين بالثقلين المتمسكون ،8 اهلل عند من بو جاء بما صدقوا الذين المؤمنون
 وطهرىم الرجس عنهم اهلل أذىب الذين بيتو أىل وعترتو ،8 اهلل كتاب: بهما بالتمسك

 .(ٔ)(  بعده األمة على الخليفتان وىما تطهيرًا،

 العباء، أصحاب ىم العًتة أف على نص قد X الصادؽ اإلماـ أف ٧تد السابقة الرواية ففي
 البيت أىل أو اآلؿ فسر نوأ حىت بل واألوصياء، األئمة كل على تنطبق اليت اآلؿ وبُت بينهم وفرؽ
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 وأىل اآلؿ مقدمة ُب ىي واليت  الزىراء فاطمة على النص بدوف األوصياء األئمة بأهنم 
 ؟ مثبلً  البيت أىل من ليس  فاطمة أف يعٍت ىذا فهل ،قطعاً  البيت

 ،(واٟتسناف وفاطمة علي) العباء أصحاب بأهنم السابقة بالرواية فسرت اليت العًتة إذل ونرجع
 ؟  اٟتسُت ذرية من األئمة كل على أيضاً  تصدؽ إهنا أـ ،فقط هبم إهنا ىل ونرى

 أبيو عن اٟتسُت، بن علي أبيو عن علي، بن ٤تمد أبيو عن ٤تمد، بن جعفر الصادؽ عن
 فيكم مخلف إني:  اهلل رسول قال: )قاؿ ، طالب أيب بن علي أبيو عن علي، بن اٟتسُت
 - كهاتين الحوض عليّ  يردا حتى يفترقا لن وإنهما. بيتي أىل وعترتي اهلل، كتاب: الثقلين

 ؟ عترتك ومن اهلل، رسول يا: فقال األنصاري، اهلل عبد بن جابر إليو فقام - سبابتيو بين وضم
 .(ٔ)( القيامة يوم إلى الحسين ولد من واألئمة والحسين، والحسن علي،: قال

 بأصحاب العًتة فسر األوؿ إف حيث! ؟ تعارضاً  اٟتديثُت بُت إف يقوؿ أف ألحد يصح فهل
 ! القيامة يـو إذل  اٟتسُت ذرية من وباألئمة هبم فسرىا والثاين العباء

 اختصاصها يعٍت ال العباء بأصحاب العًتة تفسَت بأف للمعًتض، اٞتواب وسيأٌب ،يصح ال طبعاً 
 ِحَكم  البيت أىل لكبلـ إف بل غَته، عن نفيها يعٍت ال لشيء صفة ثباتإو  فقط، هبم

 حاؿ ومراعاة وابتبلء تقية من روؼظو  وتفصيل وإٚتاؿ وحاالت ومناسبات وإرادات وغايات
 .اخل...  أىلها عن إال األسرار لصوف ومراعاة ا١تستمع

  . البيت أىل كبلـ ُب والتفصيل اإلٚتاؿ على كثَتة والشواىد كمثاؿ ىذا

 تعمد اليت األسرار من أهنا X ا١تهدي اإلماـ أوصياء مسألة على ا١تطلع على ٮتفى ال -ب
 أواف كل ُب يذاع أف ٯتكن ال والسر بالغة، ٟتكمة ،إخفاءىا  بيتو وأىل  ٤تمد الرسوؿ
 والتمويو واللحن باإلشارة إليو فيلمح إليو اإل١تاح إذل الضرورة دعت إف بل ،سراً  كاف ١تا وإال ومكاف

 .اخل...  واإلخفاء

 زماهنم أىل على أو منكريهم على اٟتجة إلقامة ا١تهديُت ذكروا قد  البيت أىل ٧تد ولذلك
 زماف فأل ؛أخرى تارة ا١تفضوح غَت والتصريح تارة، واإلخفاء والتمويو اإلشارة ٨تو على طبعاً  ولكن
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 دل بل ،بغَتىم فكيف عشر االثٍت باألئمة تؤمن دل حينئذ األمة فوأل حينئذ، يأت دل هبم االبتبلء
 ضمن تقع X ا١تهدي اإلماـ أوصياء لةأمس أف إذل التفتنا وإذا!  X ا١تؤمنُت أمَت ٓتبلفة تؤمن

 ٥تفياً  واالبتبلء االمتحاف ىذا يكوف أف فأكيد الزماف آخر أىل لو يتعرض الذي واالمتحاف بتبلءاال
 بصورة أجوبتها ويعطي متحانيةاإل األسئلة يعطي حدأ فبل واختباراً، ابتبلء كاف ١تا وإال يصح، حىت

 .غموض أو شك يشوهبا ال صر٭تة

 من اٟتذر إذل شيعتهم رشدواأو  عديدة روايات ُب  البيت أىل منو حذر قد االمتحاف وىذا
 شرحها ترؾأو  الروايات بعض ذكرأو  إنكارىا، ينبغي ال حصلت فإف ،ٖتصل قد معينة احتماالت

 :اللبيب للقارئ

: فقاؿ ؟ وقت األمر ٢تذا: لو قلت: قاؿ): قاؿ ،X جعفر أيب عن يسار، بن الفضيل عن
 يوماً، ثَلثين واعدىم ربو إلى وافداً  خرج لما X موسى إن الوقاتون، كذب الوقاتون، كذب

 فإذا صنعوا، ما فصنعوا موسى، أخلفنا قد: قومو لو قال عشرًا، الثَلثين على اهلل زاده فلما
 فجاء بحديث حدثناكم وإذا اهلل، صدق: فقولوا بو، حدثناكم ما على فجاء بحديث حدثناكم

 .(ٔ)( مرتين تؤجروا اهلل، صدق: فقولوا بو، حدثناكم ما خَلف على

 لك واىب أني عمران إلى أوحى تعالى اهلل إن: )قاؿ ،X ا عبد أيب عن بصَت، أيب عن
 بني إلى رسوالً  وجاعلو اهلل، بإذن الموتى ويحيي واألبرص األكمو يبرئ مباركاً، سوياً  ذكراً 

 عند بها حملها كان حملت فلما مريم، أم وىي بذلك حنة امرأتو عمران فحدث إسرائيل،
 يكون ال أي كاألنثى، الذكر وليس أنثى وضعتها إني رب: قالت وضعتها فلما غَلم، نفسها
 كان عيسى لمريم تعالى اهلل وىب فلما وضعت، بما أعلم واهلل :8 اهلل يقول رسواًل، البنت

 ولده ولد أو ولده في وكان شيئاً  منا الرجل في قلنا فإذا إياه، ووعده عمران بو بشر الذي ىو
 .(ٕ)( ذلك تنكروا فَل

                                                             

 .321ص: نهُعًبٍَ -انغُجخ  - 
 .131ص  ط: انكبفٍ - 



 ;38.................... ......................... اخلبيصاجلسء / اجلواة ادلنري عرب األثري 

 
 

 ولد أو ولده في وكان فيو يكن فلم قواًل، رجل في قلنا إذا: )قاؿ ،X ا عبد أيب عن
 .(ٔ)( يشاء ما يفعل تعالى اهلل فإن ذلك، تنكروا فَل ولده

 وينسب يجور أو بعدل الرجل يقوم قد: )يقوؿ X ا عبد أبا ٝتعت: قاؿ ،خد٬تة أيب عن
 .(ٕ)( ىو فهو بعده، من ابنو ابن أو ابنو ذلك فيكون بو، قام يكن ولم إليو

 إن حمزة، أبا يا: )(السبلـ عليهما) ا عبد وأبو جعفر أبو قاؿ: قاؿ ،الثمارل ٛتزة أيب عن
 اليوم حدثناك وإن يشاء، ما يصنع اهلل فإن ىاىنا من فجاء ىاىنا من يجيء أنو بأمر حدثناك
 .(ٖ)( ويثبت يشاء ما يمحو اهلل فإن بخَلفو غداً  وحدثناك بحديث

 مسألة خصوص وُب الزماف آخر ُب سيقع شيء عن بإنذار توحي وأمثا٢تا األخبار ىذه أليست
 يعلموهنا، معينة ٟتكمة التصريح دوف إليو اإلشارة على  البيت أىل حرص X ا١تهدي اإلماـ
 X ا١تهدي اإلماـ ٣تيء يريد أف أو برأيو، ا لدين ينظر أف ُب ١تعتذر عذر اإلنذار ىذا بعد وىل
 !؟ أمره يطيع وال يصدقو فبل وإال عرؼ ما أو يفهم ما وفق

 ٦تا نعرفها أف فنستطيع األسرار من وأهنا X ا١تهدي اإلماـ أوصياء مسألة إخفاء تعمد ومسألة
 من يكوف ٔتا أخربين ،ا١تؤمنُت أمَت يا: X لعلي قلت): قاؿ ،اٟتارث بن ا عبد عن :يلي

 صلى اهلل رسول وإن إليو، موكول ذكره شيء ذلك الحارث، ابن يا: قاؿ ،قائمكم بعد األحداث
 .(ٗ)( السَلم عليهما والحسين الحسن إال بو أخبر ال أن إليّ  عهد اهلل عليو وآلو

 ذلك فعند: )X القائم قياـ عبلمات بعض فيو يذكر X ا١تؤمنُت أمَت عن حديث وُب
 إيمانها في كسبت أو قبل من آمنت تكن لم إيمانها نفساً  ينفع وال توبة تقبل فَل التوبة، ترفع

 ال أن  اهلل رسول حبيبي إليّ  عهد فإنو ىذا، بعد يكون عما تسألوني ال :X قاؿ ٍب خيرًا،
 .(٘)( عترتي غير بو أخبر
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 أو X اٟتسُت اإلماـ مقتل بعد إال واضحة بصورة X ا١تهدي اإلماـ ذرية بذكر يصرح ودل
 ،X الصادؽ اإلماـ زمن ُب إال علناً  تروَ  دل  با١تهديُت X الرسوؿ وصية فحىت ،بقليل قبلو

 .العظيم السر ىذا على للحفاظ تعاذل ا حكمة اقتضتو ما وىذا

: بقو٢تا تكتفي وبعضها ،X القائم إذل وتعددىم األوصياء تذكر الروايات بعض ٧تد فلذلك
 ا ٗتطيط من وىذا ،ذريتو وىم X القائم بعد األوصياء على تنص وبعضها ،(القيامة يـو إذل)

 غَت أحد يدعيها ال ولكي ،صاحبها ويبينها وقتها ٭تُت حىت ا١تسألة ىذه سًت ُب وحكمتو تعاذل
 عنو وضل خفي قد أمر إذل يدعو قاـ إذا X القائم إف الروايات من كثَت ُب ورد فقد ،صاحبها
 .شديد العرب على جديد أمر إذل يدعو وأنو ،اٞتمهور

 رسول إليو دعا كما جديد أمر إلى الناس دعا قام إذا قائمنا إن: )قاؿ ،X جعفر أيب عن
 .(ٔ)( للغرباء فطوبى غريباً  وسيعود غريباً  بدأ اإلسَلم وإن ، اهلل

 اليت بالصفة األمر ىذا صاحب نصف إنّا: )X جعفر أليب قلت: قاؿ ،اٞتهٍت مالك وعن
 عليكم يحتج الذي ىو يكون حتى أبداً  ذلك يكون ال واهلل ال: فقاؿ. الناس من أحد هبا ليس

 .(ٕ)( إليو ويدعوكم بذلك

 .(ٖ)...( خفي أمر إلى يهدي ألنو مهدياً؛ المهدي سمي وإنما : )...X جعفر أيب وعن

 .(ٗ)( كان الذي غير بأمر جاء القائم قام إذا: )قاؿ ،X الصادؽ وعن

 على وىو جديداً  كتاباً  للناس ويظهر)...  :قاؿ جداً  طويلة خطبة ُب X ا١تؤمنُت أمَت وعن
 كل فالويل غوى، أنكره ومن ُىدي، بو أقر من أمر إلى الناس يدعو شديد، صعب الكافرين

 .(٘) ......(أنكره لمن الويل
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 روايات ُب X ا١تهدي اإلماـ ذرية من ا١تهديُت بذكر صرحوا البيت أىل أف ٧تد ذلك ومع
 اإلشارة موارد ومن ذلك، إذل واوا أشاروا وكذلك واٞتاحدين، ا١تنكرين على اٟتجة إلقامة ؛كثَتة

 :يلي ما

x ا١تعراج عن طويل حديث ُب ا رسوؿ عن ،عليو السبلـ ا١تؤمنُت أمَت عن...( : 
 أنت محمد، يا :فنوديت وتعاليت، تباركت وسعديك ربي لبيك: فقلت محمد، يا :فنوديت

 خلقي إلى ورسولي عبادي في نوري فإنك فتوكل، وعليّ  فاعبد، فإياي ربك وأنا عبدي
 أوجبت وألوصيائك ناري، خلقت خالفك ولمن جنتي، خلقت تبعك لمن بريتي، في وحجتي
( إن) محمد، يا :فنوديت ؟ أوصيائي ومن رب، يا: فقلت ثوابي، أوجبت ولشيعتك كرامتي،
 العرش ساق إلى - ربي يدي بين وأنا - فنظرت العرش، ساق على المكتوبون أوصياءك

 أوصيائي، من وصي كل اسم عليو مكتوب أخضر سطر نور كل في نورًا، عشر اثني فرأيت
 ؟ بعدي من أوصيائي أىؤالء رب، يا: فقلت أمتي، مهدي وآخرىم طالب أبي بن علي أولهم

 وىم بريتي، على بعدك وحججي وأصفيائي وأحبائي أوليائي ىؤالء محمد، يا :فنوديت
 .بعدك خلقي وخير وخلفاؤك أوصياؤك

 من بآخرىم األرض وألطهرن كلمتي، بهم وألعلين ديني، بهم ألظهرن وجَللي وعزتي
 الصعاب، الرقاب لو وألذللن الرياح، لو وألسخرن ومغاربها، األرض مشارق وألملكنو أعدائي،
 الخلق ويجمع دعوتي يعلن حتى بمَلئكتي وألمدنو بجندي، وألنصرنو األسباب، في وألرقينو

 .(ٔ)( القيامة يوم إلى أوليائي بين األيام وألداولن ملكو ألديمن ثم توحيدي، على

 دولة أياـ ا سيداوؿ الذين األولياء ىم ومن ،ودولتو X ا١تهدي اإلماـ ملك سيدـو فبمن
 بعد يستشهد أو ٯتوت X ا١تهدي اإلماـ أف مبلحظة مع ؟ القيامة يـو إذل بينهم اإل٢تي العدؿ

 تفيد( ٍب) أف ٮتفى وال( ملكو ألديمن ثم) :قاؿ ا أف مبلحظة مع وأيضاً  ملكو، من قصَتة مدة
 .األولياء بُت األياـ ٔتداولة القوؿ تعاذل ا عطف ٍب الًتاخي، مع العطف

 يكوف أف إال حجة الناس على يقيم ال ا أف على قائم  ٤تمد آؿ مذىب أف ا١تعلـو منو 
 من ا١تهديُت غَت األولياء ىؤالء يكوف أف أبداً  ٯتكن ال إذف ،X اٟتسُت اإلماـ ذرية ومن معصوماً 
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 روايات من وغَتىا وفاتو عند  ٤تمد الرسوؿ وصية ُب عليهم ا١تنصوص X ا١تهدي اإلماـ ذرية
 . البيت أىل

x ا١تؤمنُت أمَت اذل اٞتن رسوؿ - بيهس خرب ُب وجاء X - القدر سورة تفسَت عن وسؤالو: 
 ربهم، بإذن: X آدم فقال مظلمة، الدنيا كانت الدنيا إلى X آدم ىبط أن فلما)... 
 إال وعلي محمد بحق رب يا جبرائيل إلى تعالى اهلل أنزل: قال ال،: قال ؟ كان إذن أي أتدري
 بنورنا، يستضئ آدم فكان الدنيا إلى وتعالى تبارك اهلل فأىبطو لي، كان الذي النور عليّ  رددت
 عليو اهلل أنزل سنة أربعمائة فيها وعاش الدنيا في X آدم بقي فلما القدر، ليلة سمى فلذلك

 من رب، يا: قال األنبياء، بسيرة يسير قائم وصي باب لكل باباً، عشر اثنا لو نور من تابوتاً 
 موسى، والرابع إبراىيم، والثالث نوح، والثاني أنت، األنبياء أول آدم، يا: 8 اهلل قال ىؤالء؟

 والثاني ابنك، شيث أولهم األوصياء وأما األنبياء، خاتم محمد والسادس عيسى، والخامس
 الصفا، شمعون والخامس نون، بن يوشع والرابع إبراىيم، بن إسماعيل والثالث نوح، بن سام

 على ديني بو أظهر الذي محمد ولد من القائم وآخرىم ،X طالب أبي بن علي والسادس
 قال فلذلك آدم، وقبض شيث إلى التابوت آدم فسلم: قال المشركون، كره ولو كلو الدين

َلةِ  ِفي َأنَزْلَناهُ  ِإنَّا﴿ :تعالى اهلل َلةُ  َما َأْدرَاكَ  َوَما #اْلَقْدِر  لَي ْ َلةُ  #اْلَقْدِر  لَي ْ رٌ  اْلَقْدرِ  لَي ْ  َأْلفِ  مّْنْ  َخي ْ
 .الكافرون ويعمى المؤمنون بنورنا يستضئ حتى الدنيا إلى اهلل أنزلو نورنا وإن. (ٔ)﴾َشْهرٍ 

 أبيض در من تابوت ومعو   محمد اهلل بعث لما فإنو (ٕ)﴾اْلَمََلِئَكةُ  تَ ن َزَّلُ ﴿ :قولو وأما
 عن وأمره   اهلل رسول على فعرضو عشر االثني أسامي فيو أبيض رق فيو باباً  عشر اثنا لو

 واٟتسُت اٟتسن وأوالدي أنا: قاؿ ؟ ا١تؤمنُت أمَت يا ىم ومن: قاؿ .أنوار وىم لهم الحق أن ربو
 بن و٤تمد موسى بن وعلي جعفر بن وموسى ٤تمد بن وجعفر علي بن و٤تمد اٟتسُت بن وعلي
 أٚتعُت، عليهم ا صلوات الزماف صاحب اٟتسن بن و٤تمد علي بن واٟتسن ٤تمد بن وعلي علي

 .(ٖ)...( أعدائنا لوالية ا١تنكروف بواليتنا ا١تقروف وشيعتنا أتباعنا وبعدىم
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 القدر، ليلة ُب ا١تبلئكة عليهم تتنزؿ والذين أنوار وىم اٟتق ٢تم الذين عن بيهس سأؿ فهنا
 بواليتنا المقرون وشيعتنا أتباعنا وبعدىم: )وبعدىم  عشر االثٍت األئمة هنمأ اٞتواب فكاف

 (.أعدائنا لوالية المنكرون

 ا١تعلـو ومن ا٠تلق، على واٟتجية وا٠تبلفة اإلمامة حق ىو ىنا اٟتق من ا١تقصود أف ا١تعلـو ومن
 ىم فمن ، ٤تمد آؿ من معصـو حجة على إال تكوف ال القدر ليلة ُب ا١تبلئكة تنزؿ أف أيضاً 
 .X ا١تهدي اإلماـ ذرية من ا١تهديُت غَت  عشر االثٍت األئمة بعد الصفة هبذه الذين

 ىم يكونوف فكيف  البيت ألىل شيعة بأهنم موصوفوف الرواية ىذه ُب ىؤالء إف قيل فإف
 ؟ أوصياء

 وىي وا١تناصرة، واالقتداء ا١تتابعة ٔتعٌت وىو ،(ا١تشايعة) من مأخوذ( الشيعة) لفظ إف: أقول
 هبا وصف ْتيث عظيمة صفة وىو ْتسبو، وكل بالتفاوت مصاديقو على يصدؽ أي مشكك مفهـو

بْ َراِىيمَ  ِشيَعِتوِ  ِمن َوِإنَّ ﴿ :تعاذل قاؿ، X إبراىيم ا نيب  .(ٕ)، (ٔ)﴾إلَِ

 وكل الشيعة سائر وىكذا ا١تهديوف وىكذا X ا١تؤمنُت ألمَت شيعة كلهم  فاألئمة إذف
 مراتب أعلى ُب لو شيعة فهم ،X طالب أيب بن علي وسَتة منهاج على  األئمة فأل ؛ْتسبو

 .وا١تناصرة وا١تتابعة ا١تشايعة

 :ا١تورد ىذا غَت ُب ٤تمد آؿ شيعة من قـو بأهنم وصفوا قد ا١تهديُت و٧تد

 إين ،ا رسوؿ ابن يا) (:السبلـ عليهما) ٤تمد بن جعفر للصادؽ قلت: قاؿ ،بصَت أيب عن
 عشر اثنا: قال إنما: فقاؿ ،مهدياً  عشر اثنا القائم بعد يكوف: قاؿ أنو X أبيك من ٝتعت
 ومعرفة مواالتنا إلى الناس يدعون شيعتنا من قوم ولكنهم إماماً، عشر إثنا: يقل ولم مهدياً،

 .(ٖ)( حقنا

 ٤تمد الرسوؿ وصية فأو  الفضل، حيث من  ا١تهديُت مقاـ غَت األئمة مقاـ أف ٮتفى وال
 واثٍت إماماً  عشر اثٍت إذل  ٤تمد الرسوؿ بعد لؤلوصياء بتقسيمها ا١تسألة، أحكمت قد 
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 عشر االثٍت األئمة أف يعٍت ال ىذا ولكن ا٢تداية، ومقاـ ،اإلمامة مقاـ :مقاماف فهنا ،مهدياً  عشر
 البيت أىل نص فقد بأئمة، ليسوا عشر االثٍت ا١تهديُت أف يعٍت ال وكذلك ،ٔتهديُت ليسوا 
 ا١تهديُت أف  عنهم ورد وكذلك مهديوف، كلهم  عشر االثٍت األئمة أف رواياهتم ُب 

 :أئمة كلهم X ا١تهدي اإلماـ ذرية من

 ووالة وليك، على وصل: ).... األوصياء على الصبلة كيفية ُب X ا١تهدي اإلماـ عن روي
[ ديناً ] آمالهم أقصى وبلغهم آجالهم، في وأزد أعمارىم، في ومد ولده، من واألئمة عهده،

 .(ٔ)( قدير شيء كل على إنك وآخرة، دنيا

 عهده، والة على صل اللهم،: )... X األمر لصاحب الدعاء ُب الرضا اإلماـ عن وروي
 إليهم أسندت ما لهم وتمم نصرىم، وأعز آجالهم، في وزد آمالهم، وبلغهم بعده، من واألئمة

 معادن فإنهم أنصارًا، دينك وعلى أعواناً  لهم واجعلنا دعائمهم، وثبت لهم، أمرك من
 عبادك، من وخالصتك أمرك، ووالة دينك، ودعائم توحيدك، وأركان علمك، وخزان كلماتك،
 وعليهم عليو والسَلم نبيك، أوالد وصفوة أوليائك، وسَلئل وأولياؤك خلقك، من وصفوتك

 .(ٕ)( وبركاتو اهلل ورحمة

 عشر االثٍت باألئمة قرنتهم أو نسبتهم إف X ا١تهدي اإلماـ بعد األوصياء أف نعرؼ تقدـ و٦تا
 X ا١تهدي اإلماـ بعد األوصياء إذل نظرنا فإو  وا٢تداية، اإلمامة مقاـ بُت للتفريق ،مهديوف فهم
 أىل على واٟتجة  ٤تمد الرسوؿ أوصياء من ألهنم وأئمة؛ مهديوف فهم ىم، ىم حيث من

 .X ا١تهدي اإلماـ بعد األرض

x ا عبد أليب قلت): قاؿ ،عمر بن مفضل عن X :بُوا َبلْ ﴿: تعاذل ا قوؿ  بِالسَّاَعةِ  َكذَّ
 وجعل شهرًا، عشر اثني السنة خلق اهلل إن: رل قاؿ ،(ٖ)﴾َسِعيراً  بِالسَّاَعةِ  َكذَّبَ  ِلَمن َوَأْعَتْدنَا

 أمير وكان محدثاً، عشر اثنا ومنا ساعة، عشرة اثنتي النهار وجعل ساعة، عشرة اثنتي الليل
 .(ٗ)( الساعات تلك من ساعة X المؤمنين

                                                             

 .82 ص: نهشُخ انطىسٍ -انغُجخ  - 
 .   ص: نهشُخ انطىسٍ -يظجبػ انًزهغذ  - 
 .  : انفزقبٌ -3
 .3 ػ  ثبة 88 – 83ص: غُجخ انُعًبٍَ - 



 397.................... ......................... اخلبيصاجلسء / اجلواة ادلنري عرب األثري 

 
 

 ساعة، عشر اثنا الليل: )X ٤تمد بن جعفر ا عبد أبو قاؿ: قاؿ ،السائب أيب وعن
 عشر اثنا والنقباء إماماً، عشر اثنا واألئمة شهرًا، عشر اثنا والشهور ساعة، عشر اثنا والنهار
 بِالسَّاَعةِ  َكذَّبَ  ِلَمن َوَأْعَتْدنَا﴿ :8 اهلل قول وىو ساعة، عشر اثني من ساعة علياً  وإن نقيباً،
 .(ٔ)( ﴾َسِعيراً 

: األوذل الرواية ُب X قولو إذل فانظر وجلية، واضحة الروايتُت ىاتُت ُب ا١تهديُت إذل واإلشارة
 وكان محدثاً، عشر اثنا ومنا ساعة، عشرة اثنتي النهار وجعل ساعة، عشرة اثنتي الليل وجعل)

 األئمة وكذلك الليل ساعات من ساعة نوإ أي ،(الساعات تلك من ساعة X المؤمنين أمير
 من نعرؼ أف بقي. الباطل دولة ُب عاشوا ألهنم ؛X اٟتسن بن ٤تمد اٟتجة اإلماـ إذل بعده من
 ؟ بالنهار ا١تقصود وما ،عشر االثٍت النهار ساعات ٯتثلوف الذين ىم

 اثنا والنهار ساعة، عشر اثنا الليل: )X قولو إذل فانظر أكثر، األمر توضح الثانية الرواية
 عشر اثني من ساعة علياً  وإن نقيباً، عشر اثنا والنقباء إماماً، عشر اثنا واألئمة...  ساعة عشر
 والذين ؟ عشر االثٍت األئمة بعد ذكرىم جاء الذين عشر االثٍت النقباء ىؤالء ىم فمن...( ساعة

 االثٍت الليل ساعات قباؿ ُب  األئمة أف حُت ُب ،عشر االثٍت النهار ساعات قباؿ ُب ىم
 .عشر

 ا١تقصود الثانية الرواية ُب عشر االثٍت النقباء وكذلك اٟتديثُت ُب النهار ساعات أف الواضح من
 بالروايات ذلك دعمنا إذا وخصوصاً  ،X ا١تهدي اإلماـ ذرية من عشر االثٍت ا١تهديوف ىم هبم

 إذل أرشدونا  البيت أىل فإف ،X ا١تهدي اإلماـ وذرية عشر االثٍت ا١تهديُت على الناصة
 :كبلمهم ُب التمعن

 صواب ولكل حقيقة، حق لكل إن ترويو، عشر من خير تدريو خبر: )X ا عبد أيب عن
 .(ٕ)...(اللحن فيعرف لو يلحن حتى فقيهاً  شيعتنا من الرجل نعد ال واهلل إنا: قاؿ ٍب ،نوراً 

 يتضح  وبدولتهم هبم ا١ترتبط والنهار الليل ١تعرفة  البيت أىل روايات إذل رجعنا وإذا
 :صورة بأجلى األمر
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 ،﴾َوُضَحاَىا َوالشَّْمسِ ﴿ :8 ا قوؿ عن سألتو): قاؿ ،X ا عبد أيب عن ،بصَت أيب عن
 :قاؿ ،﴾َتََلَىا ِإَذا َواْلَقَمرِ ﴿: قلت دينهم، للناس بو اهلل أوضح  اهلل رسول الشمس: قاؿ

 استبدوا الذين الجور أئمة ذلك: قاؿ ،﴾يَ ْغَشاَىا ِإَذا َواللَّْيلِ ﴿ :قلت ،X المؤمنين أمير ذلك
 فغشوا منهم، بو أولى  اهلل رسول آل كان مجلساً  وجلسوا  اهلل رسول آل دون لألمر
 ظلمهم يغشى: قاؿ ،﴾يَ ْغَشاَىا ِإَذا َواللَّْيلِ ﴿ :قولو وىو والجور، بالظلم  اهلل رسول دين

َىا ِإَذا َوالن ََّهارِ ﴿: قلت النهار، ضوء  عن سأليُ   فاطمة ذرية من اإلمام ذلك: قاؿ ،﴾َجَلَّ
َىا ِإَذا َوالن ََّهارِ ﴿ :قولو اهلل فحكى يسألو، لمن فيجلى اهلل رسول دين  َونَ ْفسٍ ﴿: وقولو ،﴾َجَلَّ
 ثم وألهمها عرفها أي ﴾َوتَ ْقَواَىا ُفُجوَرَىا فَأَْلَهَمَها﴿ :وقولو وصورىا، خلقها: قاؿ ،﴾َسوَّاَىا َوَما

 أي (ٔ)﴾َدسَّاَىا َمن َخابَ  َوَقدْ ﴿ طهرىا، نفسو يعنى ﴾زَكَّاَىا َمن َأفْ َلحَ  َقدْ ﴿ فاختارت، خيرىا
 .(ٕ)( أغواىا

 ،﴾يَ ْغَشى ِإَذا َواللَّْيلِ ﴿ :8 ا قوؿ عن X جعفر أبا سألت) :قاؿ ،مسلم بن ٤تمد وعن
 وأمير عليو، لو جرت التي دولتو في المؤمنين أمير غشي فَلن الموضع ىذا في الليل: قاؿ

 ىو النهار :قاؿ ،(ٖ)﴾َتَجلَّى ِإَذا َوالن ََّهارِ ﴿: قاؿ تنقضي، حتى دولتهم في يصبر X المؤمنين
 للناس األمثال فيو ضرب والقرآن الباطل، دولتو غلب قام إذا البيت، أىل منا X القائم

 .(ٗ)( غيرنا يعلمو فليس ونحن، بو نبيو اهلل وخاطب

 األئمة ىم ىنا عشر االثٍت الليل وساعات  ٤تمد الرسوؿ بعد الباطل دولة ىو فالليل ،إذف
 تلك ُب حياهتم عاشوا ألهنم ؛X ا١تهدي اإلماـ وآخرىم X ا١تؤمنُت أمَت أو٢تم عشر االثٍت
 ا١تهديوف النقباء ىم وساعاهتا ،اإل٢تي العدؿ ودولة X ا١تهدي اإلماـ دولة ىو والنهار. الدولة
 اٟتسُت عليو وٮترج لو عقب ال الذي وآخرىم X ا١تهدي اإلماـ وصي( ٛتدأ) أو٢تم عشر االثنا

 .X علي بن
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 دولة ُب عاشو ما إذل قسناه إذا جداً  قصَت العدؿ دولة ُب عمره أف ٔتا X ا١تهدي واإلماـ
 االثنا وساعاتو نفسو النهار ىو خرىأ جهة من ولكن اٞتهة، ىذه من الليل ساعات من فهو الباطل
 (.ا١تهدي) اٝتو وحىت بل ،وهنجو وملكو ودولتو ٟتكمو امتداد ألهنم ؛ا١تهديوف أوصياؤه ىم عشر

 ا١تهدي اإلماـ أوصياء أوؿ أي( ٛتدأ) األوؿ ا١تهدي يوجد ال أف ينبغي ىذا على: قلت فإف
X ا١تهدي اإلماـ قياـ بعد إال يوجد ال X إال تبدأ ال النهار وساعات النهار، ساعات من ألنو 
 .X ا١تهدي اإلماـ مشس شروؽ بعد

 إذل الفجر طلوع من أي الفجر ساعة ىي - شرعاً  - النهار ساعات من ساعة أوؿ إف: أقول
 اختبلط ناحية من وخصوصاً  ،والنهار الليل بُت برزخ ىي حقيقتها ُب الساعة وىذه الشمس، شروؽ
 بأهنا تصفها أف ويصح ساعاتو، أوؿ أهنا جهة من هنار بأهنا تصفها أف فيصح فيها، والظلمة الضوء

 ساعات من وال الليل ساعات من ال بأهنا روي بل فيها، التاـ الظبلـ انكشاؼ عدـ جهة من ليل
 :اٞتنة ساعات من وإهنا النهار

 تسألٍت؟ أـ أسألك :النصراين فقاؿ: )... X جعفر أيب مع النصارى عادل حوار ُب جاء فقد
 ،سلٍت: يقوؿ ٤تمد أمة من رجل ،النصارى معشر يا: النصراين فقاؿ سلني،: X جعفر أبو فقاؿ

 أي النهار من وال الليل من ىي ما ساعة عن أخربين ،ا عبد يا: قاؿ ٍب ،با١تسائل ١تلئ ىذا إف
 فإذا: النصراين فقاؿ .الشمس طلوع إلى الفجر طلوع بين ما: X جعفر أبو فقاؿ ؟ ىي ساعة

: X جعفر أبو فقاؿ ؟ ىي الساعات أي فمن النهار ساعات من وال الليل ساعات من تكن دل
 .(ٔ)...( مرضانا تفيق وفيها الجنة ساعات من

 ٕتد حيث ، كبلمهم ُب العجيب الًتابط من مبهوراً  البيت أىل كبلـ ُب ا١تتأمل يقف وىنا
 دولة وبُت الباطل دولة بُت برزخاً  النهار ساعات أوؿ ٯتثل الذي X ا١تهدي اإلماـ أوصياء أوؿ
 X ا١تهدي لئلماـ وصي أوؿ نوأ جهة من النهار ساعات أوؿ فهو ،- والنهار الليل بُت - اٟتق

 بساعات شبيهاً  ٕتده أخرى جهة ومن ،X أبيو بعد اإل٢تي العدؿ دولة حكاـ وأوؿ لو وا١تعاصر
 دل الليل ظبلـ زاؿ ما حيث ،- النهار - ألبيو ٦تهداً  الظلم دولة هناية ُب يظهر نوأ حيث من الليل

 الناظر إليو ينظر اٞتهة ىذه من فهو ،- الفجر - بو تدر٬تياً  الليل انكشاؼ يبدأ بل ٘تاماً  ينكشف
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 يكوف وبالتدريج النهار، ساعات من إليها قربأ ىو بل هبا شبيهاً  أو الليل ساعات من نوأ على
 .الليل ساعات من إليها قربأ بل منها نوأ على الناظر إليو ينظر حىت النهار بساعات شبيهاً 

 والبد لو ا١تمهد ىو يكوف أف البد X ا١تهدي اإلماـ أوصياء أوؿ أف على مؤيد أو دليل وىذا
 وصية مع الكبلـ ٢تذا العجيب االرتباط إذل اإلشارة يفوتنا وال ا١تقدس، قيامو قبل موجوداً  يكوف أف

 أي( ا١تؤمنُت أوؿ وىو) بػ X ا١تهدي لئلماـ وصي أوؿ هبا وصف اليت وفاتو ليلة  ا رسوؿ
 ُب ذلك تفصيل ًب وقد لو، وناصر مصدؽ وأوؿ ظهوره عند X ا١تهدي باإلماـ ا١تؤمنُت أوؿ

 .أعيد فبل أخرى كتب

 أفضل نوإ أي ،X ا١تهدي اإلماـ أوصياء أفضل ىو( ٛتدأ) األوؿ ا١تهدي أف و٧تد بل
 ،النهار ساعات من ساعة أوؿ عن  البيت أىل كبلـ مع متطابقاً  ىذا و٧تد النهار، ساعات

 من: )بقولو اٞتنة ساعات من بأهنا الفجر ساعة وصف حيث X الباقر اإلماـ كبلـ ُب كما
 .(مرضانا تفيق وفيها الجنة ساعات

 ىو ا١ترض من واإلفاقة ،(مرضانا تفيق وفيها: )X قولو إذل االنتباه اللبيب يفوت ال وأيضاً 
 ُب الناس وانغمار اٟتجة غياب فًتة وُب الظلم دولة ُب ٤تمد آؿ فشيعة للشفاء، والتماثل الصحة

 من أو يعلموف حيث من الناس أصاب ما بعض أصاهبم قد يكن دل إف مرضى ىم واال٨تراؼ الفنت
 إيقاظاً  - والفجر النهار ساعات أوؿ - X ا١تهدي اإلماـ وصي ظهور فيكوف يعلموف، ال حيث

 ْتسبو وكل - فشيئاً  شيئاً  اٟتقائق يبصروف ويبدأوف ،واٟتَتة التيو من ٢تم وانتشاالً  ،الغفلة نـو من ٢تم
 .أبداً  خفاء يبقى فبل الشمس تشرؽ أف إذل -

 التي الساعة ىي: )ىكذا آخر بلفظ للنصراين جوابو ُب الساعة ٢تذه الباقر اإلماـ وصف وروي
 فيها ويفيق الساىر، فيها ويرقد المبتلي، فيها يهدأ الشمس، طلوع إلى الفجر طلوع بين

 دليَلً  وجعلها لها، للعاملين اآلخرة وفي للراغبين، رغبة الدنيا في اهلل جعلها عليو، المغمى
 .(ٔ)... (  لها التاركين المتكبرين الجاحدين على بالغة وحجة واضحاً 
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 فيها ويرقد) ،(ا١تبتلي فيها يهدأ: )علقأ فقرة أي على حقيقةً  دريأ ال اللفظ ىذا وعلى
 للعاملُت اآلخرة وُب) ،(للراغبُت رغبة الدنيا ُب ا جعلها) ،(عليو ا١تغمى فيها ويفيق) ،(الساىر

 ُب يطوؿ فالكبلـ ،(٢تا التاركُت ا١تتكربين اٞتاحدين على بالغة وحجة واضحاً  دليبلً  وجعلها) ،(٢تا
 .أسرارىا على الوقوؼ

 ورد بل فقد، الروايات ُب ليس النهار ساعات سائر على النهار ساعات من ساعة أو وتفضيل
، (ٔ)﴾َمْشُهوداً  َكانَ  اْلَفْجرِ  قُ ْرآنَ  ِإنَّ  اْلَفْجرِ  َوقُ ْرآنَ ... ﴿: تعاذل قاؿ الكرًن، فآالقر  ُب حىت ذلك
 .النهار ومبلئكة الليل مبلئكة يشهده الفجر وقت أف روي وقد

ْحَدى ِإن ََّها # َأْسَفرَ  ِإَذا َوالصُّْبحِ  # َأْدبَ رَ  ِإذْ  َواللَّْيلِ  # َواْلَقَمرِ  َكَلَّ ﴿: تعاذل وقاؿ  اْلُكَبرِ  إلَِ
مَ  َأن ِمنُكمْ  َشاء ِلَمن # لّْْلَبَشرِ  َنِذيراً  #  ِإالَّ  # رَِىيَنةٌ  َكَسَبتْ  ِبَما نَ ْفسٍ  ُكلُّ  # يَ َتَأخَّرَ  َأوْ  يَ تَ َقدَّ

 .(ٕ)﴾اْلَيِمينِ  َأْصَحابَ 

 عن تأخر واليتنا إلى تقدم من كل: )قاؿ أنو X اٟتسن أيب عن الفضيل، بن ٤تمد وروى
 .(ٖ)( سقر إلى تقدم واليتنا عن تأخر من وكل سقر،

 ِذْكَرى ِإالَّ  ِىيَ  َوَما﴿: قلت: )... X ا١تاضي اٟتسن أيب عن الفضيل، بن ٤تمد وعن
ْحَدى ِإن ََّها ﴿: قلت .X علي والية نعم: قاؿ ؟﴾لِْلَبَشرِ  : قلت .الوالية: قاؿ ،﴾اْلُكَبرِ  إلَِ

مَ  َأن ِمنُكمْ  َشاء ِلَمن﴿  تأخر ومن سقر، عن أخر واليتنا إلى تقدم من: قاؿ ؟﴾يَ َتَأخَّرَ  َأوْ  يَ تَ َقدَّ
 ِمنَ  َنكُ  َلمْ ﴿: قلت .شيعتنا واهلل ىم: قاؿ ،﴾اْلَيِمينِ  َأْصَحابَ  ِإالَّ  ﴿ .سقر إلى تقدم عنا

: قلت .- عليهم يصلون وال - بعده من واألوصياء محمد وصي نتول لم إنا: قاؿ ؟﴾اْلُمَصلّْينَ 
 ؟(ٗ)﴾َتْذِكَرةٌ  ِإنَّوُ  َكَلَّ ﴿: قلت .معرضين الوالية عن: قاؿ ؟﴾ُمْعِرِضينَ  التَّْذِكَرةِ  َعنِ  َلُهمْ  َفَما﴿

 .(٘)( الوالية: قاؿ
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 ،﴾لِْلَبَشرِ  ِذْكَرى ِإالَّ  ِىيَ  َوَما﴿: وقولو..... ): 8 قولو ُب X جعفر أيب عن ،جابر وعن
مَ  َأن ِمنُكمْ  َشاء ِلَمن﴿  قبل شاء من X القائم خروج قبل اليوم يعني: قاؿ ،﴾يَ َتَأخَّرَ  َأوْ  يَ ت ََقدَّ

 خروج الدين يوم: قاؿ ،﴾الدّْينِ  بِيَ ْومِ  نَُكذّْبُ  وَُكنَّا﴿....  عنو تأخر شاء ومن إليو، وتقدم الحق
 المؤمنين أمير واآلية بالتذكرة، يعني ﴾ُمْعِرِضينَ  التَّْذِكَرةِ  َعنِ  َلُهمْ  َفَما﴿ :وقولو. X القائم

ُهمْ  اْمِرئٍ  ُكلُّ  يُرِيدُ  َبلْ ﴿: تعالى اهلل قال ثم ..... عليو اهلل صلوات  ُصُحفاً  يُ ْؤَتى َأن مّْن ْ
 :تعالى قال ثم السماء، من كتاب عليو ينزل أن المخالفين من رجل كل يريد: قاؿ ،﴾مَُّنشََّرةً 

 .(ٕ)...( X القائم دولة ىي (ٔ)﴾اآْلِخَرةَ  َيَخاُفونَ  اَل  َبل َكَلَّ ﴿

 ا١تختصر، ىذا يسعو ال والتفصيل إليو، وترشد تبينو ما عظيم لو يتضح الروايات ىذه تأمل ومن
 .العذر قبوؿ فأرجو

 بساعات شبيو وىو X ا١تهدي اإلماـ ذرية من ا١تهديُت أوؿ ىو النهار ساعات فأوؿ إذف
 نوإ قل أو ،العدؿ ودولة الكفر دولة بُت برزخ نوإ قل أو ،والنهار الليل بُت برزخ نوإ قل أو ،الليل
 .واحد ٔتعٌت فكلها ،وا٢تداية اإلمامة مقامي بُت برزخ

 دل :X ا١تاضي اٟتسن أليب قلت): قاؿ ،ىاشم أيب عن ميموف، بن اٟتسن بن ٤تمد عن
 الليل ساعات إن: قاؿ؟  منها ينقص وال فيها يزاد ال ركعة ٜتسُت والسنة الفريضة الصبلة جعلت

 اثنتا النهار وساعات ساعة، الشمس طلوع إلى الفجر طلوع بين وفيما ساعة، عشرة اثنتا
 .(ٖ)(غسق القرص سقوط إلى الشمس غروب بين وما ركعتين، ساعة لكل فجعل ساعة، عشرة

 ،عمي أخربين:  قاؿ ،العسكري سعيد بن ا عبد بن اٟتسن حدثنا: االصدوؽ الشيخ وقاؿ
 والعشوة، والفحمة، الغسق،: الليل ساعات) :ثعلب علينا أملى: قاؿ ،إسحاؽ أبو أخربنا: قاؿ

 .والبهرة ،والسحرة والزلفة، والعقر، والفقد، وا٢تزيع، واٞتنح، وا٢تدأة،
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 والظهَتة، وا٢تجَت، واٞتنوح، والدلوؾ، والًتحل، وا١تتوع، والشروؽ، الراد،: النهار وساعات
 .(ٔ)( والطفل واألصيل،

 ا لدين الراد نوإ أي ا١تهديُت، بأوؿ عبلقة ٢تا لعل( الراد) بػ النهار ساعات أوؿ تسمية وحىت
 .اخل...  واٞتور والظلم واال٨تراؼ البدع أىل على الراد أو أصولو، إذل

 تعاذل قولو ُب كما ،- الكهف يعٍت وأيضاً  - والناصر ا١تعُت أي( الردء) من مأخوذاً  يكوف أو
 رِْدءاً  َمِعيَ  فََأْرِسْلوُ  ِلَساناً  ِمنّْي َأْفَصحُ  ُىوَ  َىارُونُ  َوَأِخي﴿: X موسى ا نيب لساف عن حكاية

بُونِ  َأن َأَخافُ  ِإنّْي ُيَصدّْقُِني  .(ٕ)﴾ُيَكذّْ

 َمِعيَ  فََأْرِسْلوُ ﴿: تعاذل وقولو: )(ردد) مادة ٖ٘ٗ – ٓ٘ٗص ٗج العروس تاج ُب يديالزب وقاؿ
قُِني رِْدءاً   ُب التثقيل اعتقاد على يكوف وأف االعتماد، من يكوف أف ٬توز بو قرأ فيمن ﴾ُيَصدّْ

 (.ا٢تمزة ٗتفيف بعد الوقف،

x قوؿ عن سألتو: )قاؿ ،(السبلـ عليهما) ٤تمد بن جعفر الصادؽ عن عمر، بن ا١تفضل عن 
 الكلمات ىي: قاؿ ؟ الكلمات ىذه ما ،(ٖ)﴾فَأََتمَُّهنَّ  ِبَكِلَماتٍ  رَبُّوُ  ِإبْ َراِىيمَ  ابْ تَ َلى َوِإذِ ﴿: 8 ا

 وفاطمة وعلي محمد بحق أسألك: "قال أنو وىو عليو اهلل فتاب ربو من آدم تلقاىا التي
 رسوؿ ابن يا: لو فقلت .الرحيم التواب ىو إنو عليو اهلل فتاب" عليّ  تبت إال والحسين والحسن

 من تسعة إماماً  عشر اثني القائم إلى فأتمهن يعني: قاؿ ؟﴾فَأََتمَُّهنَّ ﴿ :بقولو 8 يعٍت فما ا،
 َوَجَعَلَها﴿:  8 ا قوؿ عن فأخربين ا، رسوؿ ابن يا: فقلت: ا١تفضل قاؿ.  الحسين ولد

 إلى الحسين عقب في تعالى اهلل جعلها اإلمامة، بذلك يعني: قاؿ ،(ٗ)﴾َعِقِبوِ  ِفي بَاِقَيةً  َكِلَمةً 
 ولد دوف اٟتسُت ولد ُب اإلمامة صارت فكيف ا، رسوؿ ابن يا: لو فقلت: قاؿ .القيامة يوم

 فقاؿ ؟ اٞتنة أىل شباب وسيدا وسبطاه  ا رسوؿ ولدا ٚتيعاً  و٫تا (السبلـ عليهما) اٟتسن
X :ىارون صلب في النبوة 8 اهلل فجعل وأخوين، مرسلين نبيين كانا وىارون موسى إن 
 اإلمامة وإن ذلك، اهلل فعل لم يقول أن ألحد يكن ولم ،(السَلم عليهما) موسى صلب دون
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 صلب دون الحسين صلب في اهلل جعلو لم يقول أن ألحد وليس أرضو في 8 اهلل خَلفة
 يَ ْفَعلُ  َعمَّا ُيْسَألُ  اَل ﴿ أفعالو في الحكيم ىو وتعالى تبارك اهلل ألن ؛(السَلم عليهما) الحسن

 .(ٕ) ((ٔ)﴾ُيْسأَُلونَ  َوُىمْ 

 إذل X اٟتسُت ذرية من الكلمات أًب ا بأف أوالً  X ا عبد أبو بُت الرواية ىذه ففي
 يـو إذل X اٟتسُت عقب ُب اإلمامة جعل ا بأف اآلخر جوابو ُب أردؼ ٍب ،X القائم

 X ا١تهدي اإلماـ بعد اإلماـ أي عقبة ُب باقية كلمة جعلها تعاذل ا أف ىذا من ونفهم القيامة،
 اإلمامة، أو الوالية مقاـ بعد يأٌب الذي ا٢تداية مقاـ قل أو ،ا١تهديُت إمامة أي ،X بو ٘تت اليت

 X ا١تهدي اإلماـ موت بعد تكوف ال القيامة أف لنا ٖترر إذا وأوضح قربأ الفهم ىذا ويكوف
 من وسيكوف الروايات، بينتو كما جداً  قصَت اإل٢تي العدؿ دولة ُب الشريف عمره أف بل مباشرة

 .البشرية هبا ا وعد اليت اإل٢تي العدؿ دولة يقودوف وحجج أئمة بعده

 نوأ روي والذي فقط اٟتياة ُب بوجوده مرىونة X ا١تهدي اإلماـ دولة تكوف أف يتصور فبل
 دولة ُب السنُت آالؼ عاشت البشرية أف حُت ُب ذلك، يقارب ما أو سنة عشرة تسع أو تسع

 :جداً  متطاولة أزماف إذل ستستمر ا١تهدي اإلماـ دولة أف تفيد الروايات إف بل والطاغوت، الظلم

 كانوا منذ يزالوا لم الحق أىل إن: )يقوؿ X ا عبد أبا ٝتعت: قاؿ ،رباط بن يونس عن
 .(ٖ)( طويلة وعافية قليلة مدة إلى ذلك إن أما شدة في

 ٭تكم X ا١تهدي اإلماـ ذرية من عشر االثٍت ا١تهديُت آخر أف الروايات من يستفاد بل
 :X اٟتسُت اإلماـ ٓتروج وتبدأ الرجعة تكوف ذلك وبعد سنة( ٜٖٓ)

 بعد رجل البيت أىل منا ليملكن واهلل: يقوؿ X جعفر أبا ٝتعت: )قاؿ ،اٞتعفي جابر عن
 يقـو وكم: قلت. X القائم بعد: قاؿ ؟ ذلك يكوف مىت: قلت. تسعاً  يزداد سنة ثَلثمائة موتو

 ودماء X الحسين بدم فيطلب المنتصر يخرج ثم سنة عشرة تسع: قاؿ ؟ عا١تو ُب القائم
 .(ٗ)( السفاح يخرج حتى ويسبي فيقتل أصحابو،
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 X اٟتسُت واإلماـ ،X ا١تؤمنُت أمَت ىو والسفاح X اٟتسُت اإلماـ ىو ا١تنتصر وىنا
 هناية بعد تبدأ الرجعة إف أي ،X ا١تهدي اإلماـ ذرية من عشر االثٍت ا١تهديُت حكم بعد ٮترج

 مدة تكوف عشر الثاين ا١تهدي وىذا ،X ا١تهدي اإلماـ أوصياء من عشر الثاين ا١تهدي حكم
 ببل يكوف عشر الثاين ا١تهدي وىذا عشر، األحد ا١تهديُت آبائو عن فضبلً ( ٜٖٓ) فقط ىو حكمو
 عادل عن ٮتتلف عادل وىو الرجعة عادل ويبدأ انتهت قد اإلمامة فأل ؛ولد لو يكوف ال أي عقب
 :اآلف الدنيوية حياتنا

: لو فقاؿ X الرضا اٟتسن أيب على ٛتزة أيب بن علي دخل): قاؿ ،ا٠تزاز علي بن اٟتسن عن
 يكوف ال: يقوؿ (السبلـ عليهما) ٤تمد بن جعفر جدؾ ٝتعت إين: لو فقاؿ ،نعم: قاؿ ؟ إماـ أنت

 قال إنما ،X جعفر قال ىكذا ليس ؟ تناسيت أو شيخ يا أنسيت: فقاؿ. عقب ولو إال اإلماـ
 علي بن الحسين عليو يخرج الذي اإلمام إال عقب ولو إال اإلمام يكون ال: X جعفر

 .(ٔ)( يقوؿ جدؾ ٝتعت ىكذا فداؾ جعلت صدقت: لو فقاؿ .لو عقب ال فإنو (السَلم عليهما)

 اإلماـ مع البطائٍت ٛتزة أيب بن لعلي ٤تاورة ُب أخرى رواية خبلؿ من أكثر ذلك معٌت ويتضح
 ٯتضي ال اإلماـ أف روينا إنا: )... طويل كبلـ ُب X الرضا لئلماـ البطائٍت فقاؿ ،X الرضا
. ال:قاؿ ؟ ىذا غير الحديث ىذا في رويتم أما: X اٟتسن أبو فقاؿ: قاؿ ،عقبو يرى حىت
 وا بلى: علي لو قاؿ. قيل ولم معناه ما تدرون ال وأنتم القائم، إال رويتم، لقد واهلل بلى: قاؿ
 .(ٕ)( بعضو تدع شيء على اجترأت كيف ويلك،: X اٟتسن أبو قاؿ. اٟتديث لفي ىذا إف

 كاف فلو ،(قيل ولم معناه ما تدرون ال وأنتم: )X الرضا اإلماـ قوؿ إذل ا وفقك فانتبو
 بكثرة ٯتتاز الذي البطائٍت ٛتزة أيب بن كعلي رجل على ذلك خفي ١تا ا١تهدي اإلماـ ىو بو ا١تقصود
 أف تعرؼ الزماف ذلك ُب الناس وأغلب عليو ٮتفى وكيف  ، البيت أىل ٟتديث وروايتو حفظو

 علي على خفي قد( لو عقب ال) ا١تعٌت ىذا داـ فما إذف ،X ا١تهدي اإلماـ ىو بالقائم ا١تقصود
 ا١تهديُت آخر وىو  ا١تهدي اإلماـ غَت بو ا١تقصود يكوف أف بد فبل الرواة من وغَته ٛتزة أيب بن
 ال وأنتم: )بقولو X الرضا اإلماـ قصده الذي األمر ىو وىذا ،X ا١تهدي اإلماـ ذرية من

 (.معناه وما قيل لما تدرون
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 ا١تهدي اإلماـ ذرية من ا١تهديُت على وداللتها( عقبو ُب باقية كلمة وجعلها): مسألة إذل ونرجع
X،  الفهم ىذا تؤيد أخرى رواية ذكرأو: 

 أـ أفضل اٟتسن: (السبلـ عليهما) ٤تمد بن جعفر للصادؽ قلت: )قاؿ ،سادل بن ىشاـ عن
 بعد من اإلمامة صارت فكيف: قلت:[ قاؿ. ]الحسين من أفضل الحسن: فقاؿ ؟ اٟتسُت
 موسى سنة يجعل أن أحب وتعالى تبارك اهلل إن: فقاؿ ؟ اٟتسن ولد دوف عقبو ُب اٟتسُت
 النبوة في شريكين كانا أنهما ترى أال ،(السَلم عليهما) والحسين الحسن في جارية وىارون

 ولم ىارون ولد في النبوة جعل 8 اهلل وإن اإلمامة، في شريكين والحسين الحسن كان كما
 يكوف فهل: قلت ،(السَلم عليهما) ىارون من أفضل موسى كان وإن موسى ولد في يجعلها
 ناطقاً  واآلخر لصاحبو، مأموماً  صامتاً  أحدىما يكون أن إال ال،: قاؿ ؟ واحد وقت ُب إماماف
 ُب اإلمامة تكوف فهل: قلت. فَل واحد وقت في ناطقين إمامين يكونا أن فأما لصاحبو، إماماً 

 X الحسين عقب في جارية ىي إنما ال،: قاؿ ؟ (السبلـ عليهما) واٟتسُت اٟتسن بعد أخوين
 وأعقاب األعقاب في جارية ىي ثم ،(ٔ)﴾َعِقِبوِ  ِفي بَاِقَيةً  َكِلَمةً  َوَجَعَلَها﴿ :8 اهلل قال كما

 .(ٕ)( القيامة يوم إلى األعقاب

 X علياً  خص 8 اهلل إن) :يقوؿ X ا عبد أبا ٝتعت: قاؿ ،أعُت بن العلي عبد وعن
 للحسن وصيتو ثم بذلك، لو والحسين الحسن فأقر لو، يصيبو وما  اهلل رسول بوصية

 من لو أحد فيو ينازعو ال الحسين إلى األمر أفضى حتى ذلك للحسن الحسين وتسليم
 َأْوَلى بَ ْعُضُهمْ  اأَلْرَحامِ  َوُأْوُلواْ ﴿ :8 اهلل لقول الحسين بن علي واستحقها مالو، مثل السابقة
 وأعقاب األعقاب في إال الحسين بن علي بعد تكون فَل ،(ٖ)﴾الّلوِ  ِكَتابِ  ِفي بِبَ ْعضٍ 

 .(ٗ)( األعقاب

 كرر حيث( األعقاب وأعقاب األعقاب في: )X الصادؽ اإلماـ قاؿ ١تاذا نسأؿ أف فلنا
 X ا١تعصومُت التسعة على تصدؽ وىي( عقب) ٚتع األعقاب كلمة فإف! مرتاف األعقاب كلمة
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 لكلمة آخر ومعٌت فائدة وجود من فبلبد!!  الكبلـ يصح لكي ثانية، مرة تكرر أف ٭تتاج فبل
 الببلغة سادة وىم( وحاشاىم) زائد بكبلـ يتكلموف ال  األئمة ألف ؛الثانية( األعقاب)

 ببعض مقارنتها مع الرواية ُب تأمل ومن(. ودؿ ما قل الكبلـ خَت: )يقولوف وكما ،والفصاحة
 عن أحدا٫تا ٗتتلف ٔترحلتُت ستمر X اٟتسُت بعد اإلمامة أف ذلك معٌت أف ٬تد الروايات
 وأعقاب األئمة أعقاب أي ،ا٢تداية ومرحلة ،اإلمامة مرحلة: ٫تا ،الفضل ُب الشيء بعض األخرى
 مرتُت األعقاب كلمة X الصادؽ اإلماـ كرر ولذلك ،X ا١تهدي اإلماـ بعد ا١تهديُت

 (.األعقاب وأعقاب األعقاب)

 .الشاىد ىذا حوؿ القدر هبذا واكتفي

x عند كاف فإذا ،عشر اثنا ىم: )ا٠تلفاء ُب قاؿ ،األحبار كعب عن البكائي، عمرو عن 
 اللَّوُ  َوَعدَ ﴿ :قرأ ٍب ،األمة ىذه ا وعد كذلك العمر ُب ٢تم ا مد صاٟتة طبقة وأتى انقضائهم

 ِمن الَِّذينَ  اْسَتْخَلفَ  َكَما اأْلَْرضِ  ِفي لََيْسَتْخِلَفن َُّهم الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا ِمنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ 
 نصف أو يوماً  األمة ىذه ٕتمع أف بعزيز وليست إسرائيل، ببٍت ا فعل وكذلك: قاؿ ،(ٔ)﴾قَ ْبِلِهمْ 

 .(ٖ)( (ٕ)﴾تَ ُعدُّونَ  مّْمَّا َسَنةٍ  َكأَْلفِ  رَبّْكَ  ِعندَ  يَ ْوماً  َوِإنَّ ﴿ ،يـو

 عن البكارل، عمرو عن بسنده يسَت باختبلؼ ا٠ترب ىذا تفسَته ُب الرازي حاًب أيب ابن واخرج
 عشر اثنا عشر اثٍت مكاف فيجعل انقضائهم عند كاف فإذا عشر، اثنا ىم: )قاؿ األحبار، كعب
 الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا ِمنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  اللَّوُ  َوَعدَ ﴿ :أفقر  ،األمة ىذه ا وعد وكذلك ،مثلهم

: تعاذل قولو. إسرائيل ببٍت فعل وكذلك ﴾قَ ْبِلِهمْ  ِمن الَِّذينَ  اْسَتْخَلفَ  َكَما اأْلَْرضِ  ِفي لََيْسَتْخِلَفن َُّهم
 .(ٗ)( ﴾َلُهمْ  اْرَتَضى الَِّذي ِدين َُهمُ  َلُهمْ  َولَُيَمكَّْننَّ ﴿

 ،  البيت أىل عن روي ١تا موافق نوأ إال األحبار كعب عن مروي كاف فإو  ا٠ترب وىذا
 ،X ا١تهدي اإلماـ بعد ا٠تلفاء من صاٟتة طبقة وجود على - الصدوؽ بلفظ - يدؿ وىو

 من وبا٠تصوص  الرسوؿ أوصياء ومن معصومُت، يكونوا أف البد الناس على واٟتجج وا٠تلفاء
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 األعقاب ُب اإلمامة فأل ؛X ا١تهدي اإلماـ ذرية من وباألخص X اٟتسُت اإلماـ ذرية
 ا١تهديُت غَت يكونوا أف ٯتكن فبل إذف متواترة، روايات نصت كما القيامة يـو إذل األعقاب وأعقاب

 عن معٌت متواترة وبروايات  ٤تمد الرسوؿ بوصية عليهم ا١تنصوص X ا١تهدي اإلماـ ذرية من
 . البيت أىل

 وعد وأهنم عشر االثٍت األئمة بعد خليفة عشر اثٍت ٣تيء على ينص فهو - الرازي - بلفظ وأما
 .تعاذل ا

 وإال ،X ا١تهدي اإلماـ أوصياء من ا١تهديُت إذل تشَت اليت األخبار إيراد من كتفيأ ىنا ذلإو 
 ؛X ا١تهدي اإلماـ ذرية وعلى ا١تهديُت على تنص اليت الروايات ذكر عن وأعرضت كثَتة، فهي
 أنصار إصدارات من كتب عدة ُب ومشروحة مسطرة وألهنا ،األنصار اإلخوة عند معلومة ألهنا

 .X ا١تهدي اإلماـ

 وىم: )... نصها واليت  ا١تهديُت روايات مع تتعارض بأهنا توىم رٔتا اليت الرواية وأما :ج
 ساق على مكتوبة أساميهم وجدت السماء إلى بي أسري لما:  اهلل رسول قال الذين
 وعلي وموسى وجعفر ومحمد وعلي وسبطاه، علي منهم اسماً، عشر اثني بالنور العرش

 ما واهلل والطهارة، الصفوة بيت أىل من األئمة فهذه القائم، والحجة والحسن وعلي ومحمد
 ...(.وجنوده إبليس مع وتعالى تبارك اهلل حشره إال غيرنا أحد يدعيو

 :كالتارل عنها فالكبلـ

x قولو X ...( :العرش ساق على مكتوبة أساميهم وجدت السماء إلى بي أسري لما 
 وعلي ومحمد وعلي وموسى وجعفر ومحمد وعلي وسبطاه، علي منهم اسماً، عشر اثني بالنور

 ...(.القائم والحجة والحسن

 عشر االثٍت األئمة تعدد اليت الروايات عن ٗتتلف ال ىنا إذل فالرواية شيء أي عن النظر بغض
 االثٍت األئمة تثبت عندما روايات ىكذا أف تقدـ وقد ، الرسوؿ أوصياء أهنم على القائم إذل

 .عداه ما نفي يعٍت ال شيء أثبات أف تقدـ وكما عشر، االثٍت ا١تهديُت نفي يعٍت ال فهذا عشر
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x وقولو X ...( :والطهارة الصفوة بيت أىل من األئمة فهذه)...، اإلمامة مقاـ أف تقدـ 
 عندما أي. ا١تقاـ ُب تعارض فبل ا١تهديُت عدد نفي يعٍت ال األئمة عدد ثباتإو  ا٢تداية، مقاـ غَت

 ال ىؤالء واٟتجج األوصياء إف أو ا١تهديُت نفي ىذا يعٍت ال وعددىم األئمة عن الكبلـ يكوف
 .غَتىم
x وقولو X ...( :إبليس مع وتعالى تبارك اهلل حشره إال غيرنا أحد يدعيو ما واهلل 

( غَتىا) وليس( غَتنا: )اجمللسي العبلمة عنو نقل الذي اإلمامة دالئل ُب وردت ىكذا ،...(وجنوده
 اٞتواد اإلماـ وموسوعة X ا١تهدي اإلماـ أحاديث ومعجم الناصب إلزاـ ُب وكذلك ،(غَتىم) وال
X .بلفظ العبارة البحار، صاحب عنو ينقل الذي وا١تصدر فقط البحار ُب( غَتىا) بلفظ فهي 

 الكبلـ فأل ؛ ا١تهديُت تنفي ال فهي ىذا وعلى. األثر كفاية كتاب عن قدمت كما( غَتنا)
 أف يزعم من على ورداً  الرواية، صدر ُب كما X اٟتسن اإلماـ ذرية عن اإلمامة نفي إذل ناظر

 الكبلـ عممنا لو وحىت ،X اٟتسُت بعقب ٗتتص وال واٟتسُت اٟتسن عقب ُب تستمر اإلمامة
 ىو وكما ، ٤تمد الرسوؿ أوصياء من والطهارة الصفوة أىل غَت عن اإلمامة نفي مقاـ ُب فهو

 عليهم ا١تنصوص  ٤تمد الرسوؿ أوصياء ومن والطهارة الصفوة أىل من ا١تهديُت أف معلـو
 X ا١تهدي اإلماـ أوصياء من وىم معٌت، ا١تتواترة الروايات من غَتىا وُب وفاتو ليلة بوصيتو

 .بعده الناس على واٟتجج

  ا١تهديُت مسألة ذكر إخفاء تعمدوا  البيت أىل أف من ذكره تقدـ ما عن فضبلً  ىذا
 تقدـ كما - بالغة ٟتكمة...  جلية بصورة للنظر ملفت الغَت والنص والتلميح اإلشارة واعتمدوا
 .- تفصيلو

 إذل ناظر أيضاً  فهو ،... عشر االثٍت ىؤالء غَت حدأ يدعيو ال: الكبلـ معٌت إف قلنا لو وحىت
 قلأ وعلى أبداً، ردىا ٯتكن ال عديدة بروايات ثابت ا٢تداية فمقاـ وإال ا٢تداية، ال اإلمامة مقاـ

 وروايات فقط، ا١تتشابو نتبع وال ،و٤تكم إذل  البيت أىل كبلـ متشابو نرجع أف البد تقدير
 على حجج مهدياً  عشر اثنا X ا١تهدي اإلماـ بعد بأف الداللة وواضحة و٤تكمة صر٭تة ا١تهديُت

 .ا٠تلق
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 صراط إلى ىدي فقد محكمو إلى القرآن متشابو رد من) :قاؿ نوأ X الرضا اإلماـ فعن
 القرآن، كمتشابو ومتشابهاً  القرآن، كمحكم محكماً  أخبارنا في إن: X قاؿ ٍب ،مستقيم

 .(ٔ)( فتضلوا محكمها دون متشابهها تتبعوا وال محكمها إلى متشابهها فردوا

 من شيء ُب أجده فلم( غَتىم حدأ يدعيو فبل) وىو سؤالك ُب أخي أوردتو الذي اللفظ أما
 االثٍت لبلئمة ا١تقاـ وىذا ،اإلمامة مقاـ على عائد ألنو ؛ا١تهديُت يعارض ال أيضاً  وىو. أبداً  ا١تصادر

 اثنا بعدىم ومن إماماً  عشر اثنا بعدي من إن علي، يا: ) الرسوؿ وصية نصت كما عشر
 (.اً مهدي عشر

 غَته عقب أو اٟتسن اإلماـ عقب ُب اإلمامة تكوف أف نفي صدد ُب الرواية إف: القوؿ وملخص
 البيت أىل ومن اٟتسُت عقب من X ا١تهدي اإلماـ وأوصياء ، X اٟتسُت عقب ُب وٖتصرىا

 . ا١تهديُت إمامة بنفي ٢تا عبلقة ال أصبلً  فالرواية ،

 وا١تخلصُت ا١تؤمنُت ومنهم ا٠تلق ٞتميع ا ٯتلي ىل نوأ حوؿ سؤاؿ لدي: )قولك :ٖس ج
 طغياهنم ُب ٯتدىم :8 يقوؿ حيث ،ا خليفة وىو أمرىم حيث من يعبدوه أف يريدوف الذين

 يؤمن من ا يزيد أف ا١تكن من فهل ،إسرائيل لبٍت فتنة ا جعلو الذي العجل وخوار ،يعمهوف
 نوأ وٮتربه الرسوؿ يأٌب أف بدرجة ولو طغيانو ُب وٯتده لو ويكيد يزيده فأب حق بأهنا يعتقد بدعوة
 فهل ،متُت كيدي أف ٢تم و٪تلي بالطغياف واإلمداد العجل كخوار باطل على ىو ولكن حق على
 ؟ الباب ىذا من ٦تكن ىذا

 :الجواب

 َوالّلوُ  َعَلْيُكمْ  َويَ ُتوبَ  قَ ْبِلُكمْ  ِمن الَِّذينَ  ُسَننَ  َويَ ْهِدَيُكمْ  َلُكمْ  لِيُب َيّْنَ  الّلوُ  يُرِيدُ ﴿: تعاذل قاؿ -أ
 .(ٕ)﴾َحِكيمٌ  َعِليمٌ 

 .(ٖ)﴾اْلُمْحِسِنينَ  َلَمعَ  اللَّوَ  َوِإنَّ  ُسبُ َلَنا لَنَ ْهِديَ ن َُّهمْ  ِفيَنا َجاَىُدوا َوالَِّذينَ ﴿: تعاذل وقاؿ

                                                             

 .33311ػ 1  ص 8 ط(: آل انجُذ)وسبئم انشُعخ  - 
 .3 : انُسبء - 
 .39: انعُكجىد -3
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 غضبو، سبقت ورٛتتو وأبيو، أمو من عليو حنأ وىو ا١تؤمن عبده ظن حسن عند تعاذل فا
 دليل يا: ) البيت أىل أدعية ُب ورد وقد رجاه، من ٮتيب أو استهداه من يضل أف وحاشاه

 (.لو سند ال من سند يا) ،(لو عماد ال من عماد يا) ،(لو دليل ال من دليل يا) ،(المتحيرين

 تعاذل، با فكيف وإضبللو، غشو نتعمد فبل الطريق معرفة ويريد تائو بنا تعلق إف ا١تذنبُت فنحن
 فإذا....  حجراً  فيعطيو خبزاً  ابنو منو يطلب منكم من: )معناه ما X عيسى ا نيب قاؿ وكما
 (.؟ تعاذل با فكيف ذلك تفعلوف ال ا٠تاطئوف نتمأ كنتم

 ا١تعصـو بكبلـ حدأ يثق ال بل وىدايتو، تعاذل با يثق حدأ يبقى فبل ذلك خبلؼ قلنا وإذا
 !! ىداييت وليس ضبلرل أراد لعلو النفس توسوس فأيضاً 

 ا يضلهم أف ٯتكن فهنا والضبلؿ، ا٢توى واتبع البُت اٟتق وترؾ الظاىر ا حجة ترؾ من ،نعم
 ىذا تركوا ٍب...  الفبلين اإلماـ أو النيب إتباع ُب تعاذل ا من اٟتجة عليهم أقيمت قد ألهنم ؛تعاذل
 .واٞتن اإلنس من وجنده وإبليس للهوى استجابة الشبهات واتبعوا الواضح اٟتق

 X موسى خليفة تركوا ألهنم ؛القبيل ىذا من ىو إسرائيل وبنو والعجل السامري وموضوع
 وىاروف موسى من بأعينهم رأوىا اليت وا١تعاجز والرباىُت اٟتجج تناسوا أو ونسوا عليهم ا١تنصب

 حقيقتهم ُب ألهنم ؛اإلضبلؿ زيادة يستحقوف حينئذ فهم وعجلو، السامري واتبعوا (عليهما السبلـ)
 وعقلهم، فطرهتم حىت وخالفوا بل ،وخليفتو ا نيب طاعة وتركوا ،عليهم اٟتجة إقامة بعد ضلوا قد

 ىم ليإسرائ بٍت إف بل ذلك، من وحاشاه أبداً  أحداً  يضل ولن إسرائيل بٍت يضل دل أصبلً  تعاذل فا
 أي أخروي، ومنو دنيوي منو فالعقاب...  ضبل٢تم بزيادة العقوبة فجاءهتم أنفسهم أضلوا الذي
 .اآلخرة خزي قبل الدنيا ُب خزي

 عن مرسبلً  شخص يأٌب عندما زماننا ُب كما أو ، إماـ أو تعاذل ا عن نيب ٣تيء عند أما
 صدؽ إذل ليهديهم إليو يلجئوا عندما ا١تؤمنُت ا يضل أف يتوقع وال ٯتكن فبل ،X ا١تهدي اإلماـ

 إنكار إذل دعاىم الرسوؿ أف أـ ،عليهم ا١تنصب ا حجة تركوا ا١تساكُت ىؤالء فهل ىذا، كذب أو
 ببٍت ىؤالء يقيس أف العاقل يقبل وكيف اإلضبلؿ، يستحقوا حىت ا٠تلق على ا وحجة الزماف إماـ

 رأوا أف بعد ينفع وال يضر ال ٚتاداً  وعبدوا السامري واتبعوا ا أنبياء من نبيُت تركوا الذين إسرائيل
 !!!!؟؟ بأعينهم ا١تعاجز
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 !!!؟ الشيطاف وساوس من ا ىداية ١تعرفة ضابطة عندنا يبقى اٟتاؿ ىذا على وىل

 قاؿ تعاذل، با صريح كفر ىو بل ،أبداً  صحيح غَت إليو يلجأ أحداً  يضل ا بأف فالقوؿ
 ال أنفسهم يضلوف الذين حىت بل ،(ٔ)﴾َعزِيزٌ  َلَقِويّّ  اللَّوَ  ِإنَّ  َقْدرِهِ  َحقَّ  اللَّوَ  َقَدرُوا َما﴿: تعاذل

 اْىَتَدى مَّنِ ﴿: تعاذل قاؿ تعاذل، ا من البالغة اٟتجة عليهم أقيمت أف بعد إال تعاذل ا يؤاخذىم
َها َيِضلُّ  فَِإنََّما َضلَّ  َوَمن لِنَ ْفِسوِ  يَ ْهَتدي فَِإنََّما بِينَ  ُكنَّا َوَما ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزرَةٌ  َتِزرُ  َوالَ  َعَلي ْ  َحتَّى ُمَعذّْ

َعثَ   .(ٕ)﴾َرُسوالً  نَ ب ْ

 ا عن يعرضوف من ىم الناس وإ٪تا يرتضيو، وال والضبلؿ الكفر لعباده يريد ال > فا
 :بتأمل نتدبرىا أف ٬تب اليت الكرٯتة اآليات ىذه أخي وىاؾ و٭تاربونو،

 .(ٖ)﴾اْلَفاِسُقونَ  ُىمُ  اْلُمَناِفِقينَ  ِإنَّ  فَ َنِسيَ ُهمْ  الّلوَ  نُسواْ ... ﴿ :تعاذل ا قاؿ

ُىمْ  ِبِهمْ  َيْستَ ْهِزئُ  الّلوُ ﴿  .(ٗ)﴾يَ ْعَمُهونَ  طُْغَيانِِهمْ  ِفي َوَيُمدُّ

رُ  َوالّلوُ  الّلوُ  َوَمَكرَ  َوَمَكُرواْ ﴿  .(٘)﴾اْلَماِكرِينَ  َخي ْ

 .(ٙ)﴾...َخاِدُعُهمْ  َوُىوَ  الّلوَ  ُيَخاِدُعونَ  اْلُمَناِفِقينَ  ِإنَّ ﴿

 .(ٚ)﴾َيْشُعُرونَ  َوَما َأنُفَسُهم ِإالَّ  َيْخَدُعونَ  َوَما آَمُنوا َوالَِّذينَ  الّلوَ  ُيَخاِدُعونَ ﴿

 ُجْهَدُىمْ  ِإالَّ  َيِجُدونَ  الَ  َوالَِّذينَ  الصََّدقَاتِ  ِفي اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  اْلُمطَّوِّْعينَ  يَ ْلِمُزونَ  الَِّذينَ ﴿
ُهمْ  فَ َيْسَخُرونَ  ُهمْ  الّلوُ  َسِخرَ  ِمن ْ  .(ٛ)﴾َألِيمٌ  َعَذابٌ  َوَلُهمْ  ِمن ْ

 :اآلتية الرواية ُب اآليات ىذه بياف ُب  ٤تمد آؿ معُت من ولنغًتؼ

                                                             

 . 8: انؾظ - 
 .1 : اإلسزاء - 
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: قاؿ ،(السبلـ عليهما) موسى بن علي الرضا عن أبيو، عن فضاؿ، بن علي بن اٟتسن بن علي
ُهمْ  الّلوُ  َسِخرَ ﴿ :8 ا قوؿ عن سألتو)  وعن ،﴾ِبِهمْ  َيْستَ ْهِزئُ  الّلوُ ﴿: 8 ا قوؿ وعن ،﴾ِمن ْ

 تبارك اهلل إن: فقاؿ ،﴾َخاِدُعُهمْ  َوُىوَ  الّلوَ  ُيَخاِدُعونَ ﴿ :قولو وعن ،﴾الّلوُ  َوَمَكرَ  َوَمَكُرواْ ﴿: قولو
 وجزاء السخرية جزاء يجازيهم 8 ولكنو يخادع، وال يمكر وال يستهزئ وال يسخر ال وتعالى

 .(ٔ)( كبيراً  علواً  الظالمون يقول عما اهلل تعالى والخديعة، المكر وجزاء االستهزاء،

 :اخل ... والرياء العجب من قلوهبم على وحرصو بعباده تعاذل ا رٛتة مدى على ولنطلع

 من إن: > اهلل قال:  اهلل رسول قال: )قاؿ ،X جعفر أيب عن اٟتذاء، عبيدة أيب عن
 الليالي في فيتهجد وساده ولذيذ رقاده من فيقوم عبادتي في يجتهد لمن المؤمنين عبادي
 حتى فينام عليو وإبقاء لو مني نظراً  والليلتين الليلة بالنعاس فأضربو عبادتي في نفسو ويتعب
 من لدخلو عبادتي من يريد ما وبين بينو أخلي ولو عليها، زار لنفسو ماقت وىو ويقوم يصبح
 فاق قد أنو يظن حتى نفسو عن ورضاه بأعمالو الفتنة إلى العجب فيصيره العجب ذلك

 .(ٕ)( إليّ  يتقرب أنو يظن وىو ذلك عند مني فيتباعد التقصير حد عبادتو في وجاز العابدين،

 فقد لي ولياً  أىان من: وتعالى تبارك اهلل قال): قاؿ ،8 ا عن جربئيل، عن ، النيب عن
 يكره المؤمن نفس قبض في ترددت ما مثل فاعلو أنا شيء في ترددت وما بالمحاربة، بارزني

 وال عليو، افترضت ما أداء بمثل عبدي إلي تقرب وما منو، لو بد وال مساءتو وأكره الموت
 دعاني إن ومؤيدًا، ويداً  وبصراً  سمعاً  لو كنت أحببتو ومتى أحبو، حتى لي يتنفل عبدي يزال

 لئَل عنو فأكفو العبادة من الباب يريد لمن المؤمنين عبادي من وإن أعطيتو، سألني وإن أجبتو،
 ولو بالفقر إال إيمانو يصلح ال لمن المؤمنين عبادي من وإن ذلك، فيفسده عجب يدخلو
 أفقرتو ولو بالغناء إال إيمانو يصلح ال لمن المؤمنين عبادي من وإن ذلك، ألفسده أغنيتو

 جسمو صححت ولو بالسقم إال إيمانو يصلح ال لمن المؤمنين عبادي من وإن ذلك، ألفسده
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 ألفسده أسقمتو ولو بالصحة إال إيمانو يصلح ال لمن المؤمنين عبادي من وإن ذلك، ألفسده
 .(ٔ)( خبير عليم فإني بقلوبهم، لعلمي عبادي أدبر إني ذلك،

 وطلب سليم بقلب  توجو إذا الضبلؿ صاحب حىت بل وا١تعاصي الذنوب صاحب حىت بل
 ذلك عن ا تعاذل ،حق نوأ على الباطل ويريو يغشو أف أو تعاذل ا يضلو أف فهيهات ا٢تداية منو

 .كبَتاً  علواً 

 ا إذل يفزع والذي تعاذل، ا مع لو طريقاً  لو يكوف أف البد أو تعاذل ا بعُت يرى ا١تؤمن إف ٍب
 ا ويتقي با يثق والذي عليو، واعتماده تعاذل با ثقتو دليل فهذا وا١تلمات الشدائد عند تعاذل
 .- با والعياذ - األحجار ونعبد ا عبادة فلنًتؾ وإال والباطل، اٟتق بُت بو يفرؽ فرقاناً  لو ٬تعل

 َسيَّْئاِتُكمْ  َعنُكمْ  َوُيَكفّْرْ  فُ ْرقَاناً  لَُّكمْ  َيْجَعل الّلوَ  تَ ت َُّقواْ  َإن آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأي َُّها يِا﴿: تعاذل قاؿ
 .(ٕ)﴾اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوالّلوُ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ 

 لَُّكمْ  َيْجَعل الّلوَ  تَ ت َُّقواْ  َإن آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأي َُّها يِا﴿ :قولو: )تفسَته ُب إبراىيم بن علي قاؿ
 .(ٖ)( والباطل اٟتق بُت بو تفرقوف الذي العلم يعٍت ﴾فُ ْرقَاناً 

 من: قاؿ ،(ٗ)﴾َمْخَرجاً  لَّوُ  َيْجَعل اللَّوَ  يَ تَّقِ  َوَمن﴿:  ا رسوؿ قرأ: )عباس ابن وعن
 .(٘)( القيامة يوم وشدائد الموت، غمرات ومن الدنيا، شبهات

 من ونوراً  الفتن، من مخرجاً  لو يجعل اهلل يتق من أنو اعلموا: )X علي اإلماـ وعن
 .(ٙ)(الظلم

 الباب يطرؽ أف إال العبد على وما بساحتو، ٓتل ال وا ا٠تبلئق، أنفاس بعدد ا إذل والطرؽ
 كثرة تزيده وال قاصديو وجو ُب بابو يغلق ال جواد كرًن الدار وصاحب ،وصدؽ وخضوع بإخبلص

 .> ا قاؿ كما معاذيره، ألقى فإو  بصَتة نفسو على واإلنساف ،وكرماً  جوداً  إال العطاء
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 اعتقادىم حسب على كرامات وينالوف يشفوف النصارى من نوأ لنا تفسر وكيف: )وقولك -ب
 (.X ا١تسيح ُب الضاؿ

 وأقوؿ ا١تنحرفُت، أيدي على وآياتو ومعجزاتو تعاذل ا كرامات ٕتري أف ٯتكن ال: أقول
 وآياتو وبيناتو ا حجج تركوا بالذين ا مكر وال شعوذة وال سحر ال( وآيات ومعجزات كرامات)

 ُب تفل حيث الكذاب ١تسيلمة حصل كما للمبطلُت ا فضح وال إسرائيل، بٍت عجل كخوار... 
 .ماؤه فغار البئر

 وخلط للناس إضبلؿ لكاف ا١تبطلُت أيدي على تظهر وآياتو ومعجزاتو ا كرامات كانت ولو
 .كبَتاً  علواً  ذلك عن ا تعاذل ،بالباطل للحق

 :عظيمة موعظة ففيها ،القصة ىذه ولنقرأ

 معاذيرىم، اهلل وقطع التمني ىذا عن اليهود كاعت لما: )X علي بن اٟتسن اإلماـ عن
 فأنت محمد، يا: - وعجزوا كاعوا وقد  اهلل رسول بحضرة وىم - منهم طائفة قالت

 ؟ قال وسيدىم أفضلهم ووصيك أخوك وعلي دعاؤكم، مجاب لك المخلصون والمؤمنون
 البن اهلل يدعوا لعلي فقل زعمت كما ىذا كان فإن محمد، يا: قالوا .بلى   اهلل رسول
 صار وقد وجذام برص لحقو قسمياً  وسيماً  نبيَلً  جميَلً  الشباب من كان فقد ىذا، رئيسنا
 .الرماح أسنة على الخبز يناول يعاشر، ال ومهجوراً  يقرب، ال حمى

 منظر إلى منو وأصحابو  اهلل رسول فنظر بو، فأتي بو، ايتوني:  اهلل رسول فقال
 يجيبك اهلل فإن بالعافية، لو اهلل ادع حسن، أبا يا:  اهلل رسول فقال كريو، قبيح سمج فظيع

 إلى وعاد مكروه كل عنو زال قد الفتى إذا دعائو من فراغو (عند) بعد فلما كان لو فدعا .فيو
  اهلل رسول فقال .المنظر في والحسن والوسامة والجمال النبل من عليو كان ما أفضل
 فقال ،- إيمانو وحسن - آمنت قد: الفتى قال. بَلئك من أغاثك بالذي آمن فتى، يا: للفتى
 في يدخل ولم كان كما أجذم أبرص كان ليتو يا بابني، مني وذىبت ظلمتني محمد، يا: أبوه

 .إليّ  أحب كان ذلك فإن دينك،
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 قال. الجنة نعيم لو وأوجب اآلفة ىذه من خلصو قد 8 اهلل لكن:  اهلل رسول قال
 كان فإن فعوفي، عافيتو وقت جاء إنما لصاحبك، وال لك ىذا كان ما محمد، يا: أبوه

 عليّ  لو يدعو فقل الشر، في مجاب أيضاً  فهو الخير في مجاباً  - علياً  يعني - ىذا صاحبك
 أن بك اغتروا الذين قد الضعفاء لهؤالء ليتبين يصيبني، ال أنو أعلم فإني والبرص، بالجذام

 .بدعائو يكن لم ابني عن زوالو

 ال ولما للبَلء تتعرض وال إياك، اهلل بعافية وتهنأ اهلل اتق يهودي، يا:  اهلل رسول فقال
 .مزيدىا امترى شكرىا ومن سلبها، كفرىا من فإن بالشكر، النعمة وقابل تطيقو،

 أن بهذا أريد وإنما عليو، المفتري اهلل عدو تكذيب اهلل نعم شكر من: اليهودي فقال
 يكن لم خير من أصابو الذي وأن كثير، وال قليل وادعيتو لو قلت مما ليس أنو ولدي أعرف
 .صاحبك علي بدعاء

 علي بدعاء يكن لم ابنك عافية إن قلت ىبك يهودي، يا: وقال  اهلل رسول فتبسم
X، علي دعا لو أرأيت عافيتو، مجيء وقت دعاؤه صادف وإنما X البَلء بهذا عليك 
 وقت دعاؤه صادف ولكنو بدعائو، يكن لم أصابني ما إن أتقول فأصابك، اقترحتو الذي

 بَلئي؟

 علّي، منو واحتجاج اهلل دين في اهلل عدو على مني احتجاج ىذا ألن ىذا؛ أقول ال: قال
 .الكاذبين تصديق إلى ودعاىم عباده فتن قد فيكون ىذا مثل إلى يجيب أن من أحكم واهلل

 اهلل يفعل ال عليك، دعائو في كهو البنك X علي دعاء في فهذا:  اهلل رسول فقال
 عليو بطلت لما اليهودي فتحير .عليو الكاذب بو ويصدق دينو عباده على بو يلبس ما تعالى

 .صادقاً  كنت إن بي ىذا علي ليفعل محمد، يا: وقال شبهتو،

 فادع وطغياناً، وتمرداً  عتواً  إال الكافر أبى قد حسن، أبا يا: X لعلي  اهلل رسول فقال
 الغَلم ذلك داء اليهودي فأصاب فقالها قبل، من ابنو ببَلء ابتلو اللهم: وقل اقترح، بما عليو
 يصرخ وجعل والبَلء، األلم عليو واستولى والبرص، الجذام من الغَلم فيو كان ما مثل

 .فأقلني صدقك عرفت قد محمد، يا: ويقول ويستغيث
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 ىذا عن تخرج ال بأنك عالم ولكنو لنجاك، صدقك اهلل علم لو:  اهلل رسول فقال
 الجواد فإنو بالنجاة، عليك لجاد بو آمنت نجاك إن أنو علم ولو كفرًا، ازددت إال الحال
 .(ٔ)( الكريم

 ويؤيد دينهم الناس على وٮتلط يلبس ما يفعل ال تعاذل ا أف القصة ىذه من والشاىد
 .ا١تفًتين الكاذبُت

 من ىذا ولكن حوائجهم، يقضي أو وأمثا٢تم والكفرة الباطل أىل لدعاء ا يستجيب قد نعم
 .نصيب من اآلخرة ُب ٢تم وما إحساف أو خَت من فعلوا ما على جزاءىم إعطائهم باب

 أخرج ال وجَللي وعزتي: 8 اهلل قال:  اهلل رسول قال: )قاؿ ،X ا عبد أيب عن
 جسده، في بسقم إما عملها، خطيئة كل منو أستوفي حتى أرحمو أن أريد وأنا الدنيا من عبداً 
 .الموت عند عليو شددت بقية عليو بقيت فإن دنياه، في بخوف وإما رزقو، في بضيق وإما

 إما عملها، حسنة كل أوفيو حتى أعذبو أن أريد وأنا الدنيا من عبداً  أخرج ال وجَللي وعزتي
 عليو ىونت بقية عليو بقيت فإن دنياه، في بأمن وإما جسمو، في بصحة وإما رزقو، في بسعة

 .(ٕ)( الموت بها

 البعض يرى ذلك ورغم  البيت آؿ والية على ليس ٦تن العواـ أىل وبعض: )قولك -ج
 (.دعواكم لصدؽ ويفسر مايؤوؿ ُب رؤيات رأينا و٨تن ، الرسوؿ منهم

 ٯتكن ال ولكن اٟتق، أىل على مقتصرة ليست ا١تناـ ُب بيتو وأىل  ٤تمد الرسوؿ رؤية: أقول
 صاحب بأنو اٟتسن ٛتدأ للسيد مثبلً  تعاذل ا يشهد أف ٯتكن فبل تعاذل، ا ملكوت يتناقض أف

 صاحبها يفهمها متشاهبة رؤى ىناؾ تكوف قد نعم اٟتق، على بأهنم ألعدائو يشهد وكذلك اٟتق
 ٝتعت أنا مثبلً  يعٍت و٤تكمة، صر٭تة غَت إهنا أي فهمو ما خبلؼ اٟتقيقة ُب ولكنها تؤيده أهنا على
 وقت وكاف ما مكاف ُب موجوداً  X ا١تؤمنُت أمَت كأف: رؤيا رأى بأنو الفقهاء أتباع حدأ من رؤيا

 كاف شخص خلف ويصلوا يذىبوا أف إليهم وأشار يقبل فلم خلفو ليصلوا إليو جاءت والناس صبلة
 .- العلم مدعي حدأ - العلماء حدأ وىو ا١تكاف ذلك ُب موجوداً 
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 لو الناس فأل ؛ىكذا ليست أهنا حُت ُب العادل، ذلك تؤيد الرؤيا ىذه أف الرؤيا صاحب ففهم
 للوالية، ترمز والصبلة منها، وحرمهم منعهم ١تا X ا١تؤمنُت أمَت خلف للصبلة مستحقة كانت

 بأمَت يأًب ودل صبلتو ُب منعزؿ ىو فلماذا حقاً  X ا١تؤمنُت ألمَت موارل العادل ذلك كاف ولو
 نتمأ ٢تم يقوؿ علي اإلماـ يعٍت ، البيت ألىل ال للعلماء متبعة الناس أف فيتبُت ،X ا١تؤمنُت

 كيف وإال ،- العادل وا - اتبعتم من خلف وصلوا فاذىبوا أتباعي، من وليس العلماء أتباع من
 نفس ُب غَته بإمامة ٚتاعة صبلة وتعقد معُت مكاف ُب ويصلي موجوداً  ا١تؤمنُت أمَت يكوف

 - إمامهم ا١تؤمنُت أمَت لكاف متقُت الناس ىؤالء كاف فلو ا١تتقُت، وإماـ ا١تؤمنُت أمَت وىو! ا١تكاف؟
 .- واإلضبلؿ الضبلؿ من با نعوذ

 اٟتق نوإ أو ٦تثلي أو نائيب أو وكيلي العادل ىذا إف: مثبلً  X علي اإلماـ ٢تم قاؿ لو ولكن
 .وعادؿ حق العادل ىذا أف ُب وصر٭تة ٤تكمة الرؤيا لكانت اتبعوه أو خلفو فصلوا

 نقل دل إف با١تئات فهي ،ذاهتا ْتد إعجاز فهي األنصار ا١تؤمنُت على هبا ا َمنَّ  اليت الرؤى أما
 من منها بل ،ا١تباركة للدعوة ٤تاربُت كانوا أشخاص من حىت بل ،الناس ٥تتلف ومن باآلالؼ
 بل و٤تكمة صر٭تة ورؤى اٟتسن، ٛتدأ السيد بدعوة يسمعوا أف قبل أي بالدعوة يعلموا دل أشخاص

 أو رؤيتُت أو رؤيا ُب يشكك أف لئلنساف جاز فلو ،التأويل ٖتتمل وال واإلحكاـ الصراحة غاية ُب
 با١تعصومُت الصادقة الرؤى من ا٢تائل الكم ىذا ُب يشكك أف لو ٬توز فكيف...  عشرين أو عشر
 واليماين X ا١تهدي اإلماـ ورسوؿ وصي نوأو  حق اٟتسن ٛتدأ السيد أف على صراحة تنص واليت

 رضأ ُب ٖتققت واخبارات كرامات على ٖتتوي الرؤى بعض أف ذلك إذل أضف اخل،...  ا١توعود
 قبيل من تعترب رؤى ىكذا إف( ا رٛتو) الصدر صادؽ ٤تمد ٤تمد الشهيد يقوؿ وكما الواقع،

 .ا١تعجزات

 الطاىرة العًتة يوالوف ال الذين ا١تخالفُت أىل من أناس بوجود عتقدأ إين حيث: )قولك -د
 وا١تد ا١تلء ىذا و١تا ، البيت آؿ لوالية ا يهديهم أف ينبغي أال وٮتافونو ا و٭تبوف 

 طغياننا ُب ٯتدنا ال نوأو  حق أنكم بالرؤيا ٮتربنا تعاذل وا اٟتق على أننا ٪تيز وكيف ،بالطغياف
 (.نعمو



 9;3.................... ......................... اخلبيصاجلسء / اجلواة ادلنري عرب األثري 

 
 

 ِإن ُقلْ ﴿: تعاذل ا قاؿ حقيقة، تعاذل ا ٭تبوف ال  البيت أىل يوالوف ال الذين :أقول
 .(ٔ)﴾رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  َوالّلوُ  ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  الّلوُ  ُيْحِبْبُكمُ  فَاتَِّبُعوِني الّلوَ  ُتِحبُّونَ  ُكنُتمْ 

 البيت أىل ٔتواالة أمر قد  والرسوؿ تعاذل، ا ٭تب ال  ٤تمد الرسوؿ يتبع ال فالذي
 أىل وعادوا  البيت أىل أعداء والوا حيث العكس صنعوا فا١تخالفُت أعدائهم، ومعاداة 
 ،واألجداد اآلباء لدين واتباعاً  تقليداً  منهم يعلموف، ال حيث من أو يعلموف حيث من  البيت
 .اخل...  وحقداً  وحسداً  تعصباً  ومنهم

 كل على اٟتجة أقاـ قد نوأ فنعلم ٓتل، وال ظلم ساحتو ُب يوجد وال عادؿ ا بأف علمنا وإذا
 بيده فاألمر يؤمنوف وال يستجيبوف ال بأهنم ا علم الذين وأما ،تفصيبلً  أو إٚتاالً  كاف سواء ا٠تلق
 .ال أـ التفاصيل ٢تم أوصل سواء تعاذل

 .(ٕ)﴾يُ ْؤِمُنونَ  الَ  تُنِذْرُىمْ  َلمْ  َأمْ  َأَأنَذْرتَ ُهمْ  َعَلْيِهمْ  َسَواءٌ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿: تعاذل قاؿ

 .(ٖ)﴾يُ ْؤِمُنونَ  الَ  تُنِذْرُىمْ  َلمْ  َأمْ  َأَأنَذْرتَ ُهمْ  َعَلْيِهمْ  َوَسَواء﴿: تعاذل وقاؿ

 العوف يد لو سيمد نوأ فيقيناً  بصدؽ للحق طالباً  أحداً  كاف ُب علمو أف إذا سبحانو وا
 .(ٗ)﴾...ِبَقَدِرَىا َأْوِديَةٌ  َفَساَلتْ  َماء السََّماء ِمنَ  َأنَزلَ ﴿: تعاذل قاؿ ٢تدايتو،

 ،وعائو قدر على يأخذ وكل أوعاىا، وخَتىا أوعية القلوب ولكن آف، كل ُب ىاطل ا ففيض
 ينزؿ ما وخَت اإلخبلص السماء إذل يصعد ما وخَت ،شيئاً  يأخذ فبل منكوساً  الوعاء كاف إذا وأما
 .التوفيق منها

 تقربت ذراعاً  مني تقرب ومن ذراعاً، إليو تقربت شبراً  إليّ  تقرب من: )القدسي اٟتديث وُب
 .(٘)( ىرولة أتيتو مشياً  أتاني ومن باعاً، منو
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 بأخذه الناس أمر شيء فكل سعتهم، بدون إال العباد أمر ما: )قاؿ ،X ا عبد أيب وعن
 .(ٔ)( فيهم خير ال الناس ولكن عنهم، موضوع فهو لو يتسعون ال وما لو، متسعون فهم

 اٟتق على نوأ ويعلم يزوؿ ال فهو الرجاؿ عن ال حججو وعن تعاذل ا عن دينو خذأ وا١تؤمن
 فَ ْوِقوِ  مّْن َمْوجٌ  فَ ْوِقوِ  مّْن َمْوجٌ  يَ ْغَشاهُ  لُّجّْي   َبْحرٍ  ِفي َكظُُلَماتٍ  َأوْ ﴿: تعاذل قاؿ، الباطل على وغَته

 َفَما نُوراً  َلوُ  اللَّوُ  َيْجَعلِ  لَّمْ  َوَمن يَ َراَىا َيَكدْ  َلمْ  َيَدهُ  َأْخَرجَ  ِإَذا بَ ْعضٍ  فَ ْوقَ  بَ ْعُضَها ظُُلَماتٌ  َسَحابٌ 
 .(ٕ)﴾نُّورٍ  ِمن َلوُ 

 .(ٖ)﴾انِتَقامٍ  ِذي ِبَعزِيزٍ  اللَّوُ  َألَْيسَ  مُِّضل   ِمن َلوُ  َفَما اللَّوُ  يَ ْهدِ  َوَمن﴿

 .X اٟتسن ٛتدأ السيد قاؿ كما...  ا كبلـ ويعرفوف ا كبلـ يسمعوف ا من والذين

 ماذا أـ ،بالدعوة يؤمنوا دل إف منهم تربأ إف لرٛتو وقاطعاً  لوالديو عاقاً  اإلنساف يعترب وىل) -ىػ
 أف العلم مع ،عقيدٌب على ليسوا وىم وأخي مايا وأخيت أمي أساعد أف يصح وىل ،يفعل أف عليو

 ال نوأ سيدي ٢تم قلت حيث ا٢تداية ٢تم رجوأو  البحث طور ُب فهم ،إخوٌب دوف بكم آمنت والدٌب
 فهل ،أىلي كاف ولو ا رسوؿ رحم قطع من رحم أصل وال رٛتي وىؤالء وعلي ٤تمد سوى رل أب
 ماذا أـ ، وا١تهديُت مةئباأل عقيدٌب غَت على وىم أىلي أود أف ٬تب وىل ،رحم قاطع أنا
 (.فعلأ

َهاُكمُ  اَل ﴿: تعاذل ا قاؿ: أقول  مّْن ُيْخرُِجوُكم َوَلمْ  الدّْينِ  ِفي يُ َقاتُِلوُكمْ  َلمْ  الَِّذينَ  َعنِ  اللَّوُ  يَ ن ْ
 الدعوة ٭تاربوف ال فالذين. (ٗ)﴾اْلُمْقِسِطينَ  ُيِحبُّ  اللَّوَ  ِإنَّ  ِإلَْيِهمْ  َوتُ ْقِسُطوا تَ بَ رُّوُىمْ  َأن ِديَارُِكمْ 

 إذل  ٤تمد آؿ أخبلؽ ينقل أف ا١تؤمن على بل اخل،...  ومساعدهتم برىم من مانع ال اٟتقة
 .عليهم شيناً  ال  ٤تمد آلؿ زيناً  يكوف لكي وسكناتو، وأفعالو أقوالو ُب و٬تسدىا الناس

 يؤمن ال ١تن وعصيبة شديدة النهاية فأل ؛اٟترص شدأ أىلو ىداية على حريصاً  ا١تؤمن وليكن
 َأنُفَسُكمْ  ُقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا﴿: تعاذل قاؿ ،- تعاذل ا أعاذنا - جهنم وىي اٟتق، ويتبع
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َها َواْلِحَجارَةُ  النَّاسُ  َوُقوُدَىا نَاراً  َوَأْىِليُكمْ   َأَمَرُىمْ  َما اللَّوَ  يَ ْعُصونَ  اَل  ِشَدادٌ  ِغََلظٌ  َمََلِئَكةٌ  َعَلي ْ
 .(ٔ)﴾يُ ْؤَمُرونَ  َما َويَ ْفَعُلونَ 

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة لوآو  ٤تمد على ا وصلى ،العا١تُت رب  واٟتمد
 العلمية اللجنة                                                                                      

 (األرض ُب لو ا مكن) ا١تهدي اإلماـ أنصار
 العقيلي ناظم الشيخ                                                                                        
 ىػ ٖٔٗٔ /اٟتراـ ٤تـر                                                                                         

* * * 

. (للمسلمُت؟ قائد نوأ أـ ،فآوالقر  الفقو بعلـو الناس علمأ سيكوف ا١تهدي ىل) :518/ السؤال
 وأخرى خاطئة مرجعيات ىناؾ إف أو ،السٍت غَت الشيعي ا١ترجع إف القوؿ رأيي ما ٨تتاج ُب وىذا

 .عقائدي وليس منهجي االختبلؼ فأل ؛بسيط والسبب .صحيح غَت صحيحة

 إف القوؿ ٢تذا ىذا ُب اختلفالعلماء  من حدأ وال نعرؼ أجره فلو زاد ومن ونصـو نصلي كلنا
 على حجة وتكوف منو وما خفى فآالقر  لنا سيفسر الذي الفقيو أو الوحيد ا١ترجع سيكوف ا١تهدي
 .ال غَت فقط..  لقائد ٨تتاج ٨تن .باطل غَت كبلـ الناس

 عادل سيكوف ا١تهدي أو اإلماـ إف والقوؿ .صحيح غَت ،با٠تبلفة أوالىم الناس علمأ إف القوؿ
 .فآالقر  تفسَت حىت يستطيعوا دل أجداده من سبقوه من إف والدليل .. صحيح غَت ٭تكم وبعلمو

 ٢تم والصوفية .. ٤تدثوف ما يسمى ا٢تاـ أو الناس ٢تؤالء أف اجملتهدين خوةاإل بعض من ٝتعنا
 ةبرك يعطى األخَت أف الصاحل ا١تنجم وبُت أو الساحر بُت الفرؽ إف خلدوف ابن يقوؿ ،اجتهادات

 والشياطُت .٢تا ال قيمو اٟتالتُت كبل وُب .. السماء من يسرقها أو الساحر أما ا١تنجم ،السماء من
 .العباد فوؽ ورب ..الكوف ىذا وراء قوة ىناؾ أف على وال تدؿ ،األخبار تسرؽ كانت

 لطلب بل األسف مع  التقرب بقصد يكن دل واختبلفها ،واألدياف الدينية ا١تذاىب اختلفت
ال  دنيويو الصاٟتُت ألمور لقبور وتتقرب وا١تعوذات واألدعية وياسُت الكرسي آية تقرأ الناس .الدنيا

 لقيأ وعندما ... العذاب عنو يرفع أف ا من أيوب يطلب دل X أيوب ا ابتلى عندما، ٢تا ةقيم
                                                             

 .3: انزؾزَى - 
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 قاؿ وعندما ،يساعدوه أف عليو عرضوا اليت ا١تبلئكة من إبراىيم يطلب دل ليحرقوه باٟتفرة بإبراىيم
 إف وقاؿ جربيل جاءه بك ونؤمن ذىب الصفاء لنا اقلب والسبلـ الصبلة عليو مد مكة أىل

 .رفض لكنو فعلت ذىباً  قلبهاأ أف أردت

 ال نعلق ٨تن ٢تذا ،ا١تبلئكة من مدعـو اإلسبلـ اليهودي أف والدين اإلسبلمي الدين بُت الفرؽ
 لسليماف وكاف والشياطُت باٞتن كانت مدعومة ومعجزاتو اليهودي الدين أما ،ٔتجالسنا الصور
 قوة نعرؼ ٍب من والشياطُت اٞتن قوة ٚتيعنا نعرؼ أف ا٢تدؼ كاف  ،ا بأمر اٞتن بقوه ٦تلكة

 على منهم والكثَت كفرة غلبهمأو  والشياطُت اٞتن ىؤالء لكن، منهم أقوى ا أف ونعرؼ ا١تبلئكة
 .رجعة غَت إذل ىربوا والسبلـ الصبلة عليو ٤تمد تنصر ا١تبلئكة رأوا عندما موسى دين

 ا، ا عن اإلنساف تبعد دنيوية ألغراض الدعاء وعدـ الدنيا أمور وترؾ وتوحيده با اإلٯتاف
 وأقبحها ،ا رضا طلب الدعاء أفضل .(كذا) ٤تضوراً  ربك عطاء وما كاف وىؤالء ىؤالء يعطي
 .عمبلً  أحسن أينا ليبلونا واٟتياة ا١توت خلق ا ،الدنيا طلب

 وال (كذا) وال عجمي لعريب ال فضل ،البشر خيار يصطفي أف يريد ألنو ؛واإلنس اٞتن فنت لقد
 والصبلة الدين عامود ىي واٟتنفية التوحيد .يشاء من يعطيها ا مشيئة ىي بل ،جٍت وال انسي
 .أنفسهم ما ُب يغَتوا حىت قـو ما ُب ا يغَت لن .. لدنياه عبد فهو لدنياه صلى ومن عبادة

 علمائهم فأب الصوفية يفتخر .. السماء من مسروقة وبركتها .دنيوية لكنها ،هبا ال بأس الصوفية
 ؟ ما الفائدة ،ا١تاء على ٯتشوف

 علمأ أنا موسى قا٢تا لقد ،لذاتك إثبات ىو بو ما تقـو ،رسالتك ُب ا توحيد أين :سؤارل
 ما أتيت وقاؿ ،هبذا صرح وقد األرض ُب من علمأ ليس وا٠تضر . ا٠تضر لو ا فاخرج الناس

 بو واإلٯتاف .. ا معرفة منو وا٢تدؼ .. ا١تطاؼ هناية ليس بشيء العلم .عندي من بعلم ىذا
عنها  ا وأبعده ابتبله منها قرب من وكل ،اٟتقيقة ٔتعرفة السعادة بل بالعلم ال تكوف والسعادة

 يبطش اليت يده سيكوف ا أف ويعٍت عظيم، أمر والنجاح .. القليل القليل إال ينجح وال .....وفتنو
 .ا يقبلو آخر ؤتعٌت ... يعطيو ا من ما يطلب وكل وبصره وٝتعو هبا
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 ا يتوُب عندما .رسالة فأنت صاحب عليو أجبت إف .. التوحيد عن بعيد :الثاين سؤارل
 عن أسألك أنا لكن ا عند أمره الروح ،باٞتسد يبقى أرواحها ما الذي ويقبض منامها ُب األنفس
 .ا الثاين بقدرة وٯتوت األوؿ يعيش روح فكيف ببل كبل٫تا والنائم ا١تيت بُت الفرؽ ما ىو ،اٞتسد

 السعودية -عبد ا آؿ حقيل : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة لوآو  ٤تمد على ا وصلى ،العا١تُت رب  اٟتمد

 علمأ يكوف أف البد والقائد واإلماـ ٚتيعاً، األرض أىل وقائد إماـ X ا١تهدي اإلماـ -ٔ
 واألعلمية، اإلمامة بُت التفريق ٯتكن فبل ،... والعباد الببلد وسياسة والفقو والعقائد فآالقر  ُب الناس

 بيت بناء تريد عندما فأنت أكثر، مهنتو ُب ٧تاحو رجاء يكوف ما ٔتهنة عا١تاً  كاف كلما فاإلنساف
 عتقدأ وال بنظرؾ، البنائُت مهرأ ٗتتار أف على حريصاً  تكوف حياهتم بقية ُب ٢تم مأوى يكوف لعيالك

 عندما بلة الطُت ويزداد األمهر غَت ٗتتار عندما ْتكمتك الصغَت طفلك حىت تقنع أف تستطيع نكأ
 .البنَّاء خربة قلة بسبب البيت ينهار

 يوكلها عندما ا١تتوخاة اٟتكمة ىي ما تعاذل، ا ٔتملكة فكيف صغَت بيت مستوى على ىذا
 !؟ خلقو أعلم ويًتؾ جاىل ملك إذل

 ُأْوُلوا يَ َتذَكَّرُ  ِإنََّما يَ ْعَلُمونَ  اَل  َوالَِّذينَ  يَ ْعَلُمونَ  الَِّذينَ  َيْسَتِوي َىلْ  ُقلْ ... ﴿:  تعاذل ا قاؿ
 .(ٔ)﴾اأْلَْلَبابِ 

 َفَما يُ ْهَدى َأن ِإالَّ  يَِهدّْيَ  الَّ  َأمَّن يُ تََّبعَ  َأن َأَحقُّ  اْلَحقّْ  ِإَلى يَ ْهِدي َأَفَمن... ﴿: تعاذل وقاؿ
 .(ٕ)﴾َتْحُكُمونَ  َكْيفَ  َلُكمْ 

 ال كيف الغرائب، أغرب من فهو فآالقر  يفسروا دل X ا١تهدي اإلماـ أجداد بأف قولك وأما
 مثبلً  فراجع األمة، ٢تداية  ا رسوؿ خلفهما الذي الثقلُت وأحد وترٚتانو فآالقر  عدؿ وىم

 البيت أىل لروايات ا٢تائل الكم ٕتد وغَتىا، ،القمي تفسَت وكتاب ،فآالقر  تفسَت ُب الربىاف كتاب
                                                             

 .9: انزيز - 
 .31: َىَس - 
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 قبل من األفواه وكم لو تعرضوا الذي والظلم أعمارىم قلة رغم الكرًن فآالقر  تفسَت ُب 
 سيتم من ىو X ا١تهدي واإلماـ وزماف، مكاف كل ُب أتباعهم و٤تاربة و٤تاربتهم الطواغيت

 . بيتو وأىل  ٤تمد الرسوؿ بذلك بشر كما الواقع أرض على ويطبقو فآالقر  وتأويل تفسَت

 سؤاؿ ٖج ا١تتشاهبات كتاب ُب بسؤالك ا١تتعلقة األسئلة أحد اٟتسن ٛتدأ السيد أجاب -ٕ
 :ٜٔٔرقم

 والقسم ا١تؤمن، صبلة أثناء أو النـو أثناء اٞتسد ُب يبقى قسم بأف وقسماف قابليتاف للروح ىل
 ؟ السماء ُب اآلخر

 توفاىا أو السماء إذل صعدت فإذا كالشمس، الروح: )كالتارل اٟتسن أٛتد السيد جواب وكاف
 .انتهى( يدبره باٞتسد متصبلً  شعاعها بقي النـو ُب ا

 هنائياً  تنقطع فهي ا١توت عند وأما اٞتسد، عن هنائياً  تنقطع ال النـو عند الروح أف نعرؼ ومنو
 .ىامدة جثة اإلنساف ويبقى

 .عليو والثبات ونصرتو اٟتق ١تعرفة ا وفقك
 العلمية اللجنة                                                                                    

 (األرض ُب لو ا مكن) ا١تهدي اإلماـ أنصار
 العقيلي ناظم الشيخ                                                                                     
 ىػ ٖٔٗٔ /اٟتراـ ٤تـر                                                                                     

* * * 

 .وبركاتو ورٛتتو عليكم السبلـ :519/ السؤال

 لو روحي اليماين اٟتسن ٛتدأ اإلماـ دعوة ُب البحث إذل خوةاإل حدأ دعاين شهرين حوارل قبل
 ،ا١تؤمنُت ٚتيع على شرعي واجب ىو ذلك وغَت ،القراءة يستحق ا١توضوع فأب وشجعٍت ،الفداء
 ٚتيع أف السبب ،شيء إذل أصل ودل والتفكر والتمحيص للقراءة األخَتة باآلونة انشددت ولقد

 ضريح عدى ما جديد بشيء تأت ودل كثَتاً  هبا ٝتعنا وقد عنها ناأقر  قد والروايات والرباىُت األدلة
 قربىا إف أقوؿ أف مثبلً  أنا ستطيعأف القوؿ ىذا مصداقية مدى ما وأيضاً  ، الزىراء فاطمة موالتنا
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 ال نريد بصرياً  ٝتعياً  حسياً  ملموساً  شيئاً  نريد ،ذلك يثبت وما ،X ٛتزة الرسوؿ عم قرب ّتوار
 ما الذي ،اإلماـ لشخص واحد صورة ولو ال توجد ١تاذا األقل على ٍب ،يكفي ال ىذا ،فقط كبلماً 

 ا١تسلمُت من فكثَتاً  ،الكبلـ ال يظهرىا أشياء الصورة تظهر فقد مطارد بأنو سلمنا لو ذلك من ٯتنع
 النور بو ىل ،الطاىرة العًتة من شبو بو ىل ا وفقكم لو صورة روناأ ،رؤيتو جملرد بالرسوؿ منواآ

 دوف الطلب ىذا طلبوا الكثَتين أف علمأ أين مع ٔتعجزة وال بكثَت ليس طليب أف أظن ،امدي
 .ودمتم ،جدوى

 السويد -رزاؽ اٞتاروش : ا١ترسل

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة لوآو  ٤تمد على ا وصلى ،العا١تُت رب  اٟتمد

 .وبركاتو ا ورٛتة السبلـ وعليكم

 من تريد فهل وقرأهتا، موجودة اٟتسن أٛتد السيد هبا احتج اليت الروايات إف تقوؿ ،العزيز أخي
 !؟ مثبلً  موجودة غَت بروايات يأٌب أف X اٟتسن أٛتد السيد

 ٢تم قاؿ إذا اٟتسن أٛتد بالسيد ستصدؽ فكيف ا١توجودة الروايات تصدؽ ال الناس كانت فإذا
...  كذا X ا١تهدي اإلماـ قاؿ أو كذا، X علي اإلماـ قاؿ أو كذا،  ا رسوؿ قاؿ: مثبلً 

 ،ا١تصادر ُب موجود غَت وىو كبلمك نقبل فكيف دعوتك نصدؽ ال أصبلً  إننا لو سيقولوف إهنم أـ
 !! صحيح أنو تثبت فكيف

 ُب بو ومبشر ومذكور موجود بأنو والنصارى اليهود على  ٤تمد الرسوؿ ٭تتج أدل..  أخي
 ِفي ِعنَدُىمْ  َمْكُتوباً  َيِجُدونَوُ  الَِّذي األُمّْيَّ  النَِّبيَّ  الرَُّسولَ  يَ تَِّبُعونَ  الَِّذينَ ﴿: تعاذل قاؿ ؟ كتبهم
 ُىمُ  ُأْولَ ِئكَ  َمَعوُ  أُنِزلَ  الَِّذيَ  النُّورَ  َوات َّبَ ُعواْ  َوَنَصُروهُ  َوَعزَّرُوهُ  ِبوِ  آَمُنواْ  فَالَِّذينَ . .. َواإِلْنِجيلِ  الت َّْورَاةِ 

 .(ٔ)﴾اْلُمْفِلُحونَ 

 على اإلنساف ٭تتج أف اٟتجج أقوى من فإف، لذلك تنتبو أف وأرجو لة،أا١تس عكست قد فأراؾ
 .عندىم وثابت موجود وما بو يلتزموف ٔتا غَته

                                                             

 .18 : األعزاف - 



 426.................... ......................... اخلبيصاجلسء / اجلواة ادلنري عرب األثري 

 
 

 ىل باٞتديد، ٦تلوء ا١تتشاهبات كتاب فهذا جديد شيء قراءة أو ٝتاع على مصراً  كنت إف وأما
 ؟ ال أـ تدبرتو

 وأقروا الزماف آخر فقهاء تركها واليت اٟتسن أٛتد السيد إليها يدعو اليت تعاذل ا حاكمية وىذه
 (.أمريكا دٯتقراطية) التاريخ هناية ٔتشروع

 افرض...  تصدؽ لكي قربىا تنبش أف مثبلً  تريد فهل  الزىراء الصديقة قرب إذل بالنسبة وأما
 ستشًتط فهل ،نفسو X ا١تهدي اإلماـ بل قربىا ٔتكاف أخرب من ىو اٟتسن أٛتد السيد ليس نوأ

 !؟ - با والعياذ - القرب لك ينبش أف تصديقو أجل من عليو

 إذل فليذىب يتأكد أف يريد من وقاؿ  الزىراء قرب عن X اٟتسن أٛتد السيد أخرب فقد
 تتعامل ال نكإ أـ .تعاذل ا شاء إف تعاذل ا إجابة ولَتى حوائجو قضاء عنده ا وليسأؿ القرب

 !؟ لو وجود ال عداىا ما وكل ا٠تمسة ْتواسك إال

 نكأ مع X ا١تهدي باإلماـ باالعتقاد مكلف فأنت اإلٯتاف، عليها يتوقف ال فهي الصورة وأما
 ليست ىي أنت تقوؿ وكما اآلف أنت تقرأىا اليت الروايات خبلؿ من ذلك لك ثبت بل أبداً، تره دل

 ستقوؿ فهل الروايات بتلك عليك واحتج اآلف ظهر X ا١تهدي اإلماـ أف فافرض اٞتديد، باألمر
 !؟ اٞتديد باألمر ليست وىي قرأناىا قد الروايات ىذه أف لو

 .(ٔ)﴾نُّورٍ  ِمن َلوُ  َفَما نُوراً  َلوُ  اللَّوُ  َيْجَعلِ  لَّمْ  َوَمن.. .﴿: تعاذل ا قاؿ..  أخي

 .اٟتسن أٛتد من وليس تعاذل ا من ا٢تداية اطلبوا: يقوؿ اٟتسن ٛتدأ والسيد

 .٣تيب ٝتيع إنو عليو والثبات ونصرتو اٟتق ١تعرفة التوفيق لك ا أسأؿ وأخَتاً 
 العلمية اللجنة                                                                                    

 (األرض ُب لو ا مكن) ا١تهدي اإلماـ أنصار
 العقيلي ناظم الشيخ                                                                                    
 ىػ ٖٔٗٔ /اٟتراـ ٤تـر                                                                                      

* * * 

                                                             

 .2 : انُىر - 
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 .وبركاتو ا ةٛتور  عليكم السبلـ :520/ السؤال

 .كثَتاً  تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على صلِّ  اللهم

 ٛتدأ السيد ومسلمة مسلم كل وموذل موالي واًـت اٞتليل السيد أيها عليك السبلـ، وبعد
 .اٟتسن

 ىل ،بالعراؽ اآلف الناس على ىو الذي اإل٢تي بالغضب ٮتتص وىو سؤاؿ عندي أنا ،موالي
 الدوؿ رىأو  بالعراؽ واقعة األحداث أكثر أف موالي يا أرى أنا ،الغضب ىذا عليو فقط العراؽ
 رأسو؟ على ا١تصائب ىذه كل فقط العراؽ ١تاذا :سؤارل ،مثلنا مسلمُت ليسوا وكأهنم مرفهة الباقية

 .سؤارل على الرد أرجو ؟ ماذا أـ ،X اٟتسُت اإلماـ دعاء ثرأ ىو ىل

 عليكم والسبلـ، بكلمة قصرت كنت إف السماح طلبأو  منك عتذرأو  الشكر جزيل أشكرؾ
 .وبركاتو ا ورٛتو

 كندا  -نورة السويفي : ا١ترسلة

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة لوآو  ٤تمد على ا وصلى ،العا١تُت رب  اٟتمد

 .وبركاتو ا ورٛتة السبلـ وعليكم

بِينَ  ُكنَّا َوَما... ﴿: تعاذل ا قاؿ َعثَ  َحتَّى ُمَعذّْ  .(ٔ)﴾َرُسوالً  نَ ب ْ

 دمو وىدروا وشردوه بو واستهزؤوا وكذبوه ورسولو وصيو فيو X ا١تهدي اإلماـ بعث قد فالعراؽ
 أىلو عن مشرد بُت والبقية ٘تثيل شر الطاىرة بأجسادىم ومثلوا أنصاره وقتلوا حسينياتو وىدموا
 وأنت ،وظلمهم بتجربىم صداـ ا١تلعوف فاقوا الذين ا١تنافقُت لعذاب يتعرض مسجوف وبُت وعيالو

 بل X ا١تهدي اإلماـ بأنصار الزوراء حكومة فعلتو ٔتا فرحت العراؽ ُب الناس كل أف ترين اآلف
 .X ا١تهدي اإلماـ أنصار قتل ٔتناسبة اآلخر البعض بعضهم ويبارؾ

                                                             

 .1 : اإلسزاء - 
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 بل إماماً  وال نبياً  ينصروا دل الذين وأىلو بالعراؽ اإل٢تي العذاب يبدأ لكي كاؼ غَت ىذا فهل
 .اخل...  ويقتلوه ٮتذلوه إماـ يأتيهم كلما ألهنم ؛العراؽ ُب األولياء قبور كثرت

...  وقبلقل وحروب مالية وأزمة وأمراض كوارث من يصيبهم ما ترين اآلف فأنت العادل بقية وأما
 فأو  األكرب العذاب بو ينزؿ دل اآلف إذل والعراؽ. غَت ال العذاب مقدمة وىذه وأشد أعظم واآلٌب

 اْلَعَذابِ  ُدونَ  اأْلَْدَنى اْلَعَذابِ  ِمنَ  َولَُنِذيَقن َُّهمْ ﴿: تعاذل ا قاؿ كما األدىن، العذاب ىو ىذا
 .(ٔ)﴾يَ ْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ  اأْلَْكَبرِ 

 .وتقصَتنا ذنوبنا عن العفو ونسألو غضبو من با نستجَت

 .الدعاء وأسألكم خَت، لكل ا وفقكم
 العلمية اللجنة                                                                                       

 (األرض ُب لو ا مكن) ا١تهدي اإلماـ أنصار
 العقيلي ناظم الشيخ                                                                                      
 ىػ ٖٔٗٔ /اٟتراـ ٤تـر                                                                                     

* * * 

 .وبركاتو ا ةورٛت عليكم السبلـ :521/ السؤال

 .كثَتاً  تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة ٤تمد وآؿ ٤تمد على صلِّ  اللهم

 كتاب ُب ذكرًب حضرتكم، والتوفيق السداد لكم ا سأؿأ ،٤تمد آؿ ٯتاين وموالي سيدي
 االمتحاف ،الدنيا اٟتياة امتحاف وىو الثاين االمتحاف ُب اآلف اإلنساف فأب األثَت عرب ا١تنَت اٞتواب
 ٧تح الذي ىل ؟ األوؿ باالمتحاف ٧تح نوأ اإلنساف يعرؼ كيف ،الذر عادل ُب كاف األوؿ

 وسع شكرأو  أشكرؾ؟  ٤تمد آؿ ٯتاين موالي ماذا أـ ؟ الثاين باالمتحاف سينجح األوؿ باالمتحاف
 .لنا صدرؾ

 ،موالي يا سوء كل من ا حفظكم ؟ فيو السر وما ،برمودا مثلث عن قولك ما :الثاين وسؤارل
 .بالذنوب ومليئة وحقَتة مسكينة نا امرأةأف رل بالدعاء سيدي يا منك وأرجو

                                                             

 .  : انسغذح - 
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 .سيدي ا استودعكم
 كندا  -السويفي نورة : ا١ترسلة

 الرحيم الرٛتن ا بسم :اجلواب

 .تسليماً  وسلم وا١تهديُت األئمة لوآو  ٤تمد على ا وصلى ،العا١تُت رب  اٟتمد

 .وبركاتو ا ورٛتة السبلـ وعليكم

 من يعلم فهو واألرض، السموات ُب شيء علمو عن يعزب ال تعاذل ا إف..  الفاضلة أخيت
 ُب ٧تح من نوأ يعلم وكذلك منهم، سيفشل من ويعلم خلقو من األوؿ االمتحاف ُب ينجح

. الثاين ُب سيفشل األوؿ االمتحاف ُب فشل الذي فأو  الثاين االمتحاف ُب سينجح األوؿ االمتحاف
 اآلخرة ُب سيطلبوف الكافرين فإف ذلك ورغم...  أكثر الناس على اٟتجة إلقامة االمتحاف ىذا فأو 

 إذل لعادوا ردوا لو بأهنم عليهم يرد تعاذل وا صاٟتًا، يعملوا لكي ثالثة مرة وٯتتحنهم ا يرجعهم أف
 .وعصياهنم كفرىم

 َوَنُكونَ  رَب َّْنا بِآيَاتِ  ُنَكذّْبَ  َوالَ  نُ َردُّ  لَْيتَ َنا يَا فَ َقاُلواْ  النَّارِ  َعَلى ُوِقُفواْ  ِإذْ  تَ َرىَ  َوَلوْ ﴿: تعاذل قاؿ
 َوِإن َُّهمْ  َعْنوُ  نُ ُهواْ  ِلَما َلَعاُدواْ  رُدُّواْ  َوَلوْ  قَ ْبلُ  ِمن ُيْخُفونَ  َكانُواْ  مَّا َلُهم َبَدا َبلْ  # اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ 

 .(ٔ)﴾َلَكاِذبُونَ 

 ِفيَما َصاِلحاً  َأْعَملُ  َلَعلّْي # اْرِجُعونِ  َربّْ  قَالَ  اْلَمْوتُ  َأَحَدُىمُ  َجاء ِإَذا َحتَّى﴿: تعاذل وقاؿ
َعُثونَ  يَ ْومِ  ِإَلى بَ ْرزَخٌ  َورَائِِهم َوِمن قَائُِلَها ُىوَ  َكِلَمةٌ  ِإن ََّها َكَلَّ  تَ رَْكتُ   .(ٕ)﴾يُ ب ْ

 8 اهلل إن اثنان، اختلف ما الخلق ابتداء كيف الناس علم لو: )قاؿ ،X جعفر أيب وعن
 أجاجاً  ملحاً  وكن طاعتي، وأىل جنتي منك أخلق عذباً  ماء كن: قال الخلق يخلق أن قبل

 الكافر المؤمن يلد صار ذلك فمن فامتزجا، أمرىما ثم معصيتي، وأىل ناري منك أخلق
 فقال يدبون، كالذر ىم فإذا شديداً  عركاً  فعركو األرض أديم من طيناً  أخذ ثم المؤمن، والكافر

 ناراً  أمر ثم أبالي، وال النار إلى: الشمال ألصحاب وقال بسَلم، الجنة إلى: اليمين ألصحاب
                                                             

 .8  – 8 : األَعبو - 
 .22  – 99: انًؤيُىٌ - 
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 ادخلوىا،: اليمين ألصحاب فقال فهابوىا، ادخلوىا،: الشمال ألصحاب فقال فأسعرت،
 رب، يا: الشمال أصحاب فقال وسَلماً، برداً  فكانت وسَلماً، برداً  كوني: فقال فدخلوىا،

 يستطيع فَل والمعصية الطاعة ثبتت فثم فهابوىا، فذىبوا فادخلوىا، أقلتكم قد: فقال أقلنا،
 .(ٔ)( ىؤالء من ىؤالء وال ىؤالء، من يكونوا أن ىؤالء

 .اآلف ٓتصوصو شيئاً  يقل دل اٟتسن أٛتد فالسيد برمودا مثلث عن سؤالك إذل بالنسبة وأما

 .الدعاء وأسألك خَت، لكل ا وفقك
 العلمية اللجنة                                                                                     

 (األرض ُب لو ا مكن) ا١تهدي اإلماـ أنصار
 العقيلي ناظم الشيخ                                                                                      
 ىػ ٖٔٗٔ /اٟتراـ ٤تـر                                                                                      

* * * 
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 ٛٔ ........................................................................أسئلة ٓتصوص اإلسراء وا١تعراج  :ٛٓٗس
 ٕٓ ............................................ Xـ ا١تهدي ُب زمن اإلما Xىل يُعاد خلق اإلماـ اٟتسُت : ٜٓٗس
 ٕٔ ...................................................................................آيات لدفع السحر  :ٓٔٗس
 ٕٕ .........................................................................طلب دعاء بالشفاء من العمى  :ٔٔٗس
  ٖٕ .............................................................عن صلبو  Xٔتاذا عوض ا شبيو عيسى  :ٕٔٗس
 ٕٗ ........................................................طلب دعاء للحفظ من شر شياطُت اإلنس واٞتن  :ٖٔٗس
 ٕٗ ...............................................................ىل ترفع التوبة عند استتاب األمر لليماين  :ٗٔٗس
 ٕٙ ..........................................................عليو ( شهر)ببل تقدًن ( رمضاف)ىل يصح قوؿ  :٘ٔٗس
 ٕٚ .......................................( .............. أَْربَػَعًة مَِّن الطََّْتِ َفُصْرُىنَّ َفُخْذ : ).. معٌت قولو تعاذل :ٙٔٗس
 ٕٛ .....................................................................................أسئلة ُب التوحيد  :ٚٔٗس
 ٖٓ .....................................( .........رآف ُب الفاٖتة الق: )Xمعٌت النقطة ُب قوؿ أمَت ا١تؤمنُت  :ٛٔٗس
مْ : )معٌت ا١تغفرة ألىل اٞتنة ُب قولو تعاذل :ٜٔٗس  ٖٓ ................ .............( ....................َوَمْغِفرٌَة مِّن رَّهبِِّ
 ٕٖ .....................................( ..............َأِمُتٌ  َرُسوؿٌ  َلُكمْ  ِإينِّ : )ُب قولو تعاذل" الرسوؿ"من ىو  :ٕٓٗس
رَ  ُمْشَتِبهاً : )معٌت قولو تعاذل :ٕٔٗس  ٖٖ ..................................( ..............................ُمَتَشاِبوٍ  َوَغيػْ
 ٖٗ ......................................................أسئلة ُب اٟتساب ومعرفة ا ورؤيتو ومن ال يهلكوف  :ٕٕٗس
 ٜٖ .................................( ..................... اللَّوُ  يَنُصرَهُ  لَّن َأف َيُظن   َكافَ  َمن: )معٌت قولو تعاذل :ٖٕٗس
 ٓٗ ............................( ................................ َكرَّتَػُْتِ  اْلَبَصرَ  اْرِجعِ  ٍبَّ : ).. معٌت قولو تعاذل :ٕٗٗس
 ٔٗ ............................................................١تاذا يتكلم ا بصيغة اٞتمع ُب بعض اآليات  :ٕ٘ٗس
ُمُ  لَِنيب   قَاُلواْ  ِإذْ : )ُب قولو تعاذل" النيب"أسئلة عن  :ٕٙٗس  ٖٗ .......................................................( ٢تَّ

 ٘ٗ ....................................................................................جوبة الفقهية األ /اور الثاين
 ٘ٗ ................................................................حكم التربع باٟتيوانات ا١تنوية ألخ عقيم  :ٕٚٗس
 ٘ٗ ...............................................................................رأي األب ُب زواج ابنتو  :ٕٛٗس
ٙٗ ................................................................................حكم التطبَت ُب العزاء  :ٜٕٗس



 ٙٗ ...........................................................................زواج ا٢تامشية من غَت ا٢تامشي  :ٖٓٗس
 ٚٗ ...............................................................................الوضوء قبل قراءة القراف : ٖٔٗس
 ٚٗ .............................................................................ا٠تمس زمن الغيبة الكربى  :ٕٖٗس
 ٛٗ ...............................................................صفة الصبلة الصحيحة، والطوائف الضالة : ٖٖٗس
 ٜٗ .........................................................................عبلج ا١ترأة عند الطبيب الرجل  :ٖٗٗس
 ٓ٘ .......................................................................................سؤاؿ ُب الزواج  :ٖ٘ٗس
 ٔ٘ ................................................................................سؤاؿ ُب الشفع والوتر  :ٖٙٗس
 ٕ٘ ..........................................................................التعامل باألقساط عند الشراء  :ٖٚٗس
 ٖ٘ .........................................................الوقت ادد من دل يتمكن من الوقوؼ بعرفة ُب : ٖٛٗس
 ٗ٘ .............................................................................الزواج من نساء ا١تخالفُت  :ٜٖٗس
 ٘٘ ........................................................................بيع السيديهات اليت ٖتوي أفبلـ  :ٓٗٗس
 ٙ٘ ........................................................................ٗتميس ا١تاؿ ا١تدخر وا١تكتسب : ٔٗٗس
 ٙ٘ ..........................................................................سؤاؿ عن إمامة صبلة اٞتمعة : ٕٗٗس
 ٚ٘ ..............................................................................أسئلة تتعلق بابن الشبهة  :ٖٗٗس
 ٓٙ ...................................................................تعديل ا١تياه الثقيلة إذل صاٟتة للشرب  :ٗٗٗس
 ٓٙ .........................................................................القنب حكم أكل وشرب نبتة : ٘ٗٗس
 ٔٙ ....................................................................................العقد عن اإل٧تاب  :ٙٗٗس
 ٔٙ ...............................................................حكم طهارة وصبلة مريض أصيب ّتلطة  :ٚٗٗس
 ٖٙ ........................................................................إبراء ذمة مدين لشخص مفقود  :ٛٗٗس
 ٖٙ ....................................................................................حبلقة اللحية تقية : ٜٗٗس

 ٘ٙ ...................................................................................األجوبة ا١تتفرقة / اور الثالث
 .٘ٙ .................................................................اٟتكمة من االخفات ُب صبلة الظهر  :ٓ٘ٗس
 ٘ٙ ..........................................................................................طلب مغفرة : ٔ٘ٗس
 ٙٙ ......................................................................حكم العمل باٞتيش وطلب دعاء  :ٕ٘ٗس
 ٛٙ ......................................................................ىل يوجد خلق ُب كواكب أخرى : ٖ٘ٗس
 ٜٙ ..........................................................................................طلب دعاء  :ٗ٘ٗس
 ٓٚ ..................................................................................طلب دعاء بالتوفيق  :٘٘ٗس
 ٔٚ ..........................................................................................طلب دعاء  :ٙ٘ٗس
 ٕٚ ...............................................................................ىل اإلسبلـ حـر اٟتب : ٚ٘ٗس
 ٗٚ ..................................................................................طلب دعاء بالشفاء  :ٛ٘ٗس
 ٘ٚ ...................................................................................طلب حرز أو دعاء  :ٜ٘ٗس
 ٙٚ ..........................................( .............ح الناقوس إذا صا : )Xمعٌت قوؿ أمَت ا١تؤمنُت : ٓٙٗس
ٚٚ ................................................................................طلب استشارة ُب زواج : ٔٙٗس



 ٛٚ ..........................................................القسم على رؤية اليماين من قبل شخص دل يراه  :ٕٙٗس
 ٜٚ .........................................................................وضعي ال يسمح بإعبلف البيعة : ٖٙٗس
  ٓٛ ...................................................................أيهما أفضل للبنت الزواج أـ الدراسة  :ٗٙٗس
 ٔٛ ........................................( ..............اشرح رل صدري : )أسئلة فقهية، ومعٌت قولو تعاذل :٘ٙٗس
 ٙٛ .................................................................................عدة أسئلة ُب روايات  :ٙٙٗس
 ٜٛ ...............................................................................طلب دعاء لولد مريض  :ٚٙٗس
 ٜٓ .......................................................................................سؤاؿ ُب الروح  :ٛٙٗس
 ٜٔ ......................................................................االستمرار ُب اٟتوزة والتدريس فيها  :ٜٙٗس
 ٕٜ ........................................................................طلب استشارة بإكماؿ الدراسة : ٓٚٗس
 ٖٜ ..........................................................................عدة أسئلة عن ا٠تلق والكوف  :ٔٚٗس
 ٜٙ ............................................................................ما ا١تقصود من عزائم اٞتاف : ٕٚٗس
 ٜٚ ...................................................................ـ ا١تزعجة عبلج لبعض اآلالـ واألحبل :ٖٚٗس
 ٜٛ ................................................................................٣تموعة أسئلة عقائدية : ٗٚٗس

 ٕٓٔ ......................................................................................تأويل الرؤى / اور الرابع
 ٕٓٔ ........................................................................ Xرؤيا ْتـر اإلماـ اٟتسُت  :٘ٚٗس
 ٖٓٔ ........................................................................... Xرؤى باإلماـ ا١تهدي  :ٙٚٗس
 ٗٓٔ ...................................................................رؤيا بدخوؿ مسجد سٍت فيو وليمة  :ٚٚٗس
 ٘ٓٔ ........................................( ..........................انصروا الزىراء: )ٝتاع منادي ينادي :ٛٚٗس
 ٚٓٔ ...............................................................رؤيا بشجرتُت انفجرتا بركاناً فأنبت زرعاً  :ٜٚٗس
 ٜٓٔ ....................................................................... Xرؤيا بزيارة اإلماـ اٟتسُت : ٓٛٗس
 ٓٔٔ .....................................( ..............اإلماـ أٛتد اٟتسن اليماين: )رؤيا بتكرر صوت قائل :ٔٛٗس
 ٕٔٔ ............................................................................رؤيا بظهور اإلماـ ا١تهدي  :ٕٛٗس
  ٗٔٔ ..............................................................رأة حامل ُب ولد اٝتو عبد الرٛتن رؤيا بام :ٖٛٗس
 ٘ٔٔ ...............................................................................رؤيا بانفبلونزا ا٠تنازير  :ٗٛٗس
  ٘ٔٔ ..........................................................................رؤيا بشاب اٝتو أٛتد يؤذف  :٘ٛٗس
 ٙٔٔ ......................................................................رؤيا بالشروع بقراءة آية الكرسي  :ٙٛٗس
 ٚٔٔ ..............................................................رؤيا بضابط جيش برتبة ٜتس ٧تـو وتاج  :ٚٛٗس
  ٚٔٔ ..........................................( ................................عليها السبلـ)رؤيا بالزىراء  :ٛٛٗس
  ٛٔٔ ......................................................................رؤيا ٔتا قاؿ نيب ا موسى لقومو  :ٜٛٗس
 ٕٓٔ............................ .......................................رؤيا بشخص مشلوؿ خرج من بركة  :ٜٓٗس
 ٕٔٔ............................. ............................................رؤيا ٓتسوؼ القمر واختفاءه  :ٜٔٗس
ٕٕٔ............. ................................................رؤيا بالسيد ا٠تميٍت وىو يستغيث بالزىراء  :ٕٜٗس



 ٕٕٔ.............................. .....................................رؤيا با١توت بعد انتهاء البكبلريوس  :ٖٜٗس
 ٕٚٔ ................ ..................................................السيد أٛتد بينكم : رؤيا بامرأة تقوؿ :ٜٗٗس
 ٕٛٔ.................. ..........................................ىل رؤيا اٟتائض من ا أـ أضغاث أحبلـ  :ٜ٘ٗس
 ٕٛٔ ......................... ................................................رؤى باإلماـ ا١تهدي ووصيو  :ٜٙٗس
 ٖٓٔ............... .............................................................. Xرؤيا بشبيو عيسى  :ٜٚٗس
 ٖٔٔ..................... .............................................رؤيا رجل ساجد وبقربو من يدعو لو  :ٜٛٗس
 ٕٖٔ..................... ..................................................رؤيا بالسماء وقد بدأت تضيء  :ٜٜٗس
 ٕٖٔ................ ............................ Xوىو يشهد ألٛتد ( صلى ا عليو وآلو)رؤيا برسوؿ ا  :ٓٓ٘س
 ٖٖٔ.................... ....................................................رؤيا بأمر من ا بذبح زوجتو  :ٔٓ٘س
 ٖٗٔ........................ ....................................................رؤيا بأف أٛتد ىو الوصي  :ٕٓ٘س
  ٖٗٔ .............................................................ؤيا بأف ا١تهدي ىو اٟتسُت ُب ىذا الزماف ر  :ٖٓ٘س
 ٖ٘ٔ........... .....................................................رؤيا بالسيدة رقية أعطت عباءهتا المرأة  :ٗٓ٘س

 ٖٚٔ ................................................................. Xدي أجوبة أنصار اإلماـ ا١ته/ القسم الثاين
 ٖٚٔ................... ...........................................................من ىو صاحب ياسُت  :٘ٓ٘س
 ٖٚٔ.................. ......................................................... Xرؤيا باإلماـ الكاظم  :ٙٓ٘س
 ٖٛٔ............. ....................................ما ىو رأيكم ُب بن الدف واٞتماعات اإلسبلمية ا١تقاتلة  :ٚٓ٘س
 ٜٖٔ................ ........................................................ما ىو اٝتكم الظاىر والباطن  :ٛٓ٘س
 ٓٗٔ....................... ..........................١تاذا دل يظهر اإلماـ ا١تهدي بنفسو، وأحقية االنتخابات  :ٜٓ٘س
 ٕٗٔ................. ...............................................................سؤاؿ عن زواج ا١تتعة  :ٓٔ٘س
 ٙٗٔ................ ....................................................................ىل اإلماـ متزوج  :ٔٔ٘س
 ٔ٘ٔ................ .............................. Xكيفية التصرؼ مع الذين يتكلموف بسوء عن اليماين : ٕٔ٘س
 ٗ٘ٔ............. ....................................................................حلية ا٠تل أو حرمتو  :ٖٔ٘س
 ٘٘ٔ............................ ........."..." ..............................................إذل ا١تدعي  :ٗٔ٘س
 ٘٘ٔ............... ....................................................ىل أنتم مؤيدوف للعرب أـ الوىابية  :٘ٔ٘س
 ٚ٘ٔ....... .......................................................من أجل ا٠تبلفة  ١Xتاذا دل يقاتل علي  :ٙٔ٘س
 ٜ٘ٔ.... ...........................................................................عدة أسئلة ُب روايات  :ٚٔ٘س
 ٜٜٔ........................... .................................علم الناس بعلـو الفقو والقرآف ىل ا١تهدي أ :ٛٔ٘س
 ٕٕٓ......................... .......................................................دل تأت بشيء جديد  :ٜٔ٘س
 ٕ٘ٓ........................... .......................................ىل الغضب اإل٢تي على العراؽ فقط  :ٕٓ٘س
 ٕٙٓ .........................................................كيف يعرؼ اإلنساف ٧تاحو ُب االمتحاف األوؿ   :ٕٔ٘س

 ٜٕٓ................... ..................................................................................الفهرس 
 واحلًد هلل رة انعبدلني

 


