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    Xوفتاه يوشع بن نون ..  Xعن كليمه موسى بن عمران 

  ..للتعلّم يف رحلتهما االهلية 

فَوWجWدWا عWبXداً مِّنX عTبWادTنWا آتWيXنWاهR رWحXمWةً مTنX عTندTنWا وWعWلSمXنWاهR مTن لSدRنَّا  ﴿ : قال تعاىل
   .٦٥: الكهف  ﴾عTلْماً 

  ..كما أمساه اهللا سبحانه )  العامل( و )  العبد الصاحل( إنه إذن 

 د وجه صاحبها بذنوبه ٬،اسومن رغم على البن البتول الطاهرة أمد يداً وهي اإليك ي
  .لكن يقينه أنكم ال تردون يداً مدت إليكم 

ـد   ..عليهما السالم )  علي وفاطمة( أيها اgمع الطاهر لبحري ..  أمح

  ..إليك يا معلم االنبياء 

وما أراين إال  ..حبر كالمك العذب املعني ما مجعته من  أهدي إليك ..فداك روحي 
  .هجر أنصارك الكرام ىل إكناقل التمر 

  ...مع اعتذاري جلرأيت وقلة حيائي 

  

  

  املقصر يف حقكم                                                                       
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ئمة حممد وآله الطاهرين األوسادة بريته خري خلقه ى اهللا على احلمد هللا رب العاملني ٬، وصلّ

  .واملهديني وسلم تسليماً 

  ..عقدة من لساين يفقهوا قويل واحلل ٬، ر يل أمري ويس�٬، ريب اشرح يل صدري 

 يءال لش٬،  كتابةً السفرالكلمات مثلما يف التقدمي الذي كان آخر حمطات هذا  تتهرب مينمل 
أن  بعد كتبهأل التقدمي خيص X كالمهمن  يءش فريداً ومل يكن بني يدي� أصبحتسوى أين 

  .تنوعة املعرفية امل هيف مسائلكانت كلماته أمامي يف كل حمطات هذا الكتاب 

   .) منه وإليه : ( بكلمة واحدة فهو  ..)  مع العبد الصاحل( .. أما قصة الكتاب 

٬، ونقلت السؤال واجلواب هنا  ٬، هاسألته عنمور اليت عظائم األكان اgيب على  ألنه.. منه   
يصد�قون كالم آبائه الناس  لو كان Xالقائم به  ي�عرف ميكن أنباب كبري  جابة عن العظائمواإل

  .الطاهرين 

رغم جهلي وعدم صحة لين الذي كان يتحم�والواسع ألنه كان الصدر الرحب .. وإليه   
  . آل حممد بقية رغم شدة الظروف وقساوة الدنيا وأهلها على ٬، و حياناًأحىت سؤايل 

   ؟املعروفة عند أهل السماء  أمسائهدون غريه من بقية ) العبد الصاحل ( ملاذا أما 

عن عامل  يف طرق السموات فضالً ورائداًلألنبياء  كان به معلماً ملّاه مساه رب�أالذي  االسمنه فأل
   .فيه  عبادهوذي صلحاء اعتبار عنده ما اُ االدنيا الذي مل ينظره خالقه مذ خلقه ٬، ولو كان ذ

نه قد حورب من قبل قوم ليس أل٬، أمحد .. وسيد مظلومي زماننا هذا هو العبد الصاحل 
فتوا بقتله وقتل من يؤمن به ٬، وال لكفرهم بكلمات اهللا أ¡م بائه فحسب ٬، وال ألآعون والية يد�
ال تسعه  ٬، يءيض ونوراً مجاً بني جنبيه وقلبه علماً ن٬ّ، بل أل االئمة الطاهرينياته وروايات آو

ل حممد ٬، صدور عرفت اهللا فخضعت ٬، وخشعت له آهي صدور عما دو¡ا ٬،  مساوات سبع فضالً
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عند سكون  د الليلافذلت ٬، ورأت جمرد النظر ألنفسها ذنباً فاغرورقت العيون بالدموع يف سو
وختتنق الكلمات خجالً من رب رحيم  بتلك الصدور٬، بل تضيق أنفاس أهل الدنيا وضجيجها 

معادن و٬، ٬، فرفعها اهللا وطهرها ٬، فكانت خزنة علمه وصف حاهلا بني يدي ر¨ا عن عن التعبري و
درب السالكني رغم وعورة الطريق  يءضومناراً يونوره وبابه الذي منه يؤتى ٬، حكمته ٬، 
أدق� من الشعرة وأحد� من الذي هو بال شك    غاية اخللق وهدفه   التوحيد  بل ٬،وخطورته 

٬، هدف جميئه بفضلهم يحقق املرء ف ٬،وتعرف مقاصده ٬،  دقائقه٬، ¨م يكشف كما ورد السيف 
يدي أممسكاً ب اإلمام منهمفقط بل يبقى منهم وأغلى أمانيه وصبوته ٬، ال بياناً ٬، وغاية خلقته 

 حيث يقبضاال   وحاشاها    املؤمنني حىت يوردهم رضوان اهللا ٬، وال تنقبض تلك اليد الكرمية 
  .٬، ولطفه وآيته يف خلقه رضه أكرم اهللا يف حبق ٬، فكان والعياذ باهللا  االنسان يده عنها

  .سبحانك يا رب  !!؟نه يريد جناته ألأ  ٬،ذلك كل له  يفعلنسان من حيارب اإلذن إفلماذا 

به حيققون  الذيهلي إلاالداعي استقبال هذا  محرى ¨هل هذا العامل كان األأ نّألوليس 
ـاآل هألنبل ٬، فقط ليس هذا فعلوا العكس فظلموه ٬، ولكنهم وهدفهم غايتهم  )  ٢٧ ( يت بال
 ضيع اخللق حظه عن تعلّمها منمما يعرفوه ¨ا لاليت أذن اهللا ¨ا لعباده  هليةإلاملعرفة امن علوم  حرفاً
وإذا كان  ٬،وال قدروا اهللا حق قدره فيهم لقوم ما عرفوهم ٬، الذين مل يبثوها الطاهرين  هئآبا

يف رحلته للتعلّم ٬، ومن اعترب  Xالداعي هو قائم آل حممد ٬، جممع البحرين الذي قصده موسى 
٬، ) أو أمضي حقباً ( ب عناء السفر واملسري نفاق احلقب والدهور دون لقائه أمراً يستحق تنكّإأنّ 

   !!على حربه والتنكر له اليوم والناس مصر�ة ٬،  فكم ستكون اخلسارة عندئذ·

ا يرى االنسان طهارة هذا املخلوق ٬، تتوضح جبالء يف هذا احلوار ملّ حقيقةٌ..  العبد الصاحل
عرب وبعد غوره وهو يتحدث يف أرفع احلقائق وشدة تواضعه ٬، ونور حكمته ٬، وعظم خلقه ٬، 

 واملريب الكرمي ٬، ويف هذا درس مر الرحيمألويل ال فيه حىت يستوعبه عبد مثلي ٬، إنه ز�ـاُسلوب يتن
٬، وكم له يف كل ما يصدر عنه دروس كبري لنا مجيعاً وحنن ندعي االقتداء به والسري على ¡جه 

  .ولكن ما أكثر عربه وأقلّ املعتربين ¨ا ٬، نسأله سبحانه العفو عن التقصري يف حقه ودروس ٬، 
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وما حيويه من كنوز املعرفة اليت  الطاهر ذلك الصدرحماولة يف استخراج الكنوز من  هي٬، ذن إ
بفضله ثرت آو٬،  ليهإها سئلة وجهتأاالجوبة املنرية منه على  ت٬، فكان أحد مفتاحها السؤال

  : يتكاآلفكانت بعد فهرستها عرب حمطات مخس إىل الناس نقلها سبحانه 

 .ن الكرمي آما يتعلق بالقر    ١
 .ما يتعلق بالروايات     ٢
 .ما يتعلق بالعقيدة     ٣
 .يتعلق باملناظرات والبحوث ما     ٤
 .بالنصائح العامة وكالمه ما يتعلق     ٥

 لآلخرين شيئاًإنسان أحياناً ينقل ( : قلت ف٬،  ذات مرة Xأن سألته كل ذلك كان بعد 
  ٬، ولكن هو مطمئن أنه ال يعيشها أو غري مطبق ما فيها٬، فهل هذا مقبول ؟ كبعض املعارف اإلهلية

رحم اهللا امرءاً مسع مقاليت ووعاها ونقلها للناس : قال  رسول اهللا حممد :  Xفقال 
  ) .نعم : قلت هل يكفيك هذا ؟  :مث قال  . فرب ناقل فقه ملن هو أفقه منه

٬، فلعل اهللا يرمحين بفضله من خالل نقلي نه موما دو�نته لكالمه  بدراييتفإن مل أرحم حايل 
 كيف٬، ويكون من أهله ومحلته به  ينتفع ى من يصله الكالمعس٬، عنه ملن هو أفقه مين ورواييت 

 همن هاكما مسعتإىل الناس وإيصاهلا ٬، بال إضافة أو تصر�ف جوبة وقد حرصت على تدوين األ
   .٬، وقد عرضتها عليه حينذاك فكانت كما يريد صلوات ريب عليه  مباشرة

التهيئة للجواب ألجل ؛ عادة ٬، وبعده أحياناً  نقل كالمهعلى أين أعتذر إليه مما علّقت قبل 
  .مرة ٬، والتوضيح واإللفات أخرى 

ممن أحبه بقلبه وروحه ويرجو اهللا نصرته والسعي بني أمحد احلسن والسالم على العبد الصاحل 
  .والسالم على املؤمنني واملؤمنات ورمحة اهللا وبركاته  .يديه بفضله وكرمه إنه ويل املؤمنني 

  . وحدهواحلمد هللا 

  ١٤٣١مجادي الثانية  ٦

  بو حسن أ                                                                                       
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  Xقال العبد الصاحل 
  " ىل كهف اهللإمسيتم التجأوا أ ذاإو، صبحتم حتصنوا باهلل أذا إ" 

متسك بالذي فطر كل شيء وأعطى كل شيء خلقه ، واقبل كل ما خيربك به سبحا�ه " 
  " تعرف كل شيء منه ولن تضيع ، ولن تضل ولو ضاع وضلّ أهل األرض بأمجعهم

* * *  

  ..عساها تكون منهاج عمل لنا مجيعاً هذه الدرة الثمينة "  أ�صار اهلل "أضع بني يدي 

   :عن عبد السالم بن صاحل اهلروي ، قال 
  .رحم اهلل عبداً أحيا أمر�ا  :يقول  Xمسعت أبا احلسن علي بن موسى الرضا ( 

  وكيف حييى أمركم ؟ : فقلت له 
   .. )يتعلم علومنا ويعلمها الناس ، فإن الناس لو علموا حماسن كالمنا التبعو�ا :  قال

  . ٢٧٥ص ٢ج:  Xعيون أخبار الرضا  /املصدر 

* * *  



  
  

احلمد هللا رب العاملني ٬، مالك امللك ٬، جمري الفلك ٬، مسخر الرياح ٬، فالق اإلصباح ديrان 
  . الدين ٬، رب العاملني 

ـوج    ـا ٬، ومت احلمد هللا الذي من خشيته ترعد السماء وسكا�ا ٬، وترجف األرض وعمrاره
  . البحار ومن يسبح يف غمرا�ا 

رية يف اللجج الغامرة ٬، يأمن من ركبها اللهم صل� على حممد وعلى آل حممد ٬، الفلك اجلا
  .ويغرق من تركها ٬، املتقدم هلم مارق ٬، واملتأخر عنهم زاهق ٬، والالزم هلم الحق 

  

* * *  

  :احملطة األوىل 

áíŠØÛa@æeŠÔÛbi@ÕÜÈní@bß@ @

  ..وقفة مع نصوص املسلمني ومقارنتها مبا بني أيدهم من القرآن اليوم  •

  ..كلمة لقول قبل التعرض للسؤال واالجابة يف هذا املوضوع البد من وقفة خمتصرة 

بنسخة القرآن    فضالً عن التلميح   يعتقد البعض بأنّ أي� قول ي�شم� منه رائحة املساس 
فهو قول يؤدي إىل كفر صاحبه وبطالنه  أعين طباعة فهد ٬،يدي املسلمني اليوم أاملوجودة بني 

  . حلاد والزندقةإلمصاف اإىل  التوحيدوخروجه عن ربقة 

وفرقهم يكشف  مذاهبهمبكل املسلمني  بني أيدياملتوفرة إال أن وقفة سريعة على النصوص 
عن حجم اgازفة والشطط الكبري لدى هذا القائل ؛ إذ هو ال يعدو أن يكون مسلماً يدعي التسنن 

و التشيع ٬، أعين التسنن الشيخي والتشيع املرجعي ٬، وكالمها يرويان ويصرحان يف نصوص أ
٬،  و حبروف أو سقوطها وزيادÍاأالتبديل بكلمات :  يصعب استقصاؤها بوقوع النقصان والزيادة

   .وهذا منوذج منها للتدليل فقط 
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من سر�ه أن يقرأ القران غضاً كما نزل : ( قال  فمما روي عن طرق السنة أنّ رسول اهللا 
  . )١() فليقرأه على قراءة ابن أم عبد 

وعلى هذا يكون ابن مسعود من خري الصحابة الذين حفظوا القرآن ٬، مث أ¡م يروون عن ابن 
 من استطاع منكم أن يغلّ: قال ابن مسعود : أمر باملصاحف أن تغري ٬، قال : ( مالك أنه قال 

ابن مسعود   مث قال :  شيئاً جاء به يوم القيامة ٬، قال فليغله فانّ من غلّ  أي خيفيه    مصحفه 
  . )٢()  سبعني سورة ٬، أفأترك ما أخذت من يف رسول اهللا  قرأت من فم رسول اهللا   

ومعىن احلديث واضح وهو أنّ ابن مسعود يرى أن القرآن الذي كتبه عثمان ناقص ٬، أو 
وكان ابن مسعود ملا حضر مصحف : ( ٬، قال ابن حجر )٣( على األقلحدث فيه بعض التغري 

عثمان إىل الكوفة مل يوافق على الرجوع عن قراءته وال على إعدام مصحفه ٬، فكان تأليف 
  .)٤() مصحفه مغايراً لتأليف مصحف عثمان 

يف حق مصحف ابن مسعود ويصححونه ٬، يروون  ويف الوقت الذي يروون فيه قول النيب 
املصاحف كلها عدا نسخته اليت زودته ¨ا حفصة  حراقإقرر أيضاً ما فعله عثمان بابن مسعود ملا 

  . )٥(اجلائر فقتل بعد أن القى ما القى  القرار ضحيةمسعود كما سيتضح ٬، وراح ابن 
قرأت على : ( حه بقوله وقد يكون السبب يف أن يفعل به كل ذلك أنّ مصحفه قد أوض

   .)٦()  Xسبعني سورة ٬، وختمت القرآن على خري الناس علي بن أيب طالب  رسول اهللا 
حدثنا : قال أبو عبيد : ( وعلى أي حال ٬، فعن نقص القرآن عندهم حيدثنا السيوطي ٬، فيقول 

كانت سورة : ابن أيب مرمي عن ابن هليعة عن أيب األسود عن عروة بن الزبري عن عائشة ٬، قالت 

                                                            
والسند صحيح آما قال أحمد . ، ومصادر أخرى آثيرة  ١٣٨ح  ٤٩ص ١ج: ، سنن ابن ماجة  ٧ص ١ج: مسند أحمد  - ١

: قال الهيثمي  .محمد شارح مسند أحمد ، ورواه أيضًا أبو داود وابن آثير في التفسير ، وروى معناه ابن سعد في الطبقات 
النجود وهو على ضعفه حسن الحديث ، وبقية رجال أحمد رجال  رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه عاصم بن أبي( 

  .٢٨٩ – ٢٨٨ص ٩ج: مجمع الزوائد ) الصحيح ، ورجال الطبراني رجال الصحيح غير فرات بن محبوب وهو ثقة 
  .٤١٤ص ١ج: مسند أحمد  - ٢
 . Xالجزء الثاني ، السيد أحمد الحسن / آتاب العجل : انظر  - ٣
 .٣٦ص ٩ج: فتح الباري  - ٤
وآان ابن مسعود بالكوفة فامتنع ان يدفع مصحفه إلى عبد اهللا بن عامر : (  ١٧٠ص ٢ج: قال اليعقوبي في تاريخه  - ٥

إنه : وآتب إليه عثمان ان أشخصه ان لم يكن هذا الدين خباًال وهذه األمة فسادًا فدخل المسجد وعثمان يخطب ، فقال عثمان 
دابة سوء فكلم ابن مسعود بكالم غليظ فأمر به عثمان فجر برجله حتى آسر له ضلعان فتكلمت عائشة  قد قدمت عليكم

 ) .وقالت قوًال آثيرًا 
  .١١٦ص ٩ج: ، مجمع الزوائد  ٧٦ص ٩ج: ، والمعجم الكبير  ١٠١ص ٥ج:  األوسط للطبراني المعجم  - ٦
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األحزاب تقرأ يف زمن النيب مائيت آية فلما كتب عثمان املصاحف مل يقدر منها إال على ما هو 
  .)١() آلن ا

حدثنا عبد اهللا حدثين وهب بن بقية أنا خالد بن عبد اهللا : ( وروى أمحد بن حنبل ٬، قال 
كم تقرؤن سورة : الطحان عن يزيد ابن أيب زياد عن زر بن حبيش عن أيب بن كعب ٬، قال 

ثل لقد قرأÍا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م: بضعاً وسبعني آية ٬، قال : األحزاب ؟ قال 
  .)٢() البقرة أو أكثر منه وأن فيها آية الرجم 

لقد نزلت آية الرجم ورضاع الكبري ٬، : ( وتفاجئنا عائشة أيضاً بآية رضاع الكبري ٬، فتقول 
وشغلنا بشكاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخلت داجن .. وكانتا يف رقعة حتت سريري 

الرجم أو الرضاع أو ما أحتفنا به األشعري يف ومن الواضح أن ال وجود آلية . )٣() فأكلته 
  .الكتاب اليوم 

من قرآن  أعين نقص ما كان عندهم يف تلك األيام عما نزل على رسول اهللا    ويف هذا 
 .لست بصدد استقصائها ألن األمر يطول روايات كثرية جداً   فضالً عن مصحف فهد اليوم 

وآيات كثرية يدعيها    خبارهم أحسب رواياÍم و    بنظرهم ناقصاً القرآنمث كيف ال يكون 
  :وهذه بعضها نضمه إىل ما تقدم . فهد اليوم  هلا عني وال أثر يف مصحفوغريه ليس عمر 

  . )٤()  الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة مبا قضيا من اللذة(     ١
                                                            

 .٦٦ص ٣ج : االتقان في علوم القرآن للسيوطي  - ١
: عن زر بن حبيش عن أبي بن آعب قال : ( وآذا أخرجه بشار عواد في مسنده . ١٣٢ص  ٥ج : د أحمد بن حنبل مسن - ٢

لقد قرأتها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل البقرة أو : بضعًا وسبعين آية ، قال : آم تقرؤن من سورة األحزاب ؟ قال 
  .٥٣ص ١ج: لبشار عواد المسند الجامع ) أآثر منها وإن فيها آية الرجم 

روى مالك عن عبد اهللا بن أبي : ( وآذا رواه الطحاوي فقال . ٤٢٠ص ٢ج: محاضرات األدباء للراغب األصفهاني  - ٣
آان فيما أنزل اهللا في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم : بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت 

وقد روى القاسم بن محمد . . ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رس
) ويحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت نزل من القرآن ال يحرم إال عشر رضعات ثم نزل بعد أو خمس رضعات 

فيما أنزل من القرآن عشر  آان: عن عائشة قالت : ( ورواه البغوي في تفسيره . ٣١٧ص ٢ج: اختالف العلماء للطحاوي 
 ) .رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن 

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة ، رواه الطبراني وابن مندة في المعرفة : ( قال العجلوني  - ٤
عن العجماء قالت سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذآره ، ورواه النسائي وعبد اهللا بن أحمد في عن ابن حنيف 

ورواه . زوائد المسند ، وصححه ابن حبان والحاآم عن أبي بن آعب ، ورواه أحمد عن زيد بن ثابت واتفقا عليه عن عمرو 
 ٢ج: لى ثم نسخ دون حكمة آشف الخفاء للعجلوني الشافعي والترمذي وآخرون عن عمرو عن بعضهم أنه مما آان يت

 .٢٣ص
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لوال أن يقول الناس زاد عمر : ( وهي آية عمر املفضلة كما هو معروف واليت طاملا قال عنها 
  .)١() ال تشكوا يف الرجم فإنه حق : ( ٬، وقال أيضاً .. ) يف كتاب اهللا لكتبتها يعين آية الرجم 

ة إن ذات الدين عند اهللا احلنيفية السمحة ال املشركة وال اليهودية وال النصراني(    ٢
  .)٢()  ومن يعمل خرياً فلن يكفروه

لو كان البن آدم واديان من ذهب البتغى ثالثاً وال ميأل جوف ابن آدم إال التراب (     ٣
  . ورد يف أمهات كتبهموغريها الكثري مما . )٣()  ويتوب اهللا على من تاب

بل األكثر من هذا ملا نطالع يف كتبهم أنّ بعض سور القرآن يف املصحف الذي بني أيديهم 
عن عبد الرمحن بن يزيد ٬، : ( اليوم هل ليست بسور عند كبارهم كما يروون ٬، إذ روى الطرباين 

)  وأحاديث يف هذا املعىن( ملَ تزيدون ما ليس فيه ؟ : رأيت عبد اهللا حيك املعوذتني ويقول : قال 
  .)٤(... ) أن يتعوذ ¨ما ومل يكن يقرأ ¨ما ) ص(إمنا أمر رسول اهللا : وفيها 

إن القرآن الذي بني أيدي املسلمني اليوم متواتر بكل الذي فيه رمساً ومادة وترتيباً : مث يقولون 
وغري ذلك مما يرتبط به ٬، يف ذات الوقت الذي يعترفون فيه أ¡م أخذوه من حفصة ال غري ٬، 

                                                            
 ٨ج : البخاري في صحيحه : وومن روى آية عمر في الرجم هذه .  ٦٩ص ٣ج: االتقان في علوم القرآن للسيوطي  - ١

،  ٢٩وص ٢٣ص ١ج: وأحمد بن حنبل في مسنده .  ١١٦ص ٥ج: ، ومسلم في صحيحه  ١٥٢و  ١١٣و  ٢٥ص 
: ماجة في سننه  ابن: وآذلك .  ٢٦٩ص ٦، وج ١٣٢ص ٥، وج ٥٥و  ٥٠و  ٤٧، وص ٤٣، وص ٤٠، وص ٣٦وص
والعيني في عمدة .  ٤٥٤ص  ٣ج : ، والكاندهلوي في حياة الصحابة  ١٧٩ص ٤ج: ، والدارقطني في سننه  ٨٥٣ص ٢ج

، والشوآاني  ١٣٥ص ١٣وج ١٢٠ص ١٢ج: ، والعسقالني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ٩ص ٢٣ج: القاري 
، وابن منظور في مختصر  ٤٢٠ص ٢ج: محاضرات االدباء ، والراغب االصفهاني في  ٣٥٤ص ٤ج: في فتح القدير 
، ومالك  ٤٣٥ص: ، والهيثمي في موارد الظمآن  ٤٣ص: ، والبرقي في مسند ابن عوف  ٢٠١ص ١٢ج: تاريخ دمشق 

 .١٧٩ص ٢ج: في الموطأ 

إن اهللا : لم قال عن زر بن حبيش عن أبي بن آعب أن النبي صلى اهللا عليه وس: ( روى الضياء المقدسي بسند صحيح   - ٢
إن ذات الدين عند اهللا الحنيفية السمحة ال : فقرأ عليه لم يكن ، وقرأ عليه : تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن ، قال 

لو آان إلبن آدم واد البتغى إليه ثانيا ولو : المشرآة وال اليهودية وال النصرانية ومن يعمل خيرًا فلن يكفروه ، وقرأ عليه 
األحاديث ) إسناده صحيح . ي ثانيا البتغى إليه ثالثا وال يمأل جوف ابن آدم إال التراب ويتوب اهللا على من تاب أعط

  .٣٦٨ص ٣ج: المختارة 
  

قال جاء رجل إلى عمر يسأله فجعل عمر ينطر إلى رأسه مرة والى رجليه أخرى : ( عن ابن عباس : ( روى الهيثمي  - ٣
قلت صدق اهللا ورسوله لو : آم مالك ؟ قال أربعون من اإلبل ، قال ابن عباس : قال له عمر  هل يرى عليه من البؤس ، ثم

ما : آان ال بن آدم واديان من ذهب البتغى ثالـثًا وال يمأل جوف ابن آدم إال التراب ويتوب اهللا على من تاب ، فقال عمـر 
ما يقول هذا قال أبى هكذا أقرأنيها رسول : فجاء إلى ُأبي ، فقال : فمر بنا إليه ، قال : هكذا أقرأنيها ُأبي ، قال : هذا ؟ قلت 

 ٧ج: مجمع الزوائد ) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أفأثبتها في المصحف قال نعم 
  .١٤١ص
 .٢٣٤ص ٩ج: المعجم الكبير للطبراني  - ٤
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يف خالفة عثمان بن عفان عهد : ( ا يعتربون ما عندها النسخة األم ٬، قال ابن ناصر الدين وكانو
عن النسخة    أربعة ٬، وقيل سبعة : وقيل    إىل جلنة من الصحابة الكرام بنسخ مخسة مصاحف 

  .)١(.. ) األم اليت كانت عند حفصة زوج النيب وأرسل إىل كل قطر مبصحف منها 

عائشة كانت ترى أنّ هناك أخطاء قد وقعت يف املصحف بعد النسخ يقولون ذلك رغم أنّ 
وال أعرف ! وتعتربه خطأً من النساخ ٬، فما عساهم يقولون لو صدر هذا الكالم من غريهم ؟

  !!! كيف ينعقد تواتر مؤمنني على أمرٍ ختالفهم أمهم وكثري من أوالدها فيه 

ن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون أ" سألت عائشة عن حلن القرآن : ( عن عروة ٬، قال 
يا ابن أخيت هذا عمل : ٬، فقالت "  لساحران أن هذان" و " واملؤتون الزكاة  واملقيمني الصالة

  .)٢() الكت�اب أخطوا يف الكتاب 

على أنّ الكت�اب مل يكونوا ليكتبوا شيئاً اال بعد مراجعة عثمان كما هم يقولون ٬، قال ابن 
٬، وقال سعيد بن العاص وابن " التابوة: "٬، فقال زيد " التابوت"ا يومئذ يف واختلفو: ( شهاب 

  .)٣() فإ¡ا بلسا¡م " التابوت"اكتبوها : ٬، فرفعوا اختالفهم إىل عثمان ٬، فقال " التابوت: "الزبري 

أخرج الزخمشري  واجتهاد عثمان مل يكن ليقف على الرسم فقط بل تعداه إىل الترتيب أيضاً ٬،
إنكم تسمو¡ا سورة التوبة وإمنا هي سورة العذاب ٬، واهللا ما تركت أحداً إال : عن حذيفة ( 

سأل عن ذلك ابن : بآية التسمية كما يف سائر السور ؟ قلت  فال صدرت: فإن قلت . نالت منه 
ورة أو اآلية ٬، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا نزلت عليه الس: عباس عثمان ٬، فقال 

اجعلوها يف املوضع الذى يذكر فيه كذا وكذا ٬، وتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل : قال 

                                                            
، إمتاع  ١١٨ص ٨، وج ٢١٠ص ٥ج: بينه البخاري في صحيحه  وهذا الذي ذآره.  ٨ص ١ج: توضيح المشتبه  - ١

: ، وتاريخ الخلفاء للسيوطي  ٦٨ص ٢ج: ، الرياض النضرة في مناقب العشرة للطبري  ٢٤٧ص ٤ج: األسماع للمقريزي 
  .، وغيرهم  ٥١ص ٢ج: ، حلية األولياء ألبي نعيم األصفهاني  ٧٠٤ص ١ج: ، وصفة الصفوة البن الجوزي  ٧٧ص

وحكى عن عائشة أنها سئلت عن المقيمين في هذه اآلية ، وعن قوله : ( وقال الشوآاني . ٢٤٦ص ٢ج: در المنثور ال - ٢
أخرجه عنها أبو عبيد في . يا ابن أخي الكتاب أخطئوا : تعالى هذان لساحران اهللا ، وعن قوله قال في المائدة ، فقالت 

آان الكاتب يملي عليه : وقال أبان بن عثمان . جرير ، وابن المنذر  فضائله ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وابن
فمن ) والمقيمين الصالة ( أآتب : ما أآتب ؟ فقيل له : ، ثم قال ) لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون : ( فيكتب فكتب 

  .٧٥٤ص ١ج: فتح القدير ) ثم وقع هذا 

 .١٥١ص ٧ج: دالئل النبوة للبيهقي  - ٣
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يبني لنا أين نضعها ٬، وكانت قصتها شبيهة بقصتها ٬، فلذلك قرنت بينهما ٬، وكانتا تدعيان 
  .)١() القرينتني 

على مستوى أصل النسخة أو فأين التواتر املزعوم يف املصحف على ضوء ما أنزله الوحي 
  ! النسخ والرسم أو الترتيب ؟

كما تفعل    وأدعو كل منصف إىل تأمل هذا ٬، ويعطينا قوله بإنصاف فيمن يكفّر غريه 
على أمر يغط بنقله يف مصادره األساسية حىت النخاع ٬، وسأعرض صفحاً عم�ن   الوهابية اليوم 

  :يف نصني ال أكثر خوف االطالة يدعي التسنن ألدعو شيعة املرجعية إىل التأمل 

وأنا أمسع حروفاً  Xقرأ رجل على أيب عبد اهللا : ( عن سامل بن أيب سلمة ٬، قال : األول 
كف عن هذه القراءة ! مه مه :  Xمن القرآن ليس على ما يقرأها الناس ٬، فقال أبو عبد اهللا 

اهللا على حدrه ٬، وأخرج املصحف اقرأ كما يقرأ الناس حىت يقوم القائم ٬، فإذا قام أقرأ كتاب 
: إىل الناس حيث فرغ منه وكتبه فقال هلم  Xأخرجه علي :  Xوقال .  الذي كتبه علي

هو ذا عندنا : وقد مجعته بني اللوحني ٬، فقالوا  هذا كتاب اهللا كما أنزله اهللا على حممد 
بعد يومكم هذا أبداً ٬، أما واهللا ال ترونه : مصحف جامع فيه القرآن ٬، ال حاجة لنا فيه ٬، قال 

  .)٢()  إمنا كان عليَّ أن أخربكم به حني مجعته لتقرأوه

كفاية " وهو قول ألستاذ املدرسة األصولية املعروفة اليوم ٬، والذي ال زال كتابه : الثاين 
 :تقاس األعلمية عندهم ٬، اذ يقول دين اهللا ٬، وبه  يف اجتهاداÍمرحى مرجعاً عليه تدور " االصول 

إما بإسقاط ٬، أو تصحيف : بنحوٍ   أي القرآن   ودعوى العلم اإلمجايل بوقوع التحريف فيه (  
وإن كانت غري بعيدة ٬، كما يشهد به بعض األخبار ويساعده االعتبار ٬، إال أنه ال مينع عن حجية 

ة مبا مث إن التحقيق أن االختالف يف القراء...  ظواهره ٬، لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلك أصالً
بالتشديد والتخفيف ٬، يوجب اإلخالل جبواز ) يطهرن ( يوجب االختالف يف الظهور مثل 

التمسك واالستدالل ٬، لعدم إحراز ما هو القرآن ٬، ومل يثبت تواتر القراءات ٬، وال جواز 

                                                            
  .٢٩٦ص ٣ج: وآذا روى ما يقرب من ذلك السيوطي في الدر المنثور . ١٧١ص ٢ج: كشاف للزمخشري ال - ١
 .١٩٣: مختصر بصائر الدرجات  - ٢
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 االستدالل ¨ا ٬، وإن نسب إىل املشهور تواترها ٬، لكنه مما ال أصل له ٬، وإمنا الثابث جواز القراءة
  .)١() ¨ا ٬، وال مالزمة بينهما ٬، كما ال خيفى 

وأما املشكيين يف حاشيته على هذا الكتاب واليت هي مبستوى من األمهية يف احلوزات العلمية 
  اليت جعلت منها كتاباً يدرس إىل اليوم يف النجف األشرف ٬، فهو اآلخر يؤكد ذلك ويصرح 

ف يف الكتاب ٬، بدليل األخبار والروايات واالعتبار بوقوع التحري  كأستاذه اخلراساين يف الكفاية 
  .اللغوي الذي يقصد به البالغة وعدم االتصال بني بعض اآليات وما شابه من أمور النحو وغريها 

فيهم من يقول بوقوع   أعين الشيعة والسنة    هذا احلال بإجياز ٬، وأكيد أنّ كالً من الفريقني 
ملا عرض إىل هذه املسألة يف كتابه  Xالتحريف وفيهم من ينفيه ولكلÜ دليله ٬، ومياين آل حممد 

  . أوال٬ً، هذا  يءبش Xأن يصر�ح بدون  منهما ٬،القولني وبي�ن أدلة كل  كال ذكرالعجل 

وقراءÍم لبعض  وج�ه املسلمني إىل اعتبار ما روي عن أهل البيت  Xهو :  وثانياً
أن   حملمد يءنصاف يف شإلمن ااآليات من ضمن القراءات اليت يقرأ ¨ا املسلمون ٬، فليس 

٬، أو العشر أو حىت األربعة عشر ٬، بل )٢(يقبل املسلمون كلهم بشيعتهم وسنتهم قراءة القراء السبع 
بينها ٬،  ٬، وال ت�قبل قراءة آل حممد )٣(راءة مبطلق ما يوافق العربية كما يفيت السيستاين حىت الق

كما حاوله أتباع املرجعية ممن يعترض على الدعوة اليمانية املباركة ٬، إذا ما    بل يعاب علينا 

                                                            
 .٢٨٥،  ٢٨٤ص: آفاية األصول  - ١
، آان يزعم أنه من حمير : . . عبد اهللا بن عامر  - ١: ( وهذا بعض حال القراء السبعة آما نقله الخوئي في ترجمتهم  - ٢

فارسي األصل ، وقال : . . عبد اهللا بن آثير  - ٢. ١١٨ولد سنة ثمان من الهجرة ، وتوفي سنة .. وآان يغمز في نسبه 
هو ابن : عاصم الكوفي  - ٣.  ١٢٠وتوفي سنة  ٤٥إنه ليس بمشهور عندنا ، ولد بمكة سنة : الحافظ أبو العالء الهمداني 

وآان . . قيل إنه من فارس : . . أبو عمرو البصري  - ٤.  ١٢٨مات سنة .. ثمانيًا وآان ع: . . قال العجلي . . أبي النجود 
وقال سفيان . . هو ابن حبيب بن عمارة : حمزة الكوفي  - ٥.  ١٥٤ومات سنة  ٦٨ولد سنة . . يلقن الناس بالجامع األموي 

هو نافع بن عبد : نافع المدني  - ٦.  ١٥٦وتوفي سنة  ٨٠ولد سنة . . غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض : الثوري 
: اختلف فيه أحمد ويحيى ، فقال أحمد .. ١٦٩مات سنة " أصله من أصبهان : " قال ابن الجزري . الرحمن بن أبي نعيم 

هو علي بن حمزة بن عبد اهللا بن بهمن بن فيروز االسدي ، موالهم من : الكسائي  - ٧. ثقة : منكر الحديث ، وقال يحيى 
يتخير القراءات فأخذ من قراءة حمزة ببعض وترك : آان الكسائي : " قال أبو عبيد في آتاب القراءات .. د الفرس أوال

  .، فما بعد  ١٢٦ص: البيان )  ١٨٩مات سنة .. علم الرشيد ، ثم علم ولده األمين . بعضًا 

األنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع وإن آان األقوى آفاية القراءة : ( هذا نص فتواه  - ٣
 .٢٦٧مسألة /  ١٢١ص: المسائل المنتخبة ... ) على النهج العربي وإن آانت مخالفة لها في حرآة بنية أو إعراب 
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٬، ويقول إنه شيعي مزود بصك  Xأو اإلمام الصادق  Xمام الباقر إلبه اأردنا القراءة مبا قرأ 
  !وكالة املرجعية البائسة ؟

جيوزون    إن مل يكن كلهم   إنّ املتتبع جيد وبكل وضوح أنّ أغلب فقهاء الشيعة والسنة 
القراءة بالقراءات املعروفة اليت رووها أهل السنة وأخذها منهم فقهاء الشيعة ٬، الذين متادى بعضهم 

٬، يف ذات الوقت الذي نالحظ فيه أن روايات أهل البيت )١(ها فأوجب القراءة ¨ا بدعوى تواتر
  .)٢(تنكر ذلك بشدة  

ـبع ووجوب القراءة ¨ا ٬، جند قوالً للسيد اخلوئي  ـول بتواتر الس ـول فيه ويف قبال الق : يق
واملعروف عند الشيعة أ¡ا غري متواترة ٬، بل القراءات بني ما هو اجتهاد من القارئ وبني ما هو ( 

و¨ذا يتضح ... منقول خبرب الواحد ٬، واختار هذا القول مجاعة من احملققني من علماء أهل السنة 
  .)٣( )أنه ليست بني تواتر القرآن ٬، وبني عدم تواتر القراءات أية مالزمة 

ن القراء بنص كبري جمتهدي األصوليني م اًاجتهادوعليه ٬، فإذا كانت القراءات السبع أو األكثر 
ـية إذن تتنكر لقراءة أهل البيت املروية يف العصر  املتأخر السيد اخلوئي ٬، فما بال شيعة املرجع

ملا يذكّر األمة مبا قرأه أئمة  Xعنهم ٬، ويعترض أدعياء العلم على ولدهم السيد أمحد احلسن 
٬، وهل فعالً يقبل الشيعة اليوم اجتهاد قارئ يف كتاب اهللا حىت ولو كان عثماين اهلوى  اهلدى 

كما رأينا ذلك يف ترمجة القراء السبع ٬، وال تقبل قراءة سادة  غمز و أموي املذهب أو يف نسبهأ
  !!حجج اهللا عدل القرآن وترمجانه ؟

روايات كثرية أكتفي بنقل  املدعونبه يف خصوص ما أشكل  إنّ آلل حممد :  وثالثاً
  :اثنتني منها 

                                                            
حتى أنهم آما قيل : ( . . اترها وحفظ السلف األول للقرآن ، قال آما فعله صاحب الجواهر ، فانه لما دافع عن تو - ١

 ٩ج: جواهر الكالم ) نزل القرآن على سبعة أحرف :  ضبطوه حرفًا حرفًا ، بل لعل هذه السبعة هي المرادة من قوله 
  .حالهم  على أن دعواه بحفظ السلف األول له وضبطه حرفًا حرفًا ال أعرف من يقصد بهم وقد تبين بعض. ٢٩١ص

   
:  Xإن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف ، فقال :  Xقلت ألبي عبد اهللا : ( عن الفضيل بن يسار  - ٢

 .١٣ح ٦٣٠ص ٢ج: الكافي )  آذبوا أعداء اهللا ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد
 .١٢٤ -١٢٣ص: البيان  - ٣
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:  ٬، قال  ﴾ خWيXر² مTنX أَلْفT شWهXرٍ ﴿: ٬، يف قوله عز وجل  Xعن أيب عبد اهللا ٬، عن أيب بصري 
أي ٬،  ﴾ تWنWزَّلُ الْمWالئTكَةُ وWالرُّوحR فTيها بِإِذْنT رWبِّهِمX﴿ : وقوله تعاىل : ٬، قال  من ملك بين أمية( 

  .)١()  بِكُل� أَمXرٍ سWلَام من عند ر·م على حممد وآل حممد ٬،

بيت علي : ( يقول  Xمسعت أبا جعفر : وعن عبد اهللا بن عجالن السكوين ٬، قال 
٬، وسقف بيتهم عرش رب العاملني ٬، ويف قعر بيو�م فرجة  وفاطمة حجرة رسول اهللا 

مكشوطة إىل العرش معراج الوحي واملالئكة ٬، ترتل عليهم بالوحي صباحاً ومساء وكل ساعة 
وطرفة عني ٬، واملالئكة ال ينقطع فوجهم ٬، فوج يرتل وفوج يصعد ٬، وإن اهللا تبارك وتعاىل 

٬، وزاد اهللا يف قوة ناظره ٬، وإن اهللا زاد  عن السماوات حىت أبصر العرش Xكشف إلبراهيم 
وكانوا يبصرون ) صلوات اهللا عليهم ( يف قوة ناظر حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني 

العرش ٬، وال جيدون لبيو�م سقفاً غري العرش ٬، فبيو�م مسقفة بعرش الرمحن ومعارج املالئكة 
يوت األئمة منا إال وفيه معراج والروح فوج بعد فوج ال انقطاع هلم ٬، وما من بيت من ب

أَمXرٍ  )٢( مTنX كُل�تWنWزَّلُ الْمWالئTكَةُ وWالرُّوحR فTيها بِإِذْنT رWبِّهِمX ﴿ : ة لقول اهللا عز وجل ـاملالئك
: زيل ؟ قال ـهذا التن: ٬، فقلت  بِكُل� أَمXرٍ: ؟ قال  ﴾ مTنX كُل� أَمXرٍ﴿ : قلت : قال .  ﴾سWالم² 

  .)٣()  نعم

٬، وماذا نفعل  يقرأ اآلية كما قرأها آباؤه الطاهرون  Xماذا بقي إذن ٬، ومياين آل حممد 
  ! وقراءÍم ٬، وتستحسنون قراءة حىت النواصب ؟ لكم إن كنتم تشمئزون من قول آل حممد 

٬، يف هذا  Xكانت هذه كلمة خمتصرة البد منها قبل نقل كالم السيد أمحد احلسن 
  .عليه  املوضوع ٬، وطرح السؤال

* * *  

 

  

                                                            
 .٥٩ح ٧٠ص ٢٥ج: ، بحار االنوار  ١١٧٨٤رقم الحديث  ٥ج: ، البرهان  ٨ح ٨٢٠ص ٢ج: تأويل اآليات  - ١
 . وغيرهاالنوار راجع بحار  وايضًا ،الى استغراب الراوي وتأآيد االمام عليها  هو الصحيح نظرًاهذا  - ٢
 .٧٠ح ٩٧ص ٢٥ج: ، بحار االنوار  ١١٧٨٩رقم الحديث  ٥ج: ، البرهان  ٢ح ٨٢٧ص ٢ج: تأويل اآليات  - ٣
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  ..يف سورة القدر ) بكل أمر ( قراءة  •

اÍا كما بينت فيما سبق ٬، حاول بعض املعاندين التشنيع على الدعوة اإلهلية رغم وضوح بين
أنّ : ٬، منها  على آل حممد صاحبها  حبجج واهية تكشف عن خباثة الطينة وعظم جرأة

ترتل املالئكة والروح فيها بإذن ر¨م : ( يقرأ اآلية يف سورة القدر هكذا  Xالسيد أمحد احلسن 
باطل ؛ ألنه يقرأ مبا خيالف املصحف بطباعة فهد املوجودة   وحاشاه    وعليه فهو ) بكل أمر 

  .¨كذا استدالالت يريد شيعة املراجع وأدعياء العلم إطفاء نور اهللا ! بني الناس اليوم ؟

" هم يقولون إن أمحد احلسن يقول بقراءة (  : Xهذه املسألة ٬، قال  حولعندما سألته و
٬، وهذا خيالف النسخة املوجودة املكتوبة اآلن ٬، وكل من خيالف النسخة املكتوبة اليوم " بكل أمر 

  باطل ٬، أليس كذلك ؟

باطل ؛ أل¡م يقولون  ن كلهمواألصوليالشيعة إذن ٬، حبسب هذا االستدالل منهم يكون فقهاء 
بأعظم من هذا ٬، فقط اذهب إىل كتبهم الفقهية ولن أقول البحث ؛ ألنه مليء بالقول بالقراءات 

يف القراءة من  )١(وهذا يرجح هذه القراءة وذاك يرجح تلك القراءة ٬، بل اذهب إىل كتب الفتوى 
٬، ويقولون ) ١١٤(وليس ) ١١٢(كتاب الصالة عندهم ستجد أ¡م يقولون بأنّ سور القرآن 

  .٬، إذن فهم يبطلون أنفسهم ؛ أل¡م خالفوا النسخة املكتوبة ٬، هذا أوالً )٢(بزيادة بسملتني 

                                                            
الضحى وألم نشرح سورة واحدة ال تفرد إحداهما عن األخرى في الرآعة الواحدة ، وآذا الفيل : : ( قال العالمة الحلي  - ١

 سورتا الفيل وااليالف سورة واحدة ، وآذا: ( ، وقال السيد الخوئي  ٢٣٣مسألة / تذآرة الفقهاء .. ) وإليالف عند علمائنا 
، وآذا  ٦٠٥مسألة / منهاج الصالحين .. )  بال بالد من الجمع بينهماسورتا الضحى وألم نشرح ، فال تجزئ واحدة منهما ، 

  .غيرهم من الفقهاء 
فال يجوز . وآذا الفيل و إليالف . الضحى و ألم نشرح سورة واحدة : روى أصحابنا أن : الثالثة : ( قال المحقق الحلي  - ٢

، وآذا  ٦٦ص ١ج: شرائع االسالم ) وال يفتقر إلى البسملة بينهما على األظهر . ا من صاحبتها في آل رآعة إفراد إحديهم
الضحى و ألم نشرح سورة واحدة ، وآذا الفيل و اإليالف ، وهل تعاد البسملة بينهما ؟ : الثانية : ( ابن فهد الحلي ، اذ قال 

  .٣٦٥ص ١ج: المهذب البارع ) ال ، وهو األشبه : قيل 
ان آانتا سورتين فالبد من مراعاة البسملة ، وان آانتا سورة واحدة فال إعادة لالتفاق على انها : ( قال المحقق في المعتبر 

  ) . ليست آيتين من سورة واحدة 
سورتي  وفي القران قوالن ؛ أقربهما الكراهية ، إال في: ( وقال الشهيد األول وهو يتحدث عن القران والجمع بين السور 

الضحى وألم نشرح ، وسورة الفيل واليالف ، وتجب البسملة بينهما ، ولو جعلناهما سورة واحدة لم تجب البسملة على 
 .       وواضح قول الفقهاء المعاصرين جميعا تقريبًا على أنها سورة واحدة .  ١٧٣ص ١ج: الدروس ) األشبه 
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عندك كتاب كفاية األصول وتعليق املشكيين عليه ؛ ألن هذه النسخة يدرسو¡ا يف : ثانياً 
٬، هل مر عليك  يوجد كالم يف الكفاية عن حجية ظاهر القرآن. حوزة النجف ويعملون بتعليقتها 

سابقاً ؟ هل قرأت كالم صاحب الكتاب وتعليق املشكيين عن مسألة حتريف القرآن ؟ اقرأه ستجد 
واألخبار . أن صاحب الكتاب يرجح التحريف ٬، واملشكيين يؤكد التحريف باالعتبار واألخبار 

  .اخل .. النحو معروفة ٬، واالعتبار يقصد به اخللل يف البالغة واالنقطاع يف الكالم واخللل يف 

يقولون بالتحريف ويصرحون به ٬، أما حنن فقد  فقهائهم األصوليونفهؤالء علماؤهم وكبار 
كالقراءات السبعة األخرى املقبولة عندكم ٬، فما هي  قلنا هلم فقط اعتربوا قراءة أهل البيت 

  ! املشكلة ؟

اعتربوا قراءة أهل البيت كالقراءات السبعة األخرى اليت تقرأو¡ا ٬، : واهللا ٬، قلت لوهايب يوماً 
مع أنّ هذا الوهايب كان يقول إن أهل البيت ! فسكت ومل يرد وقبل قويل ٬، فما بال هؤالء ؟

  . )يفقهون قوالً  يكادونيقولون بتحريف القرآن وحيتج ٬، ولكن هؤالء أعماهم احلسد فال 

 حدأوهو     نصارألناظروا احد الذين أ نأو٬، رف السبعة حألاالسبعة و القراءاتحول سألته و
و¨ذا ٬،  العامة بناءأحرف السبعة من ألباة على من قال ئمألابرد  احتج�   وأبواقهمشيوخ املرجعية 
  . باطل السبعة بالقراءاتالقول فهو يقول بأن 

هذا ال يفرق بني قول الناس بالقراءات السبعة ٬، وقوهلم اآلخر إن القرآن نزل  ( : Xقال ف
٬، يعين )١(السنة يقولون حبسب روايات عندهم أن القرآن نزل بسبعة أحرف . بسبعة أحرف 

 جيوز أن تقرأ بدل العزيز الرحيم العزيز احلكيم وهكذا ٬، وهذا رده أهل البيت : يقولون 
  . حد نزل من عند واحد ٬، وهذا ال عالقة له بالقراءات السبعة إنّ القرآن وا: وقالوا 

إ¡م بعد : فالقراءات السبعة متأخرة عن قوهلم باألحرف السبعة ٬، وسببها أي القراءات السبعة 
وليس قراءة واحدة ؛ ألنه مل يكن فيه   أي رسم واحد    مجع عثمان الناس على مصحف واحد 

الرسم بصور متعددة حبسب ما يتصور كل قارئ فكثرت  اقرؤوتنقيط وال حركات وال مهز ٬، 
القراءات ٬، وكان يف العهد األموي أن السلطة األموية وح�دت الناس على قراءة القراء املعتربين 

  بالنقط واحلركات واهلمز    عند الناس وعند السلطة ٬، ورفضوا أن ينسخ أو يقرأ املصحف 
                                                            

 .، وغيرها الكثير  ٢٤ص ١ج: ، مسند احمد  ٢٠٢ص ٢ج: ، صحيح مسلم  ٩١ص ٣ج: صحيح البخاري : انظر  - ١
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ورفضوا األخرى ٬، ولديك تاريخ القرآن ٬، فاحتجوا عليهم  اًفقبلوا سبعبالقراءات األخرى ٬، 
  . بالكتب وما موجود عندهم وما كتب يف كتب تاريخ القرآن 

ويكتب ¨ا مجيعاً املصحف ويقرأ  والقراءات السبعة كلها كانت شائعة يف زمن األئمة 
يت يقرأ ¨ا الناس وهي بالقراءة ال: اقرؤوا كما يقرأ الناس ٬، يعين :  X¨ا مجيعاً ٬، فقول اإلمام 

وليس واحدة ٬، وإىل اليوم من لديه معرفة بالقراءات السبعة يقرأ ¨ا مجيعاً أو اكثر سبع قراءات 
مثل عبد الباسط ٬، فهو يقرأ بالقراءات السبعة وإذا وصل إىل كلمة فيها قراءتني أو ثالث يقرأها 

  ) .أكثر من مرة وكل مرة بقراءة 

على هذا اجلاهل من أحد األنصار إلقاء حماضرة يف هذا الشأن ٬، يتم فيها الرد  Xمث طلب 
أعين طبعة فهد    خيالف النسخة املطبوعة اليوم  يءشوتفنيد شبهته القائمة على أنّ كل من قال ب

  . فهو باطل ؛ ألنه قائل بالتحريف   

فقهاء الشيعة كلهم يقولون إن الضحى والشرح سورة  انرة بي�ن ضاحملايف (  :له  Xوقال 
  . ٬، وائيت بآرائهم)١(واحدة ٬، وال جيوز قراءة واحدة منها يف الصالة وال جتزي 

   .)٢(يف ذلك أيضاً  وائيت بروايات أهل البيت 

وأيضاً الرابط بني الضحى والشرح ٬، فهي واضحة أ¡ا ليست سورة بل مكملة للضحى ٬، يعين 
وأما بنعمة ربك فحدث ٬، ما هي هذه النعمة وملاذا حيدث ¨ا ؟ أمل : أن اهللا يف ¡اية الضحى يقول 

  .وقريش سورة واحدة  وأيضاً سوريت الفيل٬، ..... نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك 

 يكادونال الناس ف  يتشتت املستمع ؛أن تكتفي فقط بقول فقهائهم لكي الوإذا أردت 
ثقفوهم ٬، عرفوهم ٬، على األقل فلتكن عند الناس معلومات . يسمعون ٬، لعلهم يسمعون القليل 

  ) .ومعرفة لعلهم يلتفتون إىل خداع هؤالء يف يوم من األيام فينجون بأنفسهم 

* * *  

                                                            
  .الهامش للتعرف على عدم الجواز ، وهو أمر معروف بين المتأخرين جميعًا /  ٢٢راجع ما تقدم ص  - ١
: التهذيب ) الفجر ، فقرأ الضحى وألم نشرح في رآعة الواحدة  Xصلى بنا أبو عبد اهللا : ( روى زيد الشحام ، قال  - ٢
ال تجمع بين سورتين في رآعة واحدة ، اال الضحى وألم : ( ، سمعته يقول  X، وروى المفضل عنه  ٢٦٦ح  ٧٢ص ٢ج

  . ١٨٨:  ٢، المعتبر  ٥٤٤:  ١٠مجمع البيان )  نشرح ، وسورة الفيل واليالف قريش



  :ة الثانية احملط

@pb íaëŠÛbi@Õ ÜÈní@bß@ @
خبصوص بعض الروايات الطاهرة يف بعض  Xكانت هناك وقفة مع السيد أمحد احلسن 

زاوياها ومداليلها ٬، وكانت األسئلة تدور مرة عن روايات خاصة بعينها ٬، وأخرى عن بعض ما 
 .  يتعلق ¨ا مجيعاً من دون النظر إىل رواية معينة ٬، فكان اآليت بفضله سبحانه 

 
  ..) هل حيق لغري املعصوم بيان معىن رواية متشا·ة (  •

إنه فضل من اهللا كبري أن يوفق املرء اىل االقتداء حبجج اهللا الطاهرين واالستنان بسنتهم يف 
دعوة اخللق التائه اىل ر¨م الكرمي الذي مل يغفلهم آن رغم أ¡م يغطون يف سبات النسيان العميق ٬، 

واÍا اليت متكن وأد هلية بشروطهاإلاملعرفة اوأكيد أنّ من أراد شيئاً أعد� له عدته ٬، وهل هي إال 
خوض غمار املواجهة مع الباطل وأهله إلنقاذ ما يستطيع من اخللق ٬، وحاجته  هلي منإلالعامل ا

  . على تساؤالÍم ال تكاد تنكر أبداً  جابةإلللناس وااحلق  ىل بيانإهذا بعد 

ال  وهي   ولكن كثرياً ما تسبب له قلة البضاعة املعرفية اليت لست اآلن بصدد بيان أسبا¨ا 
من  جوبةألبعض اومن مث قد يتراءى له حينذاك . إرباكاً يف املسعى   نفسه جزماً  نسانإلتعدو ا

خالل ما يطالعه من روايات شريفة ٬، لكن ليس بيده قول قطعي من املعصوم يف املراد واملعىن 
بعد ) لم واهللا أع: ( بيان فهمه للناس واحلال هذه ٬، ويكتفي بقول  مكانإلفهل بااحلقيقي هلا ٬، 

من البداية ٬، ورحم اهللا من عرف قدر ) إن نصف العلم قول ال أعلم : ( ذلك ٬، أم يتأسى باملأثور 
  نفسه وخيتار ذلك سبيالً ؟ 

  احلقيقة ال أعرف إجابة عندما خطر ذلك التساؤل يف بايل ٬، ومل اُحر له جواباً ؟ 

فقط غري عارف باجلواب ٬، ٬، وتبني يل بعد إجابته أين لست  Xفقررت سؤال العبد الصاحل 
  .بل مل أكن الُحسن حىت صياغة السؤال ٬، واحلمد هللا على كل حال ٬، وساعد اهللا قلبه الشريف 
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 يءأو شإذا سئل اإلنسان عن معىن يتعلق برواية : ٬، فقلت  Xال ٬، سألته ـح وعلى أي�
من املعصوم ٬، فهل له أن جييب مبا يعرف من بعض كلماÍم  جواب قطعيمن ذلك ومل يكن لديه 

  أو ميتنع عن اإلجابة ؟  

هذا يعتمد على تلك الرواية ومباذا تتعلق ٬، وهل هلا مساس باالعتقاد أم ( :  Xفأجابين 
بالتشريع ٬، فالسؤال غري دقيق لتتم اإلجابة عنه ٬، فهناك روايات بينة وروايات متشا¨ة وروايات 

٬، فما مل يتبني لكم معناه ال جتيبوا به بالقطع ٬، ولكن ميكنكم إعطاء فهمكم ملن يطلبه ٬، متعارضة 
  ) .وأيضا ميكنكم السؤال ومعرفة اإلجابة ومن مث بيا¡ا ملن يطلبها 

طبعاً ٬، هذا بالنسبة إىل ما عدا الروايات الشريفة اليت تتحدث عن حركة الظهور املقدس وما 
أما إذا كنت تقصد (  :٬، فقال  Xإىل روايات الظهور فقد أجاب عنها يرتبط به ٬، وأما بالنسبة 

روايات الظهور فهذه حنن ال نبي�ن منها إال موضع احلاجة والضرورة ٬، أما ما تركنا بيانه فمن أراد 
اهللا إفهامه يفهمه املراد منها ٬، وكلٌ حبسب إخالصه ٬، ويبقى بيا¡ا على اليقني لكل الناس يف 

  ) .حينها 

 * ** 

  ..) السؤال عن اجلزئيات يف الروايات (  •

السؤال عن اجلزئيات أمر يتعرض له األنصار بكثرة من قبل السائلني ٬، اذ تضمنت روايات 
شارة إىل ما يرتبط بأحداث وشخصيات يف زمن الظهور ٬، بل حىت أدق إلا أهل البيت 

ميانه بدعوة إهلية ٬، ويصر� البعض على ربط إلورسالته ا Xمام املهدي إلالتفاصيل املرتبطة بدعوة ا
ىل الناس على تشخيص تلك اجلزئيات وضرورة استيضاحها إووصيه ورسوله  Xمام املهدي إلا

  .  ميان دون ما سواهإلكباب أحادي ل

أشاروا إىل أن البداء أمر  وهذا الفهم يف احلقيقة فيه من اgازفة ما فيه ٬، ألن أئمة اهلدى 
ويعلّقه على أمر  Xممكن يف اجلزئيات ٬، ومن غري الصحيح أن يربط املنتظر إميانه بدعوة إمامه 

  .ممكن حصول البداء فيه 
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ذات مرة عن السفياين وبعض التفاصيل املرتبطة  Xعلى هذا ٬،كنت قد سألت العبد الصاحل 
  . بشخصيات وأحداث الظهور 

لنسبة للتفاصيل كلها حيتمل فيها البداء ٬، بل هو الراجح بالنسبة خلطة با( :  Xفأجابين 
عسكرية يراد ¨ا االنتصار على العدو وهو الشيطان وجنده ٬، فحىت اخلروج الذي نص عليه أنه يف 

  ) .فيه البداء  )١(يوم واحد 

ماذا تفهم من (  : Xمث بعد أن ذكر بعض الروايات الشريفة خلّص مضامينها ٬، وقال 
الروايات ؟ القائم من احملتوم ٬، القائم من امليعاد ٬، السفياين من احملتوم ٬، احملتوم ليس فيه بداء ٬، 

  .)٢(احملتوم فيه بداء ٬، امليعاد ليس فيه بداء 

روايات تبني أن ال بداء فيه ٬، أما أصل وجود  يف تفاصيله ٬، وإال فهذه فاحملتوم فيه بداء مبعىن  
  .بد منه ولكن ممكن يكون فالن أو فالن ٬، وميكن أن يكون مبدأه من هنا أو من هناك سفياين فال

  .القائم من امليعاد وال بداء فيه ؛ ألنه إمام فال يكون يف املعصوم بداء   

إذن ٬، فأصل قيام اليماين والسفياين واخلرساين يف يوم واحد واقع ضمن مساحة البداء ٬، 
  ) .البد من حتققه وهو مما يبدو هللا فيه  اًقطعي يالًعاقل دلفكيف ميكن أن جيعله 

* * *  

أحياناً يتم سؤالنا عن جزئيات ويطلب منا أن جنيب عليها ٬، : أيضاً ٬، فقلت  Xوسألته 
 ىل استالمإتؤدي هل ما جيري يف العراق اآلن من أمور : أقصد جزئيات يف الروايات ٬، مثالً 

                                                            
خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة : ( . . ، قال  Xاليماني ، عن االمام الباقر  نص على ذلك في رواية - ١

واحدة ، في شهر واحد ، في يوم واحد ، نظام آنظام الخرز يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من آل وجه ويل لمن ناواهم ، 
  .٢٦٤ص: غيبة النعماني . . )  دعو إلى صاحبكموليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني ، هي راية هدى ، ألنه ي

 

يقوم قائمنا لموافاة الناس سنة ، قال : ( ، قال  Xوالسفياني من المحتوم ، فعن علي بن الحسين  Xأما آون القائم  - ٢
بحار .. )  نييقوم القائم بال سفياني إن أمر القائم حتم من اهللا ، وأمر السفياني حتم من اهللا ، وال يكون قائم إال بسفيا

آنت : ( وأما آون المحتوم ال بداء هللا فيه ، فعن زرارة بن أعين عن عبد الملك بن أعين ، قال . ١٨٢ص ٥٢ج: األنوار 
ال واهللا إنه لمن : أرجو أن يكون عاجًال وال يكون سفياني فقال : فقلت له  Xفجرى ذآر القائم  Xعند أبي جعفر 

وأما آون القائم من الميعاد ، وأن المحتوم يمكن أن يبدو هللا فيه ، فعن .  ٣٠١ص: عماني غيبة الن)  المحتوم الذي البد منه
فجرى ذآر السفياني وما جاء في الرواية من أن  Xآنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا : ( داود بن أبي القاسم قال 

: فنخاف أن يبدو هللا في القائم ، قال : ، قلنا له  نعم: هل يبدو هللا في المحتوم ؟ قال  Xأمره من المحتوم ، فقلت ألبي جعفر 
 .٢٥٠ص ٢٥: بحار األنوار )  القائم من الميعاد
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السفياين احلكم بعد أن قلتم أن احلكم القائم اليوم هو لبين العباس ٬، وأيضاً عن الدجال وربطه 
 بالشخص املعروف ٬، فكيف يتم التعامل مع هكذا أسئلة ؟

حاولوا أن تكون إجاباتكم حمدودة جداً ؛ ألن التشخيص يسب�ب لكم (  : Xفأجابين 
مشاكل كثرية يف هذا الوقت ٬، والنتيجة أ¡م سيعلمون األشخاص بعينهم إن أرادوا استقراء 
احلقيقة ٬، وهم مل يكلفوا اإلميان بالسفياين وغريه ٬، بل كلفوا اإلميان باحلجج ٬، فمن عرف احلجة 

  ) . )١(البحث ال يضره شيء وكفي مؤنة 

* * *  

  ) .. ..إمام ينسب الفعل لنفسه واملقصود هو إمام آخر (  •

   روحي فداهم    وهو أنّ إماماً منهم  أمر آخر واضح ملن طالع روايات آل حممد 
بذلك إماماً من ولده ويعترب فعلَه فعلُه ٬، واألمر يطول لو  Xينسب الفعل لنفسه ولكنه يقصد 

  :أردت نقل مجيع الشواهد على هذه احلقيقة ٬، لكين أكتفي بنقل نصني للتدليل فقط 

٬، ويف )  أنا من كلّم موسى: ( عن نفسه يف إحدى خطبه  Xقال أمري املؤمنني : األول 
يا جابر إذا صاح الناقوس ٬، وكبس : ( .. وهو يتحدث عن آخر الزمان  Xذات الوقت قال 

فعند ذلك عجائب وأي    الذي كثر صمته وملا نطق نطق كفراً    الكابوس ٬، وتكلم اجلاموس
فتوقعوا ظهور مكلّم موسى من الشجرة على الطور ٬، : وبعد أن ذكرها ٬، قال ..  عجائب

واهاً : مث بكى صلوات اهللا عليه ٬، وقال ..  فيظهر هذا ظاهر مكشوف ٬، ومعاين موصوف
  .)٢(.. )  لألمم

هكذا يف املصدر ٬،   وهو مشنكى  مسعت أمري املؤمنني : ( عن عباية األسدي ٬، قال : الثاين 

ألبنني مبصر منرباً ٬، وألنقضن دمشق حجراً حجراً ٬، : وأنا قائم عليه يقول    رمبا متكئ: وقيل 
                                                            

إن من يعرف حجة اهللا يكفيه ذلك مؤونة البحث والتحقيق في جزئيات الروايات وما فيها من إشارات ورموز ،  - ١
فانه ليس يكفي المؤمن به البحث عن الجزئيات فقط ، بل يكفيه حتى البحث عن  Xوبخصوص طالع المشرق اليماني 

بعد آونه الداعي إليه آما ال يخفى ، قال أمير  Xوطلبه ، ألن االهتداء إليه ومعرفته اهتداء لالمام  Xاالمام المهدي 
فتداويتم من العمى  اهج الرسول واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع المشرق سلك بكم من: ( . . في خطبة له  Xالمؤمنين 

والصم والبكم وآفيتم مؤونة الطلب والتعسف ونبذتم الثقل الفادح عن األعناق ، وال يبعد اهللا إال من أبى وظلم واعتسف 
  .  ٢٢ح ٦٦ص ٨الكافي ج)  وأخذ ما ليس له ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

 .٢٧٢ص ٨٢ج: بحار األنوار  - ٢
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قلت : ٬، قال  ن كل كور العرب وألسوقن العرب بعصاي هذهوألخرجن اليهود والنصارى م
هيهات يا عباية ذهبت يف غري : يا أمري املؤمنني كأنك خترب أنك حتىي بعد ما متوت ؟ فقال : له 

  .)١()  مذهب يفعله رجل مين

ينسب الفعل لنفسه مع أنّ فاعله املباشر هو رجل من ولده ٬، فما  Xفاالمام أمري املؤمنني 
ما ورد يف كثري من الروايات من أنّ إماماً ما : ٬، فقلت  Xوجه ذلك ؟ يف هذا كنت قد سألته 

يفعله " ٬، و " مكلّم موسى " ينسب الفعل لنفسه مع أنه يقصد إماماً آخر من ولده كما ورد يف 
آخر ؟ وهل له ربط باحتاد  أمراًهناك ة ألنه منه فقط ٬، أم أن ٬، فهل صحة النسب" رجل مين 

 أنوارهم يف السماء السابعة ؟ 

وفقك اهللا ٬، يف هذا العامل اجلسماين نعم هو منه ؛ ألنه من ذريته ٬، ويف (  : Xفأجابين 
   ) .السماء السابعة هو منه ؛ ألنه دونه وبعض حقيقته 

عندها ٬، يكون ذلك باباً ميككنا من خالله معرفة بعض ما ورد من روايات يف صيحة احلق 
٬،  Xليس بالضرورة أن تكون بامسه   أي الصيحة   ٬، فإ¡ا  Xوكو¡ا باسم أمري املؤمنني 

أنا أفعله ٬، بل : مام الفعل إليه مع أنه يقول إلينسب ابل باسم ذلك الرجل الطاهر من ذريته الذي 
بليس لعنه اهللا ٬، وليس إو احلق ولذا يرتاب املبطلون ممن يدعي التشيع عندما يسمعون صيحة هذا ه

  !!! )٢(نه سحر من سحر أهل هذا البيت إون ويقولون ؤفقط يرتابون بل يترب

  ) ..رواية السمري (  •

                                                            
 .٦٠ - ٥٩ص ٥٣ج: ألنوار بحار ا - ١
أال ( عقيب صيحة الحق ) أال أن الحق في عثمان وشيعته ( في حديث يذآر فيه صيحة ابليس  Xعن االمام الصادق  - ٢

فيثّبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت على الحق وهو : ( وإيمان أهل االرض بذلك ، ثم يقول ) أن الحق في علي وشيعته 
النداء األول ، ويرتاب يومئٍذ الذين في قلوبهم مرض ، والمرض واهللا عداوتنا ، فعند ذلك يتبرءون منا ويتناولونا ، 

ُيْعِرُضوا َوَيُقوُلوا  َوِإْن َيَرْوا آَيًة : Xثم تال أبو عبد اهللا ) إن المنادي األول سحر من سحر أهل هذا البيت : فيقولون 
فهل المقصود بالمرتابين هنا من ال يوالون أهل البيت قبل النداء ؟ آيف وهو . ٢٦٠ص: غيبة النعماني )  ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ

متبرأ منهم قبل ذلك ، إذن أآيد ان المرتابين والمتبرئين بعد نداء الحق هم قوم آانوا يدعون واليتهم والتشيع لهم وتبريهم 
وهو يسمع  - والعياذ باهللا  -آيف يتبرأ شيعي منهم عليهم السالم : ثم أقول ) . فعند ذلك يتبرءون  (صل بعد النداء الثاني يح

، وفعًال هذا ما )  يفعله رجل مني( آال ، ولكنه النداء باسم َمثـَله في زمن الظهور ! وأن الحق معه ؟ Xالنداء باسم علي 
 .باسمه عبر الرؤى الصادقة التي ال تكاد تحصر  Xرغم آثرة نداء جبرئيل  Xيحصل للناس اليوم بتبريهم من أحمد 

فما بعد ، ففيه بيان واضح ومفصل في هذه النقطة  ٧٣ص:  Xأنصار االمام المهدي  إصداراتأحد ) المعترضون على خلفاء اهللا ( آتاب : راجع 
 .بالتحديد 
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مما تشبث به املعترضون على خليفة اهللا واليماين املوعود السيد أمحد  )١(تعترب رواية السمري 
ورفض دعوته اليمانية املباركة ٬، بالرغم من علمهم هم قبل غريهم بفساد االستدالل  Xاحلسن 

¨ا ٬، وللوقوف على هذه احلقيقة بالتفصيل أدعو مجيع من يريد االطالع على ذلك مراجعة ما 
ستاذ ألوا) الرد القاصم على منكري رؤية القائم ( العقيلي يف كتابه كتبه الشيخ الناصح ناظم 

 مامإلأنصار ا إصداراتأحد ) قراءة جديد يف رواية السمري ( الفاضل ضياء الزيدي يف كتابه 
  .   Xاملهدي 

اهللا بالتفصيل ٬، وهذا بالتأكيد قصور  وفقهما خéوéانألا خطهن وملا مل أكن مطلعاً على ما ولك
  . عنها  Xمين ٬، وكثرة ما يتردد على ألسنة املعترضني من ذكر هذه الرواية ٬، سألته 

توجد كثري من املناقشات هلذه الرواية وهي كافية ٬، ولذا فهم تركوها (  : Xفأجابين 
  . وأعرضوا منذ زمن بعيد ٬، أل¡م يعلمون أنّ االحتجاج ¨ا ال قيمة له 

٬، وعندهم لو كانت صحيحة السند ال تفيد االعتقاد دون أن )٢(فهي مطعون يف سندها 
   .)٣(يعضدها ما يوصل إىل اليقني بصدورها 

                                                            
آنت بمدينة السالم في السنة : حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب قال : ( روى الشيخ الصدوق رحمه اهللا ، فقال  - ١

: فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعًا نسخته  -قدس اهللا روحه  - التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري 
بن محمد السمري أعظم اهللا أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع بسم اهللا الرحمن الرحيم يا علي 

فال ظهور إال بعد  -التامة : في بعض النسخ  - أمرك وال توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة الثانية
، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ، أال  إذن اهللا عز وجل وذلك بعد طول األمد وقسوة القلوب ، وامتالء األرض جورًا

آمال الدين )  فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو آاذب مفتر ، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
 .٥١٦ص: وتمام النعمة 

   ٣٥ج: بحار األنوار ) ل أنه خبر واحد مرس: ( االرسال ، قال المجلسي : وسبب ضعفها عندهم أحد أمرين ؛ األول  - ٢
بأحمد بن الحسن المكتب آما  ضعفال: ، والثاني  ١٤٦ص: ، وآذا قال الكاظمي صاحب بشارة االسالم  ٣١٨ص 

لم ترد ترجمته في رجال الحديث ، بل هو غير مقطوع بتسميته فتارة : ( صرحوا بذلك ، قال األستاذ الزيدي وفقه اهللا 
وليت شعري آيف . . يسمى أحمد ابن الحسن المكتب ، وأخرى الحسن بن أحمد المكتب ، وثالثة أحمد بن الحسين المكتب 

  .الهامش /  ١٥ص: قراءة جديدة في رواية السمري ) حائري االستدالل بهذه الرواية الضعيفة جاز للسيستاني ولل
  

فهم آلهم يجمعون على أن العقيدة ال يكتفى فيها بالظن والبد من تحصيلها باليقين والعلم ، وخبر الواحد أقصى ما يفيده  - ٣
، وآذا هو قول ١٤٧ص ٢ج: مصباح االصول ) ال يفيد العلم خبر الواحد : ( الظن ال العلم آما هم يصرحون ، قال الخوئي 

بل ال ! ليين المعاصرين جميعًا ، فكيف جوزوا ألنفسهم االعتماد على خبر واحد ال يفيد العلم في أمر عقائدي ؟صوألا
قائد أمر مسلم ينقضي عجبي في افتائهم في أمر عقائدي وطاعة اتباعهم لهم في ذلك وعندهم أيضًا عدم جواز التقليد في الع

  .مرة أخرى ينقضون غزلهم بأيديهم ! ال يناقش فيه اثنان ؟
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٬، إضافة إىل أ¡ا غري )١(إضافة إىل أن متنها متشابه ٬، وفهمه عدة منهم بأكثر من فهم خمتلف 
٬، أم أن قواعدهم لعبة عندهم إذا شاءوا عملوا ¨ا وإذا مل )٢(مسو�رة وهذا يطعن يف كليتها عندهم 

  !يشاءوا أوقفوا العمل ¨ا ؟

  : إضافة إىل أ¡ا منقوضة بعدة روايات وأحداث 

  . )٤(وما حدث مع الشيخ املفيد من رسائل  ٬،)٣(واية اليماين ر: منها 

                                                            
  .في موسوعته ) رحمه اهللا ( راجع لمعرفة بعض االراء فيها ما ذآره الشهيد السيد الصدر الثاني  - ١

 

إعلم : ( العالمة الحلي ، قال ) بعض ( أو ) آل ( هي التي تبتدئ بما يشير إلى آليتها أو جزئيتها آـ : القضية المسّورة  - ٢
أن القضية إما شخصية أو مسورة أو مهملة ، وذلك ألن الموضوع إن آان شخصيًا آزيد سميت القضية شخصية ، وإن آان 

آل انسان : آليًا يصدق على آثيرين ؛ فإما أن يتعرض للكلية والجزئية فيه أو ال ، واألول هو القضية المسورة آقولنا 
: والثاني هو المهملة آقولنا . حيوان ، ال شئ من االنسان بحجر ، بعض االنسان ليس بكاتب حيوان ، بعض االنسان 
: آشف المراد ) في قوة الجزئية ، فالبحث عن الجزئية يغني عن البحث عنها  - اي المهملة  -االنسان ضاحك ، وهذه 

، ) فهو آاذب مفتري .. ن ادعى المشاهدة أال فم: ( في رواية السمري قال  Xإن االمام : اذا اتضح هذا نقول . ١٦٤ص
بعض : ( وواضح أنها قضية مهملة وفق قواعدهم ، والقضية المهملة هي في قوة الجزئية آما عرفنا ، أي أنه في قوة القول 

وليس الكل ، وعليه فهذا يعني أن بعض من يدعي المشاهدة آاذب وبعضهم صادق ) من يدعي المشاهدة فهو آاذب مفتري 
ث في دعوة المدعي هو الفيصل في إثبات صدقه من عدمه ، وال تكون نفس الرواية دليًال على تكذيبه آما فعله فقهاء والبح

آخر الزمان الذين يخطون بأيديهم قواعد ويسارعون إلى نقضها آالتي تسارع إلى نقض غزلها بيديها مرة بعد أخرى ، وال 
  .حول وال قوة اال باهللا 

 . ٢٦٤ص: غيبة النعماني : ر تقدم نصها ، انظ - ٣
في أيام بقيت من صفر  Xما نقله الشيخ الطوسي من آتاب ورد من االمام المهدي : آان من ذلك على سبيل المثال  - ٤

لالخ : ( سنة عشر واربعمائة على الشيخ أبي عبد اهللا محمد بن محمد بن النعمان قدس اهللا روحه ونور ضريحه آان فيه 
السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد اهللا محمد بن محمد بن النعمان أدام اهللا إعزازه من مستودع العهد المأخوذ 

إنه قد  . .على العباد بسم اهللا الرحمن الرحيم أما بعد سالم عليك أيها الولي المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين 
وتكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا قبلك أعزهم اهللا تعالى بطاعته وآفاهم المهم برعايته أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة 

  .٣٨ص ١ج: تهذيب االحكام ) الخ . .  وحراسته
ونقل عنه ، وآذلك يوجد  Xومن الرسائل نعرف أن الناقل للرسائل قد التقى باالمام المهدي : ( قال الشيخ ناظم العقيلي     

  .هو الذي آتب هذه الرسائل  Xشخص ثقة آاتب لالمام المهدي 
  :قبل القيام المبارك ويتعرض لتكذيب الناس  Xوأيضًا روي ما يدل على أّن هناك من يلتقي باالمام المهدي 

 ) فيكذبونهم رأوه قد إنهم قول على يجمع آلهم رجال عشر اثنا يقوم حتى القائم يقوم ال (:  قال أنه X اهللا عبد أبي عن
  .٢٨٥ ص:  لنعمانيل الغيبة

، وسماعه واللقاء به ، آالسيد بحر  Xبل تشرف بعض العلماء وبعض الناس بنقل أدعية وما شابه عن االمام المهدي 
وغيره ، بل نقل عن السيد ابن ) جنة المأوى ( وغيره الكثير مما ذآر في ) رحمهم اهللا ( العلوم والسيد ابن طاووس 

  :مفتوح  Xطاووس ان الباب الى االمام المهدي 
ولم يعين وقت لقراءة هذه الصلوات والدعاء .. : ( .فقد نقل الميرزا النوري تعليق السيد ابن طاووس على أحد االدعية قائًال 

في خبر من األخبار إال ما قاله السيد رضي الدين علي بن طاووس في جمال األسبوع بعد ذآره التعقيبات المأثورة لصالة 
ل جالله إذا ترآت تعقيب عصر يوم الجمعة لعذر فال تترآها ابدًا ألمر أطلعنا اهللا ج: ( ... العصر من يوم الجمعة ، قال 

ويستفاد من هذا الكالم الشريف انه حصل له من صاحب األمر صلوات اهللا عليه شيء في هذا الباب وال يستبعد ) . عليه 
 .انتهى آالمه وفقه اهللا )  ٤٦٩ص ٢ج: النجم الثاقب ... ) مفتوح  Xمنه ذلك آما صرح هو أن الباب اليه 
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  .فمسألة التعلل ¨ذه الرواية أمر غري مقبول على كل حال 

٬، وهذا ) هللا أمر هو بالغه : (   عندما سئل عمن بعده    مث إن السمري قال عند موته 
   .واضح يف أنّ السمري ال يوصي وال ينكر ٬، بل يؤكد أن األمر سيعود 

مث ما هي علة وجود الرسل واحلجج بني الناس واتصاهلم ¨م ؟ إذا كانت اهلداية إىل احلق ٬، 
  فهل اآلن هم مستغنون عن اهلادي ٬، ومبن ؟ 

مث الذي أتى اليوم أمل يبني أ¡م يف ضالل واحنراف ٬، فلينظروا مبا أتى به ؟ بل هم قبله خمتلفون 
يف املنهج احلق ٬، فمنهم األخباريون واألصوليون والشيخية أو االحسائية وغريهم رمبا ٬، بل 

  األصوليون خمتلفون فيما بينهم ٬، فأين احلق ؟ 

ع من إرساله بنظرهم مع أنّ احلكمة تقول بإرساله ٬، ٬، فما هو املان إذن ٬، هناك حاجة للهادي
لدين اهللا ؟ هل  ومع قول الكل باالنتخابات اليوم ٬، هل يبقى داعٍ! خصوصاً مع وجود املستقبل ؟
٬، وال " امللك هللا " ؟ طبعاً ال يبقى ٬، أي ال يبقى من يقول  Xيبقى سائر على منهج احلسني 

٬، فالكل يقولون باالنتخابات وهي "اهللا "  يبقى من يقول يبقى من يعبد اهللا ويطيع اهللا ٬، بل ال
 تقول أنباالجتاه املعاكس ملا يريده اهللا سبحانه ٬، فإذا كان سبحانه يريد أن يعبد يف أرضه فاحلكمة 

  الدين ٬، أليس كذلك ؟  ليحفظ اًيرسل هادي

هذه األخرية ملن يعقلها ال سبيل لردها ٬، فال معىن لالعتراض برواية السمري ٬، بل ال معىن 
للقول بعدم وجود اهلادي أبداً ٬، كل ما هنالك البحث عنه وتشخيصه من بني الرايات املرفوعة ٬، 

  !٬، فهل هذا امتحان صعب تراه ؟واحلمد هللا مل يقل أحد حباكمية اهللا غريه 

٬، فقط حتتاج أن يعرف الناس  ال حتتاج إىل حبث وحتقيق وال روايات وال شيءإنّ املسألة حىت 
  .  أن دين اهللا هو حاكمية اهللا ٬، وهذا ثابت يف مذهب أهل البيت 
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ومبا أن األمر يف هذا الزمان حمصور بشخص واحد فال حيتاج اإلنسان إىل شيء ملعرفة احلق ٬، 
؛ ألنه حمصور بشخص واحد وال يوجد غريه ٬، )١() أمرنا أبني من الشمس : (  وهلذا قالوا 

  .فالكل دعاة حلاكمية الناس 

٬، فما عدا مما  ضالل واحنراف االنتخاباتيف املشاركة اعترب علماء الشيعة أنّ  القرن املاضييف 
  . اًوبي�ن اًحمصوربدا ٬، هل اآلن أصبحت هدى ؟ ال ٬، ولكنها رمحة اهللا بالناس أن جعل األمر 

واهللا ٬، إين ألعجب من هؤالء الناس كيف يضلون ٬، وهل جيدون اهلدى يف مكان آخر ليشتبه 
غري مصرحني بالباطل وهم   الكل وال يوجد منهم شاذ   عليهم األمر ٬، وهل جيدون اآلخرين 

 Xيصرخون وينادون حباكمية الناس ٬، بل حىت هؤالء الذين يد�عون أ¡م يدعون لإلمام املهدي 
  .اً بني مشارك ومؤيد لالنتخابات جندهم مجيع

ونفارق هؤالء الذين ال  تنقضي اًالدنيا أياماحلمد هللا على كل حال ٬، احلمد هللا الذي جعل 
  ) .يفقهون قوالً 

بني علة هداية وحكمة وإيضاح وتذكري بدين اهللا  Xإذن ٬، ما يزيد على العشرة نقاط منه 
وجواب على استدالهلم برواية السمري رمحه اهللا ٬، بل أوضح روحي فداه هلم بكلمات موجزة 

  :قواعد ويؤمنون ¨ا مث يسارعون إىل نقضها بأيديهم  يؤسسونأ¡م وبيان واضح 

عترفون به حسب وضعوا قواعد لألخذ باحلديث ٬، وأفتوا بتكذيب احلق حبديث ال ي  
  !قواعدهم ؟

  !؟املستحمرونال جيوز التقليد يف العقائد ٬، وأفتوا ألتباعهم بتكذيب احلق واحنىن هلم : قالوا   

وقالوا أن خرب الواحد ال يفيد العلم والبد من العلم يف العقائد ٬، واكتفوا بتكذيب احلق خبرب   
  !؟ إنه ظين يقولونهم 

                                                            
إياآم والتنويه ، أما واهللا ليغيبن : يقول  - Xيعني أبا عبد اهللا  -شيخ سمعت ال: ( عن المفضل بن عمر الجعفي ، قال  - ١

مات ، هلك ، بأي واد سلك ؟ ولتدمعن عليه عيون المؤمنين ، وليكفأن تكفؤ : سبتًا من دهرآم ، وليخملن حتى يقال 
أيده بروح منه ، ولترفعن اثنتا السفينة في أمواج البحر ، فال ينجو إال من أخذ اهللا ميثاقه ، وآتب في قلبه اإليمان ، و

ثم نظر إلى  - يا أبا عبد اهللا: آيف نصنع ؟ فقال : فبكيت ، ثم قلت له : قال .  عشرة راية مشتبهة ال يدرى أي من أي
: غيبة النعماني )  واهللا ألمرنا أبين من هذه الشمس: نعم ، فقال : ؟ فقلت  أترى هذه الشمس -شمس داخلة في الصفة 

 .  ١٥٤ص
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ة األصل وبينوا فيها أنّ القضايا غري املسورة هي يف قوة اجلزئية وآمنوا بقواعد منطقية يوناني  
  !مث أفتوا بتكذيب احلق على أساس كلية القضية مع أ¡ا مهملة وفق قواعدهم ؟

مWثَلُ الSذTينW حRمِّلُوا التَّوXرWاةَ ثُمَّ لَمX يWحXمTلُوهWا كَمWثَلِ  ﴿: واهللا ٬، إ¡م املصداق األمثل لقوله تعاىل 
WمTالْح WمXي الْقَوTدXهWلَا ي RهSاللWو TهSالل TاتWوا بِآيRبSكَذ WينTذSمِ الXـو ـارِ يWحXمTلُ أَسXفَاراً بِئْسW مWثَلُ الْقَ

WنيTمTالS١( ﴾ الظ( أَنكَاثاً ﴿٬، بل هم Èقُوَّة TدXعWن بTا مWلَهXغَز XتWقَضWي نTتSكَال ﴾ )٬، يغزلون وينسجون مث )٢
هلم وسحقاً ومن ورائهم حساب قريب يف القيامة الصغرى قبل القيامة ينقضون ويقطعون ٬، فتباً 

   .الكربى ٬، فانتظروا إنا منتظرون 

أبداً ٬، فقط  يءشومنذ سنني ؟ ال  Xفأين إجابتهم وردهم ولو عن واحد مما بينه هلم 
اهللا استهزاء واÍام وكذب وÍريج ال يكاد ينقضي وصفه ٬، وال ينتهي أمل املؤمن إال بقول حسبنا 

ـرج ( ونعم الوكيل ٬، وال غرو فما هم إال  كما أوضحه النيب  وحصاده اجلائف ٬،) نتج اهل
  .  األعظم 

* * *  

  .. ) ..يف الثوية  Xوعلي  ال تنقضي الدنيا حىت جيتمع رسول اهللا : ( رواية  •

ال شك يف وجود عامل الرجعة ٬، كما ال شك يف وجود عامل الذر أيضاً ٬، بنص اآليات الكرمية 
٬، )٣(وعشرات األحاديث الشريفة ٬، وبضمهما إىل عامل الدنيا تكون عوامل قوس الرتول ثالثة 

  .إىل أنّ عامل الرجعة غري عامل الدنيا  شارةإلوددت اولست بصدد البحث فيها اآلن بقدر ما 

وهم يؤكدون  يستحضر املرء هذه احلقيقة خيطر يف باله الكثري من روايات آل حممد وملا 
يف هذا العامل بالكوفة يف آخر الزمان لبناء مسجد  Xوأمري املؤمنني  على اجتماع رسول اهللا 

وال خيفى أنّ تأويل مثل هذه األحاديث بعامل الرجعة فاشل جداً . العاملية  هليإلالعدل اخيص دولة 
جمانب للحقيقة بعد اتضاح اختالف عامل الرجعة عن عامل الدنيا كما قدمنا ٬، والروايات تصرح و

  فماذا تعين تلك الروايات إذن ؟  . بأنّ االجتماع يكون يف هذا العامل الذي حنن فيه ٬، أي الدنيا 

                                                            
 .٥: الجمعة  - ١
 .٩٢: النحل  - ٢
  . X، للسيد أحمد الحسن )  ١٦٩(سؤال رقم /  ٤ج: راجع آتاب المتشابهات  - ٣
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حني مطالعة بعض الروايات : عن بعض تلك الروايات ٬، وقلت  Xسألت العبد الصاحل 
ة خيطر يف البال معىن ٬، بل يؤيده بعض الذي عرفناه يف دعوة احلق ٬، ولكن يبقى اخلوف من الشريف

يف الكوفة  Xوعلي  رواية اجتماع رسول اهللا : التحدث به قبل الرجوع إليك ٬، مثالً 
ا ملسجد فيه ألف باب ٬، والقوم عند عرض هذه الروايات وأمثاهلا مباشرة يقولون أنّ ذلك مهؤوبنا

  .الرجعة يكون يف 

إِنS الSذTي فَرWضW عWلَيXكW الْقُرXآنَ لَرWادُّكW إِلَى مWعWادÈ ﴿ : قوله تعاىل : تقصد مثالً (  : Xفقال 
    ) . )١(﴾  قُل رَّبِّي أَعXلَمR مWن جWاء بِالْهRدWى وWمWنX هRوW فTي ضWلَالٍ مُّبِنيٍ

عن قول اهللا  Xسألت أبا عبد اهللا : عن أيب مروان قال : نعم ٬، والرواية هي هذه : فقلت 
ال واهللا ال : فقال يل : ٬، قال  ﴾ إِنS الSذTي فَرWضW عWلَيXكW الْقُرXآنَ لَرWادُّكW إِلَى مWعWادÈ ﴿عز وجل 

وعلي بالثوية ٬، فيلتقيان ويبنيان بالثوية  تنقضي الدنيا وال تذهب حىت جيتمع رسول اهللا 
  . )٢(٬، يعين موضعاً بالكوفة مسجداً له اثنا عشر ألف باب 

لديك رواية أخرى عن نفس هذا املسجد ٬، هل تعرفها ؟ هل تعرف الرواية (  : Xفقال 
  ) .األخرى عن املسجد الذي ذكرته هذه الرواية ؟ 

  . )٣(قرأت روايات أن املسجد يصلي فيها اثنا عشر إماماً عدالً : فقلت 

ال ليس هذه ٬، بل إن الناس يطلبون من القائم أن يبين مسجداً يسعهم ؛ ألن (  : Xفقال 
  ) . )٤(الصالة خلفه تعدل الصالة خلف رسول اهللا ٬، فيبين هلم مسجداً له ألف باب 

                                                            
  . ٨٥: القصص  - ١
 .١١٤ – ١١٣ص ٥٣ج: بحار األنوار  - ٢
وأومأ بيده إلى الكوفة  - ليتصلن هذه بهذه: إلى الحيرة ، فقال  Xخرج أمير المؤمنين : ( عن حبة العرني ، قال  - ٣

؛  Xحتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانير وليبنين بالحيرة مسجدًا له خمسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم  -والحيرة 
يا أمير المؤمنين ويسع مسجد الكوفة هذا : قلت  ألن مسجد الكوفة ليضيق عليهم ، وليصلين فيه اثنا عشر إمامًا عدًال ،

تبنى له أربع مساجد مسجد الكوفة أصغرها ، وهذا ، ومسجدان في طرفي الكوفة ، من : ناس يومئذ ؟ قال الذي تصف ال
  .٢٥٤ص ٣ج: تهذيب األحكام ) ، وأومأ بيده نحو نهر البصريين والغريين  هذا الجانب وهذا الجانب

 

اضطربت بينها ، فتصفو له فيدخل  يدخل المهدي الكوفة ، وبها ثالث رايات قد: ( في خبر طويل  Xعن أبي جعفر  - ٤
يا ابن رسول : فإذا آانت الجمعة الثانية ، قال الناس  ..حتى يأتي المنبر ويخطب ، وال يدري الناس ما يقول من البكاء 

فيخرج إلى الغري فيخط  مرتاد لكمأنا : والمسجد ال يسعنا فيقول  اهللا الصالة خلفك تضاهي الصالة خلف رسول اهللا 



  
  Xإصدارات أنصار االمام المهدي ................................. ......................................... ٣٤

 

متسك بالذي فطر كل شيء وأعطى كل شيء خلقه ٬، واقبل كل ما خيربك (  : Xمث قال 
  ) .ولن تضل ولو ضاع وضلّ أهل األرض بأمجعهم ٬، به سبحانه تعرف كل شيء منه ولن تضيع 

ومéثَل أمري  ول ـإذن ٬، هل أستطيع القول بأنّ الرواية تشري إىل مéثَل الرس: فقلت 
  .اليوم  Xني ـاملؤمن

ـة أيضاً ٬، والرجعة )١(كثري من الروايات هي كذلك ( :  Xفقال  ٬، وروايات الرجع
بأنفسهم وبأجساد " األوىل " رجعة يف قيام القائم مبéثَلهم ٬، ورجعة يف عامل الرجعة : رجعتان 

  ) .تناسب ذلك العامل بعد أن ينسيهم اهللا حاهلم واالمتحان األول والثاين 

* * *  

  ) .. ..مقطع من الزيارة اجلامعة (  •

٬،  Xكل مؤمن وفقه اهللا تعاىل لقراءة الزيارة اجلامعة الكبرية الواردة عن االمام علي اهلادي 
فأكيد أنّ وقْعé تلك الكلمات النورانية تترك انطباعاً حسناً على قلبه لو تأملها ٬، كيف وهو يرى 

أبواب اهللا ٬، معادن كلمات اهللا ٬، خزان : وأ¡م  بعني بصريته قبل بصره بعض مقام آل حممد 
  .اخل ........... ترامجة وحي اهللا ٬، علم اهللا ٬، 

يف بعض مقاطع الزيارة : عنه ٬، فقلت  Xوكان منها هذا املقطع الذي سألت العبد الصاحل 
زمن ٬، منذ " أمساؤكم يف األمساء ٬، وأنفسكم يف النفوس ٬، وقبوركم يف القبور : " اجلامعة ورد 

  تستوقفين هذه العبارات وال أعرف معناها كغريها الكثري ؟ 

ذTكْرRكُمX فTي الذّاكTرينW ٬، وWاَسXماؤRكُمX فTي االْسXماِء ٬، وWاَجXسادRكُمX  "نعم ٬، (   : Xفأجابين 
االْثارِ ٬، فTي االْجXسادT ٬، وWاَرXواحRكُمX فTي اْالَرXواحِ ٬، وWاَنXفُسRكُمX فTي النُّفُوسِ ٬، وWآثارRكُمX فTي 

  ".وWقُبRورRكُمX فTي الْقُبRورِ 

                                                                                                                                                                                         
لهم نهرًا يجري إلى الغريين  Xمسجدًا له ألف باب يسع الناس عليه أصيص ، ويبعث فيحفر من خلف قبر الحسين 

 .٣٣١ص ٥٢ج: بحار األنوار  .. ) حتى ينبذ في النجف
 .وغيرها .. )  إن الذي فرض عليك القرآن: ( يمكن مراجعة الروايات الشريفة التي بينت قوله تعالى  - ١
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املوت من حياة آل حممد ٬، املوت من حياة حممد وآل حممد ٬، حممد وآل حممد هم فرعون 
  وموسى ٬، هل تفهم هذه الكلمات ؟

ليس كل الناس تفهم هذا وفقك اهللا ٬، حممد وآل حممد متقو�م ¨م كل شيء يف عوامل اخللق ٬، 
  . اخلري متقو�م ¨م ٬، وكذا نقيضه 

ـياة ٬، وكل حياة متقومة حبياÍم  فرعون متقوم . املوت ال يكون إال بقدرة ٬، والقدرة من احل
  ) . مر اآلن ؟¨م ٬، وموسى متقوم ¨م ٬، وعزرائيل متقوم ¨م ٬، هل وضح األ

متقوم ¨م صلوات اهللا  يءشبعضه نعم بفضل اهللا ٬، هم وسائط الفيض اإلهلي وكل : فقلت 
يق هذا على عبارات الزيارة هو األمر غري الواضح ـعليهم هذا واضح إنشاء اهللا ٬، ولكن تطب

  .عندي 

وأنتم كل أنّ كل شيء متقو�م بكم ٬، أنتم يف كل شيء ٬، : هذه العبارات تعين ( :  Xفقال 
  ) .شيء ٬، هذا هو معناها 

* * *  

  ) ..هل النور هنا هو نفسه النور يف العوامل العلوية (  •

عن عاصم بن محيد ٬، عن أيب : كنت قد قرأت رواية تتعلق ببيان النور ٬، والرواية هي هذه 
الشمس جزء : فيما يروون من الرؤية ٬، فقال  Xذاكرت أبا عبد اهللا : ( ٬، قال  Xعبد اهللا 

من سبعني جزءاً من نور الكرسي ٬، والكرسي جزء من سبعني جزءاً من نور العرش ٬، والعرش 
جزء من سبعني جزءاً من نور احلجاب ٬، واحلجاب جزء من سبعني جزءاً من نور الستر ٬، فإن 

  . )١()  كانوا صادقني فليملؤا أعينهم من الشمس ليس دو�ا سحاب

ل هذا للتعجيز ٬، أم أنّ هناك عالقة بني ما نطلق ه: عنها ٬، وقلت  Xسألت العبد الصاحل 
   .عليه نور هنا وبني النور هناك 

  ) .النور هنا جتلي للنور هناك (  : Xفأجابين 

                                                            
  .٢٨ص ٥٥ج: ، بحار األنوار  ١٨١ص ٣ج: شرح اصول الكافي للمازندراني  - ١
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  ) ..دعوا األمر حىت يأيت وقته (  •

بنصيحة له ٬، كانت قد جاءت بعد أن سألته عن  Xأختم هذه احملطة مع العبد الصاحل 
روايتني ٬، ومها وإن كانتا مل حين وقتهما زمن السؤال إال أين أذكر ذلك ألجل ما جاء يف كالمه 

  . روحي فداه 

..  Xعن حممد بن مسلم ٬، قال سألت أبا جعفر : هناك روايتان ؛ األوىل : سألته فقلت 
٬، إذا قام غلب دولة  هو القائم منا أهل البيت  النهار : " ٬X، قال  والنهار إذا جتلى

ـرآن ضرب فيه األمثال للناس ٬، وخاطب نبيه  ـه  الباطل ٬، والق به وحنن ٬، فليس يعلم
  . )١("  غرينا

الليايل ( هو القائم و ) والفجر : ( قوله تعاىل : " ٬، قال  Xعن أيب عبد اهللا : واألخرى 
أمري املؤمنني وفاطمة عليهما السالم ) الشفع ( من احلسن إىل احلسن ٬، و  األئمة ) العشر 

هي دولة حبتر ٬، فهي تسري إىل ) والليل إذا يسر ( هو اهللا وحده ال شريك له ٬، ) الوتر ( و 
  . )٢("  Xقيام القائم 

  ؟  ٬X، والثانية يف اإلمام املهدي  Xهل األوىل يف املهدي األول 

دع هذه يرمحك اهللا ٬، أنتم تقس�مون اآلن فدعوا األمر حىت يأيت وقته ٬، (  : Xفأجابين 
الروايات ٬، وأيضاً لديك  فلديك يئاًشالكثري ٬، أنت إذا كنت تريد  يبقéالطوفان ومل اقترب 

  ) .املتشا¨ات 

اقترب الطوفان وال ضمان أن ال ¡لك معهم والعياذ باهللا ٬، فسالم لك ممن أحبك : فقلت 
  . بروحه وقص�ر يف جنب اهللا كثرياً 

                                                            
  .٧٢ – ٧١ص ٢٤ج: بحار األنوار  - ١
  .٧٨ص ٢٤ج: بحار األنوار  - ٢
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لألسف أ¡م يتبعون هؤالء الفقهاء الضالني . أسأل اهللا أن ينجيكم ( :  Xفقال 
عليهم يسبوين  وسيوردو¡م نار جهنم ٬، فهم ألجل هؤالء الفقهاء وألجل الدنيا اليت ستحترق

  . وحياربوين وخيسرون الدنيا واآلخرة 

لو كانت جناÍم وهدايتهم بإراقة دمي ملا تأخرت اليوم قبل غد ٬، واهللا إين حزين ومتأمل ألجل 
اهلالك قد أظلهم وهم حيسبون أ¡م باقون يف هذه الدنيا  عامة الناس املخدوعني ٬، فأنا أرى أنّ

  ) .وهي باقية هلم 

* * * * * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :احملطة الثالثة 

@ñ†î ÔÈÛbi@ÕÜÈní@bß@ @
  ) .. اليماين جميءمن كان احلجة الناطق على الناس قبل (   •

ـاىل ال تتبد�ل يف خلقه منذ يوم اخلليقة األول إىل أن يرث اهللا األرض وما  وألنّ سنة اهللا تع
ـاىل  ٬، )١( ﴾ فTي الSذTينW خWلَوXا مTن قَبXلُ وWلَن تWجِدW لTسRنَّةT اللSهT تWبXدTيالًسRنَّةَ اللSهT  ﴿: عليها ٬، قال تع

نالحظ وحدة منهج املعترضني على خلفاء اهللا يف أرضه يف القول والفعل ٬، حذو النعل بالنعل ٬، 
إال وكان قوله شبيهاً بقول  Xلذا ما إن يسمع أحدهم اليوم بدعوة اليماين السيد أمحد احلسن 

  ) .ما بال القرون األوىل : ( فرعون 

فهو بدل أن يتأمل اآليات والبينات اليت اُرسل ¨ا داعي اهللا يكون مهّه وباله فيمن سبقه ٬، 
وكأنّ اهللا سبحانه قد أوكل إليه أمر خلقه ومصائرهم وعواقبهم ٬، هذا واحلال أنه جيهل مصريه هو 

  .خرج يده مل يكد يراها لظلمته وانشداده إىل حطام دنيا فانية قبل غريه ٬، بل إذا أ

باء آلمن اهب أننا آمنا باليماين اآلن مرسالً من أبيه املهدي ٬، لكن من سبقونا : يقول قائلهم 
ذا إجداد ما هو حاهلم ومن كان مرسالً هلم ؟ مث كيف هلم ولنا أن نأخذ األحكام الفقهية ألوا

صهيونية ٬، أمريكية ٬، وهابية ٬، بعثية ( ؟ وعليه ٬، فأيها اليمانيون أنتم حركة أبطلتم التقليد املقدس 
تريدون حمو عقيدتنا بالتقليد ٬، وغرضكم الطعن بفقهائنا ٬، فقهاء آخر ) اخل .. فارسية ٬، هندية 

من ..  و.. سالم وذبوا وذادوا عن حرميه ٬، وحفظوا لنا الشريعة ٬، و إلالزمان الذين حفظوا عرى ا
مع أن هذه االبواق ملرجعية السوء تعلم ! إذا فتحت هلا الباب اآلن فال تنتهي مبئة صفحة ؟ تقوالت

يف فقهاء آخر الزمان بشكل  وآله الطاهرين  قبل غريها بالذم الذي ورد عن رسول اهللا 
  . )٢(ال يسع أحد التنكر له 

                                                            
 .٦٢: األحزاب  - ١
يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه : يا ابن مسعود : ( وهو يصف فقهاء آخر الزمان  قال رسول اهللا  - ٢

علماؤهم وفقهاؤهم خونة : يا ابن مسعود . مثل القابض على الجمر بكفه ، فإن آان في ذلك الزمان ذئبًا وإال أآلته الذئاب 
اورهم أشرار خلق اهللا فجرة ، أال إنهم أشرار خلق اهللا ، وآذلك أتباعهم ومن يأتيهم ويأخذ منهم ويحبهم ويجالسهم ويش

ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميًا وبكمًا وصمًا مأواهم  "، "صم بكم عمي فهم ال يرجعون  "يدخلهم نار جهنم 
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إ¡م ليسوا كذلك ٬، إذن وهم بعد ذلك باخليار بني أن يرفعوا عنهم صفة كو¡م فقهاء ويقولوا 
أو يقولون ! فمن أين أفتوا الناس مع أنّ من أفىت بغري علم أكب�ه اهللا على منخريه يف نار جهنم ؟

أ¡م فقهاء بل سادÍم ٬، إذن فهم مصداق ما ورد عن حجج اهللا من ذم وتقريع ٬، حىت وصل األمر 
سماء منهم خرجت الفتنة وإليهم إىل وصفهم بالضالل واخليانة ٬، بل بكو¡م شر� فقهاء حتت ظل ال

  ؟ )١(تعود ٬، أليس كذلك 

مث لسنا حنن أيضاً من أبطلنا االجتهاد والتقليد يف الدين ٬، بل هو أمر باطل من األساس ٬، ولذا 
٬،  يذمه بروايات الطاهرين  )٢(بدل أن جند رواية تذكر التقليد خبري جند أنّ باباً يف الكايف 

واتباع الرأي واهلوى الذي ال خيلو منه  )٣(وقبل ذلك جند اآليات الشريفة الناهية عن العمل بالظن 
لَعWلTمWهR الSذTينW : ( اجتهاد جمتهد مل يكلفه اهللا يف استنباط شريعته بعد أن كان املقصود بقوله تعاىل 

XمRهXنTم RهWنبِطُونWتXسWم دون من سواه )٥( هم آل حممد  )٤()  ي .  

                                                                                                                                                                                         
إذا ألقوا فيها سمعوا  "، "آلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب  "، "جهنم آلما خبت زدناهم سعيرا 

آلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب  "، "تكاد تميز من الغيظ لها شهيقا وهي تفور، 
يدعون أنهم على ديني وسنتي ومنهاجي وشرائعي : يا ابن مسعود . "لهم فيها زفير وهم فيها ال يسمعون  "، "الحريق 

ال تجالسوهم في المال وال تبايعوهم في االسواق ، وال تهدوهم إلى : يا ابن مسعود . إنهم مني برآء وأنا منهم برئ 
ئك أذالء هذه االمة في ما بلوى أمتي منهم العداوة والبغضاء والجدال اول: يا ابن مسعود .. الطريق ، وال تسقوهم الماء 

: وبكينا لبكائه وقلنا فبكى رسول اهللا : قال . والذي بعثني بالحق ليخسفن اهللا بهم ويمسخهم قردة وخنازير . دنياهم 
ولو ترى إذ فزعوا فال فوت وأخذوا من مكان قريب  ": رحمة لالشقياء ، يقول اهللا تعالى : يا رسول اهللا ما يبكيك ؟ فقال 

  .٤٥٠ص: مكارم االخالق للطبرسي  .. )اء والفقهاء يعني العلم "
 

ليس هو قولنا ليقال عنا ما قيل ، بل هذا آالم رسول اهللا واالئمة صلوات ربي عليهم إن آنتم تعتقدون بهم ، قال أمير  - ١
سيأتي على الناس زمان ال يبقى من القرآن إال رسمه ومن االسالم إال اسمه ، :  قال رسول اهللا : (  Xالمؤمنين 

يسمعون به وهم أبعد الناس منه ، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى ، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل 
: فقلت  ..(  :ث في حدي وعن رسول اهللا .  ٤٧٩ح ٣٠٨ص ٨ج: الكافي )  السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود

يكون ذلك إذا رفع العلم وظهر الجهل وآثر القراء وقل العمل وآثر : إلهي وسيدي متى يكون ذلك ؟ فأوحى اهللا عز وجل 
  .٧٠ص ٥١ج: بحار االنوار .. )  القتل وقل الفقهاء الهادون وآثر فقهاء الضاللة والخونة

 .٣ – ١، باب التقليد ، ح ٥٣ص ١ج: الكافي  - ٢
استفراغ الوسع في تحصيل : ( جتهاد نتيجته حكم ظني آما ال يخفى آما هم قالوا في تعريفه ، قال العالمة الحلي واال - ٣

 .٤٦٣ص: عنه آفاية االصول ) الظن بالحكم الشرعي 
  .٨٣: النساء  - ٤
وسائل )  هم األئمة المعصومون  ( :، قال )  َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبُطوَنُه ِمْنُهْم .. : (في قوله  Xعن أبي جعفر  - ٥

  .٢٠٠ص ٢٧ج" : آل البيت " الشيعة 
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على بدعة    آية أو رواية   يصرح بعدم وجود دليل شرعي  )١(حىت إنّ كبار االصوليني 
دليالً من اآليات هو يف احلقيقة حقë اختص اهللا به حججه   كذباً   التقليد ٬، بل إنّ ما ادعوه 

فحق ٬، ولكنهم مل يستحوا من سرقة مقاماÍم وما اختصهم اهللا به فادعوه ألنفسهم ٬، )٢(الطاهرين 
  . )٣(أيديهم عند قيامه  Xعليهم أن يوصفوا بأ¡م سراق الكعبة الذين يقطع القائم 

وملا مل يكن الكالم معقوداً لذلك فال أحبثه تفصيالً هنا ٬، لكين أنقل بعض كالم السيد أمحد 
من أين تأخذ الشيعة أحكامها : ملا استمع لبعض املخالفني وهو يشكل مبا مفاده  Xاحلسن 
  . X؟ و¨ذا يريدون تصوير أن التقليد ضرورة تقتضيها غيبة االمام  اليماين يءقبل جمالفقهية 

٬، هل كان الشيخ  اًهل كان الشيخ املفيد فقيه( : وقد بي�ن سؤاالً جوابه فيه  Xفقال 
؟ واجلواب أ¡م فقهاء ٬، فهل  ا٬ً، هل كان الصدوق فقيه ا٬ً، هل كان الكليين فقيه اًالطوسي فقيه
أم منهم يعملون وفق ما نقلوا فيها فيها األحكام الشرعية ٬، وكان الشيعة يف ز كتب كانت لديهم

  ال ؟ مث هل جتدون يف كتبهم باباً امسه التقليد كما يف كتب األصوليني كتاب التقليد ؟؟ 

                                                            
ثم إنه ال يذهب عليك أن جواز التقليد : ( ما قاله االخوند الخراساني في بحث التقليد من آفايته : انظر على سبيل المثال  - ١

بل هذه هي العمدة في أدلته ، وأغلب .. لى دليل ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة ، يكون بديهيًا جبليًا فطريًا ال يحتاج إ
ومنه قد انقدح إمكان القدح في دعوى آونه من .. ما عداه قابل للمناقشة ، لبعد تحصيل االجماع في مثل هذه المسألة 

ضروريات الدين ، الحتمال أن يكون من ضروريات العقل وفطرياته ال من ضرورياته ، وآذا القدح في دعوى سيرة 
على جوازه ، .. " فاسالوا اهل الذآر " والسؤال .. " فلوال نفر من آل فرقة " وأما اآليات ، فلعدم داللة آية النفر . ينين المتد

لقوة احتمال أن يكون االرجاع لتحصيل العلم ال لالخذ تعبدًا ، مع أن المسؤول في آية السؤال هم أهل الكتاب آما هو 
  . ٤٧٢ص: آفاية االصول ) ار آما فسر به في األخبار ظاهرها ، أو أهل بيت العصمة األطه

نعم ، . وهو واضح الداللة على ما قلناه في عدم وجود آية أو رواية على جواز التقليد فضًال عن إيجابه آما يصوروه اليوم 
العالم بالشرع  هو قال بفطريته ، ونحن ال ننازعه في أن رجوع الجاهل الى العالم أمر فطري ولكنا نختلف معه في مصداق

أم الى عالم معين قد جعله اهللا قيمًا على شريعته ؟ أآيد أن ، الذي نرجع له عند عدم معرفتنا بالحكم ، فهل نرجع الى الفقهاء 
نحن العلماء ، وشيعتنا المتعلمون ، : ( وغيرهم جاهل أو ال أقل متعلم منهم ، لذا قالوا ، العالم هنا هم حجج اهللا ال غير 

ورجوع الجاهل إلى غيرهم عليهم السالم أول الكالم فضًال عن أن يكون أمرًا فطريًا ، وإني ألعجب ) .  ناس غثاءوسائر ال
  !عليهم السالم ؟ قالواأن يتصور الشيعي ذلك برغم علمه بأن دين اهللا ال يصاب بالعقول الناقصة أبدًا آما 

 

، وغيره لما استدلوا بآية آهل الذآر على رجوع الناس )  ٤٤٩ص ١ج: مصباح االصول ( آما فعله السيد الخوئي  - ٢
ن عشرات الرويات التي قد أوضحت أن االية مختصة بآل محمد عليهم السالم ، وللمجتهدين ، في ذات الوقت الذي ير

  .رواية في ذلك ) ٢٨(فما بعد ، تجد فيه فقط   ٥٨ص: راجع على سبيل المثال آتاب بصائر الدرجات للصفار 
 

إذا قام القائم هدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه ، وحول المقام : (  Xقال أبو عبد اهللا : عن أبي بصير قال   -٣
: بحار االنوار )  هؤالء سراق الكعبة: إلى الموضع الذي آان فيه ، وقطع أيدي بني شيبة وعلقها بالكعبة ، وآتب عليها 

  .٣٣٨ص ٥٢ج
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 هل علماء الشيعة األوائل الذين حفظوا املذهب هم احلق ٬، أم هؤالء: إذن ٬، ماذا تقولون 
؟ ومن مث هل تعتربون كبار علماء الشيعة الذين يقولون ببطالن التقليد وضالل من اليوم هم احلق 

  !يقول به باطل ٬، وحاشاهم ؟

... الفيض الكاشاين ٬، واملريزا النوري ٬، ونعمة اهللا اجلزائري ٬، واحلر العاملي ٬، وغريهم : مث 
  ! ) .هل هؤالء باطل وكلهم يقولون ببطالن التقليد ؟

عليهم بالقول بضرورة تقليد اgتهدين باعتباره باباً يتم به حفظ يشكل  Xوواضح أنه 
الشريعة يف زمن الغيبة وإال ضاع الدين وأهله كما يصورونه هم ٬، واحلال أنّ الشيعة كانت تاخذ 
دينها ومل يكن للتقليد املزعوم عيناً وال أثراً ٬، ومل تكن تشعر مبا شعر به فقهاء آخر الزمان 

  ! !وأتباعهم اليوم ؟

ملا طرحت� اإلجابة بأمثلة العلماء العاملني الذين ال باب : بعد ذلك ٬، وقلت  Xمث سألته 
اليماين ٬، خصوصاً  الوصي يءالناس قبل جمعندهم يف كتبهم للتقليد ٬، س�ئلنا عن احلجة الناطق على 

  .مرفوع من حني الوالدة  Xوأنّ اإلمام 

األمر أين مل أجب ٬، إمنا أشكلت عليهم مبا أشكلوا به ٬، هم جيب فضحهم ؛ (  : Xفأجابين 
  . أل¡م يتكلمون عن احلكم الشرعي باخلصوص 

مرفوع من حني الوالدة فإين مل أقل ذلك ٬، بل قلت رفع بعد  Xاملهدي  وأما أنّ اإلمام
  . طويلة على األرض بشكل طبيعي حىت الغيبة الكربى  اًعاش سنين٬، ولكنه بعد هذا )١(والدته 

من حيتج به على الناس ؟ فقد بينته يف بعض الكتب منذ زمن جتده يف  Xأما ملاذا مل يبعث 
فهذا ال ٬، ال يوجد ) حجة على الناس ( و ) وصي ( أما حجة ناطق مبعىن " . العجل " كتاب 

  . إماماً مث اثنا عشر مهدياً  عشر اثينغري 

من ال يرى هل ينفع أن تعرض ! مث إذا كان الناس ال تقبل أن ترسل هلم ٬، فهل ترسل هلم ؟
  !أمامه صورة لرياها ؟

                                                            
عن  X، فما بعد في رواية طويلة ، وفيها يقول االمام العسكري  ٤٢٦ص: ام النعمة للصدوق آمال الدين وتم: انظر   - ١

 . . . ) .  أحمله واحفظه ورده إلينا في آل أربعين يومًا: فصاح بطير منها ، فقال له : ( . . .  Xاالمام المهدي 
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 رأيت بعض اخللق ممن يشملهم اسم٬، يف يوم كنت يف أرض اهللا الواسعة : سأقص لك رؤيا 
لليل رأيت أو ميكن أن يؤمنوا ٬، ويف ا يء٬، فسألت اهللا إن كان هؤالء ينفع معهم ش ناس ظاهراً

إن هؤالء عبارة عن حشرات كبرية بدون عيون وشكلهم : رؤيا ¨ؤالء ٬، كان ملخصها 
  . كالريقات ٬، فعرفت معىن الرؤيا أ¡م بال بصرية ٬، يعين ال فائدة منهم 

هل فهمت ملاذا ذكرت لك الرؤيا ؟ احلكمة أن تضع الشيء مبوضعه ٬، فترسل ملن يقبل 
قائمة عليه خبليفة اهللا يف أرضه ٬، وهذا يكفي وقد أرسل يف  رسولك ٬، أما من ال يقبل فاحلجة

ال ألمره تعقلون ٬، وال من أوليائه ( فترات لكن اهلمج الرعاع وعلماء الشيعة استقبلوهم بالرماح ٬، 
  ) .٬، هذا هو قول اإلمام ٬، أليس كذلك ؟ ) تقبلون 

* * *  

  .. )احلجة الناطق على الناس اآلن (  •

مع األمة اليت تدعي  ٬X، وحال اإلمام  X اليماين يءقبل جماآلن ٬، وقد عرفنا حال الناس 
تقولون بأنّ السيد أمحد احلسن حجة ٬، وملا    يا ميانيون   ٬، يسأل البعض عن أنكم  ميان بهإلا

يكون عندنا حجتان يف وقت واحد ٬، وهذا غري صحيح يف  Xيضاف إىل أبيه االمام املهدي 
  .دين اهللا 

أنتم مقدار حاجتكم هو عندما (  : روحي فداهعند ذلك ٬، فأجابين  Xسألت العبد الصاحل 
  أم وصيه ٬، أليس كذلك ؟  Xت�سألون من احلجة على الناس اآلن ٬، اإلمام املهدي 

أبطلتم أصالً من أصول مذهبكم ودين اهللا " ال " هل لعيسى وصي ؟ إذا قلتم :  سؤاالًأسألك 
مث أنتم يا شيعة تقولون إنّ ! ؟ ا٬ً، وهل ميكن ألحد رد أنّ لعيسى وصي) أنّ لكل نيب وصي ( وهو 

ومن مث  ٬، ا٬ً، فأنتم إذن تثبتون أنّ لعيسى وصي Xمن ذرية وصي عيسى  Xأم� اإلمام املهدي 
  .)١( "نعم " م إال قول ال يبقى عندك

                                                            
 فلما ( ...:   اهللا رسول قال: ( روى ذلك الشيخ الصدوق في آمال الدين في حديث طويل أنقل منه محل الشاهد  - ١

 ففعل المؤمنين على خليفته الصفا حمون بن شمعون آتابه وعلم وحكمته اهللا نور يستودع أن إليه أوحى يرفعه أن أراد
 ويجاهد إسرائيل بني من قومه في السالم عليه عيسى مقال بجميع ويحتذي وجل عز اهللا بأمر يقوم شمعون يزل فلم ذلك
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مات عيسى ٬، أم أنه بقي حياً وله أعمال يف هذه الدنيا ؟  هل Xاآلن ٬، بعد رفع عيسى 
٬، وأيضاً النصارى  عملعلى نزوله يف زمان· ما متأخر وأنه سيكون له  املسلمون جممعونأنتم 

وهذا يثبته  )١( مبيتإذن عيسى ليس يقولون إنه كان يرتل يف فترات بعد رفعه ويتصل حبوارييه ٬، 
  .٬، إذن هو مل يقتل )٢( ﴾ وWمWا قَتWلُوهR وWمWا صWلَبRوهR وWلَكTن شRبِّهW لَهRمX ﴿: القرآن ٬، قال تعاىل  حىت

من احلجة ؟ ومن الناطق يف زمن وصي عيسى ؟ إذا كان الوصي يف ذلك : اآلن السؤال 
  . الزمان فهو الوصي يف هذا الزمن 

ـة وهي  بآبائه ٬، وليس هو  Xأ¡م يقارنون اإلمام املهدي : هم يشكلون عليكم مبغالط
٬، فاإلمام )٣(أن املالئكة رفعته بعد والدته مباشرة : كآبائه ٬، فالرواية اليت تثبت تاريخ مولده فيها 

  . ) كعيسى وهو موضع املقارنة Xاملهدي 

يقارن بوصي  ٬X، ووصيه  Xيقارن بعيسى  Xهل تقصد أن اإلمام املهدي : فقلت 
   . Xعيسى 

يف األمم السالفة كان اخلضر ٬، ويف أمة موسى كان إيليا ٬، وعيسى  ٬،نعم مثله ( :  Xفقال 
دين اهللا واحد ٬، سنة اهللا  .ن ومرفوعأحياء واملهدي ٬، كلهم حاهلم واحد ٬، شهداء على أممهم ٬، 

  ) .واحدة ٬، ال تبديل ٬، وال حتويل 
                                                                                                                                                                                         

 ص:  النعمة وتمام الدين آمال ... ) آافرًا آان وعصاه جحده ومن مؤمنًا آان به جاء وبما به وآمن أطاعه فمن ، الكفار
٢٢٥ – ٢٢٤.  

:  X طالب أبي بن لعلي  اهللا رسول قال( :  قال ، السالم عليهم آبائه عن ، أبيه عن ، محمد بن جعفر الصادق عنو
 من هارون وبمنزلة ، إبراهيم من إسحاق وبمنزلة ، نوح من سام وبمنزلة ، آدم من اهللا هبة بمنزلة مني أنت ، علي يا

  .١٠١ – ١٠٠ ص:  لصدوقل ألماليا ) ... بعدي نبي ال أنه إال ، عيسى من شمعون وبمنزلة ، موسى
  

 في( :  يقول X جعفر أبا سمعت:  قال بصير أبي عن:  Xصرحت الروايات بعدم موت أو قتل نبي اهللا عيسى  - ١
 محمد من وسنة ، يوسف من وسنة ، عيسى من وسنة ، موسى من سنة ، أنبياء أربعة من سنن أربع االمر هذا صاحب
 إنه:  له فيقال عيسى من وأما ، فالسجن يوسف من وأما ، يترقب فخائف موسى من فأما ، أجمعين عليهم اهللا صلوات
  . ١٥٣ – ١٥٢ ص:  النعمة وتمام الدين آمال ) فالسيف  محمد من وأما ، يمت ولم مات
 أبا سمعت:  قال نصر أبي عن ، داود بن سليمان عن ، عيسى بن محمد عن ، الحميري عن ، بإسناده المسعودي وعن
 خوفه في عيسى من وسنة ؛ غيبته في موسى من سنة:  أنبياء أربعة من سنن أربع األمر هذا صاحب في (:  يقول جعفر

 في محمد من وسنة ؛ وسخائه جماله في يوسف من وسنة ؛ يقتل ولم وقتل يمت ولم مات وقولهم ، اليهود ومراقبته
وغير ذلك من  .هـ ، دار االضواء ، بيروت  ١٤٠٩، سنة  ٢ط ٢٨٠ص: اثبات الوصية للمسعودي )  به يظهر السيف

  .الروايات
  .١٥٧: النساء  - ٢
  .٤٢٦ص: آمال الدين وتمام النعمة : انظر الرواية في  - ٣
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إننا ال نوفق يف بيان الرفع ٬، أو ال أقل غري واضح جيداً : أحدمها  ؛بقي هناك أمران : فقلت 
  . إن املخالفني يتصورون أن احلجة الناطق أفضل من الصامت دائماً : وثانيهما . عند بعضنا 

ـن   Xاإلمام املهدي حممد بن احلسن  (:  Xاألمر الثاين ٬، فقال  فابتدئ بإجابة أفضل م
آبائه مجيعهم سوى أصحاب الكساء ٬، وكان الناطق هو احلسن بن علي العسكري واإلمام املهدي 

  . )١(صامت ٬، هل أفضلية اإلمام املهدي ثابتة عندك ؟ توجد روايات يف هذا 

أيضاً ٬، هناك أمر آخر أنتقل له وهو خيتلف عن هذا ويثبت كون الوصي هو احلجة الناطق 
على الناس اآلن من جهة أخرى ٬، كان األمر األول أثبتُّ لك فيه حجية الوصي إن اعترب غياب 

  . اإلمام غياب رفع 

ب خمتفي ليس مرفوعاً ٬، ولكنه غائ Xرمبا اإلمام املهدي : اآلن لديهم قول آخر ٬، يقولون 
 يف هذه االرض ٬، أليس كذلك ؟

وعند ذلك يكون اجلواب بلوط وإبراهيم عليهما السالم ٬، لوط حجة ناطق مع وجود إبراهيم 
األرض وليس مرفوعاً ٬، فقط ألن إبراهيم غري موجود يف قرية لوط ٬، إذن إذا  على اًوظاهر اًحي

  ) .كهذا  فاألمر اًمتخفيكان اإلمام 

  

  

                                                            
 ، والحسين الحسن علي ومن مني واختار ..:   اهللا رسول قال (:  قال ، السالم عليهم آبائه عن ، اهللا عبد أبي عن - ١

:  لنعمانيل الغيبة ) قائمهم وهو ، أفضلهم وهو ، ظاهرهم وهو ، باطنهم تاسعهم الحسين ولد من إماما عشر اثني وتكملة
  .٧٣ص
 ) أفضلهم وهو ، قائمهم تاسعهم ، علي بن الحسين بعد تسعة منا يكون( :  قال ، X جعفر أبي عن ، بصير أبي عنو

  .٤٥٣ص: )  الشيعي(  الطبري جرير بن محمدل االمامة دالئل
 ليلة الليالي ومن ، الجمعة يوم األيام من اختار اهللا ان ( :  اهللا رسول قال:  قال ، األنصاري اهللا عبد بن جابر عنو

 حجج الحسين من واختار ، والحسين الحسن على من واختار ، وعليا واختارني ، رمضان شهر الشهور ومن القدر
  . ٣٧٢ص ٣٦ج: بحار االنوار )  أحكمهم علمهمأ قائمهم تاسعهم العالمين

 أبا يا( :  وقال،  وجهه في تفرس إذ فخذه على السالم عليهما علي بن والحسين  اهللا رسول مع آنا:  قال،  سلمان عنو
 أحكمهم أعلمهم إمامهم قائمهم تاسعهم تسعة أئمة أبو ، إمام أخو إمام ابن إمام وأنت سادة من سيد أنت،  اهللا عبد

 Xوفي الرواية االخيرة تصريح بأن االمام المهدي . وغير ذلك من الروايات . ٣٧٢ص ٣٦ج:  األنوار بحار ) أفضلهم
  .إمام آبائه الثمانية وليس أفضلهم فقط 
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ال يكون هناك حجتان إال وكان أحدمها "  أن األحاديث اليت تقولإذن ٬، أفهم : فقلت 
   ؟فيما إذا اجتمعا يف مكان واحد  )١(" قاً ـناط

 اًحجة ناطق Xنعم أكيد ٬، وهل يقول غري هذا عاقل ؟ يعين هل كان علي ( :  Xفقال 
يف ذهابه إىل تبوك ٬، أم ال ؟ هل أن أهل املدينة  على أهل املدينة عندما غاب رسول اهللا 

حمجوجون به ٬، أم ال ؟ هل جيب عليهم متابعته يف كل قول وفعل ٬، أم ال ؟ إذن فاحلجة ثابتة له 
٬، وليس  ليس حجة اهللا بل حجة حممد  Xأن علياً : بقي شيء  .مع وجود رسول اهللا 

د أم بعد شهادته ٬، حنن نقول عنه حجة اهللا ؛ ناطقاً عن اهللا بل ناطق عن حممد سواء يف حياة حمم
  .)٢() ألنه حبسب األصل حجة هللا ٬، ألنه حجة حممد وحممد خليفة اهللا 

كما هو احلال يف وصي عيسى  Xاتضح اآلن أنّ احلجة الناطق على الناس هو الوصي أمحد 
٬، اذ ليس ضرورياً أن يكون  Xعند رفعه وغيبته ٬، وهذا ال يعين أنه أفضل من االمام املهدي 

  .احلجة الناطق هو أفضل من الصامت دائماً كما توضح ذلك 

وتبني جواب املخالف للدعوة اليمانية احلقة والذي ال يستطيع تعقل وجود حجتني يف وقت 
وأنه مرفوع  Xهي كغيبة عيسى  Xأنه إن اعترب أنّ غيبة االمام املهدي : واحد ٬، وملخصه 

ما أنّ وصي عيسى حينذاك كان هو احلجة الناطق على الناس واملباشر هلم ك: مثله ٬، فنقول 
  .فكذلك الوصي اليوم 

تعين اختفائه يف هذه االرض ٬، فاجلواب يكون بلوط وابراهيم  Xوإن اعترب أنّ غيبة االمام 
  . ومبحمد وعلي يف حياÍم صلوات اهللا عليهم 

وWدWاوRودW وWسRلَيXمWانَ  ﴿(  :ذه احلقيقة فيقول شاهداً ثالثاً إلثبات ه Xمث يضيف العبد الصاحل 
 WينTدTاهWش XهِمTكْمRحTكُنَّا لWمِ وXالْقَو RمWغَن TيهTف XتWفَشWإِذْ ن TثXرWي الْحTف TانWكُمXحWانَ * إِذْ يWمXلَيRا سWاهWنXفَفَهَّم

Wو WرXيSالطWو WنXبِّحWسRالَ يWالْجِب WودRاوWد WعWا مWنXخَّرWسWا وÒلْمTعWا وÒكْمRا حWنXيWا آتÓكُلWو WنيTلT٣(﴾ كُنَّا فَاع(.  

                                                            
تكون األرض ليس فيها :  Xقلت ألبي عبد اهللا : ( عن الحسين بن أبي العالء ، قال : ورد ذلك في روايات ، هذه منها  - ١

  .١ح ١٧٨ص ١ج: الكافي  ) ال إال وأحدهما صامت: يكون إمامان ؟ قال : ، قلت  ال: إمام ؟ قال 
على الناس ،  Xاآلن هو حجة االمام المهدي  Xومنه نعرف أن السيد أحمد الحسن : ( قال الشيخ ناظم العقيلي  - ٢

  ) .  ة اهللا حج Xنعم ، هو حجة اهللا ؛ ألنه حجة االمام المهدي ، واالمام المهدي . وليس حجة اهللا 
  . ٧٩ – ٧٨: األنبياء  - ٣
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داود حكم بقضية وسليمان حكم بنفس القضية ٬، وأجرى اهللا حكم  هذا سليمان يف حياة أبيه
. سليمان كان ناطقاً ٬، والذي فهمه اهللا ٬، إذن  .سليمان كان حمجوجاً بداود  سليمان ٬، مع أنّ

  ) .وهذه قضية واضحة جداً يف إثبات املطلوب 

* * *  

  .. )الصامت معىن احلجة (  •

يف بيان هذا األمر العقائدي اهلام ٬، وحتديداً يف بيان معىن احلجة  Xال زلنا مع العبد الصاحل 
الصامت يف الرويات اليت يساء فهمها من قبلهم ٬، فهم ¨ا يريدون نفي وجود حجتني يف زمن 

مكان واحد واحد ٬، واحلال أنّ معىن روايات اجتماع حجتني قد توضح ٬، وهو فيما لو كانا يف 
ممن هو حمجوج به ٬، بل هم حىت معىن احلجة الصامت ال  بالكالم له مأذونومل يكن الوصي 

  .يفقهوه أصالً 

أما احلجة الصامت فتعين أنه حمجوج ٬، فليس (  :يف بيان معناه  Xيقول السيد أمحد احلسن 
وجودمها يف زمن واحد فمع . له أمر مع الذي هو حمجوج به ٬، وهذا أمر بينهما ال دخل لكم به 

مع وجود  نوبأ¡م صامترد الصامت ؟ وهل كان حيل رد� هارون أو لوط على تسميتهم هل ي�
موسى وابراهيم ؟ إمنا تسمية الصامت يعىن ¨ا أ¡ما إن اجتمعا يف مكان فالناطق هو حجة الزمان 

  .)١(ن والوصي ال يتكلم إال بأذنه ٬، وهذا هو املعىن الوحيد الذي يتفق مع القرآ

يعين أنّ روايات الصامت والناطق معارضة للقرآن ٬،  ٬،فاملعىن الذي يريدونه إذا أصروا عليه
يعرض عنها كما أمرنا أهل البيت ٬، وهم يقولون  ل أوو�تؤأن والروايات إذا عارضت القرآن إما 

                                                            
أيد فتواه وارتضاها  X، واالمام علي  Xباشر االفتاء في غياب أبيه أمير المؤمنين  Xروي بأن االمام الحسن  -   ١

 قوم X المؤمنين أمير أتى( :  قال X اهللا عبد أبي عن:  Xبعد ذلك ، وقال بأنه ليس عنده شيء غير ما قاله الحسن 
 أخطأت وإن ، X المؤمنين أمير ومن اهللا فمن أصبت فان فتياآم هاتوا:  X الحسن لهم فقال ، يصيبوه فلم يستفتونه

 فألقت ، بكرًا جارية فساحقت جماعه بحرارة فقامت ، زوجها جامعها امرأة:  فقالوا ، ورائكم من X المؤمنين أمير فان
 بالعذرة يذهب حتى يخرج ال الولد ألن ، البكر هذه بصداق المرأة هذه تؤخذ العاجل في:  X فقال ، فحملت النطفة عليها
 أمير فلقوا فانصرفوا ، الزوج ذات المرأة وترجم ، النطفة بصاحب الولد ويلحق ، الحد عليها ويقام تلد حتى بها وينتظر

 قال ما إال عنده آان ما لقيتم الحسن أبا أن لو،  واهللا:  فقال ، الحسن لنا وقال ، للحسن قلنا:  فقالوا X المؤمنين
في زمن  Xفلو آان النطق محرمًا على االمام الحسن  .٣٤٤٧٦ح ١٦٩ص ٢٨ج : البيت آل - الشيعة وسائل ) الحسن

بل هناك روايات آثيرة تنص على أّن االئمة عليهم السالم في أحيان آثيرة يحيلون ! فكيف يقوم بذلك ؟ Xأمير المؤمنين 
 ! اجابة االسئلة الى أوصيائهم ، فهل عندما يجيب االوصياء يكون جوابهم حجة على السائل أم ال ؟
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 أنما إوعليه فبذلك أيضاً ٬، فروايات الناطق والصامت حبسب فهمهم تكون معارضة للقرآن ٬، 
  .ل أو تترك وتؤ

وال يبقى إال تأويل روايات الناطق والصامت بأنّ املراد بالصامت أنه حمجوج بالناطق ٬، وال 
ينطق حبضور الناطق إال بإذنه ٬، هذا كل ما يف األمر ٬، وغري هذا جيعل الروايات خمالفة حملكم 

فَفَهَّمXنWاهWا  ﴿ وهو ما ورد بوضوح من نطق سليمان يف حياة أبيه داود وبأمر اهللا لقرآن ٬،ا
WمXلَيRانَـس  ﴾.  

هذا كالمهم فقط لتضييع الوقت ٬، واهللا واهللا واهللا قد أحكمتها عليهم فال منفذ هلم يف القرآن 
اآلن ٬، هم أعلم أم فقهاؤهم . وال يف الروايات ٬، إال أ¡م يضيعون الوقت يف اجلدال وهم يعلمون 

فليربزوا ٬، ألست بارزاً هلم ودعوÍم وهم يقولون  ٬، ماذا يقولون ؟ إذا كان فقهاؤهم أعلم منهم
  ! ) .إين لست على احلق ٬، إذن ملاذا يذرون الناس الذين اتبعوين ٬، أليس من واجبهم إنقاذهم ؟

* * *  

  ) ..قبل احلجة  الوصي جميء(  •

كيف يأيت الوصي قبل احلجة ؟ فهذا : أنتم يسألونكم ( :  Xواستكماالً ملا تقدم قال 
وWإِذْ نWادWى رWبُّكW مRوسWى أَنT ائْتT الْقَوXمW  ﴿: يف مصر قبل موسى وبنص قرآين بي�ن هارون بعث 

 WنيTمTالSتَّقُونَ * الظWنَ أَلَا يXوWعXرTف WمXقَو * TونRكَذ�بRأَن ي RافWبِّ إِنِّي أَخWلَا * قَالَ رWرِي وXدWص RيقTضWيWو
  .)١(﴾ يWنطَلTقR لTسWانِي فَأَرXسTلْ إِلَى هWارRونَ 

هذه اآليات تبني طلب موسى من اهللا أن يرسل إىل هارون ٬، أي كما أخربه خيرب هارون ٬، 
قَالَ كَلSا فَاذْهWبWا بِآيWاتTنWا إِنَّا مWعWكُم  وقد بدأت الدعوة ¨ارون وهيأ الناس الستقبال موسى ﴿

٬، وليس هذا فحسب بل بقي  ٬X، هذه اآلية تبني أنّ اهللا أجاب طلب موسى )٢(مُّسXتWمTعRونَ ﴾ 
٬، )٣(﴾  فَأُلْقTيW السَّحWرWةُ سRجَّدÒا قَالُوا آمWنَّا بِرWبِّ هWارRونَ وWمRوسWىاملباشر للمواجهة هو هارون ﴿ 

قدم هارون ؛ ألنه هو الذي واجههم ٬، وهارون وصي موسى ب�عث يف أرض الرسالة وهي مصر 
                                                            

 .١٣ – ١٠: الشعراء  - ١
 .١٥: الشعراء  - ٢
 . ٧٠: طه  - ٣
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وسى ؛ ألن موسى طلب هذا ٬، ولكنه كان قبل موسى ٬، بل واستمر ناطقاً مواجهاً مع وجود م
وWيWضTيقR صWدXرِي وWلَا يWنطَلTقR لTسWانِي فَأَرXسTلْ إِلَى  حمجوجاً مبوسى فال ينطق إال بأمر موسى ﴿

  .هWارRونَ ﴾ 

موسى ماذا يطلب ؟ من كان املتكلم ؟ هو يطلب أن يكون املتكلم هارون ٬، وقد أجابه اهللا 
فَأُلْقTيW السَّحWرWةُ سRجَّدÒا  ¨ارون قبل موسى ٬، هل التفت� إىل هذا ﴿ن السحرة مسوا إميا¡م احىت 

  ﴾ ؟قَالُوا آمWنَّا بِرWبِّ هWارRونَ وWمRوسWى 

اآلن ٬، هل انتهى هذا ٬، أي أنّ الوصي ممكن أن يبعث قبل احلجة الذي هو حمجوج به ¨ذا 
 اهيم ٬، وحممد وعلي ٬، وسليمانلوط وإبر: ؟ وقبلها أعطيتك ثالثة أمثلة ) موسى وهارون ( األمر 

 يبقى.  ف·كاوداود عليهم صلوات اهللا عليهم ٬، وهذه أربعتها كافية ٬، بل األخري الذي أعطيتك 
  .إن قالوا لكم إن اإلمام املهدي مرفوع ٬، فمثاله عيسى وأوصياؤه 

٬، فهم يأتون بعيسى  Xهم ليس لديهم حىت رأي يف مسألة كيفية حياة اإلمام املهدي 
  ) .حياته ٬، وهذا معناه اعتقادهم بالرفعواخلضر للداللة على طول 

* * *  

  ) ..فاذا حضرته الوفاة فليسلمها اىل ابنه أول املهديني (  •

 Xعن األمر الثاين املتبقي ٬، وهو الرفع ومعناه ٬، سألت العبد الصاحل  Xوقبل أن جييب 
نتعرض إىل سؤال خبصوص الوصية ٬، إذ : املقدسة ٬، فقلت  سؤاالً يتعلق بوصية رسول اهللا 

  ؟٬، والوفاة مل حتن بعد ٬، فبم جنيب " فإذا حضرته الوفاة : " تقول 

الوفاة ليس معناها املوت دائماً ٬، بل هي فقط إشارة للموت باعتباره (  : Xفأجابين 
  !٬، هل عيسى ميت ؟)١(إِذْ قَالَ اللّهR يWا عTيسWى إِنِّي مRتWوWف�يكW ﴾  استيفاء منه سبحانه ٬، ﴿

   

                                                            
 .٥٥: آل عمران  - ١
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هما استيفاء ٬، والذين يإذن ٬، الرفع يسمى وفاة كما أنّ املوت يسمى وفاة باعتبار أنّ كل
   ) .لبيان باطلهم  )١(جيادلونكم يكفيكم األمثلة السابقة 

خيتلف عن الرفع الذي كان  Xمام وهل الرفع الذي يكون به التسليم لوصي اإل: فقلت 
  .به منذ الوالدة ؟ هذا ما ألتمس توضيحه  Xاإلمام 

٬، ) وهو أول املؤمنني ( أنتم اآلن تردون وتوضحون هلم بالكالم يف ¡ايتها (  : Xفقال 
غيبته ٬،  ٬، املراد أنّ التسليم يكون يف الغيبة الكربى ٬، وفاته أيوهو كاف· إلمتام احلجة عليهم 

  .)٢(ولكن هذا ال يفقهونه ويكفيكم ما عندكم للحجة 

                                                            
 . وعلي ، داود وسليمان ، موسى وهارون ، صلوات اهللا عليهم أجمعين  لوط وابراهيم ، محمد : اي مثال  - ١
في الغيبة الكبرى قد رفع  Xأي اذا آانوا يختارون القول بالرفع ، أي أّن االمام المهدي : ( قال الشيخ ناظم العقيلي  - ٢

، فاهللا قال عنه بأنه توفاه رغم أنه لم يميته فعًال آبقية الناس ،  Xآما في عيسى ) التوفي ( ، فالرفع هنا يعني  Xآعيسى 
حين أّن ، في ٥٥:  عمران آل } ... َآَفُروْا الَِّذيَن ِمَن َوُمَطهُِّرَك ِإَليَّ َوَراِفُعَك ُمَتَوفِّيَك ِإنِّي ِعيَسى َيا الّلُه َقاَل ِإْذ {: قال تعالى 

  .المتعارف ) الموت ( ال يعني دائمًا ) التوفي ( الروايات تصرح بأن عيسى لم يمت ولم يقتل ، إذن فـ 
 ِلُيْقَضى ِفيِه َيْبَعُثُكْم ُثمَّ ِبالنََّهاِر َجَرْحُتم َما َوَيْعَلُم ِباللَّْيِل َيَتَوفَّاُآم الَِّذي َوُهَو {: بل التوفي يصدق حتى على النوم ، قال تعالى 

ولكن أآيد ال ) النوم ( ، بل أن الموت يطلق حتى على ٦٠:  األنعام } َتْعَمُلوَن ُآنُتْم ِبَما ُيَنبُِّئُكم ُثمَّ َمْرِجُعُكْم ِإَلْيِه ُثمَّ مَُّسمى َأَجٌل
انفاصاًال تامًا ، وجاء  يعني هذا انه موت تام ، آالموت المتعارف ، أي أن عند النوم يبقى للنفس اتصاًال بالبدن وال تنفصل

  :التعبير عن النوم بالموت في روايات ، منها 
 قام فإذا ، أموت وباسمك أحيا باسمك اللهم:  قال فراشه إلى أوى إذا  اهللا رسول آان( :  قال X اهللا عبد أبي عن
  .٥٣٩ص ٢ج:  الكافي ) النشور وإليه أماتني بعدما أحياني الذي هللا الحمد:  قال نومه من
 محل في فاحتبسها عندك نفسي احتبست إني اللهم:  فليقل فراشه إلى أحدآم أوى إذا( :  قال X اهللا عبد أبي وعن

 ٢ج:  الكافي ) ذلك على تتوفاها حتى أوليائك بحق عارفة مؤمنة فارددها ] بدني إلى [ رددتها وإن ومغفرتك رضوانك
  .٥٣٦ص
:  الكافي ... ) وأعبده ألحمده روحي علي رد الذي هللا الحمد:  فقل منامك من بالليل قمت إذا( :  قال X جعفر أبي عنو
  .٥٣٨ص ٢ج

  .٣٩ص:  لطبرسيل األخالق مكارم ) شكور لغفور ربي إن موتي بعد أحياني الذي هللا الحمد (:  استيقظ إذا  يقول مما وآان

وعلى أي حال ، فالتوفي ال يعني الموت الحقيقي أو التام دائمًا ، بل حتى الموت قد يطلق وال يراد منه الموت التام ، وعلى 
، وعلى هذا يصدق القـول على االمـام  Xهذا فالرفع ال يعني الموت ، بل يصدق عليه التوفـي آما في حال عيسـى 

  ) .اذا حضرته الوفاة فليسلمها الى ابنه : ( ، والوصية تقول ) ة حضرته الوفا: ( عند الرفع بأنه  Xالمهدي 
  !فلمن يسلمها ؟) أحمد ( في الغيبة الكبرى فأآيد أنه متقدم على وجود وصيه  Xإن آان رفع االمام المهدي : فإن قيل 

الوفاة عند الرفع ليست آالوفاة  وقت التسليم يشمل آل الغيبة الكبرى ، الى حين وجود المستلم وأهليته لالستالم ، ألن: أقول 
عند الموت، لكي نقول يجب ان يكون التسليم في أول زمن الوفاة ، ألن المرفوع ليست بميت ولم ينقطع عن الحياة الدنيا 

الخ ، فيمكن تسليم ... بالكلية آالميت ، بل يمكن أن ينزل الى االرض ويمارس بعض االمور أو يعيش فترات لغرض معين 
إن  -  Xسليمه في جميع فترات الغيبة الكبرى ، فيصدق التوفي على جميع الغيبة الكبرى بالنسبة لالمام المهدي ما يريد ت

 X، نعم بداية التوفي يكون في أول زمن الرفع ، ولكن بعد هذا الرفع وبعد هذا التوفي يمكن لالمام المهدي  -قيل بالرفع 
احل الغيبة الكبرى ، ألنه ليس آالميت الذي قد فارق الحياة الدنيا فالبد من أن يسلم ما يريده الى وصيه في أي مرحلة من مر

  .التسليم قبل خروج روحه 
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هم ال يرون العلم إال فيما يقولون هم ٬، وال يريدون قبول حىت نصوص القرآن البينة أو 
روايات األئمة ٬، فكيف تريدهم أن يقبلوا منك أنّ الوفاة يف الرواية استعملت ألكثر من معىن 

ـ ! أحدها الرفع ؟ إن البعث . فهي كافية وتؤدي نفس الغرض " أول املؤمنني " احتجوا عليهم ب
  ) .والتسليم والرسالة تكون يف الغيبة الكربى قبل ظهور اإلمام لكل الناس 

* * *  

  ) ..معىن الرفع (  •

وأما خبصوص الرفع وبيان معناه ٬، وهو األمر الثاين الذي تبقّى من السؤال الذي تقدم حيث 
إننا ال نوفق يف بيان الرفع ٬، أو ال أقل غري واضح جيداً : فيه ٬، وقلت  Xسألت العبد الصاحل 

  .عند بعضنا 

٬، ولكن هل تعرف التفاضل والتكامل يف  الًثامبالنسبة للرفع أعطيك (  : Xفأجابين 
  ) .الرياضيات ؟ ألن املثال يعتمد عليه نوعاً ما 

  . ما أعرف ذلك : فقلت 

                                                                                                                                                                                         
هو وجود المستلم : هو حضور الوفاة ، والثاني : االول : متوقف على أمرين  - عند الرفع  -إن التسليم : وبعبارة أخرى 

ووصيه  Xهليته يتم التسليم ، آما حصل مع نبي اهللا عيسى فإن حصل الرفع مع وجود المستلم وأ. وأهليته لالستالم 
  .شمعون ، وقد نقلت الرواية قبل قليل التي تشرح ذلك

  . ولكن اذا حصل الرفع والتوفي والمستلم غير موجود ، فيصح تسليمه متى وجد ومتى آان مؤهًال لالستالم 
مس فسلم هذه االمانة الى زيد ، فإذا طلعت الشمس وزيد إذا طلعت الش: اذا قيل لك : وللتوضيح أآثر أضرب مثاًال لذلك 

غير موجود أو غير مؤهل الستالم االمانة لمانع ما ، فتنتظر الى أن يحضر زيد أو يتمكن من استالم االمانة ، وال تكون 
أو غير مؤهل أنت مقصرًا أو مضيعًا وال يلومك أحد على تأخير التسليم في أول شروق الشمس ، الن المستلم غير موجود 

الستالم االمانة ، ويصدق عليك بأنك سلمت االمانة حسب الشرط ، أي بعد طلوع الشمس ، ألن ذلك يصدق ما دامت 
  .الشمس طالعة ولم تغرب 

  !قد سلم االمامة الى وصيه وفرغ من االمر ؟ Xعلى آالمكم هذا يكون االمام المهدي : فإن قيل 
االئمة السابقين عليهم السالم ، بل هو تسليم القيادة وما ] موت [ ليم الذي حصل عند وفاة ال ، فالتسليم هنا ليس آالتس: أقول 

يحتاجه الوصي في إثبات حجته على الناس وممارسة مهمته ، من المواريث آالعلم وما شابه ، ومن المعلوم أن القيادة هي 
 Xحجة ، ويكون الوصي هو حجة االمام المهدي هو االمام وال Xفرع من االمامة وليس آلها ، فيبقى االمام المهدي 

، حيث هناك سيكون تسليما آليًا لالمامة  Xاالمام المهدي ] موت [ وهذا التسليم ال ينافي التسليم عند وفاة . على الناس 
  . Xالمهدي ولمواريث االنبياء واالئمة عليهم السالم إال ما آان خاصًا بمقام االئمة االثني عشر فهذا يموت بموت االمام 

مرفوع في الغيبة الكبرى ، أما اذا قالوا بأنه غير مرفوع ،  Xآل ما تقدم يجري إن قال المخالفون بأن االمام المهدي 
، Xونبي اهللا هارون  Xإذن يكون وصيه نائبًا عنه وحجته على الناس ما دام غائبًا ، آما آان أمير المؤمنين : فنقول لهم 

  . )ت سِكمعهم جواب ُمفعلى آال الخيارين لنا 
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  ماذا تعين يف الرياضيات ؟  ) غري متناهي( احلمد هللا ٬، تعرف املستقيم ٬، تعرف ( :  Xفقال 

على كل حال ٬، سأحاول أن أجعله يف أبسط صورة ممكنة ٬، افرض أنك لديك عصا ضعها 
عمودية ٬، أعلى موضع فيها هو نفس إنسان· ما ٬، أو أعلى مقام لذلك اإلنسان ٬، وأوطأ موضع 

  .أن تلتفت أنه مثال وليس الواقع كما هو  فيها هو اجلسد ٬، ولكن أرجو

يف ذهنك ٬، ولكن لكي تكون احلالة أفضل ما يكون البد  شرائحإىل العصا اآلن ٬، قس�م هذه 
  ٬،أن تكون هذه الشرائح أصغر ما ميكن 

اآلن انظر للشرائح كم عددها ؟ لكي تعرف ذلك البد من أن تقس�م طول العصا على طول 
٬، وطول الشرحية أصغر ما ميكن ٬، هل تعرف أصغر رقم  ١الشرحية ٬، فإذا كان مثالً طول العصا 

 أقرب ما يكون إىل الصفر ٬، ومبا ولكنه اًليس صفركم يساوي ؟ أصغر رقم يعب�ر عن وجود ٬، هو 
بالعشرة ؛  اًد غري متناهية ٬، فهو ال ميكن حصره ولكن ميكن تصوره ٬، فهو ليس واحدعداألأنّ ا

ـة أصفار إىل ما ال  باملائة اًألن واحد أصغر ٬، وهكذا واحد باأللف أصغر ٬، وهكذا ميكنك إضاف
  . ¡اية ؛ ألن األعداد غري متناهية ٬، فيكون تصورنا للنتيجة من خالل نتيجة التقسيم على صفر 

تقسيم طول العصا على صفر يساوي ما ال ¡اية ٬، غري متناهي ٬، ومبا أنّ الرقم ليس  فنتيجة
 )١(﴾ وWإِن تWعRدُّواْ نِعXمWتW اللّهT الَ تRحXصRوهWا  ﴿: منه تكون النتيجة كما قال تعاىل  قريبصفراً بل 

وWإِن  يعين ممكن العد ٬، من جهة اإلمكان ممكن العد ولكن يف الواقع هل ميكن عده ؟ ال ٬، ﴿
  .﴾ تWعRدُّواْ نِعXمWتW اللّهT الَ تRحXصRوهWا 

كيف ال تعد نعم اهللا علي� : اآلن ٬، هذه اآلية أيضاً تبي�ن لك معناها ٬، رمبا سابقاً سألت نفسك 
معدودة ٬، أليس كذلك ؟ كم هو عدد النعم ٬، فليكن  كيف ال أحصيها ٬، مع أ¡ا حبسب الظاهر

أي رقم فإنه معدود ٬، ولكن تبي�ن لك ملاذا هي غري قابلة لإلحصاء ٬، أو أنّ إحصاءها غري ممكن يف 
الواقع ؛ أل¡ا يف احلقيقة مفاضة على كل وجود اإلنسان ٬، على كل جتلياته ٬، وجتليات اإلنسان إن 

د وضحت يف املثال أنّ هذا غري ممكن ٬، هل هذا واضح أردت عدها هل ميكنك إحصاءها ؟ ق
  ) . اآلن ؟

                                                            
  .٣٤: إبراهيم  - ١
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  . نعم : فقلت 

   . )هناك شيء مبهم إن كان " نعم : " ال تقل ( :  Xفقال 

هل أنّ جتليات اإلنسان : وفعالً كان هناك أمر مبهم غري واضح ٬، أوضحته يف سؤايل فقلت 
  .. .و .. واجللوس و تعين حاالته املختلفة اليت مير� ¨ا كالقيام 

لنفرض أنّ اإلنسان عبارة عن ضوء اُريد له : ال ٬، اآلن أضرب لك مثاالً آخر ( :  Xفقال 
أن يصل إىل مكان ٬، وفتحت أنت مصدر الضوء يف مكان· ما ٬، فانتقال الضوء من املصدر ومن 

ه اخلطوات مكانه إىل املكان اآلخر كيف حيصل ؟ حيصل بتجليه خطوة خطوة باجتاه اهلدف ٬، هذ
هي جتليات اإلنسان ٬، ويف احلقيقة أ¡ا باقية كخطوات دائماً ومتجددة    خطوات احلركة   

  .دائماً ؛ ألن املصدر دائم البث ٬، ولو انقطع البث لفين اإلنسان وعاد عدماً 

اآلن ٬، لو أرجعتك كم خطوة إىل الوراء ال يتغري فيك شيء ٬، فقط تكون غري مرئي يف العامل 
. أكثر نورانية وغري مثقل بالظلمة ٬، هذا هو الرفع وهو مراتب  جسد٬، وسيكون لديك  اجلسماين

لو أردتك أن تعود أقدمك كم خطوة فتكون ت�رى وحتتاج ما حيتاج أهل ذلك العامل اجلسماين مما 
  .)١(يبقيهم فيه ٬، فاملرفوع هو يف الناس وليس فيهم 

وألنّ اإلنسان عبارة عن وجود جتلياته اليت عددها قريب من ال متناهي ٬، فانّ النعم اإلهلية عليه 
قريب من الالمتناهي وهو اهللا سبحانه وتعاىل ٬، فهو صورة ) فطرة اإلنسان ( ال تعد ٬، فاإلنسان 

 وفيك اًصغري اًنفسك جرمحتسب : " يف وصف حال اإلنسان  Xالالهوت ٬، ولذا قال علي 
  ) .قد أتعبتك رمبا أو أزعجتك فاعذرين . )٢(" نطوى العامل األكرب ا

وحريë باملؤمن الصمت وهو يقرأ هذا التوضيح الذي لو كان وحده لكفى مياين آل حممد 
فسنني مرت وأدعياء العلم يقرأون قوله  هلية ٬،إلدعوته ادليالً على صدق  Xالسيد أمحد احلسن 

وال  )٣(﴾  وWرWافTعRكW إِلَيَّ وWمRطَهِّرRكW مTنW الSذTينW كَفَرRوا يWا عTيسWى إِنِّي مRتWوWف�يكWإِذْ قَالَ اللّهR ﴿ : تعاىل 
                                                            

 جارًا آنت وإنما .. مفارقكم وغدا ، لكم عبرة واليوم صاحبكم باألمس أنا.. : ( بعد أن ضرب  Xقال أمير المؤمنين  - ١
 ، إطراقي وخفوف هدوي ليعظكم ، نطق بعد وآاظمة ، حرآة بعد ساآنة ، خالء جثة مني ، وستعقبون أيامًا بدني جاورآم
  .٦ح ٢٩٩ص ١ج: الكافي .. ) البليغ  الناطق من لكم أوعظ فإنه ، أطرافي وسكون

 .٥٥٢ص ١ج: أعيان الشيعة : انظر  - ٢
  .٥٥: آل عمران  - ٣
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متوىف ومرفوعاً ٬، ويف الوقت نفسه حياً مل ميت  Xيعرفون معىن ذلك ٬، وكيف يكون عيسى 
جيتمع ٬، فماذا يعين الرفع وكيف  Xويضرب به املثل لالستشهاد على طول حياة اإلمام املهدي 

مع الوفاة وعدم املوت ؟ أسئلة بقيت بال إجابة عندهم ٬، أو التخبط كحاطب ليل كما حصل عند 
  . املفسرين 

لكفى العبد الصاحل ) وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها : ( بل لو كان بيانه ملعىن قوله تعاىل 
أيضاً ٬، إذ املعروف أنّ املعدود قابل لالحصاء ولكن أن يكون أمراً ما معدوداً كنعم اهللا ٬، ولكنه 

مل يوضح  غري قابل لالحصاء يف نفس الوقت كما يف اآلية ٬، فهو ما حيتاج اىل البيان ٬، فلماذا
معناها أدعياء العلم ٬، وليس غريباً بعد أن كان للقرآن أهله ٬، ولكن ملاذا مل ينظروا إىل قول داعي 

وجنده بالتكرب على حجج اهللا واÍامهم واالستهزاء ¨م وتكذيبهم  بليسإ¡ج اهللا بدل انتهاج 
  !!  وحماربتهم بال دليل ؟

* * *  

  ) ..ما يترتب على الرفع (  •

يوضح ما يترتب عليه ٬،   روحي فداه   معىن الرفع راح  Xوبعد أن بني العبد الصاحل 
  : قد بينت لك الرفع فيما سبق ٬، واآلن أبني لك ما يترتب على البيان الذي تقدم (  :فقال 

ومما تقدم تبني أنّ كل روح متصل جبسد هو متجلي يف العوامل السفلية أي اليت هي دونه 
يصل لالتصال مباشرة بالعامل اجلسماين  أن لٍلروح متعاا يتضح أنه ال ميكن وأكثر ظلمة ٬، كم

دون جتليه يف كل عوامل اخللق أسفل منه حىت يصل إىل عامل األجسام ليتصل به ٬، وبالتايل فال ميكن 
أن يكون حمرك اجلسد غري نور وظلمة ٬، بل وأقرب ما يكون للعامل اجلسماين ٬، وهو حتماً خملوق 

؛ ألنه جتلى يف الظلمة ٬، فال ميكن إذن اعتبار ) مة فيه ظل ال اًنور(  اًحمض اًنورفال ميكن أن يكون 
له ٬، تعاىل اهللا  ماساًيف هذا العامل السفلي مباشراً له  اًجسدحيرك ) وهو نور ال ظلمة فيه ( أنّ اهللا 

  . عما يشركون 

بل ويتضح أنّ وجوده سبحانه يف عوامل اخللق هو وجود نوره الذي به ظهرت املوجودات يف 
موجود يف عوامل اخللق وهي    وهو نور ال ظلمة فيه   ة ٬، ال أنه هو سبحانه وتعاىل عوامل الظلم
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نور خمتلط بالظلمة ٬، فإنّ هذا مستحيل وغري ممكن ؛ ألن معناه فناء عوامل اخللق وبقاءه هو سبحانه 
  .دون غريه من خلقه 

:  ح أن معىن قولك وفهم هذا املعىن وهذه احلقيقة مهم جداً يف العقيدة والتوحيد ؛ ألنه يوض
ليس معناه وجود الالهوت املطلق يف كل مكان ٬، وإال ألصبح " إن اهللا موجود يف كل مكان " 

معىن قولك هذا حلول الالهوت املطلق يف املخلوقات واملوجودات وهو حمال كما تبني مما سبق ٬، 
  .بنوره بل احلقيقة أنّ وجوده يف عوامل اخللق هو جتليه يف املوجودات ملا أظهرها 

وملا كانت عوامل اخللق متعددة وبعضها فوق بعض ٬، وبعضها أقرب إىل الالهوت من بعض 
وWهRوW الSذTي فTي السَّمWاِء إِلَه² وWفTي الْأَرXضِ إِلَه²  ﴿: وبعضها أكثر نوراً وإشراقاً من بعض ٬، قال تعاىل 

 ﴾ RيمTلWالْع RيمTكWالْح WوRهW٬، أي أنه يف السماء واألرض هو هو وهو غريه ٬، فأكيد أن السماء أكثر )١(و
نوراً وإشراقاً بنور اهللا من األرض اليت هي عامل أسفل منها ٬، فتجلي الالهوت يف السماء أكثر 
ظهوراً منه يف األرض ٬، فمرادي بغريه أي أن قابل النور تبدل وأمسى اقل إمكانية الستقبال نور 

ىل ٬، ال أنّ النور تبدل فالنور هو هو مل ولن وال يتبدل ؛ ألنه نوره سبحانه وتعاىل اهللا سبحانه وتعا
يف السماء غريه يف األرض  ظهور جتلي الالهوتبل أن القابل هو الذي تغري ويتغري دائماً ٬، فيكون 

    .) ﴾ وWهRوW الSذTي فTي السَّمWاِء إِلَه² وWفTي الْأَرXضِ إِلَه²  ﴿: ولذا قال تعاىل 

هل ظهور نور اهللا تعاىل يف عوامل اخللق حبجته على خلقه يف كل العوامل ٬، وليس يف : فقلت 
  .هذا العامل فحسب 

ظهور أكمل باحلجة نعم ٬، ولكن األمر ال يقتصر عليه ٬، احلجة ليس حجة (  : Xفقال 
وهكذا  على أهل األرض فحسب ٬، هو يف العامل اجلسماين حجة على العامل اجلسماين واخللق فيه ٬،

  ) .يف بقية العوامل ٬، واخللق يف العامل اجلسماين لستم أنتم فقط 

  " .ولكن األمر ال يقتصر عليه " ومن يزاحم احلجة يف ظهور نور اهللا به للعوامل : فقلت 

كل املوجودات هي ظاهرة بنور اهللا و¨ا جتلى اهللا ٬، الكل حىت إبليس لعنه اهللا (  : Xفقال 
  ) .وحىت أهل الشر 

                                                            
 .٨٤: الزخرف  - ١
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  ) ..الرفع وجسد املرفوع  ( •

  .ومسألة الرفع  Xما زلنا مع العبد الصاحل 

 بينت رفع جتل٬ٍ، ويف قضية بيان رفع آدم اجلزء األول  /يف كتاب املتشا¨ات : سألته فقلت 
ـام املهدي  أيضاً مرفوع رفع  Xموالي أنّ بدنه له وجود يف األرض وإال لكان ميتاً ٬، واإلم

  ؟ آخر يءش٬، أو يف املسألة  Xأنّ بدنه املادي اجلسماين موجود يف األرض كآدم  ٬، فهل جتلٍ

كغريه من الناس ٬، آدم املرفوع له  اًجودمونعم له وجود بصورة· ما ٬، وليس (  : Xفأجابين 
هناك شيء رمبا يوضح لك شيئاً من األمر ٬، هل تعرف ما هو . وجود وكذا غريه من املرفوعني 

احلسد ٬، وكيف يكون أثره ٬، وملاذا احلسد من الكبائر وحياسب صاحبه إن مل يكن فعالً فعله 
  بنفسه وبيديه ؟

العامل اجلسماين أوالً ٬، فالعامل اجلسماين يف حقيقته اآلن ٬، فلننظر يف اإلنسان ويف وجوده يف 
هو تكثف قوة أو قدرة ٬، وهلذا التكثف مدى يتراوح بني أعلى قيمة وأدىن قيمة ٬، وهذا أظنك تراه 
بوضوح من خالل املواد اجلسمانية املختلفة اليت تعرفها ٬، مع أ¡ا تقع متقاربة يف املستوى 

ت أكيد تصنف الغاز الذي حييط باألرض بتصنيف خيتلف عن واالختالف بينها ليس كبرياً ٬، فأن
املاء وأيضاً احلجر وهكذا ٬، وأنت ال ترى اهلواء أو الغاز احمليط باألرض ٬، وعدم رؤيتك له ال تنفي 

  .وجوده يف هذه األرض 

ميتد وجوده من السماء األوىل أو ¡ايتها السفلى وهذه هي   أي إنسان   اآلن ٬، اإلنسان 
أكثف ما يف هذا العامل اجلسماين ٬، ولذا جتد يف تركيب جسم اإلنسان املعادن ٬، فهناك نفسه حىت 

يف احلقيقة نفس وجسم مادي مرئي وجسم مادي غري مرئي ٬، ولكي أسهل عليك األمر أقول 
 جسم واحد غري مرئي ٬، ولكن احلقيقة أنّ هناك جتليات كثرية جداً وظهورات كثرية جداً

إِن تWعRدُّواْ نِعXمWتW اللّهT الَ تRحXصRوهWا إِنS  ﴿: نسان ٬، ولذا قال تعاىل وبعددها توجد أجسام لإل
أنّ عدد : ٬، فالعد ممكن ولكن اإلحصاء غري ممكن ٬، والسبب )١(﴾ اِإلنسWانَ لَظَلُوم² كَفSار² 

                                                            
 .٣٤: ابراهيم  - ١
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بد ٬، ومبا أنّ التجلي ال)١(وجودات اإلنسان املفاض عليها النعم يساوي امتداد وجوده تقسيم جتليه 
 ٬،نسان ٬، أي أنه يكون كشرحية تكاملأن يكون أقل ما ميكن لكي يتم االتصال بني وجودات اإل

  . فيكون أقرب ما يكون للصفر 

ال تعد وال  واملا ال ¡ايةفاآلن ٬، أي رقم تقسمه على صفر ما هو الناتج ؟ الناتج ما ال ¡اية ٬، 
هو أقرب ما ميكن للصفر ٬، وناتج قسمة أي رقم  رقم٬، بل  صفرحتصى ٬، ولكن حنن ليس لدينا 

٬، هو ضمن دائرة األعداد ولكنه غري  جداً اًكبري اًيكون رقمعلى أقرب رقم للصفر ما هو ؟ الناتج 
  .قابل لإلحصاء ٬، كبري فوق القدرة على اإلحصاء 

 تصور أنّ هذا الرقم عبارة عن واحد وأمامه عدد من األصفار حتتاج:  ألقرب لك الصورة
أنت مليار سنة ضوئية لتحصيها ٬، فلو كانت نعم اهللا عشر نعم أو مئة أو ألف فهي تعد وحتصى ٬، 

عد�د يل نعم اهللا عليك ٬، فمهما عددت لن تصل ملليون بل أشك أنك تستطيع أن : وإن قلت لك 
 تعد ألف نعمة ٬، فكيف إذن يقول تعاىل أ¡ا ال حتصى ٬، وكيف يقول مع أ¡ا ممتنعة على اإلحصاء

  ولكنها واقعة ضمن املعدود ؟

هذه األمور والتناقضات حتلها معرفتك أنّ اإلنسان له جتليات ووجودات كثرية كما بينت 
نعمة من نعم اهللا مفاضة على كل هذه التجليات  ها ٬، فكلؤإحصاحبيث إ¡ا تعد ولكن ال ميكن 

اآلن جسم واحد من هذه األجسام أو . وبالتايل تكون نعمة واحدة كافية ألن تسمى ال حتصى 
  .التجليات يكفي ليكون وجوداً ثالثاً ويؤثر كما يؤثر هذا اجلسم يف هذا العامل اجلسماين 

ويتمىن أن تزول منه وتصري ٬، شخص يتمىن مثالً سيارة شخص آخر : فاآلن نعود للحسد 
عنده ٬، فهذه السيارة وهي تسري يف الطريق تنقلب وتتحطم ٬، أليس هذا هو نوع من احلسد ؟ ملاذا 

  هو حرام وملاذا يعاقب عليه الشخص احلاسد إذا مل يكن هو فعالً قد قلب السيارة بيديه ؟ 

. جبسمه الثالث أو وجوده اجلسماين غري املرئي ٬، ولكنه مؤثر ¨ذا العامل اجلسماين نعم قلبها 
فهناك مراتب من هذه التجليات اليت ذكرÍا سابقاً هي غري مرئية ٬، ولكنها متتلك من الكثافة ما 

                                                            
  أي لكي نحصل على عدد وجودات االنسان من السماء األولى حتى هذا العالم الجسماني ، فنحن بحاجـة الى أن نقّسـم  - ١
الذي البد أن يكون بأفضل صورة ، ونعني باالفضل أن يسمح ) تجليه ( على ) امتداده من السماء االولى إلى هذا العالم ( 

ر ، وال يكون آذلك اال إذا آان بنحو من الرقة وأقل ما يمكن بنحو يبدو فيه ذلك بترشح النور إلى ما بعده من تجلي وظهو
  .االمتداد عمودًا واحدًا متصًال ، رغم أنه في الحقيقة عبارة عن ضم تجلي الى تجلي وظهور إلى ظهور 
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يكفيها لتكون مؤثرة ¨ذا العامل اجلسماين وما فيه ٬، فاهللا سبحانه امتحن اإلنسان بأن جعل له 
لقدرة على التأثري على الغري ¨ذا التجلي أو اجلسم الغري مرئي ٬، وأمره أن ال يفعل الشر ¨ذه ا

  .كما يتوهم الناس  اًنفسي اًاحلسد فقط أمرالقدرة ٬، فإن فعل الشر حياسب ؛ ألنه فعله بيده وليس 

  .اآلن وجود املرفوع هو نوع من هذه التجليات والوجودات ٬، فله جسم من هذا النوع 

  .هل هذه املراتب كلها دون النقطة املرفوع إليها أم هي أيضاً مرتبة من مراتب الرفع : فقلت 

 له جتلٍكهذا اجلسم ٬، ولكنه يبقى  جسم ماديالرفع هو أن ال يكون له (  : Xفقال 
وجسم يف مرتبة فوق وجود هذا اجلسم املادي ٬، يعين اآلن إذا مسكت ورقة بيدك هلا أعلى وهلا 
أسفل ٬، افرض أنّ أعلى نقطة يف الورقة هي نفس اإلنسان وأسفل نقطة يف الورقة هي جسم 

 شرائحاإلنسان املرئي يف هذا العامل اجلسماين ٬، وهذه الورقة هي وجود اإلنسان ٬، وختيل أنّ هناك 
منها هذه الورقة ٬، هذه الشرائح هي جتليات اإلنسان  تتكون هائالً اًجداً وعددمتوازية صغرية 

  .يف ¡اية السماء األوىل ) النفس ( وغري ) املرئية ( األخرى غري 

فوق  إىل اًمتجلياآلن ٬، الرفع هو عبارة عن إلغاء وجود اإلنسان يف أسفل الصفحة يعين جتعله 
٬، ومن هذا السنتمتر إىل أسفل الصفحة ال وجود له ٬، تلغي وجوده يف هذه  سفل بسنتمتر مثالًاأل

  ١) .املرتبة ٬، هذا مثال ضربته لك لتتوضح لك الصورة أكثر 

                                                            
، وحسب اطالعي أّن أول  Xي ليس هناك رأيًا واحدًا ثابتًا حول طبيعة حياة االمام المهد: ( قال الشيخ ناظم العقيلي  - ١

"  Xموسوعة االمام المهدي " من تعرض لهذا الموضوع بالتفصيل هو الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر في 
[ أحدها اطروحة  X، حيث طرح اطروحتين لطبيعة حياة االمام المهدي ] تاريخ الغيبة الكبرى [ الجزء الثاني المسمى بـ 

بمبررات ] خفاء العنوان [ ، وقد رجح الشهيد الصدر واختار اطروحة ] خفاء العنوان [ روحة والثانية اط] خفاء الشخص 
  .قابلة للنقاش من أآثر من وجه ، بل هي معارضة أيضًا بأخبار وروايات أخرى 

  ، وما هي ، وهل تعني الرفع أم ال ؟] خفاء الشخص [ وما يهمني اآلن هو التعرض الى اطروحة 
بأنها االطروحة التقليدية المتعارفة المرآوزة في ذهن عدد من الناس وتدل عليها ) رحمه اهللا ( لصدر وقد ذآر الشهيد ا

  .ظواهر بعض االدلة الروائية 
غائب باختفاء جسده عن الناس بشكل اعجازي ، بحيث ال يراه وال يسمعه  Xوتتلخص هذه االطروحة بأن االمام المهدي 

التي تعني أنه يرى جسمه ويسمع ] خفاء العنوان [ ، وهي في قبال اطروحة .. بينهم  أو يحس به أحد من الناس وإن وجد
  . Xولكن ال يعرفونه بأنه االمام المهدي .. صوته ويعيش بشكل طبيعي بين الناس 

وأذآر اآلن تلخيص ما ذآره الشهيد الصدر عن اطروحة خفاء الشخص وسنعرف بعدها أنها تعني أنه مرفوع ال موجود 
، وتدل  المتعارفة المرآوزة في ذهن عدد من الناس التقليديةاألطروحة  وهي: ( على االرض آوجود سائر الناس ، قال 

،  يرونه، فهو يرى الناس وال  يختفي جسمه عن األنظار X ين المهدأوهي  ، ما سنسمع علىعليه ظواهر بعض األدلة 
  . وبالرغم من أنه قد يكون موجودًا في مكان إال أنه ُيرى المكان خاليًا منه



  
  Xإصدارات أنصار االمام المهدي ................................. ......................................... ٥٨

 

                                                                                                                                                                                         
آانت صيانته  فإذا.  ، آما تعلق بطول عمره بوضوح آيف ولماذا تعلق الغرض اإللهي بحفظه وصيانته لدينايتبرهن  .......

  . بغرضه الكبير وفاءمنحصرة باختفاء شخصه لزم على اهللا عز وجل تنفيذ هذه المعجزة 
لو أراد  آما ، في زواله مصلحةبأن هذا االحتجاب قد يزول أحيانًا عندما توجد :  ، قائلة األولىهذه األطروحة  وتضيف
فإن المقابلة تتوقف  ، أو ينذره إنذارًا توجيهًايوجه له  أن يقابل شخصًا من البشر ألجل أن يقضي له حاجة أو X المهدي

، فإن اقتضت أن يظهر للناس  محدودًا بحدود المصلحة للناسمقدار ظهوره  ويكون . ، وال تتم مع االختفاء على رؤيته
،  فال يراه أحدثم يحتجب فجأة .  واستمرت الرؤية بمقدار أداء غرضه من المقابلة ، ذلكظهورًا تامًا لكل رائي تحقق 

، إذ قد يكون  أيضًا ذلكوإذا اقتضت ظهوره لشخص دون شخص تعين . من أنه لم يغادر المكان الذي آان فيه بالرغم
  . انكشافه لآلخرين خطرًا عليه

 سمعناه، وخاصة فيما  ، حتى ما آان خالل الغيبة الصغرى خالل غيبته X مشاهدة المهدي أخبارذلك تحمل آل  وعلى
فأنه  ، ، ثم اختفى من دون أن يعلم أين ذهب مرتينظهر لعمه جعفر الكذاب  Xالمهدي  بأن الغيبة الصغرى في تاريخ

، فبعضها ظاهر في الداللة  الغيبة الكبرى خاللأخبار المشاهدة  وأما . األطروحةيعطي أن االختفاء آان على شكل هذه 
  .هـ  ١٤٢٨لبنان ، الطبعة االولى  –، دار القارئ ، بيروت  ٣٧ – ٣٥تاريخ الغيبة الكبرى ص... ) . ، بل منها ما هو صريح به على ذلك

في غيبته على هذه االطروحة ، إال أنه بعيد  Xومع أن الشهيد الصدر حاول أن يعطي تفسيرًا لخفاء شخص االمام المهدي 
فيته ، فهو أمر مقبول جدًا وليس آما يتصوره عن ماهية الرفع وآي Xوخصوصًا بعد أن سمعنا تفصيل السيد أحمد الحسن 

  .البعض 
عن االنظار إما أن يكون من خالل التصرف في   Xأن خفاء شخص االمام المهدي ) رحمه اهللا ( فقد بين الشهيد الصدر 

  ] .المرئي [ أو من خالل التصرف في ] الرائي [ 
فيرى المكان  ، الواقع الذي أمامه إدراكنحو يعجز عن فتصرفها في الرائي هو جعله ب: ( وقال عن التصرف في الرائي 

  .٤٧ص: تاريخ ما بعد الظهور ... )  بالفعل فيهمع أنه موجود  )ع( خاليًا عن اإلمام المهدي
طريق  فأوضح ، القابل للرؤية الموضوعيوأما تصرف المعجزة في المرئي أي الواقع : ( وقال عن التصرفي في المرئي 

، وغير ذلك  أو ذبذباته الصوتية X لذلك هو أن تحول المعجزة دون وصول الصورة النورية الصادرة عن جسم المهدي
ومعه يكون الفرد عاجزًا أيضًا عن اإلحساس .  الرائي أو السامع إلىتحول دون وصولها ...  مما تتقبله الحواس الخمس

  .السابق نفس المصدر )  أمامه الذيبالواقع الموضوعي 
يكون من  X، يتضح أن اختفاء شخص االمام المهدي ] الرفع [ عن موضوع ) ع(وحسب ما بينه السيد أحمد الحسن 

، وقد يكون أحيانًا في الرائي ، ولكن بنحو يختلف عن تفسير الشهيد ] الرائي [ ال في ] المرئي [ خالل التصرف في 
إال أن الشهيد الصدر لم يبين آيف ال تصل الصورة النورية الصادرة عن  ، أو قل أنه نفس التفسير) رحمه اهللا ( الصدر 

  .أو ذبذبات صوته الى حواس الناس ، واآتفى بنسبة ذلك الى االعجاز فقط ) ع(جسم االمام المهدي 
أن يكون الى القول باالعجاز المتعارف ، ألن آل جسم مادي آثيف آاالنسان ، البد ) رحمه اهللا ( والتجأ الشهيد الصدر 

خاضعا لقوانين المادة ، من حيث رؤيته وسماع صوته واالحساس به وما شابه ، فال يتحرر من هذه القوانين إال ان يفارق 
  .الخ ... جسده آثافته المادية التي تستلزم رؤيته وسماع صوته واالحساس به 

حسب ] الرفع [ صدر في هذه االطروحة ، وبين وعند التحقيق والتأمل ، ال يوجد فرق بين االعجاز الذي قال به الشهيد ال
الى .. وذبذبات صوته  X، ألن االعجاز في منع وصول صورة جسم االمام المهدي  Xما بينه السيد أحمد الحسن 

حواس الناس ، أقرب ما يمكن تصوره هو أن يرتقي جسمه عن الكثافة المادية المستلزمة لذلك ، أو آما يعبر السيد أحمد 
ن يرفع إلى أحد تجلياته فوق مستوى الماديات وقوانينها ، فهو له وجود في الدنيا ولكنه ليس آوجود الناس المادي أ: الحسن 

الصرف ، ومتى ما أراد أن يلتقي بشخص ما تعود الى جسمه ماديته الكثيفة فتجري عليه قوانين المادة من رؤية جسمه 
  .الخ .. وسماع صوته 

  !دًا بوجوده المادي الكثيف وواقعًا تحت قوانين المادة ، وال تجري عليه تلك القوانين ؟وإال آيف يكون االنسان موجو
 ِإالَّ َشْيٍء مِّن َوِإن{  ، ٤٩:  القمر } ِبَقَدٍر َخَلْقَناُه َشْيٍء ُآلَّ ِإنَّا {: فحتى االعجاز البد أن يكون بقانون تكويني ، قال تعالى 

 اللَُّه َجَعَل َقْد... {  ، ٢:  الفرقان } َتْقِديرًا َفَقدََّرُه َشْيٍء ُآلَّ َوَخَلَق... {  ، ٢١:  الحجر}  مَّْعُلوٍم ِبَقَدٍر ِإالَّ ُنَنزُِّلُه َوَما َخَزاِئُنُه ِعنَدَنا
  .٣:  الطالق}  َقْدرًا َشْيٍء ِلُكلِّ

 َيا ُقْلَنا {: عندما أراد اهللا أن ينقذه منها لم يكن ذلك بدون قانون تكويني وإن آنا ال نعلمه ، قال تعالى  Xفحتى نار إبراهيم 
، أي أن اهللا جل جالله غّير تكوينها من نار الى برد ، ولم تبق ]  ُآوِني[  .٦٩:  األنبياء } ِإْبَراِهيَم َعَلى َوَسَلامًا َبْردًا ُآوِني َناُر
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نار مع عدم احراقها ، أو أنه تعالى سلبها تكوينها المستلزم لالحراق ، المهم أنه تعالى آّونها أو حّولها الى شيء آخر غير 

  .النار الحارقة 
ين المادة الظاهرية ، البد أن يتغير تكوينه إلى تكوين ال اذا أراد له اهللا تعالى أن يتحرر عن قوان] الجسد المادي [ فهنا 

وهذا الفهم موافق للقرآن والتقدير والقوانين ، .. سلطة لقوانين المادة عليه ، آأن يرتفع الى وجود مفارق للمادة وآثافتها 
اس اللمس عن اللمس ، حيث إنه ال يتم تعطيل الضوء عن نقل الصورة ، وال الهواء أو الفضاء عن نقل الصوت ، وال حو

وآذلك يحتفظ للجسد أو للوجود بانسجامه مع قوانين اهللا ، فهو تجري عليه قوانين المادة إن آان ماديا آثيفًا ، وال تجري 
  .عليه تلك القوانين إن تخلى عن آثافته وارتقى الى وجود آخر له قوانين خاصة تختلف عن قوانين المادة 

إذن أين ذهب إذا آان ما زال بوجوده ... واختفائه المفاجئ  Xعن رؤية االمام المهدي والقصص آثيرة التي تروي لنا 
  !!المادي الكثيف ؟

ولالئمة الطاهرين عليهم السالم  وربما هذا البيان يفسر لنا آثير من الكرامات والمعجزات التي حصلت للرسول محمد 
والفرق أن هذه الحالة تكون طارئة . أو لبعض األولياء ، آحجبهم عن أنظار الناس أو حتى طي االرض لهم وما شابه ذلك 

ولكن يطرأ عليها الوجود المادي الكثيف آلما أراد .. بعد رفعه فتكون هي الحالة الدائمة  Xوأما مع االمام المهدي .. معهم 
  .أن يلتقي بشخص أو يؤدي تكليفًا أو عمًال معينًا يتطلب ذلك  Xمام المهدي اال

، هو أن ] خفاء الشخص [ على اطروحة ] خفاء العنوان [ في ترجيح اطروحة ) رحمه اهللا ( وعمدة دليل الشهيد الصدر 
آما  –وظهوره ، وهذا  Xاطروحة خفاء الشخص متوقفة على حصول االعجاز الدائم في اختفاء شخص االمام المهدي 

ال ينسجم مع قانون االعجاز العام الذي يجب أن يكون وفق مصالح وضوابط معينة ال أنه يكون على أي حال وفي  –يقول 
  .أي مناسبة 

وهذا في الحقيقة ال يصمد أمام النقاش ، ألن تحديد المصلحة من عدمها ال يعلمه على الحقيقة اال اهللا تبارك وتعالى ، 
هذا إن سلمنا بأن  .٨٥:  اإلسراء } َقِليًال ِإالَّ اْلِعْلِم مِّن ُأوِتيُتم َوَما...  {: ، قال تعالى  Xفي مسألة االمام المهدي وخصوصًا 

هي من االعجاز الذي ال يكون اال حسب مصلحة وحكمة يعلمها اهللا تعالى ، ولكن قد يكون ] الرفع [ مسألة خفاء الشخص 
ذلك ليس من باب هكذا إعجاز ، بل قد يكون انه قانون تكويني غير داخل تحت هذا االعجاز الذي يتكلم عنه الشهيد الصدر، 

  ] .الرفع [ ان وتفسير السيد أحمد الحسن لمسألة وخصوصًا اذا الحظنا بي
  :منها  Xبالنسبة لالمام المهدي ] خفاء الشخص [ وهناك روايات عن أهل البيت عليهم السالم تنص على مسألة 

 يسمى وال ، جسمه يرى ال( :  فقال -  القائم عن وسئل - يقول X الرضا الحسن أبا سمعت:  قال،  الصلت بن الريان عن
  .٣٣٣ص ١ج:  الكافي ) اسمه

 لكم فكيف ، الحسن بعدي من الخلف( :  يقول X العسكري الحسن أبا سمعت:  قال،  الجعفري القاسم بن داود عنو
:  الكافي ... ) باسمه ذآره لكم يحل وال شخصه ترون ال إنكم:  قال ؟ فداك اهللا جعلني ولم:  فقلت ؟ الخلف بعد من بالخلف

  .٣٣٣ – ٣٣٢ص ١ج
:  الكافي ) يرونه وال فيراهم الموسم يشهد ، إمامهم الناس يفقد( :  يقول X اهللا عبد أبا سمعت:  قال زرارة بن عبيد عنو
    .٣٣٨ – ٣٣٧ ص ١ج

ال يرى ، ولكن الشهيد الصدر حاول  Xبأن جسم االمام المهدي  –وخصوصًا االولى والثالثة  –وهذه الروايات صريحة 
:  قال عنه اهللا رضي العمري عثمان بن محمد عن ، الحميري جعفر بن اهللا عبد عن: أن يردها بما روي عن السفير الثاني 

 الدين آمال ) يعرفونه وال ويرونه ويعرفهم الناس فيرى سنة آل الموسم ليحضر االمر هذا صاحب إن واهللا( :  يقول سمعته
  .٤٤٠ص:  النعمة وتمام

وليس رواية ]  Xمحمد بن عثمان [ غفل عن أن هذه الخبر هو من آالم السفير الثاني ) رحمه اهللا ( ولكن الشهيد الصدر 
في الغيبة الصغرى ، بل هي آذلك ، بدليل  X، فقد يكون آالم السفير عن حال االمام المهدي  Xعن االمام المهدي 

وهو يقسم لهم عن أمر هو يعرفه أو مطلع عليه في الخارج في آل موسم في ذلك الوقت ، في مخاطبة السفير لمن حوله و
وحتى لو آان هذا مجرد احتمال فهو .. في زمن الغيبة الكبرى وليس الصغرى  Xحين أن آالمنا عن غيبة االمام المهدي 

  .فال تعارض .. يصلح للجمع بين الروايات 
لى موسم الحج بالتحديد بل هذا هو ظاهرها ، واثبات شيء في وقت ما ال يعني اثباته في ثم قد تكون هذه الرواية ناظرة ا

فتصدق آل .. في مواسم الحج يراه بعض الناس وال يراه البعض اآلخر  Xجميع االوقات ، وأيضًا قد يكون االمام المهدي 
  .وال تعارض أيضًا .. الروايات 
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هل أنّ أقصى نقطة للمرفوع هو السماء األوىل ٬، أي يرفع وهو ما زال يف هذا : فقلت 
  .امل ٬، أم ميكن أن يتعداه لألعلى ـالع

يتعدى حبسب مقامه ٬، أنا تكلمت لك عن اإلنسان بأدىن وجوده أكيد أنه (  : Xفقال 
فتكون نفسه يف أسفل السماء األوىل ٬، ولكن من يرتقي يرتقي فيكون له حظه الذي ارتقى له 

  ) .بفضل اهللا ٬، وعندها تكون أعلى صفحة وجوده هو أعلى مقام وصل له 

خر ٬، آ يءبشها ٬، أم يرتقي وهل يرتقي بنفسه أيضاً فتكون النفس قد جتاوزت عامل: فقلت 
  .مبعىن أنّ عامل األنفس هو دون السماء األوىل فبماذا يرتقي إىل ما فوق السماء األوىل 

                                                                                                                                                                                         
خر وهم في نفس المكان والزمان ، فإن آان بوجوده المادي الكثيف فالبد آيف يراه البعض دون البعض اآل: فإن قلت 

  !آما تقدم بيانه ؟.. للجميع أن يراه وتسري عليه قوانين المادة بال استثناء 
في هذه الحال ليس ضروريًا أن يكون موجودًا بوجوده المادي الكثيف ، بل يمكن أن يكون موجودًا بوجوده الغير : أقول 

 Xلذين يرونه إما أن يكشف عن أبصارهم ، أو يرونه بوجودهم الغير مادي أيضًا ، فقد بيَّن السيد أحمد الحسن مادي ، وا
أي أسفل  –] سماء االنفس [ والى هذا العالم المادي ، وما فوق ] سماء االنفس [ بأن لكل انسان وجودات متسلسلة من 

  .يكون آل إنسان بحسبه  - السماء االولى 
من حيث عدم رؤية جسمه ، آما في آالم أهل  Xهي آحياة االمام المهدي  Xوايات على أن حياة الخضر وتدلنا الر

  :قد جاءهم وآلمهم من دون أن يروا جسمه او شخصه  Xالبيت عليهم السالم االتي الذي يبين أن الخضر 
 البيت باب على فوقف آت أتاهم  اهللا رسول قبض لما( :  قال،  السالم عليهما الرضا موسى بن علي الحسن أبي عن

 يعزيكم أتاآم X الخضر هو هذا:  X طالب أبي بن علي فقال،  يرونه وال آالمه يسمعون البيت وأهل ، به فعزاهم
  .٣٩١ص:  النعمة وتمام الدين آمال ) )ص( بنبيكم

 التعزية وجاءت  اهللا رسول توفي لما( :  آخره في يقول - طويل حديث في -  السالم عليهم الحسين بن علي عنو
 وإنما الموت ذائقة نفس آل " برآاته و اهللا ورحمة عليكم السالم:  فقال ، شخصه يرون وال حسه يسمعون آت جاءهم
:  X طالب أبي بن علي فقال ....... هالك آل من وخلفا ، مصيبة آل من عزاء اهللا في إن " القيمة يوم أجورآم توفون
  .٣٩٢ص:  النعمة وتمام الدين آمال ) X الخضر هو هذا: ]  قال ، ال:  قالوا[  ؟ هذا من تدرون هل

، حسب الرفع  Xوعيسى  X، وهي حي آاالمام المهدي  Xأيضًا مرفوع آعيسى  Xوعلى هذا يتبين لنا أن الخضر 
  .بيانًا شافيًا لم يسبقه أحد في ذلك ، وأّنى يكون ذلك عند غير عترة المصطفى عليهم السالم Xالذي بينه السيد أحمد الحسن 

: "  قال ، المفضل عن] : بيت الحمد [ ، يسمى  Xولعل الرواية اآلتية تشير إلى أن هناك بيتًا في السماء لالمام المهدي 
 يقوم يوم إلى ولد يوم منذ يزهر سراج فيه ، الحمد بيت:  له يقال بيتًا األمر هذا لصاحب إن( :  يقول X اهللا عبد أبا سمعت
،  Xورواه الشيخ الطوسي بسنده عن سالم بن أبي عميرة عن االمام الباقر . ٢٤٥ص:  لنعمانيل الغيبة ) يطفأ ال ، بالسيف

   .٤٦٧ص: راجع آتاب الغيبة للطوسي 
 الحسن أبي عن ، نوح بن أيوب عن:  Xوأيضًا لعل في الرواية اآلتية نصًا او إشارة واضحة الى رفع االمام المهدي 

  .٣٤١ص ١ج : الكافي ) أقدامكم تحت من الفرج فتوقعوا أظهرآم بين من علمكم رفع إذا( :  قال X الثالث
، وقد تكون هناك اشارة  Xصاحب علمكم ، او عالمتكم الى اهللا ، وهو االمام المعصوم ، المهدي ] علمكم [ فقد يراد من 

 جوار لنا آره إذا اهللا نإ ( : X جعفر أبى من خرج:  قال األنباري مروان عن: الى الرفع ايضا في الروايتين االتيتين 
  .٢٤٤ ص ١ ج الشرائع علل ) أظهرهم بين من نزعنا قوم
الكافي  ) جوارهم عن نحانا خلقه على وتعالى تبارك اهللا غضب إذا( :  X جعفر أبو إلي آتب:  قال ، الفرج بن محمد وعن

   ) .واهللا أعلم وأحكم . ٣٤٣ص ١ج
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عامل األنفس ليس دون السماء األوىل ٬، بل هو يف أسفلها ٬، ¡ايتها ٬، هذا هو (  : Xفقال 
يرتقي يتغري حاله ٬، ما للكل فيه حظ ٬، أما فوق هذا فبحسب سعي اإلنسان ٬، واإلنسان كلما 

أنت تريد أن تفهم الفرق بني النفس والروح ٬، هناك كتاب كتبته قبل فترة يف مسألة الروح ٬، إن 
  .)هذا األمر حيتاج كالماً كثرياً شاء اهللا سأحاول نشره ٬، ف

* * *  

  ) .. Xبالعبد الصاحل  Xلقاء موسى .. الفرق بني العصمة والتسديد (  •

من ال عهد له به وأقحم  ه ٬،ءوأولياخاض يف العصمة ٬، املوضوع الذي اختص اهللا به حججه 
نفسه فيما ال خيصه ٬، فصار كمن يطلب املاء يف صحراء قاحلة ٬، ومن أين يرتوي عذب الفرات 

  . بعد أن صد عن معينه الصايف 

وفاطمة عليهما وجممع حبري علي  Xإذن ٬، دعونا نقف مع املعني الصايف ٬، قائم آل حممد 
السالم وهو يوضح ما يرتبط بالعصمة ٬، يف وقفة مع املثل القرآين العظيم رحلة موسى إىل جممع 

  .البحرين 

  . إذا مسحت بالتفريق بني العصمة والتسديد : وقلت  ٬، Xفقد سألت العبد الصاحل 

باهللا ٬، كل من يعتصم باهللا عن حمارم اهللا فهو معصوم بقدر اعتصامه (  : Xفأجابين 
فالعصمة هلا جهة من العبد وجهة من الرب ٬، فالعبد مبقدار إخالصه يكون معتصماً باهللا ٬، والرب 
مبقدار توفيقه يكون عاصماً للعبد ٬، واإلخالص والتوفيق مرتبطان ٬، والتوفيق قرين اإلخالص 

  .ويرتل من السماء بقدر اإلخالص ٬، والتسديد من ضمن التوفيق النازل 

٬، وهذه كما شرحت  حقيقة األمر تريد العصمة اليت يعصم ¨ا األوصياء ولكن أنت يف 
لك فيما سبق من جهة حقيقتها ولكنها فقط منصوصة ٬، أي أنّ حقيقة العصمة موجودة يف كل 
إنسان وهي فطرة اإلخالص ٬، وهي النور الذي أظهره للوجود ٬، وكل إنسان قادر على االعتصام 

  .) طور على هذا ولكنه رمبا ضيع حظه باهللا عن حمارم اهللا ٬، وهو مف

  .وهل فرق عصمة احلجة عن غريه بدرجة جتليها عنده : فقلت 
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الفرق يف عصمة األوصياء فقط أ¡م معتصمون باهللا بدرجة ال يدخلون يف ( :  Xفقال 
. الباطل وال خيرجون من احلق ٬، فمن يتبعهم يأمن من الضالل ويعرف احلق بقدر متابعته هلم 

  .أنّ من يعرف احلقائق سبحانه قد نص� على عصمتهم   وهو األهم    وأيضاً 

أنّ املعصوم ال : والعصمة درجات وليس درجة واحدة ٬، ولكن ما يهم� الناس منها هذا القدر 
يدخلهم يف باطل وال خيرجهم من حق ٬، ولكن لو اجتمع معصومان بدرجتني متفاوتتني يف 

لو أنك ترى األدىن غري معصوم وهو يواجه األعلى ٬، أي العصمة لكان الفرق بينهما جلياً كما 
 توضيحإىل حيتاج يف مواجهة العامل ٬، هل ترى حاله كيف كان ٬، إذا كان  Xمثل حال موسى 
  ) .أكثر أوضح لك 

  .إن مسح وقتك ٬، نعم : فقلت 

قَالَ إِنَّكW لَن تWسXتWطTيعX  :﴿  Wانظر إىل كلمات العبد الصاحل مع موسى (  : Xفقال 
قَالَ أَلَمX أَقُل لSكW إِنَّكW لَن ..... قَالَ أَلَمX أَقُلْ إِنَّكW لَن تWسXتWطTيعW مWعTيW صWبXراً ..... مWعTيW صWبXراً 

مX تWسXتWطTع عَّلَيXهT صWبXراً قَالَ هWذَا فTرWاقR بWيXنِي وWبWيXنِكW سWأُنWبِّئُكW بِتWأْوِيلِ مWا لَ..... تWسXتWطTيعW مWعTي صWبXراً 
  . )١(﴾ وWمWا فَعWلْتRهR عWنX أَمXرِي ذَلTكW تWأْوِيلُ مWا لَمX تWسXطTع عَّلَيXهT صWبXراً ...... 

 وصفه الرسول الكرمي   كما تعلم   ال يكاد يكلمه إال وبكّته بقلة الصرب ٬، مع أنّ الصرب 
وWمWا يRلَقSاهWا إِلSا الSذTينW صWبWرRوا  ﴿: واهللا تعاىل أيضاً يقول  ٬،)٢(بالنسبة لإلميان مبرتلة الرأس من اجلسد 

     .)٣(﴾ وWمWا يRلَقSاهWا إِلSا ذُو حWظÕ عWظTيمٍ 

مباذا وصفه العبد الصاحل ؟ وصفه  من أويل العزم  ورسوالً اًنبي Xهل تالحظ موسى 
أم العبد  Xبأنه ال ميكنه أن يصرب معه ٬، أي لو أنك كنت بني االثنني فمن ستتبع ٬، تتبع موسى 

الصاحل ؟ من منهما كان حمتاجاً لآلخر عندما اجتمعا ؟ من منهما كان يرشد اآلخر ؟ من منهما 
   يعلم اآلخر ؟

                                                            
  .٨٢،  ٧٨،  ٧٥،  ٧٢،  ٦٧: الكهف  - ١
  .٢ح ٨٧ص ٢ج: الكافي  - ٢
  .٣٥: فصلت  - ٣



  

 ٦٣............................. ............................................................. Xمع العبد الصالح  

قَالَ لَهR مRوسWى هWلْ أَتَّبِعRكW عWلَى أَن  العلم واملعرفة ﴿ موسى بي�ن سبب إتباعه للعبد الصاحل وهو
  .٬، أي أنه حمتاج له ٬، فهذا يبي�ن لك جبالء متايز املعصومني )١(﴾ تRعWل�مWنِ مTمَّا عRل�مXتW رRشXداً 

رمبا يبقى هناك إشكال كتبه بعض من جيهلون احلقيقة وخاضوا فيما ال يعلمون ٬، ملا ذكروا أن 
خص بعلم  Xصاحل ليس أعلم من موسى ولكنه خص بعلم الباطن ٬، وأنّ موسى العبد ال

رمبا هذا هو رأيهم مجيعاً ٬، أل¡م ال . الشريعة ٬، وذكروا أنّ موسى حجة على العبد الصاحل 
  .  بهيتصورون أن يكون العبد الصاحل أفضل من موسى فعثروا 

احلقيقة أنّ األمر حمسوم قرآنياً لصاحل العبد الصاحل ٬، فهذا تصريح قرآين واضح بتسليط العبد 
سWتWجِدRنِي إِن شWاء اللSهR صWابِراً وWلَا أَعXصTي لَكW  ﴿: وكونه حجة عليه  Xالصاحل على موسى 

   .ال أعصي لك أمراً : هل تالحظ ٬، )٢(أَمXراً ﴾ 

وصيغته ٬،  ٬X، هل تالحظ اعتذار موسى )٣(﴾ قَدX بWلَغXتW مTن لSدRنِّي عRذْراً  ﴿: وهذه أيضاً 
  .يبي�ن هنا جبالء أنه متعلم وفاشل أيضاً يف التعلم  Xفموسى 

قَالَ فَإِنT اتَّبWعXتWنِي فَلَا تWسXأَلْنِي عWن ﴿ :  Xالحظ العبد الصاحل كيف خياطب موسى  وأيضاً
Wثَ لَكTدXتَّى أُحWٍء حXيWكْراً  شTذ RهXنT٤(﴾ م(.   

وهم فقط  ال تنسى أنّ هؤالء حجج اهللا سبحانه ٬، وموسى من أويل العزم من الرسل 
قَالَ فَإِنT اتَّبWعXتWنِي فَلَا تWسXأَلْنِي عWن  ﴿: مخسة ٬، والعبد الصاحل يكلمه كما يكلم طفالً يريد تعليمه 

أدري هل كنت تقرأها هكذا ٬، هل كنت تالحظ هذا ﴾ ٬، ال شWيXٍء حWتَّى أُحXدTثَ لَكW مTنXهR ذTكْراً 
  ) . سابقاً ؟

  .٬، سبحان اهللا على حلمه  شيئاًنعرف احلمد هللا ٬، ومن أين ٬، وهل كنا : فقلت 

اآلن ٬، إذن اقرأها وفق هذا وستجد فيها الكثري ٬، فقط سأبني لك ما سبب (  : Xفقال 
  : إمجاالً  Xلقاء موسى 

                                                            
 .٦٦: الكهف  - ١
  .٦٩: الكهف  - ٢
  .٧٦: الكهف  - ٣
  .٧٠: الكهف  - ٤
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 من اًنفسه خريموسى تصور أنه عرف احلقيقة وحارب األنا خصوصاً أنه من كان ال يرى 
تعرف طلبه أن يكون قائم آل حممد ٬، أظنك قرأت هذه  ٬X، وأيضاً موسى )١(كلب أجرب 

  .٬، كان لقاؤه هلذين السببني )٢(الروايات 

صف حاله أنه جتد أنه يبحث عن جممع البحرين ٬، وي Xإذا كنت تقرأ بداية حركة موسى 
٬، هل تالحظ ) أمضي حقباً ( ال مانع عنده أن ميضي الدهور يف البحث عن جممع البحرين ٬، 

يف  يهليصل إىل جممع البحرين واهتمامه ٬، ويعترب أن الدهور أمر طبيعي أن يقض Xشوق موسى 
  .البحث عن جممع البحرين 

النتيجة ضيعه ٬، أليس ! مكاناً جيتمع فيه ¡ران ؟ أحدëيضيع ميكن أن  هل بربكطيب ٬، اآلن 
  كذلك ؟ فهل يعقل أنه كان يقصد مكان اجتماع ¡رين ومر� به وضيعه ٬، هل التفت� إىل هذا ؟

إمنا إذهب إىل سورة الرمحن وانظر البحرين الذين يلتقيان وجممعهما هناك ٬، وانظر ما ستجد 
عة أنّ البحرين مها علي وفاطمة ٬، وجممعهما هناك ٬، ستجد روايات كثرية رواها السنة والشي

٬، إذن جممع البحرين رجل وليس )٣( احلسن واحلسني عليهما السالم واحلجج من بعدهم 
  .وهلذا ضيعه  ٬، اًمكان

وهذه كانت األوىل أي أنه ضيعه ٬، فهل ترى شديد اهتمامه ومع هذا مر� بقربه وجلس بقربه 
نيب من أويل العزم ٬، مع هذا ضيع هدفه الذي كان يعترب  Xومل يعرفه ٬، ومن هو ؟ إنه موسى 

  ٬، هل الحظت هذا ؟ عنه قليلالدهر يف البحث  أن إنفاق

                                                            
إذا جئت للمناجاة فاصحب معك من تكون خيرًا منه ، :  Xن اهللا سبحانه أوحى إلى موسى أ: ( نقل ابن فهد الحلي  - ١

إني خير منه ، فنزل عن الناس وشرع في أصناف الحيوانات : فجعل موسى ال يعترض أحدًا اال وهو ال يجسر أن يقول 
أصحب هذا فجعل في عنقه حبًال ثم مر به فلما آان في بعض الطريق شمر الكلب من الحبل : حتى مر بكلب أجرب ، فقال 

: يا رب لم أجده ، فقال اهللا تعالى : يا موسى أين ما أمرتك به ؟ قال : وأرسله ، فلما جاء إلى مناجاة الرب سبحانه قال 
  .٢٠٤ص: عدة الداعي ) ديوان النبوة وعزتي وجاللي لو أتيتني بأحد لمحوتك من 

 

نظر موسى بن عمران في (  :يقول  Xسمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر : عن سالم األشل ، قال : هذه منها  - ٢
إن ذاك : فقيل له . رب اجعلني قائم آل محمد : السفر األول إلى ما ُيعطى قائم آل محمد من التمكين والفضل ، فقال موسى 

ثم نظر في السفر الثاني فوجد فيه مثل ذلك ، فقال مثله ، فقيل له مثل ذلك ، ثم نظر في السفر الثالث . أحمد  من ذرية
  .٢٤٧ – ٢٤٦ص : محمد بن إبراهيم النعماني  - آتاب الغيبة )  فرأى مثله ، فقال مثله ، فقيل له مثله

  . Xآتاب رحلة موسى الى مجمع البحرين ، السيد أحمد الحسن : انظر  - ٣
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هذا مهم جداً ٬، اليوم هم ال يلتفتون إىل هذا ٬، ال ينتبهون رمبا هم أيضاً ضيعوا اهلدف ٬، 
  ) . Xسبحان اهللا ٬، وهل هم خري من موسى 

ني ٬، وهو ما طلبه ـة وحبر املهديـالقائم جممع حبر األئمأن وهل ميكننا أن نقول : فقلت 
  . Xموسى 

ال ٬، علي وفاطمة عليهما السالم ٬، القائم هو حصيلة اجتماعهما ٬، احلصيلة  (:  Xفقال 
  ) .حرفاً من التوحيد واملعرفة ٬، جممع البحرين "  ٢٧" اليت جاء اخللق ألجلها ٬، وهي املعرفة  

موسى تعهد (  : Xيان بعض ما يف رحلة موسى إليه ٬، فقال مث استمر العبد الصاحل يف ب
قَالَ لَا تRؤWاخTذْنِي بِمWا نWِسيتR وWلَا   ﴿: بالصرب ومع هذا وجد نفسه خيرج من فشل ليقع يف آخر 

  . ٬، هذه املرة األوىل )١(﴾ تRرXهTقْنِي مTنX أَمXرِي عRسXراً 

قَالَ إِن سWأَلْتRكW عWن شWيXٍء بWعXدWهWا فَلَا  ﴿: كيف انكسر فيها  Xأما الثانية فانظر إىل موسى 
  . )٢(﴾ تRصWاحTبXنِي قَدX بWلَغXتW مTن لSدRنِّي عRذْراً 

قد اختار الصمت ٬، أو أنّ الصمت هو الذي  Xويف الثالثة رمبا أنك تالحظ أنّ موسى 
 وحتقق اهلدف Xتعلّم موسى . ٬، ظل موسى يستمع فقط مل يتكلم بعدها  Xاختار موسى 

  . من جميئه 

إن حماربة األنا مراتب ال : العبد الصاحل قال ملوسى ¨ذه األفعال البسيطة كل شيء ٬، قال له 
  .تنتهي ٬، ونعمة اهللا ال حتصى ٬، واملقامات اليت ميكن لإلنسان حتصيلها ال حتصى 

" حنن " والثانية " أنا " يف مراتب التوحيد ٬، فاألوىل كانت  Xفتدرج العبد الصاحل ملوسى 
أنا وليس ( ٬، ومع أ¡ا كانت بأمر اهللا ولكنها على التوايل تشري إىل الكفر مبرتبة ما "هو " والثالثة 

  ) .هو فقط ( ٬، والتوحيد ) أنا وهو ( ٬، والشرك مبرتبة ما ) هو 

 ﴿  .....WمTل XتWةُ فَكَانWينTدتُّ أَمَّا السَّفWرِ فَأَرXحWي الْبTلُونَ فWمXعWي WنيTاكWفَكَانَ ..... س RلَامRأَمَّا الْغWو
وWأَمَّا الْجِدWارR فَكَانَ لTغRلَامWيXنِ ..... فَأَرWدXنWا * أَبWوWاهR مRؤXمTنWيXنِ فَخWشTينWا أَن يRرXهTقَهRمWا طُغXيWاناً وWكُفْراً 

                                                            
  .٧٣: الكهف  - ١
 .٧٦: الكهف  - ٢
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XحWكَانَ تWو TةWينTدWي الْمTنِ فXيWيمTتWي WبُّكWر WادWحاً فَأَرTالWا صWمRوهRكَانَ أَبWا وWمRهSكَرتٌ ل RهWت ..... XنWع RهRلْتWا فَعWمWو
  ) . )١(﴾ ..... أَمXرِي 

٬، "إنك لن تستطيع معي صرباً "  Xتفيد التأبيد ٬، وقاهلا العبد الصاحل ملوسى  )لن  (: فقلت 
أن يكون من أهل  Xاآلن إذا ما كان الباب مفتوحاً إىل اهللا إىل ما ال ¡اية وأراد غري موسى 

لن يستطيع صرباً معه ٬،  Xبيت العبد الصاحل ٬، أي منهم أهل البيت كيف يصل ٬، وموسى 
  فكيف بغريه ؟

٬، وهل أنت عرفت على ما  أن يصرب Xيعين تقصد هل يستطيع غري موسى (  : Xفقال 
كان الصرب ؟ بينت لك فيما سبق وإن مل أحدد أنّ الصرب بالتحديد كان عن هذا الشيء ٬، هل 

  ) .ميكن أن ختربين على ما كان الصرب ؟ 

  . ما أعرف ٬، وما خيطر يف بايل استحي قوله : فقلت 

   ) .قله ( :  Xفقال 

  . أول األمر ٬، وأعتذر   واهللا أعلم   ما مل يطقه يونس  :فقلت 

جاء ألنه ظن أنه قد حارب  ٬،للقاء العبد الصاحل Xموسى  انظر ملا جاء( :  Xفقال 
احل كان يقول ـه وقتل األنا يف داخله ٬، اآلن االمتحان كان يف هذا ٬، يعين العبد الصـنفس
٬، ولكن لن تكون  أمرك بإطاعيتأنت سترافقين وأنت تعرف أين حجة عليك واهللا  Xى ـملوس

كما أمرك اهللا ولن تكون كما تعهدت ٬، بل ستظهر األنا من أعماقك وستعترض علي� رغم كوين 
اآلن سأمتحنك وأظهر األنا اليت يف : حجة عليك ورغم تعهدك بالصرب ٬، أي أنه كان يقول له 

  ) . ٬، هل عرفت اآلن ؟ "إنك لن تستطيع معي صرباً  "تلك الصورة داخلك ٬، ولكن قاهلا ب

  . نعم : فقلت 

فأعلم أنّ حماربة األنا مراتب فمن حارب نفسه يف :  ب سؤالكياآلن أج(  : Xمث قال 
مرتبة· ما أكيد أنه يفشل لو اخترب يف مرتبة أعلى ممن هو أعلى منه ٬، فمن يطري بارتفاع ألف متر لو 

                                                            
 .٨٠ – ٧٩: الكهف  - ١
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يطري بارتفاع مئة متر سيفشل معه ٬، وأيضاً لو اخترب من يطري بارتفاع مائيت متر  أنه اخترب من
  ) .سيفشل معه وهكذا ٬، فكل من هم دونه يفشلون معه لو أراد اختبارهم ٬، هذا هو اجلواب 

لسلمان كم كان سلمان قد سحق األنا ٬، أو  اليت قاهلا رسول اهللا " منا " معىن : فقلت 
  ؟بسحقه األنا بصورة أكرب  Xبعد االمتحان هل اقترب من العبد الصاحل  Xحال موسى 

مهما كان  Xقد ع�رِّفé مقامه وحاله لكي ال يهلك ٬، وسلمان  Xموسى (  : Xفقال 
  ) .حماربته لألنا فهذا ال يعين أنه قار¨م 

موالي أعتذر فقد ختونين الكلمات والتعبري ٬، يأخذ العبد الشوق أن يكون مع أسياده : فقلت 
معهم يف زمرÍم ال واحداً منهم والعياذ باهللا ٬، وهم قوم ال يقاس ¨م أحد ٬، فمن جهة يرجو اهللا ملا 

) لن (  يقرأ ما ورد عن حججه ٬، وحيزن من أخرى ملا ينظر لنفسه ٬، فهل من سبيل ؟ ملا تأملت يف
بل لصعوبة   والعياذ باهللا    حزنت ال ملا فضل اهللا به حججه  Xالعبد الصاحل اليت قاهلا ملوسى 

  .  الكون معهم ٬، واهللا ال أعرف ماذا أقول ٬، وأعتذر 

٬، تضيق الكلمات  ذنب وتقصريهم يرون أنّ بقاءهم يف مقابل اهللا سبحانه  (:  Xفقال 
ولكن فقط هم عندما يقفون بني يدي ر¨م تفيض دموعهم أملاً  وأعتذر عن التعبري أكثر من هذا ٬،

  ) .وحزناً ؛ أل¡م موجودون يف مقابله سبحانه وتعاىل 

  .وهل كان اللقاء يف هذا العامل أي املادي اجلسماين ٬، أو يف عامل آخر : فقلت 

جاء هلذه يف هذا العامل اجلسماين ٬، ولكن العبد الصاحل مل يكن من هذا العامل (  : Xفقال 
  ) .املهمة فقط 

من الغالم الذي وفقه اهللا حلضور اللقاء ٬، حكمة ذلك ٬، وماذا استفاد مما جرى ٬، مث : فقلت 
  .وكان عالمة املطلوب  Xاحلوت الذي نساه موسى 

٬، هذه فيها كالم  ٬X، هو يوشع بن نون  Xتقصد الذي رافق موسى ( :  Xفقال 
  ) . فضلأتقرأه لآليات و اًسأكتب تفسري٬، كثري 

* * *  
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  ) ..العمل يف عامل الذر (  •

  .)٢( بداللة آيات الكتاب وروايات الطاهرين  )١(ال شك يف وجود عامل الذر 

املعروف أنّ عامل الذر هو : ٬، فقلت  Xوعن عامل الذر واالمتحان فيه سألت العبد الصاحل 
" ألست بربكم " عامل االمتحان األول لبين آدم ٬، ولكن هل كانت تلبية العباد عند االستشهاد 

  . النتائج فقط والعمل هنا  لبيان اًكان عاملبعد عمل منهم ٬، أم 

  ) . فقط ا٬ً، أم ذكر.. و .. و  اًوصيامتقصد بالعمل صالة ( :  Xفأجابين 

  . كل ما يسهم يف تقرير املصري وأخذ النتيجة اليت اختارها العبد : فقلت 

 يكون عمالًنعم ٬، فإذن هل يشترط فيه طول املدة أو تعدده ؟ هل يكفي أن ( :  Xفقال 
كل  هو الصالة وهو الصيام وهو الذكر وهو الزكاة وهو الدعاء وهو احلج وهو اًواحد اًعبادي

  ساعة خري من عبادة ألف عام ؟تفكر يا علي :  Xلعلي  العبادات ؟ أمل يقل رسول اهللا 

وWإِذْ أَخWذَ رWبُّكW مTن بWنِي آدWمW مTن ﴿ : فالعمل واضح يف عامل الذر بينته اآلية بكل وضوح 
XبِّكُمWبِر RتXأَلَس Xلَى أَنفُِسهِمWع XمRهWدWهXأَشWو XمRهWذُرِّيَّت XمTورِهRظُه  TةWامWيTالْق WمXوWقُولُواْ يWا أَن تWنXهِدWلَى شWقَالُواْ ب

 WنيTلTذَا غَافWه XنW٬، وأشهدهم على أنفسهم )٣(﴾ إِنَّا كُنَّا ع.  

اآلن يف هذه الدنيا يف هذا االمتحان ٬، هل يوجد شاهد على األعمال ؟ أليس الرسول شاهد ٬، 
٬، )٤(﴾ وWكَفَى بِاللّهT شWهِيداًً  ٬، أليس ﴿ اًن شهودوالكاتباملالئكة أليس حجة اهللا شاهد ٬، أليس 

                                                            
المتعلق بعالم الذر ، حيث ) ٦٣(سؤال رقم /  ٣ج: في آتاب المتشابهات  Xيمكن مراجعة ما ذآره السيد أحمد الحسن  - ١

وليس وهميًا وال افتراضيًا ، وإنما نسيه الغافلون والمتغافلون ، ولم ينسه األنبياء  عالم الذر عالم حقيقي: ( Xيقول 
  . . . ) .، بل هم يتذآرونه ويعرفونه ويعرفون أولياءهم فيه ويميزونهم في هذه الحياة الدنيا  والمرسلون واألوصياء 

 

فمنكم آافر ومنكم : ( عن قوله  Xسألت الصادق : عن الحسين بن نعيم الصحاف قال : هذه منها على سبيل المثال  - ٢
عرف اهللا ايمانهم بواليتنا وآفرهم بترآها يوم أخذ عليهم الميثاق وهم في عالم الذر وفي صلب آدم : ( ، فقال )  مؤمن
X  ( ٣٧١ص ٢ج: تفسير القمي .  

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم : ( سألته عن قول اهللا عز وجل : قال  Xأبي جعفر وعن زرارة ، عن 
أخرج من ظهر آدم ، ذريته إلى يوم القيامة ، فخرجوا : ( اآلية ، قال )  وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى

 . ٧،  ٥ح  ٤٢٣ص ١ج: ل المهمة للحر العاملي الفصو... )  آالذر فعرفهم وأراهم نفسه ولوال ذلك لم يعرف أحد ربه
 .١٧٢: االعراف  - ٣
 .٧٩: النساء  - ٤
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فاإلنسان شاهد على نفسه ونفسه . )١(﴾ ﴿ اقْرWأْ كَتWابWكW كَفَى بِنWفِْسكW الْيWوXمW عWلَيXكW حWِسيباً  أليس
اقْرWأْ كَتWابWكW كَفَى بِنWفِْسكW الْيWوXمW عWلَيXكW  ﴾ ٬، ﴿وWأَشXهWدWهRمX عWلَى أَنفُِسهِمX  ستكون حسابه ٬، ﴿

﴾ ٬، أما كيف ستكون نفسه حسابه فهذا أمر آخر ٬، ولكن حنن اآلن يف كونه شاهداً على حWِسيباً 
نفسه ٬، يشهد على ماذا ٬، أليس على ما شهد عليه رسول اهللا ٬، وحجة اهللا ٬، واملالئكة ٬، واهللا 

  ﴾ ؟ يداًً وWكَفَى بِاللّهT شWهِ سبحانه ﴿

وWإِذْ أَخWذَ رWبُّكW مTن بWنِي آدWمW مTن ظُهRورِهTمX ذُرِّيَّتWهRمX  ﴿   إذن ٬، فهناك عمل يف هذه اآلية 
ا عWنX هWذَا وWأَشXهWدWهRمX عWلَى أَنفُِسهِمX أَلَسXتR بِرWبِّكُمX قَالُواْ بWلَى شWهِدXنWا أَن تWقُولُواْ يWوXمW الْقTيWامWةT إِنَّا كُنَّ

 WنيTلTأشهدهم اهللا عليه   ﴾ غَاف.  

نع النفس عن لت�مدنيا نفسك مشغولة بتدبري بدنك ٬، هلذا كانت هذه العبادات أنت يف هذه ال
إىل االنشغال باهللا ٬، انظر يف عبادات اإلسالم حبسب ظاهرها ستجدها يف  لت�وجهاالنشغال بالبدن و

هذا ٬، ال تأكل ال تشرب ٬، اترك الشهوات ٬، هذه عبادة الصيام وهي واضحة أ¡ا منع للنفس عن 
قطع صلة : احلج انظر فيه ٬، الصالة كذلك ٬، كلها يف أمرين . بدن ٬، وغريها أيضاً االنشغال بال

  . ¨ذا العامل وتوجيه إىل العامل اآلخر ٬، وذكر اهللا واالنشغال باهللا 

اآلن ٬، إذا خرجنا من هذا العامل هل ميكن أن تبقى العبادات نفسها ؟ أكيد أنّ من غري 
عدم احلاجة ٬، : لعامل على عامل آخر لسببني ؛ األول يف هذا ا صور عباداتالصحيح أن نفرض 

أن العامل اآلخر غري مؤهل لنصبها فيه أو لنؤديها فيه ٬، أي نكون كمن يقول أنا ذاهب : والثاين 
  .إىل الصحراء ألمارس السباحة 

أما . ويف عامل الذر مثالً عدم احلاجة ؛ ألن اجلسد املادي الذي تنشغل به النفس غري موجود 
  .أهلية عامل الذر لعبادات هذا العامل اجلسماين فهو أمر بي�ن  عدم

إذن ٬، فاآلن أصبح اجلواب واضحاً وهو أنّ االمتحان نفسه ٬، وهو واحد يف هذا العامل وعامل 
الذر وعامل الرجعة ٬، ولو قد�ر اهللا أن ميتحن الناس ألف مرة سيمتحنهم نفس االمتحان ؛ ألن علة 

                                                            
 .١٤: االسراء  - ١
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٬، نعم تفاصيل االمتحان ختتلف لعلة اختالف العوامل ٬، فالصالة )١( اخللق واحدة وهي املعرفة
مجيعها كانت يف الذر وامتحننا اهللا ¨ا ولكن حبسب ذلك  .. و.. و.. والصيام واحلج والزكاة و

أن أركز نظري على ما يصدر عنه سبحانه ٬، والصيام  وهي اًواحد ئاًكانت شيالعامل ٬، فالصالة 
كان ألغي نفسي ٬، واحلج كان أن أسري إليه وأطوف ببابه سبحانه منتظراً أمره ٬، والزكاة أن أعطيه 

  .٬، وهكذا ..... نفسي أن أحنر نفسي بني يديه مبحاربة األنا 

حىت  فيه زمن والليس كل هذا العمل هل تتصور حيتاج ملدة طويلة مع العلم أنّ عامل الذر 
مكان ٬، أم تتصور أنه حيتاج ليكون يف أكثر من حدث ؟ وهل لو أنه مجع يف حدث واحد ال 

  ) .ولو مجع يف حدث واحد  سيكون عمالًأكيد أنه ! يكون عمالً مثالً ؟

٬، ما هو ذلك العمل " لو مجع يف حدث واحد " أسأل فقط عن األمر األخري ٬، أي : فقلت 
  . الواحد 

٬، أنظر لنفسي وأغفل عنه ٬، أم أغفل عن نفسي وأنظر إىل ما "أنا أو هو " يعين ( :  Xفقال 
٬، وإن كنت "ألست بربكم " عندما يسأل " بلى " يصدر عنه ؟ إن كنت األول فلن أجيب وأقول 

وبني األول والثاين ترتب اخللق ٬، وقد بينت لك كيف أن الصالة  الثاين فسأكون أول من جييب ٬،
   ) .فقط " أنا أو هو " ام واحلج والزكاة تكون يف والصي

* * *  

  ) .. اًأم تكويني اًمامة تشريعيإلاخلالفة واهل جعل (  •

أن جيعل اهللا سبحانه خليفته على هذه االرض وينصبه عليهم أساس دين اهللا الذي ال جيادل فيه 
ـاىل  : ٬، وقال )٢(﴾  إِنِّي جWاعTلٌ فTي اَألرXضِ خWلTيفَةًوWإِذْ قَالَ رWبُّكW لTلْمWالَئTكَةT ﴿ : موحد ٬، قال تع

٬، وال دور يذكر لإلنسان أو غريه من بقية اخللق )٣(﴾  يWا دWاوRودR إِنَّا جWعWلْنWاكW خWلTيفَةً فTي الْأَرXضِ﴿ 

                                                            
، أي ليعرفون ، آما هو واضح عن آل محمد  ٥٦: الذاريات )  َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإنَس ِإلَّا ِلَيْعُبُدوِن: ( قال تعالى  - ١

  .عليهم السالم 
 .٣٠: البقرة  - ٢
  .٢٦: ص  - ٣
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ـاىل  هلي ٬،إلواالجتباء ايف ذلك التنصيب واالصطفاء   والعياذ باهللا    يف مشاركة ربه  : قال تع
  .)١(﴾  وWرWبُّكW يWخXلُقR مWا يWشWاُء وWيWخXتWارR مWا كَانَ لَهRمR الْخTيWرWةُ سRبXحWانَ اللSهT وWتWعWالَى عWمَّا يRشXرِكُونَ﴿ 

أترون املوصي منا يوصي : ( يقول  Xمسعت أبا عبد اهللا : عن عمرو بن األشعث ٬، قال 
لرجل فرجل حىت ينتهي األمر إىل  ال واهللا ٬، ولكن عهد من اهللا ورسوله ! إىل من يريد ؟

  .)٢()  صاحبه

حاكمية اهللا ٬، أمر واضح بفضل اهللا على عباده ٬، ولكن بعض من يتسم�ى = إنّ كون دين اهللا 
حياول التشكيك يف ذلك ٬، يف حماولة لتربير تسلّط املنافقني على اخلالفة حىت ولو أدى  سالمإلبا

  . ذلك التربير إىل التنازل عن أساس الدين 

هل جعل االمامة واخلالفة حلجج اهللا : ومن ضمن ما ن�سأل عنه عادة يف هذا املوضوع هو 
بعض إخوتنا ملا ي�سألون عن : فقلت  Xبسؤال العبد الصاحل  ؟ فقمت اًأم تكويني اًتشريعي اًأمر

 . جعل اخلالفة حلجج اهللا أو اإلمامة لبعضهم جييبوا بأ¡ا جعل تشريعي ٬، هل هذا صحيح 

وفقك اهللا ٬، تعلم أنّ املصطلح عليك إبانة تعريفه ٬، فماذا يراد باجلعل (  : X فأجابين
التشريعي ٬، البد أن تعر�فه أوالً ٬، وماذا تريد به أنت ألقول لك نعم أو ال ٬، وهذا البد أن يكون 
أيضاً يف املناظرات ٬، يعين البد من حترير املصطلح قبل اخلوض يف تطبيقه على مصاديقه ٬، وإال 

 .  )سيكون كالمكم بال معىن 

إن اجلعل التشريعي هو ما يتعلق به األمر والنهي والعبد يكون طرفاً فيه : يقال : فقلت 
كالعبادات ٬، واجلعل التكويين هو ما تتعلق به إرادة اهللا فقط بال دخل لإلنسان أبداً ٬، وكنت 

 .له سبحانه ¨ذا اجلعل أعرف أنّ اإلمامة واخلالفة اإلهلية بصورة عامة هي جمعولة من قب

 والعبد اًو¡ي اًكان أمروفقك اهللا ٬، فإذا كان تعريف اجلعل التشريعي هو ما (  : Xفقال 
 ؟ واخلالفة اًأليست أمريكون طرفاً يف القبول من عدمه ٬، إذن فاخلالفة بالنسبة لنفس اخلليفة 

  ؟ اًاخلليفة أليست أمربالنسبة ملن عليهم طاعة 

                                                            
 .٦٨: القصص  - ١
 .٢ح ٢٧٨ص ١ج: الكافي  - ٢
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﴾ أوليس من ضمن ما آمن به آمWنW الرَّسRولُ بِمWا أُنزِلَ إِلَيXهT مTن رَّبِّهT  ﴿: تعاىل أمل تقرأ قوله 
: هو الرسل ٬، وهو صلوات اهللا عليه منهم ٬، إذن فهو آمن أوالً أنه رسول اهللا وخليفته يف أرضه 

﴿ Wآم ßونَ كُلRنTمXؤRالْمWو Tن رَّبِّهTم TهXا أُنزِلَ إِلَيWولُ بِمRالرَّس WنWالَ آم TهTلRسRرWو TبِهRكُتWو TهTكَتTآلئWمWو Tبِاللّه Wن
 RريTصWالْم WكXإِلَيWا وWبَّنWر WكWانWا غُفْرWنXأَطَعWا وWنXعTمWقَالُواْ سWو TهTلRمِّن رُّس ÈدWأَح WنXيWب RفَرِّقR٬، هذا بالنسبة )١(﴾ ن

من مصاديق تعريفك  فاخلالفة أمر وهو قبلها وآمن ¨ا ٬، إذن أليس يكون واحلال هذه. للخليفة 
 السابق ؟

أما اخلالفة بالنسبة ملن عليهم طاعة اخلليفة ٬، فهي واضحة أ¡ا أمر وهلم قبوله من عدمه ٬، فإن 
 ) . قبلوا أثيبوا وإن رفضوا عوقبوا 

أئمة رضي اخللق أو ال ٬، اتبعوهم أو ال كما جاء يف مضمون  إذن ما معىن أ¡م : فقلت 
  . روايات كثرية 

سواء رضي اخللق أم مل يرضوا ٬، هم خلفاء اهللا يف أرضه  نعم ٬، هم أئمة ( :  Xفقال 
 ) .رضي الناس أم أبوا ٬، فما هو وجه معارضة هذا األمر مع ذاك 

جمعولون أئمة بإرادة اهللا القهرية وهو اجلعل التكويين ٬، وأعتذر عن  أي أ¡م : فقلت  
  . استخدام بعض التعبريات اليت كنا نقرأها فيما يسمى بعلم الكالم 

كيف يعين قهرية ؟ وقهرية على من ؟ هل أنّ اهللا جعلهم أئمة وهم مقهورون ( :  Xفقال 
أنّ الناس مقهورون على طاعتهم مثالً ؟ لو  على أن يكونوا أئمة وخلفاء اهللا يف أرضه مثالً ؟ هل

كان األمر قهرياً لكانوا أئمة وخلفاء اهللا يف أرضه ولكن ال فضل هلم بذلك وال يثابون على أمر 
وأيضاً أين عدالة اهللا ؟ ولو كان الناس مقهورين على طاعتهم ملا عصاهم . هم مقهورون عليه 

 ) .أحد 

  . فهي أمر تشريعي ٬، إذن : فقلت 

                                                            
  .٢٨٥: البقرة  - ١



  

 ٧٣............................. ............................................................. Xمع العبد الصالح  

بالنسبة يل ال يهمين املصطلح وفقك اهللا ٬، كما قلت لك عندما يتكلم معي ( :  Xفقال 
أحد باملصطلح أطلب منه التعريف لكي ال يهرب من عقيدته الباطلة إن لزمته احلجة احلق ٬، فيتبني 

  ) .له ولغريه بطالن أمره بوضوح بعد أن يعرف مصطلحه 

* * * 

  ) .. هلية واحلكمإلااخلالفة (  •

إذا كان هناك خلفاء هللا سبحانه يف : وأيضاً حياول ذلك البعض التشكيك يف دين اهللا بالقول 
  أرضه نصبهم اهللا وجعلهم ٬، فلماذا مل حيكم منهم سوى قلة ؟

كيف يكون خليفة ومل حيكم ممن : يقولون : فقلت  Xويف هذا سألت العبد الصاحل  
 .أن حيكم  من دون خليفةتقولون عنهم خلفاء سوى قلة ٬، فكيف يكون 

اخلالفة ال تعين احلكم فقط ٬، بل احلكم أهون شيء فيها ٬، خليفة فالن (  : Xفأجابين 
اقرأ رد املالئكة بتدبر ؛ أل¡م كانوا . احلقيقي ماذا يعين ؟ اخلليفة هنا تعين أنه اخلليفة احلقيقي 

  ) .يعرفون ماذا أراد اهللا باخلليفة 

 .بفضل اهللا نعم موالي ٬، أتعلم منك : فقلت 

املراد باخلليفة هنا هو من يقوم مبقام من استخلفه ٬، ولذا فاملالئكة جتدهم  (:  Xفقال 
التسبيح أي الترتيه ٬،  )١() نسبحك ٬، حنمدك ٬، نقدسك ( تكلّموا بالتسبيح واحلمد والتقديس ٬، 

ومن حيمد اهللا سبَّح ٬، فمن يسبح اهللا يطلب هو أن ي�. احلمد هو الثناء ٬، التقديس هو الطهارة 
فاملالئكة قالوا ملاذا ال جتعلنا . يطلب هو أن يكون حمموداً ٬، ومن يقدس اهللا يطلب هو أن يتقدس 

حنن خلفاءك وخصوصاً أننا مثلك اآلن مسبحون حممودون مقدسون ؛ ألننا سبحناك ومحدناك 
 .وقدسناك 

بد من توفر صفة أساسية إذن ٬، فاخلليفة ليس جمرد شخص مت اختياره عبثاً وحاشا اهللا ٬، بل ال
فيه وهي أن يكون صورة اهللا يف اخللق ٬، بدون أن يكون صورة ال يكون خليفة ٬، البد أن يكون 

                                                            
َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَألْرِض َخِليَفًة َقاُلوْا َأَتْجَعُل ِفيَها َمن : ( اشارة الى ما قالته المالئكة في قوله تعالى  - ١

 .٣٠: البقرة )  دَِّماء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلَك َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما َال َتْعَلُموَنُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك ال
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ولذا . البد أن حيمل احلد األدىن من هذه الصفات  ٬، أو لنقل اًمقد�س اًحممود اًأدىن مسبَّحكحد 
﴾ ٬، إذن هو ليس يRفِْسدR فTيهWا وWيWسXفTكR الدِّمWاء  هذا الذي تريد جعله خليفة ﴿: فاملالئكة قالوا 

 مثلك ٬، ليس مسبحاً وال حمموداً وال مقدساً ٬، كيف إذن جتعله خليفة ؟

هم استخدموا معرفتهم بالقانون اإلهلي وعارضوه سبحانه وتعاىل بقانونه ٬، ولكن الذي وقعوا 
ب جبسد من العامل اجلسماين فيه هو خطأ يف تشخيص املصداق ٬، فهم حسبوا أنّ كل روح يرك

 .وتكون عنده الشهوات سيسقط فيها وترديه ٬، ولكن اهللا نبههم أين أعلم ما ال تعلمون 

ما هو الذي يعلمه سبحانه وجتهله املالئكة وسيسبب خرق هذه املعرفة لدى املالئكة ٬، وهي 
مسبحاً وال  وتكون عنده شهوات ينشغل ¨ا ٬، وال يكونمادي أنّ كل روح خملوق يتصل جبسم 

﴾ بينه يف اآليات قَالَ إِنِّي أَعXلَمR مWا الَ تWعXلَمRونَ  حمموداً وال مقدساً ؟ الذي يعرفه سبحانه وتعاىل ﴿
﴾ كلها ٬، ليس بعضها فيقع من جهة جهله ببعضها ٬، هذه وWعWلSمW آدWمW اَألسXمWاء كُلSهWا  األخرى ﴿

مساء ٬، هذا املخلوق مؤهل أن يكون هو اهللا يف املرة كلها ٬، هذا املخلوق مؤهل ملعرفة كل األ
 .اخللق 

هو فقط الذي ميكن أن يقهر الشهوات وإن ركبت فيه   وليس غريه   إذن ٬، فهذا املخلوق 
 . يف اخللق اًيكون الهوت٬، هذا املخلوق مؤهل أن )١(﴾ وWنWفَخXتR فTيهT مTن رُّوحTي ألنه روح اهللا ﴿ 

وهلذا جتده سبحانه يبني للمالئكة ما اشتبه عليهم ويعرفهم ¨وية هذا املخلوق لكي يعرفوا أ¡م 
األمساء  يعرف كل اًيعرفوا خملوققد وقعوا يف خطأ بالتشخيص ٬، وسبب خطأهم أ¡م مل يعلموا أو 

ـؤRالء إِن كُنتRمX وWعWلSمW آدWمW اَألسXمWاء كُلSهWا ثُمَّ عWرWضWهRمX عWلَى الْمWالَئTكَةT فَقَ ﴿ Wاء هWمXالَ أَنبِئُونِي بِأَس
 WنيTقTادW٢(﴾ ص(. 

وعلموا أ¡م وقعوا يف خطأ تشخيص املصداق يف اخلارج ٬، فهم كما قال ٬، هنا انكسر املالئكة 
ومل ينظروا إىل روحه ٬، أي أ¡م نظروا إىل تركيب روح  )٣(نظروا إىل طينة آدم  أهل البيت 

                                                            
  .٢٩: الحجر  - ١
 .٣١: البقرة  - ٢
 اهللا قول في قال أنه ، X جعفر أبي وآونه من أديم االرض ، وبالتالي يكون حاله حال من آان فيها ممن سبقه ، عن - ٣
 ونحن الدماء ويسفك فيها يفسد من فيها أتجعل قالوا خليفة األرض في جاعل إني للمالئكة ربك قال وإذ: (  وجل عز

 ذلك قال وإنما ، لعبادتهم اهللا على منة هذا قولهم في آان (:  قال ،)  تعلمون ال ما أعلم إني قال لك ونقدس بحمدك نسبح
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 ٬، فتشغلها ماديفظنوا أنّ هذه الروح حاهلا حال كل روح تركب يف جسد مادي يف جسد 
غري مسبح وال حممود الشهوات عن التسبيح واحلمد والتقديس ٬، إذن فكيف يكون خليفة وهو 

الروح  وهلذا اعترضوا ٬، فلما عرفوا أ¡م أخطأوا يف تشخيص املصداق وأنّ هذه! وال مقدس ؟
قَالُواْ سRبXحWانWكW الَ عTلْمW لَنWا إِالS مWا عWلSمXتWنWا إِنَّكW أَنتW الْعWلTيمR  ليس كغريها ندموا وانكسروا ﴿

 RيمTكW١(﴾ الْح(. 

ما  ٬،جتاه أمرٍ ما جيايبإسليب أو كم حريë باإلنسان أن يتأىن يف اختاذ موقف : وهلذا أقول لكم 
غاب عنه  فه ماليعرِّمل يتضح له جبالء حقيقة هذا األمر ٬، فاملفروض أن يلجأ اإلنسان إىل اهللا 

كم مرة حتكمون على أمر ومن مث بعد مدة ليست ببعيدة . وبالتايل يكون موقفه فيما يرضي اهللا 
لSمXتWنWا إِنَّكW أَنتW الْعWلTيمR قَالُواْ سRبXحWانWكW الَ عTلْمW لَنWا إِالS مWا عW  احلكم ﴿كم يفؤلكم خطيتبني 

 RيمTكWالْح ﴾. (  

* * *  

  ) ..اختبار حجة اهللا بغري أدلته (  •

: ٬، وهو يصف حاله يف روايات آبائه الطاهرين  Xقال مياين آل حممد ٬، السيد أمحد احلسن 
من أمري إال بينوه ٬، فوصفوين بدقة ٬،  ئاًشي وآبائي األئمة  واهللا ٬، ما أبقى رسول اهللا ( 

وأمري . ومس�وين ٬، وبينوا مسكين ٬، فلم يبق لبس يف أمري ٬، وال شبهة يف حايل ٬، بعد هذا البيان 

  . )٢()  املهديني واليماين املوعودأبني من مشس يف رابعة النهار ٬، وأين أول 
كما هم صلوات اهللا عليهم أمجعني أوضحوا ٬، وأمام اجلميع آياته   روحي فداه   وجاء 

 Xوبيناته اليت جاء حمتجاً ¨ا ٬، وليخربنا من طالع أدلة هذه الدعوة املباركة مما كتبه العبد الصاحل 
٬، بيده الشريفة ٬، أو ما خطته ميني أنصاره من عشرات الكتب والبحوث اليت بينوا فيها احلق 

  .ليخربنا ماذا وجد فيها سوى تفصيل ما ختم به بيانه الشريف املشار إليه 

                                                                                                                                                                                         
 X آدم وخلق ، عنهم وجل عز اهللا فأعرض ، آدم قبل الجن من األرض في آان من حال من عرفوا لما المالئكة بعض
  .٣٢٤ص ٩ج: مستدرك الوسائل .. ) األسماء  وعلمه

  .٣٢: البقرة  - ١
  .، يتعلق بخصوص رواية اليماني ) ١٤٤(سؤال رقم /  ٤ج: آتاب المتشابهات  - ٢
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يزيده ذلك يقيناً ٬، فمن شايع    صلوات ريب عليهم    أنّ من يدعي االنتساب إليهم  وأكيد
أحداً أحب�ه وإذا أحبه تابعه على قوله ٬، وإال ال يبقى من التشيع سوى املشايعة باالسم ٬، وهو ال 

  . من جوع كما هو واضح  يغين وال يسمن

بعد أن جاء أمحد احلسن كما هم قالوا ؟  اآلن ماذا يقول من يدعي التشيع آلل حممد 
٬، بل بينوا كل ما يتعلق بأمره  أوليس املفروض أن يطيعوه ويؤمنوا به بعد أن صد�قه آل حممد 

  !قبل جميئه مبئات السنني ٬، وجاء متاماً كما بينوا ؟

٬، ولكن الواقع اليوم هو عكس ذلك متاماً ٬، فلم يؤمن به سوى القلة اليت  نعم هذا هو املفروض
هي كامللح يف الزاد أو الكحل يف العني أو األندر فاألندر وأيضاً كما أوضح الطاهرون ٬، وأىب اهللا 

٬، يف حني أصر� أدعياء العلم من فقهاء آخر الزمان وأتباعهم  إال تصديق كلمات الطاهرين 
ال دليل واالÍام واالستهزاء بل احلرب واالفتاء بقتله وأنصاره كما فعل أسالفهم على التكذيب ب

خلفاء اهللا ٬، بل صاروا يقترحون طريقة التعرف على داعي احلق ٬، وهم ¨ذا  ن علىواملعترض
  . يذكرونا أيضاً بسنة من سبقهم 

يضاء إىل سوداء ٬، وثالث حليته الب بتحويل ن·٬، وثابعضهم يريد أن يعرف القائم بعلم األصول 
طبعاً ٬، هذا قول فقهائهم وعلمائهم ... يف قلبه االسود ٬، ورابع وخامس وهكذا  يءباضمار ش

وال أعرف إذا كانوا يريدون معرفة القائم ¨ذه األمور فما قيمة . وال أتكلم عن أتباعهم احلمقى 
مما  ..و.. و.. ات ظهوره وعشرات بل مئات الروايات الواردة يف القائم وكيفية معرفته وعالم

  !ه هم ؟نيرتبط به ٬، ما قيمة كل ذلك بنظرهم إذا كانوا يريدون معرفته مبا يقترحو

وعلى أي حال ٬، وملا مل يكن البحث خمصصاً لبيان حال فقهاء السوء وعظم جرميتهم مع آل 
الً يف ذلك اليوم ٬، ولكن لبيان كالم داعي اهللا الذي يرتبط بأدلة احلق ٬، فسأذكر سؤا حممد 

عليه ٬، وأعتذر إىل اهللا وإىل حممد وآله وإليه روحي فداه مما فعلت ٬، وأرجو من  Xوجوابه 
  . الكرام أن يالحظوا ويتفطنوا فاملؤمن ال يلدغ من جحرٍ واحد مرتني  خوةألا

هناك أحد األخباريني لديه مجاعة يف أحد األماكن ٬، : يوماً ٬، فقلت  Xسألت العبد الصاحل 
التقى به أحد إخوتنا وطرح عليه األمر ٬، ولكنه أصر� على أنّ صاحبكم لو أخربين عن جواب 

  .سؤالني ال يعلم ¨ما إال اهللا ٬، وأعتذر موالي على نقل ذلك 
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ال حباً وال ك

هم هذا ٬، ه
 شيء تبلغو
رد ٬، ومنكم

ية لكل واح
ملاذا أقكا ٬، 

وحكامه همء

األنصار الذي
أن تعر منك 

وتنقلون يل ه

ل ٬، رأيت نف
 أنادي على
رات ٬، حىت
ي ٬، قلت هلا
 ٬، وكنت أر

 ت عندي 

 إرادة اهللا أن

................

ر هلم ٬، الآخ

يعين ال أفهم
تعلمون بأي
 آية لكل فر

 مبعجزة فردي
و رئيس أمريك

ءسا أقهر رؤ

٬، هم ا   ر 
٬، فاملفروض
كنتم تأتون و

 يل قبل قليل
لٍ ٬، وكأين
وأكررها مر
كو هلا وأبكي

 öألشكو لك

وفامل٬، عنك 

٬، فقط هي

................

ي أي شيء آ
  . قبله

 التبليغ ٬، ي
غون ؟ هل ت
 يطلب مين

و بأن آتيهم
س الصني أو
؟ ملاذا حىت

صد األنصار
ب ٬،كذا طل

 كتبت إذا ك

علق مبا نقلته
 بصوت عال
عمة زينب و
وكنت أشكو

أأيت جعلين 
.  

 اهللا وفرج ع

ين أحبكم ٬،
  . أمل

...............

 ليس عندي
اهللا أن يقسى

سؤولية عند
فون عم تبلغ
ل إىل اليوم

جلهالء وهو
 وأقهر رئيس
كما يدعي 

أقص   معهم
أن يطلب هك
ت وكل ما

بل يومني تتع
٬، وأكررها
أت أصيح ع
ى الضريح و
حصل معي
) .ج من اهللا

نصرك٬، رة
  . ك

يشهد اهللا أين
ك بأذى أو أ

................

رية تكفي ٬،
يستغفر وعس

لى قدر املس
ن ؟ هل تعرف
م ؟ هل يعقل

لب هؤالء ا
ألقل أذهب
و ستة أفراد ك

كون حازماً
صة للمقابل أ
ة كل ما قلت

ؤيا رأيتها قب
ـة  " عم�

 هلا ٬، مث بدأ
ت خدي على
لكن الذي ح
صل إذن بفرج

متك الطاهر
 سبباً يف أملك

دم لكم ٬، ي
ن تسببت لك

X ...........

األدلة كثري(  
هو مذنب وي

 تكونوا عل
همون اإلميان
ل منكم أنتم

  ذا ؟؟

ألمر كما يطل
 إذن فعلى ا
بعه مخسة أو

  

 اليوم أن تك
 يعطون فرص
وما هي فائد

أقص لك رؤ
"داً وأصيح
ئب ألشكو
اً ٬، ووضعت
ملصائب ٬، ول
هى ٬، وحصل

 عين حبق عم
من أن أكون

ال أبداً خاد 
عتذر منك إن

Xبد الصالح 

: Xبين 
أن يؤمن وه

و منكم أن
ن ؟ هل تفه

األقل ذا على
ن تنقلون هذ

 إذا كان األ
لى اإلميان ٬،
 هل ألنه يتب
خلفة مادياً ؟

منك منذ و
 ٬، إذا كانوا
ا الطلب ٬، و

حان اهللا ٬، سأ
أنا متأمل جد

أم املصائ 
 جدًح كبري

كني يا أم املص
كل شيء انته

اصفح : ت 
أهون علي� م

 X  :)
جاريها ٬، أع

  

مع العب 

فأجا
من شاء أ

أرجو
ـنون مؤم
ينتهي هذ
أنتم الذين

يعين
تقهره عل
اجلاهل ٬،
دول متخ

أرجو
لك هذا
معىن هذا

سبح
مكان وأ

زينب 
إىل ضريح
أنتö تشك
هذا أنّ ك

فقلت
أ  أعلم 

فقال
األمور مبج



  Xي 

طوة رمبا 
ة سيجد 
ر ٬، هذه 
مل جيدوا 
 يرجون 
نيا ٬، أمل 
ت ٬، فانّ 
اً ٬، وقد 

 Xمد 
لك حبق 

 ٬، وهو 

نه داعي 
 )٢(.  

أي دليل 
 يستطيع 

 االمام المهدي

 إمنا يبدأ خبط
نه يف النهاية

X إال الظاهر
 واألوصياء 
راحة أو أ¡م
ويرجون الد
ماً مذ ولدت
 كان صغريً

قائم آل حممد
ا اهللا وقاء لك

 على أرضه

 بأكثر من أن
﴾جٍّ عWمTيقٍ 

ال حيتاجون أ
ي خلقه فال

ارات أنصار

ف عن احلق
إلهلي ٬، ولكن

X احلسني

 ٬، فاألنبياء
 يوماً من الر

الدنيا ولبون 
زلت مظلوم
 حاله عندما

هللا ٬، وعلى ق
ثرياً ٬، جعلنا

هم يعيشون

ملن يدعوهم
نيW مTن كُل� فَج

رون عليه وال
ن ربه الذي

إصدا......... 

م أنّ االحنراف
ق والدين اإل
نه شيء مع
وصلوا اليوم
 من يطلبون
¡م ¨ذا يطل

ما : " ول
٬، هذا)١("

..  

لى حجج اهللا
ضون لك كث

خوف ٬، وه
  . عني

ر�ف نفسه مل
ضWامTرٍ يWأْتTني ل�

ض أ¡م قادر
ضيع اإلنسان

................
 

كم ٬، واعلم
ئ واألخالق
٬، ومل يعد من
تم إىل أين و

أما. آخرة
خمطئون ؛ أل
X كان يقو

تذروا علياً

* * * 

) . Xم

املخالفني على
ونا ويتعرض

 اهللا دون خ
كهم بطرفة

X حىت أن يعر
لًا وWعWلَى كُل�

فهذا املفروض
هم ٬، فهل يض

 .شره ورشه

...............

دكم وينصرك
 أمام املبادئ

٬، Xسني
ختذوها ورأيت
¡م طالب آ
يامهم فهم خم

X املؤمنني

ذروين حىت ت

جته ابراهيم

مرة جرأة ا
مخالفني آذ

على نورؤج
رسلها ألهلك

Xبراهيم

 يWأْتRوكW رِجWالً

 وأنك حمق ف
 الذي خلقه

أي نش:  الدواء

................

قكم ويسدد
راً يعتذر به
ن وفارق احلس

اخت قد اًهللا قوم
هذه الدنيا أل
ما يأيت من أي
منني ومعلم

ال تذ: قول
.  

رف اهللا حج

Xلصاحل

بالنسبة للم( 

رهم يتج(  
طها لو أنه أ

ىل مل يأمر إب
نَّاسِ بِالْحWجِّ

أما معرفتك
رسول ر¨م

  !؟

                    
، وذّر ٦٢ص 

................

ل اهللا أن يوفق
 يتخذها عذ
 فارق الدين

اهللاقد أراكم 
 الراحة يف ه
 الراحة يف م
ول أمري املؤم
ان يرمد فيق

) .اله كبرياً 

 )rكيف عر

وت للعبد الص
: ( وقلت 

 . (   

: Xبين 
يف فضاء حييط

سبحانه وتعا
وWأَذ�ن فTي النَّ

 ادعوهم ٬، أ
ه ؛ ألنك ر
 به وسؤاله ؟

                      
٢٧ج: ألنوار 

 ٢٧. 

  
٧٨ ....

أسأل
جيد من
نفسه قد
اخلطوة قد
يوماً من
يوماً من
تسمع قو
عقيالً كا
مسعتم حبا

• )

شكو
حتديداً ٬،
فاطمة 

فأجا
ممسكها يف

اهللا س
و احلق ﴿

فقط
يدهلم إليه
االتصال

                
بحار ا - ١
:الحج  - ٢



  

 ٧٩............................. ............................................................. Xمع العبد الصالح  

يعوا ر¨م الذي خلقهم ٬، ومن مث يريدون من رسل اهللا أن يقهرو¡م على مشكلتهم أ¡م قد ض
  .اإلميان بقدرة خارقة يظهرو¡ا تبي�ن تفو�ق الرسل وضعفهم هم وعدم قدرÍم على املواجهة 

ـاىل أنه أقرب من حبل  فأين اإلميان من هذا ؟ وأين ر¨م الذي نسب نفسه سبحانه وتع
من اآليات ٬، ما  به يهتدون¨م ٬، مث مل يعاقبهم بل أرسل هلم ما الوريد ؟ نعم هم ضيعوا صلتهم بر

  !!على اهللا  همأجرأ

واهللا ٬، إين ألستحي من ريب أن انتسب ملثل هؤالء ٬، وهم يواجهونه سبحانه بصلف وخبث 
  . منقطع النظري رغم كل ما فيهم من سوء وظلم 

متحسراً  والتحايل ؟ وهو يتكلممىت خيجل اإلنسان من مواجهة ربه الكرمي ¨ذا اللؤم واخلبث 
يWا حWسXرWةً عWلَى الْعTبWادT مWا  عليهم وكأنه حباجتهم رغم كل خبثهم يف مواجهته وهو خالقهم ﴿

  ) . )١(﴾ يWأْتTيهِم مِّن رَّسRولٍ إِالS كَانRوا بِهT يWسXتWهXزِؤRون 

* * *  

  ) ..جرأة املخالفني على والده ووالدته عليهما السالم (  •

وحده ٬، بل أمسى  Xومل تكن جرأة املخالفني لتقتصر على حجة اهللا السيد أمحد احلسن 
شرار خلق اخللق وأتباعهم يتسافلون يف مستنقع الرذائل ٬، لتطال كلماÍم بيوت أذن اهللا أن ترفع 

  .ويذكر فيها امسه 

هؤالء (  : Xوخبصوص جرأة املخالفني على والده ووالدته الطاهرين ٬، يقول العبد الصاحل 
يؤملوين فقط عندما يتجاوزون بعض األحيان على أيب وأمي ٬، فو اهللا بالنسبة لوالدي منذ أن 
انتبهت يف هذه الدنيا إىل أن تويف رمحه اهللا مل أجده قد رفع صوته مع أحد أبداً ٬، وكان كرمياً 

إنساناً مبستوى أخالقه  ل من عرفه ٬، حىت واهللا إين مل أرéعابداً ذا خلقٍ كرمي ٬، يشهد له بذلك ك
  . واألنبياء واألوصياء  اللهم إال ما قرأته عن أخالق حممد وآل حممد 

                                                            
 .٣٠: يس  - ١



  
  Xإصدارات أنصار االمام المهدي ................................. ......................................... ٨٠

 

وقبل سنوات طويلة يف زمن الطاغية أتذكر أين قمت بأعمال أم داود ٬، وكنت قد نويتها 
ـام  ١٥خلروج السجناء الذين يف سجون الطاغية صدام ٬، وكنت يف يوم  رجب يف ضريح اإلم

القرآن حىت املغرب ٬، ورجعت إىل البيت متعباً من الصيام والطريق فنمت بعد  أقرأ Xعلي 
الصالة ٬، وكنت قد أهديت ثواب العمل لوالدي وأنا يف ضريح اإلمام علي ٬، وطلبت أن يعرفين 

رأيت يف : اهللا إن كان يف ذمة والدي شيء أقوم به ألبرئ ذمته ٬، وعندما منت يف الليل رأيت رؤيا 
ـدي مكان طاهر جي وكنت أجلس بقربه ٬، وجاء ملك عظيم عرفته أنه  Xلس اإلمام امله

إن والدك يسلم عليك وهو يف طريقه إىل اجلنة ٬، وكنت أرى والدي : فقال يل  Xجربائيل 
  .يطري يف مكان مجيل وهو متجه إىل اجلنة ٬، انتهت الرؤيا 

ه حباله ويعتربونه أنه وهؤالء فاكهتهم سب� والدي ال أعرف ملاذا ؟ فهم على األقل يتركون
  مات قبل هذه الدعوة ٬، أليس قبل هذه الدعوة كانوا يعتربونا على ملتهم ؟

ال يعرفو¡ا ٬، واهللا منذ انتبهت يف  نابية وهم اًعليها ألفاظاألراذل  هؤالء يتلفظووالديت اليت 
هذه الدنيا وأنا أراها تصوم ثالثة أشهر هي رجب وشعبان ورمضان كل عام ٬، وكنت أكثر 

امرأة عاجزة قبلي ٬، وهي  ة وتصليظها لصالة الليل أجدها مستيقظألوقاألحيان عندما أذهب 
أعتذر رمبا آذيتك ¨ذا وفقك . ة ٬، وهؤالء األراذل يتلفظون عليها بألفاظ نابيوعمرها بلغ الثمانني

   ) .اهللا 

* * *  

  ) ..مشكلة املنكرين دائماً " .. أنا خري منه ( "  •

دائماً هم الكثرة ؟ هل املشكلة يف خلفاء  نوملاذا املنكر(  :يف هذا  Xيقول العبد الصاحل 
اهللا أم يف الناس ٬، وما هي مشكلة الناس ؟ إذا عرفت سبب الفشل يف االمتحان األول تستطيع 

  . اإلجابة على هذا السؤال 

ـ " أنا " إظهار  " أنا " املخلوق بشكل جلي يعاقب عليه ٬، أي أنه طاملا استبطن مواجهة ربه ب
أنا خري منه ٬، ومل يكن ليجرأ على النطق ¨ا أمام اهللا القهار ٬، ولكنه  خليفة ليقوليف فاآلن جتلى له 

صب� على نفسه ٬، أولئك الذين ال يكادون يرون أيديهم ٬،  كان ينطق ¨ا يف كل آن بنظره املن�



 ...٨١ 

جتلى هلم 
 سبحانه 

و يواجه 
خلقين ٬، 

   ظاهراً 

..  

وWسWل�مRوا 
رمبا هذه 
ـول  رس

البتراء ٬، 
ن اللهم 
٬، جندهم 
ن شاءوا 
 والقاتل 

 يثقفون 
روف ال 

................

اآلن ٬، جت.  
ن إنكار له

ى نفسه وهو
عندي ممن خ

ظ   قه مبثله 
  . )منه 

)منها  

صWلâوا عWلَيXهT و
تسليماً ٬، رمب
 أوضحها ر

عن الصالة 
تقولون: قال 

٬،)٢()   حممد
أو إضافة من
افق والزاين

 ٬، بل راحوا
آلخر أمر معر

................

افيها ظاهراً
م اخلبيثة من

كّز نظره على
نفسي أهم ع
ه الذي خلق

أنا خري م: ء 

ع فاطمة 

ذTينW آمWنRوا ص
يني وسلم ت
صلوات اليت

  .السالم
ه ٬، و¡اهم ع
الة البتراء ؟ ق
 وعلى آل
 الوهابية ٬، أ
 اخلمر واملنا

 .  
ىل الصلوات
م ٬، وهو اآل

................

جتنب ما ينا
عليه أنفسهم

هلم كمن ركّ
و أن يقول ن
آلن ٬، امتحنه
راً دون حياء

وموقع 

يِّ يWا أَيُّهWا الSذ
الئمة واملهدي
ن سبقهم الص
أول زمان اال
 الصالة عليه

وما الصال: 
 على حممد
ة وخصوصاً
يهم شارب
أمره وبيانه 

لو هلم إىل حي
Íم وكربائهم

  .١٤٦ص

...............

ا يالئمها و
ما انطوت ع

فحاهل: دي
 خلقين ٬، أو

اآل. ق ¨ذا
ه فقاهلا جهار

* * * 

 واملهديني

نَ عWلَى النَّبِي
آل حممد اال
 تعجب من

يف أ) الئمة
حىت كيفية

٬، فقالوا راء
اللهم صل
د أهل السنة
مجعني مبا في
على خمالفة أ
ون إضافة ما
كر أمساء قاد

:قة البن حجر

................

 أنفسهم وما
 على املأل م

ر يف مثل ما
نا خري ممن

ى نفسه ينطق
ت عليه نفسه

مد االئمة

ئTكَتWهR يRصWلâون
ى حممد وآ
وم ٬، كما مل
ا( آل حممد

قد بي�ن هلم
 الصالة البتر

: ل قولوا
ندو الشائع ع
ىت الصحابة أ

يصر�وا ع  هللا
 أيضاً يريدو
صالة عند ذك

صواعق المحرقة

X ...........

 كل مههم
ليفته ليظهر

لصورة أكثر
أ: و يقول

املنصب� على
طق مبا انطوت

على آل حمم

TلَاWمWو WهSالل Sن
هم صلù على
 البعض اليو
نت ممتحنة بآ

ألعظم
صلوا علي

سكون ٬، بل
آلل كما هو
حابة بل حىت

سبحان اهللا  
جع اليوم فهم
ي عليهم الص

                    

، الص ٣٠٣ص 

Xبد الصالح 

األنا ٬، فهم
لقهم يف خل

.  

 قربت لك ا
 أن ينطق أو
حاله ونظره ا
 فمباشرة نطق

الصالة ع( 

إِن﴿ : تعاىل 
٬، الله)١( ﴾ 

ت ال تعجب
ألمته ملا كانت
م أنّ النيب األ

ال تص: (  
ى حممد ومتس
 ترك ذكر ا
واج والصحا

  ٬، وكأ¡م 
 شيعة املراجع
يف أ¡م ينبغي

  .كر 

                      
 .٥٦: ب 

٢ج:  لالميني 

  

مع العب 

أعمتهم 
خل الذي

ولفضله 

ولو
ربه دون
حولكن 
إنسان ٬،

• )
 

قال ت
تWسXلTيماً

الصلوات
 اهللا 

ورغم
إذ قال 

صل على
يتعمدون
من االزو
واملقتول
وأما

أتباعهم يف
يكاد ينك

                
االحزا - ١
الغدير - ٢



  Xي 

األمة يف 
 الصالة 
الشيخي 
جعي عن 
 املهديني 
ليس من 

ذكر يف 
  .طهار 

الة على 

 ال جيوز 
ن هؤالء 
 خصص 

حىت    
ف يقول 

آما رواها 

ن أبي عبد 
..  )  دينهم

 االمام المهدي

 جفاء هذه ا
معىن هذه ىت

ترفع السين ا
شيعي املرج
ن بروايات
 الشيعة ٬، ألي

واملهديني بالذ
 من اآلل األ
ص يف الصال

صيغة وغريها
 حقاً يريدون
يف األدعية

اهللا القدمي نه
٬، فكيف)٢( اً

عصر الجمعة آ

بي بصير ، عن
اهللا به للناس د

ارات أنصار

يشهد على
حىت ن يفقهو

طلقاً ٬، بل يت
٬، ويترفع الش 

 أين أتينا حنن
هات كتب

  !هلم ؟
ون االئمة و

مع أ¡ا 
مينع التخصيص

هذه هي الص
صص لنثبت

٬، و ملهديني
  !! ) .؟ 

 .. ( 

بليس لعنهإاء 
ًشمس حممد

مثال صلوات ع
  .م الجمعة
عن أب:  ، منها 

أوضح  هللا 

إصدا......... 

 مستمراً ٬، ي
مجيعاً الون
سالم مطإلي ا

Xؤمنني 

 ٬، وإال من
وايات يف أمه

شيعة هل  فعالً
ملاذا ختصصو
الة لفاطمة 

هل مي: لت

نقل ألحد ه
هنا حنن خنص

األئمة واملن
٬، وحاشاهم

ب اآلفلني

دا   احلسد 
كانت الشذا
  ؟

 وعلى سبيل الم
عمال عصر يوم
م السالم آثيرًا
مس رسول اهللا

................
 

 واعظاً حياً
يف واملسلمو
قع من يدعي
تلة أمري املؤ
خيدمه فقط
عشرات الرو
¨ا إن كانوا
مل:  ويقول

ومشول الصال
X  ،فقل٬

.  

عميم ٬، ومل 
رى ٬، وإمنا ه
يف أرضه من
التخصيص ٬،

* * * 

ال أحب: له

من أعماهم
إذ: الً يقول
؟  اًحممد

عليهم السالم ،
أع/ اتيح الجنان

هل البيت عليهم
الشم: قال )  اها

...............

الكرام تبقى
شه ٬، كيف نعي

يبون عن واقع
 حىت عن قت
عجبه منها و
حتديداً من ع
 يستهزئون ¨
لبعض علينا
عن التعميم و
لعبد الصاحل

. اطمة

ص ال مينع التع
 بصورة أخر
خلفاء اهللا يف
مة أخطأوا با

X بقوله

 يتحدث عم
أحدهم مثالً
ي ال حيب حم

صص االئمة ع
مفا: س ، انظر

د في روايات أه
الشمس وضحا

................

 حممد وآله ا
وآخره الذي

مغي مد
د أن روى

ألخذ مبا يعج
دي االول حت
ن ٬، ما باهلم
 ٬، يشكل ال
صيص مينع ع
قد سألت ال
 أن يشمل فا

التخصيص(  
تبت الصالة
 وهو حق خ
فهل أن األئم

صد ابراهيم

وهو Xحل 
وجدت أ(  

ب اآلفلني ٬، أي

                    
 والصلوات خص
سيد ابن طاووس

ورد ل اهللا
وا: ( ن قول اهللا

................

لصالة على
و سالمإلن ا

ن أن آل حمم
اية عنهم بعد
رواياÍم أو ا
 يرتبط باملهد

؟ إذن  
ى أي حال

 وهذا التخص
 هذا كنت ق
ملهديني من

: Xبين 
تشا¨ات كت
ني تضييعه ٬،

٬، فه)١(  

ماذا يقص( 

العبد الصاحل
:ال يعقلون 

إنه ال حيب 

                      
ير من االدعية
س القمي عن الس
 الشمس برسول

سألته عن: قال 

  
٨٢ ....

إنّ ال
زمانأول 

فضالً عن
عن الروا
األخذ بر
وكل ما
آل حممد
وعلى
الصالة ٬،
ويف

ئمة وااأل
  

فأجا
بل يف املت
الشياطني
ـة األئم

  

• )

قال 
أمسوا ال
:إبراهيم 

                
في آثي - ١

الشيخ عباس
تفسير - ٢

، ق Xاهللا 
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وهذا أقبح ما مسعت ٬، فهو يفسر الشمس بأ¡ا هذه الشمس ٬، فالسؤال نفسه لو وجهه إىل 
إنه ال حيب الشمس ٬، وما ذنبها ٬، وما فيها  Xنفسه ومن خالل تفسريه هو كيف يقول إبراهيم 

؟ لو وجه السؤال لنفسه ألجاب نفسه أنه ال حيب اعتبارها  Xمن سوء لكي ال حيبها إبراهيم 
٬، فالذي ال حيبه ) هذا ريب : ( قبل أن يتكلم بال أحب قال  Xرباً مطلقاً وإهلاً مطلقاً ٬، ألنه 

  . ر الذي اعتربه أي كونه رباً مطلقاً ليس هذا املشار إليه ٬، بل االعتبا Xإبراهيم 

ا بي�ن لو  يعقلون نأمسوا ال يكادوولكن هم أعماهم احلسد حىت  ٬، فيشكلون بأمور جو̈ا
  ) .ردوها على أنفسهم 

* * *  

  ) ..بالطعام ميوت ابن آدم وبكلمة اهللا حيىي (   •

ليس بالطعام وحده حيىي ابن ادم بل :  Xقال عيسى : (  Xقال السيد أمحد احلسن 
  ) .بالطعام ميوت ابن آدم وبكلمة اهللا حيىي : ٬، وأنا عبد اهللا أقول لكم  بكلمة اهللا حيىي

ولست بصدد الوقوف على البعد املعريف بني الكلمتني ٬، كما أين ال أريد التطرق إىل أنّ كالم 
٬، فإنه سيبدو فيه كالم األقل مقاماً مبثابة املتعلم  ذا مجع بينهإهلي إلحجتني متفاويت املرتلة واملقام ا
 Xعند اهللا ٬، بعد هذا ليس غريباً أن تبدو كلمة عيسى  على مقاماًألإذا ما أريد مقارنته باحلجة ا

ككالم متعلّم بني يدي أستاذه ومعلمه ٬، كيف وهو  Xاذا ما ضم� اليها كلمة جممع البحرين 
للتعلّم بني يدي العبد الصاحل فيما سبق ٬، لست بصدد  حال موسى أيضاً كما توضح من رحلته

  .خبصوص الطعام الذي مييت ابن آدم  Xكل هذا ٬، ولكين أرغب بإذن اهللا بيان كالمه 

بالطعام ميوت ابن آدم ٬، قد ن�سأل ما هو املراد : عن ذلك ٬، فقلت  Xسألت العبد الصاحل 
  .من الطعام الذي مييت ابن آدم 

الطعام هو ما يسد� شهوة فروج اإلنسان ٬، فللفم طعام ٬، وللعورة  نعم ٬،( :  Xفأجابين 
وهذا الطعام له حد وقانون ٬، فاألكل احلالل للقوة يتقوى . طعام ٬، وللعني طعام ٬، ولألذن طعام 

                                                                                                                                                                                         
مثلي فيكم مثل الشمس ومثل علي مثل : (  قال رسول اهللا : وعن ابن عباس ، قال .  ٧٠ص ٢٤ج: بحار األنوار 

 .٧٦ص ٢٤ج: بحار األنوار)  القمر ، فإذا غابت الشمس فاهتدوا بالقمر
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به اإلنسان على طاعة اهللا هذا حييي اإلنسان ؛ ألنه سبب حلياة روحه بالذكر الذي تقو�ى عليه ¨ذا 
ة العورة باحلالل كذلك ٬، وطعام العني النافع مثل النظر إىل القرآن وإىل حجة وسد شهو. الطعام 

اهللا أو حىت النظر إىل مآل أعداء اهللا واالعتبار حييي اإلنسان ٬، وأيضاً طعام األذن النافع مثل مساع 
  . القرآن حييي اإلنسان 

اإلنسان يأكل دون حساب لكم أو كيف أو نوع ٬، أو يسد شهوة عورته مبا  ن كانإأما 
يشاء دون حساب أيضاً لكيف وأين ومىت ومع من ٬، وينظر ملا يشاء وملن يشاء دون حساب ملا 
يريده اهللا ٬، وأيضاً يسمع ما يشاء ٬، فهذا اإلنسان يهلك نفسه ¨ذا الطعام الذي يطعم به فمه 

الطعام دون أن حيسب اهللا سبحانه وتعاىل يقتل اإلنسان ويسبب هالك ف. ه ذنأووعورته وعينه 
  ) .اإلنسان ٬، فبالطعام ميوت ابن آدم 

* * * 
  ) ..معىن السماء األوىل (  •

وألن انشدادنا اىل املادة ال يكاد يوصف ٬، ولوال حجة اهللا وجميئه اليوم بعد أن ملئت الدنيا 
شك يف ذلك ٬، هذه هي احلقيقة قبلها من قبل وتكرب عليها ظلماً وجوراً لكنا من اهلالكني بال أدىن 

من تكرب ٬، مث لكي يرينا اهللا سبحانه بلطفه قدرنا وحالنا كان من ضمن أسئلتنا ما يبني عظم جهل 
وليائه رغم كل ذلك ٬، هاكم انظروا السؤال لتعرفوا أالسائل وعظم رمحة ربه به أن قبله يف صف 

  .احلقيقة 

الً هذه اليت نراها ملا نقول السماء األوىل ٬، هل هي فع: ٬، فقلت  Xسألت العبد الصاحل 
  . آخر يءشفوقنا ٬، أم 

السماء األوىل ال ترى بالعني وفقك اهللا ٬، السماء الدنيا تنقسم إىل مساء أوىل  (:  Xفأجابين 
ومساء جسمانية ٬، يف السماء األوىل أنفس الناس ٬، ويف السماء اجلسمانية يوجد جسم اإلنسان 

  . ٬، وأيضاً بينته كثرياً لألنصار )١(املادي الذي يرى بالعني ٬، هذا أمر بينته يف الكتب سابقاً 

                                                            
 .ألرض ، حول خلق السماوات وا) ١٧٥(سؤال رقم /  ٤ج: آتاب المتشابهات : انظر على سبيل المثال  - ١
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اجلسمانية هي هذه اgرات والكواكب والشموس اليت ترى ٬، وهي أيضاً تسم�ى  السماء
  ) .األرض ٬، أي أن السماء اجلسمانية بأمجعها تسمى األرض يف بعض األحيان 

هل نستطيع أن نفهم أنّ كل ما فوق السماء اجلسمانية وال نراه بالعني من اخلطأ أن : فقلت 
  .هذا العامل حىت اإلشارة نتعامل معه مبا هو متعارف عليه يف 

  

ة أكيد ـكيف حىت اإلشارة ٬، تقصد اإلشارة إليه جبهة مثالً ؟ على حنو احلقيق (:  Xفقال 
ـة هلا باملكان أو  ال ٬، فهي ال عالقة هلا أصالً باجلهات ٬، ليس فيها مكان أو زمان ٬، وال عالق

وفيها التحيز والفرق كبري بني نعم ٬، فيها األحداث والفرق كبري بني الزمن واحلدث ٬، . الزمان 
  ) .احليز واملكان 

  

  .آخر  يئاًشقب والتحيز يعين االنتهاء ٬، أو هل احلدث يعين اخللق بالتعا: فقلت 

املشكلة أ¡ا من عامل آخر فال ميكن أن تعرب عنها بدقة تامة ¨ذه األلفاظ اليت (  : Xفقال 
٬، فقويل لك احليز واحلدث إمنا سيجر� إىل  هي يف حقيقتها من هذا العامل وتعرب عن هذا العامل

فهمك املعاين املقابلة هلذه األلفاظ يف هذا العامل ؛ حيث إنّ ذاك العامل ال تعرب األلفاظ عنه متاماً 
  ) .مهما كانت ؛ أل¡ا غري معدة للتعبري عنه ٬، فهي ليست منه بل غريبة عنه 

* * *  

  ) ..الوقوف بباب اهللا راجياً بداية املؤمن رمبا تكون بالدعاء ٬، ويكفيه (  •

واهللا أعلم بأملي : ... ٬، وقلت يف خامتتها )١( يوماً رؤيا قد أحزنتين Xنقلت للعبد الصاحل 
   .اآلن 

                                                            
 ن إلى زيارةون متوجهوآخرأنه وآاتب السطور وأنصار : ( قص علي أحد االنصار رؤياه ، فقال : هذا ملخصها  - ١

، وآان ضريحه باديًا وآنا سائرين في صحراء ومعنا امرأة ، فصعدنا تًال ، فقالت المرأة من هنا  Xاإلمام الحسين 
إلى أن وصلنا إلى مكان لالستراحة  Xال ، إن الضريح من هاهنا طريقه ، وفعًال سرنا باتجاه الحسين : الطريق ، فقلت 

الخروج إال بأن يؤدي أحد األنصار الخمسة مهمة تتلخص  وفجأة ارتفع الجدار عاليًا من آل االتجاهات ، وال يستطيع أحد
بقيادة دراجة نارية يتم الصعود بها فوق سيارات آانت بعضها فوق بعض إلى أن تصل الدراجة إلى القمة في مكان محدد 

جدار وأترقب وأنا آنت فوق ال: يقول صاحب الرؤيا عن نفسه . لها ، وبذلك يتم فتح أبواب الجدار وفرج من في البيت آلهم 
األنصار الخمسة ، فجرب ثالثة من االخوة فلم يفلحوا ، ثم جاءك دورك وآان صعودك في المراحل األولى بشكل جيد 
وبقيت آخر مرحلة وآانت أصعبها ألن فيها انحراف نوعًا ما حتى تستقر الدراجة في مكانها ، فقلت لك من هاهنا ، ولكنك 
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٬، بداية "ادعوين " اهللا سبحانه أليس يقول : وملَ حتزن ٬، سأخربك بشيء اآلن (  : Xفقال 
أعطين ٬، شافين ٬، افعل : فال ميكنه أن يقول اإلنسان رمبا تكون يف الدعاء ٬، أما من يعرف احلقيقة 

ال ميكنه إال أن يقف يف باب اهللا يرجو أن يتفضل عليه ...... كذا يل ٬، أريد هذا ٬، ال أريد هذا 
  .فيستعمله فيما يشاء سبحانه 

حىت مىت نبقى ننظر إىل أنفسنا ٬، واهللا لو أنه سبحانه وتعاىل استعملين من أول الدهر حىت 
.  النار لكان حمسناً معي ٬، وأي� إحسان أعظم من أنه يستعملين ولو يف آن آخره مث أدخلين

املفروض أننا ال ¡تم إال لشيء واحد هو أن نرفع من صفحتنا السوداء هذه األنا اليت ال تكاد 
  ) .تفارقنا 

تأملت كالمك السابق حول وقوف اإلنسان بباب اهللا راجياً ٬، فهال : ٬، فقلت  Xمث سألته 
٬، ماذا )١(ادعين ولو لشسع نعلك :  Xموالي أدعية الطاهرين ٬، وقوله سبحانه ملوسى عرفتين 

  .يقصد ¨ا 

أنك تقول يف كل طلب أنا : أنت إن طلبت بنفسك ٬، فهنا أمران ؛ األول (  : Xفأجابين 
أنك يف كل طلب تقول أنا أعرف ٬، أنا أفهم ٬، أنا أعلم املصلحة ٬، : وتنظر إىل نفسك ٬، والثاين 

نت من يشخص ٬، شخصت أنّ املصلحة يف أن حيصل لك كذا ومن مث طلبت من اهللا أن أي أ
أنا أعرف منك يف املصلحة ٬، وأنا : ينفذ لك ما شخصت ٬، أي باختصار أنك تقول هللا سبحانه 

أعلم منك ؛ ألنك حددÍا وطلبت منه فقط التنفيذ ٬، أنت تقول له افعل يل كذا ٬، أي أنك 
  .وفيها املصلحة الدنيوية واألخروية  هي احلق" كذا " شخصت أن 

اذا ـ٬، هنا من شخص املصلحة ؟ اهللا ٬، مل"قل ريب زدين علماً " لعبده تعاىل قوله  كن يفل
٬، أي أننا نفهمها  بل أفعال حال ٬، هي ليست أقواالًعلى كل . تطلب ؟ ألنه قال لك اطلب هذا 

  ) .عندما نكون فيها ٬، ال عندما نكون خارجها ونتكلم ¨ا 

* * *  

                                                                                                                                                                                         
والحمد هللا . . رب األخ الخامس فتوفق ووصل المكان المقرر بفضل اهللا وفتحت الجدران قلت ال أنا أعرف ، فلم تفلح ، ثم ج

  . انتهت الرؤيا ، وآان فيها أحداث أخرى أيضًا ) رب العالمين 
  ) . يا بن عمران ادعني لشسع نعلك وعلف دابتك وملح عجينك: ( ورد في الحديث القدسي ما معناه  - ١
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  ) ..ما هو القلب الذي يعي به االنسان (  •

وWلَكTن ل�يWطْمWئTنَّ ٬، ﴿ )١(﴾  وWيRشXهِدR اللّهW عWلَى مWا فTي قَلْبِهT﴿ : ذكر القلب كثرياً ٬، قال تعاىل 
٬، وغريها من اآليات ٬، وأما الرويات اليت ذكرت )٣(﴾ ِذْ جWاء رWبَّهR بِقَلْبٍ سWلTيمٍ ٬، ﴿ إ)٢(﴾  قَلْبِي

القلب فكثرية جداً أيضاً يف بيان أن املؤمن يعي بقلبه ٬، وأنه طاهر القلب ٬، وأن قلبه عرش اهللا وغري 
  ذلك ٬، فما هو معىن القلب ؟

ما هو معروف أنّ اإلنسان يعي بقلبه ٬، وأكيد ليس هو : ٬، فقلت  Xسألت العبد الصاحل 
   ؟القلب املتعارف بني الناس ٬، فما هو 

نعم ٬، يعي اإلنسان بقلبه ٬، والقلب هو الروح ٬، وكل إنسان مؤمن يعي  (:  Xفأجابين 
ممن كان له وجود  فقط وعيه أقلكلمات اهللا حبسب حاله ٬، فمن كان له وجود يف السماء الثانية 

  ) .يف السماء الثالثة ٬، وهكذا 

* * *  

  ) ..كيف تستقر املعرفة احلقيقية يف القلب وحيقق االنسان هدف االنبياء (  •

يوماً نصيحة ٬، فذكّر حبال من سبق من األنبياء واألوصياء  Xرجوت من العبد الصاحل 
  .)٤(الذين مه�دوا ألنصار احلق الطريق وخففوا عنهم الكثري من العناء ولكن بعنائهم وآالمهم 

املطلوب منكم أن تتخذوا القرار الصحيح واالختيار الصحيح بني ( ... : مث قال روحي فداه 
٬، وعندما يكون االختيار صحيحاً ٬، وعندما ينجو اإلنسان املؤمن من األنا " هو ..... ...أنا " 

  ) . حيقق ما جاء ألجله األنبياء واألوصياء 

   ؟وكيف يستقر ذلك يف القلب ٬، فهل من طريق : فقلت 

                                                            
 .٢٠٤: البقرة  - ١
  .٢٦٠: البقرة  - ٢
  .٨٤: الصافات  - ٣
  . Xسيأتي ذآرها آاملة في المحطة الخامسة المتعلقة ببيان بعض نصائحه  - ٤
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  ) . املعرفة ( :  Xفقال 

قد يعرف االنسان شيئاً ٬، لكن سرعان ما ينساه ٬، فيزول أثره فيقع يف اخلطأ من : فقلت 
  . جديد 

املعرفة احلقيقية تكون هي حقيقة املخلوق وال تنسى وال تزول ٬، هي اإلميان ( :  Xفقال 
  ) .املستقر 

   ؟ال يزول  وما هو السبيل إىل أن جيعل اإلنسان من معرفته وإميانه حقيقياً ومستقراً: فقلت 

عندما يكون هو املعرفة ٬، الذي حيترق بالنار ويصبح ناراً ٬، أما إن كنت تقصد ( :  Xفقال 
  :العمل الذي يؤدي هلذا 

أن يطبق كل ما يأمره اهللا به ٬، وكل ما يرشده له ٬، ويتخلق بكل خلق يرضاه اهللا ٬، : أوالً 
وال وال ٬، بل فقط أن يكون  نار وجيتنب كل خلق يسخطه اهللا ٬، ومن مث ال يطلب جنة وال جتنب

٬، ارزقين ٬، أعطين ٬، أنه إن قال اشفين : واقفاً يف باب اهللا ويعمل مبا يشاء ٬، ومن مث يعرف اآليت 
  ."أنا " فهو يف كل هذه األدعية يقول ٬، افعل يب كذا 

عليه ٬، فاملفروض أن يقتنع قناعة كاملة أنه يكفيه أن يقف يف باب اهللا ويستعمله اهللا متفضالً 
فلو أنه سبحانه استعمله منذ أن خلق الدنيا إىل قيام الساعة ومن مث أدخله النار لكان حمسناً معه ٬، 
وكيف ال يكون حمسناً من أوجدين من العدم ٬، ومن مث شرفين أن استعملين ألكون حجراً يرميه 

ان حمسناً معي ؛ كيفما يشاء ٬، وأي فضل أعظم من هذا ٬، بل لو أدخلين النار خالداً بعد هذا لك
  .ألنه يف كل ما مضى حمسن ٬، وفيما يأيت حمسن ٬، استحق أكثر من النار ؛ ألين ناظر إىل نفسي 

املفروض أن يبقى اإلنسان دائماً واقفاً يف باب اهللا يرجو أن يتفضل عليه ويستعمله ٬، 
ال يطلب مثناً واملفروض أن ال يكون عمل اإلنسان مع اهللا مقابل مثن أو جزاء ٬، أي املفروض أن 

وهل تعتربه إنساناً جيداً من يطلب مثناً أو جزاء مقابل خدمة بسيطة يقدمها إلنسان . أو جزاء 
ما حيتاج يف حياته دون مقابل ٬، فكيف باهللا  وكل وعمالً وماالً اًمضى بيتكرمي وفّر له فيما 

كيف تطلب وخري يصيبك ٬، ف لك اًمعه شرفسبحانه الذي إن استعملك شرفك ٬، وكان عملك 
  ! ) .لى ذلك ؟ع مقابالً
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  ) ..كيف قهر االولياء أنفسهم ملا يرضي اهللا (  •

كيف قهر األولياء أنفسهم وطوعوها ملا يرضي اهللا : يوماً ٬، وقلت  Xسألت العبد الصاحل 
  .فقط 

وWمWا أُبWرِّئR نWفِْسي إِنS النَّفْسW َألمَّارWةٌ بِالسُّوِء إِالS مWا رWحTمW رWبِّيW إِنS  باهللا ٬، ﴿(  : Xفأجابين 
  .)١(﴾ رWبِّي غَفُور² رَّحTيم² 

٬، اطلب أن تتعلق به " ماذا فقد من وجدك : "  Xإن كنت تطلب فاطلب ما بينه احلسني 
لو أنك تعلقت به وأحببته يف كل آن فلن . سبحانه يف كل آن ٬، فمن أحب شيئاً أعشى بصره 

ماذا فقد . ترى غريه ٬، ولن تعرف غريه ٬، بل ستراه يف كل شيء ٬، وسترى كل شيء به سبحانه 
  . من وجدك ٬، وماذا وجد من فقدك

عرف أنّ اهللا هو  ؛ ألنه ئاًشييفقد ومن عرف اهللا ال ينقصه شيء ٬، وال  نعم ٬، فمن وجد اهللا ٬،
٬، وهو فاقد لكل شيء ٬، فلن تسد  ئا٬ً، ومن جهل اهللا متاماً مل جيد شيومن فقد اهللا . كل شيء 

  .الفقر بعينه  ألنه هو أمسىفقره كل الكرة األرضية مبا فيها ؛ 

القدر بالفقر والنقص الدائم الذي ال جيد له ما وكل إنسان حبسب جهله باهللا جتده حيس بنفس 
سوى املادة اليت هي يف احلقيقة كاملاء املاحل الذي يزيد عطش   بسبب جهله باهللا   يسده 

  .الشاربني وال يرويهم أبداً 

الغىن فقط باهللا ٬، من اهللا ٬، ومن يعرض عن اهللا لن جيد الغىن احلقيقي ٬، ويبقى يلهث خلف 
  .قلب الصحراء سراب حىت يهلك يف 

يا علي إن ساعة تفكر خري من : "  Xلعلي  املعرفة هي كل شيء ٬، لذا قال حممد 
  " ) .عبادة ألف عام 

أطلب ما يرفع نقصي رغم جهلي ٬، حفظك اهللا ونصرك وأعانك على من هم مثلي ٬، : فقلت 
  . كالمك لو رآه الصخر حلن وعقل ٬، ولكن ال حول وال قوة إال باهللا 

                                                            
  .٥٣: يوسف  - ١
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أنتم إن شاء اهللا خري مين ٬، بل أسال اهللا أن يرمحين بفضلكم عنده ٬، فأنتم ( :  Xفقال 
شاء اهللا أن فقد نصرمت احلق ومسعتم كلمات اهللا وأطعتم اهللا وعملتم مبا أمركم به سبحانه ٬، أما أنا 

من األطهار الذين أطاعوا اهللا  اًخريرى نفسي أفال وإال جيعلين طريقاً ليوصل لكم رسالته ٬، 
  ) .وا بكلماته ٬، وفقكم اهللا مجيعاً وجزاكم اهللا خرياً وصدق

* * *  

  ) ..حجة اهللا وختم النبوة (  •

ال يوجد وصي من أوصياء ( :  X العبد الصاحل ٬، قالوارتباطه حبجة اهللا ختم النبوة وعن 
إال وهو خمتوم ¨ذا اخلتم ٬، هو ليس ظاهراً يف اخللقة دائماً ٬، ولكن كثريين ممن  الرسول حممد 

  ) .يكشف اهللا عنهم احلجب يرونه ويعرفون حجة اهللا به 

* * *  

  .. ) ..إهلي أنت كما أحب (  •

هذا  ال خيفى أنه سبحانه كما حيب هو ٬، ولكن ورد يف بعض مضامني أدعية الطاهرين 
  ٬، فماذا يعين ذلك ؟) كما أحب  اهلي أنت: ( املقطع 

إن اهللا سبحانه كان كما حيب هو سبحانه ويطلب العبد منه أن : فقلت ٬،  Xوهلذا سألته 
اهلي أنت كما أحب :  يكون كما حيب هو سبحانه ٬، فما معىن ما ورد عن الطاهرين 

 .فاجعلين كما حتب 

كما أحب ٬، وما أعرفه أي ما أعرفه عنك " أنت كما أحب : " قوهلم (  : Xفأجابين 
  ) .عنك هو فيضك ٬، وفيضك كله خري ومالئم لإلنسان 

* * *  
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  ) ..بداية السنة عند اهللا (  •

هل وقت السنة عند اهللا تعاىل يبدأ : فقلت  Xوعن بداية السنة عند اهللا سألت العبد الصاحل 
  .من ليلة القدر 

النافذ من العام املاضي ينتهي يف ليلة نعم ٬، السنة بدايتها يف رمضان ٬، القدر (  : Xفأجابين 
  ) .القدر ٬، ويبدأ قدر جديد بليلة القدر 

   ؟أ ألجل هذا يكون اخلوف يف هذا الشهر الكرمي : فقلت 

اخلوف يف كل آن ٬، فمن عرف نفسه وظلمتها وتقصريها الدائم كيف ال (  : Xفقال 
رأيت : ولكن أقص لك الرؤيا  قبل ليلة القدر رأيت رؤيا هي متعلقة حبدث وقد مضى ٬،. خياف 

جمموعة من املالئكة وكنت أريد أن أقوم بعمل ٬، فطلبت منهم أن جيلبوا يل بعض األشياء املتعلقة 
¨ذا العمل ٬، جلبوها ولكنهم اعترضوا وقالوا ملاذا تعر�ض نفسك هلذا ٬، فأنت ال حياسبك اهللا 

ه صعوبة أو أذى حمتمل ٬، وبعد أن املهم أين أكملت العمل وكان في. وليس عليك وزر تكفر عنه 
ال خاف : انتهيت وأنا أغادر املكان خاطبت املالئكة الذين طلبوا مين جتنب هذا العمل فقلت هلم 
  ) .وال صلى ولكن تنجس وتوىل ٬، هكذا يقول اهللا ٬، فهل تريدون مين أن ال أكون خائفاً 

* * *  

  ) ..العلم كله حجة على االنسان إال ما عمل به (  •

٬، فسألته عنه  Xاجلزء الثالث جواباً للعبد الصاحل  /كنت قد قرأت يف كتاب اجلواب املنري 
قرأت يف إحدى اإلجابات أنّ ملن أراد معرفة بعض احلقائق وهو جيد� السري إىل اهللا أن يقرأ : فقلت 

فما  مرة وبعض اآليات ٬، ما خييفين من فعل ذلك أقول أكيد أين لست بأهل ٬،"  ٧٠"سورة النور 
  . تقول 
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ملاذا ال تعملها ٬، فالعلم كله حجة إال ما عمل به ٬، الدنيا كلها جهل إال (  : Xفأجابين 
مواضع العلم ٬، والعلم كله حجة إال ما عمل به ٬، والعمل كله رياء إال ما كان خملصاً ٬، 

  ) .واإلخالص على خطر عظيم حىت ينظر املرء ما خيتم له 

* * *  

  ) ..غري مواصفاته املعروفة الرؤيا باملعصوم يف (  •

ـاحل  ـوم يف الرؤى الصادقة كنت قد سألت العبد الص : ٬، فقلت  Xوخبصوص رؤية املعص
املهدي   مثالً   هل أنّ املعصوم يتمثل بصورة يكون فيها بغري مواصفاته املعروفة ٬، يعين أرى 

  .األول ولكن بغري صفته املعروفة 

يكون الشكل واهليئة  واهليئة دخل أيكون للشكل نعم ٬، يف بعض الرؤى ي( :  Xفأجابين 
االسم أيضاً له دخل بالرؤيا ٬، يعين ترى مثالً شخصاً وال عالقة له . رمزاً أو إشارة إىل حقيقة ما 

بالرؤيا اليت رأيتها ٬، ففي احلقيقة أنّ هذا الشخص ليس هو املقصود ٬، بل املقصود رمبا امسه فقط  
  ) .مل يكن هو املراد يف الرؤيا فاملراد امسه  فمنما ٬،  بقضية اًامسه مرتبطكأن يكون 

  

* * * * * *  



  :احملطة الرابعة 

tìzjÛaë@paŠÃbä½bi@ÕÜÈní@bß@ @

مبسألة تربية بعض من شيعتهم ملناظرة وحماججة املخالفني ٬، وكان من  أهتم أهل البيت 
  .بني هؤالء هشام بن احلكم ومؤمن الطاق وغريهم الكثري 

ألنصاره جيدها منهجاً إهلياً  Xومن يطالع هذه النصائح الواردة يف كالم العبد الصاحل 
ها ما هو مرتبط باجلانب واضحاً ٬، تعني املؤمن من جوانب عدة ٬، منها ما هو أخالقي ٬، ومن

  .املعريف ٬، ومنها ما له عالقة جبانب بيان احلجة للغري ٬، وأمثال ذلك 

  . إذن ٬، مع العبد الصاحل يف كالمه املتعلق ¨ذه النقطة بالتحديد 

* * *  

 ..) خبصوص املناظرات  Xبعض وصاياه (  •

أردت توصيتكم بالنسبة للمناظرات أو احلوارات مع (  : Xقال السيد أمحد احلسن 
املخالفني أرجو منكم أن ال تردوهم ؛ ألن من خالهلا نوصل الدعوة إىل أكرب عدد ممكن ٬، وأرجو 
منكم أن تتعاملوا مع الناس ومع ضيوفكم خبلق خصوصاً من يأتيكم ويتكلم بأخالق حىت وإن 

هللا حيدث بعد ذلك أمراً ٬، فما أدراكم من كتب اهللا له كان من الوهابيني ٬، فأنتم ال تعلمون لعل ا
  . اهلداية ممن كتب اهللا عليه الضالل 

وأيضا أرجو منكم أن تنظموا املناظرات وتتهيئوا هلا ٬، حددوا مواضيع النقاش ومن مث Íيئوا هلا 
  .) بشكل كامل ٬، وهيئوا مصادركم وأحاديثكم اليت حتتاجو¡ا مع مصادرها 

 Xخبصوص أوىل املناظرات اليت كانت مقترحة بني أنصار االمام املهدي سألته و
ـني ٬، قال  األفضل أن تكون املناظرة األوىل حول خالفة اهللا يف أرضه (  : Xوالوهابي

  :  ندليالوتطرحون ¨ا قانون معرفة احلجة ٬، وهناك 
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وهو أنه سبحانه حكيم مطلق وال خيالف احلكمة ٬، فالبد أن يعني األعلم : األول عقلي 
  . )١(سفينة أو مصنع للتوضيح  مثالتباعه ٬، ويضرب اويرشد إىل 

  . اآليات حول اخلليفة األول : واآلخر 

صية وجيب التركيز على و. الدعوة ولو إمجاالً  لشرح اًيعطوكم وقتوقبل بدأ املناظرة البد أن 
٬، أل¡م سنة وليسوا شيعة )٢(اآلية .. ٬، ودليل أنه البد أن يكون قد وصى من القرآن  الرسول 

فال يقبلون رواية يف كتب الشيعة ٬، ولكن إذا كانت الوصية هي الرواية الوحيدة اليت تثبت أن 
مل خيالف حمكم القرآن فيجب قبوهلا ؛ ألن إنكارها يعين القول بأنّ رسول   اًمدحمرسول اهللا 

  .خالف القرآن ٬، وحاشاه اهللا 

٬، )٣(أخرجوا املشركني : أ¡م خرجوا عنه وقد أوصاهم بكذا ٬، مثل : سيقولون لكم اآليت 
فأخرجوا النص من كتب السنة ستجدونه أيضاً وصاهم قبل خروجهم بثالث ٬، وهم يعدون اثنتني 

٬، فهم ملا  وخالفته لرسول اهللا  Xنسيتها ٬، وهي والية علي : والثالثة يقول الراوي عنها 
  .رفضوا كتاباً يكون فيه هداهم إىل يوم القيامة أوصاهم مشافهة مبا فيه هداهم من بعده مباشرة 

وعلى كل حال ٬، فإنّ الوصية الزمة وكتابتها واإلشهاد عليها لكي ال تضيع احلقوق ٬، فلما 
من  ٬، وقد نقلها أهل البيت  غريهمكتبها ملن يقبلها  رفضها بعضهم أكيد أن رسول اهللا 

   .)٤(٬، وقد أسندت يف كتب الشيعة  Xإىل اإلمام الصادق  Xعلي بن أيب طالب 

على كل حال ٬، أرجو منكم أن تتعبوا أنفسكم كثرياً جداً ٬، وال تذهبوا إليهم وأنتم صفر 
اطلعوا على روايات . اليدين من األدلة ٬، اطلعوا على كل شيء وحضروا األحاديث ومصادرها 

                                                            
  .قانون معرفة الحجة ، تجد فيهما مثالي السفينة والمصنع : راجع  - ١
ُت ِإن َتَرَك َخْيرًا اْلَوِصيَُّة ِلْلَواِلَدْيِن َواألْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلى ُآِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُآُم اْلَمْو: ( وهي قوله تعالى  - ٢

 .١٨٠: البقرة ) اْلُمتَِّقيَن 
حدثنا ابن عيينة : (وهذ هو نص الحديث عند البخاري . ٣١ص ٤ج: ، صحيح البخاري  ٥٣٠ص ٣٠ج: بحار االنوار  - ٣

يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى : ير عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال عن سليمان األحول عن سعيد بن جب
اشتد برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجعه يوم الخميس فقال ائتوني بكتاب اآتب لكم آتابًا : خضب دمعه الحصباء ، فقال 

دعوني : ر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال هج: لن تضلوا بعده ابدًا ، فتنازعوا وال ينبغي عند نبي تنازع ، فقالوا 
أخرجوا المشرآين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد : فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه ، وأوصى عند موته بثالث 

 ) .بنحو ما آنت أجيزهم ، ونسيت الثالثة 
 .٢٦١ص ٣٦ج: حار االنوار ، ب ١٥٩: ، مختصر بصائر الدرجات  ١١١ص ١٥٠ص: غيبة الطوسي : راجع  - ٤
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ن ٬، اآلن 

وا دائماً 
حىت يتم 
 لصاحلنا 

س فضعوا 
ن الطرح 

  .كم 

ح ٬، يعين 
 دارها ٬، 

 راء 

هبوا إىل 
ا أ¡م مل 
ن الدليل 

الدليل ٬، 
يف مرحلة 

واملثال  ل
أم عمار 

................

ين وال تسمن

 فيها ٬، انتبهو
 كل نقطة ح
قطة حررت

  .جناه به 

 احلق للناس
وا سنة ليكن
ل فأنا خبدمتك

ليل املطروح
أحرق باب
ضرب الزهر

¡م ذهاًء ؛ أل
رحوه ٬، ومبا
شبهات عن

و إقرارهم با
كال أ¡م يف

همون املثال
وهو مسية أ: 

................

حث ال تغين
.  

 كتبهم وما
م ركزوا يف

 إنّ هذه النقط
ه ومبا حجج

هدفكم بيان
م فإن كانو
كم أي سؤال

ال على الدل
وأ هراء 

 رضي أن تض

وا األمر ابتدا
لطر يل نقض

رحلة رفع الش

 اإلشكال هو
رحهم اإلشك

يفهظم الناس 
: ¨ذا املثال 

................

رمبا يف مباح
سنة والشيعة 

 ويطلع على
رٍ ما ٬، فأنتم
أمام اجلميع
 مبا ألزمناه به

 بل ليكن ه
رحون عليهم
ن كان عندك

قض اإلشكا
حم بيت الزه
 ٬، وكيف

يل وقد أقر�و
عندهم دلين

 وهم يف مر

ىن طرحهم
 ٬، ومعىن طر

 ؛ ألن معظ
شكال ينقض

...............

ن حياتكم ر
ن كتب الس

لسنة مطلع
حصر يف أمر
ه وصرحوا أ
 من االلتزام

يف املناظرة ٬،
اعوا من تطر
عة مثالً ٬، وإن

 املثال يف نق
اقتح عمرأن

ن أيب طالب

ذن ثبت الدلي
 هم لو كان
وأقروا به ٬،

ج ؛ ألن معىن
دليل النقض

كال باملثال
 ٬، فهذا اإلش

................

 ما مضى من
ت واألدلة من

 يف مناظرة ا
هلروب إن ح

فقولوا له قال
قاله ال حيرره

 االنتصار يف
سبل ٬، ورال

 كتب الشيعة

ركزوا على
 من كتبكم أ
اعة علي بن

  وا ؟

ل ينقضه ٬، إذ
خمالف ٬، يعين
هم الدليل و

حراجاهم أميا
لد نوم فاقد

.  

 نقض اإلشك
سهل عليهم

X ...........

كم ضيعتم
جعة الروايات

 أي مشارك
ظر حياول اهل
ن يريد االنتق
وهروبه وانتقا

دفكم فقط
س بأفضل ا
زمون مبا يف

راÍم دائماً ر
يل هو الدل

ف وأين شجا

 هم ماذا فعلو

لدليل بدليل
ضه بدليل خم
ض فقد لزمه

  . عليه

ت ¨ذا حترجه
أ¡مكال هو

شبهات عنه

ك به وهو
ن املقارنة تس

Xبد الصالح 

 خصوصاً أنك
ك مبراجن ذل

و أن يكون
رات أن املنا
٬، أو إن كان
ه احلجة ٬، و

 ال يكون هد
ان احلق للناس
 أل¡م ال يلتز

يف مناظر:  
قول هلم هذا

كيف: لك 
  ضلعها ؟ 

 هنا ركز ٬،

مل يردوا ا:  
 عليه ال نقض
 دليالً للنقض
إلشكاالت ع

 هنا ٬، فأنت
رحهم اإلشك
ليل ورفع الش

ما أخربتك:  
يء هلم ؛ ألن

  

مع العب 

السنة ٬،
كفّروا عن

أرجو
يف املناظر
حتريرها ٬،
وقد لزمته

أنتم
خطة لبيا
خمتلف ؛

أيضاً
تق: مثالً 

يقولون ل
ويكسر ض

أنت

أوالً
اإلشكال
يطرحوا
بطرح اإل

ركز
ومعىن طر
جتلية الدل

ثانياً
أقرب شي
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٬، ومسية قتلت كما هو  لصح على رسول اهللا   ٬X، فإذا كان اإلشكال يصح على علي 
٬، وبالنسبة )١( معلوم وهي من أهل اجلنة كما هو معلوم أيضاً ٬، وقد شهد هلا رسول اهللا 

ال فرق عنده بني زوجته وابنته وأي مسلمة أخرى ؛ ألنه أبو األمة والكل عنده  لرسول اهللا 
  .وبني يديه سواسية 

فهو أ¡م عباد يعملون بأمر اهللا وليسوا كعامة  Xوعلي  أما رد اإلشكال عن رسول اهللا 
  .الناس ينتصرون ألنفسهم 

 ٬X، ملاذا ترك موسى )٢(ن خرية نساء اجلنة آسية زوجة فرعون ٬، أليست م: مثال آخر 
  . اخل ... فرعون وجنده يعذبو¡ا 

  .ن الصورة عموماً وصلت ٬، دائماً من تلزمه احلجة حياول أن يفر� لإلشكال على الدليل ااملهم 

إنه ال حيب : ٬، فكيف يقول إبراهيم )٣( اًالشمس حممدإذا كانت : وجدت أحدهم مثالً يقول 
   ؟  اًحيب حممد اآلفلني ٬، أي ال

وهذا أقبح ما مسعت ٬، فهو يفسر الشمس بأ¡ا هذه الشمس ٬، فالسؤال نفسه لو وجهه إىل 
إنه ال حيب الشمس ٬، وما ذنبها ٬، وما فيها  Xنفسه ومن خالل تفسريه هو كيف يقول إبراهيم 

؟ لو وجه السؤال لنفسه ألجاب نفسه أنه ال حيب اعتبارها  Xمن سوء لكي ال حيبها إبراهيم 
٬، فالذي ال حيبه ) هذا ريب : ( قبل أن يتكلم بال أحب قال  Xرباً مطلقاً وإهلاً مطلقاً ٬، ألنه 

  .ليس هذا املشار إليه بل االعتبار الذي اعتربه أي كونه رباً مطلقاً  Xإبراهيم 

ا بي�ن لو  نادوال يكولكن هم أعماهم احلسد حىت أمسوا  يعقلون ٬، فيشكلون بأمور جو̈ا
  . ردوها على أنفسهم 

                                                            
 . ٧٢٨ص ١١ج: ، آنز العمال  ٢١٠ص ١٨ج: بحار االنوار )  صبرًا آل ياسر فإن موعدآم الجنة: (  حيث قال  - ١
مريم بنت عمران ، وفاطمة بنت محمد ، وخديجة بنت خويلد ، : سيدات نساء أهل الجنة أربع : (  عن النبي  - ٢

 .٧٧ص ٢ج: آشف الغمة )  وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون
،  Xعن أبي بصير عن أبي عبد اهللا : آثيرًا ، منها  ورد في روايات أهل البيت  تفسير الشمس برسول اهللا  - ٣

: ، قلت  أوضـح اهللا به للناس دينهـم الشمـس رسـول اهللا : ، قال )  والشمس وضحـاها: ( سألته عن قـول اهللا : قال 
قال رسول : وعن ابن عباس قال .  ٧٠ص ٢٤ج: بحار األنوار ... )  Xذاك أمير المؤمنين : قال )  والقمر إذا تالها( 

 ٢٤ج: بحار األنوار)  مثلي فيكم مثل الشمس ومثل علي مثل القمر، فإذا غابت الشمس فاهتدوا بالقمر: (  اهللا 
 .٧٦ص



  

 ٩٧............................. ............................................................. Xمع العبد الصالح  

أنتم أيضاً ليكن هدفكم الشيعة وليس فقط السنة ؛ ألن كثرياً من الشيعة سيسمعون املناظرة ٬، 
القانون ٬، قانون معرفة احلجة  ثبتوافأرجو منكم أن تكونوا يف املناظرة على أمت استعداد ٬، أوالً 

 والوصية وهي الزمة حبكم القرآن ٬، وال يوجد غري هذه وقد نقلها أهل البيت . وألزموهم به 
   ) . عن أبيهم رسول اهللا 

* * *  

  ) ..نصيحة منه بكتابة بعض البحوث (  •

هل لديكم الوقت لكتابة بعض الكتب أو األحباث الضرورية (  : Xقال العبد الصاحل 
  .لنصرة دين اهللا أنت وإخوتك ممن لديهم القدرة على ذلك 

ليس  ٬،كتاب منكري خلفاء اهللا يف أرضه منذ آدم إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها: أوالً 
ضرورياً أن يكون هذا هو العنوان ٬، ولكن هذا هو خمتصر ملا يتضمنه الكتاب أو البحث ٬، والذي 

  :كن أن يتعرض الكتاب إىل يكتب هو خيتار العنوان املناسب ٬، ومي

  .اليوم األول آدم خليفة اهللا يف أرضه  -
  .أي املالئكة وإبليس على التوايل .. ٬، منكر ال يتوب  يتوبون ونمعترض -
  .واملرور بأنبياء اهللا ورسله إىل يومنا هذا  -
  .املقارنة بني كل املنكرين  -
وحدة املنهج يف اإلنكار واحملاربة مقوالÍم اليت قصها تعاىل علينا يف القرآن وما جيمعهم من  -

  .واحملاججة بالباطل ووحدة األهداف ووحدة املضمون 
  .أيضا الكثرة ومناقشتها  -
ملاذا املنكرون دائماً هم الكثرة ؟ هل املشكلة يف خلفاء اهللا أم يف الناس ٬، وما هي مشكلة  -

  الناس ؟

" أنا " ذا السؤال ٬، إظهار إذا عرفت سبب الفشل يف االمتحان األول تستطيع اإلجابة على ه
ـ  ٬، فاآلن جتلى له يف "انا " املخلوق بشكل جلي يعاقب عليه ٬، أي أنه طاملا استبطن مواجهة ربه ب

أنا خري منه ٬، ومل يكن ليجرأ على النطق ¨ا أمام اهللا القهار ٬، ولكنه كان ينطق ¨ا : خليفة ليقول 
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ال يكادون يرون أيديهم ٬، أعمتهم األنا ٬، فهم يف كل آن بنظره املنصب� على نفسه ٬، أولئك الذين 
اآلن ٬، جتلى هلم الذي خلقهم يف خليفته . كل مههم أنفسهم وما يالئمها وجتنب ما ينافيها ظاهراً 

  .ليظهر على املأل ما انطوت عليه أنفسهم اخلبيثة من إنكار له سبحانه ولفضله 

كز نظره على نفسه وهو يواجه فحاهلم كمن ر: ولو قربت لك الصورة أكثر يف مثل مادي 
أنا خري ممن خلقين ٬، أو أن يقول نفسي أهم عندي ممن خلقين ٬، : ربه دون أن ينطق أو يقول 

   ظاهراً    اآلن ٬، امتحنه الذي خلقه مبثله . ولكن حاله ونظره املنصب� على نفسه ينطق ¨ذا 
  .أنا خري منه :  إنسان فمباشرة نطق مبا انطوت عليه نفسه فقاهلا جهاراً دون حياء

حبث آخر عن عمر ٬، وآخر عن أيب بكر ٬، وعن عثمان من كتب السنة ٬، املهم هو : أيضاً 
طريقة مناقشة الروايات باالستعانة باهللا وبالتوكل على اهللا واإلخالص لوجهه الكرمي سبحانه 

  .وتعاىل 

أخرى ختتلف لديكم شيء آخر هو أنكم تنظرون إىل الروايات نظرة جديدة ونظرة : أيضاً 
شاء اهللا خيتلفون عمن سبقوهم يف نقد أهل الباطل ٬، وسيكون  عمن سواكم ٬، فاألنصار اآلن إن

  ) .شاء اهللا  عملكم مباركاً إن

  . كيف موالي علمنا: فقلت 

٬، هل تسألين عن شيء دون أن تبدأ  جديداعملوا ٬، وستجدون أنّ كل شيء ( :  Xفقال 
  ) .به ٬، ما أدراك رمبا ال حتتاج للسؤال 

  .كما أخرب  يءعن ش Xسأله أبكتابة البحث مل  توفعالً ملا باشر

  :كتاب وحبث مهم حول كسر ضلع الزهراء : أيضاً ( :  Xمث قال 

  . حتقيق الروايات والداللة على صحتها  -
  .وروايات الشيعة البحث من خالل روايات السنة  -
  .روايات اقتحام الدار  -
  .روايات التهديد الذي صدر من الظلمة  -
  .حتليل الروايات  -



 ...٩٩ 

 من أمري 
٬، وأ¡ما 
 مل يكن 

 ٬، وهي 

ألة ختم 
طبائي اطب

ف الناس 

هما منهما 

 .حة 

................

مر وطلبهم
 ما عماله ٬،
 املغفرة إن

  . منهم 

عاملني لكفى

  .ة اخلامتة 

مسأ:  مثالً 
يف هذا ٬، الط
 مهم لتعريف

ة عليهما ووجده
 

، الطبعة المنقح

................

 أيب بكر وعم
 وتغفر هلما
 شيء طلبا

أل¡ا غاضبة
  سبب ؟؟؟

سيدة نساء الع

يكون بالنبوة

٬،و املقارنة 
نده كتاب يف

مرأهذا ٬، ة 

 غضب فاطمة
 .، وغيرهما  
 ٧٧ص ١ج:  

................

على 
صفح عنهما

٬، فألي)١(

لسبب ؟؟؟ 
٬، ما هو الس
 إال رواية س

ن يالتبيلغ اآل

كم اهللا وهو
مطهري عن الً

مقارنة حبوث

*  

 ، وبخصوص
١٤ص ١ج: ة

لجامع الصغير

...............

ضب فاطمة
 منها أن تص
ترضé عنهما

ها ٬، ما هو ا
روا جنازÍا 
ولو مل يكن

* * *

ا نّأؤيا فيها

 تفعلوه وفقك
مثال٬ً، ندهم

حباعملوا  .ت

* * * * *

ر أخرى آثيرة
المامة والسياسة
ي في صحيح ال

................

 من رواية غض
اطمة ليطلبا
ملغفرة ومل ت

 

موضع قربه
أن ال حيضر 

ب السنة ٬، 

  ) ..ة

هناك رؤ: ت

نأملفروض
عن فضل ماأ

ار¡ا مبا قلت

، ومصادر ٣٠
، اال ٤١ص ٤ج

مد ناصر االلباني

X ...........

م االستفادة
خال على فا
وطلبا منها امل

!! الضلع ؟

 فاطمة
 فاطمة

ضلها من كتب
 ) .)٢(بية

وث مقارنة

 رؤيا ٬، فقلت

مر املأهناك  
اختر٬، فيها

لتفسري ٬، وقا

                    
٣ص ٢٨ج:  

ج: يح البخاري
محم: ل المثال

Xبد الصالح 

ميكنكم: ال 
X أن يد

لى فاطمة و
كسرارها و

يضاً تغييب
يضاً حرص
يضاً بيان فض
ها حىت الوها

إعمال حبو( 

له يف يوم ت

 X : )
هناك كتب 
ذا قالوا يف ا

  ) . هللا

                      
بحار األنوار: 

صحي: مراجعة 
صححع على سبيل

  

مع العب 

كمثا
Xاملؤمنني 

دخال عل
اقتحام دا

أي -
أي -
أي -

يصححها

• )

نقلت

فقال
النبوة ٬، ه
وغريه ما
وفقكم اهللا

   

                
انظر  - ١

فباالمكان م
فقد ص - ٢
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يف الزيارة اجلامعة الشريفة كالم آل حممد  ٬X، ¨ذا عرف االمام اهلادي "  كالمكم نور" 
رحم  (:  X الرضاووصفه ألتباعهم وشيعتهم ٬، ويف هذا أيضاً يقول االمام  وسادة اخللق 

يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن : وكيف حيىي أمركم ؟ قال : ٬، فقلت له  اهللا عبدا أحيا أمرنا
  .)١()  الناس لو علموا حماسن كالمنا التبعونا

للناس أعرض بني أيدي  منه سبحانه دائماً أن جيعلنا ممن حيب�ب آل حممد  وألنّ رجاءنا
وكل كالمه حسن ٬، وأعتذر إىل اهللا عز وجل من  Xاجلميع بعض حماسن كالم العبد الصاحل 

  .التقصري 
* * *  

   ) ..كيف يكون االميان مستقراً (  •

رية ٬، قليل ـبص اإلنسان على نفسه: يوماً نصيحة ٬، فقلت  Xطلبت من العبد الصاحل 
  .الصرب ٬، ويضيق صدري سريعاً ٬، وكثرة اهلموم ٬، مباذا تنصح وكالمك بلسمي يف مسريي 

٬، ويشد بعضكم بعضاً ٬، ويعني  نيقليلاحلمد هللا رب العاملني أنكم لستم (  : Xفقال 
من إخوتك فأسأل اهللا لك وهلم اإلخالص والتوفيق يف  تقصريبعضكم بعضاً ٬، وإن كان هناك 

  .العمل يف سبيل اهللا 

تذكّر ما كان حال من سبقوكم من األنبياء واألوصياء والقلة الذين نصروهم ٬، لقد مهدوا 
لكم الطريق ٬، كم مرة ومرة يكون جوابكم على الذين ظلموا أنفسهم بالتمثل باألنبياء واألوصياء 

  .) دوا لكم الطريق وخففوا الكثري من عنائكم ولكن بعنائهم وبآالمهم وأحواهلم ٬، لقد مه

  .سالم اهللا عليهم أمجعني ٬، وفقنا اهللا للسري على هداهم وخدمة حججه على خلقه : فقلت 

                                                            
 .٢٧٥ص ٢ج:  Xعيون أخبار الرضا  - ١
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  ) .ومىت كان احلجج يبحثون عن خدم (  : Xفقال 

كالمي معك أعتذر موالي ٬، فصرت ال أعرف ماذا أقول بالدعاء فاعذرين على : فقلت 
  .واخلطأ ال يفارقين 

أنا " املطلوب منكم أن تتخذوا القرار الصحيح واالختيار الصحيح بني  ( : Xفقال 
٬، وعندما يكون االختيار صحيحاً ٬، وعندما ينجو اإلنسان املؤمن من األنا حيقق ما " هو ........ 

  ) . جاء ألجله األنبياء واألوصياء 

  وكيف يستقر ذلك يف القلب ٬، فهل من طريق ؟ : فقلت 

   ) .املعرفة ( :  Xفقال 

قد يعرف االنسان شيئاً ٬، لكن سرعان ما ينساه ٬، فيزول أثره فيقع يف اخلطأ من : فقلت 
  . جديد 

املعرفة احلقيقية تكون هي حقيقة املخلوق ٬، وال تنسى وال تزول ٬، هي اإلميان ( :  Xفقال 
  ) .املستقر 

  . وما هو السبيل إىل أن جيعل اإلنسان من معرفته وإميانه حقيقياً ومستقراً ال يزول : قلت ف

عندما يكون هو املعرفة ٬، الذي حيترق بالنار ويصبح ناراً ٬، أما إن كنت تقصد ( :  Xفقال 
  :العمل الذي يؤدي هلذا 

بكل خلق يرضاه اهللا ٬، أن يطبق كل ما يأمره اهللا به ٬، وكل ما يرشده له ٬، ويتخلق : أوالً 
وجيتنب كل خلق يسخطه اهللا ٬، ومن مث ال يطلب جنة وال جتنب نار وال وال ٬، بل فقط أن يكون 

أنه إن قال اشفين أعطين ارزقين افعل يب : واقفاً يف باب اهللا ويعمل مبا يشاء ٬، ومن مث يعرف اآليت 
  .كذا فهو يف كل هذه األدعية يقول أنا 

اعة كاملة أنه يكفيه أن يقف يف باب اهللا ويستعمله اهللا متفضالً عليه ٬، فاملفروض أن يقتنع قن
فلو أنه سبحانه استعمله منذ أن خلق الدنيا إىل قيام الساعة ومن مث أدخله النار لكان حمسناً معه ٬، 
وكيف ال يكون حمسناً من أوجدين من العدم ٬، ومن مث شرفين أن استعملين ألكون حجراً يرميه 
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٬، وأي فضل أعظم من هذا ٬، بل لو أدخلين النار خالداً بعد هذا لكان حمسناً معي ؛  كيفما يشاء
  .ألنه يف كل ما مضى حمسن ٬، وفيما يأيت حمسن ٬، استحق أكثر من النار ؛ ألين ناظر إىل نفسي 

املفروض أن يبقى اإلنسان دائماً واقفاً يف باب اهللا يرجو أن يتفضل عليه ويستعمله ٬، 
ال يكون عمل اإلنسان مع اهللا مقابل مثن أو جزاء ٬، أي املفروض أن ال يطلب مثناً واملفروض أن 

وهل تعتربه إنساناً جيداً من يطلب مثناً أو جزاء مقابل خدمة بسيطة يقدمها إلنسان . أو جزاء 
وكل ما حيتاج يف حياته دون مقابل ٬، فكيف باهللا  وعمالً وماالً اًكرمي وفّر له فيما مضى بيت

ه الذي إن استعملك شرفك ٬، وكان عملك معه شرف لك وخري يصيبك ٬، فكيف تطلب سبحان
  ! ) .على ذلك ؟ مقابالً

* * *  

  ) ..عالج قساوة القلب (  •

مير وضعنا بعض األحيان بركود ٬، يعين قلة يف احلركة هكذا فجأة  : Xقلت للعبد الصاحل 
وال أعرف هل هو نتيجة تقصري وهو أكيد موجود ٬، أم أن القضية بيد اهللا ويهيأ هلا أسبا¨ا ٬، هذا 

  قباله ٬، فهل من عالج ؟إوقلة يشعر االنسان بعض األحيان بقساوة يف قلبه : األمر اآلخر و. أمر 

  . خالصهإالدعوة بيد اهللا ٬، وأيضاً اهللا يعطي للمؤمن حبسب (  : Xفقال 

ا وؤقروا٬، ه ٬، فإذا قست القلوب فاعرجوا ¨ا على ذكر اهللا ئوالقلب يرق لذكر اهللا وذكر أوليا
  .) ن وما ميكنكم من الدعاء ٬، وتدبروا سرية أولياء اهللا واتعظوا ¨ا آالقر

* * *  

  .. ).. جنعلها للذين ال يريدون علواً خرة تلك الدار اآل(  •

شغلي  هل تظنون أنّ( ... : ٬، فقال يف نصيحته  Xعليه  حد اإلخوة بعض املشاكلأطرح 
نتم كل واحد مشغول أو٬، وهم على ضالل ويذهبون إىل جهنم  أكثر الناسفيكم فقط ٬، سيهلك 

  !بنفسه ٬، كل واحد منكم يصيح أنا ؟

   . قليالً منكم عمالً أريد٬،  اًكثري اًحتاج كالمأال 
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أعمالكم تعرض علينا وفيها كل واحد يصرخ أنا ٬، ملاذا ال جتاهدون أنفسكم ؟ أال تستحون 
   . الكل ٬، الكل ٬، الكل! ؟ من اهللا ٬، من حممد ٬، من علي ٬، من آل حممد 

نتم ال ختافون أ! !واهللا الذي سيأيت يشيب الصغري ؟؟ هل تعون ؟؟ أقول لك هالك أكثر الناس 
  ! نتم تصرخون أنا أنا أنا ؟أمن أعطاكم األمان من اهلالك معهم و !!تصرخون أنا أنا أنا واملوت 

  ! ) .فعل به ؟أوما تنقله املالئكة ماذا ٬، طيب (  : Xخ تربير موقفه ٬، قال وملا أراد األ

تTلْكW الدَّارR الْآخTرWةُ نWجXعWلُهWا لTلSذTينW لَا يRرِيدRونَ  ﴿: نصيحيت لكم قوله تعاىل ( :  Xمث قال 
 WنيTتَّقRلْمTةُ لWبTاقWالْعWا وÒادWلَا فَسWضِ وXي الْأَرTا فéلُوR٬، ٬، تدبروه وعوه وجتنبوا اتباع أهوائكم )١( ﴾ع

  .واالنتصار ألنفسكم على احلق 

 وإال يستبدل اهللا بكم قوما٬ً، عوناً للحق فاعملوا ¨ذه اآلية  إذا كنتم تريدون أن تكونوا فعالً
٬، نتم تعلمون فهم إىل جواركم وقد حان وقتهم ٬، فاتقوا اهللا أغريكم مث ال يكونوا أمثالكم ٬، و

  .وانصروا ربكم ٬، كم ءواقتلوا أنفسكم وأهوا

ومل يقل جنعل له ٬، مل يقل اهللا نصيب من الدار اآلخرة :  ﴾ تTلْكW الدَّارR الْآخTرWةُ نWجXعWلُهWا ﴿
أي الدار اآلخرة مبا فيها جيعلها  ٬،تلك الدار اآلخرة جنعلها : الدار اآلخرة ٬، بل قال   من اًنصيب

وخاصة شيعتهم ٬، فاعملوا أن تكونوا  هلؤالء ٬، أي أ¡م ملوك اآلخرة ٬، فهؤالء هم آل حممد 
   .كم ءنتم تتبعون أهواأرى صوركم ووإال فال أريد أن أ٬، منهم 

٬، وقد قال  واملتقون هم آل حممد ٬،  ﴾وWالْعWاقTبWةُ لTلْمRتَّقTنيW  ﴿: قال تعاىل ٬، ويف ¡اية اآلية 
واجعل : إمنا هي ٬،  لقد طلبوا عظيماً( :  )٢( ﴾وWاجXعWلْنWا لTلْمRتَّقTنيW إِمWاماً  ﴿: ملن قرأ  Xالصادق 

  ٬، فما هي األمور اليت يعملها اإلنسان ليكون من هؤالء ؟)٣() لنا املتقني إماماً 

؟؟  وال تريدون فسادا٬ً،  نتم ال تريدون علواًأ٬، ﴾ لَا يRرِيدRونَ عRلُوéا فTي الْأَرXضِ وWلَا فَسWادÒا  ﴿
  .حد أل نفسك على وال تفض� ٬، حدأمن نك خري أهل تعرف معىن هذا ؟ أي أن ال مير خباطرك 

                                                            
  .٨٣: القصص  - ١
 .٧٤: الفرقان  - ٢
 .١٣٤ – ١٣٣ص ٢٤ج: ، بحار االنوار  ١٠ص ١ج: تفسير القمي : انظر  - ٣
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يف آيات أخرى . وليس ال يعملون الفساد ٬، ال يريدون الفساد ..  وال فساداً ال يريدون علواً
٬، أما هنا يف هذه اآلية ليس ال )١( ﴾وWالَ تRفِْسدRواْ فTي اَألرXضِ بWعXدW إِصXالَحTهWا  ﴿: قال تعاىل 
أين . وال خيطر بباهلم  الفساد ٬، بل ال يريدون الفساد ٬، أي ال مير خباطرهم الفساد  ٬،يفسدون 

  نتم من هذا ؟؟؟أ

نه أو ٬،نه خري اخللق أوانشغلوا بإصالح أنفسكم ٬، كل واحد منكم يرى نفسه ٬، اتقوا اهللا 
   !!أو أفضل من بعض األنصار ؟٬، أفضل من كل األنصار 

  ) .هذه نصيحيت لكم واعذرين على شديت معكم 

* * *  

  ) ..نصيحة يف هداية الناس (  •

اعملوا بكل ما ميكن فهي معركة مع إبليس ٬، هو يريد أن يأخذ أكرب عدد إىل ( :  Xقال 
هو يريد أن حيقق . يعرفوا منها شيئاً  لناس بعد املوت ساعة ٬، مل يكادواالدنيا سرياها ا.. جهنم 

وعده بغواية اخللق ٬، فإن مل يكن بإمكانه تأجيل اليوم املوعود ٬، فهو يريد أن حيقق وعده بأن 
  . )٢( املختارينيغوي كل من سوى 

على ثالمثائة وثالثة عشر فشله أخرياً يف تأجيل املواجهة األخرية ٬، وحتقق الوعد اإلهلي بانتصار 
داية الناس ٬، ¨جيعله ينثين عن هدف طاملا توعد به وهو غواية الناس ٬، فأنتم انتصاركم أنفسهم ال 

اعملوا كل ما ميكنكم هلدايتهم ٬، فقط أوصيكم أن . هدايتهم وليس فقط إقامة احلجة عليهم 
  ) .خزوا جنده من اإلنس واجلن أجتاهدوا إبليس بكل ما ميكنكم ٬، أخزوه و

أمل تقرأ يف احلديث ( :  ٬X، قال ) لعنه اهللا ( أوجع ضربة توجه البليس  عن تهلأسوملا 
  . )٣(إذا سجد ابن آدم اسود� وجه إبليس : واألثر 

                                                            
 .٥٦: األعراف  - ١
الذي يقدم ابليس فيضرب عنقه في مسجد الكوفة وهم قلة آما ورد ذآرهم عن ال محمد في روايات  Xلنصرة القائم  - ٢

 ١٤: ( آثيرة ، وأنهم آالملح في الزاد والكحل في العين واألندر فاألندر ، وأيضًا في الكتب السابقة ، ففي الكتاب المقدس 
  .٩٧ص :جمع الكنائس الشرقية م) ألن جماعة الناس مدعوون ، ولكن القليلين هم المختارون 

  .٦١٦ص: ، الخصال للصدوق  ٢٦٤ص ٣ج: الكافي : انظر  - ٣
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تتركوا  ال٬، الصحيح  سالمإلطريق انوا للناس بي�( :  ٬X، فقال  حةيصسألته عن نوبعذ ذلك 
¡ايته يف  نّأن ابليس لعنه اهللا ملا كان يعرف ٬، إن تعملوا ¨ا فإن يف ذلك فرجكم أوسيلة ميكن 
فإنه ٬، ن يكتمل ليأيت هذا اليوم املعلوم أن لليوم املعلوم بناء البد أوملا كان يعرف ٬، اليوم املعلوم 

   . يكتمل هذا البناء ن الأول الذي خرج فيه عن طاعة اهللا على يعمل ومنذ يومه األ

ثُمَّ آلتTيWنَّهRم مِّن بWيXنِ أَيXدTيهِمX وWمTنX خWلْفTهِمX وWعWنX أَيXمWانِهِمX وWعWن شWمWآئTلTهِمX وWالَ  ﴿: مل تسمع قوله أ
 WرِينTاكWش XمRهWأَكْثَر RجِدWفكيف ندخر جهدا٬ً،  الناس ضاللإل جهداًفهذا عدوكم مل يدخر  ٬،)١(﴾ ت 

  !؟هلدايتهم 

الناس فإن مل ينفع من بني  ضاللإلنه سوف يأيت من كل جهة إاهللا وهل تسمع ما يقول لعنه 
 ن مل تنفعإخرى من خلفهم وأيديهم لن يتراجع ولن يقبل خبسارة املعركة بل سيحاول مرة أ
 نهأميا¡م وهكذا عدوكم مع ألن يتراجع ولن يقبل خبسارة املعركة بل يأتيهم عن  يضاًأضالهلم إل

 نه يعلمألىل اهللا إمن السري اسة ليضل الناس ومينعهم يقاتل بشردافع عن الباطل ولكنه الباطل وامل
  ) . ن هذا سيمنع اكتمال البناء ويؤخر اليوم املعلوم الذي تكون فيه ¡ايتهأ

ومعي اخلري ٬، احلمد هللا على كل حال ( :  ٬X، فقال وهل وضعك خبري ومن معك  :فقلت 
كون أحسانه بالشكر وال إقابل أهو معي ف كون معه كماأن أأسأله  ٬، اهللا سبحانه وتعاىل٬، كله 

  ) . من اخلاسرين

  . خذت من وقتك نور عيينأين أو أل عن حايل أسأن أهل يل : فقلت 

الذي خاطبه  X اًاملؤمنني عليمري أ نّإ: قول أن أ حب�أولكن ٬، نا خادم أ(  : Xفقال 
اذا كان علي روحي فداه    ٬،)٢("  تعبت من يأيت بعدكأو اًبعيد سبقت سبقاً" العبد الصاحل بقوله 

  !؟ فمن حنن وكيف حالنا٬، ن كانت على سالمة من الدين إ تهيسأل رسول اهللا عن خامت   

قول أ ٬،وعلى خسارته اليت تيقن منها٬، صبع الندامة على ما فرط يف جنب اهللا إ نا الذي يعض�أ
حد أيف يوم القيامة لن يستطيع  نّأعندما يعلم  بداًأو صبع الندامة دائماًان يعض أدم آبن احري ب

وحيمد  فلم منعنا من السجود حىت يسجد حممد ٬، وحيمد اهللا  السجود حىت يسجد حممد 
                                                            

 .١٧: األعراف  - ١
 .٣٢٣ص ٩٧ج: بحار األنوار  - ٢
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فهل يستحق احلبيب سبحانه وتعاىل ٬، نفسنا مل نكن مقصرين وخاطئني ومذنبني وناظرين أل نإاهللا 
والتنكر له والنظر  عراض عنهإلوعطاءه باحسانه إننا جازينا أهل يستحق ! ؟منا هذه اخلطيئة 

  ) . !؟ نفسناأل

* * *  

   .. )يف العمل  خطة آل حممد (  •

ذا كان يقصد ¨م مجاعة إو٬، عن التبليغ يف مكان معني ذات مرة  Xسألت العبد الصاحل 
٬، ال ميكن أن نقول كل  تاءاإرادات وبدحتركوا على كل الناس فإن هللا ( :  ٬X، فقال معينني 

 اًحنن نقاتل عدو. شيء ونبني كل شيء ٬، بل البد أن يكون التوجيه يف بعض األحيان فيه بداء 
ألنكم ال تستعيذون منه ٬، فيعرف منكم ما تفعلون ؛ يراكم وال ترونه وجيلس ويسمع أقوالكم 

ولكنه يريد أن ٬،  هو ال يعلم الغيب. وأين تتوجهون فيسبقكم إىل إضالل من تريدون هدايته 
  ) .يعرفه منا ليعمل على تأجيل يومه املعلوم أو حىت أن يرضي أناه بإضالل كل من ميكنه إضالهلم 

وهل يكون باالستعاذة والكتمان مثالً ٬، ٬، وملا سئل عن النصيحة لرفع هذا اخللل يف العمل 
٬، جنعله يظن أننا نعتمد على  اًحنن نفعل مع عدونا ما نراه مناسب٬، هذا ال خيصكم ( :  Xقال ف

حنن مكلفون ٬، نتم وما ترون أفينشغل ¨م عمن نريد ٬، املسألة ليست فقط ٬، هذا وسيهتدي هذا 
   ) .مبا ترون وما ال ترون 

* * *  

  .. )اخلوف نعمة (  •

الدعاء يرد كيد الظاملني ٬، فليدعوا اهللا ٬، (  :نصار بضيق خوة األملا مر� بعض اإل Xقال 
العبد إىل اهللا وتقربه  ئنعمة تلج اخلوف أيضاً. إىل اهللا ويدعوا بدعاء اجلوشن الصغري يلتجئوا ول

   ) .منه وتذكره بعد غفلته 

شاء اهللا شهر رمضان هذا قد أوشكنا أن ندخل يف أيامه ٬، فطليب من مجيع  إن(  : Xمث قال 
  ) .ليه األنصار أن ال يقصروا يف قراءة األدعية وااللتجاء إىل اهللا والتضرع إ
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  ) ..حسب ظاهرهم  تهمعاملرأفته بالناس ودعوتنا مل(  •

يف  نيوكنا مترددطلب أحد الذين كانوا يبحثون يف احلق مساعدة من بعض األنصار ٬، 
كما اعتاد أهل الباطل فعله مع احلق  غرض معنيمن أن يكون لديه  فقط خوفاً يءلشمساعدته ال 

٬،  نتم مل تفعلوا إال خريا٬ً، أعلى كل حال (  :٬، فقال  ٬X، فنقلت ذلك إىل العبد الصاحل  وأهله
فأنتم أقصى شيء ٬، بل هو إن مل يصدق ال يضر غري نفسه ٬، وال يضركم صدقه من عدمه 

  . أما هو فيخسر شرفه إن مل يكن صادقا٬ً، من املال  اًمبلغ نختسرو

يعاملوا الناس حبسب  فلم يأمر اهللا حىت األنبياء أن٬، عاملوا الناس حبسب ظاهرهم  نتم دائماًأ
أم ٬، سواء صدق  نساعدهنه يف مشكلة وخطر كما يقول أويقول  مساعدةفمن يطلب ٬،  بواطنهم
  .)  مل يصدق

لو كان السائل على حق هللك : قال  Xأمري املؤمنني (  :وقال ٬، السؤال عنه  Xمث عاود 
أهون ٬، واهللا .  يوم القيامةواهللا هو من حياسب الناس ٬، املسؤول ٬، فعاملوا الناس حبسب ظاهرهم 

أن يقال عين ألف وألف مرة أين ال أعرف وجاهل وخيدعين أي أحد بكلمتني من أن ألقى  علي�
  ) . حد من عبادهأاهللا يوم القيامة بظلم 

* * *  

  .. )هل ينقل االنسان معرفة هو غري مطبق هلا (  •

٬، كبعض املعارف اإلهلية  لآلخرين شيئاًإنسان ينقل  أحياناً :فقلت  Xسألت العبد الصاحل 
  ٬، فهل هذا مقبول ؟ فيها ملامطبق أو غري ٬، نه ال يعيشها أولكن هو مطمئن 

مسع مقاليت ووعاها ونقلها  اًرحم اهللا امرء" : قال  رسول اهللا حممد (  : Xفقال 
  .)  )١("  فقه منهأفرب ناقل فقه ملن هو ٬، للناس 
  

* * *  

                                                            
  . ١٤٨ص ٢ج: ، بحار األنوار  ٤٠٣ص ١ج: الكافي  - ١
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  ) ..سبحانك يا رب .. أتواصوا به (  •

٬، مما فعله ويفعله فقهاء الضاللة ٬، واهللا ٬، إ¡ا للوعة تدمي القلب ألمل قلبك أيها العبد الصاحل 
ما يل وما هلؤالء : وكم قلتها عنهم ٬، قلعة إبليس املدخرة لقتالك قبل اليوم املعلوم بل آخر قالعه 

   .يفقهون قوالً  يكادونالذين ال احلمقى 

وحقاً أنت لست من أهل هذا العامل ٬، ال مذ رآك موسى وتعلم منك ٬، وال يوم أنزلك اهللا 
معه يف كراته  الصلب ومرارته بدل عيسى ٬، وال يوم كنت أسداً مع جدك تكر� لتحم�ل كأس

  . إلرغام أنوف الكافرين بذي فقاره ٬، وال حىت اليوم 

ين الستقبح دنيا مجعتك ¨ؤالء الطغاة اجلهلة وفقههم الشيطاين ٬، لوال الرضا بقضائه ٬، إمث واهللا 
أنا ميت أسري بني الناس ٬، فساعد اهللا قلبك الشريف ٬، وهللا صربك ٬، ويا : سبحانه ٬، وكم قلتها 

عليه  أكرموإال فليس عندي أدىن شك يف أنّ ربك الذي أرسلك ألنت ٬، عجباً منه يف الوقت ذاته 
  .مر بالغه بك أيها احلبيب أ٬، وهللا وأنت بقية آل حممد لك دعوة  ن يرد�من أ

بل يف دين ٬، نصاره أووأهل بيته ٬، ذاه يف نفسه أو٬، وحبربه ٬، خر الزمان به آهل تواصى فقهاء 
  .مع طغاÍم وأتباعهم كله ذلك تواصوا ب٬، نعم  اهللا كله ؟

 الإو يتعظون ال الظاهر هم( :  Xوهذا بعض كالمه وهو يصف حاهلم وأمله منهم ٬، يقول 
 رذيلة فأي٬،  زياد وابن احلجاج خانة يف التاريخ رهميسطّأن  ىلإ احلق لدعوة العداء وصلهمأ فقد

 بارتكاب عنهم يتكلم عالمإلا نّأ مراأل وصل حىت٬،  احلق عادوا نأ بعد فيها خيوضوا مل وجرمية
 اال لهإ ال سبحانك ولكن٬،  الطغاة سفلأ حىت منها يستحي اليت السجون يف االغتصاب جرائم

   .)١( ﴾ طَاغُونَ قَوXم² هRمX بWلْ بِهT أَتWوWاصWوXا ﴿ نتأ

                                                            
  .٥٣: الذاريات  - ١
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 اليت والعار اخلزي عمالأ هلم يسطر التاريخ نّأ ىلإ يلتفتون وال السلطة تسكرهم اليوم هم
 تصدق نأ الإ اهللا ىبأ! ؟ سبقهم من وبني بينهم فرق فأي٬،  زياد وابن ويزيد احلجاج ارتكبها
  .)١("  طاغوت راية القائم قبل راية كل" :   الطاهرين كلمات

 حدأ يشك الطاغوتية واحلكومات املرجعيات ترتكبها اليت واجلرائم التصرفات هذه بعد هل
٬،  جبرائمهم يديهمأ وتلوثت يتابعو¡م اًقوم ناآل خيدعون فرمبا.  طواغيت هؤالء نّأ كان مهما
  . سبقهم كمن طغاة ¡مأ بوضوح ويرى وينظر املواقف سيتصفح غداً يتأي من ولكن

 ساليبأ نفسإ¡ا ٬،  املراجع من بتحريضكثر من دولة أويف ٬،  يف السجون اليوم ىلإ نصاراأل
  . هللا واحلمد٬،  سبقوهم الذين الطغاة

  .  اهللا سنة٬،   وصياءواأل نبياءاأل ومعاناة ملأ بنفس علينا اهللا لتفض� يضاًأ حنن

 ةـراح منهم واخلالص واملوت٬،  ملأو وملل برم الظاملني الطغاة هؤالء مع احلياة٬، إنّ  واهللا
  ) . املالعني هؤالء مع وتركونارحلوا  للشهداء هنيئاً.  ونعيم

  . حممد لآ عن يفرج اهللا٬،  هللا احلمد: فقلت وقد اعتصرين األمل 

 واضح غري ئاًشي هناك نّأ ترى هل٬،  احلق نابي� قد٬،  عنهم جفر� اهللا٬،  حممد لآ( :  Xفقال 
٬،  احلق يريدون ال الناس ولكن٬، )٢("  الشمس من بنيأ"  وصفت كما بصورة مراأل نابي�قد بقي ٬، 

:   X نيـاملؤمن مريأ همفوص كما ومعرفة ودراية علم عن بليسإ طريق خيتارون ملن نفعل ماذا
  ) . )٣("  الكالب شباهأ خلق" 

* * *  

  

  

  

                                                            
 .٢٩٥ص ٨ج: الكافي  - ١
  .١٥٤ص: غيبة النعماني  - ٢
 .٨٤ص ٢ج : بحار األنوار - ٣
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  ) ..اليوم احلذر من رفع املصاحف (   •

٬، هذا ما أوضحه الطاهرون يف  Xال يسري بالناس بسرية جده أمري املؤمنني  Xالقائم 
كالمهم كما هو معروف ٬، فهو يأيت لفضح الباطل وقلعه من جذوره وإبدال األرض اليت مألها 

  . هلينيإلوالقسط االفاسقون والظاملون ظلماً وجوراً إىل العدل 

وهم يبلغون آيات اهللا إىل الناس ٬،  نصارألمفتعلة إىل انصائح  يقدم بعض الناس أحياناً بعض
 وملا يصل األمر يف بعض األوقات أننا نريد فضح باطل ما ألناس مغرر ¨م ٬، ترتفع أصوات ذلك

  !!البعض املنتحل األخالق املصطنعة كذباً وزوراً إلبداء القول إنّ هذا ال ينسجم مع دعوة إهلية 

علم فيما ال يرضي اهللا ٬، أقع من حيث ال أنا فأفهم مغزاه أمر مهم وحساس قد ال أن هذا وأل
خالق مفتعلة ٬، واليت مل تدعوهم يوماً للورع وهم أخذوا حذركم من هكذا : أقول ألنصار اهللا 

  .تسيطره هنا من خجل أوقد قالوا ما ٬، يسبون داعي اهللا على منابرهم 

يف هذه النقطة نصيحة ٬، فلنستمع له وهو يتكلم مع  Xي حال ٬، كان للعبد الصاحل أوعلى 
ن أ نصارألتنصح ان أرجو منك أ(  :خوته بذلك ٬، فقال إر ن يذكّأحدهم أطلب من  ملانصاره أ

ن تونكم اآلأهم ي ٬،عندما رفع ابن العاص ومعاوية املصاحف  Xال يفعلوا كما فعل جيش علي 
يرفعون  ٬،بعد شيء عنهم أخالق يفتعلو¡ا وهي أحسوا اهلزمية واخلور ٬، أن أخالق بعد باأل

  .املصاحف على الرماح 

ن يعصمكم من هكذا فنت ٬، أرجو من اهللا أف٬، قد حذرت منذ سنني من مسألة رفع املصاحف 
ن حيسوا باخلور واال¡زام متاماً أخالق بعد سريفعون املصاحف وسيتكلمون باأل فهم اليوم وغداً

  .)  خالق مثل اخلوارجال عدمي األإخالقهم املفتعلة أينخدع ب وال٬، مثل ابن العاص ومعاوية 

    * * *   
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•  )rجدي احلسني وأنفي كاحلجر ك ياعلموا أن.. (   

نصار ذات مرة أن يعيد عالقته بأناس كانوا قد ردوا احلق ورفضوه ٬، ووصفهم طلب أحد األ
أرجو أن ( : ٬، مث قال ذلك  Xالعبد الصاحل بأ¡م طغاة ٬، وبعد طرح ما طلبه األخ عليه رفض 

 رأسي ئطأطأوال وأنفي كاحلجر ٬، وواهللا اُذبح ألف مرة  Xجدي احلسني كتفهموا شيئاً ٬، أنا 
   ) .لطاغية 

* * *  

كان هذا آخر ما دونته عنه روحي فداه مم�ا نقلته يف هذا الكتاب ٬، أرجو اهللا أن يعم� نفعه 
عبده ورسوله وصلى اهللا على أوالً وآخراً وظاهراً وباطناً ٬، واحلمد هللا رب العاملني عباده املؤمنني ٬، 

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته٬،  وسلم تسليماً ئمة واملهدينيألالطاهرين اله آحممد و
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