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   ٣ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

  بسم ا الرمحن الرحيم
  اإلهداء 

  إىل البداية والنهاية ، األلف والياء ، 
  إىل اخلامت ملا سبق إىل الفاتح ملا استقبل 

 متمثال هبذه األبيات ) ص(إىل حممد بن عبد ا  
  أقبلت حتمل الهــوت األبد   *  نـت وهـــب   ـــــــــــــــهـــذه أمــنة ب

  فـلـه األمـالك خـرت سجدا   *   سجدوا ذال له فيمن سجدفا
  إذ جتلى �ـــــــوره يف آدم 

  إىل أبي األئمة وخليل النبوة واملخصوص باإلخوة
  إىل يعسوب الدين واإلميان وكلمة الرمحن 

إىل ميزان األعمال ومقلب األحوال وسيف ذي اجلالل وساقي السلسبيل 
  الزالل 

  ث علم النبيني واحلاكم يوم الدين إىل صاحل املؤمنني ووار
  إىل شجرة التقوى وسامع السر والنجوى 

 



   ٤ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

  إىل حجة ا البالغة و�عمته السابغة و�قمته الدامغة 
  إىل الصراط الواضح والنجم الالئح واإلمام الناصح 

  )ع(علي بن أبي طالب 
  إىل السر املكنون املخزون 

  )ع(إىل باب التوحيد فاطمة بنت حممد 
   حدود الصراط املستقيم احلسن واحلسني إىل

إىل القرآن الناطق والكتاب املبني واألئمة املرسلني املُكَذَبني   
  املظلومني من آل طه ويس 

  علي بن احلسني وحممد بن علي 
  وجعفر بن حممد وموسى بن جعفر 

  وعلي بن موسى وحممد بن علي 
  وعلي بن حممد واحلسن بن علي 

  رضهإىل بقية ا يف أ
  )ع(أبي و�ور عيين اإلمام املهدي  
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  …روحي فداك 
  أبتاه قل على العداة معيين

  أبتاه هذا السامري وعجله عبــدا ومال الناس عن هارونِ
أبتاه عبيدك يدعون أهنم ورثوك ، ويدعون ا�ك ورثتهم بأمر السماء أمر السماء 

  والدينِ
  ويدعون أهنم الوالة وخلفائك دو�ي 

  ……بقوا من اإلسالم إال امسه ورسم من القرآنِ أبتاه مل ي
وحتى االسم والرسم مل يسلما فما عاد عندهم من كسر ضلع الزهراء واسقط 

  جنينها وضرهبا بالسوط ابن صهاك امللعونِ 
  ومل يعد عندهم هذا اللعني ميثل اجلبت والطاغوت واصل كل فرعونِ 

  متت ) نتهم�كرائهم وشيط(وعندهم حديث آبائك مشكوك وعقوهلم 
  فمنها يؤخذ الدينِ 

 



   ٦ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

عبثاً أوصى باألئمة واملهديني من بعده ) ص(وعندهم جدك األكرب حممد 
مسا�ي بامسي يف الوصية وقال أول املهديني وأول ) وحاشاه(وعبثاً 

 املؤمنني  
سيد الكو�ني يتمثل الشيطان ) ص(وعندهم جبدك املصطفى حممد 

 بالرؤيا وبالكشف اليقني  
واألئمة حرمة عندهم وال القرآن وال العلم واحلكمة وال  سبحا�ه ) ص(عد حملمد مل ت

  املستخار عن علمٍ مكنونٍ وخمزونِ 
�كسوا حتى أمسى عندهم أقوال آباءك اسألوا اآلتي عن العظائم وما 

 بني دفيت الكتاب املبني  
داك واألئمة من آبائك وما قلت روحي ف) ص(ليس حجة بل كل ما قال حممد 

  خفيف يف ميزاهنم 
  .وكفة كل رجس عتل ز�يمِ ) �كرائهم وشيطنتهم(قولكم وترجح عندهم كفة عقلهم 

  )إِن الْقَوم استَضْعفُو�ي وكَادوا يقْتُلُو�َني(أبتاه 
  فهل سأمحل خشبيت مرة أخرى
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وأ�ا املعروف يف السماء جنمة الصبح ودرع األ�بياء واحلصن احلصني  
  سد الذي كر مع الكرار يف بدر واحد وحننيوأ�ا األ

  وأ�ا حبيب الرسول وبرعمه الطبني بأمور الدينِ
  وأ�ا ص وهنر من اجلنة تلقى فيه أعمال العباد 

  وأ�ا احلجر والركن اليمني 
  أبتاه إليك أشكو 

  وإمنا شكواي إىل احلق اليقني 
  والقادر الناصر املبني 

  لباطل ال يعد الناصر واملعني قل يأبتاه على احلق �اصري وعدوي ا
وزرافات تنصر ابن صهاك اللعني كما قل �اصر جدك أمري املؤمنني  

  وكما قل �اصر جدك احلسني وسبعني ألفاً 
  .ينصرون ابن الز�اة يزيد ابن ميسون 

  جوزوا الشورى وسقيفة الطغاة 
اليت غرست قصباهتا يف صدر احلسني  
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  ري أبتاه اقسم عليك بنرجس العسك
  ابنة الوصي مشعونِ 

  أمك وأمي الطاهرة الزكية سيدة احلصونِ 
وأ�ت ال ترد هلا يداً مدت إليك يا ابن البتول سيدة �ساء العاملني  

أبتاه أغثين وفرج الكرب يا غياث املستغيثني  
أبتاه �صرك املوعود فقد طالت مع العداة سنني  

  وموسى الكليم  أبتاه قد مررت بكل طغاة األرض مع �وح وإبراهيم
وعيسى وحممد وعلي ومع احلسني  

  أبتاه لكين مل أر طغاة كطغاة اليوم مستكربين جمونِ
  أبتاه إن تنصر فنصرك منقذي 

معني وان قلت اصرب فصرب مجيل وا  

  مابنك
  الحسن احمد

 
  

 



   ٩ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

  
  بسم ا الرمحن الرحيم

 

  .؟  آم من آرب يضعف فيه الفؤاد) ع(ما معنى آالم الحسين / س

  
  / ج

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
  

ويشكو ، في هذا الكالم الذي يناجي به اهللا سبحانه وتعالى ) ع(الحسين 
يبين عظيم  )فالكرب هو هم النفس وحزنها ( إليه حزنه العميق 

ويظهر عليه في تلك ، تل الحق بأن يرى بعينيه الباطل يق، مصابه 
وتلك المصيبة التي ال يقوى فؤاد إنسان على االستقالل بها ، اللحظات 

إال أن يسدده اهللا سبحانه ، وهو يمتلئ بذلك الحزن العميق ، والقيام بها 
  .  ويقويه بحوله وقوته

إلهي ال طاقة لي على حمل : آأنه يقول هللا سبحانه وتعالى ) ع(فالحسين
  .  رب العظيم إال بحولك وقوتكهذا الك

  . ) ال قوة إال باهللا: ( يقول : ) ع(فكأن الحسين 
  

******  
  
إلى جيش ) ع(طفله عبد اهللا الرضيع ) ع(لماذا أخرج الحسين/ س

 أنهم سوف يقتلونه) ع(وهل آان يعلم ؟ ، ليطلب له الماء ) لع(يزيد 
  .؟ 
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  / ج
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

مين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة والحمد هللا رب العال
  والمهديين

  
 . ، وآان يعلم أنه يقتل أخرج رضيعه ليطلب له الماء) ع(الحسين 
، ، ولكي تتم جولة الباطل  )وللحق دولة ، أن للباطل جولة(: واعلم 

وال بد لهم ، أن يخوضوا في آل هاوية مظلمة ) لع(فالبد لجند الشيطان 
  . يخوضون المعرآة مع جند اهللا: وهم ، ي جعبتهم أن يستفرغوا ما ف

مما ال ،  قد خفف عنكم الكثير الكثير) ع(أن مصاب الحسين : واعلم 
، ، لتنالوا رضا اهللا سبحانه  طاقة لكم على حمله من ظلم الظالمين

   .ويدخلكم جنات تجري من تحتها األنهار
وفدى نسائكم ،  بدمه الشريف المقدس، دمائكم ) ع(لقد فدى الحسين 

 وأعراضكم بخير نساء العالمين من األولين واآلخرين بعد أمها فاطمة
   . )الرضيع(: ـ وفدى أبنائكم ب . )ع(زينب : وهي ، ) ع(

رقابنا  –أآثر خلق اهللا  -وأنا العبد الفقير المسكين ) ع(واإلمام المهدي 
 وال، قد أثقل ظهري ) ع(ودين الحسين ، ) ع(مثقلة بفضل الحسين 

  .  طاقة لي بوفائه إال أن يوفيه اهللا عني
ألبكينك بدل ( : ) ع(عندما يقول للحسين ) ع(واعلم أن اإلمام المهدي 

 وهذا الن الحسين، يقولها على الحقيقة ال المبالغة ،  ١)الدموع دما 
، بدمه الشريف وبنفسه المقدسة ) ع(فدى قضية اإلمام المهدي ) ع(

، أي آما انك  فهو ذبيح اهللا ، )ع(فجعل نفسه فداء لقضية اإلمام المهدي 
لما بنى ، آذلك اهللا سبحانه وتعالى ، عندما تبني بيت تفدي له آبش 

  . ) ع(عرشه وسماواته وأرضه جعل فدائها الحسين 
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   ١١ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

وخاتمة اإلنذار اإللهي وهي ، هي قضية اهللا ) ع( وقضية اإلمام المهدي
قال تعالى . وحاآميته في أرضه ، قضية عرش اهللا سبحانه وملكه 

اإلمام : هو ، والمفدى ) ع(أي بالحسين  )١٠٧:الصافات( )وفَديناه بِذبحٍ عظيمٍ(
  . فسالم على ذبيح السالم والحق والعدل.  )ع(المهدي 

) ع(الحسين (: آما إن ،  )ذبيح اإلسالم) ع(آبر علي األ(: ن أواعلم 
  .  والحمد هللا وحده،  )ذبيح اهللا

******  
جعلْنا اللَّيلَ و النهار آيتَينِ فَمحو�ا آيةَ اللَّيلِ و جعلْنا (َ ما معنى قوله تعالى / س

و كُمبر نم تَغُوا فَضْالتَبل ةرصبهارِ مةَ النكُلَّ  آي و سابالْح و نينالس ددوا علَمتَعل
يش يالتَفْص لْناهفَص ؟  )١٢اإلسراء ( )ء.  

  
  / ج

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
  

د الذي في فمحونا آية الليل قال هو السوا( : ) ع(عن أبي بصير عنه 
  .  ٢)القمر 
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عندما سُئل عن السواد الذي في : ( ) ع(وآذلك عن أمير المؤمنين 
   . ٣) )فَمحو�ا آيةَ اللَّيلِ(هو قوله تعالى ) ع(القمر قال 

  .  هي الشمس: وآية النهار ،  هي القمر: آية الليل 
نجم مضيء : والشمس  ،مظلم يأخذ نوره من الشمس آوآب  : والقمر

والليل والنهار المترتب على غياب ، وفي وجود آيتي الشمس والقمر . 
و (أحداهما وبزوغ األخرى دليل واضح على التنظيم التفصيلي الدقيق 

يُكلَّ ش يالتَفْص لْناهفَص ء(  

 والقمر وصيه ،فأن الشمس هو الحجة على الخلق  -: وفي باطن اآلية
هو القمر، وهكذا في آل ) ع(وعلي ، هو الشمس ) ص(، فرسول اهللا 

والقمر الوصي الذي يأخذ من الحجة ، زمان الشمس الحجة على الخلق 
والنهار هو ، والليل هو الظالم والظلم ودولة الظالمين . على الخلق 

  . النور والعدل ودولة الحق
ة الليل هو القمر وهو الوصي والحجة على الخلق آي - : )فَمحو�ا آيةَ اللَّيل(

، وال يجري  أيضًا ومحوه أي أن الظلم والظالم يغطي حقه ويمنعه إياه
شيء إال بأمر اهللا سبحانه وتعالى ولذلك نسب هذا األمر إليه سبحانه 

، فلو شاء سبحانه أظهر آية الليل وهو القمر والوصي آما هو  وتعالى
  ). ع(لمهدي الحال في زمن اإلمام ا

) ةرصبهارِ مةَ النلْنا آيعج وهي الشمس والحجة على الخلق عندما يظهر  - ):و

 وتنصاع لحقه الناس، وتطأطأ له الرؤوس ، أمره على رؤوس األشهاد 
.  
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 )كُمبر نم تَغُوا فَضْالتَبالفضل : فضل اهللا سبحانه وتعالى هو  - ):ل
فلتبتغوا فضًال من ربكم أي بالعمل .  يقيوهو الفضل الحق، األخروي 

ومن فضل اهللا العلم . والجهاد بين يديه ، ) ع(الصالح مع اإلمام الحجة 
والمعرفة باهللا سبحانه وتعالى وبأنبيائه ورسله وبكتبه وقصص األمم 

 وعلم آل شيء فصله اهللا في آتابه تفصيال، السالفة وحساب يوم القيامة 
 .  

*****  
ن آدم أراد تزويج آل أوهل صحيح ،  قابيل هابيل ؟ لماذا قتل/ س

فأمرهم آدم بتقريب القربان للتأآد ، ؟ منهما توأم اآلخر فأبى قابيل 
  . ! من هذا األمر ؟

  
  / ج

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
  

   .في هذه المسالة لغط آثير 
ن اهللا سبحانه وتعالى حّرم زواج المحارم في أم الكتاب ، إ -:والحقيقة 

 وفي شريعة آدم آذلك. وآل الشرائع والكتب السماوية فيها هذا التحريم 
   -:هي آالتالي ) ع(، فمسألة زواج ولد آدم 

وتزوج قابيل امرأة خلقها اهللا . ثم هابيل ، قابيل ) ع(ولدت حواء آلدم 
وآانت ، وهابيل تزوج امرأة خلقها اهللا له . انت طالحة وآ، سبحانه له 

  .  وهاتين الزوجتين خلقهما اهللا آما خلق آدم وحواء من قبل. صالحة 
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ثم إن  ، أي إن اهللا خلق زوجتين لقابيل وهابيل بقدرته سبحانه وتعالى
فلما علم قابيل اعترض على ، ) ع(اهللا أمر آدم أن يعين وصيه هابيل 

وأمرهم . وليس منه ، ، فأخبره آدم إن األمر من اهللا أمر التعيين 
وقرب قابيل سنابل ، فقرب هابيل آبش سمين ، بتقريب قربان إلى اهللا 

فتسعر الحقد في نفس قابيل . فُتقبل قربان هابيل واآلته النار ، تالفة 
وطوعت له نفسه ، قتل أخيه ) لع(ووسوس له الشيطان ، على هابيل 

ألنه وصي آدم ، فقتل قابيل هابيل حسدًا ، ل أخيه األمارة بالسوء قت
، فأغوى قابيل وأصابه بدائه وهو  بالغواية) لع(فتحقق وعد إبليس 

  . )مرض الحسد(ومن لوازمها  )التكبر(و )األنا(
  . فأن زوجة هابيل آانت حامل فولدت ذآرًا -: أما بقية الذرية

يث ذآرًا وأنثى فولدت زوجة ش، بعد ذلك شيث ويافث ) ع(وولد آلدم 
وتزوج ابن ، شيث  ة، فتزوج ابن هابيل أبن وولدت زوجة يافث أنثى، 

   . يافث ةشيث أبن
وال يكثر ، وهذا هو فصل الخطاب ، من ذرية هؤالء ) ع(واألنبياء 

  . الكالم في هذا األمر بعد هذا البيان إال آذاب على اهللا ورسوله
*****  

 )اإلِ�ْسان أَكْثَر شيء جدالًوكَان ( : ما معنى قوله تعالى / س
   .؟  )٥٤: الكهف(

  
  / ج

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
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معرفة أسماء اهللا سبحانه (اإلنسان أوسع المخلوقات قدرة على 
وآما ورد في ،  ظمالفطرة األوسع واألعففطرة اإلنسان هي .  )وتعالى

أي إن اإلنسان مفطور على ، الحديث إن اهللا خلق آدم على صورته 
، حتى يصبح هو وجه اهللا سبحانه في خلقه  التحلي بأسماء اهللا سبحانه

  . وأسمائه الحسنى في الخلق ، 
  . الكالم بالحق واالحتجاج به على أهل الباطل: فالجدل في اآلية يعني 

ما اإلنسان إذا انتكس فانه ، أ ) -ع-ن أبي طالب علي اب(: واإلنسان هو 
ولكن مجادلة أهل الباطل سفيهة واهنة إذا ما عرضت ، يجادل بالباطل 

الذي يزن األمور بعيدا عن الهوى والتعصب ، على العقل السليم 
  . والتزمت

*****  

ما معنى ما ورد في الدعاء بوصف اهللا سبحانه وتعالى بالجواد / س
ل صحيح بحسب ما يقول بعض العلماء إن الجواد وه. ؟ الواسع 

  . ! الواسع هو الن خزائنه ال تنفذ وخزائن خلقه تنفذ؟

  
  / ج

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
  

، لكن من هو األعظم واألوسع جودًا  .خزائنه سبحانه وتعالى ال تنفذ 
أم الذي عنده أموال ال تعد وال تحصى ، الذي عنده دينار واحد فينفقه 

، من المؤآد أن الذي عنده  ! ؟ ومهما انفق منها فهي ال تنفذ، فينفق منها 
أما اآلخر فهو . ألنه انفق آل ما عنده ، دينار واحد هو األوسع جودًا 

ده ، فال يكون فمهما انفق فهو ال ينفق آل ما عن، ينفق من خزائن ال تنفذ 



   ١٦ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

، أي انه يعطي نفسه أي  إذا أعطى خزائنه التي ال تنفذ إال، جواداً واسع 
( والجود بالنفس غاية الجود وهذا يفسره الحديث . انه يجود بنفسه 

أي ترك  -إن جزاء الصوم عن األنا  ، أي ٤) الصوم لي وأنا ُأجزى به
ومعنى هذا أن يكون العبد لسان اهللا ويد اهللا ، هو اهللا سبحانه  -األنا 

فيكون منا أهل ، أي أن يستكمل العبد درجات اإليمان العشر ،  ٥........
يامٍ في الْحج وسبعة إِذَا رجعتُم تلْك عشرة فَصيام ثَالثَة أَ(: قال تعالى ) ع(البيت 

أي .  )١٩٦:البقرة( )كَاملَةٌ ذَلك لمن لَم يكُن أَهلُه حاضرِي الْمسجِد الْحرامِ

أي من أهل بيت محمد ، انه يكون ممن أهله حاضري المسجد الحرام 
  . ٦)ع(آسلمان الفارسي ) ص(

فاهللا سبحانه وتعالى يجازي ، الذي يجود بنفسه  :فالجواد الواسع هو 
الذين اعرضوا عن األنا بعد إعراضهم عن الدنيا ، عباده المخلصين 

                                            

אאאאאאא− ٤  .א
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   ١٧ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

، طاعتهم له سبحانه وتعالى في آل صغيرة وآبيرة وبعد ، وزخرفها 
وهذا ما ورد ، وفعلهم فعله ، فقولهم قوله ، بان يجعلهم مثله في أرضه 

،  ٧)شئنا قلوبنا أوعية لمشيئة اهللا ، فإذا شاء اهللا( إن : ) ع(عنهم 
ه فيقول فيخاطبه اهللا سبحان، وان روح ولي اهللا تصعد إلى اهللا سبحانه 

  .  ٨)ال تموت ًاوقد جعلتك حي، أموت  أنا حي ال: له 
و�ُفخ في الصورِ فَصعق من في السماوات ومن في ( قال تعالى

فيكون العبد ممن شاء اهللا أن ال .  )٦٨: الزمر( )الْأَرضِ إِلَّا من شاء اللَّه

األولى ، وهي نوع ارتقاء ، وليست  ةيصعق وال يموت ، إال الموت
  : موت الروح ال الجسد : موت حقيقي ، إنما الموت الحقيقي هو 

  . )٥٦: الدخان()ال يذُوقُون فيها الْموت إِلَّا الْموتَةَ الْأُولَى(

  .هذه هي حقيقة الجواد الواسع 
ال  ،يجعلكم ويجعلني ممن عرفوا الجواد الواسع حقيقة : اسأل اهللا أن 
  . لفظًا ومعنى
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   ١٨ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

*****  

وإِذ (في قوله تعالى  )ومن ذُريتي() ع(ما معنى قول إبراهيم / س
 نماماً قَالَ واسِ إِملنل لُكاعقَالَ إِ�ِّي ج نهفَأَتَم اتمبِكَل هبر يماهرتَلَى إِباب

نيمي الظَّالدهالُ عني قَالَ ال يتي؟  )١٢٤:البقرة( )ذُر .  

آما ، قالها ألنه آان يحمل هم ذريته ) ع(وهل صحيح أن إبراهيم 
  .؟ يقول بعض العلماء 

  
  / ج

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
  

اه وألق. وآسر األصنام ، وهو شاب الفأس ) ع(عندما حمل إبراهيم 
آافئه اهللا سبحانه وتعالى بدون أن ، النمرود وعلماء الضاللة في النار 

ثم إن ، بان جعل األنبياء الالحقين بعده من ذريته ، ) ع(يطلب هو 
فلما امتحنه اهللا سبحانه وتعالى ، استمر بدعوته اإللهية ) ع(إبراهيم 

الى فقال خاطبه تع، باالمتحان واالبتالء ) ع(ونجح إبراهيم ، بالكلمات 
  . )إِ�ِّي جاعلُك للناسِ إِماماً(: له 

لم ينلها آل األنبياء والمرسلين ، مرتبة عالية  )مرتبة اإلمامة اإللهية(و
ومن ( اهللا سبحانه وتعالى هذا السؤال) ع(وهنا سال إبراهيم ، ) ع(



   ١٩ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

ن األنبياء الذين بشرتني بهم فيما مضى هم اأي وهل  - )ذُريتي

أي الظالمين  - )ال ينالُ عهدي الظَّالمني(: فقال تعالى . أيضًا  )ةأئم(

وإنما هو من نوع ، وظلم األنبياء ليس آظلم غيرهم ، ) ع(من األنبياء 
ليس على  :أي إتيانهم بالعمل - ٩)حسنات األبرار سيئات المقربين(

) ع(فكل منهم ، ) ع(  )بينهم التمايز بالمعرفة(: بسبب  ، الوجه األمثل
سجدة (فتكون . ولذا تتفاوت عبادتهم ، يعبده سبحانه بحسب معرفته 

ضربة من علي (و،  )عبادة الثقلين(أفضل من  ) - ص -من محمد 
  .  ١٠)عبادة الثقلين(ـ ب )-ع–

لْك الرسلُ فَضَّلْنا بعضَهم ت(: وذآره تعالى ، ) ع(بيـِّن بينهم  وهذا التمايز
 ميرم نى ابيسا عنآتَيو اتجرد مضَهعب فَعرو اللَّه كَلَّم نم مهنضٍ معلَى بع

تَلَ الَّذين من بعدهم من بعد ما الْبينات وأَيد�َاه بِروحِ الْقُدسِ ولَو شاء اللَّه ما اقْتَ
 اللَّه اءش لَوو كَفَر نم مهنمو نآم نم مهنتَلَفُوا فَمنِ اخلَكو اتنيالْب متْهاءج

رِيدا يلُ مفْعي اللَّه نلَكا اقْتَتَلُوا وفنفس العمل لو آلف به يونس  )٢٥٣:البقرة( )م

لم يكن إتيان يونس به في نفس ، ) ص(وآلف به محمد ، ) ع(لنبي ا
في اإلتيان ) ع(فهذا التقصير من يونس ، ) ص(مستوى إتيان محمد 
الن ، ) ع(هو ظلم من يونس ) ص(يأتي به محمد  بالعمل نسبة إلى ما

هذا التقصير منعه من نيل رتبة عظيمة ُفِطَر آإنسان لينالها ، وبالتالي 
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   ٢٠ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

رتبة من هذا النوع من الظلم يجب أن يتجاوزها األنبياء فان هناك م
ولهذا قال ، لينالوا مرتبة اإلمامة ) ع(والمرسلين من ذرية إبراهيم 

أي ال ينال اإلمامة آل األنبياء من  )ال ينالُ عهدي الظَّالمني(تعالى 

إنما ينالها األنبياء والمرسلين من ذريتك الذين ، إبراهيم  ذريتك يا
وأَلْقِ عصاكَ فَلَما رآها تَهتَز  (فيرتقون إلى هذه المرتبة ، يتجاوزون هذا الظلم 

 يلَد خَافإِ�ِّي ال ي ى ال تَخَفوسا مي قِّبعي لَمبِراً ودلَّى مو انا جكَأَ�َّه
َلُونسرالْم * س دعناً بسلَ حدب ثُم ظَلَم نإِلَّا ميمحر فَإِ�ِّي غَفُور وء( 

وقد أشار تعالى في القرآن لبعض األئمة من ذرية .  )١١-١٠:النمل(
  .) ع(إبراهيم 

واضْمم يدكَ إِلَى جناحك تَخْرج بيضَاء (قال تعالى  -) :ع(ومنهم موسى 
سان فاإلن، أي خالية من الظلم ،  )٢٢:طـه( )من غَيرِ سوء آيةً أُخرى

واليد البيضاء تشير إلى عدالة اإلنسان التامة مع ، يأخذ ويعطي باليد 
طهر نفسه من الظلم ) ع(، فموسى الناس ومع اهللا سبحانه وتعالى 

إِلَّا من ظَلَم ثُم بدلَ حسناً بعد سوء فَإِ�ِّي غَفُور  (بمرتبة عالية آما في اآلية 
يمحر  ( .  

والسالم علَي ()ع(قال تعالى مخبرًا عن عيسى  -:) ع(ومنهم عيسى 
نال مرتبة ) ع(أي إن عيسى  )٣٣:مرمي( )يوم ولدت ويوم أَموت ويوم أُبعث حياً



   ٢١ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

فهو يعطي األمان لنفسه وللناس ، وأشار تعالى إلى من لم ينل ، اإلمامة 
وسالم علَيه يوم ولد ويوم يموت (: قال تعالى ) ع(منهم آيحيى ، مرتبة اإلمامة 

أي انه لم يصل إلى مرتبة اإلمامة لكي يعطي  )١٥:مرمي( )ويوم يبعث حياً

ووجه الناس ، ) ع(للناس ولنفسه األمان وإنما هو مهد الطريق لعيسى 
  ) .ع(إليه 

انوا آان يحمل هم ذريته ، فإذا آ) ع(أما قول بعضهم إن إبراهيم 
لم ) ع(فهذا ال ، الن إبراهيم ) ع(أراد لهم اإلمامة ) ع(يقصدون انه 

إنما آان حريصًا على رضا ، وال على آخرة ، يكن حريصًا على دنيا 
لذريتهم إنما هو ) ع(ودعاء األنبياء وإبراهيم . اهللا سبحانه وتعالى 

يم بصالحهم ، ومن قبل إبراه) ع(بعد علم األنبياء ، للصالحين منهم 
وبعد أن علم انه ، فانه لعن ابنه بعد أن لعنه اهللا سبحانه ) ع(نوح ) ع(

  .ومن أهل الجحيم  ، ضال عن الصراط المستقيم
ال إو، أو األنبياء يحملون هم ذريتهم ألنهم أوالدهم ) ع(فلم يكن إبراهيم 

حب األنا واالنحراف عن الصراط لكانوا بذلك على درجة آبيرة من 
وهم خيرة اهللا من خلقه ، إنما آان إبراهيم ،  )هم من ذلكحاشا( المستقيم
ألنهم علموا ، يحملون هم الصالحين من ذريتهم ) ع(واألنبياء 

وألنهم علموا أن هؤالء األبناء الصالحين سوف يخلفونهم ، بصالحهم 
وتحمل العناء والمشقة واألذى من ، بالدعوة إلى اهللا سبحانه وتعالى 

  .  التوحيد وآلمة اهللا سبحانه وتعالى في أرضه نشر: الناس في سبيل 
، يحملون هم الصالحين من ذريتهم ) ع(واألنبياء ) ع(فكان إبراهيم 

والفرق شاسع بين األمرين . ال ألنهم أوالدهم ، ألنهم أولياء اهللا سبحانه 
  .وحب الدنيا في قلب الصالح والطالح ، آالفرق بين حب اهللا سبحانه ، 

*****  



   ٢٢ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

ثُلَّةٌ من * في جنات النعيمِ * أُولَئك الْمقَربون (عالى قال ت/ س
 نيلالْأَو *رِينالْآخ نيلٌ مقَل١٤- ١١:الواقعة( )و( .   

ولماذا . من هم المقربون؟ ومن هم األولون ؟ ومن هم اآلخرون ؟ 
  . ! من األولين ثلة ومن اآلخرين قليل ؟

  
  /ج

  حيمبسم اهللا الرحمن الر
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
  

: أو ،  )ع(سبعون ألف شيعة علي أبن أبي طالب :  المقربون هم 
بعض األنبياء : وهؤالء فيهم ،  اإلنسان الكامل المذآور في القران

سلمان  ـآ) ص(وقليل من امة محمد ،  ١١- ع– والمرسلين واألئمة
  -ع-ومالك األشتر والثالثمائة وثالثة عشر أصحاب اإلمام المهدي 

، ة وفيهم آثير من األنبياء والمرسلين األمم السالف -:األولون هم  و
  .ألف نبي فيهم آثير من المقربين  ١٢٤وهم 

وفيهم جماعة من المقربين اقل ، ) ص(امة محمد  -:واآلخرون هم 
مهم أنبياء ظوالذين مع، بكثير من العدد الموجود في األمم السالفة 

  .ومرسلين 

                                            

:(אאאא− ١١ א:)א()
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   ٢٣ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

عددهم إذا قيس إلى والمقربون من األمم السالفة ، وهم أنبياء ومرسلون 
عشرات عدد بني ادم فهم جماعة قليلة ، ولذلك عبر عنهم بالثلة ، فهم 

  .إلى مليارات البشر  اآلالف نسبة
، فعددهم نسبة إلى هذه الثلة من األمم ) ص(أما المقربون من امة محمد 

السالفة قليل ، فهم مئات نسبٌة إلى المقربون من األمم السالفة وهم 
  .، ونسبٌة إلى بني ادم وهم مليارات  عشرات اآلالف

وفي هذه ،  )-ص -شيعة رسول اهللا محمد (وأيضا المقربون هم  
فيكون هو وخاصته ،  )ع(علي : الحالة يدخل فيهم قائدهم وسيدهم 

  .  )من اآلخرين: (القليل 
*****  

 َّليإيا دنيا غري غيري ( للدنيا ) ع(ما معنى قول أمير المؤمنين / س
) رجعة فيها  تشوفت هيهات هيهات قد بنتك ثالثا ال َّليإتعرضت أم 
العادي  طلق الدنيا آالطالق) ع(إن أمير المؤمنين ، هل  إرشاد القلوب

  . ؟ أي انه ترآها ، ثم عاد لها ، ثم ترآها وهكذا ثالث

  
  / ج

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ة والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئم

  والمهديين
  

هو غير ، هذا المعنى الذي ذآرته يعني انه رغب فيها بعد ترآها 
. وفي الكبر ، وفي الشباب ، رفضها في الطفولة ) ع(ولكنه . صحيح 

والِ اعلَموا أَ�َّما الْحياة الد�ْيا لَعب ولَهو وزِينةٌ وتَفَاخر بينكُم وتَكَاثُر في الْأَم(قال تعالى 



   ٢٤ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

والْأَوالد كَمثَلِ غَيث أَعجب الْكُفَّار �َباتُه ثُم يهِيج فَتَراه مصفَراً ثُم يكُون حطَاماً وفي 
 )الْآخرة عذَاب شديد ومغْفرة من اللَّه ورِضْوان وما الْحياة الد�ْيا إِلَّا متَاع الْغُرورِ

  .  )٢٠:ديداحل(
بل عرف ، ولم يعرف عنه اللعب ، دخل اإلسالم في طفولته ) ع(وعلي 

ثم انه . واإلسالم منذ صباه ) ص(بالجد والجهاد في الدفاع عن محمد 
فمن معرآة إلى ، قضى شبابه يمسح العلق والعرق في سبيل اهللا 

  .يكاد يداوي جراحه  معرآة ال
  .ير الدنيا آث ثم انه في الكبر لم يهتم لقليل وال

وفي شبابه لم يعرف ، في طفولته لم يلعب ويلهو ) ع(فها هو علي 
وفي آبر سنه لم يجمع شيء من تراث ، الزينة واالهتمام بالمظهر 

  ) .ع(ثالثًا آما قال علي  بانهافقد . الدنيا 
والملكوتي في ، ثالثًا بكل وجوده الملكي الجسماني بانها  -:يضًا أو

  . عقلي في السماء السابعة وال ،السموات الست 
* * * * *  

واللَّه غَالب علَى أَمرِه ولَكن أَكْثَر الناسِ ال ( : ما معنى قوله تعالى / س
ونلَمع٢١: يوسف() ي( .  

  / ج
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 
  والمهديين
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آيف يشاء  ، اهللا سبحانه وتعالى المهيمن على األمر والموجه لهأي إن 
فهو سبحانه وتعالى يوجه الكون الجسماني والروحاني إلى الغاية التي . 
  . والى الغرض الذي خلق ألجله الخلق ، ها سبحانه وتعالى ءيشا

وماجرى عليه من ابتالء فقد القي ) ع( )نبي اهللا يوسف( : فمثًال قصة
ثم اتهم بالفاحشة وهتكت ، ثم بيع ووقع في ذل العبودية ، في البئر 

وآان . وفي النهاية أصبح عزيز مصر ، ثم القي في السجن ، سمعته 
وما تبع هذا االستيطان من ، سببا الستيطان بني إسرائيل في مصر 

في مصر ومواجهته لفرعون مصر  )قائم آل إبراهيم() ع(بعث موسى 
فإن اهللا ) ع(ءات التي حصلت ليوسف وفي آل األحداث واالبتال، 

ولكنه شاء ان ، ومهيمن عليه ولو شاء لما حصلت ، غالب على األمر 
ولكن اهللا سبحانه ، ومعظمها بسبب الشيطان او وسوسته ، تحصل 

( ،  )١٠:فاطر()ومكْر أُولَئك هو يبور(وتعالى جعل مكر الشيطان ينقلب عليه 
   . )٧٦: النساء()نِ كَان ضَعيفاًإِن كَيد الشيطَا

فمن السجن وذل العبودية ، إلى أحسن حال ) ع( ل سوء حال يوسفدِّوُب
  .فهو سبحانه مبدل السيئات بالحسنات ، إلى الحرية والملك 

وان آانت فيها مداخالت آثيرة للشيطان وجنده من  )المسيرة العامة(ـف
عل نتيجتها ومحصلتها ما ولكن اهللا سبحانه وتعالى يج، اإلنس والجن 

ومن تيقن أن اهللا غالب ،  )والْعاقبةُ للْمتَّقني(:  يريده هو سبحانه وتعالى

إال أن يتوجه بالشكر هللا سبحانه ، يهتم لنـزول البالء  ال(: على أمره 
   . )وتعالى
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فهو لم يواجه البالء ، وعظيم بالءه ) ع( )أيوب(ـلك ب وان شئت ثنيُت
فكانت عاقبته خير الدنيا ، واالمتنان هللا سبحانه وتعالى  إال بالشكر
  .  )٤٢:ص() اركُض بِرِجلك هذَا مغْتَسلٌ بارِد وشراب(: واآلخرة 

واللَّه غَالب علَى أَمرِه (: والعاقبة للمتقين فيجب أن تكون هذه اآلية 
ونلَمعاسِ ال يالن أَكْثَر نلَكشعارًا يعلقه أهل اليقين في  )٢١: فيوس( )و

  . أعناقهم 
 

*****  

  
 )٣٣:ّص( )ردوها علَي فَطَفق مسحاً بِالسوق والْأَعناق() ع(قول سليمان / س

وبعضهم !!! بعضهم يقول رد الشمس ، . ؟ ، فما هو طلب النبي 
  .  !!! يقول رد الخيل وقتلها

  
  / ج

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
لحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة وا

  والمهديين
  

أن يردوها إلى ، طلب من المالئكة الموآلين بالشمس ) ع(إنما سليمان 
ليصلي العصر ، بأمر من اهللا سبحانه وتعالى ، بعد غيابها ، آبد السماء 
  .  انشغاله بإعداد الخيل للجهاد: بسبب ، بعد فواتها 
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*****  

ولَقَد فَتَنا سلَيمان وأَلْقَينا علَى كُرسيه جسداً (ما معنى قوله تعالى / س
 أَ�َاب ي * ثُمدعب نم دأَحي لغبنلْكاً ال يي مل بهي ول راغْف بقَالَ ر

ابهالْو أَ�ْت ٣٥-٣٤:ّص( )إِ�َّك (.  

  
  /ج

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
  

هما (: أي امتحنا سليمان وهذا االمتحان في المفاضلة بين عبادتين 
الجهاد على الصالة حتى فات ) ع(فقدم سليمان  ، )الجهاد والصالة

 فصلى سليمان، فتوجه إلى المالئكة فردوا الشمس بإذن اهللا ، وقتها 
ألنه آان مشغوًال . صالة العصر بعد أن فاتته وغابت الشمس ) ع(

ثم ان اهللا سبحانه وتعالى انزل على . بالتهيئة للجهاد في سبيل اهللا 
   )وأَلْقَينا علَى كُرسيه جسداً( ك الفرقانَلَم: ) ع(سليمان 

  . والمقدم من المؤخر، الفاضل من المفضول : ليعرفه 
تب فيه الحق الذي يريده اهللا سبحانه آتاب ُآ( : هو  كَلوهذا الَم
  . )وتعالى
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بتقديم الجهاد على ، بعد نزول الفرقان عليه إنه اخطأ ) ع(فعلم سليمان 
قَالَ رب اغْفر لي (: وطلب المغفرة من اهللا سبحانه ،  )ثُم أَ�َاب(الصالة 

عب نم دأَحي لغبنلْكاً ال يي مل بهوابهالْو أَ�ْت ي إِ�َّكد( .  

لك ، وآان الُم لك بني إسرائيل في ذريتهان يكون ُم: وطلب سليمان 
فطلب سليمان .  ) قرين مع النبوة( : ) ع(في بني إسرائيل بعد داود 

 ليكون له قدُم، من ذريته : ان يكون من يتحمل نصرة دين اهللا هم ) ع(
( : وهو ، مع قائم آل يعقوب وخصوصا ،  في نصرة دين اهللا معهم

وبالفعل فان مريم ، ، فطلب سليمان ان يكون من ذريته  )-ع-عيسى 
هو أعظم ) ع(لك عيسى هي من ذرية سليمان ، وُم) ع(أم عيسى ) ع(
  . وآانوا موعدين به وينتظرونه ، لك في بني إسرائيل ُم

   -: )بعدي وهب لي ملْكاً ال ينبغي لأَحد من(فقول سليمان 
الن ) ع(وخصوصًا عيسى ، أي ان يكون من ذريته  -لك اليهود أي ُم
قائم آل يعقوب (: فهو ، لك في اليهود ليس مثله ُم) ع(لك عيسى ُم

فال ، ك اليهود عيسى من ذريته ِلفطلب سليمان ان يكون َم )المنتظر
 نه الك اليهود ألِلَم) ع(ينبغي ان يكون في ذرية احد غيره مثل عيسى 

  . نظير له في بني إسرائيل
لك اهللا سبحانه وتعالى هو ان ُم: وربما يفهم بعض من غفل عن الحقيقة 

لك فرعون ونمرود الن ُم: (وهذا باطل . المتحقق في هذه الحياة الدنيا 
لك اهللا يهبه اهللا لمن فُم،  ١٢)لك الشيطان وحاآميتهوأمثالهم إنما هو ُم

بل هو في ، وليس ضروريًا ان يحكم ، يشاء من عباده الصالحين 
الغالب على طول مسيرة هذه اإلنسانية المتمردة على خالقها لم يحكم 

                                            

 )אא(אא− ١٢
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للَّه أَم يحسدون الناس علَى ما آتَاهم ا(قال تعالى . كًا ِلمن عينه اهللا َم
،  )٥٤:النساء( )من فَضْله فَقَد آتَينا آلَ إِبراهيم الْكتَاب والْحكْمةَ وآتَيناهم ملْكاً عظيماً

لك من آل إبراهيم لم يملكوا على هذه مع ان معظم من آتاهم اهللا الُم
  .بل ربما قتل بعضهم وقهر وظلم من الطغاة اشد الظلم  ، األرض

 لك يهبه اهللا سبحانه وتعالى لهُم( : هو ) ع(الذي أراده سليمان لك فالُم
،  ) لك يهبه اهللا لليهود من بني إسرائيلثم انه يكون أعظم وأفضل ُم ،

ك اليهود المنتظر من ذريته وهو عيسى ِلوهو بهذا طلب ان يكون َم
، ك المعين من اهللا ِلولكنه الَم. ك مُلولم َي، وان لم يحكم عيسى ،  )ع(

ك في مُلويحكم وَي، ) ع(وشاء اهللا له الرفع حتى ينزل مع اإلمام المهدي 
  ) .ع(دولة اإلمام المهدي 

*****  

إِن الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنزلُ علَيهِم الْمالئكَةُ أَلَّا (قال تعالى / س 
   . )٣٠:فصلت( )بِالْجنة الَّتي كُنتُم تُوعدون تَخَافُوا وال تَحز�ُوا وأَبشروا

الرؤيا يكون في هل يفهم من هذه اآلية بأن المالئكة قسم من تنـزلها 
  ر للمؤمنين ؟يبشلت

  
  / ج 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
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المالئكة يبشرونهم بالرؤيا الصالحة بصالح طريقهم ف، هذا أآيد : نعم 
ولولي اهللا ، ألنهم على والية اهللا سائرون ، وحسن عاقبتهم  ةواستقام، 

قال الرسول  )لَهم الْبشرى في الْحياة الد�ْيا(: وفي هذه اآلية ، متابعون 

  ١٣)الرؤيا الصالحة ( : ) ص(
قال رجل لرسول اهللا  : قال) ع(في الحديث عن جابر عن أبي جعفر 

قال هي  ) الَهم الْبشرى في الْحياة الد�ْي (في قول اهللا عز وجل ) ص(
  . ١٤ )الرؤيا الحسنة يرى المؤمن فيبشر بها في دنياه

  ولو تدبرت آالم اهللا قبل هذه اآلية وبعدها 
) ُون�زحي مال هو هِملَيع فوال خ اللَّه اءيلأَو و* أَال إِننآم ينكَا�ُوا الَّذا و

 تَّقُوني * اللَّه اتمكَليلَ لدال تَب ةري الْآخفا وْي�الد اةيي الْحى فرشالْب ملَه
 يمظزُ الْعالْفَو وه كذَل *يملالْع يعمالس ويعاً همج لَّهل ةزالْع إِن ملُهقَو ْك�زحال يو( 

  . )٦٥- ٦٢:يونس(
  : وفي هذه اآليات 

أي  )لَهم الْبشرى في الْحياة الد�ْيا ( ان هؤالء الذين قال عنهم تعالى

يرون رؤيا تبشرهم بصالح اعتقادهم وحسن عاقبتهم ، وصفهم تعالى 

                                            

")(א:א.٥٨:١٨٠א− ١٣
 .אאאא:"אאא
 .אאא.٨٩٠א− ١٤
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أَال إِن أَولياء اللَّه ال خوف علَيهِم ( في اآليات قبلها  المتقون أولياء اهللابأنهم 
و ُون�زحي مال ه * تَّقُونكَا�ُوا يوا ونآم ينن الذين يرون أأي  )الَّذ

  .  هم أولياء اهللا المتقونالمبشرات 
التي يراها المؤمنون  -بحسن عاقبتهم  -ان هذه الرؤى المبشرة  

تتبدل وهي  وهي حق ال،  بانها آالمه سبحانه وتعالىوصفها تعالى 
ال تَبديلَ لكَلمات اللَّه ذَلك ( لع عليه اهللا أولياءه المتقونالذي ُيط،  )من الغيب(

 يمظزُ الْعالْفَو وه (.  

يصدقون بكالم  ان اهللا سبحانه وتعالى بين ان الذين يعادون األنبياء ال 
يحزنوا لتكذيب  وأمر سبحانه الرسول والمؤمنين ان ال، اهللا في الرؤيا 
الن  )ز�ْك قَولُهم إِن الْعزة للَّه جميعاً هو السميع الْعليم وال يح( هؤالء الرؤيا

بل هم يكذبون اهللا ألنهم ، يكذبون الرسول والمؤمنون فحسب  هؤالء ال
ن قَد �َعلَم إِ�َّه لَيحز�ُك الَّذي يقُولُون فَإِ�َّهم ال يكَذِّبو�َك ولَك(:  يجحدون آياته

وندحجي اللَّه اتبِآي نيم٣٣:األنعام( )الظَّال(   

فالرؤيا آيات اهللا ، وآلمات اهللا ، وهي الميزان الحق ، الذي يعرف به 
اإلنسان انه على جادة الحق ، وعلى الصراط المستقيم ، والذين 

) ع(يجحدون بالرؤيا هم أعداء اهللا المكذبون لألنبياء واألوصياء 
)فَإِ�َّهوندحجي اللَّه اتبِآي نيمالظَّال نلَكو و�َككَذِّبال ي م( .  

والقانون اإللهي من اآليات المتقدمة أن أولياء اهللا الذين أمنوا وآانوا 
يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا ، أي إنهم البد ان يرون أو ُيرى لهم 
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ذين ال يرون ، وال ُيرى لهم ما يبشرهم باستقامة طريقهم وعقيدتهم ، فال
ما يبشرهم باستقامة طريقهم ليسوا من أولياء اهللا ، بل وال من الذين 
أمنوا ، وال من المتقين ، واآلن إذا انتقلنا إلى آية أخرى تبّين فائدة 

 يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين( الصيام 
تَتَّقُون لَّكُملَع كُملقَب نأي ان الصيام ُآتب عليكم رجاء  )١٨٣:البقرة( )م ،

الميزان اإللهي (ان تكونوا متقين ، والمتقي يعلم تقواه من اهللا سبحانه بـ
وهو آلمات اهللا وآيات اهللا ، التي يجحد بها الظالمون ، وهي  -) :الحق

إذا فالذي ال يرى ، وال . المتقدمة  الرؤيا المبشرة آما عرفنا من اآليات
ُيرى له المبشرات باستقامة طريقه ليس من المتقين ، بل وال من 

وآم من صائم ، ليس له من صيامه إال : الصائمين بحسب هذه اآلية 
، وهؤالء الذين ينكرون الرؤيا أرواحهم منكرة  ١٥ الجوع والعطش

  . )فَإِ�َّهم ال يكَذِّبو�َك ولَكن الظَّالمني بِآيات اللَّه يجحدون (لوجود اهللا 
  

*****  
  

ه إذا ، وعالمات قيامه ، ودولت) ع(لماذا التمهيد لإلمام المهدي / س 
  .؟ استتب له األمر في آخر األمر في العراق 

  
  

                                            

()(א− ١٥ :: אא)
 .١٧٢א.א،
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  / ج 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 
  والمهديين

  
،  )-ع–ضريح علي بن أبي طالب (: هو  الن مرآز الكون الجسماني

  . وهو في العراق 
*****  

  

عقلي : ( في دعاء الصباح ) ع(منين المؤ ما معنى قول أمير/ س 
  .؟  ١٦) مغلوب

  

  / ج 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 
  والمهديين

  
، ) ص(فلو لم يكن فيه هذا الحال لكان محمد ، من جهة األنا والظلمة 

، ) ص(وهي مرتبة محمد  ،) إنا فتحنا لك فتحًا مبينا(ة وآان في مرتب
ان محمد  ١٨في المتشابهات، و ١٧سورة الفاتحةسابقا في  فكما ذآرُت

بين فهو في حالة خفق ، شف له غطاء الالهوت ـتح له وُآُف) ص(
                                            

 .א/א− ١٦
 .אא:אא:אאאא− ١٧
:א(אאא− ١٨ אאא/٢) א.אא

 א



   ٣٤ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

إلى األنا وبين العودة ، فال يبقى إال اهللا الواحد القهار :  الفناء
   .والشخصية 

عندما قال ) ع(هو ، وقد ذآر هذا ، كشف له هذا الغطاء لم ُي) ع(وعلي 
أي الذي آشف لمحمد ،  ١٩)شف لي الغطاء لما ازددت يقينا ـوُآل: ( 

  .)ص(شف له الغطاء  دون مرتبة محمد ـُآ: ال فهو إو، ) ص(
*****  

.  ٢٠هي ليلة القدر) ع(ن فاطمة أورد في تفسير سورة القدر / س 
  .؟ ) ع(فما معنى هذا الحديث عنهم 

  
  / ج 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
  

هي ) ع(ن فاطمة أفي المتشابهات فيما سبق ، وفي سورة الفاتحة  قدمُت
محمد والمدينة ، ) ع(وظاهر الباب هو علي  ، )باب المدينة(باطن 

فهم صلوات ) الرحيم ، الرحمن ، اهللا(في مقابل األسماء الثالثة ،  )ص(
وتجلي أرآان االسم األعظم الثالثة اهللا  ، اهللا عليهم أرآان الهدى الثالثة

  الرحمن الرحيم 
باب وفي باطن ال، ريد إنزاله فمن الباب فإذا ُا: والعلم آله في المدينة 

فاطمة صلوات : وباطن الباب  ، ثم من ظاهر الباب إلى الخلق، وًال أ
وفيها نزل العلم وما ، اهللا عليها فالنـزول فيها ، وهي وعاء العلم الباطن 

                                            

 .٣٧٥אא،١٩:٢:א:א− ١٩
 .٣٠:אאא:א:− ٢٠



   ٣٥ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

وآما بينت سابقًا في ،  )أو القرآن) ص(رسول اهللا (في المدينة 
  . ٢١المتشابهات فراجع

وليلة القدر ، والقرآن ينـزل في فاطمة ، فالقرآن ينـزل في ليلة القدر 
نحن حجج اهللا وفاطمة حجة اهللا () ع(وآما قالوا . هي فاطمة 

، واألم وعاء ، وفاطمة  ٢٣)فاطمة أم أبيها() ص(وآما قال ،  ٢٢)اعلين
والقرآن محمد ، هي الوعاء الذي ينـزل فيه القرآن ) أو باطن الباب (
  .) ص(

) ص(لهذا الحديث ، عن رسول اهللا   الثانيوهذا هو المعنى الباطن 
لوالك لما خلقت األفالك ، ولوال علي لما ( عن اهللا في الحديث القدسي 

هي وعاء نزول ) ع(طمة ، وفا ٢٤) خلقتك ، ولوال فاطمة لما خلقتكما
القرآن فهي باطن باب المدينة الذي يفاض منه على الخلق فوجودها 

ضرورة وبفقدانها اليستقيم نظام الخلق ألنها رآن من األرآان الثالثة 
  .فهي وعاء نزول القرآن 

* * * * *  

                                            

(אאאא− ٢١ :
 .אאא،١אא)…א
א− ٢٢  .)א(،٦٩:א:אא
 .٩٠:אא− ٢٣
א)א(،٣:١٦٩א− ٢٤
אא  .א



   ٣٦ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

وجها وبث خلَقَكُم من �َفْسٍ واحدة وخلَق منها زَ: (ما معنى قوله تعالى / س 
 اللَّه إِن امحالْأَرو بِه لُوناءي تَسالَّذ اتَّقُوا اللَّهو اءس�رياً واالً كَثا رِجمهنم

   )١:النساء( )كَان علَيكُم رقيباً
  / ج 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
  

 )فاطمة(و )علي(ثم خلق منه ، ) ص( )محمد(خلق اهللا سبحانه وتعالى 
  . اثم خلق الخلق منهم،  )وباطنه فاطمة، نور ظاهره علي ( ، 
  

*****  
  

فَارجِعِ الْبصر هلْ تَرى من ( : ما المراد من قوله تعالى / س 
  )٣: امللك()فُطُوٍر

  يمبسم اهللا الرحمن الرح           / ج 
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
  



   ٣٧ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

عند ظهور ، فتح في السماء للمالئكة ـهي األبواب التي ُت(: الفطور 
ونزول  )١٩:النبأ( )وفُتحت السماء فَكَا�َت أَبواباً(قال تعالى ،  ) -ع– القائم

اهللا سبحانه وتعالى ، وفي نهاية ودين ، مالئكة السماء لنصرة الحق 
 )قُلْ أَرأَيتُم إِن أَصبح ماؤكُم غَوراً فَمن يأْتيكُم بِماء معني(: لك سورة الُم

يبقى في حوزتكم إال  فال، أي في الغيبة يرتفع عنكم العلم ،  )٣٠:امللك(
  . فيأتيكم داعي الحق بالعلم اإللهي ،  ٢٥الجهل
  . الماء المعين: وهو 

  
*****  

  
هل من الممكن ان اعرف ما أو من المقصود بكلب أصحاب / س 

رة في هذه ورد ذآره أآثر من موان آان آلبًا عاديًا فلماذا ُأ؟ ، الكهف 

                                            
:)(אאאאא− ٢٥

،،א:)(א
אאא...،

א،،א،
،אא
؟؟،
אאא،١٣٣٩א.אאא،אא
 .אא



   ٣٨ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

سيقُولُون ثَالثَةٌ رابِعهم كَلْبهم ويقُولُون (: أحيانًا بصيغة الجمع  ،القصة 
 لَمي أَعبقُلْ ر مهكَلْب مهنثَامةٌ وعبس قُولُونيبِ وماً بِالْغَيجر مهكَلْب مهسادةٌ سسمخ

 ٢٦)قَليلٌ فَال تُمارِ فيهِم إِلَّا مراء ظَاهراً وال تَستَفْت فيهِم منهم أَحداً بِعدتهِم ما يعلَمهم إِلَّا
  .أرجو التوضيح  )٢٢:الكهف(

  
  / ج 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
  

ولكن األمر المهم لم  آلبًا عاديًا أيضًا ،)  ع(آان مع أصحاب الكهف 
من : وهو  من ُيسيِّر هذا الكلب ويسيطر عليه: بل ، يكن هذا الكلب 

                                            

א− ٢٦ אא ،.אאאא
א،אאאא،אאא א

א،
א ()(א،א אא:

א،אאא،−: )אא
 .אאא.٨:٥٦٧:א



   ٣٩ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

وللجن هذه القدرة من العروض على  (،  ٢٧الجن واسمه قطمير
   . ) يرهـيـالحيوان آالقط والكلب وتس

ا الكلب إلى ذان يلفت انتباههم من خالل ه )قطمير(وأراد هذا الجن 
  . بدعوتهم  بعد إيمانه، وقدرته على مساعدتهم ، وجوده 

من الجن الذين لهم قدرة على ملئ القلوب رعبًا وزلزلة  -:وقطمير 
وكَلْبهم باسطٌ ذراعيه بِالْوصيد لَوِ اطَّلَعت علَيهِم ( قال تعالى . قلوب الشجعان 

ن يمأل قلب من والذي آا.  ) ١٨: الكهف()لَولَّيت منهم فراراً ولَملئْت منهم رعباً

، الذي آان يتولى حراستهم ،  هذا الجن قطمير : يقترب منهم رعبًا هو
  ) .ع(وقطمير هو احد أنصار القائم 

*****  
  : قوله تعاىل ما معنى / س 

  . ؟ )١٧:الرمحن()رب الْمشرِقَينِ ورب الْمغْرِبينِ( 

  
  / ج 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة والحمد هللا رب العالم

  والمهديين

                                            

א(א− ٢٧ אא:)(א)א
:(؟ ،אא،אא)
 ٤٩٩.אא



   ٤٠ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

  
   .والحمرة المغربية ، هما الحمرة المشرقية 

  .) ع(لدم علي  -:تشير الحمرة المشرقية 
  .) ع(هذا في األئمة ) ع(لدم الحسين  -:والحمرة المغربية 

لدم احد المهديين نظير  -:اما في المهديين فتشير الحمرة المشرقية 
  . )ع(علي 

نظير ، أيضًا ) ع(إلى دم احد المهديين  -:والحمرة المغربية تشير 
  .) ع(الحسين 

فهم مشرقين ومغربين ، مشرق في األئمة ، ومشرق في المهديين ، 
  .ومغرب في األئمة ، ومغرب في المهديين 

*****  
ورثَنا الْأَرض �َتَبوأُ وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي صدقَنا وعده وأَ(: قال تعالى / س 

نيلامالْع رأَج معفَن اءَش� ثيح ةنالْج ن٧٤:الزمر( )م( .  
  .؟ هل األرض المذآورة في هذه اآلية هي ارض الجنة 

  
  / ج 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
  

 خلفاء اهللا في أرضه: والذين ورثوها هم ، هي هذه األرض  -:ألرض ا
ومن تابعهم وارتقى معهم ، ) ع(ن ووهم األوصياء واألنبياء والمرسل، 

في آل السماوات الستة الملكوتية والسابعة الكلية ، إلى مقاماتهم العالية 
.  



   ٤١ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

ا فيها أي استخلفن، ولذلك قالوا أورثنا األرض ، واهللا هو مالك األرض 
  .فجعلنا خلفاءه في أرضه ، 

والجنة ، راد بها الجنات الملكوتية ُي: فهي في هذه اآلية  -: اما الجنة
لهم مقعد صدق في آل جنة ) ع(فهم  . النورية في السماء السابعة

نتبوأ من الجنة حيث نشاء  : ولذلك قالوا. وفي الجنة النورية ، ملكوتية 
آونهم خلفاء اهللا في  و ) وراثة األرض (: فاآلية تذآر نعمتين هما ، 

يتبوءون ، لهم مقام في آل الجنات ( والنعمة الثانية هي ان . أرضه 
  . )منها حيث يشاءون

يكون خليفة اهللا في أرضه حتى يتم  ألنه ال، والنعمتين مترابطتين 
سماء ( يتم عقله حتى يرتقى إلى السماء السابعة الكلية  وال،  ٢٨عقله
  . ) العقل
سابقين غادروها ليرثها ال سكان والجنة ، تكون من سابق  -:اثة والور

لها سكان سابقين سبقوا ، ولكن األرض التي نحن عليها ، اإلنسان عنهم 
سبقه خليفة هللا في ، بني ادم ، وآذلك آل وصي وخليفة هللا في أرضه 

  .أرضه فورثها عنه 
على وراثة ان التبوء من الجنة حيث يشاءون سابق  -: ويبقى ان نفهم

يكونون خلفاء اهللا في أرضه  حيث أنهم ال، آما انه الحق لها ، األرض 
أي ، ال إذا آانوا يتبوءون من الجنة حيث يشاءون ، إويرثون األرض 

 )سماء العقل(حتى السماء السابعة الكلية ، ان لهم وجود في آل سماء 
 )ء السابعةالسما(أي يكون له مقام في ، فال يبعث نبي حتى يتم عقله  ،

  . )الجنة النورية(او 

                                            

(אא− ٢٨ א،א"א:
""אאא،א
 ١١٢א)،א



   ٤٢ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

  
*****  

 )فَإِذَا ا�ْشقَّت السماء فَكَا�َت وردة كَالدهانِ(ما معنى قوله تعالى / س 
  .؟  )٣٧:الرمحن(

  
  / ج 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
  

  ) .ع( فتحه اهللا للقائمأي  ، ٢٩)الجفر األحمر(: ب أي إذا فتح آتا
يوم (حيث قال تعالى ، وقد بين اهللا سبحانه وتعالى ان السماء هي سجل 

هيدلْقٍ �ُعلَ خأْ�َا أَودا بلْكُتُبِ كَمجِلِّ لالس كَطَي اءما إِ�َّا  �َطْوِي السنلَيداً ععو
                                            

)(אא،)(א)(אא− ٢٩
אאא:)(אאא

::.א،אא،א
)(:.א:؟א
א ،א،אא:؟א

،אאאא
א.  .٢٥٣١٨א



   ٤٣ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

نيلا فَاعتحت يقرأ فيها أو ُف، فإذا انشقت السماء .  )١٠٤:األنبياء( )كُن

وأحكام ، إرادة اهللا ومشيئته في القضاء على المنحرفين ) ع(القائم 
قال .  )الحاآم فيها(: هو ) ع(التي يكون القائم  ، القيامة الصغرى

يعرف (،  )٣٩:الرمحن( )أَلُ عن ذَ�ْبِه إِ�ْس وال جانفَيومئذ ال يس(: تعالى 
 فان القائم ال )٤١:الرمحن() الْمجرِمون بِسيماهم فَيؤخذُ بِالنواصي والْأَقْدامِ

 ، ي صفحة السماء التي انشقتفبل يحكم بما يقرأ  ، يحتاج إلى البينة
  .ليخرج منها حكم اهللا سبحانه 

*****  
  -) :ع(السيد احمد الحسن وصي ورسول اإلمام المهدي / س

  . ؟ من هو اليماني 
  .وهل هناك حدود لهذه الشخصية يعرف بها صاحبها ؟ 

  .وهل هو من اليمن ؟ 
وهل هو معصوم بحيث ال يدخل الناس في باطل وال يخرجهم من حق 

ل إن رايته راية هدى ، وال يح) (ع(وآما ورد في الرواية عن الباقر 
لمسلم أن يلتوي عليه ، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار ، ألنه يدعو 

  .؟ ) إلى الحق وإلى طريق مستقيم
  
  / ج

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
  



   ٤٤ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

وال فمحمد . معرفة إن مكة من تهامة ، وتهامة من اليمن  -:يجب أوًال 
) ع(وعلي ،  )يماني() ص(فمحمد .  )آلهم يمانية() ص(محمد 

والمهديون اإلثنا عشر  ، )يماني() ع(واإلمام المهدي  )يماني(
، وهذا ما آان يعرفه العلماء  )يماني(والمهدي األول  ، )يمانية(

ة فَخَلَف من بعدهم خلْف أَضَاعوا الصال() رحمهم اهللا(العاملين األوائل 
، وقد سمى العالمة المجلسي ) ٥٩:مرمي( )واتَّبعوا الشهوات فَسوف يلْقَون غَياً

بل ورد ،  ٣٠)بالحكمة اليمانية() ع(في البحار آالم أهل البيت  )رمحه اهللا(
 البيت الحرام) ع(، آما وسمى عبد المطلب ) ص (هذا عن رسول اهللا 

  . ٣١ بالكعبة اليمانية
  -: أما بالنسبة لحدود شخصية اليماني

وليس في الرايات راية أهدى من ( ) ع(فقد ورد في الرواية عن الباقر
راية اليماني ، هي راية هدى ، ألنه يدعو إلى صاحبكم ، فإذا خرج 

سلم ، وإذا خرج اليماني اليماني حرم بيع السالح على الناس وآل م
فانهض إليه فإن رايته راية هدى ، وال يحل لمسلم أن يلتوي عليه ، 
فمن فعل ذلك فهو من أهل النار ، ألنه يدعو إلى الحق وإلى طريق 

  ٣٢)مستقيم 
   -:وفيها 

) ال يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار( /أوًال 
فال يكون شخص  ،) صاحب والية إلهية(: وهذا يعني أن اليماني : 

وإن صلوا ، بحيث إن إعراضهم عنه يدخلهم جهنم ، حجة على الناس 
                                            

א− ٣٠  .١١א
א− ٣١ א  .٢٢،٥١،٧٥א
 .٢٦٤א− ٣٢



   ٤٥ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

وهم أصحاب  ، )خلفاء اهللا في أرضه(: إال إذا آان من ، وصاموا 
  .الوالية اإللهية من األنبياء والمرسلين واألئمة والمهديين 

والدعوة إلى الحق ) : إلى الحق وإلى طريق مستقيم أنه يدعو(  /ثانيًا 
أن هذا الشخص ال : ( أو الصراط المستقيم تعني ، والطريق المستقيم ، 

: أي انه  ،)  يخطأ فُيدخل الناس في باطل أو يخرجهم من حق
وبهذا المعنى يصبح لهذا القيد أو الحد  ، )معصوم منصوص العصمة(

أما افتراض أي معنى آخر لهذا ، فائدة في تحديد شخصية اليماني 
فانه يجعل هذا الكالم ) يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم(الكالم 
فال يكون قيدًا وال حدًا لشخصية اليماني وحاشاهم ، بال فائدة ) ع(منهم 

  .من ذلك ) ع(
  -:النتيجة مما تقدم في أوًال وثانيًا

وص حجة من حجج اهللا في أرضه ومعصوم منص(: إن اليماني 
، وقد ثبت بالروايات المتواترة والنصوص القطعية الداللة إن  )العصمة

وبعدهم ) ع(األئمة اإلثني عشر : هم ) ص(الحجج بعد الرسول محمد 
 ،وال حجة هللا في األرض معصوم غيرهم ، المهديين اإلثني عشر 

وقد مضى . وختم رساالت السماء ، وآمال الدين ، وبهم تمام النعمة 
عشر مهديًا  ىواإلثن) ع(وبقي اإلمام المهدي ، أحد عشر إمام ) ع(منهم 

فالبد أن يكون اليماني أول ) ع(، واليماني يدعوا إلى اإلمام المهدي 
ذُريةً بعضُها من (: الن األحد عشر مهديًا بعده هم من ولده ، المهديين 

يملع يعمس اللَّهضٍ وعأخرين عن زمن ظهور اإلمام ويأتون مت) ٣٤:آل عمران() ب

والثابت أن أول المهديين ، بل هم في دولة العدل اإللهي ، ) ع(المهدي 
وهو أول ، ) ع(الموجود في زمن ظهور اإلمام المهدي (: هو 

لتهيئة ، في بداية ظهوره وتحرآه ) ع(المؤمنين باإلمام المهدي 
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ن هنا وم) . ص(آما ورد في وصية رسول اهللا  ،) القاعدة للقيام
  . ينحصر شخص اليماني بالمهدي األول من اإلثني عشر مهديًا

اسمه وصفاته ومسكنه ) ع(نت روايات أهل البيت والمهدي األول بيَّ
أي أن الناس  -أي إسرائيل  -فاسمه احمد وآنيته عبد اهللا ، بالتفصيل 

  . ورغم أنوفهم ، يقولون عنه إسرائيلي قهرًا عليهم 
أسمي أحمد وأنا عبد اهللا أسمي إسرائيل فما  () ص(وقال رسول اهللا 

والمهدي األول هو أول .  ٣٣)أمره فقد أمرني وما عناه فقد عناني
 )في خده األيمن اثر(و )من البصرة(: وهو ، الثالث مائة وثالثة عشر 

في (  و) ع( )سمه آجسم موسى بن عمرانج( و )في رأسه حزاز( و
هو اعلم الخلق ( و) ص( )فيه وصية رسول اهللا( و )ظهره ختم النبوة

عند أول ظهوره يكون ( و )بعد األئمة بالقرآن والتوراة واإلنجيل
ثم ذآر شابا فقال إذا رأيتموه … ( ) ص(قال رسول اهللا  )شابًا

عن أبي عبد اهللا ( ٣٠صبشارة اإلسالم ) فبايعوه فانه خليفة المهدي 
في  () ص(قال رسول اهللا : قال ) ع(عن آبائه عن أمير المؤمنين ) ع(

يا أبا الحسن احضر صحيفة ) ع(الليلة التي آانت فيها وفاته لعلي 
وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع ) ص(ودواة فأملى رسول اهللا 

نا عشر فقال يا علي انه سيكون بعدي اثنا عشر إماما ومن بعدهم اث
مهديًا فأنت يا علي أول اإلثني عشر إمام ،وساق الحديث إلى آن قال 

) ص(إلى ابنه م ح م د المستحفظ من آل محمد )ع(وليسلمها الحسن 
فذلك اثنا عشر إماما ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا فإذا حضرته 
الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين له ثالثة أسامي اسم آاسمي 

سم أبي وهو عبد اهللا و احمد واالسم الثالث المهدي وهو أول وا
  .  ٣٤)المؤمنين 

                                            

א١:٤٤א− ٣٣  .٧:١٧٨א.١:٩٥،

א− ٣٤ א١٥٠א٥٣:١٤٧:א א ،٢٢٤١. 
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إن منا بعد القائم اثنا عشر مهديا من ولد (انه قال ) ع(وعن الصادق 
   . ٣٥)ع(الحسين 

إن منا بعد القائم أحد عشر مهديًا من ولد (قال ) ع(وعن الصادق 
  . ٣٦) )ع(الحسين 

الن ) ع(وفي هذه الرواية القائم هو المهدي األول وليس اإلمام المهدي 
في وصف المهدي ) ع(باقر بعده إثنى عشر مهديًا ، وقال ال) ع(اإلمام 
ذاك المشرب حمرة ، الغائر العينين المشرف الحاجبين … ( : األول 

العريض ما بين المنكبين برأسه حزاز و بوجهه أثر رحم اهللا 
فقال … : (( في خبر طويل ) ع(، وعن أمير المؤمنين  ٣٧)موسى

، وعن  ٣٨)… ن األبدال أال وان أولهم من البصرة وأخرهم م) ع(
ومن … (( ): ع(في خبر طويل سمى به أصحاب القائم ) ع(الصادق 
للقائم : ( انه قال ) ع(، وعن اإلمام الباقر  ٣٩)…احمد … البصرة 

اسمان اسم يخفى واسم يعلن فأما الذي يخفى فأحمد وأما الذي يعلن 
واحمد هو اسم المهدي األول ومحمد اسم اإلمام المهدي .  ٤٠) مدفمح

إن هللا ): (ع(، وعن الباقر )ص(آما تبين من وصية رسول اهللا ) ع(
تعالى آنزا بالطالقان ليس بذهب وال فضة ، اثنا عشر ألفا بخراسان 

على بغلة  يقودهم شاب من بني هاشم) أحمد أحمد : ( شعارهم 
فإذا . شهباء ، عليه عصابة حمراء ، آأني أنظر إليه عابر الفرات 

                                            

א− ٣٥  .٣٨٥א،٣٣١٠א،٥٣:١٤٨:א

 .٥٣:١٤٥:א− ٣٦
 .٢١٥א− ٣٧
 .١٤٨א− ٣٨
 .١٨١א− ٣٩
 .٢٦٥٣٥٧א− ٤٠
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، واحمد هو اسم  ٤١)سمعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبوا على الثلج 
قال أمير الغضب ليس (  : وفي آتاب المالحم والفتن ، ٤٢المهدي األول

من ذي وال ذهو لكنهم يسمعون صوتا ما قاله إنس وال جان بايعوا 
وفي  ٤٣)فالنا باسمه ليس من ذي وال ذهو ولكنه خليفة يماني 

فيجتمعون وينظرون (: المالحم والفتن للسيد بن طاووس الحسني  
تا ما قال إنس وال جان لمن يبايعونه فبيناهم آذلك إذا سمعوا صو

وروى   )بايعوا فالنا باسمه ليس من ذي وال ذه ولكنه خليفة يماني
ما (: ) ع(الشيخ علي الكوراني في آتاب معجم أحاديث اإلمام المهدي 

المهدي إال من قريش ، وما الخالفة إال فيهم غير أن له أصال ونسبا 
فالبد ) ع(وبما أن المهدي األول من ذرية اإلمام المهدي . ٤٤)في اليمن

مجهولون  ،وهذه ) ع(أن يكون مقطوع النسب الن ذرية اإلمام المهدي 
الصفات هي صفات اليماني المنصور وصفات المهدي األول ألنه 

  .شخص واحد آما تبين مما سبق
في زمن الظهور المقدس إن اليماني ممهد : المزيد فأقول  وان أردَت

ومن الثالث مائة وثالث عشر ويسلم الراية لإلمام المهدي ، والمهدي 
األول أيضًا موجود في زمن الظهور المقدس وأول مؤمن باإلمام 

في بداية ظهوره وقبل قيامه ، فال بد أن يكون أحدهما حجة ) ع(المهدي 
يع الخلق على اآلخر وبما أن األئمة والمهديين حجج اهللا على جم

والمهدي األول منهم فهو حجة على اليماني إذا لم يكونا شخص واحد 
وبالتالي يكون المهدي األول هو قائد ثورة التمهيد فيصبح دور اليماني 

                                            

א− ٤١ א  .٣٤٣א
א− ٤٢ א  .٢٧א
א− ٤٣  ٨٠א

א− ٤٤  .١٢٩٩:)(א
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ثانوي بل مساعد للقائد وهذا غير صحيح الن اليماني هو الممهد 
الرئيسي وقائد حرآة الظهور المقدس ، فتحتم أن يكون المهدي األول 

اسمه ( هو اليماني واليماني هو المهدي األول ، وبهذا يكون اليماني 
احمد ومن البصرة وفي خده األيمن اثر وفي بداية ظهوره يكون شابًا 
وفي رأسه حزاز واعلم الناس بالقران وبالتوراة واإلنجيل بعد األئمة 
ومقطوع النسب ويلقب بالمهدي وهو إمام مفترض الطاعة من اهللا 

مسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار وال يحل ل
) ع(ويدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم ويدعو إلى اإلمام المهدي 

وآل ما ورد من أوصاف المهدي األول في روايات محمد … و…و 
فراجع الروايات في آتاب غيبة النعماني وغيبة ) ع(وال محمد 

  . ، وغيرها من آتب الحديث  ٤٥الطوسي وإآمال الدين والبحار
من الثالث مائة والثالثة عشر أصحاب  )أتباع اليماني(ويبقى إن آل 

،  )لقائِدهم اليماني(باعتبار انتسابهم ،  )هم يمانيون(: ) ع(اإلمام 
  .  )يماني العراق( و )يماني صنعاء(ومنهم 

)كَال رِ والْقَم  *لِ وإِذْ اللَّي أَدرب  *حِ وبإِذا الص فَرى إِ�َّها*  أَسدرِ إلَِحالْكُب  *
 كَسبت بِما �َفْسٍ كُلُّ*  يتَأَخر أَو يتَقَدم أَن منكُم شاء لمن*  للْبشرِ �َذيراً

 عنِ*  يتَساءلُون جنات في*  الْيمني أَصحاب إِالَّ*  رهينةٌ

*  الْمصلِّني من �َك لَم قالُوا*  سقَر في سلَكَكُم ما*  منيالْمجرِ
و لَم َك� مُطْع� نيكسالْم  *ا وكُن َخُوض� عم نيضالْخائ  *ا وكُن ُكَذِّب� 

                                            

 .٥٢:٥٣:א− ٤٥
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*  الشافعني شفاعةُ تَنفَعهم فَما*  الْيقني أَتا�َا حتَّى*  الدينِ بِيومِ
 قَسورة من فَرت* مستَنفرة حمر كَأَ�َّهم*  معرِضني التَّذْكرة عنِ لَهم فَما

 ال بلْ كَال*  منشرة يؤتى صحفاً أَن منهم امرِئٍ كُلُّ يرِيد بلْ* 
خافُوني ةراآلْخ  *كَال إِ�َّه ةرتَذْك  *نفَم شاء هذَكَر  *ما و ونذْكُرإِالَّ ي 

أَن شاءي اللَّه ولُ هالتَّقْوى أَه لُ وأَه ةرغْفاملدثر ) الْم .  

فجر ( -:والصبح ،  )دولة الظالمين( -:والليل ،  )الوصي( -:والقمر 
، آبداية شروق الشمس . وبداية ظهوره بوصيه ، ) ع( )اإلمام المهدي

  . )القيامة الصغرى(أي  -: ) الْكُبرِ إلَِحدى إِ�َّها(ألنه هو الشمس ، 

  - :والوقعات اإللهية الكبرى ثالث هي 
  .القيامة الصغرى 

  .والرجعة 
  .والقيامة الكبرى 

 )اليماني(  )منذر وهو الوصي والمهدي األول(أي :  ) للْبشرِ �َذيراً( 
ليتقدم ، ب شديد بشيرًا ونذيرا بين يدي عذا) ع(يرسله اإلمام المهدي 

رآب اإلمام (: ويتأخر من شاء أن يتأخر عن ، من شاء أن يتقدم 
وهذا واضح فكل إنسان .  ) رهينةٌ كَسبت بِما �َفْسٍ كُلُّ(، ) ع( )المهدي

وهؤالء مستثنون من ،  ) الْيمني أَصحاب إِالَّ( يحاسب على عمله 
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الثالث مائة وثالثة  المقربون وهم أصحاب اليماني(: الحساب وهم 
يدخلون الجنة بغير حساب ، قال ،  )ع( )عشر أصحاب اإلمام المهدي

فَروح وريحان وجنت * فَأَما إِن كَان من الْمقَربِني (: تعالى 
*  الْمجرِمني عنِ*  يتَساءلُون جنات في( ،) ٨٩-٨٨:الواقعة( )�َعيمٍ
   ) الْمصلِّني من �َك لَم قالُوا*  سقَر في سلَكَكُم ما

) ع(اإلمام المهدي  وخليفته ووصي، أي لم نك من الموالين لولي اهللا 
ال يحل لمسلم أن (، فاليماني )اليماني الموعود (والمهدي األول 

   )يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار
  -:فحسبي اهللا ، ونعم الوآيل 

، وجاءه بقوم ) لع(بمعاوية بن هند ) ع( أمير المؤمنين عليابتلي لقد 
علي بن (اليوم آما ابتلي أبي  وقد ابتليتال يفرقون بين الناقة والجمل ، 

، ويتبعهم قوم ال يفرقون ) لع( ولكن بسبعين معاوية، ) ع) (أبي طالب
  .بين الناقة والجمل 

  . واهللا المستعان على ما يصفون
شيء من أمري إال ) ع(، وآبائي األئمة ) ص(اهللا  واهللا ما أبقى رسول

بينوه ، فوصفوني بدقة ، وسموني ، وبينوا مسكني ، فلم يبق لبس في 
  . أمري ، وال شبهة في حالي ، بعد هذا البيان 

  
وأمري أبين من شمس في رابعة النهار وأني أول المهديين 

  واليماني الموعود
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*****  
  

قَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً من الْأَرضِ تُكَلِّمهم وإِذَا و(: قال تعالى / س 
وننوقا ال ينكَا�ُوا بِآيات اسالن ٨٢:النمل( )أَن( .   

  .ما المعنى المراد من هذه اآلية ؟ 

  
  / ج 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ل محمد األئمة والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وا

  والمهديين
  

بلغني ان العامة يقرءون هذه اآلية ( : ) ع(قال رجل ألبي عبد اهللا 
آلمهم اهللا في نار جهنم ما نزلت ) ع(فقال ، هكذا تكلمهم أي تجرحهم 

  . ٤٦)إال تكلمهم من الكالم 
قال  )بةً من الْأَرضِ تُكَلِّمهمأَخرجنا لَهم دا(في قوله تعالى ) ع(وعن الرضا 

  .  ٤٧)ع() علي(: ) ع(

                                            

 .٥٣:٥٣:א− ٤٦
אא− ٤٧ ،א)(:אאא
אא א:א :٣אא،٥٣:٥٣א
٩٠. 
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علي بن (: وتوجد روايات بينت انه  ، )إنسان(: الدابة في هذه اآلية ف
  . وهذا في الرجعة، ) ع(أبي طالب 

ويبين المؤمن ، في الرجعة يكلم الناس  ٤٨دابة األرض: هو ) ع(فعلي 
  . من الكافر بآيات اهللا سبحانه

وتبين ،  ٤٩)دابة تكلم الناس(يضًا له أو، ) ع(وقبل الرجعة قيام القائم 
 : وهي، لهم ضعف إيمانهم بآيات اهللا الحقة في ملكوت السماوات 

، وتبين لهم ان الناس على طول مسيرة  )الرؤيا والكشف في اليقظة(
 آيات اهللا الملكوتية وال(ـيوقنون ب اإلنسانية على هذه األرض أآثرهم ال

 ، ألنهم قصروا )والكشف في ملكوت السماوات، يؤمنون بالرؤيا 
وهي مبلغهم من العلم ال ، وعلى المادة ، نظرهم على هذه األرض 

                                            

אאאאאא− ٤٨
אאא)( ()(אא א:
א""א""א
אא)אא()(א
א،א.א אא(אאא

.אאאא (
)(אאא)(א،٤٣א
 .אאאא)אא(
א)אאא(אאאא− ٤٩
. 
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ذَلك مبلَغُهم من الْعلْمِ إِن ربك هو أَعلَم بِمن ضَلَّ (. يعدونها إلى سواها 
  . )٣٠:النجم( )عن سبِيله وهو أَعلَم بِمنِ اهتَدى

يؤمنون  -:لرسل وأصحابهم وفي الجانب اآلخر األنبياء واألوصياء وا
وإنها ، بآيات اهللا ، ويؤمنون بالرؤيا والكشف في ملكوت السماوات 

  . وما آانوا أنبياء لوال إيمانهم هذا ، لوحي اهللا سبحانه وتعالى  طريٌق
قَد صدقْت * و�َاديناه أَن يا إِبراهيم (: ولذا مدحهم اهللا سبحانه وتعالى فقال 

   )١٠٥-١٠٤:الصافات( )إِ�َّا كَذَلك �َجزِي الْمحسنني الرؤيا

ومريم ابنت عمران الَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخْنا فيه من روحنا (: وقال 
نيتالْقَا� نم كَا�َتو كُتُبِها وهبر اتمبِكَل قَتدص١٢:التحرمي( )و(   

�َحن �َقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك (عن الرؤيا  وقال تعالى
نيلالْغَاف نلَم هلقَب نم تكُن إِنو آنذَا الْقُر٣:يوسف( )ه( .   

ومدح مريم آذلك ألنها صدقت ، ألنه صدق بالرؤيا  )ع( فمدح إبراهيم
يوسف (: قال تعالى . لها أوو، ؤيا ومدح يوسف ألنه صدق بالر ، بالرؤيا

 التبنعِ سبسو افجع عبس نأْكُلُهانٍ يمس اتقَرعِ ببي سا فنأَفْت يقدا الصهأَي
ونلَمعي ملَّهاسِ لَعإِلَى الن جِعلِّي أَرلَع اتابِسي رأُخضْرٍ و٤٦:يوسف( )خ(  ،

وإنها وحي من اهللا ، ر من الناس ينكرون حقيقة الرؤيا واليوم تجد آثي
وذلك ألن نفوسهم الخبيثة منكرة وغير مؤمنة باهللا ، سبحانه وتعالى 
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 )عالم الذر( فهم آافرون باهللا في . يعلمون ولكنهم ال، سبحانه وتعالى 
ولم يقروا لولي من أولياء اهللا قط في ،  )الوالية اإللهية(ـوآافرون ب، 

وإنما جعلهم اهللا يقرون بالسنتهم ببعض الحق ليدفع اهللا بهم عن ، قلوبهم 
  . ٥٠أولياءه

جميعهم وأنبياءه ورسله ، أولياءه  ٥١والرؤيا طريق يكلم اهللا به عباده
  .وأعداءه ، المؤمن والكافر 

في ) ع(رؤيا استفاد منها يوسف : فقد أوحى اهللا لفرعون مصر الكافر 
وقَالَ الْملك إِ�ِّي أَرى سبع بقَرات سمانٍ (: بناء اقتصاد الدولة 
 افجع عبس نأْكُلُهي يلَأُ أَفْتُو�ا الْمها أَيي اتابِسي رأُخضْرٍ وخ التبنس عبسو

ونربيا تَعؤلرل تُمكُن إِن يايؤي ر٤٣:يوسف( )ف( .  

رؤيا عرفه بها ما يحصل ألهل بيته من ) ص(وحي اهللا لمحمد أوقد 
قُلْنا لَك إِن ربك أَحاطَ  وإِذْ(: على أمته  )لعنهم اهللا(وتسلط بني أمية ، بعده 
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 بِالناسِ وما جعلْنا الرؤيا الَّتي أَريناكَ إِلَّا فتْنةً للناسِ والشجرة الْملْعو�َةَ في الْقُرآنِ
   . )٦٠:اإلسراء( )و�ُخَوفُهم فَما يزِيدهم إِلَّا طُغْيا�اً كَبِرياً

ن إ) ص(حانه وتعالى نفسه شاهداً للكفار بنبوة محمد وقد عرض اهللا سب
قال ، ال بالرؤيا إوآيف يشهد اهللا سبحانه وتعالى للكفار . طلبوا شهادته 

ويقُوُل الَّذين كَفَروا لَست مرسال قُلْ كَفَى بِاللَّه شهِيداً بيني (: تعالى 
   . )٤٣:الرعد( )وبينكُم ومن عنده علْم الْكتَابِ

خروج : ، فالقول الذي يقع هو  )٨٢: النمل()وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم (قال تعالى 

أَخرجنا لَهم دابةً من الْأَرضِ تُكَلِّمهم ( : وهو القيامة الصغرى، ) ع(القائم 
وننوقا ال ينكَا�ُوا بِآيات اسالن ٨٢:النمل( )أَن( .  

ويكلم الناس ، ) ع(الذي يقوم قبل القائم  ، المهدي األول: والدابة هو 
) الرؤيا والكشف(: ن لهم آفرهم بآيات اهللا الملكوتية ويبّي، ويبكتهم 

  .وإعراضهم عن ملكوت السموات ، ورآونهم إلى المادة والشهوات 
هِم حتَّى يتَبين لَهم أَ�َّه سنرِيهِم آياتنا في الْآفَاق وفي أَ�ْفُس(: قال تعالى 

هِيدش ءيلَى كُلِّ شع أَ�َّه كببِر كْفي لَمأَو قورد في  )٥٣:فصلت( )الْح ،

  . ٥٢قيام القائم: أي  )انه الحق () ع(الروايات عنهم 
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) ع(وفي أنفسهم هي آما ورد عنهم ، واآليات التي يرونها في اآلفاق 
  . )المسخ(: وفي أنفسهم  )الفتن والقذف من السماء(: في اآلفاق  -:

وفي ، أي في آفاق السماوات ، وأيضَا اآليات في اآلفاق الملكوتية 
ن لهم حتى يتبّي ،فيريهم اهللا آياته الملكوتية  ،) الرؤيا والكشف(ـأنفسهم ب

المهدي األول من (: وان الذي يكلمهم هو ، أي خروج القائم ، انه الحق 
من العالمات التي ترافق (: ، وهذا اآليات هي  )المهديين اإلثني عشر

  . )ن للناس انه الحق من ربهموتبّي، المهدي األول 
بة هي نفسها التي تتكلم عنها دا: فهذه اآليات في اآلفاق وفي األنفس 

وهي اآليات في ، يؤمنون بها  ألنهم ال. وتبكت الناس ، األرض 
  .وهي الرؤيا والكشف ،  ملكوت السماوات

لنعرف مدى أهميتها عند ، والبد هنا ان نعرج قليًال على الرؤيا 
وعند آل بيته ، ) ص(وعند الرسول ، اهللا سبحانه وتعالى في القرآن 

  ) . ع(
،  )أحسن القصص(الى يسمي الرؤيا اهللا سبحانه وتع -:ففي القرآن 

ويقص ، ن تحققها في ارض الواقع ويبّي ، )رؤيا يوسف(ويقص علينا 
يقص ( وتحققها في ارض الواقع المعاش و،  )رؤيا السجين(علينا 

وهو نبي عليها وتأسيسه ) ع(واعتماد يوسف ، الكافر  )رؤيا فرعون
تحققها في الواقع المعاش  مـَّومن ث، اقتصاد الدولة بناءاً على هذه الرؤيا 

فهي تعرف ان سليمان  )حال بلقيس ملكة سبأ(،  ويقص علينا القرآن 
قَالَت يا أَيها الْملَأُ (فتصدق الرؤيا وتؤمن في النهاية ،  ، بالرؤيا )نبي آريم(

كَرِيم تَابك إِلَي ينه آتاب أ، فمن أين عرفت  )٢٩:النمل( )إِ�ِّي أُلْق
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وأولياءه  ،وهكذا آل أنبياء اهللا ورسله ،  من اهللا وبالرؤيا ال، إآريم 
،  )آية عظيمة من آيات اهللا( .تفارقهم الرؤيا  ال، سبحانه وتعالى 

  . طالئع الوحي اإللهي: فالرؤيا ،  )يكلمهم اهللا سبحانه به(وطريق 
حتى انه آان آل يوم بعد ، فقد اهتم بالرؤيا اشد االهتمام  -: اما الرسول

هل من مبشرات هل ( -:يلتفت على أصحابه فيسألهم ، ة الفجر صال
: فيقول لهم  ، يخبره احد من أصحابه برؤيا وفي يوم ال،  ٥٣)من رؤيا

نفًا آان عندي جبرائيل يقول آيف نأتيهم ونريهم رؤيا والتفث في أ
  . أظفارهم

يتمثل بي وال بأحد  ن رآني فقد رآني فإن الشيطان الم() ص(وقال 
   )من أوصيائي 

  .وقال ، وقال ، وقال بالرؤيا  
راجع دار السالم وهو أربع مجلدات مليئة بالروايات التي تخص 

  .الرؤيا 
فاقر إيمان ،  )طريق هداية وإيمان(ـالرؤيا آ) ص(آما اقر رسول اهللا 

وأقر رؤيا ، ) ص(ا رآها به خالد بن سعيد بن العاص األموي لرؤي
، ) ص(واخبره ان الحق مع محمد ) ع(يهودي رأى نبي اهللا موسى 

وآالم تكلم به الرب ، ان الرؤيا حق من اهللا ) ص(واقر رسول اهللا 
  . ٥٤سبحانه عند عبده

 من رآنا فقد رآنا فان الشيطان ال(هم فقد ورد عن -: )ع(أما أهل البيت 
  . ٥٥)ل بنا ثيتم
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  . ٥٦ان الرؤيا في آخر الليل ال تكذب وال تختلف) ع(وورد عنهم 

وفي آخر الزمان يبقى رأي  ،الرؤيا في آخر الزمان ال تكذبان و
 )وهب النصراني(إيمان ) ع(واقر اإلمام الحسين ،  ٥٧ المؤمن ورؤياه

إيمان بعض ) ع(اقر اإلمام الرضا و، ) ع(لرؤيا رآها بعيسى 
ان وقال له ، لرؤيا رآها فقد آتاه شخص صالح في الرؤيا  )الواقفية(

وإذا أردنا التفصيل فان األمر ،  )ع(الحق مع علي بن موسى الرضا 
   :ولكن ماذا تفعل لمن ، يطول 

  . ينكر عليك الشمس يف رابعة النهار
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ومالنا  . ) ليل عند الزوالمنتصف ال( : وآيف تحتج على من يقول هذا 
إنا هللا وإنا إليه راجعون والحول والقوة إال باهللا العلي : إال أن نقول 

  . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، العظيم 
سنرِيهِم آياتنا في الْآفَاق وفي أَ�ْفُسِهم حتَّى يتَبين لَهم أَ�َّه (: قال تعالى 

أَو قالْح هِيدش ءيلَى كُلِّ شع أَ�َّه كببِر كْفي لَم * نم ةيري مف مأَال إِ�َّه
  . )٥٤- ٥٣:فصلت( )لقَاء ربهِم أَال ِإ�َّه بِكُلِّ شيء محيطٌ

نهم في أوهي من اآليات األنفسية ، إنما لسبب ، فهذا إنكارهم للرؤيا 
  . مرية من لقاء ربهم 

  .هللا وحده والحمد 
*****  

يوم يجمع اللَّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا أُجِبتُم قَالُوا ال علْم لَنا إِ�َّك (: معنى قوله تعالى  ما/ س
   .؟  )١٠٩:املائدة( )أَ�ْت علَّام الْغُيوبِ

  
  / ج 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
وال محمد األئمة والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد 

  والمهديين
  

 :وجل  عن قول اهللا عز) ع(عن بريد الكناسي قال سالت أبا جعفر 
: ) ع(فقال  )يوم يجمع اللَّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا أُجِبتُم قَالُوا ال علْم لَنا إِ�َّك أَ�ْت علَّام الْغُيوبِ(
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أوصياءآم الذين خلفتموهم على  ويًال يقول ماذا أجبتم فيأان لهذا ت( 
  . ٥٨)العلم لنا بما فعلوا من بعدنا : قال فيقولون . أممكم 

  

*****  
  

يقول السيد آمال الحيدري ان عدد من اآليات القرآنية لم تنـزل / س 
لعدم استطاعة جبرائيل ، ) ع(عن طريق جبرائيل ) ص(على الرسول 

وقد أخذها الرسول األعظم ، ل هذه اآليات الكريمة ان يتحمل ثق) ع(
عندما ترآه ، مباشرة من اهللا سبحانه وتعالى في المعراج ) ص(

  . عند سدرة المنتهى ) ع(جبرائيل 
  . أبو مريم ؟فهل هذا صحيح جزاآم اهللا خيرًا 

  
  / ج 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
محمد األئمة والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال 

  والمهديين
  

الحجاب الذي يخفق بين اهللا سبحانه وتعالى وبين محمد : القرآن هو 
) ص(يكون محمد (: للقرآن ) ص(وفي مرتبة معرفة محمد ،  )ص(

فيخفق بين فناء في الذات ،  )القرآن(: فيكون هو ،  )هو هذا الحجاب
، ألنا واإلنسانية وبين عودة ا، اإللهية فال يبقى إال اهللا الواحد القهار 

قُلْ إِن كَان للرحمنِ ولَد (: المخلوق األول ) ص(فيكون محمد 
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ينابِدلُ الْعيعرف القرآن إال  وفي هذه المرتبة ال،  )٨١:الزخرف( )فَأَ�َا أَو

علي (: وهم ، وال يعرفه حتى أفضل الخلق من بعده ، ) ص(محمد 
نبياء والمرسلين فضًال عن والمهديين واأل)  ع(وفاطمة واألئمة 

  . )منهم) ع(مالئكة اهللا المقربين وجبرائيل 
أو تحصيل آيات القران في ، ليس له طاقة على معرفة ) ع(فجبرائيل 

حتى تصل النوبة في ، بل وحتى دون هذه المرتبة ، هذه المرتبة 
فيعلمون من ) . ع(والى مالئكة اهللا المقربين ، نـزل و التجلي إليه ـالت
، ) ع(لما أظهره وجّاله في عوالمهم ،  القرآن ما شاء اهللا لهم ان يعلموا

ومثال تفصيلي في ، وهو في تلك العوالم نور آلي في السماء السابعة 
  . السماوات الستة 

والمثال ،  )ألفاظ تقرب ذلك النور(: والقرآن الذي بين أيدينا هو 
اح الكافرة وغير واألرو.  )المعنى الذي تدل عليه هذه األلفاظ(ـب

  .  بحرف واحد من القرآنتستطيع ان تنطق  الموقنة ال
، لسنة بعض الناس تصوت بهذه الحروف القرآنية في هذا العالم أبلى 

وان آانوا آافرين في الحقيقة ، ولكن أرواحهم غير قادرة على النطق 
غير قادرين حتى على التصويت بحروفه في ، وآذلك الجن الكافر . به 

وما ( : ألن أجسادهم لطيفة وقريبة من أرواحهم ، قال تعالى، العالم هذا 
 نياطيالش بِه لَتزتَن * ونيعتَطسا يمو مي لَهغبنا يمعِ * ومنِ السع مإِ�َّه

ولُونزع٢١٢-٢١٠:الشعراء( )لَم( .  

  . )٧٩:الواقعة( )ال يمسه إِلَّا الْمطَهرون( وقال تعالى

  .تنطق بحروفه  أي ان أرواحهم ال
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فقادر بقدرة اهللا سبحانه وتعالى ان ينطق بحروف  -: )ع(اما جبرائيل 
) ص(أي لروح محمد ، في هذا العالم ) ص(وينقلها لمحمد ، القرآن 

  .في هذا العالم ) ص(المدبرة لجسد محمد 
غير ) ع( فجبرائيل: ها في بداية الكالم نُتأما حقيقة القرآن التي بّي

  . يأخذها من اهللا سبحانه وتعالى) ص(بل ان محمد قادر على تحملها 
في ) ص(ينقل القرآن من محمد ) ع(ن جبرائيل أ -: بقي ان تعرف

في هذا العالم ، فالذي يتلقى القرآن من ) ص(المأل األعلى إلى محمد 
لجميع  بل هو المتلقي،  )فقط  -ص –محمد (: اهللا سبحانه وتعالى هو 

 .يأخذ عنه وينقل ) ع(وجبرائيل ، الكتب السماوية والرساالت من اهللا 
  .ولتتوضح لك الصورة أآثر اضرب هذا المثال 

نقل اإلشارات النورية ـآالخلية العصبية التي ت) ع(مثل جبرائيل 
ومحمد  . رجلالكهربائية من الدماغ إلى باقي أعضاء جسم اإلنسان آاأل

  . هو جسم اإلنسان) ص(
،  )العوالم المخلوقة(وهو آل ، وهو الكون ،  هو الخلق) ص(فمحمد 
الظاهر وهو ،  األول واألخروهو ،  األلف والياءهو ) ص(فمحمد 

  .وتعالى اهللا سبحانه رب العالمين ،  والباطن في الخلق
  .ارجوا ان تكون قد عرفت مما تقدم 

) ص(محمد ينقل القرآن من اهللا  سبحانه إلى  -:) ع(ان جبرائيل 
  . بواسطة محمد
، من اهللا ) ص(لم ينقل حقيقة القرآن التامة عند محمد ) ع(وان جبرائيل 

  .أخذها من اهللا سبحانه وتعالى ) ص(بل ان محمد ، ) ص(لمحمد 
نقل آل القران الموجود بين أيديكم من اهللا لمحمد : وان جبرائيل 

 )ص(قلها لمحمد نا) ع(ال وجبرائيل إالقرآن توجد آية في  وال، ) ص(
قال تعالى ) ع( )جبرائيل(: وفي القرآن آية دالة على ان ناقله آله هو . 
مطَاعٍ ثَم * ذي قُوة عند ذي الْعرشِ مكني * إِ�َّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ (: 
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 نيونٍ * أَمنجبِم كُمباحا صمو *بِنيبِالْأُفُقِ الْم آهر لَقَدو  * وا همو
 نيبِ بِضَنلَى الْغَيجِيمٍ * عطَانٍ ريلِ شبِقَو وا همو * نفَأَي

 ونبتَذْه *نيالَملْعل كْرإِلَّا ذ وه ولٍ (  )٢٧-١٩:التكوير( )إِنسلُ رلَقَو إِ�َّه
  ) .ع( جبرائيل: أي إن القرآن ، والرسول الكريم هو  .  - : )كَرِيمٍ

*****  
؟ ، ما هو الدليل القرآني الذي ينص على حرمت امامة المرأة / س 

  .؟ أم مختلط ؟ أم نساء؟ سواء آان المصلين رجال 
  

  / ج 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 
  والمهديين

  
، أما إمامة المرأة  تجوز إمامة المرأة للمصلين إذا آانوا نساء فقط

وآذلك إذا آان المأمومين رجال ، للمصلين إذا آانوا رجال فال تجوز 
: والدرجة هي ، ) ٢٢٨: البقرة()وللرجالِ علَيهِن درجةٌ ( ونساء ، قال تعالى

وآذلك الخاصة في الصالة سواء آانت صالة جمعة ،  )العامُة اإلمامُة(
  . و غيرها أو جماعة أو عيد أو آيات أ

  
*****  

  



   ٦٥ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

   - :ما معنى اآليات / س  
إِن الَّذين تَوفَّاهم الْمالئكَةُ ظَالمي أَ�ْفُسهِم قَالُوا فيم كُنتُم قَالُوا كُنا (

كا فَأُولَئيهوا فاجِرةً فَتُهعاسو اللَّه ضأَر تَكُن ضِ قَالُوا أَلَمي الْأَرف نيفتَضْعسم 
إِلَّا الْمستَضْعفني من الرجالِ والنساء * مأْواهم جهنم وساءت مصرياً 

 بِيالس ونتَدهال ييلَةً وح ونيعتَطسانِ ال يالِْولْدو * ى اللَّهسع كفَأُولَئ
  .؟  )٩٩– ٩٧:ساءالن() أَن يعفُو عنهم وكَان اللَّه عفُواً غَفُوراً

  
  / ج 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
  

إِن الَّذين تَوفَّاهم الْمالئكَةُ ظَالمي أَ�ْفُسهِم قَالُوا فيم كُنتُم قَالُوا كُنا ( 
وا أَلَم تَكُن أَرض اللَّه واسعةً فَتُهاجِروا فيها فَأُولَئك مستَضْعفني في الْأَرضِ قَالُ

  . )٩٧:النساء( )مأْواهم جهنم وساءت مصرياً

)هِمي أَ�ْفُسمفهؤالء يظهرون األيمان ، لعدم العمل مع ولي اهللا  -: )ظَال

بالعمل بدون  ولكنهم يقصرون، ويدعون األيمان بالوالية ، بولي اهللا 
ويقولون أنهم . إال النفاق الذي استبطنته قلوبهم ، عذر حقيقي 
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وإنما ، ولكن استضعافهم غير حقيقي ،  )مستَضْعفني في الْأَرضِ(

، وحب الحياة ، والرآون إليها ، جعلوا أنفسهم مستضعفين بحب الدنيا 
لعمل مع فلو آان إيمانهم حقيقي ألقدموا على ا. والخوف من الموت 

  .وان تعرضوا للمخاطر ، ولي اهللا 
وعلمه واسع ، ولي اهللا هو ارض اهللا الواسعة  -: )أَرض اللَّه واسعةً(

  .فتهاجروا إلى اهللا في ولي اهللا  - : )فَتُهاجِروا فيها(

ن حيلَةً وال إِلَّا الْمستَضْعفني من الرجالِ والنساء والْوِلْدانِ ال يستَطيعو(
بِيالس ونتَدهيستطيعون االحتيال للخالص من السجن  أي ال - ) :ي

وهؤالء غلبتهم  ،للعمل مع ولي اهللا  وال يهتدون إلى طريٍق، الدنيوي 
يستطيعون مواآبة  فالرجل المعوق أو المرأة أو الصبي ال. الظروف 

، ي اهللا فهم يؤمنون بول، بسبب ظروفهم الخاصة ، مسيرة العمل 
وهؤالء أيضًا عذرهم غير ، ولكنهم يترآون العمل ونصرة ولي اهللا 

أما إلقاء الحبل على ، مكان آل منهم العمل بما يستطيع إألن ب، مقبول 
وبالتالي تقصير فيما أمرهم به  ، ) تقصير مع ولي اهللا( : الغارب فهو 

  .اهللا 
)مهنع فُوعي أَن ى اللَّهسع كًا غَفُوراً فَأُولَئفُوع اللَّه كَانو (  
والعفو والمغفرة لمن لم ، فهم مستحقون للعقاب  -: )…فَأُولَئك عسى(

فالمغفرة لمن يقصر ، يعملون  فهم على الوالية ولكنهم ال، يشرك منهم 
أو تولي غيره فهي شرك ، ما ترك الوالية لولي اهللا أو، في العمل 
  . يغتفر والشرك ال
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)نمو  نمةً وعسرياً واغَماً كَثرضِ مي الْأَرف جِدي بِيلِ اللَّهي سف اجِرهي
 لَى اللَّهع هرأَج قَعو فَقَد توالْم رِكْهدي ثُم هولسرو اجِراً إِلَى اللَّههم هتيب نم جخْري

ولي  -) :ومن يهاجِر في سبِيلِ اللَّه( )١٠٠:النساء( )وكَان اللَّه غَفُوراً رحيماً

، اهللا هو سبيل اهللا ، فمن يهاجر فيه إلى اهللا يجد سعة وعطاء عظيم 
، آمالك األشتر آان ) ع(ويعطيه اهللا آما أعطى األنبياء والمرسلين 

ثم يجلس في ) ع(على بعد مئات الكيلومترات عن علي ابن أبي طالب 
، ) ع(أصحابه فيقول ابكي ألني اسمع مناجاة علي الليل يبكي فيسأله 

  .تح لألنبياء والمرسلين فقد ُفتح لمالك في ملكوت السماوات آما ُف
)هتيب نم جخْري نمأي من يخرج من جسمه ، جسمه : بيته   - : )و

  :  فالموت نوعان
بإتباع الهوى وعبادة  جعل الجسد تابوت للروح: وهو  )نوع مذموم( -١

األنا وحب الدنيا ومواالة عدو اهللا ومعادة ولي اهللا وتقمص مقامه آما 
) : ع(يفعل العلماء غير العاملين قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

فاقتبس جهائل من جهال ، . وآخر قد تسمى عالما وليس به ( 
ونصب للناس شرآا من حبائل غرور وقول . وأضاليل من ضالل 

وعطف الحق على أهوائه يؤمن . اب على آرائه قد حمل الكت. زور 
يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع . من العظائم ويهون آبير الجرائم 

والقلب . فالصورة صورة إنسان . وأعتزل البدع وبينها اضطجع . 
وال باب العمى فيصد عنه . ال يعرف باب الهدى فيتبعه . قلب حيوان 

وأنى تؤفكون واألعالم قائمة ،  .فأين تذهبون  فذلك ميت األحياء. 
بل آيف تعمهون . واآليات واضحة ، والمنار منصوبة فأين يتاه بكم 

. وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعالم الدين وألسنة الصدق 
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فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش أيها 
منا وليس  إنه يموت من مات) ص(الناس خذوها عن خاتم النبيين 

فإن . بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال فال تقولوا بما ال تعرفون 
ألم . وأنا هو . أآثر الحق فيما تنكرون واعذروا من ال حجة لكم عليه 

ورآزت فيكم راية . أعمل فيكم بالثقل األآبر وأترك فيكم الثقل األصغر 
لعافية من وألبستكم ا. اإليمان ووقفتكم على حدود الحالل والحرام 

عدلي وفرشتكم المعروف من قولي وفعلي وأريتكم آرائم األخالق من 
فال تستعملوا الرأي فيما ال يدرك قعره البصر وال تتغلغل إليه . نفسي 
حتى يظن الظان أن الدنيا معقولة على بني أمية ) منها ( الفكر 

وال يرفع عن هذه األمة سوطها . وتوردهم صفوها . تمنحهم درها 
وآذب الظان لذلك ، بل هي مجة من لذيذ العيش . سيفها  وال

   . ٥٩ )يتطعمونها برهة ثم يلفظونها جملة 
االرتقاء بالروح عن الجسد قال رسول اهللا : وهو  )نوع ممدوح( -٢
من أراد أن ينظر إلى ميت يسير على األرض فلينظر إلى علي ) ص(

آنت جارًا جاورآم بدني إنما (  )ع(وقال ، ) ع(ابن أبي طالب 
بل ان من يموت بهذا  .أي ان روحه معلقة بالمأل األعلى ،  ٦٠)أياما

الموت الممدوح حٌي وان مات بدنه ، وقد مرَّ في آالم أمير المؤمنين 
) ص(أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين ) (ص(قول الرسول ) ع(

إنه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال فال 
فإن أآثر الحق فيما تنكرون واعذروا من ال . تقولوا بما ال تعرفون 

  ) حجة لكم عليه

                                            

 .١:١٥٣:א− ٥٩
 .٢:٣٤:א− ٦٠
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)توالْم رِكْهدي أي ان روحه هاجرت إلى اهللا وترآت جسمه ،  - :) ثُم

 ، او قل  هاجرت في ارض اهللا الواسعة ، وهاجرت في سبيل اهللا
  .هاجرت في ولي اهللا إلى اهللا 

)لَى اللَّهع هرأَج قَعو فأجره على من هاجر له  ألنه هاجر إلى اهللا -: )فَقَد

.   
* * * * *  

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَ�ْفُسهِم ال تَقْنطُوا ( قال تعالى/ س
اللَّه إِن اللَّه ةمحر نم يمحالر الْغَفُور وه يعاً إِ�َّهمج الذُّ�ُوب رغْف٥٣:الزمر( )ي( 

يا قَومنا أَجِيبوا داعي اللَّه وآمنوا بِه يغْفر لَكُم من ذُ�ُوبِكُم ويجِركُم (وقال تعالى 
ع الذنوب فاآلية األولى تعد بمغفرة جمي.  )٣١:االحقاف( )من عذَابٍ أَليمٍ

  فكيف الجمع بين االثنين ؟ والثانية ببعض الذنوب ، 

  
  / ج 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
  

، ال بإعادة الحقوق إلى أصحابها ، إتغتفر  الذنوب بينكم وبين العباد ال
 ، )يغْفر لَكُم من ذُ�ُوبِكُم (: قانون عام هذا ، وتحصيل براءة الذمة منهم 
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أما الذنوب مع العباد فالبد من ، أي يغفر اهللا الذنوب التي بينكم وبينه 
وفي دعاء يوم ، وإعادة الحقوق ألصحابها ، تحصيل براءة الذمة 

  -) :ع(لإلمام زين العابدين ، االثنين 
ة َمأمن عبيدك ، أو  وأسألك في مظالم عبادك عندي ، فأيما عبد… ( 

من إمائك آانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو 
في ماله أو في أهله وولده ، أو غيبة اغتبته بها ، أو تحامل عليه 
بميل أو هوى ، أو أنفه أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا آان أو 

ردها شاهدا ، وحيا آان أو ميتا ، فقصرت يدي ، وضاق وسعي عن 
 ةفأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيب. إليه ، والتحلل منه 

ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد ، ،  ئتهلمشي
وأن ترضيه عني بما شئت ، وتهب لي من عندك رحمة إنه ال تنقصك 

  .  ٦١)المغفرة ، وال تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين 
بان يكون ، فر لكم بينكم وبين العباد بالدعاء والتوسل إليه سبحانه أي يغ

 )إذا ضاق وسعى وقصرت يدي(هو الذي يعيد الحقوق إلى أصحابها 
  )وبه يصبح غفران الذنوب جميعا(: وهذا هو القانون الخاص 

من ذَا (قال تعالى  -:يسير وهناك طريق لغفران الذنوب جميعًا
ه قَرضاً حسناً فَيضَاعفَه لَه أَضْعافاً كَثرية واللَّه يقْبِض ويبسطُ وإِلَيه الَّذي يقْرِض اللَّ

ونعجفي صلة اإلمام( -:هي ) ع(وعن أهل البيت ، ) ٢٤٥:البقرة( )تُر(  ،

 ٦٢)والرحم رحم آل محمد خاصة، في صلة الرحم ( -:هي ) ع(وعنهم 

                                            

א− ٦١  .א
 .٢٤:٢٧٩:٦:א− ٦٢
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فصلة اإلمام يعبر عنها اهللا سبحانه وتعالى بانها قرض له سبحانه 
  .وتعالى وهو الذي يسدده 

  -:وصلة اإلمام تكون بصور 
الجهاد بين يديه (و،  )الصلة بالعمل معه(و،  )الصلة بالمال( -:منها 

  ) .ع( )باللسان والسنان إلثبات حقه
ألن العمل يرهق ، مال له وأآيد إن العمل مع اإلمام أفضل من إعطاء ال

إذا جاهد بين يدي اإلمام ، وربما آان فيه هالك جسده ، جسد اإلنسان 
  .باللسان والسنان 

تح ـُـحيث ف، ظهر الناس أفكم هي الرحمة عظيمة إذا آان الحجة بين 
قد اقرض ) ع(وهو ان يكون اإلنسان بصلة اإلمام ، هذا الباب العظيم 

وهذا العبد ، فيوفيه اهللا هذا القرض ، ين يدي اهللا فيقف يوم القيامة ب، اهللا 
ألن له قرض عند اهللا ديان . فرت له ـُـلغ، جاء بعدد رمال البر ذنوب  لو

وعطاءه بال حساب فيسدد اهللا ، وهو يعطي الكثير بالقليل ، يوم الدين 
  .ويدخله الجنة بغير حساب ، وذنوبه مع العباد ، جميع ديون هذا العبد 

  
 

* * * * *  
أَلَّا تَتَّبِعنِ أَفَعصيت * قَالَ يا هارون ما منعك إِذْ رأَيتَهم ضَلُّوا (قال تعالى / س

  . )٩٣-٩٢: طـه( )أَمرِي

ولَما رجع موسى إِلَى قَومه غَضْبان أَسفاً قَالَ ( وفي سورة األعراف
دعب ني مو�لَفْتُما خمأْسِ بِئْسذَ بِرأَخو احأَلْقَى الْأَلْوو كُمبر رأَم جِلْتُمي أَع

أَخيه يجره إِلَيه قَالَ ابن أُم إِن الْقَوم استَضْعفُو�ي وكَادوا يقْتُلُو�َني فَال 
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نيممِ الظَّالالْقَو عي ملْنعال تَجو اءدالْأَع بِي تم١٥٠:ألعرافا() تُش( 
حتى جعل موسى ) ع(أمر موسى ) ع(هل خالف هارون  -:السؤال 

  يرجع غضبان على أخيه ويعامله بهذه القسوة ؟
  

  /ج 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 
  والمهديين

  
  .وآالهما معصوم ، ) ع(نبي ووصي موسى ) ع(هارون 

فكان على قومه الذين ضلوا واتبعوا السامري ) ع(ا غضب موسى فأم
أما اآلية ،  )ع(ولم يكن غاضبًا على من بقي على الحق مع هارون ، 

)هإِلَي هرجي يهأْسِ أَخذَ بِرَأخإِذْ (، واآلية ) ١٥٠: األعراف()و كعنا مم ونارا هقَالَ ي
قَالَ يا ابن أُم ال تَأْخذْ بِلحيتي * تَتَّبِعنِ أَفَعصيت أَمرِي أَلَّا * رأَيتَهم ضَلُّوا 

 قُبتَر لَمرائيلَ وي إِسنب نيب قْتتَقُولَ فَر أَن يتشي إِ�ِّي خأْسال بِرو
   ).٩٤-٩٢:طـه() قَولي

 والتقوى الدين : واللحية تعني،  األفكار: فالرأس في آال اآليتين يعني 
.  

وسؤاله عن  ، )مناقشته(: براس ولحية هارون يعني ) ع(فاخذ موسى 
ن لبني أن يبّي: ) ع(وأراد موسى .  )طريقته في معالجة هذه الفتنة(: 

ألنه ، للفتنة في تلك المرحلة صحيحة ) ع(إسرائيل إن معالجة هارون 
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حتى  )دوا يقْتُلُو�َنيإِن الْقَوم استَضْعفُو�ي وكَا( :  )التقية(استخدم 

والقضاء ، فيكون الحل باستئصال جذور الفتنة ، ) ع(يرجع موسى 
وطبعًا التقية هنا ليست تراجع سلبي . إمام الضاللة :  )السامري(على 

ر هارون أن عودة موسى حيث قدَّ، بل تراجع ايجابي ، عن المواجهة 
الضالين مع وجود  آما إن مواجهة، لن تجوز األيام  ، قريبة جدًا) ع(

ألن آثير من أتباع السامري ، ستكون بخسائر اقل ) ع(موسى 
  :) ع(ألنهم يعتقدون بموسى ، سيترآون ضاللتهم 

  . )إِ�ِّي خشيت أَن تَقُولَ فَرقْت بين بني إِسرائيل(

عندما ناقش ) ع(ومع هذا البيان على رؤوس األشهاد من موسى 
بأنه سبب ، ) ع(د يتهمون إلى اليوم هارون فان اليهو) . ع(هارون 

وفي التوراة الموجودة نصوص محرفة تشير إلى . عبادة القوم للعجل 
  .هذا المعنى الباطل 

* * * * *  
ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِن لَه معيشةً ضَنكاً (قال تعالى / س 

ومن كَان (وقال تعالى ،  )١٢٤:طـه( )و�َحشره يوم الْقيامة أَعمى
بِيالأَضَلُّ سى ومأَع ةري الْآخف وى فَهمأَع هذي ه٧٢:اإلسراء() ف( .  

  مالفرق بين اآليتين ؟

  
  / ج 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
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والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 
  والمهديين

  
  .وليس عمى البصر  ، )عمى البصيرة(: ين العمى في آال اآليت

ومن كَان في هذه أَعمى فَهو في الْآخرة ( : وقوله تعالى
بِيالأَضَلُّ سى ومأي من آان ملتفت إلى هذا العالم الجسماني ،  )أَع ،

 وال يعتـقد بآيات اهللاق فال يصّد، وغافل عن ملكوت اهللا سبحانه وتعالى 
بل وال يعمل لالرتقاء بروحه في ملكوت ، آالرؤيا والكشف ،  الملكوتية

، فهو أعمى البصيرة ، فمبلغه من العلم هذه الحياة الدنيا ، السماوات 
  .وان آان آالشمس في رابعة النهار ، يرى الحق  ألنه ال

ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِن لَه معيشةً (  - :اما قوله تعالى 
كاً وىضَنمأَع ةاميالْق موي هرشَح�(   

يرى  وهو يرى ما ال ، فهي فيمن آان قد ارتقى في ملكوت السماوات
عث ولي اهللا لم يؤمن به ولكن عندما ُب .ن بصيرته مفتوحة أأي ، الناس 
فقد آان يرى ما تحت ،  )بلعم ابن باعوراء(آما هو حال ، حسدًا 

ومال إلى الظالمين قال ، حسدًا له ) ع(ولكنه لم يؤمن بموسى ، العرش 
واتْلُ علَيهِم �َبأَ الَّذي آتَيناه آياتنا فَا�ْسلَخ منها فَأَتْبعه الشيطَان (: تعالى 

الْغَاوِين نم واآليات التي بعد هذه اآلية تبين  )١٧٥:األعراف( )فَكَان

   - :هذا المعنى 
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) رشح مل برياً قَالَ رصب تكُن قَدى ومي أَعا * تَنيتَهسا فَناتُنآي أَتَتْك كقَالَ كَذَل
  . )١٢٦-١٢٥:طـه( ) وكَذَلك الْيوم تُنسى

  

* * * * *  
  

فان اآلية ، ) ع(عدم السجود آلدم  )لعنه اهللا(لو آان ذنب إبليس / س 
أن نقول إنها حجة نستطيع : فهل ، وليس الجن ، تشير إلى المالئكة 

  .وليس الجن ؟ ، واألمر بالسجود للمالئكة ، له 
  

            / ج 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 
  والمهديين

  
وهو من المالئكة نتيجة . بحسب أصله ، من الجن  )لعنه اهللا(إبليس 

فاألمر ،  لتي أمر بها المالئكة بالسجودا، ارتقاءه في تلك المرحلة 
  .للمالئكة يشمله باعتبار انه من المالئكة في تلك المرحلة 

لقوا مكلفين فان أطاعوا اهللا ارتقوا إلى مرتبة المالئكة فالجن ُخ
  .فيصبحون مالئكة 
أعظم حيث إنهم إذا أطاعوا اهللا سبحانه وتعالى : واألنس فطرتهم 

آما هو حال خلفاء اهللا ،  وجه اهللا ويد اهللا يرتقون حتى يكون اإلنسان
فاإلنسان إذا أطاع اهللا يرتقي في مرتبة أعلى من ، ) ع(في أرضه 

  ) .ع(مرتبة المالئكة 
* * * * *  
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عطى أجرة على عمله من مبدأ العدالة إذا آان أجير مذنب ُي/ س 
مير ، وعن أطويل  اهللا وقُت َدَبويعاقب على ذنبه ، فإبليس لعنه اهللا َع

في ستة آالف سنة صلى رآعتين إبليس  إنالمؤمنين في نهج البالغة 
ولم يأخذ أي جزاء عنها ، فهل ذهبت عبادته أدراج الرياح . وأذنب ، 
  . ؟
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم           / ج 
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
  

فهذا  )٣٦:احلجر( )رب فَأَ�ْظر�ي إِلَى يومِ يبعثُون قَالَ(لقد أعطي أجره 

جرًا أليس  وااألنظار له وإعطاءه الحول والقوة آل هذه المدة الطويلة 
أما إذا آان العامل يعمل ، عطى شيء هو له أهذا إذا آان األجير . آافياً 

، جزاء يستحق بحسب العدالة أي  وال، بحول اهللا وقوته فهو ليس أجير 
  . جرًاافهل يستحق من يعطيك مالك 

* * * * *  
* وطُورِ سينني * والتِّني والزيتُونِ (ما معنى قوله تعالى / س 

 نيالْأَم لَدذَا الْبهنِ تَقْوِيمٍ * وسي أَحف انْس�ا الْألَقْنخ لَقَد * َاه�ددر ثُم
 نيلاففَلَ سونٍ إِلَّا الَّ* أَسنمم رغَي رأَج مفَلَه اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينذ *

    )٨- ١:التني( )أَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ الْحاكمني* فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ 
   /ج 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ة والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئم

  والمهديين
  

  )التِّنيع(فاطمة (  - ) :و( ( .  

   . ) )ع(علي ( - ) :والزيتُونِ( 

يكَاد زَيتُها يضيء ولَو لَم (: وهو الذي يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار 
  . )٣٥:النور()تَمسسه �َار �ُور علَى �ُورٍ

)نيينطُورِ سان طور سيناء نقلته وادي السالم في النجف ، حيث  - ) :و

  .المالئكة إلى هذا المكان 
)نيالْأَم لَدذَا الْبهص(رسول اهللا محمد  -  ) :و. (  

    -) :ثُم ردد�َاه أَسفَلَ سافلني* لَقَد خلَقْنا الْأ�ْسان في أَحسنِ تَقْوِيمٍ (

،  )ى عليينحقيقة اإلنسان إذا ارتقى إلى أعل( -:المخلوق األول هو  -
حقيقة اإلنسان إذا أزرى بنفسه إلى أسفل ( -:والمخلوق الثاني هو

الجهل (أما الثاني فهو . ) ص( )العقل أو محمد(، واألول هو  )سافلين
خلَقْنا (ولذا قال تعالى ، ، وآالهما إنسان ) لعنه اهللا( )أو الثاني

أي خلقنا ، ) أَسفَلَ سافلني ثُم ردد�َاه* الْأ�ْسان في أَحسنِ تَقْوِيمٍ 

وأسفل مراتب التدني ، فجعلنا أعلى مراتب االرتقاء لإلنسان ، اإلنسان 
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، إن اهللا عز وجل خلق العقل ( :  )ع(أيضًا لإلنسان ، قال أبو عبد اهللا 
فقال له . عن يمين العرش من نوره ، وهو أول خلق من الروحانيين 

: قبل فأقبل ، فقال اهللا تبارك وتعالى أ: أدبر فأدبر ، ثم قال له : 
ثم خلق الجهل : قال  .خلقتك خلقا عظيما و آرمتك على جميع خلقي 

أقبل فلم : أدبر فأدبر ، ثم قال له : فقال له . من البحر األجاج ظلمانيا 
  . ٦٣)فلعنه، فقال له استكبرت . يقبل 

) ص(وهو محمد ،  )العقل األول(: المقربين هو  م المالئكةـَّفالذي عل 
وأغواه أيضًا إنسان ، ) لعنه اهللا( )أردى إبليس(وهو إنسان ، والذي 

  : ) لعنه اهللا(أو الجهل ، فهذا قول إبليس ) لعنه اهللا(وهو الثاني 
)نلَأُغْوِيضِ وي الْأَرف ملَه نني لَأُزَيتَنيا أَغْوبِم بقَالَ رنيعمأَج مه (
  . أي بالذي أغويتني به ،  )٣٩:احلجر(

  ) .أَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ الْحاكمني* فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ (

ا مصاديق مله) ع(التين والزيتون في زمن اإلمام المهدي  -: بقي أن
  ) .ع( )اإلمام المهدي( -:أخرى ، والبلد األمين هو 

 )وشجرة تَخْرج من طُورِ سيناء تَنبت بِالدهنِ وصبغٍ للْآكلني(لى قال تعا
اللَّه �ُور السماوات والْأَرضِ مثَلُ �ُورِه كَمشكَاة فيها مصباح (وقال تعالى  . )٢٠:املؤمنون(

ا كَوةُ كَأَ�َّهاججالز ةاجي زُجف احبصالْم كَةاربم ةرجش نم وقَدي يرد كَب
زَيتُو�َة ال شرقية وال غَربِية يكَاد زَيتُها يضيء ولَو لَم تَمسسه �َار �ُور علَى �ُورٍ 

                                            

א− ٦٣  .١:٩٧:א
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 اللَّهاسِ ولنثَالَ لالْأَم اللَّه ضْرِبيو اءشي نم ورِهنل ي اللَّهدهييملع ءيبِكُلِّ ش( 
  . )٣٥:النور(

والتي تنبت بالدهن ، ، فالزيتون ، والشجرة التي تخرج من طور سيناء 
: هو  )شخص واحد(والزيتونة الالشرقية وال غربية ، آلها تشير إلى 

فهو الزيتون في ، ) ع(المهدي األول في زمن ظهور اإلمام المهدي 
رة التي تخرج من طور سيناء وهو الشج، السورة التي نحن بصددها 

فقد .  ٦٤ - ع -آما روي عن أمير المؤمنين والصادق، .  )ي النجفأ(
وإِذْ �َتَقْنا الْجبلَ (، بعد حادثة رفعة ولم يعاد إلى مكانه  نقلت المالئكة الطور

 كَأَ�َّه مقَهفَوتَتَّقُون لَّكُملَع يها فوا ماذْكُرو ةبِقُو اكُمنا آتَيذُوا مخ بِهِم عاقو وا أَ�َّهظَنظُلَّةٌ و( 
فهو لم يعد إلى مكانه ، ولم يقع بهم  –، ظنوا انه واقع بهم  )١٧١:ألعراف(

   .، بل نـُقل 
 وال، ثقيل على الناس أي العلم ال -: )تَنبت بِالدهنِ( وغذائها الدهن

آما ورد عنهم  )وصعب مستصعب(،  )سر في سر(: يحتمله الناس 
وسر مستسر ، إن امرنا سر في سر ( قال  )ع(عن أبي عبد اهللا ) ع(
   ٦٥)وسر مقنع بسر ، وسر على سر ، وسر ال يفيد إال سر ، 

                                            

א  − ٦٤ א(:)(אא  ٣١٢١٩א
  ٧٥٢٠٥א.)אאא

)() אאאא)(א:
  . )א.،

 .٤٨:אא/א− ٦٥
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من هتكه  ، ان امرنا هذا مستور مقنع بالميثاق( )ع(وقال أبو جعفر 
  . ٦٦)أذله اهللا 

ومن ، ان امرنا هذا مستور مقنع بالميثاق (  )ع(وقال أبو عبد اهللا 
  .  ٦٧)هتكه أذلة اهللا 

وهو . وحق الحق ، ان امرنا هو الحق (  ) :ع(وقال أبو عبد اهللا 
، وسر المستسر ، وسر السر ، وهو السر . وباطن الباطن ، لظاهر ا

  .  ٦٨)وسر مقنع بالسر 
يكاد زيتها يضيء ، فهو من ، غربية  شرقية وال وهو الزيتونة ال

وقد وردت روايات ، تارة أخرى ) ع(ويحسب من األئمة ، المهديين 
) ع(أي أنهم ، ولد علي وفاطمة تعد األئمة اثني عشر من ) ع(عنهم 

واليك بعض ، ) ع(في آالمهم ) ع(عدوا المهدي األول من األئمة 
 )ع(االثنا عشر اإلمام من آل محمد (:  )ع(جعفر  الروايات ، قال أبو

ومن ولد علي ورسول اهللا وعلي  )ص(آلهم محدث من رسول اهللا 
عن جابر بن عبد اهللا  )ع(ي جعفر وعن أب،  ٦٩)هما الوالدان  )ع(

وبين يديها لوح فيه أسماء  )ع(دخلت على فاطمة : ( األنصاري قال 
ثالثة ، ) ع(األوصياء من ولدها ، فعددت اثني عشر آخرهم القائم 

     ٧٠)منهم محمد وثالثة منهم علي
الجن  إلى )ص(إن اهللا أرسل محمدا : ( قال  )ع(وعن أبي جعفر 

وجعل من بعده اثني عشر وصيا ، منهم من سبق ومنهم ، واإلنس 
                                            

 .٤٨:א−٦٦
 .٤٨:א−٦٧
 .٤٨:א−٦٨
 .١٥٣١א−٦٩
 .١٥٣٢א−٧٠
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واألوصياء الذين من بعد محمد . وآل وصي جرت به سنة ، من بقي 
على سنة أوصياء عيسى وآانوا اثني عشر وآان أمير  )ص(

   ٧١)على سنة المسيح )ع(المؤمنين 
نحن اثنا عشر إماما : ( يقول  )ع(سمعت أبا جعفر : عن زرارة قال  

وعن أبي ،  ٧٢) -ع –منهم حسن وحسين ثم األئمة من ولد الحسين 
، إني واثني عشر من ولدي :  )ص(قال رسول اهللا ( : قال ) ع(جعفر 

يعني أوتادها وجبالها ، بنا أوتد اهللا ، وأنت يا علي زر األرض 
ذا ذهب االثنا عشر من ولدي ساخت األرض أن تسيخ بأهلها ، فإ
   ٧٣)األرض بأهلها ولم ينظروا 

من ولدي اثنا :  )ص(قال رسول اهللا ( : قال  )ع(وعن أبي جعفر 
عشر نقيبا ، نجباء ، محدثون ، مفهمون ، آخرهم القائم بالحق 

  . ٧٤)يمالها عدال آما ملئت جورا 
* * * * *  

إِن الصفَا والْمروة من شعائرِ اللَّه فَمن حج الْبيت أَوِ (قال تعالى / س 
يملع راكش اللَّه راً فَإِنيخ عتَطَو نما وبِهِم فطَّوي أَن هلَيع احنفَال ج رتَماع( 

  . )١٥٨:البقرة(
الطواف المتعارف عن أعمال الحج أن والطواف ، اآلية تشعر بجواز 

  .؟ واجب 
                                            

 .١٥٣٢א− ٧١
 .١٥٣٣א− ٧٢
 .١٥٣٤א− ٧٣
 .١٥٣٤א− ٧٤



   ٨٢ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

  
  / ج

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
  

وهم محمد وآل محمد  ، حج بيت اهللا الحقيقي: المقصود بالحج هو 
،  )مقامات األيمان والحج(،  فمن حج بيت اهللا وأتم العشر، ) ص(

فله ان يأآل من ثمار شجرة  )منا أهل البيت(وأصبح ، وحج بيت اهللا 
) ع(وهذا الجواز مقابل للمنع الذي منع به آدم .  )ص(علم آل محمد 

) هذا هبال تَقْرا وئْتُمش ثيغَداً حا رهنكُال مةَ ونالْج كجزَوو أَ�ْت كُناس ما آدا يقُلْنو
رجالشنيمالظَّال نفَتَكُو�َا م وهي شجرة علم آل محمد  )٣٥:البقرة( )ة ،

  . وليست اآلية بحسب ظاهرها، ) ع(
  ، ) ع( )فاطمة(: ، والمروة ) ع( )علي(: والصفا 

فهما باب  .أي الجناح عليه ان يأخذ منهما  -:وال جناح عليه ان يطوف 
ألئمة اخذ من باأل واالخذ منهما يكون،  )-ص –محمد (مدينة العلم 
والبد لإلنسان من السعي للوصول إلى الحج الحقيقي ، ) ع(والمهديين 

منا ( -:وبالتالي يكون بمرتبة ، واستكمال درجات اإليمان العشرة ، 
  .فيكون له ان يأخذ من ثمار الشجرة المبارآة ،  )أهل البيت

لذهاب إلى وهي ا: أما في هذا العالم الجسماني فهذه الحالة الجسمانية 
فهي  ، فإنما تشير إلى االنصياع لهذا األمر اإللهي، الكعبة وقصدها 

  .ألنها تمثل االئتمار بأمر اهللا ، واجبة 
فضل اهللا (ـن تحقق بإأما الوصول الحقيقي في العوالم العلوية فهو 

ن لم يتحقق فاإلنسان بفضل إو.  الخير آله: فهو  )وسعي اإلنسان



   ٨٣ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

نه يتقلب في جنات اهللا سبحانه وتعالى ألنه سعى فا )دعاء اقبل(إجابته 
فالسعي واجب على  )٣٩:النجم( )وأَن لَيس للْإِ�ْسانِ إِلَّا ما سعى(

الحج في هذا العالم الجسماني ، ويبقى : اإلنسان ومن بدايات السعي هو 
ان اإلنسان يأخذ بقدر سعيه وبفضل اهللا عليه ، فان وصل وحج بيت اهللا 

وآان منا أهل ، وآان ممن أآمل مراتب اإليمان العشرة ، ي الحقيق
آما ان الذي ،  جاز له قطف ثمار الشجرة واألآل منها، البيت بالحقيقة 

بل هي واجبة باعتبار ، يحج الكعبة يجوز له السعي بين الصفا والمروة 
ما قلت إنها مقدمات إجابة دعاء اهللا سبحانه عبده باإلقبال عليه 

         . ٧٥سبحانه
*****  

) ع(، آما هو وارد عنهم ؟ آيف يستزيد المعصوم من العلم / س 
  .؟   وهل هو يجهل ثم يعلم

  
  / ج 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
محمد وال محمد األئمة والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على 

  والمهديين
  

                                            

א(א− ٧٥ א א א
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   ٨٤ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

يعلم ثم يعلم فال ، وهذا خطأ لكنه  إذا آان المراد انه يجهل بمعنى ال
) ع(حيث أنه . يدرك ما أودع في عقله التام باهللا سبحانه وتعالى 

محجوب بالجسد عند نزوله إلى عالم األجسام في هذه الدنيا لالمتحان ، 
وتعالى ليوصل قطرة الدم التي  أي آما انه محتاج إلى اهللا سبحانه

ومفتقر ، آذلك هو محتاج هللا ، أودعها اهللا في قلبه إلى أطراف جسمه 
إلى اهللا سبحانه وتعالى ليوصل له العلم الذي أودعه في عقله التام إلى 
نفسه في هذا العالم ، أي انه يعلم ويزداد علم مما أودع في عقله التام ، 

أي انه ، ) قامات العشرة ، عشرة اإليمانالم(بيت اهللا : أي وجوده في 
وليس (يزداد علم من علمه المكنون المخزون في قلبه أو عقله التام ، 

ولكنه في الصدور فاستفهم اهللا ، العلم في السماء وال في األرض 
آلها علم وليست  ، )مصحف فاطمة(و )الجفر(و )الجامعة(ـ، ف )يفهمك

من المعصوم وهو ، آل ساعة  بل العلم هو ما يحدث في، هي العلم 
) شيء عليمواتَّقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واللَّه بِكُلِّ …  (،  ٧٦والى المعصوم

  .  )٢٨٢:البقرة(
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   ٨٥ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

* * * * *  
وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتَكُو�ُوا شهداء علَى (ما معنى قوله تعالى / س 

 لَمعنا إِلَّا لهلَيع تي كُنلَةَ الَّتبا الْقلْنعا جمهِيداً وش كُملَيولُ عسالر كُونياسِ والن
من يتَّبِع الرسولَ ممن ينقَلب علَى عقبيه وإِن كَا�َت لَكَبِرية إِلَّا علَى 

 وفؤاسِ لَربِالن اللَّه إِن ا�َكُمإِمي يعضيل اللَّه ا كَانمو ى اللَّهده ينالَّذ
يمحلرحيمبسم اهللا الرحمن ا          / ج .؟ ) ١٤٣:البقرة( )ر  

والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 
  والمهديين

  
،  )الثالث مائة والثالث عشر(: هم األمة المحمدية الحقيقية ، وهم 

ألنه وسط بين ،  )الصراط المستقيم وهو المهدي األول(: والوسط هو 
وأنصار ، تباع المهدي األول أاألئمة والمهديين ، فاألمة الوسط هم 

خير (بل و ، )خير أمة أخرجت للناس(وهم أيضًا ، ) ع(اإلمام المهدي 
  . ألنهم قادة  ، )أئمة

                                                                                                                                             

א:.א...א
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   ٨٦ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

كُنتُم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تَأْمرون بِالْمعروف وتَنهون عنِ (قال تعالى 
لُ الْكأَه نآم لَوو بِاللَّه وننمتُؤكَرِ ونالْم وننمؤالْم مهنم مراً لَهيخ تَابِ لَكَان

قُونالْفَاس مهأَكْثَر١١٠:آل عمران( )و(  .  

 )حافظُوا علَى الصلَوات والصالة الْوسطَى وقُوموا للَّه قَا�تني(: قال تعالى 
ة ، أي حافظوا على الوالي،  )الوالية(: والصالة هي :  )٢٣٨:البقرة(

، أي والية المهدي  الوالية بين األئمة والمهديينوالصالة الوسطى أي 
 : ألن المهدي األول من، ) ع(األول في بداية ظهور اإلمام المهدي 

التي ) ع(آما في الروايات عنهم ،  األئمة: ، وأيضًا يعد من  المهديين
  .اثنا عشر ) ع(تعد األئمة من ولد علي وفاطمة 

  : َقال  )ع(عن َأبي جعفر 
ِإنِّي واْثَنْي َعَشَر ِمْن ُوْلِدي َو َأْنَت َيا َعِليُّ ِزرُّ  )ص(َقاَل َرُسوُل اللَِّه (

، اْلَأْرِض َيْعِني َأْوَتاَدَها َوِجَباَلَها ِبَنا َأْوَتَد اللَُّه اْلَأْرَض َأْن َتِسيَخ ِبَأْهِلَها 
اْلَأْرُض ِبَأْهِلَها َو َلْم  َفِإَذا َذَهَب اِلاْثَنا َعَشَر ِمْن ُوْلِدي َساَخِت

  .٧٧)ُيْنَظُروا
  ) : ع(َعْن ُزَراَرَة َقاَل َسِمْعُت َأَبا َجْعَفٍر 

َيُقوُل اِلاْثَنا َعَشَر اْلِإَماَم ِمْن آِل ُمَحمٍَّد ُآلُُّهْم ُمَحدٌَّث ِمْن ُوْلِد َرُسوِل اللَِّه (
 )ع(َو َعِليٌّ  )ص(َفَرُسوُل اللَِّه  )ع(ِبي َطاِلٍب َو ُوْلِد َعِليِّ ْبِن َأ )ص(

  . ٧٨)ُهَما اْلَواِلَداِن
  : َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه اْلَأْنَصاِريِّ  )ع(َعْن َأِبي َجْعَفٍر 

                                            

 .١:٥٣٥א− ٧٧
 .١:٥٣٤א− ٧٨



   ٨٧ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

اْلَأْوِصَياِء  َو َبْيَن َيَدْيَها َلْوٌح ِفيِه َأْسَماُء )ع(َقاَل َدَخْلُت َعَلى َفاِطَمَة (
ِمْن ُوْلِدَها َفَعَدْدُت اْثَنْي َعَشَر آِخُرُهُم اْلَقاِئُم ع َثَلاَثٌة ِمْنُهْم ُمَحمٌَّد َو َثَلاَثٌة 

  .  ٧٩)ِمْنُهْم َعِليٌّ
  ) : ع(عن أمير المؤمنين 

  .٨٠)إن لهذه األمة اثني عشر إمام هدى من ذرية نبيها ، وهم مني(
المهدي (وهو ،  )زيتون وسط(أي  : )زَيتُو�َة ال شرقية وال غَربِية(وقال تعالى 

  ) .ع()األئمة والمهديين(فهو الوسط بين  )األول
وشجرة تَخْرج (يضًا شجرة الزيتون التي تخرج من طور سيناء أوهو  

   )٢٠:املؤمنون( )لدهنِ وصبغٍ للْآكلنيمن طُورِ سيناء تَنبت بِا

* * * * *  
أن اإلنسان : في تفسير سورة العصر قلت  )المتشابهات(في / س 

. ) ص(وهو في خسر نسبًة إلى رسول اهللا ، ) ع(علي بن أبي طالب 
) ع(وهذا يشعر انهم أفضل من علي ، ولكن آيف يستثني الذين آمنوا 

  ! .بحسب ما بينت أنت ؟
  

  / ج 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 
  والمهديين

                                            

 .١:٥٣٣א− ٧٩
 .١٥٤:א− ٨٠



   ٨٨ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

  
والبسملة في الباء والباء ، والفاتحة في البسملة ، القرآن آله في الفاتحة 

  .في النقطة 
لقلة ، أي إن القرآن آلما ارتقينا إلى اهللا سبحانه وتعالى قل تفصيله 

حتى تصل إلى  ، آلما ارتقت العوالم الملكوتية ، ت والمتنافياتالجزئيا
  .  فيكون القرآن نور آلي :النور والكليات 

حيث ، هو في مرتبة عالية من القرآن  : )والعصر(عن سورة  ُهـُوما بينت
نور ) ع(وعلي وفاطمة (، ) ع(وجود لغير محمد وعلي وفاطمة  ال

: مام السورة في ذلك العالم هو فال وجود لغيرهم ، فيكون ت،  )واحد
هذه هي سورة .  )٢-١:العصر( )إِن الْأ�ْسان لَفي خسرٍ* والْعصرِ (

، فال وجود لبقية السورة في ذلك العالم  ذلك العالم العلوي: العصر في 
 )واصوا بِالصبرِإِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتَواصوا بِالْحق وتَ( وهو، 
  .ليكون لهذا االعتراض وجه.  )٣:العصر(

فاإلنسان هو جنس اإلنسان ، أي أن اإلنسان بسبب  -: أما في هذا العالم
وجوده في العالم الجسماني ، ففي خسر وتسافل ، إال إذا آمن بولي اهللا 

حات وتَواصوا بِالْحق إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصال(. في زمانه وعمل معه 
  ) .وتَواصوا بِالصبرِ

* * * * *  



   ٨٩ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

إِ�َّا عرضْنا الْأَما�َةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ (ما معنى قوله تعالى / س 
كَان إِ�َّه انْس�ا الْألَهمحا وهنم فَقْنأَشا وهلْنمحي أَن نيظَلُومًا  فَأَب

  . ؟ )٧٢:األحزاب() جهوالً

  

  / ج 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 
  والمهديين

  
  .) اإلمامة ووالية ولي اهللا(: األمانة هي 
َإِذَا حكَمتُم  هلها وؤدوا الْأَما�َات إِلَى أَـإِن اللَّه يأْمركُم أَن تُ (: قال تعالى 

 كَان اللَّه إِن بِه ظُكُمعا يمع� اللَّه لِ إِندوا بِالْعكُمتَح اسِ أَنالن نيب
  )٥٨:النساء() سميعاً بصرياً

مانتهم هي أأما الناس ف . ٨١أي اإلمامة يؤديها اإلمام إلى اإلمام الذي يليه
فالناس يؤدون الوالية إلى ولي اهللا في آل زمان  ، )واليتهم لولي اهللا(: 
 ان يتولوأبل على الناس  ، تنقطع الوالية فإذا رجع ولي اهللا إلى اهللا ال، 
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   ٩٠ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

فال تخلو ارض اهللا من حجة ولو خليت لساخت ، الولي الذي بعده 
  . ٨٢لهابأه

جنس اإلنسان ، والمنافق األول والثاني لعنهما اهللا ،  -:واإلنسان 
) لعنه اهللا( )الثاني(: هو  والجهول،   )لعنه اهللا( )األول(: هو  والظلوم

  .الذي خلق بعد العقل  )لثانيالمخلوق ا(حيث هو الجهل  ،
أي سكانها من المالئكة واألرواح  -:أما السماوات واألرض والجبال 

  .الصالحة 
إذا  الوالية هللا واإلمامة ، والوالية لولي اهللا إمامة أيضًا -: فاالمانة هي
من تقرب إلي بالفرائض (قال تعالى في الحديث القدسي ، آانت تامة 

 )ولي اهللا(ـأي آ ٨٣......)بح عيني ويدي وأص) أي والية ولي اهللا(
درجات (تم اإليمان ، آسلمان منا أهل البيت ألنه أتم العشر درجات أ

 أمانة نإبقي  . )١٩٦: البقرة()مٍ في الْحج وسبعة إِذَا رجعتُم ثَالثَة أَيا( ،  )اإليمان

بأنه : ) ع(وهو آما عبر عنه ، آل إنسان مرتبطة بصاحب األمانة 
األسود في الرآن : وهو الحجر ،  ٨٤ك ابتلع آتاب العهد والميثاقـَلَم

وهو المهدي األول  ،) في الحقيقة إنسان(العراقي في الكعبة ، وهو 
                                            

()(אא− ٨٢ אא:
אאאאא

 .١:٥٣٥:א)אא
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ولذلك فهو الفاتح لدولة العدل  ،) صاحب األمانة(وهو ، واليماني 
والحاآم األول بعد قائدها اإلمام المهدي ، والممهد الرئيسي لها ، اإللهي 

و ، وآل إنسان يحج بيت اهللا البد له من المرور على الحجر ، ) ع(
وبينهما باب الكعبة ، أو آما سمي الملك الذي ابتلع ، الرآن اليماني 

ه ان يتعاهده ويجدد العهد مع اهللا من والبد ل، آتاب العهد والميثاق 
استلموا الرآن ، فإنه يمين اهللا في (  : )ص ( قال رسول اهللا . خالله 

مصافحة العبد أو الدخيل ، ويشهد لمن ، خلقه ، يصافح بها خلقه 
ألنه ،  الحجر األسود: بالرآن) ص(ومراده ،  ٨٥)استلمه بالموافاة 
ألنه واسطة بين اهللا وبين عباده ، ه باليمين ـِبوإنما ُش موضوع فيه ،

وقال . ، آاليمين حين التصافح  )ل والوصول والتحبب والرضاّيفي الَن(
إن اهللا تبارك وتعالى لما أخذ مواثيق العباد ، أمر () ع ( الصادق 

عاهدته ، تأمانتي أديتها ، وميثاقي : ، فلذلك يقال  الحجر فالتقمها
الرآن اليماني باب من أبواب () ع(وقال .  ٨٦)بالموافاة لتشهد لي 

  .  ٨٧)لم يغلقه اهللا منذ فتحه، الجنة 
دخل منه الجنة ، وفيه نهر من الرآن اليماني بابنا الذي ُي(:  )ع( وقال

  . ٨٨)فيه أعمال العباد الجنة تلقى
فأقول أمتي يا رب أمتي ، فيقال يا … ( ) : ص(وعن رسول اهللا 

 )أي المقربين أصحاب اليماني(محمد أدخل أمتك من ال حساب عليهم 

                                            

 .١:٦٥א− ٨٥
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من الباب األيمن من أبواب الجنة وهم شرآاء الناس فيما سوى ذلك 
  ٨٩)… من األبواب 

اليماني صاحب األمانة والذي (: فالحجر والرآن اليماني يشيران إلى 
ل آيشير إلى ) الكعبة(والبيت ، وهي الميثاق اإللهي  ، )ابتلع األمانة

  ) ٧٣:هود( )رحمت اللَّه وبركَاتُه علَيكُم أَهلَ الْبيت إِ�َّه حميد مجِيد( ) ع(محمد 

  

* * * * *  
 )٢١:االنشقاق( )وإِذَا قُرِئ علَيهِم الْقُرآن ال يسجدون(قال تعالى / س 

يسجد عند قراءة القرآن فهل يجب السجود مع قراءة  اآلية تذم من ال
  القرآن ؟ 

  

  / ج 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

د األئمة والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محم
  والمهديين

  
: وقراءته هي  ، )اإلمام الحجة على الخلق في آل زمان(: القرآن هو 

، فيجب على الناس  )قراءة صفحته على الناس في هذه الحياة الدنيا(
لعنه ( السجود الذي رفضه إبليس(: وهذا هو ، طاعته والخضوع ألمره 

فإعراض الناس عن  ،) لعنه اهللا(ويرفضه آل مصاب بداء إبليس ،  )) اهللا
وترك طاعته ، ) ع(وهو اإلمام وحجة اهللا في زمانهم ، القرآن الناطق 

                                            

 .٢٩٠:א:אא− ٨٩
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: السجود آلدم ) لعنه اهللا(، وهو نظير ترك إبليس  )ترك السجود(: هو 

) قفَفَس الْجِن نم كَان يسلوا إِلَّا إِبدجفَس مآدوا لدجاس كَةالئلْما لإِذْ قُلْنو
نع  بِئْس ودع لَكُم مهي وو�د نم اءيلأَو تَهيذُرو ذُو�َهأَفَتَتَّخ هبرِ رأَم

  . )٥٠:الكهف() للظَّالمني بدالً

* * * * *  
 ولَقَد صرفْنا في هذَا الْقُرآنِ للناسِ من كُلِّ مثَلٍ(قال تعالى / س 

هل اإلنسان مذموم  )٥٤:الكهف() كْثَر شيء جدالًوكَان الْأ�ْسان أَ
  في هذه اآلية ؟ 

  
  /ج 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
  

باعتبار ، أي بحثًا لمعرفة الحقيقة  -:وآان اإلنسان أآثر شيء جدال 
وفطرته تؤهله ، آل األسماء اإللهية فطرته ، فهو مفطور لمعرفة 

وعلَّم آدم الْأَسماء كُلَّها ثُم عرضَهم علَى الْمالئكَة فَقَالَ (: قال تعالى . للمعرفة 
نيقادص تُمكُن إِن الءؤه اءمي بِأَس٣١:البقرة( )أَ�ْبِئُو�(  .  
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* * * * *  
لَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَ�ْبتَها �َباتاً حسناً وكَفَّلَها فَتَقَب(ما معنى قوله تعالى / س

الَت زَكَرِيا كُلَّما دخلَ علَيها زَكَرِيا الْمحراب وجد عندها رِزْقاً قَالَ يا مريم أَ�َّى لَك هذَا قَ
   )٣٧:آل عمران() من يشاء بِغَيرِ حسابٍهو من عند اللَّه إِن اللَّه يرزُقُ 

  

  / ج
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 
  والمهديين

  

فالمحراب والصالة ، أي علم وحكمة ومعرفة  -) :وجد عندها رِزْقاً ( 

رزق الدنيوي مكانه غير وال ، )معراج المؤمن وفيض اهللا عليه(مورد 
يأآل وهو واقف  فاإلنسان ال. واألآل آذلك ، المحراب المعد للصالة 

ينـزل على مريم  وان آان الرزق الدنيوي أيضًا، يصلي في المحراب 
وهو العلم والحكمة  )الرزق الحقيقي(: ولكن المراد باآلية هو ، 

ه قَالَ رب هب لي من لَد�ْك هنالك دعا زَكَرِيا رب(: ولذلك ، والمعرفة 
اءعالد يعمس ةً إِ�َّكبةً طَيي(َ بـ وعلل هذا الدعاء،  )٣٨:آل عمران( )ذُر فْتإِ�ِّي خ

 ْك�لَد ني مل براً فَهاقي عأَترام كَا�َتائي ورو نم يالوالْم
   )٥:مرمي( )ولياً
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 يالوألنه ) ع(أي علماء بني إسرائيل ، خاف منهم على عيسى  - :الْم

، وأراد ) ) ع( الحجة على مريم: (هو ) ع(آان يعلم بأمره ، فزآريا 
أي ميراث الحكمة ، ذرية طيبة ترث آل يعقوب حقيقة ) ع(زآريا 

فكفالة زآريا . فرزقه اهللا يحيى ، ) ع(والنبوة والنصرة لولي اهللا عيسى 
في شأنها  واهم ما، ) وكَفَّلَها زَكَرِيا(له شأنها ـَّفان اهللا آف، لشأنها ) ع(لمريم 

. نبي من أولي العزم مصلح للديانة اإللهية ،  )) ع( لعيسى اٌم(هو إنها 
آان أهم ما فيه هو ) ع( إجابة دعاء زآريا: آما ان يحيى الذي هو 

ادتْه فَن(، ) ع(وذلك انه أصبح الناصر لعيسى ، إجابة دعاء زآريا 
الْمالئكَةُ وهو قَائم يصلِّي في الْمحرابِ أَن اللَّه يبشركَ بِيحيى مصدقاً 

نيحالالص ناً مَبِي�وراً وصحداً ويسو اللَّه نم ةم٣٩:آل عمران() بِكَل(   

 )ع( عيسىوآلمة اهللا والسيد الحصور هو ،  )ع(يحيى والمصدق هو 
تي أي وحصور ال، ك بني إسرائيل ـِلوَم ،أولي العزم فهو سيد من ، 

  .  النساء وال الدنيا
  : وهو طلب الولد ، واآلن لننظر في دعاء زآريا 

وإِ�ِّي خفْت الْموالي من ورائي وكَا�َت امرأَتي عاقراً فَهب لي (
 )٦-٥:مرمي()رِث من آلِ يعقُوب واجعلْه رب رضياًيرِثُني وي*  من لَد�ْك ولياً 

   -:وإِ�ِّي خفْت الْموالي من ورائي  -١

ك بني ـِلالسيد وَم، ) ع(أي علماء بني إسرائيل ، خفتهم على عيسى 
 )هب لي ولد(ـمن اهللا ، ف) ع(وهنا طلب زآريا . وآلمة اهللا ، إسرائيل 



   ٩٦ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

بعد موتي فقد بلغت من الكبر والعمر حتى ، ) ع(مريم يتم آفالتي ألمر 
  .  )ع(فالمتوقع ان أآون ميتًا عند بعث عيسى ، شاب رأسي 

٢-  قُوبعآلِ ي نم رِثيي ورِثُني: -  
فنصرة يحيى ،  )قائم آل يعقوب() ع(فعيسى ، ) ع(في نصرة عيسى 

وب الصالحين وآفالته نيابة عن آل يعق، ) ع(له نيابة عن زآريا ) ع(
  . من األنبياء والمرسلين واألولياء 

  - :واجعله رب رضيا  -٣

) . ع(وتعرضه للقتل في نصرة عيسى، أي راضيًا بالبالء واالمتحان 
بعث قبل ان ُي، ) ع(تالميذه والناس لنصرة عيسى ) ع(فقد وجه يحيى 

  .تل واستشهد في بداية بعث عيسى ـُـ، وق) ع(عيسى 
رب أَ�َّى يكُون لي غُالم وكَا�َت امرَأتي عاقراً وقَد بلَغْت  قَالَ() : ع(فزكريا 

   )٨:مرمي( )من الْكبرِ عتياً

أي فضل :  )٩:مرمي( )قَالَ كَذَلك( ..... يكون لي غالم  أي لوال فضلك ال

  .ربك عليك 
يمسسني بشر قَالَ كَذَلك قَالَت رب أَ�َّى يكُون لي ولَد ولَم ( ) ع(ومريم 

كُونفَي كُن قُولُ لَها يراً فَإِ�َّمإِذَا قَضَى أَم اءشا يم خْلُقي ٤٧:آل عمران( )اللَّه(   

لَدي ول كُونأَ�َّى ي بر أي لوال فضلك ال يكون لي ولد   - : قَالَت

)…كأي فضل ربِك عليِك ) …  قَالَ كَذَل.  
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 )يْجِيلَو�الْأو اةرالتَّوةَ وكْمالْحو تَابالْك هلِّموهذا هو الفضل :  )٤٨:آل عمران( )ع

كُلَّما دخلَ علَيها زَكَرِيا الْمحراب وجد عندها رِزْقاً قَالَ يا مريم أَ�َّى لَك : (والرزق 
إِن اللَّه دنع نم وه ذَا قَالَتابٍ هسرِ حبِغَي اءشي نزُقُ مري آل () اللَّه

  .فالفضل بغير حساب ، والحمد هللا  )٣٧:عمران
  

* * * * *  
  )٧٥:الواقعة( )فَال أُقْسم بِمواقعِ النجومِ(ما معنى قوله تعالى /  س 

  /ج  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ال محمد األئمة والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد و
  والمهديين

  
ان أهل بيتي (: ) ص(قال رسول اهللا ،  )) ع( آل محمد(: النجوم هم  

  . ٩٠)أمان ألهل األرض آما إن النجوم أمان ألهل السماء
، في السماء ففيها آية من آيات اهللا سبحانه وتعالى  -: اما مواقع النجوم

آل محمد (: ة الدالة على نجمة الجدي في السماء يمثلون فالنجوم السبع
أما ،  ) )ع( محمد وعلي وفاطمة(: فالثالثة األولى تمثل ،  )) ع(

األربعة البقية فهي دالة بحسب ترتيبها االثنين األقرب إلى الثالثة هما 
تدل على (: حدهما أواالثنين األخريان ، )  )ع( الحسن والحسين(
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وهما ،  )) ع( تدل على اإلمام المهدي(واألخرى  ، )األئمة الثمانية
   . )نجمة الجدي(األقرب إلى 

   ، )الجدي في السماء(وآل هذه النجوم هي دالة على 
فبه يستدل الناس على القبلة في الليل  ، )دليل القبلة(: والجدي هو 

فنجمة ، والقبلة هي جهة السجود إلى اهللا سبحانه وتعالى ، المظلم 
وهذا .  ٩١أي المعرفة به) ع(الدالة على اإلمام المهدي :  الجدي هي

  .شأن النجوم في السماء 
 وهي ال،  )ة الثابتة في السماءالنجمة الوحيد(: ونجمة الجدي هي 

  تتحرك ألنها واقعة على محور دوران األرض
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في كتَابٍ * إِ�َّه لَقُرآن كَرِيم * وإِ�َّه لَقَسم لَو تَعلَمون عظيم (: قال تعالى 
َأفَبِهذَا * تَنزِيلٌ من رب الْعالَمني * سه إِلَّا الْمطَهرون ال يم* مكْنونٍ 

 وننهدم أَ�ْتُم يثدأي ان هذا القسم قسم بنجمة  )٨١-٧٦:الواقعة( )… الْح

والنجوم ، الدال على اإلمام المهدي  : )المهدي األول(وهو ، الجدي 
والحسن والحسين واألئمة  محمد وعلي وفاطمة(: الدالة عليها هم 
نجمة الجدي أو النجوم الدالة على ) ع(وهم ،  ٩٢)) ع(واإلمام المهدي 
، وا الناس به من خالل آالمهم ُفذلك انهم عرَّ،  المهدي األول

وآذلك من خالل الرؤى التي يراها ، والروايات التي وردت عنهم 
ألنه ، تباع المهدي األول إوهم يشيرون إلى ،  ٩٣)ع(المؤمنون بهم 

) ع(الدليل إلى اإلمام المهدي أي انه ، نجمة الجدي الدالة على القبلة 
  . )وإِ�َّه لَقَسم لَو تَعلَمون عظيم(قال تعالى 
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  ) عنِ النبأ الْعظيمِ* عم يتَساءلُون ( وفي آية أخرى

  .أي هو المهدي األول واليماني 
  كَرِيم آنلَقُر إِلَّا ال  ألن أول المهديين ، أي انه القرآن الناطق  - :إِ�َّه هسمي

 ونرطَهوهم الثالث ، يعرف شيء من حقيقته إال المطهرون  ال - :الْم

  ) .ع(مائة وثالثة عشر أصحاب اإلمام المهدي 
 وننهدم أَ�ْتُم يثدذَا الْحأي بهذا الحديث انتم شاآون  - :أَفَبِه.  

هلْ في * واللَّيلِ إِذَا يسرِ * والْوتْرِ  والشفْعِ* ولَيالٍ عشرٍ * والْفَجرِ (وقال تعالى 
، ) ع(هو اإلمام المهدي   - :والْفَجرِ  )٥-١:الفجر() ذَلك قَسم لذي حجرٍ

ألنهم عاشوا في دولة عبر عنهم الليالي . ) ع(وليال عشر هم األئمة 
  . الظالمين

) ص( رسول اهللا: الوتر هو و، ) ع(الشفع علي وفاطمة  - :والشفْعِ والْوتْرِ 

وعبر عن ،  بالشفع ألنهما نور واحد) ع(، عبر عن علي وفاطمة 
  . نظير له في الخلق بالوتر ألنه ال) ص(رسول اهللا 
والظلم والظالم المرافق ، نقضت دولة الظالمين إأي إذا  - :واللَّيلِ إِذَا يسرِ 

  ) .ع(المهدي  بزوغ فجر اإلمام دآأنها ليل يمضي ويذهب عن، لها 
أي هل في ،  المهدي األولقسم هو  - :هلْ في ذَلك قَسم لذي حجرٍ 

  . في معرفة المهدي األول  ذلك داللة وبيان آاٍف
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) ادبِع كبلَ رفَع فكَي تَر أَلَم  * ادمالْع ذَات مإِر * ي الْبِالدا فثْلُهم خْلَقي ي لَمالَّت *
ثَمو ادبِالْو خْروا الصابج ينالَّذ ود * تَادي الْأَوذ نوعرفا * وطَغَو ينالَّذ

 ي الْبِالدف * ادا الْفَسيهوا فذَابٍ * فَأَكْثَرطَ عوس كبر هِملَيع بفَص * كبر إِن
ادصرهي من جند اهللا  )لالمهدي األو روح(أي ان . )١٤-٦:الفجر( )لَبِالْم ،

عندما انزل جند اهللا من المالئكة ) ع(وآانت مع علي بن أبي طالب 
   .الذين طغوا في البالد ، العذاب بعاد وثمود وفرعون 

آما انه يأتمر ، ومالئكة اهللا وجنود اهللا يأتمرون بأمر المهدي األول 
علي  وهكذا، ) ع(حتى يصل األمر إلى علي ، ) ع(بأمر اإلمام المهدي 

  .ومحمد بأمر اهللا  ، )ص(يأتمر بأمر محمد ) ع(
وهو  )اهللا سبحانه وتعالى(: فالذي انزل العذاب باألمم المتمردة هو 

 …) ع( )اإلمام المهدي(وهو ، ) ع( )علي(وهو ، ) ص( )محمد(
وهم مالئكة اهللا الذين يأتمرون بأمر جند اهللا …   )المهدي األول(وهو 

  .سبحانه وتعالى 
* * * * *  

من كَان يرِيد الْعاجِلَةَ عجلْنا لَه فيها ما �َشاء لمن (قوله تعالى / س 
ومن أَراد الْآخرة وسعى لَها * �ُرِيد ثُم جعلْنا لَه جهنم يصالها مذْموماً مدحوراً 

كَان كفَأُولَئ نمؤم وها وهيعكُوراً سشم مهيع١٩- ١٨:اإلسراء( )س(   

  
  / ج 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
  

وهذا إلى المغرب ، هذا إلى المشرق ، الدنيا واآلخرة طريقان مختلفان 
يجتمعان في فال . جعل األخرى في ظهره ، فمن توجه إلى أحدهما . 

ال يجتمع حب الدنيا وحب وال يجتمعان في قلب إنسان ، ، عين إنسان 
تساوي الدنيا عنده جناح  وآيف واهللا ال،  ٩٤اآلخرة في قلب إنسان

. ؟ ولو آانت لها قيمة عنده لما آان لكافر فيها شربة الماء ،  ٩٥بعوضة
  آيف وآيف  .؟  آيف واهللا لم ينظر إلى عالم األجسام منذ خلقه

  . )٥:فاطر()اللَّه الْغَرورفَال تَغُر�َّكُم الْحياة الد�ْيا وال يغُر�َّكُم بِ( 

أي ) لمن �ُرِيد( عجلْنا لَه فيها ما �َشاء )أي الدنيا( من كَان يرِيد الْعاجِلَةَ

لمن يريد ، ويعطي اهللا ما يريد إعطاءه ، أعطاه اهللا فيها إذا أراد اهللا 
يحصل  ولكنه ال، فربما يطلب اإلنسان الدنيا ويخسر اآلخرة  ، إعطاءه

  .فيخسر الدنيا واآلخرة ، على شيء من الدنيا 
   في اآلخرة خسارة عظيمةثم تكون نتيجة طالب الدنيا 

                                            

"(א− ٩٤ : אאא)
): א،אאא)
א،אא.אא

 .،א
(א)(אא− ٩٥ אא:
 .٢٢٤٦א)א



   ١٠٣ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

  )١٨:اإلسراء( )ثُم جعلْنا لَه جهنم يصالها مذْموماً مدحوراً(

) نمؤم وها وهيعا سى لَهعسو ةرالْآخ ادأَر نمدنيا الإرادة ال - : )و 

  . واإلعراض عن اآلخرة فقط النية تحتاج إلى شيء
الحجة (و ،) فتحتاج إلى اإليمان بولي اهللا األعظم(أما إرادة اآلخرة 

الحجة على (و،  )السعي مع ولي اهللا(وتحتاج إلى  ، )في آل زمان
الذي قال عنه تعالى  القرض، وهذا السعي هو من  )الناس في آل زمان

 :)ذَا الَّذ نمكَرِيم رأَج لَهو لَه فَهضَاعناً فَيسضاً حقَر اللَّه قْرِض١١:احلديد( )ي ي(   

أو يسعى ، ما مادية في أموال ، إ ٩٦يصل اإلمام بصلةويقرض اهللا أي 
والصلة . بلسانه ويده ، ويجاهد مع ولي اهللا ، بجهده مع ولي اهللا 

  . ًا من األولىأفضل قطعاألخيرة 
ألن اإليمان به هو ، وهؤالء الذي يسعون مع ولي اهللا بعد اإليمان به 

اهللا  : والذي يشكرهم هو،  )سعيهم مشكُوراً( اإليمان باهللا سبحانه وتعالى

فقد جعل سبحانه ، ألنهم اقرضوه هو سبحانه وتعالى ، سبحانه وتعالى 
 ، وعلى اهللا سداده ، فيكون سداد السعي مع اإلمام قرضًا هللا :هذا األمر 

فقد شكروا نعمة اهللا عليهم ، ألنهم عباد شاآرين ،  شكر هؤالء :اهللا هو 
 )١٣: سـبأ()وقَليلٌ من عبادي الشكُور( ، بولي اهللا وسعوا معه إلى اهللا

.  
) ع(ألنها خاصة بال محمد ،  نعمة ما بعدها نعمةوشكر اهللا لعبد هو 

انظر ماذا قال ،  )سلمان منا أهل البيت( آان منهم ، فمن شكره اهللا

                                            

 .١:٥٣٧:א− ٩٦
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إِن هذَا كَان لَكُم جزاء ( )هل أتى(وهي ، تعالى في سورتهم 
، وهؤالء الذين سعيهم مشكور في  )٢٢:اإلنسان( )وكَان سعيكُم مشكُوراً

وعلي وفاطمة والحسن والحسين ) ص(محمد (: هم  )هل أتى(سورة 
هم وجاهد معهم و واال، فمن سعى سعيهم ،  )) ع(المهديين واألئمة و

: اإلسراء()فَأُولَئك كَان سعيهم مشكُوراً( بماله وقلبه ولسانه ويده آان منهم 

  .أي منا أهل البيت  )١٩
  

* * * * *  
  

تُبذِّر وآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكني وابن السبِيلِ وال (قال تعالى / س 
إِن الْمبذِّرِين كَا�ُوا إِخوان الشياطني وكَان * تَبذيراً 

  ) ٢٧- ٢٦:اإلسراء( )الشيطَان لربه كَفُوراً
وهو ربما من صغائر . ؟ وآيف يكون التبذير . ؟ ما معنى هذه اآلية 

الذنوب بهذه الخطورة ويجعل اإلنسان أخًا للشيطان مع إن آبائر 
  .؟  )كَا�ُوا إِخوان الشياطني(الذنوب لم يعبر عنها بهكذا تعبير 

  

  
  / ج 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
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والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 
  والمهديين

  

وآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكني (: في اآلية التي قبلها قال تعالى 
 نابيروذتَب ذِّرال تُببِيلِ والس(   

قُلْ ال أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِلَّا الْمودة (قال تعالى ، ) ع(آل محمد  -:وذو القربى 
فال يوجد إنسان يتذلل .  وهم مساآين اهللا، ) ٢٣: الشورى()في الْقُربى 

ن السبيل أيضًا واب، فهم مساآين اهللا ، ويتمسكن بين يدي اهللا مثلهم ، 
أي طريق اهللا ، فهم ، ، فأبن السبيل أي سبيل اهللا ) ع( في آل محمدهي 

هو آل ما يملك : ، وحقهم عند آل إنسان  أبناء سبيل اهللاأي آل محمد 
، أي أن يسعى ) ع( فهو حقهموآل ما وهبه اهللا له ، من مال وقوة بدنية 

  … و …و  ألنه يسعى بماله وجسده، بعد إيمانه بهم  ، معهم
إِ�َّا عرضْنا الْأَما�َةَ (: وجعله أمانة عنده ، الذي خوله اهللا به ) ع(وآلها حقهم 

علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحملْنها وأَشفَقْن منها 
ألنه لوال محمد وال  )٧٢:األحزاب( )وحملَها الْإِ�ْسان إِ�َّه كَان ظَلُوماً جهوالً

  .  فهم األدالء على اهللا، محمد لما خلق اهللا الخلق 
فتبذل جهدك ، أي ال تضيع حقهم الذي بينته فيما سبق  -:َوال ُتَبذِّْر َتْبِذير

فتكون آمن يرمي نعمة اهللا في ، أو من يخالفهم ، وسعيك مع عدوهم 
مزبلة والنجاسة ألن أعدائهم ومخالفيهم هم ال، المزبلة والنجاسة 

بما ، وأخاً له  )الشيطان(  عدوهم اللعينفتكون بذلك نظير ، والبالوعة 
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ضيعت من حقوقهم التي خولك اهللا التصرف بها وتكون بذلك قد خنت 
  .األمانة التي ائتمنك اهللا عليها 

)برل طَانيالش كَانو نياطيالش انوكَا�ُوا إِخ ذِّرِينبالْم إِن ه
، أي الذين يبذرون حقوق آل  هذا هو معنى اآلية )٢٧:اإلسراء( )كَفُوراً

وجواهر ، ) ع( إعطاء أسرارهم -:ومن التبذير أيضا ، ) ع(محمد 
  .الذي ال ترجى هدايته ، لعدوهم ومخالفهم ) ع(آالمهم 

* * * * *  
بسم اهللا الرحمن الرحيم  والصالة والسالم على محمد وال / س 
  محمد

  اليماني السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته سيدي
وانتم آل محمد معدن الكرم ، أرجو اإلجابة على أسئلتي فاني سائل 

  -: وإذا صدق السائل هلك المسؤول
وسيق الَّذين كَفَروا إِلَى جهنم زُمراً حتَّى إِذَا جاءوها فُتحت (قال تعالى 

خ مقَاَل لَها وهابوأَب قَاءل و�َكُمرذنيو كُمبر اتآي كُملَيع تْلُوني كُمنلٌ مسر كُمأْتي ا أَلَمَتُه�ز
رِينلَى الْكَافذَابِ عةُ الْعمكَل قَّتح نلَكلَى وذَا قَالُوا به كُمموي( 

م إِلَى الْجنة زُمراً حتَّى إِذَا وسيق الَّذين اتَّقَوا ربه(وقال تعالى . )٧١:الزمر(
يندالا خلُوهخفَاد تُمبط كُملَيع الما سَتُه�زخ مقَالَ لَها وهابوأَب تحفُتا ووهاءج( 

 )فتحت أبواهبا(عن الفرق بين قوله تعالى  - :والتساؤل هنا  )٧٣:الزمر(



   ١٠٧ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

وبين قوله ،  )٧١(م في اآلية عند ذآر حالة دخول الكافرين إلى جهن
عند ذآر حالة دخول المتقين إلى الجنة في اآلية  )وفتحت أبواهبا(تعالى 

  . ولم يذآره في األولى، فلم ذآر حرف الواو في الثانية ،  )٧٣(
  

  / ج
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 
  والمهديين

  

قَالَ ( قال تعالى : فهو امتهان ، والعقاب ال تفاضل فيه  -: نار عقابال
ادخلُوا في أُممٍ قَد خلَت من قَبلكُم من الْجِن والْأ�ْسِ في النارِ كُلَّما 

اهرأُخ يعاً قَالَتما جيهكُوا فارتَّى إَِذا ادا حتَهأُخ تنةٌ لَعأُم لَتخد الءؤا هنبر مأُوالهل م
ونلَمال تَع نلَكو فعكُلٍّ ضارِ قَالَ لالن نفاً معذَاباً ضع هِمأَضَلُّو�َا فَآت( 

فبمجرد مجيء وحضور أهل النار المستحقين لها آعقوبة . ) ٣٨:األعراف(
نهم لهم على سوء أعمالهم تفتح أبوابها لهم جميعا ، فال فضل لفوج م

وحتى لو تسلمها احدهم فهي ليست آرامة له ، مثالً ليسلم مفاتيح النار 
  .  ألنه واردها
وفي عرصات يوم القيامة يكافأ فوج من بني ، فهي الثواب  -: أما الجنة

بان يسلم مفاتيح الجنة ويكون هذا الفوج ،  )زمرة آما في السورة(ادم 
الذين يفتحون باب الجنة ، أول الداخلين إلى الجنة ، وهم  )أو الزمرة(

، فيحاسب أصحاب الجنة في القيامة لبيان فضل أهل  وبهم تفتح الجنة
  .الفضل منهم 
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 )الزمرة(، حتى يسلم هؤالء الفوج  )التراخي والمهلة(: فالواو أفادت 
  .  )ع(وهم أصحاب القائم . مفاتيح الجنة 

خلون النار للتراخي والمهلة معهم فهم يد أما أصحاب النار فال داعي
بغير حساب الن أسمائهم غير مكتوبة في سجل الحياة ، بل هم أموات 

إِن الَّذين ( :ال يكلمهم اهللا وال يحاسبهم فكفى بالنار مكلم لهم 
كَلِّمال يو ةري الْآخف مالقَ لَهال خ كأُولَئ يالناً قَلثَم هِما�مأَيو اللَّه دهبِع ونتَرشي اللَّه مه

يمأَل ذَابع ملَهو كِّيهِمزال يو ةاميالْق موي هِمإِلَي ظُرنال يقَالَ : (تعاىل وقال  )٧٧:آل عمران( )و
   )١٠٨:املؤمنون() اخسأُوا فيها وال تُكَلِّمونِ

* * * * *  
  )حفظه اهللا(موالنا المفدى السيد احمد الحسن      / س

إِ�َّكُم وما (األنصار وقد سألني احد المسلمين عن معنى اآلية أنا احد 
ونارِدا ولَه أَ�ْتُم منهج بصح ونِ اللَّهد نم وندب٩٨:األنبياء( )تَع( 

فهل ، ) ع(فلو آانت النصارى والمسيح يعبدون عيسى بن مريم  
م اهللا سال(يدخل في جهنم هو وأمه العذراء ) ع(يعني أن عيسى 

  . ! أم هناك تفسير آخر؟ ،) عليهما
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم           / ج 
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
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إِن هي إِلَّا أَسماء سميتُموها أَ�ْتُم وآباؤكُم ما أَ�ْزلَ اللَّه بِها من سلْطَانٍ ( 
ن يتَّبِعون إِلَّا الظَّن وما تَهوى الْأَ�ْفُس ولَقَد جاءهم من ربهِم إِ

   )٢٣:لنجما( )الْهدى 
 )أنهم يعبدون األنا واألهواء النفسية(إن حقيقة عبودية هؤالء هي 

فقد سعر األنا والهوى ، إنهم وأهواؤهم حطب جهنم  -:فمعنى اآلية 
وسيسعرون هم جهنم ويكونون حطبها . فكان حطبها ، جهنم في داخلهم 

آما انه على طول المسيرة اإلنسانية يحارب الدين بالدين ، أي . 
) أي الذين يعبدونهم (يحارب العلماء غير العاملين وأتباعهم ومقلدوهم 
اتَّخَذُوا أَحبارهم (: األنبياء واألوصياء ، ومن يؤمن بهم قال تعالى 

ما�َهبهرو ونِ اللَّهد ناباً مبأي اتبعوا علماءهم وحاربوا  )٣١:التوبة( )أَر

، فأمسى هؤالء األتباع يعبدون علماءهم غير ) ع(األنبياء واألوصياء 
َقاَل ُقْلُت َلُه اتََّخُذوا ) ع(َأِبي َعْبِد اللَِّه ورد عن ، العاملين من دون اهللا 

ِمْن ُدوِن اللَِّه َفَقاَل َأَما واللَِّه َما َدَعْوُهْم ِإَلى َأْحباَرُهْم وُرْهباَنُهْم َأْربابًا 
ِعَباَدِة َأْنُفِسِهْم وَلْو َدَعْوُهْم َما َأَجاُبوُهْم وَلِكْن َأ َحلُّوا َلُهْم َحَرامًا 

  . ٩٧)وَحرَُّموا َعَلْيِهْم َحَلاًلا َفَعَبُدوُهْم ِمْن َحْيُث َلا َيْشُعُروَن

                                            

אאאאאא− ٩٧
א،אאאא)(
؟אאאאאאא
؟א؟א؟א،

((א אא)



   ١١٠ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

* * * * *  
خلَقَكُم من �َفْسٍ واحدة ثُم (ما هي الظلمات الثالث في قوله تعالى / س 

هنلَ معطُونِ جي بف خْلُقُكُماجٍ يةَ أَزْويا�امِ ثَمالْأَ�ْع نم لَ لَكُمأَ�ْزا وهجا زَو
وإِلَّا ه ال إِلَه لْكالْم لَه كُمبر اللَّه كُمذَل ثَالث اتي ظُلُملْقٍ فخ دعب نلْقاً مخ كُماتهأُم 

فُونر٦:الزمر() فَأَ�َّى تُص (   

             /ج 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 
  والمهديين

  
عوالم وهي  ، )ظلمة الرجعة(و )ظلمة الدنيا(، و )ظلمة الذر(وهي  

  . قوس النزول
 )قبل الفناء(هي األنوار الثالثة وهي  -: وعوالم قوس الصعود 
الثالثة قبل ) ص(وهي مراتب محمد  ، )بعد الفناءالعودة (و )الفناء(و

                                                                                                                                             

.אא )(אא)
א(א)א()(אא
אא(،)א א
(אאא ،אאאא )٣٠:א)
אאא)(אאא
אא  ...אא



   ١١١ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

، فهو  )بعد عودة الحجاب( و )بعد فتح الحجاب( و )فتح الحجاب(
وبين ، يخفق بين الفناء في الذات اإللهية فال يبقى إال اهللا الواحد القهار 

  .الشخصية وعودته إلى األنا 
، د تمثل آل الوجو قوس الصعود والنزولوهذه المراتب الستة في 
، وظهور الموجودات بالنور في الظلمات ، وتجلي النور في الظلمة 

  الستة أيام وستة مراتبتشير إلى  و واو الصعود، واو النزول وهي 
  واو النزول )  ( 
  واو الصعود) و(

الحيرة في قوس الصعود هي  تدل على الحيرةوالدائرة في راس الواو 
: وهو ، الذي ال ظلمة فيه ، معرفة النور التام لعدم إدراك و في النور

فتكون مراتب قوس الصعود .  اهللا سبحانه وتعالى معرفة تامة وآاملة
العودة إلى (: الثالثة هي  و )الفناء( و )بعد الفتح( و )قبل الفتح(: هي 

  .  )األنا والشخصية بعد الفناء
درك وال ُيحصَّل منها ـُألنها في أدنا مراتبها ال ت: أما الحيرة في الظلمة 

إال قابليتها ، بل هي ظلمة وعدم ليس لها حظ من الوجود ، شيء 
ال ُيحصَّل منها شيء ، ظلمة وعدم :  وهذه هي حقيقة المادة. للوجود 

، الصورة الملكوتية فيها لوال تجلي ، عرف منها شيء وال ُي، 
  . وإظهارها لها 

النزول إلى ظلمة ثم  عالم الذرهي  -: فتكون مراتب قوس النزول
وهي ،  حتى الوصول إلى الرجعة الصعود في قيامه القائمثم  المادة

  . صورة قوس النزول والصعودالمرتبة الثالثة ، وهذه هي 
  
  
  
    
  



   ١١٢ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

، ل آل الوجود من بدايته إلى نهايته وباجتماعهما وتداخلهما يتحصَّ
  )              ص(وهو محمد 

  
  
  
  
  
  

* * * * *  
ما معنى هذه الفقرة من دعاء االفتتاح الذي ورد عن اإلمام /  س

 ٩٨)يشرك بك شيئا أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك ال(  -) :ع(المهدي 
   .؟ 
  

  / ج 
                                            

 .א/א− ٩٨



   ١١٣ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  يينوالمهد
  

فال يبقى إال اهللا الواحد القهار ، فتح له الفتح المبين فتنتهي األنا أي أن ُي
.  

بالنسبة ألمير  امأ،  تحُهقد أتضح َف) ص(فبالنسبة لرسول اهللا محمد 
في ) ص( بفتح الحجاب مع رسول اهللا محمد: ففتحه ) ع(المؤمنين 

المؤمنين علي فيكون آذلك أمير ، ) ص(اآلن الذي يفتح فيه لرسول اهللا 
، ) ع(يبقى علي  وال، أيضًا في آن ال يبقى إال اهللا الواحد القهار ) ع(

   . ويعود في آن آخر إلى األنا والشخصية
، هما حجابان ) ع(تح ألمير المؤمنين إن الذي ُف -: ولكن الفرق

  ) .ع(لعلي  والثاني، منهما فتح لرسول اهللا بالحقيقة  والحجاب األول
  .) ع(مام المهدي وهكذا إلى اإل

 ولم يعد له شرك، فلم يعد خائف  -:وفي نهاية الغيبة الصغرى فتح له 
  . )) ع(لحصول الفتح له (، بمعنى وجود األنا 

وهو  ، )المهدي األول(: أما في زمن الظهور فالذي يحتاج له الفتح هو 
يشرك  يعبدك الوالمطلوب له أن  ، ٩٩ الخائف المبدل من بعد خوفه أمنا

أي أن ترفع عن صفحة وجوده األنا في آنات أي أن يفتح له ، بك شيئا 
.  

فلما فتح له انتقل ، ) ص(آان مع رسول اهللا  -: وروح القدس األعظم
استغنى ) ص(ألن رسول اهللا ، ) ع(من الرسول إلى أمير المؤمنين 

  .عن تسديد روح القدس األعظم ، بالتسديد اآلتي من الفتح 
                                            

((א− ٩٩ : "א"אאא)
.א אא)(אא)  ١٤٦١א



   ١١٤ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

يستغني في زمن الظهور عن روح القدس ) ع(وهكذا اإلمام المهدي 
فينتقل روح القدس ،  فتح له في زمن الغيبة الصغرى -:ألنه ، األعظم 

، فكما يصدق أنفسنا وأنفسكم على رسول اهللا  األعظم إلى المهدي األول
والمهدي ) ع(آذلك يصدق هنا على اإلمام المهدي  ،) ع(وعلي  )ص(

وأمير المؤمنين ، الذي لبسه رسول اهللا  جهة الرداءمن ، ) ع(األول 
  . روح القدس األعظم  -:وهو 

أفضل من ) ص(فرسول اهللا ، إال من هذه الجهة واال فال تساوي بينهما 
أفضل من المهدي األول ، ) ع(وآذلك اإلمام المهدي ، ) ع(علي 

الذي ، وهو روح القدس األعظم ، تساويهم من هذه الجهة جهة الرداء و
ولم يحصل له الفتح ، ألنه يحتاج إلى التسديد ، تردى به المهدي األول 

.  
ألنه في ، فتسديده من الفتح ، ل له الفتح حص) ع(بينما اإلمام المهدي 

أما المهدي األول فلم يحصل له  .يبقى إال اهللا الواحد القهار  انات ال
 أن يعبدك ال(: ـ وُيدعى له ب، لهذا يسدد بروح القدس األعظم ، الفتح 

يراها فال يرى  أي حتى األنا الموجودة بين جنبيه ال،  )يشرك بك شيئا
  . فالعبادة هي المعرفة، يعرف إال اهللا  وال

حتى نفسه أي ، يعرف غيرك  ال،  يشرك بك يعرفك واليعبدك أي 
  .يحصل له الفتح لمبين 

،  بروح القدسيسددون  أصحاب القائم غير المهدي األولوأيضًا 
فلذلك فهم . وآٌل بحسبه ، دون روح القدس األعظم ، ولكن روح قدس 



   ١١٥ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

وس العباد ضع اهللا يده على رؤوي( ١٠٠)آفكفي عهدك (: عصمون ُي
  . ١٠١)فجمع بها عقولهم وآملت به أحالمهم

* * * * *  
  

في الْأُولَى  وهو اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو لَه الْحمد(تعالى ما معنى قوله /  س
ونعجتُر هإِلَيو كْمالْح لَهو ةرالْآخ؟  )٧٠:القصص( )و ،.  

  / ج 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم           

والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 
  والمهديين

  
ل وهو الثناء عليه بشكل أآم، أي أن الحمد الحقيقي هللا سبحانه وتعالى 

وما خلَقْت الْجِن والْأ�ْس إِلَّا (: بحسب المعرفة بمرتبة عالية ، وأتم 
وهذه المعرفة العالية والتي ، أي يعرفون .  )٥٦:الذريات( )ليعبدونِ

وهي السماء األولى  األولىتتحقق في ،  تمثل الغرض من الخلق

                                            

)(א،٣١٩א،٤٦٧)א(א−١٠٠
) א:،،אאא:

.אא ( 

אאא)(−١٠١
 .١:٢٥א:)



   ١١٦ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

 )بداية األولى(ي ، وبدايتها أ )سماء الذر(، وقبلها هي  )سماء الرجعة(
 ومقدماتحيث تبدأ مرحلة األولى ، ) ع(في ظهور اإلمام المهدي 

   . تمهيد لعالم الرجعة
) ع(والمهديين ، ) ع(أي الحاآمية هللا بحكم اإلمام المهدي  -:وله الحكم 
  .والحكم لألنبياء والمرسلين واألئمة واألوصياء ، ثم الرجعة 

 يأي ليجاز، تعالى في الرجعة إلى اهللا سبحانه و -: واليه ترجعون
من محض (والظالمين بظلمهم في الرجعة ، الصالحين بصالحهم 

  ) ع(آما ورد عنهم  ١٠٢)اإليمان محضًا ومن محض الكفر محضًا
ء فينتقم اهللا لألنبيا، ويكال لكل صالح آيله ، فيكال لكل ظالم آيله 

  .والمرسلين واألئمة ، من الظالمين الذين محضوا الكفر محضًا 
)ونجِعري ملَّهرِ لَعذَابِ الْأَكْبالْع ونَى د�ذَابِ الْأَدالْع نم مهيقَنذلَنو( 
  . )في الرجعة(ولنذيقنهم من العذاب األدنى  -: )٢١:السجدة(

م ، ألنها آشف تام للحقائق أآمل وأتم وأعظ: أما اآلخرة فالحمد فيها 
لََقد كُنت في غَفْلَة من هذَا فَكَشفْنا عنك غطَاءكَ فَبصركَ الْيوم (: وآل بحسبه 

يددح( )٢٢:ق(   

تَجرِي من تَحتهِم الْأَ�ْهار وقَالُوا الْحمد  و�َزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ(
ذي هدا�َا لهذَا وما كُنا لنهتَدي لَوال أَن هدا�َا اللَّه لَقَد جاءت رسلُ ربنا للَّه الَّ

لُونمتَع تُما كُنا بِموهةُ أُورِثْتُمنالْج لْكُمت وا أَنُود�و ق٤٣:األعراف( )بِالْح(   

                                            

 .٢٤:אא:א− ١٠٢



   ١١٧ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

بحسب من رحمة اهللا  وآلُ بحسبه يغترف، من الصدور  )األنا(أي رفع 
  . ويكال له بمكياله الذي صنعه بأعماله الصالحة،  وعاءه

* * * * *  
وما معنى  )١:القلم( )ن والْقَلَمِ وما يسطُرون( في ) ن ( ما معنى / س

   ؟  )١:الفاحتة( )بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ(في ) ب(الـ 

  مبسم اهللا الرحمن الرحي           / ج 
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
  

  -: كل حرف شكل ومعنىل
،  وعاء ينـزل فيه الفيض، والنون  )وعاء( -:النون والباء هو  وشكل

ألن النقطة تحته ، ،  وعاء يفيض منه النورألن النقطة فوقه ، والباء 
  . )ص(محمد قطتها ، والنون ون )ع(علي والباء ونقطتها 

أما  .وهي تحتويه ، ، فالنور نازل فيها  نور اهللافالنون  -: أما المعنى
، فالنور يفيض من اهللا إلى ، أي النور يشع منها  بهاء اهللا : الباء فهي

  . ١٠٣محمد ، ومن محمد إلى علي ، ومن علي إلى الناس
* * * * *  

لعنهما (عمر وليس إبليس ) ع(وعلي ) ص(لماذا عادى محمد  /س
  .؟ ) ع(آبقية األنبياء والمرسلين ) اهللا

  

                                            

١)א(אאאאא− ١٠٣
א:  .אאא



   ١١٨ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

  / ج 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

د وال محمد األئمة والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محم
  والمهديين

  
 رْحوَط، آان يصعد إلى السماء في يوم للشكوى  )لعنه اهللا(ألن إبليس 

، اهللا  بابه) ع(وهو محمد ، وعلي  )اهللا في الخلق(أمره واحتياجه على 
  . الرحمن الرحيم في الخلق 

نع إبليس ُم ، )باب اهللا(إلى األرض ) ع(وعلي ) ص(فلما نزل محمد 
وجعل على السماء : ألن محمد وعلي نزال إلى األرض  ، من السماء
وأَ�َّا كُنا �َقْعد منها مقَاعد للسمعِ فَمن يستَمعِ الْآن يجِد لَه شهاباً (،  حرس شديد

ولذا ) ع(يواجه محمد وعلي  ال )لعنة اهللا(فإبليس  )٩:اجلـن(  ١٠٤ )رصداً

ينن لَهم في قَالَ رب بِما أَغْويتَني لَأُزَ(واجههما معلم إبليس الذي أغواه 
نيعمأَج مهنلَأُغْوِيضِ وبالذي اغواني ، وهو : أي )٣٩:احلجر( )الْأَر : 

                                            

א:− ١٠٤ )(א:١٠٤٥א
()(א )(א:
אא،א
אאא،אאאא،א א

אאאאא )(א؛א
 .א.



   ١١٩ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

وإبليس لما رأى عمر بن حريث وما فعله مع الضب  . ))لعنه اهللا(الثاني (
بل  ، )ع(وعلي ) ص(لم يواجه محمد  )لعنه اهللا(فإبليس ،  )ع(علي َحَدَم

  . )ةالجهل والظلم: (الذي واجههم معلمه وهو 
  . )الجهل( : هو )عمر( والثاني )العقل األول: (ألن محمد هو 

وجل خلق العقل وهو أول خلق من  إن اهللا عز( ) : ع(قال أبو عبد اهللا 
أدبر فأدبر ، ثم قال : الروحانيين عن يمين العرش من نوره فقال له 

قا عظيما و خلقتك خل: أقبل فأقبل ، فقال اهللا تبارك وتعالى : له 
ثم خلق الجهل من البحر األجاج : آرمتك على جميع خلقي ، قال 

: أقبل فلم يقبل فقال له : أدبر فأدبر ، ثم قال له : ظلمانيا فقال له 
  . )فلعنه ، استكبرت 

* * * * *  
في بطن ) ع(آيف تفسر بطريقة علمية مكوث النبي يونس / س 

مس ، وآيف آانت عبادته ، مع فقدان الغذاء والهواء والش؟ الحوت 
   . ، وما هو التسبيح الذي بفضله خرج من بطن الحوت ؟؟ 

  

  /ج 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 
  والمهديين

  

هو مكْظُوم فَاصبِر لحكْمِ ربك وال تَكُن كَصاحبِ الْحوت إِذْ �َادى و(قال تعالى  
 *ومذْمم وهو اءربِذَ بِالْعلَن هبر نةٌ ممع� كَهارتَد ال أَن٤٩-٤٨:القلم()لَو(.  



   ١٢٠ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

* فَلَوال أَ�َّه كَان من الْمسبحني * فَالْتَقَمه الْحوت وهو مليم (وقال تعالى 
عبمِ يوإِلَى ي هطْني بف لَلَبِث ثُون * يمقس وهو اءربِالْع ذْ�َاهبفَن * هلَيا عتْنأَ�ْبو

نيقْطي نم ةرجمات في بطن ) ع(إن يونس  )١٤٦-١٤٢:الصافات( )ش

ونظر إلى طبقاتها السفلية ، وروحه نظرت الى ظلمات جهنم ، الحوت 
.  

  . الدين  -:والشجر 
وُنزل بها إلى جهنم ، روحه قبضت ) ع(فبعد أن بلع الحوت يونس 

ظُلُمات بعضُها فَوقَ بعضٍ إِذَا أَخرج يده لَم (. حتى رأى جهنم وظلماتها ، ليراها 
وحاَدَثُه ، وهذه جهنم التي رآها هي  )لعنه اهللا(ورأى قارون ،  )يكَد يراها

نارها حتى يكتمل سعيرها ، وتأجج ،  )جهنم النامية بإعمال الظالمين(
من  )الجنة نامية تكتمل بأعمال الصالحين(بأعمال الظالمين ، آما إن 

  .األنبياء واألوصياء والمرسلين والصالحين 
وإَِذا الْجحيم (: فجهنم النامية بأعمال بني ادم الظالمين قال عنها تعالى 

ترعرها في يوموتمام تسّع، رها أي وصلت إلى قمة تسّع )١٢:التكوير() س 

  .القيامة بأعمال الظالمين 
أي وصلت إلى تمام آمالها  )١٣:التكوير( )وإِذَا الْجنةُ أُزْلفَت(: وقال تعالى 

) ص(بأعمال بني ادم الصالحين ، وهذا المعنى ورد عن رسول اهللا 
فمن قال سبحان اهللا والحمد هللا وال اله إال اهللا واهللا اآبر غرست له 
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نعم ، : ذًا يكثر غرسنا يا رسول اهللا ، قال إ: شجرة في الجنة ، قالوا 
  .  ١٠٥ولكن إياآم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها
  . فالناس هم من يبني الجنة وجهنم ولكٌل أهلها 

والسجن ، ) ع(ي ابتلع يونس الذ )هي الحوت الحقيقي: ( وهذه جهنم 
  .رتهن به وسار به والقبر الذي ُا، الذي سجن فيه 

أنهما  )لمن يجهل الحقيقة(والظاهر ، ولذا قال تعالى هذين القولين 
  :متناقضان ، وهما 

)ومذْمم وهو اءربِذَ بِالْعلَن هبر نةٌ ممع� كَهارتَد ال أَنلَو. (  
  ) لَلَبِث في بطْنه إِلَى يومِ يبعثُون* ه كَان من الْمسبحني فَلَوال أَ�َّ(

آعقوبة  ا ،واحد افالمؤآد إن اهللا سبحانه وتعالى البد أن يقِض أمر
، وأما  وهو مذموم، فأما النبذ في العراء ) ع( لنبي اهللا يونستوعدها 

ناك تناقض في القرآن ال لكان هإو،  يلبث في بطنه إلى يوم يبعثونأن 
وهي واحدة ال ،  الحكمة التامةألنه سبحانه وتعالى حكيم وتصدر منه ، 

بدون علم من آل محمد تتعدد ، وان شاء بعضهم التأويل يميناً أو شماالً 
ذ جسده نَبوهي أن ُي: ، ولكني أبين الحقيقة  فهذا أمر يخصه )ع(
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، وآما  يبعثون تلبث في طبقات جهنم إلى يوم: وروحه ، بالعراء 
التي تسير الدنيا نحوها سيرًا  )هي جهنم النامية ، ال التامة(هذه  بينُت

  .تناقض بين اآليات  ومن هنا يتبين ان ال، آسيرها نحو الجنة ، حثيثًا 
أي مقدماتها وهو ( يوم القيامة الكبرىثم إن اللبث في بطن الحوت إلى 
فال خارج عن العادة آجسد مادي  ، )الهالك الملكوتي ألهل األرض

تامًا في بطن ) ع(ألنه يتطلب بقاء جسد يونس ،  يكون إال بالمعجزة
يضًا حيًا أو ميتًا ، وال معنى لهذه أوبقاء جسد الحوت تامًا ، الحوت 

المعجزة لعدم ترتب فائدة عليها ، واهللا حكيم وال عبثية أو لعب في 
  .أفعاله سبحانه وتعالى عما يشرآون 

 )لَلَبِث في بطْنه إِلَى يومِ يبعثُون(: عرفت انه قال  فما بالك إذا
بعد مقدمات القيامة الكبرى ، أي بعد فناء آل الموجودات  -:والبعث 

، فيتحصل إن  األرض بأخرىعلى هذه األرض ، وبعد أن تبدل هذه 
آجسد مادي إلى يوم يبعثون أمر غير : بقاء يونس في بطن الحوت 

يوم تُبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ (. ل األرض فناء وتبّد له آما قلُتألن قب،  صحيح
  . )٦:التكوير( )وإِذَا الْبِحار سجرت( )٤٨:إبراهيم( )والسماوات وبرزُوا للَّه الْواحد الْقَهارِ

) ع(أو تتأول آيف يهدد أو يتوعد اهللا سبحانه يونس  -: ويبقى أن تقول
  .وهو نبي ؟ 

بل رباه وانعم عليه لما أراه جهنم ، لم يتوعده أو يهدده  -:والحقيقة انه 
، إذا خالف اهللا سبحانه وتعالى واعرض عن الرسالة ) ع(ومصيره ، 

ولَقَد (: ) ع(، فيونس آآدم ) ع(ولم يتحمل والية علي ابن أبي طالب 
و يسلُ فَنقَب نم مَا إِلَى آد�هِدماًعزع لَه َجِد� وبهذا  )١١٥:طـه() لَم

ومقامه ) ع(وأزداد علماً ومعرفة بحق علي ، ) ع(يونس  َفِرالتأديب َع
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، ) ع(باعتباره قائد جند اهللا فاستغاث باهللا وتوسل إلى اهللا بحق علي ، 
فكان موته آأنه رؤيا ، أن ينجيه من غم جهنم وهمها ) ع(فأذن اهللا لعلي 

فبدا ليونس ، لباس التقوى ) ع(زع عن ادم بالعراء آما ُن ثم القي، رآها 
  .عاٍر من لباس التقوى ) ِباْلَعَراِء(سوءته ) ع(

  ومقامه الذي لم يتحمله) ع(فسبح اهللا واستغفر واعترف بحق علي 
يضًا ال تتحمل أ، فلعلك أنت ) ع(وال تستغرب من عدم تحمل يونس 

به فالمطلوب من نبي اهللا  لو حدثتك، ) ع(مقام أمير المؤمنين علي 
ال يتحمله إال نبي مرسل أو ملك (االعتراف بأمر عظيم ) ع(يونس 

 آان هذا االعترافثم  ، ١٠٦)مقرب أو مؤمن امتحن اهللا قلبه لإليمان
 بالحق واالستغفار والتسبيح سبب لعودة لباس التقوى) ع(من يونس 

، تنبت عليه ،  )وأَ�ْبتْنا علَيه شجرة من يقْطني(: وهو الخضار والدين 

) ع(آما ان آدم . وهي لباس التقوى المالزم للمتقين ، آانها قطعة منه 
 وهو أيضًا الخضار والدين ولباس التقوى، ُسترت عورته بورق الجنة 

 :)ارِي سواساً يبل كُملَيا علْنأَ�ْز قَد مي آدنا بي كى ذَلالتَّقْو اسبلرِيشاً وو كُمآتو
ونذَّكَّري ملَّهلَع اللَّه اتآي نم كذَل ري٢٦:األعراف() خ( .  

)يمقس وهو اءربِالْع ذْ�َاهبآان بسبب نزع لباس التقوى ) ع(وسقم يونس  -: )فَن

تمرد أو هرب من واآلبق هو العبد الذي (بعد أن اعرض وآِبق ، عنه 
  ) سيده

  .  أي أشجار الدين والتقوىشجرة اليقطين من أشجار الجنة 
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وأحياه نبي ، مات وهو طفل صغير ) ع(إن يونس  -: وبقي أن تعرف
نبي اهللا إيليا عليه  وقد تمدد، بأذن اهللا سبحانه وتعالى ) الياس(اهللا إيليا 

إلى جسم ) ع( احتى انتقلت حرارة جسم نبي اهللا إيلي، وهو طفل ميت 
وهو طفل صغير ميت وتوسل إلى اهللا سبحانه ، ) ع(نبي اهللا يونس 

ا َمِل )آية للمتوسمين(وفي هذه الحادثة . فأحياه اهللا سبحانه وتعالى 
) ع(وأحياه علي فقد مات في بطن الحوت ، ) ع(حدث بعد ذلك ليونس 

 وعرف حق علي، إليه ) ع(بعد أن سرت حرارة علم علي ،  )إيليا(
  ) .ع(

، وهي إيليا وعلي ، وفي العراء وهو سقيم نبتت عليه شجرة اليقطين 
  . والدين والجنة ولباس التقوى 

فهو قوله . يدل على موت يونس في بطن الحوت  أما إذا سئلت عن ما
أي انه ميت ، فالذي يلبث إلى يوم يبعثون  )إِلَى يومِ يبعثُون(: تعالى 

  .سبق  يلبث ميتًا آما تبين مما
سأله بعض اليهود عن سجن طاف  عندما) ع(وأيضا قول اإلمام علي 

يا يهودي أما السجن الذي طاف ) : ع(أقطار األرض بصاحبه ، فقال 
أقطار األرض بصاحبه فإنه الحوت الذي حبس يونس في بطنه ، 
فدخل في بحر القلزم ، ثم خرج إلى بحر مصر ، ثم دخل إلى بحر 

ثم مرت به تحت : دجلة الغوراء ، قال طبرستان ، ثم خرج في 
) ع(األرض حتى لحقت بقارون ، وآان قارون هلك في أيام موسى 

ووآل اهللا به ملكا يدخل في األرض آل يوم قامة رجل ، وآان يونس 
في بطن الحوت يسبح اهللا ويستغفره ، فسمع قارون صوته فقال 

حى اهللا إلى أنظرني فإني أسمع آالم آدمي ، فأو: للملك الموآل به 
من أنت ؟ قال : أنظره ، فأنظره ، ثم قال قارون : الملك الموآل به 

فما فعل الشديد : أنا المذنب الخاطئ يونس بن متى قال : يونس 
فما فعل : هيهات هلك ، قال : الغضب هللا موسى بن عمران ؟ قال 
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: هلك ، قال : الرؤوف الرحيم على قومه هارون بن عمران ؟ قال 
هيهات ما : ت آلثم بنت عمران التي آانت سميت لي ؟ قال فما فعل

وا أسفاه على آل عمران ، : بقي من آل عمران أحد ، فقال قارون 
فشكر اهللا له ذلك ، فأمر اهللا الملك الموآل به أن يرفع عنه العذاب 

أن : " أيام الدنيا فرفع عنه ، فلما رأى يونس ذلك نادى في الظلمات 
فاستجاب اهللا له وأمر " حانك إني آنت من الظالمين ال إله إال أنت سب
   ١٠٧)الحوت فلفظه

مغاضبا من ) ع(خرج يونس : وعن أبي عبد اهللا صلوات اهللا عليه قال 
، قومه لما رأى من معاصيهم حتى رآب مع قوم في سفينة في اليم 

: ، فقال يونس فعرض لهم حوت ليغرقهم ، فساهموا ثالث مرات 
إياي أراد فاقذفوني ، ولما أخذت السمكة يونس أوحى اهللا تعالى جل 

وعال إليها أني لم أجعله لك رزقا فال تكسر له عظما ، وال تأآل له 
أن ال إله إال : " لحما ، قال فطافت به البحار ، فنادى في الظلمات 

كة في لما صارت السم: وقال " أنت سبحانك إني آنت من الظالمين 
البحر الذي فيه قارون سمع قارون صوتا لم يسمعه ، فقال للملك 

في بطن ) ع(هو يونس النبي : هذا الصوت ؟ قال  ما: الموآل به 
يا يونس ما : نعم ، قال : فتأذن لي أن أآلمه ؟ قال : الحوت ، قال 

: ما فعل موسى ؟ قال : مات ، فبكى قارون ، قال : فعل هارون ؟ قال 
كى قارون ، فأوحى اهللا تعالى جلت عظمته إلى الملك الموآل مات ، فب

  ١٠٨)أن خفف العذاب على قارون لرقته على قرابته : به 
  .وقارون ميت معذب ، قارون وحادثه : إلى ) ع(فقد نزل يونس 
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أَن لَن �َقْدر وذَا النونِ إِذْ ذَهب مغَاضباً فَظَن (وأيضًا قوله تعالى 
 نم تإِ�ِّي كُن ا�َكحبس إِلَّا أَ�ْت ال إِلَه أَن اتي الظُّلُمى فادفَن هلَيع

نيموهي ظلمات جهنم النامية بأعمال الظالمين ،  )٨٧:األنبياء( )الظَّال ،

كَان من الْمسبحني  فَلَوال أَ�َّه* فَالْتَقَمه الْحوت وهو مليم (: وقوله تعالى 
 * ثُونعبمِ يوإِلَى ي هطْني بف لَلَبِث * يمقس وهو اءربِالْع ذْ�َاهبفَن * هلَيا عتْنأَ�ْبو

نيقْطي نم ةرجش *ونزِيدي أَو أَلْف ائَةإِلَى م اهلْنسأَرالصافات() و(  ،

وذلك ألنه بعث بعد ، وتعالى حالة إرسال جديدة أي اعتبرها سبحانه 
ال فلو لم يكن ميتاً لكانت عودة من إموته ، فكانت حالة إرسال جديدة ، و

  .غيبته وإآمال رسالته 
عن علي بن بقي ثمانية وعشرين يومًا في بطن الحوت ، ) ع(يونس و

وأما ثمانية وعشرون فمكث يونس في بطن ( ...  : ) ع(أبي طالب 
  .١٠٩.. )…الحوت

ما أَ�ْت بِنعمة ربك * ن والْقَلَمِ وما يسطُرون (وفي سورة القلم 
.  ، والمجنون هو من حجب عقله وخفي وضاع )٢- ١:القلم( )بِمجنونٍ

ما أنت بنعمة ربك : ، وهنا تعني  الخفاء والستر:  فكلمة جَن معناها
  . بل أنت َبيِّن معروف آالشمسبخفي أو ضائع ، 
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وذَا النونِ إِذْ ذَهب مغَاضباً فَظَن أَن لَن �َقْدر علَيه (: وفي اآلية 
 نم تإِ�ِّي كُن ا�َكحبس إِلَّا أَ�ْت ال إِلَه أَن اتي الظُّلُمى فادفَن

نيمالظَّال( .  

وفي .  )محمد: (مرتبة  يوالنون فأي صاحب النون ،  -:وذا النون 
  . ١١٠ آما بينته في المتشابهات فراجع.  )علي: (مرتبة 

وعبر عن يونس بأنه ذا النون أو ) ع(وهنا في هذه اآلية هو علي 
هو عدم تحمله لمقام ) ع(، ألن اصل قضية يونس ) ع(صاحب علي 

التي ال يتحملها إال نبي مرسل أو ملك مقرب أو (مكانته و) ع(علي 
 -:أي ) ع(واأليمان هنا هو اإلمام ،  )مؤمن امتحن اهللا قلبه لأليمان
فلم  ، نبي مرسل) ع(، ويونس ) ع( مؤمن امتحن اهللا قلبه لإلمام

ولكنه تحملها بعد ما حصل له ما حصل من تربية ، يتحملها في البداية 
 العالم الجسمانيفالذي ابتلعه في هذا . ه سبحانه وتعالى وتعليمه ل، اهللا 

وهو اآبر الدواب على هذه األرض ، والذي  )أو نون بحري(حوت 
، ) ع(أو علي ابن أبي طالب  ،) نون العلم(هو  عالم األرواحابتلعه في 

 لَوال أَن تَداركَه� عمةٌ من ربه(فعرفه واعترف بمقامه وهو نعمة اهللا 
ومذْمم وهو اءربِذَ بِالْعونٍ) (لَننجبِم كبر ةمعبِن ا أَ�ْتم( .  

هو نوع من الحيتان يتغذى على ) ع(والحوت البحري الذي ابتلع يونس 
الرخويات الموجودة في أعماق المحيطات ، حيث ال يوجد أي نوع من 

، عماق المظلمة الحيتان غير هذا النوع من الحيتان يصل إلى هذه األ
وعلماء األحياء ، بل لحد اآلن لم يصل اإلنسان إلى هذه األعماق 

                                            

 .א.אא:א١א− ١١٠



   ١٢٨ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

يتعرفون على رخويات األعماق من خالل هذا الحوت ، وهنا يتميز 
فَنادى (هذا الحوت انه ينـزل إلى األعماق المظلمة الحالكة الظلمة 

اتي الظُّلُميلطف فجهازه الهضمي ، ، وأيضا غذاءه الرخويات  )ف
بسبب ) ع(فال يتهشم جسم يونس  ،) جسم اإلنسان(ـآ بالجسم الصلب

  .ابتالعه من الحوت 
*****  

قُلْ أَإِ�َّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذي خلَق الْأَرض في يومينِ ( قال تعالى / س 
 نيالَمالْع بر كاداً ذَلأَ�ْد لَه لُونعتَجو *وا ريهلَ فعجا وهقفَو نم ياس

 نيلائلسل اءوامٍ سأَي ةعبي أَرا فاتَها أَقْويهف رقَدا ويهكَ فاربى * وتَواس ثُم
إِلَى السماء وهي دخان فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيا طَوعاً أَو كَرهاً قَالَتَا أَتَينا 

 نيعي كُلِّ فَ* طَائى فحأَونِ ويموي يف اتاومس عبس نقَضَاه
 )سماء أَمرها وزَينا السماء الد�ْيا بِمصابِيح وحفْظاً ذَلك تَقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ

لماذا مدة خلق األرض وأرزاقها أربعة أيام بينما خلق  ) ١٢- ٩:فصلت(
  . مين مع إن السماوات أعظم ؟ السماوات في يو

  

        / ج 
  الرحيم الرمحن اهللا بسم
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والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 
  والمهديين

قُلْ أَإِ�َّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذي خلَق الْأَرض في يومينِ (:  قال تعالى
ر كاداً ذَلأَ�ْد لَه لُونعتَجو نيالَمالْع ب(  .  

ق أرزاقها في يوم ، فاألرض بما فيها من َلوَخ، لق األرض في يوم َخ
في  )نباتات وحيوانات(جمادات في يوم ، وما على األرض من أحياء 

  . يوم 
وجعلَ فيها رواسي من فَوقها وباركَ فيها وقَدر فيها أَقْواتَها  (: وقال تعالى 

 نيلائلسل اءوامٍ سأَي ةعبي أَرف( .  

١-  ) ياسوا ريهلَ فعوهي من ضمن اليوم األول ، وهي الجبال  - :)ج

 )في األرض(تجلت فيها  )الجبال(في العالم الجسماني ، أي أنها 
، وإال فان الظاهر على سطح األرض  )أي من السماء(من فوقها 

اقل بكثير من الغائر في باطن األرض ،  أي فوقها من الجبال، 
فأآثر من ثلثي الجبل غائر في باطن األرض ، ولذا عبر عنها 

فكأنها أوتاد لألرض ، أي هي سبب إرساء األرض ،  )رواسي(
أي تثبت سطح األرض وتمنعه عن ،  )٧:النبأ( )والْجِبالَ  أَوتَاداً( تثبتها 

وتَرى ( : قال تعالى . الحرآة مع حرآة باطن األرض المستمرة 
الْجِبالَ تَحسبها جامدة وهي تَمر مر السحابِ صنع اللَّه الَّذي أَتْقَن كُلَّ 
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لُونا تَفْعبِم بِريخ إِ�َّه ءيأي هي متحرآة ولكنها مع  )٨٨:النمل( )ش

حرآة األرض فتمنع سطح األرض عن االختالل واالنفصال عن 
  .فتكون حرآة األرض متزنة . اطن األرض ب

وهي من ، البرآة النازلة من السماء  الماءوهو  - :)وباركَ فيها (   -٢

ولَو أَن أَهلَ الْقُرى ( : ضمن اليوم األول في العالم الجسماني 
ولَكن كَذَّبوا  آمنوا واتَّقَوا لَفَتَحنا علَيهِم بركَات من السماء والْأَرضِ

ونبكْسا كَا�ُوا يبِم مذْ�َاه٩٦:األعراف( )فَأَخ( .  

٣-   ) نيلائلسل اءوامٍ سأَي ةعبي أَرا فاتَها أَقْويهف رقَدفي العالم  - :)و

ويوم األحياء ، يوم األرض والماء : الجسماني يومين فقط 
  .  )النبات والحيوان (
في العالم الجسماني ،  - :الن الرواسي وهي ،  )أربعة أيام(ه تعالى وقول

  . رواسي الكون: وهي ،  للسماء الكليةإنما هي ظهور 
  .ن السماء تجلت فيها أأي  )من فوقها(وقوله تعالى 

الماء ، وإنما هو : والبرآة في العالم الجسماني هي  - :)وباركَ فيها (

  .، والبرآة هي العلم في السماء  ظهور لبرآة السماوات الستة
إنما ) وباركَ فيها (: و  )وجعلَ فيها رواسي  من فَوقها (: فهذين األمرين 

  .والسماوات الستة المثالية ، هما يومين للسماء السابعة الكلية 
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ائْتيا طَوعاً أَو كَرهاً  ثُم استَوى إِلَى السماء وهي دخان فَقَالَ لَها وللْأَرضِ( 
 نيعا طَائنى * قَالَتَا أَتَيحأَونِ ويموي يف اتاومس عبس نفَقَضَاه

 )في كُلِّ سماء أَمرها وزَينا السماء الد�ْيا بِمصابِيح وحفْظاً ذَلك تَقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ
  :) ١٢ -١١:فصلت(

وهي السماء السابعة الكلية  -: )فَقَضَاهن سبع سماوات في يومينِ (

األرض (: والسماء الجسمانية ، والسماوات الست المثالية دونها ، 
  )  . حيث تشمل الشموس والكواآب، بمعناها األوسع 

، وسماء األجسام في يوم ، والملكوت في يوم ، خلق السابعة في يوم 
  .  حى في آل سماء أمرها في يوم وأو

في يوم أوحى أمر السماء السابعة ، وفي يوم أوحى أمر السماوات 
  .وفي يوم أوحى أمر الملك ، الملكوتية 
ويوم ، يوم للخلق : تمت في يومين  )السماوات واألرضين ( أي إنها
  لألمر 

وهذا تابع إلى يوم األرض األول ،  -: )وزَينا السماء الد�ْيا بِمصابِيح وحفْظاً ( 

 و )السماء األولى المثالية(: الن السماء الدنيا تنقسم إلى سماءين هما 
الرتباط ، ، فهما سماء واحدة من جهة ) السماء الدنيا الجسمانية(

ارتباط تدبير مباشر ، وسماءين ألن ، السماء األولى بالعالم الجسماني 
، الن  بالسماء الدنياكالهما يعبر عنه ، ف ملكوت األجسام: األولى 

فاألنفس في . وهما مشتبكان تماما ، ملكوت األجسام : السماء األولى 
تدبر األجسام في السماء الدنيا ، فهل ترى : وهي ، السماء األولى 

   ! .انفصال بين نفس اإلنسان وجسمه 
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ه أال ترى االختالف بين نفس اإلنسان وجسم -: وفي نفس الوقت أقول
 !.  

  : ومما تقدم تعلم أن األيام ستة وهي 
  .في يوم ) أمرها ( السماء السابعة خلقت في يوم ، وقوتها 
  .في يوم ) أمرها ( والسماوات الستة خلقت في يوم وقوتها 

  . في يوم وقوتها في يوم ) الجسماني ومعها العالم(واألرض 
وأمره في ) لكوتالم(او خـُلق النور وأمره في يومين ، وخـُلق المثال 

وأرزاقها في يومين ، والبد من أن ) األجسام(وخلق الملك . يومين 
تترتب من العالي إلى السافل ، ألن الملكوت تجلي وظهور للنور وهكذا 

 …  
هي نهاية السماء الدنيا ، أي أن  )السماء األولى(ويجب مالحظة أن 

أول العالم (: في السماء الدنيا تبدأ في هذا العالم الجسماني ، وتنتهي 
، أي أن نهايتها حلقة وصل ، ونهايتها أو حلقة  )الملكوتي الروحاني

وحجج اهللا على … ( في الزيارة الجامعة  ، الوصل هي السماء األولى
  .  ١١١) …أهل الدنيا واآلخرة واألولى 

لَه الْحمد في الْأُولَى والْآخرة ولَه الْحكْم وهو اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو ( : وفي القرآن 
ونعجتُر هإِلَي٧٠:القصص( )و(   

   )٦٢:الواقعة() ولَقَد علمتُم النشأَة الْأُولَى فَلَوال تَذَكَّرون( وقال تعالى 

فاهللا ،  )وفيها األنفس، والرجعة ، الذر : وفي األولى عالمي (
آما قال الى لم ينظر إلى عالم األجسام منذ أن خلقه سبحانه وتع

                                            

 .٦٢٠א− ١١١
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إنما محط االهتمام يبدأ من نهاية عالم األجسام ، .  ١١٢)ص(رسول اهللا 
  .ى وهي نهاية السماء الدنيا ، وهذه النهاية هي السماء األول

 )ولَقَد خلَقْنا فَوقَكُم سبع طَرائق وما كُنا عنِ الْخَلْقِ غَافلني( : وقال تعالى 
من السماء األولى  )السماوات السبع(: السبع طرائق هي .  )١٧:املؤمنون(

إلى السماء السابعة ، وليست السماء الدنيا الجسمانية منها ، ألنها ليست 
تحتنا وفوقنا وعن آل (: فهي محيطة بنا وهي ، فيها  فوقنا ، بل نحن
) يستَعجِلُو�َك بِالْعذَابِ وإِن جهنم لَمحيطَةٌ بِالْكَافرِين (  )جهات األرض

   )٥٤:العنكبوت(
א− א −א

وليست ، فصيل تكون ثمانية وهذا يعني أن السماوات إذا عدت بهذا الت
بما (وإنما لم تعد الدنيا الجسمانية ، ألنها جزء من السماء الدنيا ، سبعة 

 األولى أو الدنيافإذا ذآرت  )فيها من سماء أولى وسماء جسمانية
  .من ضمنها ، ألنها جزء منها أو تابعة لها : فهي 

 السماء(: ومرة تعد هي  )األرض: (والسماء الجسمانية مرة تعد هي 
األرض بل وفي السماء الجسمانية . ألنها الجانب المرئي منها ،  )الدنيا
آما إن الجنة في السماء  ، )جهنم(وفي السابعة ،  رضين السبعآل األ
الن ، ) وهي جنة ادم( )الجنة األرضية(أما في األولى فتوجد ،  الثانية

عن (ملكوتها وهي ، إنما هي جزء من السماء الدنيا  األولى آما بينُت
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن 

فقال ) ع(عن جنة آدم ) ع(سألت أبا عبد اهللا : الحسين بن ميسر قال 

                                            

א− ١١٢ ((א:א א)  )א
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جنة من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس والقمر ولو آانت من جنان : 
  . ١١٣)اآلخرة ما خرج منها أبدا

والمصابيح هم األنبياء والمرسلون  -: )وزَينا السماء الد�ْيا بِمصابِيح وحفْظاً  (

، يحفظون الذين يتبعونهم من وسوسة الشياطين ، ) ع(واألوصياء 
في  : وظهورهم. التي يعلمونها الناس ، بالتعاليم واألخالق اإللهية 

فما أآثر الظالم في  .ئة السماء الجسمانية بالكواآب والشموس المضي
وما اقل النجوم نسبة إلى الجزء المظلم ، آما إن في األرض ، السماء 

وتخلف عنهم ولم ، وما أآثر من خالفهم وحاربهم ، ما اقل األنبياء 
قلة ( ـآ، فقليل دائما هم األنبياء واألوصياء وأنصارهم . ينصرهم 

  .  )النجوم في السماء الجسمانية
وبداية صعوده ) اقصد قوس النـزول(: لك األعظم فـَة الحرآوفي نهاية 

سيبدأ هذا العالم الجسماني بالتحول إلى جحيم ، إلى جهة اآلخرة 
قوبتهم إعادتهم إلى ما ـويستعر ، فالذين اختاروا زخرف األرض ع

ألنه سيكون جهنم ) أو قل إبقاءهم فيه(وعصوا اهللا من اجله ، اختاروه 
ن تبين لك مناسبة اآلية واآل. أفعالهم وظلمهم بإعمالهم و، المستعرة 

  السابقة 
 ) رِينيطَةٌ بِالْكَافحلَم منهج ِإنذَابِ وبِالْع جِلُو�َكتَعسي( .  

 عالم آخر، وهو  )عالم الرجعة(يبدأ  )قوس النزول(وعند بداية صعود 
 الرجعة، وعالم  لمن محض اإليمان ولمن محض الكفروامتحان آخر 

                                            

 .٣٢٤٧א− ١١٣
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وهو القائم الذي يخرج ، ) ع(مع نهاية ملك المهدي الثاني عشر :  يبدأ
  . ١١٤)ع(عليه الحسين 

ثُم استَوى إِلَى السماء وهي دخان فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ( أما قوله تعالى 
 نيعا طَائنهاً قَالَتَا أَتَيكَر عاً أَوا طَويي * ائْتف اتاومس عبس نفَقَضَاه

ي كُلِّ سى فحأَونِ ويموي كفْظاً ذَلحو ابِيحصا بِمْي�الد اءما السنزَيا وهرأَم اءم
  . )تَقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ 

أي ثم بعد أن خلق  :تدل على الَبعِدية  )ثم(والتي يظن من يقرأها إن 
  … استوى إلى السماء … األرض وقدر فيها أقواتها 

 )التوبيخ(هنا هو  )ثم(بل معنى ، ك وهي في الحقيقة ال تدل على ذل
، وليس على خلق األرض بالخصوص ، بالعطف على مجمل الكالم 

قُلْ أَإِ�َّكُم ( ، أي إن العطف على معنى التوبيخ في اآليات المتقدمة 
 ضالْأَر لَقي خبِالَّذ ونثم أليس هو الذي ( : ، فمعناها هنا ) … لَتَكْفُر

  ) .كيف تكفرون به ف… استوى إلى السماء 
                                            

א− ١١٤ א א א (:א
(}{אאא :.:.؟:

؟:.א:}{
א،א:}{،}{א،!
א،א:.،}{אא

(٢٥:٢٥١. 



   ١٣٦ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

ثُم  (: قال تعالى، ن في هذه اآلية األخيرة ذآر السماء واألرض إوالحظ 
،  )استَوى إِلَى السماء وهي دخان فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيا طَوعاً أَو كَرهاً

فما معنى أن يخلقها مرة أخرى ، فإذا آانت األرض خلقت قبل ذلك 
ومن ، ، بل المراد هنا توضيح الصورة بشكل آخر  )طَوعاً أَو كَرهاً  ائْتيا(

قُلْ أَإِ�َّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذي خلَق (: حيث في اآليات السابقة ، جهة أخرى 
 ضتفصيل وذآر للنعم التي أسبغها سبحانه وتعالى ، وفي هذه ،  )… الْأَر

بيان لكيفية الخلق أي بيان لهذه   )… ماء  ثُم استَوى إِلَى الس( اآليات 

  . )إِ�َّما أَمره إِذَا أَراد شيئاً أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُون( اآلية 

ثم ،  السماوات الستثم  ، خلق السماء السابعةأي : وهذه المراحل 
 ألنها تعتمد على بعضها،  البد أن يترتب بهذا التسلسل،  عالم األجسام

إنما ) أي السماوات الست(: فال يمكن خلق الستة قبل السابعة ، ألنها ، 
خلقت من السابعة ، وال يمكن خلق األجسام دون خلق السماوات الست 

، ألنها خلقت من السماوات الست ، بل من األولى بالخصوص 
عالم وهي  عالم الذرواألولى هي ، ) أي مع األجسام(المشتبكة معها 

وسنخرج ، بعد خلقنا في الذر ، دخلنا إلى عالم األجسام ، فمنها الرجعة 
له ،  قوس النـزولوهذا هو ، في عالم الرجعة  عالم األجسام إليهامن 

وبذلك تكون ستة ، ، ثالثة أرآان  لقوس الصعودآما إن ، ثالثة أرآان 
  .ودرع األنبياء ودرع األوصياء ،  )درع داود: ( هي

ي ليست أيام بمعنى مدة زمنية ، بل هي فه -:أما األيام الستة للخلق 
وهي ظرورية والبد منها ، فالبد في ، أي في ستة مراحل ، مراحل 
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ثم . مرة أو، ثم الملكوت . وأمره ، المرحلة األولى من خلق النور 
العتماد آل مرحلة على المرحلة التي سبقتها فهذه  .وأقواتها ، األجسام 

أن ) المرحلة األولى(اليوم األول  المراحل الستة حتمية ، أي البد من
خلق ـُي )المرحلة الثانية(خلق السماء السابعة ، وفي اليوم الثاني ـُت

خلق ـُفالبد أن يتأخر عنها مرحلة ، ثم ي، لق ـُأمرها الن أمرها منها خ
وهي (السماوات الست إلى األولى  )الملكوت(منها ومن أمرها المثال 

ألنه منه خلق ، ففي ، في الملكوت أمره  ثم يخلق) نهاية السماء الدنيا
وفي الرابع أمره العتماد الملكوت على خلق ، اليوم الثالث الملكوت 

، فيتحتم خلق الملكوت في ) اليوم الثاني(وأمرها ) اليوم األول(السابعة 
، المرحلة الثالثة ، ثم أمره في الرابعة العتماده عليه وألنه خلق منه 

السادس ، أي خلق عالم األجسام أو الكون وهكذا اليوم الخامس و
حيث تشمل األرض التي  )بمعناها األوسع(أو األرض ، الجسماني 

. ألنه منه خلق ، نحن عليها وآل الكواآب والشموس ثم يخلق فيه قوته 
فالنبات من األرض خلق وعليها ينبت ، والحيوان من األرض خلق 

الست مراحل حتمية ، وهذه الستة أيام أو . وعليها يعيش ويقتات 
ويحتاجها الخلق بترتيبها فالداني يحتاج العالي ويفتقر إليه ، فاألجسام 

  . يفتقر إلى الملكوت  -: عالم الشهادةأو ) الملك(
أي بعبارة ، ) السابعة الكلية(يحتاج ويفتقر إلى النور  -:الملكوتو

استَوى ثُم (( آما قال تعالى  ، إنها جميعا خلقت في يومين -:أخرى 
إِلَى السماء وهي دخان فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيا طَوعاً أَو كَرهاً قَالَتَا أَتَينا 

 نيعي كُلِّ * طَائى فحأَونِ ويموي يف اتاومس عبس نفَقَضَاه
   )سماء أَمرها 
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بل هي ، والبقية منها ، الن خلق السماء السابعة وأمرها في يومين 
وما ، تجليها وظهورها ، وما يقضى في السابعة يحصل في الملكوت 

يحصل في الملكوت يحصل في الملك ، والرؤيا التي تراها وتحصل 
وبعد ذلك حصل في ، في األجسام ما هي إال أمر حصل في الملكوت 

  .هذا العالم الجسماني 
*****  

إِذْنِ اللَّه وقَتَلَ داود جالُوت وآتَاه اللَّه الْملْك والْحكْمةَ فَهزموهم بِ( قال تعالى / س 
ضْلٍ وعلَّمه مما يشاء ولَوال دفْع اللَّه الناس بعضَهم بِبعضٍ لَفَسدت الْأَرض ولَكن اللَّه ذُو فَ

نيالَملَى الْعي(  )٢٥١:البقرة( )عقٍّ إِلَّا الَّذرِ حبِغَي مارِهيد نوا مرِجأُخ ن
ت أَن يقُولُوا ربنا اللَّه ولَوال دفْع اللَّه الناس بعضَهم بِبعضٍ لَهدمت صوامع وبِيع وصلَوا

 اللَّه نرصنلَيرياً وكَث اللَّه ما اسيهف ذْكَري اجِدسمو لَقَوِي اللَّه إِن هرصني نم
 زِيز٤٠:احلج( )ع(   

ودفع اهللا في اآلية ، هل يوجد فرق بين دفع اهللا في اآلية األولى 
  .الثانية ؟ 

  
  / ج 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
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أي قيام بعض ،  بالمؤمنين عن المؤمنين دفع -: الدفع األول هو
، المؤمنين بالواجب أدى إلى رفع العقوبة عن المجتمع اإليماني 

آما هو حال دفع اهللا ، وبالتالي دفعت العقوبة عن المتقاعسين بالعاملين 
: من أصحاب طالوت عن بقية جيشه  بالثالث مئة وثالث عشرسبحانه 

 ) الُوتج داوقَتَلَ دن سبب النصر هؤالء المؤمنين فكا )و.  

فهو دفع الكافرين بالمؤمنين بالجهاد والقتال في  -: أما الدفع الثاني
  .سبيل اهللا 

تصلح األرض : آرم إلهي   نهأوباعتبار  -) :الدفع األول(وعلى األول 
: إنما المستحق هم ، ألنه نصر المؤمنين مع عدم استحقاقهم آمجتمع ، 
ولوال هذا الدفع لـُهزم ،  الفاشلين والمتقاعسينفع عن فبهم ُد )القلة(

وهذه الهزيمة تسبب فساد ، المؤمنون ، الن المجتمع يستحق الهزيمة 
  .األرض وتسلط المفسدين وأذى المجتمع اإليماني

فانه لوال هذا الدفع النهار المجتمع  -) :الدفع الثاني( وعلى الثاني
فْع اللَّه الناس بعضَهم بِبعضٍ لَهدمت صوامع وبِيع ولَوال د( . والدين اإللهي ، اإليماني 

  ،  )وصلَوات ومساجِد يذْكَر فيها اسم اللَّه كَثرياً 

  . وبالنتيجة لوال الجهاد النتهى الدين اإللهي على هذه األرض
  

*****  
  

ي رواية إن رسول وف) لعنه اهللا(في رواية إن القائم يقتل إبليس / س 
  .؟  فما هو الصحيح) لعنه اهللا(يقتل إبليس ) ص(اهللا 
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سألت أبا عبد اهللا : فعن وهب بن جميع مولى إسحاق بن عمار قال 
قال فا�ك من * رب فأ�ظر�ي إىل يوم يبعثون (عن قول إبليس  ) ع(

   )املنظرين إىل يوم الوقت املعلوم 
يا وهب أتحسب أنه : ال جعلت فداك أي يوم هو ؟ ق: قال له وهب 

يوم يبعث اهللا فيه الناس ؟ إن اهللا أنظره إلى يوم يبعث فيه قائمنا ، 
فإذا بعث اهللا قائمنا آان في مسجد الكوفة ، وجاء إبليس حتى يجثو 

يا ويله من هذا اليوم فيأخذ بناصيته : بين يديه على رآبتيه فيقول 
  .   ١١٥)فيضرب عنقه ، فذلك يوم الوقت المعلوم 

) ع(سمعت أبا عبد اهللا : وعن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، قال 
أنظرني إلى يوم يبعثون فأبى اهللا ذلك عليه  : إن إبليس قال (  :يقول 

فقال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم فإذا آان يوم الوقت 
يع أشياعه منذ خلق اهللا آدم إلى المعلوم ، ظهر إبليس لعنه اهللا في جم

: فقلت ) ع(يوم الوقت المعلوم وهي آخر آرة يكرها أمير المؤمنين 
نعم ، إنها لكرات وآرات ما من إمام في قرن إال : وإنها لكرات ؟ قال 

. ويكر معه البر والفاجر في دهره حتى يديل اهللا المؤمن من الكافر 
في أصحابه وجاء ) ع(لمؤمنين فإذا آان يوم الوقت المعلوم آر أمير ا

إبليس في أصحابه ، ويكون ميقاتهم في أرض من أراضي الفرات 
الروحا قريب من آوفتكم ، فيقتتلون قتاال لم يقتتل مثله منذ : يقال له 

وجل العالمين فكأني أنظر إلى أصحاب علي أمير  خلق اهللا عز
ي أنظر قد رجعوا إلى خلفهم القهقرى مئة قدم وآأن) ع(المؤمنين 

 فعند ذلك يهبط الجبار عز. إليهم وقد وقعت بعض أرجلهم في الفرات 
) ص(وجل في ظلل من الغمام ، والمالئكة ، وقضي األمر رسول اهللا 

                                            

א− ١١٥  .٦٠:٢٥٤:א
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أمامه بيده حربة من نور فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقرى ناآصا 
إني : أين تريد وقد ظفرت ؟ فيقول : على عقبيه فيقولون له أصحابه 

) ص(ترون إني أخاف اهللا رب العالمين ، فيلحقه النبي  ما الأرى 
فيطعنه طعنة بين آتفيه ، فيكون هالآه وهالك جميع أشياعه ، فعند 

) ع(وجل وال يشرك به شيئا ويملك أمير المؤمنين  ذلك يعبد اهللا عز
ألف ولد ) ع(أربعا وأربعين ألف سنة حتى يلد الرجل من شيعة علي 

ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد  من صلبه ذآرا وعند
  ١١٦)الكوفة وما حوله له بما شاء اهللا 

  

            / ج
  الرحيم الرمحن اهللا بسم

والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 
  والمهديين

الصغرى في هذه  والقيامة، ) ع(في ظهور القائم  - : القتلة األولى  
ويلقيه في  ، حيث يقتله القائم في مسجد الكوفة عند ظهور الحق، الدنيا 

  . هاوية الجحيم 
التي تبدأ بعد انقضاء ملك ) في األولى(في الرجعة  -: والقتلة الثانية

، ويرجع ) ع(المهدي الثاني عشر حيث يرجع عليه الحسين بن علي 
يمان محضًا وآل من وآل من محض اإل) ع(علي بن أبي طالب 

أيضا ألنه ممن محض ) لعنه اهللا(محض الكفر محضًا ويرجع إبليس 
  .آما في الرواية الثانية ) ص(الكفر محضًا ويقتله رسول اهللا 

*****  
  

                                            

א− ١١٦  .٣٥:٤٢:א
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  .ما الهدف من خلق اإلنسان ؟ / س 
  

  الرحيم الرمحن اهللا بسم            /  ج
محمد األئمة  والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال

  والمهديين
  

خليفة في أرضه ، هذا أمر أقرته جميع ) ع(خلق اهللا سبحانه وتعالى ادم 
) ع(األديان اإللهية ، آما انه سبحانه وتعالى اسجد جميع مالئكته آلدم 

عالمة الخضوع والتذلل واالنصياع لألمر الصادر من (، والسجود 
اهللا سبحانه وتعالى ،  ، ولم يكن األمر فقط طاعة ألمر )المسجود له

وإال لكانت الخصوصيات عبثية وحاشا اهللا سبحانه وتعالى من العبث ، 
فكون المسجود له آدم خصوصية يجب أن تلحظ بدقة ، آما إن أفضلية 

أيضًا مسالة يجب أن تلحظ ) ع(على المالئكة وجهة أفضليته ) ع(آدم 
  .لمعرفة الهدف من خلق اإلنسان 

ألة خالفة اهللا في أرضه ، وهنا مسألة يجب أن مس :المسألة األولى 
يجب أن يكون مؤهل ألداء : نعرفها وننطلق منها ، هي إن المستخلف 

ما هو الغرض من هذه : ، فالسؤال هو  الغرض الذي استخلف ألجله
الخالفة ؟ والجواب إن الغرض هو القيام بمقام اهللا سبحانه وتعالى في 

من انس ومالئكة ، د اهللا سبحانه وتعالى بما فيها من عبا، إدارة األرض 
  . وما فيها من جسمانية وملكوت علوي وسفلي ، وجن 

  . ؟  )ما هي المؤهالت(ـفإذا آان هذا هو الغرض ف
ولمعرفة هذه المؤهالت اضرب هذا المثال ، فأنت إذا آان لديك مصنع 
ة تجيد إدارته من آل حيثية وجهة ، فهو يحتاج إلى معرفة آيفية اإلدار
والعطالت وإصالحها ، ويحتاج إلى شخصية قادرة على التعامل مع 

العمال في المصنع ، واآلن إذا أردت أن تضع في مكانك شخص يخلفك 
في المصنع ، فأنت تختار صاحب الكفاءة والشخصية المؤهلة للتعامل 
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مع العمال في المصنع ، وإذا آنت صاحب شخصية مثالية فانك 
لكي ، ثالية أيضًا ، أو يقرب من ذلك ستختار شخص ذو شخصية م

  .تكون حالة المصنع في حال إدارتك له وفي حال إدارة خليفتك واحدة 
ومن هنا فان اهللا سبحانه وتعالى عندما يستخلف خليفة عنه في أرضه 

ألنه القادر على ، يجعل خليفته يتصف بصفاته سبحانه وتعالى  -:فانه 
ووجهه في خلقه ، وأسماءه فيكون خليفته صورة له ، ، آل شيء 

،  ١١٧)إن اهللا خلق ادم على صورته() ص(الحسنى ، قال رسول اهللا 
وليكون الخليفة آذلك يجب أن يكون فانيًا في أسماء اهللا سبحانه وتعالى 

وفعله فعل اهللا وإرادته إرادة اهللا ، وصفاته ، فيكون أمره أمر اهللا 
 يزال عبدي يتقرب إليَّ ال(ى ، آما في الحديث القدسي سبحانه وتعال
أي  ١١٨)حتى يكون يدي وعيني وسمعي )أي بالوالية لي( بالفرائض

 إن روح المقرب تصعد(وآما في الحديث ، حتى يكون أنا في الخلق 
أنا حي ال أموت وقد : إلى اهللا فيخاطبه اهللا سبحانه وتعالى فيقول 

تموت ، أنا أقول للشيء آن فيكون وقد جعلتك تقول  جعلتك حيًا ال
  . ١١٩)للشيء آن فيكون

  

   -:واآلن نعود إلى الغرض من الخالفة فأقول 
وقائم بمقامه في أرضه ، وإذا ، استخلفه  إذا آان الخليفة صورة لمن

أي غائب عن اإلدراك والتحصيل وإال (آان صاحب األرض غائب 
، وإذا آان خليفته هو صورة له ، فتكون معرفة  )فهو الشاهد الغائب

الخليفة هي معرفة من استخلفه الممكنة ، ألنه صورة له ، وهذا هو 
                                            

 .١:١٣٤:א− ١١٧
٣)א–אאא(אאאאא− ١١٨
. 

 .١٥:אאאא− ١١٩
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رض األول وهو قيام المستبطن للغ(الغرض الحقيقي من الخالفة ، 
، وهو المعرفة والعلم الحقيقي ، فباألنبياء  )الخليفة بمقام المستخلف

) وما خلَقْت الْجِن والْأ�ْس إِلَّا ليعبدونِ(، قال تعالى  رف اهللاُعوالرسل 
  .أي ليعرفون ) ٥٦:الذريات(

، فعلم ادم خليفة اهللا المالئكة ) ٣٣:البقرة( )قَالَ يا آدم أَ�ْبِئْهم بِأَسمائهِم(وقال تعالى 

وعرفهم باألسماء اإللهية ، فالمالئكة خلقوا من أسماء اهللا سبحانه ، 
  : وفي الزيارة الجامعة 

  . ١٢٠)السالم على محال معرفة اهللا (
*****  

  

  :لى تعاه لوقبوآيف شبه لهم . ؟ ) ع(ما هي قصة عيسى / س
) وهلَبا صمو ا قَتَلُوهمو ولَ اللَّهسر ميرم نى ابيسع يحسا الْمإِ�َّا قَتَلْن هِملقَوو

 نم بِه ما لَهم هنكٍّ مي شلَف يهتَلَفُوا فاخ ينالَّذ إِنو ملَه هبش نلَكو
  . )١٥٧:النساء( )قَتَلُوه يقيناًعلْمٍ إِلَّا اتِّباع الظَّن وما 

  

  / ج 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 
  والمهديين

  

                                            

 .א/אא− ١٢٠
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فحضروا عنده ، ، في الليلة التي رفع فيها واعد حوارييه ) ع(عيسى 
، فقد ذهب إلى )  ع(إال يهوذا الذي دل علماء اليهود على عيسى 

  . لهم ) ع(، وقايضه على تسليم عيسى ليهود ل المرجع األعلى
، فرفعه ) ع(وآان بعد منتصف الليل أن نام الحواريون ، وبقي عيسى 

وهذا ، ، فكان درعًا له وفداء  )هه الذي صلب وقتليشب(اهللا ، وانزل 
، صلب وقتل وتحمل ) ع( )األوصياء من آل محمد(الشبيه هو من 

  ) .ع(إلمام المهدي العذاب ألجل قضية ا
لم يصلب ولم يقتل ، بل ُرفع فنجاه اهللا من أيدي اليهود ) ع(وعيسى  

وقَولهِم إِ�َّا قَتَلْنا الْمسيح ( قال تعالى ،  )لعنهم اهللا(وعلمائهم الضالين المضلين 
ش نلَكو وهلَبا صمو ا قَتَلُوهمو ولَ اللَّهسر ميرم نى ابيسع ملَه هب(  .  

إن (: قال ) ع(وفي الرواية في تفسير علي بن إبراهيم عن أبي جعفر 
وعد أصحابه ليلة رفعه اهللا إليه فاجتمعوا عند المساء ، ) ع(عيسى 
رجال فأدخلهم بيتا ثم خرج عليهم من عين في زاوية  اثنا عشرو هم 

يه الساعة و البيت وهو ينفض رأسه من الماء ، فقال إن اهللا رافعي إل
فيقتل و يصلب و يكون  فأيكم يلقي عليه شبحيمطهري من اليهود 

  .. … ذا َوقال شاب منهم أنا يا روح اهللا قال فأنت ُهمعي في درجتي 
و … من ليلتهم ) ع(إن اليهود جاءت في طلب عيسى ) ع(ثم قال 

  . ١٢١)فقتل و صلب) ع(أخذوا الشاب الذي ألقي عليه شبح عيسى 
، بينما الذين جاءوا من  )اجتمع اثنا عشر: ( يقول) ع(فاإلمام الباقر 
بل ذهب إلى علماء اليهود ، ، فيهوذا لم يأتي  )أحد عشر(الحواريين هم 
، فالثاني عشر  المتواترات التي ال تنكر، وهذا من ) ع(ليسلم عيسى 

                                            

 .٤٧٣:אא− ١٢١
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، ) ع(و الوصي من آل محمد من السماء ، ه نزلالذي جاء أو قل الذي 
  ) .ع(بصورة عيسى  َهـِب، بعد أن ُش َلِتـُوق َبِلالذي ُص

إيليا ، إيليا لما : (وآانت آخر آلمات هذا الوصي عند صلبه هي 
صرخ يسوع بصوت عظيم إيلي … ( :  ، وفي إنجيل متى) شبقتني

فقوم من الواقفين . إيلي لما شبقتني أي الهي ، الهي لماذا ترآتني 
وأما الباقون فقالوا أترك … انه ينادي إيليا : قالوا ، هناك لما سمعوا 

فصرخ يسوع أيضًا بصوت عظيم وأسلم . لنرى هل يأتي إيليا يخلصه 
  . الروح 

واألرض . وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل 
  .  انتهى.  ١٢٢)… تزلزلت والصخور تشققت 

يا علي يا علي لماذا (والحقيقة إن ترجمة الكلمات التي قالها هكذا 
 )الهي ، الهي لماذا ترآتني(والنصارى يترجمونها هكذا ، ) أنزلتني

  .آما تبين لك من النص السابق من اإلنجيل 
  .واإلنزال أو اإللقاء في األرض من السماء قريب من الترك 

ًال منه بسبب اإلنزال ، أو ولم يقل هذا الوصي هذه الكلمات جه
بل هي سؤال يستبطن جوابه اعتراضًا على أمر اهللا سبحانه وتعالى ، 

،  ولماذا صلبُت أي افهموا واعرفوا لماذا نزلُت :، وجهه إلى الناس 
إذا أعيد نفس ، ، لكي ال تفشلوا في االمتحان مرة أخرى  ولماذا قتلُت

يحتلون األرض ، وعلماء ) أو أشباههم(السؤال ، فإذا رأيتم الرومان 
يداهنونهم ، فسأآون في تلك األرض فهذه سنة اهللا ) أو أشباههم(اليهود 

التي تتكرر ، فخذوا عبرتكم وانصروني إذا جئت وال تشارآوا مرة 
  .أخرى في صلبي وقتلي 

:  )البيَّن لكل عاقل نقي الفطرة(آان يريد أن يقول في جواب السؤال 
ألجل القيامة  تلُتـُوق، وإهانات علماء اليهود العذاب  وتحملُت لبُتُص

                                            

٢٧/− ١٢٢. 
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، ودولة الحق والعدل اإللهي على ) ع(الصغرى ، قيامة اإلمام المهدي 
  .هذه األرض 

هل أنت : وهذا الوصي عندما سأله علماء اليهود والحاآم الروماني 
، أو انتم تقولون ، أو هم يقولون ، يجيب أنت قلت ؟ آان  ك اليهودِلَم

نعم ، جواب غريب على من يجهل الحقيقة ، ولكنه اآلن توضح ولم يقل 
 .  

الذي رفعه اهللا ) ع(ك اليهود ، بل عيسى ِلنعم ، ألنه ليس هو َم: فلم يقل 
  ) . ع(، وهو الشبيه الذي نزل لُيصلب وُيقتل بدًال عن عيسى 

  : من اإلنجيل  -عليه القبض  َيِقبعد أن اُل - وهذا نص جوابه 
لكهنة وقال له استحلفك باهللا الحي أن تقول لنا هل فأجاب رئيس ا( 

فوقف يسوع … ( ،  ١٢٣)…أنت قلت : قال له يسوع . أنت المسيح 
: فقال له يسوع . ك اليهود ِلأمام الوالي فسأله الوالي قائًال أ أنت َم

أنت ملك اليهود فأجاب فسأله بيالطس … ( ،  ١٢٤)… أنت تقول 
فقال الجميع أ فأنت المسيح فقال … (،  ١٢٥)…وقال له أنت تقول 

ثم دخل بيالطس  ٣٣…(،  ١٢٦)… لهم انتم تقولون أني أنا هو 
 ٣٤. أيضا إلى دار الوالية ودعا يسوع ، وقال له أنت ملك اليهود 

أجابه  ٣٥. أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني أجابه يسوع 
ماذا . متك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي ُا. بيالطس أ لعلي أنا يهودي 

لو آانت . أجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم  ٣٦. فعلت 
. مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي ال ُأَسلَّم إلى اليهود 

                                            

٢٦/− ١٢٣. 

٢٧/− ١٢٤. 
١٥/− ١٢٥. 
٢٢− ١٢٦. 
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فقال له بيالطس أ فأنت إذا  ٣٧. ملكتي من هنا ولكن اآلن ليست م
لهذا قد ولدت أنا ، ولهذا قد . أجاب يسوع أنت تقول إني ملك . ك ِلَم

  . ١٢٧)…أتيت إلى العالم ألشهد للحق 
وفي هذا النص األخير بيََّن الوصي انه ليس من أهل األرض في ذلك 

، حيث ترى ) ع(جاز مهمة وهي فداء عيسى بل نزل إليها إلن، الزمان 
ولكن اآلن (،  ) مملكتي ليست من هذا العالم (: أن هذا الوصي يقول 
  )ولهذا قد أتيت إلى العالم ألشهد للحق  (،  ) ليست مملكتي من هنا

عند انفجار ) ع(قال ينـزل عيسى ابن مريم  () : ص(عن رسول اهللا 
فران من الزعفران ، أبيض الصبح مابين مهرودين وهما ثوبان أص

الجسم ، أصهب الرأس ، أفرق الشعر ، آأن رأسه يقطر دهنا ، بيده 
حربة ، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويهلك الدجال ويقبض أموال 

القائم ويمشي خلفه أهل الكهف ، وهو الوزير األيمن للقائم وحاجبه 
ة بن ونائبه ، ويبسط في المغرب والمشرق األمن من آرامة الحج

  . ١٢٨) -ع–الحسن 
ويعود دار الملك إلى … () ع(وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

الزوراء وتصير األمور شورى من غلب على شيء فعله ، فعند ذلك 
خروج السفياني فيرآب في األرض تسعة أشهر يسومهم سوء 

يل للزوراء وويل للكوفة والويل لواسط آأني العذاب فويل لمصر وو
انظر إلى واسط وما فيها مخبر يخبر وعند ذلك خروج السفياني ويقل 
الطعام ويقحط الناس ويقل المطر فال أرض تنبت وال سماء تنـزل ، ثم 

                                            

١٨/− ١٢٧. 
א− ١٢٨ אאא  .٧٩٢א
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يخرج المهدي الهادي المهتدي الذي يأخذ الراية من يد عيسى بن 
  . ١٢٩)… مريم 

لم يصلب ولم يقتل ، بل ) ع(وتوجد أحاديث آثيرة تدل على أن عيسى 
  ) .ع(الذي صلب وقتل هو شبيه عيسى 

بمدرعة من ) ع(قال رفع عيسى ابن مريم ( : ) ع(عن أبي عبد اهللا  
و من خياطة مريم ، فلما انتهى إلى ) ع(صوف من غزل مريم 
   ١٣٠)ى بن مريم ألق عنك زينة الدنيا السماء نودي يا عيس

) ع(أمر أحد من أنبياء اهللا و حججه  َهـِبقال ما ُش( ) ع(وعن الرضا  
ألنه رفع من األرض حيا ، وحده ) ع(للناس إال أمر عيسى بن مريم 

بض روحه بين السماء و األرض ثم رفع إلى السماء و رد إليه و ُق
إِذْ قالَ اللَّه يا عيسى إِ�ِّي متَوفِّيك و : ( وحه و ذلك قوله عز و جل ر

 إِلَي كع١٣١)راف   

لم يمت و إنه راجٌع إليكم قبل يوم ) ع(عيسى ( : وعن النبي ص قال 
  .١٣٢)القيامة 

   -: والتـَفـْتْ إىل
سل وقد طلب من اهللا سبحانه وتعالى أن ُيعفى إن عيسى نبي مر

واهللا سبحانه وتعالى ال يرد ، وُيصرف عنه الصلب والعذاب والقتل 
فاهللا استجاب له ورفعه وُأنزل الوصي الذي ُصلب  ، دعاء نبي مرسل

                                            

 .١٣٤אא−אא− ١٢٩
אאא− ١٣٠  א

 אא− ١٣١

 א− ١٣٢



   ١٥٠ )             ٤ج المتشابهات(         المهدي اإلمام أسرار
 

بأن ) ع(وفي اإلنجيل عدة نصوص فيها دعاء عيسى ، تل بدًال عنه ـُوق
  .ُيصرف عنه الصلب والقتل 

  : وهي 
ثم تقدم قليال وخر على وجهه وآان يصلي قائال يا أبتاه إن أمكن … (

  .  ١٣٣)…فلتعبر عني هذه الكأس 
ثم تقدم قليال وخر على األرض وآان يصلي لكي تعبر عنه …( 

وقال يا أبا اآلب آل شئ مستطاع لك فاجز عني * الساعة إن أمكن 
  .١٣٤)… هذه الكأس  

قائال * فصل عنهم نحو رمية حجر وجثا على رآبتيه وصلى وان… ( 
  . ١٣٥)…يا أبتاه إن شئت أن تـُجز عني هذه الكأس 

وفي التوراة سفر إشعيا وفي اإلنجيل أعمال الرسل اإلصحاح الثامن 
ومثل خروف صامت أمام ، مثل شاة سيق إلى الذبح … ( : هذا النص

  )…الذي يجزره هكذا لم يفتح فاه 
لم يذهب احد منهم صامت ، وآل األنبياء واألوصياء المرسلين تكلموا 

وعيسى ، بل هم ُأرسلوا ليتكلموا وُيبكتوا ويعضوا الناس ، إلى الذبح 
 ُقصِدفال َيوآم وعظهم . العلماء والناس  َتـَّكـآم َب بالخصوص) ع(

  . عليه انه ذهب إلى الذبح صامت
الذي  )شبيه عيسى( : و الوصيبل هذا الذي ذهب إلى الذبح صامت ه

صرف عنه العذاب أو يطلب من اهللا أن ُي، تل دون أن يتكلم ـُلب وقُص
بل إذا الحوا عليه وسألوه . ودون أن يتكلم مع الناس ، والصلب والقتل 

                                            

٢٦− ١٣٣. 
١٤− ١٣٤ 

٢٢− ١٣٥ 
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أنت قلت بإلحاح من أنت ، هل أنت المسيح ، لم يكن يجيبهم إال بكلمة ، 
.  

 ًامنفذبأمر اهللا ،  ًاراضي ًاتل صامتوهكذا ذهب إلى العذاب والصلب والق
  ) .ع(وهو أن ُيصلب وُيقتل بدًال من عيسى ،  لما ُأنزل له

وألنه أصًال لم يكن وقته قد حان لُيرسل وُيبلغ الناس ويتكلم معهم ، 
مثل شاة سيق إلى الذبح ، مثل خروف صامت أمام الذي :  ذهب هكذا

  .يجزره هكذا لم يفتح فاه 
يريد معرفة الحقيقة من هذا الموقف ،  -: آل مؤمنارجوا أن يستفيد 

تل وال احد يعرفه ، لم ـُوُصلب وق، فهذا اإلنسان نزل إلى األرض 
تل ـُ، وق ًا، وصلب صامت ًايطلب أن ُيذآر أو أن ُيعرف ، نزل صامت

 إن أردتم أن تكونوا فكونوا -: ، هكذا ًا، وصعد الى ربه صامت ًاصامت
.  

*****  
  

         / س 
  سالم على من امن واهتدىال

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

  أما بعد 
في  )بقية اهللا(ـفقد بلغني انك تدعي الرؤية والمشاهدة والسفارة ل

وان لم توفق ، واني اعرض لك أمر فان أجبت فقد أصبت ، األرض 
عظيما  رًاوانك طلبت أم، فاعلم ان اهللا مطلع عليك . في الجواب 

  .عظيما  وآلفت نفسك أمرًا
إن ( ) ع:(اعلم انه بلغنا عن محمد بن الحسن الصفار عن الصادق

، وهو الظاهر وباطن الظاهر وباطن الباطن ، امرنا الحق وحق الحق 
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 )ع(وعنه ، ) وهو السر وسر السر وسر المستسر وسر مقنع بالسر 
لى سر وسر مقنع يفيده اال سر وسر ع مستسر وسر ال سر امرنا(  :

واين موضوعهما . ؟ وما تاويلهما . ؟ فما معنى الحديثين ، ) بسر 
  . ؟ في آتاب اهللا

  أوضح حجتك واثبت صدق دعواك 
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

  
    / ج 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
  

 )وهم ال محمد: (يحتملها إال أهلها  وال، يقة هذان الحديثان عظيمة حق
لعل اهللا يكتب لك الهداية ومعرفة ، ن لك شيء منها ولكني أبّي، ) ع(

  .الحق وأهله من هذا البيان 
العلم سبعة وعشرون حرفا فجميع ما (قال  )ع(عن أبي عبد اهللا 

غير الحرفين  جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم
فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفا فبثها في الناس و ضم 

  . ١٣٦)إليها الحرفين حتى يبثها سبعة وعشرين حرفا 
 )ثمانية وعشرون حرفا(الحقيقة إن العلم الممكن لإلنسان معرفته هو 

 لباقي فهو ماأما ا، آما في الرواية  ،) سبعة وعشرون(نشر منها ُي
أي ، وهو سرهم المستسر المقنع بالسر ، ) ع(اختص به آل محمد 

نبي مرسل أو ملك  يتحمله إال ، وهي العلم الذي ال نيبالسبع وعشر
   . مقرب أو مؤمن امتحن اهللا قلبه لإليمان

                                            

א− ١٣٦  .٥٢א
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 يتحمله نبي مرسل وال فال،  )الثمانية وعشرين(أما الحرف الباقي من 
قال : أبي بصير قال عن  .حن اهللا قلبه لإليمان مؤمن امت ملك مقرب وال

يا أبا محمد إن عندنا واهللا سرا من سر اهللا ، ) : (ع(أبو عبد اهللا 
وعلما من علم اهللا ، واهللا ما يحتمله ملك مقرب وال نبي مرسل وال 

واهللا ما آلف اهللا ذلك أحدا غيرنا وال ، مؤمن امتحن اهللا قلبه لإليمان 
غيرنا وإن عندنا سرا من سر اهللا وعلما من علم استعبد بذلك أحدا 

وجل ما أمرنا بتبليغه ، فلم  اهللا ، أمرنا اهللا بتبليغه ، فبلغنا عن اهللا عز
نجد له موضعا وال أهال وال حمالة يحتملونه حتى خلق اهللا لذلك 

ومن نور ) ع(أقواما ، خلقوا من طينة خلق منها محمد وآله وذريته 
وذريته وصنعهم بفضل رحمته التي صنع منها خلق اهللا منه محمدا 

محمدا وذريته ، فبلغنا عن اهللا ما امرنا بتبليغه ، فقبلوه واحتملوا 
وبلغهم ذآرنا فمالت قلوبهم ] فبلغهم ذلك عنا فقبلوه واحتملوه[ ذلك 

إلى معرفتنا وحديثنا ، فلوال أنهم خلقوا من هذا لما آانوا آذلك ، ال 
  .واهللا ما احتملوه 

إن اهللا خلق أقواما لجهنم والنار ، فأمرنا أن نبلغهم آما : قال ثم 
بلغناهم واشمأزوا من ذلك ونفرت قلوبهم وردوه علينا ولم يحتملوه 
وآذبوا به وقالوا ساحر آذاب ، فطبع اهللا على قلوبهم وأنساهم ذلك ، 
ثم أطلق اهللا لسانهم ببعض الحق ، فهم ينطقون به وقلوبهم منكرة ، 

د اهللا في ـِبك دفعا عن أوليائه وأهل طاعته ولوال ذلك ما ُعليكون ذل
فاآتموا عمن أمر اهللا ، أرضه ، فأمرنا بالكف عنهم والستر والكتمان 

ثم : بالكف عنه واستروا عمن أمر اهللا بالستر والكتمان عنه ، قال 
اللهم إن هؤالء لشرذمة قليلون فاجعل {) : ع(رفع يده وبكى وقال 

ومماتنا مماتهم وال تسلط عليهم عدوا لك فتفجعنا بهم  محيانا محياهم
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، فانك إن أفجعتنا بهم لم تعبد أبدا في أرضك وصلى اهللا على محمد 
  .  ١٣٧)} وآله وسلم تسليما

أربعة عشر وهذه الثمانية وعشرون حرفا هي على عدد منازل القمر ، 
محمد وعلي وفاطمة (  أول هذه األمةفي  )مدهم محمد وال مح( قمرا

والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي 
آخر هذه هم آل محمد في  وأربعة عشر هالًال، )) ع(والحسن ومحمد 

وألولهم )  )ع(وهم المهديون االثنا عشر من ولد اإلمام المهدي ( األمة 
 )األهلة(لين من منازل القمر أي منز ، )الرسالة والوالية: مقامي (

في بعض الروايات من  دَّولهذا ُع، فيكون من األقمار ومن األهلة 
  .األئمة 
دث َحآلهم ُم) ع(االثنا عشر اإلمام من آل محمد ()  : ع(جعفر  قال أبو

هما ) ع(ورسول اهللا وعلي ، ومن ولد علي  )ص(من رسول اهللا 
   ١٣٨)الوالدان 

دخلت ( : عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال  )ع(وعن أبي جعفر 
على فاطمة عليها السالم وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء من 

، ثالثة منهم محمد ) ع(ولدها ، فعددت اثني عشر أخرهم القائم 
  ١٣٩)وثالثة منهم علي
إلى الجن ) ص(إن اهللا أرسل محمدا ( : قال ) ع(وعن أبي جعفر 

واإلنس وجعل من بعده اثني عشر وصيا ، منهم من سبق ومنهم من 
) ص(واألوصياء الذين من بعد محمد ، بقي وآل وصي جرت به سنة 

                                            

 .١٤٠٢אא−א− ١٣٧
 .١٥٣١אא− ١٣٨
 .١:٥٣٢א− ١٣٩
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وآان أمير المؤمنين ، وآانوا اثني عشر ، على سنة أوصياء عيسى 
   ١٤٠ ) على سنة المسيح) ع(
نحن اثنا عشر إماما ( : يقول ) ع(سمعت أبا جعفر : عن زرارة قال  

   ١٤١) )ع(منهم حسن وحسين ثم األئمة من ولد الحسين 
إني واثني عشر ) : ص(قال رسول اهللا ( : قال ) ع(وعن أبي جعفر 

من ولدي وأنت يا علي زر األرض يعني أوتادها وجبالها ، بنا أوتد 
اهللا األرض أن تسيخ بأهلها ، فإذا ذهب االثنا عشر من ولدي ساخت 

   ١٤٢)األرض بأهلها ولم ينظروا 
من ولدي اثنا ) : ص(قال رسول اهللا ( : قال ) ع(وعن أبي جعفر 

عشر نقيبا ، نجباء ، محدثون ، مفهمون ، أخرهم القائم بالحق 
  . ١٤٣)يمالها عدال آما ملئت جورا 

عندما يحين وقتها  تفسير سورة التوحيدويبقى منزل ستجد تفصيله في 
حروف على عدد  ثمانية وعشرون منزلفهذه . وتنشر إنشاء اهللا ، 

  .) ع(وعلى عدد محمد وال محمد ،  العلم
 يغيب فيه القمر، يوم بعض يوم  فهو يوم أوأما ما تبقى من الشهر 

، ويوم أو يوم وبعض يوم أي ) سعة وعشرون أو ثالثونفالشهر ت(
) ص(حرف أو حرف وبعض الحرف بحسب مقام الولي ، فهو لمحمد 

يوم وبعض يوم وللحسن والحسين يزداد ) ع(يوم فقط ولعلي وفاطمة 
  ) .ع(بعض اليوم وهكذا لالئمة والمهديين 

                                            

 .١:٥٣٢א− ١٤٠
 .١:٥٣٣א− ١٤١
 .١:٥٣٤א− ١٤٢
 .١:٥٣٤א− ١٤٣
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م يخرج الذي ل،  هو االسم المكنون المخزونبة ـوهذا اليوم يوم الغي
هو  يعلمه إال ال.  وهو سره سبحانه وتعالى، منه سبحانه إلى خلقه 

  . سبحانه وتعالى 
فلم ) ص(وفتح لمحمد  ،) الحجاب الذي يخفق(  -:أما بعض اليوم فهو 

وهو ، أو حرف من االسم األعظم ، الغيبة ) حرف(يعد له إال يوم 
عظم األعظم او االسم األ، المكنون المخزون عنده سبحانه وتعالى 

  .األعظم 
فأوقفه جبرائيل موقفًا فقال له ( ) : ع(وفي الحديث عن الصادق 

أي هذا هو مقامك ، فجبرائيل ال يستطيع الوصول  -مكانك يا محمد 
فلقد وقفت موقفًا  -) ص(إلى مقام النبي فأشار له بالعروج إلى مقامه 
ائيل وآيف يا جبر: فقال . ما وقفه ملك قط وال نبي ، إن ربك يصلي 

يقول سبوح قدوس أنا رب المالئكة والروح سبقت : قال . يصلي 
وآان آما قال ) ع(، قال  اللهم عفوك عفوك: فقال . رحمتي غضبي 

) : ع (وما قاب قوسين أو أدنى؟ قال : اهللا قاب قوسين أو أدنى قيل 
وآان بينهما حجاب يتألأل ) : ع( قال. ما بين أّستها إلى رأسها 

زبرجد فنظر في مثل سم :  )ع(إال وقد قال ) وال أعلمه (ويخفق ، 
.. …اإلبرة إلى ما شاء اهللا من نور العظمة ، فقال اهللا تبارك وتعالى 

تَحنا لَك فَتْحاً إِ�َّا فَ(قال تعالى ) ص(وهذا هو الفتح المبين لمحمد ،  ١٤٤)
ليغْفر لَك اللَّه ما تَقَدم من ذَ�ْبِك وما تَأَخر ويتم� عمتَه علَيك ويهديك صراطاً * مبِيناً 

اهللا الواحد  يبقى إال فالحجاب يخفق وفي آن ال،  )٢-١:الفتح( )مستَقيماً

ألنه األنا ) ص(اقي مع بقاء محمد وهذا هو غفران الذنب الب، القهار 

                                            

.א–אאא(אאא− ١٤٤ ( 
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اقرأ تفسير الفاتحة والمتشابهات لتتوضح لك مسألة (: والشخصية 
ظلمة فيه  نور ال يبقى إال اهللا ال يبقى اال عند الفتح ال ًاذ، إ )الفتح المبين

أي المرفوع عن ، ) ص(الن الظلمة هي الذنب المغفور لمحمد ، 
إال الكنه والحقيقة ، ) ص(حمد يبقى لم وبهذا ال، ) ص(صفحة وجوده 

أو االسم المكنون المخزون عنده ،  )االسم األعظم األعظم األعظم(أو 
  . سبحانه أو يوم الغيبة أو الحرف 
الن هذا الحجاب لم يكشف لهم قال ، ويبقى آلل محمد يوم وبعض يوم 

   )لو آشف لي الغطاء لما ازددت يقينا(: ) ع(أمير المؤمنين 
  بعض اليوم يزداد ويقل بحسب المقام والمرتبة ) ع(محمد وبالنسبة آلل 

أي يوم ، تكون بحسب مقامه ) ع(إن غيبة اإلمام المهدي  -: واعلم
يدبر الْأَمر من السماء (  : أي ألف سنة وبعض األلف سنة، وبعض يوم 

هارقْدم مٍ كَانوي يف هإِلَي جرعي ضِ ثُمإِلَى الْأَر وندا تَعمم ةنس أَلْف( 
   )٥:السجدة(

فبآخرهم ، إن المهديين هم عالمات الساعة وميقاتها  -: واعلم أيضًا
  -:ويبدأ عالم الرجعة ثم القيامة ، يختم هذا العالم الجسماني 

بِر بِأَن تَأْتُوا يسأَلو�َك عنِ الْأَهلَّة قُلْ هي مواقيت للناسِ والْحج ولَيس الْ( 
الْبيوت من ظُهورِها ولَكن الْبِر منِ اتَّقَى وأْتُوا الْبيوت من أَبوابِها 

ونحتُفْل لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّه١٨٩:البقرة( )و(  .  

بها معاني  ريَدفهو آلمات يسيرة ُا،  )جوامع الكلم(وحديث السر من 
ألنهم  محجوبون عن الخلق فال ) ع(هم آل محمد آثيرة ، والسر 

يعرفهم تمام المعرفة إال اهللا سبحانه وتعالى فهم أول سر حقيقي في 
  .في الخلق  مراتب الصعود ، وهم السر
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  .أما سر السر فهو الذات اإللهية أو اهللا أو األسماء الحسنى 
   -: أما سر سر السر

فهو  -وليس أمرهم ، ) ع(وهو لم يذآر في الحديث ألنه محجوب عنهم 
  .الكنه والحقيقة  أو) هو(: االسم األعظم األعظم األعظم 

   -: فهم السر
، وهم أيضا سر ) اهللا(متعلق بسر السر ) علمهم ومعرفتهم (وأمرهم 

 ، وهذا القناع أو السر األخير ليس سر حقيقي في الخلق، مقنع بالسر 
محمد وآل محمد وهم من أما بالنسبة ل، بل هو سر نسبة لسائر الخلق 

بل هو قناعهم ، والحجاب بينهم وبين الخلق ،  ، الخلق فهو ليس بسر
األنبياء والمرسلون والمالئكة المقربون والمؤمنون : وهذا السر هو 

 وسر ال، سر في سر وسر مستسر ) ع(، فقد تبين أنهم  الممتحنون
لمرسلون وهم األنبياء وا، يعرفه إال سر  أي ال(: يفيده إال سر 

   . )والمالئكة المقربون والمؤمنون الممتحنون
   - :وسر مقنع بسر

وهم األنبياء والمرسلون والمالئكة المقربون ، أي سر محتجب بسر (
  . )والمؤمنون الممتحنون

  في آتاب اهللا فقد قال تعالى  -: أما موضعهما
  . )٢٤:حممد( )هاأَفَال يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُ(

  . والحمد هللا 
  

  

*** * *  
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و�َاديناه من جا�بِ الطُّورِ الْأَيمنِ وقَربناه (  :ما معنى قوله تعالى / س
فَلَما أَتَاها �ُودي من شاطئِ الْواد الْأَيمنِ في (  )٥٢:مرمي( )�َجِياً

جالش نم كَةاربالْم ةقْعالْبنيالَمالْع بر ى إِ�ِّي أَ�َا اللَّهوسا مي أَن ةر( 
    )٣٠:القصص(

  / ج
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 
  والمهديين

  
 وهي شجرة آل محمد ،) الشجرة المبارآة في القرآن: ( الشجرة هي

أَلَم تَر كَيف ضَرب اللَّه مثَال كَلمةً طَيبةً ( :  المهديينوفروعها أألئمة و، ) ع(
اءمي السا فهعفَرو ا ثَابِتلُهأَص ةبطَي ةرج٢٤:إبراهيم( )كَش(  .  

المهدي األول من (اليماني  - :والوادي األيمن هو ، والطور األيمن 
، فالكالم من الطور ) ع(لحسين ا -:هو والبقعة المبارآة ، ) المهديين 

األيمن الطور  ، والواد) المهدي األول(أي اليماني ، الواد األيمن 
) اليماني(أي من الحسين ، فالمهدي األول (األيمن من البقعة المبارآة 

، والبقعة  ) )ع(ألنه من ذرية اإلمام المهدي ، من ولد الحسين 
فالحسين من  محمد وعلي ) ) ع(أي محمد وعلي (المبارآة من الشجرة 

  ). ع(
الذي ذآره اهللا تعالى  ِفي  ) شاطئِ الْواد الْأَيمنِ() : ع(عن الصادق 

الفرات واْلُبْقَعِة اْلُمَباَرَآِة هي آربالء والشجرة هي آتابه هو 
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نهر من الجنة ،  واليماني أيضًا،  نهر من الجنة، والفرات  ١٤٥)محمد
الرآن اليماني بابنا () ع(آما ورد عن الصادق  أعمال العباد تلقى فيه
دخل منه الجنة ، وفيه نهر من الجنة تلقى فيه أعمال العباد الذي ُي

) ع(، والشجرة هي محمد وعلي ) ع(، وآربالء هي الحسين  ١٤٦)
  .أبوا العترة  األنهم

و�َاديناه من جا�بِ الطُّورِ ( ) اليماني(:  لفالُمكلم المباشر هو المهدي األو
  .  )الْأَيمنِ وقَربناه �َجِياً

الن ،  )من الشجرة ( ) ع(علي ابن أبي طالب : وقائد المكلم هو 

أبو العترة ، أما اصل : فهو ، ) ع(الشجرة آلها علي ابن أبي طالب 
  ) .ص(محمد : الشجرة فهو 

) ع(وهو علي ) ص(هو اهللا ، ومكلم موسى هو محمد فمكلم موسى 
  .  )اليماني ( ومكلم موسى هو المهدي األول 

إذا  (وبين عالمات ظهوره ، مكلم موسى ) ع(وقد سماه أمير المؤمنين 
الجاموس هو ( وتكلم الجاموسصاح الناقوس ، وآبس الكابوس ، 

، فعند ذلك عجائب وأي   ١٤٧)والمراد هنا الصامت الساآت، الجامد 

                                            

١٣٤٩− ١٤٥. 
א− ١٤٦  .٣٣١٤א
؟אא:)(אאא− ١٤٧
אא:،א.א،)(
:(؟א א،א)
א،א
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عجائب إذا أنارت النار ببصرى ، وظهرت الراية العثمانية بوادي 
سوداء ، واضطربت البصرة وغلب بعضهم بعضا ، وصبا آل قوم إلى 
قوم ، وتحرآت عساآر خراسان ، ونبع شعيب بن صالح التميمي من 

يد السوسي بخوزستان ، وعقدت الراية بطن الطالقان ، وبويع لسع
لعماليق آردان ، وتغلبت العرب على بالد األرمن والسقالب ، وأذعن 

فتوقعوا ظهور ُمكِلم موسى من هرقل بقسطنطينة لبطارقة سينان ، 
وعلى الطور أي في النجف الن الطور نقل إلى ( الشجرة على الطور 

ذا ظاهر مكشوف ، ، فيظهر ه ) ) ع(وادي السالم آما روي عنهم 
واها لألمم : ثم بكى صلوات اهللا عليه وقال . . . ومعاين موصوف 

……(١٤٨  .  
، عزرائيل  وأيضًا، فاهللا يتوفى األنفس ، وهذا موجود في القرآن 

  .  جند عزرائيل  وأيضًا
)وم نيح فَّى الْأَ�ْفُستَوي االلَّهه٤٢:الزمر( )ت( ،  

)فَّاكُمتَوي ثُم لَقَكُمخ اللَّه٧٠:النحل( )و( .  

)ونعجتُر كُمبإِلَى ر ثُم كِّلَ بِكُمي والَّذ توالْم لَكم فَّاكُمتَو١١:السجدة( )قُلْ ي(.  

                                                                                                                                             

،א:א−:−א
"א، .א: א" א−א

 ٦٣٠٩א

 .٣٢٧)(אא− ١٤٨
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بون وجوههم وأَدبارهم ولَو تَرى إِذْ يتَوفَّى الَّذين كَفَروا الْمالئكَةُ يضْرِ(
وفي آل األحوال إذا توفى األنفس المالئكة ) ٥٠:ألنفال( )وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ

وآذلك الحال هنا فإذا  هو اهللا ،الحقيقي  يفالمتوف، أو ملك الموت ، 
فالمكلم الحقيقي ، أو المهدي األول ، ) ع(آان مكلم موسى هو علي 

  . سبحانههو اهللا لموسى 
  

*****  
   

لماذا الكلب أنجس وأوفى حيوان في نفس الوقت ، بينما / س 
  . النجاسة ال تالئم الوفاء ؟ 

  
  / ج 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا على محمد وال محمد األئمة 

  والمهديين
  

تطأه  سنة، أربعين  ١٤٩وضعه في باب الجنة) ع(لما خلق اهللا ادم ( 
المالئكة قبل أن ينفخ فيه الروح ، ليكون ذليال في نفسه ، فلما مر عليه 

   .وآان مع المالئكة بصق عليه ) لع(إبليس 

                                            

א−א−١٤٩ )(٣١א
 .א
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المالئكة برفع  فأمر اهللا) ع(على بطن ادم ) لع(فوقع بصاق إبليس 
فأصبح موضعها شبيه ) لع(الطينة التي وقعت عليها بصقة إبليس 

  . بالحفرة وهو السرة ، والموجودة اآلن في بطن اإلنسان 
  .الكلب  )لع(ا بصاق إبليس التي عليه ١٥٠وخلق اهللا من تلك الطينة

  .) ع(ادم : فالكلب مخلوق من طينة نبي وهو 
، ولذا فهو أنجس حيوان ألنه خلق من بصاق ) لع(ومن بصاق إبليس 

   .وأوفى حيوان ، ألنه خلق من طينة نبي ) لع(إبليس 
) لع(فاجتمع في الكلب وفاء األنبياء ، ونجاسة الشيطان إبليس 

أما ، هذا بالنسبة لنفس الكلب . والديجور فسبحان المؤلف بين النور
ومن الطين بعد ) لع(جسده الجسماني فقد خلق أيضًا من بزاق إبليس 

 . ١٥١نزول ادم إلى هذه األرض
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