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 وصف الكتاب
 

 . ثالثةلاسم الكتاب 0 سلسلة التأويل ادلعاصر / احللقة ا

 اسم ادلؤلف 0 جميذ اخلزعلي .

 التحضري الطباعي 0 أمحذ الغزايل .

 اإلخراج الفين 0 علي سعيذ .

 ( نسخة . 0111عذد النسخ 0 ) 
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}قُم نَّىْ كَبنَ انْبَحْزُ مِدَاداً نِّكَهِمَبتِ رَبِّي 

نَنَفِدَ انْبَحْزُ قَبْمَ أَن تَنفَدَ كَهِمَبتُ رَبِّي وَنَىْ جِئْنَب 

 مِثْهِهِ مَدَداً {بِ

 ٜٓٔالكهف
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 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
 

س اراً  كشف أفاقًا واسعة وتآفتح تيل أو تحاطة ابلاإل أوفة ع  ا١ت إف
 .كبَتة كانت خافية 

الصادؽ )عليو  اإلماـعن الواردة   وايةاللكن حسب ما ذك  يف 
يلو (( فسيتم يف و الش يفة )) يـو أييت أت ةيلآلالسبلـ( يف تفسَته 

ا١تهدوية الكشف عن ارتباط القضية بعوف هللا تعاذل  بحثىذا ال
 وكما يلي : األخ ىوادل ابلع
 .عادل النقطة  -ٔ
 . عادل النور -ٕ

 . عادل االظلة -ٖ

  . عادل اٟت وؼ -ٗ

 . األٝتاءعادل  -٘
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 (ليو السبلـا١تهدي )ع عادل النقطة وارتباطها بقضية
 
الكلمة تتكوف من ح وؼ كما ىو معلـو واف اٟت ؼ يتكوف  إف

 فأصل الكلمة يعود للنقطة .  إذفمن النقطة 
 :  تعاذلجد قاؿ أو تكلم ا٠تالق  إذاانو  أيوجود والكبلـ معناه ال

ْنُو  } ُ ِؾ ِبَكِلَمٍة مِّ ِإْذ قَاَلِت اْلَمآلِئَكُة ََي َمْ ََيُ ِإفَّ اّلّلَ يُػَبشِّ
نْػَيا َواآلِخَ ِة  اْٝتُُو اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْ ََيَ َوِجيهًا يف الدُّ

  . (ٔ)َوِمَن اْلُمَق َِّبَُت {
َا َأْمُ ُه ِإَذا َأرَاَد َشْيئًا َأْف يَػُقوَؿ َلُو ُكْن إِ  }:  تعاذلوقاؿ  ٪تَّ

 . (ٕ)فَػَيُكوُف {

                                                 
 ( 45) آل عمران( 1
 ( .82) يس( 2
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قُػػػل لَّػػػْو َكػػػاَف اْلَبْحػػػُ  ِمػػػَداداً  }:  تعػػػاذلقولػػػو  وهبػػػذا يتضػػػح لنػػػا
لَِّكِلَمػػػاِت َر ِّ لََنِفػػػَد اْلَبْحػػػُ  قَػْبػػػَل َأف تَنَفػػػَد َكِلَمػػػاُت َر ِّ َولَػػػْو 

َنا ٔتِْثِلِو َمَدداً {  . (ٔ)ِجئػْ
كما ىو معلـو كلمات هللا ولكنها كما ىو واضح   توآَيو  الق آفف

ا١تقصود  إفا١تتقدمة واٟتقيقة  اآليةو معدودة فكيف يستقيم ذلك 
كبلـ هللا ٕتسد يف   فإفما نفذت ٥تلوقات هللا وموجوداتو  اآليةمن 

موجوداتو ولقد عرب بقولو كلمات ر  وا١ت اد موجودات و٥تلوقات 
كما بينا ودلت  ودات واصل ا٠تلق ىو الكلماتا١توجر  فأصل 

 .ذل ا١تتقدمة و األ تَياآلعليو 
اصل ا٠تلق يعود للنقطة . فالنقطة ٖتوي عادل  إفوهبذا يتضح 

وىو  األصغ الظهور  إذلا٠تفاء وعادل الظهور وعادل الظهور ينقسم 
 . ابألٝتاءويكوف  األكربالذي يكوف ابٟت ؼ . والظهور 

                                                 
 ( .109) الكيف( 1



                                                   موسوعة التأويل المعاصر

 

- 8- 

انو مصدر ا٠تلق  أي إليوي جع اصل ا٠تلق  وعادل النقطة الذي
 تعاذلبعادل النور فكبلـ هللا تبارؾ و   واَيتابلؿ ىو ا١تعرب عنو و األ

)صلى نور وكلماتو نورانية كما جاء يف اٟتديث ا١ت وي عن النيب 
 . ؿ ما خلق هللا نوري (أو )  : هللا عليو وآلو وسلم(

) خلقتٍت من :  ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلصا١ت وية عنو  األحاديثضًا يف أيوما جاء 
هللا  أف أيمعٌت الوجود ىو الكلمة  أفوقد بينا  نور العظمة (

 جد تكلم فكبلمو نور . أو حينما خلق و  تعاذلتبارؾ و 
هللا عز وجل قد  فإففالنقطة مصدر الفيض والوجود وال ٛتة ولذا 

 افتتح كتابو هبا . 
ف كتاب تكويٍت ) الكوف ( كتااب  تعاذلارؾ و هلل تب أفوهبذا يتضح 

 تَيفاآل( . فالوجود مطابق للق اف  الق آفوكتاب تدويٍت ) 
الكونية على  تَياآل وابنطباؽ ق آنية تآَيالكونية توجد يف قبا٢تا 

 تية . َييسمى الناتج حينها ابٟتقائق اآل يةالق آن تَياآل
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فأصل الكتاب ىو النقطة وبتكاث  النقط توجد اٟت وؼ  إذف
تكوف الكلمات وبدمج الكلمات تكوف اٞتمل وبًتتيب  ىااد٬توإب

 .  تَياآلاٞتمل تكوف 
كلها واليها تعود ا١توجودات   األشياءالنقطة اصل  إفواٟتقيقة 

)صلى هللا عليو وآلو والنقطة ٢تا ظاى  و٢تا ابطن فظاى ىا ىو دمحم 
ال سالة والتنزيل  أسندتفقد  )عليو السبلـ(وابطنها علي  وسلم(

 )عليو السبلـ(علي  إذليل أو والت اإلمامة وأسندت )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( دمحم إذل
. 

و١تا كاف علي ٯتثل الباطن وا٠تفاء يتبُت لنا معٌت ما جاء يف 
ا٢تدى صلوات هللا وسبلمو  أئمةالواردة عن   واَيتوال األخبار
كاف مع   )عليو السبلـ(ا١تؤمنُت  أمَت اإلماـ أفمن  أٚتعُتعليهم 

 سبلـ هللا عليهم .  بياءألنوا وإب اىيمـ ونوح دآ
)صلى هللا عليو ضًا معٌت قوؿ ال سوؿ الك َي أيومن ىنا نع ؼ 

وال يع فٍت  وأنت أان إال) َي علي ال يع ؼ هللا :  وآلو وسلم(
 . ( وأانهللا  إالوال يع فك  وأنتهللا  إال
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هم وعا١تهم وجاىلهم وصاٟت وإمامهماصل ا٠تلق كلهم نبيهم  فإف
)صلى هللا عليو وآلو وطاٟتهم يعود للنقطة والنقطة كما قلنا دمحم 

يف الظاى  وعلي يف الباطن فبل يدرؾ النقطة وكنهها وال  وسلم(
ومن ىي ىو  تعاذلجدىا وخلقها وىو هللا تبارؾ و أو من  إاليع فها 

جد وكانت ىي مصدر الفيض أو وىو ىي وكل ما جاء بعدىا و 
عاجز وغَت ملم و٤تيط هبا مهما بلغ من العادل عليو يكوف حىت و 

 العلم وا١تع فة .

شاع ة فقاؿ األ تعاذلاختلف ا١تسلموف يف معٌت كبلـ هللا تبارؾ و 
 اإلخطاراتىو عبارة عن  أينفسي  لعز وجكبلـ هللا   إف

 اٟتاصلة يف النفس . 
ككبلـ البش  .   لعز وجالقوؿ ابف كبلـ هللا  إذلوذىب ا١تعتزلة 

 تعاذلاالثٍت عش ية للقوؿ ابف كبلـ هللا تبارؾ و مامية وذىب اإل
جد واصل الوجود أو تكلم  إذا تعاذلهللا سبحانو و  إف أيوجودي 

ىو النور فكلمات هللا نورانية وىي نور وىذا القوؿ ع ؼ عن 
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الذي تتلمذ على  )عليو السبلـ( جعف  بن دمحم الصادؽ اإلماـ
 ومتكلميهم .  موفقهائهيديو واخذ من علمو علماء ا١تسلمُت 

 إذاهللا  إف ):  )عليو السبلـ( الواردة عنو  وايةالفقد جاء يف 
ٮتلق خلقًا  أف أراد إذا تعاذلا١توذل تبارؾ و  فإف.  ( جدأو تكلم 

 .ويوجد شيئاً تكلم 
َا َأْمُ ُه ِإَذا َأرَاَد َشْيئاً َأْف يَػُقوَؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوُف  }:  تعاذلقاؿ  ِإ٪تَّ
}(ٔ)  . 

ادل النور ىو النقطة ؿ عأو اصل الوجود ىو النور ، واف  أفوذك ان 
. 

جد اٟت وؼ من النقطة والكلمات من أو  لعز وجا١توذل  فإفلذا 
 إذل أصلواٟت وؼ فالكبلـ الذي يتكوف من ٣تموعة كلمات ي جع 

النقطة ومن ىنا يتبُت لنا انو مهما اختلفت اٟت وؼ والكلمات 
ف وعها   فإفوحدت النقطة ٗتتلف النقطة ومهما ت وتكاث ت ال

                                                 
1

 ( .ٕٛ) يس( 
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 إذلكثَتة وف وعها ىي الكلمات ا١تتكث ة واليت يعود اصل وجودىا 
 . النقطة

الكث ة ابلوحدة ومبدأ  مبدأ ):  إفوتنكشف لنا قاعدة وىي 
 :  تعاذلوهبذا نع ؼ تفسَت قولو  ( الوحدة ابلكث ة

ـُ ِمن رَّبِِّو َكِلَماٍت فَػَتاَب َعَلْيِو ِإنَّ  ُو ُىَو التػَّوَّاُب }فَػتَػَلقَّى آَد
 .  (ٔ)ال َِّحيُم {

 اٟتسن العسك ي اإلماـكما عن   اآليةفقد جاء يف تفسَت ىذه 
 أ : حدثٍت  )عليو السبلـ( : علي بن اٟتسُت قاؿ )عليو السبلـ(

  : قاؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( عن رسوؿ هللا أبيوعن 
ساطعًا من  النور ودل يتبُت رأىدـ ١تا آ إفَي عباد هللا ،  )

 إذلمن ذروة الع ش  أشباحناقد نقل  تعاذلكاف   إذصلبو ، 
 .األشباح النور ودل يتبُت  رأىظه ه ، 

 ؟ وارألناىذه  رب ، ما : َي فقاؿ
                                                 

 (  .37) البقرة( 1
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نقلتهم من اش ؼ بقاع   أشباح أنوار:  لعز وجقاؿ هللا 
ا١تبلئكة ابلسجود لك ،  أم تظه ؾ ولذلك  إذلع شي 

 . األشباحعاء تلك و كنت   إذ
 ؟  ، لو بينتها رل َي رب : )عليو السبلـ( فقاؿ ادـ

،  ذروة الع ش إذلانظ ان َي ادـ  : لعز وجفقاؿ هللا 
نطبق يا كم  - اليت يف ظه ه أشباحنا أنوارفيو صور  طبعفان

 .  أشباحنا ف أى -يف ا١ت آة الصافية  سافإلناوجو 
 ؟  رب ، َي األشباح هما ىذفقاؿ : 
 خبلئقي وب َييت أفضل أشباحىذه  ، ـدَي آ:  تعاذلقاؿ هللا 

وىذا علي وأان  ، أفعارلاحملمود اٟتميد يف  وأان،  ، ىذا دمحم
،  واألرض تالسماوافاط   وأان،  وىذه فاطمة العلي ،
ليائي أو ، وفاطم  من رٛتيت يـو فصل القضاء أعدائيفاطم 

 .٦تا يعًتيهم ويشينهم فشققت ٢تا اٝتا من اٝتي 
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، شققت  احملسن اجململ وأان،  سُتوىذاف اٟتسن واٟت
 .  اٝتهما من اٝتي

،  أعطي، هبم اخذ وهبم  ، وك اـ ب ييت الء خيار خليقيتؤ ى
 وإذاَي آدـ  إرل، فتوسل هبم  أثيبوهبم  أعاقبوهبم 

 آليت على نفسي فإينشفعاءؾ  إرلدىتك داىية فاجعلهم 
.  ٢تم سائبل أرد وال أمبل٢تم  أخيبال  أفقسما حقا 

،  هبم لعز وجحُت زلت منو ا٠تطيئة دعا هللا  فلذلك
 . (ٔ)( فتاب عليو وغف  لو
ف وعها ىي الكلمات  أوف وعها كثَتة  فإفومهما توحدت النقطة 

 . النقطة إذلا١تتكث ة واليت يعود اصل وجودىا 
كبلـ   أفمن  إليوالش يفة يتبُت صحة ما ذىبنا   وايةالفمن ىذه 

ى دمحم وعلي وفاطمة واٟتسن هللا وجود وىو نور فاهلل قد ٝت
كلمات وانو قد   (أٚتعُتصلوات هللا وسبلمو عليهم )واٟتسُت 

                                                 
 . 196ص 1تفسير البرىان ج( 1
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كانوا يف اش ؼ بقعة   أفدـ بعد آخلقهم نورا وجعلهم يف صلب 
 .  من بقاع الع ش

ا٠تمسة قبل خلق ا٠تلق  وارألناىذه  تعاذلوقد خلق هللا تبارؾ و 
ية ا٠تمسة( ىي النوران األشباحعاـ وىذه الكلمات )وىي  أبلفي

)عليو  إب اىيمنبيو وخليلو  تعاذلنفسها اليت ابتلى هبا هللا تبارؾ و 
 . السبلـ(

ا١تفضل بن عم  عن الصادؽ جعف  بن  نع  وايةالفقد جاء يف 
  : قاؿ )عليو السبلـ( دمحم
َوِإِذ ابْػتَػَلى ِإبْػَ اِىيَم رَبُُّو  } : لعز وجعن قوؿ هللا  سألتو )

 ؟  ه الكلماتما ىذ {ِبَكِلَماٍت 
،  وي: ىي الكلمات اليت تلقاىا آدـ من ربو فتاب عل قاؿ

ْتق دمحم وعلي وفاطمة  أسالكرب  : َي وىو انو قاؿ
، فتاب هللا عليو انو ىو  تبت علي إالواٟتسن واٟتسُت 

 .  التواب ال حيم
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بقولو  لعز وج: َي ابن رسوؿ هللا فما يعٍت  فقلت لو
  ؟ )فأ٘تهن(

مامًا ، إاثٍت عش   )عليو السبلـ( للقائم نأ٘ته: يعٍت  قاؿ
  . (ٔ)(... )عليو السبلـ( تسعة من ولد اٟتسُت

عادل النقطة  إذل أصلهاي جع  األم ىذه الكلمات يف حقيقة  إف
ىذه الكلمات  وىي السبب يف وجود اإل٢تيفهي مصدر الفيض 

 .ا٠تمسة اليت ٘تثل عادل النور 
اد الكلمات ٬تإبب يف ىذه الكلمات ا٠تمسة ىي الس إفكما 

كما مبُت يف   { فأ٘تهن}  تعاذلوىذا معٌت قولو  األخ ىالسبعة 
ؿ ىي النقطة و مصدر الفيض ال ئيسي واأل فإفالش يفة   وايةال

تفيضاف على النقاط  اللتُتاد النقطتُت ٬تإفهي من كانت وراء 
 .  السبلـ( م)عليه الثبلثة فاطمة واٟتسن واٟتسُت

                                                 
 . ت الكوفيتفسير فرا( 1
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التسعة  األئمةة تفيض على النقاط التسعة )) وىذه النقاط الثبلث
من ولد اٟتسُت(( وىذه النقاط التسعة تفيض على ٚتيع 

 . ا١توجودات
اصل ا١توجودات من الكلمات التسعة واف  أفيتضح  عٌتا١توهبذا 

اصل التسعة من الكلمات ا٠تمسة واصل الكلمات ا٠تمسة 
 قطة .النقطة فأصل ا٠تلق والوجود يكمن يف الن  إذلي جع 

بدًا فعلي ىو ألي ابلنقطة عبلقة ٛتيمة ال تنفك عبلقة ع إف
 إف)  :عنو )عليو السبلـ( الواردة   وايةالالنقطة كما جاء عنو يف 

وٚتيع ما يف  الق آفىي يف  السماويةالكتب  أس ارٚتيع 
ىو يف الفاٖتة وٚتيع ما يف الفاٖتة ىو يف البسملة  الق آف

 وأانالنقطة اليت ٖتت الباء ، يف  والبسملة ىوٚتيع ما يف 
 . (ٔ)النقطة اليت ٖتت الباء (
 -وبعد ىذا تظه  لنا نتائج :

                                                 
 . ينابيع المودة( 1
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طن يف اب )عليو السبلـ(منُت ا١تؤ  أمَتوالدة  إف:  ذلو النتيجة األ
الكعبة الذي ىو احملور وا١ت كز والنقطة ابلنسبة للكوف لو عدة 

يل أو تقد اختص بعلم ال )عليو السبلـ( اً علي أفدالالت منها 
 .ذالك ا١تعٌت  إذل إشارةو لوالدتو يف ابطن الكعبة فإنوالباطن 

م كز الكوف الذي ىو الكتاب التكويٍت ىو للكعبة ا١تش فة  إف
قد جاءت من الكعبة عن  ا٢تداية فإفاليت ىي نقطة الكوف  لذا 

ىو  ا٢تدايةوابطن تلك  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ودمحم  )عليو السبلـ( إب اىيمط يق 
ىو من ولد يف ابطن   )عليو السبلـ( اً علي ألف )عليو السبلـ(علي 

 ال ٮتفى . الكعبة كما
بعث يف الباطن مع  )عليو السبلـ( اً علي إف:  الثانية النتيجة

ىو  وألنو هللا قد خصو بعلم الباطن  ألف السبلـ( م)عليه بياءألنا
لعلـو صل اأو  الق آفومن  الق آفكل الكتب يف   فإفابطن النقطة 

صل الكبلـ ىو النقطة أىو كبلـ هللا و   الق آفو   الق آف إذلي جع 
وانو  بياءألناىو النقطة فعلي كاف مع ٚتيع  )عليو السبلـ(وعلي 

 .٤تيط ّتميع العلـو 
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لبص ة وا١تسماة خطبة البياف و اليت خطبها يف اتوقد جاء يف خطب
 حيث قاؿ فيها : 

 . (ٔ)( بياءألناالظاى  مع  أان األصفياءورل  أان) 
مدينة العلم وعلي  أان )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(قوؿ ال سوؿ  إف: النتيجة الثالثة 

ىو ابطن النقطة   )عليو السبلـ(يعود ذالك لكوف علي  إ٪تاابهبا 
 (النقطة اليت ٖتت الباء  أان) كما روي عنو عليو السبلـ قولو 

ة واصل ، فالنقطة ىي اصل ا٠تلق واصل العلم واصل ال ٛت
والعلم كلو يف  الق آفاصل العلم من  فإف،  ا٢تدايةالوجود واصل 

)عليو مدينة واببو النقطة والنقطة ىي علي  الق آفو  الق آف
واليت ىي  الق آففعلي ابب تلك ا١تدينة اليت ىي   السبلـ(

 . )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ال سوؿ الك َي 

ٖتصل لنا   منها والباطن ٔتا تقدـ من كبلـ عن النقطة وبياف الظاى
ىناؾ اٖتادًا يف ا١تعاين الباطنية بُت دمحم  أفمن ىذه ا١تعاين وغَتىا 

                                                 
 . 150ص  2الناصب ج ( إلزام1
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( والنقطة تدؿ على كل منهما  أٚتعُتوعلي )صلوات هللا عليهم 
 . ابختبلؼ الوظيفة وا١تقاـ

قد تكوف يف بعضها  وأطوارا١تخلوقات كلها ٘ت  ٔت احل  إفمث 
صورة منعكسة عن معناىا  أوتليها  عبارة عن رموز للم حلة اليت

معٌت اكرب يف ا١ت حلة اليت بعدىا وىكذا حىت  إذلا١تصغ  تؤدي 
تستم  ا١توجودات يف التتابع والتكثَت فًتاكم ٣تموعة من النقاط 

٣تموعة من اٟت وؼ يشكل كلمة والكوف كلو   لفوأتيشكل ح فًا 
 كلمات . 
نت العلـو فيو الكوف من جهة الكلمات اليت كو  إذلولو نظ ان 

تتف ع منها ابقي العلـو ،  أساسيةىناؾ أربعة علـو  إفلوجدان 
ية ، العلـو الش عية ، العلـو العقلية الق آن) العلـو وىي : 

 .  ،  العلـو الطبية(
 إذلكلو يف النتيجة يعود   الق آفو  الق آف إذلكلها تعود   أهناواٟتقيقة 

 أثبتناء ) بسم ( كما النقطة اليت ٖتت اب إذلالبسملة وىي تعود 
 .  واَيتللذلك طبقاً 
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.  أعبلها١تذكورة  األربعةمن النقطة ٗت ج اهنار العلم  فإفوعليو 
م احلها لتجسدت هبيئة عظيمة يف  بدايةالنقطة يف  إذلفلو عدان 

)صلى  األكـ ذلك العادل كما جسدىا الباري ) عز وجل ( لنبيو 
 . يف مع اجو هللا عليو وآلو وسلم(

 يعٍت ا١تباركة ) اآليةيف فضيلة ىذه  (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)روي عن النيب  دفق
 نو قاؿ : أ (( بسمميحرلا نمحرلا هللا  )

السماء ع ض علي ٚتيع اٞتناف ،  إذلس ي   أليلة ) 
  : اهنار أربعةت فيها أيف  

هن  من ماء وهن  من لنب ، وهن  من ٜت  ، وهن  من عسل ، 
ن أي إذلو  ارألهنان ٕتيء ىذه أيئيل من فقلت : َي جربا

 تذىب ؟ 
ن ٕتيء أيدري من أحوض الكوث  ، وال  إذلقاؿ : تذىب 

 ربو فجاء ملك اي يك ، فدع أوليعلمك  تعاذلهللا  فادعوا
 .عينك  غمضأمث قاؿ : َي دمحم  (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)فسلم على النيب 
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 .غمضت عيٍت أقاؿ : ف
ت أيعند شج ة ور  أان فإذا، ففتحت مث قاؿ : افتح عينك 

 أفقبة من درة بيضاء و٢تا ابب من ذىب اٛت  وقفل لو 
وضعوا على تلك القبة  سألنواٚتيع ما يف الدنيا من اٞتن 

 ارألهنات ىذه أيلكانوا مثل طائ  جالس على جبل ، ف  
ٗت ج من ٖتت القبة ، فلما دنوت من القفل وقلت  األربعة

ت أي (( انفتح القفل ، ور : )) بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 القبة )) بسمميحرلا نمحرلا هللا  (( أركاف أربعةمكتوب على 

 . 
ت هن  اللنب أيور  ( ) بسمت هن  ا١تاء ٮت ج من ميم أيور 

) ال ٛتن (  هللا ( وهن  ا٠تم  ٮت ج من ميم ٮت ج من ىاء )
اصل  إف( فعلمت وهن  العسل ٮت ج من ميم ) ال حيم 

 من البسملة .  األربعة ارألهناىذه 



                                                   موسوعة التأويل المعاصر

 

- 23- 

 أمتكمن  األٝتاءفقاؿ هللا عز وجل : َي دمحم من ذك  ىذه 
بقلب خالص من رَيء وقاؿ )) بسمميحرلا نمحرلا هللا  (( 

 . (ٔ)( ارألهناسقيتو من ىذه 
تدؿ على كبلمنا ا١تتقدـ وذلك  أهنا  وايةالومن ٚتلة فوائد ىذه 

وجعلنا من ا١تاء   }:  تعاذلاصل اٟتياة لقولو  إذلا١تاء يشَت  ألف
 ابألس ارمن ال مز  األسلوبوعلى ىذا  {كل شيء حي 
 : كاآليتوىو   األربعة ارألهناا١تلكوتية يتبُت معٌت 

 إذلـو تعود لكل الع  ألفية الق آنيدؿ على العلـو  :هن  ا١تاء  -ٔ
 ا١تاء .  إذلكل اٟتياة تعود   إفكما   الق آف

 أوالتدويٍت  الق آفك  آخ  ا١تاء ي اد بو معٌت أفو٦تا يدؿ على 
ما جاء  - اإلماـخَت مصاديقو الذي يكوف  – ساينإلنا الق آف
 :  )عليو السبلـ(بصَت عن الباق   أ عن 
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غوراً  ماؤكم أصبح إف أرأيتم }) ويف قوؿ هللا عز وجل 
: ىذه نزلت  )عليو السبلـ(قاؿ  {فمن أيتيكم ٔتاء معُت 
ن أيغائبًا ال تدروف  مإمامك أصبح إفيف القائم ، يقوؿ : 

 واألرضىو فمن أيتيكم إبماـ ظاى  أيتيكم أبخبار السماء 
 . (ٔ)( ، وحبلؿ هللا عز وجل وح امو

علـو الش يعة  أوالعلـو الش عية  إذلوىو يشَت  :هن  اللنب  -ٕ
لذلك ورد يف مع اج  ا٢تداية إذلاللنب يف ا١تلكوت يشَت  ألف

أبنو  أجابو )عليو السبلـ(ئيل ال سوؿ وش بو لبعض اللنب أبف جربا
 . أمتككل اللنب ٢تديت كل   تلو ش ب

وىو يدؿ على العلـو العقلية كالفلسفة  : هن  ا٠تم  -ٖ
ا ألهنوالفيزَيء والكيمياء وما شاهبها من العلـو العقلية وذلك 

 . ٗتام  العقل
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العسل  ألفـو الطبية وذلك لالع إذلوىو يشَت  : هن  العسل -ٗ
أكده  ما ما بو من طعم ٦تيز وىذا إذل إضافةء مع وؼ ابلشفا
 : الق ءاف يف قولو 

َْتِلٌف أَْلَوانُُو ِفيِو ِشَفاء لِلنَّاِس ِإفَّ }  ٮَتُْ ُج ِمن ُبطُوهِنَا َشَ اٌب ٥تُّ
 . (ٔ)يف َذِلَك آليًَة لَِّقْوـٍ يَػتَػَفكَُّ وَف {

 ىي اصل العلـو كلها. األربعةفهذه العلـو 
فهي النقطة يف تلك  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ىا النيب األكـ  القبة اليت رآ أما

ا١ت حلة وىي الكتاب ا١تكنوف الذي فيو الق ءاف الك َي الذي ال 
)صلى هللا عليو ا١تطه وف وىو البسملة لذا شاىد النيب  إالٯتسو 

 أمَتالقبة ، ومن ىذا نفهم ما قالو  أركافالبسملة يف  وآلو وسلم(
ق ت أربعُت أو ) لو شئت ألبن عباس :  السبلـ()عليو ا١تؤمنُت 

 . ( بعَتاً يف تفسَت بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 

                                                 
 ( .69) النحل( 1
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 قضية ا١تهدي وارتباطها بعادل االظلو
يعيش يف  سافإلنا إفلقد اثبت علماء الكبلـ وعلماء التفسَت 

عا١تنا ىذا ومن ضمن ىذه العوادل  إذلعوادل متعددة قبل خ وجو 
 .عادل االظلو 

نشاىد ا١توجودات ون ى ظبل٢تا والعلم اٟتديث  كثَتا ما  إنناحيث 
ف الظل ىو عبارة عن مساحة مظلمة تتكوف خلف كل يقوؿ أب

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 
 .ئي تسمى شبو الظل ىذا ىو التفسَت الفيزَي

 إذلَأدلَْ تَػَ   } : تعاذللكن التفسَت الفلسفي ٮتتلف عنو فقد قاؿ 
رَبَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ َوَلْو َشاء َٞتََعَلُو َساِكنًا مثَّ َجَعْلَنا 

 .  (ٔ)الشَّْمَس َعَلْيِو َدلِيبلً {
ابف الظل ليس كما يفس ه  اآليةهللا جل وعبل يؤكد يف ىذه  فإف

 أف مكانوإب تعاذلا١توذل سبحانو و  ألفد من ذلك العلم بل ىو ابع
٬تعل الظل ساكنا ولكنو جعلو متح كا ٟتصوؿ ا١تنفعة بذلك وقد 

تفسَت  إذلم الش يفة رواَيهتيف  السبلـ( م)عليه البيت أىلتع ض 
 .الظل 

جعف   أ فقد ورد عن صاحل بن عقبة عن عبد هللا بن اٟتنفي عن 
هللا خلق ا٠تلق فخلقو من  إف ) : قاؿ )عليو السبلـ( الصادؽ
خلقو من طينة اٞتنة  إف أحبوكاف ما  أحبما  أحب
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خلقو من  إفوخلق من ابغض ما ابغض وكاف ما ابغض 
 .طينة النار مث بعثهم يف الظبلؿ 

 ؟! . فقلت وأي شيء الضبلؿ
 ؟  ظلك يف الشمس شيء وليس بشيء إذلدل ت ى : أفقاؿ 

ابهلل وىو قولو  ق اراإل إذلمث بعث منهم النبيُت فدعاىم 
 :  تعاذل

 . (ٔ)من خلقهم ليقولن هللا { سألتهم} ولئن 
 إذلق  بعض مث دعاىم أنك  بعض و أف اإلق ار إذلمث دعاىم 

 .(  واليتنا
 : جعف  يقوؿ  أبوكاف  : عن بكَت قاؿ

لنا وىم  واليةابلاخذ ميثاؽ شيعتنا  تعاذلهللا تبارؾ و  إف) 
وال بوبية وحملمد  ابإلق اريـو اخذوا ا١تيثاؽ على الذر 
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 أظلويف الظل وىم  أمتو)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  ابلنبوة وف ض على دمحم
شيعتنا  أرواحوخلقهم من الطينة اليت خلق منها ادـ وخلق 

 عاـ وع ضهم عليو وع فهم رسوؿ هللا أبلفي ابدأهنمقبل 
و٨تن نع فهم يف  )عليو السبلـ( طالب أ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وعلي بن 

 .  ( ٟتن القوؿ
بعادل  عبلقةف الظل لو أب السبلـ( م)عليهالبيت  أىلنظ ية  فإف

 إفليس ببعيد بل  أم وىذا  أجسادببل  اً رواحأالذر حينما كنا 
تفسَتاهتم العلمية اٟتديثة ىي تفسَتات واىية حيث بينا ابف 

٬تعلو  فأ تعاذل وإبمكانوالك َي يقوؿ ابف الظل من هللا  الق آف
مََّثُل اْٞتَنَِّة الَّيِت ُوِعَد اْلُمتػَُّقوَف َٕتِْ ي  } : ساكنا وقد قاؿ تعاذل

ِمن َٖتِْتَها األَنْػَهاُر ُأُكُلَها َدآِئٌم ِوِظلَُّها تِْلَك ُعْقََب الَِّذيَن اتػََّقوْا 
 .  (ٔ)وَُّعْقََب اْلَكاِف ِيَن النَّاُر {

                                                 
 ( .35) الرعد( 1
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 تعاذلاؾ مشس وال ح  وقاؿ توجد ىنال يا علما انو يعٍت ظلها دائم
 : 

 .  (ٔ)متكئوف { األرائكيف ظبلؿ على  وأزواجهم} ىم 
 إذفالظل دائم و٦تدود  أففثبت  دود {} وظل ٦ت تعاذلوقاؿ 

يف ىذا  اً لفت كتبأالبيت ىو الصحيح وقد  أىلفقد ثبت قوؿ 
واالظلو(  األشباح)كتاب اٝتاه  لعادل منها كتاب دمحم بن سنافا

لو سبحانو  ابإلق اردـ يف عادل االظلو آميثاؽ بٍت  خذ هللاأوقد 
)عليو  ا١تؤمنُت أمَتابلنبوة ولعلي  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ابل بوبية وحملمد تعاذلو 

 . واليةابل السبلـ( م)عليه من ولده واألئمة السبلـ(
واحدا بعد  ابألئمة اإلق ارفقد اخذ هللا ا١تيثاؽ على بٍت ادـ من 

ومنهم من دل  واليةالمن اق  هبم ٚتيعا واكتملت لديو واحد فمنهم 
 األئمةومنهم من توقف على بعض  واليةفليس لديو  ابألئمةيق  
 )عليو السبلـ( ا١تؤمنُت أمَت إبمامةق  أانقصة ومنهم من  تويفوال
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 مامةإب ابإلق ارمن ولد اٟتسُت وتوقف  واألئمةواٟتسن واٟتسُت 
وىؤالء ىم من ٮت جوف على  )عليو السبلـ( اٟتجة بن اٟتسن

 . )عليو السبلـ( نص ونو بل ينصبوف العداء لوي وال اإلماـ
ىم من  )عليو السبلـ( ا١تهدي اإلماـ أنصار أفوهبذا يتبُت لنا 

  واَيتخذ عليهم ا١تيثاؽ واق وا بو وبذلك تتضح لنا بعض الأ
خ ج  إذا ):  )عليو السبلـ( عبد هللا أ منها ما جاء عن و 

من كاف ي ى انو  األم )عليو السبلـ( خ ج من ىذا  القائم
 .  (ٔ)( ودخل فيو شبو عبدة الشمس والقم  أىلومن 

واف  )عليو السبلـ( اإلماـ أم ىؤالء ا٠تارجُت عن  إفومعٌت ىذا 
 اإلماـىم من ينص وف  أهنمكاف يع ؼ عنهم التدين ويعتقد الناس 

 واإلق ارا١تيثاؽ  ىؤالء دل يعطوا أفاٟتق  إف إال )عليو السبلـ(
 . )عليو السبلـ( ا١تهدي لئلماـ واليةابل

                                                 
 . غيبة النعماني( 1
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ا١تع وؼ عنهم بشبو عبدة الشمس والقم  ىم من  لئكأو واف 
 واليةابل )عليو السبلـ( ا١تهدي لئلماـق وا أا١تيثاؽ و  أعطوا

 . )عليو السبلـ( اإلماـوعاىدوا على نص ة  واإلمامة
بعادل االظلو كث ة  ـ()عليو السبل ا١تهدي اإلماـوما يؤكد عبلقة 

فعن  األم ا١تعصومية الش يفة اليت تتحدث عن ىذا   واَيتال
 تعاذلهللا تبارؾ و  إف ) : نو قاؿأ )عليو السبلـ( الصادؽ اإلماـ
 أبلفي األجسادٮتلق  أفيف االظلو قبل  األرواحبُت  آخى

 آخىالذي  األخالبيت ورث  أىلعاـ فلو قاـ قائمنا 
 .  ( يف الوالدة األخة ودل يورث بينهما هللا يف االظل

)عليو  اٟتسن وأ عبد هللا  أ عن  أبيوٛتزة عن  أ وعن علي بن 
)عليو السبلـ( ٟتكم  لو قد قاـ القائم ) : قاال السبلـ(

 األخويورث  -قاؿ أف إذل -بثبلث دل ٭تكم هبا احد قبلو 
 .(  ابالظلو أخاه
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يف  إال) ما تكاملت النبوة لنيب  : قاؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وعن رسوؿ هللا 
بييت ومثلها لو  أىلية الوو  والييتاالظلة حىت ع ضت عليو 

 . (وواليتهم فاق وا بطاعتهم 
نبوة  فإف؟  ىَي ت  بياء فما حاؿ عامة الناس ؤلنىذا ابلنسبة ل

)صلى  ل سوؿ هللا واليةابلطاعة وال ابإلق ار إال لال تتكامبياء ألنا
وهبذا  السبلـ( م)عليه بيتو أىلمن  واألئمة وسلم( هللا عليو وآلو

بياء ألنعلى ٚتيع ا٠تلق وٚتيع ا تعاذلفضلهم ا١توذل سبحانو و 
)صلى هللا عليو صياء رسوؿ هللا أو  إفوال سل وبذلك نع ؼ كيف 

 أنبياءمن  أفضل السبلـ( م)عليه ا١تعصومُت األئمة وآلو وسلم(
 إالتكوف نبوة متكاملة  بياء الألننبوة ا أفهللا جل وعبل حيث 

 م)عليه تهميبوال واإلق ار)صلوات هللا عليهم(  ا٢تدى أئمةبطاعة 
 .  السبلـ(

ٚتيع  أفوكيف  )عليو السبلـ( ا١تهدي اإلماـوهبذا يتضح فضل 
اليت  اإل٢تيةبياء وال سل تنتظ  ذلك اليـو ا١توعود وتلك الثورة ألنا

صياء واثر و اء واألبيألنيص خ فيها داعية اٟتق طالبا بثارات ا
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اثر جده  وابألخص السبلـ( م)عليه واألئمة )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( رسوؿ هللا
وسيد الشهداء اثر هللا  األح ار أ  )عليو السبلـ( اٟتسُت اإلماـ
 . أثرهوابن 

عبد  أ فقد ضجت ا١تبلئكة عند قتل سبط النيب ا١تصطفى ا١توذل 
 اً يطوكل حج  دما عب واألرضوبكت السماء  )عليو السبلـ(هللا 

ويف ذلك الوقت   األطهار األئمةعلى ف خ الزى اء البتوؿ والد 
وا١تلحمة  ا١تأساةتلك  إذلينظ   )عليو السبلـ( ا١تهدي اإلماـكاف 

ظه  فهللا ظلو للمبلئكة  فأقاـالعظيمة وىو نورا يف عادل االظلو 
ف أب تعاذلو  ا١تبلئكة عند ذلك اخربىم ا١توذل سبحانو رآهنوره حىت 

سيكوف بصاحب  )عليو السبلـ( اٟتسُت اإلماـمن قتلة  تقاـالنا
 .الزماف  آخ ىذا الظل القائم ابٟتق الذي يظه  يف 

 )عليو السبلـ( عبد هللا أبوقاؿ : فقد ورد عن دمحم بن ح اف قاؿ 
:  
اٟتسُت بن علي ما كاف ضجت ا١تبلئكة  أم ١تا كاف من  )

رب يفعل ىذا ابٟتسُت صفيك وابن  وقالت َي تعاذلهللا  إذل
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)عليو  هللا ٢تم ظل القائم فأقاـصفيك وابن نبيك قاؿ 
 . السبلـ( وقاؿ هبذا انتقم لو من ظا١تيو (

 
 
 
 

 قضية ا١تهدي وارتباطها بعادل النور
 

ا٠تلق ٯت وف بعدة عوادل وقد تكلمنا عن عادل الذر وعادل  أفذك ان 
ويف ىذا  )عليو السبلـ( هديا١ت اإلماـا بقضية ماالظلة وارتباطه

نسلط الضوء على احد تلك العوادل والذي يعد  أف ؿاو ٨تالبحث 
اٝتاف  أهنماعادل العلم حيث  أولية وىو عادل النور و من العوادل األ

)عليو  ا١تؤمنُت أمَتلم نور كما ىو وارد وعن واحد فالع ألم 
  : قاؿ السبلـ(
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نور اٛت  منو  بعةأر  أنوارمن  تعاذلهللا  والع ش خلق إف )
ا٠تض ة ونور  تاٟتم ة ونور اخض  منو اخض   تاٛت  

الصف ة ونور ابيض منو ابيض البياض  تاصف  منو اصف  
وىو العلم الذي ٛتّلو هللا اٟتملة وذلك نور من عظمتو 

قلوب ا١تؤمنُت وبعظمتو ونوره عاداه  أبص فبعظمتو ونوره 
 .  اٞتاىلوف (

 عبد هللا جعف  الصادؽ أ ي عن عبد هللا عنواف البص   أ وعن 
)عليو  رل الصادؽ: قاؿ طويلة قاؿ  روايةيف  )عليو السبلـ(

ىو نور  إ٪تاعبد هللا ليس العلم ابلتعلم  أابَي  ):  السبلـ(
 . ( يهديو أف تعاذليقع يف قلب من ي يد هللا تبارؾ و 

 أفَيت يتبُت االش يفتُت وغَت٫تا من ال و  تُتايال و ومن ىاتُت      
 النور ىو العلم كما ورد .  أفعادل النور ىو نفسو عادل العلم حيث 

عادل  -ٚتيع ا٠تلق قد م وا يف ىذا العادل  إفواعلم عزيزي القارئ 
اب١تيثاؽ من  إعطائهموقد اخذ واقتبس كل منهم بقدر  -النور 
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 ابإلمامةمن ولده  واألئمةابل بوبية وحملمد ابلنبوة ولعلي  اإلق ار
نورا من الباقُت الذين  أثقلكلها   األمورمن اق  هبذه  أفحيث ٕتد 

ولكنهم  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ابل بوبية هلل والنبوة حملمد  أواق وا فقط ابل بوبية هلل 
 . السبلـ( م)عليه من ولده واألئمةا١تؤمنُت  ألمَت ابإلمامةدل يق وا 

 ( الذي يقوؿاإلشعاعاٝتاه )قانوف  وقد اثبت العلم اٟتديث قانوانً 
ٚتيع ا١توجودات مشعة حىت ا١تعتم فيو نسبة ضئيلة  إف ): 

م ور ٚتيع ا١توجودات  إذل إشارةففي ىذا القانوف (  اإلشعاعمن 
 بو .   ىاوأتثيف عادل النور 

خلق  أيم حلة ا٠تلق يف عادل النور تكوف ْتسب التدرج  إفمث 
بيت  آؿن الواردة ع واألخبار  واَيتبعد خلق وىذا يظه  من ال

 .( أٚتعُت)صلوات هللا عليهم  العصمة
)صلى هللا  فعن سلماف احملمدي يف حديث طويل عن رسوؿ هللا

سلماف فهل علمت من نقبائي  َي ) : قاؿ عليو وآلو وسلم(
 ؟ بعدي  لئلمامةوىم االثنا عش  الذين اختارىم هللا 
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 .هللا ورسولو اعلم : فقلت 
 فأطعتة نوره فدعاين سلماف خلقٍت هللا من صفو  قاؿ َي

وخلق من نوري ونور  فأطاعووخلق من نوري عليا فدعاه 
وخلق مٍت ومن علي وفاطمة  فأطاعتوىا اعليا فاطمة فدع

 األٝتاءفسماان اب٠تمسة  فأطاعاهاٟتسن واٟتسُت فدعا٫تا 
دمحم وهللا العلي وىذا علي وهللا  وأانهللا احملمود  أٝتائومن 

وىذا اٟتسن وهللا  اإلحسافذو الفاط  وىذه فاطمة وهللا 
احملسن وىذا اٟتسُت مث خلق منا من صلب اٟتسُت تسعة 

 اً رضأٮتلق هللا ٝتاء مبنية و  أفقبل  فأطاعوهفدعاىم  أئمة
بش ا وكنا بعلمو نورا  أوملكا  أوماء  أوىواء  أومدحية 

 . ( نسبحو ونسمع ونطيع
 أبحب هللا ابتدأ خلقو أففمن ىذا اٟتديث الش يف يظه  كيف 

ا١تؤمنُت مث فاطمة  أبمَتمث  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وىو رسولو ا١تصطفى إليوا٠تلق 
 .  السبلـ( م)عليه الزى اء مث اٟتسن واٟتسُت مث التسعة ا١تعصومُت
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هللا خلق بعد ذلك شيعتهم من فاضل  إف أخ ى رواَيتويف 
 طينتهم ونورىم مث خلق بعد ذلك ابقي ا٠تلق فعلى قدر النور

 (أٚتعُتصلوات هللا عليهم )ؿ دمحم آمن دمحم و  سافإلنايقًتب 
 تو . ياتكوف ىد سافإلناوعلى قدر النورانية اليت ٭تملها 

 :  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وقد رد يف اٟتديث الش يف عن رسوؿ هللا
ينشئ خلقو فتق نوري فخلق منو  إف تعاذلهللا  أرادفلما  )

 أفضلري من نور هللا ونوري الع ش فالع ش من نوري ونو 
 .من الع ش 
علي فخلق منو ا١تبلئكة فا١تبلئكة من نور  أخيمث فتق نور 

 .من ا١تبلئكة  أفضلعلي ونور علي من نور هللا وعلي 
،  واألرض تالسماوامث فتق نور ابنيت فخلق منو 

من نور ابنيت فاطمة ونور ابنيت فاطمة  واألرض تفالسماوا
 . واألرض تالسماوامن  أفضلفاطمة من نور هللا وابنيت 
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مث فتق نور ولدي اٟتسن فخلق منو الشمس والقم  
فالشمس والقم  من نور ولدي اٟتسن ونور اٟتسن من 

 .من الشمس والقم   أفضلنور هللا واٟتسن 
مث فتق نور ولدي اٟتسُت فخلق منو اٞتنة واٟتور العُت 

ولدي فاٞتنة واٟتور العُت من نور ولدي اٟتسُت ونور 
من اٞتنة واٟتور  أفضلاٟتسُت من نور هللا وولدي اٟتسُت 

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

 م حلة ا٠تلق يف عادل النور تكوف بشكل تدر٬تي .  أفسبقو يتضح 
يتو ىو نع ؼ ما معٌت النور وماىيتو . ومعٌت النور وماى أفبقي 
ْن َأْمِ اَن َما   }:  تعاذلقاؿ  ا٢تداية َنا ِإلَْيَك ُروحًا مِّ وََكَذِلَك َأْوَحيػْ

ٯتَاُف َوَلِكن َجَعْلَناُه نُوراً  ُكنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َواَل اإْلِ
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ِصَ اٍط  إذلنػَّْهِدي ِبِو َمْن نََّشاء ِمْن ِعَباِداَن َوِإنََّك لَتَػْهِدي 
 . (ٔ)مُّْسَتِقيٍم {

} هللا :  وعن العباس بن ىبلؿ قاؿ سالت  ال ضا عن قوؿ هللا
 ألىلالسماء وىاٍد  ألىلفقاؿ ىاٍد  { واألرض تالسماوانور 

 . األرض
 ا٢تدايةفالنور ىو  ا٢تدايةمعٌت النور وماىيتو ىو  إفوهبذا يتضح 

نور هللا كما ىو  اإلماـنوارًا واف أ األئمةوبذلك نع ؼ معٌت كوف 
 :  )عليو السبلـ( األئمةوارد يف زَيرات  وارد فكما ىو

ا١تهدي ىو نور  واإلماـ (أرضو نور هللا يف  السبلـ عليكم َي )
 .فى ٮت هللا كما ال
ي يدوف ليطفئوا نور هللا  }:  تعاذليف تفسَت قولو  فقد ورد
 . { وهللا متم نوره أبفواىهم

                                                 
 ( .52) الشورى ( 1
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صلوات ) ؿ دمحمآالقائم من  ):  )عليو السبلـ( قاؿ الصادؽ
خ ج يظه ه هللا على الدين كلو  إذاحىت  (هللا عليهم أٚتعُت

 . (ٔ)( عبد غَت هللايُ  حىت ال
 ال وايةجاء يف  حيثخفي  أم  إذليهدي  وألنوٝتي ا١تهدي 

من  أسفار إذليهدي  وألنٝتي ا١تهدي  إ٪تا ): الش يفة 
 . (ٕ)( التوراة يستخ جها من جباؿ الشاـ أسفار

 : كما ورد 
 .  (ٖ)خفي ( ألم يهدي  وألن١تهدي مهدَي ٝتي اإ٪تا  )

ٝتي ا١تهدي  إ٪تا ):  )عليو السبلـ(جعف  الباق   أ وعن 
يف صدور الناس  خفي يهدي ما ألم يهدي  وألنمهدَي 

)(ٔ) . 

                                                 
 . 2تفسير القمي ج( 1

 . والفتنمالحم ( ال2
 صدر نفسو .م( ال3
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علي لو دل يبقى من الدنيا  َي ) : اؿق )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(وعن رسوؿ هللا 
حىت ٯتلك رجل من ـو واحد يطوؿ هللا ذلك اليـو يإال 

 . ( لعز وجهللا  إذلعًتتك يقاؿ لو ا١تهدي يهدي 
و١تا  ٢تدايةيقـو اب وألنا١تهدي ٝتي اب١تهدي  اإلماـ أفوهبذا يتضح 

واف شيعتهم خلقوا من  أرضوىم نور هللا يف  األئمةتبُت ذلك واف 
 .ىو نور هللا  )عليو السبلـ( ا١تهدي اإلماـنورىم واف 

قاـ  إذاقائمنا  إف ) : قاؿ )عليو السبلـ( الصادؽ اإلماـفعن 
 .وىو الكوكب الدري (  بنور رهبا األرض أش قت

  : ة النور قاؿيآيل و يف أت )عليو السبلـ( ا١تؤمنُت أمَتفعن 
 صياءو وا١تصباح الوصي واأل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( فا١تشكاة رسوؿ هللا )

 (السبلـ ا)عليه والزجاجة فاطمة السبلـ( م)عليه
 أي) والكوكب الدري )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( والشج ة ا١تباركة رسوؿ هللا

                                                                                             
 اإلمامة .دالئل ( 1
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 األرضالذي ٯتؤل  )عليو السبلـ( ا١تضيء( القائم ا١تنتظ 
 .(  عدال

)عليو  ا١تهدي اإلماـنقباء  فإفخلقوا من نوره  وأنصارهواف شيعتو 
وقد اخذوا  اإلماـاالثٍت عش  رجبل خلقوا من نور  السبلـ(

م وْتسب ق هبم فإهنف  و اٟتظ األ )عليو السبلـ( سوا من نورهواقتب
الثبلٙتائة  األصحابنورا من ابقي  أثقل )عليو السبلـ( اإلماـمن 

رجل  آالؼنورا من العش ة  أثقلوالثبلث عش  رجبًل وىؤالء 
 اإلماـنورا من ابقي الناس ٦تن ينص وف  أثقلوىؤالء بدورىم 

)عليو  اإلماـدر نورىم ينص وف الناس على ق فإف )عليو السبلـ(
 . السبلـ(

تكوف على قدر النور  )عليو السبلـ( اإلماـنص ة  أفوهبذا يتضح 
)عليو  لئلماـوال نص ة منو  ةايىداف لو وال أٯتنور لو ال  من ال فإف
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لو من  } ومن دل ٬تعل هللا لو نورا فما:  تعاذلقاؿ  السبلـ(
 .  (ٔ)نور{
وفق ي الواليو ي وال )عليو السبلـ( يلو اب١تهد ةال عبلقمن  فإف

وىداه  )عليو السبلـ( اإلماـمن دل يقتبس من نور  إفلنص تو بل 
 . )عليو السبلـ( فبل يوفق لنص تو

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( .40) النور( 1
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 قضية ا١تهدي وارتباطها بعادل اٟت وؼ

أقساـ تبُت ارتباط ىذا العادل بقضية ا١تهدي ويف ىذا ا١توضوع عدة 
 ا١تنتظ  )عليو السبلـ( :

 
 مدخل إذل عادل اٟت وؼ : القسم األوؿ

 أهتم وخلقهمعوادل ٯت  هبا ا٠تلق يف طور نشىناؾ عدة  أفقد ذك ان 
عيشو ومن ىذه العوادل عادل نحىت يولدوا يف ىذا العادل الذي 

وعادل اٟت وؼ يعتمد  األٝتاءاٟت وؼ الذي يعتمد ويقـو عليو عادل 
 .العادل ويقـو على عادل النقطة الذي يفيض على ىذا 

والكوف وكل شيء  الق آفىي اليت خلق هللا منها كما قلنا والنقطة  
وعادل النقطة ٯتثل عادل ا٠تفاء والظهور وعادل اٟت وؼ ٯتثل الظهور 

 . األكربفهو ٯتثل الظهور  ٝتاءعادل األ أما األصغ 
وعادل اٟت وؼ مكوف من ٙتانية وعش ين ح فا ، واعلم عزيزي 

على  ادهإ٬تو تكويٍت( يعتمد يف خلقو )الكتاب ال إفالقارئ 
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)الكتاب التكويٍت(  )الكتاب التدويٍت( الذي سبق يف م حلة ا٠تلق
. 

 سافئلنلقبل خلقو  الق آفخلق  تعاذلا١توذل تبارؾ و  أفحيث 
خلق  الق آفال ٛتن علم } :  تعاذلولباقي ا١تخلوقات قاؿ 

الكتاب التدويٍت يعتمد على عادل اٟت وؼ  فإف { سافناإل
و ٔتجانسة اٟت وؼ واتصا٢تا وارتباطها ببعضها ألناعتمادا كليا 

 .تظه  اٟتقائق وتنكشف ا١تعاين 
عادل التكوين )الكتاب التكويٍت( يعتمد كليا على  أفوهبذا يتبُت 

 عادل اٟت وؼ ومع فتو . 
ف يف و يعلم بعضها ا١تختص وأصناؼ أقساـعادل اٟت وؼ لو  إفمث 

وتنقسم  )عليو السبلـ(ا١تعصـو  إالعلمها كلها ي والىذا العلم 
السلب  إذل أي نورانية وظلمانية وكه ومغناطيسية ) إذلاٟت وؼ 

ة وغَت ذلك ية وع ضانية ومنقطة وغَت منقطنال( وطو  اب٬تواإل
بذك ىا فنحن لسنا يف مقاـ  اإلطالة إذل حاجة اليت ال األقساـمن 
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من ىذا فقط التع ؼ على شيء  أردان إ٪تااٟت وؼ  أقساـبياف 
 العادل . 

يف  السبلـ( م)عليه بياءألنوىذه اٟت وؼ ىي اليت يستخدمها ا
يتع ؼ عليها ويكشفها غَت  أف يدوف ي الاليت  وأس ارىم ىماَيوص

لياء الذين يع فوف ىذا العلم و٢تم القدرة و صياء واألو من األ أىلها
 .معانيها وحقائقها  وإظهاريل تلك اٟت وؼ و على أت

عندما حض تو  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ال سوؿ الك َي دمحم دهأرا ومن ذلك ما
 ال ةيكتب ٢تم كتااب ويوصيهم بوصي أفالوفاة حيث طلب منهم 

ائل السور وىي أو يكتب ٢تم  أف أراد )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وفإنضلوا من بعدىا ي
 : اٟت وؼ ا١تقطعة اليت ىي

ال   -ال  -ا١ت -ال  -ال  -ال  -ا١تص -ادل -) ادل
 -ص -ادل -ادل-ادل  -طسم -طس -طسم -كهيعص

 -ؽ -حم  -حم -حم -حم - عسق -حم -حم -حم
 .(  -ف
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و عند حذؼ ا١تك رات من ىذه اٟت وؼ تكوف النتيجة فإن
بقى من ىذه اٟت وؼ عند ي الحيث  )ص اط علي حق ٪تسكو(

 -ح-ي -ؿ-ع -ط-ا -ر-ص )حذؼ ا١تك رات سوى 
 .  ( ىػ -ؾ-س -ـ -ف-ؽ

 .لياء و صياء واألو األ إاليلها و علم أتي ال األس ار وىذه
صلوات هللا عليهم )ا٢تدى  أئمةكثَتة عن   رواَيتقد وردت و 

عن ط يق  )عليو السبلـ( اإلماـتتحدث عن موعد قياـ  (أٚتعُت
علم اٟت وؼ وليس يف ذلك تعيُت لتاريخ الظهور  أوعادل اٟت وؼ 

ما شه  والسنة فهذا حيث يتم فيو ذك  اليـو والأو آبخ  بشكل 
اليت تنفي التوقيت وتلعن  لؤلخبارفيو معارضة  ألف إليو لال سبي

الوقاتُت وتكذهبم ولكن من خبلؿ ىذا العلم نستنتج التاريخ 
 .وليس فيو ٖتديد  إٚتاال
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 )عليو السبلـ( لبيد عن الباق  أ ورد عن ومن ىذه ال واَيت ما 
ا١تقطعة لعلما  فالق آيف ح وؼ  إفلبيد :  أابَي  ) : قاؿ

 ٚتا . 
)صلى فقاـ دمحم  { ادل ذلك الكتاب } : نزؿأ تعاذلهللا  إف

حىت ظه  نوره وثبتت كلمتو وولد  هللا عليو وآلو وسلم(
السابع مائة سنة وثبلث  األلفيـو ولد ، وقد مضى من 

 .  سنُت
 إذا: وتبيانو يف كتاب هللا يف اٟت وؼ ا١تقطعة .  مث قاؿ

 ار ، وليس من ح وؼ مقطعة ح ؼ عددهتا من غَت تك
 وقياـ قائم من بٍت ىاشم عند انقضائو .  إالينتهي 
والصاد  أربعوفواحد والبلـ ثبلثوف وا١تيم  األلف:  مث قاؿ

 تسعوف ، فذلك مائة وواحد وستوف . 
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دل هللا أ السبلـ( ما)عليه مث كاف بدء خ وج اٟتسُت بن علي
. 

عند )ا١تص( ويقـو  فلما بلغت مدتو قاـ قائم ولد العباس
  . (ٔ)( قائمنا عند انقضائها )ال (

مع فة ذلك الس   ارو ألنالعبلمة اجمللسي كما يف ْتار ا ؿاو حوقد 
ذلك غَته من العلماء ولكنهم دل يفلحوا  ؿاو حلكنو دل يفلح كما 

ٔتن هللا وتوفيقو مع فة ذلك الس  عن ط يق  ؿاو أحضا وسوؼ أي
 .علم اٟت وؼ 

ست م ات ٜتسة منها )ال ( وواحدة  الق آف فقد وردت )ال ( يف
سورة يونس م ورا بسورة ىود ويوسف  )من  تبدأ)ا١ت ( 

 -ال  -ال  -ال  )فتكوف ىكذا  ( واٟتج  وإب اىيموال عد 
 .(  ال  -ال  -ا١ت 

                                                 
 . 3الميدي ج اإلمامموسوعة ( 1
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و كما ألنف و كن استثناء )ا١ت ( كما فعل ذلك العلماء والباحثٯت وال
ا١ت ( من ضمن تلك ) إفيظه  من السياؽ وت تيب السور 

)ال (  فإفنبغي ت كها وعليو تكوف النتيجة ىكذا ي والاٟت وؼ 
( ٖٙٛٔ( وبتك ارىا ست م ات تكوف النتيجة )ٖٕٔ) ياو تس

 وىياليت ىي يف )ا١ت ( من سورة ال عد  إليهاا١تيم  وإبضافة
السنة ا٢تج ية ىي  ذه( وىٕٙٗٔ) تكوف النتيجةف( ٓٗ) ياو تس

لظهور ا١تقدس لدعوة ا١تهدي ا١تنتظ  )عليو فيها م احل اتبدأ اليت 
 .السبلـ( 

ومن ا١تؤكد أف دعوة اإلماـ )عليو السبلـ( تسبق قيامو الش يف 
 . ألصحابو وأنصارهة ئو٘تثل م حلة إعداد وهتي

يعجل يف قيامو ا١تقدس واف ٬تعلنا من  أف تعاذلؿ هللا تبارؾ و أنسو 
تظ ين التمهيد على ا١تؤمنُت وا١تن فإفوبذلك  وأعوانو أنصاره

)عليو  اإلماـلنص ة اٟتق ا١تقدس والبحث عن دعوة  واإلعداد
      .هبا وااللتحاؽ  السبلـ(
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 )عليو السبلـ(الصادؽ  اإلماـعن ا١تفضل بن عم  عن  روايةويف 
 اإلماـيف النهي عن التوقيت وخاصة يف وقت خ وج  : قاؿ

قتًا بو يوقت لو و  أف) ما شاء هللا :  )عليو السبلـ( ا١تهدي
يعلمو شيعتنا وكل من وقت وقتًا فهو كذاب وكذب 

من يوقت وقتًا فقد شارؾ هللا يف علمو  ألفالوقاتوف 
الش يفة وغَتىا يتضح لنا انو ال   وايةالفمن ىذه  ا١تختص بو (

 فإف )عليو السبلـ( ا١تهدي اإلماـ٬توز التوقيت وخاصة يف قياـ 
ف كاذبوف ال يؤخذ من يوقت يكوف كذااًب ال ٤تالة فالوقاتو 

 بكبلمهم . 
اليت البد من بياهنا وتقصي البحث  األمورلكن توجد ىناؾ بعض 

 .فيها 
بعض  أٚتعُتالطاى ين صلوات هللا عليهم  األئمةفقد ورد عن 

 لئلماـعن ق ب الظهور ا١تقدس  وإشارةاليت فيها داللة   واَيتال
 . )عليو السبلـ(ا١تهدي 
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ر علماء ا١تذىب ابلقبوؿ والبحث كبا   واَيتتلك ال ؿاو تنوقد 
ومنها ما  أس ارىاوفهم  ألغازىاوحل   واَيتفهم تلك ال لةاو و٤ت
 .سابقاً  انهوردأ

على ىذه ال واية وار ألنوقد علق اجمللسي صاحب كتاب ْتار ا
من ٖتديدات ، يطابق  إليو أشاربعض ما  إف) : قائبًل 

  .(  ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الواقع ، كبعثة النيب
ويقـو قائمنا عند ) اجمللسي )رٛتو هللا( قولو :  أكملمث 

 . ( ىذا ٭تتمل وجوىاً  انقضائها بػ)ال (
فذك  ٜتسة وجوه ٟتل ىذا ا٠ترب ودل يفلح يف واحد منها وم اعاة 

 :ق ب الوجوه  للحل أذك  ألبلختصار 
كل   أعداديكوف ا١ت اد ٚتع  أف) فقد ذك  يف الوجو الثالث : 

ومائة  ألفوىي ٜتسًا ٣تموعها  الق آفوف يف )ال ( يك
عند ذك  )ادل(  )عليو السبلـ(وٜتسة وٜتسوف ويؤيد انو 

 أفلتك ره ، ذك  ما بعده لتعيُت السورة ا١تقصودة ، ويتبُت 
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لكوف ا١ت اد ٚتيعها فتفطن  ا١ت اد واحد منها . ٓتبلؼ )ال (
) . 

 يف الوجو العبلمة اجمللسي كاف يعتقد ْتسب حلو ٢تذا ا٠ترب فإف
وم احل  )عليو السبلـ( ا١تهدي اإلماـ أم ظهور  بداية إفالثالث 

ىػ ولكنو ليس صحيحًا فقد م ت ىذه ٘٘ٔٔح كتو تكوف سنة 
 . )عليو السبلـ(السنة ودل يظه  ا١تهدي 

اٟتل الصحيح بًتكو )ا١ت (  إذلالعبلمة اجمللسي دل يتوصل  فإفلذا 
ال يًتؾ )ا١ت (  أفذل و وحسابو )ال ( فقط ٠تمس م ات وكاف األ

ا من ضمن ىذه اٟت وؼ ا١تقطعة وال يصح استثنائها من ىذه ألهن
السور اليت تبدأ بػ)ال ( تبدأ من سورة يونس وما  أفاجملموعة حيث 
 كما بينا وىي : يليها من السور  

فكل ىذه اٟتج (  - إب اىيم -ال عد  -يوسف  -ىود  )
وقلنا أنو ا تبدأ بػ)ا١ت ( فإهند السور تبدأ بػ)ال ( ما عدا سورة ال ع

اذك  بعضها  ألسبابال ٯتكن استثناء ىذه من ابقي السور وذلك 
 :  وأ٫تها
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ىذه السور ٔتجموعها تسمى ا١تثاين وىو كتاب من ضمن  فإف
وال عد من ا١تثاين كما ال ٮتفى على الباحثُت واليك ما يدؿ  الق آف

من ا١تثاين  سبعاً  آتيناؾولقد  }:  تعاذلعلى ذلك فقد قاؿ 
 . (ٔ){العظيم  الق آفو 

فا١تثاين كتاب خاص يوجد داخل ا١تصحف الش يف وقد قاؿ 
كتاب هللا   أف أي الق آفالعظيم ىو كل  الق آف إفالتفاسَت  أرابب

 { العظيم الق آف }:  تعاذلدينا ىو كلو ا١تعٍت بقولو أيالذي بُت 
. 

 الق آف مع ق ف السبع ا١تثاين تعاذلعلى ال غم من انو تبارؾ و 
العظيم والسبع ا١تثاين كما ذك  ا١تفس وف ىي الفاٖتة ، والفاٖتة  

 .ف آكما ال ٮتفى ق  
ا١تذكورة يكوف من ابب عطف الشيء  اآليةوعليو فالعطف يف 

 أفمقتضى العطف  فإفعلى نفسو وىذا ابطل وغَت صحيح 

                                                 
 ( .87) الحجر( 1
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سبعًا من ا١تثاين  } : و قاؿألنالعظيم غَت الفاٖتة  الق آفيكوف 
 . {العظيم  لق آفاو 

  ةايا١تغبُت ىذين اللفظُت يقتضي  ( اوالو وجود ) إف أخ ىوبعبارة 
 الق آفالفاٖتة شيء و  أفيعٍت  -ىذا غَت ذاؾ  إف أيواالثنينية 

 .  - آخ العظيم شيء 
كتاابً   }:  تعاذلىناؾ كتاب مثاين قاؿ  أفهللا قد ذك  لنا  إفمث 

تشابو كما ال ٮتفى ففيو م الق آفوليس كل  (ٔ){متشاهبًا مثاين 
 احملكم وغَته . 

 :  تعاذلالفاٖتة بعضاً من ىذا الكتاب بدليل قولو  فإمث 
وىذا يدؿ على وجود كتاب  {تيناؾ سبعًا من ا١تثاين آو  }

منو ىذه السبعة بدليل وجود )من( اليت تفيد  أخذتمثاين 
 .بعض من ا١تثاين  أيالتبعيض 

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

ا١تئُت  وأعطيتالسور الطواؿ مكاف التوراة  أعطيت) 
 . وا١تثاين مكاف الزبور وفضلت اب١تفصل ( اإل٧تيلمكاف 

ذل من بعد الفاٖتة و ومعٌت السور الطواؿ ىي السور السبعة األ
وا١تثاين ىي اليت تلت وثنت  فأكث ة أيمن مئة وا١تئُت اليت تتكوف 

 .ذل ) الطواؿ ( و السبعة األ
 وإب اىيموتبدأ ا١تثاين من التوبة م وراً بيونس وىود ويوسف وال عد 

)ا١ت ( ال يصح  سورة ال عد اليت تبدأ بػ فإفوعليو  ،واٟتج  
استثنائها يف حساب اٟت وؼ ا١تقطعة اليت تبدأ بػ) ال ( يونس 

  .ٚتيعها من الكتاب ا١تثاين  لسورىذه ا ألفػ)ال ( اٟتج  وتنتهي ب
ىذه السور تكوف م تبة ال  أفوحدة السياؽ حيث  إذل إضافة

 إذلاجمللسي )رٛتو هللا( دل يصل  إفيصح رفع واحدة منها وعليو 
 اٟتل بسبب رفعو لػ) ا١ت ( ال عد . 
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الكثَت من العلماء حل ىذا ا٠ترب وكشف حقيقتو  ؿاو حوقد 
ذلك من علمائنا  لوااو حذلك ومن الذين  إذلنهم دل يوفقوا ولك

ىو ٝتاحة السيد الشهيد دمحم دمحم صادؽ الصدر حيث  ا١تتأخ ين
 : ذك  يف كتاب ا١توسوعة اٞتزء الثالث حيث قاؿ يف الكتاب 

عديدة نذك  فيما يلي عدداً  أخ ى: ٭تتمل وجوىًا  أقوؿ) 
  من هو ا١تستظمنها طبقًا لنفس الًتقيم . ا٠تامس : وى

ا٠ترب حيث يقوؿ يقـو قائمنا عند انقضائها يعٍت)ا١تص( بػ:  
 ال ... يعٍت : 

انقضى  فإذاحُت ينقضي رقم ا١تص ٨تسب حساب ال  
قيمة  إفعلمنا  فإذارقمو كاف موعد قياـ القائم انجزا . 

 الق آف)ا١تص( مائة وواحد وستوف ، و٣تموع ما ورد يف 
 ألفقد تك رت ٜتس م ات و  -)ال (  الك َي من كلمة

وثبلٙتائة وستة  ألفاومائة وٜتس وٜتسوف كاف اجملموع 
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وىو اتريخ ىج ي قد مضى قبل ٙتانُت عامًا . ودل . عش  
 فيو .  )عليو السبلـ( يظه  ا١تهدي
٨تمل ذلك على انو اتريخ ١تا بعد والدتو  أفومعو ال بد 
 ٕ٘٘انو ولد علم  ) اتريخ الغيبة الصغ ى( وقد ع فنا يف

 أف أيلفًا وٜتسمائة وواحد وسبعُت . أفيكوف اجملموع 
سوؼ يظه  بعد مئة وٜتس  )عليو السبلـ( ا١تهدي

 .  (وسبعُت عاماً 
)عليو  ا١تهدي اإلماـا جاء يف موسوعة ٦تنكتفي هبذا الكبلـ 

 م اعاة لبلختصار .  السبلـ(
وقد ذك  السيد دمحم علي الطباطبائي اٟتسٍت صاحب كتاب 

 : وٜتسوف عبلمة( يف كتابو ا١تذكور قاؿ فيو  )مائتاف
)عليو ا١تؤمنُت  أمَتعن  ٘ٙٔصٕالناصب ج إلزاـ) يف 

قاؿ : ) شيعتنا الفئة الناجية والف قة الزاكية  السبلـ(
صاروا لنا ردًا وصواًن وعلى الظلمة البًا وعواًن سيفج  ٢تم 
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ينابيع اٟتيواف بعد لظى ٣تمع النَتين لتماـ ال وضة 
 والطواسُت ثبلث سور : -سُت من السنُتوالطوا

 ط س ـ + ط س ـ + ط س + ال وضة
 ٖتسب اب٢تج ية . ٜٕٖٔ=ٕٗٓٔ+ٜٙ+ٜٓٔ+ٜٓٔ
 : )عليو السبلـ( اإلماـضاً : وقاؿ أيوقاؿ 

و٬تيء السنة والف ض سيكوف ذلك بعد  األرض) ٬تهد 
 .وٙتانُت من زماف الفًتة بعد ا٢تج ة (  وأربعومائة  األلف

 )عليو السبلـ( اٟتجة اإلماـالفًتة ىي ميبلد  فلو اعتربان
وىو غَت بعيد  ٜٖٗٔ=  ٗٛٔٔ+  ٕ٘٘وىي سنة  

سنة تبُت  ٖٓٓٔولو حسبنا ا١تدة من البعثة قبل ا٢تج ة 
انتهى كبلـ السيد  ىػ وهللا اعلم ( ٕٙٗٔانو يف سنة 

 .الطباطبائي 
يو )علالباق   اإلماـحل ىذا ا٠ترب ا١ت وي عن  أفوهبذا يتبُت لنا 

 إ٪تاحينما ذك  ذلك دل يذك ه اعتباطًا  فاإلماـليس توقيتًا  السبلـ(
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 اإلماـظهور م احل ح كة  بدايةقصد بذلك الوصوؿ ومع فة 
مث لو كاف فيو توقيتًا كيف تلقاه العلماء  )عليو السبلـ( ا١تهدي

ف أ حلو ومع فة النتيجة وخاصة لوااو وحابلقبوؿ ودونوه يف كتبهم 
 اجمللسي والسيد الشهيد دمحم مثل العبلمة فيهم علماء فحوؿ

 .( س ه الصدر )قدس
قيامو  أفنقوؿ  إنناعندما ذك ان حل ا٠ترب ليس معٌت ذلك  إننامث 

م احل الظهور الش يف ستبدأ  إفيف السنة القادمة ولكننا نقوؿ 
 أوم احل الظهور كما ال ٮتفى غَت ٤تدده ابنقضاء ىذه السنة ف

 . مقيده بزمن معُت
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: بياف معاف ح وؼ الق آف وارتباطها بقضية  ينالقسم الثا

 ا١تهدي )عليو السبلـ(
 :مدخل 
لو  الق آففكل ح ؼ يف كما قلنا معاين ودالالت   الق آفٟت وؼ 

سبة للكلمات معٌت يدؿ عليو و١تا كانت اٟت وؼ قليلة جدًا ابلن
ن ح فاً يوا١تعاين فاٟت وؼ اليت يتكوف منها الكبلـ ىي ٙتانية وعش  

 أصيلوقل معاين  أوللمعاين تدؿ عليها اٟت وؼ  أمهاتىناؾ  فإف
قل   أوتنطوي ٖتتها وتًتفع عنها  أوابقي ا١تعاين  إليها جع ت

 .مثبًل يعٍت هللا  األلفكاٟتقيقة واجملاز ، فح ؼ 
ا١تعٌت  فإفمن موضع  أكث يف  األلف ؼ ما تك ر ذك  ح فإذا

 أصلو إذلي جع الف ع  أيالذي يدؿ عليو ينطوي يف لفظ اٞتبللة 
البيت  أىلوىذه اللغة تسمى اللغة الف دوسية اليت يعتمدىا 

 . الق آفيف تفسَت  السبلـ( م)عليه
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الواردة عن   وايةالكثَتة تدؿ عليها فقد جاء يف   رواَيتوىناؾ 
عن  )عليو السبلـ(جعف   أابسألت ) :  اؿالفضل بن يسار ق

و٢تا ظه  وبطن وما فيو  إالة يآ الق آف) ما يف   وايةبىذه 
 . ( ولو حد ولكل مطلع ....اخل إالح ؼ 

) سألتو عن :  قاؿ عليو السبلـ(عبد هللا ) أ بصَت عن  أ عن 
تفسَت ) بسمميحرلا نمحرلا هللا  ( قاؿ الباء هباء هللا والسُت 

 .  (ٔ)(  وا١تيم ملك هللا .....اخلسناء هللا
يعتمدوف يف تفسَت  السبلـ( م)عليهالبيت  أىل أفو٦تا يدؿ على 

 تفسَت اٟت وؼ ح فًا ح فاً  ىو ما أوعلى اللغة الف دوسية  الق آف
)عليو طالب  أ علي بن  أفعن ابن عباس ال واية جاء يف 
 خ ةاآلصليت عشاء  إذاالعباس  أاب) َي :  قاؿ السبلـ(
 .  اٞتبانة إذل فأٟتقٍت

 .قاؿ : فصليت وٟتقتو وكانت ليلة مقم ة 
                                                 

 ( تفسير البرىان .1
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 من اٟتمد ؟  األلفقاؿ : فقاؿ رل ما تفسَت 
 . أجيبو: فما علمت ح فاً لت ق

 : فتكلم يف تفسَتىا ساعة اتمة .  قاؿ
 ؟  قاؿ : مث قاؿ رل : ما تفسَت البلـ من اٟتمد

عة اتمة . : فقلت ال اعلم ، فتكلم يف تفسَتىا سا قاؿ
 قاؿ مث قاؿ فما تفسَت اٟتاء من اٟتمد ؟ 

 : فقلت ال اعلم .  قاؿ
رل : فما قاؿ : فتكلم يف تفسَتىا ساعة اتمة ، مث قاؿ 

  تفسَت ا١تيم من اٟتمد ؟
 قاؿ: فقلت ال اعلم . 
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فقاؿ : فتكلم يف تفسَتىا ساعة اتمة ، مث قاؿ : فما 
ي . قاؿ : تفسَت الداؿ من اٟتمد ؟ قاؿ : فقلت ال ادر 

 .  (ٔ)اخل (… ب ؽ عمود الفج   إذلفتكلم يف تفسَتىا 
لكل ح ؼ من ح وؼ  أفوغَتىا تؤكد ما ذك انه من   وايةالفهذه 
 تفسَتاً .  الق آف

لكل ح ؼ معنًا يدؿ عليو وعن ذلك ا١تعٌت  أفو٦تا يدؿ على 
تتف ع عدة معاين ْتسب تك ار اٟت ؼ وسياؽ الكبلـ ما جاء يف 

) اعتل اٟتسُت قاؿ :  )عليو السبلـ(ا١تؤمنُت  أمَتعن   وايةال
تت أف السبلـ( ا)عليهفاطمة  فاحتملتو )عليو السبلـ(

 أفبنك فقالت : َي رسوؿ هللا ادع هللا ال )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(النيب 
 أفهللا ىو الذي وىبو لك وىو قادر على  إفيشفيو ، 

 .يشفيو 

                                                 
 . 19ج البحار ( 1
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جده دل ينزؿ  تعاذل هللا إف: َي دمحم  فهبط جربائيل فقاؿ
وفيها ) فاء ( وكل فاء من آفة  إال الق آفعليك سورة من 
و ليس فيها فاء ، فادع بقدح من ماء فإنما خبل اٟتمد 

هللا يشفيو  فإفمث صب عليو  ةم   أربعُتفاق أ عليو اٟتمد 
 . (ٔ)هللا ( إبذفففعل ذلك فعويف 

 :ية ا١تقطعة  آنالقبعض اٟت وؼ  بياف إذل أنيتتبُت ىذا  أفوبعد 
 :  أوالً 
يف سورة القصص )) طسم (( فالطاء طالوت ، والسُت  تعاذلقاؿ 
والثبلثة )عليهم الصبلة   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ، وا١تيم دمحم )عليو السبلـ( موسى

ٯت   )عليو السبلـ(و فإن )عليو السبلـ(يف ا١تهدي  انطوواوالسبلـ( 
 .بثبلثة ادوار 

سنة  )عليو السبلـ(للمهدي  أف  واَيتوال اراألخبقد جاءت ف
)صلى  وسنة من دمحم )عليو السبلـ(من طالوت وسنة من موسى 

                                                 
 . تينأفي النش وآثارهالقرآن فضائمو ( 1
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يف قباؿ طالوت جالوت عليو  وقد وقف هللا عليو وآلو وسلم(
دولة بٍت العباس  )عليو السبلـ( وسيقف يف قباؿ ا١تهدي ةاللعن

)عليو  يالزماف والذين ٭تاربوف دعوة ا١تهد آخ اليت تظه  يف 
 . وأنصاره السبلـ(

طالوت دل يقبلو قومو ملكًا ودل ي تضوه ٢تم قائدًا وىذا ما  أفكما 
حيث  )عليو السبلـ( سوؼ يقع مع السيد اليماين وزي  ا١تهدي

 )عليو السبلـ( اإلماـقومو لن ي تضوه ولن يصدقوا أبنو وزي   إف
م قد فإهن وانو اليماين ا١توعود وحىت من رضي بطالوت ملكاً وقائداً 

 : تعاذلوابتبلءات و٘تحيص قاؿ  ابمتحاانتم وا 
َتِليُكم بِنَػَهٍ   } فَػَلمَّا َفَصَل طَاُلوُت اِبْٞتُُنوِد قَاَؿ ِإفَّ اّلّلَ ُمبػْ

َفَمن َشِ َب ِمْنُو فَػَلْيَس ِمٍتِّ َوَمن دلَّْ َيْطَعْمُو فَِإنَُّو ِمٍتِّ ِإالَّ َمِن 
ُهْم فَػَلمَّا َجاَوزَُه اْغتَػَ َؼ ُغْ َفًة بَِيِدِه َفشَ  نػْ  ِبُوْا ِمْنُو ِإالَّ َقِليبًل مِّ

ُىَو َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُو َقاُلوْا اَل طَاَقَة لََنا اْليَػْوـَ ّتَاُلوَت 
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َوُجنوِدِه قَاَؿ الَِّذيَن َيظُنُّوَف أَنػَُّهم مُّبَلُقو اّللِّ َكم مِّن ِفَئٍة َقِليَلٍة 
 . (ٔ)إبِِْذِف اّللِّ َواّلّلُ َمَع الصَّاِب ِيَن { َغَلَبْت ِفَئًة َكِثَتَةً 

النجاح يف  أوىذا االمتحاف  زاو ٕتوجيشو يف  أنصارهفقد فشل 
من النه  وخالفوا ملكهم وبعضهم  أكث ىمالتمحيص فقد ش ب 

ثبلٙتائة وثبلثة عش  دل القد اغًتؼ غ فة والقلة القليلة وىم 
ىذا  زاو ٕتوىم من  صبًل من النه  ودل يغ فوا غ فةأيش بوا 

 .االختبار بنجاح 
ثبلٙتائة ال )عليو السبلـ(ا١تهدي  اإلماـ أصحاب إفوا١تعلـو 

وثبلثة عش  ٯت وف بعدة ابتبلءات و٘تحيص ويوفقوف للفوز بصحبة 
 )عليو السبلـ(ا١تهدي  اإلماـ أنصار فإف )عليو السبلـ( اإلماـ

لسنة حيث وجيشو ٯت وف بنفس ىذا االختبار وٕت ي عليهم ىذه ا
 .طالوت  أصحابسيبتليهم بنه  كما ابتلى  تعاذلا١توذل تبارؾ و  أف

                                                 
 ( .249) البقرة( 1
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 أصحاب) قاؿ:  )عليو السبلـ(عبد  أ بصَت عن  أ فعن 
سنبتليهم  : } تعاذلطالوت ابتلوا ابلنه  الذي قاؿ هللا 

يبتلوف ٔتثل  )عليو السبلـ(القائم  أصحابواف   {بنه  
 .  (ٔ)ذلك (

القائم  أصحابالنه  الذي يبتلى بو  إفواعلم عزيزي القارئ 
يف زماننا اليـو حيث ال  أكث هما و ا١تاؿ اٟت اـ  أكلوجيشو ىو 

ربوية  تمعامبل أصبحتٕتد در٫تًا حبلاًل فا١تعامبلت التجارية 
ا١تعامبلت ابتت غَت  أكث  فإفوكث  الكذب يف البيع والش اء 
يع والش اء يف الب لةاو ا١تتد األمورصحيحة ش عًا وغَت ذلك من 

 .وا١تكاسب 
االبتعاد عن ط يق  إذلا١تاؿ اٟت اـ سوؼ يؤدي ابلنتيجة  أكل فإف

ط يق  إذل  اؼال٨تاوابلتارل  ا٢تدايةعن ط يق  زالؽالنوااٟتق 
 . هللا من ذلك وال يستسهلن احد القوؿ أعاذانالضبللة وال دى 

                                                 
 . غيبة النعماني( 1
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ندما ع )عليو السبلـ( اٟتسُت اإلماـعن   وايةالو ورد يف معٌت فإن 
ملئوا  إس ائيلبٍت  إف ) ( قاؿ :نو هللا)لع معسك  يزيد إذلنظ  

ح اماً  أكلواوىؤالء القـو  أنبيائهمبطوهنم من اٟت اـ فقتلوا 
 . ( فَتيدوف قتل ابن بنت نبيهم

 اإلماـوكيف ٕت ي على  )عليو السبلـ( ابلنسبة لسنة موسى وأما
بوجهو ف عوف موسى قد وقف قبالو و  فإف )عليو السبلـ( ا١تهدي

سيقف بوجهو ويف  )عليو السبلـ(واف ا١تهدي  آنذاؾملك مص  
الزماف اليت ٗتوض ٔتساعدة حليفاهتا من  آخ ف عوف  أم يكاقبالو 

 .  )عليو السبلـ( ا١تهدي اإلماـدوؿ الغ ب ح اب عا١تية ضد 
ربو فقد وقف بوجو دعوتو وحا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ابلنسبة لسنتو من دمحم  أما
 )عليو السبلـ(سفياف عليو اللعنة وسيقف بوجو ا١تهدي  أبو

 . ةعليو اللعن السفياين
 ةوكنيتو كني، اسم النيب  )عليو السبلـ(اسم ا١تهدي  أففقد ورد 

 )عليو السبلـ( اإلماـا١تهدي ابلظاى  ىو  فإف )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(رسوؿ هللا 
 .  ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وابلباطن ىو دمحم
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 اآلية أفاليت أتيت بعد ) طسم ( لوجدان  تَياآلولو الحظنا 
 :  تعاذلقاؿ  )عليو السبلـ(ا١تهدي  اإلماـا٠تامسة تتحدث عن 

ُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا يف اأْلَْرِض َو٧َتَْعَلُهْم  } َونُ ِيُد َأف ٪تَّ
 أفع ا١تفس وف على وقد اٚت أَِئمًَّة َو٧َتَْعَلُهُم اْلَوارِِثَُت {

وما عليها  األرضالذين ي ثوف  وأصحابوا١تستضعفُت ىم ا١تهدي 
. 

ظاى ىا طالوت  فإفطسم تعٍت ا١تهدي  أفوهبذا يتضح لنا 
وىذا  )عليو السبلـ( ا١تهدي اإلماـوابطنها  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وموسى ودمحم

 .وجو من وجوه التأويل 

 
  :اثنياً 

سورة الشع اء وسورة  أفالطواسُت لوجدان  سور إذللو نظ ان 
تِْلَك آََيُت  * طسم } متشاهبتُت و٫تا تُتيآبالقصص يبدأف 
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تِْلَك آََيُت  * طسم} قولو تعاذل :  و (ٔ){ اْلِكَتاِب اْلُمِبُتِ 
 . (ٕ){ اْلِكَتاِب اْلُمِبُتِ 

} : الثالثة من سورة الشع اء  اآليةلكن ا١توذل تبارؾ شانو قاؿ يف 
ِإف نََّشْأ نُػنَػزِّْؿ * َك اَبِخٌع نػَّْفَسَك َأالَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِنَُت َلَعلَّ 

 . (ٖ){ َعَلْيِهم مِّن السََّماء آيًَة َفظَلَّْت َأْعَناقُػُهْم ٢َتَا َخاِضِعُتَ 
)عليو  ا١تهدي اإلماـىذه السورة تتحدث عن  إفواٟتقيقة 
 .ذل منها و األ تَياآلوخاصة  السبلـ(

انو  )عليو السبلـ( الصادؽ اإلماـالش يفة عن  واية  الفقد جاء يف 
ابسم القائم يف كتاب هللا النداء من السماء  أف أما ) : قاؿ
 .لبُت 

 هللا ؟  أصلحكن ىو أيفقلت : 

                                                 
 . (2-1) الشعراء( 1
 . (2-1القصص )( 2

 . (4-3الشعراء )
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 قولو : {الكتاب ا١تبُت  آَيتطسم * تلك } : يف  فقاؿ
٢تا  أعناقهمة فظلت أينشا ننزؿ عليهم من السماء  } إف

وكأ٪تا على  أصبحواٝتعوا الصوت  إذا:  قاؿ{ خاضعُت 
 . (ٔ)( رؤوسهم الطَت
  )عليو السبلـ(تتحدث عن ا١تهدي تَياآلىذه  إففمن الواضح 
يف سورة القصص تتحدث عن ا١تهدي  تَياآل أفكما قلت كما 
 : تعاذلوبدليل قولو  )عليو السبلـ(

ُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا يف اأْلَ  } ْرِض َو٧َتَْعَلُهْم َونُ ِيُد َأف ٪تَّ
 . (ٕ)أَِئمًَّة َو٧َتَْعَلُهُم اْلَوارِِثَُت {

سورة القصص تتكلم عن  إفىو الف ؽ بُت ىاتُت السورتُت  فإ
 :تعاذلدعوتو بدليل قولو  أو )عليو السبلـ( ا١تهدي ابإلماـا١تؤمنُت 

                                                 
 . غيبة النعماني( 1

 ( .5) القصص( 2
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 الكتاب ا١تبُت* نتلوا عليك من نبأ آَيتطسم * تلك } 
يف سورة الشع اء  وأما { قـو يؤمنوفموسى وف عوف ابٟتق ل

لكنها ٗترب عن  )عليو السبلـ( ضا تتحدث عن ا١تهديأيواليت ىي 
 :  تعاذلؤمنوف بدليل قولو ي الالذين 

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

نع ؼ من ىم ا١تقصودوف يف ىذه  إفو١تا تبُت ذلك بقي علينا 
 ويلأت إذلودعوتو فن جع  وأم هؤمنوف ابلقائم ي الالذين  أي تَياآل
 وا١تبُت ىو ا١تهدي اإلماـذل والثانية فالكتاب ىو و األ تُتياآل

 )عليو السبلـ( ا١تهدي اإلماـفالكتاب ا١تبُت ىو  )عليو السبلـ(
والسُت ىم السح ة وا١تيم ىم  األطباءو))طسم(( الطاء ىم 

 .العلماء 
 ابإلماـىؤالء ىم الشع اء الذين يكذبوف  أف إذل ةإشار ويف ذلك 

)صلى هللا  ودعوتو كما كذب الشع اء دمحم )عليو السبلـ( ا١تهدي
 األابطيلواهتموه بشىت التهم ولفقوا عليو  عليو وآلو وسلم(
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ونسبوىا لو وىم نفسهم سح ة موسى الذين اشته وا ابلسح  
ائد يف زمن بعثة الشع  ىو الس إفكما   آنذاؾوىو العلم السائد 

 . )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( النيب دمحم
وكذبو  )عليو السبلـ(ىم العلماء الذين واجهوا موسى  والسح ة

ىم العلماء عند بعثة نيب هللا  واألطباءمن بو بعضهم آقسم منهم و 
 . آنذاؾحيث كاف الطب ىو العلم السائد  )عليو السبلـ( عيسى

بياء وخاصة لو ألنمن ا اً سنن و السبلـ()علي ا١تهدي لئلماـو١تا كاف 
 )عليو السبلـ(وسنة من عيسى  )عليو السبلـ(سنة من موسى 

بياء ألنواف تلك الفئات ىم من واجهوا ا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وسنة من دمحم
ىؤالء العلماء الذين ىم  فإفالثبلثة ا١تذكورين صلوات هللا عليهم 

والشع اء يتبعهم }  تعاذلف يف قولو الفقهاء وىم الشع اء ا١تقصودو 
 . { وفاو الغ

  : يلها قاؿو يف أت )عليو السبلـ( الصادؽ اإلماـفقد جاء عن 
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عٌت ىؤالء الفقهاء  إ٪تا؟  تم من الشع اء يتبعأيمن ر  )
الذين يشع وف قلوب الناس ابلباطل فهم الشع اء الذين 

 .(  يتبعوف
 :  قاؿ ـ()عليو السبلدمحم بن علي الباق   اإلماـوعن 

ت أي(( قاؿ ىل ر الغاووف))يتبعهم  : لعز وجيف قوؿ هللا ) 
ىم قـو تفقهوا لغَت الدين وضلوا  إ٪تا؟  شاع ًا يتبعو احد

 .  ( وأضلوا
ضًا حيث ىم من يقوموف أيىم الفقهاء  ابألطباءا١تقصود  إفكما 

 األم اضا١تعنوية اشد من  األم اضبتطبيب النفوس تطييبها واف 
الطبيب حقًا ىو من قاـ بتطبيب النفوس وىم  فإفلذا ا١تادية 

 إففى والسح ة ىم نفسهم ا١تقصودوف حيث ٮت الالعلماء كما 
واف من البياف  )  وايةالالعلم والبياف يسح  سح ًا كما جاء يف 

 . ( لسح اً 
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 تَياآلن يف يوا١تقصود فال يؤمنو الذين  إفوهبذا يتضح لنا جليًا 
ىم العلماء وفقهاء الضبللة والسوء  ذل من سورة الشع اءو األ

وٮت جوف عليو واف  )عليو السبلـ(الذين يكذبوف بدعوة ا١تهدي
سوؼ يقـو بقتلهم وي يح الببلد والعباد  )عليو السبلـ( اإلماـ

 .منهم ومن ا٨ت افهم وضبل٢تم 
  : )عليو السبلـ(ا١تؤمنُت  أمَت: قاؿ  فعن مالك بن ضم ة قاؿ

اختلفت الشيعة ىكذا  إذا أنتمالك بن ضم ة كيف  َي )
 .وادخل بعضها يف بعض  أصابعو؟ وشبك بُت 

 .عند ذلك من خَت  ا١تؤمنُت ما َي أمَت:  فقلت
عند ذلك يقـو  كَي مال: ا٠تَت كلو عند ذلك ،  قاؿ

قائمنا فيقدـ سبعُت رجبًل يكذبوف على هللا ورسولو 
 . ( الشيعة( أيواحد ) أم فيقتلهم ، مث ٬تمعهم هللا على 

وىؤالء السبعُت رجبًل ىم من علماء وفقهاء الضبللة حيث 
الناس عن اٟتق  وإضبلؿيتسببوف يف تف يق الناس وا١تذىب 
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ال سبعُت رجبًل من عامة الناس  فإف وإالوم يديو  وأىلوودعاتو 
يكونوا قادة والناس  أف إاليف الناس وا١تذىب مهما صنعوا  فيؤث و 

 .تسمع ٢تم وتطيع 
كوف كذبو على هللا ورسولو ي الكذب   إذاالعادي الشخص  إفمث 
 ىاو والفت األحكاـبعض  إبصدارقاـ  إذايكوف الكذب كذلك  إ٪تا

 الهللا ورسولو وىذا ىو الكذب ا١تقصود كما  إذلالباطلة وينسبها 
 .فى ٮت
 إزالة إذليؤدي ابلنتيجة  )عليو السبلـ( اإلماـقتلهم من قبل  إفمث 

من عامة  أوعاديُت  أشخاصاليسوا  هنمأدؿ على يا مالف ؽ وىذا 
 الناس . 

وقد ذك  الشيخ علي الكوراين يف كتابو عص  الظهور تعليقًا على 
من علماء السوء  أهنموقاؿ عن ىؤالء السبعُت  ال وايةىذه 

 ا١تظلُت . 
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الكثَت من الفقهاء سوؼ  إفيف ىذا اجملاؿ كثَتة حيث   واَيتوال
ودعاتو  أم هودعوتو ويكذبوف  ـ()عليو السبل اإلماـيقفوف بوجو 

  .يُتاٟتقيق

 اً :اثلث
 . (ٔ)}طس تِْلَك آََيُت اْلُقْ آِف وَِكَتاٍب مُِّبٍُت {

ل تتحدث يف الكثَت مالدنيا فسورة الن أىل إذل إشارةوالنمل فيو 
عن الدنيا وا١تلك فح ؼ )) الطاء (( يعٍت طالوت قاؿ  هتاآَيمن 
ُهْم ِإفَّ اّلّلَ َقْد بَػَعَث َلُكْم طَاُلوَت َوقَاَؿ ٢َتُْم نَِبيػُّ  }:  تعاذل

َنا َو٨َتُْن َأَحقُّ اِبْلُمْلِك  َمِلكًا قَاُلَوْا َأَّنَّ َيُكوُف َلُو اْلُمْلُك َعَليػْ
َن اْلَماِؿ قَاَؿ ِإفَّ اّلّلَ اْصطََفاُه َعَلْيُكْم  ِمْنُو َودلَْ يُػْؤَت َسَعًة مِّ

ْسِم َواّلّلُ يُػْؤيت ُمْلَكُو َمن َيَشاُء َوزَاَدُه َبْسطًَة يف اْلِعْلِم َواٞتِْ 
 . (ٕ)َواّلّلُ َواِسٌع َعِليٌم {

                                                 
 ( .1 ) لمالن  (1
 ( .247)البقرة ( 2
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ا١تلك كانت  بداية أف أيحيث كاف ملك طالوت ظاى َي ومبدئيا 
)عليو داودكاف يف   إليوبطالوت ولكن ا١تلك الباطٍت وما آؿ 

 فَػَهَزُموُىم إبِِْذِف اّللِّ َوقَػَتَل َداُوودُ  }:  تعاذلقاؿ  السبلـ(
  . (ٔ){ َجاُلوَت َوآاَتُه اّلّلُ اْلُمْلَك َواٟتِْْكَمَة َوَعلََّمُو ٦تَّا َيَشاءُ 

عندما لبس درع موسى وكاف مبلئمًا لو ودل  داودلكاف ا١تلك   وإ٪تا
)عليو  داودقتل جالوت كاف على يد  إفمع غَته مث  يتبلءـ

 . السبلـ(
ىو  ليو السبلـ()ع ا١تهدي ابإلماـابلنسبة لعبلقة ىذه القصة  وأما
 لئلماـ فإف )عليو السبلـ(ٯتثل طالوت  )عليو السبلـ( ا١تهدي إف

ىناؾ  فإف )عليو السبلـ(سنن من طالوت  )عليو السبلـ( ا١تهدي
 )عليو السبلـ(وطالوت  )عليو السبلـ(بُت ا١تهدي  اً ُخلقي اً شبه

وكاف  )عليو السبلـ( اإلماـفطالوت كاف طويل القامة وكذلك 
حىت  )عليو السبلـ(  يف بدنو وىذه من صفة ا١تهديطالوت قوَيً 

                                                 
 ( .251) البقرة ( 1
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شج ة على وجو  أعظم إذل) انو لو مد يده :   وايةالورد يف 
 .لقلعها (  األرض

 أي-وح ؼ ))الطاء(( يشمل معنيُت ، معٌت ظاى ي وىو طالوت 
)عليو  داودومعٌت ابطٍت ىو  - )عليو السبلـ( ا١تهدي اإلماـ

 . يو السبلـ()عل اإلماـوزي   أي السبلـ(
 داودو قضية طالوت  ألفكاف )) الطاء (( معرب عن ا١تعنيُت   وإ٪تا

لك كاف بطالوت ومنو كاف حكم دأ ا١تُ بِ  فإفوملكهما متداخلة 
 اإلماـا١تلك العظيم ىو ملك  فإفوملكو  )عليو السبلـ( داود

)عليو انو دولة ا١تهدي  أيللعادل اٚتع  )عليو السبلـ( ا١تهدي
الدوؿ واليت يشمل حكمها ٚتيع بقاع  آخ تكوف اليت  السبلـ(
 .ا١تعمورة 
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ـْ ٭َتُْسُدوَف النَّاَس َعَلى َما آاَتُىُم اّلّلُ ِمن  }:  تعاذلقاؿ  َأ
َناُىم  َنا آَؿ ِإبْػَ اِىيَم اْلِكَتاَب َواٟتِْْكَمَة َوآتَػيػْ َفْضِلِو فَػَقْد آتَػيػْ

 . (ٔ)مُّْلكاً َعِظيماً {
ؿ دمحم ىم آدمحم و  آؿىو البقية من  ()عليو السبلـا١تهدي  فاإلماـ

 إب اىيم آؿودل يؤت  )عليو السبلـ( إب اىيموىم ذرية  إب اىيم آؿ
 اإلماـالزماف عندما يقـو  آخ يف  إالوال يكوف ذلك  اً عظيم اً ملك

 .قسطاً وعدال  األرضوٯتؤل  )عليو السبلـ(
لك ىناؾ مَ  أيلك يف ضمن ىذا ا١تلك العظيم ولكن ىناؾ مَ 

 .لك وىو اليماين و سلطة ومُ تكوف ل
) ويظه  : وار ألنالش يفة نقبًل عن ْتار ا ال وايةفقد جاء يف 

 أوملك من صنعاء اليمن ابيض كالقطن اٝتو حسُت 
 .  حسن فيذىب ٓت وجو غم  الفنت (

                                                 
 ( .54) النساء ( 1
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( ح ؼ )السُت وأماوملكو  )عليو السبلـ( داودٯتثل  إذففاليماين 
وملكو فقد كاف ملك  ()عليو السبلـسليماف  إذل إشارةففيو 

 وإ٪تا )عليو السبلـ( داودسع واكرب من ملك أو و  أعظمسليماف 
 األرضالذي ٯتلك ش ؽ  )عليو السبلـ(مثل سليماف ىو ا١تهدي 

 .وغ هبا 
ما ُسخ  لسليماف سوؼ  إفعلى   واَيتوال األخبارفقد دلت 

 .  )عليو السبلـ(ا١تهدي  لئلماـيسخ  
)عليو  ا١تهدي ابإلماـ السبلـ()عليو قد ذك ان عبلقة طالوت 

 )عليو السبلـ(بوزي  ا١تهدي  )عليو السبلـ( داودوعبلقة  السبلـ(
نذك  نقيضهما وعدو٫تا وىو جالوت ، فجالوت يف  أفوبقي 

عص  الظهور ىو السفياين عليو اللعنة الذي ٭تارب ا١تهدي 
 .  وأصحابو

ث ة ويف تتحدث عن ا١تلك بك أهناولو الحظنا ىذه السورة لوجدان 
 ١تا بيناه .  إشارة إالوما ذلك  هتاآَيالكثَت من 
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ذل و األ ةيلآلالتالية  اآليةيف  تعاذلضاً ىو قولو أيوالدليل على ذلك 
دولة  فإف )) ىدى وبش ى للمؤمنُت ((من سورة النمل 

والبشارة  ا٢تدايةووزي ه وملكهما فيها  )عليو السبلـ( ا١تهدي
 . زمافال آخ للمؤمنُت ا١تنتظ ين يف 

 
 ( يس طو و ): رابعاً 

)عليو  ا١تهدي اإلماـ٢تاتُت السورتُت عبلقة وارتباط بقضية  إف
ن وا٢تاء ٯتمعناىا الطور األ( طو ) ودعوتو فالطاء من  السبلـ(

دعوة  إذل إشارةويف ىذه اٟت وؼ  )عليو السبلـ( معناىا ىاروف
سوؼ تنطلق من الكوفة  أهناحيث  )عليو السبلـ( ا١تهدي

ن كما ورد يف التفاسَت ىي ارض النجف ٯتالطور األ فإفقدسة ا١ت
 إفكما   )عليو السبلـ( ىو وزي  موسى )عليو السبلـ( وىاروف

 . )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وزي  دمحم اً علي
سيقـو هبا  )عليو السبلـ( دعوة ا١تهدي أفعلى  إشارةويف ذلك 

خبلؿ وزي ه  من سيبدأ وأم هدعوة ا١تهدي  فإفوزي ه اليماين 
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لنص تو وظهور  واإلعداداليماين الذي يظه  قبلو ويقـو ابلتمهيد 
ىذه السورة ىي السورة الوحيدة اليت ورد  فإفعليو السبلـ  أم ه

١تا ذك انه  إشارة إالفيها تقدَي ذك  ىاروف على موسى وما ذلك 
)عليو ستبدأ عن ط يق الوزي   )عليو السبلـ(من كوف دعوة ا١تهدي

}فَأُْلِقَي السََّحَ ُة ُسجَّدًا قَاُلوا آَمنَّا ِبَ بِّ :  تعاذلقاؿ  السبلـ(
 . (ٔ) َىاُروَف َوُموَسى {

ٚتيع  فإفٟتكمة من هللا  إال أيتتقدَي ىاروف على موسى دل  فإف
السور حينما تذك  موسى وىاروف يقدـ فيها ذك  موسى على 

 .  (عليهما السبلـ)ىاروف 
ىاروف  أخاه )عليو السبلـ(وىب ١توسى  تعاذلا١توذل تبارؾ و  إفمث 

 ا١تهدي ألخيويهب اليماين  لعز وجا١توذل  فإفنبيًا ووزي ًا وكذلك 
)عليو  للمهدي أخااليماين يكوف  فإفداعيًا ووزي ًا  )عليو السبلـ(

اخاة  ؤ اب١ت أما أخوةكوف تنسبية بل  أخوهتماولكن ليست  السبلـ(

                                                 
 ( .70) طو( 1
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)عليو  ا١تؤمنُت أمَت واإلماـ ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كما كاف من شأف النيب دمحم
ضًا من أيكاف   كما أخاابن العم يسمى  أفٔتعٌت  ماأو  السبلـ(

 . )عليو السبلـ( علي واإلماـ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( شاف النيب
وا١تهدي  )عليو السبلـ(اٟتسن  اإلماـ إذل واليماين يعود نسب فإف

عم من انحية  اابن أهنما ذلك فى ومعٌتٮت الحسيٍت النسب كما 
 . السبلـ( ما)عليه اٟتسن واٟتسُت

:  يف ذك  اليماين قاؿ فيو )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( فقد جاء يف خرب طويل عن النيب
ا١تص ي  - من بعد ا١تهدي أي - من بعده أييتمث  )

ا١تهدي وعلى يديو  أخيو، يسَت بسَتة  العماين القحطاين
 .  ( تفتح مدينة ال ـو

 )عليو السبلـ( فمعٌت الياء عيسى ( يس) ابلنسبة لسورة  وأما
)عليو  اٟتكيم ىو ا١تهدي الق آفو  )عليو السبلـ( والسُت موسى

)عليو  الذي ٕت ي عليو سنو من عيسى وسنو من موسى السبلـ(
 . السبلـ(
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تكوف من  )عليو السبلـ(ن اليت ٕت ي على ا١تهديالسن أعظم فإف
يل أو الت أماؿ و يل األأو يهما السبلـ( وىذا ىو الت)عل ىذين النبيُت

الياء معناىا ليلة القدر والسُت معناىا السبب ا١تتصل  فإفالثاين 
فهو  )عليو السبلـ( ا١تهدي اإلماـوالسماء وىو  األرضبُت 

السبب يف االتصاؿ ابهلل وىو حلقة الوصل بُت ا٠تلق وخالقهم 
 .  األم وىو الذي ينزؿ عليو 

حكيم وهبذا تتضح  أم ي الليلة اليت يف ؽ فيها كل والليلة ى
)عليو  ية طو ويس وبُت قضية ا١تهديالق آنبُت اٟت وؼ  ةالعبلق

 .وارتباطها هبا  السبلـ(
 ا١تهدي اإلماـ أبم وارتباطات وثيقة  أس اراية الق آنللح وؼ  فإف

ية تتحدث عن الق آن تَياآلالكثَت من  إفكما   )عليو السبلـ(
 . يو السبلـ وظهور دولتو وخبلفتوعل اإلماـ
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 : رابعاً 
َكَذِلَك يُوِحي ِإلَْيَك َوِإذَل الَِّذيَن   * عسق * حم} :  تعاذلقاؿ 

ُ اْلَعزِيُز اْٟتَِكيمُ   . (ٔ){ ِمن قَػْبِلَك اّللَّ
 اإلماـومعاين وارتباط بقضية  أس ارللح وؼ من  قد ذك ان ما

 فإفللق اف تفسَتًا ح فيًا  إفوقد ذك ان  )عليو السبلـ( هديا١ت
ْتسب  وإشاراتلكل ح ؼ معٌت قائم بذاتو وفيو عدة دالالت 

 .قتضيو اٟتاؿ يا م
ويف ىذه السورة ا١تباركة ٮتربان ا١توذل جل وعبل عن التش يع وكيف 

 لتهماو و٤تالزماف يقوموف بتح يف الش يعة  آخ الناس يف  إف
 أىلوضعية ابتدعها  أبحكاـوالعوض عنها  اإل٢تية اـاألحك إخفاء

 . وأمانيهم وأىوائهم أفكارىممع  تتبلءـذلك الزماف كي 
اٟتجة بن اٟتسن  إلمامناويف ىذا الزمن العسَت زمن الغيبة الكربى 

وعرب مئات السنوات اليت م ت على ا١تسلمُت  )عليو السبلـ(

                                                 
 ( .3 -1) الشورى ( 1
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اٟتقيقي ومعدف  متناسُت ومتجاىلُت للمش وع أووىم مبتعدين 
ن ى بوضوح ما ٬ت ي  )عليو السبلـ( ا١تهدي اإلماـ األصيلالعلم 
وكل ذلك  وأخ ىف ْتجة يوا١تسلمُت من تغَت وتزي اإلسبلـعلى 

 . وأىوائهممن نسج عقو٢تم 
ذاؾ وىا ىم اليـو ويف بلد  أوف احوا يتخبطوف بُت ىذا اٟتكم 

ذلك  لق آفل ابت كوا العم اإلماميةوغالبية من الشيعة  إسبلمي
وضع دساتَت  إذلالذي فيو تبياف كل شيء وٞتئوا  اإل٢تيالدستور 

ىم  أخ ى وأٝتاءما انزؿ هللا هبا من سلطاف ْتجة الدٯتق اطية 
جاء هبا ساسة الغ ب ورجاالت الكف   ةوىا وقوانُت وضعيٝت

 . واإلٟتاد
 اإل٢تيالقانوف  إبداؿ لوفاو ٭ت إ٪تاوىم يف اٟتقيقة بعلمهم ىذا 

قانوف وضعي ولكنهم ونتيجة خشيتهم من ا١تسلمُت اخذوا من ب
جن واٟتلو وقاموا ٓتلط العذب ابآل اً ومن ذاؾ ضغث اً ىذا ضغث

  ال يشع أفعسى  الصدمةا١تذاؽ ابلعلقم ا١ت  لكي ٮتففوا 
 .  ا١تسلموف فَتفضوف ىذه ا١تخططات
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 يف اإلطالة أريدال  إنٍتمعي البعض فيما ذك تو كما  قال يتفرٔتا 
اليت تثبت التبلعب والتح يف  األدلةىذا ا١توضوع وسوؽ 
لو  وأقوؿكل من لو قلب سليم   أخاطباٟتاصل ابلش يعة ولكٍت 

 ا١تهدي وإمامكعلى ربك  األم ٕت د عن كل شيء واع ض ىذا 
 ؟!  هبذا العمل َي ت ى بلفيقبفيا ت ى ىل  )عليو السبلـ(

ها العزيز نعم أيت قل فإفال  أونعم  أماواٞتواب يف اٟتقيقة ىو 
م ان أهللا انزؿ لنا كتااًب فيو تبياف كل شيء و  ألفلك دل تصب  أقوؿ

ال الباطل مهما كاف واف  أىلداىن نال ف م ان أبأكما   إليوابل جوع 
 . كن للذين ظلموا ن

} :  تعاذلكل من دل ٭تكم ْتكم هللا فهو ظادل قاؿ   إفوا١تعلـو 
ف إو  (ٔ)اّلّلُ فَُأْولَػِئَك ُىُم الظَّاِلُموَف {َوَمن دلَّْ ٭َتُْكم ٔتَا أنَزَؿ 

 اإلماـٗتالف ا١توذل جل وعبل و  إذففلم  أقوؿ" ال " قلت 

                                                 
 ( . 45) المائدة( 1
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ونقوؿ ٨تن مسلموف ٩تتار دستورًا وضعيًا  )عليو السبلـ( ا١تهدي
 .  جانب كتاب هللا إذل
بياء وىم ألنىذه السورة ا١تباركة ٖتكي لنا قصة ٜتسة من ا إف
فاٟتاء تعٍت  اإل٢تيةالش ائع  أصحابال سل وىم لوا العـز من أو 

والسُت موسى والقاؼ عيسى روح  إب اىيمنوح وا١تيم دمحم والعُت 
يف نفس  تعاذلبدليل قولو  أٚتعُتهللا عليهم  صلواتالقدس 
 : السورة 

َنا  } يِن َما َوصَّى ِبِو نُوحًا َوالَِّذي َأْوَحيػْ َن الدِّ َش ََع َلُكم مِّ
َنا ِبِو ِإبْػَ اِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْف َأِقيُموا  ِإلَْيَك َوَما َوصَّيػْ

يَن   . (ٔ){...الدِّ
لوا أو بياء ا٠تمسة ألنكما ىو واضح تتحدث عن ا  اآليةىذه  فإف

)عليهم  وموسى وعيسى إب اىيممث  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ًا بنوح مث دمحمءالعـز بد

                                                 
 ( .13) الشورى ( 1
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ي حتتحدث عن الو  ىي إ٪تاالسبلـ( وىذه اٟت وؼ ا١تتقدمة 
 :  اليت تليها اآليةبدليل  اء٭تواإل

}َكَذِلَك يُوِحي ِإلَْيَك َوِإذَل الَِّذيَن ِمن قَػْبِلَك اّللَُّ اْلَعزِيُز 
ىو ابلتحديد وحي  أيوىو وحي خاص وليس عاـ  (ٔ)اْٟتَِكيُم {
 .التش يع 

عن أئمة ا٢تدى صلوات هللا  الش يفة ال وايةكما انو قد ورد يف 
 ( العلم كلو يف الشورى إف ):  قو٢تم أٚتعُتمو عليهم وسبل

 فإفالوحي ا١تقصود ىنا وحي تش يع  أفوىذا يثبت ما قلناه من 
ابلعلم ومقًتان بو و١تا كاف العلم كلو يف  إالكوف ي الالتش يع 
فالشورى ىي السورة اليت تتحدث عن التش يع  إذفالشورى 

 .وكيفية ٖتديد من ىو ا١تش ع اٟتقيقي 
ا١تش ع  أفالثالثة عش  من السورة لتبُت لنا  اآليةلو الحظنا  إننا مث

مصدر التش يع  أفوال ٮتفى  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ىو النيب دمحم اإلسبلميللدين 

                                                 
 ( .3)الشورى ( 1
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والذي } :  السالفة اآليةيف  تعاذلبدليل قولو  تعاذلىو هللا تبارؾ و 
قي ال سل عندما ذك  اب لعز وجولكن ا١توذل  { ..إليكحينا أو 

وحينا أوموسى وعيسى عليهم السبلـ دل يقل  وإب اىيموىم نوح 
ش ع لكم من } :  يةاآلصينا فقد قاؿ يف أو بل قاؿ  إليهم

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

بياء عليهم السبلـ ألنقد ش ع ٢تؤالء ا تعاذلا١توذل تبارؾ و  فإف
صاىم ببعض أو بل  يا كامبلحولكنو دل ينزؿ ٢تم و  اإلسبلميالدين 

 .  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( نبينا دمحمل إالودل يوحى بو كامبل  اإلسبلميتعاليم الدين 
وقد ٝتيت ىذه السورة ابلشورى كما قاؿ ا١تفس وف لورود لفظ 

 إفالسبب اٟتقيقي يف التسمية ىو  إفالشورى فيها واٟتقيقة 
 .سوؼ تبدؿ تسمية الشورى  اإل٢تيةالش ائع 
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كربى وصغ ى فالكربى ىي اليت وقعت بعد   إذلوالشورى تنقسم 
والشورى الصغ ى ىي اليت تقع قبل  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( األكـ وفاة ال سوؿ 

 .يف الزوراء وىي بغداد  )عليو السبلـ( ا١تهدي اإلماـقياـ 
)صلى   سوؿ الك َيوكما جاء يف اٟتديث الش يف الوارد عن ال

فقد ورد يف مناقب العًتة للشيخ اٛتد بن  هللا عليو وآلو وسلم(
صاري ألنفهد اٟتلي عن حذيفة بن اليماف وجاب  بن عبد هللا ا

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

الشورى الكربى فتنعقد يف بلديت بعد  أما:  ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فقاؿ
 . (...وغصب حق ابنيت  أخيوفايت لغصب خبلفة 

تقع يف ىذا الزمن  أفالشورى الصغ ى واليت من احملتمل  وأما
 اً الغ يب حيث يقـو اليـو بعض القادة الع اقيُت بكتابة دستور 

جانب الكتاب الك َي الذي ىو الدستور اٟتقيقي  إذل اً وضعي
َت والتبديل يف يسلمُت وسوؼ يقع حتمًا الكثَت من التغللم

 .وفقاً ٢تذا الدستور الوضعي اٞتديد  واألحكاـالش يعة 
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.  فىٮت الحيث ٬تب على ا١تواطن االلتزاـ بقوانُت الدولة كما 
التش يع ابلوصي  أفىذه السورة ا١تباركة تبُت وتثبت  إفواٟتقيقة 

 ا١تهدي اإلماـقـو بو والوصية وليس ابلشورى وىذا ما سوؼ ي
حيث انو عند قيامو ا١تقدس سوؼ يقضي على  )عليو السبلـ(

هللا وش ائع  أحكاـىؤالء القادة ا١تنح فُت الذين يتسببوف يف تغيَت 
صى أو هللا من العلم وما  أاتهبياء ٔتا ألنبياء ويقيم حكم هللا واألنا

 . السبلـ( م)عليه بياءألنو٭تكم ْتكم ا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(بو جده ا١تصطفى 

 
 : خامساً 
ِإْذ  * ِذْكُ  َرْٛتَِة رَبَِّك َعْبَدُه زََكِ َيَّ  * كهيعص} :  تعاذلقاؿ 

قَاَؿ َربِّ ِإيّنِ َوَىَن اْلَعْظُم ِمٍتِّ  * اَنَدى رَبَُّو ِنَداء َخِفّياً 
َوِإيّنِ  * َواْشتَػَعَل ال َّْأُس َشْيبًا َودلَْ َأُكن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقّياً 

ِخْفُت اْلَمَوارلَ ِمن َورَاِئي وََكاَنِت اْمَ َأيت َعاِق ًا فَػَهْب رل ِمن 
 يَ ُِثٍِت َويَِ ُث ِمْن آِؿ يَػْعُقوَب َواْجَعْلُو َربِّ َرِضّياً  * لَُّدنَك َولِّياً 



                                                   موسوعة التأويل المعاصر

 

- 97- 

ُ َؾ بُِغبَلـٍ اْٝتُُو ٭َتَِْت دلَْ ٧َتَْعل لَُّو ِمن * قَػْبُل  ََي زََكِ َيَّ ِإانَّ نُػَبشِّ
ّياً   .  (ٔ){ ٝتَِ

 أف تعاذلوكيف دعا هللا تبارؾ و  )عليو السبلـ( ىذه قصة زك َي
 )عليو السبلـ( ٭تِت وأعطاهي زقو ولدًا واستجاب لو ربو دعاءه 

عن سعد  ال وايةكما جاء يف   )عليو السبلـ( وقد كاف من قصتو
دمحم اٟتسن بن علي  أ بن عبد هللا القمي يف حديث لو مع 

 ؟سعد  بك َي ءما جا ):  (عليهما السبلـ)ك ي العس
 . موالانلقاء  إذل إسحاؽشوقٍت اٛتد بن : فقلت 
 ؟  تساؿ عنها أف أردتوا١تسائل اليت : قاؿ 
 . موالي على حا٢تا َي: قلت 
 ()عليو السبلـ الغبلـ إذلبيده  أمأو و )  ق ة عيٍت فاسأؿقاؿ 

 :قاؿ  أف إذلعما بدا لك ، وذك  ا١تسائل 

                                                 
 . (7-1مريم )( 1
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؟  يل )كهيعص(و فاخربين َي ابن رسوؿ هللا عن أت: قلت 
الغيب اطلع هللا عبده زك َي  أنباءىذه اٟت وؼ من ) : قاؿ 

زك َي يسأؿ ربو  أفوذلك  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( عليها مث قصها على دمحم
ا٠تمسة فاىبط هللا عليو جربائيل فعلمو  أٝتاءيعلمو  أف

 . إَيىا
)عليهم ًا وعليًا وفاطمًة واٟتسن ذك  دمحم إذافكاف زك َي 

)عليو ذك  اٟتسُت  وإذاس ى عنو ٫تو وا٧تلى ك بو  السبلـ(
 :خنقتو العربة ووقعت عليو البه ة فقاؿ ذات يـو  السبلـ(

من  أبٝتائهمربعًا منهم تسليت أذك ت  إذاابرل  ٢تي ماإ
تدمع عيٍت وتثور  )عليو السبلـ(ذك ت اٟتسُت  وإذا٫تومي 
 : تبارؾ وتعاذل عن قصتو فقاؿ هفأنبازف يت 
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)) كهيعص(( فالكاؼ ك ببلء وا٢تاء ىبلؾ العًتة والياء 
)عليو السبلـ( والعُت  يزيد لعنو هللا وىو ظادل اٟتسُت

 .طشو والصاد صربه ع
دل يفارؽ مسجده ثبلثة  )عليو السبلـ(فلما ٝتع بذلك زك َي 

كاء أَيـ ومنع فيها الناس من الدخوؿ عليو واقبل على الب
 : والنحيب وكانت ندبتو 

٢تي أتفجع خَت خلقك بولده أتنزؿ بلوى ىذه ال زية إ
ثياب ىذه  (عليهما السبلـ)٢تي أتلبس عليًا وفاطمة إبفنائو 

 ؟ ٢تي أٖتل ك ب ىذه الفجيعة بساحتها إا١تصيبة 
٢تي ارزقٍت ولد تق  بو عيٍت عند الكرب إمث كاف يقوؿ 

)عليو  مٍت ٤تل اٟتسُت وأجعلو واراًث وصيًا واجعل ٤تلو
فتٍت ْتبو مث افجعٍت بو كما تفجع ارزقتنيو ف فإذا السبلـ(

 .)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( حبيبك بولده  دمحم
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 وفجعو بو وكاف ٛتل ٭تِت )عليو السبلـ( ف زقو هللا ٭تِت
كذلك   )عليو السبلـ( ستة اشه  وٛتل اٟتسُت )عليو السبلـ(

)(ٔ)  . 
يل ىذه و ؿ عن أتأسعد س إفالش يفة  ية واالفالذي يظه  من 

)عليو  ا١تهدي اإلماـ اعليه فأجابوية ا١تقطعة الق آناٟت وؼ 
 العسك ي اإلماـ أبيوحينما كاف طفبًل صغَتًا يف حياة  السبلـ(

 . )عليو السبلـ(
لو ظاى  ولو  الق آفيل كما ىو مع وؼ ىو ابطن الشيء و أو والت

يل ٮتتص يف و عة وجوه وكل أتسب أو أْت سبعة  الق آفابطن وابطن 
ية ا١تقطعة يف زماننا ىذا ىو  الق آنيل ىذه اٟت وؼ أو زمن معُت فت

معناىا ك ة وببلء ومعٌت ىذا كما جاءت بو  ( الكاؼ ) كالتارل :
الواردة عنهم عليهم السبلـ انو سوؼ ي جع  واألخبار  واَيتال

                                                 
 . 4البرىان ج تفسير( 1
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لدنيا ا إذلوبعض ا١تؤمنُت ويك وف  السبلـ( م)عليه أالئمةببعض 
 .من جديد 

ؿ من يك  وي جع أو  )عليو السبلـ( اٟتسُت أفو كما قد ورد فإن
 .الدنيا  إذل
)عليو  عبد هللا أ عن ا١تعلى بن خنيس وزيد الشحاـ عن ف

ؿ من يك  يف ال جعة أو  إف ):  ٝتعناه يقوؿ : قاال السبلـ(
 . (ٔ)( )عليو السبلـ(اٟتسُت بن علي 

 أحقاسئل عن ال جعة  ):   ـ()عليو السبل عبد هللا أ وعن 
)عليو  ؿ من ٮت ج قاؿ اٟتسُتأو ىي قاؿ نعم فقيل لو من 

 .  (ٕ)( السبلـ(
ولكنو سوؼ  )عليو السبلـ( الببلء من جديد على اٟتسُت وسيبدأ

ال جعة  فيف ْتوث أخ ى أوقد بينا  أعدائوينتص  ىذه ا١ت ة على 

                                                 
 . 53بحار األنوار ج( 1

 ( المصدر نفسو .2
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كوف ت السبلـ( )عليو ا١تهدي اإلماـقياـ  وأثناءاليت تكوف قبل 
 . ماديةرجعة روحية وليست رجعة 

سوؼ تسدد بعض ٦تهدي  السبلـ( م)عليه األئمة أرواحف وإ
 . )عليو السبلـ( ا١تهدي اإلماـ
 ا١تهدي اإلماـسوؼ تسدد  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( األكـ روح النيب  فأكما 

 . )عليو السبلـ(
 اإلماـدد وزي  سوؼ تس )عليو السبلـ( اٟتسُت اإلماـروح  إفو 

 )عليو السبلـ( حيث ستج ي سنة اٟتسُت )عليو السبلـ( ا١تهدي
 )عليو السبلـ( اإلماـوما وقع عليو من الك ب والببلء على وزي  

 .وصاحب دعوتو 
)عليو  للمهدي ةايال  ويسلم  أعدائوولكن هللا سينص ه على 

 . السبلـ(
العباس تلك ملوؾ بٍت  آخ معناىا ىبلؾ العباسي وىو  ( ا٢تاء )

الدولة اليت تتخذ من بغداد عاصمة ٢تا واليت يسبق قيامها قياـ 
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ملوكها  آخ والذي يكوف ىبلؾ  )عليو السبلـ( ا١تهدي اإلماـ
 . )عليو السبلـ( اإلماـعبلمة دالة على ق ب قياـ 

)عليو  عبد هللا أ عن دمحم بن الصامت عن  ال وايةكما جاء يف 
  قاؿ : السبلـ(

 ؟  األم : ما من عبلمة بُت يدي ىذا  ت لو) قاؿ : قل
 فقاؿ بلى. 
 ىي؟  فقلت وما

: ىبلؾ العباسي وخ وج السفياين وقتل النفس الزكية  قاؿ
 وخسف ابلبيداء والصوت يف السماء .

 ؟  األم يطوؿ ىذا  أف أخاؼفقلت جعلت فداؾ ، 
 . ىو كنظاـ ا٠ت ز يتبع بعضو بعضا ( إ٪تافقاؿ ال، 

)عليو ا١تهدي  لئلماـ األكربناىا السفياين العدو مع )) الياء ((و
والذي يكوف ٦تثبًل ليزيد عليو اللعنة وامتداد لو فهو من  السبلـ(

:  قالوا ٕالناصب ج إلزاـالواردة   وايةاليعود نسبو كما جاء يف 
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)عليو فقاؿ  ؟ا١تؤمنُت ما اسم ىذا السفياين  أمَت) َي 
بن كليب بن  اٝتو ح ب بن عنبسة بن م ة:  السبلـ(

سا٫تة بن يزيد بن عثماف بن خالد وىو من نسل يزيد بن 
اش  خلق  واألرضسفياف ملعوف يف السماء  أ بن  معاوية
 .  ظلماً ( وأكث ىموالعنهم جداً  تعاذلهللا 

الشيعة يف زمن الغيبة تكوف  فإفمعناىا عطش الشيعة  ( ) والعُت
ويشتد  يو السبلـ()علاٟتجة بن اٟتسن  إمامهمظهور  إذلمتعطشة 

 األمةعطش الشيعة يف زمن الظهور الش يف حيث تفًتؽ 
 آنذاؾوتكث  الفنت اليت يعجز العلماء واٟتكماء  أم ىاويتشتت 

 .اد اٟتل ٢تا أ٬تعن 
الذي  اإل٢تيوا١تصلح وا١تنقذ  اإلماـخ وج  آنذاؾفتأمل الناس 

عُت ىو ا١تاء ا١ت فاإلماـٮتلصهم وينجيهم من ىذه الفنت واحملن 
الذي ي وي عطش الشيعة وا١تسلمُت كما جاء يف تفسَت قولو 
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ُقْل َأرَأَيْػُتْم ِإْف َأْصَبَح َماؤُُكْم َغْورًا َفَمن أيَْتِيُكم ٔتَاء  }:  تعاذل
 .  (ٔ)مَِّعٍُت {

قاؿ  اآليةيف تفسَت ىذه  )عليو السبلـ( بصَت عن الباق  أ فعن 
 أصبح إفقوؿ ) ىذه نزلت يف القائم ي : )عليو السبلـ(

ظاى   إبماـ أيتيكمن ىو فمن أيتدروف  غائبًا ال إمامكم
 عز وجلوحبلؿ هللا  واألرضالسماء  أبخبار أيتيكم
 .  (ٕ)( وح امو

 أو )عليو السبلـ( اإلماـصرب الشيعة على غيبة  ( الصاد )و
صربىم على دينهم و٘تسكهم بو يف زمن الغيبة بل ىو ٘تسكهم 

)عليو  ا١تهدي اإلماـ واليةوب عليو السبلـ() ا١تؤمنُت أمَت واليةب
وانتظارىم لو يوما بعد يـو وعاما بعد عاـ يف زمن الغيبة  السبلـ(
 . )عليو السبلـ( ا١تهدي لئلماـالكربى 

                                                 
 ( .30) الممك( 1
 . 1الدين ج ( إكمال2
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 ):  )عليو السبلـ( اٟتسُت اإلماـالواردة عن  ال وايةفقد جاء يف 
والتكذيب ، ٔتنزلة  األذىالصاب  يف غيبتو على  إف أما
 .  (ٔ)( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( اىد يف السيف بُت يدي رسوؿ هللااجمل

انو لصاحب ىذا  ):  انو قاؿ )عليو السبلـ( وعن الصادؽ
غيبة ا١تتمسك بدينو كا٠تارط للقتاد مث قاؿ : ىكذا  األم 
 .  (ٕ)كم ٯتسك شوؾ القتاد بيده (أيبيده ف

 األئمة واليةسك باف يف ىذا الزمن وا١تتمٯتفالصرب على الدين واإل
كا١تاسك   )عليو السبلـ( ا١تهدي واليةوخاصة  السبلـ(م )عليه
ىذه ا١ت احل اليت ذك انىا يف ىذا ا١توضوع ىي ا١ت احل  إفللقتاد 
 أييتاليت ٯت  هبا ا١تسلموف عموما والشيعة خصوصا واليت  األخَتة
وظهور  )عليو السبلـ( ا١تهدي اإلماـ أم شاء هللا ظهور  إفبعدىا 

 . )سبلـ هللا عليو( دعوتو ا١تباركة وقيامو ا١تقدس

                                                 
 . عصر الظيور( 1
 . 1الكافي ج( 2
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 قضية ا١تهدي وارتباطها بعادل األٝتاء
 

عا١تنا  إذلة عوادل حىت يصلوا ا٠تلق ٯت وف بعد إفقد ذك ان سابقا 
كل ا١تخلوقات منطوية فيها   أفىذا عادل ا١تلك والشهادة حيث 
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تقوى يف بعض ا١تخلوقات وتضمحل  األٝتاءهللا ولكن تلك  أٝتاء
 .يف غَتىا 

هللا تقوى فيو  أٝتاءمن  اً قسم أفنفس الف د الواحد ٕتد  إفبل 
ا جاء يف ابلعكس و٦تا يؤكد ىذا ا١تعٌت م أو أخ ىوتضمحل 

 قاؿ : )عليو السبلـ( الصادؽ اإلماـالش يفة عن  ال واية
 . ( اٟتسٌت األٝتاء) ٨تن وهللا 

ُىَو اّللَُّ الَِّذي اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َعادلُ اْلَغْيِب } :  تعاذلوقد قاؿ 
ُىَو  ُىَو اّللَُّ الَِّذي اَل ِإلََو ِإالَّ  * َوالشََّهاَدِة ُىَو ال َّْٛتَُن ال َِّحيمُ 

ـُ اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اْٞتَبَّاُر  اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّبَل
ُ ُسْبَحاَف اّللَِّ َعمَّا ُيْش ُِكوفَ  ُىَو اّللَُّ ا٠ْتَاِلُق اْلَباِرُئ  * اْلُمَتَكربِّ

اْلُمَصوُِّر َلُو اأْلَْٝتَاء اْٟتُْسٌَت ُيَسبُِّح َلُو َما يف السََّماَواِت 
 . (ٔ){ اأْلَْرِض َوُىَو اْلَعزِيُز اْٟتَِكيمُ وَ 

                                                 
 . ( 24 - 23 - 22الحشر )( 1
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)عليو  ا١تؤمنُت أمَتفػ))ال ٛتاف(( وىو صيغة مبالغة يف ال ٛتة وىو 
 .حيث وسع الكاف  وا١تؤمن  السبلـ(

ال حيم(( فاطمة الزى اء وىو من ال ٛتة ا٠تاصة اب١تؤمنُت من )) و
 ذىأفقد  السبلـ( ا)عليهفاطمة  أذىمن  أفالشيعة حيث ورد 

)صلى هللا عليو  رسوؿ هللا أحبفقد  أحبهاومن  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( رسوؿ هللا
عليها السبلـ تلتقط شيعتها من النار كما يلتقط  وإهنا وآلو وسلم(

 .   واَيتوال األخبارالطَت اٟتب اٞتيد من ال ديء كما جاء يف 
كوف ا١تلك سي أفحيث  )عليو السبلـ(اٟتسن  اإلماـو))ا١تلك(( 

من ذرية اٟتسن ٮت ج يف  فإف )عليو السبلـ( اٟتسن اإلماـيف ذرية 
 كما بينا سابقاً .ملك  الزماف  آخ 
ومعناه الطاى   )عليو السبلـ( اٟتسُت اإلماـالقدوس(( ىو و))

 .م اتب القدس  أعلى )عليو السبلـ(ا١تنزه الذي وصل بشهادتو 
حيث اختلف  بلـ()عليو الس زين العابدين اإلماـو))السبلـ(( ىو 
فقد سلك مبدأ  )عليو السبلـ( اٟتسُت اإلماـ أبيودوره عن دور 

 أسلوبالتقية وعدـ مناىضة القوى الظا١تة عسك ََي بل استخدـ 
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 وإظهار السبلـ( م)عليهالدعاء يف نش  علـو أىل البيت 
 .  يد القتاؿي المظلوميتهم حىت ع ؼ عنو انو مسادل 

لكث ة علمو وخاصة  انو ٝتي ابلباق و))ا١تؤمن(( ىو الباق  حيث 
يل و وأت األحاديثواٟتديث حيث كاف يظه  ابطن  الق آفعلـو 

 . تَياآل
ال وىذا  هارهظوإمن البق  وىو شق الباطن  )عليو السبلـ( فالباق 

اف والتقوى فغَت ا١تؤمن ٯتمن حباه هللا درجة عالية من األ إال ىيتأت
يلو ومع فة و وأت لق آفاابطن  إذلالوصوؿ  إطبلقا عال يستطي
ََ فيو بوضوح  األحاديث لذلك فقد كاف اسم هللا ا١تؤمن منطوََي
 اتـ وكبَت.

فقد ىيمن بعلمو على  )عليو السبلـ( و)) ا١تهيمن(( الصادؽ
 اإلماـٚتيع العلـو وبشخصو على ٚتيع العلماء حىت كاف 

معلم ٚتيع العلماء حىت ع ؼ ا١تذىب  )عليو السبلـ( الصادؽ
ما  إذلشخص الوصوؿ  عوال يستطي ا١تذىب اٞتعف ي((ابٝتو ))
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يكوف لو صفة  أف إال )عليو السبلـ( الصادؽ اإلماـ إليووصل 
 . على ٚتيع العلـو ا٢تيمنة

وذلك للشبو بينو وبُت  )عليو السبلـ( و)) العزيز(( وىو الكاظم
ا١توذل  أفمن انحية السجن حيث  )عليو السبلـ( يوسف النيب

ََ  عزيزاَ  )عليو السبلـ(ل يوسف جع تعاذلتبارؾ و  على مص  وملكَا
فَػَلمَّا َدَخُلوْا َعَلْيِو قَاُلوْا ََي أَيػَُّها اْلَعزِيُز َمسََّنا  } : تعاذلقاؿ 

َنا بِِبَضاَعٍة مُّْزَجاٍة فََأْوِؼ لََنا اْلَكْيَل  َوَأْىَلَنا الضُّ ُّ َوِجئػْ
َنا ِإفَّ اّلّلَ ٬َتِْزي اْلُمتَ  ِقَُت {َوَتَصدَّْؽ َعَليػْ  . (ٔ)َصدِّ

و تع ض للسجن ألنكاف لو ىذه الصفة وىي صفة العزة   وإ٪تا
 فإفيف السجن غالبَا توجد الذلة وأيىب هللا لوليو الذلة  إفحيث 

 . )عليو السبلـ( ثوب العزة فهو العزيز وألبسوهللا حباه 
 فإفومعناىا السلطاف  )عليو السبلـ(و))اٞتبار(( وىو ال ضا 

 م)عليه أالئمةىو الوحيد من  )عليو السبلـ( ال ضا اإلماـ

                                                 
 ( .88) يوسف( 1
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 حيث جعلو ا١تأموف لعنو هللا ولياَ للعهد الذي كاف سلطاانً  السبلـ(
. 

و كاف ألنخصو هللا هبذا االسم  وإ٪تاو))ا١تتكرب(( وىو اٞتواد 
ينزؿ عليو هللا  أففبل بد  إليو اإلمامة أم َؿ آصغَتَا جدَا حينما 

 . اآلخ ين نظ  ليكوف كبَتاَ يف رداء ا٢تيبة
و ىو الذي قاـ ٓتلق ألن )عليو السبلـ(و))ا٠تالق(( وىو ا٢تادي 

)عليو ا١تهدوية حيث ىو من بدأ ابلتمهيد لغيبة ا١تهدي  ا٢تداية
ابالستتار عن الشيعة  )عليو السبلـ( حيث بدأ ا٢تادي السبلـ(

شيئَا فشيئَا فجعل لو سف اء بينو وبُت الشيعة فهو من خلق ىذا 
 . جدهأو و  األم 

لد ا١تهدي أو الذي  )عليو السبلـ(العسك ي  وىو و))الباري((
 . وب أه

الذي تع ض عليو  )عليو السبلـ( ا١تهدي اإلماـو))ا١تصور(( وىو 
 .  العباد فيصورىا أعماؿ
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ف يقُت ف يق يف اٞتنة وف يق  إذلقسموف نواف الناس عند ظهوره ي
ن نص ه فطوىب فم يف السعَت فهو من يقـو بتصوي ىم وختمهم ،
 .  لو ومن عاداه وخذلو فجهنم لو وساءت مصَتا

 إضافةاٟتسٌت  األٝتاءىي  األٝتاءىذه  إفواعلم عزيزي القارئ 
)صلى هللا  لفظ اٞتبللة وىو))هللا(( الذي ينطبق على ))دمحم(( إذل

 تعاذلا١تتقدمة قاؿ  اآلية ةايهنوذلك كما جاء يف  عليو وآلو وسلم(
 َما يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوُىَو اْلَعزِيُز اْٟتَِكيمُ  ُيَسبُِّح َلوُ : } 
اليت ذك انىا   وايةالالكثَتة ك  واَيتوال األخباروما دلت عليو  {

 . اٟتسٌت ( األٝتاء) ٨تن وهللا  : )عليو السبلـ( عن الصادؽ
 إماـاٟتسٌت اليت انطوى كل اسم منها يف  األٝتاءىذه  إفكما 

 األئمةمن  إماـموجودة ومنطوية ٚتيعها يف كل واحد كما بينا 
 . السبلـ( م)عليه

 اإلماـْتسب دور  األخ ى األٝتاءمن  أكث  أحداىاولكن يربز 
عند الظهور ا١تقدس  األٝتاءمع سَتتو وا١تهم من ىذه  يتبلءـوما 

ىو اسم هللا ))ا٢تادي(( فعلى قدر  )عليو السبلـ( ا١تهدي لئلماـ
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 ا١تهدي اإلماـ واليةل ا٢تدايةالشخص تكوف انطواء ىذا االسم يف 
 .ونص تو  )عليو السبلـ(

ذلك االسم بو  طواءالناب١تهدي  )عليو السبلـ(ولقد ٝتي ا١تهدي 
ضاَ أيٝتي  )عليو السبلـ( اإلماـوكذلك وزي   )عليو السبلـ(

)عليو  اإلماـاالسم فيو ولكن نفسو اقل من  طواءالناب١تهدي 
الثبلٙتائة والثبلثة عش   األصحابوابقي وكذلك النقباء  السبلـ(

 .ونص هتم  تهمايىدفعلى قدر انطواء ىذا االسم فيهم تكوف 
 م)عليه عن أىل بيت العصمة  واَيتوال األخبارفقد ورد يف 

 . بعد ا١تهدي يكوف اثنا عش  مهدَيَ  إف السبلـ(
) يكوف بعد  : )عليو السبلـ(الصادؽ  اإلماـقاؿ  اإلكماؿويف 

قاؿ اثٌت عش  مهدَي  إ٪تاثٌت عش  مهدََي فقاؿ : القائم ا
مامَا ولكنهم قـو من شيعتنا يدعوف إودل يقل اثٌت عش  

 . ( مواالتنا ومع فة حقنا إذلالناس 
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 أتويل بعض اٟتقائق الق آنية
 

منا ىذه ىناؾ العديد من أَيطيلة الق وف ا١تاضية وحىت يف 
أصحاب التفسَت عندىا  يقف زاؿ والكاف   الق آفالفلسفات يف 
تزداد غموضاً  حهاإيضا ٤تاولتهميطوا بعلمها وعند والكتاب ودل ٭ت

يف ىذا الفصل وابالتكاؿ على هللا من إعطائها  ؿاو فسنح، 
فات صورة أكث  وضوحًا ، ومن ىذه الفلسيل ا١تناسب وبأو الت

 ية :الق آن
 . فلسفة الع ش 
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 . ابب حطة 

 . السبع ا١تثاين 

 
 
 
 
 

 فلسفة الع ش
 

ُلو ُصُحفًا مَُّطهَّ َ  }:  تعاذلقاؿ  َن اّللَِّ يَػتػْ ِفيَها   * ةً َرُسوٌؿ مِّ
لقد عجز ا١تفس وف والش اح عن تفسَت   ، (ٔ){ ُكُتٌب قَػيَِّمةٌ 

 إذلالك ٯتة وش حها ابلوجو الصحيح ، وقد اضط وا  اآليةىذه 

                                                 
 ( .3( البينة  )1
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 إذل اآليةالبحث عن معاين ٣تازية بعيدة عن اٟتقيقية ليسحبوا 
 .مهم حدود فه

لفظ كتب يدؿ على ٣تموعة من الكتب  أفوكما ىو مع وؼ من 
اليت  الق آفوليس كتااًب واحدًا ، وىذا يثبت صحة نظ ية ٕتزئة 

 . أصدران عنها كتاب خاص يعٌت ببياف تفاصيلها
كتاب هللا ا١تنزؿ على نبيو   إفومعٌت ىذه النظ ية وبشكل ٥تتص  

من كتاب  وأكث ف آمن ق   أكث على  ياو حىو  ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ا١ت سل دمحم
ف ك َي آانو ٭تتوي على ق   أيواٞتامع ٢تا ىو ا١تصحف الش يف 

ذي  الق آفف حكيم وكتاب عزيز و آف ٣تيد وق  آف عظيم وق  آوق  
 . الذك  والف قاف وغَت ذلك

عن غَته ولكنها  هف وكتاب منها لو خصوصية ٘تيز آكل ق    إف مث
 .ط ٕتعلها كتاابً واحداً بنفس الوقت م تبطة ب واب

ٚتيع التفاسَت  بلفبطالدليل على ىذه النظ ية ثبت  إقامةوبعد 
بيت صلوات هللا ال أىلا١توجودة عند ا١تسلمُت عدا ما ورد عن 

 . أٚتعُتوسبلمو عليهم 
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 الق آفىذه النظ ية تعترب انعطافًا مهمًا يف مسَتة تفسَت  إفبل 
يح معادل العديد من ة عن توضٯتدالق تولقد عجزت النظ َي

اليت  توف ظاى ىا متناقض حسب ىذه النظ َياليت يك تَياآل
 .دأب عليها ا١تفس وف 

)ٕتزئة ىي تدؿ على صحة نظ ية  إ٪تاغَت متناقضة  أهناويف الواقع 
  . (الق آف

 أي إذلاجمليد وما ىو اجمليد و  الق آفسنخوض بعوف هللا بتع يف 
 . شيء يتط ؽ وكل حالة وعبلقتها بذلك

 * ُو ُىَو يُػْبِدُئ َويُِعيدُ ِإنَّ  * ِإفَّ َبْطَش رَبَِّك َلَشِديدٌ  }تعاذلقاؿ 
 * فَػعَّاٌؿ لَِّما يُ ِيدُ  * ُذو اْلَعْ ِش اْلَمِجيدُ  * َوُىَو اْلَغُفوُر اْلَوُدودُ 

ِذيَن َكَفُ وا يف َبِل الَّ  * ِفْ َعْوَف َوَٙتُودَ  * ودِ َىْل َأاَتَؾ َحِديُث اْٞتُنُ 
يطٌ َواّللَُّ  * يبٍ َتْكذِ  يدٌ  *  ِمن َورَائِِهم ٤تُِّ يف َلْوٍح  * َبْل ُىَو قُػْ آٌف ٣تَِّ

 . (ٔ){ ٤تَُّْفوظٍ 

                                                 
 ( .22 -13( البروج )1
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ا١تباركات من سورة الربوج لبلحظنا  تَياآلأتملنا قليبًل يف ىذه  لو
وبطشو ، وقد ذك  فيها  تعاذلتتحدث عن ٣تد هللا  تَياآلىذه  أف

 أركافع ش اجمليد ىو احد ا١توذل جل وعبل الع ش اجمليد ، وال
 .الع ش الثبلثة 

اجمليد ي تبط  الق آفاجمليد ، و  الق آف آالئوضًا تقدست أيوذك  
 .ا١تاضية وماذا فعل هللا هبا وبطش هللا و٣تده  ابألممذك ه دائماً 

اجمليد ىو يف لوح ٤تفوظ ، وٯتكننا  الق آف إفوذك  هللا عز وجل 
السالفة و٭تكي  األممائمًا بذك  اجمليد م تبطًا د الق آف إفالقوؿ 

 .عن العزة والغلبة هلل الواحد القهار 
ا١تؤمن ىذه  أخيفلو ق أت  )سورة ؽ(ضًا يف أيوىذا ينطبق 

من  أقواـيستع ض فيها عدة  تعاذلهللا تبارؾ و  أفالسورة لوجدت 
كذبت   أفوبطش هبا بعد  تعاذلا١تاضية وكيف قه ىا هللا  األمم

 . تعاذلنو و وطغت فحق وعيده سبحا
على صحة الًتابط الذي ذك انه ،  آخ ا١تؤمن دليل  أخيواليك 

) ؤتجدؾ الذي ظه  ١توسى بن فقد ورد يف دعاء السمات : 
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اليت وقعت  وآبَيتكعم اف عليو السبلـ على قبة ال ماف 
 .(  عزيزة آبَيتعلى ارض مص  ٔتجد العزة والغلبة 

قد فالع ش  أركافد ما ذك انه ٓتصوص الع ش اجمليد ىو اح أما
ذك  ا١توذل عز وجل لفظة صفة وتسمية الع ش يف ثبلث مسميات 

فَػتَػَعاذَل اّللَُّ اْلَمِلُك اْٟتَقُّ اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو  }:  تعاذلوىي قاؿ 
 . (ٔ)َربُّ اْلَعْ ِش اْلَكِ َِي {

ُىَو  تَػَولَّْوْا فَػُقْل َحْسيبَ اّلّلُ ال ِإلَػَو ِإالَّ  فإف }:  تعاذلوقولو 
 .  (ٕ)َعَلْيِو تَػوَكَّْلُت َوُىَو َربُّ اْلَعْ ِش اْلَعِظيِم {

 ُذو اْلَعْ ِش اْلَمِجيدُ  * دُ َوُىَو اْلَغُفوُر اْلَوُدو  }:  لعز وجوقولو 
} . 

الك َي من  الق آفالعظيم من الع ش العظيم و  الق آف فإفوعليو 
 .اجمليد من الع ش اجمليد  الق آفالع ش الك َي و 

                                                 
 ( .116) المؤمنون ( 1

 ( .129) التوبة( 2
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عبد هللا )عليو  أابسألت قاؿ : عن عبد هللا بن سناف ورد وقد 
) الباء قاؿ :  ) بسمميحرلا نمحرلا هللا  (السبلـ( عن تفسَت 

 أفهباء هللا والسُت سناء هللا وا١تيم ٣تد هللا وروى بعضهم 
ا١تيم ملك هللا وهللا الو كل شيء وال ٛتن ّتميع خلقو 

 . (ٔ)وال حيم اب١تؤمنُت خاصة (
( فهي ٘تثل نقطة الفيض )ا١تخفية ىي هللا  واأللفء هباء هللا فالبا 

 .والسُت سناء هللا وا١تيم ٣تد هللا 
 إفا١تؤمنُت )عليو السبلـ(  أمَتالباىلي عن  إمامة أ وقد ورد عن 

 :  رسوؿ هللا )صلى هللا عليو والو وسلم( قاؿ
ة الك سي من كنز ٖتت الع ش ودل يؤهتا نيب  يآ أعطيت) 

 .  (ٕ)ي (كاف بعد

                                                 
 . 1الكافي ج( 1
 . 19ج  بحار األنوار( 2
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 إبسنادذك  يف كتاب الًتغيب  -ٔوقد ورد يف ٣تمع البياف ج
) قاؿ رسوؿ هللا )صلى هللا عليو كعب ، قاؿ :   أ متصل عن 

 ؟  أعظميف كتاب هللا  ةيآ أيا١تنذر  أابلو وسلم( : َي آو 
  (ٔ){ الَّ ُىَو اْٟتَيُّ اْلَقيُّوـُ اّلّلُ اَل ِإلَػَو إِ  }قلت : 

ري مث قاؿ : ليهنك العلم ، والذي : فض ب يف صد قاؿ
للسااًن وشفتُت يقدس )ا١تلك  اآلية٢تذه  إفنفس دمحم بيده 

 . ( هلل( عن ساؽ الع ش
 ة الك سي . يآالعظيم ىو  الق آف أفؤكد يا وىذ

عبد هللا  أ عن علي بن الس ي عن  -ٕوقد ورد يف الكايف ج
لى هللا )صؿ ما نزؿ على رسوؿ هللا أو ) :  )عليو السبلـ( قاؿ
َ ْأ اِبْسِم رَبَِّك  }بسمميحرلا نمحرلا هللا    عليو والو وسلم( اقػْ

                                                 
1

 ( .ٕٕ٘) البق ة ( 
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 ( (ٕ)ِإَذا َجاء َنْصُ  اّللَِّ َواْلَفْتُح { } :خ ه آو  (ٔ)الَِّذي َخَلَق {
. 

ة الك سي ىي يآالك َي من الع ش الك َي و  الق آففالبسملة ىي 
 الق آفهلل ىي  العظيم من الع ش العظيم و٣تد العزة والغلبة الق آف

 . اجمليد من الع ش اجمليد 
) ٨تن وهللا :  )عليو السبلـ( قاؿ الصادؽ اإلماـوقد ورد عن 

ُىَو اّللَُّ الَِّذي اَل ِإَلَو ِإالَّ  } : تعاذلوقد قاؿ  ( اٟتسٌت األٝتاء
 . (ٖ)ُىَو َعادلُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ُىَو ال َّْٛتَُن ال َِّحيُم {

( وال ٛتن ىو صيغة مبالغة يف ال ٛتة تجلى يف دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهللا ي فإف 
 .ا١تؤمنُت حيث وسع الكاف  وا١تؤمن  أمَتوىو 

صة اب١تؤمنُت من وال حيم ىو فاطمة الزى اء وىو من ال ٛتة ا٠تا
رسوؿ هللا  آذىفاطمة فقد  آذىمن  الشيعة حيث ورد

                                                 
1
 ( .ٔ) العلق 

2
 ( .ٔ) النص ( 

 ( .22) الحشر( 3
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 ا)عليهوإهنا  ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا  أحبفقد  أحبهاومن  ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
تلتقط شيعتها من النار كما يلتقط الطَت اٟتب  السبلـ(
 .  واَيتوال األخبارمن ال ديء كما جاء يف اٞتيد 

عبد هللا )عليو السبلـ( انو قاؿ لبعض  أ وعن عم  بن توبة عن 
)عليو ؿ فقا.  األعظماسم هللا  كأال أعلم) :  أصحابو
 وإانة الك سي يآ: اق أ اٟتمد وقل ىو هللا احد و  السبلـ(
 . (ٔ)، مث استقبل القبلة فادع ٔتا شئت ( أنزلناه

الك َي وىي من  الق آفالبسملة من اٟتمد وىي  فإفوكما ذك ان 
العظيم وىي من الع ش  الق آفة الك سي ىي يآالع ش الك َي و 

تقاء بُت مع فة الع ش العظيم ، ومن ىذا سوؼ نع ؼ نقطة االل
 . األعظمومع فة اسم هللا 

 
 

                                                 
 . 9بحار األنوار ج( 1



                                                   موسوعة التأويل المعاصر

 

- 125- 

 
 

 يلأو ابب حطة على حسب الت
 

َوِإْذ  }:  تعاذلالك َي ابب حطة حيث قاؿ  الق آفقد ذك  لنا 
ُتْم رََغداً  َها َحْيُث ِشئػْ قُػْلَنا اْدُخُلوْا َىػِذِه اْلَقْ يََة َفُكُلوْا ِمنػْ

 خطاَيكمِحطٌَّة نػَّْغِفْ  َلُكْم َواْدُخُلوْا اْلَباَب ُسجَّدًا َوُقوُلوْا 
 .  (ٔ)َوَسَنزِيُد اْلُمْحِسِنَُت {

َها  }:  تعاذلوقاؿ  َوِإْذ ِقيَل ٢َتُُم اْسُكُنوْا َىػِذِه اْلَقْ يََة وَُكُلوْا ِمنػْ
ُتْم َوُقوُلوْا ِحطٌَّة َواْدُخُلوْا اْلَباَب ُسجَّدًا نػَّْغِفْ  َلُكْم  َحْيُث ِشئػْ

 .  (ٕ)يُد اْلُمْحِسِنَُت {َخِطيَئاِتُكْم َسَنزِ 

                                                 
 ( .58) البقرة( 1
 ( .161) األعراف( 2
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ا١توذل سبحانو  أم ىمحيث  إس ائيلنزلتا يف بٍت  تُتياآلوىاتُت 
من سورة البق ة بدخوؿ الق ية والسجود ( ٛ٘) اآليةيف  تعاذلو 

 أم ىم األع اؼمن ( ٔٙٔ) اآليةويف ، عند ابهبا وقو٢تم حطة 
٢تم ا وقو هب د الدخوؿ ا١توذل ىذه ا١ت ة ابلسكن ابلق ية وليس ٣ت

 .حطة قبل السجود عند الباب 
 أٚتعُتا٢تدى صلوات هللا عليهم  أئمةيل الوارد عن أو يف الت أما

واين فيكم  أال ) : قاؿ )عليو السبلـ( ا١تؤمنُت ألمَتفمن كبلـ 
ف عوف وكباب حطة يف بٍت  آؿها الناس كهاروف يف أي

 .  إس ائيل (
 أمَتقاؿ : ؿ قا )عليو السبلـ( عبد هللا أ بصَت عن  أ وعن 

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

ال وحجتو على خلقو  أرضو وصي نبيو يف ألينع ؼ ربو 
 .  ( رادا على هللا ورسولو إالنك  ىذا ي
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ليو السبلـ( )ع اٟتسن ال ضا أابوعن سليماف اٞتعف ي قاؿ ٝتعت 
: قاؿ  خطاَيكم {وقولوا حطة نغف  لكم } : يف قوؿ هللا 

 .  (٨تن ابب حطتكم : )  )عليو السبلـ( جعف  أبوقاؿ 
 إس ائيل ىؤالء بنو ) )عليو السبلـ( قاؿ : ا١تؤمنُت أمَتوعن 

معش  امة دمحم نصب لكم  نصب ٢تم ابب حطة وانتم َي
اىم ولزـو ىد إبتباع وأم متبيت دمحم  أىلابب حطة 

 .  (ٔ)( وذنوبكم خطاَيكمط يقتهم ليغف  لكم بذلك 
 -يل أو ىم ابب حطة ْتسب الت األئمة أف أي -و١تا تبُت ذلك 

 إذفدمحم  آؿ)عليو السبلـ( ىو البقية من  ا١تهدي اإلماـو١تا كاف 
 .ىو ابب حطة يف عص ان ىذا 

ا١تهدي ٥تتفي عن  اإلماـ إفىو  ؿاؤ تسولكن ينقدح يف الذىن 
)عليو  اإلماـظار فكيف يكوف السجود لباب حطة الذي ىو ألنا

 ؟   أثبتناالسبلـ( كما 
                                                 

 . تفسير العياشي( 1
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 العسك ي اإلماـابب حطة بعد وفاة  أفنعلم  أف٬تب  إننا فأقوؿ
ذل ا١تتمثلة و )عليو السبلـ( يكوف على ثبلث م احل ا١ت حلة األ

ابب حطة يف ىذه  فإف( واف هللا عليهم)رض األربعةابلسف اء 
 األربعةالسبلـ( وسف اءه  )عليو ا١تهدي اإلماـيكوف ا١ت حلة 

 .ابب حطة  وفإنعليهم(  تعاذل)رضواف هللا 
 األمة فإفعبدوا العجل  أفبعد  إس ائيليف زمن بٍت اب١تقارنة  أما

 أحكامهم ألخذودل يعودوا  إمامهمابتعدوا عن  أفوبعد  اإلسبلمية
 ابإلماـ أدىا )عليو السبلـ( ٦ت اإلماـالش عية عن ط يق سف اء 

الغيبة الكربى وعدـ تعيُت سفَت بعد السم ي  إذل)عليو السبلـ( 
ص اط  إذلهتدوف ي الم وا ٔت حلة التيو فصاروا  - السفَت ال ابع -

 .ط يق ا٢تدى  إذل أومستقيم 
زمن الظهور ا١تقدس  إذل -م حلة التيو  -وتستم  ىذه ا١ت حلة 

بعض ال سل  إبرساؿ اإلماـحيث يقـو  )عليو السبلـ( لئلماـ
الص اط  إذلالناس  إرشاد لةاو و٤توا١تمهدين من قبلو للناس 
الش يفة عن  ال وايةفكما ورد يف  ةياا١تستقيم وط يق اٟتق وا٢تد



                                                   موسوعة التأويل المعاصر

 

- 129- 

 إليو فاهنضخ ج اليماين  إذا)... : قاؿ )عليو السبلـ( الباق 
يلتوي عليو فمن  أفىدى وال ٭تل ١تسلم  رايةتو يار  فإف

ط يق  إذلاٟتق و  إذلو يدعو ألنالنار  أىلفعل فهو من 
 .  ( مستقيم

يف  آنذاؾالناس  إف)عليو السبلـ(  اإلماـفالذي يستفاد من كبلـ 
الط يق ا١تستقيم فيقـو  إذلاٟتق و  إذلهتدوف ي التيو وضبللة ْتيث 

الناس من  إخ اجاليماين من اجل  إبرساؿ)عليو السبلـ(  اإلماـ
 أيخذىمالط يق ا١تستقيم الذي  إذلاٟتق و  إذل تهمايوىدذلك التيو 

 . )نص ة ا١تهدي( الق ية إذل
 أم واالق ية اليت  إذلفيخ ج حينئذ الناس من م حلة التيو ويصلوا 

)عليو السبلـ( ْتسب  ا١تؤمنُت أمَت واليةيدخلوىا وىي  أف
)عليو  ا١تؤمنُت ألمَت واليةابل ابإلق ار إالاف ٯتإيل حيث انو ال أو الت

 .  السبلـ(
 .)عليو السبلـ(  اٟتسن علي أ  اإلماـلك يف زمن وذ
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)عليو  ا١تهدي إمامةيف عص  الظهور الش يف حيث زمن  أما
ا١تهدي )عليو  واليةيل أو الق ية ٘تثل ْتسب الت فإف السبلـ(

الناس  ةايهبدىؤالء ا١تمهدين سوؼ يقوموف  فإفالسبلـ( ونص تو 
يل و ية من م احل أتتلك الق ية وابهبا وىذه ىي ا١ت حلة الثان إذل

والتمهيد  )عليو السبلـ( ا١تهدي اإلماـدعوة  أفابب حطة حيث 
 .يل أو لو ىي ابب حطة ْتسب الت

)عليو السبلـ(  اإلماـا تتمثل بشخص فإهنا١ت حلة الثالثة  أما
وذلك عند قيامو ا١تقدس وبشخصو يف مكة ا١تك مة حيث يكوف 

 شخصو ابب حطة . بىو 
 ( ن ابب هللا الذي منو يؤتىأي ): ة وقد ورد يف دعاء الندب

 .ا١تهدي ىو ابب حطة  اإلماـوىذا ما يؤكد كوف 
معٌت الدخوؿ للق ية يف  نع ؼ ما أفتبُت كل ذلك بقي  أفوبعد 

ومعٌت السجود عند  األع اؼسورة البق ة والسكن فيها يف سورة 
يل أو معٌت ذلك كلو ْتسب الت إف فأقوؿابب حطة وقو٢تم حطة 

 ا١تؤمنُت أمَت اإلماـعص   إذلمن سورة البق ة تشَت  اآلية فإف
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 واليةاٟتق  واليةدخوؿ الق ية ىو دخوؿ ل إف)عليو السبلـ( حيث 
 . )عليو السبلـ( ا١تؤمنُت أمَت

)عليو السبلـ( قبل   ا١تؤمنُت ألمَتوالسجود معناه الطاعة وا١توالة 
وآلو )صلى هللا عليو  والوصي بعد رسوؿ هللا اإلماـكل شيء فهو 
 .ا١تفًتض الطاعة على ٚتيع ا١تؤمنُت  وصحبو وسلم(

 أمَت اإلماـالة أتو  إالتقبل  ال أعمالكم إفومعٌت حطة ىو 
 .ضا أيبذلك  إال  ال تغفوذنوبكم  )عليو السبلـ( ا١تؤمنُت

 ا١تهدي اإلماـا تتحدث عن عص  فإهن األع اؼمن سورة  اآلية ماأ
ها اسكنوا ودل يقل ادخلوا ويف في تعاذل)عليو السبلـ( لذا فقد قاؿ 

حيث االستق ار والسكن يف دولة اٟتق  األم عاقبة  إذل إشعارىذا 
 . )عليو السبلـ( ا١تهدي اإلماـوالعدؿ دولة 

حيث قدمو على السجود كما ورد يف  قولو )وقولوا حطة( وأما
ا١تهدي  اإلماـالة امن ي يد مو  أف أيمن سورة البق ة  اآلية

 أفلو البد  قيادالنواوطاعتو والتسليم  جود()وىو الس ونص تو
هللا قبل  إذلويطلب العفو وا١تغف ة ويتوب  إليوهللا وينيب  إذلي جع 
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تكوف للذين  ال واليةال فإفيومئذ  واليةيسد ابب التوبة فبل  أف
بعد التوبة وطلب ا١تغف ة وذلك عند  إال وأذنبوا وأس فوا أساءوا

)عليو السبلـ( حيث  اإلماـة نص   إذلاٟتق و  إذلخ وج الدعوة 
 .  )عليو السبلـ( خ وج ا١تمهدين لو

السبلـ( الذين  م)عليه البيت أىلابب حطة ىم  إف أدؽوببياف 
)عليو السبلـ( والق ية  خ ىم ا١تهديآ٢تم علي )عليو السبلـ( و أو 

يف سورة البق ة تتحدث عن  اآليةاٟتقيقي ف اإلسبلميىي الدين 
 . ـ()عليو السبل علي اإلماـ

ورد فقد دخوؿ حطة  واليةومعٌت السجود للباب ىو الطاعة وال
 واليةعن ط يق ال إالاف ٯتاإل ففبل يكو  (احطط عنا ذنوبنا)معناه 

ٕتب  أخ ىبعبارة  أي أصولوصل من أالدين و  أساساليت ىي 
الصاٟتة اليت تزيد يف اٟتسنات  األعماؿعلى ا١تسلمُت مث  واليةال

 .وٖتط السيئات 
)عليو  ا١تهدي اإلماـا تتحدث عن فإهن األع اؼيف سورة  يةاآل أما

ال مث تكتمل أو  األعماؿ إ٪تاعنده  واليةتنفع ال السبلـ( حيث ال
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كما   واليةال أىلففي زمانو سوؼ يدخل الشيعة الذين ىم  واليةال
فى يف غ بلة و٘تحيص وامتحاف و٘تييز ٦تا يتسبب ذلك ٓت وج ٮت ال

 .)عليو السبلـ(  ا١تهدي اإلماـ واليةل الكثَت منهم وعدـ التوفيق
 وإعدادىاالعمل الصاحل وتزكية النفس  إال آنذاؾنفعهم ي الحيث 
من ا١تعلـو  أف)عليو السبلـ( حيث  اإلماـ واليةالسكن يف  ألجل

اٟتفاظ عليو يكوف  فإفليس كاٟتفاظ عليو  أم  إذلالوصوؿ  أف
 صعبا جدا . 

 واليةال إدراؾانت ٧تحوا يف اجتاز الناس ٚتيع تلك االمتحا إذا
)عليو السبلـ( حىت تكوف لو الطاعة  ا١تهدي واليةاٟتقيقية وىي 

 أنصار أي) العمياء وىي م حلة السجود للباب كما جاء وصفهم
 :  ( )عليو السبلـ(اإلماـ 

 . لسيدىا ( األمةلو من  أطوع )
)عليو السبلـ( ىي  علي اإلماـ واليةم حلة  أفوهبذا نع ؼ 

ا١تهدي)عليو السبلـ( ىي  واليةاف واف م حلة ٯتؿ ابألالدخو 
 اف والسكن فيها .ٯتال سوخ ابأل
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 السبع ا١تثاين
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َن اْلَمثَاين وَ  }:  تعاذلقاؿ  َناَؾ َسْبعًا مِّ اْلَعِظيَم  الق آفَوَلَقْد آتَػيػْ
}(ٔ)  . 

  إف أي الق آفالعظيم ىو كل  الق آف إفالتفاسَت  أراببقاؿ 
 الق آفو  }: ىو كلو ا١تعٍت بقولو  ديناأيهللا الذي بُت كتاب 
 -ق ف السبع ا١تثاين  تعاذلعلى ال غم من انو سبحانو و  {العظيم 

لُت على ىذا النوع ؤ العظيم وىنا تسا الق آفمع   -سورة الفاٖتة 
 :من التفاسَت 

 أفيقبل الشك  ثاين ىي الفاٖتة و٦تا الالسبع ا١ت أفالثابت  : الأو 
 اآليةوعليو العطف يف العظيم  الق آف ة السبع ا١تثاين ىيالفاٖت

ا١تذكورة يكوف من ابب عطف الشيء على نفسو وىذا ابطل 
: قاؿ  وألنالعظيم غَت الفاٖتة  الق آفيكوف  أفومقتضى العطف 

وجود  إف أخ ىوبعبارة  {العظيم  الق آفسبعا من ا١تثاين و } 
ىذا غَت  أف أيواالثنينية   ةايا١تغبُت ىذين ا١تعنيُت يقتضي  اوالو 

                                                 
 ( .87) الحجر( 1
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كما قدمنا  آخ العظيم شيء  الق آفالفاٖتة شيء و  أفذاؾ يعٍت 
 سابقاً .

السبع " اختلف ا١تفس وف يف سبب التسمية هبذا االسم  : اثنيا
 :على قولُت  "ا١تثاين 

ذل يف مكة و ا نزلت م تُت األألهنٝتيت الفاٖتة ابلسبع ا١تثاين -ٔ
 والثاين يف ا١تدينة 

 .ا تثٌت يف الصبلة م تُت ألهنيت بذلك ٝت-ٕ
 {كتااب متشاهبا مثاين } ة يعلى القولُت آب اإلشكاؿوىنا ي د 

و يق ا ألن أوو نزؿ م تُت ألنالكتاب ٝتي مثاين  أفاحد يقوؿ  وال
 .يف الصبلة م تُت 

اٝتو   الق آفىناؾ كتاب يف  أفعلى ىذين التساؤلُت نقوؿ  لئلجابة
 " من" السبع منو بدليل وجود ىذه  أخذتكتاب ا١تثاين 

 . ضللتبعي
 :انو قاؿ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(وكما جاء عن رسوؿ هللا 
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ا١تئُت  وأعطيتالسور الطواؿ مكاف التوراة  أعطيت) 
ا١تثاين مكاف الزبور وفضلت  وأعطيت اإل٧تيلمكاف 

 ( .اب١تفصل 
 : الق آفذل الطويلة يف و فمعٌت السور الطواؿ ىي السبعة األ

 ، عاـألنا ، ، ا١تائدة النساء ، ؿ عم اف، آ البق ة) 
ة فما يآوا١تئُت ىي اليت تتكوف من مئة  ( فاؿألنا ،األع اؼ 

 :من  تبدأذل واليت و وا١تثاين ىي اليت تثٍت ىذه السبعة األ، فوؽ 
 ، إب اىيم ،ال عد ، يوسف ، ىود سورة التوبة يونس ،) 

َوقَاَؿ اْلَمِلُك ِإيّنِ  }:  عاذلتيل قولو و وىذا التقسيم أت ( اٟتج 
َأَرى َسْبَع بَػَقَ اٍت ِٝتَاٍف أيَُْكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌؼ َوَسْبَع 

َها اْلَمؤُل َأفْػُتوين يف أيُسنُببَلٍت ُخْضٍ  َوُأَخَ  ََيِبَساٍت ََي 
 .  (ٔ)ِإف ُكنُتْم لِل ُّْؤََي تَػْعبُػُ وَف { يُرْؤَيَ 

                                                 
 ( .43) يوسف( 1
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ذل  سبع عجاؼ و ؿ السبعة األالسور الطوا“فسبع بق ات ٝتاف 
َيبسات ا١تفصل  وأخ وسبع سنببلت خض  ا١تئُت ” ا١تثاين“

 : أموروالشاىد على ىذا الكبلـ عدة 
التوبة من ا١تثاين سورة يقابلها و ،  البسملة يف سورة الفاٖتة إف -ٔ

عوضت  فكأ٪تافهي السورة الوحيدة اليت سقطت عنها البسملة 
 .ىنا 
تقابلها سورة يونس  {د هلل رب العا١تُت اٟتم}  تعاذلقولو  -ٕ

 : تعاذلنصا يف ىذه السورة قاؿ  اآليةفقد ذك ت ىذه 
ـٌ َوآِخُ   }َدْعَواُىْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوٖتَِيػَّتُػُهْم ِفيَها َسبَل

  . (ٔ)َدْعَواُىْم َأِف اْٟتَْمُد ّلِلِّ َربِّ اْلَعاَلِمَُت {
وقد حث هللا  أنواعوُت الشك  ٔتختلف ومعٌت اٟتمد هلل رب العا١ت

ف قـو يونس ىم القـو الوحيدوف إيف سورة يونس على الشك  و 
  : تعاذلمنوا بو قاؿ آالذين شك وا هللا و 

                                                 
 ( .10) يونس( 1
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انُػَها ِإالَّ قَػْوـَ يُوُنَس أٯتَ فَػَلْواَل َكاَنْت قَػْ يٌَة آَمَنْت فَػنَػَفَعَها  }
ُهْم َعَذاَب ا٠تِ  نْػَيا َلمَّا آَمُنوْا َكَشْفَنا َعنػْ ْزِي يف اْٟتََياَة الدُّ

 .  (ٔ)ِحٍُت { إذلَوَمتػَّْعَناُىْم 
َوِإْذ  }:  تعاذلقاؿ ، للشك   ؼاف م ادٯتاإل إفومن ا١تع وؼ 

أتََذََّف رَبُُّكْم لَِئن َشَكْ مُتْ أَلزِيَدنَُّكْم َولَِئن َكَفْ مُتْ ِإفَّ َعَذاِ  
يقابل الكف  ىو  فجعل الكف  مقابل الشك  والذي (ٕ)َلَشِديٌد {

 .اف ومعناه الشك  ٯتاأل
معناىا ال ٛتة  اآليةوىذه  {ال ٛتن ال حيم }  تعاذلقولو  -ٖ

 ال ٛتة ةيآفهي  ( ال حيمية وال ٛتةال ٛتانية  ال ٛتة)  إبعادىابكل 
يف كتابو  تعاذلوىي يف قباؿ سورة ىود وقد ذك  هللا سبحانو و 

حيث  وال ٛتة ىود الك َي وبُت وكشف لنا عن عبلقة وطيدة بُت

                                                 
 ( .98) يونس( 1
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٧تاهتم كانت عن  أفبياء يف سورة ىود وبُت ألنانو جل وعبل ذك  ا
 . ال ٛتةط يق 

خص  تعاذلوهللا سبحانو و  األع اؼضًا يف سورة أيوقد ذك ىم 
اليت ٖتدثنا  ابل ٛتةلعبلقة  ىود  إال كوما ذل ابل ٛتةىود فقط 
َناُه َوالَِّذيَن َمَعوُ ٧تَ أف }:  تعاذلعنها قاؿ  نَّا َوَقطَْعَنا  يػْ ِبَ ْٛتٍَة مِّ

 .  (ٔ)َوَما َكانُوْا ُمْؤِمِنَُت { آبَيتناَداِبَ  الَِّذيَن َكذَّبُوْا 
يف  بكث ةيف سورة ىود  ال ٛتةقد ذك   تعاذلهللا سبحانو و  أفكما 

 ٖٙ -ٛ٘ – ٕٛ – ٚٔ -ٜٔ: ) : ىودىي  عدة مواضع
– ٙٙ – ٜٗ  ).  
ومعناىا ا١تلك وىي يف  { ملك يـو الدين }:  تعاذلقولو  -ٗ

منها قاؿ  تآَيقباؿ سورة يوسف اليت ٖتدثت عن ا١تلك يف عدة 
 (ٕ){يف دين ا١تلك  أخاهخذ أكاف ليوسف لي وما}  تعاذل

                                                 
 ( .72) األعراف( 1
 . (76) يوسف( 2
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 { أرى إينقاؿ ا١تلك } :  تعاذلحيث ذك  ا١تلك والدين وقاؿ 
 : عن يوسف  ةايحك تعاذلوكذلك قولو 

َتٍِت ِمَن اْلُملْ  } يِل اأَلَحاِديِث و ِك َوَعلَّْمَتٍِت ِمن أتَ َربِّ َقْد آتَػيػْ
نُػَيا َواآلِخَ ِة  السماواتفَاِطَ   َواأَلْرِض أَنَت َولِيِّي يف الدُّ

ذلك من  إذلوما  . (ٔ)تَػَوفٍَِّت ُمْسِلمًا َوَأْٟتِْقٍِت اِبلصَّاِٟتَُِت {
 .ا١تختصة اب١تلك وا١تالك  تَياآل
ومعناىا العبادة  { نستعُت وإَيؾنعبد  إَيؾ } تعاذلقولو  -٘

ويبسح  } تعاذلوىي قباؿ ال عد الذي يسبح ا١توذل سبحانو و 
 فى .ٮت الومعٌت التسبيح ىو العبادة كما  {ال عد ْتمده 

 ا٢تدايةومعناىا  {اىدان الص اط ا١تستقيم }  تعاذلقولو  -ٙ
 إب اىيمىناؾ عبلقة ورابطة بُت  فإف إب اىيموىي يف قباؿ سورة 

ُقْل  } : تعاذلالص اط ا١تستقيم قاؿ  إذل ا٢تدايةو  )عليو السبلـ(
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لََّة ِإبْػَ اِىيَم  إذلِإنٍَِّت َىَداين َر ِّ  ِصَ اٍط مُّْسَتِقيٍم ِدينًا ِقَيمًا مِّ
 .  (ٔ)َحِنيفاً َوَما َكاَف ِمَن اْلُمْش ِِكَُت {

َودلَْ َيُك ِإفَّ ِإبْػَ اِىيَم َكاَف أُمًَّة قَانِتًا ّلِلِّ َحِنيفًا  }:  تعاذلوقاؿ 
ِصَ اٍط  إذلُعِمِو اْجتَػَباُه َوَىَداُه ألنَشاِك ًا * ِمَن اْلُمْش ِِكَُت 

 .  (ٕ)مُّْسَتِقيٍم {
اَل  ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه  }:  تعاذلبقولو  تعاذلهللا سبحانو و  أوقد ابتد

 إذل النُّوِر إبِِْذِف َرهبِِّمْ  إذلِإلَْيَك لُِتْخ َِج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت 
 . (ٖ)ِصَ اِط اْلَعزِيِز اْٟتَِميِد {

ِصَ اَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهْم َغَِت  }:  تعاذلقولو  -ٚ
ومعناىا الغضب والضبللة  { ا١تَغُضوِب َعَليِهْم َواَل الضَّالُِّتَ 

 أصحابكذب } :  تعاذلضًا قاؿ أيوىي يف قباؿ سورة اٟتج  
                                                 

 ( .161) األنعام( 1
 ( .121-120)النحل ( 2
 ( .1) إبراىيم( 3
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ضاً  أيُت يف سورة اٟتج  وقد ذك  الضال،  (ٔ){ اٟتج  ا١ت سلُت
 (ٕ){الضالوف إال ومن يقنط من رٛتة ربو  } :  تعاذلقاؿ 

سبعاً من ا١تثاين  آتيناؾلقد } :  اآليةىذه  إفذلك  إذل وأضف
 . (ٖ){ف العظيم آوالق  

من سورة اٟتج  وفيو داللة على ختم   األخَتة تَياآلذك ت يف 
 من ا١تثاين . ةاألخَت سورة اٟتج  ىي السورة  فإفكتاب ا١تثاين 
 : آخ وىناؾ شاىد 

واف عدد ح وؼ (  ٗٔٔ) كما ىو مع وؼ   الق آفعدد سور  إف
 ةح فا وحينما سقطت البسملة من سورة التوب(  ٜٔ) البسملة 
 أسورة واحدة وبقيت ستة سور تبد فأصبحتفاؿ ألنمع ا أدرجت

 إفبعبلمة ىي  تعاذلاٟتج  وقد وٝتها هللا سبحانو و  إذلمن يونس 
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 أفعلما  ( ال  -ال  - ا١ت-ال  --ال  -ال ) ٢تا متشابو أو 
ح فا على عدد البسملة فلو ض بت (  ٜٔ) ىذه اٟت وؼ ىي 

 . نفس سور الكتاب ( ٗٔٔ=  ٜٔ x ٙ)  ستةالسور ال دبعد
اّللَُّ نَػزََّؿ َأْحَسَن اْٟتَِديِث ِكَتااًب مَُّتَشاهِبًا  }:  تعاذلوقد قاؿ 

ْنُو ُجُلوُد الَِّذيَن ٮَتَْشْوَف رَبػَُّهْم مثَّ تَِلُُت مَّثَاينَ تَػْقَشِع ُّ مِ 
ِذْكِ  اّللَِّ َذِلَك ُىَدى اّللَِّ يَػْهِدي ِبِو  إذلُجُلوُدُىْم َوقُػُلوبُػُهْم 

ُ َفَما َلُو ِمْن َىاٍد {  . َمْن َيَشاُء َوَمن ُيْضِلْل اّللَّ
  وايةالقباؿ الزبور يف  يف )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(وا١تثاين قد جعلها رسوؿ هللا 

ثَت أود الذي لو صفة التاالسالفة الذك  والزبور ىو كتاب د
ويسبح  ودادا٠تارجي يف ا١توجودات حيث كاف كل شيء يؤب مع 

ضًا يف كتاب ا١تثاين أيالزبور وىذه الصفة موجود  أيق  معو عندما 
 :  تعاذلحيث قاؿ 

 . { منواآمنو جلود الذين  تقشع } 
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 أىل فإفثَت يف ا١توجودات لذا أصفة الت ضاأيثاين لو كتاب ا١ت  فإف
 .ي كزوف يف الق اءة على ىذه السور  )عليهم السبلـ(البيت 
 . إق اء) :  قاؿ ١تيموف القداح ليو السبلـ(ع)الباق   اإلماـفعن 

 ؟  أق أشيء  أيفقلت من 
 .من السورة التاسعة : قاؿ 
 .التمسها  فجعلتقاؿ 

 حسبك قاؿ : -قاؿ  أف إذل -يونس من سورة  أق  ا فقاؿ :
 إذا أشيب كيف ال  ألعجب إين: )  (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)قاؿ رسوؿ هللا ) 
 ( . الق آف تق أ
 
 
 
 

  املصبدر   



                                                   موسوعة التأويل المعاصر

 

- 146- 

 .الػرآنىالكرومى 

 .ىتغدورىالبرهانى/ىالدودىهاذمىالبحرانيى
 .التغدورى/ىفراتىالكوفيى 

 ىالػندوزيى.ونابوعىالمودةى/ى 

 ىالذوخىرليىالوزديىالحائريى.إلزامىالناصبى/ 

 محمدىبنىرليىبنىبابووهى،ىالصدوقكمالىالدونى/ى 

 .العوبظى/ىمحمدىابنىإبراهومىالنطمانيى 

 الػميى.ىمالتغدورى/ىرليىابنىإبراهو 

 البنىطاووسى.المالحمىوالغتنى/ى 

 .دالئلىاإلمامظى/ىمحمدىبنىجرورىالطبريى 

 محمدىباقرىالمجلديى.بحارىاألنوارى/ى 

 ىاإل ىالاانيىمودورظ ىالصدر ىالذؼود ى/ ىالمؼدي مام
 )قدسىدره(ى.

 ىالطباطبائيى ىرلي ىمحمد ى/ ىرالمظ ىوخمدون مائتنان
 الحدنيى.

 .رصرىالظؼورى/ىالذوخىرليىالكورانيى 
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 .مناقبىالطترةى/ىالذوخىأحمدىبنىفؼدىالحليى 

 محمدىبنىوطػوبىالكلونيى.الكافيى/ى 

 الغضلىابنىالحدنىالطبرديى.مجمعىالبوانى/ى 

 الطواذيى.،ىىرليىابنىمدطود/ىىاذيالطوىتغدور 

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

ىىفؼرسىالمحتوواتىىى
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 الصفحة احملتوَيت ت
  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 ٓٔ

ٔٔ 
 / بياف معاف حػ وؼ القػ آف ا١تقطعػة القسم الثاين

 وارتباطها بقضية ا١تهدي )عليو السبلـ(
 

 
 صفحةال احملتوَيت ت
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  ( طسم ) أواًل : ٕٔ
  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 :

 )صلىات اهلل عليهن أمجعني(بعض هن حق حمود وآل حمود
 

َوِإْذ قَػػاَؿ ِإبْػػػَ اِىيُم ألبيػػِو آَزَر أَتَػتَِّخػػُذ َأْصػػَناماً آ٢ِتَػػًة ِإيّنِ َأرَاَؾ } 
 وََكػػَذِلَك نُػػِ ي ِإبْػػػَ اِىيَم َمَلُكػػوتَ  * َوقَػْوَمػػَك يف َضػػبَلٍؿ مُّبِػػُتٍ 

فَػَلمَّا َجنَّ َعَلْيػِو  * َواألرض َولَِيُكوَف ِمَن اْلُموِقِنُتَ  تالسماوا
ػػػا َأفَػػػَل قَػػػاَؿ ال ُأِحػػػبُّ  اللَّْيػػػُل رََأى َكوَْكبػػػاً قَػػػاَؿ َىػػػػَذا َر ِّ فَػَلمَّ

ػػا َأفَػػَل  * اآلِفِلػػُتَ  ػػا رََأى اْلَقَمػػَ  اَبزِغػػاً قَػػاَؿ َىػػػَذا َر ِّ فَػَلمَّ فَػَلمَّ
ػػا  * يَػْهػػِدين َر ِّ ألُكػػوَننَّ ِمػػَن اْلَقػػْوـِ الضَّػػالُِّتَ قَػػاَؿ لَػػِئن دلَّْ  فَػَلمَّ

ػػا َأفَػلَػػْت  ػػْمَس اَبزِغَػػًة قَػػاَؿ َىػػػَذا َر ِّ َىػػػَذا َأْكبَػػػُ  فَػَلمَّ رََأى الشَّ
َّػػػا ُتْشػػػ ُِكوفَ  ْهػػػُت َوْجِهػػػَي  * قَػػػاَؿ ََي قَػػػػْوـِ ِإيّنِ بَػػػِ يٌء ٦تِّ ِإيّنِ َوجَّ
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 رض َحِنيفاً َوَما َأانَْ ِمَن اْلُمْشػ ِِكُتَ َواأل السماواتلِلَِّذي َفَطَ  
}(ٔ) . 
 أقػػػػوامهموطػػػػ حهم جػػػػاء ٔتػػػػا يناسػػػػب  األنبيػػػػاء إعجػػػػاز إفٮتفػػػػى  ال

وعليػو تكػوف ،  كل منهم جاء ٔتا يقابل مػا ٯتتػاز بػو قومػو  أي آنذاؾ
 .يط ح ما يفوقهم وما يعجزوف عنو  أبف إليهممهمة ا١تبعوث 

)عليػػػو  قبػػػل موسػػػى ماويةالسػػػوعلػػػى ىػػػذا القػػػانوف جػػػ ت البعثػػػات 
وقومػػو ومػػا  )عليػػو السػػبلـ( إبػػ اىيمالسػػبلـ( وبعػػده وكػػاف مػػن بينهػػا 

كتػػاب مػػن    أي)عليػػو السػػبلـ( مػػع قومػػو يف  إبػػ اىيمتطػػالع قصػػة  أف
٘تثػػػل  أصػػػناماقومػػػو كػػػانوا يعبػػػدوف  أفٕتػػػد  األنبيػػػاءكتػػػب قصػػػص 

 .ىيئات للكواكب 
 أصػناما٢تػا صػنعوا  آ٢تػة إهنػافحقيقة عبػادهتم كانػت للكواكػب علػى 

 .   زلفى اآل٢تةتق هبم لتلك 

                                                 
 ( .ٜٚ -ٗٚاألنعاـ )سورة ( ٔ
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بينهم علم التنجيم والنظ  يف الكواكب وقد بلغ ىذا العلػم  تش فان
ا١تلػوؾ كػانوا يق بػوف علمػاء ىػذا الفػن وٯتيػزوهنم عػن  أفذروتو حىت 

١تلك وال عيػة بػل وصػل اٟتػاؿ يف ا أمورغَتىم ويستشَتوهنم يف كل 
مباركػة ا١تػنجم  أيخػذدل  مايتخذ ق ارا  أوال ٮتطوا خطوة  أفهم ضبع
  . 

وعلم التنجيم الذي يبتٍت علػى مع فػة الكواكػب والنجػـو ومواقعهػا 
ف كػاف مػن إوخصائصها وغَت ذلك من م تكزات ىذا العلػم وىػو و 

ح فػوه  أهنػم إال األنبيػاءمن علـو  إهناالعلـو الش يفة اليت ورد عنها 
 . األنبياءط حو  ٮتالف ما وادخلوا فيو ما

سػاءت ٝتعػة ىػذا العلػم عنػد ا١تتشػ عة   اؼاال٨تػب ىذا ولذا وبسب
 .الناس  أذىافيق ف حاملو مع السح ة يف  وأصبح
حػػػد أ( كػػػاف  آزر ) وىػػػو )عليػػػو السػػػبلـ( عمػػػاً  إلبػػػ اىيم إفعمومػػػا 

اشػ ؼ  آزر أفذك  البارعُت يف ىذا العلػم والضػالعُت يف تف عاتػو ويُػ
 إهنػميػو عنػد العػ ب ا تعػارؼ عل، و٦ت أابفكاف لو  إب اىيمعلى ت بية 
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)عليػػػو السػػػبلـ( قػػػاؿ  ، ففػػػي قصػػػة يعقػػػوب أيضػػػا أابيسػػػموف العػػػم 
 :  تعاذل
ُلوْا نَػْعُبُد ِإلَػَهَك َوِإلَػَو آاَبِئَك ِإبْػَ اِىيَم َوِإْٝتَاِعيَل َوِإْسَحاَؽ قا} 

 . (ٔ){ ِإلَػهاً َواِحداً َو٨َتُْن َلُو ُمْسِلُموفَ 
 .   قوبوىو كاف عما ليع أاب إٝتاعيل ٝتيوىنا 
 عبػػد هللا أ فعػػن ، فقػػد كػػاف مقػ اب عنػػد ا١تلػك  إبػ اىيمعػػم  آزر أمػا

)عليػو السػبلـ( إبػ اىيم عػم  آزركػاف  ):  )عليو السػبلـ( قػاؿ
لقػػد  : عػػن رأيػػو ، فقػػاؿ إاليصػػدر  منجمػػا لنمػػ ود وكػػاف ال

مولػودا  إف:  ىػو ؟ فقػاؿ : مػا يف ليليت عجبػا ، فقػاؿ رأيت
ا علػػى يديػػو ، فحجبػػت ىػػذه يكػػوف ىبلكنػػ أرضػػنايولػػد يف 

 . ال جاؿ عن النساء ...(
  إفؿ و األ: ينفعاننػػا يف ىػػذا ا١تقػػاـ  أمػػ ينومػػن ىػػذه ال وايػػة نسػػتفيد 

 .   مهمة آاثراانفذ عند ا١تلك ْتيث ي تب عليو  آزركبلـ 
                                                 

 ( .ٖٖٔ) البق ة( ٔ
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 أفىػػػذا العلػػػم فيػػػو نتػػػائج حقيقيػػػة ومهمػػػة جػػػدا ويػػػذك   إفوالثػػػاين 
م لػذا حكػى عنػو هللا )عليػو السػبلـ(كاف يسػتعمل ىػذا العلػ إبػ اىيم
 فَػَنَظَ  َنْظَ ًة يف النُُّجوـِ } : يف سورة الصافات قائبل  تعاذلتبارؾ و 

 .  (ٔ){ فَػَقاَؿ ِإيّنِ َسِقيمٌ  *
ي يػو  أف)عليو السبلـ( ا١ت حلة ا١تطلوبػة شػاء هللا  إب اىيموبعد بلوغ 

علػػػػػى  إبطبلعػػػػػو إاليكػػػػػوف ذلػػػػػك  حقيقػػػػػة الكواكػػػػػب والنجػػػػػـو وال
 .   وأس ارىا(  بهاغي أي ملكوهتا )

 السػػػماواتوََكػػػَذِلَك نُػػػِ ي ِإبْػػػػَ اِىيَم َمَلُكػػػوَت  }:  تعػػػاذلقػػػاؿ 
 .  (ٕ)َواأَلْرِض َولَِيُكوَف ِمَن اْلُموِقِنَُت {

)عليػػو السػػبلـ( فمعلػػـو انػػو  إبػػ اىيميصػػلو  أفىػػو اليقػػُت ا١تػػ اد  مػػا
الكواكػب الػيت يعبػدوهنا  أي آب٢تػتهمقبل ىػذه ا١ت حلػة كػاف قػد كفػ  

تػػػيقن بػػػبطبلف عبادهتػػػا وىػػػو  أفبعػػػد  إالوف هللا ودل يكفػػػ  هبػػػا مػػػن د

                                                 
 ( .ٜٛ -ٛٛ) الصافات( ٔ
 ( .٘ٚ) األنعاـ( ٕ
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 أفحيػػث بعػػد  اآليػػة أسػػلوبعلػػى يقػػُت مػػن ربػػو وذلػػك مفهػػـو مػػن 
ومؤكػػدا علػػى عقيدتػػو  األصػػناـمعًتضػػا علػػى عبػػادة  آزرو أبيػػ راو حػػ

 ةمعطوفػػ األخػػ ى ابآليػػة القػػ آفببطبلهنػػا ويقينػػو بتوحيػػد هللا ، جػػاء 
 :  قاؿ أفذل فبعد و على األ

َوِإْذ قَػػاَؿ ِإبْػػػَ اِىيُم ألبيػػِو آَزَر أَتَػتَِّخػػُذ َأْصػػَناماً آ٢ِتَػػًة ِإيّنِ َأرَاَؾ  }
: لملكػػوت فقػػاؿ ل رؤيتػػو آيػػةعطػػف  َوقَػْوَمػػَك يف َضػػبَلٍؿ مُّبِػػٍُت {

َواألرض  السػػػػػػماواتوََكػػػػػػَذِلَك نُػػػػػػِ ي ِإبْػػػػػػػَ اِىيَم َمَلُكػػػػػػوَت  }
 .  َولَِيُكوَف ِمَن اْلُموِقِنَُت {

ي يو هللا يف ا١تلكػوت ىػو غػَت  أف أرادما  إفنفهم  فمن ىذا العطف
يف  مػػػػػا أراهكف انػػػػػو بػػػػػو مث انػػػػػو   وأكػػػػػدالسػػػػػابقة  اآليػػػػػةيف  رآهالػػػػػذي 

يف البػاطن ىػو غػَت ىػذه  ا١تلكوت وا١تلكوت يعٍت الباطن وقطعا مػا
)عليػػػػػو  إبػػػػػ اىيم إليهػػػػػام حلػػػػػة اليقػػػػػُت الػػػػػيت وصػػػػػل  إذفالكواكػػػػػب 

 .ن االعتقاد ؾ وفوؽ ىذا ا١تستوى مفوؽ الش   السبلـ(
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الكوكػػب وقػػاؿ ىػػذا ر  يسػػتدؿ  أىالحقػػا ١تػػا ر  إبػػ اىيمومػػن كػػبلـ 
 الإىي غػَت تلػك اٟتقػائق الػيت كفػ  هبػا و  رآىااٟتقائق اليت  أفعلى 

ٗتلػػػص  أفيعػػػود ١تػػػا كفػػػ  بػػػو يف الظػػػاى  بػػػل انػػػو بعػػػد  أففمػػػا معػػػٌت 
وارتفػػػع عػػػن تلػػػك ا١ت حلػػػة ع فػػػو هللا ْتػػػق دمحم وآؿ دمحم وللػػػزَيدة يف 

علػػػى عػػػادل ا١تلكػػػوت وعلػػػى  أطلعػػػو بعظػػػيم مقػػػامهم عنػػػد هللا اليقػػػُت
 حقائقهم فيو ليكوف من ا١توقنُت ْتق دمحم وآؿ دمحم .

 فػأقوؿضاءاهتا إيف بعض  للتأملالش يفة  اآلية أجواء إذلوىنا نعود 
  : 
عػػادل الشػػهادة  أو -عػػادل ا١تلػػك  إفت  ؽ بػػُت ا١تلػػك وا١تلكػػو الفػػإف 
ف إو  رأينػػػاهنعيشػػػو مػػػع كػػػل مػػػا  ىػػػو ىػػػذا العػػػادل احملسػػػوس الػػػذي -

 أوىػو عػادل البػاطن  آخػ ما وراء ىذا العادل عادل  أوخلف ىذا العادل 
 .دل ا١تلكوت عا
 فإو  إليػػػػػػولكػػػػػػل شػػػػػػيء يف الكػػػػػػوف ملكػػػػػػوت يػػػػػػ تبط بػػػػػػو ويعػػػػػػود و 

٢تػػا ارتبػػاط ٔتػػا يقابلهػػا يف البػػاطن وبعبػػارة ىػػذا ا١توجػػودات يف عا١تنػػا 
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 التػػأثَتات أفيػػدرؾ  والػػبعض، ملكوتيػػة  أخػػ ى٢تػػا وجػػودات أخػػ ى 
 .من ا١تلكوت مث تظه  يف عا١تنا  أساسا تبدأ

يف حياتو مث بعػد  اً معين فقد ي ى شخصاً يف ا١تناـ انو يصادؼ حاداثً 
جػػاءت ا١تبلئكػػة بتلػػك  أيػػنفػػًتة مػػن الػػزمن يقػػع ىػػذا اٟتػػادث فمػػن 

ال مث يظهػػػػ  أو نػػػػو حصػػػػل يف ا١تلكػػػػوت أالصػػػػور عػػػػن اٟتػػػػادث لػػػػوال 
 .   ا١تادة عادل أوالحقا يف ا١تلك 

وجدانىا ٖتدثت عن ا١تلكوت والغيػب لالش يفة  اآلية إذلولو عدان 
يف ىػذا  إلبػ اىيمهللا  أراهلتحػدد مػا  اآلَيتبعدىا مػن  مث جاءت ما

تلػػػػك  إفالعػػػػادل مػػػػن حقػػػػائق لػػػػبعض ا١توجػػػػودات يف عا١تنػػػػا وكيػػػػف 
غػػَت ىػػذا الػػذي نػػ اه وندركػػو ولػػيس ىػػذا  آخػػ اٟتقػػائق ىػػي وجػػود 

 .رة تق يبية معربة عن بعض صفات تلك اٟتقائق صو  إالالذي ن اه 
فَػَلمَّا َجنَّ َعَلْيِو اللَّْيُل رََأى َكوَْكباً قَػاَؿ َىػػَذا َر ِّ } :  تعػاذلقاؿ 

ػػا َأفَػػَل قَػػاَؿ ال ُأِحػػبُّ اآلِفِلػػُتَ  ػػا رََأى اْلَقَمػػَ  اَبزِغػػاً  * فَػَلمَّ فَػَلمَّ
ػا َأفَػَل قَػاَؿ لَػِئن دلَّْ   يَػْهػِدين َر ِّ ألُكػوَننَّ ِمػَن قَاَؿ َىػَذا َر ِّ فَػَلمَّ

ػػػْمَس اَبزِغَػػػًة قَػػػاَؿ َىػػػػَذا َر ِّ  * اْلَقػػػْوـِ الضَّػػػالُِّتَ  ػػػا رََأى الشَّ فَػَلمَّ
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َّػا ُتْشػ ُِكوَف   {َىػَذا َأْكبَػُ  فَػَلمَّا َأفَػَلْت قَاَؿ ََي قَػْوـِ ِإيّنِ َبِ يٌء ٦تِّ
  . 

يف البػػػػاطن  ٢تػػػػا انطباقػػػػات القػػػػ آفمفػػػػ دة يف  أو آيػػػػةلكػػػػل  أفؤتػػػػا 
 إالالتفسػػَت  أويػل فهػي واف انطبقػػت علػى حقػػائق يف الظػاى  أو والت
 . أخ ىيل والباطن على حقائق أو تنطبق يف الت إهنا

 أوللشػمس  أفىػذا الكػبلـ لػذا صػار مػن ا١تعلػـو  أمثػاؿوقد كػ ران 
غَت اليت ع فػت هبػا زمػاف التنزيػل  أخ ىالكواكب حقائق  أوالقم  

 .والتفسَت 
 أهنػػاسػػابقا  أثبتنػػاالشػػمس والقمػػ  والكواكػػب الػػيت  أفتػػ ى ىػػل  فيػػا

( ٢تػا أٚتعػُتاٟتقائق الغيبية حملمد وعلي وآ٢تما )صػلوات هللا علػيهم 
 ؟  ال أـ )عليو السبلـ( إب اىيمعبلقة ٔتا اطلع هللا عليو 

٢تػػا ىػػو عػػادل النػػور وبعبػػارة أو ا٠تبلئػػق ٘تػػ  ٔت احػػل وعػػوادل متعػػددة  إف
النػػور فلػػو حللنػػا ا١توجػػودات  إذل صػػبلأا١توجػػودات تعػػود  إف أخػػ ى

النػور  إذلكل شيء يف الكوف يعود   إفلوجدان  أصو٢تا إذل وأرجعناىا
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فيهػا نسػبة  األجسػاـكػل   أف أثبتػتوحىت النظػ َيت ا١تاديػة اٟتديثػة 
 حىت ا١تعتمة منها .  اإلشعاع أومن النور 

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

 هللا خلػػػػػق دمحم وآؿ دمحم إف الػػػػػيت تؤكػػػػػد  األحاديػػػػػثوتػػػػػوات ت 
 .(  ابلع ش ٤تدقُت أنوارا وإهنمقبل ا٠تلق  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(
 الكثَتة ٔتكاف ٬تعلها اثبتة .   األحاديثىذه  وأمثاؿ

مػن  ()هنع هللا يضر ما جاء يف علل الشػ ائع للصػدوؽ األحاديثومثل ىذه 
فلمػػػػا رأت ذل و ودخػػػػل السػػػػماء األ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( نػػػػو ليلػػػػة اسػػػػ ي ابلنػػػػيبأ

ا وىػػػػػم يقولػػػػػوف سػػػػػبوح قػػػػػدوس رب مبلئكتهػػػػػا نػػػػػوره خػػػػػ وا سػػػػػجد
ا١تبلئكػػة والػػ وح سػػبحانك سػػبقت رٛتتػػك غضػػبك ضػػنا مػػنهم انػػو 

 إفواخػػربىم  سػػألوهلكػػي ينتبهػػوا فلمػػا  أربعػػاهللا هلالج لج فكػػرب جربائيػػل 
ىػذا النػور بنػور  أشػبومػا  لَي جربائييب ا١تصطفى قالوا ىذا ىو اٟتب
 .ربنا القدوس 
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 النيب أفج ى فيو وكيف  وما اإلس اءكثَتا منا يع ؼ حديث   إفمث 
 (صػػلوات هللا علػػيهم أٚتعػػُت) األئمػػةحقػػائق  رأىنػػو إخػػرب أ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(

 .   ف قائمهم وسطهم كالكوكب الدريإالنورانية و 
جػػاء يف سػػورة يوسػػف وىػػو يقػػص  ا عػػن ىػػذا ا١تعػػٌت مػػاولػػيس بعيػػد

 :  رؤَيه على والده 
ِإْذ قَػاَؿ يُوُسػػُف أِلبيػِو ََي أَبػػِت ِإيّنِ رَأَيْػػُت َأَحػَد َعَشػػَ  َكوَْكبػػاً } 

 .  (ٔ){ َوالشَّْمَس َواْلَقَمَ  رَأَيْػتُػُهْم رل َساِجِدينَ 
 الشػمس والقمػ  وأمػوو أبيػيوسػف و  أخػوةفعلى التفسػَت الكواكػب 

ف الكواكػب إو  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( يوسػف ىػو دمحم إفيػل أو ؿ وجػوه التأو وعلى 
عشػػػ  واف علػػػي والزىػػػ اء ىػػػم الشػػػمس والقمػػػ   األحػػػد األئمػػػةىػػػم 

 .الكوكب على رجل خاص  إطبلؽوعلى ىذا يثبت صحة 
ػا َجػنَّ َعَلْيػِو اللَّْيػُل رََأى  } :  آيةو٤تل الشاىد يف ْتثنا حوؿ  فَػَلمَّ

 رأىيػػل انػػو أو فعلػػى ىػػذا الوجػػو مػػن الت،  {قَػػاَؿ َىػػػَذا َر ِّ  َكوَْكبػػاً 

                                                 
 ( .ٗ) يوسف( ٔ
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ف فيػػو انطبقػػت ٣تموعػػة ألكوكبػػا درَي   ورآه)عليػػو السػػبلـ(  ا١تهػػدي
 .)عليو السبلـ(  الكواكب من ولد اٟتسُت

نوره يف ا١تلكوت وكيف يشع على ا٠تبلئق اعتقد انػو ربػو  أىفلما ر 
الغيبػػة  إبػػ اىيمو١تػػا شػػاىد  الغيبػة أووىػػو التغيػػب  ابألفػػوؿهللا  فػأم ه

كػاف ىػو قػد مػ  يف غيبػة قبػل   إذوقد كاف علػى مع فػة هبػذه ا١ت حلػة 
 أدرؾ ألنػوالغيبػة  أحػب فقػاؿ ال ، اآلَيتىذه اٟتالة الػيت وصػفتها 

بللة الػػػيت ٘تػػػ  هبػػػا ضػػػمػػػا ٘تثلػػػو الغيبػػػة مػػػن ظلمػػػات ومػػػا شػػػابو مػػػن ال
 :ا٠تبلئق لذا جاءه ٔتا يهدي يف الظلمات وىو القم  فقاؿ 

فَػَلمَّا رََأى اْلَقَمَ  اَبزِغاً قَاَؿ َىػَذا َر ِّ فَػَلمَّا َأَفَل قَاَؿ لَػِئن دلَّْ  }
 . يَػْهِدين َر ِّ ألُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوـِ الضَّالَُِّت {

)عليو السبلـ( وحقيقتػو يف ذلػك العػادل  ا١تؤمنُت علي أمَت أىوىنا ر 
 أتكيػػػداذا ر  قبػػػل ذلػػك فقػػػاؿ ىػػ إبػػ اىيم رآه وىػػي تفػػػوؽ كػػل مػػػا

لَػػػِئن دلَّْ يَػْهػػػِدين َر ِّ ألُكػػػوَننَّ ِمػػػَن  } : علػػػى م حلػػػة القمػػػ  قػػػاؿ
  { . اْلَقْوـِ الضَّالُِّتَ 
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 وأعظػػمىػػو اكػػرب منهمػػا  مػػا أراه، مث  علػػى ا٢تدايػػة والضػػبللة فأكػػد
 : فقاؿ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(مشس الشموس  األكـ وىو النيب 

ػا } فَػَلمَّا رََأى الشَّػمْ  َس اَبزِغَػًة قَػاَؿ َىػػَذا َر ِّ َىػػَذا َأْكبَػػُ  فَػَلمَّ
َّا ُتْش ُِكوفَ   . { َأفَػَلْت قَاَؿ ََي قَػْوـِ ِإيّنِ َبِ يٌء ٦تِّ

 
 
 
 
 
 

 : اآليات القصصيةتأويل بعض  -1

 أوالً :

 الرسل الثالثة يف التأويل املعاصر
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 * ا اْلُمْ َسػُلوفَ َواْضِ ْب ٢َتُم مََّثبلً أصحاب اْلَقْ يَػِة ِإْذ َجاءَىػ} 
بُو٫ُتَا فَػَعػػزَّْزاَن بِثَالِػػٍث فَػَقػػاُلوا ِإانَّ  ِإْذ َأْرَسػػْلَنا ِإلَػػْيِهُم اثْػنَػػػُْتِ َفَكػػذَّ

ثْػلُنَػػػا َوَمػػػا أَنػػػَزَؿ  * ِإلَػػػْيُكم مُّْ َسػػػُلوفَ  قَػػػاُلوا َمػػػا أَنػػػُتْم ِإالَّ َبَشػػػٌ  مِّ
ُلوا رَبػُّنَػا يَػْعلَػُم ِإانَّ قَػا * ال َّْٛتن ِمن َشْيٍء ِإْف أَنػُتْم ِإالَّ َتْكػِذبُوفَ 

نَػػا ِإالَّ الْػػَببَلُغ اْلُمبِػػُتُ  * ِإلَػػْيُكْم َلُمْ َسػػُلوفَ  قَػػاُلوا ِإانَّ  * َوَمػػا َعَليػْ
نَّػا َعػَذاٌب  َتطَيػَّْ اَن ِبُكػْم لَػِئن دلَّْ تَنتَػُهػوا لَنَػػْ ُٚتَنَُّكْم َولََيَمسَّػنَُّكم مِّ

 ن ذُكِّْ مُت َبْل أَنُتْم قَػػْوـٌ مُّْسػ ُِفوفَ قَاُلوا طَاِئ ُُكْم َمَعُكْم أَئِ  * أَلِيمٌ 
َوَجػاء ِمػْن َأْقَصػى اْلَمِدينَػِة رَُجػٌل َيْسػَعى قَػاَؿ ََي قَػػْوـِ اتَِّبُعػوا  *

 . (ٔ){ اتَِّبُعوا َمن الَّ َيْسأَُلُكْم َأْج اً َوُىم مُّْهَتُدوفَ  * اْلُمْ َسِلُتَ 
 َجاءَىػا اْلُمْ َسػُلوَف{ َواْضِ ْب ٢َتُم مَّػَثبًل أصػحاب اْلَقْ يَػِة ِإذْ } 
وا١ت سػػلوف  إنطاكيػػةلقػػد دأب ا١تفسػػ وف علػػى ذكػػ  الق يػػة بق يػػة : 

 .تلك الق ية  إذلنيب هللا عيسى )عليو السبلـ(  أرسلهم

                                                 
 ( .ٕٔ -ٖٔ( يس )ٔ
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الق يػة ىػي مكػة ومكػة ىنػا ليسػت  فػإفيػل أو الت أمػاىذا يف التفسَت 
مكػػػة اٟتقيقيػػػة بػػػل ىػػػي مكػػػة ا١تؤولػػػة ومكػػػة ا١تؤولػػػة ىػػػي الكوفػػػة ، 

)عليػػو  ا١تهػػدي اإلمػػاـىنػػاؾ رسػػولُت ي سػػلهما  أفج مػػن ىػػذا نسػػتنت
 الكوفة والعادل اٚتع من خبلؿ الكوفة .  أىلالسبلـ( يدعوف 

بُو٫ُتَا فَػَعػزَّْزاَن بِثَالِػٍث فَػَقػاُلوا ِإانَّ  } ِإْذ َأْرَسْلَنا ِإلَْيِهُم اثْػنَػػُْتِ َفَكػذَّ
 اإلمػػػػاـسػػػػلهما لػػػػُت الػػػػذين ي  و ال سػػػػولُت األ:  { ِإلَػػػػْيُكم مُّْ َسػػػػُلوفَ 

الكوفػة والعػادل اٚتػػع مػن خػبلؿ الكوفػػة  إذلا١تهػدي )عليػو السػػبلـ( 
بيػػػػت  أىػػػػلالػػػػذي ذك تػػػػو رواَيت  -ؿ اليمػػػػاين و و٫تػػػػا ال سػػػػوؿ األ
 -النػػار  أىػػلالػػ اَيت وا١تلتػػوي عليػػو مػػن  أىػػدىالعصػػمة بصػػاحب 

النػاس  أف، فيتع ضػوف للتكػذيب والطعػن حيػث  آخػ ومعو رسػوؿ 
 )عليو السبلـ( .  ا١تهدي إلماـا٢تم ابال يصدقوف دعوهتم واتص

لػُت و ل سػولُت األلال سوؿ الثالث فهػو غػَت رئيسػي ولكنػو معػزز  أما
مؤيػداً ٢تػذين ال سػولُت  أرسػلوهللا جػل وعػبل  إف، والتعزيز ىنا يعػٍت 

ال ئيسيُت وشاىداً ومصدقاً ٢تما ، وبذلك فهو النفس الزكيػة الػذي 
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والػذي ذك تػو العديػد مػن  ةالكوفػيقتل مع سبعُت مػن الصػاٟتُت يف 
 .   ال واَيت

ثْػلَُنا َوَما أَنَزَؿ ال َّْٛتن ِمن َشْيٍء ِإْف  } قَاُلوا َما أَنُتْم ِإالَّ َبَشٌ  مِّ
الكوفػػة يكػػذبوف ال سػػل ويقولػػوف  أىػػل إف:  { أَنػػُتْم ِإالَّ َتْكػػِذبُوفَ 

 .ا١تهدي ٢تذه الدعوة  اإلماـ٢تم ما ٯتيزكم عنا حىت ٬تتبيكم هللا و 
الصػػادؽ  اإلمػػاـهللا اٟتسػػٌت وقػػد ورد عػػن  أٝتػػاء ٛتن اسػػم مػػن والػػ

 فػػػإفوبػػػذلك  اٟتسػػػٌت ( األٝتػػػاء) ٨تػػػن وهللا : )عليػػػو السػػػبلـ( 
 تعػاذل)عليو السػبلـ( ، وقػد قػاؿ  ا١تهدي اإلماـال ٛتن ينطبق على 

 . (ٔ)}ال َّْٛتَُن َعَلى اْلَعْ ِش اْستَػَوى {
كنػػتم   إف{: قػػاؿ ٢تػػم ال سػػل  ُكْم َلُمْ َسػػُلوفَ قَػػاُلوا رَبػُّنَػػا يَػْعلَػػُم ِإانَّ ِإلَػػيْ  }

 هللا . إذلال تصدقوف دعوتنا فارجعوا 

                                                 
 ( .٘) طو( ٔ
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َنا ِإالَّ اْلَببَلُغ اْلُمبِػُتُ  } َػا َعَلْيػَك }َ :  تعػاذل: قػاؿ  { َوَما َعَليػْ ِإ٪تَّ
نَػػا اٟتَِْسػػاُب { ال سػػل علػػيهم الػػببلغ ا١تبػػُت  إف ، (ٔ)الْػػَببَلُغ َوَعَليػْ

 أفوٖتػػذي  النػػاس مػػن تكػػذيبهم حيػػث  الػػدعوة بوضػػوح إعػػبلف أي
ا١تهػػػدي )عليػػػو السػػػبلـ(  اإلمػػػاـال سػػػل ىنػػػا يبلغػػػوف النػػػاس دعػػػوة 

)عليػو  ا١تهػدي اإلمػاـو٭تذروهنم من عذاب هللا الذي يكوف بسيف 
السػػػبلـ( كػػػوف ا١تهػػػدي )عليػػػو السػػػبلـ( ٮتػػػ ج ابلسػػػيف ٤تاسػػػباً وال 

 .يقبل توبة احد 
جعفػ  البػاق  )عليػو  أ عن بصَت  أ فقد ورد يف غيبة النعماين عن 

 السبلـ( قاؿ : 
جديد ، وكتاب جديد ، وقضاء جديد ،  أبم ) يقـو القائم 

السػيف ، وال يسػتتيب  إالعلى الع ب شديد ، لػيس شػأنو 
 . حداً ، وال أتخذه يف هللا لومة الئم ( أ

                                                 
 ( .ٓٗ) ال عد (ٔ
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ػػنَُّكم } قَػاُلوا ِإانَّ َتطَيػَّػْ اَن ِبُكػػْم لَػِئن دلَّْ تَنتَػُهػػوا لَنَػػْ ُٚتَنَّكُ  ْم َولََيَمسَّ
نَّا َعػَذاٌب أَلِػيمٌ   {تطػَتان ... } إانالػذين يقولػوف ذلػك  إف:  { مِّ

 أٝتػػاءاسػػم مػػن  فاب وىػػم بػػٍت العبػػاس وشيصػػينابالشيصػػ أتبػػاعىػػم 
   .الشيطاف 

عػػن جػػػاب  اٞتعفػػي قػػػاؿ :  ٖفقػػد ورد يف معجػػم ا١تبلحػػػم والفػػنت ج
  : فقاؿ جعف  الباق  )عليو السبلـ( عن السفياين ، أابسألت 

 ، ٮتػػ ج مػػن ينابلكػػم ذلػػك حػػىت ٮتػػ ج قبلػػو الشيصػػ وأَّن) 
ف ينبػع كمػا ينبػع ا١تػاء ، فيقتػل وفػدكم ، فتوقعػوا افارض كو 

 .  )عليو السبلـ( ( بعد ذلك السفياين ، وخ وج القائم
جعفػ   أ بكػ  اٟتضػ مي عػن  أ وكذلك ورد يف غيبة النعماين عن 

ٯتلػػك بنػػو العبػػاس ،  أفال بػػد  ):  البػػاق  )عليػػو السػػبلـ( قػػاؿ
خ ج عليهم ا٠ت اساين ،  أم ىمملكوا واختلفوا تشتت  فإذا

والسػػفياين ىػػذا مػػن ا١تشػػ ؽ وىػػذا مػػن ا١تغػػ ب يسػػتبقاف إذل 
ىنػػا  وىػػذا مػػن ىػػا ىنػػا  الكوفػػة كف سػػي رىػػاف ىػػذا مػػن ىػػا
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ال يبقوف منهم  أهنما أما،  أيديهماحىت يكوف ىبلكهم على 
 . بداً (أحداً أ

وشػػػػػبكات التلفػػػػػزة بتشػػػػػويو  اإلذاعػػػػػاتلعبػػػػػاس يف فيقومػػػػػوف بػػػػػٍت ا
)عليػو السػبلـ( بشػكل  ا١تهػدي اإلماـاٟتقائق واالفًتاء على قضية 

 أفعػػػػاـ وتكػػػػذيب ا١تمهػػػػدين قبػػػػل ظهػػػػور ىػػػػؤالء الػػػػدعاة ويعلنػػػػوف 
ىػذا الػ جم معنػوي يف  { لنػ ٚتنكم} هنايتهم القتل وىم ابطلُت ، 

ا١تهدي)عليػو  اـاإلمبث االفًتاء على قضية ال سل الذين ىم رسل 
 .اد الناس عنهم وعن تصديق قضيتهم بعالسبلـ( إل

وذلػػػك ابلتهديػػػد ومطػػػاردة  {وليمسػػػنكم منػػػا عػػػذاب الػػػيم  }
اٞتػػائ ة ألجػػل القضػػاء علػػى  األسػػاليبكػػل   وإتبػػاع وأتبػػاعهمال سػػل 

 وشياع خربىم على ا١تؤل . األنصارالدعوة ومنع تكاث  
:  { كِّْ مُت َبْل أَنُتْم قَػػْوـٌ مُّْسػ ُِفوفقَاُلوا طَاِئ ُُكْم َمَعُكْم أَِئن ُذ  }

التطػػػَت ىػػػو مػػػن التشػػػاـؤ ، والتشػػػاـؤ ىػػػو نقػػػيض التوكػػػل علػػػى هللا 
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ليػػػاء هللا أو ا١تتوكػػػل ق يػػػب مػػػن  هللا ومػػػن  أفحيػػػث  تعػػػاذلسػػػبحانو و 
 .ليائو أو وا١تتطَت ا١تتشاـؤ بعيد عن هللا وعن 

مػػن ) لػػيس منػػا  بيػػت العصػػمة يف كنػػز العمػػاؿ : آؿفقػػد ورد عػػن 
 .(  تطَت أو تطَت لو

 ا١تهػدي اإلمػاـعلى ا٠تطػأ والعنػاد ضػد  اإلص ارىنا ىو  واإلس اؼ
 .   )عليو السبلـ( ودعوتو

} َوَجاء ِمػْن َأْقَصػى اْلَمِدينَػِة رَُجػٌل َيْسػَعى قَػاَؿ ََي قَػػْوـِ اتَِّبُعػوا 
)خ اسػػػػػاف(  إيػػػػػ افيػػػػػل ىػػػػػي أو : ا١تدينػػػػػة حسػػػػػب الت { اْلُمْ َسػػػػػِلُت

ا١تدينػػػة يعػػػٍت  وأقصػػػىفيهػػػا كنػػػوز الطالقػػػاف ، وخ اسػػػاف ىػػػي الػػػيت 
خ اساف وال جل الذي يتميز فيها ىػو ) السػيد القػزويٍت ( ،  أقصى

)صػػػلى هللا عليػػػو  األكػػػـ ىػػػذا مػػػا ورد يف غيبػػػة الطوسػػػي عػػػن النػػػيب 
   : قاؿ وآلو وسلم(
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) ٮت ج بقزوين رجل اٝتػو اسػم نػيب يسػ ع النػاس إذل طاعتػو 
رض أىػو الػذي ٬تػيء مػن  اً (ا١تش ؾ وا١تػؤمن ٯتػؤل اٞتبػاؿ خوفػ

 ا١تدينة سعياً . 
العلمػػػاء والنػػػاس  إذلبسػػػعي ويقػػػدـ سػػػعيو ويػػػذىب  أييت) ويسػػػعى( 
ال سػػػل وىػػػم الػػػذين سػػػيأيت مػػػن بعػػػدىم عػػػذاب  إتبػػػاع إذلليػػػدعوىم 

 )عليو السبلـ( الذي ال يقبل منكم العذر والتوبة .  ا١تهدي اإلماـ
اتبعػوىم  أي:  { َوُىػم مُّْهتَػُدوف } اتَِّبُعوا َمن الَّ َيْسػأَُلُكْم َأْجػ اً 

) من ا٠تمػس ومػا شػابو مػن حقػوؽ فهم ال يطلبوف منكم شيئاً 
)عليػػو  ا١تهػػدي اإلمػػاـط يػػق  إذلوىػػم مهتػػدوف   ( األخػػ ىاإلمػػاـ 

 .ط يق ا٢تداية  إذلالسبلـ( وا١تهتدي ىو الذي يوصل الضاؿ 
 يف ذكػػػ  اليمػػػػايندمحم البػػػاق  )عليػػػو السػػػػبلـ(  اإلمػػػػاـعػػػن  فقػػػد ورد

 :  ورايتو ) دعوتو ( 
مػن رايػة اليمػاين ىػي رايػة ىػػدى  أىػدى) ولػيس يف الػ اَيت 

خػػػ ج اليمػػػاين حػػػـ  بيػػػع  فػػػإذايػػػدعوا إذل صػػػاحبكم ،  ألنػػػو
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خػػػ ج اليمػػػاين  وإذاالسػػػبلح علػػػى ) النػػػاس( وكػػػل مسػػػلم ، 
 أف، فػػػإف رايتػػػو رايػػػة ىػػػدى  وال ٭تػػػل ١تسػػػلم  إليػػػو فػػػاهنض

يػػدعوا  ألنػػور ، النػػا أىػػليلتػػوي عليػػو ، فمػػن فعػػل فهػػو مػػن 
 . (ٔ)( إذل اٟتق وإذل ط يق مستقيم

 
 
 
 
 

 ثانياً :

 )عليهوا السالم( اخلضر هع هىسى أفعالتأويل 
 

                                                 
 . ْٕ٘تار األنوار ج( ٔ
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ا١تهػػػدي )عليػػػو السػػػبلـ(  إلمػػػاـعبلقػػػة سػػػورة الكهػػػف اببينػػػا سػػػابقاً 
وتط قنػا  )عليػو السػبلـ( لئلمػاـوارتباطها بعبلمات الظهػور ا١تقػدس 

 .منها  اآلَيتيل بعض و أت إذل
 تعػاذلؿ بعد طلب العوف والتوفيق مػن هللا و ا٨توؼ ىذه ا١ت ة سويف 

والكشػػػػف عػػػػن عبلمػػػػات السػػػػورة مػػػػن نفػػػػس  أخػػػػ ى آَيتيػػػػل و أت
 . )عليو السبلـ( لئلماـالظهور ا١تقدس 

 إلمػاـ)عليػو السػبلـ( مػ تبط اب سيدان ا٠تضػ  أفعاؿيل و أت أفحيث 
 فهو وزي ه يف زمن الغيبة الكربى . )عليو السبلـ(

نطََلَقا َحىتَّ ِإَذا رَِكَبا يف السَِّفيَنِة َخَ قَػَها قَػاَؿ اف }:  ذلتعاقولو  
تَػَها لِتُػْغِ َؽ َأْىَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيئاً ِإْم اً {  . (ٔ)َأَخَ قػْ

دعػػوة  أييػػل ىػػي رايػػة ا٢تػػدى واٟتػػق أو ىػػذه السػػفينة حسػػب الت إف
 ابختصػارولػو  األدلػةذك  بعػض وسػن ا١تهدي )عليػو السػبلـ( اإلماـ

 .على ذلك 

                                                 
 ( . ٔٚ) الكهف( ٔ
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مثػػل  إ٪تػػا ) نػػو قػػاؿ :إ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ذر عػػن رسػػوؿ هللا أ فقػػد ورد عػػن 
كمثل سفينة نوح من ركبها ٧تػا ومػن   مةاألبييت يف ىذه  أىل

 . ( ت كها ىلك
اللهػػػم صػػػل علػػػى دمحم  ):  يةبانالشػػػع يف الصػػػبلة أيضػػػا دوقػػػد ور 
مػػن ركبهػػا  اٞتاريػػة يف اللجػػج الغػػام ة أيمػػن كدمحم الفلػػوأؿ 

ويغػػ ؽ مػػن ت كهػػا ا١تتقػػدـ ٢تػػػم مػػارؽ وا١تتػػأخ  عػػنهم زاىػػػق 
 . ( والبلـز ٢تم الحق

 . ( ىم السفينة  اليت من ركبها ٧تاليهم السبلـالبيت )ع أىل فإف
يقومػػػوف  )عليػػػو السػػػبلـ( لئلمػػػاـعلػػػى ظهػػػور ٦تهػػػدين  إشػػػارةوىنػػػا 

 . لو األنصار وهتيئة واإلعدادابلدعوة 
)عليػػػو  ا١تهػػػدي اإلمػػػاـت اٟتتميػػػة لظهػػػور مػػػن العبلمػػػا إفكمػػػا ورد 

)عليػو السػػبلـ(  لئلمػػاـالسػبلـ( ظهػور اليمػػاين حيػث يقػػـو ابلػدعوة 
الط يػػػػق ا١تسػػػػتقيم واف ىػػػػذا الشػػػػخص  إذلدايػػػػة ونصػػػػ ة اٟتػػػػق وا٢ت
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)عليػػو السػػبلـ( ويسػػلم  اإلمػػاـا١تسػػمى ابليمػػاين ىػػو مػػن ٭تمػػل رايػػة 
 . اإلماـ إذلال اية بيده 

 أي -ينة وركػػوب بعػػض النػػاس فيهػػا ولكػػن وبعػػد ظهػػور ىػػذه السػػف
)عليػو السػػبلـ( والتحػػاؽ بعػض النػػاس هبػػا  اإلمػػاـ إذلظهػور الػػدعوة 

 إذل إشػػارةف ورائهػػا ملػػك ظػػادل ويف ذلػػك ألٗتػػ ب وتعػػاب وذلػػك  -
)عليػػػو السػػػبلـ( يف بػػػدايتها تػػػتهم وتػػػ فض ويشػػػار  اإلمػػػاـدعػػػوة  أف

حكومػػػة ظا١تػػػة تبحػػػث عػػػن الػػػدعاة  لوجػػػودابلكػػػذب وذلػػػك  إليهػػػا
 .)عليو السبلـ( ت يد القبض عليهم  ا١تهدي لئلماـ قيقيُتاٟت
)عليػػػػو  اإلمػػػػاـحفػػػػظ قضػػػػية  وألجػػػػل تعػػػػاذلا١تػػػػوذل سػػػػبحانو و  ىنػػػػاو 

 دث مػػػا)عليػػػو السػػػبلـ( ٭ُتػػػ لئػػػك ا١تمهػػػدين لػػػوأو السػػػبلـ( وحفػػػظ 
لكػي تكػوف يف نظػ ىم دعػوة ابطلػة  األخػ ىيعيبها يف نظ  اٞتهػات 

 .ا غَت صحيحة فيغضوف النظ  عنها وعن قادهت
 أنصػاروكل ذلك يكوف يف ابب التمحيص واالبػتبلء الػذي يصػيب 

 ا١تعصػػػومُت األئمػػػةكمػػػا صػػػ حت بػػػو الػػػ واَيت الػػػواردة عػػػن   اإلمػػػاـ
يف ىػػػذه الفتنػػػة  األنصػػػارلئػػػك أو ( وقػػػد يقػػػع بعػػػض لػػػيهم السػػػبلـ)ع
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سػوؼ يشػكوف يف ىػذه الػدعوة نتيجػة ١تػا سػوؼ ٭تػدث  أهنمحيث 
 .يعيبوا ىذا الفعل ويعًتضوف عليو ف
 وغػػػ قهم وىػػػ أيىػػػذا يتسػػػبب يف تظليػػػل النػػػاس وعػػػدـ ىػػػدايتهم و 

 .{ تُػْغِ َؽ َأْىَلَها } لِ معٌت قولو 
 أوٯتكػػن قبولػػو  شػػديد وصػػعب وال األمػػ ىػػذا  إفوسػػوؼ يقولػػوف 

ٯتكػن ٖتملػو والتسػليم بػو وىػو معػٌت  استساغتو فهػو مػ  ا١تػذاؽ وال
 .  صعبا م ا  أم ا أي { َلَقْد ِجْئَت َشْيئاً ِإْم اً  }قولو 

يف تفسػػَت  ءمػػا جػػاودعوتػػو  اإلمػػاـالسػػفينة ىػػي رايػػة  أفو٦تػػا يؤكػػد 
ُػػػػنَّ َعلَػػػػى الَّػػػػِذيَن اْسُتْضػػػػِعُفوا يف  }:  تعػػػػاذلقولػػػػو  َونُ ِيػػػػُد َأف ٪تَّ

 . (ٔ)اأْلَْرِض َو٧َتَْعَلُهْم أَِئمًَّة َو٧َتَْعَلُهُم اْلَوارِِثَُت {
( )عليػػػو السػػػبلـ الزمػػػاف ىػػػم ا١تهػػػدي آخػػػ حيػػػث ا١تستضػػػعفُت يف 

 اإلمػاـويكونوا حكاما حيػث يبعػثهم  األرضو الذين ي ثوف أصحابو 

                                                 
 ( .٘) القصص( ٔ
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حكامػا  ايقيمػوف حكػم هللا فيهػا ويكونػو  األقػاليم إذل)عليو السبلـ( 
 عليها . 

السػفينة وىػػو  أصػحاب)عليػو السػػبلـ( وىػم  لئلمػاـوىػم ا١تمهػدين 
ػػِفيَنُة َفَكانَػػْت ِلَمَسػػاِكَُت يَػْعمَ  }:  تعػػاذليػػل قولػػو و أت لُػػوَف َأمَّػػا السَّ

يف اْلَبْحػػِ  فَػػَأَردتُّ َأْف َأِعيبَػَهػػا وََكػػاَف َورَاءُىػػم مَِّلػػٌك أيَُْخػػُذ ُكػػلَّ 
 . { َسِفيَنٍة َغْصباً 

 { اَؿ َأدَلْ َأقُػْل ِإنَّػػَك لَػػن َتْسػػَتِطيَع َمِعػػَي َصػػرْباً } قػػ:  تعػػاذلوقولػو 
 أصػػػحابمػػػن صػػػفات  فػػػإف، يػػػل السػػػابق أو ذكػػػ انه يف الت وىػػػو مػػػا
واالختبػػارات والتمحػػيص  االبػػتبلءات يفابلصػػرب يتحلػػوا  أف اإلمػػاـ

 إلمػػاـحيػػث الظهػور ا١تقػػدس  اإل٢تػػيسػػاحة الفػيض  إذلحػىت يصػػلوا 
 لًتاب مقدمو الفداء .  أروحناالعص  والزماف 

انطََلَقػػػػا َحػػػػىتَّ ِإَذا َلِقيَػػػػا ُغبَلمػػػػاً فَػَقتَػلَػػػػُو قَػػػػاَؿ } :  تعػػػػاذلوقولػػػػو 
ويف  { ٍس لََّقػػْد ِجْئػػَت َشػػْيئاً نُّْكػػ اً َأقَػتَػْلػػَت نَػْفسػػاً زَِكيَّػػًة ِبغَػػَْتِ نَػْفػػ

قتػل  ي)عليػو السػبلـ( وىػ اإلماـمن عبلمات  مةعبل إذل إشارةىذا 
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الػػنفس الزكيػػة والػػنفس الزكيػػة اثنتػػاف كمػػا ورد يف الػػ واَيت واحػػدة 
تقتػػل يف ظهػػ  الكوفػػة يف سػػبعُت مػػن الصػػاٟتُت وىػػي لسػػيد حسػػٍت 

عػػػػنهم )عليػػػػو  الػػػػواردة واألخبػػػػارالنسػػػػب كمػػػػا جػػػػاء يف الػػػػ واَيت 
 :  السبلـ(

 وقتػػل نفػػس زكيػػة بظهػػ  الكوفػػة يف سػػبعُت مػػن الصػػاٟتُت( )
 .دل تقتل بعد  اآلفوىي ٟتد 
ودعوتػػو  إعبلنػػوالسػػبب يف قتػػل ىػػذا السػػيد اٟتسػػٍت ىػػو  إفويبػػدوا 

ىػػذا السػػيد  أف)عليػػو السػػبلـ( حيػػث  اإلمػػاـدعػػاة  أبحػػدوتصػػديقو 
ا يتسػبب يف تلك الدعوة وصػاحبها ويعلػن ذلػك ٦تػ إذلسوؼ ينظم 

 اإلمػػػاـ ألنصػػػارقتلػػػو مػػػن بعػػػض اٞتهػػػات اٟتاكمػػػة الظا١تػػػة ا١تعاديػػػة 
 :   أمورمعٌت الزكية فهنا عدة  وأما)عليو السبلـ( 

قد ي اد فيها النفس ا١تستشػهدة يف سػبيل اٟتػق والشػهادة كمػا ورد 
 . لؤلنفسزكاة  األخباريف 
 مػاـاإلمػن  أبمػ ف خ وج ذلك السػيد اٟتسػٍت يكػوف ألزكية  إهنا أو

نتيجػػػة  إفعلمػػػا  وإظهػػػارهاٟتػػػق  إلعػػػبلفوزيػػػ ه  أو)عليػػػو السػػػبلـ( 
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ىػذا علػى  إبقدامػو٤تالػة وىػو  عملو ذلك سػوؼ تكػوف الشػهادة ال
 يكوف صاحب نفس زكية .  ىذا األم تنفيذ 

التائبػػة الػػيت دل يبػػق ٢تػػا  أوذنػػب ٢تػػا  ا١تػػ اد مػػن الزكيػػة الػػيت ال إف أو
يف االلتحػاؽ بػدعوة  أخ يتػىػذا السػيد سػوؼ  فإفذنب بعد التوبة 

قبػوؿ الػدعوة  إذل)عليو السبلـ( ويًتدد م ارا حىت يوفقػو هللا  اإلماـ
 .  أتخ هوحصوؿ الندـ والتوبة منو على 

ذنػػب  الػػدعوة بػػُت النػػاس فيقتػػل وال أحقيػػةوبعػػد ذلػػك ٮتػػ ج لػػيعلن 
 عليو . 

 :   تعاذلىي ا١تتقية قاؿ  أيضاإف الزكية الطاى ة والزكية  أو
لَػَح َمػن  فََأ٢ْتََمَها ُفُجورََىا َوتَػْقَواَىػا َوَما َسوَّاَىا َونَػْفسٍ  } قَػْد َأفػْ

 .   {زَكَّاَىا 
النػاس  إف { لََّقػْد ِجْئػَت َشػْيئاً نُّْكػ اً  } أم ىا  من نكَ الذي يُ  وأما
نصػ ة  إذلالقتل فهو إ٪تا يدعو  ألجلوت ى انو فعل فعبل يستحق  ال

تػػل شػػيئا منكػػ ا فهػػو دل يقتػػل )عليػػو السػػبلـ( وىػػذا الق اإلمػػاـاٟتػػق و 
 .احد كي يقتل 



                                                   موسوعة التأويل المعاصر

 

- 179- 

نتيجػػػة ذلػػػك  أفوىػػػو يعلػػػم  أصػػػبلىنػػػاؾ مػػػن ينكػػػ  خ وجػػػو  أف أو
 .   ا٠ت وج القتل

)عليهمػا السػبلـ( ففيػو داللػة علػى  يل جواب ا٠تضػ  ١توسػىو أت أما
صػػاحب الػػنفس الزكيػػة حيػػث  أبػػويا١تهػػدي ووزيػػ ه ىػػم  اإلمػػاـ أف

 .يكوف واجبا عليو طاعتهما ابلوالية 
يفشػػػػل يف  ذلػػػػك رٛتػػػػة لػػػػو كػػػػي ال فػػػػإفبعثػػػػو يف ىػػػػذه ا١تهمػػػػة  أمػػػػاو 

 اإلمػػاـ إرىػػاؽاالمتحػػاانت ويقػػع يف التمحػػيص وكػػذلك يتسػػبب يف 
 ووزي ه . 
يبػد٢تما رهبمػا خػَتا منػو زكػاة واقػ ب  أف فأردان } تعاذلوقولو 
العبلمػػػػات اٟتتميػػػة الدالػػػػة علػػػى قػػػػ ب  إحػػػدى إذل إشػػػػارة { رٛتػػػا

)عليػػػو السػػػبلـ( وىػػػو قتػػػل الػػػنفس  يا١تهػػػد لئلمػػػاـالقيػػػاـ ا١تقػػػدس 
 .الزكية بُت ال كن وا١تقاـ 

الػواردة  األخبػاروىذه ىي النفس الزكية الثانية الػيت جػاء ذك ىػا يف 
( وىػي تكػوف  أٚتعػُتصػلوات هللا علػيهم  ) بيػت العصػمة أىلعن 

ىػذه الػنفس يبلػغ عمػ   إ٪تػا { خَتا منو زكاة} كوهنا   وأمايف مكة 
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ٮتفػػى  َيت سػػتة عشػػ  سػػنة فهػػو كمػػا الاو يف الػػ   صػػاحبها كمػػا جػػاء
 .لتكليف لذل و ليس عليو ذنب فقد دخل لتوه يف السنة األ

)عليػػػػو  ا١تهػػػػدي لئلمػػػاـوذلػػػك ابلنسػػػػبة  { قػػػػ ب رٛتػػػػا} أوقولػػػو 
يقتػػػل يف الػػػذي ذل و صػػػاحب الػػػنفس الزكيػػػة األ أفالسػػػبلـ( حيػػػث 

صػػاحب الػػنفس الثانيػػة الػػذي  وأمػػاسػػيد حسػػٍت ىػػو ظهػػ  الكوفػػة 
 .فهو سيد حسيٍت يقتل يف مكة 

جعفػ  )عليػو  أ فقد ورد يف تفسَت العياشي عن جػاب  اٞتعفػي عػن 
  : السبلـ( يف رواية طويلة يقوؿ

 -قػاؿ أفإذل  -رجلػك  ت كض بيدؾ وال الـز األرض وال )
علػػيكم فلػػم يشػػكل علػػيكم عهػػد  أشػػكلاٝتػػو اسػػم نػػيب مػػا 

الزكيػػػػة مػػػػن ولػػػػد  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ورايتػػػػو وسػػػػبلحو والػػػػنفس نػػػػيب هللا
يشكل عليكم الصوت  عليكم ىذا فبل أشكلاٟتسُت فإف 

)  . 
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)عليػػػو السػػػبلـ( مػػػن ولػػػد  ا١تهػػػدي اإلمػػػاـ أفو١تػػػا كػػػاف مػػػن ا١تعلػػػـو 
النفس الزكية الذي يقتل يف مكة يكوف اقػ ب رٛتػا لػو  فإفاٟتسُت 

ؿ حسػػٍت والثػػاين و األ فػػإفمػػن الػػنفس الزكيػػة الػػيت تقتػػل يف الكوفػػة 
 ٍت . يحس
نطََلَقا َحىتَّ ِإَذا أَتَػَيا َأْىَل قَػْ يٍَة اْسَتْطَعَما َأْىَلَها اف}  تعاذلو وقول

 إهنػػا أييػػل أو والق يػػة ىػػي مكػػة ْتسػػب الت {فَػػأَبَػْوا َأف ُيَضػػيُِّفو٫ُتَا 
)عليػػو السػػبلـ(   ا١تهػػدي لئلمػػاـالكوفػػة حيػػث تنطلػػق فيهػػا الػػدعوة 

ة علػى يػد )عليو السبلـ( يف الكوفػ اٟتسُت اإلماـكما كانت دعوة 
 .سفَته مسلم بن عقيل 

طلػػب النصػػ ة مػػنهم وااللتحػػاؽ بػػدعوة  أي أىلهػػاومعػػٌت اسػػتطعما 
 )عليو السبلـ( .  اإلماـ

رفضوا دعوهتم ونصػ هتم  أي {فَأَبَػْوا َأف ُيَضيُِّفو٫ُتَا  }ومعٌت قولو 
 وااللتحاؽ هبم . 
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فََأقَاَمػُو قَػاَؿ  فَػَوَجَدا ِفيَها ِجَداراً يُ ِيُد َأْف يَػنَقضَّ  } تعاذلوقولو 
 ؿو وقولػو جػوااب علػى القػوؿ األ { َلْو ِشْئَت اَلٗتََّْذَت َعَلْيِو َأْجػ اً 

َأمَّػػا اْٞتِػػَداُر َفَكػػاَف ِلُغبَلَمػػُْتِ يَِتيَمػػُْتِ يف اْلَمِدينَػػِة وََكػػاَف َٖتْتَػػُو   َ }
ُلغَػػا  َُمػػا وََكػػاَف أَبُو٫ُتَػػا َصػػاِٟتاً فَػػَأرَاَد رَبُّػػَك َأْف يَػبػْ َأُشػػد٫َُّتَا َكنػػٌز ٢تَّ

َوَيْسَتْخ َِجا َكنَز٫ُتَا َرْٛتًَة مِّن رَّبَِّك َوَما فَػَعْلُتُو َعػْن َأْمػِ ي َذلِػَك 
 . { أَتويُل َما دَلْ َتْسِطع عََّلْيِو َصرْبا
عليهػا زمػاف تكػوف شػبو  أييت وإيػ اففاٞتدار ىو اٟتدود بػُت العػ اؽ 

 عػػػاذلتتػػػنقض ولكػػػن حكمػػػة ا١تػػػوذل سػػػبحانو و  أفت يػػػد  أيمفتوحػػػة 
تقوى اٟتدود ويبٌت جدار علػى اٟتػدود  أييقاـ اٞتدار  أفاقتضت 
وتػوزع نقػاط تفتػيش قويػة كػي ٭تفػظ هلل الكنػز مػن  اإلي انيػةالع اقية 
 الس قة 

يػل ىػي خ اسػاف وىػػي مدينػة ا١تهػدي الػيت تكػػوف أو ا١تدينػة يف الت إف
وجػػد فيهػػا ىػػو  والكنػػز الػػذي ي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( علػػى غػػ ار مدينػػة رسػػوؿ هللا

 .الزماف  آخ يف  اإلماـكنوز الطالقاف وىم رجاؿ ينص وف 
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 قػاؿالصادؽ )عليو السبلـ(  اإلماـفقد جاء يف ال واية الواردة عن 
فضػة ورايػة دل تنشػ   ىو بػذىب وال لو كنز ابلطالقاف ما: ) 

يشػػوهبا شػػك يف  مطويػػة ورجػػاؿ كػػاف قلػػوهبم زبػػ  اٟتديػػد ال
 . ذات هللا (

ىناؾ دعاة كاذبوف يػدعوف  فإفلى الكنز من الس قة ا٠توؼ ع وأما
شىت الطػ ؽ كسػب ب لوفاو ٭ت)عليو السبلـ( وىؤالء  لئلماـالتمهيد 

 ةاٟتقػػ تا١تؤيػدين لػػدعواهتم وا١تناصػ ين ٢تػػم وذلػػك ابلتشػبو ابلػػدعوا
 .وتظليل الناس عن اٟتق 
 )عليػو السػبلـ( عبػد هللا أ خد٬تة عػن  أ فقد جاء يف ال واية عن 

ٮتػػ ج القػػائم حػػىت ٮتػػ ج قبلػػو اثنػػا عشػػ  مػػن بػػٍت  ال ) : قػػاؿ
 .(  ىاشم كلهم يدعو إذل نفسو

 وأبو٫تػػػاالغبلمػػػُت اليتيمػػػُت فهمػػػا اليمػػػاين وشػػػعيب بػػػن صػػػاحل  وأمػػػا
هللا يقػػيم تلػػك اٟتػػدود  فػػإف)عليػػو السػػبلـ(  ا١تهػػدي اإلمػػاـابلواليػػة 

عنػػدما  أيشػػد٫تا أ همػػالكػػي ٭تفػػظ كنػػوز الطالقػػاف ٢تمػػا عنػػد بلوغ
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)عليػػػػو السػػػػبلـ( وتشػػػػتد شػػػػوكتهما ويكثػػػػ   اإلمػػػػاـوف دعػػػػوة ينشػػػػ  
لئػػك ال جػػاؿ أو نصػػار٫تا عنػػد ذلػػك ٮتػػ ج الكنػػز حيػػث يلتحػػق هبػػم أ

 .من الطالقاف وابقي خ اساف 
 
 
 
 
 

 


