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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
واحلمد هللا رب العاملني ، وكَذَلك مكَّنا ليوسف في الْـأَرضِ  
 أَكْثَر نلَكو رِهلَى أَمع بغَال اللَّهو يثادأْوِيلِ الْأَحت نم هلِّمعنلو

   )٢١من اآلية :يوسف()الناسِ ال يعلَمونَ
يا معشر احلواريني يل إليكم ( )السالم عليه(قال عيسى بن مرمي 
حاجتك ياروح اهللا فقام : قضيت : ، قالوا ) حاجة ، اقضوها يل

 : كنا حنن أحق ذا ياروح اهللا ، فقال: فقالوا. فغسل أقدامهم 
إمنا تواضـعت هكـذا لكيمـا    ، إن أحق الناس باخلدمة العامل 

) ع(تتواضعوا بعدي يف الناس كتواضعي لكم ، مث قال عيسى 
واضع تعمر احلكمة ، ال بالتكرب ، وكـذلك يف السـهل   بالت: 

  . ٣٧ ص:  ١ جالكايف ) ينبت الزرع ،ال يف اجلبل
أيها االخوة األعزاء ، ، يف السهل ينبت الزرع ال يف اجلبل 

ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السـماء ، تواضـعوا يف   
األرض تعرفوا يف السماء ، واعلموا أن اخللـق عيـال اهللا ،   
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اخللق إىل اهللا أرأفهم بعياله ، كونوا رمحـاء بيـنكم ،    واحب
محمد رسولُ اللَّه والَّذين معـه  (أشداء على الكفار قال تعاىل 

أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم تراهم ركَّعاً سـجداً يبتغـونَ   
اهيماناً سورِضو اللَّه نالً مفَض ودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وف م

 طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزني الْأف مثَلُهمو اةروي التف مثَلُهم كذَل
 يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز

ن آمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفـرةً  الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذي
  . )٢٩:الفتح() وأَجراً عظيماً

فسريى اهللا عملكـم  ، تعلموا تعاليم األنبياء ، واعملوا ا 
، ) ع(ورسوله واألئمة واألنبياء واملرسلني وعباد اهللا الصاحلني 

ثُـم  * نَّ سعيه سوف يرى وأَ* وأَنْ لَيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى (
، وتيقنوا فباليقني يأخذ  )٤١ - ٣٩:الـنجم () يجزاه الْجزاَء الْأَوفَى

ابن آدم ويغترف من رمحة اهللا ، هكذا قال نوح النيب وإبراهيم 
عبد اهللا واألئمة اخلليل وموسى الكليم وعيسى املسيح وحممد 
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ان ليس لإلنسان إال مـا  و) خذ على قدر يقينك) (ع(األطهار 
سعى ، فباليقني أولياء اهللا يحيون املـوتى ويشـفون املرضـى    

فمـن  . واعلموا أيها األحبة أن اليقني مفتاح باب اهللا األعظم 
أمريكا وأذناا (تيقن أن ال قوة إال باهللا اصبح يف عينه الفراعنة 

أهون من الذبابة وأحقر ، وكيف ال تكون كذلك يف ) األراذل
  . من ينام يف كهف اهللا احلصني عني

لتعلموا مـدى الـيقني   ، وزنوا أنفسكم واعرضوها على احلق 
الذي توصلتم له ، انظروا هل انتم على استعداد الن تعرضوا 

اليوم أم انتم ) ع(أنفسكم وأموالكم للتلف مع احلسني بن علي 
مترددون يف غياهب ظلمات الدنيا الدنية من حب احلياة واجلاه 

ذبـيح اهللا  ) ع(والولد ، اعلموا أيها األحبة إن احلسني  واملال
هو كهف اهللا احلصني ، أيها األحبة كثريين ) ع(وطريق احلسني 
يف هذا الزمان وقالوا اقدم يابن رسول اهللا ) ع(راسلوا احلسني 

على جند لك جمندة فلما جاءهم وامتحنهم اهللا بقليل من تراث 
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فَاذْهـب  (قالوا ) أمريكا( الدنيا واخلوف ومن الدجال األكرب
ال طَاقَةَ (وقالوا  )٢٤: املائدة() أَنت وربك فَقَاتال إِنا هاهنا قَاعدونَ

 هودنجو الُوتبِج موا الْيوأعاد أهل الكوفـة   )٢٤٩: البقرة() لَن ،
يف هذا الزمان الكرة فتعساً هلم مبا قدمت أيـديهم ونطقـت   

  ) .ع(وهم ذراري قتلة احلسني بن علي ، اطل ألسنتهم من الب
واقسم باهللا ما قدمنا عليهم إال بعدما دعونا صباحاً ومساء وهم 

يئنون من وطأة الظاملني والفراعنة فلما حللنا بني أظهرهم عوا د
وسلوا علينا سيفاً لنا يف أميام وأمسوا ظهرياً ، علينا يقاتلوننا 

ان أولياءه أعـداءه يـوم   ألعدائهم على أوليائهم ، فويل ملن ك
، رضينا باهللا حكماً ) ص(وخصمهم جدي رسول اهللا ، القيامة 

واملوعد القيامة ومن وراءهم جهنم يصـلوا وبـئس الـورد    
  .املورود

يا أنصار اهللا ، يا أنصار األنبياء واملرسلني ، يا أنصار احلسني 
وا ، اتقوا اهللا وتيقنوا وانظر) ع(، يا أنصار اإلمام املهدي ) ع(
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قَالُوا يا أَبانا (يف أمانته عندكم ) ع(كيف ختلفون اإلمام املهدي 
قَـالَ إِنـي   * ما لَك ال تأْمنا علَى يوسف وإِنا لَه لَناصـحونَ  
ب وأَنـتم عنـه   لَيحزننِي أَنْ تذْهبوا بِه وأَخاف أَنْ يأْكُلَه الذِّئْ

  . )يوسف١٢-١١() غَافلُونَ
إِني تركْت ملَّةَ قَومٍ ال يؤمنونَ بِاللَّه وهـم  (واحلمد هللا وحده 

واتبعت ملَّةَ آبائي إِبـراهيم وإِسـحاق   * بِالْآخرة هم كَافرونَ 
 ويعقُوب ما كَانَ لَنا أَنْ نشرِك بِاللَّه من شيٍء ذَلك من فَضـلِ 

ــاسِ ال   الن ــر ــن أَكْثَ لَكــاسِ و ــى الن ــا وعلَ نلَيع ــه اللَّ
   )٣٨ - ٣٧:يوسف()يشكُرونَ

  
  
  
   

  
  

 المقصر المذنب
 احمد الحسن
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
ك مسخر              ك مجري الفل الحمد هللا رب العالمين مالك المل

الق   اح ف باحالري المين    اإلص دين رب الع ان ال د هللا ، دّي الحم
م  د الس يته ترع ن خش ذي م ف األرض ال كانها وترج اء وس

  .وعّمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها 
ة في اللجج      ك الجاري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الفل
ارق           م م دم له ا المتق ا ويغرق من ترآه أمن من رآبه الغامرة ي

.والمتأخر عنهم زاهق والالزم لهم الحق 
א(א/

א)(א
א א א א

א .؟)א
ساعري هي أرض العبادة والتوحيد وهي األرض املقدسـة أي  / ج  

جأ االستغفار والتوبة وهي مكة بيت املقدس وما حوله ، وفاران مل
والذي بعث ) ع(وما حوهلا والنيب الذي بعث يف ساعري هو عيسى 

أما اد الذي ظهر على طور سـيناء  ) . ص(يف فاران  هو حممد 
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وهو بـاب  ) ع(فهو علي ) ع(فكلم به اهللا سبحانه وتعاىل موسى 
عصـى  ) ع(وعلي ) ع(مكلم موسى ) ع(الفيض يف اخللق فعلي 

فحقيقة عصى موسى مل تكن تلك العصى بل أن عصى ) ع(موسى 
كال أن معـي  (موسى احلقيقية اليت شق ا البحر هي كلمات اهللا 

وكلمات اهللا ) ع(وهي اليقني الراسخ يف قلب موسى ) ريب سيهدين
  ) .ع(واليقني علي أبن أيب طالب 

أي طلعت اهللا سبحانه يف سـاعري واهللا  ) وبطلعتك يف ساعري(وأما 
نه وتعاىل طلع يف  ساعري بعيسى أبـن مـرمي والطلعـة أي    سبحا

مثّـل اهللا  ) ع(فعيسـى  ، األطاللة والظهور اجلزئي غري املكتمل 
سبحانه وتعاىل يف اخللق ولكن بشكل غري تام وهلذا كان بعثه طلعة 

ألن ) ص(وذا كان عيسى ممهداً لبعث حممد ، اهللا سبحانه وتعاىل 
أي ظهـور اهللا  ) جبل فـاران وظهورك يف (الطلعة تسبق الظهور 

فالرسـول  ، ) ص(وتعاىل وكان هذا الظهور ببعث حممد سبحانه 
يف ) ع(هو اهللا يف اخللق وهلذا عـرب اإلمـام   ) ص(األعظم حممد 

) ع(، بظهور اهللا سبحانه ، فاإلمـام  ) ص(الدعاء عن بعث حممد 
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هو اهللا يف اخللق وأن بعثـه  ) ص(يريد أن يقول يف الدعاء أن حممد 
عرف اهللا ،  ومن رأى حممد ) ص(هور اهللا ، فمن عرف حممد هو ظ

  .رأى اهللا ، ومن نظر إىل حممد نظر إىل اهللا 
) ع(وهذه احلقائق اليوم بدأت تظهر وتبني بفضل اإلمام املهـدي  

والنهـارِ إِذَا  * والْقَمرِ إِذَا تالها * والشمسِ وضحاها (قال تعاىل 
والقمر علي ) ص(والشمس رسول اهللا حممد  )٣-١:الشمس() جلَّاها

) ع(فهو من تال رسول اهللا والنهار هو القـائم  ) ع(ابن أيب طالب 
احلقيقي ومقامه ) ص(ألنه هو الذي يظهر وجيلي فضل رسول اهللا 

ومع انه يف احلقيقة املوجودة يف هذا العـامل اجلسـماين إن   .العظيم 
كن اهللا قـال يف هـذه   الشمس هي اليت جتلي النهار وتظهره ، ول

) ع(فاألمام املهـدي   -أي الشمس  -السورة والنهار إذا جالها 
ولكنه يف آخر الزمان ) ص(صحيح أنه ظهر وجتلى من رسول اهللا 

  .للناس ) ص(هو الذي يظهر وجيلي رسول اهللا 
א(/ **א

א   )١٢-١٠الذاريات (.؟)מ
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وقطعاً كـل  ، أي املقدرون ضد تقدير اهللا : قتل اخلراصون / ج 
فهـؤالء هـم   ، تقدير خمالف لتقدير اهللا فهو تقدير باطل كاذب 

، املكذبون بتقدير اهللا وأمـر اهللا  ، املقدرون املخالفون لتقدير اهللا 
وال يؤمنون به ألم يريـدون أن  ) ع(وهم الذين يكذبون بالقائم 

  .يأيت وفق تقديرهم هم ال وفق ما قدر له اهللا سبحانه وتعاىل 
بالدنيا  أي إن هؤالء القوم مغمورين:  الَّذين هم في غَمرة ساهونَ

ساهون عن اآلخرة والغيب وامللكوت فهم ساهون بالدنيا واللهث 
هم معرضون عـن  فال هم هلم إال الدنيا ، و) ع(وراءها عن القائم 

القائم واجلهاد بني يديه والعناء والتعب يف سبيل إعالء كلمـة اهللا  
فهم أهل الدنيا يف غمرة ساهون والدين  والقائم لعق على ألسنتهم 
يتكلمون به وحيدثون الناس به ولكنهم غري مستعدين لنصرته ألنه 

  . يعارض دنياهم ويعرض حيام ومصاحلهم للخطر 
هذا عذر خبيث يعتذرون به وهو أـم  : الدين  يسألون أيان يوم

يقولون ال يقوم القائم اآلن فال يزال الكثري فالدين خبري ومل ينتشـر  
فإيان يوم الدين وكـأم ال  . الفساد واجلور والظلم يف كل مكان 
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يرون األرض ملئت ظلماً وجوراً بأمريكا وأتباعها بل وـم هـم   
هم مفسدون وحيسـبون أـم   هؤالء الذين يدعون متثيل الدين ف

مع أم ) ع(معاداة القائم  إىلحيسنون صنعاً حىت أوصلهم فسادهم 
) ع(ولكنهم يعلمون أن قيامه ) ع(يعيشون بفضله وحتت ظل أمسه 

يعين ذهاب رئاستهم الدينية الباطلة وتقديس اجلهال هلم وبالتـايل  
ن وعن نصرته فهم املذكورو) ع(حياولون صرف الناس عن القائم 

  . يسألون أيان يوم الدين ) إِنهم يرونه بعيداً(يف الدعاء 
א/ א א א

א( .)א
א   .؟  א

إذا كان يقصد نفس الطاعة فال أما إذا كان يقصـد األداء  /  ج 
أن نوع أداء الناس للطاعة ذنب أم ال يعرفون مـن   فنعم وسبب

يعبدون بل ومعظم الناس غافلون عن اهللا سبحانه وتعاىل وهـم يف  
ولتتضح . الصالة بني يديه فتتقاذفهم األفكار كاألمواج مييناً ومشاالً 

الصورة أكثر أضرب هذا املثال فلو أنك أقبلت على شخص عظيم 
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بل عليك أشحت بوجهك عنـه  تكلمه وترجو أن يكلمك فلما أق
مييناً أو مشاالً لتعبث جبيفة ملقاة على األرض أال يغضب هذا العظيم 
عليك مث إذا غضب أال يقول الناس أنه على حق وأنت خمطأ مث أال 

  يصفك الناس بأنك سفيه ؟  
وحىت الذي ال تتقاذفه األفكار وينقطع اىل اهللا يف صالته خبشـوع  

ن يشيح بوجهه عن اهللا سبحانه بقدر وخضوع وتذلل فهو أيضاً مم
  . جهله باهللا سبحانه وتعاىل

א/ א
מ)( מ)(א א )(א

  .؟ א
رجـال  قصة أصحاب الكهف معروفة وهي باختصار قصـة  / ج 

واملتمثل جبهتني ، مؤمنني عددهم سبعة كفروا بالطاغوت يف زمام 
والثانية هي علماء الـدين  ، األوىل هي احلاكم الظامل اجلائر الكافر 

فكل من هذين الطاغوت ، الضالني الذين حرفوا دين اهللا وشريعته 
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نصب نفسه إله يعبد من دون اهللا ، احلاكم اجلائر نصب نفسه إله 
اهللا يف أمور الدنيا ومعـاش العبـاد وسياسـتهم ،    يعبد من دون 

والعلماء غري العاملني الضالني نصبوا أنفسهم إله يعبدون من دون 
  . اهللا يف أمور الدين والشريعة 

وهكذا حترر هؤالء الفتية من عبادة الطاغوت وكفروا بالطاغوت 
وهذا الكفر بالطاغوت هو أول اهلدى فزادهم اهللا هدى بأن عرفهم 

قه سبحانه واإلميان به والعمل إلعالء كلمته سبحانه وتعـاىل  طري
وإِذ اعتزلْتمـوهم ومـا   ) (إِنهم فتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى(

   ـهتمحر ـنم كُمبر لَكُم رشني فوا إِلَى الْكَهفَأْو ونَ إِلَّا اللَّهدبعي
   )١٦:الكهف()كُم من أَمرِكُم مرفَقاًويهيئْ لَ

هم فتيـة يف الكوفـة   ) ع(وأصحاب الكهف يف زمان قيام القائم 
، ورأس ) ع(وفتية يف البصرة كما يف الروايات عن أهل البيـت  

نطق مرات عديدة ويف أكثر من مرة مسـع  ) ع(احلسني ابن علي 
الْكَهف والرقيمِ كَانوا من  أَم حِسبت أَنَّ أَصحاب(يكرر هذه اآلية 

أَنَّ أَصحاب الْكَهـف  (ومسع يقرأ منها فقط )  ٩:الكهف()آياتنا عجباً
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، وذلك ألن أصحاب الكهف وهم ) والرقيمِ كَانوا من آياتنا عجباً
وينتقمون ) ع(هم الذين يأخذون بثأر احلسني ) ع(أصحاب القائم 
يقلبون أمر الظاملني رأساً على عقب وهلذا مسـع رأس  من الظاملني و

) وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون(أيضاً يقرأ ) ع(احلسني 
قوم عابدين خملصـني هللا سـبحانه   ) ع(وكذلك أصحاب القائم 

وتعاىل ال يرون القوة إال باهللا يؤمنـون بـاهللا وعليـه يتوكلـون     
األرض وهي اململكة  ويقارعون أكرب قوى الظلم واالستكبار على

احلديدية اليت أكلت وداست كل املمالك على األرض كما أخـرب  
وهي متمثلة اآلن بأمريكا دولة الشيطان وهلذا مسـع  ، عنها دانيال 

ألنه لن يأخذ بثـأره  ) ال قوة إال باهللا(يقرأ أيضاً ) ع(رأس احلسني 
  روايةويف) ال قوة إال باهللا(أال من كانوا مصداق هلذه اآلية الكرمية 

ر سمع منه وسيعلم الذين ظلمـوا  جلبوا رأسه على الشصأم ملا (
يقول ال قـوة إال   مشقدوسمع أيضاً صوته ب، أي منقلب ينقلبون 

أَنَّ أَصحاب الْكَهف والرقيمِ كَانوا من آياتنا باهللا وسمع أيضاً يقرأ 
 ٤٥حبار ج ) أمرك أعجب يابن رسول اهللا: زيد بن أرقم فقال  عجباً
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الشيخ املفيد رمحه اهللا أن زيد بن أرقم مسع الرأس وروى .  ٣٠٤ص
 هوروى عن املنهال بن عمرو أن، الشريف ينطق بآية سورة الكهف 

أعجب من أصحاب الكهف قتلي ومحلي : مسع رأس احلسني يقول 
هم ) ع(، أما ما روي أن أصحاب الكهف الذين يبعثون مع القائم 

مـري  وأصـحاب أ ) ص(بعض املخلصني من أصحاب رسول اهللا 
بل ، كمالك األشتر فليس املقصود هم أنفسهم ) ع(املؤمنني علي 

أي أن ) ع(املراد يف هذه الروايات هو نظائرهم من أصحاب القائم 
هو نظري مالـك األشـتر يف   ) ع(هناك رجل من أصحاب القائم 

الشجاعة واحلنكة والقيـادة والشـدة يف ذات اهللا وطاعـة اهللا    
فات اليت أمتاز ا مالك االشـتر  واألخالق الكرمية وكثري من الص

فلذلك يصفه األئمة بأنه مالك األشتر ، وهذا ليس ببعيـد عـن   
، كالشاعر احلسـيين  ) ع(الفصحاء والبلغاء وسادام أهل البيت 

يصف نزول علي األكرب إىل ساحة املعركة فيقول ما معناه أن حممد 
قـاً  نزل إىل ساحة املعركة وذلك لشدة شبه علي األكرب خل) ص(

مع أن أصحاب األئمـة الـذين   ، ) ص(وخلقاً برسول اهللا حممد 
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حمضوا احلق حمضاً يعودون ويكرون يف الرجعة بعد اإلثـين عشـر   
) ع(ويف زمن آخرهم وهو آخر قائم باحلق من آل حممـد  ، مهدياً 

وهذا املهـدي األخـري أو   ) ع(الذي خيرج عليه احلسني بن علي 
مع موسى ) ع(أما قصة العامل . القائم األخري العقب له وال ولد له 

وقع يف نفسه ما أتاه اهللا من العلم بعد أن ) ع(فهي أن موسى ) ع(
كلمه اهللا سبحانه وتعاىل على طور سيناء فأمر اهللا سبحانه وتعـاىل  

) ع(فأرحتل موسى ) ع(أن يدركه ويأمره بأتباع العامل ) ع(جربائيل 
ـ  ) ع(يف طلب العامل ) ع(ويوشع  يت وردت يف وكانت القصـة ال

   -:القرآن وفيها ثالث أمور هي 
وهي سفينة جلماعة من املؤمنني  :قصة السفينة وأصحاا  - ١

املخلصني وهم مساكني اهللا سبحانه وتعاىل أي مستكينني يف العبادة 
بني يديه ال مساكني مبعىن حمتاجني فمن ميلك سفينة لـيس بفقـري   

كثري وهـؤالء  فكيف يكون مسكني وهو من ال ميلك ال قليل وال 
املؤمنون مساكني اهللا كانوا يتضرعون إىل اهللا ويدعونه أن جينبـهم  
امللك الطاغية وجنوده الذين كانوا يأخذون السفن ويسـخروا  
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للعمل لصاحل اآللة اإلجرامية هلذا امللك فهؤالء املساكني كانوا ال 
يريدون أن يكونوا سبباً يف إعانة هذا الطاغوت وذلـك عنـدما   

ينتهم لصاحل أجرامه وكـانوا ال يريـدون أن يفقـدوا    يسخر سف
ليعمـل علـى جنـام    ) ع(سفينتهم وهلذا أرسل اهللا هلم العـامل  

وسفينتهم من هذا الطاغية فجعل فيها عيب ظاهر علم أنه سيكون 
  .سبباً ألعراض امللك عنها وتركها جتوب البحر 

وهو فىت كان أبـواه مـؤمنني صـاحلني     :قصة الغالم   - ٢
هللا سبحانه وتعاىل وكانا يكثران من التضرع والـدعاء إىل  خملصني 

اهللا أن يهبهما ذرية صاحلة بارة ما وأن يعيذمها من عقوق األبناء 
وكان هذا الفىت ظاهراً صاحل وهو أبن مؤمنني فيلحقهما من حيث 

) ع(الطهارة الظاهرية أو زكاة النفس الظاهرية وهلذا قال موسـى  
سب الظاهر ألنه أبن مؤمنني ويف الوقـت  أي حب) نفساً زكية( عنه 

احلايل ألنه مل يظهر الكفر والفساد ولكن اهللا سبحانه وتعاىل يعلم ما 
) ع(يف نفس هذا الفىت من األنا والتكرب على أمـر اهللا وحججـه   

فهذه النفس اخلبيثة هي من أعداء األنبياء واملرسلني وهلذا أرسـل  
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هلذين املؤمنني أملهما بالذرية  ليحقق) ع(اهللا سبحانه وتعاىل العامل 
البارة املؤمنة الصاحلة ومل يكن هناك سبيل لتفريقهم إال بقتل الغالم 

بأمر اهللا سبحانه واسـتجابة لـدعاء أبويـه ويف    ) ع(فقتله العامل 
الشرائع السابقة كان لألب أن يقتل ولده تقرباً إىل اهللا سـبحانه  

اد ذحبه وقصة عبـد  وهو نيب مع ولده حني أر) ع(وقصة إبراهيم 
وهو وصي مع ولده حني أراد قتله قربة هللا ليسـت  ) ع(املطلب 

ببعيدة فلما جاء اإلسالم نسخ هذا احلكم وأصبح األب ال يستطيع 
أن ينذر ولده للذبح لوجه اهللا ولكن إذا قتله فإنه ال يقتل به وهذا 

 وهلذا فـإن . احلكم يعرفه املسلمون فالقاتل يقتل إال إن كان أباً 
الذي طلب قتل الغالم هو أبوه من حيث ال يشعر فإن دعاءه كان 

والذي أمر بقتل الغالم هو . طلباً هلالك ولده فهو القاتل احلقيقي 
فال يوجد أي خمالفة للشريعة ) ع(اهللا سبحانه والذي نفذ هو العامل 

الظاهرية يف هذه املسألة كما توهم بعضهم أنه قصاص قبل وقوع 
تل الغالم وقع بطلب من أبيه وإن كان ال يعلـم أن  اجلناية ، ألن ق

  .مقتضى دعاءه هو قتل ولده  وهالكه 
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كما أن هناك عدة أمور رمبا حتل كثري من التساؤالت حول قصـة  
  -:مع العامل إذا عرفت وهي ) ع(موسى 

يـرى  ) ع(كان العامل يرى احلال واملستقبل يف الباطن وموسى / ١
  الباطن ولكن يف احلال فقط 

إن العامل لو قتل الغالم أمام الناس ملا تركوه يذهب فلم يكـن  / ٢
  يراه) ع(الناس يرون العامل كما كان موسى 

إن مسألة قتل الغالم هي كما يقبض ملك املوت الروح أو أن / ٣
يقلب ملك سيارة شخص وهو يقودهـا يف الشـارع فيمـوت    

) ع(كان كحال املالئكة ) ع(الشخص بسبب احلادث فحال العامل 
كان األمر املوجه من اهللا سبحانه إىل العامل أمجـايل ومل يكـن   / ٤

ومل ) أحفظ السفينة هلـؤالء املسـاكني  (وكمثال هكذا . تفصيلي 
يأمره اهللا سبحانه وتعاىل أن حيفظها بإعابتها وهلذا نسـب العيـب   

) هذَا عطَاؤنا فَامنن أَو أَمِسك بِغيـرِ حسـابٍ  (قال تعاىل . لنفسه 
أن اهللا مل ينظر إىل األجسام منـذ  ) (ص(ويف الرواية عنه .  )٣٩:ّص(

  ) .خلقها
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أي أما (وهو جدار بيت لغالمني يتيمني  -:قصة اجلدار  - ٣
صاحلني واليتيم هو الفرد يف قومه الذي ال يلحقه أحد يف الصالح 

والكنـز الذي حتت اجلدار كان أموال وذهب ) والتقوى والطاعة
هم وكتب هلما نصيحة وأدخرها هلما مع الكنــز  أدخرها هلم أبو

كانوا يعتربون هـذه النصـيحة هـي    ) ع(وهلذا فأن أهل البيت 
الكنـز احلقيقي ال أن املال والذهب هو الكنـز والنصيحة هـي  

إين أنا اهللا ال إله إال أنا مـن أيقـن   ) (ع(كما قال اإلمام الصادق 
قلبه ومن آمـن   باملوت مل يضحك سنه ومن أقر باحلساب مل يفرح

، وهـذه احلكمـة    ٣١٢ص ١٣حبار األنوار ج) بالقدر مل خيشى إال ربه 
والنصيحة هي حرب على خبل أهل هذه القرية الـذين أبـوا أن   
يطعموهم وهذا سبب آخر لبناء اجلدار ، ويف بناء اجلـدار آيـة   

وهي أنه حاجز ومانع بـني  ) ع(أخرى للمتومسني وهم آل حممد 
خالق الكرمية أو كنـز الغالمني اليتـيمني ويف  أهل القرية وبني األ

احلقيقة أن الذي بنا اجلدار هو خبل أهل هذه القريـة ، ويف بنـاء   
ويبقى أن نعرف أن عمل العامل . اجلدار آيات ال يعقلها إال العاملون 
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كان كعمل املالئكة ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملـون  ) ع(
اىل ومجيع األعمال الثالثة اليت قام فكان منفذ ألمر اهللا سبحانه وتع

ا كانت بأمر من اهللا وكانت بطلب من أصحاا الذين عملـت  
ألجلهم فهي استجابة لدعائهم ، فالسفينة خرقت بطلـب مـن   
أصحاا والفىت قتل بطلب من والديه واجلدار أقيم بطلب من والد 

ناس الغالمني وكل هذه الطلبات كانت بدعاء وتضرع إىل اهللا من أ
عادت ) ع(وكل أعمال العامل . مؤمنني خملصني هللا سبحانه وتعاىل 

باخلري الكثري على أصحاا فالسفينة حفظت ومل يظطر أهلها ملعونة 
الظامل والغالم العاق ذو الباطن األسود قتل وأبدل أبويـه بفتـاة   
صاحلة بارة ولدت األنبياء واجلدار حفظ املال والذهب واحلكمـة  

  . ري أهلها من أن تصل لغ
وكان مثل السفينة فيكم وفينا ترك احلسـني  ) (ع(وقال الصادق 

) ع(البيعة ملعاوية وكان مثل الغالم فيكم قول احلسن ابن علـي  
لعبيد اهللا أبن علي لعنك اهللا من كافر فقال له قد قتلته يا أبا حممد 
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حبـار األنـوار   ) ) ع(وكان مثل اجلدار فيكم علي واحلسن واحلسني 

  .  ٣٠٧ص ١٣ج
سفينة وغالم وجدار حتته كنـز أيضـاً ، أمـا   ) ع(ولزمان القائم 

فتعاب لتحفظ من الطواغيـت  ) ع(السفينة وهي ألصحاب القائم 
وأما ) ع(كما ورد عنهم ) ع(أي القائم ) يظهر يف شبهة ليستبني(

أنـا  ) لعنه اهللا(الغالم فيقتل ألن باطنه أسود ومصاب بداء إبليس 
يقتل أحد من يعملون ) ع(أن القائم ) ع(نهم خري منه وقد ورد ع

وأما الكنـز فيخرج مـن حتـت   ) ع(بني يديه ومن املقربني منه 
) ع(عن الصادق ) . ع(اجلدار ويبث يف الناس وهو علم آل حممد 

العلم سبعة وعشرون حرفاً فجميع ما جاءت به الرسل حرفـان  (
منـا أخـرج   فلم يعرف الناس حىت اليوم غري احلرفني فإذا قام قائ

اخلمسة والعشرين حرفاً فبثها يف الناس وضم إليها احلرفني حـىت  
  . ٥٢ حبار األنوار ج) يبثها سبعة وعشرين حرفاً

يف الروايات وأهم ) ع(أما قصة ذي القرنني فقد بينها أهل البيت  
، سئل أمـري  ) ع(ما فيها أن ذا القرنني  يف هذا الزمان هو القائم 
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ال نبيـاً وال  (لقرنني أنبياً كان أم ملكاً فقال عن ذي ا) ع(املؤمنني 
ملكاً بل عبداً أحب اهللا فأحبه ونصح هللا فنصح له فبعثه إىل قومـه  
فضربوه على قرنه األمين فغاب عنهم ما شاء اهللا أن يغيب مث بعثـه  
الثانية فضربوه على قرنه األيسر فغاب عنهم ما شاء اهللا أن يغيب 

 ١٢حبار األنـوار ج ) له يف األرض وفيكم مثلهمث بعثه الثالثة فمكن اهللا 

  .  ١٧٨ص
أن ذا القرنني قد خري بني السحابني وأختار : (قال ) ع(عن الباقر 

الذلول وذخر لصاحبكم الصعب  قال قلت وما الصعب قال مـا  
كان من سحاب فيه رعد وصاعقة أو برق فصاحبكم يركبه أما أنه 

لسماوات السـبع  سريكب السحاب ويرقى يف األسباب أسباب ا
 ١٢حبـار األنـوار ج  )) واألرضني السبع مخس عوامر وإثنتان خراب 

  .  عن بصائر الدرجات ١٨٣ص
وفيكم مثله يعين القائم فإنه يدعو النـاس  ) ع(قول أمري املؤمنني 

فيقولون له أرجع يا أبن فاطمة مث يدعو الناس يف الثانية فيقولـون  
اهللا من أعناقهم فيقتل فـيهم  أرجع يا أبن فاطمة ويف الثالثة ميكنه 
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حىت يرضى اهللا سبحانه وتعاىل وحىت يقول له أحد املقربني منه إنك 
جتفل الناس إجفال النعم وحىت يقول الناس هذا ليس من آل حممد 

  ). ع(لو كان من آل حممد لرحم كما ورد يف الروايات عنهم ) ع(
ـ    ذه وأرجو أن يكون ما ذكرته نافعاً للمـؤمنني وإن كـان يف ه

والنتيجة . القصص الثالث أسرار كثرية جداً مل أسلط الضوء عليها 
اليت أريد أن أبينها هي أن هذه القصص الثالث مرتبط ارتباط وثيق 

    .ومع أصحابه ومع عالمات ظهوره ) ع(مع القائم 
א/( ) ٥٦:الذريات()א

אא א)(א א
מ   ؟ א

املعرفة أي معرفة اهللا سبحانه وتعاىل وتتم هذه املعرفة من خالل / ج
العبودية فبالعبودية يعرجون إىل الربوبية وبالربوبية يعرفون الربوبية 
دية فكيف تعرف النار إال أن تكون أنت نار فال يعرف العبد بالعبو

الربوبية إال أن يكون رباً أي أن يكون وجه اهللا سـبحانه وتعـاىل   
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فالربوبية ال تعرف بالعبودية إمنا حصيلة العبودية هي معرفة الربوبية 
.  
: فاطر()(א/ 

א) ١ א א    מ
ناح املتعارف عندنا يستعمله الطائر لريتفع ويرتقي يف جـو  اجل/ ج

فهم باألجنحة يرتقون يف السماوات ) ع(السماء وكذلك املالئكة 
وكلما زادت هذه األجنحة زاد ارتقائهم وارتفعت مقامام وكل 
جناح بالنسبة للمالئكة هو أسم من أمسـاء اهللا سـبحانه وتعـاىل    

عض أمساء اهللا ال مجيعها كما هـو  فاملالئكة مفطورين على معرفة ب
حال اإلنسان فامللك الذي يعرف أسم واحد له جناح واحد يرتقي 
به والذي يعرف أمسني جناحني والذي يعرف ثالثة أمساء له ثالثـة  

  . أجنحة وهكذا 
  . ؟ ))א((/

عـوة التوحيـد   أي إن لك يف النهار عمالً كثريا ، يف نشر د/ ج 
وإعالء كلمة اهللا سبحانه وتعاىل والتسليم له سبحانه فاستعن على 
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هذا العمل واجلهاد يف سبيل اهللا بقيام الليل ال بالنوم كما يتـوهم  
  . الغافلون 

מ(/ א    .؟ )٨:التكاثر()מ
والسؤال ) ع(كما ورد عنهم ) ع(النعيم هم حممد وآل حممد / ج

يوم القيامة لعظيم شأم نسبة إىل من سبقهم من األنبياء ) ع(عنهم 
أنـوار  ) ع(واملرسلني ، فاألنبياء واملرسلني وحممـد وآل حممـد   

أضاءت الطريق ألممهم وم يعرف طريق اهللا سبحانه وتعاىل ومييز 
عمـاهلم ،  احلق من الباطل بسريم وجهم وحكمتهم وأقواهلم وأ

كالشموس ) ع(نور اهللا سبحانه وتعاىل فهم ) ع(وحممد وآل حممد 
اليت أضاءت الطريق هلذه األمة اإلسالمية ولكن لألسف أعرضت 
األمة عنهم ومل تقتدي بسريم ، أما بقية األنبياء واملرسلني فقـد  
كانوا كالشموع اليت أضاءت الطريق ألممهـم وهلـذا يهـدد اهللا    

) ع(أنه سيسأل هذه األمة عن حممد وآل حممـد  سبحانه وتعاىل ب
فالطريق الذي يضاء بالشموع لـيس كـالطريق الـذي يضـاء     
بالشموس ، والذي يتيه ويضيع طريقه مع أن هذا الطريق مضـاء  
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بالشموس الطالعة الباهرة أوىل بأن يعاتب وحياسـب مث يعاقـب ،   
اً فقال من الذين بدلوا نعمة اهللا كفر) ع(وسأل أمري املؤمنني علي 

ويف زمان  ١٢٤ص ١٠حبار األنوار ج)) دعهم لغيهم هم قريش ) (( ع(
قريش هم الذين يعيشون حول الكعبة يف أم القرى ) ص(الرسول 

قريش هم الذين يعيشون حول ضـريح  ) ع(مكة ويف زمان القائم 
يف أم القرى يف هذا الزمان وهي النجف ومن قريش يف ) ع(علي 

مخـس  ) ع(دين وهم الذين يقدم القائم هذا الزمان بعض علماء ال
مئة منهم فيضرب أعناقهم ويعيد ذلك ست مرات كمـا ورد يف  

يفـتح  ) ع(وورد يف الرواية إن القائم ) ع(الرواية عن أهل البيت 
مدينة النجف  كما فتحت مكة عنوة وبالسيف ويقتـل مقاتليهـا   
ويقتل القائم يف النجف حىت يرضى اهللا كمـا ورد يف الروايـات   

  ) . ع(عنهم 
((א/

، א א
א א))א ،
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מ א א א
א
ت ودرجات وكل خري اآلخرة مراتب كثرية وهو جنان ومقاما/ ج

إنسان يحصل هذه املقامات واجلنات والدرجات حبسب ما سـعى  
وأَنَّ سعيه سوف يرى * وأَنْ لَيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى ( لتحصيلها 

فالداعي يطلب مجيع هذه ) ٤١-٣٩لنجم() ثُم يجزاه الْجزاَء الْأَوفَى * 
فاوت بني جنة وجنة وبني مقـام ومقـام   املقامات واجلنات ألن الت

كبري جداً فمن كتبت له جنة يف السماء الثانية يسعى ألن تكتب له 
جنة يف السماء الثالثة وهكذا حىت يرجوا ويطلب أعلى املقامـات  

    . وهو رضى اهللا سبحانه وتعاىل 
أما شر اآلخرة فهو جهنم وال يدخل جهنم إال من باء بسخط اهللا 

فمن يطلب أن يصرف عنه شر اآلخرة وهو جهنم سبحانه وتعاىل 
وسخط اهللا سبحانه يريد أن ال يطأها مطلقاً وسواء يف ذلك مجيـع  
طبقاا ودرجات عذاا فجهنم كلها شر واحد وأوهلـا وآخرهـا   
سواء ألا ال تكون إال عن غضب اهللا سبحانه وتعاىل وسخطه على 
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خرة دون أن يـبني  العبد وهلذا يكفي أن ، يستعيذ العبد من شر اآل
كثري وهو يف احلقيقة شر واحد ملـن   هكثرة هذا الشر فهو شر قليل

عرفه دون أن يطأه  ومن جهة أخرى يوجد سجل أمسه سجل احلياة 
تسطر فيه املالئكة أمساء أهل اجلنان فمن كتب أمسه يف سجل احلياة 
 فاز ورجى من اهللا أن يرفعه يف املقامات واجلنات ومن مل يكتب أمسه

فكتابة االسم يف هذا السجل على درجـات  . كان من أهل النار 
ومقامات فالطلب من الداعي يكـون جلميـع هـذه املقامـات     
والدرجات ، أما عدم كتابة االسم يف هذا السجل وهي شر اآلخرة 
فهي شئ واحد فالطلب من الداعي أن يصرف عنه هـذا الشـئ   

  .الواحد 
/)

מ
א

א
א
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א א א

א א א

 (
א−١ א
א−٢ )(א

מ א א א
א א א א א מ    א

أجريت مأخوذة من جريان املاء فإذا جرى املاء باجتاهك البـد  / ج
أن يغمرك وحكما أي قضاء وإمضاء بعد قدر وتقدير سبقه وهوى 

لقرين وهو النكتة السوداء املوجودة يف فطـرة  النفس والعدو هو ا
اإلنسان أو تشوب اإلنسان بالظلمة واحلكم ارى هـو قبـول   
اإلنسان هلذه النكتة السوداء وتشوبه بالظلمة أي رضا اإلنسـان  

...... بوجوده أو قبوله هلذا الوجـود املفتـرض ، فتجـاوزت    
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أوامرك أي بسبب قبـويل لوجـودي   ...... حدودك، وخالفت 
واملتحقق بتشويب بالظلمة فأنا متجاوز حلدودك وخمالف ألوامـرك  
مع أن هذا التجاوز وهذه املخالفة هي الذنب الـذي ال يفـارق   
إنسانية اإلنسان وبدوا ال يبقى إال اهللا الواحـد القهـار وهـذا    

إلزالة شائبة ) ص(التجاوز وهذه املخالفة ألين مل أسعى سعي حممد 
، وحممد ) ص(عليه دون رسول اهللا حممد  العدم فعلي صلوات اهللا

إِنا فَتحنا لَـك  ( كشف له حجاب الالهوت وخاطبه تعاىل ) ص(
   )٢-١الفتح() ليغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ذَنبِك وما تأَخر * فَتحاً مبِيناً 

ألول وهو املخالفة والتجاوز ا وهذا الذنب هو شائبة الظلمة والعدم
فلـم  ) لو كشف يل الغطـاء  (فقد قال ) ع(أما أمري املؤمنني علي 

فعلي يعرف اهللا مبحمد ) ص(يكشف له غطاء الالهوت إال مبحمد 
  . ))ص(حممد (أي أن علي يعرف اهللا سبحانه باهللا يف اخللق ) ص(

ومرافقته يف كل ) ص(فلك احلجة ألين مقصر عن اللحاق مبحمد 
حاله مع ربه سبحانه وتعاىل مل ) ص(مد أحواله فكان لرسول اهللا حم

وال لغريه مـن األنبيـاء واملرسـلني    ) ع(يكن ألمري املؤمنني علي 
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خص بأن قرينه أسلم ألنه يف آنات ) ص(نصيب فيها ورسول اهللا 
كشف احلجاب والفتح املبني ال يبقى شائبة الظلمـة والعـدم وال   

نور ال ظلمة فيه  بل ال يبقى أال اهللا الواحد القهار) ص(يبقى حممد 
  .سبحانه وتعاىل عما يشركون 

وال حجة يل فيما جرى علي فيه قضاؤك والزمين حكمك وبالؤك 
فاحلجة لك علي وليس لعبد من عبادك حجة عليك سـبحانك ،  
فحكمك وقضاؤك وبالءك جيري على عبادك بتقصريهم يف النظـر  

هلي قد إ) (( ع(إىل أنفسهم وااللتفات هلا قال سيد املوحدين علي 
أي قـد  )) جرت على نفسي يف النظر هلا فلها الويل إن مل تغفر هلا 

أتيتك يا أهلي بعد تقصريي وإسرايف على نفسـي ونظـري هلـا    
قبولك عذري وإدخالك إياي .......... وااللتفات أليها ، معتذراً 

يف سعة من رمحتك ، أي إن مل أكن أهالً أن أكـون اهللا يف اخللـق   
يف اخللق وإن مل أكن أهالً  أن أكون املدينة فأجعلين فاجعلين الرمحن 

ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَياً ما تدعوا فَلَـه الْأَسـماُء   (باا ، 
ما طلب فهـو  ) ع(، وقد كان لعلي ) ١١٠من اآلية: اإلسراء() الْحسنى
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لَهم من رحمتنـا   ووهبنا(باب اهللا يف اخللق وهو الرمحن يف اخللق 
  .)٥٠:مرمي() وجعلْنا لَهم لسانَ صدقٍ علياً

א(א/ א מ א
  . )١٠من اآلية: فاطر()א
الكلم الطيب قول املـؤمن   ) (ع(قال جعفر بن حممد الصادق / ج

إال اهللا حممد رسول اهللا علي ويل اهللا وخليفـة رسـول اهللا    ال اله 
وقال والعمل الصاحل االعتقاد بالقلب أن هذا هو احلق من عنـد   

  . ٦٤ص ٦٦حبار األنوار ج) اهللا الشك فيه من رب العاملني
إليه يصعد الكلم الطيب قـول    ) (ع(وقال علي بن موسى الرضا 

ويل اهللا وخليفة حممد رسـول    ال اله إال اهللا حممد رسول اهللا علي
حقاً وخلفاءه خلفاء اهللا والعمل الصاحل يرفعه علمـه يف  ) ص(اهللا 

  . ٦٤ص ٦٦حبار االنوار ج) قلبه بأن هذا صحيح كما قلته بلساين
رمبا يتوهم أن املقصود بالكلم الطيب هو األلفاظ أي لفظ ال الـه   

فقول ال الـه إال   إال اهللا حممد رسول اهللا علي ويل اهللا ، وهذا خطأ
ا أن يقول املؤمن بعملـه ال الـه إال اهللا ال   ) ع(اهللا أراد اإلمام 
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بلسانه فقط أي أن يعمل ويسعى ملعرفـة ال الـه إال اهللا ويعمـل     
إلعالء كلمة اهللا ال اله إال اهللا وجياهد يف سبيل كلمـة ال الـه إال     

أنـه ال إلـه      اهللا وإذا رزقه اهللا الشهادة يكون ممن شهدوا بدمائهم
إال اهللا وكلمة ال إله إال اهللا تعين أن امللك هللا ال للناس والشـريعة   
هللا ال للناس والقانون هللا ال للناس فاهللا سبحانه وتعاىل يعني امللـك  

وحيد ويشرع الشريعة ويسن القوانني وعلى النـاس أن تقبـل ال      
خالفـة  أن تعارض ملكه سبحانه وحترف شريعته وتسن القوانني امل

لقوانينه سبحانه وتعاىل ومع األسف هذا هو احلاصل اليوم فالناس 
يقولون حنن نعني امللك باالنتخاب وكأم مل يسمعوا قولـه تعـاىل    

 )٢٦من اآلية: آل عمران() قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاُء (
لك ال الناس ، فله سـبحانه  أي قل هلم يا حممد أن اهللا هو مالك امل

أن يعني امللك وليس للناس أن تعترض على حكمه سبحانه وتعاىل 
ولألسـف النـاس     . ألنه يعلم ما به صالح دنيـاهم وآخـراهم   

يريدون أن يضعوا هم القوانني وفق أهوائهم فما وافق أهوائهم من 
 قوانني اهللا قبلوه وما خالف أهوائهم ردوه وكأم مل يسمعوا قولـه 
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من : املائدة() ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرون(تعاىل 

وياحسرةً على املسلمني يف هذا الزمان فإن اليهود يف زمـن   )٤٤اآلية
أفضل من كثري من املسلمني اليوم فهم ملـا أرادوا أن  ) ع(طالوت 

نبيهم أن يطلب من اهللا ينصب عليهم ملك مل ينصبوه هم بل قالوا ل
مـن  : البقـرة ()إِذْ قَالُوا لنبِيٍّ لَهم ابعثْ لَنا ملكاً(أن ينصب هلم ملكاً 

  . ) ٢٤٦اآلية
فكلمة الإله إال اهللا هي كلمة التوحيد ومن أشرك غري اهللا يف ملك 
اهللا فهو مشرك وغري موحد وإن قال الإله إال اهللا وهلذا قرن اإلمام 

له إال اهللا قول حممد رسول اهللا وقول علـي ويل اهللا  بقول الإ) ع(
ألن علي هو خليفة اهللا سبحانه وتعاىل وهو امللك املعـني مـن اهللا   
سبحانه فمن أعرض عنه أو أعرض عن أي خليفة هللا سـبحانه أو  
ملك معني من اهللا سبحانه وتعاىل كان كمن أعرض عن قول الإله 

وأنا مـن  ) ع(شروطها وقال إال اهللا ، وهلذا قال الرضا بشرطها و
شروطها ، أي قبويل ولياً هللا وخليفة هللا يف أرضه وملكاً معيناً مـن  

  .اهللا سبحانه وتعاىل هو شرط من شروط التوحيد 
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فهو اإلخالص هللا سبحانه وتعاىل يف العمل ونية : أما العمل الصاحل 
املرء خري من عمله ولكل امرٍء ما نوى فمعىن اآلية إليـه يصـعد   

لم الطيب أي إىل اهللا سبحانه أي إىل مساواته وملكوته تصـعد  الك
الكلمات الطيبة وهي صور ومثال لكل عمل وقول طيب وكـرمي  
يرضاه اهللا والترتفع هذه الكلمات الطيبة إال إذا كانـت عمـالً   
صاحلاً أي أا كانت عمالً خالصاً لوجه اهللا ال يرجو فيه العبد إال 

التكون كلمات طيبـة حقيقيـة إال إذا    وجه اهللا سبحانه ، بل إا
كانت خالصة لوجه اهللا ، فمن قال الإله إال اهللا وهو مشرك بعمله 
لعنته هذه الكلمة فكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه إلنه يقـرأ  

  .القرآن واليعمل مبا فيه بل إنه يعمل خبالفه 
א/ א מ )(א

מ א ، מ
א)(א )(מ

מ)(א)(א
؟)(א               מ
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البد أن يكون هامشياً من ذرية علـي  ) ع(وصي اإلمام املهدي / ج
باخلصوص بـل  ) ع(رية احلسني وفاطمة بل والبد أن يكون من ذ

أكيداً ) ع(والبد أن يكون من ذرية األمام املهدي حممد بن احلسن 
وقطعاً الغري ، ألن نور اخلالفة والوصاية أنتقل إىل صلب األمـام  

فالبد أن ينتقل هذا النور إىل وِلـده  ) ع(املهدي حممد أبن احلسن 
فيجعلـه وصـياً   وذريته قطعاً ويظهر فيمن شاء اهللا أن يظهره فيه 

) ع(وورد يف الروايات أن بعد األمام املهـدي  ) ع(لإلمام املهدي 
كما ورد يف دعاء اللهم أدفع ) ع(أثنا عشر مهدياً وهم من ولده 

حيـث يقـول   ) ع(املروي عن األمام الرضا …  … عن وليك 
اللهم أعطه يف نفسه وأهله وولَده وذريته وأمته ومجيع ) (ع(األمام 

تقر به عينه  وتسر به نفسه وجتمع له ملـك اململكـات   رعيته ما 
) ع(ويف الصالة املروية عن األمام املهـدي   ٦١٨مفاتيح اجلنان ص) كلها

وصل على وليك ووالة عهدك ، واألئمة من ولده ومد (( ...... 
يف أعمارهم وزد يف آجاهلم وبلغهم أقصى آمـاهلم دينـاً ودنيـا    

، وكل هؤالء هـم آبـاء    ٨٥ح اجلنان صمفاتي –أعمال يوم اجلمعة ) وآخرة
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) ع(وأبناء ليس فيهم أخوة فكما ورد يف احلديث عن أهل البيت 
وهـؤالء  ) ع(أن اإلمامة ال جتتمع يف أخوين بعد احلسن واحلسني 

األثنا عشر مهدياً هم أئمة هدى ومهديني ولكن ليسوا كاألئمة من 
ـؤالء  ) ع(آل حممد عليهم صلوات اهللا وبعد األمـام املهـدي   

املهديني األثنا عشر تبقى األرض ولوالهم لساخت بأهلها كما ورد 
أنه لو خليت األرض مـن أمـام   ) ع(يف الروايات عن أهل البيت 

احلجـة البالغـة هللا   ) ع(لساخت بأهلها فهم بعد األمام املهـدي  
سبحانه وتعاىل واألحاديث فيهم كثرية منها عن أيب بصري قال قلت 

مسعـت مـن   ) ص(يابن رسول اهللا ) (ع(مد للصادق جعفر بن حم
أبيك أنه قال يكون بعد القائم أثنا عشر إماماً فقال إمنا قال أثنـا  
عشر مهدياً ومل يقل أثنا عشر إماما ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون 

وعـن  .  ١٤٥ص ٥٣حبـار األنـوار ج  ) الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقنـا 
قال قال رسـول اهللا  ) ع( عن آبائه عن أمري املؤمنني) ع(الصادق 

يا أبـا احلسـن   ) ع(يف الليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي ) (ص(
وصيته حىت انتهى إىل ) ص(أحضر صحيفة ودواة فأملى رسول اهللا 
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هذا املوضع فقال ياعلي إنه سيكون بعدي أثنا عشر إمامـاً ومـن   
بعدهم إثنا عشر مهدياً فأنت ياعلي أول إالثنا عشر إمام وسـاق  

إىل ابنه حممد املستحفظ ) ع(ديث إىل أن قال وليسلمها احلسن احل
فذلك إثنا عشر إمام مث يكون من بعـده اثنـا   ) ص(من آل حممد 

عشر مهدياً فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل أبنه أول املهديني لـه  
ثالثة أسامي أسم كأمسي وأسم أيب وهو عبد اهللا وأمحـد واألسـم   

وعـن  .  ١٤٨ص ٥٣حبـار أألنـوار ج  ) ؤمننيالثالث املهدي وهو أول امل
إثنا عشر مهدياً مـن ولـد   ) ع(إن منا بعد القائم ) (ع(الصادق 
وهذا القائم هو اإلمام حممـد أبـن    ١٤٨ص ٥٣حبـار ج ) )ع(احلسني 

  ) ع(احلسن املهدي 
إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد (قال ) ع(وعن الصادق 

وهذا القائم يف هذه الرواية لـيس  . ١٤٥ص ٥٣حبـار ج ) ) ع(احلسني 
بل هو وزيره ووصـيه وأول  ) ع(اإلمام املهدي حممد أبن احلسن 

) ع(املهديني من بعده ، ألن بعد اإلمام املهدي حممد أبن احلسـن  
أثنا عشر مهدياً من ولده متسلسلني ذرية بعضها من بعض وبعـد  
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سلسلني أول هؤالء أألثنا عشر مهدياً أحد عشر مهدياً من ولده مت
واحلمد هللا وحده أوالً وآخـراً وظـاهراً   . ذرية بعضها من بعض 

وباطناً ولعنة اهللا على إبليس وجنده من األنس واجلن ولعنـة اهللا  
على أعداء آل حممد من األولني ،اآلخرين ولعنة اهللا على أعـداء  

) ع(ولعنة اهللا على أعداء ولد اإلمام املهـدي  ) ع(اإلمام املهدي 
  ) .ع(على أعداء أنصار األمام املهدي ولعنة اهللا 

الثالث مائة وثالثـة  ) ع(أما بالنسبة لبقية أصحاب اإلمام املهدي 
عشر فهم صفوة اخللق منذ أن خلق اهللا آدم إىل أن تقوم السـاعة  

بـأيب  (مامعناه ) ع(وكما قال عنهم سيد املوحدين وأمري املؤمنني 
يف األرض جمهولـة  وأمي هم من عدة أمسائهم يف السماء معروفة و
وهم قطعاً أفضـل  ) اليسبقهم األولون بعمل واليلحقهم اآلخرون

بل كما ) ع(من أصحاب رسول اهللا وأفضل من أصحاب احلسني 
ميرون هؤالء الثالث مائة وثالث عشر ) ع(ورد يف الرواية عنهم 

يوم القيامة فتقول األمم إن هؤالء كلهم أنبياء ) ص(وهم أمة حممد 
شوقاً إليهم اللهم لقين أخواين وبكى ) ص(رسول اهللا وقال عنهم . 
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ودعا هلم قبل أكثر من ألف ) ع(ألجلهم جعفر أبن حممد الصادق 
قبل آالف السنني وإن األرض الـيت  ) ع(سنة ، ومتناهم لوط النيب 

ميرون عليها لتفتخر م وتتباهى بسريهم عليهـا ، فطـوىب هلـم    
ل اجلسيم ، أسأل اهللا وحسن مآب وهذا هو الشرف العظيم والفض

أن جيعلين من أوليائهم وأنصارهم وممن جياهد معهم العالء كلمـة  
  .اهللا سبحانه وتعاىل 

מ/ מ א
א א )(מ

א מ א א
  ! . ؟ 

ياأبن رسول اهللا ) ع(يف الرواية عن أبن خالد قال قلت للرضا / ج
ليس خبالق وال خملـوق  (أخربين عن القرآن أخالق أو خملوق فقال 

، وعن اليقطـيين قـال    ١١٨ص ٨٩حبار ج) ولكنه كالم اهللا عز وجل
بسـم اهللا  (إىل بعض شيعته ببغـداد  ) ع(كتب أبو احلسن الثالث 

عصمنا اهللا وإياك من الفتنة فإن يفعل فـأعظم ـا    الرمحن الرحيم
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نعمة وإال يفعل فهي اهللكة ، حنن نرى أن اجلدال يف القرآن بدعة 
أشترك فيها السائل وايب فتعاطى السائل ما ليس لـه وتكلـف   
ايب ما ليس عليه وليس اخلالق إال اهللا وماسواه خملوق والقرآن 

ندك فتكون من الضالني جعلنـا اهللا  كالم اهللا الجتعل له أمساً من ع
) وإياك من الذين خيشون رم بالغيب وهم من الساعة مشـفقون 

) (( ...... ع(، ويف الرواية عن الصـادق   ١١٨ص ٨٩حبار األنـوار ج 
القرآن كالم اهللا حمدث غري خملوق وغري أزيل مع اهللا تعاىل ذكـره  

والشيء غري اهللا وتعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً كان اهللا عز وجل 
معروف والجمهول كان عز وجل والمتكلم والمريد والمتحـرك  
والفاعل جل وعز ربنا فجميع هذه الصفات حمدثة غري حـدوث  
الفعل منه جل وعز ربنا والقرآن كالم اهللا غري خملوق ، فيه خـرب  
من كان قبلكم وخرب مايكون بعدكم أنزل من عند اهللا على حممد 

  . ١١٩ص ٨٩ار جحب) )) ص(رسول اهللا 
كأن املراد من هذا احلديث ماكان فيه من (رمحـه اهللا  وقال الصدوق 

ذكر القرآن ومعىن ما فيه أنه غري خملوق أي غري مكذوب واليعين 
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أنه غري حمدث ألنه قد قال حمدث وقال رمحه اهللا املخلوق يف اللغة 
قد يكون مكذوباً ويقال كالم خملوق أي مكذوب إىل آخر كالمه 

  ) . اهللا مقامه الشريف  أعلى
  : واآلن لو تدبرت هذه الروايات لوجدت عدة أمور هي 

أرادوا أبعاد شيعتهم عن فتنة خلق القرآن ) ع(إن أهل البيت  -١
اليت حدثت يف زمن خلفاء بين العباس وسببت اام من خاض فيها 
بالزندقة وكانت نتيجتها سجن وقتل بعض من خاض فيها ألسباب 

  . سياسية الغري
أكدوا على أن األزيل هو اهللا سبحانه وما ) ع(أن أهل البيت  -٢

  .سواه حمدث 
الكالم يف القرآن ألنه مل حين وقته ومل ) ع(مل يفصل أهل البيت  -٣

  .حيضر أهله 
ومن ذهب مذهبه تكلف بأن جعـل   رمحه اهللالشيخ الصدوق  -٤

كلمة معىن خملوق مكذوب والعرب إذا أرادوا أن يستعملوا هذه ال
يف الكذب يقولوا أختلق الكالم أي كذب واليقولون خلق الكالم 
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فال يقولون خملوق لو أرادوا الكذب بل يقولون خمتلق فلـيس يف  
كلمة خملوق معىن الكذب والحاجة لالحتراز منها ليتحرز األئمـة  

  .منها ) ع(
والقرآن حمدث وليس أزيل ، والقرآن هو نور اهللا سبحانه وتعـاىل  

، ) ص(وهو ذا املعىن خـالق حممـد   ) ص(منه حممد الذي خلق 
بقـدرة اهللا وقضـاءه   ) نـور اهللا  (خلق من القرآن ) ص(فمحمد 

والقرآن هو نقطة النون .سبحانه وتعاىل وتبارك اهللا أحسن اخلالقني 
عبد اهللا ، والقرآن وجـه  ) ص(، وهو الفيض النازل من اهللا حملمد 

قرآن هو احلجاب النوري بـني  ،وال) ص(اهللا الذي واجه به حممد 
) (( ...... ع(كما ورد يف الرواية عن الصـادق  ) ص(اهللا وحممد 

  ...)) وبينهما حجاب خيفق 
والقرآن هو سرادق عرش اهللا األعظم ، وهو عرش اهللا األعظـم  

يف ) ع(، ويف  دعاء احلسني ) الرمحن ( املواجه لباب اهللا أو الذات 
فصار العرش غيباً يف ذاته حمقـت   يامن استوى برمحانيته(( عرفة 

اآلثار باآلثار وحموت األغيار مبحيطات أفالك األنوار يامن أحتجب 
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الرحمن علَى الْعـرشِ  ((، وقال تعاىل ....)) يف سرادقات عرشه 
أحتجب بالعرش وجتلى حملمد ) الرمحن( فباب اهللا ) ٥:طـه()) استوى

نات يرفع هـذا احلجـاب   بالعرش األعظم أو القرآن ويف آ) ص(
حجب النور أو القـرآن  ) ص(وذلك بأن حيتوي حممد ) ص(حملمد 

والقرآن واحـد أو  ) ص(وتتجلى فيه ويف هذه اآلنات يكون حممد 
أو العرش ) ص(والعرش األعظم واحد مث ال يبقى حممد ) ص(حممد 

فصار العرش غيباً يف ذاته حمقت اآلثار باآلثار (( األعظم أو القرآن 
وال يبقى يف هذه اآلنـات إال اهللا الواحـد   )) … ت األغيار وحمو

  .خيفق مع خفق احلجاب ) ص(القهار ، وهكذا فمحمد 
מ((/

א א מ מ מ מ
ממ מ מ מ א

מ א א א   .؟  )٥٤:البقرة()מ
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من قومه أن يقتلوا أنفسهم األمارة بالسوء ) ع(طلب موسى / ج 
وأن يقتلوا العقيدة الفاسدة اليت انطوت عليها أنفسهم إضـافة إىل  

  . تل األبدان ق
وقصة السامري والعجل البد لكل مسلم أن يطلع عليها ويتعظ ا 
فالسامري يف هذه األمة هو العامل غري العامل الضال الذي حيـرف  
دين اهللا والعجل هو العقيدة الفاسدة والضالل الذي ينشره علماء 

  . السوء بني الناس 
يامة مـن  وحري بكل مسلم أن يراجع نفسه ألن اليبعث يوم الق

أتباع السامري العامل غري العامل الضال وألن اليبعث يوم القيامـة  
وأنـتم  : (أنه قـال  " ص " من عبدة العجل عن حذيفة عن النيب 

أشبه األمم مستا ببين إسرائيل لتركنب طريقهم حذو النعل بالنعـل  
الطرائـف   ) أين ال أدري أتعبدون العجل أم ال ؟  والقذة بالقذة ، غري

  .  ٣٨٠د ابن طاووس احلسين  ص السي -
 .  

والعامل الذي يعطل اجلهاد الدفاعي سامري هذه األمـة وتعطيـل   
اجلهاد الدفاعي عجل يعبد من دون اهللا فاألوىل باملسلمني أن يتوبوا 
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إىل بارئهم ويقتلوا أنفسهم يف سبيل اهللا وجياهدوا بأمواهلم وأنفسهم 
بعوا السـامريني علمـاء   إلعالء كلمة اهللا ال أن يعبدوا العجل ويت

الضاللة غري العاملني الذين حرفوا شريعة اهللا سبحانه وتعاىل وبدلوا 
نعمة اهللا كفراً والذين يود أحدهم لو يعمر ألف سنة والذين قـال  

 )٥:اجلمعة()) مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها((فيهم تعاىل 
قُـلِ اللَّهـم   ((حيملوا القرآن الذي جاء فيه  أي القرآن ألم مل: 

أي أن امللـك   )٢٦: آل عمران() مالك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاُء
يعينه اهللا وليس الناس  باالنتخاب الذي أقروه علماء الضاللة وألن 
القرآن هو الدستور ال أن الدستور يضعه الناس كما أقر علمـاء  

ثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَاراً بِئْس مثَلُ الْقَـومِ الَّـذين   كَم((الضاللة 
 نيمالظَّـال مي الْقَودهال ي اللَّهو اللَّه وا بِآيات٥:اجلمعـة ()) كَذَّب ( ،

فهؤالء العلماء غري العاملني يكذبون بآيات اهللا ويعطلون القـرآن  
س وال يعترضـون علـى   فال يقرون أن احلاكم يعينه اهللا ال النـا 

االنتخابات الباطلة بنص قرآين فرقاين حمكم ال اختالف فيه فهـم  
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بإقرارهم باالنتخابات يقرون ملن أغتصب حق أمري املؤمنني علـي  
  ) . ع(

א/ א   . ؟  א
باحلقيقة أنه اليوجد خملصني مبعىن أن اإلخالص واقـع منـهم   / ج

ود هو أن العبد ينوي اإلخالص هللا سبحانه وتعاىل بشكل تام فاملوج
فيرتل توفيق اهللا على هذا العبد الذي نوى وطلب اإلخـالص يف  
قلبه ، فيقع من هذا العبد اإلخالص هللا سبحانه  بتوفيق اهللا له وهذا 
هو التخليص ويكون العبد الذي وقع عليه هذا التوفيق واالصطفاء 

  . لص بكسر الالم واالصطناع خملص بفتح الالم الخم
א/ א   .  א
الفرقان هو احملكم وبه يفرق بني احلق والباطل وبـه تعـرف   / ج

) ع(حدود اهللا سبحانه وشريعته وهو عنـد الـنيب أو الوصـي    
أما القرآن ) ع(وصاحب الفرقان يف هذا الزمان هو اإلمام املهدي 

) ص(وأبلغه ) ص(على نبيه فهو جممل ما أنزل اهللا سبحانه وتعاىل 
  . لعباده سبحانه 
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מ(/ א
מ מ א   ؟ )٣٣:األنفال()מ

سنة اهللا سبحانه وتعاىل أن تستبطن املعجزة املاديـة العـذاب   / ج 
زل العذاب بل أن سنة اهللا سبحانه وتعاىل ـد التكذيب ا ينفبمجر
كذب الرسل بعـد أن يسـتفرغ   تزل العذاب باألمم اليت ـأن ين

الرسول كل وسائل التبليغ واهلداية معهم كما هو حال نوح وهود 
فلم تكن معجزم إال العذاب الذي أهلك األمم اليت كذبتهم ) ع(

ب األول وهو دعاء الرسـول  ولكن هناك سبيالن لدفع هذا العذا
لف كُوطلبه من اهللا سبحانه وتعاىل أن يرفع العذاب عن األمة اليت 

بتبليغها وهدايتها وهذا األمر يكلف الرسول مشقة وعناء عظـيم  
ألنه يعين حتمل املزيد من التكذيب والسخرية واألمتـهان الـيت   

يرفـع  يالقيها عادة الرسول من أمته املكذبة له وهذا الدعاء الذي 
) ص(العذاب عن األمة املتمردة مل حيصل إال من رسول اهللا حممـد  

))يهِمف تأَنو مهذِّبعيل ا كَانَ اللَّهمأي وأنت تدعو  )٣٣: األنفال()) و
لرفع العذاب عنهم ، أما األمر الثاين الذي يرفع العـذاب  فهـو   
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حيصل إال مـن   التوبة واالستغفار من قبل األمة وهذا األمر أيضاً مل
قوم يونس حيث تابوا وأستغفروا اهللا بعـد أن أظلـهم العـذاب    

فَلَوال كَانت قَريةٌ آمنت فَنفَعها إِميانها إِلَّا قَوم يونس لَما آمنـوا  ((
) )كَشفْنا عنهم عذَاب الْخزيِ في الْحياة الدنيا ومتعناهم إِلَى حنيٍ

ورفع عنهم العذاب بعد أن ضجوا بالتوبة واالستغفار إىل ) ٩٨:يونس(
: ألنفال()وما كَانَ اللَّه معذِّبهم وهم يستغفرونَ((اهللا سبحانه وتعاىل 

  .) ٣٣من اآلية
(א/ 

א מ מ
(

א()١٠٦البقرة ( א
מ א מ

  ؟ . )١٠١النحل ()
الناسخ واملنسوخ سنة من سنن اهللا سبحانه وتعاىل يف الشرائع / ج

السماوية حىت قبل اإلسالم فقد حرم اهللا على اليهود أمور مث بعث 
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فَبِظُلْمٍ من الَّذين ((ليحل هلم ما حرم عليهم قال تعاىل ) ع(عيسى 
دبِصو ملَه لَّتأُح اتبطَي هِملَيا عنمروا حاده  بِيلِ اللَّـهس نع مه

ولأُحلَّ لَكُـم  ((يف القرآن يقول ) ع(وعيسى ) ١٦٠:النساء()) كَثرياً
    قُوا اللَّـهفَـات كُـمبر نم ةبِآي كُمجِئْتو كُملَيع مري حالَّذ ضعب

ونيعأَط٥٠من اآلية: آل عمران()) و. (  

اليت يف احملكم واملتشابه بل  وفيه حكم كثرية ال تقل عن احلكم
إنّ الناسخ واملنسوخ من املتشابه وال يعلمه إال املعصـوم ، أومـن   
أطلعه عليه واملنسوخ سواء كان شريعة بأكملها أو حكم معني فهو 
كان قانون وشريعة اهللا يف يوم من األيام فيجب األميان به واحترامه 

ـ   اىل ، ويبقـى أن  وتقديسه ، ألنه أمر من أوامر اهللا سـبحانه وتع
بالشـرائع  ) ع(فيحكم ) ع(للمنسوخ كرة ورجعة يف زمن القائم 

السابقة حىت ينتهي إىل اإلسالم ، ويعترض عليه بعض أنصاره كما 
ألنه حيكم حبكـم األنبيـاء   ) ع(ورد يف الروايات عن أهل البيت 

السابقني وبشرائعهم وهي خمالفة لإلسالم كما هو معلـوم ومـن   
م بالشرائع السابقة هو أنه منفـذ لـدين اهللا يف   أسباب حكم القائ
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أرضه ومجيع األنبياء واملرسلني كانوا مبشرين ومنذرين ومل تأخـذ  
شرع لَكُم من (شرائعهم حقها يف أرض الواقع والتنفيذ قال تعاىل 

براهيم الدينِ ما وصى بِه نوحاً والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه إِ
وموسى وعيسى أَنْ أَقيموا الدين وال تتفَرقُوا فيـه كَبـر علَـى    
  ـهي إِلَيدهياُء وشي نم هبِي إِلَيتجي اللَّه هإِلَي موهعدا تم نيرِكشالْم

نِيبي نع(والذين شرع هلم الدين هم آل حممـد  ) ١٣:الشورى() م (
وبه نزلت وأيـاه  ) ع(م ورثة األنبياء ، وهذه اآلية ختص القائم أل

هذَا عطَاؤنا فَامنن أَو أَمِسك ) (ع(عنت وقال تعاىل خماطباً سليمان 
) ع(هو سـليمان آل حممـد   ) ع(والقائم  )٣٩:ّص() بِغيرِ حسابٍ 

ـ  ن فاألمر خمول له يقضي مبا شاء ، مبا علمه اهللا سبحانه وتعاىل م
يقضي القائم بقضايا ينكرها ) (( ع(علمه ، ويف الرواية عن الباقر 

) ع(بعض أصحابه ممن ضرب قدامه بالسيف وهـو قضـاء آدم   
فيقدمهم فيضرب أعناقهم مث يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ممن 

فيقدمهم فيضرب ) ع(قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء داود 
قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه  أعناقهم مث يقضي الثالثة فينكرها
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فيقدمهم فيضـرب أعنـاقهم مث   ) ع(بالسيف وهو قضاء إبراهيم 
حبـار  )) فال ينكرها أحد عليه) ص(يقضي الرابعة وهو قضاء حممد 

  .  األنوار
للَّه ما فـي  ((هي ) ع(ومن اآليات املنسوخة اليت يعمل ا القائم 

تبدوا ما في أَنفُِسـكُم أَو تخفُـوه    السماوات وما في الْأَرضِ وإِنْ
فهـذه اآليـة منسـوخة    . ) ٢٨٤من اآلية: البقرة()) يحاسبكُم بِه اللَّه

) ع(باآليات اليت تليها من سورة البقرة ، ومع ذلك فإن القـائم  
يعمل ذه اآلية املنسوخة كما ورد يف الروايات عن أهل البيـت  

رب بالسيف بني يديـه فيقـول هلـم    فهو يقتل رجالً ممن ض) ع(
أضجعوه واضربوا عنقه مع أنه مل يصدر منه شيء ظـاهر خمـالف   

حياسب هذا الرجل ) ع(للشريعة ويستحق عليه القتل ولكن القائم 
بينا الرجل علـى رأس  ((قال ) ع(على ما يف نفسه ، فعن الصادق 

يـأمر  يأمره وينهاه إذ قال أديروه فيديرونه إىل قدامه ف) ع(القائم 
 ٣٥٥ص ٥٢حبار ج)) بضرب عنقه فال يبقى يف اخلافقني شيء إال خافه 

إمنا مسي املهدي ألنه يهدي إىل ((قال ) ع(وعن الباقر .  ، غيبة النعماين
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)) أمر قد خفي حىت أنه يبعث إىل رجل ال يعلم الناس له ذنباً فيقتله
اهللا  ،  وعن معاوية الدهين عن أيب عبد اهللا يف قول ٣٩٠ص ٥٢حبار ج
) يعرف الْمجرِمونَ بِِسيماهم فَيؤخذُ بِالنواصي والْأَقْـدامِ  ( تعاىل 

فقال يامعاوية ما يقولون يف هذا ، قلت يزعمون أن اهللا ) ٤١:الرمحن(
تبارك وتعاىل يعرف ارمني بسيماهم يف القيامة ، فيأمر م فيؤخذ 

يل وكيف حيتـاج  ) ع(فقال  بنواصيهم وأقدامهم فيلقون يف النار ،
اجلبار تبارك وتعاىل إىل معرفة خلق أنشأهم وهم خلقـه ، فقلـت   
جعلت فداك وما ذلك ، قال لو قام قائمنا أعطاه اهللا السيماء فيأمر 

حبـار  )) بالكافر فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم مث خيبط بالسيف خبطاً

  .  ٣٢١ص ٥٢ج
هذه اآلية املنسوخة  ولتتضح الصورة أكثر أسلط الضوء قليالً على

ال يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها لَها ما ((فاآليات اليت نسختها وهي 
تبسا اكْتا مهلَيعو تبباحلقيقة مشروطة باآليات ) ٢٨٦: البقرة())كَس

اليت قبلها وهي األميان باهللا ومبا أنـزل إىل الرسـول وباملالئكـة    
وعدم التفريق بينها ومن األميان ذه الكتـب  وبالكتب السماوية 
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ا والتسليم له ) ع(واألنبياء الذين جاءوا ا هو قبول عمل القائم 
إذا حكم حبكم ورد فيها وأن كان خمالفاً حلكم اإلسـالم فالقـائم   

معصوم وال يصدر منه إال احلق وقد ورد يف الروايات أنه يأيت ) ع(
فقلت ) ع(قال سألت الباقر ((ا بإسالم جديد عن عبد اهللا بن عط

إذا قام القائم بأي سرية يسري يف الناس فقال يهدم ما قبلـه كمـا   
 ٥٢حبار األنـوار ج )) ويستأنف اإلسالم جديداً) ص(صنع رسول اهللا 

أن قائمنا إذا قام دعا النـاس إىل  ((قال ) ع(، وعن الباقر  ٣٥٤ص
بدأ غريبـاً   وأن اإلسالم) ص(أمر جديد كما دعا إليه رسول اهللا 
،غيبة  ٣٦٦ص ٥٢حبار األنوار ج)) وسيعود غريباً كما بدأ فطوىب للغرباء

  . النعماين
إال ليشهدوا للناس أن حكـم  ) ع(وما بقاء اخلضر وإيليا وعيسى 

) ع(هو ماجاء به آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ) ع(القائم 
مع أنه ) ص(مث أنه يف النهاية حيكم حبكم اإلسالم ومبا جاء به حممد 

التعارض حقيقي بني ما جاء به األنبياء السابقني وما جاء به حممـد  
  ) .ص(
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  ؟ א)(/
الكعبة أو بيت اهللا احلرام إمنا هو جتلي وظهور للبيت املعمور /  ج

الذي وضع يف السماء لتطوف عليه املالئكة وتستغفر عن جمادلتها 
على ) ع(وملا تعدى آدم ) ع(اىل يف أمر خليفته آدم هللا سبحانه وتع

ولَـم نجِـد لَـه    (وشـجرة الواليـة   ) ع(شجرة علم آل حممد 
) ع(أي على حتمل الواليـة آلل حممـد   ، ) ١١٥من اآلية: طـه()عزماً

. أنزل إىل األرض وأمر بالطواف حول الكعبة ليغفر اهللا له تقصريه 
ليعرض الناس علـى  ) الكعبة(احلرام مث أن اهللا شرع احلج إىل بيته 

حجة اهللا يف زمام واليتهم ويعترفوا بالتقصري ويسـتغفروا عـن   
تقصريهم يف حقه كما أن اهللا أمر املسلمني أن جيعلوا الكعبة قبلـة  

  . هلم دون األمم السابقة حيث كانت القبلة بيت املقدس 
  -:وهنا أمور 

جعل احلـج إليهـا   الكعبة مرتبطة بالوالية ارتباط وثيق حيث  - ١
للقاء احلجة ، وعرض الوالية عليه من الناس واالستغفار عن 

  .التقصري يف حقه 
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الكعبة قبلة الصالة والسجود هللا سـبحانه وتعـاىل مـع أن     - ٢
خليفـة اهللا وحجتـه بـل أن    ) ع(السجود قبلها كان آلدم 

السجود كان للنور الذي يف صلبه وهو نور أمري املؤمنني علي 
ألوىل اليت وىل املالئكة وجوههم شطرها هي علي فالقبلة ا) ع(

فالقبلة احلقيقية ليست الكعبة واألحجار إمنا ) ع(بن أيب طالب 
القبلة هي اجلوهرة اليت ولدا الكعبة وهي ويل اهللا وحجتـه  

وهلذا وضع احلجر األسـود يف  ) ع(التامة علي بن أيب طالب 
علـى النـاس   ركن الكعبة ألنه كتاب امليثاق الذي أخذه اهللا 

  ) .ع(بوالية علي بن أيب طالب 
فالذي يتوجه إىل الكعبة يعترف مقهوراً بوالية علي بن أيب طالـب  

وللَّه يسجد ((بفعله وان كان كافرا ا بقوله وقلبه قال تعاىل ) ع(
طوعـا  ) ١٥من اآلية: الرعد()من في السماوات والْأَرضِ طَوعاً وكَرهاً

أَلَم ((بالوالية وكرها من مل يعترف بالوالية وقال تعاىل  من أعترف
 سمالشضِ وي الْأَرف نمو اتاومي السف نم لَه دجسي أَنَّ اللَّه رت
والْقَمر والنجوم والْجِبالُ والشجر والدواب وكَثري مـن النـاسِ   
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لَيع قح ريكَثو  كْرِمٍ إِنَّ اللَّـهم نم ا لَهفَم هِنِ اللَّهي نمو ذَابالْع ه
فالذين يسجدون وحق عليهم العـذاب  . ) ١٨:احلج()يفْعلُ ما يشاُء

بقوهلم والبقلوم ولكنـهم  ) ع(هم الذين ال يعترفون بوالية علي 
 مقهورين على االعتراف ا بأفعاهلم وسجودهم اىل الصدفة الـيت 

واهللا سبحانه وتعاىل أهام ـذا  . وهي الكعبة ) ع(ولدت علي 
) ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه من مكْرِمٍ(السجود وسيكون حسرة عليهم 

  .) ١٨من اآلية: احلج(
ويبقى أن القبلة هي ما يتوجه به إىل اهللا وتعرف به اهللا سبحانه 

مل فبه يعرف اهللا وهـو  وتعاىل ، فالقبلة احلقيقية هي اإلنسان الكا
وجه اهللا سبحانه وتعاىل الذي واجه به خلقه ، فالتوجه إليه توجـه  

سيد األوصياء ) ع(إىل اهللا واإلنسان الكامل هو علي بن أيب طالب 
واألولياء وقد أخرجه اهللا من الكعبة ليقول للناس أن هذا اإلنسان 

ما خلقت هو قبلتكم واليه حجكم وليقول اهللا سبحانه وتعاىل أين 
فلو كان يل ولد ) ع(وليولد فيها علي ) ع(الكعبة إال ألجل علي 

قُلْ إِنْ كَانَ للـرحمنِ ولَـد فَأَنـا أَولُ    ((لكان الذي ولد يف بييت 
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ينابِدفمن األوىل أن يتخذ قبلة األحجار أم الذي  )٨١:الزخرف() الْع
أنتم علماء (اه ما معن) ع(قدس األحجار بوالدته فيها ، قال عيسى 

السوء تقولون من حلف باهليكل اليلتزم بيمينه ولكن من حلـف  
بذهب اهليكل يلتزم بيمينه فأميا أعظم أيها اجلهال العميان الذهب 

  ).أم اهليكل الذي قدس الذهب 
א/ א

א)(מ מ )(א
א( )א ... ...
احلية هي احلياة الدنيا ، وقد وسوس إبليس لعنه اهللا آلدم من / ج

  .جهة احلياة الدنيا 
واحلية كاحلياة الدنيا فأنت إذا أتبعت احلية فأما أن متسك ـا  
فتلدغك وأما أن تتبعها حىت تذهب بك بعيداً يف الصحراء حيـث  

 )لعنه اهللا(ووسوسة إبليس .اء العلم والكأل الدين الماء والكأل ، وامل
  .آلدم من جهة احلياة الدنيا قد أجبت عليها يف سؤال سابق فراجع 
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(א/
מ א )א

.)٤:يوسف(
وقد حتققت ومعناهـا الشـمس   ) ع(هذه رؤيا رآها يوسف/   ج
أم يوسف والقمر يعقوب واألحد عشر كوكبـاً أخـوة   ) راحيل(

، أي أن يوسف قبلة هلم والقبلـة  ) ع(يوسف وسجودهم ليوسف 
) ع(تقصد وحيج إليها وقد حتقق هذا فقد قصدوا يف النهاية يوسف 

يف ) ع(يف مصر وبقيت ذرية يعقـوب   وحجوا إليه واستقروا معه
وأخرجهم من مصر ، هذا فيما مضى ) ع(مصر إىل أن بعث موسى 

) ص(وخرب من كان قبلكم أما فيما بقى فالشمس رسول اهللا حممد 
واألحد عشر كوكباً هم فاطمة واحلسن واحلسني ) ع(والقمر علي 

وعلي بن احلسني وحممد بن علي وجعفر بن حممد وموسـى بـن   
وعلي بن موسى وحممد بن علي وعلي بن حممد واحلسن بن جعفر 
وسجودهم له ، أي ) ع(، أما يوسف فهو اإلمام املهدي ) ع(علي 

أنه يقصد إليه وقبلتهم اليت يرومون الوصول إليهـا صـلوات اهللا   
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هو املنفذ لشـريعة اهللا يف  ) ع(عليهم فهو خامتهم واإلمام املهدي 
لشريعة اإلسـالمية ليطبقهـا   جاء با) ص(أرضه ، والرسول حممد 

واإلمـام  ) ص(، فالرسول ) ع(وينفذها يف النهاية اإلمام املهدي 
مجيعاً ممهدون لدولة الإلـه إال  ) ع(واألئمة ) ع(وفاطمة ) ع(علي 

على األرض بل أنه صـلوات  ) ع(اهللا اليت سيقيمها اإلمام املهدي 
وميهـدون   اهللا عليه قبلة مجيع األنبياء واملرسلني فجميعهم مهـدوا 

هو من سيعلي كلمة اهللا فهو ) ع(إلعالء كلمة اهللا واإلمام املهدي 
قبلة هلم من حيث إنه منفذ شريعة اهللا ، والتتوهم أن القبلة أفضل 

يستقبل الكعبة ) ص(ممن يستقبلها على الدوام ، فرسول اهللا حممد 
يف املعراج هـو  ) ص(وقد رآه رسول اهللا . وهو أفضل منها قطعاً 

عنهم فقـال مـا معنـاه    ) ص(وقد ميزه رسول اهللا ) ع(مة واألئ
وذلـك ألن نـوره   . وقائمهم يف أوسطهم وكأنه كوكـب دري  

سيشرق على كل بقعة يف األرض وسلطانه سيهيمن علـى كـل   
ورب ) ٦٩: الزمـر )(وأَشرقَت الْأَرض بِنورِ ربها ( األرض قال تعاىل 

  ) . ع(عنهم  كما ورد) ع(األرض هو األمام املهدي 
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א/ א א)(א
א מ א א א א

א מ א מ א א א א
א א מ א מ א מ

الية إال بـالرباءة  الرباءة متقدمة على الوالية بل ال تتحقق الو/ ج
قَد تبين الرشد من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويـؤمن  ( قال تعاىل 

، فقد قدم سبحانه ) ٢٥٦: البقرة()بِاللَّه فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى 
وتعاىل الكفر بالطاغوت على األميان بـاهللا سـبحانه ، والكفـر    

اغوت هو الرباءة من أعداء اهللا واألميان باهللا هو تويل أولياء اهللا بالط
  . سبحانه وتعاىل 

فال يتحقق األميان باهللا سبحانه وتعاىل وتويل أولياء اهللا حقيقـة إال  
بعد الرباءة من أعداء اهللا وأعداء أولياء اهللا ويف آخر سورة اادلة 

ما معنـاه إن الـذين    يؤكد سبحانه وتعاىل هذا املعىن فيقول تعاىل
يؤمنون باهللا واليوم اآلخر ال جتدهم يوادون من يعاند ويعـادي اهللا  
ورسوله واألئمة ولو كان هذا املعاند من أقرب الناس هلم رمحاً قال 
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ال تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حـاد  ( تعاىل 
ولَهسرو اللَّه  مهتريشع أَو مهانوإِخ أَو ماَءهنأَب أَو ماَءهوا آبكَان لَوو

 اتنج ملُهخديو هنوحٍ مبِر مهدأَيانَ وميالْأ ي قُلُوبِهِمف بكَت كأُولَئ
نع اللَّه يضا ريهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت هنوا عضرو مه
  ) ٢٢:اادلة() أُولَئك حزب اللَّه أَال إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ

وهذا هو ج أولياء اهللا أنفسهم فهم يتربءون من الطـاغوت أوالً  
ليبينوا أن الرباءة من الطاغوت متقدمة وتسبق اإلميان والتسليم هللا 

يكون اإلنسان مسلماً هللا سبحانه وتعاىل سبحانه وتعاىل وإال فكيف 
وهو يداهن أو يود الطواغيت أو يداهن أو يود معاند هللا ورسـوله  

يؤكد ) ع(وأن كان هذا املعاند من أرحامه أو عشريته فهذا يوسف 
إِني تركْت ملَّـةَ قَـومٍ ال   ( هذا املعىن وتقدم الرباءة على الوالية 

هو ونَ بِاللَّهنمؤونَ يركَاف مه ةربِالْآخ م * يماهرائي إِبلَّةَ آبم تعباتو
  ـنم كٍء ذَليش نم بِاللَّه رِكشا أَنْ نا كَانَ لَنم قُوبعيو اقحإِسو

) فَضلِ اللَّه علَينا وعلَى الناسِ ولَكن أَكْثَر النـاسِ ال يشـكُرونَ  
   ).٣٨-٣٧: يوسف(
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א(א/ א א
א א א א א א א

א א א א מ א א א מ א
.) ٩٣:ائدةامل()א

א א א א א   ! . ؟  א
لَيس علَى الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات جناح فيما طَعموا / ( ج

وعملـوا  ) ص(أي ليس على الذين آمنوا بالرسول : ) ٩٣: املائدة()
ن بعده وهـم  الصاحلات أي  متسكوا بالوالية وخبلفاءه واألئمة م

هذا هو طعام الروح وهـو  : ، جناح فيما طعموا ) ع(أهل البيت 
، ) ع(وأهل بيته ) ص(العلم ، أي فيما أخذوا من علم رسول اهللا 

وعلمهم هو الشجرة اليت ى اهللا آدم عن االقتـراب منـها ويف   
) فَلْينظُرِ الْأنسانُ إِلَـى طَعامـه  ( يف قوله تعاىل  ) ع(الرواية عنهم 

  .أي إىل علمه من أين يأخذه ) ٢٤:عبس(
أي لـيس  : ) ٩٣: املائدة()إِذَا ما اتقَوا وآمنوا وعملُوا الصالحات( 

عليهم جناح إذا أتقوا أي خافوا اهللا سبحانه وآمنوا بالعلم الـذي  
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وأنه من شجرة علم ) ع(وأهل بيته ) ص(أخذوه من الرسول حممد 
يف وسط اجلنة وهي الشـجرة الطيبـة   وهي شجرة ) ع(آل حممد 

أي عملوا مبـا علمـوا   ) وعملُوا الصالحات(وهي سدرة املنتهى 
فالعلم كله حجة إال ما عمل به واإلنسان إذا علم ومل يعمل مبا علم 
ما فائدة علمه فلو علم املؤمن أن قضاء حاجة املـؤمن حسـنة ومل   

  . يقض حاجة املؤمن ما فائدة علمه 
اإلنسان إذا عمل مبا تعلم من علم الرسـول  ) تقَوا وآمنوا ثُم ا( 
فإنه مع مداومته على العبادة والطاعة وهـي  ) ع(وأهل بيته ) ص(

العمل البد أن تفتح له أبواب الغيب إذا كان خملصاً يف عملـه ،  
فريى من آيات ربه سواء بالرؤيا الصادقة أم بالكشف واملشـاهدة  

 سبحانه وتعاىل ألوليائه املخلصـني وهـذا   أو بأي سبيل يفتحه اهللا
الذي يراه املؤمن يف ملكوت السماوات البد له أن يؤمن به بعد أن 
يتقي وخياف اهللا سبحانه ويتأىن حىت يعلم تأويل ما رأى ويف هـذه  
اآلية مث اليت تفيد التراخي والتأخري أي أن فتح بـاب امللكـوت   

املداومة على العمـل   للمؤمن ال يتحقق مبجرد العمل بل البد من
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والطاعة بإخالص لتفتح أبواب ملكوت السـماوات ألوليـاء اهللا   
  . سبحانه وتعاىل 

أي خافوا اهللا وأحسنوا اىل املؤمنني والناس ) ثُم اتقَوا وأَحسنوا ( 
بأن يعلموهم ويعرفوهم ما رأوا يف ملكوت السماوات وهذه هـي  

م موقنون مبا رأوا وهم اآلن مرحلة التبليغ ولذلك مل يقل آمنوا أل
  يف مرحلة التبليغ عن اهللا سبحانه  

 ) ِسنِنيحالْم بحي اللَّهع(ألن هؤالء مثلهم كمثل األنبياء ) : و (
فهم مبلغني عن اهللا سبحانه وتعاىل خللقه يعرفوم احلق ويهـدوم  

ألولياء يف حال هؤالء ا) ع(إىل الصراط املستقيم  قال أمري املؤمنني 
يذكرون بأيام اهللا وخيوفون مقامـه مبنــزلة األدلـة يف    (( ...  

فكأمنا قطعوا الدنيا إىل اآلخرة وهم فيها فشاهدوا ما ... الفلوات 
وراء ذلك فكأمنا أطلعوا غيوب أهل الربزخ يف طول اإلقامة فيـه  
وحققت القيامة عليهم عداا فكشفوا غطاء ذلك ألهل الدنيا حىت 

هنـج  ......)) ما اليرى الناس ويسمعون ما اليسمعون  كأم يرون

  البالغة
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א((א/ א א מ א
מ .؟)٨٠:ّيـس()א

الشجر األخضر أي الدين فمعىن اآلية أن اهللا جعل لكم مـن  / ج
أنتم به ترتقون يف السماوات ، وجعل لكـم مـن   الدين نوراً فإذا 

الدين نوراً تسريون به يف الناس وتعرفون احلـق مـن الباطـل ،    
فبالعبادة وطاعة اهللا يرتقي اإلنسان وجيعل اهللا له نوراً يعـرف بـه   
احلق ، ويبصر به احلق ، هذه هي حقيقة املراد من اآليـة ، أمـا   

شـخص درس عمليـة   ظاهرها فهو بني ال حيتاج إىل توضيح وأي 
التركيب الضوئي يف النبات يعلم أن اخلشب إمنا هو نتيجـة مـن   
نتائج هذه العملية اليت تعتمد على املادة اخلضـراء املوجـودة يف   
األوراق عادة وهذه آية من آيات اهللا فالنبات باختصار يقوم مقام 
مصنع خيزن حرارة الشمس على شكل خشب وهذا اخلشب ميكن 

  . رارة يف أي وقت أن يعطي هذه احل
א/

  ! .  ؟
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أمسائه سبحانه وتعاىل أربعة ، ثالثة ظاهرة وواحد غائب ، أما / ج
الظاهرة فهي اهللا الرمحن الرحيم وأما الغائب فهو الكنه واحلقيقـة  

   .ويرمز له و أو االسم األعظم األعظم األعظم 
وبتجلي هذه األمساء يف مجيع العوامل تتجلى املوجودات وتظهر بعد 
أن مل تكن شيئاً مذكوراً ، والعوامل عشرة وهي السماوات السـبع  
والكرسي والعرش األعظم وسرادق العرش األعظم ، وهي ثالثـة  

وأَتموا الْحج والْعمـرةَ للَّـه فَـإِنْ    ((يف احلج وسبعة إذا رجعتم 
لُـغَ  أُحبى يتح كُموسؤقُوا رلحال تيِ ودالْه نم رسيتا اسفَم مترص

 نةٌ ميدفَف هأْسر نأَذًى م بِه رِيضاً أَوم كُمنكَانَ م نفَم لَّهحم يدالْه
لْعمرة إِلَى الْحـج  صيامٍ أَو صدقَة أَو نسك فَإِذَا أَمنتم فَمن تمتع بِا

  ـجي الْحامٍ فأَي ثَالثَة اميفَص جِدي لَم نيِ فَمدالْه نم رسيتا اسفَم
    لُـهأَه كُـني لَـم نمل كلَةٌ ذَلةٌ كَامرشع لْكت متعجإِذَا ر ةعبسو

ه واعلَمـوا أَنَّ اللَّـه شـديد    حاضرِي الْمسجِد الْحرامِ واتقُوا اللَّ
هـي  ) أي يف بيـت اهللا ( والثالثة يف احلج .  )١٩٦:البقرة() الْعقَابِ

الكرسي والعرش األعظم وسرادق العرش األعظم ، أما السبعة إذا 
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رجعتم فهي السماوات السبع ذلك ملن مل يكن أهلـه حاضـري   
صيام هنا عـن  ، وال) ع(املسجد احلرام أي ملن ليس من آل حممد 

األنا يف عشرة مقامات ثالثة يف احلج الكرسي والعرش وسـرادق  
العرش وسبعة إذا رجعتم السماوات السبع ويف كل مقام أربعـة  
حاالت ، هي جتليات  وظهور األمساء األربعة فيصبح الصيام عـن  
األنا يف أربعني حالة ، من أخلص هللا أربعني صباحاً جرت ينـابيع  

  .لى لسانه احلكمة من قلبه ع
والنفس حتتاج هذه احلاالت األربعني لتنتقل من عـامل إىل آخـر   
انتقال كلي ، فال تستقر نفس املولود إال بعد األربعني والتسـتقر  

والكالم يف األربعني يطول ولكـن  . نفس امليت إال بعد األربعني 
  .فيما تقدم كفاية 

/)
  !.؟ א)٢٠:املؤمنون()

وأَنزلْنا من السماِء ماًء بِقَدرٍ فَأَسكَناه في الْـأَرضِ  (قال تعاىل / ج
، واملاء هو نـور حممـد   ) ١٨:املؤمنون() وإِنا علَى ذَهابٍ بِه لَقَادرونَ
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فَأَنشأْنا لَكُم بِه جنات من نخيلٍ وأَعنابٍ لَكُم (و العلم ، وه) ص(
، اجلنـات هـم آل    )١٩:املؤمنون() فيها فَواكه كَثريةٌ ومنها تأْكُلُونَ

) ع(وأشجار النخيل واألعناب والفواكه هم شـيعتهم  ) ع(حممد 
ن طُورِ سـيناَء تنبـت   وشجرةً تخرج م. ( وأولياءهم املخلصني 

 نيللْآكغٍ لبصنِ وهقـائم آل  : وهذه الشـجرة  ) ٢٠:املؤمنون() بِالد
أن ) ع(النجف وقد ورد يف الرواية عنـهم  : ، والطور) ع(حممد 

األشـجار  : طور سيناء نقلته املالئكة إىل النجف ، تنبت بالدهن 
فهو سـائل ثقيـل    عادة تنبت باملاء وهو سائل خفيف أما الدهن

كثيف ال تنبت األشجار به عادة ولكن هذه شجرة خاصـة وهلـا   
خصوصية أا تسقى بالدهن ال املاء فهي تشرب الدهن وهو العلم 

يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار نـور  (( الثقيل والنور اخلالص 
الذي يأكل يقدم له الطعام ال : النور ، وصبغ لآلكلني )) على نور 
إذن فهذا الصبغ هو نتيجة لألكل من هـذه الشـجرة ،    الصبغ ،

حيث أن الذين يأكلون من هذه الشـجرة ويأخـذون علومهـا    
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( يصبغون بصبغة اهللا سـبحانه  ) ع(وينتفعون بعلم اإلمام املهدي 
  ) . صبغة اهللا ومن أحسن من اهللا صبغة 

מ/ א)(א
א( מ א

מ
א מ א

א מ אא מ א
  . )٢٦٠:البقرة()מ

يب ومل يكن )) : أرين كيف حتيي املوتى ) (( ع(طلب ابراهيم / ج
طلب إبراهيم أن يرى كيف حييي اهللا املوتى مطلقاً ويف آخر اآل ية 

دعهن أي أن املنفـذ  أي أنت يا ابراهيم أ) ثُم ادعهن يأْتينك سعياً(
، وكان هذا الطلب من ابـراهيم  ) ع(املباشر لألحياء هو ابراهيم 

ألن األنبياء واألولياء يرون أنفسهم مـذنبني ومقصـرين وال   ) ع(
يرون أنفسهم أهل أن يكونوا حجة اهللا على خلقه وحمـل فيضـه   
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أن ابراهيم طلـب هـذا   ) ع(وعطاءه وكرمه ، ويف الرواية عنهم 
  .أنه خليل اهللا  الطلب ليطمئن

) א/ א)א
א   ؟ א

أي دل على ذاته أو مدينة الكماالت اإلهلية أو اهللا سـبحانه  / ج
  ) .ص(وتعاىل بذاته يف اخللق وهو مدينة العلم أو حممد 

ـ ) ص(فمحمد  ت وجه اهللا سبحانه وتعاىل وصورته يف خلقه وأن
  .عندما ترى الصورة تعرف صاحبها 

א)(/ א
מ א א)(א   ؟  א

عبادة األحرار ال تعين أم ال خيافون من نار اهللا وغضـب اهللا  / ج
فالذي يعبـد اهللا حبـا وشـوقا    . وال يرجون جنة اهللا وثواب اهللا 

كيف ال خياف اهللا سبحانه وتعاىل وهو عبد وحقيقة  وشكرا أو محدا
عبوديته تشوبه بالظلمة والعدم وهي األنا اليت ال تفارقه وهي ذنبه 
املالزم له ما تقدم من ذنبك وما تأخر فكيف ال خيـاف اهللا وهـو   
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ولَوال فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته ما زكَى منكُم من ( مذنب مقصر 
داًأَحأَب هذا إذا مل يكن للعبد ذنب ومعصـية وكـان   ) ٢١: النور() د

العبد معصوما من الزلل فحقه أن ترتعد فرائصه خوفـا مـن اهللا   
  .فكيف بالعصاة اجلناة 

أما عطاء اهللا وجنته وثوابه فكيف ال يرجوها من أحبه فمن أحب 
ا اهللا أحب عطاءه وأحب كل نعمة تفد عليه من اهللا ال ألنه يتمتع 

بل ألا من عطايا حبيبه سبحانه وتعـاىل وقـد ورد يف احلـديث    
يابن عمران ادعين لشسع نعلك وعلف دابتك ( القدسي ما معناه 

  ) . وملح عجينك 
א((/ א א

א א))א א
א א   . ؟ אא

والقمر الذي تاله ) ص(يف هذه اآلية الشمس رسول اهللا حممد/ ج
وصيه وخليفته والنهار يف اآلية هـو  ) ع(هو علي أبن أيب طالب 

قد ولد من ) ع(، ومن املؤكد أن األمام املهدي ) ع(األمام املهدي 
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، ولكـن  ) ص(وظهر وجتلى من رسول اهللا ) ع(وعلي ) ص(حممد
) ص(هو الذي يظهر وجيلي حقيقة رسـول اهللا  ) ع(م املهدي األما

أو الشمس للخلق عند ظهوره ويعرف الناس  حقيقـة الرسـول   
وهـو  ) ص(ظهر وجتلى من رسول اهللا ) ع(فاألمام املهدي )  ص(

  .  للخلق ) ص(أيضاً يظهر وجيلي رسول اهللا حممد 
) א/ )٩٣:آل عمــران()מ

  ! . ؟ א
أن يعقوب حرم على نفسه أكـل  ) ع(ورد يف احلديث عنهم / ج

) ع(ومنهم يعقوب ) ع(حلم اإلبل وهذا مصداق لآلية ، فاألنبياء 
أو إسرائيل هلم يف بعض املوارد االختيار فلهم أن خيتاروا يف بعض 

ا احلكـم أو عـدم   املوارد حترمي هذا الشيء أو حتليله أو قبول هذ
لو فعـل  ) ع(كثرياً كقوهلم ) ع(قبوله وقد ورد هذا يف كالمهم 

تركهـا  ) ص(كذا لوجب أو قوهلم أن رسول اهللا ) ص(رسول اهللا 
) ع(ركعتني يف السفر واحلضر أو أضاف ركعتني وهكـذا داوود  

وداود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمـان فـي   ( حيكم ) ع(حيكم وسليمان 



         ٧٦           )٣المتشابهات ج (     أسرار اإلمام المهدي     
 

رالْح    يندـاهش هِـمكْمحـا لكُنمِ والْقَو مغَن يهف تفَشإِذْ ن ث *
وكالمها ) ٧٩ -٧٨:األنبياء() فَفَهمناها سلَيمانَ وكُلّاً آتينا حكْماً وعلْما

هـذا  (( صحيح وكالمها حكم اهللا مع أما خيتلفان ، قال تعـاىل  
، وطبعاً مساحة حتـركهم  ) )عطاءنا فأمنن أو أمسك بغري حساب 

مقيدة حبدود اهللا سبحانه وتعاىل وهي ضمن شريعة اهللا سـبحانه ال  
يعدوا إىل سواها ، وكمثال هو ما ورد يف احلديث عن أهل البيت 

هلذه اآلية أو املعىن الذي فيها )ع(من عدم قبول مجيع األنبياء ) ع(
يف أنفسكم أو هللا ما يف السماوات وما يف األرض وإن تبدوا ما (( 

ختفوه حياسبكم به اهللا فيغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء واهللا علـى  
) ع(واألئمـة  ) ص(البقرة ،  إال الرسول حممد )) كل شيء قدير 

وهم الثالث مائة وثالثة عشر رجـالً أصـحاب   ) ص(وأمة حممد 
إذن خمتارون يف قبول هذا احلكـم أو  ) ع(، فاألنبياء ) ع(القائم 

لذين قبلوه وأخذوا حياسبون أنفسهم على ما يدور يف عدم قبوله وا
خلجام قبل أن حياسبوا فازوا بنصر عظيم ومقام رفيع رضـي اهللا  

  . عنهم ورضوا عنه 
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א/ א((א א
א א

א )).א ...............
א א(( א

....(( מ......... א
א א א א א א א

א א א א
א א א א

א א א א
א מ א א

א   !.؟ א
النوافل يف احلديث القدسي ليست الصالة املستحبة فقط بـل  / ج

هي مجيع ما فرض اهللا سبحانه وتعاىل وأرشد إليه من صالة وصيام 
اخل  فصالة الظهر والعصر واملغرب والعشـاء  .. …زكاة وحج و

والفجر كلها نوافل حبسب هذا احلديث القدسي ، وهي نوافل أي 
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زائدة أو مضافة اىل عمل آخر أساسي هو املهم واملطلوب باحلقيقة 
ألا ال تنفع العبد شيئاً بدونه وهذا العمل هو الواليـة لـويل اهللا   

لو جاء مسيحي بكل عبادات اإلسـالم  ، ف) ع(وخليفته يف أرضه 
مل تنفعه شيئاً ولو جاء مسلم بكل عبادات ) ص(دون مواالة حممد 

اإلسالم دون مواالة علي مل تنفعه شيئاً ولو جـاء شـيعي بكـل    
دون مواالة اإلمام ) ع(واألئمة ) ع(عبادات اإلسالم ومواالة علي 

ذه احلياة الـدنيا  مل تنفعه شيئاً ، إال أن ينتفع ا يف ه) ع(املهدي 
  . وجيعلها وسيلة ملعرفة احلقيقة ومعرفة ويل اهللا 

بل أن من يتقرب بالنوافل وإن كان موالياً لويل اهللا فهو ال حيصل 
  . وال يرتقي إال بقدر املواالة اليت حيملها يف صدره 

أما الفرائض فهي الوالية لويل اهللا والوالية هي الصالة الواجبـة  
وهي الزكاة الواجبة وهي الصيام الواجـب ،  وهي احلج الواجب 

فالصالة هي التوجه اىل القبلة بالتضرع والدعاء وخري قبلة يتوجه 
ا اإلنسان هي ويل اهللا يف زمانه وحجة اهللا على عباده وخري دعاء 

حب علي (( وتضرع إىل اهللا هو حب ويل اهللا وحجته على عباده  
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لسفر إىل مكان مقصـود  واحلج وهو ا)) حسنة ال تضر معها سيئة 
وخري السفر هو السفر إىل اهللا بقصد ويل اهللا وحجة اهللا على عباده 

، قال رسول اهللا )) بكم عرف اهللا (( ألنه القبلة اليت ا يعرف اهللا 
)) أبن آدم أفعل اخلري ودع الشر فإذا أنت جواد قاصـد  ) (( ص(

بالطـاغوت   وفعل اخلري هو الوالية لويل اهللا وترك الشر هو الكفر
ومن املؤكد أن مواالة ويل اهللا على مراتب فمن يتحرى متابعته يف 
كل حركة وسكنة ليس كمن يواليه بلسانه وال يتابعـه يف فعلـه   
وكلما كانت املالزمة لويل اهللا أعظم كان التقرب إىل اهللا أعظـم  
وهكذا حىت يصبح هذا العبد املالزم لويل اهللا صورة أخرى لويل اهللا 

لى عباده وهكذا يصبح هذا العبد عني اهللا ويد اهللا كمـا  وحجته ع
  .أن ويل اهللا وحجته على عباده هو عني اهللا ويد اهللا  

א(/ א א א )א
א)٢٣٨:א(   . ؟  א
نتها يف باقي الصالة الوسطى هي صالة اجلمعة باخلصوص وقري/ ج

األيام وهي صالة الظهر ، واألمر للمحافظة على صـالة اجلمعـة   
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باخلصوص والتأكيد عليها ألن فيها جيتمع املسلمون إلصالح مـا  
فسد من دينهم ودنياهم واالستزادة من فضل اهللا سبحانه وتعـاىل  
هذا حبسب الظاهر أما احلقيقة فالصالة هي الوالية لويل اهللا وحجته 

، فالصالة الوسطى أو صالة اجلمعة هي العمل واجلهاد  على عباده
هي صالة اجلمعة ألنـه  ) ع(، وصالة القائم ) ع(بني يدي القائم 

جيمع األمة اإلسالمية على احلق بعد أن فرقهـا أئمـة الضـالل    
هي الصالة الوسـطى  ) ع(والعلماء غري العاملني ، وصالة القائم 

هـم أألمـة    –اجلهاد وهم الصالة وهم العمل و –ألن أصحابه 
وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا شهداَء علَى الناسِ ( الوسط 

فمن املؤكـد لـن      )١٤٣: البقرة() ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً
يكون أكثر املسلمني شهداء على الناس فكيف يكون شارب اخلمر 

داً على الناس يف احملكمة اإلهلية بل أن أو الزاين أو أي عاصي شاه
هم الثالث مائة وثالثة  –وهم أئمة أيضاً  –هؤالء األمة الوسطى 

عشر فهم شهداء على الناس ألم عباد اهللا حقاً فهم قوم عابدون 
خملصون مستضعفون معروفون يف السـماء جمهولـون يف أألرض   
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يد أَنْ نمن علَى الَّذين ونرِ( التأخذهم يف اهللا لومة الئم  قال تعاىل 
     نيارِثالْـو ـملَهعجنـةً ومأَئ ـملَهعجنضِ وي الْأَرفُوا فعضتاس (

  .  )٥:القصص(
א(()(א/
א))א   ! . ؟ א
لى كل حال فالذكر عتعاىل أي أن تكون ذاكرا هللا سبحانه و/ ج

  طعام الروح مث أن تقلل طعام اجلسد بقدر احلاجة 
ليس بالطعام ) (( ع(له أي أن يكون للقوة ال للشهوة قال عيسى 

وهكذا حيصل اإلنسان علـى  )) وحده حيىي أبن آدم بل بكلمة اهللا 
املقام يف السماوات امللكوتية ، مث أنه يطعم ويسقى دومنـا طعـام   

ي فالصائم إذا نام يف النهار يطعم ويسقى كما ورد يف جسماين ماد
بل كثريين عندما ينامون يف النهار أيام الصيام ) ع(احلديث عنهم 

يرون يف الرؤيا أم أكلوا وشربوا ويستيقضون وقد ذهب عنـهم  
اجلوع والظمأ وكأم أكلوا يف هذا العامل اجلسماين فاألمام الصادق 
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ر من ذكر اهللا وتقليل العـروج علـى   يرشد الناس إىل اإلكثا) ع(
  .الدنيا 

واحلقيقة اليت جيب أن يعرفها الناس هي أنه بالطعام ميوت أبن آدم 
فبالطعام والشهوات تشغل الروح عن رقيها وتنكب على تـدبري  
هذا البدن اجلسماين وهذا االنشغال بالنسبة للروح هو نوع مـن  

اهللا سبحانه وتعاىل  املوت التدرجيي كما أن الذكر والسعي يف طريق
  .هو نوع من احلياة والرقي التدرجيي 

א(/
א )٩٥:اإلسراء()מ

א א א מ ! ؟ ،
.  
ليسوا كما تظن أو تفهم من اآلية أـم غـري   ) ع(املالئكة / ج

مطمئنني يف تبليغ الرسالة ، ولكنهم غري مطمئنني يف الرتول إىل كل 
بقاع األرض وإىل كل الناس فاملالئكة مقدسني طاهرين ال يقتربون 
إال من بقعة مقدسة طاهرة  أو من نفس مقدسـة طـاهرة ، وإذا   
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 بقعة غري طاهرة أو أىل نفس غـري طـاهرة ال   أظطروا الرتول إىل
يكونون مطمئنني ا مرتاحني هلا ولذلك فإن الكفرة واملنافقني تقل 
رؤيام الصاحلة من املالئكة أو تكاد تكون معدومة وال تتنــزل  

  .املالئكة على البقعة غري الطاهرة يف الغالب إال ألنزال العذاب 
ىل البقع الطاهرة املقدسة وعلـى  فرتول املالئكة يكون يف الغالب إ

  ) .ع(األنفس الطاهرة املقدسة كأنفس األنبياء واملرسلني واألئمة 
ولتتضح الصورة أكثر عن اطمئنان املالئكة يف املشي على األرض 
عموماً أضرب هذا املثال ، هل تكون أنت مطمئناً عندما تسري يف 

أو هل تكون  أرض ترتفع فيها النجاسة وخروج اإلنسان شرباً مثالً
أنت مطمئناً عندما ترتل إىل بالوعة جناسة أعاذنا اهللا وإياك ، فهذه 
صورة األرض بالنسبة للمالئكة فكيف ميشون مطمئنني بلـى أن  
فيها بقع خصصت لعبادة اهللا وطاعة اهللا وعبد اهللا فيها وهذه البقع 
طاهرة يرتل املالئكة إليها ، ويف األرض أنفس طاهرة مقدسة ترتل 

ملالئكة عليها وتطمئن املالئكة هلذه األنفس املقدسة واىل هذه البقع ا
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الطاهرة ال غريها من بقاع األرض اليت مالئها بنـو آدم مبتابعـة   
  . الشهوات ومعصية اهللا سبحانه وتعاىل 

א(/ א מ
מא א

א(،) ٤١:الرعــد()א
א מ    .)٤٤: األنبياء()א

األرض تزداد برتول النطف إليها وتنقص بارتفاع النطف منها / ج
حتصل هذه الزيادة والنقصان بدخول إنسان جديد اىل هذا العامل و

اجلسماين أو خبروج إنسان من هذا العامل اجلسماين باملوت واملذكور 
  .يف اآليات هو نقص األرض أي خبروج النطف منها بسبب املوت 

من األنبياء واملرسلني واألئمة ) ع(إما أطراف األرض فهم احلجج 
ايته وآخره أو بدايته وأولـه ويف طـرف   ، فطرف الشيء ) ع(

على أهل األرض ألنه سبب الفيض النازل من ) ع(األرض احلجة 
السماء اىل األرض فموضع اتصال هذا الفيض هو أطراف األرض 
وذلك أن هذا الفيض هو نور يتجلى يف األرض من الطـرف اىل  
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فاحلجة هو . الطرف ولواله لساخت األرض بأهلها ولعادت عدماً 
راف األرض وهو البداية والنهاية وهو األول وأآلخر ، فبموت أط

تنقص األرض من أطرافها ولوال وجود من خيلفه حجة ) ع(احلجة 
هللا يف أرضه لساخت األرض بأهلها إذا خلت من موضع لـرتول  

وإِنْ ما نرِينك بعض ( فيض اهللا ونور اهللا سبحانه وتعاىل إىل األرض 
هدعي نالَّذ  ـابسا الْحنلَيعالغُ والْب كلَيا عمفَإِن كنفَّيوتن أَو م *

أَولَم يروا أَنا نأْتي الْأَرض ننقُصها من أَطْرافها واللَّـه يحكُـم ال   
  ) ٤١-٤٠:الرعد() معقِّب لحكْمه وهو سرِيع الْحسابِ

هؤالِء وآباَءهم حتى طَالَ علَيهِم الْعمر أَفَال يرونَ أَنـا  بلْ متعنا (  
ويف   )٤٤:األنبيـاء () نأْتي الْأَرض ننقُصها من أَطْرافها أَفَهم الْغالبونَ 

كال اآليتني تذكري باملوت والرجوع إىل اهللا الذي البد منه فإذا كان 
م أمر حتمي فموت من سواهم من الناس ووفا) ع(موت احلجج 

وما جعلْنا لبشرٍ مـن قَبلـك   (الغافلني عن ذكر اهللا أوىل وأحجى 
   . )٣٤:األنبياء() الْخلْد أَفَإِنْ مت فَهم الْخالدونَ
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א/ מ א)(א א
מ )(א
א א

  .   א
أمور كثرية يعتقد بعض النـاس  ) ع(نعم يعمل اإلمام املهدي / ج

ومنهم بعض أصحابه أا خمالفة للشريعة كما يف بعض الروايـات  
) ع(األنبياء السـابقني  أنه حيكم حبكم بعض ) ع(عن أهل البيت 

  . فيعترض عليه بعض أنصاره 
ويعرف أنه أمر مشروع وصحيح ألن من ميارسه هو اإلمام املهدي 

وإذا كان األمر مشتبه على اإلنسان فيمكنه الرجوع إىل دليل ) ع(
املتحريين وهو جبار السماوات واألرض اهللا سبحانه وتعاىل ليبينـه  

  . بني اهللا سبحانه وتعاىل له بالرؤيا أو بأي طريق بينه و
/)

מ מ א
א*מ
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א )٨-٧:النمل()א

   
لبيان املراد ذه اآلية املباركة ، أضرب هذا املثال كتقـدمي  / ج 

لفهمها ، فلو أن نارا مشتعلة يف مكان معني فأنت تصدق أن هذه 
النار مشتعلة يف ذلك املكان وتتيقن من اشتعاهلا فيه بإحدى هـذه  

  :الطرق 
  .تيك جمموعة من الناس خيربوك باشتعاهلا أن يأ -١
  .أن تذهب وتراها بعينك  -٢
أن تذهب وتراها بعينك وتضع يدك فيها حىت حيترق أصبعك  -٣
.  
  .أن تذهب وتراها بعينك وتلقي نفسك فيها حىت حتترق  -٤

والعلم األول والثاين ميكن أن ينقض فلو جاءك جمموعة من الناس 
حلصل عندك شك باخلرب األول ، ولو وأخربوك بعدم وجود النار 

جاءك جمموعة من الناس وأخربوك أن ما تراه هو سـحر عظـيم   
  .حلصل عندك شك مبا رأيته بعينك 
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أما العلم الثالث والرابع فال ينقض ألن أثر النار موجود يف يـدك  
  أو جسمك أو انك احترقت حىت أصبحت أنت النار ، 

بالنار أقل من معرفة مـن  ومن املؤكد أن معرفة من أحترق إصبعه 
احترقت يده أو أحترق جزء كبري من جسمه حبقيقة النار ، وهؤالء 

  .معرفتهم بالنار أقل من معرفة من أحترق حىت أصبح هو النار 
وإذا انعطفت ذا املثال على معرفة اخللق باهللا سبحانه وتعـاىل   

لوجدت أن من فتح له مثل سم اإلبرة وأخذ خيفـق وأميطـت يف   
أنـا  (( ت عن صفحة وجوده شائبة العدم هو من قال فيه تعاىل آنا

ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تـأخر  * فتحنا لك فتحا مبينا 
عبـد اهللا وإسـرائيل اهللا   ) ص(الفتح ، وهو حممد أبن عبد اهللا )) 

وظهورك يف جبل فاران (( ووجه اهللا يف خلقه بل هو اهللا يف اخللق 
  ) .ص(هور اهللا يف مكة مبحمد دعاء السمات أي ظ)) 

هو النار يف هذه اآلية وهو الربكة اليت يبارك ا اهللا ) ص (فمحمد 
قال ) ع(على من يف النار ومن حوهلا ، أما الذي يف النار فهو علي 

وال تنكر هذه الكلمة ) أنا من كلم موسى ( يف إحدى خطبه ) ع(
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اللَّه ( قال تعاىل  وتكون من اهلالكني ،) ع(على أمري املؤمنني علي 
قُـلْ يتوفَّـاكُم ملَـك    (، )٤٢: الزمـر ()يتوفَّى الْأَنفُس حني موتها 

الَّـذين تتوفَّـاهم الْمالئكَـةُ ظَـالمي     ( ، )١١: السـجدة ()الْموت
) ٣٢: لنحلا()الَّذين تتوفَّاهم الْمالئكَةُ طَيبِني ( ،  )٢٨: النحل()أَنفُِسهِم

حتى (، ) ٦١: األنعـام ()حتى إِذَا جاَء أَحدكُم الْموت توفَّته رسلُنا( ، 
 مهنفَّووتا يلُنسر مهاَءتتدبر هـذه اآليـات   ) ٣٧: األعراف()إِذَا ج ،

بكلمة املباركة اليت مع األسف أنكرها ) ع(لتعرف ماذا أراد علي 
هلهم وقلة تدبرهم فاهللا سبحانه وتعاىل يتـوىف  الكثري من الناس جب

األنفس ألنه اخلالق املهيمن على مجيع العوامل احمليي واملميت وملك 
يتوىف األنفس ألنه قائد ملالئكـة املـوت   )) ع(عزرائيل ( املوت 

واملالئكة يتوفون األنفس ألم املنفذين ألمر ملك املوت املنفذ ألمر 
  .اهللا سبحانه 
كحلقة أقرب اىل ) ع(حوهلا أي حول النار فهم األئمة أما الذين 

مركز النار مث تليهم حلقات تلتف حول املركز ، وهم املهـديون  
واألنبياء واملرسلني وخاصة الشيعة من ) ع(اإلثين عشر بعد القائم 
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األولياء الذين ال خوف عليهم والهم حيزنون كالثالث مائة وثالثة 
  .ن احملمدي وأشباههم وسلما) ع(عشر  أصحاب القائم 

أراد أن يأيت ألهله باخلرب واهلدى من النار لعلهم ) ع(أذن فموسى 
يصطلون بالنار أي حيترقون ا ، ليكونوا على الـيقني الـذي ال   

إِذْ رأى ناراً فَقَالَ لأَهله * وهلْ أَتاك حديثُ موسى ( خيالطه شك ، 
علِّي آتيكُم منها بِقَبسٍ أَو أَجِد علَى النـارِ  امكُثُوا إِني آنست ناراً لَ

  . )١٠-٩:طـه() هدًى
أما يف هذه احلياة الدنيا فالنار هي املصاعب واآلم اليت تعرضوا هلا 

من أذى الطواغيت والفراعنة لعنهم اهللا ، وروي أن الدجال ) ع(
الدجال وأمريكا هي ( يأيت ومعه جبل من نار من دخله دخل اجلنة 

وجبل النار آلتها احلربية الضخمة ويدخل اجلنة املؤمنون مبحاربـة  
دخل النار يف هذه احلياة الدنيا ، النـار  ) ع(، وإبراهيم ) أمريكا 

اليت أشعلها الطواغيت والفراعنة لعنهم اهللا بالظلم واجلور والفساد 
ليحرقوا ا كل من يقف بوجه ظلمهم وجورهم وفسادهم ولكن 

وستكون علـى  . برداً وسالما ) ع(ر كانت على إبراهيم هذه النا
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كل من يلقي نفسه فيها برداً وسالما سنة اهللا ولن جتد لسـنة اهللا  
  .حتويال ولن جتد لسنة اهللا تبديال 

  . ؟  א/
حماربة األنا من جهتني األوىل هي يف هـذا العـامل اجلسـماين    / ج

روحاين فاإلنسان مركب من اجلسـم  والثانية يف امللكوت والعامل ال
أو النفس وهي الناطقة املغروسة يف اجلنان يف أدىن مراتب (والروح 
  ) .الروح 

أما حماربة األنا يف هذا العامل اجلسماين فتتم بـالتحلي مبكـارم    •
ويؤثرونَ علَى أَنفُِسهِم ولَـو  (األخالق وأمهها الكرم قال تعاىل 

، فعلى املؤمن أن ينفق يف سـبيل   )٩: احلشر( )كَانَ بِهِم خصاصةٌ
اهللا على الفقراء واملساكني وعلى ااهدين ويوفر هلـم العـدة   
الالزمة لقتال عدو اهللا وخري الكرم ما كان عن حاجة أو قلـة  

، كما ) ويؤثرونَ علَى أَنفُِسهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ(ذات يد 
لتقدم على املؤمنني أو املراكز القيادية ، على املؤمن أن ال حيب ا

من تقدم على قوم ( ما معناه ) ص(ورد يف احلديث عن الرسول 
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مؤمنني وهو يعلم أن فيهم من هو خري منـه أكبـه اهللا علـى    
، وأكتفي ذا القدر وأترك التفريع والتفصيل ) منخريه يف النار 

  . للمؤمنني 
فتتم بالتدبر والتفكـر قـال    أما حماربة األنا يف العامل الروحاين •

ياعلي ساعة تفكر خـري  ( ما معناه ) ع(لعلي ) ص(رسول اهللا 
، وتعال معي يا أخي املـؤمن لنتفكـر يف   ) من عبادة ألف عام 

حالنا املخزي بني يدي اهللا سبحانه وتعاىل ، وليكن أحدنا مـن  
يكون ، هب أنك أحد الثالث مائة وثالثة عشر وهب أنك أحد 

ثين عشر منهم ، وهؤالء هم خـرية مـن يف األرض   النقباء اإل
بأيب وأمي هم من عـدة  (ما معناه ) ع(يقول فيهم أمري املؤمنني 

) ع(وقالوا ) … أمسائهم يف السماء معروفة ويف األرض جمهولة 
وبكى ألجلهم الصادق ) أن األرض تفتخر بسريهم عليها(فيهم 

يارب أن ( ه قبل أكثر من ألف عام ودعا هلم وقال ما معنا) ع(
 الكايف) تريد أن تعبد يف أرضك فال تسلط عليهم عدواً لككنت 

ما كانوا كذلك لوال أم خلقوا (ما معناه ) ع(، وقال الصادق 
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) ) ص(ومن طينة خلق منها حممد ) ص(من نور خلق منه حممد 
، فتدبر فضلهم على عامة الناس وعلى عامة شيعة أهـل   الكايف

) ع(وا من نورهم ومن فاضل طينتهم فالشيعة خلق) ع(البيت 
خلقوا من نـور  ) ع(وهؤالء الشيعة املخلصني أصحاب القائم 

، ومـع  ) ص(ومن طينة خلق منها حممد ) ص(خلق منه حممد 
هذا الفضل العظيم واملقام الرفيع ومع أم من املقـربني ومـن   
أولياء اهللا الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون ، ولكن تعـال  

عرصات يوم القيامة لنرى حاهلم بل حال مجيع اخللـق   معي إىل
، فإذا قامت القيامة لن جيروء أحـد علـى   ) ص(سوى حممد 

الكالم بني يدي اهللا حىت يسجد حممد وحىت حيمـد اهللا حممـد   
ويشفع خللق اهللا وعبيده ، فلماذا لـن  ) ص(وحىت يتكلم حممد 

ومحد يسجد وحيمد ويتكلم يف ذلك املوقف أحد إال بعد سجود 
  ؟    ) ص(وكالم  حممد 

  ...      ؟؟؟ ) ص(أمن تقصري باخللق سوى حممد 
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أم من ظلم موجود يف ساحة اهللا سبحانه وتعاىل عن ذلك علـواً  
      … عظيماً وكبريا ؟؟ 

) ص(خري اخللق بعد حممد ) ع(أخي العزيز أمري املؤمنني علي      
الويل إن مل تغفر  أهلي قد جرت على نفسي يف النظر هلا فلها(يقول 
يقصد ) ع(ولو تدبرت كالمي السابق لعلمت أن أمري املؤمنني ) هلا

واحلق أقول ... كل ما قال بكل معىن الكلمة ، فما حالنا حنن ؟؟ 
لك أن اإلنسان مهما كان ذو مقام رفيع وجاه وجيه بني يدي اهللا 
سبحانه وتعاىل فعليه أن يعض على إصبعه حسرة وندما على قلـة  

ءه من اهللا سبحانه وتعاىل الرمحن الرحيم احلليم الكرمي ويـردد  حيا
هذه الكلمات يا حسريت على ما فرطت يف جنب اهللا حىت تقـوم  

  . القيامة واحلمد هللا وحده 
א(/

א מ ) ١:اإلنسان()א

، ومل يأيت حني من الدهر مل يكـن فيـه   ) ع(اإلنسان هو علي / ج
مذكورا فهو مذكور يف علم اهللا سبحانه وتعاىل ، أما يف اخللق فقد 
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أتى حني من الدهر مل يكن فيه شيئاً مذكورا فقد خلـق اهللا حممـد   
  ) . ع(مث خلق علي ) ص(

א*א(/
) ٢-١:العصر()

فهو اإلنسان وهو يف خسر نسـبة إىل  ) ع(أمري املؤمنني علي / ج
أعلى وأعظم من مقام اإلمام علي ) ص(فمقام الرسول ) ص(حممد 

هو مدينة الكماالت اإلهلية يف اخللق أو ) ص(، فالرسول حممد ) ع(
م صاحب املقـا ) ص(هو الباب والرسول ) ع(مدينة العلم وعلي 

من فتح له ) ص(احملمود وصاحب مقام ألقاب قوسني أو أدىن وهو 
) ع(مثل سم اإلبرة وأخذ خيفق بني احلق واخللق وأمـري املـؤمنني   

لو كشف يل الغطـاء ملـا ازددت   ) (ع(دون هذه املرتبة وقد قال 
  ) .ص(أي غطاء وحجاب الالهوت الذي كشف حملمد ) يقيناً
א/ א)(א

א מ א מ )(א
א א     מ
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بالظاهر هو أفضل من الشهادة ألنه من قتل عـدواً لألمـام   / ج
فقد وضع حجراً يف دولة العدل واحلق اإلهلي ، وأذكر ) ع(املهدي 

كانا يقاتالن وعلي أفضل من محـزة  ) ع(وعلي ) ع(هنا أن محزة 
يقاتل حبذر ومحزة يقاتل يـاج ، فيجـب علـى    ) ع(ألن علي 

ااهدين أن يطلبوا القضاء على العدو الكافر احلريب ال أن يطلبوا 
  .الشهادة فقط مع أا أي الشهادة خري الدنيا واآلخرة 

أما حبسب الباطن فمعىن احلديث أن من قتل لنا عـدواً أي قتـل   
) ع(قيدته الفاسدة وهداه إىل احلق واىل أتباع القائم من آل حممد ع

يا علي ألن يهدي اهللا بك رجـالً  (ما معناه ) ص(قال رسول اهللا 
  ) . خري لك من محر النعم

أي ) ع(وحبسب الباطن أيضاً قتل النفس املعادية لألمام املهـدي  
  . قتل األنا 

א(/
    .)٦٥: احلج()א
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أي ميسك السماء أن تقع على األرض بالعمد الـيت رفـع   /  ج
 )٢:الرعد () اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغيرِ عمد ترونها(السماء ا 

لنازل مـن  والعمود الذي ميسك السماء ويرفعها هو عمود النور ا
) ص(السماء إىل األرض وهو اهللا يف اخللق وهو وجه اهللا وهو حممد 

وأيضاً هو يف كل زمان احلجة على أهل األرض فلواله لسـاخت  
األرض بأهلها وعادت عدماً فهو عمود النور النازل من السماء إىل 
األرض وهو ميسك األرض وميسك السماء بإذنه سبحانه وتعـاىل  

  . عما يشركون 
א(/

מ א א
א

)١٠:الفتح()א

ال يزال (هو يد اهللا ، ويف احلديث القدسي ما معناه ) ص(حممد / ج
فاحلجة ) … عبدي يتقرب ايل بالفرائض حىت يكون يدي  وعيين 
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على أهل األرض هو يد اهللا وعني اهللا يف خلقه ، ويف دعاء السمات 
  ) ص(أي ظهور اهللا يف مكة مبحمد ) وظهورك يف جبل فاران ( 

א(א/ א )א
   ) ١٩: لقمان(

مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ ( قال تعاىل / ج 
فالعامل غري العامل يف ملكوت السماوات وكما  )٥: اجلمعة() الْحمارِ 

لماء غري العاملني الـذين  تراه املالئكة مثاله محار وقال تعاىل يف الع
* كَأَنهم حمـر مسـتنفرةٌ   (ينفرون من دعوات األنبياء واملرسلني 

ةروقَس نم تم محري فرت مـن أسـد ،    )٥١-٥٠املدثر() فَرأي كأ
وصوت العلماء غري العاملني منكر وهو أنكر األصوات ألنه صوت 

يت به األنبيـاء والرسـل   الباطل الذي جيادل احلق اخلالص الذي يأ
  ). ع(واحلجج على أهل األرض 

א(/ א מ
)٦٢:الواقعة()

النشأة األوىل هي عامل الذر وفيها االمتحان األول وقد أحاط / ج 
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عامل حجبتهم الكثافـة  ا بنو آدم علما ولكنهم ملا جاءوا إىل هذا ال
اجلسمانية مث شهوام ومعاصيهم وغفلتهم عن ذكر اهللا واألوليـاء  

يتذكرون هذه النشأة ويعرفـون  ) ع(من األنبياء والرسل واحلجج 
أولياءهم فيها وكل من كانت فطرته نقية يتذكر هذا العامل السابق 

) م أَنفُسـهم نسوا اللَّه فَأَنساه(ويعلم حاله فيه ولكن عامة الناس 
فبسبب غفلتهم عن اهللا واهتمامهم بالعـامل اجلسـماين    )١٩: احلشر(

وانغماسهم يف الشهوات ال يتذكرون شيئاً عن أنفسـهم والعـامل   
  .السابق الذي عاشوا فيه وحاهلم فيه 

((א/ ((
  .؟  

ودون رسول ) ص(كل العوامل من رسول اهللا  يف) ع(احلسني / ج
وفضـله  ) ص(اهللا هذا أكيد ، ولكن الذي يظهر أمر رسـول اهللا  

) ع(ومقامه الرفيع وحقه ويعرفه الهل األرض هو اإلمام املهـدي  
هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الـدينِ  (

فالدين اإلسالمي احملمدي األصـيل يظهـر علـى    ) ٣٣: التوبة()كُلِّه
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من ولد احلسـني  ) ع(، واإلمام املهدي )ع(باإلمام املهدي  األرض
أساسها ومرتكزها احلقيقي هـو  ) ع(، وثورة اإلمام املهدي ) ع(

ليظْهِره (تتحقق هذه اآلية ) ع(، فباإلمام املهدي ) ع(ثورة احلسني 
ينِ كُلِّهلَى الدوعظـيم شـانه   ) ص(ويعرف أهل األرض حممد ) ع

، ) ع(مثرة من مثرات احلسني ) ع(اإلمام املهدي ومقامه الرفيع ، و
اإلصالحية العاملية ما هـي إال الثمـرة   ) ع(وثورة اإلمام املهدي 

بقـي  ) ع(، فباحلسـني  ) ع(احلقيقية اليت أنتجتها ثورة احلسـني  
وباحلسني يظهر اإلسالم ويظهر حممـد  ) ص(اإلسالم وبقي حممد 

  ) .ص(وباحلسني يعرف اإلسالم ويعرف حممد ) ص(
א/   ؟ א
الصالة معناها الدعاء والتضرع والتوسل إىل اهللا بطلب شيء / ج 

منه سبحانه وتعاىل أو التقرب إليه وهو أيضاً طلب ، فعندما نقول 
اللهم صلي على حممد يعين نطلب من اهللا سبحانه وتعاىل أن يرفع 

هو ) ص(أن مقام حممد  ويعلي مقامه ومن املؤكد) ص(شأن حممد 
املقام األقرب الذي ما بعده مقام ، فمقامه ثابت وهو صاحب مقام 
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ألقاب قوسني صلوات اهللا عليه واله ، فيكون الطلـب مـن اهللا   
بالصالة على حممد ، هو أن يرفع شأن حممد ويعلي مقـام حممـد   

) ص(عند الناس ، أي أن يعرف الناس بعظيم شـأن حممـد   ) ص(
ألنـه ينشـر مخسـة    ) ع(د ظهور اإلمام املهدي وهذا حيصل عن

وعشرين حرفاً من العلم فيعرف الناس بالتوحيد ويعرفهم بالرسل 
ويعرفهم بالكتب ويعرفهم باملالئكة ويعرفهم خبلـق اهللا سـبحانه   

فعندما نقول اللهم صلي على حممـد  ) ص(وتعاىل ويعرفهم مبحمد 
مد وال حممد واظهـر  وال حممد أي أننا نقول يا اهللا اظهر حق حم

عظيم مقام حممد وال حممد ، أي كأننا نقول يا اهللا عجـل فـرج   
حممد وال حممد وكأننا نقول يا اهللا اظهر العدل واحلق والقسـط  

اللـهم  (وأمت اجلور والفساد والظلم وهلذا كان هذا الـذكر أي  
ومـا  . هو افضل الذكر وثوابه عظيم ) صلي على حممد وال حممد

بسـم اهللا  (أن افضل الذكر هو قول ) ع(مام املهدي علمته من اإل
الرمحن الرحيم وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم اللهم صلي 

ومن قاهلا مخسني مرة مل يكتب ) على حممد وال حممد وسلم تسليما



         ١٠٢           )٣المتشابهات ج (     أسرار اإلمام المهدي     
 

من الغافلني يف ذلك اليوم وان قاهلا مائة مرة كتب من الـذاكرين  
رة كان من الفائزين عند اهللا وعنـد  يف ذلك اليوم وان قاهلا ألف م

  ) .ع(اإلمام املهدي 
إِنَّ اللَّه ومالئكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا (قال تعاىل 

أي أن يطلب املؤمنون من ) ٥٦:األحزاب() صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليماً
اللهم صلِ على حممد وال حممد (وا اهللا أن يصلي على حممد فيقول

ومعىن وسلم تسليما أي أعطهم األمـن واألمـان   ) وسلم تسليما
قال ) ع(واألمان يكون يف دولة القائم ) ع(واألمن هو بيعة القائم 

سريوا فيها (وقال تعاىل ) ٩٧: آل عمـران ()ومن دخلَه كَانَ آمنا(تعاىل 
نِنياماً آمأَيو يال١٨: سـبأ()لَي (.  

א/ מ א
א מ א ، מ א א מ א
א ، מ א א מ א א

מ א א א
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מ א א)(א א ،
מ א א מ   ؟ א

الصالة على حممد وال حممد تعين الطلب مـن اهللا سـبحانه   / ج
ولذلك قرنت . وتعاىل أن يفرج عن حممد وال حممد ويظهر قائمهم 

بالصالة على إبراهيم وال إبراهيم الن اهللا سبحانه وتعاىل عجـلَ  
سى وأظهر قائمهم وهو نيب اهللا مو) ع(فرج إبراهيم وال إبراهيم 

فالطلب من اهللا بالصالة على حممد وال حممد كما صـلى  ) . ع(
كما ) ع(على إبراهيم وال إبراهيم يعين يا اهللا اظهر قائم آل حممد 

، وكـان بـين   ) ع(وهو موسـى  ) ع(أظهرت قائم آل إبراهيم 
كما ينتظر املسلمون اإلمام املهـدي  ) ع(إسرائيل ينتظرون موسى 

  .اآلن ) ع(
מא/

מ א א    )(א
روح القدس هو روح الطهارة أو العصمة فإذا اخلص العبـد  / ج

بنيته هللا سبحانه وتعاىل وأراد وجه اهللا احبه اهللا ووكل اهللا به ملكاً 
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يدخله يف كل خري وخيرجه من كل شر ويسلك بـه إىل مكـارم   
روح القدس واسطة لنقل العلم لإلنسان املوكل األخالق ويكون ال

) ع(به وأرواح القدس كثرية وليست واحداً والذي مع عيسـى  
) ع(وفاطمـة  ) ع(وعلي ) ص(ومع األنبياء دون الذي مع حممد 

وهذا هو الروح القدس األعظم مل ينــزل إال مـع   ) ع(واألئمة 
مث ) ع(مث إىل األئمـة  ) ع(وانتقل بعد وفاته إىل علي ) ص(حممد 

سالت أبا عبـد  : بعدهم إىل املهدين األثين عشر، عن أيب بصري قال
وكَذَلك أَوحينـا إِلَيـك   {عن قول اهللا تبارك وتعاىل  ) ع(اهللا 

) ٥٢:الشـورى (}روحاً من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكتاب وال الْأميانُ

ظم من جربائيل وميكائيل خلق من خلق اهللا عز وجل اع) : ع(قال 
). خيربه ويسدده وهو مع األئمة من بعده) ص(كان مع رسول اهللا 

عن قوله عـز وجـل   ) ( ع(عن أيب بصري قال سالت أبا عبد اهللا
قـال  ) ٨٥: اإلسراء(}ويسأَلونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي{
ان مع رسول اهللا ك) ع(خلق اعظم من جربائيل وميكائيل ) : ع(
وعـن  .  ٢٧٣ص ١الكايف ج) وهو مع األئمة وهو من امللكوت ) ص(
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عن العلم اهو علم يتعلمه ) (ع(سالت أبا عبد اهللا : أيب محزة قال 
العامل من أفواه الرجال أم يف الكتاب عندكم تقرءونه فتعلمون منه 

األمر اعظم من ذلك وأوجب أم مسعت قول اهللا عز وجل ) ع(قال 
ذَلك أَوحينا إِلَيك روحاً من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكتـاب  وكَ(

مث قال أي شيء يقول أصحابكم يف هذه  )٥٢: الشـورى () وال الْأميانُ
اآلية أيقرون انه كان يف حال ال يدري ما الكتـاب وال األميـان   

قد كان  بلى) ع(فقلت ال ادري جعلت فداك ما يقولون فقال يل 
يف حال ال يدري ما الكتاب وال األميان حىت بعث اهللا تعاىل الروح 
اليت ذكر يف الكتاب فلما أوحاها إليه علم ا العلم والفهم وهـي  
) الروح اليت يعطها اهللا تعاىل من شاء فإذا أعطاها عبداً علمه الفهم

ملا نزل إىل هـذا العـامل   ) ص(فرسول اهللا حممد .  ٢٧٤ص ١الكايف ج
اجلسماين ليخوض االمتحان الثاين بعد االمتحان األول يف عامل الذر 
حجب باجلسم املادي فلما اخلص هللا سبحانه وتعاىل إخالصاً مـا  
عرفت األرض مثله احبه اهللا ووكل به الروح القدس األعظم فكان 
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الفائز بالسباق يف هذا العامل كما كان الفائز بالسباق يف االمتحـان  
  .الذر األول يف عامل 

מ/
א מ א א מ א א

  .؟  א
الروح كالشمس فإذا صعدت إىل السماء أو توفاهـا اهللا يف  / ج

  . النوم بقي شعاعها متصل باجلسد يدبره
מ/ א מ א )(א

א מ א א א מ א
؟ א א א א מ א

وبسرية ) ص(يسري بسرية جده رسول اهللا ) ع(اإلمام املهدي / ج 
وال يعدوها إىل غريها من سرية أهل الباطل ) ع(األنبياء واملرسلني 

ـ   ) ص(ول اهللا من العلماء غري العاملني فإذا رجعت إىل سـرية رس
جتد ام يف بداية رساالم يبـدءون    ) ع(وسرية األنبياء واملرسلني 

بالعقائد والتوحيد باخلصوص مث ينتقلون إىل التشريع أو الفقه فمثل 
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العقائد والتوحيد نسبة إىل التشريع والفقه كمثل األساس واجلدران 
واآلن . إىل السقف فال يبىن السقف إال بعد بناء األساس واجلدران 

جنده دعى يف بداية رسـالته إىل  ) ع(إذا رجعنا إىل إرسال موسى 
عاماً يف مصـر يـدعوا يف    ٤٠) ع(العقائد والتوحيد حىت قضى 

العقيدة وحىت بعد مصر أي بعد عبور البحر قضى مـدة طويلـة   
يدعوا إىل التوحيد وإصالح العقيدة عند بين إسـرائيل ومل يـأيت   

ة عندما ذهب إىل ميقات ربه يف التيـه  بالشريعة إال بعد مدة طويل
واآليات القرآنية صرحية بأنه ملا عاد من ميقات ربه كـان حيمـل   
ألواح التشريع فماذا كان يعمل قبل أن يأيت بالتشريع إال انه كان 

ولَما رجع موسى إِلَى (ينشر التوحيد والعقيدة الصحيحة قال تعاىل 
بِئْسما خلَفْتمونِي من بعدي أَعجِلْتم أَمـر   قَومه غَضبانَ أَسفاً قَالَ

ربكُم وأَلْقَى الْأَلْواح وأَخذَ بِرأْسِ أَخيه يجره إِلَيه قَالَ ابـن أُم إِنَّ  
الْقَوم استضعفُونِي وكَادوا يقْتلُوننِي فَال تشمت بِي الْأَعـداَء وال  

عجتنيممِ الظَّالالْقَو ع١٥٠:األعراف() لْنِي م(   
فقد دعى ثالث عشر سنة يف مكة جلها كانـت يف  ) ص(أما حممد 
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إصالح العقيدة والتوحيد ومل يتوسع يف إصالح الشريعة إال بعـد  
ال خيرج عن سنة ) ع(ثالث عشر سنة من الدعوة واإلمام املهدي 

هي سنة اهللا من قبل ومـن   رسول اهللا وسنة األنبياء واملرسلني بل
  .بعد ولن جتد لسنه اهللا تبديال 

مث الحظ يا أخي العزيز بدقة وتدبر فان الشريعة يف كل ديانة على 
قدر التوحيد يف تلك الديانة فالشريعة اإلسالمية اكمل من الشرائع 
السابقة الن التوحيد يف القرآن والذي بني من قبـل رسـول اهللا   

م الصالة والسالم اكمل من التوحيد الذي واألئمة السابقني عليه
جاء به األنبياء واملرسلني السابقني فإذا عرفت يا أخي العزيز مـن  

من التوحيد   إن مجيع ما جاء به األنبياء واملرسلني ) ع(أهل البيت 
) ع(هو جزءان ومل يبث بني الناس إال اجلزءان وان اإلمام املهدي 

واملعرفة بطرق السماوات  يأيت خبمسة وعشرون جزء من التوحيد
وما فيها والعقائد احلقة اليت يرضاها اهللا ويبث بني النـاس سـبعة   
وعشرون حرفاً هي متام التوحيد اإلهلي الذي أرسل اهللا به حممـد  

ولكنه مل يبث يف حينها منه إال جزءان  عرفت ، أن الشريعة ) ص(
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بني أيـدينا  أوسع بكثري مما موجود ) ع(اليت يأيت ا اإلمام املهدي 
اآلن ألن الشريعة اإلسالمية اآلن على قدر  اجلزءان فقـط فهـل   

شريعة السبعة وعشرون جـزءاً  ) ع(ميكن أن يبث اإلمام املهدي 
قبل أن يبث توحيد السبعة وعشرون جزءاً والذي تبىن عليه هذه 
الشريعة ؟ من املؤكد أن اجلواب سيكون ال وذلك ألسباب كثرية 

الناس ال يتحملون شريعة السبعة وعشـرون  أوضحها وأبينها أن 
جزءاً إال إذا وحدوا اهللا بالسبعة وعشرون جزءاً اليت كلف اإلمام 

  .بنشرها وبثها بني الناس واحلمد هللا وحده ) ع(املهدي 
/، א א א

؟ א מ)(א
  ؟ א

قَالَ لَهم موسى ويلَكُم ال تفْتروا علَى اللَّه كَذباً فَيسـحتكُم  / (ج
  .) ٦١:طـه() بِعذَابٍ وقَد خاب منِ افْترى
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اآلية هي العالمة أو الدليل ، ونسبتها إىل اهللا سبحانه وتعاىل أما من 
نه وتعاىل ، وإما من جهة معرفته سبحانه جهة إثبات وجوده سبحا

  .وتعاىل 
فأما من جهة إثبات وجوده سبحانه وتعاىل فتكون كل املخلوقات 
واملوجودات آيات اهللا سبحانه وتعاىل واإلنسان أعظمها ، فكـل  
املوجودات مشرية إىل وجود اخلالق ألا خملوقـة ، ومشـرية إىل   

رها داللة وإشارة على وجود وجود املؤثر ألا آثار ، واإلنسان أكث
  .اخلالق سبحانه وتعاىل 

وأما من جهة معرفته سبحانه وتعاىل فال تكون آيات اهللا إال حججه 
سبحانه وتعاىل على خلقه ، حيث أن م يعرف اهللا فهـم األدالء  

) ع(عليه باحلق واليقني ، وذا املعىن يكون آيات اهللا هم األئمـة  
باخلصوص ، ) ع(ؤمنني علي بن أيب طالب وآية اهللا العظمى أمري امل

، بـل وال  ) ع(ويكون آية اهللا يف هذا الزمان هو اإلمام املهـدي  
بآيـة اهللا  ) ع(يصح ذا أن يسمى اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

العظمى ، الن هذه املبالغة خص ا وصي األوصياء  علي بـن أيب  
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بـاهللا سـبحانه    باعتبار انه من عرف اهللا وعرف اخللق) ع(طالب 
  ) .ص(وتعاىل بعد حممد 

وملا كان العلماء ال يريدون املعىن األول قطعاً النه يشـمل كـل   
إنسان سواء كان صاحلاً أم طاحلاً ، بل أن املعىن األول نـاظر إىل  
جنس املخلوق ، فاستخدامه للتمييز بني أفراد اجلنس الواحد سفه 

ن املعىن الثاين قطعاً وسفسطة ال طائل من ورائها ، إذن فهم يريدو
، وهم ذا قد وقعوا يف احملظور ، فاطالق هذه التسمية أي آية اهللا 

حرام بل وإطالق آية اهللا العظمى على غـري  ) ع(على غري األئمة 
  .حرام أيضاً ) ع(أمري املؤمنني 

) ع(تسـمية فاطمـة   ) ع(وقد ورد يف الروايات الصحيحة عنهم 
عن رسول ) ع(عن آبائه ) ع(لكاظم عن ا. بآية اهللا ) ع(واألئمة 

دخلت اجلنة فرأيت على باا مكتوباً بالذهب ال اله (قال ) ص(اهللا 
إال اهللا حممد حبيب اهللا ، علي بن أيب طالب ويل اهللا ، فاطمة آيـة  

قـال  ) ع(، وعن أمري املؤمنني  ١٤٩ ص ١كنـز الفوائد ج ) … اهللا 
 ، ونور اهللا ، وحجـاب  اإلمام كلمة اهللا ، وحجة اهللا ، ووجة اهللا(
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اهللا ، وآية اهللا ، خيتاره اهللا وجيعل فيه ما يشاء ويوجب له بـذلك  
… الوالية والطاعة على مجيع خلقه ، فهو وليه يف مساواته وأرضه 

، وورد تسـمية أمـري    ، الربسي مشارق أنوار اليقني ١٦٩ص  ٢٥حبار  ج ) 
، قال الشيخ املفيد  بآية اهللا العظمى) ع(املؤمنني علي بن أيب طالب 

روي أن ) رض(والشهيد والسيد بن طاووس يف كتاب اإلقبـال  
زار أمري املؤمنني صلوات اهللا عليـه  ) ع(جعفر بن حممد الصادق 

السالم عليك يا آية اهللا العظمى ) ع(إىل أن قال … ( ذه الزيارة 
رة زيـا  ٤٤٨ ، مفاتيح اجلنان ص ٦٠٨، اإلقبال ص  ٣٧٣ص  ٩٧البحار ج ) … 

  .  ) ص(أمري املؤمنني يف يوم ميالد النيب 
) ع(وورد النهي واإلنكار على من يسمي غري علي بن أيب طالب 

) ع(سأله رجل عـن القـائم   )  (ع(بأمري املؤمنني ، عن الصادق 
يسلم عليه بإمرة املؤمنني ، قال ال ذاك اسم مسى اهللا به أمري املؤمنني 

مى به بعده إال كـافر ، قلـت   مل يسم به أحد قبله ، وال يتس) ع(
يقولون السالم عليك يـا  : جعلت فداك كيف يسلم عليه ؟ قال 

)  )٨٦:هـود () بقيت اللَّه خير لَكُم إِنْ كُنتم مؤمنِني (بقية اهللا مث قرأ 
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 المنصور باهللا سبحانه وتعالى
إلى الناس ) ع(وصي ورسول اإلمام المهدي 

  آافة
 احمد الحســن

ق. هـ  ١٤٢٥/ األولجمادي   

) ع(مل مسي أمري املـؤمنني  ) ( ع(وسأل الرضا .  ٤١١ص  ١الكايف ج 
ونمـري  {لم ، أما مسعت يف كتـاب اهللا  ألنه ميريهم الع) : ع(قال 
بأمري ) ع(، فإذا كان ال يتسمى بعد علي  ٤١٢ص  ١الكايف ج) } أَهلَنا

املؤمنني إال كافر فما هو دليلهم على أن يسموا أنفسـهم باسـم   
إِنْ هي إِلَّا أَسماٌء . (وهو آية اهللا العظمى ) ع(خص به أمري املؤمنني 

ا أَنوهمتيمونَ إِلَّا سبِعتإِنْ ي لْطَانس نا مبِه لَ اللَّهزا أَنم كُماؤآبو مت
أَم للْإِنسان * الظَّن وما تهوى الْأَنفُس ولَقَد جاَءهم من ربهِم الْهدى 

ظَّن وإِنَّ الظَّن ال وما لَهم بِه من علْمٍ إِنْ يتبِعونَ إِلَّا ال… ما تمنى 
فَأَعرِض عن من تولَّى عن ذكْرِنا ولَم يرِد إِلَّا * يغنِي من الْحق شيئاً 

ذَلك مبلَغهم من الْعلْمِ إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ * الْحياةَ الدنيا 
 لَمأَع وهو هبِيلس نىعدتنِ اه٣٠-٢٣:النجم() بِم(  

فيجب أن ال يتعدى الناس حدودهم وخصوصاً العلماء وعلـيهم  
كمـة ال  واالنصياع له فبالتواضع تنبت احل احلقهذا  إىلااللتفات 
 . بالتكرب
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  ١  ...................................................................  اإلهداء  

 ٣  ..................................................................  المقدمة  
 ٨  ....    من دعاء السمات)وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء(حول فقرة/س

 ١٠  .....................................  )قُتَل الْخَراصون (قوله تعالى / س 
 ١٢  ...................................  مقولة للسيد الخميني رحمه اهللا/ س 
  ١٣  ..........................  )ع(ارتباط قصة أصحاب الكهف و القائم / س 

 ٢٥  .............  )  وما خَلَقْتُ الْجِن والِْأنْس ِإلَّا ِليعبدونِ(في قوله تعالى / س 
 ٢٦  ................  )ثَ ورباع ُأوِلي َأجنحة مثْنَى وثُال( في قوله تعالى / س 
 ٢٦  ...................  )إن لك في النهار سبحاً طويال (في قوله تعالى / س 
 ٢٧ ............................. )ثُم لَتُسَألُن يومِئذ عنِ النَّعيمِ(في قوله تعالى / س 
وأصرف عني بمسألتي إياك جميع شـر الـدنيا وشـر    (ورد في الدعاء/ س 

 ٢٨  .................................................................  )اآلخرة
 ٣٠  ...........................................  مع فقرة من دعاء كميل/ س 
 ٣٤ ..... )ِإلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب والْعمُل الصاِلح يرفَعه (في قوله تعالى / س 
 ٣٧  ................  وخليفته) ع(وزير األمام المهدي محمد بن الحسن / س 
 ٤٢  ..........................................  مسألة خلق القرآن الكريم/ س 
)…  وِإذْ قَاَل موسى ِلقَومه يا قَومِ ِإنَّكُم ظَلَمتُم َأنْفُسـكُم (في قوله تعالى / س 

  .........................................................................  ٤٦ 
 ٤٩  ..........................  .ما الفرق بين المخلَصين والمخلصين ؟ / س 
 ٤٩  .................................  .ما الفرق بين الفرقان والقرآن ؟ / س 
 ٥٠  ............  )  … وما كَان اللَّه ِليعذِّبهم وَأنْتَ فيهِم (في قوله تعالى / س 
  ٥١  ..................  )… ما نَنْسخْ من آية َأو نُنْسها ( في قوله تعالى / س 

  ٥٦  .......................  في الكعبة ؟  ) ع(الدة علي هل هناك سب لو/ س 
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 ٦٠  ..........................................  كيف دخل إبليس الجنة ؟/ س 
 ٦١  ...................  )  … ِإذْ قَاَل يوسفُ لََأبِيه يا َأبت (في قوله تعالى/ س 
 ٦٣  .........................  ) ع(والبراءة في رواية أهل البيت  ءالوال/ س 
 ٦٥  ) .… لَيس علَى الَّذين آمنُوا وعملُوا الصاِلحات ( في قوله تعالى  / س 
 ٦٨  ...  ) .… الَّذي جعَل لَكُم من الشَّجرِ الَْأخْضرِ نَاراً( في قوله تعالى  / س 
 ٦٨ .............................................. ما سر األربعين في األحاديث ؟/ س 
 ٧٠  ...  )…َوشَجرةً تَخْرج من طُورِ سينَاء تَنْبتُ بِالدهنِ (في قاله تعالى/ س 
 ٧٢  .  )… ب َأرِني كَيفَ تُحيي الْموتَى وِإذْ قَاَل ِإبراهيم ر(في قاله تعالى / س 
 ٧٣  .................  ) يامن دل على ذاته بذاته (الكلمة أمير المؤمنين / س 
 ٧٣  ........................  من عبادة األحرار ؟) ع(أين نبي اهللا يحيى / س 
 ٧٤  ............  )) والشمس وضحاها والقمر إذا تالها  (في قال تعالى / س 
 ٧٥  ...................  )لَى نَفْسهِإلَّا ما حرم ِإسرائيُل ع(في قوله تعالى / س 
 ٧٧  .................................  الفريضة والنافلة في حديث قدسي/ س 
 ٧٩  .........  )حافظُوا علَى الصلَوات والصالة الْوسطَى( في قاله تعالى / س 
 ٨١  .....  )إن استطعت أن ال تأكل إال اهللا فافعل )(ع(في حديث الصادق / س 
 ٨٢  .  )…مشُون مطْمِئنِّينقُْل لَو كَان في الَْأرضِ مالِئكَةٌ ي(في قاله تعالى / س 
 ٨٤  )…َأولَم يروا َأنَّا نَْأتي الَْأرض نَنْقُصها من َأطْرافها(في  قوله تعالى/ س 
 ٨٦  ..............  هي سنة األنبياء والمرسلين  ) ع(سنة اإلمام المهدي / س 
 ٨٦  ....  )…  ِإذْ قَاَل موسى ِلَأهله ِإنِّي آنَستُ نَاراً( ما معنى قوله تعالى / س 
 ٩١  ..............................................  .كيف نحارب األنا ؟ / س 
هْل َأتَى علَى الِْإنْسانِ حين من الـدهرِ لَـم يكُـن شَـيئاً     ( في قوله تعالى/ س 

 ٩٤  .................................................................  )مذْكُوراً
 ٩٥  ................  ) ِإن الِْإنْسان لَفي خُسرٍ* والْعصرِ (في قوله تعالى / س 
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 ٩٥  .........................  ) ع(القتال والقتل بين يدي اإلمام المهدي / س 
 ٩٦  ..  )  ويمسك السماء َأن تَقَع علَى الَْأرضِ ِإلَّا بِِإذْنه ( في قوله تعالى / س 
 ٩٧  .........  )… ِإن الَّذين يبايعونَك ِإنَّما يبايعون اللَّه( في قوله تعالى / س 
 ٩٨  ...............  )  ِإن َأنْكَر الَْأصوات لَصوتُ الْحميرِ(  في قاله تعالى / س 
 ٩٨  ..........  )ولَقَد علمتُم النَّشَْأةَ الُْأولَى فَلَوال تَذَكَّرون(في قوله تعالى / س 
 ٩٩  .................  ) حسين مني وأنا من حسين)(ص(قال رسول اهللا / س 
 ١٠٠  ..........................  ما معنى الصالة على محمد وال محمد ؟/ س
 ١٠٢  ...................................  ما معنى الصالة اإلبراهيمية ؟ / س
 ١٠٣  .......................................  ؟) روح القدس ( ما معنى / س
 ١٠٦  ........................................  في النوم والصالة الروح / س

للبت فـي العقائـد  ؟  ) ع(ما هي الحكمة في أن يرسل اإلمام المعصوم / س 
  .......................................................................  ١٠٦ 

  ١٠٩  ........................  لقب آية اهللا العظمى عند متأخري العلماء / س

   ١١٤  ..............................................................  الفهرسة
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  اإلهداء 
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  …إىل كليم اهلل 
  …إىل مسكني اهلل 

  …) ع(إىل اليتيم قائم آل إبراهيم 
  …) ع(مران  إىل فالق البحار موسى بن ع

اهدي هذه الكلمات وما أ�ا إال �اقل عن قائم آل حممد 
  ) .ع(اإلمام املهدي 

يب مفعم بتوحيد اهلل وأقول لك يا سيدي موسى بن عمران ، وقل
يَا أَيهَا الْعَزِيزُ مَسنَا وَأَهْلَنَا الضُّر وَجِئْنَا بِبِضَاعَة مُزْجَاة (وحببك يا كليم اهلل 

  )٨٨من اآلية: يوسف( )فَأَوْف لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدقْ عَلَيْنَا إِن اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدقنيَ

 


