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اح               ك مسخر الري ك مجري الفل ك المل المين مال د هللا رب الع الحم
دّيان الدين رب العالمين الحمد هللا الذي من خشيته ترعد  اإلصباحفالق 

ض وعّمارها وتموج البحار ومن يسبح    السماء وسكانها وترجف األر
  .في غمراتها 

امرة     اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الفلك الجارية في اللجج الغ
أخر عنهم          ارق والمت م م دم له ا المتق يأمن من رآبها ويغرق من ترآه

  .زاهق والالزم لهم الحق 
  
  
  

  إضاءة الرسول والعذاب
* ي إِلَّا أَخذْنا أَهلَها بِالْبأْساِء والضراِء لَعلَّهم يضـرعونَ  وما أَرسلْنا في قَرية من نبِ(

ثُم بدلْنا مكَانَ السيئَة الْحسنةَ حتى عفَوا وقَالُوا قَد مس آباَءنا الضراُء والسـراُء  
  )٩٥-٩٤األعراف ( ) فَأَخذْناهم بغتةً وهم ال يشعرونَ

* ولَقَد أَرسلْنا إِلَى أُممٍ من قَبلك فَأَخذْناهم بِالْبأْساِء والضراِء لَعلَّهم يتضـرعونَ  ( 
 ا كَـانطَانُ ميالش ملَه نيزو مهقُلُوب تقَس نلَكوا وعرضا تنأْسب ماَءهال إِذْ جوا فَلَو

فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِه فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيٍء حتى إِذَا فَرِحـوا   *يعملُونَ 
  .) ٤٤-٤٢األنعام ( ) بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم مبلسونَ

  .يالسنة اهللا ولن جتد لسنة اهللا تبديال ولن جتد لسنة اهللا حتو
سنه اهللا سبحانه وتعاىل يف أهل القرى حال إرسال رسول هلم أن يأخذهم بالبأساء 
والضراء وهذا البأس الذي عادة يكون بسبب تسلط طاغويت على أهـل األرض  
كما هو حال تسلط فرعون مصر على بين إسرائيل وتسلط منـرود علـى قـوم    

قص يف األموال وقلـة  والضرر االقتصادي الذي يكون  عبارة عن ن) ع(إبراهيم 
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الربكة يف احلرث والنسل والتجارة يكونان عادة سبب أساسي حلث الناس علـى  
التفكر يف حالة الفساد اليت يعيشوا وبالتايل رجوع بعض منهم إىل اهللا وااللتجاء 
إليه وذا يتهيأ مجاعة الستقبال الرسول واإلميان به ولكن يف خضم هذا اإلرسال 

يا ذراعيها ألهلها ولتكون فتنة هلم ترديهم يف اهلاوية بعد ختلفهـم  اإلهلي تفتح الدن
عن الرسول الذي أرسل إليهم وهؤالء جيعلون الشبهات عاذرا لسقطام ويظنون 
أن أعذارهم الواهية اليت ختلفوا بسببها عن نصرة الرسول أو حاربوه ـا كافيـة   

ملؤمنون إىل أن احلال مشاة حلال ليعتذروا ا أمام اهللا يوم القيامة وعندما ينبههم ا
األمم اليت عذبت سابقا يردون أن آباءنا قد جرت عليهم هذه السنة ومل يرتل م 
عذاب وال أرسل هلم رسول فهذا الرجل كاذب أو ساحر أو كاهن أو شـاعر أو  
متوهم أو أي عذر يعتذرون به ليجدوا هلم حجة حيتجون ا علـى فطـرم إذا   

ة وعلى املؤمنني إذا جادلوهم وهكذا وهم يف خضم هذه احلالـة  دعتهم إىل اليقظ
ويف قمة هذه املتعـة  ) بدلْنا مكَانَ السيئَة الْحسنةَ( اجلديدة أي إقبال الدنيا عليهم

لَعمرك ( وهم يف حالة سكر من النعمة والنعيم يأتيهم عذاب بغتة وهم ال يشعرون
هِمتكْري سلَف مهونَ  إِنهمعوعندها ال ينفع الندم وترتفع األصوات  )٧٢:احلجر() ي

... ربنـا .... فأنا ظاملون …..ربنا أخرجنا منها . …..ربنا غلبت علينا شقوتنا 
إِنه كَانَ فَرِيق من عبـادي   * قَالَ اخسأُوا فيها وال تكَلِّمونِ (ويأتيهم اجلواب.. ربنا

  يقُولُونَ
فَاتخذْتموهم سـخرِياً حتـى   * آمنا فَاغْفر لَنا وارحمنا وأَنت خير الراحمني  ربنا

  .) ١١٠-١٠٨املؤمنون () أَنسوكُم ذكْرِي وكُنتم منهم تضحكُونَ
  إضاءة

  من بين يدي العذاب
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ز هذه الرمحة كيف يعـرف  الرسول بني يدي العذاب اإلهلي رمحة إهلية فكيف متي 
كيف ميز املسلمون حممـد  ! الرسول بني دعوات كثرية باطلة كيف يعرف احلق؟

واتبعوه دون مسيلمة أو سجاح أو األسود العنسي وغريهم مـن علمـاء   ) ص(
النصارى أو علماء اليهود أو علماء األحناف هل كان هؤالء سذج ومل تكن لديهم 

وليحتجوا على  ) ص(اتباع احلق الذي مع حممد احلجج واألعذار ليعتذروا ا عن 
الناس أن احلق مع دعوام الباطلة احملرفة أمل يكن النصارى يستندون إىل رسـالة  

وهو عيسى عليه السالم أمل يكن اليهود يدعون ) ص(جاء ا نيب يعترف به حممد 
هـود  اتباع موسى واألحناف اتباع إبراهيم أمل يقل اتباع علماء األحنـاف  والي 

( )٢٣:الزخرف() إِنا وجدنا آباَءنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مقْتدونَ ( والنصارى 
) بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيه آباَءنا أَولَو كَانَ آباؤهم ال يعقلُـونَ شـيئاً وال يهتـدونَ    

ر يف اليد خري من عشرة على الشجرة بل مل يكونوا أمل يقولوا عصفو  )١٧٠:البقرة(
يروا على الشجرة شيئا فهم يف ريبهم يترددون وهل كان يف أيديهم عصفور أم انه 

بتلـك الكلمـات   ) ص(جمرد وهم وخدعة خدعهم ا الشيطان أمل يواجهوا حممد
جاهل وغريها كيف يستدل على أن احلـق  , كذاب,كاهن,ساحر, به جنة, جمنون
  !رسلني ؟مع امل
  !!جمنون يتكلم احلكمة .١
ممسوس باجلن خيرج الشياطني من الناس بكلمة من اهللا ورب منـه اجلـن    .٢

  !!الكفرة والشياطني
  !!كاهن يقضي وقته يف الصالة والعبادة .٣
  !!كذاب كان يعرف بالصادق األمني .٤
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جاهل يتحدى العلماء ويأيت بعلم يفوقهم وال جيدون لـرده إال السفسـطة    .٥
أظن أن هذه التناقضات كافية ملعرفة أن احلق ………!! الفتراءواملغالطة وا

مع الرسول املتهم مث اجلن هؤالء املخلوقات الضعيفة املسكينة حىت اشـرارهم  
مساكني أمام أشرار بين آدم يصورهم علماء الضاللة الذين حياربون األنبيـاء  

نـهم ال  بأم خملوقات خميفة وهلا قدرات عظيمة فهم يعلمون أن الشـياطني م 
وما تنزلَـت  ( يصمدون أمام آية من آيات اهللا أو كلمة من كلمات اهللا سبحانه

 نياطيالش ونَ  *بِهيعطتايسمو مي لَهغبنا يمولُـونَ  * وزععِ لَمـمنِ السع مهإِن (
 مث ام يعلمون انه صادق عابد ناسك ويقولون تتنـزل )٢١٢-٢١٠الشعراء (

هلْ أُنبئُكُم (عليه الشياطني فريد عليهم اهللا سبحانه الذي خلق اجلن والشياطني 
 نياطيلُ الشزنت نلَى ميمٍ * عأَث لَى كُلِّ أَفَّاكلُ عزنت *  مهأَكْثَـرو عملْقُونَ السي

علمـاء  و مع ذلك فان اكثر الناس يتبعـون   )٢٢٣-٢٢١الشعراء () كَاذبونَ
الضاللة أعداء األنبياء واملرسلني ويغووم ويضلوم عن احلق الذي جاء بـه  

أي العلماء الضالني هذا ما فسره :الشعراء) والشعراء يتبعهم الغاوون(املرسلون
   )٢٢٥:الشعراء() أَلَم تر أَنهم في كُلِّ واد يهِيمونَ) ( ع(أهل البيت 

وام يقولون ( وية والضاللة واالحنراف عن احلقواد منخفض وسقوط يف اهلا) 
دائما جتد العامل غري العامل الضال يدعو الناس إىل اخلري وتـرك  ) ماال يفعلون 

الشر ولكن ال جتده يعمل اخلري بل هو يأكل مال اليتيم واألرملـة ويسـتغل   
علَى حياة ومـن  ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ ( الضعفاء وال جياهد يف سبيل اهللا  

الَّذين أَشركُوا يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنة وما هو بِمزحزِحه من الْعذَابِ أَنْ 
ويف النهاية إذا جاء العـذاب تـربأ    )٩٦:البقرة() يعمر واللَّه بصري بِما يعملُونَ
يعض الظَّـالم  (ولكن هيهات لقد حقت الكلمة و الذين أتبعوا من الذين أتبعوا
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يا ويلَتى لَيتنِي لَم أَتخذْ ) ( علَى يديه يقُولُ يا لَيتنِي اتخذْت مع الرسولِ سبِيالً
لقد أضلين عن الذكر بعد إذ جاءين وكان الشيطان لألنسـان  ) (فُالناً خليالً 

قَالُوا اطَّيرنا بِك وبِمـن معـك قَـالَ    ( ومن قبل) ٢٩-٢٧:الفرقان() خذوال 
قَالُوا أَخرِجوا آلَ لُـوط  ( و )٤٧:النمل() طَائركُم عند اللَّه بلْ أَنتم قَوم تفْتنونَ

  ..وينتهي األمر بالعذاب .  )٥٦:النمل() من قَريتكُم إِنهم أُناس يتطَهرونَ 
فَكُلّاً أَخذْنا بِذَنبِه فَمنهم من أَرسلْنا علَيه حاصباً ومنهم من أَخذَتـه الصـيحةُ   (   

ومنهم من خسفْنا بِه الْأَرض ومنهم من أَغْرقْنا وما كَانَ اللَّه ليظْلمهم ولَكن كَانوا 
مثَلُ الَّذين اتخذُوا من دون اللَّه أَوليـاَء كَمثَـلِ الْعنكَبـوت    * لمونَ أَنفُسهم يظْ

( ) اتخذَت بيتاً وإِنَّ أَوهن الْبيـوت لَبيـت الْعنكَبـوت لَـو كَـانوا يعلَمـونَ      
جمادلتـهم  . علماء الضاللة اخلونـة ونسـجهم  :العنكبوت ) ٤١-٤٠العنكبوت

لمرسلني وسفسطتهم واهنة ضعيفة فهل من متذكر فيخلص نفسه من شـباكهم  ل
الضعيفة ويستفيق من لدغة العنكبوت واملخدر الذي دفعته يف جسمه ويلتفت إىل 

.                     اهللا فيتبع احلق ويعرض عن الباطل وأهله ويلتفت أن القوة بيد اهللا مجيعا
  
  
  
  
  

  ءةإضا
  من آلمات المرسلين مع المَعذبين

تكذيب الرساالت اإلهلية عادة اعتاد عليها بنو أدم فلم يستقبل قوم رسوهلم       
باألحضان بل هم على الدوام يستقبلونه باالستهزاء والسخرية والتهكم وأخـريا  
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القتل والتهجري وليس هذا األمر بالصدفة أو أنه جاء من الفراغ بل هـو نتيجـة   
ة للصدام الذي حيصل عادة بني املرسل وقومه املنحرفني عن الصراط املستقيم حتمي

فهو حياول اإلصالح ونشر القسط والعدل والرمحة وأن يصبغ القوم بصـبغة اهللا  
ويعيدهم إىل  فطرة اهللا وكرباء القوم من العلماء غري العاملني واملترفني حيـاولون  

م جاهدين اإلبقاء على الباطل مستشري يف اتمع الذي يتبعهم بعد أن أومهوه أ
هم احلق وأن صبغتهم هي الصبغة الصحيحة ال أم عارضوا ا صـبغة اهللا وأن  
الفطرة امللوثة اليت لوثوها بآرائهم الباطلة هي الفطرة الصـحيحة وهكـذا يهيـأ    
العلماء غري العاملني  يف اتمع الذي استخفوه قاعدة منكوسة تـرى املقـاييس   

  .ة واحلق باطل والباطل حق واملعروف منكر واملنكر معروف مقلوب
ويف ميدان املواجهة بني املرسلني وعلماء الضاللة غري العاملني واملترفني واتمـع  
الذي استخفوه ينربي كل مرسل لينذر قومه لعلهم يتذكرون ويذكرهم بأيـام اهللا  

وينبـههم باحلكمـة    لعلهم يتعظون ويعظهم باألمثال لعلهم ينتبهون ويستيقظون
واآليات لعلهم يهتدون وها حنن ندخل ميدان املواجهة بني نوح وقومه فها هم قوم 

قَالُوا يا نوح قَد جادلْتنا فَأَكْثَرت جِدالَنا فَأْتنـا بِمـا   ( نوح يبكتونه ويستهزئون به
نيقادالص نم تا إِنْ كُنندعـا  (القتل مث يهددونه ب )٣٢:هود() تي هتنت لَم نقَالُوا لَئ
نيومجرالْم نم نكُونلَت وحماذا يفعل نـوح هلـؤالء القـوم     )١١٦:الشعراء() ن

املنكوسني الذين ال جيدون جوابا لكلماتـه املباركـة وحكمتـه إال االسـتهزاء     
ري عاملني والسخرية والتهكم مث التهديد بالقتل ومع أن فيهم علماء ولكن علماء غ

علماء ضاللة بدل أن يستعملوا العلم ملعرفة احلق استعملوه للمجادلة والسفسطة 
* قَالَ رب إِنَّ قَـومي كَـذَّبون   (واضالل الناس وابعادهم عن نوح ودعوته احلقة 

نِنيمؤالْم نم يعم نمنِي وجنحاً وفَت مهنيبنِي ويب حهذا )١١٨-١١٧اء الشعر() فَافْت
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أَنه لَن يؤمن من قَومك إِلَّا من قَد آمـن فَـال   ( بعد أن علم نوح من اهللا سبحانه 
مل تنفعهم كلمات نوح كـأم أمـوات ال    )٣٦:هود() تبتئس بِما كَانوا يفْعلُونَ

) لٌ مـن رب الْعـالَمني  يا قَومِ لَيس بِي ضاللةٌ ولَكني رسـو (يسمعون قوله هلم 
إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ (َ  )٢٥:هود() إِني لَكُم نذير مبِني( )٦١:األعراف(

) )٥٩: األعـراف () إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يـومٍ عظـيمٍ  (   )٢٦: هود() أَليمٍ
ملكهم الدنيوي الباطل وإذا كان  وعجيب أمر الناس فإذا كان امللوك خيافون على

العلماء غري العاملني خيافون على مناصبهم الدينية فعلى ماذا خياف الناس هل يعقل 
أن إنسان يسلم قياده إىل علماء الضاللة كأنه دابة مربوطة يقودها صاحبها أينمـا  
يشاء هل يعقل  أن اإلنسان يرضى أن يكون تابع الئمة الضالل حىت يـردوه يف  

يم  وهل يظن انه إذا قال يوم القيامة أنا تابع مستضعف سينفعه هذا العـذر  اجلح
قَالَ وبرزوا للَّه جميعـاً  ( يف ذلك اليوم يتربأ أئمة الضالل من أتباعهم قال تعاىل .

نَ عنا من عـذَابِ  فَقَالَ الضعفَاُء للَّذين استكْبروا إِنا كُنا لَكُم تبعاً فَهلْ أَنتم مغنو
نا ما لَنا منربص ا أَمنزِعا أَجنلَياٌء عوس اكُمنيدلَه ا اللَّهانده ٍء قَالُوا لَويش نم اللَّه 

 إِذْ تبرأَ الَّذين اتبِعوا من الَّذين اتبعـوا ورأَوا : ( وقال تعاىل) ٢١:إبراهيم() محيصٍ
 اببالْأَس بِهِم تقَطَّعتو ذَابالْع * مهـنأَ مربتةً فَنا كَرأَنَّ لَن وا لَوعبات ينقَالَ الَّذو (

ولكن هيهات بعد اللتيا واليت فال بد هلم أن يذوقوا عـذاب   )١٦٧-١٦٦البقرة (
  .مةاخلزي يف احلياة الدنيا مث جهنم وبئس الورد املورود يوم القيا

فَسوف تعلَمونَ من يأْتيه عذَاب يخزِيه ويحلُّ علَيه عـذَاب  :( ويهدد نوح قومه 
يمقوال ينفع اإلنذار والتهديد ويبقى الظلم خلليفة اهللا يف أرضه نوح  )٣٩:هود() م

دنا وقَـالُوا مجنـونٌ   كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ فَكَذَّبوا عب( وتكذيبه إىل آخر حلظة 
جِرداز٩:القمر() و( )نيقماً فَاسوا قَوكَان مهلُ إِنقَب نوحٍ من مقَو٤٦:الذريات() و( 
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وتكون النتيجة يف ) ٥٢:النجم() وقَوم نوحٍ من قَبلُ إِنهم كَانوا هم أَظْلَم وأَطْغى(
بالنسبة لقوم نوح الغرق ألم لوثوا كـل شـيء   هذه احلياة الدنيا العذاب وهو 

وأَغْرقْنـا  ( جاء املاء ليهلكهم وليطهر األرض من آثـامهم  ..وافسدوا كل شيء 
ذَرِيننةُ الْمباقكَانَ ع فكَي ظُرا فَاننوا بِآياتكَذَّب ينـا  ( )٧٣: يونس() الَّذقْنأَغْر ثُم

رِين٦٦:الشعراء() الْآخ( )ثُم رِينا الْآخقْنووقف نوح كمـا   )٨٢:الصافات() أَغْر
فَتولَّى عنهم وقَالَ ( وقف صاحل وشعيب من بعده متأوها على قومه متحسرا عليهم

   نيـحاصـونَ النبحال ت ـنلَكو لَكُم تحصني وبالَةَ ررِس كُمتلَغأَب مِ لَقَدا قَوي (
  )٩٣: األعراف( ) فَكَيف آسى علَى قَومٍ كَافرِين ()  ٧٩:األعراف(
  
  
  
  
  
  
  
  

  إضاءة
  من المعجزة والعذاب

يف احللقة األوىل من اإلضاءات قلت أن األنبياء يأتون لريشـدوا النـاس إىل         
فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها مث يتركوم خيتارون بني احلق الذي جاءوا بـه أو  

الناس وكرباءهم من علماء الضاللة وعادة بداية دعوة املرسلني  الباطل الذي عليه
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تستند إىل شخصيام اليت عرفهم ا قومهم واتصافهم مبكارم األخالق وصـدق  
والم نكسوا  -وحىت القريبني من املرسلني –احلديث واداء األمانة ولكن الناس 

دأ املسالة بطلب الدليل فطرم ال يستطيعون معرفة احلق الذي جاء به املرسلون فتب
على الرسالة فيأيت الرسول باألدلة الكافية ليعلم الناس انه صادق ولكنهم مياطلون 

) هبر نةٌ مآي هلَيلَ عزال نقَالُوا لَوال  () ٣٧: األنعام() وونَ لَـولَمعال ي ينقَالَ الَّذو
) ويقُولُونَ لَوال أُنزِلَ علَيه آيةٌ من ربـه  ) (١١٨:البقرة() يكَلِّمنا اللَّه أَو تأْتينا آيةٌ

  . )٧: الرعد()ويقُولُ الَّذين كَفَروا لَوال أُنزِلَ علَيه آيةٌ من ربه( )٢٠: يونس(
  !!!.آية علمية آية روحية ملكوتية آية مادية ! ما هي اآلية املطلوبة؟      

ناس خيتلفون يف اآلية املطلوبة والدالة على صدق املرسـل عنـدهم   احلقيقة أن ال 
فبعضهم يعترب العلم واحلكمة هو اآلية وبعضهم يعترب اآليات امللكوتية اليت يراهـا  
اإلنسان بنفسه أو يراها عدد من الناس ميتنع تواطؤهم على الكذب هـي اآليـة   

أما .الرؤيا الصادقة يف املناماملطلوبة ومن هذه اآليات امللكوتية الكشف يف اليقظة و
ما تبقى من الناس فيعتربون اآلية املادية هي الدليل ال غريها وهـؤالء باحلقيقـة   
منكوسني ماديني ويف الغالب حىت لو جاءت اآلية املادية ال يؤمنون إال قليل منهم 

  . على شك وريبة يف الغالب وبني يديك رساالت األنبياء
  -:هذه اآليات على التوايل  وعلى كل حال نتعرض هنا إىل

  )٢: اجلمعة() ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ(  -:اآلية العلمية
ولعل أهم مائز لدعوات املرسلني هو العلم واحلكمة وحسن التدبري ولكن اكثـر  
الناس ال مييزون بني احلكمة اإلهلية اليت ينطق ا املرسلون وبني السفسـطة الـيت   

وعدم التمييز لـيس  .يعارضهم ا علماء الضاللة قطاع طريق اهللا سبحانه وتعاىل
وهم بعض الناس بل إن أهم أسـباب  بسبب صعوبة متييز احلكمة كما يدعي أو يت
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هذا اخللط هو أن الناس لوثوا فطرم واصبحوا كاألعمى ال مييزون بـني اخلمـر   
واللنب أو بني سفه الشيطان وحكمة اهللا سبحانه وتعاىل ويالالسف فهذا حال معظم 
الناس يف كل زمان وكمثال لتوضيح احلال اليت وصل إليها املسـلمون أن حممـد   

ران كمعجزة واملسلمون مجيعا على هذا القول ولكن من الذي مييز جاء بالق) ص(
ونـزل إىل األرض  ) ص(أن القرآن آية معجزة ؟ فلوجاء اليوم حممد بن عبد اهللا 

ومعه سورة قرآنية جديدة جاء ا من اهللا سبحانه وتعاىل فهل يستطيع املسـلمون  
ىل وبالتايل يثبت عنـدهم  أن مييزوا هذه السورة ويقطعون أا من اهللا سبحانه وتعا

أقول وبال تردد أن معظم املسلمني ) ص(أن هذا الشخص الذي جاء ا هو حممد 
غري قادرين على التمييز وسواء منهم العلماء أم اجلهالء بال إذا كان هناك مسلمني 
مل يلوثوا فطرم يستطيعون أن مييزوا هذه السورة ويعرفون أا آية من اهللا سبحانه 

  . فان الذي جاء ا ليس شخصا عادياوبالتايل
لو جاء بالقران اليوم لكفر بـه  )ص(أذن فالنتيجة املتحصلة أن حممد ابن عبد اهللا 

  .معظم املسلمني ومل يؤمنوا به ولقالوا ساحر وكذاب 
  :هناك سؤاالن مهمان يطرحان نفسيهما يف هذا املقام  -:اآلية امللكوتية

  ماهي اآلية امللكوتية؟  .١
  تكون هذه اآليات امللكوتية حجة؟على من  .٢

واجلواب أن اآليات امللكوتية كثرية جدا منها االفاقيـة امللكوتيـة ومنـها          
سنرِيهِم آياتنا في الْآفَاقِ وفي أَنفُِسهِم حتى يتبين لَهـم أَنـه   ( االنفسية قال تعاىل 

 قحلق ومن هذه اآلياتأي قيام القائم با)   ٥٣: فصلت() الْح:  
نور البصرية و أطمئنان القلب والسكينة إذا كان اإلنسان على فطرة اهللا اليت  .١

  .فطر الناس عليهامل يلوثها أو انه عاد إليها بعد انتباهه من الغفلة وتذكره
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  .الفراسة والتوسم يف اآلفاق واألنفس .٢
  .الرؤيا الصادقة يف النوم .٣
  :ومنها )  الكشف( الرؤيا الصادقة يف اليقظة  .٤
  .  الرؤيا الصادقة يف الصالة  - أ
  .الرؤيا الصادقة يف الركوع - ب

  .الرؤيا الصادقة يف السجود -ج 
  .الرؤيا الصادقة يف السنة بني النوم واليقظة  -د 
  .الرؤيا الصادقة عند قراءة القران -هـ
  ).ع(الرؤيا الصادقة عند السري إىل أىب عبد اهللا احلسني  -و 
  .ة عند الدعاء والتضرع إىل اهللا سبحانه وتعاىلالرؤيا الصادق -ز 
واملساجد واحلسينيات وغريها ) ع(الرؤيا الصادقة يف أضرحة األئمة واألنبياء -ح 
  .كثري

وكل هذه األنواع من الكشف والرؤيا الصادقة هي آيات إهلية ألا ال تكون إال 
 سبحانه وتعاىل وعبـاده  بأمر اهللا ومبشيئة اهللا سبحانه وتعاىل ويقوم ا مالئكة اهللا

الصاحلني الذين ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون فهذه اآليات حجة بالغة هللا 
سبحانه وتعاىل على عباده ألا كلماته اليت يكلم ا الناس فمن كذب ـا فقـد   

سنرِيهِم ( كذب اهللا سبحانه وتعاىل وهذا اعظم أنواع الكفر والتكذيب قال تعاىل
ناتآي قالْح هأَن ملَه نيبتى يتح فُِسهِمي أَنفي الْآفَاقِ و٥٣: فصلت() ا ف   (  

أي اآلفاق امللكوتية وامللكية ويف النفس اإلنسانية ليتبني هلم انه احلق أي قيام القائم 
  .الن الناس يكذبون به وال يصدقونه) ع(كما جاء يف الروايات عنهم ) ع(
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ه وتعاىل يعترب أن معظم الناس غافلون ومعرضون عن اآليات النفسـية  واهللا سبحان
واالفاقية وهلذا يكون الكفر بالرساالت اإلهلية نتيجة حتمية وحصيلة ائية ال بـد  

ورضوا بِالْحياة الدنيا () ٩٢: يونس) (وإِنَّ كَثرياً من الناسِ عن آياتنا لَغافلُونَ(منها 
اطْملُونَوا غَافناتآي نع مه ينالَّذا ووا بِهوا   () ٧:يونس() أَنـا فَكَـانناتآي ماهنيآتو

نيرِضعا مهنويف النهاية يهدد اهللا  سبحانه وتعاىل هؤالء القـوم  .   )٨١:احلجر() ع
ن الذين ال يؤمنون باآليات االنفسية واالفاقية وخصوصا علماء الضـاللة الـذي  

يسفسطون وجيادلون البطال حجية هذه اآليات اإلهلية ويتوعـدهم اهللا سـبحانه   
) والَّذين سعوا فـي آياتنـا معـاجِزِين أُولَئـك أَصـحاب الْجحـيمِ      .( وتعاىل 

) والَّذين يسعونَ في آياتنا معاجِزِين أُولَئك في الْعـذَابِ محضـرونَ  ()٥١:احلج(
إِذَا لَهم مكْر في آياتنا قُلِ اللَّه أَسرع مكْراً إِنَّ رسلَنا يكْتبونَ مـا  (  )٣٨:سـبأ(

والَّذين سعوا في آياتنا معاجِزِين أُولَئك لَهم عذَاب من ( )٢١: يونس() تمكُرونَ 
 يمزٍ أَل٥:سـبأ() رِج(  

امغة سواء على أصحاا أم على النـاس القـريبني منـهم    فهذه اآليات حجة د
واملعاشرين هلم أو على األقل فهي على غري أصحاا أن مل تكن حجة لكثرا فهي 
سبب حيفزهم بقوة للبحث يف الدعوة اإلهلية وتصديق الرسول الذي أرسـل ـا   

رج دابة ولكن مع األسف معظم الناس سيبقون غافلني عن اآليات امللكوتية حىت خت
وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنـا  ( األرض ختتم جباههم بأم كافرون بآيات اهللا 

  . )٨٢:النمل() لَهم دابةً من الْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَانوا بِآياتنا ال يوقنونَ
العالج الكي مع أن الكـي   وهي آخر العالج و آخر -) :املادية(اآلية اجلسمانية 

  .للحيوان ال لإلنسان 
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وعادة تكون بطلب وإحلاح من الناس بعد أن اعتذروا بأعذار واهية  عن عدم     
التصديق باملرسلني واألدلة الدامغة اليت واجهوهم ا واآليات األنفسية واآلفاقيـة  

ليـاءه ورسـله   العظيمة اليت أظهرها اهللا سبحانه وتعاىل يف خلقه لتصديق دعوة أو
وقَالَ الَّذين ال يعلَمونَ لَوال يكَلِّمنا اللَّه أَو تأْتينا ( الذين أرسلهم ألصالح الفساد 

آيةٌ كَذَلك قَالَ الَّذين من قَبلهِم مثْلَ قَولهِم تشابهت قُلُوبهم قَد بينا الْآيات لقَـومٍ  
ويف هذه املرحلة األخرية من اآليات أي  مرحلـة االيـة    )١١٨:بقرةال() يوقنونَ 

هذه ناقَةُ اللَّه لَكُم آيةً فَذَروها تأْكُلْ : ( املادية يكون العذاب مرافق لآلية قال تعاىل
 يمأَل ذَابع ذَكُمأْخوٍء فَيا بِسوهسمال تو ضِ اللَّهي أَررد فبمج )٧٣: األعراف() ف
هذه ناقَةُ اللَّه لَكُـم آيـةً   ( التكذيب ذه االية واختاذ موقف مضاد يرتل العذاب 

     قَرِيـب ـذَابع ـذَكُمأْخـوٍء فَيا بِسوهسمال تو ضِ اللَّهي أَرأْكُلْ فا توهفَذَر (
اض واحلقيقة أن املتوقع هو األعراض عن االية املادية كما حصل اإلعر )٦٤:هود(

عن اآليات األنفسية  واآلفاقية امللكوتية ألن املكذبني مبلكوت السماوات وبغيب 
اهللا سبحانه وتعاىل وبكلمات اهللا يف الرؤيا الصادقة حتما هم أناس منكوسني  قال 

ا كُلَّ آية سأَصرِف عن آياتي الَّذين يتكَبرونَ في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وإِنْ يرو:( تعاىل
 ذُوهختي يبِيلَ الْغا سورإِنْ يبِيالً وس ذُوهختال ي دشبِيلَ الرا سورإِنْ يا ووا بِهنمؤال ي

نيلا غَافهنوا عكَانا ونوا بِآياتكَذَّب مهبِأَن كبِيالً ذَلوهـؤالء   )١٤٦:األعـراف () س
عذاب ألم كذبوا كلمات اهللا وردوا أيدي املرسـلني إىل  حقت عليهم كلمة  ال

وال تكُونن من الَّذين كَذَّبوا بِآيات اللَّه (أفواههم ومل يستمعوا كلمام وحكمتهم 
 رِيناسالْخ نكُونَ مـونَ  * فَتنمؤال ي كبر تمكَل هِملَيع قَّتح ينإِنَّ الَّذ *  لَـوو

فعند هؤالء كل آية  )٩٧-٩٥يونس () َءتهم كُلُّ آية حتى يروا الْعذَاب الْأَليم جا
وقَالُوا مهما تأْتنـا  (أو أي شيء آخر حىت يروا العذاب األليم , سحر , مؤولة جن
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نِنيمؤبِم لَك نحا نا فَما بِهنرحستل ةآي نم ـةً  ( )١٣٢:األعراف() بِها آيورإِنْ يو
رمتسم رحقُولُوا سيوا ورِضعويف النهاية وعندما يقف املكذبون على ) ٢:القمر() ي

حافة جهنم يتذكرون كيف واجهوا املرسلني واموهم بأم سحرة فيأتيهم النداء 
  .) ١٥:الطور() نَأَفَِسحر هذَا أَم أَنتم ال تبصرو(لينبههم إىل عاقبتهم املخزية 

  
  
  

  إضاءة
  من أسباب العذاب

العذاب اإلهلي المة ما يف زمن ما أمر عظيم ال يكون إال بعد أن تذهب األمة      
باالحنراف العقائدي والتشريعي بعيدا وينكس معظم أبناءها وميسون يرون املقاييس 

يبني للناس  وبعد أن يرسل رسول)يرون املنكر معروفا و  املعروف منكرا ( مقلوبة 
االحنراف و الباطل الذي تواضعوا على قبوله والعمل به مث يكذب أبنـاء األمـة   
الرسول ويعرضوا عنه ال مبالني أو مستهزئني  إذن فأسباب العذاب هي االحنراف 
والفساد إضافة إىل رفض أي حماولة إصالح هلذا االحنراف وتكـذيب رسـل اهللا   

  .سبحانه وتعاىل 
قائدي أو التشريعي يف أي أمة ال ميكن أن حيصل إال إذا تصدى واالحنراف الع    

له علماء الدين يف تلك األمة ألن عامة الناس ال ميكن أن يقوموا حبرف الشـريعة  
واقناع غريهم بقبول هذا التحريف وملا كان التحريف ال يتسىن لغري العلماء فـال  

إليه يرجعون مث حيـافظ   بد أن يكون احملرف منهم عادة بل هو غالبا كبريهم الذي
على هذا االحنراف مجاعة من هؤالء العلماء غري العاملني يف الفترة اليت تلي هـذا  
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التحريف أما الفساد األخالقي فهو عادة يستشري بني الناس مع وجود الطاغوت 
املفسد وخلو الساحة من العلماء الربانيني املخلصني أو قلتهم وقلة من ينصرهم بل 

ء غري العاملني املنكبني على الشهوات والذين و بسريم املخزيـة  ووجود العلما
حيرفون الناس عن الصراط املستقيم بل ويسببون نفور كثري من الناس من الـدين  
ورفضهم تعاليم األنبياء واألوصياء ألم يظنون أا تعاليم هؤالء العلماء الفاسدين 

ولئك الذين يقلـدون هـؤالء   وهؤالء الذين ينفرون من الدين أهون بكثري من أ
العلماء الفاسدين ويتابعوم يف احنرافهم دومنا حماولة نقد أو نظر يف هذا االحنراف 
بل دون أي حماولة اعتراف ذا الواقع املخزي هلؤالء العلماء الفاسدين وان كان 
واقعهم بني جلي ال حيتاج إىل البحث والنظر ملعرفته وهـؤالء املقلـدين عميـان    

وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوامـاأَنزلَ  ( إال مايرى علماؤهم غري العاملني الفاسدين  اليرون
اللَّه قَالُوابلْ نتبِع ماوجدنا علَيه آباَءناأَولَو كَانَ الشيطَانُ يـدعوهم إِلَـى عـذَابِ    

  ) ٢١:لقمان() السعريِ
تاج إىل الكثري لنعرف النتيجة اليت يقصها علينـا  ومع هذا الواقع اجلاهلي ال حن   

لَقَد أَرسلْنا نوحـاً  :( القران وهي تكذيب املصلحني املرسلني من اهللا سبحانه تعاىل
  ـذَابع كُملَيع افي أَخإِن هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوفَقَالَ ي همإِلَى قَو

مٍ عويمٍ يبِنيٍ * ظاللٍ مي ضف اكرا لَنإِن همقَو نلَأُ مبِـي  * قَالَ الْم سمِ لَيا قَوقَالَ ي
نيالَمالْع بر نولٌ مسي رنلَكاللةٌ ووتتواىل الرسـاالت   )٦١-٥٩األعراف () ض

وإِلَـى  )(ع(ويتكرر موقف العلماء غري العاملني و مقلديهم من األنبياء واملرسلني 
من قَومـه إِنـا    -برسالته  -قَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا ) (……عاد أَخاهم هوداً 
 ةفَاهي سف اكرم يف    –لَنعلماء متكربين يظنون أن كل من ال يواكـب مسـري

ا قَومِ لَيس بِي سفَاهةٌ قَالَ ي* وإِنا لَنظُنك من الْكَاذبِني -السفسطة الشيطانية سفيه 
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نيالَمالْع بر نولٌ مسي رنلَك٦٧-٦٦األعـراف  () و( )    مـاهأَخ ـودإِلَـى ثَمو
قَالَ الْملَأُ الَّذين استكْبروا من قَومه للَّـذين  () ٧٣:األعراف() ……… صالحاً

مونَ أَنَّ صالحاً مرسلٌ من ربه قَالُوا إِنا بِما أُرسلَ بِه استضعفُوا لمن آمن منهم أَتعلَ
 )٧٦-٧٥األعـراف  () قَالَ الَّذين استكْبروا إِنا بِالَّذي آمنتم بِه كَافرونَ* مؤمنونَ 

) ها من أَحـد مـن الْعـالَمني   ولُوطاً إِذْ قَالَ لقَومه أَتأْتونَ الْفَاحشةَ ما سبقَكُم بِ(
حىت الطواغيت رمبا ترق قلوم حلال يتيم جائع أو أرملة مكسورة  )٨٠:األعراف(

اجلناح وهؤالء الشاذين علماء الضاللة غري العاملني وأتباعهم أصحاب اجلمعيات 
لعنهم اهللا  وأخزاهم وأظهر عارهم يف هـذه احليـاة الـدنيا     -الالخريية وغريهم

يقومون باستغالل األرملة واملساكني لتحصيل  –لهم به على رؤوسهم العفنة وكل
األموال ومجعها مث بها باسم هؤالء املظلومني املستضعفني وإذا أعطـوهم منـها   
فالقليل وبأساليب رخيصة وواهللا اين ألستحي أن أصرح ا وأعجب كيف يفعلها 

د اهللا وجهه يف الدنيا واآلخرة هؤالء األراذل قوم لوط يف هذا الزمان فأحدهم سو
عمره ناهز الستني تأتيه امرأة فيغلق عليها الباب ويدعوها إىل الفاحشة بأسم املتعة 
واآلخر يتزوج  فتاة يف العشرين وعمره ناهز السبعني وهؤالء الشـاذين عبيـد   
الشهوات يركبون أحدث السيارات ويضعون احلرس وال أدري مما خياف هـؤالء  

هؤالء هم .ء الضاللة اخلونة ويسكنون بيوت فارهة مؤثثة بأرقىأثاث اجلبناء علما
أيب سفيان ورسول اهللا منهم براء و إن أدعـو   -وبقية آل ) لعنه اهللا(أتباع معاوية 

وجواب هؤالء املنكوسني وجواب قوم لـوط واحـد ملـن    ) ص(االنتساب إليه 
) إِنهـم أُنـاس يتطَهـرونَ    أَخرِجوهم من قَـريتكُم (يدعوهم إىل اإلصالح وهو 

قَالُوا يـا شـعيب   () ٨٥: األعراف() وإِلَى مدين أَخاهم شعيباً. () ٨٢: األعراف(
 تلَأَن كاُء إِنشا نا منالوي أَملَ ففْعأَنْ ن ا أَوناؤآب دبعا يم كرتأَنْ ن كرأْمت كالتأَص
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  )إضاءات من دعوات المرسلين( 
  أحمد الحسن

  ق.هـ ١٤٢٥/صفر/٢٦
 النجف األشرف

الْحيدشالر يماإلغراء باملـال واملداهنـة   ) ع(يستعملون مع شعيب  )٨٧:هود() ل
) أَصـالتك تـأْمرك  (واملدح الرخيص بل والتذلل والظهور بصورة احلمل الوديع 

)يدشالر يملالْح تلَأَن كيؤكدون بقوة حنن على يقني من رشـدك وحلمـك   ) إِن
) ع(مل ينفع املدح الرخيص واإلغراء مع شعيب وتصرفاتك ولكن بعد حلظات ملا 

املأل علماء السوء أعداء األنبياء على الـدوام  ) قَالَ الْملَأُ(ابتدأت مرحلة جديدة 
)  ـا أَونتيقَر نم كعوا منآم ينالَّذو بيعا شي كنرِجخلَن همقَو نوا مركْبتاس ينالَّذ

  .) ٨٨:األعراف() ملَّتناَ لَتعودنَّ في
  

  إضاءة
  من مقدمات العذاب

إذا متت أسباب العذاب وكذب الرسول و استهزأ به  القوم وخصوصا علماء     
السوء ومقلدوهم العميان بدأت مرحلة جديدة وهي مقـدمات العـذاب وهـي    
كمقدمات العاصفة اهلوجاء اليت تبدأ بنسيم طيب يركن إليه اجلاهل  ويظن انـه  

( يدوم ولكن بعد حلظات تصل الريح العاصف اليت تدمر كل شيء بأذن رـا  س
   ـمةً فَـإِذَا هتغب ماهذْنوا أَخا أُوتوا بِمى إِذَا فَرِحتٍء حيكُلِّ ش ابوأَب هِملَيا عنحفَت

  ) . )٤٤: األنعام() مبلسون
فَتحنا علَيهِم أَبـواب  ( كذبوا الرسل بداية العذاب بإقبال الدنيا على أهلها الذين 

وذلك لسببني األول هو إغراقهم يف الشهوات وامللذات وزخرف الدنيا ) كُلِّ شيٍء
بعد أن ركنوا إليه وأمسى هو مبلغهم من العلم ال يعدونه إىل سواه وليزدادوا غفلة 

وأُملي لَهم (إىل غفلتهم 
نيـــتي مـــدإِنَّ كَي (
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والثاين ليعظم عذام النفسي ملا يرتل م العذاب اإلهلي الدنيوي  )١٨٣:افاألعر(
فَرِحوا بِما ( وذلك عندما يفارقون الدنيا اليت أقبلت عليهم واستقبلوها باألحضان 

دومنا تفكر أو تدبر حلاهلم املخزي وهم يرزحون حتت ظل طاغوت حمتـل  ) أُوتوا 
يا أبن عمران إذا رأيت الغىن مقـبال  ( دسي متسلط وكأم مل يسمعوا احلديث الق

وهكذا الغافلون دائما يظنون أن الدنيا الـيت أقبلـت   ) فقل ذنب عجلت عقوبته 
عليهم مكافئة هلم والنعمة والنعيم مثن ألتعام وهي يف احلقيقة النسيم الذي يسبق 

  !!                 وهي يف احلقيقة ذنب عجلت عقوبته !!العاصفة 
                            

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  الفهـرسـت
  الصفحة املوضوع
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  اإلهداء
  إضاءة الرسول والعذاب

  إضاءة من بني يدي العذاب
  إضاءة من كلمات املرسلني مع املعذَبني

  إضاءة من املعجزة والعذاب
  إضاءة من أسباب العذاب
  إضاءة من مقدمات العذاب
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