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عن أبي عبد هللا ش عن آبائه عن أمير املؤمنين ش قال: قال 
رسول هللا ى ))في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي ش، يا أبا 
الحسن، أحضر صحيفة ودواة، فأملى رسول هللا ى وصيته حتى 
إنه سيكون من بعدي إثنا  يا علي،  أنتهى إلى هذا املوضع فقال: 
فأنت يا علي أول األثني   

ً
ومن بعدهم إثنا عشر مهديا  

ً
عشر إماما

عشر إمام، وساق الحديث إلى أن قال وليسلمها الحسن ش إلى 
 ،

ً
أبنه محمد املستحفظ من آل محمد ى فذلك إثنا عشر إماما

، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها 
ً
ثم يكون من بعده إثنا عشر مهديا

إلى إبنه أول املهديين له ثالثة أسامي أسم كأسمي واسم أبي وهو 
عبد هللا وأحمد واألسم الثالث املهدي هو أول املؤمنين((

وصية رسول هللا ى ليلة وفاته

www.nsr313.com
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االمام املهدي )ع( ارسل رسوله ووصيه واليماني املوعود السيد امحد احلسن فهل من ناصر ينصره

1. الشيخ الطو�سي کتابه الغيبة ص150 
2. الشيخ الحرالعاملي في إثبات الهداةج1 ص549 ح 376 . 
3. الشيخ الحرالعاملي کتاب االيقاظ من الهجعة ص393 . 

4. الشيخ حسن بن سليمان الحلي في کتابه مختصر البصائر ص159 
5. العالمه املجل�سي في بحاراالنوارج53 ص147ح 6 مختصرا وفي 

ج36ص260ح81 کامال 
6. الشيخ عبدهللا البحراني في کتابه العوالم ج3ص236ح227 . 
7. السيد هاشم البحراني في کتابه غاية املرام ج1ص370ح59. 

8.  السيد هاشم البحراني في كتاب االنصاف ص222. 
9.  نوادراالخبار للفيض الکاشاني ص294 . 

10. الشيخ امليرزا النوري في کتابه النجم الثاقب ج2ص71 واشار بأن 
الوصية معتبرة السند.

11. السيد محمد محمد صادق الصدر في تاريخ مابعدالظهور ص641 
12. الشيخ امليانجي في كتاب مكاتيب الرسول ج2 ص96 . 

13. مختصر معجم احاديث االمام املهدي للشيخ علي الکوراني 

كرت بها الوصية
ُ
بعض الكتب التي ذ

هو أحمد بن إسماعيل بن صالح بن حسين بن سلمان بن محمد بن الحسن 
بن علي بن محمد ابن علي بن مو�سى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
اإلمام  ورسول  و�سي  وهو  والسالم.  الصالة  عليهم  طالب  أبي  بن  علي  بن  
الذي  واملهدي  املوعود  واليماني  كافة  الناس  إلى  الحسن  بن  محمد  املهدي 
وإيليا.  عي�سى  من  رسول   

ً
أيضا وهو  الزمان،  آخر  في  هللا   رسول  بوالدته  بشر 

إنطلق السيد أحمد الحسن بدعوته اإللهية الكبرى عام 1999م في النجف عاصمة 
)الذي  بالنص   

ً
كله. جاء محتجا العالم  إلى  انتشرت  اإللهي، ومنه  العدل  دولة 

تمثله وصية جده رسول هللا املذكور فيها باسمه ومنزلته(، والعلم الذي به تحدى 
كبار علماء األديان والطوائف كلها، وراية البيعة هلل والدعوة الى حاكمية هللا.

السيـــــد أحمـــــد الحســـــن 

t h e  s a v i o r

 ما الفرق بني األرثوذكس والكاثوليك والربوتستانت ؟
ص6

ظاملي أنفسهم

النفس

جانب من جمالس العزاء
ألنصار االمام املهدي )ع( يف خمتلف حمافظات العراق

ص3
ص7

ص2

ص2

ص2

؟
َ
 هابيل

ُ
ملاذا قتل قابيل

احلمد احلقيقي

ص2

من حلقني استشهد ومن مل يلحقني مل يدرك الفتح
ص2

رمزية الشعائر
التطرف في الذهاب بالشعائر الحسينية إلى أبعد مدى ممكن 
من الفلكلورية نتيجة حتمية النقطاع الصلة بين هذه الشعائر 
وبين الحياة والتاريخ. فإذا لم تكن الشعائر تغذي قضية حية 
يتحسسها الناس ويعيشونها في عقولهم ومشاعرهم وحركتهم 
اليومية، وبقيت تشير فقط الى حدث تاريخي غابر مهما كانت 
قوته وحرارته فإنها بال شك ستفقد قوة حضورها في نفوس 
البعض – على األقل – مع كر األيام وتتحول إلى طقوس باردة 
مملة حتى تبدأ املخيلة الشعبية باختالق إثارات من قبيل هذه 

املبتدعات لتعويض املعنى املفتقد.
الشعائر  إلى موت  مأساوية  بطريقة  تشير  املبتدعات  إن هذه 
الناس،  نفوس  في  بها  املرتبطة  العظيمة  والقضية  الحقيقية 
وتحولها إلى �شيء آخر ال يحمل من الحسين وقضيته وشعائره 
سوى االسم واملوسم وبعض القشريات، وإن املتهم األول بقتل 
الشعائر الحقيقية وقضية الحسين املرتبطة بها هي املؤسسة 
الدينية التي قتلت رمزية وإشارية الشعائر وقصديتها املرتبطة 
حركة  من  واملوقف  والحاكم  الحكم  بقضية  االرتباط  أشد 

املجتمعات والتاريخ.
ُه 

َ
د َوآِخَر تاِبع ل د َوآِل ُمَحمَّ َم َحقَّ ُمَحمَّ

َ
ل
َ
َل ظاِلم ظ وَّ

َ
َعْن ا

ْ
ـُهمَّ ال

ّ
لل

َ
ا

َعلى ذِلَك

كم من كرب يضعف فيه الفؤاد
ص2

ملاذا أخرج احلسني طفله
ص2
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من علم السيد أحمد الحسن: صفحة خاصة بالتعريف بعلم السيد أحمد الحسن من خالل عرض نماذج منه«
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من حلقني استشهد ومن مل 
يلحقني مل يدرك الفتح

سؤال/ 14:ما معنى قول الحسـين )ع(: )من 
يدرك  لم  يلحقني  لم  ومن  استشهد  لحقني 

الفتح(؟
نتحرى  كلمات،  ثالث   

ً
أوال لدينا  الجواب: 

معناها هي: اللحوق، والشهادة، والفتح، فإذا 
عرفناها عرفنا ما أراد الحسين )ع( من قوله 

الكريم.
اللحوق: وهو االلتصاق بال�سيء، أو الوصول 
املتبوع  أو  امللحوق  كان  إذا  ومسايرته،  إليه 
. وفي هذه الحالة يكون هذا اإلنسان 

ً
إنسانا

املتبوع إمام هدى أو ضاللة، والذي يسبق أو 
 باإلمام )ع(، 

ً
يتأخر عن اإلمام ال يعتبر الحقا

والذي يساير اإلمام الحق ولكن بحسب دقة 
مسايرته، فالذي

التفاصيل،  كل  في  اإلمام  يوافق  أن  يتحرى 
.
ً
ليس كمن يساير اإلمام إجماال

الشهادة: املتعارف عنها بين الناس هي القتل 

في سبيل هللا، واألصل في معناها هو اإلخبار 
عن الحقيقة بالقول أو الفعل، ومنه اإلخبار 
ما  هو  اإلخبار  وهذا  إال هللا،  إله  ال  أنه  عن 
يفعله الشهيد الذي يقتل في ساحة املعركة في 
سبيل إعالء كلمة هللا، فهو ممن شهدوا أنه 
ز أنه شهد بدمه: أن ال  ميَّ

َ
ال إله إال هللا، ولكن ت

إله إال هللا، وهي أعظم شهادة بأكرم طريق، 
ولذا انصرف هذا اللفظ - أي الشهيد - لهذا 
املصداق - أي الذي يقتل في ساحة املعركة 

.
ً
ي تقريبا

ّ
إلعالء كلمة هللا - بشكل كل

 كل من له موقف يوم القيامة يشهد 
ّ
مع أن

الشهداء،  من  فهو  جماعة  أو  أمة  على  فيه 
كاألئمة )ع(، واألنبياء واملرسلين )ع(، والزهراء 
)ع(، وزينب )ع(، ومريم )ع(، ونرجس )ع(، 
ووهب النصراني، وخالد بن سعيد بن العاص 

األموي، وكٌل بحسبه.

السؤال/ 390: نرجو منكم إثبات 
ومؤيد  حق  الحسن  أحمد  أن 
أريد  ألني  ورسوله؛  هللا  من 
معرفه الحقيقة ومعرفه الطريق 

الصحيح إلى هللا ورسوله.
ونرجو منكم عند اإلثبات اإلتيان 
بدليل روحاني، وليس دليل من 
أقوال السابقين سواء كانوا من 
أي طائفة أو مذهب؛ ألنهم بشر 

معرضين للخطأ والصواب.
هللا،  من  معنوي  دليل  أريد 
 
ُ
وشكرا تدعي.  كما  كنت  إذا 

لسيادتكم.
الرحمن  هللا  بسم  الجواب: 

الرحيم
الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا 
على محمد وآله األئمة واملهديين 

.
ً
وسلم تسليما

فالرؤيا  ؟؟  بالرؤيا  تؤمن  هل 
دليل إلهي غيبي وروحاني وطريق 
سبحانه  وربه  العبد  بين  مباشر 
وهو من أدلة الغيب، أما الدليل 
الروحاني الذي هو من أدلة عالم 
الشهادة فهو قانون معرفة حجة 
كتابه  في  الحق  أثبته  الذي  هللا 
هللا  رسول  وصية  األول؛  وركنه 
)ص( التي أمالها ليلة وفاته على 

وصيه  اسم  فيها  وذكر  )ع(  علي 
الدليالن  وهذان  )ع(،  أحمد 
يعرف  كي  الحق  لطالب  كافيان 
أن صاحب هذه الدعوة هو آت 
دعاء  وهناك  سبحانه،  هللا  من 
األنصار  في موقع  للرؤيا موجود 
بالرؤيا،  الحق  معرفة  أراد  ملن 
ينبغي  أمر  هناك  أن  على   

ً
فضال

على األخ السائل أن يلتفت إليه، 

وهو إن الدعوة اليمانية تستند 
محمد  آل  الطاهرين  أقوال  إلى 
)ص(، والقرآن وهذان املصدران 
الشرعيان الوحيدان اللذان قال 
إن  )ما  )ص(:  هللا  رسول  عنهما 
بعدي  تضلوا  لن  بهما  تمسكتم 
( وهذه الدعوة ال تستند إال 

ً
أبدا

وال  )ص(  محمد  آل  أقوال  إلى 
تستند إلى أقوال الفقهاء والعلماء 

 
ً
ليكون األمر - كما وصفت - طائفيا
 على أن األنصار 

ً
، فضال

ً
أو مذهبيا

وفقهم هللا ببركة يماني آل محمد 
)ع( بينوا أحقية هذه الدعوة من 
هذه  أن  بمعنى  الفريقين،  كتب 
الدعوة ثابتة فيما رواه الفريقين 

من األحاديث الشريفة.
للسيد  األثير  عبر  املنير  الجواب 

أحمد الحسن 

نرجو اثبات أن أمحد احلسن حق

نِي
َ
ت
ْ
ي
َ
و
ْ
غ

َ
ا أ

َ
 بِم

ِّ
ب

َ
 ر

َ
ال

َ
ق

 
ً
محمدا عادى  ملاذا   :173 سؤال/ 

 عمر وليس إبليس )لعنهما هللا( 
ً
وعليا

كبقية األنبياء واملرسلين؟
الجواب: بسم هللا الرحمن الرحيم

وصلى  العاملين،  رب  هلل  والحمد 
األئمة  محمد  وآل  محمد  على  هللا 

واملهديين
ألن إبليس )لعنه هللا( كان يصعد إلى 
السماء في يوم للشكوى، وطرح أمره 
واحتياجه على )هللا في الخلق( وهو 
الرحمن  بابه، هللا   u ، وعلي  محمد 

الرحيم في الخلق.
فلما نزل محمد  وعلي u إلى األرض 
)باب هللا(، ُمنع إبليس من السماء؛ 
األرض  إلى  نزال   

ً
وعليا  

ً
محمدا ألن 

وجعل على السماء حرس شديد، ﴿
َمْن 

َ
ْمِع ف اِعَد ِللسَّ

َ
ُعُد ِمْنَها َمق

ْ
ق

َ
ا ن

َّ
ن

ُ
ا ك

َّ
ن
َ
َوأ

 ﴾
ً
َرَصدا  

ً
ِشَهابا ُه 

َ
ل َيِجْد   

َ
ن

ْ
ال ِمِع 

َ
َيْست

)]1[(، )]2[( فإبليس )لعنة هللا( ال 
السالم   عليهما 

ً
 وعليا

ً
يواجه محمدا

الذي  إبليس  معلم  واجههما  ولذا 
نَّ 

َ
ن ّيِ

َ
ز
ُ َ
ِني أل

َ
َوْيت

ْ
غ

َ
اَل َرّبِ ِبَما أ

َ
أغواه، ﴿ق

 ﴾
َ
ْجَمِعين

َ
أ ُهْم  ِوَينَّ

ْ
غ

ُ َ
َوأل ْرِض 

َ ْ
األ ِفي  ُهْم 

َ
ل

)]3[(، أي بالذي أغواني وهو الثاني.
وإبليس ملا رأى عمرو بن حريث وما 
 ،u 

ً
فعله مع الضب )]4[( َمَدَح عليا

  
ً
فإبليس )لعنه هللا( لم يواجه محمدا
معلمه  واجههم  الذي  بل   ،u  

ً
وعليا

 
ً
والظلمة(؛ ألن محمدا )الجهل  وهو 
هو )العقل األول( والثاني )عمر( هو 

)الجهل(.
عز  هللا  )إن   :u هللا  عبد  أبو  قال 
وجل خلق العقل وهو أول خلق من 
من  العرش  يمين  عن  الروحانيين 
نوره، فقال له: أدبر فأدبر، ثم قال له: 
أقبل فأقبل، فقال هللا تبارك وتعالى: 

على  وكرمتك   
ً
عظيما  

ً
خلقا خلقتك 

جميع خلقي، قال: ثم خلق الجهل من 
، فقال له: أدبر 

ً
البحر األجاج ظلمانيا

فأدبر، ثم قال له: أقبل فلم يقبل، 
فقال له: استكبرت، فلعنه( )]5[(.

من كتاب املتشابهات: السيد أحمد 
الحسن

---------------------------
]1[- الجـن : 9.

: ج10  للمجل�سي  : بحار األنوار  ]2[- أنظر 
ص45: في حديث طويل عن أمير املؤمنين 
u يذكر فيه مناقب الرسول  قال: )ولقد 
رأيت املالئكة ليلة ولد  تصعد و تنزل وتسبح 
وتتساقط  النجوم  وتضطرب  وتقدس 
عالمة مليالده، ولقد هم إبليس بالظعن في 
السماء ملا رأى من األعاجيب في تلك الليلة، 
وكان له مقعد في السماء الثالثة والشياطين 
يسترقون السمع، فلما رأوا العجائب أرادوا 
حجبوا  قد  هم  فإذا  السمع  يسترقوا  أن 
عن السماوات كلها; ورموا بالشهب جاللة 

لنبوة  محمد ( وفيه أحاديث أخرى فراجع .
]3[- الحجر : 39.

]4[- ما فعله عمرو بن حريث مع الضب 
أبي  عن  منها:  هذا  أحاديث،  عدة  روته 
حمزة، عن علي بن الحسين، عن أبيه، قال: 
)ملا أراد علي عليه السالم يسير إلى النهروان 
استنفر أهل الكوفة ، وأمرهم أن يعسكروا 
باملدائن، فتأخر عنه شبث بن ربعي وعمرو 
ابن  وجرير  قيس  بن  واألشعث  حريث  بن 
عبد هللا ]البجلي[، وقالوا: ائذن لنا أياما 
نتخلف عنك في بعض حوائجنا ونلحق بك. 
فقال لهم: قد فعلتموها، سوءة لكم من 
مشائخ، فوهللا مالكم من حاجة تتخلفون 
وسأبين  قلوبكم  في  ما  ألعلم  وإني   ، عليها 
لكم تريدون أن تثبطوا عني الناس، وكأني 
بكم بالخورنق وقد بسطتم سفركم للطعام 
صبيانكم  فتأمرون   ، ضب  بكم  يمر  إذ 
فيصيدونه، فتخلعوني وتبايعونه( الخرائج 

والجرائح للراوندي : ج2 ص225 ح70.
]5[- بحار األنوار : ج1 ص110.

 إهلي أخرجني من ذل 
نفسي

في  )ع(  الحسين  قول  معنى  ما   :27 سؤال/ 
نف�سي،  ذل  من  أخرجني  )إلهي  عرفة:  دعاء 

ي وشركي( ؟
ّ
وطهرني من شك

الجواب: الشرك أنواع، منها:
 أقسام، منها: 

ً
1- الشرك الظاهر: وهو أيضا

الشرك الصريح في العقيدة كعبادة األصنام 
العاملين  غير  العلماء  وعبادة  واألوثان، 
الضالين. وهم األصنام التي لها لسان، كما 
)ص(  الرسول  وعن  الكريم  القرآن  في  ورد 
وعن األئمة )ع( في ذم اليهود الذين أطاعوا 

علماءهم في معصية هللا فعبدوهم بذلك.
2- الشرك الخفي: ومنه الرياء بكل أقسامه. 
وليس منه التوجه إلى الخلق في قضاء الحوائج 
دون التوجه إلى هللا سبحانه قا�سي الحاجات 
 
ً
)الذي يعطي من سأله ومن لم يسأله تحننا

إلى  التوجه  أي   - هذا  إن  بل  ورحمة(  منه 
الخلق دون هللا سبحانه - هو كفر باهلل، ومع 
الناس.  بين  السائد  الحال  هو  هذا  األسف 
الحاجات  في قضاء  الناس  إلى  التوجه  ومنه 
مع التوجه إلى هللا، وهذا هو الشرك الخفي، 
 َوُهْم 

َّ
ِه ِإال

َّ
ُرُهْم ِبالل

َ
ث
ْ
ك

َ
ِمُن أ

ْ
قال تعالى: ﴿َوَما ُيؤ

كل  في  العبد  يتوجه  أن  والحق   ﴾
َ
ون

ُ
ِرك

ْ
ُمش

حوائجه إلى هللا سبحانه، ويعتبر العباد مجرد 
كيف  سبحانه  يسيرها  هللا  بيد  وآلة  وسيلة 
يشاء، وحيث يشاء لقضاء حاجته، فإذا توجه 

إلى هللا ال يضره التعامل مع الخلق.
3- الشرك النف�سي: وهو أخفى أنواع الشرك 
وهي  منها،  للمخلوق  البد  التي  )األنا(  وهو 
تشوبه بالظلمة والعدم، التي بدونها ال يبقى 
عبد  فكل  وبالتالي  وتعالى،  سبحانه  هللا  إال 
من عباد هللا هو مشرك بهذا املعنى. واإلمام 
الحسين )ع( أراد هذا املعنى من الشرك وما 
الحسين  اإلمام  وكان  الشك،  من  يصحبه 
)ع( يطلب الفتح املبين، وإزالة شائبة العدم 
والظلمة عن صفحة وجوده، التي بدونها ال 
يبقى إال هللا الواحد القهار سبحانه. وبالتالي 
 الحسين )ع( كأنه يقول: )إلهي ال أحد 

ّ
فإن

ذنب  ووجودي  أنت،  إال  الوجود  يستحق 
عظيم ال سبيل لغفرانه إال بفنائي وببقائك 

أنت سبحانك(.
وهذا الشك والشرك بالقوة ال بالفعل، أي 
 منشأه موجود ال أنه موجود بالفعل، أي 

ّ
إن

 قابلية الفعل موجودة لكنها غير متحققة 
ّ
إن

فالفطرة  الخارج،  في  توجد  ال  أي  بالفعل 
اإلنسانية فيها النكتة السوداء التي هي شائبة 
هي  السوداء  النكتة  وهذه  والظلمة،  العدم 
موطئ خرطوم الشيطان الذي يوسوس من 

خالله البن آدم  
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كم من كرب يضعف فيه 
الفؤاد

سؤال/ 122: ما معنى كالم الحسين )ع( : )كم 
من كرب يضعف فيه الفؤاد(؟

الجواب: بسم هللا الرحمن الرحيم
والحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا على محمد 

وآل محمد األئمة واملهديين
الحسين )ع( في هذا الكالم الذي يناجي به هللا 
العميق  حزنه  إليه  ويشكو  وتعالى،  سبحانه 
-فالكرب هو: هم النفس وحزنها - يبّين عظيم 
مصابه، بأن يرى بعينيه الباطل يقتل الحق، 
ويظهر عليه في تلك اللحظات، وتلك املصيبة 
التي ال يقوى فؤاد إنسان على االستقالل بها 

والقيام بها، وهو يمتلئ بذلك الحزن العميق، 
بحوله  ويقويه  سبحانه  هللا  يسدده  أن  إال 

وقوته.
فالحسين )ع( كأنه يقول هلل سبحانه وتعالى: 
إلهي ال طاقة لي على حمل هذا الكرب العظيم 
 الحسين )ع( يقول: 

ّ
إال بحولك وقوتك، فكأن

)ال قوة إال باهلل(.
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كتاب املتشابهات الجزء الرابع

ملاذا أخرج احلسني طفله
الحسين  أخرج  ملاذا   :123 سؤال/ 
)ع( طفله عبد هللا الرضيع )ع( إلى 
له  ليطلب  هللا(  )لعنه  يزيد  جيش 
املاء؟ وهل كان يعلم )ع( أنهم سوف 

يقتلونه؟
الجواب: بسم هللا الرحمن الرحيم

وصلى  العاملين،  رب  هلل  والحمد 
األئمة  محمد  وآل  محمد  على  هللا 

واملهديين
ليطلب  أخرج رضيعه  )ع(  الحسين 

له املاء، وكان يعلم أنه يقتل.
 للباطل جولة وللحق دولة، 

ّ
واعلم أن

ولكي تتم جولة الباطل فالبد لجند 
يخوضوا  أن  هللا(  )لعنه  الشيطان 
لهم  والبد  مظلمة،  هاوية  كل  في 

وهم  جعبتهم  في  ما  يستفرغوا  أن 
يخوضون املعركة مع جند هللا.

)ع(  الحسين  مصاب   
ّ
أن واعلم 

مما  الكثير  الكثير  عنكم  ف 
ّ
خف قد 

ظلم  من  حمله  على  لكم  طاقة  ال 
الظاملين، لتنالوا رضا هللا سبحانه، 
تحتها  من  تجري  جنات  ويدخلكم 

األنهار.
لقد فدى الحسين )ع( دماءكم بدمه 
نساءكم  وفدى  املقدس،  الشريف 
من  العاملين  نساء  بخير  وأعراضكم 
فاطمة  أمها  بعد  والخرين  األولين 
)ع(، وهي زينب )ع(، وفدى أبناءكم 

بالرضيع.
واإلمام املهدي )ع( وأنا العبد الفقير 

املسكين أكثر خلق هللا رقابنا مثقلة 
بفضل الحسين )ع(، ودين الحسين 
لي  ، وال طاقة  أثقل ظهري  قد  )ع( 

بوفائه إال أن يوفيه هللا عني.
 اإلمام املهدي )ع( عندما 

ّ
واعلم أن

يقول للحسين )ع( : )ألبكينك بدل 
(، يقولها على الحقيقة 

ً
الدموع دما

)ع(  الحسين   
ّ
ألن وهذا  املبالغة،  ال 

)ع(  املهدي  اإلمام  قضية  فدى 
املقدسة،  وبنفسه  الشريف  بدمه 
اإلمام  لقضية  فداء  نفسه  فجعل 
أي  هللا،  ذبيح  فهو  )ع(،  املهدي 
 تفدي له 

ً
بيتا تبني  كما أنك عندما 

، كذلك هللا سبحانه وتعالى ملا 
ً
كبشا

جعل  وأرضه  وسماواته  عرشه  بنى 

فداءها الحسين )ع(.
وقضية اإلمام املهدي )ع( هي قضية 
وهي  اإللهي،  اإلنذار  وخاتمة  هللا 
وملكه  سبحانه  هللا  عرش  قضية 
﴿ تعالى:  قال  أرضه،  في  وحاكميته 
اُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم﴾ أي بالحسين 

َ
َدْين

َ
َوف

)ع(، واملفدى هو اإلمام املهدي )ع(، 
والحق  السالم  ذبيح  على  فسالم 

والعدل.
ذبيح  )ع(  األكبر   

ً
عليا  

ّ
أن واعلم 

 الحسين )ع( ذبيح 
ّ
اإلسالم، كما أن

هللا، والحمد هلل وحده.
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ف اهلل حجته ابراهيم 
ّ
كيف عر

قال الدكتور عالء السالم :
مرة  ع  الصالح  للعبد  شكوت 
هللا،  حجج  على  املخالفين  جرأة 
 ،

ً
تحديدا محمد ص  آل  قائم  وعلى 

آذونا  للمخالفين  )بالنسبة  وقلت: 
، جعلنا هللا وقاء 

ً
ويتعرضون لك كثيرا

لك بحق فاطمة (.
✅ فأجابني ع هم يتجرؤون على هللا 
دون خوف، وهم يعيشون على أرضه، 
وهو ممسكها في فضاء يحيطها لو أنه 

أرسلها ألهلكهم بطرفة عين.
✅ هللا سبحانه وتعالى لم يأمر إبراهيم 

ع حتى أن يعّرف نفسه ملن يدعوهم 
ِفي  ن  ِ

ّ
ذ

َ
بأكثر من أنه داعي الحق ﴿َوأ

ّلِ 
ُ
ى ك

َ
 َوَعل

ً
وَك ِرَجاال

ُ
ت
ْ
َحّجِ َيأ

ْ
اِس ِبال

َّ
الن

ّجٍ َعِميٍق﴾.
َ
ّلِ ف

ُ
 ِمن ك

َ
ِتين

ْ
اِمٍر َيأ

َ
ض

✅فقط ادعوهم، أما معرفتك وأنك 
قادرون  أنهم  املفروض  فهذا  محق 
يدلهم  عليه وال يحتاجون أي دليل 
إليه؛ ألنك رسول ربهم الذي خلقهم، 
فهل يضيع اإلنسان ربه الذي خلقه 

فال يستطيع االتصال به وسؤاله ؟!
ربهم  ضيعوا  قد  أنهم  مشكلتهم   ✅
من  يريدون  ثم  ومن  خلقهم،  الذي 

رسل هللا أن يقهرونهم على اإليمان 
تفّوق  تبّين  يظهرونها  خارقة  بقدرة 
الرسل وضعفهم هم وعدم قدرتهم 

على املواجهة.
✅فأين اإليمان من هذا ؟ وأين ربهم 
وتعالى  سبحانه  نفسه  نسب  الذي 
أنه أقرب من حبل الوريد؟ نعم هم 
ضيعوا صلتهم بربهم، ثم لم يعاقبهم 
من  يهتدون  به  ما  لهم  أرسل  بل 

اليات، ما أجرأهم على هللا !!
وهللا، إني ألستحي من ربي أن انتسب 
ملثل هؤالء، وهم يواجهونه سبحانه 

رغم  النظير  منقطع  وخبث  بصلف 
كل ما فيهم من سوء وظلم.

✅ متى يخجل اإلنسان من مواجهة 
والخبث  اللؤم  بهذا  الكريم  ربه 
 عليهم 

ً
والتحايل ؟ وهو يتكلم متحسرا

في  خبثهم  كل  رغم  بحاجتهم  وكأنه 
 
ً
َحْسَرة ﴿َيا  خالقهم  وهو  مواجهته 

 
َّ
ِإال ُسوٍل  ن رَّ ّمِ ِتيِهم 

ْ
َيأ َما  ِعَباِد 

ْ
ال ى 

َ
َعل

ون﴾
ُ
وا ِبِه َيْسَتْهِزؤ

ُ
ان

َ
ك
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✅ مع العبد الصالح / الجزء األول

حسني مني وأنا من حسني
 : هللا  رسول  قال   :115 سؤال/ 
)حسين مني وأنا من حسين( )]1[(، 

ما معنى أنا من حسين؟
 

الجواب: الحسين u في كل العوالم 
من رسول هللا ، ودون رسول هللا هذا 
أكيد، ولكن الذي يظهر أمر رسول هللا  
وفضله ومقامه الرفيع وحقه ويعرفه 
﴿ ،u ألهل األرض هو اإلمـام املهدي

ُهَدى َوِديِن 
ْ
ُه ِبال

َ
ْرَسَل َرُسول

َ
ِذي أ

َّ
ُهَو ال

ِه﴾ )]2[(. ِ
ّ
ل
ُ
يِن ك ى الّدِ

َ
ِهَرُه َعل

ْ
َحّقِ ِلُيظ

ْ
ال

فالدين اإلسالمي املحمـدي األصيل 
 ،u يظهر على األرض باإلمـام املهدي
الحسين  ولد  من   u املهدي  واإلمـام 
أساسها   u املهدي  اإلمام  وثورة   ،u
ومرتكزها الحقيقي هو ثورة الحسين 
هذه  تتحقق   u املهدي  فباإلمام   ،u

ِه﴾،  ِ
ّ
ل
ُ
ك يِن  الّدِ ى 

َ
َعل ِهَرُه 

ْ
﴿ِلُيظ الية: 

  وعظيم 
ً
ويعرف أهل األرض محمـدا

شأنه ومقامه الرفيع، واإلمـام املهدي 
u ثمرة من ثمرات الحسين u، وثورة 
اإلمام املهدي u اإلصالحية العاملية 
التي  الحقيقية  الثمرة  إال  هي  ما 
أنتجتها ثورة الحسين u، فبالحسين 
 ، محمد  وبقي  اإلسالم  بقي   u
ويظهر  اإلسالم  يظهر  وبالحسين 

اإلسالم  يعرف  وبالحسين   ، محمد 
ويعرف محمد .

أحمد  للسيد  املتشابهات  من كتاب 
الحسن

------------------
]1[- بحار األنوار : ج43 ص261.

]2[- التوبة : 33.
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في  الحلقات املاضية ابتدأنا بعرض املادة 
العلمية التي احتواها كتاب) املحكمات 
 ) الو�سي أحمد الحسن ص  في أحقية 
وايضا نوهنا الى امر مهم وهو اننا سننقل 
الكتاب  احتواها  التي  العلمية  املادة 
بصرف النظر عن ان يكون فيها ردا او 
نقاشا مع السيد الخباز تحقيقا للفائدة 
ملن  والحقيقة  الحق  معرفة  في  وزيادة 
عالء  الدكتور  االخ  كتب  فقد  يطلبها 

السالم )حفظه هللا( تحت عنوان : 

5/ حكمة وجود املتشابه في دين هللا:

املتشابه  بحّلِ  املعصوم  اختصاص  في 
سواء كان في كتاب هللا أم سنة خلفائه 
الطاهرين والحكمة من وجوده، يجيب 
املحكم  عن   u الحسن  أحمد  السيد 

واملتشابه بما يلي:

)املتشابه: »ما اشتبه على جاهله« كما 
أم  هن  املحكمات  واليات   ، عنهم  ورد 
الكتاب. واألم: ما يولد منه ويرجع إليه، 
 األم هي األصل، فاليات املتشابهة 

ّ
أي إن

رّد إلى املحكم.
ُ
ليعلم املراد منها يجب أن ت

واملتشابه  املحكم  بين  الفرق  وملعرفة 
واألحاديث  القرآن  أن  معرفة  يجب 
القدسية وكالم األنبياء واألئمة تحتوي 

على:

)كتاب  الكتاب  أم  من  كالم   /1
املحكمات(: وهو اللوح الذي ال يحصل 
ملا كتب فيه بداء أو تبديل، وهو علم ما 
كان أو يكون إلى يوم القيامة دونما أي 
ُيطِلع  الذي ال  الغيب  تبديل، وهو علم 
األنبياء  إال   

ً
أحدا سبحانه  هللا  عليه 

واملرسلين واألئمة، فهو سبحانه يطلعهم 
على بعضه بحسب ما تقتضيه مصلحة 
تبليغ الرسالة أو القيام بمهام اإلمامة. ﴿

 * 
ً
َحـدا

َ
ْيِبِه أ

َ
ى غ

َ
ِهُر َعل

ْ
ال ُيظ

َ
ْيِب ف

َ
غ

ْ
َعاِلُم ال

ُك ِمْن 
ُ
ُه َيْسل

َّ
ِإن

َ
�َسى ِمْن َرُسوٍل ف

َ
 َمِن اْرت

َّ
ِإال

ْد 
َ
 ق

ْ
ن

َ
َم أ

َ
* ِلَيْعل

ً
ِفِه َرَصدا

ْ
ل
َ
َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن خ

َدْيِهْم 
َ
ل ِبَما   

َ
َحاط

َ
َوأ ِهْم  َرّبِ ِرَساالِت  وا 

ُ
غ

َ
ْبل

َ
أ

﴾ الجن: 26 – 
ً
لَّ �َسْيٍء َعَددا

ُ
ْح�َسى ك

َ
َوأ

.28

)كتاب  واإلثبات  املحو  لوح  2/كالم من 
 علم ما كان أو 

ً
املتشابهات(: وهو أيضا

يكون، ولكن على وجوه كثيرة، واحتماالت 
سيقع  أحدها  الواقعة،  لنفس  عديدة 
وهو املوجود في )أم الكتاب(، أما البقية 
فال تحصل لسبب ما، ربما يكون حدث 
نقول:  وللمثال  وقوعها.  يمنع  معين 
)فالن عمره 50 سنة مكتوب له في هذا 
بلدغة  يموت  أن  الصباح  عند  اليوم 
عقرب، ولكنه إذا تصدق سيدفع عنه 
هذا الشر ويعيش عشر سنوات أخرى. 
وبعد م�سي العشر سنوات إذا بّر والديه 
فإنه سيمّد عمره خمس سنوات أخرى(.

احتماالت  واإلثبات  املحو  لوح  في  فهنا 
الشخص  فهذا  اإلنسان،  لحياة  كثيرة 
في املثال ربما لن يعيش بعد أن يلدغه 
اللدغة  قبل  يتصدق  وربما  العقرب، 
فيعيش عشر سنوات أخرى، وربما بعد 
العشر سنوات يموت، وربما يبر والديه 
فيعيش خمس سنوات أخرى. ولوال هذا 
والدعاء،  العمل  لبطل  اإللهي  التقدير 
ِفي  ُمِصيَبٍة  ِمْن  َصاَب 

َ
أ ﴿َما  تعالى:  قال 

ِمْن  اٍب 
َ
ِكت ِفي   

َّ
ِإال ْم 

ُ
ِسك

ُ
ف

ْ
ن
َ
أ ِفي  َوال  ْرِض 

َ ْ
األ

ِه َيِسير﴾ 
َّ
ى الل

َ
ِلَك َعل

َ
َها ِإنَّ ذ

َ
ْبَرأ

َ
 ن

ْ
ن

َ
ْبِل أ

َ
ق

الحديد: 22.

لهذا  فمكتوب  الكتاب  أم  في  أما 
هذه  من  فقط  واحد  �سيء  الشخص 
 مكتوب 

ً
األشياء ال يحتمل التغيير، فمثال

أو مكتوب فالن  فالن يعيش 65 سنة، 
يعيش 60 سنة، أو 50سنة، واحد من 
هذه االحتماالت هو املوجود في لوح أم 

الكتاب فقط.

لوح  هو  واإلثبات  املحو  فلوح  إذن، 
تفاصيل  يعرف  من  ولكن  املتشابهات، 
لديه  تصبح  كاألئمة   املتشابهات  هذه 
بالنسبة  متشابه  يوجد  فال  محكمات، 
محكم  كله  فالقرآن   ، للمعصومين 
محكم  يوجد  ال  كما  لهم.  بالنسبة 
 ، عنهم  أخذ  من  إال  لغيرهم  بالنسبة 
ه 

ّ
كل املعصومين  لغير  بالنسبة  فالقرآن 

متشابه؛ ألن غير املعصوم ال يميز املحكم 
من املتشابه فيه.

 u والصادق  التمييز  لغيرهم  أين  ومن 
يحتّج على أبي حنيفة أنه ال يعلم املحكم 

من املتشابه إال األئمة ؟!

 الناس ال يعرفون من القرآن إال 
ّ
ثم إن

من  و�سيء  قشور  وهي   ،)]1[( األلفاظ 
املعنى يحصلونه؛ إما من الوهم والعوالم 
امللكوت  باطل. وإما من  السفلية، فهو 
وحقائق األشياء فيه، وهي من لوح املحو 

واإلثبات.

 ،
ً
أصال تقع  ال  أنها  إما  فيه  واألحداث 

 معنى اللفظ املرتبط بها ال 
ّ
وبالتالي فإن

 في أي زمن من األزمنة. وإما 
ً
يتحقق أيضا

عديدة  وجوه  ولكنها  وصادقة  تقع  أنها 
فيه،  تقع  ومكان  وزمان  أهل  منها  لكٍل 
ن للناس في هذا العالم السفلي من  وتبيَّ

.u قبل املعصوم

زمن  في  ل  تؤوَّ القرآنية  الية  فنفس 
للتأويل   

ً
تماما  

ً
مغايرا  

ً
تأويال  u الصادق 

في زمن اإلمام املهدي u؛ الختالف الزمان 
واملكان والناس، أو قل: لتبدل املتنافيات 
في عوالم نزول القرآن سواء في امللكوت 
 إحكام املتشابهات 

ّ
أو امللك. وهكذا، فإن

هو وظيفة املعصوم، وال يعلم املحكم من 
املتشابه إال املعصوم.

والتشابه املوجود في اليات يشمل املعنى 
املراد واألحداث التي تحققت وتتحقق مع 
مرور الزمن فنفس اللفظ القرآني يمكن 
أن يراد منه معاني عديدة، وينطبق كل 
عديدة.  أحداث  على  املعاني  هذه  من 
 كثيرة ال يعلمها 

ً
 للقرآن ظهورا

ّ
ولذا فإن

إال هللا ومن أراد هللا إطالعه عليها، وهم 
أن  تستغرب  ال  ولهذا   ، املعصومون 
 u يمكنه أن يكتب في 

ً
أمير املؤمنين عليا

  )]2[(. وفي 
ً
البسملة حمل سبعين بعيرا

م:
َ
املتشابهات ِحك

إلى  واالضطرار  الحاجة  معرفة  منها: 
.)]3[( u املعصوم

ومنها: إحياء الرجاء في النفوس)]4[(.

وحكم  والتمحيص.  االمتحان  ومنها: 
كثيرة لست بصدد استقصائها.

لنزول  مالزم  حتمي  أمر  واملتشابهات 
أو  وامللكوت،  امللك  عاملي  إلى  القرآن 
الكثرة  إلى عوالم  الكتاب  أم  لوح  نزول 
لوح  لُيكّوِن  فيها،  رُه 

ّ
وتكث واملتنافيات، 

املحو واإلثبات )]5[(.

م 
ّ
لُيكل األمثل  الحّل  املتشابهات  وفي 

الناس على  األنبياء واملرسلون واألئمة  
قدر عقولهم )]6[(.

 إحكام املتشابهات - التي هي وظيفة 
ّ
ثم إن

يعرف  وآية  عالمة   -u املعصوم  اإلمام 
 ،u عنه  غ  ِ

ّ
يبل ومن   u املهدي  اإلمام  بها 

ولهذا ورد عنهم  ما معناه: »إذا ادعاها 
مدٍع فاسألوه عن العظائم التي يجيب 
ص173،  النعماني:  مثله«غيبة  فيها 
ر سفينة آل محمد في  سّيِ

ُ
والعظائم اليوم ت

خضّم موج الفتن واللجج الغامرة، وإنهاء 
 ،)]7[( األرض(  على  الطاغوت  حكومة 

انتهى.

هللا  دين  في  املتشابه  ِحكم  بعض  هذه 
السيد  ويمانيهم  محمد  آل  قائم  بنظر 
أحمد الحسن u، فلنرى ماذا عند دعاة 

العلم من ِحكم ؟؟

وجود  حكمة  ن  يبّيِ وهو  السيوطي  قال 
العلماء  )إن  هللا:  كتاب  في  املتشابه 
ذكروا لوقوع املتشابه فيه فوائد: منها: 
أنه يوجب املشقة في الوصول إلى املراد 
وزيادة املشقة توجب مزيد الثواب. ومنها: 
كان  ملا   

ً
محكما كله  القرآن  كان  لو  أنه 

 إال ملذهب واحد وكان بصريحه 
ً
مطابقا

 لكل ما سوى ذلك املذهب وذلك 
ً
مبطال

مما ينفر أرباب سائر املذاهب عن قبوله 
كان  فإذا  به  واالنتفاع  فيه  النظر  وعن 
طمع  واملتشابه  املحكم  على   

ً
مشتمال

ما  فيه  يجد  أن  مذهب  كل  صاحب 
يؤيد مذهبه وينصر مقالته .. ومنها: أن 
املتشابه  على   

ً
مشتمال كان  إذا  القرآن 

افتقر إلى العلم بطريق التأويالت وترجيح 
م ذلك 

ّ
بعضها على بعض وافتقر في تعل

إلى تحصيل علوم كثيرة من علم اللغة 
الفقه  والنحو واملعاني والبيان وأصول 
إلى  يحتج  لم  كذلك  األمر  يكن  لم  ولو 
في  فكان  الكثيرة  العلوم  هذه  تحصيل 
 ).. الكثيرة  الفوائد  املتشابه هذه  إيراد 

.)]8[(

م السنية للمتشابهات، 
َ
هذا نموذج للِحك

:
ً
 للِحكم الشيعية أيضا

ً
ولنأخذ نموذجا

قال املفسر الشيعي الشيخ ناصر مكارم 
آيات  بعض  تشابهت  )ملاذا  الشيرازي: 
لهداية   

ً
نورا جاء  القرآن  إن  القرآن؟ 

على  احتوائه  فما سبب  الناس،  عموم 
آيات متشابهات فيها إبهام وتعقيد بحيث 
الفتنة؟ هذا  املفسدون إلثارة  يستغلها 
والتدقيق.  بالبحث  مهم جدير  موضوع 
النقاط  تكون  أن  يمكن  العموم  وعلى 
التالية هي السر في وجود املتشابهات في 

القرآن:

: إن األلفاظ والكلمات التي يستعملها 
ً
أوال

اإلنسان للحوار هي لرفع حاجته اليومية 
في التفاهم. ولكن ما إن نخرج عن نطاق 
نتحدث  كأن  وحدودها،  املادية  حياتنا 
عن الخالق الذي ال يحده أي لون من 
الحدود، نجد بوضوح أن ألفاظنا تلك 
إلى  فنضطر  املعاني،  هذه  تستوعب  ال 
استخدام ألفاظ أخرى وإن تكن قاصرة 
مختلف  من   

ً
تماما بالغرض  تفي  ال 

الجهات. وهذا القصور في األلفاظ هو 
منشأ الكثير من متشابهات القرآن ..

: كثير من الحقائق تختص بالعالم 
ً
ثانيا

الخر، أو بعالم ما وراء الطبيعة مما هو 
بحكم   – وإننا  تفكيرنا،  أفق  عن  بعيد 
الزمان  سجن  حدود  ضمن  وجودنا 

واملكان – غير قادرين على إدراك كنهها 
تفكيرنا من جهة،  أفق  العميق. قصور 
أخرى،  جهة  من  املعاني  تلك  وسمو 
سبب آخر من أسباب التشابه في بعض 

اليات(.

هللا  إن  سائل:  الشيخ  سأل  لو  ولكن 
الحقائق  على  يطلعك  لم  سبحانه 
بها  والتي خص  الكتاب  أم  في  املسطرة 
وإذا  معلوم،  هو  كما  أرضه  في  خلفاءه 
تلك  بيان  عن  قاصرة  األلفاظ  كانت 
التي تعترفون  املعاني الراقية والسامية 
بأن تفكيركم قاصر عن إدراكها، فلماذا 
خضتم فيها إذن ؟!! وملاذا لم تفعلوا ما 
هللا  خصهم  الذين  أئمتكم  به  أمركم 
 
ً
 وخاصا

ً
 كبيرا

ً
بذلك وجعل علمهم بها بابا

في نفس الوقت إلثبات حقهم وإمامتهم 
؟!!

: من أسرار 
ً
يكمل الشيخ فيقول: )ثالثا

وجود املتشابهات في القرآن إثارة الحركة 
في األفكار والعقول وإيجاد نهضة فكرية 
بين الناس. وهذا أشبه باملسائل الفكرية 
لتقوية  العلماء  يعالجها  التي  املعقدة 

أفكارهم ولتعميق دقتهم في املسائل(.

محمد   لل  نر  لم  الن  إلى   ،
ً
حقا غريب 

 في ِحكم املتشابه التي يقررها الشيخ 
ً
ذكرا

مكارم الشيرازي، رغم توافر الروايات التي 
 أساس ِحكم 

ّ
تقدم عرض بعضها في أن

ن   من يحكمه ويبّيِ
ّ
املتشابه كان إلثبات أن

تأويله الحق هو اإلمام من آل محمد كلٌّ 
في وقته، وبه تعرف إمامته !!

إثارة  الِحكم  ضمن  ُيذكر  أن  واألغرب، 
كما  العلمية  والنهضة  األفكار  حركة 
يقول، وأكيد منها تحصيل علوم اللغة 
على  شابه  وما  واملنطق  الفقه  وأصول 
املتقدم، ولكن من  السيوطي  حد قول 
فيكم  حّرِك 

ُ
ت أن  هللا  على  الدنيا  هوان 

اإلحساس  املتشابه  إلحكام  الحاجة 
بالحاجة إلى مثل علوم املنطق األرسطي 
واألصول  والزجاجي  السيبويهي  والنحو 
االبو حنيفي وال تتحرك فيكم الحاجة إلى 
حِكم الحقيقي ملتشابه دين هللا، أعني 

ُ
املـ

خليفة هللا في أرضه.

ثم ها أنتم حّصلتم بنهضتكم ما قررتموه 
من حكمة وقضيتكم سنوات طويلة من 
 
ّ
عمركم في تحصيل هذه العلوم حتى إن
التدريسية  األصول  علم  دورات  بعض 
قد تأخذ من أعماركم ما يناهز الخمسة 
 وأكثر، فهل استطعتم بعدها 

ً
عشر عاما

إحكام ما تشابه من كتاب ربكم ودينكم 
؟؟

وربط  محمد   آل  الشيخ  ر 
ّ
تذك  

ً
وأخيرا

فقال:  لهم،  بالحاجة  املتشابه  وجود 
بشأن  ترد  التي  األخرى  النقطة   :

ً
)رابعا

وتؤيدها  القرآن،  في  املتشابهات  وجود 
هذه  وجود  أن  هي   ، البيت  أهل  أخبار 
الناس  حاجة  يصعد  القرآن  في  اليات 
واألوصياء،  والنبي   اإللهيين  القادة  إلى 
البحث  إلى  الناس  يدعو   

ً
سببا فتكون 

 
ً
عمليا بقيادتهم  واعتراف  هؤالء  عن 
 .. 

ً
واالستفادة من علومهم األخرى أيضا

هللا   رسول  وصية  مصداق   
ً
أيضا وهذا 

حين قال: »إني تارك فيكم الثقلين كتاب 
هللا وأهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا 

علي الحوض«( )]9[(.

وإذا كانت الروايات - وهي الحق - أيدت 
 لحديث 

ً
هذا األخير وأكدته وصار مصداقا

الخائف  املهتدي  وغاية  مراد  الثقلين، 
 كل ما سواه مما 

ّ
من الضالل، فأكيد أن

تقدمه من ِحكم تكون سفه ال ُيعبأ به، 
ومجرد استحسان ال قيمة له.

العلم  في  املسلمين  علماء  قال  ماذا   /6
بتأويل الكتاب وبيانه ؟

بالنسبة لعلماء الشيعة، فهم ملتفتون 
الشريفة  الروايات  الهائل من  الكم  إلى 
محمد  )آل  هللا  خلفاء  لعلم  املوضحة 
ناسخه  وتنزيله،  تأويله  كله،  بالكتاب   )
ومنسوخه، محكمه ومتشابهه، بل كل ما 

فيه، والكتاب تبيان لكل �سيء.

 ذلك العلم خاص 
ّ
 إلى أن

ً
وملتفتون أيضا

الخلق،  على  إمامتهم  تعرف  وبه  بهم  
على  لكن  ذلك،  يعرف  لكتبهم  والقارئ 
التناقض  يلحظ  التطبيق  مستوى 

الواضح مع كل األسف.

قولين،  على  فهم  السنة،  علماء  وأما 
يستدل  الطرفين  كال   

ّ
أن والعجيب 

ُه 
ّ
الل  

َّ
ِإال ُه 

َ
ِويل

ْ
أ
َ
ت ُم 

َ
َيْعل تعالى: ﴿َوَما  بقوله 

ِم ..﴾)]10[(.
ْ
ِعل

ْ
 ِفي ال

َ
ون

ُ
اِسخ َوالرَّ

أهل  اختلف  )وقد  الجصاص:  قال 
تأويله  يعلم  »وما  قوله:  في معنى  العلم 
فمنهم  العلم«،  في  والراسخون  هللا  إال 
من جعل تمام الكالم عند قوله تعالى: 
الواو  وجعل  العلم«،  في  »والراسخون 
العلم«  في  »والراسخون  قوله:  في  التي 
للجمع، كقول القائل: لقيت زيدا وعمرا، 
وما جرى مجراه. ومنهم من جعل تمام 
الكالم عند قوله: »وما يعلم تأويله إال 
وابتداء  لالستقبال  الواو  وجعل  هللا« 

خطا بغير متعلق باألول ..( )]11[(.

 الحركة الدائرية 
ّ
وال نن�سى أن ننّوه إلى أن

ل القرآن الكريم حين  ِ
ّ
التي رسمها مشك

وضع عالمة الوقف على لفظ الجاللة 
الحصر،  دالئل  إحدى  كانت  الية،  في 

والحمد هلل على كل حال.

قال:  النووي،  باإليجاب  القائلين  ومن 
)واختلف العلماء في الراسخين في العلم 
هل يعلمون تأويل املتشابه وتكون الواو 
ويكون  ال  أم   ، عاطفة  والراسخون  في 
الوقف على وما يعلم تأويله إال هللا ثم 
يبدئ قوله تعالى »والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به«، وكل واحد من القولين 
محتمل واختاره طوائف. واألصح األول 
أن  يبعد  ألنه  يعلمونه  الراسخين  وأن 
يخاطب هللا عباده بما ال سبيل ألحد من 
اتفق أصحابنا  وقد  معرفته  إلى  الخلق 
وغيرهم من املحققين على أنه يستحيل 
وهللا  يفيد،  ال  بما  تعالى  هللا  يتكلم  أن 

أعلم( )]12[(.

ومن القائلين بالنفي الفخر الرازي، قال: 
)»وما يعلم تأويله إال هللا« واختلف الناس 
في هذا املوضع، فمنهم من قال: تم الكالم 
ههنا، ثم الواو في قوله »والراسخون في 
القول:  االبتداء، وعلى هذا  واو  العلم« 
قول  وهذا  هللا،  إال  املتشابه  يعلم  ال 
أنس  بن  ومالك  وعائشة  عباس  ابن 
والكسائي والفراء، ومن املعتزلة قول أبي 
علي الجبائي، وهو املختار عندنا( )]13[(.

حصر  من  بعض   
ّ
أن  

ً
حقا املثير  واألمر 

تأويل الكتاب باهلل سبحانه وأنكره على 
أرضه،  في  هللا  خلفاء  سادة  محمد  آل 
لكتاب  تفسير  له  يكون  أن  الدهر  قّدر 

 بالتأويل، سبحان 
ً
هللا وآياته فكان مليئا

وبال  خلسة  بتأويلها  ص 
ُ
خ هل   !! هللا 

ن  ر الكتاب وبيَّ دراية أحد !! بل كيف فسَّ
نهاه  الذي  صاحبه   عن   

ً
بعيدا معناه 

عن ذلك وأمره باألخذ منه فقط ؟؟ ثم 
 من يفضح نفسه إلى 

ّ
هل أحد يعتقد أن

هذه الدرجة ويناقض فعله قوله يكون 
 ومنه تأخذ األمة معارف كتاب ربها 

ً
عاملا

ومعالم دينها ؟!!

 بعينه، فكتب 
ً
 أخصُّ هنا مفسرا

ُ
لست

التفسير وغيرها مما ضم متشابه القرآن 
عن  أصحابها  ابتعد  التي  والعقيدة، 
أهل بيت الوحي، سواء حصر أصحابها 
التأويل بالحق سبحانه أو قبلوا أن يكون 
كتابه، جميعها  تأويل  م خليفته 

ّ
عل هللا 

يراه  الذي  تأويله  ابها، 
ّ
كت تأويل  احتوت 

هو في املعارف الكبرى مما يتعلق بالذات 
والكر�سي  والعرش  وصفاتها  املقدسة 
ويستند  دونها،  عما   

ً
فضال والسماوات 

مقاييس  إلى  األحوال  أحسن  في  تأويله 
اللغة أو العرف أو شعر العشق والغزل 
بل حتى إلى قصص العرب وأساطيرهم، 
سبحانه  الكتاب  منزل   

ّ
أن عرفنا  وقد 

نهوا  الطاهرين  وأوصياءه  منه  ومتلقيه 
عن ذلك شديد النهي كما سمعنا بعضه 
والحمد هلل  تتمة  وللكالم  فيما م�سى.( 

رب العاملين .
--------------------

]1[- عن أبي جعفر u - في كالمه مع عمرو بن 
يقرؤوا  أن  الناس  فإنما على   ..( قال:   - عبيد 
تفسيره  إلى  احتاجوا  فإذا  انزل،  كما  القرآن 
فاالهتداء بنا وإلينا يا عمرو( وسائل الشيعة 

)آل البيت( : ج27 ص202.
)لو شئت  قال:  أنه   u املؤمنين  أمير  ]2[- عن 
 من تفسير فاتحة الكتاب( 

ً
ألوقرت سبعين بعيرا

مستدرك سفينة البحار للشيخ علي النمازي : 
ج2 ص388.

علوم  في حديث عن   uاملؤمنين أمير  ]3[- عن 
 ال يعلمه إال هللا ومالئكته 

ً
القرآن قال: ).. وقسما

لئال  ذلك  فعل  وإنما  العلم.  في  والراسخون 
يدعي أهل الباطل املستولين على ميراث رسول 
لهم،  هللا  يجعله  لم  ما  الكتاب  علم  من  هللا 
وليقودهم االضطرار إلى االئتمام بمن ولي أمرهم 
فاستكبروا عن طاعته ..( وسائل الشيعة )آل 

البيت(: ج27 ص194.
واإلثبات  املحو  لوح  وجود  لوال  أي   -]4[
الناس  يرُج  ولم  البداء،  النتفى  )املتشابهات( 
صالح حالهم وزيادة أرزاقهم وأعمارهم وحسن 
عاقبتهم، بسبب الدعاء والصدقة وبر الوالدين 

وصلة األرحام وغيرها من أعمال البر.
]5[- عالم العقل أو السماء السابعة هو عالم 
جوامع الكلم، وكلما نزل العلم إلى السماوات 
العلم  ذلك  دائرة  تتسع  امللكوتية  الستة 
حتى  واألوجه،  التفاصيل  وتزداد  وتتشعب 
تبلغ ذروتها في االتساع في عالم امللك )الحياة 
 لهم 

ّ
الدنيا(، ولذلك ورد عن أهل البيت )ع( أن

في سبعين وجه، ولهم املخرج من  يتكلموا  أن 
كل وجه، عن حمران بن أعين عن أبي عبد هللا 
u قال: سمعته يقول: )إنه ألتكلم على سبعين 
 لي في كلها املخرج( بصائر الدرجات: ص 

ً
وجها

.350 – 349
]6[- عن رسول هللا : )إنا معاشر األنبياء أمرنا 
أن نكلم الناس على قدر عقولهم( الكافي: ج1 
ص23. فلو كان علم الدين كله محكم وله وجه 
واحد ال غير، فكيف يكلم األنبياء )ع( الناس 

على قدر عقولهم ؟
]7[- كتاب املتشابهات – السيد احمد الحسن: 

ج1 سؤال رقم )19(.
]8[- اإلتقان في علوم القرآن: ج2 ص32.
]9[- تفسير األمثل: ج2 ص398 – 400.

]10[- آل عمران: 7.
]11[- أحكام القرآن: ج2 ص6.

]12[- شرح صحيح مسلم: ج16 ص218.
]13[- تفسير الرازي: ج7 ص188.
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البينات واحملكمات يف اثبات احقية الوصي أمحد احلسن )ع(
ردا على السيد منير الخباز

نقدم لكم سلسلة مقاالت في بيان احقية السيد احمد الحسن )ص( تحت عنوان )البينات والمحكمات في اثبات احقية الوصي أحمد الحسن )ع( ردا على منير الخباز ( مستلة من 
كتابي االخ الدكتور عالء السالم )حفظه اهلل( )البيّنات على أحقية الوصي أحمد الحسن ص( و )المحكمات في أحقية الوصي أحمد الحسن  ص(  في رده ونقاشه مع السيد منير 
الخباز في اثبات احقية السيد احمد الحسن )ع( وسيتضح  لكم ان شاء اهلل حقيقة المستوى العلمي واالخالقي الذي يتمتع به السيد منير الخباز والذي ال يكاد يختلف عن غيره ممن 
جره حظه العاثر الى الخوض في هذا الميدان . فقد فخاب وخسر كل من يقف بوجه الحق الذي قوامه كتاب اهلل وعترة رسوله )ص( . وتأتي هذه الحلقات في سلسلة الردود التي 
كتبها انصار االمام المهدي ص ووصيه السيد احمد الحسن )ص( للرد على من حاول ان يصد الناس عن االيمان  بالدعوة اليمانية المباركة سائلين تعالى اهلل ان تكون سببا 

في معرفة الحق والحقيقة لمن يطلبها 
 اعداد / االستاذ نجم عبود المياحي / الحلقة الثامنة عشرة
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الطرق إلى هللا بعدد أنفاس الخالئق، ولكن ما ال ُيحاط بكله ال ُيترك كله، هذه 
النقاط كرؤوس أقالم يمكن للقارئ اإلطالع على تفاصيلها بالعودة  بعض 

ملواقع الدعوة وإصداراتها، وكما يلي:

1- االحتجاج بالنص أو الوصية: 
 من النصوص الروائية تدل على كون السيد أحمد الحسن 

ً
وردت الكثير جدا

عليه السالم هو القائم بالسيف بأمر أبيه اإلمام املهدي، وهو املهدي الذي 
يولد في آخر الزمان، ومنها وصية رسول هللا )ص( وهذا ملخصها كما ورد في 
بحار األنوار: )... يا أبا الحسن، أحضر صحيفة ودواة، فأملى رسول هللا )ص( 
وصيته حتى انتهى إلى هذا املوضع  فقال: يا علي، إنه سيكون بعدي إثنا عشر 
... وساق 

ً
، فأنت يا علي أول اإلثني عشر إماما

ً
 ومن بعدهم إثنا عشر مهديا

ً
إماما

الحديث إلى أن قال: وليسلمها الحسن )ع(إلى ابنه محمد املستحفظ من آل 
، فإذا 

ً
، ثم يكون من بعده إثنا عشر مهديا

ً
محمد )ص( فذلك إثنا عشر إماما

حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول املهديين له ثالثة أسامي اسم كاسمي 
واسم أبي، وهو عبد هللا وأحمد، واالسم الثالث املهدي وهو أول املؤمنين(.

ومنها ما ورد عن حذيفة، قال: سمعت رسول هللا )ص( - وذكر املهدي - فقال: 
)إنه يبايع بين الركن واملقام، اسمه أحمد وعبد هللا واملهدي، فهذه أسماؤه 

ثالثتها( )الغيبة للطو�سي: ص299 – 305.(.
الرسول )ص( في هذه الرواية يسمي املهدي )ع( ويذكر له ثالثة أسماء، وهي 
األسماء نفسها التي ذكرها )ص( لولد اإلمام املهدي )أحمد( في رواية الوصية، 

كما تقدم.
ومنها ما ورد في كتاب سليم بن قيس - تحقيق محمد باقر األنصاري:

في خبر طويل ... )ثم ضرب بيده على الحسين )ع( فقال: )يا سلمان، مهدي 
 من ولد هذا. إمام 

ً
 وظلما

ً
 كما ملئت جورا

ً
 وعدال

ً
أمتي الذي يمأل األرض قسطا

بن إمام، عالم بن عالم، و�سي بن و�سي، أبوه الذي يليه إمام و�سي عالم. 
قال: قلت: يا نبي هللا، املهدي أفضل أم أبوه؟ قال: أبوه أفضل منه. لألول مثل 

أجورهم كلهم؛ ألن هللا هداهم به( )كتاب سليم بن قيس: ص429(.
فاملهدي بحسب هذا الحديث الشريف أبوه يليه، أي يأتي بعده، وهو ما ينطبق 
على أحمد )ع(؛ ألنه يرسله أبوه ليقوم باألمر ويطهر األرض. ومنها ما ورد في 

كتاب سليم بن قيس - تحقيق محمد باقر األنصاري:
في رواية طويلة ... قال رسول هللا )ص( لفاطمة )ع(: )إن لعلي بن أبي طالب 
ثمانية أضراس ثواقب نوافذ، ومناقب ليست ألحد من الناس ... إلى أن يقول: 
منهم املهدي والذي قبله أفضل منه، األول خير من الخر؛ ألنه إمامه والخر 

و�سي األول() كتاب سليم بن قيس: ص133 – 135(.
في هذه الرواية يقول الرسول )ص( إن أبا املهدي )ع( أفضل منه - أي أفضل 
من املهدي - ولكننا نعلم من روايات أخرى أن اإلمام املهدي محمد بن الحسن 
)ع( أفضل من أبيه العسكري، بل أفضل من جميع األئمة من ذرية الحسين، 
فيتحصل أن املراد من املهدي في الرواية هو أحمد املذكور في وصية رسول هللا 
كر فيها إن من أسمائه املهدي، وإليكم هذا الحديث عن أفضلية 

ُ
)ص( والتي ذ

اإلمام املهدي محمد بن الحسن )ع(: عن أبي بصير، عن أبي عبد هللا، عن آبائه 
 ،

ً
)ع(، قال: )قال رسول هللا )ص(: إن هللا )عز وجل( اختار من كل �سئ شيئا

اختار من األرض مكة، واختار من مكة املسجد، واختار من املسجد املوضع 
الذي فيه الكعبة، واختار من األنعام إناثها، ومن الغنم الضأن، واختار من 
األيام يوم الجمعة، واختار من الشهور شهر رمضان، ومن الليالي ليلة القدر، 
 من بني هاشم، واختار مني ومن 

ً
واختار من الناس بني هاشم، واختارني وعليا

 من ولد الحسين تاسعهم 
ً
إماما اثني عشر  علي الحسن والحسين، وتكملة 

باطنهم، وهو ظاهرهم، وهو أفضلهم، وهو قائمهم( )الغيبة النعماني: ص73.(.
وقد وردت في هذا الصدد روايات كثيرة، منها: ُسئل أبو عبد هللا )ع(: بأي �سيء 
ُيعرف اإلمام قال: )بالوصية الظاهرة وبالفضل ...() الكافي: ج1 ص284 ح3(.

وعن أحمد بن أبي نصر، قال: قلت ألبي الحسن الرضا )ع(: إذا مات اإلمام بم 
ُيعرف الذي بعده؟ فقال: )لإلمام عالمات منها: أن يكون أكبر ولد أبيه، ويكون 

فيه الفضل والوصية ...() الكافي: ج1 ص284 ح1(، وغيرها الكثير. 

2- علم السيد أحمد الحسن )ع(: 
القانون الذي ُيعرف به حجج هللا يتكون من ثالث حلقات كما دلت آيات 
الكتاب والحديث، وهي ) النص أو الوصية – العلم – الدعوة لحاكمية هللا (، 
وقد تقدم الكالم عن النص. أما العلم فقد ورد عن أبي الجارود، قال: )قلت 
ألبي جعفر)ع(: إذا م�سى اإلمام القائم من أهل البيت، فبأي �سيء يعرف من 
يجئ بعده ؟ قال: بالهدى واإلطراق، وإقرار آل محمد له بالفضل، وال يسأل عن 

�سيء بين صدفيها إال أجاب() اإلمامة والتبصرة: ص137(.
وقد أعلن السيد أحمد )ع( عن استعداده لإلجابة عن أي سؤال في القرآن؛ 
، وتحدى جميع علماء 

ً
 أو منسوخا

ً
، ناسخا

ً
 أو متشابها

ً
، محكما

ً
 أو باطنا

ً
ظاهرا

املسلمين أن يسألوه أي سؤال يشاءون في القرآن، وأكثر من ذلك تحداهم أن 
يجيبوا على سؤال واحد يسألهم إياه. هذا وقد أصدر السيد أحمد الحسن 
)ع( مجموعة من الكتب؛ منها )�سيء من تفسير الفاتحة(، وكتاب )املتشابهات( 
الكريم،  القرآن  في  املتشابهة  اليات  فيه  أحكم  كتاب  وهو  أجزاء،  بأربعة 
والتوحيد، وغيرها الكثير تجدونه في مواقع أنصار اإلمام املهدي ومكتباتهم 

ومكاتبهم.
أعلم  بأنه  السماوية  الديانات  علماء  تحدى  الحسن  أحمد  السيد  أن  كما 

الجميع بالكتب السماوية.

3- الدعوة إلى حاكمية هللا: 
العالم اليوم بأسره؛ بحكوماته ومفكريه ورجال الدين فيه، كل هؤالء يدعون 
سمى في عصرنا الراهن، بينما السيد 

ُ
إلى حاكمية الناس، أو الديمقراطية كما ت

أحمد الحسن)ع( هو الوحيد – ولن تجدوا له ثانيا – الذي يدعو لحاكمية هللا 
 من هللا.

ً
ويتمسك بمبدأ أن الحاكم يجب أن يكون منصبا

املباركـــــــــــــــــــــة اليمانيــــــــــــة  الدعوة  أدلـــــــــــة  عن  موجــــــــزة  نبــــــــذة 
قال  السيد أحمد الحسن )ع(:  )إقرأوا.. إبحثوا.. دققوا.. تعلموا.. واعرفوا الحقيقة بأنفسكم، ال تتكلوا على أحد ليقرر لكم آخرتكم فتندموا غدا حيث ال ينفعكم الندم(..
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 ما الفرق بني األرثوذكس والكاثوليك والربوتستانت ؟
الكثير منا – إن لم يكن جميعنا – سمع 
عن الطوائف املسيحية الثالث الكبرى؛ 
والبروتستانت،  والكاثوليك  األرثوذكس 
للكاثوليك  بابا  هناك  أن  نعرف  وربما 
في  لألرثوذكس  وآخر  الفاتيكان،  في 
في  شهرة  األكثر  وهما  اإلسكندرية، 
سألت  هل  لكن  العربية،  مجتمعاتنا 
نفسك يوًما عن الفوارق األساسية بين 
هذه الطوائف، ما طبيعة االختالفات؟ 
السنة  بين  للفوارق  مشابهة  هي  هل 
هناك  أم  اإلسالم؟  في   

ً
مثال والشيعة 
فوارق أخرى؟

بداية االنفصال
حتى عام 451 ميالدية، كانت املسيحية 
وغربية،  شرقية  كنيستين  إلى  متمايزة 
بعض  تجاه  منهما  كل  نظرة  تختلف 
باملسيح  املتعلقة  العقدية  املسائل 
والثالوث وغيرها، لكن في عام 451م وقع 
حدث كبير تسبب في انفصال واستقالل 
إنه  األبد،  وإلى  األخرى  عن  كنيسة  كل 

انعقاد مجمع خلقدونية املسكوني.
عبارة  عام  بشكل  املسكوني  املجمع 
الكنسية  الشخصيات  من  مؤتمر  عن 
يعقد  الذي  الالهوتيين،  والخبراء 
الخاصة  األمور  وتسوية  ملناقشة 
بعقيدة وممارسة الكنيسة، وتقوم هذه 
من  إحضارها  يجري  التي  الشخصيات 
جميع أنحاء العالم بالتصويت، وهو ما 
الكنائس املسيحية  يعني موافقة كامل 
على ما تم إقراره، وجرى عقد املجالس 
املسكونية السبعة األولى، املعترف بها من 
قبل كل من الفروع الشرقية والغربية 
بدعوات  الخلقدونية،  للمسيحية 
الرومانية  اإلمبراطورية  أباطرة  من 
بعض  أيًضا  فرضوا  الذين  املسيحية، 
القرارات داخل تلك املجالس عبر كنيسة 

الدولة لإلمبراطورية الرومانية.
الكنيسة  مجلس  هو  خلقدونية  مجمع 
الذي عقد في الثامن من أكتوبر )تشرين 
)تشرين  نوفمبر  من  األول  إلى  األول( 
الثاني( 451م، في خلقدون، وهي مدينة 
الوسطى  آسيا  في  قديمة  إغريقية 
منطقة  وهي  البوسفور،  مضيق  على 
كاديكوي في مدينة إسطنبول حالًيا. هذا 
املجمع هو املجلس الرابع املسكوني من 
والكنيسة  الكاثوليكية،  الكنيسة  قبل 
ومعظم  الشرقية،  األرثوذكسية 
هو  له  إنجاز  أهم  وكان  البروتستانت، 

إصدار »التعريف الخلقدوني«.
هذا التعريف يقول إن املسيح »معترف 

شخص  في  مًعا  تأتيان  طبيعتين  في  به 
واحد وأقنوم واحد«، وكانت أحكام هذا 
املجلس وتعريفاته بشأن اإللهية نقطة 
املسيحية  املناقشات  في  هامة  تحول 
املسيحيين  من  أقلية  هناك  العلمية. 
املجلس.  هذا  تعاليم  مع  يتفقون  ال 
في  لـ»طبيعتين«  الرسمي  التعريف  إن 
منتقدي  قبل  من  مفهوًما  كان  املسيح 
املجلس في ذلك الوقت، ويفهمه العديد 
إلى  اليوم،  والالهوتيين  املؤرخين  من 
جانب املسيحيين الغربيين واألنطاكيين 
وغيرهم ممن ال يعتقد في هذه الطبيعتين 

الذين يؤمنون أن املسيح واحد.
نتيجة لهذه التعريفات، حدث االنشقاق 
الكبير بين الكنيستين الشرقية والغربية، 
قيادة  تحت  الشرق  كنائس  وتجمعت 
كنيسة اإلسكندرية، وعرفت بالكنائس 

فيما  األرثوذكسية، 
الغرب  كنائس  توحدت 
الكنيسة  قيادة  تحت 
)الفاتيكان  الرومانية 
وسميت  حالًيا( 
الكاثوليكية.  بالكنائس 
وفي القرن الـ11 انفصلت 
من  كل  كنائس  أيًضا 
القسطنطينية والكنيسة 
والكنائس  اليونانية 
هي  وأصبحت  الالتينية 
الكنائس  ضمن  أيًضا 

األرثوذكسية.
الالهوت والناسوت

في  حدث  ما  لتوضيح 
مجمع خلقدون وطبيعة الخالف الذي 

نشب، علينا معرفة مصطلحين هامين:
ويخص  يتعلق  ما  كل  وهو  الالهوت: 
الذات اإللهية، أي كل ما يرتبط باإلله، 
يخص  ما  كل  تعني  وهي  والناسوت: 
املسيحيين  إيمان  وفكرة  اإلنسان، 
بالهوت املسيح وناسوته تعني أن املسيح 
هو إله كامل وإنسان كامل، وأن الهوته 

ال يفارق ناسوته لحظة واحدة.
اصطالح  رفضت  الشرقية  الكنائس 
كان  الذي  املصطلح  وهو  »طبيعتين« 
»شخصين«،  لفظ  عندهم  يوازي 
املسيح  وصف  الكنائس  هذه  وفضلت 
واحدة«،  »طبيعة  هي  أخرى  بعبارة 
مثلما قال البابا كيرلس »طبيعة واحدة 
آخر  بمعنى  املتجسد«،  الكلمة  لإلله 
فإن الكنائس الغربية أقرت الطبيعتين 
اتحدتا  وأنهما  والناسوتية  الالهوتية 

ا، بينما الكنائس الشرقية تقوالن 
ً
الحق

إن هناك طبيعتين لم يفارقا من األساس 
لحظة واحدة وأنهما متحدتان في طبيعة 

واحدة.
انفصال البروتستانتية

 ،1529 عام  وتحديًدا  الـ16،  القرن  في 
الكنيسة  ضد  بثورة  لوثر  مارتن  قام 
ثورة  عليها  أطلق  والتي  الكاثوليكية، 
أملاني  راهب  هو  لوثر  مارتن  اإلصالح. 
عصر  مطلق  ويعتبر  لالهوت،  وأستاذ 
أعقاب  في  وذلك  أوروبا،  في  اإلصالح 
بـ»صكوك  يعرف  ما  على  اعتراضه 

الغفران«.
نشر لوثر رسالته الشهيرة املكونة من 95 
الهوت  يسمى  بما  تتعلق  والتي  نقطة، 
الالهوت  فروع  من  فرع  )وهو  التحرير 
الخطايا  غفران  يناقش  الذي  املسيحي 

ونيل الخالص، واملقصود بالتحرير هنا 
هو التبرئة من الخطيئة(، وسلطة البابا 
بالتحرير من الخطايا على مر  املتعلقة 

الزمن.
بأن  املتعلقة  هي  لوثر  فكر  أسس  أبرز 
غفران  أو  الخالص  على  الحصول 
ونعمة  مجانية  »هدية  هو  الخطايا 
املسيح  بيسوع  اإليمان  خالل  من  هللا 
شروط  من  ليس  وبالتالي  مخلًصا«، 
تكفيري  بأي عمل  القيام  الغفران  نيل 
كان  املهم  الثاني  واألمر  صالح،  أو 
املتعلق برفض »السلطة التعليمية« في 
الكنيسة الكاثوليكية والتي تجعل البابا 
هو صاحب القول النهائي الفاصل فيما 
يتعلق بتفسير الكتاب املقدس، إذ اعتبر 

لوثر أن لكل مسيحي الحق في تفسيره.
الخاص  الكهنوت  سلطة  لوثر  عارض 
يتمتعون  املسيحيين  جميع  أن  باعتبار 

سمح  كما  املقدسة،  الكهنوت  بدرجة 
لوثر للقسيسين بالزواج.

»املحتجين  اسم  لوثر  أتباع  على  أطلق 
كلمة  جاءت  ومنها   ،»Protest  –
بروتستانت، بينما األرثوذكسية هي كلمة 
املستقيم«،  الحق  »الرأي  تعني  يونانية 
وهي التسمية التي بدأت في القرن الـ14، 
تعني  يونانية  كلمة  هي  والكاثوليكية 
ألنها جمعت  وذلك  أو جامعة«  »عاملًيا 
كل الكنائس الغربية وظهرت التسمية في 

القرن الـ11.
التكوين والسلطة

إال  تعترف  ال  األرثوذكسية  الكنيسة 
بشرعية املجامع املسكونية الثالثة األولى 
)نيقية وقسطنطينية وأفسس(، وتتشكل 
األرثوذكسية الشرقية من مجموعة من 
الكنائس املستقلة وهي دائمة التنسيق 

من  الكنيسة  هذه  تتكون  بينها.  فيما 
واألرمنية  واإلثيوبية  القبطية  الكنائس 
الكنيسة  تعتبر  واإلريترية.  والسريانية 
األرثوذكسية  الكنائس  أكبر  اإلثيوبية 
املشرقية، وتأتي في املرتبة الثانية ألكبر 
حين  في  الشرقية،  املسيحية  الكنائس 
األرثوذكسية  الروسية  الكنيسة  تعتبر 

أكبر الكنائس املسيحية الشرقية.
تأتي في مقدمة تلك الكنائس الكنيسة 
لعب  والتي  األرثوذكسية،  القبطية 
رجالها الدور األبرز في تحديد الخطوط 
العريضة لعقيدة هذه الكنائس، وتعد 
ومقرها  األرثوذكس  األقباط  كنيسة 
مصر، أهم الكنائس القبطية ويتبع لها 
كل من الكنيسة البريطانية األرثوذكسية 
األرثوذكسية،  الفرنسية  والكنيسة 
ولكل كنيسة من هذه الكنائس رئاستها 
الخاصة بها، والتي تتمثل في البطريرك أو 

رئيس األساقفة إلى جانب األساقفة.
الكنيسة  أو  الكاثوليكية  الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية هي أكبر الكنائس 
أسقف  البابا  يرأسها  والتي  املسيحية 
فهو  الكن�سي  تقليدها  وبحسب  روما، 
يمثل خليفة بطرس تلميذ يسوع املسيح. 
املقدسة  الكنيسة  هو  الرسمي  لقبها 
الكاثوليكية الرسولية، وتتبعها في الشرق 
معها  كاملة  شراكة  في  عديدة  كنائس 
تعرف بالكنائس الكاثوليكية الشرقية، 
الكنيسة  إن  القول  فيمكننا  وبالتالي 
الكنيسة  من  تتكون  الكاثوليكية 
الفاتيكان  في  الكاثوليكية  الرومانية 
باإلضافة إلى 22 كنيسة أخرى متحدة 
معها هي الكنائس الكاثوليكية الشرقية.

الكنيسة  طورت  القرون  مر  على 
معقدة  الهوتية  منظومة  الكاثوليكية 
فريدة  إدارية  بنية  وثبتت 
التي  البابوية،  تحكمها 
مطلقة  ملكية  أقدم  تعد 
العالم،  في  مستمرة 
البابا  هو  الحالي  ورئيسها 

فرنسيس.
البروتستانتية  الكنائس 
من  مجموعة  تمثل 
ويوجد  املستقلة  الكنائس 
بين  تنسيق  هيئة  من  أكثر 
من  مختلفة  مجموعات 
وبالنسبة  الكنائس،  هذه 
من  النوع  هذا  لسلطة 
عن  عبارة  فهي  الكنائس 
يشرف  مستقلة  وحدات 
حول  مختلفون  قسيسون  عليها 
األنجليكانية  الكنيسة  وتعتبر  العالم، 
من  مستقلة  كنيسة  األحيان  بعض  في 

البروتستانتية.
اإلله والعذراء والقديسون

 من 
ًّ

تؤمن الكنيسة األرثوذكسية أن كال
والناسوتية،  الالهوتية  املسيح  طبيعة 
متحدتان مًعا في طبيعة واحدة، وأتباع 
هذه الكنيسة يؤمنون أن املسيح كامل 
في الهوته، وكامل في ناسوته، وأن الهوته 
لم يفارق ناسوته، وال طرفة عين، لذلك 
بعد  طبيعتين  عن  ا 

ً
مطلق يتكلمون  ال 

الكنيستان  به  تقول  مثلما  االتحاد، 
الكاثوليكية والبروتستانتية.

بالثالوث  الثالث  الكنائس  تؤمن 
األقدس، والثالوث في الالهوت املسيحي 
الواحد  هللا  أن  يعني  ديني  معتقد  هو 
مكون من ثالثة أقانيم أو ثالث حاالت في 

بين  والعالقة  املتساوي،  الجوهر  نفس 
الثالوث متكاملة، فقد أرسل األب االبن 
إلى العالم، وحدث ذلك بواسطة الروح 
القدس، بحسب الالهوت املسيحي، لكن 
البروتستانت  يعتقد  الذي  الوقت  في 
من  القدس  الروح  بانبثاق  والكاثوليك 
األب واالبن، إال أن هذا مخالف لعقيدة 
تؤمن  التي  األرثوذكسية،  الكنيسة 

بانبثاق الروح القدس من األب وحده.
السبعة  باألسرار  يقصد  املسيحية،  في 
الطقوس،  من  مجموعات  املقدسة 
الطقوس  هذه  من  والغاية  والهدف 
)غير  سرية  نعمة  على  »الحصول  هو 
منظورة( بواسطة مادة منظورة«، وذلك 
الذي  القدوس  هللا  روح  بفعل  يحدث 
حل بمواهبه على تالميذ ورسل املسيح، 
مه 

َّ
وبحسب ما أسسه املسيح نفسه وسل

للكهنة،  موه 
َّ
سل بدورهم  وهم  للرسل 

ذلك كله وفق الرواية املسيحية. املثال 
يستخدم  إذ  املعمودية،  سر  هو  هنا 
بهدف  للمعمودية  منظورة  كمادة  املاء 
هي  منظورة  غير  نعمة  على  الحصول 
األسرار  هذه  وتشمل  الثاني«،  »امليالد 
امليرون  وزيت  املعمودية  سر  من   

ًّ
كال

وسر  التوية  وسر  املقدس  والقربان 
الزيجة وسر الكهنوت.

الكاثوليكية  الكنيستان  تتفق 
باألسرار  قبولهما  في  واألرثوذكسية 
الكنائس  عكس  على  وذلك  السبعة، 
البروتستانتية التي ال تؤمن بها، وإن وجد 
عندهم طقس مشابه فإنهم ال يطلقون 
عليه سًرا. على سبيل املثال يوجد الزواج 
ا بين 

ً
عند البروتستانت، لكنه يمثل رابط

شخصين وليس سًرا كنسًيا، كما توجد 
عليها  يطلقون  لكنهم  معمودية  عندهم 

 وليس سًرا.
ً
فريضة

بشفاعة  تؤمن  الكاثوليكية  الكنيسة 
مريم العذراء وهي بالنسبة لهم أم اإلله، 
بالقديسين  الكنيسة  أتباع  يؤمن  كما 
قديسين  بتعيين  وتقوم  وشفاعتهم، 
األرثوذكسية  الكنيسة  مستمر.  بشكل 
تتماثل مع الكاثوليكية في هذه األسس، 
إال أن منح القداسة عندهم صعب جًدا، 
ومن الناحية األخرى، ال تؤمن الكنائس 
العذراء  مريم  بشفاعة  البروتستانتية 
بعض  إن  بل  القديسين،  بشفاعة  أو 
البتولية  عقيدة  في  تشكك  الطوائف 

الدائمة ملريم.

منقول



5

4- الدعوة اليمانية مؤيدة بامللكوت: 
قضية القائم من ألفها إلى يائها قضية غيب، وقد ورد عن أهل البيت )ع( 
 َرْيَب ِفيِه ُهًدى 

َ
اُب ال

َ
ِكت

ْ
ِلَك ال

َ
في تفسير قوله تعالى من سورة البقرة: ﴿ألم ذ

(، إن 
َ
ون

ُ
اُهْم ُينِفق

َ
ن
ْ
ق

َ
ا َرز  َوِممَّ

َ
الة  الصَّ

َ
ْيِب َوُيِقيُمون

َ
غ

ْ
 ِبال

َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ِذيَن ُيؤ

َّ
 ال

َ
ِقين

َّ
ُمت

ْ
ل ِ
ّ
ل

الغيب هو القائم. أخرج الشيخ الصدوق عن داود ابن كثير الرقي، عن أبي عبد 
هللا عليه السالم في قول هللا عز وجل »هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب« 
قال: )من أقر بقيام القائم عليه السالم أنه حق() كمال الدين وتمام النعمة 

- الشيخ الصدوق - ص 17.(.

وعن يحيى بن أبي القاسم قال: سألت الصادق جعفر بن محمد عليهما السالم 
عن قول هللا عزو جل »ألم ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقين الذين 
يؤمنون بالغيب« فقال: )املتقون شيعة علي عليه السالم والغيب فهو الحجة 

الغائب() كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق - ص 18(. 
واالستدالل على الغيب ال طريق له سوى بالعودة إلى هللا واسترشاده، فهو 

دليل املتحيرين.
والدليل الغيبي أو امللكوتي له مصاديق متعددة، نقتصر منها هنا على؛ الرؤيا، 

واالستخارة.

أ- الرؤيا: 
، كلها تخبرهم بأن 

ً
شاهد مئات األشخاص مئات الرؤى بأهل البيت خصوصا

السيد أحمد الحسن صادق في ما يدعيه، والكثير من هؤالء األشخاص ممن 
لم يدخلوا في الدعوة املباركة، على الرغم من أن الدليل قد أخذ بأعناقهم ؟! 
ولكن ال غرابة فقد ورد إن هذا األمر ال يثبت عليه إال من أخذ هللا ميثاقه في 

الذر األول.
 أن األشخاص املشار إليهم من مناطق مختلفة، ومدن متعددة، فلم 

ً
علما

يسبق أن التقوا أو تعارفوا بأية صورة من الصور، بل إن الكثير منهم كانت 
 في دخوله إلى الدعوة املباركة. وكل ذلك يدل على أن مسألة الرؤى 

ً
الرؤيا سببا

لم تكن مصطنعة.
وبشأن األدلة على حجية الرؤيا، أقول: قد وردت بهذا الخصوص الكثير من 

اليات القرآنية الكريمة، والكثير من األحاديث عن أهل البيت )ع(.
َرى 

َ
ي أ ِ

ّ
يَّ ِإن

َ
فمن اليات رؤيا إبراهيم )ع( بشأن ذبح ولده إسماعيل  )ع(﴿َيا ُبن

َبُحَك﴾، أما األحاديث فقد ورد منها الكثير، وحسبك أن تراجع 
ْ
ذ

َ
ي أ ِ

ّ
ن
َ
اِم أ

َ
ن
َ ْ
ِفي امل

كتاب )دار السالم( للميرزا النوري، لتجد العشرات من الروايات الواردة عن 
أهل البيت )ع(.

وال يسعنا في هذه الُعجالة سوى االكتفاء بإيراد جملة من األحاديث كما يأتي:  
عن الرضا )ع(، قال: )حدثني أبي، عن جدي، عن أبيه، إن رسول هللا )ص( 
قال: من رآني في منامه فقد رآني؛ ألن الشيطان ال يتمثل في صورتي، وال صورة 
أحد من أوصيائي، وال في صورة أحد من شيعتهم. وإن الرؤيا الصادقة جزء من 

سبعين جزء من النبوة( )دار السالم: ج4 ص272.(.
وعن رسول هللا )ص(: )ال نبوة بعدي إال املبشرات، قيل: يا رسول هللا، وما 

املبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة( )بحار األنوار: ج58 ص193.(.
وعن الصادق )ع(: )رأي ورؤيا املؤمن في آخر الزمان على سبعين جزء من أجزاء 

النبوة( )دار السالم: ج1 ص18(. 
 البد من التنبيه على إننا ال نقول بحجية الرؤيا في األخذ بالعقائد أو 

ً
أخيرا

الفروع، فهذه البد من النص فيها، بل نقول إن الرؤيا حجة في تشخيص 
املصداق فقط. وبكلمة أخرى نحن نثبت كون السيد أحمد الحسن عليه 
السالم حجة من حجج هللا بالنص وهو الوصية، ولكن تشخيص املصداق، 
أي كون أحمد املذكور في وصية رسول هللا صلى هللا عليه وآله هو السيد أحمد 
الحسن، هذا األمر تكون الرؤيا ومثلها االستخارة، وغيرهما من األدلة حجة 

فيه.

ب- االســـــــتخارة: 
من طرق معرفة الغيب؛ االستخارة، وعليها سيرة املتشرعة منذ أبعد العهود، 
وسيرة املتشرعة حجة لديهم كما هو معلوم. هذا وقد وردت أحاديث كثيرة عن 

أهل البيت )ع( بشأن االستخارة، إليكم البعض منها:

عن أبي عبد هللا )ع(: )صل ركعتين واستخر هللا، فو هللا ما استخار هللا مسلم إال 
خار له البتة( )وسائل الشيعة )آل البيت(: ج8 ص63، باب صالة االستخارة(. 
( )وسائل الشيعة 

ً
 بما صنع خار هللا له حتما

ً
وعنه )ع(: )من استخار هللا راضيا

)آل البيت(: ج8 ص63، باب صالة االستخارة.(.

5- املباهلة وقسم البراءة: 
بعد أن أعرض فقهاء الديانات الثالث عن مناظرة السيد أحمد )ع(، دعاهم 
إلى مباهلته، اقتداء بسيرة جده املصطفى )ص( مع نصارى نجران. وعلى الرغم 
من موقفهم املعاند في تكذيبه، وتخذيل الناس عن إتباعه، إال أنهم أحجموا 
عن مباهلته. ولو أنهم كانوا موقنين من كذبه كما يتبجحون لكانوا رأوا في 
طلب املباهلة فرصة ذهبية للقضاء عليه، ولم يكتف السيد أحمد بطلب 
 يطلب فيه مباهلة جميع علماء 

ً
مباهلة علماء الشيعة وحدهم، بل أصدر بيانا

الديانات السماوية؛ اليهود، والنصارى، واملسلمين. 

6- الكرامات واملعاجز: 
 لم يطرقه، ولم يترك حجة ملحتج، وال 

ً
لم يترك السيد أحمد الحسن )ع( بابا

عذر ملعتذر، ومن بين األدلة التي جاء بها؛ اإلتيان باملعجزة فيما لو طلبوها 
منه. على أن يحددوا معجزة من معاجز األنبياء املذكورة في القرآن، واشترط 
 إن السيد أحمد 

ً
، وأن تحضر وسائل اإلعالم والناس. علما

ً
أن يكون األمر علنيا

الحسن عليه السالم لم يعرض عليهم اإلتيان باملعجزة ابتداًء، بل هم من طلبها 
 عند طلبهم أجابهم، ولكنهم بعد أن ُوجهوا باملوافقة نكصوا عن 

ً
منه، ونزوال

طلبهم !

وعلى أية حال فقد صدرت عن السيد أحمد كثير من الكرامات واملعاجز التي 
يعرفها أنصار هللا، وهم على استعداد للقسم بأغلظ األيمان - ملن يطلب الحق- 

 في مواقعنا.  
ً
على وقوعها، ويوجد بعضها مسجال

املباركـــــــــــــــــــــة اليمانيــــــــــــة  الدعوة  أدلـــــــــــة  عن  موجــــــــزة  نبــــــــذة 
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أصل االنسان
األستاذ حيدر القطراني

كيفية تكاثر ذرية ادم هذا املوضوع حوله 
لغط كثير و كان للمفسرين حصة كبيره 
االراء حول  لذلك سأنقل بعض  و  منه 

هذا املوضوع
حسين  محمد  السيد  برأي  سنبدأ  و 
الطبطبائي في تفسير امليزان ج 4 ص 146 
واستقصاء هذا البحث يطلب من غير 
هذا املوضع وإنما املقصود اإلشارة إلى 
أنه فرض افترضوه لتوجيه ما يرتبط به 
من املسائل من غير أن يقوم عليه دليل 
قاطع فالحقيقة التي يشير إليها القرآن 
الكريم من كون االنسان نوعا مفصوال 
عن سائر األنواع غير معارضة ب�سئ علمي 
الثانية من  الطبقة  تناسل  في  ) كالم   .
االنسان ( الطبقة األولى من االنسان وهي 
آدم وزوجته تناسلت باالزدواج فأولدت 
بنين وبنات ) إخوة وأخوات ( فهل نسل 
هؤالء باالزدواج بينهم وهم إخوة وأخوات 
قوله  إطالق  ظاهر  ذلك  غير  بطريق  أو 
تعالى وبث منهما رجاال كثيرا ونساء الية 
النسل  أن  التقريب  من  تقدم  ما  على 
املوجود من االنسان إنما ينتهي إلى آدم 
ذلك  في  يشاركهما  أن  غير  من  وزوجته 
غيرهما من ذكر أو أنثى ولم يذكر القرآن 
للبث إال أياهما ولو كان لغيرهما شركة في 

ذلك لقال وبث منهما ومن غيرهما أو ذكر 
ذلك بما يناسبه من اللفظ ومن املعلوم 
أن انحصار مبدأ النسل في آدم وزوجته 

يق�سي بازدواج بنيهما من بناتهما .
وأما الحكم بحرمته في االسالم وكذا في 
يحكى  ما  على  عليه  السابقة  الشرائع 
املصالح  يتبع  تشريعي  حكم  هو  فإنما 
للتغيير  قابل  غير  تكويني  ال  واملفاسد 
وزمامه بيد هللا سبحانه يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد فمن الجائز أن يبيحه يوما 
الستدعاء الضرورة ذلك ثم يحرمه بعد 
ذلك الرتفاع الحاجة واستيجابه انتشار 
الفحشاء في املجتمع . والقول بأنه على 
ألنبيائه  هللا  شرعه  وما  الفطرة  خالف 
دين فطري قال تعالى فأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرة هللا التي فطر الناس عليها 
ال تبديل لخلق هللا ذلك الدين القيم : 
الروم - 30 فاسد فإن الفطرة ال تنفيه 
تنفرها  جهة  من  خالفه  إلى  تدعو  وال 
مباشرة   ( املباشرة  من  النوع  هذا  عن 
( وإنما تبغضه وتنفيه من  األخ األخت 
جهة تأديته إلى شيوع الفحشاء واملنكر 
وارتفاعها  بذلك  العفة  غريزة  وبطالن 
أن  املعلوم  ومن  االنساني  املجتمع  عن 
إنما  واملباشرة  التماس  من  النوع  هذا 
ينطبق عليه عنوان الفجور والفحشاء 

املجتمع  وأما  اليوم  العاملي  املجتمع  في 
هللا  خلق  ما  بحسب  هناك  ليس  يوم 
واملشية  واألخوات  االخوة  إال  سبحانه 
فال  وانبثاثهم  بتكثرهم  متعلقة  اإللهية 

ينطبق عليه هذا العنوان .
كذلك ورد عن ابناء السنة نفس ال�سيء 
في بعض التفاسير أي ان ذرية ادم خلقت 

منه و من حواء حصرا
تفسير القرطبي – تفسير سورة النساء

ومنهما يعني آدم وحواء .  . رجاال كثيرا 
ونساء حصر ذريتهما في نوعين ؛ فاقت�سى 
أن الخنثى ليس بنوع ، لكن له حقيقة 
الدمية  وهي  النوعين  هذين  إلى  ترده 
ذكره  تقدم  ما  على   ، بأحدهما  فيلحق 
في » البقرة » من اعتبار نقص األعضاء 

وزيادتها .
تفسير بن كثير

ه تعالى خلقه بتقواه، وهي عبادته 
ّ
أمر الل

وحده ال شريك له، ومنبها لهم على قدرته 
التي خلقهم بها من } نفس واحدة{ وهي 
زوجها{  منها  } وخلق  السالم  عليه  آدم 
من  خلقت  السالم،  عليها  حواء  وهي 
نائم  وهو  خلفه  من  األيسر  ضلعه 
فاستيقظ فرآها فأعجبته، فأنس إليه 
وأنست إليه. وقال ابن أبي حاتم عن ابن 

عباس: خلقت املرأة من الرجل فجعلت 
نهمتها في الرجل، وخلق الرجل من األرض 
فاحبسوا  األرض  في  نهمته  فجعلت 
نساءكم »«رواه ابن أبي حاتم عن قتادة 
عن ابن عباس««وفي الحديث الصحيح: 
املرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج  )إن 
�سيء في الضلع أعاله، فإن ذهبت تقيمه 
استمتعت  بها  استمتعت  وأن  كسرته، 
بها وفيها عوج( وقوله: } وبث منهما رجاال 
 ونساء{ أي وذرأ منهما: أي من آدم 

ً
كثيرا

في  ونشرهم  ونساء،   
ً
كثيرا  

ً
رجاال وحواء 

اصنافهم  اختالف  على  العالم  أقطار 
وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، ثم إليه بعد 

ذلك املعاد واملحشر،

اما كالم القائم )ع( و احكامه لهذا االمر 
فهو ما جاء في كتاب املتشابهات

وهل   ، ؟  هابيل  قابيل  قتل  ملاذا  س/ 
صحيح أن آدم أراد تزويج كل منهما توأم 
الخر فأبى قابيل ؟ ، فأمرهم آدم بتقريب 

القربان للتأكد من هذا األمر ؟ ! .

ج/
بسم هللا الرحمن الرحيم

والحمد هلل رب العاملين ، وصلى هللا على 
محمد وال محمد األئمة واملهديين

في هذه املسالة لغط كثير .

والحقيقة :- إن هللا سبحانه وتعالى حّرم 
زواج املحارم في أم الكتاب ، وكل الشرائع 
والكتب السماوية فيها هذا التحريم . وفي 
شريعة آدم كذلك ، فمسألة زواج ولد 

آدم )ع( هي كالتالي :-

ولدت حواء لدم )ع( قابيل ، ثم هابيل 
. وتزوج قابيل امرأة خلقها هللا سبحانه 
له ، وكانت طالحة . وهابيل تزوج امرأة 
خلقها هللا له ، وكانت صالحة . وهاتين 
آدم  خلق  كما  هللا  خلقهما  الزوجتين 

وحواء من قبل .
أي إن هللا خلق زوجتين لقابيل وهابيل 
بقدرته سبحانه وتعالى ، ثم إن هللا أمر 
فلما   ، )ع(  هابيل  يعين وصيه  أن  آدم 
 ، التعيين  أمر  على  اعترض  قابيل  علم 
فأخبره آدم إن األمر من هللا ، وليس منه 
. وأمرهم بتقريب قربان إلى هللا ، فقرب 
هابيل كبش سمين ، وقرب قابيل سنابل 
قبل قربان هابيل واكلته النار 

ُ
تالفة ، فت

على  قابيل  نفس  في  الحقد  فتسعر   .
هابيل ، ووسوس له الشيطان )لع( قتل 
أخيه ، وطوعت له نفسه األمارة بالسوء 
 
ً
قتل أخيه ، فقتل قابيل هابيل حسدا

إبليس  وعد  فتحقق  آدم  و�سي  ألنه   ،
وأصابه  قابيل  فأغوى   ، بالغواية  )لع( 
بدائه وهو )األنا( و)التكبر( ومن لوازمها 

)مرض الحسد( .

أما بقية الذرية :- فأن زوجة هابيل كانت 
. 

ً
حامل فولدت ذكرا

وولد لدم )ع( بعد ذلك شيث ويافث ، 
 وأنثى ، وولدت 

ً
فولدت زوجة شيث ذكرا

زوجة يافث أنثى ، فتزوج ابن هابيل أبنة 
شيث ، وتزوج ابن شيث أبنة يافث .

واألنبياء )ع( من ذرية هؤالء ، وهذا هو 
فصل الخطاب ، وال يكثر الكالم في هذا 
األمر بعد هذا البيان إال كذاب على هللا 

ورسوله .

املتشابهات – السيد احمد الحسن ع ج 
4

وهم  كتاب  مراجعة  يمكن  كذلك  و 
االلحاد لتفصيل اكثر حول كيفية تكاثر 

البشر

خطبة اجلمعة املوحدة ألنصار االمام املهدي)مكن اهلل له(
6/حمرم احلرام/1441هـ

بسم هللا الرحمن الرحيم
والحمد هلل رب العاملين

وصلى هللا على محمد وآل محمد االئمة 
ً
واملهديين وسلم تسليما

السالم على الحسين بن علي ذبيح هللا، 
السالم على زينب ابنة علي رمز التضحية 
علي  بن  العباس  على  السالم  والصبر، 
رمز االيثار والوفاء، السالم على علي بن 
الحسين، السالم على عبد هللا الرضيع، 
لين، 

ّ
املقت طالب  أبي  آل  على  السالم 

السالم على أصحاب الحسين املضّرجين 
بدمائهم على رمضاء كربالء.

عظم هللا أجوركم أيها املؤمنون بذكرى 
فاجعة الطف األليمة واملصيبة الكبرى 
ت بخط حاكمية هللا والساجدين 

ّ
التي أمل

وفاطمة  وعلي  محمد  ألجلها  وناح  هلل، 
واملرسلون  واألنبياء  الطيبون  وآلهم 
)صلوات هللا عليهم أجمعين( وشيعتهم 
 بعد جيل، فعلى مثل الحسين )ع( 

ً
جيال

فليبكي الباكون، وإياه فليندب النادبون، 
وعلى مصيبته فلتذرف الدموع، ولتلهب 
على  وحسرة  حرارة  املؤمنين  قلوب 
وصحبه  بيته  وبأهل  به  وحّل  دهاه  ما 

الطيبين.
أيها املؤمنون الكرام ..

 قصة االمتحان اإللهي لإلنسان كلها 
ّ
إن

نعم  واحدة فقط،  تختزلها قضية  تكاد 
واحدة ال غير، تلك هي التي ذكرها هللا 
ي  ِ

ّ
)ِإن فقال:  الكريم  كتابه  في  سبحانه 

 ،30 البقرة:   )
ً
ة

َ
ِليف

َ
خ ْرِض 

َ
األ ِفي  َجاِعٌل 

فما كان الخلق إال أن انقسمت مواقفهم 
موقف  منهما  األول  ل 

ّ
مث مشهدين،  إلى 

ملراد  انصاعوا  الذين  الكرام  املالئكة 
بين  بتقصيرهم  ربهم فسجدوا واعترفوا 
يدي خليفته سبحانه، بينما تمرد إبليس 
ورفض  القديم(  آدم  بني  )عدو  اللعين 
السجود واالنصياع لذلك املختار، وهو 

املشهد الثاني في يوم الخليقة األول.
هذين  تكرار  البشرية  اختارت  وهكذا، 
وحتى  اليوم  ذلك  منذ   

ً
دائما املشهدين 

لحظة  آخر  حتى  بل  هذا،  الناس  يوم 
الثاني  االمتحان  دار  تختم  أن  لها  ّدر 

ُ
ق

 رحمته 
ّ
التي نحن فيها، وبالرغم من أن

سبحانه اقتضت أن يوفد إلى عباده آالف 

الرسل واألنبياء بل لم يخُل زمان قط من 
واحد منهم، لكن أغلب الناس - ولألسف 
الذي  املوقف  ذات  يكرر  أن  اختار   –
كّرره أسالفهم مع الرسل السابقين، قال 
ن  ِتيِهم ّمِ

ْ
ِعَباِد َما َيأ

ْ
ى ال

َ
 َعل

ً
تعالى: )َيا َحْسَرة

ون( يس: 30.
ُ
وا ِبِه َيْسَتْهِزئ

ُ
ان

َ
 ك

َّ
ُسوٍل ِإال رَّ

)التي  الناس  من  القليلة  الثلة  وتبقى 
ما  إذا  العدد  حيث  من  تذكر  تكاد  ال 
قيست ببقية الناس( هي من تقف مع 
الرسول اإللهي وتؤمن به وتنصره وتشهد 
تستطيع   ال 

ً
غالبا وكانت  لحاكمية هللا، 

 
ً
مرددا مصيره  فيكون  عنه  االذى  دفع 
على الدوام بين القتل والصلب والسجن 
والتشريد بعد السب والشتم واالستهزاء 
... إلخ من سبل  والتسقيط والتكذيب 
نهج االعتراض على خلفاء هللا مما ذكره 

القرآن وبقية الكتب السماوية.
أيها املؤمنون ..

 ما جرى في يوم عاشوراء ما هو إال 
ّ
إن

والخطين  املتقدمين  للمشهدين  تكرار 
اللذين الزما ولد آدم منذ يومهم األول، 
خط حاكمية هللا الذي جّسده الحسين 
آثروا  الذين  وصحبه  بيته  وأهل  )ع( 
نصرة خليفة هللا في زمانهم على الدنيا 
وخط  وملذات،  زخرف  من  فيها  وما 
الفاسدة  الفئة  مثلته  الذي  املعترضين 
لقتاله  وخرجت  الحسين  جاهدت  التي 
وريحانة  إال  بال  لها  هدأ  وما  وحربه، 
رسول هللا )ص( منحور مذبوح، ورأسه 
ورؤوس شيعته من آل أبي طالب وبقية 
قّر  ما  بل  القنا،  على  مرفوعة  صحبه 
لحزب ابليس )لعنهم هللا( قرار إال وبقية 
الحسين )ع( أعني االمام زين العابدين 
)ع( وعماته وأخواته ويتامى آل محمد 
ُيطاف  بالسالسل  مقيدين  أسرى  )ع( 

بهم من بلد إلى بلد !!
»ال يوم كيومك يا أبا عبد هللا« إذ ازدلف 
 لقتلك وهتك حرمتك 

ً
إليك ثالثون ألفا

وانتهاب رحلك وسبي ذراريك، فإنا هلل وإنا 
اليه راجعون.

منكوبين  مذهولين  نقف  إذ  إننا 
التي  العظمى  إزاء هذه املصيبة  معزين 
واملرسلين  األنبياء  جميع  قلوب  آملت 
نفسه  الوقت  في  يمكننا   ، والصالحين 

أن نقف على بعض مشاهد ذلك اليوم 
الخالد:

 الحسين )ع( ما كان ليجري عليه ما 
ّ
إن

الناس  اختار مداهنة حاكمية  لو  جرى 
والسكوت عليها، لكنه اختار الدفاع عن 
 لها، 

ً
نهج حاكمية هللا ونذر نفسه قربانا

 هللا سبحانه هو 
ّ
حاكمية هللا التي تعني أن

من يختار خليفته وينصبه ويزوده بعلم 
الخلق بطاعته  يأمر  ثم  به خلقه  يهدي 
ليأخذ بأيديهم الى حيث مراده سبحانه 

مما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدارين.
 حسيني 

ً
 من يريد أن يكون حقا

ّ
لذا، فإن

النهج  هذا  مثل  التزام  فعليه  املنهج، 
 تنّصله 

ّ
اإللهي، وليعلم في ذات الوقت أن

وضعها  أخرى  بمناهج  واعتقاده  عنه 
براقة( يعني  الناس )ولو كانت بعناوين 
بالقطع التنّصل عن الحسين )ع( ونهجه 

حتى لو زعم حّبه واتباعه والبكاء عليه.
 
ً
 لكّل زماٍن حسين« يمثل رمزا

ّ
وحيث »إن

لخط الساجدين هلل، يقابله في الطرف 
الخر رمز يمثل خط االعتراض والتكبر، 
الخليقة  مشهدا  هذا  بعد  ليتجسد 
هذه  والحال   - الناس   

ّ
فإن املتقدمين، 

للنهج  الداعي  عن  بالبحث  مطالبون   -
وااللتحاق  الحسيني،  النهج  اإللهي، 

.
ً
بركبه، وال خيار آخر أمامهم أبدا

الحسين  حّب  قررنا  ما  اذا  إننا  ثم 
ربنا،  به  نلقى   

ً
ودربا  

ً
نهجا واخترناه  )ع( 

بعد   – ذلك  ضريبة   
ّ
أن  

ً
يقينا فلنعلم 

كون الحق مر ثقيل - أن يصيبنا �سيء 
كلٌّ بحسب   

ً
في كربالء، طبعا مما جرى 

به  والتصاقه  )ع(  بالحسين  التحاقه 
وبنهجه، وليس آخر تلك الضرائب قتل 

الشخصية،
أما إذا ما عرفنا ان الحسين )ع( سمح 
ملخلوقات، هي انجس ما خلق هللا، ان 
تعتلي صدره الشريف، بل سمح لحوافر 
ليسمع  صدره  اضالع  تطأ  ان  الخيل 
تكسرها من تحت سنابك خيل الطغاة، 
فهل  الخلق،  هداية  اجل  من  ذلك  كل 
سألنا أنفسنا هذا السؤال: هل بوسعنا 
تحمل قطرة من بحر هذا العطاء االلهي 

من أجل هداية خلقه ؟
ا الثأر 

ّ
وإذا كان حال بعضنا أو الكثير من

للنفس والقتال إلبراز )األنا( املقيتة حتى 
 عن بقية الناس، 

ً
مع األخ املؤمن فضال

فليكن يوم عاشوراء إذن محطة مراجعة 
لتصحيح املسير ومحاسبة النفس، وإن 
والدموع  بالدم  مصبوغة  محطة  كانت 

والحسرة في وقت واحد.
ل حقيقة 

ّ
 فاجعة الطف األليمة تمث

ّ
إن

الحقيقية،  بقيمها  االنسانية  مذبحة 
 
ً
وإذا كانت البشرية اليوم تخصص يوما
من أيامها للطفل واملرأة وما شابه، فهي 
»يوم  عاشوراء  يوم  اعتبار  الى  مدعوة 
أكبر  من  كواحدة  املذبوح«  االنسانية 
املجازر التي ما عرف لها التاريخ البشري 

من نظير.
رحيما   

ً
كريما  

ً
إنسانا تجد   .. كربالء  في 

ما  واصالح  الخلق  هداية  يقرر   
ً
ًعطوفا

فسد من حالهم، فيقرروا قتله واهل بيته 
وكل من آمن بخطه، فيخرجوا بخيلهم 
فسقاهم  عطشوا  لكنهم  العتراضه 
وخيولهم املاء، ولكن ما هي اال ايام واذا 
بهم حاصروه واهل بيته وصحبه في الحر 
 وهو يطلب منهم 

ً
الشديد فقتلوه ضمئانا

شربة وما سقوه قطرة، انه الحسين )ع(.
 ما فارقت اخاها 

ً
في كربالء .. تجد اختا

عاطفتها  على  تتكابر  لحظة،  وإمامها 
بحفظ  وتتعهد  منيته  جواد  له  وتقدم 
تحقيق  اجل  من  ويتاماه  وصاياه 
مشروعه االلهي، بل تيهئ نفسها للسبي 
واألسر، وهي التي ما خطر على بال بشر 

ان يفكر برؤية شخصها، انها زينب )ع(.
اخيه  مع  خرج   

ً
اخا تجد   .. كربالء  في 

وإمامه ليعينه على أداء مهمته الرسالية، 
ُيقّدر لذلك االخ ان يقتحم شريعة املاء 
وكان قلبه كصالية الجمر من العطش، 
فيغترف بيده غرفة وما ان يدنيها من فمه 
اال ويتذكر عطش اخيه وعياله ونسائه 
ويختار  نفسه  على  ويحّرمه  املاء  فيرمي 
ان يموت عطشا، انها الطعنة الحقيقية 
ألنانية  علي  ابن  العباس  يقدمها  التي 
نفسه،  االيثار  اخجلت  التي  الجينات 
بين  الفيصل  الحقيقي  االيثار  كان  وإذا 
 على رجوعه الى ما 

ً
بقاء االنسان إنسانا

كان ينتمي إليه إذن فهي َمدينة ملثل هذه 
اكمال  عن  القلم  يجف  التي  املواقف 

تدوينها.
يلتقط  يكاد  ال  طفال  تجد   .. كربالء  في 
جفاف  بعد  العطش  ألم  من  انفاسه 
من  أبوه  يطلب  اللبن،  من  امه  صدر 
اليه  تعيد  املاء  من  قطرات  القوم 
في  ويقتلوه وهو  فيرموه بسهم  أنفاسه، 
في  انها الطفولة املذبوحة  أبيه،  حضن 
كربالء والتي تجسدت بعبد هللا الرضيع.

في كربالء .. تجد مالئكة طهر تسير على 
الحسين  وعمهم  أباهم  شاركوا  االرض 
)ع( هّمه وأمله وقرروا أن يكونوا قرابين 
االنساني،  االصالحي  ملشروعه  فداء 
أليمه  صور  أبشع  في  حياتهم  يفقدون 

يتفتت لها القلب عند سماعها.
مثكولة  حرة  صوت  تجد   .. كربالء  في 
بفقد اخيها وسيدها واهل بيته، فترفع 

صوتها نادبة:
وذريتك  سبايا،  بناتك  محمداه  يا   «
وهذا  الصبا،  ريح  عليهم  تسفي  مقتلة، 
حسين محزوز الرأس من القفا، مسلوب 
العمامة والرداء، بأبي من عسكره في يوم 
بأبي من فسطاطه مقطع  نهبا،  االثنين 
فيرتجى،  غائب  هو  ال  من  بأبي  العرى، 
له  نف�سي  من  بأبي  فيداوى،  جريح  وال 
بأبي  ق�سى،  حتى  املهموم  بأبي  الفداء، 
العطشان حتى م�سى، بأبي من شيبته 

تقطر بالدماء ».
 االنسانية جمعاء يمكنها أن 

ّ
وهكذا، فان

تجد في كربالء كل ما هي فاقدة له اليوم، 
ومن الذبيح الساقط على شاطئ الفرات 

يمكنها ان تستلهم كل �سيء.
إذن، حّق لك يا قائم آل محمد أن تبكي 
 ،

ً
دما الدموع  بدل  )ع(  الحسين  أباك 

وقت  الى  والحزن  الهم  مقتله  ويورثك 
االنقضاء.

يا أنصار آل محمد الطيبين ..
الخطيرة،  االيام  هذه  مثل  وفي  إننا 
الى  م�سى  وقت  أي  من  أكثر  مدعوون 
غليان الهمم في نصرة صاحب راية الهدى 
والحق الحسيني في السعي إلنقاذ الناس 
 - ملزمين  اننا  كما  لهدايتهم،  والسعي 
ر 

ّ
وأنتم أهل الشرف والفضل - الى تذك

جميل الحسين )ع( وعظيم عطائه واهل 
 

ً
سبيال ليكون  الطاهرين  وصحبه  بيته 

واملشكالت  الجراح  على  انفسنا  لسمو 
ومشاكل  معاناة  نتصوره  ما   

ّ
إن فوهللا 

ات زينب 
ّ
ة من أن

ّ
في الطريق ال يعدله أن

وأخوتها.
 
ً
عهدا العام  هذا  عاشوراء  ليكن  إذن، 
رغم  نكون  أن  في  أنفسنا  مع  نقطعه 
كثرتنا كرجل واحد، نعم واحد ال ثاني له 
، فو هللا انه السبيل لفرج 

ً
ولو كان ظال

ما  وهذا  والهدى،  الحق  راية  صاحب 
تؤكده كلمات آبائه وملكوت ربه.

)عليهما  وزينب  الحسين   
ّ
أن أعتقد 

منا  يستحقون  بيتهم  وأهل  السالم( 
األكثر من هذا بكثير، فهل إلى ذلك من 
سبيل، هل الى وحدتنا من سبيل، هل 
الى زيادة همتنا من سبيل، هل الى فوران 
غيرتنا من سبيل، هل الى دوّينا بذكر هللا 
)ع(  الحسين  أنصار  كدوّي  سبيل،  من 
وهمتهم وغيرتهم في نصرة إمامهم، ليفتح 
لنا هللا سبحانه كما فتح لهم، حينذاك 
آل  قائم  أنصار  أننا  بالنا  على  ليخطر 

محمد )ع( ..
السالم عليك يا أبا عبد هللا وعلى االرواح 
برحلك،  واناخت  بفنائك  حلت  التي 
ما   ،

ً
ابدا هللا  سالم  جميعا  مني  عليكم 

بقينا وبقي الليل والنهار.
السالم على شيعة الحسين )ع( في كل 
وقت وحين، السالم على شهداء حاكمية 
هللا،  حاكمية  أسرى  على  السالم  هللا، 
السالم على أنصار حاكمية هللا، السالم 

 ورحمة هللا وبركاته.
ً
عليكم جميعا

َك 
َ
اِكريَن ل

ّ
َحْمُد َحْمَد الش

ْ
َك ال

َ
ـُهمَّ ل

ّ
لل

َ
” ا

َعظيِم  َعلى  هللِ  َحْمُد 
ْ
ل
َ
ا ُمصاِبِهْم  َعلى 

ُحَسْيِن َيْوَم 
ْ
 ال

َ
فاَعة

َ
ني ش

ْ
ـُهمَّ اْرُزق

ّ
لل

َ
تي ا َرِزيَّ

َمَع  َدَك 
ْ
ِعن َدَم ِصْدق 

َ
ق لي   

ْ
ت ّبِ

َ
َوث ُوُروِد 

ْ
ال

وا 
ُ
ل
َ
ذيَن َبذ

َّ
ل
َ
ُحَسْيِن ا

ْ
ْصحاِب ال

َ
ُحَسْيِن َوا

ْ
ال

الُم . “ ْيِه السَّ
َ
ُحَسْيِن َعل

ْ
 ال

َ
ُمَهَجُهْم ُدون

 
ٌ
ِصيَبة َصاَبْتُهم مُّ

َ
ا أ

َ
ِذيَن ِإذ

َّ
قال تعالى :))ال

 * أولئك 
َ
ْيِه َراِجُعون

َ
ا ِإل

َّ
ِه َوِإن

َّ
ا ِلل

َّ
وا ِإن

ُ
ال

َ
ق

 وأولئك 
ٌ
ِهْم َوَرْحَمة ّبِ ن رَّ َواٌت ّمِ

َ
ْيِهْم َصل

َ
َعل

.))
َ
ُدون

َ
ْهت

ُ ْ
ُهُم امل

الحسن/النجف  أحمد  السيد  مكتب 
االشرف

6/محرم الحرام/1441هـ

كان املشروع الشيطاني في كربالء 
إلى  ع  الحسين  قتل  يتجاوز 
محاولة إنهاء ورثة املشروع اإللهي 
والقضاء عليهم وهذا واضح من 
قتل الجيش االموي حتى الرضيع 

من هذه العائلة التي كانوا ينظرون 
لها على انها العائلة امللكية املؤيدة 
رغم  هم  يفتقدونه  شرعي  بنص 
كونهم الحكام وامللوك الفعليين، 
أساسيا  ع  زينب  دور  كان  لهذا 

وكبيرا جدا في كربالء فقد حافظت 
على حياة اإلمام علي بن الحسين 
فاحتضنته  املشروع،  هذا  وارث 
في واقعة كربالء ولم تمكن الجيش 
الوصول  من  اليزيدي  االموي 

لقتله واستمرت مواقفها في جعل 
نفسها درعا لإلمام زين العابدين 
االموي  السبي  من  عادوا  أن  إلى 

اليزيدي.
السيد أحمد الحسن

دور زينب
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االمام احلسني عليه السالم
من روائع نزار قباني

ال يقاس الحسين بالثوار، بل باألنبياء وال تقاس كربالء باملدن، بل بالسماوات وال 

تقاس عاشوراء بحوادث الدهر، بل بمنعطفات الكون

قصة  ألن  هزيمة،  انتصار  كل  الحسين  وبدون  انتصار  هزيمة  كل  الحسين  مع 

عاشوراء لم تكتمل فصولها، فإن .. كل يوم عاشوراء، وكل أرض كربالء.

ايها الناس .. إن الشهادة تزيد في أعمار املستشهدين، أال ترون كيف أن »عبد هللا 

الرضيع« يعتبر اليوم من كبار عظماء الرجال ؟

اعتمد الحسين على قّوة املنطق، واعتمد عدوه على منطق القوة، وملا سقطت قوة 

عدوه، انتصر منطق الحسين، وكان انتصاره ابديا.

 ملدينة صغيرة، أما بعد عاشوراء فقد أصبحت 
ً
قبل عاشوراء، كانت كربالء اسما

 لحضارة شاملة.
ً
عنوانا

تمزقت رايته .. ولم تنكس !

وتمزقت أشالئه .. ولم يركع !

وذبحوا أوالده وإخوانه وأصحابه .. ولم يهن ! .

إنها عزة اإليمان في أعظم تجلياتها

 عليهم : أن يقاتلوا أو يقتلوا .. ولكنهم لو لم 
ً
كان ما فعله الحسين وأصحابه صعبا

يفعلوا ما صنعوا ، لكان عليهم أصعب

، بل هو مشروع ..
ً
الحسين ليس شخصا

، بل هو منهج .. وليس كلمة، بل هو راية ..
ً
وليس فردا

لو شاء الحسين أن يعتذر عن الجهاد، لوجد كل األعذار التي يتوسل ببعضها 

الناس للتقاعس عنه، وجدها مجتمعة، لكنه رآى املوت له عادة وكرامته من هللا 

الشهادة.

فأعلن الجهاد، وكان ذلك من أعظم إنجازاته.

مهما قلنا عن الحسين ، ومهما كتبنا عنه، فلن نتجاوز فيه ما قاله رسول هللا : 

)مكتوب على ساق العرش: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة(.

كلما حاولت أن اعبر عن الحسين بالكلمات، وجدت أن الكلمة عاجزة عن التعبير 

عن نفسها فيه ..

قلت عنه أنه الحق .. قلت أنه الكوثر ..

وقلت أنه الفضيلة .. فوجدته أكثر من ذلك، فرجوت هللا تعالى أن يلهمني كلمة تعبر 

عن حقيقة الحسين ، فألهمني أن أقول أن الحسين .. هو الحسين وكفى !.

 الشاعر 
ابن العرندس 

احللي
الحبيب مسهدا  العذول على  بات 
ومهدا  الغرام  في  عذري  فأقام 
إني لقد أصبحت عبدك في الهوى 
سيدا  املحبة  شرح  في  وغدوت 
همى  غيث  حمى.  ليث  طما.  بحر 
بدا  بدر  هدى.  نجم  أضا.  صبح 
متلظيا  كربال  في  أنسه  لم 
موردا  ملاء  يلقي  ال  الكرب  في 
مدارعا  األسود  على  الغبار  نسج 
وعسجدا  النجيع  فجسدت  فيه 
صال الحسين على الطغاة بعزمه 
ال يخت�سي من شرب كاسات الردا 
فراتها  عذب  أن  العجائب  ومن 
تتقيدا  ولن  مسلسلة  تسري 
نحوه  ظام  السبط  وقلب  طام 
غدا   سلسله  الناس  يسقي  وأبوه 
العدا  سلب  قد  العباس  والسيد 
مجردا  وصيروه  اللباس  عنه 
وابن الحسين السبط ظمآن الحشا 
مبردا  الذئاب  تنهله  واملاء 
دم  له  الوريد  مقطوع  كالبدر 
مبددا  الصعيد  ترب  على  أم�سى 
الفال  في  الشهداء صرعى  والسادة 
توسدا  الرمال  ألحقاف  كل 
هدى  على  الذين  القوم  فأولئك 
اهتدى  بهم  اقتدى  فمن  ربهم  من 
ملصابهم  الحشا  حران  والسبط 
مسعدا  نصيرا  يلقى  ال  حيران 
بأسهم  الق�سي  صفر  عن  فرموه 
اعتدا  وال  جناه  جرم  ما  غير  من 
فرجت  الجواد  عن  الجواد  فهوى 
أنكدا  يوما  وكان  الشداد  السبع 
طاملا  رأسا  الشمر  منه  واحتز 
مرقدا  النبوة  حجر  له  أم�سى 
العلى  السماوات  أمالك  فبكته 
الردا  مشقوق  عليه  بات  والدهر 
وطرف  مكفوفا  الجود  كف  وارتد 
أرمدا  عليه  مطروفا  العلم 
سائلي  يا  قصتي  هاذي  فالن 
يجمدا  لن  سائل  دمعي  ونجيع 
وتحرق  بتقرح  معي  فاندب 
مسعدا  بكائي  في  لي  وكن  وابكي 
حدا  ما  أمية  بني  فأللعنن 
أنجدا و  الحجيج  غار  ما  و  حاد 

مدائحا  عالك  على  وألحلين 
خردا  حسانا  ألفاظي  در  من 
عربا فصاحا في الفصاحة جاوزت 
مبلدا  لبيد  لها  وبات  قسا 
جودكم  من  بقالئد  قلدتها 
مقلدا  الزمان  جيد  بها  أضحى 
صالح  العرندس  نجل  بها  يرجو 
تخلدا  الجنان  حور  مع  الخلد  في 
املرت�سى  بن  يا  عليك  السالم  ثم 
وغردا الغصون  في  طير  ناح  ما 

.»
ٌ
لق الَحَسن عبادة

ُ
لق الحسن: قال اإلمام الحسين عليه السالم: »الخ

ُ
1ــ في الخ

 2ــ في املكارم األخالق: قال اإلمام الحسين عليه السالم: »أّيها الناس ناِفسوا في املكارم وسارعوا في 
املغاِنم«.

 3ــ في الِقسمة: قال اإلمام الحسين عليه السالم: »سمعت جّدي رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( 
سِم هللا تكن أغنى الناس«.

َ
يقول: واْرَض ِبق

 وِلَي ربٌّ فوقي، والنار أمامي 
ُ

 4ــ في التسليم لرضاء هللا تعالى: قال الحسين عليه السالم: »أصبحت
واملوت يطلبني والحساب محدٌق بي، وأما ُمرتهٌن بعملي، ال أجد ما أحّب، وال أدفع ما أكره، واألمور 

ي؟«.
ّ
ي، فأّي فقير أفقر من

ّ
بني، وإن شاء عفا عن

ّ
بيد غيري، فإن شاَء عذ

 5ــ في ثبات اإليمان وزواله: قال الحسين عليه السالم: »ُسِئَل أميُر املؤمنين صلوات هللا عليه: ما 
 اإليمان؟ فقال: الورع، فقيل له: ما زواله؟ قال الطمع«.

ُ
ِثبات

 
ٌ
ة مرَّ

َ
ه ِمرأته، ف

َ
ه، وقول

َ
خذ هللا ِعصَمت

ّ
 املؤمن ات

ّ
 6ــ في أوصاف املؤمن: قال الحسين عليه السالم: »إن

ُر في وصف املتجّبرين، فهو منه في لطائف، ومن نفسه في تعارف 
ُ
 َينظ

ً
ينظُر في نعِت املؤمنين، وتارة

دِسه على تمكين«.
ُ
ِته في يقين، وِمن ق

َ
ِطن

َ
)أي ومن طهارة نفسه على قدرة وسلطنة(، ومن ف

نا«.
َ
وط

َ
ل فاست

ّ
قيا التوك

َ
ل
َ
 الِعّز والغنى خرجا يجوالن ف

ّ
ل: قال الحسين عليه السالم: »إن

ّ
 7ــ في التوك

 أباذر يقول: الفقر أحّب إلّي 
ّ
 8ــ في االتكال على ُحسن اختيار هللا: قيل للحسين عليه السالم إن

َل على ُحسِن 
َ
من الغنى، فقال الحسين عليه السالم: »رحم هللا تعالى أباذر، أّما أنا فأقول: َمن اتك

اختيار هللا تعالى له، لم يتمّن غير ما اختاره هللا عّز وجل له«.

أقوال مأثورة عن اإلمام احلسني  

من شعر بولص سالمة
مجيِر رّبٍ  كالَم   

ْ
غ

ّ
بل هللِا  نبــــيَّ  يا   :

ً
قــــــــائال جبريُل  جاَء 

للجمهوِر السماِء  ناِت  بّيِ النــــــاِس  مـــــن  عصمِة  في   
َ

أنت

للعصوِر  
ً
وحجة  

ً
سرمديا  ***  

ً
وحيا هللِا   

َ
رسالة وأذاَعها 

الدهوِر زواِل  حـتى   
ً
طفال الــــدهــــُر  كان  منذ  ولّيــكم  إني  ثّم 

نكيِر غيُر  موالُه  فعــــليٌّ   ***  
ً
حقا موالُه   

ُ
كنت من  إلهي  يا 

نصيِر  
َ

حليف وانــصُر  عّمي  ابـــَن   
َ
يوالون الذيَن  واِل  إلهي  يا 

شريِر وخاذٍل  نكٍس  كلَّ   *** واخذْل  يعاديِه  ملن   
ً
ا عدوَّ ْن 

ُ
ك

الهصوِر الهماِم  ساعَد   
ً
رافعا  *** علّيٍ  بضبعـــِ   

ً
آخذا قالها 

ومنه:

شقيا العذاِب  غبَّ  تُمتني  ال   *** َعلّيا  أشفـــــــــْق  األكواِن  إلَه  يا 

األبـــديا ثواَبَك  يبغي  الــــــــــــــخيِر  صــعيِد  في  عامٍل  أجَر  أولني 

شفتيا علـى  أجريـــــته   
َ

أنت  *** حّقٍ  غيـَر  أقْل  لْم  الحّقِ  مصدُر 

َعليا البيـاِن   
ُ
غيــــدق فهمى   *** علّيٍ  مديــــــــــَح  ألهمتني   

َ
أنت

ا ـيَّ
َ
ف الدهِر  سرحِة  ملَء  ه 

َ
نبل  *** َيضفي  أحــمَد  صهُر   

َ
كان هكذا 

ولّيا ويصطفيــــــــِه  عيِه  يدَّ  *** شعٍب  فخُر  ال  التاريِخ  فخُر  هو 

شيعيا منصــٍف  كّلِ  في  إنَّ   *** علّيٍ  هواة  شيـــــــــــعة  تقْل  ال 

بالحسين: فيتأ�ّسى  فراشِه  على  ويتلّوى  بالشاعر  الالُم  وتستبّد 
ً
مرّيا  

ً
شربا العمر  في  يسيغوا  لم   ***  

ً
ِخصاال باألكرميـــَن  أتأ�ّسى 

الكوفيا إكليـــــــــــلها  وأعلى   
ً
بدريــــــــــــــا  

َ
الشهــــادة باكَر  بالذي 

األزليا ه 
َ
كهف الصبـــــــَر  يجد   *** جرٍح  كّلِ  في  الحسيِن  بجراِح 

ومنه:

أصـــغريا مالٌئ  منَك  إنني   ***  
ً
فـــــخرا حسبَي  الســـــالِم  أمير  يا 

عـلوّيا ِه  حـــّبِ فرِط  من  ُعّد   *** حتى  املسيــــحّيِ  في  الحقُّ  جلجَل 

ا نبوّيِ لقه 
ُ
خ كـــــــــان  فلقْد   ***  

ً
نبيا عــــــــــــــــــــليٌّ  يكْن  لم  فإذا 

عليا أردت  أنني  واخشعي   *** قّرِي  أرُض  ويا  اشهدي..  سماُء  يا 

 في الطف سبط محمد
ً
ق�سى ضاميا

خميص الحشا تحت القنا املتشاجر
ً
بأهلي ونف�سي صادي القلب طاويا

البواتر شفار  تروى  دمه  ومن 

بغيها بأسهم  حرب  بنو  رمته 

وناصر محام  من  لديه  وليس 

النبي وضيعوا الهادي  نسوا جده 

األواصر قربى  ـ  السبط  بقتلهم  ـ 

بثأرهم يطلبون  جاءوا  بعتبة 

عاشر يوم  حيدر  من  ال  هللا  من 

الشيخ 
حسني 

الكربالئي

سقمي على   
ً
اسقاما دمعي  أهال  َحَسِم  بذي  ركباٍن  ر 

ُّ
تذك أمن 

ني قرُح األجفان حاق بها من وحشة النفس طاغوٌت من األلم أم مضَّ
دم ِل 

ْ
بذ دون  تفتديه  فديٍة  من  له  ليس  بالحق  آمنوا  فتية  في 

م
َ
أسباِط بيِت رسوِل هللا محتدهم فخُر البرايا وصرح العز والِعظ

 الى كربالء الكرب والشجم
ً
العيس تم�سي بهم نشوى بحوزتها خبا

فما لروحي قد ضاقت بها كبدي حرى تهيم على األفالك والُسُدم
وما لقلبي قد اودى به شجني وهو الع�سيُّ على األشجان والغمم
يا إبن بنت رسول هللا ما نضبت بي الفصاحة او عزت على قلمي
فمي بالقريض  أكدى  بذكرَك  وال  مطلُبه  أنت   

ٌ
حرف تلكأ  وال 

بالكلم اغتصُّ  خرٍس  من  أكاُد  رني  صيَّ ف 
َّ
الط مصاب  هول  لكنَّ 

 يا سبط الرسول فٌم يشق للدهِر فجَر الحّقِ في الظلم
ُ
هي الشهادة

 العقيدة ُيْصِلي الظلَم بالحمم
َ

حٌر يدّوِي على األرضين ُيسمُعها صوت
تنم لم  هللا   

ُ
وعين عيٍن  ِقراَر  رايُتُهم  بالغدر  علت  الذين  نام 

الضرم ساعر  قصاٍص  يوَم  وأنَّ  موعُده  حان  وعٌد  جدَّ  اذا  حتى 
بالجلم الشاة  عهن  تناثر  كما   

ً
جيفا اشالؤهم  الفال  في  تناثرت 

قم السَّ من   
ً
عقابيال الرزايا  بنا  تركت  قد  رسوِل هللا  بنِت  إْبَن  يا 

ِهم النَّ للطامع  نهبة  وأرضه  نكد  في  الخير  عراق  شعُب  مازال 
والتخم األرِض  أقا�سي  في  وهائٍم  ومرتحل  مسحوٍق  بين  وأهله 
باللقم غصَّ  طواه  من  وساغٍب  له  الدواء  في  النصيٌب  وواصٍب 
يدم لم  ْوِط  السَّ بغيِر  قْهٍر  وصْرِح  ومطرقٍة  سنداٍن  بين  ما  ينوء 
والرحم الدار  نتاج  من  وآخر  مجتلب  البحر  عبر  حصاران  له 
والنعم بالخيرات  املروءات  فجُر  يغمرنا  األحرار  ابا  يا  متى  متى 
والصنم بالطاغوت  الناس  فيكفر  له  قراَر  ال  حقٍد  ليُل  وينجلي 

الشاعر
املسيحي خالد املقدسي

أبـا الفضل يا من أسس الفضل واإلبا
أبـا لـه  تـكون  أن  إال  الـفضل  أبـي 
فـبلغتها الـعلى  أسـبـاب  تـطـلبت 
تـطلبا مـا   

ٌ
بـالغ سـاع  كـل  ومــا 

ٌ
ومـنعة عـزٌّ  الـضيم  احـتمال  ودون 
مـركبا األسـنة  أطـراف  ـيرت 

َّ
تـخ

بـموقٍف الـمنايا  تـيار  خـضت  لـقد 
خـلبا األسـنة  بـرق  بــه  تـخـال 
تـجد ولـم  الـنزال   ِ

ّ
بـمستن وقـفت 

سوى املوت في الهيجا من الضيم مهربا
ٌ
إلـى أن وردت الـموت واملوت عادة
والضبا األسـنة  تـحت  عـرفت  لـكم 
وال عـيب فـي الحّرِ الكريم إذا ق�سى
مـتقلبا الـضما  حـّرِ  عـلى   

ً
وقـلـبا

بـنفسه أخـاه  واسـى  الـذي  بـنف�سي 
وأوجـبا اإلخـاء  سـنَّ  بـما  وقــام 
طـاميا يـلمع  والـماء  ظـاميا  رنــا 
صـوبا الـدمع  بـها  أنـفاسا  وصـعد 
صـبيٍة ش 

ُّ
تـعـط إال  هـمـه  ومــا 

تـلهبا اإلوام  أوراهـا  الـمـاء  إلــى 
مـزاده مـأل  والـماء  أنـسـه  لــم 
ومغربا شـرقا  األرض  مـأل  وأعـداه 
بـقربه وهـو  الـماء  طـعم  ذاق  ومـا 
أعـذبا الـمنية  طـعـم  رأى  ولـكـن 

هذه النصوص التي ذكرها البروفسور صموئيل 
كريمر الخبير العاملي الشهير في التاريخ السومري 

واللغة السومرية وولكشتاين، تثبت لنا أن ما سطره 
السومريون ما هو إال إخبارات غيبية من األنبياء 
السابقين كنوح )ع( على ما سيجري في املستقبل 

على ريحانة رسول هللا )ص( وسيد شباب أهل الجنة 
الحسين الشهيد املقتول بكربالء.

في هذه الكلمات سنثبت أن الرقم الطينية السومرية 
مليئة بنعي الحسين )دموزي: وترجمتها االبن 

الصالح( وأخته زينب )جشتي نانا(...
جاء في كتاب )إنانا ملكة السماء واألرض(:
) قلب دوموزي يسبح بالحزن والدموع، ...
ق الناي في عنقه وصاح يندب حظه، ...

َ
عل

نوحي معي،
أيتها السرطانات في النهر، تفجعي علّي

ي من أجلي ... ( 
ّ
أيتها الضفادع في النهر، نق

)مقتطفان(
هذه الكلمات التي صدرت من دموزي )الحسين-ع-( 

قبل آالف السنين، هي نفسها قالها اإلمام الحسن 
املجتبى )ع( للحسين )ع(، قال له:

) ... ويبكي عليك كل �سيء حتى الوحوش في الفلوات، 
والحيتان في البحار( األمالي للصدوق ص178.

ثم يقول النص السومري:
 ،

ً
 رأى حلما

ً
) ... بينما كان الراعي دوموزي مضطجعا

...
دوموزي استفاق وقال:

أحضروها لي، أحضروها، أجلبوا أختي، 
أحضروا )جشتي نانا( أختي الصغيرة،
أحضروا الكاتبة العاملة بسر األرواح،

أختي التي تعرف معنى الكلمات، 
املرأة الحكيمة التي تعرف معنى األحالم، ... (

)مقتطفان(
وهذه الكلمات هي نفسها التي قال اإلمام علي بن 

الحسين )ع( لعمته زينب )ع(، حيث قال لها:
) ... وأنت بحمد هللا عاملة غير معلمة، فهمة غير 

مفهمة ... ( االحتجاج للطبر�سي ج2 ص31.
وفي تتمة حلم دموزي جاء التي:

) ... أختي: جدائي الصغار تجرجر في التراب ويغطيها 
الغبار، ...

... دوموزي لم يعد بين األحياء، ...
... قالت جشتي نانا:

أواه يا أخي، ال تحِك حلمك لي،
... ،

ً
ليس مريحا

،
ً
... الجاال سوف يتسلق السور ليأخذك بعيدا

دوموزي، شعري سيدور في السماء ألجلك،
الخراف ستحفر األرض بحوافرها،

أوه دوموزي أنا سوف أشقق خدودي بأسف عليك، 
) ...

قصائد سومرية 
عن احلسني 

وزينب عليهما 
السالم
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علم السيد أمحد احلسن وعلم غريه
سلسة من حلقات تبين ما ورد في بعض تفاسير المسلمين وما جاء عن قائم ال محمد السيد احمد الحسن ع في تفسير 

بعض االيات القرآنية المباركة يتبين من خاللها العلم الذي يحمله هذا الرجل الطاهر .
و سأبدأ اواًل بما ورد في كتب التفسير ومن ثم اورد ما جاء عن السيد احمد الحسن )ع( و اترك الحكم للقاريء الكريم
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�َسْيٍء َعِليٌم )35(( سورة النور

املباركة من سورة  و لتفسير هذه االية 
النور و كما تعودنا سابقا سنأتي ببعض 
تفاسير الشيعة ثم بعض تفاسير السنة 
و من ثم بيان يماني ال محمد ص لها و 
لطول تفسير هذه االية تم تقسيمها الى 

عدة اقسام . القسم االثالث

حسين  محمد  السيد  امليزان  تفسير 
الطباطبائي ج 15 ص119 و ما بعدها

الزجاجة كأنها كوكب دري »  وقوله: » 
من  الدري  بالكوكب  الزجاجة  تشبيه 
جهة ازدياد ملعان نور املصباح وشروقه 
فتزيد  املصباح  على  الزجاجة  بتركيب 
الشعلة بذلك سكونا من غير إضطراب 
فهي  الرياح  وضرب  االهوية  بتموج 
وثبات  نورها  تأللؤ  في  الدري  كالكوكب 

شروقها.

وقوله: » يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
ال شرقية وال غربية يكاد زيتها ي�سئ ولو 
لم تمسسه نار » خبر بعد خبر للمصباح 
أي املصباح يشتعل آخذا اشتعاله من 
يشتعل  إنه  أي  زيتونة  مباركة  شجرة 
من دهن زيت مأخوذ منها، واملراد بكون 
الشجرة ال شرقية وال غربية أنها ليست 
نابتة في الجانب الشرقي وال في الجانب 
الغربي حتى تقع الشمس عليها في أحد 
طرفي النهار ويفئ الظل عليها في الطرف 
الخر فال تنضج ثمرتها فال يصفوا الدهن 
هي  بل  االضاءة  تجود  فال  منها  املأخوذ 
ضاحية تأخذ من الشمس حظها طول 

النهار فيجود دهنها لكمال نضج ثمرتها.
يكاد   « قوله:  املعنى  هذا  على  والدليل 
زيتها ي�سئ ولو لم تمسسه نار، فإن ظاهر 
السياق أن املراد به صفاء الدهن وكمال 
متفرع  ذلك  وأن  لالشتعال  استعداده 

على الوصفين: ال شرقية وال غربية.

وأما قول بعضهم: إن املراد بقوله: » ال 
شرقية وال غربية » أنها ليست من شجر 
الدنيا حتى تنبت إما في شرق أو في غرب، 
وكذا قول آخرين: إن املراد أنها ليست 
من شجر شرق املعمورة وال من شجر 
غربها بل من الشجر الشام الواقع بين 
الشرق والغرب وزيته أفضل الزيت فغير 

مفهوم من السياق.
ملبتدأ  خبر   « نور  على  نور   « وقوله: 
نور  إلى  راجع  ضمير  وهو  محذوف 
واملعنى  السياق،  من  املفهوم  الزجاجة 
نور الزجاجة املذكور نور عظيم على نور 

كذلك أي في كمال التلمع.
واملراد من كون النور على النور قيل: هو 
تضاعف النور ال تعدده فليس املراد به 
أنه نور معين أو غير معين فوق نور آخر 
مثله، وال أنه مجموع نورين اثنين فقط 
تحديد  غير  من  متضاعف  نور  أنه  بل 

لتضاعفه وهذا التعبير شائع في الكالم.
وهذا معنى ال يخلو من جودة وإن كان 
لطف  من  تخلو  ال  أيضا  التعدد  إرادة 
املصباح  من  الشارق  للنور  فإن  ودقة 
نسبة إليه باألصالة والحقيقة ونسبة إلى 
الزجاجة التي عليه باالستعارة واملجاز، 
ويتعدد  النسبتين  بتغاير  النور  ويتغاير 
بتعددهما وإن لم يكن بحسب الحقيقة 
إال للمصباح والزجاجة صفر الكف منه 
فللزجاجة بالنظر إلى تعدد النسب نور 
غير نور املصباح وهو قائم به ومستمد 

منه.

وهذا االعتبار جار بعينه في املمثل له فإن 
نور االيمان واملعرفة نور مستعار مشرق 
نوره  من  مقتبس  املؤمنين  قلوب  على 

تعالى قائم به مستمد منه.

تفسير الطبري

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا يعقوب ، عن 
حفص ، عن شمر ، قال : جاء ابن عباس 
إلى كعب األحبار ، فقال له : حدثني عن 
، قال   ) نوره كمشكاة  : مثل  قول هللا 
الكوة ، ضربها هللا مثال  : املشكاة وهي 
املشكاة   ، عليه وسلم  ملحمد صلى هللا 
) فيها مصباح املصباح قلبه في زجاجة 
الزجاجة ( صدره ، الزجاجة كأنها كوكب 
النبي صلى هللا عليه  دري ( شبه صدر 

وسلم بالكوكب الدري ، ثم رجع املصباح 
إلى قلبه فقال : ) يوقد من شجرة مباركة 
زيتونة ال شرقية وال غربية ( لم تمسها 
شمس املشرق وال شمس املغرب ، ) يكاد 
للناس  يبين  محمد  يكاد   ) ي�سيء  زيتها 
، وإن لم يتكلم أنه نبي ، كما يكاد ذلك 
الزيت ي�سيء ولو لم تمسسه نار نور على 

نور(  . 

أبي  عن  واصل  بن  األعلى  عبد  حدثني 
بن كعب: .....( قال : فمثله مما استنار 
دري  كوكب  كأنه  واإليمان  القرآن  فيه 
شجرة  من  يوقد   ( م�سيء   : يقول   ،
مباركة ( والشجرة املباركة أصله املباركة 
اإلخالص هلل وحده وعبادته ، ال شريك له 
) ال شرقية وال غربية ( قال : فمثله مثل 
شجرة التف بها الشجر ، فهي خضراء 
ناعمة ، ال تصيبها الشمس على أي حال 
كانت ، ال إذا طلعت وال إذا غربت ، وكذلك 
هذا املؤمن قد أجير من أن يصيبه �سيء 
من الغير ، وقد ابتلي بها فثبته هللا فيها ، 
فهو بين أربع خالل : إن أعطي شكر ، وإن 
ابتلي صبر ، وإن حكم عدل ، وإن قال 
صدق ، فهو في سائر الناس كالرجل الحي 
يم�سي في قبور األموات ، قال : ) نور على 
نور ( فهو يتقلب في خمسة من النور : 
فكالمه نور ، وعمله نور ، ومدخله نور 
، ومخرجه نور ، ومصيره إلى النور يوم 

القيامة في الجنة . 
نوره  مثل  عباس)  ابن  عن   ، علي  عن 
كمشكاة ( قال : مثل هداه في قلب املؤمن 
، كما يكاد الزيت الصافي ي�سيء قبل أن 
تمسه النار ، فإذا مسته النار ازداد ضوءا 
على ضوء ، كذلك يكون قلب املؤمن ، 
يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم ، فإذا 
جاءه العلم ازداد هدى على هدى ، ونورا 
على نور ، كما قال إبراهيم صلوات هللا 
عليه قبل أن تجيئه املعرفة : )قال هذا 
ربي (حين رأى الكوكب من غير أن يخبره 
أحد أن له ربا ، فلما أخبره هللا أنه ربه 

ازداد هدى على هدى . 

قوله : ) يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
ال شرقية ( قال : هي شجرة ال يفيء عليها 
ظل شرق وال ظل غرب ، ضاحية ، ذلك 
أصفى للزيت ) يكاد زيتها ي�سيء ولو لم 

تمسسه نار ( قال معمر ، وقال الحسن 
: ليست من شجر الدنيا ، ليست شرقية 

وال غربية . 
وقال آخرون : هو مثل للمؤمن ، غير أن 
املصباح وما فيه مثل لفؤاده ، واملشكاة 

مثل لجوفه . 
ثم يقول بعد كالم طويل ) ...... ، فتأويل 
الكالم : الزجاجة : وهي صدر املؤمن ، 
مثل  وذلك  الزجاجة  كأن  يعني   : كأنها 
لصدر املؤمن ، كوكب : يقول في صفائها 
يصف صدره  وإنما   . وحسنها  وضيائها 
أسباب  في  وشك  ريب  كل  من  بالنقاء 
اإليمان باهلل وبعده من دنس املعا�سي 
، كالكوكب الذي يشبه الدر في الصفاء 

والضياء والحسن . 

واختلفوا أيضا في قراءة قوله : » توقد 
من شجرة مباركة .....فمعنى الكالم إذن 
: كمشكاة فيها مصباح ، املصباح يوقد 
ال   ، زيتونة   ، مباركة  شجرة  دهن  من 

شرقية وال غربية . 
بعضهم  عن  روي  ما  بعض  ذكرنا  وقد 
من االختالف في ذلك فيما قد م�سى ، 
ونذكر باقي ما حضرنا مما لم نذكره قبل 
، فقال بعضهم : إنما قيل لهذه الشجرة 
: ال شرقية وال غربية : أي ليست شرقية 
إذا  الشمس  تصيبها  ال  حتى  وحدها 
الشمس  نصيبها من  لها  وإنما   ، غربت 
يلي  الذي  بالجانب  دامت  ما  بالغداة 
الشرق ، ثم ال يكون لها نصيب منها إذا 
مالت إلى جانب الغرب ، وال هي غربية 
بالع�سي  الشمس  فتصيبها   ، وحدها 
إذا مالت إلى جانب الغرب ، وال تصيبها 
، تطلع  ، ولكنها شرقية غربية  بالغداة 
عليه الشمس بالغداة ، وتغرب عليها ، 
فيصيبها حر الشمس بالغداة والع�سي ، 
قالوا : إذا كانت كذلك ، كان أجود لزيتها 

 .
ثم يذكر اقوال في معنى انها ال شرقية و ال 

غربية نلخصها هنا خوف االطالة :

1 - تكون في مكان ال يسترها من الشمس 
�سيء ، تطلع عليها ، وتغرب عليها . 

2 - معنى ذلك ليست شرقية وال غربية . 
3 - متيامنة ، الشام ال شرقي وال غربي . 

4 - ليست هذه الشجرة من شجر الدنيا . 
، قول  بتأويل ذلك  األقوال  وأولى هذه 
 : وقال   ، غربية  إنها شرقية   : قال  من 

تطلع  شرقية  ليست   : الكالم  ومعنى 
 ، الغداة  دون  بالع�سي  الشمس  عليها 
ولكن الشمس تشرق عليها وتغرب ، فهي 

شرقية غربية . 

وإنما قلنا ذلك أولى بمعنى الكالم ; ألن 
هللا إنما وصف الزيت الذي يوقد على 
هذا املصباح بالصفاء والجودة ، فإذا 
زيته ال  كان   ، كان شجره شرقيا غربيا 

شك أجود وأصفى وأضوأ . 
وقوله: ) يكاد زيتها ي�سيء ( يقول تعالى 
ذكره : يكاد زيت هذه الزيتونة ي�سيء من 
صفائه وحسن ضيائه ) ولو لم تمسسه 

نار (يقول : فكيف إذا مسته النار . 
وإنما أريد بقوله ) يوقد من شجرة مباركة 
وأنه   ، هللا  عند  من  القرآن  هذا  أن   )
كالمه ، فجعل مثله ومثل كونه من عنده 
، مثل املصباح الذي يوقد من الشجرة 
املباركة ، التي وصفها جل ثناؤه في هذه 
الية . وعنى بقوله ) يكاد زيتها ي�سيّء(  : 
أن حجج هللا تعالى ذكره على خلقه تكاد 
فكر  ملن  ت�سيء  ووضوحها  بيانها  من 
فيها ونظر أو أعرض عنها ولها ) ولو لم 
تمسسه نار ( يقول : ولو لم يزدها هللا 
بيانا ووضوحا بإنزاله هذا القرآن إليهم ; 
منبها لهم على توحيده ، فكيف إذا نبههم 
به وذكرهم بآياته ، فزادهم به حجة إلى 
حججه عليهم قبل ذلك ، فذلك بيان من 
هللا ونور على البيان والنور الذي كان قد 

وضعه لهم ونصبه قبل نزوله . 
وقوله ) نور على نور ( يعني : النار على 
لم  ولو  ي�سيء  كاد  الذي  الزيت  هذا 

تمسسه النار . 
قال أبو جعفر : وهو عندي كما ذكرت 
مثل القرآن . ويعني بقوله (نور على نور(  
هذا القرآن نور من عند هللا ، أنزله إلى 
خلقه يستضيئون به ، )على نور ( على 
الحجج والبيان الذي قد نصبه لهم قبل 
مجيء القرآن وإنزاله إياه ، مما يدل على 
حقيقة وحدانيته ، فذلك بيان من هللا 
كان  الذي  والنور   ، البيان  على  ونور   ،

وضعه لهم ونصبه قبل نزوله . 
وقوله ) يهدي هللا لنوره من يشاء (يقول 
تعالى ذكره : يوفق هللا التباع نوره ، وهو 
هذا القرآن ، من يشاء من عباده . وقوله 
: )ويضرب هللا األمثال للناس ( يقول : 
ويمثل هللا األمثال واألشباه للناس ، كما 
مثل لهم مثل هذا القرآن في قلب املؤمن 

باملصباح في املشكاة ، وسائر ما في هذه 
الية من األمثال . 

وهللا  يقول   ) عليم  �سيء  بكل  وهللا   (
يضرب األمثال ، وغيرها من األشياء كلها 

، ذو علم . 

اما جواب القائم اليماني احمد الحسن 
)ع( في كتاب املتشابهات ج2

 

)كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مبركة 
زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها ي�سئ 
يهدى  نور  نور على  نار  تمسسه  لم  ولو 
هللا لنوره من يشاء ويضرب هللا األمثل 

للناس وهللا بكل �سئ عليم (
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ْمَسْسُه ن

َ
ْم ت

َ
ْو ل

َ
ْيُتَها ُي�ِسيُء َول اُد زَ

َ
َيك

القرآن  وهي  سبحانه  هللا  كلمات  ألنها 
فهذا الزيت هو املدد اإللهي وهو القرآن

ور :- إمام بعد إمام وهم علي 
ُ
ى ن

َ
وٌر َعل

ُ
ن

)ع(  علي  بن  ومحمد  )ع(  الحسين  بن 
وجعفر بن محمد )ع( ومو�سى بن جعفر 
)ع( وعلي بن مو�سى )ع( ومحمد بن علي 
بن  والحسن  )ع(  محمد  بن  وعلي  )ع( 
علي )ع( ومحمد بن الحسن املهدي )ع( .

هللا  نور   -: يشاء  من  لنوره  هللا  يهدي 
القائم )ع( فمن شاء أن يهتدي شاء هللا 

أن يهديه وهداه لنصرته عليه السالم .
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الصحابي اجلليل ميثم التمار  
روي ان امير املؤمنين عليبن ابي طالب 

عليه السالم قال مليثم التمار
طَعن 

ُ
وت ب 

َ
صل

ُ
فت بعدي،  ذ 

َ
ؤخ

ُ
ت ك 

َّ
ِإن  ( 

ابتدر  الثالث  اليوم  كان  فإذا  بحربة، 
ب لحيتك،  ، فيخِضّ

ً
منخراك وفمك دما

فانتظر ذلك الخضاب، وتصلب على باب 
دار عمرو بن حريث عاشر عشرة، أنت 
أقصرهم خشبة، وأقربهم من املطهرة، 
تصلب  التي  النخلة  أريك  ى  حتَّ وامض 

على جذعها  ( .
ا ولي عبيد هللا ابن زياد الكوفة، علم 

ّ
مل

بقطعها،  فأمر  بالكناسة  التي  بالنخلة 
ها أربع 

ّ
فاشتراها رجل من النّجارين فشق

قطع . قال ميثم : فقلت لصالح ابني : 
عليه  فانقش  حديد  من   

ً
مسمارا فخذ 

تلك  بعض  في  ه 
ّ
ودق أبي،  واسم  اسمي 

األجذاع، قال : فلّما م�سى بعد ذلك أّيام 
أتوني قوم من أهل السوق فقالوا : يا 
ميثم انهض معنا إلى األمير نشتكي إليه 
ا 

ّ
عن يعزله  أن  فنسأله  السوق،  عامل 

ي علينا غيره . قال : وكنت خطيب 
ّ
ويول

القوم، فنصت لي وأعجبه منطقي،

أصلح هللا   : بن حريث  له عمرو  فقال 
: ومن  قال  ؟  م 

ّ
املتكل األمير تعرف هذا 

اب مولى 
ّ
الكذ التّمار  : ميثم  هو ؟ قال 

اب علي بن أبي طالب .
ّ
الكذ

يقول  ما   : فقال  فدعاني   : ميثم  قال 
ومولى  الصادق  أنا  بل   : فقلت  ؟  هذا 

اب األشر،
ّ
الصادق، وهو الكذ

تل أحد 
ُ
ك قتلة ما ق

ّ
فقال ابن زياد : ألقتلن

مثلها في اإلسالم . فقلت له : وهللا لقد 
أخبرني موالي أن يقتلني العتل الزنيم، 
فيقطع يدي ورجلي ولساني ثّم يصلبني، 

ي أجده 
ّ
فقال لي : وما العتل الزنيم، فإن

ه 
ّ
في كتاب هللا ؟ فقلت : أخبرني موالي أن

ابن املرأة الفاجرة . فقال عبيد هللا بن 
موالك،  وألكذبن  ك 

ّ
ألكذبن : وهللا  زياد 

فقال لصاحب حرسه : أخرجه فاقطع 
ه 

ّ
ى يعلم أن

ّ
يديه ورجليه ودع لسانه، حت

ففعل  فأخرجه  اب، 
ّ
الكذ مولى  اب 

ّ
كذ

ذلك به .
 
ً
قال صالح بن ميثم : فأتيت أبي متشّحطا
بأعلى   فنادى 

ً
ثّم استوى جالسا بدمه، 

املكتوم  الحديث  أراد  من   : صوته 

املؤمنين  أمير  طالب  أبي  بن  علي  عن 
فأقبل  الناس،  فاجتمع  فليستمع، 
ومخازي  هاشم،  بني  بفضائل  يحّدثهم 

مية وهو مصلوب على الخشبة .
ُ
بني أ

هذا  فضحكم  قد   : زياد  البن  فقيل 
العبد، فقال : فبادروه فاقطعوا لسانه، 
لسانك،  أخرج   : فقال  الحر�سي  فبادر 
ه 

ّ
أن الفاجرة  ابن  أال زعم   : ميثم  فقال 

فأخرج  هلك،  موالي  ب 
ّ
ويكذ بني 

ّ
يكذ

ا كان في اليوم الثاني  لسانه فقطعه، فلمَّ
في  كان  ا 

َّ
ومل  ،

ً
دما وفمه  منخراه  فاضت 

ر، فمات  اليوم الثالث، طعن بحربة، فكبَّ
الثاني  ليلة  الليلة  هذه  صبيحة  في 
ة سنة 60 هـ،  والعشرين من ذي الحجَّ
كربالء  إلى  الحسين  وصول  قبل  أي 
بعشرة أّيام استشهد الصحابي الجليل 

ميثم التمار  


