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 تقديم

  
  احلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا عى حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  ..أمUا بعد 

انتهاج شتUى السdبل املتاحة من أجل تبليغ الناس وإيصال  كانت سرية األنبياء واملرسلني 
أكرب عدد ممكن؛ لتعم اهلداية ملن طلب احلق بإخالص نية٬، وأمUا الذين ال يسعون ملعرفة  إىلاهلداية 

و=لَو5 ع=ل8م= اللّه: ف8يهِم5 ﴿: احلق ونصرته فال يلتفتون حىت لو خ}ر}قت أمساعهم بصوت احلق٬، قال تعاىل
 .)1(﴾مُّع5رِض:ونَ م=ع=ه:م5 و=لَو5 أَس5م=ع=ه:م5 لَت=و=لJواْ وَّه:مخ=ي5راً ألس5

 Xومن أجل إقامة احلجUة على كل العامل٬، قام السيد أمحد احلسن رسول اإلمام املهدي 
باإلجابة على األسئلة عرب اإلنترنت؛ ليتسنUى لكل العامل مراسلته٬، ومعرفة قيمة ما جاء به من علم 

  .Xيدلل على صدق اتصاله به  Xمن اإلمام املهدي 

ومت التركيز على األسئلة العقائدية وتفسري ما تشابه من القرآن؛ ألنّ هذين األمرين كليهما 
٬، وال ميكن ألحد أن يدUعي معرفتهما عن طريق  غري العترة من خمتصات األئمة املعصومني 

 .الطاهرة

يف احتجاجه على زنديق٬، سأله عن آيات متشا�ة من القرآن٬، فأجابه  Xعن أمري املؤمنني 
 :وفرض على العباد طاعتهم بقوله٬، وقد جعل اهللا للعلم أهالً(:    Xإىل أن قال   
و=إِلَى و=لَو5 ر=دُّوه: إِلَى الرَّس:ولِ ﴿: وبقوله٬، ﴾أَط8يع:واْ اللّه= و=أَط8يع:واْ الرَّس:ولَ و=أُو5ل8ي اَألم5رِ م8نكُم5﴿

 ٬،﴾اتَّقُواْ اللّه= و=كُون:واْ م=ع= الصَّاد8ق8ني=﴿ :وبقوله ٬،﴾أُو5ل8ي اَألم5رِ م8ن5ه:م5 لَع=ل8م=ه: الJذ8ين= ي=س5ت=نبِطُون=ه: م8ن5ه:م5
 و=أْت:واْ الْب:ي:وت= م8ن5﴿ :بقولهو ٬،﴾و=م=ا ي=ع5لَم: ت=أْوِيلَه: إِالJ اللّه: و=الرَّاس8خ:ونَ ف8ي الْع8لْمِ﴿ :وبقوله
٬، وأبواxا أوصياؤهم٬، فكل األوصياء عند استودع الذيوالبيوت هي بيوت العلم  ٬،﴾أَب5و=ابِه=ا

 ٬،وعهودهم وحدودهم وشرائعهم وسننهم ومعامل دينهم األصفياءعمل جيري على غري أيدي 
م كالمه اهللا قس� مث إنّ ٬،.... ميانمردود غري مقبول٬، وأهله مبحل كفر وإن مشلهم صفة اإل

                                                            
  .23 :األنفال -1
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من صفا ذهنه٬، ولطف  ال يعرفه إالّ وقسماً ٬،منه يعرفه العامل واجلاهل قسماً فجعل: أقسامثالثة 
اهللا ومالئكته  ال يعلمه إالّ وقسماً ٬،ه وصح متييزه٬، ممن شرح اهللا صدره لإلسالمحس�

لئال يدعي أهل الباطل املستولني على مرياث رسول ؛ ما فعل ذلك وإن�. والراسخون يف العلم
٬، ي أمرهملم الكتاب ما مل جيعله اهللا هلم٬، وليقودهم االضطرار إىل االئتمام مبن ولّمن ع اهللا 

  .)1( )احلديث. فاستكربوا عن طاعته

يؤكد على أنّ متشابه القرآن ال يعلمه إالّ األوصياء من آل حممد  Xفهنا أمري املؤمنني 
٬، وأكد أيضاً على أنّ )اهللا ومالئكته والراسخون يف العلم ال يعلمه إالّ وقسماً: (٬، بقوله

لئال يدعي ؛ ما فعل ذلكوإن�: (٬، بقولههذا العلم هو الدليل يف معرفة األوصياء من آل حممد 
: ٬، أي)من علم الكتاب ما مل جيعله اهللا هلم أهل الباطل املستولني على مرياث رسول اهللا 

القرآن لكي تتم به معرفة احلجة من آل حممد؛ ألنUه ال يستطيع أحد إنّ اهللا تعاىل جعل املتشابه يف 
معرفة هذا العلم إالّ األوصياء٬، فإن جاؤا به وأفحموا اجلميع٬، دل ذلك على أنUهم األوصياء احلق 

  .الذين جيب طاعتهم واالمتثال ألمرهم

ها النفر أخربوين أي�دعوا عنكم ما ال ينتفع به٬، ( :قال فيها Xويف حماججة أليب عبد اهللا 
وحمكمه من متشاxه٬، الذي يف مثله ضل من ضل  ٬،ألكم علم بناسخ القرآن من منسوخه

من ههنا  :هلم Xفقال . ه فالا كلّبعضه٬، فأمU: فقالوا له وهلك من هلك من هذه االمة ؟
   .)2( )وتيتمأ

٬، فمن جاء بذلك إذن ال يعلم حمكم القرآن من متشا�ه غري األوصياء من آل حممد 
٬، وباخلصوص إذا حتدUى العلم كان دليله على أنUه من األوصياء٬، أو متصالً بأحد األوصياء 

  .اجلميع وأفحمهم عن الرد عليه

أربعة أجزاء من  قد أصدر Xوها هو السيد أمحد احلسن رسول ووصي اإلمام املهدي 
مث بادر لإلجابة على . حد حلد اآلن٬، وحتدUى كل العلماء بالرد عليه ومل يرد أكتاب املتشا�ات

                                                            
  .177ص 1ج: الشيعة، جامع أحاديث 194ص 72ج ):آل البيت(، وسائل الشيعة 370 – 358ص 1ج :االحتجاج -1
  .349ص : تحف العقول البن شعبة الحراني -2
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أسئلة طاليب احلق من كل العامل من املسلمني واليهود والنصارى؛ ليقيم بذلك احلجة على اجلميع٬، 
  .وال يبقى عذر ملعتذر

مذيUلة  Xفتجد يف هذا الكتاب أجوبة السيد أمحد احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي 
ولعموم الفائدة ولكي يطّلع اجلميع على علم آل حممد بأجوبة االستفتاءات اخلطية املوجهة له٬، 

٬، وقد صدر منه اجلزء األول٬، وهذا )اجلواب املنري عرب األثري(أرتأينا نشرها يف هذا الكتاب  
  .هو اجلزء الثاين

واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد املصطفى وعلى أوصيائه األئمة واملهديني٬، 
  .آل حممد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقنيوسيعلم الذين ظلموا 

 

  الشيخ ناظم العقيلي

ـ  1428 /ذي القعدة /14   ق .ه

 

 

  

  

  

  

  

  

  



  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  أجوبة

  Xالسيد أحمد الحسن 

 :ونضع هذه األجوبة الشريفة يف أقسام أربعة 

  .تفسري آيات من القرآن احلكيم: القسم األول •
 .األسئلة العقائدية: القسم الثاين •
 .تفسري الرؤى: القسم الثالث •
  .األسئلة الفقهية والشرعية: القسم الرابع •
  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  القسم األّول
  القرآن الحكيمتفسير آيات من 

لَقَد5 ص=د=ق= اللJه: ر=س:ولَه: الرُّؤ5يا بِالْح=قِّ لَت=د5خ:لُنَّ ﴿ :ما هو تفسري اآلية الكرمية :52 /السؤال
ع5لَم:وا الْم=س5جِد= الْح=ر=ام= إِنْ ش=اَء اللJه: آم8نِني= م:ح=ل¢ق8ني= ر:ؤ:وس=كُم5 و=م:قَصِّرِين= ال ت=خ=افُونَ فَع=ل8م= م=ا لَم5 ت=

   .)1(﴾فَج=ع=لَ م8ن5 د:ون8 ذَل8ك= فَت5حاً قَرِيباً

  إبراهيم رغيل: املرسل                                                                                                       

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  . األئمة واملهديني وسلم تسليماً

Uوما  ٬،اهللا ولو بعد حني شاء وهي تتحقق إن ٬،الرؤيا من اهللا سبحانه وتعاىل نّأن هذه اآلية تبي
وفتحت  ٬،ففتحت مكة ولو بعد حني ق ما وعد اهللا رسوله بالرؤياوقد حتقّ. الظاملون يكفر �ا إالّ

ق وهذا هو زمان حتق٬ّ، )2( وجيري جمري الشمس والقمر والقرآن حي. وهي الفتح القريب خيرب
Uشاء اهللا ة أخرى إنهذه اآلية مر.  

Uوقد بينته يف  .هو الفتح املبني الذي حصل لرسول اهللا  فالفتح القريب ٬،ا يف الباطنأم
  .واملتشا�ات فراجعكثر من موضع يف الفاحتة أ

 .وطريق الفتح املبني مفتوح لكل إنسان يريد السعي إىل اهللا بويل اهللا وحجته على خلقه
ال يكون هلم فكر أو : أي ٬،شاء اهللا آمنني حملقني فاملسجد احلرام هو ويل اهللا ويدخله املؤمنون إن

والشعر ميثل أفكار  .املرتبةن فهم دون هذه وا املقصرUأمU .بل يسلموا له تسليماً ٬،مع قوله رأي
  .جلهأفحلقه أو تقصريه يعين التسليم ملن حلق أو قصر من ٬، هءاإلنسان وآرا

                                                            
  .27:الفتح -1
قول اهللا : لبيك، قال: يا عبد الرحيم، قلت(: فقال Xآنت يومًا من األيام عند أبي جعفر : قال ،عن عبد الرحيم القصير -2
فسكت طويًال ثم : قال المنذر وعلي الهادي، من الهادي اليوم ؟أنا : إذ قال رسول اهللا  )َهاٍد َقْوٍم َوِلُكلِّ ُمنِذٌر َأنَت ِإنََّما(

: الهادي، قال –جعلت فداك  -جعلت فداك هي فيكم توارثونها رجل فرجل حتى انتهت إليك، فأنت : رفعت رأسي فقلت
ماتوا ماتت  صدقت يا عبد الرحيم، إّن القرآن حي ال يموت، واآلية حية ال تموت، فلو آانت اآلية إذا نزلت في األقوام

إّن  ( :Xقال أبو عبد اهللا : وقال عبد الرحيم .اآلية، لمات القرآن ولكن هي جارية في الباقين آما جرت في الماضين
القرآن حي لم يمت، وإّنه يجري آما يجري الليل والنهار، وآما يجري الشمس والقمر، ويجري على آخرنا آما يجري 

 ).المعلق(. 403ص 53ج: بحار األنوار) على أولنا
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   ؟ ﴾و=ح=م=لْن=اه: ع=لَى ذَات8 أَلْو=احٍ و=د:س:رٍ﴿ :هو تفسري اآلية الكرمية ما :53 / السؤال

  إبراهيم رغيل: املرسل                                                                                                     

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  .هذا حبسب الظاهر ٬،والدسر املسامري ٬،اللوح هو اخلشب

  .)1( )... حنن الدسر ...(: قال وعن رسول اهللا حممد 

  .)2(﴾…ت=ج5رِي بِأَع5ي:نِن=ا #و=ح=م=لْن=اه: ع=لَى ذَات8 أَلْو=احٍ و=د:س:رٍ ﴿ :وقال تعاىل

آل : أي٬، بأعيننا فاملراد ٬،وصاحب الوالية اإلهلية وحجة اهللا على خلقه هو عني اهللا يف أرضه
  .حممد 

* * * 

إِيالف8هِم5 رِح5لَةَ الشِّت=اِء  #ل8إِيالف8 قُر=ي5شٍ ﴿ :الكرمية ما تفسري السورة :54 /السؤال
   ؟ )3(﴾الJذ8ي أَطْع=م=ه:م5 م8ن5 ج:وعٍ و=آم=ن=ه:م5 م8ن5 خ=و5فª #فَلْي=ع5ب:د:وا ر=بَّ ه=ذَا الْب=ي5ت8  #و=الصَّي5ف8 

  إبراهيم رغيل: املرسل                                                                                                      

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

d٬،بنعمة اهللا سبحانه وتعاىل عليهم ر كفار قريش يف زمن رسول اهللا ذ̄كهذه السورة ت 
هلية بعد دخوهلم يف الوالية اإل ٬،ويعبدون اهللا حق عبادته ٬،وينصرونه لعلهم يؤمنون برسوله 

أم القرى ومكة هذا  قريشاًوهي أيضاً يف هذا الزمان ختاطب  ٬،ميان حبجة اهللا على خلقهواإل
وهم مع  ٬،Xالعاملني الذين يعيشون يف نعمة وفضل اإلمام املهدي  وهم العلماء غري ٬،الزمان

  .بل هم ال يؤمنون بوصية رسول اهللا حممد  ٬،هذا يعادون رسوله إليهم وال ينصرونه

                                                            
 .333ص 26ج: البحار -1
  .14 – 13 :القمر -2
  . 4 – 1 :قريش -3



  

 15.................... ............................ الثا�ياجلزء / اجلواب املنري عرب األثري 

 
 

* * *  

و=إِذَا ق8يلَ لَه:م5 آم8ن:وا كَم=ا آم=ن= النَّاس: قَالُوا أَن:ؤ5م8ن: ﴿ :استيضاح عن اآلية :55 /السؤال
   .)1(﴾السُّفَه=اُء أَال إِنَّه:م5 ه:م: السُّفَه=اُء و=لَك8ن5 ال ي=ع5لَم:ونَكَم=ا آم=ن= 

  إبراهيم رغيل: املرسل                                                                                                         

العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  .)2( ال والسفهاءالعلم من اجلهU مدUعوهؤالء هم العلماء غري العاملني و

* * *  

و=كُلJ إِن5س=انª أَلْز=م5ن=اه: طَائ8ر=ه: ف8ي ع:ن:ق8ه8 و=ن:خ5رِج: لَه: ي=و5م= ﴿ :ما تفسري قوله تعاىل :56 /السؤال
   ؟ )3(﴾الْق8ي=ام=ة8 ك8ت=اباً ي=لْقَاه: م=ن5ش:وراً

  إبراهيم رغيل: املرسل                                                                                                   

                                                            
 .13 :البقرة  -1
في الذين اعترضوا  ، وهذه اآلية فسرها األئمة من المعلوم أن األمر يعود آما بدأ، آما قال الرسول محمد  -2

ووصفوا الذين آمنوا به بالسفهاء، فهي اليوم تنطبق على الذين يعترضون على وصي  على وصي الرسول محمد 
ويصفون الذين آمنوا به بالسفهاء والسذج الذين ال يتمتعون بشيء من العلم، وإنهم في تكذيبهم لوصي  Xاإلمام المهدي 
ال يموت ينطبق على آخر األوصياء آما  يعتبرون أنفسهم حكماء ألّباء، فهؤالء آهؤالء؛ ألن القرآن حي Xاإلمام المهدي 

 .، آما تقّدم بيانهانطبق على أولهم 
قال لهم خيار المؤمنين آسلمان والمقداد وعمار وأبي  ،اآثين البيعةوإذا قيل لهؤالء الن( :Xعن اإلمام موسى بن جعفر 

آمنوا برسول اهللا وبعلي الذي وقفه موقفه وأقامه مقامه، وأناط مصالح الدين والدنيا آلها به، فآمنوا بهذا النبي وسلموا : ذر
قالوا في الجواب لمن  لهذا اإلمام وسلموا له ظاهرة وباطنة، آما آمن الناس المؤمنون آسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار،

ألنهم ال يجسرون على مكاشفتهم بهذا الجواب، ولكنهم يذآرون لمن يفضون إليهم من  ؛يفضون إليه، ال لهؤالء المؤمنين
: أهليهم الذين يثقون بهم من المنافقين ومن المستضعفين، أو من المؤمنين الذين هم بالستر عليهم واثقون بهم، يقولون لهم

يعنون سلمان وأصحابه لما أعطوا عليًا خالص ودهم ومحض طاعتهم، وآشفوا رؤوسهم بمواالة ) السفهاءأنؤمن آما آمن (
، طحطحهم أعداؤه وأهلكم سائر الملوك والمخالفين لمحمد  أوليائه ومعاداة أعدائه، حتى إن اضمحل أمر محمد 

االخفاء العقول واآلراء،  )السَُّفَهاء ُهُم ِإنَُّهْم الَأ(: قال اهللا عزوجل ،جاهلون سفهاءمحمد  ألعداءأي فهم بهذا التعرض 
من أمر الدين والدينا، حتى  Xالذين لم ينظروا في أمر محمد حق النظر فيعرفوا نبوته، ويعرفوا به صحة ما ناطه بعلي 

بقوا لترآهم تأمل حجج اهللا جاهلين، وصاروا خائفين من محمد وذويه ومن مخالفيهم، وال يؤمنون أن ينقلب فيهلكون معه، 
به وبهم  ألنهم ؛فهم السفهاء حيث ال يسلم لهم بنفاقهم هذا ال محبة محمد والمؤمنين وال محبة اليهود وسائر الكافرين

ومعاداة أعدائهم اليهود والنصارى والنواصب آما يظهرون لهم من  Xد من مواالته ومواالة أخيه علي يظهرون لمحم
ومعاداة أعدائهم وبهذا يقدرون أن نفاقهم معهم آنفاقهم مع محمد وعلي، ولكن ال  ،)عليهما السالم(معاداة محمد وعلي 

. 147ص 73ج :بحار األنوار )فيخسأهم ويلعنهم ويسقطهمليس آذلك، فإن اهللا يطلع نبيه على أسرارهم  األمريعلمون أن 
   ).المعلق(
  .  13 :اإلسراء -3
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بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

لويل اهللا وحجته  اًفإذا كان اإلنسان موالي ٬،أي والية اإلنسان وعمله من احلسنات والسيئات
وإذا كان ال يوايل ويل اهللا وحجته على  ٬،وفيه حسناته وسيئاته اًبيضأيكون كتابه  ٬،على خلقه

ويلقى يف النار وال يكلمه  اًسودأابه يكون كت ٬،أو يوايل أعداء اهللا من املدعني املبطلني ٬،خلقه
  .)2(﴾قَالَ اخ5س=أُوا ف8يه=ا و=ال ت:كَل¢م:ون8﴿٬،)1(اهللا

إِنJ الJذ8ين= ي=كْت:م:ونَ م=ا أَن5ز=لَ اللJه: م8ن= الْك8ت=ابِ و=ي=ش5ت=ر:ونَ بِه8 ثَم=ناً قَل8يالً أُولَئ8ك= ﴿ :وقال تعاىل
النَّار= و=ال ي:كَل¢م:ه:م: اللJه: ي=و5م= الْق8ي=ام=ة8 و=ال ي:ز=ك¢يهِم5 و=لَه:م5 ع=ذَا̄ب م=ا ي=أْكُلُونَ ف8ي ب:طُونِهِم5 إِلJا 

   .)3(﴾أَل8ي̄م

إِنJ الJذ8ين= ي=ش5ت=ر:ونَ بِع=ه5د8 اللJه8 و=أَي5م=انِهِم5 ثَم=ناً قَل8يالً أُولَئ8ك= ال خ=الق= لَه:م5 ف8ي ﴿ :وقال تعاىل
   .)4(﴾اللJه: و=ال ي=ن5ظُر: إِلَي5هِم5 ي=و5م= الْق8ي=ام=ة8 و=ال ي:ز=ك¢يهِم5 و=لَه:م5 ع=ذَا̄ب أَل8ي̄م الْآخ8ر=ة8 و=ال ي:كَل¢م:ه:م:

* * *  

  

و=ر=أَي5ت= النَّاس= ي=د5خ:لُونَ  #ن=ص5ر: اللJه8 و=الْفَت5ح:  ج=اَءإِذَا ﴿ :السورة تفسريما  :57 /السؤال
  ؟ )5(﴾فَس=بِّح5 بِح=م5د8 ر=بِّك= و=اس5ت=غ5ف8ر5ه: إِنَّه: كَانَ ت=وَّاباً #ف8ي د8ينِ اللJه8 أَفْو=اجاً 

  إبراهيم رغيل: املرسل                                                                                         

                                                            
وتأملت فيه مولد قائمنا وغيبته وإبطاؤه وطول عمره : أن قال إلى: ( ... في حديث قال Xعن اإلمام الصادق  -1

وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته، وارتداد أآثرهم عن دينهم،  ،في ذلك الزمان) به من بعده(وبلوى المؤمنين 
...) يعني الوالية  )ُعُنِقِه ِفي َطآِئَرُه َأْلَزْمَناُه ِإنَساٍن َوُآلَّ(: من أعناقهم، التي قال اهللا تقدس ذآره اإلسالموخلعهم ربقة 
  .219ص 15ج :بحار األنوار

 ِفي َطآِئَرُه َأْلَزْمَناُه ِإنَساٍن َوُآلَّ(: تفسير قوله تعالى: (، قال618ص 6ج :ازيوفي مستدرك سفينة البحار للشيخ علي النم
  ). المعلق. ()يعني الوالية )ُعُنِقِه

  .108 :المؤمنون -2
 .174 :البقرة -3
 .77 :آل عمران -4
 .3 – 1 :النصر -5
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حممد وآل حممد بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

Uوكذا التوبة وطلب العفو  ٬،)1( كثر من موضع يف الفاحتة ويف املتشا�اتأنته يف الفتح املبني بي
 ٬،﴾قَاب= قَو5س=ي5نِ أَو5 أَد5ن=ى﴿ ن كان يف مرتبةإواملغفرة عن الذنب املرافق لصفحة وجود املخلوق و

 :فالسورة هكذا. البد أن حتتويها صفحة املخلوق مهما كان مقامه وهذا هو األنا والظلمة اليت
  .﴾فَس=بِّح5 بِح=م5د8 ر=بِّك= و=اس5ت=غ5ف8ر5ه: إِنَّه: كَانَ ت=وَّاباً #إِذَا ج=اَء ن=ص5ر: اللJه8 و=الْفَت5ح: ﴿

Uه8 أَفْو=اجاً﴿ :ا قوله تعاىلأمJهذا العامل اجلسماين فهي يف ﴾و=ر=أَي5ت= النَّاس= ي=د5خ:لُونَ ف8ي د8ينِ الل 
 .وهم املستغفرون عن ذنب التقصري مع ويل اهللا وحجته على عباده ٬،فهم التائبون ٬،تتعلق بالناس

و=م=ا أَر5س=لْن=ا م8ن5 ر=س:ولٍ إِلJا ﴿ وأيضاً ويل اهللا حيمد اهللا ويستغفر هلم ودومنا استغفاره ال يغفر هلم
 و=اس5ت=غ5فَر= لَه:م: الرَّس:ولُل8ي:طَاع= بِإِذْن8 اللJه8 و=لَو5 أَنَّه:م5 إِذْ ظَلَم:وا أَن5فُس=ه:م5 ج=اُءوك= فَاس5ت=غ5فَر:وا اللJه= 

   .)2(﴾لَو=ج=د:وا اللJه= ت=وَّاباً ر=ح8يماً

ق الفتح ومع الفتح املبني البد أن يتحقّ ٬،املبني للرسولولوال نصر اهللا وتأييده ال يتحقق الفتح 
  .ويدخل الناس يف دين اهللا أفواجا٬ً، يف هذا العامل

* * *  

و=كَم5 قَص=م5ن=ا م8ن5 قَر5ي=ةª كَان=ت5 ظَال8م=ةً و=أَن5ش=أْن=ا ب=ع5د=ه=ا ﴿ :ما تفسري قوله تعاىل :58 /السؤال
ال ت=ر5كُض:وا و=ار5جِع:وا إِلَى م=ا  #فَلَمَّا أَح=سُّوا ب=أْس=ن=ا إِذَا ه:م5 م8ن5ه=ا ي=ر5كُض:ونَ  #قَو5ماً آخ=رِين= 

فَم=ا ز=الَت5 ت8لْك=  #قَالُوا ي=ا و=ي5لَن=ا إِنَّا كُنَّا ظَال8م8ني=  #أُت5رِفْت:م5 ف8يه8 و=م=س=اك8نِكُم5 لَع=لJكُم5 ت:س5أَلُونَ 
   .)3(﴾اه:م5 ح=ص8يداً خ=ام8د8ين=د=ع5و=اه:م5 ح=تَّى ج=ع=لْن=

  إبراهيم رغيل: املرسل                                                                           

                                                            
 2ط: وفي الجزء الثاني من المتشابهات. 21و17، وص3ص 2ط 1ج: ذآر السيد أحمد الحسن ذلك في المتشابهات -1

  ). المعلق. (وغيرها من الموارد. 103ص 2ط: وفي الجزء الثالث .48،وص47ص
  . 64 :النساء -2
  .15 – 11 :األنبياء -3
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بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

ويرتل بأهل القرى بعد تكذيبهم  ٬،الذي يرافق إرسال املرسلني إىل الناسهذا العذاب 
. وا مبن كان قبلهمظعر نفس القصص دون أن يلتفتوا ويتUوتتكرU ٬،ويأيت السكان اجلدد ٬،املرسلني

Uر مع القائم ونفس الشيء يتكرX،٬ Uه يرتل �ا ولعل أهم القرى اليت ذكرت يف الروايات بأن
  .العذاب هي بغداد

ة اخلراب الذي يلحقها من شدU ها ال يرى منها الرسوماليت ذكرت إنU )1( ع الرواياتراج
قال  ٬،القائم ويف تأويل هذه اآليات باخلصوص يف. بالرايات اليت تأتيها من كل مكان وبالفنت

ال  #فَلَمَّا أَح=سُّوا ب=أْس=ن=ا إِذَا ه:م5 م8ن5ه=ا ي=ر5كُض:ونَ ﴿ :يف قول اهللا عز وجل Xاإلمام الباقر 
إذا قام القائم ( :Xقال  ٬،﴾ت=ر5كُض:وا و=ار5جِع:وا إِلَى م=ا أُت5رِفْت:م5 ف8يه8 و=م=س=اك8نِكُم5 لَع=لJكُم5 ت:س5أَلُونَ
ال ندخلكم حىت تتنصروا  :وبعث إىل بين أُمية بالشام فهربوا إىل الروم فيقول هلم الروم

فإذا نزل حبضر«م أصحاب القائم طلبوا األمان ٬، فيعلقون يف أعناقهم الصلبان فيدخلوºم
 :Xقال  .انفعل حىت تدفعوا إلينا من قبلكم من� أصحاب القائم ال :فيقول ٬،والصلح

                                                            
يشيد فيها البنيان  أثلأرض ذات  ،أدراك ما الزوراءالزوراء وما (: أنه قال في خطبة ،Xعن علي بن أبي طالب  -1

تكون لهم دار لهو ولعب يكون  ،ولزخرفهم مسكنًا يتخذها ولد العباس موطنًا ،وتكثر فيها السكان ويكون فيها محاذم وخزان
والروم ال تخدمهم أبناء فارس  ،الفسقة والوزراء الخونة واألمراءالفجرة  واألئمةبها الجور الجائر والخوف المخيف 

الرجال منهم بالرجال والنساء منهم بالنساء فعند ) يكتفي( ،يأتمرون بمعروف إذا عرفوه وال يتناهون عن منكر إذا أنكروه
وهم قوم صغار الحدق وجوههم  ،الزوراء من سطوات الترك ألهلذلك الغم العميم والبكاء الطويل والويل والعويل 

  . 15ص  1ج :قواعد األحكام للعالمة الحلي )...رد آالمجان المطوقة بأسهم الحديد جرد م
ثم يظهر السفياني ويسير جيشه إلى العراق فيخربه : (... في خبر طويل، قال Xعن الصادق  ،وعن المفضل بن عمر

وجيش السفياني يومئذ  ويخرب الزوراء وترآهما جماء ويخرب الكوفة والمدينة وتروث بغالهم في مسجد رسول اهللا 
 .185ص: للحسن بن سليمان الحلي - مختصر بصائر الدرجات...) الف رجل  ثلثمائة

 ،في لعنة اهللا وسخطه(: آيف تكون دار الفاسقين في ذلك الوقت؟ قال ،يا سيدي :قال المفضل ،وآذلك عن المفضل بن عمر
تخربها الفتن وتترآها جماء فالويل لها ولمن بها آل الويل من الرايات الصفر ورايات المغرب ومن يجلب الجزيرة ومن 

 أولواهللا لينزلن بها من صنوف العذاب ما نزل بساير االمم المتمردة من  ،الرايات التي تسير إليها من آل قريب أو بعيد
فالويل  ،بالسيف إال أهلهاسمعت بمثله وال يكون طوفان  أذنماال عين رأت وال  ولينزلن بها من العذاب ،الدهر إلى آخره

في الدنيا حتى يقال إنها هي  أهلهافان المقيم بها يبقى بشقائه والخارج منها برحمة اهللا واهللا ليبقي من  ،لمن اتخذ بها مسكنًا
اهللا لم يقسم رزق  إنوليظنن  ،ولدانها هم الولدان الدنيا وإن دورها وقصورها هي الجنة وإن بناتها هن الحور العين وإن

والحكم بغير آتاب اهللا ومن شهادات الزور وشرب  العباد إال بها وليظهرن من االفتراء على اهللا وعلى رسوله 
وتلك ثم ليخربها اهللا تعالى بتلك الفتن  ،دونه إالالخمور والفجور وأآل السحت وسفك الدماء ما ال يكون في الدنيا آلها 

: للحسن بن سليمان الحلي -مختصر بصائر الدرجات ...) مر علينا مار لقال ههنا آانت الزوراء  الرايات حتى لو
 .188ص

، لما رجع من وقعة الخوارج اجتاز Xالمؤمنين  أميرإن : ( قال ،Xوعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 
مستدرك ...) الزوراء، فسيروا وجنبوا عنها، فإن الخسف أسرع إليها من الوتد في النخالة  إنها: بالزوراء، فقال للناس

  ). المعلق. (429ص 3ج: للميرزا النوري -الوسائل 
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أُت5رِفْت:م5 ف8يه8 و=م=س=اك8نِكُم5 ال ت=ر5كُض:وا و=ار5جِع:وا إِلَى م=ا ﴿ :فذلك قوله تعاىل ٬،فيدفعوºم إليهم
ي=ا و=ي5لَن=ا إِنَّا ﴿ :فيقولون: X قال .علم xاأيسأهلم الكنوز وهو : Xقال  .﴾لَع=لJكُم5 ت:س5أَلُونَ

  .)1( )بالسيف ﴾فَم=ا ز=الَت5 ت8لْك= د=ع5و=اه:م5 ح=تَّى ج=ع=لْن=اه:م5 ح=ص8يداً خ=ام8د8ين= # كُنَّا ظَال8م8ني=

* * *  

إِنَّا أَن5ذَر5ن=اكُم5 ع=ذَاباً قَرِيباً ي=و5م= ي=ن5ظُر: الْم=ر5ُء م=ا قَدَّم=ت5 ﴿ :تفسري قوله تعاىل ما :59 /السؤال
   ؟ )2(﴾ي=د=اه: و=ي=قُولُ الْكَاف8ر: ي=ا لَي5ت=نِي كُن5ت: ت:ر=اباً

  إبراهيم رغيل: املرسل                                                                                                    

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

وهذا ما أظهره اهللا  ٬،مع الظلم يف ملكوت السماوات ودUس¼ع العدل وت}م يضUب¼يد اإلنسان ت}
 .)3(﴾و=ن=ز=ع= ي=د=ه: فَإِذَا ه8ي= ب=ي5ض=اُء ل8لنَّاظ8رِين=﴿ يف هذه احلياة الدنيا Xسبحانه وتعاىل مع موسى 

و=أَد5خ8لْ ي=د=ك= ف8ي ﴿.)4(﴾و=اض5م:م5 ي=د=ك= إِلَى ج=ن=اح8ك= ت=خ5ر:ج5 ب=ي5ض=اَء م8ن5 غَي5رِ س:وٍء آي=ةً أُخ5ر=ى﴿
ج=ي5بِك= ت=خ5ر:ج5 ب=ي5ض=اَء م8ن5 غَي5رِ س:وٍء ف8ي ت8س5عِ آي=اتª إِلَى ف8ر5ع=و5نَ و=قَو5م8ه8 إِنَّه:م5 كَان:وا قَو5ماً 

ن= اس5لُك5 ي=د=ك= ف8ي ج=ي5بِك= ت=خ5ر:ج5 ب=ي5ض=اَء م8ن5 غَي5رِ س:وٍء و=اض5م:م5 إِلَي5ك= ج=ن=اح=ك= م8﴿ .)5(﴾فَاس8ق8ني=
واجلناح  .)6(﴾الرَّه5بِ فَذَانِك= ب:ر5ه=ان=ان8 م8ن5 ر=بِّك= إِلَى ف8ر5ع=و5نَ و=م=لَأ8ه8 إِنَّه:م5 كَان:وا قَو5ماً فَاس8ق8ني=

ه خيرج ما يف روحه كأنU :أي٬، وهو موضع اتصال روح اإلنسان جبسده ٬،واجليب مالصق للصدر
  .من عدل وقدس وطهارة للناس يف يده لرييهم حاله

و=ن=ر=اه:  #إِنَّه:م5 ي=ر=و5ن=ه: ب=ع8يداً ﴿ وبعيدة عند الكافرين ٬،عند اهللا وعند أولياء اهللا ةوأيام اهللا قريب
وعندها يرى اإلنسان  ٬،)2( وهي يوم قيام القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكربى .)1(٬،)7(﴾قَرِيباً

                                                            
  .51ص 8ج :الكافي -1
  . 40 :النبأ -2
  . 33 :، و الشعراء108 :األعراف -3
  .22:طـه -4
 .12 :النمل -5
  .32 :القصص -6
  .7 :المعارج -7
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مل  ويرون ما ٬،)3( احلقائق هلمويرى الناس ما يف يد كل إنسان من عدل أو ظلم عندما تتكشف 
يا ليتنا جئنا بالوالية لويل اهللا وحجته على  :ويقولون ٬،عندها يندم املبطلون الظاملون ٬،يكونوا يرونه

٬، هو صاحب الوالية الكربى Xوعلي ابن أيب طالب  .)4(﴾ي=ا لَي5ت=نِي كُن5ت: ت:ر=اباً …﴿ خلقه
  .)5( وهو أبو تراب

* * *  

إِنِّي أَن=ا ر=بُّك= فَاخ5لَع5 ن=ع5لَي5ك= إِنَّك= بِالْو=اد8 ﴿ :الكرمي هذه اآلية القرانورد يف  :60 /السؤال
  ؟ ما املقصود �ذه اآلية ﴾الْم:قَدَّسِ طُوÀى

  فاضل :املرسل                                                                                                

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  .)6(﴾إِنِّي أَن=ا ر=بُّك= فَاخ5لَع5 ن=ع5لَي5ك= إِنَّك= بِالْو=اد8 الْم:قَدَّسِ طُوىÀ﴿ :قال تعاىل

                                                                                                                                                                                        
برؤيته، ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده،   اللهم وسر نبيك محمدًا: (... وجاء في الدعاء عنهم   -1

بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدًا ونراه قريبًا، العجل العجل يا موالي يا  األمةاللهم اآشف هذه الغمة عن 
  ). المعلق. (، وأغلب آتب األدعية 96ص 35ج: بحار األنوار )...صاحب الزمان، برحمتك يا أرحم الراحمين 

. 50ص 15ج: بحار األنوار )أيام اهللا  ثالثة يوم يقوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة: (يقول Xعن أبي جعفر  -2
 ). المعلق(
ولذلك ترى أن اهللا تعالى يوم القيامة الكبرى ُيظهر الكافرين والمنافقين على حقيقتهم السوداء المظلمة فتكون وجوههم  -3

سوداء آالحة وإن آانت في الدنيا بيضاء ناعمة، ويظهر المؤمنون بالوالية بوجوه بيضاء نيرة، وإن آانوا في هذه الدنيا 
  .تضعاف من قبل الظالمين، ففي عالم الملكوت آل يظهر على حقيقته وباطنهبوجوه مغبرة من العناء والبالء واالس

يحشر يوم القيامة شيعة علي رواءًا مرويين مبيضة وجوههم، ويحشر أعداء علي يوم : (قال Xعن جعفر بن محمد 
 . 194ص 7ج :األنواربحار . )ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه َتْبَيضُّ َيْوَم( :ثم قرأ )القيامة وجوههم مسودة ظامئين

إن اهللا : قال - Xوعنده نفر من أصحابه وفيهم علي بن أبي طالب  - قال  إن رسول اهللا (: قال Xوعن أبي جعفر 
تعالى إذا بعث الناس يوم القيامة يخرج قوم من قبورهم بياض وجوههم آبياض الثلج، عليهم ثياب بياضها آبياض اللبن، 

من نور يتاللؤ، فيؤتون بنوق من نور عليها رحال الذهب قد وشحت بالزبرجد  -واهللا  -وعليهم نعال من ذهب، شراآها 
والياقوت، أزمة نوقهم سالسل الذهب، فيرآبونها حتى ينتهوا إلى الجنان، والناس يحاسبون ويغتمون و يهتمون وهم 

هم شيعتك وأنت إمامهم، وهو  :لمن هم يا رسول اهللا ؟ قا: Xيأآلون ويشربون، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
   ).المعلق. (194ص 7ج :بحار األنوار )َوْفدًا الرَّْحَمِن ِإَلى اْلُمتَِّقيَن َنْحُشُر َيْوَم(: قول اهللا تعالى

  .40من اآلية: النبأ -4
ألنه صاحب : أبا تراب ؟ قال X عليًا لم آنى رسول اهللا : قلت لعبداهللا بن عباس: قال ،عن عباية ابن ربعي -5

نه إذا آان يوم القيامة إ: يقول ولقد سمعت رسول اهللا  ،األرض وحجة اهللا على أهلها بعده وبه بقاؤها واليه سكونها
يعني من شيعة  -يا ليتني آنت ترابا : ورأى الكافر ما أعد اهللا تبارك وتعالى لشيعة علي من الثواب والزلفى والكرامة قال

 .156ص 1ج :علل الشرائع للشيخ الصدوق )ُتَرابًا ُآنُت َلْيَتِني َيا اْلَكاِفُر َوَيُقوُل(: لك قول اهللا عزوجلوذ -علي 
يعني علويًا  )ُتَرابًا ُآنُت َلْيَتِني َيا اْلَكاِفُر َوَيُقوُل َيَداُه َقدََّمْت َما اْلَمْرُء َينُظُر َيْوَم( :قوله تعالى(: قال ،Xوعن أبي عبد اهللا 
  ). المعلق. (194ص 7ج: بحار األنوار) أتوالى أبا تراب

 .12:طـه -6
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ومل يdرِد سبحانه وتعاىل . النعل يف رجل أي إنسان يقيها٬، ولكنه أيضاً يdبطّئ من سرعة سريه
للوصول إىل الشجرة اليت كُلم منها٬، بل  Xفقط النعلني املاديني اللتني تبطّئان من سرعة سريه 

أن يرتع من نفسه كل ما يعيقها يف سريها إىل اهللا  Xأيضاً كان سبحانه يريد من موسى 
أن يرتع حبUه ملا سوى اهللا٬، وأن يرتع خوفه مما  Xانه٬، فكان سبحانه يريد من موسى سبح

فال يقي نفسه باخلوف واحلذر٬، بل باهللا سبحانه وتعاىل٬، ويكون حبUه ألي إنسان باهللا . سوى اهللا
  .)1( ومن خالل حبUه هللا سبحانه وتعاىل

من صفات العلماء غري العاملني٬، فقلو�م مليئة   كفرعون   واخلوف من الطواغيت 
م=ثَلُ ﴿: باخلوف من الطاغوت٬، أو كما يسميهم اهللا سبحانه يف القرآن الكرمي باحلمري٬، قال تعاىل

  .)3(٬،)2( ﴾…كَم=ثَلِ الْح8م=ارِ  ي=ح5م8لُوه=االJذ8ين= ح:مِّلُوا التَّو5ر=اةَ ثُمَّ لَم5 

  .)4(﴾الْأَص5و=ات8 لَص=و5ت: الْح=م8ريِإِنJ أَن5كَر= ﴿: وقال تعاىل

  .)6( ٬،)5(﴾كَأَنَّه:م5 ح:م:̄ر م:س5ت=ن5ف8ر=ةٌ﴿: وقال تعاىل

                                                            
خوفك من ضياع أهلك وخوفك : أي خوفيك )َنْعَلْيَك َفاْخَلْع( :وروي في قوله عزوجل): رحمه اهللا(قال الشيخ الصدوق  -1

 .151ص: آمال الدين وتمام النعمة. من فرعون
يا رب إني قد أخلصت : إن موسى ناجى ربه بالواد المقدس فقال: (... انه قال في حديث طول Xوعن اإلمام المهدي 

أي أنزع حب  )َنْعَلْيَك َفاْخَلْع(: فقال اهللا تعالى - و آان شديد الحب ألهله  -لك المحبة مني، وغسلت قلبي عمن سواك 
. 460ص: آمال الدين وتمام النعمة) أهلك من قلبك إن آانت محبتك لي خالصة، وقلبك من الميل إلى من سواي مغسوًال

 ). المعلق(
  .5 :الجمعة -2
 اْلِحَماِر َآَمَثِل َيْحِمُلوَها َلْم ُثمَّ التَّْوَراَة ُحمُِّلوا الَِّذيَن َمَثُل(: ويقول اهللا تعالى: (... في حديث طويل قال الرسول محمد  -3

لذلك ) يقال(يقول . يأتي على الناس زمان الصابر على دينه مثل القابض على الجمرة بكفه ،يا ابن مسعود. )َأْسَفارًا َيْحِمُل
رار خلق علماؤهم وفقهاؤهم خونة، فجرة، أال إنهم أش ،يا ابن مسعود. الزمان إن آان في ذلك الزمان ذئبًا وإال أآلته الذئب

 ُعْمٌي ُبْكٌم ُصمٌّ(اهللا وآذلك أتباعهم ومن يأتيهم ويأخذ منهم ويحبهم ويجالسهم ويشاورهم أشرار خلق اهللا، يدخلهم نار جهنم 
 . 98ص 47ج :بحار األنوار )َيْرِجُعوَن َال َفُهْم

 التَّْوَراَة ُحمُِّلوا الَِّذيَن َمَثُل( :ثم ضرب مثال في بنى إسرائيل فقال: (366ص 2ج: وقال علي بن إبراهيم القمي في تفسيرة
آذلك بنو إسرائيل قد  ،الحمار يحمل الكتب وال يعلم ما فيها وال يعمل بها: قال )َأْسَفارًا َيْحِمُل اْلِحَماِر َآَمَثِل َيْحِمُلوَها َلْم ُثمَّ

 ). حملوا مثل الحمار ال يعلمون ما فيه وال يعملون به
تكشف عن  ألنها ؛الكتب واحدها سفر األسفار: قال ابن عباس: (5ص 10ج :في التبيان) رحمه اهللا(وقال الشيخ الطوسي 

سفر الرجل عن عمامته إذا آشف، وسفرت المرأة عن وجهها وهي سافرة، وإنما مثلهم : المعنى باظهار حاله، يقال
ألن الحمار الذي يحمل آتب الحكمة على ظهره ال يدري بما فيها، وال يحس بها آمثل من يحفظ الكتاب وال يعمل  ؛بالحمار

وإن من . من ال يحتاج إليه آان هذا المثل الحقًا به إعراضبه، وعلى هذا من تال القرآن ولم يفهم معناه وأعرض عن ذلك 
 ). المعلق).(ل هذا المثلحفظه وهو طالب لمعناه وقد تقدم حفظه فليس من أه

  .19 :لقمان -4
  .50:المدثر -5
يطلق قوله  Xال ينفكون عن تشبيه العلماء غير العاملين بالحمير، فهنا نجد اإلمام الصادق  نجد أن األئمة  -6

في حديثه مع يونس على العلماء الذين خالفوه وعارضوه وآان قطاع طريق دون اإلمامة  )َآَأنَُّهْم ُحُمٌر ُمْسَتْنِفَرٌة(: تعالى
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: ﴾ن=ع5لَي5ك= فَاخ5لَعX: ﴿5يف تفسري هذا اخلطاب اإلهلي ملوسى  Xورد عن الصادق 
إالّ بيان هذه الصفة٬، وهي اخلوف  ٬X، فلم يرد الصادق )1( )ألن�ها كانت من جلد محار مي�ت(

أو احلمري٬، ومل يكن  )2( من الطاغوت على النفس وهي من صفات العلماء غري العاملني
  .يريد أنّ يف قلب موسى خوف من الطاغوت بعد دخوله ساحة القدس اإلهلي Xالصادق

اف: ال ت=خ=﴿أنت وصلت إىل ساحة القدس اإلهلية٬، : Xفاهللا سبحانه وتعاىل يقول ملوسى 
؛ ألنّ الذي يدافع عنك هو اهللا٬، فأنت اآلن يف ساحة قدسه٬، الوادي املقدس ﴾ت=خ5ش=ى الد=ر=كاً و

 بعد أن وصل إىل ساحة القدس اإلهلي أي خوف من Xطوى٬، ومل يكن يف قلب موسى 
الطواغيت٬، ولكن¼ يف هذا اخلطاب اإلهلي تعليم من اهللا سبحانه وتعاىل لكل إنسان يريد الوصول 

٬، أنّ عليه أوالً وليكون أهالً أن يلج هذه الساحة )الوادي املقدUس طوى(إىل الساحة املقدUسة 
 املقدUسة٬، أن يرتع من قلبه اخلوف من الطواغيت كفرعون٬، ويوقن أن الذي يدافع عنه هو اهللا

  .سبحانه وتعاىل القادر على كل شيء٬، يف مقابل من ال يقدرون على شيء

اآلن وهو يلج ساحة القدس٬، أن يرتع من قلبه اخلوف مما  سوى  Xفاملطلوب من موسى 
  .اهللا ولو كان مثقال ذرة٬، مث أن ميأل قلبه خوفاً من اهللا سبحانه وتعاىل

 Xفقد أراد موسى  ٬،)3(﴾خ=اف: أَنْ ي=قْت:لُون8و=لَه:م5 ع=لَيَّ ذَن5̄ب فَأَ﴿: XأمUا قول موسى 
اخلوف على الرسالة اإلهلية وليس على نفسه٬، فهو خياف أن يقتلوه قبل أن يتم تبليغ الرسالة اإلهلية 

٬، ذهب )4(﴾كَلJا فَاذْه=ب=ا بِآيات8ن=ا إِنَّا م=ع=كُم5 م:س5ت=م8ع:ونَ﴿ :املكلف �ا٬، فلما أجابه اهللا تعاىل بقوله

                                                                                                                                                                                        
فهذه صفة من لم يعرف اهللا حق معرفته ولم يحبه حق محبته، فال : (... حيث قال Xالحقة، المتمثلة باإلمام الصادق 

إذا أردت العلم الصحيح فعندنا  ،سيا يون: ثم قال. يغرنك صالتهم وصيامهم ورواياتهم وعلومهم، فإنهم حمر مستنفرة
 Xوهنا اإلمام الصادق . 404ص 63ج :بحار األنوار) شرع الحكمة وفصل الخطاب أوتيناأهل البيت، فإنا ورثناه و 
دون  ألنهم ورثوا ذلك العلم عن جدهم رسول اهللا  ؛علوم األئمة وتفضيلهم على غيرهم ينص على أن علة صحة

، وإن آل من وصف نفسه بذلك )ورثة األنبياء(بصفة  لى اختصاص أهل البيت غيرهم من الناس، وهذا يدل ع
  ).المعلق. (غيرهم فهو سارق ما ليس له آائنًا من آان

 .66ص 1ج :علل الشرائع -1
 ِمن ِللَِّه َأْوِلَياء َأنَُّكْم َزَعْمُتْم ِإن َهاُدوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا ُقْل(: قوله: (366ص 2ج :قال علي بن إبراهيم القمي في تفسيره -2

وقال المجلسي في ). إن في التوراة مكتوب أولياء اهللا يتمنون الموت: قال )َصاِدِقيَن ُآنُتْم ِإن اْلَمْوَت َفَتَمنَُّوا النَّاِس ُدوِن
الخطاب وإن توجه ظاهرًا إلى اليهود لكنه تعريض عام لكل من يدعي والية اهللا ) اْلَمْوَت َفَتَمنَُّوا: (125ص 6ج :البحار

  ). المعلق). (ويكره الموت
 .14 :الشعراء -3
 .15 :الشعراء -4
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مسرعاً إىل الطاغية٬، وأبلغه بالرسالة وبلّغ بين إسرائيل وأمت تبليغ الرسالة بفضل اهللا القادر موسى 
  .على كل شيء

* * *  

 ت=قْو=ى م8ن فَإِنَّه=ا اللJه8 ش=ع=ائ8ر= ي:ع=ظ¢م5 و=م=ن ذَل8ك=﴿ :ما تفسري اآلية الكرمية :61 /السؤال
  ؟ ما معىن شعائر اهللا ﴾الْقُلُوبِ

  زيد صفاء: املرسل                                                                                                             

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

شعائر اهللا هي األدلة على اهللا سبحانه وتعاىل٬، ومنها الصفا واملروة؛ ألنّ بينهما جتلّت قدرة 
٬، وبالتايل جلميع الناس٬، فإلبراهيم وهاجر بعني زمزم٬، اهللا آلدم وحواء وإبراهيم وهاجر 

آدم وآلدم وحواء عندما نزل آدم على جبل الصفا وحواء على جبل املروة٬، وبالتقاء هذين اجلبلني 
  .وحواء جرت احلياة اإلنسانية على هذه األرض٬، كما جرت عني زمزم فيما بعد

ففي احلج تعظيم لشعائر اهللا٬، ويف تعظيمها تعظيم لقدرة اهللا يف قلب اإلنسان٬، ومن شعائر 
 ٬، وهم أنفسهم اهللا جبل عرفات واملشعر احلرام وآثار األنبياء واملرسلني واألوصياء 

  .ألعظم شعائر اهللا سبحانه وتعاىلي ذكرهم تعظيماً أعظم شعائر اهللا٬، فف

  .ومسيت شعائر؛ ألنّ اإلنسان املؤمن يستشعر قدرة اهللا اليت جتلّت من خالهلا يف قلبه

* * *  

و=أَو5ح=ى ر=بُّك= إِلَى النَّح5لِ أَن8 اتَّخ8ذ8ي م8ن= الْجِب=الِ ب:ي:وتÀا و=م8ن= ﴿ :قال تعاىل :62 /السؤال
ثُمَّ كُل8ي م8ن كُل¢ الثJم=ر=ات8 فَاس5لُك8ي س:ب:لَ ر=بِّك8 ذُلُالً ي=خ5ر:ج: م8ن ﴿ .)1(﴾و=م8مَّا ي=ع5رِش:ونَالشَّج=رِ 

   .)2(﴾ب:طُونِه=ا ش=ر=ا̄ب مُّخ5ت=ل8̄ف أَلْو=ان:ه: ف8يه8 ش8فَاء ل8لنَّاسِ إِنJ ف8ي ذَل8ك= آلي=ةً ل¢قَو5مٍ ي=ت=فَكJر:ونَ

                                                            
 .68 :النحل -1

  .69 :النحل 2-
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 طهار وحتديداًئمة األنبياء واملرسلني واألارتباط النحل مع األ وما٬، ية الكرميةما معىن اآل
  ؟ Xدالسي

  إبراهيم رغيل: املرسل                                                                                                       

اهللا على حممد وآل حممد بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

ليتفكر  ؛بل كل شيء مبقدار وتقدير وحكمة بالغة ٬،مل خيلق اهللا سبحانه وتعاىل شيئاً عبثاً
سبحانه الناس على  وكم حثّ ٬،فيعرف من خالل هذا التفكر احلقيقة ٬،يف خلق اهللا اإلنسان

أَو=لَم5 ي=ن5ظُر:وا ف8ي م=لَكُوت8 السَّم=او=ات8 و=الْأَر5ضِ و=م=ا ﴿ احلق إىلالتفكر يف خلقه لعلهم يهتدون 
 .)1(﴾خ=لَق= اللJه: م8ن5 ش=ي5ٍء و=أَنْ ع=س=ى أَنْ ي=كُونَ قَد8 اقْت=ر=ب= أَج=لُه:م5 فَبِأَيِّ ح=د8يثª ب=ع5د=ه: ي:ؤ5م8ن:ونَ

ه: م=ن=ازِلَ ل8ت=ع5لَم:وا ع=د=د= السِّنِني= و=الْح8س=اب= م=ا ه:و= الJذ8ي ج=ع=لَ الشَّم5س= ض8ي=اًء و=الْقَم=ر= ن:وراً و=قَدَّر=﴿
  .)2(﴾خ=لَق= اللJه: ذَل8ك= إِلJا بِالْح=قِّ ي:فَصِّلُ الْآيات8 ل8قَو5مٍ ي=ع5لَم:ونَ

ويف العسل  األشجار٬،فهو جيمع العسل من  ٬،من خالهلا احلق اإلنسانويف النحل آيات يعرف 
ويف  ٬،وشيعتهم جيمعون العلم من الشجرة الطيبة املباركة واألوصياء األنبياءوكذا  لألجساد٬،شفاء 

  .األرواحالعلم شفاء 

ففي البداية تتكون يف اململكة جمموعة  ٬،فقدت يعسو�ا إنمملكة النحل Îلك  نّإوكذا ف
غري ملقح فتخدع باقي النحل بيضاً فهي تنتج  ٬،ملكات كاذبة متاماً كحال العلماء غري العاملني

  . تضمحل تدرجيياً أنليكون مصري اململكة اهلالك بعد  ؛الكاذب الواهم نتاجاإل�ذا 

تتفق على حركة  وهي ال ٬،كثر من واحدةأوامللكات الكاذبة يف مملكة فقدت يعسو�ا تكون 
ها كل واحدة منها حتيط نفسها حباشية من النحل بعد خداعه بأنU نّأكما  ٬،واحدة منسقة للخلية

  .تنقسم اململكة بسبب امللكات الكاذبةوهكذا  ٬،ملكة حقيقية

                                                            
 .185 :األعراف -1
 .5 :يونس -2
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كبري حال  حدÑ إىللوجدته مشا�اً  ٬،متاماً لو تتبعت حال امللكات الكاذبة يف مملكة النحل
 أنبعد  األمUةنقسام إويسببون  ٬،الذين يأتون بعلم فاسد بعد شر�م من آجن ٬،العلماء غري العاملني
  . تفقد نبيها وإمامها

النحل يهاجم  فعندما يهاجم عدو مملكة النحل فإنّ ٬،للتضحية والفداءوهناك آية يف النحل 
ها تفقد حياÎا وكل حنلة تلدغ العدو فإنU ٬،العدو للدفاع عن اململكة وعن اليعسوب وباقي النحل

 آيةويف هذا  ٬،جل اململكةأقدم على التضحية بنفسه دون تردد من ومع ذلك فالنحل يd ٬،حتماً
  .ناودرس يف االبتعاد عن األ

 ؛لتتبع بنفسك حال النحل ومملكته ٬،يف هذا املختصر حاولت أن أضيء لك الطريق قليالً
فتعرف  ٬،سواء منهم الصادق واملخدوع والكاذب ٬،لتلمس مدى التشابه بينه وبني أهل الدين

  .)1( باحلجر والشجر واحليوان ٬،اهللا يكلم الناس بكل شيء نّأعندها 

* * *  

و=م8ن= النَّاسِ م=ن ي=ع5ب:د: اللJه= ع=لَى ح=ر5فª فَإِنْ أَص=اب=ه: خ=ي5̄ر اطْم=أَنJ ﴿ :قال تعاىل :63 /السؤال
ما  ٬،)2(﴾بِه8 و=إِنْ أَص=اب=ت5ه: ف8ت5ن=ةٌ انقَلَب= ع=لَى و=ج5هِه8 خ=ِسر= الدُّن5ي=ا و=الْآخ8ر=ةَ ذَل8ك= ه:و= الْخ:س5ر=انُ الْم:بِني:

  ؟ ية الكرميةمعىن اآل

  إبراهيم رغيل: املرسل                                                                                                          

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

ويؤخر  رجالًفتجده يقدِّم  ٬،يعرف احلق نزلت فيمن يسري مع احلق وهو ال اآليةهذه 
ليتخلى عن احلق أو رمبا ليقف  ؛عاذراًفهو على شك من أمره جيد يف الفتنة أو الشبهة  األخرى٬،

                                                            
 َربَُّك َوَأْوَحى(: في قوله تعالى Xولذلك تجد أهل البيت يشبهون أنفسهم وشيعتهم الصادقون بالنحل، عن أبي عبد اهللا  -1
 َوِمَن( ،أمرنا أن نتخذ من العرب شيعة )ُبُيوتًا اْلِجَباِل ِمَن اتَِّخِذي َأِن(: نحن النحل الذي أوحى اهللا إليه: (قال )النَّْحِل ِإَلى

بحار  )العلم الذي يخرج منا إليكم: من الموالي، والشراب المختلف ألوانه )َيْعِرُشوَن َوِممَّا(من العجم : يقول )الشََّجِر
 ). المعلق. (110ص 42ج: األنوار

  .11 :الحج -2
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ولو  ٬،بعهه يتUنUأعي فهو غري مستعد أن يضحي مباله أو نفسه أو مسعته ألجل احلق الذي يدَّ. ضده
  .م قبالً ماله ونفسه يف سبيل احلق الذي يؤمن بهميانه ولقدUإمياناً مع إحقيقياً لزادته الفتنة  إميانهكان 

يكون  أنبل والبد للمؤمن  ٬،طلب للمنفعة الدنيوية أيخالياً من  اإلميانفال بد أن يكون 
 ٬،)1( فإن املؤمن لو كان على قمة جبل ٬،ضرر دنيوي يكون نتيجة إلميانه أي الستقبالمستعداً 

مث  واألوصياء األنبياءهم  كثر الناس بالًءأ نّإبل  ٬،لقيض اهللا له من يؤذيه ليؤجر �ذا ويرتفع مقامه
  .)2( فاألمثل األمثل

 اإلميانيكون  أنقل ما يكون مشوباً باملادة أو الشك٬، فال بد أ اإلميانيكون  أنكما البد 
بل قبل لقُولوكان يd ٬،قبلال يd تؤولباآلية املادية القاهرة اليت ال  فاإلميانبالغيب نقياً من الشك٬، 

و=ج=او=ز5ن=ا بِب=نِي إِس5رائيلَ الْب=ح5ر= فَأَت5ب=ع=ه:م5 ف8ر5ع=و5نُ و=ج:ن:ود:ه: ب=غ5ياً و=ع=د5واً ح=تَّى إِذَا ﴿ إميان فرعون
فهو ٬، )3(﴾ي آم=ن=ت5 بِه8 ب=ن:و إِس5رائيلَ و=أَن=ا م8ن= الْم:س5ل8م8ني=أَد5ر=كَه: الْغ=ر=ق: قَالَ آم=ن5ت: أَنَّه: ال إِلَه= إِلJا الJذ8

 اإلميانيقبل هذا  ولكن اهللا ال تؤول٬، ملس جدار املاء الذي كان آية ال أنسالمه بعد إو إميانهيعلن 
آلْآنَ و=قَد5 ع=ص=ي5ت= قَب5لُ و=كُن5ت= م8ن= ﴿اهللا هو الغيب املطلق  ألنّ ؛اخلايل من الغيب

قُلْ ي=و5م= الْفَت5حِ ال ي=ن5فَع: الJذ8ين= كَفَر:وا ﴿بل إميان الذين كفروا يوم الفتح وأيضاً لقُ .)4(﴾الْم:فِْسد8ين=
  .)6( ٬،)5(﴾إِمي=ان:ه:م5 و=ال ه:م5 ي:ن5ظَر:ونَ

تغلغل يف ساحة اإلميان نفى اإلميان٬، فال بد أن يعمل املؤمن أن ال يكون  إذاالشك  نّأكما 
بل وخري اخلري للمؤمن أن  ٬،�ا اكتووابل البد أن يكون ممن  ٬،فقط ممن مسعوا باحلقيقة أو رأوها

  .حترقوا متاماً بنار احلقيقة حىت يصبح املؤمن هو نفسه احلقيقة وحاكي احلقيقةايكون ممن 

                                                            
مازلت أنا ومن آان قبلي من النبيين والمؤمنين مبتلين بمن يؤذينا، ولو آان المؤمن على : (قال رسول اهللا  -1

 ).المعلق( .45ص 1ج :علل الشرائع)جبل لقيض اهللا عز وجل له من يؤذيه ليأجره على ذلك رأس
بحار ) إن أشد الناس بالء األنبياء صلوات اهللا عليهم ثم الذين يلونهم، ثم األمثل فاألمثل: (قال ،Xعن أبي عبد اهللا  -2

 ).المعلق. (69ص 11ج :األنوار
 .90 :يونس -3
 .91 :يونس -4
  .29 :السجدة -5
: علة أغرق اهللا فرعون وقد آمن به وأقر بتوحيده ؟ قال ألي: Xقلت للرضا : قال ،عن إبراهيم بن محمد الهمداني -6
عند روية البأس غير مقبول، وذلك حكم اهللا تعالى ذآره في السلف والخلف، قال  واإليمانآمن عند رؤية البأس،  ألنه(

 )َبْأَسَنا َرَأْوا َلمَّا ِإيَماُنُهْم َينَفُعُهْم َيُك َفَلْم * ُمْشِرِآيَن ِبِه ُآنَّا ِبَما َوَآَفْرَنا َوْحَدُه ِباللَِّه آَمنَّا َقاُلوا َبْأَسَنا َرَأْوا َفَلمَّا(: اهللا عزوجل
وهكذا  )َخْيرًا ِإيَماِنَها ِفي َآَسَبْت َأْو َقْبُل ِمن آَمَنْت َتُكْن َلْم ِإيَماُنَها َنْفسًا َينَفُع َال َربَِّك آَياِت َبْعُض َيْأِتي َيْوَم( :وقال عزوجل

آْلآَن َوَقْد ( :فقيل له )اْلُمْسِلِميَن ِمَن َوَأَنْا ِإْسَراِئيَل َبُنو ِبِه آَمَنْت الَِّذي ِإالَّ ِإِلـَه ال َأنَُّه آَمنُت( :فرعون لما أدرآه الغرق قال
  ).المعلق. (23ص 6ج :بحار األنوار )...َعَصْيَت َقْبُل َوُآْنَت ِمَن اْلُمْفِسِديَن
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* * *  

  ؟ مامةوهل هلا عالقة وثيقة بالتوحيد واإل٬، ية الكرسيآ ماهو سرU :64 /السؤال

  إبراهيم رغيل: املرسل                                                                                                           

اهللا على حممد وآل حممد بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

اللJه: ال إِلَه= إِلJا ه:و= الْح=يُّ الْقَيُّوم: ال ﴿ :هذه هي آية الكرسي كما نزلت على حممد 
الثJر=ى ع=ال8م: ت=أْخ:ذُه: س8ن=ةٌ و=ال ن=و5̄م لَه: م=ا ف8ي السَّم=او=ات8 و=م=ا ف8ي الْأَر5ضِ و=م=ا ب=ي5ن=ه:م=ا و=م=ا ت=ح5ت= 
أَي5د8يهِم5 و=م=ا  الْغ=ي5بِ و=الشَّه=اد=ة8 ه:و= الرَّح5م=ن: الرَّح8يم: م=ن5 ذَا الJذ8ي ي=ش5فَع: ع8ن5د=ه: إِلJا بِإِذْنِه8 ي=ع5لَم: م=ا ب=ي5ن=

او=ات8 و=الْأَر5ض= و=ال ي=ؤ:ود:ه: خ=لْفَه:م5 و=ال ي:ح8يطُونَ بِش=ي5ٍء م8ن5 ع8لْم8ه8 إِلJا بِم=ا ش=اَء و=س8ع= كُر5س8يُّه: السَّم=
  .)2( ٬،)1(﴾ح8فْظُه:م=ا و=ه:و= الْع=ل8يُّ الْع=ظ8يم:

٬، )الرمحن الرحيم(٬، وباب الالهوت )اهللا( ٬، والالهوت)هو(وسرUها أنّ فيها ذكر احلقيقة 
الالهوت بيان اختالف احلقيقة عن الالهوت يف مقام املعرفة واحتادمها يف احلقيقة٬، وبيان أنّ  وفيها

 فالقيوم ال(هو جتلّي للحقيقة وصفة للحقيقة٬، وبيان أنّ هذا التجلّي هو حلاجة اخللق له ) اهللا(
حياÎم من  وفيها بيان أنّ احلي احلقيقي هو سبحانه ومن سواه). يكون حقيقة إالّ مبن يقوم عليه

  .حياته وقائمة حبياته

  .حني إن شاء اهللاوتفصيل أكثر جتده يف تفسري سورة التوحيد يصدر بعد 

                                                            
  .255:البقرة -1
وذآروا في ثواب قرائتها فضًال عظيمًا، وقد ذآرها الشيخ  وقد رويت أية الكرسي على التنـزيل عن أهل البيت  -2

عباس القمي في مفاتيح الجنان، وقد تم حذفها في بعض الطبعات الحديثة، وهذا تصرف غير مشروع في مؤلفات العلماء 
  .آما هي بدون حذف أو تحريف الذين حرصوا على أن يوصلوا روايات أهل البيت 

 - أي نعاس  -اللَُّه ال ِإَلَه ِإلَّا ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم ال َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوال َنْوٌم : (Xأبو الحسن الرضا أنه قرأ  ،عن الحسين بن خالد
ِحيُم َمْن َذا الَِّذي الرَّْحَمُن الرََّلُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض َوَما َبْيَنُهَما َوَما َتْحَت الثََّرى َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ُهَو 

 .263ص  98ج :بحار األنوار...) َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإلَّا ِبِإْذِنِه َيْعَلُم َما َبْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم
إن آية الكرسي في لوح من زمرد أخضر، مكتوب : (قال رسول اهللا : ، قال)عليهما السالم(وعن الحسن بن علي 
سبحان من ال : ليس من يوم جمعة إال صك ذلك اللوح جبهة إسرافيل، فإذا صك جبهته سبح، فقالبمداد مخصوص باهللا، 

ينبغي التسبيح إال له، وال العبادة والخضوع إال لوجهه، ذلك اهللا القدير الواحد العزيز، فإذا سبح سبح جميع من في 
فال يبقى ملك مقرب، وال نبي مرسل، إال دعا  السموات من ملك، وهللوا فإذا سمع أهل السماء الدنيا تسبيحهم قدسوا،

 ).المعلق. (116ص 6ج :مستدرك الوسائل للميرزا النوري) لقارئ آية الكرسي على التنزيل
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* * *  

 اإلمامسيدي وموالي رسول ووصي ومياين ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :65 /السؤال
  .عليكم ورمحة اهللا وبركاته السالم ٬،محد احلسنأاملهدي السيد 

  .)1(﴾ف8يه=ا كُت:̄ب قَيِّم=ةٌ # ر=س:ولٌ مِّن= اللJه8 ي=ت5لُو ص:ح:فاً مُّطَهَّر=ةً﴿ :قال تعاىل

 ةجاباإل أرجو ؟ ن الكرميآكثر من كتاب داخل القرأعلى وجود  املباركة ةيهذه اآلهل تدل 
  .وسالم اهللا عليك ورمحته وبركاته .بوضوح

  ميثم برزان: املرسل                                                                                                        

الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد بسم اهللا  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

فلو  ٬،)2( ﴾ال ي=م=سُّه: إِلJا الْم:طَهَّر:ونَ # ف8ي ك8ت=ابٍ م=كْن:ونª # إِنَّه: لَقُر5آنٌ كَرِ̄مي﴿ :قال تعاىل
هو األلفاظ فقط املوجودة عند كل الناس  ﴾لَقُر5آنٌ كَرِ̄ميإِنَّه: ﴿ :كان املراد بالقرآن يف هذه اآليات

مث إنUه ليس فقط . ومعىن مكنون هنا أي حمفوظاً وخمزوناً ﴾ف8ي ك8ت=ابٍ م=كْن:ونª﴿ :ملا قال تعاىل
ـ . ﴾ال ي=م=سُّه: إِلJا الْم:طَهَّر:ونَ﴿ حمفوظاً يف كتاب٬، بل هذا الكتاب اليت  ﴾كُت:̄ب قَيِّم=ةٌ﴿فهذه ال

  .)3(﴾ص:ح:فاً م:طَهَّر=ةً﴿؛ ألنUها يف ﴾إِلJا الْم:طَهَّر:ونَ﴿عنها٬، ال ميسUها تسأل 

ص:ح:فاً م:طَهَّر=ةً ف8يها ﴿ :عن قول اهللا تعاىل Xسألت أبا جعفر  :قال ٬،عن بريد العجلي
 .)4( )هو حديثنا يف صحف مطهرة من الكذب: (قال ٬،﴾كُت:̄ب قَيِّم=ةٌ

لَم5 ي=كُنِ الJذ8ين= كَفَر:وا م8ن5 أَه5لِ ﴿ :وجل عزU يف قوله ٬،Xعن أيب جعفر  ٬،عن جابرو
 :وقوله ٬،الكتاب هو اآليات وأهل الكتاب الشيعة ألنّ؛ هم مكذبو الشيعة( :قال ٬،﴾الْك8تابِ

 :وقوله .يتضح هلم احلق :قال ٬،﴾ح=تَّى ت=أْت8ي=ه:م: الْب=يِّن=ةُ﴿ ٬،يعين املرجئة ﴾و=الْم:ش5رِك8ني= م:ن5فَك¢ني=﴿
يعين يدل على أويل األمر من  ﴾ي=ت5لُوا ص:ح:فاً م:طَهَّر=ةً﴿ ٬، يعين حممداً ﴾م8ن= اللJه8ر=س:ولٌ ﴿

                                                            
  .3 – 2: البينة -1
 .79 – 77 :الواقعة -2
 .2 :البينة -3
 .516ص: بصائرالدرجات -4
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عندهم احلق : أي ﴾ف8يها كُت:̄ب قَيِّم=ةٌ﴿ :وقوله .وهم الصحف املطهرة وهم األئمة ٬، بعده
إِلJا م8ن5 ب=ع5د8 ما ﴿ :وقوله ٬،يعين مكذبو الشيعة ﴾و=ما ت=فَرَّق= الJذ8ين= أُوت:وا الْك8تاب=﴿ :وقوله .املبني

و=ما أُم8ر:وا هؤالء األصناف إِلJا ل8ي=ع5ب:د:وا اللJه= ﴿ ٬،أي بعد ما جاءهم احلق ﴾جاَءت5ه:م: الْب=يِّن=ةُ
  .)1( .......) واألئمة  اإلميان باهللا وبرسوله  :واإلخالص ﴾م:خ5ل8ص8ني= لَه: الدِّين=

* * *  

  وهل تتناقض مع حاكمية اهللا ؟ ٬،)2(﴾بينهموأمرهم شورى ﴿ :ما تفسري :66 /السؤال

  زيد صفاء: املرسل                                                                                                           

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .واملهديني وسلم تسليماًاألئمة 

  

  

و=الJذ8ين= اس5ت=ج=اب:وا ل8ر=بِّهِم5 و=أَقَام:وا الصَّالةَ و=أَم5ر:ه:م5 ش:ور=ى ب=ي5ن=ه:م5 و=م8مَّا ر=ز=قْن=اه:م5 ﴿ :هذه اآلية
٬، فلو كانت يف احلكم واحلاكم لكان ويف حياة حممد  نزلت على حممد  ٬،)3( ﴾ي:ن5ف8قُونَ

ولو كانت يف احلكم واحلاكم لشاور !! وينصبوه عليهم  للمسلمني أن خيتاروا غري حممد 
!! بعده يف غدير خم  Xقبل أن يعلن تنصيب علي بن أيب طالب  املسلمني يف األمر حممد 

ولو كانت حىت يف تنصيب أمري على جيش خيرج لقتال الكفار لشاور رسول اهللا املسلمني قبل أن 
ينصب أسامة بن زيد٬، بل كان كثري منهم غري راضني �ذا التنصيب٬، فلماذا مل يقبل رسول اهللا 

رÎم يف أمور مشورÎم واعتراضهم على صغر سن أسامة بن زيد إذا كان مأموراً بأخذ مشو
  !!!! خيالف القرآن وحاشاه ؟؟ أتراه !! احلكم ؟؟

  .عرف قدر نفسه ومسع حقّاً فأذعن أًمراإنّ للقرآن أهله فرحم اهللا 

                                                            
 .369ص 23ج: بحاراألنوار -1
  .38 :الشورى -2
  .38 :الشورى -3
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* * *  

و=ه:و= الJذ8ي= أَنش=أَكُم مِّن نَّفْسٍ و=اح8د=ةª فَم:س5ت=قَرٌّ ﴿ :ما تفسري اآليتني :67 /السؤال
و=م=ا م8ن د=آبَّةª ف8ي اَألر5ضِ إِالJ ع=لَى اللّه8 رِز5قُه=ا ﴿ ٬،)1(﴾اآلي=ات8 ل8قَو5مٍ ي=فْقَه:ونَو=م:س5ت=و5د=̄ع قَد5 فَصَّلْن=ا 

  ؟ )2(﴾و=ي=ع5لَم: م:س5ت=قَرَّه=ا و=م:س5ت=و5د=ع=ه=ا كُلË ف8ي ك8ت=ابٍ مُّبِنيٍ

  عباس طاهر: املرسل                                                                                                          

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  .)3(﴾ار5جِع8ي إِلَى ر=بِّك8 ر=اض8ي=ةً م=ر5ض8يَّةً # أَيَّت:ه=ا النَّفْس: الْم:طْم=ئ8نَّةُي=ا ﴿: قال تعاىل

والنفس املطمئنة هي اليت سكن وقر فيها اإلميان فاستقرت به٬، وهذه هي نفوس األنبياء 
املضطربة٬، ويف مقابل النفوس املطمئنة النفوس . واألوصياء وأولياء اهللا الذين آمنوا �م ونصروهم

وهي نفوس املؤمنني الذين يتخلل إمياÚم شيء من الشك ولو كان قليال٬ً، وهذه النفوس سكن فيها 
أن يبقى فيها اإلميان  اإلميان ولكنUه مل يقر فيها؛ لبقاء الشك فيها٬، فاإلميان مستودع فيها٬، فأمUا

والنور٬، فتمسي مظلمة  ٬، وأمUا أن يزداد الشك والظلمة فيها حىت خيرج منها اإلميانبفضل اهللا
كَظُلُم=اتª ف8ي ب=ح5رٍ لُجِّيٍّ ي=غ5ش=اه: م=و5̄ج م8ن5 فَو5ق8ه8 م=و5̄ج م8ن5 ﴿قرار هلا٬، وهكذا نفوس  مضطربة ال

ه: فَو5ق8ه8 س=ح=ا̄ب ظُلُم=ا̄ت ب=ع5ض:ه=ا فَو5ق= ب=ع5ضٍ إِذَا أَخ5ر=ج= ي=د=ه: لَم5 ي=كَد5 ي=ر=اه=ا و=م=ن5 لَم5 ي=ج5ع=لِ اللJه: لَ
  .)4(﴾ن:وراً فَم=ا لَه: م8ن5 ن:ورٍ

و=ه:و= الJذ8ي أَن5ش=أَكُم5 م8ن5 ن=فْسٍ و=اح8د=ةª فَم:س5ت=قَرٌّ و=م:س5ت=و5د=̄ع قَد5 ﴿: و�ذا تبيUن أنّ قوله تعاىل
  .اإلميان مستقر ومستودع: أي ٬،)5(﴾فَصَّلْن=ا الْآيات8 ل8قَو5مٍ ي=فْقَه:ونَ

                                                            
 .98: االنعام -1
 .6: هود -2
  .28 – 27 :الفجر -3
 .40 :النور -4
  .98 :األنعام -5
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د=ابَّةª ف8ي الْأَر5ضِ إِلJا ع=لَى اللJه8 رِز5قُه=ا و=ي=ع5لَم: م:س5ت=قَرَّه=ا و=م:س5ت=و5د=ع=ه=ا و=م=ا م8ن5 ﴿ :أمUا قوله تعاىل
ـ )1(﴾كُلË ف8ي ك8ت=ابٍ م:بِنيٍ النفوس٬، فعلى املؤمن أن يكثر من  ﴾م:س5ت=قَرَّه=ا و=م:س5ت=و5د=ع=ه=ا﴿ فأراد ب

  .الدعاء كي يكون إميانه مستقراً لتكون نفسه مطمئنة

ر=بَّن=ا إِنَّك= أَم=ر5ت=ن=ا بِطَاع=ة8 و:لَاة8  (... :قال Xيف دعاء يوم الغدير الذي ورد عن الصادق 
فَقُلْت= أَط8يع:وا اللJه= و=أَط8يع:وا الرَّس:ولَ و=أُول8ي الْأَم5رِ م8ن5كُم5  ٬،أَم5رِك= و=أَم=ر5ت=ن=ا أَنْ ن=كُونَ م=ع= الصَّاد8ق8ني=

فَس=م8ع5ن=ا و=أَطَع5ن=ا ر=بَّن=ا فَثَبِّت5 أَقْد=ام=ن=ا و=ت=و=فJن=ا م:س5ل8م8ني=  ٬،و=كُون:وا م=ع= الصَّاد8ق8ني= و=قُلْت= اتَّقُوا اللJه=
و=لَا ت:زِغْ قُلُوب=ن=ا ب=ع5د= إِذْ ه=د=ي5ت=ن=ا و=ه=ب5 لَن=ا م8ن5 لَد:ن5ك= ر=ح5م=ةً إِنَّك= أَن5ت=  ٬،م:ص=دِّق8ني= ل8أَو5ل8ي=ائ8ك=

لJه:مَّ إِنِّي أَس5أَلُك= بِالْح=قِّ الJذ8ي ج=ع=لْت=ه: ع8ن5د=ه:م5 و=بِالJذ8ي فَضَّلْت=ه:م5 ع=لَى الْع=الَم8ني= ج=م8يعاً ال ٬،الْو=هَّاب:
ت=قَر�اً و=لَا و=أَنْ ت:ت8مَّ ع=لَي5ن=ا نِع5م=ت=ك= و=ت=ج5ع=لَه: ع8ن5د=ن=ا م:س5 ٬،أَنْ ت:ب=ارِك= لَن=ا ف8ي ي=و5م8ن=ا ه=ذَا الJذ8ي أَكْر=م5ت=ن=ا ف8يه8

و=لَا ت=ج5ع=لَه: م:س5ت=و5د=عاً فَإِنَّك= قُلْت= فَم:س5ت=قَرٌّ و=م:س5ت=و5د=̄ع فَاج5ع=لْه: م:س5ت=قَر�اً و=لَا ت=ج5ع=لْه:  ٬،ت=س5لُب=ن=اه: أَب=داً
و=ار5ز:قْن=ا ن=ص5ر= د8ينِك= م=ع= و=ل8يٍّ ه=ادª م=ن5ص:ورٍ م8ن5 أَه5لِ ب=ي5ت8 ن=بِيِّك= و=اج5ع=لْن=ا م=ع=ه: و=ت=ح5ت=  ٬،م:س5ت=و5د=عاً

  .)2( )ر=اي=ت8ه8 ش:ه=د=اَء ص8دِّيق8ني= ف8ي س=بِيل8ك= و=ع=لَى ن:ص5ر=ة8 د8ينِك=

 ٬،النَّبِيِّني= ع=لَى النُّب:وَّة8 فَلَا ي=كُون:ونَ إِلJا أَن5بِي=اَءإِنJ اللJه= خ=لَق= ( :قَالَ ٬،Xع}ن¼ أَبِي الْح}س}نِ و
و=أَع=ار= قَو5ماً إِمي=اناً فَإِنْ ش=اَء ت=مَّم=ه: لَه:م5 و=إِنْ  ٬،و=خ=لَق= الْم:ؤ5م8نِني= ع=لَى الْإِمي=ان8 فَلَا ي=كُون:ونَ إِلJا م:ؤ5م8نِني=

إِنJ فُلَاناً كَانَ م:س5ت=و5د=عاً  :و=قَالَ ل8ي .فَم:س5ت=قَرٌّ و=م:س5ت=و5د=̄ع :و=ف8يهِم5 ج=ر=ت5 :قَالَ ٬،ش=اَء س=لَب=ه:م5 إِيَّاه:
 .)3( )إِمي=ان:ه: فَلَمَّا كَذَب= ع=لَي5ن=ا س:ل8ب= إِمي=ان:ه: ذَل8ك=

و=ج=ب=لَ  ٬،ن:ب:وَّت8هِم5 فَلَا ي=ر5ت=دُّونَ أَب=داًإِنJ اللJه= ج=ب=لَ النَّبِيِّني= ع=لَى ( :قَالَ ٬،Xع}ن¼ أَبِي ع}ب¼دÝ اللÞهÝ و
 ٬،و=ج=ب=لَ ب=ع5ض= الْم:ؤ5م8نِني= ع=لَى الْإِمي=ان8 فَلَا ي=ر5ت=دُّونَ أَب=داً ٬،الْأَو5ص8ي=اَء ع=لَى و=ص=اي=اه:م5 فَلَا ي=ر5ت=دُّونَ أَب=داً

 .)4( )و=أَلَحَّ ف8ي الدُّع=اِء م=ات= ع=لَى الْإِمي=ان8و=م8ن5ه:م5 م=ن5 أُع8ري= الْإِمي=انَ ع=ارِيَّةً فَإِذَا ه:و= د=ع=ا 

فجاء  ٬،ليلة إىل مسجد دار معاوية Xوعدنا أبو احلسن الرضا  :قال ٬،عن البزنطيو
إن الناس قد جهدوا على إطفاء نور اهللا حني قبض اهللا تبارك وتعاىل رسوله ( :فقال ٬،Xفسلم

                                                            
  .6 :هود -1
 .     147ص 7ج: األحكام تهذيب  -2
 . 418ص 2ج :الكافي -3
 .419ص 2ج :الكافي -4
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وقد جهد علي بن أيب محزة على إطفاء نور اهللا حني مضى أبو  ٬،وأىب اهللا إِلJا أَنْ ي:ت8مَّ ن:ور=ه: ٬،
وقد هداكم اهللا ألمر جهله الناس فامحدوا اهللا على ما  ٬،فأىب اهللا إِلJا أَنْ ي:ت8مَّ ن:ور=ه: Xاحلسن 

 ٬،فاملستقر ما ثبت من اإلميان ٬،كان يقول فَم:س5ت=قَرٌّ و=م:س5ت=و5د=̄ع X إن جعفراً ٬،من عليكم به
  .)1( )هواملستودع املعار وقد هداكم اهللا ألمر جهله الناس فامحدوا اهللا على ما من عليكم ب

ه:و= الJذ8ي أَن5ش=أَكُم5 م8ن5 ن=فْسٍ واح8د=ةª ﴿ :قلت( :قال ٬،Xعن أيب جعفر  ٬،عن أيب بصريو
يقولون مستقر يف  :قلت :قال ؟ ما يقول أهل بلدك الذي أنت فيه :قال .﴾فَم:س5ت=قَرٌّ و=م:س5ت=و5د=̄ع

٬، املستقر ما استقر اإلميان يف قلبه فال يرتع منه أبداً ٬،كذبوا :فقال .الرحم ومستودع يف الصلب
  .)2( )وقد كان الزبري منهم ٬،مث يسلبه واملستودع الذي يستودع اإلميان زماناً

* * *  

 واملهديني وسلمله األئمة آوصل اللهم على حممد و٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :68 /السؤال
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته٬، تسليماً

ذَل8ك=  ف8ي الْح=ي=اة8 الدُّن5ي=ا و=ف8ي الْآخ8ر=ة8 ال ت=ب5د8يلَ ل8كَل8م=ات8 اللJه8 م: الْب:ش5ر=ىهلَُ﴿ :يف قوله تعاىل
قَب5ل8ك= فَص=ب=ر:وا ع=لَى م=ا كُذ¢ب:وا ر:س:لٌ م8ن5  و=لَقَد5 كُذ¢ب=ت5﴿ :وقوله تعاىل ٬،)3(﴾ه:و= الْفَو5ز: الْع=ظ8يم:

   .)4(﴾الْم:ر5س=ل8ني= و=لَقَد5 ج=اَءك= م8ن5 ن=ب=أ8 ن=ص5ر:ن=ا و=ال م:ب=دِّلَ ل8كَل8م=ات8 اللJه8 و=أُوذُوا ح=تَّى أَت=اه:م5

قُلْ لَو5 ﴿ :أعاله و كلمات ريب يف قوله تعاىل ما الفرق أو الرابط بني كلمات ريب يف اآليتني
بِم8ثْل8ه8  ر=بِّي لَن=ف8د= الْب=ح5ر: قَب5لَ أَنْ ت=ن5فَد= كَل8م=ات: ر=بِّي و=لَو5 جِئْن=ا الْب=ح5ر: م8د=اداً ل8كَل8م=ات8كَانَ 
م النبوءات وحجية اهللا أرؤيات  هل هي؟  تنفذ ما املقصود �ذه الكلمات اليت ال ؟ )5(﴾م=د=داً

  ؟ م هي شيء آخرأعلى اخللق 

  نصاريحيدر األ :املرسل                                                                                                        

                                                            
 .      262ص 49ج :بحاراألنوار -1
 .371ص: تفسيرالعياشي -2
 .64 :يونس -3
 .34 :األنعام -4
 .109 :الكهف -5
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بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماَ

 :ويف اآليتني .و الكشف يف اليقظةأ ٬،سواء كان بالرؤى يف املنام ٬،وحي اهللاكلمات اهللا هي 
ذَل8ك= ه:و= الْفَو5ز:  ف8ي الْح=ي=اة8 الدُّن5ي=ا و=ف8ي الْآخ8ر=ة8 ال ت=ب5د8يلَ ل8كَل8م=ات8 اللJه8 لَه:م: الْب:ش5ر=ى﴿

  .)2( ٬،)1(﴾الْع=ظ8يم:

 قَب5ل8ك= فَص=ب=ر:وا ع=لَى م=ا كُذ¢ب:وا و=أُوذُوا ح=تَّى أَت=اه:م5ر:س:لٌ م8ن5  و=لَقَد5 كُذ¢ب=ت5﴿ :وقوله تعاىل
  .)3(﴾الْم:ر5س=ل8ني= ن=ص5ر:ن=ا و=ال م:ب=دِّلَ ل8كَل8م=ات8 اللJه8 و=لَقَد5 ج=اَءك= م8ن5 ن=ب=أ8

للرسل واملؤمنني معهم بالنصر  اًو وعدأذا كانت بشرى ملؤمن إهلية هذه الكلمات اإل نّأبيان 
حد له أ وكذا ال ٬،﴾ال ت=ب5د8يلَ ل8كَل8م=ات8 اللJه8﴿ ٬،يتبدل هلي يتحقق والإفهي وعد وحسن العاقبة 

 كلمات اهللا على مرU نّأكما  ٬،﴾و=ال م:ب=دِّلَ ل8كَل8م=ات8 اللJه8﴿ القدرة على تبديل وعد اهللا وتغيريه
خيدعكم العلماء غري العاملني فتنخدعوا  ال :فاهللا يقول للناس ٬،زمان ثابتة وموجودةالعصور واأل

 تبديل وال وال ٬،هذه هي كلمات اهللا نّأل ؛الرؤى والكشف من الشيطان نّإ :ذا قالواإ ٬،بقوهلم
هم نUأل ؛ولكن هؤالء العلماء غري العاملني مسوا كلمات اهللا بكلمات الشيطان. مبدل لكلمات اهللا

فهي  ٬،تنفد هلية الالشيطان وكلماته٬، وهذه الكلمات اإل الّإيعرفون  نفسهم شياطني والأهم 
 ٬،وعلم اهللا سبحانه غريحمدود ٬،ها تصدر عن علم اهللانUأل ؛حيدها عدد موجودة يف كل زمان وال

                                                            
 .64 :يونس -1
واإلمام  )اآلِخَرِة َوِفي الدُّْنَيا اْلَحياِة ِفي اْلُبْشَرى َلُهُم( :ثم جزاهم فقال: أن قال إلى: (... في حديث Xعن أبي جعفر  -2

على  - الصادقين   -يبشرهم بقيام القائم وبظهوره وبقتل أعدائهم وبالنجاة في اآلخرة والورود على محمد 
  .429ص 1ج :الكافي). الحوض

والسؤال هنا آيف يبشر اإلمام الناس في هذا الزمان وهو غائب عن األنظار ؟؟ ال يمكن أن يوجد جواب غير الرؤيا في 
بأنها وحي ومن أجزاء النبوة، ونص على أن الشيطان ال  يمكن أن يتمثل به  المنام، هذه الرؤيا التي وصفها الرسول 

 .في الرؤيا وال بأحد من أوصياءه الى يوم القيامة
هي : قال ،)الدُّْنَيا اْلَحياِة ِفي اْلُبْشَرى َلُهُم(: في قول اهللا عز وجل: قال رجل لرسول اهللا : (قال ،Xعن أبي جعفر 

 . 90ص 8ج : الكافي) الرؤيا الحسنة يرى المؤمن فيبشر بها في دنياه
 الَِّذيَن(: يا رسول اهللا أخبرني عن قول اهللا عزوجل: رجل من أهل البادية له حشم وجمال فقال أتى رسول اهللا : و

) الدُّْنَيا اْلَحياِة ِفي اْلُبْشَرى َلُهُم(: أما قوله تعالى(: فقال ،)اآلِخَرِة َوِفي الدُّْنَيا اْلَحياِة ِفي اْلُبْشَرى َلُهُم * َيتَُّقوَن َوَآاُنوْا آَمُنوْا
فإنها بشارة المؤمن عند  )اآلِخَرِة َوِفي(: فهي الرؤيا الحسنة يراها المؤمن فيبشر بها في دنياه، وأما قول اهللا عز وجل

فهذه هي . 133ص 1ج: من ال يحضره الفقيه) الموت يبشر بها عند موته إن اهللا قد غفر لك ولمن يحملك إلى قبرك
آلمات اهللا تعالى التي ال تبديل لها، هذه هي آلمات اهللا التي يستهزء بها علماء آخر الزمان الغير عاملين، البعيدين عن 

من جهل شيئًا عاداه، وألنهم ال بشرى لهم من اهللا تعالى، نعم يبشرهم اهللا تعالى عند موتهم : ا يقالملكوت السماوات، وآم
  ). المعلق. (بجهنم ومرافقة الشياطين وأعداء األنبياء والمرسلين واألئمة 

 .34 :األنعام -3
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ن يصدر عن اهللا سبحانه٬، وما أ ميكن ه مانUأل؛ ينفد ال أي ٬،حيد بعدد ن يصدر منها الأفما ميكن 
  . غري متناهيميكن أن يصدر عن اهللا

* * *  

إِح5س=انÀا و=بِذ8ي  و=اع5ب:د:واْ اللّه= و=الَ ت:ش5رِكُواْ بِه8 ش=ي5ئًا و=بِالْو=ال8د=ي5نِ﴿ :قال تعاىل :69 /السؤال
الْقُر5ب=ى و=الْج=ارِ الْج:ن:بِ و=الصَّاح8بِ بِاجلَنبِ و=اب5نِ  الْقُر5ب=ى و=الْي=ت=ام=ى و=الْم=س=اك8نيِ و=الْج=ارِ ذ8ي

  .)1(﴾م=لَكَت5 أَي5م=ان:كُم5 إِنJ اللّه= الَ ي:ح8بُّ م=ن كَانَ م:خ5ت=االً فَخ:ورÀا السَّبِيلِ و=م=ا

  ؟ ية الكرمية والسالمتعين هذه اآل ماذا

  رغيل إبراهيم: املرسل                                                                                                       

 بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

املراد هنا االخالص يف عبادة اهللا سبحانه٬، بطاعة : ﴾و=اع5ب:د:واْ اللّه= و=الَ ت:ش5رِكُواْ بِه8 ش=ي5ئاً﴿
وجتنب طريق إبليس لعنه اهللا يف رفض السجود خلليفة اهللا٬، فإنّ خليفته الذي استخلفه على خلقه٬، 

اهللا يعبد من حيث يريد هو سبحانه ال من حيث يريد العبد٬، وإالّ كان مشركاً وتابعاً إلبليس لعنه 
  .)2( اهللا

  .مها الوالدان Xواإلمام علي  الرسول حممد : ﴾إِح5س=انÀا و=بِالْو=ال8د=ي5نِ﴿

أنا وأنت أبوا هذه األم�ة فلعن اهللا من  ...يا علي (: Xلعلي  قال رسول اهللا حممد 
  .)4( ٬،)3( )...عقّنا

  .هم آل حممد وباخلصوص احلسن واحلسني :﴾و=بِذ8ي الْقُر5ب=ى﴿

                                                            
 .36: النساء -1
يعني بذلك وال تتخذوا " َواِحٌد ِإلٌه ُهَو ِإنََّما اْثَنْيِن ِإلـَهْيِن َتتَِّخُذوْا َال( ": يقول Xسمعت أبا عبد اهللا : قال ،عن أبي بصير -2

  ).المعلق. (357ص 32ج :بحار األنوار) إمامين، إنما هو إمام واحد
 .6ص 36ج :بحار االنوار -3
 َشْيئًا ِبِه ُتْشِرُآوْا َوَال الّلَه َواْعُبُدوْا(: في قوله تعالى ،Xباسناده عن الصادق  ،عن جعفر بن محمد بن سعيد -4

الحسن : قال )اْلُقْرَبى َوِبِذي( ،هما الوالدان Xوعلي بن أبي طالب  إن رسول اهللا (: قال )ِإْحَسانًا َوِباْلَواِلَدْيِن
 ). المعلق( .269ص 32ج: بحار األنوار).  )عليهما السالم(والحسين 
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لَه: قُلْ ال أَس5أَلُكُم5 ع=لَي5ه8 أَج5راً إِلJا الْم=و=دَّةَ ف8ي الْقُر5ب=ى و=م=ن5 ي=قْت=رِف5 ح=س=ن=ةً ن=زِد5 ﴿: قال تعاىل
  .)1( ﴾ف8يه=ا ح:س5ناً إِنJ اللJه= غَفُو̄ر ش=كُو̄ر

واملسكني هو . )2( واليتيم هو الفرد يف قومه الذي ال نظري له فيهم: ﴾و=الْي=ت=ام=ى و=الْم=س=اك8نيِ﴿
املتضرعون إليه سبحانه يف  املضطر إىل اهللا٬، وآل حممد هم اليتامى فال نظري هلم٬، وهم مساكني اهللا

  .)3( ومكان وحالكل زمان 

و=إِذْ أَخ=ذْن=ا م8يثَاق= ب=نِي إِس5رائيلَ ال ت=ع5ب:د:ونَ إِلJا اللJه= و=بِالْو=ال8د=ي5نِ إِح5س=اناً و=ذ8ي ﴿: قال تعاىل
وامليثاق أُخذ على بين اسرائيل وغريهم . )4(﴾الْقُر5ب=ى و=الْي=ت=ام=ى و=الْم=س=اك8نيِ و=قُولُوا ل8لنَّاسِ ح:س5ناًَ

ففي هذه اآلية أيضاً الوالدان وذو القرىب . اد٬، على مواالة ويل اهللا وحجته وخليفته سبحانهمن العب
  .واملهديون من آل حممد  واألئمة  Xوعلي  واليتامى واملساكني هم حممد 

إِب5ر=اه8يم= أَم5 ي=ح5س:د:ونَ النَّاس= ع=لَى م=ا آت=اه:م: اللJه: م8ن5 فَض5ل8ه8 فَقَد5 آت=ي5ن=ا آلَ ﴿: قال تعاىل
  .يف هذه اآلية هم حممد وآل حممد ٬، والناس)5(﴾الْك8ت=اب= و=الْح8كْم=ةَ و=آت=ي5ن=اه:م5 م:لْكاً ع=ظ8يماً

  .أحسن ما يقال: أي ﴾َو=قُولُوا ل8لنَّاسِ ح:س5ناً﴿

م=لَكَت5  و=م=او=الصَّاح8بِ بِاجلَنبِ و=اب5نِ السَّبِيلِ  و=الْج=ارِ الْج:ن:بِ الْقُر5ب=ى و=الْج=ارِ ذ8ي﴿
قولوا للناس وفيهم ما حتبون أن يقال لكم وفيكم٬، وعاملوهم مبا حتبون أن : أي ﴾أَي5م=ان:كُم5

  . ﴾و=قُولُوا ل8لنَّاسِ ح:س5ناً﴿يعاملوكم٬، 

                                                            
 .23من اآلية: الشورى -1
ألنه لم يكن  ؛إنما سمي يتيمًا(: قال )َفآَوى َيِتيمًا َيِجْدَك َأَلْم(: سئل عن قول اهللا: قال ،عن عباية بن ربعي، عن ابن عباس -2

أي وحيدًا ال نظير  )َيِتيمًا َيِجْدَك َأَلْم(: ممتنًا عليه نعمه: له نظير على وجه األرض من األولين واآلخرين، فقال عزوجل
 .141ص 61ج :ألنواربحار ا... ). لك

: اليتيم الذي ال مثل له، ولذلك سميت الدرة(: قال )َفآَوى َيِتيمًا َيِجْدَك َأَلْم(: ثم قال): رحمه اهللا(وقال علي بن إبراهيم القمي 
 .142ص 61ج: بحار األنوار) ال مثل لها ألنه ؛اليتيمة

ما (ما  أعلمك، وآل شئ في القرآن (: يقول )اْلَعَقَبُة َما َأْدَراَك َوَما * اْلَعَقَبَة اْقَتَحَم َفَلا... (: في حديث Xوعن أبي جعفر 
يعني أمير  )َمْتَرَبٍة َذا ِمْسِكينًا َأْو(قرباه : ، والمقربةيعني رسول اهللا ) َمْقَرَبٍة َذا َيِتيمًا(فهو ما أعلمك ) أدراك

 ). المعلق. (282ص 42ج: بحار األنوار). مترب بالعلم Xالمؤمنين 
 َأْهِل ِمْن َرُسوِلِه َعَلى اللَُّه َأَفاء مَّا(: عن قول اهللا عزوجل Xسألت أبا جعفر : قال ،عن أبيه ،عن عمرو بن أبي المقدام -3

هذه اآلية نزلت فينا خاصة، (: Xفقال أبو جعفر  )السَِّبيِل َواْبِن َواْلَمَساِآيِن َواْلَيَتاَمى اْلُقْرَبى َوِلِذي َوِللرَُّسوِل َفِللَِّه اْلُقَرى
أبدًا، ونحن أبناء  فما آان هللا وللرسول فهو لنا ونحن ذوا القربى ونحن المساآين ال تذهب مسكنتنا من رسول اهللا 

 ). المعلق( .258ص 32ج: بحار األنوار) آله لنا واألمرالسبيل فال يعرف سبيل إال بنا، 
  .83 :البقرة -4
  .54 :النساء -5
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إنّ اهللا ال حيب من كان تابعاً إلبليس : أي ﴾إِنJ اللّه= الَ ي:ح8بُّ م=ن كَانَ م:خ5ت=االً فَخ:ورÀا﴿
٬، واهللا حيب النفوس الطيبة املباركة الساجدة املطيعة احملبUة Xتكربه على آدم  يف )لعنه اهللا(

قُلْ إِنْ كُن5ت:م5 ت:ح8بُّونَ اللJه= فَاتَّبِع:ونِي ي:ح5بِب5كُم: اللJه: و=ي=غ5ف8ر5 لَكُم5 ذُن:وب=كُم5 و=اللJه: ﴿خلليفته سبحانه 
  .)1(﴾غَفُو̄ر ر=ح8ي̄م

* * *  

ع=مَّ  # اهللا الرمحن الرحيم بسم﴿ :قوله تعاىل ؟ أبسورة النبما املقصود  :70 /السؤال
ثُمَّ كَلJا  # كَلJا س=ي=ع5لَم:ونَ # الJذ8ي ه:م5 ف8يه8 م:خ5ت=ل8فُونَ # ع=نِ النَّب=أ8 الْع=ظ8يمِ # ي=ت=س=اَءلُونَ
  .العظيمصدق اهللا  )2(﴾س=ي=ع5لَم:ونَ

  ؟ ﴾سيعلمون كال سيعلمون مث كال﴿ :املقصود بقوله تعاىل ما

  ميساء جعفر السعدي: املرسل                                                                                                  

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

ثُمَّ  # كَلJا س=ي=ع5لَم:ونَ # الJذ8ي ه:م5 ف8يه8 م:خ5ت=ل8فُونَ # ع=نِ النَّب=أ8 الْع=ظ8يمِ # ي=ت=س=اَءلُونَ ع=مَّ﴿
  .)3(  ﴾كَلJا س=ي=ع5لَم:ونَ

Uر يف كل زمان يبعث فيه خليفة من خلفاء اهللا يف أرضه ومسائه٬، فهي قصة هذه قصUة تتكر
٬، أو كما مساه    من األنبياء واألوصياء املرسلني   اختالف اخللق يف حجة اهللا عليهم  

٬، اختلف فيه ٬X، فأوUل خليفة من خلفاء اهللا سبحانه النيب آدم )4(﴾النَّب=أ8 الْع=ظ8يمِ﴿: تعاىل 

                                                            
  .31 :آل عمران -1
  .5 – 1 :النبأ -2
 .5 – 1 :النبأ -3
هذا األمر بعدك لنا  ،يا محمد :فقال أقبل صخر بن حرب حتى جلس إلى رسول اهللا (: قال ،طالب أبيعن علي بن  -4

 النََّبِإ َعِن*  َيَتَساءُلوَن َعمَّ(: فانزل اهللا تعالى: قال. األمر بعدي لمن هو بمنزلة هارون من موسى ،يا صخر: أم لمن ؟ قال
آال، ورد هو عليهم : منهم المصدق بواليته وخالفته، ومنهم المكذب بهما، ثم قال )ُمْخَتِلُفوَن ِفيِه ُهْم الَِّذي * اْلَعِظيِم

يعرفون واليته وخالفته إذ يسألون عنها في قبورهم فال يبقى : سيعلمون خالفته بعدك انها حق، ثم آال سيعلمون، ويقول
ب وال في بر وال في بحر إال ومنكر ونكير يسأالنه عن الوالية ألمير المؤمنين بعد الموت يقوالن ميت في شرق وال غر

 .276ص 2ج :البن شهر آشوب -طالب  أبيمناقب آل )للميت من ربك وما دينك ومن نبيك ومن إمامك
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املالئكة بني مطيع ألمر اهللا يف قبول خليفته والسجود له وهم املالئكة٬، وبني عاصٍ ألمر اهللا 
٬، الذي كان حبسب طاعته السابقة من )1()نه اهللالع(وهو إبليس ورافض خلليفته ومتكبUر عليه 
  .)2( املالئكة وحبسب أصله من اجلن

بين آدم بإضالهلم وجعلهم يتابعونه يف التكرب على خليفة اهللا ) نه اهللالع(وقد توعUد إبليس 
طاعتهم سبحانه يف كل زمان٬، وهكذا فإنّ الناس ينقسمون يف كل زمان بني متابع للمالئكة يف 

وسيعلم من تابعوا إبليس لعنه . يف التكبUر على خليفة اهللا) نه اهللالع(خلليفة اهللا٬، وبني متابع إلبليس 
و=س=ي=ع5لَم: الJذ8ين= ظَلَم:وا أَيَّ م:ن5قَلَبٍ ﴿اهللا يف التكبUر على خلفاء اهللا أي منقلب ينقلبون 

  .)3(﴾ي=ن5قَل8ب:ونَ

  .)قيام القائم(أي يف القيامة الصغرى  ﴾كَلJا س=ي=ع5لَم:ونَ﴿

 ٬،)4(﴾إِنJ ل8لْم:تَّق8ني= م=فَازاً﴿أي يف القيامة الكربى٬، والعاقبة للمتقني  ﴾ثُمَّ كَلJا س=ي=ع5لَم:ونَ﴿
وكيف . الذين آمنوا خبلفاء اهللا وأطاعوهم وساروا على صراطهم املستقيم٬، الذين عرفوا اهللا خبليفته

وهو باب معرفة اهللا٬، وكيف ال تكون خالفة اهللا هي ! ؟ ﴾النَّب=أ8 الْع=ظ8يمِ﴿ال يكون خليفة اهللا هو 
وظهور  ٬،٬، وهم وجه اهللا وأمساؤه احلسىنوقد متخضت عن حممد وآل حممد ! النبأ العظيم ؟

اهللا يف فاران و�م عdرِف} اهللا٬، فأي نبأ أو خرب أحق أن يسمى بالنبأ العظيم من نبأ وخرب تأسيس 
اهللا٬، ومن نبأ تأسيس قانون معرفة خليفة اهللا٬، ومن نبأ تأسيس خالفة اهللا اليت قانون معرفة 

  !!٬، أو اهللا يف اخللق أو صورة اهللا ؟)ظهور اهللا يف فاران( ستتمخض عن حممد 

                                                                                                                                                                                        
 )اْلِعْلَم ُأوُتوا الَِّذيَن ُصُدوِر ِفي َبيَِّناٌت آَياٌت ُهَو َبْل(: قول اهللا تبارك وتعالى: قلت له: قال ،Xعن أبي عبد اهللا  ،وعن سدير
 32ج: بحار األنوار)، والنبأ اإلمامةاألئمةالعلم  أوتواالذين (: قال )ُمْعِرُضوَن َعْنُه َأنُتْم * َعِظيٌم َنَبٌأ ُهَو ُقْل(: وقوله تعالى

 . 203ص
النبأ العظيم (: قال )اْلَعِظيِم النََّبِإ َعِن*  َيَتَساءُلوَن َعمَّ(: في قوله تعالى ،Xعن أبي عبد اهللا  ،وعن عبد اهللا بن آثير

 .352ص 42ج :بحار األنوار) Xوالية أمير المؤمنين : قال ،)اْلَحقِّ ِللَِّه اْلَوَلاَيُة ُهَناِلَك: (وسألته عن قوله .الوالية
قال أمير (: قال )ُمْخَتِلُفوَن ِفيِه ُهْم الَِّذي * اْلَعِظيِم النََّبِإ َعِن*  َيَتَساءُلوَن َعمَّ( :في قوله تعالى ،Xوعن أبي الحسن الرضا 

ماهللا نبأ أعظم مني وما هللا آية أآبر مني، وقد عرض فضلي على األمم الماضية على اختالف ألسنتها فلم : Xالمؤمنين 
 ). المعلق. (509ص 9ج: للشيخ علي النمازي - مستدرك سفينة البحار   )تقر بفضلي

يا رب وعزتك إن أعفيتني من السجود آلدم ألعبدنك عبادة : ُأمر إبليس بالسجود آلدم فقال: (قال ،Xعن الصادق  -1
  ). المعلق. (262ص 2ج: بحار األنوار )إني أحب أن أطاع من حيث أريد: قال اهللا جل جالله. ما عبدك أحد قط مثلها

إبليس أآان من المالئكة ؟ وهل آان يلي من أمر السماء  سألته عن: قال Xعن جميل بن دراج، عن أبي عبد اهللا  -2
لم يكن من المالئكة، ولم يكن يلي من السماء شيئًا، آان من الجن وآان مع المالئكة، وآانت المالئكة تراه (: شيئًا؟ قال

  .)المعلق. (119ص 11ج :بحار األنوار) أنه منها، وآان اهللا يعلم أنه ليس منها، فلما ُأمر بالسجود آان منه الذي آان
  .227: الشعراء -3
  .31 :النبأ -4
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ويف القرآن هذا البيان للنبأ العظيم٬، وفيه ذكرى ملدكر وعربة ملعترب٬، لعله يعلم ويكون ممن 
كَلJا ﴿: ى على جهله وتكربه٬، فيكون ممن يdنذرون بقوله تعاىليعلمون ويسجدون٬، وال يبق

 ........ت:م5 ع=ن5ه: م:ع5رِض:ونَ قُلْ ه:و= ن=ب=أٌ ع=ظ8ي̄م ان5﴿: ٬، وبقوله تعاىل﴾ثُمَّ كَلJا س=ي=ع5لَم:ونَ # س=ي=ع5لَم:ونَ
  .)1(﴾و= لَت=ع5لَم:نَّ ن=ب=أَه: ب=ع5د= ح8نيٍ

* * *  

 السالم عليكم سيدي وموالي ورمحة اهللا٬، محد احلسنأمام احلق ىل اإلإ :71 /السؤال
  وبركاته

  م=ر=ج= الْب=ح5ر=ي5نِ ي=لْت=ق8ي=ان8﴿ بسم اهللا الرمحن الرحيم :الكرمية ةيباآل املقصود ما :سؤايل
  .﴾فَبِأَيِّ آلَاء ر=بِّكُم=ا ت:كَذ¢ب=ان8 # ب=ي5ن=ه:م=ا ب=ر5ز=̄خ لJا ي=ب5غ8ي=ان#8

  ؟  )21  20  19( ياتالرمحن اآل سورة

وملاذا جاءت  ؟) 21( يةوملاذا هذا التكرار الشديد باآل٬، )20  19( ياترجو تفسري اآلأ
   ؟ القران ى هذه السورة يف الكتب بعروس وملاذا تسمU ؟ بصيغة التثنية

  .عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار سالم

  عماد العلي: املرسل                                                                                                       

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

إنّ : أي ﴾ب=ي5ن=ه:م=ا ب=ر5ز=̄خ ال ي=ب5غ8ي=ان8 # م=ر=ج= الْب=ح5ر=ي5نِ ي=لْت=ق8ي=ان8 ....... الرَّح5م=ن:﴿: قال تعاىل
  .)2(﴾ب=ي5ن=ه:م=ا ب=ر5ز=̄خ ال ي=ب5غ8ي=ان8 # م=ر=ج= الْب=ح5ر=ي5نِ ي=لْت=ق8ي=ان8﴿الرمحن هو الذي 

إنّ هذا : وبيUنت. اإلهليةإنّ الرمحن هو باب الذات : وقد بيUنت فيما مضى يف أكثر من موضع
الباب جتلّى يف اخللق بباب مدينة العلم٬، ومدينة العلم أو صورة الالهوت يف اخللق أو وجه اهللا 

  ).الرمحن الرحيم يف اخللق(هو حممد٬، وبابه علي وفاطمة ) اهللا يف اخللق(
                                                            

  .88 – 68 :ص -1
  .20 – 19 :الرحمن -2
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م، ومن خلفها م
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أي وسَّع: رج

تقدUم تبيUن أن
قائهما خرج

د بيUنت فيما
ال خيتص بأمو
ن باب الذات

بأمر) لعلم
وهذ. هابتة ل

واملؤمنني يف
ن اهللا يف اآل

                      
حيى بن سعيد ا

ع: (قال )ْبِغَياِن
)َواْلَمْرَجاُن ؤُلُؤ

Xقال لعلي  
 ).المعلق. (1

رسول محمد 
مة بين يدي تر
لي للشيخ الصدو

سول محمد 
سميت ف: ؟ قال

قول ا وذلك) ة
.396ص: خبار

Xر الصادق 
وطأطئوا رؤوس
ن شمالها مثلهم
جل في قلبها أن
 فاطمة، فانظر
حبيها آما يلتقط

وجل في قلوب عز
.ا في هذا اليوم

فيه، أو س] يبة 
إال آافر أو مناف

ثم قال جع). ِنيَن
لمن: ينادي مناد

نعمان المغربي

  

اجلواب املنري
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كما بيUنت يف  والعرش األعظم هو حممد ٬، )1(﴾و=كَانَ ع=ر5ش:ه: ع=لَى الْم=اِء﴿: وقال تعاىل
٬، فمحمد هو حامل العرش )علي وفاطمة عليهما السالم(واملاء هو البحران . )2( املتشا�ات

  ). القرآن(٬، مث بعد ذلك هو العرش األعظم )القرآن(األعظم 

و=كانَ ع=ر5ش:ه: ع=لَى ﴿ :اللÞهÝ ع}زَّ و}ج}لÞع}ن¼ قَو¼لِ  Xس}أَلْتd أَب}ا ع}ب¼دÝ اللÞهÝ  :قَالَ ٬،ع}ن¼ د}اوdد} الرَّ̄قيِّ
 ٬،كَذَب:وا :فَقَالَ .ي}قُولُونَ إِنÞ الْع}ر¼ش} كَانَ ع}لَى الْم}اِء و}الرَّبُّ فَو¼قَهd :قُلْتd ؟ م=ا ي=قُولُونَ :فَقَالَ .﴾الْماِء

َء الJذ8ي ي=ح5م8لُه:  و=و=ص=فَه: بِص8فَة8 الْم=خ5لُوقِ و=لَزِم=ه: أَنJ الشَّي5 الًم=ن5 ز=ع=م= ه=ذَا فَقَد5 ص=يَّر= اللJه= م=ح5م:و
إِنJ اللJه= ح=مَّلَ د8ين=ه: و=ع8لْم=ه: الْم=اَء قَب5لَ أَنْ ي=كُونَ  :فَقَالَ .ب}يِّن¼ لÝي جdعÝلْتd فÝد}اك} :قُلْتd .أَقْو=ى م8ن5ه:

فَلَمَّا أَر=اد= اللJه: أَنْ ي=خ5لُق= الْخ=لْق= ن=ثَر=ه:م5 ب=ي5ن=  ٬،أَو5 ش=م5̄س أَو5 قَم=̄ر أَر5̄ض أَو5 س=م=اٌء أَو5 جِنٌّ أَو5 إِن5̄س
و=الْأَئ8مَّةُ  Xو=أَم8ري: الْم:ؤ5م8نِني=  فَأَوَّلُ م=ن5 ن=طَق= ر=س:ولُ اللJه8  ؟ م=ن5 ر=بُّكُم5 :ي=د=ي5ه8 فَقَالَ لَه:م5

ه=ؤ:لَاِء ح=م=لَةُ  :ثُمَّ قَالَ ل8لْم=لَائ8كَة8 ٬،فَح=مَّلَه:م: الْع8لْم= و=الدِّين= ٬،أَن5ت= ر=بُّن=ا :ص=لَو=ات: اللJه8 ع=لَي5هِم5 فَقَالُوا
أَق8رُّوا ل8لJه8 بِالرُّب:وبِيَّة8  :ثُمَّ قَالَ ل8ب=نِي آد=م= ٬،د8ينِي و=ع8لْم8ي و=أُم=ن=ائ8ي ف8ي خ=لْق8ي و=ه:م: الْم=س5ئُولُونَ

فَقَالَت8  .اش5ه=د:وا :فَقَالَ اللJه: ل8لْم=لَائ8كَة8 .ن=ع=م5 ر=بَّن=ا أَقْر=ر5ن=ا :فَقَالُوا ٬،الْو=لَاي=ة8 و=الطJاع=ة8و=ل8ه=ؤ:لَاِء النَّفَرِ بِ
أَو5 ت=قُولُوا إِنَّما أَش5ر=ك= آباؤ:نا . ش=هِد5ن=ا ع=لَى أَنْ لَا ي=قُولُوا غَداً إِنَّا كُنَّا ع=ن5 هذا غاف8ل8ني= :الْم=لَائ8كَةُ

ي=ا د=او:د: و=لَاي=ت:ن=ا م:ؤ=كJد=ةٌ ع=لَي5هِم5 ف8ي  .قَب5لُ و=كُنَّا ذُرِّيَّةً م8ن5 ب=ع5د8ه8م5 أَفَت:ه5ل8كُنا بِما فَع=لَ الْم:ب5ط8لُونَ م8ن5
  .)3( )الْم8يثَاقِ

أي نعمه الكربى الظاهرة  ٬،آالؤه سبحانه: )4(﴾فَبِأَيِّ آالِء ر=بِّكُم=ا ت:كَذ¢ب=ان8﴿: أمUا قوله تعاىل
ليعرفوه٬، ومن مث نعمته الكربى ) اهللا(البيUنة٬، وال توجد نعمة أعظم من جتليه للخلق بالذات اإلهلية 

٬، ولوال ذلك ملا عرفوا٬، فهم ال يستحقون املعرفة إالّ )الرمحن الرحيم(بأن جعل باب الذات اإلهلية 
ر=ح5م=ت:ه: م=ا ز=كَى م8ن5كُم5 م8ن5 أَح=دª أَب=داً و=لَك8نَّ اللJه= ي:ز=ك¢ي م=ن5 و=لَو5ال فَض5لُ اللJه8 ع=لَي5كُم5 و=﴿بالرمحة 

٬، و�م ٬، ومن مث نعمته الكربى يف اخللق مبحمد وآل حممد )5(﴾ي=ش=اُء و=اللJه: س=م8ي̄ع ع=ل8ي̄م
وأربعة عشر هالالً يف  حممد وعلي وفاطمة واألئمة : عdرف اهللا وهم أربعة عشر قمراً هم

                                                            
 .7: هود -1
 .110ص 2ط 3ج :المتشابهات -2
 .132ص 1ج :الكافي -3
-65-63- 61-59- 57-55- 53-51- 49-47-45- 42-40- 38-36- 34-32- 30-28- 25-23-21- 18-16-13 :الرحمن -4
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 مث إنّ هؤالء العباد املصطفني أورثوا الكتاب٬، وورثة الكتاب هم األنبياء واألوصياء ال
  .غريهم

إالّ على نيب أو وصي٬، وهي أنUهم عباد اهللا حقا٬ً، والشاهد هلم اهللا  قفهنا جتد أوصافاً ال تنطب
  .إنUهم ورثة الكتاب والذي أورثهم اهللا سبحانه٬، أÚم مصطفون٬، والذي اصطفاهم اهللا

  :ويبقى إنUهم ثالث مراتب

 .سابق باخلريات   3مقتصد٬،   2ظامل لنفسه٬،   1

  .هم فقط حممد وآل حممد : اتوالسابق باخلري

٬، واألنبياء واملرسلون األئمة من ولد إبراهيم )ليهما السالمع(هم نوح  وإبراهيم : واملقتصد
.  

  الذين سبقوا إبراهيم ومن ذرية إبراهيم هم باقي األنبياء واملرسلني : وظامل لنفسه
X)1(.  

                                                                                                                                                                                        
ِعنَدَها  *ِعنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتَهى *َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى *َأَفُتَماُروَنُه َعَلى َما َيَرى  *َما َآَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى  *َعْبِدِه َما َأْوَحى 

. 18 – 1 :النجم )َلَقْد َرَأى ِمْن آَياِت َربِِّه اْلُكْبَرى *َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى * ِإْذ َيْغَشى السِّْدَرَة َما َيْغَشى  *َجنَُّة اْلَمْأَوى 
 ).المعلق(
، ومحمد واألوصياء من عترته  هنا آالم السيد أحمد الحسن حول انطباق هذه اآلية في األنبياء والمرسلين  -1

خاصة، أي بغض النظر عن األنبياء والمرسلين  والكالم في هذا الجانب يختلف نسبيًا عّما لو آان في ذرية الرسول 
الكامل لهم، أي معرفة اإلمام والتسليم له، آما  واإلقرار ، وآال الجانبين يدور حول معرفة فضل أهل البيت 

 :في الرواية اآلتية
 لَِّنْفِسِه َظاِلٌم َفِمْنُهْم ِعَباِدَنا ِمْن اْصَطَفْيَنا الَِّذيَن اْلِكَتاَب َأْوَرْثَنا ُثمَّ(: عن قول اهللا عز وجل Xسألت أبا جعفر : عن سالم قال

، والظالم لإلمامالعارف : ، والمقتصداإلمام: السابق بالخيرات: (قال )اللَِّه ِبِإْذِن ِباْلَخْيَراِت َساِبٌق َوِمْنُهْم مُّْقَتِصٌد َوِمْنُهم
  .214ص 1ج :الكافي) اإلمامالذي ال يعرف : لنفسه

ألن الذي يموت على غير والية أهل البيت  ؛البيت  أهلواعلم أن الظالم لنفسه ليس هو الخارج عن طاعة ووالية 
ال يدخل الجنة، بينما وصفت هذه اآلية األصناف الثالثة بأنهم مصطفون، ومن أهل الجنة في اآليات التي تليها،  

ة ومن المعلم أن اهللا تعالى ال يصطفي من آان من أهل النار، وإنما الظلم هنا هو التقصير في المعرفة أو في الطاع
  .واالقرار والتسليم

 : في الخبر اآلتي Xوهذا ما نص عليه اإلمام الرضا 
أخبروني : فقال المأمون: (... وبين علماء بعض الطوائف في مجلس المأمون العباسي Xفي مناظرة بين اإلمام الرضا 

فقال . آلها األمةأراد اهللا عز وجل بذلك : فقالت العلماء. )ِعَباِدَنا ِمْن اْصَطَفْيَنا الَِّذيَن اْلِكَتاَب َأْوَرْثَنا ُثمَّ(عن معنى هذه اآلية 
: فقال المأمون .أراد اهللا العترة الطاهرة: ال أقول آما قالوا، ولكني أقول: Xما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال الرضا : المأمون

بأجمعها في الجنة، لقول اهللا تبارك إنه لو أراد األمة لكانت : Xوآيف عنى العترة من دون األمة ؟ فقال له الرضا 
ثم جمعهم آلهم في ) اْلَكِبيُر اْلَفْضُل ُهَو َذِلَك اللَِّه ِبِإْذِن ِباْلَخْيَراِت َساِبٌق َوِمْنُهْم مُّْقَتِصٌد َوِمْنُهم لَِّنْفِسِه َظاِلٌم َفِمْنُهْم: (وتعالى

األمالي ) فصارت الوراثة للعترة الطاهرة ال لغيرهم )َذَهٍب ِمن َأَساِوَر ِمْن ِفيَها ُيَحلَّْوَن َيْدُخُلوَنَها َعْدٍن َجنَّاُت( :الجنة فقال
  .615ص: للشيخ الصدوق



  

 43.................... ............................ الثا�ياجلزء / اجلواب املنري عرب األثري 

 
 

بِكَل8م=اتª فَأَت=مَّه:نَّ قَالَ إِنِّي ج=اع8لُك= ل8لنَّاسِ إِم=اماً قَالَ و=إِذ8 اب5ت=لَى إِب5ر=اه8يم= ر=بُّه: ﴿: قال تعاىل
  .)1(﴾و=م8ن5 ذُرِّيَّت8ي قَالَ ال ي=ن=الُ ع=ه5د8ي الظJال8م8ني=

أي الظاملون من األنبياء٬، وظلم األنبياء ليس مبعصية٬، بل هو تقصرياً يف أداء العمل نسبة إىل 
لن يكون أداء  وحممد  ٬X، فنفس العمل إذا كلّف به يونس غريه من األنبياء األئمة 

٬، فهذا التقصري من يونس هو ظلم٬، سبUب له أن ال له بنفس مستوى أداء حممد  Xيونس 
  .)2( مبرتبة حممد  ن٬، وسبUب له أن ال يكومن األئمة من ولد إبراهيم  نيكو

  .)3( إقرأ املتشا�ات إذا أردت تفصيالً أكثر هلذه اآلية

* * *  

                                                                                                                                                                                        
لهم،  واإلقرار ومن المعلوم أن اهللا تعالى أن اهللا تعالى امتحن األمم السابقة واألنبياء والمرسلين بوالية أهل البيت 

 :Xبذلك، آما في الرواية األتية عن أمير المؤمنين  محمد  ةآما أمتحن أم
قال أمير (: قال) ُمْخَتِلُفوَن ِفيِه ُهْم الَِّذي * اْلَعِظيِم النََّبِإ َعِن * َيَتَساءُلوَن َعمَّ: (في قوله تعالى Xعن أبي الحسن الرضا 

األمم الماضية على اختالف ألسنتها فلم ماهللا نبأ أعظم مني وما هللا آية أآبر مني، وقد عرض فضلي على : Xالمؤمنين 
  .509ص 9ج :للشيخ علي النمازي - مستدرك سفينة البحار   )تقر بفضلي

بفضل محمد وآل محمد وآل بحسبة، بل إن أولي العزم وصفوا بذلك  باإلقراروآان تفاضل األنبياء بعضهم على بعض 
  :اآلتية، آما في الرواية بفضل محمد وآل محمد  اإلقرارلعزمهم على 

عهدنا إليه في ( :قال )َعْزمًا َلُه َنِجْد َوَلْم َفَنِسَي َقْبُل ِمن آَدَم ِإَلى َعِهْدَنا َوَلَقْد(: في قول اهللا عزوجل Xعن أبي جعفر 
ألنه عهد إليهم في محمد  ؛العزم أوليمحمد واألئمة من بعده، فترك ولم يكن له عزم أنهم هكذا وإنما سمي أولوا العزم 

  .416ص 1ج :الكافي) به واإلقرارواألوصياء من بعده والمهدي وسيرته وأجمع عزمهم على أن ذلك آذلك 
، فالسابق بالخيرات هم محمد وآل محمد واألئمة  فكالم السيد أحمد الحسن هنا عن مراتب األنبياء والمرسلين 

، والمقتصد )ِبَربُِّكْم َأَلْسُت(: دعاءه عندما خاطب الخلق بقوله باهللا تعالى واستجابة اإلقرارألنهم سبقوا الجميع في  ؛
، وهذه المرتبة ال ينالها الظالمون ـ بهذا المعنى ـ ولذلك تجد أن اهللا تعالى أجاب هم األئمة من األنبياء والمرسلين 

َوِإِذ اْبَتَلى ِإْبَراِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت َفَأَتمَُّهنَّ َقاَل (: لمون، قال تعالىإبراهيم عندما سأل عن اإلمامة في ذريته، بأنها ال ينالها الظا
والظالم لنفسه هم بقية االنبياء والمرسلين . )ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَمامًا َقاَل َوِمْن ُذرِّيَِّتي َقاَل ال َيَناُل َعْهِدي الظَّاِلِميَن

، وآل األصناف الثالثة في الجنة آما أخبر اهللا تعالى ومن المصطفين أي الذين اختارهم اهللا الذين قصروا في غير معصية
  ). المعلق. (تعالى لإلمامة أو الرسالة أو النبوة

  .124 :البقرة -1
، أقربها األرضإن اهللا عرض واليتي على أهل السماوات وعلى أهل (: Xقال أمير المؤمنين : عن حبة العرني، قال -2

: للسيد هاشم البحراني - مدينة المعاجز )أقر، وأنكرها من أنكر، أنكرها يونس فحبسه اهللا في بطن الحوت حتى أقر بهامن 
 . 35ص 2ج

 أتدري ما قصة أيوب وسبب تغير نعمة اهللا عليه ؟: (... في حديث بينهما Xلسلمان المحمدي  Xوقال أمير المؤمنين 
هذا خطب : وبكى فقال] أيوب في ملكي[لما آان عند االنبعاث للمنطق شك : قال. اهللا أعلم وأنت يا أمير المؤمنين: قال

يا أيوب أتشك في صورة أقمته أنا ؟ قد ابتليت آدم بالبالء، فوهبته له وصفحت عنه : قال اهللا عزوجل. جليل وأمر جسيم
من عذابي أو تتوب إلي بالطاعة خطب جليل وأمر جسيم ؟ فوعزتي الذيقنك : بالتسليم عليه بإمرة المؤمنين فأنت تقول

 ). المعلق. (32ص 2ج :للسيد هاشم البحراني -مدينة المعاجز) )ثم أدرآته السعادة بي(. ألمير المؤمنين
  ).المعلق. (، وما بعدها18ص 1ط 4ج: المتشابهات -3
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ا أَيُّه=ا الJذ8ين= آم=ن:وا لَا ي﴿ :من سورة احلجرات ةية الكرميهو تفسري اآل ما :73 /السؤال
  .﴾ت:قَدِّم:وا ب=ي5ن= ي=د=يِ اللJه8 و=ر=س:ول8ه8 و=اتَّقُوا اللJه= إِنJ اللJه= س=م8ي̄ع ع=ل8ي̄م

  أم رغد: املرسل                                                                                                              

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

أَيُّه=ا الJذ8ين= آم=ن:وا ال ت:قَدِّم:وا ب=ي5ن= ي=د=يِ اللJه8 و=ر=س:ول8ه8 و=اتَّقُوا اللJه= إِنJ اللJه=  ي=ا﴿: قوله تعاىل
 رسول اهللا  لكم كونوا متابعني ألمر اهللا سبحانه وتعاىل٬، الذي أوصله: أي ٬،)1(﴾س=م8ي̄ع ع=ل8ي̄م

االثين عشر إماماً واالثين عشر مهديا٬ً، وال تقدUموا  بوصيته بطاعة أويل األمر آل حممد 
آراءكم وأهواءكم على أمر اهللا سبحانه وتعاىل٬، وخافوا اهللا وأطيعوا أمره وال تكونوا متابعني 

٬، الذي مترUد على أمر اهللا بطاعة خليفته سبحانه٬، وتقدUم على خليفة اهللا ومل )لعنه اهللا(إلبليس 
  .ئكم واضاللكم عن الصراط املستقيم٬، وتوعUد باغوايسجد مع الساجدين بأمر اهللا

* * *  

السالم عليكم ورمحة اهللا  Xمحد احلسن أالسيد ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :74 /السؤال
  :وبركاته

نَّم=ا إِ﴿ :تعاىل يف قوله وهي٬، بعض االشكاالت اليت حريتين وقد طرحت عليَّ ةيل صديقة سني
  .﴾ع=نكُم: الرِّج5س= أَه5لَ الْب=ي5ت8 و=ي:طَهِّر=كُم5 ت=طْهِرياًي:رِيد: اللJه: ل8ي:ذْه8ب= 

مام ر اإلوقد فسU ؟ ذا كانت كذلك هل تستلزم القول باجلربإو ة ؟هنا تكويني ةراداإل نّأهل 
  ة ؟التطهري من الشك يعين العصم نّأو الصادق الرجس هنا بالشك فهل أالباقر 

 شيماء حسن علي: املرسل                                                                                                       

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

                                                            
  .1 :الحجرات -1
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إِنَّم=ا أَم5ر:ه: إِذَا أَر=اد= ش=ي5ئاً ﴿: نعم هي إرادة اهللا سبحانه وتعاىل٬، اليت قال عنها سبحانه وتعاىل
إِنَّم=ا ي:رِيد: اللJه: ﴿: ولكن حتقّق هذه اإلرادة اإلهلية يف هذه اآلية ٬،)1(﴾أَنْ ي=قُولَ لَه: كُن5 فَي=كُونُ

٬، ال يكون بالقهر واالجبار على الطاعة )2(﴾الْب=ي5ت8 و=ي:طَهِّر=كُم5 ت=طْهِرياًل8ي:ذْه8ب= ع=ن5كُم: الرِّج5س= أَه5لَ 
وترك املعصية٬، بل بكشف احلقائق هلم بعد اخالصهم له سبحانه وتعاىل٬، وبعصمتهم بعد 

فإذا كشفت حقيقة الدنيا إلنسان وأصبح يراها جيفة تتنازعها . اعتصامهم به سبحانه وتعاىل
وهذا مثل رمبا يوضح لك العصمة !! ٬، كيف يdقبل عليها ؟)3(  يد جمذومكالب٬، وعراق خرتير يف

فإذا كان هناك إنسان أعمى يريد عبور الطريق ساملاً من عثرات الطريق البد له أن : (ومعناها
يستنجد بإنسان بصري٬، مث البد له أن يdسUلÝم للبصري معصم يده٬، ليأخذ البصري مبعصمه ويعينه على 

وهنا يف هذا املثل يكون األعمى معتصم بالبصري٬، فاألعمى يف هذا املثل . مةعبور الطريق بسال
٬، هم الذين استنجدوا باهللا واألنبياء واألوصياء ). ٬، ويكون البصري عاصماً لألعمىمعصوم

ولو أنّ عبداً يف  .)4( ليأخذ بأيديهم إىل بر األمان٬، وهم الذين مدUوا أيديهم هللا ليأخذ مبعاصمهم
يف املغرب فعل كما فعلوا واعتصم باهللا لعصمه اهللا٬، ولكنَّ كثرياً من الناس قصUروا يف  املشرق أو

. اللجوء إىل اهللا ومد أيديهم إليه سبحانه٬، بل هم يدUعون أنUهم يعرفون ويرون الطريق بوضوح
بل  واهللا سبحانه وتعاىل يده ممدودة للناس مجعيهم وعلى الدوام٬، فليس بينه وبني أحد منهم قرابة٬،

  .)5( هو خالقهم ولكن أيدي الناس وبإرادÎم مقبوضة عنه سبحانه

* * *  

                                                            
  .82 :يـس -1
 .33 من اآلية: األحزاب -2
. 52ص 4ج :نهج البالغة )لدنياآم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذومواهللا : (Xقال اإلمام علي  -3

  ). المعلق. (العراق هو العظم الذي نزع عنه اللحم أنوالظاهر 
اإلمام منا ال يكون إال معصومًا، وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها، فلذلك : (قال Xعن علي بن الحسين  -4

هو المعتصم بحبل اهللا، وحبل اهللا هو القرآن ال : يابن رسول اهللا فما معنى المعصوم ؟ فقال: فقيل له .ال يكون إال منصوصًا
 اْلُقْرآَن َهـَذا ِإنَّ(: وجل ، وذلك قول اهللا عزاإلماميهدي إلى القرآن والقرآن يهدي إلى  واإلمام ،يفترقان إلى يوم القيامة

 . 194ص 52ج: بحار األنوار)  )َأْقَوُم ِهَي ِللَِّتي ِيْهِدي
سألت أبا عبد اهللا : إن اإلمام ال يكون إال معصومًا، قال: ما معنى قولكم: قلت لهشام بن الحكم: قال ،األشقروعن الحسين 

X َفَقْد ِبالّلِه َيْعَتِصم َوَمن( :المعصوم هو الممتنع باهللا من جميع محارم اهللا، وقد قال اهللا تبارك وتعالى(: عن ذلك فقال 
  ).المعلق. (194ص 52ج :بحار األنوار)  )مُّْسَتِقيٍم ِصَراٍط ِإَلى ُهِدَي

إذا ادني العبد من اهللا، يدني اهللا إليه، ومن تقرب إليه شبرًا، تقرب إليه ذراعًا، ومن تقرب إليه : (نه قالأ، عن  -5
مشيًا، جاءه هرولة، ومن ذآره في مال، ذآره في مال أشرف، ومن شكره شكره في  أتاهذراعًا، تقرب إليه باعًا، ومن 

  5ج :للميرزا النوري -مستدرك الوسائل ) مقام أسنى، وإذا أراد بعبد خيرًا، فتح عيني قلبه، فيشاهد بها ما آان غائبًا عنه
 ).المعلق. (297ص
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السالم عليكم ورمحة اهللا  Xمحد احلسن أالسيد ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :75 /السؤال
    وبركاته

Uوقد طرحت عليَّ ةيل صديقة سني Uي=ا ﴿ :عاىلتيف قوله  وهي٬، رتينبعض االشكاالت اليت حي
و=أُو5ل8ي اَألم5رِ م8نكُم5 فَإِن ت=ن=از=ع5ت:م5 ف8ي ش=ي5ٍء فَر:دُّوه:  الرَّس:ولَأَيُّه=ا الJذ8ين= آم=ن:واْ أَط8يع:واْ اللّه= و=أَط8يع:واْ 

مر أملاذا مل ي ٬،﴾إِلَى اللّه8 و=الرَّس:ولِ إِن كُنت:م5 ت:ؤ5م8ن:ونَ بِاللّه8 و=الْي=و5مِ اآلخ8رِ ذَل8ك= خ=ي5̄ر و=أَح5س=ن: ت=أْوِيالً
U؟ عصومنيمن كانوا هنا إمر ويل األأىل إ بالرد  

  شيماء حسن علي: املرسل                                                                                                      

حممد وآل حممد  بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

و=إِذَا ج=اَءه:م5 أَم5̄ر م8ن= الْأَم5نِ أَوِ ﴿ :بعد هذه اآلية بآيات يف نفس السورة قال تعاىل  1
لَع=ل8م=ه: الJذ8ين= ي=س5ت=ن5بِطُون=ه: م8ن5ه:م5  و=لَو5 ر=دُّوه: إِلَى الرَّس:ولِ و=إِلَى أُول8ي الْأَم5رِ م8ن5ه:م5الْخ=و5ف8 أَذَاع:وا بِه8 

 إىلويف هذه اآلية أمر اهللا بالرد  ٬،)1(﴾و=لَو5ال فَض5لُ اللJه8 ع=لَي5كُم5 و=ر=ح5م=ت:ه: لَاتَّب=ع5ت:م: الشَّي5طَانَ إِلJا قَل8يالً
  .ويف هذا كفاية ملن ألقى السمع وهو شهيد أُويل األمر 

؛ ألنUهم االمتداد لدعوته اإلهلية وإالّ من بعده يعين الردU إليهم  الرسول  إىلالرد   2
فَإِنْ ت=ن=از=ع5ت:م5 ف8ي ش=ي5ٍء فَر:دُّوه: إِلَى اللJه8 و=الرَّس:ولِ إِنْ كُن5ت:م5 ت:ؤ5م8ن:ونَ بِاللJه8 ﴿: ملاتت هذه اآلية

ومل يكن هناك حاكم حيكم  مبوت رسول اهللا  )2(﴾و=الْي=و5مِ الْآخ8رِ ذَل8ك= خ=ي5̄ر و=أَح5س=ن: ت=أْوِيالً
  .بأمر اهللا يرد إليه عند التنازع٬، فينتفي عندها الردU إىل الرسول واىل اهللا سبحانه

حاشاه سبحانه وتعاىل من أن يdضيع عباده٬، فلماذا يضع هلم من يرجعون إليه عند   3
وإن قالوا نرجع !! نظرهم ؟ تنازعهم يف زمن مث يهملهم يف آخر٬، وهل هذا هو  العدل اإلهلي يف

من بعده٬، فقد جلّوا يف العناد واملكابرة٬، أومل يكن قبل نزول هذه  إىل القرآن وسنUة الرسول 
٬، فلماذا مل يأمر سبحانه باالكتفاء �ا٬، بل إنّ لكل حادث اآلية قرآن مرتل وسنUة للرسول 

األئمة  ألمر آل حممد حديثا٬ً، ولكل مستجد حكماً من اهللا يعلمه رسول اهللا وأُولو ا

                                                            
 .83 :النساء -1
  . 59 من اآلية: النساء -2
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مت الدين بالقرآن والسنUة النبوية  واملهديون الذين أمر اهللا بطاعتهم ؟ وإن قالوا إنّ بعد حممد 
  .اليت عندهم وال تنازع بعده 

فأنUا ال أنقلهم إىل تنازعهم يف األحكام منذ مئات السنني٬، فهذا حيلل وذاك حيرUم نفس 
لكن أريد طرح مصيبة . اً يف مسألة خلق القرآن املعروفةالشيء٬، بل كفّر أئمتهم بعضهم بعض

اليوم اليت هم فيها خمتلفون٬، وهي مصيبة حتليل إرضاع الكبري الذي افترت عائشة على رسول اهللا 
أنUه جوزه٬، وحاشاه صلوات اهللا عليه وعلى آله من هذا الفساد الذي افترته عائشة بنت أيب  

بنت عمر٬، ومل يرتدعا عندما ضرب اهللا هلما مثالً امرأيت بكر ومل تعمل به معها إالّ حفصة 
ض=ر=ب= اللJه: م=ثَالً ل8لJذ8ين= كَفَر:وا ام5ر=أَت= ﴿٬، ومل يزدمها هذا املثل إالّ طغياناً Xولوط  Xنوح

ي:غ5نِي=ا ع=ن5ه:م=ا م8ن= اللJه8 ن:وحٍ و=ام5ر=أَت= لُوطª كَان=ت=ا ت=ح5ت= ع=ب5د=ي5نِ م8ن5 ع8ب=اد8ن=ا ص=ال8ح=ي5نِ فَخ=ان=ت=اه:م=ا فَلَم5 
ديث صحيحاً والطامة الكربى أنUهم يعتربون هذا احل .)1(﴾ش=ي5ئاً و=ق8يلَ اد5خ:ال النَّار= م=ع= الدَّاخ8ل8ني=

  .ورواه البخاري ومسلم

وإليك نص هذه املصيبة٬، فقد أفىت رئيس قسم احلديث يف جامعة األزهر جبواز إرضاع 
  :الكبري

٬، أنUه جيوز ت عطية رئيس قسم احلديث بكلية أصول الدين جبامعة األزهرعزU .دحيث أفىت (
مة٬، إذا كان وجودمها يف غرفة احملرU للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها يف العمل منعاً للخلوة

  .)أحدمها ةبواسط مغلقة ال يفتح با�ا إالّ

ـأو( اخللوة  أن إرضاع الكبري يكون مخس رضعات وهو يبيح » نت .العربية « كد عطية ل
Uأمام من  ن املرأة يف العمل ميكنها أن ختلع احلجاب أو تكشف شعرهاإم الزواج٬، ووال حير

  .اًأرضعت فالن فالنة نّأأرضعته٬، مطالباً توثيق هذا اإلرضاع كتابة ورمسيíا ويكتب يف العقد 

ـ اخلطأ يف هذا  نإ: لس الشعب خلف اهللاقال عضو جم »نت .العربية« ويف تصرحيات ل
Uه مل يتم تناوله بطريقة علمية أو أكادميية٬، فلو حدث ذلكاملوضوع أن Uها الختلفت املسألة٬، لكن

  .الفاحشة هناك من حيبون أن تشيع بطريقة ساخرة كأنّ عالمياًإأثريت 

                                                            
  .10 :التحريم -1
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أعلى هيئة فقهية وهي  الشيخ السيد عسكر الوكيل األسبق îمع البحوث اإلسالمية٬، نّإ إالّ
ه خروج على نUإالرأي مؤكداً  والنائب عن مجاعة اإلخوان املسلمني بالربملان٬، رفض هذا٬، باألزهر

ه يسهم يف ألنU ؛ومطالباً بالتصدي لذلك حالة خاصة٬، ىإمجاع علماء األمة وال جيوز القياس عل
  .نشر الرذيلة بني املسلمني

سم احلزب احلاكم الذي إالناطقة ب »ليومالوطين ا«ح جلريدة ت عطية صرUعزU .كان دو
ألن محاية ؛ ملشكلة اخللوة يضع حالð«إرضاع الكبري  نّإأعضاؤه على جملس الشعب٬،  يهيمن

 بتوثيق اإلرضاع مطالباً. ويبين عليها كثري من األحكام ٬،من املقاصد األصيلة للشريعة األعراض
 ذلك وحنن من ىونشهد اهللا عل ناًفالنة أرضعت فال ٬، ويكتب يف العقد أنّاًيكتابة ورمس
  .ر ذلك يف لقاء مع قناة النيل الثقافية التابعة للدولةمث كرU. »الشاهدين

خت أ السيدة حفصة اليت بعثت ابن أخيها سامل بن عبداهللا بن عمر يرضع منأنّ وأضاف 
Uتدخله  ات وتعبت ومل يتم مخس رضعات فلمالسيدة عائشة حىت يدخل عليها٬، فرضع ثالث مر

  ).ذلك ن حيدثأالسيدة عائشة وماتت قبل 

ويستطيع أي ) 2007 /5(هذا بعض ما ورد يف وسائل اإلعالم حول هذه الفتوى يف شهر 
  .سائل اإلعالم ويف شبكة اإلنترنتأحد االطالع على الفتوى واجلدل حوهلا يف و

(...  :سالميةالشيخ السيد عسكر الوكيل األسبق îمع البحوث اإلوانظري إىل ما يقول 
٬، وكأنUه مل يلتفت إىل أنّ هذا )ه يسهم يف نشر الرذيلة بني املسلمنيألنU؛ ومطالباً بالتصدي لذلك

 الذي يسهم يف نشر الرذيلة بني املسلمني٬، ورد يف البخاري ومسلم ومن افترته على الرسول 
وحفصة بنت عمر  هي عائشة٬، ولكنUه هل يستطيع أن يقول إنّ ما قامت به عائشة بنت أيب بكر

  ).يسهم يف نشر الرذيلة بني املسلمني(كما هو مروي يف البخاري ومسلم 

على كل حال هذه املصيبة وأنا اعتربها مصيبة٬، ولكنUهم يعتربوÚا مسألة خالفية وهم 
فإن قالت إىل . فلتفتهم األخت السنيUة لعلها تفض نزاع القوم! متنازعون فيها٬، إىل من يردUوÚا ؟

وتعين بذلك السنة  ٬،عين بذلك القرآن؛ ألنUه ال يوجد بني القوم نيب وال وصي وإىل الرسولاهللا وت
رئيس قسم  ت عطيةعزU .دأو احلديث الذي رواه كل من البخاري ومسلم٬، فإنUها بذلك تؤيد 

يف فتواه؛ ألنّ القوم مل جيدوا يف القرآن ما حيرUم إرضاع  احلديث بكلية أصول الدين جبامعة األزهر
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الكبري ووجدوا يف البخاري ومسلم ما جيوز إرضاع الكبري ووجدوا أنّ عائشة بنت أيب بكر 
  .)1( وحفصة بنت عمر عملتا حبديث إرضاع الكبري املفترى

كما أنّ القوم يتشاورون يف الرجوع إىل الربملان املصري ليحل نزاعهم أو الضغط على عطية 
  !!!يف إفتائهم إىل من يرجعون  جلليتراجع عن فتواه بالقوUة فارجو أن تستع

وأنا انتظر جواب األخت السنيUة صاحبة اإلشكاالت املذكورة٬، وأرجو أن تكون منصفة يف 
  .أليب ذر اجلواب إن كانت تطلب احلق٬، واذكرها بقول رسول اهللا 

قل احلق يا أبا ذر وقد قلت احلق وما ( :قال يل حبييب رسول اهللا  :قال أبو ذر الغفاري
  ).يل احلق من خليلأبقى 

إِنJ اللJه= ي=أْم:ر:كُم5 ﴿ :ع}ن¼ قَو¼لِ اللÞهÝ ع}زَّ و}ج}لX Þقَالَ س}أَلْتd أَب}ا ج}ع¼فَرٍ  ٬،ع}ن¼ بdر}ي¼دÑ الْعÝج¼لÝيِّ  4
إِيَّان=ا ع=ن=ى ( :قَالَ .﴾أَنْ ت:ؤ=دُّوا الْأَمانات8 إِىل أَه5ل8ها و= إِذا ح=كَم5ت:م5 ب=ي5ن= النَّاسِ أَنْ ت=ح5كُم:وا بِالْع=د5لِ

و=إِذا ح=كَم5ت:م5 ب=ي5ن= النَّاسِ أَنْ  .أَنْ ي:ؤ=دِّي= الْأَوَّلُ إِلَى الْإِم=امِ الJذ8ي ب=ع5د=ه: الْكُت:ب= و=الْع8لْم= و=السِّلَاح=
ط8يع:وا اللJه= و=أَط8يع:وا يا أَيُّه=ا الJذ8ين= آم=ن:وا أَ :لÝلنَّاسِ ثُمَّ قَالَ .الJذ8ي ف8ي أَي5د8يكُم5 ٬،ت=ح5كُم:وا بِالْع=د5لِ

فَإِنْ  ٬،إِيَّان=ا ع=ن=ى خ=اصَّةً أَم=ر= ج=م8يع= الْم:ؤ5م8نِني= إِلَى ي=و5مِ الْق8ي=ام=ة8 بِطَاع=ت8ن=ا  ٬،الرَّس:ولَ و=أُول8ي الْأَم5رِ م8ن5كُم5
كَذَا ن=ز=لَت5 و=كَي5ف=  ٬،خ8فْت:م5 ت=ن=از:عاً ف8ي أَم5رٍ فَر:دُّوه: إِلَى اللJه8 و=إِلَى الرَّس:ولِ و=إِلَى أُول8ي الْأَم5رِ م8ن5كُم5

ك= ل8لْم=أْم:ورِين= الJذ8ين= إِنَّم=ا ق8يلَ ذَل8 ٬،ي=أْم:ر:ه:م: اللJه: ع=زَّ و=ج=لJ بِطَاع=ة8 و:لَاة8 الْأَم5رِ و=ي:ر=خِّص: ف8ي م:ن=از=ع=ت8هِم5
يف هذه الرواية بيان لرتول اآلية  .)2( )ق8يلَ لَه:م5 أَط8يع:وا اللJه= و=أَط8يع:وا الرَّس:ولَ و=أُول8ي الْأَم5رِ م8ن5كُم5

  .من اهللا سبحانه وتعاىل

* * *  

ه:و= ع=ال8م: الْغ=ي5بِ  ه:و= اللJه: الJذ8ي لَا إِلَه= إِلJا﴿: قال تعاىل يف سورة احلشر :76 /السؤال
ه:و= اللJه: الJذ8ي لَا إِلَه= إِلJا ه:و= الْم=ل8ك: الْقُدُّوس: السَّلَام: الْم:ؤ5م8ن:  # و=الشَّه=اد=ة8 ه:و= الرَّح5م=ن: الرَّح8يم:

                                                            
، Xأحد أصدارات أنصار اإلمام المهدي ...). بدعة رضاع الكبير (لقد تم الرد على هذه البدعة بالتفصيل في آتاب  -1

 ).المعلق. (فمن أراد التفصيل فعليه مراجعة الكتاب
  .276ص 1ج: الكافي -2



  
  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............................................... 50

لJه: الْخ=ال8ق: الْب=ارِئ: الْم:ص=وِّر: ه:و= ال #الْم:ه=ي5م8ن: الْع=زِيز: الْج=بَّار: الْم:ت=كَبِّر: س:ب5ح=انَ اللJه8 ع=مَّا ي:ش5رِكُونَ 
  .)1(﴾لَه: الْأَس5م=اء الْح:س5ن=ى ي:س=بِّح: لَه: م=ا ف8ي السَّم=او=ات8 و=الْأَر5ضِ و=ه:و= الْع=زِيز: الْح=ك8يم:

  ؟ يات الكرميةهو تفسري هذه اآل ما :1س

ربعة عشر ما عالقة هذه أيات الكرمية عددها آمساء اهللا احلسىن يف الثالث أي أ ٬،مساءاأل :2س
  ؟ ربعة عشرمساء باملعصومني األاأل

  ؟ مساء هي انعكاس صفات اهللا يف املعصومني وهل هذه األ :3س

  إبراهيم رغيل: املرسل                                                                                                           

٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد ٬، واحلمد هللا رب العاملنيالرمحن الرحيم بسم اهللا :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

ه:و= اللJه: ﴿٬، ﴾ه:و= اللJه: الJذ8ي لَا إِلَه= إِلJا ه:و= ع=ال8م: الْغ=ي5بِ و=الشَّه=اد=ة8 ه:و= الرَّح5م=ن: الرَّح8يم:﴿
الْم=ل8ك: الْقُدُّوس: السَّلَام: الْم:ؤ5م8ن: الْم:ه=ي5م8ن: الْع=زِيز: الْج=بَّار: الْم:ت=كَبِّر: س:ب5ح=انَ اللJه8 الJذ8ي لَا إِلَه= إِلJا ه:و= 

ه:و= اللJه: الْخ=ال8ق: الْب=ارِئ: الْم:ص=وِّر: لَه: الْأَس5م=اء الْح:س5ن=ى ي:س=بِّح: لَه: م=ا ف8ي ﴿٬، ﴾ع=مَّا ي:ش5رِكُونَ
  .﴾ر5ضِ و=ه:و= الْع=زِيز: الْح=ك8يم:السَّم=او=ات8 و=الْأَ

جيب معرفة أنّ األلوهية وصف له سبحانه وتعاىل٬، فمن ع}ب}د} اهللا فهو مشرك يف مرتبة  :أوالً
  .)2(﴾و=م=ا ي:ؤ5م8ن: أَكْثَر:ه:م5 بِاللJه8 إِلJا و=ه:م5 م:ش5رِكُونَ﴿: ما٬، قال تعاىل

فهذا الشرك وإن كان ال خيرج صاحبه عن اإلميان باهللا٬، ولكنه نقص عظيم يف معرفة املعبود 
سبحانه وتعاىل٬، الذي يعرف باألمساء والصفات٬، ولكن ال تدل عليه األمساء والصفات داللة تامUة٬، 
 فهي واقعة يف طريق معرفته سبحانه وتعاىل٬، وليست هي هو سبحانه وتعاىل٬، فهو سبحانه وتعاىل

الذي جيمعها٬، ليdعرف ويdعبد هو سبحانه وتعاىل ال لتعبد ) اهللا(جتلّى �ا وباالسم األعظم األعظم 
هي٬، فبها يdعرف ويdعبد٬، فمن قَص}ر} معرفته سبحانه على األمساء والصفات مل يصل إىل متام التوحيد 

                                                            
 .24 – 22: الحشر -1
 .106 :يوسف -2
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يجد نفسه يف الذي ال يكون إالّ بتمام اإلخالص له سبحانه وتعاىل٬، بل إنّ من عبد الذات س
   .)2( ٬،)1(﴾و=م=ا ي:ؤ5م8ن: أَكْثَر:ه:م5 بِاللJه8 إِلJا و=ه:م5 م:ش5رِكُونَ﴿النهاية من هؤالء املشركني 

٬، واحلقيقة هي )هو(ويف اآليات أعاله بيانٌ هلذه احلقيقة٬، فاحلقيقة عرب عنها بضمري الغائب 
فالسجود هللا٬، ولكن اهللا . األعظم األعظم األعظم الذي جيب أن يتوجUه إليه العابد يف عبادته االسم

  .)3( قÝبلة للكنه واحلقيقة وليس اسم اهللا هو احلقيقة) الذات اإلهلية(

  :يف اآليات الثالث جتد

تعاىل بالذات ٬، ففي كل اآليات وdصÝف} هو سبحانه و﴾ه:و= اللJه:﴿٬، ﴾ه:و= اللJه:﴿٬، ﴾ه:و= اللJه:﴿
ولكن الذات اإلهلية ). اهللا(٬، أو أنUه سبحانه وتعاىل جتلّى وظهر للخلق بالذات اإلهلية )اهللا(اإلهلية 

ه:و= اللJه: الJذ8ي لَا إِلَه= إِلJا ه:و= ع=ال8م: الْغ=ي5بِ ﴿: يف كل مرUة وصفت بأمساء ختتلف عن األخرى) اهللا(
ـ  .﴾ح8يم:و=الشَّه=اد=ة8 ه:و= الرَّح5م=ن: الرَّ ـ ) هو(يف هذه اآلية فتحت كلمة التوحيد ب وختمت ب

                                                            
  .106 :يوسف -1
الحقيقة، أما األسماء أو الصفات فهي دالئل وعالمات تدل عليه ويعرف بها،  إلىفمن أراد آمال التوحيد فعليه التوجه  -2

فمن انشغل بالدليل أو العالمة وترك من تدل عليه، ال يكون توجهه حقيقيًا نحو المعنى المدلول عليه بهذه الدالئل 
ُأعجب بلحن الجرس ودقة نغماته وانشغل عن الذي يدل عليه الجرس وهو والعالمات، ومثله مثل الذي سمع جرس الباب و

وجود شخص في الباب ينتظر أن يفتح له، فمن انشغل بالصفات وقصر نظره عليها فقد حجب نفسه عن من تدل عليه هذه 
ألنه هو المظهر  ؛آلثارتجاوز مرحلة االستدالل على اهللا تعالى با إلى اإلنسان، فالبد أن يصل )أي حقيقته سبحانه(الصفات 

يوجب بعد المزار  اآلثارإلهي ترددي في : (... في دعاء عرفة Xلها وهو الظاهر الذي ال يغيب،آما قال اإلمام الحسين 
فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك، آيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك 

هي التي توصل  اآلثارتحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون  ك، متى غبت حتىحتى يكون هو المظهر ل
 اآلثارإليك، عميت عين ال تراك عليها رقيبًا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبًا إلهي أمرت بالرجوع إلى 

إليك بكسوة األنوار، وهداية االستبصار حتى أرجع إليك منها آما دخلت إليك منها، مصون السر عن النظر  فأرجعني
 .225ص 59ج :بحار األنوار) إليها، ومرفوع الهمة عن االعتماد عليها، إنك على آل شئ قدير

داية االستبصار حتى أرجع إليك إليك بكسوة األنوار، وه فأرجعني اآلثارإلهي أمرت بالرجوع إلى ( :Xفتأمل في قوله 
وهنا ) منها آما دخلت إليك منها، مصون السر عن النظر إليها، ومرفوع الهمة عن االعتماد عليها، إنك على آل شئ قدير

أن  إلىاآلثار والصفات، فالبد له أيضُا أن يسعى  إلىحتى إذا آان البد له من الرجوع  اإلنسانيبين بأن  Xاإلمام الحسين 
صون السريرة والباطن عن النظر لها واالنشغال بها وقصر النظر عليها، وأن يكون مرفوع الهمة عن االعتماد يكون م

ألنها توجب بعد المزار عن اهللا تعالى، وآثرة الحجب بين العبد وربه، والبد أن يجهد  ؛عليها من دون اهللا تعالى، لماذا
أن تؤثر عليه أو يعتمد عليها وينشغل بها آما في دعاء اإلمام الحسين يخرج من اآلثار آما دخل فيها، من دون  أن اإلنسان
X: )سالم عليك موالي يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيًا، وقد )حتى أرجع إليك منها آما دخلت إليك منها ،

 :فأرجع نفسه مطمئنة راضية مرضية، آما في الرواية اآلتية Xاستجاب اهللا تعالى لدعاء الحسين 
اقرؤا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم، فإنها سورة الحسين وارغبوا فيها رحمكم اهللا، : (نه قالأ Xأبي عبد اهللا  عن

: أال تسمع إلى قوله تعالى: خاصة ؟ فقال Xآيف صارت هذه السورة للحسين : فقال له أبو أسامة وآان حاضر المجلس
إنما يعني الحسين بن  )َجنَِّتي َواْدُخِلي * ِعَباِدي ِفي َفاْدُخِلي * مَّْرِضيًَّة َراِضَيًة َربِِّك ِإَلى اْرِجِعي * اْلُمْطَمِئنَُّة النَّْفُس َأيَُّتَها َيا(

  ).  المعلق. (93ص 42ج :بحار األنوار ....)علي صلوات اهللا عليهما، فهو ذو النفس المطمئنة الراضية المرضية 
 69ص 2ط 2ج: سورة الفاتحة للسيد أحمد الحسن، وآتاب المتشابهاتومن شاء التفصيل فعليه بمراجعة تفسير  -3

 ).المعلق. (86وص 80وص
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ـ )هو( ٬، واهللا يوصلك إىل معرفة احلقيقة٬، وإنUها هو )اهللا(٬، فهو الشاهد الغائب سبحانه يوصف ب
  .سبحانه الشاهد الغائب

الياء٬، فاملعبود سبحانه وتعاىل جتلّى بالذات اإلهلية  إىلوهذه اآلية تبيUن التوحيد من األلف 
فألن حقيقة وهوية كل خملوق هي . ٬، وبالذات اإلهلية يdعرف ويdعبد هو سبحانه وتعاىل)اهللا(

  ).اهللا٬، الذات اإلهلية(الظلمة والنقص٬، فقد واجه سبحانه وتعاىل خلقه بالكمال املطلق 

٬، ولكن له عالقة )اهللا(الوصف وإن كان للذات اإلهلية  هذا: ﴾ع=ال8م: الْغ=ي5بِ و=الشَّه=اد=ة8﴿
ـ  سبحانه الشاهد الغائب٬، واهلاء داللة على الشهود٬، والواو داللة ) هو(مبعرفة الكنه واحلقيقة ف

  .على الغيبة

بيَّنت فيما مضى ويف أكثر من مرUة أنّ الرمحن الرحيم هو باب : ﴾ه:و= الرَّح5م=ن: الرَّح8يم:﴿
٬، ولوال أنUه سبحانه جعل باب الذات الرمحة٬، ملا استطاع أحد من اخللق )1()اهللا(الذات اإلهلية 

  .املعرفة والعبادة إىلحتصيل الكمال والوصول 

ي=ا أَيُّه=ا الJذ8ين= آم=ن:وا ال ت=تَّبِع:وا خ:طُو=ات8 الشَّي5طَان8 و=م=ن5 ي=تَّبِع5 خ:طُو=ات8 الشَّي5طَان8 ﴿: قال تعاىل
 و=لَو5ال فَض5لُ اللJه8 ع=لَي5كُم5 و=ر=ح5م=ت:ه: م=ا ز=كَى م8ن5كُم5 م8ن5 أَح=دª أَب=داًفَإِنَّه: ي=أْم:ر: بِالْفَح5ش=اِء و=الْم:ن5كَرِ 

: أن نلتفت إىل قوله تعاىل ومن املناسب هنا .)2(﴾لJه= ي:ز=ك¢ي م=ن5 ي=ش=اُء و=اللJه: س=م8ي̄ع ع=ل8ي̄مو=لَك8نَّ ال
عامل الغيب والشهادة الرمحن (: ومل يقل ﴾ع=ال8م: الْغ=ي5بِ و=الشَّه=اد=ة8 ه:و= الرَّح5م=ن: الرَّح8يم:﴿

٬، وكذا فإنّ )اهللا(٬، فهو سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية بيَّن أنUه جتلّى خللقه بالذات اإلهلية )الرحيم
منها٬، فهو جتلّى أيضاً بالباب بل إنّ مواجهة اخللق تكون ) الرمحن الرحيم(باب الذات اإلهلية 
ن= أَي�اً م=ا ت=د5ع:وا فَلَه: قُلِ اد5ع:وا اللJه= أَوِ اد5ع:وا الرَّح5م=﴿٬، )الرمحن الرحيم(بباب الذات اإلهلية 

فهو سبحانه وتعاىل أراد بيان أنUه سبحانه وتعاىل جتلّى بالذات اإلهلية  ٬،)3(﴾الْأَس5م=اُء الْح:س5ن=ى
٬، وقال ﴾ه:و= اللJه:﴿ :؛ ولذا قال تعاىل)الرمحن الرحيم(٬، وجتلّى أيضاً بباب الذات اإلهلية )اهللا(

  .﴾ه:و= الرَّح5م=ن: الرَّح8يم:﴿: تعاىل

                                                            
. ، وغيرها من الموارد82وص 61وص 52ص 2ط 2وج ،9ص 2ط 1ج :في تفسير سورة الفاتحة، وفي المتشابهات -1
 ).المعلق(
  .21 :النور -2
 .110 :اإلسراء -3
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 ه:و= اللJه: الJذ8ي لَا إِلَه= إِلJا ه:و= الْم=ل8ك: الْقُدُّوس: السَّلَام: الْم:ؤ5م8ن: الْم:ه=ي5م8ن: الْع=زِيز: الْج=بَّار:﴿
  .﴾الْم:ت=كَبِّر: س:ب5ح=انَ اللJه8 ع=مَّا ي:ش5رِكُونَ

مثانية أمساء٬، واحلقيقة  ﴾إِلJا ه:و=ه:و= اللJه: الJذ8ي لَا إِلَه= ﴿: يف هذه اآلية األمساء بعد قوله تعاىل
الرمحن الرحيم والواحد القهار  : ٬، أيباب الذات اإلهلية باطنه وظاهره أنUها مجيعاً مرتبطة بالباب٬،

٬، وبيَّنت أنّ باب الذات )بسم اهللا الواحد القهار(فقد بيَّنت فيما مضى أنّ بسملة سورة التوبة 
  .اإلهلية له ظاهر وباطن

وإنّ الباطن هو الرمحن  ٬،)1(﴾ا̄ب ب=اط8ن:ه: ف8يه8 الرَّح5م=ةُ و=ظَاه8ر:ه: م8ن5 ق8ب=ل8ه8 الْع=ذَاب:ب=﴿: قال تعاىل
الرحيم يشمل املوحدين الداخلني٬، والظاهر هو الواحد القهار يشمل الكافرين الذين رفضوا 

  .)2( الدخول

بني باطن الباب وظاهره٬، واآلن نعود إىل اآلية فنجد أنّ األمساء الثمانية منقسمة بالتساوي 
  .فاألربعة األوىل مرتبطة بباطن الباب الرمحن الرحيم٬، واألربعة األخرية مرتبطة بظاهر الباب

ال ختفى على الذين  )امللك(أمهية هذا االسم اإلهلي : ﴾ه:و= اللJه: الJذ8ي لَا إِلَه= إِلJا ه:و= الْم=ل8ك:﴿
س٬، فهم يعلمون أنّ هذا االسم هو قسيم اجلنة والنار٬، يعترفون حباكمية اهللا ويرفضون حاكمية النا

لعنه (مل يعترف كان ممن تابع إبليس  من اعترف بتجلّي هذا االسم يف اخللق دخل اجلنة٬، ومن
٬، فحجة اهللا على خلقه هو جتلّي هذا االسم يف اخللق٬، وإبليس كان ممن كفر به وتابعه أكثر )اهللا

فهذا االسم هنا يف هذه اآلية من آيات . ف حباكمية اهللابين آدم يف هذا الكفر وعدم االعترا
يدل على مدى ارتباط  ﴾ه:و= اللJه: الJذ8ي لَا إِلَه= إِلJا ه:و=﴿: أمهات التوحيد٬، بل وبعد قوله تعاىل

  .املعترف �ا موحد والكافر �ا مشرك أنحاكمية اهللا وملك اهللا بالتوحيد٬، ويبني 

الْب=ارِئ: الْم:ص=وِّر: لَه: الْأَس5م=اء الْح:س5ن=ى ي:س=بِّح: لَه: م=ا ف8ي السَّم=او=ات8 و=الْأَر5ضِ ه:و= اللJه: الْخ=ال8ق: ﴿
  .﴾و=ه:و= الْع=زِيز: الْح=ك8يم:

                                                            
 .13 من اآلية: الحديد -1
ألن الرحمة في اآلخرة  ؛)الرحمن الرحيم(والباطن هو ) الواحد القهار(هنا الكالم في اآلخرة، فيكون ظاهر الباب هو  -2

، وأما في الحياة الدنيا فظاهر )الواحد القهار(ال تشمل الكافرين والمنافقين، فيكون المواجه لهم هو القوة والقهر والعذاب 
والذي يختص بالمؤمنين ) الرحيم(الكافرين والمنافقين وآل شيء، وباطن الباب هو  والذي يشمل حتى) الرحمن(الباب هو 

للسيد ...   13ص 2ط 1ج :ومن أراد التفصيل فعليه بمراجعة تفسير سورة الفاتحة، وآتاب المتشابهات. في الدنيا واآلخرة
 ).المعلق. (أحمد الحسن اليماني الموعود
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ت=نِي م8تُّ قَب5ل
 ويف االنشغا

  .)5(﴾ري�اً

 العزيز أيب ع
تقاء به ورؤ

.........
ولكن اهللا جع
خرجت من

ملسرية مع اهللا
ليت يتصوUر
X وبكل ه

 جِئْت8 ش=ي5ئاً
 تكلّف نفسه

ائفة٬، ولكنUه
فَح=م=﴿حلمل

الَى جِذْعِ

ستحرم لألبد
قَالَت5 ي=ا لَي5ت=﴿

الدته الفرج
ك8 ت=ح5ت=ك8 س=رِ

ي الكثري إىل
ويرزقين االلت

.........
سعة أشهر٬، و
خرية؛ ولذا خ

  .)1(﴾ص8ي�اً

د كل هذه ا
 مث ها هي ا

X بعيسى

ي=ا م=ر5ي=م: لَقَد5
وهي ال ٬،)2

 .)3(﴾ص=بِي�اً

مل تكن خا 
سبب هذا احل
الْم=خ=اض: إِلَ

أيقنت أنUها س
﴿اهللا؛ ولذا

 وإن يف وال
د5 ج=ع=لَ ر=بُّك8

 تبلّغ سالمي
ن يوفقين و

                     

.........
دUة احلمل تس
ساعات األخ
ت5 بِه8 م=كَاناً قَص

مرمي بعد :4
ن الناس ؟
م٬، بل وتأيت
ح5م8لُه: قَالُوا ي=

2(﴾مُّك8 ب=غ8ي�اً

ف8ي الْم=ه5د8  

ن مرمي 
 مع اهللا بسب

فَأَج=اَءه=ا ا﴿
)4(.  

ن هي اآلن أ
ا فيه آيات ا

٬،إسرائيلين 
لا ت=ح5ز=نِي قَد5

ا وأرجو أن
وأسأل اهللا أ

  .ني

                      
22 .  
27 – 28.  
29. 
23. 
24. 
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Uومد
الس إالّ يف

فَان5ت=ب=ذَت5

4ج
ختاف من
بكالمهم

م=ه=ا ت=حقَو5
كَان=ت5 أُم
م=ن5 كَانَ

إذن
وخلوÎا
﴿املولود 

(﴾م=ن5ِسي�اً

إذن
جتلّت هلا
ملك بين
ت=ح5ت8ه=ا أَلJا

هذا
سوء٬، و
الصاحلني

               
2 :مريم -1
7 :مريم -2
9 :مريم -3
 :مريم -4
4 :مريم -5
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  القسم الثاني
  األسئلة العقائدية

سود محر واأللديهم اجلفر األ نّإ هل البيت أورد عن . السالم عليكم :78 /السؤال
 ؟ لوانوملاذا مسيت �ذه األ جفار ؟فما مفاتيح تلك األ محربيض واألواأل

 هاشم العراقي :املرسل                                                                                                           

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

فمفتاح اجلفر  ٬،)مل ينظر يف اجلفر إالّ نيب أو وصي نيب( :Xقال اإلمام موسى بن جعفر 
  .)2( التقية٬، واألمحر نسبة إىل القتل والدم٬، واألبيض نسبة إىل )1(هو خالفة اهللا يف أرضه 

* * *  

قد أكل من الشجرة٬، وفسUرها كثريون  Xورد يف القرآن العظيم إنّ آدم  :79 /السؤال
  .بأنUها شجرة التفاح أو احلنطة ما هو رأيكم أنتم ؟ جزاكم اإلمام املهدي خري اجلزاء

  فاضل :املرسل                                                                                                         

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

                                                            
أآبر ولدي وأسمعهم لقولي وأطوعهم ألمري ينظر معي في آتاب الجفر  ابنيعلي (: قال ،Xعن أبي الحسن الكاظم  -1

  ).المعلق. (20ص 49ج :األنواربحار ) والجامعة وليس ينظر فيه إال نبي أو وصي نبي
آيف أنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا  ،يا رفيد(: قال لي: قال  Xعن رفيد مولى أبي هبيرة، عن أبي عبد اهللا -2

: قال الذبح،: جعلت فداك ما هو ؟ قال: قلت: قال .فساطيطهم في مسجد الكوفة، ثم أخرج المثال الجديد، على العرب شديد
إن عليًا سار بما في الجفر  ،ال يا رفيد: في أهل السواد ؟ قال Xطالب بأي شيء يسير فيهم بما سار علي بن أبي : قلت

األبيض، وهو الكف، وهو يعلم أنه سيظهر على شيعته من بعده وإن القائم يسير بما في الجفر األحمر وهو الذبح، وهو 
  .318ص 25ج :بحار األنوار )يعلم أنه ال يظهر على شيعته

على شيعتهم وعلى الدين المحمدي  ألن لوال خوف األئمة  ؛الجفر األبيض بأنه التقيةحسن عن وهنا قال السيد أحمد ال
التقية وشرعوا في نشر تعاليم الدين  إلى لساروا بالجفر األحمر، ولكن بسبب قلة الناصر ودولة الظالمين التجأ األئمة 

وأما اإلمام المهدي . اإللهي المحمدي األصيلعلوم الدين  من خالل األحاديث واألدعية والزيارات وغيرها من وسائل نشر
X ن شيعته ال إألنه يعلم بأن دولة الظلم قد انتهت و ؛فيسير بالجفر األحمر وهو قتل واستئصال الظالمين والمنافقين

. بالمنافقين Xيتسلط عليهم أحد من الظالمين بعده، فال يخشى أن تؤخذ الثارات منهم بسبب ما فعله اإلمام المهدي 
  ). المعلق(
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  .)1( يف املتشا�ات فأرجو املراجعة Xيوجد جواب حول الشجرة اليت أكل منها آدم 

* * *  

  أنUه هو األول واآلخر ما املقصود منها ؟ Xورد يف خطبة لإلمام علي  :80السؤال 

  فاضل :املرسل                                                                                                            

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

أنا األول وأنا ( Xال أظن أنّ من يقرأ املتشا�ات بتمعUن ال يفهم معىن قول علي 
  .٬، ومع ذلك فإنUه يوجد توضيح أكثر يف تفسري سورة التوحيد وسينشر قريباً إن شاء اهللا)2()اآلخر

* * *  

  ما هو الناسخ واملنسوخ ؟ :81 /السؤال

  زيد صفاء :املرسل                                                                                                             

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

هي ما ترك العمل �ا بعد أن نزل حكم جديد يف آيات جديدة وهي  اآليات املنسوخة
  .)3( ومثال الناسخ واملنسوخ اآليات اليت ذكرت عدUة املرأة املتوىف عنها زوجها. اآليات الناسخة

  ما أصل ومعىن كلمة زكريا وكذلك احلال لكلمة لوط ؟ :82 /السؤال

  حيدر طاهر: املرسل

                                                            
 ).المعلق(  .، للسيد أحمد الحسن اليماني الموعود7 – 4ص 2ط 1ج: يوجد تفصيل الجواب في آتاب المتشابهات -1
 ).المعلق. (راجع بداية الجزء األول من المتشابهات -2
 ِإَلى مََّتاعًا لَِّأْزَواِجِهم َوِصيًَّة َأْزَواجًا َوَيَذُروَن ِمنُكْم ُيَتَوفَّْوَن َوالَِّذيَن(: فقد أنزل في عدة المتوفى عنها زوجها،قوله تعالى -3

ثم . 240 :البقرة )َحِكيٌم َعِزيٌز َوالّلُه مَّْعُروٍف ِمن َأنُفِسِهنَّ ِفَي َفَعْلَن َما ِفي َعَلْيُكْم ُجَناَح َفَال َخَرْجَن َفِإْن ِإْخَراٍج َغْيَر اْلَحْوِل
 َأْشُهٍر َأْرَبَعَة ِبَأنُفِسِهنَّ َيَتَربَّْصَن َأْزَواجًا َوَيَذُروَن ِمنُكْم ُيَتَوفَّْوَن َوالَِّذيَن(: أربعة أشهر وعشرة أيام بقوله تعالى إلىنسخة 
. 234 :البقرة )َخِبيٌر َتْعَمُلوَن ِبَما الّلُهَو ِباْلَمْعُروِف َأنُفِسِهنَّ ِفي َفَعْلَن ِفيَما َعَلْيُكْم ُجَناَح َفَال َأَجَلُهنَّ َبَلْغَن َفِإَذا َوَعْشرًا

والمفروض أن تكون أوًال اآلية !!!! والغريب أن اآلية الناسخة جائت قبل اآلية المنسوخة حسب ترتيب القرآن الموجود
  ).المعلق. (المنسوخة ثم بعدها اآلية الناسخة إذا آان ترتيب اآليات حسب النـزول، واهللا العالم
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هل أنّ اسم نيب اهللا لوط اشتق من الفاحشة٬، أم أنّ الفاحشة سdئل السيد سابقا٬ً،  :الجواب
  :اشتقت من اسم نيب اهللا لوط فأجاب السيد مبا يلي

  .وميكن للسائل االستفادة من نفس اجلواب إذا كان طالباً للحق

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة  :ج
  .وسلم تسليماً واملهديني

٬، Xمن الفاحشة٬، ومل تشتق الفاحشة من اسم نيب اهللا لوط Xمل يشتق اسم نيب اهللا لوط 
حرUك الشيء  :وكلمة الط يف اللغة العربية ال تعين الفاحشة٬، وإمنا هي مستعارة هلا٬، فالط أي

٬، وهذا موجود حىت يف القرآن٬، فكلمة إفك تعين القلب؛ وهلذا يف القرآن )1( وعركه عركاً شديداً
باملؤتفكات؛ ألنUها قلبت رأساً على عقب٬، ويف مكان آخر جتد القرآن X مسيت مدينة لوط 

  . ميثل قلباً للحقيقة) أي البهتان(يسمي البهتان باإلفك؛ ألنUه 

  .وزكريا تعين التقي

* * *  

 اًمومشؤ اًغلب الناس وخاصة الغرب رقمأوملاذا يعتربه ٬، )13( سر الرقم ما :83 /السؤال
ن على العكس ي اآلنUأمع العلم  ؟ ..ول ي املهدي األأمام الثالث عشر وهل لذلك ارتباط باإل٬، 

  .من الناس اعتربه رقم حظ

  إبراهيم رغيل: املرسل

على حممد وآل حممد بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

قَالُوا إِنَّا ت=طَيَّر5ن=ا بِكُم5 لَئ8ن5 لَم5 ت=ن5ت=ه:وا ﴿ :اجلواب على تطريهم وتشائمهم يف قوله تعاىل
قَالُوا طَائ8ر:كُم5 م=ع=كُم5 أَإِنْ ذُك¢ر5ت:م5 ب=لْ أَن5ت:م5 قَو5̄م  #لَن=ر5ج:م=نَّكُم5 و=لَي=م=سَّنَّكُم5 م8نَّا ع=ذَا̄ب أَل8ي̄م 

                                                            
هو ألوط بقلبي : يقال. الط الشئ بقلبي يلوط ويليط: الكسائي] لوط[ ): (لوط(جاء في صحاح الجوهري، في مادة  -1

. وهذا أمر ال يلتاط بصفرى، أي ال يلصق بقلبي. وأليط، وإنى ألجد له في قلبى لوطًا وليطًا، يعنى الحب الالزق بالقلب
ولطت الحوض بالطين لوطًا، . أي استوجبتم) استلطتم دم هذا الرجل: (ثوفى الحدي. استالطوه، أي ألزقوه بأنفسهم: ويقال

 ).المعلق. (1158ص 3ج :الصحاح) لبس لوطيه: يقال. الرداء: واللوط. أي ملطته به وطينته
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قَالُوا اطJيَّر5ن=ا بِك= و=بِم=ن5 م=ع=ك= قَالَ طَائ8ر:كُم5 ع8ن5د= اللJه8 ب=لْ أَن5ت:م5 ﴿ :ويف قوله تعاىل ٬،)1(﴾م:س5رِفُونَ
إِنْ كَان=ت5 إِلJا ص=ي5ح=ةً و=اح8د=ةً فَإِذَا ه:م5 ﴿ :وÚاية تشائمهم وتطريهم يف قوله تعاىل ٬،)2(﴾قَو5̄م ت:فْت=ن:ونَ
  .)3(﴾ي=ا ح=س5ر=ةً ع=لَى الْع8ب=اد8 م=ا ي=أْت8يهِم5 م8ن5 ر=س:ولٍ إِلJا كَان:وا بِه8 ي=س5ت=ه5زِئُونَ #خ=ام8د:ونَ 

* * *  

  ؟ منها على مرتبةأو أة مسى من النبوUأمامة ملاذا اإل :84 /السؤال

  إبراهيم رغيل: املرسل

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  . األئمة واملهديني وسلم تسليماً

اإلمامة هي اهليمنة على العوامل العلوية والسفلية بإذن اهللا٬، وقيادة جند اهللا فيها٬، والتصرUف 
وتفصيل أكثر (دون أن يكون له مقام النبوUة قبالً ميكن أن يكون اإلنسان إماماً  فيها بإذن اهللا٬، وال

  .)4( )جتده يف كتاب النبوUة اخلامتة يصدر قريباً إن شاء اهللا

* * *  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :85 /السؤال

واليت حتاك ضد العراقيني الشرفاء  حتصلواليت سوف  ور اليت حصلتألممن ا كثرياًنالحظ 
ذا حصلت إقول ألذلك ؛ Xبويل اهللا علي  امنوآوكذالك  ٬،منوا برسول اهللا حممد آالذين 

و ٬، أىل التيار الصدريإالذين ينتسبون  ةخواهللا عليهم وبني األ مريكي لعنةمعركة بني االحتالل األ
نبقى ٬، أتكليفنا جتاه هذا املوقف ما هو Xو جيش املهدي ٬، أالصدر تباع السيد مقتدىألنقل 

  .ولكم جزيل الشكر ؟ نفسباملال والسالح واأل خوتناأم ننصر أصامتني 

  حسني مدلول عطيب التميمي: املرسل

                                                            
  .19 – 18 :يـس -1
 . 47 :النمل -2
  .30 – 29 :يـس -3
آان جواب السيد أحمد الحسن قبل أن يصدر آتاب النبوة الخاتمة، وقد صدر هذا الكتاب قبل عدة أشهر فمن أراد  -4

  ).المعلق. (التفصيل فعليه مراجعته
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بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

 ويوجد كتاب٬، ميكن وعلى كل حال وبكل ما قوات االحتالل الكافرة دائماًجيب جماهدة 
  .)1( فيه تفصيل وميكنك االطالع عليه »اجلهاد باب اجلنة«

* * *  

  حتيايت وسالمي٬، احملترم سعادة السفري :86السؤال

 األمواتويزور  هوهل يلتقي بغري٬، كيفية معيشة امليت يف الربزخ٬، سؤايل عن الربزخ
  .مع الشكر الكثري؟  عن اخلريات اليت نؤديها هلمء٬، وماذا ااملالطعام و يأكلونوهل واألحياء٬، 

  جورج بطرس: املرسل

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

فليس حال األنبياء واألوصياء وأولياء اهللا سبحانه الناس أصناف ولكل صنف منهم برزخهم٬، 
أئمة الكفر  لكحال سائر املؤمنني الذين تقع منهم املعاصي٬، وليس حال سائر الكفّار كحا

 X ٬، وفرعون الذي حارب نيب اهللا موسىXوالفساد كنمرود الذي حارب نيب اهللا إبراهيم 
  .Xاربوا نيب اهللا عيسى وكحنانيا وقيافا علماء اليهود غري العاملني الذين ح

وميكن أن يزور امليت يف الربزخ األحياء واألموات بأذن اهللا٬، وهم يأكلون ويشربون ما 
يناسب عاملهم الذي نزلوا فيه وعملهم السابق٬، واملؤمنون منهم ينتفعون باخلريات اليت يؤديها هلم 

نوات وكلمين من القرب املؤمنون يف هذه احلياة الدنيا٬، وأنا شخصياً زرت قرب والدي قبل س
  .ومسعت صوته

                                                            
أول من أعلن الجهاد ضد االحتالل األمريكي هو السيد أحمد الحسن، في بيان خاص في العاشر من محرم  أناعلم  -1

القوات المحتلة للعراق، وقد واجه السيد هو وأصحابه معاناة شديدة بسبب هذا البيان من قبل قوات  للسنة األولى من دخول
السجن والتعذيب، وقد سلمت الشرطة الالعراقية الذين وزعوا البيان  إلىاالحتالل وعمالئهم وعلماء السوء، ووصل األمر 

معه، فقد أخرج اهللا أصحاب السيد أحمد من قبضة االحتالل، القوات المحتلة، ولكن من آان مع اهللا آان اهللا  إلىسلموهم 
وباء العمالء والخونة بالعار والشنار في الدنيا واآلخرة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين والحمد هللا 

 ).المعلق. (رب العالمين
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  .يف املنام: وكثري من األحياء يرون األموات يزوروÚم يف الرؤيا٬، أي

أمUا األنبياء واألوصياء يف الربزخ٬، فهم يستمرUون يف العمل مبا يكلفهم به اهللا٬، وهلم أعمال 
  .)1( وآثار يف هذا العامل ويف غريه

* * *  

  اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورمحة  :87السؤال 

وصي من خالل حديث ملوالنا  أونيب  إالّاجلفر مل ينظر فيه  نّأب؛ يف سؤال يل أجبتملقد 
منه هو  ٬، واألبيضوجل مفاتيحه هو خالفة اهللا عز نّإو. )عليهما السالم(موسى بن جعفر  اإلمام
  .منه هو الدم والقتل ٬، واألمحرالتقية

  ؟  ال أممشمولني يف احلديث الشريف   واألوصياء األنبياءهل كل  :سؤال

  هل هذا احلديث يدل على التقييد واحلصر يف النظر للجفر ؟  :سؤال

 األنبياءخارج دائرة  أشخاصهل هذا احلديث يشري لعدم النظر يف اجلفر من قبل  :سؤال
؟ صفاÎم ؟  مؤهالÎم ؟ األشخاصكان اجلواب بالنفي فمن هم هؤالء  فإذا؟   واألوصياء

  وكيف نظروا للجفر ؟ أين

اجلفر ليس  نّأب ؟ علماً فهل هذا ينطبق على اجلفر. املطهرون إالّ هال ميسن الكرمي آالقر نّإ
  ؟ ن الكرميآمثل كتاب القر

                                                            
: في خطبة له، قال فيها Xعن أمير المؤمنين : وقد جاء هذا المعنى في روايات آثيرة من آالم العترة الطاهرة  -1

فال  ،ويبلى من بلي منا وليس ببال ،إنه يموت من مات منا وليس بميت ،أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين (... 
 1ج :نهج البالغة...)  وأنا هو. عذروا من ال حجة لكم عليهفإن أآثر الحق فيما تنكرون وا. تقولوا بما ال تعرفون

 .154ص
مالك تحدث نفسك : (وأنا ُأحدث نفسي فرعاني فقال Xدخلت على أبي عبد اهللا  :قال ،عن سماعة ،وعن عمار بن مروان

لمحمد بن  -بصائر الدرجات ) Xفإذا هو أبو جعفر . قم فادخل البيت: قال. نعم: قلت ؟Xتشتهى أن ترى أبا جعفر 
 .295ص :الحسن الصفار

إذا  Xتعرفون أمير المؤمنين : (قال. فسألوه Xبعد قتل أمير المؤمنين  Xالحسن بن علي  أتواوإن قومًا من الشيعة 
 :Xالمؤمنين  أميروقال . ال ينكرونه Xفرفعوه، فإذا هم بأمير المؤمنين  .فارفعوا الستر: قال. نعم: ؟ قالوا رأيتموه

. 295ص: لمحمد بن الحسن الصفار - بصائر الدرجات  )منا وليس بميت ويبقى من بقى منا حجة عليكميموت من مات 
   ).المعلق(
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خوته والسالم عليكم ورمحة اهللا محد احلسن وألأوحتية طيبة لشخص  .جابةاإل أرجو
دوار متنوعة طاملا هدفنا واحد هو العمل يف خدمة موالنا أتكون لنا  أنضري من  ال. وبركاته
   .جزاكم اهللا خري جزاء احملسنني .والتمهيد لظهوره ونصرته )عج(املهدي  اإلمام

  هاشم العراقي :املرسل

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .تسليماًاألئمة واملهديني وسلم 

األمة اليت أُرسل إليها من األحكام وهي  هكل مdرس}ل البد أن يعرف كل ما حتتاج :1ج
  .موجودة يف اجلفر

األمة من العلم املوجود يف اجلفر حمصور باملُرس}ل إليها من  هالنظر إىل كل ما حتتاج :2ج
  .األنبياء واألوصياء

يف اجلفر واجلفر من بركة السماء يوجد أشخاص ميكن أن يطلعهم اهللا على شيء مما  :3ج
و=لَو5 أَنJ أَه5لَ الْقُر=ى آم=ن:وا و=اتَّقَو5ا لَفَت=ح5ن=ا ع=لَي5هِم5 ب=ر=كَاتª م8ن= السَّم=اِء ﴿: قال تعاىل ٬،النازلة

  .ويف اآلية وصفهم ٬،)1(﴾و=الْأَر5ضِ و=لَك8ن5 كَذJب:وا فَأَخ=ذْن=اه:م5 بِم=ا كَان:وا ي=كِْسب:ونَ

  .يعين املعرفة )2(﴾ال ي=م=سُّه: إِلJا الْم:طَهَّر:ونَ﴿ :اآلية املذكورة املس يف: 4ج

  

  .)3(﴾الْم:طَهَّر:ونَ﴿إال املرسلون إليها  ﴾ال ي=م=سُّه:﴿ هإليه األمة ال يعرف جفكل ما حتتا

                                                            
  .96 :ألعرافا -1
  .79 :الواقعة -2
يا  : (...وقد وردت روايات بهذا المعنى منها ما ورد في محاججة ابن عباس مع معاوية في فضل آل محمد  -3

إني أريد أن أآتب القرآن في مصحف فابعث  Xإن عمر بن الخطاب أرسلني في إمرته إلى علي بن أبي طالب  ،معاوية
 ِإلَّا َيَمسُُّه لَّا(: إن اهللا يقول: ولم ؟ قال: قلت. تضرب واهللا عنقي قبل أن تصل إليه: إلينا ما آتبت من القرآن فقال

 َأْوَرْثَنا ُثمَّ(: وقال ،ن إيانا نحن عنى الذين أذهب اهللا عنا الرجس وطهرنا تطهيرًايعني ال يناله آله إال المطهرو )اْلُمَطهَُّروَن
فنحن الذين اصطفانا اهللا من عباده ونحن صفوة اهللا ولنا ضرب األمثال وعلينا نزل ) ِعَباِدَنا ِمْن اْصَطَفْيَنا الَِّذيَن اْلِكَتاَب
. ليس عند أحد علم غيره فمن آان يقرأ من القرآن شيئًا فليأتنا به إن ابن أبي طالب يحسب أنه: فغضب عمر وقال. الوحي

انه ضاع من القرآن شيء فقد آذب هو : فمن قال يا معاوية. فكان إذا جاء رجل بقرآن يقرءه ومعه آخر آتبه وإال لم يكتبه
 .270ص 33ج: بحار األنوار....) عند أهله مجموع 

ت ليس إلى ذلك سبيل، إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم، وال هيها: (لعمر Xوفي رواية قال اإلمام علي 
 واألوصياءما جئتنا به، إن القرآن الذي عندي ال يمسه إال المطهرون : إنا آنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: تقولوا يوم القيامة
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* * *  

مسه إكتاب  ةيام يف مدينة البصرأع قبل وزU...  اهللا السالم عليكم ورمحة :88السؤال 
  .والثواب األجرولكم ؟ مساحة السيد �ذا الكتاب  رأيما  ٬،السماءقاضي 

  العراقي رحيم: املرسل

وصلى اهللا على حممد وآل حممد ٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

وبأسلوب . روحي فداه Xالكاتب أيب حممد بن احلسن املهدي  يف هذا الكتاب ينكر
إنUها ضعيفة : ٬، وإنكارها بقولهوضيع وهو التشكيك بالروايات الواردة عن أهل البيت 

والعلماء غري العاملني يستخدمون نفس هذا األسلوب الوضيع يف خداع الناس إلبعادهم . السند
  .عن احلق

* * *  

 نّأحد املعصومني خيربين يف عامل املنام أقوله ميكنين من رؤية أ كراًريد ذÝأ :89 /السؤال
  ).عج( وهو وصي ورسول احلجة املنتظر٬، احلسن هو اليماين املوعود محدأ

محد أيشافيها السيد  أنفهل ميكن ...  لدي طفلة عمرها ثالث سنوات وقد ولدت منغولية
من هذه  ن استطاع فأنا أؤمن به٬، إXوروحه عيسى  احلسن بإذن اهللا كما كان يفعل نيب اهللا

  والسالم ختام. أقول شهيد واهللا على ما٬، اللحظة

  مازن محيد أمحد :املرسل

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  .يوجد دعاء لدى األنصار أرجو أن يلتفتوا ويرسلوه

                                                                                                                                                                                        
دي يظهره ويحمل الناس عليه، فتجري السنة نعم إذا قام القائم من ول: فقال. وقت معلوم إلظهارهفهل : من ولدي، قال عمر
  ).المعلق. (126ص 3ج :للشيخ علي الكوراني العاملي Xالمهدي  اإلماممعجم أحاديث ) به، صلوات اهللا عليه
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  .)1( )خذ على قدر إميانك: (يقول ملن يسألونه Xكان عيسى 

* * *  

  .طهاربائه األآمحد احلسن وعلى أسيدنا ٬، مام املهديالسالم على وصي اإل :90 /السؤال

مام املهدي واهللا واإل ٬،منتآو حيتويه موقعكم ن اطلعت على كل ماأنين مؤمن بك بعد إ
  .مياين بكإيشهدون على 

طلب أنا لن أنصارك أكون من أعلمين كيف ٬، نصاركأكون من أن أريده منك أ كل ما
تواصل معك حىت لو تواصل أجيعلين  ولكن علمين عمالً ٬،ن التقي بك شخصياًأاملستحيل يف 

نين أل؛ ن تدعو يل �ذا الدعاءأسئلك جبدك احلسني أنصارك وأكون من أو عمل جيعلين ٬، روحي
   :ليك قلإتوسل أك مستجاب الدعوة نUأمؤمن ب

وثبته ٬، عداءه من كل األظواحف٬، ام العبيدي من كل مرض و بالء يعاين منهشفي عزUاللهم ا
اهلداية  وثبته على٬، صدره واشرح٬، وحل عقدة من لسانه٬، ض وجههوبي٬U، على الصراط املستقيم

   .م من ذنبهتقدU واغفر له ما

قل لو على األوتواصل معك أجيعلين  ن تعلمين عمالًأجابة على السؤالني يف إجد أن أى متنUأ
وتنطقه بلسانك ٬، ن تدعو يل �ذا لدعاءأمتىن أو٬، نصاركأوعمل جيعلين من  ٬،تواصل روحي

بن حجاب اهللا ووجه اهللا ووصي اي٬، الشريف الذي ليس بني نطقك وبني االستجابة حجاب
  .ي السالمرضه لك منUأخليفة اهللا على 

محد ألسيدنا  واللهم ثبتنا على والئنا٬، ى عنك ياحفيد احلسنيختلّأولن ٬، التاريخ يعيد نفسه نّإ
  .ل حممدآاحلسن حبق حممد و

                                                            
وقد رآز نبي اهللا عيسى على هذه في الذين شفاهم بإذن اهللا تعالى، بأن النتيجة تكون على قدر اإليمان، فقد جاء في  -1

وإذا امرأة نازفة دم منذ اثنتي عشرة سنة قد جاءت  20. فقام يسوع وتبعه هو وتالميذه 19: (التاسع اإلصحاحمتى  إنجيل
فالتفت يسوع وأبصرها فقال ثقي يا  22. ألنها قالت في نفسها إن مسست ثوبه فقط شفيت 21. من ورائه ومست هدب ثوبه

مجتاز من  وفيما يسوع 27: (اإلصحاحوآذلك جاء في نفس ) 23. فشفيت المرأة من تلك الساعة. إيمانك قد شفاك. ابنة
فقال لهما يسوع . ولما جاء إلى البيت تقدم إليه األعميان 28. هناك تبعه أعميان يصرخان ويقوالن ارحمنا يا ابن داود

فانفتحت  30. ن لكماحينئذ لمس أعينهما قائال بحسب إيمانكما ليك 20. قاال له نعم يا سيد. أتؤمنان أني أقدر أن أفعل هذا 
  ). أعينهما
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سوف اسدد رمبا  ذا استلمت الراتبإولكن ٬، سدد الفاتورةأمل  ينUأل ؛ورقم املوبايل مفصول
 Xمام حممد اجلواد يف احلجاز تشيعت يف عصر اإل ةنا من قبيلة عربيأو .ن تتصل يبأتريد 

  .واحلمد هللا على نعمة الوالية

  خادمك عزام العبيدي :ملرسلا

ن تصل هذه أمحد احلسن استحلفكم بالعباس أنصار السيد أحد أذا كان مستلم الرسالة إ
ن مل تصل إو ٬،ه يلحد ينقل ردUأو ٬، أاًين يرد عليها هو شخصأمحد احلسن وأىل سيدنا إالرسالة 

  .الرسالة له فخصامنا عند سيدتنا الزهراء يوم احلساب

الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد بسم اهللا  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وأرجو منك ومن كل األنصار حفظهم اهللا من كل . شاء اهللا طبت وطهرت بوالية احلق إن
ن باب ملكوت إف٬، كاء بني يدي رب رحيمسوء أن ال تغفلوا عن صالة الليل والدعاء فيها والب
يؤذن فطوىب ملن ٬، اليوم مفتوح Xبراهيم إالسماوات الذي كان يفتح خلاصة أنبياء اهللا ورسله ك

  .Xبراهيم إهلم يف الدخول لريوا ما رأى 

Uأو٬، ر قليل العمل كثري الزلل قد دعوت لكوأنا املذنب املقصUه أن جييب سأل اهللا بفضله ومن
  .سؤلك وخري اآلخرة والدنيا دعائي ويعطيك

* * *  

مها  جنيل املوجودان حالياًالتوراة واإل نّأهل تؤمنون ب ٬،السالم عليكم :91 /السؤال
  .جابة بوضوحرجو اإلأفان هما حمرUنUأو ٬، أمن التزوير والتحريف يءم فيهما شأحقيقيان 

  عادل املوحد: املرسل

رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً
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  .فيهما شيء من التحريف التوراة واإلجنيل املوجودان حالياً

* * *  

ريد أو٬، الشكر اجلزيل على اهتمامكم وجوابكم أشكركم ٬،السالم عليكم :92 /السؤال
 هالتحريف الذي قامت ب نّإ :واليت هي٬، �اجل الوصول للحقيقة واليت اؤمن أالتواصل معكم من 

ومن بعدها الكنائس الربوتستانتية واملدعومة من ٬، ملئات السنني  الكنائس الكاثوليكية والبابوات
ما اهللا هو الواحد نUإو٬، من بالثالوثؤة واليت ال تجل طمس املسيحية احلقّأمن  العامليةالصهيونية 

والذي عن ٬، جه ملكاًليتوU هليإ هرفع هى واجبدUأن أعد وب   املسيح  رسل يسوع أوالذي  األحد
ن يعيش أوالذي هو ٬، ديان الباطلة ويتم قصد اهللان يقضي على األأقريب سوف يقيم العدل بعد 

Uدم وحواءآبسبب خطيئة  أخرجنا منهاواليت ٬، ةالبشر يف اجلن.  

 ننا لديناأل؛ ساملقدUين التحريف يف الكتاب أن كانت لديكم معلومات عن إرجو التواصل وأ
Uعن املوجود لدى كل الكنائس س خيتلف متاماًكتاب مقد.  

  عادل املوحد: املرسل

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  . األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  .إن شاء اهللاأمUا أنا فقد بيَّنت وسأبيUن احلق . كأرسل ما لدي

  .Xأنا الرسول املعزUي ألنبياء اهللا ورسله والذي وعد به عيسى 

وليس أحد منكم يسألين أين ٬، ا اآلن فأنا ماضي للذي أرسلينوأم�( :Xقال عيسى 
  .ولكن ألين قلت لكم هذا قد مأل احلزن قلوبكم٬، متضي

ولكن إن ٬، ياملعز�نطلق ال يأتيكم أألنه إن مل ؛ ه خري لكم أن انطلقن�ألكن أقول لكم احلق 
  .وعلى دينونة٬، وعلى بر٬، ومىت جاء ذاك يبكت العامل على خطيئة٬، ذهبت أُرسله إليكم

ألين ذاهب إىل أيب وال (ـ ف: ا على بروأم�٬، )ألºم ال يؤمنون يب(ـ ف: ا على خطيئةأم�
  .قد دين )رئيس هذا العامل ألنّ( ـف: ا على دينونةوأم�٬، )ترونين أيضاً



  
  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............................................... 70

ا مىت جاء وأم�٬، ولكن ال تستطيعون أن حتتملوا اآلن٬، يل أمور كثرية أيضاً ألقول لكم إنّ
بل كل ما يسمع ٬، ه ال يتكلم من نفسهألن�؛ فهو يرشدكم إىل مجيع احلق) روح احلق(ذاك 

  .)1( )يتكلم به

* * *  

 شخصياًمحد احلسن أمن قبل السيد  رجو الردUأ ٬،الرمحن الرحيم بسم اهللا :93 /السؤال
  .خرياً اهللا جزاكم

واضحة  وقمت باالستخارة فكانت٬، بدعوتكم الشريفة لقد علمت مؤخراً ٬،سيدي الفاضل
لتحق أي مل نUأل سفآليكم وإقليب يهوى  نّإومن وقتها ف٬، مر باتباعهاوصرحية �داية دعوتكم واأل

لرؤيتكم يف املنام  اهللا توقد دعو٬، لك لكثرة املدعنيذو ٬،كدأن حبثي ما زال قائم للتأل؛ خبدمتكم
  .ويوفقين لرؤيتكم ليهديين ن تدعو اهللاأرجو منكم سيدي أف٬، لكذوفق لأفلم 

 وانتظر الردU ٬،نصار هنا عن بعضهاجابين األأة استفسارات كان لدي عدU ٬،سيدي الفاضل
  :يضاحهاإرجو منكم أسئلة ن بعض األولدي اآل٬، خرللقسم اآل

  ؟ X كم اليمايننUأمىت كان علمكم ب   1

 ؟ اذم ماألطلب علوم  هل ؟ هابكم للدراسة يف املدارس واجلامعة واحلوزةذسبب    2

 ؟ بني الشعوب ناآل هل لديكم معرفة جبميع العلوم واللغات املتداولة   3

يب ذالتع يف Xكم تقبلتم دور نيب اهللا عيسى نUأنصار حد األألقد علمت من    4
 ؟ احلايل لك جبسدكمذفهل مت  ٬،على يدكم الكرميةلك ذثار آث معي ى املتحدUأوقد ر٬، والصلب

 ؟ عادكمألك الزمان وقمتم بالدور ومن مث ذىل إرجعكم اهللا تعاىل أو أ

ة من الزمن كما يف ن مييت بعض خلقه وحييهم بعد مدUأيات اهللا تعاىل آكانت من  لقد   5
كان  اإذو ؟ خر ومع منأىل زمان متإي يرجعهم ٬، أفهل حصل العكس٬، الكهف صحابأ

  ؟ اذاجلواب ال فلما

                                                            
 . إنجيل يوحنا اإلصحاح السادس عشر -1
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ا العام ويف ذه ثناء طوايف بالبيت احلرامأه نUأولكن لدي استفسار ٬، عليكم إلطاليتسف آ
وعلى راسي ٬، وىلاأل لك طواف النساء سقط براز الطري على كتفي يفذوك٬، طواف عمرة التمتع

  ؟ معني معىن  مرا األذل هلهف٬، يف الثانية

ني باملعاصي وئاململ ٬،مثايلأيستجيبه اهللا من احلقراء  يعلمين دعاًء نأجو من السيد الفاضل أرو
؛ لك وهلداييت لطريق احلقذن تدعو يل بأرجو أو٬، ولقضاء الدين وتسهيل الرزقة٬، والكبائر للهداي

والسالم ٬، الناس مجيعاً حىيأما نUأفك نفساً حىيأودعائكم ال يرد ومن  بناء كرامأمن  ك كرمينUأل
  .اهللا وبركاتهورمحة  عليكم

  أمحد كرمي احليايل: املرسل

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

و=ال الْأ8مي=انُ و=كَذَل8ك= أَو5ح=ي5ن=ا إِلَي5ك= ر:وحاً م8ن5 أَم5رِن=ا م=ا كُن5ت= ت=د5رِي م=ا الْك8ت=اب: ﴿ :قال تعاىل
  .)1(﴾و=لَك8ن5 ج=ع=لْن=اه: ن:وراً ن=ه5د8ي بِه8 م=ن5 ن=ش=اُء م8ن5 ع8ب=اد8ن=ا و=إِنَّك= لَت=ه5د8ي إِلَى ص8ر=اطª م:س5ت=ق8يمٍ

أَفْو}اهÝ  ع}نِ الْعÝلْمِ أَهdو} عÝلْمé ي}ت}ع}لÞمdهd الْع}الÝمd مÝن¼ Xس}أَلْتd أَب}ا ع}ب¼دÝ اللÞهÝ  :قَالَ ٬،ع}ن¼ أَبِي ح}م¼ز}ةَ
dن¼هÝونَ مdفَت}ع¼لَم dن¼د}كُم¼ ت}قْر}ُءون}هÝت}ابِ عÝي الْكÝأَم=ا  ٬،الْأَم5ر: أَع5ظَم: م8ن5 ذَل8ك= و=أَو5ج=ب:( :قَالَ ؟ الرِّج}الِ أَم¼ ف

Jه8 ع=زَّ و=ج=لJم=ا الْك8تاب: و=كَذل8ك= أَو5ح=ي5نا إِلَي5ك= ر:وحاً م8ن5 أَم5رِنا ما كُن5ت= ت=د5رِي ﴿ :س=م8ع5ت= قَو5لَ الل
أَي:ق8رُّونَ أَنَّه: كَانَ ف8ي ح=الٍ لَا  ٬،ٍء ي=قُولُ أَص5ح=اب:كُم5 ف8ي ه=ذ8ه8 الْآي=ة8 أَيَّ ش=ي5 :ثُمَّ قَالَ. ﴾و=لَا الْإِميانُ

قَد5 كَانَ  ٬،ب=لَى :فَقَالَ لÝي .لَا أَد¼رِي جdعÝلْتd فÝد}اك} م}ا ي}قُولُونَ :فَقُلْتd ؟ ي=د5رِي م=ا الْك8ت=اب: و=لَا الْإِمي=انُ
 ٬،ف8ي ح=الٍ لَا ي=د5رِي م=ا الْك8ت=اب: و=لَا الْإِمي=انُ ح=تَّى ب=ع=ثَ اللJه: ت=ع=الَى الرُّوح= الJت8ي ذُك8ر= ف8ي الْك8ت=ابِ

الَى م=ن5 ش=اَء فَإِذَا و=ه8ي= الرُّوح: الJت8ي ي:ع5ط8يه=ا اللJه: ت=ع=٬، فَلَمَّا أَو5ح=اه=ا إِلَي5ه8 ع=لJم= بِه=ا الْع8لْم= و=الْفَه5م=
 .)2( )أَع5طَاه=ا ع=ب5داً ع=لJم=ه: الْفَه5م=

جساد وحجبنا باأل ٬،ىل هذا العامل الدنيوي الظلماين لالمتحان الثاينإنزلنا اهللا أدم آ حنن بين
د ويف عامل الذر حتدU .ول يف عامل الذر الذي سبق وكنا فيهاأل االمتحانا فيه من نسانا ما كنUأو

                                                            
 .52 :الشورى -1
 .273ص 1ج :الكافي -2
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والفائز بالسباق صلوات  ٬،األنا إالّ شقياء من قصر نظره على نفسه فلم ير}شقى األأا فمنUحال كل 
  .ى لنا اهللا سبحانهىل نفسه ملا جتلّإه ومل يلتفت ن قصر نظره على ربUله م}آاهللا عليه وعلى 

و=أَش5ه=د=ه:م5 ع=لَى أَن5فُِسهِم5 و=إِذْ أَخ=ذَ ر=بُّك= م8ن5 ب=نِي آد=م= م8ن5 ظُه:ورِه8م5 ذُرِّيَّت=ه:م5 ﴿ :قال تعاىل
وبني هذين  ٬،)1(﴾أَلَس5ت: بِر=بِّكُم5 قَالُوا ب=لَى ش=هِد5ن=ا أَنْ ت=قُولُوا ي=و5م= الْق8ي=ام=ة8 إِنَّا كُنَّا ع=ن5 ه=ذَا غَاف8ل8ني=

ليحتج اهللا على الناس ولئال يقول  ومل يكن هذا االمتحان الثاين إالّ. دمآ املقامني ترتب بقية بين
وسيكون  ٬،لكرم اهللا سبحانه وتعاىل ومل يكن هذا االمتحان الثاين إالّ ٬،عط فرصة ثانيةحد مل نdأ

ولياء اهللا عظيم أثواب  نّ؛ ألوملن حمض الكفر حمضاً ميان حمضاًملن حمض اإل امتحان ثالثهناك 
ب=لْ ب=د=ا لَه:م5 م=ا كَان:وا ﴿ ٬،نتيجتهم هي هي نّألبيان  امتحاناً ثالثاًعداء اهللا شديد فيدخلون أوعقاب 

ولتتم حجة اهللا على اخللق ٬، )2(﴾ي:خ5فُونَ م8ن5 قَب5لُ و=لَو5 ر:دُّوا لَع=اد:وا ل8م=ا ن:ه:وا ع=ن5ه: و=إِنَّه:م5 لَكَاذ8ب:ونَ
 م}حد لÝأل فال يق٬ُ، )ميان والذين حمضوا الكفرالذين حمضوا اإل(ه ئعداأه واالنتقام من ئولياأبتفضيل 

من  أحداًبه تعذّ ملعذبت هؤالء هذا العذاب الذي  م}ولÝ ٬،عطيت هؤالء هذا املقام العظيمأ
عاد امتحاÚم لن يكتفوا بل أاهللا  نّأعطاهم اهللا ومع أر الفرص اليت وهم مع تكرU ؟؟العاملني

٬، )3( ﴾اثْن=ت=ي5نِ فَاع5ت=ر=فْن=ا بِذُن:وبِن=ا فَه=لْ إِلَى خ:ر:وجٍ م8ن5 س=بِيلٍر=بَّن=ا أَم=تَّن=ا اثْن=ت=ي5نِ و=أَح5ي=ي5ت=ن=ا ﴿ :سيقولون
ر=بِّ لَو5ال أَخَّر5ت=نِي إِلَى أَج=لٍ ﴿ :وهذا القول٬، ن تكون عاقبتهم بعد املوت الندمأر الناس واهللا حذّ

  .)4(﴾قَرِيبٍ فَأَصَّدَّق= و=أَكُن5 م8ن= الصَّال8ح8ني=

بل غاية ما ٬، ول خلقهأتعين  نسان يف هذا العامل الوالدة اإل نّأن تكون قد فهمت أرجو أف
ول نساه اهللا االمتحان األأن أوبعد ٬، ىل هذا العامل اجلسماين لالمتحان الثاينإول دخوله أها نUأتعنيه 

  .ونتيجته فيه

ع=لَى أَنْ ن:ب=دِّلَ أَم5ثَالَكُم5  #ب:وق8ني= ن=ح5ن: قَدَّر5ن=ا ب=ي5ن=كُم: الْم=و5ت= و=م=ا ن=ح5ن: بِم=س5﴿ :قال تعاىل
ن أعلى : أي٬، )5(﴾و=لَقَد5 ع=ل8م5ت:م: النَّش5أَةَ الْأُولَى فَلَو5ال ت=ذَكJر:ونَ #و=ن:ن5ش8ئَكُم5 ف8ي م=ا ال ت=ع5لَم:ونَ 

                                                            
  .172 :ألعراف -1
 .28 :األنعام -2
  .11 :غافر -3
  .10 :المنافقون -4
 .62 – 60 :الواقعة -5
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 بل وال تتذكرون٬،نتم كنتم يف حياة سابقة فلماذا ال أبل  ٬،حنييكم يف حياة جديدة ويف عامل جديد
  .رادته سبحانهإمبشيئة اهللا و الّإنسان يتذكر اإل

جيبك على بعضها من خالل أرته٬، وكمثال سن تدبUإسئلتك ألكل  جواباًظن يف هذا الكالم أ
   :هذا الكالم

فين ي وعر�علم يف هذا العامل اجلسماين حىت ذكرن�أولد٬، ومل أُن أي اليماين قبل ن�إعلم إ(
  .)اهللا

 X فعيسى ٬،من قبلي  نبياءم األالعامل اجلسماين كما تعلّمت بعض علوم هذا تعلّ(
  .)م النجارة من يوسف النجاروتعل٬ّ، اراًكان جنّ

  ).رين اهللا مبا موجود يف صفحة وجوديحىت يذكّ شيئاًعلم أي ال ولكن�٬، علم الكثريأ(

ولكنه يف  ٬،ليكمإرض فيخرج ليكم وال يف األإالعلم ليس يف السماء فيرتل  نّأ يضاًأ وأذكرك
  .)1(﴾و=اتَّقُوا اللJه= و=ي:ع=ل¢م:كُم: اللJه: و=اللJه: بِكُل¢ ش=ي5ٍء ع=ل8ي̄م﴿الصدور فاستفهم اهللا يفهمك 

ىل إتينا وأين أىل اهللا ليخربنا من حنن ومن إن نعود أحمتاجون  نسان حنن مجيعاًإنا وكل أنت وأ
  .ين حنن ذاهبونأ

عندها ال  ٬،جابه اهللا وعرف احلق من اهللاأذا إ الّإ نينةأالطمنسان لن حتصل له إأي  نّأواعلم 
ليه من املوت وال إحب أعندها لن تكون احلياة  ٬،و وقع املوت عليهأن وقع على املوت إيبايل 

رادة إ الّإرادة وال مشيئة إولن تكون له ٬، بل سيكون حبيبه اهللا ٬،ليه من احلياةإحب أاملوت 
٬، ينام ليخلو حببيبه الذي ال؛ الليل الوقت الذي ينام فيه الناسسيسهر  .ومشيئة حبيبه سبحانه

لذا ستفيض عيناه بالدموع ؛ ليهإحبيبه يسمعه ويصغي  نّأن يعلم يقيناً آي ويقرأ القرعندما يصلّ
م8ن= الْح=قِّ ي=قُولُونَ و=إِذَا س=م8ع:وا م=ا أُن5زِلَ إِلَى الرَّس:ولِ ت=ر=ى أَع5ي:ن=ه:م5 ت=ف8يض: م8ن= الدَّم5عِ م8مَّا ع=ر=فُوا ﴿

  .)2(﴾ر=بَّن=ا آم=نَّا فَاكْت:ب5ن=ا م=ع= الشَّاه8د8ين=

                                                            
 .282: البقرة -1
 .83:المائدة - 2
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ه ينقل الرسائل وسقوط شيء نUأاحلمام معروف ب نّأعلم اا ما حصل لك يف البيت احلرام فمUأ
سأل اهللا أو ٬،الرسالة من اهللا نّأوكون ما حصل يف بيت اهللا يعين ٬، منه عليك يعين ستأتيك رسالة

هو وليي وهو  خرة حسنةن يؤتيك يف الدنيا حسنة ويف اآلأو٬، ن طلبتهأىل احلق بعد إن يوفقك أ
  .ى الصاحلنييتولّ

وهذا الدعاء بعدها وهو دعاء زين ٬، وصيك بصالة الليلأوطلبت دعاء للهداية والرزق ف
وهدأت ٬، ونامت عيون أنامك٬، هلي غارت جنوم مسائكإ( :Xالعابدين علي ابن احلسني 

ن واحتجبوا عم�٬، وطاف عليها حراسها٬، وغلقت امللوك عليها أبواxا٬، أصوات عبادك وأنعامك
قيوم ال تأخذك سنة وال نوم وال يشغلك  يهلي حإوأنت  ٬،يسأهلم حاجة أو ينتجع منهم فائدة

وأبواب رمحتك غري ٬، وخزائنك غري مغلقات٬، أبواب مسائك ملن دعاك مفتحاتيء٬، ش
أنت إهلي الكرمي الذي ال  ٬،بل هي مبذوالت٬، سألك غري حمظوراتوفوائدك ملن ٬، حمجوبات
وال ٬، تك وجاللكال وعز�٬، وال حتتجب عن أحد منهم أرادك٬، من املؤمنني سألك ترد سائالً

 ٬،وقد تراين ووقويف وذل مقامي بني يديك٬، وال يقضيها أحد غريك٬، ختتزل حوائجهم دونك
  .لح به أمر آخريت ودنيايوما يص٬، وتعلم سريريت وتطلع على ما يف قليب

  اللهم إن ذكر املوت وأهوال املطلع والوقوف بني يديك نغصين مطعمي ومشريب
كيف ينام من خياف ملك املوت يف ٬، وأقلقين عن وسادي ومنعين رقادي٬، وأغصين بريقي

 ٬،بل كيف ينام العاقل وملك املوت ال ينام ال بالليل وال بالنهار٬، طوارق الليل وطوارق النهار
يسجد بعد هذا الدعاء ويلصق خده ) Xوكان (٬، ويطلب روحه بالبيات ويف آناء الساعات

  .)أسألك الروح والراحة عند املوت والعفو عين حني ألقاك :)ويقول(٬، بالتراب

* * *  

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :94 /السؤال

فما الفرق يف ٬، )لهاإل(و أ )اهللا(مفردة  حياناًأو٬، )الرب(مفردة  Xمحد احلسن أيورد السيد 
  ؟ و اهللاأله واإل معىن الرب :ي٬، أاملعنيني
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 Xثقلت على السيد الوصي أكون قد أن ال أرجو أو٬، وبركاته والسالم عليكم ورمحة اهللا 
  .سئلةباأل

  إبراهيم رغيل: املرسل

اهللا على حممد وآل حممد  بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

 .قصدليه ويdإجه و}ت}يعين يd ٬،النقص وحتصيل الكمال ليه لسدUإهو الكامل الذي يؤله : لهاإل
Uوالرب: Uبل  ٬،لوهية والربوبية غري خمتصة به سبحانهألوا .نقص غريه ويكمل غريه هو الذي يسد

واليت  والفرق واضح بني الربوبية عموماً .املطلقة والربوبية املطلقةلوهية ألاملختص به سبحانه هو ا
ه ويكملهم٬، وبني الربوبية ءبناأي ه يربUنUأباعتبار ؛ سرةرب األ :فيقال عنه ٬،بتشمل حىت األ

 ٬،لوهيةألفهي منحصرة به سبحانه٬، وكذا ا٬، ىل غريهإالغين الذي ال يفتقر  املطلقة اليت ال تشمل إالّ
ى ذا حتلّإ وهو ال يكون كذلك إال٬ّ، نسان ليكون خليفته الكاملسبحانه وتعاىل خلق اإلاهللا  نّإبل 

  .) )مساء اهللاأحصى أ( :أي كما ورد عن رسول اهللا (ت فيه لوهية وجتلّألبكل صفات ا

نا أاهللا٬، و شاء نإه يف املستقبل ؤويوجد تفصيل يف تفسري سورة التوحيد ستقر٬، هذا باختصار
ن أ ومن نعم اهللا علي٬َّ، جيبهاأن أتشرف بأبل  ٬،سئلتكأجابة إ ولك وال يثقل عليَّخادم للمؤمنني 

ىل اهللا٬، إه املؤمن مهتم بدينه ومتوجU نّأتعين  ٬،ىل اهللاإن كانت بنية القربة إسئلة وكثرة األ ٬،جيبهاأ
  .ىل اهللاإه الناس نا جئت هلذا ليتوجUأو

  .يف شيءرت معك ن كنت قصUإن تعذرين وتقيل عثريت أرجو أو

* * *  

السالم عليكم ورمحة ٬، X محد احلسنأالسيد ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :95 /السؤال
  وبركاته اهللا

فما ٬، ارتباط تدبري بط باجلسدتوىل وترالسماء الدنيا وبداية األ ةنفس يف Úايذا كانت األإ   1
 ؟ معىن نزع النفس من اجلسد عند املوت
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 ؟ ختتلف عنها النفس هي الروح ما نّأهل    2

للنفس  ةها تابعنUأ ومعىنة٬، يف عامل الذر هي هذه النطف املادي ةالنطف املوجود نّأهل    3
  ؟ فترحل برحيلها

  ؟ نعيش فيها رض اليترضني السبع حتت هذه األاأل نّأهل    4

  ميثم برزان: املرسل

حممد وآل حممد  بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

بل فقط أمرها بالرجوع إىل بارئها وخروج  ٬،نه ال يوجد نزع  للنفسأاملفروض  ٬،نعم :1ج
بل النطفة اليت نزلت من عامل الذر وخلق منها  ٬،واملقصود ليس النطفة املنوية(لذلك  النطفة تبعاً
ي=ا أَيَّت:ه=ا النَّفْس: ﴿ :هذا إذا كان اإلنسان على الفطرة األوىل اليت فطر اهللا الناس عليها) االنسان

  .)1(﴾ار5جِع8ي إِلَى ر=بِّك8 ر=اض8ي=ةً ر5ض8يَّةً #الْم:طْم=ئ8نَّةُ 

وامتدت من  ٬،أكثر الناس قد اشتغلت أنفسهم بعشق هذا العامل اجلسماين نّألكن احلاصل 
ن تفصل هذه األنفس عن هذا أفكيف ميكن  ٬،وتاد هذا العامل اجلسماينأأنفسهم جذور ارتبطت ب

 ؛وتاد هذا العامل اجلسماينأأو احلبال املشدودة بقوة ب٬، بتقطيع هذه اجلذور العامل اجلسماين إالّ
ال توجد شفاعة  ولذا أيضاً؛ )أي بسبب تقطيع هذه اجلذور وهذه احلبال(ملوت ولذا تكون اآلم ا

  .�ا ه ال حيصل موت املتعلق بالدنيا إالّألنU ؛للخالص من اآلم املوت

و=اتَّقُوا ي=و5ماً ال ت=ج5زِي ن=فْ̄س ع=ن5 ن=فْسٍ ش=ي5ئاً و=ال ي:قْب=لُ م8ن5ه=ا ش=فَاع=ةٌ و=ال ي:ؤ5خ=ذُ ﴿ :قال تعاىل
 .)2(﴾ا ع=د5لٌ و=ال ه:م5 ي:ن5ص=ر:ونَم8ن5ه=
و=اتَّقُوا ي=و5ماً ال ت=ج5زِي ن=فْ̄س ع=ن5 ن=فْسٍ ش=ي5ئاً و=ال ي:قْب=لُ م8ن5ه=ا ع=د5لٌ و=ال ت=ن5فَع:ه=ا ش=فَاع=ةٌ و=ال ه:م5 ﴿

  .)3(﴾ي:ن5ص=ر:ونَ

                                                            
 .28 – 27 :الفجر -1
 .48 :البقرة -2
  .123 :البقرة -3
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أَنْ ي=أْت8ي= ي=و5̄م ال ب=ي5̄ع ف8يه8 و=ال خ:لJةٌ و=ال ي=ا أَيُّه=ا الJذ8ين= آم=ن:وا أَن5ف8قُوا م8مَّا ر=ز=قْن=اكُم5 م8ن5 قَب5لِ ﴿
٬، فهذا اليوم الذي تكون الشفاعة فيه ممتنعة هو يوم املوت ٬،)1(﴾ش=فَاع=ةٌ و=الْكَاف8ر:ونَ ه:م: الظJال8م:ونَ

ه البد من قطع هذه اجلذور ليحصل ألنU ؛ه ال معىن للشفاعة هنانUأم تعلم ذا فهمت ما تقدUإفأنت 
   . وهذا القطع يرافقه األمل حتماً ٬،واخلالص من هذا العامل اجلسمايناملوت 

إن  »يسألونك عن الروح« سيأيت جواب هذا السؤال وغريه عن هذه املسألة يف كتاب :2ج
  .اهللا شاء 

  .1ن اجلواب يف جتبيَّ :3ج

رضني األخرى حتت األرض ليس هو فوق األ نّأالسماوات فوق األرض أو  نّأمعىن  :4ج
ها أكثر نUإ :أي٬، مرتبة يف اخللق من األرض رضني األخرى هي أدىناأل نّأبل معناه ٬، ت مكاينوحت

  .ظلمة من األرض

السالم عليكم ٬، مام املهديرسول ووصي ومياين اإل X محد احلسنأالسيد  :96 /السؤال
  ورمحة اهللا وبركاته

املصلوب الذي هو املتشا�ات اجلزء الرابع خبصوص شبيه عيسى  حول ما ورد يف كتاب
و أوجود املهدي األول يف ذلك الزمن كان بنحو النور  نّإفاملعلوم  ٬،املهدي األول من األوصياء

املهدي األول  نّأوهل ؟ ت يف جسد معني م كروح حلّأاملهدي األول كجسد  فهل نزلة٬، احلقيق
ن حتل أبغري هذا اجلسد فهل ميكن  ذا كان حلّإو؟  اجلسد الذي صلب به ن يعيش يف نفساآل

ل آوصياء أمام وصي من أدب ساءة يف األإن كان يف سؤايل إ وعذراً؟ جسد  كثر منأالروح ب
والسالم . تواجهين عند التبليغ ةسئلوهذه األ٬، نصارنا من األأف٬، بالتسليم هلم مرناأُحممد الذين 

  .وبركاته ورمحة اهللا عليكم

  ميثم برزان: املرسل

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

                                                            
 .254 :البقرة -1



  Xدي 

كثر من 
ل صغري 
ن5 خ=لْقٍ 
تعلق �ا 

 يف هذا 
بل هي  

ن أ قبل 
عد موته 
 نفسها 

عين أول 
المتحان 

و  أوات 
 لنا كم 

صيل لهذا 

صار اإلمام املهد
جلسماين بأك
ك وأنت طفل
ي لَب5سٍ م8ن

بل هي تت٬، 

نسانجد اإل
٬،طفة منوية

أي(متحان 
ت بعثه اهللا بع
سمانية فرمبا

بل تعين٬، لقهخ
جرى عليه اال

سنو 9و أت 
دن حتدUأكن 

تجد فيه التفص» 

إصدارات أ�ص .
 هذا العامل ا

فصورتك ٬،ن
 ب=لْ ه:م5 ف8ي
لنطفة املنوية

 املنوية ليوج
لم تتعلق بنط

ليه لالمإخل 
كم من ميت
 الصورة اجلس

تعين أول خ
بل وج٬، لك

   

سنوات7(ي 
مام هل ميكإل

» وشبيه عيسى

.........
 تتشكل يف
ل مع الزمن

لْقِ الْأَوَّلِ
وليس الن٬، ر

لذر بالنطفة
فل٬، Xسى

ن يدأين قبل 
فك٬، )د موته
امUأ ٬،ي هي

ا العامل ال ت
خملوق قبل ذل

  .لثاين

.Xملنتظر 

Uة وهي احلج
 لقائكم باإل

اليماني«نوان

.........
نأها ميكن

Uتتغري وتتبد 
فَع=يِين=ا بِالْخ=ل
من عامل الذ

ة من عامل ال
يف نطفة عيس

امل اجلسماين
أي بعد(انه
والنطفة هي ي

سان يف هذ
نسان خمفاإل

 االمتحان ال

* * *  

  عليكم

مامنا املإص

بفترة حكم
 ومن حيث

ء اهللا تعالى بعن

.........
هولكن٬U، تبدل

ك اجلسمانية
أَفَ﴿ شاب

هي النازلة م

فة النازلةلنط
 بوضوح يف

  .شرة

 يف هذا العا
 ينتهي امتحا
فس هي هي

نسوالدة اإل
. لالمتحان
 حنن فيه هو

السالم عو٬، 

حتكم خبصوص

 اليت ختص ب
مساحة السيد

شاء إنع قريبًا

.........
بالنفس ال تت

صورتك نّأ 
رتك وأنت
ة املقصودة ه

ن تتعلق الأ 
ما ترى هذا

مباش مي

نسانسد اإل
نأكن بعد
والنف.  ذلك
  .كلها

نّإ : تفهمه
مل اجلسماين

وهذا الذي 

بسمه تعاىل 

سئلة لسماحأل

ص الروايات
ذا املنطلق مس

  م ؟
                     
 هذا الموضوع

.........
قة بطفة املتعلّ

أال ترى ٬،)1
متاماً كصور

والنطفة٬، )2(
  .لنفس �ا

س ضرورياً
كم ٬،جلسماين

إىل رحم مرمي

ن يتجسأكن 
وكذا ميك ٬،)

 شاهد على
ل بعضها أو ك

نأي جيب 
ىل هذا العامل
٬،يف عامل الذر

:97سؤال 

دي بعض األ

خبصوص :1
ومن هذ٬، )ة

مام حكم اإل
                      
ر آتاب حول

  ).المعلق. (
.  

  
78 ...

النط
1( صورة

ليست مت
ªج=د8يد﴾)

كتعلق ال

وليس
العامل اجل
نفخت إ

فيمك
)فيه يولد

والقرآن
Uلأو يتبد

الذي
دخوله إىل
األول يف

الس

عند

1س
سنة 11

هي فترة
               

سيصد -1
.الموضوع

15 :ق -2



  

 79.................... ............................ الثا�ياجلزء / اجلواب املنري عرب األثري 

 
 

فرد٬، وماذا عن بقية املؤمنني الذين يف العامل  313نصار احلجة وعددهم أوخبصوص  :2س
  مجع ؟أ

  ؟ Xوهل ميكن معرفة الفترة املتبقية لظهور احلجة  :3س

  وماهي العالمات املتبقية لظهور احلجة ؟ :4س

  س ك: املرسل                                                                                                                   

الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد بسم اهللا الرمحن  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

ة املراد ها مرUألنU؛ Xاالختالف يف الروايات يف توقيت فترة حكم اإلمام املهدي  :1ج
اليت ا الرواية مUأو٬، ة حكم املهدي الثاينومر٬U، ة حكم املهدي األولومر٬U، Xحكم اإلمام املهدي 
Uىل فترة حكم املهدينيإفهي ناظرة  ها مئات السننيتعد فترة احلكم بأن.  

وليسوا كل املؤمنني به وال ٬، Xهم خاصة أصحاب اإلمام املهدي ) 313(ـ ال :2ج
ميان املاليني وانبساط دولة احلق واملعرفة والعدل على كل بقعة يف إالنتيجة هي  نّإبل ٬، كل قادته
  .رضهذه األ

ة جالء ولشدU ؛القيام وظهور األمر احلق على الظاملني موجود يف القرآن بكل وضوح :3ج
إِنJ السَّاع=ةَ آت8ي=ةٌ أَكَاد: أُخ5ف8يه=ا ل8ت:ج5ز=ى كُلâ ﴿الوقت املعلوم وظهوره يف القرآن ال يdرى وال يdعرف 

ي ن كنت تطلب منUإا مUأ. ن ساعة قيام القائم ظاهرة وليست خفيةإ :أي٬، )1( ﴾ن=فْسٍ بِم=ا ت=س5ع=ى
  .)2( نا ال أوقتأالتوقيت ف

* * *  

؟  هل هذا صحيح٬، نآالقر جاء ذكرهم يف  ئمة املعصومنياأل نّإيقال  :98السؤال 
  ؟ ذكروا فيها نية اليتآيات القرحد اآلأرسال إهل من املمكن  اًحين كان صحإو

                                                            
  .15: طه -1
 :الكافي) أهل بيت ال نوقت آذب الوقاتون، إنا: (فقالXسألته عن القائم : قال Xعن أبي بصير، عن أبي عبد اهللا   -2
  .368ص 1ج
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  ميساء جعفر السعدي: املرسل

واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  :هذه آيات ذُكر فيها األئمة 

 .)2(٬، )1(﴾و=إِنَّه: ف8ي أُمِّ الْك8ت=ابِ لَد=ي5ن=ا لَع=ل8يٌّ ح=ك8ي̄م﴿

  

  .)4( ٬،)3(﴾م:س5ت=ق8ي̄م ع=لَيٍ قَالَ ه=ذَا ص8ر=اطُ﴿

  .)6( ٬،)5(﴾م8ن5 ر=ح5م=ت8ن=ا و=ج=ع=لْن=ا لَه:م5 ل8س=انَ ص8د5قٍ ع=ل8ي�اًو=و=ه=ب5ن=ا لَه:م5 ﴿

لزَّكَاة8 و=ج=ع=لْن=اه:م5 أَئ8مَّةً ي=ه5د:ونَ بِأَم5رِن=ا و=أَو5ح=ي5ن=ا إِلَي5هِم5 ف8ع5لَ الْخ=ي5ر=ات8 و=إِقَام= الصَّالة8 و=إِيت=اَء ا﴿
  .)7(﴾و=كَان:وا لَن=ا ع=ابِد8ين=

  .)8(﴾م8ن5ه:م5 أَئ8مَّةً ي=ه5د:ونَ بِأَم5رِن=ا لَمَّا ص=ب=ر:وا و=كَان:وا بِآيات8ن=ا ي:وق8ن:ونَو=ج=ع=لْن=ا ﴿

إِنَّم=ا و=ل8يُّكُم: اللJه: و=ر=س:ولُه: و=الJذ8ين= آم=ن:وا الJذ8ين= ي:ق8يم:ونَ الصَّالةَ و=ي:ؤ5ت:ونَ الزَّكَاةَ و=ه:م5 ﴿
  .)9(﴾ر=اك8ع:ونَ

                                                            
 .4 :الزخرف -1
هو أمير (: قال )َحِكيٌم َلَعِليٌّ َلَدْيَنا اْلِكَتاِب ُأمِّ ِفي َوِإنَُّه( :وقد سأله سائل عن قول اهللا عزوجل Xعن أبي عبد اهللا  -2

  ).المعلق. (210ص 32ج :بحار األنوار) المؤمنين
   .41:الحجر -3
هو (: قال )ُمْسَتِقيٌم َعَلّي ِصَراٌط َهَذا(: سألته عن قول اهللا عزوجل: قال ،Xعن أبي عبد اهللا  ،عن أبي حمزة الثمالي -4

. 68ص: للحسن بن سليمان الحلي - مختصر بصائر الدرجات ) هو واهللا الميزان والصراط المستقيم Xواهللا علي 
 ).المعلق(
  .50 :مريم -5
: بحار األنوار) X يعني عليًا أمير المؤمنين ،)َعِلّيًا ِصْدٍق ِلَساَن َلُهْم َوَجَعْلَنا(( : Xعن أبي بصير، عن الصادق  -6
 ).المعلق. (59ص 63ج
   .73 :االنبياء -7
   .24 :السجدة -8
 .55 :المائدة -9
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و=اع5لَم:وا أَنJ ف8يكُم5 ر=س:ولَ اللJه8 لَو5 ﴿: )نهم اهللالع(وأعدائه  Xوهذه آية فيها ذكر علي 
م5 و=كَرَّه= إِلَي5كُم: ي:ط8يع:كُم5 ف8ي كَث8ريٍ م8ن= الْأَم5رِ لَع=نِتُّم5 و=لَك8نَّ اللJه= ح=بَّب= إِلَي5كُم: الْأ8مي=انَ و=ز=يَّن=ه: ف8ي قُلُوبِكُ

  .)1(﴾أُولَئ8ك= ه:م: الرَّاش8د:ونَ الْكُفْر= و=الْفُس:وق= و=الْع8ص5ي=انَ

* * *  

 محد احلسن السالم عليكم ورمحة اهللاأالسيد  ٬،بسم اهللا الرمحن الرحيم :99 /السؤال
  وبركاته

اهللا حىت  ه رسول مرسل مننUأمل يكن يعلم  الرسول  نّعلى أ ةيات الشريفتدل بعض اآل
أَو5ح=ي5ن=ا إِلَي5ك= ر:وحاً مِّن5 أَم5رِن=ا م=ا كُنت= ت=د5رِي م=ا الْك8ت=اب: و=كَذَل8ك= ﴿ :مثل قوله تعاىل٬، تاه الوحيأ

 نّأالروايات على  بينما تدل بعض ٬،﴾فَه=د=ى ض=الّاً و=و=ج=د=ك=﴿ :وقوله تعاىل ٬،)2(﴾و=لَا الْإِمي=انُ
مري أ ةوالد ةمثل رواي ن قبل نزولهآه كان حيفظ القرنUإو ٬،الرسول كان يعلم بنبوته قبل بعثته

قد ﴿ بدايتها: ي٬، أمننيؤامل حني والدته سورة أقر X اًعلي نّأاليت تنص على  Xاملومنني 
والدة  نّأرغم . بواليتك يا علي فلحواأقد : الرسول قال له نّإو .خرهاآىل إ ﴾... فلح املومنونأ

والسالم عليكم سيدي ورمحة  ة ؟السابق ةيات الشريففكيف يستقيم هذا مع اآلة٬، علي قبل البعث
  .اهللا ويركاته

  املوسوي ميثم برزان خلف املرسل 

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

كُن5ت= ت=د5رِي م=ا الْك8ت=اب: و=ال الْأ8مي=انُ و=كَذَل8ك= أَو5ح=ي5ن=ا إِلَي5ك= ر:وحاً م8ن5 أَم5رِن=ا م=ا ﴿: قال تعاىل
  .)3(﴾و=لَك8ن5 ج=ع=لْن=اه: ن:وراً ن=ه5د8ي بِه8 م=ن5 ن=ش=اُء م8ن5 ع8ب=اد8ن=ا و=إِنَّك= لَت=ه5د8ي إِلَى ص8ر=اطª م:س5ت=ق8يمٍ

ي}ت}ع}لÞمdهd الْع}الÝمd مÝن¼ أَفْو}اهÝ  ع}نِ الْعÝلْمِ أَهdو} عÝلْمX éس}أَلْتd أَب}ا ع}ب¼دÝ اللÞهÝ  :قَال٬َ، ع}ن¼ أَبِي ح}م¼ز}ةَ
dن¼هÝونَ مdفَت}ع¼لَم dن¼د}كُم¼ ت}قْر}ُءون}هÝت}ابِ عÝي الْكÝأَم=ا  ٬،الْأَم5ر: أَع5ظَم: م8ن5 ذَل8ك= و=أَو5ج=ب:( :قَالَ ؟ الرِّج}الِ أَم¼ ف

                                                            
 .7 :الحجرات -1
  .52 :الشورى -2
 .52 :الشورى -3
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Jه8 ع=زَّ و=ج=لJن5 أَم5رِنا ما كُن5ت= ت=د5رِي م=ا الْك8تاب: و=كَذل8ك= أَو5ح=ي5نا إِلَي5ك= ر:وحاً م8﴿ :س=م8ع5ت= قَو5لَ الل
أَي:ق8رُّونَ أَنَّه: كَانَ ف8ي ح=الٍ لَا  ٬،ٍء ي=قُولُ أَص5ح=اب:كُم5 ف8ي ه=ذ8ه8 الْآي=ة8 أَيَّ ش=ي5 :ثُمَّ قَالَ .﴾و=لَا الْإِميانُ

قَد5 كَانَ  ٬،ب=لَى :فَقَالَ لÝي .لَا أَد¼رِي جdعÝلْتd فÝد}اك} م}ا ي}قُولُونَ :فَقُلْتd ؟ ي=د5رِي م=ا الْك8ت=اب: و=لَا الْإِمي=انُ
ف8ي ح=الٍ لَا ي=د5رِي م=ا الْك8ت=اب: و=لَا الْإِمي=انُ ح=تَّى ب=ع=ثَ اللJه: ت=ع=الَى الرُّوح= الJت8ي ذُك8ر= ف8ي الْك8ت=ابِ 

و=ه8ي= الرُّوح: الJت8ي ي:ع5ط8يه=ا اللJه: ت=ع=الَى م=ن5 ش=اَء فَإِذَا ٬، الْفَه5م=فَلَمَّا أَو5ح=اه=ا إِلَي5ه8 ع=لJم= بِه=ا الْع8لْم= و=
  .)2( هذا هو االعتقاد الصحيح٬، وقد بيUنته فيما مضى .)1( )أَع5طَاه=ا ع=ب5داً ع=لJم=ه: الْفَه5م=

* * *  

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته :100 /السؤال

U؛ فهذه جمموعة من األسئلة اليت نرجو من مساحتكم اجلواب عليها يف أقرب فرصة ٬،ا بعدأم
وقد أبدت عدد من ٬، Xألجل النشر يف مقالة عن دعوة مساحتكم ومجاعة أنصار املهدي 

ونيوزويك رغبتهم بنشر ٬، والواشنطن بوست٬، كالنيويورك تاميز٬،اجلرائد األمريكية املعروفة
  .ودمتم )3( املوضوع

  صحفي مستقل  زياد قاسم الزبيدي املرسل 
 الواليات املتحدة   نيويورك                                                                                            

  .نرجو منكم التعريف بسماحتكم بصورة خمتصرة جلمهور غريب :1س

كنت أعيش يف مدينة البصرة يف جنوب العراق٬، وأكملت دراسيت  ٬،إمسي هو أمحد :ج
النجف األشرف  األكادميية وحصلت على شهادة بكلوريوس يف اهلندسة املدنية٬، مث انتقلت إىل

وسكنت فيها لغرض دراسة العلوم الدينية٬، وبعد اطالعي على احللقات الدراسية واملنهج الدراسي 
٬، كما وجدت )ال أقل بالنسبة يل أو حبسب رأيي(متدنÑ  يف حوزة النجف وجدت أنّ التدريس

أنّ يف املنهج خلالً كبريا٬ً، فهم يدرسون اللغة العربية واملنطق والفلسفة وأصول الفقه وعلم الكالم 
٬، ولكنUهم أبداً ال يدرسون القرآن الكرمي أو السنة الشريفة )األحكام الشرعية(والفقه ) العقائد(

                                                            
 .273ص  1ج :الكافي -1
  ).المعلق. (139ص 2ط 3ج :بّينه السيد أحمد الحسن في المتشابهات -2
نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، (وقد نشرت هذه األسئلة وأجوبتها في الصحف األجنبية المذآورة في السؤال  -3

 ).المعلق. ()ونيوزويك
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٬، وكذا فإنUهم ال يدرسون األخالق اإلهلية اليت جيب )واألئمة  أحاديث الرسول حممد (
  .أن يتحلّى �ا املؤمن

ولذا قرUرت االعتزال يف داري ودراسة علومهم بنفسي دون االستعانة بأحد٬، فقط كنت 
  .معهم وأواصل بعضهم ويواصلوين

٬، Xاملهدي  أمUا سبب التحاقي باحلوزة العلمية يف النجف٬، فهو أنUي رأيت رؤيا باإلمام
وأمرين فيها أن أذهب إىل احلوزة العلمية يف النجف٬، وأخربين يف الرؤيا مبا سيحصل يل٬، وحدث 

  .بالفعل كل ما أخربين به يف الرؤيا

 ؟ ما هي األهداف الرئيسية لدعوتكم :2س

نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد٬، أن ينتشر  هدف الدعوة هو هدف األنبياء  :ج
   .التوحيد احلقيقي الذي يرضاه اهللا وأن متأل األرض قسطاً وعدالً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً

 ؟ مىت بدأمت بالدعوة وأين وماذا كانت الظروف آنذاك :3س

يف النجف يف احلوزة العلمية٬، وبدأت باالنتشار  م 1999الدعوة بدأت يف Úاية عام  :ج
وبشكل علين قبل سقوط الطاغية بعشرة أشهر تقريبا٬ً، وحاول الطاغية صدام اعتقايل وقتلي٬، 

  .)1( ولكن اهللا وبفضله ومنUه عليَّ حفظين

؟  فمن كان العلماء الذين درسوكم ٬،كم درستم يف احلوزة العلمية يف النجفذكرمت أنU :4س
 ؟ أكملتم الدراسةوهل 

                                                            
، بل وصفوه بأنه منهم أي من Xالمهدي  هذا الوقت بالتحديد، وهو وقت ظهور الممهد لإلمام إلىوقد أشار أهل البيت  -1

  .بالخصوص Xذريتهم، وفي بعض الروايات من ذرية اإلمام المهدي 
فرجًا أبدًا ما دام لولد بني فالن ملك  ليس ترى أمة محمد  ،يا أبا محمد: (قال ،Xعن اإلمام الصادق  ،عن أبي بصير

بالتقى، ويعمل ) يسير(برجل منا أهل البيت يشير  فإذا انقرض ملكهم أتاح اهللا ألمة محمد . حتى ينقرض ملكهم
ثم يأتينا الغليظ القصرة، ذو الخال والشامتين، القائد . واهللا إني ألعرفه باسمه واسم أبيه. بالهدى، وال يأخذ في حكمه الرشا

 .208ص: كورانيعصر الظهور لل )العادل، الحافظ لما استودع، يملؤها عدًال وقسطًا آما مألها الفجار ظلمًا وجورًا
 Xوفعًال في نهاية انقراضها أرسل اإلمام المهدي ) لعنه اهللا(ودولة بني فالن هي دولة بني أمية المتمثلة بدولة صدام 

لعنه (الناس آافة، ولم تنتشر دعوته ويتاح لها االنتشار إال بعد انقراض حكم صدام  إلىالسيد أحمد الحسن رسوًال عنه 
  ).المعلق. (، واهللا العالمX، ثم تذآر الرواية بعد ذلك ظهور اإلمام المهدي )اهللا
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منهم ألجل الفقراء٬، واألكثر ألنUهم هم أنفسهم كانوا يعانون من التمييز يف  نصروين٬، قليل جداً
  .العطاء املايل الذي كان ميارس يف احلوزة العلمية

ويف هذا اîال حتققت نتائج يسرية بعد أن خضت بنفسي أو بعض أنصاري من طلبة احلوزة 
هذه املرجعيات السيد السيستاين٬، العلمية مفاوضات مريرة مع املرجعيات الدينية يف النجف٬، ومن 

  .والسيد حممد سعيد احلكيم٬، والشيخ حممد إسحاق الفياض

عقويب٬، ومل جيادل٬، بل اعترف باخلطأ يوكان أكثرهم استجابة باللسان والقول هو الشيخ ال
وقال حنن حنتاج لإلصالح املايل٬، عندما ذكÞره أحد املؤمنني يب يف حينها بسياسة أمري املؤمنني 

  . املالية Xعلي

وعلى كل حال فالنتائج الفورية يف كل هذه احملاور كانت يسرية ومل يكن القوم يريدون 
  .)1(السري خطوات إىل األمام 

؟ وماذا عن  كيف كانت عالقتكم ببعض املراجع املعروفني يف النجف وغري النجف :6س
 ؟ اآلن

�ا٬، أمUا اآلن فمعظمهم يطالبون باعتقايل أو قتلي٬، وقد أفىت بعضهم علناً  سأكانت ال ب :ج
  .)2( �در دمي٬، كاحلائري يف إيران

                                                            
ي النجف آنت معاصرًا لهذه الفترة والثورة ضد الفساد المالي في الحوزة العلمية ف –وأعوذ باهللا من األنا  –وأنا  -1

 ).المعلق. (األشرف التي قادها السيد أحمد الحسن، وواآبت بعض تفاصيلها
آل الذين آذبوا السيد أحمد الحسن، آذبوه بال دليل أو برهان، بل بمحض الهوى والتعصب، فهم لم يسمعوا الرجل ولم  -2

وقد ذم !! اهللا تعالى على الغيب؟ أطلعهم، فهل يلتقوا به ولم يناقشوا أدلته ولم يحيطوا بها علمًا ورغم ذلك آذبوه ألول وهله
َبْل َآذَُّبوْا ِبَما َلْم ُيِحيُطوْا ِبِعْلِمِه َوَلمَّا َيْأِتِهْم َتْأِويُلُه َآَذِلَك َآذََّب الَِّذيَن (: اهللا تعالى هؤالء وأمثالهم في القرآن الكريم، قال تعالى

ُسنََّة اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخَلْوا ِمن َقْبُل َوَلن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّه (: فهي. 39: يونس )الظَّاِلِميَنِمن َقْبِلِهْم َفانُظْر َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة 
 )يقًا َتْقُتُلوَنَأَفُكلََّما َجاءُآْم َرُسوٌل ِبَما َال َتْهَوى َأنُفُسُكُم اْسَتْكَبْرُتْم َفَفِريقًا َآذَّْبُتْم َوَفِر... (: قال تعالى. 62: األحزاب )َتْبِديًال
فهم ال يرون الحق إال في أنفسهم، بل آل واحد منهم يرى نفسه هو الحق الوحيد على هذه األرض، مستأنسًا . 87: البقرة

بالذين يحيطونه من الذين ال يفرقون بين الناقة والجمل، وقد أمنوا مكر اهللا وعقابه، وهذه هي صفة علماء بني إسرائيل 
السيد أحمد الحسن بدليل القرآن والسنة  جاءهمفقد ). صلوات اهللا عليهم جميعًا( موسى وعيسى ومحمد الذين حاربوا نبي اهللا

باالسم والصفة والبلد، وشهد اهللا تعالى في ملكوت  واألئمة  وأدلة األنبياء والمرسلين، وقد ذآره الرسول 
ولكن هذا الموقف ليس مستغربًا ومتوقعًا من . أصًال السماوات بصدقة، ورغم ذلك لم يصدقوه وآذبوه، بل لم يستمعوا اليه

سيأتي على : (، قال رسول اهللا Xعن  أمير المؤمنين  .بشر فقهاء تحت ظل السماء الذين وصفهم رسول اهللا 
إال اسمه، يسمعون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة  اإلسالمالناس زمان ال يبقى من القرآن إال رسمه ومن 

ص   8ج :الكافي) وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود
راجعون  يهإل وإنا، فانا هللا )عليها السالم(والذين تضافرت الروايات على أنهم سيكونون غرضًا لسيف ابن فاطمة . 308

  ). المعلق. (وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين



  
  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............................................... 86

 .ختصارا؟ يرجى ذكرها ب هل كانت هناك حماوالت لنظام صدام ملالحقتكم :7س 

عتقلوا بعد انعم٬، واعتقل بعض من كان له عالقة يب وإن مل يكن من املؤمنني يب٬، بل  :ج
إعالن الدعوة عدداً من طلبة احلوزة وإن مل تكن هلم عالقة يب٬، فقط كانوا حيققون معهم يف 

  .حماولة منهم للوصول يل واعتقايل٬، واحلمد هللا الذي أخزى صدام وجنده وردهم خائبني

والعملية  ياألمريك واالحتالل؟  ما هو رأيكم باحلرب اليت أسقطت نظام صدام :8س
 ؟ السياسية احلالية

٬، فصدام )1( )نتقم منهأنتقم به وأ سيف ملالظا( :يف احلديث القدسي عن اهللا سبحانه :ج
بتنصيب اهللا  أؤمنبه٬، بل  أؤمننا ال أطاغية ونال جزاءه من اهللا بالسيف٬، أمUا تنصيب الناس ف

 .)2( وإن كره الناس سبحانه وتعاىل لألنبياء واألوصياء 

 ؟ عالقتكم باحلكومة ي؟ وما ه �ا بأي شكلهل شاركتم االنتخابات واحلكومة  :9س
                                                            

عن  ،عن مسعدة بن زياد ،عن هرون بن مسلم ،عن عبد اهللا بن جعفر ،وفي آتاب عقاب األعمال للصدوق عن أبيه -1
نه يكون خلق من خلقي يلحسون الدنيا أ: إن اهللا تعالى أنزل آتابًا على نبي من األنبياء، وفيه(: قال عن أبيه  ،الصادق

بالدين يلبسون مسوك الضأن على قلوب آقلوب الذئاب، أعمالهم أشد مرارة من الصبر، وألسنتهم أحلى من العسل، 
حلفت ألبعثن عليهم فتنة تطأ في خطامها حتى  يخادعون ؟ فبعزتي إيايوأعمالهم الباطنة أنتن من الجيف، أفبي يغترون أم 

تبلغ أطراف األرض تترك الحليم حيرانًا، يضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم، ألبسهم شيعًا وأذيق بعضهم بأس 
 .327ص: للحر العاملي - الجواهر السنية  )بعض، انتقم من أعدائي بأعدائي ثم أعذبهم جميعًا وال أبالي

ما سواه،  إلىالحق وهي أنهم ال يتبعون هوى أنفسهم وال هوى الناس، بل يأمرون بأمر اهللا وال يتعدونه وهذه صفة أئمة  -2
والجن، فهم ال يرون إال اهللا تعالى، بينما تجد أئمة الضالل من العلماء غير  اإلنساألرض من  أهلولو تظاهر عليهم 

وإن خالفت القرآن والسنة، وهذا هو الفارق بين الحق  أهوائهم وإتباعالناس  إرضاءالعاملين احرص ما يكونون على 
 .Xوالباطل، آما في الرواية عن اإلمام الصادق 

إمام هدى، وإمام ضالل، فأما أئمة الهدى : في آتاب اهللا إمامان األئمة: (قرأت في آتاب أبي: قال Xعن أبي عبد اهللا 
وحكمهم قبل  حكم . أئمة الضالل فإنهم يقدمون أمرهم قبل أمر اهللافيقدمون أمر اهللا قبل أمرهم، وحكم اهللا قبل حكمهم، وأما 

 .156ص 42ج :بحار األنوار) وخالفًا لما في الكتاب ألهوائهماهللا إتباعًا 
 إلىفهم أئمة يدعون !! ؟ فاسألوا هؤالء الذين جوزوا أو أوجبوا االنتخابات على الناس، هل اهللا أمرهم بذلك أم رسوله

بأن اهللا أمرهم بذلك، فإليهم : وإن قالوا. ألنهم ال يأمرون بأمر اهللا تعالى وال يحكمون بحكم اهللا تعالى في آتابه المجيد ؛النار
َه َال َيْأُمُر َوِإَذا َفَعُلوْا َفاِحَشًة َقاُلوْا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباءَنا َوالّلُه َأَمَرَنا ِبَها ُقْل ِإنَّ الّل(: الجواب من اهللا تعالى، قال تعالى

  :فقد جاء في تفسير أهل البيت عن هذه اآلية الرواية اآلتية. 28: األعراف )ِباْلَفْحَشاء َأَتُقوُلوَن َعَلى الّلِه َما َال َتْعَلُموَن
َوَجْدَنا َعَلْيَها َوِإَذا َفَعُلوْا َفاِحَشًة َقاُلوْا (: عن قول اهللا عزوجل - Xيعني أبا عبد اهللا  -سألته : قال ،عن محمد بن مصنور

زعم أن  هل رأيت أحدًا: (فقال: قال )آَباءَنا َوالّلُه َأَمَرَنا ِبَها ُقْل ِإنَّ الّلَه َال َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاء َأَتُقوُلوَن َعَلى الّلِه َما َال َتْعَلُموَن
يدعون أن اهللا أمرهم بها ؟  التيفاحشة فما هذه ال: ال، قال: اهللا أمره بالزنا وشرب الخمر أو شيء من هذه المحارم ؟ فقلت

فإن هذا في أولياء أئمة الجور ادعوا أن اهللا أمرهم بااليتمام بقوم لم يأمرهم اهللا بااليتمام بهم، : اهللا أعلم و وليه، قال: قلت
، 131ص: نعمانيالغيبة لمحمد بن ابراهيم ال) فرد اهللا ذلك عليهم وأخبر أنهم قد قالوا عليه الكذب وسمى ذلك منهم فاحشة

 .373ص 1ج :الكافي
فكيف يدعون أن اهللا أوجب على الناس انتخاب هؤالء لسياسة البالد والعباد وهم عبارة عن فاحشة تمشي على األرض، 
فأن اهللا ال يأمر بالفحشاء والمنكر، والوحيد الذي حارب ذلك ولم يخضع له هو السيد أحمد الحسن وصي ورسول اإلمام 

 ).المعلق. (رشاد فدنا إلىني الموعود، ورحم اهللا من دعي واليما Xالمهدي 
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مل نشارك بأي شكل يف االنتخابات أو احلكومة٬، وكل فترة من الزمن تقوم احلكومة  :ج
خرياً مت إغالق املكتب اخلاص أعتقال عدد منهم٬، واحد دور العبادة اخلاصة باألنصار وبأ�دم 

أحداث الزركة٬، وكان من ضمن عتقال عشرات األنصار يف النجف قبل اباألنصار يف النجف و
األنصار املعتقلني السيد حسن احلمامي٬، وهو من كبار علماء النجف٬، وجنل املرجع الديين الراحل 

  .السيد حممد علي احلمامي

؟ اîلس  عالقتكم باألحزاب واحلركات السياسية املتواجدة على الساحة العراقية ما :10س
 ؟ ؟ وغريها الفضيلة؟  ؟ التيار الصدري ؟ الدعوة األعلى

  .هم مدعوون كغريهم من الناس إىل اإلميان �ذه الدعوة :ج

 ؟ هل لكم أتباع يف دول أخرى :11س

نعم يف إيران٬، باكستان٬، الكويت٬، قطر٬، البحرين٬، اإلمارات العربية٬، مصر٬، املغرب٬، جند  :ج
٬، الواليات املتحدة السويد٬، لبنان٬، الصني٬، استراليا٬، كندا٬، انكلترا٬، )اجلزيرة العربية(واحلجاز 
  .٬، ودول أخرىاألمريكية

؟ يرجى ذكر كيف حصل  ة واملسيح وديانات أخرىلكم أتباع من السنU مسعت أنّ :12س
 .ذلك وإن كان هناك أمثلة

معظم هؤالء آمنوا بسبب التقائهم باألنصار الذين يف اخلارج وبيUنوا هلم الدعوة٬، أو إنUهم  :ج
ت٬، وكثري منهم رأوا رؤى يف املنام فآمنوا أو إنّ لديهم دليالً غيبيا٬ً، وهذه اطلعوا على موقع اإلنترن

  :كمثال رسالة شخص مسيحي من مصر آمن بالدعوة وأرسلها إىل األخوة األنصار عرب اإلنترنت

  .مصر: البلد. عمانوئيل روفائيل: اإلسم

من  عاماً 322ليك كتبت قبل إلدي رسالة  ٬،فخامة املندوب عن املنقذ: (نص الرسالة
لكن اسم  لغازهاأين مل استطيع حل إة وخمتومة رغم ظسرخيس ميخا املعمدان حمفو األسقف

  ).مع احترامايت بالعنوان املناسب إبالغي أرجوفخامتكم فيها واضح 

 .71 :العمر. عمانوئيل
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 وماذا عن العنف الطائفي والتهجري؟٬، ى املقاومة وغريهاما رأيكم مبا يسمU :13س

يوجد عاقل حيترم عقله يسمي قتل الناس يف الطرقات واملدارس واجلامعات هل  :ج
  !!واألسواق مقاومة ؟

؟  ها كانت خلف أحداث الزركةملاذا أÎمت بعض اجلهات السياسية حركتكم بأنU :14س
 ؟ ما هي دوافعهم

املكتب هم عندما قاموا �دم دور العبادة اخلاصة باألنصار يف كربالء والنجف وإغالق  :ج
يف النجف٬، منعوا وسائل اإلعالم من التصوير أو نقل احلدث٬، فلما حدثت فتنة الزركة ونقلت 
بعض وسائل اإلعالم األحداث من اهلدم وإغالق املكتب واعتقال األنصار٬، حاولوا التغطية على 

. ذلك جرائمهم بتحميل األنصار أحداث الزركة؛ ليقولوا إنّ األنصار يستحقون ما فعلنا �م قبل
واحلمد هللا انكشفت احلقيقة واتضحت جرائمهم٬، ولكن مع ذلك فاحلكومة إىل اليوم تقوم 

  .)1( يسمحون لألنصار بفتحه باعتقال بعض األنصار وإىل اليوم املكتب مغلق يف النجف وال

يراين مبحاولة قمع إلهم البعض اîلس األعلى ومنظمة بدر وحىت النظام ايتU :15س 
  ؟ مارأيكم ٬،الشيعية املناوئةاحلركات 

شهر ذي  بالنسبة هلذا اîلس وتفرعاته أنا أذكر لك حادثة ليكون احلديث موثقا٬ً، ففي :ج
احلجة السابق أي قبل شهرين تقريبا٬ً، عقد مؤمتر يف النجف وطالب بعض وكالء املراجع يف هذا 

وبعد أيام من هذه املطالبة  وقد نقل هذا الكالم على الفضائيات٬،. املؤمتر مبحاربة هذه الدعوة
  .قامت السلطات اجلائرة يف النجف مبهامجة األنصار واعتقاهلم وإغالق املكتب

فما جوابكم على ٬، ة ومنحرفةيقومون بأعمال ضالّ »املهدوية« نّإعي البعض يدَّ :16س
  ؟ ذلك

                                                            
هدم بيوت اهللا واالعتداء على  إلىهذه هي الحرية التي يدعونها والديمقراطية الشيطانية التي يتبجحون بها، أوصلتهم  -1

أن يحجروا على عقول الناس وعلى عقائدهم، أوصلتهم ديمقراطيتهم  إلىأناس عزل من السالح، أوصلتهم ديمقراطيتهم 
العمل بمبدأ الطواغيت  فال رأي لك وال آيان وال وجود أصًال، نعم هذه هي مهزلة آخر الزمان وأبطالها علماء السوء  إلى

الوقوف  إلىلتي ستجرآم الذين يبررون أعمال الطواغيت ويصفونها بالشرعية، فهل من عاقل ينقذ نفسه من هذه المتاهة ا
  ).المعلق. (Xفي خندق السفياني ضد اإلمام المهدي 
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إالّ خريا٬ً، ٬، فأنا شخصياً مل أر} منهم Xإن كنت تقصد باملهدوية أنصار اإلمام املهدي  :ج
يرتكبون  يعصون اهللا وال وكثري منهم عdباد نdساك يdحيون الليل بالصالة والنهار بالصيام وال
مجيعا٬ً،  نبيائه ورسله أالفواحش ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويؤمنون باهللا وب

ئكة وبالغيب ٬، وباملال)القرآن والتوراة واإلجنيل( وبالكتب السماوية اليت جاء �ا األنبياء 
ن كان هذا عند الناس ضالالً واحنرافاً فكيف يكون اهلدى إوبالقيامتني الصغرى والكربى٬، ف

مث إنّ معظمهم كانوا من أتباع العلماء وبعضهم كانوا من فيلق بدر ومن !! والصراط املستقيم ؟
وه٬، فهل îرد حزب الدعوة ومن التيار الصدري ومنهم علماء معروفون٬، مث تبيUن هلم احلق فاتبع

دخوهلم إىل احلق وبالدليل الذي يرضاه اهللا يستحقون التشهري �م بالكذب والبهتان والزور٬، 
شهر ويف أضرب لك مثاالً من هذا الزور والكذب الذي تعرUضت له أنا شخصيا٬ً، فقبل عدUة أو

لي الكوراين٬، استضافوا الشيخ ع» املهدي املوعود«قناة الكوثر الفضائية اإليرانية ويف برنامج 
وكانت احللقة كلها تقريباً خمصصة للحديث عنUي وتشويه صورة الدعوة٬، ومن ضمن ما قاله 

٬، وهو يعلم يقيناً أنUي )إنUه زوUج أخته لإلمام املهدي: إنّ أمحد احلسن يقول(الشيخ علي الكوراين 
سنUه والعمامة  يستحي من الكذب وقول الزور رغم كرب مل أقل هذا ويعلم أنUه يكذب٬، ولكنه ال

  .)1( اليت يضعها على رأسه

ة حركات تدعي املهدوية كجماعة احلسين واملرسومي وجند السماء هناك عدU :17س
  ؟ وغريهم فهل هناك ما جيمعهم

هم كغريهم من الناس مدعوون لإلميان �ذه الدعوة٬، وقد التحق مجاعة من أتباع حممود  :ج
  .تبيUن هلم احلقالصرخي احلسين �ذه الدعوة بعد أنّ 

                                                            
نعم الشيخ علي الكوراني ال يستحي من قول الكذب، وهو يتكلم بكل ما يسمع من غير تروي وتأآد، وقال الرسول  -1

اترك  ،يا أبا ذر. وليعلم ما يقولوجل عند لسان آل قائل فليتق اهللا أمرء  إن اهللا عز ،يا أبا ذر: (..... ألبي ذر محمد 
ما من  ،يا أبا ذر. آفى بالمرء آذبًا أن يحدث بكل ما يسمع ،يا أبا ذر. فضول الكالم، وحسبك من الكالم ما تبلغ به حاجتك

 . 85ص 47ج :بحار األنوار ...) شيء أحق بطول السجن، من اللسان
سالح الكذب واالفتراء والبهتان، حتى صدَّق أهل الشام بأن  Xفهال تترآوا سالح معاوية في محاربة علي بن أبي طالب 

، فهذا يقول بأن السيد أحمد الحسن زوج أخته لإلمام وذاك يقول بأنه ساحر، وآخر يقول بأنه يمتلك )وحاشاه(عليًا ال يصلي 
وا عن الضحك على أال تستحوا من هذه األساليب الرخيصة، أال تكف!!! ويسخر الجن، وآخر يقول بأنه عميل إلسرائيل 

عقولكم ورشدآم وتقتدوا بأهل البيت  إلىالواقع بصلة، أما آن لكم أن ترجعوا  إلىالبسطاء من الناس بهكذا تفاهات ال تمت 
وبأخالقهم وسيرتهم العطرة والتي أنتم منها براء وهي بريئة من أآاذيبكم وبهتانكم واستهزائكم وتكذيبكم من غير  

علم، تدعون أنكم علماء وتسلكون طريق السفهاء، فإن آنتم علماء آما تدعون، فهذا هو السيد أحمد الحسن قد تحداآم علميًا 
 ).المعلق. (فهل من مجيب.. فهل من مجيب ..فهل من مجيب
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أمUا وجود هذه احلركات مع وجود احلق فهو كوجود السامري وبلعم بن باعورا مع رسول 
٬، فهؤالء ٬، وكوجود مسيلمة الكذّاب واألسود وسجاح مع رسول اهللا حممد Xاهللا موسى 

  .مجيعاً كانوا سبيالً من سdبل الشيطان إلضالل الناس عن احلق املتمثل باألوصياء والرسل 

  ؟ ما هو رأيكم بالسيد السيستاين :18س

هو مدعو كغريه من الناس لإلميان �ذه الدعوة٬، وقد آمن كثري من مقلديه �ذه الدعوة  :ج
  .بعد أن تبيUن هلم احلق

  ؟ ما القصة وراء أختياركم لنجمة داود كرمز للحركة :19س

٬، وهو نيب مرسل Xهي اختيار اهللا وليس اختياري٬، والنجمة السداسية هي جنمة داود  :ج
  .)1( من اهللا وحنن ورثة األنبياء

  ؟ هل قام أتباعكم حبمل السالح ولو للدفاع عن النفس :20س

 حلد اآلن كال٬، رغم أنّ القوات التابعة للحكومة العراقية قامت باقتحام وهدم دور :ج
  .منهمعبادÎم يف النجف وكربالء٬، وأغلقت املكتب يف النجف واعتقلت والزالت تعتقل 

  ؟ كيف متولون نشاطاتكم ومطبوعاتكم وغريها :21س

  .من تربUعات األنصار٬، فعددهم ليس بقليل يف داخل العراق وخارج العراق واحلمد هللا : ج

  ؟ ز أنصاركمأين يتركّ :22س

  .يف العراق وبعض دول اخلليج وإيران :ج

                                                            
، وتستعمل للحفظ والنصر على وقد وردت النجمة السداسية في الكثير من العوذ واألحراز عن أهل البيت  -1

ومن  ودرعه، وهي من مواريث األنبياء المقدسة، التي ورثها الرسول محمد  Xاألعداء، وهي نجمة نبي اهللا داود 
ويمانيه السيد أحمد الحسن، وأما يهود اليوم فهم سراق  Xمام المهدي بعده عترته الطاهرة وهي اآلن نجمة المنتصر اإل

نفسه، فهل آل من ادعى شيئًا ملكه واختص به، فهذا  إلىنسبة المقدسات  إلىلهذه النجمة المقدسة، وآل طاغوت مّيال 
به، ونحذفها من شعارًا ووضعها في علمه، فهل من أجل ذلك تكون قد اختصت ) اهللا أآبر(صدام قد اتخذ من آلمة 

  !!!صلواتنا؟
؟  ، فهل نبي اهللا داود داودهم أم داودنا)إسرائيل(وينسبها ليهود اليوم  Xفكم هو مغفل من يتبرأ من نجمة نبي اهللا داود 

  ).المعلق. (وهل القدس قدسهم أم قدسنا ؟ فمالكم آيف تحكمون
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قبل احلكومة العراقية  غتيال من؟ هل ختشون األعتقال أو اال ما هي اخلطوات املقبلة :23س
  ؟ أو األحزاب األخرى

وهي قناة إعالمية متوهلا احلكومة العراقية وتنقل رأي احلكومة وتدافع (يف فضائية العراقية  :ج
) يل �ا ةوبعد أيام من أحداث الزركة وبعد أن تبيUن أن ال عالق(٬، ويف برنامج إخباري )عنها

وجوب قتلي٬، ومل يستنكر مقدUم الربنامج أو القناة اتصلوا تلفونياً بشخص٬، وأفىت هذا الشخص ب
التابعة للحكومة هذا الكالم٬، وهذا يدل على رضاهم به وأظن أنّ يف هذا تصرحياً واضحاً 

   .بنواياهم

  ؟ أين مساحتكم اآلن :24س

 .يف العراق :ج

  ؟ ث عنهأي شيء آخر ترغبون بالتحدU :25س

  :والغربأود أن أخاطب الشعب املسيحي يف أمريكا   :ج

ا اآلن فأنا وأمX :)Uهل قرأمت يف اإلجنيل قول عيسى  Xمن تنتظرون عيسى  أنتم يا
Uي قلت لكم هذا قد مأل ماضي للذي أرسلين٬، وليس أحد منكم يسألين أين متضي٬، ولكن ألن

ي٬، نطلق ال يأتيكم املعزUأه إن مل ألنU؛ نطلقأه خري لكم أن نUألكن أقول لكم احلق . احلزن قلوبكم
  .٬، وعلى بر٬، وعلى دينونةومىت جاء ذاك يبكت العامل على خطيئة٬، ولكن إن ذهبت أُرسله إليكم

Uـ : ا على خطيئةأم ـ : ا على بر٬، وأمU)هم ال يؤمنون يبألنU(ف ي ذاهب إىل أيب وال ألنU(ف
ـ : ا على دينونة٬، وأمU)ترونين أيضاً   .قد دين) ألن رئيس هذا العامل(ف

مىت جاء ذاك ا يل أمور كثرية أيضاً ألقول لكم٬، ولكن ال تستطيعون أن حتتملوا اآلن٬، وأمU إنّ
م م من نفسه٬، بل كل ما يسمع يتكلّه ال يتكلّألنU ؛فهو يرشدكم إىل مجيع احلق) روح احلق(
  .)1()به

                                                            
  .اإلصحاح السادس عشر - إنجيل يوحنا  -1
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ألنبياء نا الرسول املعزUي أ٬، فقرونهتعترفون به وتيبشر يب يف اإلجنيل الذي  Xفهذا عيسى 
  .اهللا ورسله٬، إن كنتم تبحثون عن احلق فهذا هو احلق قد جاء

* * *  

  .أمحد احلسن حفظه اهللا السيد األسئلة اليت أوجهها إىل  :101 /السؤال

أو أوالد (٬، وأنا من العجم )البحرين(أعرفك بنفسي املتواضعة٬، أسكن يف جزيرة أوال : أوالً
 30عمري ) املهدي٬، وأمتنUى أن أكون إن شاء اهللا ناصرهالعجم كما يف الرواية أنUهم من أنصار 

  .سنة

لدي إشكال يتعلق باألخالق اإلسالمية واليت حريتين فعال٬ً، وأمتنUى أن تستطيع أن : اإلسالم
  .جتيب حيث أراك من املختصني وهللا احلمد

٬،  ولكن يوجد واألئمة من أهل البيت  هناك بعض الصفات اليت حث عليها النيب 
ما يناقضها وبالتايل تصبح عملية التحلّي باملنظومة األخالقية اإلسالمية صعبة الفهم فضالً عن  فيها

   .التطبيق ٬، وكذلك االقتناع الفطري �ا

اإلسالم يدعونا إىل الرمحة والشفقة واحملبUة٬، ولكن يف نفس الوقت يدعو إىل بغض : مثالً
ىل التسامح واحترام املخالفني والتحاور معهم واإلسالم يدعو إ. العاصي أو الكافر والتبUري منه

اإلسالم يدعو إىل نبذ الغرور٬، ولكنUه ميدح . باحلكمة واملوعظة احلسنة٬، ولكنUه يأمر بقتاهلم وقتلهم
وكذلك يرضى للنفس أن تذل هللا !! عزUة النفس٬، فما الفرق؛ ألنUه بالتدقيق الشيئان شيئاً واحد

. سالم يرفض احلمية والتعصب٬، ولكنUه يؤيد الوالية والغريةفكيف تكون النفس عزيزة حينها ؟ اإل
٬، )احلور والقصور واخلمور(يف اآلخرة  ااإلسالم يرفض الشهوات يف الدنيا ولكنUه ال يرفضه

وكذلك . واألئمة املطلقة وأخرياً الدعوة إىل احلرية٬، ولكنUه يضع القوانني ويأمره بإتباع النيب 
  . املسلم وجيعله غري صادق ال مع  نفسه وال مع اآلخرينأرى إنّ القرآن يسبب نفاق 

فهو يتعلق بالوصف اخليايل لعذاب جهنم يف القرآن حيث ال أدري سبب : أمUا إشكايل اآلخر
أنا أفهم بأنّ الترهيب مفيد٬، . هذا التخويف واإلرهاب والرعب الذي يريد اهللا لإلنسان أن يعشه

: اليت يشك اإلنسان أنUها من خالق رحيم مبخلوقه مثلولكن أرجو أن تتأمUل يف بعض اآليات و
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٬، )اخللود يف جهنم(٬، )يف سلسلة ذرعها سبعون ذرعاً فغلوه(٬، )خذوه فغلّوه(٬، )سأرهقه صعودا(
.. و و و) الزقوم والضريح(٬، )الوجوه العاملة الناصبة(٬، )عذاب القرب(٬، )األهوال(٬، )جزء عم(

  !غريها

 ت يف القرآن تتحدUث عن األمور الشخصية للنيب أال وهو وجود فقرا: إشكال ثالث
ونساءه وعماته وخاالته وامرأة وهبت نفسها٬، وقصة حترميه للمغافري وزواجه من زوجة زيد٬، 

 ٬،نعم.. ملاذا التكلم عن احلياة  الشخصية لرسول اهللا .. والذين ينادونه من وراء احلجرات ووو
  .أرجو التأمل هنا. رسول اهللا فهو رسول من اهللا ليهدي البشر ويعود إىل اهللا

تطرUق : فهو وجود ألفاظ وأوصاف يف القرآن تشمئز منها النفوس٬، مثالً: أمUا اإلشكال الرابع
 أَح5ص=ن=ت5 الJت8ي ع8م5ر=انَ اب5ن=ت= و=م=ر5ي=م=﴿ واستخدام كلمة فرج املرأة. القرآن إىل مسألة احليض

  !!أمك اليت أحصنت فرجها : ختيل إنUي أصف جدUتك أو أمUك بأن أقول ﴾فَر5ج=ه=ا

اللواط فهو شذوذ : هو وجود عقوبات خيالية ألمور وأخطاء بسيطة مثالً: اإلشكال اخلامس
يف اإلنسان٬، نعم ولكنUه بسبب هرمونات أنثوية خلقها اهللا يف الرجل٬، وهي تسبب له هذه الرغبة 

٬، فلماذا هذا أم فاعالًويريد أن يشبعها٬، سواء كان خمنثاً حيب أن يفعل به  الشاذة٬، فهي رغبة
  .التضخيم يف العقوبة والتشنيع الذي أسس له القرآن

أتساءل !! حرمة الزواج من زوجات الرسول من بعده وإنّ ذلك عند اهللا عظيم : املثال الثاين
  ؟!وملاذا حرام أصالً ! ملاذا عظيم ؟

رار يف احلرب فاإلنسان بطبيعته خياف القتل وإذا حدث أنّ هرب من الف: املثال الثالث
٬، ولكن جند إنّ )كن منصفاً(عليه  ماملواجهة يف وسط احلرب الشرسة واختبئ فهذا شي ال يال

  .القرآن جيرم هذا الفار املسكني اخلائف

٬، أنا تؤذيين زوجيت ليل وÚار٬، )الطرد من رمحة اهللا(إيذاء النيب عقوبته اللعن : املثال الرابع
أنا ال أستطيع أن أدعو من قليب لشخص بأن . لت أحبها٬، أو مثالً الدعاء للعن الظاملنيزولكن ال 

  .يلعنه اهللا٬، فهذا خيالف الفطره بل أدعو باهلداية
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القرآن يقول بأنUه لن يستطيع اجلن واألنس أن يأتوا مبثل  هو أنّ: السادس واألخري لاإلشكا
هذا القرآن٬، ولكن جند إنّ هناك سورة من السور اليت أتى �ا بعض الناس وهي تشبه القرآن٬، وأنا 
شخصياً أستطيع أن آيت بشي يشبه القرآن بكل بساطة٬، بل هناك من خطب البلغاء ما هو أفضل 

Ú ج البالغة لإلمام علي بالغة من القرآن٬، بل وحىت يفX؟ ت٬، فكيف حتلّون لنا هذا اإلشكاال  

أعرف إنّ أسئليت رمبا تكون سخيفة٬، ولكن أنا حقاً أحبث عن احلق ويهمين جدUاً معرفة 
٬، وحالياً أنا مؤمن �ا كبطالن التقليد احلايل٬، نكر بأنUك قد أتيت بأمور عقالنيةاحلقيقة٬، وال أ

واألصول٬، وإمكان رؤية اإلمام حسب الروايات املنقولة والذرية  واحلكم بالظن واالجتهاد الباطل
  .فجزاك اهللا خرياً فقد تعلّمت منك الكثري. كذلك

  حسن علي: املرسل

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  :حول األخالق يف اإلسالمجواب اإلشكال األول 

الدين اإلهلي عموماً وليس اإلسالم فقط فيه اآليت٬، وهو ما جاء به أنبياء اهللا ورسله عن اهللا 
  :سبحانه وتعاىل

بغض املعصية والكفر٬، وليس بغض العاصي والكافر٬، فالبغض ليس لنفس اإلنسان ولكن ملا 
  . من غريه ألبغض هذا احلالوالعاصي والكافر نفسه لو مسع حاله . حتلّى به  من صفة

و�يئة رجل فقدUم شكوى إىل ) لعنه اهللا(إىل فرعون  Xأرسل اهللا جربائيل : وهذا مثال
إنUه ميلك عبداً فأعطاه أمواالً يتاجر �ا٬، مث إنّ هذا العبد أخذ األموال واستوىل : فرعون مفادها

فقال له . ا العبد اآلبق الظاملفما جزاء هذ. عليها وعادى سيده٬، واستخدم هذه األموال ضد سيده
  .جزاؤه أن يغرق يف حبر القلزم :فرعون



  

 95.................... ............................ الثا�ياجلزء / اجلواب املنري عرب األثري 

 
 

أن يكتب له كتاباً �ذا اجلزاء هلذا العبد اآلبق الظامل٬، فكتب  Xعندها سأله جربائيل 
جزاء العبد اآلبق الظامل أنUه يغرق يف حبر القلزم٬، فجازاه اهللا مبا حكم به هو على نفسه : فرعون

  .)1( وأغرقه يف البحر

مث أنا أسألك من هو اهللا ؟ أليس الذي خلقك وأوجدك من العدم٬، وكل نفس تتنفسه حبول 
اهللا وقوته٬، ونفسك اليت بني جنبيك قائمة باهللا فلو رفع عنها حوله وقوته ونوره سبحانه وتعاىل 

  .لعادت عدماً وال شيئاً

بني يدي اهللا وأمام اهللا  فالعزUة ال تكون إالّ به سبحانه وتعاىل٬، فكيف يكون اإلنسان عزيزاً
دلين على عزيز غريه سبحانه ميتنع منه أو عليه٬، لتكون بعزUته عزيزاً ممتنعاً ! أفبعزUته أم بعزUة غريه ؟

وال يرغمه إالّ من كان أكرب منه٬، وليس ! وإن كان بعزUته أفربضاه أم رغماً عنه ؟! على اهللا ؟
ن سواه إالّ أن يكونوا عبيداً له٬، والعبودية هي مم ىأكرب من اهللا شيء٬، وأمUا برضاه فهو ال يرض

  .ممن يدينون باألديان اإلهلية ينكر عبوديته هللا سبحانه دوال أح. اخلضوع والتذلل واخلدمة

فأين وجدت أنّ الدين اإلهلي عموماً حيرم إشباع الشهوات الطبيعية بطريق : أمUا الشهوات
  .صحيح يرضاه اهللا

ال يعين حترمي ما أحل اهللا٬، بل يعين االكتفاء بالقليل والكفاف؛ لعلل فهو : أمUا الزهد يف الدنيا
ال خيتلف إثنان على أنUها ممدوحة٬، منها املواساة ملن ال جيدون إالّ القليل٬، وإقتصار شغل الروح 
باجلسد وحاجاته على ما هو ضروري٬، وكثري من العلل اليت جتعل اإلنسان املؤمن يرتقي يف 

  . حليه باألخالق الطيبة الكرمية٬، وبالتايل تكشف له احلقيقة ويعرف احلقيقةملكوت السماوات؛ لت

  .فهي دار عرف أهلها احلقيقة وكلٌ حبسبه: أمUا اآلخرة

والقتال يف اإلسالم والدين اإلهلي عموماً ليس عبثيا٬ً، وال يتناقض مع الرمحة٬، إقرأ كتاب 
  .لتتوضح لك الصورة أكثر» اجلهاد باب اجلنة«

إالّ ما يشاء  نال يشاؤو ال تناقض اتباع األنبياء٬، واألوصياء وطاعتهم؛ ألنUهم واحلرية 
  .اهللا٬، فطاعتهم طاعة اهللا ومعصيتهم هي معصية اهللا

                                                            
 ).المعلق. (133 – 132ص 13ج :نص القصة تجده في بحار األنوار -1
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أمUا إشكالك حول جهنم أو العذاب٬، فأرجو أن تقرأ املتشا�ات لتعلم أنّ العذاب يف جهنم 
٬، وبقية اإلشكاالت كلّها موجود )1(نيا هو فقط كشف الغطاء عن اإلنسان لريى اختياره هلذه الد
  .هلا جواب فيما كُتÝب} من كُتdب فأرجو منك القراءة بتمعUن

* * *  

  :اإلمساعيلية  :102 /السؤال

أال يدل ذلك ! إمساعيل يشهد أن ال اله إالّ اهللا على كفنه : ملاذا كتب اإلمام الصادق  1
ومن مث ! على أنUه كان يقصد أن يشري إىل إنّ إمساعيل لن ميت وهو حي٬، وهو اإلمام من بعدي 

مستودع؛  إمامتسلسلت اإلمامة يف أبناء إمساعيل وليس الكاظم٬، فالكاظم كان درعاً لإلمام وهو 
 وكذالك مما يزيدين! إنّ موسى لبس الدرع فاستوت عليه : ا قال الصادق حسب ما ينقل عنهولذ

فكيف ميكنه أن . ومنهم موسى!! قناعة هو أنUه عندما تويف اإلمام الصادق أوصى إىل مخسة 
  .﴾ع=م=لُك= لَي=ح5ب=طَنَّ أَش5ر=كْت= لَئ8ن5﴿يوصي إىل مخسة 

العقل؛ ألنّ املنصور ليس ساذجاً إىل  لالقتل ال يدخ والقول بأنUه أراد أن حيمي الكاظم من
�ذا الشكل الغريب حيث كشف عن (بل إنّ إظهار موت إمساعيل جبنازة ومهية ! هذه الدرجة 

هذه الطريقة هي أقوى عندي للحفظ على حياة اإلمام الذي : أقول ٬،)وجهه ألصحابه وللناس
  .رمبا كان إمساعيل من القتل

حي من ذرية إمساعيل إىل اآلن٬، وهو يف دور الستر٬،  إماملون بوجود اإلمساعيلية يقو  2
وهم يرفضون األصول والقياس واالجتهاد . وهلم تأويالت للقرآن واألحاديث ينسبوÚا إىل األئمة

 .والظن

إبن للحسن للعسكري٬، وإنّ جعفر الكذّاب هو صادق٬،  دينقل عنهم بأنUه ال يوج: البهائية
واملهدي قد !! ربعة؛ لكي يستولوا على اخلمس٬، وادعوا أن للعسكري إبن وقد كذّب السفراء األ

وهلم كتاب اإليقان وهو . خرج وهو �اء اهللا٬، وأتى بكتاب جديد ودين جديد كما يف الرواية
  ما ردUك عليهم ؟. وحي من اهللا

                                                            
  ).المعلق. (، وما بعدها127ص 1ط 4ج :، وآذلك44 – 43ص 2ط 2ج :تجد تفصيل هذا الموضوع في المتشابهات -1
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  حسن علي: املرسل

اهللا على حممد وآل حممد بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

٬، واألئمة  Xالواردة عن اإلمام الصادق  أظن أنّ وصية رسول اهللا  :يف اإلمساعيلية
كافية يف الداللة على إمامة اإلمام موسى بن  وكذا عشرات الروايات الواردة عن األئمة 

 يترك خلقه دون أن يضع هلم قانوناً ملعرفة احلجUة ٬، وأرجو منك اإللتفات إىل أنّ اهللا ملXجعفر 
: فجعل XاملنصUب منه سبحانه وتعاىل٬، ومنذ اليوم األول الذي خلق فيه حجته٬، وهو آدم 

 2قسم 3ج :أقرأ اإلضاءات. هي الدليل والقانون ملعرفة اخلليفة) النص٬، العلم٬، حاكمية اهللا(
  .)1(سيصدر قريباً إذا أردت التفصيل 

مث هم . الرد عليهم وعلى كل مبطل هو بقانون اهللا ملعرفة احلجة الوارد يف القرآن :البهائية
يرجعون يف األصل إىل علي حممد الباب٬، وهذا الذي مسUى نفسه البهاء أحد تالمذته٬، والباب 

يذ ٬، ولكنUه ب}شUر بالذي يأيت بعده٬، واستغل هذا التلمومل ينكره Xإدعى أنUه باب اإلمام املهدي 
  .التبشري ودعا إىل نفسه٬، كما أنUه يف نفس الوقت إدعى أخو هذا البهاء بأنUه هو املبشر به

* * *  

قرأت كالم فاضل عبد احلسني ووجدته مطابقاً لعقلي ٬، اإلمام الرباين :103 /السؤال
على ال أدري ما تعليقكم . غريها.... وفطريت وخصوصاً العهد وامليثاق والعبادة وعلل األشياء وو

  وهل هو صادق وما تفسري هذا األمر إذن ؟  ٬،هذا األمر

  عبد الوهاب البصري

هناك شخص يف البحرين يتصل باإلمام املهدي منذ حوايل عشرين سنة  :104/ السؤال
ه أو وله أتباع٬، وعندهم علم٬، وامسه عبد الوهاب٬، فهل هذا الشخص صادق ؟ وهل تعرفون

  أخربكم عنه اإلمام املهدي ؟

  حسن علي: املرسل                                                                                                        
                                                            

. ، والكتاب قد صدر منذ عّدة أشهر2قسم 3ج: آتب السيد أحمد الحسن هذا الجواب قبل أن يصدر آتاب االضاءات -1
 ).المعلق(
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بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

   :املرسوميبالنسبة لفاضل 

حنن يف زمن الظهور املقدUس كما هو واضح جلميع من يؤمن بالروايات اليت وردت عن 
فهل وجدت رواية ب}شرت . ٬، واليت حتققت وتتحقّق يوماً بعد آخرواألئمة  رسول اهللا 

٬، هل هم )1(! ؟ بفاضل أو فالن أو فالن ممن يدUعون٬، هل هم مذكورون يف وصية رسول اهللا 
  !؟ هل هم مذكورون يف األدعية الواردة عن األئمة ! ؟  روايات األئمة مذكورون يف

  : عبد الوهاب البصري

  .)2( ميان �ذه الدعوة٬، وإالّ فمثله كمثل بلعم بن باعوراءهو مدعو كغريه لإل

                                                            
 في روايات آثيرة بأن الحجة على الخلق البد أن يكون منصوصًا عليه بوصية رسول اهللا  قد صرح األئمة  -1

 .التي نص فيها على الحجج الى يوم القيامة
بالسكينة والوقار والعلم ( :بم يعرف صاحب هذا االمر ؟ قال: Xعبد اهللا  ألبيقلت : قال ،بن المغيرة عن الحرث
 .509ص: بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار) والوصية

هو أولى الناس بالذين قبله : يعرف صاحب هذا األمر بثالث خصال ال تكون في غيره: (... انه قال ،Xوعن أبي عبد اهللا 
  .379ص 1ج :الكافي...)  فيه أنازعووصيته وذلك عندي، ال  و وصيه، وعنده سالح رسول اهللا وه

عن أبي : ... ، واليك نص الوصيةفال يمكن ألحد أن يكون حجة على الخلق إال أن يكون مذآورًا في وصية رسول اهللا 
عن أبيه أمير  ،عن أبيه الحسين الزآي الشهيد ،عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين ،عن أبيه الباقر ،عبد اهللا جعفر بن محمد

يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة   :Xفي الليلة التي آانت فيها وفاته لعلي  قال رسول اهللا : (قال ،المؤمنين 
إثنا عشر إمامًا ومن بعدهم إثنا  يا علي انه سيكون بعدي: وصيته حتى انتهي إلى هذا الموضع فقال فأمال رسول اهللا 

فأنت يا علي أول األثني عشر إمام سّماك اهللا تعالى في سمائه عليًا المرتضى وأمير المؤمنين والصديق  ،عشر مهديًا
يا علي أنت وصيي على أهل بيتي حّيهم  ،فال تصح هذه األسماء ألحد غيرك ،األآبر والفاروق األعظم والمأمون والمهدي

وأنت خليفتي  ،م ترني ولم أرها في عرصة القيامةوميتهم وعلى نسائي فمن ثبتها لقيتني غداًً ومن طلقتها فأنا برئ منها ل
فإذا حضرته الوفاة فليسّلمها إلى ابني  ،على أمتي من بعدي فإذا حضرتك الوفاة فسّلمها إلى ابني الحسن البر الوصول

فإذا حضرته الوفاة  ،سيد العابدين ذي الثفنات علي إلى ابنه فإذا حضرته الوفاة فليسّلمها ،الحسين الشهيد الزآي المقتول
فإذا حضرته الوفاة فليسّلمها إلى ابنه  ،فإذا حضرته الوفاة فليسّلمها إلى ابنه جعفر الصادق ،فليسّلمها إلى ابنه محمد الباقر

 ،فإذا حضرته الوفاة فليسّلمها إلى ابنه محمد الثقة التقي ،الوفاة فليسّلمها إلى ابنه علي الرضافإذا حضرته  ،موسى الكاظم
فإذا حضرته  ،فإذا حضرته الوفاة فليسّلمها إلى ابنه الحسن الفاضل ،فإذا حضرته الوفاة فليسّلمها إلى ابنه علي الناصح
فإذا حضرته  ،ذلك إثنا عشر إمامًا ثم يكون من بعده إثناعشر مهديًاف ،الوفاة فليسّلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد

وهو عبد اهللا وأحمد واالسم الثالث  ،له ثالثة أسامي أسم آاسمي وأسم أبي) المهديين(أول المقربين  ابنهالوفاة فليسّلمها إلى 
 ).المعلق. (ثوقة والمعتمدة، وغيرها من المصادر المو108 – 107ص: الغيبة الطوسي) وهو أول المؤمنين ،المهدي

أعطي بلعم بن باعورا االسم األعظم، وآان يدعو به فيستجيب له فمال إلى : (أنه قال ،Xعن أبي الحسن الرضا  -2
ادع اهللا على موسى وأصحابه ليحبسه علينا، فرآب : فرعون، فلما مرَّ فرعون في طلب موسى وأصحابه قال فرعون لبلعم

ويلك على ماذا تضربني؟ : وجل فقالت حمارته ليمر في طلب موسى فامتنعت عليه حمارته، فأقبل يضربها فأنطقها اهللا عز
: أتريد أن أجيء معك لتدعو على نبي اهللا وقوم مؤمنين ؟ فلم يزل يضربها حتى قتلها، وانسلخ االسم من لسانه، وهو قوله

 َآَمَثِل َفَمَثُلُه َهَواُه َواتََّبَع اَألْرِض ِإَلى َأْخَلَد ـِكنَُّهَوَل ِبَها َلَرَفْعَناُه ِشْئَنا َوَلْو*  اْلَغاِويَن ِمَن َفَكاَن الشَّْيَطاُن َفَأْتَبَعُه ِمْنَها َفانَسَلَخ"
  .377ص 13ج :بحار األنوار) وهو مثل ضربه" َيْلَهث َتْتُرْآُه َأْو َيْلَهْث َعَلْيِه َتْحِمْل ِإن اْلَكْلِب
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* * *  

 ٬،)ىل مرافقة سلفهإوصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي ( :يف دعاء الندبة :105 /السؤال
  ؟ جعلنا اهللا من مواليه التائبني٬، Xمحد احلسن أهل كلمة سلفه هنا تعود على السيد 

  عباس طاهر: املرسل

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

والذي يدعو �ذا الدعاء حيتاج  ٬،نوئمة واملهديالرسول واأل :ي٬، أهل بيتهأالسلف هم 
 ٬،مامتهمإن الذين يعترف بون ال املاضوتاحلجج اآل: أي ٬،الجتياز العقبة اآلتية اليت يبتلى �ا

وصل اللهم بيننا (ن يوفقه اهللا التباعهم واملكث حتت ظلهم أن هم الذين حيتاج الداعي وفاملهدي
  .)خذ حبجز«م٬، وميكث يف ظلهمىل مرافقة سلفه٬، واجعلنا ممن يأإوبينه وصلة تؤدي 

* * *  

ال حنن مجيعاً خلق اهللا ؟ فهل يفضل الرب جمموعة من خلقه املصدقني أ :106 /السؤال
  ؟ أخرىعلى جمموعة 

  شخص أمريكي وقع بعد السؤال: املرسل
  جورج بوش: �ذا االسم                                                                                               

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

فرق بني مكان املطر ال يd نّأكما  ٬،فرق اهللا بني خلقهرمحة اهللا ترتل كما يرتل املطر فال يd إنّ
والذي يضع وعاءه  ٬،هؤولكن الذي يأيت بوعائه ويضعه باجتاه السماء ميتلئ وعا ٬،وآخر عند نزوله

ا الذي مل أمU .كربأكرب سيكون نصيبه أوالذي يأيت بوعاء  فارغ٬ٌ،وعاءه  نّأسيجد يف النهاية  مقلوباً

                                                                                                                                                                                        
مثله مثل بلعم الذي : ال، قال: قلت: ؟ قال أتدري ما مثل المغيرة بن سعيد(:  Xقال أبو جعفر : قال ،وعن سليمان اللبان

 13ج :بحار األنوار ")اْلَغاِويَن ِمَن َفَكاَن الشَّْيَطاُن َفَأْتَبَعُه ِمْنَها َفانَسَلَخ آَياِتَنا آَتْيَناُه": أوتي االسم األعظم الذي قال اهللا
  ).المعلق. (379ص
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Ý؛ بوعائه ليضعه حتت السماء فهو لن حيصل على شيء يأتUه مل يكن يريد أن حيصل على ألن
  .شيء

* * *  

هم ليسوا نUأمريكا وعداً خطياً باإلنسحاب مع التأكيد على أعطت أذا إ :107 /السؤال
  .نا ضد االحتالل الفظيع وضد اîنون بوشأ ؟ ىل النفط فهل سيحل السالمإحباجة 

  راسيل من أمريكا: املرسل

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :اجلواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

قروا ملك وقانون اهللا وعملوا اخلري أو ٬،إذا أطاع الناس يف هذه األرض اهللا الذي خلقهم
وبوش وصدام وبن الدن وأشباههم كلهم عملوا  .والسالموتركوا الشر عندها سيحل األمن 

وانسحاب اجليش . ويعملون إرادة الشيطان يف هذه األرض من نشر الظلم واجلور والفساد
واجليش  ٬،األمريكي أمر ضروري والبد أن حيصل بغض النظر إن كان سيعقبه السالم أو غريه

فنحن ال نعرف يف هذه األرض إىل اآلن  ٬،األمريكي مل ولن يكون يف يوم من األيام داعية سالم
وإذا كان هناك عاقل  ٬،بأكملها غري اجليش األمريكي شعوباًاستعمل القنابل النووية وأباد  أحداً

اخلطر احلقيقي الذي يهدد أهل األرض هو امتالك اجليش األمريكي  نّإفسيقول  ٬،حيترم عقله
ن أن ال يستعمله اجليش األمريكي يف ه استعمله فيما مضى وال أحد يضمألنU؛ للسالح النووي

  .ى عنهوإذا كانت الدول اليت متتلكه ومنها أمريكا ال تريد استعماله ملاذا ال تتخل٬ّ، املستقبل

الشر والشيطان اليوم يتمثل باجليش  نّأيستطيع أن يرى بوضوح  ٬،مث أي عاقل حيترم عقله
صنيعة السياسة األمريكية فأمريكا هي وهو أيضاًً  ٬،)قاعدة الشيطان(االمريكي وبتنظيم القاعدة 

اليت دعمت أسامة بن الدن والقتلة اîرمني الذين معه يف فترة االحتالل السوفييت ألفغانستان 
  .ن انقلب السحر على الساحرأوكانت النتيجة 
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ويتم  ٬،أهل العراق إىل احلق مل يهتدÝ ه لن حيل السالم واألمن يف العراق مانUأعتقد أوأنا 
وأذنا�ا من القتلة ) قاعدة الشيطان(التخلص وبشكل كامل من اجليش األمريكي وأذنابه والقاعدة 

  .اîرمني

* * *  

 )متأ( وما معىن ؟ )ى بعمهاملكنU( ةسيدي وموالي وحبييب ما معىن الرواي :108 /السؤال
  ؟

  يعقوب اجلابري: املرسل

رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

٬، وهذا يعين التأكيد على أمهية هذا الوصف هذا الوصف ورد يف أكثر من رواية عنهم 
  .منهم 

  :وهذه بعض الروايات

ال٬، ( :مر ؟ قالأنت صاحب هذا األ :Xقلت للحسني بن علي : قال ٬،عن عيسى اخلشاب
٬، يضع سيفه على عاتقه مثانية هى بعم�املكن�مر الطريد الشريد٬، املوتور بأبيه٬، صاحب األولكن 
 .)1( )أشهر

عليهما (لقيت أبا جعفر حممد بن علي : قال ٬،على بن حصني الثعليب٬، عن أبيهعن عبد األ
يقضى يل لقاؤك أم  يي ودق عظمي فلست أدركربت سنU: فقلت له٬، يف حج أو عمرة) السالم

الشريد الطريد الفريد الوحيد٬، املفرد من  إنّ( :وأخربين مىت الفرج ؟ فقال فاعهد إيل عهدا٬ً، ال
 .)2( )هو صاحب الرايات٬، وامسه اسم نيب ٬،هى بعم�املكن�أهله٬، املوتور بوالده٬، 

                                                            
 . 115ص : ، اإلمامة والتبصرة البن بابويه القمي318ص : آمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق -1
 .178ص :آتاب الغيبة لمحمد بن ابراهيم النعماني -2
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صاحب هذا (: ه قالأنU ٬،)عليهما السالم(عن أيب جعفر حممد بن علي  ٬،عن أيب اجلارود
 .)1( )٬، املفرد من أهله٬، امسه اسم نيبهى بعم�املكن�مر هو الطريد الشريد املوتور بأبيه٬، األ

  .XوعمUه املقصود يف الرواية العباس بن علي . أبو فالن: واملراد من الكنية هنا٬، أي

املهدي أو : نظرهم إىل الولد األهم٬، أي والناس عادة تكنUي الرجل بولده األكرب٬، وهم 
يف خطبة  Xوتفسري هذه الكنية عن أمري املؤمنني . الذي يأيت بعده: احلجة الذي يعقبه٬، أي

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا بديع : ( Xخطبها يف الكوفة ونقلها الشيعة والسنة قال 
 ق﴿ تفسري فاحتة الكتاب سبعني بعرياًلو شئت ألوقرت من  : قالمث......  السموات وفاطرها

يا أبا العباس أنت  ٬،سبحان القدمي٬، يفتح الكتاب ويقرأ اجلواب ....... ﴾الْم=جِيد8 و=الْقُر5آن8
يا منصور تقدم إىل . ٬، سبحان من حييي األرض بعد مو«ا وترد الواليات إىل بيو«اإمام الناس

 .)2( )بناء الصور ذلك تقدير العزيز العليم

تعين االرتفاع واالخنفاض٬، : وأمت؛ كان شعار املسلمني يف بدر يعرفون به بعضهم٬، واألمت
باالخنفاض واملراد منها يف الشعار تسوية االرتفاع ٬، )3(﴾ال ت=ر=ى ف8يه=ا ع8و=جاً و=ال أَم5تاً﴿: قال تعاىل

وأمت دعاء إىل اهللا بإماتة الباطل وإقامة احلق٬، . واستقامة الطريق مبوت الباطل وإقامة احلق
  . وحتريضé للمؤمنني إلماتة الباطل وإقامة احلق

اللهم : ويف جلوس الصالة بعد السجود تقيم رجلك اليمني على اليسار٬، ومعىن هذا اجللوس
  .أقم احلق وأمت الباطل

* * *  

هرت يل سورة ظمحد احلسن فأن الكرمي خبصوص السيد آاستخرت بالقر :109 /السؤال
قَالُوا س=م8ع5ن=ا فَتÀى ي=ذْكُر:ه:م5 ي:قَالُ لَه:  # قَالُوا م=ن فَع=لَ ه=ذَا بِآل8ه=ت8ن=ا إِنَّه: لَم8ن= الظJال8م8ني=﴿ :نبياءاأل

  .الشكر اجلزيلمع  ٬،)4( تان على التوايلوكانت االستخارة مرU ٬،﴾إِب5ر=اه8يم:

                                                            
 .179ص: آتاب الغيبة لمحمد بن ابراهيم النعماني -1
 . 209ص 2ج :للشيخ علي اليزدي الحائري -إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب  -2
 .107 :طـه -3
يا علي، ما : على اليمن فقال وهو يوصيني بعثني رسول اهللا (: قال Xعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  -4

 .13ص :األمالي للشيخ الطوسي ...) حار من استخار، وال ندم من استشار



  

.................... ............................ الثا�ياجلزء / اجلواب املنري عرب األثري 
103 

 
 

  أم رغد: املرسل

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

س=م8ع5ن=ا فَىتÀ قَالُوا  # قَالُوا م=ن5 فَع=لَ ه=ذَا بِآل8ه=ت8ن=ا إِنَّه: لَم8ن= الظJال8م8ني=﴿: أمUا بالنسبة لقوله تعاىل
فإنّ العلماء غري العاملني هم االمتداد الطبيعي لألصنام اليت تعبد  ٬،)1(﴾ي=ذْكُر:ه:م5 ي:قَالُ لَه: إِب5ر=اه8يم:
ودعوته  Xالطبيعي ألبيهم إبراهيم  األئمة واملهديون هم االمتداد من دون اهللا٬، وآل حممد 

  .إىل احلق

السالم عليكم ورمحة ٬، Xمحد احلسن أالسيد ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :110 /السؤال
  اهللا وبركاته

Uشكاالت اليت حريتين وهيبعض اإل وقد طرحت عليَّ ةيل صديقة سني:  

هذه  نّإ نبياء ال يورثون فكيف نقولاأل نّإما مفاده  Xتوجد عندنا روايات عن الصادق 
  .ةموضوع ةالرواي

  شيماء حسن علي: املرسل

الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد بسم اهللا الرمحن  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

ال همَّ هلم يف الدنيا ومجع تراثها٬، ولكن رمبا حصل لسبب ما٬، أن يكون  األنبياء   1
نيا٬، شيٌء من تراث الدنيا يف حوزÎم؛ ولذا فهم يف الغالب ال يتركون لورثتهم شيئاً من تراث الد

  .إنUهم ال يهتمون جبمع شيء من تراث الدنيا لورثتهم: فهم ال يورثون٬، أي
                                                                                                                                                                                        

ابن آدم ترآه استخارة اهللا وسخطه بما من سعادة ابن آدم استخارته اهللا ورضاه بما قضى اهللا ومن شقوة : (وقال 
  .159ص 47ج :بحار األنوار) قضى اهللا

 . 63ص 8ج): آل البيت(وسائل الشيعة ) من استخار اهللا راضيا بما صنع خار اهللا له حتمًا: (قال ،Xوعن أبي عبد اهللا 
 8ج ):آل البيت(وسائل الشيعة  )ما استخار اهللا عبد مؤمن إال خار له وإن وقع ما يكره: (يقول ،Xوعن أبي عبد اهللا 

 .81ص
صل رآعتين، واستخر اهللا فواهللا ما استخار اهللا مسلم إال خار اهللا له : (Xقال أبو عبد اهللا  :قال ،وعن عمر بن حريث

 .533ص: مصباح المتهجد للشيخ الطوسي) البتة
  .60 – 59 :األنبياء -1
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ه من مرمي
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* * *  
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قبل اإلجابة جيب أن تعلمي أنّ زرارة بن أعني كان مريضاً مبرض املوت قبل شهادة اإلمام 
أياماً مل جتز الشهرين مث مات مبرضه٬، ومات مؤمناً موالياً  ٬X، ولبث بعد الصادق Xالصادق 

  .)X )1ومل يكفر بإمامة الكاظم  ألهل البيت 

أمUا كفر الناس باألنبياء واألوصياء رغم ذكر من سبقهم هلم٬، فهو ليس من خمتصات من 
يف التكرب  )لعنه اهللا(٬، بل هذا سبيل كثري من بين آدم يف متابعة إبليس ادعى مشايعة األئمة 

ن=ا ل8لْم=الئ8كَة8 خ=لَقْن=اكُم5 ثُمَّ ص=وَّر5ن=اكُم5 ثُمَّ قُلْ و=لَقَد5﴿ :على حجة اهللا وخليفته سبحانه وتعاىل
  .)2(﴾اس5ج:د:وا ل8آد=م= فَس=ج=د:وا إِلJا إِب5ل8يس= لَم5 ي=كُن5 م8ن= السَّاجِد8ين=

يف التوراة واإلجنيل وبامسه وصفته٬، بل إنّ اليهود أسسوا املدينة املباركة  أمل يdذكر حممد 
اليهود والنصارى إالّ القليل  النتظاره٬، وكانوا يعلمون أنUها موضع هجرته٬، ومع هذا كفر به معظم

يف التوراة بامسه وصفته٬، ومع هذا كفر به معظم  Xأمل يdذكر عيسى . ممن وفوا بعهد اهللا
محل شعارها العلماء غري العاملني يف كل زمان٬،  إنّ مسألة الكفر باألنبياء واألوصياء . اليهود

  .وتابعهم عبيدهم الذين يرفضون أن يكونوا أحراراً

وعشرات الروايات الدالة على املهديني اإلثين  بقراءة وصية رسول اهللا  وأنا أنصحك
عشر وعلى أوهلم وهو مذكور بامسه وصفته٬، فلماذا كفر به علماء آخر الزمان ؟ فحجج العلماء 
غري العاملني اليوم هل تعتقدين أنUها كانت مستعصية على علي بن محزة البطائين عندما أنكر إمامة 

٬، وإنUه القائم٬، ومل يكن هذا Xوادعى الوقوف عند اإلمام موسى بن جعفر Xاإلمام الرضا 
  .اإلدعاء إالّ حلب الدنيا وحب الرئاسة الباطلة من علي بن محزة البطائين وأشباهه

اليت وردت يف مصادر السنUة٬، منها حديث  مث هناك كثري من الروايات عن الرسول 
٬، وبايعه أبو بكر وعمر٬، ومنها حديث Xمببايعة علي الغدير الذي أمر به رسول اهللا املسلمني 

هو وصي  ٬X، ومع هذا مل يؤمن السنUة أنّ علياً Xشيعة علي  الوصية وأحاديث مدحه 

                                                            
قلت للرضا (: قال -رضي اهللا عنه  -عن إبراهيم بن محمد الهمداني : Xوالدليل على ذلك ما روي عن اإلمام الرضا  -1
X : يا ابن رسول اهللا أخبرني عن زرارة هل آان يعرف حق أبيكX فلم بعث ابنه عبيدًا ليتعرف : ، فقلت لهنعم: ؟ فقال

ونص أبيه عليه  Xإن زرارة آان يعرف أمر أبي : ؟ فقال )عليهما السالم(الخبر إلى من أوصى الصادق جعفر بن محمد 
هل يجوز له أن يرفع التقية في إظهار أمره ونص أبيه عليه وأنه لما أبطأ عنه ابنه  Xوإنما بعث ابنه ليتعرف من أبي 

اللهم إن إمامي من أثبت : وقال ،فلم يحب أن يقدم على ذلك دون أمره فرفع المصحف Xقوله في أبي  إظهاربطولب 
  .75ص: آمال الدين وتمام النعمة)  )عليهما السالم(هذا المصحف إمامته من ولد جعفر بن محمد 
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إنّ ( :وال أقول إالّ كما قال رسول اهللا . ٬، فهل من عاقل فينقذ نفسه من النار)1(﴾الْقُر5ب=ى
 ).املفتنت ملقى حجته حىت تلقيه فتنته يف النار

وإن كانت صاحبة اإلشكاالت تطلب احلق٬، فهذا قانون معرفة احلجة من القرآن الكرمي٬، 
القسم الثاين٬، والكتاب  3كتاب إضاءات من دعوات املرسلني جوهذا نص شرح له كتبته يف 

  .منشور وميكنها قراءته

 إضاءة
 .)2(﴾ثُمَّ ب=د=ا لَه:م5 م8ن5 ب=ع5د8 م=ا ر=أَو:ا الْآيات8 لَي=س5ج:ن:نَّه: ح=تَّى ح8نيٍ﴿

م8مَّا ج=اَءكُم5 بِه8 ح=تَّى إِذَا ه=لَك= و=لَقَد5 ج=اَءكُم5 ي:وس:ف: م8ن5 قَب5لُ بِالْب=يِّن=ات8 فَم=ا زِلْت:م5 ف8ي ش=كٍّ ﴿
 .)3(﴾قُلْت:م5 لَن5 ي=ب5ع=ثَ اللJه: م8ن5 ب=ع5د8ه8 ر=س:والً كَذَل8ك= ي:ض8لâ اللJه: م=ن5 ه:و= م:س5رِ̄ف م:ر5ت=ا̄ب

بإذن اهللا مل تكن عصا تتحول أفعى٬، ومل تكن يداً تشع  Xاآليات اليت رافقت يوسف 
٬، وكانت توفيقاً وتسديداً  Xبل كانت قميصاً أظهر حق يوسف نورا٬ً، ومل تكن حبراً ينشق٬،

فمن هم وكم هم الذين يرون أنّ القميص الذي متزUق بل ت}مزUقه بالذات . Xإهلياً ملسرية يوسف 
٬، ليعرفوا أنUه مرسل من اهللا Xكان آية٬، وأين هم الذين يرون توفيق وتسديد اهللا ليوسف 

٬، ولكنUهم مل  Xها أولئك الذين رافقوا مسرية يوسفسبحانه٬، تلك اآليات رافقت يوسف ورآ
 .﴾م8ن5 ب=ع5د8 م=ا ر=أَو:ا الْآيات8 لَي=س5ج:ن:نَّه: ح=تَّى ح8نيٍ﴿ :يروها كآيات٬، وكان أنّ قرروا

 ٬،﴾ثُمَّ ب=دا لَه:م5 م8ن5 ب=ع5د8 ما ر=أَو:ا الْآيات8 لَي=س5ج:ن:نَّه: ح=تَّى ح8نيٍ﴿( :يف قوله Xعن أيب جعفر 
اه على ق من دبر واستباقهما الباب حىت مسع جماذبتها إي�شهادة الصيب والقميص املخر�فاآليات 

: يقول٬، و=د=خ=لَ م=ع=ه: السِّج5ن= فَت=يان٬8، حة بزوجها حىت حبسهفلما عصاها فلم تزل مل٬ّ، الباب
والذي كذب ومل ير املنام هو ٬، واآلخر صاحب الشراب٬، عبدان للملك أحدمها خباز

 .)4()اخلباز

                                                            
 .23: الشورى -1
 .35 :يوسف -2
 .34 :غافر -3
 .344ص 2ج :تفسيرالقمي -4
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٬، بل ما جاء به كل األنبياء Xتكن هذه اآليات هي كل ما رافق دعوة ومسرية يوسف  مل
مل يكن  Xفهو  Xكدليل على الدعوة اإلهلية اليت كلفوا �ا٬، جاء به يوسف  املرسلني 

قُلْ م=ا كُن5ت: بِد5عاً م8ن= ﴿ :شاذاً عن املرسلني وعن طريقهم الواحد للداللة على رساالÎم
٬، العلم واحلكمة٬، راية البيعة هللا أوامللك هللا أو الوصية أو النص( :طريقهم املبني ٬،)1(﴾الرُّس:لِ

  ).حاكمية اهللا

٬، ﴾و=لَقَد5 ج=اَءكُم5 ي:وس:ف: م8ن5 قَب5لُ بِالْب=يِّن=اتX :﴿8هذه اآليات الثالث البيUنة جاء �ا يوسف 
حنتاج إىل معرفة ما متثله هذه األمور الثالثة  X وقبل أن نعرف كيف ومىت وأين جاء �ا يوسف

 :يف خط الدعوة اإلهلية عموماً

أَلَم5 ت=ر=و5ا أَنJ اللJه= س=خَّر= لَكُم5 م=ا ف8ي السَّم=او=ات8 و=م=ا ف8ي الْأَر5ضِ و=أَس5ب=غَ ع=لَي5كُم5 ﴿: قال تعاىل
و=إِذَا  # ف8ي اللJه8 بِغ=ي5رِ ع8لْمٍ و=ال ه:دىÀ و=ال ك8ت=ابٍ م:نِريٍنِع=م=ه: ظَاه8ر=ةً و=ب=اط8ن=ةً و=م8ن= النَّاسِ م=ن5 ي:ج=اد8لُ 

انُ ي=د5ع:وه:م5 ق8يلَ لَه:م: اتَّبِع:وا م=ا أَن5ز=لَ اللJه: قَالُوا ب=لْ ن=تَّبِع: م=ا و=ج=د5ن=ا ع=لَي5ه8 آب=اَءن=ا أَو=لَو5 كَانَ الشَّي5طَ
و=ج5ه=ه: إِلَى اللJه8 و=ه:و= م:ح5ِس̄ن فَقَد8 اس5ت=م5س=ك= بِالْع:ر5و=ة8 الْو:ثْقَى و=م=ن5 ي:س5ل8م5  # إِلَى ع=ذَابِ السَّع8ريِ

 .)2(﴾و=إِلَى اللJه8 ع=اق8ب=ةُ الْأُم:ورِ

دعوة احلق ال ميكن أن تكون وحدها دون وجود دعوات باطلة تعارضها٬، فمنذ اليوم األول 
ا مدعياً مبطالً يعارض دعوة احلق٬، فآدم الذي كان فيه نيب يوصي ملن بعده بأمر اهللا سبحانه وجدن

X  أول أنبياء اهللا مبعثاً يوصي هلابيلX ٬، ويقوم قابيل مبعارضة دعوة احلق٬، وادعاء حق
مل يقبل به قابيل كآية دالة  Xاخلالفة٬، وحىت القربان الذي كان الفيصل يف حتديد وصي آدم 

على هابيل وصي آدم٬، وأقدم قابيل على Îديد هابيل الوصي مث قتله دون تردد أو خوف من اهللا 
  .سبحانه

الْآخ=رِ ن= و=ات5لُ ع=لَي5هِم5 ن=ب=أَ اب5ن=ي5 آد=م= بِالْح=قِّ إِذْ قَرَّب=ا قُر5ب=اناً فَت:قُبِّلَ م8ن5 أَح=د8ه8م=ا و=لَم5 ي:ت=قَبَّلْ م8﴿
لَئ8ن5 ب=س=طْت= إِلَيَّ ي=د=ك= ل8ت=قْت:لَنِي م=ا أَن=ا بِب=اس8طª  # قَالَ لَأَقْت:لَنَّك= قَالَ إِنَّم=ا ي=ت=قَبَّلُ اللJه: م8ن= الْم:تَّق8ني=

ثْم8ي و=إِثْم8ك= فَت=كُونَ م8ن5 إِنِّي أُرِيد: أَنْ ت=ب:وَء بإِ # ي=د8ي= إِلَي5ك= ل8أَقْت:لَك= إِنِّي أَخ=اف: اللJه= ر=بَّ الْع=الَم8ني=
                                                            

  .9 :االحقاف -1
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فَطَوَّع=ت5 لَه: ن=فْس:ه: قَت5لَ أَخ8يه8 فَقَت=لَه: فَأَص5ب=ح= م8ن=  # أَص5ح=ابِ النَّارِ و=ذَل8ك= ج=ز=اُء الظJال8م8ني=
 .)1(﴾الْخ=اس8رِين=

فكما أنّ  بل وجرى مع كل األوصياء  ملا حسده أخوته٬، Xوهذا حصل مع يوسف 
خيتار من جنده من يعارض دعوة ) نه اهللالع(اهللا سبحانه وتعاىل يصطفي رسله كذا فإنّ إبليس 

خيتار قابيل ليعارض داعي اهللا٬، ) نه اهللالع(٬، وإبليس Xفاهللا سبحانه وتعاىل خيتار هابيل . احلق
داعي احلق  ٬، وإبليس خيتار مسيلمة وسجاح واألسود وغريهم ليعارضواواهللا خيتار حممداً 

 .حممداً 

حبجة وجود أكثر من دعوة يف  حممد  إتباعهل يعذر من ترك : وهنا أوجه السؤال
واحلق أنUه ال يعذر ويكون مصريه إىل جهنم٬، ! الساحة٬، وإنUه ال يستطيع متييز احملق من املبطل ؟

Uة أو الرسالة كذباً وزوراًمتاماً كأولئك الذين اتبعوا من ادعوا النبو. 

هل أنّ اهللا سبحانه وتعاىل وضع قانوناً يعرف به داعي احلق يف كل زمان٬، وهو حجة اهللا مث 
على عباده وخليفة اهللا يف أرضه٬، وطاعته طاعة اهللا ومعصيته معصية اهللا٬، واإلميان به والتسليم له 

 ى اهللا ؟؟هو اإلميان باهللا والتسليم هللا٬، والكفر به واإللتواء عليه هو الكفر باهللا واإللتواء عل

كل  وهو احلكيم املطلق وقدَّر) حاشاه سبحانه وتعاىل(أم أنّ اهللا ترك احلبل على الغارب 
ع=ال8مِ الْغ=ي5بِ ال ي=ع5ز:ب: ع=ن5ه: م8ثْقَالُ ﴿٬، وهو )2(﴾و=كُلâ ش=ي5ٍء ع8ن5د=ه: بِم8قْد=ارٍ﴿: شيء فأحسن تقديره

 .)3(﴾أَص5غ=ر: م8ن5 ذَل8ك= و=ال أَكْب=ر: إِلJا ف8ي ك8ت=ابٍ م:بِنيٍذَرَّةª ف8ي السَّم=او=ات8 و=ال ف8ي الْأَر5ضِ و=ال 

فالنتيجة أنّ مقتضى احلكمة اإلهلية هو وضع قانون ملعرفة خليفة اهللا يف أرضه يف كل زمان٬، 
. والبد أن يكون هذا القانون وضع منذ اليوم األول الذي جعل فيه اهللا سبحانه خليفةً له يف أرضه

ون هذا القانون طارئاً يف إحدى رساالت السماء املتأخرة عن اليوم األول٬، فال ميكن أن يك
لوجود مكلفني منذ اليوم األول٬، وال أقل أنّ القدر املتيقن للجميع هو وجود إبليس كمكلف منذ 
اليوم األول٬، واملكلف حيتاج هذا القانون ملعرفة صاحب احلق اإلهلي٬، وإالّ فإنUه سيعتذر عن اتباع 
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ق اإلهلي بأنUه مل يكن يستطيع التمييز٬، وال يوجد لديه قانون إهلي ملعرفة هذا اخلليفة صاحب احل
 .املنصب من قبل اهللا سبحانه وتعاىل

إنّ : والقدر املتيقن للجميع حول تاريخ اليوم األول الذي جعل فيه اهللا خليفة له يف أرضه هو
بعد أن خلق اهللا آدم . وإبليس اهللا نص على آدم٬، وإنUه خليفته يف أرضه مبحضر املالئكة 

X  علمه األمساء كلّها٬، مث أمر اهللا من كان يعبده يف ذلك الوقت املالئكة وإبليس بالسجود
 .آلدم

و=إِذْ قَالَ ر=بُّك= ل8لْم=الئ8كَة8 إِنِّي ج=اع8لٌ ف8ي الْأَر5ضِ خ=ل8يفَةً قَالُوا أَت=ج5ع=لُ ف8يه=ا م=ن5 ﴿: قال تعاىل
  .)1(﴾و=ي=س5ف8ك: الدِّم=اَء و=ن=ح5ن: ن:س=بِّح: بِح=م5د8ك= و=ن:قَدِّس: لَك= قَالَ إِنِّي أَع5لَم: م=ا ال ت=ع5لَم:ونَي:فِْسد: ف8يه=ا 

و=ع=لJم= آد=م= الْأَس5م=اَء كُلJه=ا ثُمَّ ع=ر=ض=ه:م5 ع=لَى الْم=الئ8كَة8 فَقَالَ أَن5بِئُونِي بِأَس5م=اِء ه=ؤ:الِء إِنْ ﴿
  .)2(﴾كُن5ت:م5 ص=اد8ق8ني=

  .)3(﴾فَإِذَا س=وَّي5ت:ه: و=ن=فَخ5ت: ف8يه8 م8ن5 ر:وح8ي فَقَع:وا لَه: س=اجِد8ين=﴿

و=إِذْ قُلْن=ا ل8لْم=الئ8كَة8 اس5ج:د:وا ل8آد=م= فَس=ج=د:وا إِلJا إِب5ل8يس= كَانَ م8ن= الْجِنِّ فَفَس=ق= ع=ن5 أَم5رِ ر=بِّه8 ﴿
  .)5(٬، )4(﴾أَو5ل8ي=اَء م8ن5 د:ونِي و=ه:م5 لَكُم5 ع=د:وٌّ بِئْس= ل8لظJال8م8ني= ب=د=الًأَفَت=تَّخ8ذُون=ه: و=ذُرِّيَّت=ه: 

هذه األمور الثالثة هي قانون اهللا سبحانه وتعاىل ملعرفة احلجة على الناس وخليفة اهللا يف 
٬، أرضه٬، وهذه األمور الثالثة قانون سنUه اهللا سبحانه وتعاىل ملعرفة خليفته منذ اليوم األول

س:نَّةَ اللJه8 ف8ي الJذ8ين= خ=لَو5ا م8ن5 قَب5لُ ﴿ :وستمضي هذه السنUة اإلهلية إىل انقضاء الدنيا وقيام الساعة

                                                            
 .30 :البقرة -1
 . 31 :البقرة -2
 .29 :الحجر -3

 .50:الكهف 4-
ومن  نص يبين حاآمية اهللا ويبين من قبلها وهم المالئكة  هيهذه اآلية الكريمة  أنهنا فقط أريد لفت االنتباه  -5

وذريته  إبليساتخذوا  إنهمفالذين يرفضون حاآمية اهللا اليوم ينطبق عليهم آخر اآلية أي  ،)نه اهللالع( إبليسرفضها وهو 
 ).من السيد( )َأَفَتتَِّخُذوَنُه َوُذرِّيََّتُه َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِني َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ ِبْئَس ِللظَّاِلِميَن َبَدًال(أولياء من دون اهللا 
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س:نَّةَ اللJه8 الJت8ي قَد5 خ=لَت5 م8ن5 قَب5لُ و=لَن5 ت=جِد= ل8س:نَّة8 اللJه8 ﴿٬، )1(﴾و=لَن5 ت=جِد= ل8س:نَّة8 اللJه8 ت=ب5د8يالً
 .)2(﴾ت=ب5د8يالً

أي إنسان ميلك مصنعاً أو مزرعة أو سفينة أو أي شيء فيه عمال    وببساطة    كما أنUه 
يعملون له فيه٬، البد أن يعيUن هلم شخصاً منهم يرأسهم٬، والبد أن ينص عليه باإلسم وإالّ ستعم 
الفوضى٬، كما البد أن يكون أعلمهم وأفضلهم٬، والبد أن يأمرهم بطاعته ليحقق ما يرجو٬، وإالّ 

فكيف يdج}وِّز . أي من هذه األمور الثالثة فسيجانب احلكمة إىل السفهفإن قصUر هذا اإلنسان يف 
 !ور الثالثة وهو احلكيم املطلق ؟الناس على اهللا ترك أي من هذه األم

 Xوإذا تعرضنا إىل هذا القانون اإلهلي بشيء من التفصيل جند أنّ النص اإلهلي على آدم 
ينص على من بعده بأمر اهللا سبحانه وتعاىل٬،  حتول إىل الوصية٬، لعلة وجود اخلليفة السابق فهو

إِنJ اللJه= ي=أْم:ر:كُم5 أَنْ ت:ؤ=دُّوا الْأَم=ان=ات8 ﴿: وهذا من ضمن واجبه كخليفة هللا يف أرضه٬، قال تعاىل
 .)3(﴾إِلَى أَه5ل8ه=ا

ا وجتلّيها أمUا تعليم اهللا سبحانه آلدم األمساء فاملراد منه معرفته حبقيقة األمساء اإلهلية وحتليه �
عرَّفهم حبقيقة : فيه؛ ليكون خليفة اهللا يف أرضه٬، وهو عليه السالم أنبأ املالئكة بأمسائهم٬، أي

٬، Xاألمساء اإلهلية اليت خdلقوا منها٬، فاهللا سبحانه عرَّف آدم كل األمساء اإلهلية وحبسب مقامه 
dا املالئكة فلم يكن كل منهم يعرف إالّ االسم أو األمساء اليت خUلق منها٬، و�ذا ثبتت حجية آدم أم

X عليهم بالعلم واحلكمة. 

يف هذا القانون اإلهلي هو أمر اهللا سبحانه وتعاىل للمالئكة وإبليس بالسجود : واألمر الثالث
 .آلدم

وهذا األمر هو مبثابة ممارسة عملية للخليفة ليقوم بدوره كمستخلف٬، وممارسة عملية لعمال 
وهذا ). Xآدم (ليقوموا بدورهم كعمال ومتعلمني عند هذا اخلليفة ) املالئكة(اهللا سبحانه 

. األمر ثبَّت أنّ حاكمية اهللا وملك اهللا يف أرضه يتحقق من خالل طاعة خليفة اهللا يف أرضه
البيعة هللا أو حاكمية اهللا أو (كانوا حيملون هذه الراية  فإنّ مجيع املرسلني ومنهم حممد  وهكذا

                                                            
 .62 :األحزاب -1
 .23 :الفتح -2
 .58 :النساء -3
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فالذين يفهمون هذه اآلية يعرفون أنّ احلسني  ٬،)1(﴾ذُرِّيَّةً ب=ع5ض:ه=ا م8ن5 ب=ع5ضٍ و=اللJه: س=م8ي̄ع ع=ل8ي̄م﴿
X  أراد أنّ الوصاية حمصورة بهXه اUلوحيد من هذه الذرية املستخلَفة؛ ألن. 

 :واآلن نعود إىل يوسف لنجد

و=كَذَل8ك= ي=ج5ت=بِيك= ر=بُّك= و=ي:ع=ل¢م:ك= م8ن5 ت=أْوِيلِ ﴿: Xليوسف  Xيف قول يعقوب  :الوصية
الْأَح=اد8يث8 و=ي:ت8مُّ نِع5م=ت=ه: ع=لَي5ك= و=ع=لَى آلِ ي=ع5قُوب= كَم=ا أَت=مَّه=ا ع=لَى أَب=و=ي5ك= م8ن5 قَب5لُ إِب5ر=اه8يم= 

 .)2(﴾و=إِس5ح=اق= إِنJ ر=بَّك= ع=ل8ي̄م ح=ك8ي̄م

وبكل وضوح٬، ويف  Xوصيه٬، وإنUه امتداد لدعوة إبراهيم  Xفيعقوب يبيUن أنّ يوسف 
و=اتَّب=ع5ت: م8لJةَ آب=ائي إِب5ر=اه8يم= و=إِس5ح=اق= و=ي=ع5قُوب= م=ا كَانَ لَن=ا أَنْ ن:ش5رِك= بِاللJهX :﴿ 8قول يوسف 

فيوسف  ٬، )3(﴾ي=ش5كُر:ونَ و=لَك8نَّ أَكْثَر= النَّاسِ ال م8ن5 ش=ي5ٍء ذَل8ك= م8ن5 فَض5لِ اللJه8 ع=لَي5ن=ا و=ع=لَى النَّاسِ
X  م  يؤكد انتسابه إىل األنبياءÎه اخلط الطبيعي الستمرار دعوUوإن. 

ذَل8كُم=ا قَالَ ال ي=أْت8يكُم=ا طَع=ا̄م ت:ر5ز=قَانِه8 إِلJا ن=بَّأْت:كُم=ا بِت=أْوِيل8ه8 قَب5لَ أَنْ ي=أْت8ي=كُم=ا ﴿: يف قوله :العلم
: ويف قوله .)4(﴾م8مَّا ع=لJم=نِي ر=بِّي إِنِّي ت=ر=كْت: م8لJةَ قَو5مٍ ال ي:ؤ5م8ن:ونَ بِاللJه8 و=ه:م5 بِالْآخ8ر=ة8 ه:م5 كَاف8ر:ونَ

ثُمَّ ي=أْت8ي  # ت=أْكُلُونَت=ز5ر=ع:ونَ س=ب5ع= س8نِني= د=أَباً فَم=ا ح=ص=د5ت:م5 فَذَر:وه: ف8ي س:ن5ب:ل8ه8 إِلJا قَل8يالً م8مَّا  ..﴿
ثُمَّ ي=أْت8ي م8ن5 ب=ع5د8 ذَل8ك=  # م8ن5 ب=ع5د8 ذَل8ك= س=ب5̄ع ش8د=ا̄د ي=أْكُلْن= م=ا قَدَّم5ت:م5 لَه:نَّ إِلJا قَل8يالً م8مَّا ت:ح5ص8ن:ونَ

خ=ز=ائ8نِ الْأَر5ضِ إِنِّي قَالَ اج5ع=لْنِي ع=لَى ﴿: ويف قوله. )5(﴾ع=ا̄م ف8يه8 ي:غ=اثُ النَّاس: و=ف8يه8 ي=ع5ص8ر:ونَ
  .)6(﴾ح=ف8يظٌ ع=ل8ي̄م

م=ا  # ي=ا ص=اح8ب=يِ السِّج5نِ أَأَر5ب=ا̄ب م:ت=فَرِّقُونَ خ=ي5̄ر أَمِ اللJه: الْو=اح8د: الْقَهَّار:﴿: يف قوله :البيعة هللا

أَن5ز=لَ اللJه: بِه=ا م8ن5 س:لْطَانª إِن8 الْح:كْم: إِلJا ت=ع5ب:د:ونَ م8ن5 د:ونِه8 إِلJا أَس5م=اًء س=مَّي5ت:م:وه=ا أَن5ت:م5 و=آب=اؤ:كُم5 م=ا 

  .)7(﴾ل8لJه8 أَم=ر= أَلJا ت=ع5ب:د:وا إِلJا إِيَّاه: ذَل8ك= الدِّين: الْقَيِّم: و=لَك8نَّ أَكْثَر= النَّاسِ ال ي=ع5لَم:ونَ

                                                            
 .34 :آل عمران -1
 .6 :يوسف -2
 .38 :يوسف -3
 .37 :يوسف -4
  . 49 – 47 :يوسف -5
 .55 :يوسف -6
 .40 – 39 :يوسف -7
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* * *  
 إضاءة

بعد أن عرفنا وجود قانون إهلي ملعرفة خليفة اهللا يف أرضه٬، وهو مذكور يف القرآن الكرمي٬، 
أيضاً جاء به٬، حنتاج أن ننتفع ونعمل �ذا  ٬X، ويوسف بل وجاء به كل األنبياء واملرسلني 

؛ ألنّ من ال يعمل �ذا )زمن يوسف آل حممد (القانون اإلهلي يف زمن الظهور املقدUس 
  .كما تبيUن) نه اهللالع(يكون من أتباع إبليس القانون 

يؤكد على أنّ األنبياء السابقني من بين إسرائيل  Xوأنت جتد حىت يف اإلجنيل أنّ عيسى 
قد ذكروه وبشUروا به وأوصوا به٬، وكذا جاء بالعلم واحلكمة٬، وأيضاً رفع راية البيعة هللا وطالب 
مبلك اهللا وحاكميته٬، وحممد أيضاً أكد هذا األمر وبيَّن أنّ األنبياء السابقني ذكروه وبشUروا به 

ليdعَّلÝم الكتاب واحلكمة٬، ورفع راية البيعة  توراة واإلجنيل٬، وجاء وأوصوا به٬، وإنUه مذكور يف ال
 .هللا وطالب مبلك اهللا وحاكميته سبحانه وتعاىل يف أرضه

أكدوا �ا هذا القانون اإلهلي لكي  ٬، وتوجد أكثر من رواية عنهم وكذا آل حممد 
خر الزمان الكفر بروايتهم ولكن لألسف من يدَّعون أنUهم شيعتهم اختاروا يف آ. ال يضل شيعتهم

العلماء غري العاملني فأضلوهم وخلطوا عليهم احلق  وإتباعواإلعراض عنها وعن القرآن الكرمي٬، 
بالباطل٬، فلم يعد عندهم قانون ملعرفة احلجة من اهللا وخليفة اهللا٬، مع أنّ هذا القانون اإلهلي ملعرفة 

لناس موجود يف القرآن الكرمي٬، وقد بيَّنته ميتحن به ا احلجة من اهللا وخليفة اهللا والوصي الذي
بوضوح٬، لعل من يدَّعون أنUهم شيعة آل حممد وعامة أصحاب األديان اإلهلية يلتفتون إىل هذا 

 .القانون فينقذون أنفسهم من النار

ألنبياء اهللا ورسله الذي يأيت يف آخر الزمان أذا  )1(إذاً فصاحب احلق اإلهلي الوصي املعزUي 
 :األمور الثالثة وهيجاء �ذه 

                                                            
قد وأما اآلن فأنا ماضي للذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني أين تمضي، ولكن ألني قلت لكم هذا : (Xقال عيسى 1- 

لكن أقول لكم الحق انه خير لكم أن انطلق ألنه إن لم انطلق ال يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت ُأرسله  .مأل الحزن قلوبكم
، وأما )ألنهم ال يؤمنون بي(فـ : أما على خطيئة .إليكم ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطيئة، وعلى بر، وعلى دينونة

إن لي أمور  .قد دين) ألن رئيس هذا العالم(فـ : ، وأما على دينونة) ترونني أيضًاألني ذاهب إلى أبي وال(فـ : على بر
فهو يرشدآم إلى جميع الحق ) روح الحق(آثيرة أيضًا ألقول لكم، ولكن ال تستطيعون أن تحتملوا اآلن، وأما متى جاء ذاك 

 .)من السيد. (لسادس عشرإنجيل يوحنا اإلصحاح ا) ألنه ال يتكلم من نفسه، بل آل ما يسمع يتكلم به
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أوصوا به ونصوا عليه باالسم والصفة واملسكن٬، كما كانت  أي إنّ املاضيني  :الوصية
بامسه وبصفته أنUه راكب اجلمل٬، ومبسكنه فاران٬،  الوصية بالرسول حممد من األنبياء املاضيني 

٬، والروايات الدالة على الوصي يف آخر الزمان بامسه وصفته ومسكنه )عرفات(أي مكة وما حوهلا 
 .كثرية

 :حممد بالعلم واحلكمة٬، قال تعاىل كما جاء رسول اهللا  :بالعلم واحلكمةوجاء أيضاً 
ر=س:والً م8ن5ه:م5 ي=ت5لُو ع=لَي5هِم5 آي=ات8ه8 و=ي:ز=ك¢يهِم5 و=ي:ع=ل¢م:ه:م: الْك8ت=اب=  ه:و= الJذ8ي ب=ع=ثَ ف8ي الْأُمِّيِّني=﴿

 .)1(﴾و=الْح8كْم=ةَ و=إِنْ كَان:وا م8ن5 قَب5لُ لَف8ي ض=اللٍ م:بِنيٍ

 :املرسل يف األوليني من هذه األمة٬، مث يقول تعاىل وهذا الرسول هو حممد بن عبد اهللا 
 .)2(﴾م8ن5ه:م5 لَمَّا ي=لْح=قُوا بِهِم5 و=ه:و= الْع=زِيز: الْح=ك8يم:و=آخ=رِين= ﴿

٬، ومرسله هو اإلمام Xوهذا الرسول يف اآلخرين هو املهدي األول من ولد اإلمام املهدي 
 وكان امسه . ٬، وأيضاً يعلمهم الكتاب واحلكمة مما جاء به رسول اهللا حممد Xاملهدي 

فهو صورة لرسول اهللا . يف السماء أمحد٬، واملهدي األول امسه يف األرض أمحد ويف السماء حممد
فالبد من وجود قريش . ٬، ويعاين كما عاىن حممد ٬، ويبعث كما بعث حممد حممد 

٬، فقط املصاديق وحلفائها٬، وأم القرى واهلجرة واملدينة٬، وكل ما رافق دعوة رسول اهللا حممد 
 .بدل٬، إنUما هي وهم كتلك وأُولئكوالوجوه تت

يتحقق يف الواقع املعاش  أن فالبد :املطالبة حباكمية اهللا وامللك اإلهلي وهو :أمUا األمر الثالث
بشكل يتوضUح فيه صاحب احلق اإلهلي وحكمته وعلمه ومعرفته بعاقبة األمور٬، واحلمد هللا مت هذا 

 العاملني دعوا إىل حاكمية الناس واالنتخابات بفضل اهللا سبحانه وتعاىل فكل أُولئك العلماء غري
وشورى وسقيفة آخر الزمان إالّ الوصي٬، بفضل من اهللا عليه مل يرض} إالّ حاكمية اهللا وملك اهللا 

أمUا العلماء غري العاملني فقد . سبحانه٬، ومل حيد عن الطريق الذي بيَّنه حممد وآل حممد 
أنّ رافع راية رسول اهللا : بفضل خطة إهلية حمكمةخرجوا وحادوا عن جادة الصواب٬، وتبيَّن 

 .هو فقط الوصي) البيعة هللا( حممد 

                                                            
 .2 :الجمعة -1
 .3 :الجمعة -2
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كما أنّ املعجزة  ﴾كَث8رياً م8ن= النَّاسِ ع=ن5 آي=ات8ن=ا لَغ=اف8لُونَ﴿ولكن قليل من انتفعوا �ذه اآلية و 
كون لكل من يطلبها٬، وإالّ آلمن الناس مجيعاً إمياناً قهريUاًُ أجربوا عليه مبا يرون من ال ميكن أن ت

قدرة قاهرة ال طاقة هلم على مواجهتها٬، ولن يكون هذا إالّ استسالماً لألمر الواقع وليس إسالماً 
عاً جاءت وتسليماً للغيب٬، واهللا سبحانه هو الغيب٬، ولعل من تدUبر يف معجزات األنبياء جيدها مجي

مشا�ة ملا انتشر يف زماÚم٬، فموسى يأيت بالعصا اليت تصبح أفعى يف زمن فيه عشرات يلقون 
عصيهم فإذا هي أفعى كما خييل للناس٬، وكذا عيسى جاء ليشفي املرضى يف زمن انتشر فيه 

يأيت بالقرآن لقوم اشتهروا بالكالم والشعر٬، فاألمر وما فيه أنUها جاءت كذلك  الطب٬، وحممد 
  .)1(﴾و=لَو5 ج=ع=لْن=اه: م=لَكاً لَج=ع=لْن=اه: ر=ج:الً و=لَلَب=س5ن=ا ع=لَي5هِم5 م=ا ي=لْبِس:ونَ﴿: للبس٬، قال تعاىل

ال يؤمنون بالغيب٬، وما هذا اللبس واملشا�ة إالّ لتكون هناك مساحة لتأول املتأولني٬، الذين 
ولتبقى مساحة لإلميان بالغيب٬، وإالّ فاإلميان املادي احملض ليس إمياناً وال إسالماً وال يقبله اهللا٬، 

 .)2(﴾قُلْ ي=و5م= الْفَت5حِ ال ي=ن5فَع: الJذ8ين= كَفَر:وا إِمي=ان:ه:م5 و=ال ه:م5 ي:ن5ظَر:ونَ﴿: قال تعاىل

فاإلميان الكامل هو اإلميان بالغيب مائة باملائة وهو إميان األنبياء واألوصياء٬، وكلّما كان 
اإلميان مشوباً بآية أو إشارة أو كرامة أو معجزة مادية كان أدىن وأقل٬، حىت إذا كانت املعجزة 

 وإسالمن قاهرة وتامUة وال ميكن تأويلها٬، عندها ال يقبل اإلميان واإلسالم٬، كما مل يقبل إميا
 .فرعون؛ ألنّ هكذا إميان هو إميان مادي مائة باملائة

الJذ8ين= ي:ؤ5م8ن:ونَ بِالْغ=ي5بِ و=ي:ق8يم:ونَ الصَّالةَ و=م8مَّا ر=ز=قْن=اه:م5 ﴿: واهللا وصف املؤمنني بأنUهم
  .)3(﴾ي:ن5ف8قُونَ

  .)4(﴾م:ش5ف8قُونَالJذ8ين= ي=خ5ش=و5نَ ر=بَّه:م5 بِالْغ=ي5بِ و=ه:م5 م8ن= السَّاع=ة8 ﴿

فِْسه8 إِنَّم=ا ت:ن5ذ8ر: الJذ8ين= ي=خ5ش=و5نَ ر=بَّه:م5 بِالْغ=ي5بِ و=أَقَام:وا الصَّالةَ و=م=ن5 ت=ز=كJى فَإِنَّم=ا ي=ت=ز=كJى ل8ن=﴿
  .)5(﴾و=إِلَى اللJه8 الْم=ص8ري:

                                                            
 . 9 :األنعام -1
 .29 :السجدة -2
 . 3 :البقرة -3
 .49 :االنبياء -4
  .18 من اآلية: فاطر -5
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  .)1(﴾فَب=شِّر5ه: بِم=غ5ف8ر=ةª و=أَج5رٍ كَرِميٍ إِنَّم=ا ت:ن5ذ8ر: م=نِ اتَّب=ع= الذ¢كْر= و=خ=ش8ي= الرَّح5م=ن= بِالْغ=ي5بِ﴿

  .)2(﴾م=ن5 خ=ش8ي= الرَّح5م=ن= بِالْغ=ي5بِ و=ج=اَء بِقَلْبٍ م:نِيبٍ﴿

أَن5ز=لْن=ا لَقَد5 أَر5س=لْن=ا ر:س:لَن=ا بِالْب=يِّن=ات8 و=أَن5ز=لْن=ا م=ع=ه:م: الْك8ت=اب= و=الْم8يز=انَ ل8ي=قُوم= النَّاس: بِالْق8س5ط8 و=﴿
Jالل Jه: م=ن5 ي=ن5ص:ر:ه: و=ر:س:لَه: بِالْغ=ي5بِ إِنJه= قَوِيٌّ الْح=د8يد= ف8يه8 ب=أْ̄س ش=د8ي̄د و=م=ن=اف8ع: ل8لنَّاسِ و=ل8ي=ع5لَم= الل

  .)3(﴾ع=زِي̄ز

  .)4(﴾إِنJ الJذ8ين= ي=خ5ش=و5نَ ر=بَّه:م5 بِالْغ=ي5بِ لَه:م5 م=غ5ف8ر=ةٌ و=أَج5̄ر كَبِ̄ري﴿

  املنيواحلمد هللا رب الع

* * * 

والصالة والسالم على ٬، رب العاملنيهللا احلمد ٬، الرمحن الرحيم اهللابسم  :112 /السؤال
  .ئمة واملهديني وسلم تسليماًحممد واأل

ىل Úر طالوت الذي ٬، إىل املظلوم املهتضم٬، إىل الركن الشديدإ ٬،يب ومواليأىل إ: وبعد
ىل من تفتخر إخرجت للناس أة مUأالذين هم خري  فذاذصحابه األأىل إو٬، ة حممد مUأابتليت به 

تعاىل عليكم ورمحة منه اهللا سالم من ٬، والباب ظاهرها وباطنها ركان املدينة امللكوتيةأ�م 
  .وبركات

Uنسان ميشي على وجه هذه إحقر أبسط وأاملتواضعة اليت صدرت من  ى هذه الرسالةمؤد
مري أو  مام رسولهأتعاىل و اهللامام أو قلتها أقوهلا أنا أيب وها أىل إ )البيعة(ال وهي ٬، أالبسيطة

اليت  وىلة األها املرUنUأل؛ قول فرحة لقاءأأليت شعري ياسيدي . ئمة واملهديني املومنني واأل
م بأنظر أنا أو سىأم هي ساعة حزن و٬، أخيط �ا قلمي لكم هذه الكلمات واه هلا من كلمات

  .عيين كيف خيذلك الورى

                                                            
 .11:ّيـس -1
 .33 :ّق -2
 .25 :الحديد -3
 .12 :الملك -4
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ا نUإوهللا ا نUإعلى صبح خواره هو الرب األأو ست عجلهاة قد قدUمUأما تظن من  ياهارون: قولأ
  .ليس الصبح بقريبأموعدهم الصبح  ن٬ّ، إالرمحن الرحيماهللا بسم ٬، ليه راجعونإ

وسيعلم الذين  ٬،ونراه قريباً هم يرونه بعيداًنUإا يا بين عموميت قول صربíأنصار فا ساديت األمUأ
تعاىل اهللا هذا والسالم عليكم ورمحة . والعاقبة للمتقني٬، منقلب ينقلبوني أل حممد آظلموا 
  .وبركاته

  العبد احلقري املقصر: املرسل
  محد اجلبوريأبو أ                                                                                                     

وصلى اهللا على حممد وآل حممد ٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته٬، أسأل اهللا أن يوفقك ومجيع املؤمنني واملؤمنات لكل 
خري٬، وجينبكم كل شر هو وليي وهو يتوىل الصاحلني٬، وطوىب لك ولكل أُؤلئك الذين آمنوا 

اليت ال ختطئ صاحبها عرب القرون؛  وتيقنوا أنUها رمية حممد  ة رسول اهللا وعملوا بوصي
و=م=ا ر=م=ي5ت= إِذْ ر=م=ي5ت= و=لَك8نَّ اللJه= ر=م=ى و=ل8ي:ب5ل8ي= الْم:ؤ5م8نِني= م8ن5ه: ب=الًء ﴿: ألنUها رمية اهللا سبحانه وتعاىل

  .)1(﴾ح=س=ناً إِنJ اللJه= س=م8ي̄ع ع=ل8ي̄م

  .اهللا هو الذاكر قبل ذكر الذاكرينواعلم أنّ 

يسأل اهللا عما سوى  ٬،يا رسول اهللا :فقال ىل النيب إجاء رجل ( :Xيب عبد اهللا أعن 
؟  م=ول8: قال. فو الذي بعثك باحلق ال تقربت إىل اهللا بشيء سواها :قال. ال :فقال ؟ الفريضة

ربك  ٬،يا حممد :فقال ٬،Xونزل جربائيل  مسك النيب أف :قال .اهللا قبح خلقيت نّأل :قال
. يف اآلمنني ما ترضى أن أبعثك غداًأوقل له ٬، قرأ عبدي فالناً السالمإ :يقرئك السالم ويقول

فو الذي بعثك باحلق ال بقي شيء  :قال .نعم: يا رسول اهللا وقد ذكرين اهللا عنده قال :فقال
  .)2( )تقربت به الّإىل اهللا عنده إيتقرب به 

                                                            
 .17من اآلية  :األنفال -1
 .463ص 2ج :علل الشرائع -2
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وأنصح نفسي أوالً مث أنصحك مبا . فانتفعوا من ذكر اهللا لكم فلوال ذكره لكم ملا اهتديتم
أنت جواد  فإذا ٬،أفعل اخلري ودع الشر ٬،ابن آدم: (كل إنسان نصح به رسول اهللا 

  .)1()قاصد

* * *  

الذي ال  وحدىل اهللا الواحد األإالدعاء  :خ العزيزها األيUأالسالم عليكم  :113 /السؤال
  .طريق الصواب دينن يرشأشريك له 

Uن معنا يساعدنا لفهم املعني هو الروح القدس الذي الزال حلد اآل نّإخيربنا  سكتابنا املقد
سالم طهاد من قبل املسيحية واليهودية واإلضمناء هللا رغم كل االأن نبقى أويساعدنا ٬، كلمة اهللا

وهو الوحيد ٬، البشر احلياة ىعطأاهللا هو الذي  ٬،اهللا احلقن يعرفوا أاليت بعض متبعيها ال يريدون 
ذا كانوا إوسؤالنا . تباع الديانات الثالثةأض للقتل من وحنن نتعر٬U، ليهإن يستردها أالذي من حقه 

على عكس  قتل والسيفلنبيائهم باأونشر دياناÎم مع ؟ فلماذا هذا القتل  ٬،يؤمنون باهللا السالم
واملدعني املسيحية اليوم بعيدين كل البعد عن ٬، جل السالمأرض من األ إىلاملسيح الذي بعثه اهللا 

 .ةرجو دوام املراسلأ  ؟ السالم يف املاضي واحلاضر

  عادل املوحد :املرسل

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

روح القدس معني ونعم املعني٬، ولكن ملن يستعينون باهللا وبإخالص وجترUد عن األنا٬،  ٬،نعم
حلق وأنا العبد املسكني اجلاهل كنت دائماً أقول من أراد ا. ليعرفوا احلق من احلق سبحانه وتعاىل

  .فليسأل اهللا وليعرف من اهللا

٬، فهو ما صدر من أنبياء اهللا أمUا بالنسبة للقتال من أجل نشر الدين اإلهلي احلق يف كل زمان
٬، وأمرهم هو أمر اهللا؛ ألنUهم بأمر اهللا يعملون٬، وال يتصرفون وفق أهوائهم أو آرائهم٬، ورسله 

                                                            
بما أوتي من قوة وال  إليههو الذي يرآض باتجاه واحد واضعًا هدفه نصب عينيه وهمَّه الوصول  :الجواد القاصد -1

 ).المعلق. (ينحرف عن هدفه يمينًا وال شماًال
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وأنت كمسيحي أال تؤمن أنّ موسى . بل ال يريدون وال يشاؤون إالّ ما يشاء اهللا سبحانه وتعاىل
ء مرسلون من اهللا سبحانه ؟ فاقرأ التاريخ أنبيا )عليهم سالم اهللا(وهارون ويوشعاً وداود وسليمان 

والعهد القدمي لترى أنّ اهللا أمرهم بقتال الكافرين وفتح األرض املقدUسة وبناء اهليكل ونشر الدين 
أمل يقل من أراد أن يتبعين فليحمل صليبه معه ؟ ماذا تعتقد  Xمث عيسى . اإلهلي احلق يف حينها

أنUه أراد أنّ من يتبعه ويتبع احلق الذي جاء به من اهللا سبحانه  أنUه أراد �ذا ؟ هل ميكن أنUك تعتقد
من أراد أن يتبعين فليحمل : (أم أنّ هذه الكلمات ٬،يستسلم للكافرين به وباحلق فيقتلونه ويصلبونه

  .)1(كانت تعين الثورة على الكفر والظلم والطغيان ؟ ) صليبه معه

والضالل والطغيان سواء علماء اليهود غري  مل يقاتل بالفعل أئمة الكفر XأمUا كون عيسى 
ال العدUة وال  Xالعاملني أم الرومان٬، فألن القتال حيتاج إىل العدUة والعدد٬، ومل يكن مع عيسى 

أجب هذا !! العدد٬، فمن هم الذين آمنوا به وكم هم الذين كانوا مستعدين أن يفدونه حبياÎم ؟
أمل يطلب . اللجوء إىل اهللا سبحانه لريفعه إليهمل يكن ميلك إالّ  Xالسؤال لتجد أنّ عيسى 

لقيصر فهل ) الضرائب(من الذين كانوا يدَّعون اإلميان به االمتناع عن دفع اجلزية  Xعيسى 
جيب أن تنظر مبوضوعية . وإذا كانوا خيذلونه �ذا فخذالÚم له يف القتال أبني وأوضح! امتنعوا ؟

مل يقاتل أعداء اهللا بالسيف ال يعين أنّ األنبياء الذين  ٬X، فكون عيسى لدعوات األنبياء 
أنا قلت يف أكثر من موضع . قاتلوا أعداء اهللا بالسيف باطل وحاشاهم عليهم صلوات اهللا وسالمه

  :)2(فيما كتبت سابقاً 

إنّ دعوة عيسى إىل اهللا سبحانه وتعاىل هلا خصوصيات وظروف حميطة �ا جعلتها من 
مل يواجه قوماً يعبدون أصناماً من حجارة٬، ومل يواجه قوماً  Xية٬، فعيسى أصعب الدعوات اإلهل

                                                            
ال تظنوا أني جئت أللقي سالمًا ): (التاسع اإلصحاحمتى  إنجيل(على لسان المسيح  اإلنجيلوهاك اسمع ما ورد في  -1

 *فإني جئت ألفرق اإلنسان ضد أبيه واالبنة ضد أمها والكنة ضد حماتها  *ما جئت أللقي سالما بل سيفًا  *على األرض 
 *ومن أحب ابنا أو ابنة أآثر مني فال يستحقني  *من أحب أبا أو أما أآثر مني فال يستحقني  *وأعداء اإلنسان أهل بيته 

من يقبلكم  *ومن أضاع حياته من أجلي يجدها  *من وجد حياته يضيعها  *ومن ال يأخذ صليبه ويتبعني فال يستحقني 
آل األنبياء آان هدفهم نشر التوحيد على وجه األرض بشتى السبل، ال لنشر  ،نعم) يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني

 إليهالسالم الخالي من التوحيد والعدل، فإن انشر التوحيد والعدل بالسلم آان بها، وإن لم ينتشر إال بالحرب والقتل يبادرون 
التقية وترك القتال،  إلىمستضعف، لجأوا لما لم ينصرهم إال القليل ال X إن وجدوا ناصرًا، ولكن بعض األنبياء آعيسى

وليعلم السائل أن ترك القتال والسلم ليس هو سيرة األنبياء الحقيقية، بل هو أمر عارض عليها بسبب قلة الناصر والمعين، 
  .X آنبي اهللا داود وإصرارذلك بكل قوة  إلىولذلك نجد أن األنبياء الذين وجدوا العدة والعدد لقتال الكافرين بادروا 

حين أرسلتكم بال آيس دراهم وال مزود وال : وقال لهم: (... وقال عيسى أيضًا ألصحابه قبل أن يأتي اليهود للقبض عليه
. وآذلك من آان عنده مزود. أما اآلن فمن آان عنده آيس دراهم فليأخذه: فقال لهم. * ال: حذاء، فهل أعوزآم شئ ؟  قالوا

  ).المعلق). (ويشترهومن لم يكن عنده سيف فليبع رداءه 
  ).المعلق. (راجع آتابي العجل، واضاءات من دعوات المرسلين، للسيد أحمد الحسن -2
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يكفرون باهللا٬، بل واجه قوماً يدَّعون أنUهم موحدون ويؤمنون باهللا وبأنبيائه٬، واجه علماء اليهود 
غري العاملني الذين كانوا يظهرون الصالح ويومهون الناس أنUهم ورثة األنبياء املرسلني السابقني 

جاء  Xعيسى . يف نفس الوقت يداهنون الرومان الوثنيني الذين حيتلون األرض املقدسة٬، و
ليواجه هؤالء الضالني املضلني بينما الشعب يعتربهم علماء الدين الصاحلني الذين ميثلون موسى 

X  فلم يكن سبيلٌ لفضحهم وبيان فسادهم وضالهلم إالّ زهد عيسى . واألنبياءX 
بينت وأظهرت قسوة قلو�م وبعدهم عن الرمحة اإلهلية اليت كانوا يدَّعون ومأساة الصلب اليت 

  .متثيلها

: ٬، وإذا أردت التوسع يف هذه املسألة فارجع إىل قراءة كتابهذا فيما خيص األنبياء 
  .»اجلهاد باب اجلنة«

راً فهم أمUا باقي الناس الذين مل يستضيئوا بنور نيب أو وصي وبالتايل ملؤوا األرض ظلماً وجو
ولذا جتدهم يستميتون للحفاظ على مملكة الشيطان والشر يف  ٬،صنيعة الشيطان وعمال الشيطان

هذه األرض وكل منهم بطريقته٬، فالذي يعرف احلقيقة اليت يرضاها اهللا يعلم أنّ االمرباطورية 
ثل حممداً األموية واالمرباطورية العباسية واالمرباطورية العثمانية اليت كانت تدَّعي أنUها مت

 واإلسالم٬، ما هي إالّ دول شيطانية ومثلت الشيطان ليس إال٬ّ، وال عالقة هلا مبحمد 
٬، متاماً كأمريكا وبوش )لعنهم اهللا(واإلسالم٬، إالّ بقدر ما حيقق مصلحة حكّامها الطغاة الفراعنة 

  .)لعنه اهللا(ء الشيطان والقتلة اîرمني املنظمني حتت لوائها٬، لوا) قاعدة الشيطان(اليوم وكالقاعدة 

م أ ٬،هل العصمة حمصورة باألئمة فقط ؟ هل كل املعصومني أئمة :114 /السؤال
ىل إهل بإمكان أي شخص أن يصل  ؟ هل مجيع األنبياء واملرسلني أئمة ؟ بإستطاعة كل البشر

ويتسافل بعمله  ٬،هل يرتقي اإلنسان بعمله كسلمان احملمدي ؟ يف معرفة اهللا مكانة النيب حممد 
  ؟ توفيق اهللا من هذا كأيب هلب؟ وأين حمل

  عباس أسعد أنور٬،: املرسل                                                                                                 
  عدنان مهدي٬، عماد خليل طاهر٬،

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً
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خري ما يصعد من األرض إىل السماء اإلخالص٬، وخري ما يرتل من السماء إىل األرض 
تقاء إىل أعلى واإلنسان مفطور على االر. التوفيق٬، فعلى قدر إخالص اإلنسان يوفقه اهللا سبحانه

ما ميكن أن يرتقي له املخلوق٬، ومل يفضل اهللا سبحانه إنساناً على إنسان إالّ بالعمل واإلخالص٬، 
والباب مفتوح إىل أن تقوم الساعة لكل إنسان أن يرتقي بالعمل واإلخالص إىل أعلى مقام٬، وكل 

ع األنبياء املرسلون مرسل معصوم ومن سواهم ميكن أن يعتصموا باهللا عن حمارم اهللا٬، وليس مجي
  .)1(أئمة 

* * *  

  ؟ ما علة صالة الوترية بعد صالة العشاء :115 /السؤال

  عدنان مهدي: املرسل

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

الْأَن5فُس= ح8ني= م=و5ت8ه=ا و=الJت8ي لَم5 ت=م:ت5 ف8ي م=ن=ام8ه=ا فَي:م5ِسك: الJت8ي قَض=ى اللJه: ي=ت=و=فJى ﴿: قال تعاىل
فإذا  ٬،)2(﴾ع=لَي5ه=ا الْم=و5ت= و=ي:ر5س8لُ الْأُخ5ر=ى إِلَى أَج=لٍ م:س=م�ىÀ إِنJ ف8ي ذَل8ك= لَآياتª ل8قَو5مٍ ي=ت=فَكJر:ونَ

كتبت له صالة الليل يف تلك الليلة٬، مع أنUه  ٬،يناممات اإلنسان يف نومه وقد صلى الوترية قبل أن 
  .)3( هذه هي علة صالة الوترية لتكتب له صالة الليل إذا مات يف نومه. مل يصلها

                                                            
 أربعوالمرسلون على  األنبياء: (قال )عليهما السالم(عنهما  ،منصور الواسطي أبىعن هشام بن سالم ودرست بن  -1

يرى في النوم ويسمع الصوت وال يعاين في اليقظة ولم يبعث إلى أحد  ونبي ،فنبي منبأ في نفسه ال يعدو غيرها ،طبقات
إلى طائفة قلوا  أرسليرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين الملك وقد  ونبي ،على لوط إبراهيموعليه إمام مثل ما آان 
يرى في نومه ويسمع الصوت  ونبي ألفا،يزيدون ثلثين  :قال )َيِزيُدوَن َأْو َأْلٍف ِمَئِة ِإَلى َوَأْرَسْلَناُه( :أو آثروا آما قال اهللا

 ِإَمامًا ِللنَّاِس َجاِعُلَك ِإنِّي( :نبيًا وليس بإمام حتى قال اهللا إبراهيمويعاين في اليقظة وهو إمام مثل أولي العزم وقد آان 
 - بصائر الدرجات ) أي من عبد صنمًا أو وثنًا )ِلِميَنالظَّا َعْهِدي َيَناُل َال َقاَل( ،يكون في ولده آلهم بأنه )ُذرِّيَِّتي َوِمن َقاَل

 .393ص: لمحمد بن الحسن الصفار
وإن اهللا  ،إن اهللا تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عبدًا قبل أن يتخذه نبيًا: (يقول Xسمعت أبا عبد اهللا : قال ،عن زيد الشحام

وإن اهللا اتخذه خليًال قبل أن يجعله إمامًا، فلما  ،وإن اهللا اتخذه رسوًال قبل أن يتخذه خليًال ،اتخذه نبيًا قبل أن يتخذه رسوًال
 َعْهِدي َيَناُل َال َقاَل ُذرِّيَِّتي َوِمن: (فمن عظمها في عين إبراهيم قال: قال) ِإَمامًا ِللنَّاِس َجاِعُلَك ِإنِّي: (جمع له االشياء قال

  .175ص  1ج: الكافي) ن السفيه إمام التقيال يكو: قال) الظَّاِلِميَن
 .42:الزمر -2
يعنى : قلت: قال. من آان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يبيتن إال بوتر: (قال ،Xعن أبي عبد اهللا  ،عن أبي بصير -3

فان لم يحدث  ،برآعة فمن صالهما ثم حدث به حدث الموت مات على وتر إنهما ،نعم: قال. الرآعتين بعد العشاء اآلخرة
: ولم ؟ قال: قلت. ال: هاتين الرآعتين ؟ قال هل صلى رسول اهللا : فقلت له .به حدث الموت يصلى الوتر في آخر الليل
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فمن أجل ذلك لم  ،آان يأتيه الوحي وآان يعلم أنه هل يموت في هذه الليلة أو ال، وغيره ال يعلم ألن رسول اهللا 

 .331 – 330ص 2ج :علل الشرائع)يصلهما وأمر بهما
واألئمة بعد تضييعها  أهم ما في صالة الليل هي الوتر، وهي تمثل صالة الليل، ولذلك أمر الرسول  أنوالظاهر 

ألنه يعلم  ؛ال يصليها وأدائها بعد صالة العشاء خوفًا من مفاجئة الموت في الليل فيحرم المؤمن منها، وآان الرسول 
وتر فقط، آما الوقت أن يقتصر على صالة ال أدرآهالليلة التي يموت فيها، آما في الرواية السابقة، ولذلك أيضًا يجزي من 

  :في الرواية اآلتية
 رسألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح أيبدء بالوت: قال Xعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر 

 3ج :الكافي )أنا آنت فاعال ذلك: ، وقالبل يبدء بالوتر: (الصالة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك ؟ قالأو يصلي 
 .449ص

 ؛ب الوترحاهللا تعالى ي إنصالة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة : (انه قال وروي عن رسول اهللا 
 .468ص 2ج: علل الشرائع) واحد ألنه

الترآيز على أداء صالة الوتر وعدم الترخيص في ترآه من بين صالة الليل، والترآيز على قضاءه إن فات، وآذلك ورد 
 :اب فيه، آما في الروايات اآلتيةوإن الدعاء مستج
 2ج :الكافي) في الوتر وبعد الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب: يستجاب الدعاء في أربعة مواطن: (Xعن أبي عبد اهللا 

 .477ص
أمر بالوتر، وأن عليًا صلوات اهللا عليه  أن رسول اهللا : (عن آبائه ،عن أبيه ،جعفر بن محمد صلوات اهللا عليه وعن

 اإلسالمدعائم ) من أصبح ولم يوتر فليوتر إذا أصبح، يعنى يقضيه إذا فاته: آان يشدد فيه وال يرخص في ترآه وقال
 .203ص 1ج: للقاضي النعمان المغربي

، )النُُّجوِم َوِإْدَباَر َفَسبِّْحُه اللَّْيِل َوِمَن(: أنه قال في قول اهللا عزوجل ،اهللا جعفر بن محمد صلوات اهللا عليهوعن أبى عبد 
 ).المعلق(  .204ص 1ج: للقاضي النعمان المغربي -دعائم االسالم ) هو الوتر من آخر الليل: (قال
 



  

  

  



  القسم الثالث
  رؤىــر الــتفسي

يف املنام وأنا مقيد من رجالي ومعلق من يد ه رآين أخي رأى رؤيا بأنU :116/ السؤال
٬، واحلوض من املرمر وفيه ماء حىت غط جسمي يف املاء٬، واحدة ويرتلون يب إىل حوض من املاء

  .مثلي أي ٬،هم قالوا ألخي سنفعل بك مثل هذانUإو

  إبراهيم رغيل: املرسل

على حممد وآل حممد ٬، وصلى اهللا ٬، واحلمد هللا رب العاملنيبسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

ا بالنسبة للروح أمU ٬،وهو بالنسبة للجسد مكاين ٬،قيد األرجل أي منع اإلنسان من التنقل
وهو يف الرؤيا يعين . أو من الباطل إىل احلق ٬،بل هو احلركة من احلق إىل الباطل ٬،فليس كذلك

طهر اجلسد من النجاسة يف هذا العامل٬، وهو بالنسبة ا املاء فهو يأم٬U، تثبيت اجتاه حركة الروح
فتقييد رجليك وغطسك يف املاء يعين تثبيت اجتاه حركة روحك حنو . للروح ميثل الطهارة

  .الطهارة اليت تتحقق بالوالية لويل اهللا وحجة اهللا على خلقه

* * *  

وكأين قلت ٬، يعين وجهه مشرق٬، ولد يل طفل له نور نّأرأيت يف املنام  :117/ السؤال
محد أ :ويف قليب قلت ٬،محدأأمامهم  :ين قلتإ: أي) احلسن(مث يف قليب قلت  ٬،محدأسأمسيه  ينإهلم 

  ؟ فما معىن هذه الرؤيا٬، احلسن

  .اً على هذه الرؤيامحد احلسن شخصيUأأريد رد السيد 

  إبراهيم رغيل: املرسل

وصلى اهللا على حممد وآل حممد بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬،  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً
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ومعىن رؤياك ورؤيا شقيقك هي اهلداية إىل الوالية  ٬،املولود يف الرؤيا يعين البشرى من اهللا
  .والطهارة اليت تالزمها

* * *  

  السالم عليكم٬، سم اهللا الرمحن الرحيمب :118/ السؤال

٬، حيملون الرايات احلمراء ة�ي ةمهم فارس ذو طلعمن الفرسان يتقدU اًكبري اًيت موكبأر
ىل إ اوملا وصلو٬، )عج(مام املهدي على جانيب الطريق Îتف وتنادي هذا موكب اإل ةوالناس واقف

والنور الساطع باجتاهي  ةالبهي عةنا فيه توقف املوكب والتفت الفارس ذو الطلأقف أاملكان الذي 
بداخله  توعندما فتحت ذلك الكيس وجد٬، وانطلق إيلّن حزامه ورماه خرج كيس مأوابتسم و

السيد اليماين  ةرجو من مساحأ ... Xمام علي طار ذهيب ويف داخلها صورة اإلإدراهم ذات 
  والسالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته .والنصح لنا اتفسري الرؤي

  أمحد عبداهللا مسلم البدري: املرسل

الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  بسم اهللا الرمحن :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

خذ اإلنسان أيف هذه الدنيا املال حيصل عليه اإلنسان مقابل العمل٬، ويف ملكوت السماوات ي
لرائي٬، جر على طاعته وعبادته٬، فهذه الدراهم يف الرؤيا تشري إىل احلسنات اليت حصل عليها ااأل

  .هلية احلقالوالية اإل إتباعها مقابل نUأفيها تشري إىل  X مام عليوصورة اإل

* * *  

الكعبة املشرفة قد رفعت من مكاÚا  نّإيف ليلة عرفة رأيت يف منامي  :119/ السؤال
والناس الذين يطوفون يلفون ويتصادمون فيما بينهم بطريقة  ٬،ووضعت بني جبلني يف األعلى

على  م إالّىل الكعبة حمرUإوإذا �اتف يقول حىت النظر ٬، ىل الكعبة بلهفة وشوقإعشوائية وهي تنظر 
  .املؤمنني

  حيدر طاهر: املرسل
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حممد بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

 ٬،وهي يف الرؤيا تعين حجة اهللا على خلقه وخليفته سبحانه ٬،الكعبة هي قبلة الناس يف صالÎم
ويف ٬، و غيبته عنهمأورفعه يعين ابتعاده عن الناس  ٬،)1( وبه يعرف اهللا وهو القبلة املوصلة إىل اهللا

  .)2( )ظهرهمأذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بني إاهللا  نّإ( :ئمة الرواية عن األ

* * *  

وديان من  :يا يف يوم القيامة قبل يومني وهيؤر رأيت انأ ٬،سالم عليكم :120/ السؤال
وكل واحد خيتار ٬، ك صغرية والناس ضجيجلويف س٬، من حيوانات وديان٬، وديان مجر٬، نار

من هؤالء الناس لت أس انأو ٬،اجلبل ةقمU ىلإ انلصوالوديان و ذهه امجاعة عربنا ونأو٬، طريق
فقال يل رجل  .يبهر منظر املضطربون املتحيUرون الذين ال يعرف كل أحد منهم إىل أين ذاهب٬،

حنن عربنا هذه املسافات : قال يل. فخفت ٬،يوم القيامة اهذ :قال .ال: أال تعرفني ملاذا ؟ قلت له
  .ومل يبق} إالّ القليل

  .)X )3احلسن  محدأالسيد  ىلإحتيات  ٬،اًوشكر ؟ هذا احللم يعينا ماذ

  حوراء اخلفاجي: املرسل

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

                                                            
   :بالكعبة أو القبلة وصف أهل البيت  وعن األئمة  ،وقد روي عن الرسول محمد  -1

آمثل الكعبة المسورة أو المشهورة،  -أو قال في هذه األمة  - مثل علي فيكم : قال رسول اهللا : (قال ،عن أبي ذر
 .569ص :البن جبر - اإليماننهج ) النظر إليها فريضة

 .75ص 2ج :لعلي بن يونس العامليالصراط المستقيم   )نحن آعبة اهللا، ونحن قبلة اهللا: (Xوعن الصادق 
 :Xوقال الشاعر في مدح أمير المؤمنين علي 

  حرم اللـه المهـيمن والحـلهو القبلة الوسطى يرى الوفد حولها      لها 
  أقيمت على من آان هنا له عقـل   جتـه التـي      ـــبرى وحــتـه الكــوآي
  .90ص 52ج: بحار األنوار -2
ُأرسلت هذه الرؤيا باللهجة العامية وبصورة ربما غير مفهومة لبعض الناس، فقمنا بصياغتها بصورة أوضح من دون  -3

 ).المعلق( .تغيير المعنى
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طريق هذه هي أيام القيامة الصغرى٬، وهذه الرؤيا بشرى لك من اهللا بأنUك تسريين على 
احلق٬، وصعودك إىل اجلبل يعين إىل ملكوت السماوات٬، وعبورك وديان النار يعين جناتك من 

  .واهللا املوفق. الضالل

* * *  



  القسم الرابع
  األسئلة الفقهية

م هي كالصوم والصالة أجرة مقابل احلج نيابة عن امليت خذ األأهل جيوز  :121 /السؤال
  ؟ جتوز ال

  حسني اهلاليل: املرسل

  احلمد هللا رب العاملني٬، وبسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .جيوز

* * *  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :122 /السؤال

وهل جيوز نطقه مع احملرم لتحليل الكالم فقط أي ٬، ما هو احلكم خبصوص الزواج املؤقت
والغرض منه هو . إذا كان هناك خصوصية هلذا الشخص وال ميكن االرتباط فعالًعدم الزواج 

  .جزاكم اهللا خري اجلزاء عدم الوقوع باحلرام

  رب العاملني احلمد هللاو ٬،بسم اهللا الرمحن الرحيم :اجلواب

  .الزواج املؤقت جائز

أو اإلشهار٬، ويكفي ) نن عدالاشاهد(شهاد يشترط يف الزواج املؤقت والدائم اإل   1
  .)1( حدمهاأ

                                                            
في زواج المتعة، وآذلك نصوا على شروط آثيرة يجب توفرها في زواج  اإلشهادعلى وجوب  وقد نص األئمة  -1

  :أن للمتعة سبعون شرطًا، آما في الرواية اآلتية Xالمتعة، بل ورد عن اإلمام الصادق 
المتعة حالل طلق، : (يا موالي فالمتعة، قال: قلت: قال - في حديث طويل  - Xعن المفضل بن عمر، عن الصادق 

 النَِّساء ِخْطَبِة ِمْن ِبِه َعرَّْضُتم ِفيَما َعَلْيُكْم ُجَناَح َوَال(: والشاهد بها قول اهللا جل ثناؤه في النساء المزوجات بالولي والشهود
مشهودًا، والقول : أي )مَّْعُروفًا َقْوًال َتُقوُلوْا َأن ِإالَّ ِسّرًا ُتَواِعُدوُهنَّ الَّ َوَلـِكن َسَتْذُآُروَنُهنَّ َأنَُّكْم الّلُه َعِلَم َأنُفِسُكْم ِفي َأْآَننُتْم َأْو

الولي والشهود في النكاح، ليثبت النسل، ويصح النسب، ويستحق احتيج إلى  وإنماالمعروف هو المشهور بالولي والشهود، 
وجعل الطالق في . )مَِّريئًا َهِنيئًا َفُكُلوُه َنْفسًا مِّْنُه َشْيٍء َعن َلُكْم ِطْبَن َفِإن ِنْحَلًة َصُدَقاِتِهنَّ النََّساء َوآُتوْا(: الميراث، وقوله

 األموالبشاهدين ذوي عدل من المسلمين، وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج  إالالنساء المزوجات غير جائز، 
أن  إلى ..... )الشَُّهَداء ِمَن َتْرَضْوَن ِممَّن َواْمَرَأَتاِن َفَرُجٌل َرُجَلْيِن َيُكوَنا لَّْم َفِإن رَِّجاِلُكْم من َشِهيَدْيِن َواْسَتْشِهُدوْا(: واألمالك

 :قال المفضل بن عمر
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  .شهرأة لعقد الزواج املؤقت هي ستة قل مدUأ   2

  .وال حيتاج حتليله إىل الزواج حراماًوكالم املرأة مع الرجال ليس 

* * *  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته :123 /السؤال

واملستشفيات يف ء املدارس مريكية متخصصة مدنية يف بناأعمل يف شركة أكنت ٬،نا مهندسأ
هادن أهم خلصونا من حكم صدام وكنت مريكان وبأنUحسن الظن باألأوكنت ممن ٬، العراق

 جمالسيتعلى  شديداً ن ندمت ندماًلكنين اآل٬، صدقاء يلأعتربهم أمريكيني وجالس املهندسني األأو
  .وخمالطيت ومهادنيت هلم

 :سؤايل هو٬، ها فتنةنUإو٬، كا هي الدجالمريأ نّأاليت تعتربون فيها  ن وبعد قرائيت خلطاباتكماآل
  مريكي ؟هل تقبل التوبة ممن هادنوا وساروا يف الركب األ

                                                                                                                                                                                        
). يا مفضل، لها سبعون شرطًا، من خالف منها شرطًا واحدًا ظلم نفسه: (يا موالي، فما شرائط المتعة ؟ قال: قال المفضل

  .يا سيدي، فاعرض عليك ما علمته منكم فيها: قلت: قال
قال المزوجة لها  ،ما تلوته عليكقل يا مفضل على انك قد علمت الفرق بين المزوجة والمتعة بها م( :Xقال الصادق 

يا : قال ،قل يا مفضل :فقال. عم يا موالي قد علمت ذلكن :قال المفضل. صداق ونحلة والمتمتعة أجرة فهذا فرق بينهما
ن ندعو المتمتع بها إلى الفاحشة، فان أجابت أال نتمتع ببغية، وال مشهورة بفساد، وال مجنونة، و أنموالي، قد أمرتمونا 

م االستمتاع بها، وان نسأل أفارغة هي أم مشغولة ببعل أم بحمل أم بعدة ؟ فان شغلت بواحدة من الثالث، فال تحل فقد حر
، نكاحًا غير سفاح، أجًال معلومًا بأجرة معلومة، وهي متعيني نفسك على آتاب اهللا وسنة نبيه : له، وان خلت فيقول لها

ما تراضيا عليه، من حلقة خاتم، أو  واألجرة، أآثرنة، أو ما دون ذلك، أو ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو شهران أو س
شسع نعل، أو شق تمرة، إلى فوق ذلك من الدراهم، أو عرض ترضى به، فان وهبت حل له آالصداق الموهوب من 

ورجع القول إلى تمام . )مَِّريئًا َهِنيئًا َفُكُلوُه َنْفسًا مِّْنُه َشْيٍء َعن َلُكْم ِطْبَن َفِإن(: النساء المزوجات، الذين قال اهللا تعالى فيهن
ال ترثيني وال أرثك، وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء، وعليك االستبراء خمسة  أنعلى : الخطبة، ثم يقول لها

به، فان أحببت نعم، أعدت القول ثانية وعقدت النكاح : ، فإذا قالتاألياموأربعين يومًا، أو محيضًا واحدًا ما آان من عدد 
 إلينافرجًا من حرام إلى حالل، أحب  أخرجنالئن : ( وفيه ما رويناه عنكم من قولكم. زدتما األجلوأحبت هي االستزادة في 

وقول ) عن نفسها، وال جناح عليك اإلخبارفإذا آانت تعقل قولها، فعليها ما تقول من : (ومن قولكم) من ترآه على الحرام
وروينا عنكم أنكم  ،)ألنه آان للمسلمين غناء في المتعة عن الزنى ؛واله ما زنى إال شقي أو شقيةفل(: Xأمير المؤمنين 

ن اهللا أل ؛الفرق بين الزوجة والمتمتع بها أن المتمتع له أن يعزل عن المتعة، وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة إن: (قلتم
 َتَولَّى َوِإَذا * اْلِخَصاِم َأَلدُّ َوُهَو َقْلِبِه ِفي َما َعَلى الّلَه َوُيْشِهُد الدُّْنَيا اْلَحَياِة ِفي َقْوُلُه ُيْعِجُبَك َمن النَّاِس َوِمَن: (تعالى يقول

انه من عزل : (واتى في آتاب الكفارات عنكم). الَفَساَد ُيِحبُّ َال َوالّلُه َوالنَّْسَل اْلَحْرَث َوُيْهِلَك ِفِيَها ِلُيْفِسَد اَألْرِض ِفي َسَعى
الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتع بها،  أننطفة عن رحم مزوجة فدية النطفة عشرة دنانير آفارة، وان من شرط المتعة 

 ، الهداية477 – 474ص 41ج :مستدرك الوسائل للميرزا النوري) فان وضعه في الرحم فخلق منه ولد آان ال حقا بأبيه
 35ج :، بحار األنوار169ص 42ج: للمحقق البحراني - ، الحدائق الناضرة 423ص: الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي

 .26ص
ال يسعني اآلن استقصائها، فمن أراد  وهناك شروط آثيرة غير ما تقدم ذآرها اإلمام الصادق وغيره من األئمة 

  ).معلقال. (فعليه بمراجعة المطوالت من آتب الحديث اإلحاطة
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ىل اجتثاثهم إمام سيبادر اإل نّأم أ؟  Xمام ذا تابوا قبل خروج اإلإن توبتهم اآل تقبلهل 
  تقبل منه التوبة ؟ الذي وقع يف فتنة الدجال ال نّإ يأوقتلهم حىت لو تابوا ؟ 

  ري جزاء احملسننيخجزاكم اهللا  ..جيبونا أ

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

واعلم أنّ أحب اخللق إىل . األمريكان أنفسهم إذا تابوا وآمنوا فإنّ اهللا يقبل توبتهم وإمياÚم
قُلْ ي=ا ع8ب=اد8ي= الJذ8ين= أَس5ر=فُوا ع=لَى أَن5فُِسهِم5 ال ﴿ :ويف قوله تعاىل. من الذنباهللا الشاب التائب 

كفاية ملن تاب  .)1(﴾ت=قْن=طُوا م8ن5 ر=ح5م=ة8 اللJه8 إِنJ اللJه= ي=غ5ف8ر: الذâن:وب= ج=م8يعاً إِنَّه: ه:و= الْغ=فُور: الرَّح8يم:
و=لَلْآخ8ر=ةُ خ=ي5̄ر لَك= م8ن= ﴿ :سبحانه هواعمل ما يرضيوآمن فاستأنف العمل يف طاعة اهللا٬، 

  .)2(﴾الْأُولَى

  .فإنّ يف ذكره جالء القلوب وطهارÎا ٬،واذكر اهللا

 و=الJذ8ين= إِذَا فَع=لُوا فَاح8ش=ةً أَو5 ظَلَم:وا أَن5فُس=ه:م5 ذَكَر:وا اللJه= فَاس5ت=غ5فَر:وا ل8ذُن:وبِهِم5 و=م=ن5 ي=غ5ف8ر:﴿
  .)3(﴾إِلJا اللJه: و=لَم5 ي:ص8رُّوا ع=لَى م=ا فَع=لُوا و=ه:م5 ي=ع5لَم:ونَالذâن:وب= 

* * *  

وكذلك احلكم  ٬،حلكم الشرعي الرتداء البنطلون مع حجاب الرأساما  :124 /السؤال
  ؟ سالميةإلالشرعي للعباءة ا

  عدنان مهدي: املرسل

وصلى اهللا على حممد وآل حممد بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬،  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

                                                            
 .53 :الزمر -1
  .4 :الضحى -2
  .13 :آل عمران -3
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 عدا ذلك ستراً وجيب عليها ستر ما ٬،ال جيب على املرأة ستر الوجه أو الكفني أو القدمني
إذا كانت املرأة  والبنطلون مثالً ٬،أن ال تكون املالبس خفيفة أو ضيقة تصف ما حتتها أي ٬،حقيقياً

Uشكال إيصف ما حتته فال  وما ظهر منه مل يكن ضيقاً ٬،متتد إىل الركبتنية أو سترة ترتدي فوقه جب
ا إذا كان البنطلون ترتديه املرأة وال مUأ. للمرأة بل رمبا يكون يف بعض األحيان أكثر سترا٬ً، فيه

التهتك  نّإبل  ا٬ً،شرعي اًفهذا غري صحيح وال يعترب حجاب ٬،شيء فوقه وهي ترتدي حجاب الرأس
  .ون �ذه الطريقة أعظم من كشف الشعر والرأسبارتداء البنطل

* * *  

  ؟ حىت Úاية ركعيت اجلمعة ة صالة اجلمعة من بدء األذانكم هي مدU :125/ السؤال

  صباح مهدي: املرسل

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

Uكما يستحب لإلمام  ٬،ن تكون كافية للخطبتني والركعتنيأولكن يعترب ٬، ةال يشترط مد
  .ختصار املخلطناب اململ واإلالتخفيف يف متام فيتجنب اإل

* * *  

وهل جيوز  ٬،ن استخدم اللولب الذي هو مينعين من احلملأهل جيوز يل  :126 /السؤال
  ؟ يكون رجالً نأيل  لواضعه

الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد بسم اهللا  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  .ن يضعه رجلأوال جيوز ٬، جيوز استخدامه مبوافقة الزوج

* * *  
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وما ذنب  ة٬،�ذه الصورة الضيق ول املهدينيأكم نUأعالنكم بإوهل يكفي  :127 /السؤال
  ؟ مثالً ةرضياأل خر للكرةباعتباره من القطب اآل ليهإعالن من مل يصل اإل

  سعاد جميد عبد النيب: رسلامل

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

يوجد أنصار اآلن يف كثري من دول  !عالن عن الدعوة بصورة ضيقة ؟اإل نّأكيف علميت 
يران ودول اخلليج إيوجد أنصار يف  ؟ عالن بصورة ضيقةن كان اإلإالعامل فكيف علموا وآمنوا 

ملانيا واستراليا وكندا والسويد وبريطانيا والصني وغريها أمريكا وأودول املغرب العريب ومصر و
 :ه تعاىل يقولنUإف وإالّ ٬،يكون السبب خرياًن أليه الدعوة فعسى إا من مل تصل مUأ. من دول العامل

  .)1(﴾و=لَو5 ع=ل8م= اللJه: ف8يهِم5 خ=ي5راً لَأس5م=ع=ه:م5 و=لَو5 أَس5م=ع=ه:م5 لَت=و=لJو5ا و=ه:م5 م:ع5رِض:ونَ﴿

* * *  

وهل به ٬، للمريض ةم حمرم بالنسبأخبصوص ماء الشعري هل هو حملل  :128 /السؤال
  ؟ شروط يف حال حليته

  فاطمة علي: املرسل

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

ن إه حىت وئا إذا اختمر الشعري فال جيوز شرب مامUأ. هئإذا مل يتم ختمري الشعري جيوز شرب ما
ن أخرى ولكن قبل أو بطريقة أه بعصره ئواستخالص ما ه جيوز نقع الشعرينUإأي (كان  للعالج 

  .)تظهر عليه حالة التخمر

* * *  

                                                            
  .23 :األنفال -1
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ولبس الذهب واخلروج ٬، م حرامأحالل  ةللبس اجلوارب الشفاف ةبالنسب :129 /السؤال
  .واملهديني ةئموثبتكم اهللا على الطريق املستقيم طريق األ ؟ م الأبه جائز 

  فاطمة علي: املرسل

اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد بسم  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

فلبس  ٬، حقيقياً ا ستراًوجيب عليها ستر ما عدامه٬، املرأة اوقدم ان يظهر وجه وكفأجيوز 
ظهاره إرم ولكن حي ٬،جيوز لبس الذهب للمرأة وهو مستحبو. على املرأة اجلوارب ليس واجباً

ال يعد للزينة فيجوز لبسه  خامت الزواج الذي هو عرفاً إالّ ٬،الزوج واحملارم أمام الرجال إالّ
  .ظهاره أمام الرجالإو

* * *  

و أمراض و التأمني ضد األأحكام الشرعية للتأمني على احلياة األ ماهي :130 /السؤال
  ؟ هو له عالقة بالتأمني و السرقة وكل ماأاحلوادث 

  صباح مهدي: املرسل

٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد ٬، واحلمد هللا رب العاملنيبسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

من أحد اجلانبني٬، وجهة ) املؤ}مÝن(هو عقد جائز بني جهة تكون عادة شركة التأمني : التأمني
  .من اجلانب اآلخر) و املستأمÝنأاملؤ}م}ن له (و شركة أ اًشخاصأأو  اًخرى تكون عادة شخصأ

من املال عند حدوث طارئ معني  ويتعهد فيه املؤ}مÝن للمؤ}م}ن له بأن يدفع له أو لورثته مبلغاً
Uمعيناً ن يدفع املؤ}م}ن له مبلغاًأة معينة يف مقابل على شيء معني خيصه يف مد Uة من املال يف مد

  .معينة

  :مسائل
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ن امتنع عن إف وإالّ ٬،ة املعينةملؤمن له بدفع املبلغ املتعني عليه مبوجب العقد ويف املدUيلتزم ا   1
 جزءاًن كان قد دفع إ ٬،عادة نصف املبلغ الذي دفعه املؤمن لهإالدفع كان للمؤ}مÝن فسخ العقد و

  .من املبلغ املتعني عليه دفعه

عادة نصف املبلغ إالفسخ و وأمهاله إيف  كان املؤ}مÝن خمرياً ٬،ن تلكأ املؤمن له يف الدفعإ   2
  .من املبلغ املتعني عليه دفعه جزءاًن كان قد دفع إ ٬،الذي دفعه املؤمن له

خل أذا إقساط اليت دفعها املؤمن له األ) املبالغ(من  يعيد شيئاً ن الأذا اشترط املؤ}مÝن إ   3
 .لذلك٬، يصح الشرط و تلكأ يف الدفع وفسخ املؤ}مÝن العقد تبعاًأبالعقد 

ينفسخ العقد بتنصل املؤ}مÝن  ن يلتزم املؤ}مÝن جبرب خسارة املؤ}م}ن له عند حدوثها والأجيب    4
 .عن الدفع بل جيرب على الدفع

ن إف ٬،على جرب خسارة املؤمن له املفروضة يف العقد ابتداًء ن يكون املؤمن قادراًأجيب    5
 .دفع من املال كان للمؤمن له حق الفسخ واستعادة ما ن بعد العقد عجزه عن ذلك ابتداًءتبيَّ

 .ابتداًء عاجزاًن كان أن طرأت القدرة بعد إوكذا 

كان للمؤ}م}ن له حق الفسخ  ٬،ابتداًء ن كان قادراًأذا طرأ العجز على املؤ}مÝن بعد إ   6
 .واستعادة نصف ما دفع من املال

طرأ عليه العجز عن جرب اخلسارة واختار ذا إيعيد نصف املال  ن الأذا اشترط املؤ}مÝن إ   7
 .يصح الشرط ال ٬،املؤمن له فسخ العقد

  .ذا طرأ العجز على املؤ}مÝِن يصح الشرطإدفع  ذا اشترط املؤمن له استعادة كل ماإ   8

* * * 

ها ال نUإمع العلم  ٬،ألحد اًوليست ملك رض تابعة للدولةأيف  لقد بنيت بيتاًًً :131 /السؤال
؟  فما حكم هذا البيت من اجلريان قبل البناء ةفقخذ املواأ و شارع معأو مدرسة أتؤثر على سوق 
  والسالم عليكم
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بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

أو للمسلمني املؤمنني باحلق٬، ولإلمام حق التصرف٬،  Xاألرض إمUا ملك لإلمام املهدي 
فيحق لكل مؤمن باحلق أن يسكن ويبين . وليس لدولة الطاغوت أي حق شرعي يف التصرف فيها

داراً له إذا كان ال ميتلك داراً يسكن فيها٬، وال يعتد بدولة الطاغوت أو من يواليها من السفهاء 
صدام أو الطواغيت من أمثاله شرعية٬، واألرض اليت يأذن  الذين يعتربون األرض اليت ملÞكَها هلم

  .)1( !!اإلمام ألوليائه التصرف فيها غري شرعية 

* * *  

  السالم عليكم :132 /السؤال

  .محد احلسنأالسيد  علىتعرض رساليت  أنخواين أمنكم يا  رجوأ

 نا دائماًأ يءالش اهذ ىحياسبين عل هل اهللا ٬،ةيئنا ارتكبت خطأهل  ايلؤس........) أنا (
 واحد و يومل رتاح حىتأن أريد أرجوكم ساعدوين أ ٬،البكاء ال يفارقين ةحزينة ومهمومة ودائم

  .ءسالكم الدعاأ بالردU عليَّ اخروأن ال تتى أمتنUأ

٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد ٬، واحلمد هللا رب العاملنيبسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب
  .وسلم تسليماًاألئمة واملهديني 

إنّ اهللا سبحانه غفار الذنوب ستار . ال حول وال قوUة إالّ باهللا العلي العظيم وبه نستعني
العيوب٬، فهو يغفر ذنوب املستغفرين التائبني حىت يdنسي املالئكة الكاتبني ما كتبوا٬، بل ويdنسي 

                                                            
 Xتلك السنة ماًال فرده أبو عبد اهللا  Xرأيت مسمعًا بالمدينة وقد آان حمل إلى أبي عبد اهللا : عن عمر بن يزيد قال -1

إني آنت وليت : إني قلت له حين حملت إليه المال: فقال لي: ِلَم رد عليك أبي عبد اهللا المال الذي حملته إليه ؟ قال: فقلت له
وأن أعرض  ،البحرين الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئتك بخمسها بثمانين ألف درهم وآرهت أن أحبسها عنك

أو ما لنا من األرض وما أخرج اهللا منها إال الخمس يا أبا : (الى في أموالنا، فقاللها وهي حقك الذي جعله اهللا تبارك وتع
يا أبا : (وأنا أحمل إليك المال آله ؟ فقال: ، فقلت له)سيار ؟ إن األرض آلها لنا فما أخرج اهللا منها من شيء فهو لنا

ا من األرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا قد طيبناه لك وأحللناك منه فضم إليك مالك، وآل ما في أيدي شيعتن ،سيار
وأما ما آان في أيدي غيرهم فإن آسبهم من األرض حرام  ،فيجبيهم طسق ما آان في أيديهم ويترك األرض في أيديهم

ما أرى أحدًا : فقال لي أبوسيار: قال عمر بن يزيد). عليهم حتى يقوم قائمنا، فيأخذ األرض من أيديهم ويخرجهم صغرة
  .408ص1ج: الكافي. يأآل حالًال غيري إال من طيبوا له ذلك األعمالحاب الضياع وال ممن يلي من أص

  ). المعلق. (وهناك روايات آثيرة بهذا المعنى ترآت التعرض لها لعدم مناسبة المقام لالطالة
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لو كنتÝ مذنبة فإنّ اهللا ف )1( حىت األرض اليت أذنب عليها التائب ما ارتكب عليها من معصية اهللا
٬، بل إنّ من أحب اخللق إىل اهللا الشاب التائب من )2(يقبل توبة التائبني ويغفر للمستغفرين 

. وإن مل تكوين فإنّ اهللا جيازي الظاملني واملظلومني كل مبا ظلم ومبا وقع عليه من الظلم. الذنب
دعك الشيطان ويأخذك يف دهاليز فال ختايف أن حييف عليك اهللا٬، وأكثري من ذكر اهللا٬، وال خي

  .واعلمي أنّ بذكر اهللا تطمئن القلوب. بعيدة عن طاعة اهللا كاالنتحار أو أي شيء ال يdرضي اهللا

* * *  

عليها  نية حفاظاًآية قرآو أوراق كتب عليها البسملة هل جيوز حرق األ :133 /السؤال
  ؟ الّإمن الدنس ليس 

  ميساء جعفر السعدي: املرسل

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  .ال جيوز حرق أوراق مكتوب فيها القرآن أو البسملة وجيوز إلقاؤها يف املاء الطاهر

* * *  

  األنصارالسالم على اإلمام أمحد احلسن٬، والسالم على أخويت  :134 /السؤال

أن يدعو يل لتيسيري  Xوأطلب من السيد   النرويج   أنا من األنصار وأعيش يف أوروبا 
  .أموري هنا

  .واألنصار Xاللهم احفظ السيد أمحد احلسن 

  عباس كاظم: املرسل

                                                            
اهللا فستر عليه في الدنيا إذا تاب العبد توبة نصوحًا أحبه : (يقول Xسمعت أبا عبد اهللا : قال ،عن معاوية ابن وهب -1

 ،ينسي ملكيه ما آتبا عليه من الذنوب ويوحي إلى جوارحه اآتمي عليه ذنوبه: وآيف يستر عليه ؟ قال: واآلخرة، فقلت
ويوحي إلى بقاع األرض اآتمي ما آان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى اهللا حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من 

 ).المعلق.(430ص 2ج: الكافي).الذنوب
مكارم ) التائب من الذنب آمن ال ذنب له، والمقيم على الذنب وهو يستغفر آالمستهزئ: (نه قالأ ،Xعن الصادق  -2

 ).  المعلق. (313ص: للشيخ الطبرسي  - األخالق
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بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .وسلم تسليماً األئمة واملهديني

ويرزقك يف اآلخرة حسنة  ٬،أسأل اهللا أن جينبك مفاسدهم ويوفقك لطاعته وجتنب معاصيه
  .ويف الدنيا حسنة٬، وأرجو أن ال تنساين أنت أيضاً من الدعاء

* * *  

كما هو احلال يف اليد  ٬،هل جيوز غسل اليد اليسرى عند الوضوء غسلتني :135 /السؤال
  ؟ ىل مسح الرأس والرجلني مباء مستحبإذلك سيؤدي  نّإاليمىن حيث 

  عباس طاهر: املرسل

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

وهذا كان وضوء  .األفضل يف الوضوء االكتفاء بغرفة واحدة وبغسلة واحدة للوجه ولليدين
تعين  متام غسله الإوتعدد الغرفات اليت يفيضها على العضو املغسول قبل ٬، Xوعلي  حممد 
Uن إسباغ الوضوء وتستحب إل ٬،والغسلة الثانية للعضو املغسول تكون بعد متام غسله٬، د الغسلتعد

٬، تضر باملسح وهي ال٬، ول غسلةأجزاء العضو املغسول من أكان حيتمل عدم وصول املاء لبعض 
  .مبسح الرأس والقدمنيفيجوز غسل اليد اليسرى مرتني مث إمتام الوضوء 

* * *  

  ؟ م القبتني على جانيب القدمأ ٬،يف القدم على ماأهل قبيت الرجل هي  :136 /السؤال

  عباس طاهر: املرسل

حممد  وصلى اهللا على حممد وآل٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  .يف القدمني على ماأ القبتان
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على حممد وآل حممد األئمة واملهديني  اللهم ص̄ل٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :137 /السؤال
  .وسلم تسليماً

  السالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته٬، سيدي مياين آل حممد

حبيث    مراكز األنترنت   خرية ظاهرة التحايل على سريفر منظومات يام األنتشرت يف األإ
حيث ٬، ن يدفع اشتراك لصاحب املركزأنترنت بدون ن يتصل على شبكة األأميكن للمستخدم 

حد املشتركني الفعليني أيستخدم نوع من الربامج متكنه من الدخول للشبكة بواسطة عنوان 
Uفما حكم الشخص الذي  ٬،)نترنتالتجطيل على اإل(ة ى العملية بالعاميلصاحب املركز و تسم

ما تابعة نUإغلب املراكز ليست حكومية وأ نّإ علماً. جماناً اًيقوم �ذه العملية ويسحب خط
Uة الناسألشخاص معينني من عام.  

  .محد احلسن وثبتنا على واليته يا اهللاأاللهم احفظ سيدي وموالي 

  حممد قاسم خليل: املرسل

اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد بسم  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

ئمة واملهديني فعندها يكون غري حمترم إن كان صاحب املال ينصب العداء لأل إالّ ٬،ال جيوز
  .)1( املال

* * *  

  .األستفسارات املتعلقة باخلمسيرجى تفضلكم بإرسال الردود على  :138 /السؤال

  صباح مهدي: املرسل

                                                            
قدرت أن تقلب حالل الدم أتقي عليك فان : ما تقول في قتل الناصب ؟ قال(: Xقلت ألبي عبد اهللا : عن ابن فرقد قال -1

بحار  )توه ما قدرت عليه :فما ترى في ماله ؟ قال: ، قلتعليه حائطًا أو تغرقه في ماء لكي ال يشهد به عليك فافعل
  .231ص 72ج :األنوار

 ).المعلق. (194ص 39ج: بحار األنوار )خذ مال الناصب حيث وجدت وابعث إلينا بالخمس: (قال ،Xوعن أبي عبد اهللا 
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ومن هم الفقراء واملساكني ٬، وهل جيب على الفقراء واملساكني٬، على من جيب اخلمس :س
  ؟ يف زماننا هذا

األئمة  بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد :ج
  .واملهديني وسلم تسليماً

على كل مكلف٬، كالصوم والصالة٬، واملوارد واألحوال اليت جيب فيها اخلمس موجودة جيب 
  .يف كتاب الشرائع

وهل اخلمس يشمل مجيع مقتنيات األسرة ٬، كيف خيمس شخص مل خيمس سابقاً :س
  ؟ )جهزة الكهربائية واملالبس وغريهااملرتلية واأل اآلثاث واألدوات(املستخدمة وغري املستخدمة 

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة  :ج
  .واملهديني وسلم تسليماً

ال جيب اخلمس يف دار السكن وما حتويه من أثاث مستعمل٬، وال السيارة اخلاصة٬، ويعفى 
حيصل منه كذلك من أصل مال عمله بقدر ما يدر عليه مؤنة سنة٬، أي إذا كان لديه معمل و

أمUا إذا كان الوارد يزيد٬، فيخمس من . وارداً يكفيه ملؤنة سنته فقط٬، فاملعمل ليس عليه مخس
فهو ) 4(ووارد املعمل ) 2(األصل بقدر نسبة الزيادة عن مؤنة السنة٬، أي إذا كانت مؤنة سنته 

 وأرض دار سكنه ليس فيها مخس وما عداها من األرض اليت). املعمل(خيمس نصف األصل 
هذا إمجال وتوجد أمور أخرى فيها . ميلكها خيمس٬، وكل ما ميلكه من مال خيمسه عدا ما ذكر

  . اخلمس

؟  رض سكنية ملن ليس له دار سكن ملكأحكم املبلغ الذي جيمع لغرض شراء قطعة  ما :س
  ؟ ي فائض عن املؤونة السنوية غري هذا املبلغأيوجد  ه النUأمع 

األئمة  بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد :ج
  .واملهديني وسلم تسليماً

خيمس إذا كان مل خيمس فيما سبق٬، وإذا كان الشخص ممن يؤدون اخلمس لصاحبه الشرعي 
  .داراً للسكنال خيمس املبلغ املذكور٬، إالّ إذا حضر موعد رأس سنته اخلمسية ومل يشترِ به 
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هل يوجب ذلك ختميس  ٬،موظف حصل على مكافئة سنوية من الشركة اليت يعمل �ا :س
و عند حلول السنة اخلمسية؟ أ؟ ويف حالة الوجوب هل يتم التخميس حال استالمها  هذه املكافئة

؟ وهل جيري ذلك  ذا كانت هذه املكافئة يريد استخدامها لسد مؤونته السنوية هل عليها مخسإو
  ؟ على اهلدية الغري نقدية

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة  :ج
  .واملهديني وسلم تسليماً

املكافئة خيمس ما بقي منها عند حلول سنته اخلمسية٬، وكذا احلال يف اهلدية غري النقدية 
  .خيمسها يف رأس السنة إن مل يستخدمها

؟ وما مخس الذهب والفضة  هل جيب اخلمس على احللي اليت تستخدمها املرأة :س
  ؟ وما هو نصابه٬، الغري مستخدم املكنوز

٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة بسم اهللا الرمحن الرحيم :ج
  .واملهديني وسلم تسليماً

املرأة للزينة ليس فيها اخلمس٬، وإذا كانت ال اليت تسخدمها ) الذهب والفضة وغريمها(احللي 
  .وال يعترب النصاب يف اخلمس بل يف الزكاة. تستخدمها ففيها اخلمس

  ؟ هل يوجب اخلمس طفاله الغري مكلفنيأاملبالغ اليت يودعها االنسان يف حساب  :س

مد األئمة بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حم :ج
  .واملهديني وسلم تسليماً

الطفل ال جيب عليه اخلمس٬، ولكنه يف ماله٬، فيجب على الويل إخراج اخلمس من مال الطفل 
  .غري البالغ٬، وإالّ فهو خيرج مخس ماله إذا بلغ

و الغالت أميلك نصاب النقدين  ذا كان الشخص الإهل اخلمس جيزي عن الزكاة  :س
  ؟ هي شروطها الزكاة وما بومىت جت٬، ربعاأل
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بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة  :ج
  .واملهديني وسلم تسليماً

  .رجو من األخوة نشره وإيصاله لكمتفصيل أكثر عن اخلمس والزكاة ذكرته يف الشرائع٬، أ

  ؟ جتاري حكم اخلمس يف رأس املال للشراكة يف عمل ما :س

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة  :ج
  .واملهديني وسلم تسليماً

  .اجلواب موجود فيما تقدUم من األجوبة

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  أجوبة أألسئلة الخطية

  
  :واحلمد هللا رب العاملني

ولتتم الفائدة أضفنا هلذه الطبعة من اجلواب املنري٬، أجوبة األسئلة اخلطية املرسلة إىل السيد 
ـ  ٬1427، Xأمحد احلسن    ق. ه

ع=لJم=ه:  # خ=لَق= الْإِنس=انَ # ع=لJم= الْقُر5آنَ # الرَّح5م=ن:﴿ :قال تعاىل :139/ السؤال
  .)1(﴾الْب=ي=انَ

كشف له احلجاب٬، واحلجاب  م القرآن٬، والرسول حممد علÞ ﴾الرَّح5م=ن:﴿ كيف يكون
Uن كانت إة أو خاصة ؟ وهو القرآن٬، وهل الرمحن هو الذي خلق اإلنسان ؟ واإلنسان كلمة عام

  وما هو البيان الذي علمه الرمحن للقرآن ؟؟ خاصة٬، فمن املقصود �ذا اخللق 

  النجف األشرف    محيد أبو أنور

  .واحلمد هللا رب العاملني ٬،الرحيمبسم اهللا الرمحن  :الجواب

املتشابه له معانÑ كثرية ولكل معىن  نّألتعلم  1ج :قرأ معىن احملكم واملتشابه يف املتشا�اتإ
  .كثر من مصداق يف اخلارجأ

Uم= الْقُر5آنَ # الرَّح5م=ن:﴿: ا اآليات من سورة الرمحنأمJباب الذات اإلهلية  نّأعلم ٬، إ﴾ع=ل
بل والرمحن هو ظاهر الباب املواجه للخلق ٬، الذي يفاض منه على اخللق هو الرمحن الرحيم) اهللا(

ن كان إ٬، فالقرآن وحممد : ومنه يفاض على اخللق٬، فالرمحن باب اهللا سبحانه وتعاىل٬، والقرآن
  .اًواحد صبح القرآن وحممد أى به٬، فاحتواه وجتلّ  اًحجاب النور ولكن حممد

فالرمحن سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان ٬، Xيب طالب أاإلنسان علي بن  ﴾خ=لَق= الْإِنس=انَ﴿
  .خdلق من نور حممد  Xمن القرآن٬، فعلي ) اًعلي(

                                                            
 .4 – 1: الرحمن -1
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والبيان اسم من أمساء القرآن٬، واملراد منه القرآن يف مرتبة أدىن دون مرتبة ٬، ﴾ع=لJم=ه: الْب=ي=انَ﴿
 .)حممد(من القرآن ) القرآن(البيان ) اًعلي(م اإلنسان ومقامه٬، فالرمحن سبحانه علÞ حممد 

  .)1( ي القرآن يف مرتبة أدىن٬، فالبيان من القرآن بل هو القرآنوالبيان هو جتلّ

  محد احلسنأالسيد                                                                     
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

رجب٬، إذا كانوا مطلوبني  13ما حكم الذين آمنوا بالدعوة من بعد  :140/ السؤال
  قضاء صيام شهر حسب ما جاء يف البيان املذكور ؟

  البصرة   الشيخ جهاد األسدي

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .يقضي

  محد احلسنأالسيد                                                                  
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

 كُل¢ب( ر=بِّهِم بِإِذْن8 ف8يه=ا و=الرُّوح: الْم=لَائ8كَةُ ت=ن=زَّلُ﴿ يdشكل بعضهم على :141/ السؤال
  ؟) مكن اهللا له يف األرض(من اإلمام املهدي  ٬، فهل هي قراءة أم)من كل أمر(ها إنU ﴾)أَم5رٍ

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
                                                            

: فقال ،"اْلُقْرآَن َعلََّم*  الرَّْحَمُن(": سألته عن قول اهللا عز وجل: قال ،Xعن أبي الحسن الرضا  ،عن الحسين بن خالد -1
طالب أمير المؤمنين  أبيذلك علي بن : قال ،"اْلَبَياَن َعلََّمُه * اْلِإنَساَن َخَلَق": قلت. اهللا عز وجل علم محمدًا القرآن إن
X، 57ص: للحسن بن سليمان الحلي -مختصر بصائر الدرجات ) علمه بيان آل شيء مما يحتاج إليه الناس.  

ينابيع المودة لذوي القربى ) أنا القرآن الناطق: (Xومن المعلوم أن محمدًا وأهل بيته هم القرآن، آما قال اإلمام علي 
 .214ص1ج :للقندوزي

آل علمه واستودعه عليه، آما في  بابه، وقد علمه الرسول  Xهو القرآن، وهو مدينة العلم، وعلي  فمحمد 
 :الحديث اآلتي
أتاني جبرئيل بدرنوك من الجنة فجلست عليه، فلما صرت بين يدي ربي : (قال رسول اهللا : قال ،عن ابن عباس

يا علي سلمك سلمي وحربك : مدينة علمي، ثم دعاه إليه فقالآلمني وناجاني فما علمت شيئًا إال علمته عليًا، فهو باب 
  .149ص 83ج: بحار األنوار) حربي، وأنت العلم فيما بيني وبين أمتي بعدي

  ).المعلق).(القرآن(فاهللا سبحانه علم محمدًا القرآن حتى صار هو القرآن، وعلم عليًا بمحمد 
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٬، واألئمة من بعده  ٬، هكذا قرأها الرسول حممد )بكل أمر(القراءة الصحيحة هي 
ر اليت يتغيUها خمتلفة يف كثري من املواضع نUأوإذا كان الناس ال يعترضون على القراءات السبع مع 

ن القُراء السبعة أناس غري معصومني٬، فاألوىل بالناس قبول القراءة اليت أاملعىن بتغري القراءة مع  فيها
فراجع ٬، وردت عنهم ) بكل أمر(وهم املعصومون املطهرون٬، وقراءة  وردت عن األئمة 

)1( ال يعقلونكثر الناس أ نّإوال تعبأ بضالل من ضل٬، ف واقرأ كما قرأ حممد  ٬،الروايات
 .  

  محد احلسنأالسيد                                                                  
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

ورسوله٬، السالم عليكم ورمحة اهللا  Xسيدي وصي اإلمام املهدي  :142/ السؤال
  وبركاته

خبصوص الطاعة ملن نصبه ) مكن اهللا له يف األرض(يتساءل كثري من أنصار اإلمام املهدي 
هل هي طاعة مطلقة أم مقيدة ؟ ٬، Xأو من نصبه رسول اإلمام املهدي ٬، Xاإلمام املهدي 

و مياين ميانيه ؟ بال نقاش أفهل نطيع مياين الوصي ! ن كانت بالظاهر فيها معصية هللا تعاىل إحىت و
  فسار ؟أو است

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق٬، الطاعة يف طاعة اهللا

ضمن هذا القانون اإلهلي البد من طاعة القيادة املنصبة للجماعة املؤمنة اإلهلية٬، واهللا العاصم 
  .اهللاإن شاء للجميع 

                                                            
منا إال وفيه معراج المالئكة لقول  األئمةوما من بيت من بيوت : (..... يقول Xسمعت أبا جعفر : عن السكوني، قال -1

هذا : فقلت. بكل أمر: من آل أمر ؟ قال: قلت: قال. )َسَلاٌم*  ٍَأْمر ُكلِّب َربِِّهم ِبِإْذِن ِفيَها َوالرُّوُح اْلَمَلاِئَكُة َتَنزَُّل( :وجل اهللا عز
 .97ص 52ج: ،  بحار األنوار449ص 2ج :للسيد هاشم البحراني - مدينة المعاجز) نعم: التنـزيل ؟ قال

ليلة من : وقال هو سلطان بني أمية، "َشْهٍر َأْلِف مِّْن َخْيٌر"(: وجل قوله عز: قال ،Xعن أبي عبد اهللا  ،وعن أبي بصير
أي من عند ربهم على  "َربِِّهم ِبِإْذِن ِفيَها َوالرُّوُح اْلَمَلاِئَكُة َتَنزَُّل ": ، وقالإمام عدل خير من ألف شهر من ملك بني أمية

 ).المعلق. (96ص 52ج: بحار األنوار) "َسَلاٌم َأْمٍر ُكلِّب" محمد وآل محمد 
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* * *  
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هذا الس -1
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 Xإذا كان الشمس والقمر حممداً وعليا٬ً، فهل وقع سيدنا النيب إبراهيم  :145/ السؤال
Uيف اشتباه آخر بأنUوعلي  هم حممد ه مل يعرفهم بأنX ؟  

  واحلمد هللا رب العاملني ٬،بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .)1( فه اهللا �م يعرفهم حىت عرَّمل

  محد احلسنأالسيد                                                                   
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

 ٬،ل يبقى على التقليده ما حكم من بقي ينتظر ليؤمن بالدعوة املباركة ؟ :146/ السؤال
  وعلى من ؟ أم حيتاط ؟ ما حكمه الشرعي ؟

  واحلمد هللا رب العاملني٬، الرحيمبسم اهللا الرمحن  :الجواب

  .ما سواها ت ردUن ردUإمواالة ويل اهللا عمود الدين٬، إن قبلت قبل ما سواها٬، و

  .وهو يسمع واعيته٬، كيف ينتظر أن تقبل منه صالة أو صوم Xفمن مل ينصر احلسني 

  احلسن محدأالسيد                                                                      
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

م=ا ن=ن5س=خ5 م8ن5 آي=ةª أَو5 ن:ن5ِسه=ا ن=أْت8 بِخ=ي5رٍ م8ن5ه=ا أَو5 م8ثْل8ه=ا أَلَم5 ﴿ :قال تعاىل :147/ السؤال
  يف اآلية أعاله ؟ وما كيفية نسياÚا ؟) ننسها( معىنما  ٬،)2(﴾ت=ع5لَم5 أَنJ اللJه= ع=لَى كُل¢ ش=ي5ٍء قَد8ي̄ر

  .نصركم اهللا بنصره

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .)1(﴾إِلJا م=ا ش=اَء اللJه: # ت=ن5س=ىس=ن:قْرِئُك= فَال ﴿ :قال تعاىل
                                                            

  ).معلقال. (لمعرفة تفاصيل هذا الموضوع راجع بداية الجزء األول من آتاب المتشابهات -1
 .106 :البقرة -2
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 يتلهاوتلك اآليات اليت مل  .يف هذا العامل اجلسماين ما شاء اهللا أن ينسيك٬، أي إالّ: أي
وعودته  يف هذا العامل اجلسماين على الناس كان هلا أثر يف ارتقاء نفس الرسول  الرسول 

آيات هي خري للمؤمنني لينصرهم اهللا بنصره٬، فهذه  ىل احلقيقة٬، وبالتايل استقبال الرسول إ
من جهة ) مثلها( فهي كتلك اآليات ٬،اآليات البديلة هي خطوة إىل األمام باجتاه النصر اإلهلي

  .)خري منها(ىل ظهور أمر اهللا ونصر دين اهللا إقرب أها لكنUاهلداية و

٬، فاإلمام الذي يأيت هو كاإلمام الذي قبله من جهة اهلداية٬، وكذا كل إمام فهو آية حملمد 
ه خطوة إىل األمام باجتاه الفرج ونصر دين اهللا وظهور دين احلق نUأل؛ )خري منها(وهو خري لكم 
  .)2( هعلى الدين كلّ

  محد احلسنأالسيد                                                                     
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

؟ هل زوجوا حبورٍ عني٬، واهللا سبحانه  Xكيف تكاثر ولد آدم النيب  :148/ السؤال
آدم٬، فكيف بداية التناسل واحلور ليست من نفس بين  ٬،﴾و=اح8د=ةª نَّفْسٍ مِّن خ=لَقَكُم﴿ :يقول

  اآلدمي ؟

                                                                                                                                                                                        
 .7 – 6: االعلى -1
أردت أن تسأل عن الخلف بعد أبي جعفر وقلقت : (آتب إلي أبو الحسن في آتاب: قال ،عن شاهويه بن عبد اهللا الجالب -2

وصاحبك بعدي أبو محمد ابني وعنده  ،وجل ال يضل قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون لذلك فال تغتم فإن اهللا عز
قد آتبت  )ِمْثِلَها َأْو مِّْنَها ِبَخْيٍر َنْأِت ُننِسَها َأْو آَيٍة ِمْن َننَسْخ َما( ،ما تحتاجون إليه، يقدم ما يشاء اهللا ويؤخر ما يشاء اهللا

 .328ص 1ج: الكافي) بما فيه بيان وقناع لذي عقل يقظان
 َأنَّ َتْعَلْم َأَلْم * َقِديٌر َشْيٍء ُآلِّ َعَلَى الّلَه َأنَّ َتْعَلْم َأَلْم ِمْثِلَها َأْو مِّْنَها ِبَخْيٍر َنْأِت ُننِسَها َأْو آَيٍة ِمْن َننَسْخ َما: (وجل قوله عز

قال محمد بن علي بن موسى : Xقال اإلمام  ،)َنِصيٍر َوَال َوِليٍّ ِمن الّلِه ُدوِن مِّن َلُكم َوَما َواَألْرِض السََّماَواِت ُمْلُك َلُه الّلَه
وعن القلوب حفظها وعن قلبك  - وقد تلي  - ما ننسخ من آية بأن نرفع حكمها أو ننسها بأن نرفع رسمها (: X الرضا

يعني بخير لكم  ،أن ينسيك فرفع عن قلبك ذآره نأت بخير منها )اللَُّه َشاء َما ِإلَّا * َتنَسى َفَلا َسُنْقِرُؤَك(: يا محمد آما قال
نا ال ننسخ أل ؛فهذه الثانية أعظم لثوابكم وأجل لصالحكم من اآلية األولى المنسوخة أو مثلها أي مثلها في الصالح لكم

 .104ص 4ج: بحار األنوار) وال نبدل إال وغرضنا في ذلك مصالحكم
نافعكم لتؤمنوا ويتوفر عليكم الثواب ومما قدر اهللا عليه النسخ والتنـزيل لمصالحكم وم: (وقال محمد بن علي الباقر

ألم تعلم يا محمد أن اهللا له ملك السموات : ثم قال ،فهو يفعل ما يشاء مما فيه صالحكم والخيرة لكم ،بالتصديق بها
وما لكم يا : ، فهو يملكهما بقدرته ويصرفهما تحت مشيئته ال مقدم لما أخر وال مؤخر لما قدم، ثم قال اهللا تعالىواألرض

والجاحدين نسخ الشرائع من دون اهللا سوى اهللا تعالى من ولي يلي مصالحكم إن  ر اليهود والمكذبين بمحمد معش
 ).المعلق.(104ص 4ج :بحار األنوار) لم يدلكم ربكم للمصالح، وال نصير ينصرآم من اهللا يدفع عنكم عذابه

  



  
  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............................................... 152

  البصرة   خمتار يوسف

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :اجلواب

  .الرابع فراجع زءاجلاجلواب موجود يف املتشا�ات 

هابيل زوج حبوراء٬، وقابيل تزوج جنية٬، فهو إشارة إىل صالح  نّإ ؛ما ورد يف الروايات أمUا
زوجة قابيل طاحلة ونفسها  نّأإشارة إىل  هابيل وارتقائها الروحي مع احلور العني٬، وأيضاً ةزوج

  .متسافلة مع اجلن الطاحل وحاهلم من السفه واجلهل

  محد احلسنأالسيد                                                                     
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

رغم (هم مل يعرفوا عن الدعوة٬، عون إنUما حكم اُألمة واألرحام الذين يدَّ :149 /السؤال
عموم التبليغ نّ أوالتبليغات واإلصدارات٬، فهل حنن ملزمون بإمساعهم فرداً فرداً ؟ أم ) صيحة احلق

Uة ؟يفي ويربئ الذم  

  السيد حسن حممد علي احلمامي
  النجف األشرف                                                                                                

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

جيب على املؤمن تبليغ كل من ميكن تبليغه٬، ولكن ال جيب التفصيل٬، بل يكفي اإلمجال 
  .مسه فالناقد بعث رسوالً  Xاإلمام املهدي ّ إن: كقول

  محد احلسنأالسيد                                                                   
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

يا من استوى برمحانيته فصار ( :يوم عرفة Xمن دعاء اإلمام احلسني  :150/ السؤال
ما معىن  ٬،)وحموت األغيار مبحيطات أفالك األنوار٬، اآلثار باآلثار العرش غيباً يف ذاته٬، حمقت

  ؟ Xاألغيار بدعاء موالي احلسني 
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  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

عند الفتح ورفع األنا من صفحة وجوده  ن حال الرسول حممد يبيX Uاإلمام احلسني 
  .اهللا الواحد القهار يف آن فال يبقى إالّ

 إالّ هنا ظلمة األنا اليت مبحوها بالنور صار العرش غيباً يف الذات اإلهلية٬، فلم يبق}) األغيار(و
  .اهللا الواحد القهار

  .)1( كثر راجع تفسري الفاحتة واملتشا�اتأولتتوضح لك الصورة 

  محد احلسنأالسيد                                                                     
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

مىت بدأ خلق اجلن ؟ وهل هم من العوامل السابقة أم خلقوا مع خلق النيب  :151/ السؤال
على البشر من  عليهم ما ميرU ؟ وما هي حياÎم ؟ وهل منهم أنبياء ورسل ؟ وهل ميرX Uآدم

امتحانات وبالءات ؟ وهل شاركوا البشر باحلركات واحلروب٬، مبعىن حاربوا األنبياء واألولياء أم 
  ؟ نصروهم 

  البصرة   خمتار يوسف

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

و=الْج=انJ خ=لَقْن=اه: م8ن5  #و=لَقَد5 خ=لَقْن=ا اإلنسان م8ن5 ص=لْص=الٍ م8ن5 ح=م=أª م=س5ن:ونª ﴿ :قال تعاىل
  .)2(﴾قَب5لُ م8ن5 ن=ارِ السَّم:ومِ

dلقوا قبل خلق آدم فاجلن خX ،٬، بطاعة أنبياء بين آدم  مأمورونو مكلّفونواجلن ٬
بل احلجة عليهم هو احلجة  ٬،نووال يوجد من اجلن أنبياء مرسل ٬،واإلميان �م وتصديقهم ونصرÎم

  .فهو إمام اإلنس واجلان ٬،من بين آدم

                                                            
  .راجع المتشابهات الجزء األول وغيره -1
  .27 – 26 :الحجر -2
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 :قال تعاىل ٬،واألوصياء ومنهم من حارب األنبياء٬، ومن اجلن من نصر األنبياء واألوصياء
ح=ض=ر:وه: قَالُوا أَن5ص8ت:وا فَلَمَّا قُض8ي= و=لJو5ا و=إِذْ ص=ر=فْن=ا إِلَي5ك= ن=فَراً م8ن= الْجِنِّ ي=س5ت=م8ع:ونَ الْقُر5آنَ فَلَمَّا ﴿

قَالُوا ي=ا قَو5م=ن=ا إِنَّا س=م8ع5ن=ا ك8ت=اباً أُن5زِلَ م8ن5 ب=ع5د8 م:وس=ى م:ص=دِّقاً ل8م=ا ب=ي5ن= ي=د=ي5ه8  #إِلَى قَو5م8هِم5 م:ن5ذ8رِين= 
  .)1(﴾ي=ه5د8ي إِلَى الْح=قِّ و=إِلَى طَرِيقٍ م:س5ت=ق8يمٍ

  .من قبل Xن كانوا مؤمنني مبوسى أبعد  فهؤالء اجلن آمنوا مبحمد 

و=أَنَّا م8نَّا الْم:س5ل8م:ونَ و=م8نَّا ﴿ :ويف سورة اجلن قال تعاىل على لسان بعض اجلن
ومنهم من يعيش يف ٬، ومن اجلن من يعيش على األرض اليت نعيش عليها .)2(﴾الْقَاس8طُونَ

  .األرضيني السفلية

  محد احلسنأالسيد                                                                 
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  
ونعلم ! يف القرآن الكرمي تdذكر السماوات باجلمع وتذكر األرض مفردة  :152/ السؤال

  ؟ ما سر ذلك وملاذا. السماوات سبع واألرضيني سبع إنّ

  البصرة   خمتار يوسف

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

اهللا  إنّ( :قل نورا٬ً، فإذا علمتأكثر ظلمة وأاألرضون الست املتبقية هي دون هذه األرض و
فإذا كان  !؟ فكيف مبا هو دونه ٬،كما قال رسول اهللا  )ال ينظر إىل عامل األجسام منذ خلقه

ذكره وكان  وأردت )الدنيا ال تساوي عند اهللا جناح بعوضة( ليس له اعتبار عندك شيءهناك 
  .ك ستنتقل إىل التفصيلنUإعتقد أال  كافيا٬ً،اإلمجال 

؛ فالسماوات طريق االرتقاء ٬،يتسافللوالقرآن طريق هداية لإلنسان لريتقي إىل األعلى ال 
Uسافل املنهي عن سلوكه فال حيتاج إىل ا األرضون طريق التولذا يذكرها القرآن بالتفصيل٬، أم

  .)1( تفصيله
                                                            

 .30 – 29 :األحقاف -1
 .14 :الجـن -2
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  محد احلسنأالسيد                                                                    
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

والتعامل مع ٬، طرفاها التوكل على اهللا من جهة٬، مثة إشكالية نعانيها :153/ السؤال
  ما القول الفصل فيها ؟. أخرىاألسباب من جهة 

  البصرة   عبد الرزاق هاشم

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

فعلى  .ال يوجد تعارض بني التوكل على اهللا وهو مسبب األسباب وبني العمل باألسباب
  .باهللا ة إالّه ال قوUألنU؛ اهللا مسبب األسباب قبل السبب ومعه وبعده رىين املؤمن أ

ن اهللا أل ؛ب من قال أنا متوكل على اهللا وهو ال يعملفكذّ ٬،وهذا العامل هو عامل األسباب
ه:و= الJذ8ي ج=ع=لَ لَكُم: الْأَر5ض= ذَلُوالً فَام5ش:وا ف8ي م=ن=اك8بِه=ا و=كُلُوا م8ن5 ﴿ :قال تعاىل ٬،يأمره بالعمل

  .)2(﴾رِز5ق8ه8 و=إِلَي5ه8 النُّش:ور:

اعملوا باألسباب اليت ذللتها لكم واحلمد  أي ٬،امشوا يف مناكبها يقول وتعاىلفاهللا سبحانه 
  .هللا وحده

  محد احلسنأالسيد                                                                      
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

أَلَم5 ت=ر= إِلَى الJذ8ي ح=اجَّ إِب5ر=اه8يم= ف8ي ر=بِّه8 أَنْ آت=اه: اللJه: الْم:لْك= ﴿ :قال تعاىل :154/ السؤال
أْت8ي إِذْ قَالَ إِب5ر=اه8يم: ر=بِّي= الJذ8ي ي:ح5يِي و=ي:م8يت: قَالَ أَن=ا أُح5يِي و=أُم8يت: قَالَ إِب5ر=اه8يم: فَإِنJ اللJه= ي=

ه=ا م8ن= الْم=غ5رِبِ فَب:هِت= الJذ8ي كَفَر= و=اللJه: ال ي=ه5د8ي الْقَو5م= بِالشَّم5سِ م8ن= الْم=ش5رِقِ فَأْت8 بِ

                                                                                                                                                                                        
وآذلك نجد أن اهللا تعالى قد فصل قصص األنبياء والصالحين أآثر بكثير من قصص الفراعنة والطواغيت، وآذلك  -1

   ).المعلق. (فصل في وصف الجنة والنعيم أآثر بكثير من وصف النار والجحيم
 .15: الملك -2
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 ٬،هل هو الذي كفر أم غريه ٬،ية أعاله ؟ من الذي حاج إبراهيمما معىن تفسري اآل .)1(﴾الظJال8م8ني=
  ومن هو غريه ؟

  احلي  واسط    شعالن حسن

  العاملنيواحلمد هللا رب ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

والذي بdهت هو كل كافر برساالت ٬، )لعنه اهللا(هو منرود  Xالذي جادل إبراهيم 
هم شيعة وحياربون وصي اإلمام نUأعون من يدَّ أو كبعض الشيعة٬،منرود وغري منرود ٬،السماء
 Xوقد وصفهم الباقر  ٬،وحجج األنبياء واألوصياء ويكفرون برساالت السماء Xاملهدي

U؛ اهللا وأخزاهم وأسكنهم يف قعر اجلحيم مع أصحاب السقيفة األوىلهم مثود لعنهم بأنUهم ألن
أصحاب السقيفة الثانية٬، علماء آخر الزمان غري العاملني الذين خدعوا الناس وحرفوا الدين اإلهلي 

  .)2( حلوا وحرموا بأهوائهمأعوا ووشرَّ

  محد احلسنأالسيد                                                                    
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

و=ه:و= الJذ8ي ف8ي السَّم=اِء إِلَ̄ه و=ف8ي الْأَر5ضِ إِلَ̄ه و=ه:و= الْح=ك8يم: ﴿ :قال تعاىل :155/ السؤال
  له واحد للسماء واألرض ؟ إه سبحانه نUإله األرض٬، وإالسماء وله إق بني فرَّ م}لÝ ٬،)3(﴾الْع=ل8يم:

  البصرة   خمتار يوسف

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

األلوهية  مقابل من قالوا إنّ ٬،األلوهية املطلقة هللا سبحانه وتعاىل يف السماء واألرض إنّ :أي
٬، أو احلجج  Xاملطلقة هللا سبحانه وتعاىل يف السماء واأللوهية املطلقة يف األرض لعيسى 

                                                            
 .258: البقرة -1
ثمود رهط من : قال ،"ِبَطْغَواَها َثُموُد َآذََّبْت": وقوله: (.... أنه قال Xعن أبي عبد اهللا  ،عن الفضل بن العباس -2

فهو  "اْلُهوِن اْلَعَذاِب َصاِعَقُة َفَأَخَذْتُهْم اْلُهَدى َعَلى اْلَعَمى َفاْسَتَحبُّوا َفَهَدْيَناُهْم َثُموُد َوَأمَّا": الشيعة، فإن اهللا سبحانه يقول
الناقة : قال ،"َوُسْقَياَها اللَِّه َناَقَة": هو النبي ،" اللَِّه َرُسوُل َلُهْم َفَقاَل": وقوله  تعالى ،Xالسيف إذا قام القائم 

 "َفَسوَّاَها ِبَذنِبِهْم َربُُّهم َعَلْيِهْم َفَدْمَدَم َفَعَقُروَها َفَكذَُّبوُه"أي عنده مستقى العلم  )وسقياها(، الذي فهمهم عن اهللا اإلمام
 ).المعلق. (72ص 42ج: بحار األنوار) ال يخاف من مثلها إذا رجع: قال ،"ُعْقَباَها َيَخاُف َوَلا"في الرجعة : قال

  .84 :الزخرف -3
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له إهم نUإ حيث قال من يدعي الرجوع واالنتساب إليهم  ٬،كما حصل يف عهد األئمة 
  .هلم األلوهية املطلقة يف األرض إنّ: أي٬، األرض

راجع ما رواه الشيخ الكليين  .عنهم من هذا القول يف أحاديث رويت  وا ؤوقد ترب
  .)X )1يف الكايف عن الصادق 

  محد احلسنأالسيد                                                                     
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

  .)2(﴾و=إِذَا النُّفُوس: ز:وِّج=ت5﴿ :قال تعاىل :156/ السؤال

  للنفوس يف هذه اآلية الكرمية ؟) بالتزويج(ما املقصود 

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

 :وعندها ٬،)3( تزوج بالوالية أو بنقض العهد وامليثاق ٬،تزوج كل نفس بالظلمة أو النور
أحضرت النور معها أو  ٬،أحضرت العدل أو أحضرت الظلم ٬،)4(﴾ع=ل8م=ت5 ن=فْ̄س م=ا أَح5ض=ر=ت5﴿

  .الوالية أو نقض العهد وامليثاق أحضرت ٬،الظلمة

  محد احلسنأالسيد                                                                     
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

اللJي5لُ و=النَّه=ار: و=الشَّم5س: و=الْقَم=ر: ال ت=س5ج:د:وا  آي=ات8ه8و=م8ن5 ﴿ :قال تعاىل :157/ السؤال
  .)1(﴾ل8لشَّم5سِ و=ال ل8لْقَم=رِ و=اس5ج:د:وا ل8لJه8 الJذ8ي خ=لَقَه:نَّ إِنْ كُن5ت:م5 إِيَّاه: ت=ع5ب:د:ونَ

                                                            
 ِفي الَِّذي َوُهَو": ماهي ؟ فقال: إن في القرآن آية هي قولنا، قلت: قال أبو شاآر الديصاني: عن هشام بن الحكم قال -1

هذا آالم زنديق خبيث، إذا رجعت (: فقال Xفلم أدر بما اجبه، فحججت فخبرت أبا عبد اهللا  "ِإَلٌه اْلَأْرِض َوِفي ِإَلٌه السََّماء
آذلك اهللا ربنا، في  :فالن، فقل: ما اسمك بالبصرة ؟ فإنه يقول: ما اسمك بالكوفة ؟ فانه يقول فالن فقل له: إليه فقل له

فقدمت فأتيت أبا شاآر فأخبرته، : قال ،)إله، وفي البحار إله، وفي القفار إله، وفي آل مكان إله األرضالسماء إله، وفي 
 ).المعلق. (128ص 1ج :الكافي. هذه نقلت من الحجاز: فقال

 .7 :التكوير -2
رجًال عبد اهللا بين الرآن  أنوالذي نفسي بيده لو : (قال )ُزوَِّجْت النُُّفوُس َوِإَذا(: عن محمد بن علي ابن الحنفية أنه قرأ -3

والمحبة من الوالية، فمن أحب ووالى . 366ص 42ج: بحار األنوار) والمقام حتى تلتقي ترقوتاه لحشره اهللا مع من يحب
  ).المعلق. (حشر معهم، ومن أحب ووالى أعدائهم وظالميهم حشر معم في السعير أهل البيت 

 .14 :التكوير -4
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  هلما حىت ينهى عنه ؟ سجوداًوهل كان هناك  ٬،والقمر ؟ وما السجود املنهي عنه ما الشمس

  البصرة    مصطفىأبو 

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

Uوهناك من يعتقد أو اعتقد بألوهية مطلقة للشمس  ٬،ن وال حيتاج إىل بيانظاهر اآلية بي
وقصة إبراهيم يف ٬، X اًوعلي  اًوخصوصاً حممد ٬،حجة اهللا ووصيه يف كل زمان أي ٬،والقمر

Uواملراد هو  ٬،هلما ألوهية مطلقة نّأفاملنهي عنه السجود هلما باعتبار  ٬،)2( سبقنتها فيما القرآن قد بي
  .)3( �م يعرف اهللا أي٬، اعتبارمها قبلة هللا سبحانه وتعاىل

Uسمة فقد ذهبت �م الضاللة يف األمم الغابرة أمîىل االعتقاد بألوهية هذه الشمس والقمر إا ا
 إنّ حنراف هو ذاك األمر يف ملكوت السماوات٬، أيصل هذا االأو ٬،يف هذا العامل اجلسماين

  .Xوعلي  أو باخلصوص حممد  ٬،الشمس هو حجة اهللا والقمر هو وصيه

  محد احلسنأالسيد                                                                    
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي

* * *  

نظرة تزدري العقل متاماً دون متييز بينه وبني  خوة األنصارتشيع بني األ :158/ السؤال
  .الدليل العقلي املزعوم

  قول الفصل يف هذه املسألة ؟الما 

  البصرة   عبد الرزاق هاشم

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

                                                                                                                                                                                        
 .37 :فصلت -1
  .في بداية الجزء األول من المتشابهات، فراجع -2
وعلينا نزل آتاب اهللا  ،نحن والة أمر اهللا وخزنة علم اهللا وعيبة وحي اهللا وأهل دين اهللا: (انه قال Xعن أبي عبد اهللا  -2

 . 81ص: لمحمد بن الحسن الصفار - بصائر الدرجات ) ونحن ورثة نبي اهللا وعترته ،وبنا عبد اهللا ولوالنا ما عرف اهللا
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وبالعقل يعبد اهللا٬، والسماء السابعة هي مساء  ٬،وبالعقل يعرف اهللا٬، بالعقل يعرف حجة اهللا
  .واألنبياء واألوصياء هم أصحاب العقول٬، والعقل األول هو حممد  ٬،العقل

Uإن أخضعها اإلنسان لقانون اهللا سبحانه ٬، ا ما موجود عند كل الناس فهو صورة للعقلأم
ن أخضعها إو .الساجدينوتعاىل وصل �ا إىل احلق وأوصلته إىل اتباع حجة اهللا والسجود مع 

أمست الشيطنة النكراء اليت تزدري باإلنسان يف ظلمات بعضها فوق بعض ) لعنه اهللا(للشيطان 
  .واحلمد هللا وحده ٬،)1( إذا اخرج يده مل يكد يراها

                                                            
لألسف الشديد أن البعض من أعداء السيد أحمد الحسن أخذوا يهرجون بأن السيد أحمد الحسن يلغي دور العقل آليًا، وال  -1

، فإن السيد أحمد لغى دور العقل في إجابة فأساءوافهمًا  أساءواورقيه وسموه، وهؤالء  اإلنسانيرى له أي دور في تكامل 
بدون االعتماد على القرآن والسنة، ووضع العقل ميزانًا للثقلين بحيث ما وافق العقل قبله القوم  األحكام وإصدارالتشريع 

َوَما (: رآن والسنة الطاهرة، قال تعالىوما خالف عقولهم الناقصة رفضوه وضربوا به عرض الجدار، وهذا مخالف للق
َذِلَك َمْبَلُغُهم مَِّن اْلِعْلِم ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِبَمِن (: ، وقال تعالى)يُتم مِّن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًالُأوِت

وْا َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم َوَعَسى َأن ُتِحبُّوْا َوَعَسى َأن َتْكَرُه(: وقال تعالى ،)َوَفْوَق ُآلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم(: وقال تعالى ،)اْهَتَدى
وقال  ،)ََعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئًا َوَيْجَعَل الّلُه ِفيِه َخْيرًا َآِثيرًا( :وقال تعالى ،)َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َوالّلُه َيْعَلُم َوَأنُتْم َال َتْعَلُموَن

ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِلّلِه َأَمَر َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ (: وقال تعالى ،)َن اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُهْم َعِن اْلآِخَرِة ُهْم َغاِفُلوَنَيْعَلُموَن َظاِهرًا مِّ(: تعالى
  .، والكالم طويل ليس هنا محله)ِإيَّاُه َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلـِكنَّ َأْآَثَر النَّاِس َال َيْعَلُموَن

يستخدم في التشريع والحكم من دون االعتماد على القرآن  أنمنع  وإنما ،السيد أحمد الحسن لم يلِغ العقل آليًا إنم والمه
والسنة، أو يعتمد عليه في تأسيس قواعد عقلية الستنباط األحكام الشرعية، وإال فبدون العقل ال يمكن ألحد أن يميز بين 

وبين باطل  Xبين حق اإلمام علي  اإلنسان، وبدون العقل ال يمكن أن يميز األسود واألبيض وال بين األحمر واألصفر
، وال يستطيع آذلك أن يميز بين حكمة اهللا تعالى وحكمة رسله وأوليائه وبين شيطنة وسفه )نه اهللالع(معاوية بن أبي سفيان 

  .والجن اإلنسوسفسطة إبليس وأوليائه من 
ألنه ناقص غير محيط بكل ما  ؛التمييز الحق والباطل، ولكن ليس مشرعًا أو مخترعًا للحق إلىإذن فالعقل مميز يهتدى به 

  .يصلح أو يفسد البالد والعباد، فربما توهم شيئًا بأنه األصلح ثم يتبين أنه األفسد
  :قل والقالء وتذم الجهل والجهالءوقد وردت روايات آثيرة تمدح الع

؟  آيف عقله: فالن من عبادته ودينه وفضله ؟ فقال(:  Xقلت ألبي عبد اهللا : ه قالعن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي
إن الثواب على قدر العقل، إن رجًال من بني إسرائيل آان يعبد اهللا في جزيرة من جزائز البحر، : ال أدري، فقال: قلت

رب أرني ثواب عبدك هذا، فأراه اهللا  يا :خضراء نضرة، آثيرة الشجر ظاهرة الماء وإن ملكًا من المالئكة مر به فقال
: من أنت ؟ قال: أن اصحبه فأتاه الملك في صوره إنسي فقال له: إليه] تعالى[ذلك، فاستقله الملك، فأوحى اهللا ] تعالى[

 :أنا رجل عابد بلغني مكانك وعبادتك في هذا المكان فأتيتك ألعبد اهللا معك، فكان معه يومه ذلك فلما أصبح قال له الملك
ليس لربنا بهيمة فلو : وما هو ؟ قال: إن لمكاننا هذا عيبًا فقال له: إن مكانك لنزه، وما يصلح إال للعبادة، فقال له العابد

لو آان له : وما لربك حمار ؟ فقال: الملك] ذلك[آان له حمار رعيناه في هذا الموضع، فإن هذا الحشيش يضيع، فقال له 
  .11ص 1ج: الكافي). على قدر عقله أثيبهإنما : ش، فأوحى اهللا إلى الملكحمار ما آان يضيع مثل هذا الحشي

ما قسم اهللا للعباد شيئًا أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وإقامة العاقل أفضل : (وقال رسول اهللا 
وما  ،وال بعث اهللا نبيًا وال رسوًال حتى يستكمل العقل، ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته ،من شخوص الجاهل

أفضل من اجتهاد المجتهدين، وما أدى العبد فرائض اهللا حتى عقل عنه، وال بلغ جميع العابدين  النبي في نفسهيضمر 
: الكافي )"اَألْلَباِب ُأْوُلوْا ِإالَّ َيذَّآَُّر َوَما": ال اهللا تعالىفي فضل عبادتهم ما بلغ العاقل، والعقالء هم أولو األلباب، الذين ق

 .12ص /  1ج 
بقي أن نعرف ماهو العقل وما هي آثاره ونتائجه، هل أن آل من يسمى انسانًا فهو عاقل ؟ هل العاقل من آان أبصر الناس 

آل محمد مفهومًا آخر يختلف عن ما هو مشهور بين  الخ ؟ أم أن للعاقل عن.. و..بأمور الدنيا وزخرفها من تجارة وجاه و
من العقالء أم من  Xأبناء الدنيا ؟ فإن معاوية بن أبي سفيان آان من دهاة العرب، فهل هو في منظار علي بن أبي طالب 

  :الجهالء ؟ تعال معي واسمع ما يقرره لنا خير األوصياء 
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  محد احلسنأالسيد                                                                     

                                                                                                                                                                                        
فالذي آان : قلت: قال ،ما عبد به الرحمن واآتسب به الجنان: ما العقل ؟ قال: قلت له:  (قال Xروي عن أبي عبد اهللا 

 .11ص 1ج :الكافي) تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل، وليست بالعقل! تلك النكراء : في معاوية ؟ فقال
لنكراء والشيطنة والتي هي شبيهة ليس عاقًال، بل ما عنده هو ا Xإذن فمعاوية داهية العرب في ميزان أمير المؤمنين 

بالعقل وليست من العقل، وفي ميزان قسيم النار والجنة أن من لم يعبد الرحمن ويكتسب الجنان فليس بعاقل، نعم ال يمكن 
 ؛أن يوصف الشيطان بالعقل وآذلك ال يمكن وصف أتباعه بالعقل آجورج بوش والنواصب وأذنابهم ومن رضي بأفعالهم

رتهم وعمروا دنياهم، بل في الحقيقة أنهم خربوا حتى دنياهم التعيسة الرخيصة التي بنيت على جماجم ألنهم خربوا آخ
ودماء األبرياء من البشر، وآذلك ال يمكن أن يوصف بالعقل آل من حارب األنبياء والمرسلين واألوصياء والصالحين 

ما ال يفعلون، والذين هم في آل زمان دروعًا وآلة آالطواغيت وعلماء السوء غير العاملين المترفين الذين يقولون  
  .للطواغيت والسالطين إعالمية

وما دام أن العاقل هو الذي يعبد الرحمن ويكسب الجنان بعقله، فمن أين لعامة البشر من معرفته ؟ بل دون ذلك خرط 
الذي يكسب الجنان بعقلة ؟ ولذلك  القتاد، نعم من أين يعرف من اليعلم ما يكسب غدًا وفي ألرض يموت من معرفة العاقل

ألنه ال يمكن أن يكون القائد والمشرع  ؛انحصر اختيار الخليفة بيد اهللا تعالى الذي يعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور
، فال يمكن للبشر شيطانًا أو بهيمة ولو نسبيًا، فتعين التشريع والقيادة بالعاقل الحقيقي والعاقل الحقيقي ال يعرف إال اهللا تعالى

وال يمكن ألصحاب العقول الناقصة الذين ال يعرف هل هم من أهل النار أم من أهل الجنة، أن . أن يكون إال بتعيين إلهي
يشرعوا األحكام والقوانين بعقولهم التي ال يعرف هل هي من النكراء والشيطنة أم هي من العقل الممدوح عند اهللا تعالى 

نتيجة مجهولة وال يعرفها إال اهللا تعالى ومن أعلمه اهللا بها، وايكال زمام الدين اإللهي بيد والذي تكتسب به الجنان، فال
أشخاص مجهولي الحقيقة والنهاية يعتبر مجازفة ال تغتفر بهذا الدين الحنيف، الذي هو نتاج تضحيات وعناء ودماء األنبياء 

ا من تسمي نفسك عاقًال أن الشخص الذي يشرع لك ، فهل ترضى لنفسك يوالمرسلين واألئمة والشهداء والصالحين 
صومك وصالتك وحجك وزآاتك وأنت مقتد به، تراه غدًا في يوم القيامة من أهل لنار يعالج األغالل مع الشياطين 

ألنه آان يطلب الدنيا بالدين وآان همه الجاه والمنصب وآثرة األتباع، وال أظنك تقول أن من  ؛والطواغيت والمنافقين
ألنه ال يعلم ما في القلوب إال عالم الغيوب، وآم آشف لنا الواقع والتاريخ أشخاص آانوا من  ؛تتبعه ليس من هذا الصنف

إن آان آالمي ينسجم مع فطرتك التي فطرك اهللا عليها، الذين يّدعون الدين والمعرفة، وتبين أنهم شياطين ومردة، أرجو 
بينما شعار الطالحين ) العار وال النار(فال تماري وال يأخذك التعصب األعمى، فالحق أحق أن يتبع، وشعار الصالحين 

  .، فاختر ما أنت صانع)النار وال العار(
الى أين يقودهم العقل الصحيح، وأين تترآز للعقالء وما هي صفاتهم و Xثم تعال معي لنسمع وصف اإلمام الكاظم 

همتهم ورغبتهم وسعيهم، لتعلم أن من ال يتصف بصفاتهم فليس من العقالء، والذين عنده هو شبيه العقل وليس العقل نفسه، 
  .بل ربما تكون النكراء والشيطنة التي آانت عند معاوية، بل ربما يكون هو الشيطان نفسه أو من يتعلم الشيطان منه

الصبر على الوحدة عالمة قوة العقل، فمن عقل عن اهللا اعتزل أهل الدنيا  ،يا هشام: (انه قال Xعن اإلمام الكاظم 
والراغبين فيها، ورغب فيما عند اهللا، وآان اهللا انسه في الوحشة، وصاحبه في الوحدة، وغناه في العيلة، ومعزه من غير 

نجاة إال بالطاعة، والطاعة بالعلم والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد، وال نصب الحق لطاعة اهللا، وال  ،يا هشام. عشيرة
قليل العمل من العالم مقبول مضاعف، وآثير العمل من أهل الهوى  ،يا هشام. علم إال من عالم رباني، ومعرفة العلم بالعقل

يرض بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم  ،يا هشام. والجهل مردود
إن العقالء ترآوا فضول الدنيا فكيف الذنوب، وترك الدنيا من الفضل، وترك الذنوب من  ،يا هشام. ربحت تجارتهم

إال إن العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم أنها ال تنال إال بالمشقة ونظر إلى اآلخرة فعلم أنها ال تنال  ،يا هشام. الفرض
ألنهم علموا أن الدنيا طالبة  ؛إن العقالء زهدوا في الدنيا ورغبوا في اآلخرة ،يا هشام. بالمشقة ، فطلب بالمشقة أبقاهما

مطلوبة واآلخرة طالبة ومطلوبة، فمن طلب اآلخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه، ومن طلب الدنيا طلبته اآلخرة 
من أراد الغنى بال مال، وراحة القلب من الحسد، والسالمة في الدين  ،يا هشام. وآخرته فيأتيه الموت، فيفسد عليه دنياه

وجل في مسألته بأن يكمل عقله، فمن عقل قنع بما يكفيه، ومن قنع بما يكفيه استغني، ومن لم يقنع بما  فليتضرع إلى اهللا عز
  .17ص 1ج :الكافي) يكفيه لم يدرك الغني أبدًا
هذا الموضوع ألهميته، وألن أعداء السيد أحمد الحسن حاولوا ويحاولون لبس األمر على الناس  لقد أطلت الكالم في

أن أجهل الجهالء من ال يتبع أعلم العلماء ويطلب التسديد في صغير األمور وآبيرها : وخداعهم واستحمارهم، وليعلموا
عتماد على اهللا وحده والوحشة من الناس، والجهل آل بالغيب واال األمانمنه وهو اهللا تبارك وتعالى، فالعقل آل العقل هو 

والجن محمد وآله  اإلنسالجهل هو االعتماد على النفس واالغترار بها، والحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على معلمي 
  ). المعلق. (األئمة والمهديين
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  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 
* * *  

ن هو يف غري يام كان يف عافية وكذا الصالة٬، واآلأمطلوب صيام كثري٬،  :159/ السؤال
  و الكفارة ؟أخذه العقاقري كعالج٬، فما حكم القضاء أل ؛عافية

  النجف االشرف   حممد منديل لطيف العابدي

  العاملنيواحلمد هللا رب ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

ذا كان يرجو الشفاء من إ ٬،يام كان يف عافيةأاملريض الذي يف ذمته قضاء صالة وصيام 
طعام مساكني فيجب عليه املبادرة إذا كان يdكفّر بإمرضه يتربص حىت يشفى ويقضي ويdكفّر٬، و

ملعلومة وال يستطيع الصيام فيدفع الفدية ا اًذا كان مرضه مزمنإحىت قبل الشفاء باطعام املساكني٬، و
  .من الطعام) كغم 3/4(عن كل يوم 

  .مرضه وأو غريه حبسب ما يسمح حاله أن من جلوس ا الصالة فيقضيها مبا يتمكّمUأ

  محد احلسنأالسيد                                                                   
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

  هل خباره جنس ؟ ؟ لثاهالعنيب عند الغلي ومل يذهب ثما حكم العصري  :160/ السؤال

  البصرة   الشيخ جهاد االسدي

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .خباره طاهر

  محد احلسنأالسيد                                                                    
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

  هل جيوز شرب الدم من الذبيحة املذكاة لغرض العالج ؟ :161/ السؤال
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  البصرة   سديالشيخ جهاد األ

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .ال جيوز

  محد احلسنأالسيد                                                                     
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

حكامه٬، فما أاملسكر و:  36سالم صذكرمت باملسألة الثامنة يف شرائع اإل :162/ السؤال
  هو الفقاع ؟

  البصرة   الشيخ جهاد االسدي

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .شراب يdتخذ من الشعري

  محد احلسنأالسيد                                                                    
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

حرام حدى التكبريات الستة من بعد تكبرية اإلإخطأ يف أما هو حكم من  :163/ السؤال
  ؟ كربأاهللا : حد حروف كلمةأو نطق �ا ومل خيرج ألفظا٬ً، 

  البصرة   جهاد االسديالشيخ 

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .ه قرأها بشكل خاطئ يعيدهانUأذا كان يعلم إ

  محد احلسنأالسيد                                                                    
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  
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م خصوصية قرب اإلمام أهل مطلق التراب٬،  Xتربة اإلمام احلسني  :164/ السؤال
وهناك من يعمل ترب للصالة وهو غري ٬، واحلائر ؟ ذلك من باب جواز الصالة عليها Xاحلسني

  ما حكم ذلك ؟.. Úر هم يأخذوÚا من شواطئ األنUإملتزم بالصالة٬، وقيل 

  ملنيواحلمد هللا رب العا٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

خذ التربة احلسينية ما بني أوجيوز ٬، فضل عظيم Xللسجود على تربة اإلمام احلسني 
Uر وغريها من البقاع الطاهرةس وفرسخني من كل اجلهات من شواطئ األالضريح املقدÚ ،وما ٬

س ىل الضريح املقدUإقرب أوكلما كانت التربة  .ال يعترب تربة حسينية) كم 11(بعد الفرسخني 
  .عظم فضلها

  محد احلسنأالسيد                                                                     
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

م جيوز النطق بالبسملة أن تنوي البسملة للسورة بعد الفاحتة٬، أهل جيب  :165/ السؤال
  ومن مث اختيار السورة اليت يريد قراءÎا ؟ ٬،مع عدم اليقني بتحديد السورة

  البصرة   سديالشيخ جهاد األ

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .ن حيدد السورة مث يقرأ بسملتهاأالبسملة مرتبطة بالسورة ولكل سورة بسملتها فيجب 

  محد احلسنأالسيد                                                                   
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

  ما هو حكم لبس ربطة العنق ؟ :166/ السؤال

  البصرة   سديالشيخ جهاد األ
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  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .جيوز

  محد احلسنأالسيد                                                                    
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

ن أداء صالة الظهر٬، هل جيوز يل أساعة ونصف يف الشتاء من بعد  ذا مرUإ :167/ السؤال
  م ماذا ؟أداءاً أصلي نوافل العصر قبل صالة العصر ؟ وما هي النية هل تكون أ

  البصرة   سديالشيخ جهاد األ

  واحلمد هللا رب العاملني ٬،بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .داءأوقت النافلة٬، وتصلي النافلة بعدها  ذا مرUإفضل تقدمي الفريضة األ

  محد احلسنأالسيد                                                                 
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

  ؟) علىاأل(بدل ) عظمسبحان ريب األ(هل جيوز يف ذكر السجود  :168/ السؤال

  البصرة   سديالشيخ جهاد األ

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  محد احلسنأالسيد                                                                .جيوز

  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 
تلك اليت تكون على هيئة (ما حكم شراء وصنع وبيع واقتناء الدمى ؟  :169/ السؤال

  ).حيوان

  البصرة   سديالشيخ جهاد األ
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  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

. ه مكروهلكنU تكون على هيئة حيوان٬، جيوز شراء وبيع واقتناء وصنع الدمى والتماثيل اليت
و تكون مما يتخذ للعبادة والسجود هلا أثارة شهوة٬، إظهار عورة وإذا مل يكن فيها ما حيرم كإهذا 

  .و السجود هلا كقبلةأمن دون اهللا 

  محد احلسنأالسيد                                                                  
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

سنة٬، مشكلة تزوجيه٬، مشكلة نسبته ) 21(كرب عند اناس من  لقيطابنé  :170/ السؤال
ه ال يصوم وال يصلي٬، وهو يعلم نUأخبارها٬، علماً إخبار زوجته من عدم إسرة٬، مشكلة ألب األ

  و معصية٬، فما حكمه ؟أه مل يرتكب جرماً نUأحباله٬، علماً ب

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم : الجواب

بدليل شرعي صحيح٬، وبالتايل فاللقيط  اه ابن زننUأذا علم إ الّإ اه ابن زننUأاللقيط ال حيكم ب
بل هو  ٬،ىل نفسه٬، ولو فعل ال يصحإنسان إن ينسبه أوال جيوز  ٬،ب والنسبجمهول األ اًيعترب إنسان

ه جمهول النسب ال نUأذا كان مؤمناً فأخوكم يف الدين٬، وجيب على اîتمع املؤمن معاملته على إ
ا حال هذا الشخص بالذات فيجب مUأ٬، وإمثاًيرتكب  زناه ابن نUأ٬، فمن يعامله على اه ابن زننUأعلى 
عن زوجة ميان ومواالة ويل اهللا٬، والبحث له ه على اإله على الصالة والصوم٬، وقبل ذلك حثّحثّ

  .ترضى حباله كونه جمهول النسب٬، واهللا املوفق

  محد احلسنأالسيد                                                                  
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

مر الطبيعي بسب نابيب ملن ال تكون له ذرية باألطفال األأا حكم م :171/ السؤال
  �ذا الطريق ؟ الّإحدمها أو أبوين مراض عند األأ

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
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  .خذ بويضة من الزوجة وتلقيحها من الزوج وزرعها يف رحم الزوجة صاحبة البويضةأجيوز 

  محد احلسنأالسيد                                                                     
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

و أهل جيوز زرع بويضة امرأة ملقحة من حيمن زوجها يف رحم آخر  :172/ السؤال
و من غري حمارمه ؟ وذلك بسب عجز رحم أوالرحم اآلخر من حمارم الزوج  ٬،رحم صناعي

  و بعدمه ؟أالزوجة 

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

وال جيوز زرع البويضة يف  ٬،زرع بويضة امرأة ملقحة من حيمن زوجها يف رمحها هيجيوز 
  .خرى زوجة ثانية للرجلن كانت املرأة األإخرى حىت وأرحم امرأة 

  محد احلسنأالسيد                                                                    
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  
  و غري رحم ؟أما حكم االستنساخ البشري لرحم  :173 /السؤال

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

و أن تكون البويضة من الزوجة أوجيوز  ٬،خذ خلية من الزوج وزرعها يف رحم زوجتهأجيوز 
  .خرى يف حال كون نواÎا تستبدل بنواة اخللية املأخوذة من الزوجأمرأة امن أي 

  

  محد احلسنأالسيد                                                                  
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  



  

.................... ............................ الثا�ياجلزء / اجلواب املنري عرب األثري 
167 

 
 

ر عليه ذلك جناب ويتعذّلفحص حيامن الرجل وملعرفة ما فيه من قابلية اإل :174/ السؤال
  خرى غري الزوجة ؟أهل جيوز فحص املين بطريقة ! عن طريق زوجته ؟

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .نسان نفسه٬، وجيوز بواسطة جسم الزوجةذا كان بواسطة جسم اإلإاالستمناء حرام 

  محد احلسنأالسيد                                                                 
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

زواج (يستمتع �ا بدون عقد٬، مث عقد عليها باملنقطع ) خليلة(كانت له  :175/ السؤال
  دائميا٬ً، فما احلكم بذلك ؟ زواجاًجها ٬، مث تزوU)مؤقت

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

٬، حرمت على ذات عدUةو أ) متزوجة(وهي ذات بعل ) أي قبل العقد( ناذا كان وطئها بالزإ
ن أة٬، فيجوز له ذا كانت غري ذات بعل٬، وال ذات عدUإا مUأÎا٬، و انقضاء عدUأبعد طالقها  الزاين

  .يتزوجها

  محد احلسنأالسيد                                                                     
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

ة تزوجها بعقد دائم٬، ثناء املدUأدخال وإتزوج امرأة زواجاً منقطعاً بدون  :176/ السؤال
  فما احلكم الشرعي ؟

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .وزواجه الدائم صحيح ٬،جيوز

  محد احلسنأالسيد                                                                   
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  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 
* * *  

لبسه بالصالة ؟ وما أن أعرف به٬، هل جيوز أمل ) حمبس عقيق(لقطة  :177/ السؤال
  حكمه الشرعي ؟

  شرفالنجف األ   قاسم عبد الكاظم

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .مث البسه يف الصالة وغريها ٬،ن تتصدق بثمنهأ فضلن مل جتد صاحبه فاألإع}رِّف به ف

  محد احلسنأالسيد                                                                  
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  
يdداوم بدائرة صحية ومعه نساء موظفات كثريات٬، ما حكم  شخص :178/ السؤال

  ثناء الدوام ؟ وما حكم النظر ؟أاالختالط 

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

جيوز٬، وعلى املؤمن ) جائز شرعاً(جل القيام بعمل تواجد رجال ونساء يف كل مكان أل
وبريبة ( ذا مل يكن مقصوداًإا النظر فمUأمر باملعروف والنهي عن املنكر٬، واملؤمنة القيام بواجب األ

  .فهو جائز )أو تلذذ

  محد احلسنأالسيد                                                                   
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

سالم اهللا ): مكن اهللا له يف االرض(سيدي رسول ووصي اإلمام املهدي  :179/ السؤال
  عليكم ورمحة اهللا وبركاته

كل للحيوان احمللل األ) مخ العظام(خبصوص  Xنصار اإلمام املهدي أيتساءل بعض 
ن جيعلنا من أفتونا مأجورين٬، ندعوه تعاىل أكل مخ العظام هلذا احليوان ؟ أى٬، هل جيوز واملذكّ

  .نصاركم الثابتني على عهدكمأ
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  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .جيوز

  محد احلسنأالسيد                                                                    
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  
  ): مكن اهللا له يف االرض(نصار اإلمام املهدي أحد أيتساءل  :180/ السؤال

ربعة وداج األو حنره٬، واألأخبصوص التذكية٬، وكيفية ذبح احليوان ٬، سالم اهللا عليكم سيدي
وثبتنا يف رض مكن اهللا لكم يف األ(فتونا مأجورين أوقطع الرأس للحيوان وحليته وحرمته ؟ 

  ).نصرتكم

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

اليت يف الرقبة٬، ) احللقوم والبلعوم والشريان والوريد(  :ربعةوداج األجيب يف الذبح قطع األ
والنحر وهو للجمل خاصة يكون  .ذا قطعه ال حترم الذبيحةإوحيرم قطع النخاع الشوكي٬، ولكن 

و ذحبه حىت ميوت أكثر٬، وال جيوز قطع رأسه أو أتني و مرUأة و سيف يف لبته مرUأبإدخال سكني 
  .منحوراً

  محد احلسنأالسيد                                                                   
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

  هل ناشئة الليل تdجزي عن نافلة املغرب ؟ :181/ السؤال

  البصرة   سديجهاد األالشيخ 

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

   .اهللاإن شاء يdصلي نافلة املغرب �يئة ناشئة الليل فيحصل ثواب ناشئة الليل 
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  محد احلسنأالسيد                                                                    
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

تيان بنوافل الظهر بعد مرور نصف ساعة من الزوال ؟ وهل هل جيوز اإل :182/ السؤال
  داءاً ؟أم أاكتفي �ا يف هذه احلالة قضاءاً 

  البصرة   سديالشيخ جهاد األ

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .بعد الزوال نصف ساعة ذا مرUإداء أن يأيت بالفريضة مث بالنافلة أجيوز٬، ولكن األفضل 

  محد احلسنأالسيد                                                                    
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

عمل يف مستشفى٬، ويف ردهة اجلراحية٬، وتأتينا نساٌء مصابات حبروق يف أ :183/ السؤال
صابات٬، وقد حتتاج املريضة دخول احلمام مع إاجلسم وال يوجد كادر نسوي ملعاجلة هكذا 

 الّإزالة اجللد احملترق وهم ال يستطيعون عمل ذلك ٬، وذلك إلحمارمهاو أمها أو أزوجها 
  مبساعدتنا٬، فما احلكم ؟

  الديوانية    بو نبأأ

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

جيب على املسلمني توفري الكادر النسوي الطيب ملعاجلة النساء٬، بل جيب توفري املكان املناسب 
Uملعاجلة النساء بعز Uمنها٬، مور كثريةأع عن هذا وكرامة٬، ويتفر:  

  .النقص يف كل االختصاصات الطبية ى عدد كافÑ من النساء لسدUن يتصدUأجيب 

و بتقسيم أنشاء مستشفيات نسوية إا بمUأ فرزاً حقيقيا٬ً،ماكن معاجلة النساء أجيب فرز 
  .املستشفيات
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يب نبأ جيوز معاجلة حروق النساء مع االضطرار من قبل املختصني من أبالنسبة حلالة األخ 
Uمث واخلطيئة حكومة الطاغوت وكل مل اإلالرجال٬، ويتحمUر من املسلمني واملسلمات يف قص

  .السعي لتوفري الطريقة الصحيحة ملعاجلة النساء

  محد احلسنأالسيد                                                                    

  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 
* * *  

لبسة من أويعمل منه ) غري مسلمة(جنبية أاجللد املستورد من بالد  :184/ السؤال
حزمة٬، ما حكم لبسها يف الصالة٬، وغريها ؟ حيث ال حذية واألو غريها كاألأ) قمصلة(جاكيت 

  .حسانهدانا اهللا تعاىل بكم حنو اخلري واحلق واإل .نعلم بتذكيتها وطهارÎا

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

   .إذا حصل العلم بتذكيتها تذكية شرعية ال حيكم بتذكيتها وال طهارÎا إالّ

  محد احلسنأالسيد                                                                       
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

لو حصل إسقاط جلنني احليوان اللبون من احمللل حلمه٬، هل جيوز شرب  :185/ السؤال
ه غري نUأة حترم ذلك٬، بادعاء مUأو استعماله ؟ حيث هناك أاحلليب املتولد مع اجلنني السقط٬، 

  مكتمل التكوين ؟

  املسيب  بابل     الشيخ سلمان

  واحلمد هللا رب العاملني ٬،بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .استعمال احلليب يف احلالة املذكورةجيوز 

  محد احلسنأالسيد                                                                   
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  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 
* * *  

املين نتيجة عملية جراحية٬،  أنبوبهي قطع يف  عندي حالة صحية٬، :186/ السؤال
فما ٬، ىل اخلصيتنيإنزال إمارس احلالة اجلنسية ال حيصل عندي قذف٬، لكن فقط حيصل أوعندما 

  و االحتالم ؟أ جلماعثناء اأحكم ذلك من وجوب الغسل من عدمه٬، ذلك 

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

كون هناك فتور ن يأجيب عليك الغسل يف كلتا احلالتني٬، ولكن يف حال غري اجلماع جيب 
  .وشهوة ليجب الغسل عليك

  محد احلسنأالسيد                                                                     
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

دعية وذكر أقامة٬، وبعد الصالة عقب بنوافل وإذان وآلو صليت الظهر ب :187/ السؤال
Uم آيت بآذان آخر للعصر ؟ وما هي أذان الظهر يكفي آة حىت صالة العصر٬، هل اهللا٬، فطالت املد

  .)ثبتنا اهللا تعاىل على واليتكم وصالتكم(الضابطة احلكمية يف ذلك ؟ 

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .ولن تكتفي باآلذان األأذا مل تفارق موضع سجودك فلك إ

  محد احلسنأالسيد                                                                   
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

ملنع احلمل هناك خمتلف العمليات٬، منها الربط بالعملية اجلراحية٬، ومنها  :188/ السؤال
ة معينة ؟ و ملدUأىل منع احلمل كلياً إدت أن إ األدويةو أحببوب املانع واللولب٬، ما حكم العمليات 

  ف من العيلة ومهوم التربية والفاقة ؟تخوUالبسب اجلنني  إسقاطوما حكم 
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  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

وال  ٬،)دوية٬، اللولبالربط٬، األ(جيوز استعمال الطرق اليت متنع احلمل واملذكورة يف السؤال 
  .جيوز إسقاط اجلنني بعد التلقيح

  محد احلسنأالسيد                                                                  
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

بني كل ركعتني٬، غري التشهد  أتشهدقبل دخويل يف دعوة احلق٬، كنت  :189/ السؤال
ربعة تشهدات٬، فهل أخري والسالم٬، فللصبح تشهدين٬، وللمغرب ثالث تشهدات٬، وللرباعيات األ
  عيد صلوايت السابقة ؟ وما هو حكمها الشرعي ؟أ

  .)وعلى شهادة اهلداية للمهديني ٬، ثبتنا اهللا تعاىل على شهادة الوالية لألئمة (

  النجف األشرف  أبو أمحد 

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .ال تعيد صالتك

  محد احلسنأالسيد                                                                    
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  
مها٬، هل هي حمللة أ٬، أي من غري )بيهاأمن (خت لألم أاليت هي ) اخلالة( :190/ السؤال

بيه فقط ؟ ذلك واقع يف أمن  أخته ةهل حيل على ابن) اخلال(وكذا عاله ؟ أ أختهاعلى ابن 
  .يدك اهللا تعاىل بتأييدهأ .Xمناطقنا سيدي الوصي 

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .٬، وكذا اخلالو كليهماأبيها أو أمها ألألم من  اًختأاخلالة من احملارم سواء كانت 
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  محد احلسنأالسيد                                                                   
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

فرازات املرأة عند Îيج شهوÎا من غري اجلماع يوجب عليها إ نّأهل  :191/ السؤال
  م تكتفي بالوضوء وتطهري الثياب للصالة وغريها ؟أالغسل للصالة ؟ 

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .جيب عليها الغسل

  محد احلسنأالسيد                                                                   
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

   :192/ السؤال

  طهارته ؟ حكمه الشرعي وما حكم اجلنب املستورد من بالد الغرب٬، ما  1

احلليب املستورد من بالد الغرب٬، منه جاف ومنه سائل٬، هل هو طاهر٬، حيث حنتمل   2
  يدي غري مسلمني ؟أمتسه 

السمك املستورد من بالد الكفر واإلحلاد٬، هل حيكم بتذكيته ؟ وهل جيوز استعماله   3
  اجللد ؟م أملس أوال نعلم هل فيه فلس ٬، كلهأكعلف للحيوانات الداجنة ؟ وهل جيوز 

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .ذا حصل العلم بنجاستهإ الّإكله٬، أطاهر وجيوز   1
  .ذا حصل العلم بنجاستهإ الّإطاهر وجيوز استعمال اجلاف والسائل منه٬،   2
خذه حياً من أ تذكية السمك هي نّأل ؛فيجوز استعماله لألكل اًفيه فلس نّأذا علمت إ  3

املستورد يصطاد بالشباك واآلت الصيد  م غري مسلم٬، وهذا السمكأ مسلماًاملاء سواء كان اآلخذ 
  .ى وإن كان الصياد غري مسلمفهو مذكّ



  

.................... ............................ الثا�ياجلزء / اجلواب املنري عرب األثري 
175 

 
 

  محد احلسنأالسيد                                                                  
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

مساء اهللا أو غريه من الكتب اليت حتتوي أحراق القرآن الكرمي إهل جيوز  :193/ السؤال
هناك  نّأم أوراقه ؟ أحبجة Îرأ الكتاب وتقادم  هل بيته الكرام أمساء النيب وأو ٬، أ)جل جالله(

  ؟ له الطاهرين آمساء أمساء اهللا وأإلكرام  حراق٬،شيء آخر غري اإل

  السيد حسن حممد علي احلمامي
  شرفالنجف األ                                                                                                

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .والبحريات كاألÚارحراق وتلقى يف ماء طاهر ال جيوز اإل

  محد احلسنأالسيد                                                                   
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

  :194/ السؤال

  قامة لطفل دون سن التكليف لصالته٬، وهي نوافل عليه؟هل جيب اآلذان واإل  أ

قامة واجب على اآلذان واإلم مستحبة ؟ وهل أقامة واجبة هل الشهادتني يف اآلذان واإل   ب
فتونا أها مستحبة ؟ نUأم أخرين٬، حد تسقط عن األأم واجبها كفائي إن جاء �ا ٬، أكل مصلي بعينه

  .مأجورين جزيتم خري جزاء احملسنني

  واسط   ناطق بادي

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

ذان آب يقتدي به املتنفل إالّ ولكن ال ٬،قامةواإلذان باآل يأتÝتصح صالة الصيب وان مل   أ
  .قامةإو
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وتفصيل املوارد اليت جيوز عندها . ومنها الشهادة٬، ذان املذكورة واجبةكل فصول اآل   ب
  .االكتفاء بآذان وإقامة املؤمنني موجودة يف كتاب الشرائع٬، فراجع

  محد احلسنأالسيد                                                                       
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

والغري مؤمنة بالوالية لويل اهللا  املختلفة املذاهب تأتينا من بالد املسلمني :195/ السؤال
X إوقد عرفنا  ٬،سالميةاإلمذبوح على الطريقة الشرعية  حلوم ودجاج مكتوب عليهUها تذبح ن

والشريط احلامل يسري �ا  ٬،مبجازر ضخمة حيث يعلق فيها الدجاج٬، والعامل يقطعها من رأسها
ه حنو القبلة وبشرائط الذبح الشرعية٬، حيث يأيت ببعض الصناديق ندري هل توجU ال. ىل املنظفاتإ

  ها سيدي الوصي ؟وقد نسيها العامل ؟ ما حكم٬، )أي برأسها(دجاج غري مذبوح 

  السيد حسن حممد علي احلمامي
  النجف األشرف                                                                                                 

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

التسمية على كل ذبيحة بصوت اإلنسان املسلم وجيب . جيب توجيه مقادمي الذبيحة إىل القبلة
 ولكن ال حترم الذبيحة إال٬ّ، الذي يباشر عملية الذبح٬، وجيب قطع األوداج األربعة٬، وحيرم التنخيع

إذا مل تراع هذه الشروط يف اîازر فال جيوز أكل اللحوم اليت  .إذا كان الذابح مستخفاً باحلكم
 يف ن كانتإوإذا روعيت جيوز أكل اللحوم اليت تنتجها وتنتجها وإن كانت يف بالد املسلمني٬، 

  .بالد غري املسلمني

  محد احلسنأالسيد                                                                      
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  
بصبغ جنيب ؟ وذلك املستخدم و األأسبريتو العراقي ما حكم اإل :196/ السؤال

  .ى كحول معدومو جناسته ؟ حيث يسمUأوما حكم طهارته . خشاباأل

  السيد حسن حممد علي احلمامي
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  النجف األشرف                                                                                                   

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .)1( هل املعصية للسكرأاستخدامه من  معتاداًذا كان إ الّإكل كحول طاهر 

  محد احلسنأالسيد                                                                   
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

الشرعي من مياÚم٬، ما احلكم إناس ارتدوا عن القضية بعد أُأعمل مع  :197/ السؤال
  هم مل يعلنوا معاداتنا ؟نUإ جمالستهم والعمل معهم ومصافحتهم٬، علماً

  الديوانية    بو نبأأ

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .ذا مل يكونوا معلنني العداء فيجوز جمالستهم والعمل معهم ومصافحتهمإ

  محد احلسنأالسيد                                                                   
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  
ا زوجي فلم يؤمن٬، ٬، وأمU)سالم اهللا عليه(قد آمنت بدعوة اليماين املوعود  :198/ سؤاللا
UوأنUأي طفالً آخر٬، وأرى ه مرتاب٬، ويل منه ولدان اثنان٬، ويطلب منUه ليس أهالً ألجنب له ذرية٬، ن

  ؟Xبقى معه ألعيش حيايت أم أطلب االنفصال طاعة لإلمام أوهل  فما واجيب الشرعي بذلك ؟

  شرفالنجف األ   م موسىأ

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

                                                            
ألن الكحول المعدة للسكرغالبًا تختلف طريقة  ؛وذلك ألن المدار مدار النية، فالذي ُيعمل لغير السكر ال يكون نجسًا -1

تحضيرها ونوعية المواد األولية عن الكحول المعدة لغير السكر، من نسبة التنقية مثًال وجودة المواد المخمرة واألواني 
لة، فال المستخدمة اثناء التخمير، وبهذا يكون فارق بين الكحول لمصنعة للسكر وبين الخمور المصنعة لالستخدامات المحل

فالذي ينوي تصنيع الكحول للسكر غالبًا يتخذ  يمكن أن يقاس أحدهما على اآلخر، أو اتحادهما بحكم النجاسة أو الطهارة،
طريقة معينة تختلف نسبيًا عما لو نوى تصنيع الكحول لغير السكر، وبغض النظر عن آل التفاصيل، المائز هو النية فالذي 

 ).المعلق. (ن نجسًا، والذي يصنع لالستخدام المحلل يكون طاهرًايصنع بنية استخدامه للسكر يكو
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  .لشيعتهم جيوز البقاء معهالعداء لألئمة واملهديني أو  ذا مل يكن ناصبإ

  محد احلسنأالسيد                                                                    
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

ن أشكو مرضاً قلبياً يعيقين عن احلركة الكثرية وعن أي جهد٬، هل جيوز أ :199/ السؤال
جهاد باحلضور لصالة اجلمعة املباركة ؟ يصيبين اإل أودي صالة الظهر Úار يوم اجلمعة٬، حيث

  مام اهللا سبحانه ؟أسبباً شرعياً يربئ ذميت  Xوهل هذا سيدي الوصي 

  شرفالنجف األ   حامد رشيد

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

نسان إىل صالة اجلمعة٬، وكل إجتب اجلمعة على املريض الذي مينعه مرضه من احلضور  ال
ىل صالة اجلمعة بسبب املرض وهو إذا كان غري قادر على احلضور إبصري بنفسه٬، وهو حيدد حاله 

  .ىل صالة اجلمعةإمرضه يعيقه عن احلضور  نّأن له ذا تبيUإمعذور٬، ويصلي الظهر 

  محد احلسنأالسيد                                                                  
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

مرأة تزوجت زواجاً منقطعاً وقد محلت من زوجها حبمل٬، تويف عنها إ :200/ السؤال
ة هذا الزواج٬، ما حكم الزوجة وحكم حقوقها٬، وما حكم الطفل املتولد منهما ؟ ثناء مدUأالزوج 

  وما هي حقوقه الشرعية ؟

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

اهللا تعاىل يف كتاب الشرائع٬، وهو يف الطباعة  إن شاءتفصيل الزواج املنقطع وشروطة ستجده 
  .جناز اآلنوقيد اإل



  

.................... ............................ الثا�ياجلزء / اجلواب املنري عرب األثري 
179 

 
 

ا الطفل فهو ابن شرعي للزوج٬، وله كل مUأا الزوجة فال ترث الزوج يف الزواج املنقطع٬، ومUأ
  .بن الشرعيمن احلقوق اليت تثبت لإل بيه وغريهاأاحلقوق الشرعية من مرياث ومحل أسم 

  محد احلسنأالسيد                                                                    
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

يفهمون وال  كيف يصلي الصم البكم صالة اجلمعة املباركة وهم ال :201/ السؤال
م يكفي احلضور أ ٬،شارات املفهمةمن يعرفهم باخلطبة باإلىل إيسمعون اخلطبة ؟ وهل حيتاجون 

  ؟فقط ويسقط التكليف الشرعي

  واسط   عنان فرحان سلمان

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

  .ه ليس بواجبولكن٬U، وجود من يترجم اخلطبة هلم باالشارات أفضل

  محد احلسنأ                                                                 
  Xوصي ورسول االمام املهدي 

* * *  

ة حيث تdقرض الناس ها ربويUولكن٬U، جنبيةأهنا يف العراق٬، مصارف وبنوك  :202/ السؤال
  االقتراض منها ؟وللمضطر هل حيق له  فما حكمها الشرعي ؟) رمبا قليلة(مواالً وبفائدة أ

  .ثبتنا اهللا على نصرتكم والسري على هداكم

  البصرة   سيد إمساعيل

  واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب

لغري املسلمني أو النواصب جيوز  اًذا كانت البنوك ملكإف .ال ربا بني املسلم وغري املسلم
  .االقتراض منها مع وجود الفائدة
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  محد احلسنأالسيد                                                                     
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

؟ وهل  Xهل جيوز إبدال لفظ املهدي يف اآلذان بذكر اسم املهدي  :203/ السؤال
  ؟ Xمري املؤمنني أجيوز األمر نفسه مع علي و

  واحلمد هللا رب العاملني٬، الرحيمبسم اهللا الرمحن  :الجواب

  .ولكن األفضل ترك ذلك اآلن٬، جيوز

* * *  

األعمدة املوجودة يف املدرسة وهي من الكونكريت وبضخامة رجل٬، هل  :204/ السؤال
  تعد فاصالً بني املصلني يف اجلماعة ؟

وحاهلا . و رؤية من يرى اإلمام ال تعد فاصالًأذا كانت ال متنع من رؤية اإلمام إ :الجواب
  .يف املدرسة ال تعد فاصالً

* * *  

إذا نسي اإلمام أو سهى عن قراءة السورة بعد الفاحتة ودخل يف الركوع  :205/ السؤال
  فما وظيفة املأموم ؟

  البصرة   الشيخ حبيب السعيدي

  .يركع معه وال شيء عليه :الجواب

  محد احلسنأالسيد                                                                   
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  
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حامل بشهرها السادس٬، وبفحصها بالسونار تبيUن أنّ احلمل حيتمل أن  :206/ السؤال
فهل جيوز إسقاطه حبجة . خيرج مشوUه اخللقة أو ناقص عقليا٬ً، بسبب استعمال احلبوب والعقاقري

  عدم اكتمال خلقته ؟

  بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني :الجواب

  .ن يف بقائه خطراً على حياة األمال جيوز إالّ إذا كا

  السيد أمحد احلسن                                                                   
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  
بيين وبني صالة اجلمعة موانع من أÚار وحبريات وال حتصل وسائط عبور٬،  :207/ السؤال

كيلو متر٬، فهل جتب عليَّ صالة اجلمعة ) 20(وإن ذهبت راكباً أو ماشياً أقطع مسافة أكثر من 
  أم أنّ الظهر تفي �ا وتعوض عنها ؟ 

  الزبيدية  –واسط  /عدنان فرحان سلمان 

  اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملنيبسم  :الجواب

كيلو مترا٬ً، فال جيب عليك احلضور وإن كان ) 20(إذا كان بينك وبني صالة اجلمعة 
  .واعلم أنّ األجر على قدر املشقةحضورك خرياً لك إذا توفرUت وسائط النقل والعبور٬، 

  السيد أمحد احلسن                                                                  
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

ألف يف سيارة٬، وهي تابعة إىل أهلي٬، علماً أنUي ) 215(عندي مبلغ  :208/ السؤال
املبلغ من حيث فأقضي �ا حوائجهم٬، فما حكم  ) كسائق(استخدم السيارة ألغراضي الشخصية 

  مشوله باخلمس ؟

  ستار اجلبوري
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني :الجواب

  .إذا مل يكن لديك سيارة أخرى٬، فاملبلغ املذكور غري مشمول باخلمس

  السيد أمحد احلسن                                                                 
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

شخص أُجريت له عملية جراحة الكسور٬، وبقيت ساقه معلقة٬، وساقه  :209/ السؤال
الثانية طليقة٬، ما حكمه مبسح ظاهر القدم عند الوضوء حيث ال تصل يده إىل الساق املعلقة ؟ هل 

  يكتفي مبسح واحدة٬، أم يتيمم ؟

  واحلمد هللا رب العاملنيبسم اهللا الرمحن الرحيم٬،  :الجواب

يتيمم إذا عجز عن الوضوء٬، ويف هذه احلالة فهو عاجز عن مسح إحدى القدمني املوجودة 
  .فيكون حكمه التيمم

  السيد أمحد احلسن                                                                    
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

احملبوس الذي ال يعلم بأوقات الصالة٬، وال يعرف ليالً من Úار٬، كيف  :210/ السؤال
  يؤدي فرائضه ؟

  البصرة  خمتار يوسف 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني :الجواب

إذا كان يستطيع حتصيل ظن أو احتمال بدخول الوقت فأنUه يعمل ويؤدي فرائضه حبسب 
وإذا مل يكن يستطيع حتصيل حىت االحتمال فإنUه يوزUع الفرائض الظن أو االحتمال الذي حصله٬، 

عند إستيقاضه من النوم يصلي الفجر٬، وقبل أن : اخلمسة على مدUة استيقاضه فيكون عمله هكذا
  .يصلي الظهر والعصر) أي بني الفجر واملغرب(ينام يصلي املغرب والعشاء٬، وبينهما 
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  السيد أمحد احلسن                                                                  
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

اآلف فقط٬، عن بدل استئجار ) 10(أعطاين أحد املؤمنني مبلغاً قدره  :211/ السؤال
   فما حكم هذه األمانة ؟. الصالة عن والده املتويف

  النجف األشرف  حبيب خريبط علي 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني :الجواب

أخذ األجرة مقابل الصالة والصيام نيابة عن امليت باطل٬، حيث ال توجد نية قربة إىل اهللا 
سبحانه يف هكذا صالة أو صيام٬، فهو لوال األجرة ملا صلى وملا صام نيابة عن هذا امليت٬، فصالته 

ا مل يوجد اإلبن األكرب الذي جيب عليه قضاء ما يف ذمة وصيامه قربة للمال ال هللا سبحانه٬، وإذ
الوالدين٬، أو كان موجوداً ومل يستطيع قضاء ما يف ذمتهما ومل يوجد متربع ألداء ما يف ذمUة امليت 
من صالة وصيام٬، يتصدUق عن امليت عن كل يوم صيام مبdد من الطعام٬، وعن صالة اليوم والليلة 

  .٬، واحلمد هللايعمل به حبسب ما تقدUم من التفصيل مبdد من الطعام٬، فهذا املبلغ

  السيد أمحد احلسن                                                                     
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

وكتبت بيدها ) القرآن الكرمي(ما حكم األمUة اليت باعت كتاب اهللا تعاىل  :212/ السؤال
املتمثلة بشخص  كتاباً جعلوه دستوراً هلم بدل دستور املسلمني٬، وباعت العترة الطاهرة 

هل تdلحق  الناس الذين ال حيكمون حبكم اهللا٬،٬، وبايعت غريه من Xاإلمام احلجة بن احلسن 
وهل تستتاب ؟ وهل  ل توصف بالكفر أم بالظلم والفسوق٬،٬، هل اهللا باألمUة املنقلبة على رسو

  !وزرها علماء اخليانة والظاللة ؟حيمل 

  السيد حسن حممد علي احلمامي
  النجف األشرف                                                                                                   
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني :الجواب

٬، وذهب إىل السقيفة Xتوصف مبا يوصف به من ترك أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
  .والشورى

  السيد أمحد احلسن                                                                   
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

ما حكم إستعمال العطور األجنبية والعراقية٬، واليت يستخدم فيها الكحول  :213/ السؤال
  ستها يف الصالة ويف غري الصالة ؟من حيث طهارÎا أو جنا) املثيلي أو األثيلي(

  السيد حسن حممد علي احلمامي
  النجف األشرف                                                                                                  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني  :الجواب

إالّ إذا كان الكحول املستخدم فيها هو من الكحول الذي يستخدم عند أهل  ٬،طاهرة
إنّ الكحول النجس هو الكحول املستخدم للسكر فقط٬، أمUا باقي أنواع : املعصية للسكر٬، أي

  .حال تناوهلا أو استنشقها إنسان الكحول فهي طاهرة وإن كانت مسكرة يف

  السيد أمحد احلسن                                                                    
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

هل جيوز إسقاط اجلنني الذي مل يكتمل أربعة أشهر من العمر٬، حيث مل  :214/ السؤال
تلجه الروح ؟ وذلك لظروف املعيشة الصعبة٬، وأنّ احلمل هذا قد غلب على أهله حيث 

  .يستعملون مانع

  واحلمد هللا رب العاملني ٬،اهللا الرمحن الرحيمبسم  :الجواب

  .ال جيوز٬، إالّ إذا كان يف بقائه خطرé على حياة األم
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  السيد أمحد احلسن                                                                    
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

* * *  

  

  

  
  
  
  
  



  
  

  
  
  
  
  
  
  



  الفهرس
  5....................... ...................................................................................هداء إ

  7...................... ....................................................................................تقدمي 
  13............. ........................................................... نآيات من القرآتفسري / ول القسم األ

  13........ ....................................) .....فتحاً قريباً.. لقد صدق اهللا ورسوله الرؤيا : (عاىلتقوله : 52س
  14................. ...........................) ................لواح ودسرأومحلناه على ذات : (قوله تعاىل: 53س
  14............................ ....................) ...........................اليالف قريش : (قوله تعاىل: 54س
  15................. ..........................) ..............امن الناس  واذا قيل هلم امنوا كما: (قوله تعاىل: 55س
  16............. ............................) ................لزمناه طائره يف عنقه أنسان إوكل : (قوله تعاىل: 56س
  17....... ....................................) .......................اذا جاء نصر اهللا والفتح : (قوله تعاىل: 57س
  17........... ...............) ..............حصيداً خامدين.. كم قصمنا من قرية كانت ظاملة و: (قوله تعاىل: 58س
  19........... ........................) ...............................نذرناكم عذاباً قريباً أنا إ: (قوله تعاىل: 59س
  20......... ...................) ....................................نا ربك فاخلع نعليك أين إ: (قوله تعاىل: 60س
  23....... ...................) ....................................وذلك ومن يعظم شعائر اهللا : (قوله تعاىل :61س
  24..... ..) ..............لقوم يتفكرون.. مث كلي من كل الثمرات (٬، ..)وحى ربك اىل النحل أو: ( قوله تعاىل :62س
  26.......... .............) ................سران املبنياخل.. ومن الناس من يعبد اهللا على حرف : ( قوله تعاىل :63س
  27......... ........................................................................ية الكرسي آما هو سر  :64س
  28............ .............................................) رسول من اهللا يتلو صحفاً مطهرة : (قوله تعاىل: 65س
  29....... ...............................) ...............................مرهم شورى بينهمأو: (قوله تعاىل: 66س
  30.. ..........) ...كتاب مبني.. دابة يف االرض وما من (٬، ..)كم من نفس واحدةأنشأوهو الذي : (قوله تعاىل: 67س
  32......... ...................) .......ولقد كذبت رسل من قبلك(٬، )هلم البشرى يف احلياة الدنيا: (قوله تعاىل: 68س
  34.............. ..) ............................خمتاالً فخوراً.. واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً : (قوله تعاىل :69س
  36..................... .) ....................................مث كال سيعلمون... يتساءلون عمU: (قوله تعاىل :70س
  38......... ...) .........................................................يلتقيان مرج البحرين : (قوله تعاىل :71س
  42............... ...) .........................................ورثنا الكتاب الذين اصطفينا أمث : (قوله تعاىل: 72س
  44................. ...) .............................. منوا ال تقدموا بني يدي اهللاآيها الذين أيا : (قوله تعاىل: 73س
  45................... ...) ..................................منا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس إ: (قوله تعاىل: 74س
  46................. ............................) .طيعوا الرسول أطيعوا اهللا وأمنوا آيها الذين أيا : (قوله تعاىل: 75س
  50................... ..) ......................وهو العزيز احلكيم... هو اهللا الذي ال اله اال هو : (قوله تعاىل: 76س
  54................... ....................) ...............حتتك سرياً... واذكر يف الكتاب مرمي: (قوله تعاىل: 77س

  54................... ............................................................ سئلة العقائديةاأل/ القسم الثاين 
  59................... ....................................................محر ومفتاحهما بيض واألاجلفر األ: 78س



  X ............................................... .........................59دم آكل منها أالشجرة اليت : 79س
  60...................... .........) ..........................خرول واآلنا األأ: (Xما املقصود بقول علي : 80س
  60..................... ...........................................................الناسخ واملنسوخ ما هو : 81س
  61...................... ............................................................ما معىن زكريا ولوط : 82س
  61............................ .......................................................... 13ما سر الرقم : 83س
  62........................ .....................................................ملاذا االمامة امسى من النبوة : 84س
  62......................... .............................................ما هو تكليفنا جتاه قوات االحتالل : 85س
  63..................... ..............................................................امليت يف عامل الربزخ : 86س
  64.................... ............................................النظر يف اجلفر ال يكون اال لنيب او وصي : 87س
  66.............. .................................................بكتاب قاضي السماء  Xي السيد أما ر: 88س
  66...................... .......................................................حد املعصومني أدعاء رؤية  :89س
  67............................ ...................................................نصارك أكون من أكيف  :90س
  69................. .........................................................هل يف التوراة واالجنيل حتريف : 91س
  69................ ............................................................التحريف يف الكتاب املقدس : 92س
  70................... .............................................................نك اليماين امىت علمت : 93س
  75.................. ...............................................................الفرق بني الرب واالله : 94س
  76......................... .......................................................سئلة يف النفس والروح أ: 95س
  78................... ...............................................................شبيه عيسى املصلوب : 96س
  79................................ ........................................نصاره أو Xاحلجة فترة حكم : 97س
  80....................... ...............................................ن الكرمي آاالئمة املعصومون يف القر: 98س
  81.................. ................................................نه نيب قبل الوحي أ هل يعلم النيب : 99س
  82............ .............................................................سئلة الصحفي قاسم الزبيدي أ: 100س
  96............ ....................................................خرى أمور أسئلة يف االسالم والقران وأ: 101س
  9.................. .........................................................................االمساعيلية : 102س
  98............ ....................................................................حول فاضل املرسومي : 103س
  98.............. .............................................................حول عبد الوهاب البصري : 104س
  99................... .............................................) ..وصل اللهم بيننا وبينه وصلة: (معىن: 105س
  100........................... ............................رى خأهل يفضل الرب جمموعة من خلقة على : 106س
  100........................... ............................كا هل سيحل السالم يف العراق بانسحاب امري: 107س
  101........................... ..............................................مت أاملكىن بعمه٬، : ما معىن: 108س
  103............................................................................. قالوا مسعنا فىت يذكرهم : 109س
  104................. ...........................................................م ال أهل يورث االنبياء : 110س
  106................................ .................................مام إملاذا يتحري الشيعة بعد وفاة كل : 111س



  119............................... .........................................محد اجلبوري أيب أرسالة من : 112س
  121................................ ....................ع الديانات تباأحول روح القدس ودعوة عيسى و: 113س
  124............................... ........................................سئلة يف العصمة واملعصومني أ: 114س
  124................................ ..................................................لة صالة الوترية ع: 115س

  127................................ ............................................... تفسري الرؤى/ القسم الثالث 
  127................................ ................................رؤيا يف تقييد الرجل والغطس يف املاء : 116س
  127................................ ..........................محد أرؤيا يف والدة طفل وجهه مشرق امسه : 117س
  128.................. ..........................حلصول على كيس فيه مال رؤيا يف موكب من الفرسان وا: 118س
  128.................................... ..................................رؤيا يف رفع الكعبة عن مكاÚا : 119س
  129..................................... ............................................رؤيا يف يوم القيامة : 120س

  131......................... ..................................................... االسئلة الفقهية/ الرابع القسم 
  131............................. ...................................خذ االجرة مقابل العبادات أهل جيوز  :121س
  131............ ...................................................................حكم الزواج املؤقت  :122س
  132................ .................................................مريكان هل تقبل التوبة ملن هادن األ :123س
  133....................... ......................................ة حكم ارتداء البنطلون والعباءة االسالمي :124س
  134............... .........................................................ذان مدة صالة اجلمعة بعد األ :125س
  134................... ...................................................استخدام اللولب يف منع احلمل  :126س
  135........ .....................................................................ليه الدعوة إمن مل تصل  :127س
  135 ...................................................................................حكم ماء الشعري  :128س
  136.................. .......................................لبس اجلوارب الشفافة والذهب عند اخلروج  :129س
  136.............. ................................................مراض واحلوادث مني على احلياة واألأالت :130س
  137..................... ............................................اغوت رض تابعة لدولة الطأالبناء يف : 131س
  138............... ........................................................هل ارتكبت خطيئة ساعدوين : 132س
  139.............. ...............................................نية آيات قرآوراق فيها أهل جيوز حراق : 133س
  139......... ...............................................................................طلب دعاء : 134س
  140.............. ........................................هل جيوز غسل اليد اليسى غسلتني عند الوضوء : 135س
  140............ ...........................................................................قبتا القدمني : 136س
  141.................. .....................................................التحايل على مراكز االنترنت : 137س
  141............... ....................................................................سئلة يف اخلمس أ: 138س

  145................. ....................................................................... أجوبة املسائل اخلطية
  145...................... ..............................) ..............نآعلم القر* الرمحن : (قوله تعاىل: 139س
  146.................... ....................................رجب  13من بعد آقضاء الصالة والصوم ملن : 140س
  146................ ......................................................مر يف سورة القدر أقراءة بكل : 141س



  147........... ...................................................................مام طاعة من نصبه اإل: 142س
  148.... ..........................................................ية التطهري آيف  زواج النيب أدخول : 143س
  X .................................................. ..................148نة من نور احلسني خلق اجل: 144س
  X .......................... ......................149وعلي ال يعرف نور حممد  Xهل ابراهيم : 145س
  150............... ........................................هل يبقى على التقليد من ينتظر االميان بالدعوة : 146س
  150...................... .....................) .......و ننسهاأية آما ننسخ من : (يةيف اآل) ننسها: (معىن: 147س
  X ..................................................................... ....151دم آكيف تكاثر ولد : 148س
  152................ .........................................رحام الذين مل يعرفوا الدعوة مة واألحكم األ: 149س
  152.................................... ..) ...........غياروحموت األ: (Xمعىن االغيار يف دعاء احلسني : 150س
  153.......... ...........................................................................مىت خلق اجلن  :151س
  154...................... ..................................رض منفردة قبال اجلمع يف السماوات ذكر األ: 152س
  155........ .......................................................سباب التوكل على اهللا والتعامل مع األ: 153س
  156........... ................................) ...............ابراهيم  مل تر اىل الذي حاجUأ: (قوله تعاىل: 154س
  156............ ..........................) ..........له إله ويف االرض إوهو الذي يف السماء : (قوله تعاىل: 155س
  157......... .............................) ............................ذا النفوس زوجتإو: (قوله تعاىل: 156س
  158...... ..................) .......الليل والنهار  هياتآومن : (معىن الشمس والقمر والسجود يف قوله تعاىل :157س
  158........ ...........................................................................النظرة اىل العقل  :158س
  161................ ......................................................قضاء الصالة والصيام للمريض  :159س
  161.................. ...................................................ن حكم العصري العنيب عند الغليا :160س
  162..................... ......................................................شرب دم الذبيحة للعالج  :161س
  162............... .......................................................................ما هو الفقاع  :162س
  162................... ...............................................حد التكبريات أيف  أخطأحكم من  :163س
  163................. ...............................................م احلائر أتربة القرب  Xتربة احلسني  :164س
  163...................... .........................................................حتديد بسملة السورة  :165س
  164................ ...................................................................لبس ربطة العنق  :166س
  164.................... .....................................................داء نافلة العصر بعد الزوال أ :167س
  164..................... ...........................................على يف السجود عظم بدل األقول األ :168س
  165........................... ....................................................شراء الدمى واقتنائها  :169س
  165........................... ...................................................حكم اللقيط وتزوجيه  :170س
  166..................... ................................................................والد االنابيب أ :171س
  166............................... ..........................................ة أزرع البويضة يف رحم املر :172س
  166............................... .................................................االستنساخ البشري  :173س
  167........................................ .................................................االستمناء  :174س



  167......................................... .........................................قبل الزواج  أالوط :175س
  167.......................................... ...........................قطع ة بعد املنأدائم بامرالزواج ال :176س
  168......................................... .............................................حكم اللقطة  :177س
  168.......................................... ..............................ثناء الدوام أاالختالط والنظر  :178س
  169.......................................... ............................كل مخ عظام احليوان احمللل األ :179س
  169......................... ..................................................كيفية ذبح احليوان وحنره  :180س
  170............................................ ...................افلة املغرب هل جتزي ناشئة الليل عن ن :181س
  170..................................................................... االتيان بنوافل الظهر بعد الزوال  :182س
  170.............................................. .................فقدان املماثل ة عند أعالج الرجل للمر :183س
  171..................... ...............................................جنبية اجللد املستورد من البالد األ: 184س
  172..................... ........................................لسقط شرب احلليب املتولد مع احليوان ا: 185س
  172............ .................................................................اجلماع من دون قذف : 186س
  172...................................................... مع زيادة الفصل  ذان واحد للظهرينأهل يكفي : 187س
  173.............................. .........................................دوية ملنع احلمل العمليات واأل :188س
  173.................................. ...............................ضة زيادة التشهد يف الصلوات املفرو :189س
  174.................................... ..........................ارم مها من احملأو أبيها م ألخت األأهل  :190س
  174 ......................................................................ة عند Îيج الشهوة أزت املراافر :191س
  174.................................... ...............................احلليب واجلنب والسمك املستورد  :192س
  175..................................... .................................ن الكرمي آهل جيوز احراق القر :193س
  176...................................... ...........................طفل الذان واالقامة على هل جيب األ :194س
  176.................................... ......................السالمية اللحوم والدجاج املعلمة بالطريقة ا :195س
  177................................... .................................................حكم االسبريتو  :196س
  177................................... ........................................جمالسة املرتد والعمل معه  :197س
  178.................................. ..................................ة مع زوجها غري املؤمن أبقاء املر :198س
  178.............................................................................. حضور املريض اجلمعة  :199س
  179............................... .........................................حكام الزواج املنقطع أبعض  :200س
  179................................ .......................................................صالة البكم  :201س
  180................................ .................................جنبية االقتراض بفائدة من البنوك األ :202س
  180................................. ..................................االذان بدال لفظ املهدي بامسه يف إ :203س
  180................................. ..........................................الفاصل يف صالة اجلماعة  :204س
  181...................................... ........................مام اجلماعة للسورة بعد الفاحتة إنيسان  :205س
  181.................................. ............................ته سقاط اجلنني حبجة عدم اكتمال خلقإ :206س
  181........................................................ كم عنها  20هل اجلمعة واجبة على من يبعد  :207س



.................................................................................... سؤال يف اخلمس  :208س
182  
  182..................................................... ......جريت له عملية جراحة كسور أوضوء من  :209س
  183................................................. ...............وقات وس الذي ال يعلم األصالة احملب :210س
  183................................................ ..........................صالة جرة مقابل الخذ األأ :211س
  184................................................ ....................مة اليت باعت كتاب اهللا حكم األ :212س
  184............................................... ....................والعراقية  جنبيةاستعمال العطور األ :213س
  185.................. ..................................................شهر أربعة سقاط اجلنني دون األإ :214س

  187......................... ........................................................................... الفهرس
  

  واحلمد  رب العاملني


