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{قُم َّنىْ كَبنَ انْبَحْزُ مِدَاداً نِّكَهِمَبتِ رَبِّي
نَنَفِدَ انْبَحْزُ قَبْمَ أَن تَنفَدَ كَهِمَبتُ رَبِّي وَنَىْ جِئْنَب
بِمِثْهِهِ مَدَداً }
الكهفٜٔٓ

-3 -



موسوعة التأويل المعاصر

اإلهداء
إىل شزيك انقزآن  ...إىل حجة انزمبن  ...إىل إمبو
اإلنس واجلبن  ..إىل انذي ميألهب قسطبً وعدالً  ..إىل انذي
يبدل األرض غري األرض ..
أهدي هذا اجلهد املتىاضع ...
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القضية ادلهذوية وارتباطها بالعىامل األخري
إف ا١تع فة أو اإلحاطة ابلتأويل تفتح آفاقاً واسعة وتكشف أس اراً
كبَتة كانت خافية .
لكن حسب ما ذك يف ال واية الواردة عن اإلماـ الصادؽ (عليو
السبلـ) يف تفسَته لآلية الش يفة (( يوـ أييت أتويلو )) فسيتم يف
ىذا البحث بعوف هللا تعاذل الكشف عن ارتباط القضية ا١تهدوية
ابلعوادل األخ ى وكما يلي :

ٔ -عادل النقطة .
ٕ -عادل النور .

ٖ -عادل االظلة .
ٗ -عادل اٟت وؼ .
٘ -عادل األٝتاء .
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عادل النقطة وارتباطها بقضية ا١تهدي (عليو السبلـ)
إف الكلمة تتكوف من ح وؼ كما ىو معلوـ واف اٟت ؼ يتكوف
من النقطة إذف فأصل الكلمة يعود للنقطة .
والكبلـ معناه الوجود أي انو إذا تكلم ا٠تالق أوجد قاؿ تعاذل :

ِ ِ
{ إِ ْذ قَالَ ِ
اّللَ يُػبَ ِّ
ت ال َْمآلئِ َكةُ ََي َم ْ ََيُ إِ َّف ّ
ش ُ ِؾ بِ َكل َم ٍة ّم ْنوُ
ِ
اٝتو الْم ِس ِ
اآلخ ةِ
يسى ابْ ُن َم ْ ََيَ َو ِجيهاً ِيف ُّ
ُْ ُ َ ُ
الدنْػيَا َو َ
يح ع َ
ِ
ُت }(ٔ) .
َوم َن ال ُْم َق َّبِ َ
وؿ لَوُ ُك ْن
اد َش ْيئاً أَ ْف يَػ ُق َ
وقاؿ تعاذل  { :إِ َّ٪تَا أ َْم ُهُ إِ َذا أ ََر َ
فَػيَ ُكو ُف }(ٕ) .
 )1آل عمران ()45
 )2يس (. )82
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وهب ػػذا يتض ػػح لن ػػا قول ػػو تع ػػاذل  { :قُػػل لَّػ ْػو َك ػػا َف الْبَ ْحػ ػ ُ ِمػ ػ َداداً
ِ
ِ ِ ِ
ػات َرِّ َولَػ ْػو
ػل أَف تَن َف ػ َد َكلِ َمػ ُ
لّ َكل َمػػات َرِّ لَنَف ػ َد الْبَ ْح ػ ُ قَػ ْبػ َ
ِج ْئػنَا ِٔتِثْلِ ِو َم َدداً }(ٔ) .
فالق آف وآَيتو كما ىو معلوـ كلمات هللا ولكنها كما ىو واضح
معدودة فكيف يستقيم ذلك واآلية ا١تتقدمة واٟتقيقة إف ا١تقصود
من اآلية ما نفذت ٥تلوقات هللا وموجوداتو فإف كبلـ هللا ٕتسد يف
موجوداتو ولقد عرب بقولو كلمات ر وا١ت اد موجودات و٥تلوقات
ر فأصل ا١توجودات واصل ا٠تلق ىو الكلمات كما بينا ودلت
عليو اآلَيت األوذل ا١تتقدمة .
وهبذا يتضح إف اصل ا٠تلق يعود للنقطة  .فالنقطة ٖتوي عادل
ا٠تفاء وعادل الظهور وعادل الظهور ينقسم إذل الظهور األصغ وىو
الذي يكوف ابٟت ؼ  .والظهور األكرب ويكوف ابألٝتاء .

 )1الكيف (. )109
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وعادل النقطة الذي ي جع اصل ا٠تلق إليو أي انو مصدر ا٠تلق
األوؿ ىو ا١تعرب عنو ابل واَيت بعادل النور فكبلـ هللا تبارؾ وتعاذل
نور وكلماتو نورانية كما جاء يف اٟتديث ا١ت وي عن النيب (صلى

هللا عليو وآلو وسلم)  ( :أوؿ ما خلق هللا نوري ) .

وما جاء أيضاً يف األحاديث ا١ت وية عنو (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)  ( :خلقتٍت من
نور العظمة ) وقد بينا أف معٌت الوجود ىو الكلمة أي أف هللا

تبارؾ وتعاذل حينما خلق وأوجد تكلم فكبلمو نور .
فالنقطة مصدر الفيض والوجود وال ٛتة ولذا فإف هللا عز وجل قد
افتتح كتابو هبا .
وهبذا يتضح أف هلل تبارؾ وتعاذل كتاابف كتاب تكويٍت ( الكوف )
وكتاب تدويٍت ( الق آف )  .فالوجود مطابق للق اف فاآلَيت
الكونية توجد يف قبا٢تا آَيت ق آنية وابنطباؽ اآلَيت الكونية على
اآلَيت الق آنية يسمى الناتج حينها ابٟتقائق اآلَيتية .
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إذف فأصل الكتاب ىو النقطة وبتكاث النقط توجد اٟت وؼ
وإب٬تادىا تكوف الكلمات وبدمج الكلمات تكوف اٞتمل وبًتتيب
اٞتمل تكوف اآلَيت .
واٟتقيقة إف النقطة اصل األشياء كلها واليها تعود ا١توجودات
والنقطة ٢تا ظاى و٢تا ابطن فظاى ىا ىو دمحم (صلى هللا عليو وآلو
وسلم) وابطنها علي (عليو السبلـ) فقد أسندت ال سالة والتنزيل
إذل دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وأسندت اإلمامة والتأويل إذل علي (عليو السبلـ)
.
و١تا كاف علي ٯتثل الباطن وا٠تفاء يتبُت لنا معٌت ما جاء يف
األخبار وال واَيت الواردة عن أئمة ا٢تدى صلوات هللا وسبلمو
عليهم أٚتعُت من أف اإلماـ أمَت ا١تؤمنُت (عليو السبلـ) كاف مع
آدـ ونوح وإب اىيم واألنبياء سبلـ هللا عليهم .
ومن ىنا نع ؼ أيضاً معٌت قوؿ ال سوؿ الك َي (صلى هللا عليو

وآلو وسلم) َ ( :ي علي ال يع ؼ هللا إال أان وأنت وال يع فٍت
إال هللا وأنت وال يع فك إال هللا وأان ) .
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فإف اصل ا٠تلق كلهم نبيهم وإمامهم وعا١تهم وجاىلهم وصاٟتهم
وطاٟتهم يعود للنقطة والنقطة كما قلنا دمحم (صلى هللا عليو وآلو
وسلم) يف الظاى وعلي يف الباطن فبل يدرؾ النقطة وكنهها وال
يع فها إال من أوجدىا وخلقها وىو هللا تبارؾ وتعاذل ومن ىي ىو
وىو ىي وكل ما جاء بعدىا وأوجد وكانت ىي مصدر الفيض
وعليو يكوف حىت العادل عاجز وغَت ملم و٤تيط هبا مهما بلغ من
العلم وا١تع فة .
اختلف ا١تسلموف يف معٌت كبلـ هللا تبارؾ وتعاذل فقاؿ األشاع ة
إف كبلـ هللا عز وجل نفسي أي ىو عبارة عن اإلخطارات
اٟتاصلة يف النفس .
وذىب ا١تعتزلة إذل القوؿ ابف كبلـ هللا عز وجل ككبلـ البش .
وذىب اإلمامية االثٍت عش ية للقوؿ ابف كبلـ هللا تبارؾ وتعاذل
وجودي أي إف هللا سبحانو وتعاذل إذا تكلم أوجد واصل الوجود
ىو النور فكلمات هللا نورانية وىي نور وىذا القوؿ ع ؼ عن
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اإلماـ جعف بن دمحم الصادؽ (عليو السبلـ) الذي تتلمذ على
يديو واخذ من علمو علماء ا١تسلمُت وفقهائهم ومتكلميهم .

فقد جاء يف ال واية الواردة عنو (عليو السبلـ)  ( :إف هللا إذا
تكلم أوجد )  .فإف ا١توذل تبارؾ وتعاذل إذا أراد أف ٮتلق خلقاً
ويوجد شيئاً تكلم .

وؿ لَوُ ُك ْن فَػيَ ُكو ُف
اد َش ْيئاً أَ ْف يَػ ُق َ
قاؿ تعاذل  { :إِ َّ٪تَا أ َْم ُهُ إِ َذا أ ََر َ
}(ٔ) .

وذك ان أف اصل الوجود ىو النور  ،واف أوؿ عادل النور ىو النقطة
.
لذا فإف ا١توذل عز وجل أوجد اٟت وؼ من النقطة والكلمات من
اٟت وؼ فالكبلـ الذي يتكوف من ٣تموعة كلمات ي جع أصلو إذل
النقطة ومن ىنا يتبُت لنا انو مهما اختلفت اٟت وؼ والكلمات
وتكاث ت ال ٗتتلف النقطة ومهما توحدت النقطة فإف ف وعها
 )1يس (ٕ. )ٛ
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كثَتة وف وعها ىي الكلمات ا١تتكث ة واليت يعود اصل وجودىا إذل
النقطة .

وتنكشف لنا قاعدة وىي إف  ( :مبدأ الكث ة ابلوحدة ومبدأ
الوحدة ابلكث ة ) وهبذا نع ؼ تفسَت قولو تعاذل :

{فَػتَػلَ َّقى َ ِ ِ ِ ٍ
اب
اب َعلَْي ِو إِنَّوُ ُى َو التػ َّ
َّو ُ
آد ُـ من َّربِّو َكل َمات فَػتَ َ
ِ
يم }(ٔ) .
ال َّح ُ
فقد جاء يف تفسَت ىذه اآلية كما عن اإلماـ اٟتسن العسك ي

(عليو السبلـ) قاؿ  :علي بن اٟتسُت (عليو السبلـ)  :حدثٍت أ
عن أبيو عن رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) قاؿ :

( َي عباد هللا  ،إف آدـ ١تا رأى النور ودل يتبُت ساطعاً من

صلبو  ،إذ كاف تعاذل قد نقل أشباحنا من ذروة الع ش إذل
ظه ه  ،رأى النور ودل يتبُت األشباح .
فقاؿ َ :ي رب  ،ما ىذه األنوار ؟
 )1البقرة (. )37
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قاؿ هللا عز وجل  :أنوار أشباح نقلتهم من اش ؼ بقاع
ع شي إذل ظه ؾ ولذلك أم ت ا١تبلئكة ابلسجود لك ،
إذ كنت وعاء تلك األشباح .
فقاؿ ادـ (عليو السبلـ) َ :ي رب  ،لو بينتها رل ؟
فقاؿ هللا عز وجل  :انظ ان َي ادـ إذل ذروة الع ش ،
فانطبع فيو صور أنوار أشباحنا اليت يف ظه ه  -كما ينطبق
وجو اإلنساف يف ا١ت آة الصافية  -ف أى أشباحنا .
فقاؿ  :ما ىذه األشباح َ ،ي رب ؟

قاؿ هللا تعاذل َ :ي آدـ  ،ىذه أشباح أفضل خبلئقي وب َييت
 ،ىذا دمحم  ،وأان احملمود اٟتميد يف أفعارل  ،وىذا علي وأان
العلي  ،وىذه فاطمة  ،وأان فاط السماوات واألرض ،
فاطم أعدائي من رٛتيت يوـ فصل القضاء  ،وفاطم أوليائي
٦تا يعًتيهم ويشينهم فشققت ٢تا اٝتا من اٝتي .
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وىذاف اٟتسن واٟتسُت  ،وأان احملسن اجململ  ،شققت
اٝتهما من اٝتي .
ىؤالء خيار خليقيت  ،وك اـ ب ييت  ،هبم اخذ وهبم أعطي ،
وهبم أعاقب وهبم أثيب  ،فتوسل هبم إرل َي آدـ وإذا
دىتك داىية فاجعلهم إرل شفعاءؾ فإين آليت على نفسي
قسما حقا أف ال أخيب ٢تم أمبل وال أرد ٢تم سائبل .
فلذلك حُت زلت منو ا٠تطيئة دعا هللا عز وجل هبم ،
فتاب عليو وغف لو )(ٔ) .

ومهما توحدت النقطة فإف ف وعها كثَتة أو ف وعها ىي الكلمات
ا١تتكث ة واليت يعود اصل وجودىا إذل النقطة .
فمن ىذه ال واية الش يفة يتبُت صحة ما ذىبنا إليو من أف كبلـ
هللا وجود وىو نور فاهلل قد ٝتى دمحم وعلي وفاطمة واٟتسن
واٟتسُت (صلوات هللا وسبلمو عليهم أٚتعُت) كلمات وانو قد
 )1تفسير البرىان ج1ص . 196
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خلقهم نورا وجعلهم يف صلب آدـ بعد أف كانوا يف اش ؼ بقعة
من بقاع الع ش .
وقد خلق هللا تبارؾ وتعاذل ىذه األنوار ا٠تمسة قبل خلق ا٠تلق
أبلفي عاـ وىذه الكلمات (وىي األشباح النورانية ا٠تمسة) ىي
نفسها اليت ابتلى هبا هللا تبارؾ وتعاذل نبيو وخليلو إب اىيم (عليو
السبلـ) .
فقد جاء يف ال واية عن ا١تفضل بن عم عن الصادؽ جعف بن
دمحم (عليو السبلـ) قاؿ :

ِ ِ
ِِ
يم َربُّوُ
( سألتو عن قوؿ هللا عز وجل َ { :وإذ ابْػتَػلَى إبْػ َاى َ
بِ َكلِم ٍ
ات } ما ىذه الكلمات ؟
َ

قاؿ  :ىي الكلمات اليت تلقاىا آدـ من ربو فتاب عليو ،

وىو انو قاؿ َ :ي رب أسالك ْتق دمحم وعلي وفاطمة
واٟتسن واٟتسُت إال تبت علي  ،فتاب هللا عليو انو ىو
التواب ال حيم .
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فقلت لو َ :ي ابن رسوؿ هللا فما يعٍت عز وجل بقولو
(فأ٘تهن) ؟
قاؿ  :يعٍت أ٘تهن للقائم (عليو السبلـ) اثٍت عش إماماً ،
تسعة من ولد اٟتسُت (عليو السبلـ) . )ٔ()...

إف ىذه الكلمات يف حقيقة األم ي جع أصلها إذل عادل النقطة
فهي مصدر الفيض اإل٢تي وىي السبب يف وجود ىذه الكلمات
ا٠تمسة اليت ٘تثل عادل النور .
كما إف ىذه الكلمات ا٠تمسة ىي السبب يف إ٬تاد الكلمات
السبعة األخ ى وىذا معٌت قولو تعاذل { فأ٘تهن } كما مبُت يف
ال واية الش يفة فإف مصدر الفيض ال ئيسي واألوؿ ىي النقطة
فهي من كانت وراء إ٬تاد النقطتُت اللتُت تفيضاف على النقاط
الثبلثة فاطمة واٟتسن واٟتسُت (عليهم السبلـ) .

 )1تفسير ف ارت الكوفي .
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وىذه النقاط الثبلثة تفيض على النقاط التسعة (( األئمة التسعة
من ولد اٟتسُت)) وىذه النقاط التسعة تفيض على ٚتيع
ا١توجودات .
وهبذا ا١تعٌت يتضح أف اصل ا١توجودات من الكلمات التسعة واف
اصل التسعة من الكلمات ا٠تمسة واصل الكلمات ا٠تمسة
ي جع إذل النقطة فأصل ا٠تلق والوجود يكمن يف النقطة .
إف عبلقة علي ابلنقطة عبلقة ٛتيمة ال تنفك أبداً فعلي ىو

النقطة كما جاء عنو يف ال واية الواردة عنو (عليو السبلـ)  ( :إف

ٚتيع أس ار الكتب السماوية ىي يف الق آف وٚتيع ما يف
الق آف ىو يف الفاٖتة وٚتيع ما يف الفاٖتة ىو يف البسملة
وٚتيع ما يف البسملة ىو يف النقطة اليت ٖتت الباء  ،وأان
النقطة اليت ٖتت الباء )(ٔ) .
وبعد ىذا تظه لنا نتائج -:
 )1ينابيع المودة .
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النتيجة األوذل  :إف والدة أمَت ا١تؤمنُت (عليو السبلـ) يف ابطن
الكعبة الذي ىو احملور وا١ت كز والنقطة ابلنسبة للكوف لو عدة
دالالت منها أف علياً (عليو السبلـ) قد اختص بعلم التأويل
والباطن فإنو لوالدتو يف ابطن الكعبة إشارة إذل ذالك ا١تعٌت .
إف م كز الكوف الذي ىو الكتاب التكويٍت ىو للكعبة ا١تش فة
اليت ىي نقطة الكوف لذا فإف ا٢تداية قد جاءت من الكعبة عن
ط يق إب اىيم (عليو السبلـ) ودمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وابطن تلك ا٢تداية ىو
علي (عليو السبلـ) ألف علياً (عليو السبلـ) ىو من ولد يف ابطن
الكعبة كما ال ٮتفى .

النتيجة الثانية  :إف علياً (عليو السبلـ) بعث يف الباطن مع
األنبياء (عليهم السبلـ) ألف هللا قد خصو بعلم الباطن وألنو ىو
ابطن النقطة فإف كل الكتب يف الق آف ومن الق آف وأصل العلوـ
ي جع إذل الق آف والق آف ىو كبلـ هللا وأصل الكبلـ ىو النقطة
وعلي (عليو السبلـ) ىو النقطة فعلي كاف مع ٚتيع األنبياء وانو
٤تيط ّتميع العلوـ .
-18 -



موسوعة التأويل المعاصر

وقد جاء يف خطبتو اليت خطبها يف البص ة وا١تسماة خطبة البياف
حيث قاؿ فيها :
( أان ورل األصفياء أان الظاى مع األنبياء )(ٔ) .
النتيجة الثالثة  :إف قوؿ ال سوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) أان مدينة العلم وعلي
ابهبا إ٪تا يعود ذالك لكوف علي (عليو السبلـ) ىو ابطن النقطة

كما روي عنو عليو السبلـ قولو ( أان النقطة اليت ٖتت الباء )

 ،فالنقطة ىي اصل ا٠تلق واصل العلم واصل ال ٛتة واصل
الوجود واصل ا٢تداية  ،فإف اصل العلم من الق آف والعلم كلو يف
الق آف والق آف مدينة واببو النقطة والنقطة ىي علي (عليو
السبلـ) فعلي ابب تلك ا١تدينة اليت ىي الق آف واليت ىي
ال سوؿ الك َي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) .
ٔتا تقدـ من كبلـ عن النقطة وبياف الظاى منها والباطن ٖتصل لنا
من ىذه ا١تعاين وغَتىا أف ىناؾ اٖتاداً يف ا١تعاين الباطنية بُت دمحم
 )1إلزام الناصب ج 2ص . 150
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وعلي (صلوات هللا عليهم أٚتعُت ) والنقطة تدؿ على كل منهما
ابختبلؼ الوظيفة وا١تقاـ .
مث إف ا١تخلوقات كلها ٘ت ٔت احل وأطوار قد تكوف يف بعضها
عبارة عن رموز للم حلة اليت تليها أو صورة منعكسة عن معناىا
ا١تصغ تؤدي إذل معٌت اكرب يف ا١ت حلة اليت بعدىا وىكذا حىت
تستم ا١توجودات يف التتابع والتكثَت فًتاكم ٣تموعة من النقاط
يشكل ح فاً وأتلف ٣تموعة من اٟت وؼ يشكل كلمة والكوف كلو

كلمات .

ولو نظ ان إذل الكوف من جهة الكلمات اليت كونت العلوـ فيو
لوجدان إف ىناؾ أربعة علوـ أساسية تتف ع منها ابقي العلوـ ،

وىي  ( :العلوـ الق آنية  ،العلوـ الش عية  ،العلوـ العقلية
 ،العلوـ الطبية) .
واٟتقيقة أهنا كلها تعود إذل الق آف والق آف كلو يف النتيجة يعود إذل
البسملة وىي تعود إذل النقطة اليت ٖتت ابء ( بسم ) كما أثبتنا
ذلك طبقاً لل واَيت .
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وعليو فإف من النقطة ٗت ج اهنار العلم األربعة ا١تذكورة أعبله .
فلو عدان إذل النقطة يف بداية م احلها لتجسدت هبيئة عظيمة يف
ذلك العادل كما جسدىا الباري ( عز وجل ) لنبيو األك ـ (صلى
هللا عليو وآلو وسلم) يف مع اجو .
فقد روي عن النيب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يف فضيلة ىذه اآلية ا١تباركة ( يعٍت
(بسمميحرلا نمحرلا هللا  ) ) أنو قاؿ :

( ليلة أس ي

إذل السماء ع ض علي ٚتيع اٞتناف ،

ف أيت فيها أربعة اهنار :
هن من ماء وهن من لنب  ،وهن من ٜت  ،وهن من عسل ،
فقلت َ :ي جربائيل من أين ٕتيء ىذه األهنار وإذل أين
تذىب ؟
قاؿ  :تذىب إذل حوض الكوث  ،وال أدري من أين ٕتيء
فادعوا هللا تعاذل ليعلمك أو ي يك  ،فدعا ربو فجاء ملك
فسلم على النيب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) مث قاؿ َ :ي دمحم أغمض عينك .
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قاؿ  :فأغمضت عيٍت .
مث قاؿ  :افتح عينك  ،ففتحت فإذا أان عند شج ة ورأيت
قبة من درة بيضاء و٢تا ابب من ذىب اٛت وقفل لو أف
ٚتيع ما يف الدنيا من اٞتن واألنس وضعوا على تلك القبة
لكانوا مثل طائ جالس على جبل  ،ف أيت ىذه األهنار
األربعة ٗت ج من ٖتت القبة  ،فلما دنوت من القفل وقلت
 (( :بسمميحرلا نمحرلا هللا  )) انفتح القفل  ،ورأيت

مكتوب على أربعة أركاف القبة (( بسمميحرلا نمحرلا هللا  ))
.

ورأيت هن ا١تاء ٮت ج من ميم ( بسم ) ورأيت هن اللنب
ٮت ج من ىاء ( هللا ) وهن ا٠تم ٮت ج من ميم ( ال ٛتن )
وهن العسل ٮت ج من ميم ( ال حيم ) فعلمت إف اصل
ىذه األهنار األربعة من البسملة .
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فقاؿ هللا عز وجل َ :ي دمحم من ذك ىذه األٝتاء من أمتك
بقلب خالص من رَيء وقاؿ (( بسمميحرلا نمحرلا هللا  ))
سقيتو من ىذه األهنار )(ٔ) .
ومن ٚتلة فوائد ىذه ال واية أهنا تدؿ على كبلمنا ا١تتقدـ وذلك

ألف ا١تاء يشَت إذل اصل اٟتياة لقولو تعاذل  { :وجعلنا من ا١تاء
كل شيء حي } وعلى ىذا األسلوب من ال مز ابألس ار
ا١تلكوتية يتبُت معٌت األهنار األربعة وىو كاآليت :

ٔ -هن ا١تاء  :يدؿ على العلوـ الق آنية ألف كل العلوـ تعود إذل
الق آف كما إف كل اٟتياة تعود إذل ا١تاء .
و٦تا يدؿ على أف ا١تاء ي اد بو معٌت آخ كالق آف التدويٍت أو
الق آف اإلنساين – الذي يكوف خَت مصاديقو اإلماـ  -ما جاء
عن أ بصَت عن الباق (عليو السبلـ) :

 )1نفحات الرحمن ج 1ص. 48
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( ويف قوؿ هللا عز وجل { أرأيتم إف أصبح ماؤكم غوراً
فمن أيتيكم ٔتاء معُت } قاؿ (عليو السبلـ)  :ىذه نزلت
يف القائم  ،يقوؿ  :إف أصبح إمامكم غائباً ال تدروف أين
ىو فمن أيتيكم إبماـ ظاى أيتيكم أبخبار السماء واألرض

 ،وحبلؿ هللا عز وجل وح امو )(ٔ) .
ٕ -هن اللنب  :وىو يشَت إذل العلوـ الش عية أو علوـ الش يعة
ألف اللنب يف ا١تلكوت يشَت إذل ا٢تداية لذلك ورد يف مع اج
ال سوؿ وش بو لبعض اللنب أبف جربائيل (عليو السبلـ) أجابو أبنو
لو ش بت كل اللنب ٢تديت كل أمتك .
ٖ -هن ا٠تم  :وىو يدؿ على العلوـ العقلية كالفلسفة
والفيزَيء والكيمياء وما شاهبها من العلوـ العقلية وذلك ألهنا
ٗتام العقل .

 )1كمال الدين ج 1ص. 325
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ٗ -هن العسل  :وىو يشَت إذل العلوـ الطبية وذلك ألف العسل
مع وؼ ابلشفاء إضافة إذل ما بو من طعم ٦تيز وىذا ما أكده
الق ءاف يف قولو :

{ َٮتْ ِ
ِ
ف أَل َْوانُوُ فِ ِيو ِش َفاء لِلن ِ
َّاس إِ َّف
اب ُّ٥تْتَلِ ٌ
ج من بُطُوهنَا َش َ ٌ
ُُ
(ٔ)
ٍ
ك آليَةً لَِّق ْوـ يَػتَػ َف َّك ُو َف } .
ِيف ذَلِ َ
فهذه العلوـ األربعة ىي اصل العلوـ كلها.

أما القبة اليت رآىا النيب األك ـ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) فهي النقطة يف تلك
ا١ت حلة وىي الكتاب ا١تكنوف الذي فيو الق ءاف الك َي الذي ال
ٯتسو إال ا١تطه وف وىو البسملة لذا شاىد النيب (صلى هللا عليو
وآلو وسلم) البسملة يف أركاف القبة  ،ومن ىذا نفهم ما قالو أمَت

ا١تؤمنُت (عليو السبلـ) ألبن عباس  ( :لو شئت أوق ت أربعُت

بعَتاً يف تفسَت بسمميحرلا نمحرلا هللا  ) .

 )1النحل (. )69
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قضية ا١تهدي وارتباطها بعادل االظلو
لقد اثبت علماء الكبلـ وعلماء التفسَت إف اإلنساف يعيش يف
عوادل متعددة قبل خ وجو إذل عا١تنا ىذا ومن ضمن ىذه العوادل
عادل االظلو .
حيث إننا كثَتا ما نشاىد ا١توجودات ون ى ظبل٢تا والعلم اٟتديث
يقوؿ أب ف الظل ىو عبارة عن مساحة مظلمة تتكوف خلف كل
جسم معتم يسقط عليو ضوء صادر من مصدر واحد وقد تكوف
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ىذه ا١تنطقة مظلمة ٘تاما وقد تتكوف حو٢تا منطقة مضيئة قليبل
تسمى شبو الظل ىذا ىو التفسَت الفيزَيئي .

لكن التفسَت الفلسفي ٮتتلف عنو فقد قاؿ تعاذل  { :أََدلْ تَػ َ إذل
ف َم َّد ال ِظّ َّل َولَْو َشاء َٞتََعلَوُ َساكِناً ُمثَّ َج َعلْنَا
ك َك ْي َ
َربِّ َ
َّ
س َعلَْي ِو َدلِيبلً }(ٔ) .
الش ْم َ

فإف هللا جل وعبل يؤكد يف ىذه اآلية ابف الظل ليس كما يفس ه
العلم بل ىو ابعد من ذلك ألف ا١توذل سبحانو وتعاذل إبمكانو أف
٬تعل الظل ساكنا ولكنو جعلو متح كا ٟتصوؿ ا١تنفعة بذلك وقد
تع ض أىل البيت (عليهم السبلـ) يف رواَيهتم الش يفة إذل تفسَت
الظل .
فقد ورد عن صاحل بن عقبة عن عبد هللا بن اٟتنفي عن أ جعف

الصادؽ (عليو السبلـ) قاؿ  ( :إف هللا خلق ا٠تلق فخلقو من
أحب ما أحب وكاف ما أحب إف خلقو من طينة اٞتنة
 )1الفرقان (. )45
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وخلق من ابغض ما ابغض وكاف ما ابغض إف خلقو من
طينة النار مث بعثهم يف الظبلؿ .
فقلت وأي شيء الضبلؿ ؟! .
فقاؿ  :أدل ت ى إذل ظلك يف الشمس شيء وليس بشيء ؟
مث بعث منهم النبيُت فدعاىم إذل اإلق ار ابهلل وىو قولو
تعاذل :
{ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن هللا }(ٔ) .

مث دعاىم إذل اإلق ار فأنك بعض وأق بعض مث دعاىم إذل

واليتنا ) .

عن بكَت قاؿ  :كاف أبو جعف يقوؿ :
( إف هللا تبارؾ وتعاذل اخذ ميثاؽ شيعتنا ابلوالية لنا وىم
يوـ اخذوا ا١تيثاؽ على الذر ابإلق ار وال بوبية وحملمد
 )1الزخرف (. )57
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ابلنبوة وف ض على دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) أمتو يف الظل وىم أظلو
وخلقهم من الطينة اليت خلق منها ادـ وخلق أرواح شيعتنا
قبل ابدأهنم أبلفي عاـ وع ضهم عليو وع فهم رسوؿ هللا
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وعلي بن أ طالب (عليو السبلـ) و٨تن نع فهم يف
ٟتن القوؿ ) .
فإف نظ ية أىل البيت (عليهم السبلـ) أبف الظل لو عبلقة بعادل
الذر حينما كنا أرواحاً ببل أجساد وىذا أم ليس ببعيد بل إف
تفسَتاهتم العلمية اٟتديثة ىي تفسَتات واىية حيث بينا ابف
الق آف الك َي يقوؿ ابف الظل من هللا وإبمكانو تعاذل أف ٬تعلو

ساكنا وقد قاؿ تعاذل َّ { :مثَ ُل ا ْٞتَن َِّة الَِّيت ُو ِع َد ال ُْمتَّػ ُقو َف َٕتْ ِي
َّ ِ
ِ ِ
ين اتَّػ َقواْ
ار أُ ُكلُ َها َدآئِ ٌم ِو ِظلُّ َها تِل َ
من َٖتْت َها األَنْػ َه ُ
ْك عُ ْق ََب الذ َ
ِ
َّار }(ٔ) .
ين الن ُ
َّوعُ ْق ََب الْ َكاف ِ َ
 )1الرعد (. )35
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يعٍت ظلها دائميا علما انو ال توجد ىناؾ مشس وال ح وقاؿ تعاذل

:

{ ىم وأزواجهم يف ظبلؿ على األرائك متكئوف }(ٔ) .
وقاؿ تعاذل { وظل ٦تدود } فثبت أف الظل دائم و٦تدود إذف
فقد ثبت قوؿ أىل البيت ىو الصحيح وقد ألفت كتباً يف ىذا

العادل منها كتاب دمحم بن سناف اٝتاه (كتاب األشباح واالظلو)

وقد أخذ هللا ميثاؽ بٍت آدـ يف عادل االظلو ابإلق ار لو سبحانو
وتعاذل ابل بوبية وحملمد (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ابلنبوة ولعلي أمَت ا١تؤمنُت (عليو
السبلـ) واألئمة من ولده (عليهم السبلـ) ابلوالية .
فقد اخذ هللا ا١تيثاؽ على بٍت ادـ من اإلق ار ابألئمة واحدا بعد
واحد فمنهم من اق هبم ٚتيعا واكتملت لديو الوالية ومنهم من دل
يق ابألئمة فليس لديو والية ومنهم من توقف على بعض األئمة
فواليتو انقصة ومنهم من أق إبمامة أمَت ا١تؤمنُت (عليو السبلـ)
 )1يس (. )56
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واٟتسن واٟتسُت واألئمة من ولد اٟتسُت وتوقف ابإلق ار إبمامة
اٟتجة بن اٟتسن (عليو السبلـ) وىؤالء ىم من ٮت جوف على
اإلماـ وال ينص ونو بل ينصبوف العداء لو (عليو السبلـ) .
وهبذا يتبُت لنا أف أنصار اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) ىم من
أخذ عليهم ا١تيثاؽ واق وا بو وبذلك تتضح لنا بعض ال واَيت

ومنها ما جاء عن أ عبد هللا (عليو السبلـ)  ( :إذا خ ج
القائم (عليو السبلـ) خ ج من ىذا األم من كاف ي ى انو
من أىلو ودخل فيو شبو عبدة الشمس والقم )(ٔ) .
ومعٌت ىذا إف ىؤالء ا٠تارجُت عن أم اإلماـ (عليو السبلـ) واف
كاف يع ؼ عنهم التدين ويعتقد الناس أهنم ىم من ينص وف اإلماـ
(عليو السبلـ) إال إف اٟتق أف ىؤالء دل يعطوا ا١تيثاؽ واإلق ار
ابلوالية لئلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) .

 )1غيبة النعماني .
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واف أولئك ا١تع وؼ عنهم بشبو عبدة الشمس والقم ىم من
أعطوا ا١تيثاؽ وأق وا لئلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) ابلوالية
واإلمامة وعاىدوا على نص ة اإلماـ (عليو السبلـ) .
وما يؤكد عبلقة اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) بعادل االظلو كث ة
ال واَيت ا١تعصومية الش يفة اليت تتحدث عن ىذا األم فعن

اإلماـ الصادؽ (عليو السبلـ) أنو قاؿ  ( :إف هللا تبارؾ وتعاذل
آخى بُت األرواح يف االظلو قبل أف ٮتلق األجساد أبلفي
عاـ فلو قاـ قائمنا أىل البيت ورث األخ الذي آخى
بينهما هللا يف االظلة ودل يورث األخ يف الوالدة ) .

وعن علي بن أ ٛتزة عن أبيو عن أ عبد هللا وأ اٟتسن (عليو

السبلـ) قاال  ( :لو قد قاـ القائم (عليو السبلـ) ٟتكم
بثبلث دل ٭تكم هبا احد قبلو  -إذل أف قاؿ -ويورث األخ
أخاه ابالظلو ) .
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وعن رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) قاؿ  ( :ما تكاملت النبوة لنيب إال يف
االظلة حىت ع ضت عليو والييت ووالية أىل بييت ومثلها لو
فاق وا بطاعتهم وواليتهم ) .
ىذا ابلنسبة لؤلنبياء فما حاؿ عامة الناس َي ت ى ؟ فإف نبوة
األنبياء ال تتكامل إال ابإلق ار ابلطاعة والوالية ل سوؿ هللا (صلى
هللا عليو وآلو وسلم) واألئمة من أىل بيتو (عليهم السبلـ) وهبذا
فضلهم ا١توذل سبحانو وتعاذل على ٚتيع ا٠تلق وٚتيع األنبياء
وال سل وبذلك نع ؼ كيف إف أوصياء رسوؿ هللا (صلى هللا عليو
وآلو وسلم) األئمة ا١تعصومُت (عليهم السبلـ) أفضل من أنبياء
هللا جل وعبل حيث أف نبوة األنبياء ال تكوف نبوة متكاملة إال
بطاعة أئمة ا٢تدى (صلوات هللا عليهم) واإلق ار بواليتهم (عليهم
السبلـ) .
وهبذا يتضح فضل اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) وكيف أف ٚتيع
األنبياء وال سل تنتظ ذلك اليوـ ا١توعود وتلك الثورة اإل٢تية اليت
يص خ فيها داعية اٟتق طالبا بثارات األنبياء واألوصياء واثر
-33 -



موسوعة التأويل المعاصر

رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) واألئمة (عليهم السبلـ) وابألخص اثر جده
اإلماـ اٟتسُت (عليو السبلـ) أ األح ار وسيد الشهداء اثر هللا
وابن أثره .
فقد ضجت ا١تبلئكة عند قتل سبط النيب ا١تصطفى ا١توذل أ عبد
هللا (عليو السبلـ) وبكت السماء واألرض وكل حج دما عبيطاً
على ف خ الزى اء البتوؿ والد األئمة األطهار ويف ذلك الوقت
كاف اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) ينظ إذل تلك ا١تأساة وا١تلحمة
العظيمة وىو نورا يف عادل االظلو فأقاـ هللا ظلو للمبلئكة فظه
نوره حىت رآه ا١تبلئكة عند ذلك اخربىم ا١توذل سبحانو وتعاذل أبف
االنتقاـ من قتلة اإلماـ اٟتسُت (عليو السبلـ) سيكوف بصاحب
ىذا الظل القائم ابٟتق الذي يظه يف آخ الزماف .
فقد ورد عن دمحم بن ح اف قاؿ  :قاؿ أبو عبد هللا (عليو السبلـ)
:

( ١تا كاف من أم اٟتسُت بن علي ما كاف ضجت ا١تبلئكة
إذل هللا تعاذل وقالت َي رب يفعل ىذا ابٟتسُت صفيك وابن
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صفيك وابن نبيك قاؿ فأقاـ هللا ٢تم ظل القائم (عليو
السبلـ) وقاؿ هبذا انتقم لو من ظا١تيو ) .

قضية ا١تهدي وارتباطها بعادل النور
ذك ان أف ا٠تلق ٯت وف بعدة عوادل وقد تكلمنا عن عادل الذر وعادل
االظلة وارتباطهما بقضية اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) ويف ىذا
البحث ٨تاوؿ أف نسلط الضوء على احد تلك العوادل والذي يعد
من العوادل األولية وىو عادل النور أو عادل العلم حيث أهنما اٝتاف
ألم واحد فالعلم نور كما ىو وارد وعن أمَت ا١تؤمنُت (عليو
السبلـ) قاؿ :
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( إف الع ش خلقو هللا تعاذل من أنوار أربعة نور اٛت منو
اٛت ت اٟتم ة ونور اخض منو اخض ت ا٠تض ة ونور
اصف منو اصف ت الصف ة ونور ابيض منو ابيض البياض
وىو العلم الذي ٛتّلو هللا اٟتملة وذلك نور من عظمتو
فبعظمتو ونوره أبص قلوب ا١تؤمنُت وبعظمتو ونوره عاداه
اٞتاىلوف ) .
وعن أ عبد هللا عنواف البص ي عن أ عبد هللا جعف الصادؽ
(عليو السبلـ) يف رواية طويلة قاؿ  :قاؿ رل الصادؽ (عليو

السبلـ) َ ( :ي أاب عبد هللا ليس العلم ابلتعلم إ٪تا ىو نور
يقع يف قلب من ي يد هللا تبارؾ وتعاذل أف يهديو ) .
ومن ىاتُت ال وايتُت الش يفتُت وغَت٫تا من ال واَيت يتبُت أف
عادل النور ىو نفسو عادل العلم حيث أف النور ىو العلم كما ورد .

واعلم عزيزي القارئ إف ٚتيع ا٠تلق قد م وا يف ىذا العادل  -عادل
النور  -وقد اخذ واقتبس كل منهم بقدر إعطائهم اب١تيثاؽ من
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اإلق ار ابل بوبية وحملمد ابلنبوة ولعلي واألئمة من ولده ابإلمامة
حيث ٕتد أف من اق هبذه األمور كلها أثقل نورا من الباقُت الذين
اق وا فقط ابل بوبية هلل أو ابل بوبية هلل والنبوة حملمد (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ولكنهم
دل يق وا ابإلمامة ألمَت ا١تؤمنُت واألئمة من ولده (عليهم السبلـ) .
وقد اثبت العلم اٟتديث قانوانً اٝتاه (قانوف اإلشعاع) الذي يقوؿ

 ( :إف ٚتيع ا١توجودات مشعة حىت ا١تعتم فيو نسبة ضئيلة
من اإلشعاع ) ففي ىذا القانوف إشارة إذل م ور ٚتيع ا١توجودات
يف عادل النور وأتث ىا بو .
مث إف م حلة ا٠تلق يف عادل النور تكوف ْتسب التدرج أي خلق
بعد خلق وىذا يظه من ال واَيت واألخبار الواردة عن آؿ بيت
العصمة (صلوات هللا عليهم أٚتعُت) .
فعن سلماف احملمدي يف حديث طويل عن رسوؿ هللا (صلى هللا

عليو وآلو وسلم) قاؿ َ ( :ي سلماف فهل علمت من نقبائي
وىم االثنا عش الذين اختارىم هللا لئلمامة بعدي ؟
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فقلت  :هللا ورسولو اعلم .
قاؿ َي سلماف خلقٍت هللا من صفوة نوره فدعاين فأطعت
وخلق من نوري عليا فدعاه فأطاعو وخلق من نوري ونور
عليا فاطمة فدعاىا فأطاعتو وخلق مٍت ومن علي وفاطمة
اٟتسن واٟتسُت فدعا٫تا فأطاعاه فسماان اب٠تمسة األٝتاء
من أٝتائو هللا احملمود وأان دمحم وهللا العلي وىذا علي وهللا
الفاط وىذه فاطمة وهللا ذو اإلحساف وىذا اٟتسن وهللا
احملسن وىذا اٟتسُت مث خلق منا من صلب اٟتسُت تسعة

أئمة فدعاىم فأطاعوه قبل أف ٮتلق هللا ٝتاء مبنية وأرضاً
مدحية أو ىواء أو ماء أو ملكا أو بش ا وكنا بعلمو نورا
نسبحو ونسمع ونطيع ) .
فمن ىذا اٟتديث الش يف يظه كيف أف هللا ابتدأ خلقو أبحب
ا٠تلق إليو وىو رسولو ا١تصطفى (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) مث أبمَت ا١تؤمنُت مث فاطمة
الزى اء مث اٟتسن واٟتسُت مث التسعة ا١تعصومُت (عليهم السبلـ) .
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ويف رواَيت أخ ى إف هللا خلق بعد ذلك شيعتهم من فاضل
طينتهم ونورىم مث خلق بعد ذلك ابقي ا٠تلق فعلى قدر النور
يقًتب اإلنساف من دمحم وآؿ دمحم (صلوات هللا عليهم أٚتعُت)
وعلى قدر النورانية اليت ٭تملها اإلنساف تكوف ىدايتو .
وقد رد يف اٟتديث الش يف عن رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :

( فلما أراد هللا تعاذل إف ينشئ خلقو فتق نوري فخلق منو
الع ش فالع ش من نوري ونوري من نور هللا ونوري أفضل
من الع ش .
مث فتق نور أخي علي فخلق منو ا١تبلئكة فا١تبلئكة من نور
علي ونور علي من نور هللا وعلي أفضل من ا١تبلئكة .

مث فتق نور ابنيت فخلق منو السماوات واألرض ،

فالسماوات واألرض من نور ابنيت فاطمة ونور ابنيت فاطمة
من نور هللا وابنيت فاطمة أفضل من السماوات واألرض .
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مث فتق نور ولدي اٟتسن فخلق منو الشمس والقم
فالشمس والقم من نور ولدي اٟتسن ونور اٟتسن من
نور هللا واٟتسن أفضل من الشمس والقم .
مث فتق نور ولدي اٟتسُت فخلق منو اٞتنة واٟتور العُت
فاٞتنة واٟتور العُت من نور ولدي اٟتسُت ونور ولدي
اٟتسُت من نور هللا وولدي اٟتسُت أفضل من اٞتنة واٟتور
العُت ) .

وهبذا اٟتديث ا١ت وي عن ال سوؿ الك َي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) واٟتديث الذي

سبقو يتضح أف م حلة ا٠تلق يف عادل النور تكوف بشكل تدر٬تي .
بقي أف نع ؼ ما معٌت النور وماىيتو  .ومعٌت النور وماىيتو ىو

ك ُروحاً ِّم ْن أ َْم ِ َان َما
ك أ َْو َح ْيػنَا إِلَْي َ
ا٢تداية قاؿ تعاذل َ { :وَك َذلِ َ
ِ
اب َوَال ِْ
اإلٯتَا ُف َولَ ِكن َج َعلْنَاهُ نُوراً
ُك َ
نت تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
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ص ٍ
اد َان وإِنَّ َ ِ
نَّػ ْه ِدي بِ ِو من نَّ َ ِ ِ ِ
ِ
اط
َْ
شاء م ْن عبَ َ
ك لَتَػ ْهدي إذل َ
ُّم ْستَ ِق ٍ
يم }(ٔ) .

وعن العباس بن ىبلؿ قاؿ سالت ال ضا عن قوؿ هللا  { :هللا

ىاد ألىل السماء ٍ
نور السماوات واألرض } فقاؿ ٍ
وىاد ألىل
األرض .
وهبذا يتضح إف معٌت النور وماىيتو ىو ا٢تداية فالنور ىو ا٢تداية

وبذلك نع ؼ معٌت كوف األئمة أنواراً واف اإلماـ نور هللا كما ىو

وارد فكما ىو وارد يف زَيرات األئمة (عليو السبلـ) :

( السبلـ عليكم َي نور هللا يف أرضو ) واإلماـ ا١تهدي ىو نور
هللا كما ال ٮتفى .

فقد ورد يف تفسَت قولو تعاذل  { :ي يدوف ليطفئوا نور هللا
أبفواىهم وهللا متم نوره } .

 )1الشورى (. )52
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قاؿ الصادؽ (عليو السبلـ)  ( :القائم من آؿ دمحم (صلوات

هللا عليهم أٚتعُت) حىت إذا خ ج يظه ه هللا على الدين كلو
حىت ال يُعبد غَت هللا )(ٔ) .

وٝتي ا١تهدي ألنو يهدي إذل أم خفي حيث جاء يف ال واية

الش يفة  ( :إ٪تا ٝتي ا١تهدي ألنو يهدي إذل أسفار من

أسفار التوراة يستخ جها من جباؿ الشاـ )(ٕ) .
كما ورد :

( إ٪تا ٝتي ا١تهدي مهدَي ألنو يهدي ألم خفي )(ٖ) .

وعن أ جعف الباق (عليو السبلـ)  ( :إ٪تا ٝتي ا١تهدي
مهدَي ألنو يهدي ألم خفي يهدي ما يف صدور الناس
)(ٔ) .
 )1تفسير القمي ج. 2
 )2المالحم والفتن .
 )3المصدر نفسو .
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وعن رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) قاؿ َ ( :ي علي لو دل يبقى من الدنيا
إال يوـ واحد يطوؿ هللا ذلك اليوـ حىت ٯتلك رجل من
عًتتك يقاؿ لو ا١تهدي يهدي إذل هللا عز وجل ) .
وهبذا يتضح أف اإلماـ ا١تهدي ٝتي اب١تهدي ألنو يقوـ اب٢تداية و١تا
تبُت ذلك واف األئمة ىم نور هللا يف أرضو واف شيعتهم خلقوا من
نورىم واف اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) ىو نور هللا .

فعن اإلماـ الصادؽ (عليو السبلـ) قاؿ  ( :إف قائمنا إذا قاـ
أش قت األرض بنور رهبا ) وىو الكوكب الدري .
فعن أمَت ا١تؤمنُت (عليو السبلـ) يف أتويل آية النور قاؿ :

( فا١تشكاة رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وا١تصباح الوصي واألوصياء
(عليهم السبلـ) والزجاجة فاطمة (عليها السبلـ)
والشج ة ا١تباركة رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) والكوكب الدري (أي
 )1دالئل اإلمامة .
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ا١تضيء) القائم ا١تنتظ (عليو السبلـ) الذي ٯتؤل األرض
عدال ) .
واف شيعتو وأنصاره خلقوا من نوره فإف نقباء اإلماـ ا١تهدي (عليو
السبلـ) االثٍت عش رجبل خلقوا من نور اإلماـ وقد اخذوا
واقتبسوا من نوره (عليو السبلـ) اٟتظ األوف فإهنم وْتسب ق هبم
من اإلماـ (عليو السبلـ) أثقل نورا من ابقي األصحاب الثبلٙتائة
والثبلث عش رجبلً وىؤالء أثقل نورا من العش ة آالؼ رجل
وىؤالء بدورىم أثقل نورا من ابقي الناس ٦تن ينص وف اإلماـ
(عليو السبلـ) فإف الناس على قدر نورىم ينص وف اإلماـ (عليو
السبلـ) .
وهبذا يتضح أف نص ة اإلماـ (عليو السبلـ) تكوف على قدر النور
فإف من ال نور لو ال أٯتاف لو وال ىداية وال نص ة منو لئلماـ (عليو
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السبلـ) قاؿ تعاذل  { :ومن دل ٬تعل هللا لو نورا فما لو من
نور}(ٔ) .
فإف من ال عبلقة لو اب١تهدي (عليو السبلـ) وال يواليو ال يوفق
لنص تو بل إف من دل يقتبس من نور اإلماـ (عليو السبلـ) وىداه
فبل يوفق لنص تو (عليو السبلـ) .

 )1النور (. )40
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قضية ا١تهدي وارتباطها بعادل اٟت وؼ
ويف ىذا ا١توضوع عدة أقساـ تبُت ارتباط ىذا العادل بقضية ا١تهدي
ا١تنتظ (عليو السبلـ) :

القسم األوؿ  :مدخل إذل عادل اٟت وؼ
قد ذك ان أف ىناؾ عدة عوادل ٯت هبا ا٠تلق يف طور نشأهتم وخلقهم
حىت يولدوا يف ىذا العادل الذي نعيشو ومن ىذه العوادل عادل
اٟت وؼ الذي يعتمد ويقوـ عليو عادل األٝتاء وعادل اٟت وؼ يعتمد
ويقوـ على عادل النقطة الذي يفيض على ىذا العادل .
والنقطة كما قلنا ىي اليت خلق هللا منها الق آف والكوف وكل شيء
وعادل النقطة ٯتثل عادل ا٠تفاء والظهور وعادل اٟت وؼ ٯتثل الظهور
األصغ أما عادل األٝتاء فهو ٯتثل الظهور األكرب .
وعادل اٟت وؼ مكوف من ٙتانية وعش ين ح فا  ،واعلم عزيزي
القارئ إف (الكتاب التكويٍت) يعتمد يف خلقو وإ٬تاده على
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(الكتاب التدويٍت) الذي سبق يف م حلة ا٠تلق (الكتاب التكويٍت)
.
حيث أف ا١توذل تبارؾ وتعاذل خلق الق آف قبل خلقو لئلنساف

ولباقي ا١تخلوقات قاؿ تعاذل  { :ال ٛتن علم الق آف خلق

اإلنساف } فإف الكتاب التدويٍت يعتمد على عادل اٟت وؼ
اعتمادا كليا ألنو ٔتجانسة اٟت وؼ واتصا٢تا وارتباطها ببعضها
تظه اٟتقائق وتنكشف ا١تعاين .
وهبذا يتبُت أف عادل التكوين (الكتاب التكويٍت) يعتمد كليا على
عادل اٟت وؼ ومع فتو .
مث إف عادل اٟت وؼ لو أقساـ وأصناؼ يعلم بعضها ا١تختصوف يف
ىذا العلم وال يعلمها كلها إال ا١تعصوـ (عليو السبلـ) وتنقسم
اٟت وؼ إذل نورانية وظلمانية وكه ومغناطيسية ( أي إذل السلب
واإل٬تاب ) وطوالنية وع ضانية ومنقطة وغَت منقطة وغَت ذلك
من األقساـ اليت ال حاجة إذل اإلطالة بذك ىا فنحن لسنا يف مقاـ
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بياف أقساـ اٟت وؼ إ٪تا أردان فقط التع ؼ على شيء من ىذا
العادل .
وىذه اٟت وؼ ىي اليت يستخدمها األنبياء (عليهم السبلـ) يف
وصاَيىم وأس ارىم اليت ال ي يدوف أف يتع ؼ عليها ويكشفها غَت
أىلها من األوصياء واألولياء الذين يع فوف ىذا العلم و٢تم القدرة
على أتويل تلك اٟت وؼ وإظهار معانيها وحقائقها .
ومن ذلك ما أراده ال سوؿ الك َي دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) عندما حض تو
الوفاة حيث طلب منهم أف يكتب ٢تم كتااب ويوصيهم بوصية ال
يضلوا من بعدىا فإنو (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) أراد أف يكتب ٢تم أوائل السور وىي
اٟت وؼ ا١تقطعة اليت ىي:

( ادل -ادل -ا١تص -ال  -ال  -ال -ا١ت -ال -ال
كهيعص -طسم -طس -طسم -ادل -ادل -ادل -ص-
حم -حم -حم -عسق  -حم -حم -حم -حم  -ؽ-
ف. ) -
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فإنو عند حذؼ ا١تك رات من ىذه اٟت وؼ تكوف النتيجة
(ص اط علي حق ٪تسكو) حيث ال يبقى من ىذه اٟت وؼ عند

حذؼ ا١تك رات سوى ( ص-ر -ا-ط -ع-ؿ -ي-ح-
ؽ-ف -ـ-س -ؾ -ىػ ) .
وىذه األس ار ال يعلم أتويلها إال األوصياء واألولياء .
وقد وردت رواَيت كثَتة عن أئمة ا٢تدى (صلوات هللا عليهم
أٚتعُت) تتحدث عن موعد قياـ اإلماـ (عليو السبلـ) عن ط يق
عادل اٟت وؼ أو علم اٟت وؼ وليس يف ذلك تعيُت لتاريخ الظهور
بشكل أو آبخ حيث يتم فيو ذك اليوـ والشه والسنة فهذا ما
ال سبيل إليو ألف فيو معارضة لؤلخبار اليت تنفي التوقيت وتلعن
الوقاتُت وتكذهبم ولكن من خبلؿ ىذا العلم نستنتج التاريخ
إٚتاال وليس فيو ٖتديد .
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ومن ىذه ال واَيت ما ورد عن أ لبيد عن الباق (عليو السبلـ)

قاؿ َ ( :ي أاب لبيد  :إف يف ح وؼ الق آف ا١تقطعة لعلما
ٚتا .
إف هللا تعاذل أنزؿ  { :ادل ذلك الكتاب } فقاـ دمحم (صلى
هللا عليو وآلو وسلم) حىت ظه نوره وثبتت كلمتو وولد
يوـ ولد  ،وقد مضى من األلف السابع مائة سنة وثبلث
سنُت .
مث قاؿ  :وتبيانو يف كتاب هللا يف اٟت وؼ ا١تقطعة  .إذا
عددهتا من غَت تك ار  ،وليس من ح وؼ مقطعة ح ؼ
ينتهي إال وقياـ قائم من بٍت ىاشم عند انقضائو .
مث قاؿ  :األلف واحد والبلـ ثبلثوف وا١تيم أربعوف والصاد
تسعوف  ،فذلك مائة وواحد وستوف .
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مث كاف بدء خ وج اٟتسُت بن علي (عليهما السبلـ) أدل هللا
.
فلما بلغت مدتو قاـ قائم ولد العباس عند (ا١تص) ويقوـ
قائمنا عند انقضائها (ال ) )(ٔ) .
وقد حاوؿ العبلمة اجمللسي كما يف ْتار األنوار مع فة ذلك الس
لكنو دل يفلح كما حاوؿ ذلك غَته من العلماء ولكنهم دل يفلحوا
أيضا وسوؼ أحاوؿ ٔتن هللا وتوفيقو مع فة ذلك الس عن ط يق
علم اٟت وؼ .
فقد وردت (ال ) يف الق آف ست م ات ٜتسة منها (ال ) وواحدة

(ا١ت ) تبدأ من ( سورة يونس م ورا بسورة ىود ويوسف

وال عد وإب اىيم واٟتج ) فتكوف ىكذا ( ال  -ال  -ال -

ا١ت  -ال  -ال ) .

 )1موسوعة اإلمام الميدي ج. 3
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وال ٯتكن استثناء (ا١ت ) كما فعل ذلك العلماء والباحثوف ألنو كما
يظه من السياؽ وت تيب السور إف (ا١ت ) من ضمن تلك
اٟت وؼ وال ينبغي ت كها وعليو تكوف النتيجة ىكذا فإف (ال )
تساوي (ٖٕٔ) وبتك ارىا ست م ات تكوف النتيجة ()ٖٔٛٙ
وإبضافة ا١تيم إليها اليت ىي يف (ا١ت ) من سورة ال عد وىي
تساوي (ٓٗ) فتكوف النتيجة ( )ٕٔٗٙوىذه ىي السنة ا٢تج ية
اليت تبدأ فيها م احل الظهور ا١تقدس لدعوة ا١تهدي ا١تنتظ (عليو
السبلـ) .
ومن ا١تؤكد أف دعوة اإلماـ (عليو السبلـ) تسبق قيامو الش يف
و٘تثل م حلة إعداد وهتيئة ألصحابو وأنصاره .
ونسأؿ هللا تبارؾ وتعاذل أف يعجل يف قيامو ا١تقدس واف ٬تعلنا من
أنصاره وأعوانو وبذلك فإف على ا١تؤمنُت وا١تنتظ ين التمهيد
واإلعداد لنص ة اٟتق ا١تقدس والبحث عن دعوة اإلماـ (عليو
السبلـ) وااللتحاؽ هبا .
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ويف رواية عن ا١تفضل بن عم عن اإلماـ الصادؽ (عليو السبلـ)
قاؿ  :يف النهي عن التوقيت وخاصة يف وقت خ وج اإلماـ

ا١تهدي (عليو السبلـ)  ( :ما شاء هللا أف يوقت لو وقتاً بو

يعلمو شيعتنا وكل من وقت وقتاً فهو كذاب وكذب
الوقاتوف ألف من يوقت وقتاً فقد شارؾ هللا يف علمو
ا١تختص بو ) فمن ىذه ال واية الش يفة وغَتىا يتضح لنا انو ال
٬توز التوقيت وخاصة يف قياـ اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) فإف

من يوقت يكوف كذاابً ال ٤تالة فالوقاتوف كاذبوف ال يؤخذ
بكبلمهم .
لكن توجد ىناؾ بعض األمور اليت البد من بياهنا وتقصي البحث
فيها .
فقد ورد عن األئمة الطاى ين صلوات هللا عليهم أٚتعُت بعض
ال واَيت اليت فيها داللة وإشارة عن ق ب الظهور ا١تقدس لئلماـ
ا١تهدي (عليو السبلـ) .
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وقد تناوؿ تلك ال واَيت كبار علماء ا١تذىب ابلقبوؿ والبحث
و٤تاولة فهم تلك ال واَيت وحل ألغازىا وفهم أس ارىا ومنها ما
أوردانه سابقاً .

وقد علق اجمللسي صاحب كتاب ْتار األنوار على ىذه ال واية

قائبلً  ( :إف بعض ما أشار إليو من ٖتديدات  ،يطابق
الواقع  ،كبعثة النيب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ) .
مث أكمل اجمللسي (رٛتو هللا) قولو  ( :ويقوـ قائمنا عند
انقضائها بػ(ال ) ىذا ٭تتمل وجوىاً ) .

فذك ٜتسة وجوه ٟتل ىذا ا٠ترب ودل يفلح يف واحد منها وم اعاة

لبلختصار أذك أق ب الوجوه للحل :

فقد ذك يف الوجو الثالث  ( :أف يكوف ا١ت اد ٚتع أعداد كل

(ال ) يكوف يف الق آف وىي ٜتساً ٣تموعها ألف ومائة
وٜتسة وٜتسوف ويؤيد انو (عليو السبلـ) عند ذك (ادل)
لتك ره  ،ذك ما بعده لتعيُت السورة ا١تقصودة  ،ويتبُت أف
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ا١ت اد واحد منها ٓ .تبلؼ (ال ) لكوف ا١ت اد ٚتيعها فتفطن
).
فإف العبلمة اجمللسي كاف يعتقد ْتسب حلو ٢تذا ا٠ترب يف الوجو
الثالث إف بداية ظهور أم اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) وم احل
ح كتو تكوف سنة ٘٘ٔٔىػ ولكنو ليس صحيحاً فقد م ت ىذه
السنة ودل يظه ا١تهدي (عليو السبلـ) .

لذا فإف العبلمة اجمللسي دل يتوصل إذل اٟتل الصحيح بًتكو (ا١ت )
وحسابو (ال ) فقط ٠تمس م ات وكاف األوذل أف ال يًتؾ (ا١ت )
ألهنا من ضمن ىذه اٟت وؼ ا١تقطعة وال يصح استثنائها من ىذه
اجملموعة حيث أف السور اليت تبدأ بػ(ال ) تبدأ من سورة يونس وما
يليها من السور كما بينا وىي :

( ىود  -يوسف  -ال عد  -إب اىيم  -اٟتج ) فكل ىذه
السور تبدأ بػ(ال ) ما عدا سورة ال عد فإهنا تبدأ بػ(ا١ت ) وقلنا أنو
ال ٯتكن استثناء ىذه من ابقي السور وذلك ألسباب اذك بعضها
وأ٫تها :
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فإف ىذه السور ٔتجموعها تسمى ا١تثاين وىو كتاب من ضمن
الق آف وال عد من ا١تثاين كما ال ٮتفى على الباحثُت واليك ما يدؿ

على ذلك فقد قاؿ تعاذل  { :ولقد آتيناؾ سبعاً من ا١تثاين
والق آف العظيم }(ٔ) .
فا١تثاين كتاب خاص يوجد داخل ا١تصحف الش يف وقد قاؿ
أرابب التفاسَت إف الق آف العظيم ىو كل الق آف أي أف كتاب هللا
الذي بُت أيدينا ىو كلو ا١تعٍت بقولو تعاذل  { :الق آف العظيم }

.
على ال غم من انو تبارؾ وتعاذل ق ف السبع ا١تثاين مع الق آف
العظيم والسبع ا١تثاين كما ذك ا١تفس وف ىي الفاٖتة  ،والفاٖتة
كما ال ٮتفى ق آف .
وعليو فالعطف يف اآلية ا١تذكورة يكوف من ابب عطف الشيء
على نفسو وىذا ابطل وغَت صحيح فإف مقتضى العطف أف
 )1الحجر (. )87
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يكوف الق آف العظيم غَت الفاٖتة ألنو قاؿ  { :سبعاً من ا١تثاين
والق آف العظيم } .
وبعبارة أخ ى إف وجود (الواو ) بُت ىذين اللفظُت يقتضي ا١تغاي ة
واالثنينية أي إف ىذا غَت ذاؾ  -يعٍت أف الفاٖتة شيء والق آف
العظيم شيء آخ . -

مث إف هللا قد ذك لنا أف ىناؾ كتاب مثاين قاؿ تعاذل  { :كتاابً
متشاهباً مثاين }(ٔ) وليس كل الق آف متشابو كما ال ٮتفى ففيو
احملكم وغَته .

مث إف الفاٖتة بعضاً من ىذا الكتاب بدليل قولو تعاذل :

{ وآتيناؾ سبعاً من ا١تثاين } وىذا يدؿ على وجود كتاب
مثاين أخذت منو ىذه السبعة بدليل وجود (من) اليت تفيد
التبعيض أي بعض من ا١تثاين .

 )1الزمر (. )23
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وأما الدليل من السنة الش يفة على وجود كتاب ا١تثاين ىو ما جاء
عن رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) حيث قاؿ :

( أعطيت السور الطواؿ مكاف التوراة وأعطيت ا١تئُت
مكاف اإل٧تيل وا١تثاين مكاف الزبور وفضلت اب١تفصل ) .
ومعٌت السور الطواؿ ىي السور السبعة األوذل من بعد الفاٖتة
وا١تئُت اليت تتكوف من مئة أية فأكث وا١تثاين ىي اليت تلت وثنت
السبعة األوذل ( الطواؿ ) .
وتبدأ ا١تثاين من التوبة م وراً بيونس وىود ويوسف وال عد وإب اىيم

واٟتج  ،وعليو فإف سورة ال عد اليت تبدأ بػ (ا١ت ) ال يصح
استثنائها يف حساب اٟت وؼ ا١تقطعة اليت تبدأ بػ( ال ) يونس
وتنتهي بػ(ال ) اٟتج ألف ىذه السور ٚتيعها من الكتاب ا١تثاين .
إضافة إذل وحدة السياؽ حيث أف ىذه السور تكوف م تبة ال
يصح رفع واحدة منها وعليو إف اجمللسي (رٛتو هللا) دل يصل إذل
اٟتل بسبب رفعو لػ( ا١ت ) ال عد .
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وقد حاوؿ الكثَت من العلماء حل ىذا ا٠ترب وكشف حقيقتو
ولكنهم دل يوفقوا إذل ذلك ومن الذين حاولوا ذلك من علمائنا
ا١تتأخ ين ىو ٝتاحة السيد الشهيد دمحم دمحم صادؽ الصدر حيث
ذك يف كتاب ا١توسوعة اٞتزء الثالث حيث قاؿ يف الكتاب :

( أقوؿ  :٭تتمل وجوىاً أخ ى عديدة نذك فيما يلي عدداً
منها طبقاً لنفس الًتقيم  .ا٠تامس  :وىو ا١تستظه من
ا٠ترب حيث يقوؿ يقوـ قائمنا عند انقضائها يعٍت(ا١تص) بػ:

ال  ...يعٍت :
حُت ينقضي رقم ا١تص ٨تسب حساب ال فإذا انقضى
رقمو كاف موعد قياـ القائم انجزا  .فإذا علمنا إف قيمة
(ا١تص) مائة وواحد وستوف  ،و٣تموع ما ورد يف الق آف
الك َي من كلمة (ال )  -وقد تك رت ٜتس م ات ألف
ومائة وٜتس وٜتسوف كاف اجملموع ألفا وثبلٙتائة وستة
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عش  .وىو اتريخ ىج ي قد مضى قبل ٙتانُت عاماً  .ودل
يظه ا١تهدي (عليو السبلـ) فيو .
ومعو ال بد أف ٨تمل ذلك على انو اتريخ ١تا بعد والدتو
وقد ع فنا يف ( اتريخ الغيبة الصغ ى) انو ولد علم ٕ٘٘
فيكوف اجملموع ألفاً وٜتسمائة وواحد وسبعُت  .أي أف
ا١تهدي (عليو السبلـ) سوؼ يظه بعد مئة وٜتس
وسبعُت عاماً ) .

نكتفي هبذا الكبلـ ٦تا جاء يف موسوعة اإلماـ ا١تهدي (عليو

السبلـ) م اعاة لبلختصار .
وقد ذك السيد دمحم علي الطباطبائي اٟتسٍت صاحب كتاب
(مائتاف وٜتسوف عبلمة) يف كتابو ا١تذكور قاؿ فيو :

( يف إلزاـ الناصب جٕص٘ ٔٙعن أمَت ا١تؤمنُت (عليو

السبلـ) قاؿ  ( :شيعتنا الفئة الناجية والف قة الزاكية
صاروا لنا رداً وصوانً وعلى الظلمة الباً وعوانً سيفج ٢تم
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ينابيع اٟتيواف بعد لظى ٣تمع النَتين لتماـ ال وضة
والطواسُت من السنُت -والطواسُت ثبلث سور :
ط س ـ  +ط س ـ  +ط س  +ال وضة
ٖ ٖٕٜٔ=ٕٔٓٗ+ٜٙ+ٜٔٓ+ٜٔٓتسب اب٢تج ية .
وقاؿ أيضاً  :وقاؿ اإلماـ (عليو السبلـ) :

( ٬تهد األرض و٬تيء السنة والف ض سيكوف ذلك بعد

األلف ومائة وأربع وٙتانُت من زماف الفًتة بعد ا٢تج ة ) .

فلو اعتربان الفًتة ىي ميبلد اإلماـ اٟتجة (عليو السبلـ)
وىي سنة ٕ٘٘  ٖٜٔٗ = ٔٔٛٗ +وىو غَت بعيد
ولو حسبنا ا١تدة من البعثة قبل ا٢تج ة ٖٓٓٔ سنة تبُت
انو يف سنة  ٕٔٗٙىػ وهللا اعلم ) انتهى كبلـ السيد
الطباطبائي .
وهبذا يتبُت لنا أف حل ىذا ا٠ترب ا١ت وي عن اإلماـ الباق (عليو
السبلـ) ليس توقيتاً فاإلماـ حينما ذك ذلك دل يذك ه اعتباطاً إ٪تا
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قصد بذلك الوصوؿ ومع فة بداية ظهور م احل ح كة اإلماـ
ا١تهدي (عليو السبلـ) مث لو كاف فيو توقيتاً كيف تلقاه العلماء
ابلقبوؿ ودونوه يف كتبهم وحاولوا حلو ومع فة النتيجة وخاصة أف

فيهم علماء فحوؿ مثل العبلمة اجمللسي والسيد الشهيد دمحم
الصدر (قدس س ه) .
مث إننا عندما ذك ان حل ا٠ترب ليس معٌت ذلك إننا نقوؿ أف قيامو
يف السنة القادمة ولكننا نقوؿ إف م احل الظهور الش يف ستبدأ
ابنقضاء ىذه السنة فم احل الظهور كما ال ٮتفى غَت ٤تدده أو
مقيده بزمن معُت .
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القسم الثاين  :بياف معاف ح وؼ الق آف وارتباطها بقضية
ا١تهدي (عليو السبلـ)
مدخل :
ٟت وؼ الق آف معاين ودالالت كما قلنا فكل ح ؼ يف الق آف لو
معٌت يدؿ عليو و١تا كانت اٟت وؼ قليلة جداً ابلنسبة للكلمات

وا١تعاين فاٟت وؼ اليت يتكوف منها الكبلـ ىي ٙتانية وعش ين ح فاً
فإف ىناؾ أمهات للمعاين تدؿ عليها اٟت وؼ أو قل معاين أصيلو
ت جع إليها ابقي ا١تعاين أو تنطوي ٖتتها وتًتفع عنها أو قل
كاٟتقيقة واجملاز  ،فح ؼ األلف مثبلً يعٍت هللا .

فإذا ما تك ر ذك ح ؼ األلف يف أكث من موضع فإف ا١تعٌت
الذي يدؿ عليو ينطوي يف لفظ اٞتبللة أي ي جع الف ع إذل أصلو
وىذه اللغة تسمى اللغة الف دوسية اليت يعتمدىا أىل البيت
(عليهم السبلـ) يف تفسَت الق آف .
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وىناؾ رواَيت كثَتة تدؿ عليها فقد جاء يف ال واية الواردة عن

الفضل بن يسار قاؿ  ( :سألت أاب جعف (عليو السبلـ) عن

ىذه ب واية ( ما يف الق آف آية إال و٢تا ظه وبطن وما فيو
ح ؼ إال ولو حد ولكل مطلع ....اخل ) .

عن أ بصَت عن أ عبد هللا (عليو السبلـ) قاؿ  ( :سألتو عن
تفسَت ( بسمميحرلا نمحرلا هللا  ) قاؿ الباء هباء هللا والسُت
سناء هللا وا١تيم ملك هللا .....اخل )(ٔ) .
و٦تا يدؿ على أف أىل البيت (عليهم السبلـ) يعتمدوف يف تفسَت
الق آف على اللغة الف دوسية أو تفسَت اٟت وؼ ح فاً ح فاً ىو ما

جاء يف ال واية عن ابن عباس أف علي بن أ طالب (عليو

السبلـ) قاؿ َ ( :ي أاب العباس إذا صليت عشاء اآلخ ة

فأٟتقٍت إذل اٞتبانة .
قاؿ  :فصليت وٟتقتو وكانت ليلة مقم ة .
 )1تفسير البرىان .
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قاؿ  :فقاؿ رل ما تفسَت األلف من اٟتمد ؟
قلت  :فما علمت ح فاً أجيبو .

قاؿ  :فتكلم يف تفسَتىا ساعة اتمة .
قاؿ  :مث قاؿ رل  :ما تفسَت البلـ من اٟتمد ؟
قاؿ  :فقلت ال اعلم  ،فتكلم يف تفسَتىا ساعة اتمة .
قاؿ مث قاؿ فما تفسَت اٟتاء من اٟتمد ؟
قاؿ  :فقلت ال اعلم .

قاؿ  :فتكلم يف تفسَتىا ساعة اتمة  ،مث قاؿ رل  :فما

تفسَت ا١تيم من اٟتمد ؟
قاؿ :فقلت ال اعلم .
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فقاؿ  :فتكلم يف تفسَتىا ساعة اتمة  ،مث قاؿ  :فما
تفسَت الداؿ من اٟتمد ؟ قاؿ  :فقلت ال ادري  .قاؿ :
فتكلم يف تفسَتىا إذل ب ؽ عمود الفج … اخل )(ٔ) .
فهذه ال واية وغَتىا تؤكد ما ذك انه من أف لكل ح ؼ من ح وؼ
الق آف تفسَتاً .

و٦تا يدؿ على أف لكل ح ؼ معناً يدؿ عليو وعن ذلك ا١تعٌت
تتف ع عدة معاين ْتسب تك ار اٟت ؼ وسياؽ الكبلـ ما جاء يف

ال واية عن أمَت ا١تؤمنُت (عليو السبلـ) قاؿ  ( :اعتل اٟتسُت
(عليو السبلـ) فاحتملتو فاطمة (عليها السبلـ) فأتت
النيب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) فقالت َ :ي رسوؿ هللا ادع هللا البنك أف
يشفيو  ،إف هللا ىو الذي وىبو لك وىو قادر على أف
يشفيو .
 )1البحار ج. 19
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فهبط جربائيل فقاؿ َ :ي دمحم إف هللا تعاذل جده دل ينزؿ
عليك سورة من الق آف إال وفيها ( فاء ) وكل فاء من آفة
ما خبل اٟتمد فإنو ليس فيها فاء  ،فادع بقدح من ماء
فاق أ عليو اٟتمد أربعُت م ة مث صب عليو فإف هللا يشفيو
ففعل ذلك فعويف إبذف هللا )(ٔ) .
وبعد أف تبُت ىذا أنيت إذل بياف بعض اٟت وؼ الق آنية ا١تقطعة :

أوالً :

قاؿ تعاذل يف سورة القصص (( طسم )) فالطاء طالوت  ،والسُت
موسى (عليو السبلـ)  ،وا١تيم دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) والثبلثة (عليهم الصبلة
والسبلـ) انطووا يف ا١تهدي (عليو السبلـ) فإنو (عليو السبلـ) ٯت
بثبلثة ادوار .
فقد جاءت األخبار وال واَيت أف للمهدي (عليو السبلـ) سنة
من طالوت وسنة من موسى (عليو السبلـ) وسنة من دمحم (صلى
 )1القرآن فضائمو وآثاره في النشأتين .
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هللا عليو وآلو وسلم) وقد وقف يف قباؿ طالوت جالوت عليو
اللعنة وسيقف يف قباؿ ا١تهدي (عليو السبلـ) دولة بٍت العباس
اليت تظه يف آخ الزماف والذين ٭تاربوف دعوة ا١تهدي (عليو
السبلـ) وأنصاره .
كما أف طالوت دل يقبلو قومو ملكاً ودل ي تضوه ٢تم قائداً وىذا ما

سوؼ يقع مع السيد اليماين وزي ا١تهدي (عليو السبلـ) حيث

إف قومو لن ي تضوه ولن يصدقوا أبنو وزي اإلماـ (عليو السبلـ)
وانو اليماين ا١توعود وحىت من رضي بطالوت ملكاً وقائداً فإهنم قد

م وا ابمتحاانت وابتبلءات و٘تحيص قاؿ تعاذل :

وت ِاب ْٞتنُ ِ
اّللَ ُم ْبػتَلِي ُكم بِنَػ َه ٍ
ود قَ َ
اؿ إِ َّف ّ
{ فَػلَ َّما فَ َ
ص َل طَالُ ُ ُ
فَمن َش ِ ِ
س ِم ٍِّت َوَمن َّدلْ يَط َْع ْموُ فَِإنَّوُ ِم ٍِّت إِالَّ َم ِن
َ
َ
ب م ْنوُ فَػلَْي َ
ِ
ؼ غُ فَةً بِي ِدهِ فَ َ ِ
ش ِبُواْ م ْنوُ إِالَّ قَلِيبلً ّم ْنػ ُه ْم فَػلَ َّما َج َاوَزهُ
ا ْغتَػ َ َ ْ َ
َّ ِ
وت
آمنُواْ َم َعوُ قَالُواْ الَ طَاقَةَ لَنَا الْيَػ ْوَـ ِّتَالُ َ
ين َ
ُى َو َوالذ َ
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اؿ الَّ ِذين يظُنُّو َف أَنَّػهم ُّمبلَقُو ِّ
وج ِ
اّلل َكم ِّمن فِئَ ٍة قَلِيلَ ٍة
نودهِ قَ َ
ُ
ََ
َُ
ت فِئَةً َكثَِتةً إبِِ ْذ ِف ِّ
اّللُ َم َع َّ ِ
ين }(ٔ) .
غَلَبَ ْ
اّلل َو ّ
الصاب ِ َ
َ

فقد فشل أنصاره وجيشو يف ٕتاوز ىذا االمتحاف أو النجاح يف
التمحيص فقد ش ب أكث ىم من النه وخالفوا ملكهم وبعضهم
قد اغًتؼ غ فة والقلة القليلة وىم الثبلٙتائة وثبلثة عش دل
يش بوا أصبلً من النه ودل يغ فوا غ فة وىم من ٕتاوز ىذا
االختبار بنجاح .

وا١تعلوـ إف أصحاب اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) الثبلٙتائة
وثبلثة عش ٯت وف بعدة ابتبلءات و٘تحيص ويوفقوف للفوز بصحبة
اإلماـ (عليو السبلـ) فإف أنصار اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ)
وجيشو ٯت وف بنفس ىذا االختبار وٕت ي عليهم ىذه السنة حيث
أف ا١توذل تبارؾ وتعاذل سيبتليهم بنه كما ابتلى أصحاب طالوت .

 )1البقرة (. )249
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فعن أ بصَت عن أ عبد (عليو السبلـ) قاؿ ( :أصحاب
طالوت ابتلوا ابلنه الذي قاؿ هللا تعاذل  { :سنبتليهم
بنه } واف أصحاب القائم (عليو السبلـ) يبتلوف ٔتثل
ذلك )(ٔ) .
واعلم عزيزي القارئ إف النه الذي يبتلى بو أصحاب القائم
وجيشو ىو أكل ا١تاؿ اٟت اـ وما أكث ه يف زماننا اليوـ حيث ال
ٕتد در٫تاً حبلالً فا١تعامبلت التجارية أصبحت معامبلت ربوية
وكث الكذب يف البيع والش اء فإف أكث ا١تعامبلت ابتت غَت
صحيحة ش عاً وغَت ذلك من األمور ا١تتداولة يف البيع والش اء

وا١تكاسب .

فإف أكل ا١تاؿ اٟت اـ سوؼ يؤدي ابلنتيجة إذل االبتعاد عن ط يق
اٟتق واالنزالؽ عن ط يق ا٢تداية وابلتارل اال٨ت اؼ إذل ط يق
الضبللة وال دى أعاذان هللا من ذلك وال يستسهلن احد القوؿ .
 )1غيبة النعماني .
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فإنو ورد يف معٌت ال واية عن اإلماـ اٟتسُت (عليو السبلـ) عندما

نظ إذل معسك يزيد (لعنو هللا) قاؿ  ( :إف بٍت إس ائيل ملئوا
بطوهنم من اٟت اـ فقتلوا أنبيائهم وىؤالء القوـ أكلوا ح اماً
فَتيدوف قتل ابن بنت نبيهم ) .
وأما ابلنسبة لسنة موسى (عليو السبلـ) وكيف ٕت ي على اإلماـ
ا١تهدي (عليو السبلـ) فإف موسى قد وقف قبالو وبوجهو ف عوف
ملك مص آنذاؾ واف ا١تهدي (عليو السبلـ) سيقف بوجهو ويف
قبالو أم يكا ف عوف آخ الزماف اليت ٗتوض ٔتساعدة حليفاهتا من
دوؿ الغ ب ح اب عا١تية ضد اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) .
أما ابلنسبة لسنتو من دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) فقد وقف بوجو دعوتو وحاربو
أبو سفياف عليو اللعنة وسيقف بوجو ا١تهدي (عليو السبلـ)
السفياين عليو اللعنة .
فقد ورد أف اسم ا١تهدي (عليو السبلـ) اسم النيب  ،وكنيتو كنية
رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) فإف ا١تهدي ابلظاى ىو اإلماـ (عليو السبلـ)
وابلباطن ىو دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) .
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ولو الحظنا اآلَيت اليت أتيت بعد ( طسم ) لوجدان أف اآلية
ا٠تامسة تتحدث عن اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) قاؿ تعاذل :

َّ ِ
ض ِع ُفوا ِيف ْاأل َْر ِ
ض َوَْ٧ت َعلَ ُه ْم
استُ ْ
ين ْ
{ َونُ ِي ُد أَف َّ٪تُ َّن َعلَى الذ َ
ِ
ُت } وقد اٚتع ا١تفس وف على أف
أَئِ َّمةً َوَْ٧ت َعلَ ُه ُم ال َْوا ِرث َ

ا١تستضعفُت ىم ا١تهدي وأصحابو الذين ي ثوف األرض وما عليها

.
وهبذا يتضح لنا أف طسم تعٍت ا١تهدي فإف ظاى ىا طالوت
وموسى ودمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وابطنها اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) وىذا
وجو من وجوه التأويل .

اثنياً :

لو نظ ان إذل سور الطواسُت لوجدان أف سورة الشع اء وسورة

ت
آَي ُ
القصص يبدأف آبيتُت متشاهبتُت و٫تا { طسم * تِل َ
ْك َ
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ِ ِ (ٔ)
ال ِ
ْكتَ ِ
ت
اب ال ُْمب
آَي ُ
ُت } و قولو تعاذل  { :طسم * تِل َ
ْك َ
ِ ِ (ٕ)
ال ِ
ْكتَ ِ
ُت } .
اب ال ُْمب

لكن ا١توذل تبارؾ شانو قاؿ يف اآلية الثالثة من سورة الشع اء { :
ِ
لَعلَّ َ ِ
شأْ نُػنَػ ِّز ْؿ
ُت * إِف نَّ َ
سَ
ك أ ََّال يَ ُكونُوا ُم ْؤمنِ َ
َ
ك َابخ ٌع نَّػ ْف َ
ت أَ ْعنَاقُػهم َ٢تَا َخ ِ ِ
ُت }(ٖ) .
َعلَْي ِهم ِّمن َّ
الس َماء آيَةً فَظَلَّ ْ
اضع َ
ُْ

واٟتقيقة إف ىذه السورة تتحدث عن اإلماـ ا١تهدي (عليو
السبلـ) وخاصة اآلَيت األوذل منها .
فقد جاء يف ال واية الش يفة عن اإلماـ الصادؽ (عليو السبلـ) انو

قاؿ  ( :أما أف النداء من السماء ابسم القائم يف كتاب هللا

لبُت .

فقلت  :أين ىو أصلحك هللا ؟

 )1الشعراء (. )2-1

 )2القصص (. )2-1
الشعراء (. )4-3
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فقاؿ  :يف { طسم * تلك آَيت الكتاب ا١تبُت } قولو :

{ إف نشا ننزؿ عليهم من السماء أية فظلت أعناقهم ٢تا

خاضعُت } قاؿ  :إذا ٝتعوا الصوت أصبحوا وكأ٪تا على

رؤوسهم الطَت )(ٔ) .

فمن الواضح إف ىذه اآلَيت تتحدث عن ا١تهدي(عليو السبلـ)
كما قلت كما أف اآلَيت يف سورة القصص تتحدث عن ا١تهدي
(عليو السبلـ) وبدليل قولو تعاذل :

َّ ِ
ض ِع ُفوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َوَْ٧ت َعلَ ُه ْم
استُ ْ
ين ْ
{ َونُ ِي ُد أَف َّ٪تُ َّن َعلَى الذ َ
ِ
ُت }(ٕ) .
أَئِ َّمةً َوَْ٧ت َعلَ ُه ُم ال َْوا ِرث َ

إف الف ؽ بُت ىاتُت السورتُت ىو إف سورة القصص تتكلم عن
ا١تؤمنُت ابإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) أو دعوتو بدليل قولو تعاذل:

 )1غيبة النعماني .
 )2القصص (. )5
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{ طسم * تلك آَيت الكتاب ا١تبُت* نتلوا عليك من نبأ
موسى وف عوف ابٟتق لقوـ يؤمنوف } وأما يف سورة الشع اء
واليت ىي أيضا تتحدث عن ا١تهدي (عليو السبلـ) لكنها ٗترب عن
الذين ال يؤمنوف بدليل قولو تعاذل :

{ طسم * تلك آَيت الكتاب ا١تبُت * لعلك ابخع نفسك
أال يكونوا مؤمنُت } .

و١تا تبُت ذلك بقي علينا إف نع ؼ من ىم ا١تقصودوف يف ىذه

اآلَيت أي الذين ال يؤمنوف ابلقائم وأم ه ودعوتو فن جع إذل أتويل
اآليتُت األوذل والثانية فالكتاب ىو اإلماـ وا١تبُت ىو ا١تهدي
(عليو السبلـ) فالكتاب ا١تبُت ىو اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ)
و((طسم)) الطاء ىم األطباء والسُت ىم السح ة وا١تيم ىم
العلماء .
ويف ذلك إشارة إذل أف ىؤالء ىم الشع اء الذين يكذبوف ابإلماـ
ا١تهدي (عليو السبلـ) ودعوتو كما كذب الشع اء دمحم (صلى هللا
عليو وآلو وسلم) واهتموه بشىت التهم ولفقوا عليو األابطيل
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ونسبوىا لو وىم نفسهم سح ة موسى الذين اشته وا ابلسح
وىو العلم السائد آنذاؾ كما إف الشع ىو السائد يف زمن بعثة
النيب دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) .
والسح ة ىم العلماء الذين واجهوا موسى (عليو السبلـ) وكذبو
قسم منهم وآمن بو بعضهم واألطباء ىم العلماء عند بعثة نيب هللا
عيسى (عليو السبلـ) حيث كاف الطب ىو العلم السائد آنذاؾ .
و١تا كاف لئلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) سنناً من األنبياء وخاصة لو
سنة من موسى (عليو السبلـ) وسنة من عيسى (عليو السبلـ)

وسنة من دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) واف تلك الفئات ىم من واجهوا األنبياء
الثبلثة ا١تذكورين صلوات هللا عليهم فإف ىؤالء العلماء الذين ىم
الفقهاء وىم الشع اء ا١تقصودوف يف قولو تعاذل { والشع اء يتبعهم
الغاووف } .
فقد جاء عن اإلماـ الصادؽ (عليو السبلـ) يف أتويلها قاؿ :
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( من رأيتم من الشع اء يتبع ؟ إ٪تا عٌت ىؤالء الفقهاء
الذين يشع وف قلوب الناس ابلباطل فهم الشع اء الذين
يتبعوف ) .
وعن اإلماـ دمحم بن علي الباق (عليو السبلـ) قاؿ :

( يف قوؿ هللا عز وجل (( :يتبعهم الغاووف)) قاؿ ىل رأيت

شاع اً يتبعو احد ؟ إ٪تا ىم قوـ تفقهوا لغَت الدين وضلوا
وأضلوا ) .

كما إف ا١تقصود ابألطباء ىم الفقهاء أيضاً حيث ىم من يقوموف
بتطبيب النفوس تطييبها واف األم اض ا١تعنوية اشد من األم اض

ا١تادية لذا فإف الطبيب حقاً ىو من قاـ بتطبيب النفوس وىم
العلماء كما ال ٮتفى والسح ة ىم نفسهم ا١تقصودوف حيث إف

العلم والبياف يسح سح اً كما جاء يف ال واية ( واف من البياف

لسح اً ) .
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وهبذا يتضح لنا جلياً إف الذين ال يؤمنوف وا١تقصودين يف اآلَيت
األوذل من سورة الشع اء ىم العلماء وفقهاء الضبللة والسوء
الذين يكذبوف بدعوة ا١تهدي(عليو السبلـ) وٮت جوف عليو واف
اإلماـ (عليو السبلـ) سوؼ يقوـ بقتلهم وي يح الببلد والعباد
منهم ومن ا٨ت افهم وضبل٢تم .
فعن مالك بن ضم ة قاؿ  :قاؿ أمَت ا١تؤمنُت (عليو السبلـ) :

( َي مالك بن ضم ة كيف أنت إذا اختلفت الشيعة ىكذا
؟ وشبك بُت أصابعو وادخل بعضها يف بعض .
فقلت َ :ي أمَت ا١تؤمنُت ما عند ذلك من خَت .
قاؿ  :ا٠تَت كلو عند ذلك َ ،ي مالك عند ذلك يقوـ
قائمنا فيقدـ سبعُت رجبلً يكذبوف على هللا ورسولو
فيقتلهم  ،مث ٬تمعهم هللا على أم واحد (أي الشيعة) ) .
وىؤالء السبعُت رجبلً ىم من علماء وفقهاء الضبللة حيث
يتسببوف يف تف يق الناس وا١تذىب وإضبلؿ الناس عن اٟتق
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ودعاتو وأىلو وم يديو وإال فإف سبعُت رجبلً من عامة الناس ال
يؤث وف يف الناس وا١تذىب مهما صنعوا إال أف يكونوا قادة والناس
تسمع ٢تم وتطيع .
مث إف الشخص العادي إذا كذب ال يكوف كذبو على هللا ورسولو
إ٪تا يكوف الكذب كذلك إذا قاـ إبصدار بعض األحكاـ والفتاوى
الباطلة وينسبها إذل هللا ورسولو وىذا ىو الكذب ا١تقصود كما ال
ٮتفى .
مث إف قتلهم من قبل اإلماـ (عليو السبلـ) يؤدي ابلنتيجة إذل إزالة
الف ؽ وىذا ما يدؿ على أهنم ليسوا أشخاصا عاديُت أو من عامة
الناس .
وقد ذك الشيخ علي الكوراين يف كتابو عص الظهور تعليقاً على

ىذه ال واية وقاؿ عن ىؤالء السبعُت أهنم من علماء السوء
ا١تظلُت .
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وال واَيت يف ىذا اجملاؿ كثَتة حيث إف الكثَت من الفقهاء سوؼ
يقفوف بوجو اإلماـ (عليو السبلـ) ودعوتو ويكذبوف أم ه ودعاتو
اٟتقيقيُت .

اثلثاً :

ِ
آف وكِتَ ٍ
اب ُّمبِ ٍ
ُت }(ٔ) .
آَي ُ
{طس تِل َ
ْك َ
ت الْ ُق ْ َ

والنمل فيو إشارة إذل أىل الدنيا فسورة النمل تتحدث يف الكثَت

من آَيهتا عن الدنيا وا١تلك فح ؼ (( الطاء )) يعٍت طالوت قاؿ

وت
تعاذل َ { :وقَ َ
اّللَ قَ ْد بَػ َع َ
اؿ َ٢تُ ْم نَبِيُّػ ُه ْم إِ َّف ّ
ث لَ ُك ْم طَالُ َ
ْك َعلَْيػنَا وَْ٨تن أَح ُّق ِابلْمل ِ
ْك
َملِكاً قَالَُواْ أ َّ
ََّن يَ ُكو ُف لَوُ ال ُْمل ُ
َ ُ َ
ُ
ت َس َعةً ِّمن الْم ِ
اصطََفاهُ َعلَْي ُك ْم
اؿ قَ َ
اؿ إِ َّف ّ
ِم ْنوُ َوَدلْ يُػ ْؤ َ
اّللَ ْ
َ َ
اّللُ يُػ ْؤِيت ُم ْل َكوُ َمن يَ َ
ادهُ بَ ْسطَةً ِيف ال ِْعل ِْم َوا ْٞتِ ْس ِم َو ّ
َوَز َ
شاءُ
وّ ِ ِ
يم }(ٕ) .
اّللُ َواس ٌع َعل ٌ
َ
 )1النمل ( . )1

 )2البقرة (. )247
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حيث كاف ملك طالوت ظاى َي ومبدئيا أي أف بداية ا١تلك كانت
بطالوت ولكن ا١تلك الباطٍت وما آؿ إليو كاف يف داود(عليو

السبلـ) قاؿ تعاذل  { :فَػهزموىم إبِِ ْذ ِف ِّ
ود
اّلل َوقَػتَ َل َد ُاو ُ
َ َُ ُ
شاءُ }(ٔ) .
ْك َوا ْٟتِ ْك َمةَ َو َعلَّ َموُ ِ٦تَّا يَ َ
آاتهُ ّ
اّللُ ال ُْمل َ
َجالُ َ
وت َو َ

وإ٪تا كاف ا١تلك لداود عندما لبس درع موسى وكاف مبلئماً لو ودل

يتبلءـ مع غَته مث إف قتل جالوت كاف على يد داود (عليو
السبلـ) .

وأما ابلنسبة لعبلقة ىذه القصة ابإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) ىو
إف ا١تهدي (عليو السبلـ) ٯتثل طالوت (عليو السبلـ) فإف لئلماـ
ا١تهدي (عليو السبلـ) سنن من طالوت (عليو السبلـ) فإف ىناؾ
شبهاً ُخلقياً بُت ا١تهدي (عليو السبلـ) وطالوت (عليو السبلـ)
فطالوت كاف طويل القامة وكذلك اإلماـ (عليو السبلـ) وكاف
طالوت قوَيً يف بدنو وىذه من صفة ا١تهدي (عليو السبلـ) حىت
 )1البقرة (. )251
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ورد يف ال واية  ( :انو لو مد يده إذل أعظم شج ة على وجو
األرض لقلعها ) .
وح ؼ ((الطاء)) يشمل معنيُت  ،معٌت ظاى ي وىو طالوت -أي
اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ)  -ومعٌت ابطٍت ىو داود (عليو
السبلـ) أي وزي اإلماـ (عليو السبلـ) .
وإ٪تا كاف (( الطاء )) معرب عن ا١تعنيُت ألف قضية طالوت وداود
وملكهما متداخلة فإف بِدأ ا١تُلك كاف بطالوت ومنو كاف حكم
داود (عليو السبلـ) وملكو فإف ا١تلك العظيم ىو ملك اإلماـ

ا١تهدي (عليو السبلـ) للعادل اٚتع أي انو دولة ا١تهدي (عليو
السبلـ) اليت تكوف آخ الدوؿ واليت يشمل حكمها ٚتيع بقاع
ا١تعمورة .
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اّللُ ِمن
آات ُى ُم ّ
َّاس َعلَى َما َ
س ُدو َف الن َ
َْ٭ت ُ
َ ِ ِ
ِ
اىم
اب َوا ْٟتِ ْك َمةَ َوآتَػ ْيػنَ ُ
يم الْكتَ َ
آؿ إبْػ َاى َ

قاؿ تعاذل  { :أ َْـ
ضلِ ِو فَػ َق ْد آتَػ ْيػنَا
فَ ْ
ُّملْكاً َع ِظيماً }(ٔ) .

فاإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) ىو البقية من آؿ دمحم وآؿ دمحم ىم

آؿ إب اىيم وىم ذرية إب اىيم (عليو السبلـ) ودل يؤت آؿ إب اىيم
ملكاً عظيماً وال يكوف ذلك إال يف آخ الزماف عندما يقوـ اإلماـ
(عليو السبلـ) وٯتؤل األرض قسطاً وعدال .

ولكن ىناؾ َملك يف ضمن ىذا ا١تلك العظيم أي ىناؾ َملك
وملك وىو اليماين .
تكوف لو سلطة ُ

فقد جاء يف ال واية الش يفة نقبلً عن ْتار األنوار  ( :ويظه
ملك من صنعاء اليمن ابيض كالقطن اٝتو حسُت أو
حسن فيذىب ٓت وجو غم الفنت ) .

 )1النساء (. )54
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فاليماين إذف ٯتثل داود (عليو السبلـ) وملكو وأما ح ؼ (السُت)
ففيو إشارة إذل سليماف (عليو السبلـ) وملكو فقد كاف ملك
سليماف أعظم وأوسع واكرب من ملك داود (عليو السبلـ) وإ٪تا
مثل سليماف ىو ا١تهدي (عليو السبلـ) الذي ٯتلك ش ؽ األرض
وغ هبا .
فقد دلت األخبار وال واَيت على إف ما ُسخ لسليماف سوؼ
يسخ لئلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) .
قد ذك ان عبلقة طالوت (عليو السبلـ) ابإلماـ ا١تهدي (عليو
السبلـ) وعبلقة داود (عليو السبلـ) بوزي ا١تهدي (عليو السبلـ)
وبقي أف نذك نقيضهما وعدو٫تا وىو جالوت  ،فجالوت يف
عص الظهور ىو السفياين عليو اللعنة الذي ٭تارب ا١تهدي
وأصحابو .
ولو الحظنا ىذه السورة لوجدان أهنا تتحدث عن ا١تلك بكث ة ويف
الكثَت من آَيهتا وما ذلك إال إشارة ١تا بيناه .

-84 -



موسوعة التأويل المعاصر

والدليل على ذلك أيضاً ىو قولو تعاذل يف اآلية التالية لآلية األوذل

من سورة النمل (( ىدى وبش ى للمؤمنُت )) فإف دولة
ا١تهدي (عليو السبلـ) ووزي ه وملكهما فيها ا٢تداية والبشارة
للمؤمنُت ا١تنتظ ين يف آخ الزماف .

رابعاً  ( :طو و يس )

إف ٢تاتُت السورتُت عبلقة وارتباط بقضية اإلماـ ا١تهدي (عليو
السبلـ) ودعوتو فالطاء من ( طو ) معناىا الطور األٯتن وا٢تاء

معناىا ىاروف (عليو السبلـ) ويف ىذه اٟت وؼ إشارة إذل دعوة
ا١تهدي (عليو السبلـ) حيث أهنا سوؼ تنطلق من الكوفة
ا١تقدسة فإف الطور األٯتن كما ورد يف التفاسَت ىي ارض النجف
وىاروف (عليو السبلـ) ىو وزي موسى (عليو السبلـ) كما إف
علياً وزي دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) .

ويف ذلك إشارة على أف دعوة ا١تهدي (عليو السبلـ) سيقوـ هبا
وزي ه اليماين فإف دعوة ا١تهدي وأم ه سيبدأ من خبلؿ وزي ه
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اليماين الذي يظه قبلو ويقوـ ابلتمهيد واإلعداد لنص تو وظهور
أم ه عليو السبلـ فإف ىذه السورة ىي السورة الوحيدة اليت ورد
فيها تقدَي ذك ىاروف على موسى وما ذلك إال إشارة ١تا ذك انه
من كوف دعوة ا١تهدي(عليو السبلـ) ستبدأ عن ط يق الوزي (عليو

ب
السبلـ) قاؿ تعاذل { :فَأُل ِْق َي َّ
آمنَّا بَِ ِّ
الس َح َةُ ُس َّجداً قَالُوا َ
وسى } (ٔ) .
ارو َف َوُم َ
َى ُ

فإف تقدَي ىاروف على موسى دل أيت إال ٟتكمة من هللا فإف ٚتيع
السور حينما تذك موسى وىاروف يقدـ فيها ذك موسى على

ىاروف (عليهما السبلـ) .
مث إف ا١توذل تبارؾ وتعاذل وىب ١توسى (عليو السبلـ) أخاه ىاروف
نبياً ووزي اً وكذلك فإف ا١توذل عز وجل يهب اليماين ألخيو ا١تهدي

(عليو السبلـ) داعياً ووزي اً فإف اليماين يكوف أخا للمهدي (عليو
السبلـ) ولكن ليست أخوهتما نسبية بل تكوف أخوة أما اب١تؤاخاة

 )1طو (. )70
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كما كاف من شأف النيب دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) واإلماـ أمَت ا١تؤمنُت (عليو
السبلـ) وأما ٔتعٌت أف ابن العم يسمى أخا كما كاف أيضاً من
شاف النيب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) واإلماـ علي (عليو السبلـ) .
فإف اليماين يعود نسبو إذل اإلماـ اٟتسن (عليو السبلـ) وا١تهدي
حسيٍت النسب كما ال ٮتفى ومعٌت ذلك أهنما ابنا عم من انحية
اٟتسن واٟتسُت (عليهما السبلـ) .
فقد جاء يف خرب طويل عن النيب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يف ذك اليماين قاؿ فيو :

( مث أييت من بعده  -أي من بعد ا١تهدي  -ا١تص ي
العماين القحطاين  ،يسَت بسَتة أخيو ا١تهدي وعلى يديو

تفتح مدينة ال وـ ) .

وأما ابلنسبة لسورة ( يس ) فمعٌت الياء عيسى (عليو السبلـ)
والسُت موسى (عليو السبلـ) والق آف اٟتكيم ىو ا١تهدي (عليو
السبلـ) الذي ٕت ي عليو سنو من عيسى وسنو من موسى (عليو
السبلـ) .
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فإف أعظم السنن اليت ٕت ي على ا١تهدي(عليو السبلـ) تكوف من
ىذين النبيُت (عليهما السبلـ) وىذا ىو التأويل األوؿ أما التأويل
الثاين فإف الياء معناىا ليلة القدر والسُت معناىا السبب ا١تتصل
بُت األرض والسماء وىو اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) فهو
السبب يف االتصاؿ ابهلل وىو حلقة الوصل بُت ا٠تلق وخالقهم
وىو الذي ينزؿ عليو األم .
والليلة ىي الليلة اليت يف ؽ فيها كل أم حكيم وهبذا تتضح
العبلقة بُت اٟت وؼ الق آنية طو ويس وبُت قضية ا١تهدي (عليو
السبلـ) وارتباطها هبا .
فإف للح وؼ الق آنية أس ارا وارتباطات وثيقة أبم اإلماـ ا١تهدي
(عليو السبلـ) كما إف الكثَت من اآلَيت الق آنية تتحدث عن
اإلماـ عليو السبلـ وظهور دولتو وخبلفتو .
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رابعاً :

كي ِ
ِ
َّ ِ
ين
وحي إِلَْي َ
قاؿ تعاذل  { :حم * عسق * َك َذل َ ُ
ك َوإِ َذل الذ َ
ِ
ك َّ
يم }(ٔ) .
ِمن قَػ ْبلِ َ
اّللُ ال َْع ِز ُيز ا ْٟتَك ُ
قد ذك ان ما للح وؼ من أس ار ومعاين وارتباط بقضية اإلماـ

ا١تهدي (عليو السبلـ) وقد ذك ان إف للق اف تفسَتاً ح فياً فإف
لكل ح ؼ معٌت قائم بذاتو وفيو عدة دالالت وإشارات ْتسب
ما يقتضيو اٟتاؿ .
ويف ىذه السورة ا١تباركة ٮتربان ا١توذل جل وعبل عن التش يع وكيف
إف الناس يف آخ الزماف يقوموف بتح يف الش يعة و٤تاولتهم
إخفاء األحكاـ اإل٢تية والعوض عنها أبحكاـ وضعية ابتدعها أىل
ذلك الزماف كي تتبلءـ مع أفكارىم وأىوائهم وأمانيهم .
ويف ىذا الزمن العسَت زمن الغيبة الكربى إلمامنا اٟتجة بن اٟتسن
(عليو السبلـ) وعرب مئات السنوات اليت م ت على ا١تسلمُت
 )1الشورى (. )3 -1

-89 -



موسوعة التأويل المعاصر

وىم مبتعدين أو متناسُت ومتجاىلُت للمش وع اٟتقيقي ومعدف
العلم األصيل اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) ن ى بوضوح ما ٬ت ي
على اإلسبلـ وا١تسلمُت من تغَت وتزييف ْتجة وأخ ى وكل ذلك
من نسج عقو٢تم وأىوائهم .
ف احوا يتخبطوف بُت ىذا اٟتكم أو ذاؾ وىا ىم اليوـ ويف بلد
إسبلمي وغالبية من الشيعة اإلمامية ت كوا العمل ابلق آف ذلك
الدستور اإل٢تي الذي فيو تبياف كل شيء وٞتئوا إذل وضع دساتَت
ما انزؿ هللا هبا من سلطاف ْتجة الدٯتق اطية وأٝتاء أخ ى ىم
ٝتوىا وقوانُت وضعية جاء هبا ساسة الغ ب ورجاالت الكف
واإلٟتاد .
وىم يف اٟتقيقة بعلمهم ىذا إ٪تا ٭تاولوف إبداؿ القانوف اإل٢تي
بقانوف وضعي ولكنهم ونتيجة خشيتهم من ا١تسلمُت اخذوا من
ىذا ضغثاً ومن ذاؾ ضغثاً وقاموا ٓتلط العذب ابآلجن واٟتلو
ا١تذاؽ ابلعلقم ا١ت لكي ٮتففوا الصدمة عسى أف ال يشع
ا١تسلموف فَتفضوف ىذه ا١تخططات .
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رٔتا ال يتفق معي البعض فيما ذك تو كما إنٍت ال أريد اإلطالة يف
ىذا ا١توضوع وسوؽ األدلة اليت تثبت التبلعب والتح يف
اٟتاصل ابلش يعة ولكٍت أخاطب كل من لو قلب سليم وأقوؿ لو
ٕت د عن كل شيء واع ض ىذا األم على ربك وإمامك ا١تهدي
(عليو السبلـ) فيا ت ى ىل يقببلف هبذا العمل َي ت ى ؟!
واٞتواب يف اٟتقيقة ىو أما نعم أو ال فإف قلت أيها العزيز نعم
أقوؿ لك دل تصب ألف هللا انزؿ لنا كتاابً فيو تبياف كل شيء وأم ان

ابل جوع إليو كما أم ان أبف ال نداىن أىل الباطل مهما كاف واف ال
ن كن للذين ظلموا .

وا١تعلوـ إف كل من دل ٭تكم ْتكم هللا فهو ظادل قاؿ تعاذل { :
ك ُى ُم الظَّالِ ُمو َف }(ٔ) وإف
أنز َؿ ّ
اّللُ فَأ ُْولَػئِ َ
َوَمن َّدلْ َْ٭ت ُكم ِٔتَا َ

قلت " ال " أقوؿ فلم إذف ٗتالف ا١توذل جل وعبل و اإلماـ

 )1المائدة (. )45
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ا١تهدي (عليو السبلـ) ونقوؿ ٨تن مسلموف ٩تتار دستوراً وضعياً
إذل جانب كتاب هللا .
إف ىذه السورة ا١تباركة ٖتكي لنا قصة ٜتسة من األنبياء وىم
أولوا العزـ من ال سل وىم أصحاب الش ائع اإل٢تية فاٟتاء تعٍت
نوح وا١تيم دمحم والعُت إب اىيم والسُت موسى والقاؼ عيسى روح
القدس صلوات هللا عليهم أٚتعُت بدليل قولو تعاذل يف نفس
السورة :

ع لَ ُكم ِّم َن
{ َش َ َ
ص ْيػنَا
ك َوَما َو َّ
إِلَْي َ
ِ
ين . )ٔ(}...
ال ّد َ

صى بِ ِو نُوحاً َوالَّ ِذي أ َْو َح ْيػنَا
ال ِّدي ِن َما َو َّ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
يموا
يم َوُم َ
يسى أَ ْف أَق ُ
وسى َوع َ
بو إبْػ َاى َ

فإف ىذه اآلية كما ىو واضح تتحدث عن األنبياء ا٠تمسة أولوا
العزـ بدءاً بنوح مث دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) مث إب اىيم وموسى وعيسى (عليهم

 )1الشورى (. )13
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السبلـ) وىذه اٟت وؼ ا١تتقدمة إ٪تا ىي تتحدث عن الوحي
واإل٭تاء بدليل اآلية اليت تليها :

ك ي ِ
ِ
َّ ِ
ك َّ
اّللُ ال َْع ِز ُيز
ين ِمن قَػ ْبلِ َ
وحي إِلَْي َ
{ َك َذل َ ُ
ك َوإِ َذل الذ َ
ِ
يم }(ٔ) وىو وحي خاص وليس عاـ أي ىو ابلتحديد وحي
ا ْٟتَك ُ
التش يع .

كما انو قد ورد يف ال واية الش يفة عن أئمة ا٢تدى صلوات هللا

وسبلمو عليهم أٚتعُت قو٢تم  ( :إف العلم كلو يف الشورى )
وىذا يثبت ما قلناه من أف الوحي ا١تقصود ىنا وحي تش يع فإف

التش يع ال يكوف إال ابلعلم ومقًتان بو و١تا كاف العلم كلو يف
الشورى إذف فالشورى ىي السورة اليت تتحدث عن التش يع
وكيفية ٖتديد من ىو ا١تش ع اٟتقيقي .
مث إننا لو الحظنا اآلية الثالثة عش من السورة لتبُت لنا أف ا١تش ع
للدين اإلسبلمي ىو النيب دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وال ٮتفى أف مصدر التش يع
 )1الشورى (. )3
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ىو هللا تبارؾ وتعاذل بدليل قولو تعاذل يف اآلية السالفة  { :والذي
أوحينا إليك } ..ولكن ا١توذل عز وجل عندما ذك ابقي ال سل
وىم نوح وإب اىيم وموسى وعيسى عليهم السبلـ دل يقل أوحينا

إليهم بل قاؿ أوصينا فقد قاؿ يف اآلية  { :ش ع لكم من

الدين ما وصى بو نوحاً }..وقاؿ  { :وما وصينا بو إب اىيم
وموسى وعيسى. }..

فإف ا١توذل تبارؾ وتعاذل قد ش ع ٢تؤالء األنبياء عليهم السبلـ
الدين اإلسبلمي ولكنو دل ينزؿ ٢تم وحيا كامبل بل أوصاىم ببعض
تعاليم الدين اإلسبلمي ودل يوحى بو كامبل إال لنبينا دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) .
وقد ٝتيت ىذه السورة ابلشورى كما قاؿ ا١تفس وف لورود لفظ
الشورى فيها واٟتقيقة إف السبب اٟتقيقي يف التسمية ىو إف
الش ائع اإل٢تية سوؼ تبدؿ تسمية الشورى .
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والشورى تنقسم إذل كربى وصغ ى فالكربى ىي اليت وقعت بعد
وفاة ال سوؿ األك ـ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) والشورى الصغ ى ىي اليت تقع قبل
قياـ اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) يف الزوراء وىي بغداد .
وكما جاء يف اٟتديث الش يف الوارد عن ال سوؿ الك َي (صلى
هللا عليو وآلو وسلم) فقد ورد يف مناقب العًتة للشيخ اٛتد بن
فهد اٟتلي عن حذيفة بن اليماف وجاب بن عبد هللا األنصاري

قاؿ النيب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)  ( :الويل ألميت من الشورى الكربى
والشورى الصغ ى فسؤؿ عنها .

فقاؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)  :أما الشورى الكربى فتنعقد يف بلديت بعد
وفايت لغصب خبلفة أخي وغصب حق ابنيت . )...
وأما الشورى الصغ ى واليت من احملتمل أف تقع يف ىذا الزمن
الغ يب حيث يقوـ اليوـ بعض القادة الع اقيُت بكتابة دستوراً
وضعياً إذل جانب الكتاب الك َي الذي ىو الدستور اٟتقيقي
للمسلمُت وسوؼ يقع حتماً الكثَت من التغيَت والتبديل يف
الش يعة واألحكاـ وفقاً ٢تذا الدستور الوضعي اٞتديد .
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حيث ٬تب على ا١تواطن االلتزاـ بقوانُت الدولة كما ال ٮتفى .
واٟتقيقة إف ىذه السورة ا١تباركة تبُت وتثبت أف التش يع ابلوصي
والوصية وليس ابلشورى وىذا ما سوؼ يقوـ بو اإلماـ ا١تهدي
(عليو السبلـ) حيث انو عند قيامو ا١تقدس سوؼ يقضي على
ىؤالء القادة ا١تنح فُت الذين يتسببوف يف تغيَت أحكاـ هللا وش ائع
األنبياء ويقيم حكم هللا واألنبياء ٔتا أاته هللا من العلم وما أوصى
بو جده ا١تصطفى (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) و٭تكم ْتكم األنبياء (عليهم السبلـ) .

خامساً :

ك َع ْب َدهُ َزَك ِ ََّي * إِ ْذ
قاؿ تعاذل  { :كهيعص * ِذ ْك ُ َر ْٛتَ ِة َربِّ َ
ب إِِّين َو َى َن ال َْعظ ُْم ِم ٍِّت
َان َدى َربَّوُ نِ َداء َخ ِفيّاً * قَ َ
اؿ َر ِّ
ب َش ِقيّاً * َوإِِّين
س َش ْيباً َوَدلْ أَ ُكن بِ ُد َعائِ َ
ك َر ِّ
َوا ْشتَػ َع َل ال َّأْ ُ
ت الْمو ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ِرل ِمن
ارل من َوَرائي َوَكانَت ْام َأَِيت َعاق اً فَػ َه ْ
خ ْف ُ َ َ َ
برِ
ث ِم ْن ِ
نك َولِيّاً * يَ ِثٍُِت َويَ ِ ُ
ضيّاً
لَّ ُد َ
وب َو ْ
آؿ يَػ ْع ُق َ
اج َعلْوُ َر ِّ َ
-96 -



موسوعة التأويل المعاصر

اٝتُوُ َْ٭ت َِت َدلْ َْ٧ت َعل لَّوُ ِمن قَػ ْب ُل
ش ُ َؾ بِغَُبلٍـ ْ
* ََي َزَك ِ ََّي إِ َّان نُػبَ ِّ
َِ
ٝتيّاً }(ٔ) .
ىذه قصة زك َي (عليو السبلـ) وكيف دعا هللا تبارؾ وتعاذل أف
ي زقو ولداً واستجاب لو ربو دعاءه وأعطاه ٭تِت (عليو السبلـ)
وقد كاف من قصتو (عليو السبلـ) كما جاء يف ال واية عن سعد
بن عبد هللا القمي يف حديث لو مع أ دمحم اٟتسن بن علي

العسك ي (عليهما السبلـ)  ( :ما جاء بك َي سعد ؟
فقلت  :شوقٍت اٛتد بن إسحاؽ إذل لقاء موالان .
قاؿ  :وا١تسائل اليت أردت أف تساؿ عنها ؟
قلت  :على حا٢تا َي موالي .

قاؿ فاسأؿ ق ة عيٍت ( وأومأ بيده إذل الغبلـ (عليو السبلـ)

عما بدا لك  ،وذك ا١تسائل إذل أف قاؿ :
 )1مريم (. )7-1
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قلت  :فاخربين َي ابن رسوؿ هللا عن أتويل (كهيعص) ؟
قاؿ  ( :ىذه اٟت وؼ من أنباء الغيب اطلع هللا عبده زك َي
عليها مث قصها على دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وذلك أف زك َي يسأؿ ربو
أف يعلمو أٝتاء ا٠تمسة فاىبط هللا عليو جربائيل فعلمو
إَيىا .
فكاف زك َي إذا ذك دمحماً وعلياً وفاطمةً واٟتسن (عليهم

السبلـ) س ى عنو ٫تو وا٧تلى ك بو وإذا ذك اٟتسُت (عليو

السبلـ) خنقتو العربة ووقعت عليو البه ة فقاؿ ذات يوـ :

إ٢تي ما ابرل إذا ذك ت أربعاً منهم تسليت أبٝتائهم من
٫تومي وإذا ذك ت اٟتسُت (عليو السبلـ) تدمع عيٍت وتثور
زف يت فأنباه تبارؾ وتعاذل عن قصتو فقاؿ :
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(( كهيعص)) فالكاؼ ك ببلء وا٢تاء ىبلؾ العًتة والياء
يزيد لعنو هللا وىو ظادل اٟتسُت (عليو السبلـ) والعُت
عطشو والصاد صربه .
فلما ٝتع بذلك زك َي (عليو السبلـ) دل يفارؽ مسجده ثبلثة
أَيـ ومنع فيها الناس من الدخوؿ عليو واقبل على البكاء
والنحيب وكانت ندبتو :
إ٢تي أتفجع خَت خلقك بولده أتنزؿ بلوى ىذه ال زية

بفنائو إ٢تي أتلبس علياً وفاطمة (عليهما السبلـ) ثياب ىذه
ا١تصيبة إ٢تي أٖتل ك ب ىذه الفجيعة بساحتها ؟
مث كاف يقوؿ إ٢تي ارزقٍت ولد تق بو عيٍت عند الكرب
وأجعلو واراثً وصياً واجعل ٤تلو مٍت ٤تل اٟتسُت (عليو

السبلـ) فإذا رزقتنيو فافتٍت ْتبو مث افجعٍت بو كما تفجع

دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) حبيبك بولده .
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ف زقو هللا ٭تِت (عليو السبلـ) وفجعو بو وكاف ٛتل ٭تِت
(عليو السبلـ) ستة اشه وٛتل اٟتسُت (عليو السبلـ) كذلك
)(ٔ) .
فالذي يظه من ال واية الش يفة إف سعد سأؿ عن أتويل ىذه
اٟت وؼ الق آنية ا١تقطعة فأجابو عليها اإلماـ ا١تهدي (عليو
السبلـ) حينما كاف طفبلً صغَتاً يف حياة أبيو اإلماـ العسك ي
(عليو السبلـ) .
والتأويل كما ىو مع وؼ ىو ابطن الشيء والق آف لو ظاى ولو
ابطن وابطن الق آف سبعة أْت أو سبعة وجوه وكل أتويل ٮتتص يف
زمن معُت فتأويل ىذه اٟت وؼ الق آنية ا١تقطعة يف زماننا ىذا ىو
كالتارل  ( :الكاؼ ) معناىا ك ة وببلء ومعٌت ىذا كما جاءت بو

ال واَيت واألخبار الواردة عنهم عليهم السبلـ انو سوؼ ي جع

 )1تفسير البرىان ج. 4
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ببعض أالئمة (عليهم السبلـ) وبعض ا١تؤمنُت ويك وف إذل الدنيا
من جديد .
فإنو كما قد ورد أف اٟتسُت (عليو السبلـ) أوؿ من يك وي جع
إذل الدنيا .
فعن ا١تعلى بن خنيس وزيد الشحاـ عن أ عبد هللا (عليو

السبلـ) قاال ٝ :تعناه يقوؿ  ( :إف أوؿ من يك يف ال جعة

اٟتسُت بن علي (عليو السبلـ) )(ٔ) .

وعن أ عبد هللا (عليو السبلـ)  ( :سئل عن ال جعة أحقا
ىي قاؿ نعم فقيل لو من أوؿ من ٮت ج قاؿ اٟتسُت (عليو
السبلـ) )(ٕ) .

وسيبدأ الببلء من جديد على اٟتسُت (عليو السبلـ) ولكنو سوؼ
ينتص ىذه ا١ت ة على أعدائو وقد بينا يف ْتوث أخ ى أف ال جعة
 )1بحار األنوار ج. 53
 )2المصدر نفسو .
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اليت تكوف قبل وأثناء قياـ اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) تكوف
رجعة روحية وليست رجعة مادية .
وإف أرواح األئمة (عليهم السبلـ) سوؼ تسدد بعض ٦تهدي
اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) .
كما أف روح النيب األك ـ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) سوؼ تسدد اإلماـ ا١تهدي
(عليو السبلـ) .
وإف روح اإلماـ اٟتسُت (عليو السبلـ) سوؼ تسدد وزي اإلماـ
ا١تهدي (عليو السبلـ) حيث ستج ي سنة اٟتسُت (عليو السبلـ)
وما وقع عليو من الك ب والببلء على وزي اإلماـ (عليو السبلـ)
وصاحب دعوتو .
ولكن هللا سينص ه على أعدائو ويسلم ال اية للمهدي (عليو
السبلـ) .

( ا٢تاء ) معناىا ىبلؾ العباسي وىو آخ ملوؾ بٍت العباس تلك
الدولة اليت تتخذ من بغداد عاصمة ٢تا واليت يسبق قيامها قياـ
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اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) والذي يكوف ىبلؾ آخ ملوكها
عبلمة دالة على ق ب قياـ اإلماـ (عليو السبلـ) .
كما جاء يف ال واية عن دمحم بن الصامت عن أ عبد هللا (عليو
السبلـ) قاؿ :

( قاؿ  :قلت لو  :ما من عبلمة بُت يدي ىذا األم ؟
فقاؿ بلى.

فقلت وما ىي؟
قاؿ  :ىبلؾ العباسي وخ وج السفياين وقتل النفس الزكية
وخسف ابلبيداء والصوت يف السماء .
فقلت جعلت فداؾ  ،أخاؼ أف يطوؿ ىذا األم ؟
فقاؿ ال ،إ٪تا ىو كنظاـ ا٠ت ز يتبع بعضو بعضا ) .
و(( الياء )) معناىا السفياين العدو األكرب لئلماـ ا١تهدي (عليو
السبلـ) والذي يكوف ٦تثبلً ليزيد عليو اللعنة وامتداد لو فهو من

يعود نسبو كما جاء يف ال واية الواردة إلزاـ الناصب جٕ قالوا :
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( َي أمَت ا١تؤمنُت ما اسم ىذا السفياين ؟ فقاؿ (عليو

السبلـ)  :اٝتو ح ب بن عنبسة بن م ة بن كليب بن
سا٫تة بن يزيد بن عثماف بن خالد وىو من نسل يزيد بن
معاوية بن أ سفياف ملعوف يف السماء واألرض اش خلق
هللا تعاذل والعنهم جداً وأكث ىم ظلماً ) .

( والعُت ) معناىا عطش الشيعة فإف الشيعة يف زمن الغيبة تكوف

متعطشة إذل ظهور إمامهم اٟتجة بن اٟتسن (عليو السبلـ) ويشتد
عطش الشيعة يف زمن الظهور الش يف حيث تفًتؽ األمة
ويتشتت أم ىا وتكث الفنت اليت يعجز العلماء واٟتكماء آنذاؾ
عن أ٬تاد اٟتل ٢تا .
فتأمل الناس آنذاؾ خ وج اإلماـ وا١تصلح وا١تنقذ اإل٢تي الذي
ٮتلصهم وينجيهم من ىذه الفنت واحملن فاإلماـ ىو ا١تاء ا١تعُت
الذي ي وي عطش الشيعة وا١تسلمُت كما جاء يف تفسَت قولو
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َصبَ َح َما ُؤُك ْم غَ ْوراً فَ َمن َأيْتِي ُكم ِٔتَاء
تعاذل  { :قُ ْل أ ََرأَيْػتُ ْم إِ ْف أ ْ
َّم ِع ٍ
ُت }(ٔ) .

فعن أ بصَت عن الباق (عليو السبلـ) يف تفسَت ىذه اآلية قاؿ

(عليو السبلـ)  ( :ىذه نزلت يف القائم يقوؿ إف أصبح

إمامكم غائباً ال تدروف أين ىو فمن أيتيكم إبماـ ظاى
أيتيكم أبخبار السماء واألرض وحبلؿ هللا عز وجل
وح امو )(ٕ) .
و( الصاد ) صرب الشيعة على غيبة اإلماـ (عليو السبلـ) أو
صربىم على دينهم و٘تسكهم بو يف زمن الغيبة بل ىو ٘تسكهم
بوالية أمَت ا١تؤمنُت (عليو السبلـ) وبوالية اإلماـ ا١تهدي (عليو
السبلـ) وانتظارىم لو يوما بعد يوـ وعاما بعد عاـ يف زمن الغيبة
الكربى لئلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) .
 )1الممك (. )30

 )2إكمال الدين ج. 1
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فقد جاء يف ال واية الواردة عن اإلماـ اٟتسُت (عليو السبلـ) ( :
أما إف الصاب يف غيبتو على األذى والتكذيب ٔ ،تنزلة
اجملاىد يف السيف بُت يدي رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) )(ٔ) .

وعن الصادؽ (عليو السبلـ) انو قاؿ  ( :انو لصاحب ىذا
األم غيبة ا١تتمسك بدينو كا٠تارط للقتاد مث قاؿ  :ىكذا
بيده فأيكم ٯتسك شوؾ القتاد بيده )(ٕ) .
فالصرب على الدين واإلٯتاف يف ىذا الزمن وا١تتمسك بوالية األئمة
(عليهم السبلـ) وخاصة والية ا١تهدي (عليو السبلـ) كا١تاسك
للقتاد إف ىذه ا١ت احل اليت ذك انىا يف ىذا ا١توضوع ىي ا١ت احل
األخَتة اليت ٯت هبا ا١تسلموف عموما والشيعة خصوصا واليت أييت
بعدىا إف شاء هللا ظهور أم اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) وظهور
دعوتو ا١تباركة وقيامو ا١تقدس (سبلـ هللا عليو) .
 )1عصر الظيور .
 )2الكافي ج. 1
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قضية ا١تهدي وارتباطها بعادل األٝتاء
قد ذك ان سابقا إف ا٠تلق ٯت وف بعدة عوادل حىت يصلوا إذل عا١تنا
ىذا عادل ا١تلك والشهادة حيث أف كل ا١تخلوقات منطوية فيها
-117 -



موسوعة التأويل المعاصر

أٝتاء هللا ولكن تلك األٝتاء تقوى يف بعض ا١تخلوقات وتضمحل
يف غَتىا .
بل إف نفس الف د الواحد ٕتد أف قسماً من أٝتاء هللا تقوى فيو

وتضمحل أخ ى أو ابلعكس و٦تا يؤكد ىذا ا١تعٌت ما جاء يف
ال واية الش يفة عن اإلماـ الصادؽ (عليو السبلـ) قاؿ :
( ٨تن وهللا األٝتاء اٟتسٌت ) .

اّللُ الَّ ِذي َال إِلَوَ إَِّال ُى َو َع ِادلُ الْغَْي ِ
وقد قاؿ تعاذل ُ { :ى َو َّ
ب
ِ
الشه َ ِ
يم * ُى َو َّ
اّللُ الَّ ِذي َال إِلَوَ إَِّال ُى َو
َو َّ َ
ادة ُى َو ال َّ ْٛتَ ُن ال َّح ُ
ِ
ِ
ار
وس َّ
ال َْملِ ُ
الس َبل ُـ ال ُْم ْؤم ُن ال ُْم َه ْيم ُن ال َْع ِز ُيز ا ْٞتَبَّ ُ
ك الْ ُق ُّد ُ
اّلل ْ ِ
الْمت َكِرب سبحا َف َِّ
ئ
ا٠تَال ُق الْبَا ِر ُ
اّلل َع َّما يُ ْش ُِكو َف * ُى َو َُّ
ُ َ ُّ ُ ْ َ
السماو ِ
َٝتَاء ا ْٟتُس ٌَت يُ ِ
ات
ص ِّوُر لَوُ ْاأل ْ
ال ُْم َ
ْ
سبّ ُح لَوُ َما ِيف َّ َ َ
َ
ِ
َو ْاأل َْر ِ
يم }(ٔ) .
ض َو ُى َو ال َْع ِز ُيز ا ْٟتَك ُ
 )1الحشر (. ) 24 - 23 - 22

-118 -



موسوعة التأويل المعاصر

فػ((ال ٛتاف)) وىو صيغة مبالغة يف ال ٛتة وىو أمَت ا١تؤمنُت (عليو
السبلـ) حيث وسع الكاف وا١تؤمن .
و (( ال حيم)) فاطمة الزى اء وىو من ال ٛتة ا٠تاصة اب١تؤمنُت من
الشيعة حيث ورد أف من أذى فاطمة (عليها السبلـ) فقد أذى
رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ومن أحبها فقد أحب رسوؿ هللا (صلى هللا عليو
وآلو وسلم) وإهنا عليها السبلـ تلتقط شيعتها من النار كما يلتقط
الطَت اٟتب اٞتيد من ال ديء كما جاء يف األخبار وال واَيت .
و((ا١تلك)) اإلماـ اٟتسن (عليو السبلـ) حيث أف ا١تلك سيكوف
يف ذرية اإلماـ اٟتسن (عليو السبلـ) فإف من ذرية اٟتسن ٮت ج يف
آخ الزماف ملك كما بينا سابقاً .

و((القدوس)) ىو اإلماـ اٟتسُت (عليو السبلـ) ومعناه الطاى
ا١تنزه الذي وصل بشهادتو (عليو السبلـ) أعلى م اتب القدس .
و((السبلـ)) ىو اإلماـ زين العابدين (عليو السبلـ) حيث اختلف
دوره عن دور أبيو اإلماـ اٟتسُت (عليو السبلـ) فقد سلك مبدأ
التقية وعدـ مناىضة القوى الظا١تة عسك َيَ بل استخدـ أسلوب
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الدعاء يف نش علوـ أىل البيت (عليهم السبلـ) وإظهار
مظلوميتهم حىت ع ؼ عنو انو مسادل ال ي يد القتاؿ .
و((ا١تؤمن)) ىو الباق حيث انو ٝتي ابلباق لكث ة علمو وخاصة
علوـ الق آف واٟتديث حيث كاف يظه ابطن األحاديث وأتويل
اآلَيت .
فالباق (عليو السبلـ) من البق وىو شق الباطن وإظهاره وىذا ال
يتأتى إال من حباه هللا درجة عالية من األٯتاف والتقوى فغَت ا١تؤمن
ال يستطيع إطبلقا الوصوؿ إذل ابطن الق آف وأتويلو ومع فة
األحاديث لذلك فقد كاف اسم هللا ا١تؤمن منطوَيَ ََ فيو بوضوح
اتـ وكبَت.
و(( ا١تهيمن)) الصادؽ (عليو السبلـ) فقد ىيمن بعلمو على
ٚتيع العلوـ وبشخصو على ٚتيع العلماء حىت كاف اإلماـ
الصادؽ (عليو السبلـ) معلم ٚتيع العلماء حىت ع ؼ ا١تذىب
ابٝتو ((ا١تذىب اٞتعف ي)) وال يستطيع شخص الوصوؿ إذل ما

-111 -



موسوعة التأويل المعاصر

وصل إليو اإلماـ الصادؽ (عليو السبلـ) إال أف يكوف لو صفة
ا٢تيمنة على ٚتيع العلوـ .
و(( العزيز)) وىو الكاظم (عليو السبلـ) وذلك للشبو بينو وبُت
يوسف النيب (عليو السبلـ) من انحية السجن حيث أف ا١توذل
تبارؾ وتعاذل جعل يوسف (عليو السبلـ) عزيزاَ على مص وملكاَ ََ

سنَا
قاؿ تعاذل  { :فَػلَ َّما َد َخلُواْ َعلَْي ِو قَالُواْ ََي أَيُّػ َها ال َْع ِز ُيز َم َّ
اع ٍة ُّمزجاةٍ فَأَو ِ
َوأ َْىلَنَا ُّ
ؼ لَنَا الْ َك ْي َل
الض ُّ َو ِج ْئػنَا بِبِ َ
ْ
ض َ َْ
اّلل َْ٬ت ِزي الْمتَ ِ ِ
ُت }(ٔ) .
ص ّدق َ
ُ َ
َوتَ َ
ص َّد ْؽ َعلَْيػنَا إِ َّف َّ

وإ٪تا كاف لو ىذه الصفة وىي صفة العزة ألنو تع ض للسجن
حيث إف يف السجن غالباَ توجد الذلة وأيىب هللا لوليو الذلة فإف
هللا حباه وألبسو ثوب العزة فهو العزيز (عليو السبلـ) .

و((اٞتبار)) وىو ال ضا (عليو السبلـ) ومعناىا السلطاف فإف
اإلماـ ال ضا (عليو السبلـ) ىو الوحيد من أالئمة (عليهم
 )1يوسف (. )88
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السبلـ) الذي كاف سلطاانً حيث جعلو ا١تأموف لعنو هللا ولياَ للعهد

.

و((ا١تتكرب)) وىو اٞتواد وإ٪تا خصو هللا هبذا االسم ألنو كاف
صغَتاَ جداَ حينما آ َؿ أم اإلمامة إليو فبل بد أف ينزؿ عليو هللا

رداء ا٢تيبة ليكوف كبَتاَ يف نظ اآلخ ين .
و((ا٠تالق)) وىو ا٢تادي (عليو السبلـ) ألنو ىو الذي قاـ ٓتلق
ا٢تداية ا١تهدوية حيث ىو من بدأ ابلتمهيد لغيبة ا١تهدي (عليو
السبلـ) حيث بدأ ا٢تادي (عليو السبلـ) ابالستتار عن الشيعة
شيئاَ فشيئاَ فجعل لو سف اء بينو وبُت الشيعة فهو من خلق ىذا
األم وأوجده .
و((الباري)) وىو العسك ي (عليو السبلـ) الذي أولد ا١تهدي
وب أه .
و((ا١تصور)) وىو اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) الذي تع ض عليو
أعماؿ العباد فيصورىا .
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واف الناس عند ظهوره ينقسموف إذل ف يقُت ف يق يف اٞتنة وف يق
يف السعَت فهو من يقوـ بتصوي ىم وختمهم  ،فمن نص ه فطوىب
لو ومن عاداه وخذلو فجهنم لو وساءت مصَتا .
واعلم عزيزي القارئ إف ىذه األٝتاء ىي األٝتاء اٟتسٌت إضافة
إذل لفظ اٞتبللة وىو((هللا)) الذي ينطبق على ((دمحم)) (صلى هللا
عليو وآلو وسلم) وذلك كما جاء يف هناية اآلية ا١تتقدمة قاؿ تعاذل

ِ
السماو ِ
 { :يُ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
يم
سبّ ُح لَوُ َما ِيف َّ َ َ
ض َو ُى َو ال َْع ِز ُيز ا ْٟتَك ُ
َ
} وما دلت عليو األخبار وال واَيت الكثَتة كال واية اليت ذك انىا
عن الصادؽ (عليو السبلـ) ٨ ( :تن وهللا األٝتاء اٟتسٌت ) .
كما إف ىذه األٝتاء اٟتسٌت اليت انطوى كل اسم منها يف إماـ
واحد كما بينا موجودة ومنطوية ٚتيعها يف كل إماـ من األئمة
(عليهم السبلـ) .
ولكن يربز أحداىا أكث من األٝتاء األخ ى ْتسب دور اإلماـ
وما يتبلءـ مع سَتتو وا١تهم من ىذه األٝتاء عند الظهور ا١تقدس
لئلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) ىو اسم هللا ((ا٢تادي)) فعلى قدر
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انطواء ىذا االسم يف الشخص تكوف ا٢تداية لوالية اإلماـ ا١تهدي
(عليو السبلـ) ونص تو .
ولقد ٝتي ا١تهدي (عليو السبلـ) اب١تهدي النطواء ذلك االسم بو
(عليو السبلـ) وكذلك وزي اإلماـ (عليو السبلـ) ٝتي أيضاَ
اب١تهدي النطواء االسم فيو ولكن نفسو اقل من اإلماـ (عليو
السبلـ) وكذلك النقباء وابقي األصحاب الثبلٙتائة والثبلثة عش
فعلى قدر انطواء ىذا االسم فيهم تكوف ىدايتهم ونص هتم .
فقد ورد يف األخبار وال واَيت عن أىل بيت العصمة (عليهم
السبلـ) إف بعد ا١تهدي يكوف اثنا عش مهدَيَ .

ويف اإلكماؿ قاؿ اإلماـ الصادؽ (عليو السبلـ)  ( :يكوف بعد
القائم اثٌت عش مهدَيَ فقاؿ  :إ٪تا قاؿ اثٌت عش مهدَي
ودل يقل اثٌت عش إماماَ ولكنهم قوـ من شيعتنا يدعوف

الناس إذل مواالتنا ومع فة حقنا ) .
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أتويل بعض اٟتقائق الق آنية
طيلة الق وف ا١تاضية وحىت يف أَيمنا ىذه ىناؾ العديد من
الفلسفات يف الق آف كاف وال زاؿ يقف عندىا أصحاب التفسَت
والكتاب ودل ٭تيطوا بعلمها وعند ٤تاولتهم إيضاحها تزداد غموضاً
 ،فسنحاوؿ يف ىذا الفصل وابالتكاؿ على هللا من إعطائها
التأويل ا١تناسب وبصورة أكث وضوحاً  ،ومن ىذه الفلسفات
الق آنية :

 فلسفة الع ش .
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 ابب حطة .
 السبع ا١تثاين .

فلسفة الع ش
وؿ ِمن َِّ
ص ُحفاً ُّمطَ َّه َ ًة * فِ َيها
اّلل يَػ ْتػلُو ُ
قاؿ تعاذل َ { :ر ُس ٌ ّ َ
ب قَػيِّ َمةٌ }(ٔ)  ،لقد عجز ا١تفس وف والش اح عن تفسَت
ُكتُ ٌ

ىذه اآلية الك ٯتة وش حها ابلوجو الصحيح  ،وقد اضط وا إذل

 )1البينة (. )3
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البحث عن معاين ٣تازية بعيدة عن اٟتقيقية ليسحبوا اآلية إذل
حدود فهمهم .
وكما ىو مع وؼ من أف لفظ كتب يدؿ على ٣تموعة من الكتب
وليس كتاابً واحداً  ،وىذا يثبت صحة نظ ية ٕتزئة الق آف اليت
أصدران عنها كتاب خاص يعٌت ببياف تفاصيلها .
ومعٌت ىذه النظ ية وبشكل ٥تتص إف كتاب هللا ا١تنزؿ على نبيو
ا١ت سل دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ىو حاوي على أكث من ق آف وأكث من كتاب
واٞتامع ٢تا ىو ا١تصحف الش يف أي انو ٭تتوي على ق آف ك َي
وق آف عظيم وق آف ٣تيد وق آف حكيم وكتاب عزيز والق آف ذي
الذك والف قاف وغَت ذلك .
مث إف كل ق آف وكتاب منها لو خصوصية ٘تيزه عن غَته ولكنها
بنفس الوقت م تبطة ب وابط ٕتعلها كتاابً واحداً .

وبعد إقامة الدليل على ىذه النظ ية ثبت بطبلف ٚتيع التفاسَت
ا١توجودة عند ا١تسلمُت عدا ما ورد عن أىل البيت صلوات هللا
وسبلمو عليهم أٚتعُت .
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بل إف ىذه النظ ية تعترب انعطافاً مهماً يف مسَتة تفسَت الق آف
ولقد عجزت النظ َيت القدٯتة عن توضيح معادل العديد من
اآلَيت اليت يكوف ظاى ىا متناقض حسب ىذه النظ َيت اليت
دأب عليها ا١تفس وف .

ويف الواقع أهنا غَت متناقضة إ٪تا ىي تدؿ على صحة نظ ية (ٕتزئة
الق آف) .

سنخوض بعوف هللا بتع يف الق آف اجمليد وما ىو اجمليد وإذل أي
شيء يتط ؽ وكل حالة وعبلقتها بذلك .

ئ َويُِعي ُد *
ك لَ َ
ْش َربِّ َ
ش ِدي ٌد * إِنَّوُ ُى َو يُػ ْب ِد ُ
قاؿ تعاذل{ إِ َّف بَط َ
ود * ذُو ال َْع ْ ِ
ش ال َْم ِجي ُد * فَػعَّ ٌ
اؿ لِّ َما يُ ِي ُد *
ور ال َْو ُد ُ
َو ُى َو الْغَ ُف ُ
َّ ِ
ِ
يث ا ْٞتنُ ِ
ين َك َف ُوا ِيف
ود * فِ ْ َع ْو َف َوَٙت َ
َى ْل أ ََات َؾ َحد ُ ُ
ُود * بَ ِل الذ َ
تَ ْك ِذ ٍ
يب * َو َّ
ط * بَ ْل ُى َو قُػ ْآ ٌف َِّ٣تي ٌد * ِيف ل َْو ٍح
اّللُ ِمن َوَرائِ ِهم ُِّ٤تي ٌ
َّْ٤ت ُف ٍ
وظ }(ٔ) .
 )1البروج (. )22 -13

-118 -



موسوعة التأويل المعاصر

لو أتملنا قليبلً يف ىذه اآلَيت ا١تباركات من سورة الربوج لبلحظنا

أف ىذه اآلَيت تتحدث عن ٣تد هللا تعاذل وبطشو  ،وقد ذك فيها
ا١توذل جل وعبل الع ش اجمليد  ،والع ش اجمليد ىو احد أركاف
الع ش الثبلثة .
وذك أيضاً تقدست آالئو الق آف اجمليد  ،والق آف اجمليد ي تبط
ذك ه دائماً ابألمم ا١تاضية وماذا فعل هللا هبا وبطش هللا و٣تده .
وذك هللا عز وجل إف الق آف اجمليد ىو يف لوح ٤تفوظ  ،وٯتكننا

القوؿ إف الق آف اجمليد م تبطاً دائماً بذك األمم السالفة و٭تكي
عن العزة والغلبة هلل الواحد القهار .
وىذا ينطبق أيضاً يف (سورة ؽ) فلو ق أت أخي ا١تؤمن ىذه
السورة لوجدت أف هللا تبارؾ وتعاذل يستع ض فيها عدة أقواـ من
األمم ا١تاضية وكيف قه ىا هللا تعاذل وبطش هبا بعد أف كذبت
وطغت فحق وعيده سبحانو وتعاذل .
واليك أخي ا١تؤمن دليل آخ على صحة الًتابط الذي ذك انه ،

فقد ورد يف دعاء السمات  ( :ؤتجدؾ الذي ظه ١توسى بن
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عم اف عليو السبلـ على قبة ال ماف وآبَيتك اليت وقعت
على ارض مص ٔتجد العزة والغلبة آبَيت عزيزة ) .
أما ما ذك انه ٓتصوص الع ش اجمليد ىو احد أركاف الع ش فقد
ذك ا١توذل عز وجل لفظة صفة وتسمية الع ش يف ثبلث مسميات

وىي قاؿ تعاذل  { :فَػتَػ َع َاذل َّ
ك ا ْٟتَ ُّق َال إِلَوَ إَِّال ُى َو
اّللُ ال َْملِ ُ
ب ال َْع ْ ِ
ش الْ َك ِ َِي }(ٔ) .
َر ُّ
َّ
اّللُ ال إِلَػوَ إِالَّ ُى َو
يب ّ
وقولو تعاذل  { :فإف تَػ َول ْواْ فَػ ُق ْل َح ْسِ َ
ش ال َْع ِظ ِ
ب ال َْع ْ ِ
يم }(ٕ) .
ْت َو ُى َو َر ُّ
َعلَْي ِو تَػ َوَّكل ُ
ور ال َْو ُدو ُد * ذُو ال َْع ْ ِ
ش ال َْم ِجي ُد
وقولو عز وجل َ { :و ُى َو الْغَ ُف ُ

}.

وعليو فإف الق آف العظيم من الع ش العظيم والق آف الك َي من
الع ش الك َي والق آف اجمليد من الع ش اجمليد .
 )1المؤمنون (. )116
 )2التوبة (. )129
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وقد ورد عن عبد هللا بن سناف قاؿ  :سألت أاب عبد هللا (عليو

السبلـ) عن تفسَت ( بسمميحرلا نمحرلا هللا  ) قاؿ  ( :الباء
هباء هللا والسُت سناء هللا وا١تيم ٣تد هللا وروى بعضهم أف

ا١تيم ملك هللا وهللا الو كل شيء وال ٛتن ّتميع خلقو
وال حيم اب١تؤمنُت خاصة )(ٔ) .
فالباء هباء هللا واأللف ا١تخفية ىي هللا (فهي ٘تثل نقطة الفيض )
والسُت سناء هللا وا١تيم ٣تد هللا .
وقد ورد عن أ إمامة الباىلي عن أمَت ا١تؤمنُت (عليو السبلـ) إف
رسوؿ هللا (صلى هللا عليو والو وسلم) قاؿ :

( أعطيت آية الك سي من كنز ٖتت الع ش ودل يؤهتا نيب
كاف بعدي )(ٕ) .

 )1الكافي ج. 1

 )2بحار األنوار ج. 19
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وقد ورد يف ٣تمع البياف جٔ -ذك يف كتاب الًتغيب إبسناد

متصل عن أ كعب  ،قاؿ  ( :قاؿ رسوؿ هللا (صلى هللا عليو
وآلو وسلم) َ :ي أاب ا١تنذر أي آية يف كتاب هللا أعظم ؟

وـ }
قلت ّ { :
اّللُ الَ إِلَػوَ إِالَّ ُى َو ا ْٟتَ ُّي الْ َقيُّ ُ

(ٔ)

قاؿ  :فض ب يف صدري مث قاؿ  :ليهنك العلم  ،والذي
نفس دمحم بيده إف ٢تذه اآلية للساانً وشفتُت يقدس (ا١تلك

هلل) عن ساؽ الع ش ) .

وىذا يؤكد أف الق آف العظيم ىو آية الك سي .
وقد ورد يف الكايف جٕ -عن علي بن الس ي عن أ عبد هللا

(عليو السبلـ) قاؿ  ( :أوؿ ما نزؿ على رسوؿ هللا (صلى هللا

ك
عليو والو وسلم) بسمميحرلا نمحرلا هللا  { اقْػ َأْ ِاب ْس ِم َربِّ َ

 )1البق ة (ٕٕ٘) .
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الَّ ِذي َخلَ َق }(ٔ) وآخ ه  { :إِذَا جاء نَص َِّ
اّلل َوالْ َف ْت ُح }(ٕ) )
َ ُْ

.

فالبسملة ىي الق آف الك َي من الع ش الك َي وآية الك سي ىي
الق آف العظيم من الع ش العظيم و٣تد العزة والغلبة هلل ىي الق آف
اجمليد من الع ش اجمليد .

وقد ورد عن اإلماـ الصادؽ (عليو السبلـ) قاؿ ٨ ( :تن وهللا
األٝتاء اٟتسٌت ) وقد قاؿ تعاذل ُ { :ى َو َّ
اّللُ الَّ ِذي َال إِلَوَ إَِّال
ِ
الشه َ ِ
ُى َو َع ِادلُ الْغَْي ِ
يم }(ٖ) .
ب َو َّ َ
ادة ُى َو ال َّ ْٛتَ ُن ال َّح ُ

فإف هللا يتجلى يف دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وال ٛتن ىو صيغة مبالغة يف ال ٛتة

وىو أمَت ا١تؤمنُت حيث وسع الكاف وا١تؤمن .
وال حيم ىو فاطمة الزى اء وىو من ال ٛتة ا٠تاصة اب١تؤمنُت من

الشيعة حيث ورد من آذى فاطمة فقد آذى رسوؿ هللا
 1العلق (ٔ) .

 )2النص (ٔ) .

 )3الحشر (. )22
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(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ومن أحبها فقد أحب رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وإهنا (عليها

السبلـ) تلتقط شيعتها من النار كما يلتقط الطَت اٟتب
اٞتيد من ال ديء كما جاء يف األخبار وال واَيت .
وعن عم بن توبة عن أ عبد هللا (عليو السبلـ) انو قاؿ لبعض

أصحابو  ( :أال أعلمك اسم هللا األعظم  .فقاؿ (عليو

السبلـ)  :اق أ اٟتمد وقل ىو هللا احد وآية الك سي وإان
أنزلناه  ،مث استقبل القبلة فادع ٔتا شئت )(ٔ) .
وكما ذك ان فإف البسملة من اٟتمد وىي الق آف الك َي وىي من
الع ش الك َي وآية الك سي ىي الق آف العظيم وىي من الع ش
العظيم  ،ومن ىذا سوؼ نع ؼ نقطة االلتقاء بُت مع فة الع ش
ومع فة اسم هللا األعظم .

 )1بحار األنوار ج. 9
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ابب حطة على حسب التأويل
قد ذك لنا الق آف الك َي ابب حطة حيث قاؿ تعاذل َ { :وإِ ْذ
ث ِش ْئػتُ ْم َرغَداً
قُػلْنَا ا ْد ُخلُواْ َى ِػذهِ الْ َق ْ يَةَ فَ ُكلُواْ ِم ْنػ َها َح ْي ُ
اب ُس َّجداً َوقُولُواْ ِحطَّةٌ نَّػ ْغ ِف ْ لَ ُك ْم خطاَيكم
َوا ْد ُخلُواْ الْبَ َ
ِ
ُت }(ٔ) .
َو َسنَ ِزي ُد ال ُْم ْحسنِ َ
ِ ِ
اس ُكنُواْ َى ِػذهِ الْ َق ْ يَةَ َوُكلُواْ ِم ْنػ َها
يل َ٢تُُم ْ
وقاؿ تعاذل َ { :وإ ْذ ق َ
ِ
حي ُ ِ
اب ُس َّجداً نَّػغْ ِف ْ لَ ُك ْم
َْ
ث ش ْئػتُ ْم َوقُولُواْ حطَّةٌ َوا ْد ُخلُواْ الْبَ َ
ِ
ِ
ُت }(ٕ) .
َخطيئَاتِ ُك ْم َسنَ ِزي ُد ال ُْم ْحسنِ َ
 )1البقرة (. )58

 )2األعراف (. )161
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وىاتُت اآليتُت نزلتا يف بٍت إس ائيل حيث أم ىم ا١توذل سبحانو
وتعاذل يف اآلية ( )٘ٛمن سورة البق ة بدخوؿ الق ية والسجود
عند ابهبا وقو٢تم حطة  ،ويف اآلية (ٔ )ٔٙمن األع اؼ أم ىم
ا١توذل ىذه ا١ت ة ابلسكن ابلق ية وليس ٣ت د الدخوؿ هبا وقو٢تم
حطة قبل السجود عند الباب .
أما يف التأويل الوارد عن أئمة ا٢تدى صلوات هللا عليهم أٚتعُت

فمن كبلـ ألمَت ا١تؤمنُت (عليو السبلـ) قاؿ  ( :أال واين فيكم
أيها الناس كهاروف يف آؿ ف عوف وكباب حطة يف بٍت
إس ائيل ) .
وعن أ بصَت عن أ عبد هللا (عليو السبلـ) قاؿ  :قاؿ أمَت

ا١تؤمنُت (عليو السبلـ)  ( :أان يد هللا ا١تبسوطة على عباده
ابل ٛتة وا١تغف ة وأان ابب حطة من ع فٍت وع ؼ حقي فقد

ع ؼ ربو ألين وصي نبيو يف أرضو وحجتو على خلقو ال
ينك ىذا إال رادا على هللا ورسولو ) .
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وعن سليماف اٞتعف ي قاؿ ٝتعت أاب اٟتسن ال ضا (عليو السبلـ)

يف قوؿ هللا  { :وقولوا حطة نغف لكم خطاَيكم } قاؿ :
قاؿ أبو جعف (عليو السبلـ) ٨ ( :تن ابب حطتكم ) .

وعن أمَت ا١تؤمنُت (عليو السبلـ) قاؿ  ( :ىؤالء بنو إس ائيل
نصب ٢تم ابب حطة وانتم َي معش امة دمحم نصب لكم
ابب حطة أىل بيت دمحم وأم مت إبتباع ىداىم ولزوـ
ط يقتهم ليغف لكم بذلك خطاَيكم وذنوبكم )(ٔ) .
و١تا تبُت ذلك  -أي أف األئمة ىم ابب حطة ْتسب التأويل -
و١تا كاف اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) ىو البقية من آؿ دمحم إذف
ىو ابب حطة يف عص ان ىذا .
ولكن ينقدح يف الذىن تساؤؿ ىو إف اإلماـ ا١تهدي ٥تتفي عن
األنظار فكيف يكوف السجود لباب حطة الذي ىو اإلماـ (عليو
السبلـ) كما أثبتنا ؟
 )1تفسير العياشي .

-127 -



موسوعة التأويل المعاصر

فأقوؿ إننا ٬تب أف نعلم أف ابب حطة بعد وفاة اإلماـ العسك ي
(عليو السبلـ) يكوف على ثبلث م احل ا١ت حلة األوذل ا١تتمثلة
ابلسف اء األربعة (رضواف هللا عليهم) فإف ابب حطة يف ىذه
ا١ت حلة يكوف اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) وسف اءه األربعة
(رضواف هللا تعاذل عليهم) فإنو ابب حطة .
أما اب١تقارنة يف زمن بٍت إس ائيل بعد أف عبدوا العجل فإف األمة
اإلسبلمية وبعد أف ابتعدوا عن إمامهم ودل يعودوا ألخذ أحكامهم
الش عية عن ط يق سف اء اإلماـ (عليو السبلـ) ٦تا أدى ابإلماـ
(عليو السبلـ) إذل الغيبة الكربى وعدـ تعيُت سفَت بعد السم ي
 السفَت ال ابع  -م وا ٔت حلة التيو فصاروا ال يهتدوف إذل ص اطمستقيم أو إذل ط يق ا٢تدى .
وتستم ىذه ا١ت حلة  -م حلة التيو  -إذل زمن الظهور ا١تقدس
لئلماـ (عليو السبلـ) حيث يقوـ اإلماـ إبرساؿ بعض ال سل
وا١تمهدين من قبلو للناس و٤تاولة إرشاد الناس إذل الص اط
ا١تستقيم وط يق اٟتق وا٢تداية فكما ورد يف ال واية الش يفة عن
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الباق (عليو السبلـ) قاؿ ...( :إذا خ ج اليماين فاهنض إليو
فإف رايتو راية ىدى وال ٭تل ١تسلم أف يلتوي عليو فمن
فعل فهو من أىل النار ألنو يدعو إذل اٟتق وإذل ط يق
مستقيم ) .
فالذي يستفاد من كبلـ اإلماـ (عليو السبلـ) إف الناس آنذاؾ يف
تيو وضبللة ْتيث ال يهتدوف إذل اٟتق وإذل الط يق ا١تستقيم فيقوـ
اإلماـ (عليو السبلـ) إبرساؿ اليماين من اجل إخ اج الناس من
ذلك التيو وىدايتهم إذل اٟتق وإذل الط يق ا١تستقيم الذي أيخذىم

إذل الق ية (نص ة ا١تهدي) .

فيخ ج حينئذ الناس من م حلة التيو ويصلوا إذل الق ية اليت أم وا
أف يدخلوىا وىي والية أمَت ا١تؤمنُت (عليو السبلـ) ْتسب
التأويل حيث انو ال إٯتاف إال ابإلق ار ابلوالية ألمَت ا١تؤمنُت (عليو
السبلـ) .
وذلك يف زمن اإلماـ أ اٟتسن علي (عليو السبلـ) .
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أما يف عص الظهور الش يف حيث زمن إمامة ا١تهدي (عليو
السبلـ) فإف الق ية ٘تثل ْتسب التأويل والية ا١تهدي (عليو
السبلـ) ونص تو فإف ىؤالء ا١تمهدين سوؼ يقوموف هبداية الناس
إذل تلك الق ية وابهبا وىذه ىي ا١ت حلة الثانية من م احل أتويل
ابب حطة حيث أف دعوة اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) والتمهيد
لو ىي ابب حطة ْتسب التأويل .
أما ا١ت حلة الثالثة فإهنا تتمثل بشخص اإلماـ (عليو السبلـ)
وذلك عند قيامو ا١تقدس وبشخصو يف مكة ا١تك مة حيث يكوف
ىو بشخصو ابب حطة .

وقد ورد يف دعاء الندبة  ( :أين ابب هللا الذي منو يؤتى )

وىذا ما يؤكد كوف اإلماـ ا١تهدي ىو ابب حطة .
وبعد أف تبُت كل ذلك بقي أف نع ؼ ما معٌت الدخوؿ للق ية يف
سورة البق ة والسكن فيها يف سورة األع اؼ ومعٌت السجود عند
ابب حطة وقو٢تم حطة فأقوؿ إف معٌت ذلك كلو ْتسب التأويل
فإف اآلية من سورة البق ة تشَت إذل عص اإلماـ أمَت ا١تؤمنُت
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(عليو السبلـ) حيث إف دخوؿ الق ية ىو دخوؿ لوالية اٟتق والية
أمَت ا١تؤمنُت (عليو السبلـ) .
والسجود معناه الطاعة وا١توالة ألمَت ا١تؤمنُت (عليو السبلـ) قبل
كل شيء فهو اإلماـ والوصي بعد رسوؿ هللا (صلى هللا عليو وآلو
وصحبو وسلم) ا١تفًتض الطاعة على ٚتيع ا١تؤمنُت .
ومعٌت حطة ىو إف أعمالكم ال تقبل إال ٔتواالة اإلماـ أمَت
ا١تؤمنُت (عليو السبلـ) وذنوبكم ال تغف إال بذلك أيضا .
أما اآلية من سورة األع اؼ فإهنا تتحدث عن عص اإلماـ ا١تهدي
(عليو السبلـ) لذا فقد قاؿ تعاذل فيها اسكنوا ودل يقل ادخلوا ويف
ىذا إشعار إذل عاقبة األم حيث االستق ار والسكن يف دولة اٟتق
والعدؿ دولة اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) .
وأما قولو (وقولوا حطة) حيث قدمو على السجود كما ورد يف
اآلية من سورة البق ة أي أف من ي يد مواالة اإلماـ ا١تهدي
ونص تو (وىو السجود) وطاعتو والتسليم واالنقياد لو البد أف
ي جع إذل هللا وينيب إليو ويطلب العفو وا١تغف ة ويتوب إذل هللا قبل
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أف يسد ابب التوبة فبل والية يومئذ فإف الوالية ال تكوف للذين
أساءوا وأس فوا وأذنبوا إال بعد التوبة وطلب ا١تغف ة وذلك عند
خ وج الدعوة إذل اٟتق وإذل نص ة اإلماـ (عليو السبلـ) حيث
خ وج ا١تمهدين لو (عليو السبلـ) .
وببياف أدؽ إف ابب حطة ىم أىل البيت (عليهم السبلـ) الذين
أو٢تم علي (عليو السبلـ) وآخ ىم ا١تهدي (عليو السبلـ) والق ية
ىي الدين اإلسبلمي اٟتقيقي فاآلية يف سورة البق ة تتحدث عن
اإلماـ علي (عليو السبلـ) .
ومعٌت السجود للباب ىو الطاعة والوالية دخوؿ حطة فقد ورد
معناه (احطط عنا ذنوبنا) فبل يكوف اإلٯتاف إال عن ط يق الوالية
اليت ىي أساس الدين وأصل من أصولو أي بعبارة أخ ى ٕتب
الوالية على ا١تسلمُت مث األعماؿ الصاٟتة اليت تزيد يف اٟتسنات
وٖتط السيئات .
أما اآلية يف سورة األع اؼ فإهنا تتحدث عن اإلماـ ا١تهدي (عليو
السبلـ) حيث ال تنفع الوالية عنده إ٪تا األعماؿ أوال مث تكتمل
-132 -



موسوعة التأويل المعاصر

الوالية ففي زمانو سوؼ يدخل الشيعة الذين ىم أىل الوالية كما
ال ٮتفى يف غ بلة و٘تحيص وامتحاف و٘تييز ٦تا يتسبب ذلك ٓت وج
الكثَت منهم وعدـ التوفيق لوالية اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) .
حيث ال ينفعهم آنذاؾ إال العمل الصاحل وتزكية النفس وإعدادىا
ألجل السكن يف والية اإلماـ (عليو السبلـ) حيث أف من ا١تعلوـ
أف الوصوؿ إذل أم ليس كاٟتفاظ عليو فإف اٟتفاظ عليو يكوف
صعبا جدا .
إذا اجتاز الناس ٚتيع تلك االمتحاانت ٧تحوا يف إدراؾ الوالية
اٟتقيقية وىي والية ا١تهدي (عليو السبلـ) حىت تكوف لو الطاعة
العمياء وىي م حلة السجود للباب كما جاء وصفهم (أي أنصار
اإلماـ (عليو السبلـ) ) :

( أطوع لو من األمة لسيدىا ) .
وهبذا نع ؼ أف م حلة والية اإلماـ علي (عليو السبلـ) ىي
الدخوؿ ابألٯتاف واف م حلة والية ا١تهدي(عليو السبلـ) ىي
ال سوخ ابألٯتاف والسكن فيها .
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السبع ا١تثاين
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ِ
ِ
يم
قاؿ تعاذل َ { :ولََق ْد آتَػ ْيػنَ َ
اؾ َس ْبعاً ّم َن ال َْمثَ ِاين َوالق آف ال َْعظ َ
}(ٔ) .
قاؿ أرابب التفاسَت إف الق آف العظيم ىو كل الق آف أي إف

كتاب هللا الذي بُت أيدينا ىو كلو ا١تعٍت بقولو  { :والق آف
العظيم } على ال غم من انو سبحانو وتعاذل ق ف السبع ا١تثاين -
سورة الفاٖتة  -مع الق آف العظيم وىنا تساؤلُت على ىذا النوع

من التفاسَت :
أوال  :الثابت أف السبع ا١تثاين ىي الفاٖتة و٦تا ال يقبل الشك أف
الفاٖتة السبع ا١تثاين ىي الق آف العظيم وعليو العطف يف اآلية
ا١تذكورة يكوف من ابب عطف الشيء على نفسو وىذا ابطل

ومقتضى العطف أف يكوف الق آف العظيم غَت الفاٖتة ألنو قاؿ :
{ سبعا من ا١تثاين والق آف العظيم } وبعبارة أخ ى إف وجود

الواو بُت ىذين ا١تعنيُت يقتضي ا١تغاي ة واالثنينية أي أف ىذا غَت
 )1الحجر (. )87
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ذاؾ يعٍت أف الفاٖتة شيء والق آف العظيم شيء آخ كما قدمنا
سابقاً .

اثنيا  :اختلف ا١تفس وف يف سبب التسمية هبذا االسم " السبع
ا١تثاين " على قولُت :
ٔٝ-تيت الفاٖتة ابلسبع ا١تثاين ألهنا نزلت م تُت األوذل يف مكة
والثاين يف ا١تدينة
ٕٝ-تيت بذلك ألهنا تثٌت يف الصبلة م تُت .

وىنا ي د اإلشكاؿ على القولُت آبية { كتااب متشاهبا مثاين }
وال احد يقوؿ أف الكتاب ٝتي مثاين ألنو نزؿ م تُت أو ألنو يق ا
يف الصبلة م تُت .
لئلجابة على ىذين التساؤلُت نقوؿ أف ىناؾ كتاب يف الق آف اٝتو
كتاب ا١تثاين أخذت ىذه السبع منو بدليل وجود " من "
للتبعيض .
وكما جاء عن رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) انو قاؿ :
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( أعطيت السور الطواؿ مكاف التوراة وأعطيت ا١تئُت
مكاف اإل٧تيل وأعطيت ا١تثاين مكاف الزبور وفضلت
اب١تفصل ) .
فمعٌت السور الطواؿ ىي السبعة األوذل الطويلة يف الق آف :

( البق ة  ،آؿ عم اف  ،النساء  ،ا١تائدة  ،األنعاـ ،
األع اؼ  ،األنفاؿ ) وا١تئُت ىي اليت تتكوف من مئة آية فما
فوؽ  ،وا١تثاين ىي اليت تثٍت ىذه السبعة األوذل واليت تبدأ من :

( سورة التوبة يونس  ،ىود  ،يوسف ،ال عد  ،إب اىيم ،
ك إِِّين
اٟتج ) وىذا التقسيم أتويل قولو تعاذل َ { :وقَ َ
اؿ ال َْملِ ُ
ات ِٝتَ ٍ
أَرى س ْبع بػ َق ٍ
اؼ َو َس ْب َع
اف َأيْ ُكلُ ُه َّن َس ْب ٌع ِع َج ٌ
َ َ َ ََ
ُخ َيبِس ٍ
سنببلَ ٍ
ات ََي أي َها ال َْمؤلُ أَفْػتُ ِوين ِيف
ت ُخ ْ
ُُ
ض ٍ َوأ َ َ َ َ
(ٔ)
ُرْؤََيي إِف ُكنتُ ْم لِل ُّ ْؤََي تَػ ْعبُػ ُو َف } .
 )1يوسف (. )43

-137 -



موسوعة التأويل المعاصر

فسبع بق ات ٝتاف “السور الطواؿ السبعة األوذل سبع عجاؼ
“ا١تثاين” وسبع سنببلت خض ا١تئُت وأخ َيبسات ا١تفصل
والشاىد على ىذا الكبلـ عدة أمور :
ٔ -إف البسملة يف سورة الفاٖتة  ،ويقابلها سورة التوبة من ا١تثاين
فهي السورة الوحيدة اليت سقطت عنها البسملة فكأ٪تا عوضت
ىنا .

ٕ -قولو تعاذل { اٟتمد هلل رب العا١تُت } تقابلها سورة يونس

فقد ذك ت ىذه اآلية نصا يف ىذه السورة قاؿ تعاذل :
ِ
ِ
ِ
اى ْم فِ َيها ُس ْب َحانَ َ َّ
َ
{د ْع َو ُ
ك الل ُه َّم َوَٖتيَّػتُػ ُه ْم ف َيها َسبلَ ٌـ َوآخ ُ
ِِ
َد ْعو ُ ِ
ُت }(ٔ) .
ب ال َْعالَ ِم َ
اى ْم أَف ا ْٟتَ ْم ُد ّّلل َر ِّ
َ

ومعٌت اٟتمد هلل رب العا١تُت الشك ٔتختلف أنواعو وقد حث هللا

يف سورة يونس على الشك وإف قوـ يونس ىم القوـ الوحيدوف
الذين شك وا هللا وآمنوا بو قاؿ تعاذل :
 )1يونس (. )10

-138 -

موسوعة التأويل المعاصر



ت فَػنَػ َف َع َها أٯتَانُػ َها إِالَّ قَػ ْوَـ
آمنَ ْ
{ فَػلَ ْوالَ َكانَ ْ
ت قَػ ْ يَةٌ َ
اب ا٠تِْز ِي ِيف ا ْٟتَيَاةَ
آمنُواْ َك َ
ش ْفنَا َع ْنػ ُه ْم َع َذ َ
لَ َّما َ
اى ْم إذل ِح ٍ
ُت }(ٔ) .
َوَمتػ ْ
َّعنَ ُ

س
يُونُ َ
ُّ
الدنْػيَا

ومن ا١تع وؼ إف اإلٯتاف م ادؼ للشك  ،قاؿ تعاذل َ { :وإِ ْذ
َأتَذَّ َف َربُّ ُك ْم لَئِن َش َك ْ ُْمت ألَ ِزي َدنَّ ُك ْم َولَئِن َك َف ْ ُمتْ إِ َّف َع َذاِ
ش ِدي ٌد }(ٕ) فجعل الكف مقابل الشك والذي يقابل الكف ىو
لَ َ

األٯتاف ومعناه الشك .

ٖ -قولو تعاذل { ال ٛتن ال حيم } وىذه اآلية معناىا ال ٛتة
بكل إبعادىا ( ال ٛتة ال ٛتانية وال ٛتة ال حيمية ) فهي آية ال ٛتة
وىي يف قباؿ سورة ىود وقد ذك هللا سبحانو وتعاذل يف كتابو
الك َي وبُت وكشف لنا عن عبلقة وطيدة بُت ىود وال ٛتة حيث

 )1يونس (. )98
 )2إبراىيم (. )7
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انو جل وعبل ذك األنبياء يف سورة ىود وبُت أف ٧تاهتم كانت عن
ط يق ال ٛتة .
وقد ذك ىم أيضاً يف سورة األع اؼ وهللا سبحانو وتعاذل خص
ىود فقط ابل ٛتة وما ذلك إال لعبلقة ىود ابل ٛتة اليت ٖتدثنا
عنها

ِ
َداب َ

َّ ِ
ين َم َعوُ بَِ ْٛتَ ٍة ِّمنَّا َوقَطَ ْعنَا
قاؿ تعاذل  { :فأ٧تَْيػنَاهُ َوالذ َ
ِ
َّ ِ
ُت }(ٔ) .
ين َك َّذبُواْ آبَيتنا َوَما َكانُواْ ُم ْؤمنِ َ
الذ َ

كما أف هللا سبحانو وتعاذل قد ذك ال ٛتة يف سورة ىود بكث ة يف

عدة مواضع ىي  :ىود ٖٙ -٘ٛ – ٕٛ – ٔٚ -ٜٔ( :
– . ) ٜٗ – ٙٙ
ٗ -قولو تعاذل  { :ملك يوـ الدين } ومعناىا ا١تلك وىي يف
قباؿ سورة يوسف اليت ٖتدثت عن ا١تلك يف عدة آَيت منها قاؿ

تعاذل { وما كاف ليوسف ليأخذ أخاه يف دين ا١تلك }
 )1األعراف (. )72
 )2يوسف (. )76
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حيث ذك ا١تلك والدين وقاؿ تعاذل  { :قاؿ ا١تلك إين أرى }
وكذلك قولو تعاذل حكاية عن يوسف :

ِ
ِ
يل األَح ِ
ِ
اد ِ
يث
{ َر ِّ
ب قَ ْد آتَػ ْيػتٍَِت م َن ال ُْملْك َو َعلَّ ْمتٍَِت من َأتو ِ َ
ِ
فَ ِ
اآلخ ةِ
اط َ السماوات َواأل َْر ِ
َنت َولِيِّي ِيف ُّ
ض أ َ
الدنُػيَا َو َ
ُت }(ٔ)  .وما إذل ذلك من
تَػ َوفٍَِّت ُم ْسلِماً َوأَ ْٟتِْق ٍِت ِاب َّ
لصاٟتِِ َ
اآلَيت ا١تختصة اب١تلك وا١تالك .

٘ -قولو تعاذل { إَيؾ نعبد وإَيؾ نستعُت } ومعناىا العبادة

وىي قباؿ ال عد الذي يسبح ا١توذل سبحانو وتعاذل { ويبسح
ال عد ْتمده } ومعٌت التسبيح ىو العبادة كما ال ٮتفى .
 -ٙقولو تعاذل { اىدان الص اط ا١تستقيم } ومعناىا ا٢تداية
وىي يف قباؿ سورة إب اىيم فإف ىناؾ عبلقة ورابطة بُت إب اىيم

(عليو السبلـ) وا٢تداية إذل الص اط ا١تستقيم قاؿ تعاذل  { :قُ ْل
 )1يوسف (. )101
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ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ
ِ ٍ
ِ
يم
إنٍَِّت َى َد ِاين َرِّ إذل ص َاط ُّم ْستَق ٍيم ديناً قيَماً ّملةَ إبْػ َاى َ
ِ
ِ
ُت }(ٔ) .
َحنِيفاً َوَما َكا َف م َن ال ُْم ْش ِك َ
وقاؿ تعاذل  { :إِ َّف إِبػ ِاىيم َكا َف أ َُّمةً قَانِتاً ِِّ
ك
ّلل َحنِيفاً َوَدلْ يَ ُ
َْ َ
ِ
ص ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
اط
ُت * َشاك اً ألنعُ ِمو ْ
م َن ال ُْم ْش ِك َ
اجتَػبَاهُ َو َى َداهُ إذل َ
ُّم ْستَ ِق ٍ
يم }(ٕ) .
ِ
َنزلْنَاهُ
وقد ابتدأ هللا سبحانو وتعاذل بقولو تعاذل  { :الَ كتَ ٌ
اب أ َ
ك لِتُ ْخ ِج النَّاس ِمن الظُّلُم ِ
ات إذل النُّوِر إبِِ ْذ ِف َرّهبِِ ْم إذل
إِلَْي َ
َ
َ
َ َ
ِ ِ
اط الْع ِزي ِز ا ْٟت ِم ِ
يد }(ٖ) .
صَ َ
َ
ص ا َ َّ ِ
ِ
مت َعلَي ِه ْم غَ َِت
َنع َ
ين أ َ
ط الذ َ
 -ٚقولو تعاذل َ { :
ِ
غض ِ
ُت } ومعناىا الغضب والضبللة
ا١تَ ُ
وب َعلَي ِه ْم َوالَ الضَّالّ َ
وىي يف قباؿ سورة اٟتج أيضاً قاؿ تعاذل  { :كذب أصحاب

 )1األنعام (. )161

 )2النحل (. )121-120
 )3إبراىيم (. )1
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اٟتج ا١ت سلُت }

(ٔ)

 ،وقد ذك الضالُت يف سورة اٟتج أيضاً

قاؿ تعاذل  { :ومن يقنط من رٛتة ربو إال الضالوف }

(ٕ)

وأضف إذل ذلك إف ىذه اآلية  { :لقد آتيناؾ سبعاً من ا١تثاين
والق آف العظيم }(ٖ) .

ذك ت يف اآلَيت األخَتة من سورة اٟتج وفيو داللة على ختم
كتاب ا١تثاين فإف سورة اٟتج ىي السورة األخَتة من ا١تثاين .
وىناؾ شاىد آخ :
إف عدد سور الق آف كما ىو مع وؼ ( ٗٔٔ ) واف عدد ح وؼ
البسملة (  ) ٜٔح فا وحينما سقطت البسملة من سورة التوبة
أدرجت مع األنفاؿ فأصبحت سورة واحدة وبقيت ستة سور تبدأ
من يونس إذل اٟتج وقد وٝتها هللا سبحانو وتعاذل بعبلمة ىي إف
 )1الحجر (. )8

 )2الحجر (. )56
 )3الحجر (. )87
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أو٢تا متشابو ( ال  -ال --ال -ا١ت  -ال  -ال ) علما أف
ىذه اٟت وؼ ىي (  ) ٜٔح فا على عدد البسملة فلو ض بت
بعدد السور الستة (  ) ٔٔٗ = ٜٔ x ٙنفس سور الكتاب .

َحسن ا ْٟت ِد ِ
وقد قاؿ تعاذل َّ { :
ش ِاهباً
يث كِتَاابً ُّمتَ َ
اّللُ نَػ َّز َؿ أ ْ َ َ َ
ِ
ش ِع ُّ ِم ْنوُ جلُ ُ َّ ِ
ُت
ين َٮتْ َ
َّمثَ ِاينَ تَػ ْق َ
ش ْو َف َربَّػ ُه ْم ُمثَّ تَل ُ
ُ
ود الذ َ
ك ى َدى َِّ
ودىم وقُػلُوبػهم إذل ِذ ْك ِ َِّ ِ
اّلل يَػ ْه ِدي بِ ِو
اّلل ذَل َ ُ
ُجلُ ُ ُ ْ َ ُ ُ ْ
شاء ومن ي ْ ِ
اّلل فَما لَوُ ِمن َى ٍ
اد } .
ْ
َم ْن يَ َ ُ َ َ ُ
ضل ْل َُّ َ
وا١تثاين قد جعلها رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يف قباؿ الزبور يف ال واية
السالفة الذك والزبور ىو كتاب داود الذي لو صفة التأثَت
ا٠تارجي يف ا١توجودات حيث كاف كل شيء يؤب مع داود ويسبح
معو عندما يق أ الزبور وىذه الصفة موجود أيضاً يف كتاب ا١تثاين

حيث قاؿ تعاذل :

{ تقشع منو جلود الذين آمنوا } .
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فإف كتاب ا١تثاين لو أيضا صفة التأثَت يف ا١توجودات لذا فإف أىل
البيت (عليهم السبلـ) ي كزوف يف الق اءة على ىذه السور .

فعن اإلماـ الباق (عليو السبلـ) قاؿ ١تيموف القداح  ( :إق اء .
فقلت من أي شيء أق أ ؟
قاؿ  :من السورة التاسعة .
قاؿ فجعلت التمسها .

فقاؿ  :اق أ من سورة يونس  -إذل أف قاؿ  -حسبك قاؿ :

( قاؿ رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)  ( :إين ألعجب كيف ال أشيب إذا
ق أت الق آف ) .

 املصبدر 
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 الػرآنىالكرومى.
 تغدورىالبرهانى/ىالدودىهاذمىالبحرانيى .ى
 التغدورى/ىفراتىالكوفيى.
 ونابوعىالمودةى/ىالػندوزيى.ى
 إلزامىالناصبى/ىالذوخىرليىالوزديىالحائريى.
 كمالىالدونى/ىمحمدىبنىرليىبنىبابووهى،ىالصدوق
 العوبظى/ىمحمدىابنىإبراهومىالنطمانيى.
 التغدورى/ىرليىابنىإبراهومىالػميى.
 المالحمىوالغتنى/ىالبنىطاووسى.
 دالئلىاإلمامظى/ىمحمدىبنىجرورىالطبريى.
 بحارىاألنوارى/ىمحمدىباقرىالمجلديى.
 مودورظ ىاإلمام ىالمؼدي ى /ىالذؼود ىالصدر ىالاانيى
(قدسىدره)ى.
 مائتنان ىوخمدون ىرالمظ ى /ىمحمد ىرلي ىالطباطبائيى
الحدنيى.
 رصرىالظؼورى/ىالذوخىرليىالكورانيى.
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 مناقبىالطترةى/ىالذوخىأحمدىبنىفؼدىالحليى.
 الكافيى/ىمحمدىبنىوطػوبىالكلونيى.
 مجمعىالبوانى/ىالغضلىابنىالحدنىالطبرديى.
 تغدورىالطواذيى/ىرليىابنىمدطودى،ىالطواذيى.
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

ىىفؼرسىالمحتوواتىى ى

-147 -



موسوعة التأويل المعاصر

احملتوَيت

ت

الصفحة

ٔ سلسلة التأويل ا١تعاص  /اٟتلقة الثالثة
ٕ وصف الكتاب
ٖ آية ق آنية
ٗ اإلىداء
٘ القضية ا١تهدوية وارتباطها ابلعوادل األخ ى
 ٙقضية ا١تهدي وارتباطها بعادل النقطة
 ٚقضية ا١تهدي وارتباطها بعادل األظلة
 ٛقضية ا١تهدي وارتباطها بعادل النور
 ٜقضية ا١تهدي وارتباطها بعادل اٟت وؼ
ٓٔ القسم األوؿ  /مدخل إذل عادل اٟت وؼ
ٔٔ
ت

القسم الثاين  /بياف معاف حػ وؼ القػ آف ا١تقطعػة
وارتباطها بقضية ا١تهدي (عليو السبلـ)
احملتوَيت
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ٕٔ أوالً  ( :طسم )

ٖٔ اثنياً  :الطواسُت

ٗٔ اثلثاً  ( :طو يس )

٘ٔ رابعاً  ( :حم عسق )
 ٔٙخامساً  ( :كهيعص )

 ٔٚقضية ا١تهدي وارتباطها بعادل األٝتاء
 ٔٛأتويل بعض اٟتقائق الق آنية
 ٜٔفلسفة الع ش
ٕٓ ابب حطة حسب التأويل
ٕٔ السبع ا١تثاين
ٕٕ ا١تصادر
ٖٕ فه س احملتوَيت
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سادساً :
بعض هن حق حمود وآل حمود

(صلىات اهلل عليهن أمجعني)

{ وإِ ْذ قَػ َ ِ ِ
َّخ ػ ُذ أَصػػنَاماً ِ
اؾ
آ٢تَػةً إِِّين أ ََر َ
يم ألبيػ ِػو َ
آزَر أَتَػت ِ ْ
َ
ػاؿ إبْػ ػ َاى ُ
ِ ِ
ض ػبلَ ٍؿ ُّمبِ ػ ٍ
ػوت
يم َملَ ُكػ َ
ُت * َوَك ػ َذلِ َ
ػك ِيف َ
َوقَػ ْوَمػ َ
ك نُػ ِي إبْػ ػ َاى َ
ِ
ِ
ِ
ُت * فَػلَ َّما َج َّن َعلَْي ِػو
السماوات َواألرض َوليَ ُكو َف م َن ال ُْموقنِ َ
ػاؿ ال أ ِ
َّ
ػب
ػل قَػ َ
ػل َرأَى َك ْوَكبػ ػاً قَػ َ
ُح ػ ُّ
ػاؿ َى ػ ػ َذا َرِّ فَػلَ َّم ػػا أَفَػ َ
الل ْي ػ ُ
ِِ
ػل
ػُت * فَػلَ َّمػػا َرأَى الْ َق َم ػ َ َاب ِزغ ػاً قَػ َ
اآلفلػ َ
ػاؿ َىػ ػ َذا َرِّ فَػلَ َّمػػا أَفَػ َ
ػاؿ لَػػئِن َّدل يػ ْهػ ِػدِين رِ أل ُكػػونَ َّن ِمػػن الْ َقػػوِـ َّ ِ
ُت * فَػلَ َّمػػا
قَػ َ
َّ
الضػػالّ َ
َ ْ
َْ
َرأَى َّ
ػت
س َاب ِزغَػةً قَػ َ
ػاؿ َىػ ػ َذا َرِّ َىػ ػ َذا أَ ْكبَػ ػ ُ فَػلَ َّمػػا أَفَػلَػ ْ
الشػ ْػم َ
ِ
ػت َو ْج ِه ػ َػي
قَػ َ
ػاؿ ََي قَػ ػ ْػوـ إِِّين بَػ ػ ِيءٌ ِّ٦تَّػػا تُ ْشػ ػ ُِكو َف * إِِّين َو َّج ْه ػ ُ
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ِ
ِ
ِِ
ُت
للَّذي فَطََ السماوات َواألرض َحنِيفاً َوَما أ ََانْ م َن ال ُْم ْشػ ِك َ
}(ٔ) .
ال ٮتف ػػى إف إعج ػػاز األنبي ػػاء وطػ ػ حهم ج ػػاء ٔت ػػا يناس ػػب أق ػػوامهم
آنذاؾ أي كل منهم جاء ٔتا يقابل مػا ٯتتػاز بػو قومػو  ،وعليػو تكػوف
مهمة ا١تبعوث إليهم أبف يط ح ما يفوقهم وما يعجزوف عنو .
وعلػػى ىػػذا القػػانوف ج ػ ت البعثػػات الس ػماوية قبػػل موسػػى (عليػػو
السػػبلـ) وبعػػده وكػػاف مػػن بينهػػا إبػ اىيم (عليػػو السػػبلـ) وقومػػو ومػػا
أف تطػػالع قصػػة إبػ اىيم (عليػػو السػػبلـ) مػػع قومػػو يف أي كتػػاب مػػن
كت ػػب قص ػػص األنبي ػػاء ٕت ػػد أف قوم ػػو ك ػػانوا يعب ػػدوف أص ػػناما ٘تث ػػل
ىيئات للكواكب .
فحقيقة عبػادهتم كانػت للكواكػب علػى إهنػا آ٢تػة صػنعوا ٢تػا أصػناما
تق هبم لتلك اآل٢تة زلفى .

ٔ) سورة األنعاـ (ٗ. )ٜٚ -ٚ
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فانتش بينهم علم التنجيم والنظ يف الكواكب وقد بلغ ىذا العلػم
ذروتو حىت أف ا١تلػوؾ كػانوا يق بػوف علمػاء ىػذا الفػن وٯتيػزوهنم عػن
غَتىم ويستشَتوهنم يف كل أمور ا١تلك وال عيػة بػل وصػل اٟتػاؿ يف
بعضهم أف ال ٮتطوا خطوة أو يتخذ ق ارا ما دل أيخػذ مباركػة ا١تػنجم
.
وعلم التنجيم الذي يبتٍت علػى مع فػة الكواكػب والنجػوـ ومواقعهػا
وخصائصها وغَت ذلك من م تكزات ىذا العلػم وىػو وإف كػاف مػن
العلوـ الش يفة اليت ورد عنها إهنا من علوـ األنبيػاء إال أهنػم ح فػوه
وادخلوا فيو ما ٮتالف ما ط حو األنبياء .
ولذا وبسبب ىذا اال٨تػ اؼ سػاءت ٝتعػة ىػذا العلػم عنػد ا١تتشػ عة
وأصبح يق ف حاملو مع السح ة يف أذىاف الناس .
عمومػػا إف إلب ػ اىيم (عليػػو السػػبلـ) عم ػاً وىػػو ( آزر ) كػػاف أحػػد

البارعُت يف ىذا العلػم والضػالعُت يف تف عاتػو ويػُذك أف آزر اشػ ؼ
على ت بية إب اىيم فكاف لو أاب  ،و٦تا تعػارؼ عليػو عنػد العػ ب إهنػم
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يسػػموف العػػم أاب أيضػػا  ،ففػػي قصػػة يعقػػوب (عليػػو السػػبلـ) قػػاؿ
تعاذل :

ك إِبػ ِاى ِ ِ
ك وإِلَػوَ ِ
يل َوإِ ْس َحا َؽ
{ قالُواْ نَػ ْعبُ ُد إِلَ َػه َ َ َ
آابئ َ ْ َ َ
يم َوإ ْٝتَاع َ
ِ
سلِ ُمو َف }(ٔ) .
إِلَػهاً َواحداً َوَْ٨ت ُن لَوُ ُم ْ
وىنا ٝتي إٝتاعيل أاب وىو كاف عما ليعقوب .

أمػا آزر عػػم إبػ اىيم فقػػد كػػاف مقػ اب عنػػد ا١تلػك  ،فعػػن أ عبػػد هللا

(عليو السػبلـ) قػاؿ  ( :كػاف آزر عػم إبػ اىيم (عليػو السػبلـ)

منجمػػا لنم ػ ود وكػػاف ال يصػػدر إال عػػن رأيػػو  ،فقػػاؿ  :لقػػد
رأيت يف ليليت عجبػا  ،فقػاؿ  :مػا ىػو ؟ فقػاؿ  :إف مولػودا
يولػػد يف أرضػػنا ىػػذه يكػػوف ىبلكن ػا علػػى يديػػو  ،فحجبػػت
ال جاؿ عن النساء . )...
ومػػن ىػػذه ال وايػػة نسػػتفيد أمػ ين ينفعاننػػا يف ىػػذا ا١تقػػاـ  :األوؿ إف
كبلـ آزر انفذ عند ا١تلك ْتيث ي تب عليو آاثرا مهمة .
ٔ) البق ة (ٖٖٔ) .
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والث ػػاين إف ى ػػذا العل ػػم في ػػو نت ػػائج حقيقي ػػة ومهم ػػة ج ػػدا وي ػػذك أف
إبػ اىيم (عليػو السػبلـ)كاف يسػتعمل ىػذا العلػم لػذا حكػى عنػو هللا

تبارؾ وتعاذل يف سورة الصافات قائبل  { :فَػنظَ نظْ ًة ِيف النُّج ِ
وـ
ُ
َ ََ َ
ِ
يم }(ٔ) .
* فَػ َق َ
اؿ إِِّين َسق ٌ
وبعد بلوغ إب اىيم (عليو السبلـ) ا١ت حلة ا١تطلوبػة شػاء هللا أف ي يػو

حقيقػ ػػة الكواكػ ػػب والنجػ ػػوـ وال يكػ ػػوف ذلػ ػػك إال إبطبلعػ ػػو علػ ػػى
ملكوهتا ( أي غيبها ) وأس ارىا .

ِ ِ
ػوت الس ػػماوات
يم َملَ ُك ػ َ
ق ػػاؿ تع ػػاذل َ { :وَكػ ػ َذلِ َ
ك نُػ ػ ِي إبْ ػ ػ َاى َ
واألَر ِ ِ
ِ
ِ
ُت }(ٕ) .
ض َوليَ ُكو َف م َن ال ُْموقنِ َ
َ ْ

مػػا ىػػو اليقػػُت ا١ت ػ اد أف يصػػلو إب ػ اىيم (عليػػو السػػبلـ) فمعلػػوـ انػػو
قبل ىػذه ا١ت حلػة كػاف قػد كفػ آب٢تػتهم أي الكواكػب الػيت يعبػدوهنا
مػػن دوف هللا ودل يكف ػ هبػػا إال بعػػد أف تػػيقن بػػبطبلف عبادهتػػا وىػػو
ٔ) الصافات (. )ٜٛ -ٛٛ
ٕ) األنعاـ (٘. )ٚ

-154 -



موسوعة التأويل المعاصر

علػػى يقػػُت مػػن ربػػو وذلػػك مفهػػوـ مػػن أسػػلوب اآليػػة حيػػث بعػػد أف
ح ػاور أبي ػو آزر معًتضػػا علػػى عبػػادة األصػػناـ ومؤكػػدا علػػى عقيدتػػو
ببطبلهنػػا ويقينػػو بتوحيػػد هللا  ،جػػاء الق ػ آف ابآليػػة األخ ػ ى معطوف ػة

على األوذل فبعد أف قاؿ :
{ وإِ ْذ قَػ َ ِ ِ
َّخ ػ ُذ أَصػػنَاماً ِ
اؾ
آ٢تَػةً إِِّين أ ََر َ
يم ألبيػ ِػو َ
آزَر أَتَػت ِ ْ
َ
ػاؿ إبْػ ػ َاى ُ
ضػبلَ ٍؿ ُّمبِػ ٍ
ُت } عطػػف آيػػة رؤيتػػو للملكػػوت فقػػاؿ :
ػك ِيف َ
َوقَػ ْوَمػ َ
ِ ِ
ػوت الس ػ ػػماوات َواألرض
يم َملَ ُك ػ ػ َ
{ َوَكػ ػ ػ َذلِ َ
ك نُػ ػ ػ ِي إبْ ػ ػ ػ َاى َ
ِ
ِ
ِ
ُت } .
َوليَ ُكو َف م َن ال ُْموقنِ َ
فمن ىذا العطف نفهم إف ما أراد أف ي يو هللا يف ا١تلكػوت ىػو غػَت

الػ ػػذي رآه يف اآليػ ػػة السػ ػػابقة وأكػ ػػد كف انػ ػػو بػ ػػو مث انػ ػػو أراه مػ ػػا يف
ا١تلكوت وا١تلكوت يعٍت الباطن وقطعا مػا يف البػاطن ىػو غػَت ىػذه
الكواكػ ػػب إذف م حلػ ػػة اليقػ ػػُت الػ ػػيت وصػ ػػل إليهػ ػػا إب ػ ػ اىيم (عليػ ػػو
السبلـ) فوؽ الش ؾ وفوؽ ىذا ا١تستوى من االعتقاد .
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ومػػن كػػبلـ إبػ اىيم الحقػػا ١تػػا رأى الكوكػػب وقػػاؿ ىػػذا ر يسػػتدؿ
على أف اٟتقائق اليت رآىا ىي غػَت تلػك اٟتقػائق الػيت كفػ هبػا وإال
فمػػا معػػٌت أف يعػػود ١تػػا كف ػ بػػو يف الظػػاى بػػل انػػو بعػػد أف ٗتلػػص
وارتفػػع عػػن تلػػك ا١ت حلػػة ع فػػو هللا ْتػػق دمحم وآؿ دمحم وللػػزَيدة يف
اليقػػُت بعظػػيم مقػػامهم عنػػد هللا أطلعػػو علػػى عػػادل ا١تلكػػوت وعلػػى
حقائقهم فيو ليكوف من ا١توقنُت ْتق دمحم وآؿ دمحم .
وىنا نعود إذل أجواء اآلية الش يفة للتأمل يف بعض إضاءاهتا فػأقوؿ
:
إف الفػ ؽ بػػُت ا١تلػػك وا١تلكػػوت إف عػػادل ا١تلػػك  -أو عػػادل الشػػهادة
 ى ػػو ى ػػذا الع ػػادل احملس ػػوس ال ػػذي نعيش ػػو م ػػع ك ػػل م ػػا رأين ػػاه وإفخلف ىذا العادل أو ما وراء ىذا العادل عادل آخػ ىػو عػادل البػاطن أو
عادل ا١تلكوت .
ولك ػ ػػل ش ػ ػػيء يف الك ػ ػػوف ملك ػ ػػوت يػ ػ ػ تبط ب ػ ػػو ويع ػ ػػود إلي ػ ػػو وإف
ا١توجػػودات يف عا١تنػػا ىػػذا ٢تػػا ارتبػػاط ٔتػػا يقابلهػػا يف البػػاطن وبعبػػارة
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أخػ ى ٢تػػا وجػػودات أخػ ى ملكوتيػػة  ،والػػبعض يػػدرؾ أف التػػأثَتات
تبدأ أساسا من ا١تلكوت مث تظه يف عا١تنا .
فقد ي ى شخصاً يف ا١تناـ انو يصادؼ حاداثً معيناً يف حياتو مث بعػد
فػػًتة مػػن الػػزمن يقػػع ىػػذا اٟتػػادث فمػػن أيػػن جػػاءت ا١تبلئكػػة بتلػػك

الص ػػور ع ػػن اٟت ػػادث ل ػػوال أن ػػو حص ػػل يف ا١تلك ػػوت أوال مث يظهػ ػ
الحقا يف ا١تلك أو عادل ا١تادة .
ولو عدان إذل اآلية الش يفة لوجدانىا ٖتدثت عن ا١تلكوت والغيػب
مث جاءت ما بعدىا مػن اآلَيت لتحػدد مػا أراه هللا إلبػ اىيم يف ىػذا
العػ ػػادل مػ ػػن حقػ ػػائق لػ ػػبعض ا١توجػ ػػودات يف عا١تنػ ػػا وكيػ ػػف إف تلػ ػػك
اٟتقػػائق ىػػي وجػػود آخ ػ غػػَت ىػػذا الػػذي ن ػ اه وندركػػو ولػػيس ىػػذا
الذي ن اه إال صورة تق يبية معربة عن بعض صفات تلك اٟتقائق .

قاؿ تعػاذل  { :فَػلَ َّما َج َّن َعلَْي ِو اللَّْي ُل َرأَى َك ْوَكباً قَ َ
ػاؿ َى ػ َذا َرِّ
ػاؿ ال أ ِ
ُحػ ُّ ِ ِ
ػل قَػ َ
ػُت * فَػلَ َّمػػا َرأَى الْ َق َم ػ َ َاب ِزغ ػاً
ػب اآلفلػ َ
فَػلَ َّمػػا أَفَػ َ
ػاؿ لَػئِن َّدلْ يَػ ْه ِػدِين َرِّ أل ُكػونَ َّن ِم َػن
ػل قَ َ
قَ َ
اؿ َىػ َذا َرِّ فَػلَ َّمػا أَفَ َ
الْ َقػػوِ
الضػػالِ
َّ
َّ
ػم
ػ
الش
َى
أ
ر
ػا
ػ
م
ل
ػ
ف
*
ُت
ـ
ّ
س َاب ِزغَ ػةً قَػ َ
َ
َ
َّ
ػاؿ َىػ ػ َذا َرِّ
َ
ْ
ْ
َ
َ
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اؿ ََي قَػ ْوِـ إِِّين بَ ِيءٌ ِّ٦تَّػا تُ ْشػ ُِكو َف }
ت قَ َ
َىػ َذا أَ ْكبَػ ُ فَػلَ َّما أَفَػلَ ْ

.

ؤت ػػا أف لك ػػل آي ػػة أو مفػ ػ دة يف القػ ػ آف ٢ت ػػا انطباق ػػات يف الب ػػاطن
والتأويػل فهػي واف انطبقػػت علػى حقػػائق يف الظػاى أو التفسػػَت إال
إهنا تنطبق يف التأويل والباطن على حقائق أخ ى .
وقد كػ ران أمثػاؿ ىػذا الكػبلـ لػذا صػار مػن ا١تعلػوـ أف للشػمس أو
القم أو الكواكب حقائق أخ ى غَت اليت ع فػت هبػا زمػاف التنزيػل
والتفسَت .
فيػػا تػ ى ىػػل أف الشػػمس والقمػ والكواكػػب الػػيت أثبتنػػا سػػابقا أهنػػا
اٟتقائق الغيبية حملمد وعلي وآ٢تما (صػلوات هللا علػيهم أٚتعػُت) ٢تػا
عبلقة ٔتا اطلع هللا عليو إب اىيم (عليو السبلـ) أـ ال ؟
إف ا٠تبلئػػق ٘تػ ٔت احػػل وعػػوادل متعػػددة أو٢تػػا ىػػو عػػادل النػػور وبعبػػارة
أخػ ى إف ا١توجػػودات تعػػود أصػػبل إذل النػػور فلػػو حللنػػا ا١توجػػودات
وأرجعناىا إذل أصو٢تا لوجدان إف كل شيء يف الكوف يعود إذل النػور
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وحىت النظػ َيت ا١تاديػة اٟتديثػة أثبتػت أف كػل األجسػاـ فيهػا نسػبة
من النور أو اإلشعاع حىت ا١تعتمة منها .

وقد ورد عن النيب األك ـ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)  ( :إف أوؿ ما خلق هللا نػوري
).

وت ػ ػػوات ت األحادي ػ ػػث ال ػ ػػيت تؤك ػ ػػد إف هللا خل ػ ػػق دمحم وآؿ دمحم
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) قبل ا٠تلق وإهنم أنوارا ابلع ش ٤تدقُت ) .

وأمثاؿ ىذه األحاديث الكثَتة ٔتكاف ٬تعلها اثبتة .

ومثل ىذه األحاديث ما جاء يف علل الشػ ائع للصػدوؽ (هنع هللا يضر) مػن
أنػ ػػو ليلػ ػػة اس ػ ػ ي ابلنػ ػػيب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ودخػ ػػل السػ ػػماء األوذل فلمػ ػػا رأت
مبلئكتهػ ػػا نػ ػػوره خ ػ ػ وا سػ ػػجدا وىػ ػػم يقولػ ػػوف سػ ػػبوح قػ ػػدوس رب
ا١تبلئكػػة وال ػ وح سػػبحانك سػػبقت رٛتتػػك غضػػبك ضػػنا مػػنهم انػػو
هللا هلالج لج فكػػرب جربائيػػل أربعػػا لكػػي ينتبهػػوا فلمػػا سػػألوه واخػػربىم إف
ىذا ىو اٟتبيب ا١تصطفى قالوا َي جربائيل مػا أشػبو ىػذا النػور بنػور
ربنا القدوس .
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مث إف كثَتا منا يع ؼ حديث اإلس اء وما ج ى فيو وكيف أف النيب
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) أخػػرب إنػػو رأى حقػػائق األئمػػة (صػػلوات هللا علػػيهم أٚتعػػُت)
النورانية وإف قائمهم وسطهم كالكوكب الدري .
ولػػيس بعيػػدا عػػن ىػػذا ا١تعػػٌت مػػا جػػاء يف سػػورة يوسػػف وىػػو يقػػص
رؤَيه على والده :

ػف ِألبي ِػو َي أَبػ ِ
{ إِ ْذ قَ َ
شػ َ َك ْوَكبػاً
َحػ َد َع َ
وسػ ُ
ػت إِِّين َرأَيْػ ُ
ػت أ َ
ػاؿ يُ ُ
َ
ِِ
َو َّ
ين }(ٔ) .
س َوالْ َق َم َ َرأَيْػتُػ ُه ْم ِرل َساجد َ
الش ْم َ
فعلى التفسػَت الكواكػب أخػوة يوسػف وأبيػو وأمػو الشػمس والقمػ

وعلى أوؿ وجػوه التأويػل إف يوسػف ىػو دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وإف الكواكػب
ىػػم األئمػػة األحػػد عش ػ واف علػػي والزى ػ اء ىػػم الشػػمس والقم ػ
وعلى ىذا يثبت صحة إطبلؽ الكوكب على رجل خاص .

ِ َّ
ػل َرأَى
و٤تل الشاىد يف ْتثنا حوؿ آية  { :فَػلَ َّمػا َج َّػن َعلَْيػو الل ْي ُ
ػاؿ َى ػ َذا َرِّ }  ،فعلػػى ىػػذا الوجػػو مػػن التأويػػل انػػو رأى
َك ْوَكبػاً قَػ َ

ٔ) يوسف (ٗ) .
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ا١تهػػدي (عليػػو السػػبلـ) ورآه كوكبػػا درَي ألف فيػػو انطبقػػت ٣تموعػػة
الكواكب من ولد اٟتسُت (عليو السبلـ) .
فلما رأى نوره يف ا١تلكوت وكيف يشع على ا٠تبلئق اعتقد انػو ربػو
فػأم ه هللا ابألفػػوؿ وىػػو التغيػػب أو الغيبػة و١تػػا شػػاىد إبػ اىيم الغيبػػة
وقد كاف علػى مع فػة هبػذه ا١ت حلػة إذ كػاف ىػو قػد مػ يف غيبػة قبػل
ىذه اٟتالة الػيت وصػفتها اآلَيت  ،فقػاؿ ال أحػب الغيبػة ألنػو أدرؾ
مػػا ٘تثلػػو الغيبػػة مػػن ظلمػػات ومػػا شػػابو مػػن الض ػبللة الػػيت ٘ت ػ هبػػا
ا٠تبلئق لذا جاءه ٔتا يهدي يف الظلمات وىو القم فقاؿ :

اؿ َىػ َذا رِّ فَػلَ َّما أَفَل قَ َ ِ
{ فَػلَ َّما َرأَى الْ َق َم َ َاب ِزغاً قَ َ
اؿ لَػئن َّدلْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُت } .
يَػ ْهدِين َرِّ أل ُكونَ َّن م َن الْ َق ْوـ الضَّالّ َ
وىنا رأى أمَت ا١تؤمنُت علي (عليو السبلـ) وحقيقتػو يف ذلػك العػادل

وىػػي تفػػوؽ كػػل مػػا رآه إب ػ اىيم قبػػل ذلػػك فقػػاؿ ى ػذا ر أتكيػػدا

عل ػػى م حل ػػة القمػ ػ ق ػػاؿ  { :لَػػئِن َّدلْ يَػ ْه ػ ِػدِين َرِّ أل ُك ػػونَ َّن ِم ػ َػن
ِ
ِ
ُت } .
الْ َق ْوـ الضَّالّ َ
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فأكػػد علػػى ا٢تدايػػة والضػػبللة  ،مث أراه مػػا ىػػو اكػػرب منهمػػا وأعظػػم
وىو النيب األك ـ مشس الشموس (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) فقاؿ :

{ فَػلَ َّما َرأَى َّ
ػاؿ َى ػ َذا َرِّ َى ػ َذا أَ ْكبَ ػ ُ فَػلَ َّمػا
س َاب ِزغَػةً قَ َ
الش ْػم َ
ِ
ش ُِكو َف } .
ت قَ َ
اؿ ََي قَػ ْوـ إِِّين بَ ِيءٌ ِّ٦تَّا تُ ْ
أَفَػلَ ْ

 -1تأويل بعض اآليات القصصية :
أوالً :
الرسل الثالثة يف التأويل املعاصر
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اءىػا ال ُْم ْ َسػلُو َف *
{ َوا ْ
ب َ٢تُم َّمثَبلً أصحاب الْ َق ْ يَ ِػة إِ ْذ َج َ
ضِ ْ
و٫تَا فَػ َعػ َّػزْزَان بِثَالِػ ٍ
إِ ْذ أ َْر َس ػلْنَا إِلَػ ْػي ِه ُم اثْػنَ ػ ْ ِ
ػث فَػ َقػػالُوا إِ َّان
ػُت فَ َكػ َّػذبُ ُ
ش ػ ٌ ِّمثْػلُنَػػا َوَمػػا أَنػ َػز َؿ
إِلَػ ْػي ُكم ُّم ْ َس ػلُو َف * قَػػالُوا َمػػا أَنػػتُ ْم إِالَّ بَ َ
ال َّ ْٛتن ِمن َش ْي ٍء إِ ْف أَنػتُ ْم إِالَّ تَ ْك ِػذبُو َف * قَػالُوا َربُّػنَػا يَػ ْعلَ ُػم إِ َّان
ػُت * قَػػالُوا إِ َّان
إِلَػ ْػي ُك ْم لَ ُم ْ َسػلُو َف * َوَمػػا َعلَْيػنَػػا إِالَّ الْػػبَبلَغُ ال ُْمبِػ ُ
تَطَيَّػ َان بِ ُكػم لَػئِن َّدل تَنتػهػوا لَن ػ ُٚتنَّ ُكم ولَيم َّ ِ
اب
سػنَّ ُكم ّمنَّػا َعػ َذ ٌ
ْ
ْ
ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ََ
ِ
يم * قَالُوا طَائُِ ُك ْم َم َع ُك ْم أَئِن ذُّكِ ْ ُمت بَ ْل أَنتُ ْم قَػ ْػوٌـ ُّم ْسػ ِفُو َف
أَل ٌ
ِ
ِ ِ
ػاؿ ََي قَػ ْػوِـ اتَّبِعُػوا
ػل يَ ْس َػعى قَ َ
* َو َجػاء م ْػن أَق َ
ْصػى ال َْمدينَػة َر ُج ٌ
ِ
َج اً َو ُىم ُّم ْهتَ ُدو َف }(ٔ) .
ُت * اتَّبِعُوا َمن الَّ يَ ْسأَلُ ُك ْم أ ْ
ال ُْم ْ َسل َ
اءىػا ال ُْم ْ َسػلُو َف}
{ َوا ْ
ب َ٢تُم َّمػثَبلً أصػحاب الْ َق ْ يَ ِػة إِ ْذ َج َ
ضِ ْ
 :لقػػد دأب ا١تفس ػ وف علػػى ذك ػ الق يػػة بق يػػة إنطاكيػػة وا١ت سػػلوف
أرسلهم نيب هللا عيسى (عليو السبلـ) إذل تلك الق ية .
ٔ) يس (ٖٔ. )ٕٔ -
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ىذا يف التفسَت أمػا التأويػل فػإف الق يػة ىػي مكػة ومكػة ىنػا ليسػت
مك ػػة اٟتقيقي ػػة ب ػػل ى ػػي مك ػػة ا١تؤول ػػة ومك ػػة ا١تؤول ػػة ى ػػي الكوف ػػة ،
نسػػتنتج مػػن ىػػذا أف ىنػػاؾ رسػػولُت ي سػػلهما اإلمػػاـ ا١تهػػدي (عليػػو
السبلـ) يدعوف أىل الكوفة والعادل اٚتع من خبلؿ الكوفة .

و٫تَا فَػ َع َّػزْزَان بِثَالِ ٍ
{ إِ ْذ أ َْر َسلْنَا إِلَْي ِه ُم اثْػنَػ ْ ِ
ػث فَػ َقػالُوا إِ َّان
ػُت فَ َك َّػذبُ ُ
إِلَ ػ ْػي ُكم ُّم ْ َسػ ػلُو َف }  :ال س ػػولُت األول ػػُت ال ػػذين ي س ػػلهما اإلم ػػاـ
ا١تهػدي (عليػو السػػبلـ) إذل الكوفػة والعػادل اٚتػػع مػن خػبلؿ الكوفػػة

و٫ت ػػا ال سػ ػػوؿ األوؿ اليم ػػاين  -الػ ػػذي ذك ت ػػو رواَيت أىػ ػػل بيػ ػػت
العصػػمة بصػػاحب أىػػدى الػ اَيت وا١تلتػػوي عليػػو مػػن أىػػل النػػار -
ومعو رسػوؿ آخػ  ،فيتع ضػوف للتكػذيب والطعػن حيػث أف النػاس
ال يصدقوف دعوهتم واتصا٢تم ابإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) .
أما ال سوؿ الثالث فهػو غػَت رئيسػي ولكنػو معػزز لل سػولُت األولػُت
 ،والتعزيز ىنا يعػٍت إف هللا جػل وعػبل أرسػلو مؤيػداً ٢تػذين ال سػولُت
ال ئيسيُت وشاىداً ومصدقاً ٢تما  ،وبذلك فهو النفس الزكيػة الػذي
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يقتل مع سبعُت مػن الصػاٟتُت يف الكوفػة والػذي ذك تػو العديػد مػن
ال واَيت .

{ قَالُوا ما أَنتم إِالَّ ب َ ِ
َنز َؿ ال َّ ْٛتن ِمن َش ْي ٍء إِ ْف
ش ٌ ّمثْػلُنَا َوَما أ َ
َ ُْ َ
أَنػػتُ ْم إِالَّ تَ ْكػ ِػذبُو َف }  :إف أىػػل الكوفػػة يكػػذبوف ال سػػل ويقولػػوف
٢تم ما ٯتيزكم عنا حىت ٬تتبيكم هللا واإلماـ ا١تهدي ٢تذه الدعوة .

وال ػ ٛتن اسػػم مػػن أٝتػػاء هللا اٟتسػػٌت وقػػد ورد عػػن اإلمػػاـ الصػػادؽ

(عليػػو الس ػػبلـ) ٨ ( :ت ػػن وهللا األٝت ػػاء اٟتس ػػٌت ) وب ػػذلك ف ػػإف
ال ٛتن ينطبق على اإلماـ ا١تهدي (عليو السػبلـ)  ،وقػد قػاؿ تعػاذل

{ال َّ ْٛتَ ُن َعلَى ال َْع ْ ِ
استَػ َوى }(ٔ) .
ش ْ
{ قَػػالُوا َربػُّنَػػا يَػ ْعلَػ ُػم إِ َّان إِلَػ ْػي ُك ْم لَ ُم ْ َسػلُو َف } :قػػاؿ ٢تػػم ال سػػل إف كنػػتم
ال تصدقوف دعوتنا فارجعوا إذل هللا .

ٔ) طو (٘) .
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ػك
ػُت }  :قػاؿ تعػاذل َ { :إِ َّ٪تَػا َعلَْي َ
{ َوَما َعلَْيػنَا إِالَّ الْبَبلَغُ ال ُْمبِ ُ
ِ
ػاب }(ٔ)  ،إف ال سػػل علػػيهم الػػببلغ ا١تبػػُت
سػ ُ
الْػػبَبلَغُ َو َعلَْيػنَػػا ا ْٟت َ
أي إعػػبلف الػػدعوة بوضػػوح وٖتػػذي النػػاس مػػن تكػػذيبهم حيػػث أف
ال س ػػل ىن ػػا يبلغ ػػوف الن ػػاس دع ػػوة اإلم ػػاـ ا١ته ػػدي (علي ػػو الس ػػبلـ)
و٭تذروهنم من عذاب هللا الذي يكوف بسيف اإلمػاـ ا١تهػدي (عليػو
السػػبلـ) كػػوف ا١تهػػدي (عليػػو السػػبلـ) ٮت ػ ج ابلسػػيف ٤تاسػػباً وال
يقبل توبة احد .

فقد ورد يف غيبة النعماين عن أ بصَت عن أ جعفػ البػاق (عليػو
السبلـ) قاؿ :

( يقوـ القائم أبم جديد  ،وكتاب جديد  ،وقضاء جديد ،
على الع ب شديد  ،لػيس شػأنو إال السػيف  ،وال يسػتتيب
أحداً  ،وال أتخذه يف هللا لومة الئم ) .

ٔ) ال عد (ٓٗ) .
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سػنَّ ُكم
{ قَػالُوا إِ َّان تَطَيَّ ػ ْ َان بِ ُكػ ْػم لَػئِن َّدلْ تَنتَػ ُهػػوا لَنَ ػ ْ ُٚتَنَّ ُك ْم َولَيَ َم َّ
ِمنَّا َعػ َذ ِ
ػيم }  :إف الػذين يقولػوف ذلػك { إان تطػَتان }...
ٌ
ّ
اب أَل ٌ

ىػػم أتبػػاع الشيص ػباين وىػػم بػػٍت العبػػاس وشيص ػباف اسػػم مػػن أٝتػػاء
الشيطاف .
فقػػد ورد يف معجػػم ا١تبلحػػم والفػػنت جٖ عػػن جػػاب اٞتعفػػي قػػاؿ :
سألت أاب جعف الباق (عليو السبلـ) عن السفياين  ،فقاؿ :

( وأَّن لكػػم ذلػػك حػػىت ٮت ػ ج قبلػػو الشيص ػباين  ،ٮت ػ ج مػػن
ارض كوفاف ينبػع كمػا ينبػع ا١تػاء  ،فيقتػل وفػدكم  ،فتوقعػوا
بعد ذلك السفياين  ،وخ وج القائم (عليو السبلـ) ) .
وكذلك ورد يف غيبة النعماين عن أ بكػ اٟتضػ مي عػن أ جعفػ

البػػاق (عليػػو السػػبلـ) قػػاؿ  ( :ال بػػد أف ٯتلػػك بنػػو العبػػاس ،
فإذا ملكوا واختلفوا تشتت أم ىم  ،خ ج عليهم ا٠ت اساين
والسػػفياين ىػػذا مػػن ا١تشػ ؽ وىػػذا مػػن ا١تغػ ب يسػػتبقاف إذل
الكوفػػة كف سػػي رىػػاف ىػػذا مػػن ىػػا ىنػػا وىػػذا مػػن ىػػا ىنػػا
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حىت يكوف ىبلكهم على أيديهما  ،أما أهنما ال يبقوف منهم
أحداً أبداً ) .

فيقومػ ػػوف بػ ػػٍت العبػ ػػاس يف اإلذاعػ ػػات وشػ ػػبكات التلفػ ػػزة بتشػ ػػويو
اٟتقائق واالفًتاء على قضية اإلماـ ا١تهػدي (عليػو السػبلـ) بشػكل
ع ػػاـ وتك ػػذيب ا١تمه ػػدين قب ػػل ظه ػػور ى ػػؤالء ال ػػدعاة ويعلن ػػوف أف
هنايتهم القتل وىم ابطلُت  { ،لنػ ٚتنكم } ىػذا الػ جم معنػوي يف
بث االفًتاء على قضية ال سل الذين ىم رسل اإلماـ ا١تهدي(عليػو
السبلـ) إلبعاد الناس عنهم وعن تصديق قضيتهم .
{ وليمس ػػنكم من ػػا ع ػػذاب ال ػػيم } وذل ػػك ابلتهدي ػػد ومط ػػاردة
ال سػػل وأتبػػاعهم وإتبػػاع كػػل األسػػاليب اٞتػػائ ة ألجػػل القضػػاء علػػى
الدعوة ومنع تكاث األنصار وشياع خربىم على ا١تؤل .

ِ ِ
ِ
سػ ِفُوف } :
{ قَالُوا طَائ ُ ُك ْم َم َع ُك ْم أَئن ذُّك ْ ُمت بَ ْل أَنتُ ْم قَػ ْػوٌـ ُّم ْ
التطػػَت ى ػػو م ػػن التش ػػاؤـ  ،والتش ػػاؤـ ى ػػو نق ػػيض التوك ػػل عل ػػى هللا
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سػػبحانو وتعػػاذل حيػػث أف ا١تتوكػػل ق يػػب مػػن هللا ومػػن أوليػػاء هللا
وا١تتطَت ا١تتشاؤـ بعيد عن هللا وعن أوليائو .

فقػػد ورد عػػن آؿ بيػػت العصػػمة يف كنػػز العمػػاؿ  ( :لػػيس منػػا مػػن
تطَت أو تطَت لو ) .
واإلس اؼ ىنا ىو اإلص ار على ا٠تطػأ والعنػاد ضػد اإلمػاـ ا١تهػدي
(عليو السبلـ) ودعوتو .

ِ
ِ ِ
ػاؿ ََي قَػ ْػوِـ اتَّبِعُػوا
ػل يَ ْس َػعى قَ َ
{ َو َجاء م ْػن أَق َ
ْصػى ال َْمدينَػة َر ُج ٌ
ْم ْ َسػ ػػلُِت }  :ا١تدينػ ػػة حسػ ػػب التأويػ ػػل ىػ ػػي إي ػ ػ اف (خ اسػ ػػاف)
ال ُ

وخ اس ػػاف ى ػػي ال ػػيت فيه ػػا كن ػػوز الطالق ػػاف  ،وأقص ػػى ا١تدين ػػة يع ػػٍت
أقصى خ اساف وال جل الذي يتميز فيها ىػو ( السػيد القػزويٍت ) ،
ىػػذا مػػا ورد يف غيبػػة الطوسػػي عػػن النػػيب األك ػ ـ (صػػلى هللا عليػػو
وآلو وسلم) قاؿ :

-169 -



موسوعة التأويل المعاصر

( ٮت ج بقزوين رجل اٝتػو اسػم نػيب يسػ ع النػاس إذل طاعتػو
ا١تش ؾ وا١تػؤمن ٯتػؤل اٞتبػاؿ خوفػاً ) ىػو الػذي ٬تػيء مػن أرض

ا١تدينة سعياً .

( ويسػػعى) أييت بسػػعي ويقػػدـ س ػػعيو ويػػذىب إذل العلمػػاء والن ػػاس
ليػػدعوىم إذل إتبػػاع ال سػػل وىػػم الػػذين سػػيأيت مػػن بعػػدىم عػػذاب
اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) الذي ال يقبل منكم العذر والتوبة .

َجػ اً َو ُىػم ُّم ْهتَػ ُدوف }  :أي اتبعػوىم
{ اتَّبِعُوا َمن الَّ يَ ْسػأَلُ ُك ْم أ ْ

فهم ال يطلبوف منكم شيئاً ( من ا٠تمػس ومػا شػابو مػن حقػوؽ

اإلمػػاـ األخػ ى ) وىػػم مهتػػدوف إذل ط يػػق اإلمػػاـ ا١تهػػدي (عليػػو
السبلـ) وا١تهتدي ىو الذي يوصل الضاؿ إذل ط يق ا٢تداية .

فق ػػد ورد ع ػػن اإلم ػػاـ دمحم الب ػػاق (علي ػػو الس ػػبلـ) يف ذكػ ػ اليم ػػاين
ورايتو ( دعوتو ) :

( ولػيس يف الػ اَيت أىػدى مػن رايػة اليمػاين ىػي رايػة ىػػدى

ألن ػػو ي ػػدعوا إذل ص ػػاحبكم  ،ف ػػإذا خػ ػ ج اليم ػػاين حػ ػ ـ بي ػػع
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السػػبلح علػػى ( النػػاس) وكػػل مسػػلم  ،وإذا خ ػ ج اليمػػاين
ف ػػاهنض إلي ػػو  ،ف ػػإف رايت ػػو راي ػػة ى ػػدى وال ٭ت ػػل ١تس ػػلم أف
يلتػػوي عليػػو  ،فمػػن فعػػل فهػػو مػػن أىػػل النػػار  ،ألنػػو يػػدعوا
إذل اٟتق وإذل ط يق مستقيم )(ٔ) .

ثانياً :
تأويل أفعال اخلضر هع هىسى (عليهوا السالم)

ٔ) ْتار األنوار جٕ٘ .
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بينػػا سػػابقاً عبلقػػة سػػورة الكهػػف ابإلمػػاـ ا١تهػػدي (عليػػو السػػبلـ)
وارتباطها بعبلمات الظهػور ا١تقػدس لئلمػاـ (عليػو السػبلـ) وتط قنػا

إذل أتويل بعض اآلَيت منها .
ويف ىذه ا١ت ة سوؼ ٨تاوؿ بعد طلب العوف والتوفيق مػن هللا تعػاذل
أتوي ػػل آَيت أخ ػ ػ ى م ػػن نفػ ػػس الس ػػورة والكشػ ػػف ع ػػن عبلمػ ػػات
الظهور ا١تقدس لئلماـ (عليو السبلـ) .
حيث أف أتويل أفعاؿ سيدان ا٠تضػ (عليػو السػبلـ) مػ تبط ابإلمػاـ
(عليو السبلـ) فهو وزي ه يف زمن الغيبة الكربى .

ػاؿ
الس ِفينَ ِة َخ َقَػ َها قَ َ
قولو تعاذل  { :فانطَلَ َقا َح َّىت إِذَا َركِبَا ِيف َّ
ت َش ْيئاً إِ ْم اً }(ٔ) .
أَ
َخ َقْػتَػ َها لِتُػغْ ِ َؽ أ َْىلَ َها لََق ْد ِج ْئ َ

إف ىػػذه السػػفينة حسػػب التأويػػل ىػػي رايػػة ا٢تػػدى واٟتػػق أي دعػػوة

اإلماـ ا١تهدي (عليػو السػبلـ) وسػنذك بعػض األدلػة ولػو ابختصػار
على ذلك .
ٔ) الكهف (ٔ. )ٚ
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فقػػد ورد عػػن أ ذر عػػن رسػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) إنػػو قػػاؿ  ( :إ٪تػػا مثػػل
أىل بييت يف ىذه األمة كمثل سفينة نوح من ركبها ٧تػا ومػن
ت كها ىلك ) .

وقػػد ورد أيضػػا يف الصػػبلة الشػػعبانية  ( :اللهػػم صػػل علػػى دمحم
وأؿ دمحم الفل ػك اٞتاريػػة يف اللجػػج الغػػام ة أيمػػن مػػن ركبهػػا
ويغ ػ ؽ مػػن ت كهػػا ا١تتقػػدـ ٢تػػم مػػارؽ وا١تتػػأخ عػػنهم زاىػػق
والبلزـ ٢تم الحق ) .

فإف أىل البيت (عليهم السبلـ) ىم السفينة اليت من ركبها ٧تا .
وىن ػػا إش ػػارة عل ػػى ظه ػػور ٦ته ػػدين لئلم ػػاـ (علي ػػو الس ػػبلـ) يقوم ػػوف
ابلدعوة واإلعداد وهتيئة األنصار لو .
كمػػا ورد إف مػػن العبلمػػات اٟتتميػػة لظهػػور اإلمػػاـ ا١تهػػدي (عليػػو
السػبلـ) ظهػور اليمػػاين حيػث يقػػوـ ابلػدعوة لئلمػػاـ (عليػو السػػبلـ)
ونص ػ ػ ة اٟتػ ػػق وا٢تدايػ ػػة إذل الط يػ ػػق ا١تسػ ػػتقيم واف ىػ ػػذا الشػ ػػخص
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ا١تسػػمى ابليمػػاين ىػػو مػػن ٭تمػػل رايػػة اإلمػػاـ (عليػػو السػػبلـ) ويسػػلم
ال اية بيده إذل اإلماـ .
ولكػػن وبعػػد ظهػػور ىػػذه السػػفينة وركػػوب بعػػض النػػاس فيهػػا  -أي
ظهػور الػػدعوة إذل اإلمػػاـ (عليػو السػػبلـ) والتحػػاؽ بعػض النػػاس هبػػا
 ٗتػ ب وتعػػاب وذلػػك ألف ورائهػػا ملػػك ظػػادل ويف ذلػػك إشػػارة إذلأف دعػػوة اإلمػػاـ (عليػػو السػػبلـ) يف بػػدايتها تػػتهم وت ػ فض ويشػػار
إليه ػػا ابلك ػػذب وذل ػػك لوج ػػود حكوم ػػة ظا١ت ػػة تبح ػػث ع ػػن ال ػػدعاة
اٟتقيقيُت لئلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ) ت يد القبض عليهم .
وىن ػػا ا١ت ػػوذل س ػػبحانو وتع ػػاذل وألج ػػل حف ػػظ قض ػػية اإلم ػػاـ (علي ػػو
الس ػػبلـ) وحف ػػظ أولئ ػػك ا١تمه ػػدين ل ػػو (علي ػػو الس ػػبلـ) ُ٭تػ ػدث م ػػا

يعيبها يف نظ اٞتهػات األخػ ى لكػي تكػوف يف نظػ ىم دعػوة ابطلػة
غَت صحيحة فيغضوف النظ عنها وعن قادهتا .

وكل ذلك يكوف يف ابب التمحيص واالبػتبلء الػذي يصػيب أنصػار
اإلمػػاـ كمػػا ص ػ حت بػػو ال ػ واَيت الػػواردة عػػن األئمػػة ا١تعصػػومُت
(علػػيهم السػػبلـ) وقػػد يقػػع بعػػض أولئػػك األنصػػار يف ىػػذه الفتنػػة
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حيث أهنم سػوؼ يشػكوف يف ىػذه الػدعوة نتيجػة ١تػا سػوؼ ٭تػدث
فيعيبوا ىذا الفعل ويعًتضوف عليو .
وىػػذا يتس ػػبب يف تظليػػل الن ػػاس وع ػػدـ ىػػدايتهم أي غػ ػ قهم وىػ ػو
َىلَ َها } .
معٌت قولو { لِتُػ ْغ ِ َؽ أ ْ

وسػػوؼ يقولػػوف إف ىػػذا األم ػ شػػديد وصػػعب وال ٯتكػػن قبولػػو أو
استساغتو فهػو مػ ا١تػذاؽ وال ٯتكػن ٖتملػو والتسػليم بػو وىػو معػٌت

ت َش ْيئاً إِ ْم اً } أي أم ا صعبا م ا .
قولو { لََق ْد ِج ْئ َ

و٦تػػا يؤكػػد أف السػػفينة ىػػي رايػػة اإلمػػاـ ودعوتػػو مػػا جػػاء يف تفسػػَت

َّ ِ
ضػ ػ ِػع ُفوا ِيف
استُ ْ
ين ْ
قولػ ػػو تعػ ػػاذل َ { :ونُ ِي ػ ػ ُد أَف َّ٪تػُ ػ َّػن َعلَػ ػػى الػ ػػذ َ
ِ
ْاأل َْر ِ
ُت }(ٔ) .
ض َوَْ٧ت َعلَ ُه ْم أَئِ َّمةً َوَْ٧ت َعلَ ُه ُم ال َْوا ِرث َ

حي ػػث ا١تستض ػػعفُت يف آخػ ػ الزم ػػاف ى ػػم ا١ته ػػدي (علي ػػو الس ػػبلـ)

وأصحابو الذين ي ثوف األرض ويكونوا حكاما حيػث يبعػثهم اإلمػاـ

ٔ) القصص (٘) .
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(عليو السبلـ) إذل األقػاليم يقيمػوف حكػم هللا فيهػا ويكونػوا حكامػا
عليها .
وىػم ا١تمهػدين لئلمػاـ (عليػو السػػبلـ) وىػم أصػحاب السػفينة وىػػو

ػت لِم ِ
أتويػػل قولػػو تعػػاذل  { :أ ََّمػػا َّ ِ
ُت يَػ ْع َملُػػو َف
سػػاك َ
السػػفينَةُ فَ َكانَػ ْ َ َ
ِ
ِيف الْبَ ْحػ ِ فَػأ ََر ُّ
ػل
ْخػ ُذ ُكػ َّ
اءىػػم َّملِػ ٌ
ػك َأي ُ
دت أَ ْف أَعيبَػ َهػػا َوَكػػا َف َوَر ُ
صباً } .
َس ِفينَ ٍة غَ ْ
ػك لَػػن تَسػػتَ ِط ِ
صػ ْػرباً }
وقولػو تعػػاذل  { :قػ َ
اؿ أََدلْ أَقُ ْػل إِنَّػ َ
يع َمعػ َػي َ
ْ َ
وىػػو مػػا ذكػ ػ انه يف التأويػػل الس ػػابق  ،فػػإف م ػػن صػػفات أص ػػحاب
اإلمػػاـ أف يتحلػػوا ابلصػػرب يف االبػػتبلءات واالختبػػارات والتمحػػيص
حػىت يصػػلوا إذل سػػاحة الفػيض اإل٢تػػي حيػػث الظهػور ا١تقػػدس إلمػػاـ
العص والزماف أروحنا لًتاب مقدمو الفداء .

ػاؿ
وقول ػػو تع ػػاذل  { :انطَلَ َق ػػا َح ػ َّػىت إِ َذا لَِقيَػػػا غُ َبلمػ ػاً فَػ َقتَػلَػػػوُ قَ ػ َ
ػت نَػ ْفسػاً َزكِيَّػةً بِغَػ ِْ
ػَت نَػ ْفػ ٍ
ػت َشػ ْػيئاً نُّ ْكػ اً } ويف
س لََّقػ ْد ِج ْئػ َ
أَقَػتَػ ْلػ َ
ىذا إشارة إذل عبلمة من عبلمات اإلماـ (عليػو السػبلـ) وىػي قتػل
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الػػنفس الزكيػػة والػػنفس الزكيػػة اثنتػػاف كمػػا ورد يف ال ػ واَيت واحػػدة
تقتػػل يف ظه ػ الكوفػػة يف سػػبعُت مػػن الصػػاٟتُت وىػػي لسػػيد حسػػٍت
النسػ ػػب كمػ ػػا جػ ػػاء يف ال ػ ػ واَيت واألخبػ ػػار الػ ػػواردة عػ ػػنهم (عليػ ػػو
السبلـ) :

( وقتػػل نفػػس زكيػػة بظهػ الكوفػػة يف سػػبعُت مػػن الصػػاٟتُت)

وىي ٟتد اآلف دل تقتل بعد .

ويبػػدوا إف السػػبب يف قتػػل ىػػذا السػػيد اٟتسػػٍت ىػػو إعبلنػػو ودعوتػػو
وتصػػديقو أبحػػد دعػػاة اإلمػػاـ (عليػػو السػػبلـ) حيػػث أف ىػػذا السػػيد
سوؼ ينظم إذل تلك الدعوة وصػاحبها ويعلػن ذلػك ٦تػا يتسػبب يف
قتل ػػو م ػػن بع ػػض اٞته ػػات اٟتاكم ػػة الظا١ت ػػة ا١تعادي ػػة ألنص ػػار اإلم ػػاـ
(عليو السبلـ) وأما معٌت الزكية فهنا عدة أمور :
قد ي اد فيها النفس ا١تستشػهدة يف سػبيل اٟتػق والشػهادة كمػا ورد
يف األخبار زكاة لؤلنفس .
أو إهنا زكية ألف خ وج ذلك السػيد اٟتسػٍت يكػوف أبمػ مػن اإلمػاـ
(علي ػػو الس ػػبلـ) أو وزيػ ػ ه إلع ػػبلف اٟت ػػق وإظه ػػاره علم ػػا إف نتيج ػػة
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عملو ذلك سػوؼ تكػوف الشػهادة ال ٤تالػة وىػو إبقدامػو ىػذا علػى
تنفيذ ىذا األم يكوف صاحب نفس زكية .
أو إف ا١ت ػ اد مػػن الزكيػػة الػػيت ال ذنػػب ٢تػػا أو التائبػػة الػػيت دل يبػػق ٢تػػا
ذنب بعد التوبة فإف ىػذا السػيد سػوؼ يتػأخ يف االلتحػاؽ بػدعوة
اإلماـ (عليو السبلـ) ويًتدد م ارا حىت يوفقػو هللا إذل قبػوؿ الػدعوة
وحصوؿ الندـ والتوبة منو على أتخ ه .
وبعػػد ذلػػك ٮتػ ج لػػيعلن أحقيػػة الػػدعوة بػػُت النػػاس فيقتػػل وال ذنػػب
عليو .
أو إف الزكية الطاى ة والزكية أيضا ىي ا١تتقية قاؿ تعاذل :

{ َونَػ ْف ٍ
ػح َمػن
ورَىا َوتَػ ْق َو َاىػا قَػ ْد أَفْػلَ َ
س َوَما َس َّو َاىا فَأَ ْ٢تََم َها فُ ُج َ
اىا } .
َزَّك َ
ػت َش ْػيئاً نُّ ْكػ اً } إف النػاس
وأما الذي يُن َك من أم ىا { لََّقػ ْد ِج ْئ َ
ال ت ى انو فعل فعبل يستحق ألجلو القتل فهو إ٪تا يدعو إذل نصػ ة
اٟتػػق واإلمػػاـ (عليػػو السػػبلـ) وىػػذا القتػػل شػػيئا منكػ ا فهػػو دل يقتػػل
احد كي يقتل .
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أو أف ىنػػاؾ مػػن ينكػ ػ خ وجػػو أص ػػبل وىػػو يعل ػػم أف نتيجػػة ذل ػػك
ا٠ت وج القتل .
أما أتويل جواب ا٠تضػ ١توسػى (عليهمػا السػبلـ) ففيػو داللػة علػى
أف اإلمػػاـ ا١تهػػدي ووزي ػ ه ىػػم أبػػوي صػػاحب الػػنفس الزكيػػة حيػػث
يكوف واجبا عليو طاعتهما ابلوالية .
وأم ػػا بعث ػػو يف ى ػػذه ا١تهم ػػة ف ػػإف ذل ػػك رٛت ػػة ل ػػو ك ػػي ال يفش ػػل يف
االمتحػػاانت ويقػػع يف التمحػػيص وكػػذلك يتسػػبب يف إرىػػاؽ اإلمػػاـ
ووزي ه .

وقولو تعاذل { فأردان أف يبػد٢تما رهبمػا خػَتا منػو زكػاة واقػ ب
رٛت ػػا } إش ػػارة إذل إح ػػدى العبلم ػػات اٟتتمي ػػة الدال ػػة عل ػػى قػ ػ ب
القيػػاـ ا١تق ػػدس لئلمػػاـ ا١ته ػػدي (عليػػو الس ػػبلـ) وىػػو قت ػػل ال ػػنفس
الزكية بُت ال كن وا١تقاـ .
وىذه ىي النفس الزكية الثانية الػيت جػاء ذك ىػا يف األخبػار الػواردة
عن أىل بيػت العصػمة ( صػلوات هللا علػيهم أٚتعػُت ) وىػي تكػوف
يف مكة وأما كوهنا { خَتا منو زكاة } إ٪تػا ىػذه الػنفس يبلػغ عمػ
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صػػاحبها كمػػا جػػاء يف الػ واَيت سػػتة عشػ سػػنة فهػػو كمػػا ال ٮتفػػى
ليس عليو ذنب فقد دخل لتوه يف السنة األوذل للتكليف .
وقول ػػو { أقػ ػ ب رٛت ػػا } وذل ػػك ابلنس ػػبة لئلم ػػاـ ا١ته ػػدي (علي ػػو
الس ػػبلـ) حي ػػث أف ص ػػاحب ال ػػنفس الزكي ػػة األوذل ال ػػذي يقت ػػل يف
ظه ػ الكوفػػة ىػػو سػػيد حسػػٍت وأمػػا صػػاحب الػػنفس الثانيػػة الػػذي
يقتل يف مكة فهو سيد حسيٍت .
فقد ورد يف تفسَت العياشي عن جػاب اٞتعفػي عػن أ جعفػ (عليػو
السبلـ) يف رواية طويلة يقوؿ :

( الزـ األرض وال ت كض بيدؾ وال رجلػك  -إذل أف قػاؿ-
اٝتػػو اسػػم نػػيب مػػا أشػػكل علػػيكم فلػػم يشػػكل علػػيكم عهػػد
ن ػػيب هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ورايت ػػو وس ػػبلحو وال ػػنفس الزكي ػػة م ػػن ولػػػد
اٟتسُت فإف أشكل عليكم ىذا فبل يشكل عليكم الصوت
).
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و١تػػا كػػاف مػػن ا١تعلػػوـ أف اإلمػػاـ ا١تهػػدي (عليػػو السػػبلـ) مػػن ولػػد
اٟتسُت فإف النفس الزكية الذي يقتل يف مكة يكوف اقػ ب رٛتػا لػو
مػػن الػػنفس الزكيػػة الػػيت تقتػػل يف الكوفػػة فػػإف األوؿ حسػػٍت والثػػاين
حسيٍت .

ٍ
استَط َْع َما أ َْىلَ َها
وقولو تعاذل { فانطَلَ َقا َح َّىت إِ َذا أَتَػيَا أ َْى َل قَػ ْ يَة ْ
و٫تَا } والق يػػة ىػػي مكػػة ْتسػػب التأويػػل أي إهنػػا
ضػػيِّ ُف ُ
فَػأَبَػ ْوا أَف يُ َ
الكوفػػة حيػػث تنطلػػق فيهػػا الػػدعوة لئلمػػاـ ا١تهػػدي (عليػػو السػػبلـ)
كما كانت دعوة اإلماـ اٟتسُت (عليو السبلـ) يف الكوفػة علػى يػد
سفَته مسلم بن عقيل .
ومعػػٌت اسػػتطعما أىلهػػا أي طلػػب النص ػ ة مػػنهم وااللتحػػاؽ بػػدعوة
اإلماـ (عليو السبلـ) .

و٫تَا } أي رفضوا دعوهتم ونصػ هتم
ضيِّ ُف ُ
ومعٌت قولو { فَأَبَػ ْوا أَف يُ َ
وااللتحاؽ هبم .
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ػاؿ
ض فَأَقَ َامػوُ قَ َ
وقولو تعاذل { فَػ َو َج َدا فِ َيها ِج َداراً يُ ِي ُد أَ ْف يَػن َق َّ
ت َال َّٗتَ ْذ َ ِ
َجػ اً } وقولػو جػوااب علػى القػوؿ األوؿ
لَ ْو ِش ْئ َ
ت َعلَْيو أ ْ
{َ أ ََّمػػا ا ْٞتِػ َدار فَ َكػػا َف لِغُ َبلمػ ْ ِ ِ
يمػ ْ ِ
ػُت ِيف ال َْم ِدينَػ ِػة َوَكػػا َف َٖتْتَػػوُ
َ
ُ
ػُت يَت َ
و٫تَػػا صػ ِ
ػك أَ ْف يَػ ْبػلُغَػػا أَ ُشػ َّػد ُ٫تَا
اد َربُّػ َ
ػاٟتاً فَػأ ََر َ
َكنػ ٌػز َّ٢تَُمػػا َوَكػػا َف أَبُ ُ َ
ػك
ك َوَما فَػ َعلْتُوُ َع ْػن أ َْمػ ِي ذَلِ َ
َويَ ْستَ ْخ ِ َجا َك َنز ُ٫تَا َر ْٛتَةً ِّمن َّربِّ َ
ِ
ِ
ص ْربا } .
ويل َما َدلْ تَ ْسطع عَّلَْيو َ
َأت ُ
فاٞتدار ىو اٟتدود بػُت العػ اؽ وإيػ اف أييت عليهػا زمػاف تكػوف شػبو

مفتوح ػػة أي ت ي ػػد أف ت ػػنقض ولك ػػن حكم ػػة ا١ت ػػوذل س ػػبحانو وتع ػػاذل
اقتضت أف يقاـ اٞتدار أي تقوى اٟتدود ويبٌت جدار علػى اٟتػدود
الع اقية اإلي انيػة وتػوزع نقػاط تفتػيش قويػة كػي ٭تفػظ هلل الكنػز مػن
الس قة
إف ا١تدينػة يف التأويػل ىػي خ اسػاف وىػػي مدينػة ا١تهػدي الػيت تكػػوف
علػػى غ ػ ار مدينػػة رسػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) والكنػػز الػػذي يوجػػد فيهػػا ىػػو
كنوز الطالقاف وىم رجاؿ ينص وف اإلماـ يف آخ الزماف .
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فقد جاء يف ال واية الواردة عن اإلماـ الصادؽ (عليو السبلـ) قػاؿ

 ( :لو كنز ابلطالقاف ما ىو بػذىب وال فضػة ورايػة دل تنشػ

مطويػػة ورجػػاؿ كػػاف قلػػوهبم زب ػ اٟتديػػد ال يشػػوهبا شػػك يف
ذات هللا ) .
وأما ا٠توؼ على الكنز من الس قة فإف ىناؾ دعاة كاذبوف يػدعوف
التمهيد لئلماـ (عليو السبلـ) وىؤالء ٭تاولوف بشىت الطػ ؽ كسػب
ا١تؤيػدين لػػدعواهتم وا١تناصػ ين ٢تػػم وذلػػك ابلتشػبو ابلػػدعوات اٟتقػة
وتظليل الناس عن اٟتق .
فقد جاء يف ال واية عن أ خد٬تة عػن أ عبػد هللا (عليػو السػبلـ)

قػػاؿ  ( :ال ٮتػ ج القػػائم حػػىت ٮتػ ج قبلػػو اثنػػا عشػ مػػن بػػٍت
ىاشم كلهم يدعو إذل نفسو ) .
وأم ػػا الغبلم ػػُت اليتيم ػػُت فهم ػػا اليم ػػاين وش ػػعيب ب ػػن ص ػػاحل وأبو٫ت ػػا
ابلواليػػة اإلمػػاـ ا١تهػػدي (عليػػو السػػبلـ) فػػإف هللا يقػػيم تلػػك اٟتػػدود
لكػػي ٭تفػػظ كنػػوز الطالقػػاف ٢تمػػا عنػػد بلوغهمػػا أشػػد٫تا أي عنػػدما

-183 -



موسوعة التأويل المعاصر

ينشػ ػ وف دع ػػوة اإلم ػػاـ (علي ػػو الس ػػبلـ) وتش ػػتد ش ػػوكتهما ويكثػ ػ
أنصػػار٫تا عنػػد ذلػػك ٮتػ ج الكنػػز حيػػث يلتحػػق هبػػم أولئػػك ال جػػاؿ
من الطالقاف وابقي خ اساف .
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