
   ١ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

١  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
ك               ري الفل ك مج ك المل المين مال د هللا رب الع الحم

د    اإلصباحمسخر الرياح فالق  المين الحم دّيان الدين رب الع
هللا الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف األرض   

  . وعّمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها
ى م صل عل د و الله ي اللجج محم ة ف ك الجاري د الفل آل محم

ارق   الغامرة يأمن من رآبها ويغرق من ترآها المتقدم لهم م
  .والمتأخر عنهم زاهق والالزم لهم الحق 

  ؟א/
أي أعرف اهللا سبحانه وتعاىل باهللا يف اخللق وهو اإلمام املهـدي  / ج 

 يف اخللـق أي جتلـي   فهو صلوات ريب عليه جتلي وظهـور اهللا ) ع(
وظهور مدينة الكماالت اإلهلية يف اخللق وبعبارة أخرى جتلي وظهور 
أمساء اهللا سبحانه يف اخللق فهو صلوات ريب عليه وجه اهللا سـبحانه  
وتعاىل الذي يواجه به خلقه فمن أراد معرفة اهللا سبحانه البد له مـن  

  )ع"(معرفة اإلمام املهدي 
מ/ א ؟)(א

والكوكـب  ) ع(والقمر اإلمام علي ) ص (الشمس رسول اهللا / ج 
والشمس والقمر والكوكب يف امللكوت كانـت  ) ع (اإلمام املهدي 



   ٢ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

٢  

ولكن كـل حبسـبة   ) ع(جتلي اهللا يف اخللق وهلذا اشتبه ا إبراهيم 
 بأم جتلي اهللا يف اخللق حىت وهـم ) ع(واختص حممد وعلي والقائم 

أحياء يف هذه احلياة الدنيا ، بينما بقية األئمة بعد شهادم ،السـباب  
هي إن حممد صلى اهللا علية واله هو صاحب الفتح املبني وهو الـذي  
فتح له مثل سم اإلبرة وكشف له شيء من حجاب الالهوت فـرأى  
من آيات ربه الكربى وهو مدينة العلم وهي صورة ملدينة الكماالت 

باب مدينة العلم وهو جـزء   هات اإلهلية ، أما علي فألناإلهلية أو الذ
جتلـي اهللا  ) ص(منها وكل ما يفاض منها يفاض من خالله فمحمـد  

سبحانه وتعاىل واسم اهللا سبحانه يف اخللق وعلي ممسوس بـذات اهللا  
فعندما ال يبقى حممد وال يبقى إال اهللا الواحد القهار يف آنات يكـون  

لي اهللا سبحانه يف اخللق وفاطمة عليهـا  علي عليه صلوات ريب هو جت
صلوات ريب معه وهي خمصوصة بأا باطن القمر وظـاهر الشـمس   

لو كشف يل الغطاء ملا ازددت يقيناً النـه وأن مل  ) ع(وهلذا قال علي 
  . يكشف له الغطاء ولكنه مبقام من كشف له الغطاء 

ـ  ) ع(أما القائم  هادته فهو جتلي اسم اهللا سبحانه وهو حي وقبـل ش
لطول حياته وطول عبادته مع كمال صفاته واخالصه فهـو يصـل   
صالته بقنوته وقنوته بصالته وكأنه ال يفتر عن عبـادة اهللا سـبحانه   
والنه اجلالس على العرش يوم الدين أي يوم القيامـة الصـغرى ويف   



   ٣ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

٣  

القرآن اليوم املعلوم والنه احلاكم باسم اهللا بني األمم يف ذلك اليـوم  
يكون مرآة تعكس الذات االهليه يف اخللق ليكون احلاكم هو فالبد أن 

هو كالم اهللا وحكمه هو حكم ) ع(اهللا يف اخللق فيكون كالم اإلمام 
هو ملك اهللا سبحانه وتعاىل فيصدق يف ذلـك  ) ع(اهللا وملك اإلمام 

ويكون اإلمام ) ملك يوم الدين ( اليـوم قوله تعاىل يف سورة الفاحتة 
  .م عني اهللا ولسان اهللا الناطق ويد اهللا يف ذلك اليو) ع(

מ/ א מ א
א)(מ א

א א מ
א מ מ א

אא
מ)א( א א א

  !؟ א

מ/ א מ א   !.؟א

א/ מ
א



   ٤ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

٤  

א א אא
  !.؟ א

  :وهي  ةلإلجابة على هذه األسئلة حنتاج مقدم/ ج 
خلق من طني أي من هذه األرض ولكنه مل يبقى علـى  )ع(أن آدم  

هذه   األرض فقط وامنا رفع إىل أقصى السماء الـدنيا أي السـماء   
األوىل أو قل إىل باب السماء الثانية وهي اجلنة امللكوتية أو على تعبري 

تطـأه  )أي اجلنة امللكوتية ( وضع يف باب اجلنة ) ع(ايات عنهم الرو
بنـور رـا   ) ع(املالئكة وهذا الرفع لطينة آدم يلزم إشراق طينتـه  

ولطافتها وبالتايل ملا بث اهللا فيه الروح أول مرة كان جسمه لطيفـا  
متنعما باجلنة املادية اجلسمانية ومل يكن يف هذه اجلنة من الظلمة مـا  

فقد ) ع(واما روح آدم )ع(روج فضالت من جسم آدم يستوجب خ
جنـات  ( كانت تتنعم باجلنة امللكوتية أو اجلنان امللكوتية ألا كثرية 

واجلنة اجلسمانية واجلنة امللكوتية مها اللتـان  ) جتري من حتتها األار 

ا ذَوَاتـَ  -وَلمَـن خَـافَ مَقَـامَ رَبـه جَنَّتَـانِ      ( ذكرتا يف سورة الرمحان 
 -وَمــن دو�هِمَــا جَنَّتَــانِ   ( ومهــا أيضــا        ) أَفْنَــانٍ

  )  مدهَامَّتَانِ



   ٥ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

٥  

أي مكـاين  ( وليس رفـع جتـايف    ) ظهور ( والرفع هو رفع جتلي  
ليس مبعدوم يف األرض اجلسمانية اليت نعيش فيهـا   وبالتايل فإن آدم)

  .بل موجود فيها ولو كان معدوما فيها لكان ميتا 
يعيش يف هذه احلياة الدنيا  جبسم لطيـف يف  ) ع(ان آدم وبالتايل ك

كثيفا إىل األرض اليت رفع منها ملـا عصـى ربـه     البداية ولكنه عاد
  .سبحانه 
هي احلنطة و التفـاح و  ) ع(الشجرة اليت أكل منها آدم /  ٢ج س

  …التمر   والتني و 
 فهذه الفواكه يف العوامل العلوية ترمـز ) ع(وهي شجرة علم آل حممد

إىل العلم وهذه الشجرة املباركة املذكورة يف القران كانت حتمل العلم 
  )ع(اخلاص مبحمد وال حممد 

اللباس الذي نزع )) ولباس التقوى ذلك خري (( قال تعاىل /  ٣ج س
عن آدم وحواء هو لباس التقوى ففي العوامل العلوية اليت كانا يعيشان 

باسا يستر جسم اإلنسان يف فيها تستر   العورة بالتقوى ألا تصبح ل
باألكل مـن الشـجرة   ) ع(وحواء ) ع(تلك العوامل فلما عصى آدم 

اليت تصبح نقمه على من أكلـها  ) ع(املباركة شجرة علم آل حممد 
  .بدون أذن اهللا سبحانه وتعاىل فقدا لباس التقوى فبدت هلما عوراما 
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٦  

خضـر يف  أما ورق اجلنة الذي تستروا به فهو الدين حيث الورق األ
العوامل العلوية  يرمز إىل الدين وهذا الورق الـذي تسـتر بـه آدم    

هو االستغفار وطلب املغفرة من اهللا حبـق  ) ع(وتسترت به حواء )ع(
أمسائهم مكتوبة على سـاق  ) ع(الذي قرأ آدم )ع(أصحاب الكساء 

  .العرش 
ضاً اجلنة اليت طرد منها إبليس لعنه اهللا هي اجلنة امللكوتية وأي/ ١ج س

موجود يف كل العوامل امللكية ) ع(ولكن آدم )الدنيوية ( اجلنة امللكية 
وبالتايل فأن وسوسة إبليس لعنه اهللا كانت آلدم املوجـود  ) الدنيوية (

  )الدنيوية (يف العوامل الدنيوية اليت هي دون اجلنة امللكية 
ر أما أشارته للشجرة وكأا حاضرة عنده لعنه اهللا فألن مثار األشـجا 

  فالتفاحة) ع(على هذه األرض إمنا هي ظهور وجتلي لعلم آل حممد 
م ترزقون ) ( ع(إمنا هي بركات علم آل حممد …و احلنطة والتني 

  ) .ع(كما ورد يف الدعاء يف الرواية عنهم )
א/ א

א א
  . ؟
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٧  

جيب معرفة إن جتلي اهللا يف املوجودات ال يعين انه جزء منها أو أنه / ج
. فيها   بل يعين انه ال يقوم موجود إال باهللا وال يظهر إال بنـور اهللا  

سواء بذلك اقرب أو ابعد املوجودات عنه سبحانه واهللا ليس كمثلـه  
يعين إن الشـمس   شيء فكون نور الشمس موجود على األرض ال

موجودة على األرض وكوننا نرى األشياء على األرض بنور الشمس 
ال يعين أن نور الشمس مستقر على األرض بلى الشمس متجليـة يف  
األرض بشكل أو بآخر ومؤثرة باألرض بشكل أو بآخر مع أن نورها 
وتأثريها يسع األرض وغريها وإظهار نور الشمس النجاسة لنا  لنراها 

  . ا ال يعين أن نور الشمس تنجس ا أو انفعل مبسها بأعينن
ولتوضيح الصورة اكثر أقول أن املوجودات املخلوقة أما نور مشوب 
بالظلمة وأما ظلمة مشوبة بالنور حبسب الغالب عليها الظلمة أو النور 
ولكل موجود خملوق مقام ثابت ال يتغري إال املكلفني كاألنس واجلـن  

تيار أن يقترب من النور بالطاعة هللا سـبحانه  فلكل واحد منهم االخ
حىت يصبح نور مشوب بالظلمة وكل حبسبه أو أن يقترب من الظلمة 
مبعصية اهللا سبحانه حىت يصبح ظلمه مشوبة بالنور وكل حبسبه ويتميز 
اإلنسان بأن له قابلية االرتقاء يف النور حىت ال يدانيه ملـك مقـرب   

بلية التسافل يف الظلمـات حـىت ال   ويصبح فوق املالئكة وايضاًله قا
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٨  

لَقَد خَلَقْنَا الْإ�ْسَانَ فـي  ( يدانيه إبليس لعنه اهللا وجنده األرجاس 
ومـن   )٥-٤الـتني ()  ثُمَّ رَدَد�َاه أَسـفَلَ سَـافلنيَ  * أَحسَنِ تَقْوِيمٍ 

املعلوم أن أرقى موجود خملوق يف عوامل النور هو إنسان وهو حممـد  
ول واسفل موجود خملوق يف عوامل  الظلمة  هـو  أو العقل األ) ص(

أيضا إنسان وهو الثاين لعنه اهللا وأخزاه وهو اجلهل فقد أدبر ومل يقبل 
  ). ع(كما يف احلديث عنهم 

ومما تقدم فأن بكل معصية يتسافل اإلنسان املؤمن بل وبكل التفاته إىل 
ونار  الدنيا وغفلة عن اهللا ينغمس يف الظلمة وميس النجاسة والرجس

جهنم وهلذا جعل الوضوء و الغسل وقد ورد عنهم عليهم السالم أن 
املؤمن ال ينجس ويكفيه يف الوضوء مثل الدهن مما يفهم منه الفطن إن 
الدنيا كلها جناسة وان الذي يواقعها يتنجس وامنا اكرم اهللا املؤمن انه 

أن  )ع(ال يتنجس بكرامة منه سبحانه وتعاىل وقد صرح أمري املؤمنني 
الدنيا جيفة وطالا كالب ووصفها عليه السالم بأا عراق خرتير يف 

يبالغ بل هذه هي احلقيقة يكشفها ) ع(يد جمذوم وال تتوهم أن علي 
  .اهللا ألوليائه

א/
א ؟א
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٩  

א   !.؟ א
بسملة يف مجيع السور يف القـرآن  بسملة الفاحتة هي األصل وال/ ج 

هي صوره جلزء من بسملة الفاحتة فالقرآن كله يف الفاحتة والفاحتة يف 
بسملة الفاحتة  فكل بسملة يف القرآن هي يف بسملة الفاحتة والبسملة 

يف بقية السور فالبسملة جـزء مـن    ماأآية من آيات سورة الفاحتة  
  . السورة ولكنها ليست آية من آيات السورة

واألمساء الثالثة اهللا الرمحن الرحيم يف الالهوت أو الذات اإلهلية هـي  
واألمساء الثالثـة هـي   ) هو( أركان االسم األعظم األعظم األعظم 

باا الظاهر والباطن الـرمحن الـرحيم   ، مدينة الكماالت اإلهلية  اهللا 
وهذه األمساء الثالثة يف اخللق هي حممد وعلي وفاطمـة ، أو مدينـة   
العلم حممد ، وباا الظاهر والباطن علي وفاطمة ، وهـذه األمسـاء   

قُـلِ  ) ( اهللا الرمحن الرحيم ( الثالثة هي أركان االسم األعظم األعظم 
ــمَاء الْحســنَى  الْأَس ــه ــا تَــدعوا فَلَ ــاً مَ مَنَ أَيــوا الــرَّح عــهَ أَوِ اد ــوا اللَّ عاد  (

ء الثالثة أي حممد وعلي وفاطمة وهذه األمسا )١١٠من اآلية: اإلسراء(
هي االسم األعظم فمحمد من اهللا فهو كتاب اهللا بل هو اهللا يف اخللق 
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١٠  

وَوَهَبنَـا لَهـم مـن    ( وعلي وفاطمة من رمحة اهللا فهم الرمحن الرحيم 
  . )٥٠:مرمي() رَحمَتنَا وَجَعَلْنَا لَهم لسَانَ صدق عَلياً

سملة يف مجيع السور صورة غري كاملة هلذه وبسملة الفاحتة حقيقة والب
البسملة بل تعكس جهة من جهاا وكأن بسملة الفاحتة  تقع يف مركز 
حتيطه جمموعة من املرايا كل واحدة منها تعكس صورة من جهة معينة 
ختتلف عن األخرى ويف نفس الوقت تشترك مجيع السور بأا حلقيقة 

ا تعكسها من جهة معينة فلـو  واحدة كما إا تشترك مع احلقيقة أل
مثلت لعقلك القرآن لوجدت بسملة الفاحتة نقطة تدور حوهلا مجيـع  
السور القرآنية بل والتوراة واإلجنيل ومجيع ما جـاء بـه األنبيـاء    

  .فبسملة الفاحتة هي الرسالة والوالية والبداية والنهاية ) ع(واملرسلني 
א/ א

  .؟א)((א
إن هيئة الباء هي وعاء امتالء وبدأ يفيض على غـريه ويتقـاطر   / ج 

حمتواه من أسفله كما أن هيئة النون هي وعاء يستقبل الفـيض مـن   

: طـه()  وَقُلْ رَب زِد�ـي علْمـاً  ( أعاله ويتقاطر فيه  العلم من مواله 

) ص(سبحانه وتعاىل رسوله الكرمي حممد وخاطب اهللا ) ١١٤من اآلية
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١١  

وأمـا   )١:القلم() ن وَالْقَلَمِ وَمَـا يَسـطُرونَ  ( قال تعاىل ) ن (بـ 

) ( ع(قال اإلمام الصادق ) عليه السالم(القلم يف هذه اآلية فهو علي 
كرت الفرائد ) ) ع(والقلم اسم ألمري املؤمنني ) ص(ن اسم لرسول اهللا

وينقله إىل الكتاب ويسطر فيه فالقلم له ) ن ( والقلم يأخذ املداد من 
أحوال فهو ساعة نون وساعة باء وساعة نقطة النون وسـاعة نقطـة   

وباب مدينة ) ص(فهو باب رسول اهللا ) ع(الباء وكذلك أمري املؤمنني 
العلم فمنه يفاض على اخللق فهو الباء ونقطة الباء والقلـم واملـداد   

ال فهي الفيض النـازل مـن اهللا إىل   الذي  حيمله القلم وللنقطة أحو
إىل ) ع(ومن علـي  ) ع(إىل علي ) ص(ومن الرسول )  ص(الرسول 

) ص(اخللق فالنقطة النازلة  من اهللا إىل رسوله هي القرآن والرسـول  
ميثل الباء ) ع(ونقطة النون أيضا مث أن الرسول بالنسبة لعلي ) ن(هو 

ثل ن ونقطـة النـون   مي) ص( ونقطة الباء وعلي بالنسبة للرسول   
  .بالنسبة للخلق ميثل الباء ونقطة الباء ) ع(وعلي 

  
מ/ א מ )(א

א א   !؟  א
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١٢  

يف عـامل  ) ع(متوهم من يظن أن هذا الكالم حصل من إبراهيم / ج 
رمبا أعاده يف ) ع(ن كان إبراهيم الشهادة أي يف هذه احلياة الدنيا وا

هذه احلياة   الدنيا للتبكيت بقومه الذين يعبدون هذه الكواكـب أو  
  .األرواح احملركة هلا 

واحلقيقة إن حممد وآل حممد حريت انوارهم القدسية أصحاب العقول 
امللـك  ) ع(التامة من األنبياء العظام واملالئكة الكرام حىت ظنوا ام 

ملا كشف له ملكوت السماوات ورأى ) ع(فإبراهيم .  العالم سبحانه
قال هـذا ريب  ) ع(قال هذا ريب ، فلما رأى نور علي ) ع(نور القائم 

متييز ) ع(قال هذا ريب ،ومل يستطع إبراهيم ) ص(فلما رأى نور حممد 
ام عباد إال بعد أن كشف له عن  حقائقهم وتبني افوهلم وغيبتـهم  

م إىل األنا يف آنات وعندها فقط توجـه إىل  عن الذات اإلهلية وعود
الذي فطر السموات وعلم ام عليهم السالم صنائع اهللا واخللق بعد 

العذر، فقـد  ) ع(وإلبراهيم ) ع(صنائع هلم كما ورد حلديث عنهم 
ورد يف دعاء أيام رجب عن اإلمام املهدي عليه السـالم يف وصـف   

) إال ام عبادك وخلقك  ال فرق بينك وبينها)  ( ع(حممد وآل حممد 
فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على حممد وآل حممـد  

  .الطاهرين واحلمد  هللا رب العاملني 



   ١٣ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

١٣  

وَكَذَلكَ �ُرِي إِبرَاهيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَات وَالْأَرضِ وَليَكُونَ ( قال تعاىل 
ــوقننيَ ــنَ الْمــلُ* م اللَّي ــه ــا جَــنَّ عَلَي ــذَا  فَلَمَّ ــالَ هَ رَأى كَوكَبــاً قَ

فَلَمَّـا رَأى الْقَمَـرَ بَازِغـاً قَـالَ     * رَبي فَلَمَّا أَفَـلَ قَـالَ ال أُحـب الْـآفلنيَ    
هَذَا رَبي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئن لَم يَهد�ي رَبي لَأَكُو�َنَّ منَ 

ةً قَالَ هَذَا رَبي هَـذَا أَكْبَـر   فَلَمَّا رَأى الشَّمسَ بَازِغَ* الْقَومِ الضَّالِّنيَ
-٧٥األنعـام () فَلَمَّا أَفَلَت قَالَ يَا قَـومِ إِ�ِّـي بَـرِيء ممَّـا تُشـرِكُونَ      

٧٨(.  
وتفسري كالم إبراهيم بأنه يف هذه احلياة الدنيا ويف عـامل الشـهادة   
ولالحتجاج على عبدة الكواكب أو عبدة الشمس باخلصوص ال ينايف 

ا إن الرواية الواردة يف تفسري هذه اآلية بأـا يف هـذه   ما قدمت كم
احلياة الدنيا هي عن اإلمام الرضا عليه السالم ولالحتجـاج علـى   
املأمون العباسي لعنه اهللا بأن األنبياء معصومون ومن أيـن للمـأمون   

لو تكلم يف امللكوت مث إن املأمون ) ع(العباسي أن يفقه كالم اإلمام 
ال االستفهام مث انـه  ) ع(ال االحتجاج على اإلمام جمادل أراد بالسؤ

  .…) ع(زدين لزاده اإلمام ) ع(لوقال لإلمام الرضا 



   ١٤ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

١٤  

للكوكـب  ) ع(مث إن السياق القرآين دال على أن رؤيـة إبـراهيم   
والقمر والشمس هي رؤية ملكوتية فقد جاء الكالم عنها بعد الكالم 

  .مللكوت السماوات ) ع(عن إراءة إبراهيم 
عن قول إبراهيم هذا ريب ) ع(سري القمي قال سئل أيب عبد اهللا يف تف

من قال هذا اليوم فهو مشرك ومل ) ( ع(أشرك يف قوله هذا ريب قال 
  ) يكن إبراهيم مشرك وامنا كان يف طلب ربه وهو من غريه شرك 

إمنا كان طالباً لربه ومل يبلـغ  ) (ع(ورواه العياشي وزاد عن أحدمها 
تفسري الصايف ) ر من الناس يف مثل ذلك فأنه مبرتلتهكفراً وانه من فك

  .عن تفسري العياشي 
فلو كان قولة هذا ريب يف عامل الشهادة أي يف هذه احلياة الدنيا وهو  

ع ( حبث عن الرب فهو قطعا شرك وال فرق يف صدوره عن إبراهيم 
  .أو غريه ) 

عـد أن  ليس شركا النه حبث ملكويت روحي ب)ع(بلى انه من إبراهيم 
  .ملكوت السموات و األرض ) ع(كشف إلبراهيم 

فهو شرك النه حبث يف عامل الشهادة يف هذه ) ع(أما من غري إبراهيم 
  .احلياة الدنيا واألجسام املوجودة فيها 

بني أن الذي يبحث عن ربه يف امللكـوت فلـيس   ) ع(مث أن اإلمام 
تصـعب ال  إن امرنا صعب مس) (( ع(مبشرك بل  هو مبرتلة إبراهيم 



   ١٥ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

١٥  

يتحمله إال نيب  مرسل أو ملك مقرب أو مـؤمن امـتحن اهللا قلبـه    
  …نعم النه مؤمن امتحن اهللا قلبه لألميان )) لألميان 
א/ א א

א א(א)(א
א
،٣/٣٣٤א)

א١   ؟ ١٤٨א
جتلي اهللا وعلي جتلي الرمحن وفاطمة جتلي الرحيم يف ) ص(حممد / ج 

) ص(وهـو حممـد    هاخللق فكل املوجودات مشرقة بنور اهللا يف خلق

تَنزِيـلٌ  (قال تعاىل ) ع(وباب إفاضة هذا النور اإلهلي مها علي وفاطمة 
وعلي ظـاهر هـذا البـاب     )٢:فصلت() منَ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ

وفاطمة باطن الباب كظهور احلياة الدنيا وشهودها بالنسبة لإلنسـان  
وعلي وفاطمة أو الرمحن . فيها وغيبته اآلخرة وبطوا بالنسبة له أيضا
نفس خلقكم من (متحابني الرحيم بينهما احتاد وافتراق كاحتاد زوجني 

وامسني يدالن على معىن واحد أما افتراقهما فمن جهة سـعة  )واحدة 
الرمحة يف الرمحن ومشوهلا وضيق الرمحة يف الرحيم وشدا فالرمحن أو 

له جهة اختصاص مع هذه احلياة الدنيا فسـعة الرمحـة يف   ) ع(علي 



   ١٦ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

١٦  

الرمحن شاملة للجميع كما إن الفيض النازل من ظاهر الباب يشـمل  
يامن يعطي من سـأله ويـامن   (ؤمن والكافر كما يف الدعاء اجلميع امل

أما يف اآلخرة فهـو  ) يعطي من مل يسأله ومن مل يعرفه حتننا منه ورمحه 
قسيم اجلنة والنار باعتبار ارتباط املوجود به وافتراقه عنـه يف هـذه   
احلياة الدنيا ال باعتبار اآلخرة أما الـرحيم أو فاطمـة فلـها جهـة     

رة فهي اليت تلتقط شيعتها أي أهل احلق والتوحيد اختصاص مع اآلخ
واإلخالص هللا سبحانه يوم القيامة وهم احلسن واحلسني واالئمة ونوح 

  وإبراهيم وموسى وعيسى  
واألنبياء واألوصياء ومن دوم من املخلصني ولذا قـال فيهـا   )ع(

فاألم هي األصل الذي يرجـع  )) فاطمة أم أبيها )  (( ص(رسول اهللا 
حنن حجـة اهللا  (( ما معناه ) ع(ولذا قال فيها احلسن العسكري  إليه

فلوال حممد ملا خلقت السموات )) على اخللق وفاطمة حجة اهللا علينا
واألرض ألا خلقت من نوره ولوال علي ملا خلق حممد فلوال علي ملا 

أي الباب أو علي (( فهو بابه الذي منه يؤتى  ومنه ) ص(عرف حممد
دي يف السموات واألرض يتجلى  ولـو ال فاطمـة أو   الفيض احملم))

باطن الباب أو اآلخرة ملا خلق حممد وعلي  فلوال اآلخرة ملا خلق اهللا 
  .اخللق وملا خلقت الدنيا 



   ١٧ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

١٧  

מ)(א/ )(א
א(( א))א

מ א
מ   !.؟)(א

والركن الثاين علي والـركن الثالـث   ) ص(الركن األول حممد /ج 
مدينة العلم وعلي وفاطمة باا وهم الثالثة ) ص(فمحمد ) ع(فاطمة 

) هـو (أو االسم األعظم األعظم األعظم   . أركان احلق واهلدى) ع(
اىل وباـا الـرمحن   وأركانه مدينة الكماالت االهليه اهللا سبحانه وتع

الرحيم ولو كان الباب غري هـذين االمسـني الشـتدت املـثالت     
والعقوبات على أهل األرض وملا زكى منكم أحد وظهور هذه األمساء 

يف اخللق مبحمد وعلي وفاطمة  فمحمد هو جتلي اهللا يف اخللق وعلي  
جتلي الرمحن وفاطمة جتلي الرحيم يف اخللق وبشهادة الرسول ـدم  

ا بقيا ببقـاء   مكن األول وبشهادة فاطمة دم الركن الثاين ولكنهالر
دم الركن الثالث بل ) ع(فلما استشهد علي ) ع(الثالث وهو علي 

دمت واهللا أركان ) (( ع(ودم األول والثاين معه ولذا قال جربائيل 
  )).اهلدى 



   ١٨ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

١٨  

) ع(مع ام موجودين بعـد اإلمـام علـي    ) ع(واحلسن واحلسني 
م ال ميثلون أركان للهدى ذا املعىن فاركان اهلدى ثالثة ال غري ولكنه

واالئمة عليهم السالم كلهم أركان هدى ولكنـهم أركـان هلـذه    
األركان أي إن أالئمه عليهم السالم أركان حممد وعلـي وفاطمـة   

  . عليهم السالم 
מ/ (((א א)
  ! ؟  ))א

يتكلم عن حجب ملكوتيه ) ع(ال يتوهم متوهم إن أمري املؤمنني / ج 
كيف وهو يسري يف جبانة الكوفة ويكلم املوتى ويلتفت إىل حبه العرين 

لو كشف لك الغطاء يا حبه لرأيتـهم حلقـات   ( ويقول له ما معناه 
  ) يتحادثون 

هوت يتكلم ب عنه الالجيتحدث عن غطاء ح) ع(وامنا أمري املؤمنني 
بل ال يبقـى إال اهللا  ) ع(ملا بقي علي ) ع(عن غطاء لو كشف لعلي 

ذنب عظيم ) ع(الواحد القهار وبقاء هذا الغطاء يعتربه أمري املؤمنني 
اهلي قد جرت على نفسي يف النظر هلا فلها الويل أن مل تغفر ( فيقول 

الفتح املبني بل القرآن يعتربه ذنب مالزم لإلنسان ال يفارقه إال ب) هلا 
وفنائه يف آنات وعودته يف آنات أخرى لكي تبقى لإلنسان إنسـانيته  



   ١٩ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

١٩  

ليَغْفرَ لَكَ اللَّه مَـا  * إِ�َّا فَتَحنَا لَكَ فَتْحاً مبِيناً( وللمخلوق عبوديته قال تعاىل 
والذنب هنا هـو األنـا أو    )٢-١الفتح()  تَقَدَّمَ من ذَ�ْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

بسـبب هـذا   ) ص(لمة والعدم اليت ال تفارق العبد وحممد شائبة الظ
بل ال يبقـى إال اهللا الواحـد   ) ص(الفتح خيفق فساعة ال يبقى حممد 

والعقـل  العبد األول والنور األول ) ص(القهار  وساعة يعود حممد 
) ع(األول والفائز بالسباق صلوات اهللا عليه وسالمه ومبا أن علـي  

الفتح املبني ويف آنات ال يبقى منـه  وحممد صاحب ) ص(باب حممد 
) ع(اسم وال رسم إال اهللا الواحد القهار فيكـون البـاب أو علـي    

لو كشف (( ممسوس بذات اهللا ومبقام صاحب الفتح املبني ولذا قال 
  ).يل الغطاء ملا ازددت يقينا 

א/ א א א א   ؟ א
  فاطمة  ) أ(علي   ) ل(حممد  ) م(يف سورة البقرة آمل /ج 

 ٢٨حرفا نصف عدد أحرف اللغـة    ١٤احلروف يف أوائل السور 
حرفا وهذه احلروف هي احلروف النورانية مقابلها احلروف الظلمانية 
أي قليلة النور ال أا مظلمة وهذه احلروف كمنازل القمر األربعـة  

بدايـة  عشر الواقعة يف نصف الشهر أي بعد مرور سبعة أيام علـى  
كمرتل القمر يف  ليلة اكتماله والالم الليلـة الـيت   ) م(الشهر وال 



   ٢٠ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

٢٠  

) ص(تسبقها واأللف الليلة اليت تليها وهذه هي ليايل التشريق وحممد
( هو القمر املكتمل وعلي وفاطمة القمر شبه املكتمل  ورد يف الدعاء 

بل وامليم مقا)وكلمتك التامة وكلماتك اليت تفضلت ا على العاملني 
اهللا يف البسملة والالم مقابل الرمحن و االلف مقابل الرحيم وكما إن 
البسملة يف كل سورة هي عبارة عن صوره لبسملة الفاحتة ومن جهة 

وعلي ) ص(معينة كذلك فان هذه احلروف هي صورة للرسول حممد 
من جهـة  ) ع(واالئمة ويف كل موضع هي صورة هلم ) ع(وفاطمة 

صوم معرفة باهللا ازدادت جهاتـه وظهوراتـه يف   معينة وكلما زاد املع
مرة والالم ) ١٧(القرآن وزاد تكرار احلرف الذي ميثله فامليم يكرر 

مرة كما أن هذه احلـروف هـي   ) ١٣(واأللف تكرر ) ١٣(تكرر 
صفوة القران فمنها يتكون  االسم األعظم وهي سر بني اهللا واإلمـام  

أن أتكلم فيها اكثر مـن  يؤلف منها االسم األعظم ولو أذن يل ) ع(
  …هذا لتكلمت 

מ/ א א א
  !؟ )(

أي عرفه شيئاً من حقيقتها ال طاقة للمالئكـة   –علمه أمساء اهللا / ج 
وعرفه حقيقة أمساء اهللا يف اخللق ، فمحمـد وال حممـد    معرفتهعلى 

اهللا يف اخللق أي جتلي وظهور هم أمساء ) ع(واألنبياء واملرسلني ) ص(



   ٢١ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

٢١  

ألمساء اهللا سبحانه وتعاىل كما أن مجيع املوجودات هي جتلي وظهـور  
ألمساء اهللا حىت البساط الذي جنلس عليـه ومبـا أن فطـرة آدم أو    
اإلنسان بشكل عام تؤهله ملعرفة أمساء اهللا مبقام اعظم بكثري من مقام 

ى املالئكة بـل ولكـل   عل ةأفضلي) ع(املالئكة وبأفق ابعد كان آلدم 
إنسان يسري إىل اهللا ويصل إىل معرفة أمساء اهللا سبحانه فكان انقيـاد  

ما ميكنهم مـن  املالئكة وطاعتهم آلدم واعتباره قبلة هلم يعرفون منها 
أمساء اهللا أمر حتمي بسبب أفضليته اليت ال تتغري أال إذا أزرى اإلنسان 

يفــاً فطْــرَتَ اللَّــه الَّتــي فَطَــرَ النَّــاسَ فَــأَقم وَجهَــكَ للــدينِ حَن( بنفســه 
عَلَيهــا ال تَبــديلَ لخَلْــقِ اللَّــه ذَلــكَ الــدين الْقَــيم وَلَكــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ ال          

   )٣٠:الروم() يَعلَمونَ

א/ א((א מ א
  .؟ ))
وتعاىل جيازي العباد على كـل   قراءة أجزي به خاطئة فهو سبحانه/ج

  .العبادات وال خصوصية للصوم حبسب هذه القراءة اخلاطئة 



   ٢٢ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

٢٢  

والقراءة الصحيحة هي أُجزى به أي بضم اهلمزة واأللف املقصورة ، 

ا�ي �ـذرت للـرمحن   ((وزيادة ) ع(واملراد بالصوم هو صوم مرمي 
  ٢٦مرمي )) صوماً فلن اكلم اليوم أ�سيا

توحشاً من اخللق مستأنساً باهللا سبحانه بل أي أن يكون اإلنسان مس
هو اجلـزاء  هذه هي البداية والنهاية اليت تكون حصيلتها هي أن اهللا 

أالنا وذلك عندما يسـري العبـد علـى     على الصوم هي الصوم عن
الصراط املستقيم وهو يعلم ويعتقد ويرى أن وجوده املفترض وبقاءه 

تلطة بالنور وهذا هو الذنب املظنون بسبب شائبة العدم والظلمة املخ
الذي ال يفارق العبد وهو ماضي وحاضر ومستقبل العبد فلو اعرض 
العبد عن األنا وطلب إماطة صـفحة الظلمـة والعـدم بـإخالص     
واستجاب سبحانه وتعاىل لدعاءه ملا بقـي إال اهللا الواحـد القهـار    
ني وأشرقت األرض بنور را وجيء بالكتاب وقيل احلمد هللا رب العامل

.  
א)((א/

א מ   .؟ )מ
لدينا أوالً ثالث كلمات نتحرى معناها هي اللحـوق والشـهادة   /ج

  . من قوله الكرمي ) ع(والفتح فإذا عرفناها عرفنا ما أراد احلسني 
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ا أو الوصول إليه ومسـايرته إذ .ـ وهو االلتصاق بالشيء :اللحوق 
كان امللحوق أو املتبوع إنسان ويف هذه احلالة يكون هذا اإلنسـان  
املتبوع إمام هدى أو ضالله ، والذي يسبق أو يتأخر عن اإلمـام ال  

والذي يساير اإلمام الحق ولكن حبسـب  ) ع(يعترب ال حق  باإلمام 
دقة مسايرته فالذي يتحرى أن يوافق اإلمام يف كل التفاصيل لـيس  

  . ام أمجاال كمن يساير اإلم
ـ املتعارف عنها بني الناس هي القتل يف سبيل اهللا واألصل :الشهادة 

يف معناها هو األخبار عن احلقيقة بالقول أو الفعل ومنه األخبار عـن  
انه ال اله إال اهللا وهذا األخبار هو ما يفعله الشهيد الـذي يقتـل يف   

انه ال الـه إال   ساحة املعركة يف سبيل إعالء كلمة اهللا فهو ممن شهدوا
اهللا ولكن متيز انه شهد بدمه انه ال اله إال اهللا وهي اعظـم شـهادة   

أي (هلذا املصداق ) أي الشهيد(بأكرم طريق ولذا انصرف هذا اللفظ
  .بشكل كلي تقريباً ) الذي يقتل يف ساحة املعركة إلعالء كلمة اهللا 

فهو  ةاعأو مج ةكل من له موقف يوم القيامة يشهد فيه على أم نإمع 
) ع(والزهـراء  ) ع(واألنبياء واملرسـلني  ) ع(من الشهداء كاألئمة 

ووهب النصراين وخالـد بـن   ) ع(ونرجس ) ع(ومرمي )ع(وزينب 
  . سعيد بن العاص األموي وكل حبسبه 



   ٢٤ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

٢٤  

إذا ذكـر  ) ( ع(يف احملاسن عن أبان بن تغلب قال كان أبو عبد اهللا 
ما يصنعون ذا فيعجلون  هؤالء الذين يقتلون يف الثغور يقول ويلهم

اتوا علـى  قتلة الدنيا وقتلة اآلخرة واهللا ما الشهداء إال شيعتنا وان م
) ع(منهال القصاب قال قلت اليب عبد اهللا  ويف العياشي عن. فرشهم 

ادع اهللا أن يرزقين الشهادة فقال املؤمن شهيد مث تال قولـه تعـاىل   ( 
))الشيقُونَ ودالص مه كاُءأُولَئد١٩:احلديد ()) ه(  

قال العارف منكم هذا األمر املنتظر اخلري كمـن  ) (( ع(وعن الباقر 
بسيفه مث قال بل واهللا كمن جاهد ) ع(جاهد واهللا مع قائم ال حممد 

مع رسول اهللا بسيفه مث قال بل واهللا كمن استشهد مـع رسـول اهللا   

وا بِاللَّـه وَرسـله   وَالَّـذينَ آمَنـ  ((ويف فسطاطه وفيكم قوله تعـاىل  ) ص(
أُولَئكَ هم الصديقُونَ وَالشهَدَاء عندَ رَبهِم لَهم أَجرهم وَ�ُورهم وَالَّـذينَ  

مث قـال    )١٩:احلديـد ())  كَفَروا وَكَذَّبوا بِآياتنَا أُولَئكَ أَصـحَاب الْجَحـيمِ  

  صرمت واهللا صادقني شهداء عند ربكم 
ـ هو إزالة املانع عند الولوج يف الشيء أو النظر إليه أو فيه   :الفتح 

و رؤيته بالعني أو بالبصرية وانكشافه للقلب ويف القمي سواء بالبصر 
قـال  )) نصر من اللَّه وفَتح قَرِيب(( يف قوله تعاىل ) ع(عن  الصادق 
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ـ ) ع(والشك أن فتح القـائم  ) ع(يعين يف الدنيا بفتح القائم  ون يك
بفتح البالد كلها وإقامة الدين اخلالص فيها وإعالء كلمة ال اله إال اهللا 
حممد رسول اهللا علي ويل اهللا وكذلك بفتح عوامل امللكوت وانكشافها 

أراد مبن حلقه أي ) ع(فاحلسني  نإذ)  ع(لكثري من املؤمنني مع القائم 
فمـن  سار على ج احلسني ومببدأ احلسني كما أن لكل زمان حسني 

ومن ختلف عن إمام زمانه ختلـف  ) ع(حلق حسني زمانه حلق احلسني 
على درجـات  ) ع(وكذلك فان اللحوق باحلسني ) ع(عن احلسني 

الزمان أعالها هو لزوم مبدأ احلسني وج احلسني وااللتصاق حبسني 
املتقدم هلـم مـارق   ((  ةالذي يعيش فيه املؤمن ويف الصالة الشعباني

واراد بالشهادة القتـل يف  )) ق والالزم هلم الحق واملتأخر عنهم زاه
سبيل اهللا سواء كان قتل البدن أو قتل الشخصية وهو اعظم من قتل 
البدن فدائما الذين يقفون مع احلق يتعرضون لتسقيط شخصيام يف 
اتمع بقول الزور واالفتراء والكذب والبهتان من قبل أعداء األنبياء 

غري العاملني واتباعهم الذين ينعقون مبـا ال  كالعلماء ) ع(واملرسلني 
يفقهون بل وكل متضرر من الدعوة إىل احلق والعدل والصدق وإقامة 

  .حدود اهللا وكلماته 
والذي يقتل يف سبيل اهللا يكون شاهد على األمة اليت قامت بقتله أو 

  .رضيت بقتله وتصفية شخصه أو بدنه املقدس 
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 العلوية وبالتايل معرفة احلقـائق ويف  واراد بالفتح أي الفتح يف العوامل
النهاية الفتح املبني و معرفة اهللا سبحانه وتعاىل كل حبسبه فمن مل يلحق 
باحلسني وينهج ج احلسني ويتبع حسني زمانـه ال يستشـهد أي ال   
يقتل يف سبيل اهللا وال يكون شاهدا باحلق مث انه ال يدرك الفتح أي ال 

وال حيصل شيء من الفتح ومن أين لـه   يعرف الفتح وال يفقه الفتح
  .معرفة النور وهو جرذ ال يعرف إال الظلمة واجلحور اليت يعيش فيها 

استشهد قطعا وأدرك شيء من الفتح حبسـب  ) ع(ومن حلق احلسني 
  .) ع(أي إدرك الفتح مع القائم ) ع(مقامه ولزومه للحسني 

ـ  ةوأخريا احلسني حق وكلم ماوات وسيف ومبدأ باقي ما بقيت الس
واعرض عن ) ع(واألرض وكل من خالف احلق الذي دعا له احلسني 

ومل حيمل السـيف مـع   ) هل من ناصر ينصرنا ) ( ع(كلمة احلسني 
فقد خذل احلسني ) ع(ومل ينب أفكاره على مبدأ احلسني ) ع(احلسني 

وان اظهر البكاء على احلسني فقد قاتل احلسني قوم يـدعون اـم   
وسـيقاتل  ) ص(ويسريون على جـه  ) ص(د حيبون رسول اهللا حمم

قوم يدعون ام حيبون احلسني ويبكون على مصابه فلعنة ) ع(القائم 
اهللا على القوم الظاملني وهؤالء مل يدركوا شيئا من الفـتح ألـم مل   

  .يف يوم من األيام ) ع(يلحقوا احلسني 
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א/ א
  !؟ 

اجلسم املادي هو عبارة عن ظهور أو جتلي الصورة املثالية يف املادة /ج
أو العدم القابل للوجود وبالتايل فالطعم والرائحة واللـون ومجيـع   

وهي ( تفاصيل اجلسم املادي تأتى من الصورة املثالية له فنفس املادة 
إذا جتلت فيهـا صـورة الربتقالـة    ) عدم قابل للوجود كما قدمت 

أصبحت ذات رائحة طيبه وطعم طيب وحمللة األكل وأما إذا جتلـت  
فيها صورة جيفه أمست ذات رائحة كريهة وحمرمة األكل ولذا فـان  
جسم اإلنسان بعد املوت إذا شاء له اهللا أن يتحلل ويتفسخ تكـون  

تراب خمتلفـة  نتيجته حفنة تراب والصورة املثالية واجلسمانية حلفنة ال
عن صورة جسم اإلنسان فال يوجد أي اشتراك حقيقي بـني جسـم   
اإلنسان الذي تفسخ وحفنة التراب اليت نتجت من هذا التفسخ بـل  

هو اشتراك موتواملادة عـدم قابـل   ، م معتمد على اشتراك املادة ه
للوجود وامنا التشخيص والتخصيص للصورة املثالية والصورة املثالية 

ضها عن بعض وال تنتج بعضها من بعض فالشجرة اليت منت ختتلف بع
على جسم متفسخ مثال ونتج منها مثر مل متتص اجلسم املتفسـخ بـل   
مواد يف التربة هلا شخصيتها وخصوصيتها وهي ختتلف عن اجلسـم  
املتفسخ وان كانت تشترك معه يف املادة أو العدم القابل للوجود اليت 
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سان هذه الثمرة مثال مل يكن أكل ال ختصص وال تشخص فلو أكل إن
  ٠كل وال مأكول آشيئا نتج عن ذلك اجلسم املتفسخ فال 

א/   ؟ א
إبليس لعنه اهللا من اجلن ولكن نتيجة عبادته ارتقى حىت اصـبح  /  ج

من املالئكة فاجلن يرتقون بالعبادة وطاعة اهللا حىت يصبحون مالئكـة  
ة مترد إبليس لعنه اهللا على أمر اهللا نتيجة األنا فهوى يف ولكن يف النهاي

 ةيعرب عن إبليس انه من املالئكة ومر ةقعر اجلحيم ولذلك فالقرآن مر
 ةبأنه ملك يف خطبته القاصع هيعرب عن) ع(انه من اجلن وأمري املؤمنني 

واالثنني صحيح يف مرحلة ما قبل األمر بالسجود آلدم باعتبار النظر  .
  .ا وصل إليه إبليس وباعتبار اصل إبليس لعنه اهللا إىل م
א/ א א )(א

מ א   ؟ מ
ملا نشر اهللا سبحانه وتعاىل بين آدم بني يديه سـبحانه وخاطبـهم   / ج

الست بربكم انقسموا إىل مجاعات حبسب أجابتهم اجلماعة األوىل هم 
أوا النور من وراء  احلجب فأجابوا ببلى قبل أن يصل السؤال الذين ر

إىل أمساعهم وتنقسم هذه اموعة إىل مجاعات عديدة حبسب عـدد  
احلجب اليت رأوا من وراءها النور وهؤالء هم الذين خرقوا حجـب  
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اهلي هب يل ) ( ع(النور ووصلوا إىل معدن العظمة قال أمري املؤمنني 
أنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حىت خترق كمال االنقطاع إليك و

أبصار القلوب حجب النور فتصل إىل معدن العظمة وتصري أرواحنـا  
م الذين واجلماعة الثانية ه .)  ةاملناجاة الشعباني) (معلقة بعز قدسك 

احلجب فأجابوا ببلى بعد أن وصل السؤال  رأوا النور بعد أن اخترق
اجلماعة إىل مجاعات عديدة حبسـب   إىل أمساعهم وأيضا تنقسم هذه

سرعة السماع واإلجابة وهاتني اجلماعتني هم  األحرار مث تأيت مجاعة 
العبيد وهم الذين قالوا بلى بعد مساع كلمة بلى من غريهم مث مجاعـة  
املنافقني قالوا بلى ولكن يف قلوم شك مما مسعوا مث مجاعة الكـافرين  

مـن  ) ع(ياء واملرسـلني واالئمـة   وهم الذين مل يقولوا بلى ، واألنب
اجلماعة األوىل وقد رأوا النور من وراء احلجب ألم مل يلتفتوا ميينا أو 
مشاال بل تعلقت أرواحهم باملأل األعلى وقصروا نظرهم علـى جهـة   

أيضـا  ) ع(الفيض اإلهلي فلم يغفلوا عن اهللا سبحانه وتعـاىل وهـم   
جهة الفيض اإلهلي  درجات فمنهم من ركز كل وجوده يف النظر إىل

أعطي حبسب مـا  ) ع(ومنهم من هو اقل من ذلك وكل واحد منهم 

وَأَن لَـيسَ  ( أعطى ورأى من آيات ربه حبسب ما سعى بالنظر هلا 
ثُـمَّ يجـزَاه   * وَأَنَّ سَـعيَه سَـوفَ يـرَى    * للْإِ�ْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى 
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ـ   ٣٩النجم (  )كَ الْمنتَهَـى وَأَنَّ إِلَـى رَبـ  * الْجَزَاءَ الْأَوفَى

ففي ذلك العامل كان مجيع بين آدم خمتارين وكل واحد منهم  ٠ ) ٤٢
ميتلك فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها وكل واحد بإرادته قصر نظره 
على النور فاصبح من املقربني أو على الظلمات فأمسى من أصحاب 

لذين اختاروا اهللا سبحانه هم ا) ع(اجلحيم فاألنبياء واملرسلني واالئمة 
  .وقصروا نظرهم على النور فاصطفاهم اهللا سبحانه 

أما العصمة فهي درجات وليست واحدة كما يتوهم بعضهم وكـل  
من درجـات   ةاختص بدرج) ع(واحد من األنبياء واملرسلني واالئمة

العصمة حبسب اختياره هو فاملعصوم هو من اعتصم باهللا عن حمارم اهللا 
ويف معاين األخبار عن هشام قال قلت أليب عبد اهللا  .اىل سبحانه وتع

) ( ع(ما معىن قولكم إن  اإلمام ال يكون إال معصوما ؟ فقـال  ) ع(

وَمَـن يَعتَصـم   ( املعصوم هو املمتنع باهللا من مجيع حمارم اهللا قال تعاىل 
 الصـادق  وقال أبو عبد اهللا) بِاللَّه فَقَد هديَ إِلَى صرَاط مسـتَقيمٍ 

املعصوم هو املعتصم حببل اهللا وحبل اهللا القرآن والقرآن يهدي ) ( ع(

إِنَّ هَـذَا الْقُـرآنَ يَهـدي للَّتـي     ( إىل اإلمام كما قال تعاىل 
يَ أَقْوَممشكاة االسرار) . ه  
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ا دَعَـاكُم  يَا أَيهَا الَّذينَ آمَنوا استَجِيبوا للَّه وَللرَّسـولِ إِذَ ( /
     ــه ــه إِلَيـ ــه وَأَ�َّـ ــرء وَقَلْبِـ ــينَ الْمَـ ــولُ بَـ ــهَ يَحـ ــوا أَنَّ اللَّـ ــيكُم وَاعلَمـ ــا يحيِـ لمَـ

وَلَقَـد خَلَقْنَـا الْأ�ْسَـانَ    (   )٢٤االنفال() تُحشَـرونَ 
حَب نم هإِلَي أَقْرَب نوَ�َح هَفْس� بِه وِسمَا تُوَس لَموَ�َع١٦ق () لِ الْوَرِيد( 

א א א א   !؟ א
املرء أي اإلنسان املؤمن باهللا وحبجة اهللا يف أرضه وقلبه أي احلجـة  /ج

نه مثله ألعلى اخللق فالقلب هو اإلمام املعصوم ومثل املعصوم بالقلب 
و القلب يدير شؤون بدن اإلنسان وحبل الوريد هيدير شؤون الكون 

األمام املعصوم فهو حبل اهللا املتني وهو الباب الذي  يرد منه الفـيض  
اإلهلي إىل اخللق واملعصوم هو أقرب خملوق لإلنسان املؤمن وبه يتوسل 
املؤمن لقضاء احلوائج عند اهللا سبحانه وهذه اآليات تبني للناس أن اهللا 

 حيـول  اقرب لكم من األنبياء واملرسلني واألئمة عليهم السالم واهللا
بينكم وبينهم إذا كنتم متوجهني هلم لقضاء حوائجكم فـانتم ـذا   
تتخذوم آله من دون اهللا ولكن اجعلوهم وسـيله إىل اهللا لقضـاء   
احلاجة والشفاعة عند اهللا فهم عليهم السالم ال يشفعون وال يتكلمون 

فكيف يـأذن اهللا هلـم أن   )بأمره يعملون ( إال بإذن من اهللا سبحانه 



   ٣٢ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

٣٢  

( قال تعـاىل  ) عميت عني ال تراك ( ا لعبد أعمى ال يرى اهللا يشفعو

  ـه�ْإِلَّـا بِإِذ دَهنع فَعي يَشذَا الَّذ ـونَ إِلَّـا    (وقال تعاىل )  مَنال يَتَكَلَّم
  )  مَن أَذنَ لَه الرَّحمَن وَقَالَ صَوَاباً

א/ מ א א
מ   !؟ א

املتشابه ما اشتبه على جاهله كما ورد عنـهم علـيهم السـالم    /ج
واآليات احملكمات هن أم الكتاب واألم ما يولد منه ويرجع أليـه أي  

د إىل ترأن األم هي األصل فاآليات املتشاة ليعلم املراد منها جيب أن 
احملكم وملعرفة الفرق بني احملكم واملتشابه جيب معرفـة إن القـرآن   

حتتوي ) ع(يث القدسية وكالم األنبياء واألئمة عليهم السالم واألحاد
  ـ:على 
وهو اللـوح الـذي ال   )كتاب احملكمات ( كالم من أم الكتاب -١

حيصل ملا كتب فيه بداء أو تبديل وهو علم ما كان أو يكون اىل يوم 
القيامة دومنا أي تبديل وهو علم الغيب الـذي ال يطلـع عليـه اهللا    

األنبياء واملرسلني واألئمة فهو سبحانه يطلعهم علـى  سبحانه أحد أال 
بعضه حبسب ما تقتضيه مصلحة تبليغ الرسالة أو القيام مبهام اإلمامة 
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إِلَّا مَنِ ارتَضَى مـن  *عَالم الْغَيبِ فَال يظْهِر عَلَى غَيبِه أَحَداً(
ــ     خَلْف ــن وَم ــه نِ يَدَيــي ــن بَ م ــلُك يَس ــه ــولٍ فَإِ�َّ ــداًرَس ــيَعلَمَ * ه رَصَ ل

   ءصَى كُـلَّ شَـيوَأَح هِموَأَحَاطَ بِمَا لَدَي هِمرَب لَغُوا رِسَاالتأَب قَد أَن
  )عَدَداً

وهو أيضاً علم ما )كتاب املتشاات (كالم من لوح احملو واإلثبات /٢
كان أو يكون ولكن على وجوه كثرية واحتماالت عديـدة لـنفس   

قع وهو املوجود يف أم الكتاب أما البقية فال حتصل الواقعة أحدها سي
نقول فالن (( لسبب ما رمبا يكون حدث معني مينع وقوعها وللمثال 

سنه مكتوب له يف هذا اليوم عند الصباح أن ميوت بلدغة  ٥٠عمره 
عقرب ولكنه إذا تصدق سيدفع عنه هذا الشر ويعيش عشر سنوات 

الديه فانه سيمد عمره مخس أخرى وبعد مضي العشر سنوات إذا بر و
فهنا يف لوح احملو واإلثبات احتماالت كثرية حليـاة  ))سنوات أخرى 

اإلنسان فهذا الشخص يف املثال رمبا لن يعيش بعد أن يلدغه العقرب 
ورمبا يتصدق قبل اللدغة فيعيش عشر سنوات أخرى ورمبا بعد العشر 

   . أخرىسنوات ميوت ورمبا يرب والديه فيعيش مخس سنوات 

مَـا أَصَـابَ   (ولوال هذا التقدير اإلهلي لبطل العمل والدعاء قال تعاىل  
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   ـنتَـابٍ مي كإِلَّا ف كُمي أَ�ْفُسضِ وَال في الْأَرف يبَةصم نم
رييَس كَ عَلَى اللَّهرَأَهَا إِنَّ ذَلَب� لِ أَن٢٢احلديد () قَب(   

يء واحد فقط من هـذه  أما يف أم الكتاب فمكتوب هلذا الشخص ش
أو )سـنه   ٦٥ فالن يعـيش (األشياء ال حيتمل التغيري فمثال مكتوب 

سنه واحد من هذه االحتماالت  ٥٠سنه أو ٦٠مكتوب فالن يعيش 
هو املوجود يف لوح أم الكتاب فقط أذن فلوح احملو واإلثبات هو لوح 
املتشاات ولكن من يعرف تفاصيل هذه املتشاات كاألئمة علـيهم  
السالم تصبح لديه حمكمات فال يوجد متشاة بالنسبة للمعصـومني  

فالقرآن كله حمكم بالنسبة هلم كما ال يوجد حمكم بالنسبة لغريهم )ع(
فالقرآن بالنسبة لغري املعصومني كله متشـابه  ) ع(إال من أخذ عنهم 

الن غري املعصوم ال مييز احملكم من املتشابه فيه ومـن أيـن لغريهـم    
حيتج على أيب حنيفة أنه ال يعلم احملكم مـن  ) ع(والصادق التمييز، 

مث إن الناس اليعرفون من القرآن إال األلفـاظ  ) ع(املتشابه إال األئمة
وهي قشور وشيء من املعىن حيصلونه إما من الوهم والعوامل السـفلية  
فهو باطل وأما من امللكوت وحقائق األشياء فيه وهي من لوح احملـو  

داث فيه أما أا ال تقع أصال وبالتايل فان معىن اللفظ واإلثبات واألح
املرتبط ا ال يتحقق أيضاً يف أي زمن من األزمنة وأمـا أـا تقـع    
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وصادقه ولكنها وجوه عديدة لكل منها أهل وزمان ومكان تقع فيـه  
فنفس اآليـة  ) ع(وتبني للناس يف هذا العامل السفلي من قبل املعصوم 

تأويل مغاير متاماً للتأويل يف زمن ) ع(الصادق  القرآنية تأول يف زمن
الختالف الزمان واملكان والناس أو قـل لتبـدل   ) ع(األمام املهدي

املتنافيات يف عوامل نزول القرآن سواء يف امللكوت أو امللك وهكـذا  
فان أحكام املتشاات هو وظيفة املعصوم وال يعلم احملكم من املتشابه 

ملوجود يف اآليات يشمل املعىن املراد واألحداث إال املعصوم والتشابه ا
اليت حتققت وتتحقق مع مرور الزمن فنفس اللفظ القرآين ميكـن أن  
يراد منه معاين عديدة وينطبق كل من هذه املعاين على أحداث عديدة 
ولذا فان للقران ظهور  كثرية ال يعلمها إال اهللا ومن أراد اهللا اطالعه 

وهلذا ال تستغرب إن أمري املؤمنني علـي  ) ص(عليها وهم املعصومون 
  . ميكنه أن يكتب يف البسملة محل سبعني بعري ) ع(

) ع(ويف املتشاات حكم منها معرفة احلاجة واالضطرار إىل املعصوم 
ومنها أحياء الرجاء يف النفوس ومنها االمتحان والتمحيص وحكـم  

  .كثرية لست بصدد إقصاءها 
زم لرتول القران إىل عاملي امللك وامللكوت واملتشاات أمر حتمي مال
إىل عوامل الكثرة واملتنافيات وتكثّـره فيهـا   أو نزول لوح أم الكتاب 

  .ليكَون لوح احملو واإلثبات 
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) ع(ويف املتشاات احلل األمثل ليكلم األنبياء و املرسلني واالئمـة  
  .الناس  على قدر عقوهلم 

عالمـة  ) ع(وظيفة اإلمام املعصوم  مث أن أحكام املتشاات اليت هي
وهلذا ورد عنهم ) ع(ومن يبلغ عنه ) ع(وآية يعرف ا اإلمام املهدي 

إذا ادعاها مدعي فاسألوه عن العظائم اليت جييب فيها (( ما معناه ) ع(
يف خضم مـوج  ) ع(ري سفينة آل حممد ي، والعظائم اليوم تس))مثله 

  .لطاغوت على األرض الفنت واللجج الغامرة وأاء حكومة ا
/)(

  ؟ א

ارءيـت الـذي يكـذب بالـدين     (( بسم اهللا الرمحن الـرحيم  / ج 
فويـل  *فذلك الذي يدع اليتيم وال حيض علـى طعـام املسـكني    *

الـذين  *الذين هم عـن صـالهتم سـاهون    *للمصلني 
  )) ومينعون املاعون *هم يراؤن 

السؤال هنا موجه للمؤمن ، وهو :  رءيـت الـذي يكـذب بالـدين    ا

استفهام عن شخص تكون نتيجته هي التكذيب باجلزاء و القيامـة أو  
تكذيب الدين  صلأف ، باحلقيقة  التكذيب بوجود اهللا سبحانه وتعاىل
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هو الكفر باهللا وبـاآلخرة وان مل  ) ص(اجلديد ومن جاء به وهو حممد 
بـال   تكل حال فان هذه النتيجة مل تـأ  علىو. يصرح الكفار ذا 

مقدمات بل جاءت من مقدمات واقعية وهي دفع اليتيم عن حقه أي 
الفرد يف قومه الذي ال يسبقه سواه باألخالق والشرف وطاعـة اهللا  

فهـذا الـذي   ) ع(واالئمـة  )ع(ومعرفة اهللا وهم األنبياء واملرسلني 
أنا ( ه مصاب بداء إبليس يكذب باجلزاء ال يقبل تقدم هؤالء عليه الن

فال يقبل أن يتقدم عليه من هو خري منه مث إن من صـفاته  )خري منه 
أكل أموال اليتامى واألرامل واملساكني وهؤالء أي الذين يستحوذون 
على أموال الفقراء ويتمتعون ا هم ومن اتصل م ، هم دائما علماء 

فقد حارب ) ع(ني واالئمة الدين غري العاملني احملاربني لألنبياء واملرسل
وحـارب علمـاء اليهـود عيسـى     )ع(علماء بين إسرائيل  موسى 

وحـارب العلمـاء   )ص(وحارب علماء األحناف واليهود حممد )ع(
وليس كما يظن أن بعض علمـاء  ) ع(الضالني يف هذه األمة األئمة 

السنة فقط هم الذين حاربوا األئمة بل وعلماء الشيعة أيضـا فقـد   
وحـاولوا  )ع(لماء الشيعة اإلمام علي بن موسى الرضاحارب كبار ع

دفعه عن حقه ال لشيء فقط ليستأثروا بأموال الصدقات والرئاسـة  
علي   بن ((الدينية الباطلة ومن هؤالء العلماء الشيعة ظاهرا الضالني 

ومـن  )ع(وهو من أصحاب اإلمام موسى بن جعفر)) محزة البطائين 
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) ع(تشهد األمام موسى بن جعفـر  كبار علماء الشيعة ولكن ملا اس
ولكن تصدى شـباب  )ع(حارب علي بن محزة البطائين اإلمام الرضا 

الشيعة هلؤالء العلماء غري العاملني وثبتوا املذهب وبينوا باطل هؤالء 
الفقهاء الظلمة ومن هؤالء الشباب امحد بن حممـد بـن ايب نصـر    

ملمـدوحني  ا) ع(ص أصحاب اإلمـام الرضـا   لَّالبيزنطي وهو من خ
والنتيجة علماء السوء غري العاملني والطواغيت وأعوام  واتبـاعهم  
هم الذين يدفعون اليتامى عن مقامام وال حيظـون علـى إعطـاء    

  .املساكني حقهم 
واليتامى واملساكني هم األنبياء واملرسلني واالئمة عليهم السالم ألم 

يدانيهم أحد فكل  خاضعني متذللني هللا غري متكربين أي مساكني فال
  .يف قومه أي يتيم  واحد منهم فرد

فكل مرسـل مـن اهللا   . أي فويل للمنتظرين)):  فويل للمصلني(( 

يوجد مجاعة من ) ع(مبشر به ممن سبقه من األنبياء واملرسلني واالئمة  
املؤمنني به ينتظرونه ولكن مع األسف دائماً كان هناك فشل كثري من 

 اية املطاف فقد فشل علماء اليهود يف انتظـار  هؤالء املنتظرين  يف
حيث ملا أتاهم كذبوه مع ام كانوا ينتظرونـه وفشـل   ) ع(عيسى 

حيـث أن اليهـود   ) ص(علماء اليهود واألحناف يف انتظار  حممد 
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عند قيامه فلما قام ) ص(يثرب الستقبال الرسول حممد  أسسوا مدينة
يؤمنوا به وهذه سـنة   يف مكة وهاجر إىل يثرب كذبه كثري منهم ومل

حيـث أن علمـاء الشـيعة    ) ع(متبعة وهي اليوم تكرر مع القائم 
ينتظرونه ولكنهم اليوم حياربونه وهذه هي مفارقة كمفارقـة لفظـي   

نعم أن الويل ! الويل والصالة يف اآلية فكيف يكون الويل للمصلني ؟
 هلم ألم يصلّون إىل عكس القبلة فهم يريدون أن يـأتيهم اإلمـام  

وفق أهوائهم وخترصام العقلية يريدون اإلمام املهـدي  ) ع(املهدي 
يايت هلم ويستأذم يف إرسال من يرسله إىل الناس ويعطيهم خطة ) ع(

ليبدوا حتفظام عليها فهم أئمة الكتـاب ال أن الكتـاب   ) ع(عمله 
  !!!إمامهم 

الذين هم ساهون يف الدنيا :  الذين هم عن صالهتم سـاهون  

فالعمل بني ) ع(وراءها الذين هم ساهون عن اإلمام املهدي  واللهث
خري صالة يؤديها املؤمن وهؤالء املنتظرون الفاشلون الذين ) ع(يديه 

) ع(كان عاقبة أمرهم خسرا  ملا تركوا العمل بني يدي اإلمام املهدي 
  .وكذبوا وصيه ورسوله 

ن وال وهذا هو الزمان الذي فيه الناس سكارى حيارى الهم مسلمو
شيعي أو سـين وسـاعة    هم نصارى فتجده معمم ويلبس زي ديين
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الذي ال هم له وال لبالده إال القضاء على اإلسالم ) ……(يستقبل 
السالم عليـك  ) ص(وساعة يقول السالم عليك يا رسول اهللا حممد. 

وجتده ساعة داعية للدميقراطية األمريكيـة  ) ع(يا ابا عبد اهللا احلسني 
كون بذلك نصراين غريب اهلوى الن اإلسالم ودستوره واالنتخابات في

) ع(القرآن يرفض أي انتخابات وال نعرف من الرسـول  واألئمـة   
والقرآن الذي بني أيدينا ونتصفحه إال التعني من اهللا أو من املعصـوم  

الذي هو أيضا من اهللا بل إن مجيع األديان اإلهلية مطبقة علـى  ) ع (
إسرائيل ؛ يف قصة طـالوت يف   وؤالء بنذلك إال من اتبع هواه ، فه

سورة البقرة ال يعينوا هم امللك بل يطلبون من نيب هلم أن يطلب من 

أَلَـم تَـرَ إِلَـى الْمَـأل مـن بَنـي       ( اهللا أن يعني  هلم ملكاً قال تعاىل 
قَاتـلْ  إِسرائيلَ مـن بَعـد موسَـى إِذْ قَـالُوا لنَبِـيٍّ لَهـم ابعَـث لَنَـا مَلكـاً �ُ         

   ـي سَـبِيلِ اللَّـه( وقال تعـاىل   )٢٤٦:البقرة()  ف     لْـكـكَ الْمـمَّ مَالقُـلِ اللَّه
   تَشَـاء مَّـنلْـكَ مالْم زِعوَتَن تَشَاء لْكَ مَني الْمتآل عمـران () تُؤ :

فامللك ملك اهللا ال ملك الناس فالذي يعني هو اهللا ومع األسف ) ٢٦
بلون ويزمرون هلؤالء العلماء غري العاملني كثري من اجلهلة احلمقى يط

 -)العلماء األمريكـان (بل أن احلق أن يسميهم الناس ) النصارى ( 



   ٤١ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

٤١  

ويقولون ام علماء أصمتتهم احلكمة وياليتهم ظلوا صـامتني بـل   
صمتوا دهراً ونطقوا كفراً فالنتيجة اليت وصلوا إليهـا السيسـتاين   

ه الناس وأمـرهم  ينعاكم يه الناس واحلعضوأشباهه هي أن الدستور ي
شورى بينهم وحممد وعلي صلوات اهللا عليهم برأي هـؤالء اجلهلـة   
خمطئان وقضي األمر الذي فيه تستفتيان واحلكم بـرأي السيسـتاين   

وهؤالء حتماً مراءون وعملهم كله رياء فبكائهم علـى  !!!للشيطان 
 رياء وصالم رياء هدفهم منها االستحواذ على قلـوب ) ع(احلسني 

  ) الذين هم يراءون( الناس واملناصب الدنيوية العفنة كالرئاسة الدينية 

وهؤالء هم العلماء غري العاملني الذين  -: )ومينعـون املـاعون  (

، فهم ال يكتفون بتكذيبهم لإلمام )ع(فشلوا يف انتظار اإلمام املهدي 
ووصيه ورسوله بل ومينعون الناس من اجلهاد بني يديـه  ) ع(املهدي 
ل الكفار الذين قاموا بغزوا الدول اإلسالمية فهـؤالء العلمـاء   وقتا

اجلبناء اخلونة كما وصفهم اهللا سبحانه يف حديث املعراج للرسـول  
بل مينعون الناس عن )ع(ال يكتفون بأم خذلوا اإلمام املهدي ) ص(

  .نصرته وإعانته فلعنة اهللا على الظاملني الذين مينعون املاعون
  .؟  א/



   ٤٢ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

٤٢  

ال جيوز تقبيل أيدي علماء الدين فأن تقبيل اليد ال يصلح إال لنيب / ج 
احلـديث يف  ) ع(أو وصي كما قال اإلمام جعفر بن حممد الصـادق 

  أصول الكايف
وكل عامل دين يقدم يده للتقبيل أو يرضى ذا الفعل ويسمح للنـاس  

ألمر األئمة وألمر اإلمـام  بتقبيل يده فهو عاصي آلمر اهللا ورسوله و
وعلى العلماء أن يتواضعوا وخيضعوا ألمر اهللا ورسـوله  ) ع(املهدي 

 نال أ) ع(وينصاعوا ملا يصـدر منـه   ) ع(واألئمة واإلمام  املهدي 
يتكربوا ويترفعوا على الناس ويقدموا أيـديهم للتقبيـل متشـبهني    

  . وكفر باألباطرة والطواغيت وأسال اهللا هلم اهلداية إال من اىب

وَلَمَّا بَلَغَ أَشدَّه وَاستَوَى آتَينَاه حكْماً وَعلْماً وَكَذَلكَ (  /
وَدَخَـــلَ الْمَدينَـــةَ عَلَـــى حـــني غَفْلَـــة * �َجـــزِي الْمحســـننيَ 

من أَهلهَا فَوَجَدَ فيهَا رَجلَينِ يَقْتَتالنِ هَذَا من شـيعَته وَهَـذَا   
نم  ني معَلَى الَّذ هيعَتش ني مالَّذ تَغَاثَهفَاس هوعَد

عَدوه فَوَكَزَه موسَى فَقَضَى عَلَيه قَالَ هَذَا من عَمَلِ الشَّيطَانِ 
 بِنيلٌّ مضم وعَد ـي  * إِ�َّهل ري فَاغْفَفْس� تإِ�ِّي ظَلَم قَالَ رَب



   ٤٣ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

٤٣  

  ــه ــه إِ�َّ ــرَ لَ ــرَّحيم    فَغَفَ ــور ال ــوَ الْغَفُ ه *    ــن ــيَّ فَلَ ــتَ عَلَ ــا أَ�ْعَم ــالَ رَب بِمَ قَ
فَأَصبَحَ في الْمَدينَة خَائفاً يَتَرَقَّـب فَـإِذَا   * أَكُونَ ظَهِرياً للْمجرِمنيَ 

      ــوِي ــكَ لَغَ ــه موسَــى إِ�َّ ــالَ لَ ــرِخه قَ تَصسِ يَســأَم ــرَه بِالْ ــذي استَنصَ الَّ
ــبِنيمَــا قَــالَ *  ملَه وــوَ عَــدي هشَ بِالَّــذطيَــب أَرَادَ أَن فَلَمَّــا أَن

يَا موسَى أَتُرِيد أَن تَقْتُلَني كَمَا قَتَلْتَ �َفْساً بِالْأَمسِ إِن تُرِيد إِلَّا 
أَن تَكُونَ جَبَّاراً في الْأَرضِ وَمَا تُرِيد أَن تَكُونَ منَ 

هناك عدة تساؤالت حول هذه . )١٩-١٤القصص () الْمصـلحنيَ 

  اآليات 
١( 

מ)( ؟ א
א

  !؟ 
א )٢ א   !؟ א
א )٣ א   ؟א
א )٤ א א מ   ؟א



   ٤٤ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

٤٤  

א )٥ א   ؟ א
  
قتل موسى للقبطي متعمد ومقصود وقد حصل بعد أن بلـغ  /  ١ج

ومل يكن هذا القتـل  . موسى اشده وبعد أن آتاه اهللا احلكمة والعلم 
وسى أو ترك أوىل بل كان عمالً صحيحاً باعتباره قتـل  معصية من م

  عدو من أعداء اهللا وويل من أولياء الشيطان
املوصوف أنه من عمل الشيطان هو القبطي نفسه باعتباره من /  ٢ج

صنيعة الشيطان وباعتباره من اتباعه قال تعاىل يف وصف ابـن نـوح   
بن أ، فوصف سبحانه ) ٤٦:هود)(إِنه عملٌ غَير صالح( العاق الكافر 

) واصطَنعتك لنفِْسي(عمل غري صاحل وقال تعاىل  عن موسى  بأنهنوح 
  )٤١:طـه(
يف اآلية هو القبطي نفسه باعتباره مـن جنـود   ) والعدو املضل املبني(

  الشيطان ومظهر عداوته ألولياء اهللا سبحانه 
نه من بقاءه للمغفرة من اهللا وتاب  إليه سبحا) ع(طلب موسى /  ٣ج

يف قصر فرعون لعنه اهللا بعد أن عرف أنه عدو هللا سـبحانه وتعـاىل   
والذنب الذي ارتكبه هو ببقائه يف قصر فرعون لعنه اهللا فقـد كثـر   

رب مبـا  ( سواده وان مل يكن راضياً عن فعله وهلذا قال بعد املغفرة 



   ٤٥ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

٤٥  

أي نعمت املغفرة ونعمـت  ) أنعمت علي فلن أكون ظهرياً للمجرمني
  .وة البدنية وارمني هم فرعون وجنوده الق
ىل فاراً وألن القبطي الثاين ملا رأى موسى تكلم ذه الكلمات و/  ٤ج

  ) .ع(خوفاً من موسى وابلغ فرعون لعنه اهللا مبا عمل موسى 
اإلسرائيلي بأنه غـوي مـبني ألنـه أي    ) ع(وصف موسى /  ٥ج

 يعرض نفسـه  اإلسرائيلي كان املفروض أن يكون حذراً وخيتفي وال
لالصطدام مع جنود فرعون مرة أخرى وخالل فترة قصرية وعلـى  

) أي بصوت عايل (ويستصرخه ) ع(رؤوس األشهاد مث يدعوا موسى 
  ).  ع(ليتضح للجميع أن من قتل القبطي يف اليوم السابق هو موسى 

א/ ؟ א
מ מ א אא

א؟  מ א א؟  א
א א   . א

ويوجد بعض اليهود املوجودين يف األرض . إسرائيل تعين عبد اهللا / ج
وهو عبد اهللا وهو إسرائيل عنـد  ) ع(املقدسة من ذرية يعقوب النيب 

وتعين املنتصـر  اليهود والنجمة السداسية عند اليهود هي جنمة داود 
الذي رفـع  ) ع(وهي عالمة للمصلح املنتظر عندهم وهو ايليا النيب 



   ٤٦ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

٤٦  

مبدة طويلة وهم ينتظرون عودته وهو أحد ) ع(قبل أن يبعث عيسى 
  . اآلن ) ع(وزراء اإلمام املهدي 

ما تقدم بناء على أن إسرائيل تعين يعقوب ولكن احلقيقة إن إسرائيل 
وايضا ) ص(إسرائيل هم ال حممد  وبنو) ص(تعين عبداهللا وتعين حممد 

  .شيعتهم بل واملسلمني عموما حبسب ورودها يف القرآن 
يف تفسري العياشي وغريه عن هارون بن حممد قال سألت ابا عبـداهللا  

)) هم حنن خاصة ) (( ع(عن قوله سبحانه يا بين إسرائيل قال )   ع(
.  

ـ  ) ع(عن حممد بن علي قال سألت الصادق  ا بـين  عن قـول اهللا ي
ويف سنن أيب داود عـن  ) )) ع(هي خاصة بال حممد ((إسرائيل قال 

أنا عبد اهللا امسي امحد وأنا عبـد اهللا امسـي   (( انه قال    ) ص(النيب 
  )) .إسرائيل فما أمره فقد امرين وما  عناه فقد عناين 

فبعض اآليات يف األئمة خاصة وهم بنو إسرائيل فيها ال سواهم قـال  

ا بَنـي إِسـرائيلَ اذْكُـروا �عمَتـيَ الَّتـي أَ�ْعَمـت عَلَـيكُم        يَـ ( تعاىل    
وَاتَّقُـوا يَومـاً ال تَجـزِي �َفْـس     * وَأَ�ِّي فَضَّـلْتُكُم عَلَـى الْعَـالَمنيَ    

) عَن �َفْسٍ شَيئاً وَال يقْبَلُ منهَا عَدلٌ وَال تَنفَعهَا شَفَاعَةٌ وَال هم ينصَرونَ



   ٤٧ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

٤٧  

اذكـروا  ) ص(يا بين إسرائيل أي يا آل حممـد   )١٢٣-١٢٢رة البق(
نعميت أي نعمت الوالية واإلمامة واهليمنة على مجيـع العـوامل واين   

والعلم ) معرفة اهللا سبحانه وتعاىل ( فضلتكم على العاملني أي مبعرفيت 
بأمسائه ومن املعلوم أن حممد وال حممد هم املفضلون علـى العـاملني   

: واتقوا يومـا  ) ع(وال غريهم مفضلني على آل حممد والبين يعقوب 
هو يوم املوت وهو اليوم الوحيد الذي ال توجد فيه شفاعة فالعـذاب  
عند املوت ال ينجو منه إال من صاحب الدنيا ببدنه وقلبه معلق باملأل 
األعلى فلم يرتبط مع الدنيا حببال وعوالق حتتاج إىل القطع والقلع مما 

( اجون من عذاب املوت هم املقربون وقال تعاىل يسبب العذاب والن

فَـرَوح وَرَيحَـان وَجَنَّـت    * فَأَمَّا إِن كَـانَ مـنَ الْمقَـرَّبِنيَ    
أي حال موته وسادة املقربني هم حممـد وال  .  ) ٨٩ـ   ٨٨( )  �َعيمٍ

وبعض اآليات يف بين إسرائيل خاصة بالشـيعة وعلمـاء   ) ع(حممد 

وَلَمَّا جَاءَهم رَسولٌ من عند اللَّه مصَـدقٌ لمَـا مَعَهـم     (الشيعة وقال تعاىل 
�َبَــذَ فَرِيــق مــنَ الَّــذينَ أُوتُــوا الْكتَــابَ كتَــابَ اللَّــه وَرَاءَ ظُهــورِهم كَــأَ�َّهم ال 

 وَاتَّبَعوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطني عَلَى ملْك سلَيمَانَ وَمَا*يَعلَمونَ 



   ٤٨ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

٤٨  

ـ   ١٠١البقــرة ( ) كَفَــرَ ســلَيمَان وَلَكــنَّ الشَّــيَاطنيَ كَفَــروا 

١٠٢ (    
) ع(أي رسول من اإلمام املهـدي  : وملا جاءهم رسول من عند اهللا 
كلمتك التامـة وكلماتـك الـيت    (( النه بعد بعث اإلنسان الكامل 

وهم حممد وال حممد ختمت الرسالة مـن  )) تفضلت ا على العاملني 
 سبحانه وتعاىل وبدأ عهد جديد وهو الرسالة من الرسول حممـد  اهللا

يأخذون علمهـم  ) ص(فـ آل حممد رسل من حممد ) ع(وال حممد 
فالرسـول  ) ص(بالوحي أو بواسطة مالئكة أو مباشرة منه ) ص(منه 

أي اخلامت للرسالة من ) اخلامت ملا سبق والفاتح ملا استقبل ) ( ص(حممد 
وقد ثبت عند الشيعة ) ع(و من آل بيته ) ص(منه اهللا وفاتح اإلرسال 

يرسل حممد بن احلسن ذو النفس الزكية قبـل  ) ع(أن اإلمام املهدي 
مخسة عشر يوما من قيامه ألهل مكة فيقتلونه فإذا صح هذا اإلرسال 

  .صح غريه 
) ع(من العلم الذي ورثه الشيعة عن أهل البيـت  : مصدق ملا معهم 

يقوم بالسيف وانه قبل قيامه يوجد ممهدون  حق وانه) ع(بأن املهدي 
يوطئون له سلطانه وان له ذرية وان بعده اثنا عشر من ولده مهديني 

) ع(وام أي الشيعة قاطعني بناءا على الروايات اليت وردت عنـهم  



   ٤٩ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

٤٩  

فبعد قتل أو حبسب . بان األرض لو خليت من اإلمام لساخت بأهلها 
ان مل يكن مبن تستقر األرض ) ع(اعتقاد بعضهم موت اإلمام املهدي 

بأحد ولده األوصياء من بعده واالئمة املهديني كما يف الروايات عنهم 
وهو ) رمحه اهللا ( ويف صالة يوم اجلمعة اليت قال فيها ابن طاوس ) ع(

يف زمـن الغيبـة   ) ع(بل ونقل   عنه ) ع(ممن التقى باإلمام املهدي 
عة لعذر من األعذار فـال  أن تركت تعقيب العصر يوم اجلم. الكربى 

تترك هذه الصالة أبدا ألمر اطلعنا اهللا جل جالله عليه مث ذكر الصالة 
أي  اإلمـام  ( وصل على وليـك  ) (( ع(اليت يف ايتها يقول اإلمام 

ووالة عهدك واالئمة من ولده ومد يف أعمـارهم وزد  ) ) ع(املهدي 
نك على كل شيء يف اجاهلم وبلغهم أقصى آماهلم دينا ودنيا وآخره ا

   ٨٥مفاتيح اجلنان ص)) قدير 
ورد يف الرواية انه يرتل يف مسجد السهلة بعياله وورد أن بعده أحد 

والروايات كثرية لست بصدد استقصاءها ) ع(عشر مهديا من ولده 
وامنا ذكرت بعضها للحجة على املعاند املتكرب على اهللا وأوليـاء اهللا  

(( جع كتب احلديث ويطلع بنفسـه  ومن أراد العلم طلبا للحق فلريا

�َبَــذَ فَرِيــق مــنَ الَّــذينَ أُوتُــوا الْكتَــابَ كتَــابَ اللَّــه وَرَاءَ ظُهــورِهم كَــأَ�َّهم ال 
  ) ١٠١البقرة () يَعلَمونَ



   ٥٠ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

٥٠  

وهؤالء هم بعض علماء الشيعة واتباعهم خاصة والكتاب الذي نبذوه 
والروايات عن أهـل   )ع(وراء ظهورهم هو القرآن واإلمام املهدي 

وإرساله هلم ، وكـذبوا  ) ع(بيت العصمة واملمهدون لإلمام املهدي 
. باحلق ملا جاءهم وقالوا ساحر أو جمنون أو به جنة كأم ال يعلمون 

  ) .ع(إن هذا هو احلق من اإلمام املهدي 
أي بعـض علمـاء   ))واتبعوا ما تتلو الشياطني على ملك سليمان (( 

) ع(األمم املاضية واامام لألنبيـاء واملرسـلني    الشيعة اتبعوا سنن
وملك سليمان أي ملك املهـدي  ) الشياطني ( وقالوا هذا من اجلن 

  ) .ع(
وكون اإلمام املهدي )) : وما كفر سليمان ولكن الشياطني كفروا (( 

هو إمام األنس واجلن فانه يرسل رسوله إىل األنس واجلن وكما ) ع(
ومن يكفر ومن ينافق ومن يؤمن ويرتد ومن أن من األنس من يؤمن 

كذلك من  اجلن من جيري عليه ما جيري على األنس كما أن ..ومن 
العظيم والذي ميثل اية إبليس لعنه اهللا وجنده ) ع(أمر اإلمام املهدي 

من شياطني األنس واجلن كيف ال يتعرض ملكر من قبل شياطني اجلن 
الـيت  ) ع(ضية اإلمام املهدي والقاءام يف ق! وخدعهم ومكرهم ؟ 

وبعض اآليات يف بـين إسـرائيل   .متثل اية باطلهم بأسره هذه املرة 



   ٥١ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

٥١  

وَقَضَـينَا   (:قـال تعـاىل  ) ع(خاصة باملسلمني الذين ظلموا آل حممد 
ــأَرضِ       ــدنَّ فــي الْ ــابِ لَتُفْس ــرائيلَ فــي الْكتَ ــي إِسإِلَــى بَن

ــبِ ــواً كَ ــتَعلُنَّ علُ ــرَّتَينِ وَلَ ــيكُم * رياً مَ ــد أُوالهمَــا بَعَثْنَــا عَلَ ــإِذَا جَــاءَ وَع فَ
) عبَاداً لَنَا أُولي بَأْسٍ شَديد فَجَاسوا خاللَ الديَارِ وَكَانَ وَعـداً مَْفعـوالً  

ولتعلن علوا كبريا … وقضينا إىل بين إسرائيل .((  ) ٥ـ٤:اإلسراء(
) ع(واإلمـام علـي   الفساد األول من هذه األمة بقتل فاطمـة  )) 

والعلو الكبري  مبا انتـهكوا  ) ع(والفساد الثاين بقتل احلسن واحلسني 
ومثلوا جبثمانه الطاهر ورفعوا رأسه على رمح ) ع(من حرمة احلسني 

وهو خامس أصحاب الكساء وخري خلق اهللا بعد حممد وعلي وفاطمة 
  ) .ع(واحلسن 

وجنوده الذين سلطهم اهللا والعباد املرسلني يف املرة األوىل هم املختار 
  .فقتلوهم ) ع(على قتلة احلسني 

فَإِذَا جَاءَ وَعد الْآخرَة ليَسوءوا وجوهَكُم وَليَدخلُوا الْمَسجِدَ كَمَا دَخَلُوه َأوَّلَ (( 
  . )٧:اإلسراء() مَرَّة وَليتَبروا مَا عَلَوا تَتْبِرياً



   ٥٢ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

٥٢  

صاره سيمكن هلم اهللا حىت ميلكوا وأن) ع(وهؤالء هم أصحاب القائم 
ويـذل  ) ع(شرق األرض وغرا مع سيدهم حممد بن احلسن املهدي 

  .اهللا م كل كافر ومنافق ومرتاب 

 ))حَمَكُمــر ــم أَن يَ ــراء ())  عَسَــى رَبكُ ــا …  ) ٨:اإلس أي ي

مسلمني عسى ربكم أن يرمحكم باتباع القائم ونصرته واالعتراف بأنه 
  لطاعة جيب مواالته ومواالة وليه ومعاداة عدوه إمام مفترض ا

 ))يَ أَقْوَمي هلَّتي لدآنَ يَه٩:اإلسراء())  إِنَّ هَذَا الْقُر( 

أي أن اآليات اليت مضت من سورة اإلسراء ترشدكم إىل اليت هي : 
  ) .ع(أقوم أي إىل الصراط املستقيم أي اإلمام املهدي 

الَّـذينَ يَعمَلُـونَ الصَّـالحَات أَنَّ لَهـم أَجـراً       وَيبَشر الْمؤمننيَ(( 
ويعملـون لقيامـه   ) ع(ويبشر املؤمنني بالقائم :  )٩:اإلسراء() كَـبِرياً 

هو الصاحلات وهو الصالة وهو خري العمل ) ع(فالتمهيد لقيام القائم 
.  

 ))   ــم ــد�َا لَهـ ــآخرَة أَعتَـ ــونَ بِالْـ ــذينَ ال يؤمنـ ــاً  وَأَنَّ الَّـ ــذَاباً أَليمـ ) عَـ

) ع(واملمهـدين لـه   ) ع(اآلخرة هي اإلمام املهدي :  )١٠:اإلسراء(
وهي ملكوت السماوات واألرض وهي رؤيا املؤمن الصاحلة وهـي  



   ٥٣ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

٥٣  

فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها والذين ال يؤمنون باآلخرة كفرة وان 
  . ادعوا ام مسلمون 

األنبياء اليت ورثهـا القـائم   فهي من مواريث : أما النجمة السداسية 
) عليه صـلوات ريب  ( وهي ترمز أليه ) ع(حممد بن احلسن املهدي 

وتعين املنتصر واملنصور واليهود الصـهاينة سـرقوا هـذه النجمـة     
واختذوها شعارا هلم ورمزا النتظارهم للمصلح العاملي املوعود وهـو  

  ) .ع(عندهم كما قدمت ايليا النيب 
مة ويلعنها يكون كمن يلعن كلمة اهللا اكرب اليت والذي يهني هذه النج

وضعها صدام لعنه اهللا يف علم العراق ويكون ممن يلعـن مواريـث   
) ع(وقد ورد عنهم ) ع(فهذه النجمة هي جنمة املهدي ) ع(األنبياء 

أن راية احلق إذا ظهرت لعنها أهل املشرق و أهل املغرب فاحـذروا  
هلا موضعا عادت إىل صاحبها كما ورد أيها املؤمنون فاللعنة إذا مل جتد 

  ) .ص(عن رسول اهللا 
سليماننا واهليكـل هيكلنـا حنـن    ) ع(داودنا وسليمان ) ع(وداود 

املسلمون ال هيكل اليهود الصهاينة قتلة األنبيـاء واألرض املقدسـة   
أرضنا والبد من  حتريرها وفتحها ورفع رايـة ال الـه إال اهللا حممـد    

  .عليها  رسول اهللا علي ويل اهللا



   ٥٤ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

٥٤  

) )    ــذَا النَّبِـــي ــوه وَهَـ ــذينَ اتَّبَعـ ــإِبرَاهيمَ لَلَّـ ــاسِ بِـ إِنَّ أَولَـــى النَّـ
  . ) ٦٨:ال عمران ( ) وَالَّذينَ آمَنوا وَاللَّه وَلي الْمؤمننيَ

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
א/   ؟ א

آتَينَـاكَ سَـبعاً مـنَ الْمَثَـا�ي وَالْقُـرآنَ      وَلَقَـد  (( قال تعـاىل  / ج
  . )٨٧:احلجر() الْعَظيمَ

  .واملثاين يف هذه اآلية هي آيات سورة الفاحتة 
واملثاين مأخوذة من الثناء أي املدح واحلمد فآيات سورة الفاحتة سبع 
آيات كلها آيات ثناء على اهللا سبحانه وتعاىل ولذا مسيت السبع املثاين 

يف هذه احلالة هو الثاين املُثين أي املادح واحلامد ولو ) ص(ول والرس
هو احلامد أو حممد وامحد والقرآن ) ص(مسيتها احلمد يصبح الرسول 

بالفاحتة املباركة ) ص(كله يف الفاحتة وهلذا افرد اهللا منته على الرسول 
وملا كان القرآن تفصيل للفاحتة اصبح القرآن كلـه ثنـاء علـى اهللا    

ه وتعاىل عند أهله فصح أن يسمى القرآن كله مثاين قال تعاىل سبحان

 ))          لُـودج ـهنم ريَ تَقْشَـعتَشَـابِهاً مَثَـا�تَابـاً مك يثسَـنَ الْحَـدَـزَّلَ أَح� اللَّه



   ٥٥ )                 المتشابهات (    أسرار اإلمام المهدي 

٥٥  

       كْـرِ اللَّـهإِلَـى ذ مهوَقُلُـوب مهلُـودج ـنيثُمَّ تَل منَ رَبَّهينَ يَخْشَوالَّذ
ــ ــكَ هذَل  ــه ــه فَمَــا لَ ــللِ اللَّ ــه مَــن يَشَــاء وَمَــن يضْ ــه يَهــدي بِ دَى اللَّ

هَاد ن٢٣:الزمر() م(  .  

وهم سبع آيات ثناء علـى الرسـول   ) ع(واملثاين الناطق هم األئمة 
يف هذه األرض ويف مجيع العوامل تفتخـر املالئكـة خبدمتـهم    ) ص(

علي وفاطمة واحلسن ( واتباعهم وضرب  أعداء اهللا بني أيديهم وهم 
واالئمة من ) ع(واحلسني واالئمة الثمانية ولد احلسني والقائم املهدي 

  )) .ام هم املثاين ) ع(وقد  ورد عنهم ) ع(ولد القائم املهدي 

) ٨٧:احلجر() وَلَقَد آتَينَاكَ سَبعاً منَ الْمَثَا�ي وَالْقُرآنَ الْعَظيمَ(( 

.  
  
  
  
  
  
  

  بقية آل محمد عليهم السالم
  ن الشديد أحمد الحسنالرآ

  وصي ورسول اإلمام المهدي 
  إلى الناس أجمعين

المؤيد بجبرائيل المسدد بميكائيل 
  سرافيلإالمنصور ب

ذرية بعضها من بعض واهللا سميع عليم
   النجف األشرف

١  ١٤٢٤ 
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٥٦  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  هداءاإل

  إىل أبي وسيدي وموالي أمري املؤمنني علي عليه السالم
  إليك أيها العزيز

  إليك أيها املظلوم املغصوب حقه
  ةإليك يا من مل جتد لعلمك محل
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٥٧  

  إليك يا من قلت هكذا ميوت العلم مبوت أهله
وا لو ثنيت يل الوسادة فجلست عليها ألفتيت ( إليك يا من قلت 

لهم وبني أهل التوراة بتوراهتم وبني أهل بني أهل اإلجنيل بإجني
  )الفرقان بفرقاهنم 

وتصدق علينا   اليك اهدي هذه البضاعة املزجاة فأوف لنا الكيل
 ا�ك حتب املتصدقني

 
  

 

 


