
   )مكن اهللا له في األرض(أسرار اإلمام المهدي 
  

  

  

  

  المتشابهات
  )الثالثالجزء ( 

  

  

  السيد أحمد الحسن

  X وصي ورسول ومياين اإلمام املهدي

  
  

  

   Xإصدارات أنصار اإلمام المهدي 

)15(العدد 



  
  
  

  الثالثةالطبعة 
  م 2010 -هـ  1431

  
  
  

  حتقيق اللجنة العلمية 
  )مكن ا له يف اإلرض ( أل�صار اإلمام املهدي 

  
  
  
  

  X أمحد احلسنملعرفة املزيد حول دعوة السيد 
  :ميكنكم الدخول إىل املوقع التايل  

www.almahdyoon.org  
  
  



    

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  داءـــــاإله

 
  ..إىل كليم اهللا 

  ..إىل مسكني اهللا 

  .. Xإىل اليتيم قائم آل إبراهيم 

  .. Xإىل فالق البحار موسى بن عمران 

  الكلماتأهدي هذه 

  Xوما أنا إال ناقل عن قائم آل حممد اإلمام املهدي 

  : وأقول لك

  :يا سيدي موسى بن عمران٬، وقليب مفعم بتوحيد اهللا وحببك يا كليم اهللا 

  فَأَوbفn لَ̀نا الْكَيbلَ  ̀يا أَيُّ̀ها الْ̀عزِيزd ̀مسَّ̀نا ̀وأَهbلَ̀نا الضُّرُّ ̀وجِئْ̀نا بِبِ̀ضا̀ع̂ة مdزb̀جا̂ة﴿

  ) 88: يوسف (  ﴾̀و̀ت̀صدَّقb ̀علَيb̀نا إِنu اللùه ̀يجbزِي الْمd̀ت̀صدِّقǹني
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  .يكن له كفواً أحداحلمد هللا الواحد األحد الفرد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يولد ومل 
وجعل العلم بكتب السماء دليالً عليهم يعرفهم ٬، احلمد هللا الذي خلق اخللق وأرسل هلم الرسل

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

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

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

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

يهم بعدد بعدد رمال الرب وقطرات املطر وعدد أوراق الشجر وما حيويه الرب والبحر٬، اللهم صل� عل
وال ينفد آخرها٬، ٬، أنفاس اخلالئق٬، من ناطق وغري ناطق٬، صالة دائمة نامية زاكية يصعد أوهلا

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

  .أبداً برمحتك يا أرحم الرامحني
هd̀و الuذǹي أَن̀زلَ ̀علَيb̀ك الْكǹتا̀ب مnنbهd آ̀يات| مُّحbكَ̀مات| هdنَّ أُمُّ الْكǹتابِ ̀وأُ̀خرd ﴿: >قال اهللا 

bنnونَ ̀ما ̀ت̀شا̀ب̀ه مdغٌ فَ̀يتَّبِعb̀زي bي̀ن يف قُلُوبِهِمnذùت̀شابِ̀هات| فَأَمَّا الdم dلَمb̀و̀ما ̀يع nهǹغاء ̀تأْوِيلnتb̀واب ǹنةbتǹغاء الْفnتbاب dه
الu أُوbلُواْ ̀تأْوِيلَهd إِالu اللّهd ̀والرَّاسnخdونَ فnي الْعnلْمِ ̀يقُولُونَ آ̀منَّا بِهn كُل� مِّنb عnندn ̀ربِّ̀نا ̀و̀ما ̀يذuكuرd إِ

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

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

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

̀ولَوb ̀ردُّوهd إِلَى الرَّسdولِ ̀وإِلَى أُوbلnي اَألمbرِ مnنbهdمb لَ̀علǹمهd الuذnي̀ن ﴿: وعن أيب جعفر يف قوله
bمdهbنnم d̀تنبِطُو̀نهb4()  هم األئمة املعصومون: (٬، قال)3( ﴾̀يس(.  

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

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

  .فهم ترمجانه بعد الرسول حممد  ال يشتبه عليهم القرآن تشابه على صاحبه٬، وأهل البيت 
̀بلْ هd̀و آ̀يات| ̀بيِّ̀نات| فnي ﴿: مسعته يقول: قال ٬،Xعن هرول بن محزة٬، عن أيب عبد اهللا 

  .)6() هم األئمة خاصة: ٬، قال)5( ﴾صdدdورِ الuذnي̀ن أُوتdوا الْعnلْ̀م
̀بلْ هd̀و آ̀يات| ̀بيِّ̀نات| فnي ﴿: قول اهللا: قلت له: قال Xوعن بريد بن معاوية٬، عن أيب جعفر 

  .)7() !؟من عسى أن يكونوا غرينا: (أنتم هم؟ قال ﴾صdدdورِ الuذnي̀ن أُوتdوا الْعnلْ̀م
  

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

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

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

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

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

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

ال تشبه أفعاله أفعاهلم٬، وهلذه العلة وأشباهها ال يبلغ أحد كنه معىن حقيقة تفسري كتاب اهللا 
عن تفسري احملكم من كتاب اهللا٬،  Xمث سألوه : إىل أن قال...   تعاىل إال نبيه وأوصياؤه

هd̀و الuذǹي أَن̀زلَ ̀علَيb̀ك الْكǹتا̀ب مnنbهd ﴿ :وجل أما احملكم الذي مل ينسخه شيء فقوله عز: فقال
وإمنا هلك الناس يف املتشابه أل�م . اآلية )1( ﴾آ̀يات| مُّحbكَ̀مات| هdنَّ أُمُّ الْكǹتابِ ̀وأُ̀خرd مd̀ت̀شابِ̀هات|

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

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

وله ظهر٬، وللظهر ظهر٬، يا جابر وليس شيء أبعد من عقول  ]وللبطن بطناً[ إن للقرآن بطناً
اآلية يكون أوهلا يف شيء وآخرها يف شيء٬، وهو كالم متصل  الرجال من تفسري القرآن٬، وإنّ

  .)3() متصرف على وجوه
فأما ما سألت عن القرآن٬، : (يف رسالة Xقال أبو عبد اهللا : قال ٬،عن املعلى بن خنيس

فذلك أيضا من خطراتك املتفاوتة املختلفة٬، ألن القرآن ليس على ما ذكرت وكل ما مسعت 
غري ما ذهبت إليه٬، وإمنا القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غريهم٬، ولقوم يتلونه  ]على[فمعناه 
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حق تالوته٬، وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه٬، وأما غريهم فما أشد إشكاله عليهم وأبعده من 

ليس شيء أبعد من قلوب الرجال من  ]إنه[: مذاهب قلو²م٬، ولذلك قال رسول اهللا 
 اخلالئق أمجعون إال من شاء اهللا٬، وإمنا أراد اهللا بتعميته يف ذلك أن تفسري القرآن٬، ويف ذلك حتري

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

فأما عن غريهم فليس يعلم . ﴾لِ ̀وإِلَى أُوbلnي اَألمbرِ مnنbهdمb لَ̀علǹمهd الuذnي̀ن ̀يسb̀تنبِطُو̀نهd مnنbهdمbالرَّسdو
أل�م ال  ؛٬، وال يوجد٬، وقد علمت أنه ال يستقيم أن يكون اخللق كلهم والة األمرذلك أبداً

جيدون من يأمترون عليه ومن يبلغونه أمر اهللا و�يه٬، فجعل اهللا الوالة خواص ليقتدى ²م٬، فافهم 
وإياك وإياك وتالوة القرآن برأيك٬، فان الناس غري مشتركني يف علمه٬،  ٬،ذلك إن شاء اهللا

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

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

٬، فإمنا على الناس أن يقرؤوا القرآن كما )2( ﴾فَقَدb ̀ه̀وى̀و̀من ̀يحbلnلْ ̀علَيbهn غَ̀ضبِي ﴿ :وأما قوله(
  .)3() !انزل٬، فإذا احتاجوا إىل تفسريه فاالهتداء بنا وإلينا يا عمرو

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

من فسر القرآن برأيه٬، إن أصاب مل يؤجر٬، : ( قال ٬،Xوعن أيب بصري٬، عن أيب عبد اهللا 
  .)5() وإن أخطأ خر½ أبعد من السماء

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

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

أَطnيعdواْ اللّ̀ه ̀وأَطnيعdواْ الرَّسdولَ ̀وأُوbلnي اَألمbرِ مnنكُمb فَإِن ﴿ :هللا ورسوله مقرونة٬، قال اهللابطاعة ا
̀ولَوb ̀ردُّوهd إِلَى الرَّسdولِ ̀وإِلَى أُوbلnي ﴿: ٬، وقال)1( ﴾̀ت̀نا̀زعbتdمb فnي ̀شيbٍء فَرdدُّوهd إِلَى اللّهn ̀والرَّسdولِ

 bمdهbنnرِ مbاَألمbمdهbنnم d̀تنبِطُو̀نهbي̀ن ̀يسnذuال d̀مهn2() احلديث...  ﴾لَ̀عل(.  
  

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

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

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

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

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

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

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

وتعرف ٬، يا أبا حنيفة تعرف كتاب اهللا حق معرفته: قال. بكتاب اهللا وسنة نبيه: ؟ قالتفتيهم
يا أبا حنيفة ولقد ادعيت علماً ويلك ما جعل اهللا ذلك إال : نعم٬، قال: ؟ قالالناسخ واملنسوخ
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٬، وما ينا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ويلك وال هو إال عند اخلاص من ذرية نب

فأخربين عن قول اهللا   ولست كما تقول    ورثك اهللا من كتابه حرفا٬ً، فإن كنت كما تقول 
أحسبه ما بني مكة : ؟ قالأين ذلك من األرض )1( ﴾سnريdوا فnي̀ها لَ̀يالǹي ̀وأَيَّاماً آمnنِ̀ني﴿ :عز وجل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .)1() ﴾̀و̀ما ̀يعbلَمd ̀تأْوِيلَهd إِالu اللّهd ̀والرَّاسnخdونَ فnي الْعnلْمِ﴿ :اهللا يقول فان٬ّ، ل كتاب اهللا برأيكتؤو½
ألحد أن يفيت الناس أو يفسر  ميكن بألّاليقني ومن هذه القصص وما سبقها من روايات ينتج ا

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

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

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

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

̀ولَوb ̀ردُّوهd إِلَى الرَّسdولِ ̀وإِلَى أُوbلnي اَألمbرِ مnنbهdمb ﴿ :٬، وبقوله﴾مb̀وأَطnيعdواْ الرَّسdولَ ̀وأُوbلnي اَألمbرِ مnنكُ
bمdهbنnم d̀تنبِطُو̀نهbي̀ن ̀يسnذuال d̀مهǹني﴿ :٬، وبقوله﴾لَ̀علnقnواْ ̀م̀ع الصَّادd̀و̀ما ﴿ :٬، وبقوله)2( ﴾اتَّقُواْ اللّ̀ه ̀وكُون

 dاللّه uإِال d̀تأْوِيلَه dلَمbلْمِ̀يعnي الْعnونَ فdخǹوابِ̀ها﴿ :٬، وبقوله﴾̀والرَّاسbأَب bنnو̀ت مdيdواْ الْبdوالبيوت  ٬،)3( ﴾̀وأْت
هي بيوت العلم اليت استودعها األنبياء٬، وأبوا²ا أوصياؤهم٬، فكل عمل من أعمال اخلري جيري 
على غري أيدي األوصياء وعهودهم٬، وحدودهم وشرائعهم٬، وسننهم٬، ومعامل دينهم مردود غري 

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

وإمنا فعل . ال يعلمه إال اهللا ومالئكته والراسخون يف العلم شرح اهللا صدره لإلسالم٬، وقسماً
جيعله من علم الكتاب ما مل  ذلك لئال يدعي أهل الباطل املستولني على مرياث رسول اهللا 

  .)4() احلديث..  اهللا هلم٬، وليقودهم االضطرار إىل االئتمام مبن ويل أمرهم فاستكربوا عن طاعته
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يف كل زمان٬، وال يعرف هذا التأويل إال اإلمام احلجة املنصب  للقرآن تأويالًهناك بل روي أن 

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

  .)1() جاء ومنه ما مل جييء٬، فإذا وقع التأويل يف زمان إمام من األئمة عرفه إمام ذلك الزمان
و�ذا يتبني أن تأويل القرآن ومعرفة احملكم من املتشابه خمتص باإلمام املعصوم من أوصياء 

  .٬، وال ميكن أن يعرف عن غريه أبداًالرسول حممد 
ام ـتأويل القرآن يف عصر الظهور ال يعرفه إال اإلم ة أنّـضاً من الرواية السابقويتبني أي

٬، و�ذا نعرف أن اإلمام Xأو من اتصل به اتصاالً مباشراً وحتمل ذلك العلم منه  Xاملهدي 
أو من اتصل به يعرف عن طريق إفحامه جلميع العلماء يف معرفة علم متشابه القرآن  Xاملهدي 

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

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

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

  
ـيلي                                                           ـم العق   الشيخ ناظ

ـ  1429                                                                                     ق    . ه
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  .واحلمد هللا رب العاملني
  

﴿ nيثǹتأْوِيلِ الْأَ̀حاد bنnم d̀مهÒ̀علdنnضِ ̀ولbي الْأَرǹف فdوسdيnنَّا لùك ̀مكǹوكَذَل   nـرِه bـى أَم ̀واللuهd غَالnب| ̀علَ
  .)1( ﴾̀ولَكnنَّ أَكْثَ̀ر النَّاسِ ال ̀يعbلَمdونَ

ـيت  : ٬، قالوايا معشر احلواريني يل إليكم حاجة٬، اقضوها يل: (Xقال عيسى بن مرمي  قض
ـق   إنّ روح اهللا٬، فقال كنا حنن أحق �ذا يا: فقالوا. فقام فغسل أقدامهم ٬،روح اهللا حاجتك يا أح

ـم  مث  .الناس باخلدمة العامل٬، إمنا تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي يف الناس كتواضعي لك
ـزرع٬، ال يف  ٬، بالتواضع تعمر احلكمة: Xقال عيسى  ال بالتكرب٬، وكذلك يف السهل ينبت ال

  .يف السهل ينبت الزرع ال يف اجلبل. )2( )اجلبل
  
  
  

يرمحكم من يف السماء٬، تواضعوا يف األرض تعرفوا أيها االخوة األعزاء٬، ارمحوا من يف األرض 
  .اخللق إىل اهللا أرأفهم بعياله حب©أاخللق عيال اهللا٬، و يف السماء٬، واعلموا أنّ

  
  

مd̀حمَّد| ̀رسdولُ اللuهn ̀والuذnي̀ن ̀م̀عهd أَشnدَّاُء ﴿: قال تعاىل٬، ٬، أشداء على الكفار كونوا رمحاء بينكم
ـي     ̀علَى الْكُفuارِ رd̀ح̀ماُء nف bمdـي̀ماه nـ̀واناً س b̀ورِض nهùن اللnالً مbونَ فَضd̀تغbجَّداً ̀يبdعاً سuكdر bمd̀ت̀راه bمd̀نهb̀بي

  dـطْأَه ـ̀ر̀ج ̀ش bعٍ أَخbجِيلِ كَ̀زرbنnي الْأnف bمd̀و̀مثَلُه ǹراةbي التَّوnف bمd̀ك ̀مثَلُهnذَل nودdأَثَرِ السُّج bنnم bهِمnوهdجdو 
bلَظَ فَاسb̀تغbفَاس dـوا  فَآ̀ز̀ره dي̀ن آ̀منnذuال dهuا̀ر ̀و̀ع̀د اللuالْكُف dيظَ بِهِمǹيغnالزُّرَّا̀ع ل dجِبbعdي nهnوقd̀ت̀وى ̀علَى س

   .)3( ﴾̀و̀عمnلُوا الصَّالǹحاتn مnنbهdمb ̀مغbفǹرةً ̀وأَجbراً ̀عظnيماً
 واملرسلونء اـتعلموا تعاليم األنبياء٬، واعملوا �ا٬، فسريى اهللا عملكم ورسوله واألئمة واألنبي

ـ̀زاهd   * ̀وأَنu ̀سعb̀يهd ̀سوb̀ف يd̀رى * ̀وأَنْ لَيb̀س لnلْإِنb̀سانn إِلuا ̀ما ̀س̀عى ﴿ ٬،الصاحلوناهللا وعباد  bجdـمَّ ي ثُ
   .)4( ﴾الْ̀ج̀زاَء اَألوbفَى
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ـل  ٬، وتيقنوا  فباليقني يأخذ ابن آدم ويغترف من رمحة اهللا٬، هكذا قال نوح النيب وإبراهيم اخللي

ن أو) خذ على قدر يقينك: (ى املسيح وحممد عبد اهللا واألئمة األطهار وعيسوموسى الكليم 
  .ليس لإلنسان إال ما سعى٬، فباليقني أولياء اهللا ي�حيون املوتى وي�شفون املرضى

  

ـبح يف   ٬،اليقني مفتاح باب اهللا األعظم واعلموا أيها األحبة أنّ فمن تيقن أن ال قوة إال باهللا أص
ـذلك يف     يكا وأذنا�ا األراذلأمر  عينه الفراعنة  أهون من الذبابة وأحقر٬، وكيف ال تكون ك

  .عني من ينام يف كهف اهللا احلصني
  
  
  

ـتم  أوزنوا أنفسكم واعرضوها على احلق٬، لتعلموا مدى اليقني الذي توصلتم له٬، انظروا هل  ن
ـتم    Xن بن علي ـعلى استعداد ألنْ تعرضوا أنفسكم وأموالكم للتلف مع احلسي ـوم٬، أم أن الي

  .مترددون يف غياهب ظلمات الدنيا الدنية من حب احلياة واجلاه واملال والولد
  
  
  

   .هو كهف اهللا احلصني Xذبيح اهللا وطريق احلسني  Xاحلسني  نّأاعلموا أيها األحبة 
ـى   أيف هذا الزمان وقالوا  Xكثريون راسلوا احلسني ٬، أيها األحبة ـول اهللا عل قدم يا بن رس

ـرب   جند ل ـدجال األك ك جمندة٬، فلما جاءهم وامتحنهم اهللا بقليل من تراث الدنيا واخلوف من ال
ال طَاقَةَ لَ̀نا الْ̀يوb̀م ﴿وقالوا  ٬،)1( ﴾فَاذْ̀هبb أَنb̀ت ̀و̀ربُّ̀ك فَقَاتnال إِنَّا ̀هاهd̀نا قَاعnدdونَ﴿: قالوا) أمريكا(

nهnودdنdـديهم    ٬،)2( ﴾بِ̀جالُو̀ت ̀وج ـدمت أي وأعاد أهل الكوفة يف هذا الزمان الكرة فتعساً هلم مبا ق
  .Xونطقت ألسنتهم من الباطل٬، وهم ذراري قتلة احلسني بن علي 

  
  
  
  

ـاملني    قسم باهللا ما قدمنا عليهم إال بعدما دعونا صباحاً ومساًء وهم يئن©أو ـأة الظ ـن وط ون م
ـوا   والفراعنة٬، فلما حللنا بني أظهرهم عÉدÈوا علينا يقاتلوننا٬، وسلّوا علينا سيفاً لنا يف أمياtم٬، وأمس

ي رسول ه أعداءه يوم القيامة٬، وخصمهم جد©ؤظهرياً ألعدائهم على أوليائهم٬، فويل ملن كان أوليا
  .هم جهنم يصلوtا وبئس الورد املورودئ٬، رضينا باهللا حكماً واملوعد القيامة ومن ورااهللا 

  

   .ار اهللاـيا أنص
   .األنبياء واملرسلني ارـيا أنص
   .Xار احلسني ـيا أنص
   .Xار اإلمام املهدي ـيا أنص

                                                            
  .24: المائدة  -1
  .249: البقرة  -2
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قَالُوا ̀يا أَ̀با̀نا ̀ما ﴿يف أمانته عندكم  Xاتقوا اهللا وتيقنوا وانظروا كيف ختلفون اإلمام املهدي 

أَنْ ̀تذْ̀هبdوا بِهn ̀وأَ̀خافd أَنْ ̀يأْكُلَهd قَالَ إِنِّي لَ̀يحbزdنdنِي * لَ̀ك ال ̀تأْ̀منَّا ̀علَى يdوسd̀ف ̀وإِنَّا لَهd لَ̀ناصnحdونَ 
   .)1( ﴾الذÒئْبd ̀وأَنbتdمb ̀عنbهd غَافnلُونَ

  .واحلمد هللا وحده
ـائي    * إِنِّي ̀ت̀ركْتd مnلuةَ قَوbمٍ ال يdؤbمnنdونَ بِاللuهn ̀وهdمb بِالْآخǹرةn هdمb كَافnرdونَ ﴿ ـةَ آ̀ب uلnم dـت b̀واتَّ̀بع

̀وإِسb̀حا̀ق ̀و̀يعbقُو̀ب ̀ما كَانَ لَ̀نا أَنْ نdشbرِ̀ك بِاللuهn مnنb ̀شيbٍء ذَلǹك مnنb فَضbلِ اللuهn ̀علَيb̀نا ̀و̀علَى إِبb̀راهnي̀م 
  .)2( ﴾النَّاسِ ̀ولَكnنَّ أَكْثَ̀ر النَّاسِ ال ̀يشbكُرdونَ

   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .12 – 11: يوسف  -1
  . 38 – 37: يوسف  -2
  

  المذنب المقصر
 حمد الحسنأ



  
  
  
  
  



  
  

ـباح ٬، مسخر الرياح٬، جمري الفلك٬، مالك امللك٬، احلمد هللا رب العاملني ـان  ٬، فالق اإلص دي½
ـكا�ا   .رب العاملني٬، الدين ـماء وس ـف األرض  ٬، احلمد هللا الذي من خشيته ترعد الس وترج

  .ومتوج البحار ومن يسبح يف غمراÈا٬، وعم½ارها
ـها   ٬، حممد وعلى آل حممد الفلك اجلارية يف اللجج الغامرةاللهم صلÒ على  ـن ركب يأمن م

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

�   �   �  �   �   �   
  

ـيناء    : (ما معىن ما ورد يف دعاء السمات: 69 /سؤال ـور س ـى ط ومبجدك الذي ظهر عل

ـل  ٬، وبطلعتك يف ساعري٬، Xفكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران  وظهورك يف جب
  ؟)فاران بربوات املقدسني وجنود املالئكة الصافني وخشوع املالئكة املسبحني

هي أرض العبادة والتوحيد وهي األرض املقدسة٬، أي بيت املقدس وما ) ساعري( :اجلواب
والنيب الذي ب�عث يف ساعري هو . االستغفار والتوبة وهي مكة وما حوهلا ملجأ) فاران( و .حوله

  . والذي ب�عث يف فاران هو حممد ٬، Xعيسى 

٬، Xفهو علي  Xم به اهللا سبحانه وتعاىل موسى أما اÌد الذي ظهر على طور سيناء فكلّ
ـي  Xم موسى مكلّ Xوهو باب الفيض يف اخللق٬، فعلي  ـ  ٬X، وعل ـى  م اعص ٬، Xوس

ـي     موسى احلقيقية اليت شق© اعص ٬، بل إنّاوسى مل تكن تلك العصم اعصفحقيقة  ـر ه ـا البح �
ـى    ٬، )1( ﴾̀س̀يهbدnينِ ̀ربِّي ̀معǹي إِنu لuاكَ﴿كلمات اهللا  ـب موس ـخ يف قل ٬، Xوهي اليقني الراس

  .Xعلي بن أيب طالب : وكلمات اهللا واليقني

أي طلعة اهللا سبحانه يف ساعري٬، واهللا سبحانه وتعاىل طلع يف  ):وبطلعتك يف ساعري( وأما
مثّل اهللا  Xوالظهور اجلزئي غري املكتمل٬، فعيسى  اإلطاللةساعري بعيسى بن مرمي٬، والطلعة أي 

                                                            
 .62: الشعراء  -1
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سبحانه وتعاىل يف اخللق٬، ولكن بشكل غري تام٬، وهلذا كان بعثه طلعة اهللا سبحانه وتعاىل٬، و�ذا 

  . الطلعة تسبق الظهور ألنّ ؛كان عيسى ممهداً لبعث حممد 

 وكان هذا الظهور ببعث حممد ٬، أي ظهور اهللا سبحانه وتعاىل: )وظهورك يف جبل فاران(
 يف الدعاء عن بعث حممد  Xر اإلمام وهلذا عب©٬، اخللقهو اهللا يف  فالرسول األعظم حممد 

 هو اهللا يف اخللق٬، وإنّ حممداً  إنّ يريد أن يقول يف الدعاء Xبظهور اهللا سبحانه٬، فاإلمام 
عرف اهللا٬، ومن رأى حممداً رأى اهللا٬، ومن نظر إىل  بعثه هو ظهور اهللا٬، فمن عرف حممداً 

  .حممد نظر إىل اهللا

̀والش½مbسِ ﴿: ٬، قال تعاىلXن بفضل اإلمام املهدي اليوم بدأت تظهر وتبي©وهذه احلقائق 
٬، رسول اهللا حممد : والشمس ٬،)1( ﴾̀والنَّ̀هارِ إِذَا ̀جلuا̀ها* ̀والْقَ̀مرِ إِذَا ̀تال̀ها * ̀وضd̀حا̀ها 

ألنه هو  ؛)X )2هو القائم : ٬، فهو من تال رسول اهللا٬، والنهارXعلي بن أيب طالب : والقمر
  . ومقامه العظيم٬، احلقيقي  الذي يظهر وجيلي فضل رسول اهللا 

الشمس هي اليت جتلي النهار وتظهره٬،  نّأ نه يف احلقيقة املوجودة يف هذا العامل اجلسماينأومع 
صحيح أنه  Xفاإلمام املهدي ٬، )أي الشمس(والنهار إذا جالها : اهللا قال يف هذه السورة ولكن©

ـول اهللا   ٬، ظهر وجتلى من رسول اهللا  ـي رس  ولكنه يف آخر الزمان هو الذي يظهر وجيل
  .للناس

�   �   �  �   �   �  

  

   ؟ )3( ﴾̀يسbأَلونَ أَيَّانَ ̀يوbمd الدِّينِ ...قُتnلَ الْ̀خرَّاصdونَ ﴿ :ما معىن قوله تعاىل: 70 /سؤال

وقطعاً كل تقدير خمالف لتقدير  ٬،رون ضد تقدير اهللاملقد©أي  :﴾قُتnلَ الْ̀خرَّاصdونَ ﴿ :اجلواب
٬، املكذبون بتقدير اهللا وأمر هم املقدرون املخالفون لتقدير اهللاهللا فهو تقدير باطل كاذب٬، فهؤالء 

                                                            
  .3 – 1: الشمس  -1
يا بن رسول اهللا جعلت فداك أخبرني عن قول اهللا في آتابه : ( عن الحارث األعور للحسين بن علي عليهما السالم  -2

ذاك أمير : قال)  والقمر إذا تالها: ( قلت : ، قال  ويحك يا حارث محمد رسول اهللا: قال )  والشمس وضحاها: ( المبين 
من آل  Xذلك القائم : قال )  والنهار إذا جالها: ( قلت قوله : ، قال  ، يتلو محمدًا  Xالمؤمنين علي بن أبي طالب 

  .79ص 24ج: بحار األنوار )  يمال األرض عدًال وقسطًا محمد 
  .12 – 10: الذاريات  -3
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ألtم يريدون أن يأيت وفق تقديرهم هم ال ؛ وال يؤمنون به Xاهللا٬، وهم الذين يكذبون بالقائم 

  .سبحانه وتعاىلوفق ما قدر له اهللا 
  
  
  
  
  

هؤالء القوم مغمورون بالدنيا٬، ساهون عن اآلخرة  نّإأي : ﴾الuذnي̀ن هdمb فnي غَمb̀ر̂ة ̀ساهdونَ﴿
فال همَّ هلم إال الدنيا٬، . ٬X، فهم ساهون بالدنيا واللهث وراءها عن القائم  والغيب وامللكوت

فهم أهل . سبيل إعالء كلمة اهللا وهم معرضون عن القائم واجلهاد بني يديه٬، والعناء والتعب يف
Ðساهون٬، والدين والقائم لع Ñالدنيا يف غمرةÒيتكلمون به وحيدثون الناس به٬،  )1(على ألسنتهم  ق 

  .ويعرض حيا¡م ومصاحلهم للخطر ألنه يعارض دنياهم ؛ولكنهم غري مستعدين لنصرته
  
  
  
  

tم يقولون ال يقوم القائم أهذا عذر خبيث يعتذرون به٬، وهو : ﴾̀يسbأَلونَ أَيَّانَ ̀يوbمd الدِّينِ﴿
   .)2( يف كل مكان الفساد واجلور والظلمومل ينتشر  فالدين خبرياآلن فال يزال الكثري٬، 

وكأtم ال يرون األرض ملئت ظلماً وجوراً بأمريكا وأتباعها٬، بل و�م ٬، )يوم الدين اني½أ(ـ ف
٬، حىت )3( الدين فهم مفسدون وحيسبون أtم حيسنون صنعاً ٬، هؤالء الذين يد©عون متثيل هم

٬، ولكنهم Xمع أtم يعيشون بفضله٬، وحتت ظل امسه  Xأوصلهم فسادهم إىل معاداة القائم 
وبالتايل حياولون  وتقديس اجلُه©ال هلم٬، يعين ذهاب رئاستهم الدينية الباطلة X قيامه أنّيعلمون 

٬، )4( )إ�م يرونه بعيداً(: وعن نصرته٬، فهم املذكورون يف الدعاء Xصرف الناس عن القائم 
  !!!يسألون أيان يوم الدين

  
  
  
  

�   �   �  �   �   �   
  

ـائر    : (يقول السيد اخلميين رمحه اهللا يف األربعني ما معناه: 71 /سؤال ـن كب ـا م إن طاعاتن

   ما مدى صحة هذا القول؟ ٬،)الذنوب عند اهللا

                                                            
الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا : ( Xآما قال اإلمام الحسين  -1

  .وهي آافية لمن تدبرها) بالبالء قل الديانون
فصـل : ، راجع)حاآميـة اهللا ال حاآميـة الناس(في آتاب  Xيوجد تعليق مفيـد جدًا بهذا الشأن للسيد أحمـد الحسن  -2
  . 38ص) : المصلح المنتظر لماذا(
)  الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنعًا* ُقْل َهْل ُنَنبُِّئُكْم ِباْلَأْخَسِريَن َأْعَماًال : (قال تعالى  -3

  .104 – 103: الكهف 
اللهم اآشف هذه الغمة عن هذه األمة بحضوره، وعجل اللهم لنا ظهوره، أنهم : (فقرة من دعاء العهد يقول اإلمام فيها  -4

  .552ص: مصباح المتهجد ) بًا، برحمتك يا ارحم الراحمينيرونه بعيدًا ونراه قري
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نوع أداء  وسبب أنّ. يقصد نفس الطاعة فال٬، أما إذا كان يقصد األداء فنعمإذا كان  :اجلواب

ـاىل  عن غافلونمعظم الناس ال يعرفون من يعبدون٬، بل  أtم الناس للطاعة ذنب  اهللا سبحانه وتع
  . فتتقاذفهم األفكار كاألمواج مييناً ومشاالً ٬،وهم يف الصالة بني يديه

فلو أنك أقبلت على شخص عظيم تكلمه وترجو أن : املثالولتتضح الصورة أكثر أضرب هذا 
ـى األرض٬، أال   يكلمك٬، فلما أقبل عليك أشحت بوجهك عنه مييناً أو مشاالً لتعبث جبيفة ملقاة عل

مث أال يصفك  ؟ئطوأنت خم نه على حقإيك؟ مث إذا غضب أال يقول الناس يغضب هذا العظيم عل
  الناس بأنك سفيه؟  

ـاً   إىلفه األفكار وينقطع وحىت الذي ال تتقاذ اهللا يف صالته خبشوع وخضوع وتذلل٬، فهو أيض
  . ممن يشيح بوجهه عن اهللا سبحانه بقدر جهله باهللا سبحانه وتعاىل

  

�   �   �  �   �   �  

ـامل   Xهل هناك ارتباط بني قصة أصحاب الكهف وموسى : 72 /سؤال أو ذي  Xوالع

  ؟هئاأو عالمات ظهوره أو زمان ظهوره أو أصحابه وأنصاره أو أعد Xوبني القائم ٬، القرنني

   :اجلواب

وهي باختصار قصة رجال مؤمنني عددهم سبعة كفروا ٬، معروفة) أصحاب الكهف(قصة  •
  :بالطاغوت يف زماtم٬، واملتمثل جبهتني

   .هي احلاكم الظامل اجلائر الكافر :األوىل

  .فوا دين اهللا وشريعتهحر© هي علماء الدين الضالون الذين :والثانية

ـاً نفسه من دون اهللا٬، احلاكم اجلائر نصب  ي�عبد إهلاًنصب نفسه الطاغوت ؛ من هذين فكلّ  إهل
ـبوا  ي�عبد من دون اهللا  يف أمور الدنيا ومعاش العباد وسياستهم٬، والعلماء غري العاملني الضالون نص

ـادة   وهكذا حتر©. يف أمور الدين والشريعة أنفسهم آهلة يعبدون من دون اهللا ـن عب ر هؤالء الفتية م
ـدى  ٬،هو أول اهلدىوهذا الكفر بالطاغوت . الطاغوت٬، وكفروا بالطاغوت ـأن   فزادهم اهللا ه ب

ـوا   ﴿ ٬، واإلميان به٬، والعمل إلعالء كلمته سبحانه وتعاىل٬، عر©فهم طريقه سبحانه dـةٌ آ̀من إِنَّهdمb فnتb̀ي
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̀وإِذn اعb̀ت̀زلْتdمdوهdمb ̀و̀ماَ عbبdدdونَ إِلuا اللùه فَأْوdوا إِلَى الْكَهbفn ̀ينbشdرb لَكُمb ﴿ ٬،)1( ﴾اهdمb هdدىبِ̀ربِّهِمb ̀وزِدb̀ن

  .)2( ﴾̀ربُّكُمb مnنb ̀رحb̀متnهn ̀ويd̀هيِّئْ لَكُمb مnنb أَمbرِكُمb مnرbفَقاً

ـرة  هم فتية يف الكوفة وفتية يف Xوأصحاب الكهف يف زمان قيام القائم  ـا يف   ٬،البص كم
نطق مرات عديدة٬، ويف أكثر من  Xاحلسني بن علي  ٬، ورأس)3( الروايات عن أهل البيت 

ـا    ﴿ :ر هذه اآليةيكر© )4(مرة س�مع  ـنb آ̀ياتǹن ـانdوا م أَمb ̀حِسبb̀ت أَنu أَصb̀حا̀ب الْكَهbفn ̀والرَّقnيمِ كَ
   .)6( ﴾الْكَهbفn ̀والرَّقnيمِ كَانdوا مnنb آ̀ياتǹنا ̀ع̀جباًأَنu أَصb̀حا̀ب ﴿ :وس�مع يقرأ منها فقط ٬،)5( ﴾̀ع̀جباً

ـأر        Xوهم أصحاب القائم   أصحاب الكهف  وذلك ألنّ ـذون بث ـذين يأخ ـم ال ه
ـمع رأس  ٬، ٬، وينتقمون من الظاملني٬، ويقلبون أمر الظاملني رأساً على عقبXني ـاحلس وهلذا س�

  .)7( ﴾̀ينقَلnبdونَ مdنقَلَبٍ أَيَّ ظَلَمdوا الuذnي̀ن ̀و̀س̀يعbلَمd﴿ :أيضاً يقرأ Xاحلسني 

باهللا٬،  قوم عابدون خملصون هللا سبحانه وتعاىل٬، ال يرون القوة إال Xوكذلك أصحاب القائم 
ـة   يؤمنون باهللا وعليه يتوكلون ويقارعون أكرب قوى الظلم واالستكبار على األرض٬، وهي اململك

٬، وهي متمثلة اآلن )8( األرض كما أخرب عنها دانيالاحلديدية اليت أكلت وداست كل املمالك على 
   .)9( اآلن بأمريكا دولة الشيطان

ألنه لن يأخذ بثأره إال من ٬، )10( ﴾بِاللuهn إِلuا قُوَّةَ لَا﴿: يقرأ أيضاً Xوهلذا س�مع رأس احلسني 
  . ﴾بِاللuهn إِلuا قُوَّةَ لَا﴿: كانوا مصداقاً هلذه اآلية الكرمية

                                                            
 .13: الكهف  -1
  .16: الكهف  -2
من ظهر الكوفة سبعة وعشرين رجًال، خمسة  Xيخرج القائم (: ، قالXعن المفضل بن عمر، عن أبي عبد اهللا  -3

الذين آانوا يهدون بالحق وبه يعدلون، وسبعة من أهل الكهف، ويوشع بن نون، وسلمان، وأبا  Xعشر من قوم موسى 
 .386ص 2ج: اإلرشاد للشيخ المفيد  )دجانة األنصاري، والمقداد، ومالكا األشتر، فيكونون بين يديه أنصارًا وحكامًا

وهو على رمح وأنا في غرفة لي ، فلّما حاذاني  علّي - Xأي رأس الحسين  -لّما مّر به : (عن زيد بن أرقم أّنه قال  -4
رأسك : واهللا شعري علّي وناديت ) أي قام(فقّف ) أم حسبت أّن أصحاب الكهف والّرقيم آانوا من آياتنا عجبًا: (سمعته يقرأ

  .11ص 4ج: مستدرك سفينة البحار ) يابن رسول اهللا، أعجب وأعجب
 .9: الكهف  -5
  .13ص 4ج: مستدرك سفينة البحار  -6
  .227: الشعراء  -7
  .االصحاح السابع  –سفر دانيال  -8
 ) .15إجابة سؤال / 1ج: الجواب المنير (في  Xللتوضيح أآثر يمكن مراجعة ما ذآره السيد أحمد الحسن  -9

 .39: الكهف  -10
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 مdنقَلَبٍ أَيَّ ظَلَمdوا الuذnي̀ن ̀و̀س̀يعbلَمd﴿ :ملا صلبوا رأسه على الشجر سdمع منه أ�م( :ويف رواية

  . )1() ﴾̀ينقَلnبdونَ

ـ̀حا̀ب  ﴿ :وس�مع أيضاً يقرأ٬، ﴾بِاللuهn إِلuا قُوَّةَ لَا﴿ : س�مع أيضاً صوته بدمشق يقول( و bأَص uأَن
  . )2() بن رسول اهللا أمرك أعجب يا: فقال زيد بن أرقم ٬،﴾̀ع̀جباًالْكَهbفn ̀والرَّقnيمِ كَانdوا مnنb آ̀ياتǹنا 

)2( .  
ـورة      نّأ )رمحه اهللا(وروى الشيخ املفيد  ـة س ـق بآي ـريف ينط زيد بن أرقم مسع الرأس الش

   .)3(الكهف

أعجب من أصحاب الكهف قتلي (: وروى عن املنهال بن عمرو أنه مسع رأس احلسني يقول
   .)4() ومحلي

ـن     Xأصحاب الكهف الذين يبعثون مع القائم  أما ما روي أنّ ـني م ـض املخلص هم بع
ـم   ٬،كمالك األشتر Xوأصحاب أمري املؤمنني علي ٬، أصحاب رسول اهللا  فليس املقصود ه

 من رجالًهناك  نّإ٬، أي X هو نظائرهم من أصحاب القائمأنفسهم٬، بل املراد يف هذه الروايات 
ـدة يف ذات اهللا  يف هو نظري مالك األشتر  Xأصحاب القائم  ـادة والش  الشجاعة واحلنكة والقي

ـة  ٬، األشترمالك وطاعة اهللا واألخالق الكرمية وكثري من الصفات اليت امتاز �ا  فلذلك يصفه األئم
   .بأنه مالك األشتر

٬، كالشاعر احلسيين يصف وهذا ليس ببعيد عن الفصحاء والبلغاء وسادا¡م أهل البيت 
وذلك ؛ نزل إىل ساحة املعركة إن حممداً : نزول علي األكرب إىل ساحة املعركة فيقول ما معناه

أصحاب األئمة الذين حمضوا  ٬، مع أنّلشدة شبه علي األكرب خÉلقاً وخ�لقاً برسول اهللا حممد 
 زمن آخرهم وهو آخر قائم ٬، ويفعشر مهدياً االثينبعد احلق حمضاً يعودون ويكرون يف الرجعة 

                                                            
  .11ص 4ج: مستدرك سفينة البحار  -1
  .304ص 45ج : ، بحار األنوار 61ص 4ج: المناقب البن شهراشوب  -2
  .121ص 45ج: بحار األنوار  -3
 .188ص 45ج: بحار األنوار  -4
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 ٬، وهذا املهدي األخري أو القائمXالذي خيرج عليه احلسني بن علي  باحلق من آل حممد 

  . )1( وال ولد له عقب له الاألخري 
�   �   �    

  

ـاه اهللا   Xموسى  فهي أنّ Xمع موسى )  X مالعالn( أما قصة  • وقع يف نفسه ما أت
 Xمه اهللا سبحانه وتعاىل على طور سيناء٬، فأمر اهللا سبحانه وتعاىل جربائيل من العلم بعد أن كلّ
٬، )X )2يف طلب العامل  Xويوشع  Xفارحتل موسى  ٬،Xالعامل  بإتباعأن يدركه ويأمره 

  : وكانت القصة اليت وردت يف القرآن وفيها ثالث أمور هي

  :قصة السفينة وأصحا²ا  1
 مستكينونة من املؤمنني املخلصني٬، وهم مساكني اهللا سبحانه وتعاىل٬، أي ـوهي سفينة جلماع

ـري   ـيس بفق ـون    ٬،يف العبادة بني يديه ال مساكني مبعىن حمتاجني فمن ميلك سفينة ل ـف يك فكي
  . ٬، واملسكني من ال ميلك ال قليالً وال كثرياً)3(مسكيناً

ـة    ٬، كانوا يتضرعون إىل اهللا ويمساكني اهللافهؤالء املؤمنون  ـك الطاغي ـهم املل دعونه أن جينب
ـؤالء   ويسخروtا للعمل لصاحل اآللة اإلجراميةوجنوده الذين كانوا يأخذون السفن  هلذا امللك٬، فه

ـفينتهم   املساكني كانوا ال يريدون أن يكونوا سبباً يف إعانة هذا الطاغوت٬، وذلك عندما يسخر س
٬، ليعمل على Xوكانوا ال يريدون أن يفقدوا سفينتهم وهلذا أرسل اهللا هلم العامل ٬، إجرامهلصاحل 

                                                            
، نعم: أنت إمام ؟ قال: فقال له Xدخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضا : (عن الحسن بن علي الخزاز، قال -1

أنسيت يا شيخ أم : ال يكون االمام إال وله عقب؟ فقال: إني سمعت جدك جعفر بن محمد عليهما السالم يقول: فقال له
ال يكون االمام إال وله عقب إال االمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي : تناسيت؟ ليس هكذا قال جعفر، إنما قال جعفر

  .251ص 25ج: بحار االنوار ) دقت جعلت فداك هكذا سمعت جدك يقولص: ، فقال لهعليهما السالم فانه ال عقب له
أخبرنا عن العالم الذي : قريشًا بخبر أصحاب الكهف قالوا لما أخبر رسول اهللا  : (.....38ص 2في تفسير القمي ج -2

َأْبَرُح َحتَّى َأْبُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو َوِإْذ قاَل ُموسى ِلَفتاُه ال ﴿: أن يتبعه وما قصته، فأنزل اهللا عز وجل Xأمر اهللا موسى 
َوَآَتْبنا َلُه ﴿: وآان سبب ذلك أنه لما آلم اهللا موسى تكليمًا وأنزل عليه األلواح وفيها آما قال اهللا تعالى: قال﴾، َأْمِضَي ُحُقبًا

رجع موسى إلى بني إسرائيل فصعد المنبر فأخبرهم أن اهللا قد أنزل ﴾ ٍء ٍء َمْوِعَظًة َوَتْفِصيًلا ِلُكلِّ َشْي ِفي اْلَأْلواِح ِمْن ُآلِّ َشْي
ما خلق اهللا خلقًا أعلم مني فأوحى اهللا إلى جبرئيل أن أدرك موسى فقد هلك، وأعلمه : عليه التوراة وآلمه، قال في نفسه

وأخبره  Xعلى موسى  أن عند ملتقى البحرين عند الصخرة رجًال أعلم منك فصر إليه وتعلم من علمه، فنزل جبرئيل
إن اهللا قد أمرني أن أتبع رجًال عند ملتقى : فذّل موسى في نفسه وعلم أنه أخطأ ودخله الرعب وقال لوصيه يوشع بن نون

  .....).البحرين وأتعلم منه 
 .المسكين المادي هو من سكنت جوارحه لعدم امتالآه ال قليل وال آثير -3
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جنا¡م وسفينتهم من هذا الطاغية٬، فجعل فيها عيباً ظاهراً علم أنه سيكون سبباً إلعراض امللك عنها 

  .وتركها جتوب البحر

  :قصة الغالم    2
من التضرع وهو فىت كان أبواه مؤمنني صاحلني خملصني هللا سبحانه وتعاىل٬، وكانا يكثران 

٬، وكان هذا الفىت عقوق األبناءأن يهبهما ذرية صاحلة بارة �ما٬، وأن يعيذمها من  والدعاء إىل اهللا
هرية٬، أو زكاة النفس الظا الطهارة الظاهريةظاهراً صاحلا٬ً، وهو ابن مؤمنÉني فيلحقهما من حيث 

؛ ويف الوقت احلايل٬، ألنه ابن مؤمنÉني؛ أي حبسب الظاهر) نفساً زكية(عنه  Xوهلذا قال موسى 
 )األنا(ألنه مل يظهر الكفر والفساد٬، ولكن اهللا سبحانه وتعاىل يعلم ما يف نفس هذا الفىت من 

  . والتكرب على أمر اهللا وحججه 

 Xواملرسلني٬، وهلذا أرسل اهللا سبحانه وتعاىل العامل  من أعداء األنبياءفهذه النفس اخلبيثة هي 
إال بقتل  لتفريقهمسبيل يكن هناك ليحقق هلذين املؤمنÉني أملهما بالذرية البارة املؤمنة الصاحلة٬، ومل 

ويف الشرائع السابقة كان لألب . بأمر اهللا سبحانه واستجابة لدعاء أبويه ٬X، فقتله العامل  الغالم
ـه   Xاً إىل اهللا سبحانه٬، وقصة إبراهيم أن يقتل ولده تقرب ـني أراد ذحب ٬، )1( وهو نيب مع ولده ح

ـاء   )2( وهو وصي مع ولده حني أراد قتله قربة هللا Xوقصة عبد املطلب  ليست ببعيدة٬، فلما ج
ـه   اإلسالم نسخ هذا احلكم وأصبح األب ال يستطيع أن ينذر ولده للذبح لوجه اهللا ولكن إذا قتل

  . ٬، فالقاتل يقتل إال إن كان أباً وهذا احلكم يعرفه املسلمونفإنه ال يقتل به٬، 

 دعاءه كان طلباً هلالك ولده الذي طلب قتل الغالم هو أبوه من حيث ال يشعر٬، فإنّ وهلذا فإنّ
فال يوجد  Xفهو القاتل احلقيقي٬، والذي أمر بقتل الغالم هو اهللا سبحانه٬، والذي نفذ هو العامل 

ألن  ؛اهرية يف هذه املسألة كما توهم بعضهم أنه قصاص قبل وقوع اجلنايةأي خمالفة للشريعة الظ
  .هو قتل ولده وهالكه هئامقتضى دع قتل الغالم وقع بطلب من أبيه وإن كان ال يعلم أنّ

                                                            
َفَلمَّا َبَلَغ َمَعُه السَّْعَي َقاَل َيا ُبَنيَّ ِإنِّي َأَرى ِفي اْلَمَناِم َأنِّي َأْذَبُحَك َفانُظْر َماَذا َتَرى َقاَل * ِبُغَلاٍم َحِليٍم َفَبشَّْرَناُه : (قال تعالى  -1

َقْد َصدَّْقَت * َوَناَدْيَناُه َأْن َيا ِإْبَراِهيُم * ِلْلَجِبيِن َفَلمَّا َأْسَلَما َوَتلَُّه * َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإن َشاء اللَُّه ِمَن الصَّاِبِريَن 
  .107 – 101: الصافات ) َوَفَدْيَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم* ِإنَّ َهَذا َلُهَو اْلَبَلاء اْلُمِبيُن * الرُّْؤَيا ِإنَّا َآَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن 

  .، فما بعد78ص 15ج: بحار األنوار  -2
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ـامل إذا   Xهناك عدة أمور رمبا حتل كثرياً من التساؤالت حول قصة موسى  نّأكما  مع الع
Èوهي٬، ع�رِفَت:  

ـال  ٬، يرى الباطن Xوموسى ٬، يرى احلال واملستقبل يف الباطنكان العامل  /1 ولكن يف احل

  . فقط

العامل لو قتل الغالم أمام الناس ملا تركوه يذهب٬، فلم يكن الناس يرون العامل كما كان  إنّ /2

  .يراه Xموسى 

مسألة قتل الغالم هي كما يقبض ملك املوت الروح٬، أو أن يقلب ملك سيارة شخص  إنّ /3

كان كحال املالئكة  Xقودها يف الشارع٬، فيموت الشخص بسبب احلادث٬، فحال العامل وهو ي
 .  

: وكمثال هكذا ٬،ه من اهللا سبحانه إىل العامل إمجالياً ومل يكن تفصيلياًكان األمر املوج© /4

وهلذا نسب ٬، ومل يأمره اهللا سبحانه وتعاىل أن حيفظها بإعابتها ٬،)حفظ السفينة هلؤالء املساكنيإ(
 ويف الرواية عنه . )1( ﴾̀هذَا ̀عطَاؤd̀نا فَامbنdنb أَوb أَمbِسكb بِ̀غيbرِ حǹسابٍ﴿ :قال تعاىلالعيب لنفسه٬، 

  .)2( )اهللا مل ينظر إىل األجسام منذ خلقها إنّ(

 :قصة اجلدار    3
هو الفرد يف قومه الذي ال يلحقه : tما صاحلان٬، واليتيمإوهو جدار بيت لغالمني يتيمني٬، أي 

ـز الذي حتت اجلدار كان أمواالً وذهباً ادخرها هلما )3(أحد يف الصالح والتقوى والطاعة  ٬، والكن
ـز٬، وهلذا فإنّ كانوا يعتربون   أهل البيت  أبومها٬، وكتب هلما نصيحة وادخرها هلما مع الكن

و الكرت٬، والنصيحة هي كما قال اإلمام ال أن املال والذهب ه الكرت احلقيقيهذه النصيحة هي 

                                                            
 .39: ص  -1
إّن اهللا تعالى لم يخلق خلقًا هو أبغض إليه من : (ال يخفى أّن عالم الدنيا هو عالم األجسام، وعنها قال رسول اهللا  -2

  .1780ح 273ص 1ج: الجامع الصغير للسيوطي ) الدنيا ، وما نظر إليها منذ خلقها بغضًا لها
اليتيم الذي ال مثل له، ولذلك سميت : قال) م يجدك يتيمًا فآوىأل: (ثم قال) : (رحمه اهللا(قال علي بن إبراهيم القمي  -3

 .142ص 61ج: بحار األنوار ) اليتيمة، ألنه ال مثل لها: الدرة
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من أيقن باملوت مل يضحك سنه ومن أقر باحلساب مل ٬، إين أنا اهللا ال إله إال أنا(: Xالصادق 

  .)1( )ومن آمن بالقدر مل خي̀ش إال ربه٬، يفرح قلبه

ـذا  ٬، وهذه احلكمة والنصيحة هي حرب على خبل أهل هذه القرية الذين أبوا أن يطعموهم وه
  .لبناء اجلدار سبب آخر

وهي أنه حاجز ومانع بني أهل    وهم آل حممد    ويف بناء اجلدار آية أخرى للمتومسني
ـل  جلدار هو ا بىنالذي  ويف احلقيقة أنّ. القرية وبني األخالق الكرمية أو كرت الغالمني اليتيمني خب

  . ويف بناء اجلدار آيات ال يعقلها إال العاملون ٬،هذه القرية أهل

  :رفـى أن نعـويبق

ـذاً   Xعمل العامل  إنّ كان كعمل املالئكة ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون٬، فكان منف
ألمر اهللا سبحانه وتعاىل٬، ومجيع األعمال الثالثة اليت قام �ا كانت بأمر من اهللا٬، وكانت بطلب من 

ـحا�ا٬،    خ�رقتفالسفينة فهي استجابة لدعائهم٬، . أصحا�ا الذين ع�ملتÈ ألجلهم ـن أص بطلب م
ـت   أقيمواجلدار طلب من والديه٬، قُتل بوالفىت  بطلب من والد الغالمني٬، وكل هذه الطلبات كان

  . بدعاء وتضرع إىل اهللا من أناس مؤمنني خملصني هللا سبحانه وتعاىل

عادت باخلري الكثري على أصحا�ا٬، فالسفينة ح�فظت ومل يضطر أهلها  Xوكل أعمال العالÐم 
ـاء٬،  ملعونة ا لظامل٬، والغالم العاق ذو الباطن األسود قُتل وأُبدل أبويه بفتاة صاحلة بارة ولدت األنبي

  . واجلدار حÉفظ املال والذهب واحلكمة من أن تصل لغري أهلها

وكان مثل السفينة فيكم وفينا ترك احلسني البيعة ملعاوية٬، وكان مثل (: Xوقال الصادق 
قد قتلته : فقال له ٬،لعبيد اهللا بن علي لعنك اهللا من كافر Xالغالم فيكم قول احلسن بن علي 

   .)X( )2يا أبا حممد٬، وكان مثل اجلدار فيكم علي واحلسن واحلسني 

ز أيضا٬ً، أما السفينة وهي ألصحاب ـسفينة وغالم وجدار حتته كن Xم ـولزمان القائ
٬، كما ورد Xأي القائم  )يظهر يف شبهة ليستبني(فتعاب لتحفظ من الطواغيت  Xالقائم 

                                                            
  .312ص 13ج: بحار األنوار  -1
 .307ص 13ج: بحار األنوار  -2
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 ٬،)أنا خري منه(): لعنه اهللا( بداء إبليس أسود ومصابباطنه ألن ؛ وأما الغالم فيقتل٬، )1( عنهم 

٬، Xومن املقربني منه ) 2(يقتل أحد من يعملون بني يديه  Xالقائم  نّأ وقد ورد عنهم 
 :٬X، عن الصادق يف الناس٬، وهو علم آل حممد  وأما الكرت فيخرج من حتت اجلدار ويبثّ

العلم سبعة وعشرون حرفاً فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حىت اليوم (
إليها احلرفني  فإذا قام قائمنا أخرج اخلمسة والعشرين حرفاً فبثها يف الناس وضم½٬، غري احلرفني

  .)3( )ها سبعة وعشرين حرفاًحىت يبثّ
  

ـرنني   يف الروايات٬، وأهم ما فيها أنّ أما قصة ذي القرنني فقد بي©نها أهل البيت  • ذا الق
 :عن ذي القرنني أنبياً كان أم ملكاً ؟ فقال Xس�ئل أمري املؤمنني  .Xيف هذا الزمان هو القائم 

ـى   فبعثه إىل قومه فضربوه٬، ال نبياً وال ملكاً بل عبداً أحب اهللا فأحبه ونصح هللا فنصح له( عل
ـاب  ٬، قرنه األمين فغاب عنهم ما شاء اهللا أن يغيب مث بعثه الثانية فضربوه على قرنه األيسر فغ

  . )4( )وفيكم مثله٬، مث بعثه الثالثة فمكن اهللا له يف األرض٬، عنهم ما شاء اهللا أن يغيب

ـحابني و (: قال٬، Xعن الباقر  ـذلول  اإن ذا القرنني قد خdي½ر بني الس ـار ال ـر  ٬، خت وذخ
ـاعقة أو   :وما الصعب؟ قال: قلت: قال. لصاحبكم الصعب ما كان من سحاب فيه رعد وص

ويرقى يف األسباب أسباب السماوات السبع ٬، أما أنه سريكب السحاب٬، برق فصاحبكم يركبه
  . )5( )خراب واثنتانمخس عوامر ؛ واألرضني السبع

الناس فيقولون له أرجع يا ابن فإنه يدعو ٬، يعين القائم )وفيكم مثله(: Xقول أمري املؤمنني 
 فاطمة٬، مث يدعو الناس يف الثانية فيقولون ارجع يا ابن فاطمة٬، ويف الثالثة ي�مكنه اهللا من أعناقهم

٬، وحىت يقول له أحد املقربني منه إنك جتفل الناس )6( فيقتل فيهم حىت يرضى اهللا سبحانه وتعاىل

                                                            
 .3ص 53ج: ، بحار األنوار 179ص : مختصر بصائر الدرجات  -1
بينا الرجل على رأس القائم يأمر وينهى إذا أمر بضرب عنقه، فال : (أنه قال Xعن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اهللا  -2

  .330 – 329ص: غيبة النعماني ) إال خافه]  شئ[  يبقى بين الخافقين
 .3ص 53ج: بحار األنوار  -3
  .178ص 12ج: بحار األنوار  -4
  . نقًال عن بصائر الدرجات 183ص 12ج: بحار األنوار  -5
سار إلى الكوفة، فيخرج منها بضعة عشر آالف أنفس  Xإذا قام القائم ( :في حديث طويل أنه قال Xعن أبي جعفر  -6

ارجع من حيث جئت فال حاجة لنا في بني فاطمة، فيضع فيهم السيف حتى : يدعون البترية عليهم السالح فيقولون له
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٬، )2( لو كان من آل حممد لرحم آل حممد ٬، وحىت يقول الناس هذا ليس من )1( إجفال النعم

  . كما ورد يف الروايات عنهم 
ـرارÒ وإن كان يف هذه القصص الثالث ٬، وأرجو أن يكون ما ذكرته نافعاً للمؤمنني ـثرية  أس  ك

هذه القصص الثالث مرتبطة  نّإ: هي٬، اليت أريد أن أبينها والنتيجة. )3( ط الضوء عليهاجداً مل أسلّ
  .ومع أصحابه ومع عالمات ظهوره Xارتباطاً وثيقاً مع القائم 

�   �   �  �   �   �  
  

ـت   ٬،)4( ﴾̀و̀ما ̀خلَقْتd الْجِنَّ ̀والْأnنb̀س إِلuا لǹيعbبdدdونn﴿ :73 /سؤال ورد يف الرواية عن أهل البي

  تتم؟وكيف ٬، فما املراد �ذه املعرفة٬، )5( أي يعرفون 
  

فبالعبودية ٬، وتتم هذه املعرفة من خالل العبودية٬، أي معرفة اهللا سبحانه وتعاىل املعرفة :اجلواب
  .وبالربوبية يعرفون الربوبية٬، يعرجون إىل الربوبية

ـون  ٬، فال يعرف العبد بالعبودية الربوبيةا٬ً، فكيف تعرف النار إال أن تكون أنت نار إال أن يك
إمنا حصيلة العبودية هي ٬، عرف بالعبوديةفالربوبية ال ت� اهللا سبحانه وتعاىل٬،أي أن يكون وجه  ربا٬ً،

  .معرفة الربوبية
�   �   �  �   �   �  

  

                                                                                                                                                                                          
أتي على آخرهم، ثم يدخل الكوفة، فيقتل بها آل منافق مرتاب، ويهدم قصورها، ويقتل مقاتليها حتى يرضى اهللا عز ي

  .338ص 52ج: بحار االنوار ) وعال
يدعو الناس إلى آتاب اهللا وسنة نبيه، والوالية  - Xأي القائم  – ثم ينطلق: (..... في حديث طويل Xعن ابي جعفر  -1

لب صلوات اهللا عليه، والبراءة من عدوه، حتى إذا بلغ إلى الثعلبية قام إليه رجل من صلب أبيه وهو من لعلي بن أبي طا
يا هذا ما تصنع ؟ فواهللا إنك لتجفل الناس إجفال النعم : أشد الناس ببدنه، وأشجعهم بقلبه ما خال صاحب هذا االمر فيقول

واهللا لتسكتن أو الضربن الذي فيه عيناك، فيقول : أم بماذا؟ فيقول المولى الذي ولى البيعة أفبعهد من رسول اهللا 
  .343ص 52ج: ، بحار االنوار56ص 2ج: تفسير العياشي...) اسكت يا فالن إي واهللا إن معي عهدا من رسول اهللا : القائم

حب أآثرهم أن ال يروه مما يقتل من الناس، أما لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج ال( :يقول Xعن ابي جعفر  -2
ليس هذا من آل محمد، : إنه ال يبدأ إال بقريش، فال يأخذ منها إال السيف وال يعطيها إال السيف حتى يقول آثير من الناس

 .، نقًال عن غيبة النعماني  354ص 52ج: بحار األنوار ) لو آان من آل محمد لرحم
رحلة موسى إلى (في آتابه الشريف  Xلموضوع يرجى مراجعة ما بينه السيد احمد الحسن لمعرفة المزيد عن هذا ا -3

  ) .مجمع البحرين
  .56: الذاريات  -4
أيها الناس إن اهللا جل ذآره ما خلق : خرج الحسين بن علي عليهما السالم على أصحابه فقال: (قال Xعن الصادق  -5

يا بن رسول اهللا : عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه، فقال له رجلالعباد إال ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه وإذا 
 .9ص 1ج: علل الشرائع) معرفة أهل آل زمان إمامهم الذي تجب عليهم طاعته: بأبي أنت وأمي فما معرفة اهللا؟ قال
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ـة   ؟ مث إنّ )1( ﴾أُولnي أَجbنِ̀ح̂ة ̀مثْ̀نى ̀وثُالثَ ̀ورd̀با̀ع﴿ :ما معىن اآلية: 74 /سؤال  ثالثة أجنح

  !؟أال تسبب اختالل التوازن
  

ـماء  اجلناح  :اجلواب ـو الس ـذلك ٬، املتعارف عندنا يستعمله الطائر لريتفع ويرتقي يف ج  وك
ـا ٬، فهم باألجنحة يرتقون يف السماوات٬، املالئكة  هم ؤوكلما زادت هذه األجنحة زاد ارتق

   .اسم من أمساء اهللا سبحانه وتعاىل :وكل جناح بالنسبة للمالئكة هو٬، وارتفعت مقاما¡م
فامللك الذي . كما هو حال اإلنسان٬، معرفة بعض أمساء اهللا ال مجيعها على مفطورونفاملالئكة 

ـة   ٬، والذي يعرف امسني جناحان٬، له جناح واحد يرتقي به يعرف امساً واحداً ـرف ثالث والذي يع
  .وهكذا٬، أمساء له ثالثة أجنحة

  ؟ )2( ﴾طَوِيالً ̀سبbحاً اَلنَّ̀هارِ فnي لَ̀ك إِنu﴿ :ما معىن: 75 /سؤال

ـبحانه   لك يف النهار عمالً كثرياً أي إنّ :اجلواب ـة اهللا س  يف نشر دعوة التوحيد وإعالء كلم
ـالنوم   فاستعن على هذا العمل واجلهاد يف سبيل اهللا بقيام الليل٬،  والتسليم له سبحانه٬، وتعاىل ال ب

  . كما يتوهم الغافلون
�   �   �  �   �   �  

  

  ؟ )3( ﴾̀يوb̀مئn̂ذ ̀عنِ النَّعnيمِثُمَّ لَتdسbأَلُنَّ ﴿ :ما معىن: 76 /سؤال

  . )4( كما ورد عنهم   حممد وآل حممد هم: النعيم :اجلواب

ـلني٬،    نسبةً لعظيم شأtميوم القيامة  والسؤال عنهم  ـاء واملرس إىل من سبقهم من األنبي
ـق اهللا  ٬، أنوار أضاءت الطريق ألممهم وآل حممد  وحممد واملرسلونفاألنبياء  و�م يعرف طري

                                                            
  .1: فاطر  -1
  .7: المزمل  -2
 .8: التكاثر  -3
لتسئلن يومئذ عن " :قول اهللا: قلت: قال Xعن جميل، عن أبي عبد اهللا : (اورد ذلك في أحاديث آثيرة، هذا نموذج منه -4

  .272ص 7ج: بحار األنوار ) ، ثم بأهل بيته تسأل هذه األمة عما أنعم اهللا عليهم برسول اهللا  :قال، "النعيم 
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ومييز احلق من الباطل بسري¡م وtجهم وحكمتهم وأقواهلم وأعماهلم٬، وحممد وآل ٬، سبحانه وتعاىل

  . )1( نور اهللا سبحانه وتعاىل حممد 

ولكن لألسف أعرضت األمة  ٬،اليت أضاءت الطريق هلذه األمة اإلسالمية كالشموس  فهم
اليت أضاءت الطريق  كالشموعأما بقية األنبياء واملرسلني فقد كانوا  ٬،ومل تقتدÐ بسري¡م٬، عنهم
  . وهلذا يهدد اهللا سبحانه وتعاىل بأنه سيسأل هذه األمة عن حممد وآل حممد ٬، ألممهم

فالطريق الذي يضاء بالشموع ليس كالطريق الذي يضاء بالشموس٬، والذي يتيه ويضيع طريقه 
ـئل   .أوىل بأن يعاتب وحياسب مث يعاقب٬، الطالعة الباهرةهذا الطريق مضاء بالشموس  مع أنّ وس�

  .)2( )دعهم لغيهم هم قريش(: Xوا نعمة اهللا كفراً؟ فقال من الذين بدلّ Xأمري املؤمنني علي 

ويف زمان ٬، هم الذين يعيشون حول الكعبة يف أم القرى مكة: قريش؛ ويف زمان الرسول 
يف أم القرى يف هذا الزمان وهي  Xهم الذين يعيشون حول ضريح علي : قريش Xالقائم 
مخسمائة  Xوهم الذين يقدم القائم ٬، ومن قريش يف هذا الزمان بعض علماء الدين٬، النجف

   .)3( كما ورد يف الرواية عن أهل البيت  ٬،ويعيد ذلك ست مرات٬، منهم فيضرب أعناقهم

ويقتل  يفتح مدينة النجف كما فتحت مكة عنوة وبالسيف Xالقائم  نّأ وورد يف الرواية
  .٬، كما ورد يف الروايات عنهم )4( مقاتليها٬، ويقتل القائم يف النجف حىت يرضى اهللا

  

�   �   �  �   �   �  

                                                            
 :فقال "فآمنوا باهللا ورسوله والنور الذي أنزلنا  " :عن قول اهللا عز وجل Xسألت أبا جعفر : عن أبي خالد الكابلي قال -1
إلى يوم القيامة، وهم واهللا نور اهللا الذي أنزل ، وهم واهللا نور اهللا في  يا أبا خالد النور واهللا األئمة من آل محمد (

هار، وهم واهللا السماوات وفي األرض، واهللا يا أبا خالد لنور اإلمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالن
  .1ح 194ص 1ج: الكافي ) ...ينورون قلوب المؤمنين 

  .124ص 10ج: بحار األنوار  -2
أقام خمسمائة من قريش فضرب  إذا قام القائم من آل محمد ( :قال Xعبد اهللا بن المغيرة، عن أبي عبد اهللا  -3

) نعم، منهم ومن مواليهم :عدد هؤالء هذا؟ قالويبلغ  :قلت .أعناقهم، ثم أقام خمسمائة أخرى حتى يفعل ذلك ست مرات
  .338ص 52بحار األنوار ج

سار إلى الكوفة، فيخرج منها بضعة عشر آالف أنفس  Xإذا قام القائم ( :في حديث طويل أنه قال Xعن أبي جعفر  -4
ارجع من حيث جئت فال حاجة لنا في بني فاطمة، فيضع فيهم السيف حتى : يدعون البترية عليهم السالح فيقولون له

يأتي على آخرهم، ثم يدخل الكوفة ، فيقتل بها آل منافق مرتاب، ويهدم قصورها، ويقتل مقاتليها حتى يرضى اهللا عز 
  .338ص 52ج: بحار األنوار ) الوع
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ـرة٬،  : (ورد يف الدعاء: 77 /سؤال ـري اآلخ  أعطين مبسأليت إياك مجيع خري الدنيا ومجيع خ

ـرة : (فلماذا قال .)1( )مجيع شر الدنيا وشر اآلخرةوأصرف عين مبسأليت إياك  ٬، )مجيع خري اآلخ
  ؟)مجيع شر اآلخرةو: (٬، ومل يقل)شر اآلخرةو:  (قال ويف الشر©

خري اآلخرة مراتب كثرية٬، وهو جنان ومقامات ودرجات٬، وكل إنسان ي�حص©ل هذه  :اجلواب
̀وأَنu * لَيb̀س لnلْإِنb̀سانn إِلuا ̀ما ̀س̀عى ̀وأَنْ ﴿ املقامات واجلنات والدرجات حبسب ما سعى لتحصيلها٬،

  .)2( ﴾ثُمَّ يdجb̀زاهd الْ̀ج̀زاَء الْأَوbفَى* ̀سعb̀يهd ̀سوb̀ف يd̀رى 

ـام  ٬، ألن التفاوت بني جنة وجنة ؛فالداعي يطلب مجيع هذه املقامات واجلنات وبني مقام ومق
ـة  فمن كتبت له جنة يف السماء الثانية٬، يسعى ألنْ . جداً بريÒك ـماء الثالث  ٬،تكتب له جنة يف الس

    . اهللا سبحانه وتعاىل اوهو رض٬، وهكذا حىت يرجو ويطلب أعلى املقامات

ـاىل ٬، فهو جهنم اآلخرة أما شر© ـن  . وال يدخل جهنم إال من باء بسخط اهللا سبحانه وتع فم
٬، مطلقاً يريد أن ال يطأها   وهو جهنم وسخط اهللا سبحانه  يطلب أن يصرف عنه شر اآلخرة 

ألtا   ؛واحد وأوهلا وآخرها سواء فجهنم كلها شر©٬، وسواء يف ذلك مجيع طبقا¡ا ودرجات عذا�ا
وهلذا يكفي أن يستعيذ العبد من ٬، ال تكون إال عن غضب اهللا سبحانه وتعاىل وسخطه على العبد

ملن عرفه شر اآلخرة دون أن يبني كثرة هذا الشر٬، فهو شر قليله كثري٬، وهو يف احلقيقة شر واحد 
   .دون أن يطأه

٬، تÉسطُر فيه املالئكة أمساء أهل اجلنان٬، فمن )سجل احلياة: (مسهاومن جهة أخرى يوجد سجل 
ـه   اكُتب امسه يف سجل احلياة فاز ورج من اهللا أن يرفعه يف املقامات واجلنات٬، ومن مل يكتب امس

ـداعي   ٬، فكتابة االسم يف هذا السجل على درجات ومقامات. كان من أهل النار ـن ال فالطلب م
ـرة    ـر اآلخ يكون جلميع هذه املقامات والدرجات٬، أما عدم كتابة االسم يف هذا السجل وهي ش

  .فهي شيء واحد٬، فالطلب من الداعي أن يصرف عنه هذا الشيء الواحد
  

�   �   �  �   �   �  
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ومل  نفسيإهلي وموالي أجريت عليَّ حdكماً اتبعت فيه هوى ( :يف دعاء كميل: 78 /سؤال

فتجاوزت مبا جرى ٬، وأسعده على ذلك القضاء٬، فغرين مبا أهوى٬، أحترس فيه من تزيني عدوي
حجة  وال فلك احلجة عليَّ يف مجيع ذلك ٬،وخالفت بعض أوامرك٬، عليَّ من ذلك بعض حدودك

ـريي  . وألزمين حكمك وبالءك٬، يل فيما جرى عليَّ فيه قضاءك ـد تقص  وقد أتيتك يا أهلي بع
أجد  ال٬، منيباً مقراً مذعناً معترفا٬ً، معتذراً نادماً منكسراً مستقيالً مستغفرا٬ً، على نفسيوإسرايف 

وإدخالك إياي يف سعة ٬، غري قبولك عذري٬،  وال مفزعاً أتوجه إليه يف أمري٬، مفراً مما كان مين
  .)1( )من رمحتك

   ؟ما معىن هذه الكلمات من الدعاء  1

وهو ٬، فكيف يصح منه التجاوز واملخالفة هللا سبحانه Xإن القائل هو أمري املؤمنني علي   2

  ؟واملعصوم من التجاوز واملخالفة ألمر اهللا٬، وقسيم اجلنة والنار  سيد األوصياء

 :حكماًو. فإذا جرى املاء باجتاهك البد أن يغمرك٬، جريان املاءمأخوذة من : أجريت: اجلواب
ـوداء  ٬، هو القرين :وهوى النفس والعدو. وتقدير سبقه بعد قدر قضاء وإمضاءأي  وهو النكتة الس

هو قبول اإلنسان هلذه  :واحلكم اÌرى. ب اإلنسان بالظلمةأو تشو©٬، )2( املوجودة يف فطرة اإلنسان
  .أي رضا اإلنسان بوجوده أو قبوله هلذا الوجود املفترض ٬،به بالظلمةالنكتة السوداء وتشو©

واملتحقق بتشو©يب  أي بسبب قبويل لوجودي :أوامرك...  وخالفت٬، حدودك...  فتجاوزت
هذا التجاوز وهذه املخالفة هي الذنب  نّأمع ٬، وخمالف ألوامرك فأنا متجاوز حلدودك٬، بالظلمة 

وهذا التجاوز وهذه ٬، وبدوtا ال يبقى إال اهللا الواحد القهار٬، الذي ال يفارق إنسانية اإلنسان
  . إلزالة شائبة العدم ين مل أسعÉ سعي حممد أل؛ املخالفة

                                                            
 .846ص: مصباح المتهجد  -1
ما من عبد إال وفي قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنبًا خرج في النكتة نكتة سوداء، فإن تاب : (، قالXعن اإلمام الباقر  -2

ذلك السواد حتى يغطي البياض، فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير ذهب ذلك السواد وإن تمادى في الذنوب زاد 
  .273ص 2ج: الكافي ) آال بل ران على قلوبهم ما آانوا يكسبون: أبدًا، وهو قول اهللا عز وجل
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كشف له حجاب الالهوت  ٬، وحممد فعلي صلوات اهللا عليه دون رسول اهللا حممد 

 ٬،)1( ﴾لǹيغbفǹر لَ̀ك اللuهd ̀ما ̀تقَدَّ̀م مnنb ذَنbبِ̀ك ̀و̀ما ̀تأَخَّ̀ر* إِنَّا فَ̀تحb̀نا لَ̀ك فَتbحاً مdبِيناً ﴿ :وخاطبه تعاىل
   .وهو املخالفة والتجاوز األول هو شائبة الظلمة والعدم وهذا الذنب

ـاء   ٬، )2( )..لو كشف يل الغطاء (: فقد قال Xأما أمري املؤمنني علي  ـه غط فلم يكشف ل
ه باهللا يف ـعلياً يعرف اهللا سبحان إنّ: أي٬، فعلي يعرف اهللا مبحمد ٬، الالهوت إال مبحمد 

  ). حممد(اخللق 

ـول اهللا   ألين مقصر عن اللحاق مبحمد : ةك احلج½لَفَ ومرافقته يف كل أحواله٬، فكان لرس
ـاء    Xمل يكن ألمري املؤمنني علي  مع ربه سبحانه وتعاىل ةًحال حممد  ـن األنبي وال لغريه م

ـاب  ؛ قرينه أسلم بأنّ خ�ص© ورسول اهللا . واملرسلني نصيب فيها  ألنه يف آنات كشف احلج
٬، بل ال يبقى إال اهللا الواحد القهار٬، وال يبقى حممد  شائبة الظلمة والعدموالفتح املبني ال تبقى 

  .نور ال ظلمة فيه سبحانه وتعاىل عما يشركون

ـي©   :لزمين حكمك وبالؤكأو٬، وال حجة يل فيما جرى عليَّ فيه قضاؤك ـك عل ٬، فاحلجة ل
ـادك   ؤوليس لعبد من عبادك حجة عليك سبحانك٬، فحكمك وقضاؤك وبال ـى عب ك جيري عل
ـرت  ( :Xبتقصريهم يف النظر إىل أنفسهم وااللتفات هلا٬، قال سيد املوحدين علي  ـد ج  إهلي ق

ـريي   : أي ٬، )3( )على نفسي يف النظر هلا فلها الويل إن مل تغفر هلا ـد تقص قد أتيتك يا إهلي بع
  .... ونظري هلا وااللتفات إليها٬، معتذراً ٬، وإسرايف على نفسي

 أي إن مل أكن أهالً أن أكون اهللا يف اخللق :وإدخالك إياي يف سع̂ة من رمحتكقبولك عذري 
ادbعdوا اللùه أَوِ ادbعdوا ﴿ جعلين با�ا٬،اف وإن مل أكن أهالً أن أكون املدينة٬، فاجعلين الرمحن يف اخللق

   .)4( ﴾الرَّحb̀م̀ن أَي½اً ̀ما ̀تدbعdوا فَلَهd الْأَسb̀ماُء الْحdسb̀نى

                                                            
  .2 – 1: الفتح  -1
  .317ص 1ج: المناقب البن شهر اشوب  -2
 .97ص 91ج: ، بحار األنوار  Xمقطع من المناجاة الشعبانية ألمير المؤمنين  -3
  .110: اإلسراء  -4



   Xإصدارات أ�صار االمام املهدي ................. ............................... 36
̀و̀و̀هبb̀نا لَهdمb مnنb ﴿: وهو الرمحن يف اخللق٬، ما طلب فهو باب اهللا يف اخللق Xوقد كان لعلي 

   .)1( ﴾̀رحb̀متǹنا ̀و̀ج̀علْ̀نا لَهdمb لǹسانَ صnدbقٍ ̀علnي½اً
  

�   �   �  �   �   �  
  

  ؟ )2( ﴾الصَّالnحd ̀يرbفَعdهdإِلَيbهn ̀يصb̀عدd الْكَلnمd الطuيِّبd ̀والْ̀ع̀ملُ ﴿ :ما معىن اآلية: 79 /سؤال

٬، قول املؤمن ال اله إال اهللا: ﴾الْكَلnمd الطuيِّبX) :﴿dقال جعفر بن حممد الصادق  :اجلواب
االعتقاد بالقلب : ﴾̀والْ̀ع̀ملُ الصَّالnحd﴿ :وقال. علي ويل اهللا وخليفة رسول اهللا٬، حممد رسول اهللا

  .)3( )العاملنيأن هذا هو احلق من عند اهللا ال شك فيه من رب 

حممد ٬، قول ال اله إال اهللا: ﴾إِلَيbهn ̀يصb̀عدd الْكَلnمd الطuيِّبX :)﴿  dوقال علي بن موسى الرضا 
̀والْ̀ع̀ملُ ﴿ ٬،حقاً وخلفاءه خلفاء اهللا علي ويل اهللا وخليفة حممد رسول اهللا ٬، رسول اهللا

dهdفَعb̀ير dحn4( )بلساين علمه يف قلبه بأن هذا صحيح كما قلته: ﴾الصَّال(.  

ـول اهللا ٬، أي لفظ ال اله إال اهللا ٬،األلفاظ املقصود بالكلم الطيب هو رمبا ي�توهم أنّ ٬، حممد رس
ـه   Xأراد اإلمام  )ال اله إال اهللا(وهذا خطأ٬، فقول  .علي ويل اهللا �ا أنْ يقول املؤمن بعمله ال ال

ـه  ٬، اهللاأي أن يعمل ويسعى ملعرفة ال اله إال  ال بلسانه فقط٬، إال اهللا ويعمل إلعالء كلمة اهللا٬، ال ال
إال اهللا٬، وجياهد يف سبيل كلمة ال اله إال اهللا٬، وإذا رزقه اهللا الشهادة يكون ممن شهدوا بدمائهم أنه 

ـانون   تعين أنّ) ال إله إال اهللا(وكلمة  .ال إله إال اهللا امللك هللا ال للناس٬، والشريعة هللا ال للناس٬، والق
هللا ال للناس٬، فاهللا سبحانه وتعاىل ي�عي©ن امللك٬، وحيد ويشرع الشريعة ويسن القوانني٬، وعلى الناس 

ـبحانه    أن تقبل ال أن تعارض ملكه سبحانه٬، وحترف شريعته وتسن© ـه س القوانني املخالفة لقوانين
   .وتعاىل

ـأtم مل   ٬، و احلاصل اليومومع األسف هذا ه ـاب وك فالناس يقولون حنن ن�عي©ن امللك باالنتخ
ي قل هلم يا حممد إن أ ٬،)1( ﴾قُلِ اللuهdمَّ ̀مالǹك الْمdلْكn تdؤbتnي الْمdلْ̀ك ̀منb ̀ت̀شاُء﴿ :يسمعوا قوله تعاىل
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ـه   وليس للناس أن تعترض ٬، اهللا هو مالك امللك ال الناس٬، فله سبحانه أن ي�عي©ن امللك ـى حكم عل

ـم  . ألنه يعلم ما به صالح دنياهم وأُخراهم ؛ سبحانه وتعاىل ولألسف الناس يريدون أن يضعوا ه
ردوه٬، وكأtم  همءوام من قوانني اهللا قبلوه٬، وما خالف أههءوا٬، فما وافق أه القوانني وفق أهوائهم
   .)2( ﴾فَأُولَئǹك هdمd الْكَافnرdون ̀و̀منb لَمb ̀يحbكُمb بِ̀ما أَنb̀زلَ اللuهd  ﴿:  مل يسمعوا قوله تعاىل

أفضل من كثري من  Xاليهود يف زمن طالوت  حسرةً على املسلمني يف هذا الزمان٬، فإنّ ويا
املسلمني اليوم٬، فهم ملا أرادوا أن ي�نÉصَّبÉ عليهم ملك مل ينصبوه هم٬، بل قالوا لنبيهم أن يطلب من 

  .)3( ﴾لǹنبِيٍّ لَهdمd ابb̀عثْ لَ̀نا ̀ملnكاً إِذْ قَالُوا﴿: اهللا أن ي�نÉصِّبÉ هلم ملكاً

ـري   ومن أشرك غري اهللا يف ملك اهللا٬، كلمة التوحيد هي) إله إال اهللا ال( فكلمة فهو مشرك وغ
ـول اهللا٬،   بقول ال إله إال اهللا Xوهلذا قَرÉنَ اإلمام  ٬،إله إال اهللا موحد وإن قال ال قول حممد رس
وهو امللك املُعÉيَّن من اهللا سبحانه٬، فمن ٬، خليفة اهللا سبحانه وتعاىلألن علياً هو  ؛وقول علي ويل اهللا

أعرض عنه أو أعرض عن أي خليفة هللا سبحانه أو ملك م�عÉيَّن من اهللا سبحانه وتعاىل٬، كان كمن 
ـال  : ٬، وهلذا قال الرضا)إله إال اهللا ال(أعرض عن قول  ـن    Xبشرطها وشروطها٬، وق ـا م وأن

ولياً هللا وخليفة هللا يف أرضه وملكاً معيناً من اهللا سبحانه وتعاىل هو شرط ٬، أي قبويل )4( شروطها
  .من شروط التوحيد

٬، ) 5( )نية املرء خري من عمله(و٬، فهو اإلخالص هللا سبحانه وتعاىل يف العملالعمل الصاحل أما 
  . )6() ما نوى ئٍلكل امر( و

ـه   : أي  ٬،﴾إِلَيbهn ̀يصb̀عدd الْكَلnمd الطuيِّبd﴿فمعىن اآلية  ـه وملكوت إىل اهللا سبحانه٬، أي إىل مساوات
ـع   وال. تصعد الكلمات الطيبة٬، وهي صور ومثال لكل عمل وقول طيب وكرمي يرضاه اهللا ترتف

كانت عمالً خالصاً لوجه اهللا ال يرجو فيه  tاإأي ٬، هذه الكلمات الطيبة إال إذا كانت عمالً صاحلاً
تكون كلمات طيبة حقيقية إال إذا كانت خالصة لوجه اهللا٬،  الالعبد إال وجه اهللا سبحانه٬، بل إtا 
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كم من قارئ للقرآن والقرآن (ـ ف٬، إله إال اهللا وهو مشرك بعمله لعنته هذه الكلمة فمن قال ال

  .بل إنه يعمل خبالفه٬، ألنه يقرأ القرآن وال يعمل مبا فيه ؛)1() يلعنه
  

�   �   �  �   �   �  

أم ٬، وخليفته ووصيه هل يكون هامشياً Xوزير اإلمام املهدي حممد بن احلسن : 80 /سؤال

وأصحاب  هل هم أفضل من أصحاب رسول اهللا  Xوأصحاب اإلمام املهدي  ؟غري هامشي
  أفضل منهم؟ Xأصحاب احلسني  نّأأم ٬، Xوأصحاب احلسني  األئمة 

بل والبد أن ٬، البد أن يكون هامشياً من ذرية علي وفاطمة Xوصي اإلمام املهدي  :اجلواب
ـن   ٬، باخلصوص Xيكون من ذرية احلسني  ـد ب بل والبد أن يكون من ذرية اإلمام املهدي حمم

ـد   ؛غري أكيداً وقطعاً ال Xاحلسن  ألن نور اخلالفة والوصاية انتقل إىل صلب اإلمام املهدي حمم
ويظهر فيمن شاء اهللا أن يظهره ٬، إىل وِلدÐه وذريته قطعاً ٬، فالبد أن ينتقل هذا النورXبن احلسن 

   .Xفيجعله وصياً لإلمام املهدي ٬،  فيه

ـا ورد   Xاثنا عشر مهدياً وهم من ولده  Xبعد اإلمام املهدي  نّأ وورد يف الروايات كم
ـام   Xاملروي عن اإلمام الرضا )  … اللهم أدفع عن وليك(يف دعاء  : Xحيث يقول اإلم

ـه   وتسر½ ٬،به عينه أعطه يف نفسه وأهله ̀و̀ولَدnه وذريته وأمته ومجيع رعيته ما تقر½اللهم ( به نفس
  .)2( )وجتمع له ملك اململكات كلها

ـة  ... : (Xويف الصالة املروية عن اإلمام املهدي  وصل على وليك ووالة عهدك٬، واألئم
  .)3( )ديناً ودنياً وآخرةوبلغهم أقصى آماهلم ٬، وزد يف آجاهلم٬، يف أعمارهم ومد½٬، من ولده

 إنّ(: Xفكما ورد يف احلديث عن أهل البيت ٬، خوةإوكل هؤالء هم آباء وأبناء ليس فيهم 
عشر مهدياً  االثناوهؤالء ٬، )4() اإلمامة ال جتتمع يف أخوين بعد احلسن واحلسني عليهما السالم

  .ليسوا كاألئمة من آل حممد عليهم صلوات اهللا ولكن٬، ومهديونهدى هم أئمة 
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ولوالهم لساخت بأهلها٬، ٬، تبقى األرض عشر االثين�ؤالء املهديني  Xوبعد اإلمام املهدي 

٬، )1() لو خليت األرض من إمام لساخت بأهلها: (نهأ كما ورد يف الروايات عن أهل البيت 
   :واألحاديث فيهم كثرية٬، احلجة البالغة هللا سبحانه وتعاىل Xفهم بعد اإلمام املهدي 

مسعت  بن رسول اهللا  يا :Xللصادق جعفر بن حممد : قلت: (قال ٬،عن أيب بصري: منها
إمنا قال اثنا عشر مهدياً ومل يقل اثنا  :فقال. يكون بعد القائم اثنا عشر إماماً :من أبيك أنه قال

  . )2( )شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقناولكنهم قوم من ٬، عشر إماماً

يف الليلة اليت   قال رسول اهللا( :قال ٬،Xعن آبائه عن أمري املؤمنني  Xوعن الصادق 
وصيته  يا أبا احلسن أحضر صحيفة ودواة٬، فأملى رسول اهللا : Xكانت فيها وفاته لعلي 

سيكون بعدي أثنا عشر إماماً ومن بعدهم إثنا يا علي إنه : فقال ٬،حىت انتهى إىل هذا املوضع
وليسلمها  :وساق احلديث إىل أن قال ... علي أول إالثنا عشر إمام فأنت يا٬، عشر مهدياً

فذلك إثنا عشر إماما٬ً، مث يكون من  إىل ابنه حممد املستحفظ من آل حممد  Xاحلسن 
اسم  :ه أول املهديني له ثالثة أساميبعده اثنا عشر مهديا٬ً، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابن

   .)3( )وهو أول املؤمنني٬، سم الثالث املهديكأمسي واسم أيب وهو عبد اهللا وأمحد واال

ـني   Xمنا بعد القائم  إنّ(: Xوعن الصادق   .)X( )4إثنا عشر مهدياً من ولد احلس
  .Xوهذا القائم هو اإلمام حممد بن احلسن املهدي 

ـني   إنّ(: قال ٬،Xوعن الصادق   .)X( )5منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد احلس
٬، بل هو وزيره ووصيه وأول Xوهذا القائم يف هذه الرواية ليس اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

ـده    ) Xحممد بن احلسن (ألن بعد اإلمام املهدي  ؛املهديني من بعده ـن ول ـدياً م اثنا عشر مه

                                                            
  .9ص: ، مختصر بصائر الدرجات 246ص 2ج:  Xعيون أخبار الرضا  -1
  .358ص: آمال الدين وتمام النعمة  -2
 .148ص 53ج: ، بحار األنوار 39ص: ، مختصر بصائر الدرجات 111ح 150ص: غيبة الطوسي  -3
من  واألحاديث في تعريف الناس بالمهديين . 148ص 53ج: ، بحار األنوار 182ص: مختصر بصائر الدرجات  -4

أحد اصدارات  - المهديين في حديث أهل البيت (آثيرة جدًا ناهزت الخمسين حديثًا، وفي آتاب  Xبعد اإلمام المهدي 
  .حديثًا، فراجع X  (33أنصار االمام المهدي 

  .145ص 53ج: ، بحار األنوار  504ح  478ص: غيبة الطوسي  -5
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ـده   مهدياً عشر االثينهؤالء وبعد أول ٬، متسلسلني ذرية بعضها من بعض أحد عشر مهدياً من ول
  . متسلسلني ذرية بعضها من بعض

ـن ٬، واحلمد هللا وحده أوالً وآخراً وظاهراً وباطناً  ولعنة اهللا على إبليس وجنده من األنس واجل
ـدي   ٬، ولعنة اهللا على أعداء آل حممد من األولني اآلخرين ـام امله  ٬،Xولعنة اهللا على أعداء اإلم

  .Xولعنة اهللا على أعداء أنصار اإلمام املهدي ٬، Xولعنة اهللا على أعداء ولد اإلمام املهدي 

منذ  صفوة اخللق: فهم٬، الثالث مائة وثالثة عشر Xأما بالنسبة لبقية أصحاب اإلمام املهدي 
 :ما معناه Xوكما قال عنهم سيد املوحدين وأمري املؤمنني ٬، أن خلق اهللا آدم إىل أن تقوم الساعة

ـون  ٬، ويف األرض جمهولة٬، هم يف السماء معروفةؤأمسا بأيب وأمي هم من عد̂ة( ال يسبقهم األول
   .)1( )وال يلحقهم اآلخرون٬، بعمل

بل كما ورد يف ٬، X وأفضل من أصحاب احلسني٬، أفضل من أصحاب رسول اهللاوهم قطعاً 
يوم القيامة فتقول  أمة حممد  عشر وهم وثالثةالثالث مائة ون هؤالء مير©: الرواية عنهم 

   .)2( أنبياءهم هؤالء كلّ إنّ: األمم

ـن    .)3() ين أخوايناللهم لقّ: (شوقاً إليهموقال عنهم رسول اهللا  ـر ب وبكى ألجلهم جعف
ـنيب   )4(ودعا هلم  Xحممد الصادق  ـل آالف   Xقبل أكثر من ألف سنة٬، ومتناهم لوط ال قب

   .)1(ون عليها لتفتخر �م وتتباهى بسريهم عليها وإن األرض اليت مير© .)5( السنني

                                                            
  .187الخطبة /  126ص: نهج البالغة  -1
خاتم النبيين وقد حضر اليوم وقد غفر له ما تقدم من  فيقول إّن محمـدًا : قال: (... 282ص 1ج: وفي مسند احمد  -2

أنا لها حتى يأذن اهللا : فيأتوني فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا، فأقول:  ذنبه وما تأخر، قال رسول اهللا 
عز وجل لمن يشاء ويرضى، فإذا أراد اهللا تبارك وتعالى أن يصدع بين خلقه نادى مناد أين أحمد وأمته فنحن اآلخرون 

: فنمضي غرًا محجلين من أثر الطهور، فتقول األمماألولون، نحن آخر األمم وأول من يحاسب، فتفرج لنا األمم عن طريقنا 
 ...).آادت هذه األمة أن تكون أنبياء آلها 

، السنن الكبرى 341ص 5ج: المعجم األوسط للطبراني: ، ومن مصادر العامة23ص: التحصين البن فهد الحلي -3
  .82ص 1ج: للبيهقي

 .5ح 402ص 1ج: الكافي : انظر -4
  . 80: هود ) َقاَل َلْو َأنَّ ِلي ِبُكْم ُقوًَّة َأْو آِوي ِإَلى ُرْآٍن َشِديٍد: (  Xقال تعالى حكاية عن لوط  -5

ثالث مائة وثالثة : ، والرآن الشديدXالقائم : القوة: (قال) َلْو َأنَّ ِلي ِبُكْم ُقوًَّة: (قال في قوله Xورد عن أبي عبد اهللا 
  .158ص  21ج: بحار األنوار) عشر
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ـن  ٬، فطوىب هلم وحسن مآب وهذا هو الشرف العظيم والفضل اجلسيم٬، أسأل اهللا أن جيعلين م

  . سبحانه وتعاىلوممن جياهد معهم إلعالء كلمة اهللا٬، أوليائهم وأنصارهم
�   �   �  �   �   �  

ـد ورد يف  ٬، وهل هو حمدث؟ أم هو خالق٬، القرآن هل هو خملوق: 81 /سؤال أم هو قدمي؟ فق

ـالق وال   رواية عن أهل البيت  أنه خملوق٬، ويف رواية أنه خالق٬، ويف رواية أنه كالم اهللا ال خ
  ! خملوق؟

ابن رسول اهللا أخربين عن القرآن  يا: Xقلت للرضا : قال٬، يف الرواية عن ابن خالد :اجلواب
  .)2( )ولكنه كالم اهللا عز وجل٬، ليس خبالق وال خملوق: (فقال؟ أخالق أو خملوق

ـرمحن  : (إىل بعض شيعته ببغداد Xكتب أبو احلسن الثالث : وعن اليقطيين قال بسم اهللا ال
ة وإال يفعل فهي اهللكة٬، حنن نرى الرحيم عصمنا اهللا وإياك من الفتنة فإن يفعل فأعظم ²ا نعم

ـف  ٬، شترك فيها السائل واåيباأن اجلدال يف القرآن بدعة  فتعاطى السائل ما ليس له وتكل
مساً اوالقرآن كالم اهللا ال جتعل له ٬، وليس اخلالق إال اهللا وما سواه خملوق٬، اåيب ما ليس عليه

الذين خيشون ر²م بالغيب وهم من الساعة جعلنا اهللا وإياك من ٬، من عندك فتكون من الضالني
   .)3( )مشفقون

القرآن كالم اهللا مdحb̀دث غري خملوق وغري أزيل مع ...... : (Xويف الرواية عن الصادق 
كان اهللا عز وجل وال شيء غري اهللا معروف ٬، اهللا تعاىل ذكره وتعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً

 مريد وال متحرك وال فاعل جل وعز ربنا فجميع كان عز وجل وال متكلم وال٬، وال جمهول
هذه الصفات مdحb̀دثًة غري حدوث الفعل منه جل وعز ربنا والقرآن كالم اهللا غري خملوق٬، فيه 

  .)4( ) خرب من كان قبلكم وخرب ما يكون بعدكم أنزل من عند اهللا على حممد رسول اهللا

                                                                                                                                                                                          
وقد أحاطوا بما بين الخافقين فليس من شيء إال وهو مطيع لهم  Xآأني بأصحاب القائم : (قال، Xعن أبي جعفر  -1

مر بي اليوم رجل : حتى سباع األرض وسباع الطير ، يطلب رضاهم في آل شيء، حتى تفخر األرض على األرض وتقول 
  .673ص: آمال الدين وتمام النعمة )  Xمن أصحاب القائم 

 .118ص 89ج: ، بحار األنوار 223: التوحيد للصدوق  -2
 .118ص 89ج: ، بحار األنوار864ح 639ص: أمالي الصدوق  -3
 .119ص 89ج: ، بحار األنوار227: التوحيد للصدوق  -4
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ومعىن ما ٬، احلديث ما كان فيه من ذكر القرآنكأن املراد من هذا ( ):رمحه اهللا(وقال الصدوق 

ـه  . ألنه قد قال م�حÈدÉث؛ وال يعين أنه غري م�حÈدÉث٬، فيه أنه غري خملوق أي غري مكذوب وقال رمح
ـه   .). كالم خملوق٬، أي مكذوب: ويقال ٬،املخلوق يف اللغة قد يكون مكذوباً: اهللا إىل آخر كالم

  . )1(أعلى اهللا مقامه الشريف 

  : دبرت هذه الروايات لوجدت عدة أمور هيواآلن لو ت

بعاد شيعتهم عن فتنة خÉلْق القرآن اليت حدثت يف زمن خلفاء إأرادوا  أهل البيت  إنّ  1

وكانت نتيجتها سجن وقتل بعض من خاض ٬، وسببت ا¡ام من خاض فيها بالزندقة٬، بين العباس
  .غري فيها ألسباب سياسية ال

  .وما سواه حمدث٬، األزيل هو اهللا سبحانه أكدوا على أنّ أهل البيت  إنّ   2

  .)2( ألنه مل حين وقته ومل حيضر أهله ؛الكالم يف القرآن مل يفصل أهل البيت    3

 ف بأن جعل معىن خملوق مكذوبومن ذهب مذهبه تكلّ )رمحه اهللا(الشيخ الصدوق    4

 خÈتÉلَقÉ الكالم أي كَذèب٬É، والا: والعرب إذا أرادوا أن يستعملوا هذه الكلمة يف الكذب يقولون
لو أرادوا الكذب٬، بل يقولون خمتلق٬، فليس يف كلمة  خÉلَقÉ الكالم٬، فال يقولون خملوق: يقولون

  .منها خملوق معىن الكذب٬، وال حاجة لالحتراز منها ليتحرز األئمة 

٬، وليس أزيل٬، والقرآن هو نور اهللا سبحانه وتعاىل الذي خلق منه حممد  والقرآن م�حÈدÉث
ه ئبقدرة اهللا وقضا )نور اهللا(خ�لÐقÉ من القرآن  ٬، فمحمد وهو �ذا املعىن خالق حممد 

   .سبحانه وتعاىل وتبارك اهللا أحسن اخلالقني

                                                            
 .229ص: التوحيد للصدوق  -1
) أهلهما آل ما يعلم يقال، وال آل ما يقال حان وقته، وال آل ما حان وقته حضر : ( روى في الحديث عنهم  -2

  .212ص: مختصر بصائر الدرجات 
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عبد اهللا٬، والقرآن وجه اهللا الذي  والقرآن هو نقطة النون٬، وهو الفيض النازل من اهللا حملمد 

٬، كما ورد يف الرواية عن والقرآن هو احلجاب النوري بني اهللا وحممد  ٬،واجه به حممداً 
  .)1( )...وبينهما حجاب خيفق ... : (Xالصادق 

ـذات    والقرآن هو ـاب اهللا أو ال سرادق عرش اهللا األعظم٬، وهو عرش اهللا األعظم املواجه لب
ـه  : (يف عرفة ٬X، ويف دعاء احلسني )الرمحن( يا من استوى برمحانيته فصار العرش غيباً يف ذات

حتجب يف سرادقات عرشه ايا من ٬، حمقت اآلثار باآلثار وحموت األغيار مبحيطات أفالك األنوار
...( )2(.   

ـالعرش٬،   ا )الرمحن(فباب اهللا  ٬،)3( ﴾الرَّحb̀منd ̀علَى الْ̀عرbشِ اسb̀ت̀وى﴿:  تعاىلوقال  ـب ب حتج
ـأن  بالعرش األعظم أو القرآن٬، ويف آنات يرفع هذا احلجاب حملمد  ى حملمد وجتلّ ٬، وذلك ب

والقرآن  ويف هذه اآلنات يكون حممد . ى فيهوتتجلّ ح�ج�ب النور أو القرآن٬، حيتوي حممد 
ـرآن  مث ال يبقى حممد . والعرش األعظم واحد واحدا٬ً، أو حممد  : أو العرش األعظم أو الق

ـذه    ٬،)…فصار العرش غيباً يف ذاته حمقت اآلثار باآلثار وحموت األغيار  …( ـى يف ه وال يبق
  .خيفق مع خفق احلجاب اآلنات إال اهللا الواحد القهار٬، وهكذا فمحمد 

  

�   �   �  �   �   �  

  

ـكُمb   ﴿ :معىن قوله تعاىل ما: 82 /سؤال ـتdمb أَنbفُ̀س bظَلَم bمِ إِنَّكُمb̀يا قَو nهnمbقَوnو̀سى لd̀وإِذْ قَالَ م

ا̀ب ̀علَيbكُمb بِاتِّ̀خاذnكُمd الْعnجbلَ فَتdوبdوا إِلَى ̀بارِئnكُمb فَاقْتdلُوا أَنbفُ̀سكُمb ذَلnكُمb ̀خيbر| لَكُمb عnنb̀د ̀بارِئnكُمb فَ̀ت
dيمnالرَّح d̀و التَّوَّابdه d؟ )4( ﴾إِنَّه  

ـدة  ٬، األمارة بالسوء من قومه أن يقتلوا أنفسهم Xطلب موسى  :اجلواب وأن يقتلوا العقي
  . إضافة إىل قتل األبدان٬، اليت انطوت عليها أنفسهم الفاسدة

                                                            
 .، فما بعد 84ص 5ج: سورة النجم  -تفسير الصافي  -1
 .227ص 95ج: بحار األنوار: ، راجعXفقرة من دعاء يوم عرفة لإلمام الحسين  -2
 .5: طـه  -3
  .54: البقرة  -4
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ـة   فالسامري٬، ويتعظ �ا البد لكل مسلم أن يطلع عليها السامري والعجلوقصة  يف هذه األم

ـذي   العقيدة الفاسدة والضالل هو العجلو٬، الضال الذي حيرف دين اهللا العامل غري العامل: هو ال
  . ينشره علماء السوء بني الناس

العامل غري العامل  يبعث يوم القيامة من أتباع السامري بكل مسلم أن يراجع نفسه لئّال وحري©
ـبه  : (أنه قال عن حذيفة عن النيب . العجل يبعث يوم القيامة من عبدة ولئّال٬، الضال وأنتم أش

ـري أين ال أدري    ـذة٬، غ األمم مستاً ببين إسرائيل لتركنب طريقهم حذو النعل بالنعل والقذة بالق
   .)1( )أتعبدون العجل أم ال؟

وتعطيل اجلهاد الدفاعي عجل يعبد من ٬، سامري هذه األمة اجلهاد الدفاعيوالعامل الذي يعطل 
وجياهدوا بأمواهلم  ٬،ويقتلوا أنفسهم يف سبيل اهللا٬، فاألوىل باملسلمني أن يتوبوا إىل بارئهم. دون اهللا

ـاملني  ال أن يعبدوا العجل٬، وأنفسهم إلعالء كلمة اهللا  ٬،ويتبعوا السامريني علماء الضاللة غري الع
دهم لو يعمر ألف والذين يود أح٬،  وبدلوا نعمة اهللا كفرا٬ً، الذين حرفوا شريعة اهللا سبحانه وتعاىل

ـا ﴿ :والذين قال فيهم تعاىل٬،  سنة ـرآن  )2( ﴾̀مثَلُ الuذnي̀ن حdمِّلُوا التَّوb̀راةَ ثُمَّ لَمb ̀يحbمnلُو̀ه ٬، أي الق
أي ٬، )3( ﴾قُلِ اللuهdمَّ ̀مالǹك الْمdلْكn تdؤbتnي الْمdلْ̀ك ̀منb ̀ت̀شاُء﴿: ألtم مل حيملوا القرآن الذي جاء فيه

ـتور  ٬، امللك ي�عي©نه اهللا وليس الناس باالنتخاب الذي أقروه علماء الضاللة  نّإ وألن القرآن هو الدس
ـلُ   ﴿ .الدستور يضعه الناس كما أقر علماء الضاللة ال أنّ ـئْ̀س ̀مثَ كَ̀مثَلِ الْحǹمارِ ̀يحbمnلُ أَسbفَاراً بِ

   .)4( ﴾هbدnي الْقَوb̀م الظuالnمǹنيالْقَوbمِ الuذnي̀ن كَذuبdوا بِآياتn اللuهn ̀واللuهd ال ̀ي

ـه   فال يقرون أنّ ي�كذبون بآيات اهللا ويعطلون القرآن٬،فهؤالء العلماء غري العاملني  احلاكم ي�عي©ن
اهللا ال الناس٬، وال يعترضون على االنتخابات الباطلة بنص قرآين فرقاين حمكم ال اختالف فيه٬، فهم 

  .Xغتصب حق أمري املؤمنني علي ابإقرارهم باالنتخابات يقرون ملن 

   ما الفرق بني املخلَصني واملخلÐصني؟: 83 /سؤال 
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فاملوجود  ٬،اإلخالص واقع منهم بشكل تام مبعىن أنّ )مdخلnصني(يوجد  باحلقيقة أنه ال :اجلواب

ـذي  ٬، العبد ينوي اإلخÐالص هللا سبحانه وتعاىل نّإ: هو ـوى  فيرتل توفيق اهللا على هذا العبد ال ن
ـه  اإلخالص يف قلبه٬،وطلب  ـو   . فيقع من هذا العبد اإلخالص هللا سبحانه بتوفيق اهللا ل ـذا ه وه

 ويكون العبد الذي وقع عليه هذا التوفيق واالصطفاء واالصطناع خملَص بفتح الالم ال٬، )التخليص(
  . خملÐص بكسر الالم

�   �   �  �   �   �   

  

  ؟ما الفرق بني الفرقان والقرآن: 84 /سؤال

وبه تعرف حدود اهللا سبحانه ٬، احملكم وبه يفرق بني احلق والباطل الفرقان هو :اجلواب
 Xاإلمام املهدي  وصاحب الفرقان يف هذا الزمان هو٬، Xوهو عند النيب أو الوصي ٬، وشريعته

  .لعباده سبحانهوأبلغه أما القرآن فهو جممل ما أنزل اهللا سبحانه وتعاىل على نبيه 
  

�   �   �  �   �   �  

  

̀و̀ما كَانَ اللuهd لnيd̀عذÒ̀بهdمb ̀وأَنb̀ت فnيهِمb ̀و̀ما كَانَ اللuهd مd̀عذÒ̀بهdمb ﴿ :ما معىن قوله تعاىل: 85 /سؤال

  ؟ )1( ﴾̀وهdمb ̀يسb̀تغbفnرdونَ

ـا   ٬، تستبطن املعجزة املادية العذابسنة اهللا سبحانه وتعاىل أن  :اجلواب ـذيب � فبمجرد التك
ـد أن   بل إن٬ّ، يرتل العذاب سنة اهللا سبحانه وتعاىل أن يرتل العذاب باألمم اليت ت�كذب الرسل٬، بع

ـن   ٬، Xكما هو حال نوح وهود  ٬،وسائل التبليغ واهلداية معهميستفرغ الرسول كل  ـم تك فل
  :هذا العذاب لدفع سبيالنهناك ولكن  .معجز¡م إال العذاب الذي أهلك األمم اليت كذبتهم

وطلبه من اهللا سبحانه وتعاىل أن يرفع العذاب عن األمة اليت كُلÐف  وهو دعاء الرسول :األول
ألنه يعين حتمل املزيد من  ؛وهذا األمر يكلف الرسول مشقة وعناًء عظيما٬ً، بتبليغها وهدايتها

وهذا الدعاء الذي ٬، من أمته املكذبة لهاليت يالقيها عادة الرسول  متهانالتكذيب والسخرية واإل
̀و̀ما كَانَ اللuهd لnيd̀عذÒ̀بهdمb ﴿٬، مة املتمردة مل حيصل إال من رسول اهللا حممد يرفع العذاب عن األ

bيهِمǹت فbأي وأنت تدعو لرفع العذاب عنهم ٬،﴾̀وأَن.  
                                                            

 .33: األنفال  -1
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التوبة واالستغفار من قبل األمة٬، وهذا األمر أيضاً مل : الذي يرفع العذاب فهو أما األمر الثاين

ـةٌ  ﴿٬، ستغفروا اهللا بعد أن أظلهم العذاباحيصل إال من قوم يونس حيث تابوا و فَلَوbال كَا̀نتb قَرb̀ي
ـدُّ   ـاةn ال نb̀يا آ̀م̀نتb فَ̀نفَ̀ع̀ها إِ̀ميانd̀ها إِلuا قَوb̀م يdونd̀س لَمَّا آ̀منdوا كَ̀شفْ̀نا ̀عنbهdمb ̀عذَا̀ب الْخnزbيِ فnي الْ̀ح̀ي

ـبحانه  ٬، ورفع عنهم العذاب بعد أن )1( ﴾̀و̀متَّعb̀ناهdمb إِلَى حnنيٍ ضجوا بالتوبة واالستغفار إىل اهللا س
  .)2( ﴾̀و̀ما كَانَ اللuهd مd̀عذÒ̀بهdمb ̀وهdمb ̀يسb̀تغbفnرdونَ﴿ :وتعاىل
  

�   �   �  �   �   �   

  

ـا  ﴿ :ما معىن هذه اآليات: 86 /سؤال  ̀ما ̀ننb̀سخb مnنb آ̀ي̂ة أَوb نdنbِس̀ها ̀نأْتn بِ̀خيbرٍ مnنb̀ها أَوb مnثْلǹه

 bير|أَلَمnٍء قَدb̀شي Ò̀ه ̀علَى كُلuالل uأَن bلَمbوقال تعاىل ٬،)3( ﴾̀تع: ﴿ dلَمbأَع dهùوإِذَا ̀بدَّلْ̀نا آ̀يةً ̀مكَانَ آ̀ي̂ة ̀والل
   ؟ )4( ﴾بِ̀ما يd̀نزِّلُ قَالُوا إِنَّ̀ما أَنb̀ت مdفْ̀ترٍ ̀بلْ أَكْثَرdهdمb ال ̀يعbلَمdونَ

ـل    :اجلواب ـىت قب الناسخ واملنسوخ سنة من سنن اهللا سبحانه وتعاىل يف الشرائع السماوية ح
ـيهم  Xاإلسالم٬، فقد حرَّم اهللا على اليهود أمورا٬ً، مث بعث عيسى  ـال  ٬، ليحل هلم ما ح�رِّم عل ق

ـهn   فَبِظُلْمٍ مǹن الuذnي̀ن ̀هادdوا ̀حرَّمb̀نا ̀علَيbهِمb طَيِّ̀با̂ت أُحnلuتb لَهdمb ﴿: تعاىل uـبِيلِ الل ̀وبِ̀صدِّهnمb ̀عنb ̀س
̀ولnأُحnلu لَكُمb ̀بعb̀ض الuذnي حdرِّ̀م ̀علَيbكُمb ̀وجِئْتdكُمb بِآ̀ي̂ة ﴿: يف القرآن يقول Xوعيسى  .)5( ﴾كَثnرياً

nونdيعǹه ̀وأَطuفَاتَّقُوا الل b̀ربِّكُم bنn6( ﴾م(.   

ـن  ٬، احملكم واملتشابه ال تقل عن احلÐكَم اليت يف كثرية م|كَحnوفيه  ـوخ م  بل إنّ الناسخ واملنس
ـها   واملنسوخ سواء كان. أطلعه عليه نÈمÉ وال يعلمه إال املعصوم٬، أو٬، املتشابه ـريعة بأكمل أو ٬، ش

ـه  فهو حكماً معيناً  ؛كان قانون وشريعة اهللا يف يوم من األيام٬، فيجب اإلميان به واحترامه وتقديس
  . ألنه أمر من أوامر اهللا سبحانه وتعاىل
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ـىت   ٬X، فيحكم Xة ورجعة يف زمن القائم للمنسوخ كر© ويبقى أنّ بالشرائع السابقة٬، ح

٬، ألنه ينتهي إىل اإلسالم٬، ويعترض عليه بعض أنصاره كما ورد يف الروايات عن أهل البيت 
  . كما هو معلوم حيكم حبكم األنبياء السابقني وبشرائعهم٬، وهي خمالفة لإلسالم

ـاء   ذ لدين اهللا يف أرضهمنفّومن أسباب حكم القائم بالشرائع السابقة هو أنه  ـع األنبي ٬، ومجي
: قال تعاىل ٬،واملرسلني كانوا مبشرين ومنذرين٬، ومل تأخذ شرائعهم حقها يف أرض الواقع والتنفيذ

ـى  ̀ش̀ر̀ع لَكُمb مǹن الدِّينِ ̀ما ̀وصَّى بِهn نdوحاً ̀والuذnي ﴿ أَوb̀حيb̀نا إِلَيb̀ك ̀و̀ما ̀وصَّيb̀نا بِهn إِبb̀راهnي̀م ̀ومdو̀س
ـهn  ̀وعnي̀سى أَنْ أَقnيمdوا الدِّي̀ن ̀وال ̀ت̀تفَرَّقُوا فnيهn كَبd̀ر ̀علَى الْمdشbرِكǹني ̀ما ̀تدbعdوهdمb إِلَيbهn اللuهd ̀يجb̀ت bبِي إِلَي

dنِيبdي b̀من nهbي إِلَيnدb̀ي̀شاُء ̀و̀يه b1( ﴾̀من( .  

ـص©  ـألtم ورثة األنب ؛)2(  آل حممد :همع هلم الدين الذين شر©و ـة خت  ياء٬، وهذه اآلي
   .ياه عنتإوبه نزلت و Xم ـالقائ

ـابٍ  ﴿: Xان ـوقال تعاىل خماطباً سليم ـرِ حǹس bبِ̀غي bِسكbأَم bأَو bنdنb̀نا فَامd٬، )3( ﴾̀هذَا ̀عطَاؤ
ـبحانه     سليمان آل حممدهو  Xوالقائم  ـه اهللا س فاألمر خمول له يقضي مبا شاء٬، مبا علم

  . وتعاىل من علمه

يقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممن ضرب قدامه ( :Xويف الرواية عن الباقر 
مث يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ٬، فيقدمهم فيضرب أعناقهم Xبالسيف وهو قضاء آدم 

مث يقضي الثالثة ٬، فيقدمهم فيضرب أعناقهم Xممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء داود 
فيقدمهم فيضرب  Xفينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء إبراهيم 

  . )4( )فال ينكرها أحد عليه مث يقضي الرابعة وهو قضاء حممد ٬، أعناقهم
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لnلuهn ̀ما فnي السَّ̀ما̀واتn ̀و̀ما فnي الْأَرbضِ ﴿ :هي Xومن اآليات املنسوخة اليت يعمل �ا القائم 

   .)1( ﴾̀وإِنْ تdبbدdوا ̀ما فnي أَنbفُِسكُمb أَو تdخbفُوهd يd̀حاسnبbكُمb بِهn اللuه

يعمل �ذه  Xالقائم  ومع ذلك فإنّفهذه اآلية منسوخة باآليات اليت تليها من سورة البقرة٬، 
٬، فهو يقتل رجالً ممن ضرب كما ورد يف الروايات عن أهل البيت ة ـة املنسوخـاآلي

بالسيف بني يديه٬، فيقول هلم أضجعوه واضربوا عنقه مع أنه مل يصدر منه شيء ظاهر خمالف 
حياسب هذا الرجل على ما يف نفسه٬، فعن  Xالقائم  للشريعة ويستحق عليه القتل٬، ولكن©

فيديرونه إىل ٬، يأمره وينهاه إذ قال أديروه Xبينا الرجل على رأس القائم : (قال Xالصادق 
  . )2( )فال يبقى يف اخلافقني شيء إال خافه٬، قدامه فيأمر بضرب عنقه

ألنه يهدي إىل أمر قد خفي حىت أنه يبعث إىل رجل ؛ إمنا مسي املهدي: (قال Xوعن الباقر 
  .)3( )ال يعلم الناس له ذنباً فيقتله

ـذُ  ﴿ :وعن معاوية الدهين عن أيب عبد اهللا يف قول اهللا تعاىل يdعb̀رفd الْمdجbرِمdونَ بِِسي̀ماهdمb فَيdؤb̀خ
اهللا تبارك وتعاىل  يزعمون أنّ: ٬، قلتمعاوية ما يقولون يف هذا يا: فقال٬، )4( ﴾بِالنَّ̀واصnي ̀والْأَقْ̀دامِ

ـال   يعرف اÌرمني بسيماهم يف القيامة٬، فيأمر �م فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم فيلقون يف النار٬، فق
X ـت   ؟ وكيف حيتاج اجلبار تبارك وتعاىل إىل معرفة خلق أنشأهم وهم خلقه :يل فقلت جعل

ؤخذ بنواصيهم وأقدامهم لو قام قائمنا أعطاه اهللا السيماء فيأمر بالكافر في: قال ؟فداك وما ذلك
   .)5( )مث خيبط بالسيف خبطاً

ـ̀ما̀واتn  ﴿: ط الضوء قليالً على هذه اآلية املنسوخةولتتضح الصورة أكثر أسلّ لnلuهn ̀ما فnي السَّ
ـختها٬،   ﴾̀و̀ما فnي الْأَرbضِ ̀وإِنْ تdبbدdوا ̀ما فnي أَنbفُِسكُمb أَو تdخbفُوهd يd̀حاسnبbكُمb بِهn اللuه فاآليات اليت نس

ـ̀بتb    ....﴿ :وهي ـا اكْ̀ت̀س  ٬،)6( ﴾...ال يdكَلÒفd اللuهd ̀نفْساً إِلuا وdسb̀ع̀ها لَ̀ها ̀ما كَ̀س̀بتb ̀و̀علَيb̀ها ̀م
ـب   باحلقيقة مشروطة باآليات اليت قبلها٬، وهي اإلميان باهللا ومبا أنزل إىل الرسول وباملالئكة وبالكت
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ـل  . االسماوية وعدم التفريق بينه ومن اإلميان �ذه الكتب واألنبياء الذين جاءوا �ا٬، هو قبول عم

ـ  ـ�ا٬، والتسليم له إذا حكم حبك Xم ـالقائ ـم اإلس الم٬، ـم ورد فيها٬، وإن كان خمالفاً حلك
   .معصوم وال يصدر منه إال احلق٬، وقد ورد يف الروايات أنه يأيت بإسالم جديد Xم ـفالقائ

 ؟إذا قام القائم بأي سرية يسري يف الناس: فقلت٬، Xسألت الباقر : قال٬، عن عبد اهللا بن عطا
  . )1( )ويستأنف اإلسالم جديداً يهدم ما قبله كما صنع رسول اهللا (: فقال

ـول   إنّ( : قال ٬،Xوعن الباقر  قائمنا إذا قام دعا الناس إىل أمر جديد٬، كما دعا إليه رس
  .)2( )اإلسالم بدأ غريبا٬ً، وسيعود غريباً كما بدأ٬، فطوىب للغرباء ٬، وأنّاهللا 

هو ما جاء به  Xحكم القائم  نّأ إال ليشهدوا للناس Xوما بقاء اخلضر وإيليا وعيسى 
مث إنه يف النهاية حيكم حبكم اإلسالم ومبا جاء به . آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى 

  .مع أنه ال تعارض حقيقي بني ما جاء به األنبياء السابقون وما جاء به حممد  د ـحمم
  

�   �   �  �   �   �   

  

  يف الكعبة؟ Xهل هناك سبب لوالدة علي : 87 /سؤال

الذي وضع يف السماء  وظهور للبيت املعمورالكعبة أو بيت اهللا احلرام إمنا هو جتلي : اجلواب
ى وملا تعد©. Xلتطوف عليه املالئكة٬، وتستغفر عن جمادلتها هللا سبحانه وتعاىل يف أمر خليفته آدم 

٬، أي على )3( ﴾̀ولَمb ̀نجِدb لَهd ̀عزbماً﴿وشجرة الوالية  على شجرة علم آل حممد  Xآدم 
٬، أنزل إىل األرض وأمر بالطواف حول الكعبة ليغفر اهللا له )4( ل الوالية آلل حممد حتم©

  . تقصريه

                                                            
 .354ص 52ج: ، بحار األنوار 238: غيبة النعماني  -1
 .366ص 52ج: ، بحار األنوار 336: غيبة النعماني  -2
  .115: طـه  -3
 أخذ اهللا الميثاق على النبيين، وقال ألست بربكم، وأن هذا محمد رسولي وأن عليًا أمير: (قال Xعن أبي جعفر -4

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

، ولم يقر ، فثبتت العزيمة لهؤالء الخمسة في Xلم يجحد آدم . وشهدنا -ا ربنا ي - أقررنا : قالوا. وُاعبد به طوعًا أو آرهًا
َوَلَقْد َعِهْدنا ِإلى آَدَم ِمْن َقْبُل َفَنِسَي َوَلْم َنِجْد : ، ولم يكن آلدم عزيمة على اإلقرار، وهو قول اهللا تبارك وتعالىXالمهدي 
 .2ح 90ص: بصائر الدرجات ) َلُه َعْزمًا
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ـهم   )الكعبة(اهللا شرع احلج إىل بيته احلرام  مث إنّ ليعرض الناس على حجة اهللا يف زماtم واليت

اهللا أمر املسلمني أن جيعلوا الكعبة  نّأ٬، كما )1( ويعترفوا بالتقصري ويستغفروا عن تقصريهم يف حقه
  . دون األمم السابقة حيث كانت القبلة بيت املقدسقبلة هلم 

  :وهنا أمور

الكعبة مرتبطة بالوالية ارتباطاً وثيقا٬ً، حيث جعل احلج إليها للقاء احلجة٬، وعرض الوالية    1
  .عليه من الناس واالستغفار عن التقصري يف حقه

ـان آلدم   نّأالكعبة قبلة الصالة والسجود هللا سبحانه وتعاىل٬، مع     2  Xالسجود قبلها ك
ـي   خليفة اهللا وحجته٬، بل إنّ ٬، Xالسجود كان للنور الذي يف صلبه وهو نور أمري املؤمنني عل

ـة  Xى املالئكة وجوههم شطرها هي علي بن أيب طالب فالقبلة األوىل اليت ولّ ٬، فالقبلة احلقيقي
ـة  ليست الكعبة واألحجار٬، إمنا القبلة هي اجلوهرة اليت ولد¡ا الكع بة٬، وهي ويل اهللا وحجته التام

ـذي    ؛٬، وهلذا وضع احلجر األسود يف ركن الكعبةXعلي بن أيب طالب  ـاق ال ألنه كتاب امليث
  .Xأخذه اهللا على الناس بوالية علي بن أيب طالب 

بفعله وإن كان كافراً  Xفالذي يتوجه إىل الكعبة يعترف مقهوراً بوالية علي بن أيب طالب 
طوعاً  ٬،)2( ﴾̀ولnلuهn ̀يسbجdدd ̀منb فnي السَّ̀ما̀واتn ̀والْأَرbضِ طَوbعاً ̀وكَرbهاً﴿: قال تعاىل�ا بقوله وقلبه٬، 

  .من اعترف بالوالية وكرهاً من مل يعترف بالوالية

̀والْقَ̀مرd أَلَمb ̀ت̀ر أَنu اللùه ̀يسbجdدd لَهd ̀منb فnي السَّ̀ما̀واتn ̀و̀منb فnي الْأَرbضِ ̀والش½مbسd ﴿ :وقال تعاىل
ـهd   ̀والنُّجdومd ̀والْجِ̀بالُ ̀والشَّ̀جرd ̀والدَّوdابُّ ̀وكَثnري| مǹن النَّاسِ ̀وكَثnري| ̀حقَّ ̀علَيbهn الْ̀عذَابd ̀و̀منb يdهِنِ uالل

   .)3( ﴾فَ̀ما لَهd مnنb مdكْرِمٍ إِنu اللùه ̀يفْ̀علُ ̀ما ̀ي̀شاُء

ـي   فالذين يسجدون وحق عليهم العذاب ـوهلم وال   Xهم الذين ال يعترفون بوالية عل بق
ـاً  ة الصدف إىلوسجودهم ٬، بقلو�م٬، ولكنهم مقهورون على االعتراف �ا بأفعاهلم اليت ولدت علي

                                                            
هكذا آانوا يطوفون في الجاهلية، ( :نظر إلى الناس يطوفون حول الكعبة، فقال: ، قالXعن الفضيل، عن أبي جعفر  -1

واجعل : إنما أمروا أن يطوفوا بها، ثم ينفروا إلينا فيعلمونا واليتهم ومودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم، ثم قرأ هذه اآلية
 .1ح 392ص 1ج: الكافي ) أفئدة من الناس تهوي إليهم

 .15:  الرعد  -2
  .18: الحج  -3
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X م �ذا السجود وسيكون حسرة عليهمtـنِ  ﴿ وهي الكعبة٬، واهللا سبحانه وتعاىل أها ̀و̀منb يdهِ

   .)1( ﴾اللuهd فَ̀ما لَهd مnنb مdكْرِمٍ

ـي   وتÉعرِف القبلة هي ما ي�تÉوÉجه به إىل اهللا ويبقى أنّ به اهللا سبحانه وتعاىل٬، فالقبلة احلقيقية ه
ـه   اإلنسان الكامل٬، فبه يعرف اهللا وهو وجه اهللا سبحانه وتعاىل الذي واجه به خلقه٬، فالتوجه إلي

اء٬، وقد أخرجه سيد األوصياء واألولي X علي بن أيب طالب هوواإلنسان الكامل . توجه إىل اهللا
ـاىل  إهذا اإلنسان هو قبلتكم و اهللا من الكعبة ليقول للناس إنّ ليه حجكم٬، وليقول اهللا سبحانه وتع

٬، فلو كان يل ولد لكان الذي ولد Xوليولد فيها علي  Xإين ما خلقت الكعبة إال ألجل علي 
   .)2( ﴾الْ̀عابِدnي̀نقُلْ إِنْ كَانَ لnلرَّحb̀منِ ̀ولَد| فَأَ̀نا أَوَّلُ ﴿ يف بييت٬،

   ؟أم الذي قدس األحجار بوالدته فيها٬، األحجار؛ فمÉن األوىل أن يتخذ قبلة

ـه   : (ما معناه Xقال عيسى  ـزم بيمين أنتم علماء السوء تقولون من حلف باهليكل ال يلت
الذهب أم اهليكل ؛ فأميا أعظم أيها اجلهال العميان٬، ولكن من حلف بذهب اهليكل يلتزم بيمينه

  .)3( )الذي قدس الذهب
�   �   �  �   �   �    

ـن   Xإبليس دخل اجلنة بني حليي احلية ليوسوس آلدم  كيف أنّ: 88 /سؤال كما ورد ع

  ؟ )4( ...)وكان إبليس بني حليي احلية أدخلته اجلنة (: Xاإلمام العسكري 

ـدنيا  آلدم من ) لعنه اهللا(احلية هي احلياة الدنيا٬، وقد وسوس إبليس  :اجلواب ـاة ال  .جهة احلي
ما أن تتبعها حىت تذهب إما أن متسك �ا فتلدغك٬، وإواحلية كاحلياة الدنيا٬، فأنت إذا اتبعت احلية ف

لعنه (ووسوسة إبليس  .الدين: والكأل٬، العلم: بك بعيداً يف الصحراء حيث ال ماء وال كأل٬، واملاء
  .)5( فراجع٬، سابقآلدم من جهة احلياة الدنيا قد أجبت عليها يف سؤال ) اهللا

                                                            
  .18: الحج  -1
 .81: الزخرف  -2
ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل  16: ( ، وفيه 42ص: الكنيسة  –العهد الجديد / الكتاب المقدس  -3

 الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب أيها الجهال والعميان أيما أعظم 17. ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم . فليس بشئ
 . ( ... 

 .190ص 11ج: بحار األنوار  -4
 .السؤال الثالث وجوابه/ الجزء األول من المتشابهات : انظر  -5
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وذلك ألن نوره سيشرق  ؛)1( كب دريوقائمهم يف أوسطهم وكأنه كو: عنهم٬، فقال ما معناه

̀وأَشb̀رقَتn الْأَرbضd  ﴿:  ٬، قال تعاىل وسلطانه سيهيمن على كل األرض على كل بقعة يف األرض
  .)3( كما ورد عنهم  Xهو اإلمام املهدي : ورب األرض  ٬،)2( ﴾بِنdورِ ̀ربِّ̀ها 

  
�   �   �  �   �   �    

٬، )الوالية والرباءة: (إن أفضل األعمال مها: ورد يف الروايات عن أهل البيت : 90 /سؤال

فأي ٬، شيعتهم هم وأعداءؤوهم أعداأي تويل أولياء اهللا وهم األنبياء واألوصياء ومعاداة أعداء اهللا 
  ؟العملني مقدم الوالية أم الرباءة

ـيَّ̀ن  ﴿ :قال تعاىل٬، إال بالرباءةبل ال تتحقق الوالية ٬، الرباءة متقدمة على الوالية :اجلواب قَدb ̀ت̀ب
فقد قدَّم  .)4( ﴾الرُّشbدd مǹن الْ̀غيِّ فَ̀منb ̀يكْفُرb بِالطuاغُوتn ̀ويdؤbمnنb بِاللuهn فَقَدn اسb̀تمb̀س̀ك بِالْعdرb̀وةn الْوdثْقَى
ـن   : سبحانه وتعاىل الكفر بالطاغوت على اإلميان باهللا سبحانه٬، والكفر بالطاغوت هو ـرباءة م ال

  . تويل أولياء اهللا سبحانه وتعاىل: ميان باهللا هوواإل٬، أعداء اهللا

ـداء اهللا  فال يتحقق اإلميان باهللا سبحانه وتعاىل  وتويل أولياء اهللا حقيقة٬، إال بعد الرباءة من أع
 إنّ معناهفيقول تعاىل ما ٬، ويف آخر سورة اÌادلة يؤكد سبحانه وتعاىل هذا املعىن. وأعداء أولياء اهللا

ولو كان ٬، ون من يعاند ويعادي اهللا ورسوله واألئمةالذين يؤمنون باهللا واليوم اآلخر ال جتدهم يواد©
ـآخnرِ   ﴿: قال تعاىل ٬،هذا املعاند من أقرب الناس هلم رمحاً ـوbمِ الْ ال ̀تجِدd قَوbماً يdؤbمnنdونَ بِاللuهn ̀والْ̀ي

dولَهd̀ه ̀و̀رسùحادَّ الل b̀وادُّونَ ̀منdـ̀ك    ي nأُولَئ bمdـ̀ري̀ته ǹعش bأَو bمd̀وا̀نهbإِخ bأَو bمd̀ناَءهbأَب bأَو bمdوا آ̀باَءهdكَان b̀ولَو

                                                            
فقال : إلى أن قال ..... >لما اسري بي إلى السماء أوحى إلي ربي : قال رسول اهللا : (قال Xير المؤمنين عن أم -1
ارفع رأسك فرفعت رأسي وإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، : 8

م ح م "وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد؟ والحسن بن علي، و 
هؤالء األئمة وهذا القائم الذي يحلل : قال يا رب ومن هؤالء؟: بن الحسن القائم في وسطهم آأنه آوآب دري، قلت "د

حاللي ويحرم حرامي وبه أنتقم من أعدائي، وهو راحة ألوليائي، وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين 
 .252ص: آمال الدين وتمام النعمة .... )  والكافرين

  .69: الزمر  -2
أشرقت األرض بنور ربها، واستغنى العباد عن ضوء الشمس ونور القمر إذا قام قائمنا : (، قالXعن أبي عبد اهللا  -3

  . 363ص : اإلرشاد للشيخ المفيد ) وذهبت الظلمة
رب األرض يعني : (قال"  وأشرقت األرض بنور ربها: " يقول في قوله Xوعن المفضل بن عمر أنه سمع أبا عبد اهللا 

)  يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر، ويجتزون بنور االمام إذًا: فإذا خرج يكون ماذا ؟ قال: ، فقلتإمام األرض
 .253ص 2ج: تفسير القمي 

  .256: البقرة  -4
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ـدnي̀ن  كَ̀ت̀ب فnي قُلُوبِهِمd الْأǹميانَ ̀وأَيَّ̀دهdمb بِرdوحٍ مnنbهd ̀ويdدbخnلُهdمb ̀جنَّا̂ت ̀تجbرِي مnنb ̀تحbتǹها الْأَنb̀هارd ̀خ nال

b̀عن dهùي اللnي̀ها ̀رضnونَفdحnفْلdالْم dمdه nهùب اللbزnح uأَال إِن nهuالل dبbزǹك حnأُولَئ dهbوا ̀عنd̀و̀رض bمd1( ﴾ه(.  

ـوا أنّ  ؛ون من الطاغوت أوالًؤوهذا هو tج أولياء اهللا أنفسهم٬، فهم يترب ـن    ليبين ـرباءة م ال
لماً هللا اإلنسان مس٬، وإال فكيف يكون الطاغوت متقدمة وتسبق اإلميان والتسليم هللا سبحانه وتعاىل

سبحانه وتعاىل وهو يداهن أو يود الطواغيت٬، أو يداهن أو يود معانداً هللا ورسوله٬، وإن كان هذا 
   .املعاند من أرحامه أو عشريته

ـوbمٍ ال    ﴿: يؤكد هذا املعىن وتÉقَد�م الرباءة على الوالية Xفهذا يوسف  ـةَ قَ uلnم dـت إِنِّي ̀ت̀ركْ
d̀وه nهuونَ بِاللdنnمbؤdونَ يdرnكَاف bمdه ǹرةnبِالْآخ bقُو̀ب ̀ما كَانَ * مb̀حا̀ق ̀و̀يعbي̀م ̀وإِسǹراهbةَ آ̀بائي إِبuلnم dتb̀واتَّ̀بع

bشdـلَ̀نا أَنْ نbفَض bنǹك مnٍء ذَلb̀شي bنnم nهuنَّ أَكْثَـرِ̀ك بِاللǹنا ̀و̀علَى النَّاسِ ̀ولَكb̀علَي nهùر النَّاسِ ال ـلِ الل
    .)2( ﴾̀يشbكُرdونَ

�   �   �  �   �   �    

  

لَيb̀س ̀علَى الuذnي̀ن آ̀منdوا ̀و̀عمnلُوا الصَّالǹحاتn جd̀ناح| فnي̀ما طَعnمdوا ﴿ :ما معىن اآلية: 91 /سؤال

    dـه uوا ̀واللdـن ـوbا ̀وأَحb̀س ـبُّ  إِذَا ̀ما اتَّقَوbا ̀وآ̀منdوا ̀و̀عمnلُوا الصَّالǹحاتn ثُمَّ اتَّقَوbا ̀وآ̀منdوا ثُمَّ اتَّقَ nحdي
   !؟)واتقوا(وتكرر ) آمنوا وعملوا الصاحلات(ملاذا تكرر  ٬،)3( ﴾الْمdحbِسنِ̀ني

   :اجلواب

أي ليس على الذين آمنوا : ﴾لَيb̀س ̀علَى الuذnي̀ن آ̀منdوا ̀و̀عمnلُوا الصَّالǹحاتn جd̀ناح| فnي̀ما طَعnمdوا﴿
ـل   ٬، واألئمة من بعدهه ئأي متسكوا بالوالية وخبلفا: وا الصاحلاتـ٬، وعملبالرسول  ـم أه وه

هذا هو طعام الروح وهو العلم٬، أي فيما أخذوا من علم رسول : ٬، جناح فيما طعمواالبيت 
ـة   وأهل بيته  اهللا  ـها٬، ويف الرواي ٬، وعلمهم هو الشجرة اليت tى اهللا آدم عن االقتراب من

  .)1( إىل علمه من أين يأخذه: أي ٬،)4( ﴾فَلْ̀ينbظُرِ الْأnنb̀سانُ إِلَى طَ̀عامnهn﴿ :يف قول تعاىل عنهم 

                                                            
  .22: المجادلة  -1
  .38 – 37: يوسف  -2
 .93: المائدة  -3
  .24: عبس  -4
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ـافوا اهللا  اأي ليس عليهم جناح إذا : ﴾إِذَا ̀ما اتَّقَوbا ̀وآ̀منdوا ̀و̀عمnلُوا الصَّالǹحات﴿ تقوا أي خ

ـم  إ٬، ووأهل بيته  سبحانه وآمنوا بالعلم الذي أخذوه من الرسول حممد  نه من شجرة عل
  . ٬، وهي شجرة يف وسط اجلنة٬، وهي الشجرة الطيبة٬، وهي سدرة املنتهىآل حممد 

ه حجة إال ما عمل به٬، واإلنسان إذا أي عملوا مبا علموا٬، فالعلم كلّ: ﴾̀و̀عمnلُوا الصَّالǹحات﴿
ـض    علم ومل يعمل مبا علم ما فائدة علمه٬، فلو علم املؤمن أنّ ـنة ومل يق قضاء حاجة املؤمن حس

  ئدة علمه؟ حاجة املؤمن ما فا

مع  فإنه وأهل بيته  اإلنسان إذا عمل مبا تعلم من علم الرسول  :﴾ثُمَّ اتَّقَوbا ̀وآ̀منdوا﴿
 إذا كان خملصاً يف عمله مداومته على العبادة والطاعة وهي العمل البد أن تفتح له أبواب الغيب

سبيل يفتحه اهللا سبحانه  أو بأي٬، أم بالكشف واملشاهدة٬، فريى من آيات ربه سواء بالرؤيا الصادقة
وهذا الذي يراه املؤمن يف ملكوت السماوات البد له أن يؤمن به بعد  .وتعاىل ألوليائه املخلصني

اليت تفيد التراخي ) مث(أن يتقي وخياف اهللا سبحانه ويتأىن حىت يعلم تأويل ما رأى٬، ويف هذه اآلية 
جرد العمل٬، بل البد من املداومة على فتح باب امللكوت للمؤمن ال يتحقق مب والتأخري٬، أي إنّ

  . العمل والطاعة بإخالص لتفتح أبواب ملكوت السماوات ألولياء اهللا سبحانه وتعاىل

بأن يعلموهم ويعرفوهم ما  املؤمنني والناس إىلأي خافوا اهللا وأحسنوا  :﴾ثُمَّ اتَّقَوbا ̀وأَحb̀سنdوا﴿
٬، ولذلك مل يقل آمنوا ألtم موقنون مبا رأوا٬، رأوا يف ملكوت السماوات٬، وهذه هي مرحلة التبليغ

  .  وهم اآلن يف مرحلة التبليغ عن اهللا سبحانه

٬، فهم مبلغون عن اهللا هؤالء مثلهم كمثل األنبياء  ألنّ :﴾̀واللuهd يdحnبُّ الْمdحbِسنِ̀ني﴿ 
يف  Xسبحانه وتعاىل خللقه٬، يعرفوtم احلق ويهدوtم إىل الصراط املستقيم٬، قال أمري املؤمنني 

ـزلة األدلة يف الفلوات ... : (حال هؤالء األولياء  …يdذكرون بأيام اهللا ويdخوفون مقامه مبن
اطلعوا غيوب أهل فكأمنا فكأمنا قطعوا الدنيا إىل اآلخرة وهم فيها فشاهدوا ما وراء ذلك 

                                                                                                                                                                                          
: قلت ما طعامه؟ قال: قال"  فلينظر اإلنسان إلى طعامه: " في قول اهللا عز وجل Xعن زيد الشحام، عن أبي جعفر  -1
 .8ح 50 – 49ص 1ج: الكافي) علمه الذي يأخذه، عمن يأخذه(
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وحققت القيامة عليهم عداÈا فكشفوا غطاء ذلك ألهل الدنيا ٬، الربزخ يف طول اإلقامة فيه

  .)1( )…حىت كأ�م يرون ما ال يرى الناس ويسمعون ما ال يسمعون 
   

�   �   �  �   �   �    

ـهd    الuذnي ̀ج̀علَ لَكُمb مǹن الشَّ̀جرِ ﴿ :ما معىن اآلية: 92 /سؤال bنnم bمdـت bـإِذَا أَن الْأَخb̀ضرِ ̀ناراً فَ

  ؟ )2( ﴾تdوقnدdونَ
   

اهللا جعل لكم من الدين نوراً فإذا أنتم به  نّإ: الشجر األخضر أي الدين٬، فمعىن اآلية :اجلواب
ترتقون يف السماوات٬، وجعل لكم من الدين نوراً تسريون به يف الناس وتعرفون احلق من الباطل٬، 

ـي   فبالعبادة وطاعة اهللا يرتقي اإلنسان وجيعل اهللا له نوراً يعرف به احلق ٬، ويبصر به احلق٬، هذه ه
   .حقيقة املراد من اآلية

ـوئي يف   أما ظاهرها  ـب الض فهو بي©ن ال حيتاج إىل توضيح٬، وأي شخص درس عملية التركي
اخلشب إمنا هو نتيجة من نتائج هذه العملية اليت تعتمد على املادة اخلضراء املوجودة  النبات يعلم أنّ

يف األوراق عادة٬، وهذه آية من آيات اهللا٬، فالنبات باختصار يقوم مقام مصنع خيزن حرارة الشمس 
  . وهذا اخلشب ميكن أن يعطي هذه احلرارة يف أي وقت٬، خشب على شكل

  

�   �   �  �   �   �    

  

  !وللمولود أربعني٬، ولإلخالص أربعني؟٬، األربعني٬، فللميت أربعني ما سر©: 93 /سؤال

ـي  ؤأمسا :اجلواب ـاهرة فه اهللا : ه سبحانه وتعاىل أربعة٬، ثالثة ظاهرة وواحد غائب٬، أما الظ
ـ ٬، وأما الغائب فهو الكنه واحلقيقة .الرحيم٬، الرمحن ـم  ٬، )هو(ويرمز له ب أو االسم األعظم األعظ
  . األعظم

ن مل تكن شيئاً مذكورا٬ً، أوبتجلي هذه األمساء يف مجيع العوامل تتجلى املوجودات وتظهر بعد 
ـم ٬، والعرش األعظم٬، والكرسي٬، السماوات السبع: وهي٬، والعوامل عشرة  .وسرادق العرش األعظ

  :وسبعة إذا رجعتم٬، ثة يف احلجوهي ثال

                                                            
 .222الخطبة /  212ص: نهج البالغة  -1
  .80: يـس  -2
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﴿   bـكُم ـوا رdؤdو̀س ̀وأَتnمُّوا الْ̀حجَّ ̀والْعdمb̀رةَ لnلuهn فَإِنْ أُحbصnرbتdمb فَ̀ما اسb̀تيb̀س̀ر مǹن الْ̀هدbيِ ̀وال ̀تحbلnقُ

 nهǹرأْس bنnم ìأَذى nبِه b̀مرِيضاً أَو bكُمbنnكَانَ م bفَ̀من dهuلǹمح dيbلُغَ الْ̀هدbـ̀دقَ̂ة  ̀حتَّى ̀يب فَفnدb̀يةٌ مnنb صǹيامٍ أَوb ̀ص
ـ̀يامd  أَوb نdسd̂ك فَإِذَا أَمnنbتdمb فَ̀منb ̀ت̀متَّ̀ع بِالْعdمb̀رةn إِلَى الْ̀حجِّ فَ̀ما اسb̀تيb̀س̀ر مǹن الْ̀هدbيِ فَ̀منb لَمb ̀يجِ nفَص bد

nلْ̀ك ̀ع̀ش̀رةٌ كَامnت bمdتb̀ع̂ة إِذَا ̀ر̀جعbي الْ̀حجِّ ̀و̀سبnأَيَّامٍ ف nـرِي   ثَالثَة ǹحاض dـه لَةٌ ذَلǹك لǹمنb لَمb ̀يكُنb أَهbلُ
   .)1( ﴾الْ̀مسbجِدn الْ̀ح̀رامِ ̀واتَّقُوا اللùه ̀واعbلَمdوا أَنu اللùه ̀شدnيدd الْعnقَابِ

وسرادق العرش ٬، والعرش األعظم٬، الكرسي :هي –أي يف بيت اهللا    والثالثة يف احلج 
ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد  .السماوات السبع: فهي٬، أما السبعة إذا رجعتم .األعظم
   .أي ملن ليس من آل حممد : احلرام

ـرادق    : ثالثة يف احلج: )عشرة مقامات(يف  )األنا(والصيام هنا عن  ـرش وس ـي والع الكرس
ـور   ٬، السماوات السبع :وسبعة إذا رجعتم٬، العرش ـات وظه ويف كل مقام أربعة حاالت هي جتلي

فيصبح الصيام عن األنا يف أربعني حالة٬، من أخلص هللا أربعني صباحاً جرت ينابيع ٬، األمساء األربعة
  .)2( احلكمة من قلبه على لسانه

ـس   والنفس حتتاج هذه احلاالت األربعني لتنتقل من عامل إىل آخر انتقاالً كليا٬ً، فال تستقر نف
والكالم يف األربعني يطول ولكن . وال تستقر نفس امليت إال بعد األربعني٬، املولود إال بعد األربعني

  .فيما تقدم كفاية
�   �   �  �   �   �    

  

٬، )3(﴾̀و̀ش̀ج̀رةً ̀تخbرdجd مnنb طُورِ ̀سيb̀ناَء ̀تنbبdتd بِالدُّهbنِ ̀وصnبbغٍ لnلْآكnلǹني﴿ :قال تعاىل: 94 /سؤال

  !ما معىن هذه اآلية ؟

̀ماًء بِقَ̀درٍ فَأَسbكَنَّاهd فnي الْأَرbضِ ̀وإِنَّا ̀علَى ذَ̀هابٍ بِهn ̀وأَنb̀زلْ̀نا مǹن السَّ̀ماِء ﴿ :قال تعاىل :اجلواب
فَأَنb̀شأْ̀نا لَكُمb بِهn ̀جنَّا̂ت مnنb ̀نخnيلٍ ̀وأَعb̀نابٍ ﴿ وهو العلم٬، هو نور حممد : واملاء .)4( ﴾لَقَادnرdونَ

                                                            
  .196: البقرة  -1
عيون ) ما أخلص عبد هللا عز وجل أربعين صباحًا إال جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه: (قال رسول اهللا  -2

 .74ص 1ج:  Xأخبار الرضا 
  .20: المؤمنون  -3
 .18: المؤمنون  -4
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وأشجار النخيل ٬، هم آل حممد : اجلنات ٬،)1( ﴾لَكُمb فnي̀ها فَ̀واكnهd كَثǹريةٌ ̀ومnنb̀ها ̀تأْكُلُونَ

  .املخلصونهم ؤوأوليا واألعناب والفواكه هم شيعتهم 

قائم آل : وهذه الشجرة ٬،)2( ﴾̀و̀ش̀ج̀رةً ̀تخbرdجd مnنb طُورِ ̀سيb̀ناَء ̀تنbبdتd بِالدُّهbنِ ̀وصnبbغٍ لnلْآكnلǹني﴿
طور سيناء نقلته املالئكة إىل  إنّ(:  وقد ورد يف الرواية عنهم٬، النجف: ٬، والطورXحممد 

  . )3() النجف

ـل  : ﴾̀تنbبdتd بِالدُّهbنِ﴿ األشجار عادة تنبت باملاء وهو سائل خفيف٬، أما الدهن فهو سائل ثقي
ـدهن ال   كثيف ال تنبت األشجار به عادة٬، ولكن هذه شجرة خاصة وهلا خصوصية أtا تسقى بال

ـهd  ̀ي﴿ والنور اخلالص٬،املاء٬، فهي تشرب الدهن وهو العلم الثقيل  b̀سسb̀تم bلَم bيُء ̀ولَوnضd̀ها يdتb̀زي dكَاد
   .)4( ﴾̀نار| نُّور| ̀علَى نdورٍ

ـل   :﴾̀وصnبbغٍ لnلْآكnلǹني﴿ الذي يأكل يقدم له الطعام ال الصبغ٬، إذن فهذا الصبغ هو نتيجة لألك
الذين يأكلون من هذه الشجرة ويأخذون علومها وينتفعون بعلم اإلمام  نّإمن هذه الشجرة٬، حيث 

  .)5( ﴾صnبb̀غةَ اللّهn ̀و̀منb أَحb̀سنd مǹن اللّهn صnبb̀غةً﴿ يصبغون بصبغة اهللا سبحانه٬، Xاملهدي 
  

�   �   �  �   �   �    

ـ̀راهnيمd  ̀وإِذْ ﴿: أن يطلب أحياء املوتى٬، قال تعاىل Xهل يليق بإبراهيم : 95 /سؤال bقَالَ إِب

̀عةً مǹن ̀ربِّ أَرِنِي كَيb̀ف تdحbيِي الْ̀موb̀تى قَالَ أَ̀ولَمb تdؤbمnنb قَالَ ̀بلَى ̀ولَكnنb لǹيطْ̀مئnنَّ قَلْبِي قَالَ فَخdذْ أَرb̀ب

                                                            
 .19: المؤمنون  -1
 .20: المؤمنون  -2
فأخبرني عن طائر طار : (... طاووس اليماني بأّن طور سيناء قد أطاره اهللا ، قال طاووس Xأجاب االمام الصادق  -3

طور سيناء أطاره اهللا عز وجل على بني : Xمرة ولم يطر قبلها وال بعدها ذآره اهللا عز وجل في القرآن ما هو؟ فقال 
وإذ نتقنا الجبل فوقهم آأنه : لك قوله عز وجلإسرائيل حين أظلهم بجناح منه، فيه ألوان العذاب، حتى قبلوا التوراة، وذ

وأما أين آان موضعه بعد الطيران واالنتقال؟ الجواب . 65ص 2ج: االحتجاج للطبرسي ) اآلية..  ظلة وظنوا أنه واقع بهم
أن أخرجوني إلى  Xآان في وصية أمير المؤمنين : (في حديث حدثني به أنه Xأنه النجف، فعن الثمالي، عن أبي جعفر 

 14ج) : آل البيت(وسائل الشيعة ) ففعلوا ذلك ،الظهر فإذا تصوبت أقدامكم واستقبلكم ريح فادفنوني ، فهو أول طور سيناء
 .377ص

  .35: النور  -4
  .138: البقرة  -5
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أْتnي̀ن̀ك ̀سعbياً ̀واعbلَمb أَنu اللùه الطuيbرِ فَصdرbهdنَّ إِلَيb̀ك ثُمَّ اجb̀علْ ̀علَى كُلÒ ̀ج̀بلٍ مnنbهdنَّ جdزbءاً ثُمَّ ادbعdهdنَّ ̀ي

   ؟ )1( ﴾̀عزِيز| ̀حكnيم|

ـراهيم أن  ٬، يب ﴾أَرِنِي كَيb̀ف تdحbيِي الْ̀موb̀تى﴿ Xطلب إبراهيم  :اجلواب ومل يكن طلب إب
أي أنت يا إبراهيم  ٬،﴾ثُمَّ ادbعdهdنَّ ̀يأْتnي̀ن̀ك ̀سعbياً﴿ :ويف آخر اآلية٬، يرى كيف حييي اهللا املوتى مطلقاً

ـراهيم  Xياء هو إبراهيم ـحاملنفذ املباشر لإل نّإ٬، أي أدعهن ؛ ٬X، وكان هذا الطلب من إب
حجة اهللا  أن يكونوا أنفسهم أهالًألن األنبياء واألولياء يرون أنفسهم مذنبني ومقصرين وال يرون 

ـب    إبراهيمأن : ه وكرمه٬، ويف الرواية عنهم ئعلى خلقه وحمل فيضه وعطا ـذا الطل طلب ه
  .)2( ليطمئن أنه خليل اهللا

�   �   �  �   �   �    

ـاء    ٬،)3( )على ذاته بذاته من دلّ يا: (96 /سؤال ـيت وردت يف دع ما معىن هذه الكلمات ال

  الصباح؟

على ذاته أو مدينة الكماالت اإلهلية أو اهللا سبحانه وتعاىل بذاته يف اخللق وهو  أي دلّ :اجلواب
ـدما   فمحمد  .مدينة العلم أو حممد  وجه اهللا سبحانه وتعاىل وصورته يف خلقه٬، وأنت عن

  .ترى الصورة تعرف صاحبها
�   �   �  �   �   �    

كيف  اخلائف من النار كما ورد يف الروايات عنهم  Xعبادة حيىي : 97 /سؤال

   تناسب عبادة األحرار؟

ـة اهللا   :اجلواب عبادة األحرار ال تعين أtم ال خيافون من نار اهللا وغضب اهللا٬، وال يرجون جن
فالذي يعبد اهللا حباً وشوقاً وشكراً أو محدا٬ً، كيف ال خياف اهللا سبحانه وتعاىل٬، وهو  .وثواب اهللا

                                                            
  .260: البقرة  -1
حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى عليهما السالم، فقال له : عن علي بن محمد بن الجهم، قال -2

، فسأله عن آيات من القرآن، فكان فيما سأله أن بلى: يا ابن رسول اهللا أليس من قولك أن األنبياء معصومون؟ قال: المأمون 
؟ قال الرضا )حيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبيرب أرني آيف ت: (فأخبرني عن قول إبراهيم: قال له
X : إن اهللا تبارك وتعالى آان أوحى إلى إبراهيمX  أني متخذ من عبادي خليًال إن سألني إحياء الموتى أجبته فوقع في

ى ولكن ليطمئن قلبي بل: أو لم تؤمن؟ قال: رب أرني آيف تحيي الموتى، قال: أنه ذلك الخليل، فقال Xنفس إبراهيم 
 .132ص: التوحيد للشيخ الصدوق ...)  على الخلة

 .340ص 84ج: بحار األنوار  -3
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ـا   به بالظلمة والعدم٬، وهي األنا اليت ال تفارقه٬، وهي ذنبه املالزم لهعبد وحقيقة عبوديته تشو© ٬، م

ـهn  ﴿ تقدم من ذنبك وما تأخر٬، فكيف ال خياف اهللا وهو مذنب مقصر؟ uلُ اللbال فَضb̀ولَو  bكُمbـي ̀علَ
   .)1( ﴾̀و̀رحb̀متdهd ̀ما ̀زكَى مnنbكُمb مnنb أَ̀ح̂د أَ̀بداً

ـه    ـد فرائص هذا إذا مل يكن للعبد ذنب ومعصية وكان العبد معصوماً من الزلل فحقه أن ترتع
  !!فكيف بالعصاة اجلناة٬، خوفاً من اهللا

عطاءه وأحب كل أما عطاء اهللا وجنته وثوابه فكيف ال يرجوها من أحبه فمن أحب اهللا أحب 
ـد ورد يف    ـاىل٬، وق نعمة تفد عليه من اهللا٬، ال ألنه يتمتع �ا بل ألtا من عطايا حبيبه سبحانه وتع

ـك ٬، يا بن عمران(  :احلديث القدسي ما معناه ـك  ٬، ادعين لشسع نعل ـف دابت ـح  ٬، وعل ومل
  .)2()عجينك

�   �   �  �   �   �    

  

 ٬،)3( ﴾̀جلuا̀ها إِذَا ̀والنَّ̀هارِ * ̀تلَا̀ها إِذَا ̀والْقَ̀مرِ * ̀وضd̀حا̀ها ̀والشَّمbسِ﴿ :قال تعاىل: 98 /سؤال

  ليست الشمس هي اليت جتلي وتظهر النهار؟ كيف يكون النهار هو الذي جيلي الشمس٬، أو

والقمر الذي تاله هو علي بن أيب طالب ٬، يف هذه اآلية الشمس رسول اهللا حممد  :اجلواب
X  وصيه وخليفته٬، والنهار يف اآلية هو اإلمام املهديX. ّاإلمام املهدي  ومن املؤكد أنX 

 ٬X، ولكن اإلمام املهدي ٬، وظهر وجتلى من رسول اهللا Xوعلي  قد ولد من حممد 
أو الشمس للخلق عند ظهوره ويعرف الناس حقيقة  هو الذي يظهر وجيلي حقيقة رسول اهللا 

٬، وهو أيضاً يظهر وجيلي رسول ظهر وجتلى من رسول اهللا  Xهدي ٬، فاإلمام املالرسول 
  .  للخلق اهللا حممد 

�   �   �  �   �   �   

  ما معىن هذه اآلية؟ ٬،)4( ﴾إِلuا ̀ما ̀حرَّ̀م إِسbرائيلُ ̀علَى ̀نفِْسهn﴿ :99 /سؤال

                                                            
  . 21: النور  -1
 .234ص 1ج: ، تفسير الرازي  303ص 90ج: بحار األنوار  -2
 .3 – 1: الشمس  -3
 .93: آل عمران  -4
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٬، وهذا )1( إن يعقوب حرَّم على نفسه أكل حلم اإلبل: ورد يف احلديث عنهم  :اجلواب

فلهم ٬، أو إسرائيل هلم يف بعض املوارد االختيار Xومنهم يعقوب  مصداق لآلية٬، فاألنبياء 
أن خيتاروا يف بعض املوارد حترمي هذا الشيء أو حتليله٬، أو قبول هذا احلكم أو عدم قبوله٬، وقد ورد 

إن  :كذا لوجب٬، أو قوهلم لو فعل رسول اهللا : كثريا٬ً، كقوهلم  هذا يف كالمهم 
   .)2( تركها ركعتني يف السفر واحلضر٬، أو أضاف ركعتني رسول اهللا 

̀و̀داوd̀د ̀وسdلَيb̀مانَ إِذْ ̀يحbكُ̀مانn فnي الْ̀حرbثn ﴿ :حيكم Xحيكم وسليمان  Xوهكذا داوود 
ـاً    فَفَهَّمb̀نا̀ها * إِذْ ̀نفَ̀شتb فnيهn غَ̀نمd الْقَوbمِ ̀وكُنَّا لnحdكْمnهِمb ̀شاهnدnي̀ن  ـا حdكْم ـاً آ̀تيb̀ن سdلَيb̀مانَ ̀وكُلّ

 فَامbنdنb ̀عطَاؤd̀نا ̀هذَا﴿ :وكالمها صحيح وكالمها حكم اهللا مع أtما خيتلفان٬، قال تعاىل ٬،)3(﴾̀وعnلْماً
bأَو bِسكbرِ أَمb̀سابٍ بِ̀غيn4( ﴾ح(.  

وطبعاً مساحة حتركهم مقيدة حبدود اهللا سبحانه وتعاىل٬، وهي ضمن شريعة اهللا سبحانه ال 
من عدم قبول مجيع  يعدوtا إىل سواها٬، وكمثال هو ما ورد يف احلديث عن أهل البيت 

 ̀ما تdبbدdواْ ̀وإِن اَألرbضِ فnي ̀و̀ما السَّ̀ماواتn فnي ما لuهnلÒ﴿ :هلذه اآلية أو املعىن الذي فيها األنبياء 
 ̀شيbٍء كُلÒ ̀علَى ̀واللّهd ̀ي̀شاُء ̀من ̀ويd̀عذÒبd ̀ي̀شاُء لǹمن فَ̀يغbفnرd اللّهd بِهn يd̀حاسnبbكُم تdخbفُوهd أَوb أَنفُِسكُمb فnي

وهم الثالث مائة وثالثة عشر  وأمة حممد  واألئمة  ٬، إال الرسول حممد )5( ﴾قَدnير|
   .Xرجالً أصحاب القائم 

إذن خمتارون يف قبول هذا احلكم أو عدم قبوله٬، والذين قبلوه وأخذوا حياسبون  فاألنبياء 
ـهم   أنفسهم على ما يدور يف خلجا¡م قبل أن حياسبوا فازوا بنصر عظيم ومقام رفيع رضي اهللا عن

  . ورضوا عنه
                                                            

آلُّ الطعام آان حًال لبني إسرائيل إال ما حّرم إسرائيل على : " عن قوله اهللاXسألت أبا عبد اهللا : ابن أبي يعفور قال  -1
إن إسرائيل آان إذا أآل لحوم اإلبل هيج عليه وجع الخاصرة ، فحرم على نفسه لحم اإلبل، وذلك من قبل : (، قال" نفسه

 .فسير العياشي، نقًال عن ت191ص 9ج: بحار األنوار)  أن تنزل التوراة، فلما أنزلت التوراة لم يحرمه ولم يأآله
 ما بال صالة المغرب لم يقصر فيها رسول اهللا : ( Xقال بعض أصحابنا ألبي عبد اهللا : عن علي بن مهزيار، قال -2

إلى آل رآعتين رآعتين  ألن الصالة آانت رآعتين رآعتين، فأضاف رسول اهللا : في السفر والحضر مع نافلتها ؟ قال
ووضعها عن المسافر وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر، ولم يقصر في رآعتي الفجر أن يكون تمام الصالة 

 .78ح 327ص 2ج: المحاسن ) سبعة عشر رآعة في السفر والحضر
 .79 – 78: األنبياء  -3
 .39: ص  -4
 .284: البقرة  -5
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ـىت  : (جاء يف احلديث القدسي ما معناه: 100 /سؤال ال يزال العبد يتقرب يل بالنوافل ح

    ...).أحبه فإذا أحببته كنت يده اليت يبطش ²ا وعينه اليت يرى ²ا 

ـيين   ...ال يزال العبد يتقرب يل بالفرائض : (ويف حديث آخر ما معناه حىت يكون يدي وع
  . )1( )...ومسعي 

النوافل هي الصالة املستحبة والفرائض هي الصالة الواجبة٬، وعادة اإلنسان ال  ومن املعلوم أنّ
يصلي املستحبات إال بعد أن يؤدي الواجبات٬، فكيف يكون التقرب بالواجبات وحدها أفضل من 

ـون     نّإالتقرب بالواجبات واملستحبات حيث  ـم٬، أي أن يك ـي أعظ النتيجة يف احلديث الثاين ه
  !ويد اهللا؟اإلنسان هو عني اهللا 

النوافل يف احلديث القدسي ليست الصالة املستحبة فقط٬، بل هي مجيع ما فرض اهللا  :اجلواب
فصالة الظهر والعصر واملغرب  ٬،اخل ...سبحانه وتعاىل وأرشد إليه من صالة وصيام وزكاة وحج 

ـافة    ـدة أو مض إىل والعشاء والفجر كلها نوافل حبسب هذا احلديث القدسي٬، وهي نوافل أي زائ
ـو   ٬،ألtا ال تنفع العبد شيئاً بدونه ؛عمل آخر أساسي هو املهم واملطلوب باحلقيقة وهذا العمل ه

   .Xالوالية لويل اهللا وخليفته يف أرضه 

مل تنفعه شيئا٬ً، ولو جاء مسلم  فلو جاء مسيحي بكل عبادات اإلسالم دون مواالة حممد 
بكل عبادات اإلسالم دون مواالة علي مل تنفعه شيئا٬ً، ولو جاء شيعي بكل عبادات اإلسالم 

مل تنفعه شيئا٬ً، إال أن ينتفع �ا يف  Xدون مواالة اإلمام املهدي  واألئمة  Xومواالة علي 
  . اهللا هذه احلياة الدنيا وجيعلها وسيلة ملعرفة احلقيقة ومعرفة ويل

                                                            
وما يتقرب إلي عبد من : ... يا رب ما حال المؤمن عندك ؟ قال: قال  لما أسري بالنبي ( : ، قالXعن أبي جعفر  -1

عبادي بشئ أحب إلي مما افترضت عليه وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته آنت إذا سمعه الذي يسمع به 
 2ج: الكافي ) أجبته وإن سألني أعطيته وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها، إن دعاني

  . ، آتاب الرقاق190ص 7ج: وآذلك انظر صحيح البخاري . 8و  7، باب من آذى المسلمين واحتقرهم، ح353 – 352ص
وما تقرب اليَّ عبدي بمثل اداء ما افترضت : ... قال اهللا تبارك وتعالى(: عن جبرئيل عن اهللا عز وجل، قال عن النبي 
يزال عبدي يتنفل لي حتى أحبه، ومتى أحببته آنت له سمعًا وبصرًا ويدًا ومؤيدًا، إن دعاني أجبته، وإن سألني عليه، وال 

 .1، ح 62، بـاب  400 – 398ص: التوحيد للشيخ الصدوق ...) أعطيته 
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من يتقرب بالنوافل وإن كان موالياً لويل اهللا فهو ال ي�حصِّل وال يرتقي إال بقدر املواالة  بل إنّ

  . اليت حيملها يف صدره

ـي    ـب وه أما الفرائض فهي الوالية لويل اهللا٬، والوالية هي الصالة الواجبة وهي احلج الواج
ـة  ٬، القبلة بالتضرع والدعاء إىله الزكاة الواجبة وهي الصيام الواجب٬، فالصالة هي التوج وخري قبل

ـو  ٬، يتوجه �ا اإلنسان هي ويل اهللا يف زمانه وحجة اهللا على عباده وخري دعاء وتضرع إىل اهللا ه
  .)1( )علي حسنة ال تضر معها سيئة حب½(حب ويل اهللا وحجته على عباده٬، 

بقصد ويل اهللا وحجة اهللا واحلج وهو السفر إىل مكان مقصود٬، وخري السفر هو السفر إىل اهللا 
  .)2( )بكم عرف اهللا( ألنه القبلة اليت �ا يعرف اهللا٬، ؛على عباده

  .)3( )فعل اخلري ودع الشر فإذا أنت جواد قاصدإبن آدم ا: (قال رسول اهللا 

مواالة ويل  وفعل اخلري هو الوالية لويل اهللا٬، وترك الشر هو الكفر بالطاغوت٬، ومن املؤكد أنّ
اهللا على مراتب٬، فمن يتحرى متابعته يف كل حركة وسكنة ليس كمن يواليه بلسانه وال يتابعه يف 
ـذا   فعله٬، وكلما كانت املالزمة لويل اهللا أعظم كان التقرب إىل اهللا أعظم٬، وهكذا حىت يصبح ه

هذا العبد عني اهللا  العبد املالزم لويل اهللا صورة أخرى لويل اهللا وحجته على عباده٬، وهكذا يصبح
  .)4( ويل اهللا وحجته على عباده هو عني اهللا ويد اهللا نّأويد اهللا٬، كما 

  

�   �   �  �   �   �   

  

فما هي الصالة  ٬،)5( ﴾̀حافnظُوا ̀علَى الصَّلَ̀واتn ̀والصَّالةn الْوdسbطَى﴿ :قال تعاىل: 101 /سؤال

  الوسطى؟
  

                                                            
 .375ص 1ج: ، ينابيع المودة 86ص 4ج: عوالي اللئالي  -1
بنا عبد اهللا، وبنا عرف اهللا، وبنا وحد اهللا تبارك وتعالى، ومحمد : (يقول  Xسمعت أبا جعفر : عن بريد العجلي، قال -2

 .10ح 145ص 1ج: الكافي ) حجاب اهللا تبارك وتعالى
 .176الخطبة /  95ص: نهج البالغة  -3
اطق وعين انا علم اهللا وانا قلب اهللا الواعي ولسان اهللا الن :يقول Xآان أمير المؤمنين : (، قالXعن أبي عبد اهللا   -4

، وانظر ايضًا 1ح 22باب  164ص: ، التوحيد للصدوق84ص: بصائر الدرجات  )اهللا الناظر وانا جنب اهللا وانا يد اهللا
 .248ص: االختصاص للمفيد 

  .238: البقرة  -5



   Xإصدارات أ�صار االمام املهدي ................. ............................... 64
ـالة  الصالة الوسطى هي صالة اجلمعة  :اجلواب باخلصوص٬، وقرينتها يف باقي األيام٬، وهي ص

ألن فيها جيتمع املسلمون  ؛الظهر٬، واألمر للمحافظة على صالة اجلمعة باخلصوص والتأكيد عليها
   .إلصالح ما فسد من دينهم ودنياهم واالستزادة من فضل اهللا سبحانه وتعاىل٬، هذا حبسب الظاهر

ـالة   ٬، أما احلقيقة ـطى أو ص فالصالة هي الوالية لويل اهللا وحجته على عباده٬، فالصالة الوس
ألنه جيمع ؛ هي صالة اجلمعة ٬X، وصالة القائم Xاجلمعة هي العمل واجلهاد بني يدي القائم 

ـائم  األمة اإلسالمية على احلق بعد أن فر©  Xقها أئمة الضالل والعلماء غري العاملني٬، وصالة الق
ـط اهم   وهم الصالة وهم العمل واجلهاد   أصحابه  ألنّ؛ ىهي الصالة الوسط  :)1( ألمة الوس

ـهِيداً ﴿  ﴾̀وكَذَلǹك ̀ج̀علْ̀ناكُمb أُمَّةً ̀و̀سطاً لǹتكُونdوا شd̀ه̀داَء ̀علَى النَّاسِ ̀و̀يكُونَ الرَّسdولُ ̀علَيbكُمb ̀ش
)2(.   

شارب اخلمر أو الزاين فمن املؤكد لن يكون أكثر املسلمني شهداء على الناس٬، فكيف يكون 
  وهم أئمة أيضاً   هؤالء األمة الوسطى  أو أي عاصٍ شاهداً على الناس يف احملكمة اإلهلية٬، بل إنّ

ـدون   ٬، ألtم عباد اهللا حقاً؛ فهم شهداء على الناس٬، هم الثالث مائة وثالثة عشر ـوم عاب فهم ق
  . ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم خملصون مستضعفون معروفون يف السماء جمهولون يف ألرض

ـمd   ﴿ :قال تعاىل d̀علَهbـةً ̀و̀نج ̀ونdرِيدd أَنْ ̀نمdنَّ ̀علَى الuذnي̀ن اسbتdضbعnفُوا فnي الْأَرbضِ ̀و̀نجb̀علَهdمb أَئnمَّ
  .)3( ﴾الْ̀وارِثǹني

�   �   �  �   �   �   

  

                                                            
آلها  ثالث عشرة فرقة من الثالث والسبعين: ثم قال: (... في نهاية حديث افتراق األمة  Xجاء عن أمير المؤمنين  -1

  .524ص: األمالي للشيخ الطوسي) تنتحل مودتي وحبي، واحدة منها في الجنة وهم النمط األوسط، واثنتا عشرة في النار
 .143: البقرة  -2
 .5: القصص  -3
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ما معىن  ٬،)اهللا فافعلإن استطعت أن ال تأكل إال : (ما معناه Xقال الصادق : 102 /سؤال

  هذا احلديث؟
   

ـروح٬، مث    :اجلواب ـام ال  أنأي أن تكون ذاكراً هللا سبحانه وتعاىل على كل حال فالذكر طع
ـى  ٬، ٬، أي أن يكون للقوة ال للشهوة  تقلل طعام اجلسد بقدر احلاجة له ـيس  ( :Xقال عيس ل

  .)بل بكلمة اهللا٬، بن آدمابالطعام وحده حيىي 

ـام   وهكذا حيصل اإلنسان  ـا طع على املقام يف السماوات امللكوتية٬، مث إنه يطعم ويسقى دومن
٬، بل )1( ٬، فالصائم إذا نام يف النهار يطعم ويسقى كما ورد يف احلديث عنهم  جسماين مادي

ـد    عندما كثريون ـتيقظون وق ينامون يف النهار أيام الصيام يرون يف الرؤيا أtم أكلوا وشربوا ويس
ـد   Xذهب عنهم اجلوع والظمأ٬، وكأtم أكلوا يف هذا العامل اجلسماين٬، فاإلمام الصادق  يرش

  .الناس إىل اإلكثار من ذكر اهللا وتقليل العروج على الدنيا

ـهوات  ٬، )بن آدمابالطعام ميوت ( :واحلقيقة اليت جيب أن يعرفها الناس هي أنه فبالطعام والش
ـروح   تشغل الروح عن رقيها٬، وتنكب على تدبري هذا البدن اجلسماين٬، وهذا االنشغال بالنسبة لل

ـن    نّأهو نوع من املوت التدرجيي٬، كما  ـوع م الذكر والسعي يف طريق اهللا سبحانه وتعاىل هو ن
  .احلياة والرقي التدرجيي

  

�   �   �  �   �   �    

  

ـيbهِمb  ﴿ :قال تعاىل: 103 /سؤال قُلْ لَوb كَانَ فnي الْأَرbضِ ̀مالئnكَةٌ ̀يمbشdونَ مdطْ̀مئnنِّ̀ني لَ̀نزَّلْ̀نا ̀علَ

  ما هو سبب عدم اطمئنان املالئكة يف تبليغ الرسالة؟ ٬،)2( ﴾مǹن السَّ̀ماِء ̀ملَكاً ̀رسdوالً
  

ـالة  ليسوا كما تظن أو تفهم من اآلية املالئكة  :اجلواب  أtم غري مطمئنني يف تبليغ الرس
 مقدسون طاهرونفاملالئكة ولكنهم غري مطمئنني يف الرتول إىل كل بقاع األرض وإىل كل الناس٬، 

ـة  اال يقتربون إال من بقعة مقدسة طاهرة أو من نفس مقدسة طاهرة٬، وإذا  ضطروا الرتول إىل بقع

                                                            
، 65ص 4ج: الكافي ) قيلوا فان اهللا يطعم الصائم ويسقيه في منامه: ( Xقال أبو الحسن : عن الحسن بن صدقة قال -1

 .13042ح 136ص 10ج) : آل البيت(، وسائل الشيعة 14الصوم والصائم حباب فضل 
  .95: اإلسراء  -2
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ـإنّ  غري طاهرة أو إىل نفس غري طاهرة ال يكونون مطمئنني  ـذلك ف ـرة   �ا مرتاحني هلا٬، ول الكف

ـزل املالئكة على البقعة  الصاحلة رؤاهم تقلّواملنافقني  من املالئكة٬، أو تكاد تكون معدومة وال تتن
  .غري الطاهرة يف الغالب إال إلنزال العذاب

فرتول املالئكة يكون يف الغالب إىل البقع الطاهرة املقدسة وعلى األنفس الطاهرة املقدسة 
  .كأنفس األنبياء واملرسلني واألئمة 

ـال  ولتتضح الصورة أكثر  :عن اطمئنان املالئكة يف املشي على األرض عموماً أضرب هذا املث
ـثالً؟ أو   هل تكون أنت مطمئناً عندما تسري يف أرض ترتفع فيها النجاسة وخروج اإلنسان شرباً م

ـاك ٬، هل تكون أنت مطمئناً عندما ترتل إىل بالوعة جناسة ـورة األرض    ؟أعاذنا اهللا وإي ـذه ص فه
وعبد فيها بقع خصصت لعبادة اهللا وطاعة اهللا  إن٬ّ، بالنسبة للمالئكة٬، فكيف ميشون مطمئنني؟ بلى

ـة   اهللا فيها٬، وهذه البقع طاهرة يرتل املالئكة إليها٬، ويف األرض أنفس طاهرة مقدسة ترتل املالئك
ىل هذه البقع الطاهرة ال غريها من بقاع األرض اليت إعليها وتطمئن املالئكة هلذه األنفس املقدسة و

  .مألها بنو آدم مبتابعة الشهوات ومعصية اهللا سبحانه وتعاىل
   

�   �   �  �   �   �    

  

ـهd  ﴿ :ما معىن قوله تعاىل: 104 /سؤال ùها ̀واللnأَطْ̀راف bنǹها مdقُصb̀ض ̀ننbي الْأَرnا أَنَّا ̀نأْتb̀ي̀رو bأَ̀ولَم

ـأَرb̀ض  ﴿ :٬، وقوله تعاىل)1( ﴾̀يحbكُمd ال مd̀عقÒ̀ب لnحdكْمnهn ̀وهd̀و ̀سرِيعd الْحǹسابِ أَفَال ̀ي̀روbنَ أَنَّا ̀نأْتnي الْ
  ؟ )2( ﴾̀ننbقُصd̀ها مnنb أَطْ̀رافǹها أَفَهdمd الْ̀غالnبdونَ

  

األرض تزداد برتول النطف إليها وتنقص بارتفاع النطف منها٬، وحتصل هذه الزيادة  :اجلواب
هذا العامل اجلسماين٬، أو خبروج إنسان من هذا العامل اجلسماين  إىلوالنقصان بدخول إنسان جديد 

  .أي خبروج النطف منها بسبب املوت واملذكور يف اآليات هو نقص األرض. باملوت

٬، فطرف الشيء tايته من األنبياء واملرسلني واألئمة  أما أطراف األرض فهم احلجج 
ألنه سبب الفيض النازل  ؛على أهل األرض Xوآخره أو بدايته وأوله٬، ويف طرف األرض احلجة 

                                                            
  .41:الرعد  -1
 .44: األنبياء  -2
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هذا الفيض هو  األرض٬، فموضع اتصال هذا الفيض هو أطراف األرض٬، وذلك أنّ إىلمن السماء 

  . الطرف٬، ولواله لساخت األرض بأهلها ولعادت عدماً إىلنور يتجلى يف األرض من الطرف 

 Xخر٬، فبموت احلجة فاحلجة هو أطراف األرض وهو البداية والنهاية٬، وهو األول واآل
تنقص األرض من أطرافها٬، ولوال وجود من خيلفه حجة هللا يف أرضه لساخت األرض بأهلها٬، إذا 

   :خلت من موضع لرتول فيض اهللا ونور اهللا سبحانه وتعاىل إىل األرض

أَ̀ولَمb * الْ̀بالغُ ̀و̀علَيb̀نا الْحǹسابd  ̀وإِنْ ̀ما نdرِ̀ينَّ̀ك ̀بعb̀ض الuذnي ̀نعnدdهdمb أَوb ̀ن̀ت̀وفùينَّ̀ك فَإِنَّ̀ما ̀علَيb̀ك﴿
 d̀و ̀سرِيعd̀وه nهnكْمdحǹب لÒ̀عقdال م dكُمb̀يح dهùها ̀واللnأَطْ̀راف bنǹها مdقُصb̀ض ̀ننbي الْأَرnا أَنَّا ̀نأْتb̀ي̀رو

  . )1(﴾الْحǹسابِ

﴿ dرdمdالْع dهِمb̀حتَّى طَالَ ̀علَي bمdالِء ̀وآ̀باَءهd̀نا ̀هؤb̀بلْ ̀متَّع bنǹها مdقُصb̀ض ̀ننbي الْأَرnنَ أَنَّا ̀نأْتbأَفَال ̀ي̀رو
  .)2( ﴾أَطْ̀رافǹها أَفَهdمd الْ̀غالnبdونَ

 ويف كليت اآليتني تذكري باملوت والرجوع إىل اهللا الذي البد منه٬، فإذا كان موت احلجج 
̀و̀ما ̀ج̀علْ̀نا ﴿ ووفا¡م أمراً حتميا٬ً، فموت من سواهم من الناس الغافلني عن ذكر اهللا أوىل وأحجى٬،

   .)3( ﴾لǹب̀شرٍ مnنb قَبbلǹك الْخdلْ̀د أَفَإِنْ مnتَّ فَهdمd الْ̀خالnدdونَ
  

�   �   �  �   �   �    

  

  

ـام   Xة اإلمام املهدي سن©: 105 /سؤال هي سنة األنبياء واملرسلني٬، فهل يفعل أو يأمر اإلم

X  ـض    كما يف سورة الكهف   ألمور ظاهراً حمرمة اأو رسوله ببعض بعض أصحابه أو بع
  ؟وكيف يعرف بأنه أمر باطين أو مشروع٬، الناس

   

أموراً كثرية يعتقد بعض الناس ومنهم بعض أصحابه  Xنعم يعمل اإلمام املهدي  :اجلواب
أنه حيكم حبكم بعض األنبياء  أtا خمالفة للشريعة٬، كما يف بعض الروايات عن أهل البيت 

  . )1( فيعترض عليه بعض أنصاره السابقني 

                                                            
  . 41 – 40: الرعد  -1
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ـر Xمن ميارسه هو اإلمام املهدي  ألنّ ؛وي�عرف أنه أمر مشروع وصحيح  ٬، وإذا كان األم

ـماوات واألرض اهللا   مشتبهاً  ـار الس على اإلنسان٬، فيمكنه الرجوع إىل دليل املتحريين وهو جب
  .سبحانه وتعاىل٬، ليبينه له بالرؤيا أو بأي طريق بينه وبني اهللا سبحانه وتعاىل

  

 �   �   �  �   �   �    

̀ناراً ̀سآتnيكُمb مnنb̀ها بِ̀خ̀برٍ إِذْ قَالَ مdو̀سى لnأَهbلnهn إِنِّي آ̀نسbتd ﴿ :ما معىن قوله تعاىل :106 /سؤال

فَلَمَّا ̀جاَء̀ها نdودǹي أَنْ بdورِ̀ك ̀منb فnي النَّارِ ̀و̀منb ̀حوbلَ̀ها * أَوb آتnيكُمb بِشǹهابٍ قَ̀بسٍ لَ̀علuكُمb ̀تصbطَلُونَ 
  ؟ )2( ﴾̀وسdبb̀حانَ اللuهn ̀ربِّ الْ̀عالَمǹني

    

ناراً مشتعلة  فلو أنّ :أضرب هذا املثال كتقدمي لفهمها لبيان املراد �ذه اآلية املباركة :اجلواب
هذه النار مشتعلة يف ذلك املكان٬، وتتيقن من اشتعاهلا فيه بإحدى  يف مكان معني٬، فأنت تصدق أنّ

  :هذه الطرق

  .أن يأتيك جمموعة من الناس خيربوك باشتعاهلا  1

  .أن تذهب وتراها بعينك  2

  .فيها حىت حيترق أصبعك أن تذهب وتراها بعينك وتضع يدك  3

  .أن تذهب وتراها بعينك وتلقي نفسك فيها حىت حتترق  4

والعلم األول والثاين ميكن أن ينقض٬، فلو جاءك جمموعة من الناس وأخربوك بعدم وجود النار 
 ما تراه هو سحر عظيم حلصل عندك شك باخلرب األول٬، ولو جاءك جمموعة من الناس وأخربوك أنّ

                                                                                                                                                                                          
يقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممن قد ضرب قدامه بالسيف : (قال Xعن أبي بصير، عن أبي جعفر  -1

فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو   Xوهو قضاء آدم 
قضاء  فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الثالثة فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو Xقضاء داود 

 52ج: بحار األنوار) فال ينكرها أحد عليه فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الرابعة وهو قضاء محمد  Xإبراهيم 
 .389ص
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ـود يف   ؛أما العلم الثالث والرابع فال ينقض .ا رأيته بعينكحلصل عندك شك مب ألن أثر النار موج
  . نك احترقت حىت أصبحت أنت النارأيدك أو جسمك٬، أو 

حترق جزء امعرفة من احترق إصبعه بالنار أقل من معرفة من احترقت يده أو  ومن املؤكد أنّ
ـو   كبري من جسمه حبقيقة النار٬، وهؤالء معرفتهم بالنار  ـبح ه أقل من معرفة من احترق حىت أص

  .النار

من فتح له مثل سم  وإذا انعطفت �ذا املثال على معرفة اخللق باهللا سبحانه وتعاىل لوجدت أنّ 
ـا  ﴿: اإلبرة وأخذ خيفق وأميطت يف آنات عن صفحة وجوده شائبة العدم هو من قال فيه تعاىل إِنَّ

   .﴾فǹر لَ̀ك اللuهd ̀ما ̀تقَدَّ̀م مnنb ذَنbبِ̀ك ̀و̀ما ̀تأَخَّ̀رلǹيغb* فَ̀تحb̀نا لَ̀ك فَتbحاً مdبِيناً 

بل هو اهللا يف ٬، ٬، عبد اهللا وإسرائيل اهللا ووجه اهللا يف خلقهالفتح٬، وهو حممد بن عبد اهللا 
  .أي ظهور اهللا يف مكة مبحمد  )1( )وظهورك يف جبل فاران( ٬،اخللق

 وهو الربكة اليت يبارك �ا اهللا على من يف النار ومن حوهلا ٬،هو النار يف هذه اآلية فمحمد 
تنكر  ٬، وال)2( )م موسىأنا من كلّ: (يف إحدى خطبه Xقال  ٬،Xأما الذي يف النار فهو علي 

   :وتكون من اهلالكني٬، قال تعاىل Xهذه الكلمة على أمري املؤمنني علي 

  . )3( ﴾اللuهd ̀ي̀ت̀وفuى الْأَنbفُ̀س حǹني ̀موbتǹها﴿

  . )4( ﴾قُلْ ̀ي̀ت̀وفuاكُمb ̀ملَكd الْ̀موbت﴿

   .)5( ﴾الuذnي̀ن ̀ت̀ت̀وفuاهdمd الْ̀مالئnكَةُ ظَالnمnي أَنbفُِسهِم﴿

   .)6( ﴾الuذnي̀ن ̀ت̀ت̀وفuاهdمd الْ̀مالئnكَةُ طَيِّبِ̀ني﴿

   .)1( ﴾̀حتَّى إِذَا ̀جاَء أَ̀ح̀دكُمd الْ̀موbتd ̀ت̀وفuتbهd رdسdلُ̀نا﴿
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   .)2( ﴾إِذَا ̀جاَءتbهdمb رdسdلُ̀نا ̀ي̀ت̀وفuوb̀نهdمb̀حتَّى ﴿

ـثري   Xر هذه اآليات لتعرف ماذا أراد علي تدب© بكلمته املباركة اليت مع األسف أنكرها الك
ألنه اخلالق املهيمن على مجيع ؛ من الناس جبهلهم وقلة تدبرهم٬، فاهللا سبحانه وتعاىل يتوىف األنفس

ـوت٬،   ؛ يتوىف األنفس) Xعزرائيل (العوامل احمليي واملميت٬، وملك املوت  ـة امل ألنه قائد ملالئك
  .ألtم املنفذون ألمر ملك املوت املنفذ ألمر اهللا سبحانه؛ واملالئكة يتوفون األنفس

مركز النار٬، مث تليهم  إىل٬، كحلقة أقرب فهم األئمة    أي حول النار  أما الذين حوهلا 
٬، واألنبياء واملرسلون Xحلقات تلتف حول املركز٬، وهم املهديون اإلثنا عشر بعد القائم 

هم حيزنون كالثالث مائة وثالثة عشر  وخاصة الشيعة من األولياء الذين ال خوف عليهم وال
  .وسلمان احملمدي وأشباههم Xأصحاب القائم 

ـار أي     أراد أن يأيت ألهله Xفموسى ٬، إذن ـطلون بالن ـهم يص باخلرب واهلدى من النار لعل
إِذْ ̀رأى ̀ناراً * ̀و̀هلْ أَ̀تا̀ك ̀حدnيثُ مdو̀سى ﴿حيترقون �ا٬، ليكونوا على اليقني الذي ال خيالطه شك٬، 

   .)3( ﴾ارِ هdدىìفَقَالَ لnأَهbلnهn امbكُثُوا إِنِّي آ̀نسbتd ̀ناراً لَ̀علÒي آتnيكُمb مnنb̀ها بِقَ̀بسٍ أَوb أَجِدd ̀علَى النَّ

من أذى الطواغيت  أما يف هذه احلياة الدنيا فالنار هي املصاعب واآلالم اليت تعرضوا هلا 
وأمريكا ٬، )4(الدجال يأيت ومعه جبل من نار من دخله دخل اجلنة  والفراعنة لعنهم اهللا٬، وروي أنّ

ويدخل اجلنة املؤمنون مبحاربة أمريكا٬، وإبراهيم ٬، هي الدجال وجبل النار آلتها احلربية الضخمة
X  دخل النار يف هذه احلياة الدنيا٬، النار اليت أشعلها الطواغيت والفراعنة لعنهم اهللا بالظلم

واجلور والفساد ليحرقوا �ا كل من يقف بوجه ظلمهم وجورهم وفسادهم٬، ولكن هذه النار 
  . برداً وسالماً Xكانت على إبراهيم 

ـن  ٬، على كل من يلقي نفسه فيها برداً وسالماًوستكون  سنة اهللا ولن جتد لسنة اهللا حتويالً ول
  .جتد لسنة اهللا تبديالً

�   �   �  �   �   �    

  

                                                                                                                                                                                          
 .61: األنعام  -1
  .37: األعراف  -2
 .10 – 9: طـه  -3
 .435ص 5ج: ، مسند أحمد 1135ص 3ج: الخرائج والجرائح للراوندي : انظر  -4
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   كيف حنارب األنا؟: 107 /سؤال

ـوت  : والثانية٬، هي يف هذا العامل اجلسماين: األوىل؛ حماربة األنا من جهتني :اجلواب يف امللك
أو النفس وهي الناطقة املغروسة يف اجلنان (الروحاين٬، فاإلنسان مركب من اجلسم والروح والعامل 

  ).يف أدىن مراتب الروح

ـال    • ـرم٬، ق أما حماربة األنا يف هذا العامل اجلسماين فتتم بالتحلي مبكارم األخالق٬، وأمهها الك
فعلى املؤمن أن ينفق يف سبيل اهللا  ٬،)1( ﴾̀صةٌ̀ويdؤbثnرdونَ ̀علَى أَنbفُِسهِمb ̀ولَوb كَانَ بِهِمb ̀خ̀صا﴿: تعاىل

ـا   على الفقراء واملساكني وعلى اÌاهدين٬، ويوفر هلم العدة الالزمة لقتال عدو اهللا٬، وخري الكرم م
ـى   .﴾̀ويdؤbثnرdونَ ̀علَى أَنbفُِسهِمb ̀ولَوb كَانَ بِهِمb ̀خ̀صا̀صةٌ﴿كان عن حاجة أو قلة ذات يد٬،  كما عل

ـول   ن أن ال حيباملؤم ـا   التقدم على املؤمنني أو املراكز القيادية٬، ورد يف احلديث عن الرس م
من تقدم على قوم مؤمنني وهو يعلم أن فيهم من هو خري منه أكبه اهللا على منخريه يف (: معناه
  . ٬، وأكتفي �ذا القدر وأترك التفريع والتفصيل للمؤمنني)2( )النار
ـا   Xلعلي  أما حماربة األنا يف العامل الروحاين فتتم بالتدبر والتفكر٬، قال رسول اهللا  • م
  .)يا علي ساعة تفكر خري من عبادة ألف عام(: معناه

وتعال معي يا أخي املؤمن لنتفكر يف حالنا املخزي بني يدي اهللا سبحانه وتعاىل٬، وليكن أحدنا 
ـهم٬،    النقباء اإلثين٬، وهب أنك أحد وثالثة عشرمن يكون٬، هب أنك أحد الثالث مائة  ـر من عش

بأيب وأمي هم من عدة (: ما معناه Xوهؤالء هم خرية من يف األرض٬، يقول فيهم أمري املؤمنني 
األرض تفتخر  نّإ(: فيهم ٬، وقالوا )3( )…هم يف السماء معروفة ويف األرض جمهولة ؤأمسا

ـا    ٬X، وبكى ألجلهم الصادق )4( )بسريهم عليها ـال م قبل أكثر من ألف عام٬، ودعا هلم وق
ـادق   ٬،)رب إن كنت تريد أن تعبد يف أرضك فال تسلط عليهم عدواً لك يا(: معناه وقال الص
X ـق   ما كانوا كذلك لوال أ�م خلقوا من نور خلق منه حممد (: ما معناه ومن طينة خل

 .)5( )منها حممد 
                                                            

 .9: الحشر  -1
 .291ص 7ج: الغدير للشيخ االميني : انظر -2
 .187الخطبة /  126ص: نهج البالغة  -3
 .673ص: آمال الدين وتمام النعمة : انظر  -4
 Xقال أبو عبد اهللا : عن محمد بن عبد الخالـق وأبي بصير، قال: (، وإليك الروايـة بتمامـها5ح 402ص 1ج: الكافي  -5
مؤمن  يا أبا محمد إن عندنا واهللا سرًا من سّر اهللا، وعلمًا من علم اهللا، واهللا ما يحتمله ملك مقرب وال نبي مرسل وال: 
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٬، فالشيعة خلقوا من نورهم ر فضلهم على عامة الناس وعلى عامة شيعة أهل البيت فتدب©

خلقوا من نور خلق منه  ٬X، وهؤالء الشيعة املخلصون أصحاب القائم ومن فاضل طينتهم 
٬، ومع هذا الفضل العظيم واملقام الرفيع ومع أtم من ٬، ومن طينة خلق منها حممد حممد 

 الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون٬، ولكن تعال معي إىل عرصات يوم املقربني ومن أولياء اهللا
٬، فإذا قامت القيامة لن جيرؤ أحد على القيامة لنرى حاهلم بل حال مجيع اخللق سوى حممد 

ويشفع خللق  حىت يسجد حممد وحىت حيمد اهللا حممد وحىت يتكلم حممد  الكالم بني يدي اهللا
جد وحيمد ويتكلم يف ذلك املوقف أحد إال بعد سجود ومحد وكالم اهللا وعبيده٬، فلماذا لن يس

  ؟    حممد 
أم من ظلم موجود يف ساحة اهللا سبحانه وتعاىل عن ؟ ؟أمن تقصري باخللق سوى حممد 

  ذلك علواً عظيماً وكبرياً ؟؟     

  : أخي العزيز

إهلي قد جرت على نفسي يف النظر (: يقول خري اخللق بعد حممد  Xأمري املؤمنني علي 
   .)1( )فلها الويل إن مل تغفر هلا٬، هلا 

 يقصد كل ما قال بكل معىن الكلمة Xولو تدبرت كالمي السابق لعلمت أن أمري املؤمنني 
  فما حالنا حنن؟؟ 

                                                                                                                                                                                          
وإن عندنا سرًا من سر اهللا وعلمًا . امتحن اهللا قلبه لإليمان، واهللا ما آّلف اهللا ذلك أحدًا غيرنا وال استعبد بذلك أحدًا غيرنا

من علم اهللا، أمرنا اهللا بتبليغه، فبلغنا عن اهللا عز وجل ما أمرنا بتبليغه، فلم نجد له موضعًا وال أهًال وال حمالة يحتملونه 
اهللا لذلك أقوامًا، خلقوا من طينة خلق منها محمد وآله وذريته عليهم السالم ومن نور خلق اهللا منه محمدًا حتى خلق 

وذريته وصنعهم بفضل رحمته التي صنع منها محمدًا وذريته، فبلغنا عن اهللا ما أمرنا بتبليغه، فقبلوه واحتملوا ذلك 
لت قلوبهم إلى معرفتنا وحديثنا، فلوال أنهم خلقوا من هذا لما آانوا وبلغهم ذآرنا فما] فبلغهم ذلك عنا فقبلوه واحتملوه[

إن اهللا خلق أقوامًا لجهنم والنار، فأمرنا أن نبلغهم آما بلغناهم واشمأزوا من ذلك : ، ثم قالآذلك، ال واهللا ما احتملوه
ى قلوبهم وأنساهم ذلك، ثم أطلق اهللا ونفرت قلوبهم وردوه علينا ولم يحتملوه وآذبوا به وقالوا ساحر آذاب، فطبع اهللا عل

لسانهم ببعض الحق، فهم ينطقون به وقلوبهم منكرة  ليكون ذلك دفعًا عن أوليائه وأهل طاعته ولوال ذلك ما عبد اهللا في 
أرضه، فأمرنا بالكف عنهم والستر والكتمان فاآتموا عمن أمر اهللا بالكف عنه واستروا عمن أمر اهللا بالستر والكتمان 

اللهم إن هؤالء لشرذمة قليلون فاجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم وال تسلط عليهم : ثم رفع يده وبكى وقال: ، قالعنه
 .)عدوًا لك فتفجعنا بهم، فإنك إن أفجعتنا بهم لم تعبد أبدًا في أرضك وصلى اهللا على محمد وآله وسلم تسليمًا

 .97ص 91ج: ، بحار األنوار  Xمقطع من المناجاة الشعبانية ألمير المؤمنين  -1
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ـبحانه     إنّ:واحلق أقول لك ـدي اهللا س ـني ي اإلنسان مهما كان ذو مقام رفيع وجاه وجيه ب

ـرمحن   ئعلى إصبعه حسرة وندماً على قلة حيا وتعاىل٬، فعليه أن يعض© ـاىل ال ه من اهللا سبحانه وتع
ـوم   : ويردد هذه الكلمات٬، الرحيم احلليم الكرمي ـىت تق يا حسريت على ما فرطت يف جنب اهللا ح

   .واحلمد هللا وحده٬، القيامة
�   �   �  �   �   �    

  

ـيbئاً   ﴿ :ما معىن قوله تعاىل: 108 /سؤال ـنb ̀ش ̀هلْ أَ̀تى ̀علَى الْإِنb̀سانn حnني| مǹن الدَّهbرِ لَمb ̀يكُ

   ؟ )1( ﴾̀مذْكُوراً

٬، ومل يأتÐ حني من الدهر مل يكن فيه مذكورا٬ً، فهو مذكور Xعلي اإلنسان هو  :اجلواب
ـد   يف علم اهللا سبحانه وتعاىل٬، أما يف اخللق فقد أتى حني من الدهر مل يكن فيه شيئاً مذكورا٬ً، فق

  . Xمث خلق علياً  خلق اهللا حممداً 
�   �   �  �   �   �    

  

   ؟ )2( ﴾الْإِنb̀سانَ لَفnي خdسbرٍإِنu * ̀والْ̀عصbرِ ﴿ :ما معىن قوله تعاىل: 109 /سؤال

٬، فمقام إىل حممد  فهو اإلنسان وهو يف خسر نسبة٬ً، Xأمري املؤمنني علي  :اجلواب
هو مدينة الكماالت  ٬، فالرسول حممد Xأعلى وأعظم من مقام اإلمام علي  الرسول 

صاحب املقام احملمود  هو الباب٬، والرسول  Xاإلهلية يف اخللق أو مدينة العلم٬، وعلي 
اإلبرة وأخذ خيفق بني احلق  من فتح له مثل سم©وصاحب مقام ألقاب قوسني أو أدىن٬، وهو 

لو كشف يل الغطاء ملا ازددت (: Xدون هذه املرتبة وقد قال  Xواخللق٬، وأمري املؤمنني 
  .٬، أي غطاء وحجاب الالهوت الذي كشف حملمد )3( )يقيناً

�   �   �  �   �   �    

                                                            
 .1: اإلنسان  -1
  . 2 – 1: العصر  -2
  .317ص 1ج: المناقب البن شهر اشوب  -3
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هم بني يدي ئمن يقتل عدواً من أعدا نّأ  ورد يف احلديث عن أهل البيت  :110 /سؤال

  .ومل يرد هذا الفضل ملن يستشهد بني يديه٬، )1(فله أجر عشرين شهيد  Xاإلمام املهدي 
  

ـع   Xمام املهدي ألنه من قتل عدواً لإل ؛بالظاهر هو أفضل من الشهادة :اجلواب  فقد وض
ـي    Xوعلياً  Xمحزة  نّأحجراً يف دولة العدل واحلق اإلهلي٬، وأذكر هنا  ـاتالن وعل كانا يق

ـوا   Xعلياً  ألنّ ؛أفضل من محزة يقاتل حبذر ومحزة يقاتل �ياج٬، فيجب على اÌاهدين أن يطلب
ـري    ـهادة خ ـدنيا  القضاء على العدو الكافر احلريب ال أن يطلبوا الشهادة فقط مع أtا أي الش ال

  .واآلخرة
من قتل لنا عدواً أي قتل عقيدته الفاسدة وهداه إىل  نّأ: فمعىن احلديث٬، أما حبسب الباطن

   .القائم من آل حممد  إتباعىل إواحلق 

  . )2( )ن يهدي اهللا بك رجالً خري لك من محر النعمئيا علي ل: (ما معناهقال رسول اهللا 

  .أي قتل األنا٬، Xمام املهدي املعادية لإلقتل النفس : وحبسب الباطن أيضاً
   

�   �   �  �   �   �    

  

   ؟ )3(﴾̀ويdمbِسكd السَّ̀ماَء أَنْ ̀تقَ̀ع ̀علَى الْأَرbضِ إِلuا بِإِذْنِهn﴿ :ما معىن قوله تعاىل: 111 /سؤال
  

الuذnي ̀رفَ̀ع اللuهd ﴿ أي ميسك السماء أن تقع على األرض بالعمد اليت رفع السماء �ا٬، :اجلواب
   .)4( ﴾السَّ̀ما̀واتn بِ̀غيbرِ ̀ع̀م̂د ̀ت̀روb̀ن̀ها

والعمود الذي ميسك السماء ويرفعها٬، هو عمود النور النازل من السماء إىل األرض٬، وهو اهللا 
وأيضاً هو يف كل زمان احلجة على أهل األرض٬، فلواله  .يف اخللق وهو وجه اهللا٬، وهو حممد 

                                                            
واعلموا أن : (... يا ابن رسول اهللا إنا نريد العراق فأوصنا، فقال: وهو يوصي جماعة قالوا له Xعن أبي جعفر  -1

أدرك قائمنا فخرج معه فقتل عدونا آان له مثل أجر عشرين شهيدًا، المنتظر لهذا االمر له مثل أجر الصائم القائم، ومن 
 .222ص 2ج: الكافي ) ومن قتل مع قائمنا آان له مثل أجر خمسة وعشرين شهيدا

 .20ص 4ج: ، صحيح البخاري  184ص 1ج: بحار األنوار  -2
 .65: الحج  -3
 .2: الرعد  -4
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لساخت األرض بأهلها وعادت عدما٬ً، فهو عمود النور النازل من السماء إىل األرض٬، وهو ميسك 

  . األرض وميسك السماء بإذنه سبحانه وتعاىل عما يشركون
  

�   �   �  �   �   �    

  

ـوb̀ق   إِنu ﴿ :ما معىن قوله تعاىل: 112 /سؤال ـهn فَ uالل d̀ه ̀يدuونَ اللd̀بايِعdو̀ن̀ك إِنَّ̀ما يd̀بايِعdي̀ن يnذuال

ـ    bأَج nيهnتbؤdـي ـ̀ه فَ̀س uالل dهbفَى بِ̀ما ̀عا̀ه̀د ̀علَيbأَو b̀و̀من nكُثُ ̀علَى ̀نفِْسهb̀نكَثَ فَإِنَّ̀ما ̀ين bفَ̀من bيهِمnدbراً أَي
   ؟ )1(﴾̀عظnيماً

يلu إال يزال عبدي يتقرب (: هو يد اهللا٬، ويف احلديث القدسي ما معناه حممد  :اجلواب
فاحلجة على أهل األرض هو يد اهللا وعني اهللا يف  ٬،)2() …بالفرائض حىت يكون يدي وعيين 

  . أي ظهور اهللا يف مكة مبحمد  ٬،)3( )وظهورك يف جبل فاران(: خلقه٬، ويف دعاء السمات
�   �   �  �   �   �    

   ؟ )4( ﴾إِنu أَنbكَ̀ر الْأَصb̀واتn لَ̀صوbتd الْ̀حمnريِ﴿ :ملاذا قال تعاىل: 113 /سؤال

فالعامل  ٬،)5( ﴾̀مثَلُ الuذnي̀ن حdمِّلُوا التَّوb̀راةَ ثُمَّ لَمb ̀يحbمnلُو̀ها كَ̀مثَلِ الْحǹمارِ﴿: قال تعاىل :اجلواب
غري العامل يف ملكوت السماوات وكما تراه املالئكة مثاله محار٬، وقال تعاىل يف العلماء غري 

فَرَّتb مnنb * كَأَنَّهdمb حdمdر| مdسb̀تنbفǹرةٌ ﴿: العاملني الذين ينفرون من دعوات األنبياء واملرسلني
العاملني منكر وهو أنكر أي كأtم محري فرت من أسد٬، وصوت العلماء غري  ٬،)6( ﴾قَسb̀و̀ر̂ة

ألنه صوت الباطل الذي جيادل احلق اخلالص الذي يأيت به األنبياء والرسل واحلجج على  ؛األصوات
  . أهل األرض 

�   �   �  �   �   �    

  

                                                            
 .10: الفتح  -1
 7ج: وآذلك انظر صحيح البخاري . 8و  7، باب من آذى المسلمين واحتقرهم ح353 – 352ص 2ج: انظر الكافي  -2

 .، آتاب الرقاق190ص
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   ؟ )1( ﴾̀ولَقَدb ̀علnمbتdمd النَّشbأَةَ الْأُولَى فَلَوbال ̀تذَكuرdونَ﴿ :ما معىن قوله تعاىل: 114 /سؤال

هي عامل الذر٬، وفيها االمتحان األول٬، وقد أحاط �ا بنو آدم علما٬ً، : النشأة األوىل :اجلواب
ولكنهم ملا جاءوا إىل هذا العامل حجبتهم الكثافة اجلسمانية٬، مث شهوا¡م ومعاصيهم وغفلتهم عن 

يتذكرون هذه النشأة ويعرفون أولياءهم  ذكر اهللا٬، واألولياء من األنبياء والرسل واحلجج 
فيها٬، وكل من كانت فطرته نقية يتذكر هذا العامل السابق٬، ويعلم حاله فيه٬، ولكن عامة الناس 

﴿bمdفُ̀سهbأَن bمd̀ساهb̀ه فَأَنuوا اللd2( ﴾̀نس( .  

اً فبسبب غفلتهم عن اهللا واهتمامهم بالعامل اجلسماين وانغماسهم يف الشهوات ال يتذكرون شيئ
  . عن أنفسهم والعامل السابق الذي عاشوا فيه وحاهلم فيه

  

�   �   �  �   �   �    

  

  ما معىن أنا من حسني؟ ٬،)3() حسني مين وأنا من حسني( :قال رسول اهللا : 115 /سؤال
  

٬، ودون رسول اهللا هذا أكيد٬، ولكن يف كل العوامل من رسول اهللا  Xاحلسني  :اجلواب
ام ـوفضله ومقامه الرفيع وحقه ويعرفه ألهل األرض هو اإلم الذي يظهر أمر رسول اهللا 

  .)4( ﴾هd̀و الuذnي أَرb̀سلَ ̀رسdولَهd بِالْهd̀دى ̀ودnينِ الْ̀حقِّ لnيdظْهِ̀رهd ̀علَى الدِّينِ كُلÒهn﴿ ٬،Xاملهدي 

ام ـ٬، واإلمXام املهدي ـيظهر على األرض باإلم دي األصيلـفالدين اإلسالمي احملم
أساسها ومرتكزها احلقيقي هو  ٬X، وثورة اإلمام املهدي Xمن ولد احلسني  Xاملهدي 

٬، ويعرف ﴾لnيdظْهِ̀رهd ̀علَى الدِّينِ كُلÒهn﴿: تتحقق هذه اآلية ٬X، فباإلمام املهدي Xثورة احلسني 
مثرة من مثرات  Xام املهدي ـوعظيم شأنه ومقامه الرفيع٬، واإلم داً ـأهل األرض حمم

اإلصالحية العاملية ما هي إال الثمرة احلقيقية اليت أنتجتها  ٬X، وثورة اإلمام املهدي Xاحلسني 
وباحلسني يظهر اإلسالم ويظهر ٬، بقي اإلسالم وبقي حممد  Xفباحلسني ٬، Xثورة احلسني 

  .٬، وباحلسني يعرف اإلسالم ويعرف حممد حممد 
                                                            

  .62: الواقعة  -1
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�   �   �  �   �   �    

  

  ما معىن الصالة على حممد وآل حممد؟: 116 /سؤال
  

الصالة معناها الدعاء والتضرع والتوسل إىل اهللا بطلب شيء منه سبحانه وتعاىل٬، أو  :اجلواب
اللهم صل� على حممد٬، يعين نطلب من اهللا سبحانه : التقرب إليه وهو أيضاً طلب٬، فعندما نقول

هو املقام األقرب  مقام حممد  ويعلي مقامه٬، ومن املؤكد أنّ وتعاىل أن يرفع شأن حممد 
الذي ما بعده مقام٬، فمقامه ثابت وهو صاحب مقام ألقاب قوسني صلوات اهللا عليه وآله٬، فيكون 

عند الناس٬، أي أن  شأن حممد ويعلي مقام حممد هو أن يرفع  الطلب من اهللا بالصالة على حممد
ألنه ينشر ؛ ٬X، وهذا حيصل عند ظهور اإلمام املهدي  يعر©ف الناس بعظيم شأن حممد 

٬، ويعر©فهم بالكتب٬، ويعر©فهم بالرسل٬، مخسة وعشرين حرفاً من العلم٬، فيعر©ف الناس بالتوحيد
اللهم : ٬، فعندما نقولويعرفهم مبحمد ٬، اىلويعر©فهم خبلق اهللا سبحانه وتع٬، ويعر©فهم باملالئكة 

ظهر عظيم مقام أظهر حق حممد وآل حممد٬، وأيا اهللا : صل� على حممد وآل حممد٬، أي إننا نقول
ظهر أيا اهللا : ٬، وكأننا نقول يا اهللا عج©ل فرج حممد وآل حممد: حممد وآل حممد٬، أي كأننا نقول

اللهم صلÒ على (: ظلم٬، وهلذا كان هذا الذكر أيالعدل واحلق والقسط وأمت اجلور والفساد وال
أفضل  أنّ Xهو أفضل الذكر وثوابه عظيم٬، وما علمته من اإلمام املهدي  )حممد وآل حممد
بسم اهللا الرمحن الرحيم وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم اللهم صلÒ (: الذكر هو قول

  .)على حممد وآل حممد وسلم تسليماً

ـن    إمخسني مرة مل يكتب من الغافلني يف ذلك اليوم٬، وومن قاهلا  ـب م ـرة كت ن قاهلا مائة م
  .Xن قاهلا ألف مرة كان من الفائزين عند اهللا وعند اإلمام املهدي إالذاكرين يف ذلك اليوم٬، و

ـلÒمdوا  إِنu اللùه ̀و̀مالئnكَ̀تهd يd̀صلïونَ ̀علَى النَّبِيِّ ̀يا أَيُّ̀ها الuذnي̀ن ﴿: قال تعاىل آ̀منdوا ̀صلïوا ̀علَيbهn ̀و̀س
ـى   (: أي أن يطلب املؤمنون من اهللا أن يصلي على حممد٬، فيقولوا ٬،)1( ﴾̀تسbلnيماً ـلِّ عل اللهم ص

أي أعطهم األمن واألمان٬، واألمن هو بيعة  :م تسليماًومعىن وسلّ ٬،)م تسليماًحممد وآل حممد وسلّ

                                                            
  .56: األحزاب  -1
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ـاً ﴿: ٬، قال تعاىل)٬X )1، واألمان يكون يف دولة القائم Xالقائم   ٬،)2(﴾̀و̀منb ̀د̀خلَهd كَانَ آمnن

   .)3( ﴾سnريdوا فnي̀ها لَ̀يالǹي ̀وأَيَّاماً آمnنِ̀ني﴿: وقال تعاىل
  

�   �   �  �   �   �    

  

ـن  : 117 /سؤال اللهم صل� على حممد وآل حممد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم٬، م

حممداً وآل حممد أفضل من إبراهيم وآل إبراهيم٬، فكيف يكون الطلب من اهللا أن يصلي  املعلوم أنّ
ـل  Xى على إبراهيم وآل إبراهيم على حممد وآل حممد كما صلّ ٬، أليس املفروض أن تكون أفض

  ى على إبراهيم وآل إبراهيم؟مما صلّ
  

ىل أن يفرج عن حممد الصالة على حممد وآل حممد تعين الطلب من اهللا سبحانه وتعا :اجلواب
ـراهيم  ٬،وآل حممد ويظهر قائمهم ـبحانه   ؛ولذلك قرنت بالصالة على إبراهيم وآل إب ألن اهللا س

ـب  . Xوأظهر قائمهم٬، وهو نيب اهللا موسى  Xفرج إبراهيم وآل إبراهيم  وتعاىل عج©ل فالطل
ظهر قائم أيا اهللا : من اهللا بالصالة على حممد وآل حممد كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم٬، يعين

ينتظرون  إسرائيل بنو٬، وكان Xوهو موسى  Xكما أظهرت قائم آل إبراهيم  Xآل حممد 
  .اآلن Xكما ينتظر املسلمون اإلمام املهدي  Xموسى 

  

�   �   �  �   �   �    

  

وهل فيهم كبري وصغري كالذي مع من يقول احلق والذي ٬، ما هو روح القدس: 118 /سؤال

  ؟ Xمع املعصوم 
  

فإذا أخلص العبد بنيته هللا سبحانه  ٬،)روح الطهارة أو العصمة(: روح القدس هو :اجلواب
وتعاىل وأراد وجه اهللا٬، أحبه اهللا ووكل اهللا به ملكاً يدخله يف كل خري وخيرجه من كل شر 
ويسلك به إىل مكارم األخالق٬، ويكون روح القدس واسطة لنقل العلم لإلنسان املوكل به٬، 

                                                            
فقال أبو بكر الحضرمي جعلت فداك الجواب في : (... مع أبي حنيفة جاء في آخرها  Xفي محاورة االمام الصادق  -1

مع قائمنا أهل البيت، وأما قوله ومن دخله آان آمنا، فمن : المسألتين فقال يا أبا بكر سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فقال
  .91 – 89ص 1ج: علل الشرائع ) ودخل معه ومسح على يده ودخل في عقد أصحابه آان آمنًا بايعه
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ول اهللا 

وله عز وجل
 جربائيل وم

)4(.   

لعلم أهو علم
( :Xقال

رdوحاً مnنb أَم

نه كأقرون 
فقا ٬،يقولون

اىل الروح ا
اهللا تعاىل هايط

.........
مع عيسى ذي

٬، وهذا هو
مث إىل األئمة

X عن
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ـان   فرسول اهللا حممد  ملا نزل إىل هذا العامل اجلسماين ليخوض االمتحان الثاين بعد االمتح

ـت    ـا عرف األول يف عامل الذر حجب باجلسم املادي٬، فلما أخلص هللا سبحانه وتعاىل إخالصاً م
أحبه اهللا ووكل به روح القدس األعظم٬، فكان الفائز بالسباق يف هذا العامل كما كان  األرض مثله

  .االمتحان األول يف عامل الذر الفائز بالسباق يف
  

�   �   �  �   �   �    

  

ن قسم يبقى يف اجلسد أثناء النوم أو اثناء صالة أهل للروح قابليتني وقسمني ب :119 /سؤال

  والقسم اآلخر يف السماء؟٬، املؤمن
  

 متصالًشعاعها الروح كالشمس فإذا صعدت إىل السماء أو توفاها اهللا يف النوم بقي  :اجلواب
  . باجلسد يدبره

�   �   �  �   �   �    

  

  

للبت يف العقائد وعدم البت  Xما هي احلكمة يف أن يرسل اإلمام املعصوم : 120 /سؤال

  مع العلم أن حاجة األمة إىل األحكام الواقعية يف الفقه أشد؟٬، يف الفقه 
 وبسرية األنبياء واملرسلني  يسري بسرية جده رسول اهللا  Xاإلمام املهدي  :اجلواب

وال يعدوها إىل غريها من سرية أهل الباطل من العلماء غري العاملني٬، فإذا رجعت إىل سرية رسول 
ون بالعقائد والتوحيد ؤيف بداية رساال¡م يبد أtمجتد  وسرية األنبياء واملرسلني  اهللا 

 ئد والتوحيد نسبة إىل التشريع والفقهباخلصوص٬، مث ينتقلون إىل التشريع أو الفقه٬، فمثل العقا
  . كمثل األساس واجلدران إىل السقف٬، فال يبىن السقف إال بعد بناء األساس واجلدران

ـىت   اجنده دع Xواآلن إذا رجعنا إىل إرسال موسى  يف بداية رسالته إىل العقائد والتوحيد ح
بعد عبور البحر قضى مدة  مصر يدعو يف العقيدة٬، وحىت بعد مصر أي عاماً يفأربعني   Xقضى 

 طويلة يدعو إىل التوحيد وإصالح العقيدة عند بين إسرائيل٬، ومل يأتÐ بالشريعة إال بعد مدة طويلة
عندما ذهب إىل ميقات ربه يف التيه٬، واآليات القرآنية صرحية بأنه ملا عاد من ميقات ربه كان حيمل 

ـدة    رألواح التش ـد والعقي ـر التوحي يع٬، فماذا كان يعمل قبل أن يأيت بالتشريع؟ إال إنه كان ينش
ـنb   ﴿: الصحيحة٬، قال تعاىل nـونِي م dمdفاً قَالَ بِئْ̀س̀ما ̀خلَفْتǹبانَ أَسbغَض nهnمbو̀سى إِلَى قَوd̀ولَمَّا ̀ر̀ج̀ع م
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ـوb̀م     ̀بعbدnي أَ̀عجِلْتdمb أَمb̀ر ̀ربِّكُمb ̀وأَلْقَى الْأَلْ̀وا̀ح ̀وأَ̀خذَ ـ̀ن أُمَّ إِنu الْقَ bـالَ اب بِ̀رأْسِ أَخnيهn ̀يجdرُّهd إِلَيbهn قَ

bبِ̀ي الْأَع bتnمbشdلُو̀ننِي فَال تdوا ̀يقْتd̀عفُونِي ̀وكَادb̀تضb̀نيـاسnمnالuمِ الظb̀علْنِي ̀م̀ع الْقَوb1( ﴾̀داَء ̀وال ̀تج(.  

فقد دعا ثالث عشر سنة يف مكة جلها كانت يف إصالح العقيدة والتوحيد ومل  أما حممد 
ال خيرج عن  Xيتوسع يف إصالح الشريعة إال بعد ثالث عشر سنة من الدعوة٬، واإلمام املهدي 

ـنة اهللا     ـد لس ـن جت سنة رسول اهللا وسنة األنبياء واملرسلني٬، بل هي سنة اهللا من قبل ومن بعد ول
  .تبديالً

ـك    مث الحظ  ـد يف تل ـدر التوحي يا أخي العزيز بدقة وتدبر فإن الشريعة يف كل ديانة على ق
ألن التوحيد يف القرآن والذي ب�ي©ن من قبل  ؛الديانة٬، فالشريعة اإلسالمية أكمل من الشرائع السابقة

ـاء     ـه األنبي ـاء ب رسول اهللا واألئمة السابقني عليهم الصالة والسالم أكمل من التوحيد الذي ج
ـاء   نّأ سلون السابقون٬، فإذا عرفت يا أخي العزيز من أهل البيت واملر مجيع ما جاء به األنبي

ـأيت   Xاإلمام املهدي  نّأواملرسلون من التوحيد هو جزءان٬، ومل يبث بني الناس إال اجلزءان٬، و ي
ـيت    )2( اًخبمسة وعشرين جزء ـة ال من التوحيد واملعرفة بطرق السماوات وما فيها والعقائد احلق

يرضاها اهللا٬، ويبث بني الناس سبعة وعشرين حرفاً هي متام التوحيد اإلهلي الذي أرسل اهللا به حممداً 
ـدي   ٬، ولكنه مل يبث يف حينها منه إال جزءان عرفت أنّ  Xالشريعة اليت يأيت �ا اإلمام امله

ـل   اجلزأينألن الشريعة اإلسالمية اآلن على قدر  ؛ا موجود بني أيدينا اآلنأوسع بكثري مم فقط٬، فه
ـبعة     Xميكن أن يبث اإلمام املهدي  ـد الس ـث توحي شريعة السبعة وعشرين جزءاً قبل أن يب

  وعشرين جزءا٬ً، والذي تبىن عليه هذه الشريعة؟ 
ـاس ال     ؛اجلواب سيكون ال من املؤكد أنّ ـها أن الن ـحها وأبين وذلك ألسباب كثرية أوض

يتحملون شريعة السبعة وعشرين جزءاً إال إذا وحدوا اهللا بالسبعة وعشرين جزءاً اليت كلف اإلمام 
  .واحلمد هللا وحده٬، بنشرها وبثها بني الناس Xاملهدي 

  
�   �   �  �   �   �    
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اهللا٬، ونور اهللا٬، وحجاب اهللا٬،  هاإلمام كلمة اهللا٬، وحجة اهللا٬، ووج: (قال Xوعن أمري املؤمنني 

وآية اهللا٬، خيتاره اهللا وجيعل فيه ما يشاء ويوجب له بذلك الوالية والطاعة على مجيع خلقه٬، فهو 
   .)1( )…وليه يف مساواته وأرضه 

  

بآية اهللا العظمى٬، قال الشيخ املفيد والشهيد  Xوورد تسمية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
ـادق  ) رض(والسيد بن طاووس يف كتاب اإلقبال  ـري   Xروي أن جعفر بن حممد الص زار أم
السالم عليك يا آية اهللا العظمى  :Xإىل أن قال  …( : املؤمنني صلوات اهللا عليه �ذه الزيارة

…( )2(.  
  

بأمري املؤمنني٬، عن الصادق  Xوورد النهي واإلنكار على من يسمي غري علي بن أيب طالب 
X:  سأله رجل عن القائمX ـري  ( :يسلم عليه بإمرة املؤمنني٬، قال ال ذاك اسم مسى اهللا به أم

م جعلت فداك كيف يسلّ: قلت٬، مل يسم به أحد قبله٬، وال يتسمى به بعده إال كافر Xاملؤمنني 
ـتdمb      ﴿ :مث قرأ ٬،يقولون السالم عليك يا بقية اهللا :قالعليه؟  bإِنْ كُن bـم ـر| لَكُ b̀خي nـه uالل dـت ̀بقnيَّ
  . )3(﴾مdؤbمnنِ̀ني
ألنه ميريهم العلم٬، أما مسعت يف ( :X؟ قال XلÐمÉ س�مي أمري املؤمنني : Xل الرضا ئوس�

  .)5()  )4( ﴾̀و̀نمnريd أَهbلَ̀نا﴿ :كتاب اهللا
ـموا    Xفإذا كان ال يتسمى بعد علي  ـى أن يس بأمري املؤمنني إال كافر٬، فما هو دليلهم عل

  . وهو آية اهللا العظمى٬، Xأنفسهم باسم خ�صَّ به أمري املؤمنني 
إِلuا الظuنَّ إِنْ هǹي إِلuا أَسb̀ماٌء ̀سمَّيbتdمdو̀ها أَنbتdمb ̀وآ̀باؤdكُمb ̀ما أَنb̀زلَ اللuهd بِ̀ها مnنb سdلْطَا̂ن إِنْ ̀يتَّبِعdونَ ﴿

مb بِهn مnنb عnلْمٍ ̀و̀ما لَهd …أَمb لnلْإِنb̀سانn ̀ما ̀ت̀منَّى * ̀و̀ما ̀تهb̀وى الْأَنbفُسd ̀ولَقَدb ̀جاَءهdمb مnنb ̀ربِّهِمd الْهd̀دى 
ـمb  فَأَعbرِضb ̀عنb ̀منb ̀ت* إِنْ ̀يتَّبِعdونَ إِلuا الظuنَّ ̀وإِنu الظuنَّ ال يdغbنِي مǹن الْ̀حقِّ ̀شيbئاً  ̀ولuى ̀عنb ذnكْرِ̀نا ̀ولَ
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مd بِ̀منb ̀ضلu ̀عنb ̀سبِيلnهn ̀وهd̀و أَعbلَمd ذَلǹك ̀مبbلَغdهdمb مǹن الْعnلْمِ إِنu ̀ربَّ̀ك هd̀و أَعbلَ* يdرِدb إِلuا الْ̀ح̀ياةَ الدُّنb̀يا 

  . )1( ﴾بِ̀منِ اهb̀ت̀دى
ـق     ىفيجب أن ال يتعد© ـذا احل ـات إىل ه الناس حدودهم وخصوصاً العلماء٬، وعليهم االلتف

 .فبالتواضع تنبت احلكمة ال بالتكرب٬، واالنصياع له
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  59............... .......................................) إال ما حرم إسرائيل على نفسه : ( معىن قوله تعاىل :  99س
  60.............. ...... ) ........................ال يزال العبد يتقرب إيل بالنوافل : ( معىن احلديث القدسي :  100س
  62.......... ............... ) ................حافظوا على الصلوات : ( معىن الصالة الوسطى يف قوله تعاىل :  101س
  63.............. ......) ...........كل إال اهللا فافعل إن استطعت أن ال تأ: (  Xمعىن قول اإلمام الصادق :  102س
  64............... ....... ) .......................ن قل لو كان يف األرض مالئكة ميشو: ( معىن قوله تعاىل :  103س
  65................. ...... ) ...........................أومل يروا أن©ا نأيت األرض ننقصها : ( معىن قوله تعاىل :  104س
  66.............. .......................أtا خمالفة للشريعة  أو رسوله بأمور يظن Xهل يأمر اإلمام املهدي :  105س
  67............... ............... ) .................ت ناراً وسى ألهله إين آنسإذ قال م: ( معىن قوله تعاىل :  106س
  69............... .....................................................................كيف حنارب األنا :  107س
  71............... ................................ ) هل أتى على اإلنسان : ( ما معىن اإلنسان يف قوله تعاىل :  108س
  72............ ..................) ....................لفي خسر  إن اإلنسان* والعصر : ( معىن قوله تعاىل :  109س
  72................... ..............................بني يديه فضل من يقتل عدواً للقائم يفوق فضل الشهيد :  110س
  73.................. ...... ) .......................وميسك السماء أن تقع على األرض : ( معىن قوله تعاىل :  111س
  73.................. ........ ) ...................... إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا: ( معىن قوله تعاىل :  112س
ـاىل :  113س   74.................. ...) ...........................إن أنكر األصوات لصوت احلمري : ( معىن قوله تع
  74................... ...... ) ...............................ولقد علمتم النشأة األوىل : ( معىن قوله تعاىل :  114س
  74.................. ...) ...........................مين وأنا من حسني  حسني) : ( ص(معىن قول الرسول :  115س
ـ:  116س   75........................ ...........................................د معىن الصالة على حممد وآل حمم
  76.................... ..........................................الصالة على حممد وآله وعلى إبراهيم وآله :  117س
  77................ ....................................................................س معىن روح القد:  118س
  78.... ................................هل للروح قسمان يبقى أحدمها يف اجلسد أثناء النوم واآلخر يف السماء :  119س
ـه :  120س   78................ .........................................احلكمة يف إرسال املعصوم بالعقائد دون الفق
  X .................................. .................80اختصاص التسمية بآية اهللا العظمى بأمري املؤمنني :  121س

  83........................................................................................................ الفهرس 
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