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 اإلىداء
لى اإلماام المنظظار     الاطا طااا هياباو    وداع الاداعون إلياو إ

   إلى أمع اإلسالم    ومحي الدين    ومظير عمم األولين    
لاااى دابااا  األرض الظاااي ظ ااار  فااا ي آ ااار النماااان    فظاسااام ىاااطا وا 

  نيدا ىطا الجيد المظواضع   مؤمن وىطا كافر    
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كثير من الناس ال يؤمنون ببعض العموم  اصا  العماوم اليرةبا  
منيا اال بعد أن ظثبا  ظماا العماوم وةاظم ظاداوليا باين المجظمعاا  

 يا وموضوعاظيا  دارة طرحوةظبين صحظيا وج
ل  الشاييرة اعاداء ماا جيماوا ن ومان ن الناس كما جاء في المقو فإ

صف بأنيا عموم و ظأىم ىطه العموم الظي أصبح  في نماننا ىطا 
م الااطا ال نكاااد نجااد عالمااا  مااهرةباا  ىااو  عماام الظوسااما ن طلااا الع

 من العمماء او باحث من الباحثين لو معرف  بو ولو سطحي   
عممااا  ان المااولى ظبااارا وظعااالى طكاار طلااا فااي القاارآن فااي آيااا  

واألئماا   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااميماا عدياادة ن كمااا ان أحاديااث وروايااا  النبااي 
األطيااااار  صااااموا  هللا وسااااالمو عمااااييم اجمعااااينا طكاااار  عماااام 

 الظوسم بكثرة  
ا العمااااام ارظباااااال باالماااااام الميااااادا  عمياااااو الساااااالمياااااطا لكماااااا ان 
 وان الكثير من الروايا  الشرةف  دد بين  طلا   نوبأصحابو
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يق  ان ىطا العمم من العموم الميم  جدا  وطلاا لعادة أسابا  والحق
مااان أىمياااا اناااو ينفاااع فاااي معرفااا  اح ااارةن وظمييااان الصاااال  مااان 
الطال  والبر من الفااجر ن كماا ان ىنااا ساب  ميام جادا  يجعاع 
ىاااطا العمااام مااان أىااام العماااوم وىاااو ان ىاااطا العمااام يكاااون ماااائنا  فاااي 

ا ومميديااو ن حيااث معرفاا  انصااار االمااام المياادا  عميااو السااالم
طكاااااار األئماااااا  االطيااااااار  عمااااااييم السااااااالما ان المياااااادا يعطااااااي 

 أصحابو الظوسم  
اطن فااإن معرفاا  ىااطا العماام ظقودنااا الااى معرفاا  اصااحا  المياادا 
 عميو السالما والمميدين لو أا بعبارة ا ار  يقودناا الاى معرفا  

ن ومااان ىناااا جااااء  أىميااا  ىاااطا االماااام الميااادا  عمياااو الساااالما 
ميااا  ىاااطا البحاااث الاااطا سااايجد فياااو القاااار  ماااادة عمميااا  العمااام وأى

مدعمااااااااا  باحياااااااااا  القرأنيااااااااا  واألحادياااااااااث النبويااااااااا  والرواياااااااااا  
المعصااومي  والحااوادث الميماا  الظااي ودعاا  مااع األنبياااء  عمااييم 
السااالما والحكماااء ن والظااي إن دلاا  عمااى شاايء فإنمااا ظاادا عمااى 

 عظم  ىطا العمم وأىميظو  
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  عمم التوسم لغة واصطالحا  المبحث األول : 
 
 :ا عمم التوسم في المغةا 1

الظوسم في الميا  :ىاو الظأماع والظثبا  فاي األشاياء ن ماأ وط مان 
ا لمشيء وسمو وسما وسم  أا أثر االوسم وىو أثر الكي ن ويق

ساااما   فياااو بسااام  وكاااي ن والسااام  ىاااي العالمااا  وةجماااع الوسااام
الشايء الاطا  كعدة وعداة ن والكي يكون بالجسم أا المكواة وىو

    ا1 وظكون من الحديد نيوسم بو جمود الدوا  والجمع مواسم 
المظفاارس المظأمااع المظثباا  فااي نظااره حظااى يعاار   ظوساام ىااوموال

ويقاا ظوسم  في فالن  يرا  أا رأي  فيو   حقيق  سم  الشيء 
 :  ا2 اعرأثرا  منو ن ومن طلا دوا الش

 ظوسمظو لّما رأيظو مياب 
 عميو ودم  المرء من آا ىاشم               

                                                 
1
( 113ص 7،ج 616ـ 616ص 31، لسان العرب ج 381ص 6)رلمع البحرين ج - 
 . 
2
 ( .113ص 7)العني ج - 
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ويقاا ظوسم  فيو ال ير أا رأي  وسام طلاا فياو ن وىاو ماأ وط 
حظاى إناو دياع  0من الوسم أا عرف  منو طلا بسمظو وعالمظاو 

    ا1 اسم الرجع إطا جعع لنفسو سم  يعر  بيا
ساام أا األثاار والعالماا  الظااي وعميااو يكااون الظوساام مااأ وط ماان الو 

ن ولايس مان   ويساظدا عمياو مان  الليااظكون فاي الشايء فيعار 
   با  الظن والحدس كما ىو احد وجوه الفراس  

الظوساام ن فكااع فراساا  ىااي ظوساام ماان حيااث أن الفراساا  ىااي جاانء 
والفراس  ليا  ظعناي النظار والظثبا    ولكن ليس كع ظوسم فراس  

ويقااا فاارس بياطا األمار إطا كاان بصار باو ن ظوالظأمع لمشايء وال
وفااي ىااطا دليااع   ويقاااا ظفاارس بالشاايء أا ظوساامو   عالمااا  بااو 

    ا2 واض  عمى أن الفراس  جنء من الظوسم
بياااااد أن الظوسااااام يعظماااااد عماااااى النظااااار فاااااي العالماااااا  الظاىرةااااا  
الدنيوياا  لشاايء مااا ورحطيااا بحقائقيااا الباطنياا  األ روياا  ن وطلااا 

  ر هللا عن وجع باالعظماد عمى النظر بنو 

                                                 
1
 ( .81ص 6، رلمع البحرين ج617ـ 616ص 31)لسان العرب ج - 
2
 (.361ص 6،لسان العرب ج 93، ص4)رلمع البحرين ج - 
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أماااا الفراسااا  وكماااا عرفياااا العممااااء والعاااارفون ىاااي عماااى ناااوعين 
األوا مااااا يودعااااو هللا فااااي دمااااو  أوليائااااو ماااان بااااا  اظقاااااء فراساااا  
المؤمن ألناو ينظار بناور هللا فيعمماون بعاض أحاواا النااس بناوع 

والناااوع الثااااني ىاااو ماااا   مااان الكراماااا  وأحياناااا  باااالظن والحااادس 
الظجاار  واال ظالفاا  العاما  لمنااس و مقيام جاء بظعمم الدالئع و 

فظعاار  بااطلا أحااواليم ن وىااي بااطلا ظعظمااد عمااى الظعقااع والظفكاار 
     ا1 أا عمى العقع بالنظيج 

وحيااطا نجااد أّن الفراسااا  ظشااظرا ماان ناحيااا  النظاار بنااور هللا عااان 
وجع والطا يعظمد عمى اإليمان والبصيرة وصفاء الروح مع عمم 

فصااااع عنااااو ألنيااااا الصااااائ  فااااي األمااااور الظوساااام ن بيااااد أنيااااا ظن
عظماااد عماااى الظااان والحااادس ظاااارة واإلساااظفادة مااان يمنياااا بالمقاباااع 

الظجاااار  والااادالال  الظاااي ظقاااع مااان ودااا  إلاااى آ ااار فاااي معرفااا  
ن والظي ظعود بدورىا إلاى طكااء اإلنساان ظارة ا ر  أحواا البشر 

وفطنظو في مالحظ  األشياء ومعرفظيا من  االا حدساو أو مان 
  مر بو من الظجار    الا ما

                                                 
1
( 361ص6، لسان العرب ج93ص4، رلمع البحرين ج 63ص64)حبار األنوار ج - 
. 
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وبمعناااى آ ااار إّن الفراسااا  ىناااا ظعظماااد عماااى العقاااع ولااايس عماااى 
 اإليمان والروح   

فمطلا ظعظبار الفراسا  جانء مان الظوسام مان ناحيا  اعظمادىاا عماى 
ظشااط عناااو العظمادىااا فااي مكااان آ ااار  ولكنيااااإليمااان والااروح ن 

 عمى العقع والفطن  والطكاء  
م الظوسم وعدم  مطاو ماع العماوم وأ يرا  ومن با  بيان معنى عم

 األ ر  عمينا الظفرةق بين عمم الظوسم وحين عمم الظأوةع  
فالظوسااام كماااا دمناااا ىاااو النظااار فاااي العالماااا  الظاىرةااا  ل شاااياء 
ورحطيا بمعانييا الباطنيا  لسساظدالا باطلا عماى ماا وداع أو يقاع 

   من حوادث 
رجاعاااو إلااا ى أصااامو أّماااا الظأوةاااع فياااو ظفساااير الشااايء الظااااىرا وا 

ا إلياااو الشااايء أا آمااان  قوالظأوةاااع فاااي الميااا  مشاااظ نالبااااطني 
أرجعاااو ن وأوا الكااااالم وظأولااااو أا دباااره ودااااّدره وأولااااو وظأولااااو أا 

 فسره   
فإطن الظأوةع ُيراد بو الظفسير الباطني لمكالم أو األشياء ب اال  

  ا1 ما يظير من ظاىرىا ن وىو بطلا يكون ب ال  عمم الظوسم
                                                 

1
 ( .168ص8، العياشي ج 11ـ11ص33)لسان العرب ج - 
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  :صطالحا  إ متوسـ عمم الٕ

 بقيا إّن عمم الظوسم من العموم الظاي يجيمياا العممااء فضاال  عان 
  عماييم الساالماالناس فيو من العموم المظ صص  بأىع البيا  

فيااو عماام دااائم عمااى رحاال عااالم الممااا والشاايادة بعااالم الممكااو  
وبصورة أوض  ىو عمم يعر  من  اللاو ماا يقاع مان حادث أو 

  الظاىرةاااا  فااااي جساااام اإلنسااااان أحااااداث ن والنظاااار فااااي السااااما
والعالمااااا  الظااااي يحمميااااا ومطابقظيااااا مااااع مااااا يمثميااااا فااااي عااااالم 
الممكاااااو  ن أا رحطياااااا بمفاىيمياااااا الممكوظيااااا  ومااااان ثااااام معرفااااا  
معناىا في عالم المما الشيادة وما ظشير إليو من أمر أو حدث 

 يمر باإلنسان أو صف  ليحمميا وةظصف بيا   
  البااطن فاإلنساان ماثال  عنادما أو ىو النظار فاي الظااىر لمعرفا

ييد  إليو  اظم ففي طلا إشارة إلى أنو سو  يرنق بولد أو أنو 
يحمااع سااارا  أو يحصااع عماااى سااامط  أو وظيفاا  طا  مركااان ميااام 
كااع بحساا  درةنظااو الدالاا  عميااو فااإّن ال اااظم فااي الممكااو  يشااير 

 إلى ظما األشياء  
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 أن  يكاااون يمكااان ألحاااد أن  يعمااام عمااام الظوسااام إالّ  وعمياااو فإناااو ال
وظياا  أا إنااو عااالم بااالعموم كعالمااا  بظأوةااع األشااياء وحقائقيااا المم

الباطنياا  وماان ىنااا نعاار  السااب  فااي هراباا  ىااطا العماام حيااث أّن 
األعم األهم  من الناس ليس  ليم القدرة عماى الظأوةاع ومعرفا  
العموم الباطني  ومدلوالظيا الممكوظي  بع إّن ىطا العمم اليعممو إاّل 

بيااااااء واألئمااااا  المعصاااااومون  صاااااموا  هللا وساااااالمو عماااااييم األن
أجمعااااااينا وماااااان أفاااااااض هللا عميااااااو و صااااااو بااااااو ماااااان األولياااااااء 

    عمييم السالماوأصحا  األئم  
بعااالم الممكااو  وعااالم الااطر ماان جياا   ارظبااالالظوساام لااو  إّن عماام

دياع فاي  ودادولو ارظبال بعالم المما والشيادة من جيا  أ ار    
  إناااو يطمااق عماااى الساااماويا  ن وأماااا عاااالم معنااى عاااالم الممكاااو 

المماااااااا والشااااااايادة فيطماااااااق عماااااااى األرضااااااايا  ودياااااااع الممكاااااااو  
    ا1 مما الماديا المجردا  وال

ولااو عاادنا إلااى هللا عاان وجااع لوجاادنا أن كااالم هللا عاان وجااع ىااو 
إّن ) : دق  عمياو السااالمااصااموجوداظاو وكماا جاااء عان اإلماام ال

 .( هللا إذا تكمم أوجد
                                                 

1
 ( .31ـ33ص 61.)حبار األنوار ج - 
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ع موجاااود فاااي ىاااطا الكاااون ىاااو كممااا  مااان كمماااا  هللا وعمياااو فكااا
وىاااطه الكمماااا  أو الموجاااودا  ساااواء كانااا  إنساااان أو ن ظعاااالى 

حيوان أو نبا  أو جماد ظرجع في ظكوةنيا إلى الاطرة أا إّن لياا 
ارظبال بعالم الطر ولكاع طرة مان طرا  الموجاودا  ممكاو  لقولاو 

 :ظعالى 
ــ َِ َمَمُك ــِد ــِذي ِبَي ُِ ُتْرَجُ ــونَ  وُت ُكــلِّ }َفُســْبَحاَن اِل ــ َلْي  . (ٔ){َشــْي و َواِل

والممكااو  باااطن الكااون وىااو اح اارة واح اارة ىااي الحيااوان لقولااو 
ــَي اْلَحَيــ} ِّ ِن الــِداَر اْخِخــَرَة َل فمكااع ن  (ٕ){َواُن َلــْو َكــاُ وا َيْ َمُمــونَ َواِل

   ا3 طرة لسان ممكوظي ناطق بالظسبي 
نسااان والحيااوان والنبااا  وعميااو فااإّن كااع طرة ماان طرا  ظكااوةن اإل

رة مان مكاوظي نااطق وبعباارة أ ار  إن كاع طوالجماد لياا لساان م
طرا  ظكوةن ىطه الموجاودا  لياا ارظباال بعاالم الممكاو  وعالدا  

 وثيق  معو   

                                                 
1
 . 81يس - 
2
 . 64العنكبوت - 
3
 ( .369ص67)حباراألنوارج - 
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وبمااااا أّن الممكااااو  ىااااو باااااطن الكااااون فعميااااو إّن لكااااع ماااان ىااااطه 
  باطني  اص في معنى الممكو   ى  الموجودا  معن
يمكاان الظعاار  عميااو إاّل لماان أفاااض هللا  ل اااص الىااطا المعنااى ا

دراا كنياااو ن  عميااو مااان القااادرة فااي الظعااار  عماااى ىااطا البااااطن وا 
فيااطا ىااو الظوساام الااطا ساابق  اإلشااارة إليااو ماان أنااو النظاار إلااى 

 الظاىر لمعرف  الباطن  
والظوسم إنما يظم بنور هللا عن وجع وناور هللا   ىاو أسااس ىاطا 

الروايااا  الشاارةف  أن هللا عاان وجااع فظااق ماان   دالوجااود ودااد أكاا
ثااام ناااور أميااار الماااؤمنين  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظساااميماا ناااوره ناااور المصاااطفى   

عمااي ثاام النىااراء ثاام الحساان ثاام الحسااين ثاام الظسااع  المعصااومين 
 ومن ثم بادي الموجودا      عمييم السالمامن طرة  الحسين 
ن ماان نااور هللا وعميااو ي مااودم  عمااييم السااالماإطن فأىااع البياا  

فيااام داااادرون عماااى النظااار بناااور هللا عااان وجاااع إلاااى الموجاااودا  
ماان  ألنيااموالظعاار  عمييااا والنظاار إلااى الممكااو  والظعاار  عميااو 

 سنخ طلا النور  
 ):  دااااا  عمياااو الساااالمافعااان ابااان عبااااس عااان أميااار الماااؤمنين 

أمير  اتقوْا فراسة المؤمن فإ ُ ي ظر ب ور هللا ، قال فقمت : يا
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المؤم ين كيف ي ظر ب ور هللا عز وجـل قـال : ألّ ـا خمق ـا مـن 
ــرار  ــا فّــم أصــفيا  أب  ــور هللا وخمــع شــي ت ا مــن شــ اع  ور 

 . (ٔ)(أطّار متوسمون  ور يضي  عمى من سواِم 
يسااظطيعون الظوساام والنظاار   عمااييم السااالماوعميااو فأىااع البياا  

الممكوظيا  ألنيام  بنور هللا إلى األشاياء ومعرفا  بواطنياا وحقائقياا
   من طلا النور  مقوا  

ن طاااارق بااان شااايا  عااان أميااار الماااؤمنين عاااوفاااي روايااا  أ ااار  
اإلمام كممة هللا وحجة هللا و ور هللا  ):  عميو السالما أنو داا 

يشـا  وجوجـب لـُ  وحجاب هللا وآية هللا يختـاَر وجج ـل م ـُ مـا
واتُ بذلك الطاعة والوالية عمى جميع خمقُ فّو وليُ في سـما

وأرضُ أخذ لُ ال ّد عمـى جميـع عبـادَ فمـن تقـدم عميـُ كفـر 
ذا شا  هللا ويكتـب  باهلل من فوق عرشُ فّو يف ل ما يشا  وال

عمى عضدَ وتمت كممة ربك صدقا  وعدال  فّو الصدق وال ـدل 
وج صب لُ عمود من  ور األرض إلى السما  يرى فيُ أعمال 

مـى الغيـب وجـرى ال باد وجمبس الّيبـة وعمـم الضـمير ويطمـع ع
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بــين المشــرق والمغــرب فــال يخفــى عميــُ شــي  مــن عــالم  مــا
 . (ٔ)وت وي طى م طع الطير ع د واليتُ (الممك والممك

يعمماون بكاع شايء فاي عاالم   عمييم السالماوعميو فأىع البي  
طا عدنا إلى ماا دمنااه ساابقا  باأّن الظوسام ىاو  المما والممكو  ن وا 

  لم الممكو  رحل عالم المما والشيادة بعا
ىاام وحاادىم لياام القاادرة الكامماا    عمااييم السااالماأىااع البياا  ن فااإ

عمى معرف  الظوسم إلطالعيم ومعرفظيم بيطين العالمين والنظار 
إلييمااا بنااور هللا عاان وجااع ن وكممااا انداد العبااد درحااا  ماان هللا جااع 

 وعال انداد نورا  من نوره   
ة عماى الظوسام م القادر ياوعمياو فأىاع البيا  بال صاوص ىام مان ل

لاطلا فاإنيم ال ماق إلاى هللان  مقاوا  مان ناور هللا وىام أدار ألنيم  ُ 
 يسظضيئون بنوره بع إنيم نور هللا عمى األرض  

ومان ثاام يااأظي بعاادىم األنبيااء واألولياااء والصااالحين ماان شاايعظيم 
ومحبييم ألنيم  مقوا  من فاضاع طيناظيم و مقاوا مان شاعاع ناور 

 ا من شعاع نور هللا جع وعال  أ  عميو السالماأىع البي  
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وعميااو فااإنيم لياام القاادرة عمااى الظوساام عمااى داادر اسااظيعابيم لااطلا 
 النور ودرحيم من هللا عن وجع  

ولو عدنا إلى عمم الظوسم وعالدظو بعالم الممكو  لوجدنا أن كع 
 شيء موجود في ىطا الكون لو ارظبال بعالم الممكو    

بال بعالم الممكو  وعالم الطر عمى سبيع المثاا لو ارظ فاإلنسان
ن ودد ظكون أفعالاو وماا يحادث لاو مان أشاياء ياظم الظعار  عميياا 

شاااايد ىاااااطه األشااااياء وعاشااااايا  اإلنسااااانألّن ىاااااطا  نوالظوساااام بيااااا
 وعرفيا عمى حقيقظيا في عالم الطر   

وعمياااو فاااإّن ماااا شااااىده مااان حقاااائق ممكوظيااا  فاااي عاااالم الاااطر أو 
مقاي ىاطه الحقاائق واألشاياء لظ المما سيكون القاعادة أو األرضاي 

وضعيا موضع الظنفيط وبطرةق  ليا ارظبال بما وجد  عميو في و 
  حالظيا أو نشأظيا األولى في عالم الممكو  ولطلا ديع :

  وكمااا أّن لكااع دطاارة ماان ماااء المطاار صااورة وسااحابا  انفصاام  
منو فاي عاالم المماا كاطلا لاو صاورة وساحا  انفصام  مناو فاي 

   ا1 الجبرو  اعالمي الممكو  و 
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لاى وطلا مان دبياع أّن الماا ء يشاير إلاى الرحما  والجاود والكارم وا 
 هير طلا كما طكر في المصدر احنف الطكر   

وماااان ىنااااا يظضااااا  أّن لكااااع شاااايء صاااااورظان صااااورة فااااي عاااااالم 
الممكاااو  وعاااالم الاااطر وصاااورة أ ااار  فاااي عاااالم المماااا والشااايادة 

 والظي ظكون مرظبط  بظما الصورة ومظأثرة بيا  
وسماظو وأفعالو لياا ارظباال  اإلنسانوحناءا  عمى ىطا فإّن صفا  

يحصاع  بعالم الممكو  وعالم الاطر وىاي مظاأثرة باطلا العاالم وماا
لو في عالم المما والشيادة فيو انعكااس لماا يكاون عمياو الحااا 

ّن أفعالاااااو وصااااافاظو ىاااااي ن  فاااااي عاااااالم الممكاااااو  وعاااااالم الاااااطر وا 
  ير أو شر انعكاس لما جعم  عميو طينظو من  

 عميااو فقاد ورد عان عباد هللا بان سانان أناو ساأا اإلماام الصاادق 
مان الشايع  الماوالين  االنحرافاا عن سب  وداوع بعاض  السالما

 وما يعظرةو من الحدة والطيش عمى السالما م عمييألىع البي  
الساايماء فأجابااو اإلمااام  عكااس الم ااالفين لياام حيااث يكااون حساان

  : اعميو السالم 
 عــز وجــل لّمــا أراد أْن يخمــع آدم عميــُ الســالم خمــع إّن هللا )

طي تــين  ــم فرقّمــا فــرقتين فقــال ألصــحاب اليمــين كو ــوا خمقــا  



  ـ 08ـ 

بأذ ي فكا وا خمقا  بم زلة الذر يس ى وقال ألِل الشمال كو ـوا 
خمقا  بـأذ ي فكـا وا خمقـا  بم زلـة الـذر يـدرج  ـم وضـع لّـم  ـارا  

ا بأذ ي فكان أول من دخم )صـمى هللا عميـُ ّا دمحم فقال ادخمِو
 م اتب ُ أولوا ال زم من الرسل وأوصـياهّم وآلُ وسمم تسميما( 

ــا  ــأذ ي فقــالوا رب  ــا ب ــار ادخمِو وأتبــاعّم  ــم قــال ألصــحاب ال 
فقال لّم كو وا طي ـا  بـأذ ي فخمـع آدم قـال  خمقت ا لتحرق ا ...

يكون مـن ِـؤال  ومـن كـان مـن ِـؤال   فمن كان من ِؤال  ال
ِؤال  وما رأيت من  زق أصـحابك وخمقّـم فممـا  يكون من ال

أصابّم من لطخ أصحاب الشمال وما رأيت من حسـن سـيما  
م فممـا أصـابّم مـن لطـخ أصـحاب اليمــين  مـن خـالفكم ووقـاِر

)(ٔ) . 
وعمياااو يظبااااين لنااااا أن ساااايماء اإلنساااان ومااااا عميااااو ماااان عالمااااا  
وصفا  لو ارظبال بعالم الممكو  وما كاان عمياو فاي عاالم الاطر 
فإن كان في ىطه الادنيا صاالحا  فاطلا ألن طينظاو فاي عاالم الاطر 
طا كان في ىطه الدنيا طالحاا  فاطلا ألن طينظاو  والممكو  طيب  وا 

 في عالم الطر والممكو   بيث   
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يصاايبو شاايء ماان طيناا  اح اار ن  االثنااينعماام أن كااع ماان لمااع ا
وطلاااا ألن الماااوالي ألىاااع البيااا   ماااق مااان فاضاااع طيناااظيم ولاااو 

ساويا  ليم ولم يكان طين  عمى حاليا ل مق مثميم وكان مبقي  ال
لطا  مل بشايء مان طينا  أعادائيم والمعاناد ليام  ليم فضع عميو

 مااق ماان فاضااع طيناا  أعاادائيم ولااو لاام ي ماال بشاايء ماان طيناا  
صامى مان  لما صاام مان صاام وال السالما م عمييشيع  آا   

 عبد هللا دل    صمى وال
يعرفااون كااع شاا ص  عمااييم السااالما وماان ىنااا فااإن أىااع البياا  

دا ااع عمااييم مااؤمن ىااو أم كااافر ألنياام مطمعااون عمااى الممكااو  
وطينظااو الظااي  اإلنسااانوناااظرون بنااور رحياام فيعرفااون باااطن ىااطا 

   ا1 نشأ منيا طيب  ىي أم  بيث أُ 
ــام إذا  ):   عمااييم السااالماوماان ىنااا ورد عاان أىااع البياا    اإلم

ن سمع كالمُ من خمف أبصر إلى الرجل عرفُ وعرف لو ُ وال 
ِـو ... فمـيس يسـمع شـيها  مـن األمـر  حاهط عرفـُ وعـرف مـا
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ي طع بُ إاّل عرفُ  اج أو ِالك فمـذلك يجيـبّم بالـذي يجيـبّم 
)(ٔ) . 

 :   عميو السالماورد عن اإلمام البادر
شـ اعّا فـي  أإبراِيم عن الشمس إذا طم ـت وبـد أخبر ي يا) 

، حـال طموعـُ بـاهن  قمـت فـي؟ البمدان أِو باهن مـن القـرص 
قال أليس إذا غابت الشمس اتصل ذلك الش اع بالقرص حتـى 

قال كذلك ي ود كل شي  إلـى سـ خُ ،   م : قمت ؟ ي ود إليُ 
َر وأصمُ   . (ٕ)(وجِو

وعميااو فااإطا انظقااع اإلنسااان ماان عااالم الممااا والشاايادة إلااى عااالم 
الممكااااو  يحمااااع معااااو ماااان ىااااطه الاااادنيا صااااورة أعمالااااو وأ الدااااو 

ده مما ال يمكن االنفكااا عناو ن وىاطه األشاياء كمياا ظكاون وعقائ
سيماء وعالما  لو يعر  بيا إن كان صالحا  أم طالحا  ن وأىع 
البي  يظعرفون عمييم بسيماىم ظما يوم القياما  كماا سانبين طلاا 

 الحقا    
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وةبدو األمر عمى ىطه الشاكم  وكأن الظوسم الطا ىو الرحل بين 
والمماااا والشااايادة ىاااو عباااارة عااان حمقااا  عاااالمي الممكاااو  والاااطر 

مظصاام  ظوساام منااط عااالم الااطر ن وماان ثاام ظوساام فااي ىااطه الاادنيا ن 
وأ يرا  ظوسام فاي الحيااة اح ارة ماع وجاود ساما  وعالماا  دالا  
ماان  الليااا يااظم الاارحل بااين الموجااودا  فااي ىااطه األدوار الثالثاا  

 وحين حقائقيا الممكوظي   
ـــُع الســـماوات }وَ وفاااي النيايااا  فاااإن دولاااو ظعاااالى  ُِ َخْم ـــ ـــْن آَياِت ِم

ـــــاتو  ـــــَك َخَي ـــــي َذِل ـــــَواِ ُكْم ِإِن ِف َواأْلَْرِض َواْخـــــِتاَلُف َأْلِســـــَ ِتُكْم َوَأْل
ن لكع شيء في ىطا الوجود من ا اظال  اظعني  ، (ٔ)لِّْمَ اِلِميَن{

ألوان الناس وألسانظيم وهيرىاا ىاي لمعاالمين المظفكارةن يظوسامون 
كون وما لو من أثر وظأثير في عاالم فييا ومن  الليا عمى ما ي

المما والشيادة وارظباطو بعالم الممكو  ومعرف  باطنو وانعكاسو 
 عمى ظاىره وىو ما يرنو إليو عمم الظوسم  

 ـ األدلة عمى وجود عمم التوسم المبحث ال ا ي :
 ـ األدلة القرآ ية ٔ
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د في ىطا الكاون كماا إن لاو وجو و إّن عمم الظوسم لو أساس      
 وكيااااف يظوساااام الناااااس ماااان حيااااث ال نبالحياااااة اليومياااا  د مياااا م

يشاااعرون ن وطرحااا  إشاااكاال  وظسااااؤال  أىمياااا إن ىاااطا العمااام 
 عالداا لاايس لااو دليااع ماان الكظااا  واألدلاا  كميااا عاماا  لاايس ليااا 

 وطيدة بالقرآن والسن   
واحن سو  نطرح عددا  من األدلا  القرآنيا  عمماا  أن ىنااا أدلا  

ظقااااديم الاااادليع  اإلسااااالمي معظاااااد بااااالبحوث كثياااارة هيرىااااا ولكاااان ال
دليع القرآن الكالم هللا ظعالى وال أدو  من  وىواألفضع واألدو  

 دليال  ن فقديما  ديع ]إطا جاء نير هللا بطع نير معقع [  
ليااا أ ااي القااار  األدلاا  عمااى عماام الظوساام ماان  كظااا  هللا عاان وا 

 : وجع
         
 وظراوحا  مااالظوسم د عمم ظدا عمى وجو  عديدةىناا أدل       
الصرةح  إلى وجاود مظوسامين يحمماون عمام الظوسام  اإلشارةبين 

إلااى وجااود فئااا  يحممااون  اإلشااارةماان هللا ساابحانو وظعااالى وحااين 
 ىطه السيماء ويعرفيا المظوسمون فييم  

 :اخية األولى 
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ِمينَ }دولو ظعالى     .(ٔ){ِإِن ِفي َذِلَك خَياتو لِّْمُمَتَوسِّ
عماااى أن ىاااطه احيااا  ظااادا سااان  وشااايع  جماااع أىاااع الظفساااير وداااد أ

ظوسمين صاراح  أشار القرآن ىنا إلى وجود مفقد عمى الظوسم ن 
  من هير هموض أو لبس  

عاااان ماااان الطااااال  أن ىناااااا مظوساااامين يعرفااااون الصااااال   ودااااالوا
يقظصار عماى طلاا  طرةق الظوسام أا فاي عالماا  ظااىرة باع ال

يعظبرون بما يرون وةظوسامون إنما ىو أعم منو ن فيم ينظرون و 
 بو   

إن ىااؤالء المظوساامين دااد أحاااطوا بالظوساام بكمياظااو بمااا وىاابيم هللا 
حسااانو ن وأمااا هياارى ماان الناااس فماان يمظمااا  مماان فضاامو ومّنااو وا 

ن لاادييم جااانء  صااف  الظوسااام فااإنيم يحيطاااون بجنئيااا  الظوسااام وا 
    ا2 من ىطا العمم

  
 :  اخية ال ا ية
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َما ِحَجاٌب َوَعَمى اأَلْعـَراِف ِرَجـاٌل َيْ ِرُفـوَن ُكـال  }َوَبْي َ دولو ظعاالى  ُّ
ــْم  ــْيُكْم َل ــاَدْوْا َأْصــَحاَب اْلَجِ ــِة َأن َســاَلٌم َعَم ُِْم َوَ  َِا ِبِســيَما ــْدُخُمو َي

ُِْم َيْطَمُ ونَ   . (ٔ){َو
فاي ىاطه احيا  طكار رجااال  عماى األعارا  وىاو مكاان باين الجنا  

ياو يعرفاون الصاال  مان الطاال  عان والنار يوم القيام  يقفون عم
طرةق السيماء والظوسم ا وىي صف  المظوسمين كماا أشارنا آنفاا  ا 

وىؤالء الرجااا يعرفاون  {يعرفون كال  بسيماىم} :لىاوكما داا ظع
كااااع الناااااس عاااان طرةااااق الساااايماء فيعرفااااون أىااااع الجناااا  بساااايماء 

  الصالحين وأىع النار بسيماء العصاة 
في احي  الشرةف  ظدا عمى وجود رجاا  ولفظ   يعرفونا الواردة

 بعينيم لدييم ممك  الظوسم بحيث يعرفون كال  بسيمائو  
ودااد ورد فااي ظفسااير ىااطه احياا  أن ىااؤالء الرجاااا ىاام أىااع البياا  

نيم ىم المظوسمون     عمييم السالما  وا 
 ) داااا :  عميااو السااالمافقااد ورد عاان اإلمااام أبااي جعفاار البااادر 

وعمــــى األعــــراف رجــــال ي رفــــون كــــال  }ســــألتُ عــــن قــــول هللا 
قـال ألسـتم  (وعمى األعراف رجـال )ي  ي بقولُ   ما{بسيماِم 
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ت رفــون عمـــيكم عرفــا  وعمـــى قبــاهمكم لي ـــرف مــن فيّـــا مـــن 
ل الـــذين صـــالو أو طـــالو قمـــت بمـــى قـــال فـــ حن أولهـــك الرجـــا

  . (ٔ)"ي رفون كال  بسيماِم " (
عماى وجاود واضاح   فيو دالل   عميو السالماوكالم اإلمام البادر

ا   عمييم الساالماالمظعمق بأىع البي   الظوسم سواء  ال اص منو
  أو العام الطا يشظرا فيو عام  الناس 

كمااا ظشااير الرواياا  الشاارةف  إلاااى المياان  أو اليااد  ماان الظوسااام 
وبالظااااالي اليااااد  ماااان وضااااع العرفاااااء بااااين الناااااس وىااااو لظميياااان 

من األشياء واألفعاا ل  والطال  من الناس والجيد والسيء االص
وحياظاااو وماااا يواكبياااا مااان أحاااداث كماااا ظشاااير  باإلنساااانالمظعمقااا  

ظاااادا   اصاااا  بياااام ا  أن ألىااااع الجناااا  ساااايماءإلااااى احياااا  الشاااارةف  
ظاادا عمااييم أيضااا  والظااي   اصاا  عمااييم وأن ألىااع النااار ساايماءا  

 يعرفيا أىع األعرا  الوارد طكرىم في احي  الشرةف   
 

 :اخية ال ال ة
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ْم  :ظعااااالى دولااااو  ُّ ــــوَ  ــــاال  َيْ ِرُف ــــَراِف ِرَج ــــاَدى َأْصــــَحاُب اأَلْع }َوَ 
ُِْم َقاُلوْا َما َأْغَ ى َع ُكْم َجْمُ ُكمْ    .(ٔ){َوَما ُك ُتْم َتْسَتْكِبُرونَ  ِبِسيَما

وىطه احي  أيضا  ظدا عمى عمام الظوسام ومعرفا  النااس بالسايماء 
   ا   عمييم السالماوبال صوص أىع البي  

 ـادى أصـحاب  ) :  عمياو الساالمارد عان اإلماام الصاادق فقد و 
َقـاُلوْا َمـا َأْغَ ـى  األعراف رجاال  ي رفون كال  بسيماِم فـي ال ـار"

"  ــم يقــول  َوَمــا ُك ــُتْم َتْســَتْكِبُرونَ " فــي الــد يا " َعــ ُكْم َجْمُ ُكــْم 
خـوا ي الـذين ك ـتم  لمن في ال ار من أعداهّم ِؤال  شي تي وال

ُم ّللّاُ ِبَرْحَمةو   يا أن "تحمفون في الد ُّ "  م يقـول األهمـة اَل َيَ اُل
"  ـم اْدُخُموْا اْلَجِ َة اَل َخْوٌف َعَمْيُكْم َواَل َأ ـُتْم َتْحَزُ ـوَن  لشي تّم "

...)(ٕ) .   
أشااار  إلااى وجااود فئااا  لياام ساايماء دااد وظوجااد فااي القاارآن آيااا  

لقارآن عادة  اص  يعرفيم المظوسامون بواساطظيا ن وداد ورد فاي ا
 -ي :ظ لمسيماء لمدالل  عمى ظمكم الفئا  وىي كاحظاألف

 :اخية األولى
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ُُ َأِشــِدا  َعَمــى  :دولاو ظعااالى  }مَُّحِمــٌد ِرُســوُل ّللِاِ َواِلــِذيَن َمَ ــ
ـَن  ُِْم ُرِك ـا  ُسـِجدا  َيْبَتُغـوَن َفْضـال  مِّ ْم َتـَرا ُّ اْلُكِفاِر ُرَحَما  َبْيـَ 

ــُجوِد َذِلــَك ّللِاِ َوِرْضــَوا ــْن َأَ ــِر السُّ م مِّ ِّ ُِْم ِفــي ُوُجــوِِ  ا  ِســيَما
 َُ ْم ِفـي اإلِْ ِجيـِل َكـَزْرعو َأْخـَرَج َشـْطَأ ُّ ْم ِفي الِتْوَراِة َوَمـَ ُم ُّ َمَ ُم
ِراَع ِلَيِغــيَف  ُِ ُيْ ِجــُب الـزُّ َفـزَزَرَُ َفاْســَتْغَمَف َفاْسـَتَوى َعَمــى ُسـوِق

ُم اْلُكِفاَر َوَعـَد ّللِاُ  ِّ مِب ُّ   اِلـِذيَن آَمُ ـوا َوَعِمُمـوا الِصـاِلَحاِت ِمـْ 
 . (ٔ){ِمْغِفَرة  َوَأْجرا  َعِظيما  

 صامى هللا عمياو وفي ىطه احي  دالل  صرةح  عماى أن الرساوا 
وأصاحابو المنظجباين األ ياار ليام مواصافا  وآلو وسامم ظساميماا 

وساايماء  اصاا  ظاادا عمااييم وىااي ساايماء الصااالحين المناصاارةن 
    ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا ولرسولو  هلل

وعاان طرةااق ىااطه الساايماء يعاار  صاادق الاادعوة وصاادق الااداعي 
عند أىع الكظا  الطين  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا وىو ما عر  بو رسوا هللا 

عظااو ه عنااو وحرصااوا عمااى إ فائااو وعاادم إطا حاااولوا إ فاااء ماااعرفو 
   ا2  اص  الناسومنيم من صرح بطلا لبين الناس 
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سااايماء فاااي وجاااوىيم ظااادا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظساااميماا وألصاااحا  الرساااوا   
 عمييم نظيج  كثرة السجود ن ولايس المقصاود مان  أثار الساجودا
ىو األثر الطا في الجبي  وطلا ألن الكثير ممن نصابوا العاداء 

رآن كاااانوا ساااود الجبااااه ن داااّراء  لمقااا الساااالما م عماااييألىاااع البيااا  
 وليم في طلا دوا كدوا النحع كال وار  وهيرىم   

إنمااا المقصااود بااطلا دالال  وسااما  وساايماء وعالمااا   اصاا  
يعرفون بيا ن والمظمثم  بسيماىم الظي ظير  عمى وجاوىيم مان 

عمااى وجااوىيم ماان أثاار السااجود وىااو مااا يظركااو السااير فااي الميااع 
   ا1 سيماء يعرفون بيا

وأصاحابو المنظجباين  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظساميماا م وىطا يعني أن لمرساوا الكارة
ساايماء  اصاا  ظاادا عمااييم طكاار  فااي الكظاا  السااماوي  كااالقرآن 
والظوراة مما يادا عماى وجاود عمام الظوسام الاطا بواساطظو يظعار  

 إلييم الناس ويعرفونيم وةيظدون بيم  
 

 :اخية ال ا ية
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وْا ِفـــــي َســـــِبيِل ّللّاِ اَل }ِلْمُفَقـــــَرا  اِلـــــِذيَن ُأحِصـــــرُ  :دولاااااو ظعاااااالى 
ــُل َأْغِ َيــا  ِمـــَن  ِِ ُم اْلَجا ُّ َيْســَتِطيُ وَن َضــْربا  ِفــي اأَلْرِض َيْحَســُب
ُِْم اَل َيْسـَأُلوَن الِ ـاَس ِإْلَحافـا  َوَمـا ُت ِفُقـوْا  م ِبِسيَما ُّ ِف َتْ ِرُف الِتَ فُّ

ُِ َعِميمٌ ِمْن َخيْ   . (ٔ){رو َفِإِن ّللّاَ ِب
نلااا  فااااي أىاااع العفاااا  الاااطين كااااان عاااددىم نحااااو إّن ىاااطه احياااا  ن

والجاىع يحسبيم أهنيااءا لشادة  ا ظقرةبا  ن حيث كانوا فقراء  400 
  واإللحا  ىو من الفعع  يسألون الناس إلحافا   ظعففيم ألنيم ال

لحاااف إلحافااااا  أا إلحاحااااا  ن ويعنااااي اإللحاااااح فااااي المسااااأل  وفااااي 
يالنم المسؤوا رواي  شدة اإللحاح في المسأل  وشموليا وىو أن 

  ا2 حظى يعطيو ا
يساألون النااس أصاال  بادليع لاو كاانوا يساألون النااس  أا رحما ال

يساألون النااس إطالداا   لعرفيم الجاىع بأنيم فقراء ن إطن إنيام ال
 سواء كان إلحافا  أم بيير إلحاٍ    
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يســألون  الفقــرا  ِــم الــذين ال)فقااد ورد فااي ظفسااير ىااطه احياا  
الفقرا  الذين ُأحصروْا في }في سورة البقرة لقول هللا عز وجل 

يســتطي ون ضــربا  فــي األرض يحســبّم الجاِــل  ســبيل هللا ال
يسـألون ال ـاس إلحافـا   أغ يا  من الت فف ت رفّم بسيماِم ال

...}(ٔ) . 
كااان يعاارفيم بساايماىم بااأنيم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااميماا ولكاان الرسااوا الكاارةم 

سالف  الطكر ومما يؤكد طلا أن ىؤالء الفقاراء ال احي فقراء بدليع 
نظيجااا  الظعفاااف أصاااب  الجاىاااع يقاااوا عااانيم أهنيااااء ألنيااام رحماااا 
يمبسون مالبسا  جيدة ونظيف   هير دال  عمى فقرىم لكان الرساوا 

ينظااار إلااى ساايماىم ال اصااا  ويعاار  أنيااام  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااميماا الكاارةم 
 فقراء   

يا دالل  صارةح  عماى الظوسام بقرةنا  وجاود إطن إن ىطه احي  في
أش اٍص عماييم سايماء معينا  ن وبالمقاباع يوجاد مان ىاو يظوسام 

 صامى فييم ويعرفيم بظما السيماء والمظمثع بالرسوا الكرةم   
ونساظدا مان ىاطه احيا  فضاال  عماا هللا عمياو وآلاو وسامم ظساميماا 

  رةم  لمفقراء كما دل  احي  الك ا  ظقدم أن ىناا سيماء
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كماااا يسظشاااف مااان احيااا  الكرةمااا  أن الظوسااام عماااى ناااوعين ناااوع 
ظاااىر يعاار  عاان طرةااق العالمااا  الظاااىرة ونااوع باااطن يظعمااق 

ا وسانأظي عماى بياان طلاا الحقاا  ا و صوصاياظو  اإلنساانبادا ع 
ودليع طلا ىو أن ىؤالء الفقراء لم ظظير عماييم عالماا  الفادا  

 الينى   الناس ىم  فييم والفقر ن ولو ظير عمييم طلا ولما ظو 
الظوسام باالعمم فالمظوسام  ادظارانوالشيء اح ر الطا نسظشفو ىاو 

ىاااو عاااالم ولاااو كاااان جااااىال  لماااا صااادق عمياااو أن يكاااون مظوساااما  
سواء كان  ظما المعرفا   اصا  بياطا العمام كماا ىاو الحااا عناد 

 ا ااظال مااا ىااو عنااد الناااس عمااى كأىااع البياا  أو معرفاا  عاماا  
أن العمااام المقصاااود ىناااا ىاااو المعرفااا  بالقمااا   طبقااااظيم ماااع بياااان

هلل والفطرة الساميم  الظاي ييبياا هللا لعبااده عماى مقادار ارظباطاو باا
األعمااى وظااظم فااي لحظاا  ماان  عاان وجااع وبعااالم الممكااو  والماا 

  عن ماديا  ىطه الدنيا الفاني   واالبظعادلحظا  الصفاء 
رظبااال العماام ولااو سااممنا أن الظوساام لااو عالداا  بااالعمم فيااطا يعنااي ا

وادظرانااو بااالنور ومااا عميااو حاااا المااؤمنين عكااس الجيااع وادظرانااو 
ُقـْل }بالظمم  وما عمياو حااا الكاافرةن مصاداق طلاا دولاو ظعاالى 
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َتـَذِكُر ُأْوُلـوا َِْل َيْسَتِوي اِلِذيَن َيْ َمُموَن َواِلـِذيَن اَل َيْ َمُمـوَن ِإِ َمـا يَ 
 . (ٔ){اأْلَْلَباِب 
ــــلْ } ودولاااو َِ ــــْل تَ  ُقــــْل  َِ ْســــَتِوي َيْســــَتِوي اأَلْعَمــــى َواْلَبِصــــيُر َأْم 

   (ٕ){الظُُّمَماُت َوال ُّورُ 
ونمماااس فاااي ىااااظين احيظاااين باااا  المماثمااا  والمقابمااا  باااين العمااام 
والنور من جي  وحين الجيع والعمى والظمم  مان جيا  أ ار  ن 
فمن كان لو نور وعمم يسظطيع الظوسم ومن كاان فاي جياع فإناو 

يسااظطيع معيااا الرؤياا  ولاايس المقصااود ىنااا الرؤياا   الفااي ظمماا  
ع بالبصاايرة والظااي ليااا ارظبااال بالظوساام ومعرفاا  ساايماء باابالبصاار 

 الناس وصفاظيم  
 
 :ال ال ة اخية 
ُِْم َفُيْؤَخــ :دولااو ظعااالى  ــوَن ِبِســيَما ُذ ِبالِ َواِصــي }ُيْ ــَرُف اْلُمْجِرُم

 . (ٖ){َواأْلَْقَداِم
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وظعالى أن لممجارمين سايماء ظادا عماييم وفييا يقرر هللا سبحانو 
  المجرمين من ىم لكاي المعاد  ُيعر  وعن طرةق ىطه السيماء 

يعااادبيم عمااى إجااراميم وسااو  نااأظي عمااى شاارح ىااطه احياا  ومااا 
فااي الصاافحا  الالحقاا  ماان ىااطا البحااث  ا مفصااال  المقصااود بياا

بعون هللا سبحانو وظعالى مع بيان من ىو المعاد  الطا سيقوم 
   ىؤالء المجرمين   بمعادب

الميم في ىطه األدل  دليع عمى وجود سيماء  اصا  باالمجرمين 
   ا1 يعرفون بيا ويسظدا بيا عمييم

 
 :اخية الراب ة

ُِْم  :لااااو ظعااااالىو د  م ِبِســــيَما ُّ ْم َفَمَ ــــَرْفَت ُّ }َوَلــــْو َ َشــــا  أَلََرْجَ ــــاَك
ْم ِفي َلْحِن اْلَقْوِل َوّللِاُ َيْ مَ  ُّ    (ٕ){ْعَماَلُكمْ ُم أَ َوَلَتْ ِرَفِ 

وىااااطه احياااا  ظظحاااادث عاااان المنااااافقين وكيفياااا  معاااارفظيم ماااان دبااااع 
ولاو شااء هللا ألراىام لمرساوا الكارةم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظساميماا الرسوا األكارم 
ولعاارفيم بساايماىم   ودااد نااص القاارآن عمااى أن ماان  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااميماا 
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  ـ 34ـ 

أن يعاااارفيم عاااان طرةااااق الظوساااام  ظسااااميماا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالممكاااان لمرسااااوا 
ُِمْ والسااااايماء بااااادليع دولاااااو ظعاااااالى    م ِبِســـــيَما ُّ ن ا   إط َفَمَ ـــــَرْفَت

 لممنافقين سيماء  اص  بيم وظدا عمييم  
مان  االا ساياق إن احي  ظظكمم عن المنافقين والدليع عمى طلا 

 الظي دبميا وبعدىا  احيا  
أا  –ميااااا ظؤكااااد عماااااى أن فااااي دماااااوحيم الظاااااي دبعممااااا  أن احياااا  

ضاايائن وأحقاااد وىاااطه ماان صااافا  ماارض وعنااادىم  –المنااافقين 
}أم حسـب مصاداق طلاا دولاو ظعاالى  االمنافقين الظي يعرفون بي

 . (ٔ){بّم مرض أن لن يخرج هللا أضغا ّمالذين في قمو 
ر  يعااااا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظساااااميماا أن الرساااااوا   وىناااااا الباااااد مااااان اإلشاااااارة 

ألن هللا جيماااااو بيااااام الاااااطىن إلاااااى وال يظباااااادر المناااااافقين بالظوسااااام 
والمقصااود بقولااو  أطمعااو عمااييم وعرفااو حاااليم نساابحانو وظعااالى 

ــو  شــا  أل ظعااالى :  ــا}ول والحاااا رؤةااظيم ورؤياا  نفاااديم  ّم{كرج 
بشكع مكشو  واض  الظي عمييا ظاىرةا  ولقاموا بظما األعماا 

 ا من جي   ىطن لمعيان كما ىو حاا الكفار 
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}ول بمــــو كم حتــــى   مــــم احياااا  الظااااي بعاااادىا ماااان جياااا  أ اااار  و 
ظمقاى ضاالال     (ٔ)والصابرجن و بمـوا أخبـاركم{المجاِدين م كم 

بصااورة واضااح  عمااى عماا  إ فاااء ىااؤالء المنااافقين وعاادم رؤةااظيم 
العماا  ىااي االمظحااان واالبااظالء بااين المسااممين ماان حيااث عمنياا  و 
يضااااجر بعااااض المسااااممين وال وظحممياااام الشاااادائد ن فقااااد صاااابرىم 

 يظحممون الشدائد ودد ال يظيرون طلا عمنا   
إ ـُ ي مـم الجّـر ومـا }عان وجاع مطماع عماى سارائرىم ولكن هللا 
سُ و حن أقرب إليُ مـن و  مم ما توسوس بُ  ف، } (ٕ){يخفى

 . (ٖ){حبل الورجد
وظميااااانىم عااااان طوا مااااان ضاااااعا  النفاااااوس وحإ فااااااء المناااااافقين 

ةماا  ن كماااا إن هللا ساابحانو وظعااالى يرةاااد أن والقااوة والعن اإليمااان 
إيماااان حقيقاااي أم مجااارد  ا وىاااع ىااام طو وحااااليم يكشاااف أ باااارىم 

لساااان ال يظجااااون فيياااا إيماااانيم أفاااواىيم وفاااي إ فااااء ىويااا    لقمقااا
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لممسااممين فااي الظصاار  والظااي المنااافقين إعطاااء الحرةاا  الكافياا  
 من هيره   من  الليا يعر  المنافق 

من والي  اإلمام عمي ىو مودف المسممين طلا  و ير دليع عمى
نااو المقياااس والفيصااع اباان أبااي طالاا   عميااو السااالما  ومحبظااو وا 

  والنفاق بين اإليمان 
 صامى هللا عمياو فقد روا في الحديث الشرةف عان الرساوا   

) ال يحبـك إال إنو داا لعمي  عميو السالما : وآلو وسمم ظسميماا 
 . (ٔ)...(مؤمن وال يبغضك إال م افع .

 
 :خية الخامسةا
م ِـذا فـويـأتوكم مـن }بـل إن تصـبروا وتتقـوا  :دولو ظعاالى  وِر

 . (ٕ)خمسة آالف من المالهكة مسومين{يمددكم ربكم ب
دعاا  باادر والظااي أمااد هللا عاان وجااع فييااا افااي و وننلاا  ىااطه احياا   

عمى الظوسم أيضا  بمالئك  مسومين ن وظدا ىطه احي  المسممين 
ن المالئكاااا  ظعااااالى بياااام المسااااممين كاناااا  لياااام هللا  دالااااطين أماااا وا 
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وماان عماام  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااميماا بيااا الرسااوا    اصاا  يعاارفيم ساايماء 
 الظوسم  

فقاد ورد عاان أباي الحساان  عميااو الساالما فااي داوا هللا عاان وجااع 
)صـمى هللا عميـُ قال ال ماهم اعتم بّا رسـول هللا  )مسومين : 

لّا مـن بـين يديـُ ومـن خمفـُ واعـتم  فسدّ  وآلُ وسمم تسميما(
 . (ٔ)من بين يديُ ومن خمفُ(فسّد لّا جبرهيل 
فااااي معنااااى مسااااومين أا معممااااين ماااان الظسااااويم وىااااي ودااااد ورد 
ألصحابو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا سيماء الشيء إلشارة الرسوا   إظيار 

 سام   أن يظسوموا ألن المالئك  دد ظسوم  والظسويم بمعنى اإل
 ا ن2 أا عالماا وظسااّوم مااأ وط ماان الفعااع ظسااّوم أا اظ ااط سااوم  

عالمااا  أراد ماانيم أن يظ ااطوا لياام  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااميماا أا أن الرسااوا 
 كما ىو حاا المالئك   

دعا  منياا ماا االمساومين فاي أكثار مان و المالئكا   رودد ورد ظعبي
اإلمااام عمااي  عميااو السااالما  ظسااميماا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  أ باار بااو الرسااوا 
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وكان طلا من المالئك  مسومين ن بأن هللا سيمده ب مس  آال  
بالنباع يومياا في معرك  الجمع وكان  داد رشاق  ىاود  عائشا  

 كما ورد عن اإلمام البادر  عميو السالما  
أن اإلمااااام الحسااااين  عميااااو السااااالما لمااااا سااااار ماااان وفااااي رواياااا  
 ا1 المسوم  لنصرظومن المالئك  وا  فرحالء لقيظو أالمدين  إلى ك

  
لاى وجاود ي الاطكر ظوفي الروايظين احنف إشاارة إلاى عمام الظوسام وا 

ن أىع البيا    عماييم مالئك  عمييم سيماء  اص  لمعرفظيم ن وا 
 من ليم القدرة عمى الظوسم فييم ومعرفظيم  السالما

 
 :اخية السادسة

الشـّوات مـن ال سـا  والب ـين }زجـن لم ـاس حـب  :دولو ظعالى 
ـــل المســـومة  ـــذِب والفضـــة والخي ـــاطير المق طـــرة مـــن ال والق 

يــاة الــد يا وهللا ع ــدَ حســن واأل  ــام والحــرث ذلــك متــاع الح
 . (ٕ){المزب
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الكرةماااا  إلااااى حاااا  الشاااايوا  الظااااي يقظرفيااااا أشااااار  ىااااطه احياااا  
ومااان ضااامن ىاااطه األماااور ىاااي ال ياااع ولكااان لااايس كاااع اإلنساااان 
 يااااع المسااااوم ا أا ال يااااع الراعياااا  الظااااي عمييااااا إنمااااا  الال يااااع 
   ا1 األصال  سيماء

حيث أن العار  يحباون ال ياع األصايم  ألن لياا صافا  حميادة 
 صاحبيا حظى أثناء القظاا  ال ظظرا فيي 

يااطه ال يااع ساايماء يعرفيااا أرحااا  لوالمياام فااي ىااطا المقااام ىااو إن 
ن كاااان أكثااار العااار ال ياااع و   يعمماااون ىاااطه أىاااع اال ظصااااص وا 

إلااى ا  ياالكاان احن جيااع أكثاارىم بيااا نظيجاا  دماا  االحظالساايماء ن 
 ال يع واالبظعاد عن حياة الصحراء والبادي    
الظااي ظعطااي جماااال  إطن ىناااا ساايماء ظاادا عمااى ال يااع األصاايع 

  روع و 
ال ياااع بالمالنمااا  مااان سااايماءىا ولماااا طكااار هللا سااابحانو وظعاااالى 

أا سيماء  –اء ال اص  ن إطن ىناا من ظوسم أا يعر  السيم
 وكالىما معناه الظوسم    –ال يع 

 إطن عمم الظوسم عمم دائم بطاظو وثاب  بدالالظو  
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ون ااظم حااديثا  عاان احيااا  القرآنياا  الدالاا  عمااى الظوساام والظااي ورد 
ودولاااو منياااا باحيااا  الساااابع  فيياااا لفظااا  ظوسااام واأللفااااظ المشاااظق  

   ا1 {ظعالى }سنسمو عمى ال رطوم
ن هللا و سنساااااموا ماااااأ وط ة مااااان الفعاااااع وسااااام المظقااااادم معنااااااه وا 

سيجعع ليام عالما  أو سام  أا سبحانو وظعالى سيسم الكافرةن 
وال رطااااوم ىااااو األنااااف ألن بعااااض بيااااا ن  ليعرفااااوافااااي وجااااوىيم 

 الوجو يؤدا بو عن بعض وديع ال رطوم نفسو  
ودااد عباار عنااو بالوساام هايظااو ماان طلااا اإلىاناا  ليااؤالء الكااافرةن 

 د وجوىيم  أا سوّ ن  موامما ع وظحقيرىم جناء عمى
ن هللا ساابحانو وظعااالى  وفااي ىااطه احياا  إشااارة إلااى عماام الظوساام وا 
يساام المااؤمنين والكااافرةن أا يجعاااع لياام ساايماء وعالمااا  دالااا  

أنااس معيناين كماا عمييم ساواء  فاي أصاع ال مقا  أو عان طرةاق 
طلااا الحقااا  ليعاارفيم ماان لديااو ممكاا  أو  اصااي  الظوساام سنوضاا  
   ا2 ياء واألئم  والصالحينمن األنب
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فييااا إشااارة إلااى  ا كاامبار ال ا مجموعاا  أ اار  ماان احيااوىنالااا 
عمااام الظوسااام وةظضااا  طلاااا مااان  اااالا المعناااى العاااام ل يااا  دون 

 ورود لفظ  ظوسم أو ما يقارحيا  
 

 :اخية األولى
ّم  ضـرة ال  ـيمفي }ت رف  :دولو ظعالى  وفاي ىاطه ن  (ٔ){وجِو

 سااابحانو وظعاااالى باااأن األبااارار فاااي نعااايم كااا  باااين هللامبار ال  احيااا
عمييااا ساايماء ونظيجاا  ىااطا النعاايم ظاار  فااي وجااوىيم نظاارة طمقاا  

أىااع الجناا  ماان حيااث النااور النعاايم ومالماا  ظاادا عمااى أنياام ماان 
عمااااى وجااااوىيم ن ومجاااارد النظاااار إلااااى ىااااطه  الواضااااح والبيجاااا  

نياام منعمااين عممااا  ومعرفاا  بااأنيم الوجااوه يفيااد  ماان أىااع الجناا  وا 
النعيم وظدا سمظيم من السرور والراح  والدع  عمى طلاا بألوان 

   ا2 يدا عمى باطنيم ألن الظاىر ىو عنوان الباطنوظاىرىم 
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ولااااايس المقصاااااود مااااان أىاااااع الجنااااا  ىناااااا ماااااا موجاااااود احن عناااااد 
وأعاااااوانيم ن فنظيجااااا  الظااااار  ظااااار  المظااااارفين مااااان عممااااااء الساااااوء 

كوجاااااوه النسااااااء وجاااااوه وجنااااااظيم حماااااراء ليااااام و وجاااااوىيم بااااايض 
جميال  والجيع يدفع النااس إلاى القاوا باأن وجاوىيم رحمانيا  ال

  ا فالن وجيو نوانير  يقوا  احظى أن ىناا مثع د
وال يعقاع وىطا ليس مان النعايم الاطا وصافو هللا سابحانو وظعاالى 

أن يكااون النعاايم الااطا يعنيااو هللا ساابحانو وظعااالى بااأمواا الفقااراء 
 والمساكين  

 
 :اخية ال ا ية 
م بـين  :دولو ظعاالى }يوم ترى المؤم ين والمؤم ات يسـ ى  ـوِر

أيديّم وبإيما ّم بشراكم اليوم ج ات تجري من تحتّا األ ّـار 
 . (ٔ)خالدين فيّا ذلك ِو الفوز ال ظيم{

إشااارة إلااى ساام  المااؤمنين يااوم القياماا  وساايماىم  احياا وفااي ىااطه 
  عماييم الساالماأىاع البيا  المظمثع بيطا النور وىاو ناور األئما  
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الظاي أعطاااه هللا جاع وعاال لشاايع  ووالياظيم وىاو إحااد  ال صااا 
   ا1 أمير المؤمنين عمي  عميو السالما

 
 :اخية ال ال ة

وجــَو يومهــذ مســفرة ضــاحكة مستبشــرة ووجــَو } :دولااو ظعااالى 
قّا   . (ٕ){الفجرة ترة أولهك ِو الكفرةقيومهذ عميّا غبرة تِر

ن لم ماااؤمنين عالمااا  أو وىاااطه احيااا  أيضاااا  ظشاااير إلاااى الظوسااام وا 
سااام  يعرفاااون بياااا وىاااي إشاااراد  الوجاااو وضاااحك  ن والكفاااار ليااام 
سيماء يعرفون بيا حيث ظكون وجوىيم مساودة عكاس الماؤمنين 
ظكااون وجااوىيم مشاارد  والمقصااود بيااطه احياا  عمااى وجااو الظحديااد 
ىااام بناااو عباااد المطمااا   الرساااوا   ن عماااي ن حمااانة ن جعفااار ن 

أفضااع الصااموا   م السااالما عمااييالحساان ن الحسااين ن وفاطماا  
والسااااالما ي اااارجيم هللا عاااان وجااااع ماااان دبااااورىم ونااااور وجااااوىيم 

   ا3 كالشمس الضاحي  يوم القيام  مشرد  ضاحك  فرح 
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 :اخية الراب ة

ا َ ـاِظَرةٌ  * ُوُجوٌَ َيْوَمِهذو ِ اِضَرةٌ } :دولو ظعاالى  َّ َوُوُجـوٌَ  * ِإَلى َربِّ
ا َفاِقَرةٌ َتُظنُّ َأن  * َيْوَمِهذو َباِسَرةٌ  َّ    (ٔ){ُيْفَ َل ِب

وىاااطه احيااا  فيياااا داللااا  عماااى عمااام الظوسااام وىاااو سااايماء النااااس 
ن وماان الجاادير وظحدياادا  ساايماء وجااوىيم وعالماظيااا يااوم القياماا  

ليااطه احياا  يشااير إلااى يااوم القياماا  بالااطكر إن الظأوةااع المعاصاار 
المقصااود ىنااا ىااو يااوم القياماا  الصااير  المظمثماا  بقيااام المياادا و 
 ال القيام  الكبر  والحسا  في اح رة  ا عميو السالم 

ا وأنصااااره عمياااو الساااالموعمياااو فاااإن ألصاااحا  اإلماااام الميااادا  
يومئاط ناضارة رة الوجاوه فمعناى وجاوه ظاسيماء دال  عمييم وىي ن

  أا مشرد  ظنظظر ثوا  رحيا والمقصود بو ىنا اإلماام الميادا 
فاااي ظفساااير آيااا   ر  األرض كماااا وردا ألناااو ىاااو عمياااو الساااالم 
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}وأشـــــرقت األرض ب ـــــور ربّـــــا{ أي ب ـــــور المّـــــدي )عميـــــُ 
 . (ٔ)السالم(

ا ومكطبياو فاإن ليام أيضاا  عميو السالمأما أعداء اإلمام الميدا  
ون وجوىيم باسرة أا كالحا  سيماء  اص  يعرفون بيا حيث ظك

 ظ شى اإلمام الميدا  عميو السالما وعقابو ليا   ا2 عابس 
 :اخية الخامسة

ط ظظماااى عماااييم آياظناااا بيناااا  ظعااار  فاااي وجاااوه  :دولاااو ظعاااالى  }وا 
الااطين كفااروا المنكاار يكااادون يسااطون بالاادين يظمااون عمااييم آياظنااا 
داا أفاأنبئكم بشار مان طلكام الناار وعادىا هللا الاطين كفاروا وحائس 

   ا3 المصير{
أيضااا  فييااا إشااارة إلااى الظوساام حيااث أن الرسااوا   وىااطه احياا  

يظوساام بيااؤالء الكفااار ويعاارفيم ماان وجااوىيم وممااا  ظسااميماا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
   ا4 يظير عمييا من اإلنكار والكراى  والعبوس
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 :اخية السادسة
فأمـــا الـــذين  }يـــوم تبـــيض وجـــَو وتســـوّد وجـــَو :دولاااو ظعاااالى 

ّم أكفـرتم ب ـد إيمـا كم فـذوقوا ال ـذاب بمـا ك ـتم   اسودت وجـِو
ّم ففـي رحمـة هللا ِـم فيّـا ِوتكفرون وأما الذين ابيضـت وجـ

   (ٔ){خالدون 
وفاااااي ىاااااطه احيااااا  دلياااااع عماااااى الظوسااااام لماااااا يعااااار  باااااو الكفاااااار 

بعضاايم عاان الاابعض اح اار  والمؤمناون ماان الساايماء الظااي ظمياان
 وىي بياض الوجوه واسودادىا  

وداد ورد فااي ظفسااير ىااطه احياا  عاان أبااي طر اليفااارا عاان رسااوا 
 انو داا : ماا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميهللا 

رايات فأولّا مع عجل ) ترد أمتي في يوم القيامة عمى خمس 
ــدماَ ويســود وجّــُ  ــدَ فترجــف ق ووجــَو ِــذَ األمــة فاخــذ بي

أصحابُ فأقول ما ف مـتم بـال قمين فيقولـون أمـا األكبـر فخرق ـا 
فـأقول رّدوا ظمـأ مظمهـين وفرق ا وأما األصغر ف ادي ا وأبغض ا 

كم فيؤخـذ بّــم  ذات الشـمال ال يســقون قطـرة  ــم مسـودة وجــِو
يرد عمـّي رايـة فرعـون ِـذَ األمـة فـأقوم فأخـذ بيـدَ  ـم ترجـف 
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ويسود وجُّ ووجَو أصحابُ فـأقول مـا ف مـتم بـال قمين قدماَ 
فيقولون أما األكبر فمزق ا م ُ وأما األصغر فبره ا م ُ ول  ـاَ 
كم فيؤخــذ بّــم ذات  فــأقول ردوا ظمــا  مظمهــين مســودة وجــِو

يسقون قطرة  م ترد عمّي راية ذي ال دية م ّـا أول الشمال ال 
ا فـأقوم فزخـذ بيـدَ  فترجـف قـدماَ وتسـود وجّـُ خارجة وآخِر

 . ووجَو أصحابُ فأقول ما ف متم بال قمين ب دي
يقولون أما األكبر فمزق ا م ُ وأما األصغر فبره ا م ُ ول  ـاَ ف

كم فيؤخــذ بّــم ذات  فــأقول ردوا ظمــا  مظمهــين مســودة وجــِو
وسيد أمير المؤم ين ال يسقون قطرة  م ترد عمّي راية مال الش

بيـدَ خذ زالمسممين إمام المتقين وقاهد الغّر المحجمين فأقوم ف
فتبيض وجُّ ووجَو أصحابُ فأقول ما ف مـتم بـال قمين ب ـدي 

. 
أمــا األكبــر فاتب  ــاَ وأط  ــاَ وأمــا األصــغر فقاتم ــا : فيقولــون 

كم ردوا ر : فأقول ، م ُ حتى قتم ا  وا  مـروجين مبيضـة وجـِو
و قول هللا عز وجل )اخية( (  . (ٔ)فيؤخذ ذات اليمين ِو
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وفاااي ىااااطه احياااا  دلياااع عمااااى الظوساااام مااان حيااااث وساااام الكااااافرةن 
 عماااييم باساااوداد الوجاااوه ووسااام الماااؤمنين الماااوالين ألىاااع البيااا  

ايا  يشاير إلااى و بابيضااض الوجاوه ن عممااا  إن ظااىر الر  الساالما
فيااو ومعرفظااو لياام حظااى دبااع  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااميماا  أن ظوساام الرسااوا  

 أن ظسود أو ظبيض وجوىيم  
الماراد بالكفاار ىناا مان كفار بواليا  عماي أن ومن الجدير بالطكر 

 بن أبي طال  من المسممين ظجديدا  وليس المشركين  
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 من أحاديث وروايات أِل البيتاألدلة  -ٕ
  )عميّم السالم(

القرآنياا  عماى وجااود عماام الظوساام الااطا بعاد أن اسظعرضاانا األدلاا  
ن عمااى بيااان طلااا احن نعكااف لااو عالداا  وطياادة بحياااة اإلنسااان 

 صاامى مان  ااالا األحاديااث والروايااا  الااواردة عاان الرسااوا   
ا ن ىاطا  عماييم الساالم الياد وأئم  هللا عميو وآلو وسمم ظسميماا 

را  واألدعيااا  الاااواردة عااانيم فضاااال  عااان األدلااا  مااان بعاااض النةاااا
    عمييم السالما

واألئماا  المعصااومين  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااميماا ونحاان نعماام أن كااالم الرسااوا 
ىااو حجا  لقولااو ظعاالى عان كااالم سايد الكائنااا    عماييم الساالما
} ومـا ي طـع عـن الّـوى إن ِـو إال وحـٌي يـوحى  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا 
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القاااااارآن الناااااااطق المااااااالنم لمقاااااارآن   عمااااااييم السااااااالمام فياااااان  (ٔ){
 الظدوةني  

بشاأن الظوسام   عماييم الساالمافعندما يرد حديث أو روايا  عانيم 
فيااطا يعظباار دلاايال  عمااى وجااود ىااطا العماام وال مجاااا لمظشااكيا أو 

    ا2 اإلشكاال  حوا وجودهطرح 
شاارةف  وروايااا  عاان طاارق أىااع ودااد ورد  عاادة أحاديااث نبوياا  

ن حااااوا الظوساااام وكيفيظااااو والمظوساااامون   عمااااييم السااااالما  البياااا
 وسيما الطين يعرفونيم  

دا  هلل عبـا) إن أنو داا :  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا الرسوا الكرةم عن فجاء 
    (ٖ)ي رفون ال اس بالتوسم ... (

مـــؤمن اتقـــوا فراســـة الدولاااو :    ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظساااميماا وكاااطلا ورد عناااو 
 . (ٗ)ر ب ور هللا (فإ ُ ي ظ

                                                 
1
 . 41النجم - 
2
 ( .14ص 17؛ وسائل الشيعة ج 646ص 18)حبار األنوار ج - 
3
 . 311ص 14حبار األنوار ج - 
4
 . 311ص 14حبار األنوار ج - 



  ـ 50ـ 

عمااااى وجااااود عماااام فنجااااد أن فااااي الحااااديث األوا إشااااارة صاااارةح  
ن ىطا العمم ي ظص باهلل عن وجع بدليع نسبظيم إليو  الظوسم ن وا 

 سبحانو وظعالى   هلل عباد ا  
وىو أمر ليس بمسظير  ألن العبد كمما ناد درحاا  مان هللا أصاب  

دليع الحاديث النباوا الثااني ينظر بناور مناو عان وجاع ن وطلاا با
الطا يشير إلى الكيفي  الظي ينظر بيا المظوسم أو المظفرس بأنو 
ينظر بنور هللا عن وجع طلا النور الطا أعطاه سبحانو وظعالى 

بصاااااايرظو يسااااااظطيع أن ياااااار  األشااااااياء  ةقااااااو بلسنسااااااان المااااااؤمن ف
وحقائقيااااااا الباطنياااااا  بواسااااااط  سااااااماظيا الظاىرةاااااا  وكااااااال  حساااااا  

 ظقباا طلا النور  اسظعداده الس
عان إثباا  يمكن أن نسظشف من الحديثين الساابقين فضاال  كما 

الظوساام ىااو بيااان صاافا  وعالمااا  المظوساامين ماان حيااث أنياام 
عبااااااد مقرحاااااون مااااان هللا ظعاااااالى مااااان جيااااا  ن وباااااأنيم موصااااافين 
باإليمااااان ماااان جياااا  ثانياااا  ن وىاااام بطبيعاااا  الحاااااا عمااااى مراظاااا  

 بيانو  سيأظي ودرجا  حس  القر  اإلليي كما 
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ودااد أشااار اإلمااام عمااي باان موسااى الرضااا  عمييمااا السااالما إلااى 
لاااى ماىيااا  النظااار بناااور هللا الاااطا ظظرظااا   درجاااا  المظوسااامين وا 

  عميو بالظالي ظما الدرجا  والمراظ  
أبااي حيااث جاااء عاان أحمااد باان عمااي األنصااارا عاان الحساان باان 

 سااأا اإلمااام الرضااا  عميااو السااالما عاان كيفياا  أ بااارالجياام أنااو 
عمااااا فااااي دمااااو  الناااااس فقاااااا  عميااااو   عمااااييم السااااالمااألئماااا  

 السالما : 
اتقــوا فراســة المــؤمن )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تســميما( أمــا بمغــك قــول الرســول ) 

فإ ُ ي ظر ب ور هللا قال : بمى ، قال : فما مـن مـؤمن إال ولـُ 
مـــا ّم ومبمــب استبصـــاَر ب ـــور هللا عمــى قــدر إيفراســة ي ظــر 
 . (ٔ)( وعممُ ...

ىنا أن مقدار النظر بنور هللا عن وجع بحس  ددر إيمان ر  فن
الشاا ص حيااث أنااو كممااا كااان العبااد مؤمنااا  مطيعااا  لرحااو مظقاار  
إليو بالعبادا  أصب  يده الظاي يابطش بياا وعيناو الظاي يار  بياا 

  عمااييم السااالمان وىااطه المراظاا  العالياا  محصااورة بأىااع البياا  
 ن أصحابيم  كما ىو معموم وبالمقرحين م
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ثاااام إن النظاااار بااااالنور اإلليااااي مظودااااف عمااااى مبماااا  االسظبصااااار 
كااااون  ا  وباطناااا ا  األشااااياء الظااااي يظوساااام بيااااا ظاااااىر والعماااام بحقااااائق 

الظااااىر عناااوان البااااطن   فعمياااو يكاااون مقااادار ظوسااام الشااا ص 
   معا   مجظمع مرظبل بيطه األشياء ال

لام وبمعناى آ ار ال يكفاي أن يكاون الشا ص مؤمناا  مظوساما  إطا 
يكن الش ص عنده مقدار من العمم والمعرفا  بماا حولاو ن بادليع 
وجااود أشاا اص وعمااى مااّر الظااارةخ معااروفين باإليمااان والصااالح 

  مظوسمين وال و  من هللا عن وجع لكنيم ليسوا 
ألن الظوساام يسااظمنم المعرفاا  والعماام بمكنونااا  األشااياء واألفعاااا 

م الممكاااو  كماااا والصاااور والعالماااا  الدالااا  عميياااا ورحطياااا بعاااال
 أسمفنا  
مش ص الطا يمظما من العمم دون اإليماان فاال لبالنسب  وكطلا 

يصااادق عمياااو مظوسااام باااالمفيوم الشاااامع والاااطا يااارظبل بناااور هللا 
ال الص بع يكون أدر  لمظفرس الطا ىاو جانء مان الظوسام مناو 

وكااالم أىااع البياا  إلااى الظوساام الااطا دلاا  عميااو احيااا  القرآنياا  
ن كون الظفرس أدر  إلاى العقاع والمعرفا  والعمام  ا عمييم السالم
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بالبصاايرة والااروح كمااا اإليماااني المظعمااق منااو إلااى العمااق اإلليااي 
    ا1 بينا آنفا  

  عمااااييم السااااالماعااان أئماااا  أىااااع البيااا  وىنااااا روايااااا  أ اااار  
فضال  عن روايا  اإلماام الرضاا  عمياو الساالما والظاي ظشاير إلاى 

ثبا    صايم هللا الاطين عباد ال يعرفو إال الظوسم الطا الحقيق  وا 
  بطلا الشيء 

منيااا الرواياا  الااواردة عاان اإلمااام الصااادق  عميااو السااالما حيااث و 
: ) وألِــل التواضــع ســيما  ي رفّــا أِــل الســماوات مــن داااا 

المالهكة وأِل األرض من ال ارضين ، قال هللا عز وجل وعمى 
 . (ٕ)ف رجال ي رفون كال بسيماِم ... (األعرا
ه الرواياا  فييااا داللاا  واضااح  عمااى عماام الظوساام ماان  ااالا وىااط

والظاااي ال يعرفياااا إال السااايماء الظاااي ظظيااار عماااى أىاااع الظواضاااع 
المظوسااااامون العاااااارفون مااااان أىاااااع األرض والاااااطين يقفاااااون عماااااى 
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األعااارا  يعرفاااون كاااع شااا ص بسااايمائو ن والاااطين سااانأظي عماااى 
 في الصفحا  الالحق   بيانيم 

ا إلاااى الظوسااام  عماااييم السااالم رواياااا  أ اار  عااانيمكمااا أشاااار  
وحمفظاا  صاارةح  وحساابما ورد عاان اإلمااام البااادر  عميااو وظواجااده 

 حر  أمير الحديث  انو داا :بن السالما ن حيث جاء عن   
فقمت لُ : يـا ابـن رسـول )سألت ج فر بن دمحم )عميُ السالم( 

ع ّـا ، فقـال : إن شـهت  فسي مسألة أرجد أن أسـألك هللا في 
ن شهت فاسأل أخبرتك بم  .سألتك قبل أن تسأل ي وال

وبـأي شـي  ت ـرف مـا فـي : يـا ابـن رسـول هللا قال : قمت لُ 
 .قبل سؤالي  فسي 

قــول هللا عــز وجــل }إن فقــال : بالتوســم والتفــرس أمــا ســم ت 
 .في ذلك خيات لممتوسمين{ ( 

فإ ــُ ) اتقــوا فراســة المــؤمن : )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تســميما( وقــول رســول هللا 
 . (ٔ)ي ظر ب ور هللا (
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عمى وةظبين لنا من ىطه الرواي  أن المظوسم ال يكون مظودفا  فقل 
اىرةاا  فااي الموجااودا  سااواء فااي ظدالال  الالاامعرفاا  العالمااا  و 
  أو جماد ورحطيا بحقائقيا الباطني  الممكوظي  إنسان أو حيوان 

 اإلنساان وباطناو مانبع يظعد  الظوسام إلاى معرفا  ماا فاي نفاس 
 فايا ن ظما ال فايا الظي ظكون م في  عن البشر هالباا  بياد أنياا 

ـــة  :عااان هللا عااان وجاااع لقولاااو ظعاااالىليسااا  م فيااا   ـــم خاه  }ي م
وال م فياا  عاان المظوساامين ن  (ٔ){األعــين ومــا تخفــي الصــدور

 عماااااييم واألئمااااا  المعصاااااومين  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظساااااميماا وىااااام الرساااااوا   
  ا2 السالما
عاان طلااا ظوجااد روايااا  أ اار  ظشااير إلااى الظوساام ولكااان  فضااال  
نمااا بظعااابير ظاادا عميااو وماان لاايس  بمفظااو الصاارة    الظوساام ا وا 

اشااااظقاداظو ماااان دبيااااع كممظااااي ساااايماىم وساااايماء والظااااي يااااراد بيااااا 
 العالما  الموجودة في الش ص الطا يظوسم فيو  

حياااث جاااااء عااان اإلمااااام الصاااادق  عميااااو الساااالما فااااي معاااارض 
ـــة ين اناااو دااااا : وصااافو لمماااؤمن ) فّـــم الحفـــي عيشـــّم المت قم
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م ... الصفر الوجَو   (ٔ)مـن السـّر فـذلك سـيماِم .... (دياِر
 . 

لاااانوار  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااااميماا كمااااا جاااااء أيضااااا  فااااي وصااااف الرسااااوا   
نو يعرفيم بسيماىم أا عالمظيم  اإلمام الحسين  عميو السالما وا 

 داا : 
 ـا لـيس فـي األرض أعمـم بـاهلل وال قـوم ) ويأتيُ قوم من محبي

ـم الشـف ا   بحق ا م ّم ..أولهك مصابيو في ظممات الجـور ِو
ـــــــم واردون حوضـــــــي غـــــــدا ، ـــــــّي أعـــــــرفّم إذا  ِو وردوا عم

 .(ٕ)بسيماِم..(
 صاامى وظاادا الرواياا  األ ياارة عمااى الظوساام باادليع ظوساام الرسااوا 

ساالما بانوار سايد الشايداء  عمياو الهللا عميو وآلاو وسامم ظساميماا 
   من الطين يعرفيم من  الا سيما   اص  فيي

 صامى يدا عمى أن الرساوا وىطا بدوره إن دّا عمى شيء فإنو 
  من المظوسمين هللا عميو وآلو وسمم ظسميماا 
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بوجااااود الظوساااام الااااطا يسااااظطيع أمااااا الرواياااا  األولااااى فيااااي ظفيااااد 
اإلنسان من  اللو معرف  المؤمنين بعالما  ظدا عمييم كصفرة 

 جوه  الو 
ناو مان األماور  وداد ورد  عادة إشاارا  ظادا عماى عمام الظوسام وا 
المسااامم بياااا وطلاااا فاااي معااارض  طااا  بعاااض أئمااا  أىاااع البيااا  

    عمييم السالما
فعمى سبيع المثاا ال الحصر ورد في  طب  اإلمام عمي  عمياو 

المظوسامين ن فعان مساعدة بان السالما يشير فيياا إلاى عرصاا  
 الصاااادق  عمياااو الساااالما باااأن صااادف  عااان اإلماااام أباااي عباااد هللا

 طا  فاي المدينا  المناورة اإلمام أمير الماؤمنين  عمياو الساالما 
 فقاا : 

ال ظـــر عبـــاد هللا فيمـــا ي  ـــيكم  ـــم ا ظـــروا إلـــى ) أال فأحســـ وا 
ب ممـــُ كـــا وا عمـــى ســـ ة مـــن آل عرصـــات مـــن قـــد أبـــادَ هللا 

ـــون وزرع ومقـــام كـــرجم}فرعـــون أِـــل  فّـــا ِـــي  {ج ـــات وعي
ت ـذر مـن يأتّـا مـن  }وال ّا لسـبيل مقـيم{وسمين عرصات المت
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ال بور ب د ال ضرة والسرور ومقيـل مـن االمـن والحبـور ولمـن 
 . (ٔ)( صبر م كم ال اقبة ....
عماااى وجاااود الظوسااام بااادليع وجاااود عرصاااا  وىاااطه ال طبااا  ظااادا 

لممظوسااامين الاااطين يظوسااامون فاااي عبااااد هللا عااان وجاااع فيناااطرون 
ن عمييم نظرة الفرح والسرور بور من يسظحق طلا ممبالوةع والث

هير طلاا المصاير وطلاا وفقاا  لماا بالظاىر وىم سيصيرون إلى 
ظنطاوا عمياو باواطنيم ن ويقيمااون بااألمن والصاف  مان يظوساامون 
فييم الصالح وحسن العادب  من أىع ال طايا ويعيدونيم بحسان 

وطلاااااااا لساااااااالم  فطااااااارظيم ونقااااااااء سااااااارةرظيم ن وىاااااااؤالء العادبااااااا  
 عمااااييم دين فااااي ال طباااا  ىاااام أىااااع البياااا  المظوساااامين المقصااااو 

   السالما
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األدلة من زجارات وأدعية ووصايا وحكم  -3
 : )عميّم السالم(أِل البيت 

نسااظدا عماااى وجااود عمااام الظوساام ىاااطه الماارة عااان طرةااق األلفااااظ 
واألدعيااااا  والوصاااااايا والحكااااام  والعباااااارا  الاااااواردة فاااااي النةاااااارا 
والظاي ىاي مان  م الساالما عماييالمأثورة عن األئم  المعصومين 

 مشظقا  كمم  الظوسم   
ــا ع ــدَ  : ) إذفااورد فااي نةااارة اإلمااام اليااادا  عميااو السااالما  ك 
 . (ٔ).. (بكم مؤم ين مسومين وبفضمكم م روفين .

  عمااييم السااالمافيشاايد النائاارون بيااطه النةااارة بفضااع أىااع البياا  
 عان الشيع  يكونون عناد هللا -أا المؤمنين -أجمعينا إط أنيم 

وجع مؤمنين مسومين أا عمييم سيماء وعالما  المؤمنين بيم 
وبفضع واليظيم ن ألن من أىام سايماء الماؤمنين   عمييم السالما

  ىو والي  عمي  عميو السالما والمحب  لو 
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أناااو داااا لسماااام عماااي  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظساااميماا حيااث ورد عااان الرسااوا   
ال يبغضـك مـؤمن وال يحبـك م ـافع  ) يا عمـي عميو الساالما : 

)(ٔ)  . 
 اصا  حيث إن هللا سبحانو وظعالى جعع ظما السم  بالمؤمنين 

وىااطا ممااا يؤكااد عمااى الظوساام لكااي يعرفااوا ويمياانوا عاان هياارىم ن 
ووجاااوده الاااطا يساااظطيع اإلنساااان معرفااا  الشااا ص الماااؤمن مااان 

 ؟  عمييم السالمابسم  االرظبال باألئم  المنافق مثال  
الظاااي فيياااا   عماااييم الساااالمالنساااب  ل دعيااا  الاااواردة عااانيم أماااا با

نةاان العاباادين إشااارة إلااى الظوساام منيااا الاادعاء الااوارد عاان اإلمااام 
) الحمد عمى بوادي أياديك وتواليّا .. فيامن  عميو السالما : 

رك ع ـي عمـى جمم ي بستَر عن لواحف المتوسمين ال تـزل سـت
 . (ٕ)رؤوس ال المين .... (
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: الاااااواردة عااااان اإلماااااام عماااااي  عمياااااو الساااااالما  ناجااااااةالموكاااااطلا 
ــــرف المجرمــــون بســــيماِم فيؤخــــذ  ــــان يــــوم ي  )أســــألك األم

 .  (ٔ)واإلقدام ....(بال واصي 
الدعاء األوا يشير إلى وجود مظوسمين يعرفون النااس  فنجد أن

ماىم فيطماا  الااداعي ماان هللا ساابحانو وظعااالى أن يسااظره عاان بسااي
وحنواياا أفعااليم ظضامر ضامائرىم  لواحظيم كي ال يظوسامون بماا

  
فياو الاداعي إلاى هللا عان وجاع األماان  أما الدعاء الثااني فيطما 

فااي اليااوم الااطا يعاار  المجرمااون بساايماىم عاان طرةااق الظوساام 
ق ن وىطا كمو يدا عماى فيعادبون عما في دا ميم من شرا ونفا

   ا2 عمم الظوسم
 عماااييم وورد طكااار الظوسااام فاااي بعاااض وصاااايا أئمااا  أىاااع البيااا  

ن كان ليس بمفظيا الصرة    السالما  ن وا 
بااان وائمااا  عااان اإلماااام عماااي بااان فجااااء عااان أباااي الطفياااع عاااامر 

 داا :  في وصي  لو أنوالحسين  عمييما السالما 
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ــ ــى ســو  مــع لبيــب أمــر  ا) فكيــف يرق يّــدأ طــرف متوســم عم
صـرف الحـاالت وسـكون أحكام الد يا وما تفاجأ بُ أِمّا من ت

   (ٔ)الحركات ... (
فيظسااااءا اإلماااام نةااان العابااادين  عمياااو الساااالما ىناااا كياااف ييااادا 
طاار  عااين مظوساام ممااا يااراه ماان ظقماا  الاادنيا بااأحواا أىميااا ماان 

  سيء إلى أسوأ 
معاينظااااو ألحااااواا الناااااس الظاىرةاااا  ورحطيااااا  وطلااااا عاااان طرةااااق

بمعانييا الباطنيا  الممكوظيا  والظاي يقاف مان  اللياا عماى حقيقا  
لكااااان ن ن بياااااد أنيااااام ممظفظظاااااين إليياااااا  ماااااا سااااايواجييم مااااان بالياااااا

 الش ص المظوسم يعرفيا بعالمظيا وسماظيا  
وسم بصورة هير مباشرة في بعاض جاء طكر الظفضال  عن طلا 

والظااي يعااين بيااا   عمااييم السااالما الحكاام الااواردة عاان أىااع البياا 
فيعرفون بين الناس باو حياث دااا : الجسم الطا يوسم بو الكرام 

 .( ٕ)ام وطالما وقر الكرام بالدين (ر الدين ميسم الك  
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ماا ىاو الماراد بالميسام والاطا ىناا ىاو الادين الاطا ودد مّر عميناا 
يعماام بااو الكاارام ن فيكونااوا معااروفين بااو بااين الناااس والااطا عمااى 

 أساسو يودرون  
 

 األدلة ال قمية  -ٗ
يكاااد ي ااظص ىااطا الاادليع بأولئااا الماااديين الااطين ال يؤمنااون باااهلل 

و   فيااو الااطا  مااق كااع شاايء ورحاال األساابا  عاان وجااع وددرظاا
 بمسبباظيا وىو العار  بظأثير بعضيا بالبعض اح ر  

أمااا بالنسااب  لممااؤمنين فااإنيم يؤمنااون بوجااود دااانون إليااي  اااص 
يااارحل الموجاااودا  بعااااالم الممكاااو  مماااا يظاااارا ظاااأثيرا  عماااى ظمااااا 
ن فااااااي طلااااااا آيااااااا  لممظفكاااااارةن  يجابااااااا  ن وا  الموجااااااودا  ساااااامبا  وا 

 ن فييا كما في دولو ظعالى :المظوسمي
اِر َواْلُفْمِك  َّ }ِإِن ِفي َخْمِع السماوات َواأَلْرِض َواْخِتاَلِف الِمْيِل َوالِ 
اِلِتــي َتْجــِري ِفــي اْلَبْحــِر ِبَمــا َي َفــُع الِ ــاَس َوَمــا َأ ــَزَل ّللّاُ ِمــَن 

ا َوبَ  َّ ُِ األْرَض َبْ َد َمْوِت ا ِمن ُكلِّ الِسَماِ  ِمن ِما  َفَأْحَيا ِب َّ ِث ِفي
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ِر َبْيَن الِسـَما  َواأَلْرِض  َجاِح َوالِسَحاِب اْلُمَسخِّ َدآِبةو َوَتْصِرجِف الرِّ
 .  (ٔ)خَياتو لَِّقْومو َيْ ِقُموَن {

ن لكاااااااع طرة مااااااان طرا  الموجاااااااودا  ممكاااااااو  لقولاااااااو ظعاااااااالى  وا 
ن والممكااو  باااطن  (ٕ)}فســبحان الــذي بيــد ممكــوت كــل شــي {

 اااارة واح اااارة الحيااااوان فمكااااع طرة لسااااان ممكااااوظي الكااااون وىااااو اح
   ا3 ناطق بالظسبي 

أما بالنسب  ليؤالء الماديين فإنيم ال يقبمون إال ما يقبمو ويحظممو 
 العقع وةدركونو بحواسيم فقل   

ن ىناااااا ظرابطاااا  بااااين أفعاااااا إداااد أثباااا  العمااام الحااااديث بالفعاااع و 
 اإلنسان وما يحدث في محيطو الطا يعيش فيو  

في الكون نظاما  عجيبا  وظناسقا  فرةادا  يارظبل بعضاو بابعض  فإن
ساااااواء كاااااان نباااااا  أو حياااااوان وحظاااااى فاااااي الجمااااااد ألن الحركااااا  
الجوىرةااا  لجنئياااا  الناااواة حاااوا مركنىاااا ىاااو الااادليع الباااين عماااى 
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وجود العقع فييا وبالظالي فإنيا ليا ارظبال بعاالم الممكاو  فظاؤثر 
 وظظأثر وفقا  لطلا  
لياااا أ اااي القاااا ر  عااادد مااان األدلااا  العقميااا  عماااى وجاااود عمااام وا 

 الظوسم  
 الدليل األول :

ن لجمياع صافا  اإلنساان بماا فيياا الشاكع إأثب  العمام الحاديث 
والقيافااا  والساااموا لياااا جيناااا   اصااا  بياااا وىاااطه الجيناااا  ىاااي 
المكونااااا  بااااااألمر اإللياااااي فاااااي ال ماااااق وبالظحدياااااد ب لااااا  الحركااااا  

يين فاااااي نظرةظاااااو الجوىرةااااا  الظاااااي ظحااااادث عنياااااا صااااادر المظاااااأل
 المعروف   الحرك  الجوىرة ا والمطكورة في كظابو  

ما حااااوا كشااااف أطمااااس  2000وظاااام اكظشااااا  ىااااام فااااي ساااان   
الجيناااا  الوراثيااا    وداااد صاااّدر ساااالم ديااان ىاااامر كظاااا  نشااارظو 

 مجم  ظايم  
ن ىنالاا ماا يمكان أن إوفي الكظا  اكظشا  ميم يقوا صاحبو 

ن لكاع نسميو باالجين اإللياي أو جاين اإليما ان فاي كاع إنساان وا 
إنسااااان شاااافرة جينياااا   اصاااا  بااااو ليااااا أثاااار عمااااى طااااوا عمااااره ن 

صابظو باألمراض وأ الدو    وا 
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وعمااى ىااطا ظكاااون صاافا  الساايمائي    الشااامائع ا لسنسااان ىاااي 
ُرُكْم مصداق دولو ظعالى ن طا  جينا   اص   ُِـَو اِلـِذي ُيَصـوِّ {

َُ إِ  َُِو اْلَ ِزجُز اْلَحِكيُم { ِفي اأَلْرَحاِم َكْيَف َيَشاُ  اَل ِإَلـ  . (ٔ)اِل 
 لدليل ال ا ي :ا

ىو محاول  ظطوةر جياان لكشاف الكاط  عان طرةاق الارحل بيناو 
وحين المعدة والظاأثيرا  الظاي ظظعارض لياا عنادما يكاط  اإلنساان 

  
ممااا  وحااّث البروفيسااور دون هااروحين عمااى وجااو  العمااع أكثاار

 لجديد  ىو عميو دبع ظقرةر فعالي  ىطا األسمو  ا
وطرةق  كشف الكط  المعظمدة حاليا  ظرصد ظييرا  جسدي  مثاع 

فران العرق     نبضا  القم  وا 
وفااااي طلااااا دلياااااع عمااااى ارظباااااال ىااااطه األشاااااياء باااادا ع اإلنساااااان 
 ومكنونو وما يظير عميو من سيماء ظدا عمى كطبو وصددو  
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  الفصل ال ا ي

 
 التوسم والمتوسمون 
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 موارد التوسمالمبحث األول : 
إن الظوساام يساااعد عمااى معرفاا  كثياار ماان األشااياء الظااي ظ ااص 

ماان عاادة وطلااا اإلنسااان وهيااره حيااث أنااو يعاار  حقااائق البشاار 
موارد منيا العالما  الظاىرة في اإلنسان وصافاظو ال ارجيا  أو 

أم شار مكناون ماا يضامر فاي نفساو  يار ىاو عن طرةق كشاف 
ر الاااطا يظركاااو ورحااال أو عاان طرةاااق مقارنااا  الشااايء الواداااع بااااألث

 بعضو بالبعض اح ر   
واحن سااااانأظي إلاااااى ماااااوارد الظوسااااام والظاااااي مااااان  اللياااااا يعااااار  

 وىي كاحظي :ن اح رةن المظوسمون سيماء 
 : بال المات والصفات الخارجية لإل سانالتوسم  -ٔ

صفا   ارجي  وعالما  في المظير ال اارجي لسنساان ىنالا 
صااالح أو فساااد كمعرفاا   ومااا ىااو عميااو ماانظاادا عمااى ساايمائو 

ماااطا ظعنااي واألنااف العيااون الكبياارة ماااطا ظعنااي والعيااون الصااييرة 
  ماطا يعني 

فااي اإلنسااان إلااى هياار طلااا ن بالنسااب  إلااى مودااع الشاااما  وكااطا 
  وكع منيا لو ارظبال بصف  معين  موجودة في طلا اإلنسان 
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سيرة ودد دل  الكثير من الروايا  والحوادث الظارة ي  المظعمق  ب
عمى وجاود مثاع وأصحابيم وأعدائيم   عمييم السالماأىع البي  

نياااا ظرسااام ش صاااي  اإلنساااان وماااا يكاااون فاااي  ىاااطه العالماااا  وا 
 عن ظاىره  باطنو فضال  

أوال  إلاااى وجاااو اإلنساااان وهالباااا  ماااا يظركااان الظوسااام عماااى ولناااأظي 
ظمج فاي ي اما ة الظي ظعكس صورة آ الوجو الطا يكون بمثاب  المر 

كاأن يكاون صاالحا  ومشااعر وماا ىاو عمياو أحاسايس  دا ماو مان
ليااا أ اااي القااار  جممااا  ماان األمثمااا  الظاااي أو طالحااا   وىكاااطا ن وا 

  ظؤكد ىطا المعنى 
 الم ال األول : 

يم فقااااا عااان وفاااد الااايمن الاااطين دااادموا إلاااى المدينااا  ن ىاااو دصااا 
ـــوبّم :  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظساااميماا رساااوا هللا  ـــة قم ـــوم رقيق اســـخ ر ) إ ّـــم ق

ي صــر خمفــي إيمــا ّم مــ ّم الم صــور يخــرج فــي ســب ين ألفــا  
 . (ٔ)وخمف وصّي حماهل سيوفّم المسك (

 وىو أيضا  من الظوسم   
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 صامى أن أىاع الايمن لماا ساألوا رساوا هللا حيث أن الشاىد ىنا 
عاان وصاايو أشااار إلااييم أن وصاايو هللا عميااو وآلااو وساامم ظسااميماا 

نياااام إطا ظصاااافحوا لممظوساااامين و ىااااو ماااان جعمااااو هللا آياااا   الوجااااوه ا 
 عرفوه : 

فقالوا يا رسوا هللا بالطا بعثا بالحق بالحق أردناه فقد اشظقنا   
إليااو فقاااا ىااو الااطا جعمااو هللا آياا  لممظوساامين فااإن نظاارظم إلياااو 

عااارفظم أناااو أو ألقاااى السااامع وىاااو شاااييد نظااارة مااان كاااان لاااو دمااا  
وه ن ظ مموا الصفو  وظصفحوا الوجوصي كما عرفظم أني نبيكم 
فإناااو ىاااو ألن هللا عااان وجاااع يقاااوا فاااي فمااان أىاااو  إلياااو دماااوبكم 

لـى ذرجتـُ  }فاج ل أفهدة من ال ـاس تّـوي إلـيّم{كظابو  إليـُ وال
فقــام أبــو عـامر األشــ ري .... فتخممــوا :  قـال )عمـيّم الســالم(

وأخـذوا بيـد األ ـزع األصـمع البطـين الصفوف وتصفحوا الوجـَو 
 . (ٔ)ل هللا (وقالوا إلى ِذا أِوت أفهدت ا يا رسو

عاان طرةااق الوجااو  وفااي ىااطا الاانص إشااارة واضااح  عمااى الظوساام
ماان ظصااف  الوجااوه  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااميماا رسااوا هللا و بمحاااظ مااا أشااار باا

وىااو اإلمااام ساابيال  إلااى معرفاا  الشاا ص المطمااو  والنظاار إلييااا 
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عمي  عميو السالما ن وفعال فإنيم ظصفحوا الوجاوه وظوساموا فاي 
 المؤمنين  عميو السالما إنو ىو الوصي  أمير 

ومن الجدير بالطكر ىنا إلى نكظ  ميما  وىاي أن الظصاف  بطاظاو 
بالنظر ا الوحيد إلى معرف  ىطا الش ص أو طلليس ىو السبيع 
   بواسط  البصر 

ن القما  وماا  إنما الميم ىو النظر عن طرةق القم  والبصايرة وا 
ا البصار والبصايرة ألن لو أثر في الظوسم كما ىاو حاايشعر بو 

باااالنظر بناااور هللا ومركااان الناااور ىاااو القمااا  الظوسااام إنماااا يكاااون 
ومعرفااا  األشاااياء وعمياااو فاااإن لمقمااا  الظاااأثير األكبااار فاااي الظوسااام 

ال ىنالا أشياء دد يظوسام  فيياا اإلنساان حظى دون النظر إلييا وا 
 وما يحس بو من بواطن األشياء دون ظاىر  بقمبو 

وىااي القماا  إطا ضااي  الظااي فااي اإلنسااان وكمااا ديااع فااإن ىااطه الم
طا فسد  فسد    صمح  صم  اإلنسان وا 

فضاااااال  عااااان وعمياااااو فقاااااد يكاااااون الظصاااااف  بالقمااااا  وباإلحسااااااس 
  البصر

 عميااااو والشاااايء اح اااار المياااام ىااااو مااااا يظعمااااق بااااأمير المااااؤمنين 
نو ىو طاظاو  آيا  وعالما  لممظوسامين بحياث أن السالما بالطا  وا 
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ون الحاااق عااان طرةاااق النظااار إلياااو المظوسااامين يعرفوناااو باااع يعرفااا
نو سم  من سما   المؤمنين الظاي يوسامون بياا ومان ومعرفظو وا 
 ىنا ديع في الحديث الشرةف : 
   ) ال ظر إلى وجُ عمي عبادة (

 الم ال ال ا ي : 
ىو الرواي  الظي ظصف أصاحا  أميار الماؤمنين  عمياو الساالما 

ظعاالى بأن سايماىم فاي وجاوىيم مان اثار الساجود مصاداق دولاو 
ُِْم ِفـي تَ} َن ّللِاِ َوِرْضَوا ا  ِسيَما ُِْم ُرِك ا  ُسِجدا  َيْبَتُغوَن َفْضال  مِّ َرا

ُجودِ  ْن َأَ ِر السُّ م مِّ ِّ  . (ٔ){ُوُجوِِ
عاوياا  باان أبااي عاان الطرماااح فااي معاارض رده عمااى مفقااد روا 

بـاب أميـر المـؤم ين ) لو بمغت إنو داا : سفيان  عميو المعن ا 
 طالب )عميُ السـالم( لوجـدت ....رجـاال  سـيماِمعمي بن أبي 

ّم من ا ر السجود ....(  . (ٕ)في وجِو
وفي ىطه الرواي  إشارة إلى الظوسام عان طرةاق الوجاو وماا يظركاو 
ماان أثاار فااي جباااىيم ولاايس المقصااود فااي الظوساام بااأثر السااجود 
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السااجود فااي جباااىيم إنمااا ىااي عالماا  يظركيااا ىااو األثاار المااادا 
ار فمااان مالمااا  الظعااا  والساااير وصاااوىيم مماااا يظيااار عماااى وجااا

    ا1 الوجو
عان عبد هللا بن سنان اإلمام الصاادق  عمياو الساالما ولما سأا 

ــر الســجود{ دااوا هللا عاان وجااع  ّم مــن أ  }ســيماِم فــي وجــِو
 . (ٕ)قال: ) ِو السّر في الصالة ....(

 
 
 

 الم ال ال الث : 
وساامون يظالسااالما أفضااع الصااالة و إن أئماا  أىااع البياا   عمااييم 

ورد عان ويعرفون المحبين ليم من المبيضين من ألوانيم ن فقاد 
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قال إن  ) : اميو السالمعبد هللا بن سميمان عن أبي عبد هللا  ع
 . (ٔ)(اإلمام إذا أبصر إلى رجل عرفُ وعرف لو ُ ...

ن هللا ساابحانو وظعااالى جعااع ماان وراء إ ااظال  المااون حكماا   ن وا 
ُِ َخْمُع الِسَماَواِت َواأْلَْرِض }َوِمْن ومصداق طلا دولو ظعاالى  آَياِت

   (ٕ){َذِلَك َخَياتو لِّْمَ اِلِمينَ َواْخِتاَلُف َأْلِسَ ِتُكْم َوَأْلَواِ ُكْم ِإِن ِفي 
 

 :  رابعالم ال ال
من أمثم  الظوسم بالوجو ىاو ماا يظعماق باالعيون ن فاالعين ىيئظياا 

 اص بيا  وشكميا وما إطا كان  صييرة أم كبيرة ليا ظوسم  
نيم ُعمش  عمش في المي  من عماش ن إومن سيماء المؤمنين 

يقاااا رجااع أعمااش واماارأة عمشاااء أا ال ظااناا عينيااا ظساايع دمعااا  
وال ظكااد ظبصار بيااا   والعماش ضااعف العاين مااع سايالن دمعيااا 

   ا3 األودا  ا في أكثر
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ناااو دااااا ألميااار الماااؤمنين عماااي  عمياااو إروا عااان ناااو  البكاااالي 
ف لي شي تك ، فبكى )عميُ السـالم(  ـم قـال : : ) صالسالما 

شــــي تي وهللا الحممــــا  الحكمــــا  .... عمــــش ال يــــون مـــــن 
 . (ٔ)البكا ....(

وىااطه الرواياا  ظصااف ساايماء شاايع  اإلمااام عمااي  عميااو السااالما 
وىاو ضااعف بصاار العااين لشاادة البكااء وكثرظااو وظعاا  العااين ماان 

   ا2 طلا وظيور طلا األثر عمى مظيرىا عند النظر إلييا
 
 

 :  خامسالم ال ال
نيم نرق إمن أمثم  الظوسم بالعين وىو إن من سيماء المجرمين 

}ي ـــرف المجرمـــون العياااون ن فقاااد ورد فاااي ظفساااير دولاااو ظعاااالى 
ساااااااااواد الوجاااااااااوه ونردااااااااا   أا بعالمااااااااااظيم وىاااااااااي  بســـــــــيماِم{
   ا3 العيون   ا
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ونرد  العين ىي من سيماء دظما  اإلماام الحساين  عمياو الساالما 
ئيم وأبناء أبنائيم ن فقد ورد عن رسوا هللا  صمى هللا عمياو وأبنا

 نو داا : إوآلو وسمم ظسميماا  
ـــة األعـــين وســـواد الوجـــَو خـــذوا  م بســـيماِم بزرق ) ...خـــذِو

م في الدرك األسفل من ال ار .....(  . (ٔ)ب واصيّم فألقِو
 :  سادسالم ال ال

م هااّر نيااإإن ماان ساايماء شاايع  أىااع البياا   عمااييم السااالما ىااو 
محجمين ن واليّر جمع األهر من اليرة وىو بياض الوجوه بناور 

   ا2 الوضوء كما ديع
ن بيااااض الوجاااوه بناااور داااد يكاااون أعااام وأشااامع مااان ناااور إعمماااا  

 الوضوء بع ىو نور اإليمان الساطع من جباىيم  
وفي الظوسم ىو ال ال الاطا يار  ظااىر فاي جبيا  اإلنساان مان 

  وىاااي سااايماء ال ماااص مااان  وسااال الجبيااا  إلاااى ماااا باااين عينياااو
 شيع  اإلمام عمي  عميو السالما  
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  ـ 78ـ 

فعن عامر بن وائم  عن أمير المؤمنين  عميو السالما أنو سألو 
}إن الـذين آم ـوا وعممـوا ابن الكواء عن المقصاود بقولاو ظعاالى 

ــر البرجــة{ فقــال )عميــُ الســالم( : )  الصــالحات أولهــك ِــم خي
ك  حــن وأتباع ــا يــوم ....رفــع صــوتُ ويحــك يــابن الكــوا  أولهــ

 . (ٔ)القيامة غرا  محجمين روا  مروجين ي رفون بسيماِم (
 :  سابعالم ال ال

إن أئماااا  أىااااع البياااا   عمااااييم السااااالما عناااادما يظوساااامون بوجااااو 
الشاااا ص الاااادا ع إلااااييم ال ظكااااون معاااارفظيم بااااو وظوسااااميم عاااان 
طرةااااق العالمااااا  الظاىرةاااا  فااااي الوجااااو ن بااااع ىنالااااا عالمااااا  

يعممياا أو يراىاا إال أىاع البيا   عماييم الساالما  باطني  لموجو ال
ومن اظصع بيم من أوليائيم و واصيم وحيا يعرفون محبيم من 

 مبيضيم  
نااااو سااااأا اإلمااااام إفقااااد ورد عاااان عبااااد الاااارحمن عاااان اباااان كثياااار 

) قمت ج مت فـداك ِـل ت رفـون الصادق  عميو السالما فقاا : 
لـيس مـن  محبيكم ومبغضيكم ؟ قال ويحك يـا أبـا سـميمان إ ـُ

ن الرجــل ــافر ، وال ــُ مــؤمن أو ك ــين عي ي ــب ب ــد إال كت ــد يول  عب
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ليــدخل إلي ــا بواليت ــا وبــالبرا ة مــن أعــداه ا ف ــرى مكتوبــا  بــين 
عي يُ مؤمن أو كافر ، قال هللا عـز وجـل }إن فـي ذلـك خيـات 

 . (ٔ)لممتوسمين{   رف عدو ا من ولي ا(
هللا عباد  مطار  عان أباي وفي روايا  أ ار  عان عماار بان أباي

) سم تُ يقول : ما من أحـد إال  الصادق  عميو السالما دااا :
ومكتوب بين عي يُ مؤمن أو كافر محجوبـة عـن الخالهـع إال 
األهمة واألوصـيا  فمـيس محجـوب عـ ّم  ـم تـال }إن فـي ذلـك 
خيات لممتوسمين{ ....وليس وهللا أحد يدخل عمي ا إال عرف اَ 

 . (ٕ)بتمك السمة (
م الاطر انو وظعالى وسميم بظما السم  مناط عاالا وطلا إن هللا سبح

م بحاليم ومن ىو الماؤمن مانيم والكاافر بالميثااق الاطا ألنو عال  
ظعاااالى عماااييم فاااي ظماااا النشاااأة مااان اإلدااارار و أ اااطه هللا سااابحانو 

بوحدانيظااااو واإلدااااارار بنباااااوة الرساااااوا    ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظساااااميماا  واإلدااااارار 
طال  واألئما  مان ولاده  صاموا  هللا  ن أبيبوالي  اإلمام عمي ب
 عمييم أجمعينا   
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  ـ 81ـ 

حساا  إدااراره فااي  ووسااميم بيااطه الساام  ماان اإليمااان والكفاار كااع  
عالم الطر بيطا الميثاق فمن أدر فيو فيو مؤمن ومان لام يقار باو 

 ورفضو فيو كافر  
أن بينااااا ارظبااااال الظوساااام بعااااالم و وماااان ىنااااا يظضاااا  وكمااااا ساااابق 

ن لاااو أصاااال   ظرجاااع إلاااى عاااالم الاااطر أو الممكاااو  لاااو  الممكاااو  وا 
انعكاسو وظأثيره في عالم الوجاود أو الظكاوةن أا فاي ىاطه الحيااة 

 الدنيا  
وداد أكاد مااولى الموحادين وأميار المااؤمنين ودائاد الياّر المحجمااين 

طالا   عمياو الساالما ىاطا المعناى  أسد هللا اليال  عمي بن أباي
ي فمتــات لســا ُ ) مــا أضــمر أحــد شــيها  إال ظّــر فــفااي دولااو : 

 . (ٔ)وصفحات وجُّ (
 
 التوسم عن طرجع أعضا  البدن -أ
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  ـ 80ـ 

وىنالا ظوسم عن طرةق أعضاء البدن األ ار  والعالماا  الظاي 
ماااان أثاااار عمااااى اإلنسااااان ظظياااار عمييااااا وانعكاساااايا ومااااا ظظركااااو 

 وش صيظو   وىنالا عدة أمثم  عمى طلا : 
 : الم ال األول

ظوسم أمير المؤمنين عماي يظعمق بيدا اإلنسان والظوسم بيا ن ك 
م ن بااااطا الثدياااا  ن وىااااو نعاااايم ال ااااوار  ورأسااااي عميااااو السااااالما 

  في معرك  النيروان أصحابو ار وا  ب
) سار عمـي )عميـُ السـالم( إلـى أنو داا : طارق بن نةاد  نفع

دج فــإن ال بــي خــ، فقــال : اطمبــوا المال ّــروان فقتــل الخــوارج 
ــال)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تســميما(  ــة الحكمــة وال  ق ــوم يتكممــون بكمم ســيجي  ق

يجــاوز حمــوقّم يمرقــون مــن اإلســالم كمــا يمــرق الســّم مــن 
ــة ســيماِم أو فــيّم رجــل أســود مخــا ــُ ج و دلرمي ــي  دي ــد ف الي

ن لـم يكـن ش رات سود فإن كان فيّم  فقد قتمـتم شـّر ال ـاس وال
 . (ٔ)فيّم فقد قتمتم خير ال اس (

نااو ماان ساايماء وفااي ىااطه الرواياا  داللاا  واضااح  عمااى الظ وساام وا 
الم اادو   ماان الفعااع  ااد  م اادع ال ااوار  وجااود ىااطا الشاا ص 
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  ـ 82ـ 

بضاام الماايم وفااظ  الااداا ن وال اادا  ىااو النقصااان   وم ااد  اليااد 
أا نادص اليد ن ودياع  ادج  النادا  أا ألقا  ولادىا دباع أواناو 

ن كان ظام ال مقاليير ظمام األيام     ا1 وا 
داااد ظوسااام باااطا الثديااا  طاظاااو دباااع  ظساااميماا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوكاااان رساااوا هللا 

عماي سنوا  من معرك  النيروان ن فقد ورد عان أميار الماؤمنين 
  عميو السالما أنو داا : 
ــو يقســم غ ــاهم ح ــين )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تســميما( ) ك ــت مــع رســول هللا  ِو

 يا دمحم اعدل فوهللا ما عدلت م ذ اليوم . فجا  ِذا فقال : 
ــال رســ ــم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تســميما( ول هللا فق ــك أمــك ومــن ي ــدل إذا ل  كمت
ــن الخطــاب : دعأعــدل  ــال عمــر ب ــع ِــذا ؟ فق ــي أضــرب ع   

 الم افع . 
دعـُ فـإن لـُ مـن يقتمـُ سـيخرج )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( رسول هللا وقال 

أقـــوام يقـــرؤون القـــرآن ال يجـــاوز تـــراقيّم مـــن ضهضـــهي ِـــذا 
 .( ٕ)ن الدين كما يمرق السّم من الرمية ....(يمرقون م
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  ـ 83ـ 

 : الم ال ال ا ي 
فقااد عان الظوسام بالياد ىااو أمار بيعا  اإلماام عمااي  عمياو الساالما 

أا  –وكانا  ياده شاالء كان أوا من بايعو طمحا  بان عبياد هللا 
 نادص   

) أول مـــن ففاااي الرواياااا  الظارة يااا  الظاااي ظاااروا ىاااطه الحالااا  : 
رجـل مـن ، فقـال  طمحـة ابـن عبـد هللا باي ُ وصفع عمى يـدَ 

 . (ٔ)أول يد باي ت يد شال  ، أو يد  اقصة (: ب ي أسد 
عماي  عمياو العابادا أن اإلماام وفي رواي  أ ر  عن أبي بشير 
 السالما داا لمن يرةد أن يبايعو : 

ــُ  ــد رضــيت ب ــم فمــن اختــرتم فق ــا م ك ــيكم أ  ــي ف ) ال حاجــة ل
الزبيـــر فتســـوروا عميـــُ ....فجـــا وا وفـــيّم طمحـــة و فاختـــارَو 

فباي ُ طمحـة أوال  والزبيـر ب ـدَ ف ظـر الحاهط وقالوا ابسط يدك 
 . (ٕ)حبيب بن ذوجب إلى يد طمحة فقال ال يتم ِذا األمر ...(
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وكما أن لميد ظوسم فاإن لقادمي اإلنساان ظوسام أيضاا  يعار  عان 
عمياو كماا ظوسام باطلا داوم بقادمي رساوا  ن أمره وما يكاو طرةقيا 
 عند النظر إلييا   ظسميماا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهللا 
ب ـي مـزجو قـوم مـن  ) قـالرو  مجاىاد عان ابان عبااس :  فقد

ــالوا  ــب لمــا شــاِدوا قــدمي رســول هللا ق ــد المطم )صــمى هللا ل ب
يـا أبـا البطحـا  احـتفف بّـذا فإ ـا لـم عميُ وآلُ وسمم تسـميما( 

بــد  ــر قــدم مــا أشــبُ بالقــدم الــذي فــي مقــام قدميــُ . فقــال ع
ألبي طالب اسمع ما يقول ِؤال  فإن الب ي ِـذا ممكـا  المطمب 
)....(ٔ) . 
 

 التوسم بالّيهة -ب 
عام  لسنسان ومظيره وماا ياوحي وىنالا أيضا  الظوسم بالييئ  ال

ماان ساايماء وعالمااا  ظاادا عميااو وىنالااا عاادد ماان األمثماا  عمااى 
 طلا  

  الم ال األول :
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اإلمااام عمااي المااؤمنين  إن ماان ساايماء المااؤمنين ماان شاايع  أمياار
ىو ىيئظيم من الطا وال شوع هلل سبحانو وظعاالى  عميو السالما 

عماى أجساادىم مان أثار طلاا وما ىم عميو من النىد وماا يظيار 
 هلل عن وجع  النىد والظعبد 
) شـي تي أناو دااا : أمير المؤمنين  عمياو الساالما فقد ورد عن 

ـــادة صـــفر ا وهللا ... ـــادة وأ ضـــا  ِز ـــن أحـــالس عب لوجـــَو م
السّر عمش ال يـون مـن البكـا  خمـص البطـون مـن الصـيام 

مصـابيو كـل ظممـة ورجحـان كـل قبيمـة ذبل الشفاَ من الدعا  
ادة بسيماِ ّم ....(م ت رف الِز با ية في وجِو  . (ٔ)والِر

وفي رواي  أ ر  عن أمير المؤمنين  عميو الساالما فاي وصاف 
، الخمـــص  ) شـــي تي يـــا  ـــوف الـــذبل الشـــفاَشااايعظو أيضاااا  : 

بــان فــي الميــل  إذا جــ ّم اتــزروا فــي ال ّــار  أســدالبطــون ، ِر
عمــى األوســار وارتــدوا عمــى األطــراف وصــفوا األقــدام وافترشــوا 

 . (ٕ)الجباَ ..(
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وعـــن اإلمـــام الصـــادق )عميـــُ الســـالم( فـــي ذكـــَر ألوصـــاف 
م من  المؤم ين الكاممين : ) فّم الحفي عيشّم المت قمة دياِر

من الصيام الذابمة شفاِّم ة بطو ّم أرض إلى أرض الخميص
الصــفر الوجــَو مــن ال مــش ال يــون مــن البكــا  مــن التســبيو 

 . (ٔ)السّر فذلك سيماِم ....(
 

 : الم ال ال ا ي
ال اااارجي ىاااو ماااا وردفاااي عماااى الظوسااام ظبعاااا  لمييئااا  والمظيااار  

ن من سيماىم الظحميق أا حمق الرأس    الظوسم بال وار  ن وا 
الشاعر ن سبيد   من الفعع سابد : والسابد ىاو وفي رواي  أ رة الظ

وسااابد رأساااو وسااامده أا اسظأصااامو   ودياااع سااابد شاااعره اسظأصااامو 
جميعاااااا  ن وفاااااي روايااااا  ىاااااو الحماااااق حظاااااى ألنداااااو بالجماااااد وعفااااااه 

   ا2 بعد أيام ا ن ثم ينب  الشعرالشعر سظئصاا وا
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إلاى المقصاود بالظسابيد ىاو الحماق ودد أشار  الرواياا  الشارةف  
   ا1 ن وديع ىو ظرا الظدىن وهسع الرأسوظرا الظدى

واسظئصاالو ىاو عالما  ال اوار  والطا يفيام ىناا أن حماق الارأس 
 عماااييم وال يفيااام مناااو أن مااان عالماااظيم الحماااق ألن أىاااع البيااا  

 لم ينيوا عن الحمق االعظيادا   السالما
فـي غيـر ) حمـع الـرأس فقد ورد عن الصادق  عمياو الساالما : 

عداهكم وجمـال لكـم  ـم قـال إ ّـم يمرقـون الحج وال مرة م مة أل
و من الدين كما يمرق السّم من الرمية وعالمتّم  التسبيد ِو

 . (ٕ)الحمع وترك التدِن (
إلااااى أن ساااايماىم ىااااو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااااميماا وأشااااار الرسااااوا األكاااارم   

 . (ٖ)قال التحميع (فما سيماِم ) قالوا يا رسول هللا الظحميق : 
عمااااى أن الساااايماء دااااد ظكااااون بالييئاااا  طلااااا دليااااع واضاااا   وفااااي

 ال ارجي  لسنسان والمظير العام لو  
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 : الم ال ال الث 

ىااو مااا يرظديااو الُمظوساام بااو  أيضااا   والمنظاارالظوساام بالييئاا   ىعماا
من لباس يكون عالما  وسايماء لاو ن أو ماا داد يحمماو أو يركا  

 ليكون ىو اح ر سم  لو  عميو 
ا ورد فاااي سااايماء المالئكااا  الاااطا عبااار عااانيم ىاااو ماااودلياااع طلاااا 

ماان حيااث   أا فااييم ساام  وعالماا  معيناابااأنيم مسااومين القاارآن 
رساااليا عمااى أكظااافيم ومجيااائيم لاابس عمااائم طا  لااون  اااص  وا 

من الف ل َبِمَع وَبُمَع وأبمـع أي كـان فـي لو ـُ   عمى  يع بمق 
 في معرك  بدر  وحدث طلا  (ٔ)سواد وبياض (
أنااو داااا :   ننلاا  المالئكاا  يااوم باادر عمااى عااروة فقااد روا عاان 

 ياع بماق وعمااائم صافر وداااا عماي  عمياو السااالما وابان عباااس 
   ا2 ابين أكظافيم عمييم عمائم بيض أرسموا أطنابيا 

يم اإلمااام الحسااين  عميااو يكمااا أن المالئكاا  المسااومين الااطين لقاا
 كان ليم سيماء  اص  بيم  السالما عند  روجو من المدين  
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) لمـــا أناااو دااااا : عااان اإلماااام الصاااادق  عمياااو الساااالما رد فقاااد و 
ـــة  ـــواج مـــن المالهك ـــُ أف ـــة لقي ـــد هللا مـــن المدي  ـــو عب ســـار أب
المســـومة فـــي ايـــديّم الحـــراب عمـــى  جـــب مـــن  جـــب الج ـــة 

)....(ٔ) . 
 
 :  التوسم باألف ال -ٕ

ن وىاااو أن وىاااو الظوسااام باألفعااااا ظوسااام ناااوع آ ااار مااان الىنااااا 
ومااا فعاااا الشاا ص  الُمظوساام بااوا يظوساام المظوساام عاان طرةااق أ

ن أا أن ياارحل المظوساام يعمااع ماان أعماااا فييااا ساايماء أو داللاا  
وحاااين مااا ساايكون عمياااو ماان بااين الفعااع الاااطا يقااوم بااو اإلنسااان 

 في عالم الممكو   وما ىو ظأثيره أو دالالظو حالو 
عمااى طلااا نسظشاافيا عاان طرةااق الروايااا  وىنااا عاادد ماان األمثماا  
وظوسااميم بمااا كااان يقااع   عمااييم السااالماياا  الااواردة ماان أىااع الب

 بعض األش اص  من أفعاا 
 

 :الم ال األول 
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وظمنةاااق ممكيااام   رس بظشاااظ  الُفاا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااميماا ظوساام رساااوا هللا 
إلااى كساار  كظابااا  لمااا أرسااع  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااميماا وطلااا أن الرسااوا   

جااوا  كساار  ىااو كااان ن إلسااالم فيااو إلااى ا ياادعوهممااا الفاارس 
يمـزق هللا :    ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظساميماا ظمنةق طلا الكظاا  فقااا رساوا هللا 

 . (ٔ)ممكّم كّل ممزق (
 

 :الم ال ال ا ي 
رأ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااااااميماا عمااااااى الظوساااااام باألفعاااااااا ىااااااو إن رسااااااوا هللا 

وابصااار يرا  وكاااان صاااي –الحساااين  عمياااو الساااالما وىاااو يمشاااي 
صبيا  يمشي  مفو وكمما رفع اإلمام الحسين ددماو يأ اط الصابي 
ماان طلااا الظاارا  الااطا كااان ظحاا  داادمي اإلمااام الحسااين  عميااو 

  والطا مشى عميو ويحثوه أو يضعو عع رأسو السالما 
إن ىااااطا الصاااابي ساااايكون ماااان  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااااميماا فأشااااار رسااااوا هللا 
وسايقوم بنصارظو ن وكااان ن  عمياو الساالما أنصاار اإلماام الحساي

ظعاااالى طلاااا الصااابي ىاااو نىيااار بااان القاااين البجماااي  رضاااوان هللا 
  عميوا 
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وأ ااط الظاارا  ماان أثااره يعنااي سااموكو لطرةقااو وطاعظااو لااو وادظفائااو 
  ألثره والظمسا بو 

 
 الم ال ال الث :

الظوساام ب اارو  اإلمااام الرضااا  عميااو السااالما ماان عنااد المااأمون  
 ميطى الرأس   ا  لعنو هللا

عاان أبااي فقااد ورد عاان أبااي عبااد المماا    باان سااعيد النيسااابورا 
أن اإلمااام الصاام  اليااروا  وكااان  ادمااا  لمرضااا عميااو السااالما 

 الرضا  عميو السالما داا ألبي الصم  : 
مكشـوف ..... الساعة سيجي  رسـولُ فـإن قمـت مـن ع ـدَ )

ن قمت من ع دَ مغطى  فـال الـرأس الرأس فكمم ي بما تشا  وال
أكممــُ ُ ولــم تـوغطــى رأســُ و ّـض مــن ع ــدَ فتب  تكمم ـي ..

. دخل م زلُ فأشار لي أن أغمـع البـاب فغمقتـُ ..بشي  حتى 
)(ٔ) . 
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إشاارة إلاى اسظشاياده  عمياو الساالما عماى ياد الماأمون وفي طلاا 
  العباسي  عميو لعائن هللاا لما في هطى رأسو وسائر بدنو 

   أسو بالكفنوطلا ألن الطا يمو  ييطى ر 
 

 الم ال الرابع : 
أن يشار  أراد لماا كانا  معركا  صاّفين ىو أن عمار بن ياسار 

 ليروا بو عطشو فأوظي إليو بقدح من المبن  شيئا  
عاان أبااي ساانان فقااد ورد عاان أبااي معشاار عاان عماارو الصاايرمي 

 داا :  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا صاح  رسوا هللا الدؤلي 
فـأتى بقـدح مـن لـبن فشـربُ  ـم قـال بشـراب  ) رأيت عمار دعا

)صمى هللا عميُ قال لي رسول هللا هللا أكبر صدق هللا ورسولُ 
أن آخـر رزقـك أو زادك فـي الـد يا ضـيحة وآلُ وسـمم تسـميما( 

وقيـــل أن الـــذي جـــا َ بـــالمبن امـــرأة مـــن  ســـا  ب ـــي المـــبن   
 . (ٔ)(شيبان 

لااى اليداياا  إوماان الجاادير بالااطكر إن الماابن فااي الممكااو  يشااير 
ىنا أن عمار كان عمى طرةق الحق وأن سي ر  من المقصود و 
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عمااي بااان بوالياا  اليداياا  والمحجاا  البيضاااء المظمثماا  ىااطه الاادنيا 
  أبي طال   عميو السالما 

ن مااان دظماااوه ىااام أىاااع الباطاااع وىااام الفئااا  الباهيااا  الظاااي أ بااار  وا 
نياا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا الرسوا  ساظقظمو وىاي فردا  معاويا  بياا عماار وا 

  وأىع الشام  عميو المعن ا 
 صاامى هللا عميااو وآلااو والماابن يعنااي اليداياا  باادليع ان رسااوا هللا 

عنااد شاارحو الماابن فااي المعاارا  ن داااا لااو جبرائيااع وساامم ظسااميماا 
  عميو السالما : ىادي  وُىدي  امظا  

شاايد  نةماا   باان  نةماا  باان ثاباا  داااا :   ةفقااد ورد عاان عمااار 
ين وداااا أنااا ال أسااًع فوشاايد صاا  الجمااع وىااو ال يسااًع ساايفا  ثاباا

يقظع عمار فانظر من يقظماو فاإني سامع  رساوا أبدا  حظى سيفا  
ظقظمو الفئا  الباهيا  ن دااا فمماا دظاع عماار يقوا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا هللا 

وادظار  فقاظاع حظاى دااا  نةما  داد بانا  لاي الضاالل  بن ياسار 
   ا1 دظع    ا

 
 التوسم بأف ال الحيوان
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ظوسااام الوالظوسااام باألفعااااا يظعاااد  الظوسااام بأفعااااا اإلنساااان إلاااى 
وماااا يقاااوم باااو مااان حركااا  أو يصااادر عناااو مااان الحياااوان بأفعااااا 

صو  لو ظوسم  اص وارظباطو بشيء آ ار فاي عاالم الممكاو  
 عمى طلا  وىناا أمثم  
 الم ال األول :

    ا1 عند الحديب  ظسميماا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىو ودو  ناد  رسوا هللا 
داصاادا  المسااير الااى مكاا  المكرماا  ن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااميماا ان رسااوا هللا 

وودااف نادظااو فااي الحديبياا  داللاا  عمااى انااو ال يسااظمر فااي رحمظااو 
 الى مك  وسو  يظودف وظنظيي ىطه الرحم  في الحديبي   

 
 الم ال ال ا ي : 
واد اإلماام الحساين  عمياو الساالما عان المساير الظوسم بظودف جا

إذ وقـف جـواد بي مـا ِـم يسـيرون ) عند وصولو إلى كرحالء : 
ــم يتحــرك .... ف  ــدِا ســأل الحســين عــن األرض  الحســين ول
ير : سر راشـدا  وال تسـأل عـن شـي  حتـى يـأذن هللا  قال لُ ِز

 بالفرج إن ِذَ األرض تسمى الطف . 
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اســم غيــَر ؟ قــال : ت ــرف لّــا فقــال )عميــُ الســالم( : فّــل 
كربال  فدم ت عي اَ وقال أعوذ باهلل من الكـرب والـبال  ِّ ـا 
محط ركاب ا وسفك دماه ا ومحل قبور ا بّذا حد  ي رسول هللا 

الحساااين  عمياااو الساااالما كاااان داصااادا  المساااير ان االماااام    (ٔ)(
الااى الكوفاا  ولكاان عناادما ظودااف حصااانو فااي كاارحالء كااان داللاا  

المااااام الحسااااين  عميااااو السااااالما ال يكمااااع رحمظااااو الااااى عماااى ان ا
 نيايظيا وسو  يظودف ويسظقر في ىطا المكان  

ولطلا سأا عان اسام ىاطا المكاان فعنادما سامع االسام عار  اناو 
ساااايكون محاااال رحاااااليم وساااافا دمااااائيم الطاااااىرة ومحااااع دبااااورىم 

 المقدس  في ىطا المكان  
 

 الم ال ال الث : 
نين  عميااو السااالما وظوساامو بمااا ىااو دصاا  اسظشااياد أمياار المااؤم

ماان جار  ماان أحااداث   فإناو  سااالم هللا عميااوا لماا ىااّم بااال رو  
فااي اليااوم الااطا ضاار  فيااو يرةااد المسااجد عنااد وداا  السااحر داره 
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بالصااياح فممااا رأ  اسااظقبمظو األون الظااي كاناا  عناادىم فااي الاادار 
 . (ٔ)) صواهو تتب ّا  واهو (طلا داا : 

 عميااااو السااااالما بصااااياح األون نااااوح فقااااد ظوساااام أمياااار المااااؤمنين 
عناااااد المصااااايب  ن ألن األون ظشاااااير فاااااي الممكاااااو  إلاااااى النسااااااء 

النساء ونوحين وبكائين عماى اإلماام  عمياو الساالما ن فعمام أناو 
 دد دنى أجمو  

وكااطلا عناادما عمااق مساامار بااا  الاادار بردائااو فإنفماا  حنامااو ن 
 فقاا أمير المؤمنين  عميو السالما : 

 لمموت          فإن المـوت القـيكاأشدد حيازجمك 
ومن المعرو  بأن المي  ُيحع حنامو وةجارد مان مالبساو وبعاد 
أن يكفن ُيشد بحنام الكفن ن وظعمق مسمار الدار فيو دالل  عمى 

 ظعمق اىع الدار بصاح  الدار  
 

 :الم ال الرابع 
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إطا ومااا ديااع فااي الظوساام بأفعاااا الحيااوان أن العاار  كاناا  دااديما 
كماااا  ينااااام وة فااااي نفسااااو ظحاااا  المودااااد فإنيااااا ظظوساااام أن رأ  ال

 السماء سظمطر  
وىاااااطه أدلااااا  كافيااااا  عماااااى برىنااااا  وجاااااود ظوسااااام بواساااااط  أفعااااااا 

 الم مودا  وما ظشير إليو في عالم الممكو   
 
 التوسم بخفايا ال فس البشرجة :  -ٖ

وىنالا نوع آ ر من الظوسم وىو الظوسم بما فاي دا اع اإلنساان 
 نفسو من أمر أو  ير أو شّر إلى هير طلا  وما يضمره في 

عمى السالما  موىطا النوع من الظوسم يظمين بو أىع البي   عميي
ال صاااوص وطلاااا بماااا ماااّن هللا عماااييم وأفااااض مااان عمماااو وبماااا 

ومااااا ظ فااااي لاااادييم ماااان نااااور إليااااي يطمااااع عمااااى  فايااااا األنفااااس 
 الصدور 

 نى  عمى ىطا المع  عمييم السالماودد أكد أئم  أىع البي  
فقااد ورد عاان الحساان باان الجياام انااو كااان حاضاار طا  يااوم فااي 

ا وفيو جمع من الفقياء وأىاع ي  لعنو هللامجمس المأمون العباس
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بعضاايم اإلمااام الرضااا  عميااو الكااالم ماان الفاارق الم ظمفاا  فسااأا 
 : السالما 
قال فما وجُ أخباركم بما فـي قمـوب ال ـاس قـال )عميـُ  ) ....

اتقـــوا فراســـة )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تســـميما( لرســـول الســـالم( أمـــا بمغـــك قـــول ا
 المؤمن فإ ُ ي ظر ب ور هللا ؟ قال : بمى . 

قال : فما من مؤمن إال ولـُ فراسـة ي ظـر ب ـور هللا عمـى قـدر 
إيما ــُ ومبمــب استبصــاَر وعممــُ وقــد جمــع هللا ل همــة م ــا مــا 

 . (ٔ)فرقُ في جميع المؤم ين ....(
 طلا :وىناا عدة امثم  عمى 

 الم ال األول : 
ىااااو ظوساااام أمياااار المااااؤمنين اإلمااااام عمااااي  عميااااو السااااالما بعبااااد 
الرحمن بن ممجم عميو لعائن هللا ومعرف  ماا كاان يضامره ألميار 

 المؤمنين  عميو السالما   
فقااد ورد عاان أمياار المااؤمنين أنااو جمااع الناااس لمبيعاا  فجاااء اباان 

ما مااارظين أو ممجااام لعناااو هللا فااارده أميااار الماااؤمنين  عمياااو الساااال
 ثالثا  ثم بايعو وداا سالم هللا عميو عند بيعظو : 
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) ما يحبس أشقاِا فوالذي  فسي بيدَ لتخضبن ِذَ من ِـذا 
ووضع يـدَ عمـى لحيتـُ ... أدبـر ع ـُ فـدعاَ أميـر المـؤم ين 

وال ي كـث )عميُ السـالم( فتو ـع م ـُ وتوكـد عميـُ أن ال يغـدر 
ر المؤم ين ما رأيتك ف مت وال يف ل فقال ابن ممجم وهللا يا أمي

 ِذا بأحد غيري . 
 فقال )عميُ السالم( : 

 ك من مراديمرجد قتمي         عذيرك من خميـأرجد حياتُ وج
 . (ٔ)امِض يابن ممجم فوهللا ما أرى أن تفي بما قمت (

 الم ال ال ا ي : 
) أناااو دااااا  : داااد ورد عااان   بااان حااار  الياااالا أميااار المدينااا  

يابن رسول هللا : فقمت لُ  )عميُ السالم( سألت ج فر بن دمحم
ــد أن أســألك ع ّــا  إن شــهت : فقــال ، فــي  فســي مســاهمة أرج
ن شهت   فاسأل . أخبرتك بمسألتك قبل أن تسأل ي وال

ــُ يــابن رســول هللا وبــأي شــي  ت ــرف مــا فــي  قــال  : قمــت ل
 فسي قبل سؤالي فقال بالتوسم والتفرس أمـا سـم ت قـول هللا 
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ذلــك خيــات لممتوســمين{ وقــول رســول هللا }إن فــي  عــز وجــل
 . (ٔ)اتقوا فراسة المؤمن فإ ُ ي ظر ب ور هللا ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( 

 الم ال ال الث : 
روا أن ش صا  من أصفيان اسمو عبد الرحمن سامع باأن أمارا  
 اار  بإحضااار اإلمااام اليااادا  عميااو السااالما :   فقماا  لاابعض 

ع الاااطا داااد أمااار بإحضااااره فقياااع ىاااطا مااان حضااار مااان ىاااطا الرجااا
رجااع عمااوا ظقااوا الرافضاا  بإمامظااو ثاام ديااع أن المظوكااع يحضااره 

  لمقظع 
فقم  : ال أبرح من ىا ىنا حظى النظر إلى ىطا الرجع أا رجع 

النااس صافين يمنا  الطرةااق راكباا  عماى فارس ودااد داام ىاو فأدباع 
فااي  فوداع حباوإلياو فمماا رأيظاو ودفا  فأبصارظو ينظارون يا ظويسار 

 دمبي فجعم  أدعو لو في نفسي بأن يدفع هللا عنو شار المظوكاع
  

ف  وانا ظفادبع يسير بين الناس وىو ينظر الى عر  دابظو ال يم
دائم الدعاء لو فمما صاار إلاي أدباع عماي بوجياو ودااا اساظجا  

  هللا دعاءا وطوا عمرا وكثر مالا وولدا 
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شااأنا فقماا  فإرظعااد  وودعا  بااين أصاحابي فسااألوني ماا : دااا 
 ير ولم ا برىم فإنصرفنا بعد طلا الى اصفيان ففاظ  هللا عماي 
وجوىااا مااان المااااا حظااى اناااي اهماااق باااابي عمااى ديمااا  ألاااف ألاااف 
درىااام درىااام ساااو  ماااالي  اااار  دارا ورندااا  عشااارة مااان االوالد 

   ا1 وحم  عمرا نيفا  وسبعين ا
 
 -التوسم باالسما  : -ٗ

االسااماء سااواء أكاناا  ان ماان جمماا  مااوارد الظوساام ىااو الظوساام ب
أسماء أش اص أو بمدان أو أشياء ن حيث يساظطيع المظوسامون 
ماان  الليااا معرفاا  الشاايء المااراد ظوساامو ومااا يجاارا عميااو ويقااع 
فياااو مااان احاااداث مااان  اااالا الااارحل باااين اسااام طلاااا الشااا ص او 
المكاااان الظااااىرا فاااي عاااالم المماااا بدالالظاااو الباطنيااا  فاااي عاااالم 

  الممكو  
أ وط ماان الساام  أا العالماا  فيكااون داا ماان حيااث ان االساام ماا

   ا2 عمى حامم  وةظوسم بو من  اللو
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وةوجاااد عااادة امثمااا  ظارة يااا  عماااى ىاااطا الناااوع مااان الظوسااام نأولياااا 
ظوساام نبااي هللا نكرةااا  عميااو السااالما او ظحسسااو بمصاايب  االمااام 

  الحسين  عميو السالما من  الا اسمو 
ع عيناااه فأنباااه هللا حظااى انااو كممااا طكاار اساامو ظ نقااو العباارة وظاادم

عالما  عماى اسظشاعار نكرةاا  عمياو طلا االمار كوناو بعن وجع 
السالما بما يجرا عماي سايد الشايداء  عمياو الساالما واىاع بيظاو 

 وانصاره من مصائ    
حيث جاء عن ساعد بان عباد هللا اناو ساأا القاائم  عمياو الساالما 

 عن ظاوةع كييعص فقاا  عميو السالما لو : 
وف من ا بـا  الغيـب اطمـع عميّـا عبـدَ  ـم قصـّا ) ِذَ الحر 
، وذلـك ان زكرجـا )عميـُ السـالم( سـأل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسـميما( عمـى دمحم 

ف ممـُ اياِـا ربُ ان ي ممُ اسما  الخمسة فـأِبط هللا جبراهيـل 
. 

وعمـي وفاطمـة والحسـن )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسـميما( فكان زكرجا اذا ذكـر دمحم 
ذا ذكر الحسين  يّم السالم()عم إ كشف ع ُ وال جمى كربُ ، وال

)عميُ السالم( خ قتُ ال برة ووق ـت عميـُ البّـرة ي  ـي الزفيـر 
 .وتتابع ال فس 
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فقال )عميُ السالم( ذات يوم : إلّي ما بـالي اذا ذكـرت أرب ـة 
م ّم سميت بأسـماهّم مـن ِمـومي واذا ذكـرت الحسـين تـدمع 

 ت الى عن قصتُ ... فمما سـمع عي ي وت ور زفرتي فأ بأَ هللا
زكرجا )عميُ السالم( لم يفارق مسجدَ  الث أيـام وم ـع فـيّن 

 . (ٔ)ال اس من الدخول عميُ واقبل عمى البكا  وال حيب ...(
وحااطلا يكااون نكرةااا  عميااو السااالما ظوساام بإساام االمااام الحسااين 

مااا ساايجرا عميااو وعمااى عيالااو سااالم هللا عمااييم و  عميااو السااالما 
عين من دظع وسبي وظشرةد ن وىناا يجادر بناا الاى ان البكااء أجم

عمااى االمااام الحسااين  عميااو السااالما والحاانن المعنااوا والروحااي 
عااد ساام  ماان يولاايس فقاال الحاانن المااادا عميااو  عميااو السااالما 

 سما  المؤمنين  
 
 
 -التوسم عن طرجع الكالم واالصوات : -٘
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ياااا المظوسااامون يظوسااام مااان  اللالظاااي يعاااد الكاااالم احاااد االشاااياء 
بالناااس وليعرفااوا الصااال  ماانيم ماان الطااال  ن ودااد اثباا  القاارآن 

ْم ىطه الحقيق  وكما مر بنا في دولو ظعاالى  ُّ }َوَلْو َ َشـا  أَلََرْجَ ـاَك
ْم ِفــــي َلْحــــِن اْلَقــــْوِل َوّللِاُ َيْ َمــــُم  ُّ ُِْم َوَلَتْ ــــِرَفِ  م ِبِســــيَما ُّ َفَمَ ــــَرْفَت

 . (ٔ)َأْعَماَلُكْم {
ير االيا  الاى معرفا  المناافقين مان  االا الظوسام بمحان حيث ظشا
 دوليم  

وكاااطلا يمكااان ان نسظشاااف نفاااس المعناااى المظقااادم حاااوا معرفااا  
ولكاان بصااورة هياار مباشاارة وطلااا ماان الظوساام ماان  ااالا الكااالم 

ْم َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُِْم }دولو ظعالى  ِّ ِِ َقْد َبَدِت اْلَبْغَضا  ِمْن َأْفَوا
 . (ٕ){خَياِت ِإن ُك ُتْم َتْ ِقُمونَ ِ ا َلُكُم اَأْكَبُر َقْد َبيِ 

فظشااير االياا  ىنااا الااى امكانياا  الظعاار  عمااى بعااض المشااركين  
والييود والنصار  لممسممين من  الا كالميم فيحاث المساممين 

لياااام ن ويمكاااان ان يعااااد ىااااطا ظوساااام   طانااااعمااااى عاااادم اظ اااااطىم ب
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ضاين عان بصورة هير مباشار وطلاا بمعرفا  سايماء ىاؤالء المبي
   ا1 طرةق ادواليم بأفواىيم ن ىطا عن افعاليم بطبيع  الحاا

ودد اشار االمام عمي  عمياو الساالما الاى ان االنساان يمكان ان 
يعاار  مااا يضاامره بنفسااو ماان  ااالا فمظااا  لسااانو ن وىااطا باادوره 
يعكاااس لناااا امكانيااا  الظوسااام بماااا ي فياااو االنساااان وماااا يعمناااو مااان 

 المو  بواطن وظواىر نفسو من  الا ك
) مـا أضـمر أحـد شـيها  اال فجاء عناو  عمياو الساالما اناو دااا : 

 . (ٕ)ظّر في فمتات لسا ُ ...(
  عمااييم السااالماودااد أكااد  جمماا  ماان روايااا  ائماا  اىااع البياا  

عماااى ىاااطا الناااوع مااان الظوسااام المساااظند عماااى معرفااا  لحااان القاااوا 
 بالنسب  العدائيم او الموالين ليم وظميينىم بيطه السم   

رد عاان بكياار باان اعااين عاان االمااام البااادر  عميااو السااالما انااو فااو 
) وخمــع هللا شــي ت ا قبــل ابــدا ّم بــالفي عــام وعرضــّم داااا : 
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ــُ وعــرفّم رســول هللا  ــا  و حــن )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تســميما( عمي وعــرفّم عمي
 . (ٔ)  رفّم في لحن القول (

عمام الظوسام وىطا دليع آ ار عماى ماا طىبناا الياو آنفاا  فاي ارظباال 
بكااع ماان عااالم الممكااو  وعااالم االظماا  واالرواح ثاام بعااالم الممااا 
المجسد لما حصع في العالم السابق من افعااا واداواا وحركاا  

 لمموجودا  ككع وليس االنسان فحس   
  عمييم السالماودد اشار  روايا  ا ر  الى معرف  اىع البي  

ظفاساير ورواياا   عدائيم ىطه المرة بمحن القوا   ودد جاء فايال
اىااع الشاايع  والساان  ان لحاان القااوا ىنااا ىااو بيااض االمااام عمااي 

 طال   عميو السالما  أبي بن 
م حيث جاء في ظفسير ىطه االيا   ُّ ْم َفَمَ ـَرْفَت ُّ }َوَلْو َ َشا  أَلََرْجَ اَك

ْم ِفــي َلْحــِن اْلَقــْوِل َوّللِاُ َيْ َمــُم َأْعَمــاَلكُ  ُّ ُِْم َوَلَتْ ــِرَفِ  عاان  {مِبِســيَما
ْم ِفــي َلْحــِن }ابااي سااعيد ال اادرا داااا : دولااو عاان وجااع  ُّ َوَلَتْ ــِرَفِ 

   (ٕ)قال : بغضّم ل مي )عميُ السالم({، اْلَقْولِ 
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وجاء في ظفسير االي  االنف  الطكر عن   بن عمي عن االماام 
) فّـل تـدري مـا ابي عبد هللا الصادق  عميو السالما انو داا : 

 وهللا ، قال : بغض عمي بن ابي طالب لحن القول ، قمت : ال
 . (ٔ))عميُ السالم( ورب الك بة (

من ىنا يظبين لنا ان لحن القوا لو ظاىر وباطن ن ظاىره كالم 
وصاااو  االنساااان العاااادا ن وباطناااو بياااض االماااام عماااي  عمياااو 
السااااالما الااااطا يظياااار ماااان  ااااالا ادااااواا مبيضاااايو او افعاااااليم 

   المظناهم  مع ظما االدواا 
ظوسااااام بياااااطا ميعظبااااار لحااااان القاااااوا طرةقاااااا  ل كاااااال الحاااااالظين  وفاااااي

   الش ص او طاا  
انياام يظوساامون فااي   عمااييم السااالماكمااا جاااء عاان أئماا  اليااد  

الرجع ويعرفون من  الا سماعيم لكالمو مان دون رؤةظاو كاأن 
 إن كااانيكااون  مااف حااائل او مااا شاااكع ن حظااى انياام يعرفونااو 

 لى الجن   من اليالكين في النار او الناجين ا
وىطا دليع داطع عماى ان الظوسام يكاون عان طرةاق الكاالم الاطا 
 يظكمم بو الش ص فضال  عن العالما  اال ر  الموجودة فيو  
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جاء عن عبد هللا بن سممان انو سأا االمام الصاادق  عمياو  فقد
) سألتُ عن االمام فـوض هللا اليـُ كمـا فـوض السالما دائال  : 
 بن داود .الى سميمان 

قــال :   ــم ... ان االمــام اذا ابصــر الــى الرجــل عرفــُ وعــرف ف
لو ُ وان سمع كالمُ من خمف حاهط عرفُ وعرف مـا ِـو ان 

ُِ َخْمــــُع الِســــَماَواِت َواأْلَْرِض َواْخــــِتاَلُف هللا يقــــول  }َوِمــــْن آَياِتــــ
ـم،  َأْلِسَ ِتُكْم َوَأْلَواِ ُكْم ِإِن ِفي َذِلَك َخَيـاتو لِّْمَ ـاِلِميَن { ال ممـا   ِو

فمـــيس يســـمع شـــيها  مـــن االمـــر ي طـــع بـــُ اال عرفـــُ  ـــاج او 
 . ( ٔ)ِالك...(

اطا كااان الكااالم بشااكع عااام طرةقااا  لظوساام المظوساامين بالعباااد ن و 
فقااد يصااب  السااكو  فااي وداا  ماان االودااا  عالماا  لمظوساام فااي 

 المؤمنين  اص    
فقااد جاااء فااي وصااف االمااام الصااادق  عميااو السااالما لممااؤمنين 

ي عيشــّم ... فــذلك ســيماِم فــ: ) فّــم الحم انااو داااا وساايماى
م ال  ضربُ هللا فـي اال جيـل لّـم وفـي التـوراة والقـرآن والزبـور 
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... الى ان قال حميـتّم طـول السـكوت بكتمـان السـر والصـالة 
)...(ٔ) . 

ون ااظم حااديثنا حااوا الظوساام بااالكالم واالصااوا  بقصااظين ظشااير 
مي  عميو السالما انو مر الى طلا عمميا  ن االولى عن االمام ع

فااي درو  الكوفاا  ىااو وأحااد أصااحابو واطا بصااو  شاا ص يقاارا 
  ن في احد الدور آالقر 

إسااظدا منيااا وبيياار عماام فاعجباا  دراءظااو صاااح  االمااام الااطا 
عماااى ايماااان طلاااا الشااا ص ن واطا باالماااام عماااي  عمياااو الساااالما 
يفاجااأه بااالقوا بعكااس طلااا وبااأن ىااطا الشاا ص ساايكون ماان الااد 

  م لممؤمنين ال صا
واطا بالميالي وااليام ظمر حظى  ر  طلاا الشا ص مقااظال  االماام 
عماااااي  عمياااااو الساااااالما بمعركااااا  النياااااروان ماااااع ال اااااوار  ن فاااااأراه 
صااااح  االمااااام  عميااااو السااااالما الاااطا ظاااان انااااو ماااان المااااؤمنين 
وعر  عنيا معنى دوا االمام لو في الود  السابق بأنو من الد 

 ال صام 
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  ـ 001ـ 

ن االماااام عماااي  عمياااو الساااالما ظوسااام باااطلا ومااان الواضااا  ىناااا ا
ء عادبظو من  الا سماعو صوظو وىو يقرا القرآن و الش ص وس
 ألنو لم يراه   

أمااا القصاا  الثانياا  فيااي دصاا  ظوساام ىنااد نوجاا  ينةااد  لعنااو هللاا 
بعائماا  االمااام الحسااين  عميااو السااالما وانياام ليسااوا ماان ال ااوار  

ث انيااا رأ  حظااى كمااا ينعمااون وطلااا ماان  ااالا كالمياام ن حياا
ون بالحكماا  وةظكممااون بااالقوا السااديد ن االطفاااا الصاايار ينطقاا

ولطلا سال  الحوراء نةن   عمييا السالما عن اصميم ومن أا 
المدائن ىم ولماطا دظموا رجاليم وأظوا بيم سبايا ن فأ برظياا نةنا  
 عمييااااا السااااالما بااااأنيم ماااان المديناااا  ن الااااى ان ظظااااابع الحااااديث 

ن ف رجا  الاى  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظساميماا عيااا آا الرساوا  فعرف  ىند انيام
ينةاااد  لعناااو هللاا ود مااا  عمياااو مجمساااو مكشاااوف  الاااراس وأ اااط  

 بظوحي و  
يظض  لنا ان لعمم الظوسم عدة موارد منيا ما ي اظص  مما ظقدمو 

فاااي جسااام االنساااان ن ومنياااا ماااا ا  الظاىرةااا  الموجاااودة المااابالع
ظي يقوم بيا ىو او هيره من الم مودا  يظعمق ببعض االفعاا ال

ن أو مااااا يظعمااااق بمااااا فااااي نفسااااو ماااان نوايااااا ن ومنيااااا مااااا ياااارظبل 



  ـ 000ـ 

باالسااااااماء واالصااااااوا  والكااااااالم وكميااااااا ظظااااااي  لممظوساااااام الظوساااااام 
 ظوسميا ومعرفظيا  باالشياء المراد 

 

 المبحث ال ا ي :
 أقسام المتوسمين 

 
 :)ع( الرسول واالهمة اال  ى عشر  -ٔ

ا عمااااى مااااوارد الظوساااام وماىيظيااااا وكيفياااا  ادراكيااااا بعااااد أن ظعرفناااا
عالمااااا  دالااااا  عميياااااا ن نااااااظي احن الاااااى بياااااان ادساااااام بواساااااط  

المظوسمين وظصنيفيم حس  ماراظبيم   وطلاا كاون الظوسام عماى 
درجاااااا  فمناااااو ماااااا ىاااااو شاااااامع مطماااااق عناااااد طبقااااا  معينااااا  مااااان 

ساامين ومنااو مااا ىااو جنئااي مظاا ظي عاان عماام ومعرفاا  وا اار و المظ
اساااا   وكااااع ىااااطا جاااااء نظيجاااا  وظبعااااا  الااااى درجاااا  مظااااأظي ماااان الفر 

النورانياااااا  الظااااااي يحمميااااااا المظوساااااامون ن و ساااااابق ان اشاااااارنا ان 



  ـ 002ـ 

عماى المظوسم عند ظوسمو فيو ينظر بنور هللا الطا يرظكن بدوره 
 ا1 ر ايمان الش ص واسظبصاره وعممو مقدا

ئماااا  واال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااااميماا ا   طا االساااااس يكااااون الرسااااو ىاااافعمااااى 
ماااااان طرةظااااااو ىاااااام اوا ادسااااااام   عمااااااييم السااااااالمااالثنااااااى عشاااااار 

المظوسمين ن بع ىام المظوسامون الاطين طكارىم هللا عان وجاع فاي 
ِميَن{ :كظابو العنةن بقولو ظعالى ن  ا2 }ِإِن ِفي َذِلَك خَياتو لِّْمُمَتَوسِّ

اط جاء  العديد من الروايا  في ظفسير من ىم المظوسمون في 
 صاامى هللا عميااو اشااار  الااى انياام الرسااوا    ىااطه االياا  والظااي

واالمااام عمااي  عميااو السااالما واالمااام الحساان وآلااو وساامم ظسااميماا 
الئماا  الظسااع  المعصااومين المااام الحسااين  عمييمااا السااالما واوا

  ا3 معيناأج  عمييم السالمامن طرة  الحسين 
 عماييم ودبع ان ظاظي عمى سرد االدلا  مان الرواياا  عماى انيام 

ىم المظوسمون يج  عمينا بيان ىاطه ال صوصاي  الظاي  لسالماا
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  ـ 003ـ 

واالئما  المعصاومون ثام طرةظاو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا ا ظص بيا الرسوا 
 عماااااييم   ساااااائع يساااااأا لمااااااطا ىااااام ن ألناااااو رُ   عماااااييم الساااااالما

المظوساامون ظحدياادا  أو بمعنااى آ اار لماااطا ىاام عمااى دماا   السااالما
 ورأس المظوسمين ؟

سجاب  عمى ىاطا الظسااؤا نقاوا بماا انناا دمناا ساابقا  ان الظوسام ول
يعظمد عمى مقدار الناور االلياي الاطا ينظار فياو المظوسام ن فيام 

نور هللا في سماواظو وارضو ومصداق طلا دولو   عمييم السالما
ــا ظعااالى  َّ ــَكاةو ِفي ــُل ُ ــوِرَِ َكِمْش ــوُر الِســَماَواِت َواأْلَْرِض َمَ  }ّللِاُ ُ 

ـا َكْوَكـٌب ُدرُِّي ُيوَقـُد مِ  َّ ْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجةو الزَُّجاَجـُة َكَأِ 
ـــا  َّ َباَرَكـــةو َزْجُتوِ ـــةو اِل َشـــْرِقِيةو َواَل َغْرِبِيـــةو َيَكـــاُد َزْجُت ِمـــن َشـــَجَرةو مُّ

ِدي ّللِاُ ِلُ وِرَِ  ّْ ُُ َ اٌر  ُّوٌر َعَمى ُ ورو َي َمن  ُيِضيُ  َوَلْو َلْم َتْمَسْس
ــيٌم ِفــي  َيَشــاُ  َوَيْضــِرُب ّللِاُ اأْلَْمَ ــاَل ِلمِ ــاِس َوّللِاُ ِبُكــلِّ َشــْي و َعِم
ـــا  َّ ُُ ِفي ـــ ُُ ُيَســـبُِّو َل ـــا اْســـُم َّ ـــَع َوُجـــْذَكَر ِفي ُبُيـــوتو َأِذَن ّللِاُ َأن ُتْرَف

  .(ٔ)ِباْلُغُدوِّ َواْخَصاِل{
ل مساا  حيااث جاااء فااي ظفسااير ىاااظين احيظااين بااأن ليمااا عالداا  با

مااي وساايدة واالمااام ع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااميماا  أصااحا  الكساااء الرسااوا  
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  ـ 004ـ 

االمااااامين الحسااااان والحساااااين  عمييماااااا النساااااء فاطمااااا  النىاااااراء و 
   ا1 لسالماا

ىم نور هللا فيم م مودين من نوره   عمييم السالماوال هرو انيم 
مناو اصاال  عن وجع ن ولطلا فيم ينظرون بنور هللا ألنيم  مقوا 

وليطا فإنيم يقفون عمى مقدم  المظوسمين وراسيم فجاء عن ابن 
عباس  رضي هللا عنوا عان االماام عماي بان اباي طالا   عمياو 

) اتقوا فراسة المؤمن فأ ُ ي ظر ب ـور هللا ، السالما انو داا : 
قال : قمت : يا أمير المؤم ين كيف ي ظـر ب ـور هللا عـز وجـل 

أل ـا ُخمق ـا مـن  ـور هللا وخمـع شـي ت ا  ، قال )عميُ السالم( :
  (ٕ)من ش اع  ور ا فّم أصفيا  ابرار أطّار متوسمون ...(

ىنااا ان عماا  الظوساام ىااو النظاار بنااور هللا ن وطلااا وماان الواضاا  
ألن النااور الااطا يعااود اليااو اصااع  مااق االنسااان ماان طلااا النااور 

ورة او بص  عمييم السالمابصورة مباشرة والمظمثم  بنور آا   
هياار مباشاارة كمااا ىااو حاااا مااؤمني الشاايع  ن فكممااا كااان العبااد 
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  ـ 005ـ 

ادر  الى هللا كان ا طه من طلا النور اكثار فيكاون ظوسامو اعام 
 واشمع   

ىاطا مضااافا  الاى درجاا  ايماان الشاا ص واسظبصااره وعممااو ألنيااا 
ظؤثر في مقدار النور المكظسا  مان طلاا الناور االلياي وبالظاالي 

 درج  ظوسمو   
 عمااااييم وائماااا  اىااااع البياااا   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااااميماا لرسااااوا هللا  وبالنسااااب 
فمااان الباادييي القاااوا بااأنيم ىااام سااادة الماااؤمنين بااع ىااام  السااالما

م عمااي  عميااو لسمااا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااميماا االيمااان كمااو كمااا داااا الرسااوا 
 لشرا كمو   إلى االسالما يوم ال ندق برن االيمان كمو 

الااطين اسااظودعيم هللا عممااو ودينااو منااط عااالم  سااادة العمماااءوىاام 
الاااااطر ن وشااااايد ليااااام القااااارآن بالواليااااا  وااليماااااان والعمااااام   فماااااطلا 

في مصافي المظوسامين لنظارىم بناور   عمييم السالمايصبحون 
   وعمميم الطا يفوق جميع ال الئق هللا وىم منو وأليمانيم

اىااااع البياااا  باااا  بااااأن ثأمااااا ب صااااوص االدلاااا  الصاااارةح  الظااااي ظ
ىاام المظوساامون فيااي كثياارة جاادا  ن حيااث أثبظظيااا   عمااييم السااالما

لياااام احيااااا  القرآنياااا  ثاااام االحاديااااث والروايااااا  الااااواردة بشااااأنيم 
    عمييم السالما



  ـ 006ـ 

ولو جئناا لمقارآن نجاد ان هللا عان وجاع نعاظيم بصاف  المظوسامين 
ــ}وطلااا فااي دولااو ظعااالى  وروا  {ِمينَ ِإِن ِفــي َذِلــَك خَيــاتو لِّْمُمَتَوسِّ
لماا انياا ننلا  فاييم وطلاا   عماييم الساالماعن ائم  اىاع البيا  

) روي عـن عن االمام البادر  عمياو الساالما والظاي ظقاوا :  ورد
ِإِن }قر ا ـُ ُسـهل عـن قولـُ ت ـالى اابي ج فر دمحم بن عمي البـ

ـــِمينَ  قـــال : في ـــا  زلـــت أِـــل البيـــت  {ِفـــي َذِلـــَك خَيـــاتو لِّْمُمَتَوسِّ
  صدرالم)((

كمااااا جاااااء فااااي ظفسااااير ىااااطه احياااا  عاااان االمااااام الصااااادق  عميااااو 
: ) ك ــت ع ــد ياا  عان اساابال بيااع النطااي اناو داااا رواالساالما ب

ابـي عبـد هللا )عميـُ السـالم( فســألُ رجـل عـن قولـُ عـز وجــل 
ــِمينَ } ــاتو لِّْمُمَتَوسِّ ــَك خَي ــي َذِل ــيمو  ِإِن ِف ــِبيلو مُّق ــا َلِبَس َّ  ِ ــال :  {َواِل ق

 .(ٔ)المتوسمون والسبيل في ا مقيم ( فقال :  حن
)  حـــــن  : وفاااااي روايااااا  ا ااااار  عناااااو  عمياااااو الساااااالما اناااااو دااااااا

  ا2 المتوسمين والسبيل في ا مقيم والسبيل طرجع الج ة ...(
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  ـ 007ـ 

أمااا احياا  الثانياا  الظااي يشااير فييااا هللا عاان وجااع الااى ظوساام اىااع 
ويعرفون كع ش ص بسيمائو يوم القياما    عمييم السالماالبي  
َوَعَمــــــى اأَلْعــــــَراِف ِرَجــــــاٌل َيْ ِرُفــــــوَن ُكــــــال  }و دولااااااو ظعااااااالى فياااااا

ُِْم{ ن فاااورد فاااي ظفسااايرىا عااان برةاااد العجماااي اناااو ساااأا  ا1 ِبِســـيَما
) زلـت فـي االمام ابو جعفر الباادر  عمياو الساالما عنياا فقااا : 

  ا2 ل ِم االهمة من آل دمحم (اِذَ االمة والرج
الصاادق  عمياو الساالما  كما جاء في ظفسايرىا ايضاا  عان االماام

كل امة يحاسبّا امام زما ّا ي رف االهمة اولياهّم )انو داا : 
ـــُ } ـــو قول ـــالٌ بســـيماِم ِو ـــَراِف ِرَج ـــى اأَلْع ـــة َوَعَم ـــم االهم { ِو

ُِْم{} في طـــون اوليـــاهّم كتـــابّم بيميـــ ّم  َيْ ِرُفـــوَن ُكـــال  ِبِســـيَما
    ا3 ...(

االحاديااث والروايااا   ولااو ظركنااا االياا  القرآنياا  جانبااا  وطىبنااا الااى
الظااي ظثباا  عماام   عمااييم السااالماالااواردة عاان طاارق اىااع البياا  

فنجادىا   عماييم الساالماواالئما   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا الظوسم لرسوا هللا 
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  ـ 008ـ 

كثياارة لمياياا  ن وسااناظي عمااى طكاار بعضاايا وطلااا ظجنبااا  لمظكاارار 
حسااااا  وعااااادم اثقااااااا البحاااااث ن محااااااولين ظقسااااايميا الاااااى ادساااااام 

 المواضع الظي ظظناوليا  
 صامى هللا الرسوا    أن إلىمن الروايا  ظشير  األواوالقسم 

  عمااييم السااالمااالثنااى عشاار  واألئماا عميااو وآلااو وساامم ظسااميماا 
ىم المظوسمون وان ىطا العمم يكاون فاييم  صوصاا  دون هيارىم 

يااوم القياماا  ن فااورد عاان الحساان باان جياام ان المااأمون سااأا  إلااى
عمي بن موسى الرضا  عمييما الساالما عان وجاو ا باار  اماإلم

بماااا فاااي دماااو  النااااس ن فأجاباااو االماااام   عماااييم الساااالمااالئمااا  
)صمى هللا عميُ ) أما بمغك قول الرسول  عميو السالما فقاا : 
فراسة المؤمن فإ ُ ي ظر ب ـور هللا  اتقوا: وآلُ وسمم تسميما( 

ال ولُ فراسـة ي ظـر ب ـور ، قال : بمى ، قال : فما من مؤمن ا
جمــع هللا  هللا عمــى قــدر ايما ــُ ومبمــب استبصــاَر وعممــُ وقــد

عز وجل في كتابُ } لالهمة ما فرقُ في جميع المؤم ين وقال 
إن في ذلك خيات لممتوسـمين { فـأول المتوسـمين ِـو رسـول 

مـن (  م عمي بن أبي طالب )عميـُ السـالم( و   تسميماهللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص



  ـ 009ـ 

ـــيّم ب ـــدَ الحســـن والحســـين واألهمـــة مـــن ولـــد الحســـين  )عم
  ا1 إلى يوم القيامة ...( السالم(

كما ورد  رواي  أ ر  بيطا ال صوص عن اإلماام عماي  عمياو 
وطلاااا عااان طرةاااق ساااممان الااا ا  رضاااوان هللا ظعاااالى الساااالما 
سم ت أمير المؤم ين )عميُ السالم( يقـول ) إنو دااا : عميوا 

عز وجل } إن في ذلك خيات لممتوسمين { فكـان  في قول هللا
ـــا ب ـــدَ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تســـميما( رســـول هللا  ي ـــرف الخمـــع بســـيماِم وأ 

  ا2 إلى يوم القيامة (المتوسم واألهمة من ذرجتي المتوسمون 
 عمااااييم حاااادد  بااااأن أىااااع البياااا  والقساااام الثاااااني ماااان الروايااااا  

مائيم ظااارة وبشااكع مجمااع فحااددظيم بأسااىاام المظوساامون  السااالما
  ظارة أ ر  

فااورد عاان جااابر باان عبااد هللا عاان اإلمااام البااادر  عميااو السااالما  
)قــال أميــر المــؤم ين )عميــُ الســالم( إن هللا تبــارك أنااو داااا : 

)صـمى .... وكان رسـول هللا وت الى خمع األرواح قبل األبدان 
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تـي ِـم وأ ا ب دَ واألهمة مـن ذرجهللا عميُ وآلُ وسمم تسميما( 
  ا1 توسمون (الم

) فــأول المتوســمين رســول هللا )صــمى هللا وفااي رواياا  أ اار  : 
من ب دَ  ـم عمي بن أبي طالب )عميُ السالم( عميُ وآلُ(  م 

 )عمــيّم الســالم(الحســن والحســين واألهمــة مــن ولــد الحســين 
  ا2 (

إلااى المظوساامين وطلااا وكااطلا أشااار اإلمااام عمااي  عميااو السااالما 
)صــمى وكــان رســول هللا )و الجاااثميق فقاااا : فااي دصاا  محاججظاا

ن أ ــا واألهمــة مــِــو المتوســم و هللا عميــُ وآلــُ وســمم تســميما( 
  ا3 (المتوسمين إلى يوم القيامة  ذرجتي

 صاامى هللا عميااو وآلااو فيظبااين لنااا أن المظوساامين ىاام الرسااوا   
لحساااااااين والظساااااااع  واإلماااااااام عماااااااي والحسااااااان واوسااااااامم ظساااااااميماا 

 أجمعينا    عمييم السالمالحسين المعصومين من ولد 
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رواي  أ ر  ظفيد أن النىراء  عمييا السالما ىي أيضا  من  ونجد
  المظوسمين 

حيااث جاااء عاان عبااد هللا اباان عباااس  رضااي هللا عنااوا فااي بيااان 
: عمى األعرا  يعرفون كال  بسيماىم فقااا الطين يقفون ىم  من
بــن أبــي طالــب وفاطمــة والحســن  وعمــي)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تســميما( ال بــي ) 

عمى سور بين الج ة وال ار ي رفون  )عميّم السالم(والحسين 
 .(ٔ)....(المحبين لّم ببياض الوجَو 

 عماااييم وىنااااا رواياااا  سااام  بعاااض األئمااا  مااان ولاااد الحساااين 
أجمعاااينا باااأنيم مااان المظوسااامين كاإلماااام الباااادر واإلماااام الساااالم 

 الكاظم  عمييما السالما  
) كـان وهللا موسـى بـن رحياع بان عباد الارحمن دااا : فجاء عان 

 .(ٕ)ج فر من المتوسمين ي مم من يقف عميُ ... (
) فـي قولـُ } إن دااا : وفي رواي  أ ر  عن الحكام بان عينيا  

قــال : المتفرســين . وكــان أبــو فــي ذلــك خيــات لممتوســمين { 
 .(ٔ)(ج فر م ّم 
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 ماانوساامين وهيرىااا ماان الروايااا  الظااي أشااار  إلااى أسااماء المظ
  ا2 أىع البي  ظحديدا  أو بشكع عام 
فياااي الظاااي جااااء  عماااى لساااان أماااا القسااام الثالاااث مااان الرواياااا  

  عمااااييم السااااالماظثباااا  ل ئماااا   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااااميماا    اااااظم النبيااااين 
 عماييم معرفظيم بعمم الظوسام ورواياا  أ ار  عماى لساان األئما  

بأنااااو يعاااار  ال مااااق  ظسااااميماا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصظثباااا  طلااااا لمرسااااوا  السااااالما
  م بسيماى

عاان المظوساامين فااي دااوا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااميماا فااروا أنااو ساائع الرسااوا 
) ِـم فقااا :  } إن فـي ذلـك خيـات لممتوسـمين {هللا عن وجع 

  ا3 فاتقوا فراستّم فيكم (األهمة ي ظرون ب ور هللا 
مااااي  عميااااو السااااالما ب صااااوص فااااي حااااين روا عاااان اإلمااااام ع

فكان رسـول هللا صـمى هللا عميـُ ) فقاا :  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا الرسوا 
  ا4 ...( وآلُ وسمم( ي رف الخمع بسيماِم
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 عماييم القسم ال امس نجده يظحدث عن كيفي  ظوسم أىع البي  
نيااام لااايس محجاااو  عااانيم أا شااايء  الساااالما يرةااادون ظوسااامو وا 
م يعرفااون الاادا ع عمااييم ماان المااوالين أو هياارىم ن وىااومعرفظااو 

  من سيماىم 
بن أبي مطرو  عن اإلمام الصادق  عميو الساالما فعن عمار 

مــا مــن أحــد إال ومكتــوب بــين عي يــُ مــؤمن أو كــافر ) داااا : 
محجوبة عن الخالهع إال األهمة واألوصيا  فميس بمحجـوبين 

حــد يــدخل  حــن المتوســمون ولــيس وهللا أعــ ّم ....  ــم قــال 
  ا1 عمي ا إال عرف اَ بتمك السمة (

يسااظطيع  السااالما  عميااوعمااى أن اإلمااام كمااا أكااد  رواياا  ثانياا  
أن ير  من  مفو وحين يديو وطلا بما أوظي من الظوسم والظفرس 
ن وىااطا مااا أثبظااا  عمااى سااابيع المثاااا ال الحصااار لسمااام الباااادر 

  ا2  جاء في الروايا  احنف  الطكر  عميو السالما كما
  عمييم الساالماأن األئم  إلى وأ يرا  القسم السادس الطا يشير 

ال يعن  عنيم أا شيء من األشياء ن وطلاا ألنيام المظوسامون 
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المطكورةن في القرآن   فيام المظوسامون وةنظارون بناور هللا عان 
 وجع  

أنو فقد روا عن أبي بصير عن اإلمام الصادق  عميو السالما 
و السـبيل المقـيم ) في اإلمام داا :  ي ظـر آيات لممتوسمين ِو

  ا1 ب ور هللا وج طع عن هللا ال ي زب ع ُ شي  مما أراد (
الظاي ينظار بياا اإلماام وجاء  رواي  ثاني  لظكشاف عان الماىيا  

عن طارق بان المعصوم  عميو السالما فييا بنور هللا عن وجع ف
ق ، ) يـا طـارأناو دااا : عمي  عميو الساالما شيا  عن اإلمام 

اإلمــام كممــة هللا وحجــة هللا ووجــُ هللا و ــور هللا وحجــاب هللا 
فيُ ما يشا  وجوجب بـذلك الطاعـة وآية هللا يختاَر هللا وجج ل 

والوالية عمى جميع خمقُ فّو وليـُ فـي سـماواتُ وأرضـُ أخـذ 
ال ّد عمى جميـع عبـادَ .... وج صـب لـُ عمـود مـن لُ بذلك 

وجمـبس الّيبـة  ال ال بـادإلى السما  يرى فيُ أعم ور األرض 
ويطمـــع عمـــى الغيـــب وجـــرى مـــا بـــين المشـــرق وعمـــم الضـــمير 
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ــال  ــك والممكــوت يخفــى والمغــرب ف ــُ شــي  مــن عــالم المم عمي
  ا1  وي طي م طع الطير ع د واليتُ (

و ظاما  نود أن نشير إلى أن هللا عن وجع افظظ  القرآن ب ي  بسم 
ي يمكاان االسااظفادة الظااهللا الاارحمن الاارحيم ن وماان جمماا  األشااياء 

ىاااو ظأكياااد الظااارابل باااين عمااام الظوسااام وأىاااع منياااا مااان ىاااطه احيااا  
    عمييم السالماالبي  
نجاااد أن أولاااى كمماااا  البسااامم  ىاااي   بسااام ا وكماااا ىاااو حياااث 
إن االسم مأ وط من السم  أا العالم  ن وىطا مما يشير معموم 

ىاااام   عمااااييم السااااالمان كااااون أىااااع البياااا   ا  إلااااى الظوساااام ضاااامن
وآيااا  مظوساامون  وىاام باادورىمماا  الدالاا  إلااى هللا عاان وجااع العال

 لممظوسمين بعدىم  
  بسااام ا فياااي نقطااا  الناااور والفااايض البااااء فاااي كممااا  نقطااا  أماااا 

الظاي أوجادىا هللا عان وجاع ليفايض مان  اللياا مان ناوره اإلليي 
ألن هللا سبحانو وظعاالى إطا ظكمام أوجاد عمى الموجودا  ن وطلا 
وباطنياااا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااميماا نقطاا  الرساااوا   ن والظااي ظاىرىاااا أا ال
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القائاع بأناو ىاو نقطا  البااء فاي بسام اإلمام عماي  عمياو الساالما 
 هللا الرحمن الرحيم  

ظفاايض إلااى نقااال ثالثاا  أ اار  ىااي وىااطه النقطاا  بطبيعاا  الحاااا 
فاطماا   عمييااا السااالما واإلمااام الحساان اإلمااام الحسااين  عمييمااا 

ثااام ظفاايض ىاااطه النقااال إلاااى ظسااع  نقاااال أ اار  وىاااي  السااالما ن
األئمااا  الظساااع  المعصاااومين مااان طرةااا  الحساااين  عماااييم أفضاااع 

ظفيض إلاى الوجاود الصالة والسالما ن ثم إن ىطه النقال الظسع  
 كمو  

ىنااااا إطن ظشااااير إلااااى أوا المظوساااامين ماااان أىااااع البياااا  فالنقطاااا  
مااا فااي عااالم والااطين ينظاارون بنااور هللا إلااى كااع   عمااييم السااالما

 صامى المما والممكو  ن وظعني بيم ظاىر النقط  الرساوا   
وباطنيا اإلمام عماي  عمياو الساالما هللا عميو وآلو وسمم ظسميماا 

بعااادىم النىاااراء  عميياااا الساااالما والظاااي ظظمثاااع فاااييم ن ثااام ظاااأظي 
بكممااا   الااارحيما فاااي البسااامم  أا الرحيميااا  بشااايعظيا  صوصاااا  

عرفيم يوم القيام  كما أشرنا إلى طلا آنفا  ن وظوالظي ظظوسم فييم 
مظوساااامون   عمااااييم السااااالماأظي اإلمااااام الحساااان والحسااااين ثاااام ياااا

  بأجمعيم واحد ظمو اح ر 
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ىااااطا المعنااااى ودااااد أكااااد  الروايااااا  والظااااي ساااابق  اإلشااااارة إلييااااا 
هللا عاااان وجاااع بقولااااو طكااارىم  نماااان أن المظوسااامين الااااطيالمظقااادم 
أولياام الرسااوا    توســمين {} إن فــي ذلــك خيــات لممظعااالى 

بعااده اإلماام عمااي  عمياو السااالما ثام بعااده ثاام ياأظي  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظساميماا 
اإلماااام الحسااان  عمياااو الساااالما ثااام بعاااده اإلماااام الحساااين  عمياااو 

إلاااى ثااام بعاااده األئمااا  الظساااع  مااان ولاااده ن ىاااطا مضاااافا  الساااالما 
 فاطم  النىراء  عمييا السالما  

  عمااييم السااالماممااا يؤكااد ظاارابل الظوساام بأىااع البياا  وىااطا كمااو 
 وا ظصاص بيم بشكع عام دون هيرىم من الناس   

 ومن شواىد ظوسميم صموا  هللا عمييم :
: ىو عندما بعث رسوا هللا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا الرسع  الشاِد االول

وا في بداي  بعثظو الى المموا وطم  احد الرسع من أحد المم
بعد ان أعطاه رسال  النبي  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا الجوا  فأعطاه طلا 
المما حفن  من ظرا  وداا لو ىطا جوابي لنبيكم الجديد فمما 
وصع حامع الرسال  الى النبي  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا وأعطاه الظرا  داا 

دد ممكنا أرضيم ا فان الظرا  في  0: رسوا هللا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا 
 الظوسم يشير الى السيطرة عمى ظما األرض  
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: ظوسم رسوا هللا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا ببقاء ُمما الروم  الشاِد ال ا ي

نمنا  طويال    فقد كظ  ىردع الى رسوا هللا  صمى هللا عميو 
لطا بشر بو وآلو وسمم ظسميماا :   الى أحمد رسوا هللا ا

عيسى من ديصر مما الروم انو جاءني كظابا مع رسولا 
ني اشيدا أنا رسوا هللا نجد عندنا في االنجيع ن بشرنا با  وا 
ني دعو  الروم الى أن يؤمنوا با فابوا ن  عيسى بن مرةم وا 
ولو أطاعوني لكان  يرا  ىم ولودد  اني عندا فأ دما 

 ظسميماا يبقى ممكيم ما واهسع ددميا  ن فقاا رسوا هللا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
   ا1 بقي كظابي عندىما

: ىو الظوسم في دص  حديث االسراء والمعرا   الشاِد ال الث
فقد جاء عن النبي  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا في حديث االسراء والمعرا  
حينما أعطاه جبرائيع ثالث  أدداح أحدىم فيو ماء واح ر لبن 

 مر شرح  المبن فإ ظار النبي  صمى هللا عميو وآلو  والثالث
وسمم ظسميماا القدح الطا فيو المبن وشرح  ثالث  ارحاع القدح 
 فقاا لو جبرائيع لو شرح  المبن كمو لد م  امظا كميا الجن   
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فإن ىطا مما دا عمى عمم الظوسم وان الماء في عمم الظوسم 
في الممكو  يشير  يشير في الممكو  الى الفيضان وان ال مر
 الى النار والمبن يشير الى اليداي  والثوا   

ىطا ودد ظظيير ىطه المعاني ظبعا  لظرو  النمان والمكان 
 والحاا الظي عمييا الشيء المظوسم بو  

 
: ظوسم رسوا هللا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا في ال وار   الشاِد الرابع

) ا  هللا وسالمو عميو : وظيورىم وما سيحع بيم فقاا صمو 
سيكون في أمتي فرقة سيحس ون القول ويسيهون الف ل 
يدعون الى كتاب هللا وليسوا م ُ شي  يقرؤن القرآن ال 
يجاوز تراقيّم يمرقون من الدين كما يمرق السّم من الرمية 
م شر الخمع  ال يرج ون اليُ حتى يرتد عمى قوسُ ِو

قتمّم ومن قتمّم كان والخميقة طوبى لمن قتمَو طوبى لمن 
 أولى باهلل م ّم قالوا يا رسول فما سيماِم قال التحميع (

  ا1 
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: في ظوسم الرسوا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا فما يقع  الشاِد الخامس

وسيجرا من االحداث ن فبينما رسوا هللا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا جالسا  
سن والحسين  عمييما السالما طا  يوم وجاءه االمامين الح

فقبع الحسن  عميو السالما في فمو واجمسو عمى ف طه االيمن 
ودبع الحسين  عميو السالما في نحره وأجمسو عمى ف طه 
االيسر ثم ان الحسين  عميو السالما سأا امو النىراء  عمييا 

ع الحسن السالما عن فعع جده  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا معيما ولماطا دب
 عميو السالما في فمو ودبع الحسين  عميو السالما في نحره 
فما كان النىراء  عمييا السالما اال ان ظسأا النبي  صمى هللا 
عميو وآلو وسمم ظسميماا عن معنى طلا فقاا ليا دبم  الحسن 
في فمو ألنو سيقظع بالسم ودبم  الحسين في نحره ألن يقظع 

 بالسيف ا 
 

: ظوسم االمام عمي  عميو السالما في المرأة  الشاِد السادس
الظي دضى لنوجيا عمييا ن فقد ورد عن االمام ابي جعفر 
البادر  عميو السالما انو داا :   بينما امير المؤمنين عمي بن 
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ابي طال   عميو السالما في مسجد الكوف  اط اظظو امرأة 
ظسظدعي عمى نوجيا فقضى لنوجيا عمييا فيضب  فقال  : 

 ما الحق فيما دضي  وال ظقضي بالسوي  وال ظعدا في وهللا
 الرعي  والدضينا عند هللا بالمرضي   

فنظر الييا مميا  ثم داا : كطب  يا فدي  يا سمطع او يا سمقع 
الظي ال ظحيض من حيض ظحيض النساء فول  ىارح  وىي 
ظقوا : يا وةمظي لقد ىمك  أا بني طال  سظرا  مسظورا    

بن حرةث فقاا ليا لقد اسظقبم  عميا  بكالم سرني فمحقيا عمر 
ثم انو ننعا بكمم  فولي  ىارح  دال  ان عميا  وهللا ا برني 
بالحق وبشيء اكظمو من نوجي منط ولي عصمظي فرجع عمر 
الى امير المؤمنين فأ بره بما داا وداا فيما يقوا يا امير 

بكيان   المؤمنين ما نعرفا بالكيان  فقاا : ويحا انيا ليس 
مني ولكن هللا  مق االرواح دبع االبدان بالف عام فمما رك  
االرواح في ابدانيا كظ  بين أعينيم مؤمن وكافر وما ىن 

}إ نَّ ف ي طال اا حيااٍ  مبظمين في ددر اطن فاره ثم اننا بطلا درانا  
م ينا  سّ  المظوسم وانا من  { فكان رسوا هللا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا ىولّ م ُمظاوا
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بعده واالئم  من طرةظي من بعدا ىم المظوسمون فمما ظأمم  
  ا1 عرف  ما ىي بسيماىا ا

 
ىو مجيء طمح  والنحير ود وليما عمى  : الشاِد السابع 

االمام عمي  عميو السالما يطمبان منو ان ينةدىما في العطاء 
العمرة وانما  ثم داال :   أئطن لنا في العمرة فقاا وهللا ما ظرةدان

ظرةدان هير طلا دليع عمى ظوسم امير المؤمنين  عميو السالما 
 بأنيما يرةدان نكث بيعظو وال رو  عميو وىطا ما ظم فعمو  

وفي رواي  ا ر  ان السائع كان سعد بن ابي وداص وولده ىو 
 عمرو بن سعد عميو المعن   

 
ضر  في : ظوسم امير المؤمنين في اليم  الظي  الشاِد ال امن

صبيحظيا حيث كان يقوا ىي ىي وهللا الميم  الظي وعدني هللا 
 ورسولو ن كما انو ظوسم عندما ظعمق مأنره بالبا  وانحع فقاا :

 إشدد حيانةا لممو  فإن المو  الديكا 
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 وال ظجنع من المو  إطا حع بواديكا                          
و  الى الكفن فان في ظعميق المأنر وحمو اشارة في الممك

 والمو   
 

: ىو ما جر  بين االمام الحسين ونةن   الشاِد التاسع
الحوراء  عمييا السالما ساع  الوداع ن فقد طمب  العقيم  نةن  
من الحسين  عمييما السالما ان يكشف ليا عن صدره ونحره 
ولما كشف عنيما دبمظو في صدره وشمظو في نحره ثم اظجي  

أماه رد  االمان  واسظرجع  الوديع   صو  المدين  وىي ظقوا
فسأليا االمام الحسين  عميو السالما عن طلا فا برظو ان 
النىراء  عمييا السالما عندما حضرظيا الوفاة اوصظيا اطا رأ  
الحسين  عميو السالما وحيدا  فرةدا  ان ظشمو في نحره وظقبمو 

 في صدره   
ان االمام وفي طلا ظوسم ايضا  حيث يشير شم النحر الى 

سيقظع وظقبيع الصدر ان االمام الحسين يضر  بالسيم المثمث 
 الطا يقع عمى دبمو وظرض ال يع صدره  
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: الظوسم بقظع الحسين  عميو السالما في  الشاِد ال اشر
دارورة الدم الفائر   فقد ورد ان رسوا هللا  صمى هللا عميو وآلو 

 عميو السالما الظي  وسمم ظسميماا دفع دارورة فييا ظرح  الحسين
يقظع فييا الى ام سمم  وأ برىا انيا مظى ما رأ  ىطه الظرح  
ظفور فأن طلا يعني ان الحسين  عميو السالما دد دظع ن وفي 
رواي  ان االمام عمي  عميو السالما دفع طلا الى ابن عباس 

  ا1 داا فإطا رأيظيا ظفور فإعمم ان الحسين دد ُدظع ا
ألن الدم يرمن الى القظع وانو اطا طب   وفي طلا ظوسم ايضا  
 االنسان فار دمو  

 
: ظوسم االمام موسى بن جعفر الكاظم  الشاِد الحادي عشر

 عمييما السالما في أمر شقيق البم ي الطا يروا انو كان 
حاجا  في احد السنوا  واطا باالمام الكاظم  عميو السالما 

فقم  في نفسي ىطا  جالسا  ودد انفرد عن الناس فقاا شقيق :  
الفظى من الصوفي  يرةد ان يكون كال عمى الناس وهللا 
ألمضي  اليو وألوح نو فدنو  منو فمما رآني مقبال داا يا 
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ظان ُبوا  شقيق اجظنبوا كثيرا  من الظن االي   ينا آماُنوا اج  ا الَّط  }ياا أاًييا
ث يرا  مّ نا الظَّنّ  إ نَّ باع ضا الظَّنّ  إ ث م  وا  ظا  كا ُسوا واالا ياي  سَّ الا ظاجا

ُظُموُه  ر ى  ي ظا  فاكا يو  ما ما أا   ُدُكم  أان ياأ ُكعا لاح  ً  أاحا ُضُكم باع ضا  أاُيح  بَّع 
يم  { ن فقم  في نفسي ىطا عبد صال   وااظَُّقوا َّللاَّا إ نَّ َّللاَّا ظاوَّا   رَّح 

  دد نطق عمى ما في  اطرا أللحقنو وألسألنو ان يحالني فيا
عن عيني فمما ننلنا وادص  اطا بو يصمي وأعضاؤه ظضطر  
ودموعو ظظحادر فقم  أمضي اليو وأعظطر فأوجن في صالظو 
وداا يا شفيق واني ليفار لمن ظا  وآمن وعمع صالحا  ثم 

  ا1 أىظد  ا فقم  ىطا من االبداا دد ظكمم في سرا مرظين    ا
 دمو  الناس  وىو دليع عمى ظوسميم  عمييم السالما بما في 

 
: ان ائم  اىع البي   عمييم السالما  الشاِد ال ا ي عشر

يعرفون الناس بسيماىم حظى في يوم القيام  وان كع امام 
يعر  كع انسان في القرن الطا كان وىم من يحاسبون الناس 
يوم القيام  كع ام  يحاسبيا امام نمانيا فيد ع اولياءىم الجن  

 واعدائيم النار  
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عن ابي بصير عن ابي جعفر  عميو السالما في  فقد روا 
ُِمْ }ظفسير دولو ظعالى  { َوَعَمى اأَلْعَراِف ِرَجاٌل َيْ ِرُفوَن ُكال  ِبِسيَما

قال )االهمة م ا أِل البيت في باب من ياقوت احمر عمى 
سور الج ة ي رف كل إمام م ا ما يميُ قال من القرن الذي 

 .(ٔ)ِو فيُ الى القرن الذي كان (
وفي رواي  ا ر  عن االمام الصادق  عميو السالما انو داا : 
) كل امة يحاسبّا امام زما ّا وي رف االهمة اوليا ِم 

و قولُ } َوَعَمى اأَلْعَراِف ِرَجاٌل َيْ ِرُفوَن واعدا ِم بسيماِم ِو
ُِمْ  م االهمة ي رفون كل بسيماِم في طون ُكال  ِبِسيَما { ِو

فيمرون الى الج ة بال حساب اوليا ِم كتابّم بيمي ّم 
وجؤتون اعدا ِم كتابّم بشمالّم فيمرون الى ال ار بال 

م في كتابّم يقولون إلخوا ّم }َ  َيُقوُل حساب فاذا  ظر اولياِؤ
َو ِفي  ُّ ُْ ِإ ِّي َظَ  ُت َأ ِّي ُماَلقو ِحَساِبيُ َف َِاُؤُم اْقَرُؤوا ِكَتاِبي

  ا2 { أي مرضية (ِعيَشةو ِراِضَيةو 
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 السالم( :األ بيا  )عميّم  -ٕ
لقااد ساابق  اإلشااارة إلااى أن عماام الظوساام ىااو عماام ماان م ظصااا  

عبااده حبااىم ألنيام أفضاع أولياء هللا ظعاالى الاطا ا ظصايم باو و 
 و اصظو من  مقو  

 ىؤالء ىم األنبياء  عمييم الصالة والسالما  وعمى رأس 
نيااام أ  عماااييم الساااالماوداااد دااادمنا الكاااالم عااان أىاااع البيااا   وا وا 

المظوساامين ألنياام سااالم هللا عمااييم أفضااع عباااد هللا عمااى مراظاا  
فياام صاافوظو ماان  مقااو وىاام عماا  الوجااود باانص حااديث اإلطااالق 
   الكساء 

وجعميام ورثاا  وداد أشاار القاارآن إلاى أن هللا عان وجااع اصاطفاىم 
الكتـــاب الـــذي  ـــم أور  ـــا  }عمماااو مصاااداق طلاااا دولاااو ظعاااالى : 

آا    عماييم أفضاع الصاالة ن وىام ا1  اصطفي ا من عباد ـا {
  والسالما 
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فقاااد ورد عااان أحماااد بااان حمااااد عااان إباااراىيم عااان أبياااو عااان أباااي 
ـــداك الحسااان األوا  عمياااو الساااالما دااااا :  ـــت ف ـــُ ج م ـــت ل ) قم

ورث ال بيــين كمّــم قــال   ــم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تســميما( أخبر ــي عــن ال بــي 
ث هللا  بيـا  إلى  فسـُ قـال مـا ب ـقمت من لدن آدم حتى ا تّى 

أعمــم م ــُ قــال : قمــت إن عيســى بــن )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تســميما( إال ودمحم 
مــرجم كــان يحيــي المــوتى بــإذن هللا قــال صــدقت وســميمان بــن 

)صـمى هللا عميـُ داود كان يفّم م طع الطير وكان رسـول هللا 
 إنيقــدر عمــى ِــذَ الم ــازل قــال : فقــال وآلــُ وســمم تســميما( 

اود قال لمّدِد حين فقدَ وشك في أمـَر } فقـال بن دسميمان 
فغضـب الغـاهبين { حـين فقـدَ مالي ال أرى الّدِد أم كان من 

ليــأتي ي عميــُ فقــال : } ألعذب ــُ عــذابا  شــديدا  أو ألذبح ــُ أو 
أل ُ كان يدلـُ عمـى المـا  فّـذا ب ضبسمطان مبين { وال ما غ

ــو قــد أعطــي مــا لــم ي ــط ســميمان وقــد كا ــت الــرجو وال  مــل ِو
لُ طاه ين ولم ي رف المـا  واإل س والجن والشياطين والمردة 

ن هللا يقول في كتابـُ } ولـو تحت الّوا  وكان  الطير ي رفُ وال
ــُ األرض  ــال أو قط ــت ب ــُ الجب ــا  ســيرت ب ــُ أن قرآ  ــم ب أو كم

بــُ مــا يســير قــد ور  ــا  حــن ِــذا القــرآن الــذي فيــُ المــوتى { 
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  ـرف المـا  موتى و حن البمدان وتحيا بُ الُ ال وتقطع بالجب
ن فـي كتـاب هللا خيـات مـا يـراد بّـا أمـر إال أن  تحت الّـوا  وال

هللا بُ مع ما قد يأذن هللا مما كتبـُ الماضـون ج مـُ هللا يأذن 
ــا فــي أم الكتــاب ، إن هللا يقــول :   ــم أور  ــا  الكتــاب الــذي ل 

اصـــطفي اَ مـــن عباد ـــا فـــ حن الـــذين اصـــطفا ا هللا عـــز وجـــل 
  ا1 الذي فيُ تبيان كل شي  ( وأور  ا ِذا 

ىم ورث  األنبياء كما جاء   عمييم السالماوعميو فإن أىع البي  
) السـالم عميــك طلاا فاي نةاارة اإلماام الحساين  عمياو الساالما : 

 ــوح  بــي هللا الســالم عميــك يــا وارث يــا وارث آدم صــفوة هللا 
رث يـا واالسالم عميك يـا وارث إبـراِيم خميـل هللا السـالم عميـك 

موسى كميم هللا السالم عميـك يـا وارث عيسـى روح هللا السـالم 
  ا2  عميك يا وارث دمحم حبيب هللا ....(
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باااع ىااام أفضاااع مااان األنبيااااء ومااان ساااائر النااااس ن فقاااد ورد عااان 
عمـى ) فضم ا أِل البيت أنو دااا :  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا رسوا هللا   

  ا1 عمى ساهر األدِان ( ساهر ال اس كفضل دِن الب فسج
وفي رواي  عن اإلمام أباي عباد هللا الصاادق  عمياو الساالما أناو 

ـــى ) إن هللا دااااا :  ـــال مم عم ـــزم مـــن الرســـل ب ـــي ال  فضـــل أول
في فضمّم وعمم رسول عممّم وفضم ا عميّم األ بيا  وور  ا 

)صـمى  ما ال ي ممـون وعمم ـا عمـم رسـول هللا)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( هللا 
فمـن قبـل مـ ّم فروج ـا لشـي ت ا هللا عميُ وآلـُ وسـمم تسـميما( 

  ا2  أفضمّم وأي ما  كون فشي ت ا م  ا (
) أناو داااا : كماا ورد عان اإلمااام الصاادق  عميااو الساالما أيضااا  

ـــة  ـــين موســـى والخضـــر ... ورب ِـــذَ الب ي ـــو ك ـــت ب ـــا  ل  ال 
ــدي ــم م ّمــا وأل بأتّمــا بمــا فــي أي ألن ّما ألخبرتّمــا أ ــي أعم

أعطيا عمم مـا كـان ولـم ي طيـا عمـم مـا يكـون موسى والخضر 
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وقـد أور  ـاَ عـن رسـول هللا وما ِو كاهن حتـى تقـوم السـاعة 
  ا1 ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( 

أفضااع  مىا  عماييم السااالماالبياا  ن ىنااا يظباين لاادينا أن أىاع وما
وىااااام ورثااااا  عمماااااو  ظساااااميماا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرساااااوا هللا  مااااان األنبيااااااء  اااااال

ن عمم األنبياء ماا ىاو إال  صموا  هللا وسالمو عمييم أجمعين وا 
    عمييم السالمادطرة في بحر عموم أىع البي  

وعميااو دمنااا بظقااديميم عمااى األنبياااء فااي مجاااا عماام الظوساام ألن 
مصاااداق دولاااو عمااام الظوسااام مااان م ظصااااظيم  ساااالم هللا عماااييما 

فااإن هللا ساابحانو  يــات لممتوســمين {} إن فــي ذلــك خ: ظعااالى 
ماااا فرداااو فاااي جمياااع   عماااييم الساااالماوظعاااالى جماااع فاااي األئمااا  

 المؤمنين  
 

كااااانوا ماااان   عمااااييم السااااالماواحن نااااأظي إلااااى بيااااان أن األنبياااااء 
 المظوسمين أيضا  وىناا عدة أمثم  عمى طلا : 

 
 التوسم ع د  بي هللا آدم )عميُ السالم( :  -أوال
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إلاااى ماااا   عماااييم الساااالماألىاااع البيااا  الشااارةف   ظشاااير الرواياااا 
فاااي كظاااا  ال صاااائص آدم  عمياااو الساااالما ن فقااد ورد  باااو ظوساام

فظعثاااار فااااي  عميااااو السااااالما مااااّر بكاااارحالء :   إن آدم الحساااايني  
عاان معنااى طلااا فناانا جبرائيااع فسااأا ع ددمااو صاابودمااي أ حجار 

 عميو السالما وأ بره إن في ىطه األرض ياراق دم طااىر لسابل 
يقظااع فااي وىااو ماان طرةظااا يااا آدم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااميماا ظم النبيااين    ااا

وفااي ىااطه القصاا  داللاا  عمااى وال جاارم ا بااال طناا  ىااطه األرض 
الظوسم حيث يشير إصبع القدم إلى أحد األبناء والدم يشاير إلاى 

 القظع  
 

 التوسم عن  بي هللا  وح )عميُ السالم( :  ا يا:
لمــا أراد هللا أن يّمــك ) أنااو داااا :  ظسااميماا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالنبااي  ا عاان1

أن شـع ألـواح السـاج أوحـى هللا إليـُ قوم  وح )عميُ السـالم( 
فمما شقّا لم يدر ما يف ـل بّـا فّـبط جبراهيـل )عميـُ السـالم( 
فأراَ ِيهة السفي ة وم ُ تابوت فيُ ألف مسمار ...  م ضرب 

ـــر و يـــدَ إلـــى مســـمار خـــامس   ـــداوة فقـــال أ ـــار وأظّـــر الفِز
ِــذا مســمار الحســين )عميــُ الســالم(  (جبراهيــل )عميــُ الســالم
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: يـا  ـوح )عميـُ السـالم( فقـال فأسمَر إلى جا ب مسمار أبيُ 
جبراهيــل مــا ِــذَ ال ــداوة فقــال ِــذا الــدم فــذكر قصــة الحســين 

ومــا ت مــل األمــة بــُ فم ــن هللا قاتمــُ وظالمــُ )عميــُ الســالم( 
   ا1 وخاذلُ ... (

) لما حسر الما  عن عبد هللا  عميو السالما داا  وعن أبيا 2
عظام الموتى فرأى ذلك  وح )عميُ السالم( فجزع جزعا  شديدا  
فـــاغتم بـــذلك فـــأوحى هللا إليـــُ أن كـــل ال  ـــب األســـود ليـــذِب 

وطلااااا ألن العناااا  األسااااود يشااااير فااااي الظوساااام إلااااى  .(ٕ)غمــــك( 
 طىا  اليم  

ساااام نبااااي هللا نااااوح بقومااااو عاااادم وكااااطلا ماااان أكباااار الظوسااااما  ظو 
نيااااام لااااان يكاااااون مااااانيم إال الطرةااااا  الكاااااافرة  الصاااااالح واإليماااااان وا 

 المنحرف  لطلا دعا هللا ظعالى أن ييمكيم أجمعين  
َوَقـاَل ُ ــوٌح ِربِّ اَل َتـَذْر َعَمــى اأْلَْرِض ِمـَن اْلَكــاِفِرجَن  }دااا ظعاالى 

 ا3 {اَدَك َواَل َيِمُدوا ِإاِل َفاِجرا  َكِفارا  ِإِ َك ِإن َتَذْرُِْم ُيِضمُّوا ِعبَ  * َدِيارا  
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 التوسم ع د  بي هللا إبراِيم )عميُ السالم( ال ا: 
رض أ) مـــر فـــي ن النباااي إباااراىيم  عمياااو الساااالما : إروا  -1

وشج رأسُ وسال دمـُ فأخـذ فـي االسـتغفار  ُفرس فكبا كربال 
 وقـال إلّــي أي شـي  حــدث م ــي ف ـزل إليــُ جبراهيـل وقــال يــا
 إبراِيم ما حدث م ك ذ ب ولكن ِ ا يقتـل سـبط خـاتم األ بيـا 

 .(ٔ)وأبن خاتم األوصيا  قال دمك موافقة لدمُ...( 
 وفي سيالن الدم إشارة إلى القظع  

ـاجر إ) داا ابن عباس  -2   ـُ لمـا أتـى إبـراِيم بإسـماعيل ِو
ميون وتـزوج  فوض ّما بمكة وأتت عمى ذلك مدة و زلّا الجِر

وماتـت ِـاجر فأذ ـت لـُ وشـرطت عميـُ أن ال  إسماعيل مـ ّم
ي زل فقدم إبراِيم ) عميُ السالم( وقد ماتت ِاجر فذِب إلـى 
بيــت إســماعيل فقــال المرأتــُ أيــن صــاحبك فقــال ذِــب يتصــيد 
وكان إسماعيل )عميُ السالم( يخـرج مـن الحـرم فيتصـيد فقـال 
لّا إبراِيم ِل ع دك ضيافة قالـت مـا ع ـدي شـي  فقـال لّـا 

يـُ السـالم وقـولي أقر ا) عميُ السـالم( إذا جـا  زوجـك ف إبراِيم
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عتبة بابُ وذِب إبراِيم ) عميـُ السـالم( فممـا جـا   لُ فميغير
ــُ ِــل  ــُ فقــال المرأت ــو أبي ــُ الســالم( وجــد رج إســماعيل ) عمي

قالــت جــا  ي شــيخ صــفتُ كــذا وكــذا كالمســتخفة  ؟جــا ك أحــد
الم بشــأ ُ قــال فمــا قــال لــك قالــت قــال لــي أقراهــي زوجــك الســ

وقولي فميغير عتبـة بابـُ فطمقّـا وتـزوج بـأخرى فمبـث إبـراِيم 
)عميــــُ الســــالم( مــــا شــــا  هللا  ــــم أســــتأذن ســــارة أن يــــزور 
ـو  إسماعيل فقال المرأتـُ أيـن صـاحبك فقالـت ذِـب يتصـيد ِو

 زل يرحمـك هللا قـال لّـا ِـل ع ـدك ايجي  اخن إن شا  هللا ف
ا بالبركـة فمـو ضيافة قالت   م فجا ت بالمبن والمحـم ودعـا لّـ

أرض هللا  جا ت يومهذ بخبـز بـر أو شـ ير أو تمـر لكـان أك ـر
بــرا  أو تمــرا  أو شــ يرا  فقالــت لــُ أ ــزل حتــى أغســل رأســك فمــم 
ي زل فجا ت بالمقام فوضع قدمُ عميُ فبقي أ ـر قدمـُ عميـُ 
فغســمت شــع رأســُ األيســر فقــال لّــا إذا جــا  زوجــك فأقرهيــُ 

تبة بابك فمما جـا  إسـماعيل السالم وقولي لُ لقد استقامت ع
وجد راهحة أبيـُ فقـال المرأتـُ ِـل جـا ك أحـد قالـت   ـم شـيخ 

ــبّم رجحــا   ــذا  مــن أحســن ال ــاس وجّــا  وأطي ــي كــذا وك ــال ل وق
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ـــال لّـــا  ـــام ق ـــى المق ـــُ عم ـــذا موضـــع قدمي وغســـمت رأســـُ ِو
 .(ٔ)إسماعيل ذلك إبراِيم )عميُ السالم( 

 منوج  لفعظب  البا  ظشير في الظوسم 
 

 التوسم ع د  بي هللا موسى والخضر )ع( -راب ا  
) كــــان ذات يــــوم ســــاهرا  ن موساااى  عميااااو السااااالما: إروا  -1

وم ُ يوشع بن  ون فمما جا  إلى أرض كـربال  أ خـرق   مـُ 
وسال دمُ فقـال إلّـي  وأ قطع شراكُ ودخل الحسك في رجميُ

أي شي  حدث م ي فأوحى إليُ أن ِ ا يقتل الحسين ) عميُ 
ساابق  (ٕ) ــا يســفك دمــُ فســال دمــك موافقــة لدمــُ (الســالم( ِو

 وأن طكرنا إن الدم يشير إلى القظع 
إن موسااااى  عميااااو السااااالما لمااااا رجااااع ماااان ال ضاااار  عميااااو  -2

إلى دومو سألو أ وه ىارون  عميو الساالما عماا شااىده  االسالم
 من عجائ  البحر فقاا : 
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ا ) التقي ـا أ ــا والخضـر عمــى شـاط  البحــر إذ سـقط بــين أيــدي 
طاهر أخذ في م قاَر قطرة ورمى بّا  حو المشرق وأخذ  ا يـة 
ورماِا في المغرب وأخذ  ال ة ورمى بّا  حـو السـما  وراب ـة 
رماِا إلى األرض  م أخذ خامسة وعاد ألقاِا في البحر بّت ـا 

 لذلك .
فسـألت الخضـر )عميـُ الســالم( عـن ذلـك فمــم يجـب فـإذا  حــن 

ي أراكمـا فـي فكـر وت جـب بصياد يصطاد ف ظر إلي ـا وقـال مـال
من الطاهر قم ا ِو ذلـك قـال أ ـا رجـل صـياد قـد عممـت وأ تمـا 
 بيان ما ت ممان ؟ قم ا : ما   مم إال ما عمم ا هللا ت الى . قال 
: ِذا طاهر في البحـر يسـمى مسـمم أل ـُ إذا صـاح يقـول فـي 

مســمم فأشــار برمــي المــا  مــن م قــاَر إلــى الســما   صــياحُ
واألرض والمشــرق والمغــرب ويصــ د إلــى الســما  وجــدفن فــي 
األرض وأما رميُ الما  في البحر يقول : إن عمم ال الم ع دَ 

ووصـيُ عمـي بـن م ل القطـرة وورث عممـُ وصـيُ وابـن عمـُ 
والماااء والبحاار فااي الظوساام  .(ٔ)(أبــي طالــب )عميــُ الســالم(....

 ير إلى العمم  ظش
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  بي هللا زكرجا )عميُ السالم(  د: التوسم ع  -خامسا  
ودااااد ورد  دصاااا  نكرةااااا وظوساااامو باساااام اإلمااااام الحسااااين  عميااااو 
السالما وما كان يشاعر مان الحانن عناد طكاره لياطا االسام   وداد 
أشرنا إلاى ىاطه فاي الصافحا  الساابق  لاطا لان ناطكرىا ىناا وطلاا 

   مراعاة لال ظصار
 

 التوسم ع د  بي هللا عيسى )عميُ السالم(  -سادسا  
 وعن ظوسم نبي هللا عيسى  عميو السالما :

  مّر عيسى طا  يوم بجن  البحر ووجد صيادا سما لم   -أ
يصطادوا شيئا  في طلاا الياوم فطما  عيساى  عمياو الساالما مان 
أحاادىم وكااان اساامو ساامعان أن ينقمااو فااي دارحااو وبعااد أن ظوساال 

اا لاااو عيساااى  عمياااو الساااالما احن ألقاااي بيااام القاااار  البحااار دااا
شااباكا فااي البحاار فممااا ألقااى شااباكو اصااطاد ساامكا  كثياارا  حظااى 

القاار  ن فقااا لاو عيساى  عمياو الساالما مان احن سااو   ئامظما
  ظصطاد الرجاا ا 

فقد ظوسم النبي عيسى  عميو السالما في ىاطا الرجاع أناو ساو  
 كثير من الرجاايؤمن بو وةدعو لو وسيكون سببا  في إيمان ال
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عيسااى  عميااو السااالما وجوابااو لمفرةسااي عمااى مااا دالااو فااي  -  
الماااارأة الم طئاااا  الظااااي د ماااا  عمااااى عيسااااى  عميااااو نفااااس أماااار 
ن فقااا : الفرةسااي فاي نفسااو لااو الفرةسااي فاي بياا   والساالما وىاا

كااااان نبيااااا  لعماااام ماااان ىااااطه الماااارأة الظااااي ظممسااااو وكاااام ىااااي فاساااادة 
ماان ىااطه الماارأة يااا ساامعان األ ااالق فقاااا لااو يسااوع : أنااا أعاار  

    ا
وىااطا دليااع أكيااد عمااى الظوساام الااطا ىااو أحااد أنواعااو أن يظوساام  

وة بارىم بياا  يارا  كانا  أم شارا  اإلنسان بما في دمو  اح ارةن 
  
 
ـــة  -3 ـــن أصـــحاب الرســـول واألهم ـــون م المؤم 

 الم صومين : صموات هللا عميّم أجم ين :
 وأصحا  ظسميماا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمن أصحا  الرسوا   يأظي المؤمنون 

ماااان فااااي المرظباااا  الثالثاااا    عمااااييم السااااالمااألئماااا  المعصااااومين 
وداد   عماييم الساالمامراظ  المظوسمين بعد أىاع البيا  واألنبيااء 

أكااااد  مجموعاااا  ماااان الروايااااا  الااااواردة عاااان طاااارق أىااااع البياااا  
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باااااأن ىنااااااا مجموعااااا  مااااان النااااااس الماااااؤمنين   عماااااييم الساااااالما
 مظفرسون ينظروا بنور هللا   مظوسمون 

ء طلاا ليام صاراح  ن فجاااوداد أثبا  اإلماام عماي  عميااو الساالما 
 عميااو السااالما أنااو  عان اباان عباااس  رضاي هللا عنااوا عاان عماي

ــرار داااا :  ــا فّــم أصــفيا  أب ــع شــي ت ا مــن شــ اع  ور  ) وخم
م يضـي  عمـى مـن  كالبـدر فـي سـواِم أطّار متوسمون  ـوِر

  ا1 الظمما  (الميمة 
ام أمير المؤمنين  عميو السالما في روايا  مظقدما  دد شرح اإلمو 

الااطكر الكيفياا  الظااي ينظاار بيااا ىااؤالء المظوساامون بنااور هللا عاان 
فاااي طلاااا ىاااو  ماااق أىاااع وجاااع ن فباااّين  عمياااو الساااالما أن العمااا  

مااان ناااور هللا ثااام أن شااايعظيم  مقاااوا مااان   عماااييم الساااالما البيااا 
  نور هللا عن وجع والطا ى  عمييم السالمانورىم شعاع 

لناا أن ظوسام الماؤمنين ىاو ظوسام جنئاي ألناو ال ومان ىناا يظباّين 
 صامى هللا ناور هللا مباشارة كماا ىاو حااا الرساوا يظم من  الا 

  عمااييم السااالماواألئماا  االثنااى عشاار عميااو وآلااو وساامم ظسااميماا 
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 عمااااييم بااااع ىااااو بطرةقاااا  هياااار مباشاااارة بواسااااط  شااااعاع نااااورىم 
  ا1  السالما
  عمااييم السااالماوبعااض األئماا   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااميماا ار الرسااوا ودااد أشاا

إلاى بعااض المظوسامين ماان أصاحابيم وسااّموىم باالسام   وأشااير 
ىاو ساممان الا ا  رضاوان هللا ىؤالء المظوسمين من الماؤمنين 

عباد الارحمن بان أعاين اناو سامع اإلماام  نعميوا ن حيث جاء عا
ــان ســممان مــن المتوســمين : ا يقااو البااادر  عميااو السااالما  ) ك

)(ٕ). 
المظوساااامون وسااااممان أداااار   فأىااااع البياااا   عمااااييم السااااالما ىاااام

الناس إلييم ن فعمى ىطا األساس ىو ينظر بناور شاعاعيم الاطا 
مان هياره والمعظماد  ىو نور هللا الطا ينظر باو المظوسامون أكثار

 ر إيمانو واسظبصاره   اعمى مقد
 عالي  مان  عميوا في مراظ وكيف ال يكون سممان  رضوان هللا

العمااام واإليماااان وىاااو مااان أىاااع البيااا   عماااييم الساااالما وبالظاااالي 
 يكون عمى رأس المظوسمين من المؤمنين 
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سمو باسم كرحالء والكوف  ودد أشرنا إلى مثاا عن ظوسمو في ظو 
  ا1 وهيرىا 

  وفضااال  عاان سااممان  رضااوان هللا عميااوا فقااد أشااار الرسااوا 
إلاااااى مجموعاااا  مااااان المااااؤمنين المظوسااااامين وطلاااااا  ظسااااميماا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

احنفاا   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااميماا ضاامن دصاا  أىااع الاايمن الااطين د مااوا عميااو 
والحااق باان عالداا  وعرفاا  الااطكر وىاام كااع ماان أبااو هاارة ال ااوالني 

ن بياااان وعثماااان بااان دااايس وأباااو عاااامر األشاااعرا ظالسدوساااي و 
وقـف ) باد هللا األنصاارا اناو دااا : حيث جاء عان جاابر بان ع

فممـا أِـل الـيمن يبسـون بسيسـا  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( عمى رسول هللا 
....ِــو وصــي والســبيل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تســميما( دخمــوا عمــى رســول هللا 

ســول هللا بالــذي ب  ــك بــالحع أر ــاَ إلــي مــن ب ــدي فقــالوا يــا ر 
يــة لممتوســمين آل ِــو الــذي ج مــُ هللا فقــد اشــتق ا إليــُ ، فقــا

ــو فــإن  ظــرتم إليــُ  ظــر مــن كــان لــُ قمــب  أو ألقــى الســمع ِو
عــرفتم أ ـُ وصــي ...... قـال فقــام أبـو عــامر األشــ ري شـّيد 

وظبيــان فــي األشــ رجين وأبــو غــرة الخــوال ي فــي الخــوال يين 
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في السدوسيين والحع بـن وعر ة السدوسي وع مان بن قيس 
د األ ــزع يــفوف وتصــفحوا الوجــَو فأخــذوا بعالقــة فتخممــوا الصــ

مون حيـث األصمع البطـين ....قـال فبقـي ِـؤال  القـوم المتوسـ
شـــّدوا مـــع أميـــر المـــؤم ين )عميـــُ الســـالم( الجمـــل وصـــفين 

م بالج)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( رحمّم هللا ، فكان ال بي  م  ـة بشـِر وأخبـِر
الســـالم( طالــب )عميــُ  أ ّــم يستشــّدون مــع عمــي بــن أبــي

  ا1 ....(
 
 التوسم ع د عامة ال اس :  -ٗ

أيضااا  لياام القاادرة عمااى الظوساام بمااا دطفااو هللا فااي إن عاما  الناااس 
يسااظطيعون عاان طرةقااو االىظااداء إلااى األشااياء دمااوحيم ماان نااور  

 اإلنسااانانداد طلااا النااور عنااد ساام فييااا ن وكممااا و ومعرفظيااا والظ
  ا  سابقانداد  ددرظو عمى الظوسم كما طكرنا 

جاااء عاان طرةاااق مااا وصاااميم النااااس بااو إن مااا يظوسااام والظاااىر 
من األنبياء واألئم  واألوليااء الصاالحين وظوارثوه جيال بعد جيع 

ماا يمار مان الفراس  الظي ىي جنء من الظوسام أو  أو عن طرةق
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مقارنظيااااا  طرةااااق ا ظالجااااا  فااااي الاااانفس البشاااارة  يسااااظطيع عاااان
ماان  الليااا الظوساام  يسااظطيعورحطيااا بالمسااب  أن ي اار  بنظيجاا  

وىنالا عدة أمثم  في الظوسام عناد النااس ناطكر شياء في ىطه األ
 بعضيا مراعاة لال ظصار : 

ــى ــة األول بناا  داارةص باان ويكااع باان مسااعود ظوساام نائماا   الرواي
المعاارو  باألشاادق بمقظااع نوجيااا عماارو باان سااعيد باان العاااص 

ر د الممااا ن فعثاابااإن عماارا   اار  ماان مننلااو يرةااد عديااع :    دفقاا
بالبسااال ن فقالاا  لاااو امرأظااو     أنشاااد هللا أن ال ظأظيااو ن فقااااا : 

ن و اار  وىااو مكفاار دعينااي عنااا فااوهللا لااو كناا  نائمااا  أيقظنااي 
دااام ماان ىناااا      فقاااا فممااا د ااع عمااى عبااد الممااا  نبالاادرع 

لااائن ممكظاااا عباااد المماااا وداااد أ اااط  األباااوا  إناااي كنااا  حمفااا  
ا فااي عنقااو وشاادىا فوضااعيألشاادنا فااي جامعاا  ن فااأظى بجامعاا  

فأيقن عمرو أنو داظمو      ثم أضجعو ن فقاا لاو عمارو  نعميو 
  ا1 أهدر يا بن النرداء ؟ فطبحو    ا
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ن الظعثاار بااو دليااع عمااى  وفااي طلااا إشااارة إلااى الظوساام بالبسااال وا 
نو سيقع في حباا طلاا  ماا المظعثره بالميم  الظي  ر  ألجميا وا 

  وحين يديو فيقضي منو ما أراد
 اية ال ا ية الرو 
الحاااكم ماا يحادث ألباي العبااس السافاح وظوساميا  اإلعرابيا عان 

عماو العباسي وألبي جعفر المنصور  وكان ا و السفاحا والبن 
عبد ابن عمي ن فقد ظوجو أبو العبااس إلاى الكوفا  مسارعا  وكاان 

عماااى ن فمقياااظيم إعرابيااا  فاااي جماعااا  بيااانيم أباااو جعفااار وعباااد هللا 
ودااااد ظقاااادم أبااااو ةقيم إلااااى الكوفاااا  ن بعاااض مياااااه العاااار  فااااي طاااار 

العباس وأ وه أبو جعفر وعمو عبد هللا بن عمي فيمن كان معاو 
ما رأي  وجوىا  مثاع ىاطه ماا إلى الماء ن فقال  اإلعرابي  : ظاهلل 

 ميفاا  و ميفاا  و ااارجي   فقاااا ليااا أبااو جعفاار المنصااور : بااين 
ر  إلاى : وهللا ليمينياا ىاطا ن وأشااكيف دما  ياا أما  هللا ؟ دالا  

الساافاح ن ولظ مفنااو أناا  ن ولي اارجن عميااا ىااطا ن وأشااار  إلااى 
  ا1 عبد هللا بن عمي     ا
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دلياع عماى بمارور األياام ن وىاطا ودد ظحقق ما ظوسم  باو المارأة 
 ظوسم ظما اإلعرابي  وفراسظيا  

عمااا دار بااين المنصااور العباسااي  عميااو المعناا ا الرواياا  الثالثاا  
  بن عبد هللا بن الحسن حرك   مي من حديث حوايوحين العق

وطلاا بن أبي طال  ن والمعرو  ب  الانفس النكيا  ن  عميبن 
أنو لما ظير   بن عبد هللا بالمدين  دعا المنصور إسحاق بن 

العقيمااي وكااان شااي ا  طا رأا وظجرحاا  ن فقاااا لااو :   أشاار مساامم 
 ر  عمّي ن داا صف لي الرجع ن داا : ىو عمّي في  ارجي 

طو عمام ونىاد  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظساميماا جع من ولد فاطما  بنا  رساوا هللا ر 
وورع ن داااا : فماان ظبعااو ؟ داااا : ولااد عمااي وولااد جعفاار وعقيااع 
وولاااد عمااار بااان ال طاااا  وولاااد النحيااار بااان العاااوام وساااائر دااارةش 

ن داااا لااو صااف لااي البمااد الااطا دااام بااو ن داااا : وأوالد األنصااار 
وال ظجااارة واسااع  ن ففكاار ساااع  ثاام ضاارع بمااد لاايس بااو نرع وال 

دااااااا : اشاااااحن ياااااا أميااااار الماااااؤمنين البصااااارة بالرجااااااا ن فقااااااا : 
عان  اارجي  ار  ساألو أالمنصور فاي نفساو داد  ار  الرجاع ن 

بالمدين  يقوا لي اشحن البصارة بالرجااا ن فقااا لاو : انصار ياا 
أ او  –ورد ال بار أن إباراىيم شيخ ن ثام لام يكان إال يساير حظاى 
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فقاااااا المنصااااور : عمااااّي دااااد ظياااار بالبصاااارة ن  –النكياااا  الاااانفس 
أدنااااه ثااام دااااا لاااو : إناااي كنااا  داااد باااالعقيمي ن فمماااا د اااع عمياااو 
أشاحن ماي أن  ار  بالمادين فأشار  عشاورظا في أمار  اارجي 

البصاارة بالرجاااا أو كااان عناادا ماان البصاارة عماام ؟ داااا : ال ن 
ولكن طكر  لي  رو  رجاع إطا  ار  مثماو لام يظ ماف عناو أحاد 
ن ثاام طكاار  لااي البمااد الااطا ىااو فيااو فااإطا ىااو ضاايق ال يحظمااع 

ن فقماا  : إنااو رجااع ساايطم  هياار موضااعو ففكاار  فااي الجيااوش 
مصاار فوجااادظيا مضاابوط  ن والشاااام والكوفااا  كااطلا وفكااار  فاااي 

  ا1 بشحنيا االبصرة ف ف  عمييا منو ل موىا فأشر  
الرجاع وظوسامو باألشااياء وطلاا عاان وفاي طلاا دليااع عماى فراساا  

رحال األحاداث حولاو مان الماؤثرا  والظعار  عماى ظأثيرىاا  طرةق
بمقارنظيااا مااع هياار ىااا وىااو أحااد مااوارد الظوساام الظااي أشاارنا إلييااا 

 في الصفحا  السابق  من ىطا البحث  
العباسااايين الرواياا  الرابعاا  حااوا الظوسااام بفظناا  األمااين والمااأمون 

وما يجرا فييا من أحداث ن فقد حكي عن سيد عامر البصرا 
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: حجج  في ىطه ودد اسظعظم الناس أمر الشرل واإليماان  داا
 في الكعب  ن فرأي  رجال  من ىطيع يقود بعيره وىو يقوا : 

 وحيع  دد نكث  أيمانيا        وفظن  دد سعر  نيرانيا
قاوا ؟ دااا : أداوا إن السايو  سظساظّع ن ظفقم  لو : ويحاا ماا 

وكياف ظار  :  دما  نوالفظن  سظقع ن والظنانع في المماا سايظير 
طلا ؟ داا : أما ظار  البعيار وادفاا  والارجالن يظنانعاان واليراباان 

األماار  والظط ااا باو ن وهللا ال يكاون آ ار ىاطاداد ودعاا عماى الادم 
  ا1 إال محارح  وشرا  ا

وىطه األمثم  بمجمميا ظعطينا دليال  واضحا  أن عاما  النااس ليام 
  ظكثاار فييااا مثااع القاادرة عمااى الظوساام والظفاارس والحضااارة العرحياا

ا بيا من و ظما األمثم  عمى ظنوعيا وظنوع األش اص الطين ظوسم
 رجاا ونساء عمى حد سواء  

 

م مال -٘    الهكة وغيِر
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بعمم الظوسم وحباه بالقدرة عمى عميو إطا كان اإلنسان دد مّن هللا 
والظعاار  عمااى ساايمائيا وعالدظيااا بااالممكو  الظاادبر فااي األشااياء 
  أ ااار  أعطاىاااا هللا عااان وجاااع شااايئا  مااان فاااإن ىنالاااا م موداااا

ن كان عمى ددر ي ظمف عما ىاو عمياو فاي اإلنساان  الظوسم ن وا 
 كما  نوعا   

عماى الظاي لياا القادرة وظأظي المالئك  في مقدما  ىاطه الم موداا  
مااا ىااو الاادليع عمااى ظوساام     الظوساام ن ودااد يقااوا دائااع ويشااكع 

عاادة أدلاا  عمااى  المالئكاا  ؟ ولسجاباا  عمااى طلااا نقااوا أن ىنالااا
 ظوسم المالئك  وىي كاحظي :

أتج ــل فيّــا مــن  }لقااد ظقاادم  اإلشااارة إلااى دولااو ظعااالى :  -1
وىو جوا  المالئكا  عنادما أ بارىم  {يفسد فيُ ويسفك الدما  

   } إ ي جاعل في األرض خميفة {المولى ظبارا وظعالى 
وفي ىطه احي  كما سبق أن طكرناا شايء مان الظوسام ن إط ظوسام 

لمالئك  في آدم  عميو السالما أنو إطا صار  ميف  فإن سيسفا ا
  مظواجدين عمى األرضالدماء كما ىو حاا الجن الطين كانوا 

المالئكاااا  فااااي شاااايء ماااان ىااااطا الظوساااام وىااااو إن هللا  أودااااد أ طاااا
سااابحانو وظعاااالى كاااان يرةاااد مااان اساااظ ال  آدم  عمياااو الساااالما 



  ـ 061ـ 

 عماااييم البيااا   اإللييااا  المظمثمااا  ب الفااا  أىاااعلااا رض ال الفااا  
وظحديدا   الف  اإلمام الثاني عشر من أئما  أىاع البيا   السالما

   عميو السالماوىو اإلمام الميدا   عمييم السالما
ودد ها  ىطا المعنى عن ظصور المالئك  ألنيم لم يكونوا عمى 

} إ ــــي أعمــــم مــــا ال دولااااو ظعااااالى : بكااااع شاااايء مصااااداق عماااام 
   ت ممون {

ن كان ظوسم المالئك ن من طرةظو من وا    صحيحا  في بني آدم وا 
 سيفسد في األرض ويسفا الدماء  

  فييا دالل  عمى ظوسم المالئك  وىطه احي  
أن المالئكااا  وداااد ورد عااان اإلماااام الصاااادق  عمياااو الساااالما  -2

) أصـــل كـــل شـــرف وخيـــر يظوسااامون إط دااااا  عمياااو الساااالما : 
ي رفّا أِل  و فيس ومرتبة رفي ة ..... وألِل التواضع سيما  
قـال هللا عـز  السماوات من المالهكة وأِل األرض من ال ارفين

  ا1 رجال ي رفون كال بسيماِم (وجل وعمى األعراف 
وىاااطا دلياااع صااارة  عماااى أن المالئكااا  ليااام القااادرة عماااى الظوسااام 

 ومعرف  سيماء الناس  
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والاطا يماا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسامالادليع الثالاث الاطا ورد عان رساوا هللا  -3
نأشااار فيااو إلااى النح لياام القاادرة  انياا  ن وىاام مالئكاا  العااطا  ن وا 

 عمى الظوسم ومعرف  سيماء المجرمين  
سااميمان باان   بإسااناده عاان اباان عباااس داااا :   فقااد ورد عاان 
دخـل رسـول هللا  ): الماؤمنين  عمياو الساالما يقاواسمع  أمير 
ي حزج ة فقال لّا ..... مى فاطمة ذات يوم ع)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(  ِو

ـــة الحســـين وأب ـــاهّم  ـــن ال ـــار وجمـــتقط قتم ـــم يخـــرج فـــوج م  
ويقولون يا رب إ ا لـم  حضـر الحسـين )عميـُ السـالم( فيقـول 

ــة جّــ م  ــة األعــين هللا عــز وجــل لزبا ي م بســيماِم بزرق خــذِو
م فـي الـدرك األسـفل مـن وسواد الوجَو خذوا ب واصـيّم  فـألقِو

مـن عمى أوليا  الحسين )عميُ السـالم(  وا أشد ال ار فإ ّم كا
  ا1 آباهّم الذين حاربوا الحسين فقتمَو ...(

ومعرفااااا  وفاااااي طلاااااا دلياااااع عماااااى دااااادرة المالئكااااا  عماااااى الظوسااااام 
 األش اص من سيماىم  

نيااام يعرفاااون سااايماء أىاااع  نالجااا أيضاااا  لاااو القااادرة عماااى الظوسااام وا 
 وعالماظيم    عمييم السالماالبي  
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رو باان البرةااد عاان الصااادق  عميااو السااالما فااي فقااد ورد عاان عماا
ىام وكان من الجن وننلو في حضرة رساوا معرض حديثو عن 

)صـمى هللا عميـُ وآلـُ فقال ال بـي ) أنو داا :  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا هللا 
: فمــن وجــدتم وصــي دمحم فقــال ِــام ذلــك إيميــا وســمم تســميما( 

ــو وصــيي واخــي ، فســمم عمــى  ابــن عــم دمحم فقــال ِــو عمــي ِو
وعمـى أميـر المـؤم ين )عميـُ السـالم( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسـميما( رسول هللا 

حتـى قـبض فممـا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( وا صرف ولم ير ب د رسول هللا 
فــي حربــة فقــال لــُ  :يــا أميــر المـؤم ين كـان يــوم الّرجــر أتــى 

أن األصـمع وصـي دمحم كتـب األ بيـا  وجـد ا فـي  ـا وصي دمحم إ
مغفــرة وقــال أ ــا اكشــف رأســك فكشــف عــن رأســُ خيــر ال ــاس 

  ا1 وهللا ذلك يا ِام (
 
 
 

 : ثلالفصل ال ا
                                                 

1
 66ص 16حبار األنوار ج - 



  ـ 063ـ 

 .وعمم التوسم )ع( اإلمام المّدي قضية
 

إن القضااااي  الميدوياااا  ىااااي أىاااام دضااااي  فااااي ىااااطا العااااالم ألنيااااا 
هلل عن وجع عمى ىطه مرظبط  بإدام  ال الف  الحق  الظي أرادىا 

 .} إ ي جاعل في األرض خميفة{ألرض في دولو ظعالى ا
ماام لااو ىااطا العوىااطه القضااي  ليااا ارظبااال وثيااق بعماام الظوساام ألن 

 مد مي  كبيرة في دضي  اإلمام الميدا  عميو السالما  
حاادا  احاادا  و ا عميااو السااالما سيقضااي عمااى أعدائااو وةظاابعيم و  فيااو

 – أظيا ساايكماا –بمااا أعطاااه هللا ماان عماام الظوساام ىااو وأصااحابو 
ويقااااوم بقظااااع ىااااؤالء األعااااداء سااااواءا  ماااان منااااافقي الشاااايع  الااااطين 
يظياااارون الظشاااايع وىاااام بعياااادون عنااااو أو ماااان أعدائااااو الظاااااىرةن 

   وهيرىمأمثاا السفيانيين والييود 
ن ىااطا األماار ىااو ماان األمااور الحظمياا  الودااوع والظااي لاايس إوبمااا 

ميااادا فيياااا باااداء لاااطا وجااا  عماااى المنظظااارةن الماااوالين لسماااام ال
عماام الظوساام  عميااو السااالما وحظااى هياار المااوالين معرفاا  مد مياا  

فااي دضااي  اإلمااام  عميااو السااالما واسااظيعابيا أوال  ليقومااوا بظييئاا  
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وأن ظكااون ساارائرىم موافقاا  لمااا ن أنفساايم وظنقيظيااا ماان الشااوائ  
اىرىم لكااي ال يكونااوا عرضااو لساايف اإلمااام  عميااو السااالما و ظاال

 وسطوظو  
عميو السالما سيضع السيف في ردا  كع الكفار ثم إن اإلمام  

ى ومسمع من الناس ن ومان لام ئبمر والمنافقين والمعاندين وطلا 
وال ىاااو إماااام معصاااوم  عمياااو الساااالما  ايااادرا أن اإلماااام المياااد

يقاااوم بماااا يقاااوم باااو إال باااإطن هللا وبعياااد معياااود مااان رسااااوا هللا 
ناااو ساااالم هللا اظساااميما  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فق ن إال الكاااافر ن المناااا ال يأ اااط   وا 

بماا   عمييم السالماوالم الف هلل ولرسولو وألىع البي  والمعاند 
أعطي من عمم الظوسم فإنو   الكافر ا سيقع في مفارد  عظيما  

س إبميس وحبائمو فيردياو وةاودا سير  وباليا وةننلق وراء وساو 
 إلى الياوي    بو

ظوسااام وارظباطاااو بقضاااي  ومااان ىناااا جااااء  أىميااا  معرفااا  عمااام ال
عميو السالما ن ثم إن ىطا العمم ن عمم الظوسم ن اإلمام الميدا  

ويطااوره شااانو فااي طلااا  عميااو السااالما اإلمااام المياادا  هساايظير 
 شأن العموم األ ر   
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ظدا عمى أن العمم الطا يظواجد احن من لادن والروايا  الشرةف  
ن فااإطا دااام القااائم لاام يصاامنا منااو إال حرفااان آدم إلااى نماننااا ىااطا 

فإنو سيضيف إلييا  مس  وعشارةن حرفاا  لظكماع سابعا  وعشارةن 
 حرفا   

 
نااو ماان م ظصااا  اإلمااام  واحن ساانأظي إلااى بيااان عماام الظوساام وا 

 والطا  صو هللا عن وجع بو  عميو السالما الميدا  
ماااان آياااا  ظاااادا عمااااى أن الظوساااام ماااان أكثاااار قااااد ورد فااااي القاااارآن ف

نو يعر  ولياو سالما م ظصا  اإلمام  عميو ال عادوه عان مان وا 
 طرةق الظوسم  

ي ـــــرف المجرمـــــون } : ومااااان ىاااااطه احياااااا  ىاااااي دولاااااو ظعاااااالى 
ــدام  اإلشااارة ن والظااي ساابق   {بســيماِم فيؤخــذ بال واصــي واإلق

إلييا ن وأشار  الروايا  الشرةف  أن ىطه احي  ننلا  فاي اإلماام 
  الميدا  عميو السالما 
عااان اإلماااام أباااي عباااد هللا  عمياااو الااادىني فقاااد روا عااان معاويااا  

) يا م اوية ما يقولون فـي ن دااا : في احي  المظقدم  السالما 
ِــذا ؟ قمــت : يزعمــون أن هللا تبــارك وت ــالى ي ــرف المجــرمين 
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فيــأمر بّــم فيؤخــذ ب واصــيّم وأقــدامّم بســيماِم فــي القيامــة 
ــال لــي :  ــار . فق ــارك فيمقــون فــي ال  ــار تب ــاج الجب وكيــف يحت

ـو خمقّـم ؟ فقمـت : ج مـت وت الى إل ى م رفة خمع أ شـأِم ِو
ومـــا ذلـــك ؟ قـــال : ذلـــك لـــو قـــد قـــام قاهم ـــا أعطـــاَ هللا فـــداك 

فيــــأمر بالكــــافرجن فيؤخــــذ ب واصــــيّم وأقــــدامّم  ــــم الســــيما  
  ا1  يخبطّم بالسيف خبطا  (

عان أباي بصاير عان اإلماام الصاادق  عمياو الساالما وفي رواي  
قـــال : هللا ( مجرمـــون ......) ي ـــرف الأيضاااا  فاااي دولاااو ظعاااالى 

ــالى ي ــرفّم  ــُ ســبحا ُ وت  ــاهم )عمي ــي الق ولكــن ِــذَ  زلــت ف
ِو ي رفّم بسيماِم فيخبطّم بالسـيف ِـو وأصـحابُ السالم( 

 خبطــا َ  مــا ي ــرف بــُ ســيماِم أي عالمــاتّم بــأ ّم مجرمــون 
  ا2 (
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وفااي ىااطه الروايااا  دليااع واضاا  عمااى أن عماام الظوساام ىااو ماان 
 عمياااااو الساااااالما والاااااطا باااااو يعرفاااااو  م ظصاااااا  اإلماااااام الميااااادا

 المجرمين فيأ طىم ويقظص منيم  
  عر ومما يدا عمى أن المقصود من المعرف  في دولو ظعالى  ي

ظكااااااون أن لمقااااااائم  عميااااااو السااااااالما ىااااااو أمااااااا المجرمااااااون      ا 
المعرف  فاي احيا  هلل أو المالئكا  أو لمقاائم  عمياو الساالما فعماى 

طلا ىاااو هللا عااان وجاااع فينااااا األمااار األوا أا أن المقصاااود بااا
 إشكاال  :

 :اإلشكال األول
أن المعرف  ال ظطمق عمى هللا سابحانو وظعاالى ألناو يعمام ويقااا  

يساابقيا الجيااع عنااو عااالم ولاايس يقاااا عنااو عااار  ألن المعرفاا  
 عمى عكس العمم ن وىو عن وجع يعمم الجير وما ي فى  

 :اإلشكال ال ا ي 
ن السيماء حيث أنو يعمام  ائنا  إن هللا سبحانو وظعالى هني ع 

 األعين وما ظ في الصدور  
أمااااا إن كااااان المقصااااود ماااان المعرفاااا  فااااي   يعاااار       ا ىاااام 
المالئكاا  نقااوا إن المالئكاا  لاايس ىاام المحاساابين إنمااا الحسااا  
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ياااااوم القيامااااا  بياااااد هللا سااااابحانو وظعاااااالى وال يكاااااون عااااان طرةاااااق 
وا مـا } ووجـدعناده  كاع شايء حاضارإنماا عالما  أو دالال  

  ا1 عمموا حاضرا  وال يظمم ربك أحدا  {
ـــديّم  :وكاااطلا دولاااو ظعاااالى ـــيّم ألســـ تّم وأي ـــوم تشـــّد عم } ي

  ا2 بما كا وا ي ممون { وأرجمّم
إطن إن المالئكاا  لاايس لياام أن يحاساابوا ماان ظمقاااء أنفساايم حظااى 

بــل }  :إنمااا ىاام مااأمورون كمااا داااا ظعااالىعاان طرةااق الساايماء 
م بأمَر ي ممون ال يسبقو ُ عباد مكرمون    ا3 { بالقول ِو

طا كااااان المالئكاااا  ماااان المظوساااامين فااااإنيم ال يحاسااااب ون بااااع ال وا 
ظمقاء أنفسيم بع بأمر من إلى النار يم يأ طون المجرمين ويسود

رادظو   –ودد بينا طلا سابقا   –هللا عن وجع   وا 
إطن ثباا  أن الااطا يعاار  المجاارمين بساايماىم ىااو القااائم  عميااو 

يام  الصير  والحسا  األصير ن وىطا ماا دلا  في الق السالما
 سابقا   عميو الروايا  الشرةف  الظي طكرناىا 
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احنف  الشرةف  ن الرواي  جدر اإلشارة إليو في ىطا المقام اومما ي
  عمياو الساالماإلى أن هللا عن وجع إطا دام القاائم الطكر أشار  

ماا يكاون أعطاه   السيماء ا ن والمعرو  إن الظوسم ىاو معرفا  
الساايماء فيااي العالمااا  و يااره ماان شااره أمااا عميااو حاااا اإلنسااان 

الظااي ظظياار عمااى اإلنسااان والظااي يعرفيااا المظوساام بواسااط  عماام 
 الظوسم  

يعاار  عالمااا  كااع ماان  المياادا  عميااو السااالماوعميااو فاإلمااام 
 نظر إليو  

ومن المعموم أن هللا سبحانو وظعالى سيكون في أشد ظجمياظو في 
 عميااو السااالما يكاااون وعميااو فااإن اإلماااام عميااو الساااالما  اإلمااام 

عمااى معرفاا  بالعالمااا  وظكااون حاضااره عنااده سااواء بالظوساام أو 
 بما أعطاه هللا من السيماء أا من عالما  ىؤالء  

فيو سالم هللا عميو المقصود باحي  الساابق    وأشاار إلياو وعميو 
 في ادعيظيم ومناجاظيم     عمييم السالما األئم 

ي ـرف  ) ...أسألك األمـان يـوم:   عمييم الساالمافقد ورد عنيم 
 .(ٔ)فيؤخذ بال واصي واإلقدام ( المجرمون بسيماِم 
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فاإطا كاان المقصااود بياطا اليااوم القياما  فياو يااوم الحساا  األكباار 
الطا ليس فيو أمان إال لممؤمنين فإنيم يأمنون من الفنع األكبر 

ليااام وساااوديم إلاااى ظعاااالى ال أن ياااأمنون مااان أ اااط هللا سااابحانو و 
ــا النااار ألن ىااطا اليااوم كااع يااأظي مرىااون بعممااو  ــل  فــس بم } ك

ي ــة { وطماا  األمااان ال ينفااع ىنااا بالنسااب  ألصااحا   كســبت ِر
 السيئا  ألنيم مأ وطون إلى النار  

 عمياااو بياااطا الياااوم ىاااو ياااوم دياااام القاااائم أماااا إطا كاااان المقصاااود 
طم  اإلماام ألن  فينا يصدقلممجرمين بسيماىم  وأ طهالسالما 
ال بااد وأن يكااون لديااو طناا  ألنااو هياار معصااوم ن  ااال اإلنسااان 
واألئمااا   عماااييم أفضاااع الصاااالة والساااالما وعمياااو فكاااع األنبيااااء 

يسااألون هللا فالسااالما وعقابااو   عميااوإنسااان ي شااى ساايف اإلمااام 
أن بااا  الظوباا  ييمااق واألمااان ماان طلااا العقااا  والساايما عافياا  ال

وعمياو فاإلنساان يظوساع إلاى  عمياو الساالما  بقيام اإلمام الميدا
هللا عاان وجااع وأن يكااون عمااى اسااظعداد لااطلا اليااوم وأن ي مااص 

 نفسو من الطنو    
ىام األماان ألىاع األرض كماا   عمييم الساالماثم إن أىع البي  

واإلنساااان يساااأا هللا عااان وجاااع إن النجاااوم أماااان ألىاااع الساااماء 
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 وأثنااءمن أحداث دبياع مما سيجرا   عمييم السالمااألمان بيم 
الحاا وظكال  األعداء ومن ثم مما ير  من شدة ديامو الشرةف 

أ اط عنةان مقظادر أ طىم عمى يد اإلمام الميادا  عمياو الساالما 
  

ولعااع ىااطا مااا يفساار مااا ورد فااي المااوروث الشااعبي ماان القااوا   
 األمان األمان يا صاح  النمان ا  

نااو ليااا احياا  األ اار  الظااي نسااظدا عمييااا ماان  ال عمااى الظوساام وا 
ىااو دولااو ممااا يفاايض هللا عاان وجااع عمااى اإلمااام  عميااو السااالما 

والظاي ظقادم طكرىاا فاي ىاطا  } س سمُ عمـى الخرطـوم {ظعالى : 
 البحث  

إلاى أن   عماييم الساالماوظشير الظفاسير الواردة عان أىاع البيا  
عماااى ال اااراطيم األناااف كماااا ُظوسااام البياااائم المقصاااود بياااطه احيااا  

  ا1 ظان والشف
أن الرجعاا  فااي ىااو وىنااا البااد ماان اإلشااارة إلااى شاايء مياام جاادا  

أا رجعاا  أشاا اص المعاصاار ىااي ليساا  رجعاا  مادياا  الظأوةااع 
رجعاااا  معينااااين بأجسااااادىم كمااااا يفيمااااون عاماااا  الناااااس ولكاااان ال
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األئم  واألولياء والماؤمنين أرواح سظكون رجع  روحي  ن أا أن 
  ا1  عميو السالما لظسديد أصحا  اإلمام سظرجع والصالحين 

عماي  عمياو الساالما ساظعود لظسادد القاائم فإن روح اإلماام وعميو 
عماى  سنساموا ظعاالى دولاو ن أيصادق عنادىا ف عميو السالما ن 

ووساميا ال رطوم المظعمق  برجع  أمير المؤمنين  عمياو الساالما 
ألعااداء هللا عمااى  ااراطيميم إنمااا المقصااود بااو ىنااا ىااو المياادا 

الاااطا يكاااون مساااددا  باااروح جاااده أميااار الماااؤمنين ا  عمياااو الساااالم
عالمااا  أا سظضاااع ليااام عماااي بااان أباااي طالااا   عمياااو الساااالما 

 وسيماء يعرفون بيا  
 صاامى هللا عميااو فقااد جاااء فااي الحااديث المااروا عاان رسااوا هللا 

 ا) تخرج دابة األرض وم ّا عصـانو داا : وآلو وسمم ظسميماا 
ــو  )عميــُموســى )عميــُ الســالم( وخــاتم ســميمان  الســالم( تجم

وتسـم وجـُ الكـافر وجُ المؤمن  ب صا موسى )عميُ السـالم( 
 ا2   بخاتم سميمان )عميُ السالم( (
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) وىو يصف داب  األرض : أنو داا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا ودد ورد عنو 
وال يــدركّا طالــب وال يفوتّــا ِــارب تســم المــؤمن بــين عي يــُ 

ســم وجــُ الكــافر بــين عي يــُ وت(  مــؤمن فتكتــب بــين عي يــُ )
وم ّـــا عصـــا موســـى وخـــاتم وتكتـــب بـــين عي يـــُ ) كـــافر  ( 

فتجمــو وجــُ المــؤمن بال صــا وتحطــم ســميمان )عميــُ الســالم( 
  ا1 أ ف الكافر بالخاتم حتى يقال لُ يا مؤمن ويا كافر (

 عمااااييم الااااواردة عاااان أىااااع البياااا  ودااااد أشااااار  الرواياااا  الشاااارةف  
ألرض ىاااو أميااار الماااؤمنين  عمياااو ن المقصاااود بدابااا  اأ الساااالما
يعنااي ا2  ) أ ــا صــاحب ال صــا والميســم (داااا :  حيااثالسااالما 
 بمن يعمم حالو بالظوسم   -والكالم لمصنف الكظا  –عممو 

} وعن اإلمام الرضا  عميو السالما أنو داا : في دولو ظعاالى : 
ـــا ـــم {  أخرج  ـــة األرض تكممّ ـــيّم داب ـــُ عم ـــي )عمي ـــال : عم ق
 ا3   السالم(
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بنفساو ن فقاد دد أكد ىطا المعنى أميار الماؤمنين  عمياو الساالما و 
) دخمــــت عمــــى أميــــر أنااااو داااااا : ب  باااان نباظاااا  صااااورد عاااان األ

و يأكل خبزا  وخال  وزجتا  فقمت : يـا  المؤم ين )عميُ السالم( ِو
ذا وقـــع القـــول عمـــيّم  أميـــر المـــؤم ين قـــال هللا عـــز وجـــل }وال

بــة ؟ قــال : ِــي دابــة أخرج ــا عمــيّم دابــة ....{ فمــا ِــذَ الدا
  ا1 تأكل خبزا  وخال  وزجتا (

ىااو داباا  األرض الظااي إطن أمياار المااؤمنين عمااي  عميااو السااالما 
 سظ ر  في آ ر النمان وىو صاح  العصا والميسم  

سااااظكون رجعاااا  ولكاااان طكرنااااا آنفااااا  أن الرجعاااا  فااااي آ اااار النمااااان 
 روحي  ال مادي  وىطا يعني أن ظرجع روح أميار الماؤمنين  عمياو

ن والسااايما أن الرواياااا  لظسااادد الميااادا  عمياااو الساااالما الساااالما 
نمانااااا  باإلمااااام ادظااااران  اااارو  داباااا  األرض ظاااادا عمااااى الشاااارةف  

وعمياااو ظكاااون دابااا  األرض الاااواردة فاااي الميااادا  عمياااو الساااالما 
المسااادد باااروح ا عمياااو السااالمىااو القاااائم المياادا  احياا  الشااارةف  

نااااو  جااااده أمياااار المااااؤمنين  عميااااو السااااالما ن صاااااح  العصااااا وا 
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والميسم وىو الطا سيسم المؤمنين والكافرةن بماا أعطااه هللا عان 
 وجع من عمم الظوسم والسيماء  

 عمااييم والاادليع عمااى طلااا ىااو مااا جاااء فااي روايااا  أىااع البياا  
 والظي أكد  عمى ىطا المعنى   السالما

) دخمت عمى عمـي بـن فقد ورد عن أبي عبد هللا الجدلي داا : 
 ال ــا  قبــل أن ب )عميــُ الســالم( : فقــال : أال أحــد ك أبــي طالــ

أ ا عبد هللا أ ا قمت : بمى ، فقال : ؟ يدخل عمّي وعميك داخل 
ــة  ــا عبــد هللا األرض صــدقّا وعــدلّا وأخــو داب ، أال  بيّــا وأ 

قـال :   ـم ، فضـرب بيـدَ عمـى أخبرك بأ ف المّدي وعي ُ ؟ 
  ا1  صدَر ، فقال : أ ا (
وجاااود ارظباااال باااين الميااادا  عمياااو الساااالما وىاااطا ماااا يااادا عماااى 

ودابااا  األرض بااادليع داااوا اإلماااام  عمياااو الساااالما   أال أ بااارا 
باااأنف الميااادا وعيناااو ؟ دااااا : دمااا  نعااام ن فضااار  بياااده عماااى 

و وعينا عمياو الساالما أا أن أنف الميدا صدره ن فقاا : أنا ا 
ىاااو أميااار الماااؤمنين  عمياااو الساااالما وىاااطا ال يمكااان حمماااو عماااى 

 من ظأوةمو ن والظاىر من ظأوةمو يكون ىكطا :ىر بع البد الظا
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روح فااأنف المياادا  عميااو السااالما فيااو إشااارة إلااى الااروح أا أن 
 عمياو السااالما الميادا  عمياو الساالما ىااي روح جاده المرظضاى 

ألن ىنااا أا أن يكون مسددا  بروح اإلمام عمي  عميو الساالما 
إن آ اار موضااع ظسااظع  عالداا  وثيقاا  بااين األنااف والااروح والااوارد

ن كما أن المقصود  بعينوا بصيرظو ودينو منو الروح ىو األنف 
أا أن ديااااان الميااااادا وعقيدظاااااو ىاااااو ديااااان جاااااده أميااااار وعقيدظاااااو 

الحقيقاي الاطا ال المؤمنين  عميو السالما وعقيدظو وىي الظوحياد 
 شرا فيو مطمقا    

وعميااو فالمياادا  عميااو السااالما ىااو داباا  األرض ومساادد بااروح 
يااار الماااؤمنين  عمياااو الساااالما وىاااو صااااح  العصاااا والميسااام أم

 السابق  الطكر  والمقصود بالرواي  الشرةف  
عصااا موسااى الاادليع اح اار ىااو أن داباا  األرض ظ اار  ومعيااا 
ن إال أننااااا لااااو   عميااااو السااااالما و اااااظم سااااميمان  عميااااو السااااالما 

 عماييم رجعنا إلى بعض الروايا  الاواردة مان طارق أىاع البيا  
عصاااااا موساااااى و ااااااظم ساااااميمان  عمييماااااا  لوجااااادنا أن  ماالساااااال

 إطا  ر    عميو السالما يكونان مع اإلمام الميدا والسالما 
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ليا ىطه الرواي  الشرةف  الواردة عن أبي  عمي البادر جعفر بن وا 
ظّـر برايـة ) إذا ظّر القاهم )عميـُ السـالم( :   عمييم السالما
وخاتم سميمان وحجـر موسـى وعصـاَ سميما( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ترسول هللا 

ــأمر م  ــادي أال ال يحمــل رجــل )عميّمــا الســالم(  ــم ي اديــُ في 
أن م كم ط اما  وال شـرابا  وال عمفـا  فيقـول أصـحابُ : إ ـُ يرجـد 
م ـُ يقتم ا ويقتل دواب ا من الجوع وال طش فيسير ويسـيرون 

م ــزل ي زلــُ يضــرب الحجــر في بــع م ــُ ط ــام وشــراب فــأول 
فيـأكمون ويشـربون ودوابّـم حتـى ي زلـوا ال جـف بظّـر  وعمف

  ا1 الكوفة (
وعاان عباااد هللا باان سااانان أنااو دااااا : ساامع  أباااا عبااد هللا  عمياااو 

كا ـــت عصـــا موســـى قضـــيب مـــن آس مـــن )يقاااوا : الساااالما 
غرس الج ة أتاَ بّا جبراهيـل )عميـُ السـالم( لمـا توجـُ تمقـا  

ي وتابوت آدم في بحيرة طبرجة ولن يب ميـا ولـن يتغيـرا مدين ِو
  ا2  إذا قام (حتى يخرجّما القاهم )عميُ السالم( 
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ىااو داباا  وىااطا مااا ياادا عمااى أن اإلمااام المياادا  عميااو السااالما 
األرض وىو الاطا يسام الماؤمن والكاافر بماا أعطااه هللا مان عمام 

   الطا يعرفيم بوالظوسم 
ومااان احياااا  األ ااار  الدالااا  عماااى ظوسااام اإلماااام الميااادا  عمياااو 

} يقـــول ومعرفااا  أعدائاااو ومعاااادبظيم ىاااو دولاااو ظعاااالى : ما الساااال
اإل سان يومهذ أين المفّر كال ال وزر إلى ربك يومهـذ المسـتقّر 

بــل اإل ســان عمــى  فســُ ي بــؤا اإل ســان يومهــذ بمــا قــدم وأخــر 
  ا1 بصيرة ولو ألقى م اذيَر {

إن ىاااطه الساااورة  ساااورة القيامااا ا فقاااد ورد فاااي الظأوةاااع المعاصااار 
بقياام اإلماام الميادا  عمياو القيام  الصاير  المظمثما   يقصد بيا
 } يقول اإل سان يومهذ أين المفـّر {وعندما داا ظعالى السالما 

فاااال أا أيااان المفااار مااان ساااطوة اإلماااام الميااادا  عمياااو الساااالما 
ولاااايس  } كــــال ال وزر {الطياااااة ن المظجباااارةن مياااار  لمظااااالمين 

} إلــى السااالما :  ماان عاادا اإلمااام  عميااوىناااا مااؤانرة لميااارحين 
أا يكاون المساظقر لسماام الميادا  عمياو  ربك يومهذ المستقر {
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وفي ىطا المعنى ىو ر  طلا الياوم ولايس ر  األرحاا  السالما 
  

} فاااي ىاااطه الساااورة والاااطا ييمناااا ىناااا ىاااو دولاااو ظعاااالى : والميااام 
حياث أن اإلماام الميادا  عمياو  ي بؤا اإل سان بمـا قـدم وأخـر {

ناااو يحبكاااع صاااييرة وكبيااارة  ساااي برىمالساااالما  م كاااداااد ادظرفوىاااا وا 
 –كما بينا في الصفحا  الالحق  فييم دون أن يحظا  إلى بين  

 عمااساي برىم عمى أن اإلمام الميدا  عميو السالما دلع يوىطا 
ادظرفوه بما لديو من عمام الظوسام ومعرفظاو بماا يظيارون وة فاون 

بينا  ألنااو سايحكم بيانيم دون الحاجاا  إلاى األساااس ن وعماى ىاطا 
 وما ظ في صدورىم ويحكم وفقا  لطلا  سيعمم سرائرىم 

ا ال ينفاع اإلنساان عاطره فاي طلاا الياوم ألناو اعار  بنفساو وحيني
 وسيئا  وما ادظرفو من طنو  

 اظوساام اإلمااام المياادا  عميااو السااالموكمااا إن القاارآن أشااار إلااى 
نو سيعاد  المجرمين في آ ر النمان وطلا بمعرفظاو ليام عان  وا 

 رةق سيماىم وما ي فون في أنفسيم  ط
) قال أبو عبد هللا )عميـُ فقد ورد عن إبان بن ظيم  أنو داا : 

بـين يديـُ أحـد السالم( : إذا قام القاهم )عميُ السـالم( لـم يقـم 
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من خمع الرحمن إال عرفـُ صـالو ِـو أم طـالو  أال وفيـُ آيـة 
ي السبيل المقيم (   ا1 لممتوسمين ِو

 عميو ارة واضح  عمى ظوسم اإلمام الميدا وفي ىطه الرواي  إش
نااو يعاار  ماان يقااف بااين يديااو صااال  ىااو أم طااال   ن السااالما وا 

وأجاااداد اء آباااومماااا يجااادر اإلشاااارة إلياااو أن األئمااا  األطياااار مااان 
أا اإلماام  عمياو السااالما جمايعيم لياام القادرة عمااى الظعار  إلااى 

يقااف بااين أياادييم صااال  أم طااال  إال أن الظأكيااد صااار شاا ص 
الميماااا  مااااى اإلمااااام المياااادا  عميااااو السااااالما لعظاااام و طااااورة ع

اإلليي  العالمي  المنوطا  باو والظاي ظ ظماف عماا كانا  عمياو فاي 
    عمييم السالماعيد من سبقو من أىع البي  
وىااو ساايد أىااع الاادنيا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااميماا فماان المعمااوم أن الرسااوا   

كان إطا جاء إليو ش ص يعمان وأعظميم عمى اإلطالق  ة ر احو 
إسالمو يقبع منو طلا ويقوا لو :   وكمظاا إلاى ظااىر إساالما 

يضامرون فاي أنفسايم  اما في دماو  ىاؤالء وماا وىو يعمم جيدا  
وكاااان  صاااموا  هللا طرةقاااو وطلاااا ألن اإلساااالم كاااان فاااي بدايااا  

ياااأظمف النااااس لماااد وا فاااي اإلساااالم وجااار  ىاااطا وساااالمو عمياااوا 
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  عمااييم السااالمابعااده ماان أئماا  أىااع البياا   مااع ماان جاااءالحاااا 
 ألنيم كانوا ي شون عمى شيعظيم أن يظير عمييم  

أنيط  بو ميم  إدام  دول  العادا إنو فا عميو السالمأما القائم  
ظيااااار الاااادين اإلسااااالمي اإلليااااي  عمااااى الاااادين كمااااو ولااااو كااااره وا 

فسايكون اساظعمالو لعمام الظوسام الكافرون لطا ولعظم ىاطه الميما  
عمام الظوسام إن كع أكبار أو أناو سايقوم بظفعياع العماع بقاانون بش

 ص  الظعبير ألنو بحاج  إلى طلا  
يطيااااار األرض ماااان الكااااافرةن والمناااااافقين فيااااو  عميااااو السااااالما 

ؤالء عمااااى والظااااالمين والمعاناااادين وال يمكاااان أن يظعامااااع مااااع ىاااا
ألن ديامااو  عميااو السااالما ا اإسااالمأساااس  وكمظااا إلااى ظاااىر 

  الصاااير  والظاااي يحاسااا  فيياااا ال ماااق وال يساااظظا  يمثاااع القيامااا
كماا كاان فااي فيياا أحاد أو يظارا ليعطااي بينا  أو يمفقياا ويمررىااا 

  السابق ألنو ال مجاا إلى طلا 
 صاامى هللا عمياااو بااع إنااو ساااالم هللا عميااو وبعياااد ماان رساااوا هللا 

 يسااظظ  أحاادا  حظااى عميااو أن يقظااع ىااؤالء والوآلااو وساامم ظسااميماا 
راد  السااماء ماان إداماا  ال الفاا  اإلليياا  الحقاا  إيسااظطيع ظطبيااق 
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فاااي األرض وفقاااا  لمعااادا اإللياااي والقضااااء عماااى الشااارا والكفااار 
  والنفاق 

فاإلمام الميدا  عميو السالما مع ما أليم من جوامع العمم لديو 
القاادرة عمااى الظوساام لاايس فقاال فااي الناااس بااع يظعااداه إلااى الظوساام 

  أو حرك  سواء كان  في كع حرك  كوني  أو أرضي  وكع سكن
لسنساان أو الحياوان أو الجمااد أو باادي الموجاودا  الظاي  مقيااا 
هللا فوليو يعمميا ألنو ىو من يننا عميو ظأوةميا في كع عام في 

 ليم  القدر
 

نفيااام أىميااا  عمااام الظوسااام فاااي دضاااي  اإلماااام الميااادا ومااان ىناااا 
ا وارظباطااااو بمراحااااع ديااااام اإلمااااام  عميااااو السااااالم عميااااو السااااالما 

دامظو لدول  العدا    اإللييوا 
السااب  فااي إعطاااء اإلمااام المياادا  عميااو السااالما أيضااا  ونفياام 

عمم الظوسم والحكم بين الناس دون بين  كما ىو عميو حكم نبي 
 عميااو الساالما وطلااا لياارض إعطااء اإلمااام المياادا هللا ساميمان 

صااالحيا  واساااع  وشااامم  عمااى طرةااق ظحقياااق  عميااو السااالما 
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  عماييم الساالماوىاطا ماا أشاار إلياو أىاع البيا  إلليي الم طل ا
   

باااان عجااااالن عاااان اإلمااااام أبااااي عبااااد هللا فقااااد روا عاااان عبااااد هللا 
) إذا قام قـاهم آل دمحم )عميـُ أنو دااا : الصادق  عميو السالما 

السالم( حكم بين ال اس بحكم داود ال يحتاج إلـى بي ـة يمّمـُ 
َو وي ـرف  طببمـا اسـتفيحكم ب ممُ وجخبـر كـل قـوم هللا ت الى 

ولّيُ من عدَو بالتوسم قال هللا سبحا ُ وت الى } إن فـي ذلـك 
  ا1 خيات لممتوسمين وال ّا لسبيل مقيم {

وطلااا ألن هللا ساابحانو وظعااالى ساايكون فااي أشااد ظجمياظااو باإلمااام 
نو سالم هللا عميو  سيمثع هللا عان وجاع الميدا  عميو السالما وا 

 جاع وعاال ال يحظاا  فاي حساابو عمى األرض والمعرو  أن هللا
لمناس إلى بين  وىطه ال صوصي  أعطي  لسمام الميدا  عميو 

ألنو سيقضي عمى الظمم والعدوان والجور والفساد عمى السالما 
وجاو األرض وىااطا ماا يظطماا  حاانم وداوة ماان جيا  وساارع  ودداا  

ماان جياا  أ اار  وعميااو ساايكون إعطاااء عماام فااي ظطبيااق األحكااام 
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مااان وحكماااو بحكااام نباااي هللا داود  عمياااو الساااالما لسماااام الظوسااام 
اإلرادة دون بيناااا  ىااااو اإلجااااراء األمثااااع واألجااااد  لظطبيااااق ىااااطه 

 اإلليي   
) ســيأتي فــي عبااد هللا  عميااو السااالما داااا : عاان أبااي فقااد ورد 
 ال ماهة و ال ة عشر )ي  ي مسـجد مكـة( ي مـم أِـل مسجدكم 

م وال  سـيوف مكتـوب عمـيّم الأجـدادِم مكة أن لم يمدِم آباِؤ
عمى كل سيف كممة تفتو ألف كممة فيب ـث هللا تبـارك وت ـالى 

المّــــدي يقضــــي بقضــــا  داود رجحــــا فت ــــادي بكــــل واد ِــــذا 
  ا1  وسميمان ال يسأل عميُ بي ة (

) ال تـــذِب أ ااار  عناااو  عمياااو الساااالما أناااو دااااا : وفاااي روايااا  
الــد يا حتــى يخــرج رجــل م ــي يحكــم بحكومــة آل داود ال يســأل 

  ا2 ي طي كل  فس بحكمّا (ة عن بي 
وطلااا لظطبيااق الحااق والعاادا والظعامااع بحاانم مااع كااع الم ااالفين 

ن اإلنسااان لاان يظاارا سااد  ودااد أعطااي المجاااا إلرادة السااماء أل
ماااان لاااادن آدم  عميااااو السااااالما إلااااى ديااااام القااااائم  عميااااو الكااااافي 
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طا  مان ظيياار لام يسااظطع فاي ظمااا الفظارة النمنيا  الكبياارة الساالما وا 
عماى سابيع ع السماء في طلاا  ُ دا و األفضع فالبد من ظا نفسو نح

إداماا   الفاا  اإلنسااان الحقيقياا  عمااى وجااو األرض وفاارض إرادة 
كااااع المشااااكال  ولظحقيااااق األمااااع لالسااااماء والظااااي ىااااي األجااااد  

 المنشود  
ممااا يجعااع كااع إنسااان ي شاااه وةيابااو ن فقااد ورد عاان ىشااام باان 

بي مـا الرجـل ) ا : سالم عن أبي عباد هللا  عمياو الساالما أناو داا
يـأمر وج ّـي إذ أمـر بضـرب ع قـُ فـال يبقـى عمـى رأس القـاهم 

  ا1 بين الخافقين شي  إال خافُ (
وىطا إنما يدا عمى ما أعطي اإلمام الميدا  عميو السالما مان 
عماام الظوساام بحيااث يظوساام مااا فااي نفااوس الناااس ومااا فااي دمااوحيم 

عامماو عماى وةنظر إلى باطن اإلنسان ولايس إلاى ظااىره فقال وي
أساس طلا حظى ولو كان من أصحابو فإناو ينانا باو القصااص 

 العادا  
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 : المبحث ال ا ي
 أصحاب اإلمام المّدي وعمم التوسم

 
ىااو ماان م ظصااا  اإلمااام المياادا عماام الظوساام أن بعااد أن بينااا 

احن إلاااااى بيااااان ا ظصاااااص أصاااااحا   عميااااو السااااالما ن نااااأظي 
 مم  اإلمام  عميو السالما بيطا الع

 صامى هللا الرساوا ب م اظصودد سبق أن طكرنا أن عمم الظوسام 
واألئماااا  االثنااااى عشاااار المعصااااومين عميااااو وآلااااو وساااامم ظسااااميماا 

مااان بعاااد ن وىااام وحااادىم مااان يعمماااون أساااراره ن   عماااييم الساااالما
الباطنياااا  العمااااوم والعالمااااا  ظأوةااااع عمااااى معرفاااا  و ولياااام القاااادرة 

   والظاىرة  ورحطيا بمدلوالظيا الممكوظي 
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إال مااان أفااااض هللا   عماااييم الساااالماوال يعمااام باااطلا مااان بعااادىم 
  عمييم السالماو صو بو من أولياءه من أصحا  األئم  عميو 

ا ن عمياو الساالمن ويأظي فاي مقادمظيم أصاحا  اإلماام الميادا  
وطلا ألنيام يمثماون الرماون والقاادة ألىام دضاي  فاي ىاطا الوجاود 

سااالما المقاايم لدولاا  العاادا وىااي دضااي  اإلمااام المياادا  عميااو ال
 الظي أرادىا هللا عن وجع في الكون  اإلليي 

وداااد أكاااد  عااادد مااان الرواياااا  أن عمااام الظوسااام ىاااو مااان ضااامن 
ناااااو   عماااااييم الساااااالما صوصااااايا  أصاااااحا  داااااائم آا    ن وا 

   عميو السالما ىو من يعطييم ىطا العمم 
دااا حيث جاء في رواي  عن اإلمام الصادق  عميو السالما أنو 

فـي  جـف ) كأ ي أ ظر إلى القاهم )عميـُ السـالم( وأصـحابُ : 
الكوفــة كــأن عمــى رؤوســّم الطيــر قــد ف يــت أزوادِــم وخمقــت 

بــان بالميــل  يــابّم قــد أ ــر الســجود بجبــاِّم ليــوث بال ّــار  ِر
كأن قموبّم زبر الحديد ي طى الرجل قوة أرب ـين رجـال  ي طـيّم 

  ا1 صاحبّم التوسم ....(
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المياادا  عميااو أن اإلمااام إلااى ظشااير بشااكع صاارة   والرواياا  ىنااا
السااالما يعطااي أصااحابو الظوساام سااواء كااان بااطلا بشااكع مباشاار 

أو بواسط  ش ص آ ار ن وطلاا بادليع داوا منو  عميو السالما 
 يعطييم صاحبيم ولم ظقع إماميم مثال   الرواي  

عنااو بمفاا  ولعااع المااراد بااو ونةااره اليماااني ن ألنااو عااادة مااا يعباار 
اليااااادا أو صاااااحبكم ن حيااااث ورد عاااان اإلمااااام األماااار صاااااح  

إذا غـــــاب صـــــاحبكم عـــــن دار    عمياااااو الساااااالما أناااااو دااااااا : 
  ا1 ا الظالمين فتوق وا الفرج

وال يمكن حمع ىاطه الروايا  عماى اإلماام الميادا  عمياو الساالما 
ولام ياأظي بعاد عشار درناا   إثنااألنو ها  عان دار الظاالمين مناط 

أناااااو حالماااااا ظحصاااااع الييبااااا  عااااان دار الفااااار  ن والروايااااا  ظؤكاااااد 
 الظالمين فالنظودع الفر   

أمااااار صاااااع  طالااااا  مدظاااااو ثااااام إن الفااااار  ال يحصاااااع إال بعاااااد 
اإلماااام  عمياااو الساااالما ألن اإلماااام الياااادا هيبااا  والمقصاااود باااو 
ن  عميو الساالما عن عالما  ديام اإلمام ظحدث   عميو السالما

ر  لسماام فإطن ظكون هيبا  طلاا الشا ص عالما  عماى دار  الفا
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الطا عادة ظعبر بالسالم عمياو بعجاع هللا الميدا  عميو السالما 
فرجااو الشاارةف ن فااال يسااظقيم أن نحمااع الرواياا  ىنااا عمااى اإلمااام 

مااان حياااث أن هيبظاااو دلياااع عماااى دااار  الميااادا  عمياااو الساااالما 
فرجو لكون الييب  دليع عمى الفر  وليس العكس ن فكيف ظكاون 

نفساو يعناي ظياوره عجاع هللا فرجاو  عالم  إطا كاان الفار  ييب ال
 الشرةف بعد طوا هيبظو  

يعطااي أصااحابو والمياام لاادينا أن اإلمااام المياادا  عميااو السااالما 
فيو ليس العمم  اطلو عمم ومعرف  بيكن دطعا  من لم يم ن و الظوس

 القائم  عميو السالما  من أصحا  
ا فعميو إن كع من يدعي االظصاا باإلمام الميدا  عميو السالم

عمياااو أن يثبااا  معرفظاااو بياااطا أو إناااو مااان أصاااحابو والظميياااد لاااو 
اإلمام  عميو السالما  أصحا عالما  ن كون الظوسم من العمم 

  
كــأ ي ) وجاااء عاان اإلمااام الصااادق  عميااو السااالما : أنااو داااا : 

كأن عمى رؤوسّم أ ظر إلى القاهم وأصحابُ في  جف الكوفة 
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توســم فــي كتابــُ ال زجــز وقــد وصــفّم هللا ت ــالى بالالطيــر ....
  ا1  بقولُ ت الى } إن في ذلك خيات لممتوسمين { (

داااد إطن يظباااين لناااا أن أصاااحا  اإلماااام الميااادا  عمياااو الساااالما 
وىناااا يجااادر وصااافوا فاااي القااارآن بالظوسااام أا أنيااام مظوسااامون ن 

اإلشارة إلى شيء ميم جدا  وىو دد يارد إشاكاا أو اشاظباه لموىما  
ماان حيااث إشااارظيا إلااى ياا  احنفاا  الااطكر اعنااد دااراءة الرو األولااى 

بالظوساام بقولااو ما وصااف القاارآن ألصااحا  المياادا  عميااو السااال
وداد ساابق أن أوردنااا  } إن فــي ذلــك خيــات لممتوســمين {ظعاالى 

  عماييم الساالمانانلا  بأىاع البيا  رواياا  ظاطكر باأن ىاطه احيا  
  يوحي بشيء من الظنادض الظاىرا نىطا و 
وا إطا ماااا عرفناااا أن ىاااطه احيااا  وكماااا دمناااا بياااد أن الظناااادض يااان  

 عماااااييم واألئماااا   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظساااااميماا ىااااي نانلااااا  بالرسااااوا   سااااابقا  
  عماااااييم الساااااالمامااااان بعاااااده إلاااااى ياااااوم القيامااااا  ن فيااااام  السااااالما

ىاو   عماييم الساالماالمظوسمون ن وىطا يعني أن كع واحد منيم 
اإلمااام  ىااو ن آ اار األئماا حاااا إطبيعاا  البفااي عصااره و المظوساام 
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ىاطه احيا  مأولا  فياو وفاي الميدا  عميو السالما ن فعمياو ظكاون 
 أصحابو في عصر إمامظو  عميو السالما  

ىاي م ظصا  بالرساوا واألئما  إطن ىطه احي  مان حياث الظننةاع 
أماا مان فضال  عن فاطم  النىراء  صموا  هللا عماييم أجمعاينا 

  اإلمااااام المياااادا  عميااااو فيااااي م ظصااااحيااااث الظأوةااااع الباااااطني 
ىاااو مااان سااايظير الساااالما عماااى ال صاااوص وأصاااحابو ن ألناااو 
  الظأوةع الباطني لمقرآن ككع بما فييا ىطه احي  

 
ومما ظقدم يمكن أن نطبق عماى أصاحا  اإلماام الميادا  عمياو 

ما طبقناه ساابقا  عماى المظوسامين مان حياث أن الماؤمن السالما 
الاطا يأ اط مناو المظوسام هللا  يظوسام بواساط  نظاره بناور المظوسم

واسظبصاااااره وعممااااو   ولااااو جئنااااا إلااااى أصااااحا  بحساااا  إيمانااااو 
فماان حيااث اإليمااان واالسظبصااار اإلمااام المياادا  عميااو السااالما 

} إن فــي ذلــك فياام مؤمنااون باادليع دولااو ظعااالى فااي احياا  نفساايا 
ـــؤم ين { ـــة لمم ىاااطا فضاااال  عااان الروايااا  الظاااي ظصاااف القاااائم  آي

  ان بالميع بأنيم رىبوأصحابو 
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ماان ناحياا  العماام فيباادوا أنااو دبااع ديااام اإلمااام المياادا  عميااو أمااا 
السااالما يكونااوا عمااى درجاا  دميماا  ماان العماام وطلااا باادليمين األوا 

باع وصافظيم بصاف  لوصافظو الروايا  باطلا أنيم لو كانوا  عممااء  
 اإليمان لكثرة العبادة والسجود وبالقوة  

بنور هللا الطا بدوره عمى النظر  والدليع الثاني أن الظوسم يعظمد
ضاااااي إلاااااى االسظبصاااااار فيعظماااااد عماااااى مقااااادار اإليماااااان الاااااطا ي

ن وبماا أنناا بالحقائق الممكوظي  وعمى مقادار العمام لاطلا الشا ص
فاإطن بقياا   عمياو الساالما أثبظناا صاف  اإليماان ألصاحا  اإلمااام 

ألصاب  ىاؤالء مان ألنيا لاو كانا  موجاودة صف  العمم ومقدارىا 
ن بيااااد أن الصااااف  ظكااااون مفقااااودة نساااابيا  إلااااى ديامااااو مين المظوساااا
ألناااو ىاااو مااان سااايعطييم عمااام الظوسااام وىاااو أحاااد العماااوم المقااادس 

المرظبطاا  بعااالم الممااا والممكااو  ن ليااطا فيااو ماان ساايعطييم ىااطه 
ويضاايفيا إلااى  نظشاامع عماام الظوساام وهيااره الحمقاا  المفقااودة الظااي 

يم عند طلا ألن نفيصب  أصحابو من المظوسمين صف  اإليمان 
يسااظطيعون الظوساام ماان  ااالا النظاار بنااور هللا ن كااونيم درةبااون 

لساالما ألناو ناور منو جدا  والمظمثع بنور اإلماام الميادا  عمياو ا
}َوَأْشـــَرَقِت وطلاااا كماااا جااااء فاااي دولاااو ظعاااالى  هللا فاااي األرض ن
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ــالِ ِبيِّيَن وَ  ــا َوُوِضــَع اْلِكَتــاُب َوِجــيَ  ِب َّ َدا  اأْلَْرُض ِبُ ــوِر َربِّ َّ ــ الشُّ
ُِـــْم اَل ُيْظَمُمــوَن { م ِبــاْلَحعِّ َو ُّ أنياااا ظشاارق بناااور  ا1 َوُقِضــَي َبْيـــَ 

وطلااااا كماااا ورد فعااان المفضااااع ابااان عمااار عاااان اإلماااام الميااادا 
قاهم ـــا إذا قـــام إن ) اإلماااام الصاااادق  عمياااو الساااالما أناااو دااااا: 

أشرقت األرض ب ور ربّا واسـتغ ى ال بـاد عـن ضـو  الشـمس 
...) (ٕ). 

  رحيا ىنا أا نور إماميا ونور 
ودد سبق أن بينا كيفيا  نظار الماؤمن المظوسام بناور هللا بواساط  

 شعاع نور المعصوم  
  عماييم الساالماودد دل  الرواياا  الاواردة عان أئما  أىاع البيا  

 عمياو الساالما يصاب  أنو كع فارد مان أصاحا  اإلماام الميادا 
 فقا   مظوسما  ولطلا فيو ال يقظع إال كافرا  أو منا

) فقااد ورد عاان اإلمااام الصااادق  عميااو السااالما أنااو داااا عاانيم : 
 –رجـال  كأن قموبّم زبر الحديد ي طى الرجل م ّم قوة أرب ـين 

ي طيّم صاحبّم التوسم ال يقتل أحـدا  مـ ّم إال  -وعمى رواية
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ت الى بالتوسم في كتابُ ال زجـز قد وصفّم هللا كافرا  أو م افقا  
  ا1 خيات لممتوسمين {بقولُ } إن في ذلك 
عناد أن دظاع أصاحا  اإلماام  عمياو الساالما ونسظشف مان طلاا 
نمااا يكااون عاان طرةااق  ديامااو المقاادس ال يكااون بشااكع عشااوائي وا 

بمعنااى أنياام إطا ظوسااموا بااأا شاا ص عالماا  وساايماء الظوساام ن 
اإلمام الميدا  عميو مع حاا الىو طلا كو ن  وهالكفر والنفاق دظم

 السالما 
 عميو السالما أصاحابو الظوسام ىاو أن إعطاء اإلمام  وحيطا نجد

ألن ماان  اللااو يسااظطيعون الظوساام بالناااس فيعرفااون جاادا   ا  ميماا
 فايا ما يبطنون من كفر أو نفاق مع إنيم رحماا فاي الظااىر ال 

  يظيرون طلا 
والسااايما أن أصاااحا  القاااائم  عمياااو الساااالما الثالثمائااا  والثالثااا  

العااالم ن فياام بحاجاا  إلااى  عبقااا ة فااي شااظىعشاار ىاام ونراء وداااد
 طلا العمم لكي يعرفوا من معيم ومن عمييم  
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 عميااو السااالما ال وأ ياارا  البااد ماان اإلشااارة إلااى أن نصاارة اإلمااام 
ن بع ظأظي إلاى نصارظو المالئكا  ظقظصر عمى بني البشر فقل ن 

 ومن جممظيم أرحع  آال  مما مسومين   
الصااادق بااي عبااد هللا فقااد ورد عاان إبااان باان ظيماا  عاان اإلمااام أ

) كــأ ي أ ظــر إلــى القــاهم )عميــُ الســالم(  عمياو السااالما داااا : 
عمى ظّر ال جف ...... فإذا  شر راية رسول هللا ا حط عميـُ 

ومــردفين  ال ــة عشــر ألــف ممــك .... وأرب ــة آالف مســومين 
  ا1 ...(

اإلمااام ودااد أشااار  بعااض النةااارا  إلااى طلااا األماار منيااا نةااارة 
بج ود من المالهكـة مسـومين  وأيدَ) :  و السالماالميدا  عمي

  ا2 وسمطة عمى أعدا  دي ك أجم ين (
وىطا كمو إن دا عمى شايء فياو يادا عماى الظوسام وانظشااره فاي 
نااو ساايكون عالماا  عمااى  عصاار ديااام اإلمااام  عميااو السااالما ن وا 

 أصحا  وأنصار اإلمام  عميو السالما 
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 : الفصل الرابع
 التارجخالتوسم عبر 

 
الظوساااام ىااااو ماااان العمااااوم الظااااي شاااايدظيا البشاااارة  عباااار ظارة يااااا 

وا اااااظص بااااو األنبيااااااء واألئمااااا  د عااااار  ىااااطا العمااااام فقاااااالطوةااااع 
يض بماا أىاداىم هللا عان وجاع مان فا  عماييم الساالماواألوصياء 

عاااان ن كمااااا إن ىااااطا العماااام شاااااع إليااااي مكاااانيم ماااان ىااااطا العماااام 
ألنبيااااء واألئمااا  امااان أصاااحا  الماااؤمنين واألوليااااء والصاااالحين 
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ر هللا عن وجع وما أكارميم  عميو السالما بما في دموحيم من نو 
 بو  

والااطكاء ماان عاار  عاانيم بالفراساا  كمااا شاااع بااين عاماا  الناااس 
عام  من بعض الوىو موجود في ودظنا الحاضر عند والفطن  ن 

الناس ولكنيم ال يفطنون إلى أنو من الظوسم وىام يقوماون بارحل 
ثااا  مااان الماااؤثرا  الظاااي ظاااؤثر فياااو دون أن مااان حادماااا يحصاااع 

 يمظفظوا إن ىطا في حقيقظو ىو جنء من أجناء الظوسم  
ن المظظبااع  لعماام الظوساام فااي الكظاا  الظارة ياا  ليجااد فااي بطااون وا 

ىطه الكظ  الكثير من الشواىد الظارة ي  عمى ىطا العمم ن وننقاع 
 إليا جنءا  من ىطه الشواىد :

 

 أِل الكتاب المبحث األول : التوسم ع د
لقد دمنا آنفا  أن الظوسم ىو عمم موجود منط فجر الظاارةخ ن وأىاع 

شيء من ىطا العمم سواء  الكظا  ىم من بين الناس الطين لدييم 
 عمى نبينا وآلو وعمييم أىع الكظا  وأوصيائيم من أنبياء أكانوا 

  أو عند أىع العمم والمعرف  لدييم والسالما  أفضع الصالة
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القاااارآن إلااااى وجااااود عماااام الظوساااام عنااااد أىااااع الكظااااا  ودااااد أشااااار 
مَُّحِمــٌد ِرُســوُل ّللِاِ َواِلــِذيَن } ومعارفظيم بااو وطلااا فااي دولااو ظعااالى 

ُِْم ُرِك ا  ُسِجدا  َيْبَتُغوَن  ْم َتَرا ُّ ُُ َأِشِدا  َعَمى اْلُكِفاِر ُرَحَما  َبْيَ  َمَ 
ُِْم  َن ّللِاِ َوِرْضَوا ا  ِسيَما ـُجوِد َفْضال  مِّ ـْن َأَ ـِر السُّ م مِّ ِّ ِفي ُوُجـوِِ

ْم ِفي اإلِْ ِجيِل { ُّ ْم ِفي الِتْوَراِة َوَمَ ُم ُّ   ا1 َذِلَك َمَ ُم
فااي وفاي ىااطه احيا  دليااع واضا  عمااى وجاود عالمااا  لمماؤمنين 

ن أىع الكظاا  يعرفاونيم الظوراة واإلنجيع   –بياا ولاو لام يكوناوا وا 
منو أا بشيء ولو دميع  يعرفون طلا بالظوسم –أا أىع الكظا  

 لما أشار  احي  الكرةم  إلى طلا ىطا أوال  
عماى جااء  لظؤكاد   عمييم السالماأىع البي  وثانيا  إن روايا  

الظااي وجاود مثااع ىااطه الساايماء لممااؤمنين فااي كظاا  األماام السااابق  
سبق  األم  اإلسالمي  وىطا إن دا عماى شايء فإنماا يادا عماى 

كاع حسا  مرظبظاو ودرحاو مان هللا لظوسم معرف  ظما األمور بعمم ا
 عن وجع  

فاي وصافيم عميو السالما أنو دااا فقد ورد عن اإلمام الصادق  
ال مــش ال يــون مــن البكــا  والصــفر الوجــَو مــن ) : المااؤمنين 
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مــ ال  ضــربُ هللا فــي اإل جيــل لّــم وفــي الســّر وذلــك ســيماِم 
  ا1 ......(التوراة والقرآن والزبور والصحف األولى 

أن ألىااع الكظااا  معرفاا  بالظوساام وىناااا عاادد ماان ىنااا نسااظنظج و 
 والشواىد الظارة ي  عمى طلا :من األدل  

 عميااو موسااى : ىااو مااا أوصااى بااو هللا عاان وجااع  الشــاِد األول
ماان  فااض جناحااو ألولياااء هللا فااي طلااا النمااان والااطين السااالما 

لياام ساايماء  اصاا  بيااا يعرفااون   روا أنااو لمااا بعااث هللا موسااى 
إلاى فرعاون دااا ليماا      إنماا يظانةن رون  عمييما السالما وىا

وال اااو  الاااطا ينبااا  فاااي دماااوحيم لاااي أولياااائي بالاااطا وال شاااوع 
ودثااارىم الااطا يسظشااعرون فيظياار عمااى أجسااادىم فيااو شااعارىم 

ونجاظيم الظي بيا يفونون ودرجاظيم الظي ياأممون ومجادىم الاطا 
ياااظيم ياااا موساااى فاااإطا لقوسااايماىم الظاااي بياااا يعرفاااون باااو يف ااارون 

وطلااع لياام دمبااا ولسااانا فااا فض لياام جناحااا وألاان لياام جنابااا 
  ا2    ا
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ن لاااابعض األشاااا اص وىاااطا ياااادا عمااااى وجااااود عماااام الظوساااام  ن وا 
فيم بيا نبي هللا موساى مماا يؤكاد معرفا  أىاع الكظاا  سيماء يعر 
  ده عندىمو ووج بيطا العمم

ىااو ظوساام شاايخ ماان شاايوئ بنااي إساارائيع فااي :  الشــاِد ال ــا ي
ن ففي رواي  أن يوسف  عمياو وسى ابن عمران  عميو السالما م

فاي العاطا  كاان داد دااا لبناي إسارائيع : إنكام لان ظنالاوا السالما 
يقااا لاو موساى جعد من ولد الوا ابن يعقاو  حظى يأظي هالم 

وأظاوا شاي ا  فمما طاا أممو عمى بني إسارائيع ضاجوا ابن عمران 
طلاا إط وداف عماييم موساى  فيىم فبينامنيم فقاا ليم كأنكم بو 

: مااا اسااما ؟ فقاااا :  ن فقاااا لااوفممااا رآه الشاايخ عرفااو بالصااف  
والقااوم موسااى   داااا : اباان ماان ؟ داااا : اباان عمااران   فقااام ىااو 

  ا1 ورجميو واظ طىم شيع  اودبموا يديو 
ىااطا الشاايخ كااان لديااو شاايء ماان عماام وفااي طلااا دليااع عمااى أن 

ما  عاان طرةااق صاافظو لسااالولااطلا ظوساام بموسااى  عميااو االظوساام 
  وعرفو بيا 

                                                 
1
 13ص 1اتريخ اليعقويب ج - 



  ـ 210ـ 

بعيسااى  عمياااو : ىاااو ظوساام أحاااد عمماااء اليياااود  الشــاِد ال الـــث
الااطا ينظظرونااو :   طلااا المسااي  الموعااود  أنااوو ظااعرفمو السااالما 

نو لما ظم  ثماني  أيام  أظوا باو لي ظناوه وساموه يساوع ن و ظناوه وا 
م حمااايمااام وفر ااي بطبيحاا  نو  وأظااوا بااو إلااى الييكااع ن وأظااوا ن 

لااو شاامعان فممااا دنااوا ماان ليقااّر  عنااو ن وكااان ىناااا رجااع يقاااا 
ن ودااا : داد أبصار  عينااا المطب  ليقرحوا عنو احظممو شمعان 
  ا1 حنانا يا ر  ن فمن احن ظوفني ا

الرجاااع بعيساااى  عمياااو الساااالما ماااا يااادا عماااى ظوسااام ىاااطا وىاااطا 
نااو ىااو النبااي الااطا كااان ينظظااره  ودعااا رحاااو أن ومعرفظااو بااو ن وا 

 لو طلا  عمى ديد الحياة إلى أن يراه   ودد ظحقق يو يبق
الظارة يااا  الظاااي ظناولااا  ظوسااام أىاااع وىنااااا العدياااد مااان الشاااواىد 

ومعاااااارفظيم بأساااااامائيم   عمااااااييم السااااااالمابأىااااااع البياااااا  الكظااااااا  
والكظا  عندىم في الظوراة واإلنجيع الظي كان  مطكورة وصفاظيم 

 عماااااييم يااااا  الساااااماوي  األ ااااار  ن والظاااااي طكرىاااااا أئمااااا  أىاااااع الب
  في األحاديث المروي  عنيم  السالما
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 عمياو الساالما إن وىطا ما أكده وأشار إليو دوا اإلمام الصاادق 
 صامى هللا عمياو الييود والنصار  كانا  لادييم صاف  رساوا هللا 

والسااايماء الظاااي يحممياااا ن ولكااان لااام يؤمناااوا وآلاااو وسااامم ظساااميماا 
 حسدا  لو وكفرا   

داااا :  امعبااد هللا  عميااو السااالي فعاان حماااد عاان حرةاان عاان أباا
 زلت ِذَ اخية في اليّود وال صارى يقول هللا تبـارك وت ـالى )

)صـمى هللا آتي اِم الكتاب ي رفو ُ { ي  ـي رسـول هللا } الذين 
كمــا ي رفــون أب ــا ِم ألن هللا عــز عميــُ وآلــُ وســمم تســميما( 

فـي التــوراة واإل جيـل والزبــور صــفة دمحم وجـل قــد أ ـزل عمــيّم 
وصفة أصحابُ ومب  ُ ومّاجَر .... فممـا ب  ـُ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( 

الكتـاب كمـا قـال   } فممـا جـا ِم مـا  أِلهللا عز وجل عّرفُ 
وكــان اليّــود يقولــون لم ــرب قبــل مجــي  عرفــوا كفــروا بــُ { 

بمكــة أيّــا ال ــرب ِــذا أوان  بــي يخــرج )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تســميما( ال بــي 
ـــو آخـــر األ بيـــا   فـــي  وأفضـــمّمويكـــون مّـــاجَر بالمدي ـــة ِو

يمــبس الشــممة يجتــزئ عي يــُ حمــرة وبــين كتفيــُ خــاتم ال بــوة 
ـو الضـحوك القتـال  بالكسرة والتميرات وجركب الحمار ال ربـة ِو

سيفُ عمى عاتقُ ال يبالي من القـى حتـى يبمـب سـمطا ُ يضع 
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قتـل عـاد فممـا  ل قتم كم يا م شـر ال ـربم قطع الخف والحافر 
  ا1 حسدَو وكفروا بُ ....(ب ث هللا ب بيُ بّذَ الصفة 

اليياود النصاار  باو صاموا  هللا عمياو وآلاو مما يدا عماى ظوسام 
ومعاارفظيم لمساايماء الظااي لديااو ولكاانيم ينكاارون طلااا  ظسااميما وساامم

 كمو بيضا  لو وحسدا   
 وىناااا كمااا ساابق أن أشاارنا العديااد ماان الشااواىد الظارة ياا  الظااي

واألئما  ا ظساميما  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالرساوا الكظاا  باسام ظدا عمى ظوسم أىاع 
نيااااا مااااطكورة فااااي كظاااابيم السااااماوي  ن كااااطلا   عمااااييم السااااالما وا 

الظااااي كااااانوا يحممونيااااا صااااموا  هللا عمااااييم صاااافاظيم وعالماااااظيم 
أجمعين ن ونطكر ىنا بعض من ىطه الشواىد مراعااة لال ظصاار 

يود والنصار  أو الظي جاء  عن طرةاق أىاع ن والظي طكرىا الي
 وأ بروا بيا عن أنفسيم    عمييم السالماالبي  

ماطكورة فاي : ىو أن أساماء أىاع الكسااء ال مسا   الشاِد األول
نيم يعرفوىم بسيماىم   ظما المطكورة عندىم  الظوراة وا 

ــا اا لااو: وداا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااميماا فقااد جاااء ييااودا إلااى نبااي هللا    ) ي
دمحم أخبر ي عن السادس من  ما ية أشيا  في التوراة مكتوبة 
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ــأمــر هللا  ــُ مــن ب ــد موســى . فقــال : ب  ي إســراهيل أن ي بدو 
 : أ شدك هللا إن أخبرتك أن تقّر بُ . )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( ال بي 

 فقال : اليّودي بمى يا دمحم .
مـا فـي التـوراة مكتـوب دمحم : إن أول  تسميما( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفقال ال بي 
مــا ممــا أســاطُ  ــم صــار قاهمــا  تــال ِــذَ اخيــة } ســول هللا  ِو

وججدو ُ مكتوبـا  ع ـدِم فـي التـوراة واإل جيـل ومبشـرا  برسـول 
يأتي من ب دي اسمُ أحمد { وأما ال ا ي وال الث والرابع ف مي 

ي سيدة  سـا  ال ـالمين  التـوراة إيميـا  فـيوفاطمة وسبطيّا ِو
ميون ي  ي فاطمة والحسـن والحسـين  )عمـيّم وشبرا وشبيرا ِو

  ا1 : صدقت يا دمحم ( . قال السالم(
ـــا ي ورد عااان جاااابر بااان عباااد هللا عااان رساااوا هللا :  الشـــاِد ال 
) أ ا أشبُ بزدم .... اسمي في التـوراة أنو داا :  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا 

ــد حــرم أ ــد فبالتوحي ــي أحي ــار وســما ي ف ــى ال  ــي عم جســاد أمت
وج ـــل أمتـــي أحمـــد فأ ـــا محمـــود فـــي أِـــل الســـما  اإل جيـــل 

الحامدين وج ل اسمي في الزبور ماح محـا هللا عـز وجـل بـي 
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دمحم فأ ــا مــن األرض عبــادة األو ــان وج ــل اســمي فــي القــرآن 
  ا1 امحمود في جميع القيامة ....

ليع عمى وجودىا في ىطه الكظ  السماوي  د ىطا األسماء ووجود
ال لااو لاام ومعاارفظيم بيااا ن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااميماا كساايماء وعالمااا  لااو  وا 

جاا  عمااييم لياام لكااي ظكااون حلمااا وضااعيا هللا عاان وجااع يعرفوىااا 
 ما جاءنا من نطير  وا يوم القيام  لكي ال يقول

ىاااو ماااا دالاااو راىااا  نصاااراني ألميااار الماااؤمنين  :الشـــاِد ال الـــث
م النبااي الااطا يااأظي ماان معرفظااو باسااميااو السااالما اإلمااام عمااي  ع

 وما ىي أسمائو الواردة في كظبيم  بعد عيسى ابن مرةم 
 دااايس الياللاااي دااااا :   لماااا أدبمناااا مااانبااان فقاااد ورد عااان مسااامم 

ماااع أميااار الماااؤمنين  عمياااو السااالما نااانا درةباااا  مااان ديااار صاافين 
النصراني إط  ر  عمينا شيخ من دير جميع الوجو حسن الييئ  
والساااام  معااااو كظااااا  حظااااى جاااااء إلااااى أمياااار المااااؤمنين  عميااااو 

ثاام داااا إنااي ماان نسااع حااوارةي عيسااى اباان السااالما فساامم عميااو 
ن عيسى  عميو السالما  أوصى إليو كظبو     وظما مرةم      وا 

ماارةم و اال أبينااا بيااده فييااا كااع إمااالء عيسااى اباان الكظاا  عناادا 
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ن هللا  رجاال  يبعاث شيء يفعع الناس من بعده واسم مماا مماا وا 
ظياماا  يقااا ليااا  مياع هللا ماان أرض مان العاار  مان ولااد إبااراىيم 
اساامو  –وساااق الحااديث إلااى أن داااا  –ماان درةاا  يقاااا ليااا مكاا  

  وعبااد هللا ويااس والفظاااح وال اااظم والحاشاار والعاداا  والماااحي 
  ا1 ونبي هللا وصفي هللا وجن  هللا     اوالقائد 

الساالما  اإلماام الكااظم  عمياو : ىاو ماا أجاا  باو الشاِد الرابع
عمااى سااؤاا النصااراني فااي معناااى دولااو ظعااالى : } حاام والكظاااا  

وظفساايرىا بالباااطن ن المبااين     إلااى دولااو ظعااالى      منااطرةن { 
ـو )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسـميما( أما ) حم ( فّو دمحم )فقاا  عميو السالما :  ِو

ــو م قــوص فــي كتــاب ِــود  الحــروف أمــا الــذي أ ــزل عميــُ ِو
  ا2 الكتاب المبين فّو أمير المؤم ين )عميُ السالم( (

وفي حديث طوةاع عان اإلماام الرضاا  عمياو : الشاِد الخامس 
) فـي أناو دااا لارأس الجاالو  : ماع أصاحا  المقااال  السالما 

ـو اإل جيل مكتوب ابن البرة ذاِب والب ارقميط جا  مـن ب ـدَ ِو
شـّد لـي كمـا شـّدت صار ويفسر لكـم كـل شـي  وييخفف اال
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و يـأتيكم بالتأوجـل أتـوا مـن  بّـذا فـي  لُ أ ا جهتكم باألم ال ِو
 ا1  اإل جيل فإن   م ال أ كَر (

 صاامى هللا عميااو باساام النبااي وىااطا دليااع معرفاا  ىااؤالء النصااار  
ن كااان الاانص يااوحي أيضااا  وآلااو وساامم ظسااميماا  أن وصاافظو ن وا 

الما بمحااظ داوا المقصود بو ىناا ىاو اإلماام الميادا  عمياو السا
  وىااااو يااااأظيكم بالظأوةااااع ا والمعمااااوم أن  عميااااو السااااالما عيسااااى 
ن اإلماام عماي  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا الرسوا  جاء بالظننةاع وداظاع عمياو وا 

   عميو السالما جاء بالظأوةع وداظع عميو 
ب ـدي عمـى  ) إن م كم من يقاتل:  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا داا رسوا هللا 

)صـمى هللا عميـُ فسـهل ال بـي التأوجل كما قاتمـت عمـى الت زجـل 
من ِو ؟ فقال : خاصف ال  ل ي  ي أمير وآلُ وسمم تسميما( 

   ا2 )عميّم السالم(المؤم ين 
 صاامى وبمااا ان الباااردميل ىنااا ىااو اساام ماان أسااماء الرسااوا   

ميااااو وبمااااا أن اإلمااااام المياااادا  عهللا عميااااو وآلااااو وساااامم ظسااااميماا 
ويكاون مساددا  بروحاو فمعمااو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظساميماا يمثاع الرساوا الساالما 
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ا عمياااو الساااالمإلاااى اإلماااام الميااادا  كاااان اسااام البااااردميل يشاااير 
مان سايأظي برساال  الظأوةاع الكامما  الشاامم  كماا والسيما أناو ىاو 

 أنالكامما  إال نةاع برسال  الظن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا جده المصطفى جاء 
ىو ظأوةع األمثاا الظي جاء بياا ىنا من الظأوةع يكون المقصود 

عمااااى اإلمااااام وىااااو مااااا يمكاااان انطبادااااو عيسااااى  عميااااو السااااالما 
 أيضا   الميدا  عميو السالما 

باساام اإلمااام عمااي  عميااو : عاان معرفاا  الييااود الشــاِد الســادس 
نااااوالسااااالما  صاااافحا  فااااي الالظااااي أشاااارنا إلييااااا داباااا  األرض  وا 

ــا ) قــال لــي م اويــة السااابق  ن فقااد ورد عاان اباان نباظاا  داااا :  ي
تزعمون أن عميـا  دابـة األرض قمـت  حـن  قـول م شر الشي ة 

إلـى رأس الجـالوت فقـال ويحـك واليّود يقولـون قـال : فأرسـل 
قــال : ف؟ فقــال :   ــم . دابــة األرض ع ــدكم مكتوبــة تجــدون 

سـمّا إيميـا . قـال : . اوما ِي أتدري ما اسمّا ؟ قـال :   ـم 
 فالتفــت إلــي فقــال ويحــك يــا أصــبب مــا اقــرب إيميــا مــن عميــا  (

  ا1 
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باسامو أن الييود يعرفون اإلمام عمي  عمياو الساالما وىطا يعني 
 إيميا والمطكورة في كظبيم  

 وطكااره ألميااار الماااؤمنين ماان أساااماء لااا ىااو ماااا :الشـــاِد الســـابع
نيااااام أ ساااااالم هللا عمياااااو   –ىاااااع الكظاااااا  فاااااي الكظااااا  الساااااماوي  وا 

بيطه األسماء ويعرفون اإلمام عمي  عميو السالما بيا -يظسمون 
نيا لو      وفاي صاحف فاي أسامائو  عمياو الساالما :   وروا وا 
حنحيااع وبالعبرانياا  بمقياااطيس وبالساارةاني  شااروحيع وفااي إبااراىيم 

وفااي النحااور ارةااا وفااي اإلنجيااع برةااا وفااي الصااحف الظااوراة إيميااا 
رآن عميااا  وعنااد النبااي ناصاار وعنااد العاار  حجاار العااين وفااي القاا

مميااا وعنااد الينااد كبكاارا ويقاااا النكاارا وعنااد الااروم بطاارةس وعنااد 
  ا1 األرمن فرةق     ا

وىاطا يادا عماى وجااود سايماء وعالماا  لااو  عمياو الساالما حظااى 
 واألمم األ ر  من أىع الكظا  ومن هيرىم  في بادي الشعو  

الظوسم وارظباطو باألسماء ن  وىطه األدل  بجميعيا ظشير إلى عمم
ن أىااع الكظااا  يظوساامون بيااطه األسااماء والساايماء الظااي عمييااا  وا 
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بأىع البي   عمييم السالما ويعرفون وىطا مما يؤكد عمى وجود 
نو عمم دائم بحد طاظو    عمم الظوسم وا 

 
وىنالااا أدلاا  وشااواىد أ اار  عاان معرفاا  أىااع الكظااا  وظوساااميم 

عااااان طرةاااااق صااااافاظيم وأفعااااااليم   عماااااييم الساااااالمابأىااااع البيااااا  
عاادة  ىناااابعااض كظاابيم السااماوي  و فااي   والظااي طكاار وأساامائيم 

 شواىد وامثم  عمى طلا  
وماااان ثاااام أمياااار المااااؤمنين  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااااميماا ولنباااادأ أوال  برسااااوا هللا 

  عميو السالما  
 صااامى هللا : ىاااو ماااا طكااار مااان نعااا  رساااوا هللا لشـــاِد األول ا

فاي الظاوراة فقاد ورد أن ييودياا  جااء إلاى سمم ظساميماا عميو وآلو و 
     درأ  نعظاا فاي الظاوراة وداا لو :    ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا هللا  رسوا

وميااااجره بطيبااا  ولااايس بفااا  وال   ابااان عباااد هللا مولاااده بمكااا  
  ا1 همي  وال سنحا  وال مظنةن بالفحش وال دوا ال ناء ا

 صاامى هللا ىااو مااا طكااره ماان ساايماء رسااوا هللا الشاااىد الثاااني : 
ع ن فقاد ورد عان عباد ونعظاو فاي اإلنجياعميو وآلو وسمم ظساميماا 
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درأ  في اإلنجياع هللا بن سميمان وكان دارئا  لمكظ  أنو داا :   
     إناي أناا هللا الادائم الاطا ال أنوا : يا عيسى جد فاي أمارا 

الظااااا  وىااااي والمدرعاااا  و النبااااي األمااااي صاااااح  الجمااااع صااااددوا 
والنعمين واليرواة وىي القضي  األنجع العيناين الصام  العمام  

كااأن عنقااو الجبااين الواضاا  ال اادين األدنااى األنااف مفماا  الثنايااا 
شاعرا  فاي صادره ظرادياو لاو كأن الطى  يجارا فاي إبرةق فض  

أسامر الماون ددياق ليس عمى بطنو وعمى صدره شعر رظو إلى س
طا مشاااى ا  الظفااا  الظفااا  جميعاااا و والقااادم إطا المسااارة  شاااظن الكاااف 

أرفعاااا إلاااي ثااام كأنماااا يظقماااع      حظاااى يشااار  أمااا  طلاااا النباااي 
 صااامى هللا فااي آ اار النمااان لظااار  ماان أماا  طلااا النبااي أىبطااا 

ولظعيانيم عماى المعاين الادجاا العجائا  عميو وآلو وسمم ظساميماا 
  ا1 لظصمي معيم إنيم أم  مرحوم  اأىبطا في ود  الصالة 

 صاامى هللا وعالمااا  رسااوا هللا واياا  إلااى ساايماء وظشااير ىااطه الر 
ن ولكن في ىطه الروايا  الظي ظسظودف عميو وآلو وسمم ظسميماا 

القااااااار  ن وفييااااااا مااااااا يمماااااا  أو يشااااااير إلااااااى أن صاااااااح  ىااااااطه 
باااع المقصاااود باااو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظساااميماا األوصاااا  ىاااو لااايس النباااي   
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لااابعض منياااا يقصاااد باااو اإلماااام الميااادا  عمياااو الساااالما أو أن ا
ن والبعض اح ر يقصد بو اإلمام الميادا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا الرسوا 

منطبقااا  عماااى  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظساااميماا أو أوصاااا  النباااي  عمياااو الساااالما 
بعضايا كماا ورد فاي ىااطه  فايإال شا ص اإلماام  عمياو الساالما 

  الرواي  
ألن أوصااا  اإلمااام المياادا أوال  وىااطا لاايس بالشاايء المسااظحيع 

 صاامى هللا عميااو  عميااو السااالما ظشاابو أوصااا  جااده المصااطفى 
ن ألناااو كماااا ورد فاااي الروايااااا  فاااي أهمبيااااا وآلاااو وسااامم ظساااميماا 

أشاااابو الناااااس  مقااااا  أن اإلمااااام المياااادا  عميااااو السااااالما الشاااارةف  
  ا1  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا رسوا هللا و مقا  بجده 

ظصاااافو الروايااااا  انااااو اباااايض  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااااميماا يااااا  إن رسااااوا هللا ثان
) إذا مشر  بحمرة ن فقد ورد عن اإلمام عمي  عمياو الساالما : 

ـــى رســـول هللا  ـــل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تســـميما(  ظـــرت إل ـــيس بالطوج ـــُ ل عرفت
  ا2 أبيض مشرب بحمرة ....(المت  ي وال بالقصير الفاحش 

 أيضا  دوا أبي طال   عميو السالما فيو : دليع عمى طلا وال
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وابااااايض يسظساااااقى اليماااااام بوجياااااو      دااااااا اليظاااااامى عصااااام  
 ل رامع

الاطكر ظشااير إلاى أنااو  أسامر المااونا بينماا فااي الروايا  المظقدماا   
) المّدي ظقاوا : وىناا رواي  عن اإلمام البادر  عميو السالما 

و رجل آدم رجل من ولد فاطمة     ا1 (ِو
فااي ىااطه الرواياا  ىااو اإلمااام وفااي طلااا داللاا  عمااى أن المقصااود 

فااي ىااطا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااميماا المياادا  عميااو السااالما ولاايس رسااوا هللا 
 المقطع بالطا   
ــث : عاان اإلمااام الصااادق  عميااو السااالما لمااا ولااد  الشــاِد ال ال

فأظى رجع من أىع الكظاا  إلاى ما   ولد ليال   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا النبي 
من درةش وىم مجظمعون فقاا :   أولد فيكم الميم  مولود ن دالوا 

ن داااااا : لقااااد ولااااد فاااايكم الميماااا  أو بفمسااااطين مولااااود ال ومااااا طاا 
عماى يدياو فساألوه أىع الكظاا  اسمو أحمد بو شام  يكون ىالا 

نباائكم أو فاا بروا فطمباوه فقاالوا لقاد ولاد فيناا هاالم فقااا دباع أن أ
فاأظوا أماو وىاو معيام بعد دالوا دبع داا فانطمقوا معي أنظر إلياو 

وما رأ  من النور دااا  اليياودا فأ رجياو فأ برظيم كيف سقل 
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فمماا فأد مظو أمو عميو  فنظر إليو ونظر إلى الشام  ف ر ميشيا  
نبوة بني إسرائيع طىب  إلى يوم أفاق دالوا وةما ما لا ؟ داا : 

وجااوىيم فممااا رأ  داارةش بااطلا هللا مبياارىم ففرحاا  القياماا  ىااطا و
يظحااادث بياااا أىاااع المشااارق وأىاااع دااااا وهللا ليساااطون بكااام ساااطوة 

  ا1 االمير  
 صامى هللا عمى ظوسم ىطا الييودا بصفا  رساوا هللا مما يدا 

  عميو وآلو وسمم ظسميماا 
 صامى بحياراء بالرساوا   : دص  ظوسم الراى  لشاِد الرابع ا

  وآلو وسمم ظسميماا هللا عميو 
مااااع عمااااو أبااااي عنااااد  روجااااو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااااميماا  أن النباااايفقااااد روا 

مااروا بااالقر  ماان  طالاا   عميااو السااالما فااي ظجااارة إلااى الشااام 
طا بصومع  دد أدبم  ظمشي البصرة  السرةع  كما ظمشي الداب  وا 

طا فييااا راىاا     صاامى هللاوكاناا  السااحاب  ال ظفااارق رسااوا هللا وا 
وكاااان الراىااا  ال يكمااام سااااع  واحااادة عمياااو وآلاااو وسااامم ظساااميماا 
إلاااى وماااا فياااو مااان الظجاااار فمماااا نظااار النااااس وال يااادرا مالركااا  

إن كااان أحااد فأناا  عرفااو فساامعظو يقااوا :    ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااميماا النبااي 
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أمار ىاطا الياالم   فقما  : أناا   فقااا أن       وداا من يظاولى 
  فقاا : يا ىطا إن لاو عمو  أنا: ون منو ؟ فقم  أا شيء ظك: 

  أبيو مان أم واحادة  أا األعمام أن  ؟ فقم  : أنا أ وأعماما  ف
ال لساا  بحيااراء     وبحيااراء  دااائم عمااى فقاااا : اشاايد أنااو ىااو وا 

مااااان كثااااارة ياااااط  عناااااو وةظعجااااا   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظساااااميماا رأس رساااااوا هللا 
ويقااوا فو او ع سااع  يقبااع رأساو وياوفااي كاالرجااا ودما  الطعاام 

رجع مان الركا  ىو ىو ور  المسي  والناس ال يفقيون ن فقاا 
البر فقااا بنا ىطا إن لا لشأنا  وكنا نمر با دبع اليوم فال ظفعع 

ناي ألر  ماا ال ظارون واعمام : وهللا إن لي لشأنا  وشاأنا  بحيراء  وا 
ن ظحاا  ىااطه الشااجرة ليالميااا مااا ال ظعممااون  ظعممااون  لااو كنااظموا 

وهللا عماى أعناادكم حظاى ظاردوه إلاى وطناو ممظماوه لحما أعمام منو 
ولقااد رأياا  ودااد أدبااع نااور ماان أمامااو مااا بااين مااا أكاارمظكم إال لااو 
يااادو  يم مااراوح اليياادولقااد رأياا  رجااال  فااي أالسااماوا  واألرض 
ثاام ىاااطه الفواكااو أنااواع وآ اارةن ينثاارون عمياااو والنحرجااد يروحونااو 

عماى  مش  إليو كما ظمشاي الدابا  ظيومعوصظفاردو  السحاب  ال
وداد كثار  دميما  األهصاان لام ظانا يابسا  رجميا ثم ىاطه الشاجرة 

ىطه الحياض الظي هار  وطى  ماؤىا أهصانيا واىظن      ثم 
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حيااث ردوا عمااييم فوجاادنا فااي  أياام ظحاار  إساارائيع بعااد الحاوارةين
 أيااامعمااييم فياار  وطىاا  ماؤىااا الصاافا أناو دعااا كظاا  شاامعون 

م داا مظى من رأياظم داد ظيار فاي ىاطه الحيااض المااء فااعمموا ث
اسامو مياجره إلى المدينا  ي ي ر  من أرض ظيام  نبأنو ألجع 

بان في دومو األمين وفي السماء أحمد وىاو مان عظارة إساماعيع 
ثاام داااا بحيااراء : يااا هااالم أسااألا فااوهللا إنااو ليااو إبااراىيم لصاامبو 

ويقوا يا يقبع رجميو  فأك  عميو بحيراءعن ثالث  صاا      
يا اكثر النبيين أظباعاا       كاأنني باا وداد بني ما أطي  رةحا 

دد  األجناد وال يع الجياد وةظبعا العر  والعجم طوعا  وكرىا   
المماااوا كمياااا فاااي الاااطا ال ظقاااوم السااااع  حظاااى ظاااد ع     أنااا  

   ا1     ا دينا صاهرة 
ى هللا عميااو وآلااو  صااموىااطا دليااع عمااى ظوساام بحيااراء بااالنبي   

  وسمم ظسميماا 
 

 عماييم البيا   بأىاعالساىد ال امس : ىو ظوسم نصار  نجران 
الظاي طكرىاا القارآن فاي دولاو ظعاالى : عمى أثار المباىما   السالما
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َفُقْل َتَ اَلْوْا َ ْدُع َأْبَ ا َ ـا َوَأْبَ ـا ُكْم َوِ َسـا َ ا َوِ َسـا ُكْم َوَأ ُفَسـَ ا } 
ْل َفَ ْجَ ل ِلْ َ َة ّللّاِ َعَمى اْلَكاِذِبيَن { وَأ ُفَسُكْم ُ مِ  ِّ     ا1 َ ْبَت

محظضااااانا  الحساااااين  عمياااااو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظساااااميماا فقاااااد  ااااار  رساااااوا هللا 
وفاطم   عمييا الساالما الحسن  عميو السالما السالما آ طا  بيد 

 صامى  مفيم وداا رساوا هللا ظمشي  مفو وعمي  عميو السالما 
) إذا دعـوت فـأم وا فقـال أسـقف :  عميو وآلو وسمم ظساميماا هللا

ــا لــو ســألوا هللا أن  جـران يــا م اشــر ال صــارى  إ ــي ألرى وجِو
يزجل جبال  من مكا ُ ألزالُ فال تبتّمـوا فتّمكـوا وال يبقـى عمـى 

  ا2 إال مسمم فرج وا إلى بالدِم ....(وجُ األرض 
عماااى موعاااد اديم وفاااي روايااا  أ ااار  أن نصاااار  نجاااران بعاااد اظفااا

إن  ار  فاي عادة مان :   لابعض رجعوا ودااا بعضايم المباىم  
ن  ااار   فاااي أىاااع بيظاااو فاااال أصاااحابو فبااااىموه ألناااو هيااار نباااي وا 

و اااار  فإنااااو نبااااي صااااادق ولاااائن باااااىمظموه لااااظيمكن      ظباااااىموه 
باين يدياو والحسان وعماي  عمياو الساالما  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا رسوا هللا 
لسااالما عاان يمينااو والحسااين  عميااو السااالما عاان شاامالو  عميااو ا
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وأشاار  مفو ثم داا ىمماوا فياؤالء أبنائناا وفاطم   عمييا السالما 
إلى الحسن والحسين  عمييما السالما وىطه نسائنا يعناي فاطما  

وىطه أنفسنا يعني نفسي وأشار إلاى عماي  عمياو  عمييا السالما 
جاااءوا إلااى بااين يديااو فقااالوا فممااا رأ  القااوم طلااا  ااافوا و السااالما 

والطا نفسي بيده لاو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا أدمنا أدالا هللا   فقاا : النبي 
  ا1 الوادا عمييم نارا  ا المظ   رجوا 

 عمااييم أكياد عماى ظوساام نصاار  نجاران بأىاع البيا  وىاطا دلياع 
 حجموا عن مباىمظيم  أوظعرفيم إلييم لطا  السالما
: ىااو دصاا  الراىاا  أبااو الموةياا  مااع رسااوا  الســادس الشــاِد
ظشاير إلاى أنااو ومعرفظاو لاو عناد رؤةظااو فالروايا   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظساميماا هللا 
ىااو ىااو ثاام داااا عنااو لمااا رآه فأ ااط يحاارا رأسااو ويقااوا :   سااأا 

ولاااد يقااااا لاااو عماااي فقمناااا ال دااااا إماااا   ىااع ولاااد لعماااو اباااي طالااا
بو فعرفو وأنا سنظو وىطا اوا من يؤمن يكون دد ولد أو يولد في 

نااو لنجااد صاافظو عناادنا  فااي الوصااي  كمااا نجااد صااف    بااالنبوة وا 
اسامو فاي اما  ودرةنياا يعطاي السايف حقاو سيد العر  ورحانيياا 

عمي ىو أعمى ال الئاق ياوم القياما  بعاد األنبيااء ظساميو األعمى 
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فم  وظفر إال أالمفم  ال يظوجو إلى وجو المالئك  البطع األنىر 
وهللا ليو أعر  بين أصحابو في السماوا  من الشمس الطالع  

  ا1 ا
يياااود  يبااار عنااادما ظوجاااو ليااام أميااار ظوسااام :  الشـــاِد الســـابع

المااؤمنين  عميااو السااالما لفااظ  حصاان  يباار   ودااد أ باار النبااي 
باطلا فقااا :   واعمام أمير المؤمنين  عاع الساالما  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا 

يم إن الطا يادمر عماييم اسامو إيمياا بعمي إنيم يجدون في كظ يا
فإطا لقيظيم فقاع أناا عماي فاإنيم ي اطلون إن شااء هللا   دااا أميار 

حظى أظيا   –أا الراي   –فمضي  بيا المؤمنين  عميو السالما 
ف ر  مرح  وعميو ميفر وحجر دد ثقبو مثع البيضا  الحصون 

 عمى رأسو وىو يرظجن ويقوا : 
 م   يبر أني مرح        شاا السالح بطع مجر  دد عم

 فقم  : 
 أنا الطا سمظني أمي حيدره      كميث هابا  شديد دسورة

لماا دااا أناا وجاء في الحديث أن أمير المؤمنين  عمياو الساالما 
دااا حبار مان أحباار القاوم همباظم وماا أنانا عمي بن أباي طالا  
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مكاانيم معااو مااا لاام يفااي دمااوحيم ماان الرعاا  عمااى موسااى فااد ع 
  ا1 االسظيطان بو ا
فااي دصاا  الراىاا  المثاارم باان دعياا  وظوساامو :  الشــاِد ال ــامن

عان جاابر بان عباد هللا عان الرسااوا باأبي طالا   عمياو الساالما 
قبل أن وقع عمي فـي بطـن أمـُ كـان ) أنو دااا :  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا 

ال بـادة قـد فـي عابد ...... وكان مذكورا  في زما ُ رجل راِب 
فســأل ربــُ أن عبــد هللا ماهــة وتســ ين ســ ة ولــم يســألُ حاجــة 

بـابي طالـب إليـُ فممـا أن وليا  لُ فب ث هللا تبارك وت الى يرجُ 
:  بين يديُ فقالالم رم قام إليُ فقبل رأسُ وأجمسُ أبصر بُ  

؟ قـال رجـل مـن تّامـة . فقـال : مـن أي من أ ـت يرحمـك هللا 
قال : ممن  ؟ قال : من عبد م اف من مكة . تّامة ؟ قال : 

مــن ب ــي ِاشــم ، فو ــب . قــال : مــن أي عبــد م ــاف ؟ قــال : 
إليــُ الراِــب وقبــل رأســُ  ا يــة وقــال الحمــد هلل الــذي أعطــا ي 

ابشـر يـا ِـذا وليـُ ،  ـم قـال : ولم يمت ي حتى أرا ـي مسألتي 
عمــى قــد ألّم ــي إلّامــا  فيــُ بشــارتك . قــال أبــو فــإن ال مــي األ
ِــو ولــي هللا ولــد يخــرج مــن صــمبك ا ِــو ؟ قــال : طالـب : ومــ
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إمـام المتقـين ووصـي رسـول رب ال ـالمين اسمُ وت ـالى ذكـَر 
فإن أدركت ذلك الولد فاقرأَ م ي السالم وقل لُ إن الم رم يقرأ 

 .(ٔ)عميك السالم ....(
ومعرفظاو مما يدا عمى ظوسم الراى  بأبي طال   عميو الساالما 

ال لمااا دااام بسااؤالو عاا ن نساابو ومكااان سااكناه وماان ثاام ظقبيمااو لااو وا 
 المؤمنين  عميو السالما   أميروا  باره بوالدة 
ظوسم الراىا  فاي مساجد براثاا باأمير الماؤمنين : الشاِد التاسع 
   عميو السالما 

لماا رجاع مان فعن أبي أيو  عن أمير المؤمنين  عمياو الساالما 
زل ِ ا إال ال ي ) ودع  ال وار  ننا بين السواد فقاا لو راى  : 

فأ ـا وصي  بي يقاتل في سبيل هللا ، فقال عمي)عميُ السالم( 
ســيد األوصــيا  وصــي ســـيد األ بيــا  ، قــال إذن أ ــت أصـــمع 

وجـدت فـي اإل جيـل وصـي دمحم خـذ عمـى اإلسـالم فـإ ي قرجش 
  ا2 ت زل برا ا بين مرجم وارض عيسى ...(  تك وأ ت 
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 صامى هللا هللا  : ظوسم ىردع مماا الاروم برساوا الشاِد ال اشر
 وعمو شأنو وظممكو عمى البالد  عميو وآلو وسمم ظسميماا 
يااادعو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظساااميماا جااااءه كظاااا  النبااي  فقااد ورد أن ىرداااع حااين

أحضر من وجد ببماده مان دارةش وفاييم أباو سافيان إلى اإلسالم 
ليسأليم عن حالو فكان فيماا ساأا أن دااا :    عميو لعائن هللاا 

بم يأمركم ؟ فقاا : ابو سفيان بالصالة والنكاة والصم  والعفا  
مااا ظقااوا حقااا فيااو إلااى آ اار مااا سااأا فأجابااو   فقاااا : إن يكاان 

  ا1 نبي وسيمما ما ظح  ددمي ىطين ا
 صامى هللا مما الروم بأفعااا الرساوا وفي طلا إشارة إلى ظوسم 
   والظي ظوصع عن طرةقيا أنو نبيعميو وآلو وسمم ظسميماا 

المبحث ال ا ي : التوسم ع د ال رب قبل 
 االسالم

مااان  بااطلا حااااعاار  العاار  دبااع االسااالم عمااام الظوساام حاااليم 
 سبقيم من االمم والشعو  ن ويعود طلا الى امرةن :
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: ىو كون بعض المظوسمين منيم ىم ممن عر   االمر االول
باالصالح وباالرظبال باهلل عن وجع عن طرةق حنفي  نبي هللا 

اىيم  عميو السالما كما ىو حاا بني ىاشم دبيم  الرسوا   ابر 
   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا 

: ىو ظابع لظفرس بعض الناس باالشياء ويعد  االمر ال ا ي 
طلا من با  الظوسم ايضا  ن ودد طالعظنا الروايا  الظارة ي  
بالعديد من القصص والحوادث الظي ظوسم بيا اش اص عاشوا 

ي ايام الجاىمي  ن وظعد ىطه شواىد عمى معرف  العر  دبع ف
م بيطا العمم ن وسنطكر عدد من شواىد ظما القصص الاالس

 -مراعاة لس ظصار ألنيا اكثر بكثير من طلا وكما يمي :
: ىو الظوسم بقص  ظونةع ننار ميراثو عمى اوالده  الشاِد االول

ن ا ظمفوا عمى االرحع  طلا لما حضرظو الوفاة ن واوصافيم ا
ظونةع  بعد وفاظو ان يحظكموا الى احد الحكماء ن وعن ظقسيمو 
الميراث يرو  :   ولما حضر  ننار الوفاة دسم ميراثو عمى 
ولده االرحع      فاعطى مضر نادظو الحمراء وما أشبييا من 
الحمرة ن فسمي مضر الحمراء ن وأعطى رحيع  الفرس وما 

ن وأعطى أيادا  هنمو وعصاه ن أشبييا ن فسمي رحيع  الفرس 
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برداء ن فسمي أياد البرداء ن ويقاا : أياد العصا ن  موكان  الين
وأعطى أنمارا  جارة  لو ظسمى بجيم  فسمي بيا ن وأمرىم ان 
ظ الفوا ان يظحاكموا الى االفعى بن االفعى الجرىمي ن فكان 

  ا1 مننلو بنجران فظحاكموا اليو ا
لسيرة النبوي  الشرةف  انيم ا ظصموا وبالفعع ظطكر ظطكر كظ  ا

بعد وفاة والدىم ننار و رجوا يبحثون عن االفعى الجرىمي الى 
و ليم ودام بظونةع الميراث كما ونعان وجدوه ن فظوسم بيم وبأفعا

 ابوىم بالضبل  
حد مانيم شايئا  كإعطااء مضار اعطاء كع و إأما بالنسب  لمظوسم ب

الناداااا  ساااو  يسااااكن  صااااح  إنالنادااا  ورحيعاااا  الفااارس فيااااو   
البوادا وظكاون معيشاظو أهما  طرةظاو البادو  أماا مان أ اط الفارس 
ففيو إشارة إلى ميوا ىطا الش ص لمفروسي  والقظاا لاطلا ظكاون 
منو طرة  محب  لمفروسي  والقظاا   أما من أ ط الينم ففياو إشاارة 
إلاى إناو سااظكثر طرةظاو ويكااون أهمابيم يعماع فااي ىاطا المجاااا أا 

ألهنااام   أمااا ماان أ ااط الجارةاا  ففيااو إشااارة إلااى أنااو مجاااا رعااي ا
 سيكون من أصحا  الدنيا  
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ىو الظوسم بقص  والدة ىشام بن عبد منا  :  الشاِد ال ا ي

وعبد شمس بن عبد منا  وكان ظوأمين والظي جاء فييا :   ان 
ىاشما  وعبد شمس كانا ظوأمين ن ف ر  ىاشم وظاله عبد شمس 

قطع بينيا بموس ن فقيع : لي ر  بين وعقبو ممظصق بعقبو ن ف
  ا1 ولد ىطين من الظقاطع ما لم يكن بين احد ا

وداااد ظوسااام القاااوم نظيجااا  الفصاااع بينيماااا بالظوسااام و ااارو  الااادماء 
بحصااوا ظقاااطع وظنااافر وساايع دماااء عمااى رواياا  بااين أوالدىاام ن 
وطلااا ألن الماااوس يااادا عماااى السااايف الاااطا يقاااع باااين أوالدىااام ن 

إلااى الاادماء الظااي ظساافا ماان طرةااظيم بسااب  ومساايع الاادماء ظشااير 
ميااا  أىاااطا السااايف ن وىاااطا ماااا حصاااع بالفعاااع   وماااا فعماااو بناااي 

بالرسوا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا  وبأىع البي   عمييم السالما  ير شااىد 
عمااى حصااوا مااا ظوساام بااو القااوم ن حظااى داااا الشاااعر فااي طلااا 

 ا2 :

 عبد شمس أضرم  لبني ىاشم 
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 حرحا  يشي  منيا الوليد                                 
 فإنبأ حر  لممصطفى وابن

 لعمي ولمحسين ينةد ىند                             
 

ىااي دصاا  ظوساام عبااد المطماا  بولااده عبااد هللا :  الشــاِد ال الــث
راه راكااا  فرساااو مجااارد ركبظاااو وطلاااا عنااادما بعثاااو أوطلاااا عنااادما 

ا جاء ليدم الكعب    والقص  برى  الحبشي الطأإلسظطالع  بر 
) فمما كان من غد ب ـث اب ـُ عبـد هللا ليأتيـُ بـالخبر مفادىا : 

ن إليـُ مـن قـرجش جماعـة ليقـاتموا م ـُ إود ا ، وقـد اجتم ـت 
مكــ ّم ذلــك ، فــأتى عبــد هللا عمــى فــرس شــقرا  يــركض وقــد أ

جردت ركبتُ ، فقال عبـد المطمـب : قـد جـا كم عبـد هللا بشـيرا  
م مـا صـ ع و ذيرا  ، وهللا  ما رأيت ركبتُ قط قبل اليوم . فأخبِر

 .(ٔ) هللا بأصحاب الفيل ...(
ودااد ظوساام عبااد المطماا  عناادما رأ  عبااد هللا وىااو مجاارد ركبظااو 
بأنااو جاااء بشاايرا  ونااطيرا  ن والمااراد ىنااا بالبشااير ألنااو آظاااىم ب باار 

نااو إصااحا  الفيااع ن أمااا كونااو نااطيرا  يعنااي طلااا أبرىاا  و أىااالا 
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ن كع من يرةد ىالا البي  الحرام ومن فيو من أوليااء ينطرىم بأ
رىاا  الحبشااي وأصااحابو ودااد يكااون أبهللا ساايكون مصاايره مصااير 

ن فاااااي حالااااا  معااااااداظيم لااااار  ىاااااطا البيااااا  إناااااطارا  لقااااارةش إطلاااااا 
وظيم لمرسوا    ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا  الطا سيظير فييم اوالمظمثع بعد

 مصيرىم  ايكون طل
نيام ا  شار عبد المطم  إلى مكانظو عند هللا عان وجاع و أد ىطا ود

بساوء يارده هللا ظعاالى  ىامرادأن كاع مان إأىع هللا في بمدظو لطلا 
 ا1 شار عبد المطم  إلى طلا بقولو : أعنيم ن ودد 

 نعر  هللا وفاينا سن       صمى الارحم وايفاء الطمم
 لناقم لم ينا هلل فاينا حج        يادفع هللا بيا عانا ا

 نحن أىع هللا في بمدظو       لم ينا طاا عمى عيد إبرىم
 

وحيطا يكون عبد المطم  داد ظوسام باأمرةن األوا البشاارة بياالا 
أبرىااا  وجيشاااو والثااااني إناااطار دااارةش بماااا سااايكون مااانيم مااان بعاااد 

 وفاظو  
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أما وجو الرحل بين ظجرةاد عباد هللا ركبظاو وحاين ماا ظوسام باو مان 
إن اإلنسااان الميمااوم إطا رأ  بشااارة  عااود إلااىنااطار فيالبشااارة واإل

ظكشف ىمو وظفرحو فكأنما يننع عنو بعض مالبساو لشادة فرحاو 
أمااا ظيااور ركبظيااو فيشاااير إلااى اإلنااطار ألن الرسااع أو المناااطرةن 
عااادة يجثااون عمااى ركاابيم إطا أرادوا أن ينااطروا وىكااطا فعااع النبااي 

 ىم   األكرم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا في المبا
 

ساان  : ىااو ظوساام عااامر باان مالااا مااا العاا  األ الشــاِد الرابــع
بااأوالد عبااد المطماا  ن حيااث جاااء فااي طلااا :   وحااج عااامر باان 
مالا ما الع  األسن  البي  فقاا :   رجاا كأنيم جمااا جاون 

  ا1 ن فقاا بيؤالء ظمنع مك  ا
ن عاااامر بااان مالاااا  دااااا طلاااا فاااي أوالد عباااد إومااان طلاااا نااار  
رأ  فااييم ساايماء القااوة والشااجاع  والمنعاا  ن ولمااا المطماا  ألنااو 

ن الجمع يمظاان باالقوة وبالصابر إشبييم بجماا وكما ىو معموم 
شد الظرو  دسوة وال سيما في صحراء الجنةارة العرحيا    أعمى 
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ن ليؤالء القاوة والصابر عماى الشادائد الظاي ظجعميام إومعنى طلا 
 يمنعون مك  من كع  طر  

 
 

و ظوساام أكااثم باان صااايفي ماان بنااي ظمااايم : ىااا الشــاِد الخــامس
باان م بااأوالد عبااد المطماا  أيضااا  ن فااورد فااي طلااا :   وحااج أكااث

صاايفي فااي ناااس ماان بنااي ظماايم فاارآىم ي ظردااون البطحاااء كااأنيم 
طا إأبرجاا  فضاا  يمحقااون االرض جياارانيم   فقاااا : يااا بنااي ظماايم 

ن ينشئ دوا نبا  لياا مثاع ىاؤالء ن ىاؤالء هارس هللا أأح  هللا 
  ا1  الرجاا ا ال هرس

كاااثم بااان صااايفي ظوسااام عااان طرةاااق النظااار إلاااى أن إوىكاااطا نجاااد 
ن ىااؤالء ىاام ماان هاارس هللا عاان وجااع إحساان منظاارىم وىيبااظيم 

ن ظكاان هلل أنااو ظوساام إوىااو ماان وضااع بياام ىااطه الصاافا  ن ثاام 
دولاا  وألجااع طلااا أنشااأ ىااؤالء ن ولعااع طلااا فيااو إشااارة إلااى نبااوة 

  ظسميماا  وديام دولظو  الرسوا    ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 

                                                 
  9ص 2ظارةخ اليعقوحي   - 1



  ـ 231ـ 

باا طالاا  بااأن بناااء الكعباا  أ: ىااو دصاا  ظوساام  دسالشــاِد الســا
ن يكاون باأمواا مان مكاسا  مشاروع  ال أووضع الحجار يجا  

ن درةشااااا  ىاااادم  إماااان مكاساااا  محرماااا  ن فجاااااء فااااي طلااااا :   
الكعب  بسب  سيع أصابيم فيدميا   وديع : بع كان  امرأة من 

ررة فاحردا  باا  الكعبا  ن وكاان درةش ظجمر الكعبا  فطاار  شا
طرع فظقوضيا   وكان أوا من ضر  فييا بمعوا أطوليا ظسع  

الوليااد باان الميياارة الم نومااي   وحفااروا حظااى انظيااوا إلااى دواعااد 
إباراىيم فقمعاوا منيااا حجارا  فوثاا  الحجار ورجااع مكاناو فامسااكوا ن 

ن الااطا باادر الحجاار ماان يااده أبااو وىاا  باان عماارو باان إويقاااا 
مااران باان م اانوم ن و اار  عمااييم ثعبااان فحاااا بياانيم عائااط باان ع

وحااين البناااء فاااجظمعوا ن فقاااا : ماااطا ظاارون ؟ فقاااا أبااو طالاا  : 
ماااان طياااا  المكاساااا  فااااال  إال ن ينفااااق فيااااوأان ىااااطا ال يصاااام  

ظد موا فيو ماال  من ظمم وال عدوان ن فأحضروا ما لم يشكوا فيو 
اء طااااائر مااااواليم ورفعااااوا أياااادييم إلااااى السااااماء ن فجااااأماااان طياااا  

  ا1  فأ ظطف الثعبان حظى طى     ا
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وىناااا ظوسااام أباااو طالااا  باااأن  ااارو  الثعباااان اثنااااء البنااااء ومنعاااو 
ال أن ىنااا أمارا  هيار مقباوا فاي عمميا  البنااء إإياىم يدا عماى 

ا بنااااء ن بنااااء أماااواا المحرمااا  المساااظ دم  فاااي البنااااء و وىاااو األ
وعنادما انظفاى  بي  هللا الحرام ن فمياطا مانعيم الثعباان مان طلاا ن

 ظطااف طلااا الثعبااان وىااو عالماا  أشااكاا بعااث هللا طياار ىااطا اإل
 عمى اسظكماا البناء  

 
: ىااو الظوساام بقصاا  والدة الرسااوا    صاامى  ســابعالشــاِد ال

هللا عميو وآلو وسمم ظسميماا  الظي جاء فييا :   ولما ولاد رساوا 
ش هللا رجماا  الشااياطين وانقضاا  الكواكاا  ن فممااا رأ  طلااا داارة

ال لقيااام الساااع  ن إانكاار  انقضاااض الكواكاا  ودااالوا : مااا ىااطا 
صاب  الناس نلنل  عما  جمياع الادنيا حظاى ظيادم  الكناائس أو 

يوان كسر  فسقط  منو ثالث  عشر شارف  ن إوالبيع     ونلنا 
 دبع طلا بالف عام    و مد  نار فارس ولم ظن مد
موحاااطان  وىاااو الاااطا ظساااميو الفااارس يمورأ  عاااالم الفااارس وحكااايم
ن أباااال  عرابااا  ظقاااود  ااايال  صاااعابا  أكااان موحااط الظااايم بشااارائع دياانيم 

حظااااى دطعاااا  دجماااا  وانظشاااار  فااااي الاااابالد   فااااراع طلااااا كساااار  
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انوشاااروان وافنعاااو ن فوجاااو إلاااى النعماااان فقااااا : ىاااع بقاااي مااان 
كيااان العاار  أحااد ؟ داااا : نعاام س سااطي  اليساااني بدمشااق ماان 

لااااو عقااااع ومعرفاااا  أرض الشااااام   فقاااااا : فجئنااااي بشاااايخ العاااار  
 ليو   إليو   فأظاه بعبد المسي  بن بقيم  ن فوجيو إأوجيو 

ف اار  عميااو عبااد المسااي  عمااى جمااع حظااى داادم دمشااق   فساااا 
بياا  ن فوجااده فااي آ اار اعنااو فاادا عميااو وىااو يناانا فااي بااا  الج
 رمق   فناد  في أطنو بأعمى صوظو :

 
الكرحا  يا فار       أصم أم ظسمع هطرةف اليامن              

 أعي  من ومن
أظااااا شااايخ     وفاصااااع ال طبااا  فاااي األمااار العااانن             

 الحي من آا ينن 
 

فقااااا : عباااد المساااي  عماااى جماااع مشااايخ ن نحاااو ساااطي  ن حاااين 
اشااافى عماااى الضااارة  ن بعثاااا مماااا بناااي ساساااان بيااادم االياااوان 
و ماااود النياااران ورؤياااا الموحاااطان ن رأ  أباااا االعااارا  ظقاااود  ااايال  

دطعاا  دجماا  وأنظشاار  فااي الاابالد يااا اباان طا ياانن صااعابا  حظااى 
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طا إظكااون ىناا  وىنااا  ويمااو  ممااوا وممكااا  بعاادد الشاارفا  ن 
وة باااااأرض ظياماااا  وظيااااار وة وظياااار  الااااظالاهاضاااا  بحياااارة سااااا

وة فميساا  الشااام لسااطي  شاااما  ن ثاام فاضاا  نفسااو اصاااح  الياار 
  ا1 ا

 ومن ىطه الرواي  نسظشف أمرةن : 
جااار  باااايوان كسااار  وساااقول  : ظوسااام ساااطي  بماااا األمـــر األول

بااع وانظشااارىا فااي الاابالد ن ىااو شاارفاظو ويقااوا الموحااطا  حااوا اإل
مااو  ممااوا وممكااا  ونواا ممااا بنااي فااارس عمااى يااد أصااحا  

ماااور عظيمااا  ن ظحااادث منياااا أباااع ن وسااايكون ىاااطا بعاااد ىاااطه اإل
وة بااأرض ظياماا  ن وىنااا يقصااد بااطلا ظيااور الرسااال  ظيااور ظااال

مااان ضااامنيا مكااا  ولعاااع المقصاااود ال يااا  باااأرض ظيامااا  والظاااي 
ن إ وة القااارآن كماااا يااادا ظااااىر الروايااا  ويظياااروة ىاااو ظاااالباااالظال

وة والمقصااااود بااااو الرسااااوا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسااااميماا ألن ماااان اصااااح  الياااار 
 وة  انو يحمع ىر إمواصفاظو 

أماااا األمااار الثااااني فياااو وجاااود عالماااا  بشااارائع اإلماااام القديمااا  
رض  ظسااميماا  وحظممااا المسااممين األكااالفرس بنبااوة الرسااوا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
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رض دجما  أا العاراق أالظاي كاان الفارس يسايطرون عميياا وىاي 
 ثم ظنظشر في البالد األ ر  وىطا ما حصع بالفعع  

 
: ىاو ظوسام أباو طالا  باالنجوم وبضاياء الساماء   امنالشاِد ال

لاااا عااان ورحطياااا باااوالدة اإلماااام عماااي  عمياااو الساااالما ن وجااااء ط
نصااارا عاان الرسااوا    صاامى هللا عميااو جااابر باان عبااد هللا األ
مير أ) فمما كا ت الميمة التي ولد نو داا : إوآلو وسمم ظسميماا  

شـرقت السـما  بضـياهّا وتضـاعف أالمـؤم ين )عميـُ السـالم( 
فّـاج ب ضـّا فـي  بصرت من ذلك قرجش عجبا  أ ور  جومّا و 

د ــة وخــرج أبــو طالــب ب ــض وقــالوا قــد أحــدث فــي الســما  حا
ـو يتخمــل ســكك مكــة واســواقّا ويقــول يــا  يّــا ال ــاس تمــت أِو

شـراق إقبل ال اس يسالو ُ عن عمة ما يرو ـُ مـن أحجة هللا و 
بشـروا فقـد ظّـر أالسما  وتضـاعف  ـور ال جـوم ، فقـال لّـم 

فــي ِــذَ الميمــة ولــي مــن أوليــا  هللا يكمــل فيــُ خصــال الخيــر 
ــو  تقــين و اصــر الــدين وقــامع مــام المإوجخــتم بــُ الوصــيين ِو
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المشركين وغيف الم ـافقين وزجـن ال ابـدين ووصـي رسـول رب 
 .(ٔ)ال المين ...(

 
: ىو الظوسم في دص  والدة االمام عمي بن  الشاِد التاسع

ابي طال   عميو السالما وانشقاق جدار الكعب  ألمو ووالدظو 
  في دا ع البي  الحرام   فجاء عن سعيد بن جبير انو داا : 

داا ينةد بن دعن  كن  جالس مع العباس بن عبد المطم  
وفرةق من عبد العن  بأناء بي  هللا الحرام اط أدبم  فاطم  
بن  اسد أمير المؤمنين  عميو السالما وكان  حامم  بو لظسع  
أشير ودد أ طىا الطمق فقال  ر  إني مؤمن  با وبما جاء 

ا ابراىيم من عندا من رسع وكظ  واني مصدد  بكالم جد
ال ميع وانو بني البي  العظيق فبحق الطا بنى ىطا البي  وبحق 
المولد الطا في بطني لما يسر  عمّي والدظي ن داا ينةد بن 
دعن  فرأينا البي  ودد انفظ  عن ظيره ود م  فاطم  فيو 
وهاب  عن ابصارنا والظنق الحائل فرمنا ان يظفظ  لنا دفع 

لا امر من امر هللا عن وجع ثم البا  فمم ينفظ  فعممنا ان ط
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 رج  بعد الرابع وحيدىا أمير المؤمنين  عميو السالما     
   ا1ا

ونر  ىنا ظوسم القوم بأن انشقاق جدار الكعب  ود وليا دا ع 
البي  الحرام لوالدة االمام عمي  عميو السالما وعدم اسظطاعظيم 

ن اال  فظ  دفع البا  بأنو امر اليي ارادة هللا عن وجع بطلا
 وىو والدظو  عميو السالما في دا ميا  

ان درةش كان  ظعر  بوجود  الق ىو إلى شارة وال بد من اإل
هللا عن وجع بيد انيا ظشرا في عبادظو فظجعع لو انداد ونعني 

   ا2 ظقرحيم حس  اعظقادىم منو عن وجع بيا االصنام ل
 
 

 التوسم عن أِل الس ة  المبحث ال الث : 
ا ظطردنا اليو من الظوسم عند المسممين الشيع  ن إسظكممنا لم

حن الى البيان عمم الظوسم عند السن    والمالح  من انأظي 
 الا سياق االحاديث والروايا  من طرق العام  نجد ان عمم 

                                                 
1
 9-8ص 35بحار األنوار ج - 
2
 386ص 1، وسائل الشيعة ج 136ص 64) بحار االنوار ج- 
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الظوسم مطكور عندىم كما ىو عند الشيع  ن وىناا العديد من 
م مطكر ىطا العاالحاديث النبوي  الشرةف  الظي روة  من دبميم ظ

  
)صمى ) قد صو عن ال بي مجاىد انو داا : عن حيث جاء 

ا ُ قال : اتقوا فراسة المؤمن هللا عميُ وآلُ وسمم تسميما( 
 .(ٔ)فإ ُ ي ظر ب ور هللا (

) ان هلل عباد داا :  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا وروا عن مجاىد ان الرسوا 
 .(ٕ)ي رفون ال اس بالتوسم ...( 

) داا :  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا وورد عن ابي سعيد ال درا رسوا هللا 
}ِإِن ِفي َذِلَك اتقوا فراسة المؤمن فإ ُ ي ظر ب ور هللا  م قرأ 

ِميَن {   وجاء عن مقاظع وابن نةد : لممظوسمين  خَياتو لِّْمُمَتَوسِّ
 المصدرلممظفكرةن ن وداا الضحاا : لمناظرةن   

يث آ ر عن ثاب  بن أنس بن مالا داا :   داا وفي حد
) ان هلل ب اد ي رفون ال اس انو داا :  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا النبي 

  المصدر   بالتوسم (
                                                 

1
 ٖٕٔص ٕٗبحار اال وار ج - 

2
 ٖٕٔص ٕٗبحار اال وار ج - 
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انو داا :  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا وجاء عن الدليمي عن ابي الدراداء عنو 
ذفُ هللا في قموبّم اتقوا فراسة ال مما  فو هللا ان لحع يق  

م ( .  المصدر وجج مُ عمى ابصاِر
 صمى وجاء في مسظدرا الحاكم عن عروة مرسال  ان النبي 

) ان لكل قوم فراسة وا ما داا : هللا عميو وآلو وسمم ظسميماا 
 المصدر كشف ال فاء   ي رفّا االشراف (

وجاء  ىطه االحاديث بالفاظ ا ر  حيث رو  الطبراني وابو 
) إحذروا :  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظسميماا لعسكرا عن ثوبان رفع لو نعيم وا

دعوة المسمم وفراستُ فأ ُ ي ظر ب ور هللا وج ظر بتوفيع هللا 
  ورواه العسكرا عن ابي الدرداء مودوفا  بمف  :   اظقوا  (

فراس  العمماء فإنيم ينظرون بنور هللا انو شيء يقطفو هللا في 
 المصدر يم ا  دموحيم وعمى ألسظ

وجاء في حديث آ ر روا في كظا  ابن منظور في با  بيان 
 صمى هللا معنى الفراس  الظي ظد ع في با  الظوسم ان الرسوا 

) ا ا أفرس الرجال أي أبصر داا : عميو وآلو وسمم ظسميماا 
 .(ٔ)واعرف (
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م في كظ  مؤلفييا من ابناء العام  مودد جاء ظعرةف ىطا الع
لعر  ألبن منظور الطا جاء فيو :   ظوسم في ككظا  لسان ا

الشيء : ظ يمو ن ويقاا ظوسم  في فالن  يرا  أا رأي  فيو 
أثرا  منو ن وظوسم  فيو ال ير أا ظفرس  ن مأ وطة من الوسم 

  ا1 أا عرف  فيو سمظو وعالمظو ا
وجاء في كظا  نوادر االصوا من أحاديث الرسوا :   

ان يعر  سما  هللا ظعالى فالظوسم ما وط من السم  وىو 
 وعالئمو في االمور ا نوادر االصوا من أحاديث الرسوا  

 المصدر
ودد عد اىع السن  الفراس  من عمم الظوسم ن والوادع ان الفراس  
جنء من عمم الظوسم ن فالظوسم اعم والفراس  أ ص كما مر بنا 
  ودد عد صاح  كظا  مفظاح السعادة عمم الفراس  الطا ىو 

من الظوسم من العموم الطبيعي  فقاا :   وىو عمم يعر  جنء 
فيو ا الق الناس من احواليم الظاىرة من االلوان واالشكاا 
واالعضاء وبالجمم  االسظدالا بال مق الظاىر عمى ال مق 

  الباطن وموضوع  
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ومن الكظ  المؤلف  فيو كظا  االمام الرانا  الص  كظا   
ميون كظا  في الفراس  ي ظص ارسطو مع نةادا  ميم  واالدمي

بالنسوان وكظا  السياس  ل  بن الصوفي م ظصر مفيد في 
}إ نَّ ف ي طال اا حيااٍ  ىطا العمم كفى بيطا العمم شرحا  دولو ظعالى 

م ينا { سّ  اُىم  ن ودولو ظعالى }لّ م ُمظاوا يما ر ُفُيم ب س   صمى { ن ودولو ظاع 
مفظاح  قوا فراسة المؤمن ...() إت: هللا عميو وآلو وسمم ظسميماا 

 المصدر السعادة  
وجاء في معنى الفراس  ايضا  :   الظفرس : ان يركض دمبو 
فارسا  بنور هللا ظعالى الى امر لم يكن بعد فيدركو مثع ما 
ادركو ن واطا امظ  القم  من نور هللا ظعالى نظر  عينا دمبو 

رس  من هللا بنوره فابصر في صدره ما ال يعاظ بو وحقا  فالف
ظعالى لعبده كائن  وحنور هللا القم  وطلا ان عمى االشياء 
داللئع وسما  ودد وسم هللا ظعالى  مقو بنور ظدرا ظما 
السما  حظى يدرا مالم يأ  بعد وعن ابن عمر  رضي هللا 

  المصدرعنوا داا : ما حير   شيئا  دل فظكمم بو اال كان 
) ان هلل عباد ي رفون ال اس :  ظسميماا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوداا النبي 

ِمينَ بالتوسم ، وقال قولُ ت الى  { }ِإِن ِفي َذِلَك خَياتو لِّْمُمَتَوسِّ
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مفظاح السعادة ن نوادر االصوا من  قال المتفرسين ...(
 المصدر أحاديث الرسوا  

ودد سبق ان بينا معنى الفراس  عند ابن منظور وانيا ظعد من 
لو حققنا النظر في الرواي  االنف  الطكر حوا الظفرس الظوسم ن و 

 عمييم فنجده يظطابق مع ما جاء في روايا  اىع البي  
بأن المؤمن ينظر بنور هللا الطا يد ع دمبو ن فسظنير  السالما

بصيرظو ويصب  دادرا  عمى الظوسم والظفرس في االشياء بواسط  
   ا1 بعالماظيااالسظدالا 

روايا  ان ىناا عدة ش صيا  منيم عرف  ىط ودد ورد في ال
بالظوسم ن منيا عمى سبيع المثاا ال الحصر حطيف  بن اليمان 
وعبد هللا بن رواح    حيث ورد عن أحد االش اص انو سأا 
) االمام الصادق  عميو السالما حوا حطيف  بن اليمان دائال  : 

قمت ألبي عبد هللا )عميُ السالم( أكان حذيفة بن اليمان 
ي رف الم افقين فقال : اجل كان ي رف ا  ي عشر رجال  وا ت 
ت رف ا  ي عشر الف رجل ، ان هللا تبارك وت الى يقول 

ْم ِفي َلْحِن اْلَقْولِ } ُّ ُِْم َوَلَتْ ِرَفِ  م ِبِسيَما ُّ { فّل تدري ما َفَمَ َرْفَت
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لحن القول ، قمت : ال وهللا ، قال : بغض عمي بن ابي طالب 
  ا1  ( ورب الك بة ()عميُ السالم

وىطه الرواي  فييا دليع عمى ان حطيف  بن اليمان كان يظوسم 
في المنافقين ويعرفيم وطلا بسيماء وعالما  وموجودة فييم 
والظي منيا معرفظيم بمحن القوا والطا ىو بيض االمام عمي 

  عميو السالما  
اما ب صوص عبد هللا بن رواح  فنسظشف انو كان ممن 

 صمى هللا عميو وا   رسطلا من دولو م اطبا  اليظوسمون و 
 وكما مر بنا انفا  :وآلو وسمم ظسميماا 

 إني ظوسم  فيا ال ير أعرفو 
 ثم وهللا يعمم إني ثاب  البصر                                

وىنا دوا عبد هللا بن رواح  اني ظوسم  فيا ن فيطا يدا عمى 
لظوسم   ثم اننا نجده انو عن  انو كان لديو معرف  في عمم ا

ظوسمو الى ثبا  بصره أا بصيرظو ن ونحن نعر  ان 

                                                 

1
 ٛٙٔص ٔالمحاسن ج - 



  ـ 243ـ 

االسظبصار من شرول النظر بنور هللا والطا يؤةد بدوره الى 
   ا1 والظفرس بالنسب  لالنسان المؤمنالظوسم 

وأ يرا  نعطي نموط  عمى سبيع المثاا ال الحصر عن 
ؤكد عمى وجود عمم ظوسما  بعض اىع السن  ن والظي بدورىا ظ

الظوسم وعمى معرف  المسممين بصورة عام  بو ن حيث ا ر  
البييقي عن طرةق المنني داا :   كن  مع الشافعي في 
الجامع اط د ع رجع يدور عمى النيام ن داا الشافعي لمرحيع : 
دم فقاا لو طى  لا عبد اسود مصا  بإحد  عينيو ن داا 

ا نعم ن فقم  ا ظعاا فجاء الرحيع : فقم  فقم  لو طلا ن فقا
الى الشافعي فقاا : اين عبدا ن فقاا : مر ظجده في السجن ن 
فطى  فوجده في الحبس ن داا المنني : فقم  لو أ برنا فقد 
حيرظنا ن فقاا نعم رأي  رجال  د ع من با  المسجد يدور بين 
النيام فقم  يطم  ىارحا  ورأي  يجيء الى السودان دون البيض 

لو عبد اسود ورأي  يجيء الى ما يمي العين  فقم  ىر 
اليسر  فقم  مصا  بإحد  عينيو ن دم  فما يدرةا انو في 
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الحبس داا الحديث في العبيد ان جاعوا سردوا وان شبعوا ننوا 
فظأممظو انو فعع احدىما فكان طلا    ا فيض القدير 

  رالمصد
ظو فعر وجاء في رواي  ا ر  عن ظوسم حيان بن ىرم بأويس وم

لم يراه من دبع وطلا عن طرةق سما  موسوم  بو  واياه مع ان
كما ظوسم ال يع ن وطلا ألن المؤمن ينظر بنور هللا ولطلا فيو 

وىطا يطابق ما يعر  ارواح المؤمنين الموسوم  كوسم ال يع 
من ان ارواح المؤمنين وكطلا   عمييم السالماعند اىع البي  

معروف  لدييم منط عالم الطر هير المؤمنين ىي ممينة وممعم  و 
بسما   اص  ولطلا فيم يعرفون الدا ع عمييم حظى رؤةظو 
وكما مر بنا سابقا  ن ومن ىطا نعر  عم  معرف  وظوسم حيان 
بن ىرم بأويس مع انو لم يراه من دبع ن ودد رحل ىو بنفسو 
طلا باالرواح ن والظي بطبيع  الحاا اسظطاع الظفرس فييا 

   ا1 النظر بنور هللا عرفظيا عن طرةقوم
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 التوسم في الموروث الش بي  المبحث الرابع:
كاد ي مو بين من البيو  االن وال سيما البيو  الظي يوجد ال ي

ن اال ان اكثر  حال  من حاال  الظوسم منفييا كبار السن 
ظما الحاال  من اين اظظيم  وطلا ألن بعض الناس ال يعرفون 

اهمبيظيم الساحق  ال ظعر  ما ىو الظوسم الناس ىطا ان لم ظكن 
معنى وىطا بطبيع  الحاا اصال  سوءا  من ناحي  االسم او ال

الى الجيع المظفشي في الود  الحاضر رهم ثورة العموم  يعود
والظكنولوجيا الحاصع في العالم اليوم ألنو جيع باطني يعود 
ىع بجطوره الى جمينا كمسميمين بالقرآن وبأحاديث وروايا  ا 

  ممالظي طكر  ىطا الع  عمييم السالماالبي  
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وال نرةد ىنا بالقاء الموم عمى افراد مجظمعنا كمسممين ن ألن  
طلا جيع يفرضو الوادع من حيث اننا نعيش في جاىمي  ثاني  
ن والظي اكد  عمى حصوليا الروايا  الواردة عن طرةق اىع 

    عمييم السالماالبي  
}َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكِن َواَل َتَبِرْجَن ظعالى حيث جاء في ظفسير دولو 

ِمِيِة اأْلُوَلى ِِ   ا1 {َتَبرَُّج اْلَجا
عن طمح  بن نةد عن االمام الصادق  عميو السالما عن ابيو  

) أي ستكون جاِمية االمام البادر  عميو السالما انو داا : 

 المظن   ا2 ا  ا ية 
الجيع بكثير من العموم  وىطه الجاىمي  بطبيع  الحاا ظسظمنم

ن ىطا   عمييم السالماالظي ي ظص بيا االنبياء واالوصياء 
مفاصع الحياة  عن ظسر  الجاىمي  الثاني  الى كع فضال  

 الديني  واالجظماعي  واالدظصادي   
                                                 

1
 ٖٖاالحزا   - 

2
 ٕ، تفسير القمي ج ٜٛٔص ٕٕبحار اال وار ج ا- 

 ٖٜٔص



  ـ 247ـ 

وعميو ال يسظطيع أا احد في الود  الحاضر من اظيار طلا 
ا وىو االمام مام عصرنإم أا الظوسم او ال وض فيو اال مالع

الميدا  عميو السالما وىو في حال  هيب  االن او ش ص 
 افاض عميو االمام بطلا العمم  

والشيء الميم ىنا ان ىناا كثير من حاال  الظوسم ظحصع 
يوميا  وال يجد االنسان ليا منطمقا  او اصال  رهم معرفظو بيا   

جيع  والظاىر ان ظما المعرف  جاء  عن طرةق نقميا جيال  بعد
وظوارثيا االبناء عن االجداد والظي يعود مصدرىا اصال  الى 

  او ان ظما الظوسما  جاء    عمييم السالمااالئم  واالنبياء 
نظيج  الظجرح  الطاظي  لالفراد من  الا درن حادث  معين  بفعع 
معين سواء كان طلا الفعع صادر من انسان او حيوان وما 

 شاكع  
بعض الظوسما  الظي اشظير  في وسنأظي االن عمى طكر 

فييا دالل  واضح  عمى صح  وجود عمم مجظمعاظنا والظي 
 الظوسم وىي كما يمي :

فاإن طلاا فاي الظوسام عاراا العصاافير ىي عناد الحال  االولى : 
ياادا عمااى داادوم ضاايف   وىااطا ممااا اشااظير فااي مجظعاظنااا وفااي 
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ظى أ ينأ  من ر ن الناس ظعر  طلا المعنى لكنيا ال ظعإالوادع 
 بالنظيج   

ن العصااافير عااادة مااا إن السااب  فااي طلااا يعااود إلااى إوالحقيقاا   
 ودادماام البيا  ن أفاي حديقا  البيا  أو  العراايحصع بينيا ىطا 

مااام أجاار  العااادة عمااى اسااظقباا الضاايف عنااد حديقاا  البياا  أو 
 با  الدار ىطا من ناحي   

د ن وداايكااون بالمنااادير اار آالعصاافور لعصاافور  عااراان إكمااا  
فااااي ظماااااا   مصااااافحالو والظقبيااااع معانقاااا  الجاااار  العااااادة عمااااى 

 االماكن 
ـــة ـــة ال ا ي  اااط باااالطيران حاااوا مكاااان أطا نعاااق هااارا  و إ:  الحال

محدد فإن طلا يدا بالظوسم عمى ودوع مصيب  فاي طلاا المكاان 
صااع إلااى ادظااران وىااطا مااا ظعااار  عميااو الناااس ن وطلااا يعااود باأل

 نيا بالمو   االيرحان وطير 
بيع بعد دظمو اياه ن ابيع أل يو ىاا نممسو في دص  دفن دوىطا م

األماار لاام يعاار  الطرةقاا  ن فبعااث هللا عاان وجااع   كونااو فااي باااد
}َفَبَ ـَث هرا  يعممو كيفي  دفنو ن وىاطا ماا جااء فاي دولاو ظعاالى 

ُِ َقـاَل  ُُ َكْيَف ُيَواِري َسْو َة َأِخيـ ّللّاُ ُغَرابا  َيْبَحُث ِفي اأَلْرِض ِلُيِرَج
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َِـَذا اْلُغـَراِب َفـأواِرَي َسـْو َة َأِخـي يَ  ا َوْجَمَتا َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْ َل 
ــاِدِميَن { ن عااادة اليرحااان عاان إ ن ىااطا فضااال   (ٔ)َفَأْصــَبَو ِمــَن الِ 

نسانا  أو حيوانا  إن ظطير وظجظمع حوا جسد المي  سواء أكان أ
 في المناطق المكشوف  وال الي   

فرشاااا  اض كالساااجاد واألهااار طا مااااا ودعااا  األإ : الحالـــة ال ال ـــة
رض فااااإن طلااااا ياااادا بالظوساااام عمااااى داااادوم والبطانيااااا  عمااااى األ

ن يفاارش أضاايف وطلااا ألن ماان المظعااار  عميااو فااي مجظمعاظنااا 
   من األفرش وةبسل لمضيف كع ما ىو جديد 

ــة الراب ــة  اار طا وضااع أحااد الحااطائين أحاادىما عمااى احإ:  الحال
ماااى السااافر ن ألن فياااو داللااا  عماااى فاااإن طلاااا فاااي الظوسااام يااادا ع

ن اإلنسااان فااي ساافره فااإركااو  شاايء عمااى شاايء آ اار ن وعااادة 
يركاا  واسااط  لمنقااع كااال يوا أو الساايارا  أو الاادراجا  وهيرىااا 

  
الدجاج  جناحيا ونام  فإن طلا  بسط طا إ:  الحالة الخامسة

في الظوسم يدا عمى ددوم ضيف   وطلا ألناو جار  العاادة فاي 
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ن اساظمقاء ا  طب  لمضيف القادم الادجا  أو هياره ن و ن يأالضياف  
 الدجاج  بيطه الكيفي  يدا عمى طبحيا  

: ىو سقول فضاال  العصاافير عماى اإلنساان  الحالة السادسة
رندا  سيأظيو ن والسب  في ىطه النظيج   إن يدا وفقا  لمظوسم عمى

ن إيعااااود إلااااى كااااون الفضااااال  ظاااادا عمااااى الاااارنق ن ماااان حيااااث 
ال بعاااااد إاإلنسااااااني  أو الحيوانيااااا  ال ظظكاااااون  جساااااامفضاااااال  األ

ماان  ااالا  يااأظي شاارح  ن والطعااام والشاارا طعماا  واألوليااا األاظن
}اِلِذي َجَ ـَل َلُكـُم اأَلْرَض ِفَراشـا  الرنق ن وطلا بدليع دولو ظعالى 

ُِ ِمـَن الِ َمـَراِت  َوالِسَما  ِبَ ا  َوَأ ـَزَل ِمـَن الِسـَماِ  َمـا   َفـَأْخَرَج ِبـ
ِ َأ َدادا  َوَأ ُتْم َتْ َمُموَن{ِرزْ   . (ٔ)قا  ِلُكْم َفاَل َتْجَ ُموْا لِلِّ

طا سااقط  دطعاا  ماان العجااين اثناااء عممياا  إ:  الحالــة الســاب ة
  العجان فاإن طلاا بالظوسام يادا عماى دادوم ضايف ن ألن العجيناا

بااا  ساايأكع ماان طلااا الطعااام رةن شاا ص هإالظااي سااقط  ظعنااي 
فاااراد العائمااا  الاااطين يعجااان ليااام أمااان  اااار  المجموعااا  أو  اااار  

 ناء  يوميا  بنفس اإل
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ناا ظار  أو إ: ىو رفيف العين اليمنى يدا عماى  الحالة ال ام ة
لياااو ىاااطا عماااى عكاااس رفياااف العاااين إظسااامع شااايء ظحباااو وظرظااااح 

ناا ظار  إاليسر  فإنو يدا عمى العكس من طلا ظماما  من با  
السااب  فااي أو ظساامع شاايئا  ظكرىااو أو ظحاانن ألجمااو   ودااد يعااود 

 ىاليمنالجي  ن الجي  اليمنى دائما  ظشير إلى البرك  و إطلا إلى 
عكس الجي  اليسر  أو عادة ما يعبر عنيا بالشاماا فإنياا ظادا 

 عمى الشؤم   
ـــا وداااد ورد طلاااا المعناااى فاااي دولاااو ظعاااالى } ـــيِن َم َوَأْصـــَحاُب اْلَيِم

ُضـودو َوِظـلّو ِمْمـُدودو َأْصَحاُب اْلَيِميِن ِفي ِسْدرو ِمْخُضودو َوَطْمـوو ِم 
ةو َكِ يَرةو{  َّ َماِل  وبقولو ظعاالى َوَما  ِمْسُكوبو َوَفاِك }َوَأْصَحاُب الشِّ

َماِل ِفي َسُمومو َوَحِميمو{ .  َما َأْصَحاُب الشِّ
: ىااو رفيااف الساااعد عااادة مااا يشااير إلااى لاابس  الحالــة التاســ ة

ن أوال  ن الثااو  الجديااد يمسااا باليااديإ ىجديااد ودااد يعااود طلااا الاا
عناااد  وأفاااي حااااال  أ ااار  ن و ومااان ثااام يرظاااد  بواساااطظيا ثانياااا  

مجموع  أ ر  من الناس يدا رفيف الساعد إلى ضر  النسااء 
شااارة ساايئ  عمااى فقاادان ومااو  إن فيااو إالصاادور فااي المااأظم أا 

 ش ص ما  
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يع  الحاا إلى النساء ظسظعمع اليدين فاي عمميا  بوطلا يعود بط
 المطم   
نااو دااد يكااون الظوساام فااي شاايء مااا إ  مفادىااا ص بنظيجاامااوىنااا ن 

يعااود إلااى الااارحل بااين األمااار الفالنااي بالحادثااا  الفالنياا  ن يكاااون 
نياااا ظ ظماااف مااان  نساااان إلاااى إظبعاااا  لظجرحااا  اإلنساااان الش صاااي  وا 

آ ااار ن وطلاااا حسااا  ظفساااير طلاااا اإلنساااان أو طاا لياااا ن مثااااا 
ماااارةن األوا جيااااد وحساااان اطلااااا مااااا يدلااااو رفيااااف الساااااعد عمااااى 

 سيء   واال ر
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 المبحث الخامس : التوسم الم اصر 
 األ بيا   التوسم في قصص -ٔ

ساابق وأن طكرنااا إن عماام الظوساام دااد عرفظااو البشاارة  
نااو بااادي إلااى يااوم القياماا  وطلااا حساابما  منااط القاادم وا 
ورد عااان ساااممان الااا ا عااان اإلماااام عماااي  عمياااو 

) فكــان رســول هللا )صــمى هللا نااو داااا : أالسااالما 
ميُ وآلُ وسـمم تسـميما( ي ـرف الخمـع بسـيماِم ع

وأ ا ب دَ المتوسم واألهمة من ذرجتـي المتوسـمين 
 ( .ٔ)إلى يوم القيامة (
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لااااى يااااوم  فيناااااا فااااي كااااع عصاااار ماااان العصااااور وا 
القياماا  مظوساامين مماان أفاااض هللا ساابحانو وظعااالى 
عمااااااييم أو مماااااان أفاااااااض عمااااااييم األئماااااا   عمااااااييم 

ق النظاار بنااور السااالما بيااطا العماام وطلااا عاان طرةاا
 هللا عن وجع  

ليطا سو  نأظي عماى طكار دصاص بعاض األنبيااء 
ومااا ىااو الظوساام فييااا ن وطلااا لكااي نسااظ مص منيااا 
الدروس والعبار فضاال  عان العالماا  الظاي ظ صانا 
كوننا نعيش في آ ر النمان وعماى أعظاا  الظياور 
المقاااااادس لساااااايد المظوساااااامين فااااااي عصاااااارنا اإلمااااااام 

 الميدا  عميو السالما  
ىطا الظوسم ىو ظوسم جديد لم يظطرق إليو أحد من و 

العمماااء أو هياارىم ن وىااطا الظوساام جاااء عاان طرةااق 
السايد القحطااني وىااو مان المظوساامين الاطين أفاايض 
عمااااييم بيااااطا الفاااايض اإلليااااي وىااااطه القصااااص ىااااي 

 كالظالي :
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أوال  : التوسم في قصة  بـي هللا آدم )عميـُ السـالم 
: ) 

بياع فظقباع مان ابياع وىادمان د باع  هلل عن وجع ظقديم القرحان
 أحدىما دون اح ر 

 : ياودد جاء في الكظ  الظارة ي  في
بيـل حـورا  ا) وقـد روى ب ضـّم إن هللا عـز وجـل ا ـزل لّ

بيل ج ية فزوجُ بّا ، امن لج ة ، فزوجُ بّا ، وأخرج لق
 بيل أخاَ عمى الحورا  ،افحسد ق

 قربا قربا ا  . فقال لّما آدم : 
ــُ  بيــلافقــرب ق ــة ح طــة  –مــن تــين مزرعت ــى رواي  –وعم
بيل أفضـل كـبش فـي غ مـُ هلل ، فقبـل هللا قربـان اوقرب ِ

بيل فازداد  فاسة وحسـدا  ، وزجـن ابيل ولم يقبل قربان قاِ
 لُ الشيطان قتل أخيُ ، فشدخُ بالحجـارة حتـى قتمـُ ...(

(ٔ). 
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أما ب صوص الظوسم في ىطه القص  فإنو يدور حوا ظقديم 
الطا ىو أفضع ماا فاي هنماو ن والكابش يقادم  بيع الكبشاى

دائماااا  عناااد الناااطور وظقاااديم الاااطب  لمفاااداء وىاااو مساااظح  فاااي 
الكثيااار مااان الماااوارد الظاااي سااانيا هللا ظعاااالى وجعاااع فاااي طبااا  
الكابش بركا  و ياار يصاي  مان يقاادم ىاطا الشايء دون هيااره 
ماااان األشااااياء الظااااي ظقاااادم ن فيااااو يقاااادم فااااي األضااااحي  وفااااي 

 موارد    العقيق  وهيرىا من ال
بينما الحنط  وىي الرواي  األرج  فإنيا من أر ص الطعاام 

بيع باألمر فيو ددم من أدع األشياء اوظدا عمى أسظ فا  د
 بيع  االظي لديو ولم يقدم أفضميا كما فعع ى

والكابش يعناي فاي الظوسام القادرة عماى الظضاحي  باالنفس أماا 
حين ظوسم الحنط  الرديئ  فيي ظعناي وجاود طرةا  هيار صاال

  
 

 بـي هللا  ـوح م ن أيـاا ا يا  :التوسم في قصة الطوفـ
 ) عميُ السالم ( 
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ن اوطلا عندما بنى السفين  نبي هللا نوح وأكمميا جاء الطوفا
فإنطمقااا  السااافين  مااان الكوفااا  ثااام طافااا  فاااي األرض حظاااى 
صار  إلى مك  وطاف  حوا البي  اسبوعا  ثم إنيا عااد  

 لكوف   واسظو  عمى الجودا أا عاد  إلى ا
 ودد روا في طلا :

) ودارت الســـفي ة األرض كمّـــا حتـــى صـــارت إلـــى مكـــة 
وروى ب ضّم إن  وحا  ركب السفي ة أول يوم من رجب ، 
واستوت عمى الجودي في محرم فصار أول الشّر ب دَ ، 

 . (ٔ)وأِل الكتاب يخالفون في ِذا (
إلاااى حركااا  اإلماااام الميااادا الظاااي ظمثاااع الظوسااام ىناااا يشاااير و 

  وطوفان الفظن يقابع طوفاان المااء وانطاالق السافين  السفين
مااان الكوفااا  يمثاااع انطاااالق حركااا  اإلماااام مااان الكوفااا   وىاااي 
دعااااوة ونةااااره الساااايد اليماااااني لنصاااارة اإلمااااام المياااادا  عميااااو 
الساالما وطىااا  الساافين  إلااى مكا  وىااي اجظماااع األصااحا  
الثالثمائاااا  وثالثاااا  عشاااار فااااي مكاااا  لبيعاااا  اإلمااااام ن وعااااودة 

واسااااظقرارىا فااااي الكوفاااا  ظمثااااع اسااااظقرار اإلمااااام فااااي الساااافين  
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الكوفاا  وحداياا  نشااوء دولاا  العاادا اإلليااي ن أمااا شااير رجاا  
 فيشير إلى ديام السيد اليماني في رج  من الكوف   

ن أمر ا ص ب إأمير المؤمنين  عميو السالما :   عن فقد ورد 
ممك مقرب أو  بي مرسل أو عبد  إال مستص ب ال يحتممُ

 قمبُ لاليمان ال ي ي حدي  ا اال حصون حصي ة أو امتحن هللا
صدور أمي ة أو أحالم رزج ة يا عجبا كل ال جب بين جمادى 
ورجب فقال رجل من شرطة الخميس ما ِذا ال جب يا أمير 
المؤم ين قال ومالي ال أعجب وقد سبع القضا  فيكم وما 

تفقّون الحديث اال صوتات بي ّن موتات حصد  بات و شر 
ت يا عجبا كل ال جب بين جمادى ورجب قال أيضا رجل أموا

يا أمير المؤم ين ما ِذا ال جب الذي ال تزال ت جب م ُ قال 
 كمت اخخرة أمة وأي عجب يكون أعجب من أموات يضربون 

ِامات االحيا  قال أ ى يكون ذلك يا أمير المؤم ين قال 
وا والذي فمع الحبة وبرأ ال سمة كأ ي ا ظر إليّم قد تخمم

سكك الكوفة وقد شّروا سيوفّم عمى م اكبّم يضربون كل 
( ولممؤم ين وذلك قول هللا   تسميماعدو هلل ولرسولُ ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

عز وجل ) يا أيّا الذين آم وا ال تتولوا قوما غضب هللا 
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عميّم قد يهسوا من اخخرة كما يهسوا الكفار من أصحاب 
 (ٔ)القبور (

حاارم فيرماان إلااى ديااام اإلمااام المياادا  عمياااو أمااا شااير م   
فارو  المفياد بسانده السالما في العاشار مان محارم فاي مكا  

ــاهم فــي  : ) اميااو السااالمعاان الصااادق  ع ــادى باســم الق ي 
ليمـــة  ـــالث و عشـــرجن )اي مـــن شـــّر رمضـــان كمـــا فـــي 
الروايات االخر( و يقوم في يوم عاشورا و ِو اليوم الذي 

لكأ ي بُ في اليـوم ال اشـر مـن قتل فيُ الحسين بن عمي 
المحرم قاهما بين الركن و المقام جبرهيل عن يمي ُ ي ادي 
البي ــة هلل فتصــير اليــُ شــي تُ مــن اطــراف االرض تطــوى 
لّم طيا حتى يباي َو فيم  هللا بُ االرض عدال كما ممهـت 

 ( .جورا و ظمما 
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ـــا   ـــُ الســـالم (  :  ال  ـــي هللا عيســـى ) عمي قصـــة  ب
ــــذَ  َبأ ــــُ ِــــو المســــيو و تحديــــد عال ــــُوال  تالمي

 عشر .  او قباهُ اإل  
حااد  الماارا  إلااى المكااان الااطا يظعبااد فيااو إحيااث د ااع فااي 

بناااي إسااارائيع وكباااار عممااااءىم وداااام ىاااو وظالمياااطه بظ رةااا  
حباااار اليياااود لجمياااع األماااواا الظاااي أاألمااااكن الظاااي يظ اااطىا 

وجاع ظأظي مان النااس والظاي كاانوا يظقرحاون بياا إلاى هللا عان 
أو مان األماواا المفروضا  عمااييم وىاو العشار ن والظاي كااان 

 يأ طىا ىؤالء وةنفقونيا في ممطاظيم  
لظظقار   حادا  بدرىم و ءعجونا  جا أةبيد إنو عندما شاىد إمر 

 ن أ طه من يدىا وداا :  عبو إلى هللا عن وج
 ّــا أعطــت كــل مــا تممــك إن هللا يتقبــل مــن ِــذَ المــرأة أل )

ا من ذوي األموال الك يرة ب ية خالصة ، وال  ُتقبل من غيِر
ي فقو ّــا وال يقصــدون بّــا وجــُ هللا عــز وجــل  أل ــُ قــد

والظوسم ىناا ىاو بفعاع نباي هللا  (فحسب بل لمرجا  والسم ة
  عيسى   عميو لسالم ا بطلا المكان 
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حيـث يشـير ذلـك إلـى المخمــص الم تظـر ع ـدما ي ـود إلــى 
مــوال الشــرعية ال ــاس ســيبدأ بالمكــان الــذي تجمــع فيــُ األ

 ويف ل كما ف ل عيسى )عميُ السالم(.
 
 التوسم في الحوادث ال امة  -ٕ

دساام المظوسامين والشاواىد أوبعد بيان عمام الظوسام وظعرةفاو و 
 الظارة ي  عمى طلا   

نااأظي احن إلااى طكاار بعااض الظطبيقااا  الظااي ودعاا  وظوساام 
   أ بر بيا السيد القحطاني ودد ظحقق  فعال  كما

  
 ألول : التطبيع ا

ا ؤ طا  يااوم أنقطاااع ساااير السااااع  اليدويااا  ألحاااد األ اااوة فسااا
 السيد القحطاني عن معنى طلا في الظوسم ؟

 فقاا لو السيد :
 سيقع  ال  بينا وحين نوجظا   

 ودد طكر لنا طلا األئ إنو ودع فعال  ال ال  في نفس اليوم
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 فإن الساع  ظشير في الممكو  إلى النوج   
 

  التطبيع ال ا ي :
طا  ياااوم جااااء جماعااا  لنةاااارة السااايد والمقااااء باااو وداااد ظعثااار 
أحاااادىم فااااي نفاضاااا  السااااكائر فسااااألوا عاااان معنااااى طلااااا فااااي 

نكااام ساااظقومون بعياااادة مااارةض فقااااا لاااو إالظوسااام فقااااا ليااام 
أحدىم بعد أن أدسم إننا احن طاىبون إلى عيادة مرةض من 

 أصددائنا  
مارةض مكان فيو  إلى  نفاض  السكائر ظشير في الممكو  

لسكائر ظعني المرض في الممكو  ومحع السكائر ىو األن 
    ا النفاض 

 التطبيع ال الث :
طا  يااوم كااان الساايد جالسااا  فااي بياا  أحااد األشاا اص فقاادم 

حادة ولماا ساألو أحادىم اطلا الش ص السكائر فأ اط السايد و 
عااان طلاااا أشاااار إلاااى إن فاااي البيااا  مااارةض وأ اااط السااايكارة 

اء طلااا الماارةض ألن السااكائر وا راجيااا ماان بيظااو يعنااي شااف
 في الممكو  ظشير إلى المرض  
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 التطبيع الرابع :

طا  يااوم طىاا  بعااض األ ااوان إلااى أحااد المطااابع فاسااظقبمو 
ولون اإلفطاااار فاااي المطبعااا  اأصاااحا  المطبعااا  وكاااانوا يظنااا

سااأا الساايد فوعناادما دااام أحاادىم ألداء السااالم انقماا  الشاااا 
ن ألسيد القحطاني بعن معنى طلا في عمم الظوسم فاجا  ا

ماار دااد أىمااو وأدمقااو أن صاااح  المطبعاا  عنااده إطلااا يعنااي 
وسو  ينوا ىمو بساببنا وفعاال داد ساألنا صااح  المطبعا  
عن ش ص نعرفاو وداد كاان مادان لاو بمبما  مان المااا دادره 
 ماس مالياين ديناار ولام يسادد المبما  وطما  مناا مسااعدظو 

ممنااا معااو فااي طلااا وفعااال  فقااد طىبنااا إلااى طلااا الشاا ص وظك
وداااام بظساااديد المبمااا  لصااااح  المطبعااا    فاااإن الشااااا فاااي 
الممكاااو  يشاااير إلاااى اليااام وودوعاااو نواا ىااام صااااح  ىاااطا 

 الشاا  
 

 التطبيع الخامس: 
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 اوة وكاان فاي سااعده األيمان شاام  فساأا عان جاء أحاد األ
لاى مااا ظشاير وكااان الجاوا   ن ظساااعد أنااا ظحا  إظوساميا وا 

ظشير إلى كثرة المسااعدة ن اح رةن فإن الشام  في الساعد 
 نو يح  مساعدة اح رةن أوفعال  دد أكد طلا و 

 : ادسالسالتطبيع 
 ااوة وكااان فااي لحيظااو ماان الجياا  اليمنااى شااام  جاااء أحااد األ

فسألو عنيا فأجي  عن طلاا بأناا ظحا  الادين والظادين فاإن 
حياا  ظشااير إلااى دياان الرجااع فااإن كاناا  الشااام  فااي الجياا  مال

شااااارة إلااااى حاااا  الشاااا ص لماااادين إ اليمنااااى منيااااا ففااااي طلااااا
حي  من الجي  اليسر  فإن من كان  الشام  في الا  والظدين و 
شاااارة إلاااى ضاااعف ديااان صااااحبيا ودمااا  ميماااو إلاااى إفاااي طلاااا 

 الدين والظدين    
 

 : سابعالتطبيع ال
صادداء وكاان السايد القحطااني كنا جالسين في بي  أحاد األ

  فاااي مااااميم شااااا فودعااا  طباباااأنا ضااايو  و دمظواجااادا  وعنااا
كاااو  أحااادىم فساااأا طلاااا الشااا ص السااايد عااان ظوسااام طلاااا 
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نا سو  ظظعرض لمسرد  وسو  ينالا ىم من ظما إفأ بره 
ن الطباباا  الساارد  ولمااا سااألنا الساايد كيااف عاار  طلااا داااا أل

ــاُس شااياء كمااا جاااء فااي دولااو ظعااالى ظساام  األ ــا الِ  َّ ــا َأيُّ }َي
ُُ ِإِن اِلِذيَن  َتْدُعوَن ِمن ُدوِن ّللِاِ َلن ُضِرَب َمَ ٌل َفاْسَتِمُ وا َل

ُم الـذَُّباُب َشـْيها  اِل  ُّ ن َيْسـُمْب ُُ َواِل َيْخُمُقوا ُذَبابا  َوَلـِو اْجَتَمُ ـوا َلـ
ُُ َضـُ َف الِطاِلـُب َواْلَمْطُمـوُب { ن الشااا إكماا  َيْسَت ِقُذوَُ ِمْ ـ

في الممكو  يشير إلى اليم وفي صباح اليوم الظالي اظصاع 
العاممين بمكظبو وا بره عن سارد  بعاض طلا الضيف بأحد 

 جينة من دا ع مكظبو  األ
 

 :   امنالتطبيع ال
وةظحادث وكاان فاي  ا  أحد االصادداء جالسا كان يوما  في ط

ياده  اااظم فااراح يد ماو وة رجااو فااي اصابعو ماارا  عدياادة ثاام 
انظبو وساأا السايد القحطااني عان طلاا الفعاع وعماى ماا يادا 

ن حيرظاا بالظوسم فأ بره السيد بأناا سا ظظحير فاي أمار ماا وا 
ظما سظكون من يدا وبسببا ألن ال اظم يدا عماى القضاي  
أو أماااار معااااين ن ودااااد أ برنااااا طلااااا الصااااديق إن الحياااارة دااااد 



  ـ 266ـ 

كاااان  ارجاااا  مااان أجاااع بعاااض األعمااااا حينماااا ودعااا  فعاااال  
وأثنااااء  روجاااو أراد أن يرجاااع وةؤجاااع العماااع ثااام هيااار رأياااو 

ال  ثاام داااا أرجااع وداااا احن أطىاا  وأكمااع عممااي وسااار دمااي
 واكمع العمع في ود  آ ر  

 
 : تاسعالتطبيع ال
وا طعام اليداء وكاان معناا أحاد الضايو  فالحظناا اكنا نظن

إن ىنااااا نممااا  ظاااطى  مااارة باظجااااه الطعاااام ثااام ظااادور باظجااااه 
الضيف وظكرر طلا المشيد مرارا  فسأا الضيف عان معناى 

بعااد طلااا فأجااا  الساايد بااأن ىناااا ماارأة سااو  ظسااظنجد بااا و 
برىاا  ماان الاانمن أ برنااا طلااا الصااديق بأنااو فعااال  دااد إلظقااى 
بااإمرأة وطمباا  معونظااو أمااا كيااف ظعاار  الساايد عمااى طلااا ن 
فقااد سااألناه وأجااا  بااأن النمماا  ظاادا عمااى الماارأة إلنيااا ظحمااع 
ظااء الظأنياث مان جياا  كماا إنياا سااوداء الماون وأهما  النساااء 

ع ألمااار كماااا إن النممااا  ظميااا نيرظااادين العبااااءة وىاااي ساااوداء 
 الدنيا والمرأة كطلا  
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 شر :االتطبيع ال 
فااي طا  يااوم ودعاا  صااحيف  القااائم عمااى األرض داار  داادم 
أحد األصدداء ودد سارع طلا الش ص بإلظقاطيا فساا عن 

 معنى طلا بالظوسم فأ بره السيد القحطاني :
بانا سو  ظرد عمى اإلشاكاال  المظوجيا  لمصاحيف  وفعاال  

ا الصااااديق بااااالرد عمااااى بعااااض دااااد حصااااع طلااااا ن ودااااام طلاااا
 شكاال  عمما  إنو ليس من محررا الصحيف   إلا

 عشر : حاديالتطبيع ال
طا  ياااااوم طىبناااااا إلاااااى نةاااااارة أحاااااد األصااااادداء وكاااااان السااااايد 

  عالدااا  ا بالسااايارة وأساااظمر  كااايس القحطااااني معناااا فظعماااق
ع السااايد عااان معناااى طلاااا بالظوسااام ئفُسااا الودااا  طلاااا لااابعض

 فقاا : 
وساااو  يبقاااى فاااي  أصاااددائنا ا  عنااادإنناااا ساااو  نجاااد ش صااا

نسااظطيع الكااالم مااع صااديقنا  لاانالبياا  وال يظركنااا حظااى إننااا 
 مو جباألمر الطا طىبنا أل

 
 عشر :   يالتطبيع ال ا
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في طا  ياوم كاان لناا بعاض األصادداء الاطين دااموا بنةارظناا 
وكااان معياام نساااء وبعااد  معياام ألحااطيظيم كااان حااطاء أحااد  

حااد الرجاااا فسااأا طلااا الرجااع النساااء دااد ودااع عمااى حااطاء أ
عاان ظوساام طلااا فااأ بره الساايد القحطاااني بااأن نميماا  لااا فااي 
العماع سااو  ظأ ااط منصاابا وأ برناا طلااا الصااديق بعااد فظاارة 
إنااو فااي اليااوم الظااالي دااد حماا  نميمظااو فااي مكانااو فااي العمااع 

 بسب  بعض الظرو   
 

 عشر :  الثالتطبيع ال
ث دااا عن حال  مار  باو حيا سأا ش ص السيد القحطاني

: 
كنااااا  طا  ياااااوم ضااااايفا  عناااااد أحاااااد أصاااااددائي باااااين كااااارحالء 
والنجااف ودااد وصاام  لاايال  وبعااد أن جمساا  أحسساا  بشاايء 

لكيرحاااء مقطوعاا  يوميااا فطمباا  اوكاناا   بيادااد إلظصااق بثياا
نوسا وبعدىا ظبين لي إنو ا  الفالقنديع منيم أن يقرحوا مني 

بشاااادة وفااااي مناااااطق مظعااااددة  بيا  عمااااا ا دااااد إلظصااااق بثياااا
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ماااء إلنالاا  طلااا العمااا وأنلظااو ولكاان بصااعوب   م  ماانيفطمباا
 فما عنى طلا جناكم هللا  يرا  ؟

وجااوا  الساايد القحطاااني عمااى طلااا إن إماارأة سااو  ظمظصااق 
نابا وظالحقا بنظراظيا و  ظعاني مان طلاا وظحار  بساببو س ا 

كثياارا  وكااان الظوساام بيااطه الصااورة ألن   العماااا يشااير إلااى 
 ظ دم   لعما ا النساء  من يس المرأة وطلا ألن أكثر

 
 عشر : رابعالتطبيع ال

 يد وةنكسر ؟الالماء من  ددحمعنى أن يقع 
 الجوا  : يعني ودوع أمر سيء  

 
 س عشر :خامالتطبيع ال

 كسر نفاض  السكائر ؟
يشير طلا بالظوسم إلاى إناو إطا كاان فاي البيا  مارةض فإناو 

 يمو  وهللا العالم  
 

 عشر : دسالتطبيع السا
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كاان بعااض األ اوان فااي السايارة وكااان معيام الساايد فاي ماارة 
القحطاني فجاء    حصاة ا وضرح  نجاجا  السايارة ولماا 

نااو ساايقع كااالم اسااأا األ ااوان الساايد عاان ظوساام طلااا أجااا  
نو يسوئيم   وىطا ما حدث فعال     وا 

 
ودااد كااان الساايد القحطاااني ي باار بمااا فااي القماا  فااي الكثياار 

 سم الظي أشرنا إلييا ومنيا : من األحيان وىو أحد أنواع الظو 
   يااروا لنااا أحااد األ ااوة بأنااو كااان يجمااس أمااام الحاسااو

وكاااان يرةاااد أن يساااأا السااايد ساااؤاا فاااي أحاااد المواضااايع 
العممي  ولكنو ظردد عن طرح السؤاا حياءا  وكمما حاوا 
طا بالساايد القحطاااني  أن يسااأا الساايد ظراجااع عاان طلااا وا 

أ بااار يقاااوا لاااو إساااأا ساااؤالا فظعجااا  طلاااا الشااا ص و 
 بعض األ وة بطلا   

  وةروا لنا نفس الش ص إناو عنادما إلظقاى بالسايد ألوا
ماااارة وظعاااار  عميااااو وصاااادق بااااو وعناااادما أراد أن ييااااادر 
حااّدث نفسااو بأنااو إطا ساامم عمااى الساايد فإنااو سااو  يقااوم 
بظقبياااع جبيناااو فقاااام السااايد بالساااالم عماااى جمياااع األ اااوة 
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ياطا واحظضنيم واحادا  واحادا  ولكان عنادما وصاع الادور ل
الش ص دبمو السيد القحطااني ابظاداءا  مان جبيناو فقابماو 

  طلا الش ص بنفس الظصر   
  

 

 

  
 

 


