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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  والحمد هللا رب العالمين

وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم آلمة أتحصن بها من شر   
دين  ى الجاح ا وانتصر عل ّوى به دائي من األنس والجن وأتق أع

  والكافرين من األنس والجن أجمعين إلى قيام يوم الدين 
   )٥٦:الذريات) (َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِأْنَس ِإلَّا ِلَيْعُبُدوِن(قال تعالى 

ل      ول  ن العم د م ان الب إذا آ ون ف أآلون أو إال ليعمل ل إال لي م يق
ر     ر واآب م وأوف يب اعظ ادة نص يكن للعب رب فل ل والش واألآ
فاجملوا في الطلب يرحمكم اهللا وال تكن الدنيا منتهى همكم ومبلغ 
ال        ا الم ان إليه م ف تكن اآلخرة لك علمكم واعبدوا اهللا حق عبادته ل

د   ر بع ال والمق ط الرح ا مح اة وال  وفيه رنكم الحي ال تغ ال ف اآلج
ول       الى يخاطبكم فيق ه سبحانه وتع ابن  ( يغرنكم باهللا الغرور فان ي

آدم آما تنصفني أتحبب إليك بالنعم وتتمقت ألي بالمعاصي خيري 
إليك منزل وشرك ألي صاعد واليزال ملك آريم يأتيني عنك في  
رك         و سمعت وصفك من غي ابن آدم ل يح ي آل يوم وليلة بعمل قب

صحيفة الرضا ) أنت ال تعلم من الموصوف لسارعت إلى مقته و
ادق  ) . ع( ال الص ول اهللا  ) ( ع(وق تح رس ا ف ام  ) ص(لم ة ق مك

ي رسول اهللا     على الصفا فقال يا بني هاشم يا بني عبد المطلب أن
ائي        ا أولي واهللا م ا ف د من وا أن محم إليكم واني شفيق عليكم ال تقول

و   رآم إال المتق ن غي نكم وال م وم  م أتوني ي رفكم ت ال أع ن أال ف
ون اآلخرة        اس يحمل أتي الن ابكم وي ى رق القيامة تحملون الدنيا عل
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ز وجل    ين اهللا ع ا ب نكم وفيم ي وبي ا بين ذرت فيم د أع ي ق أال وأن
  .صفات الشيعة ) وبينكم وان لي عملي ولكم عملكم 

ون اصبروا وصابروا ورابطوا وارجوا اهللا سبحانه        أيها المؤمن
ي الى ول ي اهللا  وتع بكم ف ي اهللا وح ي اهللا وغضبكم ف كن رضاآم ف

نكم وال  اء بي ار رحم ى الكف داء عل وا أش ي اهللا آون كم ف وبغض
ألف        يكن أحدآم ب ة اهللا ف م وتحصنوا بكلم تأخذآم في اهللا لومة الئ
اد في     الى والجه تزول الجبال وال يزول عن أمر اهللا سبحانه وتع

يهم ال  ه اهللا وسينكص    سبيله فان وليكم اهللا وأعدائكم ول شيطان لعن
دبر          ون ال ان وسيهزم الجمع ويول راءى الجمع ا يت ه لم ى عقبي عل
ر   ن آخ ال يك ار ف د القه وة اهللا الواح اء اهللا وبق ب إنش ا قري عم
دنيا واآلخرة  أس فتخسروا ال ائكم الي ة رج صبرآم الجزع ونهاي

رءًا ين رحم اهللا أم ك هو الخسران المب ده  وذل د بي نصر آل محم
ان  فان لم يست طع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف األيم

اِفُروَن  (  ،  ِإنِّي َتَرْآُت ِملََّة َقْوٍم ال ُيْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوُهْم ِباْلآِخَرِة ُهْم َآ
ا َأْن    *  اَن َلَن ا َآ وَب َم َحاَق َوَيْعُق َراِهيَم َوِإْس ائي ِإْب َة آَب ُت ِملَّ َواتََّبْع

نَّ   ُنْشِرَك ِباللَِّه ِمْن َشْيٍء َذِلَك ِمْن َفْضِل اللَِّه َعَلْيَنا َوَعَلى النَّاِس َوَلِك
  ) ٣٨-٣٧يوسف) (َأْآَثَر النَّاِس ال َيْشُكُروَن

 .والحمد هللا وحده   
  
  
  

  المذنب المقصر
  احمد الحسن
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
الحمد هللا رب العالمين مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق         

رب العالمين الحمد هللا الذي من خشيته ترعد السماء  دّيان الدين  اإلصباح
ي     بح ف ن يس ار وم وج البح ا وتم ف األرض وعّماره كانها وترج وس

  .غمراتها 
امرة        ة في اللجج الغ ك الجاري د الفل اللهم صل على محمد وعلى آل محم
أخر عنهم            ارق والمت م م دم له ا المتق ا ويغرق من ترآه يأمن من رآبه

  .زاهق والالزم لهم الحق 
  

ديث عن رسول اهللا  / س  ي الح ا ورد ف ى م ا معن ) ص(م
  )أن الدنيا سجن المؤمن ) ( ع(وعن األئمة 

أن الصالة معراج املؤمن ، فهذا املؤمن ) ع(وكذلك ورد عنهم / ج 
هو ذلك املؤمن وليس املؤمن هنا هو من اعتقد باإلسالم والواليـة  

  .فقط 
ضيق وآالم بال حدود فاملؤمن الذي تصبح الدنيا بالنسبة له سجن و

وال تنتهي إال باخلروج منها عند املوت هو املؤمن الـذي يعـرج يف   
صالته إىل السموات السبع فهو ممن اخذوا الذكر عن الدنيا بـدالً  
فأستصبحوا بنور يقظة باألبصار واألمساع واألفئدة يذكرون بأيام اهللا 
 وهذا املؤمن الذي عرج إىل السموات السبع وسعى وحصل تلـك 
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املقامات احملمودة ،وهو تلك الروح اليت تسبح حبريـة يف السـماء   
كيف ال يكون تعلقه ذا اجلسم املادي .…الثانية والثالثة والرابعة 

  .وتقيده به سجناً له 
مث إن هذا العامل اجلسماين هو صفيح ساخن فوق جهـنم وحجـاب   
 جهنم وجرف هار ميكن أن ينهار باإلنسان يف أي حلظـة ليلقيـه يف  
جهنم وظلمات بعضها فوق بعض فجهنم وهذا العـامل اجلسـماين   

يستعجِلُونك بِالْعذَابِ وإِنَّ جهنم ( كقاب قوسني أو أدىن قال تعاىل 
رِينيطَةٌ بِالْكَافح٥٤:العنكبوت() لَم (  

فكيف ال يكون القتراب روح املؤمن منه بسبب تقييدها باجلسـم  
ق بعد ما علم انه اقتراب من جهنم ومن سجن له وضيق ما بعده ضي

الظلمات اليت بعضها فوق بعض فهذا املؤمن حيس بضـيق شـديد   
واختناق ال ينتهي إال بانطالق روحه ونيلها احلرية بعـد النجـاح   
باالمتحان واخلروج من هذه الدنيا بقلب سليم وحبـظ يف السـماء   

وصف حـال   السابعة الكلية أي مساء العقل واملقربني قال تعاىل يف
فَروح وريحانٌ * فَأَما إِنْ كَانَ من الْمقَربِني ( املوت بالنسبة لإلنسان 

، أي ان حال هؤالء هـو الراحـة      )٨٩-٨٨الواقعـة  () وجنت نعيمٍ 
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حال املوت ، روح ورحيان وجنة نعيم فال عـذاب وال آالم عنـد   
سم الذي طاملا كـان  املوت بل راحة وفرح وسرور بفراق هذا اجل

  .سجناً مظلماً ضيقاً بالنسبة هلذه الروح الطيبة املباركة 
ة   / س  ى اآلي ا معن ْن    ( م ٌس َع ِزي َنْف ًا ال َتْج وا َيْوم َواتَُّق

ْدٌل َوال      ا َع ُذ ِمْنَه َفاَعٌة َوال ُيْؤَخ َنْفٍس َشْيئًا َوال ُيْقَبُل ِمْنَها َش
   )٤٨:البقرة() ُهْم ُيْنَصُروَن 

ْيئًا  ( تعالى وقوله   َواتَُّقوا َيْومًا ال َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َش
ُروَن       ْم ُيْنَص َفاَعٌة َوال ُه ا َش ْدٌل َوال َتْنَفُعَه ) َوال ُيْقَبُل ِمْنَها َع

  .هذه اآليات تنفي الشفاعة  وهل )١٢٣:البقرة(
  هذه اآليات ال تنفي الشفاعة مطلقاً/ ج 

ذا اليوم هو يوم املوت أي ساعة املوت فاتقوا يوماً أي خافوا يوماً وه
او حلظات املوت ومع ان شفاعة من له شفاعة تنفع كل سـاعة يف  
الدنيا وبعد املوت، يف القرب ، والربزخ ، والقيامة ، ولكن ال شفاعة 
عند املوت ألحد بل وال يقبل عند املوت عدل وال عمل صاحل وهذا 

الرتع أو األخذ أو  بسبب أن املوت هو نزع الروح عن اجلسد وهذا
االستيفاء البد أن يرافقه تقطيع عالئق الروح مع الدنيا وهذه العالئق 
حبسب كثافتها وكثرا يكون اشتباك الروح مع اجلسد كثيف فـال  
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بد أن  يرافق تقطيع هذه العالئق آالم وال تنفع شـفاعة الشـافعني   
الـة هـذه   ملنعها أو أزالتها بل وال ينفع عمل اإلنسان يف رفع أو إز

( وذلك ألن، تعلق اإلنسان بالـدنيا  ) ال يؤخذ منها عدل ( اآلالم 
هو  ) البيت والزوجة واألوالد واملال وغريها من املتعلقات الدنيوية 

عبارة عن حبال عقدها اإلنسان بنفسه وال خروج للروح من الدنيا 
وال انفصال له عن اجلسد دون قطع هذه احلبال والعالئق وال ينجوا 

آالم املوت إال من رافق الدنيا جبسده وروحه معلقة باملأل األعلى  من
إمنا كنت جاراً ( ما معناه ) ع(وهؤالء هم املقربون قال أمري املؤمنني 

* فَأَما إِنْ كَانَ من الْمقَربِني ( وقال تعاىل ) لكم جاوركم بدين أياماً 
تنفع الشفاعة وال ينفـع العمـل   وال ) فَروح وريحانٌ وجنت نعيمٍ 

الصاحل يف حلظات املوت إال يف حالة واحدة وهي حالة خرق القانون 
التكويين وذلك بأن يصبح تقطيع هذه احلبال غري مؤمل كما أصبحت 

غري حمرقة أو أا مل تؤثر فيه ملانع مـا شـاء اهللا أن   ) ع(نار إبراهيم 
ال نرى انه من األمـور   وهذا اخلرق للقانون التكويين) ع(جيعله فيه 

املعتادة بل ال حيصل إال يف حاالت تتعلق بوجـود اهللا سـبحانه أو   
عالقتة سبحانه وتعاىل بأمر أو شخص ما وتأييده ذا اخلرق للقوانني 
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ومـع   –وهم دون املقربني  –ولذا فأن أصحاب اليمني . التكوينية 
عـن  ام من أصحاب اجلنة ال ينجون من عذاب املوت فقد سكت 

وأَما إِنْ كَانَ مـن  ( حاهلم سبحانه وتعاىل يف حال املوت قال تعاىل 
 )٩١-٩٠الواقعة () فَسالم لَك من أَصحابِ الْيمنيِ * أَصحابِ الْيمنيِ 

أي مل يعرض حلالة الشخص عند املوت إن كان من أصحاب اليمني 
حالـة املـوت   مع أن اآليات من آخر سورة الواقعة كانت لبيان  –

ولكنه عرض حلاهلم بعد املوت ، فقال للنيب سالم لك من أصحاب 
اليمني ومن اعظم األمثلة اليت تتجلى فيها صورة هـذه األصـناف   

هـي  ) املقربني وأصحاب اليمني واملكذبني الضـالني  ( الثالثة أي 
امتحان طالوت للجنود الذين معه فلما مر بأرض قفر وعطشـوا مث  

إِنَّ اللَّه مبتليكُم بِنهـرٍ  (  الطريق قال هلم طالوت عرض هلم النهر يف
  فـرنِ اغْتي إِلَّا منم هفَإِن همطْعي لَم نمي ونم سفَلَي هنم رِبش نفَم

 مهنيالً مإِلَّا قَل هنوا مرِبفَش هدفَةً بِي٢٤٩من اآلية : البقرة() غُر(   
 يطعمه فانه من املقربني ومن اغترف غرفة هو من أصحاب أي من مل 

  اليمني ومن شرب فهو من املكذبني الضالني ، فلو كان مصدقاً
ان طالوت ملكاً معني من اهللا سبحانه وتعاىل ألمتر بأمره ومل يشـرب  
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من املاء وهذا التكذيب هو تكذيب هللا سبحانه وتعاىل ال لطـالوت  
لدنيا فمن مل يطعمها من املقربني الـذين  فقط وهذا النهر هو احلياة ا

قطعوا عالئقهم ا فال حيتاج اخذ أرواحهم إىل قطع أي عالئـق او  
حبال ومن اغترف منها فهو حيتاج عند استيفاء روحه إىل قطع حباله 
اليت عقدها بنفسه وكلما زادت زاد آمله أما من شرب منـها حـىت   

ه يرى انه كان يعيش أسكرته وأمسى ال يعي ما يقول فهذا عند موت
  .على شفا جرف هار وموته هو ايار هذا اجلرف به يف نار جهنم 

زوجـة  ( ويبقى السبيل الن يكون اإلنسان من املقربني مع أن لـه  
هو أن ينهج مباله منهج األئمـة  ) ومال وولد ودار وما ألهل الدنيا 

 عندما أنفقوا على الفقراء واملساكني وخصوصاً اليتـامى بـال  ) ع(
حدود وأما األوالد فينذرهم لوجه اهللا سبحانه جماهـدين جياهـدون   
إلعالء كلمة اهللا سبحانه وتعاىل لعل اهللا يتقبلـهم بقبـول حسـن    
وينبتهم نباتاً حسناً وأما الزوجة فيجعل صداقها هو السعي ا إىل اهللا 
سبحانه وتعاىل ويتحرى أن يوصلها اىل مقامات عالية يف طاعـة اهللا  

  .عاىل ومعرفة اهللا سبحانه وتعاىل ما أمكنه ذلك  سبحانه وت
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ول الحسين    / س  ى ق ه    ) ع(ما معن الهي  ( في دعاء عرف
  )أخرجني من ذل نفسي وطهرني من شكي وشرآي 

  الشرك أنواع منها/ ج 
الشرك الظاهر وهو أيضاً أقسام منها الشرك الصريح يف العقيدة  -١

ري العاملني الضالني وهم كعبادة األصنام واألوثان وعبادة العلماء غ
كما ورديف القرآن الكرمي وعـن الرسـول   . األصنام اليت هلا لسان 

يف ذم اليهود الذين أطـاعوا علمـاءهم يف   ) ع(وعن األئمة  ) ص(
  .معصية اهللا فعبدوهم بذلك 

  الشرك اخلفي ومنه الرياء بكل أقسامه   -٢
جـه اىل اهللا  وليس منه التوجه اىل اخللق يف قضاء احلوائج دون التو

الذي يعطي من سأله ومن مل يسأله حتننـا  ( سبحانه قاضي احلاجات 
بل أن هذا أي التوجه اىل اخللق دون اهللا سبحانه هـو  ) منه ورمحة 

  كفر باهللا ومع األسف هذا هو احلال السائد بني الناس 
ومنه التوجه إىل الناس يف قضاء احلاجات مع التوجه اىل اهللا وهذا هو 

) وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلَّا وهم مشرِكُونَ( في قال تعاىل الشرك اخل
   )١٠٦:يوسف(
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واحلق أن يتوجه العبد يف كل حوائجه إىل اهللا سبحانه ويعترب العبـاد  
جمرد وسيلة وآلة بيد اهللا يسريها سبحانه كيف يشاء وحيث يشـاء  

  .تعامل مع اخللق لقضاء حاجته فإذا توجه إىل اهللا ال يضره ال
الشرك النفسي وهو أخفى أنواع الشرك وهو أالنا اليت البـد   -٣

للمخلوق منها وهي تشوبه بالظلمة والعدم اليت بدوا ال يبقـى إال  
اهللا سبحانه وتعاىل وبالتايل فكل عبد من عباد اهللا هو مشرك ـذا  

به من أراد هذا املعىن من الشرك وما يصح) ع(املعىن واألمام احلسني 
يطلب الفتح املبني وإزالـة شـائبة   ) ع(الشك وكان األمام احلسني

العدم والظلمة عن صفحة وجوده اليت بدوا ال يبقى إال اهللا الواحد 
كأنه يقول اهلـي ال أحـد   ) ع(القهار سبحانه وبالتايل فان احلسني 

يستحق الوجود إال أنت ووجودي ذنب عظيم ال سبيل لغفرانه إال 
ائك أنت سبحانك وهذا الشك والشرك بالقوة ال بالفعل بفنائي وببق

أي أن قابلية الفعـل  (( أي أن منشأه موجود ال انه موجود بالفعل 
)) موجودة لكنها غري متحققة بالفعـل أي ال توجـد يف اخلـارج    

فالفطرة اإلنسانية فيها النكتة السوداء اليت هي شائبة العدم والظلمة 
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١١  
  

ئ خرطوم الشيطان الذي يوسوس من وهذه النكتة السوداء هي موط
  .خالله البن آدم 

  
ي  / س  يد الخمين ة للصالة للس اب اآلداب المعنوي ي آت ( ف

ره  دس س ال  ٣٢٠ص) ق آه  ( ق ة ومنش ة متكلم ا عظم أم
ة   واع العظم ع أن ذي جمي ق ال يم المطل و العظ وصاحبه فه
درة     واع الق ع أن وت وجمي ك والملك ي المل ورة ف المتص

ل   النازلة في الغيب وا لشهادة رشحة من تجليات عظمة فع
الى      ق تع ى الح ن أن يتجل ة وال يمك ذات المقدس ك ال تل
ب        ن وراء آالف الحج ا م ى به ا يتجل د وانم ة ألح بالعظم

الى سبعين   (  والسرادقات آما في الحديث أن له تبارك وتع
بحات    ت س و آشفت ألحرق ة ل ور وظلم ن ن اب م ف حج آل

  ) .. ))  .وجه دونه 
  .حجب الظلمانية والنورانية مختلطة هل هذه ال –س أ 
  .ما معنى حجب الظلمة وحجب النور  -س ب
  .آيف ترفع بعض حجب الظلمة وحجب النور  -س ج
يد    -س د ال الس ا ق دًا آم ع أب ذه الحجب ال ترف ل أن ه ( ه

الى بالعظمة      ) (( قدس سره  ى الحق تع وال يمكن أن يتجل
  . ولو رفعت ماذا يحصل وما معنى الحرق )) ألحد 
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احلجب الظلمانية هي جنود اجلهل اليت ذكرها األمام الصـادق  / ج
واألخالق الذميمة واالنا املغروسة يف فطرة اإلنسـان فكلمـا   ) ع(

زادت أالنا عند اإلنسان زادت هذه احلجب وكلما قلت أالنا عند 
اإلنسان قلت هذه احلجب فهذه احلجب منشأها الظلمـة والعـدم   

  لكل خري  واملادة وهي ليست إال سلب
أما احلجب النورانية فهي كلمات اهللا سبحانه وتعاىل والفيض النازل 
منه سبحانه اىل خلقه وهلا حال يف كل مقام ولكل إنسـان سـالك   

) ص(الطريق اىل اهللا سبحانه وتعاىل فهي بالنسبة خلري اخللق حممـد  
) ع(القرآن أو احلجاب الذي خيفق كما ورد يف الرواية عن الصادق 

أي هذا هو  –فأوقفه جربائيل موقفاً فقال له مكانك يا حممد ( (قال 
فأشار لـه  ) ص(مقامك فجربائيل ال يستطيع الوصول اىل مقام النيب 

فلقد وقفت موقفاً ما وقفه ملك قط وال ) . ص(بالعروج إىل مقامه 
يقـول  : يا جربائيل وكيف يصلي قـال  : نيب أن ربك يصلي فقال 

كة والروح سبقت رمحيت غضيب فقـال  سبوح قدوس أنا رب املالئ
وكان كما قال اهللا قاب قوسني ) ع(اللهم عفوك عفوك قال ) : ص(

إىل  ما بـني أسـتها  ) ع(أو أدىن قيل وما قاب قوسني أو أدىن قال 
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وكأن بينهما حجاب يتألىلء وخيفق وال اعلمـه إال  ) ع(رأسها قال 
 مـن نـور   وقد قال زبرجد فنظر يف مثل سم اإلبرة إىل ما شاء اهللا

  تفسري الصايف سورة النجم )) … العظمة فقال اهللا تبارك وتعاىل 
وهذا احلجاب الزبرجد األخضر الذي خيفق هو إشارة إىل حجـب  
الظلمة وحجب النور وارتفاع حجب الظلمة بالفتح يف مثـل سـم   
اإلبرة وارتفاع حجب النور باخلفق احلاصل للحجـاب ، فحجـب   

 ود اجلهل واالنا وحجب النور حيتويهاالظلمة خترق بالتخلي عن جن
اإلنسان ويفىن فيها عندما يتحلى جبنود العقل واألخـالق الكرميـة   
وهكذا اإلنسان يف مسريته التكاملية يسعى إىل أن يصل إىل رفع األنا 
عن صفحة وجوده والتحلي جبميع جنود العقل وهذا هو الفتح املبني 

وهذا هو املقام احملمود الـذي   )١:الفتح() يناًإِنا فَتحنا لَك فَتحاً مبِ(( 
وقد جتلى يف هذا املقـام اهللا  ) ص(وصل أليه الرسول الكرمي حممد 

وكان بينهما حجاب يتألىلء (( يف آنات ) ص(سبحانه وتعاىل حملمد 
أي إن احلجاب يرتفع يف آن ويعود يف آن آخـر وحـال   )) وخيفق 

رق وال يبقى وجه اهللا حممد بل يفىن وحيت) ص(ارتفاعه ال يبقى حممد 
واحلديث أعـاله املـروي   . بل ال يبقى إال اهللا الواحد القهار ) ص(
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ال ينفي الكشف حلجب الظلمة والنور مطلقاً بل ينفـي  ) ع(عنهم 
الكشف التام الدائم أما الكشف التام يف آنات فهو حاصل حملمـد  

خيفق مع خفق احلجاب والكون كله خيفـق مـع   ) ص(وهو )  ص(
ولو قرأت القرآن خلفقت مع خفقه ذهاباً وجميئـاً دون  ) ص(د حمم

  .قصد منك هلذا الفعل بل كأنك مضطر إليه 
النور أو احلجب النورانية هي من اهللا سبحانه وتعاىل _  ب_ ج س أ

وحجب الظلمة من املادة أو العدم واملخلوقات وجـدت بإشـراق   
ختالط احلاصل بني النور يف الظلمة أو قل جتلي النور يف الظلمة واال

النور والظلمة ليس مبعىن اختالط جمانسة بل هـو اخـتالط جتلـي    
داخل يف األشياء بال (( ما معناه ) ع(وظهور كما قال أمري املؤمنني 
  )) .جمانسة وخارج منها بال مزايلة 

ترفع حجب الظلمة والنور بالسعي اىل اهللا سـبحانه  _  ج _ ج س 
الظلمة خاصة بـالتخلي عـن    وتعاىل وحتصيل رضاه وترفع حجب

جنود اجلهل واألخالق الذميمة وباالبتعاد عن أالنا وتركها وترفـع  
حجب النور بالعلم واملعرفة والتحلي جبنود العقل واألخالق الكرمية 

  .وتسلق سلم الصعود إىل املقامات القدسية يف املأل األعلى 
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ولكن ) ص (اتضح مما سبق أا رفعت بشكل تام حملمد _ د_ ج س 
ليس على الدوام بل يف آنات كما اتضح إن العلة يف عـدم رفعهـا   
بشكل دائم هي أا لو رفعت بشكل دائم ال يبقى للعبد هوية بل ال 
يبقى إال اهللا الواحد القهار بعد احتراق العبد وفناءه يف الذات اإلهلية 

وهو صاحب املقام ) ص(ومل ترفع هذه احلجب بشكل تام لغري حممد 
لو كشف يل الغطـاء مـا   ) (( ع(د وقال سيد العارفني علي احملمو

واال ) ص(وهذا الغطاء واحلجاب الذي رفع حملمـد  )) ازددت يقيناً 
كشف له الغطاء باملراتب األدىن من هذه املرتبـة الـيت   ) ع(فعلي 

يسري يف جبانة الكوفة ويكلم املوتى كما ) ع(وقد كان ) ع(ذكرها 
  . روي حبة العرين 

اذ/ س  ة اهللا لم وم أو حج ن المعص ت األرض م ا إذا خلي
يهم      نهم عل ا روي ع ا آم اخت بأهله ل األرض س ى أه عل

  ..السالم
الروايات يف هذا املعىن كثرية ومنها عن أيب محزة ، قال قلـت  / ج 

لـو بقيـت   ) ع(أتبقى األرض بغري إمام قـال  ) ( ع(أليب عبد اهللا 
  . جة أصول الكايف كتاب احل) األرض بغري إمام لساخت 
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لو إن اإلمام رفع من األرض ساعة ملاجت ( قال ) ع(وعن ايب جعفر 
  .أصول الكايف كتاب احلجة ) بأهلها كما ميوج البحر بأهله 

وهذا الن احلجة عليه السالم موضع الفـيض الواصـل إىل األرض   
فبسبب وجوده يف مجيع السماوات واملقامات العلوية القدسية يكون 

وهي موضع وصول الغذاء ( مثل سرة الطفل يف هذه األرض مثله ك
كاحلبل السري الواصل من السماء إىل ) ع(فمثله ) للطفل من األم 

) م ترزقون وم متطرون ( األرض ينقل الفيض اإلهلي إىل األرض 
فهو حبل اهللا املتني وعمود النور النازل مـن السـماء إىل األرض   

ور اإلهلـي إىل األرض  ولواله لساخت األرض بأهلها أي ال يصل الن
فتنحل وتعود عدماً هي وأهلها ولذا فال ميكن أن يوصـف عظـيم   

  .على مجيع اخللق ) ع(فضل احلجة 
ه / س  ى يمين ائم عل ة وهو ن ى القبل اذا يوجه الميت إل لم

ره      ى ظه ائم عل و ن ة وه ى القبل ر إل ه المحتض ا يوج بينم
  .وباطن قدميه إلى القبلة 

إن روحه ال تزال متصـلة جبسـمه    احملتضر هو إنسان حي أي/ ج 
وموضع اتصال الروح يف اجلسم هو الصدر فيوجه احملتضر إىل القبلة 
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وهو نائم على ظهره لتكون روحه متوجه إىل األعلى ووجهها ووجه 
جسمه مستقبل القبلة وذا يستقبل اهللا سبحانه واملالئكة أما جسم 

ـ   ة بوجهـه  امليت فهو جسم انفصلت عنه الروح فيوجـه إىل القبل
اجلسماين وافضل هيئة لتوجيهه وجه اىل القبلة هي نومه على ميينـه  

  .واستقباله للقبلة 
  ما علة الكفن للميت وما فائدته  ؟/ س
أن جسم امليت حمترم باعتبار اتصال روحه به قبل موته فيجب / ج  

أن تستر عورته وجسمه أمام الناس وحال الدفن كما كان هو يهتم 
  .مه يف هذه احلياة الدنيا يف السابق بستر عورته وجس

كما أن الكفن لباس امليت عند بعثه إذ شاء اهللا سبحانه وتعاىل كما 
أن إلباسه هذا اللباس الذي يفضل أن يكون مـن أجـود أنـواع    
األقمشة رجاء أن تكون روحه قد لبست أجود أنواع لباس التقوى 

قوى بعد أن البسه حال موته ورجاء أن مين اهللا عليه ويلبسه لباس الت
يف قصة الشاب مع ) ع(وقد ورد هذا املعىن عنهم . املؤمنون الكفن 

داود وملك املوت حيث إن اهللا رحم الشاب ومد يف عمره لرمحـة  
  .لذلك الشاب ) ع(داود 
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  لماذا اهللا افرد الذآر ؟ / س
أن اهللا وتر حيب الوتر والوتر أو الفرد دال عليه سبحانه وتعاىل / ج

دل على األثنينية والزوجية ولذا فالذكر يف الصالة يـوتر  والشفع ي
  . واحد أو ثالث أو مخس أو سبع 

   لماذا التكبير بداية الصالة ؟/ س
أنت تريد يف الصالة العروج إىل اهللا ومواجهته سبحانه وتعـاىل  / ج 

فالصالة معراج املؤمن واليتم العروج إال بارتقاء السماوات السـبع  
العروج إليها ومنها إىل اليت تليها هو اهللا اكرب أي ومفتاح كل مساء و

أنا العبد الناقص الفقري اقصد الرب الكامل الغين وأريد أن ارتقـي  
واصل إليه سبحانه ألواجهه وأسبحه مبدحيت وثنائي عليه سـبحانه  

  .بفضله ومنه علي 
زة    / س ي مي ا ه ي الصالة وم رام ف رة اإلح ى تكبي ا معن م

  . )ع(لب تكبيرة علي ابن أبي طا
التكبريات لإلحرام يف الصالة هي سبعة يف احلقيقـة وليسـت   / ج

واحدة وان كان اإلحرام بواحدة جائز إذا أراد ا السبع تكـبريات  
املقارنة للسبع مساوات، وكل تكبرية تتعلق بسماء فقول اهللا اكـرب  
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األوىل أي إن اهللا اكرب من السماء الدنيا واألوىل بكل ما فيها مـن  
ر وتفاصيل مهما عظمت فأنت إذا عرفت أن األرض بكـل  خري وش

سعتها هي كحبة رمل يف صحراء بالنسبة للمجرة وان اـرة هـي   
كحبة رمل بالنسبة للكون اجلسماين وان السماء الدنيا هي حبة رمل 
يف صحراء بالنسبة للسماء الثانية وهكذا حىت يصغر يف عينك كـل  

انه وتعاىل شأنه فتعلم انـه ال  ما سوى اهللا ويكرب يف نفسك اهللا سبح
حبسب معرفته هللا سبحانه وتعـاىل وهـو   ) ع(يوصف وتكبريه علي 

وكلما زادت املعرفة باهللا ) ص(اعظم خلق اهللا معرفة باهللا بعد حممد 
يعرف من يكرب ولو محل اخللـق مـا   ) ع(زاد شأن الذكر هللا فعلي 

مكنون علم انطويت على ( ما معناه) ع(يعرف ملا احتملوه وقد قال 
) لو حبت به ألظطربتم إظطـراب االرشـية يف الطـوى البعيـدة     

واالظطراب أي احلركة االهتزازية واألرشية هو احلبل الذي يعلق به 
فإذا القـي  . الدلو الذي خيرج املاء والطوى البعيدة أي البئر العميق 

  .الدلو يف البئر العميق أظطرب احلبل املعلق به كأنه أفعى تسري 
  .ا معنى سبحان ربي العظيم وبحمدهم/ س 
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التسبيح يعين الترتيه من النقص واحلمد هـو الثنـاء واملـدح    / ج 
بالكمال واحلقيقة إن التسبيح ال يكون من العبد إال بالثنـاء علـى   
الرب فهذا الذكر هو تسبيح بالثناء على اهللا سبحانه وتعاىل وهـذا  

ولذلك فـأن كـل    الذكر هو بيان أن التسبيح ال يكون إال بالثناء
  ).ص(األدعية هي مدح وثناء ومحد وسيد املسبحني هو احلامد حممد 

يم    / س  ي العظ بحان رب وع س ر الرآ ين ذآ رق ب ا لف م
  . وبحمده وذآر السجود سبحان ربي األعلى وبحمده

الركوع هو حالة خضوع وتذلل من العبد هللا سبحانه وتعـاىل  / ج 
ضوع هلذه املرتبة هو محد املريب مبرتبة الذات والذكر املالئم هلذا اخل

العظيم أو العلي أما السجود فهو حالة خضوع وتذلل من العبد لـه  
سبحانه وتعاىل مبرتبة الكنه أو احلقيقة والذكر املالئم هلذا اخلضـوع  

  .هلذه املرتبة هو محد املريب األعلى أو األعظم 
عبد ربه فمرتبه معرفة العبد ربه يف السجود اعظم من مرتبة معرفة ال

  .يف حال الركوع
  ؟ما معنى سبح اسم ربك األعلى / س 
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التسبيح إمنا يتحقق من العبد بالثناء على الرب سبحانه وتعـاىل  / ج 
والثناء يكون مبا علمنا هو سبحانه عن طريق أولياءه مـن األنبيـاء   

، وأقل الثناء واحلمد هو الشكر فالتسـبيح  ) ع(واملرسلني واالئمة 
تهي باحلمد وشكر اهللا سبحانه وتعاىل يبدأ بشـكر  يبدأ بالشكر وين

خلقه وأداء حقهم فاخللق عيال اهللا وأحب اخللـق اىل اهللا أرأفهـم   
بعياله كما ورد يف احلديث عنهم عليهم السالم فالعبد يسبح ربـه  
سبحانه وتعاىل عندما يكون رمحة باملؤمنني ورأفة باليتامى واملساكني 

  .عاندين وحق يسري على األرض وغلظة وشدة على الكافرين امل
ألنه هو االسم األعلى واألعظـم ،  ) ع(وأسم ربك األعلى هو علي

  وعلي مع احلق واحلق مع علي 
فيكون معىن سبح اسم ربك األعلى، كن حقاً يسري على األرض أي 

  .سبحه بالعمل ال بالقول فقط كما يتوهم 
اقر  / س  ن الب اه  ) ع(روي ع ا معن رت  ( م ئت لنش و ش ل
ذا الحديث وآيف ينشر       ) توحيد من الصمد  ال ى ه ا معن فم

  التوحيد من الصمد ؟
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الصمد هو املقصود باحلوائج وهو املمتلئ بالكمال فال ثغرة فيه / ج  
وإذا مرض اإلنسان العاقل فمن يقصد غري اهللا املشايف وإذا جاع أو 
عطش أو افتقر فمن يقصد غري الغين وإذا جهل فمن يقصـد غـري   

وإذا أراد ..…ا غضب فمن يقصد غري احلليم وإذا وإذا العليم وإذ
سد نقصه من كل جهة فمن يقصد غري مصدر الكمـال الـذي ال   
ينقصه كثرة العطاء إال كرماً وجوداً فمن الصمد سـبحانه يعـرف   
العبد القاصد السري إىل اهللا سبحانه وتعاىل أن اهللا هو احلليم والكرمي 

واجلبار والغين والعليم واحلكـيم   والرؤوف والغفار والقادر والقهار
فهـو  . وكل أمساء اهللا سبحانه وتعاىل اليت شاء أن يطلع عليها خلقه 

  .سبحانه وتعاىل الصمد أي املقصود بكل هذه األمساء والصفات 
ة    / س  دم الكعب ا أراد ه لماذا رجم جيش أبرهة الحبشي لم

ا أرادوا      ويين لم يش األم رجم ج م ي جيل ول ارة الس بالحج
دم  ت  ه دم البي ة وه ي الكعب ق ف ى سقط المنجني ة حت الكعب

  !الحرام ؟ 
حرمة ومالئكة حتمي البيت مـن  ) الكعبة ( أن لبيت اهللا احلرام / ج 

االعتداء وهذه احلماية املعجزة ال حتصل دائماً إمنا حتصل إذا كـان  
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الناس يستفيدون من هذه املعجزة ويتعضـون ـا ويهتـدون اىل    
ا أما إذا كان الناس قساة القلوب اليتعضون الصراط املستقيم بسببه

بالزواجر واملثالت والعقوبات اإلهلية أو اآليات اإلهلية البينة فال معىن 
ملنعهم عن العصيان والطغيان والتجرب ودفعهم عن صراط اجلحـيم  

  .بالقوة مما ينايف حالة االمتحان واالختبار لإلنسان يف هذه األرض 
كـان النـاس   ) ص(د الـنيب حممـد   ج) ع(ويف زمن عبد املطلب 

يستفيدون من هذه اآلية ويتعضون ا كما أا كانت تشري إىل حرمة 
عبد املطلب وأهل بيته واتصاهلم بالسماء وهو وصي مـن أوصـياء   

  ) .ع(إبراهيم 
أما يف زمن يزيد عليه لعنة اهللا فقد كان الناس قسـاة القلـوب ال   

حرمة الكعبة وهي حرمة يتعضون  بل ام انتهكوا حرمة اعظم من 
احلسني ملا قتلوه ومثلوا جبسده الطاهر املقدس وقد وضح احلسني يف 
خطابه هلم ام بعد قتله ال يدعون حرمة ال ينتـهكوا أو يهـابون   
انتهاكها ومع ذلك فلما تقدم جيش يزيد لعنه اهللا إىل الكعبة قادمـاً  

األمـوي فلـم   من املدينة مات امللعون مسلم بن عقبة قائد اجليش 
يرتدع الناس بل تقدموا بقيادة احلصني بن منري  السكوين حىت وصل 
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األمر إىل رجم الكعبة باملنجنيق وقتل بن الزبري يف احلرم أما يف اية 
ملا يعود الناس إىل شيء مـن  ) ع(املطاف أي يف زمن اإلمام املهدي 

ور من الفطرة ويتعضون باملثالت واآليات فأن هذه اآلية تعود للظه
جديد وهذه املرة عندما خيسف جبيش السفياين بني املدينة و مكة بعد 

من املدينة والتجاءه إىل مكـة حـرم اهللا   )ع(خروج اإلمام املهدي 
  سبحانه وتعاىل كما ورد عنهم عليهم السالم 

فأهم علة حلصول هذه اآلية أو تأخرها هو استفادة النـاس منـها   
أو غفلتهم عنها وركوم إىل املـادة  واهتداءهم بسببها واتعاظهم ا 

  .وإرجاع كل األسباب واملسببات إليها 
   ما علة الحج وما الغرض من الحج/ س
احلج يف اإلسالم باختصار هو احلضور يف وقت معني من السنة / ج 

فالبد لنا من معرفـة  . يف مكان معني وهو بيت اهللا احملرم أو الكعبة 
ان وهو الكعبة إمنا هو جتلي وظهـور  صفة الوقت واملكان أوالً فاملك

للبيت املعمور وهو جتلي وظهور للضراح والضـراح يف السـماء   
السادسة وهي أعلى مساء ملكوتية مثالية وبعدها السـماء السـابعة   

وامنا خلق الضراح بعد أن رد املالئكـة  . وهي مساء كلية ال مثالية 
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طـاف عليـه   ف) ع(على اهللا سبحانه وتعاىل ملا اخربهم خبلـق آدم  
املالئكة ليغفر اهللا هلم ويتوب عليهم بعد إساءم واعتراضهم عليـه  
سبحانه وتعاىل وجتلى الضراح يف السماوات اخلمـس األدىن مـن   
السماء السادسة فكان يف كل مساء بيت مناسب لشأا يطوف عليه 
مالئكة تلك السماء ليغفر هلم اهللا سبحانه وتعاىل ويتـوب علـيهم   

اء الرابعة البيت املعمور وجتلى وظهر هذا البيـت يف  فكان يف السم
إىل ) ع(األرض فكان بيت اهللا احلرام أو الكعبة فلمـا نـزل آدم   

األرض طاف عليه فغفر اهللا له وأعلى مقامه وشأنه بفضـله ومنـه   
أما الوقت فهو ذو احلجة واهم ما يتصف به هـذا  . سبحانه وتعاىل 

يف مكـة  ) ع(إلمام املهـدي  الشهر هو انه الشهر الذي خيرج به ا
ويرسل النفس الزكية ألهل مكة فيقتلونه بني الركن واملقام فيقـوم  

  . بعد ذلك يف العاشر من احملرم 
إذا فبيت اهللا وضع يف السماوات لتطوف عليه املالئكة وتستغفر بعد 

ووضع يف األرض ليطوف عليـه  ) ع(اعتراضهم على حجة اهللا آدم 
ولَـم  (( علم آل حممد أو شجرة الوالية  آلدم بعد تعديه على شجرة

أي على حتمل الوالية آلل حممد وهـم  ، ) ١١٥: طـه() نجِد لَه عزماً
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فالطواف على البيت إمنا لالعتراف حلجـة  ) ع(حجة اهللا على آدم 
  . اهللا على اخللق بالوالية واالنصياع ألوامره وطاعته 

) ع(احلجة على اخللق فعلة احلج هي االستغفار عن التقصري يف حق 
) ع(وقد ورد عنـهم  ) ع(يف كل زمان وهو يف زماننا األمام املهدي 

  ) .إمنا جعل اهللا احلج على الناس ليعرضوا علينا واليتهم (ما معناه 
أما الغرض من احلج فهو التجمع يف هذا املكان ويف هذا الزمان من 

اد بني يديه فهو للجه) ع(كل عام ترقباً لقيام املصلح املنتظر املهدي 
صاحب اآلذان يف زماننا أن اهللا سبحانه وتعاىل قال يف القرآن يأتوك 

وأَذِّنْ في الناسِ (( أنت يا حجيت على خلقي ال يأتوين أنا قال تعاىل 
)) بِالْحج يأْتوك رِجاالً وعلَى كُلِّ ضامرٍ يأْتني من كُلِّ فَـج عميـقٍ  

   )٢٧:احلج(
)) م لْيقْضوا تفَثَهم ولْيوفُوا نذُورهم ولْيطَّوفُوا بِالْبيـت الْعتيـقِ  ثُ(( 

وقضاء التفث أي التنظيف والتطهر وهو يكون حبسـب   )٢٩:احلج(
الظاهر قص األظافر وحالقة الشعر أما حبسب اللب واحلقيقة فاملراد 

ثل التجرد من كـل  وحالقة الشعر إمنا مت) ع(منه  لقاء اإلمام احلجة 
وامنا مسي البيـت  . واالنصياع ألوامره ) ع(فكرة والتسليم للحجة 
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العتيق آلن من يطوف به يعتق من ذنب تقصريه مع اإلمام املهـدي  
ذَلك ومن يعظِّم حرمات اللَّه فَهو خير لَـه  ((احلجة على اخللق ) ع(

شعائر اللَّـه فَإِنهـا مـن تقْـوى      ذَلك ومن يعظِّم((  )٣٠:احلج()) 
فحرمات اهللا وشـعائر اهللا هـم حجـج اهللا    .  )٣٢:احلج()) الْقُلُوبِ

  .سبحانه وتعاىل على اخللق 
ذر   ) ع(في إجابة سؤال سابق قلت إن موسى   /  س م يعت ل

ل         د قت ه تعم ل ان عن قتل القبطي بأنه من عمل الشيطان ب
ا ذا العمل صحيح ف ل موسى القبطي وان ه ان قت ) ع(ذا آ

اَل  (( للقبطي صحيح فما معنى قوله في سورة الشعراء     َق
  ) ٢٠:الشعراء)) (َفَعْلُتَها ِإذًا َوَأَنا ِمَن الضَّالِّيَن

مل يقصد بالضالل هنا هو االحنراف عـن الصـراط   ) ع(موسى / ج
املستقيم بسبب عملية قتل القبطي بل أن الضالل الذي أراده موسى 

يرى نفسه ضال ) ع(ذو بعدين األول هو أن موسى  هو ضالل) ع(
بسبب وجوده يف قصر فرعون الطاغية الظامل وهلذا قال يف سـورة  

رب مبا أنعمت علي فلن اكن ظهريا لظامل ولـو  : ما معناه القصص 
بتكثري سواده ببقائي يف قصره ومؤازرته بالسكوت على ظلمه مع أن 

مل يكن بيد موسى ابتداءاً يف قصر فرعون لعنه اهللا ) ع(وجود موسى 



   ٢٨ )                    ٢المتشابهات ج(    أسرار اإلمام المهدي 
  

٢٨  
  

بالبقاء يف قصر فرعون أمـر بيـد   ) ع(ولكن استمرار موسى ) ع(
وكان جيب أن يتخذ يف النهاية هذا القرار مبغادرة قصر ) ع(موسى 

  .الطاغية والرباءة منه لعنه اهللا 
أراد أن يقول لفرعـون اين قتلـت   ) ع(والبعد الثاين هو أن موسى 

نه اهللا وأنا على حق وقتلـه  القبطي الظامل وهو من شرطة فرعون لع
أراد ) ع(كان حقاً ولكنك كنت ترى أين من الضالني أي أن موسى 

أن يقول أين من الضالني عندك يا فرعون ال أين من الضالني باحلقيقة 
بل أنا من املهتديني وهلذا فررت منك ومـن ظلمـك فكـافئين اهللا    

هب لي ربي حكْماً وجعلَنِي فَفَررت منكُم لَما خفْتكُم فَو(( سبحانه 
نيلسرالْم ن٢١:الشعراء()) م( .  

َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوال َنِبٍي (( قال تعالى / س 
ي      ا ُيْلِق ُه َم ُخ اللَّ ِإلَّا ِإَذا َتَمنَّى َأْلَقى الشَّْيَطاُن ِفي ُأْمِنيَِّتِه َفَيْنَس

  ) ٥٢:احلج()) ُيْحِكُم اللَُّه آَياِتِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم الشَّْيَطاُن ُثمَّ
َرٌض       ((  وِبِهْم َم ي ُقُل ِذيَن ِف ًة ِللَّ ْيَطاُن ِفْتَن ِلَيْجَعَل َما ُيْلِقي الشَّ

  ) ٥٣:احلج()) َواْلَقاِسَيِة ُقُلوُبُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِميَن َلِفي ِشَقاٍق َبِعيٍد
  في أمنية النبي ؟ ما معنى إلقاء الشيطان 
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) ع(وال حمدث وهم ) ع(وال نيب وعن أهل البيت  ما من رسول/ ج
حمدثون ومتىن أي رجى حصول أمر من أمور اخلري اليت علم مـن اهللا  
حصوهلا ولو إمجاالً يف بعض األحيان أي أن أمنيته متأتية من أمر اهللا 

( س ، سبحانه ال أا من هوى النفس ورغباا كما يتوهم بعض النا
سـواء كـان   ( أي بعد أن يبدأ الرسول ) ألقى الشيطان يف أمنيته 
بإظهار رجاءه للناس الذين تابعوه يف دعوته ) رسوالً أم نبياً أم حمدثاً 

يقوم الشيطان بإلقاء الباطل يف صدور بعض هؤالء الناس حول أمنية 
فينسخ اهللا مـا يلقـي   . ( الرسول اليت أظهرها هلم أو اظهر بعضها 

بإرسال مالئكة يلقون يف صدور بعض هؤالء الناس احلق ) شيطان ال
مث حيكم اهللا (( الذي يبني باطل ما ألقى الشيطان يف صدور بعضهم 

حيكم اهللا آياته بإلقاء الطمأنينة والسـكينة  )) آياته واهللا عليم حكيم 
والوقار واليقني يف قلوب الذين آمنوا بعد أن ألقى يف قلوم العلـم  

انه بأن احلق ليس ما ألقاه الشيطان يف قلوب بعضهم بل هو منه سبح
  ما يدعو إليه الرسول وإلقاء الشيطان يكون بالوسوسة يف القلب 

ة اخلبيثة يف اليقظة أو يف النوم وهو يلقي ألوليائه الـذين  ءأو باإلرا
هيمنت عليهم أنفسهم وحب أالنا والظهور والقيـادة والرئاسـة   
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تنزلُ * هلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ الشياطني ( (الباطلة واتباع اهلوى 
 ٢٢١الشعراء ()) يلْقُونَ السمع وأَكْثَرهم كَاذبونَ* علَى كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ 

 _٢٢٣ ( .  
أما نسخ اهللا ملا يلقي الشيطان فيكون بإرسال مالئكة يوحون ألولياء 

منني يف قلوم ويعرفوم احلـق ويـروم يف   اهللا احلق ويكلمون املؤ
املنام واليقظة ما يعلمون به الصراط املستقيم وان اتباع الرسول هو 
احلق املبني من اهللا سبحانه وتعاىل وان الذين اتبعوا إلقاء الشـيطان  
وهو فتنة هلم مل يكونوا مؤمنني يف السابق بل كانوا منافقني يف قلوم 

وإِنَّ ( هم يف ريبـهم وشـكهم يتـرددون    مرض وقلوم قاسية و
 يدعقَاقٍ بي شلَف نيمالظَّال *  ـنقُّ مالْح هأَن لْموا الْعأُوت ينالَّذ لَمعيلو

ربك فَيؤمنوا بِه فَتخبِت لَه قُلُوبهم وإِنَّ اللَّه لَهاد الَّذين آمنوا إِلَـى  
وال يزالُ الَّذين كَفَروا في مرية منه حتى تـأْتيهم  * مٍ صراط مستقي

الْملْك يومئذ للَّه يحكُـم  * الساعةُ بغتةً أَو يأْتيهم عذَاب يومٍ عقيمٍ 
-٥٣احلج ( )بينهم فَالَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات في جنات النعيمِ

ويظل املنافقون والكافرون بالرسالة يف شك إىل آخر حلظة حىت   )٥٦
تأتيهم الساعة بغتة أي حىت قيام القائم عليه السالم أو يأتيهم عذاب 
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يوم عقيم أي ال مثيل له مل تلد مثله سنة من السنني السابقة وهو يوم 
اكم يف هـذا  ويف هذا اليوم امللك هللا الن امللك احل) ع(قيام القائم 

  ) .ع(اليوم هو اإلمام املهدي 
ريم / س تعاذة م ى اس ا معن ت ) ع(م ين قال وُذ ( ح ي َأُع ِإنِّ

  )١٨: مرمي( ) ِبالرَّْحَمِن ِمْنَك ِإْن ُآْنَت َتِقّيًا 
أي أين عذت بالرمحن منك إن مل تكن أو ما كنت تقياً و إن هنا / ج 

ئكته الـذين يطـردون   نافية فاالستعاذة باهللا سبحانه إمنا تكون مبال
الشياطني عن بين آدم فال معىن يف هذا املقام من االستعاذة بـاهللا أي  
مبالئكة اهللا من مالئكة اهللا سبحانه وتعـاىل إمنـا االسـتعاذة بـاهللا     

وال معىن لالستعاذة باهللا من العبد . ومالئكته من الشياطني لعنهم اهللا 
ه من اهللا وامنـا كانـت   املتقي الصاحل النه مأمون الشر بتقواه وخوف

ذه الصيغة ألا كانت تظن أن من جاءها وهي ) ع(استعاذة مرمي 
يف حال العبادة إمنا هو عبد صاحل فكأا كانت تستفهم عن هويته يف 

قَـالَ  (نفس الوقت الذي تستعيذ باهللا منه لو مل يكن صاحلاً فأجاا 
   )١٩:مرمي() ماً زكياإِنما أَنا رسولُ ربك لأَهب لَك غُال

ة / س   ن األئم ت  ) ع(روي ع دت نصف المي ه إذا وج ان



   ٣٢ )                    ٢المتشابهات ج(    أسرار اإلمام المهدي 
  

٣٢  
  

ط ال        رأس فق د ال ه وإذا وج لى علي در يص ه الص ذي في ال
  يصلى عليه فما سبب ذلك ؟

إن موضع اتصال الروح باجلسم هو الصدر فالصالة عليـه ال  / ج 
 على الرأس فإمنا الصالة على امليت لتسكن روحه وتطمئن إذا كان

ختم اللَّه علَـى  ( من املؤمنني ، قال تعاىل يف وصف حال الكافرين 
في ( وقال تعاىل يف وصف حال املنافقني  ) ٧من اآلية : البقرة() قُلُوبِهِم

وقال تعـاىل خماطبـاً    )١٠:البقرة() قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضاً 
(  )١:الشـرح () ح لَك صدرك أَلَم نشر) ( ص(رسوله الكرمي حممد 

   )٢٥:طـه() قَالَ رب اشرح لي صدرِي 
ربي إِني تركْت ملَّةَ قَومٍ ال يؤمنونَ بِاللَّه وهم بِالْآخرة هم كَافرونَ (  
نا أَنْ نشرِك واتبعت ملَّةَ آبائي إِبراهيم وإِسحاق ويعقُوب ما كَانَ لَ* 

   أَكْثَـر ـنلَكاسِ ولَى النعا ونلَيع لِ اللَّهفَض نم كٍء ذَليش نم بِاللَّه
  )٣٨-٣٧يوسف () الناسِ ال يشكُرونَ

رة  / س  ك   ( ما معنى قوله تعالى في أول سورة البق م ذل آل
   )الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب 
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ذَلك الْكتاب ال ريب فيه هدى * آمل (( بسم اهللا الرمحن الرحيم /ج 
 نيقتلْمل *   مـاهقْنزـا رممالةَ وونَ الصيمقيبِ ويونَ بِالْغنمؤي ينالَّذ
بلـك  والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك ومـا أُنـزِلَ مـن قَ   * ينفقُونَ 

أُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئـك هـم   * وبِالْآخرة هم يوقنونَ 
اسم اهللا هو مدينة الكماالت اليت أشـرقت  ) ٥-١البقرة () الْمفْلحونَ

وجتلت من حقيقته وهويته سبحانه اليت ال يعلمها إال هـو سـبحانه   
حدان يف املعىن ميثالن باب هذه وتعاىل كما أن الرمحن الرحيم ومها مت

املدينة وظل هذه املدينة يف عامل املمكنات هو الذي أشرقت يف ذاتـه  
) وإِنك لَعلَى خلُـقٍ عظـيمٍ  (قال تعاىل ) ص(وجتلت فيه وهو حممد 

ألنه ختلق بأخالق اهللا وإال فال يستحق خلق أن يوصف بأنه  )٤:القلم(
خالق اهللا سبحانه وتعاىل ومن هنا عظيم إال إذا كان جتلي وظهور أل

ومن ) ع(مدينة العلم أما باب هذه املدينة فهو علي ) ص(كان حممد 
جتلـي  ) ع(وذا فعلي ) ع(اختلط حلمها بلحمه ودمها بدمه فاطمة 

جتلي للرحيم ومها متحـدان كاحتـاد الـرمحن    ) ع(للرمحن وفاطمة 
  .الرحيم ومفترقان كافتراق الرمحن الرحيم 



   ٣٤ )                    ٢المتشابهات ج(    أسرار اإلمام المهدي 
  

٣٤  
  

… أنا ح احلواميم أنا قسم ا ل م ) (( ع(قال أمري املؤمنني : ا ل م 
  .  ١٥٠خطبة البيان الشيعة والرجعة  ص)) أنا ن والقلم … أنا ترمجة ص 

علي ) ل(حممد و) م(وهنا ) ع(وهذه احلروف هي أمساء أهل البيت 
فاطمة وإذا حسبت عدد هذه احلروف وجدا أربعة عشر على ) أ(و

مـرة واآللـف    ) ١٣(مرة والالم ) ١٧(يم وتكرر امل) ع(عددهم 
القرآن ومـن  ) ع(مرة ومن هذه احلروف تألف القرآن وهم ) ١٣(

وهم االسم ) ع(هذه احلروف يؤلف االسم األعظم كما روي عنهم 
أيضاً أي جتلي االسم األعظم وما ميكن ) ع(األعظم كما روي عنهم 

 اخللـق  أن يعرف من االسم األعظم أو قل االسم األعظم يف عـامل 
  ) .املمكنات(

وكما أن الكتابة تتألف من اختالط هذه احلروف األربعـة عشـر   
النورانية مع األربعة عشر األخرى الظلمانية كذلك وجود املخلوق 

يتألف من اختالط نورهم بالظلمات أو قل جتلي انـوارهم  ) املمكن(
 ميثلون جتلي نور اهللا سبحانه وتعـاىل يف ) ع(يف الظلمات كما ام 

اللَّـه نـور   ()الظلمة واعين بالظلمة العدم القابل للوجود قال تعاىل 
السماوات والْأَرضِ مثَلُ نورِه كَمشكَاة فيها مصباح الْمصباح فـي  
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 ةونتيز كَةاربم ةرجش نم وقَدي يرد كَبا كَوهةُ كَأَناجالزُّج ةاججز
شرقية وال غَربِية يكَاد زيتها يضيُء ولَو لَم تمسسه نار نور علَـى  ال 
  . مثل نور اهللا ) ع(فهم   )٣٥:النور() نورٍ

ذلك اسم إشارة للبعيد وهـو هنـا إشـارة إىل     -:ذَلك الْكتاب 
هـذه  احلروف ا ل م القريبة فالبعد املراد هنا ليس مكاين بل شأين ف

األمساء املباركة واليت هي كتاب اهللا أيضاً عالية الشأن رفيعة الدرجة 
ا   (( ما معناه ) ص(واملقام ال تنال قال  يا علي ما عرف اهللا إال أن

  )) . وأنت وما عرفني إال اهللا وأنت وما عرفك إال اهللا وأنا
أو املـيم  ) ص(أي كتاب اهللا احلاوي للعلم وهو حممـد  : والكتاب 
هو الكتـاب  ) ص(أو الالم وهو فاطمة أو األلف وحممد  وهو علي

األمت والكلمة التامة واألوىل بأن يطلق كتاب اهللا عليه فـاملوجودات  
مجيعها منطوية يف صفحة وجوده املباركة ومكتوبة فيه كالكلمـات  
املكتوبة يف السجل وهو صلوات اهللا عليه يف عامل اخللق األلف والياء 

لظاهر والباطن وكذلك علي وفاطمـة ولكنـه   والبداية والنهاية وا
صلوات اهللا عليه كتاب بال حجاب ومهـا صـلوات اهللا عليهمـا    

عن الذات فهو املدينة ومها الباب املواجهة للخلق ) ص(حمجوبان به 
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ومنهما يؤخذ ومنهما يفاض على اخللق أما الباب اآلخـر للمدينـة   
البـاب العظـيم    والكتاب املواجه للذات اإلهلية فهو الرمحن وذا

) أو كما يسميه بعضهم عـامل اإلمكـان   ( الرمحة افتح عامل اخللق 
وبربكته خلق اإلنس واملالئكة واجلان وبه يعلمون وبه يرزقون وبـه  
يدبر األمر ولو دبر بغريه الشتدت العقوبات واملثالت وملا بقي على 
ظهر األرض أحد من هذا اخللق الذاكر لنفسه اشد الذكر الغافـل  

علَّمـه  * خلَق الْأنسانَ * علَّم الْقُرآنَ * الرحمن ( ربه قال تعاىل  عن
وهم يكْفُرونَ بِالرحمنِ قُلْ هـو  (  وقال تعاىل .) ٤-١الرمحن () الْبيانَ

ـ ) ٣٠: الرعد() ربي ال إِلَه إِلَّا هو علَيه توكَّلْت وإِلَيه متابِ د فرب حمم
صلى اهللا عليه واله وواهبه الكمال هو الرمحن أي أن الـرمحن هـو   

وقال تعـاىل     ) ص(باب الذات الذي يفاض منه الكمال على حممد 
) ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَياً ما تدعوا فَلَه الْأَسماُء الْحسـنى ( 
ن الفـيض منـهما   ، فخص هذين االمسني بالذكر ال) ١١٠: اإلسراء(

فاألول أي اهللا جامع لكماالت الذات والثاين باب الذات وملا كـان  
 ) (ع(فال تعجب من قوله ) ع(ظهور الذات يف عامل اخللق هو علي 

ن  ماوات وم ي الس وم ف ب النج الك ومكوآ در األف ا مق أن
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بينهما بأذن اهللا تعالى وعليتها بقدرته وسميتها الراقصات   
و   اعات وآ ا الس ا   ولقبته ا ونورته مس وأطلقته رت الش

وجعلت البحار تجري بقدرة اهللا وأنا لها أهل فقال بن قدامه 
ه إال :  ا ال ال الم لقلن ك أتممت الك وال ان ؤمنين ل ر الم ا أمي ي

ؤمنين  ر الم ال أمي ك ) ع(أنت فق ه ال تتعجب تهل ابن قدام ي
ا         ا النساء وحملتن اب نكحن ون ال أرب بما تسمع نحن مربوب

نا األصالب وعلمنا ما آان وما يكون وما في األرحام وحملت
ذلك    نحن ب السماوات واألرضيين بعلم ربنا نحن المدبرون ف

المون     ٢١٤اخلطبة التطنجية إلزام الناصب ص) مخصوصون ونحن ع
   ١٧٧ص ١الشيعة والرجعة ج

فهو جتلي اسم الرمحن وهـو  ) عامل اإلمكان ( فبعلي يدبر عامل اخللق 
  .إىل سوها  –) ص(حممد –ما يف املدينة الباب الذي خيرج منه 

) ص(وبقي أن الكتاب ميكن أن يطلق على القرآن الكرمي فمحمـد  
مها القرآن الناطق والقرآن الكرمي ليس سـوى صـورة   ) ع(وعلي 

  )ص(أخرى حملمد 
الريب يعين قلق النفس وخوفها وعدم اطمئناا وهـو  : ال ريب فيه

ك أحياناً وخصوصـاً الشـك   من لوازم الشك ولذلك يستعار للش
العقائدي فهو مما يستلزم قلق النفس وعدم اطمئناا وخوفهـا مـن   
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العاقبة واملعىن أما أنة من يطلب احلق ال يشـك يف الكتـاب أي يف   
حممد وعلي وفاطمة واألئمة والقرآن وأما انه نفس الكتاب الشـك  

هي نفس مطمئنة مستيقنة وكذلك علـي  ) ص(فيه أي نفس حممد 
وكال املعنيني صحيح وهـذا املعـىن األخـري    ) ع(مة واألئمة وفاط

أما بيان هذه الصفة املهمـة للكتـاب فهـو    . يتضمن املعىن األول 
  ضروري ليوصف انه هدى لغريه

 نيقتلْمل دىواألئمـة مطمـئن   ) ص(ملا كان الكتاب وهو حممد : ه
ىل احلـق  ومستيقن باهللا وبالرسالة املكلف بأدائها وملا كان مهـدي إ 

كان بالنسبة لغريه هادي وهدى وعلم يستدل به على الطريق ولكن 
نور وحق ويقني وتقوى يكون هادياً ) ص(من هذا الغري ؟ فهل ألنه 

للجميع وهل ألنه علم منصوب للجميع يكون هاديا للجميع املؤمن 
طبعاً ال الن ما يلزم اهلداية إىل احلـق أمـرين   …والفاسق واملنافق 

صب علم هادي ونور يستضاء به وهذا هـو املهـدي   األول هو ن
اهلادي النيب أو األمام والثاين كون فطرة اإلنسان سليمة ليهتدي اىل 
هذا النور ويستضيء به فالذين لوثوا الفطرة اليت فطرهم اهللا عليهـا  
كيف يهتدون ولو التحقوا ذا النور واقتربوا منه مل يـنفعهم هـذا   
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فستكون عاقبتهم االبتعاد وذا فالكتاب االقتراب الم ال يبصرون 
أو الرسول أو اإلمام هدى ألصحاب اليقني الن التقوى من لـوازم  

  .اليقني 
والسؤال هنا من هؤالء املتقون  يف زمن رسول اهللا أي عند بعثه مع 
أن التقوى ال تأيت إال بعد اإلميان بل ودرجة عالية منه هي الـيقني ؟  

والقـرآن  ) ص(ني أو للموقنني مث أن حممد وملاذا مل يقل هدى للمؤمن
هدى جلميع الناس والدعوة لإلسالم عامه فما معىن التخصيص ؟ مث 
هل ميكن أن تكون التقوى لباس احلنفي أو اليهودي أو املسيحي قبل 

  أن يسلم ليوصف ا ؟ 
واجلواب هنا إن هؤالء املتقني هم بعض األحناف واليهود واملسـيح  

فهذه الديانات الثالثة هي اليت كـان بعـض    )ص(يف زمن الرسول 
أفرادها يتصفون بأم يقيمون الصالة ويدفعون الزكاة للفقراء قـال  

مث أن )٩٧اآليـة  : مرمي()فَإِنما يسرناه بِلسانِك لتبشر بِه الْمتقني ( تعاىل 
اـم  اآليات بينت حاهلم بأم يؤمنون مبا انزل من قبل الرسول أي 

) ع(أصحاب الديانات السماوية مث أن املتقني يف زمن اإلمام املهدي 
ومـن  ) ع(إىل اإلمام املهدي ) ع(هم بعض املسلمني وهكذا األئمة 
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هنا ففي زمننا مثالً اإلميان بل واليقني بأهل بيت النبـوة ال يكفـي   
ويكون معه يف الصـف  ) ع(ليتوفق اإلنسان التباع  اإلمام املهدي 

و الثاين اعين الثالث مائة والثالث عشر أو العشرة اآلالف ، األول أ
بل البد من العمل بالشريعة اإلسالمية بل واإلخالص بالعمل لوجـه  
اهللا ليكون الفرد املسلم املؤمن متقي ويكون اإلمام املهدي هدى لـه  
وإلخوانه فاآليات تبني حال النخبة من املؤمنني بعلم اهلدى والكتاب 

الَّذين يؤمنـونَ بِالْغيـبِ   .( يس مجيع املؤمنني بالرسول يف زمام ول
والَّذين يؤمنونَ بِما أُنـزِلَ  * ويقيمونَ الصالةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ 

   )٤-٣البقرة () إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالْآخرة هم يوقنونَ
التصديق ولكن ما ملراد بالغيب هنا رمبا لإلجابة سنسطر  اإلميان هو:

قائمة طويلة ولن حنصي الغيب قطعاً وباختصـار أقـول أن عـاملي    
امللكوت والعقل مها الغيب األصغر وعـاملي اللـهوت أو الـذات    
واحلقيقة أو الكنه مها الغيب األكرب ، والغيب األصـغر ميكـن أن   

حانه وتعاىل كما هو إلبراهيم يكشف بعضه خلاصة من أولياء اهللا سب
لنريه ملكوت السماوات واألرض بل ويكشف ملن سلك طريق ) ع(

بصرت ( اهللا سبحانه وتعاىل وان كانت عاقبته االحنراف كالسامري 
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وا بِهرصبي ا لَما ( وكبلعم بن باعوراء  )٩٦اآلية : طـه() بِمناتآي اهنيآت
وروي انه كان يرى ما حتت العرش ) ١٧٥اآلية : رافاألع()فَانسلَخ منها

.  
أما الغيب األكرب فينقسم إىل الغيب العظيم أو العلي والغيب األعظم 
أو األعلى ومها اللذان يف تسبيح الصالة يف الركـوع والسـجود   
والغيب العظيم مل يكشف منه شيء إال للنيب الكرمي وهلذا خوطـب  

آيات ربه الكربى ومر احلـديث  بأنه على خلق عظيم وانه رأى من 
يف كشف احلجاب للرسول األعظم خاصة ) ع(عن اإلمام الصادق 

و  ( فقال ما معناه ) ع(وهو احلجاب الذي مل يكشف ألمري املؤمنني  ل
  ) . آشف لي الغطاء ما ازددت يقينًا

أما الغيب  األعلى أو األعظم فهو احملجوب عن الكـل وحجابـه   
ومن هنا فاألميان ذه العوامل أي امللكوت الذات أو األمساء احلسىن 

والعقل والذات واحلقيقة هو األميان بالغيب وهـذا األميـان علـى    
  :درجات أوضحها باختصار ذا املثال 

افرض أن حريقاً شب على بعد مخسة كيلو متـرات عـن مكـان    
  تواجدك فأنت حتاط به
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  علماً بإحدى الطرق التالية 
   احلريقينقل لك ثقاة صادقني خرب -١
  تذهب وترى احلريق بعينك  -٢
  تذهب وترى وتضع يدك يف النار وحتترق يدك  -٣
  تقع يف النار وحتترق حىت تصبح ناراً فتكون أنت من النار -٤

ورمبا يتسرع إنسان ويقول أن العلم احلاصل من شـهادة مخسـني   
شخص ثقاة ال يكذبون هو نفسه العلم احلاصل من رؤية النار بالعني 

نفسه العلم احلاصل من رؤية النار واحتراق اليد وهذا اشـتباه  وهو 
الن العلم األول ميكن أن ينقض إذا شهد لك مخسون من الثقاة بأنه 
ال يوجد حريق والثاين ميكن أن ينقض إذا شككت أن هذا احلريـق  
هو سحر عظيم كسحر سحرة فرعون الـذين أسـترهبوا النـاس    

ت ال ينقض لوجود اثر النـار يف  وسحروا أعينهم أما الثالث فهو ثاب
أَولَم تؤمن قَالَ بلَى ولَكـن  ( يدك والقلب يكون مطمئناً قال تعاىل 

طلب هذه الدرجـة مـن   ) ع(فإبراهيم  )٢٦٠: البقرة() ليطْمئن قَلْبِي
وكَذَلك نرِي إِبـراهيم ملَكُـوت   ( األميان ولذلك قال تعاىل بعدها 

اتاومالس نِنيوقالْم نكُونَ ميلضِ والْأَر٧٥:األنعام() و(  .  
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أما الرابع الذي عربت عنه بأنه حيترق يف النار حىت يصبح هو نـار  
اإلنسان وهو فقط من كشـف لـه   ) ص(فهذا مل يتحقق إال حملمد 

احلجاب فكان قاب قوسني أو أدىن واصبح هو صلوات اهللا عليـه  
كشف له الغيب العظـيم أو بعبـارة   وعلى اله حجاب الذات ومن 

أخرى الذات أو قل الكماالت اإلهلية املشار أليها بكلمـة اهللا ويف  
قال قلت له ) ع(احلديث عن هشام بن احلكم عن ايب احلسن موسى 

ألي علة صار التكبري يف االفتتاح سبع تكبريات افضل وألي علـة  
لسـجود  يقال يف الركوع سبحان ريب العظيم وحبمده ويقـال يف ا 

سبحان ريب األعلى وحبمده قال يا هشام أن اهللا تبارك وتعاىل خلـق  
السماوات سبعاً واألرضيني سبعاً واحلجب سبعاً فلما أسرى بـالنيب  

وكان من ربه كقاب قوسني أو أدىن رفع له حجاب من حجبه ) ص(
وجعل يقول الكلمات اليت تقال يف االفتتـاح  ) ص(فكرب رسول اهللا 
ثاين كرب فلم يزل كذلك حىت بلغ سبع حجب وكـرب  فلما رفع له ال

سبع تكبريات فلما ذكر ما رأى من عظمة اهللا ارتعـدت فرائصـه   
فابترك على ركبتيه واخذ يقول سبحان ريب العظيم وحبمـده فلمـا   
اعتدل من ركوعه قائما نظر أليه يف موضع أعلى من ذلك املوضـع  
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ا قـال سـبع   خر على وجهه يقول سبحان ريب األعلى وحبمده فلم
علل الشـرائع  )) مرات سكن ذلك الرعب فلذلك جرت به السنة 

  ٣٣٢ص ٢ج
   -:ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون 

إقامة الصالة أي التوجه ا إىل اهللا وخبشوع وحضور قليب واألنفاق 
هنا يشمل الزكاة الواجبة والصدقة املستحبة ورمبا كان ذكر هـاتني  

امها فيه بيان فضلهما فاألحناف كانوا حيجون العبادتني وإغفال ما سو
ويلبون بتلبية قريبة من تلبية املسلمني اليوم بل تكاد تكـون هـي   
نفسها ولكن احلج كان فارغاً من حمتواه وهـو الواليـة لـويل اهللا    

. وحجته على خلقه ، واليهود واملسيح كانوا يصومون واهللا اعلـم  
الرسول للمتقي احلنفـي  وهذا الوصف للمتقني كل حبسبه ففي زمن 

صالته وللمتقي اليهودي صالته وللمتقي املسيحي صـالته ورمبـا   
يعترض أحد ويقول أن هذه الديانات يف زمن الرسول حمرفة عقائدياً 
فضالً عن األحكام الشرعية وتفاصيل العبادات فهي ليست كما جاء 

 وأقول أن هؤالء) ع(ا من أرسل ا اعين ابراهيم وموسى وعيسى 
رغم التحريف ) ص(املتقني موجودون يف كل ديانة يف زمن الرسول 
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يف حـق  ) ص(فهم قد جانبوا هذا التحريف كما ورد عن الرسول 
  جده عبد املطلب  

وال أقل ام التزموا جانب االحتياط فلم يقدسوا متاثيل قريش الـيت  
ومل ابتدعوها ومل حيرموا البحرية واحلام والسائبة ومل يعملوا بالنسيء 

يعتقدوا بان عيسى اله ومل حيرموا ما احل اهللا ومل حيلوا ما حـرم اهللا  
الذين مدحوا يف القرآن يف آخـر  ) ص(وهؤالء هم أصحاب حممد 

ومنهم مـن  ) ص(سورة الفتح ومنهم من آمن مبجرد رؤية الرسول 
آمن مبجرد مساع آيات القرآن وفاضت أعينهم من الدمع ملا عرفوا 

ؤالء كانوا على عالقة برم قبل أن يبعث حممد انه احلق من رم ه
فلم يطلبوا منه معجزة أو أية بل طلبوا من رم أن يعرفهم أمر ) ص(

* الَّذين آتيناهم الْكتاب من قَبله هم بِه يؤمنونَ ( فعرفهم ) ص(حممد 
حقُّ من ربنا إِنا كُنا مـن قَبلـه   وإِذَا يتلَى علَيهِم قَالُوا آمنا بِه إِنه الْ

 نيملسم )  ٥٣-٥٢القصص () مم فزادهم رأولئك على هدى من ر
وبالقرآن واليوم عادة مصيبة املسلمني كيوم بعث ) ص(هدى مبحمد 

فاالحنراف يف العقائد قد طال معظم فرق املسلمني ) ص(رسول اهللا 
قوهلا وبال تردد قد طـال مجيـع فـرق    أما االحنراف يف األحكام فأ
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املسلمني وبال استثناء بل ويقوهلا معي كل باحث حر كسـر قيـود   
التقليد األعمى ووضع قدمه على أالنا واهلوى واخذ العلم من أهله 

) ع(فلم يتجاوز القرآن واحلديث الذي ورد عنـهم  ) ع(النيب واله 
يقة ظـل العقـل    مستعيناً بربه وما وهبه من قوة ناطقة وهي يف احلق

إلدراك املعاين اليت أرادها سبحانه وأرادوها  –ويسميها الناس العقل 
وان حيذر من املتشابه وما أكثره كل احلـذر الن ال تتقاذفـه   ) ع(

والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما ( أمواج اهلوى واالنا والشيطان 
ربِالْآخو كلقَب نزِلَ مونَ أُننوقي مه وهذا الوصف أي :  )٤:البقرة() ة

يؤمنون مبا انزل من قبلك يؤكد أن املتقني الذين نصب هلم حممـد  
كعلم وهادي وهم مؤهلني لألميان بـه لـيس إال املـؤمنني    ) ص(

بالنبوات السابقة من أحناف ويهود ونصارى ووصفهم بأم يؤمنون 
وهم يشـاهدون الكتـاب    مبا انزل للرسول الن الكالم عن حاهلم

فيكون بالنسبة هلم هدى فهم يف حال شروع باإلسـالم واألميـان   
وهؤالء ) ص(بالرسول فهم على هدى من رم فزادهم هدى مبحمد 

مصداق أول لآلية وإال فاآلية حية حبياة القرآن الذي يشمل مجيـع  
) ع(األزمنة إىل أن تقوم الساعة ففي هذا الزمان مثالً األميان باملهدي 
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وعيسى والياس واخلضر هو األميان مبا انزل للرسول وما انزل مـن  
مما انزل إىل الرسول وعيسى والياس واخلضـر  ) ع(قبله الن املهدي 

مما انزل قبله فهم عليهم السالم الغيب يف اآلية السابقة وما انزل يف 
  .هذه اآلية 

املشاهدة فهـؤالء قـد   اليقني غالباً يأيت من : وبِالْآخرة هم يوقنونَ 
شاهدوا شيء من اآلخرة وهم يف الدنيا بعد أن كشف هلم الغطـاء  

والذي مل يكشف إال ) ع(طبعا ليس الغطاء الذي قصده أمري املؤمنني 
وكَذَلك ( اثر جماهدة انفسم وطاعة خالقهم قال تعاىل ) ص(للرسول 

) وليكُونَ مـن الْمـوقنِني   نرِي إِبراهيم ملَكُوت السماوات والْأَرضِ
وما برح هللا عزت االؤه يف ( ، وقال أمام املتقني املوقنني  )٧٥:األنعام(

الربهة بعد الربهة ويف أزمان الفترات عبـاد ناجـاهم يف فكـرهم    
وكلمهم يف ذات عقوهلم فاستصبحوا بنـور يقضـه يف األبصـار    

قامه مبرتلة األدلة يف واألمساع واألفئدة يذكرون بأيام اهللا وخيوفون م
الفلوات من اخذ القصد محدوا أليه طريقه وبشروه بالنجاة ومن اخذ 
مييناً ومشاالً ذموا أليه الطريق وحذروه من اهللكة وكـانوا كـذلك   
مصابيح تلك الظلمات وأدلة تلك الشبهات وان للـذكر ألهـالً   
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ه أيام أخذوه من الدنيا بدال فلم تشغلهم جتارة وال بيع عنه يقطعون ب
احلياة ويهتفون بالزواجر عن حمارم اهللا يف أمساع الغافلني ويـأمرون  
بالقسط ويأمترون به وينهون عن املنكر ويتناهون عنه فكأمنا قطعـوا  
الدنيا إىل اآلخرة وهم فيها فشاهدوا ما وراء ذلك فكأمنا  اطلعـوا  
على غيوب أهل الربزخ يف طول اإلقامة فيه وحققت القيامة عليهم 

اا فكشفوا غطاء ذلك ألهل الدنيا حىت كأم يرون ما ال يرى عد
  ج البالغة .) …الناس ويسمعون ماال يسمعون 

ومن هنا يتبني أن هذا الوصف خلاصة مـن املـؤمنني بالرسـاالت    
خصوصـاً ومل يـرى تـاريخ    ) ص(السماوية عموماً ورسالة حممد 

حاب املهـدي  اإلسالم إال أفراد قالئل منهم وإال فمعظمهم هم أص
الثالث مائة وثالث عشر مث اخلط الثاين الذي يتبعهم وهم العشـرة  

  )ع(اآلالف أنصار اإلمام 
  ) :أُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ ( 

وهذا اهلدى سابق حلالة األميان بالرسالة اجلديدة فهم على هدى من 
أصحاب إسرار مع رم وهلم حاالت مـع  رم الم أطاعوه هؤالء 

خالقهم ولذلك كما قدمت مل حيتاجوا إىل معجزة بل جمـرد رؤيـة   
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الرسول أو مساع شيء من القرآن آمنوا ألم على هدى من رـم  
صادق ومرسل هو اهللا الذي أرسـل  ) ص(فالذي عرفهم بأن حممد 

هـو سـلمان   ) ص(وكمثال هلؤالء من أصحاب حممد ) ص(حممد 
  . سي وقد كان نصرانياً واحلمد هللا وحده الفار
ؤمنين  / س  ر الم ال أمي ي  ) ( ع(ق ه ف ال اإلخالص ل وآم

ر الموصوف         ا غي ل صفة إنه ه لشهادة آ نفي الصفات عن
ول     ) … رآن ويق واهللا سبحانه وتعالى يصف نفسه في الق

دير     يم الق يم الحك ير العل ميع البص ون  …الس ف يك فكي
  ؟ آنالتوحيد مخالف لما جاء به القر

ال خمالفة بني وصف اهللا سبحانه وتعاىل وما جاء بـه القـرآن   / ج 
الختالف املقام حيث أن القـرآن يـتكلم   ) ع(وكالم أمري املؤمنني 

ويصف الذات أي مدينة الكماالت اإلهلية واالسم اجلامع لصـفات  
الكمال اإلهلية هو اهللا ومعرفة الذات إمنا حتصل مبعرفة الصفات قال 

 ٥٣حبـار األنـوار ج  ) موصوف من غري شبيه وال مثيل ) (ع(الصادق 

فهو يف مرتبـة اإلخـالص يف   ) ع(أما كالم أمري املؤمنني ،  ٤٠٧ص
التوحيد أي أعلى درجات التوحيد وهو توجـه العبـد اىل الكنـه    
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واحلقيقة ال إىل الذات املوصوفة اليت ال خيلو التوجه إليها من طمع يف 
ي حجاب الكنه أو احلقيقة كسب كمال أو قضاء حاجة والذات ه

والذات هي االسم األعظم األعظم واحلقيقة هي االسـم األعظـم   
األعظم األعظم فالتوجه إىل الكنه أو احلقيقة واالسم الدال عليهـا  

خيلو من مالحظة أي صفة أو  –واهلاء لإلثبات والواو للغيبة  –) هو(
ومنا مالحظـة  اسم إمنا هو توجه بالعبادة إىل حقيقته سبحانه وتعاىل د

انه كرمي أو عليم أو حكيم أو قادر أو مسيع أو بصري وهذا هو متـام  
  . اإلخالص بالعبادة والتوحيد 

ة   )  ٥إلى  ٤من أية ( في سورة الذاريات / س   ٦ومن أي
ى   ٩ومن أية  ٧إلى  ذه        ١٠إل الى في ه ه تع ى قول ا معن م

   اآليات
قيـام  : إمنا توعدون لصادق  املالئكة ،) : فَالْمقَسمات أَمراً / ( ج 

القيامة الصغرى وحسابه عليه السـالم  : لقائم ، وان الدين لواقع 
ذات التنظيم والدقة والسري بطريق : للناس ، والسماء ذات احلبك 

مستقيم وصالح سكاا وام أي املالئكة يعملون بدقة متناهية فال 
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ينـات بالرؤيـة   خيتلفون وال خيطئون ويظهرون أمر اهللا باآليات والب
  والكشف واآليات السماوية واملعجزات ، 

  فلتخلٍ مي قَولَف كُممجاعة ويقولون ) ع(أي خمتلفني يف القائم : إِن
عـم  ( هو ومجاعة يقولون ليس هو وهذه اآليـة يف سـورة النبـأ    

،  )٣-١النبأ ( )ونَ الَّذي هم فيه مختلفُ* عنِ النبأ الْعظيمِ * يتساَءلُونَ 
 ) كأُف نم هنع فَكؤاإلفك القلب رأساً على عقب ،  )٩:الذريات() ي

ومعىن هذه اآلية انه ينقلب عن القائم ويعرض عن القائم وال يتبـع  
  .القائم من هو مقلوب رأساً على عقب أي منكوس الفطرة 

حييطوا أي هلك املكذبون الذين يكذبون دون أن : قتل اخلراصون 
دون أن حييطوا علماً  ) ع(علماً بالشيء وهم الذين يكذبون بالقائم 

بأمره أو ما صدر عنه ألن قيام القـائم أصـالً ينـاقض أهـواءهم     
  .وتوجهام الدنيوية وطموحهم للرئاسة الدينية الباطلة 

ة  / س  ن آي ي سورة يس م ل )  ٢٠-١٩(ف و الرج ن ه م
  ؟ الذي جاء من أقصى الدينة يسعى

كمصداق أمثل وأعلى هلذه اآلية وأرسلنا إليهم ) ع(هو احلسني  /ج 
) ع(وعززنا بثالث أي احلسـن  ) ع(وعلي وصيه ) ص(اثنني حممد 
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وجاء من أقصى املدينة رجل يسعى أي احلسني فقتلوه ومثلـوا بـه   
. فقال يا ليت قومي يعلمون مبا غفر يل ريب وجعلين من املكـرمني  

صاديق هذه اآلية األولية ولكنـها يف  وطبعاً حبيب النجار هو من م
احلسني نزلت وإياه عنت ذا اخربين اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

  .عليه السالم 
ة  / س  ن آي ور م ورة الن ي س ى  ٣٤(ف ى )  ٣٥إل ا معن م

   قوله تعالى في هذه اآلية
أي إن السماوات واألرض وهي :اهللا نور السماوات واألرض / ج 

إمنا هـي جتلـي اهللا سـبحانه    ) ص(ي حممد كتاب اهللا سبحانه وه
وظهوره يف اخللق أو هي جتلي نور احلقيقة والكنه يف اخللق أو هـي  

  جتلي صفات الكمال اإلهلي يف اخللق وكل هذه التعبريات واحد
فيهـا  ( وصدره  باخلصـوص ،  ) ص(حممد ) مثَلُ نورِه كَمشكَاة( 

( فاضه اهللا عليـه ،  الصادر منه بعد أن ا) ص(علم حممد ): مصباح 
) في زجاجة( ،) ص(واملبلغ عنه وبامسه ) ع(علي وصيه ) : املصباح 
، وهؤالء اخلمسـة  ) ع(احلسن واحلسني ): الزجاجة (، ) ع(فاطمة 

أصحاب الكساء متداخلني ومشتبكني بعضهم مع بعض وكـذلك  
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كَأَنهـا كَوكَـب   ( تالحظ زجاجة والزجاجة ، مصباح واملصباح ، 
يد( فهو الكوكب الدري ، ) ع(القائم ) : ر    ةرـجش ـنم وقَـدي

شجرة يف وسط اجلنـة هـي   ) :مباركَة زيتونة ال شرقية وال غَربِية
عن اآلكـل  ) ع(اليت ى اهللا آدم ) ص(شجرة علم حممد وال حممد 

ألا كلمـات اهللا  ) : اريكَاد زيتها يضيُء ولَو لَم تمسسه ن( منها ،
(  سبحانه وهي القرآن فهذا الزيت هو املدد اإلهلي وهو القـرآن ،  

وحممد بـن  ) ع(إمام بعد إمام وهم علي بن احلسني ) نور علَى نور
وعلي بـن  ) ع(وموسى بن جعفر ) ع(وجعفر بن حممد ) ع(علي 

واحلسن بـن  ) ع(وعلي بن حممد ) ع(وحممد بن علي ) ع(موسى 
يهدي اهللا لنوره من يشاء ) ( ع(وحممد بن احلسن املهدي ) ع(ي عل
فمن شاء أن يهتدي شاء اهللا أن يهديه وهـداه  ) ع(نور اهللا القائم ):

  .لنصرته عليه السالم 
ائم  / س  إذا خرج سوف   ) ع(يقولون أصحاب العلم أن الق

ا    د آم يس بالعقائ ه ول وزة باألصول والفق ى الح تج عل يح
ا جوا  ام المهدي      تدعي أنت فم ك بصفتك رسول اإلم ) ع(ب
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دي  ام المه ي اإلم أتي اب وف ي نكم س ت ع ول إذا غب وتق
  .بالسيف ال بالمحاججه

أصول الفقه وضعه الناس لتحصيل األحكام الفقهية الظنيـة يف  / ج 
أو من ميثله متثيل مباشر فإذا حضـر  ) ع(حال غياب اإلمام املعصوم 

انتفت احلاجة هلـذا العلـم   أو من ميثله كنائبه اخلاص ) ع(املعصوم 
وهذا هو قوهلم الذي ال خيتلف فيه أي من فقهاء السـنة والشـيعة   

) ص(فحىت فقهاء السنة ال يقولون جبواز االجتهاد مع وجود الـنيب  
وحضورهم بني يديه أال شاذ منهم مع اشتراط بعض الشـروط وال  
يعول على قوله أحد أما فقهاء الشيعة فهم مطبقني على عدم جـواز  

  . أو من ميثله كنائبه اخلاص ) ع(االجتهاد مع حضور اإلمام املعصوم 
أو مـن  ) ع(فإذا كان األمر كذلك فأي معىن يبقى الحتجاج اإلمام 

بأصول الفقه مث أن العقيدة هي األصل واألساس ) ع(يرسله اإلمام 
ابتـدءوا  ) ع(الذي تبىن عليه الشريعة وكل األنبيـاء واملرسـلني   

يف القـرآن الـذي ال خيتلـف    ) ع(تشريع فموسى بالعقيدة قبل ال
املسلمون يف صحة صدوره عن اهللا سبحانه وتعاىل جاء بالتشريع بعد 
مرحلة عبور البحر مبدة ليست بقصرية أي انه قضى مدة طويلـة يف  
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إصالح اعتقاد القوم قبل أن يبدأ بإصالح شـريعتهم إذا فالعقيـدة   
وفروع الدين فأيهما  اصل والتشريع فرع وهم يقولون أصول الدين

  .أوىل أن حيتج به األصل أم الفرع 
الى  / س ال تع ًة   ( ق َأْرِض َخِليَف ي اْل ٌل ِف ي َجاِع ت ) ِإنِّ فقال

ُن  ( المالئكة  َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماَء َوَنْح
ِدكَ  أن      ) ٣٠البقـرة  ( ) ُنَسبُِّح ِبَحْم ة ب ن عرفت المالئك من أي

ي    ق ف ى أن ُيخل ل حت دماء قب فك ال د ويس ان يفس اإلنس
  ؟األرض 

ونشروا الفساد وسفك ) ع(كان هناك يف األرض خلق قبل آدم / ج
الدماء فيما بينهم فأهلكهم اهللا سبحانه وتعاىل بذنوم واملالئكة ظنوا 

وذريته سيعيدون الكرة مرة أخرى ) ع(أن املخلوق اجلديد وهو آدم 
ك الدماء ولكنهم جيهلون انه بعد قيام القائم وينشرون الفساد وسف

ستقوم دولة العدل والتوحيد اإلهلـي علـى األرض وينتشـر    ) ع(
  .الصالح والسالم بني الناس 

َفَبدََّل الَِّذيَن َظَلُموا َقْوًال َغْيَر ( بسم اهللا الرحمن الرحيم / س
وا    ِذيَن َظَلُم َماِء    الَِّذي ِقيَل َلُهْم َفَأْنَزْلَنا َعَلى الَّ َن السَّ زًا ِم ِرْج

ُقوَن   الى    )٥٩:البقـرة () ِبَما َآاُنوا َيْفُس ال تع ِذيَن   ( وق دََّل الَّ َفَب
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زًا      ْيِهْم ِرْج ْلَنا َعَل ْم َفَأْرَس َظَلُموا ِمْنُهْم َقْوًال َغْيَر الَِّذي ِقيَل َلُه
وَن اُنوا َيْظِلُم ا َآ َماِء ِبَم َن السَّ ــراف() ِم ال  )١٦٢:األع اذا ق لم

الى ى   تع ي األول ا(ف ة  ) فأنزلن ي الثاني لنا (وف ا ) فأرس وم
ى     الى في األول واألخرى  ) يفسقون (الفرق بينهما وقال تع

  .  وما الفرق بينهما) يظلمون(
وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ اذْكُروا نِعمـةَ اللَّـه   ( قال تعاىل / ج

اَء وبِيأَن يكُملَ فعإِذْ ج كُملَيداً عأَح تؤي ا لَمم اكُمآتلُوكاً وم لَكُمعج
 نيالَمالْع نم *  لَكُـم اللَّه بي كَتةَ الَّتسقَدالْم ضلُوا الْأَرخمِ ادا قَوي

 رِيناسوا خبقَلنفَت ارِكُمبلَى أَددُّوا عترال تا * ويهى إِنَّ فوسا مقَالُوا ي
جبارِين وإِنا لَن ندخلَها حتى يخرجوا منها فَإِنْ يخرجوا منهـا   قَوماً

قَالَ رجالن من الَّذين يخافُونَ أَنعم اللَّـه علَيهِمـا   * فَإِنا داخلُونَ 
وعلَى اللَّه فَتوكَّلُوا  ادخلُوا علَيهِم الْباب فَإِذَا دخلْتموه فَإِنكُم غَالبونَ

 نِنيمؤم متـا  * إِنْ كُنيهوا فاما دداً ما أَبلَهخدن ا لَنى إِنوسا مقَالُوا ي
قَالَ رب إِني ال أَملك * فَاذْهب أَنت وربُّك فَقَاتال إِنا هاهنا قَاعدونَ 

ي فَافْرأَخفِْسي وإِلَّا ن نيقمِ الْفَاسالْقَو نيبا وننيب ةٌ * قمرحا مهقَالَ فَإِن
نيقمِ الْفَاسلَى الْقَوع أْسضِ فَال تي الْأَرونَ فيهتةً ينس نيعبأَر هِملَيع (
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يف هذه اآليات بيان سبب هذا الرجز أو العـذاب  :  )٢٦-٢٠املائدة (
) ع(امتثاهلم لألوامر اإلهلية اليت كان موسى وهو فسق القوم وعدم 

يأمرهم ا واحلقيقة أن هذا الفسق إمنا تأيت من شك يف نفوسهم بنبوة 
وانه خليفة اهللا يف أرضه وجيب طاعته وظهر هذا الشك ) ع(موسى 

) ع(يف كثري من األحيان يف التيه عندما اعترضـوا علـى موسـى    
وهذا الكفر خبليفـة  ) ع(ارون وكفروا بقيادته هلم أو بقيادة أخيه ه

اهللا يف أرضه هو الظلم وهو ظلم ألنفسـهم ألـم اخلاسـر األول    
واألخري يف الدنيا واآلخرة عندما ال يعترفون أن امللك هللا وان اهللا هو 

ألن طاعته هـي  ) ع(الذي يعني خليفته يف أرضه وان عليهم طاعته 
  .سبحانه وتعاىل ألن ملكه هو ملك اهللا ) ع(طاعة اهللا وقبول ملكه 

وبالنتيجة فالظلم خلليفة اهللا يف أرضه هو عدم قبول واليته اإلهلية أما 
الفسق فهو عصيان خليفة اهللا يف أرضه وعدم قبول األوامر اإلهليـة  
ومعىن إنزال العذاب أي إيقاعه واستقراره على القوم أمـا إرسـال   

هلي يرتلونـه  العذاب فهو إرسال املالئكة به وعندما يأتيهم األمر اإل
ويوقعونه بالقوم فالعذاب املرسل هو عذاب مضل للقوم على وشك 

كما حصل لبين . أن يوقع م وميكن أن يوقع م بني فترة وأخرى 
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) ع(إسرائيل يف التيه فكان يقع فيهم اهلالك كلمـا آذوا موسـى   
  . ورفضوا واليته عليهم وخالفته هللا يف أرضه 

ذاب وإرسال العذاب ال ختص اآليتني وهناك معاين أخرى إلنزال الع
  :فال داعي للتعرض هلا أما معىن اآليتني باخلصوص 

  : فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء مبا كانوا يفسقون  -١
أي عذبناهم أنزلنا أوقعنا م العذاب وهم الذين ظلموا أوليـاء اهللا  

) ص(ومن باب أوىل ظلموا حممد وال حممـد  ) ع(موسى وهارون 
الم اصل الوالية اإلهلية وسبب إنزال هذا العذاب هـو فسـقهم   
ومتردهم على األوامر اإلهلية هللا يف أرضه مع شك أو كفر كثري منهم 

  . وخالفته ) ع(بنبوة موسى 
  :فَأَرسلْنا علَيهِم رِجزاً من السماِء بِما كَانوا يظْلمون -٢
ب فوق رؤسهم بسبب نفاقهم أي أرسلنا املالئكة حيملون العذا -٣

وعدم إميام إميان حقيقي فهم ظاملون ألولياء اهللا وخلفـاءه يف  
وإال فالفسق وحده واملعصية وحدها مـع قبـول   ) ع(أرضه 

أولياء اهللا وخلفاءه يف أرضه ال توجب إرسال العذاب فضـال  
عن إنزاله حبسب سنة اهللا سبحانه وتعاىل فال يوقع العـذاب يف  
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دة على أمر اهللا سبحانه واملنحرفة عـن صـراطه   األمم املتمر
املستقيم إال بعد أن يرسل رسول ويكذب ويستهزأ به والوالية 
لويل اهللا سبحانه حسنة ال تضر معها سـيئة ومعـاداة ويل اهللا   
سبحانه وخليفته يف أرضه سيئة ال تنفع معها حسنة ومن اآليتني 

إذا أعرضت عن نفهم أن اهللا سبحانه يرسل العذاب على األمة 
ويل اهللا وخليفته يف أرضه مث أن هذا العذاب يـرتل ـم إذا   
استمروا على فسقهم ومتردهم على األوامر اإلهلية املبلغة هلـم  
ورمبا يرسل العذاب ويرتل م مباشرة إذا حقت عليهم الكلمة 
بعد إن ظلموا ويل اهللا وفسقوا عن أمر اهللا سبحانه واحلمد هللا 

  .وحده 
الى    ما / س  ه تع ى قول اُووَن    ( معن ِبُعُهُم اْلَغ َعَراُء َيتَّ * َوالشُّ

وَن    لِّ َواٍد َيِهيُم ي ُآ ْم ِف َر َأنَُّه ْم َت ا ال  * َأَل وَن َم ْم َيُقوُل َوَأنَُّه
  )  ٢٢٦-٢٢٤الشعراء  () َيْفَعُلوَن

فَكُبكبوا فيها هم ( هؤالء الغاوون هم أنفسهم الغاوون يف اآلية / ج 
نزلـت  ) ( ع(وعن هذه اآلية قال الصادق   )٩٤:الشعراء() وونَوالْغا

وهـؤالء الغـاوون أو   ) يف قوم وصفوا عدالً مث خالفوه اىل غـريه  
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االتباع الذين يتبعون أئمة الضالل يعرفون احلـق ويصـفونه فهـم    
وهؤالء هم مقلدة العلماء غـري  )ع(يعرفون عدالة حممد وال حممد 

لتفتوا إىل أنفسهم سيؤول ـم األمـر إىل   العاملني الضالني وإذا مل ي
  ) ع(حماربة اإلمام املهدي 

الشعراء هم العلماء غري العاملني الضالني : الشعراء يتبعهم الغاوون 
  والغاوون هم مقلدوهم واتباعهم 

أي يف كـل ضـاللة وباطـل    ): أَلَم تر أَنهم في كُلِّ واد يهِيمونَ(
زول عن احلق والواد هو املنخفض من يتكلمون ويف كل احنطاط ون

  األرض نظري الباطل ألنه هبوط اىل اسفل وسقوط يف اهلاوية 
هكذا دائماً العلماء غري العاملني جتدهم : وام يقولون ما ال يفعلون 

احرص الناس على احلياة الدنيا يود أحدهم لو يعمـر ألـف سـنة    
عد عن حياة األنبيـاء  وحيبون الرفاهية واحلياة املرحية البعيدة كل الب

واملرسلني الذين يدعون ام يتابعوم فال جتدهم يقفون مع احلق او 
) ع(يقاتلون الباطل أو ينفقون على اليتامى واألرامل عن ايب جعفر 

وتقَلُّبك في ( يف النبوة )  ٢١٨:الشعراء() الَّذي يراك حني تقُوم ( قال  
يناجِد( قال يف أصالب النبيني   )٢١٩:الشعراء() الس مهبِعتاُء يرالشُّعو
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٦١  
  

قال نزلت يف الذين غريوا دين اهللا بآرائهم وخالفوا أمـر  )  الْغاوونَ
اهللا هل رأيتم شاعراً قط تبعه أحد إمنا عىن بذلك الذين وضعوا ديناً 

في أَلَم تر أَنهم ( بآرائهم فتبعهم الناس على ذلك ويؤكد ذلك قوله 
يعين يناظرون باألباطيل وجيادلون باحلجج املضـلة  ) كُلِّ واد يهِيمونَ

قال يعضون )  وأَنهم يقُولُونَ ما ال يفْعلُونَ( ويف كل مذهب يذهبون 
الناس وال يتعضون  وينهون عـن املنكـر وال ينتـهون ويـأمرون     

سـري  تف) باملعروف وال يعملون وهم الذين غصبوا آل حممد حقهـم  
  ١٢٥ص ٢القمي ج

ى  / س  ا معن اظرة   ( م ا ن ى ربه رة إل ذ ناض وه يومئ ) وج
   القيامة

  .فهو املريب فهذه الوجوه الطيبة الناضرة)ص(أي ناظرة إىل حممد /ج 
يا هاشم حدثين ايب وهو خـري  ( هلاشم الصيداوي ) ع(قال الصادق 

انه قال ما من رجل من فقراء شـيعتنا إال  ) ص(مين عن رسول اهللا 
يس عليه تبعه قلت جعلت فداك وما التبعة قال مـن اإلحـدى   ول

واخلمسني ركعة ومن صوم ثالث أيام يف الشهر فإذا كان يوم القيامة 
خرجوا من قبورهم ووجوههم مثل القمر ليلة البدر فيقال للرجـل  
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قـال  ) ص(منهم سل تعط فيقول أسال ريب النظر إىل وجه حممـد  
قال فينصـب  ) ص(يزوروا حممد فيأذن اهللا عز وجل ألهل اجلنة ن 

منرباً على درنوك من درانيك اجلنة له ألف مرقـاة  ) ص(لرسول اهللا 
وأمري املؤمنني ) ص(بني املرقاة إىل املرقاة ركضة الفرس فيصعد حممد 

فينظر اهللا إليهم وهو ) ع(قال فيحف ذلك املنرب شيعة آل حممد ) ع(
قال فيلقى عليهم مـن   قوله تعاىل وجوه يومئذ ناضرة إىل را ناظرة

النور حىت أن أحدهم إذا رجع مل تقدر احلوراء متأل بصرها منه مث قال 
 ٢٤البحـار ج ) يا هاشم ملثل هذا فليعمل العاملون ) ع(أبو عبد اهللا 

   ٢٦١ص
الى    / س  ه تع ى قول ا معن ا    ( م ى ِلِميَقاِتَن اَء ُموَس ا َج َوَلمَّ

ي أَ   اَل َربِّ َأِرِن ِن       َوَآلََّمُه َربُُّه َق ي َوَلِك ْن َتَراِن اَل َل َك َق ْر ِإَلْي ْنُظ
ى    ا َتَجلَّ اْنُظْر ِإَلى اْلَجَبِل َفِإِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَراِني َفَلمَّ
اَل     اَق َق ا َأَف ِعقًا َفَلمَّ ى َص رَّ ُموَس ًا َوَخ ُه َدّآ ِل َجَعَل ُه ِلْلَجَب َربُّ

   )١٤٣:األعراف() ُل اْلُمْؤِمِنيَنُسْبَحاَنَك ُتْبُت ِإَلْيَك َوَأَنا َأوَّ
ة     ) ع(وآيف يصح أن يطلب موسى   و آانت رؤي النظر ول

م    تعمل للبصر ول و يس ر وه ظ انظ تخدم لف اذا اس ة لم قلبي
  يستعمل لفظ أرى لوحده وهو للبصيرة والرؤية القلبية ؟
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طلب موسى الرؤية القلبية واملعرفة البصريية ال البصـرية أوالً  / ج 
 سبحانه وتعاىل حق معرفته يف مقام ألقاب قوسني أو فطلب معرفة اهللا

أدىن فلما عرف من اهللا سبحانه وتعاىل انه غري مستحق هلذا املقـام  
إىل صاحب هذا ) أَرِنِي أَنظُر ( طلب أن يرى بالبصرية وينظر بالبصر 

هي معرفـة اهللا سـبحانه   ) ص(ومعرفة حممد ) ص(املقام وهو حممد 
د هو النظر إىل اهللا سبحانه وتعاىل ألنه وجه اهللا وتعاىل والنظر إىل حمم

يف ) ص(سبحانه فجاءه اجلواب انه ال طاقة له على رؤية نور حممـد  
وهو نور اهللا سبحانه للجبـل  ) ص(ذلك املقام القدسي فتجلى حممد 

قَالَ سبحانك تبت إِلَيك وأَنـا أَولُ  ( فجعله دكاً وخر موسى صعقا 
نِنيمؤوهو فقط الذي يعرف ) ع(أي بوالية علي ابن ايب طالب ) الْم

) ص(وهو صاحب هذا املقام فهو باب حممد ) ص(حممد ويرى حممد 
وأمنا طلـع مـن   ( قال الصادق )  أنا مدينة العلم وعلي بابها( 

نوره على اجلبل كضوء خيرج من سـم اخليـاط فـدكت األرض    
  ٤٠٧ص ٣٦حبار األنوار ج) وصعقت اجلبال 

ملا عرف من اهللا مـا  ) ص(مقام قائم آل حممد ) ع(لب موسى مث ط
سيعطيه من التمكني يف امللك و طلب من اهللا أن جيعله قائم آل حممد 
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كما ورد يف الرواية عنهم عليهم السالم وبالنتيجة فان موسـى  ) ع(
) ع(طلب مقام الشمس والقمر والكوكب اليت رآها ابراهيم جده 

وهو يف امللكوت بـل  ) ع(ي رآه ابراهيم ولكن ليس ذا املقام الذ
طلب أن يرى أنوارهم القدسية يف املـأل األعلـى أي مقامـام يف    

فسكت ) ص(وطلب أيضاً النظر إىل حممد . السماء السابعة الكلية 
اجلسمانية أو لصورته ) ص(عنه النظر ألنه ممكن سواء لصورة حممد 

ة تامة الن صاحب هذا رؤي) ص(املثالية ورد بعدم إمكان رؤية حممد 
ياعلي مـا  ) ( ص(وقد قال حممد ) ع(املقام هو علي بن ايب طالب 

) ص(لن تراين أي لن ترى حممد ( فقوله تعاىل ) عرفين إال اهللا وأنت 
  .رؤية تامة كما تطلب 

رآن من نسبة االستهزاء و       / س  ا ورد في الق ما معنى م
ر واال  م أن المك بحانه ونحن نعل ى اهللا س ر إل تهزاء المك س

ومكروا ومكر اهللا واهللا ( معاني قبيحة ؟ و من هذه اآليات 
اآرين   اِدُعُهم     ) (  خير الم َو َخ َه َوُه اِدُعوَن اللَّ : النسـاء ()ُيَخ

: البقرة() َيْسَتْهِزُئ ِبِهم(  )  ٧٩التوبة ()َسِخَر اللَُّه ِمْنُهم (   )١٤٢
١٥(   
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ال يسـخر وال   إن اهللا عز وجـل ) ( ع(ورد عن اإلمام الرضا / ج 
يستهزئ وال ميكر وال خيدع ولكنه عز وجل جيازيهم جزاء السخرية 
وجزاء االستهزاء وجزاء املكر واخلديعة تعاىل اهللا عما يقول الظاملون 

  ).علواً كبريا
ومعىن هذا أن اهللا سبحانه وتعاىل يظهر ألعدائه وأعـداء أوليـاءه   

وأوليـاء اهللا  وجنده من األنس واجلن بان جنـد اهللا وحـزب اهللا   
يسلكون طريقاً معيناً وينهجون جاً معيناً فيحاول إبليس وجنده من 
األنس واجلن قطع هذا الطريـق بـاملكر واخلديعـة واالسـتهزاء     
والسخرية وعندها يغري اهللا سبحانه وتعاىل طريق جنده ومنـهجهم  
فيجد إبليس وجنده من األنس واجلن ام وقعوا يف حبالتهم وحاق 

م وخديعتهم وأمسوا يف موضع يستهزئ م ويسخر منهم م مكره
  واحلمد هللا وحده 

ة   / س  ة الجمع داة رضاك     (( في دعاء ليل ي الغ )) وهب ل
ام أو أن      ة األي ي بقي ة أو يصح ف ي الجمع ط ف و فق ل ه ه

  ؟  ينوي اإلنسان طول حياته طالما يطلع الفجر
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ينوي بطلـب   ال مانع أن يقرأ املؤمن هذا الدعاء كل يوم أو أن/ ج 
( الرضا طول حياته طاملا طلع الفجر ، ولكن يف احلقيقة أن معـىن  

أي هب يل عند طلوع الفجر رضاك وطلوع ) هب يل الغداة رضاك 
ولذا خص هذا الـدعاء ليـوم   ) ع(الفجر هو ظهور اإلمام املهدي 

  ) .ع(اجلمعة وهو يوم ظهوره 
نهم   / س  دعاء ع ي ال رف  ) (( ع(ورد ف ي ش وارزقن
د التوح ه شرف   )) ي د ل ون توحي ل يك د فه ان توحي إذا آ ف

  !  ؟ وآخر بهيئة أخرى
شرف يل وليس للتوحيد أي ارزقين أنا الشرف بـان أكـون   / ج 

موحداً مث أن اإلمام يطلب أعلى درجات التوحيد وهو اإلخالص يف 
التوحيد أي عبادة الكنه واحلقيقة والتوجه إليها ال إىل الذات وعند 

ملرتبة الشريفة بقية املوحدين الذين يتوجهون اىل من وصل إىل هذه ا
الذات مشركني الن عبادم ال ختلو من طمع يف حتصيل كمال وسد 

  . نقص 
د الصدر ( سأل السيد الشهيد السعيد / س  سالم ) (محم

الم والجاهل      ) اهللا عليه  ه الع أن يعرف الشرك بحيث يعرف
ك فهو شرك     (( فقال  ه عين ال )) آل ما تقع علي السائل   فق
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يد      ال الس ل فق ن الجاه ًال ع الم فظ ه الع ذا ال يعرف ل ( ه آ
د          ان محم ى أن آ رك حت و ش ك فه ه قلب ق في يء يتعل ش

در  و    ) الص ان فه ب اإلنس ي قل يء ف ق أي ش ل إذا تعل فه
  .؟ شرك

هذا صحيح إذا تعلق اإلنسان بشيء سوى اهللا فهو مشـرك إال  / ج 
سبحانه وتعاىل أي انـه  إذا كان هذا التعلق هو من جهة التعلق باهللا 

حب يف اهللا وانصياع ألمر اهللا كحب أهل بيـت النبـوة علـيهم    
  . صلوات ريب 

ه    ( في دعاء ليلة الجمعة / س  واسكن قلبي خوفك واقطع
ال السيد   ) عمن سواك حتى ال أرجو وال أخاف إال إياك  وق

هيد  در  ( الش د الص ه اهللا ) ( محم ن  ) رحم وف م أن الخ
فهل يجوز أن يخاف اإلنسان من      غير اهللا هو شرك خفي

الدابة المؤذية آالعقرب واألسد وهل هذا الخوف هو شرك  
  .؟ خفي

اخلوف من غري اهللا سبحانه وتعاىل ال جيتمع مع التوحيد أكيـداً  / ج 
وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلَّا وهـم  ( وهو شرك خفي كما قال تعاىل 

لكن ميكن أن خياف اإلنسـان املـؤمن   و) ١٠٦:يوسف() مشرِكُونَ 
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املوحد من العقرب واألسد إذا اعترضا طريقه أو رءامها أو رأى أي 
دابة وظن إا  ستؤذيه من غري أن يكون خوفه هذا شرك خفي وهذا 
يتحقق إذا خاف أن تتسلط عليه الدابة مبشيئة اهللا وحبول وقـوة اهللا  

ستحق العقوبة الدنيويـة  وتؤذيه ألنه مقصر مع اهللا سبحانه وتعاىل وي
فظالً عن األخروية وإذا كان اخلوف ذا الشكل فهو ممدوح ألنـه  
خوف من عقاب اهللا سبحانه وتعاىل الدنيوي بل أن الذي ال خيـاف  
ويظن أن هذه الدابة ال تسلط عليه وال تؤذيه لكرامتـه علـى اهللا   
ولفضله أو لدينه أو خللقه أو لعبادته فهو مشـرك وعابـد لنفسـه    

وان العبد تفوته صالة الليل فيستيقض عند الفجـر  (( معجب ا و
فيلوم نفسه لتقصريها فيعطيه اهللا من الثواب اعظم مما لوصلى صالة 

  . هذا ما ورد عنهم عليهم السالم )) الليل 
ى / س  ا معن َأْرَض َأْن ( م َماَواِت َواْل ُك السَّ َه ُيْمِس ِإنَّ اللَّ

  )٤١: فاطر() َتُزوال 
فهو نور اهللا سبحانه وتعـاىل  ) ص (سك السماوات مبحمد مي/ ج  

ولواله لساخت السماوات بأهلها وعـادت عـدماً أمـا األرض    
فيمسكها خبليفته فيها وحجته على أهلها فلوال وجود اإلمام املهدي 
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لساخت األرض بأهلها أي لزالت وعادت عدماً هـي ومـن    ) ع(
  .عليها 

ار ع/ س  ي البح ي تفسير العياشي وف ) ( ع(ن الصادق ف
ال      ك ؟ ق زل علي ا ان ل م ا افض ول اهللا م و ذر يارس ال أب ق

آية الكرسي ما السماوات السبع واالرضون السبع     ) ص(
ال  م ق ع ث أرض بالق ات ب ة ملق ) ص(في الكرسي إال آحلق

  )وان فضله على العرش آفضل الفالة على الحلقة 
ال  ) ع(وفي الكافي عن الصادق  جاءت زينب العطارة    ( ق

نهن     ) ص(حوالء إلى نساء النبي   ال ع م ه وآانت تبي وبنات
ذه السبع والبحر    ) ( ص(العطر إلى أن قال رسول اهللا  وه

المكفوف وجبال البرد والهواء عند حجب النور آحلقة في 
وف    ر المكف بع والبح ذه الس ي وه الة ق رد   ف ال الب وجب

م     الة قي ث والهواء وحجب النور عند الكرسي آحلقة في ف
ذه اآل ال ه ة ت َأْرَض َوال  ( ي َماَواِت َواْل يُُّه السَّ َع ُآْرِس َوِس

يُّ  َو اْلَعِل ا َوُه ُؤوُدُه ِحْفُظُهَم يُم  َي ــرة() اْلَعِظ ذه  )٢٥٥: البق وه
ب  واء وحج رد واله ال الب وف وجب ر المكف بع والبح الس
ذه       ال ه الة قي وت النور والكرسي عند العرش آحلقة في ف

السؤال  )).  )٥:طـه() ِش اْسَتَوى الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْر( اآلية 
الروايتين نفهم فهمين مختلفين ومتناقضين من األول    من
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م أن         ة نفه نفهم أن الكرسي اعظم من العرش ومن الثاني
ي أم      م الكرس و األعظ ن ه ي فم ن الكرس م م رش اعظ الع

  ؟ العرش وما الدليل أن العرش أو الكرسي هو األعظم
رسي عند العرش كحلقة يف فالة العرش اعظم من الكرسي والك/ ج 

والعرش هو حجاب باب الذات فما دونه إىل االرضني السفلية وهذا 
وباب الذات الذي ) ص(احلجاب هو احلجاب الذي خيفق بني حممد 

وبينهما حجاب ) ( ع(يف حديث املعراج فقال ) ع(ذكره الصادق 
محن وباب الذات أو اهللا هو الرمحن الرحيم الظاهر منه الـر ) خيفق 

أي ) الرحمن علَى الْعرشِ استوى ( والباطن الرحيم ولذا قال تعاىل 
باب الذات على العرش استوى أي أفاض اهللا من بابه الرمحن نـوره  

علـى  ) ص(وعلمه سبحانه الذي أراد أن يواجه به خري خلقه حممد 
هذا هو العرش ) ع(سرادق العرش أو احلجاب الذي ذكره الصادق 

، أما العرش العظيم والذي ميثل السماوات السبع فما دوا  األعظم
فهو دون الكرسي فالكرسي هو سرادق السماء السابعة الكليـة أو  
حجاا النوري ومن هنا نفهم أن العرش العظـيم عنـد الكرسـي    
كحلقة يف فالة والكرسي عند العرش األعظـم كحلقـة يف فـالة    
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٧١  
  

ة الفاحتة واملتشـاات  ولتتضح لك الصورة اكثر راجع تفسري سور
ولو أن هلذا العلم محلة لبينت حقيقة العرش وحقيقة الكرسـي  ) ١(

فليس كل ما يعرف يقال وليس كل ) ع(اليت بينها يل األمام املهدي 
  .ما يقال حضر أهله وليس كل ما حضر أهله حان وقته 

ورِ     ( قال تعالى / س  ْن ُظُه ي آَدَم ِم ْن َبِن َك ِم ِهْم َوِإْذ َأَخَذ َربُّ
ى        اُلوا َبَل َربُِّكْم َق ُت ِب ِهْم َأَلْس ى َأْنُفِس َهَدُهْم َعَل َتُهْم َوَأْش ُذرِّيَّ

اِفِليَن    َذا َغ ْن َه ا َع ا ُآنَّ ِة ِإنَّ ْوَم اْلِقَياَم وا َي ِهْدَنا َأْن َتُقوُل  )َش
الم حقيقي موجود         )١٧٢:ألعراف( ذر هو ع الم ال ، هل أن ع

يخ  وده فالش ن وج ل وأي ود  الصدوق  بالفع ه موج ول ان يق
ا    اد م ي تصحيح االعتق ول ف ه اهللا يق د رحم يخ المفي والش
ذآرنا       يناه أو لت ا نس ود لم ذر موج الم ال ان ع و آ اه ل معن

  ؟ بعضه
عامل الذر عامل حقيقي وليس ومهي وال افتراضي وإمنـا نسـيه   / ج 

بل ) ع(الغافلون واملتغافلون ومل ينسه األنبياء واملرسلون واألوصياء 
نه ويعرفونه ويعرفون أولياءهم فيه ومييـزوم يف هـذه   هم يتذكرو

سيد األوصياء يقول ما معناه ) ع(احلياة الدنيا ، فعلي بن أيب طالب 
أين ال أعرفك ملن قال له أين من شيعتك ، فسبحان اهللا الشيخ املفيد 
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رمحه اهللا وأعلى اهللا مقامه الشريف يقول لو كان ملا نسيناه ، فها انتم 
املرآة إذا نظرمت إىل صورتكم فيها سبحان اهللا إذا كنـتم  تغفلون عن 

تغفلون عما بني أيديكم وأمام أبصاركم فال ترونه فغفلتكم عن عامل 
بالغوا يف احلديث عن هذا ) ع(الذر أوىل وأحجى ، مث أن أهل البيت 

العامل فال أرى إنكاره إال عن جهل داخلَ منكريه وياليتهم اعرضـوا  
اشتبه عليهم علمه وياليتهم التفتوا إىل قوله تعاىل  عن احلديث فيه ملا

 ) مهفُسأَن ماهسفَأَن وا اللَّهسا يف عامل الذر نزلـت  ) ١٩: احلشر()نفإ
  وإياه عنت 

وحقيقة عامل الذر انه عامل األنفس وهو يف هذه السماء الدنيا وتـرتل  
خذت طريقها منه إىل األرض نطف بين آدم فإذا منت النطفة بعد أن أ

إىل وعاءها ويأت الصورة اجلسمانية لولوج النفس إليهـا وجلـت   
النفس يف تلك الصورة اجلسمانية وتعلقت بالنطفة اليت نزلت منـها  
فإذا مات اإلنسان خرجت منه تلك النطفة مرة أخرى من فمـه أو  
من أي مكان آخر مع خروج نفسه من جسمه وبقيت هذه النطفـة  

سانية ، فالنفس متعلقة بالنطفة والنطفة متعلقـة  متعلقة بالنفس اإلن
بالنفس ومها من عامل واحد وهو عامل الذر أو عامل األنفس فإذا نزلت 
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النطفة إىل األرض تبعتها النفس وإذا فارقت النفس اجلسم تبعنـها  
  .النطفة 

ويف هذه احلياة الدنيا إذا أطاع اإلنسان ربه وسعى لرضاه سـبحانه  
ماوات امللكوتية اصبح من أصـحاب الـيمني   وكان له حظ يف الس

وكتب من األحياء وسطر امسه يف سجل احلياة وممن يرثون اجلنـان  
وان جد يف الطاعة كان من املقربني ، أولياء اهللا الـذين ال خـوف   
عليهم والهم حيزنون وان عصى اإلنسان ربه وسعى لسخطه سبحانه 

 يكتب من األحياء وتعاىل مل يكن له حظ يف السماوات امللكوتية ومل
بل عد من األموات ومل يسطر امسه يف سجل احلياة وأمسـى ممـن   

  يردون جهنم بل هو قطعة من جهنم 
الى / س  ال تع َن (  ق ِة آالٍف ِم ْم ِبَخْمَس ِدْدُآْم َربُُّك َذا ُيْم َه

  ؟ ما معنى مسومين  )١٢٥: آل عمران( )اْلَمالِئَكُة ُمَسوِِّميَن
) ( ع(عالمتهم العمامة فعن أيب احلسـن  مسومني أي معلمني و/ ج 

يف قوله تعاىل مسومني قال العمائم اعتم رسول اهللا فسدهلا من بـني  
) يديه ومن خلفه واعتم جربائيل فسدهلا من بني يديه ومـن خلفـه   

، والعمامة ترمز اىل العلم وحقيقة مسـة هـؤالء    ٤٦٠ص ٦جالكايف 
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نهم خيتص بعلم معـني  املالئكة هي العلم بأمساء اهللا سبحانه وكل م
وبقدر معني منه واصل املالئكة املسومني هم ثالث مائة وثالثة عشر 
ملكاً وهؤالء هم القادة والبقية عمال وجنود هلؤالء القادة وهـؤالء  
الثالث مائة والثالثة عشر كل واحد منهم خملوق من اسم من أمساء 

لرباين هي اهللا سبحانه وتعاىل فهو عبد ذلك االسم وعبودية االسم ا
مسة كل ملك منهم فمثالً أحدهم مسته انه عبد احلق واآلخر مسته انه 

  .عبد النور وهكذا وهذه العبودية هي علمه وهي عمامته 
وافق املالئكة ضيق نسبة إىل أفق اإلنسان الختالف الفطرة يف كـال  
املخلوقني ففطرة اإلنسان تؤهله الن يعرف كل أمساء اهللا سبحانه فأن 

ق آدم على صورته وفطرة املالئكة تؤهلهم ملعرفة بعض أمساء اهللا خل
اهللا سبحانه وتعاىل وختتلف املالئكة فيما بينها وتتفاضـل حبسـب   

جاعلِ الْمالئكَة رسـالً  ( األمساء اإلهلية اليت فطرت وأهلت ملعرفتها 
لْقِ مي الْخف زِيدي اعبرثُالثَ وى وثْنم ةنِحي أَجأُول  اُء إِنَّ اللَّـهشا ي

 يرٍء قَديلَى كُلِّ ش١:فاطر() ع(   
ِلُيْنِذَر َمْن َآاَن َحّيًا َوَيِحقَّ اْلَقْوُل ( ما معنى قوله تعالى / س 

  ؟ )٧٠:يـس( )َعَلى اْلَكاِفِريَن
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اإلنذار للكل وهذا أكيد ، ولكن من يستمع اإلنذار هو احلـي  / ج 
إِني كُلَّما دعوتهم لتغفر لَهم جعلُـوا  و( أما األموات فال يسمعون 

أَصابِعهم في آذَانِهِم واستغشوا ثيابهم وأَصرُّوا واستكْبروا استكْباراً 
وهؤالء األموات هم الكافرون الذين حيق القول علـيهم   )٧:نوح() 

 )٢:البقـرة () ه هدى للْمـتقني  ذَلك الْكتاب ال ريب في( قال تعاىل 
وهؤالء املتقون هم األحياء أي أن هلم حظ يف السماوات امللكوتيـة  

) ٦٤: العنكبـوت ()وإِنَّ الدار الْآخرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَ(

ومن مل يكتب امسه يف سجل احلياة يوم القيامة فهو من األموات أهل 
أَموات غَير أَحيـاٍء ومـا   ( لذين هم فيها خالدون قال تعاىل النار ا

   )٢١:النحل() يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ
الى  / س  ال تع ال     (  ق ّي َأَف ْيٍء َح لَّ َش اِء ُآ َن اْلَم ا ِم َوَجَعْلَن

  ؟ ما معنى هذه اآلية) ٣٠: األنبياء() ُيْؤِمُنوَن 
هللا سبحانه وتعاىل ، فكل شيء حـي  وهو نور ا) ص(املاء حممد / ج 

تشمل املالئكة واألرواح ومن املؤكد أن املالئكة واألرواح مل ختلـق  
من هذا املاء املعروف عندنا بل املراد به ماء احلياة وينبـوع احليـاة   

) ص(حي الدارين وهذا املاء هو حممد ) ع(الذي شرب منه اخلضر 
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ألرض باحلياة بعد أن وفتق السماوات وا) ع(وجريانه من بابه علي 
أَولَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السماوات ( كانتا رتقاً أي خالية من احلياة 

والْأَرض كَانتا رتقاً فَفَتقْناهما وجعلْنا من الْماِء كُلَّ شيٍء حي أَفَـال  
   )٣٠:األنبياء() يؤمنونَ 

الى / س  ال تع اَن(  ق اِء  َوَآ ى اْلَم ُه َعَل ــود()َعْرُش ا ) ٧: ه م
  ؟معنى أن عرشه على الماء 

نـور اهللا سـبحانه   ) ص(العرش هو القرآن ، واملاء هو حممد / ج 
وتعاىل وهو جيري يف السماوات واألرض ويف اخللق كما جيري املاء 

  .يف األار 
ًا     ) ع(ورد في الحديث عنهم / س  ادة خوف اه أن العب ا معن م

ة هي   من النار  هي عبادة العبيد وان العبادة طمعا في الجن
ًا    ار وال طمع ن الن ًا م ادة ال خوف ار وان العب ادة التج عب
ا         ادة األحرار وم ا وصف عب ادة األحرار فم بالجنة هي عب

  ؟ هي حدودها
عبادة األحرار هي عبادة احلقيقة والكنـه ال عبـادة الـذات    / ج 

إذا توجـه إىل الـذات   املوصوفة بصفات الكمال اإلهلية فاإلنسان 
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  المنصور باهللا سبحانه وتعالى
  إلى الناس آافة) ع(وصي ورسول اإلمام المهدي 

  احمد الحســن
  ق. هـ  ١٤٢٥/محرم  ١

  

اإلهلية ال خيلوا توجهه من الطمع يف حتصيل كمال أو رفع نقص وان 
كانت عبادته ال خوفاً من النار وال طمعاً يف اجلنة ولذا فأن التوحيد 
احلقيقي هو التوجه إىل الكنه واحلقيقة وأما ما سواه فهو نسـبة إىل  

التجار شـرك   هذا التوحيد يكون شركاً فعبادة العبيد شرك وعبادة
وعبادة األحرار املتوجهني للذات لتحصيل كمال أو لسد أو رفـع  

وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّـه إِلَّـا وهـم    ( نقص أيضاً شرك قال تعاىل 
   )١٠٦:يوسف() مشرِكُونَ 

  واحلمد هللا وحده
  
  
  
  


