
 
 لتأويل املعاصرا موسوعة

 

 احللقة األوىل
 التأويل المعاصر للقرآن 

 

 يٍ فكز انسٍد

  أتى عثد اهلل احلسني انقذطاًَ
 

 

 أمحد انسعديتقهى / 
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 وصف انكتاب
 

 . اسى انكتاب 0 سهسهح انتأوٌم املعاصز

 . أمحد انسعدياسى املؤنف  0 

 محد انغشايل .أانتنفٍذ انطثاعً 0 

 عهً سعٍد . انفين 0 اإلخزاج

 . ( نإلصالح وانتًهٍدَشز وتىسٌع 0 يؤسسح انقائى )يكٍ
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 اإلهذاء

 

.. إىل إٌاي اإلِض إىل حجة اوشٌاَ  إىل شزيك اوقزآَ ..

 واجلاَ .. إىل اوذي ميألها قظطاً وعذالً ..

 إىل اوذي يبذن األرض غري األرض .. 

 أهذي هذا اجلهذ املتىاضع ..
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شَّن  عَّى يْووووكَّ اوْم ت وووواَُّ ٌ اْوووو ُ آيَّووووا      هُووووىَّ اَوووووذ يَّ أ ِوووو   }

ٌُّحْم ٍَّا   هَُُّ أُيُّ اوْم ت اُِ وَّأُخَّزُ ٌُت شَّابِهَّا   ف أ ٌَّوا  

اَوووذ يَُّ ق قُىُووىبِهًِْ س يْووَت ف يََّتبِمُووىََّ ٌَّووا م شَّووابَّ َّ ٌ اْوو ُ ابْت   وواء       

اوىّوووو ُ اوْف تْاَّووووة  وَّابْت   وووواء م أْوِيى وووو   وٌََّّووووا يَّمْى ووووًُ م أْوِيى وووو ُ إِاَل  

وَّاوزَّاط خُىََّ ف ي اوْم ىًِْ يَّقُىوُىََّ آٌَّاَّوا بِو   لُوهِّ ٌ وُْ ع اوذ       

 . ٚآؿ عمرافرَّب اَّا وٌََّّا يََّذَلزُ إِاَل أُوْوُىاْ األوْبَّاُِ {
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إٌ يا َسعى إنٍه يف هذا انكتاب أٌ َثني انتأوٌم ويا هً 

انقاعدج انعايح انيت ٌزتكش عهٍها يع طزح تأوٌم جدٌد 

عض اٌَاخ انقزآٍَح واحلزوف انيت اتتدأخ هبا تعض نث

 انسىر انقزآٍَح وتصىرج عهًٍح ويىافقح نهعقم واملنطك .

 تاإلضافح إىل تىضٍخ تعض املفاهٍى انيت يٍ خالهلا

 . ٌسهم عهٍنا فهى انتأوٌم 
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 .  (ٔ){اّلّلُ َوالرااِسُخوَف ِف اْلِعْلمِ  َوَما يَػْعَلُم َتَِْويَلُه ِإلا }قاؿ تعاىل 
فمػػه هػػػية اليػػف التػػػرياف ي عػػػا لأػػا اف علػػػم ال  ويػػ  مػػػه ؼت  ػػػات 
اظتػػوىل تعػػارؾ وتعػػاىل والراسػػخوف ِف العلػػم وقػػ  وقػػ  ال ػػ  ؼ ِف 
بيػػػػاف الراسػػػػخوف ِف العلػػػػم ب ضيػػػػل ذهػػػػ  الػػػػعع  اىل ال ػػػػوؿ  ف 

  ـ( .الراسخا ِف العلم هم أه  العيت )عليهم الس
ومأهم مه ذه  اىل ال وؿ  ف الراسخا ِف العلػم هػم أهػ  العيػت 
وأوصػػػيا هم وبعػػػ   اصػػػ هم ولػػػو ر عأػػػا اىل   ػػػاب   عػػػ  و ػػػ  

 لو  ان ال وؿ الثاين أ ثر صحف ووقوعا .
فهأػػاؾ أاػػخاص ألػػة اال مػػف الوهػػار )صػػلوات   وسػػ مه علػػيهم 

ي ػػػلوا اىل م ػػػاـ  أرتعػػػا( مػػػه الراسػػػخا ِف العلػػػم ال اف هػػػ ل  م
 الرسوخ ِف العلم لول ات اعتم ابل مف الوهار )عليهم الس ـ( .

                                                 
 . ٚآؿ عمراف  - ٔ
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اف هػػيا العلػػم مػػه اهػػم العلػػػـو ال رآتيػػف الػػر تثعػػت ع مػػف ال ػػػرآف 
واعجػػازة  وتػػه ل نتثػػ    ػػاب ل مػػاف او مةػػاف او لانػػف او امػػف دوف 
ا ػػر، ب بػػ  هػػو   ػػاب لةػػ  زمػػاف ومةػػاف وفنػػف وامػػف فهػػو ضػػادث 

لػػيق قولأػػا هػػيا غتػػرد ادعػػا  بػػ  هػػو ض ي ػػف  ب ػػف  ػػر   م جػػ د ب و 
 مػا كتػر  الليػ  والأهػػار ب وسػوؼ كتػ  ال ػػارئ اتتػا    تعػاىل مػػا 

 ي    قولأا هيا مه   ؿ او عه على صاحات هيا الة اب .
ضيػػػل تأػػػاوؿ هػػػيا الة ػػػاب َتويػػػ  بعػػػ  السػػػور وال ت ال رآتيػػػف 

ِف االرض( ظتػػػػا عتػػػػيا  اظت عل ػػػػف  مػػػػر المػػػػاـ اظتهػػػػ   )مةػػػػه   لػػػػه
اظتوضػػػػوع مػػػػه أقتيػػػػف ع مػػػػى  اصػػػػف وؿتػػػػه تعػػػػي  ع ػػػػر ال هػػػػور 

 التريف للمه   اظتأ  ر )عليه الس ـ( .
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 اف ال  وي فلس
 

لل رآف تاسة وَتويػ  فال اسػة ل ػاهر ال ػرآف وال  ويػ  لعػاوه إف  
 ال رآف .

و وهػػػاأ وأعمػػػ   أ ثػػػرول بػػػ  ِف اظت ػػػاـ مػػػه اإاػػػارة إىل إف العػػػاوه 
 :  معأاأ وهيا مس ااد مه قوله تعاىل 

}ُق  لاْو َ اَف اْلَعْحُر ِمَ اداأ لَِّةِلَماِت َرّبِّ لََأِاَ  اْلَعْحُر قَػْعَ  َأف 
َأا ِبِْثِلِه َمَ داأ {  .  (ٔ)تَأَاَ  َ ِلَماُت َرّبِّ َوَلْو ِ نػْ

ومعلـو ِف لغف العرب إف اظت اد هو ما نت  ال لم ِبػادة الة ابػف ضػ  
فلو  اتت  لمات رّب هػ  ال ػرآف ب مس مراأ )  العحر ( مث أ  يع ى

  اب هػػا إىل  ػػر مػػه   تظتػػا اض ا ػػ  لاػػاظ هبػػية الةلمػػات الػػر فيػػه  
اضترب فضػ أ عػه سػععف أ ػر دتػ ة ابضتػرب بػ  قػ  يةاػ  اقػ  مػه دلػو 

                                                 
ٔ
 ( .ٜٓٔ)الةهف - 
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العحػػػر االوؿ هػػػو  إفلة ابػػػف هػػػية الةلمػػػات ب فيسػػػ ااد مػػػه ذلػػػ  
ل ػػػػرآف والسػػػػععف أ ػػػػر هػػػػ  علػػػػـو ال اسػػػػة وهػػػػو اظت ةاػػػػ  ب ػػػػاهر ا

 ال  وي  وه  اظت ةالف بعاوه ال رآف .
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  ؟ م  أييت َتويله

 

ل متاػػػى  تأػػػا م ؾتػػػ  ِف مواريثأػػػا مػػػه ال اسػػػة وال  ويػػػ  إل ال ليػػػ  
سوا  ِف  ر ال اسة أو ال  وي  ومأي زمه الرسوؿ )صػلى   عليػه 

تأػػػا هػػػيا ب إذف مػػػ  أييت َتويلػػػه ؟  مػػػا وعػػػ تأا والػػػه وسػػػلم( إىل زما
 . (ٔ){ ْوـَ أيَْيت ََتِْويُلهُ ي }: اليف ال رآتيف 

ف    ػا  ِف الروايػف عػه أهػ  العيػت )علػيهم السػ ـ( إف َتويلػه ِف 
ف  ػاتوا ) علػيهم السػ ـ( ا م )مةه   له ِف االرض ( ب فػ يـو ال 

ع ػػى مػػه ال  ويػػ  وذلػػ  تػػه سػػيخرج مػػا ت قػػ  أ ر ػػوا  ػػراأ واضػػ اأ ف
 لع ة أسعاب :

 اته ب يف   وب يف آؿ دمحم . -ٔ
الأعوة عتا ال أ ي  واإمامػف عتػا ال  ويػ   مػا  ػا  عػه رسػوؿ    -ٕ

)صػػػػلى   عليػػػػه والػػػػه وسػػػػلم( ؼتاوعػػػػاأ أمػػػػة اظتػػػػ مأا )عليػػػػه 

                                                 
 ٖ٘االعراؼ  - ٔ
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)   عل  س  اتلهم على ال  وي   ما قاتل هم الس ـ( : 
 . على ال أ ي  (

ف يومػػه أو زماتػػه هػػو آ ػػر ال مػػاف و ػػ  اػػ   يػػربز ػت ػػواة ِف إ -ٖ
آ ػػرة فػػ  بػػ  أف متػػرج ػت ػػو، ال ػػرآف ِف يػػـو اإمػػاـ اظتهػػ   

 )عليه الس ـ( الته ل إماـ بع ة وهو آ ر اال مف .
س  وؿ االسعاب وال روؼ الر مأعػت آاب ػه )علػيهم السػ ـ(  -ٗ

 ػػػل  مػػػه إرهػػػار مػػػا عأػػػ هم وذلػػػ  التػػػه )عليػػػه السػػػ ـ( سي
االرض ومػػػا عليهػػػا ضػػػ  اسػػػ ع اد الأػػػاس ل  عػػػ  مػػػا سػػػي هرة 

 )عليه الس ـ( .
 إف أقو، االدلف الر سي هر هبا )عليه الس ـ( ه  ال  وي  . -٘

عليه الس ـ( سػأه مػه االتعيػا  ومػأهم ماـ )و ما هو معلـو ف ف لإل
)صػػػلى    الأػػػ  دمحم )صػػػلى   عليػػػه والػػػه وسػػػلم( ومعلػػػـو إف لػػػه

 .واله وسلم( دعوة سريف وأ ر، علأيف عليه 
دعػػوة سػػريف ن علأيػػف لػػه ل ػػا م قعػػ  قيامػػه ابلسػػيف ػتاسػػعاأ ل  ا ػػي

ول بػػ  ل ػػاض  هػػية الػػ عوة مػػه إرهػػار أدلػػف علػػى صػػ ؽ دعوتػػه 
 .ومه أهم تل  االدلف هو ال  وي  
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لاػػػاأ مػػػه الػػػييه أومػػػ  ذلػػػ  ل ي ػػػ قه الةثػػػة ويرتػػػ  عليػػػه أربعػػػوف 
 ػػػاف بعيػػػ اأ تاسػػػياأ وقلعيػػػاأ وع ليػػػاأ عػػػه   قػػػاتلوا وضػػػحوا فةيػػػف ِبػػػه

أقػو، االدلػػف  فػ ف اإمػاـ )عليػه السػ ـ( وقضػي ه وضر  ػػه اظتعار ػف ب
 ال  وي  . والر سي يت هبا اإماـ )عليه الس ـ( ه

 فه  سي ع  مأه وه  سي  قه الأاس أـ ل ؟ 
وقػػػ  ورد  مػػػا ت ػػػ ـ إف الأػػػاس سػػػيةيبوة وي ػػػاتلوة علػػػى ال  ويػػػ  ب 

عػػػػاديا ب الف عامػػػػف  أانسػػػػاأ ي اتلوتػػػػه ويةيبوتػػػػه ليسػػػػوا واف الػػػػييه 
الأػػػاس ل ياهمػػػوف ال اسػػػة فضػػػ أ عػػػه ال  ويػػػ  بػػػ  سػػػي اتله أهػػػ  
ال   ػػػػاص  العلمػػػػا  وأتعػػػػاعهم مػػػػه أهػػػػ  العلػػػػم اظتعأيػػػػا هبةػػػػيا 

سػػي ارتوف مػػا ي هػػرة ِبػػا لػػ يهم ومػػا و ػػ وا عليػػه آاب هػػم ب روا ت 
وال سػػػػاؤلت علػػػػى  اإاػػػػةالتوإ ػػػػوانم مػػػػه العلمػػػػا  ويضػػػػعوف 

 َتويله )عليه الس ـ( .
وهيا اظتعىن مواف  للروايف أولأ ومطاب  لسػأه اظتاضػا مػه تةػيي  

) لرت ػػس سػػأه ( : الرسػ   تيػػاأ فةمػػا  ػػا  عػػه الأػػ  اال ػـر )م
 . الييه مه قعلةم وع اأ عه وع  ... (
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ولػو  ػرة الةػافروف سػي هر   تػورة وي مػه  أتػوفهملةه وعلػى رألػم 
 جف ال ماف وسيةوف هأال  مه ي  ع  َتوي  اإماـ وهػم العسػطا  

 .واظتس ضعاوف 
 سػر وأبػو ذر وألػةهم مػه بػه ف  بػ  أف يةػوف هأالػ  مثػ  عمػار 

اظتس ضعاا الييه رضعوا واس  علوا ال أ يػ  فةػيا أمثػاعتم سػةضعوف 
مػأهم  فض أابل  وي  وي علوة فرضا مس عتريه ب  سيةوف مه هو 

ؽتػػه آمػػه ابلغيػػ  الػػييه ل يطلعػػوف دلػػي أ علػػى دعػػواة  مػػا فعلػػت 
   كتف )عليها الس ـ( وفع  سلماف ومه هم أمثاله ِف اظترتعف .
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 العامف لل  وي  ِف ال رآفال اع ة 
 

َ  اْلِة َػػػاَب ِمْأػػػُه آَ ت  ُهػػػَو الاػػػِيَ  أَتػػػَ َؿ َعَلْيػػػ }:  قػػػاؿ تعػػػاىل 
ـح اْلِةَ اِب َوُأَ ُر ُمَ َتاهِبَات  {  .  (ٔ)ػتحَْةَمات  ُهها ُأ

 ل   وصف أمة اظت مأا )عليه الس ـ( هيا الة اب ب وله : 
ورهػػػر ال ػػػرآف يرمػػػ  لػػػ  ت  ) رػػػاهرة أتيػػػ  وابوأػػػه عميػػػ  (

احملةمػػػػات الػػػػ يت ُأضةمػػػػت ععارانػػػػا  ف ضا ػػػػت مػػػػه الض مػػػػاؿ 
 .والا عاة 

ظت تػػػاهبات فػػػ  ابل تػػػه أمػػػا العػػػاوه ) ابوػػػه ال ػػػرآف ( فهػػػو يرمػػػ  
ف احملةمػػات هػػه أـ أإل ابلاحػػو والأ ػػر ب وِبػػا  ادهي ضػػ  م  ػػو 

الة اب واالـ هػ  االصػ  إذف ف ر ػاع الاػروع إىل أصػلها  مػا ورد 
 عه أ مف اعت ، )عليهم الس ـ( : 
 ()العأػػات إىل أمهػػاأ  إر ػػاع  ) إر ػػاع اظت تػػابه إىل احملةػػم (

 إىل احملةمات . اتوعليه فيةوف إر اع اظت تاهب
                                                 

 ( .ٚ) ؿ عمرافآ -ٔ
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إف احملةم ياسر تاسةاأ راهر أ وأما اظت تػابه فيػ وؿ َتويػ أ ابوأيػاأ ب 
ر ػػػػوع ( أ  إر ػػػػاع  –أيووؿ ) ر ػػػػ   –وال  ويػػػػ  مػػػػ  وذ مػػػػه آؿ 

 الت   إىل أصله .
ميػ  ومه   ؿ ال  وي  يس طي  اظت وؿ الغوص ِف ابوه ال رآف الع

: قػاؿ تعػاىل ال ا رة الر ل تأاي ول تعيػ   واضتاو  على  ور علمه
ُة ِمػػػه  } ـ  َواْلَعْحػػػُر نَتُػػػ ح َػػػا ِف ااْلَْرِض ِمػػػه َاػػػَجَرَة َأْقػػػَ  َولَػػػْو َأفتا

َعُف َأْ َُر ماػا تَِاػَ ْت َ ِلَمػاُت اّللِا ِإفا اّللاَ َع ِيػ   َضِةػيم   بَػْعِ ِة َسعػْ
}(ٔ)  . 

حػػور هػ  دللػػف لعلػػم   ال م أػاه  والةلمػػات الػػر ِف إف هػية الع
ال رآف ه  دتث    ـ   ال اهر وه  ػت ودة ب أما الةلمػات الػر 

 .ل تأاي ول تعي  فه  بطوف ال رآف 
) إف ابوأػه عميػػ  ( ولػيل  قػاؿ أمػػة اظتػ مأا )عليػه السػػ ـ( : 

 د فػالزد د واظتراد ابلسععف أ ر ال ةثة دوف ال   اص هبػيا العػ
ؽتةه ب والعحر االوؿ هو ال اسػة اظت ةاػ  ب ػاهر ال ػرآف والسػععف 

 . ما قلأا ه  علـو ال  وي  اظت ةالف بعاوه ال رآف  اال ر، 
                                                 

ٔ
 . ٕٚل ماف - 
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 )عليهم الس ـ( ال  وي  مه ؼت  ات اال مف
 

إف َتويػػ  ال ػػرآف مػػه ؼت  ػػات اال مػػف اظتع ػػوما )علػػيهم السػػ ـ( 
فهو كتر  عليهم  جر ف التمق وال مر ب ف    ا  عػه الاضػي  
 به يسار قوله : س لت أاب  عار )عليه الس ـ( عه هية الروايف : 

 .  (  ال رآف آيف إل وعتا رهر وبطه) ما ِف
رهرة تأ يله ب وبطأه َتويله ومأػه  : )عليه الس ـ(قاؿ : قاؿ 

ما ق  مضى ومأػه مػا كتػر   مػا  ػر  التػمق وال مػر  ػ  
مػا  ػا  َتويلػه اػ   يةػوف علػى االمػوات  مػا يةػوف علػػى 

 َوَمػػػػػػػا يَػْعلَػػػػػػػُم ََتِْويلَػػػػػػػُه ِإلا اّللُّ قػػػػػػػاؿ   تعػػػػػػػاىل } باالضيػػػػػػػا  
 (ٔ): ؿتػه تعلمػه ()عليه السػ ـ( { ف اؿ َوالرااِسُخوَف ِف اْلِعْلمِ 

.   
إف ال اعػػ ة العامػػف لل  ويػػ  هػػ  إر ػػاع اظت تػػابه إىل احملةػػم ب ف ولػػه 

 : تعاىل 

                                                 
ٔ
 . ٜٙٔص ٕٚوسا   التيعف ج - 
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ػػػْمُق ُ ػػػوَِّرْت { } ب فالتػػػمق رسػػػوؿ   )صػػػلى    (ٔ)ِإَذا التا
والػػ   عليػػه والػػه وسػػلم( ِف زماتػػه وال مػػر هػػو وزيػػرة علػػ  بػػه أّب

)عليػػػػه السػػػػ ـ( الف الضػػػػيا  م ػػػػ رة التػػػػمق ب والأػػػػور م ػػػػ رة 
ُهػػػَو الاػػػِي   }ال مػػر الػػػي  أي ػػػي تػػػورة مػػه التػػػمق وقولػػػه تعػػػاىل 

 .  (ٕ)َ َعَ  التاْمَق ِضَيا  َواْلَ َمَر تُوراأ {
) فضػػرب   وِف روضػػف الةػػاِف عػػه  ػػابر عػػه أّب  عاػػر قػػاؿ : 
مػػران أر ( وقػػ  مثػػ  دمحم ) التػػمق ( ومثػػ  الوصػػ  ) ال مػػ

  سعحاته وتعاىل  تعاع الوزير أ  الوص  وذل  مه أ ػ  
 }: الاػػػ ح والاػػػوز برضػػػا   عػػػ  و ػػػ  ضيػػػل قػػػاؿ تعػػػاىل 

فَالاِييَه آَمُأوْا ِبِه َوَعػ اُروُة َوَتَ ػُروُة َواتػاعَػُعػوْا الأحػوَر الاػِيَ  أُتػِ َؿ 
 .   (ٖ){ َمَعُه ُأْولَػِنَ  ُهُم اْلُمْاِلُحوفَ 

  يػػػ م الاػػػ ح  ف ي مأػػػوا ابلرسػػػوؿ ويعػػػ روة ويأ ػػػروة ف ػػػ  بػػػ  فػػػ
 تعاع وصيه الي  هو مععل الأػور ليجلػ  د  ػ  ال ػ ـ واصتهالػف 

                                                 
ٔ
 ( .ٔ) ال ةوير - 

ٕ
 ( .٘) يوتق - 

ٖ
 ( .ٚ٘ٔ) االعراؼ - 
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 ما قاتػ  دمحم )صػلى   قات  عل  )عليه الس ـ( على ال  وي  ولياب 
 له( على ال أ ي  .  عليه وآ
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 لى اإماـ اظته   )عليه الس ـ(اتطعاؽ ذل  ع
 

أمػػػا ِف زماتأػػػا هػػػيا فيةػػػوف اتطعػػػاؽ التػػػمق علػػػى اإمػػػاـ اظتهػػػ   
) تأ اعػػوف ِف أليع ػػه  وذلػػ  لػػورود الػػروا ت ال الػػف علػػى ذلػػ  : 

 . مق إذا أليع ها السحاب ( الت ااع ابلت
: وق  أييت َتويله لل رآف الةام  ويعم  به ِبا وع تأا اليف الةرنتػف 

أ  يػػـو ال ػػا م الف زماتػػه هػػو آ ػػر االزمػػاف  { يَػػػْوـَ أيَْيت ََتِْويلُػػهُ  }
و ػػ  اػػ   يػػربز ػت ػػواة ِف آ ػػرة أ  بطػػه ال ػػرآف الػػي  بػػا أيػػ يأا 

 وهو العلم ال  ويل  . 
عليػه السػ ـ( أييت بة ػاب   يػ  يه الروا ت اتػه )هيا ما تتة إلو 

) علمػػػس رسػػػوؿ   ومػػػا قػػػوؿ أمػػػة اظتػػػ مأا )عليػػػه السػػػ ـ( : 
م  اقاأ  إل( ألف ابب و   ابب يا   اب ألف ابب ( )م

 ليل  .
وال  ويػػ   ػػ   وابب مػػه هػػية االبػػواب ب واف لعلػػم ال  ويػػ  بطػػوف 

 ادي ها ِف ال رآف . م ارعف وم تععف وم 
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) إف الةػػوف  ف ػػ   ػػا  عػػه أمػػة اظتػػ مأا )عليػػه السػػ ـ( قولػػه : 
 له ِف ال رآف وال رآف  له ِف الااحتف والااحتف  لها ِف بسم 

وأان لف ِف العػػا  والعػػا  ِف الأ طػػف   الػػرزته الػػرضيم والعسػػم
 .  .(.. الأ طف
يةػػوف م ػػ ر  : راهرهػػا ال أ يػػ  وابوأهػػا ال  ويػػ  ب وبػػيل  الأ طػػف

 .الاي  مه الأ طف 
وسػػي م تا ػػي  ذلػػ  ِف ف ػػوؿ قادمػػف وإرهػػار الرتعػػاط بػػا قضػػيف 

 اظته   والأ طف .
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  ار ال  وي 

 
 :ذ ران إف السععف أ ر ِف قوله تعاىل 

ـ   }  َا ِف ااْلَْرِض ِمه َاَجَرَة َأْقَ  ُة ِمه َوَلْو َأفتا َواْلَعْحُر نَتُ ح
َعُف َأْ َُر ماا تَِاَ ْت َ ِلَماُت اّللِا ِإفا اّللاَ َع ِي   َضِةيم   بَػْعِ ِة َسعػْ

}(ٔ) . 
ي عا ذل  مه اظت ةالف بعاوه ال رآف ب و ه  علـو ال  وي   إف

 ( : ض يل رسوؿ   )م  ؿ 
 . (ٕ)أه بطه إىل سععف أبطه()إف لل رآف رهراأ وبطأاأ ولعط

قلأا إف السععف أ ر ِف هية اليف اظتعار ف ليق اظتراد مأها ال ح ي  
هبيا الع د ب  الةثرة ب والزد د ؽتةه ف   ورد عه اال مف 

 الس ـ( :  ماظتع وما )عليه
 . ) إف لل رآف عتر بطوف (

                                                 
ٔ
 ( .ٕٚ) ل ماف - 

ٕ
 . ٚٓٔص ٗعوااب ال لئ ج - 



  ___________  موسوعة التأويل املعاصر

-24-  

 .أقوؿ إف لل رآف : راهراأ ب وابوأاأ  
هػ  )اضتػروؼ ب الةلمػات  وهػية العطػوف بطػوف وعتيا العاوه سػععف

 . (ب اصتم  ب اإاارات ب ال للت ب االسرار ب الأ طف
 ف أعث  مه بطه اضتروؼ :  ر اضتروؼ 

 ومه بطه الةلمات :  ر الةلمات
 ومه بطه اصتم  :  ر اصتم  

 ومه بطه اإاارات :  ر اإاارات 
 ومه بطه ال للت :  ر ال للت 

 االسرار :  ر االسرار  ومه بطه
 ومه بطه الأ طف :  ر الأ طف 
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 اتطعاؽ قاع ة ال يود واالفراد
 

إف ل اع ة ال يود واالفراد ِف اظتأط  اتطعاقاأ واضحاأ ِف ال  وي  
فةلما زادت ال يود قلت االفراد ِف اطتارج و لما قلت ال يود 

 زادت االفراد .
 مثاؿ / 

أعطػس قلمػاأ ب دوف حت يػ  ب فمػه اظتمةػه عأ ما ي وؿ قا   :  -ٔ
إعطا ػه أ  قلػم ومػه أ  تػوع سػوا  أ ػاف هػيا ال لػم رصػػاص 
أو  اؼ أو ضرب أو ما   الف االمر ما وح وليق ػت ػور ب 

 فا  هية اضتالف قلت ال يود وزادت االفراد .
أما إذا قػاؿ اعطػس قلػم  ػاؼ فيةػوف االمػر ػت ػوراأ ِف ال لػم  -ٕ

ر عه مواصػاات هػيا ال لػم مػه انضيػف اصتاؼ ف   بغ  الأ 
لوته أو توعيػف صػأاع ه وابإمةػاف إعطا ػه قلػم  ػاؼ ازرؽ أو 
اسػػود أو ازتػػر أو ا ضػػر ومهمػػا  اتػػت صػػأاعف هػػيا ال لػػم ِف 
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هػػػػية اضتالػػػػف زادت ال يػػػػود ا ثػػػػر مػػػػه الطلػػػػ  االوؿ وقلػػػػت 
 االفراد ابؿتسار الطل  ابل لم اصتاؼ دوف ب يف االتواع .

أعطس قلم  اؼ ازرؽ توع سوفت ب ف  يةوف أما إذا قاؿ :  -ٖ
أمػػػاـ اظتعطػػػ  إل تػػػوع واضػػػ  ػتػػػ د ب وِف هػػػية اضتالػػػف  ثػػػرت 

مػػػه اضتػػػال ا السػػػاب  ا وقلػػػت االفػػػراد واؿت ػػػر  أ ثػػػرال يػػػود 
 الطل  ِف ا   واض  .
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 : م  اؽ ذل 

 َوِإْذ قَػػػاَؿ ُموَسػػػى ِلَ ْوِمػػػِه ِإفا اّللَّ }:  ذلػػػ  ِف قولػػػه تعػػػاىل اوي عػػػ
أيَُْمػػرُُ ْم َأْف تَػػْيَ ُوْا بَػَ ػػَرةأ قَػػاُلوْا أَتَػ اِخػػُياَن ُهػػُ واأ قَػػاَؿ َأُعػػوُذ اِبّللِّ 
َأْف َأُ ػػوَف ِمػػَه اصْتَػػاِهِلَا قَػػاُلوْا ادُْع لَأَػػا رَباػػَ  يُػعَػػػاِّ لّأَػػا َمػػا ِهػػَ  

بَػػْاَ َذلِػَ   قَاَؿ ِإتاُه يَػُ وُؿ ِإتػاَها بَػَ َرة  لا فَاِرض  َوَل ِبْةر  َعػَواف  
َعُلوْا َما تُػْ َمروَف قَاُلوْا ادُْع لََأا رَباَ  يُػعَػاِّ لاَأا َما َلْوتُػَها قَاَؿ  فَافػْ
ِإتاُه يَػُ وُؿ ِإتّػَها بَػَ َرة  َصْاَرا  فَاِقػ   لاْوتُػَهػا َتُسػرح الأاػاِررِيَه قَػاُلوْا 

أَػا َوِإانا ِإف ادُْع لََأا رَباَ  يُػعَػاِّ لاَأا َمػا ِهػَ  ِإفا العػَ  َ ػَر َتَتػابََه َعَليػْ
ُ َلُمْه َػػُ وَف قَػػاَؿ ِإتاػػُه يَػُ ػػوُؿ ِإتػاَهػػا بَػَ ػػَرة  لا َذلُػػوؿ  تُثِػػُة  َاػػا  اّللا
ااَلْرَض َولَ َتْسػػِ   اضْتَػػْرَث ُمَسػػلاَمف  لا ِاػػَيَف ِفيَهػػا قَػػاُلوْا الَف 

 .  (ٔ)ُلوَف{ِ ْنَت اِبضْتَ ِّ َفَيَ ُوَها َوَما َ اُدوْا يَػْاعَ 

                                                 
ٔ
 . ٔٚ – ٚٙالع رة  - 
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 ػاف االمػر ِف ذبػ  ب ػرة مػه ألػة حت يػ  عمػػر  {َأْف تَػْيَ ُوْا بَػَ ػَرةأ }
هػية الع ػرة أو لونػا فةاتػت ال يػػود قليلػف واالفػراد ِف اطتػارج  ثػػةة 

 .فس لوا عه مواصاات الع رة الر آمرهم   بي ها 
طتطػػاب اإعتػػ  فجػػا  ا {قَػػاُلوْا ادُْع لَأَػػا رَباػػَ  يُػعَػػػاِّ لّأَػػا َمػػا ِهػػ َ }

ب ح يػػػػ  عمػػػػر الع ػػػػرة إنػػػػا ل  عػػػػةة ول صػػػػغةة ِف السػػػػه بػػػػ  هػػػػ  
{ ِإتػاَهػػػا بَػَ ػػػَرة  لا فَػػاِرض  َولَ ِبْةػػػر  َعػػػَواف  بَػػػػْاَ َذلِػػػ َ }م وسػػطف 

وهأػػا  ثػػرة ال يػػود وقلػػت االفػػراد ف ح يػػ  االمػػر اإعتػػ  بػػيب  ب ػػرة 
 .م وسطف العمر ب بغ  الأ ر عه لوف هية الع رة 

بس إسرا ي  مرة  تيف عه لوف هية الع ػرة فهػ  هػ  بيضػا  ف سا   
قَػػاُلوْا ادُْع لَأَػػا رَباػػَ   }أو سػػودا  أو صػػارا  أو زتػػرا  أو مرقطػػف 

ِإتّػَهػا بَػَ ػَرة  َصػْاَرا  فَاِقػػ    }فةػاف اصتػواب {  اَ يُػعَػاِّ لاَأا َمػا َلْوُنػ
ل يػػود أ ثػػر مػػه فاػػ  هػػية اظتػػرة زادت ا { لاْوتُػَهػػا َتُسػػرح الأاػػاِررِيهَ 

السػػاب  وقلػػت االفػػراد ف ػػ  حتػػ د لػػوف الع ػػرة إضػػافف إىل عمرهػػا ِف 
 .اليف الساب ف 

فطل  بس إسػرا ي  حت يػ  مواصػاات أ ػر، ل عيػاف الع ػرة اظتطلوبػف 
النػػم و ػػ وا الةثػػػة مػػه االب ػػار ذات اللػػػوف االصػػار والػػر تسػػػر 
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لاأَػػا َمػػا ِهػػَ  ِإفا العَػَ ػػَر قَػػاُلوْا ادُْع لَأَػػا رَباػػَ  يُػعَػػػاِّ  }الأػػارريه ب 
ُ َلُمْهَ ُ وفَ  َأا َوِإانا ِإف َاا  اّللا فةػاف  ػواب اظتػوىل {  َتَتابََه َعَليػْ

قَػاَؿ ِإتاػُه  }تعارؾ وتعاىل ب ح ي  اظتواصػاات الةاملػف للع ػرة ب ولػه 
 يَػُ ػػػوُؿ ِإتػاَهػػػا بَػَ ػػػَرة  لا َذلُػػػوؿ  تُثِػػػُة ااَلْرَض َولَ َتْسػػػِ   اضْتَػػػْرثَ 
ُمَسػػلاَمف  لا ِاػػَيَف ِفيَهػػا قَػػاُلوْا الَف ِ ْنػػَت اِبضْتَػػ ِّ فَػػَيَ ُوَها َوَمػػا  

 . { َ اُدوْا يَػْاَعُلوفَ 
بعضػػػه ي ػػػ ؽ بعضػػػاأ وورا    بػػػيل  يسػػػه  ال  ويػػػ  ِف ال ػػػرآف الفو 

 الَف ِ ْنػَت اِبضْتَػ ِّ  }:    ض  ض ي ف  ما ِف قػوؿ بػس إسػرا ي  
اها مػػػه  ػػػ ؿ تةثػػػة ال يػػػود ب فاضت ي ػػػف  اتػػػت الع ػػػرة بعػػػ   تػػػ{ 

َأا}وقوله تعاىل   }له ارتعاط وثي  مػ  قولػه { ِإفا العَػَ َر َتَتابََه َعَليػْ
 . (ٔ){ يَػ اِعُعوَف َما َتَتابََه ِمْأهُ فػَ 

وق  ورد عه أمة اظت مأا )عليػه السػ ـ( اتػه  ػاف يعػرؼ الاػ      
)  اف مه   ؿ سورة ألافر لةثرة قيودها ضيل قاؿ ابه ععاس : 

واراة زاد ِف )  عل  )عليه السػ ـ( يعػرؼ هبػا الاػ  قػاؿ : 
                                                 

ٔ
 . ٚآؿ عمراف  - 
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اضتػػ يل و ػػ  رتاعػػف  اتػػت ِف االرض أو تةػػوف ِف االرض 
 . (ٔ)ومه    قريف  اتت أو تةوف ِف االرض (

فاػػػػ  هػػػػية السػػػػورة اظتعار ػػػػف أ  ) سػػػػورة ألػػػػافر ( زادت ال يػػػػود ِف 
يليػػا و ثػػةاأ مػػا  فاؿتسػػرت أفرادهػػا ِف اطتػػارج َتو ال ػػاها اظت عػػايأا

تر، قوؿ أمة اظت مأا )عليه الس ـ( ِف  طعػه معيأػاأ الاػ  ومعرفػف 
) أان ؼُتػػرب م ِبػػا كتػػر  ب أفرادهػػا ب ضيػػل قػػاؿ ِف  طعػػف العيػػاف : 

واىل ما يةوف ِف آ ر ال مػاف ضػ  تةوتػوا علػى ض ي ػف مػه 
 . (ٕ)(العياف 

ـ( ب ويأطعػػ  ذلػػ  ِف َتويػػ  الػػرؤ  ) ِف ق ػػف يوسػػف )عليػػه السػػ 
ِإيّنِ َأرَاين  }ضيل قاؿ صاض  يوسف )عليػه السػ ـ( ِف السػجه 

ُر ِمْأهُ  ُ  فَػْوَؽ رَْأِس  ُ ْع اأ ََتُْ ُ  الطايػْ  .  (ٖ){ َأزتِْ
الطػة  –اال ػ   –اطتع   –الرأس  –فا  هية الرؤ  مث  ) اضتم  

( ول عػػ د هػػية ال يػػود أقتيػػف ِف معرفػػف َتويػػ  هػػية الػػرؤ  مػػه  ػػ ؿ 
                                                 

ٔ
 ت  أ عه صحي  مسلم . ٖٕص ٔال را ف ج - 

ٕ
 . ٕال اـ الأاص  ج - 

ٖ
 ( .ٖٙ) يوسف - 
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ا برمػػػوز اضتةمػػػف فةػػػاف َتويلهػػػا أف أ ػػػربة ابل ػػػل  وأ ػػػ  دللنػػػ
 .الطة مه رأسه 

العامػف لل  ويػ  ِف ال ػرآف وهػو  ل اعػ ةامه   ؿ ما ذ ر ي عػا لأػا 
العاوه ول يعرفه إل أه  العيت )عليهم الس ـ( أو مػه ياػي    

 عليه مه   ؿ اإ  ص له .
) : يػه وآلػه( إتػه قػاؿ عػه الأػ  )صػلى   علو ما ورد ِف اضت يل 

يأػابي  اضتةمػف مػه قلعػه    رجّ ف يوماأ مه أ لو هلل أربعا 
 . (ٔ)على لساته (

وقػػ  وصػػلأا مػػأهم )علػػيهم السػػ ـ( مػػه  ػػ ؿ بطػػوف الة ػػ   ػػ   
ةوف بتػػة  واسػػ  ِف اػػخو الػػ اع  إىل يوسػػ لعلػػم ال  ويػػ يسػػة 

هػ   اإماـ  ةم تتػرفه ابلت ػاؿ اظتعااػر ) ابلتػمق ( اإمػاـ اظت
)عليه الس ـ( وإفاض ه عليه برمػوز اضتةمػف لع ػر علػم ال  ويػ  ب ػراأ 

. 
أما ِف قياـ اإماـ اظته   )عليه الس ـ( س ةوف بتة  أوسػ      

 ومطل  وهو ما عس ) ابلة اب اصت ي  ( أ  َتوي  ابوه ال رآف . 

                                                 
 ٜٕٗص -ٙٚع ة ال اع  /  ار االتوار ج ٔ
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 لإلمػاـرؼ هبػا الػ اع  واظتمهػ  الر يسػ  عفمه الأ اط اظتهمف الر ي
ل  ويػػػ  ضيػػػل يعطػػػ  الأػػػاس َتويػػػ أ    يػػػاأ قعػػػ  رهػػػور اإمػػػاـ هػػػو ا

)عليػػػػه السػػػػ ـ( اسػػػػ ع اداأ ل عولػػػػه  ليػػػػاأ ِف زمػػػػه ال يػػػػاـ اظت ػػػػ س ب 
 على اظت مأا لةثرة ال عاة . االمور  عهو يل  لن  تت

و مػػا  ػػا  ِف قػػوؿ اإمػػاـ ال ػػادؽ )عليػػه السػػ ـ ( للماضػػ  بػػه 
 عمر : 

 هف ل يعرؼ أ  مه أ  .) ولرتفعه اثأ ا عتر رايف مت ع
 قاؿ اظتاض  : فعةيت . ف اؿ اب : ما يعةي  ؟ 

قلػػت :  علػػت فػػ اؾ  يػػف ل ابةػػ  وأتػػت ت ػػوؿ : ترفػػ  
 اثأ ا عتر رايف مت عهف ل يعرؼ أ  مه أ  .

قاؿ : فأ ر إىل  ػوة ِف العيػت الػر تطلػ  فيهػا التػمق ِف 
 ؟غتلسه ب ف اؿ : أهية التمق مضينف 

 . (ٔ)  أمران أضو  مأها (قلت : تعم ب قاؿ : و
ي ضػػ  مػػه ذلػػ  إف الضػػو  الػػي  يػػ    مػػه الةػػوة هػػو إاػػارة إىل 
العلػػػم الف العلػػػم تػػػور واصتهػػػ  رػػػ ـ وهػػػيا ي هػػػر  ليػػػاأ ِف ع ػػػر 

                                                 
 أليعف الأعماين . -ٔ
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زوراأ  لإلمػػاـال هػػور مػػه  ػػ ؿ الػػرا ت العاولػػف الػػر تػػ ع  ت ػػرنا 
 وهب ػػاانأ ولةػػػه اظتػػػ مأا ال ػػػادقا يػػروف تػػػور قضػػػيف اإمػػػاـ اظتهػػػ  

وهػو الةػوة الػر يػ     )عليه الس ـ( مػه  ػ ؿ وزيػرة ) ال مػر (
وهػػو الةػػوة الػػر يػػ    مأهػػا ضػػو  اإمػػاـ  مأهػػا ضػػو  اإمػػاـ )ع( 

 الي  يع ر علـو اال مف اظتع وما ب راأ .)عليه الس ـ( وهو 
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 تأوٌم تعض انسىر انقزآٍَح
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تتػم  و وتس ي ة ب  وي  بع  السور ال رآتيف ب  سأع أ ب وفي    
 هية السور : 

 . سورة الةهفأولأ: 
 . ال ةوير تيا : سورة 

 . الاجر لثاأ : سورة 

 . ال يامفرابعاأ : سورة 

 . التت اؽ امساأ : سورة 

 . التاطارسادساأ : سورة 

 . اظتطاااسابعاأ : سورة 

 . الواقعف مأاأ : سورة 

 
 

 أولأ :
 رة الةهفسو 
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 مػػػػػا   اظته  )عليػػػػػه السػػػػػ ـ( ابإمػػػػػاـلسػػػػػورة الةهػػػػػف ع قػػػػػف  إف
االدعيػػف والػػ  رات  ادلػػت عليهػػأيضػػاأ أاػػارت الػػروا ت واال عػػار و 

 اظت ثورة عه أ مف اعت ، صلوات   وس مه عليهم أرتعا .
 : ؿ دمحم آف   ورد ِف ال  ة على دمحم و 
 وأليػػػاث ؿ دمحم الةهػػػف اضت ػػػاآ)اللهػػػم صػػػ  علػػػى دمحم و 

 . ( اظتضطر اظتس ةا
 قػػػ  شتيػػػتِف اضت ي ػػػف دمحم هػػػم الةهػػػف و  آؿ إفتػػػه مػػػه الواضػػػ   ف

 .ابشتهم
 مػػه ضيػػل الرتتيػػ ال ػػرآف  وسػػ  ِف  الةهػػف ةوقػػ  سػػور ظت إف مػػا 

لػيهم )ع اال مػف)عليه الس ـ( بػا  اظته   مةاف اإماـ إفو يل  
بػػػه  أوصػػػى( الػػػييه هػػػم عػػػ ؿ ال ػػػرآف والث ػػػ  الثػػػاين الػػػي  السػػػ ـ
 اته يةوف ِف وسطهم .لل رآف  إضافف( )م الرسوؿ

)صػػػلى   عليػػػه والػػػه  ف ػػػ  ورد ِف ضػػػ يل اظتعػػػراج عػػػه رسػػػوؿ  
 يضػ   اظتهػ   )ِف وسػطهم:  بي ه قػاؿ أه  رأ،وسلم( عأ ما 

 . (ٔ) و   در  (    ته
                                                 

 ٜٔٔص – ٕٚ ار االتوار ج ٔ
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ساأ َاِ ي اأ }قَػيِّماأ لِّيُأِيَر  َْ : يف سورة الةهف ا ما ق  ذ ر ِف ب 
َر اْلُمْ ِمِأَا الاػِييَه يَػْعَملُػوَف ال اػاضِتَاِت َأفا عَتُػْم  ِمه لاُ ْتُه َويُػَعتِّ

 .   (ٔ)َأْ راأ َضَسأاأ {
)عليػػه السػػ ـ( وضربػػه ضػػ  ال لػػم  اإمػػاـقيػػاـ  إىل إاػػارةوِف ذلػػ  

 االرض  هػػػػو ِف  إف أ  فضربػػػػه ضػػػػرب ل تيػػػػ إفوال ػػػػاظتا ضيػػػػل 
)عليػه السػ ـ( ضػػ   اإمػاـدعػوة  أعػػ ا مػه قعػ   واضتػرب سػ ةوف

َوَعلاْمأَػػاُة ِمػػه لاػػُ انا }:   سػػعحاته وتعػػاىل  مػػا ورد ِف قولػػه تعػػاىل 
 .   (ٕ)ِعْلماأ {

 .  (ٖ)َوَضَأاانأ مِّه لاُ انا َوزََ اةأ وََ اَف َتِ ّياأ { }: قوله تعاىل  أو
اسػػػطف وهػػػية مػػػه   معااػػػرة وبػػػ وف و  أ ل تيػػػف  أمػػػورفػػػاف هأػػػاؾ 

 واإمػػػػاـفحػػػػروب الأػػػػ   واالوصػػػػيا  االتعيػػػػا اضتػػػػرب م تةػػػػه مػػػػ  
 :   عل )عليه الس ـ( ليست ضرواب ل تيف قاؿ تعاىل

                                                 

 ( .ٕ) الةهف - ٔ
 ( .٘ٙ) الةهف -ٕ
 ( .ٖٔ) مرًن -ٖ
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أَػاُة َرزْتَػفأ ِمػْه ِعأػِ اَن َوَعلاْمأَػاُة  } ػْه ِععَػاِداَن آتَػيػْ فَػَوَ َ ا َعْعػ اأ مِّ
   .(ٔ)ِمه لاُ انا ِعْلماأ {

  اظتعرفػػػف  سػػػ  در انػػػا للمػػػوىل هػػػ وتعػػػاىلوالععوديػػػف هلل سػػػعحاته 
ِبعرفػف  مػا ورد ِف تاسػة قولػه  إلسعحاته وتعاىل ف  تةػوف ععػادة 

 :  تعاىل
  . (ٕ)تَق ِإلا لِيَػْعُعُ وِف {}َوَما َ َلْ ُت اصتِْها َواإ

 اإتسػػافال ػػادؽ)عليه السػػ ـ( )ليعرفػػوف ( فػػ  ي ػػ   اإمػػاـقػػاؿ 
ابظتعرفػف ب  إلول تةػوف ععوديػف  ابلععوديػف إلساضف رزت ه تعاىل  إىل

 :  ؿ دمحم قاؿ تعاىل آوالرزتف اظت  ودة هم دمحم و 
مػػه اظتعػػروؼ  إفب  مػػا  (ٖ)}َوَمػػا َأْرَسػػْلَأاَؾ ِإلا َرزْتَػػفأ لِّْلَعػػاَلِمَا {

 ػيل  دمحم ومأه تور  ربا ي    آؿم  وذ مه تور  اال ضراللوف  إف
 هبيا السم .  اطتضر شت

                                                 

 ( .٘ٙ) الةهف -ٔ
 ( .ٙ٘) اليار ت -ٕ
 ( .ٚٓٔ) االتعيا  -ٖ



  ___________  موسوعة التأويل املعاصر

-39-  

ومعأاة العلػم اللػ ين واظت  ػود مأػه :  ه لاُ انا ِعْلماأ {َوَعلاْمَأاُة مِ }
 االتعيػػا العلػػم مػػه   مػػه دوف واسػػطف  مػػا يةػػوف  مػػ  الةثػػة مػػه 

علمهػػم يةػػػوف بواسػػطف الػػوض  واظت  ةػػػف ب فعلػػم سػػػي ان  إفضيػػل 
)عليه الس ـ( علم لػ ين ضيػل اتػه ي حػرؾ ويعمػ  ب  ػرؼ  اطتضر

 االعمػاؿسػه ل يعػرؼ ض ي ػف تلػ  اظتوىل سعحاته وتعاىل به وهو تا
عأػ  ال ليلػا ؽتػه  إلبع  حت  ها وهػيا العلػم ل يةػوف  إلوَتويلها 

 ضعاهم      وع  .
}قَػػػاَؿ لَػػػُه ُموَسػػػى َهػػػْ  أَتاِعُعػػػَ  َعلَػػػى َأف تُػَعلَِّمػػػِه ؽتاػػػا ُعلِّْمػػػَت 

تػػ    موسػػى)عليه السػػ ـ( ولػػ  الػػ علم  أفوهػػو :  (ٔ)ُرْاػػ اأ {
 .)عليه الس ـ(  اطتضرعلى ي  

اظتهػ    أصػحابف  )عليػه السػ ـ( فػ لإلمػاـا  اف اطتضر وزيػرا وظت
 .)عليه الس ـ(  سوؼ ي علموف على ي   اطتضر

  السػعاب)عليػه السػ ـ( وذلػ   وعتم بيل  سأف مه تػ    موسػى
)عليػػه السػػ ـ( سػػوؼ أييت ب  ويػػ   اظتهػػ   اإمػػاـ إف أقتهػػا ثػػةة 

ي ػوفر  أفوض ا  ها اظتلةوتيف ف  بػ   االايا اوه ال رآف وي عام  بع

                                                 

 ( .ٙٙ) الةهف -ٔ
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 االاػيا تل  اظتعرفف وه  العلم ابل  وي  ومعرفف ض ا    أصحابهِف 
 ػػػ  ضسػػػ    وتػػػفام ااظتلةوتيػػػف واف  اتػػػت تلػػػ  اظتعرفػػػف بػػػ ر ات 
)عليػه السػ ـ(  اإماـاس ع ادة وات فاعه لل علم وال ح ي  لأ رة 

. 
الس ـ( ِف وور ال علػيم واظتعرفػف )عليه  ما ي ـو به اطتضر أهمومه 

يعلمهػػػم ال ػػػرب والطاعػػػف وال سػػػليم وعػػػ ـ تةػػػرار  أفهػػػو  واإعػػػ اد
  لها مه   وإىل   .   اإماـ أفعاؿ إفاطتط  ومعرفف 

 أصػحابالر كت  توفرهػا ِف  االوىلفأع أ ب وفي    تعاىل ابل اف 
 )عليه الس ـ( : اإماـ

قَػػاَؿ َسػػَ ِجُ ين  }: عػػه موسػػى يػػف ا: قػػاؿ تعػػاىل ضة ال ػػرب -ٔ
ُ َصاِبراأ َوَل َأْعِ   َلَ  أمراأ {   . (ٔ)ِإف َاا  اّللا

با له اطتضر )عليػه السػ ـ( ضػرورة  أف   قاؿ ذل  موسى بع  ف
يسػػة معػػػه وهػػػيا ؽتػػا كتػػػ  تػػػوفرة ِف  أف أراد فإي حلػػى ابل ػػػرب  أف

سػ ـ( )عليػه ال مسػةنم معػه ال  )عليه الس ـ(  اإماـ أصحاب
دمحم  ػػال طرة ِف  آؿسػػي  اطتضػر واف علػػم اطتضػػر مػه علػػم  فاإمػاـ

                                                 

 (  .ٜٙ) الةهف -ٔ
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تو ػ  هػية ال ػاف ِف  أفب فػ  بػ  اال عارالعحر احملي   ما ورد ِف 
 االمػػورسػػوؼ حتػػ ث بعػػ   التػػه)عليػػه السػػ ـ(  اإمػػاـ أصػػحاب

ؽتػػػه ػت ػػػوا واع ػػػادوا علػػػى  إلل نتةػػػه حتملهػػػا  اإمػػػاـعأػػػ  قيػػػاـ 
 .ال رب 

 إذا): قػاؿ )عليػه السػ ـ(   اصتارود عه أّب  عاػرأّبف   ورد عه 
و ػػػا   )ص( يػػػف رسػػػوؿ  ارهػػػر ال ػػػا م )عليػػػه السػػػ ـ( بر 

ل  ألمأاديه فيأػاد   أيمرسليماف وضجر موسى وع اة ن 
 أصػحابهفي ػوؿ  اأ ول علاػ ول اراابأ  لتم  ر   مأةم وعاماأ 

يسة ي  لأا وي    دوابأا مه اصتوع والعط  ف أف: اته يري  
ويسػػةوف معػػه فػػ وؿ مأػػ ؿ يأ لػػه يضػػرب اضتجػػر فيأعػػ  مأػػه 

ودواهبم ض  هم ويتربوف  في  لوفوعاـ واراب وعلف ب 
 . (ٔ) يأ لوا الأجف ب هر الةوفف (

ي ػػربوف علػػى  ل اإمػػاـ أصػػحاببعػػ   أف مػػا هػػو واضػػ  ي هػػر 
 .والت عاج هيا االمر في هر مأهم الضجر 

                                                 
 ٖٔ٘ص– ٕ٘توار جأليعف الأعماين / ار اال ٔ
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)عليػػػه السػػػ ـ( ِف  ه موسػػػىيػػػف عػػػا: قػػػاؿ تعػػػاىل ضة الطاعػػػف -ٕ

ُ َصػػاِبراأ َوَل :  تاػػق اليػػف اظت   مػػف }قَػػاَؿ َسػػَ ِجُ ين ِإف َاػػا  اّللا
  . َأْعِ   َلَ  أمراأ {

م  فإ فػػ نم اإمػػاـ أصػػحابفػػ  بػػ  مػػه تػػوفر هػػية ال ػػاف أيضػػا ِف 
سػػػوؼ ت عثػػػر ل سػػػام    ول  اإمػػػاـيةوتػػػوا مطيعػػػا فػػػاف قضػػػيف 

 .على التة  اظتطلوب  اتأاييهو  اإماـنتةه سة  طف 
)عليػػػػػػه  ف ػػػػػ  ورد ِف صػػػػػا هم ِف الروايػػػػػف التػػػػػرياف عػػػػػه ال ػػػػػادؽ

)... رهعػػػػاف ِف الليػػػػ  ليػػػػوث : السػػػ ـ( قػػػػاؿ ِف روايػػػف وويلػػػػف 
 . (ٔ)لسي ها ...( االمفمه  له أووعابلأهار هم 

اظته   مة ػوب  فيهػا  رايف إف) :    ٕ٘وق  ورد ِف العحار ج
 . ( وأويعوااشتعوا 

 

                                                 
 ٖٚٓص– ٕ٘ ار االتوار ج ٔ
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 قػػػاؿ تعػػػاىل : )عليػػػه السػػػ ـ( لإلمػػػاـ والت يػػػادال سػػػليم  -ٖ
}قَػػػاَؿ فَػػػِ ِف اتػاعَػْع َػػػِس فَػػػَ  : ضةايػػػف عػػػه اطتضػػػر )عليػػػه السػػػ ـ( 

  . (ٔ)َتْس َْلِس َعه َاْ َ  َض ا أض َث َلَ  ِمْأُه ِذْ راأ {
 اإمػػاـت ػػوفر فػػيهم هػػية ال ػػاف وهػػ  ال سػػليم المػػر أف فػػ  بػػ  مػػه 

وال ػروؼ وعػ ـ العػرتاض علػى تلػ   االضواؿ  له ِف   والت ياد
 :  ال ادؽ )عليه الس ـ( قاؿ اإماـال رارات ف   ورد عه 

في ػػوؿ لػػه ر ػػ  مػػه   ػػاؿق    ال ػػا م ضػػ  يعلػػ  السػػو  ػػي  )
الػػأعم ب فععهػػ  مػػه  إ اػػاؿولػػ  أبيػػه : اتػػ  ل جاػػ  الأػػاس 

  . (ٕ) رسوؿ  )صلى   عليه واله وسلم( أو ِباذا ...(
عليػػه )ي هػػر مػػه هػػية الروايػػف أف اقػػرب الأػػاس مػػه اإمػػاـ  والػػي 
 يعرتض عليه فما ابل  ابلعاقا . (الس ـ

 
   فارؽ اطتضر موسى )عليػه السػ ـ( ل:  ع ـ تةرار اطتط  -ٗ

 :   عأه ضةايفلث ث مرات قاؿ تعاىل   الفعأ ما 
                                                 

 (  .ٓٚ) الةهف -ٔ
 ٖٚٛص-ٕ٘ ار االتوار ج ٕ
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 . {… قاؿ هيا فراؽ بيس وبيأ   }
مه قعػ  أصػحابه مهمػا  اتػت فاف اإماـ ل يسم  ابرتةاب اطتط  

در ف قرهبم مأه ب فهو يػرت هم مػرة ومػرتا ولةػه ل يػرت هم ِف اظتػرة 
فاتػػه ل  إليةػػوف اطتطػػ  ألػػة م عمػػ  و  أفالثالثػػف و ػػ  ذلػػ  بتػػرط 

 .اطتط  م عم اأ  اف   إذايسم  به مطل ا 
) بيأما الر   علػى رأس :  فعه أّب عع    )عليه الس ـ( قػاؿ

في يروتػػػه إىل ق امػػػه  أديػػػروة:  قػػػاؿ إذأهػػػى ال ػػػا م أيمػػػر وي
 (  افػػه إلفيػػ مر بضػػرب عأ ػػه فػػ  يعػػ  ِف اطتػػاف ا اػػ   

(ٔ) . 
 
: ف  ػػػػرفات اإمػػػػاـ  أمػػػػر اإمػػػػاـ مػػػػه أمػػػػر   أفمعرفػػػػف  -٘

ل ياعػػػ  ذلػػػ  عػػػه أمػػػرة ب و ل تيػػػف مػػػه   سػػػعحاته وتعػػػاىل  وأفعالػػػه
صػػ ور  مػػا هػػو اظت عػػارؼ مػػه   ت مػػه تسػػيع الع ػػ  بليسػػ ف فعالػػه

ل تيػف مػه  أفعاؿاالمر عه وري  ال ماغ أ  اصتهاز الع   ب  ه  

                                                 
 ٖ٘٘ص – ٕأليعف الأعماين / ار االتوار ج ٔ
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اظتػػوىل سػػعحاته وتعػػاىل فلػػو علػػم وأي ػػه أصػػحاب اإمػػاـ مػػه ذلػػ  
 .وع ـ الت  به  أفعالهمه زت   المةأهم

ابل ػا م علػى    ين) :  )عليه الس ـ( قاؿ ف   ورد عه ال ادؽ
   ػااب ؼت ومػاأ مأرب الةوفف عليه قعػا  فيخػرج مػه ور ف قعا ػه  

علػػى الأػػاس فيجالػػوف عأػػه  ةمػػه ذهػػ  فياةػػه في ػػرأ خبػػا 
الأ عا  في ةلم بة ـ ف  يلح وف  إلالغأم فلم يع   إ ااؿ

الة ـ الػي  يػ ةلم بػه  العرؼواين  إليه املج  ض  ير عو 
) (ٔ)   . 

الر كت  توفرها ِف أصػحاب اإمػاـ اظتهػ    االمور أهموهية ه  
مػه  ػ ؿ َتويػ  ق ػف موسػى واطتضػر)عليه  )عليه السػ ـ( وذلػ 

 . و  واب ال وفي الس ـ( الر وردت ِف سورة الةهف .  
                       

     
 
 

                                                 
 ٕٖ٘ص– ٕ٘الةاِف /  ار االتوار ج ٔ
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 :  تياأ   

 سورة ال ةوير
                        

 بسم   الرزته الرضيم                        
ػػػػػػْمُق ُ ػػػػػػوَِّرتْ  } َوِإَذا  * ا الأحُجػػػػػػوـُ اتَةػػػػػػَ َرتْ َوِإذَ  * ِإَذا التا

َتْ  لَػػػػػتْ  * اصْتِعَػػػػػاُؿ ُسػػػػػةِّ َوِإَذا اْلُوُضػػػػػوُش  * َوِإَذا اْلِعَتػػػػػاُر ُعطِّ
َرتْ  * ُضِتػػَرتْ   * َوِإَذا الأػحُاػػوُس ُزوَِّ ػػتْ  * َوِإَذا اْلِعَحػػاُر ُسػػجِّ

َوِإَذا ال حػػُحُف  * ِ   َذتػَ  قُِ لَػتْ  * َوِإَذا اْلَمػْوُؤوَدُة ُسػِنَلتْ 
ػػػَما  ُ ِتػػػَطتْ  * ِتػػػَرتْ تُ   * َوِإَذا اصْتَِحػػػيُم ُسػػػعَِّرتْ  * َوِإَذا السا

فَػَ  أُْقِسػُم  * َعِلَمْت تَػْاق  ماا َأْضَضػَرتْ  * َوِإَذا اصْتَأاُف ُأْزِلَاتْ 
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َوال حػػْعِ   * َواللاْيػػِ  ِإَذا َعْسػػَعقَ  * اصْتَػػَواِر اْلُةػػأاقِ  * اِبطْتُػػأاقِ 
َة ِعأػػػَ  ِذ   * َلَ ػػػْوُؿ َرُسػػػوَؿ َ ػػػِرًنَ  ِإتاػػػهُ  * ِإَذا تَػػػػأَػااقَ  ِذ  قُػػػػوا

 * َوَمػػا َصػػاِضُعُةم ِبَْجأُػػوفَ  * ُمطَػػاَع نَا َأِمػػاَ  * اْلَعػػْرِش َمِةػػاَ 
َوَما  * َوَما ُهَو َعَلى اْلَغْيِ  ِبَضِأاَ  * اْلُمِعاِ  ابالف َوَلَ ْ  رَآُة 

ِإْف ُهػػَو ِإلا ِذْ ػػر   * فَػػ يه تَػػْيَهُعوفَ  * ُهػػَو ِبَ ػػْوِؿ َاػػْيطَاَف رَِ ػػيمَ 
َوَمػػا َتَتػػاُؤوَف ِإلا  * ِلَمػػه َاػػا  ِمػػأُةْم َأف َيْسػػَ ِ يمَ  * لِّْلَعػػاَلِماَ 

ُ َربح اْلَعاَلِماَ   . (ٔ){ َأف َيَتاَ  اّللا
 ما ذ ران إف علم ال  ويػ  مػه العلػـو العاوأيػف ال ا مػف علػى إر ػاع 

وهبػيا تعػرؼ إف  الارع إىل أصله وهو مه آؿ يػ وؿ أ  ر ػ  ر ػوع
 ضمه دللت وإاارات يعرفها اظت وؿ .هيا الر وع يةوف 

و ما تعلم  ف ال  وي  لػه عػ ة و ػوة ت غػة ضسػ  تغيػة ال مػاف أو 
اظتةػػػاف والعطػػػوف ب ضيػػػل ورد إف لل ػػػرآف سػػػععف بطػػػوف فةػػػ  بطػػػه 

 مت لف عه ال ر .
طػػػػرح َتويػػػػ  سػػػػورة ال ةػػػػوير الػػػػر تعػػػػ  مػػػػه السػػػػور توالف سػػػػوؼ 

 .الساعف  طاار أ)عليه الس ـ( وتعا  إماـ اظته  اطتاصف اب
                                                 

 سورة ال ةوير . -ٔ
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( الر ه  تػ ؿ  إذا الترط ) أداةليل  اس عم  العار     ذ رة 
 ااػػػرطهػػػ  مػػػه  إفتػػػااظتػػػي ورة  االمػػػوربيػػػاف هػػػية و علػػػى التػػػرويف 

الساعف سػوا أ  اتػت ال ػغر، أو الةػرب، ومعػىن ال ػغر، هػ  قيػاـ 
، هػ  قيػاـ العػار   ػ   الةػرب )عليػه السػ ـ( ومعػىن اإماـ اظته  

 .ذ رة
التػػرط ِف هػػية  أداة  سػػعحاته وتعػػاىل ذ ػػر  أفمتاػػى علػػيةم  ول

ودللت مرتعطػػف بعػػام  أسػػرارالسػػورة اثػػىن عتػػر مػػرة وعتػػيا العػػ د 
الع ي ة والػ يه ضيػل اال مػف اثػىن عتػر وت عػا  اظتهػ   اثػىن عتػر 

 . االمورودعاة الض لف اثىن عتر مه بس هاام وألةها مه 
)عليػػه  التػػمق تةػػور ومعػػىن التػػمق هػػو اإمػػاـ اظتهػػ   إف إذف

 .الس ـ( 
)عليػػػػه  لإلمػػػػاـ اظتهػػػػ   االصػػػػغرومعػػػػىن  ػػػػورت أ  حت ػػػػ  ال هػػػػور 

رض أ  ي  ػػ   صػػحابه عػػه وريػػ  السػػ ـ( ضيأمػػا يعػػ أ يةػػور اال
وقيػاـ اضتػ   اال ػربواظتةاااف والل ا  ومتربهم ب ػرب ال هػور   ؤ الر 

االرض فعػػرب عأهػػا ابل ةػػوير  أوػػراؼ ػػ  ؽتػػا يػػ د  إىل  معهػػم مػػه  
ت ػرا لةرويػف  اأ مةػور  )عليه الس ـ( ي خي مسارا  رو أ  إاارة إىل اته

 .االرض ابل حرؾ على أصحابه لة  كتمعهم مه     ورة و ورة 
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 االصػغراراط الساعف هػو تةػوير التػمق وهػو ال هػور أأوؿ  إذف
 . ل اض  الع ر وال ماف

 واالبرارالعلما   هومعىن الأجـو  إفَرْت { َوِإَذا الأحُجوـُ اتَة َ  }
 إفاظتعرفػػف  أراببل ذ ػػر يػػبػػ اؿ ضهػػم اال أدؽالػػرابتيا أو بععػػارة 
بو ػػػود ال طػػػ  وهػػػو اإمػػػاـ )عليػػػه السػػػ ـ(  إلاالرض ل تثعػػػت 

) الييه بعضػهم يعػ هم ث ثػا   اؿواالب(  صاضتا أربعف واالواتد )
) . 

ف مػػػثلهم ِف االرض والسػػػما   المػػػثلهم   سػػػعحاته ابلأجػػػـو  وإفتػػػا
للععػػاد  وه ايػػف ػػالأجـو فهػػ  معل ػػف ِف السػػما  لةػػ  تةػػوف زيأػػف 

}َوُهػَو أو ب  (ٔ)}َوَع َماَت َواِبلأاْجِم ُهْم يَػْهَ ُ وَف {قاؿ تعاىل : 
  . (ٕ)الاِي  َ َعَ  َلُةُم الأحُجوـَ لِ َػْهَ ُ وْا هِبَا {

واف  اتػػػػت  االعلػػػػى  معل ػػػػف ابحملػػػػ أرواضهػػػػمفهػػػػ ل   ػػػػالأجـو لف 
م  الأاس ب  هم يضينوف اله  االرض وري هم ويعيأػوف  أ سادهم

لعلػػ  )عليػػػه السػػ ـ( وات ػػػاعتم بػػه وتعلػػػ   بػػػولي هممػػأهجهم فهػػم 

                                                 

 ( .ٙٔ) الأح  -ٔ

 ٜٚاالتعاـ  -ٕ
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)عليػػػػه  علػػػػ الف   اظت ػػػػابي  أصػػػػعحوابروضػػػػه الطػػػػاهرة  أرواضهػػػػم
السػػ ـ( هػػو اظت ػػعاح الػػي  ذ ػػرة   سػػعحاته وتعػػاىل ِف   ابػػه ِف 

 : يف الأور آ
ػػػػػَمواِت َواالرض َمثَػػػػػُ  تُػػػػػورِِة َ ِمْتػػػػػَةاَة ِفيَهػػػػػا  ُ تُػػػػػوُر السا }اّللا

 .(ٔ){ ِمْ َعاح  اْلِمْ َعاُح 
عػه أهػ  العيػت لػيل  شتػاهم  اظتػ ثورهو عل   مػا ورد ِف اظت عاح 
 :   قاؿ تعاىل م ابي  االب اؿ

تْػَيا  ػػػػػَما  الػػػػػ ح اأ َوَ َعْلَأاَهػػػػػا رُُ ومػػػػػ ِب ػػػػػابي }َوَلَ ػػػػػْ  زَيػاأاػػػػػا السا
 . (ٕ)لِّلتاَياِوِا َوَأْعَ ْ اَن عَتُْم َعَياَب الساِعِة {

فاتة ار الأجػـو هػو مػوت هػ ل  العلمػا  الػرابتيا وهػ ل  يعػرفهم 
لػػيق اظت  ػػود هػػ ل   إذفمػػه ِف السػػما  ويأةػػرهم مػػه ِف االرض 

) أ   أصػػحاب التػػهرة والرمسػػف مػػه علمػػا  السػػو  اظتضػػلا فهػػم
 ا ل ، الأػاس وألػة متػهوريه بيػأهم(الرابتيوف الغة معروف

 .للأاس ف  ي هر ال ا م ض  نتوت ه ل   اعت ايفسع  وهم 
                                                 

 ٖ٘الأور  - ٔ
  ٘اظتل   - ٕ
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)مػػػػػػوت العلمػػػػػػا   وقػػػػػػ  ورد ِف اضتػػػػػػ يل مػػػػػػا يعضػػػػػػ  ذلػػػػػػ  أ 
وهػػيا يػػ د  إىل  ال ػػاضتا وب ػػا  علمػػا  الضػػ لف والػػ    (

ِف االرض الػػػػر هػػػػ  مػػػػه العلػػػػ  الر يسػػػػيف ل هػػػػور  اعت ايػػػػفت  ػػػػاف 
َأانا ََنْيت االرض  }:  ِف َتويػػػػػػ  قولػػػػػػه تعػػػػػػاىل اظتهػػػػػػ   لػػػػػػيل  ورد

 . (ٔ)تَأُ ُ َها ِمْه َأْوَراِفَها َأفَػُهُم اْلَغالُِعوَف {
 (ٕ)(العلمػا  ف ػ   هػو) : )عليػه السػ ـ(  عل  بػه اضتسػا قاؿ 

. 
َْت {}  ومعىن اصتعاؿ هم الر اؿ وابال ػو هػم  َوِإَذا اصْتَِعاُؿ ُسةِّ

ه وتعػػػاىل ابصتعػػاؿ لف اصتعػػػ  لػػػه اػػػهرة العلمػػا  واػػػعههم   سػػػعحات
} : وقػػوة وبيػػاف ل متاػػى وقػػ  ورد هػػيا اظتعػػىن ِف َتويػػ  قولػػه تعػػاىل 

قػػػاؿ تػػػ وؿ مأػػػه  ب (ٖ)َوِإف َ ػػػاَف َمْةػػػُرُهْم لِ َػػػػُ وَؿ ِمْأػػػُه اصْتِعَػػػاُؿ {
 .  قلوب الر اؿ

                                                 

 
 ٖٛص – ٔالةاِف ج -ٔ
 ( .ٙٗ) هيمإبرا -ٕ
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 اتػت   النػاومعىن تسية هية اصتعاؿ هو ضر  ها وابل ااب اتةتافها 
ريرنا سػانا ف  ير، الأاس ما حت ها وما  ا  مه  عل  ب ف ِف مة

رتعت مه هػيا وذاؾ حتر ػت ؿتػو الػ عوة لأاسػها والسػة  إذاض  
 . واالابوي م  ألا  وورح اطت ع 

عػه أّب   كتػف قػاؿ : )عليه الس ـ(  وق  ورد ع مات قياـ اإماـ
ج ل متػػرج ال ػا م ض ػػف متػػر  ): قػاؿ ابػػو ععػ    )عليػػه السػ ـ( 

وبعػ  تاسػه( اىل يػ عو  هػمعتر ر   مػه بػس هااػم  ل ااثأ
يأسػػاهم  أف ناي ػػهفػػرتة مػػه الػػ مه يأةتػػف وي هػػر ابولػػه وتةػػوف 

مسػػ و، ل تػػر، عتػػم شتعػػف ول اػػهرة  أدىناإمػػاـ تسػػاا وكتعلهػػم ِف 
}َوَيْسػػ َُلوَتَ  َعػِه اصْتِعَػاِؿ فَػُ ػػْ  يَأِسػُاَها َرّبِّ َتْسػػااأ :  قػاؿ تعػاىل

 . (ٔ)ِفيَها ِعَو اأ َوَل َأْم اأ { َل تَػَر، *
وبيل  مترج داع  اضت  وكتيعه أه  اطتة في  ـ عتم وري  مسػ  يم 

 :   سعحاته أع عهالعوج فيه ليل  بع  هية ال ت 
و مػػػا قػػ مأا سػػػاب اأ اف  { } يومنػػي ي ععػػػوف الػػ اع  لعػػػوج لػػه

 ال اع  لإلماـ هو السػي  اليمػاين اظتوصػوؼ ِف روا ت أهػ  العيػت
                                                 

 ( .ٙٓٔ -ٚٓٔ) وه -ٔ
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)علػػيهم السػػ ـ( أتػػه يهػػ   إىل وريػػ  مسػػ  يم وهػػو م ػػ اؽ اليػػف 
 فالطري  اظتس  يم ل عوج له . } ل عوج له {ِف قوله تعاىل 

لَػػْت { } اظت  ػػود مػػه العتػػار علػػى ضسػػ  ب  َوِإَذا اْلِعَتػػاُر ُعطِّ
ال  وي  ه  الليػااب العتػرة واال ـ العتػرة الػر هػ  عتػرة أ ـ مػه 

 .ع هبا الأاس وتسمى أ ـ اضتع اهر ذ  اضتجف الر لت
قيػػاـ ع مػػات عػػه أمػػة اظتػػ مأا )عليػػه السػػ ـ( ِف ذ ػػرة لف ػػ  ورد 
ب ف ػػػاؿ ِف ضػػػ يل تعطيػػػ  اضتػػػع و )عليػػػه السػػػ ـ( اظتهػػػ    اإمػػػاـ

ب  (ٔ)ووي  : ) ... ف ذا فعلػوا ذلػ  مأعػوا اضتػع ثػ ث سػأا ... (
 : وردت ِف قوله تعاىل  وه  الليااب العترة الر

)عليػه  هػو رهػور اإمػاـ الاجػرومعػىن {  ولياؿ عتػر لاجرا} و 
ـ   }سػػػورة ال ػػػ ر ِف  لاجػػػرالسػػػ ـ( لف   سػػػعحاته شتػػػاة اب َسػػػَ 

 . { الاجرِهَ  َض ا َمْطَلِ  
وأ ـ عتػػر هػػ  ليػػااب عااػػورا  الػػر تع ػػرب عأػػ  التػػيعف أ ـ م  سػػف 

 الاجػػرضيػػل ِف آ رهػػا ي هػػر صػػاض  الع ػػر وال مػػاف أ  يطلػػ  

                                                 
 . ٕٚٔص ٕ٘ ار التوار ج  - ٔ
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ا  مػػػا ورد ِف اضتػػػ يل  ف رهػػػور ال ػػػا م ِف العااػػػر مػػػه ػتػػػـر عليهػػ
 .وهية الليااب العتر مه عااورا  سوؼ تعط  قع  قياـ ال ا م 

دمحم  آؿ أعػػػ ا الػػػي  هػػػو مػػػه  (عليػػػه اللعأػػػف)ف السػػػاياين الوذلػػػ  
سػوؼ و سوؼ ي     ػ  مػه يعػرتؼ ابضتسػا أو يعةػ  عليػه )م( 
 . هية التعا ر اظت  سف وإضيا ا  الع   إقامفنتأ  

والوضػػوش هػػم بعػػ  الأػػاس قعػػ   ب }َوِإَذا اْلُوُضػػوُش ُضِتػػَرْت {
قيػػاـ ال ػػا م ضيػػل يةػػوف هػػ ل  ِف ضالػػف مػػه اظتسػػ  الروضػػ  اظتعػػس 

تػػوف  وعػػا وهػػم أي لػػوف و علػػى الوضتػػيف ضيػػل يػػروف   ػػما هم نت
 الطػػاهر اظتطهػػر اإمػػاـ  مػػواؿونتأعػػوهم ض هػػم وي  ػػرفوف  أ لهػػم

ب ػػػػورة وضتػػػػيف ل يرزتػػػػوف ي يمػػػػا ول )روضػػػػ  لػػػػه الاػػػػ ا( اظتهػػػػ   
ول يعطاػػػػوف علػػػػى مسػػػػةا فهػػػػ ل  ي ػػػػعحوف   أرملػػػػفيعطػػػػوف إىل 

 : اليمب  ما قاؿ اظتع ـو )عليه الس ـ( 
و مػا ااػ هر بػا  (أييت زماف على الأاس ي عحوف  اليمب) 

 . (  اليمب أ ل  م تةه ذ عا  إف)  الأاس
تػػػػػروف وي جمعػػػػػوف ضتػػػػػرب بعضػػػػػهم بعضػػػػػا لتأ  ومعػػػػػىن ضتػػػػػرت 

 ػر، يسػل    سػعحاته وتعػاىل أع  ضرب الوضػوش أو بععػارة   ف
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لاػػػ  االوضػػػوش علػػػى الوضػػػوش فيحتػػػرهم رتيعػػػا مػػػه ا ػػػ   لػػػ  
 : الأار دا   العحار الر ه  اصتيوش ليل  قاؿ تعاىل  وإاعاؿ

َرْت { } الر ومعىن هية العحار ه  اصتيوش ب  َوِإَذا اْلِعَحاُر ُسجِّ
لا أػػػف ضيػػػل تتػػػ ع  انر اسػػػاعف َتيت و  مػػػ  مػػػه ا ػػػ  اضتػػػرب ِف 

 .لا  فيها ف  ع   العحار اظت وق ة حترؽ    مه د   فيها ا
ت اإمػػػاـ )عليػػػه السػػػ ـ( هػػػو لػػػيل  ورد ِف اضتػػػ يل مػػػه ع مػػػا

ضػال  وأضسػأهملا  وأ  ف  ه  فال ات  واظت  وؿ ِف الأار ارهور 
معػػىن سػػجرت  أف إذالع ػػ اؿ  مػػه تػػرؾ هػػيا الطريػػ  وسػػل  وريػػ 

 . لا  دا   هية اصتيوشات انر اضترب واعت انر أ  اضرتق
وذلػػػ  قعػػػ  قيػػػاـ ال ػػػا م ضيػػػل يعػػػ أ  { ذا الأاػػػوس زو ػػػت} إ

اظت مأػػػوف الطيعػػػوف ابلػػػ واج علػػػى سػػػأف اظتهػػػ   وذلػػػ  عػػػه وريػػػ  
ال  يػػار الػػرابين اظتسػػ د فػػالأاق الطيعػػف ي و هػػا تاػػق ويعػػف ضػػ  

ويعوف واهروف يةوتوف ضةاـ ِف دولف  أبأا وس خترج مه هية الأا
ال ػػا م ضػػاملا لػػوا  اضتمػػ  ِف ضةومػػف اظتهػػ   وذلػػ  تاسػػة قولػػه 

اطْتَِعيثَػػػاُت لِْلَخِعيثِػػػَا َواطْتَِعيثُػػػوَف لِْلَخِعيثَػػػاِت َوالطايِّعَػػػاُت }تعػػػاىل 
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يَػُ ولُػوَف عَتُػم أولنِػَ  ُمعَػػراُؤوَف ؽتاػا لِلطايِّعِػَا َوالطايِّعُػوَف لِلطايِّعَػاِت 
 . (ٔ)ماْغِاَرة  َوِرْزؽ  َ ِرًن  {

معػػىن اظتػػ ودة ب  ِ   َذتػػَ  قُِ لَػػْت { *}َوِإَذا اْلَمػػْوُؤوَدُة ُسػػِنَلتْ 
هػػ  الػػأاق ال  يػػف ف ػػ  ورد ِف اضتػػ يل مػػه ع مػػات قيػػاـ ال ػػا م 

ذت  وشتيػت ز يػف  ق   الأاق ال  يف با الر ه واظت اـ ب   ـر ول
 :   ـر ول ذت  فيل  قوله تعاىلف ق لها ب  ال

ب  (ٕ)} َأقَػ َػْلَت تَػْاساأ زَِ يافأ ِبَغْةِ تَػْاَق لاَ ْ  ِ ْنَت َاْيناأ تحْةػراأ {

تسػ ؿ     ػـر أو ذتػ  ت  ػ     نػافليل  قاؿ تعػاىل عػه اظتػ ودة 
ال  ػػ  ِبعأػػاة اضت ي ػ  يأطعػػ  علػػى ال  ػػ  اظتػػاد   إف مػا هػػو معلػػـو 

فهػػ   {ِ   َذتػػَ  قُِ لَػػتْ }قػػاؿ تعػػاىل    ػػلو اابلسػػيف وألػػةة ل علػػى 
 شتيت ز يف ل  لها ب  ذت  . الناالأاق ال  يف 

ػػَما  ُ ِتػػَطْت { وهػػ  تتػػر صػػحف رابتيػػف وتعػػاليم ب  }َوِإَذا السا
  يػػػ ة صػػػادقف مػػػه قعػػػ  العػػػار   ػػػ  وعػػػ  سػػػوا    إسػػػ ميفديأيػػػف 

وال سػػػػ ي  أو علػػػى ؿتػػػػو ال علػػػيم اللػػػػ ين  اإعتػػػاـ اتػػػت علػػػى ؿتػػػػو 
                                                 

 ( .ٕٛٙ) الأور -ٔ
 ( .ٗٚ)الةهف  -ٕ
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عليها مه الوسا   وهية ال حف معأاها     قيمف فهػ  وػاهرة و 
تطهػػػر الأػػػاس مػػػه رلمػػػات اصتهػػػ  وؾتاسػػػف التػػػرؾ  أفتريػػػ   النػػػا

}ُهػػػَو الاػػػِي  بَػَعػػػَل ِف  وتػػػ  ي هم مػػػه اػػػوا   اضتسػػػ  قػػػاؿ تعػػػاىل
لُػػو َعلَػػْيِهْم أ تِػػِه َويُػػػ َ ِّيِهْم َويُػَعلُِّمُهػػمُ  ُهْم يَػ ػْ ػػأػْ يِّػػَا َرُسػػولأ مِّ  ااْلُمِّ
 (ٔ)اْلِةَ اَب َواضتِْْةَمَف َوِإف َ اتُوا ِمه قَػْعػُ  َلِاػ  َضػَ َؿ محعِػَا {

. 
ُلو ُصُحااأ محَطهاَرةأ وقاؿ تعاىل َه اّللِا يَػ ػْ ِفيَهػا ُ  ُػ    *: }َرُسوؿ  مِّ
   . (ٕ)قَػيَِّمف  {

ضيػػل سػػوؼ تةتػػف عػػه السػػما  {  السػػما   تػػطت وإذا} 
الةثػةة  الػرؤ، ةػف الػر تعمػ  قع  قياـ ال ا م عه وري  تػ وؿ اظت 

مػػػػػه ب فػػػػػ ف اظت ةػػػػػاثرة وتػػػػػ د  إىل ض ػػػػػوؿ اظتةااػػػػػاات الرابتيػػػػػف 
 ثة مػه الأػاس قػاؿ   عأ ع مات قياـ ال ا م هو ض وث الةتف 

 :  تعاىل

                                                 

 ( .ٕ) اصتمعف -ٔ
 ( .ٖ) العيأف -ٕ
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ػَه الساػَماِ  َف َلحػوْا ِفيػِه يَػْعُرُ ػوَف  }  *َوَلْو فَػَ ْحَأا َعلَػْيِهم اَبابأ مِّ
َػػا ُسػػةِّرَ    .(ٔ)ْت أَْبَ ػػاراَُن بَػػْ  ؿَتْػػُه قَػػػْوـ  ماْسػػُحوُروَف {َلَ ػػاُلوْا ِإفتا

و ػػ  هػػية الػػرؤ، واظتةااػػاات مػػه ا ػػ  ال مهيػػ  ل ػػاض  الع ػػر 
 .   وال ماف

 إذافػػػػاصتحيم اصتػػػػي  وهػػػػو يسػػػػعر  ب }َوِإَذا اصْتَِحػػػػيُم ُسػػػػعَِّرْت {
  إذاوالغضػ    وصػا  والت  ػاـما  الثػارات  وأفةاراحه بع ا   

 اضت .  أع ا يةوف  حيما على الةافريه   اف الغض  هلل ف ته
اإمػػػاـ )عليػػػه السػػػ ـ( وأصػػػحابه و  وصػػػا  ػػػي   إففػػػاظتعروؼ 

الف   ػػ نمالغضػػ  الػػي  ي ػػود ابقػػ   يػػوش اإمػػاـ فهػػم متر ػػوف  
وتػػػروا و ػػػ ف اضتسػػػا ق ػػػ  الف وزيأػػػ  سػػػعيت الف فهػػػيا اصتػػػي  

  يغضػػػعوف لغضػػػعه ويرضػػػوف لرضػػػاة  إليػػػروف  ل ػػػي  موضػػػ يه 
ف مػػػػا يسػػػػ عر ِف قلػػػػوهبم مػػػػه الوتػػػػوف  حيمػػػػا علػػػػى أعػػػػ ا هم فية

واالرض ولػػيا شتػػ   السػػماواتألضػػ    وألضػػ    ل ت ػػـو لػػه 
 .اال رب دىن قع  عياب   أ ي  الغض  وهو عياب 

                                                 

 ( .٘ٔ) اضتجر -ٔ
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مػػػا ف)عليػػػه السػػػ ـ(  واصتأػػػف هػػػ  اإمػػػاـ  }َوِإَذا اصْتَأاػػػُف ُأْزِلَاػػػْت {
اصتأػػػػف وتعيمهػػػػا ل الأػػػػار الػػػػ  وؿ ِف  إلال ػػػػاضتف  االعمػػػػاؿ نايػػػػف

 و حيمهػػػا ومعػػػىن أزلاػػػت أ  اقرتبػػػت وذلػػػ  عأػػػ  اقػػػرتاب رهػػػورة
 )عليه الس ـ( .

دتػت اػرا    أفوبعػ   ب } َفَ  أُْقِسُم اِبطْتُأاِق اصْتََواِر اْلُةأاِق {
)عليػػه السػػ ـ( ضيأمػػا متػػأق أ   قسػػم العػػار  ابطتػػأق وهػػو اإمػػاـ
 .مت ا  ويغي  عه ايع ه وػتعيه 

 عاػػر )عليػػه السػػ ـ( عػػه  أابهػػاين قالػػت سػػ لت  أـورد عػػه ف ػػ  
متػأق ِف زماتػه  إمػاـاطتأق  ): )عليه الس ـ(  هية اليف ف اؿ

    الأػػاس سػػأف سػػ ا ومن ػػا ن يعػػ وعأػػ  ات طػػاع علمػػه عأػػ
زماتػػه قػػرت  أدر ػػت وإذا التػػهاب الواقػػ  ِف رلمػػف الليػػ  

 .   (ٔ)عيأ  (
رعف وهػػػم أهػػػ  العيػػػت واصتػػػوار  الةػػػأق هػػػ  السػػػاه اصتاريػػػف بسػػػ

( وابال و سايأف اإماـ اظته   الر تةأق وت يػ   ليهم الس ـ)ع
وهػػيا اظتعػػىن ب والػػ عوات العاولػػف الػػر ت ػػف ِف وري هػػا  الرا  ػػ  

                                                 

 . ٖٙٔص ٔالأاص  ج إل اـ -ٔ
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ورد ِف  قػػ -( لػػيهم السػػ ـ)ع السػػاه هػػم أهػػ  العيػػت إف ػػوف  -
 : ال  ة عليهم 

 لغػامرةالالػ  اصتاريػف ِف اللجػع االلهم ص  دمحم واؿ دمحم  )
) . 

 ( )  لأػػا سػػاه ؾتػػاة( لػػيهم السػػ ـومػػا ورد عػػه أهػػ  العيػػت )ع
ف راد   سعحاته وتعاىل مػه قولػه فػ  اقسػم أ  ال   يػ  مػه اظتػوىل 

)صػػػػػلى   عليػػػػػه والػػػػػه وسػػػػػلم( وابال ػػػػػو  ؿ دمحمعلػػػػػى ال سػػػػػم آ
إىل  أػود  أاػار( ن ليهم السػ ـ)ع دمحم آؿالةو   ال ر  مه   

أ تػػريه ِف زمػػه أليع ػػه ضػػ  زمػػه قيامػػه فتػػعههم ال ػػ ـ والعاوػػ  اظت
 إلوالةػأق وقطعػا ل يػ يلهم  اإزالفالر حت اج إىل  ال يرةابلزابؿ 

 .)عليه الس ـ(  اإماـ اظته  
عأػ  ولػوع  وأدبػراقعػ   إذاأ  والليػ  ب }َواللاْيِ  ِإَذا َعْسَعَق { 

ف التػػيطا وأعػػوافالتػػمق واظت  ػػود مػػه الليػػ  هػػم  أػػود العاوػػ  
الػػييه ي اػػوف بو ػػه دعػػوة اإمػػاـ ولتاربونػػا والػػييه يأه مػػوف عأػػ  

 .)عليه الس ـ(  ولوع ال ع  وهو قياـ اإماـ اظته  
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ف ال ػػػع  ي هػػػر اضتػػػ  التػػػه )عليػػػه السػػػ ـ( يعػػػرب عأػػػه ابل ػػػع   ف
 االمػػوروي ضػػ  مػػا  ػػاف  ايػػا ِف ال لمػػف  مػػا ي هػػر اضتػػ  وت ضػػ  

 .ب هورة التريف 
ه بعػػ  فػػراألهم مػػه العاوػػ  وأهلػػه  مػػا هػػو وال ػػأاق يةػػوف الصػػحاب

سػػػػا   ِف اسػػػػ عماؿ العػػػػرب )تػػػػأاق ال ػػػػع ا ( أ  الرتيػػػػاح بعػػػػ  
ِإفا  }:  ال عػػػ  أو الغػػػم لػػػيا وعػػػ    تعػػػاىل الأػػػاس ابإمػػػاـ ف ػػػاؿ

 . (ٔ)َمْوِعَ ُهُم ال حْعُ  أَلَْيَق ال حْعُ  ِبَ رِيَ  {
 
 

     
 
 
 

                     
 

                                                 

 ( .ٔٛ) هود -ٔ
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 :  لثاأ 

 الاجرسورة 
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 إذا* وليػػػاَؿ عتػػػر * والتػػػا  والػػػوتر * والليػػػ   الاجػػػرو } 

يسر * هػ  ِف ذلػ  قسػم  لػي  ضجػر *  ام تػر  يػف فعػ  
ذات العماد * الر م متل  مثلها ِف الػع د  اـررب  بعاد * 

فرعػوف ذ  االواتد * وذتود الييه  ػابوا ال ػخر ابلػواد * و 
لاسػػاد * ف ػػّ   افيهػػا  فػػ  ثروا* الػػييه وغػػوا ِف الػػع د * 

 ف مػػػػاربػػػػ  لعاظترصػػػاد *  إفعلػػػيهم ربػػػ  سػػػػوط عػػػياب * 
 أ ػرمهوتعمػه في ػوؿ رّب  ف  رمػهما اب  ة ربػه  إذااإتساف 

مػػا ابػػ  ة ف ػػ ر عليػػه رزقػػه في ػػوؿ رّب اهػػاته *   إذا وأمػػا* 
اروف علػػػػى وعػػػػاـ حتػػػػ تةرمػػػػوف الي مػػػػيم * ول  ػػػػ  بػػػػ  ل
ظتػػاأ * وحتعػػوف اظتػػاؿ ضعػػاأ  ا ػػأالػػرتاث  وَت لػػوفاظتسػػةا * 
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د ػت االرض د ػاأ د ػاأ * و ػا  ربػ  واظتلػ   إذارتاأ *  ػ  
 وأىنيومنَي جبهأم يومنػَي ي ػي ر اإتسػاف  و   صااأ صااأ * 

 لل يػػػػس قػػػػ مت ضتيػػػػايت * فيومنػػػػي  لػػػػه الػػػػي ر، * ي ػػػػوؿ  
 قػه أضػ  *   أي هػا الػأاق يوث  و  وليعيب عيابه أض  * 

اظتطمنأػػػػف ار عػػػػ  إىل ربػػػػ  راضػػػػيف مرضػػػػيف * فػػػػاد ل  ِف 
  . { ععاد  * واد ل   أر

( أ  معػػػػىن ليػػػػه السػػػػ ـ)ع هػػػػو اإمػػػػاـ اظتهػػػػ   الاجػػػػر( الاجػػػػر)و 
 .( ليه الس ـرهورة )ع

   : ( قاؿليه الس ـ)ع ف   ورد عه  ابر اصتعا  عه ال ادؽ
 . (ٔ)( ( لس ـليه ا)ع ( هو ال ا مالاجر)و ) 
هو اتاجار الأور مع داأ لل  ـ ب فيأاجػر تػور دعػوة اإمػاـ  الاجرو 

 ( إىل الفاؽ . ليه الس ـ)ع اظته  
ال ػػادؽ  الاجػػرو مػػا هػػو معلػػـو لػػ ، اصتميػػ  فهأػػاؾ فجػػراف قتػػا 

 أف ػػػػ ال ػػػػادؽ يةػػػػوف تػػػػورة بتػػػػة   الاجرفػػػػالةػػػػاذب ب  الاجػػػػرو 
( ليػػه السػػ ـ)ع هػػ  واػػام  فهػػو نتثػػ  الػػ عوة اضت ي يػػف لإلمػػاـ اظت

                                                 
 . ٕٜٚص َٕتوي  ال ت ج  - ٔ
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 السػػود مػػه  راسػػاف ب يػػادة وزيػػر اإمػػاـ اظتهػػ   الػػرا تواتطػػ ؽ 
ليػػه ( الػػي  يعػػود تسػػعه إىل اإمػػاـ اضتسػػه ا  ػػ  )عليػػه السػػ ـ)ع

ليػػػػه )ع ( وهػػػػم الػػػػييه يػػػػ فعوف ابالمػػػػر إىل اإمػػػػاـ اظتهػػػػ  السػػػػ ـ
ولػػو ضعػػواأ علػػى  يهمَنتػػ أف( ( والػػييه أمػػران رسػػوؿ   )مالسػػ ـ
 .الثلع 

لى   عليػػه ف ػػ  ورد ِف اظت ضػػم عػػه ععػػ    عػػه رسػػوؿ   )صػػ
   : ( قاؿوآله وسلم

بيػػ ة ؿتػػو اظتتػػرؽ   ).... ضػػ  متػػرج قػػـو مػػه هػػا هأػػا وأومػػ
يعطوتػه ويسػالوف فػ   ف سودا  يسالوف اضت   را تمعهم 

ه ي علوتػػ فػػ لوا  سػػ يُعطػػوف في ػػاتلوف وي ػػربوف فيعطػػوف مػػا
ضػػ  يػػ فعونا إىل ر ػػ  مػػه أهػػ  بيػػر نتأهػػا قسػػطاأ وعػػ لأ  

ولو ضعواأ على  فلي نم أدر هم ما ملنت رلماأ و وراأ فمه 
 . ( الثلع

الةاذب فيةػوف تػورة بتػة  عمػود  و   ػ  وهػو نتثػ   الاجر أما
)عليػػػه  دولػػػف بػػػس الععػػػاس ال اظتػػػف واظتعاديػػػف لػػػ عوة اإمػػػاـ اظتهػػػ  

 .مف ِف وق ها  االس ـ( والر تةوف ق
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سػػود ويأطل ػوف مػه اظتتػرؽ ) راسػػاف(  را تفهػم أيضػاأ أصػحاب 
)علػػيهم السػ ـ(  ػػيابأ وزوراأ  ويػ عوف الهػػ  العيػت واإمػػاـ اظتهػ  

تعػػػود الهػػػ  العيػػػت وهػػػ  دولػػػف بػػػس  أتسػػػاهبم أفويػػػّ عوف  ػػػيل  
 اإسػ ـبأعػ   أيتػوفالععاس الثاتيف الر حتةػم ِف آ ػر ال مػاف وهػم 

ِف  والـتػػراطيأهػػاان مػػه السػػة حتػػت لػػوا هم  )م( واف رسػػوؿ  
 .صاوفهم ويت د على ذل   ثةاأ  رماته مه التااعف 

السػػود اضت ي يػػف الػػر  الػػرا تِف أمػػر  )م(وهػػو عةػػق مػػا أمػػران 
ضيػػل أمػػران ِف الروايػػف  )عليػػه السػػ ـ( فيهػػا ت ػػرة اإمػػاـ اظتهػػ  

 .ولو ضعوا على الثلع  َنتيهم أفساب ف ال
شتعػػت رسػػوؿ   )صػػلى    :ف ػػ  ورد ِف اظت ضػػم عػػه عمػػر قػػاؿ 

  : عليه وآله وسلم( ي وؿ
ول  الععاس مه ع عات  راسػاف  ػاؤوا  را ت أقعلت إذا) 

فمػه سػار حتػت لػوا هم م تػألهم اػااعر يػـو  اإس ـبأع  
 .  ( ال يامف

 الاجػرعػار والبػ    اضت ي ػ  للأػاس بػا وهأا سػ ةوف مرضلػف ال  
مػػػه لػػػه  إلال ػػػادؽ ونتيػػػ ة  الاجػػػريعػػػرؼ  فػػػ الةػػػاذب وال ػػػادؽ 
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 ػػربة ِف هػػيا االمػػر وهػػم اظت ذتػػوف الػػييه يةوتػػوف م ػػاـ التػػاه يه 
 )عليػػه السػػ ـ(والػػراعا فهػػم ي ومػػوف بػػ عوة الأػػاس لإلمػػاـ اظته  

 : أقساـوهأا سيأ سم الأاس إىل ع ة 
 
وهم أه  ال تيا الأػا موف الػييه يةوتػوف بعيػ يه  : ال سم االوؿ 

ي ػػلوف وألػػارقوف ِف الأػػـو ف ػػ  ورد عػػه  لفهػػم ضػػ  ب عػػه الػػ يه 
)الأػػاس تيػػاـ : اتػػه قػػاؿ  )عليػػه السػػ ـ( المػػاـ موسػػى بػػه  عاػػر

 فهػػػم لػػػيق عتػػػم ت ػػػرة لإلمػػػاـ اظتهػػػ   ب (ٔ)مػػػاتوا ات عهػػػوا( فػػػ ذا
 . )عليه الس ـ(

 
ال ػػادؽ  الاجػػروا انمػػوا واسػػ ي  وا ورألػػييه : هػم ا ال سػػم الثػػاين

ال ػػػػادؽ ن انمػػػػوا وهػػػػم التػػػػا ا  لاجػػػػروقػػػػالوا  ػػػػ  اتػػػػه لػػػػيق اب
 . ( ) فهم ِف ريعهم يرتددوف واظترتدديه

: وهػػػم الػػػييه يسػػػهروف الليػػػ  وي ػػػلوف الأوافػػػ   ال سػػػم الثالػػػل
ذاف وهػػػم الػػػييه يعحثػػػوف عػػػه وال الاجػػػروالأػػػاس تيػػػاـ ويأ  ػػػروف 

                                                 
 . ٕٔٔ  ا و اال مف ص - ٔ
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والػػػػييه يوف ػػػػوف  )عليػػػػه السػػػػ ـ( هػػػػ  ؽتهػػػػ   دعػػػػوة اإمػػػػاـ اظت
وهػػػػػم  )عليػػػػػه السػػػػػ ـ(ل ت ػػػػػاؿ هبػػػػػم واظتتػػػػػار ف ِف تتػػػػػر دعوتػػػػػه 

اظتأ  ػػريه المػػر اإمػػاـ والػػييه يػػوف هم   تعػػاىل لأ ػػرة وليػػه ال ػػا م 
 . )عليه الس ـ(اظتأ  ر

)ولياَؿ عتر( وه  ليااب عااورا  العتر االوا   الر ي سم هبػا   
سػػمه تعػػارؾ وتعػػاىل ِبرضلػػف ال هينػػف ل يػػػاـ  ػػ  وعػػ  ومعػػىن ذلػػ  ق

 . )عليه الس ـ( اإماـ اظته  
ضػ  امػه و  تعػ أهية الليااب العترة دتث  تل  اظترضلف الر  أفضيل 
 )عليػه السػ ـ(فيهػا اإمػاـ  يعػ أالعاار مه ػتػـر والػر  ولغايفػتـر 

وواقعػف الطػف  )عليػه السػ ـ( ابلعةا  والأحي  وتي ر أمر اضتسا
 اس ع اداأ ل يامه اظت  س ِف العاار مه ػتـر اضتراـ .  يمفاالل
 )عليه الس ـ( الوتر هو وزير اإماـ اظته   { والتا  والوتر} 

 والتا  هم ت عا  اإماـ والييه يةوف بضمأهم وزيرة أيضاأ .
هػػ  ات ضػػا  دولػػف العاوػػ  وال لػػم دولػػف بػػس  { يسػػر إذاوالليػػ  } 

 س ل مات ال  ـ .الععاس والر تسععت ِف تتر م
هبػػػػية  ةهػػػػ  لةػػػػم عػػػػرب  { هػػػػ  ِف ذلػػػػ  قسػػػػم لػػػػي  ضجػػػػر} 

 .؟  فه  عربة لة  ذ  ل  فل تع ربو ؟ ظتاذا  االقساـ
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م تر  يف فع  رب  بعاد  إـر ذات العماد الر م متلػ  } أ
 أبأي هػا إف(  ذات العماد ) ( و بغ اد –ـر إ)  { مثلها ِف الع د

( يا وق ورها ػتةمف ابلعم  وهو م  عرؼ ضالياأ )ابل ب  فاليـو
هػو قػوؿ أهلهػا ومػ ضهم عتػا  { والر م متل  مثلهػا ِف الػع د }

 :   وظتا فيها  ما ذ رت ذل  الروا ت ب وقوله
هػػو دللػف علػػى  ػػراب بغػػ اد  { ام تػر  يػػف فعػػ  ربػػ  بعػػاد} 

( و راهبػػػا هػػػو  ابلػػػ ورا  الػػػر تػػػي رها روا ت أهػػػ  بيػػػت الع ػػػمف )
 . ل هور اظت  سع مف مه ع مات ا

  : قاؿ )عليه الس ـ( اظتاض  عه ال ادؽعه ف   ورد 
هػ   إنػايع ى مػه أهلهػا ِف الػ تيا ضػ  ي ػاؿ : ل )...و  

الػػػ تياب واف دورهػػػا وق ػػػورها هػػػ  اصتأػػػف ب واف بأانػػػا هػػػه 
  م  إفاضتػػور العػػػا ب واف ولػػػ انا هػػػم الولػػػ اف ب ولػػػي ه 

 هػرف فيهػا مػه االمػرا  علػى هبػا ب وليإل ي سم رزؽ الععػاد 
م( اضتةػم بغػة   ابػه ب ومػه اػهادات )   وعلى رسػوله

 ػػ  السػػحت ألاجػػور ب و ا وإتيػػافالػػ ور ب واػػرب اطتمػػور 
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دوتػػػػػه ب ن  إليةػػػػػوف ِف الػػػػػ تيا  لهػػػػػا ل وسػػػػػا  الػػػػػ ما  
ضػػ  ليمػػر : )  الػػروا تو ػػا  ِف  (لاػػ  اليخرهبػػا   ب لػػ  

 . (ٔ)(: ها هأا  اتت ال ورا  ي وؿاظتار ف
: ذتػػود هػػم قسػػم مػػه  { وذتػػود الػػييه  ػػابوا ال ػػخر ابلػػواد} 

وهم )ر ػاؿ  االارؼالتيعف والواد هو الواد  اظت  س ِف الأجف 
الػػػػػ يه اظتأحػػػػػرفا وعلمػػػػػا  السػػػػػو ( الػػػػػي  بأػػػػػوا بيػػػػػونم ابل ػػػػػخر 

وهػػم الػػييه متر ػػوف علػػى المػػاـ اظتهػػ   )عليػػه  وي  رفونػػا ابظترمػػر
 .الس ـ( ِف آ ر ال ماف 

 
 
  : عه ذتود قاؿ )عليه الس ـ( عه أّب عع   ف

ذتػػػود  ف مػػػا)ذتػػػود رهػػػ  مػػػه التػػػيعف فػػػاف   تعػػػاىل ي ػػػوؿ )
صػػاع ف  ف  ػػينمالعمػػى علػػى اعتػػ ،  فاسػػ حعوافهػػ يأاهم 

 . (ٕ)( قاـ ال ا م إذاالعياب اعتوف( فهو السيف 
                                                 

 . ٖ٘ج االتوارار   -ٔ

 . ٔالأاص  ج إل اـ  -ٕ
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آؿ  إفاس أ  فرعػػػػوف هػػػػم بػػػػس الععػػػػ { وفرعػػػػوف ذ  االواتد} 
فرعػػوف هػػم بػػس الععػػاس ب واف فرعػػوف ذو االواتد هػػو فرعػػوف ذلػػ  
ال ماف الي   اف يعيب اظتػ مأا ااػ  ال عػيي  وذلػ  بػربطهم إىل 

 .وعضودهم  أفخاذهمالأخي  وألرس االواتد ِف  أاجار
واف ضةومف بس الععاس س  ـو بػأاق اظتػأهع مػ  ا ػ  ؼ الطري ػف 

ب وهػػػػػم الػػػػػييه ي سػػػػػععوف ِف عػػػػػيي  وتوافػػػػػ  التػػػػػ ة ِف اصتػػػػػور وال 
الل عػػاس الػػي  ي ػػ  فيػػه الأػػاس ول ي ػػـو ال ػػا م إل بعػػ  ق ػػ  ملػػوؾ 

 بس الععاس وال ضا  على دول هم ال اظتف .
ف   ورد عه سلماف الارس  )هنع هللا يضر( اته قاؿ : ) أتيت أمػة اظتػ مأا 

ولػ ؾ )عليه الس ـ(  اليػاأ ف لػت   أمػة اظتػ مأا ضػ  ال ػا م مػه 
؟ ف ػػػػأاق ال ػػػػع ا  وقػػػػاؿ : ل ي هػػػػر ال ػػػػا م ضػػػػ  يةػػػػوف امػػػػور 
ال عياف ويضي  ض وؽ الرزته وي غػىن ابل ػرآف ب فػ ذا ق لػت ملػوؾ 
بػػس الععػػاس أواب العمػػى واإل عػػاس أصػػحاب الػػوض  عػػه االقػػواس 
بو ػػػػوة  ػػػػالرتاس ب و ربػػػػت الع ػػػػرة هأػػػػاؾ ي ػػػػـو ال ػػػػا م مػػػػه ولػػػػ  

 . (ٔ)اضتسا )عليه الس ـ( (

                                                 
 . ٕ٘ٚص ٕ٘الع د ال ويف ب  ار االتوار ج  - ٔ
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)  به فضي  عه أبيه عه أّب  عاػر )عليػه السػ ـ( قػاؿ : دمحم عهف
قلػػت لػػه :  علػػت فػػ اؾ بلغأػػا أف لؿ الععػػاس راي ػػا فهػػ  

 ات هى إلي  مه علم ذل  ا   ؟
قػػاؿ : أمػػا آؿ  عاػػر فلػػيق بتػػ   ول إىل اػػ   وأمػػا آؿ 
الععاس ف ف عتم مل  معطناأ ي ربوف فيه الععي  ويععػ وف فيػه 

واظت  ػود هبػا ب  (ٔ) لػيق فيػه يسػة (ال ري  وسػلطانم عسػر 
 )عليػه السػ ـ( دولف بس الععاس الر ت ـو قع  قياـ اإمػاـ اظتهػ  

. 
هػػو وغيػػاف  { لاسػػادافيهػػا  فػػ  ثرواالػػييه وغػػوا ِف الػػع د } 

نتثلػػوف الػػوزر والةاػػر وهػػم  أنػػمدولػػف بػػس الععػػاس و ػػورهم ضيػػل 
 . أصحاب مةر و  اع
  : االاعلفعه عع    به أّب 

                                                 

 . ٗٛٔص ٕ٘ ار االتوار ج -ٔ
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ب وآ رهػػا  : أوعتػا ت ػر أضػ قتا راي ػافختػرج لعػس الععػاس  )
أوعتا وزر وآ رها   واال ر،ب  ت رها   تأ روها ل وزر ل
 . (ٔ)( ت رها   تأ روها ل  ار ل

اضتسػػه موسػػى بػػه  أابزاملػػت  ) : عػػه علػػ  بػػه أّب زتػػ ة قػػاؿو 
الس ـ( با مةف واظت يأف ب ف ػاؿ اب يومػاأ :  ما)عليه  عار

واالرض  ر ػػوا علػػى بػػس  السػػماواتأهػػ   أفعلػػ  لػػو   
 الععػػػػاس لسػػػػ يت االرض بػػػػ ما هم ضػػػػ  متػػػػرج السػػػػاياين ب

:  )عليه الس ـ( ؟ قاؿ سي   أمرة مه احمل ـو :   قلت له
 رأسػػػػه)أ  مةػػػػل قلػػػػي أ( ن رفػػػػ   هأيهػػػػفتعػػػػم ب ن اوػػػػرؽ 

:  ب يػيه  ضػ  ي ػاؿ وقاؿ: مل  بس الععاس مةر و ػ ع
)مأػػه(  مػػر بػػها    ب ن ي جػػ د ضػػ  ي ػػاؿ: مػػم يعػػ  مأػػه اػػ

 . (ٕ)( ا  

                                                 

 اظت ضم . -ٔ

 أليعف الأعماين . -ٕ
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 { ظترصػػاداعلربػػ   إفف ػػ  علػػيهم ربػػ  سػػوط عػػياب } 
قتا الساياين واليماين اللياف يسلطهما   تعػارؾ وتعػاىل علػى دولػف 

 .الساياين هو رام أيضاأ  أفب برألم  بس الععاس اصتا رة
 به وات  م مأػهال ام سيف  ات  م  ) : ف   ورد اضت يل ال  س 

فيةػػػوف  ػػػراب دولػػػ هم علػػػى يػػػ   اليمػػػاين والسػػػاياين هػػػيا مػػػه  (
اظتتػػرؽ وهػػيا مػػه اظتغػػرب ضػػ  تأ هػػ  وتأػػ ثر هػػية ال ولػػف ال اظتػػف 

 لااض  .ا  تعاىل على وغيانم و ورهم  أمهلهم أفبع  
ما ابػ  ة ربػه ف  رمػه وتعمػه في ػوؿ رّب  إذاف ما اإتساف } 

 أعطػػػػاين   إفسػػػػعحاته اإتسػػػػاف قػػػػاؿ    أعطػػػػى إذا { أ ػػػػرمه
 لةوين مس ح  عتيا العطا  . 

 { مػػا ابػػ  ة ف ػػ ر عليػػه رزقػػه في ػػوؿ رّب اهػػاته إذا } وأمػػا
في ػػوؿ ل ػػ  اهػػاته    وتػػه م يػػرزقس  مػػا رزؽ ألػػة ب وهػػو دللػػف 

)عليػػػػه  علػػػػى الم حػػػػاف الػػػػي  يةػػػػوف قعػػػػ  قيػػػػاـ اإمػػػػاـ اظتهػػػػ  
 .الس ـ(

ف و ر ػاؿ الػػ يه اظتأحرفػػ أفأ   { لي ػػيمتةرمػػوف ا  ػ  بػػ  ل} 
 اظت ة سػػف االمػػواؿمػػه  ال ليػػ  إليعطػػوف الي ػػيم  لوعلمػػا  السػػو  
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ضػ  ب وهػم ي عجحػوف  ػيابأ اسػ  رم ػه يػـو و ي ل ماهم فيعطوته  عأ
 اأ  ػػيابأ وزور   )عليػػه السػػ ـ( سػػا روف علػػى  طػػى أمػػة اظتػػ مأا  نػػم

واظت ػػػػا   االهػػػػوا  موي عػػػػاملوف مػػػػ  الأػػػػاس تعػػػػام أ  ػػػػا راأ تػػػػ فعه
 . )عليه الس ـ( ترض    ورسوله وأه  بي ه التخ يف الر ل

 { وف علػػى وعػاـ اظتسػػةا وحتعػوف اظتػػاؿ ضعػاأ رتػػاأ رحتػا ل} 
 إوعػػػامهمعلػػػى  االألأيػػػا حتثػػػوف  أ  ل اتػػػ م تطعمػػػوف اظتسػػػةا ول

وقضا  ضوا جهم وهم ي ةاثروف يوماأ بع  آ ػر م تػردوف ل مػ و، 
دتأػ   الػر ل اال ر، ألما هع  اضتضرات اظت  سف و ِف ب إلعتم 

 .  عأهم برد أو قي 
 ضػ  اإمػاـ اظتهػػ   َت لػوفأ   {  ػ أ ظتػػاأ أوَت لػوف الػرتاث } 

بةػػػ  وقاضػػػف وصػػػ فف مػػػه دوف  تػػػيف مػػػه   أو  )عليػػػه السػػػ ـ(
ليملنػػػػػوف بطػػػػػونم الوسػػػػػيعف انراأ  )عليػػػػػه السػػػػػ ـ( اإمػػػػػاـ اظتهػػػػػ  

ي طّػػػػ  رؤوسػػػػهم اظت حجػػػػرة اإمػػػػاـ  أف ف طحأهػػػػا رضػػػػى  هػػػػأم بعػػػػ 
)عليػه  مػةاث اإمػاـ اظتهػ   أي لػوففهم ب ( ليه الس ـ)ع اظته  
 .وهو ض   الس ـ(

 السػػ ـ( م)علػيه عػه  عاػر بػه دمحم عػػه أبيػه عػه اضتسػاورد ف ػ  
   : قاؿ
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هػػو ال اسػػ  مػػه ولػػ   ب وهػػو صػػاض   االمػػف) قػػا م هػػية 
ف ضػػػعهم إو ب  (ٔ)الغيعػػػف وهػػػو الػػػي  ي سػػػم مةاثػػػه وهػػػو ضػػػ (

 . وأرلواب ةنم ف لوا  أعمىالةعة للماؿ 
عػػػػه أمػػػػة  آاب ػػػػهعػػػػه  )عليػػػػه السػػػػ ـ( ورد عػػػػه اإمػػػػاـ ال ػػػػادؽو 

   : قاؿ )عليه الس ـ( اظت مأا
؟  وحأهػا تسالوف ما أف ِف  هأم رضى تطحه ستساأ  إف )

أمة اظتػ مأا؟ قػاؿ: العلمػا  الاجػرة  ف ي  له فما وحأها  
سػػ ف واصتعػػابرة ال لمػػف والػػوزرا  اطتوتػػف والعرفػػا  لااوال ػػرا  
 . (ٕ)( الةيبف

االرض ختػػػػرب  إفأ   { د ػػػػت االرض د ػػػػاأ د ػػػػاأ  إذا ػػػػ  } 
 وت ةسر مه  ثرة اضتروب الر حت ث .

 وهػػو غتػػ   اإمػػاـ اظتهػػ   { و ػػا  ربػػ  واظتلػػ  صػػااأ صػػااأ } 
 .وهو رب االرض ومرّب الأاس  )عليه الس ـ(

                                                 

 . ال يه إ ماؿ -ٔ
 . اظتس  رؾ -ٕ
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 { االرض بأػور رهبػا وأارقت } : له تعاىلف   ورد ِف تاسة قو 
 :  )عليه الس ـ( قاؿ اإماـ ال ادؽ

 . ( )عليه الس ـ( بأور اظته   أارقت )
ب ورب االسػػرةِف  ثػػة مػػه اضتػػالت  ػػرب  إو قػػهوهػػيا اظتعػػىن ورد 

 :   عه يوسف ضةايفالعم  ب ورب الأعمفب ف   قاؿ تعاىل 
ف ػ   { عأػ  ربػ وقاؿ للي  رػه اتػه انج مأهمػا اذ ػرين  }

  عػ  و ػ  ع يػ   أتعيػا وهػو تػ  مػه  )عليه السػ ـ(شتى يوسف 
قػػػر ذلػػػ  سػػػعحاته وتعػػػاىل بػػػي رة عتػػػية اليػػػف أم ػػػر ابلػػػرب ب وقػػػ  

ورب  ػ  اػ    االراببف اظتػوىل تعػارؾ وتعػاىل هػو رب  ب ف الةرنتف
. 

الػػي  وقػػ  فيػػه  الؿتػػراؼي عػػوا ِف تاػػق  ل أفوهأػػا تأ ػػ  الأػػاس 
ول  ععوديػػففػػ   )عليػػه السػػ ـ( وص تػػ    عيسػػىالأ ػػار، خب ػػ

 .   لوهيفإ
)صػلى   عليػه  ورة  دمحمصػ هػو )عليػه السػ ـ(واف اإماـ اظته   

ضػػه سػػرت   مسػػ دةأ لإلمػػاـ رو  أف ػػا  الأعيػػا ضيػػل  وآلػػه وسػػلم(
 ( .  ليه الس ـ)ع اظته  
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)عليػػػه  اظت  ةػػػف فهػػػ  ت ػػػطف صػػػاوؼ  لػػػف اإمػػػاـ اظتهػػػ   أمػػػا
 .م دترة  مرة ونيه  الس ـ(

  : )عليه الس ـ( ف   ورد عه ال ادؽ
 -على رهر الأجف  )عليه الس ـ(   ين ات ر إىل ال ا م )

 إليػػػهاؿتػػػ   )م( رسػػػوؿ   رايػػػفتتػػػر  فػػػ ذا -قػػػاؿ  أفإىل 
ث ثػػف عتػػر ألػػف ملػػ  وث ثػػف عتػػر ملةػػاأ  لهػػم يأ ػػروف 

)عليػػػػه  ييه  ػػػػاتوا مػػػػ  تػػػػوح)يأ  ػػػػروف( إىل ال ػػػػا م وهػػػػم الػػػػ
)عليػه  اطتليػ  إبػراهيمِف السايأف ب والييه  اتوا م   الس ـ(
)عليػػػػه  ضيػػػػل ال ػػػػ  ِف الأػػػػارب و ػػػػاتوا مػػػػ  عيسػػػػى السػػػػ ـ(
ؼ مسػػػػوما ومػػػػػردفاب لآ وأربعػػػػفب  ضيػػػػل رفػػػػ السػػػػ ـ( 

ملػػ   ؼآل وأربعػػفف عتػػر ملةػػاأ يػػـو بػػ ر ب ث ذتا ػػف وث ثػػ
)عليػػػه  اضتسػػػا بػػػه علػػػ الػػػييه هعطػػػوا يريػػػ وف ال  ػػػاؿ مػػػ  

بػػػا قػػػرب اضتسػػػا إىل السػػػما   ومػػػاإىل يػػػـو ال يامػػػف  السػػػ ـ(
 . (ٔ)( ؼت لف اظت  ةف

                                                 

 . ٜٕٙص اإ ماؿ -ٔ
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فالوي  ظته عاداة وإتع  علما  السػو  اظتضػلا الػييه متر ػوف عليػه 
ِف آ ػػػر ال مػػػاف ب فػػػ نم سػػػيأالوف اطتػػػ   اال ػػػرب ِف اضتيػػػاة الػػػ تيا 

 والعياب الت ي  ِف ال ار ال رة .
 له الي ر، وأىن اإتسافيومنَي جبهأم يومنَي ي ي ر  و   } 
 ئ بػػػ عوة هاظتةػػػيب واظتسػػػ  اإتسػػػافبعػػػ  غتػػػ    هػػػأم ي ػػػي ر  {

ي ػػي ر الأػػيير والعتػػة والػػ اع  إىل  )عليػػه السػػ ـ( اإمػػاـ اظتهػػ  
فضػػه وتةييعػػه لػػيل  وهػػو وي ػػي ر ر  )عليػػه السػػ ـ( اإمػػاـ اظتهػػ  
 . راندـ وم حس

فمػػا ضػػرب  )عليػػه السػػ ـ( مػػاـ اظتهػػ  ) هػػأم( فهػػو سػػيف اإ أمػػا
ِف قعر  هأم وبنق اظت ػة ب وهػو نتثػ  أمػر    أس طه إلبه أض  
 .تعاىل 

 : ف   ورد ِف تاسة قوله تعاىل 
)عليػه  عػه أهػ  بيػت الع ػمف { أمر   فػ  تسػ عجلوة } أتى

ب (  )عليػػػه السػػػ ـ( أمػػػر   هػػػو اإمػػػاـ اظتهػػػ   ) : السػػػ ـ(
وذ ػرة  أاتةتساف اظتةيب ابل اع  إىل اظته   الي  ف ي ر هيا اإ
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فا ػػ ة مأػػه ف ػػ  ات ضػػت اظتهلػػف وات هػػى  ل )عليػػه السػػ ـ( ابظتهػػ  
 . االمر
لي ػس صػ قت داعػ  اضتػ     { لي ػس قػ مت ضتيػايت ي ػوؿ  } 

 أت ػػػارةو أػػػت مػػػه  )عليػػػه السػػ ـ(وصػػ قت دعػػػوة اإمػػػاـ اظته  
ت ػػ مها  أعمػػاؿلبػػ  مػػه  ولػػيق مػػه أع ا ػػه ومةػػيّب دعوتػػه ب وهأػػا

( لةػ  تأجػو مػه  هػأم )سػيف ليه السػ ـ)ع لأ رة اإماـ اظته  
لاعػػػ  اظتطلػػػوب ااإمػػػاـ( ولػػػيق ف ػػػ  ال  ػػػ ي  ابل ػػػوؿ مػػػه ألػػػة 

 لأ رة اإماـ ودعوته .
فػػ  يعػػيب أضػػ  مػػه االُمػػم  { يعػػيب عيابػػه أضػػ ل فيومنػػَي } 

 . ـ()عليه الس  الساب   عيابه الي  يعيبه اإماـ اظته  
ته يوثػ  ابضتجػع ال امغػف الػر أوث  ػه  ف { يوث  و قه أض } ول 

 . إضافف إىل العياب الي  ت له فهو موث  ابضتجع والعياب
  أي هػػا الػػأاق اظتطمنأػػف ار عػػ  إىل ربػػ  راضػػيف مرضػػيف } 

 . { فاد ل  ِف ععاد  واد ل   أر
 فواللوامػػػػػػ االمػػػػػػارةالػػػػػػأاق  : وهػػػػػػ  ثػػػػػػ ثت سػػػػػػم إىل ق الػػػػػػأا إف
اللوامػف هػ  ابلسػو  والػأاق  أمػارةهػ   االمػارةظتطمنأف ب فالأاق وا
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الػػأاق اظتطمنأػػف فهػػ  الػػر  أمػػاالػػر تلػػـو صػػاضعها ضػػا اظتع ػػيف ب 
وصػػػلت إىل در ػػػف الومنأػػػاف والي ػػػا المػػػر اظتع ػػػـو وهػػػ ل  هػػػم 

 .   )عليه الس ـ( اظته  اطتاصف ابإماـ 
مربيػػػ  أ  ار عػػػ  إىل  { ار عػػػ  إىل ربػػػ  راضػػػيف مرضػػػيف} و

 تاػوس أصػحابه ّباإماـ يػر  أفضيل  )عليه الس ـ( اإماـ اظته  
 فيأالوف اصت ا  االوىف .

   
 
 

 : رابعاأ 
 سورة ال يامف 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 * َوَل أُْقِسػػػػػُم اِبلػػػػػأػاْاِق اللاوااَمػػػػػفِ *اَمػػػػػِف  يا ال يػػػػػوـِ َ}َل أُْقِسػػػػػُم ب

بَػلَػى قَػاِدرِيَه َعلَػى َأف  * َمػهُ ألْتَسُ  اإتسػاف أَلاػه ؾَتَْمػَ  ِع َا
َيْسػَ ُؿ أ َف  *بَػْ  يُرِيػُ  اإتسػاف ليَػْاُجػَر َأَماَمػهُ  * تحَسوَِّ  بَػَأاتَهُ 
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ػػَ   * َوَ َسػػَف اْلَ َمػػرُ  * فَػػِ َذا بَػػِرَؽ اْلَعَ ػػرُ  *يَػػػْوـُ اْلِ َياَمػػفِ  َورتُِ
ػػْمُق َواْلَ َمػػرُ  َ ػػ ا   * يَػُ ػػوُؿ اإتسػػاف يَػْوَمنِػػَي أيػػه اْلَمَاػػرح  * التا

يُػأَػعاػػ ُ اإتسػػاف يَػْوَمنِػػَي  *إىل رَبِّػػَ  يَػْوَمنِػػَي اْلُمْسػػ َػَ رح  *َل َوَزَر 
ـَ َوآ ػػر  َولَػػْو  * بَػػِ  اإتسػػاف َعلَػػى تَػْاِسػػِه َبِ ػػةَة   *ِبَػػا قَػػ ا
 . (ٔ)أَْلَ ى َمَعاِذيَرُة {

ـ سورة ال يامف اظتعار ف الترياف ض  تعػا ارتعاوهػا ابإمػا ت أاوؿ هأا
 أع أ ب  وي  ال ت تعاعاَ :ف( عليه الس ـاظته   )

يػػـو ال يامػػف ِف ال  ويػػ  هػػو  فإب  {َوَل أُْقِسػػُم اِبلػػأػاْاِق اللاوااَمػػفِ } 
)عليػػه  )عليػػه السػػ ـ( ب واإمػػاـ اظتهػػ   يػػـو قيػػاـ اإمػػاـ اظتهػػ  

فال يامػػف ال ػػغر، هػػ   السػػ ـ( نتثػػ    تعػػارؾ وتعػػاىل ِف االرض )
مػػاـ اظتهػػ   )عليػػه السػػ ـ( وال يامػػف الةػػرب، هػػ  قيػػاـ   قيػػاـ ال

 .( الواض  ال هار 
 وهػػم أصػػحاب اإمػػاـ اظتهػػ   {َوَل أُْقِسػػُم اِبلػػأػاْاِق اللاوااَمػػِف  }

الػػػػييه يلومػػػػوف و  - ال  ويػػػػ  علػػػػى أضػػػػ  و ػػػػوة -)عليػػػػه السػػػػ ـ( 

                                                 

 ( .٘ٔ -ٔ) ال يامف -ٔ
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 الػ ا م ابل   ػة  ػاة اإمػاـ اظتهػ   وإضساسهم ابس مرارأتاسهم 
 .   ليه الس ـ()ع
بَػلَػػى قَػػاِدرِيَه َعلَػػى  * ألْتَسػػُ  اإتسػػاف أَلاػػه ؾَتَْمػػَ  ِع َاَمػػهُ } 

اـ وهػػػػػػو اإتسػػػػػػاف الػػػػػػ اع  لأ ػػػػػػرة اإمػػػػػػ { َأف تحَسػػػػػػوَِّ  بَػَأاتَػػػػػػهُ 
 ويػػػ عو ل ضػػػيف اإمػػػاـ اظتهػػػ    اظته  )عليػػػه السػػػ ـ( الػػػي  يهيػػػ

 .)عليه الس ـ( وهو أمة  ي  الغض  
والع ػاـ مػه الع مػف وال ػوة والع ػاـ تعػس  { اَمهُ أَلاه ؾَتَْمَ  ِع َ  }

   إفيعػػػػػس  { بَػلَػػػػػى قَػػػػػاِدرِيَه َعلَػػػػػى َأف تحَسػػػػػوَِّ  بَػَأاتَػػػػػهُ  }اصتػػػػػي  و
) ي  الغضػ (  كتم  له  يته وهو أفسعحاته وتعاىل قادر على 

 .ؼ م ات  لآالعترة  موه
   : قاؿ ورد عه أّب عع    )عليه الس ـ(ق  و 
ب قلت ومػا  ا م مه مةف ض  تس ةم  اضتل فمترج ال ل  )

ؼ ب  رب يػ  عػه نتيأػه وميةا يػ  ل: عتػرة آ ؟ قػاؿ اضتل ف
اظتغلعف ويسة هبػا فػ  يع ػى أضػ  ِف  الرايفعه يسارة ن يه  

اظتتػػرؽ واظتغػػرب إل بلغهػػا ن كت معػػوف ق عػػاَ   ػػ ع اطتريػػف 
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 واالربعػػػػفوالثأػػػػا والث ثػػػػف  الواضػػػػ بػػػػا مػػػػا مػػػػه ال عا ػػػػ  
 . (ٔ)طتمسف والس ف والسععف والثماتيف وال سعف والعترة (وا

 أيػ   اإتسػاف و ػي  هػ  عتػرة ِف( االانمػ ) وهأا غتموع العأػاف
 ؼ م ات  ب وهيا هو و ه مه ال  وي  .لآالغض  عترة 

: ألتسػػ  اإتسػػاف الػػي  وغػػى و ػػرب وسػػا   والو ػػه ال ػػر هػػو
إىل الػ تيا ب بػ   ير ػ  ل أفوألػة ديػه    االعػراضال ما  وه   

 أفعالػػػػهوانصػػػػروة علػػػػى  ابيعػػػػوةاتػػػػه سػػػػة   ومعػػػػه أصػػػػحابه الػػػػييه 
ال عيحػػػف فػػػ ف اظتػػػوىل  ػػػ  وعػػػ  سػػػة عهم ر عػػػف روضيػػػف ِف اضتيػػػاة 

 . ال تيا ض  يعيهبم ِف ال تيا قع  ال رة
اإتسػػػػاف ال ػػػػام  إف:  { بػػػػ  يريػػػػ  اإتسػػػػاف لياجػػػػر امامػػػػه} 

مػات يععثػه   تعػاىل  إذا والطاأل  وهػو اظت ػر علػى اطتطػ  والرذيلػف
علػػى وضػػعه الػػي  مػػات عليػػه فيععثػػه ِف ر عػػف روضيػػف ف ةػػوف تاػػق 
ال اات السينف الر زتلها ِف ضياته قعػ  ؽتاتػه تعػود معػه ِف ر ع ػه 

 .الروضيف 

                                                 

 . ٕالأاص  ج إل اـ -ٔ
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السػػ ـ( ِف ذ ػػر الر عػػف  م)علػػيه وقػػ  ورد عػػه أهػػ  بيػػت الع ػػمف
الةاػػر  نتػػاف ػتضػػاَ ومػػه ػتػػ   عػػ  و ػػ  سػػيعي  مػػه ػتػػ  اإ إف

 ػتضاَ .
 : وهو تةيي  قياـ اإمػاـ اظتهػ  { َيْسَ ُؿ أ َف يَػْوـُ اْلِ َياَمِف } 

)عليػػه السػػ ـ( وهػػم الػػييه تطػػوؿ علػػيهم مػػ ة أليعػػف اإمػػاـ )عليػػه 
السػػػ ـ( ف  سػػػوا قلػػػوهبم وبػػػيل  يتػػػةوف ويةػػػيبوف قيػػػاـ اإمػػػاـ 

بعػػػػ  تةػػػػييعهم ل عوتػػػػه وػتارب هػػػػا بتػػػػ   )عليػػػػه السػػػػ ـ( اظتهػػػػ  
مةػه   ) لل ضا  عليها وعلى ضاملهػا وزيػر اإمػاـ اظتهػ   السع 

 ( .له ِف الرض
يعػػس رهػػور ع مػػف مػػه ع مػػات  : وهػػو {فَػػِ َذا بَػػِرَؽ اْلَعَ ػػُر } 

 ضيػلاإماـ اظته   )عليه الس ـ( وهية الع مف حتػ ث ِف ال مػر 
ال مػػر وهػػ   اب ػػاةاطت  ػػ   لهػػا م و هػػف ؿتػػو السػػما   أب ػػار ػػ  

 . هتف وف عف اا  ف مأ
العػػػػاـ الػػػػي  فيػػػػه  ) :قػػػػاؿ )عليػػػػه السػػػػ ـ(  ععػػػػ    أّب عػػػػهف

)عليػه  ؟ قاؿ وما ه  سن  : ب ال يحف قعله اليف ِف ر  
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وقػػػػ  ب  (ٔ)( : و ػػػػه يطلػػػػ  ِف ال مػػػػر ب ويػػػػ  ابرزة السػػػػ ـ(
 .( الس ـ مذ رت بع  الروا ت الواردة عه أه  العيت)عليه

ا علػ  )عليػه السػ ـ( وبػيل  ذل  الو ه هو و ه أمػة اظتػ مأ إف
 .)عليه الس ـ(  فهو نتث  و ه وزير اإماـ اظته  

اإمػاـ اظتهػ   )عليػه السػ ـ( نتثػ  رسػوؿ   )صػلى    أفضيل 
)عليػػه السػػ ـ(  عليػػه والػػه وسػػلم( ووزيػػرة اليمػػاين نتثػػ  اإمػػاـ علػػ 

ومػػػه هػػػيا تعػػػرؼ معػػػىن ال ػػػيحف الػػػر ي ػػػوؿ فيهػػػا  ربا يػػػ  )عليػػػه 
 . ( اضت     اضت  م  عل  وايع هالس ـ

وهػػػ  ع مػػػف مػػػه ع مػػػات رهػػػور اإمػػػاـ  {َوَ َسػػػَف اْلَ َمػػػُر  }
 .)عليه الس ـ(  اظته  

بػػا  إف)  ّب  عاػػر دمحم بػػه علػػ  )عليػػه السػػ ـ( :أف ػػ  ورد عػػه 
 . (ٕ)ي   هيا االمر اتةساؼ ال مر طتمق ...(

لتػػمق ال مػػر نتثػػ  الػػوزير وا إفهػػيا مػػه  اتػػ  ومػػه  اتػػ  آ ػػر 
)عليه الس ـ( وهأا ) سػف ال مػر( هػو ال  ػ   دتث  اإماـ اظته  

                                                 

 أليعف الأعماين . -ٔ
 اظت  ر تاسه . -ٕ
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اظتعأو  لوزير اإماـ اظته   )عليه السػ ـ( وذلػ  ب ةػيي  دعػوة 
)عليه الس ـ( الر يعلأها على اظتػأ وابل ػااب ػتارب ػه  اإماـ اظته  

 . مأه الربا ة إع فق له ب  وض   وػتاولف
ػَ  التاػْمُق َواْلَ َمػرُ }  وحتػػ ث ع مػف مػه ع مػات رهػػور  { َورتُِ

 .ـ( ختو التمق وال مر اإماـ اظته   )عليه الس 
 :   عه أّب  عار دمحم به عل  )عليه الس ـ( قاؿ وق  ورد

ال مػػػر طتمػػػق تع ػػػى بػػػا يػػػ   هػػػيا االمػػػر اتةسػػػاؼ  إف) 
وذلػػ  ِف اػػهر رمضػػاف ب وعأػػ ة  ةوالتػػمق طتمػػق عتػػر 

 . (ٔ)اب اظتأجما (يس   ضس
فػاف التػمق دتثػ  اإمػاـ اظتهػ    أ ػر،هيا مه انضيف ومه انضيػف 

)عليػػػػه السػػػػ ـ( وال مػػػػر نتثػػػػ  وزيػػػػر اإمػػػػاـ )عليػػػػه السػػػػ ـ( وهػػػػو 
الأػػػاس وقعػػػػ  قيػػػػاـ اإمػػػاـ اظتهػػػػ   )عليػػػػه  أمػػػػاـا  ماعهمػػػا سػػػػو أ 

 .الس ـ( 
 عػه السػاياين و يتػػه )عليػه السػ ـ( م ةلمػاأ  فعػه اإمػاـ ال ػادؽ

اظتهػ    ويععل بعثاأ إىل اظت يأػف في  ػ  هبػا ر ػ أ ويهػرب ) :
                                                 

 . ف الأعماينأليع -ٔ
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 ؾل يػػػرت دمحم صػػػغةهم و عػػػةهم  آؿمأهػػػا وي  ػػػي  واظتأ ػػػور
 . (ٔ)ض عق ...( إلأض  

وهػػيا يأاػػ  مػػا ورد عػػه اظتاسػػريه خب ػػوص هػػية اليػػف أ  اتػػه يػػـو 
 فل كت معػػاف التػػمق وال مػػر الال يامػػف  مػػ  التػػمق مػػ  ال مػػر 

لةرب، ب  ت عرض التمق ل تةػ ار وال مػر ل تتػ اؽ ِف ال يامف ا
. 
وهأػا يةػوف اظتعػىن أيػه :  يَػُ وُؿ اإتساف يَػْوَمِنَي أيه اْلَمَاػرح { }

)عليػػه السػػ ـ( وسػػلط ه الواسػػعف  اظتاػػر مػػه سػػطوة اإمػػاـ اظتهػػ  
 ػ  ضػ  أالر تطوؿ اظتترؽ واظتغرب فة  مه رلػم و ػرب ووغػى و 

 الأػػاس سػػيةوف هػػ فاُ صتػػي  اإمػػاـاإمػػاـ )عليػػه السػػ ـ( وض ػػوؽ 
عليػػػه ) ف اإمػػػاـالوا )عليػػػه السػػػ ـ( فػػػ  مهػػػرب عتػػػم أيأمػػػا يػػػيهع

 . الس ـ( ي ععهم أيأما  اتوا
رتاعػػف  أف( لػػيهم السػػ ـ)ع وقػػ  ورد ِف الػػروا ت عػػه أهػػ  العيػػت

ِف ولػػػعهم اإمػػػاـ )عليػػػه مػػػه اظتتػػػرؽ يهربػػػوف إىل اظتغػػػرب فيععػػػل 
 الس ـ( .

                                                 

 . ٗمعجم اظت ضم ولا  ج -ٔ
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م ازرة للهاربا مػه عػ ؿ اإمػاـ  أ  معأاها ل : { وزر    ل} 
لتمػػػػيهم مػػػػه  أفأضػػػػ    ول يسػػػػ طي)عليػػػػه السػػػػ ـ( ويطالػػػػ  هبػػػػم 

 اإماـ أو ي ازرهم عليه ف  ملج  ول مهرب مأه ومه ع له .
أ  يةػػوف اظتسػػ  ر إىل اإمػػاـ :  {رَبِّػػَ  يَػْوَمنِػػَي اْلُمْسػػ َػَ رح  } إىل
ىن هػػو رب ذلػػ  اليػػـو ولػػيق )عليػػه السػػ ـ( وِف هػػيا اظتعػػ اظتهػػ  
  .َتوي  بع  السور  ما ف لأا ِف  االراببرب 
ـَ َوآ ػػػر  } اإمػػػاـ  أفضيػػػل  {يُػأَػعاػػػ ُ اإتسػػػاف يَػْوَمنِػػػَي ِبَػػػا قَػػػ ا

اظتهػػ   )عليػػه السػػ ـ( سػػيخربهم بةػػ  صػػغةة و عػػةة قػػ  اقرتفوهػػا 
 . )عليه الس ـ( ف  لت اج إىل بيأف داودولتةم فيهم  ةم 

سػػي يت مػػه )  : قػػاؿأتػػه )عليػػه السػػ ـ(  ه أّب ععػػ   عػػف ػػ  ورد 
ث ذتا ػػف وث ثػػف عتػػر يعلػػم  - يعػػس مةػػف –مسػػج  م هػػيا 

علػػػػيهم  أ ػػػػ ادهمول  آابؤهػػػػمم يلػػػػ هم  أنػػػػمأهػػػػ  مةػػػػف 
السػػيوؼ مة ػػوب علػػى  ػػ  سػػيف  لمػػف تاػػ   ألػػف  لمػػف 
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ل  داودهػيا اظتهػ   ي ضػ  ب ضػا   : تععل الػري  ف أػاد 
 . (ٔ)(عليه بيأف  ؿيس 
اإتسػػاف يعلػػم مػػا  إفأ  { بَػػِ  اإتسػػاف َعلَػػى تَػْاِسػػِه َبِ ػػةَة  } 

ِف تاسه مه ضجف ابلغف ضيل اته مهما ي هر فهو ِف ابوأه يعػرتؼ 
 باعله وض ي ف عمله .

فهػو لػو يعطػ  ألػف عػير فػ  فا ػ ة مػه َوَلْو أَْلَ ػى َمَعػاِذيَرُة {  }
 . الع يار ف   فات االواف وات هى ال ماف

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . ٕالأاص  ج إل اـ -ٔ
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 :  امساأ 
 سورة التت اؽ 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ػػػػػَما  اتَتػػػػػػ اتْ  } َػػػػػػا َوُض اػػػػػػتْ  * ِإَذا السا َوِإَذا  * َوَأِذتَػػػػػْت ِلَرهبِّ

َػػػا  * َوأَْلَ ػػػْت َمػػػا ِفيَهػػػا َوخَتَلاػػػتْ  * االرض ُمػػػ اتْ  َوَأِذتَػػػْت ِلَرهبِّ
َ  َ ػػػػْ ضاأ َ  أيَهػػػػا اإتسػػػػاف ِإتاػػػػَ  َ ػػػػاِدح  إىل رَبِّػػػػ * َوُض اػػػػتْ 
َفَسػػػْوَؼ لُتَاَسػػػُ   * فََ ماػػػا َمػػػْه أويتَ ِ َ ابَػػػُه بَِيِميأِػػػهِ  * َفُمَ ِقيػػػهِ 

َوَأماػػا َمػػْه أويتَ   * َويَأَ ِلػػُ  إىل أهلػػِه َمْسػػُروراأ  * ِضَسػػاابأ َيِسػػةاأ 
 * َوَيْ ػَلى َسػِعةاأ  * َفَسػْوَؼ يَػْ ُعو ثُػعُػوراأ  * ِ َ ابَػُه َورَا  َرْهػرِةِ 

بَػلَػػى ِإفا  * ِإتاػػُه رَػػها َأف لاػػه لَتُػػورَ  * َف ِف أهلػػِه َمْسػػُروراأ ِإتاػػُه َ ػػا
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 * َواللاْيِ  َوَما َوَس َ  * َفَ  أُْقِسُم اِبلتاَا ِ  * رَباُه َ اَف ِبِه َبِ ةاأ 
َفَمػػػا عَتُػػػْم َل  * لَ َػػػػرَْ ُسا وََع ػػػاأ َعػػػه وَعَػػػ َ  * َواْلَ َمػػػِر ِإَذا اتاَسػػػ َ 

 . (ٔ){َذا ُقِرَئ َعَلْيِهُم اْلُ ْرآُف َل َيْسُجُ وفَ َوإِ  * يُػْ ِمُأوفَ 
ػػػػػػَما  اتَتػػػػػػ اتْ }   وهػػػػػػ  تػػػػػػ وؿ اظت  ةػػػػػػف الع ػػػػػػاـ : { ِإَذا السا

 ظتعايعػػػفوذلػػػ   )عليػػػه السػػػ ـ( وعلػػػى رأسػػػهم  ربا يػػػ  )الةػػػروبا(
مػػه أع ا ػػه  والت  ػػاـولأ ػػرته  أولأ )عليػػه السػػ ـ(  اإمػػاـ اظتهػػ  

اإمػػاـ اظتهػػ   )عليػػه السػػ ـ( هػػو  عايعػػفظتمػػه يأػػ ؿ  أوؿ تيػاب فػػاف 
قػ  ذ ػرة    إف  ربا يػ   ربا ي  )عليه الس ـ( و ما هػو معػروؼ

 .  }ُمطَاَع نَا َأِمَا {:  تعاىل ب وله
وق  ورد عه أّب عع    ِف وصف اضتجر والػر ه الػي  وضػ  فيػه 

ومػػه ذلػػ  الػػر ه يهػػع  الطػػة علػػى  ) )عليػػه السػػ ـ( : قػػاؿ
وهو و   ذل  الطة يعايعهمه  ف وؿليه الس ـ( ال ا م )ع
وإىل ذلػ  اظت ػاـ يسػأ  رهػرة وهػو  )عليػه السػ ـ(  ربا ي 
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اضتجػػػف والػػػ لي  علػػػى ال ػػػا م وهػػػو التػػػاه  ظتػػػه واىف ذلػػػ  
 .   (ٔ)( اظتةاف

لأػػػػ وؿ هػػػػ ل   ابلتتػػػػ اؽوقػػػػ  وصػػػػف   تعػػػػارؾ وتعػػػػاىل السػػػػما  
 .   ماواتالسما مو ود ِف  أع ماظت  ةف الييه هم 

َا َوُض اْت  } عاات م اـ اضت ي ػف الواقعػف  إنا : أ  {َوَأِذَتْت ِلَرهبِّ
أهػػػ  السػػما  وهػػػم اظت  ةػػف يػػػروف   ِف االرض م جليػػػا  إفضيػػل 

علػػػى السػػػػم   فيعايعوتػػػه)عليػػػه السػػػ ـ(  بتػػػخو اإمػػػاـ اظتهػػػ  
 .والطاعف 

ُ تُػوُر  }: وق  ورد ِف تاسة قولػه تعػاىل   َواالرض السػماواتاّللا
قاؿ اإمػاـ ال ػادؽ )عليػه السػ ـ( هػو اظتهػ   )عليػه السػ ـ(  {

اب ابلأوافػػ  إمػػازاؿ ععػػ   ي  ػػرب  ) وذ ػػر اضتػػ يل ال  سػػ  :
ي ة الر يعط  هبا ور لػه الػر نتتػ  هبػا وعيأػه  أ وفض  

 . ( الر ير، هبا وشتعه الي  يسم  به

                                                 

 . عل  الترا   -ٔ
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:  تعػػاىل )عليػػه السػػ ـ( ِف تاسػػة قولػػه وقػػ  ورد عػػه أهػػ  العيػػت
 ب (ٔ)}َوُقْ  َ ا  اضْتَ ح َوزََهَ  اْلَعاِوُ  ِإفا اْلَعاِوػَ  َ ػاَف زَُهوقػاأ {

وبػػيل  فػػ ف السػػما   )عليػػه السػػ ـ( اضتػػ  هػػو اإمػػاـ اظتهػػ   إف
 أ (  )عليػػػه السػػػ ـ( اإمػػػاـ اظتهػػػ   رادة رهبػػػا )إ تسػػػم  وتأ ػػػاد

 . مربيها
مػػػػاـ اظتهػػػ   )عليػػػػه دعػػػوة اإ إف أ  : {َوِإَذا االرض ُمػػػ اْت  }

 الس ـ( ت ةاثر ودت   إىل أه  االرض .  
الػػػييه لتملػػػوف دعػػػوة اإمػػػاـ  إف {َوأَْلَ ػػػْت َمػػػا ِفيَهػػػا َوخَتَلاػػػْت  }

اظته  )عليػػه السػػ ـ( ويأ ػػرونا ويعلغونػػا للأػػاس ويثع ػػوف اضتجػػف 
)عليػه  مأهم وي خلوف عأهم بع  قياـ اإمػاـ اظتهػ   ي رب وفعليهم 

 .الس ـ( 
  : قاؿ )عليه الس ـ( عه اإماـ ال ادؽورد  ف  
ب ويأسػػػ   ال عا ػػػ  أشتػػػا الػػػ تيا ضػػػ  تأػػػ رس   ل تػػػيه )

ب ضػػ  ي ػػـو  آؿ فػػ ف : ال عيلػػف إىل ر ػػ  مػػأةم في ػػاؿ عتػػا
ف  الر ػػػػ  مػػػػأةم إىل ضسػػػػعه وتسػػػػعه وقعيل ػػػػه فيػػػػ عوهم فػػػػ

                                                 

 ( .ٔٛ) اإسرا  -ٔ
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تأاػػػػػ  ال رابػػػػػف ول  أ  لب  (ٔ)( ضػػػػػرب أعأػػػػػاقهم وإل أ ػػػػػابوة
م تةػػه معهػػا السػػ جابف والأ ػػرة  إذا أ ػػر،أ  صػػلف  العتػػةة ول

 . )عليه الس ـ( اظته   لإلماـ
َػػػػا َوُض اػػػػتْ  } االرض  مػػػػا السػػػػما  تةػػػػوف  إف:  { َوَأِذتَػػػػْت ِلَرهبِّ

( ويع ػػ ر أهػػ   )عليػػه السػػ ـ( اإمػػاـ اظتهػػ   ) مأ ػػادة المػػر رهبػػا
)عليػػػػه السػػػػ ـ(  االرض فوقهػػػػا ومػػػػه فيهػػػػا لعيعػػػػف اإمػػػػاـ اظتهػػػػ  

الةثػػػػػػة مػػػػػػه اصتػػػػػػه يسػػػػػػةأوف ابوػػػػػػه االرض ومػػػػػػأهم  إفظتعلػػػػػػـو وا
حتػػت لػػوا  اإمػاـ اظتهػػ   )عليػػه  أاػ ا وم ػػاتلا  أت ػػاراسػيةوتوف 
 .الس ـ( 

ؼتاوعػػاَ اظتاضػػػ  بػػػه  ف ػػ  ورد عػػػه اإمػػػاـ ال ػػادؽ )عليػػػه السػػػ ـ(
 ػػ  بيعػػف قعػػ  رهػػور      ماضػػ ) : )عليػػه السػػ ـ( عمػػر ف ػػاؿ

 واظتعػاي عتػا  اظتعػاي لعػه     ار وتااؽ و  يعف  ففعيع اإماـ
يسػػأ  ال ػػا م رهػػرة إىل اضتػػـر ونتػػ  يػػ ة     ماضػػبػػ   لػػه ب

فػػػرت، بيضػػػا  مػػػه ألػػػة سػػػو  وي ػػػوؿ هػػػية يػػػ    وعػػػه   
َػػػا اِإفا الاػػػِييَه يُػعَ  } اليػػػفو مػػػر   ن ي لػػػوا هػػػية  يُعوتَػػػَ  ِإفتا

                                                 

 . ٜ٘ٔص ف  ع ر ال هور -ٔ
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َػػا يَأُةػػُل يُعوَف اّللاَ يَػػُ  اّللِا فَػػػْوَؽ أيػػِ يِهْم َفَمػػايُػعَػػ ه تاَةػػَل فَِ فتا
َعلَػػػى تَػْاِسػػػِه َوَمػػػْه أوىَف ِبَػػػا َعاَهػػػَ  َعَلْيػػػُه اّللاَ َفَسػػػيُػْ تِيِه َأْ ػػػراأ 

 يعايعػػهفيةػػوف أوؿ مػػه ي عػػ  يػػ ة  ربا يػػ  ن  ب (ٔ)َعِ يمػػاأ {
 .  (ٕ)... (اظت  ةف وؾتعا  اصته ن الأ عا  وتعايعه

)عليػػه السػػ ـ(ه  بيعػػف  بيعػػف اإمػػاـ إفومػػه هػػيا ي عػػا لأػػا بوضػػوح 
فػػ ف العيعػػف  ابيعػػوةهلل وقػػ  ورد اتػػه مة ػػوب بػػا راضػػر يػػ   ال ػػا م 

 هلل واف رأي ه )عليه الس ـ( مة وب عليها العيعف هلل.
:  { َ  أيَهػػا اإتسػػاف ِإتاػػَ  َ ػػاِدح  إىل رَبِّػػَ  َ ػػْ ضاأ َفُمَ ِقيػػهِ  }

وِف  ليػػفاالةػػ ح هػػو السػػع  وبػػي رة تعػػاىل للةػػ ح مػػرتا ِف هػػية 
اظتػػرة الثاتيػػف ي ػػوؿ ) ػػ ضا ( هػػو تو يػػ  مػػه   تعػػاىل علػػى الةػػ ح 

إىل اإمػػاـ اظتهػػ   )عليػػه  إتسػػافب والسػػع  هأػػا سػػع   ػػ   اظتطلػػ 
 .الس ـ( 

)عليػه السػ ـ( خبػة  وهأا لت اج اإتسػاف سػعيا ضثيثػا ظت قػاة اإمػاـ
 مػاـوعافيف ومأهم مه ي ق  اإماـ بتر ف  يةػوف مهينػا لأ ػرة اإ

                                                 

 ( .ٓٔ) لا  ا -ٔ
 . ٕ٘ٛص لا امعجم اظت ضم و  -ٕ
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ودتأعػػػػه بػػػػيل  مواتػػػػ  ع يػػػػ ة  ػػػػالر وف إىل الػػػػ تيا  )عليػػػػه السػػػػ ـ(
ض  اإماـ ب ورة  أ   أواقرتافه للةعا ر مه اليتوب  أوواهوانا 

 . اصف وألة ذل  مه اظتوات  
اللهػػم ا علأػػا ت ر ػػه ِف  ):  وقػػ  ورد ِف الػػ عا  ظت قػػاة اإمػػاـ

 .  ( عافيف مه ديأأا
الػػػييه ي تػػػوف   ػػػاهبم ِف  إف : { ابَػػػُه بَِيِميأِػػػهِ فََ ماػػػا َمػػػْه أويتَ ِ  َ } 

)عليػه  نتيأهم هم أصحاب اليمػاين الػي  يةػوف نتػا اإمػاـ اظتهػ  
أصػػحاب اظتيمأػػف الػػييه   ذ ػػرهم ِف سػػورة  أتاسػػهموهػػم  السػػ ـ(
 . الواقعف

 فيةػوف ضسػابه قلػي أ ل لػ : { َفَسْوَؼ لُتَاَسُ  ِضَسػاابأ َيِسػةاأ  }
 . هله مسروراأ مس عتراأ مالحاأ ذتوبه ويأ ل  إىل أ

أصػػحاب اظتيمأػػف هػػم  إف : { َوَأماػػا َمػػْه أويتَ ِ َ ابَػػُه َورَا  َرْهػػرِةِ  }
)عليػػه  اإمػػاـ اظتهػػ   أت ػػارالػػييه يعطػػوف   ػػاهبم ِف نتيػػأهم وهػػم 

 . الس ـ(
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هػػم أصػػحاب التػػماؿ الػػييه يعطػػوف   ػػاهبم  اظتتػػ مفواف أصػػحاب 
الػييه ي ومػوف  )عليػه السػ ـ(   اإمػاـ اظتهػ أع ا ِف مشاعتم وهم 

 .  )عليه الس ـ(  هِبحارب
مػه أويت   ابػه ورا  رهػرة فهػم مػه التػيعف الػييه يأ لعػوف علػى  أما

وي اتلوتػػػػه ولػػػػيق مػػػػه أصػػػػحاب  اإمػػػػاـ اظتهػػػػ   )عليػػػػه السػػػػ ـ(
 . العيت رتلف وتا ي  آؿالساياين اظتعاديه أص أ ظتأهع 

 عه بةة قاؿ :  الروايفوق  ورد ِف 
  تعػػػارؾ وتعػػػاىل ا ػػػي ميثػػػاؽ  إف عاػػػر ي ػػػوؿ  أبػػػو ػػػاف  )

لأػػػا وهػػػم يػػػـو أ ػػػيوا اظتيثػػػاؽ علػػػى الػػػير  ابلوليػػػفاػػػيع أا 
)صػلى   ابإقرار والربوبيػف وحملمػ  ابلأعػوة وفػرض علػى دمحم 

ِف ال   وهم أرله و ل هم مػه الطيأػف  أم ه عليه واله وسلم(
 لاػ   بػ انمأاػيع أا قعػ   أرواحو ل   آدـالر  ل  مأها 

)صػػلى   عليػػه والػػه  عػػاـ وعرضػػهم عليػػه وعػػرفهم رسػػوؿ  
واال مػف مػه ولػ ة  )عليػه السػ ـ( وعل  به أّب والػ  وسلم(

دـ آف ػ  ا ػػي   اظتيثػاؽ علػى بػػس  ابلوليػف )علػيهم السػ ـ(
هبػػم  ضػػ  فمػػأهم مػػه أقػػراضػػ اأ بعػػ  و اابال مػػف و  اإقػػرارمػػه 
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ومػػػأهم مػػػه م ي ػػػر ابال مػػػف  الوليػػػفل يػػػه  ا  ملػػػت رتيعػػػاأ و
يػػػف ومػػػأهم مػػػه توقػػػف علػػػى بعػػػ  اال مػػػف فلػػػيق ل يػػػه ول

)عليػػه  أمػػة اظتػػ مأا إبمامػػفانق ػػف ومػػأهم مػػه اقػػر  فولي ػػه
واضتسه واضتسػا واال مػف مػه ولػ  اضتسػا وتوقػف  الس ـ(
وهػػ ل   السػػ ـ( مػػا)عليهاضتجػػف ابػػه اضتسػػه  إبمامػػف ابإقػػرار

 يأ ػػروته بػػ  يأ ػػعوف لػػه هػػم مػػه متر ػػوف علػػى اإمػػاـ ول
 . (  الع ا 

)عليه السػ ـ(  عه أّب عع    الروايفوبيل  ي ض  لأا معىن هية 
 ػرج مػه هػيا االمػر )عليػه السػ ـ(  ػرج ال ػا م  ) إذا : قاؿ

تػػه مػه أهلػػه ود ػ  فيػػه اػعه ععػػ ة التػػمق أمػه  ػػاف يػر، 
 . (ٔ)( وال مر

السػػ ـ( واال مػػف مػػه  أمػػة اظتػػ مأا )عليػػه بوليػػففهػػ ل  ي ػػروف  إذاأ 
)عليػػػه السػػػ ـ( فيأ ضػػػوف  اظتهػػػ   إمامػػػفولػػػ ة ولةػػػأهم كتحػػػ وف 

 العه  واظتيثاؽ والعيعف وبيل  ي تيهم   اهبم ورا  رهورهم . 

                                                 

 . أليعف الأعماين -ٔ
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يػػػ عو ابلثعػػػور واعتػػػ ؾ علػػػى تاسػػػه : {  َفَسػػػْوَؼ يَػػػْ ُعو ثُػعُػػػورا} 
 أنػمعلى  أ ر،وهية دللف  وال رةبع ما ي عا له  سارته لل تيا 

 آ ػرأصػحاب السػاياين سػي اتلوف اإمػاـ إىل  إفف ضيػل عه التيم
ضت ػػػف مػػػه ضيػػػانم ول يأػػػ موف علػػػى ذلػػػ  بػػػ  يع ػػػربوف م ػػػاتل هم 

 . وا عاأ ارعياأ  لإلماـ
)عليػه  السػعة هػو سػيف اإمػاـ اظتهػ  :  { ًأ  َوَيْ َلى َسِعةا} 

الس ـ( ضيػل انػم سػي  لوف ِف سػيف اإمػاـ )عليػه السػ ـ( وقػ  
ت  ػػ  ذلػػ  ومػػأهم علمػػا  السػػو  الػػييه  الػػروا ترات وردت عتػػ

 . )عليه الس ـ( ي  لهم اإماـ بسياه
 ػػػاف م م عػػػاأ ِبلياتػػػه وت واتػػػه  : { ِإتاػػػُه َ ػػػاَف ِف أهلػػػِه َمْسػػػُروراأ } 

 . وألارقاأ ِف العي  الرألي  والرتؼ ال تيو 
اـ علػػى دعػػوة اإمػػ  ػػاوزالػػي   إف : { ِإتاػػُه رَػػها َأف لاػػه لَتُػػورَ } 

)عليه الس ـ( وت   العيعف وت ػ  العػ ا  لةػ  مػه نتهػ   اظته  
)عليه الس ـ( ره اته له ير   ظتوا هف اإماـ وتيلػه  ل عوة اإماـ

 . العادؿ ِبا ق مت ي اة صت ا ه
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 علػى ت ػرة اإمػاـ اضتسػا وابيعػواويأطع  هيا على الييه عاهػ وا 
عليػه السػ ـ( ) وت ضهم العه  م  مسػلم بػه ع يػ  )عليه الس ـ(

)عليػػه السػػ ـ( ب ف أػػوا لػػه ير عػػوا ِف  وابل ػػااب مػػ  اإمػػاـ اضتسػػا
الػييه ت ضػوا العهػ  مػ   أرواحال تيا وير   اإمػاـ اضتسػا وتر ػ  

مسػػػلم بػػػه ع يػػػ  ل ضػػػل  الػػػييه يأ ضػػػوف العهػػػ  ظتوا هػػػف اإمػػػاـ 
 . )عليه الس ـ( ودعوته اظته  

اطت  ػػػ  تعػػػرض  أعمػػػاؿ إف : { اأ بَػلَػػػى ِإفا رَباػػػُه َ ػػػاَف بِػػػِه َبِ ػػػة } 
بػػػا ضػػػا  - )عليػػػه السػػػ ـ( اإمػػػاـ اظتهػػػ   -علػػػى رب االرض 

 أت ػػارة  عمػػاؿعارفػػاأ  (    فر ػػه)عجػػ فاإمػػاـ اظتهػػ   وآ ػػر ب
 . وأع ا ة

)عليػه  التػا  هأػا نتثػ  اإمػاـ اظتهػ   : { } َفَ  أُْقِسُم اِبلتاَا ِ 
  هػػػو أليعػػػف اإمػػػاـ وأليع ػػػه فاإمػػػاـ هػػػو التػػػمق والتػػػا السػػػ ـ(

 : أقتها أسعابوأليع ه هأا عتا غتموعف  ب )عليه الس ـ(
 )عليػػه السػػ ـ( ل ػػ  أليػػ    تعػػارؾ وتعػػاىل اإمػػاـ اظتهػػ   : أولأ 

لارتة الطويلف متردا مطػاردا مػه ايع ى هية  لاا ف مأه عليه ض  
 . االع ا 
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ألػػػػاب اإمػػػػاـ اظتهػػػػ   )عليػػػػه السػػػػ ـ( وهػػػػو متػػػػا  علػػػػى  :  تيػػػػاُ 
 . اطتلو مه التيعف وبيل  تةوف التا ف مه التا 

هػػػػم  أػػػػود ال ػػػػ ـ الػػػػييه ي ةوتػػػػوف  : { } َواللاْيػػػػِ  َوَمػػػػا َوَسػػػػ َ 
ال لػػػػم  الت مػػػػفوي ةػػػػاثروف ِف زمػػػػه أليعػػػػف اإمػػػػاـ اظتهػػػػ   ال ػػػػابعا 

ووصػػػوعتم إىل  )عليػػػه السػػػ ـ( والضػػػ لف و لوسػػػهم مةػػػاف اإمػػػاـ
 .ضالت الطغياف وال لم وال وة  أعلى
عػه أّب  { يغتػاها إذاوالليػ   } ورد ِف تاسة قوله تعػاىل : وق 

ذاؾ أ مف اصتور الييه اس ع وا  ) : )عليه الس ـ( قاؿ عع   
و لسػوا  )صػلى   عليػه والػه وسػلم( الرسػوؿ آؿدوف  ابالمر

 أوىل بػػػػه مػػػػأهم ب (علػػػػيهم السػػػ ـ) الرسػػػوؿآؿ غتلسػػػا  ػػػػاف 
 . (ٔ)(واصتور ... فغتوا ديه   ابل لم 
الػػػػر دتثػػػػ   ) عأػػػػ  مغيػػػػ  التػػػػمق : { } َواْلَ َمػػػػِر ِإَذا اتاَسػػػػ َ 

مػه ضػو   إليةوف ر ـ دامػق  ( )عليه الس ـ( اإماـ اظته  
وال مػػر هأػػا نتثػػ  الػػوزير ِف ال  ويػػ  وال مػػر أي ػػي تػػورة مػػه  ب ال مػػر

                                                 
 . ٓ٘ص ٛالةاِف ج - ٔ
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وال مػػر فيػػه مراضػػ  م عػػ دة  ب التػػمق ليأػػور رلمػػف الليػػ  ال امسػػف
اتس  هأػا  إذاؿ أول ونتر ِبرضلف اطتسوؼ وال مر مأها اتعثاقه  ه 

هو وصوؿ ال مر إىل مرضلف العػ ر وهػ  ا  مػاؿ دعػوة وزيػر اإمػاـ 
 . )عليه الس ـ( اظته  

 عػه أّب ععػ   :  هاورد ِف تاسػة  : { } لَ َػرَْ ُسا وََع اأ َعه وََع َ 
 ف لػت لػه أمػ هالل ا م مأا أليعف يطوؿ  إف ):  )عليه الس ـ(

   إف : )عليػه السػ ـ( قػاؿ ؟ وم ذاؾ   ابه رسػوؿ   :
 ب فيػػه سػػأه االتعيػػا  ِف أليعػػانم  كتػػر أف ل إ عػػ  و ػػ  أى
قػاؿ    ب مأليعػا نػمػ د   اسػ يااسػ ير مػه  واته لب  له  

أ  سػػػأه مػػػه  ػػػاف  { } لَ َػػػػرَْ ُسا وََع ػػػاأ َعػػػه وَعَػػػ َ   عػػػ  و ػػػ
 . (ٔ)( قعلةم

)عليػػػػه  عيػػػػا  علػػػػى وزيػػػػر اإمػػػػاـ اظتهػػػػ  وبػػػػيل  تأطعػػػػ  سػػػػأه االت
مػػه  هػػف ولغيػػاب  الي ػػاالسػػ ـ( السػػي  اضتسػػس اليمػػاين بػػرتاب  

 أ ر،اظته   وو ود وزيرة واظتمه  الر يس  له مه  هف  ـاإما

                                                 
 . ٕٗٔص ٔ٘جعل  الترا   ب  ار التوار  - ٔ
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ي مأػػػػوف ب ضػػػػيف اإمػػػػاـ  لمػػػػا عتػػػػم  : { َفَمػػػػا عَتُػػػػْم َل يُػْ ِمأُػػػػوفَ  }
 .اظتأ أماـا بوضوح دعون إع ف)عليه الس ـ( والر ي م  اظته  

: ورد عػػػه أهػػػ   } َوِإَذا قُػػػِرَئ َعلَػػػْيِهُم اْلُ ػػػْرآُف َل َيْسػػػُجُ وَف {
فهػػو  ب )عليػػه السػ ـ( ال ػػرآف هػو اإمػػاـ اظتهػ   أفبيػت الع ػمف 

علػيهم  أعلأػت إذاقر  علػيهم ال ػرآف أ   إذاوهأا  ال رآف الأاو  ب
يطيعػػػػوف  ليسػػػػج وف أ   لدعػػػػوة اإمػػػػاـ اظته  )عليػػػػه السػػػػ ـ(

اإمػاـ  فل يطيعػو اظتعله عه ال عوة الي  نتث  اإماـ وبيل  فهػم 
   )عليه الس ـ( ول يسلموف .
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 سادساأ :
  سورة التاطار

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ػػػػَما  اتَاطَػػػػَرتْ }  َوِإَذا  * َوِإَذا اْلَةَواِ ػػػػُ  ات َػثَػػػػػَرتْ  * ِإَذا السا

ػػػَرتْ  َعِلَمػػػْت تَػْاػػػق  ماػػػا  * َذا اْلُ عُػػػوُر بُػْعثِػػػَرتْ َوإِ  * اْلِعَحػػػاُر ُفجِّ
 * َ  أيَهػا اإتسػاف َمػا ألَػراَؾ ِبَربِّػَ  اْلَةػِرًنِ  وأ ػرت *َق اَمْت 

 ِف أ  ُصورََة ماا َاا  رَ اَع َ  * الاِي  َ َلَ َ  َفَسوااَؾ فَػَعَ َل َ 
يهِ   * بُوَف اِبل ِّ  { . َ  ا َبْ  ُتَةيِّ
كتػ  مه هية السورة اظتعار ف  اتال ت الةرنت ع  الع   ِف َتوي ق

)عليػػػػػه   ػػػػػروج اإمػػػػػاـ اظتهػػػػػ   أفاإاػػػػػارة إىل اػػػػػ   مهػػػػػم وهػػػػػو 
الس ـ( يسػمى ابل يامػف ال ػغر، ضيػل اتػه سػ ـ   عليػه سػي ـو 

 . اب  ثاث ال اظتا واظتأاف ا و   مه م ي مه به
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 ت ح ث عػه ذلػ  اليػـو وهػو ال رآتيفليا ف   وردت بع  السور 
ال يامػػف ال ػػغر، ومػػا ي ػػ  قعلػػه مػػه  أضػػ اث وع مػػات ومػػه هػػية 

 :   قوله تعاىلب و  اظتعار ف التاطارالسور سورة 
ػػػَما  اتَاطَػػػَرْت {  اظتػػػراد مأهػػػا السػػػما  الػػػ تيا ب ومعػػػىن } ِإَذا السا

اتاطارها اتا اضها ب ورة بسيطف علػى أهػ  االرض أ  تػ وؿ بعػ  
)الةػػروبا( وذلػػ  عأػػ    ةػػفاقػػ  رتعػػف مػػه اظت هػػ  اظت  ةػػف الػػر 

)عليػػػه السػػػ ـ( مهمػػػ هم  اقػػػرتاب ال هػػػور اظت ػػػ س لإلمػػػاـ اظتهػػػ  
 هلػػػػالر يسػػػػ  )عليػػػػه السػػػػ ـ( وذلػػػػ  ب سػػػػ ي هم للممهػػػػ   تهت ػػػػر 

مػه يأػ ؿ مػه اظت  ةػف  وأ ثػر)عليه الس ـ(  تهوأت ارة وَتيي  دعو 
ِف هيا الوقػت هػم م  ةػف العتػر، وم  ةػف العلػم وم  ةػف الػرؤ  

 . ح يلوال 
اطتطػوة  تعػ أضيػل  }  َوِإَذا اْلَةَواِ ػُ  ات َػثَػػَرْت {:  وقوله تعػاىل

الثاتيػػف ِف دعػػوة اإمػػاـ اظته  )عليػػه السػػ ـ( فػػاف معػػىن الةوا ػػ  
 .ه  )عليه الس ـ( وت عا ؽته   اإماـهم 

الػوزير و ب )عليػه السػ ـ( اثأػا عتػر ت يعػا  لإلماـ اظته   إفضيل 
 الةوا ػػ  وذلػػ  النػػم ي ومػػوف بػػ عوة أضػػ  عتػػر ت يعػػا يةوتػػوف  

الأػػاس ب فالأ عػػا   هب ايػػفالأػػاس لأ ػػرة اإمػػاـ فهػػم بػػيل  ي ومػػوف 



  ___________  موسوعة التأويل املعاصر

-016-  

)عليػه السػ ـ(  مه يوف النم يس م وف علمهم مه اإمػاـ اظتهػ  
 .اظتعرب عأه ِف الروا ت اظتع وميف ابلتمق 

رتيػ   أف ما تس م  الةوا   تورها مه التمق واف مػه اظتعلػـو 
ختػػرج مأهػػا  تػػ ور ضػػوؿ التػػمق ِف مػػ ارات مأ  مػػف لالةوا ػػ  
 لػه)عليه الس ـ( ضيل انػم يةوتػوف مطيعػا  ه يةوف ت عاو يل  

 . ارتوف عه   م ه مسلما له تسليميا ل)عليه الس ـ( ب 
رتيػػ  أصػػحاب اإمػػاـ )عليػػه السػػ ـ( يرت وتػػه عأػػ ما  أفوقػػ  ورد 

الأ عػػا  ب ومعػػىن  إلفػػ  يع ػػى معػػه  ي حملوتػػه ب للتػػ ثهم  ػػ يل 
الأ عػػػػا  سػػػػوؼ يأ تػػػػروف ِف االرض لػػػػ عوة الأػػػػاس  إف)ات ثػػػػرت ( 

وزيػػػر  ومػػػه هػػػ ل  الأ عػػػا  يةػػػوف لأ ػػػرة اإمػػػاـ )عليػػػه السػػػ ـ( ب
 .اإماـ  ال مر ِف ال  وي  

 أفهػػػػػيا اظتعػػػػػىن يتػػػػػة إىل  التػػػػػمق ب ال مػػػػػر وزيػػػػػر أفف ػػػػػ  ورد 
اسػػة قولػػه ورد ِف ت مػػا الةوا ػػ  ر ػػاؿ ليسػػوا مػػه عامػػف الر ػػاؿ ب

ِإْذ قَاَؿ يُوُسُف اِلبيػِه َ  أَبػِت ِإيّنِ رَأيػُت أضػ  َعَتػَر   }: تعاىل 
  . (ٔ)َ وَْ عاأ َوالتاْمَق َواْلَ َمَر رَأي ُػُهْم اب َساِ ِ يَه {

                                                 

 ( .ٗ) يوسف -ٔ
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يوسػػػػف )عليػػػػه  رآهػػػػاالةوا ػػػػ  الػػػػر  إف ف ػػػػ  ورد ِف تاسػػػػةها :
 . وأمهالس ـ( ِف رؤ ة هم ا وته والتمق وال مر أبيه 

َرتْ  }: قوله تعػاىل و  ومعػىن ذلػ  وَتويلػه هػو  { َوِإَذا اْلِعَحاُر ُفجِّ
قعػػػ  قيػػػاـ اإمػػػاـ )عليػػػه  أف ػػػروج  يػػػوش وضػػػ وث فػػػ   مػػػا ورد 

السػػػ ـ( حتػػػ ث فػػػ   ثػػػةة وختػػػرج  يػػػوش وي ػػػ  ق ػػػاؿ بػػػا تلػػػ  
لاػػػػ  ااصتيػػػػوش فالعحػػػػار هػػػػ  اصتيػػػػوش وفجػػػػرت معأاهػػػػا ضػػػػ وث 

ال  ػػػاؿ بيأهمػػػا ومػػػه هػػػية وتاجةهػػػا ِف ا  مػػػ  اظتسػػػلم ضػػػ  ي ػػػ  
لاػػػ  و ػػػي  اليمػػػاين الػػػي  اثػػػة اصتيػػػوش  ػػػي  السػػػاياين الػػػي  ي

 . اال ر،وألةها مه اصتيوش  ي ات  الساياين ب
 فا  َتويلها و ها : {ال عور بعثرت  } وإذا: وقوله تعاىل 

ِف إاػػارة إىل الر عػػف الروضيػػف الػػر حتػػ ث قعػػ  قيػػاـ  الو ػػه االوؿ :
بعػػػ  مػػػه ػتػػػ  االنتػػػاف  أرواحأ   ػػػروج اإمػػػاـ )عليػػػه السػػػ ـ(

وبعػػ  أصػػحاب وأوصػػيا  االتعيػػا   وإابفػتضػػا  سػػلماف واظت ػػ اد 
وأهػػ  الةهػػف  مػػا ذ ػػرت ذلػػ  الػػروا ت وتسػػ ي هم الصػػحاب 

 اإماـ وؽته يه .
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ف   ورد عه اظتاض  به عمر عه أّب ععػ    )عليػه السػ ـ( قػاؿ 
وفػف سػععف مػه رهػر الة مترج مػ  ال ػا م )عليػه السػ ـ( ): 

ستسػػػػف عتػػػػر مػػػػه قػػػػـو موسػػػػى )عليػػػػه  ف ر ػػػػ  بو وعتػػػػر 
وسععف مػه  الييه  اتوا يه وف ابضت  وبه يع لوف ب الس ـ(

 فد اتػػػػػوأبػػػػػو ويواػػػػػ  بػػػػػه تػػػػػوف وسػػػػػلماف  هػػػػػفأهػػػػػ  الة
 أت اراواظت  اد ومال  الارت فيةوتوف با ي يه  االت ار 
 . (ٔ)وضةاـ (

ضػػلا الػػييه ي اػػوف فيػػه إاػػارة إىل علمػػا  السػػو  اظت الو ػػه الثػػاين :
بو ػػه دعػػوة اإمػػاـ )عليػػه السػػ ـ( فػػاف ؽتهػػ   اإمػػاـ سيةتػػاوف 

 م ل هم للأػػاس واؿتػػرافهم عػػه  ػػ  أهػػ  العيػػت )علػػيهضػػزياهػػم و 
 لف هػػػ ل  العلمػػػا  قػػػ  وصػػػاوا ابل عػػػور ضيػػػل انػػػم  ب فػػػ السػػػ ـ(

الػػ يه الػػييه  أمػػواتيأهػػوف عػػه اظتأةػػر فهػػم  ولأيمػػروف ابظتعػػروؼ 
 ف وبعثرنم هو تعري هم و تف واقعهم .ليق فيهم مأاع

                                                 
 . ٖٗٛص ٕ٘اإرااد ب  ار االتوار ج - ٔ
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الويػػ   ): وقػ  قػػاؿ تػػ    عيسػػى )عليػػه السػػ ـ( لعلمػػا  ع ػرة 
معلم  التريعف ات م  ال عور اظتعيضف براهرهػا رتيػ   لةم  

 . (ٔ)( وابوأها ؽت لئ بع اـ اظتوتى وبة  فساد
 أفوَتويلػػه  { وأ ػػرت}َعِلَمػْت تَػْاػػق  ماػػا قَػ اَمْت : قولػه تعػػاىل 

الأػػاس سػػوؼ تةػػوف علػػى بيأػػف مػػه أمرهػػا فمػػأهم مػػه يأ ػػر اإمػػاـ 
أمر الػ تيا وسػعيها  مه )عليه الس ـ( ويع  الع ة له وي  ر ما  اف

)عليػػػه السػػػ ـ( ورهػػػور دعوتػػػه  ومػػػأهم مػػػه يعلػػػم خبػػػروج اإمػػػاـ ب
ولةأهم ي  موف ولػ  الػ تيا علػى ت ػرة اإمػاـ )عليػه السػ ـ( أو 

ضا ػػػف لأػػػا ِف بػػػس  ل ):  ولػػػوف لػػهلػػػه ضػػ  ورد انػػػم ي  اإعػػ اد
 هو اإماـ اظته   )عليه الس ـ( .  تهم  علمهم  فاومف (

 َ  أيَهػػػا اإتسػػػاف َمػػػا ألَػػػراَؾ ِبَربِّػػػَ  اْلَةػػػِرًِن { }: قولػػػه تعػػػاىل 
 )عليػه السػ ـ( وَتويله ِف هيا الع ػر اتػه مػا ألػرؾ ابإمػاـ اظتهػ  

ِف  ثػػة  إو قػػهد وهػػيا اظتعػػىن ور  بفهػػو رب االرض ومػػرّب الأػػاس 
 مػػا قػػ مأا ورب العمػػ  ورب الأعمػػف   االسػػرةمػػه اضتػػالت ب ػػرب 

   . ساب اأ 
                                                 

 الة اب اظت  س . - ٔ
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و)الةػػرًن( إاػػارة إىل رفعػػف تسػػعه )عليػػه السػػ ـ( وتارعػػه مػػه تلػػ  
لااوميف والسػ اهاـ السػ أةار  هأػا مػه ااحملم يف العلويف  التجرة

هػػػػ  اظتسػػػػالف عػػػػه سػػػػع  اؿتػػػػرافهم  قعػػػػ  اظتػػػػوىل سػػػػعحاته وتعػػػػاىل ب
 . ختلاهم عه ت رة اإماـ اظته   )عليه الس ـ(و 

 إفأ  :  الاػػػػِي  َ َلَ ػػػػَ  َفَسػػػػوااَؾ فَػَعػػػػَ َلَ  { }: قولػػػػه تعػػػػاىل 
السػػػينف واؿترافػػػه عػػػه وريػػػ  اضتػػػ  واعتػػػ ،  أفعالػػػهاإتسػػػاف بسػػػع  
أو   االتعػاـيةػوف ضالػه   وأوصػيا ه وأتعيا ػه   أرادوتر ه للعم  ِبػا 

 .    اظتوىل    وع أرادهاالر  ساتيفاإتسعي  ف أع ـ فيه  أض 
وزيػػػػر اإمػػػػاـ وت عا ػػػػه ابل مهيػػػػ  لإلمػػػػاـ )عليػػػػه  يعػػػػ أولةػػػػه عأػػػػ ما 

 هػػػا لأ ػػػرة نالأاػػػوس وني إبصػػػ حبػػػيل  ي ومػػػوف  فػػػ نم السػػػ ـ(
اإمػػػػػاـ )عليػػػػػه السػػػػػ ـ( وتعػػػػػ ي  العو ػػػػػاج اضتاصػػػػػ  ِف ا  مػػػػػ  

إىل  عػودةالبعػ   إتسػاتي هاوبيل  حتيا الأاوس مػه   يػ  وتعػود عتػا 
)عليػػػػػه  والل حػػػػػاؽ بػػػػػ عوة اإمػػػػاـ اظتهػػػػػ   واعت ايػػػػفوريػػػػ  اضتػػػػػ  

 .الس ـ( 
 أمػػػػا ب ابظتعػػػػىن اظتػػػػي ورلػػػػيق ضيػػػػل يةػػػػوف ذلػػػػ   ػػػػاطتل  ولةػػػػه 

)فسواؾ( فال سػويف هػ  السػ  امف والر ػوع إىل الطريػ  اظتسػ  يم ب 
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اإتسػػاف سػػيةوف عػػادل يعػػي   أفقولػػه )فعػػ ل ( إاػػارة إىل  وأمػػا
 ضياة الع ؿ .

ف أهػػ   فػػ : { ِف أ  ُصػػورََة ماػػا َاػػا  رَ اعَػػ َ  }: قولػػه تعػػاىل و 
  اضتسػػىن واإمػػاـ اظتهػػ   هػػو  أشتػػا هػػم  السػػ ـ( مالعيػػت )علػػيه

 .اسم   اظت ور 
 :  )عليه الس ـ( ِف روايف وويلف  ف   ورد عه اإماـ اصتواد

فاظت ػػػػػور  -قػػػػػاؿ  أفإىل  -)...ؿتػػػػػه و  االشتػػػػػا  اضتسػػػػػىن 
ا  مػػا ورد ِف فهػػو التػػاه  عليأػػب  بػػه اضتسػػه اظتهػػ   (اضتجػػف ا

 تعػػػػػرض عليػػػػػه  ػػػػػ  يػػػػػـو رتعػػػػػف ب أعمالأػػػػػاف إالػػػػػروا ت التػػػػػرياف و 
 فمتين ه مه متينف اظتوىل سعحاته وتعاىل .

يِه } : وقوله تعاىل  بُوَف اِبل ِّ تةػيبوف  أتةػمأ  :  {َ  ا َبْ  ُتَةيِّ
 .يمف ابإماـ اظته   )عليه الس ـ( الي  هو ديه ال 

لػو قػ   ):  ف   ورد ِف الروايػف عػه أّب  عاػر )عليػه السػ ـ( قػاؿ
وسػأف و  ػاب   يػ  دمحم...ي ػـو  مػر   يػ   آؿ رج قا م 

 . (ٔ)  ي ة وقضا    ي  على العرب ا ي  (
                                                 

 . ٖٕٓص ٕ٘أليعف الأعماين ب  ار التوار ج - ٔ
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  يػ ة لةػه   ضةاـ أييت)عليه الس ـ( سوؼ  ف اإماـ اظته   ف
 . االضةاـالأاس يةيبوته ول ي علوف ب ل  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سابعاأ :
  سورة اظتطااا
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 الاِييَه ِإَذا اْ َ اُلوْا َعَلى الأااِس َيْس َػْوُفوفَ  * َوْي   لِّْلُمطَاِِّااَ }   
َأَل َي ُػهح أولنِػَ  أَتػاُهػم  * َوِإَذا َ اُلوُهْم أو وازَتُػوُهْم مُتِْسػُروفَ  *

ُعوثُوفَ    * يَػػْوـَ يَػُ ػوـُ الأاػاُس لِػَربِّ اْلَعػاَلِماَ  * لِيَػْوـَ َعِ ػيمَ  * ماعػْ
اَ  ا   * َ  ا ِإفا ِ َ اَب ألاجااِر َلِا  ِسجِّ   * َوَما َأْدرَاَؾ َمػا ِسػجِّ

ِباَ  * ِ  َػػػاب  ماْرقُػػػوـ   بُوَف  * َويْػػػ   يَػْوَمنِػػػَي لِّْلُمَةػػػيِّ الاػػػِييَه ُيَةػػػيِّ
يهِ  لَػى  * لا ُ ػ ح ُمْع َػَ  أَثِػيمَ َوَما ُيَةػيُِّب بِػِه إِ  * بِيَػْوـِ ال ِّ ِإَذا تُػ ػْ

َ  ا بَػْ  رَاَف َعلَػى قُػلُػوهِبِم   *  تُػَأا قَاَؿ َأَساِوُة ااْلولاَ آَعَلْيِه 
  . (ٔ){ ماا َ اتُوا َيْةِسُعوفَ 

ـو اػػعي  الػػييه  ػػاتوا يطااػػوف هػػية السػػورة اظتعار ػػف علػػى قػػت لػػت 
ِف ال  وي  الي   أماب  أايا هميي  واظتوازيه ويعخسوف الأاس ااظتة

مت لف عه ال اسة  وف ال اسة متو راهر ال راف وال  وي  متػو 
   : اليت ابوأه فه   

                                                 

 سورة اظتطااا . -ٔ
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مػػا هػػو ال طايػػف ؟ ومػػه هػػم اظتطااػػوف ؟ : { َويْػػ   لِّْلُمطَاِِّاػػَا } 
الػعخق ِف اظتةيػاؿ واظتيػ اف وِبعػىن آ ػر هػو ا ػي  ال طايف :  هػو

وضسػػػػ   واضػػػػ ةبعػػػػا  إليػػػػهالتػػػػ   مػػػػه  اتػػػػ  وأضػػػػ  أو الأ ػػػػر 
 .م  ضى اظت لحف التخ يف 

لا هػا  )علمػا  السػو ( ضيػل انػم يطااػوف ااظتطااوف ( فهم  أما) 
واظتػػػػػػػوازيه ال يأيػػػػػػػف وال  ماعيػػػػػػػف وضسػػػػػػػ  م ػػػػػػػاضتهم  اظتةاييػػػػػػػ 

 التخ يف .
َوِإَذا َ اُلوُهْم أو  * الاِييَه ِإَذا اْ َ اُلوْا َعَلى الأااِس َيْس َػْوُفوفَ } 

: اظتةيػػاؿ هأػػا هػػو ا ػػي اضت ػػوؽ التػػرعيف ب  { مُتِْسػػُروفَ  وازَتُػػوُهمْ 
ا  ػػالوا علػػى الأػػاس يسػػ وفوف ب فهػػم أي ػػيوف اضت ػػوؽ  إذافالػػييه 

لف بػػ  ِف  ألػػة مأ وصػػف ويتػػ دوف علػػى هػػية اظتسػػالتػػرعيف  املػػف 
  .أي يوف فوقها ز دة  االضيافبع  
تػػػ   ػػػ  هػػػ ل   ف {  ػػػالوهم أو وزتػػػوهم متسػػػروف  وإذا } أمػػػا
أ  وزف وي مثلػػػوف  التاسػػػهمل يضػػػعوف  هػػػا  )علمػػػا  السػػػو (لا ا

الأػػػػاس و  وصػػػػاأ عأػػػػ  ا ػػػػي اضت ػػػػوؽ  أمػػػػاـابلعسػػػػاوف وال واضػػػػ  
 .الترعيف 
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)عليػػػه السػػػ ـ(  ولةػػػأهم تثػػػور   ػػػرنم ضػػػ  دعػػػاة اإمػػػاـ اظتهػػػ  
 يوزتػػػػواوي  ػػػػ وف للػػػػ اع  ت ػػػػ  أ اػػػػ ي اأ واف  ػػػػاف صػػػػادقاأ فػػػػ  

 ي ػػػ  للأػػػاس بػػػ  ي ومػػػوف ابل ػػػورة ال ػػػحيحف والػػػوزف اضت أ  قػػػه
ضػ ة وابل ػااب  الفػرتا اتب تويه شتع ه والطعه ِف اخ ػي ه وبػل 

 .مأ  الأاس عأه وعه ت رته  وػتاولفتةييعه والطعه ِف دعوته 
الاػػػِييَه ِإَذا  }:  الةرنتػػفومػػه هػػيا ي عػػا علػػػف قولػػه تعػػاىل ِف اليػػػف 

َوِإَذا   }:  اال ػػر،وِف اليػػف  { اْ  َػػاُلوْا َعلَػػى الأاػػاِس َيْسػػ َػْوُفوفَ 
وم ي ػػ  ِف االوىل الػػييه ا  ػػالوا  {َ ػػاُلوُهْم أو وازَتُػػوُهْم مُتِْسػػُروفَ 

قعػػػػاؿ  أتاسػػػػهميوزتػػػػوا  أفبعلمػػػػا  السػػػػو   اال ػػػػ رأو وزتػػػػوا و ػػػػاف 
 .ال اع  ابلوزف اضت ي   

قعػ   أتاسػةمزتػوا  )ف   ورد عه أمة اظت مأا )عليه السػ ـ( : 
 . توزتوا الأاس ( أف
يتػػػػػةةوا ِف أمػػػػػر  أفوعيػػػػػوهبم الةثػػػػػةة قعػػػػػ   مسػػػػػاو هموا ف يػػػػػر أو 

الػػػػ اع  فهػػػػم بػػػػيل  يأطعػػػػ  علػػػػيهم قػػػػوؿ تػػػػ    عيسػػػػى )عليػػػػه 
ول تػػػػر،  أ يػػػػ ) تػػػػر، ال تػػػػعف الػػػػر ِف عػػػػا السػػػػ ـ( : 

 . اطتتعف الر ِف عيأ  (
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  ي  ػػػػػػأعوته يفهػػػػػػم هبػػػػػػيا متلعػػػػػػوف ردا  ال واضػػػػػػ  والعسػػػػػػاوف الػػػػػػ
س الػييه  عأ ف ب فيخوتوف الأاويةتاوف عه ض ي  هم اظتس ةربة اظت

 .وضعوهم ِف مواضعهم هية 
ِف الةيػػ  أو  اطتياتػػف) هػػو ال أ ػػيو علػػى و ػػه : ال طايػػف و 

الػػوزف ولاػػط اظتطااػػا صػػػاف ذـ ل يطلػػ  علػػى مػػه واػػػف 
 . (ٔ)ي ة إىل ضاؿ ي ااض  فيه االمر ( أفايناأ يسةاأ إىل 
َيا ُهْم َولَ تَػْعثَػػْوْا ِف َولَ تَػْعَخُسوْا الأاػاَس َأْاػ }:  وق  قاؿ تعاىل

 . (ٕ)االرض ُمْاِسِ يَه {
 ابإفسػادف   قػرف   تعػارؾ وتعػاىل ِف هػية اليػف الةرنتػف الخبػاس 

الػر  اال ػر،ب فهم ياس وف االمر على الأػاس إضػافف إىل اظتااسػ  
 .أو  وها ِف ا  م  

يػػػف ال  ماع واظت ػػػاييقابظتػػػوازيه  اإ ػػػ ؿأيضػػػاأ ي ػػػ  ِف  والاسػػػاد
وعملهم ابظتيػ اف التػيطاين الػي  ل  السماو وذل  برت هم اظتي اف 

                                                 
 .ٗ٘ص ٕف ه ال رآف ج - ٔ
 ( .٘ٛ) هود -ٕ
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 وأ يػػػهيوافػػ  مػػػا  ػػػا  بػػػه رسػػػوؿ   )صػػػلى   عليػػػه والػػػه وسػػػلم( 
 .)عليه الس ـ(  ووصيه أمة اظت مأا

 :  وق  قاؿ تعاىل 
ػػػػَما  رَفَػَعَهػػػػا َوَوَضػػػػَ  اْلِميػػػػَ اَف َألا َتْطغَػػػػْوا ِف اْلِميػػػػَ اِف  } َوالسا
 . ِقيُموا اْلَوْزَف اِبْلِ ْسِ  َوَل خُتِْسُروا اْلِميَ اَف {َوأَ 
ه السػػػ ـ( ِف هػػػية اليػػػف الةرنتػػػف عػػػه أّب ععػػػ    )عليػػػ  ورد ف ػػػ
   :قاؿ
رفعػػه   ب  )صػػلى   عليػػه والػػه وسػػلم(السػػما  رسػػوؿ   ) 

 .ت عه طتل ه )عليه الس ـ( واظتي اف هو أمة اظت مأا 
: ل  )عليػػػه السػػػػ ـ( قػػػػاؿب  ؟ اظتيػػػ اف قلػػػت : أل تطغػػػػوا ِف

قػػاؿ : ب  ؟الػػوزف ابل سػػ   وأقيمػػواقلػػت :  .تع ػػوا اإمػػاـ 
 .اإماـ الع ؿ  أقيموا

ل :  )عليػػػػػه السػػػػػ ـ(قػػػػػاؿ ب  ؟قلػػػػػت : ول ختسػػػػػروا اظتيػػػػػ اف 
 .(ٔ)(تعخسوا اإماـ ض ه ول ت لموة

                                                 

 . ٛٛص ٔٔب  ار االتوار ج تاسة ال م  -ٔ
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ف جػػػػ  علمػػػػا  السػػػػو  ألػػػػارقا ِف رألػػػػ  العػػػػي  واظتلػػػػيات ِف  ػػػػ  
سػػػا روف علػػػى  طػػػى أمػػػة   نػػمضيػػػانم وي عجحػػػوف  ػػػيابأ تااصػػي  

) رقعػػػت مػػػ رعر ضػػػ   اظتػػػ مأا )عليػػػه السػػػ ـ( الػػػي  ي ػػػوؿ :
 . ( مه راقعها اس حيت

في ومػػػػػوف بع ػػػػػياف اإمػػػػػاـ اظتهػػػػػ   )عليػػػػػه السػػػػػ ـ( بػػػػػرد دعوتػػػػػه 
ضػ  اإمػاـ )اطتمػق( حتػت  أ لهػموتةيي  ال اع  عتػا إضػافف إىل 

 الضالف واظتضلف .  أهوا هماس  م  ومسميات ؼت لاف ت أ عأاويه
ُعوثُػػوَف لِيَػػػْوـَ َعِ ػػيَم { } ي ػػه  أل:  َأَل َي ُػػهح أولنِػػَ  أَتػاُهػػم ماعػْ

ه ل  الطغاة اظتاس يه انم مععوثػوف إىل يػـو اإمػاـ اظتهػ   )عليػه 
السػػ ـ( والع ػػيم  ػػا ت مػػه ع مػػف االمػػر الػػي  ي ػػـو بػػه اإمػػاـ 

 .   )عليه الس ـ(
: ي ـو الأاس لل ا م )عليػه  وـُ الأااُس ِلَربِّ اْلَعاَلِمَا {يَػْوـَ يَػ ُ  }

السػػػ ـ( فهػػػو رب االرض ومربيهػػػا وهػػػو الػػػي  نتثػػػ    ِف االرض 
 اإمػػاـ ضيػػل يةػػوف   العلػػ  الع ػػيم ِف ااػػ  ضػػالت ال جلػػ  ِف

 .اظته   )عليه الس ـ( 
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َا َوَمػػا أَ اَ ػػ ا ِإفا ِ  َػػاَب  } ػػاِر َلِاػػ  ِسػػجِّ ا   لاجا ْدرَاَؾ َمػػا ِسػػجِّ
 .لاجار هم الييه يةاروف ابإماـ وقضي ه ا إف ِ َ اب  ماْرُقوـ  {

: )عليػه السػ ـ( عػه  عه أّب زت ة الثمااب قػاؿ سػ لت أّب  عاػرف 
َا اِإفا ِ َ اَب }   :   قاؿ )عليه الس ـ( {لاجااِر َلِا  ِسجِّ

 . (ٔ)) هم الييه فجروا ِف ض  اال مف واع  وا عليهم(
لا ها  )علما  السو ( ضيل يأطع  ذل  علػيهم اتطعاقػاأ اتمػاأ افهم 

 .ب والي  دلي  آ ر على ذل  
عػػه أمػػة اظتػػ مأا  آاب ػػهعػػه ال ػػادؽ )عليػػه السػػ ـ( عػػه ف ػػ  ورد 

 أفػ ِف  هػأم رضػى تطحػه ستسػاأ  إف) )عليه السػ ـ( قػاؿ : 
 ؟اظتػ مأا  ف ي  له فما وحأهػا   أمػة؟ تس لوف ما وحأها 

لاسػػػ ف واصتعػػػابرة ال لمػػػف اة وال ػػػرا  قػػػاؿ : العلمػػػا  الاجػػػر 
 .  (ٕ)( والوزرا  اطتوتف والعرفا  الةيبف

                                                 

 . ٔالةاِف ج -ٔ
 . اظتس  رؾ -ٕ
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لػػه آدمحم و  أعػػ ا فهػػ  ويأػػف  هػػأم الػػر  لػػ    مأهػػا  سػػجا : أمػػا
ه االمػػػر في حػػػوؿ الطػػػاهريه ومػػػأهم مػػػه يػػػ ع  ال تػػػي  ن يأ لػػػ  بػػػ

يع ػػى م سػػلطا  أف)عليػػه السػػ ـ(  وتػػه ي مػػىن  لإلمػػاـ اظتهػػ   عػػ واأ 
على رقاب الأاس وألارقا ِف ملياته ويري  اض ااره ِبأ ػعه ومةات ػه 

 .)عليه الس ـ(  م  رهور اإماـ اظته  
افػػرتؽ الأػػاس  ) : قػػاؿ ف ػػ  ورد عػػه أّب ععػػ    )عليػػه السػػ ـ(

وات  ػػار قا مأػػا لي ػػيعوا  أضعػػوانفيأػػا علػػى ثػػ ث فػػرؽ فرقػػف 
 ػػػػػروا عػػػػػه فعلأػػػػػا مػػػػػه دتيػػػػػاان ف ػػػػػالوا وضا ػػػػػوا   مأػػػػػا وق

وشتعػػػوا   مأػػػا وم  أضعػػػوانوفرقػػػف  فسيحتػػػرهم   إىل الأػػػار
  بطػػونم  فػػيمأي  ػػروا عػػه فعلأػػا ليسػػ   لوا الأػػاس بأػػا 

وضا ػػػوا  أضعػػوانانراَ يسػػل  علػػيهم اصتػػوع والعطػػ  وفرقػػف 
فعلأػػػا ف ولنػػػ  مأػػػا وؿتػػػه  متػػػالاواأمػػػران وم  وأوػػػاعوا أقوالأػػػا
 . (ٔ)( مأهم

                                                 
 . ٖٓٛص ٘ٚ ار االتوار ج - ٔ
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ِف ع ػر رسػوؿ   )صػلى   عليػه والػه وسػلم(  فإوهأا ت ػوؿ ِبػا 
)عليػػه السػػ ـ( هػػ   مػػه  ػػيب الػػ عوة و اػػر هبػػا ب ودعػػوة اظتهػػ  

هأػاؾ مػػه  ضاأ ف ي   ي  ل عوة الرسوؿ )صلى   عليه واله وسلم(
 .)عليه الس ـ(  يةيب ويةار ب عوة اظته  

ه )صػػػلى   عليػػػ اال ػػػـروالػػػييه  ػػػيبوا  و  اػػػروا بػػػ عوة الرسػػػوؿ 
ال ػػـو و ػػربا هم وِف دعػػوة  أسػػيادلػػه وسػػلم( ِف ذلػػ  الػػ مه هػػم آو 

ال ػػـو و ػػربا هم )علمػػا   أسػػياد)عليػػه السػػ ـ( ي ػػـو  اإمػػاـ اظتهػػ  
السػػو ( ب ةػػيي  وتةاػػة دعػػوة اظتهػػ   )عليػػه السػػ ـ( وكتمعهػػم 

 .  سعحاته وتعاىل ِف   ابه بأاق الوصف 
   : ا هأشت( ي وؿ ت  ست  ٕٗ اليف فا  سورة ععق )

 . { أولن  هم الةارة الاجرة} 
لاجػػار ا  ػػاب   إف ػػ  }  : وِف هػػية اليػػف ي ػػوؿ    ػػ  وعػػ 

ة ػػػاب ال {ومػػا أدراؾ مػػا سػػجا   ػػاب مرقػػـو  لاػػ  سػػجا
أرقاـ ال أ يمات الر تعاد  اإماـ  رقـو هو الة اب الي  يي راظت

 .وهو له رقم  اص  )عليه الس ـ( اظته  
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الةثػػػػػة مػػػػػه  (لػػػػػيهم السػػػػػ ـ)ع أهػػػػػ  العيػػػػػتوقػػػػػ  ورد ِف روا ت 
تػػػأ و والػػػر ت ػػػـو  ت يػػػ  ول لانػػػات الػػػر حتمػػػ  أرقػػػاـ  اصػػػف لا

)عليػػه السػػ ـ(  فجػػي  السػػاياين لػػه رقػػم  ِبحاربػػف اإمػػاـ اظتهػػ  
ت يػػ  ول تػػأ و وهػػم    ػػيل  عتػػا أرقػػاـ ل  اال ػػر،و ػػ  ال أ يمػػات 

 .  لهم مه   اب سجا
هػػػػػو العػػػػػياب واعتػػػػػ ؾ  : الويػػػػػ  { ويػػػػػ  يومنػػػػػي للمةػػػػػيبا} 

)عليػػػػه السػػػػ ـ(  واظتةػػػػيبا هػػػػم الػػػػييه يةػػػػيبوف ابإمػػػػاـ اظتهػػػػ  
ودعوتػػه ب وهػػم الػػييه يةػػيبوف بيػػـو الػػ يه ب فيػػـو الػػ يه هػػو يػػـو 

 .)عليه الس ـ(  قياـ ال ا م
 االثيم: وتتم  اظتع     أثيم {وما يةيب به إل    مع ِ  } 

( صػيغف معالغػف  أثػيم و) اإنالتعرا  وال  لف وهم قادة الأاس إىل 
)عليػػػه السػػػ ـ(  ( فهػػػو ا ػػػي أل ػػػاب اإمػػػاـ مع ػػػ   ) أمػػػا اإنِف 

 . الأاصعا الع ا  لؿ دمحم اأ وتسعها إىل تاسه وتتم  أيض
علػػػػػى مػػػػػه تأػػػػػ ؿ  مهػػػػػ  أُتعػػػػػنة } وقػػػػػ  ورد ِف قولػػػػػه تعػػػػػاىل :

عػه اإمػاـ أّب ععػػ     { التػياوا تأػ ُؿ علػػى  ػ  افػاؾ أثػػيم
أ   ػػياب  ب أثػػيمفػػاؾ أ) علػػى  ػػ   : لسػػ ـ()عليػػه ا ال ػادؽ
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فػػا وف  ػػاذبوف أ  اال  وأ ثػػرهميل ػػوف السػػم   اإناػػ ي  
 وإمػػاراتيل ػػوف السػػم  إىل التػػياوا في ل ػػوف مػػأهم رأػػوانَ 

 أاػيا على ضس  ختػي نم  إليهالأ  اف علمهم فيضموف 
 . (ٔ)يطاب ( ل
: وهػػػػػو  { االولػػػػػا أسػػػػػاوةقػػػػػاؿ  آ تأػػػػػات لػػػػػى عليػػػػػه  إذا }
 .له ول عوته  وإتةارهم)عليه الس ـ(  ةييعهم ابإماـ اظته  ت

 }إذاعه أّب عع    )عليه الس ـ( ِف قػوؿ   عػ  و ػ ف   ورد 
) يعػػػس تةػػػييعهم  {االولػػػا أسػػػاوةقػػػاؿ  آ تأػػػات لػػػى عليػػػه 

ي ولػػوف لػػه لسػػأا تعرفػػ  ولسػػت  إذابل ػػا م )عليػػه السػػ ـ( 
 )صػػلى   عليػػه مػػه ولػػ  فاومػػف  مػػا قػػاؿ اظتتػػر وف حملم

   . (ٕ)( له وسلم(آو 
 لا هػػػا  ف ػػػ  ورد عػػػه اإمػػػاـ ال ػػػادؽا أتاسػػػهمالتػػػعرا  فهػػػم  أمػػػا

والتػػػػعرا  ي ػػػػععهم } :  )عليػػػػه السػػػػ ـ( ِف قػػػػوؿ   عػػػػ  و ػػػػ 

                                                 

 . ٓٙج توار ار  -ٔ

 . لاوا  ا أ   ام   -ٕ
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 مه رأي م مه التعرا  ي ع  ): )عليه الس ـ(  ف اؿ الغاووف {
لا هػػػػا  الػػػػييه يتػػػػعروف قلػػػػوب الأػػػػاس ا ياهبػػػػ؟ إفتػػػػا عػػػػس 

 .  (ٔ)(الييه ي ععوف  هم التعرا و   ابلعاو
: وهػػػ   {  ػػػ  بػػػ  راف علػػػى قلػػػوهبم مػػػا  ػػػاتوا يةسػػػعوف} 

اضت وؽ الر أي يونا مػه الأػاس ويأا ونػا علػى ملػيانم واػهوانم 
الػػر تغلػػ  علػػى ال لػػوب وابل ػػااب فهػػ  تعمػػ   الغتػػاوةوالػػريه هػػ  

   . واعت ايفالع ةة لسةهم ِف وري  ال لمف وترؾ وري  الأور 
 إضػػػ ؿلا هػػا  )علمػػا  السػػو ( يةوتػػػوف السػػع  الر يسػػ  ِف ا إف

الأاس وهم اػر  لػ    وهػم قطػاع الطػرؽ عػه اظتػ مأا ونتأعػونم 
)عليػػػه  مػػػه دعػػػوة ال وضيػػػ  اصت يػػػ ة الػػػر يػػػ عو عتػػػا اإمػػػاـ اظتهػػػ  

 .الس ـ( 
)عليػه السػ ـ( اتػه قػاؿ الّب  ف   ورد عه اإماـ اضتسه العسةر 

هااػػػػم سػػػػي يت زمػػػػاف علػػػػى الأػػػػاس  أاب )  :  هااػػػػم اصتعاػػػػر 
و ػػػػوههم ضػػػػاضةف مس عتػػػػرة وقلػػػػوهبم م لمػػػػف م ةػػػػ رة . 
السػػأف فػػيهم ب عػػف والع عػػف فػػيهم سػػأف اظتػػ مه بيػػأهم ػت ػػر 

                                                 
 . ٖٓٔص ٚٔمس  رؾ الوسا   ج - ٔ
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 ػػا روف وعلمػػا هم   ػػاهلوفبيػػأهم مػػوقر أمػػراؤهم  والااسػػ 
لا ػػرا  ايسػػرقوف زاد  أألأيػػا هم)سػػا روف(  ال لمػػف أبػػوابِف 

عأػ هم  عػة   اهػ الةربا  و ػ   واصاألرهم ي   موف على
ل نتيػ وف بػا اظتخلػو واظتػراتب ل و   ػتي  عأػ هم ف ػة 

ال ػػ ف مػػه الػػيمب علمػػاؤهم اػػرار  لػػ    علػػى  فيعرفػػو 
لالسػػػاف وال  ػػػوؼ وأًن   او ػػػه االرض النػػػم نتيلػػػوف إىل 

 ؼتالايأػػػػػامػػػػػه أهػػػػػ  العػػػػػ وؿ وال حػػػػػرؼ يعػػػػػالغوف ِف ضػػػػػ  
لػػػػوا مأ ػػػعاَ م يتػػػػععوا عػػػػه ويضػػػلوف اػػػػيع أا ومواليأػػػا اف ان

قطػػػاع  أنػػػم إلالراػػػا  واف  ػػػيلوا ععػػػ وا   علػػػى الػػػر   
 أدر هػػػموريػػػ  اظتػػػ مأا والػػػ عاة إىل ؿِتلػػػف اظتلحػػػ يه فمػػػه 

فليحػػيرهم ولي ػػه ديأػػه وأنتاتػػه ن قػػاؿ هػػيا مػػا ضػػ ثس أّب 
 أسػػراران عاػػر بػػه دمحم )عليػػه السػػ ـ( وهػػو مػػه  آاب ػػهعػػه 

 . (ٔ)( ف   مه إل عه أهله
 

                                                 
 . ٖٓٛص ٔٔمس  رؾ الوسا   ج  - ٔ
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  مأاأ :
  سورة الواقعف

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
وقعت الواقعف * لػيق لوقع هػا  اذبػف *  اف ػف رافعػف  إذا }
ر ػػا * وبسػػت اصتعػػاؿ بسػػا * فةاتػػت  ر ػػت االرض إذا* 
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ث ثػػػف * ف صػػػحاب اظتيمأػػػف مػػػا  أزوا ػػػاهعػػػام مأعثػػػا * و أػػػ م 
تػنمف أصحاب اظتيمأف * وأصحاب اظتتنمف مػا أصػحاب اظت

* والسػػػػػاب وف السػػػػػاب وف * أولنػػػػػ  اظت ربػػػػػوف * ِف  أػػػػػات 
   . {الأعيم * ثلف مه االولا * وقلي  مه ال ريه 

قيػاـ اإمػاـ اظتهػ    إفاظتػ مه الع يػ   سػع  أ ػ  مافي أثع أا أا ق  
مه ال يامف ب وقيامػه سػيمث  ال يامػف ال ػغر، ضيػل  )عليه الس ـ(

)عليػػػػػه  مػػػػػاـ اظتهػػػػػ     ػػػػػ  وعػػػػػ  سػػػػػي جلى ِف اػػػػػخو اإ إف
 .ِف قيامه على ال لم وال اظتا  الس ـ(
ال ػػػػغر، هػػػػ  ألػػػػة ال يامػػػػف الةػػػػرب، الػػػػر دتثػػػػ  ضسػػػػاب  وال يامػػػػف

اطت  ػػ  بػػا يػػ   اصتعػػار سػػعحاته وتعػػاىل واف هأػػاؾ سػػاع ا سػػاعف 
 صػػغر، وسػػاعف  ػػرب، ب السػػاعف ال ػػغر، دتثػػ  قيػػاـ اإمػػاـ اظتهػػ  

والسػػاعف الةػػرب، هػػ  ال يامػػف أ  ال يامػػف ال ػػغر،  )عليػػه السػػ ـ(
 الةرب، . 

ِبا اته هأاؾ سػاعف صػغر، دتثػ  ال يامػف ال ػغر، وسػاعف  ػرب،      
 تةوف واقعف صغر، وواقعف  رب، . أفدتث  ال يامف الةرب، فيج  
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)عليػػه  : وهػػ  دتثػػ  قيػػاـ اإمػػاـ اظتهػػ   { وقعػػت الواقعػػف إذا }
 . الس ـ(

مػػػػه  النػػػا فف ل ػتالػػػواقعػػػ إنػػػا: أ   {لػػػيق لوقع هػػػا  اذبػػػف  }
احمل ـو الي  ل ي ػ  فيػه العػ ا  ودتثػ  الواقعػف وعػ    الػي  ل بػ  

 .   مه حت  ه و  ل متلف اظتيعاد
وع    الييه امأوا مأةم وعملػوا  }: ف   ورد ِف قوله تعاىل 

ال اضتات ليس خلاأهم ِف االرض  ما اس خلف الييه مه 
   قاؿ : يه الس ـ()علعه أّب عع    ب  {قعلهم 

واال مػػف مػػه  )عليػػه السػػ ـ( ) ت لػػت ِف علػػ  بػػه أّب والػػ 
وليمةأه عتم ديأهم الي  ارتضى عتم وليع لأهم مه  }ول ة 

)عػػػس بػػػه رهػػػور : )عليػػػه السػػػ ـ(  قػػػاؿ { أمأػػػابعػػػ   ػػػوفهم 
 .   (ٔ)( )عليه الس ـ( ال ا م

 : عه قوله تعاىل  )عليه الس ـ(عه اإماـ ال ادؽ وق  ورد 

                                                 
 . َٖ٘ٙتوي  ال ت ص  - ٔ
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عتػا  أعأػاقهميػف فضػلت آتأ ؿ عليهم مه السما    تت إف }
ل يع ػى ِف االرض يومنػي  ):  )عليػه السػ ـ( قػاؿ { اضعا 

أ  ضيأهػػا ل يسػػ طي  ب  (ٔ) ضػػ  وذلػػت رقع ػػه عتػػا ( إلأضػػ  
 يةيب ابلواقعف . أفأض  

)عليػػػػه : وذلػػػػ  عأػػػػ  قيػػػػاـ اإمػػػػاـ اظتهػػػػ    { اف ػػػػف رافعػػػػف  }
 أانسسػػػػػةف   )عليػػػػػه السػػػػػ ـ(وقيامػػػػػه  االمػػػػػورسػػػػػ  غة  السػػػػػ ـ(

 .وسيخا  آ ريه 
و هػا  ا  مػػ  مػه علمػػا  السػو  وأصػػحاب اظتػاؿ واصتػػاة  أفضيػل 

)عليػػػػػه  والسػػػػػلطف الػػػػػييه سػػػػػي خلاوف عػػػػػه ت ػػػػػرة اإمػػػػػاـ اظتهػػػػػ  
 أانسوي ػعحوف  االمػورله س  غة هبم   أ ع اأالس ـ( ب  ويةوتوف 

 .عاديا 
 قوف دعػػوة اإمػػاـ اظتهػػ  اظتس ضػػعاا مػػه الأػػاس الػػييه ي ػػ  أمػػا

سػػي خيهم أصػػحااب  )عليػػه السػػ ـ(تػػه  )عليػػه السػػ ـ( ويأ ػػروته ف
 وق  قاؿ تعاىل :  واالقاليموضةاما ويعثهم ِف العل اف  وأت ارا

                                                 

 . ٕالأاص  ج إل اـ -ٔ
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فتػه علػى الػييه اس ضػعاوا ِف االرض وؾتعلهػػم  أفوتريػ   }
 . { أ مف وؾتعلهم الوارثا

رض سػػػػػػ أه  اال  ب ػػػػػػا فإ: أ   {ر ػػػػػػت االرض ر ػػػػػػا  إذا }
 .بعضها بعضا وت يعها ال لزؿ وي حارب أهلها فيما بيأهم 

وق  ورد عه الثمااب عه أّب  عار دمحم به عل  )عليػه السػ ـ( اتػه 
قػاؿ : ) . . . ل ي ػـو ال ػا م )عليػػه السػ ـ( إل علػى  ػوغ اػػ ي  

 . (ٔ)وزلزؿ وف أف وب   ي ي  الأاس (
ب  والػػػػع   لاػػػػ االػػػػ لزؿ و  ا اػػػػياال ةاج يعػػػػ أ هبػػػػيالر ػػػػ إفيعػػػػس  

ف ةوف هية ال لزؿ ا ي ة وم عاقعف وض وث ق   وق ػاؿ اػ ي يه 
 . وضروب با العل اف

اصتعػػػاؿ  أمػػػاب  يعػػػس ال ا ػػػت : والػػػعقّ  { وبسػػػت اصتعػػػاؿ بسػػػا} 
فػ ان  اصتعػ   إفوق  قالت العرب ساب اأ  إثعاتهفه  الر اؿ  ما   

. 
هػػػم  )عليػػػه السػػػ ـ( هػػػ  الر ػػػاؿ الػػػييه ي اػػػوف بو ػػػه اإمػػػاـ اظتو 

 االقػػػواؿيةػػػوف بيػػػأهم تضػػػارب ِف الػػػييه العلمػػػا  )علمػػػا  السػػػو ( 
                                                 

 . ٖٛٗص ٕ٘ ار االتوار ج  - ٔ
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ف ػيه   أقػواعتم أفعػاعتمهم م ضاربف وتأاق  او اف ةوف ف  واالفعاؿ
 م  اقي هم وبيل  تضي  سيطرنم على الأاس . 

ياضػػحهم   سػػعحاته وتعػػاىل  أف: بعػػ   {مأعثػػا  فةاتػػت هعػػا أ  }
يطػػةوف  فف ػػ وؿ ق سػػي هم مػػه قلػػوب الأػػاس ابل أػػاق  فيمػػا بيػػأهم 

 :   الغعار الي  تيه  فيه الري  ِف يـو عاصف وق  قاؿ تعاىل 
 رمػاد ااػ  ت بػه الػري    أعمػاعتممث  الييه  اػروا بػرهبم  }

ِف يػـو عاصػف ل ي ػ روف ؽتػا  سػعوا علػى اػ   ذلػ  هػو 
 . (ٔ){الض ؿ الععي  

صػػػػحاب ث ثػػػف * ف صػػػحاب اظتيمأػػػف مػػػا أ أزوا ػػػاو أػػػ م  }
 : {* وأصػػػػحاب اظتتػػػػنمف مػػػػا أصػػػػحاب اظتتػػػػنمف  اظتيمأػػػػف

أصػحاب اظتيمأػف مػا أصػحاب اظتيمأػف : هػم أصػحاب اليمػاين الػػي  
ف   تعػػارؾ إ)عليػػه السػػ ـ( والنػػم أولػػوا قػػوة و  يةػػوف  نتػػا اإمػػاـ

أصػػػػحاب تػػػػ     أتاسػػػػهموتعػػػػاىل يعطػػػػيهم   ػػػػاهبم بيميػػػػأهم وهػػػػم 
 . )عليه الس ـ( إبراهيم

                                                 
 . ٛٔإبراهيم  - ٔ
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ف ل ػاض   فػ {فػراغ علػيهم ضػرابَ ابليمػا  } تعاىل : ف   قاؿ
ب فاليمػػػػاين سػػػػي ـو  )عليػػػػه السػػػػ ـ( إبػػػػراهيمهػػػػيا االمػػػػر سػػػػأف مػػػػه 

 العتريف بواسطف أصحابه . االصأاـب ةسة هية 
: وهػػػػػم أصػػػػػحاب  {وأصػػػػػحاب اظتتػػػػػنمف مػػػػػا أصػػػػػحاب اظتتػػػػػنمف}

 .  الساياين أصحاب التماؿ واظتتنمف مه التـ  
) وي هر اظتت ـو مه التاـ :  االوهار ف   ورد عه أه  العيت

وي    به الساياين وأصحابه الييه يعطيهم      وع    ػاهبم  (
 ِف مشاعتم .

 {ف أولنػػ  اظت ربػػوف ِف  أػػات الأعػػيموالسػػاب وف السػػاب و }
ذتا ػػػف والث ثػػػف الث  )عليػػػه السػػػ ـ( وهػػػم أصػػػحاب اإمػػػاـ اظتهػػػ  

 )عليػه السػ ـ( هػ  عتر الييه يسع وف ل   ي  دعػوة اإمػاـ اظت
وت ػػػرته ومسػػػات ته علػػػى أع ا ػػػه و لهػػػم مػػػه اظت ػػػربا عأػػػ  اإمػػػاـ 

ومػػأهم ال ػػادة واضتةػػاـ والأ عػػا  ويعػػثهم ِف  )عليػػه السػػ ـ( اظتهػػ  
 العل اف . 

 )عليػه السػ ـ( أات الأعيم : ف   ورد عه أه  بيػت الع ػمف  أما
 . اال مف هم  أات الأعيم واف اإماـ اظته   هو اصتأف إف
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: وهػم الػييه يععػػثهم   سػعحاته وتعػػاىل ِف  { ثلػف مػه االولػػا }
 االأللػػ الػػييه يةوتػػوف ِف  )عليػػه السػػ ـ( الر عػػف لأ ػػرة اظتهػػ  

 .مه اظتاضا 
 قػاؿ )عليػه السػ ـ( وق  ورد عه اظتاض  به عمر عه أّب ععػ   

مػػه رهػػر الةوفػػف سػػع   )عليػػه السػػ ـ() متػػرج مػػ  ال ػػا م : 
 )عليػػه السػػ ـ( ستسػػف عتػػر مػػه قػػـو موسػػىوعتػػريه ر ػػ َ 

وسػػععف مػػه أهػػ  ب  ه  ػػاتوا يهػػ وف ابضتػػ  وبػػه يعػػ لوفالػػيي
 االت ػار د اتػه  وأبػووسػلماف ب ويوا  به توف ب الةوفف 

 وضةاما أت ارافيةوتوف با ي يه ب واظت  اد ومال  الارت 
)(ٔ) . 
: وهػم اظتو ػػودوف ِف زمػه قيػػاـ اإمػػاـ  { وقليػ  مػػه ال ػػريه }
والييه ي وموف بأ رته وهم قليلوف الػييه ل تةػوف  ليه الس ـ()ع

 . روضيه فيهم ر عف

 

                                                 
 . ٖٗٛص ٕ٘اإرااد ب  ار االتوار ج  - ٔ
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 اتسعاأ :
 سورة اصتمعف  

 
ِف َتويػػػ  سػػػورة اصتمعػػػف اظتعار ػػػف لبػػػ  مػػػه ذ ػػػر م  مػػػف   قعػػػ  العػػػ 

اضتسػػػػىن االشتػػػػا  هػػػػية  إفوهػػػػ  ضػػػػوؿ معرفػػػػف أشتػػػػا   اضتسػػػػىن ب 
صػلوات )اال مػف اظتع ػوما  تأطعػ  علػى إفتاللموىل سعحاته وتعاىل 

أهػػ  العيػػت هػػم االشتػػا  اضتسػػىن هلل  إفقػػ   أو (  علػػيهم أرتعػػا
 .سعحاته وتعاىل 
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)عليػػػه   مػػػا  ػػػا ت بػػػه الروايػػػف  التػػػرياف ال ػػػادرة عػػػه ال ػػػادؽ
 :  الس ـ(

 .) ؿته و  االشتا  اضتسىن( 
ُ الاػػِي  َل  }:  سػػورة اضتتػػر نايػػفوقػػ  قػػاؿ تعػػاىل ِف   ِإلَػػَه ُهػػَو اّللا

ػػَهاَدِة ُهػػَو الػػرازْتَُه الػػراِضيُم  ُ *ِإلا ُهػػَو َعػػاِمُ اْلَغْيػػِ  َوالتا ُهػػَو اّللا
ـُ اْلُمػػػػْ ِمُه  ػػػػَ  الاػػػػِي  َل ِإلَػػػػَه ِإلا ُهػػػػَو اْلَمِلػػػػُ  اْلُ ػػػػ حوُس السا

ػػا ُيْتػػرِ ُ  ُ ُسػػْعَحاَف اّللِا َعما وَف اْلُمَهػػْيِمُه اْلَع ِيػػُ  اصْتَعاػػاُر اْلُمَ َةػػربِّ
ُ اطْتَاِلُ  اْلَعاِرُئ اْلُمَ وُِّر َلُه االشتا  اضْتُْسىَن ُيَسعُِّ  لَػُه * ُهَو اّللا

 .  (ٔ){رض َوُهَو اْلَع ِيُ  اضْتَِةيمُ َواال السماواتَما ِف 
واضتسػػه هػػو ب وفاومػػف الػػرضيم ب وعلػػ  الػػرزته ب فمحمػػ  هػػو   

ب اقر اظتػػ مه والعػػب والسػػجاد السػػ ـ ب واضتسػػا ال ػػ وس ب اظتلػػ  
واصتػػػواد ب والرضػػػا اصتعػػػار ب والةػػػارم الع يػػػ  ب وال ػػػادؽ اظتهػػػيمه 

واضتجػػف اظتهػػػ   ب والعسػػةر  العػػارئ ب واعتػػاد  اطتػػال  ب اظت ةػػرب 
 .ب وهو  ل  اظتوىل ع  و   ِف أوليا ه ال اضتا اظت ور 

                                                 

 ( .ٕٗ -ٕٕر )اضتت -ٔ
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  سػػػػعحاته وتعػػػػاىل ذ ػػػػر االشتػػػػا  قػػػػاؿ ولػػػػه االشتػػػػا   أ  أفوبعػػػػ  
متػو الع يػ  اضتةػيم  مػا وأمػاه  االشتػا  اضتسػىن  إذااضتسىن فهية 

فهػػيا السػػم مت لػػف عػػه ابقػػ  االشتػػا  فهػػو مر ػػ  مػػه اشتػػا  مػػا 
 .ي ض  

اظتهػػػ   )عليػػػه  -هػػػيا السػػػم اظتر ػػػ  هػػػو ل ػػػاض  هػػػيا االمػػػر و 
اإمػػاـ اظتهػػ    إفِف مرضلػػف ال هػػور قعػػ  ال يػػاـ ضيػػل  -السػػ ـ( 

يأطعػػػػ  عليػػػػه اسػػػػم    )عليػػػػه السػػػػ ـ( ِف مرضلػػػػف ال يػػػػاـ اظت ػػػػ س
 .اظت ور  ما بيأا 

الػػوارد عػػه اإمػػاـ اظتهػػ    الف  ػػاحوهػػيا اظتعػػىن قػػ  ورد ِف دعػػا  
)عليه السػ ـ( ضيػل اتػه بػ   ابل ػ ة علػى الأػ  )صػلى   عليػه 
واله وسلم( ن اإمػاـ علػ  )عليػه السػ ـ( ن فاومػف ال هػرا  )عليػه 

ابل ػ ة  وأدتهػاضػ  اا بعػ  و ضػ ا( و ليه الس ـالس ـ( ن اال مف )ع
 :  عليه ن عاد وصلى على ال ا م ب ورة  اصف ضيل قاؿ 

 .)ال ا م اظت م  والع ؿ اظتأ  ر ( 
ضيػػػل  عػػػ  السػػػم مر ػػػ  مػػػػه اشتػػػا أو صػػػا ا  مػػػا ِف الع يػػػػ  

 :اضتةيم ومه هأا يرد تساؤلا 
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االوؿ مػػا ع قػػف سػػورة اضتتػػر ب  ويػػ  سػػورة اصتمعػػف و عػػ  ال ت 
 ؟  وي  سورة اصتمعف أها م  مف ل اال ةة م

السػع  ِف وضػ  هػية  إيضػاحؿ ال ر لبػ  مػه اؤ وقع  ورح ال س
 وهو :  اظت  مف

سػػػػورة اضتتػػػػر مػػػػه اظتسػػػػعحات  مػػػػا ورد ِف الػػػػروا ت التػػػػرياف  إف
ال ػػػادرة عػػػه أهػػػ  بيػػػت الع ػػػمف )صػػػلوات   علػػػيهم ( واصتمعػػػف 

)عليػػػه  أيضػػػا مػػػه اظتسػػػعحات واظتسػػػعحات ؼت  ػػػف ابإمػػػاـ اظتهػػػ  
تػػػرتع  ِب ػػػاـ اطت فػػػف والسػػػ خ ؼ ِف االرض قػػػاؿ  النػػػاالسػػػ ـ( 
َوِإْذ قَػػػػاَؿ رَبحػػػػَ  لِْلَم َِ َةػػػػِف ِإيّنِ َ اِعػػػػ   ِف االرض  } :تعػػػػاىل 

َما   َ ِليَاػػفأ قَػػاُلوْا َأَ َْعػػُ  ِفيَهػػا َمػػه يُػْاِسػػُ  ِفيَهػػا َوَيْسػػِاُ  الػػ ِّ
لَػػػػَ  قَػػػػاَؿ ِإيّنِ َأْعلَػػػػُم َمػػػػا لَ  َوؿَتْػػػػُه ُتَسػػػػعُِّ  ِ َْمػػػػِ َؾ َوتُػَ ػػػػ ِّسُ 

 . (ٔ)تَػْعَلُموَف {
اظت  ةف مأػ ها عػه اطتطػ  فهػم م متطنػوا  إفومه اظتعلـو والواض  

 يػػف ي  ػػ  أضػػ قتا ال ػػر   وأبأا ػػهدـ آِف قػػوعتم ولةػػأهم ت ػػروا إىل 
و يف يسا  ال ـ وياس  و     وعػ  يأ ػر إىل اطت فػف اطتادتػف 

                                                 

 ( .ٖٓ) الع رة -ٔ
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 ل سػػػا  دمػػػا  سػػػو، ال سػػػعي  هلل وضػػػ ة لفسػػػاد فيهػػػا و  الػػػر ل
اػػػري  لػػػه وهػػػ    فػػػف اإمػػػاـ اظتهػػػ   )عليػػػه السػػػ ـ( ِف االرض 

 :   وقاؿ تعاىل
ُ الاػػػػػػػِييَه آَمأُػػػػػػػوا ِمػػػػػػػأُةْم َوَعِملُػػػػػػػوا ال اػػػػػػػاضِتَاِت  } َوَعػػػػػػػَ  اّللا

لََيْسػػػَ ْخِلَاأػاُهم ِف االرض َ َمػػػا اْسػػػَ ْخَلَف الاػػػِييَه ِمػػػه قَػػػػْعِلِهْم 
ػه بَػْعػػِ  َولَُيَمةِّػ لَأػاُهم مِّ َأها عَتُػْم ِديػأَػُهُم الاػِي  اْرَتَضػػى عَتُػْم َولَيُػعَػ ِّ

َ ػػْوِفِهْم َأْمأػػاأ يَػْععُػػُ وَتِس َل ُيْتػػرُِ وَف ّب َاػػْيناأ َوَمػػه َ َاػػَر بَػْعػػَ  
 . (ٔ)َذِلَ  فَ ولِنَ  ُهُم ألااِسُ وَف {

ـ( اليػػػػف ِف اظتهػػػػ   )عليػػػػه السػػػػ هػػػػية  إفف و وقػػػػ  ارتػػػػ  اظتاسػػػػر 
يةػوف  لو  ف ه ِف آ ػر ال مػاف ِف االرض وأصػحابه ب وال سػعي  

 ( .مةه   له ِف االرضِف   فف اإماـ اظته   ) إلاتما  ام  
يػػـو اصتمعػػف هػػو يػػـو اإمػػاـ اظتهػػ   )عليػػه السػػ ـ(  مػػا ورد ِف إف 

) ظتػػػا زتػػػ  اظت و ػػػ   فعػػػه ال ػػػ ر بػػػه أّب دلػػػف قػػػاؿ : اال عػػػار
عػه  اسػ ؿ نػت  رأ،لأ   إىل سر مه سي ان عل  به دمحم ا

                                                 

 ( .٘٘) الأور -ٔ
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سػػػي   ضػػػ يل يػػػرو، عػػػه الأػػػ     –قػػػاؿ  أفإىل  - ػػػربة 
 .ل اعرؼ معأاة  ()م

اال ـ ف عػػاديةم  قلػػت : قولػػه ل تعػػادواب قػػاؿ : ومػػا هػػو ؟ 
 ما معأاة ؟ 

واالرض ب  السػػػػماواتف ػػػػاؿ : تعػػػػم اال ـ ؿتػػػػه مػػػػا قامػػػػت 
واالضػػ   صػػلى   عليػػه والػػه وسػلم( )فالسػػعت اسػػم رسػػوؿ   

والثأػػػػا اضتسػػػػه  )عليػػػػه السػػػػ ـ(أمػػػػة اظتػػػػ مأا  أايػػػػف عػػػػه 
والث    عل  به اضتسا ودمحم به الس ـ(  ما)عليهواضتسا 

موسػػػى بػػػه  واالربعػػػا السػػػ ـ(  م)علػػػيهعلػػػ  و عاػػػر بػػػه دمحم 
ب واطتمػيق ابػس  وأان عار وعل  به موسى ودمحم بػه علػ  

ليػػػه إواصتمعػػف ابػػه ابػػس و  السػػػ ـ( مػػا)عليهبػػه علػػ  اضتسػػه 
 .  م  ع ابف اضت  .....( 

 :قاؿ تعاىل 
يَػػػْوـَ كَتَْمُعُةػػْم لِيَػػػْوـِ اصْتَْمػػِ  َذلِػػَ  يَػػػْوـُ ال ػاغَػػاُبِه َوَمػػه يُػػػْ ِمه  }

ػْر َعْأػُه َسػيَِّناتِِه َويُْ ِ ْلػُه َ أاػاَت َ ْػِر   اِبّللِا َويَػْعَمْ  َصػاضِتاأ ُيَةاِّ
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 (ٔ)َ اِلِ يَه ِفيَها أَبَػ اأ َذلِػَ  ألاػْوُز اْلَعِ ػيُم { االنارِ َها ِمه حتَْ 
. 

وهػػو يػػـو اإمػػاـ اظتهػػ   )عليػػه السػػ ـ( ضيػػل كت مػػ  اظت مأػػوف ِف 
 .ض  اض  وكت م  الةافروف ِف صعي  و او  صعي 

 أابشتعػػت  بػػه تغلػػ  قػػاؿ : ابفأف ػػ  ورد ِف الروايػػف التػػرياف عػػه 
تػيه  الػ تيا ضػ  يأػاد   ) ل وؿ :عع    )عليه الس ـ( ي ػ

في ػػةوف  مػػه السػػما  : ))   أهػػ  اضتػػ  ا  معػػوا (( مأػػادَ 
: ))   أهػ  العاوػ   أ ػر،ض  ب ن يأػاد  مػرة اِف صعي  و 

 .ض  اا  معوا (( في ةوف ِف صعي  و 
قػاؿ : ل ب يػ  لوا ِف هػ ل  ؟  أفقلت : فيس طي  هػ ل  

 . (ٕ)و  (
معػػػف يػػػـو اصتمػػػ  والعيعػػػف لأ ػػػرة اإمػػػاـ ويأطعػػ  ذلػػػ  علػػػى يػػػـو اصت

 اظته   )عليه الس ـ( .

                                                 

 ( .ٜ) ال غابه -ٔ
 . ٖ٘ٙص ٕ٘أليعف الأعماين ب  ار االتوار ج  - ٕ
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َوَمػػػا ِف االرض  السػػػماواتُيَسػػػعُِّ  ّلِلِا َمػػػا ِف  }: قولػػػه تعػػػاىل 
ال سػعي  هػو تأ يػه اظتػوىل ب  (ٔ)اْلَمِلِ  اْلُ  حوِس اْلَع ِيِ  اضْتَِةيِم {

سػػػػعحاته وتعػػػػاىل ودتجيػػػػ ة عػػػػه العاوػػػػ   لػػػػه ويأ سػػػػم ال سػػػػعي  إىل 
 :سما ق

 ر ( وال سػػػػم الثػػػػاين الػػػػيِ  ال سػػػػم االوؿ وهػػػػو ال سػػػػعي  اللا ػػػػ  )
لاعلػػػ  العملػػػ  وهأالػػػ  فػػػرؽ بػػػا ال سػػػعيحا فال سػػػعي  اللا ػػػ  ا

الععاديػف مػه صػ ة ودعػا  وذ ػر وألةهػا  االقػواؿالي ر  يةػوف ِف 
َ ػػػْ  ُتَسػػػعَِّحَ    }عػػػه موسػػػى )عليػػػه السػػػ ـ(  ضةايػػػفقػػاؿ تعػػػاىل 

 . (ٕ)َ ِثةاأ {َوَتْيُ َرَؾ  *َ ِثةاأ 
 واالعمػاؿ االفعػاؿلاعلػ  أ  ال سػعي  ِف الارؽ بػا ال سػعي  اف ف 

وبػػا ال سػػعي  اللا ػػ  الػػي ر  ضيػػل وتػػي رؾ  ثػػةا وهػػو تسػػعي  
َوؿَتْػػػُه } :  عػػػه اظت  ةػػػف ضةايػػػفلةأػػػه ذ ػػػر  ف ػػػ  وقػػػاؿ تعػػػاىل 
 .  (ٖ){ُتَسعُِّ  ِ َْمِ َؾ َوتُػَ  ُِّس َل َ 

                                                 

 ( .ٔ) اصتمعف -ٔ

 ( .ٖٗ -ٖٖ) وه -ٕ

 ( .ٖٓ) الع رة -ٖ
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 ةػػف لػػيق تسػعي  قػػواب بػ  هػػو تسػػعي  تسػعي  اظت  إفومػه اظتعلػػـو 
مػػػػر   او فعلػػػػ  عملػػػػ  فهػػػػم يسػػػػعحوف   مػػػػه  ػػػػ ؿ تأايػػػػيهم ال

 .وواع هم له دوف سواة سعحاته وتعاىل 
 تالسػػػػػماواِف  ) مػػػػػالاػػػػػرؽ بػػػػػا ال سػػػػػعيحا اوبػػػػػيل  ي ضػػػػػ  

أ  رتيػػػػ  اظتو ػػػػودات ِف االرض مػػػػه ؼتلوقػػػػات سػػػػوا   واالرض (
ُتَسػعُِّ   }: تعاتيف أو رتاديػف ؼتلوقات بتريف أو ضيواتيف أو  أ اتت

ػه َاػْ َ  ِإلا  َلُه الساَماَواُت الساْعُ  َوااَلْرُض َوَمه ِفػيِهها َوِإف مِّ
ُيَسػػعُِّ  ِ َْمػػَ ِة َولَػػػِةه لا تَػْاَ ُهػػوَف َتْسػػِعيَحُهْم ِإتاػػُه َ ػػاَف َضِليمػػاأ 

 . (ٔ)أَلُاوراأ {
ف  (  السػ ـ ميهلػاظت ةاثرة عه أهػ  العيػت )ع اال عارِف ف   ورد 

جػر واظتػ ر واضتي ػاف ِف العحػر  ػ  اػ   يسػع  هلل ويػي رة ضػ  اضت
يةػػػػوف  اصتميػػػػ  يسػػػػع  هلل ول أفيسػػػػ ااد مأهػػػػا العمػػػػـو أ   فيػػػػوال

ِف زمػػػػه اطت فػػػػف اطتادتػػػػف   فػػػػف اإمػػػػاـ اظتهػػػػ   )عليػػػػه  إلذلػػػػ  
وم  وأواعػػهاصتميػػ  سػػع     أفم لت ػػ   التػػهالسػػ ـ( ِف االرض 

 .الر ذ ر مأها  االتواعض  مه اض  ولو ِف توع و يةه ذل  
                                                 

 ( .ٗٗ) اإسرا ( ٔ
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اإتسػػػػػػاف و ػػػػػػيل  ابلأسػػػػػػعف لعػػػػػػاق   أ يػػػػػػهاإتسػػػػػػاف ي لػػػػػػم   ففػػػػػػ
 .  )عليه الس ـ( ِف زمه اإماـ اظته   إلاظتخلوقات واظتو ودات 

ضيل  ا ت الروا ت التػرياف ت  ػ  هػيا اظتعػىن وتػأو عليػه فاػ  
 ؿ ويرتاػػ  ال لػػم زماتػػه سػػ ـ   عليػػه ي ػػل   ػػ  اػػ   ويعػػم العػػ

 .لاساد او 
اضتجر متاو  اظت مأا ِف ضرهبم م  الةافريه واليهػود  أفورد  ق و 

 . م مه  لا   افر أو يهود  ف ق له ( )  في وؿ 
يِه  عػػه إبػػه ععػػاس ِف قولػػه تعػػاىل }ِ ورد أيضػػا  ا مػػ يُْ ِهػػَرُة َعلَػػى الػػ ِّ
  ضػػ  ل يع ػػػى ل يةػػوف ذلػػ: ) { قػػػاؿ ِه َولَػػْو َ ػػرَِة اْلُمْتػػرُِ وفَ ُ لِّػػ

يهػػػود  ول ت ػػػراين ول صػػػاض  ملػػػف إل د لػػػه ِف السػػػ ـ ضػػػ  
أيمػػػه التػػػاة والػػػي   والع ػػػرة واالسػػػ  واإتسػػػاف واضتيػػػف وضػػػ  ل 

 . (ٔ)( ت رض ف رة  راابأ ..وذل  عأ  قياـ ال ا م )عليه الس ـ(
 .االرض ب اع يةوف ال  ح ِف    ب عف مه عأ ها سو 
اظتلػػ  هػػو  أفو مػػا بيأػػا اْلَع ِيػػِ  اضْتَِةػػيِم {  اْلَمِلػػِ  اْلُ ػػ حوسِ } 

اضتسه وال  وس هػو اضتسػا والع يػ  اضتةػيم هػو اظتهػ   صػاض  

                                                 
 . ٔٙص ٔ٘ ار االتوار ج  - ٔ
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اطتلياف الػي  يةػوف ال سػعي  ِف   ف ػه علػى  أفاالمر وهأا إاارة 
 . (عليهما الس ـ)هو مه ول  اضتسه واضتسا  وأ مله أدته

ًن )صػػلى   عليػػػه ف ػػ  ورد ِف الروايػػف التػػرياف عػػػه الرسػػوؿ الةػػر 
أ   االمػػػفقػػػاؿ لااومػػف مأهمػػا مهػػػ   هػػية  ):  والػػه وسػػلم(

 . (ٔ)اضتسه واضتسا (
الع يػػػ  هػػػو اإمػػػاـ موسػػػى بػػػه  أفقػػػ  بيأػػػا  {الع يػػػ  اضتةػػػيم } و

 عاػػػر الةػػػارم )عليػػػه السػػػ ـ( ولػػػيق اظتػػػراد اضت ي ػػػ  هػػػو اإمػػػاـ 
سػى اظت  ود مه ذل  هو ت    مو  إفالةارم )عليه الس ـ( ب  

)عليػػه السػػ ـ( ولةػػه  ػػاف اإمػػاـ الةػػارم  حل ػػف الوصػػ  ظتػػا بيأػػه 
 .موسى مه تتابه ِف السم وال ور وبا الأ  

ته وا ه فرعوف زماته ضةومف بس الععاس وسػجه و ػر، عليػه مػا  ف
 أفم كتػػػر  علػػػى ابقػػػ  اال مػػػف الػػػييه عاصػػػروا تلػػػ  اضتةومػػػف  مػػػا 

 .موسى وا ه فرعوف 
بػػس الععػػػاس  إف ): ( السػػػ ـ ملػػيه)عف ػػ  ورد عػػه أهػػػ  العيػػت 

 . آؿ فرعوف (
                                                 

 . ٜٕٔص ٖٙ ار االتوار ج  - ٔ
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واضتةػيم إاػػارة إىل الأػػ  عيسػػى )عليػه السػػ ـ( الػػي  سػػوؼ يأػػ ؿ 
ويةػػوف م يػػ ا وانصػػرا لإلمػػاـ اظتهػػ   )عليػػه السػػ ـ( واضتةػػيم هػػو 

)عليػػػػه  الأػػػػ  عيسػػػػى أفومػػػػه اظتعلػػػػـو ب الطعيػػػػ   أشتػػػػا اسػػػػم مػػػػه 
 االبػػرصاف يتػػا  فةػػ االوعػػا ِبػػا عجػػ  عأػػه  أتػػىالسػػ ـ(  ػػاف قػػ  

ولتيػ  اظتػػوتى وقػ  وصػػاه   ابضتةمػف وتعاليمهػػا  واالعمػػى وأل مػه
 :  قاؿ تعاىل 

 . (ٔ)ؾِتيَ  {}َويُػَعلُِّمُه اْلِةَ اَب َواضتِْْةَمَف َوال ػاْورَاَة َواإ
 أمػػػا( .  ضةػػػم  ػػػاف )  اإؾتيػػػ   ابػػػه الػػػي  ات لػػػه   عليػػػه   إف مػػػا 

ذل  ير ػ   أقوؿهما الس ـ ظتاذا هييه الأعيا موسى وعيسى علي
 :لسععا 
ا ػػػػرب السػػػػأه الػػػػر  ػػػػر  علػػػػى اظتهػػػػ   )عليػػػػه السػػػػ ـ(  إفاالوؿ 

اظتهػػػ    إفتةػػػوف قػػػ   ػػػرت علػػػى هػػػييه الأعيػػػا والسػػػع  الثػػػاين 
)عليه الس ـ( سوؼ ي ـو ب عوة اليهود والأ ػار، فلػيل  يةػوف 

يػػػ  متاػػػى تع م يػػػ ا هبػػػييه الأعيػػػا ويةػػػوف ؽتػػػث  عتمػػػا النمػػػا  مػػػا ل
 . االم اهاتا 

                                                 

 ( .ٛٗ) آؿ عمراف -ٔ
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ؼت  ػػػف برسػػػوؿ   )صػػػلى   عليػػػه والػػػه وسػػػلم(  : اليػػػف الثاتيػػػف
 .وبعث ه 

ُهْم َلماا يَػْلَحُ وا هِبِْم َوُهَو اْلَع ِيُ  اضْتَِةيُم { }  . َوآ ريَه ِمأػْ
ِف اظتهػػػػػػ   )عليػػػػػػه السػػػػػػ ـ(  أنػػػػػػاف ػػػػػػ  ورد ِف الػػػػػػروا ت علػػػػػػى  

اظتهػػ   وأت ػػارة وأصػػحابه وهػػو ال ػػحي  فػػال ريه هػػم أصػػحاب 
 والع ي  اضتةيم هو صاض  االمر  ما قلأا .

ُ ُذو ألا }  {ْضِ  اْلَعِ ػيمِ َذِلَ  َفْضُ  اّللِا يُػْ تِيِه َمه َيَتاُ  َواّللا
اظتػوىل سػعحاته وتعػاىل اسػ عم  اسػم اإاػارة  إففةما هو واض   ب

الععي  ِف إاارة إىل أمر اإماـ اظته   )عليه السػ ـ( وت ػرته فهػو 
االصػػػػحاب هػػػػم  أفضػػػػ  إف مػػػػا ورد   التػػػػهآ ػػػػر اال مػػػػف واطتلاػػػػا  

دولػف هػ  دول ػه  أفض أصحاب اإماـ اظته   )عليه الس ـ( واف 
 ِف ذل  ال ماف وتل  ال ولف العاظتيف اظته يف . الاض      فالاض 

ُلوا ال ػاْورَاَة نُا َمْ لَتِْمُلوَها َ َمَثِ  اضتَِْماِر  } لَتِْمُ  َمَثُ  الاِييَه زتُِّ
بُوا  ُ َل  آ تَأْسػػػػَااراأ بِػػػػْنَق َمثَػػػػُ  اْلَ ػػػػْوـِ الاػػػػِييَه َ ػػػػيا اّللِا َواّللا

ال رآف تػ ؿ علػى  إف ما هو معروؼ   ب يَػْهِ   اْلَ ْوـَ ال ااِلِمَا {
مػػػػه ثلػػػػل ال ػػػػرآف  أ ثػػػػرف  وري ػػػػف إ ؾ اعػػػػس واشتعػػػػ     ػػػػارة فػػػػ
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ييه اػػاهبت ي حػػ ث عػػه بػػس إسػػرا ي  ولةأػػه ي  ػػ  اظتسػػلما الػػ
 .بس إسرا ي   أفعاعتم

وقػػػػ  وردت ِف هػػػػيا اظتعػػػػىن روا ت  ثػػػػةة ت  ػػػػ  ذلػػػػ  ولػػػػو  ػػػػاف 
اظت  ػػود تاػػق بػػس إسػػرا ي  ل عطػػ  ال ػػرآف وم يةػػه سػػو،   ػػاب 

 .السأا  ؼآلقع  ق    يي ر لأا ق ف قـو عااوا 
واظتػػػػراد مػػػػه اليػػػػف التػػػػرياف الػػػػييه زتلػػػػوا ال ػػػػرآف وعلمػػػػوا ال ػػػػرآف 

مػػػأهم قػػػـو  وأسػػػقلػػػوا ِبػػػا فيػػػه مػػػه تعػػاليم  ومعػػػادئ ولةػػأهم م يعم
تعلمػوا وم يعملػػوا فهػػم ِف هػػيا اضتػاؿ  اضتمػػار الػػي  لتمػػ  االاػػيا  

 .يس اي  مأها اينا  ولالث يلف على رهرة 
والعلميػػف الػػر حتػػو   اإعتيػػفإىل الة ػػ   إاػػارة ابالسػػااروقػػ  عػػرب 

  لةػػأهم علومػا ؼت لاػػف فهػػم واف  ػاتوا لتملػػوف علومػػا و ػ هم علمػػا
تلػ  الة ػ  فهػم  ِف ِف ألة عاملا ب ل  العلـو وألة ا ػييه ِبػا 

ذل  واضتمار سوا  النم م يأ اعوا بعلمهم  ما م يأ ا  اضتمػار مػه 
 .زتله 

ومثلهم اظتوىل سعحاته وتعاىل ابضتمػار وم نتػثلهم ابضت ػاف أو اصتمػ  
 أألػػػػػ لف اضتمػػػػػار  مػػػػػا ثعػػػػػت علميػػػػػا  االتعػػػػػاـأو ألػػػػػة ذلػػػػػ  مػػػػػه 

 .   إدرا اأ يواانت واقلها اضت
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وهػػػ ل  العلمػػػا  الغػػػة عػػػاملا سػػػيوا هوف دعػػػوة اإمػػػاـ اظتهػػػ   
)عليػػػػه السػػػػ ـ( ِف آ ػػػػر ال مػػػػاف ويةػػػػيبونا وهػػػػم ِف ذلػػػػ   لػػػػه 

تلػػ  الػػ عوة وصػػ قها واف علػػيهم السػػة ِف ر اهبػػا   ض يػػفيعلمػػوف 
لةأهم ياعلوف العةػق  إبتعاعهاوتسليم االمر ل ادنا وت   الأاس 

اهم يثعطػػوف الأػػاس عػػه ت ػػرة اإمػػاـ )عليػػه السػػ ـ( ويضػػلوف فػػرت 
وريػػػ  اضتػػػ  واعتػػػ ، بػػػ  انػػػم سػػػوؼ ي ػػػ روف  إتعػػػاعالأػػػاس عػػػه 

 .الا او، العاولف ض  تل  ال عوة وقادنا 
}َواْقِ ػػْ  ِف َمْتػػِيَ  َواأْلُضػػْ  ِمػػه َصػػْوِتَ  : ف ػػ  قػػاؿ تعػػاىل 

 .  (ٔ)ِإفا أَتَةَر ااْلَْصَواِت َلَ ْوُت اضْتَِمِة {
الػػر ي ػػ رها أمثػػاؿ اضتمػػة ضػػ  اإمػػاـ اظتهػػ    الا ػػاو،هػػية  إف

 اإوػػ ؽعلػػى  الا ػػاو، أتةػػر)عليػػه السػػ ـ( وؽته يػػه وضر  ػػه هػػ  
بتػػػر  سػػي توف فػػ نماإمػػاـ وت ػػرته  إبتعػػاعأيمػػروا الأػػاس  أففعػػ ؿ 
أيمػػروهم ابظتعػػروؼ لةػػه  أفأيمػػروف الأػػاس ابظتأةػػر بػػ ؿ  إنػػممأةػػر 

ويارؽ رتعهم  ما ياع  االسػ  ِف قطيػ  زتػة اإماـ سوؼ ي  لهم 
 .ا  هبا  إذاالوض  

                                                 

 ( .ٜٔ) ل ماف -ٔ
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َ ػػ َتػاُهْم   *َفَمػػا عَتُػػْم َعػػِه ال اػػْيِ َرِة ُمْعِرِضػػَا  }: ف ػػ  قػػاؿ تعػػاىل 
ُهْم  *فَػراْت ِمه َقْسَورََة  *زُتُر  محْسَ أِاَرة   أػْ َبْ  يُرِيُ  ُ  ح أمرَئ مِّ

 . (ٔ)َأف يُػْ َتى ُصُحااأ محَأتاَرةأ {
)عليػػػػه  سػػػوؼ يعرضػػػػوف عػػػه دعػػػػاة الأ ػػػرة لإلمػػػػاـ اظتهػػػ   فػػػ نم

الس ـ( الييه متر وف ِف زماف يػي روف الأػاس ابإمػاـ وأمػرة لةػه 
هػػػ ل  العلمػػػا  اظتضػػػلا ِف آ ػػػر ال مػػػاف يعرضػػػوف عػػػه ذلػػػ   مػػػا 

ومعػا مػأهم ِف  إلوتاػر مأػه ولػيق ذلػ   االسػ تعرض اضتمػة عػه 
 م مومػػاأ يةػػوف  أفهم ل يريػػ  ضػػ  مػػأاف  ػػ  و  اظتأاصػػ  وال يػػادة فػػ
يةوتػػػػوا أ مػػػػف الأػػػاس فةيػػػػف يأ ػػػػادوف إىل  أفالنػػػم اع ػػػػادوا علػػػى 

 .ألةهم 
 اأ يةػػوف هػػو اظتمهػػ  لإلمػػاـ أو هػػو قا ػػ  أفضػػ ا مػػأهم يريػػ  ا ػػ  و 

يةػوف م عوعػا ل اتبعػا ولسػاف ضالػه ي ػوؿ  أفوأت ارة ويريػ   هيتصت
 ماـ . اظتمه  لإل أوال ا    أواظت عوع  أان أ وفل ظتاذا 

                                                 

 ( .ٕ٘ -ٜٗ)  اظت ثر -ٔ
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ضػػػ عتم إيهػػػ   هػػػ ل  ال ػػػـو بسػػػع  رلمهػػػم للأػػػاس و  واف   ل
وف ػػوف لأ ػػرة اظتأحرفػػف فػػ  ي   وأفةػػارهمالعاولػػف  با ػػاواهمللمج مػػ  

  ـ للععي  . اإماـ  را  ما  سعت أي يهم وليق   ب
أ  ات م   مه تعلم م العلػم {  أيَها الاِييَه َهاُدوا} : وقوله تعاىل 

 أػػػ م  مػػػا ت ولػػػوف   إذاعلػػػى الأػػػاس  أ مػػػفاب وصػػػر  ودرسػػػ م الة ػػػ
أوليػػػػا    ال اهػػػػ يه العابػػػػ يه اظت  ػػػػا ِبػػػػا   تةػػػػموتوضػػػػوف للأػػػػاس 

وف فلمػػػاذا ل وتػػ ع أػػػ م  مػػا ت ولػػػوف   إذادتارسػػوف مػػػه ر   رػػاهر 
 ألػػػيقت مأػػػوا اظتػػػوت واتػػػ م علػػػى هػػػيا اضتػػػاؿ ظتػػػاذا ختػػػافوف اظتػػػوت 

ظترضػػ  عأػ     ػػوف م ػػةة اظتػ مه العابػػ  اظتخلػػو ال اهػ  اظت  ػػ  ا
ِف  أػػاف اطتلػػ  فلمػػاذا قعػػ   عػػه ت ػػرة اضتػػ   اال رويػػفالسػػعادة 

 ؟واالمر ابظتعروؼ والأه  عه اظتأةر 
 ألسػ م أتاسػةمتعملوف طت مف ال يه ض  لو  لاةػم ذلػ   ظتاذا ل

 ؟صادقا ِف زعمةم 
لةػػػاذبوف ولػػػو  أػػػ م صػػػادقا  مػػػا ت عمػػػوف لػػػربز   إتةػػػمبػػػ  و   

 .ألة  ا اا  للموت
علػػػػى ذلػػػػ   ثػػػػة ِف اظتػػػػيه  التػػػػيع  والعلمػػػػا   االمثلػػػػفمػػػػه  إف

فهػػػػا ؿتػػػػه تػػػػر، السػػػػي  ب ال ػػػػاضتا ال ػػػػادقا ِف اضتػػػػوزة العلميػػػػف 
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 يػػػف حتػػػ ، ال ػػػاظتا )قػػػ س سػػػرة(  التػػػهي  دمحم صػػػادؽ ال ػػػ ر 
وت ػػ ، عتػػم وقػػاـ بأ ػػرة الػػ يه ألػػة  ا اػػا مػػه اظتػػوت الػػي   ػػاف 

 . مأه م    اأ 
ِف قولػػه وفعلػػه لػػيا ف ػػ  دتػػىن اظتػػوت وم متػػف وم  ل ػػ   ػػاف صػػادقا

َوَل يَػَ َمأػاْوتَػػُه أَبَػػػ اأ ِبَػػا قَػػ اَمْت أيػػػِ يِهْم  }: متتػػى وقولػػه تعػػاىل 
ُ َعِلػػػيم  اِبل اػػػاِلِمَا { متػػػػافوف  النػػػمم ي مأػػػػوا اظتػػػوت  ب إنػػػم َواّللا

لمػوا الأػاس رضلوا وم يعملوا ِبا علمػوا ل ػ  أاضتساب ف   ضلوا و 
بػ   وإتعاعػهلييه وث وا هبم واق  وا هبم ل   ق ػروا عػه قػوؿ اضتػ  ا

 .   أ م همعلى ض وؽ  و اوزواالأاس ابلعاو   أمواؿ أ لوا إنم
 :  إىل بياف قوله تعاىل  جل حت ا واضحف اظتعىن  اال ر،وال ت 

 َ  أيَهػػا الاػػِييَه آَمأُػػوا ِإَذا تُػػوِد  لِل اػػَ ِة ِمػػه يَػػػْوـِ اصْتُُمَعػػفِ  }
ػػر  لاُةػػْم ِإف ُ أػػُ ْم  فَاْسػػَعْوا إىل ِذْ ػػِر اّللِا َوَذُروا اْلعَػْيػػَ  َذِلُةػػْم َ يػْ

 . تَػْعَلُموَف {
اطتطػػػاب مو ػػػه للمػػػ مأا ابإمػػػاـ اظتهػػػ   )عليػػػه السػػػ ـ( والػػػييه 

ال وت وال يحف  مػا  أوشتع م الأ ا   إذايع   وف ب هورة وقيامه 
لاػػػػط ابلأ ػػػػرة لإلمػػػػاـ ورد ِف الػػػروا ت التػػػػرياف علػػػػى ا ػػػػ  ؼ ال
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ف ال ػػػ ة هػػػ  ال ػػػلف بػػػا الععػػػ  وربػػػه الاظتهػػػ   )عليػػػه السػػػ ـ( 
 .واإماـ هو ال لف با العع  وربه أيضا 

تةػػوف  أووهػػو اليػػـو الػػي  ي ػػ  فيػػه الأػػ ا   {مػػه يػػـو اصتمعػػف } 
ال ػوت ِف ليلػف ال ػ ر ِف ليلػف ثػ ث وعتػريه مػه  أوفيه ال ػيحف 

التػػرياف عػػه اإمػػاـ العػػاقر )عليػػه اػػهر رمضػػاف  مػػا ورد ِف الروايػػف 
ليلػف رتعػف ليلػف ِف ال وت ِف اهر رمضػاف  ...) : الس ـ( 

 . (ٔ)ث ث وعتريه ....(
يػػـو اصتمعػػف هػػو اليػػـو الػػي  ي ػػـو فيػػه اإماـ)عليػػه السػػ ـ( ِف  وإف

 . اظت ةاثرةمةف  ما صرضت بيل  الروا ت اظتع وميف 
 
 
 
 
 

 خو الة ـملّ 
                                                 

 . ٖٕٓص ٕ٘أليعف الأعماين ب  ار االتوار ج - ٔ
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ال ػػػػوت وال ػػػػيحف ِف يػػػػـو  أوالأػػػػ ا   إذاأ   أيهػػػػا اظت مأػػػػوف ابظتهػػػػ 
)عليػػػه السػػػ ـ( فاسػػػعوا إىل ذلػػػ  اظتهػػػ   اصتمعػػػف ابلأ ػػػرة لإلمػػػاـ 

ف ِف ذلػ   ػة م  فيها فػ واتر وا ال تيا وماب   ديه وا لأ رة وهعّ 
  أ م ض ا تعلموف .   إفوسعادتةم وؾتاتةم 

يعػػػػف مػػػػا علػػػػيةم مػػػػه الع أديػػػػ م فػػػػ ذا{ فَػػػػِ َذا ُقِضػػػػَيِت ال اػػػػَ ةُ }
مػػػػا  لاػػػػػ م بػػػػػه ف ارقػػػػػوا إىل  وأدتمػػػػػ موالعمػػػػػ  ِف   م ػػػػػه  إمػػػػامةم
وب د ػػػػػم واولعػػػػػوا الػػػػػرزؽ لةػػػػػم ولعيػػػػػالةم وار عػػػػػوا إىل  ممأػػػػػازلة

أعمػػػػػالةم ولةػػػػػه بتػػػػػرط وهػػػػػو ذ ػػػػػر    ثػػػػػةا لةػػػػػ  ل تأحرفػػػػػوا 
 . وتغريةم ال تيا
تػػػ م ِف ضػػػاؿ ؽتارسػػػ ةم العمػػػالةم اظتعااػػػيف أو  إتةػػػمومعػػػىن ذلػػػ  

وت ػػرته ِف ضػػاؿ دعوتػػه  إمػػامةمقضػػيف  اتأسػػو ل وولػػعةم لػػرزقةم 
 ةه ذل  دوما ِف ضسعاتةم . يلةم ول

ف الةثة مه الأاس عأػ  قيػاـ  ف { َوِإَذا رَأوا ِ َارَةأ أو عَتْواأ ... }
لثورتػػه اظتعار ػػف مػػه عأػػ  بيػػت   ِف  وإع تػػه (عليػػه السػػ ـ)اإمػػاـ 

ويأتػػػغلوا  مةػػف اظتةرمػػػف يرت ػػػوا الل حػػػاؽ ابإمػػػاـ و يتػػػه وأت ػػػارة
 .  ابل جارة واللهو ويعرضوا عه إمامهم وت رته 
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 ف   قاؿ تعاىل :
َمػػػا  *}اقػْ َػػػػَرَب لِلأاػػػاِس ِضَسػػػابُػُهْم َوُهػػػْم ِف أَلْالَػػػَف ماْعِرُضػػػوَف 

 {اْسػَ َمُعوُة َوُهػْم يَػْلَععُػوفَ أيَْتِيِهم مِّه ِذْ َر ماه راهبِِّم ػتحْػَ َث ِإلا 
. 

عليػه السػ ـ( اظت مثػ  ب يامػه اظت ػ س اظته   ) اإماـوهو ضساب 
  ػػػراأ علػػػى ال لػػػم وال ػػػاظتا الػػػييه ضػػػاربوا دعاتػػػه وؽته يػػػه و ػػػيبوا 

 ضوا الأاس عليها .دعوته اظتعار ف وضرّ 
وأمػػا الػػييه متيلوتػػه ويرت ػػوف ت ػػرته فتػػ نم  تػػ ف الػػييه أرسػػلوا 
الرسػػا   لإلمػػاـ اضتسػػا )عليػػه السػػ ـ( يطالعوتػػه اب ػػ   لةتػػف 

أهم وليثور هبم على ال لػم اظت مثػ  بي يػ  ِف ذلػ  ال مػاف ب ال لم ع
مػػػػاـ هػػػػية اظتػػػػرة تةػػػػوف الرسػػػػا   اػػػػاهيف لإلن  ػػػػيلوة وق لػػػػوة ب ف

م يػػا التػػيعف ِبخ لػػػف  هػػ   )عليػػه السػػ ـ( فةػػ  يػػـو يػػ عواظت
الة ـ واالدعيف ل عجي  ال ياـ وختلي ػهم مػه الػيؿ واعتػواف الػي  

 ال اظتا .يعيتوته وتطهة االرض مه ال لم و 
( ل يأ ػػػػرة هػػػػ ل  االرض)مةػػػػه   لػػػػه ِف  اإمػػػػاـوعأػػػػ ما ي ػػػػـو 
أمػػػرة ي ػػػـو علػػػى قلػػػف قليلػػػف مػػػه اظتػػػ مأا اظت مثلػػػف  إفاظت يػػػا بػػػ  

ؼ و ثػة مػه لآ( و يته  ػي  الغضػ  العتػرة ٖٖٔ) صحابه 
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 أ مػػفالػػييه ي عوتػػه للمجػػ   سػػوؼ متيلوتػػه بسػػع  اؾتػػرارهم ورا  
 .  أو بسع  دتسةهم ابل تيا وز رفها الض لف مه علما  السو 

الي   ر، على اضتسا )عليه السػ ـ( ل كتػر  علػى ولػ ة ولةه 
اظتهػػ   واف   ابلػػ  أمػػرة ب فيعػػيب الةػػافريه واظتأػػاف ا واظتضػػلا 

ال ػػػػاظتا  أتػػػػوؼوم هػػػػر ديأػػػػه اضتػػػػ  علػػػػى  ػػػػ  ب ػػػػاع االرض رألػػػػم 
 ربونػػػػا واظت ةػػػػربيه ب ولػػػػه تسػػػػ طي  أ  قػػػػوة ِف العػػػػام مهمػػػػا بلػػػػ  

 ووغيانا مه تغية إرادة   ع  و   .
}ُهَو الاِي  َأْرَسَ  َرُسوَلُه اِبعْتَُ ، َوِديِه اضْتَػ ِّ لُِيْ ِهػَرُة َعلَػى قاؿ تعاىل 

يِه ُ لِِّه َوَلْو َ رَِة اْلُمْترُِ وَف {  . (ٔ)ال ِّ
واحلًد هلل رب انعاملني وصهى اهلل عهى سٍدَا حمًدوأهم تٍته 

 صذاتته املنتجثني .انطاهزٌٍ و

 املصادر

 .  انقزآٌ. 1

                                                 
 . ٜال ف  - ٔ
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  تىيا فهزص احمل   

 ت و احمل ت
رقم 
 ال احف
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 ٖ اإه ا   ٔ
 ٚ اظت  مف ٕ
 ٜ  تياأ : فلساف ال  وي  ٖ
 ٔٔ م  أييت َتويله ٗ
 ٘ٔ ال اع ة العامف لل  وي  ِف ال رآف ٙ
 ٛٔ ال  وي  مه ؼت  ات اال مف )عليهم الس ـ( ٚ
 ٕٔ إماـ اظته   )عليه الس ـ(اتطعاؽ ذل  على ا ٛ
 ٖٕ  ار ال  وي  ٜ
 ٕ٘ اتطعاؽ قاع ة ال يود واالفراد ٓٔ
 ٖ٘ َتوي  بع  السور ال رآتيف ٔٔ
 ٖٙ أولأ : سورة الةهف ٕٔ
 ٚٗ  تياأ : سورة ال ةوير ٖٔ
 ٖٙ  لثاأ : سورة الاجر  ٗٔ
 ٕٛ رابعاأ : سورة ال يامف ٘ٔ
 ٕٜ  امساأ : سورة التت اؽ ٙٔ
 ٙٓٔ سادساأ : سورة التاطار ٚٔ
 ٘ٔٔ سابعاأ : سورة اظتطااا ٛٔ
 ٜٕٔ  مأاأ : سورة الواقعف ٜٔ
 ٖٚٔ اتسعاأ : سورة اصتمعف ٕٓ
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 ٙ٘ٔ ملخو الة ـ ٕٔ
 ٜ٘ٔ اظت ادر ٕٕ
 ٔٙٔ فهرست احمل و ت ٖٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


