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اختلف المفسروف والباحثوف في مسألة تأويػ القػراف وذهبػوا فػي ذلػؾ مػذاه

عػة

 ،واختلفت آرائهـ ألي مقولة يرجع التأويػ  ،ممػا انهػـ اختلفػوا ضيًػاي فػي موًػوع

التأوي ه انه يختص ببعض القراف مالمتشابه مثالي ؟ ضـ انه يشم جميػع القػراف
محمم ػػه ومتش ػػابهه ؟ وهػ ػ يتن ػػاوؿ التأويػ ػ الظ ػػاهر فقػ ػ ضـ انػ ػه يش ػػم الظػػػاهر
والباطف ؟ وه اف التأوي موجوة ضـ انه لـ يوجة بعة ؟

ضو بعبار ضخرى ه نزؿ التأويػ مػامالي ضـ ال  ،ومػا للػذ ذلػؾ مػف ا رال والمػذاه
التي شرؽ ضصحابها وغربوا ولـ يفلحوا في الوصوؿ للذ حقيقة علـ التأوي .

ذلػػؾ العلػػـ الػػذي ضعطػػذ للقػػراف قػػو البقػػال والةيمومػػة واذعجػػاز والػػذي جع ػ مػػف
القراف متاباي فيه تبياف م شيل مما ضخبر المولذ تبارؾ وتعالذ في ا يػة الشػريفة
مف قوله تعالذ :
{وَن َّزْلَنا عَميؾ اْل ِك َت ِ
ِ ِِ
ِ
يف}(ٔ).
ََْ
اب تْبَياناً ّل ُك ِّل َش ْي ٍء َو ُهًدى َوَر ْح َم ًة َوُب ْشَرى لْم ُم ْسمم َ
َ
َ
مر الزماف وتعاقػ األجيػاؿ الاتػا اذلهػي الوحيػة الػذي نجػة
وضصبح القراف علذ ّ

فيػػه عالج ػاي لا ػ مسػػائ الحيػػا ومتعلقاتهػػا وم ػ ذلػػؾ مػػا م ػاف ل ػوال اشػػتماؿ القػػراف
علذ عة بطوف مف العلـ .
الر ِ
ِ
اس ُخو َف ِفي اْل ِعْمـِ}(ٔ) .
ّللا َو َّ
قاؿ تعالذ َ
{و َما َي ْعَم ُـ َتأ ِْويَم ُه إالَّ ّ ُ
 -1النح . 89
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فمػػف هػػذي ا يػػة الش ػريفة يتبػػيف لنػػا اف علػػـ التأوي ػ مػػف مختصػػات المػػولذ تبػػارؾ

وتعػػالذ وال ارسػػخوف فػػي العلػػـ وقػػة وقػػع االخػػتالؼ فػػي بيػاف ال ارسػػخوف فػػي العلػػـ ،

حيػػذ ذه ػ

الػػبعض للػػذ القػػوؿ ب ػاف ال ارسػػخوف فػػي العلػػـ هػػـ ضه ػ البيػػت علػػيهـ

السالـ) .

ومػػنهـ مػػف ذه ػ

رجعنا للذ متا

للػػذ القػػوؿ ب ػانهـ ضه ػ البيػػت وضوصػػيائهـ وبعػػض خاصػػتهـ ولػػو

هللا عز وج لوجةنا القوؿ الثاني ضاثر صحة ووقوعاي .

فهنػػاؾ ضشػػخاص غيػػر األئمػػة األطهػػار صػػلوات هللا وسػػالمه علػػيهـ ضجمعػػيف) مػػف
الراسخيف في العلـ لال اف هؤالل لـ يصلوا للذ مقاـ الرسوخ في العلـ لوال لتصالهـ
باألئمة األطهار عليهـ السالـ) .

اف هػػذا العلػػـ مػػف ضهػػـ العلػػوـ القرانيػػة التػػي تثب ػت عظمػػة القػػراف واعجػػازي مونػػه ال
يمث متا

لزماف ضو مماف ضو لفئة ضو ضمة ةوف ضخرى  ،بػ هػو متػا

لاػ زمػاف

ومماف وفئة وضمة فهو حاةذ متجةة  ،وليس قولنا هذا مجرة لةعال ب هػو حقيقػة
ثابتػػة تجػػري ممػػا يجػػري اللي ػ والنهػػار  ،وسػػوؼ يجػػة القػػار انشػػال هللا تعػػالذ مػػا
يؤمة قولنا هذا مف خالؿ لطالعه علذ صفحات هذا الاتا
حيذ تناوؿ هذا الاتا

.

تأوي بعض السور وا يػات القرانيػة المتعلقػة بػأمر اذمػاـ

المهةي عليه السالـ) لما لهذا الموًوع مف ضهميػة عظمػذ خاصػة ونحػف نعػيش
عصر الظهور الشريف للمهةي المنتظر عليه السالـ) .

ومػػذلؾ سػػتجة بعػػض المع ػاني التأويليػػة الموجػػوة فػػي القػػراف وضرتبػػاا الع ػوالـ التػػي
يتػػةرف فيهػػا الوجػػوة بقًػػية المنقػػذ اذلهػػي المهػػةي الموعػػوة عليػػه السػػالـ)  ،مػػع

1

 -آؿ عمراف . 7
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بياف الاثير مف المفاهيـ التي ًلت خافية علذ علمال األمػة فًػالي عػف عػوامهـ

.

فم ػػف منطلػ ػ الواجػ ػ

ال ػػذي ضلق ػػاي عل ػػذ عاتقن ػػا الم ػػولذ س ػػبحانه وتع ػػالذ ف ػػي رة

الشبهات وتقويـ االعوجاف الذي يط ضر هنا وهناؾ علذ ةيننا الحنيف فقة جػال عػف

النبي دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) قوله  ( :مف لـ يهتـ بأمور المسمميف فميس منهـ) .

سنقوـ بحوؿ منه سبحانه وتعالذ وقو وتوفي بإظهار الحػ ببيػاف واًػح ويسػير

مػػف ةوف تالػػف ضو مػػا ش ػابه ذلػػؾ  ،ب ػ اننػػا سػػوؼ نحػػرص علػػذ م ارعػػا ليصػػاؿ
الفمر للذ القرال علذ اختالؼ مستويات العلـ والثقافة لتعـ الفائة وتشم الجميػع

.

الفصل األوؿ
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مجيء التأويل في عصر الظهور الشريف
لمػػا م ػاف زمػػف قيػػاـ اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) واقامػػة ةولػػة الح ػ علػػذ يةيػػه

الشػريفتيف زمػػف تطػػور العلػػوـ والمجتمعػػات وارتقػػال مسػػتوى الفهػػـ واذةراؾ البشػػري
واتسػ ػ ػػاع حاجػ ػ ػػات النػ ػ ػػاس وفػ ػ ػػتح الاثيػ ػ ػػر مػ ػ ػػف المجػ ػ ػػاالت الصػ ػ ػػناعية والزراعيػ ػ ػػة

واذجتماعي ػػة واذقتص ػػاةية وم ػػا لل ػػذ ذل ػػؾ  ،ل ػػزـ اف ي ػػأتي التأويػ ػ بص ػػور ضوس ػػع
وضشػػم بػ اف تمػػاـ التأويػ ضو التأويػ التػػاـ يػػأتي فػػي ذلػػؾ الػػزمف  ،ضي فػػي زمػػف
اذماـ المهةي وقياـ ةولته عليه السالـ) .

وهذا ال يعني مما سب واف قلنا اف التأوي لـ يأت ولف يأت لال في زمف المهػةي
عليػػه السػػالـ) ف ػاف االنبيػػال ضعطػػاهـ المػػولذ سػػبحانه وتعػػالذ شػػيل مػػف التأوي ػ

وم ػػذلؾ األئم ػػة األطه ػػار عل ػػيهـ الس ػػالـ) وذل ػػؾ بحسػ ػ

استعةاة الناس وقبولهـ وارتقال ضفهامهـ .

حاج ػػة المجتم ػػع وم ػػةى

بػ ػ اف الممه ػػةيف ل م ػػاـ المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ) س ػػوؼ يعط ػػيهـ اذم ػػاـ بع ػػض

التأوي وباألخص اليمػاني الموعػوة  ،حيػذ يمػوف التأويػ مػف ًػمف األةلػة علػذ
صحة ةعوته .

فقػػة جػػال فػػي الروايػػة الػوارة عػػف ضميػػر المػػؤمنيف عليػػه السػػالـ) فػػي وصػػف وزيػري

اليماني  ،روى النعماني في غيبته عف المسي

بف نجبة قاؿ :

( وقػػد جػػاء رجػػل إلػػل أميػػر المػػؤمنيف (عميػػه السػػبلـ) ومعػػه رجػػل ي ػػاؿ لػػه ابػػف
السوداء  ،ف اؿ له  :يا أمير المػؤمنيف  ،اف هػذا يكػذب عمػل ع وعمػل رسػوله

ويستشهدؾ .

ف اؿ  :أمير المؤمنيف (عميه السبلـ)  :ل د أعرض وأطوؿ ي وؿ ماذا ؟
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ف اؿ  :يذكر جيش الغضب .

ف اؿ  :خل سبيل الرجل أولئؾ قوـ يأتوف في آخر الزمػاف قػزع ك ػزع الخريػف ،

والرجل والرجبل ف والثبلثة مف كل قبيمة حتل يبمغ تسعة  ،أما وع انػي ألعػرؼ

باقر  ،ثـ قاؿ :
أميرهـ واسمه ومناخ ركابهـ  ،ثـ نهض وهو ي وؿ  :باق اًر باق اًر اً
ذلؾ رجل مف ذريتي يب ر الحديث ب اًر )

(ٔ)

.

فمف هذي الرواية يتبػيف لنػا واًػحاي اف اليمػاني

)2

قػة وصػفه ضميػر المػؤمنيف عليػه

مرات وذلؾ النه يبقر العلـ بقػ اير ضي يشػّقه ليظهػر باطنػه
السالـ) بملمة باق اير ثالذ ّ
بينػا اف البػاطف هػو علػـ التأويػ وهػذا معنػاي اف التأويػ فػي
ومحتواي وقػة سػب اف ّ

عصر اذماـ المهةي عليه السالـ) سيأتي ضوالي وبصور تةريجية علذ ية اليمػاني

الموعوة الممهة الرئيسي ل ماـ المهةي عليه السالـ) .

مما اننػا وبػالرجوع للػذ الروايػات المعصػومية الشػريفة الػوارة عػف األئمػة األطهػار

صػػلوات هللا عل ػػيهـ ضجمعػػيف) نج ػػة انهػػا بين ػػت اف علمػػال آخ ػػر الزم ػاف يخرج ػػوف

فيتأولوف علذ اليمػاني القػراف ومػا ذلػؾ لال الف اليمػاني هػو مػف يقػوـ بالػةعو للػذ
اذس ػػالـ الجةي ػػة فق ػػة ورة ع ػػف اذم ػػاـ الب ػػاقر علي ػػه الس ػػالـ) انػ ػه ق ػػاؿ( :خػػػػروج

السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة  ،في شهر واحد  ،في يػوـ واحػد
 ،نظاـ كنظاـ الخرز يتبع بعضه بعضا فيكوف البػأس مػف كػل وجػه  ،ويػل لمػف

ناواهـ  ،وليس في الرايات راية أهدى مف راية اليماني  ،هػي رايػة هػدى  ،ال نػه

يدعو إلل صاحبكـ  ،فإذا خرج اليماني حرـ بيع السبلح عمل الناس وكل مسمـ
 -1غيبة النعماني ص 325؛ بحار االنوار ف 52ص. 247
2

 -باذمماف الرجوع للذ موسوعة القائـ للسية القحطاني والتي يثبت فيها مف خالؿ األةلة

الروائية اف ضمير جيش الغً

وقائةي هو السية اليماني

.
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 ،واذا خػػرج اليم ػاني ف ػانهض إليػػه ف ػاف رايتػػه رايػػة هػػدى  ،وال يحػػل لمسػػمـ اف
يمتوي عميه  ،فمف فعل ذلػؾ فهػو مػف أهػل النػار  ،ال نػه يػدعو إلػل الحػق والػل

طريق مست يـ )

(ٔ)

.

ويبػػةض بإظهػػار علػػـ التأوي ػ ويمػػوف ةلػػيالي علػػذ صػػةؽ ةع ػواي  ،لػػذلؾ سػػوؼ يقػػوـ
هؤالل العلمال بمواجهته والرة عليه مف خالؿ نفس العلـ وهو التأوي .

ولاف شتاف ما بػيف اثنػيف  ،فهػذا صػةر مػف عػيف صػافية ال يشػوبها شػيل وذلػؾ

صاةر مف هوى نفوسهـ األمار بالسول ومف شياطينهـ الذيف يوحوف لهـ .

فقة جال في الرواية الشػريفة الػوارة عػف الفًػي بػف يسػار  ،قػاؿ  ( :سػمعت أبػا

عبد ع (عميه السبلـ) ي وؿ  :اف قائمنا إذا قاـ اسػت بل مػف جهػل النػاس أشػد
مما است بمه رسوؿ ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) مف جهاؿ الجاهمية .

قمت  :وكيف ذلؾ ؟

قػػػاؿ  :اف رسػػػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما) أتػػػل النػػػاس وهػػػـ يعبػػػدوف الحجػػػارة والصػػػخور

والعيداف المنحوتة  ،واف قائمنا إذا قاـ أتل الناس وكمهـ يتػأوؿ عميػه كتػاب ع
ويحػت عميػه بػه  ،ثػـ قػاؿ  :أمػا وع ليػدخمف عمػيهـ عدلػه جػوؼ بيػوتهـ كمػا
(ٕ)

.

الحر وال ّر )
يدخل ّ
وعػػف ضبػػي عبػػة هللا عليػػه السػػالـ) قػػاؿ  ( :اف ال ػػائـ (عميػػه السػػبلـ) يم ػػل فػػي
حربه ما لـ يمق رسوؿ ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) الف رسوؿ ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) أتاهـ وهػـ

1

 -متا

الغيبة  -دمحم بف لبراهيـ النعماني  -ص 265 - 262

 -2لثبات الهةا ف 3ص 544؛ حلية األبرار ف 2ص 636؛ بحار االنوار ف 52ص362
غيبة النعماني ص. 366
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يعبػػػدوف الحجػػػارة المن ػػػورة والخشػػػبة المنحوتػػػة  ،واف ال ػػػائـ يخرجػػػوف عميػػػه
فيتأولوف عميه كتاب ع وي اتمونه عميه )

(ٔ)(ٕ)

.

وبهػ ػػذا يتأاػ ػػة لنػ ػػا اف اليم ػ ػاني يخػ ػػرف بالتأوي ػ ػ لػ ػػذا ف ػ ػاف علمػ ػػال السػ ػػول يواجهونػ ػػه
بتأويالتهـ الباطلة المنحرفة .

الرجعة والتأويل

 -1حلية األبرار ف 2ص ، 631بحار االنوار ف 52ص ، 362غيبة النعماني ص.368
 - 2وبمػػا اف اليمػػاني هػػو مػػف سػػيقوـ بالػػةعو والتمهيػػة ل مػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) واقامػ ػة
الحجج علذ الناس فالبة اف تجػري عليػه سػنف االنبيػال المػذمور فػي الروايػات مػف قبيػ مػا ورة
اف له سنة مف يوسف السجف والتقية

)2

فمما هو معلوـ اف اذماـ ال يسجف فال يموف المقصػوة

فػػي همػػذا روايػػات لال اليمػػاني الف اذمػػاـ عنػػةما يقػػوـ يمػػوف منصػػور بالرع ػ
لقامة للحجج الف با

التوبة يغل عنة قيامه .

وال تاػػوف هنػػاؾ
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وممػػا يؤمػػة مػػوف التأويػ يػػأتي فػػي عصػػر الظهػػور الشػريف لػػةعو المهػػةي عليػػه
السالـ) هو بقال مفهوـ الرجعة خافياي طواؿ الفتر مف بعثة النبي صػلذ هللا عليػه
وآلػه وسػلـ تسػػليما) والػذ عصػر الظهػػور الشػريف  ،حيػذ حػػرص األئمػة األطهػػار

علذ عةـ تبياف مفهوـ الرجعػة بػ ضاػةوا علػذ اف العلػـ بهػا ال يمػوف لال فػي آخػر

الزماف وهو زمف مجيل التأوي .

فقة جال في الروايػة الشػريفة الػوارة عػف زرار قػاؿ  ( :سػألت أبػا عبػد ع (عميػه

السبلـ) عػف هػذا األمػور العظػاـ مػف الرجعػة وأشػباهها  ،ف ػاؿ  :اف هػذا الػذي
طػوْا
{بػ ْل َك َّػذُبوْا ِب َمػا َل ْػـ ُي ِحي ُ
تسألوف عنه لـ يجيء أوانه  ،وقد قاؿ ع عز وجػل َ
ظر َكيػف َكػاف ع ِ
ِب ِعْم ِم ِه وَل َّمػا يػأ ِْت ِهـ َتأ ِْويُمػه َكػ َذلِؾ َك َّػذب َّال ِػذ ِ
اقَبػ ُة
يف مػف َق ْػبمِ ِه ْـ َفػان ُْ ْ َ
ُ
َ
َ
َ َ
َ َ ْ
َّ ِ ِ
يف} )(ٔ) .
الظالم َ
فمف هػذي الروايػة الشػريفة يتبػيف لنػا بشػم واًػح اف الرجعػة مػف األمػور التأويليػة

واف ضوانهػػا لػػـ يػػأت فػػي زمػػف األئمػػة األطهػػار ب ػ اف لهػػا وقػػت وزم ػاف خػػاص هػػو
عصر الظهور الشريف .

ذلػػؾ العصػػر الػػذي تظهػػر فيػػه ةعػػو المهػػةي عليػػه السػػالـ) بقيػػاة الػػةاعي للػػذ

الح والطري المستقيـ اليماني الموعوة فهو مف يحم علذ عاتقه الةعو ل ماـ

المهةي عليه السالـ)  ،الف اذماـ مما هو معلػوـ ال يظهػر لال بالسػيف محاسػباي
فه ػػو ال يقػػػوـ بال ػػةعو لاػ ػػي ي ػػأتي مػػػف يتػ ػػأوؿ علي ػػه القػ ػػراف  ،انم ػػا يق ػػوـ العلمػػػال

المًليف الذيف يقوموف بتأوؿ القراف علذ اليمػاني وزيػر المهػةي عليػه السػالـ) ،
فهو مف يأت بالتأوي ولاف ما لةيه هو بعض التأوي .

 -1بحار االنوار ف 53ص. 46
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وبهذا يتبيف لنا اف تأوي القراف ينزؿ بصور تةريجية  ،فمػف الناحيػة العامػة يمػوف
نزول ػػه م ػػف آةـ علي ػػه الس ػػالـ) وال ػػذ زم ػػف اذم ػػاـ المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ) وم ػػف

الناحية الخاصة يبػةض نػزوؿ تأويػ القػراف مػف بعثػة النبػي دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما) ومػرو اير
بػػأمير المػػؤمنيف عليػػه السػػالـ) الػػذي ه ػو ضوؿ مػػف ضظه ػري وعم ػ بػػه فػػي ضمػػة دمحم
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما)  ،والذ زمف قياـ القائـ عليه السالـ) مرو اير بوزيري اليماني الذي يبةض

بإظهار تأوي القراف في زمف الظهور قب قياـ اذماـ بقلي .

التنزيل والتأويل
اف للقراف تنزي ومعنػذ التنزيػ هػو ا يػات النازلػة مػف قبػ المػولذ تبػارؾ وتعػالذ
علػػذ نبيػػه وحبيبػػه دمحم المصػػطفذ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) بواسػػطة الػػوحي عبػػر فتػػر امتػػةت
مػػف السػػنة األولػػذ للبعثػػة وبالتحةيػػة عنػػة نػػزوؿ جبرائي ػ

عليػػه السػػالـ) بػػأوؿ آيػػة

علػػذ رسػػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) فػػي غػػار حػ ّػرال والػػذ السػػنة العاشػػر للهجػػر  ،حيػػذ
آخر آية نزؿ بها الوحي علذ دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) والتي ماف بها ختـ التنزي .
وبهػػذا يتب ػػيف لنػػا اف الق ػػراف نػػزؿ بالت ػػةريج بحس ػ

الظ ػػرؼ والمقتًػػي  ،فػ ػاف م ػػف

األمور ما تعل بالزماف والمماف وما للذ ذلؾ مف حاجة الناس ومػةى اسػتعةاةهـ
لقبولػػه وتلقي ػػه وتطبيق ػػه والعمػػ بم ػػا في ػػه  ،والتنزي ػ ه ػػو ظ ػػاهر الق ػػراف وه ػػو غي ػػر

التأوي الذي يمث باطف القراف .

فقة جال في الرواية الشريفة الوارة عف فًي بف يسار قاؿ  ( :سألت أبا جعفػر

(عميه السبلـ) عػف هػذا الروايػة مػا مػف آيػة إال ولهػا ظهػر وبطػف  ،قػاؿ ظهػرا
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(تنزيمه) وبطنه (تأويمه) ومنه ما قد مضل ومنه ما لـ يكف  ،يجري كمػا تجػري
الشمس وال مر )

(ٔ)

.

مم ػػا اف صػ ػريح الق ػػراف ضا ػػة عل ػػذ وج ػػوة المحم ػػـ والمتش ػػابه ق ػػاؿ تع ػػالذ ِ :
{ك َتػػػاب
(ٕ)
أ ِ
ػػـ ُف ِّص ػَم ْت ِمػػف َّلػ ُػد ْف َح ِك ٍ ِ
{ّللا َن َّػػز َؿ
ػه ُث َّ
آي ُاتػ ُ
ْ
ُحك َمػ ْػت َ
ػػيـ َخبيػ ٍػر}  ،وقولػػه تعػػالذ ُ َّ :
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
يف َي ْخ َش ْػو َف َرَّب ُه ْػـ ُث َّػـ
ػه ُجُم ُ
َح َس َف اْل َحديث ك َتاباً ُّم َت َشا ِبهاً َّم َثان َي َت ْ َشػعُّر مْن ُ
ػود َّالػذ َ
أْ
ّللا َذلِػػؾ هػػدى َّ ِ ِ ِ ِ
َتمِػػيف جُمػػودهـ وُقُمػػوبهـ ِإَلػػل ِذ ْكػ ِػر َّ ِ
ػاء َو َمػػف
َ َُ
ُ ُ ُ ُْ َ ُ ُ ْ
ّللا َي ْهػػدي بػػه َمػ ْػف َي َشػ ُ
(ٖ)
ِ
ّللا َف َما َل ُه ِم ْف َه ٍاد} .
ُي ْضم ْل َّ ُ
وقاؿ تعالذ { :هو َّال ِذي ان َزؿ عَميػؾ اْل ِك َت ِ
آيػات ُّم ْح َكمػات ُه َّػف أ ُُّـ اْل ِك َت ِ
ػاب
ػاب مْن ُ
َ َْ َ
ػه َ
َُ
َ
َ
َ
َمػػا َّالػ ِػذيف فػػي ُقُمػػوبِ ِهـ َزيػػغ َفي َّت ِبعػػو َف مػػا َت َشػ ِ
ػه ْاب ِت َغػػاء
ُخػُػر ُم َت َشػػا ِب َهات َفأ َّ
َوأ َ
ػاب َه مْنػ ُ
َ
َ
ْ ْ َ ُ
َ
ِ
اْل ِف ْتَن ِة واب ِت َغاء َتأ ِْويمِ ِه وما يعَمـ َتأ ِْويَمه ِإالَّ ّللا و َّ ِ ف ِ
ف
آمَّنػا
ُ
َْ
ُّ َ
َ َ َْ ُ
الراسػ ُخو َ فػي اْلعْمػـِ َيُ وُلػو َ َ
(ٗ)
ِ
ِ
ِب ِه ُك ّّل ِم ْف عند َرّبَِنا َوما َي َّذ َّكُر ِإالَّ أ ُْوُلوْا األ ْلَب ِ
اب} .
ّ
َ
فػ ػاف مس ػػألة لرج ػػاع المتش ػػابه لل ػػذ المحم ػػـ ه ػػي التأويػ ػ وه ػػذا التأويػ ػ ه ػػو تأويػ ػ
المتش ػػابه ل ػػيس لال  ،حي ػػذ بين ػػت األحاةي ػػذ والرواي ػػات المعص ػػومية الشػ ػريفة اف
المتشػػابه يػػؤوؿ  ،فقػػة جػػال فػػي الروايػػة الش ػريفة ال ػوارة عػػف حيػػوف مػػولذ الرًػػا
عليه السالـ) قاؿ :

( مف رد متشابه ال راف إلل محكمه ف د هدي إلل صراط مست يـ )
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وهناؾ قسـ آخر مف ضقساـ التأوي وهو ضعـ مف القسػـ األوؿ (تأويػل المتشػابه) ،

وهو التأوي العاـ للقراف  ،وهذا القسـ ال يخص شيئاي ةوف آخر ب انه يتناوؿ م

القراف  ،محممه ومتشابهه .

فقة جال في الرواية الشريفة الوارة عف فًي بف يسار قاؿ  ( :سألت أبا جعفػر

(عميه السبلـ) عف هذا الرواية  :ما مف آية إال ولها ظهر وبطف  ،قاؿ  :ظهرا

تنزيمػػه وبطنػػه تأويمػػه ومنػػه مػػا قػػد مضػػل ومنػػه مػػا لػػـ يكػػف يجػػري كمػػا تجػػري

الشػػمس وال مػػر  ،مػػا جػػاء تأويػػل شػػيء يكػػوف عمػػل األم ػوات كمػػا يكػػوف عمػػل
الر ِ
ِ
اس ُخو َف}  :نحف نعممه )(ٔ) .
ّللا َو َّ
األحياء  ،قاؿ ع َ
{و َما َي ْعَم ُـ َتأ ِْويَم ُه إالَّ ّ ُ
ومػػف هػذي الروايػػة الشػريفة وغيرهػػا يتبػػيف لنػػا اف لاػ آيػػة فػػي متػػا هللا عػػز وج ػ
ظه ػػر وبط ػػف واف المقص ػػوة ب ػػالظهر ه ػػو التنزيػ ػ والمقص ػػوة ب ػػالبطف ه ػػو التأويػ ػ
بعبار ضخرى اف لا آية في الاتا

تأوي .

لال اف الروايػػة تؤمػػة لنػػا اف التأوي ػ يػػأتي علػػذ شػػم ةفعػػات وبشػػم تػػةريجي وال
يموف التأوي تاماي لال عنة قياـ اذماـ المهةي عليه السالـ) حيذ يعطيػه المػولذ

تبػػارؾ وتعػػالذ م ػ التأوي ػ ضو تمػػاـ التأوي ػ  ،ومػػف هنػػا ضصػػبح واًػػحاي لػػةينا اف

التأوي قسماف :

ال سـ األوؿ  :هو التأوي الخاص  ،وهو تأوي المتشابه وهو في قباؿ التفسير .

ال سػػـ الث ػاني  :هػػو التأوي ػ الع ػاـ  ،وهػػو تأوي ػ البػػاطف وهػػو فػػي قبػػاؿ التنزي ػ ،
ولهذا التأوي

التأوي العاـ) عة خصائص نذمرها علذ شم نقاا :

الن طة األولل  :اف هذا التأوي هو الػذي ينػزؿ فػي مػ ليلػة قػةر مػف السػنة علػذ
اذماـ عليه السالـ) .
 -1وسائ الشيعة ف 27ص. 196
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الن طػػػة الثانيػػػة  :اف هػػذا القسػػـ مػػف التأوي ػ هػػو مػػف مختصػػات اذمػػاـ المهػػةي
ػه َي ْػوَـ َيػأ ِْتي
{ه ْػل َين ُ
ظ ُػرو َف ِإالَّ َتأ ِْويَم ُ
عليه السالـ) وذلؾ يظهر مف قولػه تعػالذ َ :
َتأ ِْويُم ُه}(ٔ) .
الن طة الثالثة  :اف هػذا القسػـ مػف التأويػ ال يخػتص بالمتشػابه بػ هػو ضعػـ منػه
فهو تأوي المتشابه والمحمـ  ،بعبار ضخرى انه يتناوؿ م القراف .

الن طػػة الرابعػػة  :اف هػػذا القسػػـ مػػف التأوي ػ هػػو الػػذي يعبػػر عنػػه بػػالعلـ  ،ويعبػػر
عنه بػالعمي ممػا بينػت الروايػة الشػريفة الػوارة عػف السػموني  ،عػف ضبػي عبػة هللا

عليه السالـ) عف آبائه عليهـ السالـ) عف رسػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما) انػه قػاؿ ( :

فػإذا التبسػت عمػػيكـ الفػػتف ك طػػع الميػػل المظمػػـ فعمػػيكـ بػػال راف  -إلػػل اف قػػاؿ-
وهػػو الفصػػل لػػيس بػػالهزؿ  ،فظػػاهرا حكػػـ وباطنػػه عمػػـ  ،ظػػاهرا انيػػق وباطنػػه

عميق .)ٕ()...

الن طػػة الخامسػػة  :اف لهػػذا القسػػـ مػػف التأويػ سػػبعة بطػػوف ولاػ بطػػف مػػف هػػذي
البطوف تأوي يختلف عف تأوي باقي البطػوف  ،وهػذا مػا صػر بػه المػولذ تبػارؾ
{وَل ْو انما ِفي ْاألَْر ِ
ض ِمف َش َجَرٍة أَ ْق َبلـ َواْلَب ْحُر َي ُمُّد ُا ِمػف
وتعالذ في ا ية الشػريفة َ
َ
بع ِد ِا سبع ُة أَبح ٍر َّما َن ِفد ْت َكمِمات َّ ِ
ّللا َع ِزيز َح ِكيـ}(ٖ) .
َ ُ
َ
َْ ََْ ْ ُ
ّللا اف َّ َ
ولتوًيح م ذلؾ انظر الشم رقـ  )1والشم رقـ : )2
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شم رقـ -1-

شم رقـ -2-

فمسفة التأويل
اف للقراف تفسير وتأوي فالتفسير لظاهر القراف والتأوي لباطف القراف .

وال بة في المقاـ مف اذشار للذ اف الباطف ضاثر وجوهاي وضعم معناي وهذا مستفاة
مف قوله تعالذ :
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ِِ ِ
ِ
ِ
َّ
ػات َرّبِػي َوَل ْػو
ػل اف َتن َف َػد َكمِ َم ُ
{ ُقل ل ْو َكاف اْلَب ْحُر م َداداً ّل َكم َمات َرِّبي َلَنف َػد اْلَب ْح ُػر َقْب َ
ِجْئَنا ِب ِم ْثمِ ِه َم َدداً }(ٔ) .

ومعلوـ في لغة العر اف المةاة هو ما يمة القلـ بماة الاتابة حتػذ يبقػذ مسػتم اير
مػػالبحر ) مػػثالي فلػػو مان ػت ملمػػات ربػػي هػػي القػػراف  ،بهػػذي الالمػػات التػػي فيػػه

مألفػػال لمػػا احتاجػػت متابتهػػا للػػذ بحػػر مػػف الحبػػر فً ػالي عػػف سػػبعة ضبحػػر تمػػةي

بػػالحبر  ،ب ػ قػػة يمفػػي اق ػ مػػف ةلػػو لاتابػػة هػػذي الالمػػات  ،فيس ػتفاة مػػف ذلػػؾ اف
البحػػر األوؿ هػػو التفسػػير  ،وهػػو المتافػ بظػػاهر القػػراف والسػػبعة ضبحػػر هػػي علػػوـ
التأوي وهي المتافلة بباطف القراف .

يرً َؤذٍ ذؤوَهه ؟
ال يخفذ باننا لػـ نجػة فػي مواريثنػا مػف التفسػير والتأويػ لال القليػ سػوال فػي بحػر

التفسػػير ضو التأوي ػ ومنػػذ زمػػف الرسػػوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) للػػذ زماننػػا هػػذا  ،لذف متػػذ
يوَـ َيأ ِْتي َتأ ِْويُم ُه }(ٕ).
يأتي تأويله ؟ مما وعةتنا ا ية القرانية ْ { :
فقة جال في الرواية عف ضه البيت عليهـ السالـ) اف تأويله في يوـ القائـ عليه

السالـ )  ،فاف مانوا عليهـ السالـ) قة ضخرجوا بح اير واحةاي فانه سيخرف ما تبقػذ
مف التأوي وذلؾ لعة ضسبا

:

 -1انه بقية هللا وبقية آؿ دمحم .

 -1الاهف . 169

2

 -األعراؼ 53
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 -2النبػػو لهػػا التنزي ػ واذمامػػة لهػػا التأوي ػ ممػػا جػػال عػػف رسػػوؿ هللا صػػلذ هللا
عليه وآله وسلـ تسليما) مخاطبػاي ضميػر المػؤمنيف عليػه السػالـ)  ( :يػا عمػي

ست اتمهـ عمل التأويل كما قاتمتهـ عمل التنزيل ) .

 -3اف يومه ضو زمانه هو آخر الزماف وم شيل يبرز محتواي في آخري  ،فػال بػة
اف يخرف محتػوى القػراف فػي يػوـ اذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ) النػه ال لمػاـ
بعةي وهو آخر األئمة .

 -4ستزوؿ األسػبا

والظػروؼ التػي منعػت آبائػه علػيهـ السػالـ) مػف لظهػار مػا

عنةهـ وذلؾ النه عليه السالـ) سيصلح األرض وما عليها  ،ويموف الناس

علذ استعةاة لتقب ما سيظهري عليه السالـ) .

 -5اف ضقوى األةلة الةالة عليه والتي سيظهر بها عليه السالـ) هي التأوي .
وممػػا هػػو معلػػوـ ف ػاف ل مػػاـ عليػػه السػػالـ) سػػنف مػػف االنبيػػال ومػػنهـ النبػػي دمحم
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) ومعلوـ اف له ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) ةعو سرية وضخرى علنية .

مػػذلؾ القػػائـ قبػ قيامػػه بالسػػيف محاسػػباي لػػه ةعػػو سػرية ثػػـ علنيػػة وال بػػة لصػػاح

هذي الةعو مف لظهار ضةلة علذ صةؽ ةعوته ومف ضهـ تلؾ األةلة هو التأوي .

ومػػع ذل ػؾ ال يصػػةقه الاثيػػر ويرتػػة عليػػه الاثيػػر حتػػذ اف ضربع ػة آالؼ مػػف الػػذيف
قاتلوا وًحوا فميف بمف ماف بعيةاي نفسياي وقلبياي وعقلياي عف اذماـ عليػه السػالـ)
وقًيته وحرمته المبارمة  ،فاف ضقوى األةلة التي سيأتي بها اذماـ عليه السالـ)
هو التأوي .

فه سيقب منه وه سيصةقه الناس ضـ ال ؟

وقػػة ورة اف النػػاس سػػيمذبوي ويقػػاتلوي علػػذ التأوي ػ  ،واف الػػذيف يقاتلونػػه ويمذبونػػه

ليسوا اناساي عاةييف  ،الف عامة الناس ال يفهموف التفسػير فًػالي عػف التأويػ بػ
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سيقاتله ضه االختصاص مالعلمال وضتباعهـ مف ضه العلـ المعنييف بهمذا روايػات

 ،سػػيقارنوف مػػا يظه ػري بمػػا لػػةيهـ ومػػا وجػػةوا عليػػه آبػػائهـ واخػػوانهـ مػػف العلمػػال
ويًعوف اذشماالت والتساؤالت علذ تأويله عليه السالـ) .

وهػػذا المعنػػذ مواف ػ للرواي ػات ضوالي  ،ومطػػاب لسػػنف الماًػػيف مػػف تاػػذي

الرس ػ

ثانياي فمما جال عف النبي األارـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما)  ( :لتػركبف سػنف الػذيف مػف قػبمكـ

طب اً عف طبق ) ...

(ٔ)

.

لاػػف وعلػػذ رغػػـ ان ػوفهـ سػػيظهر هللا نػػوري ويتمػػه ولػػو م ػري الاػػافروف بحجػػة الزم ػاف

وسيموف هنالؾ مف يتقب تأوي اذماـ وهـ البسطال والمستًعفوف .
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ػػـ
يػػد أَف َّن ُمػ َّ
{وُن ِر ُ
ػػف َعَمػػػل َّالػػػذ َ
َ
يف ْ
اس ُت ْضػػع ُفوا فػػػي ْاألَْرض َوَن ْج َعَم ُهػ ْػػـ أَئ َّمػػػ ًة َوَن ْج َعَم ُهػ ُ
(ٕ)
يف } فػػال بػػة ضف يمػػوف هنػػاؾ مثػ عمػػار بػػف يالسػػر وضبػػو ذر وغيػػرهـ مػػف
اْلػ َػو ِارِث َ
المستً ػػعفيف ال ػػذيف رحبػ ػوا واس ػػتقبلوا التنزيػ ػ وم ػػذلؾ ضمث ػػالهـ س ػػيرحبوف بالتأويػ ػ
ويقبلوي فرحيف مستبشريف ب يمػوف مػف هػو ضفًػ مػنهـ ممػف آمػف بالغيػ

الػذيف

ال يطلبوف ةليالي علذ ةعواي مما فعلت خةيجة عليهػا السػالـ) وفعػ سػلماف ومػف
هـ ضمثالهـ في المرتبة.

انماػذج انؼايح نهرؤوَم فٍ انمشاٌ

- 1منز العماؿ ف11
 - 2انقصص5
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قاؿ تعػالذ  { :هو َّال ِذي ان َزؿ عَميػؾ اْل ِك َت ِ
آيػات ُّم ْح َكمػات ُه َّػف أ ُُّـ اْل ِك َت ِ
ػاب
ػاب مْن ُ
َ َْ َ
ػه َ
َُ
َ
َ
َ
(ٔ)
ُخُر ُم َت َشا ِب َهات } .
َوأ َ
لقة وصف ضمير المؤمنيف عليه السالـ) هذا الاتا

بقوله :

( ظػػاهرا انيػػق وباطنػػه عميػػق ) وظهػػر القػػراف يرمػػز لايػػات المحممػػات الالتػػي
ضُحممت عباراتها باف حفظت مف االحتماؿ واالشتباي .

ضما الباطف بػاطف القػراف ) فهػو يرمػز ياتػه بالمتشػابهات فػال يتًػح مقصػوةها
لال بالفحص والنظر  ،وبما اف المحممات هف ضـ الاتا

 ،واألـ هي األص لذف

فإرجاع الفروع للذ ضصله مما ورة عف ضئمة الهةى عليهـ السالـ) :

لرجاع المتشابه للذ المحمـ ) ضي لرجاع البنات للذ ضمها) وعليه فيموف لرجاع

المتشابهات للذ المحممات .

اف المحمػػـ يفسػػر تفسػػي اير ظاهري ػاي وضمػػا المتشػػابه فيػػؤوؿ تػػأويالي باطني ػاي  ،والتأويػ ػ
مأخوذ مف آؿ – يأووؿ رجع – رجوع ) ضي لرجاع الشيل للذ ضصله .

ومػػف خػػالؿ التأوي ػ يسػػتطيع المػػؤوؿ الغػػوص فػػي بػػاطف القػػراف العمي ػ والحػػاوي
علذ بحور علمه الزاخر التي ال تنفذ وال تبية قاؿ تعالذ َ { :وَل ْو انما ِفي ْاألَْر ِ
ض
َ
ِِ
ِ
ّللا
ػات َّ
ِمف َش َجَرٍة أَ ْق َبلـ َواْلَب ْحُر َي ُمُّد ُا ِمػف َب ْعػدا َس ْػب َع ُة أَْب ُح ٍػر َّمػا َن ِف َػد ْت َكمِ َم ُ
ّللا اف َّ َ
َع ِزيز َح ِكيـ }(ٕ) .
اف هػػذي البحػػور هػػي ةاللػػة لعلػػـ هللا الالمتنػػاهي  ،والالمػػات التػػي فػػي القػػراف هػػي
تمث ػ مػػالـ هللا الظػػاهر وهػػي محػػةوة  ،ضمػػا الالمػػات التػػي ال تنفػػذ وال تبيػػة فهػػي

بطوف القراف .

 -1آؿ عمراف . )7
 -2لقماف. 27
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ولذلؾ قاؿ ضمير المػؤمنيف عليػه السػالـ)  ( :اف باطنػه عميػق ) والمػراة بالسػبعة

ضبحػػر التاثيػػر ةوف االختصػػاص بهػػذا العػػةة فاالزةيػػاة مممػػف  ،والبحػػر األوؿ هػػو
التفسير المتاف بظاهر القراف والسبعة األخرى هي علػوـ التأويػ المتافلػة ببػاطف

القراف مما قلنا .

انرؤوَم يٍ يخرصاخ األئًح (ػهُهى انسالو)
اف تأوي ػ القػػراف مػػف مختصػػات األئمػػة المعصػػوميف علػػيهـ السػػالـ) فهػػو يجػػري
عليهـ مجرياف الشمس والقمر  ،فقة جال عف الفًي بػف يسػار قولػه  :سػألت ضبػا

جعفر عليه السالـ) عف هذي الرواية :

( ما في ال راف آية إال ولها ظهر وبطف ) .

قػػاؿ  :قػػاؿ (عميػػه السػػبلـ)  :ظهػػرا تنزيمػػه  ،وبطنػػه تأويمػػه ومنػػه مػػا قػػد مضػػل

ومنه ما يجري كما تجري الشمس وال مر كل مػا جػاء تأويمػه شػيء يكػوف عمػل
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{ومػػػا َي ْعَمػػػـ َتأ ِْويَمػ ُ ِ
ف
ّللا
ػػه إالَّ ّ ُ
ُ
األمػػػوات كمػػػا يكػػػو عمػػػل األحيػػػاء  ،قػػػاؿ ع تعػػػالل َ َ
الر ِ
اس ُخو َف ِفي اْل ِعْمـِ} ف اؿ (عميه السبلـ)  :نحف نعممه )(ٔ) .
َو َّ

اف القاعة العامة للتأوي هي لرجاع المتشابه للذ المحمـ  ،فقوله تعالذ :
{ ِإ َذا َّ
س ُك ِّوَر ْت }
الش ْم ُ
وزيػري علػػي بػػف ضبػػي طالػ

(ٕ)

 ،فالشمس رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) في زمانه والقمر هو

عليػػه السػػالـ) الف الًػػيال مصػػةري الشػػمس  ،والنػػور
َّ ِ
ػل َّ
س
الش ْػم َ
مصةري القمر الذي يأخذ نوري مف الشمس وقوله تعالذ { ُه َو الذي َج َع َ
ِضَياء َواْلَ َمَر ُنو اًر }(ٖ) .
(
وفػػي روًػػة الاػػافي عػػف جػػابر عػػف ضبػػي جعفػػر قػػاؿ  ( :فضػػرب ع مثػػل
الشمس ) ومثل الوصي ( ال مر ) وقد أمرنا ع سبحانه وتعػالل بأتبػاع الػوزير

أي الوصي وذلؾ مف أجل الفبلح والفوز برضا ع عز وجػل حيػث قػاؿ تعػالل :
ِ
ِ
ِ
وا َو َّاتَب ُعػوْا ُّ
ػه أُ ْوَلػ ِػػئ َؾ ُهػ ُػـ
ػور َّالػػذ َي انػ ِز َؿ َم َعػ ُ
{ َف َّالػػذ َ
وا َوَن َصػُػر ُ
آمُنػوْا ِبػػه َو َعػ َّػزُر ُ
النػ َ
يف َ
اْل ُمْفمِ ُحو َف }(ٗ) .
فال يتـ الفال باف يؤمنوا بالرسوؿ ويعزروي وينصروي فق ب بأتبػاع وصػيه الػذي
هو مبعذ النػور ليجلػي ةيػاجي الظػالـ والجهالػة  ،ولػذا قاتػ علػي عليػه السػالـ)

علذ التأوي مما قات دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) علذ التنزي .

 -1وسائ الشيعة ف 27ص. 196
 -2التاوير . )1
 -3يونس . )5

 -4األعراؼ . )157
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انطباؽ ذلؾ عمل اإلماـ المهدي (عميه السبلـ)
ضم ػػا ف ػػي زمانن ػػا ه ػػذا فيم ػػوف انطب ػػاؽ الش ػػمس عل ػػذ اذم ػػاـ المه ػػةي وذل ػػؾ ل ػػوروة
الروايػػات الةالػػة علػػذ ذلػػؾ  :وأمػػػا وجػػػه اال نتفػػػاع بػػػي فػػػي ليبتػػػي فكاال نتفػػػاع
بالشمس إذا ليبها السحاب عف األبصار )

)1

.

ويػػأتي تأويلػػه للقػػراف الاام ػ ويعم ػ بػػه بمػػا وعػػةتنا ا يػػة الاريمػػة َ { :ي ْػػوَـ َيػػأ ِْتي
َتأ ِْويُم ُه } ضي يوـ القائـ .

1

 -بحار االنوار ف 53ص93
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وهذا ما تشير لليػه الروايػات انػه عليػه السػالـ) يػأتي بمتػا

جةيػة ومػا قػوؿ ضميػر

المؤمنيف عليه السالـ)  ( :عممني رسوؿ ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) ألػف بػاب وكػل بػاب
يفتح لي ألف باب ) لال مصةاقاي لذلؾ .
والتأويػ جػزل وبػا

مػف هػذي األبػوا

ومصاةيقها في القراف .

 ،واف لعلػـ التأويػ بطػوف متفرعػة ومتشػػعبة

فقػػة جػػال عػػف ضميػػر المػػؤمنيف عليػػه السػػالـ) قولػػه  ( :اف الكػػوف كمػػه فػػي ال ػػراف

وال راف كمه في الفاتحة والفاتحة كمهػا فػي م

الباء والباء في الن طة وانا الن طة )...

(ٔ)

.

ػ

وا والبسػممة فػي

النقط ػػة  :ظاهره ػػا التنزيػ ػ وباطنه ػػا التأويػ ػ  ،وب ػػذلؾ يم ػػوف مص ػػةر الف ػػيض م ػػف

النقطة .

وسيتـ تفصي ذلؾ في فصوؿ قاةمة واظهار االرتباا بيف قًية المهةي والنقطة

.

تحاس انرؤوَم

1

-تفسير القراف لدمحم حسيف األصفهاني
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ذمرنا اف السبعة ضبحر في قوله تعالذ :
{ َوَل ْو انما ِفي ْاألَْر ِ
ض ِمف َش َجَرٍة أَ ْق َػبلـ َواْلَب ْح ُػر َي ُم ُّػد ُا ِمػف َب ْع ِػد ِا َس ْػب َع ُة أَْب ُح ٍػر َّمػا
َ
(ٔ)
َن ِفد ْت َكمِمات َّ ِ
ّللا َع ِزيز َح ِكيـ } .
َ ُ
َ
ّللا اف َّ َ
اف علوـ التأوي هي المتافلة بباطف القراف  ،ويتبيف ذلؾ مف خالؿ حةيذ رسوؿ
هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) :

(اف لم راف ظه اًر وبطناً ولبطنه بطف إلل سبعة أبطف)

(ٕ)

.

قلنا اف السػبعة ضبحػر فػي هػذي ا يػة المبارمػة لػيس المػراة منهػا التحةيػة بهػذا العػةة

ب الاثر  ،واالزةياة مممػف فقػة ورة عػف األئمػة المعصػوميف علػيهـ السػالـ) ( :

اف لم راف سبعة بطوف ) .

ضقوؿ اف للقراف  :ظاه اير  ،وباطناي .
ولهػػذا البػػاطف سػػبعة بطػػوف وهػػذي البطػػوف هػػي الحػػروؼ  ،الالمػػات  ،الجم ػ ،
اذشارات  ،الةالالت  ،األسرار  ،النقطة) .

فتنبث مف بطف الحروؼ  :بحر الحروؼ
ومف بطف الالمات  :بحر الالمات

ومف بطف الجم  :بحر الجم

ومف بطف اذشارات  :بحر اذشارات
ومف بطف الةالالت  :بحر الةالالت

ومف بطف األسرار  :بحر األسرار
 -1لقماف . 27
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ومف بطف النقطة  :بحر النقطة

انطباؽ قاعدة ال يود واألفراد
اف لقاع ػػة القي ػػوة واألفػ ػراة ف ػػي المنطػ ػ انطباقػ ػاي واً ػػحاي ف ػػي التأويػ ػ فملم ػػا زاةت
القيوة قلت األفراة في الخارف وملما قلت القيوة زاةت األفراة .

مثاؿ :

 -1عنةما يقوؿ قائ  :ضعطني قلماي  ،ةوف تحةيػة  ،فمػف المممػف لعطائػه ضي قلػـ
ػر الف األم ػػر
وم ػػف ضي ن ػػوع سػ ػوال ضاػ ػاف ه ػػذا القل ػػـ رصاصػ ػاي ضو جافػ ػاي ضو حب ػ اي
مفتو وليس محصور  ،ففي هذي الحالة قلت القيوة وزاةت األفراة .

 -2ضمػػا لذا قػػاؿ اعطنػػي قلػػـ جػػاؼ فيمػػوف األمػػر محصػػو اير فػػي القلػػـ الجػػاؼ فق ػ

بغػػض النظػػر عػػف مواصػػفات هػػذا القلػػـ مػػف ناحيػػة لونػػه ضو نوعيػػة صػػناعته

وباذممػ ػاف لعطائ ػػه قل ػػـ ج ػػاؼ ازرؽ ضو اس ػػوة ضو احم ػػر ضو اخً ػػر ومهم ػػا

مانت صناعة هذا القلػـ فػي هػذي الحالػة زاةت القيػوة ااثػر مػف الطلػ
وقلت األفراة بانحسار الطل

بالقلـ الجاؼ ةوف بقية االنواع .

األوؿ

 -3ضما لذا قاؿ  :ضعطني قلـ جاؼ ازرؽ ذو خ رفيع  ،فال يمػوف ضمػاـ المعطػي
لال ن ػػوع واح ػػة مح ػػةة  ،وف ػػي ه ػػذي الحال ػػة مث ػػرت القي ػػوة ضاث ػػر م ػػف الح ػػالتيف

السابقتيف وقلت األفراة وانحصر الطل

مصةاؽ ذلؾ

في شيل واحة .
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ِ ِِ
ْمُرُك ْـ اف َتػ ْذَب ُحوْا
ويتبػيف ذلػؾ فػػي قولػه تعػػالذ َ :
ػاؿ ُم َ
وسػل لَ ْومػػه اف ّ َ
{واِ ْذ َقػ َ
ّللا َيػأ ُ
بَ رًة َقاُلوْا أ ََت َّت ِخ ُذَنا ه ُزواً َقاؿ أَعوُذ ِب ِ
اّلل اف أ ُ ِ
ِِ
ػؾ
يف َقػاُلوْا ْاد ُع َلَنػا َرَّب َ
ُ
َكو َف م َف اْل َجاهم َ
َ ُ
ّ
ََ
ِ
ِ
وؿ ان َها َبَ َرة الَّ َف ِارض َوالَ ِب ْكر َع َواف َبْي َف َذلِ َؾ َفا ْف َعُموْا
اؿ ان ُه َيُ ُ
ُيَبّيف ّلَنا َما ه َي َق َ
ِ َّ
ػوؿ ان َهػا َبَ َػرة َص ْػفَراء
اؿ ان ُه َيُ ُ
َما ُت ْؤ َمرو َف َقاُلوْا ْاد ُع َلَنا َرَّب َؾ ُيَبّيف لَنا َما َل ْوُن َها َق َ
ِ
ِ
ػاب َه
ػؾ ُيَب ِّػيف َّلَنػا َمػا ِه
يف َقػاُلوْا ْاد ُع َلَنػا َرَّب َ
َفاقػع َّل ْوُن َها َت ُسُّر الَّنػاظ ِر َ
البَ َػر َت َش َ
ػي اف َ
َ
ِ
ض
يػر األَْر َ
ػوؿ ان َهػا َبَ َػرة الَّ َذُلػوؿ ُتث ُ
ػاؿ انػ ُه َيُ ُ
ّللا َل ُم ْه َت ُػدو َف َق َ
َعَمْيَنا َوانا اف َشاء َّ ُ
ِ ِ
ِ
وها َو َما َك ُادوْا
ق َف َذَب ُح َ
يها َقاُلوْا االف ِجْئ َت ِباْل َح ِّ
َوالَ َت ْس ي اْل َحْر َث ُم َسَّم َمة الَّ شَي َة ف َ
َي ْف َعُمو َف}(ٔ) .
{اف َت ػ ْذَب ُحوْا َبَ ػ َػرًة} مػاف األمػػر فػػي ذبػػح بقػػر مػػف غيػػر تحةيػػة عمػػر هػػذي البقػػر ضو
لونهػػا فمان ػت القيػػوة قليلػػة واألف ػراة فػػي الخػػارف مثيػػر فسػػألوا عػػف مواصػػفات البقػػر
التي آمرهـ هللا بذبحها .

ػؾ ُيَب ِّػيف ّلَنػا َمػا ِهػي} فجػال الخطػا
{ َقاُلوْا ْاد ُع َلَنػا َرَّب َ
َ
انها ال مبير وال صغير في السف ب هػي متوسػطة {ان َهػا َبَ َػرة الَّ َف ِ
ػارض َوالَ ِب ْكػر
ػؾ} وهنػػا مثػػر القيػػوة وقلػػت األفػراة فتحةيػػة األمػػر اذلهػػي بػػذبح بقػػر
َعػ َػواف َبػ ْػي َف َذلِػ َ
متوسطة العمر  ،بغض النظر عف لوف هذي البقر .
اذلهػي بتحةيػة عمػر البقػر

فتسائ بني لسرائي مر ثانيػة عػف لػوف هػذي البقػر فهػ هػي بيًػال ضو سػوةال ضو
ػػؾ ُيَبػ ِّػػيف َّلَنػػػا َمػػػا َل ْوُنهػػػاَ } فم ػاف
صػػفرال ضو حم ػرال ضو مرقطػػة { َقػػػاُلوْا ْاد ُع َلَنػػػا َرَّبػ َ
اقػػػع َّلوُنهػػا َتسػُّػر َّ ِ
الجػوا { انهػػا بَ ػػرة صػ ْػفراء َف ِ
يف } ففػػي هػػذي المػػر زاةت
النػػاظ ِر َ
َ َ َ َ َ
ْ َ ُ
القيوة ضاثر مف السػاب وقلػت األفػراة فقػة تحػةة لػوف البقػر لًػافة للػذ عمرهػا فػي
ا ية السابقة .
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فطل ػ

بنػػي لس ػرائي تحةيػػة مواصػػفات ضخػػرى لتبي ػاف البقػػر المطلوبػػة النهػػـ وجػػةوا

ػؾ
الاثير مف األبقار ذات اللوف األصفر والتي تسر الناظريف َ { ،قاُلوْا ْاد ُع َلَنا َرَّب َ
ِ
ّللا َل ُم ْه َت ُػدو َف } فمػاف جػوا
ُيَبِّيف َّلَنا َما ه َي اف َ
البَ َر َت َش َاب َه َعَمْيَنا َوانا اف َشاء َّ ُ
وؿ ان َها
اؿ ان ُه َيُ ُ
المولذ تبارؾ وتعالذ بتحةية المواصفات الااملة للبقر بقوله { َق َ
ِ ِ
ِ
ػت
َبَ َرة الَّ َذُلوؿ ُت ِث ُير األَْر َ
يها َقاُلوْا االف ِجْئ َ
ض َوالَ َت ْس ي اْل َحْر َث ُم َسَّم َمة الَّ شَي َة ف َ
وها َو َما َك ُادوْا َي ْف َعُمو َف } .
ق َف َذَب ُح َ
ِباْل َح ِّ
وبػػذلؾ يسػػه التأويػ فػػي القػػراف الف بعًػػه يصػػةؽ بعًػاي وورال مػ حػ حقيقػػة
ق } فالحقيقػػة مان ػت البقػػر بعػػة
ممػػا فػػي قػػوؿ بنػػي لس ػرائي  { :االف ِجْئػ َ
ػػت ِبػػػاْل َح ِّ
ػاب َه َعَمْيَنػا} لػه ارتبػاا وثيػ
البَ َر َت َش َ
مشفها مف خالؿ تاثير القيوة  ،وقولهـ {اف َ
مع قوله { َفَي َّت ِب ُعو َف َما َت َش َاب َه ِمْن ُه }(ٔ) .
وقػػة ورة عػػف ضميػػر المػػؤمنيف عليػػه السػػالـ) انػه مػاف يعػػرؼ الفػػتف مػػف خػػالؿ

سػػور غػػافر لاثػػر قيوةهػػا حيػػذ قػػاؿ ابػػف عبػػاس  ( :كػػاف عمػػي (عميػػه السػػبلـ)
يعرؼ بها الفتف قاؿ  ( :واراا زاد في الحديث وكل جماعة كانت في األرض أو

تكوف في األرض ومف كل قرية كانت أو تكوف في األرض)

(ٕ)

.

ففي هذي السور المبارمة ضي سور غافر ) زاةت القيوة في االتجاهيف المتباينيف

فانحسػػرت ضفراةهػػا فػػي الخػػارف تأويليػػا  ،ومثيػ اير مػػا نػػرى قػػوؿ ضميػػر المػػؤمنيف عليػػه
السػالـ) فػي خطبػه مبينػاي الفػتف ومعرفػة ضفراةهػا  ،حيػػذ قػاؿ فػي خطبػة البيػاف ( :

 -1آؿ عمراف . 7

 -2الظرائف ف 1ص 23نقالي عف صحيح مسلـ .
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انا ُمخبركـ بما يجري  ،والل ما يكوف في آخر الزماف حتل تكونػوا عمػل ح ي ػة
مف البياف )(ٔ) .

وينطبػ ذلػػؾ فػػي تأويػ الرؤيػػا ( فػػي قصػػة يوسػػف (عميػػه السػػبلـ)  ،حيػػث قػػاؿ
صاحب يوسف (عميه السبلـ) في السػجف { انػي أَرانػي أ ِ
ؽ َ ْأر ِسػي ُخْبػ اًز
ػل َف ْػو َ
ْ
َ
َحم ُ
َتأ ُْكل َّ
الطْيُر ِمْن ُه }(ٕ) .
ُ
ففي هذي الرؤيا مث

الحم – الرضس – الخبػز – األاػ – الطيػر ) ولتعػةة هػذي

القيوة ضهمية في معرفة تأوي هذي الرؤيػا مػف خػالؿ ةالالتهػا برمػوز الحممػة فمػاف

تأويلها اف ضخبري بالصل

وضا الطير مف رضسه .

مػػف خػػالؿ مػػا ذمػػر يتبػػيف لنػػا القاعػػة العامػػة للتأوي ػ فػػي القػػراف وهػػو البػػاطف وال
يعرفه لال ضه البيت عليهـ السالـ) ضو مف يفيض هللا عليه مف خالؿ اذخػالص

له .

ومما ورة في الحةيذ عف النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) انه قاؿ  ( :مػف أخمػص أ أربعػيف

فجر ع ينابيع الحكمة مف قمبه عمل لسانه)(ٖ).
يوماً ّ
وقة وصلنا منهـ عليهـ السالـ) مف خالؿ بطػوف الاتػ جػزل يسػير لعلػـ التأويػ

 ،وسػػيموف بشػػم واسػػع فػػي شػػخص اليمػاني الموعػػوة القمػػر) الػةاعي للػػذ اذمػػاـ

المهػ ػػةي بحمػ ػػـ تش ػ ػرفه باالتصػ ػػاؿ المباشػ ػػر بالشػ ػػمس ) اذمػ ػػاـ المهػ ػػةي عليػ ػػه
السالـ) وافاًته عليه برموز الحممة لبقرعلـ التأوي بق اير .

 -1الزاـ الناص
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ضما في قيػاـ اذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ) سػتاوف بشػم ضوسػع ومطلػ وهػو
ما عني بالاتا

الجةية ) ضي تأوي باطف القراف .

فمػػف النقػػاا المهمػػة التػػي ُيعػػرؼ بهػػا الػػةاعي والممهػػة الرئيسػػي ل مػػاـ هػػو التأوي ػ
حيذ يعطي الناس تأويالي جزئياي قب ظهور اذماـ عليػه السػالـ) اسػتعةاةاي لقبولػه
ملي ػاي فػػي زمػػف القيػػاـ المقػػةس  ،ومػػذلؾ لػػئال تشػػتبه األمػػور علػػذ المػػؤمنيف لاثػػر

الةعا .

ومما جال في قوؿ اذماـ الصاةؽ عليه السالـ ) للمفً بف عمر :
( ولترفعف اثنتا عشر راية مشتبهة ال يعرؼ أي مف أي .

قاؿ المفضل  :فبكيت  .ف اؿ لي  :ما يبكيؾ ؟

قمت  :جعمت فداؾ كيف ال ابكي وانت ت وؿ  :ترفع اثنتا عشػر رايػة مشػتبهة ال

يعرؼ أي مف أي .

قاؿ  :فنظر إلل كوة فػي البيػت التػي تطمػع فيهػا الشػمس فػي مجمسػه  ،ف ػاؿ :

أهذا الشمس مضيئة ؟

قمت  :نعـ  ،قاؿ  :وع أمرنا أضوء منها )

(ٔ)

.

يتًػػح مػػف ذلػػؾ اف الًػػول الػػذي يػػةخ مػػف الاػػو هػػو لشػػار للػػذ العلػػـ الف العلػػـ

نور والجه ظالـ وهذا يظهر جلياي في عصر الظهور مػف خػالؿ ال اريػات الباطلػة
الت ػػي ت ػػةعي نصػ ػرتها ل م ػػاـ زو اير وبهتانػ ػاي ولا ػػف الم ػػؤمنيف الص ػػاةقيف ي ػػروف ن ػػور
قًػػية اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) مػػف خػػالؿ وزيػري القمػػر ) وهػػو الاػػو التػػي
يةخ منها ًول اذماـ عليه السػالـ) وهػو الػذي يبقػر علػوـ األئمػة المعصػوميف

بق اير .
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الفصل الثاني
مفاهيـ اسبلمية
ومف ضج فهـ ضبعاة التأوي ومراميه البة اف نفهـ بعض األمور التي مػف الواجػ

علينا هنا توًيحها ومف هذي المفاهيـ هي :

*مفهوـ أهل البيت في ال راف
*مفهوـ الرجس في ال راف
*مفهوـ التطهير في ال راف

* الكتاب المكنوف
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مفهوـ أهل البيت في ال ارف
ضه ػ البيػػت هػػذا المفهػػوـ القػػةيـ بقػػةـ بيػػت هللا الح ػراـ والم ػرتب بػػه ارتباط ػاي وثيق ػاي
تعػػارؼ اليػػوـ لطالقػػه علػػذ األربعػػة عشػػر المعصػػوميف الخمسػػة ضصػػحا

الاسػػال

والتسعة مف ولة الحسيف عليهـ السالـ ضجمعيف) وهذا صحيح وهو الح .

لال اننػػا لػػو بحثنػػا فػػي هػػذي التسػػمية لوجػػةناها مرتبطػػة ببيػػت هللا الحػراـ فالبيػػت هػػو
الاعب ػػة المشػ ػرفة وضهل ػػه ه ػػـ ال ػػذيف ق ػػاموا ببنائ ػػه وهم ػػا لبػ ػراهيـ واس ػػماعي

عليهم ػػا

السالـ) وذرية لسماعي مف بعةي الذيف سمنوا بجواري وقاموا بعمارتػه وخةمػة زواري

والتزم ػوا ةيػػف الحنيفيػػة  ،ةيػػف لب ػراهيـ عليػػه السػػالـ) فه ػؤالل هػػـ ضه ػ البيػػت الػػذيف

ضشارت لليهـ الاثير مف ا يات القرانية  ،قاؿ تعالذ :
ِ ِ
ِ
ِ
اعيل رَّبَنػا َتَ َّبػل ِمَّنػا انػؾ انػ َت َّ ِ
ِ ِ
يع
َ
السػم ُ
يـ اْلَ َواع َد م َف اْلَبْيت َوِا ْس َم ُ َ
َ
ْ
{وِا ْذ َيْرَف ُع إْبَراه ُ
(ٔ)
ِ
ِ
ِ
ػت اْل َح َػراـ قَيامػاً ّل َّمن ِ
ػاس َو َّ
الشػ ْػهَر
ّللا اْل َك ْعَبػ َة اْلَبْي َ
ػيـ}  .وقػاؿ تعػالذ َ :
ػل ّ ُ
{ج َع َ
َ
اْل َعم ُ
السػػماو ِ
ِ
اْلحػػراـ واْله ْػػدي واْلَ بلَ ِئػ َػد َذلِ َ ِ
ات َو َمػػا ِفػػي
ّللا َي ْعَمػ ُػـ َمػػا فػػي َّ َ َ
َََ َ َ َ َ
ػػؾ ل َت ْعَم ُمػػوْا اف ّ َ
(ٕ)
األَْر ِ
ّللا ِب ُك ِّل َشي ٍء َعمِيـ} .
ض َواف ّ َ
ْ
ّللا رحمػت ِ
ِ
وقاؿ تعالذ َ { :قاُلوْا أ ََتعج ِب ِ
ػل اْلَبْي ِػت
ػه َعَم ْػي ُك ْـ أ ْ
ّللا َوَبَرَك ُات ُ
َْ َ
َم ِػر ّ َ ْ َ ُ ّ
َه َ
يف م ْف أ ْ
ان ُه َح ِميد َّم ِجيد}(ٖ) .
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فهػػذي ا يػػات الاريمػػة ماشػػفة عػػف المعنػػذ الػػذي ذهبنػػا لليػػه وخاصػػة بالنسػػبة لايػػة
الشػريفة اف ضهػ البيػػت هػػـ آؿ لبػراهيـ علػيهـ السػػالـ) ومػػف هنػػا يتًػػح اف معنػػذ
ضه البيت ضعـ مما يعتقةي الاثير مف المسلميف بما فيهـ العلمال والباحثيف .

لال ان ػه قػػة يعتػػرض علينػػا معتػػرض فيقػػوؿ  :ميػػف صػػح وجػػاز لطػػالؽ هػػذا اللق ػ

علػ ػػذ ذريػ ػػة لب ػ ػراهيـ علػ ػػيهـ السػ ػػالـ) وفػ ػػيهـ الاثيػ ػػر مػ ػػف الظػ ػػالميف والمنح ػ ػرفيف

والمشرميف فالاثير مف ضه ممة هـ مف ذرية لبراهيـ لال انهػـ مػف المشػرميف ومػف
عليهـ ؟

صح لطالؽ هذا اللق
ضشة المحاربيف ل سالـ  ،فميف ّ
والحقيقػػة وقب ػ ذمػػر الج ػوا علػػذ هػػذا التسػػاؤؿ البػػة مػػف ذمػػر مقةمػػة  ،وهػػي اف
المولذ تبارؾ وتعالذ ذمر فػي ا يػة المتقةمػة اف رحمتػه وبرماتػه تتنػزؿ علػذ ضهػ
البيت ومقتًذ هذا التنزيػ

ضي نػزوؿ الرحمػة والبرمػة اذلهيػة مػف جنػا

المػولذ

تب ػارؾ وتع ػػالذ) اف يم ػػوف المش ػػموؿ به ػػذي الرحم ػػة والبرم ػػة مس ػػتحقاي له ػػا  ،ال انه ػػا
وقعػػت مػػف ةوف اسػػتحقاؽ لهػػا  ،حتػػذ يتسػػنذ للػػبعض االعت ػراض علػػذ فعلػػه عػػز

وج .

ضما ما هػو السػبي لحصػوؿ ذلػؾ االسػتحقاؽ مػف نػزوؿ الرحمػة والبرمػة  ،فقػة بػيف

جنا

الح تعالذ اف ذلؾ متوقف علذ ضمريف .

األمر األوؿ :

حصػػوؿ اذحس ػاف فل ػوال لحس ػاف العبػػة بم ػ مػػا تفيػػةي هػػذي الالمػػة مػػف معنػػذ لمػػا
استح العبة نزوؿ الرحمة وقة قاؿ عز مف قائ :
طمعػاً اف رحمػت ِ
ِ
{والَ ُت ْف ِسُدوْا ِفي األَْر ِ
ّللا َق ِريػب
ََْ َ ّ
ض َب ْع َد ِإ ْصبلَح َها َو ْاد ُع ُ
َ
وا َخ ْوفػاً َو َ َ
(ٔ)
ِ
ِ
يف} .
ّم َف اْل ُم ْح ِسن َ
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فا ية الشريفة تبيف لنا اف رحمة هللا قري مف المحسنيف .
ِ
ِ ِ
ِ
ػف ِفػي األَْر ِ
ػيب
ض َي َتَب َّػوأُ ِمْن َهػا َحْي ُ
وس َ
وقاؿ تعالذ َ :
ػاء ُنص ُ
{وَكػ َذل َؾ َم َّكّنػا لُي ُ
ػث َي َش ُ
ِ
ِ
ِ
يف}(ٔ) .فلـ يمف يصيبه هللا برحمته لوال
َجَر اْل ُم ْح ِسن َ
يع أ ْ
ِبَر ْح َمتَنا َمف َّن َشاء َوالَ ُنض ُ
ِ
ػات اْل ِك َت ِ
ػاب اْل َح ِكػيـِ ُه ًػدى َوَر ْح َمػ ًة
آي ُ
اف ماف مف المحسنيف  .وقػاؿ تعػالذ { :تْم َ
ػؾ َ
ِ
ِ
يف}(ٕ) .
ّلْم ُم ْح ِسن َ
فمػػف مجمػػوع هػػذي ا يػػات يتبػػيف لنػػا اف المػػولذ تبػػارؾ وتعػػالذ يخبرنػػا ب ػاف نػػزوؿ

الرحمة علذ قةر اذحساف فملما ازةاة لحساف العبة زاةت رحمة هللا عليه .

واف مف ضهـ ةواعي نزوؿ الرحمة هو وقوع اذحساف مف العبة فمتذ ما ماف العبػة

محسناي ماف قريباي مف رحمة هللا تبارؾ وتعالذ .
األمر الثاني :
هو حصػوؿ اذيمػاف فهػو سػب

لنػزوؿ البرمػة علػذ العبػة مػف جنػا

المػولذ عػز

{وَل ْػو اف
وج فالبرمة ال يممف اف تصي العبة اف لـ يمف مؤمنػاي  ،قػاؿ تعػالذ َ :
ض وَل ِ
ػات ِمػف َّ ِ
ى
ػػكف َك َّػذُبوْا
أْ
آمُنػوْا َو َّاتَ ػوْا َل َف َت ْحَنػا َعَم ْػي ِهـ َبَرَك ٍ ّ َ
الس َػماء َواألَْر ِ َ
َه َل اْلُ َر َ
اهـ ِب َما َكانوْا َي ْك ِسُبو َف }(ٖ) .
َفأ َ
َخ ْذَن ُ
يشير المولذ ج وعال في هذي ا ية الشريفة للذ اف البرمة ال تتأتذ لال باذيماف

والتقػوى فهمػػا العػػامالف والسػبباف اللػػذاف مػػا اف تػوف ار فػػي العبػػة ضو األمػة حتػػذ فػػتح
هللا تبػػارؾ وتعػػالذ لهمػػا باب ػاي مػػف السػػمال وآخػػر مػػف األرض  ،وهػػذاف الباب ػاف مػػف
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ِ
يػل
برماته سبحانه وتعالذ  .واليؾ ما يؤمة ذلؾ  ،فقػة جػال فػي ا يػة الاريمػة { :ق َ
ُم ٍـ ِّم َّمف َّم َع َؾ}(ٔ) .
رك ٍ
اه ِب ْط ِب َسبلَ ٍـ ِّمَّنا َوَب َ
وح ْ
َيا ُن ُ
ات َعَمْي َؾ َو َعَمل أ َ

فاف هللا تبارؾ وتعالذ يخاط

في هذي ا ية نوحاي والذيف رمبوا معه في السػفينة ،

وهؤالل هـ المؤمنوف فق في زمف الطوفاف  ،ولما مانوا مذلؾ جعػ هللا عػز وجػ
برماته عليهـ .

ِ
اهيـ ر ِب اجعػل هػػ َذا بَمػداً ِ
ػه ِم َػف
آمنػاً َو ْارُز ْؽ أ ْ
َهَم ُ
اؿ ِإْبَر ُ َ ّ ْ َ ْ َ َ َ
ومذلؾ قوله تعالذ َ :
{واِ ْذ َق َ
ات مف آمف ِمْنهـ ِب ِ
َّ ِ
ِ
طُّرُا
َضػ َ
ُم ِّت ُع ُه َقمِػيبلً ُث َّػـ أ ْ
الث َمَر َ ْ َ َ ُ ّ
اّلل َواْلَي ْوـِ اآلخ ِر َق َ
اؿ َو َمف َك َفَر َفأ َ
ِإَلل َع َذ ِ
اب َّ
س اْل َم ِص ُير}(ٕ) .
الن ِار َوبِْئ َ
وبهػػذا يتبػػيف لنػػا اف البرمػػة مػػف ل ػوازـ اذيم ػاف فػػإذا لػػـ يمػػف العبػػة مؤمن ػاي لػػـ يمػػف

مسػػتحقاي لنػػزوؿ البرمػػة مػػف هللا عػػز وج ػ  ،فنػػزوؿ البرمػػة متوقػػف علػػذ حصػػوؿ

اذيماف .

وبهذا يتًػح لنػا السػب فػي نػزوؿ الرحمػة والبرمػة ممػا تبػيف انفػاي عائػة لاػوف ضهػ
البيػػت مػػف ش ػانهـ اذحس ػاف  ،فهػػـ يفعلونػػه ويواًػػبوف عليػػه حتػػذ عرف ػوا بمػػونهـ
محسنيف  ،مما انهـ لًافة لاونهـ محسػنيف فهػـ ضيًػاي مػؤمنيف  ،وبػذلؾ اسػتحقوا
نزوؿ الرحمة والبرمة مف قبله تعالذ .

ومػف هنػا فػػال يػرة االعتػراض المتقػػةـ والػذي مفػػاةي  :ميػف صػح لطػػالؽ لقػ

ضهػ

البيت علذ ذرية لبراهيـ عليه السالـ) علماي اف الاثير منهـ ظالميف ومشرميف .

ول ػػو تنزلن ػػا ج ػػةالي وقبلن ػػا االعتػ ػراض فق ػػة اتً ػػح اف ضهػ ػ البي ػػت ه ػػـ المحس ػػنيف

المػػؤمنيف فق ػ ال غيػػرهـ  ،فم ػ مػػف لػػـ يصػػةؽ عليػػه ان ػه محسػػف ومػػؤمف بػػةيف
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لبراهيـ عليه السالـ) فهو ليس مف ضه البيػت حتمػاي فػاف المصػةاؽ الحقيقػي لهػذا

المفهوـ في ذلؾ الزماف هـ آؿ لبراهيـ .

وال نعني بذلؾ م آؿ لبراهيـ ب نعنػي مػ مػف اتصػف بصػفة اذحسػاف واذيمػاف

مػف آؿ لبػراهيـ فهػػو مػػف ضهػ البيػػت الػػذيف ذمػرتهـ ا يػة  ،وهػػذا هػػو المفهػػوـ العػػاـ

أله البيت .

ومػػف هنػػا عػػرؼ ضه ػ ممػػة بأه ػ البيػػت  ،وم ػانوا يفتخػػروف بػػذلؾ  ،ولمػػا م ػاف بنػػو

هاشـ هـ ساة قريش ومانت بيةهـ مفاتيح البيت وهـ ذرية لبػراهيـ عليػه السػالـ)

شػػاع وعػػرؼ عػػنهـ انهػػـ ضه ػ البيػػت  ،واسػػتمر هػػذا الحػػاؿ مػػف بعػػة بعثػػة النبػػي
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) .

لال اف المػػولذ تبػػارؾ وتعػػالذ قلػػص المصػػةاؽ لهػػذا المفهػػوـ وخصػػص بعػػض مػػف
النػػاس بمػػونهـ هػػـ ضه ػ البيػػت لػػذلؾ قػػاـ تعػػالذ بتخصػػيص هػػذا المفهػػوـ بطائفػػة
معينة مف الناس تتصف باذحساف واذيماف .

وليس معنذ ذلؾ مجرة لحساف ضو ليماف الذي مف المممػف اف يتحقػ فػي ضي فػرة

مػ ػػؤمف  ،فػ ػػالمعنذ ضعم ػ ػ مػ ػػف ذلػ ػػؾ بمثيػ ػػر  ،ف ػ ػاف المقصػ ػػوة باتصػ ػػافهـ بهػ ػػاتيف

الخصلتيف هي مثر لحسانهـ وقو ليمانهـ بحيذ شاع وعرؼ عنهـ انهـ محسنوف

وانهـ مؤمنوف .

وهؤالل هـ الخمسة ضه الاسال وهـ دمحم وعلي وفاطمة والحسف والحسيف صلوات

هللا وسالمه عليهـ ضجمعيف) فهؤالل هـ ضه البيت  ،وفيهـ نزؿ قوله تعالذ :
نك ُـ ِّ
ط ِّه َػرُك ْـ َت ْط ِهيػ اًر}(ٔ)  ،فقػة نزلػت
َه َل اْلَبْي ِت َوُي َ
ّللا لُِي ْذ ِه َب َع ُ
سأْ
الر ْج َ
{ان َما ُي ِر ُيد َّ ُ
ه ػػذي ا ي ػػة عل ػػذ ضث ػػر ح ػػةيذ الاس ػػال حي ػػذ جم ػػع رس ػػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػليما) عليػ ػاي
 -1األح از
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وفاطمة والحسف والحسيف وجال بالاسال فأةخلهـ تحته وهو معهـ ثـ سئ المػولذ
تبارؾ وتعالذ قائال :

( المهـ هؤالء أهل بيتي  -إلل اف قاؿ -فأذهب عػنهـ الػرجس وطهػرهـ تطهيػ اًر

)  ،فنزؿ جبرائي بهذي ا ية  ،وبهذا يتبيف اف ضه البيػت هػـ ضهػ الاسػال خاصػة

 ،ومما يؤمة ذلؾ هو سؤاؿ ضـ سلمة زوف النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) اف تاوف معهـ فأبذ

رسوؿ هللا وقاؿ لها انت علػذ خيػر  ،والمعلػوـ اف ضـ سػلمة مػف خيػر ضزواف النبػي
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) بعة خةيجة طبعاي  ،لال انه لـ يةخلها ًمف نطاؽ ضه البيت .

فقػة جػال فػػي الروايػة الشػريفة الػوارة عػف زيػة بػػف علػي عػف ضبيػػه عليهمػا السػػالـ)

قاؿ  ( :كاف رسوؿ ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) في بيت أـ سػممة فػأتل بحريػرة فػدعا عميػاً
وفاطمػة والحسػف والحسػيف (عمػيهـ السػبلـ) فػػأكموا منهػا ثػـ جمػل عمػيهـ كسػػاء

خيبرة  ،ثـ قاؿ :
نك ُـ ِّ
ط ِّهَرُك ْـ َت ْط ِهي اًر} .
َه َل اْلَبْي ِت َوُي َ
ّللا لُِي ْذ ِه َب َع ُ
سأْ
الر ْج َ
{ان َما ُي ِر ُيد َّ ُ
ف الت أـ سممة  :وانا معهـ يا رسوؿ ع ؟
قاؿ  :انت عمل خير )

(ٔ)

.

وضورة القمػػي عػػف ضبػػي الجػػاروة عػػف ضبػػي جعفػػر عليػػه السػػالـ) فػػي قولػػه تعػػالذ :

(انمػػا يريػػد  )...قػػاؿ ( ( :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) وعمػػي بػػف أبػػي طالػػب وفاطمػػة والحسػػف
والحسػػيف وذلػػؾ فػػي بيػػت أـ سػػممة زوج النبػػي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) فػػدعا رسػػوؿ ع

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) عمياً وفاطمة والحسف والحسيف (عميهـ السبلـ) ثػـ ألبسػهـ كسػاء
له خيبرياً ودخل معهـ فيه  ،ثـ قاؿ :

 -1بحار االنوار ف 52ص. 213
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( المهػػـ ه ػؤالء أهػػل بيتػػي الػػذيف وعػػدتني المهػػـ أذهػػب عػػنهـ الػػرجس وطهػػرهـ
تطهي اًر  ،فنزلت هذا اآلية .

ف الت أـ سممة  :وانا معهـ يا رسوؿ ع ؟

قاؿ  :أبشري يا أـ سممة فانؾ عمل خير )

(ٔ)

.

وبهذا يتبيف لنا واًحاي اف ضه البيت هـ الخمسة ضهػ الاسػال ال غيػر وقػة سػألت
ضـ سلمة رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) اف تاوف منهـ فأبذ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) عليها ذلؾ رغـ

بشراي لها انها علذ خير .

وهنػػا البػػة مػػف اذشػػار للػػذ ضمػػر مهػػـ وهػػو اف منػػه المتعػػارؼ اف ضه ػ البيػػت هػػـ

المعصػػوموف األربعػػة عشػػر وهػػذا يعنػػي اف هنػػاؾ تسػػعة آخ ػريف يعػػةوف مػػف ضه ػ

البي ػػت فمي ػػف مػ ػاف ذل ػػؾ ؟ واذا مػ ػانوا م ػػف ضهػ ػ البي ػػت عل ػػيهـ الس ػػالـ) فهػ ػ ه ػػـ
مشمولوف بإذها
ليػػذه

الرجس عنهـ والتطهير ضـ ال ؟! وما هو المقصػوة بقولػه تعػالذ

عػػنمـ الػػرجس))  ،فمػػا هػػو الػػرجس  ،ومػػا هػػو المقصػػوة بقولػػه تعػػالذ :

ويطهرمـ تطهيرا)) ما هي هذي الطهار يا ترى ؟!
م هذي األسئلة سوؼ نجي

عليها تباعاي انشال هللا تعالذ .

مف هـ المعنييف بآية التطهير
تؤمػة األحاةيػذ الشػريفة علػذ اف ضهػ البيػت عليػه السػالـ) هػـ الخمسػة ضصػحا
الاسػػال الػػذيف خصػػهـ هللا تعػػالذ بةيػػة التطهيػػر التػػي نزلػػت فػػيهـ وهػػـ دمحم وعلػػي
 -1بحار االنوار ف 35ص. 266
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وفاطمة والحسف والحسيف صلوات هللا وسالمه عليهـ ضجمعػيف) وفػي ذات الوقػت
هنالػػؾ الاثيػػر مػػف األحاةيػػذ والروايػػات التػػي تػػذمر اف ضهػ البيػػت والمطهػريف هػػـ

األربع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة عشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالـ هللا عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيهـ ضجمع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف) مم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا بين ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا .
فالخمسة ضصحا

الاسال عليػه السػالـ) الػذيف نزلػت فػيهـ آيػة التطهيػر هػـ ضهػ

البيػػت  ،وقػػة انتق ػ هػػذا األمػػر وراثي ػاي للػػذ األئمػػة التسػػعة المعصػػوميف مػػف ذريػػة
الحسيف عليهـ السالـ) فقة ورثوا التطهير مف آبائهـ ضه الاسال مما ورثػوا ضمػور

ضخرى عةية  ،وتةخ هذي المواريذ في القسـ الثاني مف ضقساـ الوراثات .

لال اف القراف قة نط به وبينته األحاةيذ والروايات  ،ومذلؾ ضاةي العلـ الحةيذ
 ،وهو ال يخص األئمة فق ب هو سار مذلؾ في االنبيال عليهـ السالـ)  ،فلو

عةنا لقوله تعالذ في سور فاطر لتبيف لنا لممانية ذلؾ  .قاؿ عز وج :
ِ
ِ
ظالِـ ّلَِن ْف ِس ِه َو ِمْن ُهـ ُّم ْ َت ِصد
ط َفْيَنا ِم ْف ِعَب ِادَنا َف ِمْن ُه ْـ َ
اص َ
{ َّ
اب َّالذ َ
يف ْ
ثـ أ َْوَرْثَنا اْلك َت َ
ات ِبِإ ْذ ِف َّ ِ
و ِمْنهـ سا ِبق ِباْل َخير ِ
ّللا َذلِ َؾ ُه َو اْل َف ْض ُل اْل َك ِب ُير }  ، )1وقوله تعالذ :
َْ
َ ُْ َ
)2
اب ِ
ضهـ أَوَلل ِببع ٍ ِ ِ
ّللا ِب ُك ِّل َشي ٍء َعمِيـ } ،
َْ
{وأُ ْوُلوْا األَْر َحاـِ َب ْع ُ ُ ْ ْ
ض في ك َت ِ ّ
َ
ّللا اف ّ َ
ْ
ِ
ِ
يـ َو َج َعْمَنا ِفي ُذِّرَّي ِت ِهما ُّ
اب
وقوله تعالذ َ :
النُب َّوَة َواْلك َت َ
{وَلَ ْد أَْر َسْمَنا ُنوحاً َوِاْبَراه َ
َ
َف ِمْنهـ ُّمه َت ٍد وَك ِثير ِمْنهـ َف ِ
اسُ وف}(ٖ).
ُ ْ َ
ّ ُْ
ومف الروايات :

ما ورة عف عبة الرحمف بـ مثير قاؿ ( :قمت ألبي عبد ع (عميه السبلـ)  :ما
نك ُـ ِّ
َه َل اْلَبْي ِت
ّللا لُِي ْذ ِه َب َع ُ
سأْ
الر ْج َ
عني ع عز وجل ب وله { :ان َما ُي ِر ُيد َّ ُ

1
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ط ِّهَرُك ْـ َت ْط ِهي اًر} قاؿ  :نزلت في النبي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) وأمير المؤمنيف والحسف
َوُي َ
والحسيف وفاطمة (عميهـ السبلـ) فمما قبض ع عز وجل نبيه كاف أمير

المؤمنيف ثـ الحسف ثـ الحسيف ثـ وقع تأويل هذا اآلية َ { :وأ ُْوُلوْا األَْر َحاـِ
اب ِ
بع ُضهـ أَوَلل ِببع ٍ ِ ِ
ّللا} وكاف عمي بف الحسيف (عميه السبلـ) إماماً
َْ
َْ ُْ ْ
ض في ك َت ِ ّ
ثـ جرت في األئمة مف ولدا األوصياء  ،فطاعتهـ طاعة ع ومعصيتهـ
معصية ع عز وجل) (ٔ).

وعف الرياف بف الصلت  ،قاؿ ( :حضر الرضا (عميه السبلـ) مجمس المأموف

بمرو  ،وقد اجتمع في مجمسه جماعة مف عمماء العراؽ وخراساف ف اؿ
ّ
ِ
ِ
ط َفْيَنا ِم ْف
اص َ
اب َّالذ َ
يف ْ
المأموف  :أخبروني عف معنل هذا اآلية { ُث َّـ أ َْوَرْثَنا اْلك َت َ
ِعَب ِادَنا} ف الت العمماء  :أراد ع عز وجل بذلؾ األمة كمها  .ف اؿ المأموف  :ما
ت وؿ يا أبا الحسف ؟ ف اؿ الرضا (عميه السبلـ)  :ال أقوؿ كما قالوا ولكني

أقوؿ أراد ع عز وجل بذلؾ العترة الطاهرة  -إلل اف قاؿ -فصارت الوراثة

لمعترة الطاهرة ال لغيرهـ  .ف اؿ المأموف مف العترة الطاهرة ؟ قاؿ  :ف اؿ الرضا

ّللا
(عميه السبلـ)  :الذيف وصفهـ ع تعالل في كتابه جل وعز { :ان َما ُي ِر ُيد َّ ُ
نك ُـ ِّ
ط ِّهَرُك ْـ َت ْط ِهي اًر} ...ثـ قاؿ  :أما عممتـ انه
َه َل اْلَبْي ِت َوُي َ
لُِي ْذ ِه َب َع ُ
سأْ
الر ْج َ

وقعت الوراثة والطهارة عمل المصطفيف المهتديف دوف سائرهـ  .قالوا  :أيف يا
ِ
يـ َو َج َعْمَنا ِفي
أبا الحسف ؟ قاؿ  :مف قوله عز وجل َ :
{وَلَ ْد أَْر َسْمَنا ُنوحاً َواِْبَراه َ

1
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ِ
النب َّوَة واْل ِك َتاب َف ِمْنهـ ُّمه َت ٍد وَك ِثير ِمْنهـ َف ِ
اسُ و َف} فصارت وراثة النبوة
ُ ْ َ
ُذِّرَّيت ِه َما ُّ ُ َ
َ
ّ ُْ
والكتاب لممهتديف دوف الفاس يف)(ٔ).

عف سليـ قاؿ  :قاؿ عمي (عميه السػبلـ) أيهػا النػاس أتعممػوف اف ع عػز وجػل

انزؿ في كتابه :
ط ِّهػ َػرُك ْـ َت ْط ِهي ػ اًر} فجمعنػػي
ػل اْلَبْيػ ِػت َوُي َ
ّللا ِلُي ػ ْذ ِه َب َعػ ُ
سأْ
ػنك ُـ الػ ِّػر ْج َ
َهػ َ
{ان َمػػا ُي ِريػ ُػد َّ ُ
وفاطمة وابني الحسف والحسيف ثـ أل ل عمينػا كسػاء  ،وقػاؿ  :المهػـ اف هػؤالء
أهل بيتي ولحمتي يؤلمني مػا يػؤلمهـ  ،ويجرحنػي مػا يجػرحهـ  ،فأذهػب عػنهـ

وطهرهـ تطهي ار .
الرجس ّ
ف الت أـ سممة  :وانا يا رسوؿ ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) .

ف اؿ  :انت عمل خير  ،انما نزلت في وفي عمي وفي ابني وفي تسػعة مػف ولػد
ّ
(ٕ)
خاصة ليس معنا أحد ليرنا ) .
الحسيف ّ
عف الحسيف بف علي بػف ضبػي طالػ

عليهمػا السػالـ) قػاؿ  :دخمػت عمػل رسػوؿ

ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) فػػي بيػػت أـ سػػممة وقػػد نزلػػت هػػذا اآليػػة (انمػػا يريػػد ع )....
ف ػػاؿ رسػػوؿ ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما)  :يػػا عمػػي هػػذا اآليػػة نزلػػت فيػػؾ وفػػي سػػبطي

واألئمة مف ولدؾ .

ف مت  :يا رسوؿ ع وكـ األئمة بعدؾ ؟

قػاؿ  :انػت يػا عمػي ثػػـ ابنػاؾ الحسػف والحسػيف وبعػػد الحسػيف عمػي ابنػه وبعػػد

عمي ،

ابنه وبعد

ابنه وبعد عمي

1

جعفر ابنه وبعد جعفر موسل ابنه وبعد موسل عمػي

ابنه وبعد

 -بشار المصطفذ ص228
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الحسف هكذا وجدت أساميهـ مكتوبة عمل ساؽ العرش  ،فسألت ع تعالل عف
ذلؾ ف اؿ :
يا

هـ األئمة بعدؾ مطهروف معصوموف وأعدائهـ ممعونوف )(ٔ).

والجةير بالذمر اف اذماـ الحسيف عليه السالـ) الذي فهو والة األئمة التسعة هو
الوحية الذي اختصه هللا بزيار وارذ ولـ يختص اذماـ الحسف عليه السالـ)

بهذي الزيار لاونه حامالي للجينات الوراثة لالنبيال وخصوصاي ضولوا العزـ منهـ ،
حتذ تاوف االمامة امتةاة للنبو .
ويتبيف لنا مف هذي ا يات القرانية والروايات الشريفة باف اذمامة وم ما يتعل

بها مف لوازـ تنتق عف طري الوراثة للذ ذريتهما مف المهتةيف والمصطفيف .

مفهوـ الرجس في ال راف
اف الػػرجس مػػف األمػػور المعنويػػة القلبيػػة ومعنػػاي الشػػؾ فػػي هللا عػػز وج ػ وم ػ مػػا
يتعل ػ بالقيامػػة والمعػػاة والغي ػ

وصػػفات هللا وضسػػمالي والتوحيػػة والنب ػوات وم ػ مػػا

تعل بالعلوـ الباطنية التي ال يممف لةرااها لال برعاية ولطف لالهييف .

1
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وقة يطل الػرجس فػي بعػض األحيػاف علػذ المػرض وهػذا مػا نػراي بصػور واًػحة
فػػي القػػراف الا ػريـ والمػػرض يشػػير للػػذ نفػػس المعنػػذ الػػذي ضشػػار لػػه الػػرجس وهػػو

الشؾ الذي هو مف ضعماؿ القلو قاؿ تعالذ :
(ٔ)
َما َّال ِذيف ِفي ُقُموبِ ِهـ َّمرض َف َزَاد ْتهـ ِرجساً ِإَلل ِرج ِس ِهـ وم ُاتوْا وهـ َك ِ
افُرو َف}
{وأ َّ
ُْ ْ
َ
َ
َ
ْ ْ َ َ َ ُْ
وقة ذمر المولذ تبارؾ وتعالذ الرجس في آيات عةية مف متابه منها :
ِ
ِ
ػاب َواأل َْزالَ ُـ
{يػػا أَُّي َهػػا َّالػػذ َ
 .1قػاؿ تعػػالذ َ :
آمُنػوْا ان َمػػا اْل َخ ْمػُػر َواْل َمْيسػُػر َواال ن َصػ ُ
يف َ
طاف َف ِ
ِر ْجس ِّم ْف َعم ِل َّ
وا َل َعَّم ُك ْـ ُتْفمِ ُحو َف}(ٕ)  ،ومما هو واًح فػاف
الشْي َ
ْ
اج َتنُب ُ
َ
هذي األمور ال تتسب في ليجاة النجاسة الظاهرية لذا ما استثنينا الخمر انمػا
هي مف األمور العقلية والتي تستخةـ فيها العمليات الفمرية  ،وبهذا يتبيف لنػا

اف الرجس قسماف ماةي ومعنوي .

ِ
ِ
ػه َي ْشػَػر ْح
ّللا اف َي ْهدَيػ ُ
ٕ .وقػػاؿ تعػػالذ َ { :ف َمػػف ُيػ ِػرد ّ ُ
ُي ِضػَّػم ُه َي ْج َعػ ْػل َصػ ْػدَرُا َضػ ّػيِ اً َحَرجػاً َكان َمػػا َي َّصػ َّعُد
ِ
ِّ
يف الَ ُي ْؤ ِمُنو َف }(ٖ) .
س َعَمل َّالذ َ
الر ْج َ
ٖ .وقػػاؿ تعػػالذ { :وأ َّ ِ
يف ِفػػي ُقُمػػوبِ ِهـ َّمػ َػرض َفػ َػزَاد ْت ُه ْـ ِر ْجس ػاً ِإَلػػل ِر ْج ِس ػ ِه ْـ
َمػػا َّالػػذ َ
َ
(ٗ)
وم ُاتوْا وهـ َك ِ
افُرو َف } .
َ َ َ ُْ
س اف ُت ْػؤ ِمف ِإالَّ ِبػِإ ْذ ِف ِ
ػل ِّ
س َعَمػل
{و َما َكػاف لِػَن ْف ٍ
َ
ّ
الػر ْج َ
ٗ .وقاؿ تعػالذ َ :
ّللا َوَي ْج َع ُ
ِ
يف الَ َي ْع ُِمو َف}(٘) .
َّالذ َ
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َصػ ْػدَرُا لِ ِ
ئل ْس ػبلَـِ َو َمػػف ُيػ ِػرْد اف
ِ
ّللا
ِفػػي َّ
ػل ّ ُ
السػ َػماء َكػ َذل َؾ َي ْج َعػ ُ
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ات َّ ِ
ِ
َّ ِ
ظـ حرم ِ
ِ
نػد رِب ِػه وأ ِ
ُحَّم ْػت َل ُك ُػـ
ّللا َف ُه َو َخْير ل ُه ع َ َ ّ َ
٘ .قاؿ تعالذ َ { :ذل َؾ َو َمف ُي َع ّ ْ ُ ُ َ
ْاال نعػػػاـ ِإَّال مػػػا ي ْتَمػػػل عَمػػػي ُكـ َفػػػاج َتِنبوا الػ ِػػرج ِ
اج َتِنُبػػػوا َقػ ْػػو َؿ
ػػف ْاأل َْوَثػػػاف َو ْ
س مػ َ
َ ْ ْ ْ ُ
َ ُ
ّْ َ
َ ُ
الز ِ
ُّ
ور}

(ٔ)

.

وعف ضبي بصير قاؿ  :سألت ضبا عبة هللا عليه السالـ) عف قػوؿ هللا عػز وجػ :
ِ
ِ
وؿ َوأ ُْولِي األ َْم ِر} قػاؿ  :نزلػت فػي عمػي بػف أبػي طالػب
يعوْا َّ
ّللا َوأَط ُ
{أَط ُ
الر ُس َ
يعوْا ّ َ
والحسف والحسيف (عميهـ السبلـ)  -إلل اف قاؿ -ثـ صػارت مػف بعػد الحسػيف

(عميػه السػبلـ) لعمػي بػف الحسػيف (عميػه السػػبلـ) ثػـ صػارت مػف بعػد عمػي بػػف

الحسػػيف (عميػػه السػػبلـ) إلػػل

بػػف عمػػي (عميػػه السػػبلـ) وقػػاؿ  :الػػرجس هػػو
(ٕ)

.

الشؾ  ،وع ال نشؾ في ربنا أبداً )
وعػف الغفػار الحػازي  ،عػف ضبػي عبػة هللا عليػه السػالـ) عػف قػوؿ هللا عػز وجػ :
نك ُـ ِّ
ط ِّهَرُك ْـ َت ْط ِهيػ اًر} قػاؿ  :الػرجس
َه َل اْلَبْي ِت َوُي َ
ّللا لُِي ْذ ِه َب َع ُ
سأْ
الر ْج َ
{ان َما ُي ِر ُيد َّ ُ
هو الشؾ )(ٖ) .
وعػف سػيف بػف عميػر  ،عػف جعفػر عليػه السػالـ) قػاؿ  ( :الػرجس هػو الشػؾ ،

وال نشؾ في ربنا أبداً )

(ٗ)

.

وعف عبة الرحمف بف مثير  ،عػف جعفػر بػف دمحم  ،عػف ضبيػه  ،عػف جػةي علػي بػف

الحسيف عليهـ السالـ) قاؿ  ( :لما أجمع الحسف بػف عمػي عمػل صػمح معاويػة

خػػرج حتػػل ل يػػه  -إلػػل اف قػػاؿ -فعمم ػوا ان ػا أهػػل بيػػت أكرمنػػا ع باإلسػػبلـ ،
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واختارنا واصطفانا واجتبانا  ،فأذهب عنا الرجس وطهرنا تطهي اًر  ،والػرجس هػو

الشؾ فبل نشؾ في ع الحق ودينه أبداً )

(ٔ)

.

وبهػػذا يتأاػػة لنػػا اف ا يػػات التػػي ذمػػرت مػػرض القلػػو انمػػا تعنػػي الشػػؾ ممػػا اف

الػػرجس يعنػػي الشػػؾ فالنتيج ػػة اف الػػرجس هػػو مػػرض القل ػػو الػػذي بينػػه الم ػػولذ

تبارؾ وتعالذ في متابه الاريـ  ،وبهذا يتبيف لنا معنذ قوله تعالذ :
ط ِّهػ َػرُك ْـ َت ْط ِهي ػ اًر} انمػػا عنػػذ
ػل اْلَبْيػ ِػت َوُي َ
ّللا لُِي ػ ْذ ِه َب َعػ ُ
سأْ
ػنك ُـ الػ ِّػر ْج َ
َهػ َ
{ان َمػػا ُي ِريػ ُػد َّ ُ
الشؾ الػذي ضشػرنا للػذ ماهيتػه فػي بةايػة المطلػ  ،فػالمولذ تبػارؾ وتعػالذ يخبرنػا

النص اف ضه البيت منزهػوف عػف الشػؾ فػي هللا بػ مػ انػواع الشػؾ لػذا
وفقاي لهذا ّ
وصفهـ في مماف آخر الراسخوف في العلـ  ،قاؿ تعالذ :
ِ
{و َّ ِ ف ِ
ف
ػل ِّمػ ْػف ِعنػ ِػد َرِّبَنػػا َو َمػػا َيػ َّػذ َّكُر ِإالَّ أ ُْوُل ػوْا
آمَّنػػا ِبػ ِػه ُكػ ّّ
َ
الراس ػ ُخو َ فػػي اْلعْم ػـِ َيُ وُلػػو َ َ
(ٕ)
األ ْلَب ِ
يرةوا قوؿ هللا عز وج فيما ضخبرهـ به
اب}  ،فنتيجة رسوخهـ في العلـ لـ ّ
مف الغي ب آمنوا به النهـ علموا انه مف غيبه الذي قاؿ عنه هللا تعالذ :
ِ
ِ
وؿ } فةمنوا بػه
َحداً * ِإَّال َم ِف ْارَت َضل ِمف َّر ُس ٍ
{ َعال ُـ اْل َغْي ِب َف َبل ُي ْظ ِهُر َعَمل َلْي ِبه أ َ
ولـ يرفًوي ولـ يشموا فيه طرفة عيف ضبةاي .
وبػػذلؾ فًػػلهـ المػػولذ تبػػارؾ وتعػػالذ علػػذ مثيػػر مػػف انبيػػالي بػ انهػػـ فػػاقوا بػػذلؾ

ضولي العزـ مف الرسػ

علػيهـ السػالـ)  ،فهػذا متػا

هللا يخبرنػا عػف قصػة موسػذ

مع الخًر عليهما السػالـ) وميػف اف موسػذ لػـ يحتمػ مػا قػاـ بػه الخًػر مػف
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ضفعػػاؿ م ػاف وجػػه الحممػػة منهػػا غائب ػاي علػػذ موسػػذ عليػػه السػػالـ) ب ػ هػػي غائبػػة
حتذ علذ الخًر نفسه الذي قاـ بها بةلي قوله تعالذ حماية عنه:

َمػػرِي}  ،فػػي حػػيف اف الروايػػات ةلػػت علػػذ اف علػػـ العػػالـ ضي
{ َو َمػػا َف َعْم ُتػ ُ
ػه َعػ ْػف أ ْ
الخً ػ ػػر) م ػ ػػالقطر ف ػ ػػي البح ػ ػػر بالنس ػ ػػبة لعل ػ ػػـ دمحم وآؿ دمحم ص ػ ػػلوات هللا عل ػ ػػيهـ
ضجمعيف) .

مفهوـ التطهير في ال راف
نك ُـ ِّ
ط ِّهَرُك ْـ َت ْط ِهي اًر}
َه َل اْلَبْي ِت َوُي َ
ّللا لُِي ْذ ِه َب َع ُ
سأْ
الر ْج َ
قاؿ تعػالذ { :ان َما ُي ِر ُيد َّ ُ
.
نأتي لبياف مفهوـ التطهير  ،فالتطهير فػي ا يػة يػأتي بعػة لذهػا

الػرجس ومعنػاي

هنا لزالة م آثار الرجس المتبقية بعة لذهابه مف ذلؾ الشخص ضو ذاؾ .
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والطهػػار طهػػارتيف ممػػا هػػو حػػاؿ الػػرجس فهنػػاؾ طهػػار ظاهريػػة ماةيػػة وهػػي التػػي
تتعل بالجسة  ،وطهار باطنية معنوية وهي التي تتعل بالقل

لةراؾ وتعق واعتقاة وما للذ ذلؾ .

والطهػػار القلبيػػة هػػي خلػػوي مػػف الشػػؾ واالرتيػػا

وما يتعل به مف

ومػػا يشػػيف الػػنفس مػػف رذائػ ومػػا

يشػػيف العبػػة ضمػػاـ ربػػه مػػف مي ػ للػػذ الباط ػ والهػػوى واتبػػاع الػػنفس األمػػار بالسػػول
وضا الحراـ والعياذ باهلل  ،فم هذي األفعاؿ هي مف الػرجس ممػا هػو واًػح فمػ

مػػا يشػػيف الطهػػار الجسػػةية الماةيػػة يعتبػػر مػػف الػػرجس ضيً ػاي مثػػاؿ ذلػػؾ نجاسػػة

الخنزير حيذ وصفه المولذ تبارؾ وتعالذ بالرجس .
َجػػد ِفػػي مػػا أُو ِحػػي ِإَلػػي محَّرم ػاً عَمػػل َ ِ
ػه ِإالَّ اف
قػػاؿ تعػػالذ ُ { :قػػل الَّ أ ِ ُ
طػػاع ٍـ َي ْط َع ُمػ ُ
َ
َ ْ َ َّ ُ َ
ِ (ٔ)
ِ
ِ ِ
َي ُكو َف َمْي َت ًة أ َْو َدماً َّم ْس ُفوحاً أ َْو َل ْح َـ ِخ ِ
ّللا}
نز ٍ
ير َفان ُه ِر ْجس أ َْو ف ْس اً أُه َّل ل َغْي ِر ّ

.

لذف يتًػػح ممػػا تقػػةـ اف التطهيػػر ينقسػػـ للػػذ طهػػار معنويػػة وطهػػار ماةيػػة وم ػ
ذلؾ مما يةؿ عليه القراف .

لذف فمعنذ التطهير هو الخلوص مف هذي األفعاؿ سوال مانت معنوية ضو ماةية ،

لال اف األمػػر ال يتوقػػف عنػػة هػػذي النقطػػة ب ػ يتعػػةاي للػػذ ضمػػر آخػػر هػػو فػػي غايػػة

األهمية ضال وهو المعنذ المراة مف قوله تعالذ تطهي اير) فالمولذ عز وج قة ذمر

التطهير في هذي ا ية مرتيف  ،حيذ قاؿ تعػالذ  :ويطهػرمـ تطهيػ اير)  ،فهػو عػز
وجػ قػػة طهػػر ضهػ البيػػت لانػػه لػػـ يمتػػف بػ واصػ فعلػػه بػاف جعػ تلػػؾ الطهػػار

طهار خاصة تتصف بصفة معينة .
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فالتطهير علذ مستوييف بحسػ

القاعػة المنطقيػة مطلػ الشػيل والشػيل المطلػ

 ،فمطل الشيل يتحق بتحق ضي فرة مف ضفراةي .

مثػاؿ علػذ ذلػؾ قولػؾ ضريػة قلػـ فانػه يتحقػ بػأي قلػـ سػوال مػاف قلػـ جػاؼ ضو قلػػـ

رصػػاص  ،فإحًػػار ضي واحػػة مػػف هػػذي األقػػالـ يفػػي بػػالغرض  ،الف الم ػراة هػػو

الحصوؿ علذ قلـ ضياي ماف نوعه  ،وهذا هو الذي يسمذ مطل الشيل .

ضمػػا الشػػيل المطل ػ فان ػه ال يتحق ػ لال بتحق ػ جميػػع ضف ػراةي ومثػػاؿ علػػذ ذلػػؾ لػػو
طلػ

ضحػػةهـ منػػؾ قلػػـ ويريػػة بػػذلؾ مطلػ القلػػـ فانػه ال يتحقػ بتحقػ فػػرةاي واحػػةاي

مػػف ضفػراة القلػػـ بػ البػػة مػػف تحقػ جميػػع ضفػراة القلػػـ وبمعنػػذ آخػػر البػػة مػػف وجػػوة

جميػػع انػواع القلػػـ لاػػي يتحقػ المطلػػو  ،فانػه ال يمتفػػي حينهػػا بوجػػوة نػػوع واحػػة

مف انواع القلـ  ،مالجاؼ مثالي .

ومف هنا يتبيف لنا اف المراة بمطل الشيل هػو تحقػ ضي فػرة مػف ضفػراة الشػيل ،

ضما الشيل المطل فانه ال يتحق لال بتحق جميع ضفراةي .

ومػػف هن ػػا فػ ػاف مطلػ ػ التطهي ػػر يتحقػ ػ بتحق ػ ضي ف ػػرة م ػػف ضفػػراة الطه ػػار وه ػػذا

يشػػترؾ فيػػه عامػػة النػػاس  ،ضمػػا التطهيػػر المطلػ فانػه ال يتحقػ لال بتحقػ جميػػع

ضفػراةي ضي اف حصػػوؿ الطهػػار المطلقػػة ال تاػػوف لال بحصػػوؿ الطهػػارتيف المعنويػػة
والماةية وتحق جميع ضفراهما .

ومعنػػذ هػػذا اف الطهػػار فػػي عامػػة النػػاس ال تاػػوف لال مطل ػ الطهػػار ضي ان ػه ال
يوجػػة مػػف النػػاس مػػف يتصػػف بالطهػػار المطلقػػة لال مػػف سػػيأتي الاػػالـ عػػنهـ ضمػػا

عامة الناس فاف طهارتهـ محةوة مهما بلغوا ومهما مانت ةرجة قربهـ مف جنا

المولذ تبارؾ وتعالذ .

ومف هنا يتًح لنا اف ا يػة الاريمػة تحػةثت عػف الطهػار المطلقػة  ،فأهػ البيػت

علػػيهـ السػػالـ) مطهػػروف بهػػذا النػػوع مػػف ان ػواع الطهػػار ضي انهػػـ مطهػػروف مػػف
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الػػرجس بمافػػة انواعػػه فطهػػارتهـ سػػالـ هللا علػػيهـ معنويػػة وماةيػػة بمػػا تحويػػه هػػذي
الالمات مف معنذ .

ومف هنا تبرز ضفًيلتهـ علذ غيرهـ وعظمهـ وسموهـ وعلو مقاماتهـ وقربهـ مف

هللا عػػز وجػ  ،وبهػػذا نفهػػـ ميػػف اف هللا سػػبحانه وتعػػالذ عصػػمهـ مػػف مػ شػػيل

فالطهار المطلقة سب

لوجوة العصمة .

طهػػر المػػولذ عػػز وج ػ ضه ػ البيػػت تطهي ػ اير م ػاف مػػف ل ػوازـ ذلػػؾ اف يمون ػوا
فممػػا ّ
معصػػوميف منػػزهيف عػػف مػ ػ الرذائ ػ وم ػ مػػا م ػػف ش ػانه اف يشػػينهـ ويح ػ م ػػف
ةرجاتهـ ومقاماتهـ سالـ هللا عليهـ عنة المولذ تبارؾ وتعالذ .

فالعصػػمة لذف متوقفػػة علػػذ حصػػوؿ الطهػػار فبقػػةر طهػػار االنس ػاف تاػػوف نسػػبة
عصمته والعمس صحيح .

لػ ػػذا نجػ ػػة اف االنس ػ ػاف لذا تػ ػػرةى فػ ػػي الػ ػػذنو و ار يتسػ ػػاف باقت ارفػ ػػه المعاصػ ػػي

والموبقػػات ن ػراي يػػزةاة يوم ػاي بعػػة آخػػر تسػػافالي وبعػػةاي عػػف هللا عػػز وج ػ وذلػػؾ لعػػةـ
وجوة ما يعصمه مف ارتاا

ممي

المعاصي والذنو  ،وبذلؾ نفهػـ مػا جػال فػي ةعػال

رًواف هللا تعالذ عليه) حيذ ورة :

( المهـ الفر لي الذنوب التي تهتؾ العصـ ) .
وبهػػذا يتبػػيف لنػػا اف العصػػمة ال تتػػأتذ للفػػرة لال باالسػػتحقاؽ فػػإذا حػػاف االنس ػاف
علػػذ باطنػػه وظػػاهري مػػف الػػرجس والمػػرض وم ػ مػػا يشػػوبه ووص ػ للػػذ الطهػػار

المطلقة ماف مستحقاي لني العصمة والحصوؿ عليها .
لال اننػا لػػيس لنػا حػ مػػف ذلػؾ بسػ

مف الرجس ولو ماف بنسبة بسيطة .

مػا انطػػوت عليػػه ًػمائرنا ونفوسػػنا وسػ ارئرنا
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فاف عةـ ني ضحة غير االنبيال واألوصيال عليهـ السالـ) ذلؾ لػيس الف هللا عػز
وجػ يػػأبذ لنػػا ذلػػؾ فهػػو العػػاةؿ الػػذي ال يظلػػـ ضحػػةاي لال اننػػا غيػػر مسػػتحقيف لػػذلؾ

لعجزنا في الحفال علذ انفسنا مف الوقوع في الرذيلة وارتاا

المعاصي وا ثاـ .

فهناؾ عبر التاريخ مف حصلوا علذ شيل مػف العصػمة وهػي مػا تعػارؼ تسػميتها
بالعصمة الممتسبة ومث هؤالل الػذيف حصػلوا علػذ العصػمة بنسػبة وقػةر معينػيف

ليقةر لهـ ذلؾ لوال صفال نفوسهـ وطهار بواطنهـ وظواهرهـ لذا فػاف مثػ
لـ يمف ّ
هػؤالل يقػػع مػػنهـ الػػذن  ،لال اف وقوعػػه قلػيالي  ،فػػإذا تػػةارموي بالتوبػػة حػػافظوا علػػذ

طهارتهـ .

وقة تبيف اف الطهار تاػوف مػف الػرجس والمػرض وهمػا ممػا بينػا يعنيػاف الشػؾ فػي
هللا عز وجػ ضو الشػؾ فػي ةيػف هللا تبػارؾ وتعػالذ ممػا بينػت األحاةيػذ والروايػات

الشريفة التي سب واف ذمرنا طائفة منها .

وف ػػي الواق ػػع هن ػػاؾ تػ ػراب واً ػػح ف ػػي الاثي ػػر م ػػف المف ػػاهيـ  ،فملم ػػا زاةت معرفػ ػة

االنس ػاف للمػػولذ تبػػارؾ وتعػػالذ قّل ػت نسػػبة شػػمه فالشػػؾ فػػي هللا عػػز وج ػ نتيجػػة
جه المخلوؽ بخالقه .

ومف هنا يتبػيف لنػا معنػذ الحػةيذ الشػريف الػوارة عػف رسػوؿ هللا صػلذ هللا عليػه

وآله وسلـ تسليما) والذي جال فيه :

( يا عمي ال يعرؼ ع إال انا وانت  ،وال يعرفني إال ع وانت  ،وال يعرفؾ إال ع

وانا )(ٔ).

فهػػذي المعرفػػة لػػـ تاػػف ل ػوال انعػػةاـ الشػػؾ فػػي شػػخص الخػػاتـ دمحم صػػلذ هللا عليػػه

وآله وسػلـ تسػليما) والوصػي علػي عليػه السػالـ) حيػذ ال وجػوة لػه فيهمػا لطالقػاي

1
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ولػػيس معنػػذ المعرفػػة فػػي م ػ األح ػواؿ اذحاطػػة بػػالمولذ عػػز وج ػ ومعرفػػة ذاتػػه
المقةسة .

ب اف ضهـ ضفراة المعرفة هو االعتراؼ بالعجز عف تلؾ المعرفة فالمخلوؽ لذا علػـ
مف خالقه بعض ما يتعل به ولـ يةرؾ البعض ا خر اعترؼ بذلؾ وآمف اف ذلؾ

مف عنةي عز وج لال انه لـ يح به علماي  ،قاؿ تعالذ :
ِ
{و َّ ِ ف ِ
ف
ػل ِّمػ ْػف ِعنػ ِػد َرِّبَنػػا َو َمػػا َيػ َّػذ َّكُر ِإالَّ أ ُْوُل ػوْا
آمَّنػػا ِبػ ِػه ُكػ ّّ
َ
الراس ػ ُخو َ فػػي اْلعْم ػـِ َيُ وُلػػو َ َ
(ٔ)
األ ْلَب ِ
اب} .

فهنػػاؾ ةائمػاي غيػ مػػف غيػ هللا وسػػر مػػف سػػر هللا ال يطلػػع عليػػه نبػػي ضو رسػػوؿ
ِ ِ
ِ ِ
ّللا َي ْج َت ِبػي ِمػف ُّرُس ِػم ِه َمػف
قاؿ تعالذ َ :
ّللا لُي ْطم َع ُك ْـ َعَمل اْل َغْيػب َوَلك َّػف ّ َ
{و َما َكاف ّ ُ
ِِ
آمُنوْا ِب ِ
ي َشاء َف ِ
َجر َع ِظيـ}(ٕ) .
اّلل َوُرُسمه َواف ُت ْؤ ِمُنوْا َوَت َّتُ وْا َفَم ُك ْـ أ ْ
ّ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
السم َاوات َو ْاألَْر ِ
ض انػ ُه َكػاف َل ُفػو اًر
وقوله تعالذ ُ { :ق ْل ان َزَل ُه الذي َي ْعَم ُـ ّ
السَّر في َّ َ
َّر ِحيماً}(ٖ) .
فهػؤالل االنبيػػال والرسػ واألوصػػيال لذا مػػا عجػػزوا عػػف معرفػػة هػػذا الغيػ
السر لـ ينمروي ضو يرةوي ب انهـ يؤمنوف انه مف عنة هللا عز وج .

ضو ذلػػؾ

بقػي اف نخػتـ مالمنػا بمػا جػال فػػي األحاةيػذ والروايػات المعصػومية الشػريفة التػػي
تؤمة ما ذهبنا لليه :

ٔ -عػف جعفػر بػػف دمحم بػف عمػار عػػف ضبيػه عػػف جعفػر بػف دمحم عػػف ضبيػه عليهمػػا
السػالـ) قػػاؿ  ( :قػػاؿ عمػػي بػػف أبػػي طالػػب (عميػػه السػػبلـ) اف ع عػػز وجػػل

 -1آؿ عمراف . 7

 -2آؿ عمراف . 179
 -3الفرقاف . 6
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فضمنا أهل البيت وكيف ال يكوف كذلؾ وع عز وجل ي ػوؿ فػي كتابػه انمػا

طهرنػا ع
يريد ع ليػذهب عػنكـ الػرجس أهػل البيػت ويطهػركـ تطهيػ اًر ف ػد ّ
مف الفواحش ما ظهر منها وما بطف فنحف عمل منهاج الحق )(ٔ) .

ٕ -عف ضبي عبة الغفار الجازي عف ضبي عبة هللا عليه السالـ) في قوؿ ع عز
وجل (انما يريد  ، )....قاؿ  ( :الرجس هو الشؾ )

(ٕ)

.

ٖ -وعف عباية بف ربعي عف ابف عباس قاؿ  :قػاؿ رسػوؿ ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) اف

ع عز وجل قسـ الخمق قسػميف – إلػل اف قػاؿ – فجعمنػي فػي خيرهػا بيتػاً
وذلؾ قوله عز وجل ( :انما يريد ع  ).....فانػا وأهػل بيتػي مطهػروف مػف

الذنوب )

(ٖ)

.

ٗ -وعف ابف عبػاس قػاؿ  :قػاؿ رسػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما) فػي قولػه تعػالذ  ( :انمػا
يريد ع  : ).....فانا وأهل بيتي مطهروف مف الرجس والذنوب )

(ٗ)

.

ومف خالؿ هذي الطائفة مف األحاةيذ والروايات تبيف لنا اف الرجس هو الشػؾ ضو

انه الذنو  ،واف المطهروف هـ ضه البيت عليهـ السالـ)

 -1بحار االنوار ف 25ص. 213
 -2بحار االنوار ف 35ص. 268
 -3اعالـ الورى ص. 8

 -4تأوي ا يات ص. 587
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الكتاب المكنوف
ط َّه ُػرو َف}
ػه ِإَّال اْل ُم َ
قاؿ تعالذ { :ان ُه َلُ ْراف َك ِريـ * ِفي ِك َت ٍ
اب َّم ْكُنػو ٍف * َّال َي َم ُّس ُ
.
 -1الواقعة . 79 -77

(ٔ)
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اختلػػف المفسػػروف فػػي معنػػذ الاتػػا

الممنػػوف الػػذي فػػي القػػراف الا ػريـ ممػػا انهػػـ
القػوؿ األوؿ ذهبػوا للػذ اف

ػس علػذ ثالثػة ضقػواؿ  ،فأصػحا
اختلفوا في معنػذ الم ّ
فمس القراف الاريـ الػذي هػو فػي الاتػا
المس هو اللمس ّ ،
معنذ ّ

الممنػوف يعنػي

لمسه  ،بعبار ضخرى يعني لمس متابة القراف  ،هذا هو ما ذهبػوا لليػه  ،وضصػحا
هذا الرضي هـ ضبنال المذه

السني .

ػس بػ هػي فػي مقػاـ
ويرة عليه  :اف ا ية الشريفة ليسػت فػي مقػاـ النهػي عػف الم ّ
اذخبػػار عػػف ضمػػر مػػا  ،ف ػاف المػػولذ تبػػارؾ وتعػػالذ ضراة بػػذلؾ لعالمنػػا ب ػاف القػػراف
يمسػػه لال قػػوـ خاصػػوف اتصػػفوا بمػػونهـ
الممنػػوف ال ّ

الا ػريـ الػػذي هػػو فػػي الاتػػا
طاهريف .

المس هنػا يعنػي عػةـ جػواز لمسػه لال للمتطهػريف  ،فقػة بينػا ،
ضما علذ القوؿ باف ّ
اف الطهػار طهارتػاف معنويػػة وماةيػة والماةيػػة يممػػف اف تحصػ بػػالتطهير وليسػػت
م ػ الطهػػار  ،فلػػو مػ ػاف االنس ػاف متطه ػ اير بحس ػ

ه ػػذي الطهػػار لػػـ تاػػف طهارت ػػه

مطلقة  ،فانه البة حينها مف حصوؿ جميع ضفراة الطهار بمػال القسػميف المعنويػة
والماةية) .

وهذا الذي يتحةثوف عنه مف القسـ األخير وهو الطهار الماةية وهذا ال يمفػي فػي

المقاـ فًالي عف التطهيػر المػاةي وبػذلؾ يسػتطيع لمػس القػراف الاػريـ وبنػال علػذ
المس هو اللمس .
ما تقةـ يتبيف لنا بطالف ما ذه لليه القائلوف باف معنذ ّ
ضما القوؿ الثاني  :فقة ذه

القائليف به للذ اف معنػذ ال يمسػه لال المطهػروف ضي

ػس معنػػاي التفسػػير بعبػػار
ال يعلػػـ تفسػػيري لال المطهػػروف  ،ف ػانهـ ذهب ػوا للػػذ اف المػ ّ
ضخػػرى ال ي ػػةرؾ تفسػػير الق ػػراف ومعرف ػػة منهػػه والغ ػػوص ف ػػي بح ػري والتق ػػاا جػ ػواهري

واخراجهػػا مػػف ضعمػػاؽ ذلػػؾ البحػػر ليتلقاهػػا م ػ نػػاظر فتاػػوف معلومػػة لػػةى الجميػػع

غير المطهروف  ،وهذا ما ذه

لليه البعض مف مفسري الشيعة .
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لال انه يرة عليه  :اف الاثيػر مػف العلمػال قػة قػاموا بتفسػير القػراف  ،فعلػذ مالممػـ
مسوي لال انهـ غير مطهريف فثبت عةـ صحة ما ذهبوا لليه .
يعني اف هؤالل قة ّ
ػس هػػو تأوي ػ القػػراف ،
القػػوؿ الثالػػذ  :وضصػػحابه ذهب ػوا للػػذ القػػوؿ ب ػاف معنػػذ المػ ّ
ويرة عليه  :اف هناؾ مف قاـ بتأوي القراف وهناؾ مف يقوؿ بذلؾ .

فلمػػا ثبػػت لنػػا اف المطه ػريف هػػـ ضه ػ البيػػت تبػػيف لنػػا عػػةـ صػػحة مػػا ذه ػ

لليػػه

بالمس يا ترى ؟
المفسروف  ،لذف فما المراة
ّ
اف القػراف الاػريـ الموجػوة فػػي الاتػا الممنػوف والػػذي ال يمسػه لال المطهػروف هػػو
متػػا

خػػاص ولػػيس مطل ػ الاتػػا

 ،فػػالقراف الا ػريـ بحس ػ

والتي ثبتت صحتها باألةلة والبراهيف القطعية هو متا

م القراف.

نظريػػة تجزئػػة القػػراف

خاص ةاخ القراف وليس

فهو جزل مف القراف بصور عامة وهو غير القراف العظيـ والقراف المجية واف ماف
هنػػاؾ نقطػػة اشػػتراؾ بػػيف جميػػع تلػػؾ الاتػ

وه ػػذا ال يعن ػػي م ػػوف وج ػػوة مت ػػا

وهػػي مػػوف جميعهػػا مػػالـ هللا تعػػالذ ،

مس ػػتق يس ػػمذ الق ػػراف الاػ ػريـ اف ب ػػاقي مالم ػػه

سبحانه وتعالذ ال يتصف بالارـ انما ظهرت هذي الصػفة بصػور واًػحة وغلبػت
علذ باقي الصفات في بعض مالمه عز وجػ ولػيس فػي الجميػع  ،ومػذا بالنسػبة

لبعض آخر مف ا يات القرانية فاننا نجػةها تحػةثت عػف العظمػة ضاثػر مػف غيرهػا
لذا سميت بالقراف العظيـ .

فلما تبيف ذلؾ يتًح لنا اف القراف الاريـ الذي ال يمسه لال المطهػروف هػو متػا

خاص وليس مجم القراف وهي البسملة فهي التي في متا

ممنوف ال يمسػها لال

المطهروف ضي ال يةرؾ حقيقتها وتأويلهػا ومنههػا لال المطهػروف  ،وممػا يؤمػة هػذي
الحقيقة ما ورة عف ضمير المؤمنيف عليه السالـ) :
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( اف جميع أسرار الكتب السماوية هي في ال راف وجميع ما في ال ػراف هػو فػي
الفاتحة وجميع ما في الفاتحة هو في البسممة وجميع ما فػي البسػممة هػو فػي

الباء وجميع ما فػي البػاء فػي الن طػة التػي تحػت البػاء وانػا الن طػة التػي تحػت

الباء )

(ٔ)

.

ولمػػا تبػػيف لنػػا اف النقطػػة التػػي هػػي علػػي عليػػه السػػالـ) ال يعرفهػػا لال هللا ورسػػوله

وضه بيته تبيف لنا لذف اف البسػملة التػي تحػوي النقطػة ال يعرفهػا لال المطهػروف ،
ومف مالـ له عليه السالـ) في نهج البالغة :

( وع البف أبي طالب انس بػالموت مػف الطفػل بثػدي أمػه  ،بػل انػدمجت عمػل
مكنوف عمـ لو بحت به الضطربتـ اضطراب األرشية في الطوي البعيد )(ٕ).

ومعنػػذ االن ػةماف هػػو االنط ػوال علػػذ شػػيل مػػا  ،والعلػػـ الممنػػوف فػػي صػػةر علػػي
عليػػه السػػالـ) ال يعلمػػه غي ػري  ،فيتًػػح لذف اف القػػراف الا ػريـ هػػو البسػػملة فػػي

الاتا

الممنوف) ضي اف علمها وتأويلها وحقيقتهػا  ،ال يطلػع عليهػا لال مػف انػةمج

علػػذ ذلػػؾ العلػػـ الممنػػوف  ،ولػػيس بمقػػةور مػ ضحػػة اف يمسػػه ويػػةرؾ منػػه ويعػػرؼ
حقيقته .

ومما يؤمة موف البسملة هي القراف الاريـ ما روي عف النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما) فًػيلة
هذي ا ية المبارمة في ليلة اذسرال والمعراف انه قاؿ :

( ليمػػة أسػػري بػػي إلػػل السػػماء عػػرض عمػػل جميػػع الجنػاف  ،فرأيػػت فيهػػا أربعػػة

انهار  :نهر مػف مػاء  ،ونهػر مػف لػبف  ،ونهػر مػف خمػر  ،ونهػر مػف عسػل .
ف مت :

 -1شر األسمال الحسنذ ف 1ص. 5
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-نهج البالغة
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يػػا جبرائيػػل مػػف أيػػف تجػػيء هػػذا اال نهػػار والػػل أيػػف تػػذهب ؟ قػػاؿ  :تػػذهب إلػػل

حوض الكوثر  ،وال أدري مف أيف تجيء  ،فادعوا ع تعالل ليعممؾ أو يريػؾ ،

فػػدعا ربػػه فجػػاء ممػػؾ فسػػمـ عمػػل النبػػي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) ثػػـ قػػاؿ  :يػػا
عينؾ  ،قاؿ :فغمضت عيني .

المػػض

ثـ قاؿ  :أفػتح عينػؾ  ،ففتحػت فػإذا انػا عنػد شػجرة ورأيػت قبػة مػف درة بيضػاء

ولها باب مف ذهب أحمر وقفل ولػو اف جميػع مػا فػي الػدنيا مػف الجػف واال نػس

وضعوا عمل تمؾ ال بة لكانوا مثل طائر جػالس عمػل جبػل  ،فرأيػت هػذا اال نهػار
األربعة تخرج مف تحت ال بة  ،فمما دنوت مف ال فل وقمت :

(م

(م

ػ

وا) انفػػتح ال فػػل  ،ورأيػػت مكتوبػاً عمػػل أربعػػة أركػاف ال بػػة

وا) ورأيت نهر الماء يخرج مف ميـ (بسـ ع) ورأيػت نهػر

المػػبف يخػػرج مػػف هػػاء (ع)  ،ونهػػر الخمػػر يخػػرج مػػف مػػيـ (الػػرحمف)  ،ونهػػر
العسػػػل يخػػػرج مػػػف مػػػيـ (الػػػرحيـ) فعممػػػت اف أصػػػل هػػػذا اال نهػػػار األربعػػػة مػػػف

البسممة .

ف اؿ ع عز وجل  :يا

رياء وقاؿ (م

مػف ذكػر هػذا األسػماء مػف أمتػؾ ب مػب خػالص مػف

وا) س يته مف هذا اال نهار )

(ٔ)

.

يتًػػح لنػػا اف هػػذا الحػػةيذ عػػف البسػػملة ممػػا هػػو واًػػح واف معنػػذ القبػػة وعلػػذ
بابها قفػ  ،ضي انهػا فػي متػا

ومسػها
ممنػوف ال يسػتطيع فتحهػا ضو الػةخوؿ لليهػا ّ

غير المطهريف الذيف ضذف هللا لهـ في ذلؾ .
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لذف فا يػػة تتحػػةذ عػػف البسػػملة فهػػي الق ػػراف الا ػريـ الػػذي لػػيس باسػػتطاعة ضح ػػة

الوصوؿ لليه ومعرفة تأويله وحقيقته ومنهه لال المطهروف وهـ ضه البيػت علػيهـ

السالـ) .

الفصل الثالث
تأويل بعض السور ال رانية

الموسوعة القرانية للقحطاني 57 ..........................................

:

سنبدأ بتوفيق ع وتسديدا بتأويل بعض السور ال رانية  ،وتشػمل هػذا السػور
أوالً :سورة الكهف .
ثانيا  :سورة التكوير .
ثالثاً  :سورة الفجر .

رابعاً  :سورة ال يامة .

خامساً  :سورة اال نش اؽ .
سادساً  :سورة اال نفطار .

سابعاً  :سورة المطففيف .
ثامناً  :سورة الواقعة .

تاسعا  :سورة الجمعة.

تأويل سورة الكهف
اف لس ػػور الاه ػػف عالق ػػة باذم ػػاـ المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ) مم ػػا ضش ػػارت الرواي ػػات
واألخبػػار وضيًػاي ةلػػت عليهػػا األةعيػػة والزيػػارات المػػأثور عػػف ضئمػػة الهػػةى صػػلوات
هللا وسالمه عليهـ ضجمعيف .
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فقػػة ورة فػػي الصػػال علػػذ دمحم وآؿ دمحم ( :المهػػـ صػػل عمػػل

الحصيف ولياث المضطر المستكيف )(ٔ).

وآؿ

الكهػػف

فانػه مػػف الواًػػح اف آؿ دمحم هػػـ الاهػػف  ،فممػػا اف موقػػع سػػور الاهػػف فػػي وسػ
القراف مػف حيػذ الترتيػ

مػذلؾ ممػاف اذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ) وسػ األئمػة

علػػيهـ السػػالـ) ال ػػذيف هػػـ عػػةؿ الق ػػراف والثق ػ الث ػاني ال ػػذي ضوصػػذ بػػه الرس ػػوؿ

ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) .

فقة ورة في حةيذ المعراف عػف رسػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما) عنػةما رضى ضهػ بيتػه قػاؿ

( :في وسطهـ المهدي يضيء كانه كوكب دري )
ِ
ِ ِ
ػه َوُيَب ِّش َػر
مما قة ذمر في بةاية سػور الاهػف َ { :قِّيمػاً ِّلُينػذَر َبأْسػاً َشػديداً مػف َّلُدْن ُ
(ٖ)
اْلم ْؤ ِمِنيف َّال ِذيف يعمُمو َف َّ ِ ِ
َج اًر َح َسناً } .
الصال َحات اف َل ُه ْـ أ ْ
َ
َ ََْ
ُ
وفي ذلؾ لشار للذ قياـ اذماـ عليه السػالـ) وحربػه ًػة الظلػـ والظػالميف حيػذ
(ٕ)

اف حربػػه حػػر

.

لةنيػػة) ضي ان ػه يمث ػ هللا فػػي األرض والحػػر سػػتاوف مػػف قب ػ

ضعةال ةعو اذماـ عليه السالـ) ًة هللا سبحانه وتعالذ .

مما ورةت األمور اللةنية في مواقع ضخرى .
اا ِمف َّلُدَّنا ِعْمماً }(ٗ) .
{و َعَّم ْمَن ُ
فقوله تعالذ َ :
ضو قوله تعالذ َ { :و َحَناناً ِّمف َّلُدَّنا َو َزَكا ًة َوَكاف َت ِ ّياً }(٘) .
1
2

 مصبا المتهجة ص36 -بحار االنوار ف – 27ص191
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فاف هناؾ ضمور لةنية ضي مف هللا مباشػر وبػةوف واسػطة  ،وهػذي الحػر اللةنيػة لػـ
تاػػف مػػع االنبيػػال واألوصػػيال ومػػذلؾ حػػرو النبػػي واذمػػاـ علػػي عليػػه السػػالـ)

ليست حروباي لةنية .

ِ ِ ِ
ػاا ِمػف َّل ُػدَّنا
قاؿ تعالذ َ { :ف َو َج َدا َعْبداً ِّم ْف ِعَب ِادَنا َ
اا َر ْح َم ًة م ْػف عنػدَنا َو َعَّم ْمَن ُ
آتْيَن ُ
ِعْمماً }(ٔ).
فمعنػػذ العبوةيػػة هلل سػػبحانه وتعػػالذ هػػي المعرفػػة بحسػ

ةرجاتهػػا للمػػولذ سػػبحانه

وتعالذ فال تاوف عباة لال بمعرفة مما ورة في تفسير قوله تعالذ :
س ِإَّال لَِي ْعُبُدو ِف }(ٕ) .
{و َما َخَم ْ ُت اْل ِج َّف َواال ن َ
َ
قػػاؿ اذمػػاـ الصػػاةؽ عليػػه السػػالـ) ( :ليعرفػػوف ) فػػال يصػ االنسػاف للػػذ سػػاحة
رحمته تعالذ لال بالعبوةية وال تاوف عبوةية لال بالمعرفة وهذا ما تشػير لليػه ا يػة

 ،والرحمة المقصوة هـ دمحم وآؿ دمحم بةلي قوله تعالذ :
ِ ِ
يف }(ٖ) .
{و َما أَْر َسْمَن َ
اؾ ِإَّال َر ْح َم ًة ّلْم َعاَلم َ
َ
ضما اسـ الخًر عليػه السػالـ) فمػأخوذ مػف اللػوف األخًػر والػذي مػأخوذ بػةوري

مف نور آؿ دمحم ومنه نور جبرائي مذلؾ .
اا ِمف َّلُدَّنا ِعْمماً }  :ومعناي العلـ اللػةني والمقصػوة منػه العلػـ مػف هللا مػف
{و َعَّم ْمَن ُ
َ
ةوف واسػػطة ممػػا يمػػوف مػػع الاثيػػر مػػف االنبيػػال  ،حيػػذ اف علمهػػـ يمػػوف بواسػػطة
الػػوحي والمالئمػػة  ،فعلػػـ سػػيةنا الخًػػر عليػػه السػػالـ) علػػـ لػػةني  ،فهػػو يتحػػرؾ

ويعمػ ػ بتص ػػرؼ الم ػػولذ س ػػبحانه وتع ػػالذ ب ػػه وه ػػو نفس ػػه ال يع ػػرؼ حقيق ػػة تل ػػؾ
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األعم ػػاؿ وتأويله ػػا لال بع ػػة تحققه ػػا  ،وه ػػذا العل ػػـ ال يم ػػوف لال عن ػػة القليل ػػيف مم ػػف
حباهـ هللا ج وعال .

ػت ُر ْشػداً }
وسل َه ْل أ ََّت ِب ُع َؾ َعَمل اف ُت َعّمِ َم ِػف ِم َّمػا ُعّمِ ْم َ
اؿ َل ُه ُم َ
{ َق َ
هللا موسذ عليه السالـ) طل التعلـ علذ ية الخًر عليه السالـ) .
(ٔ)

 :وهػو اف نبػي

ولم ػػا مػ ػاف الخً ػػر وزيػ ػ اير ل م ػػاـ المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ) ف ػػي زم ػػف الغيب ػػة فػ ػاف
ضصحا المهةي سوؼ يتعلموف علذ يةي الخًر عليه السالـ) .
ولهـ بذلؾ سنة مف نبػي هللا موسػذ عليػه السػالـ) وذلػؾ ألسػبا

مثيػر ضهمهػا اف

اذمػاـ المهػػةي عليػه السػػالـ) سػوؼ يػػأتي بتأويػ القػػراف ويتعامػ ببػػاطف األشػػيال

وحقائقها الملاوتية فال بة اف يتوفر في ضصػحابه تلػؾ المعرفػة وهػي العلػـ بالتأويػ
ومعرفػػة حقػػائ األشػػيال الملاوتيػػة  ،واف مانػت تلػػؾ المعرفػػة بػػةرجات متفاوتػػة مػ

حس

لستعةاةي وانةفاعه للتعلـ والتحصي لنصر اذماـ عليه السالـ) .

ومػف ضهػػـ مػػا يقػػوـ بػػه الخًػػر عليػػه السػػالـ) فػػي طػػور التعلػيـ والمعرفػػة واذعػػةاة

هػػو اف يعلمهػػـ الصػػبر والطاعػػة والتسػػليـ وعػػةـ تا ػرار الخطػػأ ومعرفػػة اف ضفعػػاؿ

اذماـ ملها مف هللا والذ هللا .

فنبػػةض بتوفي ػ هللا تعػػالذ بالصػػفة األولػػذ التػػي يج ػ
عليه السالـ) :

ٔ -الصبر

:

توفرهػػا فػػي ضصػػحا

اذمػػاـ

ِ ِ
ّللا َصػػػا ِب اًر َوَال
ػػاؿ َسػ َػػتجُدني اف َشػػػاء َّ ُ
قػػاؿ تعػػالذ حماي ػػة عػػف موسػػذ َ { :قػ َ
َع ِصي َل َؾ أم اًر }(ٕ) .
أْ

 -1الاهف . 66
 -2الاهف . 69

الموسوعة القرانية للقحطاني 61 ..........................................

فقػػة قػػاؿ ذلػػؾ موسػػذ بعػػة اف بػػيف لػػه الخًػػر عليػػه السػػالـ) ًػػرور اف يتحلػػذ
بالصبر اف ضراة اف يسير معه  ،وهذا ممػا يجػ

تػوفري فػي ضصػحا

اذمػاـ عليػه

السالـ) ألج مسيرتهـ معه عليه السالـ) فاذماـ سية الخًر واف علـ الخًػر
مف علـ آؿ دمحم مالقطر في البحر المحي مما ورة في األخبار ،فػال بػة اف توجػة

هػػذي الصػػفة فػػي ضصػػحا

اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) لحػػةوذ بعػػض األمػػور عنػػة قيػػاـ

اذماـ ال يممف تحملها لال ممف محصوا واعتاةوا علذ الصبر .

فقة ورة عػف ضبػي الجػاروة عػف ضبػي جعفػر عليػه السػالـ) قػاؿ  :إذا ظهػر ال ػائـ

(عميػػه السػػبلـ) برايػػة رسػػوؿ ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) وخػػاتـ سػػميماف وحجػػر موسػػل

وعصاا ثـ يأمر مناديه فينادي أال ال يحمل رجل منكـ طعاماً وال شػراباً وال عمفػاً
في ػوؿ أصػحابه  :انػه يريػد اف ي تمنػا وي تػػل دوابنػا مػف الجػوع والعطػش فيسػػير

ويسيروف معه فأوؿ منزؿ ينزله يضرب الحجر فينبع منه طعػاـ وشػراب وعمػف

 ،فيأكموف ويشربوف هـ ودوابهـ حتل ينزلوا النجف بظهر الكوفة )
ممػػا هػػو واًػػح يظهػػر اف بعػػض ضصػػحا

(ٔ)

.

اذمػػاـ ال يصػػبروف علػػذ هػػذا األمػػر

فيظه ػػر م ػػنهـ الً ػػجر واالنزع ػػاف  ،وه ػػذا موق ػػف م ػػف الاثي ػػر م ػػف المواق ػػف الت ػػي
ضشػػارت لليهػػا الروايػػات التػػي تبػػيف اف بعػػض ضصػػحا

المهػػةي عليػػه السػػالـ) ال

يقتنعوف ببعض األفعاؿ التػي تاػوف غريبػة علػيهـ ممػا مانػت غريبػة علػذ نبػي هللا

موسذ عليه السالـ) .

ٕ -الطاعة :
1
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ػاؿ
قاؿ تعالذ حماية عف موسذ عليه السالـ) في نفػس ا يػة المتقةمػة َ { :ق َ
ِ ِ
َع ِصي َل َؾ أم اًر } .
ّللا َصا ِب اًر َوَال أ ْ
َس َتجُدني اف َشاء َّ ُ

فال بة مف توفر هذي الصفة ضيًاي في ضصحا

اذماـ فانهـ اف لـ يمونوا مطيعيف

فاف قًية اذماـ سوؼ تتعثػر ال سػامح هللا وال يممػف سػير خطػة اذمػاـ وتنفيػذها
علذ الشم المطلو .

فقة ورة في صفتهـ في الرواية الشريفة عف الصاةؽ عليه السالـ) قاؿ في روايػة

طويلػػة  ...( :رهب ػاف فػػي الميػػل ليػػوث بالنهػػار هػػـ أطػػوع لػػه مػػف األمػػة لسػػيدها

)...

(ٔ)

.

وقة ورة  ( :اف راية المهدي مكتوب فيها اسمعوا وأطيعوا ) (ٕ).

ٖ -التسميـ واال ن ياد لئلماـ (عميه السبلـ) :

ػػاؿ َفػػػاف َّاتَب ْع َتِنػػػي َفػ َػػبل
قػػاؿ تعػػالذ حمايػػة عػػف الخًػػر عليػػه السػػالـ) َ { :قػ َ
أحدث َل َؾ ِمْن ُه ِذ ْك اًر }(ٖ) .
َت ْسأَْلِني َعف َشي ٍء َح َّتل
َ
ْ
فػال بػة مػف اف تتػػوفر فػيهـ هػذي الصػػفة وهػي التسػليـ ألمػر اذمػػاـ واالنقيػاة لػه فػػي
م ػ األح ػواؿ والظػػروؼ وعػػةـ االعت ػراض علػػذ تلػػؾ الق ػ اررات فقػػة ورة عػػف اذمػػاـ

الصاةؽ عليه السالـ) قاؿ :

( ي تل ال ائـ حتل يبمغ السوؽ قاؿ في ػوؿ لػه رجػل مػف ولػد أبيػه  :انػؾ لتجفػل
الناس إجفاؿ النعـ  ،فبعهد مف رسوؿ ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) أو بماذا )...

1
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والذي يظهػر مػف هػذي الروايػة اف ضقػر النػاس مػف اذمػاـ عليػه السػالـ) يعتػرض
عليه فما بالؾ بالباقيف .

ٗ -عدـ تكرار الخطأ :

لقة فارؽ الخًر موسذ عليه السالـ) عنةما خالفه لثالذ مرات قاؿ تعالذ

حماية عنه  { :قاؿ هذا فراؽ بيني وبينؾ … } .
ف ػاف اذمػػاـ ال يسػػمح بارتاػػا

الخطػػأ مػػف قب ػ ضصػػحابه مهمػػا مان ػت ةرجػػة ق ػربهـ

منه  ،فهو يترمهـ مر ومرتيف ولاف ال يترمهـ في المر الثالثة  ،ومػ ذلػؾ بشػرا

اف يموف الخطأ غير متعمة واال فانه ال يسمح به مطلقاي لذا ماف متعمةاي .

فعػػف ضبػػي عبػػة هللا عليػػه السػػالـ) قػػاؿ  ( :بينمػػا الرجػػل عمػػل رأس ال ػػائـ يػػأمر
وينهػل إذ قػاؿ  :أديػروا فيديرونػػه إلػل قدامػه فيػأمر بضػػرب عن ػه فػبل يبػق فػػي

الخاف يف شيء إال خافه ) (ٔ).

٘ -معرفة اف أمر اإلماـ مف أمر ع :

فتصرفات اذماـ وضفعاله لةنية مف هللا سبحانه وتعالذ وال يفع ذلؾ عػف ضمػري

 ،فأفعاله ليسػت مػف نسػيج العقػ  ،ممػا هػو المتعػارؼ  ،بػ هػي ضفعػاؿ لةنيػة

مف المولذ سبحانه وتعالذ  ،فلو علـ وضيقف ضصحا

تحم ضفعاله وعةـ الشؾ به .

اذماـ مف ذلؾ ألممنهـ

فقػػة ورة عػػف الصػػاةؽ عليػػه السػػالـ) قػػاؿ  ( :ك ػاني بال ػػائـ عمػػل منبػػر الكوفػػة

عميه قباء فيخرج مف ورياف قبائه كتابػاً مختومػاً بخػاتـ مػف ذهػب فيفكػه في ػرأا

1
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عمػػل النػػاس فيجفمػػوف عنػػه إجفػػاؿ الغػػنـ فمػػـ يبػػق إال الن بػػاء فيػػتكمـ بكػػبلـ فػػبل
يمح وف ممجأ حتل يرجعوا إليه واني ألعرؼ الكبلـ الذي يتكمـ به )
وه ػػذي ه ػػي ضه ػػـ األم ػػور الت ػػي يجػ ػ

توفره ػػا ف ػػي ضص ػػحا

(ٔ)

.

اذم ػػاـ المه ػػةي علي ػػه

السالـ) وذلؾ مف خالؿ تأوي قصة موسذ والخًر عليهما السػالـ) التػي ورةت

في سور الاهف .

تأويل سورة التكوير
م

وا

ِ
ِ
س ُك ِّوَر ْت * َوِا َذا ُّ
{ ِإ َذا َّ
ػار
اؿ ُسِّيَر ْت * َوِا َذا اْلع َش ُ
الش ْم ُ
وـ ان َك َدَر ْت * َوِا َذا اْلجَب ُ
الن ُج ُ
وش ُح ِشَر ْت * َواِ َذا اْل ِب َح ُار ُس ِّجَر ْت * َواِ َذا ُّ
ػوس ُزِّو َج ْػت *
ُع ِّ
طَم ْت * َواِ َذا اْل ُو ُح ُ
الن ُف ُ
الس َػماء
نػب ُق ِتَم ْػت * َواِ َذا ُّ
ف ُن ِش َػر ْت * َواِ َذا َّ
ود ُة ُس ِئَم ْت * ِبػأي َذ ٍ
َواِ َذا اْل َم ْوُؤ َ
ػح ُ
الص ُ
ِ
ِ
ِ
َح َض َػر ْت
ُك ِش َ
يـ ُس ّعَر ْت * َواِ َذا اْل َجَّنػ ُة أ ُْزلِ َف ْػت * َعم َم ْػت َن ْفػس َّمػا أ ْ
ط ْت * َواِ َذا اْل َجح ُ
س * و َّ
المْي ِ
* َف َػػبل أُ ْق ِسػػـ ِبػػاْل ُخَّن ِ
الص ْػػب ِح ِإ َذا
س * َو ُّ
ػػع َ
ػػل ِإ َذا َع ْس َ
س * اْل َج َػػو ِار اْل ُك َّػػن ِ َ
ُ
ِ
ِ
نػد ِذي اْل َع ْػر ِ
ػاع َث َّػـ
ػيف * ُم َ
س * ان ُه َلَ ْو ُؿ َر ُس ٍ
ش َم ِك ٍ
ػوؿ َك ِػريـٍ * ذي ُق َّػوٍة ع َ
ط ٍ
َتَن َّف َ
أِ
ِ
آا باألفق اْلم ِب ِ
يف * َو َما ُه َو َعَمل اْل َغْي ِػب
َم ٍ
يف * َو َما َصاحُب ُكـ ِب َم ْجُنو ٍف * َوَلَ ْد َر ُ
ُ
ػػيـ * َفػػأيف َتػػ ْذ َهُبو َف * اف ُه َػػو ِإَّال ِذ ْكػػر
يف * َو َمػػا ُه َػػو ِبَ ْػػو ِؿ َش ْػػي َ
ِب َض ِػػن ٍ
طاف َرِج ٍ
1
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ِ
ِ ِ
ِ
ػنكـ اف َي ْسػ َػت ِ يـ * َومػػا َت َشػ ُ َِّ
ّللا َر ُّب
ّلْم َعػػاَلم َ
يف * ل َمػػف َشػػاء مػ ُ ْ
ػاء َّ ُ
ػاؤو َف إال اف َي َشػ َ
َ
َ
ِ
يف }(ٔ) .
اْل َعاَلم َ
مما ذمرنا اف علـ التأوي مف العلوـ الباطنية القائمة علذ لرجاع الفرع للذ ضصله

وه ػػو م ػػف آؿ ي ػػؤوؿ ضي رج ػػع رج ػػوع وبه ػػذا نع ػػرؼ اف ه ػػذا الرج ػػوع يم ػػوف ً ػػمف

ةالالت واشارات يعرفها المؤوؿ .

ومم ػػا نعل ػػـ بػ ػاف التأويػ ػ ل ػػه ع ػػة وج ػػوي تتغي ػػر حسػ ػ

تغيي ػػر الزمػ ػاف ضو الممػ ػاف

والبطوف  ،حيذ ورة اف للقراف سبعة بطوف فم بطف يختلف عف ا خر .

واالف سػػوؼ نطػػر تأوي ػ س ػػور التاػػوير التػػي تعػػة م ػػف السػػور الخاصػػة باذم ػػاـ
المهةي عليه السالـ) وتبيف ضشراا الساعة .

لػػذلؾ اسػػتعم البػػاري ج ػ ذم ػري ضةا الشػػرا لذا ) التػػي هػػي تػػةؿ علػػذ الشػػرطية
ال مانػت الصػغرى ضو
وبياف هذي األمور المػذمور انمػا هػي مػف ضش ا
ػرا السػاعة سػو ي
الابػػرى ومعنػػذ الصػػغرى هػػي قيػػاـ اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) ومعنػػذ الابػػرى
هي قياـ الباري ج ذمري .

وال يخفذ عليمـ اف هللا سبحانه وتعالذ ذمر ضةا الشرا في هذي السور اثنػا عشػر

مػػر  ،ولهػػذا العػػةة ضس ػرار وةالالت مرتبطػػة بعػػالـ العقيػػة والػػةيف  ،حيػػذ األئمػػة
لثنذ عشر ونقبال المهةي لثنػذ عشػر وةعػا الًػاللة اثنػذ عشػر مػف بنػي هاشػـ
وغيرها مف االنطباقات .

لذف اف الشمس تاور ومعنذ الشمس هو اذماـ المهةي عليه السالـ) .
ومعنػػذ مػػورت ضي تحق ػ الظهػػور األصػػغر ل مػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) حينمػػا

يب ػػةض بتا ػػوير األرض ضي يتصػ ػ بأص ػػحابه ع ػػف طريػ ػ الرؤي ػػا والمماش ػػفة واللق ػػال
 -1سور التاوير .
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ويخبػػرهـ بقػػر الظهػػور األابػػر وقيػػاـ الح ػ  ،ممػػا يػػؤةي للػػذ تجمعهػػـ مػػف م ػ
ضط ػراؼ األرض فعبػػر عنهػػا بػػالتاوير لشػػار للػػذ ان ػه عليػػه السػػالـ) يتخػػذ مسػػا اير

مرويػاي ممػػو اير نظ ػ اير لارويػػة األرض بػػالتحرؾ علػػذ ضصػػحابه لاػػي يجمعهػػـ مػػف م ػ

الاور مور مور .

لذف ضوؿ ضشػ ػػراا السػ ػػاعة هػ ػػو تاػ ػػوير الشػ ػػمس وهػ ػػو الظهػ ػػور األصػ ػػغر لصػ ػػاح
العصر والزماف .

{ َواِ َذا ُّ
وـ ان َك َدَر ْت } اف معنذ النجوـ هو األوليال واألبػرار الربػانييف ضو بعبػار
الن ُج ُ
ضةؽ هػ ػػـ األبػ ػػةاؿ  ،حيػ ػػذ ذمػ ػػر ضربػ ػػا المعرفػ ػػة اف األرض ال تثبػ ػػت لال بوجػ ػػوة
القطػ

وهػػو اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) واألوتػػاة ضربعػػة صػػالحيف ) واألبػػةاؿ الػػذيف

بعًهـ يعةهـ ثالثيف ) .

وانم ػػا م ػػثلهـ هللا س ػػبحانه ب ػػالنجوـ الف م ػػثلهـ ف ػػي األرض والس ػػمال م ػػالنجوـ فه ػػي

ػات َو ِب َّ
ػالن ْجـِ
بلم ٍ
معلقة في السمال لاي تاوف زينة وهةايػة للعبػاة قػاؿ تعػالذ َ :
{و َع َ
(ٔ)
{و ُه َو َّال ِذي َج َع َل َل ُك ُـ ُّ
وـ لِ َت ْه َتُدوْا ِب َها }(ٕ).
ُه ْـ َي ْه َتُدو َف }  ،ضو َ
الن ُج َ

فه ػؤالل مػػالنجوـ الف ضرواحهػػـ معلقػػة بالمح ػ األعلػػذ  ،واف مان ػت ضجسػػاةهـ مػػع
النػػاس ب ػ هػػـ يًػػيئوف أله ػ األرض ط ػريقهـ ويبينػػوف مػػنهجهـ  ،فهػػـ ب ػواليتهـ

لعلػ ػػي عليػ ػػه السػ ػػالـ) واتصػ ػػالهـ بػ ػػه وتعل ػ ػ ضرواحهػ ػػـ بروحػ ػػه الطػ ػػاهر ضصػ ػػبحوا

مالمصابيح الف علي عليه السالـ) هو المصػبا الػذي ذمػري هللا سػبحانه وتعػالذ
في متابه في آية النور :

 -1النح

. 16

 -2االنعاـ 97
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{ّللا ُنور َّ ِ
ِ
ات واألرض م َثل ُن ِ ِ
يها ِم ْصَباح } (ٔ).
ورِا َكم ْش َكا ٍة ف َ
الس َمو َ
َّ ُ ُ
َ ُ
فالمص ػػبا ه ػػو عل ػػي مم ػػا ورة ف ػػي الم ػػأثور ع ػػف ضهػ ػ البي ػػت ل ػػذلؾ س ػػما األب ػػةاؿ
مصابيح قاؿ تعالذ :

مشػػي ِ
ِ
اط ِ
َع َتػ ْػدَنا َل ُهػ ْػـ
{وَلَ ػ ْػد َزَّيَّنػػا َّ
السػ َػماء الػ ُّػدْنَيا بمصػػابيح َو َج َعْمَن َ
يف َوأ ْ
اهػػا ُر ُجوم ػاً ّل َّ َ
َ
(ٕ)
ِ
السع ِ
ير } .
اب َّ
َع َذ َ

فانمةار النجوـ هو موت هؤالل األوليػال اذالهيػيف وهػؤالل يعػرفهـ مػف فػي السػمال
وينمرهـ مػف فػي األرض لذف لػيس المقصػوة هػؤالل ضصػحا

الشػهر والرئاسػة مػف

علمال والفقهال الذيف تعارؼ عليهـ واشػتهروا بػيف النػاس بػ انهػـ انػاس مجهػوليف
مما وصفهـ الحةيذ ( أخفل ع وليه في أرضه ) وهـ سػب

الهةايػة للنػاس فػال

يظهر القائـ حتذ يموت هؤالل .
وقػػة ورة فػػي الحػػةيذ مػػا يعًػػة ذلػػؾ ضي مػػوت العلمػػال الصػػالحيف وبقػػال علمػػال

الًاللة والةج ) وهذا يؤةي للذ نقصاف الهةاية في األرض التي هي مف العل
الرئيسػػية لظهػػور المهػػةي لػػذلؾ ورة فػػي تأوي ػ قولػػه تعػػالذ  { :انػػا َنػػأ ِْتي األرض
َننُ ُص َها ِم ْف أَ ْطَر ِاف َها أَ َف ُه ُـ اْل َغالُِبو َف }
قاؿ علي بف الحسيف عليه السالـ)  ( :هو ف د العمماء)(ٗ) .
(ٖ)

.

ِ
اؿ ُسِّيَر ْت } ومعنذ الجبػاؿ هػـ الرجػاؿ وبػاألخص هػـ العلمػال وشػبههـ
{ َواِ َذا اْلجَب ُ
هللا سػػبحانه وتعػػالذ بالجبػػاؿ الف الجبػ لػػه شػػهر وقػػو وبيػاف ال يخفػػذ  ،وقػػة ورة
1
2
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هذا المعنذ في تأوي قوله تعالذ َ { :واف َكاف م ْكُرُهـ لِ َت ُزوؿ ِمْن ُ ِ
ػاؿ }
َ ْ
ػه اْلجَب ُ
َ
قاؿ تزوؿ منه قموب الرجاؿ ) .)2

(ٔ)

،

ومعنػػذ تسػػيير هػػذي الجبػػاؿ هػػو حرمتهػػا وبالتػػالي انمشػػافها النهػػا مان ػت ثابتػػة فػػي

ممانها فال يػرى النػاس مػا تحتهػا ومػا خفػي مػف خبػذ سػريرتها  ،حتػذ لذا جمعػت
مػ ػػف هػ ػػذا وذاؾ تحرمػ ػػت نحػ ػػو الػ ػػةعو لنفسػ ػػها والسػ ػػير مػ ػػع ضلفػ ػػتف وطػ ػػر الخػ ػػةع
واألباطي .

وقة ورة مػف عالمػات قيػاـ اذمػاـ عليػه السػالـ) عػف ضبػي خةيجػة قػاؿ  :قػاؿ ضبػو
عبة هللا عليه السػالـ)  ( :ال يخرج ال ائـ حتل يخػرج إثنػا عشػر رجػبل مػف بنػي

هاشـ كمهـ يدعو إلل نفسه) .)3

وبعة فتر مف الزمف ينمشف ويظهػر باطلػه وتاػوف نهايتػه اف ينسػفهـ اذمػاـ نسػفاي
{وَي ْسػأَُلوَن َؾ
ويجعلهػـ فػػي ضةنػػذ مسػػتوى ال تػػرى لهػػـ سػػمعة وال شػػهر قػػاؿ تعػػالذ َ :
ِ
ِ
َع ِف اْل ِجَب ِ
يهػا ِع َوجػاً
اؿ َفُ ْل َينس ُف َها َرِّبي َن ْسفاً * َفَي َذُرَها َقاعاً َص ْف َصػفاً* َال َت َػرى ف َ
َمتاً }(ٗ) .
َوَال أ ْ
وبذلؾ يخرف ةاعي الحػ ويجيبػه ضهػ الخيػر فيقػةـ لهػـ طريػ مسػتقيـ العػوف فيػه

لذلؾ بعة هذي ا يات ضعقبها سبحانه :

{ يومئػػذ يتبعػػوف الػػداعي العػػوج لػػه } وممػػا قػػةمنا سػػابقاي اف الػػةاعي ل مػػاـ هػػو

السػػية اليمػاني الموصػػوؼ فػػي روايػػات ضهػ البيػػت علػػيهـ السػػالـ) انػه يهػػةي للػػذ
طريػ ػ مس ػػتقيـ وه ػػو مص ػػةاؽ ا ي ػػة ف ػػي قول ػػه تع ػػالذ { ال عػػػوج لػػػه } ف ػػالطري

 -2لبراهيـ . 46
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المستقيـ ال عوف له مذلؾ وصف اليماني في مػا ورة ( انه يدعوا إلل الحق والل

طريق مست يـ) .)1

ِ
طَم ْػت }  ،المقصػوة مػف العشػار علػذ حسػ
ػار ُع ِّ
{ َوِا َذا اْلع َش ُ
العشػػر واأليػػاـ العشػػر التػػي هػػي عشػػر ضيػػاـ مػػف شػػهر ذي الحجػػة التػػي يحػػج بهػػا
التأويػ هػي الليػالي

الناس وتسمذ ضياـ الحج .

فقة ورة عف ضمير المؤمنيف عليه السػالـ) فػي ذمػري لعالمػات قيػاـ اذمػاـ المهػةي
عليػػه السػػالـ) وتعطي ػ الحػػج  ،فقػػاؿ فػػي حػػةيذ طوي ػ  ... ( :فػػإذا فعم ػوا ذلػػؾ

منعػػػوا الحػػػ ثػػػبلث سػػػنيف ) ...

(ٕ)

 ،وهػػي الليػػالي العشػػر التػػي ورةت فػػي قولػػه

تعالذ :

{ والفجر وليػاؿ عشػر } ومعنػذ الفجػر هػو ظهػور اذمػاـ عليػه السػالـ) الف هللا
سبحانه سماي بالفجر في سور القةر { َس َبلـ ِهي َح َّتل َم ْطَم ِع الفجر } .
َ
وضيػػاـ عشػػر هػػي ليػػالي عاشػػورال التػػي تعتبػػر عنػػة الشػػيعة ضيػػاـ مقةسػػة حيػػذ فػػي
آخرها يظهر صاح

العصر والزماف ضي يطلع الفجر عليها مما ورة في الحةيذ

بػاف ظهػور القػػائـ فػي العاشػػر مػف محػػرـ وهػذي الليػػالي العشػر مػػف عاشػورال سػػوؼ
تعط قب قياـ القائـ .

وذلؾ الف السفياني عليه اللعنة) الذي هو مف ضعػةال آؿ دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما) سػوؼ

يقت م مف يعتػرؼ بالحسػيف ضو يبمػي عليػه  ،وسػوؼ يمنػع لقامػة العػزال واحيػال

هذي الشعائر المقةسة .
1
2
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وش ُح ِشَر ْت }  ،والوحوش هـ بعض الناس قب قياـ القائـ حيذ يمػوف
{واِ َذا اْل ُو ُح ُ
َ
هؤالل في حالة مف المسخ الروحي المبني علذ الوحشية  ،حيذ يروف خصمائهـ

يموت ػػوف جوعػ ػاي وه ػػـ ي ػػأالوف ضاله ػػـ ويمنع ػػوهـ حقه ػػـ ويتصػ ػرفوف ب ػػأمواؿ الط ػػاهر
المطهػػر اذمػػاـ المهػػةي روحػػي لػػه الفػػةال) بصػػور وحشػػية ال يرحمػػوف يتيم ػاي وال
يعط ػػوف ضرملػ ػػة وال يعطف ػػوف علػ ػػذ مسػ ػػميف فهػ ػؤالل يصػ ػػبحوف مال ػػذئا

المعصوـ عليه السالـ) :

ممػ ػػا قػ ػػاؿ

( يػػأتي زمػاف عمػػل النػػاس يصػػبحوف كالػػذئاب) وممػػا اشػػتهر بػػيف النػػاس اف لػػـ
تاف ذئباي ضالتؾ الذئا

).

ومعن ػػذ حش ػػرت ضي يحش ػػروف ويتجمعػ ػوف لح ػػر بعً ػػهـ بعًػ ػاي فتص ػػبح ح ػػر
الوحػ ػػوش ضو بعبػ ػػار ضخػ ػػرى يسػ ػػل هللا سػ ػػبحانه وتعػ ػػالذ الوحػ ػػوش علػ ػػذ الوحػ ػػوش
فيحش ػػرهـ جميعػ ػاي م ػػف ضجػ ػ خلػ ػ الف ػػتف واش ػػعاؿ الن ػػار ةاخػ ػ البح ػػار الت ػػي ه ػػي
الجيوش لذلؾ قاؿ تعالذ :

{ َوِا َذا اْل ِب َح ُار ُس ِّجَر ْت }  ،ومعنذ هذي البحار هي الجيوش التي تأتي وتجتمع مف
ضجػ ػ الح ػػر ف ػػي س ػػاعة الفتن ػػة حي ػػذ تش ػػتع ن ػػار الف ػػتف فيه ػػا فتص ػػبح مالبح ػػار
المتوقة تحرؽ م مف ةخ فيها .

لػػذلؾ ورة فػػي الحػػةيذ مػػف عالمػػات اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) هػػو ظهػػور الفػػتف وضي

فتف هي  ،فالقات والمقتوؿ فػي النػار وضحسػنهـ حػاال مػف تػرؾ هػذا الطريػ وسػلؾ

طري ػ االعت ػ ازؿ لذ اف معنػػذ سػػجرت ضي لحترقػػت نػػار الحػػر وشػػبت نػػار الفػػتف
ةاخ هذي الجيوش .
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{ واذا النفوس زوجت } وذلؾ قب قياـ القائـ حيذ يبةض اليماني بتزويج المؤمنوف
الطيبػػوف بػػالزواف علػػذ سػػنة المهػػةي وذلػػؾ عػػف طري ػ االختيػػار الرب ػاني المسػػةة

تمهيػػةاي لةولػػة العػػةؿ اذلهػػي ،فػػالنفس الطيبػػة يزوجهػػا نفػػس طيبػػة حتػػذ تخػػرف مػػف
هػػذي النفػػوس ضبنػػال طيبػػوف طػػاهروف يمونػػوف حمػػاـ فػػي ةولػػة القػػائـ حػػامليف ل ػوال
ِ ِ
ػػػػيف
الحمػ ػػة فػ ػػي حمومػ ػػة المهػ ػػةي وذلػ ػػؾ تفسػ ػػير قولػ ػػه تعػ ػػالذ {اْل َخ ِبي َثػ ُ
ػػػػات لْم َخ ِبيثػ َ
الطِيبػو َف لِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
َّ
ػات لِ َّ
ات و َّ
ػؾ ُمَب َّػرُؤو َف ِم َّمػا
الطِّيَب ُ
مطِّيَبػات أولئ َ
مطِّي ِب َ
ػيف َو ّ ُ
َواْل َخ ِبي ُثو َف لْم َخ ِبي َث َ
َيُ وُلو َف َل ُهـ َّم ْغ ِفَرة َو ِرْزؽ َك ِريـ }(ٔ) .
نب ُق ِتَم ْت }  ،معنذ المؤوة هػي الػنفس الزميػة فقػة
ود ُة ُس ِئَم ْت* ِبأي َذ ٍ
{واِ َذا اْل َم ْوُؤ َ
َ
ورة في الحةيذ مف عالمات قياـ القائـ قتػ الػنفس الزميػة بػيف الػرمف والمقػاـ بػال
فذلؾ قوله تعالذ :

جرـ وال ذن وسميت زمية الف قتلها بال جرـ وال ذن
ػت َش ْػيئاً ُّن ْكػ اًر }(ٕ)  ،فلػذلؾ قػاؿ تعػالذ عػف
{ أَ َقَتْم َت َن ْفساً َزِكَّي ًة ِب َغْي ِر َن ْف ٍ
س َّلَ ْد ِجْئ َ

المػػؤوة بانهػػا تسػػأؿ بػػأي جػػرـ ضو ذن ػ

تقت ػ  ،ممػػا هػػو معلػػوـ اف القت ػ بمعنػػاي

الحقيقي ينطب علذ القت المػاةي بالسػيف وغيػري ال علػذ الوئػة قػاؿ تعػالذ { ِبػأي
نب ُق ِتَم ْت} فهي النفس الزمية النها سميت زمية لقتلها بال ذن .
َذ ٍ

ف ُن ِشَر ْت }  ،وهي نشر صحف ربانية وتعاليـ ةينية لسالمية جةيػة
{ َواِ َذا ُّ
الص ُح ُ
صاةقة مف قب الباري ج وعال سوال مانػت علػذ نحػو اذلهػاـ والتسػةية ضو علػذ
نحو التعليـ اللةني  ،وهذي الصحف معناهػا متػ

 -1النور . 26
 -2الاهف . 74
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تطهر الناس مف ظلمات الجه ونجاسة الشػرؾ وتػزميتهـ مػف شػوائ الحسػة قػاؿ
ُمِيػػيف رس ػوالً ِم ػْنهـ ي ْتُمػػو عَمػػي ِهـ ِ
ِ
تعػػالذ {هػػو َّالػ ِػذي بعػ َ ِ
أياتػ ِػه َوُي ػ َزِّكي ِه ْـ
ّ ُْ َ
ََ
َُ
َ ْ ْ
ػث فػػي ْاأل ّ ّ َ َ ُ
(ٔ)
ِ
ِ
يف } .
اب َواْل ِح ْك َم َة َواف َكانوا ِمف َقْب ُل َل ِفي َض َبل ٍؿ ُّم ِب ٍ
َوُي َعّم ُم ُه ُـ اْلك َت َ
ط ْت} حيذ سوؼ تاشف عف السمال قب قياـ القائـ عػف طريػ
الس َماء ُك ِش َ
{واِ َذا َّ
َ
نزوؿ المالئمة التي تعم الرؤى الاثير المتاػاثر وتػؤةي للػذ حصػوؿ المماشػفات

الربانيػػة  ،فػاف مػػف عالمػػات قيػػاـ القػػائـ هػػو حػػةوذ الاشػػف عنػػة مثيػػر مػػف النػػاس
قاؿ تعالذ :

ظُّمػوْا ِف ِ
السػػم ِ
ِ
ِ
يػه َي ْعُر ُجػو َف * َلَ ػاُلوْا ان َمػا ُسػ ِّػكَر ْت
اء َف َ
{ َوَل ْػو َف َت ْحَنػا َعَم ْػيهـ َبابػاً ّم َػف َّ َ
ورو َف }(ٕ) .ومػ هػذي الػرؤى والمماشػفات مػف ضجػ
أَْب َص ُارَنا َب ْػل َن ْح ُػف َق ْػوـ َّم ْس ُ
ػح ُ
التمهية لصاح

العصر والزماف .

ِ
يـ ُس ِّعَر ْت }  ،فػالجحيـ الجػيش وهػو يسػعر لذا شػحف بعقائػة وضفمػار مػا
َ
{واِ َذا اْل َجح ُ
مالثارات واالنتقاـ والغً خصوصاي لذا ماف الغً هلل فانه يموف جحيماي علذ

الاافريف ضعةال الح .

فػػالمعروؼ اف اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) وضصػػحابه وخصوص ػاي جػػيش الغً ػ
يقوة باقي جيػوش اذمػاـ فهػـ يخرجػوف مػانهـ االف وتػروا ومػاف الحسػيف قتػ االف
وزين

الػػذي

سبيت االف فهذا الجػيش جػيش موحػةيف ال يػروف لال هللا يغًػبوف لغًػبه

ويرًػػوف لرًػػاي  ،فيمونػػوف جحيمػاي علػػذ ضعػػةائهـ الف مػػا يسػػتعر فػػي قلػػوبهـ مػػف
 -1الجمعة . 2
 -2الحجر . 15
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غًػ

هللا وغًػ

وهو عذا

هللا ال تقػػوـ لػه السػػماوات واألرض ولػذا سػػمي جػيش الغًػ

ضةنذ قب عذا

هللا األابر .

ػػػت } والجن ػػة ه ػػي اذم ػػاـ علي ػػه الس ػػالـ) فم ػػا نهاي ػػة األعم ػػاؿ
{واِ َذا اْل َجَّنػػػػ ُة أ ُْزلِ َفػ ْ
َ
الص ػػالحة لال ال ػػةخوؿ ف ػػي الجن ػػة ونعيمه ػػا ال الن ػػار وجحيمه ػػا ومعن ػػذ ضزلف ػػت ضي

ضقتربت وذلؾ عنة ضقت ار ظهوري عليه السالـ) .

س اْل َجػ َػػو ِار اْل ُكػ َّػػن ِ
{ َفػ َػػبل أُ ْق ِسػػػـ ِبػػػاْل ُخَّن ِ
س }  ،وبع ػػة اف تم ػػت الشػ ػرائ قس ػػـ الب ػػاري
ُ
بػػالخنس وهػػو اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) حينمػػا يخػػنس ضي يختفػػي ويغيػ عػػف شػػيعته
ومحبيه .

فقػػة ورة عػػف ضـ هػاني قالػػت سػػألت ضبػػا جعفػػر عليػػه السػػالـ) عػػف هػػذي ا يػػة فقػػاؿ
عليه السالـ)  ( :الخنس إماـ يخنس في زمانه عند ان طاع عممه عنػد النػاس

سنة ستيف ومئتيف ثـ يبدو كالشػهاب الواقػد فػي ظممػة الميػل واذا أدركػت زمانػه
قرت عينؾ )

(ٔ)

.

والجػ ػواري الا ػػنس ه ػػي الس ػػفف الجاري ػػة بس ػػرعة وه ػػـ ضهػ ػ البي ػػت عل ػػيهـ الس ػػالـ)

وبػػاألخص سػػفينة اذمػػاـ المهػػةي التػػي تاػػنس وتزيػ مػ ا رال والػػةعوات الباطلػػة

التػػي تقػػف فػػي طريقهػػا  ،وهػػذا المعنػػذ  -مػػوف اف السػػفف هػػـ ضه ػ البيػػت علػػيهـ

السالـ)  -قة ورة في الصال عليهـ :
( المهـ صل

 -1للزاـ الناص

واؿ

الفمؾ الجارية في المج الغامرة ) .

ف 1ص. 136
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ومػػا ورة عػػف ضه ػ البيػػت علػػيهـ السػػالـ) ( كمنػػا سػػفف نجػػاة ) فػػأراة هللا سػػبحانه
وتعالذ مف قولػه فػال اقسػـ ضي التأايػة مػف المػولذ علػذ القسػـ بػةؿ دمحم صػلذ هللا
عليه وآله وسلـ تسليما) وباألخص الاوم

الةري مهةي آؿ دمحم عليهـ السالـ).

ثػػـ ضشػػار للػػذ جنػػوة الظػػالـ والباطػ المنتشػريف فػػي زمػػف غيبتػػه حتػػذ زمػػف قيامػػه

فشػػبههـ باالزبػػاؿ القػػذر التػػي تحتػػاف للػػذ اذ ازلػػة والاػػنس  ،وقطع ػاي ال ي ػزيلهـ لال
اذماـ المهةي عليه السالـ) .

َّ
س }  ،ضي والليػ لذا اقبػ وضةبػػر عنػػة طلػػوع الشػػمس والمقصػػوة
{والمْيػ ِػل ِإ َذا َع ْسػ َػع َ
َ
م ػػف الليػ ػ ه ػػـ جن ػػوة الباطػ ػ وضع ػػواف الش ػػيطاف ال ػػذيف يقف ػػوف بوج ػػه ةع ػػو اذم ػػاـ
ويحاربونهػػا والػػذيف ينهزمػػوف عنػػة طلػػوع الصػػبح وهػػو قيػػاـ اذمػػاـ المهػػةي عليػػه

السالـ) .

فانه عليه السالـ) يعبػر عنػه بالصػبح الف الصػبح يظهػر الحػ ويتًػح مػا مػاف
خفياي في الظلمة مما يظهر الح وتتًح األمور بظهوري الشريف .
والتنفس يموف ألصحابه بعة فراغهـ مف الباط وضهله ممػا هػو سػائة فػي اسػتعماؿ
العر

تنفس الصعةال) ضي االرتيا بعة التع

ضو الغـ لذا وعة هللا تعالذ النػاس

يب }
س ُّ
باذماـ فقاؿ  { :اف َم ْو ِع َد ُه ُـ ُّ
الصْب ُح ِبَ ِر ٍ
الصْب ُح أََلْي َ

 -1هوة . )81

(ٔ)

.
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سورة الفجر
م

وا

ِ
الش ْف ِع واْلػوْت ِر* و َّ
ػؾ َق َسػـ
{ َواْل َف ْج ِر* َوَلَي ٍ
المْي ِػل ِإ َذا َي ْس ِػر * َه ْػل فػي َذلِ َ
َ
اؿ َع ْش ٍر* َو َّ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ػق
ػؾ ِب َعػ ٍ
ػل َرُّب َ
ِّلػذي ِح ْج ٍػر* أََلػ ْػـ َت َػر َكْيػ َ
ػاد * ِإَرَـ َذات اْلع َمػاد ِ* َّالتػػي َل ْػـ ُي ْخَمػ ْ
ػف َف َع َ
ػخر ِبػاْلو ِاد * وِفرعػو َف ِذي ْاألَوَت ِ
ِ
ِ
ػاد *
ػابوا َّ
ِم ْثُم َها ِفي اْل ِب َبلد * َوَث ُم َ
ود َّالػذ َ
ْ
َ َْْ
يف َج ُ
الص ْ َ َ
ِ
ِ
َّال ِذيف َ ِ
اب
ػاد * َف َص َّ
ػؾ َس ْػو َ
ط َعػ َذ ٍ
يها اْل َف َس َ
ػب َعَم ْػي ِه ْـ َرُّب َ
َ
ط َغ ْوا في اْل ِب َبلد * َفأَ ْك َثُروا ف َ
ِ
وؿ َرِّبي
* اف َرَّب َؾ َل ِباْل ِمْر َص ِاد* َفأ َّ
َما ْاال ن َساف إ َذا َما ْاب َت َبل ُا َرُّب ُه َفأَ ْكَرَم ُه َوَن َّع َم ُه َفَيُ ُ
ِ
َهػان ِف * َكػ َّػبل َبػػل َّال
أَ ْكػَػرَم ِف * َوأ َّ
ػوؿ َرّبِػػي أ َ
َمػػا ِإ َذا َمػػا ْابػ َػت َبل ُا َفَ ػ َػدَر َعَمْيػػه ِرْزَقػ ُ
ػه َفَيُ ػ ُ
ِ
ط َعاـِ اْل ِم ْس ِك ِ
يـ* َوَال َت َح ُّ
يف * َوَتأ ُْكُمو َف ُّ
اث أَ ْكبلً َّل ّماً *
اضو َف َعَمل َ
التَر َ
ُت ْك ِرُمو َف اْلَيت َ
ِ
ض َد ّكاً َد ّكاً * َو َجاء َرُّب َؾ َواْل َمَم ُؾ َص ّفاً
اؿ ُحّباً َج ّماً* َك َّبل ِإ َذا ُد َّك ِت ْاألَْر ُ
َوُتحُّبو َف اْل َم َ
ص ّفاً * و ِجيء يوم ِئ ٍػذ ِبجه َّػنـ يوم ِئ ٍػذ ي َتػ َذ َّكر ْاال نسػاف وانػل َل ِ
ػوؿ َيػا
ُ
َ َ
َ َ َ َْ َ َ ُ
َ
ػه الػ ّذ ْكَرى* َيُ ُ
َ َ َْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َحػد * َيػا
ػق َوَثا َق ُ
ػه أ َ
َلْي َتني َقَّد ْم ُت ل َحَياتي* َفَي ْو َمئ ٍذ َّال ُي َع ّذ ُب َع َذ َاب ُه أ َ
َحػد * َوَال ُيوِث ُ
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اضي ًة َّمر ِضَّي ًة * َف ْاد ُخمِي ِفي ِعب ِ
ِ
ِ ِ
ِ
أََّي ُت َها َّ
ػادي*
س اْل ُم ْط َمئَّن ُة* ْارِجعي ِإَلل َرّبِؾ َر َ ْ
َ
الن ْف ُ
َو ْاد ُخمِي َجَّن ِتي* } .
والفجر) الفجر هو اذماـ المهةي عليه السالـ) ضي معنذ ظهوري عليه السالـ)

.

فقػػة ورة عػػف جػػابر الجعفػػي عػػف الصػػاةؽ عليػػه السػػالـ) قػػاؿ ( ( :والفجػػر) هػػو

ال ائـ (عميه السبلـ ) )

(ٔ)

.

والفجر هو انفجار النور مبػةةاي للظػالـ  ،فينفجػر نػور ةعػو اذمػاـ المهػةي عليػه

السالـ) للذ ا فاؽ .

ومم ػػا ه ػػو معل ػػوـ فهن ػػاؾ فج ػػراف هم ػػا الفج ػػر الص ػػاةؽ والفج ػػر الا ػػاذ

 ،ف ػػالفجر

الصاةؽ يموف نوري بشم ضفقي وشام فهػو يمثػ الػةعو الحقيقيػة ل مػاـ المهػةي
عليػػه السػػالـ) وانطػػالؽ ال اريػػات السػػوة مػػف خ ارس ػاف بقيػػاة وزيػػر اذمػػاـ المهػػةي

اليم ػاني الموعػػوة )2الػػذي يعػػوة نسػػبه للػػذ اذمػػاـ الحسػػف المجتبػػذ عليػػه السػػالـ)

وهـ الػذيف يػةفعوف بػاألمر للػذ اذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ) والػذيف ضمرنػا رسػوؿ

هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) اف نأتيهـ ولو حبواي علذ الثلج .

فقة ورة في المالحـ عف عبة هللا عف رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) قاؿ :

( ....حتل يخرج قوـ مف ها هنا وأومأ بيدا نحو المشػرؽ معهػـ رايػات سػوداء
يسالوف الحق فبل يعطونه ويسػالوف فػبل ُيعطػوف في ػاتموف ويصػبروف فيعطػوف

1
2

 تأوي ا يات ف 2ص. 792 -يممف اذطالع علذ موًوع اليماني وباقي شخصيات عصر الظهور وضسرار هذا

الموًوع مف خالؿ اذطالع علذ موسوعة القائـ للسية القحطاني الخاصة باذماـ المهةي
عليه السالـ) .
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ما سألوا فبل ي بمونه حتل يدفعونها إلل رجل مف أهل بيتي يمؤلها قسػطاً وعػدالً
كما ممئت ظمماً وجو اًر فمف أدركهـ فميأتهـ ولو حبواً عمل الثم )(ٔ) .
ضما الفجر الااذ

فيموف نوري بشم عموةي وجزئي وهو يمثػ ةولػة بنػي العبػاس

الظالمػػة والمعاةيػػة لػػةعو اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) والتػػي تاػػوف قائمػػة فػػي
وقتها .

فهػـ ضيًػاي ضصػػحا

اريػات سػػوة وينطلقػوف مػػف المشػرؽ خ ارسػاف) ويػةعوف ألهػ

ويةعوف مذلؾ اف انسػابهـ تعػوة
البيت واذماـ المهةي عليهـ السالـ) مذباي وزو اير ّ
أله البيت  ،وهي ةولػة بنػي العبػاس الثانيػة التػي تحمػـ فػي آخػر الزمػاف ويػأتوف
بنعي اذسالـ واف رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) ينهانا مف السير تحت لوائهـ واالنخراا

في صفوفهـ  ،ويشةة علذ ذلؾ مثي اير بحرمانه مف الشفاعة .

وهو عمس ما ضمرنا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) في ضمر الرايات السوة الحقيقية التػي فيهػا نصػر
اذماـ المهةي عليه السالـ) حيػذ ضمرنػا فػي الروايػة السػابقة اف نػأتيهـ ولػو حبػوا

علذ الثلج .

فقة ورة في المالحـ عف عمر قاؿ  :سمعت رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) يقوؿ :

( إذا أقبمػػت رايػػات ولػػد العبػػاس مػػف ع بػػات خراسػاف جػػاؤوا بنعػػي اإلسػػبلـ فمػػف
سار تحت لوائهـ لـ تنمهـ شفاعتي يوـ ال يامة )

(ٕ)

.

وهنػ ػػا سػ ػػتاوف مرحلػ ػػة اذختبػ ػػار واذبػ ػػتالل الحقيقػ ػػي للنػ ػػاس بػ ػػيف الفجػ ػػر الاػ ػػاذ

والصػػاةؽ فػػال يعػػرؼ الفجػػر الصػػاةؽ ويميػزي لال مػػف لػػه خبػػر فػػي هػػذا األمػػر وهػػـ

1
2

 المالحـ والفتف ألبف طاووس ص118 -المالحـ والفتف ألبف طاووس ص85
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المؤذنوف الذيف يمونوف مقاـ الشاهةيف والػراعيف فهػـ يقومػوف بػةعو النػاس ل مػاـ
المهةي عليه السالـ) وهنا سينقسـ الناس للذ عة ضقساـ :
ال سػػـ األوؿ  :وهػـ ضهػ الػػةنيا النػائموف الػػذيف يمونػػوف بعيػةيف عػػف الػػةيف  ،فهػػـ

غارقوف في النوـ فقػة ورة عػف اذمػاـ موسػذ بػف جعفػر عليػه السػالـ) انػه قػاؿ :

(النػػاس نيػػاـ فػػإذا مػػاتوا انتبهػوا)

(ٔ)

 ،فهػػـ لػػيس لهػػـ نصػر ل مػػاـ المهػػةي عليػػه

السالـ) .

ال سـ الثاني  :هـ الذيف ناموا واستيقظوا و ضروا الفجر الصاةؽ وقالوا مال انه ليس
بالفجر الصاةؽ ثـ ناموا وهـ الشاايف والمترةةيف فهـ في ريبهـ يترةةوف ) .

ال سـ الثالث  :وهـ الذيف يسهروف اللي ويصلوف النوافػ والنػاس نيػاـ وينتظػروف
الفجر وا ذاف وهـ الذيف يبحثوف عف ممهةي ةعو اذماـ المهةي عليػه السػالـ)
وال ػػذيف يوفق ػػوف لالتص ػػاؿ به ػػـ والمش ػػارمة ف ػػي نش ػػر ةعوت ػػه علي ػػه الس ػػالـ) وه ػػـ
المنتظريف ألمػر اذمػاـ والػذيف يػوفقهـ هللا تعػالذ لنصػر وليػه القػائـ المنتظر عليػه

السالـ) .

اؿ َع ْش ٍر } وهي ليالي عاشورال العشر األوائػ التػي يقسػـ بهػا هللا جػ وعػال
{ َوَلَي ٍ
ومعن ػػذ ذل ػػؾ قس ػػمه تب ػػارؾ وتع ػػالذ بمرحل ػػة التهيئ ػػة لقي ػػاـ اذم ػػاـ المه ػػةي علي ػػه
السالـ) .

حيذ اف هػذي الليػالي العشػر تمثػ تلػؾ المرحلػة التػي تبػةض مػف واحػة محػرـ ولغايػة
العاشػػر مػػف محػػرـ والتػػي يبػػةض فيهػػا اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) بالبمػػال والنحيػ
1
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ضمػػر الحسػػيف عليػػه السػػالـ) وواقعػػة الطػػف األليمػػة اسػػتعةاةاي لقيامػػه المقػػةس فػػي

العاشر مف محرـ الحراـ .

{ َو َّ
الش ْف ِع َواْل َوْت ِر } الوتر هو وزير اذماـ المهةي عليه السالـ) والشفع هـ نقبػال
اذماـ والذيف يموف بًمنهـ وزيري ضيًاي .
{ و َّ
المْي ِ
ػػل ِإ َذا َي ْس ِػػر } هػػي انقًػػال ةولػػة الباط ػ والظلػػـ ةولػػة بنػػي العبػػاس والتػػي
َ
تسببت في نشر مستلزمات الظالـ .
{ َه ْل ِفي َذلِ َؾ
فهي عبري لا

َق َسـ ّلِ ِذي ِح ْج ٍػر } هػ لاػـ عبػر بهػذي األقسػاـ ؟ لمػاذا ال تعتبػروف
ذي ل ؟ .

ات اْل ِعمػ ِ
ػػاد * ِإرـ َذ ِ
ػػف َف َعػػػل َرُّبػ َ ِ
ػػاد* } لرـ بغػػةاة ) و ذات
{ أََلػ ْػػـ َتػ َػػر َكْيػ َ
َ
ػػؾ ب َعػ ٍ َ َ
َ
العماة ) اف ضبنيتها وقصورها المشية بالعمة واألعمة .
ِ
ػق ِم ْثُم َهػػا ِفػػي اْل ػ ِب َبل ِد } هػػو قػػوؿ ضهلهػػا ومػػةحهـ لهػػا ولمػػا فيهػػا ممػػا
{ َّالتػػي َلػ ْػـ ُي ْخَمػ ْ
ذمرت ذلؾ الروايات  ،وقوله :
ػاد } هػو ةاللػة علػذ خػ ار بغػةاة التػي تػذمرها روايػات
ف َف َع َل َرُّب َؾ ِب َع ٍ
{ أََل ْـ َتَر َكْي َ
ضه بيت العصمة بالزورال ) وخرابها هػو عالمػة مػف عالمػات الظهػور المقػةس

.

فقة ورة عف المفً عف الصاةؽ عليه السالـ) قاؿ :
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(...وع ال يب ل مف أهمها فػي الػدنيا حتػل ي ػاؿ  :انهػا هػي الػدنيا ،واف دورهػا

وقصورها هي الجنة  ،واف بناتها هف الحور العيف  ،واف ولدانها هػـ الولػداف ،

وليظف اف ع لػـ ي سػـ رزؽ العبػاد إال بهػا  ،وليظهػرف فيهػا مػف األمػ ارء عمػل
ع وعمػػػل رسػػػوله (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما) الحكػػػـ بغيػػػر كتابػػػه  ،ومػػػف شػػػهادات الػػػزور ،

وشرب الخمور واتياف الفجور  ،وأكل السحت وسفؾ الدماء ال يكػوف فػي الػدنيا
كمها إال دونه  ،ثـ ليخربها ع بتمػؾ الفػتف ) وجػال فػي الروايػات  :حتػل ليمػر

المار في وؿ  :ها هنا كانت الزوراء)

(ٔ)

.

{ وثمود الذيف جابوا الصخر بالواد } :
ثمػػوة هػػـ قسػػـ مػػف الشػػيعة والػواةي هػػو الػواةي المقػػةس فػػي النجػػف األشػػرؼ وهػػـ
رجػػاؿ الػػةيف المنح ػرفيف وعلمػػال السػػول) الػػذي بن ػوا بيػػوتهـ بالصػػخر ويزخرفونهػػا

بالمرمر وهـ الذيف يخرجوف علذ اذماـ المهةي عليه السالـ) في آخر الزماف .
فعف ضبي عبة هللا عليه السالـ) عف ثموة قاؿ :

اسػ َػت َحُّبوا
{وأ َّ
َمػػا َث ُمػ ُ
ػود َف َهػ َػدْيَن ُ
(ثمػػود رهػػط مػػف الشػػيعة ف ػاف ع تعػػالل ي ػػوؿ َ
اه ْـ َف ْ
َخػ َذ ْتهـ ص ِ
ػاعَ ُة اْل َعػ َذ ِ
اب اْل ُهػو ِف ِب َمػا َكػانوا َي ْك ِس ُػبو َف } فهػو
اْل َع َمل َعَمل اْل ُه َػدى َفأ َ ُ ْ َ

السيف إذا قاـ ال ائـ )

(ٕ)

{ َوِفْر َع ْو َف ِذي ْاأل َْوَت ِاد }

 -1بحار االنوار ف. 53
 -2للزاـ الناص
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فرع ػػوف ه ػػـ بن ػػي العب ػػاس ضي اف آؿ فرع ػػوف ه ػػـ بن ػػي العب ػػاس  ،واف فرع ػػوف ذو

األوتػػاة هػػو فرعػػوف ذلػػؾ الزم ػاف الػػذي م ػاف يعػػذ

المػػؤمنيف ضشػػة التعػػذي

بربطهـ للذ ضشجار النخي وغرس األوتاة في ضفخاذهـ وعًوةهـ .

وذلػػؾ

واف حمومة بني العبػاس سػتقوـ بػنفس المػنهج مػع اخػتالؼ الطريقػة وتوافػ الشػة

في الجور والتعذي

 ،وهـ الذيف يتسببوف في االلتباس الذي يقػع فيػه النػاس  ،وال

يقوـ القائـ لال بعة قت ملوؾ بني العباس والقًال علذ ةولتهـ الظالمة .

فقة ورة عف سػلماف الفارسػي رًػي هللا عنػه) انػه قػاؿ  ( :أتيػت أميػر المػؤمنيف

(عميػػه السػػبلـ) خالي ػاً ف مػػت يػػا أميػػر المػػؤمنيف متػػل ي ػػوـ ال ػػائـ مػػف ولػػدؾ ؟
فتػػنفس الصػػعداء وقػػاؿ  :ال يظهػػر ال ػػائـ حتػػل يكػػوف أمػػرة الصػػبياف ويضػػيع

ح ػػوؽ الػػرحمف ويتغنػػل بػػال راف  ،فػػإذا قتمػػت ممػػوؾ بنػػي العبػػاس أولػػي العمػػل
واإللتباس أصحاب الوحي عف األقواس بوجوا كػالتراس  ،وخربػت البصػرة هنػاؾ

ي وـ ال ائـ مف ولد الحسيف (عميه السبلـ) )

(ٔ)

.

فعػػف دمحم بػػف فًػػي عػػف ضبيػػه عػػف ضبػػي جعفػػر عليػػه السػػالـ) قػػاؿ  ( :قمػػت لػػه :

جعمت فداؾ بمغنا اف آلؿ العباس رايتيف فهل انتهل إليؾ مف عمـ ذلؾ شيء ؟

قاؿ  :أما آؿ جعفر فميس بشيء وال إلػل شػيء وأمػا آؿ العبػاس فػاف لهػـ ممػؾ

مبطئاً ي ربوف فيه البعيد ويبعدوف فيه ال ريب وسمطانهـ عسر ليس فيػه يسػير

) (ٕ) .

والمقصوة بها ةولة بني العباس التي تقوـ قب قياـ اذماـ المهةي عليه السالـ)
.
1
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ِ
ِ
{ َّال ِذيف َ ِ
يها اْل َف َس َاد }
َ
ط َغ ْوا في اْل ِب َبلد * َفأَ ْك َثُروا ف َ
هػ ػو طغيػ ػاف ةول ػػة بن ػػي العب ػػاس وج ػػورهـ حي ػػذ انه ػػـ يمثل ػػوف ال ػػوزر والاف ػػر وه ػػـ
ضصحا

ممر وخةاع .

فعف عبة هللا بف ضبي األشعذ :

( تخرج لبني العباس رايتاف أحدهما  :أولها نصر  ،وآخرها وزر ال تنصروها ال
نصرها ع  ،واألخرى أولها وزر وآخرها كفر ال تنصروها ال نصرها ع )

(ٔ)

.

وعػف علػي بػف ضبػي حمػز قػاؿ  ( :زاممػت أبػا الحسػف موسػل بػف جعفػر (عميهمػا

السػػبلـ) بػػيف مكػػة والمدينػػة  ،ف ػػاؿ لػػي يوم ػاً  :يػػا عمػػي لػػو اف أهػػل السػػماوات

واألرض خرجوا عمل بني العباس لس يت األرض بدمائهـ حتل يخػرج السػفياني

 ،قمت له  :يا سيدي أمرا مف المحتوـ ؟ قاؿ (عميه السبلـ)  :نعػـ  ،ثػـ اطػرؽ

هنيهػػة (أي مكػػث قمػػيبلً) ثػػـ رفػػع رأسػػه وقػػاؿ :ممػػؾ بنػػي العبػػاس مكػػر وخػػدع ،
يذهب حتل ي اؿ  :لـ يبق منه شيء  ،ثـ يتجدد حتػل ي ػاؿ :مػا مػر بػه (منػه)

شيء )

(ٕ)

.

اب * اف َرَّب َؾ َل ِباْل ِمْر َص ِاد }
{ َف َص َّب َعَمْي ِه ْـ َرُّب َؾ َس ْو َ
ط َع َذ ٍ
هما السفياني واليماني اللذاف يسلطهما هللا تبارؾ وتعالذ علػذ ةولػة بنػي العبػاس
الجائر  ،بالرغـ مف اف السفياني هو ظالـ ضيًاي .

 -1المالحـ والفتف – ابف طاووس ص. 89
 -2غيبة النعماني .
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فقة ورة الحةيذ القةسي  ( :الظالـ سيف انت ـ به وانػت ـ منػه )

)1

فيمػوف خػ ار

ةولػػتهـ علػػذ يػػةي اليم ػاني والسػػفياني هػػذا مػػف المشػػرؽ وهػػذا مػػف المغػػر حتػػذ
تنتهي وتنةثر هذي الةولة الظالمة بعة اف ضمهلهـ هللا تعالذ علذ طغيانهـ وجػورهـ

الفاحش .

ِ
وؿ َرِّبي أَ ْكَرَم ِف }
{ َأ َّ
َما ْاال ن َساف إ َذا َما ْاب َت َبل ُا َرُّب ُه َفأَ ْكَرَم ُه َوَن َّع َم ُه َفَيُ ُ
لذا ضعطذ هللا سبحانه االنساف قاؿ اف هللا ضعطاني لاوني مستح لهذا العطال .
ِ
{ َوأ َّ ِ
َهان ِف }
وؿ َرِّبي أ َ
َما إ َذا َما ْاب َت َبل ُا َفَ َدَر َعَمْيه ِرْزَق ُه َفَيُ ُ
فيقوؿ لقة اهانني هللا مونه لـ يرزقني ممػا رزؽ غيػري ،وهػو ةاللػة علػذ االمتحػاف
الذي يموف قب قياـ اذماـ المهةي عليه السالـ).

ِ
َّ
َّ
يـ }
{ َكبل َبل ال ُت ْك ِرُمو َف اْلَيت َ
ضي اف رج ػػاؿ ال ػػةيف المنحرف ػػوف وعلم ػػال الس ػػول ال يعط ػػوف اليت ػػيـ لال القليػ ػ م ػػف

األمواؿ المتاةسة عنةهـ فيعطونه ما ال يسة رمقه يوـ واحة  ،وهـ يتبجحوف مذباي
بانهـ سائروف علذ خطذ ضمير المؤمنيف عليه السالـ) مذباي وزو اير ويتعاملوف مع

الن ػػاس تع ػػامالي ج ػػائ اير ت ػػةفعهـ األهػ ػوال والمص ػػالح الشخص ػػية الت ػػي ال ترً ػػي هللا
ورسوله وضه بيته عليه السالـ) .

ط َعا ِـ اْل ِم ْس ِك ِ
{ َوَال َت َح ُّ
يف }
اضو َف َعَمل َ
1
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ضي ال انتـ تطعموف المسميف وال تحثوف األغنيال علذ لطعامهـ وقًال حػوائجهـ

 ،وهػػـ يتاػػاثروف يومػاي بعػػة آخػػر متشػػرةوف ال مػػأوى لهػػـ لال فػػي بعػػض الحًػ ارت
المقةسة و ضالمااف األخرى التي ال تمنع عنهـ برة ضو قيض .
{ َوَتأ ُْكُمو َف ُّ
اث أَ ْكبلً َّل ّماً }
التَر َ
ضي تأالوف ح اذماـ المهةي عليه السالـ) بم وقاحة وصالفة مف ةوف خشية
مػػف هللا ضو اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) لتملئػػوف بطػػونمـ الوسػػيعة نػػا اير فتطحنهػػا

طػع اذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ) رؤوسػهـ المتحجػر  ،فهػـ
رحذ جهنـ بعة اف يق ّ
يأالوف ميراثه عليه السالـ) وهو حي .

فقة ورة عف جعفر بف دمحم عف ضبيه عف الحسيف عليهـ السالـ) قاؿ :

( قائـ هذا األمة هو التاسع مف ولػدي  ،وهػو صػاحب الغيبػة وهػو الػذي ي سػـ

ميراثه وهو حي)

(ٔ)

 ،واف حبهـ الابير للماؿ ضعمذ بصيرتهـ فظلوا وضظلوا .

وورة عػػف اذمػػاـ الصػػاةؽ عليػػه السػػالـ) عػػف آبائػػه عػػف ضميػػر المػػؤمنيف عليػػه

السالـ) قاؿ :

( اف فػػي جهػػنـ رحػػل تطحػػف خمس ػاً أفػػبل تسػػالوف مػػا طحنهػػا ؟ ف يػػل لػػه فمػػا
طحنها يا أمير المؤمنيف ؟ قاؿ :العمماء الفجرة وال راء الفس ة والجبابرة الظممػة
والوزراء الخونة والعرفاء الكذبة )

ض َد ّكاً َد ّكاً }:
{ َك َّبل ِإ َذا ُد َّك ِت ْاألَْر ُ
 -1لاماؿ الةيف .
 -2المستةرؾ .

(ٕ)

.

الموسوعة القرانية للقحطاني 85 ..........................................

ضي اف األرض تخر وتتاسر مف مثر الحرو التي تحةذ عليها .

{ َو َجاء َرُّب َؾ َواْل َمَم ُؾ َص ّفاً َص ّفاً } :
وهو مجيل اذماـ المهةي عليه السالـ) وهو ر األرض ومربي الناس .

حةثنا جعفر بف دمحم قاؿ  :حةثني القاسـ بف الربيع قاؿ  :حةثني صػبا المػةائني

قػػاؿ  :حػػةثنا المفً ػ بػػف عمػػر ان ػه سػػمع ضبػػا عبػػة هللا عليػػه السػػالـ) يقػػوؿ فػػي
ض ِبُنػ ِ
ػػػور َرِّب َهػػػػا} قػػػػاؿ رب األرض يعنػػػػي إمػػػػاـ األرض ،
{وأ ْ
ػػػرَق ِت ْاألَْر ُ
َشػ َ
قول ػػه َ :
ف مػػت  :فػػإذا خػرج يكػػوف مػػاذا ؟ قػػاؿ  :إذا يسػػتغني النػػاس عػػف ضػػوء الشػػمس
ونور ال مر ويجتزوف بنور االماـ ) (ٔ).

وهذا المعنذ ورة لطالقه في مثير مف الحػاالت مػر األسػر ،ور العمػ  ،ور

النعمة ،فقة قاؿ تعالذ حماية عف يوسف :
ِ
ػؾ }(ٕ) فقػة سػمذ يوسػف عليػه
اؿ لَِّم ِذي َ
ػاج ِّمْن ُه َمػا ا ْذ ُكْرِنػي ع َ
نػد َرِّب َ
ظ َّػف انػ ُه َن ٍ
َ
{وَق َ
السػػالـ) وهػػو نبػػي مػػف انبيػػال هللا عػػز وج ػ عزيػػز مصػػر بػػالر  ،وقػػة ضقػػر ذلػػؾ

سػػبحانه وتعػػالذ بػػذمري لهػػذي ا يػػة الاريمػػة  ،ف ػاف المػػولذ تبػػارؾ وتعػػالذ هػػو ر
األربا

ور م شيل .

وهن ػػا ننص ػػح الن ػػاس اف ال يقعػ ػوا ف ػػي نف ػػس االنحػ ػراؼ ال ػػذي وق ػػع في ػػه النص ػػارى
بخصوص نبي هللا عيسذ عليه السالـ) فال عبوةية وال للوهية .

واف اذماـ المهةي عليه السالـ) هو صػور دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما) خػاتـ النبيػيف حيػذ

اف روحه سترجع مسةة ي ل ماـ المهةي عليه السالـ) .

 -1تفسير القمي ف  - 2ص 253
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ضمػػا المالئمػػة فهػػي تصػػطف صػػفوؼ خلػػف اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) مػػؤتمر
بأمري ونهيه .

فقة ورة عف الصاةؽ عليه السالـ) :

( كاني انظر إلل ال ائـ (عميه السبلـ) عمل ظهر النجف  -إلل اف قػاؿ  -فػإذا
نشر راية رسوؿ ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) انحط إليه ثبلثة عشر ألف ممؾ وثبلثة عشػر

ممك ػاً كمهػػـ ينظػػروف (ينتظػػروف) إلػػل ال ػػائـ وهػػـ الػػذيف ك ػانوا مػػع نػػوح (عميػػه
السبلـ) في السفينة  ،والذيف كانوا مع إبراهيـ الخميل (عميه السبلـ) حيث ال ي
في النار ،وكانوا مع عيسل (عميه السػبلـ) حيػث رفػع  ،وأربعػة آالؼ مسػوميف

ومردفيف  ،ثبلثمائة وثبلثة عشر ممكاً يوـ بدر  ،وأربعة آالؼ ممؾ الذيف هبطوا
يريدوف ال تاؿ مع الحسػيف بػف عمػي (عميػه السػبلـ) إلػل يػوـ ال يامػة ومػا بػيف
قبر الحسيف إلل السماء مختمف المبلئكة )

(ٔ)

.

فالوي ػ لمػػف عػػاةاي واتبػػع علمػػال السػػول المًػػليف الػػذيف يخرجػػوف عليػػه فػػي آخػػر

الزماف  ،فانهـ سينالوف الخزي األابر فػي الحيػا الػةنيا والعػذا
ا خر .

الشػةية فػي الػةار

ِ
يء َي ْو َم ِئ ٍذ ِب َج َهَّن َـ َي ْو َم ِئ ٍذ َي َت َذ َّكُر ْاال ن َساف َوانل َل ُه ال ِّذ ْكَرى }
{ َوج َ
بعة مجيل جهنـ يتذمر االنساف الممذ والمسػتهز بػةعو اذمػاـ المهػةي عليػه
السالـ) يتذمر النذير والبشير والػةاعي للػذ اذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ) ويتػذمر

رفًه وتاذيبه له وهو ناةـ ومتحسر .

 -1اذاماؿ ص. 629
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ضم ػػا جه ػػنـ) فه ػػو س ػػيف اذم ػػاـ المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ) فم ػػا ً ػػر ب ػػه ضح ػػة لال
ضسقطه في قعر جهنـ وبئس المصير  ،وهو يمث ضمر هللا تعالذ .

فقة ورة في تفسير قوله تعالذ :

عػػف ضبػػي عبػػة هللا عليػػه السػػالـ ) فػػي قولػػه هللا عػػز وج ػ { :أ ََتػػل أَمػػر ِ
ّللا َف ػبلَ
ُْ ّ
وا ُسْب َحان ُه َوَت َعاَلل َع َّما ُي ْش ِرُكو َف } قاؿ  ( :هو أمرنا  ،أمر ع عز وجل
َت ْس َت ْع ِجُم ُ
اف ال نسػػػتعجل بػػػه حتػػػل يؤيػػػدا ع بثبلثػػػة أجنػػػاد  :المبلئكػػػة  ،والمػػػؤمنيف ،
والرعػب  ،وخروجػػه ( عميػػه السػػبلـ ) كخػروج رسػػوؿ ع ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما)  ،وذلػػؾ
ِ
ِ
ق })(ٔ) .
قوله تعالل َ { :ك َما أ ْ
َخَر َج َؾ َرُّب َؾ مف َبْيت َؾ ِباْل َح ِّ
فتػػذمر هػػذا االنسػاف الممػػذ الػػذي ضتػػاي مػػف ذمػري بالمهػػةي عليػػه السػػالـ) وضيامػػه

ولانػه مػػذ

األمر .

بػه بػػاألمس ضمػػا اليػوـ فػال فائػػة مػف نةمػػه فقػػة انقًػت المهلػػة وانتهػػذ

{ يُ ػوؿ يػػا َلي َتِنػي َقػ َّػدمت لِحيػ ِ
ػاتي } يػػا ليتنػػي صػةقت ةاعػػي الحػ وصػػةقت ةعػػو
َ َُ ْ
ْ ُ ََ
اذماـ المهةي عليه السالـ) ومنت مف انصاري وليس مف ضعةائه وممذبي ةعوتػه
 ،وهنا البة مف ضعماؿ تقةمها لنصر اذماـ المهةي عليه السالـ) لاي تنجو مػف

جهػػنـ سػػيف اذمػػاـ) وال يقتصػػر األمػػر علػػذ التصػػةي بػػالقوؿ مػػف غيػػر الفع ػ

لنصر اذماـ وةعوته .

ِ
ِ
َحد }
{ َفَي ْو َمئ ٍذ َّال ُي َع ّذ ُب َع َذ َاب ُه أ َ
1

 -متا
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فال يعذ
.

ضحة مف األُمـ الساب معذابه الذي يعذبه اذماـ المهةي عليه السػالـ)

ق
{ َوَال ُيوِث ُ
فان ػه يوث ػ

َحد }
َوَثا َق ُه أ َ
بػػالحجج الةامغػػة التػػي ضوثقتػػه لًػػافة للػػذ العػػذا

موث بالحجج والعذا

الػػذي نػػزؿ ب ػه فهػػو

.

الػن ْفس اْلم ْطم ِئَّنػ ُة * ارِج ِعػي ِإَلػل ربِ ِػؾ ر ِ
{ َيا أََّي ُت َهػا َّ
ػاد ُخمِي ِفػي
اض َػي ًة َّمْر ِض َّػي ًة * َف ْ
ْ
َّ َ
ُ ُ َ
ِعَب ِادي * َو ْاد ُخمِي َجَّن ِتي } .
اف الػػنفس تقسػػـ للػػذ ث ػػالذ وهػػي  :الػػنفس األم ػػار واللوامػػة والمطمئنػػة  ،ف ػػالنفس
األمار هي ضمار بالسول والنفس اللوامة هػي التػي تلػوـ صػاحبها حػيف المعصػية ،
ضمػ ػػا الػػػنفس المطمئنػ ػػة فهػ ػػي التػ ػػي وصػ ػػلت للػ ػػذ ةرج ػػة االطمئن ػ ػاف واليق ػػيف ألمػ ػػر
المعصوـ وهؤالل هـ الخاصة باذماـ المهةي عليه السالـ) .

و{ ارِج ِعي ِإَلل رِب ِؾ ر ِ
اضَي ًة َّمْر ِضَّي ًة }
ْ
َّ َ
ضي ارجعي للذ مربيؾ اذماـ المهةي عليه السػالـ) حيػذ اف اذمػاـ يربػي نفػوس

ضصحابه فينالوف الجزال األوفذ .
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تأويل سورة ال يامة
م

وا

الم َّو ِ
{ ََال أُ ْق ِسػػـ بيػػوـِ ال َّي ِ
س َّ
ػالن ْف ِ
*وَال أُ ْق ِسػ ُػـ ِبػ َّ
ػب اال نس ػاف أََّلػػف
امػػة * ْ
امػػة َ
أيح َسػ ُ
ُ
َ
َ
ِ
َؿ أيػػػاف َيػ ْػػوُـ
َن ْج َمػػػ َع ِع َ
امػ ُ
ػػه * َبَمػػػل َقػػػاد ِر َ
يف َعَمػػػل اف ُّن َسػ ّػػو َ
ِي َبَنانػػػ ُه * * َي ْسػػػأ ُ
ظَ
اْل ِ ي ِ
ِ
ػع َّ
ػوؿ
امة* َفِإ َذا َب ِر َ
ؽ اْلَب َص ُػر * َو َخ َس َ
ػف اْلَ َم ُػر * َو ُجم َ
الش ْػم ُ
س َواْلَ َم ُػر * َيُ ُ
َ َ
ِ
ِ
ػؾ َي ْو َمئػ ٍػذ اْل ُم ْسػ َػتَ ُّر * ُيَنَّب ػأُ
اال نس ػاف َي ْو َمئػ ٍػذ أيػػف اْل َم َفػ ُّػر * َكػ َّػبل َال َو َزَر * إلػػل َرِّبػ َ
ِ
ِ ِ ِ
ػيرة * َوَلػ ْػو أَْلَ ػػل
اال نسػاف َي ْو َمئػ ٍػذ ِب َمػػا َقػ َّػد َـ َوآخػػر * َبػ ِػل اال نسػاف َعَمػػل َن ْفسػػه َبصػ َ
َم َع ِاذ َيرُا }(ٔ) .
نتنػػاوؿ هنػػا سػػور القيامػػة المبارمػػة الش ػريفة حتػػذ نبػػيف ارتباطهػػا باذمػػاـ المهػػةي
عليه السالـ) فنبةض بتأوي ا يات تباعا يً :
 -1القيامة . 15 -1
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ِ
ام ِة }
{ ََال أُ ْقس ُـ بيوـِ ال َّي َ
اف يوـ القيامة فػي التأويػ هػو يػوـ قيػاـ اذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ)  ،واذمػاـ

المهػػةي عليػػه السػػالـ) يمث ػ هللا تبػػارؾ وتعػػالذ فػػي األرض فالقيامػػة الصػػغرى
هي قياـ االماـ المهةي عليه السالـ) والقيامة الابرى هػي قيػاـ هللا الواحػة القهػار

).

ِ ِ َّ ِ َّ
ام ِة }
{ َوَال أُ ْقس ُـ بالن ْفس الم َّو َ
وهػـ ضصػحا اذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ)  -علػذ ضحػة وجػوي التأويػ  -والػػذيف

يلومػػوف انفسػػهـ باسػػتمرار واحساسػػهـ الػػةائـ بالتقصػػير تجػػاي اذمػػاـ المهػػةي عليػػه

السالـ) .

ِ
ِي َبَنانػ ُه }
ػع ِع َ
امػ ُ
ػه * َبَمػػل َقػػاد ِر َ
{ ْ
ػب اال نسػاف أََّلػف َن ْج َمػ َ
يف َعَمػػل اف ُّن َسػ ّػو َ
أيح َسػ ُ
ظَ
وه ػػو االنسػ ػاف ال ػػةاعي لنص ػػر اذم ػػاـ المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ) ال ػػذي يهي ػػأ وي ػػةعو
.

لقًية اذماـ المهةي عليه السالـ) وهو ضمير جيش الغً
ام ُه } والعظاـ مػف العظمػة والقػو والعظػاـ تعنػي الجػيش و{ َبَمػل
{ أََّلف َن ْج َم َع ِع َ
ظَ
ِ
ِي َبَنان ُه } يعني اف هللا سبحانه وتعالذ قػاةر علػذ اف يجمػع
َقاد ِر َ
يف َعَمل اف ُّن َس ّو َ
له جيشه وهو جيش الغً ) وهـ العشر آالؼ مقات .
وقة ورة عف ضبي عبة هللا عليه السالـ) قاؿ :

( ال يخػػرج ال ػػائـ مػػف مكػػة حتػػل تسػػتكمل الحم ػػة  ،قمػػت ومػػا الحم ػػة ؟ قػػاؿ :
عشرة آالؼ  ،جبرئيل عف يمينػه وميكائيػل عػف يسػارا  ،ثػـ يهػز الرايػة المغمبػة

ويسير بها فبل يب ل أحد في المشرؽ والمغرب إال بمغهػا  ،ثػـ يجتمعػوف قزعػاَ ًِ
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ك ػزع الخريػػف مػػف ال بائػػل مػػا بػػيف الواحػػد واالثنػػيف والثبلثػػة واألربعػػة والخمسػػة

والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة )

(ٔ)

.

وهنا مجموع البناف االنام ) هي عشر في ضيػةي االنسػاف وجػيش الغًػ

عشػر

آالؼ مقات  ،وهذا هو وجه مف التأوي .

والوجػػه ا خػػر هػػو  :ضيحس ػ

االنس ػاف الػػذي طغػػذ وتجبػػر وسػػفؾ الػػةمال وهتػػؾ

وغيػر ةيػف هللا اف ال يرجػع للػذ الػةنيا  ،بػ انػه سػيرجع ومعػه ضصػحابه
األعراض ّ
الذيف بايعوي وناصروي علذ ضفعاله القبيحة فػاف المػولذ جػ وعػال سػيرجعهـ رجعػة
روحية في الحيا الةنيا حتذ يعذبهـ في الةنيا قب ا خر .

ام ُه }
َم َ
{ َب ْل ُي ِر ُيد اال نساف َلي ْف ُجَر أ َ
اف االنساف الظالـ والطاغي وهو المصر علذ الخطأ والرذيلة لذا مات يبعثػه هللا

تع ػالذ علػػذ وًػػعه الػػذي مػػات عليػػه  ،فيبعثػػه فػػي الرجعػػة الروحيػػة فتاػػوف نفػػس
الصفات السيئة التي حملها في حياته وقب مماته تعوة معه في رجعته الروحية .
وقة ورة عف ضه بيت العصمة عليهـ السالـ) في ذمػر الرجعػة اف هللا عػز وجػ

سيعية مف محض اذيماف محًا يً ومف محض الافر محًا يً .
ِ
ام ِة }
{ َي ْسأ ُ
َؿ أياف َي ْوُـ اْل َي َ
وهو تاذي قياـ اذماـ المهةي عليه السالـ) وهـ الذيف تطوؿ عليهـ مة غيبػة

اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) فتقسػوا قلػػوبهـ وبػػذلؾ يشػػموف ويمػػذبوف قيػػاـ اذمػػاـ المهػػةي
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عليه السػالـ) بعػة تاػذيبهـ لةعوتػه ومحاربتهػا بشػتذ السػب للقًػال عليهػا وعلػذ
حاملها وزير اذماـ المهةي عليه السالـ) .
ؽ اْلَب َصُر }
{ َفِإ َذا َب ِر َ
وه ػػو يعن ػػي ظه ػػور عالم ػػة م ػػف عالم ػػات اذم ػػاـ المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ) وه ػػذي

العالمػػة تحػػةذ فػػي القمػػر حيػػذ تجػػة ضبصػػار الخالئػ ملهػػا متوجهػػة نحػػو السػػمال
باتجاي القمر وهي شاخصة منةهشة وفزعة .

فعف ضبي عبة هللا عليه السالـ) قػاؿ  ( :العاـ الذي فيه الصيحة قبمػه اآليػة فػي
رجب  ،سئل  :وما هي ؟ قاؿ (عميه السبلـ)  :وجه يطمع في ال مر  ،ويد بارزة

)

(ٔ)

.

وقػػة ذمػػرت بعػػض الروايػػات ال ػوارة عػػف ضه ػ البيػػت علػػيهـ السػػالـ)  ،اف ذلػػؾ

الوجػػه هػػو وجػػه ضميػػر المػػؤمنيف علػػي عليػػه السػػالـ) وبػػذلؾ فهػػو يمثػ وجػػه وزيػػر

اذماـ المهةي عليه السالـ) .

حي ػػذ اف اذمػ ػػاـ المهػػػةي علي ػػه السػ ػػالـ) يمث ػ ػ رس ػػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػ ػػليما) ووزي ػ ػري

اليم ػاني يمث ػ اذمػػاـ علػػي عليػػه السػػالـ) الػػذي هػػو وزيػػر رسػػوؿ هللا  ،ومػػف هػػذا
نعرؼ معنذ الصيحة التي يقوؿ فيها جبرائي

علي وشيعته .

عليه السػالـ) الحػ مػ الحػ مػع

ف اْلَ َمُر }
{ َو َخ َس َ
وهي عالمة مف عالمات ظهور اذماـ المهةي عليه السالـ) .
 -1غيبة النعماني .
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فقة ورة عف ضبي جعفر دمحم بف علػي عليػه السػالـ)  ( :اف بػيف يػدي هػذا األمػر

انكساؼ ال مر لخمس )...
هػػذا مػػف جان ػ

ومػػف جان ػ

(ٔ)

.

آخػػر اف القمػػر يمث ػ الػػوزير والشػػمس تمث ػ اذمػػاـ

المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ) وهن ػػا خس ػػف القم ػػر) ه ػػو القتػ ػ المعن ػػوي ل ػػوزير اذم ػػاـ
المهةي عليه السالـ) وذلؾ بتاذي

ةعو اذماـ عليه السالـ) التي يعلنها علػذ

المأل وبالتالي محاربته ومحاولة قتله ب وحتذ لعالف البرال منه.

{ َو ُج ِم َع َّ
س َواْلَ َمُر }
الش ْم ُ
وتحةذ عالمة مف عالمات ظهور اذماـ المهةي عليه السالـ) تخص الشػمس
والقمر .

وقة ورة عف ضبي جعفر دمحم بف علي عليه السالـ) قاؿ :

( اف بيف يدي هذا األمر انكسػاؼ ال مػر لخمػس تب ػل والشػمس لخمػس عشػرة
وذلؾ في شهر رمضاف  ،وعندا يس ط حساب المنجميف )

(ٕ)

.

هذا مف ناحية ومف ناحية ضخرى فاف الشمس تمثػ اذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ)
والقمػر يمثػ وزيػػري  ،وهػو اجتماعهمػػا سػػوياي ضمػاـ النػػاس وقبػ قيػاـ اذمػػاـ المهػػةي
عليه السالـ) .

فعف اذماـ الصاةؽ عليه السالـ) متالمػاي عػف السػفياني وجيشػه  ( :ويبعػث بعثػاً

إلػػل المدينػػة في تػػل بهػػا رج ػبلً ويهػػرب المهػػدي والمنصػػور منهػػا ويؤخػػذ آؿ
صغيرهـ وكبيرهـ ال يترؾ أحد إال حبس . )ٔ()...
 -1المصةر نفسه .
 -2غيبة النعماني .
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وهذا ينفػي مػا ورة عػف المفسػريف بخصػوص هػذي ا يػة ضي انػه يػوـ القيامػة تجمػع

الشمس مع القمر الف الشمس والقمر ال يجتمعاف في القيامػة الابػرى بػ تتعػرض

الشمس لالنمةار والقمر لالنشقاؽ .

وؿ اال نساف َي ْو َم ِئ ٍذ أيف اْل َم َفُّر }
{ َيُ ُ
وهنا يمػوف المعنػذ ضيػف المفػر مػف سػطو اذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ) وسػلطته
الواسػػعة التػػي تطػػوؿ المشػػرؽ والمغػػر فم ػ مػػف ظلػػـ وتجبػػر وطغػػذ وضا ػ ح ػ

اذماـ عليه السالـ) وحقوؽ الناس سيموف هةفاي لجيش اذماـ عليه السػالـ) فػال

مهر لهـ ضينما ذهبوا الف اذماـ عليه السالـ) يتبعهـ للذ ضي مماف .

وقػػة ورة فػػي الروايػػات عػػف ضه ػ البيػػت علػػيهـ السػػالـ) اف جماعػػة مػػف المشػػرؽ

يهربوف للذ المغر فيبعذ في طلبهـ اذمػاـ عليػه السػالـ)  ،ومػذلؾ مػا ورة فػي

الصػال علػػذ القػػائـ عليػػه السػػالـ) الػوارة فػي متػػا

مفػػاتيح الجنػاف للشػػيخ عبػػاس

القمي جال فيها ..... ( :وألهمه اف ال يدع مػنهـ ركنػاً إال هػدا وال هامػاً إال قػدا

وال كيداً إال ردا – إلل اف ي وؿ – وال جو اًر إال أبادا وال حصناً إال هدمه وال باباً

إال ردمه وال قص اًر إال خربه وال مسكناً إال فتشه وال سػهبلً إال أوطػأا وال جػببلً إال
صعدا وال كن اًز إال أخرجه برحمتؾ يا أرحـ الراحميف ).
{ َك َّبل َال َو َزَر }

 -1معجـ المالحـ ولفتف ف. 4
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ضي معناهػػا ال م ػؤازر للهػػاربيف مػػف عػػةؿ اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) ويطال ػ

بهػػـ وال

يستطيع ضحة اف يحميهـ مف اذماـ ضو يؤازرهـ عليه فال ملجأ وال مهر منه ومف

عةله .

{ إلل َرِّب َؾ َي ْو َم ِئ ٍذ اْل ُم ْس َتَ ُّر }
ضي يمػػوف المسػػتقر للػػذ اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) وفػػي هػػذا المعنػػذ هػػو ر
ذلؾ اليوـ وليس ر األربا

فصلنا في تأوي بعض ا يات.
مما ّ

{ ُيَنَّبأُ اال نساف َي ْو َم ِئ ٍذ ِب َما َقَّد َـ َوآخر }
حيػذ اف اذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ) سػيخبرهـ بمػ صػغير ومبيػر قػة اقترفوهػػا
ويحمـ فيهـ بحمـ ةاوة عليه السالـ) فال يحتاف للذ بينة .

فقة ورة عف ضبي عبة هللا عليه السالـ) انه قػاؿ  ( :سيأتي مف مسػجدكـ هػذا –

يعنػي مكػػة  -ثبلثمائػػة وثبلثػػة عشػػر يعمػػـ أهػػل مكػػة انهػػـ لػػـ يمػػدهـ آبػػاؤهـ وال

أجػػدادهـ عمػػيهـ السػػيوؼ مكتػػوب عمػػل كػػل سػػيف كممػػة تفػػتح ألػػف كممػػة تبعػػث
الريح فتنادي  :هذا المهدي ي ضي ب ضاء داود ال يسأؿ عميه بينة)(ٔ).

{ َب ِل اال نساف َعَمل َن ْف ِس ِه َب ِص َيرة }
ضي اف االنساف يعلـ ما في نفسه مف حجة بالغة حيذ انػه مهمػا يظهػر فهػو فػي
باطنه يعترؼ بفعله وحقيقة عمله .
 -1للزاـ الناص
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{ َوَل ْو أَْلَ ل َم َع ِاذ َيرُا }
فهو لو يعطي ضلف عذر فال فائة مف االعتذار فقة فات األواف وانتهذ الزماف ،
وذلؾ ألف اذماـ عنة قيامه ال يستتي

ضحة بةلي ما ورة عف ضبي بصير قاؿ :

قاؿ ضبو جعفر عليه السالـ ( :ي وـ ال ائـ بأمر جديد  ،وكتاب جديد  ،وقضاء

جديد عمل العرب شديد  ،ليس شأنه إال بالسيف ال يستتيب أحدا وال يأخذا في
ع لومة الئـ)

(ٔ)

.

تأويل سورة اال نش اؽ
م

وا

السػ َػماء ان َش ػَّ ْت * َوأ َِذَنػ ْػت لَِرِّب َهػػا َو ُحَّ ػ ْػت * َوِا َذا األرض ُمػ َّػد ْت * َوأَْلَ ػ ْػت َمػػا
{ ِإ َذا َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ػؾ َك ْػدحاً
أيها اال نساف ان َؾ َكػادح إلػل َرِّب َ
يها َوَت َخَّم ْت * َوأَذَن ْت لَرِّب َها َو ُحَّ ْت * َيا َ
ف َ
ِِ ِ
ِ ِ
َمػػا مػ ْػف أوِت ِ
ػب ِح َسػػاباً َي ِسػػي اًر *
ػػه ِبَيمينػػه * َف َس ْػػو َ
ػػي ك َت َاب ُ
اسػ ُ
ؼ ُي َح َ
َف ُم َبلقيػػه * َفأ َّ َ
َ
ِ
َمػا م ْػف أوِت ِ
ِ
ؼ َي ْػد ُعو
ػه َوَراء َ
ظ ْه ِػرِا * َف َس ْػو َ
ػي ك َت َاب ُ
َوَينَ م ُب إلل أهمػه َم ْس ُػرو اًر * َوأ َّ َ
َ
ُثبو اًر * ويصَمل س ِعي اًر * انه كاف ِفي ِ
َّ
ػور *
أهمه َم ْسُرو اًر * ان ُه َ
َُ
ُ
ظ َّػف اف لػف َي ُح َ
ََ ْ
َ
الش َف ِق * و َّ
َبَمل اف َرَّب ُه َكاف ِب ِه َب ِصي اًر * َف َبل أُ ْق ِس ُـ ِب َّ
ق * َواْلَ َم ِر ِإ َذا
المْي ِل َو َما َو َس َ
َ

1
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ِئ َعَمْي ِه ُـ اْلُ ْراف
طَب اً َعف َ
ق * َل َتْرَكُب َّف َ
طَب ٍق * َف َما َل ُه ْـ َال ُي ْؤ ِمُنو َف * َواِ َذا ُقر َ
َّات َس َ
َال َي ْس ُجُدو َف}(ٔ) .
الس َماء ان َشَّ ْت }
{ ِإ َذا َّ
وهي نزوؿ المالئمة العظاـ الاروبيف) وعلذ رضسهـ جبرائي

عليه السالـ) وذلػؾ

لمبايعػػة اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) ضوالي ولنص ػرته واالنتقػػاـ مػػف ضعةائػػه ثاني ػاي ،

فػ ػاف ضوؿ م ػػف ين ػػزؿ لمبايع ػػة اذم ػػاـ المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ) ه ػػو جبرائيػ ػ علي ػػه
طاع َث َّـ أ ِ
ػيف
َم ٍ
{م َ ٍ
السالـ) ومما هو معروؼ اف جبرائي قة ذمري هللا تعالذ بقولػه ُ :
}.
وقػة ورة عػػف ضبػي عبػػة هللا عليػه السػػالـ) فػػي وصػف الحجػػر والػرمف الػػذي وًػػع

فيػػه قػػاؿ عليػػه السػػالـ)  ( :ومػػف ذلػػؾ الػػركف يهػػبط الطيػػر عمػػل ال ػػائـ (عميػػه

السبلـ) فأوؿ مف يبايعه ذلؾ الطير وهو وع جبرائيل (عميه السػبلـ) والػل ذلػؾ
الم اـ يسند ظهرا وهو الحجة والدليل عمػل ال ػائـ وهػو الشػاهد لمػف وافػل ذلػؾ

المكاف )

(ٕ)

.

وقػة وصػػف هللا تبػارؾ وتعػػالذ السػػمال باالنشػقاؽ لنػػزوؿ هػؤالل المالئمػة الػػذيف هػػـ

ضعظـ ما موجوة في السماوات .
{ َوأ َِذَن ْت لَِرِّب َها َو ُحَّ ْت }

 -1سور االنشقاؽ .
 -2عل الشرائع .
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ضي انها عاشت مقاـ الحقيقة الواقعة حيذ اف ضه السمال وهػـ المالئمػة يػروف اف
هللا قػػة تجلػػذ فػػي األرض بشػػخص اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) فيبايعونػػه علػػذ

السمع والطاعة .

ق
{وُق ْل َجاء اْل َح ُّ
وقة ورة عف ضه البيت عليهـ السالـ) في تفسير قوله تعػالذ َ :
ِ
ِ
ػل َك ػاف َزُهوق ػاً }(ٔ)  ،اف الحػ هػػو اذمػػاـ المهػػةي عليػػه
َو َزَهػ َ
ػل اف اْلَباطػ َ
ػق اْلَباطػ ُ
الس ػػالـ)(ٕ) وب ػػذلؾ فػ ػاف الس ػػمال تس ػػمع وتنق ػػاة ذراة ربه ػػا اذم ػػاـ المه ػػةي علي ػػه
السالـ) ضي مربيها .
{ َوِا َذا األرض ُمَّد ْت }
ضي اف ةعو اذماـ المهةي عليه السالـ) تتااثر وتمتة للذ ضه األرض .
ِ
يها َوَت َخَّم ْت }
{ َوأَْلَ ْت َما ف َ
اف ال ػػذيف يحمل ػػوف ةع ػػو اذم ػػاـ المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ) وينص ػػرونها ويبلغونه ػػا

للناس ويثبتوف الحجة عليهـ يتبرلوف مف ضولئؾ الجاحةيف ويتخلوف عنهـ بعة قياـ
اذماـ المهةي عليه السالـ) .

فقة ورة عف اذماـ الصاةؽ عليه السالـ) قاؿ :

 -1اذسرال . )81

2
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( ال تذهب الدنيا حتل تنػدرس أسػماء ال بائػل  ،وينسػب ال بيمػة إلػل رجػل مػنكـ

في ػػاؿ لهػػا  :آؿ فػػبل ف  ،حتػػل ي ػػوـ الرجػػل مػػنكـ إلػػل حسػػبه ونسػػبه وقبيمتػػه

فيدعوهـ فاف أجابوا واال ضرب أعناقهـ )

(ٔ)

.

ضي ال تنفػػع الق اربػػة وال العشػػير وال ضي صػػلة ضخػػرى لذا لػػـ تاػػف معهػػا االسػػتجابة

والنصر ل ماـ المهةي عليه السالـ) .
{ َوأ َِذَن ْت لَِرِّب َها َو ُحَّ ْت }
اف األرض ممػػا السػػمال تاػػوف منقػػاة ألمػػر ربهػػا اذمػػاـ المهػػةي عليػػه الس ػالـ)
ويبتػػةر ضه ػ األرض ومػػف فيهػػا لبيعػػة اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ)  ،وممػػا هػػو

المعل ػػوـ اف الاثي ػػر م ػػف الج ػػف يس ػػمنوف ب ػػاطف األرض وم ػػنهـ س ػػيمونوف انص ػػا اير
ومقاتليف ضشةال تحت لوال اذماـ المهةي عليه السالـ) .

فقػػة ورة عػػف اذمػػاـ الصػػاةؽ عليػػه السػػالـ) مخاطبػػا يً المفً ػ بػػف عمػػر فقػػاؿ
عليػػه السػػالـ)  ( :يػػا مفضػػل كػػل بيعػػة قبػػل ظهػػور اإلمػػاـ فبيعػػة كفػػر ونفػػاؽ
وخديعة لعف ع المبايع لها والمبايع له  ،بل يػا مفضػل يسػند ال ػائـ ظهػرا إلػل

الحرـ ويمد يدا فترى بيضاء مف لير سوء وي وؿ هػذا يػد ع وعػف ع وبػأمر
ّللا َفوؽ ِ
ِ
ِ
أيدي ِه ْـ
ّللا َيُد َّ ْ َ
ع ثـ يتموا هذا اآلية { اف َّالذ َ
ايعوَن َؾ ان َما ُيَب ُ
يف ُيَب ُ
ايعو َف َّ َ
ِ
ِ
َجػ اًر
َف َمف َّن َك َث َفان َما َي ُ
اه َػد َعَمْي ُ
نك ُث َعَمل َن ْف ِسه َو َم ْف أوَفػل ِب َمػا َع َ
ّللا َف َس ُػي ْؤِتيه أ ْ
ػه َّ َ
َع ِظيماً }  ،فيكوف أوؿ مف ي بل يدا جبرائيل ثـ يبايعه وتبايعه المبلئكة ونجباء

الجف ثـ الن باء) ...

(ٕ)

.
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ومػػف هػػذا يتبػػيف لنػػا بوًػػو اف بيعػػة اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) هػػي بيعػػة هلل وقػػة ورة
انه ممتػو بػيف راحتػي يػةي القػائـ بػايعوي فػاف البيعػة هلل واف رضيتػه عليػه السػالـ)
ممتو عليها البيعة هلل .)1

{ يا أيها اال نساف انؾ ك ِادح إلل رِبؾ كدحاً َفم َبل ِق ِ
يه }
َّ َ َْ
َ َ
َ َ
ُ
الاػػة هػػو السػػعي وبػػذمري تعػػالذ للاػػة م ػرتيف فػػي هػػذي ا يػػة وفػػي المػػر الثانيػػة
يقوؿ مةحاي ) هو توميػة مػف هللا تعػالذ علػذ الاػة المطلػ  ،والسػعي هنػا سػعي

م انساف للذ اذماـ المهةي عليه السالـ) .

وهنا يحتاف االنساف سعياي حثيثاي لمالقا اذماـ عليه السالـ) بخير وعافية ومػنهـ
مػػف يالقػػي اذمػػاـ بشػػر فػػال يمػػوف مهيئ ػاي لنصػػر اذمػػاـ عليػػه السػػالـ)  ،وتمنعػػه

بذلؾ موانع عةية مالرموف للذ الػةنيا وشػهواتها ضو اقت ارفػه للابػائر مػف الػذنو ضو

ضا ح اذماـ بصور خاصة وغير ذلؾ مف الموانع .

وقة ورة في الةعال لمالقا اذماـ  :اللهـ لجعلنا نةرمه في عافية مف ةيننا).

َما َم ْف أوِتي ِك َت َاب ُه ِبَي ِم ِين ِه }
{ َفأ َّ
َ
 :اف الذيف يؤتوف متابهـ في يمينهـ هـ ضصحا
المهػػةي عليػػه السػػالـ) وهػػـ انفسػػهـ ضصػػحا

الواقعة .

1
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اليماني الذي يموف يميف اذمػاـ

الميمنػػة الػػذيف تػػـ ذمػػرهـ فػػي سػػور
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اس ُب ِح َساباً َي ِسي اًر }
{ َف َس ْو َ
ؼ ُي َح َ
يموف حسابه قليالي لقلة ذنوبه وينقل

للذ ضهله مسرو اير مستبش اير مفلحاي .

ظ ْه ِرِا }
َما َم ْف أوِت َي ِك َت َاب ُه َوَراء َ
{ َوأ َّ
اف ضصػػحا الميمنػػة هػػـ الػػذيف يعطػػوف متػػابهـ فػػي يميػػنهـ وهػػـ انصػػار اذمػػاـ
المهةي عليه السالـ) .

واف ضصحا

المشأمة هـ ضصحا

الشماؿ الذيف يعطوف متػابهـ فػي شػمالهـ وهػـ

ضعةال اذماـ المهةي عليه السالـ) الذيف يقوموف بمحاربته عليه السالـ) .

ضما مف ضوتي متابه ورال ظهري فهـ مف الشػيعة الػذيف ينقلبػوف علػذ اذمػاـ المهػةي
عليه السالـ) ويقاتلونه وليسػوا مػف ضصػحا

البيت جملة وتفصيالي .

السػفياني المعػاةيف ضصػالي لمػنهج آؿ

وقة ورة في الرواية عف بمير قاؿ :

( كاف أبو جعفر ي وؿ اف ع تبارؾ وتعالل اخذ ميثاؽ شيعتنا بالواليػة لنػا وهػـ
يوـ أخذوا الميثػاؽ عمػل الػذر بػاإلقرار والربوبيػة ولػ

بػالنبوة وفػرض عمػل

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) أمته في الظل وهـ أظمه وخم هـ مػف الطينػة التػي خمػق منهػا آدـ
وخمق أرواح شيعتنا قبل أبدانهـ بألفي عػاـ وعرضػهـ عميػه وعػرفهـ رسػوؿ ع

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) وعمػػي بػػف أبػػي طالػػب (عميػػه السػػبلـ) واألئمػػة مػػف ولػػدا (عمػػيهـ

السبلـ) بالواليػة ف ػد اخػذ ع الميثػاؽ عمػل بنػي آدـ مػف اإلقػرار باألئمػة واحػداً

بعد واحد فمنهـ مف أقر بهـ جميعػاً و اكتممػت لديػه الواليػة ومػنهـ مػف لػـ ي ػر
باألئمة فميس لديه واليػة ومػنهـ مػف توقػف عمػل بعػض األئمػة فواليتػه ناقصػة

ومنهـ مف اقر بإمامة أمير المؤمنيف (عميه السبلـ) والحسف والحسػيف واألئمػة
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مف ولػد الحسػيف وتوقػف بػاإلقرار بإمامػة الحجػة ابػف الحسػف (عميهمػا السػبلـ)
وهؤالء هـ مف يخرجوف عمل اإلماـ وال ينصرونه بل ينصبوف له العداء ) (ٔ).

وبذلؾ يتًح لنا معنػذ هػذي الروايػة عػف ضبػي عبػة هللا عليػه السػالـ) قػاؿ  ( :إذا

خرج ال ائـ (عميه السبلـ) خرج مف هذا األمر مف كاف يرى انه مف أهمه ودخػل

فيه شبه عبدة الشمس وال مر )

(ٕ)

.

لذف فهػؤالل يقػػروف بواليػػة ضميػػر المػػؤمنيف عليػػه السػػالـ) واألئمػػة مػػف ولػػةي ولاػػنهـ
يجحػػةوف لمامػػة المهػػةي عليػػه السػػالـ) فينقًػػوف العهػػة والميثػػاؽ والبيعػػة وبػػذلؾ
يؤتيهـ متابهـ ورال ظهورهـ .

ؼ َي ْد ُعو ُثُبو ار }
{ َف َس ْو َ
يةعو بالثبور والهالؾ علذ نفسه بعةما يتبيف له خسارته للةنيا وا خر وهذي ةاللة

ضخرى علذ انهـ مف الشيعة حيذ اف ضصحا

السفياني سيقاتلوف اذماـ للذ آخر

لحظة مف حياتهـ وال ينةموف علذ ذلؾ ب يعتبروف مقػاتلتهـ ل مػاـ واجبػاي شػرعياي

.

{ َوَي ْصَمل َس ِعي ارً }
السعير هو سيف اذماـ المهةي عليه السالـ) حيذ انهـ سيقتلوف بسيف اذماـ
عليه السػالـ) وقػة ورةت عشػرات الروايػات تؤمػة ذلػؾ ومػنهـ علمػال السػول الػذيف

يقتلهـ اذماـ بسيفه عليه السالـ) .

1
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{ انه كاف ِفي ِ
أهمه َم ْسُرو اًر }
َُ
ماف متمتعاي بملذاته ونزواته وغارقاي في العيش الرغية والترؼ الةنيوي .
َّ
ور }
{ ان ُه َ
ظ َّف اف لف َي ُح َ
اف الػذي تجػػاوز علػػذ ةعػػو اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) ونقػػض البيعػػة ونصػ

العػػةال لا ػ مػػف يمهػػة لػػةعو اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) ظػػف ان ػه لػػف يرجػػع لمواجهػػة
اذماـ ونيله لجزائه العاةؿ بما قةمت يةاي .

وينطب هذا علذ الذيف عاهةوا وبايعوا علذ نصر اذماـ الحسػيف عليػه السػالـ)
ونقًػػهـ العهػػة مػػع مسػػلـ بػػف عقي ػ

عليػػه السػػالـ) وبالتػػالي مػػع اذمػػاـ الحسػػيف

عليه السالـ)  ،فظنػوا لػف يرجعػوا فػي الػةنيا ويرجػع اذمػاـ الحسػيف وترجػع ضروا

الػػذيف نقً ػوا العهػػة مػػع مسػػلـ بػػف عقي ػ لتًػػل الػػذيف ينقًػػوف العهػػة لمواجهػػة
اذماـ المهةي عليه السالـ) وةعوته .
{ َبَمل اف َرَّب ُه َكاف ِب ِه َب ِصي اًر }
اف ضعمػػاؿ الخالئػ تعػػرض علػػذ ر األرض  -اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ)
 -بيف حيف وآخر  ،فاذماـ المهةي عليه السالـ) عارفاي بأعماؿ انصاري وضعػةالي

.

{ َف َبل أُ ْق ِس ُـ ِب َّ
الش َف ِق }
الشف هنا يمث اذماـ المهةي عليه السالـ) وغيبته فاذماـ هو الشػمس والشػف
هو غيبة اذماـ عليه السالـ)  ،وغيبته هنا لها مجموعة ضسبا

أوالً  :لقػػة غيػ
حتذ ال يبقذ هذي الفتر الطويلة مشرةاي مطارةاي مف األعةال .

ضهمها :

هللا تبػػارؾ وتعػػالذ اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) شػػفقة منػػه عليػػه
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ثانياُ  :غا

اذماـ المهةي عليػه السػالـ) وهػو مشػف علػذ الخلػص مػف الشػيعة

وبذلؾ تاوف الشفقة مف الشف .

{ و َّ
ق}
المْي ِل َو َما َو َس َ
َ
هـ جنوة الظالـ الذيف يتاونوف ويتااثروف في زمف غيبة اذماـ المهةي التابعيف
النظمة الظلـ والًاللة وجلوسهـ مماف اذماـ عليه السالـ) ووصولهـ للذ ضعلذ
حاالت الطغياف والظلـ والقو .

وقة ورة في تفسػير قولػه تعػالذ  { :والميػل إذا يغشػاها } عػف ضبػي عبػة هللا عليػه

السالـ) قػاؿ  ( :ذاؾ أئمة الجور الذيف اسػتبدوا بػاألمر دوف آؿ الرسػوؿ (صػمل
ع عميه وآله وسمـ تسػميما) وجمسػوا مجمسػا كػاف آؿ الرسػوؿ (عمػيهـ السػبلـ)

أولل به منهـ  ،فغشوا ديف ع بالظمـ والجور )...

(ٔ)

.

ق}
{ َواْلَ َم ِر ِإ َذا َّات َس َ
عنػة مغيػ الشػػمس التػػي تمثػ اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) يمػػوف ظػػالـ ةامػػس
لال مػػف ًػػول القمػػر  ،والقمػػر هنػػا يمثػ الػػوزير فػػي التأويػ والقمػػر يأخػػذ نػوري مػػف
الشمس لينور ظلمة اللي الةامسة  ،والقمر فيه مراح متعةة منها انبثاقه مهػالؿ

ضوال ويمػػر بمرحلػػة الخسػػوؼ  ،واتسػػاؽ القمػػر هنػػا هػػو وصػػوؿ القمػػر للػػذ مرحلػػة
البةر وهي ااتماؿ ةعو وزير اذماـ المهةي عليه السالـ).

طَب ٍق }
طَب اً َعف َ
{ َل َتْرَكُب َّف َ
1
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ورة في تفسيرها  :عف ضبي عبة هللا عليه السالـ)  ( :اف لم ائـ منا ليبة يطػوؿ

أمدها ف مت له  :ولـ ذاؾ يا ابف رسػوؿ ع ؟ قػاؿ (عميػه السػبلـ)  :اف ع عػز

وجل أبل إال اف يجري فيه سنف اال نبيػاء فػي ليبػاتهـ  ،وانػه البػد لػه يػا سػدير

ػق } أي
طَب ػاً َعػف َ
مف اسػتيفاء مػدد ليبػاتهـ  ،قػاؿ ع عػز وجػل { َل َت ْػرَكُب َّف َ
طَب ٍ
سنف مف كاف قبمكـ )(ٔ) .
{ َف َما َل ُه ْـ َال ُي ْؤ ِمُنو َف }
وب ػػذلؾ تنطبػ ػ س ػػنف االنبي ػػال عل ػػذ وزي ػػر اذم ػػاـ المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ) الس ػػية
الحسػػني اليم ػاني بت ػراب ا يتػػيف مػػف جهػػة ولغيػػا
والممهة الرئيسي له مف جهة ضخرى.

اذمػػاـ المهػػةي ووجػػوة وزي ػري

 :ما لهـ ال يؤمنوف بقًية اذماـ المهةي عليه السالـ) والتي يتـ لعالف ةعوتها
بوًو ضماـ المأل.
ِئ َعَمْي ِه ُـ اْلُ ْراف َال َي ْس ُجُدو َف }
{ َواِ َذا ُقر َ
ورة عػػف ضهػ بيػػت العصػػمة اف القػػراف هػػو اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ)  ،فهػػو

الق ػػراف الن ػػاط  ،وهن ػػا لذا ق ػػرل عل ػػيهـ الق ػػراف ضي لذا ضعلن ػػت عل ػػيهـ ةع ػػو اذم ػػاـ
المهػػةي عليػػه السػػالـ) ال يسػػجةوف ضي ال يطيعػػوف صػػاح

الػػةعو الػػذي يمث ػ

اذماـ وبذلؾ فهـ ال يطيعوف اذماـ عليه السالـ) وال يسلموف له .

1
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تأويل سورة اال نفطار
م

وا

ِ
ػػػر ْت * َواِ َذا
ػػػماء ان َف َ
{ ِإ َذا َّ
ػػػار ُف ِّجػ َ
ػػػر ْت * َواِ َذا اْل ِب َحػ ُ
ػػػب ان َت َثػ َ
طػ َ
ػػػر ْت * َواِ َذا اْل َك َواكػ ُ
السػ َ
ِ
ِ
ػؾ
أيها اال نساف َما َلَّر َؾ ِبَرِّب َ
ور ُب ْعثَر ْت * َعم َم ْت َن ْفس َّما َقَّد َم ْت وأخرت * َيا َ
اْلُ ُب ُ
ِ
ِ
ػؾ * َك َّػبل َب ْػل
ػورٍة َّمػا َشػاء َرَّكَب َ
ػؾ َف َس َّػو َ
اْل َك ِريـِ * َّالذي َخَمَ َ
اؾ َف َع َػدَل َؾ * فػي أي ُص َ
ُت َك ِّذبو َف ِب ِّ
الد ِ
يف } .
ُ
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قب البةل في تأوي ا يػات الاريمػات مػف هػذي السػور المبارمػة يجػ

اذشػار للػذ

شيل مهـ وهو اف خػروف اذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ) يسػمذ بالقيامػة الصػغرى

حيذ انه سالـ هللا عليه سيقوـ باجتثاذ الظالميف والمنافقيف وم مف لـ يؤمف به
.

لذا فقة ورةت بعػض السػور القرانيػة تتحػةذ عػف ذلػؾ اليػوـ وهػو القيامػة الصػغرى

ومػػا يقػػع قبلػػه مػػف ضحػػةاذ وعالمػػات ومػػف هػػذي السػػور سػػور االنفطػػار المبارمػػة ،
وقوله تعالذ :
طَر ْت }
الس َماء ان َف َ
{ ِإ َذا َّ
المػراة منهػػا السػػمال الػػةنيا  ،ومعنػػذ انفطارهػػا انفتاحهػػا بصػػور بسػػيطة علػػذ ضه ػ

األرض ضي نػػزوؿ بعػػض المالئمػػة التػػي هػػي ضق ػ رتبػػة مػػف المالئمػػة الاػػروبيف)
وذل ػػؾ عن ػػة اقتػ ػ ار الظه ػػور المق ػػةس ل م ػػاـ المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ)  ،مهم ػػتهـ
نصرته وذلؾ بتسةيةهـ للممهػة الرئيسػي لػه وانصػاري وتأييػة ةعوتػه عليػه السػالـ)

وضاثػػر مػػف ينػػزؿ مػػف المالئمػػة فػػي هػػذا الوقػػت هػػـ مالئمػػة البشػػرى ومالئمػػة العلػػـ
ومالئمة الرؤيا والتحةيذ .
{ واِ َذا اْل َكو ِ
اك ُب ان َت َثَر ْت }
َ
َ
حيػػذ تبػػةض الخطػػو الثانيػػة فػػي ةعػػو اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) ف ػاف معنػػذ
الاواا

هـ ممهةي اذماـ عليه السالـ) ونقبائه .

حيذ اف ل ماـ المهةي عليه السالـ) اثنػا عشػر نقيبػاي  ،الػوزير وضحػة عشػر نقيبػا
يمون ػػوف مالاوااػ ػ وذل ػػؾ النه ػػـ يقوم ػػوف ب ػػةعو الن ػػاس لنص ػػر اذم ػػاـ فه ػػـ ب ػػذلؾ
يقوموف بهةاية الناس  ،فالنقبال مهةيوف النهـ يستمةوف علمهـ مف اذماـ المهةي
عليه السالـ) المعبر عنه في الروايات المعصومية بالشمس .
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مما تستمة الاواا

نورها مف الشمس ومف المعلوـ اف جميع الاواا

تةور حػوؿ

الشػػمس فػػي مػػةارات منتظمػػة ال تخػػرف منهػػا ومػػذلؾ يمػػوف نقبائػػه عليػػه السػػالـ)

حيذ انهـ يمونوف مطيعيف له  ،ال يفتروف عف خةمته مسّلميف له تسليما .
وقة ورة اف جميع ضصػحا

اذمػاـ عليػه السػالـ) يترمونػه عنػةما يحػةثهـ بحػةيذ

ال يتحملون ػػه  ،ف ػػال يبق ػػذ مع ػػه لال النقب ػػال  ،ومعن ػػذ انتث ػػرت ) اف النقب ػػال س ػػوؼ

ينتشػػروف فػػي األرض لػػةعو النػػاس لنصػػر اذمػػاـ عليػػه السػػالـ)  ،ومػػف ه ػؤالل

النقبال يموف وزير اذماـ مالقمر في التأوي .

{ َوِا َذا اْل ِب َح ُار ُف ِّجَر ْت }
ومعنذ ذلؾ وتأويله هو خػروف جيػوش وحػةوذ فػتف ممػا ورة اف قبػ قيػاـ اذمػاـ

عليه السػالـ) تحػةذ فػتف مثيػر وتخػرف جيػوش  ،ويقػع قتػاؿ بػيف تلػؾ الجيػوش ،

فالبحار هي الجيوش  ،وفجرت معناها حةوذ الفتف وتفجيرها في المجتمع المسلـ
حتػػذ يقػػع القتػػاؿ بينهمػػا  ،ومػػف هػػذي الجيػػوش جػػيش السػػفياني الػػذي يثيػػر الفػػتف

وجيش اليماني الذي يقات السفياني  ،وغيرها مف الجيوش األخرى .
ور ُب ْع ِثَر ْت } في تأويلها وجهيف :
{ َواِ َذا اْلُ ُب ُ
الوجه األوؿ  :في لشار للػذ الرجعػة الروحيػة التػي تحػةذ قبػ قيػاـ اذمػاـ عليػه
الس ػػالـ) ضي خ ػػروف ضروا بع ػػض م ػػف مح ػػض األيمػ ػاف محً ػػا مس ػػلماف والمق ػػةاة
وابػاف وبعػػض ضصػػحا
وتسةيةهـ ألصحا

وضوصػػيال االنبيػػال وضهػ الاهػػف ممػػا ذمػػرت ذلػػؾ الروايػػات

اذماـ وممهةيه .

فقة ورة عف المفً بف عمر عف ضبي عبة هللا عليه السالـ) قاؿ  ( :يخرج مع

ال ائـ (عميه السبلـ) مف ظهر الكوفة سبعة وعشروف رجبل  ،خمسة عشر مػف
قوـ موسل (عميه السبلـ) الذيف كانوا يهدوف بالحق وبه يعدلوف  ،وسبعة مػف
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أهػػل الكهػػف ويوشػػع بػػف نػػوف وسػػمماف وأبػػو دجان ػة اال نصػػاري والم ػػداد ومالػػؾ

األشتر فيكونوف بيف يديه انصا ار وحكاـ )

(ٔ)

.

الوجػػه الث ػاني  :فيػػه لشػػار للػػذ علمػػال السػػول المًػػليف الػػذيف يقفػػوف بوجػػه ةعػػو

اذم ػػاـ علي ػػه الس ػػالـ) فػ ػاف ممه ػػةي اذم ػػاـ سيمش ػػفوف زيفه ػػـ وً ػػاللتهـ للن ػػاس
وانح ػرافهـ عػػف خ ػ ضه ػ البيػػت علػػيهـ السػػالـ)  ،ف ػاف ه ػؤالل العلمػػال قػػة وصػػفوا
بػػالقبور  ،حيػػذ انهػػـ ال يػػأمروف بػػالمعروؼ وال ينهػػوف عػػف المنمػػر  ،فهػػـ ضم ػوات
الةيف الذيف ليس فيهـ منفعة وبعثرتهـ هو تعريتهـ ومشف واقعهـ.

وقػػة قػػاؿ نبػػي هللا عيسػػذ عليػػه السػػالـ) لعلمػػال عص ػري  :الوي ػ لاػػـ يػػا معلمػػي

الش ػريعة ان ػتـ مػػالقبور المبيًػػة  ،ظاهرهػػا جمي ػ وباطنهػػا ممتلػػئ بعظػػاـ المػػوتذ
وبم فساة )

)2

.

{عمِ َم ْت َن ْفس َّما َقَّد َم ْت وأخرت }
َ
وتأويله اف الناس سوؼ تاوف علذ بينة مف ضمرها فمنهـ مف ينصر اذماـ عليػه
السػػالـ) ويعػػة العػػة لػػه ويػػؤخر مػػا مػاف مػػف ضمػػر الػػةنيا وسػػعيها  ،ومػػنهـ مػػف يعلػػـ
بخػػروف اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) وظهػػور ةعوتػػه ولاػػنهـ يقػػةموف طل ػ

الػػةنيا علػػذ

نصر اذماـ عليه السالـ) ضو اذعةاة له حتذ ورة انهػـ يقولػوف لػه  ( :ال حاجػة

لنا في بني فاطمة ) مع علمهـ بانه هو اذماـ المهةي عليه السالـ) .
أيها اال نساف َما َلَّر َؾ ِبَرّبِ َؾ اْل َك ِريـِ }
{ َيا َ
1
2

 اذرشاة  ،بحار االنوار ف 52ص. 384 -الاتا

المقةس .
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وتأويلػػه فػػي هػػذا العصػػر ان ػه مػػا غػػرؾ باذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) فهػػو ر
األرض ومربي الناس.

و الا ػريـ) لشػػار للػػذ رفعػػة نسػػبه عليػػه السػػالـ) وتفرعػػه مػػف تلػػؾ الشػػجر الدمحميػػة

العلوية الفاطمية  ،واالسػتفهاـ االسػتنماري هنػا مػف قبػ المػولذ سػبحانه وتعػالذ ،
هي المسالة عف سب

.

انحرافهـ وتخلفهـ عف نصر اذماـ المهةي عليػه السػالـ)

ِ
اؾ َف َع َدَل َؾ }
{ َّالذي َخَمَ َؾ َف َس َّو َ
ضي اف االنس ػاف بسػػب ضفعالػػه السػػيئة وانح ارفػػه عػػف طري ػ الح ػ والهػػةى وترمػػه

للعم بمػا ضراة هللا وانبيائػه وضوصػيائه يمػوف حالػه ماالنعػاـ ضو ضًػ سػبيال فتنعػةـ
فيه االنسانية التي ضراةها المولذ ج وعال .

ولاػػف عنػػةما يبػػةض وزيػػر اذمػػاـ ونقبائػػه بالتمهيػػة ل مػػاـ عليػػه السػػالـ) فػانهـ بػػذلؾ

يقوموف بإصال النفوس وتهيئتها لنصر اذماـ عليه السالـ) وتعػةي االعوجػاف

الحاص ػ فػػي المجتمػػع وبػػذلؾ تحي ػذ النفػػوس مػػف جةيػػة وتعػػوة لهػػا انس ػانيتها بعػػة
العوة للذ طري الح والهةاية وااللتحاؽ بةعو اذماـ المهةي عليه السالـ) .

حيػػذ يمػػوف ذلػػؾ مػػالخل ولاػػف لػػيس بػػالمعنذ المػػذمور  ،ضمػػا فس ػواؾ) فالتسػػوية

هػي االسػػتقامة والرجػػوع للػػذ الطريػ المسػػتقيـ  ،وضمػا قولػػه فعػػةلؾ) لشػػار للػػذ اف

االنساف سيموف عاةالي يعيش حيا العةؿ .
ِ
ورٍة َّما َشاء َرَّكَب َؾ }
{ في أي ُص َ
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فاف ضه البيػت علػيهـ السػالـ) هػـ ضسػمال هللا الحسػنذ واذمػاـ المهػةي هػو اسػـ
هللا المصور .

فقة ورة عف اذماـ الجواة عليه السالـ)
...نحف وهللا األسمال الحسنذ )

فهو الشاهة علينا مما ورة في الروايات الشريفة واف ضعمالنا تعرض عليه م يوـ

جمعة  ،فمشيئته مف مشيئة المولذ سبحانه وتعالذ .

{ َك َّبل بل ُت َك ِّذبو َف ِب ِّ
الد ِ
يف }
َْ ُ
القيمة .
ضي انمـ تاذبوف باذماـ المهةي عليه السالـ) الذي هو ةيف ّ
فقة ورة فػي الروايػة عػف ضبػي جعفػر عليػه السػالـ) قػاؿ  ( :لػو قػد خػرج قػائـ آؿ
...ي ػػوـ بػػأمر جديػػد وكتػػاب جديػػد وسػػنة جديػػدة وقضػػاء جديػػد عمػػل العػػرب

شديد )

(ٔ)

.

فانه عليه السالـ) سوؼ يأتي بأحماـ جةية لاف الناس يمذبونه وال يقبلػوف بتلػؾ
األحماـ .

1
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تأويل سورة المطففيف
وا
م
ِ
{ ويػل ّلِْمم َ ِ ِ
النػ ِ
يف ِإ َذا ا ْك َتػػاُلوْا َعَمػل َّ
وه ْـ أو
ػاس َي ْس َػت ْوُفو َف * َواِ َذا َكػػاُل ُ
ػيف * َّالػذ َ
ط ّففػ َ
َْ
ُ
ِ
ِ
ػوـ
وه ْـ ُي ْخ ِسُرو َف * أََال َي ُ
ػؾ ان ُهػـ َّمْب ُعوُثػو َف * لَِي ْػو ٍـ َعظ ٍ
ظ ُّػف أولئ َ
َّو َزُن ُ
ػيـ * َي ْػوَـ َيُ ُ
ِ
ِ
الن ِ
ِ
اب ألفج ِ
ػجيف
َّار َل ِفي ِس ِّج ٍ
يف * َو َما أ َْدَر َ
اس لَر ِّب اْل َعاَلم َ
اؾ َمػا س ِّ
َّ ُ
يف * َك َّبل اف ك َت َ
* ِك َتاب َّمرُقوـ * ويل يوم ِئ ٍذ ّلِْمم َك ِّذ ِبيف * َّال ِذيف ي َك ِّذبو َف ِبيوـِ ِّ
الد ِ
يف * َو َما ُي َك ِّذ ُب
ُ َ
َْ
ْ
َ ُ ُ
َْ َْ َ
ِ
ِ
آياتَنا َقػاؿ أ ِ
ِ
ولػيف * َك َّػبل َب ْػل َراف
يـ * ِإ َذا ُت ْتَمل َعَمْيه ُ
ِبه ِإَّال ُك ُّل ُم ْع َت ٍد أَث ٍ
َسػاط ُير ْاأل َ
َ َ
َعَمل ُقُموِب ِهـ َّما َكانوا َي ْك ِسُبو َف }(ٔ) .

 -1سور المطففيف .
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نزلت هذي السور المبارمة علذ قوـ شعي

الذيف مانوا يطففوف الممايي والموازيف

ويبخس ػػوف الن ػػاس ضش ػػيالهـ  ،ضم ػػا ف ػػي التأويػ ػ ال ػػذي يختل ػػف ع ػػف التفس ػػير م ػػوف

التفسير يخص ظاهر القراف والتأوي يخص باطنه فهي ما تي:
{ ويػػل ِّلْمم َ ِ ِ
ػيف }  :مػػا هػػو التطفيػػف ؟ ومػػف هػػـ المطففػػوف ؟ التطفيػػف  :هػػو
ط ّففػ َ
َْ
ُ
الػػبخس فػػي المميػػاؿ والميػػزاف  .وبمعنػػذ آخػػر هػػو اخػػذ الشػػيل مػػف جانػ احػػة ضو
النظر لليه بعيف واحة وحس

مقتًذ المصلحة الشخصية .

ضمػ ػػا المطففػ ػػوف ) فهػ ػػـ الفقهػ ػػال علمػ ػػال السػ ػػول) حيػ ػػذ انهػ ػػـ يطففػ ػػوف الممايي ػ ػ

والموازيف الةينية واالجتماعية وحس

مصالحهـ الشخصية .

ِ
الن ِ
يف ِإ َذا ا ْك َتاُلوْا َعَمل َّ
وه ْـ ُي ْخ ِسُرو َف}
وه ْـ أو َّو َزُن ُ
اس َي ْس َت ْوُفو َف * َواِ َذا َكاُل ُ
{ َّالذ َ
الممياؿ هنا هو اخذ الحقوؽ الشرعية  ،فالػذيف لذا ااتػالوا علػذ النػاس يسػتوفوف ،
فهـ يأخذوف الحقوؽ الشرعية ماملة غير منقوصة ويشةةوف علذ هذي المسألة ب

في بعض األحياف يأخذوف فوقها زياة .
وه ْـ ُي ْخ ِسُرو َف } فانؾ تجة هؤالل الفقهػال علمػال السػول)
وه ْـ أو َّو َزُن ُ
ضما { َوِا َذا َكاُل ُ
ال يًعوف النفسهـ ضي وزف ويتمثلوف بالبساطة والتواًع ضماـ النػاس وخصوصػاي
عنة اخذ الحقوؽ الشرعية .

ولاػػنهـ تثػػور ثػػائرتهـ ًػػة ةعػػا اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) ويتصػػةوف للػػةاعي

تص ػػةياي ش ػػةيةاي واف مػ ػاف ص ػػاةقاي ف ػػال يوزنػ ػوا ضخالق ػػه بالص ػػور الص ػػحيحة وال ػػوزف
الحقيقي للناس ب يقوموف بتشويه سمعته والطعػف فػي شخصػيته وبػذ االفتػرالات
ًةي وبالتالي تاذيبه والطعف في ةعوته ومحاولة منع الناس عنه وعف نصرته .
ِ
يف ِإ َذا ا ْك َتػػاُلوْا َعَمػػل
ومػػف هػػذا يتبػػيف علػػة قولػػه تعػػالذ فػػي ا يػػة الاريمػػة َّ { :الػػذ َ
الن ِ
َّ
وه ْـ ُي ْخ ِسُرو َف} ولػـ
وه ْـ أو َّو َزُن ُ
اس َي ْس َت ْوُفو َف } وفي ا ية األخرى َ { :واِ َذا َكاُل ُ
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يقػ ػ ف ػػي األول ػػذ ال ػػذيف اات ػػالوا ضو وزنػ ػوا ومػ ػاف األج ػػةر بعلم ػػال الس ػػول اف يوزنػ ػوا

انفسهـ قباؿ الةاعي بالوزف الحقيقي .

فقة ورة عف ضمير المؤمنيف عليه السالـ)  ( :زنوا انفسكـ قبل اف توزنوا النػاس

).

فهـ بهذا يخلعوف رةال التواًع والبساطة الذي يتصنعونه ويمشفوف عػف حقيقػتهـ
المستابر المتعنتة  ،فيخونوف الناس الذيف وًعوهـ في مواًعهـ هذي .

والتطفيف  :هو التنقيص علذ وجه الخيانة في الايػ ضو الػوزف ولفػ المطففػيف

صػػفة ذـ ال يطلػ علػػذ مػػف طفػػف شػػيئاي يسػػي اير للػػذ اف يصػػير للػػذ حػػاؿ يتفػػاحش

فيه األمر )

)1

.

ِ
ِ
وقػػة قػػاؿ تعػػالذ َ { :والَ َتْب َخ ُسػوْا َّ
يف
ػاس أ ْ
َشػ َػي ُ
اءه ْـ َوالَ َت ْع َثػ ْػوْا فػػي األرض ُم ْف ِسػػد َ
النػ َ
}(ٕ) .
فقة قرف هللا تبارؾ وتعالذ في هذي ا ية الاريمة االبخاس باذفساة  ،فهـ يفسػةوف
األمر علذ الناس لًافة للذ المفاسة األخرى التي ضوجةوها في المجتمع .

والفسػػاة ضيً ػاي يقػػع ف ػػي اذخػػالؿ بػػالموازيف والمق ػػاييس االجتماعيػػة وذلػػؾ بت ػػرمهـ
الميزاف السماوي وعملهـ بػالميزاف الشػيطاني الػذي ال يوافػ مػا جػال بػه رسػوؿ هللا
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) وضخيه ووصيه ضمير المؤمنيف عليه السالـ) .

وقة قاؿ تعالذ :

ِ
يموا اْل َو ْز َف ِباْل ِ ْس ِط َوَال
{ َو َّ
يزاف أََّال َت ْط َغ ْوا ِفي اْل ِم َ
الس َماء َرَف َع َها َو َو َض َع اْل ِم َ
يزاف َوأَق ُ
يزاف } .
ُت ْخ ِسُروا اْل ِم َ
1
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فقة ورة عف ضبي عبة هللا عليه السالـ) في هذي ا ية الاريمة قاؿ:

( السماء رسوؿ ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) رفعه ع  ،والميزاف هو أمير المؤمنيف (عميه

السبلـ) نصبه لخم ه .

قمت  :أال تطغوا في الميزاف ؟  ،قاؿ (عميه السبلـ)  :ال تعصػوا اإلمػاـ  .قمػت :

وأقيموا الوزف بال سط ؟  ،قاؿ  :أقيموا اإلماـ العدؿ .

قمت  :وال تخسروا الميزاف ؟  ،قػاؿ (عميػه السػبلـ)  :ال تبخسػوا اإلمػاـ ح ػه وال

تظمموا)(ٔ).

فتجػػة علمػػال السػػول غػػارقيف فػػي رغػػة العػػيش والملػػذات فػػي م ػ تفاصػػي حيػػاتهـ

ويتبجحػػوف مػػذباي ب ػانهـ سػػائروف علػػذ خطػػذ ضميػػر المػػؤمنيف عليػػه السػػالـ) الػػذي
يقوؿ  ( :رقعت مدرعتي حتل استحيت مف راقعها ) .

فيقوموف بعصياف اذماـ المهةي عليه السالـ) برة ةعوته وتاػذي

الػةاعي لهػا ،

لًافة للذ ضالهػـ حػ اذمػاـ الخمػس) تحػت عنػاويف ومسػميات مختلفػة تتناسػ

مع ضهوائهـ الًالة والمًلة .

ِ
ِ
يـ }
{ أََال َي ُ
ظ ُّف أولئ َؾ ان ُهـ َّمْب ُعوُثو َف لَِي ْو ٍـ َعظ ٍ
ضال يظػػف ه ػؤالل الطغػػا المفسػػةيف انهػػـ مبعوثػػوف للػػذ يػػوـ اذمػػاـ المهػػةي عليػػه
السالـ) والعظيـ جالت مف عظمة األمر الذي يقوـ به اذماـ عليه السالـ) .

ِ
الن ِ
يف }
اس لَر ِّب اْل َعاَلم َ
وـ َّ ُ
{ َي ْوَـ َيُ ُ
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يقوـ الناس للقائـ عليه السالـ) فهو ر األرض ومربيها وهو الذي يمث هللا فػي

األرض حيذ يموف هللا العلي العظػيـ فػي اشػة حػاالت التجلػي فػي اذمػاـ المهػةي
عليه السالـ) .

ِ
{ َك َّػػبل اف ِك َتػػاب الفج ِ ِ ِ
ػػجيف ِك َتػػاب َّمْرُقػػوـ } اف
ػػج ٍ
يف َو َمػػا أ َْدَر َ
اؾ َمػػا س ِّ
َّػػار َلفػػي س ِّ
َ
الفجار هـ الذيف يمفروف باذماـ وقًيته .
ِ
ػاب
فعػف ضبػي حمػز الثمػالي قػاؿ سػألت ضبػي جعفػر عليػه السػالـ) عػف  { :اف ك َت َ
الفج ِ
يف } قاؿ عليه السالـ) :
َّار َل ِفي ِس ِّج ٍ
( هـ الذيف فجروا في حق األئمة واعتدوا عميهـ)(ٔ) .
فهـ الفقهال علمال السول) حيذ ينطب ذلؾ عليهـ انطباقاي تاماي.

ضما سجيف  :فهي طينة جهنـ التي خل هللا منها ضعةال دمحم وآلػه الطػاهريف ومػنهـ

مف يةعي التشيع ثـ ينقل

به األمر فيتحػوؿ عػةواي ل مػاـ المهػةي عليػه السػالـ)

 ،مونػه يتمنػذ اف يبقػذ متسػلطاي علػذ رقػا

النػاس وغارقػاي فػي ملذاتػه ويريػة بقػالي

بمنصبه وممانته مع ظهور اذماـ المهةي عليه السالـ) .

فقة ورة عف ضبػي عبػة هللا عليػه السػالـ) قػاؿ  ( :افتػرؽ النػاس فينػا عمػل ثػبلث

فػػرؽ فرقػػة أحبونػػا وانتظػػار قائمنػػا ليصػػيبوا مػػف دنيان ػا ف ػػالوا وحفظ ػوا كبلمنػػا
وقصروا عف فعمنا فسيحشرهـ ع إلل النار  ،وفرقة أحبونا وسػمعوا كبلمنػا ولػـ

ي صػػروا عػػف فعمنػػا ليسػػتأكموا النػػاس بنػػا فػػيمؤل ع بطػػونهـ نػػا اَر ًِ يسػػمط عمػػيهـ
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الجوع والعطش  ،وفرقة أحبونا وحفظوا أقوالنا وأطػاعوا أمرنػا ولػـ يخػالفوا فعمنػا
فأولئؾ منا ونحف منهـ )

(ٔ)

.

وممػػا نعلػػـ اف ةعػػو الرسػػوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) قػػة مػػذبت وجحػػةت وحوربػػت  ،وةعػػو
المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ) ه ػػي تجةي ػػة ل ػػةعو الرس ػػوؿ فس ػػوؼ تالق ػػي م ػػف التا ػػذي
والافر مثلما القت ةعو النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) .

والذيف مذبوا ومفروا بػةعو الرسػوؿ األاػرـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما) فػي ذلػؾ الػزمف هػـ ضسػياة
القوـ ومبرائهـ وفي ةعو اذماـ المهةي عليه السالـ) يقػوـ ضسػياة القػوـ ومبػرائهـ
علمال السول) بتاذي

وتافير ةعو المهةي عليه السالـ) ويجمعهـ هللا سػبحانه

وتعالذ في متابه بنفس الوصف .
ففي سور عبس ا ية ٕٗ يقوؿ تقةست ضسمائه { :أ ُْوَل ِئ َؾ ُه ُـ اْل َك َفَرُة اْل َف َجَرُة}.
ِ
ِ
الفجػ ِ ِ ِ
ػجيف ِك َتػػاب
ػاب َّ
ػج ٍ
يف َو َمػػا أ َْدَر َ
اؾ َمػػا سػ ِّ
ػار َلفػػي سػ ِّ
فقولػػه تعػػالذ َ { :كػ َّػبل اف ك َتػ َ
المرقػػوـ هػػو الاتػػا

الػػذي يػػذمر ضرقػػاـ التنظيمػػات التػػي تعػػاةي

َّمْرُقػػػوـ } الاتػػا
اذماـ المهةي عليه السالـ) ضي ضعةاةهـ .

وقػػة ورة فػػي روايػػات ضه ػ البيػػت علػػيهـ السػػالـ) الاثيػػر مػػف الفئػػات التػػي تحم ػ

ضرقاـ خاصة ال تزية وال تنقص والتي تقوـ بمحاربة اذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ)

فجيش السفياني له رقـ وم التنظيمات األخرى مذلؾ لها ضرقاـ ال تزية وال تػنقص
وهـ ملهـ في متا

سجيف .

ِ ِ ِ
يف }
{وْيل َي ْو َمئ ٍذ ّلْم ُم َك ّذ ِب َ
َ

1
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الوي هو العػذا

والهػالؾ  ،والممػذبيف هػـ الػذيف يمػذبوف باذمػاـ المهػةي عليػه

السالـ) وةعوته  ،وهـ الذيف يمذبوف بيوـ الػةيف  ،فيػوـ الػةيف هػو يػوـ قيػاـ القػائـ
عليه السالـ) .

ِ ِ
ِ
يـ }
{ َو َما ُي َك ّذ ُب ِبه ِإَّال ُك ُّل ُم ْع َت ٍد أَث ٍ
وتش ػػم المعت ػػةي األث ػػيـ الش ػػعرال والةجل ػػة وه ػػـ ق ػػاة الن ػػاس لل ػػذ اذث ػػـ و ضث ػػيـ )
صػػيغة مبالغػػة فػػي اذثػػـ ضمػػا معتػػةي ) فهػػو اخػػذ ضلقػػا

اذمػػاـ عليػػه السػػالـ)

ونسبها للذ نفسه وتشم ضيًاي الناصبيف العةال ؿ دمحم .
وقة ورة في قوله تعالذ  { :هػل ان ِب ُػئ ُكـ عَمػل مػف َتَن َّػزؿ َّ ِ
يف * َتَن َّػز ُؿ َعَمػل
الش َػياط ُ
ُ
َْ ّ ْ َ َ
ُكػ ِػل أ ََّفػ ٍ ِ
ػيـ} عػػف اإلمػػاـ أبػػي عبػػد ع الصػػادؽ (عميػػه السػػبلـ)  ( :عمػػل كػػل
ػاؾ أَثػ ٍ
ّ
أفػاؾ أثػيـ  ،أي كػذاب شػديد اإلثػػـ يم ػوف السػمع وأكثػرهـ كػاذبوف أي األفػػاكوف
يم ػػوف السػػمع إلػػل الشػػياطيف فيتم ػػوف مػػنهـ ظنون ػاَ ًِ وامػػارات لن ص ػاف عممهػػـ
فيضموف إليها عمل حسب تخيبلتهـ أشياء)(ٔ) .

ِ
آياتَنا َقاؿ أ ِ
وليف }
{ ِإ َذا ُت ْتَمل َعَمْيه ُ
َساط ُير ْاأل َ
َ َ
وهو تاذيبهـ باذماـ المهةي عليه السالـ) وانمارهـ له ولةعوته .

فقػػة ورة عػػف ضبػػي عبػػة هللا عليػػه السػػالـ) فػػي قػػوؿ هللا عػػز وجػ { ِإ َذا ُت ْتَمػػل َعَمْيػ ِػه
آياتَنا َقاؿ أ ِ
وليف } ( يعني تكػذيبهـ بال ػائـ (عميػه السػبلـ) إذ ي ولػوف
ُ
َساط ُير ْاأل َ
َ َ
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له لسنا نعرفؾ ولست مف ولد فاطمة كما قاؿ المشػركوف لػ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) )

(ٔ)

.

{ َك َّبل َب ْل َراف َعَمل ُقُموبِ ِهـ َّما َكانوا َي ْك ِسُبو َف }
وهي الحقوؽ التي يأخذونها مػف النػاس وينفقونهػا علػذ ملػذاتهـ وشػهواتهـ والػريف
(ٕ)

هػػي الغشػػاو التػػي تغل ػ

علػػذ القلػػو وبالتػػالي فهػػي تعمػػي البصػػير لسػػيرهـ فػػي

طري الظلمة وترؾ طري النور والهةاية .

اف الفقهػػال علمػػال السػػول) يمونػػوف السػػب

الرئيسػػي فػػي لًػػالؿ النػػاس وهػػـ شػػر

خل ػ هللا وهػػـ قطػػاع الطػػرؽ عػػف المػػؤمنيف ويمنعػػونهـ مػػف ةعػػو التوحيػػة الجةيػػة
التي يةعو لها اذماـ المهةي عليه السالـ) .

فقة ورة عف اذماـ الحسف العسمري عليه السالـ) انػه قػاؿ ألبػي هاشػـ الجعفػري

 ( :يا أبا هاشـ سيأتي زمػاف عمػل النػاس وجػوههـ ضػاحكة مستبشػرة وقمػوبهـ
مظممػػة متكػػدرة  .السػػنة فػػيهـ بدعػػة والبدعػػة فػػيهـ سػػنة المػػؤمف بيػػنهـ مح ػػر

والفاسػػق بيػػنهـ مػػوقر أم ػراؤهـ جػػاهموف جػػائروف وعممػػائهـ فػػي أب ػواب الظممػػة

(سائروف) ألنيائهـ يسرقوف زاد الف راء واصػالرهـ يت ػدموف عمػل الكبػراء وكػل

جاهل عندهـ خبير وكل محيل عندهـ ف ير ال يميػزوف بػيف المخمػص والمرتػاب

ال يعرفوف الظاف مػف الػذئاب عممػاؤهـ شػرار خمػق ع عمػل وجػه األرض ال نهػـ
يميموف إلل الفمسفة والتصوؼ وأيـ ع مف أهػل العػدوؿ والتحػرؼ يبػالغوف فػي

حب مخالفينا ويضموف شيعتنا وموالينا اف نالوا منصباَ ًِ لـ يشبعوا عف الرشػاء
 -1بحار األنوار ف 51ص. 61
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واف خػػذلوا عبػػدوا ع عمػػل الريػػاء إال انهػػـ قطػػاع طريػػق المػػؤمنيف والػػدعاة إلػػل
ِ
نحمػػة الممحػػديف فمػػف أدركهػػـ فميحػػذرهـ وليصػػف دينػػه وأيمان ػه ثػػـ قػػاؿ هػػذا مػػا
حدثني أبي عف آبائه جعفر بف

عف أهمه )

(ٔ)

.

(عميه السبلـ) وهػو مػف أسػرارنا فأكتمػه إال

تأويل سورة الواقعة
وا
م
اف َضػة َّر ِافعػة * ِإ َذا رج ِ
{ ِإ َذا وَقع ِت اْلو ِاقع ُة * َليس لِوْقع ِتها َك ِاذبة * َخ ِ
ض
َّػت ْاألَْر ُ
َ
َْ َ َ َ
ُ
َ
َ َ
َ َ
ِ ِ
ػاؿ َب ّس ػاً * َف َكان ػ ْت َهَبػػاء ُّم َنب ّثػػا ًِ* َوُكنػ ُػت ْـ أ َْزَواج ػاً َث َبل َث ػ ًة *
َر ّج ػاً * َوُب َّسػػت اْلجَبػ ُ
ػػة مػػػا أَصػػػحاب اْلميمَنػػػ ِة * وأَصػػػحاب اْلم ْشػػػأ ِ
ِ
اب
َصػ َ
َصػ َ
َمة َمػػػا أ ْ
َفأ ْ
ػػح ُ
ػػح ُ
َ ْ َ ُ َ َ
اب اْل َمْي َمَنػ َ ْ َ ُ َ ْ َ
السا ِبُ و َف * أُوَل ِئؾ اْلمَ َّربو َف * ِفػي جَّن ِ
ػات َّ
الن ِعػيـِ * ُثَّمػة
السا ِبُ و َف َّ
َم ِة * َو َّ
َ
ْ َ ُ ُ
اْل َم ْشأ َ
ِ ِ
ِ
يف } .
يف * َوَقميل ّم َف ْاآل ِخ ِر َ
ّم َف ْاأل ََّوِل َ
منػػا قػػة ضثبتنػػا فيمػػا سػػب ضخػػي المػػؤمف اف قيػػاـ اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) مػػف
القيامػػة  ،وقيامػػه سػػيمث القيامػػة الص ػػغرى حيػػذ اف هللا ج ػ وعػػال سػػيتجلذ ف ػػي
شخص اذماـ المهةي عليه السالـ) في قيامه علذ الظلـ والظالميف .
1
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والقيامػػة الصػػغرى هػػي غيػػر القيامػػة الابػػرى التػػي تمثػ حسػػا

الخالئػ بػػيف يػػةي

الجبار سبحانه وتعالذ واف هناؾ ساعتيف سػاعة صػغرى وسػاعة مبػرى  ،السػاعة
الصػػغرى تمثػ قيػػاـ اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) ضي القيامػػة الصػػغرى والسػػاعة

الابرى هي القيامة الابرى .

وبم ػػا اف هن ػػاؾ س ػػاعة ص ػػغرى تمثػ ػ القيام ػػة الص ػػغرى وس ػػاعة مب ػػرى تمثػ ػ

القيامة الابرى فيج

اف تاوف واقعة صغرى وواقعة مبرى .

{ ِإ َذا َوَق َع ِت اْل َو ِاق َع ُة }
وهي تمث قياـ اذماـ المهةي عليه السالـ) .
س لِ َوْق َع ِت َها َك ِاذَبة }
{ َلْي َ
ضي انها واقعة ال محالػة النهػا مػف المحتػوـ الػذي ال يقػع فيػه البػةال وتمثػ الواقعػة

وعة هللا الذي ال بة مف تحققه وهللا ال يخلف الميعاة .
فق ػػة ورة ف ػػي قول ػػه تع ػػالذ { :وعػػػػد َّ ِ
الصػػػػالِح ِ
ِ
ات
آمُنػػػػوا ِمػ ُ
ّللا َّالػػػػذ َ
ػػػنك ْـ َو َعمُمػػػػوا َّ َ
ََ َ ُ
يف َ
ِ
َلَي ْس َت ْخمِ َفَّن ُهـ ِفي ْاألَْر ِ
يف ِمػف َق ْػبمِ ِه ْـ }(ٔ)  ،عػف ضبػي عبػة هللا
اس َػت ْخَم َ
ف َّالػذ َ
ض َك َما ْ
عليه السالـ) قاؿ :
( نزلت في عمي بف أبي طالب (عميه السبلـ) واألئمة مف ولدا { َوَلُي َم ِّكػَن َّف َل ُه ْػـ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َمنػاً } قػاؿ (عميػه السػبلـ) :
ديَن ُه ُـ الذي ْارَت َضل َل ُه ْـ َوَلُيَبّدَلَّن ُهـ ّمف َب ْعد َخ ْػوف ِه ْـ أ ْ
عني به ظهور ال ائـ (عميه السبلـ) )

1
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وقة ورة عف اذماـ الصاةؽ عليه السالـ) عف قوله تعالذ :
ِ ِ
يف }(ٔ) قػػاؿ
آيػ ًة َف َ
{اف َّن َشػ ْأ ُنَنػ ِّػز ْؿ َعَمػ ْػي ِهـ ِّمػػف َّ
َعَنػػا ُق ُه ْـ َل َهػػا َخاضػػع َ
ظَّمػ ْػت أ ْ
السػ َػماء َ
(ٕ)
عليه السالـ)  ( :ال يب ل في األرض يومئذ أحد إال خضع وذلت رقبته لها )
 ،ضي حينها ال يستطيع ضحة اف يمذ

بالواقعة .

{ َخ ِ
اف َضة َّر ِاف َعة }
وذل ػػؾ عن ػػة قي ػػاـ اذم ػػاـ المه ػػةي عليػ ػه الس ػػالـ) س ػػتتغير األم ػػور وقيام ػػه علي ػػه
السالـ) سيرفع اناس وسيخفض آخريف .

حي ػػذ اف وجه ػػال المجتم ػػع م ػػف علم ػػال وفقه ػػال وضص ػػحا

الم ػػاؿ والج ػػاي والس ػػلطة

سيتخلفوف عف نصر اذماـ المهةي عليه السالـ) ب ويمونوف ضعةالاي لػه فسػوؼ
تتغير بهـ األمور ويصبحوف اناس عاةييف .

ضمػا المستًػػعفيف مػػف النػاس الػػذيف يصػػةقوف ةعػػو اذمػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ)
وينصػػرونه فان ػه عليػػه الس ػػالـ) سػػيتخذهـ ضصػػحاباي وانص ػػا اير وحمام ػاي ويبػػثهـ ف ػػي

البلةاف واألقاليـ وقة قاؿ تعالذ :
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ػػـ
يػػد اف َّن ُمػ َّ
{وُن ِر ُ
ػػف َعَمػػػل َّالػػػذ َ
َ
يف ْ
اس ُت ْضػػع ُفوا فػػػي ْاألَْرض َوَن ْج َعَم ُهػ ْػػـ أَئ َّمػػػ ًة َوَن ْج َعَم ُهػ ُ
(ٖ)
يف } .
اْل َو ِارِث َ

1
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{ ِإ َذا رج ِ
ض َر ّجاً}
َّت ْاألَْر ُ
ُ
ضي اف بقايا األرض ستنهش بعًها بعًا وتصػيبها الػزالزؿ ويتحػار ضهلهػا فيمػا
بينهـ .

وقة ورة عف الثمالي عف ضبي جعفر دمحم بف علػي عليػه السػالـ) انػه قػاؿ . . ( :

 .ال ي وـ ال ائـ (عميه السبلـ) إال عمل خوؼ شديد وزالزؿ وفتنة وببلء يصيب

الناس )

(ٔ)

.

يعني اف االرتجاف يبةض بهذي األشيال الزالزؿ والفػتف والػبالل  ،فتاػوف هػذي الػزالزؿ

شةية ومتعاقبة وحةوذ قت وقتاؿ شةيةيف وحرو بيف البلةاف .

ِ ِ
اؿ َب ّساً }
{ َوُب َّست اْلجَب ُ
والػػبس يعنػػي التفتػػت  ،ضمػػا الجبػػاؿ فهػػي الرجػػاؿ ممػػا تػػـ لثباتػػه سػػابقاي وقػػة قالػػت

العر اف فالنا مالجب .

والرجػػاؿ ال ػػذيف يقفػػوف بوج ػػه اذم ػػاـ المهػػةي علي ػػه الس ػػالـ) هػػـ العلم ػػال علم ػػال

السػػول) الػػذيف يمػػوف بيػػنهـ تًػػار فػػي األقػواؿ واألفعػػاؿ فتاػػوف فتػػاواهـ متًػػاربة
وتناقض ضفعالهـ ضقوالهـ فتذه

مصةاقيتهـ وبذلؾ تًيع سيطرتهـ علذ الناس .

{ َف َكان ْت َهَباء ُّم َنب ّثا}
بعػػة اف يفًػػحهـ هللا سػػبحانه وتعػػالذ بالتنػػاقض فيمػػا بيػػنهـ فتػػزوؿ قةسػػيتهـ مػػف
قلػػو النػػاس فيطيػػروف مالغبػػار الػػذي تػػذه
تعالذ :

1
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ِ
ِ
الػريح ِفػي يػو ٍـ ع ِ
ػف الَّ
َع َمػاُل ُه ْـ َكَرَم ٍ
اص ٍ
َّ
ػاد ْ
يف َك َف ُػروْا ِب َػرِّب ِه ْـ أ ْ
{م َث ُل َّالػذ َ
َْ َ
اش َػتَّد ْت ِبػه ِّ ُ
(ٔ)
َي ْ ِدُرو َف ِم َّما َك َسُبوْا َعَمل َشي ٍء َذلِ َؾ ُه َو َّ
يد } .
الضبلَ ُؿ اْلَب ِع ُ
ْ
ِ
ِ
اب
َصػ َ
َصػ َ
َصػ َ
اب اْل َمْي َمَنػػة * َوأ ْ
اب اْل َمْي َمَنػػة َمػػا أ ْ
{ َوُكنػ ُػت ْـ أ َْزَواج ػاً َث َبل َث ػ ًة * َفأ ْ
ػح ُ
ػح ُ
ػح ُ
اْلم ْشأ ِ
َم ِة * }
َمة َما أ ْ
َص َح ُ
اب اْل َم ْشأ َ
َ َ
ضصػػحا

الميمنػػة مػػا ضصػػحا

الميمن ػة  :هػػـ ضصػػحا

اليم ػاني الػػذي يمػػوف يمػػيف

اذمػػاـ عليػػه السػػالـ)  ،والنهػػـ ضول ػوا قػػو واف هللا تبػػارؾ وتعػػالذ يعطػػيهـ متػػابهـ
بيمينهـ وهـ انفسهـ ضصحا نبي هللا لبراهيـ عليه السالـ) .
غ َعَم ْػي ِه ْـ َض ْػرباً ِبػاْلَي ِم ِ
يف } (ٕ)فػاف لصػاح هػذا األمػر سػنة
فقة قػاؿ تعػالذ َ { :ف َا
ػر َ
مف لبراهيـ عليه السالـ)  ،فاليماني سيقوـ بتاسير هذي األصناـ البشرية بواسطة

ضصحابه .
وضص ػػحا

المشػػػئمة مػػػا ضصػػػحا

الشماؿ والمشئمة مف الشؤـ .

المشػػػئمة  :وه ػػـ ضص ػػحا

السػ ػػفياني ضص ػػحا

فقػػة ورة عػػف ضهػ البيػػت األطهػػار  ( :ويظهػػر المشػػؤوـ مػػف الشػػاـ ) ويقصػػة بػػه
السفياني وضصحابه الذيف يعطيهـ هللا ج وعال متابهـ في شمالهـ .
السا ِبُ و َف أُوَل ِئؾ اْلمَ َّربو َف ِفي جَّن ِ
ات َّ
الن ِعيـِ}
السا ِبُ و َف َّ
{ َو َّ
َ
ْ َ ُ ُ
وه ػػـ ضص ػػحا اذم ػػاـ المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ) الثالثمائ ػػة والثالث ػػة عش ػػر ال ػػذيف
يسػػبقوف لتصػػةي ةعػػو اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) ونص ػرته ومس ػانةته علػػذ
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ضعةائػػه  ،ومله ػػـ مػػف المقػ ػربيف عنػػة اذم ػػاـ المهػػةي علي ػػه السػػالـ) وم ػػنهـ الق ػػاة
والحماـ والنقبال الذيف يبثهـ في البلةاف .

ضمػا جنػػات النعػػيـ  :فقػة ورة عػػف ضهػ بيػت العصػػمة عليػػه السػالـ) اف األئمػػة هػػـ
جنات النعيـ واف اذماـ المهةي هو الجنة .

ِ
يف}
{ ُثَّمة ّم َف ْاأل ََّولِ َ
وهػػـ الػػذيف يبعػػثهـ هللا سػػبحانه وتعػػالذ فػػي الرجعػػة لنصػػر المهػػةي عليػػه السػػالـ)

الذيف يموف ضغل

مف الماًيف .

وقة ورة عف المفً بف عمر عف ضبي عبة هللا عليه السالـ) قاؿ  ( :يخرج مع

ال ائـ (عميه السبلـ) مف ظهػر الكوفػة سػبع وعشػريف رجػبلَ ًِ خمسػة عشػر مػف
قوـ موسل (عميه السبلـ) الذيف كانوا يهدوف بالحق وبه يعدلوف  ،وسبعة مػف
أهل الكوفة  ،ويوشع بف نوف  ،وسمماف وأبو دجانه اال نصػاري والم ػداد ومالػؾ

االشتر  ،فيكونوف بيف يديه انصا ار وحكاما )
ِ ِ
يف}
{ َوَقميل ّم َف ْاآل ِخ ِر َ
وهـ الموجوةوف في زمف قياـ اذماـ عليػه السػالـ) والػذيف يقومػوف بنصػرته ممػف
(ٔ)

ال تاوف فيهـ رجعة روحية .

1
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تأويل سورة الجمعة
ال بػػة م ػػف ذم ػػر مقةمػػة ح ػػوؿ معرف ػػة ضس ػػمال هللا الحسػػنذ لبت ػػةالاي  ،وه ػػي اف ه ػػذي

األسمال للمولذ سبحانه وتعالذ انما تنطب علذ األئمة المعصوميف صلوات هللا
عليهـ ضجمعيف) ضو ق اف ضه البيت هـ األسمال الحسنذ هلل سبحانه وتعالذ .
مما جالت به الرواية الشريفة الصاةر عف الصاةؽ عليه السالـ) :

( نحف وع األسماء الحسنل)

(ٔ)

.

ّللا َّال ِذي َال ِإَل َه ِإَّال ُه َو َعالِ ُـ اْل َغْي ِب
وقة قاؿ تعالذ في نهاية سور الحشر ُ { :ه َو َّ ُ
الر ِحيـ *هو َّ َّ ِ
ِ
َو َّ
الس َبل ُـ
الش َه َاد ِة ُه َو َّ
وس َّ
ّللا الذي َال ِإَل َه ِإَّال ُه َو اْل َمم ُؾ اْلُ ُّد ُ
الر ْح َم ُف َّ ُ ُ َ ُ
اْلمػ ْػؤ ِمف اْلمهػػي ِمف اْلع ِزيػ ُػز اْلجَّبػػار اْلم َت َك ِبػػر سػػبحاف َّ ِ
ّللا
ّللا َع َّمػػا ُي ْش ػ ِرُكو َف ُ
َ ُ ُ ُّ ُ َْ
ُ ُ َُ ْ ُ َ
*هػ َػو َّ ُ

1
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ِ
ِئ اْل ُم َص ِّوُر َل ُه األسماء اْل ُح ْسَنل ُي َسِّب ُح َل ُه َما ِفي السػماوات َواألرض
ق اْلَبار ُ
اْل َخال ُ
ِ
يـ}(ٔ) .
َو ُه َو اْل َع ِز ُيز اْل َحك ُ
فػػدمحم هػػو هللا  ،وعلػػي الػػرحمف  ،وفاطمػػة الػػرحيـ  ،والحسػػف هػػو الملػػؾ  ،والحسػػيف

القةوس  ،والسجاة السالـ  ،والباقر المؤمف  ،والصاةؽ المهيمف  ،والااظـ العزيز

 ،والرًػ ػػا الجبػ ػػار  ،والج ػ ػواة المتابػ ػػر  ،والهػ ػػاةي الخػ ػػال  ،والعسػ ػػمري البػ ػػار ،
والحجة المهةي المصور  ،وهو تجلي المولذ عز وج في ضوليائه الصالحيف .

وبعة اف ضتـ هللا سبحانه وتعالذ ذمػر األسػمال قػاؿ ولػه األسػمال الحسػنذ فهػذي لذا
هي األسمال الحسنذ وضما ما يخص العزيػز الحمػيـ فهػذا االسػـ يختلػف عػف بػاقي

األسمال فهو مرم

وهػػذا االسػػـ المرم ػ

مف اسميف مما يتًح .
هػػو لصػػاح

هػػذا األمػػر  -المهػػةي عليػػه السػػالـ)  -فػػي

مرحلة الظهور قب القياـ حيذ اف اذماـ المهةي عليه السالـ) في مرحلػة القيػاـ
المقةس ينطب عليه اسـ هللا المصور مما بينا .

وهػذا المعنػػذ قػة ورة فػػي ةعػال االفتتػػا الػوارة عػػف اذمػاـ المهػػةي عليػه السػػالـ)

حيذ انه بةل بالصال علذ النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما) ثػـ اذمػاـ علػي عليػه السػالـ) ثػـ
فاطمػػة الزه ػرال عليػػه السػػالـ) ثػػـ األئمػػة عليػػه السػػالـ) واحػػةا بعػػة واحػػة وضتمهػػا
بالصال عليه ثـ عاة وصلذ علذ القائـ بصور خاصة حيذ قاؿ :

(المهػػـ صػػمي عمػػل

عبػػدؾ ورسػػولؾ وأمينػػؾ وصػػفيؾ وحبيبػػؾ وخيرتػػؾ مػػف

خم ؾ وحافظ سرؾ ومبمغ رسػاالتؾ – إلػل اف ي ػوؿ -و

بػف عمػل وعمػي بػف

والحسف بف عمي والخمف الهادي المهدي حججؾ عمل عبػادؾ وأمنائػؾ فػي
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بػػبلدؾ صػػبلة كثيػػرة دائمػػة المهػػـ وصػػمي عمػػل ولػػي أمػػرؾ ال ػػائـ المؤمػػل والعػػدؿ

المنتظر ) .

حيذ جع االسـ مرم

مػف لسػميف ضو صػفتيف ممػا فػي العزيػز الحمػيـ ومػف هنػا

يرة تساؤليف :

األوؿ مػػا عالقػػة سػػور الحشػػر بتأوي ػ سػػور الجمعػػة وجع ػ ا يػػات األخيػػر منهػػا

مقةمة لتأوي سور الجمعة ؟

وقب طر التساؤؿ ا خر البة مف ليًا السب

في وًع هذي المقةمة وهو :

اف سور الحشر مف المسبحات ضي تبةض بتسبيح هللا مما ورة فػي الروايػات الشػريفة
الصػ ػػاةر عػ ػػف ضه ػ ػ بيػ ػػت العصػ ػػمة صػ ػػلوات هللا علػ ػػيهـ ) والجمعػ ػػة ضيً ػ ػاي مػ ػػف

المسبحات والمسبحات مختصة باذماـ المهةي عليػه السػالـ) النهػا تػرتب بمقػاـ
الخالف ػػة واالس ػػتخالؼ ف ػػي األرض ق ػػاؿ تع ػػالذ  { :واِ ْذ َقػػػاؿ رُّبػػػؾ لِْممبلَ ِئكػ ِ
ػػة انػػػي
ََ َ َ َ
َ
اعل ِفي األرض َخمِي َف ًة َقاُلوْا أ ََتجعل ِفيها مف ي ْف ِسد ِفيها ويس ِػفؾ ِّ
ج ِ
الػد َماء َوَن ْح ُػف
َُْ َ َ ُ ُ َ ََْ ُ
َ
(ٔ)
ِ
ِ
َعَم ُـ َما الَ َت ْعَم ُمو َف } .
اؿ اني أ ْ
ُن َسِّب ُح ِب َح ْمد َؾ َوُنَ ّد ُ
س َل َؾ َق َ
ومف المعلوـ والواًػح اف المالئمػة منػزهيف عػف الخطػأ فهػـ لػـ يخطئػوا فػي قػولهـ

ولانهـ نظروا للذ آةـ وضبنائه ميف يقت ضحةهـ ا خر وميف يسفؾ الػةـ ويفسػة ،

وهللا ج ػ وعػػال ينظػػر للػػذ الخالفػػة الخاتمػػة التػػي ال فسػػاة فيهػػا  ،وال سػػفؾ ةمػػال

سوى التسبيح هلل وحةي ال شريؾ له وهي خالفة اذماـ المهةي عليػه السػالـ) فػي

األرض وقاؿ تعالذ :
{ وعػػد َّ ِ
الصػػالِح ِ
ِ
ات َلَي ْسػ َػت ْخمِ َفَّن ُهـ ِفػػي األرض َك َمػػا
آمُن ػوا ِمػ ُ
ّللا َّالػػذ َ
ػنك ْـ َو َعمُم ػوا َّ َ
َََ ُ
يف َ
ِ
يف ِمف َقْبمِ ِه ْـ َوَلُي َم ِّكَن َّف َل ُه ْـ ِديػَن ُه ُـ َّال ِػذي ْارَت َضػل َل ُه ْػـ َوَلُيَب ِّػدَلَّن ُهـ ِّمػف
اس َت ْخَم َ
ف َّالذ َ
ْ
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ِ
ِ
ِ ِ
ػؾ ُه ُػـ
ػؾ َفأولئ َ
َمناً َي ْعُبُدوَنني َال ُي ْش ِػرُكو َف ِبػي َش ْػيئاً َو َمػف َك َف َػر َب ْع َػد َذلِ َ
َب ْعد َخ ْوف ِه ْـ أ ْ
ِ
ألفاسُ و َف }(ٔ) .
وقػة ضجمػع المفسػػروف اف هػذي ا يػة فػػي المهػةي عليػه السػػالـ) وخالفتػه فػي آخػػر

الزماف في األرض وضصحابه  ،والتسبيح ال يموف تاماي مامالي لال في خالفػة اذمػاـ
المهةي عليه السالـ) .

اف يوـ الجمعػة هػو يػوـ اذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ) ممػا ورة فػي األخبػار فعػف
الصقر بف ضبي ةلف قػاؿ  ( :لمػا حمػل المتوكػل سػيدنا عمػي بػف

الن ػي إلػل

سر مف رأى جئت اسأؿ عف خبرا  -إلل اف قاؿ – يا سػيدي حػديث يػروى عػف

النبي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) ال اعرؼ معناا.

قاؿ  :وما هو ؟  ،قمت  :قوله ال تعادوا األياـ فتعاديكـ ما معناا ؟

ف اؿ  :نعػـ األيػاـ نحػف مػا قامػت السػماوات واألرض  ،فالسػبت اسػـ رسػوؿ ع

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) واألحد كناية عف أميػر المػؤمنيف (عميػه السػبلـ) واالثنػيف الحسػف
والحسيف (عميهما السبلـ) والثبلثاء عمي بف الحسيف و

بف عمي وجعفر بػف

(عميهـ السبلـ) واألربعاء موسل بف جعفر وعمي بف موسل و

بػف عمػي

وانا  ،والخميس ابني الحسف بف عمي (عميهما السبلـ) والجمعة ابف ابني واليه
تجتمع عصابة الحق ).....

قاؿ تعالل :

(ٕ)

.
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الت َغاب ِف ومف ي ْؤ ِمف ِب َّ ِ
ِ
ِ
اّلل َوَي ْع َم ْل َصالِحاً ُي َك ِّفْر
{ َي ْوَـ َي ْج َم ُع ُك ْـ لَي ْوـِ اْل َج ْم ِع َذل َؾ َي ْوُـ َّ ُ َ َ ُ
ِِ
ات َتجرِي ِمف َتح ِتها اال نهار َخالِ ِد ِ
ِ
ألفوُز
َ
َعْن ُه َسِّيَئاته َوُي ْد ِخْم ُه َجَّن ٍ ْ
يها أََبداً َذل َؾ ْ
يف ف َ
ْ َ
ِ
يـ }(ٔ) .
اْل َعظ ُ
وهػػو يػػوـ اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) حيػػذ يجتمػػع المؤمنػػوف فػػي صػػعية واحػػة
ويجتمع الاافروف في صعية واحة .

فقػة ورة فػي الروايػة الشػريفة عػف ضبػاف بػف تغلػ

قػاؿ  :سػمعت ضبػا عبػة هللا عليػػه

ػاد مػػف السػػماء  (( :يػػا أهػػل
السػػالـ) يقػػوؿ  ( :ال تػػذهب الػػدنيا حتػػل ينػػادي منػ ٍ

الحق اجتمعوا )) فيصيروف في صعيد واحد  ،ثـ ينادي مػرة أخػرى  (( :يػا أهػل

الباطل اجتمعوا )) فيصيروف في صعيد واحد .

قمت  :فيستطيع هؤالء اف يدخموا في هؤالء ؟  ،قاؿ  :ال وع )

(ٕ)

.

وينطب ػ ذلػػؾ علػػذ يػػوـ الجمعػػة يػػوـ الجمػػع والبيعػػة لنصػػر اذمػػاـ المهػػةي عليػػه
السالـ) .
ِ ِِ
ّلل ما ِفي السماوات َوما ِفي األرض اْلممِ ِؾ اْلُ ُّد ِ
وس اْل َع ِز ِ
يز اْل َح ِكيـِ}
َ
َ
{ ُي َسّب ُح َّ َ
التس ػػبيح ه ػػو تنزي ػػه الم ػػولذ س ػػبحانه وتع ػػالذ وتمجي ػػةي ع ػػف الباطػ ػ مل ػػه وينقس ػػـ
(ٖ)

التسبيح للذ قسميف :

القسـ األوؿ وهو التسبيح اللفظي ِ
الذمري) والقسػـ الثػاني الفعلػي العملػي وهنالػؾ
فرؽ بيف التسبيحيف فالتسبيح اللفظي الذمري يموف في األقواؿ العباةية مف صال
 -1التغابف . 9
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وةعال وذمر وغيرها قاؿ تعالذ حمايػة عػف موسػذ عليػه السػالـ) { َكػي ُن َس ِّػب َح َؾ
ْ
ِ
*وَن ْذ ُكَر َؾ َك ِثي اًر }(ٔ) .
َكثي اًر َ
فػاف الفػػرؽ بػػيف التسػػبيح الفعلػػي ضي التسػػبيح فػػي األفعػػاؿ واألعمػػاؿ وبػػيف التسػػبيح
اللفظػػي الػػذمري حيػػذ ونػػذمرؾ مثي ػ اير) وهػػو تسػػبيح لانػػه ذمػػري فق ػ وقػػاؿ تعػػالذ
ِ
ِ
س َل َؾ}(ٕ) .
حماية عف المالئمة َ { :وَن ْح ُف ُن َسِّب ُح ِب َح ْمد َؾ َوُنَ ّد ُ
ومف المعلوـ اف تسبيح المالئمة ليس تسبيح قولي ب هو تسبيح فعلي عملي فهـ
يسبحوف هللا مف خالؿ تنفيذهـ ألوامر هللا سبحانه وتعالذ وطػاعتهـ لػه ةوف سػواي

.

وب ػػذلؾ يتً ػػح الف ػػرؽ ب ػػيف التس ػػبيحيف م ػػا ف ػػي الس ػػماوات واألرض ) ضي جمي ػػع

الموجوةات في األرض مف مخلوقات سوال ضاانت مخلوقات بشػرية ضو حيوانيػة ضو
ض َو َمػػف ِفػػي ِه َّف َواف ِّمػػف
ات َّ
ػه َّ
السػ ْػب ُع َواألَْر ُ
السػ َػم َاو ُ
نباتيػػة ضو جماةيػػة ُ { :ت َسػ ِّػب ُح َلػ ُ
ِ ِ
يح ُه ْـ ان ُه َكاف َحمِيماً َل ُفو اًر }(ٖ) .
َش ْي ٍء ِإالَّ ُي َسِّب ُح ِب َح ْم َدا َوَلػكف الَّ َت ْفَ ُهو َف َت ْس ِب َ
فقة ورة في األخبار المتااثر عف ضه البيت عليهـ السالـ) باف م شيل يسػبح

هلل ويػػذمري حتػػذ الحجػػر والمػػةر والحيتػاف فػػي البحػػر  ،وا يػػة يسػػتفاة منهػػا العمػػوـ

ضي اف الجميع يسبح هلل وال يموف ذلؾ لال في زمف الخالفػة الخاتمػة خالفػة اذمػاـ
المهةي عليه السالـ) في األرض  ،النه لـ يحص اف الجميػع سػبح هللا وضطاعػه
ولـ يمف ذلؾ حتذ ولو في نوع واحة مف االنواع التي ذمر منها .

 -1طه . 34 -33
 -2البقر . 36

 -3اذسرال . 44
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فاف االنساف يظلـ ضخيه االنساف ومذلؾ بالنسبة لباقي المخلوقػات والموجػوةات لال
في زمف اذماـ المهةي عليه السالـ) .

حيذ جالت الروايات الشريفة تؤمة هذا المعنذ وتنص عليه ففي زمانػه سػالـ هللا

عليه يصلح م شيل ويعـ العةؿ ويرتفع الظلـ والفساة .
وقة ورة اف الحجر يخاط

المؤمنيف فػي حػربهـ مػع الاػافريف واليهػوة فيقػوؿ ( يػا

مؤمف خمفي كافر أو يهودي فأقتمه ) .

مما ورة ضيًا عف لبف عبػاس فػي قولػه تعػالذ {ي ْظ ِهػرا عَمػل ِّ
الػد ِ
يف ُكّمِ ِػه َوَل ْػو َك ِػرَا
ُ َُ َ
اْل ُم ْش ِرُكو َف} قاؿ  ( :ال يكوف ذلؾ حتل ال يب ػل يهػودي وال نصػراني وال صػاحب
ممػػة إال دخػػل فػػي االسػػبلـ حتػػل يػػأمف الشػػاة والػػذئب والب ػػرة واألسػػد واال نس ػاف

والحية وحتل ال ت رض فأرة جراباً ..وذلؾ عند قياـ ال ائـ (عميه السبلـ) )
وعنةها سيموف الصال في م بقعة مف بقاع األرض .

(ٔ)

.

{ اْلممِ ِؾ اْلُ ُّد ِ
وس اْل َع ِز ِ
يز اْل َح ِكيـِ }
َ
ومما بينا اف الملؾ هو الحسف والقةوس هو الحسيف والعزيز الحميـ هػو المهػةي
صاح

األمر  ،وهنا لشار للذ اف الخليفة الػذي يمػوف التسػبيح فػي خالفتػه علػذ

ضتمه وضامله هو مف ولة الحسف والحسيف عليهما السالـ) .

فق ػػة ورة ف ػػي الرواي ػػة الشػ ػريفة ع ػػف الرس ػػوؿ الاػ ػريـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػليما)  :ق ػػاؿ لفاطم ػػة (
منهما مهدي هذا األمة أي الحسف والحسيف )

1
2

 بحار االنوار ف 51ص. 61 -بحار االنوار ف 36ص. 291

(ٕ)

.
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{ اْل َع ِز ِ
يز اْل َح ِكيـِ}
قة بينا اف العزيز هو اذماـ موسذ بف جعفر الااظـ عليه السالـ) وليس المراة
الحقيقػي هػو اذمػاـ الاػػاظـ عليػه السػالـ) بػ اف المقصػػوة مػف ذلػؾ هػو نبػػي هللا
موسذ عليه السالـ) ولاف ماف اذماـ الااظـ محلقة الوص لما بينه وبيف النبي
موسذ مف تشابه في االسـ والةور .

فانه واجه فرعوف زمانه حمومة بني العباس وسجف وجرى عليه ما لـ يجري علذ
باقي األئمة الذيف عاصروا تلؾ الحمومة مما اف موسذ واجه فرعوف .

والحمػػيـ لشػػار للػػذ النبػػي عيسػػذ عليػػه السػػالـ) الػػذي سػػوؼ ينػػزؿ ويمػػوف مؤيػػةا
وناص ػ ار ل مػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ)  ،والحمػػيـ هػػو اسػػـ مػػف ضسػػمال الطبي ػ

،

ومف المعلوـ اف النبي عيسذ عليه السالـ) مػاف قػة ضتػذ بمػا عجػز عنػه األطبػال

فم ػاف يشػػفي األبػػرص وضالامػػه واألعمػػذ ويحيػػي المػػوتذ وقػػة وصػػفه هللا بالحممػػة
وتعاليمها قاؿ تعالذ :
ِ
ِ
ِ
اب َواْل ِح ْك َم َة َو َّ
يل }(ٔ) .
َ
{وُي َعّم ُم ُه اْلك َت َ
الت ْوَار َة َواال نج َ
مما اف متابه الذي انزله هللا عليه االنجي ماف حمـ )  .ضما لماذا هذيف النبيػيف
موسذ وعيسذ عليهما السالـ ضقوؿ ذلؾ يرجع لسببيف :

األوؿ اف ضابػػر السػػنف التػػي تجػػري علػػذ المهػػةي عليػػه السػػالـ) تاػػوف قػػة جػػرت
علػػذ هػػذيف النبيػػيف والسػػب

الثػاني اف المهػػةي عليػػه السػػالـ) سػػوؼ يقػػوـ بػػةعو

اليهوة والنصارى فلذلؾ يموف مؤيةاي بهػذيف النبيػيف ويمػوف ممػثالي لهمػا النهمػا ممػا
ال يخفذ نبيي هاتيف األمتيف .

ا ية الثانية  :مختصة برسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) وبعثته.
 -1آؿ عمراف . 48
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ِ
ِ
ِِ
يـ } .
{ َو َ
آخريف مْن ُه ْـ َل َّما َيْم َحُ وا به ْـ َو ُه َو اْل َع ِز ُيز اْل َحك ُ
فق ػػة ورة ف ػػي الرواي ػػات عل ػػذ انه ػػا ف ػػي المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ) وضص ػػحابه وه ػػو

الصػػحيح فػػا خريف هػػـ ضصػػحا

المهػػةي وانصػػاري والعزيػػز الحمػػيـ هػػو صػػاح

األمر مما قلنا .
{ َذلِؾ َف ْضل َّ ِ ِ ِ
ألفض ِل اْل َع ِظيـِ}
ّللا ُذو ْ
َ
اء َو َّ ُ
ّللا ُي ْؤتيه َمف َي َش ُ
ُ
فمما هو واًح اف المولذ سبحانه وتعالذ استعم اسـ اذشار البعية فػي لشػار

للذ ضمر اذماـ المهةي عليػه السػالـ) ونصػرته فهػو آخػر األئمػة والخلفػال  ،النػه

ممػػا ورة اف ضفً ػ األصػػحا

هػػـ ضصػػحا

اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) واف

ضفً ةولة هي ةولته فالفًػ مػ الفًػ فػي ذلػؾ الزمػاف وتلػؾ الةولػة العالميػة

المهةية .

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يف ُح ِّمُموا َّ
ػل
الت ْوَار َة ُث َّـ َل ْـ َي ْحمُم َ
{ َم َث ُل َّالذ َ
َسػ َفا اًر ِبػْئ َ
ػل أ ْ
س َم َث ُ
وها َك َم َثل اْلح َم ِار َي ْحم ُ
اْلَ وـِ َّال ِذيف َك َّذبوا بآيات َّ ِ
ّللا َال يه ِدي اْلَ وـ َّ ِ ِ
يف }
الظالم َ
ّللا َو َّ ُ َ ْ
ْ
َ ُ
َْ
ممػػا هػػو معػػروؼ اف القػػراف نػػزؿ علػػذ طريقػػة ليػػاؾ اعنػػي واسػػمعي يػػا جػػار ف ػاف

ضاث ػػر م ػػف ثل ػػذ الق ػػراف يتح ػػةذ ع ػػف بن ػػي لسػ ػرائي ولان ػػه يقص ػػة المس ػػلميف ال ػػذيف
شابهت ضفعالهـ بني لسرائي .

وقػػة ورةت فػػي هػػذا المعنػػذ روايػػات مثيػػر تؤمػػة ذلػػؾ ولػػو مػاف المقصػػوة بهػػا نفػػس
بنػػي لس ػرائي لتعط ػ القػػراف ولػػـ يمػػف سػػوى متػػا
عاشوا قب آالؼ السنيف .

قصصػػي يػػذمر لنػػا قصػػة قػػوـ
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والمػراة مػػف ا يػػة الشػريفة الػػذيف حملػوا القػػراف وعلمػوا القػػراف ولاػػنهـ لػػـ يعملػوا بمػػا
فيػػه مػػف تعػػاليـ ومبػػاة وضسػػس مػػنهـ قػػوـ تعلم ػوا ولػػـ يعمل ػوا فهػػـ فػػي هػػذا الحػػاؿ

مالحمار الذي يحم األشيال الثقيلة علذ ظهري وال يستفية منها شيئاي .
وقة عبر باألسفار لشار للذ الاتػ اذلهيػة والعلميػة التػي تحػوي علومػاي مختلفػة ،

فهػػـ واف م ػانوا يحملػػوف علوم ػاي وتجػػةهـ علمػػال لاػػنهـ غيػػر عػػامليف بتلػػؾ العلػػوـ
وغير اخذيف بمػا فػي تلػؾ الاتػ

 ،فهػـ فػي ذلػؾ والحمػار سػوال النهػـ لػـ ينتفعػوا

بعلمهـ مما لـ ينتفع الحمار مف حمله .

ومػثلهـ المػػولذ سػػبحانه وتعػػالذ بالحمػػار ولػـ يمػػثلهـ بالحصػاف ضو الجمػ ضو غيػػر
ذلؾ مف االنعاـ الف الحمار مما هو متعارؼ ضغبذ الحيوانات واقلها لةراااي .
وهؤالل العلمػال الغيػر عػامليف سػيواجهوف ةعػو اذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ) فػي

آخر الزماف ويمذبونها  ،وهـ في ذلؾ ملػه يعلمػوف بأحقيػة تلػؾ الػةعو وصػةقها ،
واف علػػيهـ السػػير فػػي رمابهػػا وتسػػليـ األمػػر لقاةتهػػا ونصػػح النػػاس بإتباعهػػا لاػػنهـ

يفعلػػوف العمػػس فتػراهـ يثبطػوف النػػاس عػػف نصػػر اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) ويًػػلوف

النػػاس عػػف لتبػػاع طريػ الحػ والهػػةى بػ انهػػـ سػػوؼ يصػػةروف الفتػػاوى الباطلػػة

ًة تلؾ الةعو وقاةتها .
ػض ِمػػف صػػوِتؾ اف ان َكػػر ْاألَصػػو ِ
ات
{وا ْق ِصػ ْػد ِفػػي َم ْش ػيِ َؾ َوا ْل ُضػ ْ
َ ْ َ
ْ َ
َ
فقػػة قػػاؿ تعػػالذ َ :
َل َص ْو ُت اْل َح ِم ِ
ير }(ٔ) .

اف هػػذي الفتػػاوى التػػي يصػػةرها ضمثػػاؿ الحميػػر ًػػة اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ)
وممهةيه وحرمته هي انمر الفتاوى علذ اذطالؽ  ،فبةؿ اف يػأمروا النػاس بإتبػاع

اذمػػاـ ونصػرته فػانهـ سػػيأتوف بشػػر منمػػر  ،انهػػـ يػػأمروف النػػاس بػػالمنمر بػػةؿ اف
 -1لقماف . 19
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يأمروهـ بالمعروؼ  ،لاف اذماـ سوؼ يقتلهـ ويفرؽ جمعهـ مما يفع األسػة فػي
قطيع حمير الوحش لذا شة بها .

الت ْذ ِكرِة مع ِر ِضيف * َكانهـ حمر ُّمس َت ِ
نفَرة * َف َّػر ْت
َ
َّ َ ُ ْ
ُْ ُ ُ ْ
ِّمْن ُه ْـ اف ُي ْؤَتل ُص ُحفاً ُّمَن َّشَرًة }(ٔ) .

فقة قاؿ تعالذ َ { :ف َما َل ُه ْـ َع ِف
ئ
ِمف َق ْس َوَرٍة * َب ْل ُي ِر ُيد ُك ُّل أمر ٍ
ف ػانهـ س ػوؼ يعرًػػوف عػػف ةعػػا النصػػر ل مػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ)  ،الػػذيف

يخرجوف في زماف يػذمروف النػاس باذمػاـ وضمػري لاػف هػؤالل العلمػال المًػليف فػي

آخر الزماف يعرًوف عف ذلؾ مما تعرض الحمير عف األسة وتفر منه.

والقياة  ،فاف م واحػة مػنهـ ال يريػة اف

وليس ذلؾ لال طمعاي منهـ في المناص
يموف مأموماي النهـ اعتاةوا علذ اف يمونوا ضئمة الناس فميػف ينقػاةوف للػذ غيػرهـ

.

ومػ واحػة مػنهـ يريػة اف يمػوف هػو الممهػة ل مػاـ ضو هػو قائػةاي لجيشػه وانصػػاري ،
ويريػػة اف يمػػوف متبوع ػاي ال تابع ػاي ولس ػاف حالػػه يقػػوؿ لمػػاذا ال ضاػػوف ان ػا المتبػػوع ضو

القائة ضو الممهة ل ماـ .

واف هللا ال يهػػةي ه ػؤالل القػػوـ بسػػب

ظلمهػػـ للنػػاس واًػػاللهـ للمجتمػػع بفتػػاواهـ

الباطلة وضفمارهـ المنحرفة فال يوفقوف لنصر اذماـ جػرال مػا مسػبت ضيػةيهـ ولػيس
هللا بظالـ للعبية .

{ ُقل يا أَُّيها َّال ِذيف هادوا اف َزعم ُتـ ان ُكـ أَولِياء َِّ ِ
الن ِ
ّلل ِمف ُدو ِف َّ
اس َف َت َمَّن ُوا اْل َم ْػو َت
َ َُ
َْ ْ ْ ْ َ
ْ َ َ
ِِ
يف}
اف ُك ُ
نت ْـ َصادق َ

 -1المةثر . 52 -49
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ضي انتـ يا مف تعلمتـ العلـ وةرستـ الاتا

وصرتـ ضئمة علذ النػاس لذا منػتـ ممػا

تقولوف وتوحوف للناس بانمـ ضوليال هللا الزاهةيف العابةيف المتقيف بما تمارسوف مف

ريػال ظػاهر لذا منػػتـ ممػا تقولػوف وتػػةعوف فلمػاذا ال تتمنػوا المػػوت وانػتـ علػذ هػػذا

الحػ ػػاؿ  ،لمػ ػػاذا تخػ ػػافوف المػ ػػوت ضلػ ػػيس المػ ػػؤمف العابػ ػػة المخلػ ػػص ال ازهػ ػػة المتقػ ػػي
المرًي عنة هللا يموف مصػيري السػعاة األخرويػة فػي جنػاف الخلػة  ،فلمػاذا قعػةتـ
عف نصر الح واألمر بالمعروؼ والنهي عف المنمر ؟

لمػػاذا ال تعملػػوف لخةمػػة الػػةيف حتػػذ ل ػو ملفمػػـ ذلػػؾ انفسػػمـ ضلسػػتـ صػػاةقيف فػػي
زعممـ ؟

.

بال وهللا انمـ لااذبوف ولو منتـ صاةقيف مما تزعموف لبرزتـ للموت غير خائفيف

{ َوَال َي َت َمَّن ْوَن ُه أََبداً ِب َما
انهػػـ لػػـ يتمن ػوا المػػوت

ِ
ّللا عمِيـ ِب َّ ِ ِ
يف }
الظالم َ
َقَّد َم ْت أيدي ِه ْـ َو َّ ُ َ
النهػػـ يخػػافوف الحسػػا فقػػة ًػػلوا وضًػػلوا ولػػـ يعمل ػوا بمػػا

علمػوا  ،لقػػة ظلمػوا النػػاس الػػذيف وثقػوا بهػػـ واقتػػةوا بهػػـ و قصػػروا عػػف قػػوؿ الحػ
واتباعه ب انهـ ضالوا ضمواؿ الناس بالباط وتجاوزوا علذ حقوؽ ضئمتهـ .
وا يات األخرى واًحة المعنذ ال تحتاف للذ بياف

مصػ َػبل ِة ِمػػف يػو ِـ اْلجمعػ ِػة َفاسػعوا إلػػل ِذ ْكػ ِػر َّ ِ
َّ ِ
يف آمُنػوا ِإ َذا ُن ِ
ّللا
ػودي لِ َّ
ْ َْ
{ َيػا َ
َْ َُُ
أيهػػا الػذ َ َ
نت ْـ َت ْعَم ُمو َف }
َوَذُروا اْلَبْي َع َذلِ ُك ْـ َخْير َّل ُك ْـ اف ُك ُ
الخطػػا

موجػػه للمػػؤمنيف باذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) والػػذيف يعتقػػةوف بظهػػوري

وقيامه لذا سمعتـ النةال ضو الصوت والصيحة مما ورة في الروايات الشػريفة علػذ
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اخػػتالؼ اللفػ بالنصػػر ل مػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ)  ،الف الصػػال هػػي الصػػلة
بيف العبة وربه واذماـ هو الصلة بيف العبة وربه ضيًاي .

{ مف يوـ الجمعة }

وهو اليوـ الذي يقع فيػه النػةال ضو تاػوف فيػه الصػيحة ضو الصػوت فػي ليلػة القػةر

في ليلة ثالذ وعشريف مف شهر رمًاف مما ورة في الرواية الشػريفة عػف اذمػاـ
البػػاقر عليػػه السػػالـ)  ... ( :الصػػوت فػػي شػػهر رمض ػاف فػػي ليمػػة جمعػػة ليمػػة
ثبلث وعشريف )....

(ٔ)

.

واف يػػوـ الجمعػػة هػػو اليػػوـ الػػذي يقػػوـ فيػػه اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) فػػي ممػػة ممػػا
صرحت بذلؾ الروايات المعصومية المتااثر .

مّمخص الكبلـ

ضيه ػػا المؤمن ػػوف بالمه ػػةي لذا مػ ػاف الن ػػةال ضو الص ػػوت والص ػػيحة ف ػػي ي ػػوـ الجمع ػػة
بالنصػػر ل مػػاـ عليػػه السػػالـ) فاسػػعوا للػػذ ذلػػؾ وهب ػوا لنصػػر هللا واذمػػاـ عليػػه

السالـ) واترموا الػةنيا ومػا فيهػا فػاف فػي ذلػؾ خيػرمـ وسػعاةتاـ ونجػاتاـ اف منػتـ

حقاي تعلموف .

الص َبل ُة }
{ َفِإ َذا ُق ِضَي ِت َّ

1

 -غيبة النعماني  ،بحار االنوار ف 52ص. 236
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فػػإذا ضةيػػتـ مػػا علػػيمـ مػػف البيعػػة ذمػػاممـ والعمػ فػػي خةمتػػه وضتممػػتـ مػػا ملفػػتـ بػػه

فتفرق ػوا للػػذ منػػازلاـ وبالةمػػـ واطلب ػوا الػػرزؽ لاػػـ ولعيػػالاـ وارجع ػوا للػػذ ضعمػػالاـ
ولاف بشرا وهو ذمر هللا مثي اير لاي ال تنحرفوا وتغريمـ الةنيا .

ومعنذ ذلػؾ انمػـ وانػتـ فػي حػاؿ ممارسػتاـ ألعمػالاـ المعاشػية وطلػبمـ لػرزقاـ ال
تنسوا قًية لماممـ ونصرته في حاؿ ةعوته لاـ وليمف ذلؾ ةوماي في حسبانمـ .
{ َواِ َذا َأروا ِت َج َارًة أو َل ْهواً }...

فاف الاثير مف الناس عنة قياـ اذماـ عليه السالـ) واعالنه لثورته المبارمة مػف

عنة بيت هللا فػي ممػة الممرمػة يترمػوا االلتحػاؽ باذمػاـ وجيشػه وانصػاري وينشػغلوا
بالتجار واللهو ويعرًوا عف لمامهـ ونصرته .

فقة قاؿ تعالذ :
{ ا ْق َتَر َب لِ َّمن ِ
اس ِح َس ُاب ُه ْـ َو ُه ْـ ِفي َلْفَم ٍة َّم ْع ِر ُضو َف * َما َيأ ِْتي ِهـ ِّمف ِذ ْك ٍر َّمف َّرِّب ِهـ
وا َو ُه ْـ َيْم َعُبو َف }(ٔ) .
اس َت َم ُع ُ
ُّم ْح َد ٍث ِإَّال ْ
وهو حسا

اذماـ المهةي عليه السالـ) المتمث بقيامه المقةس ثائ اير علذ الظلـ

والظػػالميف الػػذيف حػػاربوا ةعاتػػه وممهةيػػه ومػػذبوا ةعوتػػه المبارمػػة وحرً ػوا النػػاس

عليها .

وضمػػا الػػذيف يخذلونػػه ويترمػػوف نصػرته فشػانهـ مشػاف الػػذيف ضرسػػلوا الرسػػائ ل مػػاـ
الحسػػيف عليػػه السػػالـ) يطالبونػػه بػػالمجيل لاشػػف الظلػػـ عػػنهـ وليثػػور بهػػـ علػػذ

الظلـ المتمث بيزية في ذلؾ الزماف  ،ثـ خذلوي وقتلوي .

1
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فهػػذي المػػر تاػػوف الرسػػائ شػػفهية ل مػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) فمػ يػػوـ يػػةعوا
مالي ػػيف الش ػػيعة بمختل ػػف الا ػػالـ واألةعي ػػة لتعجيػ ػ القي ػػاـ وتخليص ػػهـ م ػػف ال ػػذؿ

والهواف الذي يعيشونه وتطهير األرض مف الظلـ والظالميف .

وعنةما يقوـ اذماـ ال ينصري هؤالل المالييف  ،ب اف ضمري يقوـ علذ قلة قليلة مف

المػػؤمنيف المتمثلػػة بأصػػحابه ٖٖٔ) وجيشػػه جػػيش الغً ػ
مف الذيف يةعونه للمجيل سوؼ يخذلونه بسب
علمال السول ضو بسب

تمسمهـ بالةنيا وزخرفها .

العشػػر ا ؼ ومثيػػر

انجػرارهـ ورال ضئمػة الًػاللة مػف

ولاف الذي جرى علذ الحسيف عليه السالـ) ال يجري علذ ولةي المهةي واف هللا
بػال ضمػري  ،فيعػذ

الاػافريف والمنػافقيف والمًػليف  ،ويظهػر ةينػه الحػ علػذ مػ

بقػػاع األرض رغػػـ ان ػوؼ الظػػالميف والمتاب ػريف  ،ولػػف تسػػتطيع ضي قػػو فػػي العػػالـ

مهما بل جبروتها وطغيانها مف تغيير لراة هللا عز وج .
ػق لِي ْظ ِهػرا عَمػل ِّ
الػد ِ
{ه َو َّال ِذي أَْر َس َل َر ُسوَل ُه ِباْل ُه َدى َوِد ِ
يف ُكّمِ ِػه
قاؿ تعالذ ُ
يػف اْل َح ِّ ُ َ ُ َ
َوَل ْو َك ِرَا اْل ُم ْش ِرُكو َف }(ٔ) .

1
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الفصل الرابع
هذا البا

ومنها :

سيموف مخصصاي لتأوي بعض األمثػاؿ التػي ًػربها البػاري جػ وعػال

مثل البعوضة .

مف النحل إلل النمل .

الذباب هـ المناف وف .

الكواكب الزاهرة .
طيور إبراهيـ .
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يثم انثؼىظح
لقة ذمػر الاثيػر مػف المفسػريف اف المػراة مػف لفظػة بعوًػة) هػو حشػر البعوًػة
بالتحةيػة  ،حيػػذ فسػػروها علػػذ هػػذا األسػػاس األمػػر الػػذي ضةى للػػذ تًػػيي معنػػذ

ا ية والغال الغرض منها وتعارًها مع ا ية التي تليها  ،لًافة للػذ بػروز عػة

لشماالت وهي :

أوالً  :اف هػػذي ا يػػة مػػف ا يػػات المتشػػابهات  ،واف المتشػػابه ال يفسػػر بػ ُيػػؤوؿ ،
فميف ضممف للمفسػريف تفسػير المتشػابه وفػ مػا فهمػوي مػف ظػاهرِي الػذي ال ينطبػ
مع المعنذ الحقيقي الذي ضراةي المولذ عز وج .

ثاني ػاً  :اف م ػاف المث ػ يخػػص البعوًػػة بالتحةيػػة فػػال يتطل ػ

م ػ هػػذي األهميػػة ،

واال فما معنذ قوله تعالذ :
ق ِمف َّرِّب ِه ْـ } فما عالقة البعوًة بالح وما تأثيرهػا علػذ النػاس حتػذ
{ ان ُه اْل َح ُّ
تتسب في تقسيمهـ للذ مؤمنيف ومافريف ؟
ثالثاً  :ما هو التراب بيف البعوًة وبيف الًػاللة والهػةى وميػف ضةى نػزوؿ هػذي
ا ية للذ مثير مف المهتةيف والًاليف ؟

لذف فاف ما ذه

لليه المفسروف مف اف مث البعوًة الػذي ًػربه هللا عػز وجػ

فػػي هػػذي ا يػػة المبارمػػة يعنػػي البعوًػػة ومػػا فوقهػػا ال يصػػمة تمام ػاي ضمػػاـ البحػػذ
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الصحيح في تقصي معناي  ،وقبػ الػةخوؿ فػي تفاصػي التأويػ البػة مػف توًػيح
النقاا التالية :

وض ػ ًة َفمػػا َفوَقهػػا َفأ َّ ِ
آمُن ػوْا
ّللا الَ َي ْسػ َػت ْحي اف َي ْضػ ِػر َب َم ػ َثبلً َّمػػا َب ُع َ
َمػػا َّالػػذ َ
َ ْ َ
{ اف َّ َ
يف َ
ق ِمف َّرِب ِهـ وأ َّ ِ
َفَي ْعَم ُمو َف ان ُه اْل َح ُّ
ّللا ِب َهػػ َذا َمػ َثبلً
َما َّالذ َ
ّ ْ َ
يف َك َف ُػروْا َفَيُ وُلػو َف َمػا َذا أََرَاد َّ ُ
ي ِض ُّل ِب ِه َك ِثي اًر ويه ِدي ِب ِه َك ِثي اًر وما ي ِض ُّل ِب ِه ِإالَّ اْل َف ِ ِ
يف }(ٔ) .
اس َ
ََ ْ
ََ ُ
ُ
وض ػ ًة َف َمػػا
ّللا الَ َي ْسػ َػت ْحي اف َي ْضػ ِػر َب َم ػ َثبلً َّمػػا َب ُع َ
ٔ -اف قػػوؿ هللا تعػػالذ  { :اف َّ َ
َفوَقها َفأ َّ ِ
ػق ِمػف َّرِّب ِه ْػـ } هػو مثػ والمثػ يًػر
آمُنوْا َفَي ْعَم ُمو َف انػ ُه اْل َح ُّ
َما َّالذ َ
ْ َ
يف َ

ويراة به شيل آخر  ،وانما اسػتخةـ هللا األمثػاؿ لاػي يبػيف الحقػائ للنػاس بوسػيلة
ضخرى  ،وقة استخةـ القراف ضسلو المث المعروؼ ( لي ِ
اؾ ضعني واسمعي يػا جػار
ّ
) في مواًع عةية .

ٕ -لقة شخص هللا تبارؾ وتعالذ انه ال يً بػه لال الفاسػقيف فػي قولػه َ { :و َمػا
ي ِض ُّل ِب ِه ِإالَّ اْل َف ِ ِ
يف } والفس هنا غير الافر ضي انهـ مسػلموف وفسػقوا ) ضي
اس َ
ُ
خرجوا عف الطري المستقيـ  ،وضصػ الفسػ هػو الخػروف مػف األمػر مقولػه تعػالذ
ق َع ْف أمر َرّبِ ِه}(ٕ) .
َ { :ف َف َس َ
والمقصػػوة فػػي هػػذي ا يػػة لبلػػيس لعنػػه هللا الػػذي مػاف عابػػةاي هلل تعػػالذ قبػ خروجػػه
مف ضمر المولذ عز وج  ،وقي فسقت الرطبة ضي لذا خرجت مف القشر .

ٖ -اف هللا سػبحانه بػػيف الفاسػػقيف ب ػانهـ الػػذيف ينقًػػوف عهػػة هللا مػػف بعػػة ميثاقػػه
ػل ِب ِػه
وهـ الذيف يقطعوف ما ضمر هللا به اف يوص  ،فقاؿ تعالذ َ ... { :و َمػا ُي ِض ُّ
اس ِ يف * َّال ِذيف ينُ ُضو َف عهػد َّ ِ
ّللا ِمػف بع ِػد ِمي َث ِ
ّللا
اق ِػه َوَي ْ َ
ََْ
ِإالَّ اْل َف ِ َ
َْ
َ َ
ط ُعػو َف َمػا أمػر َّ ُ
 -1البقر . 26

 -2الاهف . 56
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ِِ
ض أوَل ِػػئ َؾ ُهػـ اْل َخ ِ
وص َل َوُي ْف ِس ُػدو َف ِفػي األَْر ِ
اس ُػرو َف }
به اف ُي َ
ُ
األئم ػػة المعص ػػوميف عل ػػيهـ الس ػػالـ) وضوله ػػـ وال ػػة األئم ػػة ضمي ػػر الم ػػؤمنيف علي ػػه
(ٔ)

اف عهػة هللا هػـ

السالـ)  ،والفاسقيف هـ الذيف يخرجوف مف والية ضمير المؤمنيف عليه السالـ) .

بػػف عبػػة ربػػه قػػاؿ  :سػػمعت الصػػاةؽ عليػػه السػػالـ) يقػػوؿ  ( :يػػػا

وعػػف شػػها

شػػػهاب نحػػػف شػػػجرة النبػػػوة ومعػػػدف الرسػػػالة ومختمػػػف المبلئكػػػة ونحػػػف عهػػػد

ع)...

(ٕ)

.

ٗ -نسػػتةؿ مػػف قولػػه تعػػالذ  { :وأ َّ ِ
ّللا ِب َهػػػ َذا
َمػػا َّالػػذ َ
َ
يف َك َفػ ُػروْا َفَيُ وُلػػو َف َمػػا َذا أََرَاد َّ ُ
َم َثبلً} اف هللا تبارؾ وتعػالذ ضراة لهػذا المثػ وهػذي اذراة اف تتبػيف مسػتقبالي فيػؤةي

ه ػػذا المثػ ػ لل ػػذ انقس ػػاـ الن ػػاس لل ػػذ ً ػػاليف ومهت ػػةيف  ،ضي اف األم ػػر ل ػػيس انيػ ػاي
مقروناي بنزوؿ هاتيف ا يتيف .

٘ -ذمرنا اف األمثاؿ التي ذمرها هللا تعالذ في مواطف متعةة يطلقها علذ شيل

ولاف يراة بها شيل آخر غير المعنذ الظاهر  ،وقة قاؿ تعػالذ َ { :وِتْم َؾ األمثاؿ
َن ْض ِرُب َها لِ َّمن ِ
اس َو َما َي ْع ُِم َها ِإَّال اْل َعالِ ُمو َف }(ٖ) .
لذف يتبػػيف مػػف هػػذي ا يػػة المبارمػػة اف الم ػراة مػػف هػػذا الشػػيل الػػذي يًػػر فيػػه

المثػ لػػيس بالشػػيل الظػػاهري مالبعوًػػة ومػػا شػػابه مػػف األمثػػاؿ األخػػرى فقػ بػ
هنػػاؾ مع ػاف باطنيػ أػة ضُخػػرى تحتػػاف للػػذ مػػف يمتلػػؾ علمػاي عميق ػاي وواسػػعاي لاػػي يفهػػـ

معنذ المث الذي ُيطل ومعرفة ضبعاةي االنية والمستقبلية .

1

-البقر . 27

 -2بحار االنوار ف 24ص. 87
 -3العنمبوت . 43
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واف قوله تعالذ { َوِتْم َؾ األمثاؿ َن ْض ِػرُب َها لِ َّمن ِ
ػاس َو َمػا َي ْع ُِم َهػا ِإَّال اْل َعػالِ ُمو َف }  .و
لال ) هنا للحصر واالختصاص .
وورة عف نزوؿ هاتيف ا يتيف هػي بعػة مػة علػي عليػه السػالـ) وتعظيمػه  ،فقػة

ذم ػػر ص ػػاح

من ػػز ال ػػةقائ م ػػا روي ع ػػف التفس ػػير المنس ػػو لل ػػذ موالنػ ػا الحس ػػف

العسػػمري عليػػه السػػالـ) مػػف ان ػه قي ػ للبػػاقر عليػػه السػػالـ)  ( :اف بعػػض مػػػف
ينتحػػل م ػواالتكـ  ،يػػزعـ اف البعوضػػة عمػػي  ....ف ػػاؿ البػػاقر (عميػػه الس ػبلـ) :

سمع هؤالء شيئاً لـ يضعوا عمل وجهه  .انما كػاف رسػوؿ ع (صػمل ع عميػه

وآله وسمـ تسميما) قاعداً ذات يوـ وعمي (عميه السػبلـ)  ،إذ سػمع قػائبلً ي ػوؿ
 ،وسمع آخر ي ػوؿ  :مػا شػاء ع وشػاء عمػي  ،ف ػاؿ
 :ما شاء ع وشاء

رسوؿ ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما)  :ال ت رنوا
ع  .ثػػـ مػػا شػػاء

اً وعمياً باأ عز وجل ولكف قولوا ما شاء

مػػا شػػاء ع  ،ثػػـ مػػا شػػاء عمػػي  ،اف مشػػيئة ع هػػي

ال اهرة التي ال تساوي وال تكافأ وال تداني ػ إلل اف قاؿ ػ وما عمػي فػي ع وفػي
قدرته إال كبعوضة ) .

لذف فالمراة بهذا المث هو ضمير المؤمنيف عليه السالـ) .
واليؾ هذي الرواية الوارة عف اذماـ الصاةؽ عليه السالـ) لثباتاي لما قلناي.
جال في تفسير البرهاف عف المعلذ بف خنػيس عػف ضبػي عبػة هللا عليػه السػالـ) :

( اف هذا المثل ضربه ع ألمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب (عميػه السػبلـ) ،
فالبعوضة أمير المؤمنيف (عميه السبلـ) وما فوقهػا رسػوؿ ع (صػمل ع عميػه
وآله وسمـ تسميما) )

1

)1

 -بحار االنوارف 24ص393
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والػػةلي علػػذ ذلػػؾ قولػػه  { :وأ َّ ِ
ّللا ِب َهػػػ َذا َم ػ َثبلً
َمػػا َّالػػذ َ
َ
يف َك َفػُػروْا َفَيُ وُلػػو َف َمػػا َذا أََرَاد َّ ُ
ػل ِب ِػه ِإالَّ اْل َف ِ ِ
يف } يعنػي اف المقصػوة
ُي ِض ُّل ِب ِه َك ِثي اًر َوَي ْه ِدي ِب ِه َك ِثيػ اًر َو َمػا ُي ِض ُّ
اسػ َ
لعلي
الناس انقسموا في والئهـ أ
بالمث هو ضمير المؤمنيف عليه السالـ) وذلؾ الف ّ

عليػػه الس ػػالـ) فمػػنهـ م ػػف بغً ػػه فً ػ ّ ع ػػف س ػػبي هللا ومػػنهـ م ػػف ضحب ػػه وواالي
فاهتةى سوال السبي .
لعلي عليه السػالـ) { وأ َّ ِ
يف
مما ضخذ رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) الميثاؽ عليهـ أ
َمػا َّالػذ َ
َ
ػل ِب ِػه َك ِثيػ اًر َوَي ْه ِػدي ِب ِػه َك ِثيػ اًر }  ،فػرة
ّللا ِب َهػ َذا َمػ َثبلً ُي ِض ُّ
َك َفُروْا َفَيُ وُلو َف َما َذا أََرَاد َّ ُ
هللا عليهـ فقاؿ :
{ وما ي ِض ُّ ِ
اسػ ِ يف * َّال ِػذيف ينُ ُضػو َف عهػد َّ ِ
ّللا ِمػف بع ِػد ِمي َث ِ
اق ِػه ػ فػي
ََْ
ػل ِبػه ِإالَّ اْل َف ِ َ
َْ
َ َ
ََ ُ
ِ
ط ُعػػو َف مػػا أمػػر َّ ِ
ػل ػ يعنػػي مػػف صػػلة ضميػػر المػػؤمنيف
علػػي ػ َوَي ْ َ
ّللا بػػه اف ُي َ
وصػ َ
ُ
َ
ض أوَل ِػئ َؾ ُهـ اْل َخ ِ
واألئمة عليهـ السالـ) َ -وُي ْف ِسُدو َف ِفي األَْر ِ
اسُرو َف } .
ُ
لو ضرجعنا ملمة البعوًة ) لتبيف انها آتية مف البعًية والبعض معناي جزل مػف

الا وهو شبه الا ضي بمعنذ انه صور مصغر مف الا .

وورة عف عل الشرائع عف انس بف مالؾ عف معاذ بف جب اف رسوؿ هللا صلذ

هللا عليه وآله وسلـ تسليما) قاؿ :

( اف ع عز وجل خم ني وعمياً وفاطمة والحسف والحسيف قبػل اف يخمػق الػدنيا
بسػػبعة آالؼ عػػاـ ػ إلػػل اف قػػاؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) ػ فممػػا صػػيرنا إلػػل صػػمب عبػػد
المطمب أخرج ذلؾ النور فشػ ه إلػل نصػفيف فجعػل نصػفه فػي عبػد ع ونصػفه
في أبي طالػب ثػـ أخػرج النصػف الػذي لػي إلػل آمنػة والنصػف الػذي لعمػي إلػل

فاطمة بنت أسد فأخرجتني آمنة وأخرجت فاطمة عمياً ثـ أعاد عز وجػل العمػود

إلي فخرجت مني فاطمة ثـ أعاد عز وجل العمود إلػل عمػي فخػرج منػه الحسػف
ّ
والحسيف يعني منػه النصػفيف جميعػاً  ،فمػا كػاف مػف نػور عمػي فصػار فػي ولػد
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الحسف وما كاف مف نػوري فصػار فػي ولػد الحسػيف فهػو ينت ػل فػي األئمػة مػف
ولدا إلل يوـ ال يامة ) (ٔ).

وبذلؾ يموف الحسف عليه السالـ) يشابه علي عليه السالـ) وهو صور مصػغر
منػػه عليػػه السػػالـ)  ،واف الحسػػيف عليػػه السػػالـ) يشػػابه فاطمػػة عليهػػا السػػالـ)
وهو صور مصغر منها  ،وقوله ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) :

( فاطمة بضػعة منػي ) ضي ضخػذت مػف مػ شػيل شػيل مػف دمحم صػلذ هللا عليػه
وآله وسلـ تسليما) ضي هي صور مصغر منه .
ضم ػػا انطب ػػاؽ البعوً ػػة ف ػػي التأويػ ػ فه ػػي ال تنطبػ ػ عل ػػذ ضمي ػػر الم ػػؤمنيف علي ػػه
السػػالـ) بالتحةيػػة ب ػ لهػػا انطبػػاؽ آخػػر علػػذ رج ػ مػػف ذريػػة اذمػػاـ علػػي عليػػه

السالـ) يظهر في آخر الزماف وهو شبيه علي بف ضبي طال

عليه السالـ) .

والػػةلي علػػذ انطبػػاؽ ذلػػؾ هػػو هػػذي الروايػػة التػػي ورةت عػػف صػػالح بػػف ميػػثـ عػػف
عبايػػة األسػػةي قػػاؿ  :سػػمعت ضميػػر المػػؤمنيف عليػػه السػػالـ)وهو متاػػئ وان ػا قػػائـ

عليه :

( ألبنيف بمصر منبػ اًر وال ن ضػف دمشػق حجػ اًر حجػ اًر وألخػرجف اليهػود والنصػارى
مف كل كور العرب وألسوقف العرب بعصاي هذا .

قاؿ  :قمت له يا أمير المؤمنيف كػانؾ تخبر انؾ تحيل بعد ما تموت .

ف اؿ (عميه السبلـ)  :هيهات يا عباية ذهبت في ليػر مػذهب يفعمػه رجػل منػي

)

1

(ٕ)

.
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اف هذا الرجػ الػذي يػذمري ضميػر المػؤمنيف عليػه السػالـ) هػو السػية اليمػاني الػذي
يخ ػػرف ف ػػي آخ ػػر الزمػ ػاف ةاعيػ ػاي لل ػػذ اذم ػػاـ المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ)  ،واف مثػ ػ

البعوًػة فػػي التأويػ ينطبػ علػػذ اليمػاني مونػػه بًػػعة مػػف علػػي عليػػه السػػالـ)

واف ضوجه الشبه متعةة بيف الجزل والا وهي :

ض -اف ضمي ػػر الم ػػؤمنيف علي ػػه الس ػػالـ) مػ ػاف ةاعيػ ػاي للحػ ػ وةاعيػ ػاي لل ػػذ رس ػػوؿ هللا
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) وقة حم ضعبال الةعو الدمحمية علذ عاتقه منذ انبثاقها .

ضمػػا السػػية اليم ػاني فهػػو ةاعي ػاي للح ػ وةاعي ػاي ل مػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) الػػذي
يمث رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) وةعوته  ،وهو الذي سيتحم ضعبال الةعو المهةويػة

.

 اف ضميػػر المػػؤمنيف عليػػه السػػالـ) هػػو وزيػػر الرسػػوؿ األعظػػـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما)وقائة جيشه واليماني هو وزير اذماـ المهةي عليه السالـ) وقائػة جيشػه وهػو

ضمير جيش الغً

.

ف -ضمي ػ ػػر الم ػ ػػؤمنيف علي ػ ػػه الس ػ ػػالـ) قاتػ ػ ػ ب ػ ػػيف ي ػ ػػةي رس ػ ػػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػ ػػليما)
واليماني سوؼ يقات بيف يةي اذماـ المهةي عليه السالـ) .

ة -اف ضمي ػػر الم ػػؤمنيف علي ػػه الس ػػالـ) قاتػ ػ الن ػػااثيف والقاس ػػطيف والم ػػارقيف واف
اليماني سوؼ يقات النااثيف والقاسطيف والمارقيف .

هػ -اف ضمير المؤمنيف عليه السػالـ) هػو بػا

مةينػة علػـ الرسػوؿ األاػرـ صػلذ

هللا عليه وآله وسلـ تسليما) وهو الذي تعلـ منػه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما) ضلػف بػا

مف م با

ضلف با

يفػتح

.

واليمػاني سػػيموف تلميػػذاي ل مػػاـ المهػةي عليػػه السػػالـ) ممػػا مػاف جػػةي علػػي عليػػه

السػػالـ) تلميػػذاي لرسػػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما)  ،فسػػيتعلـ اليم ػاني مػػف اذمػػاـ المهػػةي
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عليػ ػػه السػ ػػالـ) علػ ػػوـ ضه ػ ػ البيػ ػػت علػ ػػيهـ السػ ػػالـ) التػ ػػي ال تعػ ػػة وال تحصػ ػػذ ،
واليماني يصفه اذماـ علي عليه السالـ) بالباقر لغزار علمه .
فقة ورة عف جابر  :حةثني مف رضى المسي

بف نجبة قػاؿ  :وقػد جػاء رجػل إلػل

أمير المؤمنيف (عميه السبلـ) ومعه رجل ي اؿ له ابف السوداء  ،ف اؿ :

( يا أمير المؤمنيف اف هذا يكذب عمل ع وعمل رسوله ويستشهدؾ .

ف اؿ أمير المؤمنيف (عميه السبلـ)  :ل د أعرض وأطوؿ ؟ ي وؿ ماذا ؟

ف اؿ  :يذكر جيش الغضب .

ف اؿ  :خل سبيل الرجل  ،أولئؾ قوـ يأتوف في آخر الزمػاف قػزع ك ػزع الخريػف

 ،الرجل والرجبل ف والثبلثة مف كل قبيمة حتل يبمغ تسعة  ،أما وع اني ألعرؼ

أميرهـ واسمه ،ومناخ ركابهـ  ،ثـ نهض وهو ي وؿ  :باق اًر باق اًر بػاق اًر  ،ثػـ قػاؿ

 :ذلؾ رجل مف ذريتي يب ر الحديث ب اًر)

فممػػا ضثبتنػػا

)2

(ٔ)

.

لف اليمػػاني هػػو المقصػػوة بهػػذا الحػػةيذ بأنػػه بػػاقر بػػاقر بػػاقر لذف

فالسػػية اليمػػاني هػػو مػػف سػػوؼ يبقػػر بطونػػت الحػػةيذ ويسػػتخرف معانيهػػا وتأيالتهػػا

التي عجز العلمال عف معرفتها.

لذف فالسػػية اليم ػاني هػػو بًػػعة مػػف ضميػػر المػػؤمنيف عليػػه السػػالـ) وهػػو الصػػور

المصػغر منػه  ،واليمػاني هػو الػذي سػيموف سػبباي وامتحانػاي للنػاس فػي آخػر الزمػاف
فيً هللا به الاثير ويهةي به الاثير .
ػل ِبػ ِػه ِإالَّ اْل َف ِ ِ
يف }
ػل ِبػ ِػه َك ِثيػ اًر َوَي ْهػ ِػدي ِبػ ِػه َك ِثيػ اًر َو َمػػا ُي ِضػ ُّ
فقولػػه تعػػالذ ُ { :يضػ ُّ
اسػ َ
حيػػذ اف اليم ػاني سػػيمهة ل مػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) وسػػيهيأ النػػاس لنص ػرته

 -1غيبة النعماني .
2
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وااللتح ػػاؽ بةعوت ػػه وس ػػيةخ ف ػػي ه ػػذا األم ػػر ويهت ػػةي للي ػػه م ػػف يص ػػةؽ ال ػػةعو
وينصرها ويخرف مف ضمر اذماـ المهةي عليه السالـ) مف يمذ

.

ةعوته ويخذلها

فعف ضبي عبة هللا عليه السالـ) قاؿ  ( :إذا خرج ال ائـ (عميه السبلـ) خرج مػف

هذا األمر مف كاف يرى انه مف أهمه ودخل فيه شبه عبدة الشػمس وال مػر )

(ٔ)

.

لذف فهن ػػاؾ م ػػف ه ػػو بعي ػػة ع ػػف ال ػػةيف وس ػػيهتةي لل ػػذ طريػ ػ نص ػػر اذم ػػاـ
المهةي عليه السالـ) بعة تصةيقه لةعوته والتحاقه بجيشه .

وهن ػػاؾ م ػػف ي ػػةعي انػ ػه ضق ػػر الن ػػاس لل ػػذ اذم ػػاـ علي ػػه الس ػػالـ)  ،ولان ػػه يم ػػذ

ةعوتػه ويسػػتهز بهػػا حيػػذ يعتبػػر نفسػػه ضولػػذ مػػف غيػري بػػالقر مػػف اذمػػاـ عليػػه

الس ػػالـ)  ،وب ػػذلؾ فػ ػاف غ ػػروري ومبريائ ػػه يةفع ػػه لل ػػذ الوق ػػوؼ ع ػػةواي بوج ػػه اذم ػػاـ
المهةي عليه السالـ).

طعػػو َف مػػا أمػػر َّ ِ ِ
ػل } فهػػي تعنػػي المػػوة ،
ضمػػا قولػػه تعػػالذ َ { :وَي ْ َ ُ
ّللا بػػه اف ُي َ
وصػ َ
ُ
َ
والموة هي التي ضمر هللا تعالذ الناس بها في ضُولي القربذ .
ِ
َج اًر ِإَّال اْل َم َوَّد َة ِفي اْلُ ْرَبل }(ٕ) .
َسأَُل ُك ْـ َعَمْيه أ ْ
فقة قاؿ تعالذ ُ { :قل َّال أ ْ
وقػة ورة فػي تفسػير هػذي ا يػة الاريمػة عػف اذمػاـ البػاقر عليػه السػالـ) فقػػاؿ ( :
هػػـ األئمػػة عمػػيهـ السػػبلـ ) وقولػػه  :اف يوص ػ ) هػػو اذمػػاـ المهػػةي عليػػه

السالـ) الذي يوص .

 -1غيبة النعماني .
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وقة جال عف ضبي بصير عف ضبي عبة هللا عليػه السػالـ) قػاؿ  :سػمعته يقػوؿ ( :
اف الرحـ معم ة بالعرش ت وؿ المهـ ِص ْػل َم ْػف وصػمني واقطػع مػف قطعنػي وهػي
ِِ
ِ
ِ
ػل
رحـ آؿ
{و َّالػذ َ
وهو قوؿ ع عػز وجػل َ
ّللا بػه اف ُي َ
وص َ
يف َيصػُمو َف َمػا أمػر ّ ُ
ِ
الحس ِ
اب } )(ٔ) .
وء َ
َوَي ْخ َش ْو َف َرَّب ُه ْـ َوَي َخا ُفو َف ُس َ
واليماني يةعوا الناس للذ الوص باذماـ المهةي عليه السالـ) .
حيػػذ ورة عػػف اذمػػاـ البػػاقر عليػػه السػػالـ) قػػاؿ  ( :خػػروج السػػفياني واليم ػاني

والخراساني فػي سػنة واحػدة وفػي شػهر واحػد  ،فػي يػوـ واحػد  ،ونظػاـ كنظػاـ

الخرز  ،يتبع بعضه بعضاً فيكوف البأس مف كل وجه ويل لمف ناواهـ .

ولػػيس فػػي الرايػػات أهػػدى مػػف رايػػة اليم ػاني هػػي راي ػة هػػدى ال ن ػه يػػدعوا إلػػل

صػاحبكـ  ،فػإذا خػػرج اليمػاني حػػرـ بيػع السػػبلح عمػل النػػاس وكػل مسػػمـ  ،واذا
خرج اليماني فانهض إليه فاف رايته راية هدى  ،وال يحل لمسمـ اف يمتوي عميه

فمف فعل فهو مف أهل النار ال نه يدعوا إلل الحق والل طريق مست يـ)(ٕ).
وقوله تعالذ { وما ي ِض ُّل ِب ِه ِإالَّ اْل َف ِ ِ
يف } فهؤالل الذيف يخرجوف مف والية ضميػر
اس َ
ََ ُ
المػػؤمنيف عليػػه السػػالـ) ويمػػذبوف ةعػػو اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) ويقفػػوف
حػػائالي بػػيف النػػاس واذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) وةعوتػػه وبػػذلؾ ينحرفػػوف عػػف

طري الهةاية للذ طري الًاللة .

 -1الاافي ف 2ص. 151
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مف النحل إلل النمل
ح ي ة الخير والشر
خل هللا الخل وجع ضسرار علمه عنةي ج وعػال  ،وعنػة مػف حبػاي برحمتػه
وقربػػه بمرمػػه فًػػر االمثػػاؿ فػػي متاب ػه بمخلوقاتػػة صػػغرت ضـ مبػػرت فػػي ضعػػيف
ّ
الناس  ،وخاط بأمثاله مف له قل ول ليتأم خلقه ويتمعف بصنعه وقة تحةذ
الاتا المنزؿ علذ نبينا األارـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) عف م شيل سوال مػاف جمػاةاي ضو
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نباتاي ضو حيواناي ضو انساناي قاؿ تعالذ:
{ َّما َفَّر ْطَنا ِفي ِ
الك َت ِ
اب ِمف َشي ٍء ُث َّـ ِإَلل َرِّب ِه ْـ ُي ْح َشُرو َف }
ْ
تـ العلػػـ
ومػاف مثيػ اير مػػا يًػػر األمثلػػة بالحيوانػات والحشػرات  ،وقب ػ اف يهػ ّ
المتفرغػػة لة ارسػػته ،
ويخصػػص لػػه الة ارسػػات المسػػتقلة والمعاهػػة
الحػػةيذ بػػالحيواف
ّ
ّ
نجة اف القراف الاريـ يسبقه بأربعة عشػر قرنػاي مػف الػزمف بػةعو النػاس للػذ ة ارسػة
الحيواف  ،وتوجيه النظر لمالحظته ومتابعته ومراقبتػه للوقػوؼ علػذ بعػض ضسػرار
معيشته وعلذ اليسير مف بةائع حياته .
ضاػػة القػػراف الا ػريـ اهتمامػػه بػػالحيواف ب ػاف ضطل ػ ضسػػمال بعػػض
وفػػي هػػذا السػػياؽ ّ
ضصػػنافه علػػذ بعػػض سػػوري الش ػريفة مث ػ  :سػػور البقػػر  ،وسػػور االنعػػاـ  ،وسػػور
النح والنم والعنمبوت  ،وسور العل  ،وسور العاةيات ،وسور الفي .
وقػػة ذمػػر القػػراف الا ػريـ عػػة ان ػواع مختلف ػة مػػف الحش ػرات تشػػم م ػالي مػػف :النح ػ
القم والجراة والعنمبوت .
والنم والذبا والبعوض و ّ
ط ِائ ٍر َي ِط ُير ِب َجَن َ ِ ِ َّ
آب ٍة ِفي األَْر ِ
َم َثػاُل ُكـ}
وقاؿ تعػالذ{ َو َما ِمف َد َّ
ض َوالَ َ
ُمػـ أ ْ
احْيه إال أ َ
.
ولػـ يمػف التعػ ّػرض لػذمر الحيوانػات مػ ار اير وتاػ ار اير لال لتبيػيف الًػالؿ وةفػع الغفلػػة
التأمػ ػ ػ فػ ػػي حي ػ ػػا
واسػ ػػتالؿ العبػ ػػر وص ػ ػػرؼ االنتبػ ػػاي للػ ػػذ التفمي ػ ػػر فػ ػػي الخل ػ ػ و ّ
المخلوق ػػات جميعه ػػا ةوف تفريػ ػ أ ب ػػيف الاوااػ ػ والجب ػػاؿ والبح ػػار م ػػف جانػ ػ أ . .
والنح والنم والذبا مف جان أ آخر .
ضي اف م ػ مػػا فػػي الاػػوف ج ػ ضو حقػػر فػػي ضعػػيف النػػاس موًػػوع بحػ أ
ػذ وتأم ػ أ
ّ
ّ
ّ
يصح مػف وجهػة النظػر اذسػالمية لهمالػه  ،وال غنػذ عػف ليالئػه ضقصػذ
وتةب أر ال
ّ
ّ
أ
أ
ما يستطاع مف ةرس واعماؿ فمر  ،لما ينجـ عف هذيف  -الةرس والتفمير – مف
ترسيخ ل يماف باهلل وحممته وقةرته  ،ومف ثـ عوة فوائةي علذ االنساف نفسه في
أ
حياته وتةبير معاشه .
بيػػة اف العبػػر الابػػرى التػػي لػػـ يحسػػف تبيينهػػا األقػػةموف لجمػػاالي والمعاصػػروف
علذ العموـ انمػا هػي ضوجػه التشػابه األساسػية ضو الفطريػة بػيف مػ انسػاف وحيػواف
يشػػابهه فػػي تص ػرفاته واف مػاف التشػػابه نسػػبي حيػػذ قػػاؿ تعػػالذ فػػي االيػػة السػػالفة
(ٔ)

1
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الذمر ضمـ ضمثالاـ .
فالمخلوق ػػات الت ػػي خلقهػ ػا هللا تع ػػالذ بانواعه ػػا تش ػػابه الاثي ػػر م ػػف تصػ ػرفات
وعاةات ونزعات االنساف  ،فمثي اير ما يمر بنا انه يقارف بيف حيواف ضو حشر وبيف
انساف فمثالي علذ ضعلذ المسػتويات نقػارف بػيف الحجػة فػي األرض واليعسػو ممػا
جػػال عػػف لس ػانهـ فػػي الزيػػارات المرويػػة عػػف العتػػر الطػػاهر حيػػذ ورة فػػي الزيػػار
ضشهة انؾ يعسو الةيف ) وهذا وجه الشبه بػيف الحجػة ويعسػو النحػ هػذا مػف
ناحيػػة الخيػػر  ،ضمػػا مػػف ناحيػػة الشػػر نجػػة اف القػػراف ًػػر عػػة ضمثلػػة فػػي القػػراف
)1
بتشبيه بعض الشخصيات بالحمير قاؿ تعػالذ { َكم َث ِػل اْل ِحم ِ ِ
َسػ َفا اًر }
ػل أ ْ
ػار َي ْحم ُ
َ
َ
ػػب اف تح ِمػػػل عَميػ ِ
ػػه َكم َثػ ِ
ػػل اْل َكْمػ ِ
ػػه
ػػه َيْم َهػ ْ
َ
ػػث أ َْو َت ْتُرْكػ ُ
ْ ْ َْ
ضو بالا(ل ػٕ) قػػاؿ تعػػالذ { َف َم َثُمػ ُ َ
َيْم َهث} .
وقة ّثبت متا هللا قاعة عامة وهػي اف مػ انسػاف لػه مثػ مػف المخلوقػات قػاؿ
ط ِائ ٍر َي ِط ُير ِب َجَن َ ِ ِ َّ
آب ٍة ِفي األَْر ِ
َم َثاُل ُكـ}
تعالذ { َو َما ِمف َد َّ
ض َوالَ َ
ُمـ أ ْ
احْيه إال أ َ
فقػة وبػػخ هللا الالػ فػػي متابػه ولانػه ضراة بػػذلؾ التبػػويخ تبػويخ االنسػاف الػػذي
شابهت ضفعاله ضفعاؿ الال مف حيذ اف تحم عليه يلهذ ضو تترمة يلهذ .
ورفع مف شاف النحلة قاصةا االنساف الذي شابه بأفعاله النح فقة ضسػتخةـ متػا
هللا العزيػػز لغػػة االمثػػاؿ ليػػاؾ ضعنػػي واسػػمعي ياجػػار )  ،واس ػتخةـ لغػػة التاوي ػ
اللفظ ػػي والتأويػ ػ المعن ػػوي حي ػػذ يتح ػػةذ ع ػػف الحي ػػواف ت ػػار ويوبخ ػػه ت ػػار اخ ػػرى
والمقصػػوة من ػػه االنسػ ػاف المش ػػابه ف ػػي س ػػلومه س ػػلوؾ ل ػػذلؾ الحي ػػواف  ،وه ػػو ب ػػذلؾ
عاص هلل مخالفاي الوامري واالمثلة علذ ذلؾ مثير نترمها مراعا ي ل ختصار .
ضما موًع بحثنا هنػا هػو النحػ والنمػ وة ارسػة التػراب والفػرؽ بينهمػا واقترانهمػا
باالنساف ترقياي وتسافالي وما المقصوة مػف تسػمية السػورتيف بالنحػ والنمػ  ،حيػذ
اف النحػ يمثػ الخيػػر وضهلػػه وذلػػؾ واًػػح فػػي ضاثػػر تصػرفاته والنمػ الػػذي يمث ػ
الشػػر وضهلػػه وهػػو ضيًػاي لػػه صػػفات تشػػابه صػػفات ضه ػ الشػػر  ،ولا ػ مخلػػوؽ مػػف
هذي المخلوقات معيشة وتصرفات خاصة ضيًاي هي موًع بحثنا هذا .
1
2
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ماذا تعرؼ عف النحل
سػوؼ نػػورة بعػض المعلومػػات عػف هػػذا المخلػوؽ مػػف ضجػ تػراب البحػذ وايًػػا
الحقائ ليس لال .
يحت ػ النح ػ المقػػاـ األوؿ فػػي عػػالـ الحش ػرات مػػف ناحيػػة االن ػواع الت ػي تزيػػة علػػذ
 928666وفػػي مجػػاؿ الحيػػا االجتماعيػػة وفػػي تحةيػػة الواجبػػات والمسػػؤوليات ،
وفي تصميـ البيوت  ،وفي ترتيػ ُحجػر النحػ  ،وفػي تربيػة الملاػات والخاةمػات
 ،وفي األخالؽ والسػلوؾ  ،ولقػة تع ّػرؼ علمػال الحشػرات علػذ ضاثػر مػف 12666
نػػوع مػػف ان ػواع النح ػ منهػػا ح ػوالي  666نػػوع ضي  )%5مػػف ضعػػةاة هػػذي االن ػواع
يحي ػػوف حي ػػا اجتماعي ػػة ف ػػي مس ػػتعمرات متباين ػػة األحج ػػاـ ،والب ػػاقي يحي ػػوف حي ػػا
فرةية.
ويعتبػػر النح ػ لحػػةى المخلوقػػات المبارمػػة ،التػػي ضوةع هللا فيهػػا مػػف األس ػرار مػػالـ
يػػوةع فػػي غيرهػػا  ،وتتجلػػذ فيهػػا قةرتػػه تعػػالذ وحممتػػه وطالقػػة مشػػيئته  ،وفًػػله
الابيػػر علػػذ االنس ػاف ب ػاف جع ػ ممػػا يخػػرف مػػف بطػػوف هػػذي المخلوقػػات الصػػغير
شفال ألسقاـ بني آةـ وغذال لجسةي لًافة للذ جعلػه مػا يخػرف مػف بطونهػا آيػات
يتةبرها المؤمنوف انال اللي وضطراؼ النهار.
اف خلية النح المنتجة للعس تحتوي بيف  86666 – 46666شغالة مػف انػاذ
النح ػ الل ػواتي يشػػملف  %86مػػف مجمػػوع ضف ػراة الخليػػة ،وح ػوالي 266م ػف ذمػػور
النح  ،وملاة واحة تبيض حػوالي  1566بيًػة فػي اليػوـ  ،ومػا يلقػح مػف هػذا
البػػػيض ينػػػتج اناث ػ ػاي وملاػ ػػات  ،ومػ ػػاال يلقػػػح ينػػػتج الػ ػػذمور ،ووظيف ػػة ذمػ ػػر النح ػ ػ
منحصر في لخصا الملاة بينما تقوـ الشغاالت بجميع ضعماؿ الخلية.
اف انتػػاف ميلػػوغراـ واحػػة مػػف العس ػ يتطل ػ مػػف النح ػ القيػػاـ بػ ػ – 666.666
 866.666طلعػػة والوقػػوؼ علػػذ  8 – 6مليػػوف زهػػر  ،تقطػػع خاللهػػا الػػنحالت
مسػػافة  2/1مليػػوف ميلػػومتر ضي ضاثػػر مػػف  16ضًػػعاؼ محػػي الاػػر األرًػػية،
وتختػػزف الرحيػ فػػي معػػة غيػػر المعػػة التػػي تختػػزف فيهػػا الطعػػاـ  ،وتطيػػر النحلػػة
بسرعة  66 -24مـ في الساعة وهي سرعة مذهلة ،وتطيػر علػذ ارتفػاع 8 – 1
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ضمتار متجاوز فيها األشجار واألبنية والهًا .
زوة هللا تعالذ ضجنحتها بعًالت مذهلة تًر الهوال بسػرعة تتجػاوز 566
وقة ّ
ذبذبة في الةقيقة الواحة .
هذا وعنةما تعوة النحلة الجامعة محملة بالرحي تتلقاها النحالت الشابة الصانعة
للعس ػ  ،فتأخػػذ منهػػا الرحي ػ وتتقاسػػـ هػػذا ِ
الحم ػ مػػف الرحي ػ ثػػالذ نحػػالت ضو
ضاثر ،ثـ تخرف النحلة الجامعة ثانية للذ األزهار.
زوة الخػػال العظػػيـ شػػغاالت النح ػ فق ػ بػػأربع مجموعػػات مػػف الغػػةة التػػي
وقػػة ّ
تنتقي مف غذائها  :العس  ،والغذال الملاي  ،والشمع  ،والخمائر  ،والسموـ .
انظر عزيزي المسػلـ الػذ آيػة هللا وحممتػة الػذي جعلهػا فػي النحػ لذ ميػف تصػنع
لنا العس ؟ وميف تبني بيوتها ؟ وميف تقسـ البيت للذ أ
غرؼ فػي نظػا أـ هنةس أػي
ّ
ّ
عجي ػ أ ؟ منهػػا الصػػغير للعمػػاؿ  ،ومنهػػا الابيػػر لليعاس ػ  ،ومنهػػا غػػرؼ للملاػػه
الحام !
وانظػػر ميػػف يتقاسػػمف األعمػػاؿ ممػػا يتقاسػػمف المسػػااف  ،فمنهػػا مػػا يقػػوـ ِبجنػ ِػي
الرحيػ مػػف مػػؤوس األزهػػار  ،ومنهػػا مػػا يقػوـ بإعػػةاة الغػػذال لألطفػػاؿ فيمًػ لهػػا
العس ليسػه عليهػا هًػمه  ،فػإذا بلػ األطفػاؿ الح ّػة الػذي تسػتغني بػه عػف هػذي
ويستمر هذا التعاوف الجمػاعي
المساعة مّفت العامالت الطابخات عف المً ،
ّ
ّ
أ
يتيسػػر لنػػا اف نػراى
مػػف ةوف اف يختػ ّ ضو يتبػ ّػةؿ علػػذ مػ ّػر األيػػاـ والسػػنيف بةّقػػة ال ّ
مثلها عنة اي مجتمع يعم فيه  16ضشخاص فق بةوف مشاا .
ميػػف بنػػا لذا علمنػػا اف خليػػة النح ػ الواحػػة تحتػػوي علػػذ 86666 – 46666
شػػغالة فق ػ تعم ػ بػػةوف ضي مشػػملة النسػػتطيع اف نػػرى مث ػ هػػذا المث ػ لال عنػػة
المػػؤمنيف الحقيقي ػػيف المتمثل ػػيف بسلس ػػلة الحج ػػج وانص ػػارهـ وخصوصػ ػاي عن ػػة خ ػػاتـ
الحجج االماـ المهةي عليه السالـ) .

مدح النحل مف قبل عمماء الطبيعة
مثاليػػة النحػ فػػي تصػ ّػرفاته و طرقػػة عيشػه عقػػوؿ الاثيػػر مػػف البػػاحثيف
لقػػة ضثػػارت ّ
والعلمال المختصيف لمعرفة المزية مف هذي التصرفات  ،وسنتعرؼ لما قاله بعػض
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منهـ في السطور التالية -:
 -1العالـ فترلنؾ في متابه حيػا النحلػة )  :لػو اف ضحػةاي مػف عػالـ آخػر هػب
للذ األرض وسأؿ عف ضامػ مػا ضبةعػه منطػ الحيػا  ،لمػا وسػعنا لال اف نعػرض
عليه مش الشمع المتواًع الذي يبنيه النح ) .
ويقوؿ ضيًا اف ملاة النح ضو علذ األصح ضـ الخلية ) ال تعػيش فػي مػةينتها
 ،مما نتصور مف سػلطتها واصػةارها األوامػر  ،بػ هػي مسػائر ضفػراة هػذي المةينػة
ف ػػي لطاعته ػػا للقواع ػػة واالنظم ػػة الالي ػػة الس ػػائة انن ػػا ال نعل ػػـ مي ػػف وً ػػعت ه ػػذي
القػػوانيف واالنظمػػة  ،وننتظػػر اف نفهػػـ هػػذا األمػػر يومػػا مػػا  ،ونعػػرؼ واًػػع ه ػذي
المقررات  ،لال اننا نسػميه مؤقتػا رو الخليػة ) ! ! اف الملاػة تطيػع رو الخليػة
شانها شاف بقية األفراة .
اننا ال نعلـ ضيف توجة رو هذي الخلية ؟ وفي ضي فػرة مػف سػمنة مةينػة النحػ قػة
حلت ؟ لال اننا نعلـ اف رو الخلية ليست شبيهة بغريز الطيور  ،ونعلـ ضيًػا اف
رو الخلية ليست عاة واراة عميػال تحمػـ عنصػر ونػوع النحػ  ،اف رو الخليػة
تقوـ بتحةية وظيفة م فرة مف ضفراة الخلية وف استعةاةي  ،وتوجه م واحة منها
نحو عم معيف .
اف رو الخليػػة تػػأمر النحػ المهنػػةس والبنػػال والعامػ ببنػػال البيػػوت  ،وهػػي التػػي
تأمر سمنة المةينة جميعاي بالهجر منها في يوـ معيف وساعة معينة  ،وتتجه نحو
حواةذ ومشاؽ غير معلومة مف ضج تحصي مسمف ومأوى جةية !
اننا ال نستطيع اف نفهـ في ضي مجمع شورى قة طرحت قوانيف مةينة النح التػي
وًعتها رو الخلية واتخذ قرارهػا بتنفيػذها  ،مػف يصػةر األمػر بالحرمػة فػي اليػوـ
المعػػيف ؟ نعػػـ  ،اف فػػي الخليػػة مقػػةمات هجػػر مػػف ضج ػ لطاعػػة اذلػػه الػػذي بيػػةي
مصير النح ) .
انظر ضخي ما توص لليه هػذا العػالـ  ،اف مػف عجائػ هػذا المخلػوؽ وةقػة عملػه
وانًػباطه  ،وم ػ ذلػػؾ ال يمػػوف لػوال ضراة هللا لاػػي يًػر لنػػا األمثػػاؿ ويثبػػت اف
هذي المخلوقات ضمـ ضمثالنا ،فمما المؤمنوف الحقيقيوف مخلصػوف فػي عملهػـ مػذلؾ
النح .
وقػػة وصػػف ملػػؾ النح ػ بان ػه لػػيس مػػف النػػوع المتجبػػر ب ػ هػػو مأحػػةهـ بإلت ازمػػه
باالنظمػػة واستشػػارته لبػػاقي ضف ػراة المملاػػة وهػػو هنػػا يشػػابه النبػػي ضو اذمػػاـ القائػػة
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الحقيقي) الذي طالما سػمعنا عػف تواًػعه ومػاف يػأتي األع اربػي ال يعلػـ ضي واحػة
مػػف الجالسػػيف هػػو دمحم ضو علػػي علػػيهـ ضفً ػ الصػػال وضتػػـ التسػػليـ) وم ػانوا ضوؿ
الناس تطبيقاي للقوانيف وضحتراماي لها .
ويتوصػ هػػذا العػػالـ للػػذ اف يػػة هللا هػػي التػػي تسػػير هػػذا النظػػاـ العجيػ وسػػماها
ّ
بػػرو الخليػػة  ،ف ػاف هللا تعػػالذ مطػػاع مػػف قب ػ المػػؤمنيف ومػػف قب ػ اذمػػاـ وه ػؤالل
يستخةموف مبةض الشورى الذي نص عليه القراف بقوله { وأمرهـ شورى بينهـ } .
 -2الع ػ ػػالـ مػ ػ ػريس موريس ػ ػػوف  -رئ ػ ػػيس ضااةيمي ػ ػػة العل ػ ػػوـ بنيوي ػ ػػورؾ  -بع ػ ػػة اف
يستعرض وظائف الملاة والعامالت في خلية النح ال بة اف يموف هناؾ خالقا
ضرشةها للذ م تلؾ األعماؿ العظيمة التي تقوـ بها بإتقاف بةيع ) .
طيرنػ ػه نف ػػس
 -3الااتػ ػ الفرنس ػػي جػ ػاف ل ػػوي ةاريف ػػوؿ  :اف النح ػ يس ػػلؾ ف ػػي ا
الطرؽ المعروفة  ،ويتجن بعناية فائقة التحلي فوؽ المسػطحات المائيػة الواسػعة
مالبحار والبحيرات  ،مما يتحاشذ اجتياز الجباؿ .
ويقػػوؿ ضيً ػاي  :اف للنحلػػة الواحػػة حيػػا محتمػػة ومقػػةر مسػػبقة  ،تخًػػع لقواعػػة
محػػةة تح ػػوؿ ةوف ش ػػيوع الفوً ػػذ  ،وله ػػا سػػلوؾ محم ػػوـ ملي ػػا من ػػذ ضي ػػاـ حياته ػػا
األولذ تبعاي للقوانيف النافذ والمعموؿ بها في الخلية .
 -4ضما العالـ ميموالهايةاؾ فقة قاـ بتجربة رفع ضقػراص الحًػنة مػف الخليػة و ِمػف
ثـ لـ يعة في الخلية يرقات ثـ وًع فيها نحالي صغي اير حةيذ الفقس ولـ يمػف فػي
الخلية شغاالت للحراسة ضو ذفراز الشمع ضو لجمػع الرحيػ  ،وضخػذ ميمػوال هايػةاؾ
ينتظر  . .ويا لعجػ مػا رضى  . .لقػة ًػبطت األفػراة الصػغير نفسػها وزاةت مػف
معػػةؿ نموهػػا حتػػذ قامػػت مجموعػػة مػػف األف ػراة بعمػػر ثالثػػة ضيػػا أـ بج ػو أ
الت ةاخ ػ
الخلية لتنظيفها  ،وقامت مجموعة ثانية في العمر نفسه ببنػال العيػوف السةاسػية .
 .وللعلـ هذي ضعماؿ ال يقوـ بها لال نحالت ضعمارها ستة عشر يوماي  ،بينما قامػت
مجموعػػة بعمػػر ضربعػػة ضيػػا أـ بجمػػع الرحي ػ وحبػػو اللقػػا  . .وهمػػذا بػػةضت الخليػػة
الفتية في ضةال وظيفتها المعتاة خالؿ ضسبوأع واحأة .
وما اشبه هذا الحاؿ بحػاؿ انصػار اذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ) الػذيف يجتمعػوف
وهـ ضًعف الناس فال ضمواؿ وال قو وال عػةة فينػاجزوف العػالـ بأسػري حتػذ يصػلوا
ِ
يف
{وُن ِر ُيد اف َّن ُم َّف َعَمل َّالذ َ
للذ نشر الح علذ م اقصاع األرض قاؿ تعػالذ َ :
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ِ
اس ُت ْض ِع ُفوا ِفي ْاألَْر ِ
يف }
ض َوَن ْج َعَم ُه ْـ أَئ َّم ًة َوَن ْج َعَم ُه ُـ اْل َو ِارِث َ
ْ
وبعػػة اف نشػػر هايػػةاؾ ضبحاثػػه وااتشػػافاته تسػػائ العلمػػال  :لذا مػاف بإممػاف النحػ
الص ػػغير اف ينم ػػو سػ ػريعاي ليتخط ػػذ م ػػا يواجه ػػه م ػػف ص ػػعا أ فهػ ػ بإممػ ػاف النحػ ػ
العجوز اف يعية شبابه للغرض نفسه ؟
وهػذا مػػا حاولػت لثباتػػه السػية فاسػػيليا موسػمو ليبفػػؾ مػف يوغوسػػالفيا حيػذ قامػػت
بوًػػع  563نحػػالت مػػف الشػػغاالت الهرمػػة التػػي تجمػػع الرحي ػ عنػػة عمػػر 28
يوماي وقة جفت لةيها غةة لفػراز الغػذال الملاػي  . .وًػعتها فػي خلي أػة فيهػا قػرص
حًنة منفص أ مف أ
أ
ملاة ضخرى  ،وبالطبع لـ يمف ضماـ هذي المجموعة الهرمة مف
النح ػ لال ضحػػة خيػػاريف  :فإمػػا اف تقػػوـ بػػإفراز الغػػذال الملاػػي لهػػذي اليرقػػات وقػػة
جفت لةيها غةة الغذال الملاي  ،واما اف تترؾ اليرقات تموت جوعاي . .
ومػػرت ضيػػاـ ةوف اف يحػػةذ شػػيل  ،وفػػي ضحػػة األيػػاـ الحظػػت السػػية فاسػػيليا اف
لحةى الشغاالت تنحني فوؽ لحةى العيوف  . .فنظرت السية بإمعاف لترى عجبػاي
 ،لقة رضت هذي الشغالة تفرز قطري المع ية مف الغذال فػي فػـ اليرقػة حةيثػة الفقػس .
 .فقام ػػت الباحث ػػة ف ػػو اير بفح ػػص ُغ ػػةة ه ػػذي الش ػػغاالت تح ػػت المجه ػػر لِت ِج ػػة ال ػػةلي
الغػػةة الجافػػة وامػػتألت بالغػػذال الملاػػي  ،وهمػػذا حػػةثت
القػػاطع فقػػة انتفخػػت تلػػؾ ُ
وتجةة الشبا عنة شيخات النح .
المعجز
ّ
عنػػةما رضى هللا تعػػالذ عجػػز هػػذي الػػنحالت عػػف اذسػػتمرار بسػػب وجػػوة مػػا يمنػػع
وهو مبر السف تةخ لاي يثبت عظمتػه وقةرتػه فجعػ مػف عجػائز النحػ ضمهػات
قػاةرات علػذ القيػاـ بمػ وًػائف األـ وهػذا مػا نقػرضي فػي القػراف فػي قصػة نبػي هللا
لبراهيـ عليه السالـ) عنةما بشري الملؾ بولةي قالت لمرضته ومانت مبير السف وقػة
ذهبت قةرتها علذ االنجا { َقاَل ْت َيا َوْيَم َتل أَأَلُِد َوان ْا َع ُجوز َو َهػ َذا َب ْعمِي َشْيخاً اف
.)2
َهػ َذا َل َشيء َع ِجيب }
ْ
 -5العالـ البلجيمي موريس يقوؿ في متاباته عف النح  :لذا تسّل حيواف غري
(ٔ)

1

 -القصص5

2

 -هوة72
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للذ ةاخ الخلية فانه ُيقت فو اير  ،ثـ يتخّلص النح مػف جثتػه لاػيال تػتعّفف  ،فػإذا
مػػا اسػػتحاؿ عليػػه الػػتخّلص منهػػا قػػاـ بػػإفراز مػػاة أ شػ أ
ػمعية تاػػوف للجثػػة بمثابػػة قبػ أػر
محمػ ػ أـ – ضو ت ػ أ
ػابوت ملف ػ أ
ػوؼ – حت ػػذ ي ػػة ضر ع ػػف الخلي ػػة خط ػػر األوبئ ػػة ف ػػال تتس ػ ّػمـ
ضفراةهػػا حينمػػا تشػػيع الرائح ػة الاريهػػة فيهػػا  ،وم ػاف النح ػ قػػة شػ ّػيع بشػػموعه ذلػػؾ
الميت قب اف يتعّفف.
ّ

الصفات المشتركة بيف النحل والمؤمنيف
بعة اف تعرفنا علذ القلي مف ضسرار النح في تعامله ةاخ الخليه وخارجهػا بقػي
لةينا سػؤاليف مهمػيف جػةا  ،وهػو هػ لهػذا المخلػوؽ مػةة للهػي يًػاهي مػاتقوـ بػه
مف ضعماؿ وتصرفات عجيبه ؟ وه هذي االعماؿ والتصرفات لهػا شػبه بػالمؤمنيف

؟

الجوا يأتي مف القراف والعتر الطاهر حيذ ضشار القراف للذ النح بسور النحػ
الن ْحػ ِػل اف َّات ِخػ ِػذي ِمػ َػف اْل ِجَبػ ِ
ػاؿ ُبُيوت ػاً َو ِمػ َػف َّ
ػؾ ِإَلػػل َّ
ػج ِر
قػػاؿ تعػػالذ { َوأ َْو َحػػل َرُّبػ َ
الشػ َ
َو ِم َّمػػا َي ْع ِر ُشػػو َف }  )1اف النحػ يػػوحذ لليػػه لػػيالي ونهػػا اير ػ فهػػو ال يخطػػأ المسػػير وال
1
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يظػ الطريػ ويسػػير بخطػوا مسػتقيمة فهػػو ال يخػالف ليحػال ربػػه بػ يسػير بهػػةاي

ػػػػت ِإَلػػػػل
{واِ ْذ أ َْو َحْي ُ
وهػ ػػو مطيػ ػػع  ،واقتػ ػػراف ذلػ ػػؾ بػ ػػالمؤمنيف فػ ػػي قػ ػػوؿ هللا تعػ ػػالذ َ
(ٔ)
ِ
ِ
ِ
ػػػه ْد ِبانَنػػػػا ُم ْسػػػػمِ ُمو َف }
آمَّنػػػػا َو ْ
ػػػو ِارّي َ
اشػ َ
اْل َحػ َ
ِيف اف آمُنػػػػوْا بػػػػي َوبَِر ُسػػػػولي َقػػػػاُل َوْا َ
فالحوايوف في ضمة عيسذ عليه السالـ) ضما في ضمة دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) فهـ انصار
دمحم وآؿ دمحم

الحقيقي قاؿ

وباالخص انصار اذماـ المهةي عليه السالـ) الذيف هػـ حػز هللا
ِ
اإليماف وأََّي َدهـ ِبر ِ
ِ
ػه َوُي ْػد ِخُم ُه ْـ
وح ّمْن ُ
تعالذ { أ ُْوَلئ َؾ َك َت َب في ُقُموبِ ِه ُـ ِْ َ َ ُ ُ ٍ
ِ
ِ
ِمف َتح ِتها ْاال نهار َخالِ ِد ِ
ػؾ
ّللا َعْن ُه ْـ َوَر ُضوا َعْن ُه أ ُْوَلئ َ
َ
يف ف َ
ْ َ
َُ
يها َرض َي َّ ُ
(ٕ)
اف ِح ْزب َّ ِ
ّللا ُه ُـ اْل ُمْفمِ ُحو َف } .
َ

ات َت ْجرِي
َجَّن ٍ
ِح ْزب َّ ِ
ّللا أََال
ُ
وقػػة سػػمي قائػػةهـ وامػػامهـ بتسػػمية رئػػيس النح ػ وهػػو اليعسػػو ضي

يعسػػو

الةيف)) وهي مف التسميات المختصة باالئمة األطهار وخصوصػاي ضميػر المػؤمنيف

علي عليه السالـ) واذماـ المهةي عليه السالـ).

وورة في الروايات اف المهةي عليه السالـ) تػأوي لليػه ضصػحابه ممػا تػأوي النحػ

للذ يعسوبها مما في الرواية المرويػة عػف اذمػاـ علػي عليػه السػالـ) فػي وصػف
ضحػػةاذ الظه ػػور المقػػةس وضلتح ػػاؽ االنصػػار بإم ػػامهـ قػػاؿ ضمي ػػر المػػؤمنيف علي ػػه

السػالـ)  (:فإذا كػاف ذلػؾ بعػث ع يعسػوب الػديف  ،فضػرب بذنبػه  ،فيجتمعػوف
إليه قزع الخريف  ،اني ألعمـ اسـ أميرهـ  ،ومتاخر رجالهـ)(ٖ).
والروايات بهذا الصةة مثير نترمها مراعا لالختصار .
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قػػة ذمرنػػا اف للنح ػ مػػف التص ػرفات واألفعػػاؿ مػػاهي مشػػابهة لتص ػرفات المػػؤمنيف
وسنلخص بعض منها في النقاا التالية -:

 -1اف االنتفػػاع مػػف النح ػ مثي ػ اير جػػةاي الن ػه ينػػتج العس ػ وهػػو عػػالف لاثيػػر مػػف
األمػ ػراض وه ػػو غ ػػذال ال ً ػػرر في ػػه وال مح ػػذور من ػػه ق ػػاؿ تع ػػالذَ { :ي ْخػ ُػػر ُج ِمػػػف
طوِنهػػػا َشػػػراب ُّم ْختمِػػػف أَْلوانػػػه ِف ِ
ِ
ِ
يػػػه ِشػػػػ َفاء لِ َّمن ِ
ػػػو ٍـ
َ
ػػػاس اف فػػػي َذلِ َ
َ ُ
آليػػػ ًة ّلَ ػ ْ
ػػػؾ َ
ُب ُ َ
َ
َي َت َف َّكُرو َف}(ٔ).
اف العس ػ فػػي التأوي ػ معنػػاي الحممػػة والموعظػػة الحسػػنة و هػػذا الشػػيل مشػػابه

ألولي ػػال هللا العاب ػػةيف المتمس ػػميف بش ػػرعه حي ػػذ تخ ػػرف م ػػنهـ الحمم ػػة والنص ػػيحة
الطيبة وهي مستوةعة في بطونهـ فهػي تخػرف مػف بطػونهـ للػذ النػاس مػي تشػفي

قلػوبهـ ممػا فيهػػا وعػف رسػػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما) انػه قػاؿ ( :اف مثػػل المػػؤمف كمثػػل

النحمة اف صاحبته نفعؾ واف شاورته نفعؾ واف جالسته نفعؾ وكل شانه منافع
وكذلؾ النحمة كل شانها منافع)(ٕ).

 -2اف النحػ ػ ػ مش ػ ػػابهة للم ػ ػػؤمنيف م ػ ػػف حي ػ ػػذ المحافظ ػ ػػة عل ػ ػػذ نظاف ػ ػػة الشػ ػ ػوارع

واألمػػااف العامػػة فػػي الخليػػة وهػػذا الشػػيل مشػػابه لمػػا ضمػػر الرسػػوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما)

المؤمنوف في الحةيذ المشهور (النظافة مف اإليماف).

 -3اف النح ال يعرؼ التبػذير فػي عملػة ومعيشػتة مػف خػالؿ مػا توصػ العلمػال
بتجػػاربهـ التػػي ضاػػةت علػػذ اف للنح ػ مػػف المهػػار بحيػػذ ان ػه فػػي عمليػػة صػػنعه
للعسػ لػػـ يبػػذر فيمػػا تحويػػه النباتػػات واألوراة مػػف خػواص عالجيػػة  ،فالنحػ ينقػ

تلؾ الخواص بالاام ويجعلها في العس !
1
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وق ػة صػػر العلمػػال بمثيػػر مػػف تلػػؾ الخ ػواص الوقائيػػة والعالجيػػة والمقويػػة التػػي

ينتقيهػػا مػػف النباتػػات ويجعلهػػا فػػي العس ػ  ،ةوف اف يخسػػر ضي شػػيل مهػػـ منهػػا

ضثنػػال عمليػػة صػػنعة للعسػ  ،اف هػػذا العمػ الػػذي يقػػوـ بػػه النحػ لهػػو فػػي صػػميـ

المػػؤمف الحػ فقػػة ضاػػة القػػراف علػػذ اف المبػػذريف ضخػػواف الشػػياطيف قػػاؿ تعػػالذ {اف
الشي ِ
ِ
يف َوَكاف َّ
اط ِ
طاف لَِرِّب ِه َك ُفو اًر }(ٔ).
الشْي َ
اْل ُمَب ّذ ِر َ
يف َكانوْا ِإ ْخ َواف َّ َ
ممػػا ذـ المػػولذ ضبػػي عبػػة هللا عليػػه السػػالـ) اذس ػراؼ قػػائالي  ( :اف ال صػػد أمػػر
يحبػػه ع  ،واف السػػرؼ أمػػر يبغضػػه ع  ،حتػػل طرحػػؾ الن ػواة  ،فانهػػا تصػػمح

لشئ  ،وحتل صبؾ فضل شرابؾ ) .)2
 -4اف لخلية النح حارسػات علػذ بػا

الخليػة يػراقبف مػف ةخػ لليهػا ومػف خػرف

 ..يط ػػرةف ال ػػةخالل ضو م ػػف ضراة العب ػػذ ب ػػأمف الخلي ػػة  ،وه ػػذا ح ػػاؿ الم ػػؤمنيف ف ػػي

ةيػػنهـ يراقبػػوف األفمػػار الةاخلػػة للػػذ س ػ ارئرهـ ويطػػرةوف ضي شػػيل يحػػاوؿ العبػػذ
بأمف يقينهـ باهلل وقاةتهـ الألئمة االطهار عليهـ السالـ) .

 -5تسػػتطيع النحلػػة معرفػػة موقػػع الشػػمس فػػي األف ػ وتتػػذمري  ،ضي معرفػػة زاويػػة

تميػز خػ مسػارها مػف الخليػة للػذ
المي التي يصنعها طريقها مع الشمس  ،فهػي ّ
موارة الرحي عف طري موقػع الشػمس فػي األفػ وهػذا حػاؿ المػؤمنيف المنتظػريف

ل مػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) ضيًػػا فاذمػػاـ هػػو الػػذي يمثػ الشػػمس فػػي التأويػ

وانصػػاري يعملػػوف وينظػػروف لػػه ويسػػمعوف ألوام ػري ونواهيػػه وهػػـ متمسػػميف بػػه الن ػه
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حب ػ هللا الػػذي يػػؤةي بهػػـ للػػذ الص ػراا المسػػتقيـ متمسػػؾ النح ػ بالشػػمس لمعرفػػة
طريقها .

 -6اف النحل ػػة تقػ ػ ّػوـ غنػ ػػال الرحي ػ ػ وص ػػالحيته بتػ ػػذوقها لتعػ ػػرؼ مق ػػةار حالوتػػػه
وترميػزي  ،فهػػي ال تأخػػذ مػ انػواع الرحيػ بػ ال بػػة اف تتػوافر فيػػه الصػػفات التػػي
تجعلها ميالة المتصاصه ونقله للخلية.

ولقة شبَّه الرسوؿ الاػريـ صػلوات هللا تعػالذ وسػالمه عليػه المػؤمف بالنحلػة فقػاؿ :

عنػػه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) ( :مثػػل المػػؤمف كمثػػل النحمػػة  ،اف أكمػػت أكمػػت طيب ػاً  ،واف

وضعت وضعت طيباً  ،واف وقعت عمل عود نخر لـ تكسرا ) (ٔ).
 -7اف للنحل ػة لحساس ػاي مرهف ػاي بمػػرور الوقػػت يفػػوؽ فػػي ةّقتػػه م ػ ّ مػػا نتصػػور . .
ولقػػة ضُجريػػت فػػي ذلػػؾ تجػػار شػػتّذ منهػػا تجربػػة لتقػػةيـ طعػػا أـ للنح ػ فػػي لحظػ أػة
معي أ
نة مف لحظات النهار فلمػا ضلِفػت ذلػؾ صػارت تػأتي طػائر فػي لحظتهػا تلػؾ ال
ػأخر وهػػذا األمػػر ضيً ػاي نشػػاهةي عنػػة المػػؤمنيف الصػػالحيف المتمسػػميف
تتقػ ّػةـ وال تتػ ّ
بتعػػاليـ العتػػر الطػػاهر ف ػاف الوقػػت لػػه قيم ػة عنػػةهـ فقػػة ورة عػػف اذمػػاـ الصػػاةؽ
علي ػػه الس ػػالـ) ( :امتحنػػػػوا شػػػػيعتنا عنػػػػد مواقيػػػػت الصػػػػبلة كيػػػػف محػػػػافظتهـ

عميها)(ٕ).

 -8اف النح ػ عنػػةما تشػػروؽ الشػػمس ينطل ػ لجمػػع الغػػذال مػػف األزهػػار والػػوروة
ويقػػوـ بفػػتح ضوراؽ الزهػػر ليص ػ للػػذ رحيقهػػا العػػذ ضمػػا المػػؤمنيف فزه ػرتهـ الجنػػة
ورحيقهـ ريحها العػذ وضوراؽ زهػرتهـ ضبػوا جنػتهـ التػي يفػوزوف بهػا عنػة شػروؽ
ِ
شمسهـ المتمثلة ببقية هللا في ضرًه وحجتة علذ عباة قاؿ تعالذ ِ
يف
يق َّالػذ َ
{وس َ
َ
ِ
ِ
ػاؿ َل ُهػ ْػـ َخ َزَن ُت َهػػا
َّاتَ ػ ْػوا َرَّب ُهػ ْػـ ِإَلػػل اْل َجَّنػػة ُزَمػ اًر َح َّتػػل ِإ َذا َج ُاؤ َ
وهػػا َوُفت َحػ ْػت أَْب َو ُاب َهػػا َوَقػ َ
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ِِ
ِ
يف }(ٔ)(ٕ).
َس َبلـ َعَمْي ُك ْـ طْب ُت ْـ َف ْاد ُخُم َ
وها َخالد َ
 -9اف في النح لفتات تجع المرل يسػر فػي عػالـ آخػر فيػه يعسػو وشػغاالت
وفيه نظاـ وانًباا وفيه ةقة وضتقاف للعم المطلو مف م فرة مف ضفراة الخلية
..وملهػػا مظػػاهر مػػف عظمػػة الخػػال المبػػةع الػػذي جع ػ مػػف ضمػػة النح ػ مثػػاالي
يحتذى به في التعاوف والنظاـ .
الاػ يعمػ حسػ سػػنه وةوري والاػ يعمػ عملػػه بأتقػاف  ،المهنةسػػات والبنػػالات
يشػػيةف قػػرص النحػ  .والعػػامالت يقمػػف بػػرحالت للاشػػف عػػف ضمػػااف الرحي ػ .
والايميائيػػات يتأاػػةف مػػف نًػػوف العس ػ وحفظػػه وهػػذا نجػػةي بوًػػو فػػي صػػفات
المػؤمنيف الػذي ضمرنػا الرسػوؿ الاػريـ بأتباعهػا وتػرحـ علػذ مػف يتبػع هػذي الصػفات
مما قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) في الحةيذ المشهور (رحػـ ع أمػرءا عمػل عمػبلً فأت نػه )
وقاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما)  ( :قيمة المرئ ما يحسنه ) .
 -16اف للنحػ نػوعيف مػف العيػػوف فػالنوع األوؿ هػو العيػػوف المرمبػة وهمػا اثنتػاف
تقعاف علذ جانبي رضس النحلة  ،وتتألف مف بًػعة آالؼ مػف الوحػةات البصػرية
وهي سةاسية األًالع .
وتسػتخةـ العيػوف المرمبػة فػي الرؤيػة لمسػافات بعيػة عنػةما تاػوف النحلػة خػارف
الخلية  ،ولها القةر علذ تمييػز ذات األلػواف التػي تميزهػا عػيف االنسػاف باسػتثنال
اللوف األحمػر  ،ضمػا النػوع الثػاني فهػو العيػوف البسػيطة وعػةةها ثػالذ تحتػ ضعلػذ
الرضس  ،وتستخةمها النحلة في الرؤية القريبة واذًال الخافتة ةاخ الخلية .
فليس لةى النح عيوف معيوف باقي الحيوانات والتي فيها القةر علذ الرؤية
البعية والقريبة  ،ولاف هللا خل فيها نوعيف مف العيوف التي تستخةمها حس
الحاجة .
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يف مف ُدوِنه َب ِل الظال ُمو َف في
ق َّ
قاؿ تعالذ َ
ق َّالذ َ
ّللا َفأَُروِني َما َذا َخَم َ
{ه َذاَ )3خْم ُ
يف }
َض َبل ٍؿ ُّم ِب ٍ
1
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واذا نظرنا للذ صفات حاسػة النظػر فػي النحلػة نجػةها ضيًػاي موجػوة فػي صػفات
المؤمنيف ب هي مف ضهـ صفاتهـ فاف المؤمف يرى علذ طريقتيف طريقة يرى بهػا

األشيال الماةية ويستخةـ فيها العينيف التيف يقعاف في ضعلذ الرضس  ،وطريقة ثاني
يستخةمها في رؤية األشيال الغيػر ماةيػة ويسػتخةـ فيهػا البصػير ضو مػا يعبػر عنػه

النظر بالقل

.

ِ
ػوب َّال ِتػي
فقة جال فػي فػي قولػه تعػالذ { َفان َهػا َال َت ْع َمػل ْاألَْب َص ُ
ػار َوَلكػف َت ْع َمػل اْلُ ُم ُ
الصػ ُػد ِ
ور }(ٔ) ضو مػػا عبػػر عنػػه اذمػػاـ الصػػاةؽ عليػػه السػػالـ) بعينػػي القل ػ
ِفػػي ُّ

أجػور النػاس مػف رأى جػورا عػدالً  ،وعػدؿ المهتػدي جػو اًر  ،أال
قػاؿ ( :أال مف َ
اف لمعبد أربعػة عيػوف  ،عينػاف يبصػر بهمػا أمػر آخرتػه  ،وعينػاف يبصػر بهمػا
أمر دنياا  ،فإذا أراد ع عز وجل بعبد خيػ اًر فػتح لػه العينػيف المتػيف فػي قمبػه ،

فأبصر بهما العيب  ،واذا أراد لير ذلؾ  ،ترؾ ال مب بما فيه .)ٕ( ).......... .
اف العينػػيف التػػيف يػػرى بهػػا االنسػاف األمػػور الماةيػػة تقابػ عينػػي النحلػػة التػػي تػػرى
بها األشيال القريبة ضما البصير ضو نظر بالقل فانه يقاب عيوف النحلػة التػي تػرى
بها األشيال البعية .
 -11يطػػرة النح ػ ضي فػػرة فػػي الخليػػة غيػػر عام ػ ضو يحػػاوؿ التااس ػ فػػي اةال
ضعمالػػه اليوميػػة ضو يعصػػي االوامػػر ضو يتمػػرة علػػذ مػػف هػػو ضعلػػذ منػػه مرتبػػة واف
مانت هػذي الحالػة التاػاة تُػذمر لنػةرتها لال انهػا موجػوة بالفعػ فػي ضمػة النحػ اف
هذي الصفة نجةها عنة المرتةيف والعصا والعياذ باهلل فانهـ يطرةوف مف مصاحبة
المعصػوـ التػػي تمثػ مصػاحبته الجنػػة عنػػة المػؤمف ممػػا طػػرة لبلػيس لعنػػه هللا مػػف
جنة الجبار العلػيـ وقػة قػاؿ حمػيـ لتالمذتػه  :كونػوا كالنحػل فػي الخبليػا  ،قػالوا :
طػاال إال أبعدتػه وأقصػته مػف الخميػة
وكيف النحل ؟ قاؿ  :انهػا ال تتػرؾ عنػدها ب ّ
1
2

 -الحج46
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ال نه يضيق المكاف ويفني العسل  ،ويعمـ النشيط الكسل .)1
 -12اف النح اليةخ النار يوـ الحسا فقة اسػتثنذ الرسػوؿ الاػرـ صػلذ هللا
عليه وآله وسلـ تسليما ) هذا المخلوؽ عف سائر جنسه قائالي ( :الذباب كمػه فػي

النار إال النحل)(ٕ).

{وُيَن ِّجػي
اف هذا اذستثنال يذمرنا بأستثنال المؤمنيف مف ةخوؿ النػار وقولػه تعػالذ َ
َّ ِ
وء َوَال ُه ْـ َي ْح َزُنو َف }(ٖ).
يف َّاتَ وا ِب َم َف َازِت ِه ْـ َال َي َم ُّس ُه ُـ ُّ
ّللا َّالذ َ
الس ُ
ُ
 -13لقة نهذ الرسوؿ الارـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما ) المسػلميف عامػة عػف قتػ النحػ فقػة
ورة عف اذماـ جعفر بف دمحم عليه السالـ)  ،عف آبائه عليهـ السػالـ )  -فػي

حػػةيذ المنػػاهي  -قػػاؿ ( :ونهػػػل رسػػػوؿ ع ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما) عػػػف ضػػػرب وجػػػوا

البهائـ  ،ونهل عف قتػل النحػل  . )ٗ().....وبهػذا التاػريـ قػة حصػ النحػ علػذ
وس ػػاـ يً ػػاؼ ال ػػذ ضوس ػػمته الت ػػي جناه ػػا بأخالص ػػه ال ػػةؤو ف ػػي عمل ػ ِػه ومعيش ػػته
وبػػذلؾ قػػة تسػػاوى النحػ مػػع المسػػلـ الػػذي نهػػذ الرسػػوؿ األاػػرـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) عػػف

س ػػفؾ ةم ػػه ف ػػي الح ػػةيذ المش ػػهور عن ػػة جمه ػػور المس ػػلميف ( :كػػػل المسػػػمـ عمػػػل
المسمـ حراـ دمه وماله وعرضه) .

 -14النقطة األخير واألهـ هي اف مملاة النح ال تتقب ضاثر مف يعسو واحة
فػػإذا مػػا ولػػة يعسػػو جةيػػة فػاف اليعسػػو القػػةيـ يتػػرؾ المملاػػة ويهػػاجر وهػػذا مػػف

ضعظـ األمثػاؿ التػي يًػربها هللا تعػالذ لنػا فػي مخلوقاتػه فػاف هػذا واًػح جػةاي فػي

1
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صفة يعسو الةيف وهو اذماـ حيذ ال يممف في الشرع وجوة لماميف ضو حجتيف
في اف واحة ولو وجة ضخر غاةر الذي قبله وهو يتمث بتتػابع الحجػج فػي األرض
واحةاي تلو ا خر.

يعسوب النحل ويعسوب الديف
بعػػة اف تعرًػػنا للػػذ ة ارسػػة مػػا ظهػػر مػػف صػػفات النح ػ بشػػم عػػاـ ومقارنتهػػا
بصفات المؤمنيف بقػي علينػا اف نػةرس صػفات يعسػو النحػ ومقارنتهػا بصػفات

يعسػػو الػػةيف فػػي زمانن ػا هػػذا المتمث ػ باذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) وقب ػ اف

نػػةرس هػػذا الموًػػوع ال بػػة مػػف هػػذي المقةمػػة البسػػيطة لاػػي يمػػوف المعنػػذ واًػػع
لةيمـ .

هنالػػؾ اسػػلو معػػروؼ فػػي القػػراف وفػػي الروايػػات وهػػو لطػػالؽ ضسػػمال ضو ضلقػػا

بعػػض المخلوقػػات علػػذ االنسػاف ألج ػ نق ػ صػػور عػػف بعػػض الصػػفات مػػف هػػذا

المخلػػوؽ للػػذ المعنػػذ ا خػػر المنقػػوؿ لػػه وحتػػذ فػػي األمثػػاؿ التػػي ً ػربها القػػراف
يموف ذلؾ واًحاي.
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ومػػف هػػذي االسػػتعماالت لطػػالؽ لف ػ األسػػة علػػذ ضميػػر المػػومنيف عليػػه السػػالـ)
وقطع ػاي ال ي ػراة منػػه نق ػ م ػ صػػفات االسػػة للػػذ اذمػػاـ علػػي عليػػه السػػالـ) ب ػ
بعً ػػها الف األس ػػة حي ػػواف مفت ػػرس وفي ػػه صػ ػفات ضخ ػػرى ال تليػػ وال تص ػػح عل ػػذ
اذماـ عليه السالـ) .

ومث ػ هػػذا اذسػػتعماؿ ضيً ػاي يطل ػ لف ػ يعسػػو الػػةيف علػػذ النبػػي وبػػاقي األئمػػة
علػػيهـ السػػالـ) وهػػذا وارة فػػي الروايػػات وممػػف ورة فيػػه لطػػالؽ هػػذا اذسػػـ علػػذ

االمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) فمثيػ اير مػػا ضطلػ عليػػه بانػه يعسػػو الػػةيف ولمعرفػػة

سب

لطالقهـ هذا اذسـ عليه نقةـ بحثاي بسيطاي عػف ضصػ اللفػ ونتػرؾ لاػـ ربػ

المعاني للوصوؿ للذ النتيجة.

يعسو الػةيف مػاخوذ ضصػالي مػف يعسػو النحػ  .ويعسػو النحػ فيػه مجموعػة

مػػف الصػػفات تنطب ػ علػػذ اذمػػاـ وصػػفات ضخػػرى ال تنطب ػ ممػػا ذمرنػػا فػػي اسػػـ

األسة .

اف مػ خليػػة تحتػػوي علػػذ يعسػػو واحػػة وال يممػػف اف يمػػوف ضاثػػر مػػف واحػػة وفػػي
حاؿ وجوة يعسوبيف يترؾ القةيـ المملاة له وياخذ مجموعة مف النح ويرح للذ

مماف آخر ليبني خلية جةية .

ولليعسو صفات تختلف عف باقي النح في الخلية منها

 -1اليعسو ضابر حجماي وضقوى بةناي مف باقي النح فم النح يلسع مر واحة

ويموت بعةها بخالؼ اليعسو فانه ال يموت بعة اللسع .

 -2اليعسػػو ضطػػوؿ عم ػ اير بمثيػػرعف بػػاقي النح ػ الف معػػةؿ ضعمػػار النح ػ يص ػ

للػػذ ثالثػػة ضشػػهر ،فػػي حػػيف يص ػ عمػػر اليعسػػو سػػت سػػنوات وهػػذا فػػارؽ مبيػػر
جةاي.
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 -3لليعسو قةرات عقلية هائلة تجعله قاة اير علذ القياة وتسيير شؤوف المملاة
بةق ػػة عالي ػػة وةوف ضخط ػػال  ،وه ػػذا ال يوج ػػة عن ػػة ب ػػاقي النحػ ػ  ،فاليعس ػػو يق ػػوـ

ابتةالاي بتحةية ضجنػاس المواليػة الجػةة واعػةاةهـ مػف خػالؿ لشػرافه وتوجيهػه لعمليػة

الغػػذال  ،ف ػإذا ضراة اف ينػػتج يعسػػوباي جةيػػةاي يػػأمر ب ػاف تغػػذا الش ػرنقة  ) 12يوم ػاي
بالغذال الملاي وباقي األياـ غذال عاةي واذا ضراة نحالت عامالت يأمر بتغذيتهف
 )5ضياـ غذال ملاي والباقي غػذال عػاةي والػذمور غػذالهـ  )3ضيػاـ غػذال ملاػي

والبػػاقي غػػذال عػػاةي عػػاةي  ،وضيً ػاي يشػػرؼ علػػذ عمليػػة انتػػاف العس ػ وتوزيعػػه
وتخزينه وممػا يميػز قػةراتهـ القياةيػة انػه فػي حػاؿ تعػرض المملاػة لخطػر خػارجي

مث بعػض الطيػور التػي تعػيش علػذ النحػ تقػف فػوؽ الخليػة فتصػطاة مػ نحلػة
تخ ػػرف وهن ػػا يص ػػةر اليعس ػػو ضوامػ ػري بالس ػػموف واالقتي ػػات عل ػػذ المخ ػػزوف وع ػػةـ

الخروف حتذ يزوؿ الخطر ،وغير ذلؾ مما ال يسعنا ذمري هنا.

ن طة تحوؿ

فػػي حػػاؿ غيػػا

اليعسػػو لسػػب أ مػػا  ،تقػػوـ الػػنحالت بايجػػاة حلػػوؿ بةيلػػة مثػ اف

خاصة به تجل

له الغذال الملاي وتأخذ عنه التوجيهات الفتاوى) .

يتصػػةى ضحػػة ضف ػراة الخليػػة للزعامػػة ليمػػوف يعسػػوباي بػػةيالي وهػػذا البػػةي يسػػمذ فػػي
عػػرؼ النحػػاليف باليعسػػو الاػػاذ ضو الملاػػة الااذبػػة فيمػ ّػوف هػػذا األخيػػر حاشػػية
ونتيجة ضالػه الغػذال الملاػي يظهػر عليػه االنتفػاخ النػه ضساسػاي غيػر مخلػوؽ لتنػاوؿ

ه ػػذا الغ ػػذال وبه ػػذي الامي ػػات ث ػػـ انػ ػه ال يس ػػتطيع اف ي ػػةير المملا ػػة ب ػػنفس مف ػػال

اليعسػػو الحقيقػػي فتظهػػر عنػػةي الاثيػػر مػػف األخطػػال ممػػا يسػػتةعي اف يتصػػةى

يعسػػو مػػاذ

آخػػر للزعامػػة  ،وضيً ػاي تاػػوف لػػه حاشػػية تنق ػ لػػه الغػػذال الملا ػي
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وتأخػػذ منػػه التوجيهػػات وهمػػذا يػػزةاة عػػةة القػػاة ضو اليعاسػػي

الااذبػػة حتػػذ يص ػ

للذ ضاثر مف عشر وضحياناي يص للذ  )76يعسوباي ماذباي مالي له حاشية واتباع .
واف ه ػؤالل األتبػػاع يأخػػذوف مػػف الغػػذال الملاػػي ضثنػػال نقلػػه  ،ممػػا يظهػػر علػػيهـ
االنتفاخ والتره والتػرؼ  ،ولػو اسػتمر الحػاؿ علػذ هػذا المنػواؿ فانػه يعنػي انتهػال
هذي المملاة خالؿ فتر قصير جةاي.

وهنػػا البػػة مػػف تػػةخ يػػة خارجيػػة غيبيػػة اف صػػح التعبيػػر وهػػي هنػػا يػػة النحػػاؿ

مربي النح ) النقاذ هذي المملاة وطبعاي يقابله تةخ ية القةر االلهية عنػة البشػر

النقاذهـ باةخاؿ اليعسو الحقيقي وهو اذماـ عليه السالـ).

ضما عنة النح فيقوـ النحاؿ بإةخاؿ اليعسو تةريجياي ومحجوبػاي عػف النحػ النػه
اف ضةخله مباشري فػانهـ ينفػروف منػه النهػـ غريبػوف عنػه  ،ثػـ يجتمعػوف علػذ قتلػه
وهو واف ماف ضقوى منهـ لال اف ضعةاةهـ الهائلة التي تص للذ عشرات االلف ضو

ضاثر ،اقوى منه .

فيق ػػوـ المرب ػػي بوً ػػعه ف ػػي وع ػػال ش ػػفاؼ يممن ػػه اف يرسػ ػ راحت ػػه م ػػف خالل ػػه وال
يممنهـ الوصوؿ لليه لقتله وبالتالي تصػلهـ التوجيهػات واألوامػر ومػا اف يبػةض ببػذ
رائحته تبةض النحالت المستًعفة باذرتباا بػه وتطبيػ توجيهاتػه ونقلهػا للػذ بػاقي

النحػ ػ للتع ػػرؼ علي ػػه وانػ ػه اليعس ػػو الحقيق ػػي م ػػف خ ػػالؿ رائحت ػػه في ػػزةاة انص ػػاري
واعوانػه باسػػتثنال مػػف ضاػ مػػف الغػػذال الملاػػي واعتػػاة علػػذ حيػػا التػػرؼ  ،والقيػػاة

فانه يرفض اف يسلـ االمانة للذ ضهلها  ،ونتيجة االه حقوؽ غيػري عميػت بصػيرته
ضو حاسػػته فهػػو ال يميػػز رائحػػة اليعسػػو الحقيقػػي مػػف الاػػاذ

لػػذا وبعػػة اف تقػػوى

ليطمئف علػذ المملاػة وهػذي الخطػو هػي قتػ مػ اليعاسػي

الااذبػة الجالسػة فػي

شػػومة اليعسػػو الحقيقػػي بمثػػر انصػػاري يقػػوـ بػػأهـ خطػػو والتػػي ينتظرهػػا المربػػي
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غير ممانها هـ وحاشيتهـ والقال جثثهـ خارف المملاة فإذا شاهةها المربي اطمػاف
علذ هذي المملاة الف هذي الجثذ مميز باالنتفاخ وغل الرقبة.

وهنا نترؾ لاـ الرب بيف المعاني والوصػوؿ الػذ النتيجػة سػائالي هللا جػ وعلػذ اف
يخلصػػنا مػػف العصػػبية وسػػول الظػػف وضا ػ ضم ػواؿ اليتػػامذ والمسػػاايف ،واف يطهػػر

قلوبنا لتصبح محالي قابالي الستقباؿ الفيوًات الربانية.

النمل وصفاته
سنقوـ هنا بجولة ضخرى لعالـ ضخر يمث نقيًػاي تامػاي لعػالـ النحػ هػذا العػالـ الػذي
يعيش ساانيه باطف األرض ويتغػذى مواطنيػه علػذ الم ازبػ وبػذور النباتػات تارمػاي
ورائه الةمار والخ ار الذي يح بوجػوةي فػي ضي ممػاف يػذه لليػه ممػا ضشػار للػذ
ذلؾ الاثير مف علمال الطبيعة والباحثيف .
وهػػو العػػةو األوؿ لخليػػة النح ػ السػػالفة الػػذمر هػػذا المخلػػوؽ الػػذي نزلػػت بػػه سػػور
مف القراف هي سور النم سوؼ نتعرض في السطور التالية علذ طبيعة معيشته
وميف يبني مساانه ومستعمراته وميف يتغذى ويتااثر.
هذا المخلوؽ الذي تشابه في مثير مف صفاته مع صفات ضهػ الشػر ممػا سػيأتي
وبعػػة اف نتعػػرض لصػػفات هػػذا المخل ػوؽ سػػوؼ نجػػري مقارنػػة بػػيف بعػػض صػػفاته
وصفات النح مف جهة وصفات ضه الخير والشر مف جهة ضخرى والنبػةض بالنمػ
وصفاته -:
اف طائفة النم تنقسـ للذ طبقات هي الشغاالت والذمور والملاات وم منهػا
يقوـ بأةال وظائف معينة .

تاػ ّػوف الشػػغاالت الجػػزل األابػػر مػػف المسػػتعمر وهػػي ان ػاذ غيػػر خصػػبة وتمتػػة
حياتهػػا مػػف عػػة شػػهور للػػذ عػػة سػػنوات  ،وهػػذي الشػػغاالت يممنهػػا اللسػػع فػػي
بعض االنواع  ،والشغاالت تؤةي ضغلػ

الغذال والعناية باألطوار غير البالغة .

وظػائف المسػتعمر بمػا فػي ذلػؾ جمػع
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ضما الملاة فتلقح مر واحة فق ولانهػا تًػع البػيض حتػذ نهايػة حياتهػا وهػي
تعيش مف  1ػ  15سنة) حس

النوع  ،والشػغاالت هػي التػي تنظفهػا وتعتنػي

بها فهي مةللة وغاية في الترؼ  ،وبعض الطوائف مػف النمػ يمػوف بهػا ضاثػر

مف ملاة فقة تص مف  16ػ  36ملاة  ،ويعيش الذمر فتر قصير بعػة تلقػيح

الملاة  ،وفي بعض انواع الذمور والملاات ذات الطيراف الًعيف يػتـ التلقػيح
في العش ضو علذ سطح األرض خارف العش.

يمػػر النمػ فػػي نمػػوي وتاوينػػه بتحػػوؿ مامػ تمامػاي فػػالفتر بػػيف البيًػػة والحشػػر
الااملة تتخللها ةائماي ضطوار شةية التبايف مف اليرقات والعػذارى  ،والمػة التػي
تسػػتغرقها ةور الحيػػا للفػػرة تت ػراو فػػي االن ػواع المختلفػػة مػػف لسػػبوع للػػذ عػػة

ضشػػهر  ،ضو ربمػػا ألاثػػر مػػف ثػػالذ سػػنوات ولاػػف عمػػر العػػذرال يمػػوف قصػػي اير
نس ػػبياي لذ ين ػػةر اف يزي ػػة عل ػػذ ضس ػػبوعيف ضو ثالث ػػة وتتػػراو ممي ػػة الب ػػيض الت ػػي
تًعها الملاة بيف عة مئات ضو عة آالؼ حس

نوع النم .

وبالرغـ مف اف النم في ضاثر األحياف يأا بيًه فاف هناؾ زيػاة مبيػر فػي
عةة سماف المستعمر  ،اف تاويف مستعمر جةية للنم يتـ بطريقتيف ضما عف
طري تلقيح ملاة جةيػة ضثنػال الطيػراف ضو عمليػة تطريػة  ،والتػزاوف يحػةذ فػي

الهػ ػوال  ،ومثي ػ ػ اير مػ ػػا يحػ ػػةذ بػ ػػيف ضفػ ػراة المسػ ػػتعمرات المختلفػ ػػة وتهػ ػػب الملاػ ػػة
الملقحة بعة التزاوف للذ األرض مر ضخرى وضوؿ شيل تفعله هػو تحريػر نفسػها
مف ضجنحتها  ،فتفع ذلؾ بتحريمها للذ الخلف والػذ األمػاـ ضو بحمهػا بسػيقاف

النباتات  ،وبشةها بأرجلها وفمومهػا حتػذ تاسػرها وتتغيػر غرائزهػا وتبتعػة عػف
ًول النهار وتسرع في النزوؿ تحت األرض وهػذي التصػرفات تشػبه تصػرفات

مف يتساف في ضعمالػه ويمسػر الوسػيلة التػي ضعطاهػا هللا تعػالذ لػه لاػي يترقػذ
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وهػػي األجنحػػة التػػي يطيػػر بهػػا فػػي الملاػػوت ثػػـ يبتعػػة عػػف النػػور الػػذي يمث ػ
الهةاية والعلـ ويةخ الظلمة مما تفع ملاة النم .

وتأخذ الملاة مف الذمر قة اير مف الحيوانات المنوية تافيها طوؿ حياتهػا ولهػذي

الظاهر وقفة ضخرى ضيًاي فهي سيئة الظف باهلل باف يبعذ لهػا ذمػور فػي وقػت
ضخر ب هي تأخذ ما تحتاجه لتخصيبها مةى الحيا ةفعة واحة وعنةما تهػب

للػػذ األرض فانه ػػا تفعػ ػ ع ػػاة ضح ػػة ضش ػػيال ثالث ػػة  :ضم ػػا اف ترج ػػع لل ػػذ عش ػػها
األصػػلي  ،وضمػػا اف تػػةخ عش ػاي آخػػر غيػػر عشػػها  ،ضو اف تبنػػي لنفسػػها عش ػاي

جةيةاي  ،والطريقة األخير هي الطريقة المتبعة عاة فتحفر الملاػة فجػو وتظػ

في عزلة حتذ تتهيأ لوًػع البػيض  ،وتعػيش الملاػة ضثنػال هػذي الفتػر التػي قػة

تطػػوؿ لعػػة شػػهور علػػذ الغػػذال المختػػزف فػػي جسػػمها وذلػػؾ لاػػي تبق ػي علػػذ

حياتهػ ػ ػػا وعًػ ػ ػػالت ضجنحتهػ ػ ػػا الممسػ ػ ػػور الًػ ػ ػػامر مصػ ػ ػػة اير للم ػ ػ ػواة الغذائيػ ػ ػػة

المخزونة.

وتبػػةض الملاػػة فػػي وًػػع البػػيض وعنػػةما تفقػػس البػػيض تقػػوـ بتغذيػػة اليرقػػات

الناتجػػة  ،وبػػذلؾ فهػػي تعتنػػي بالجي ػ األوؿ مػػف الشػػغاالت الػػذي يعتنػػي ببػػاقي

الحًػػنة بعػػة ذلػػؾ  ،وبػػذلؾ تت ازيػػة الشػػغاالت وتربػػي الملاػػات والػػذمور وتتاػػوف
الطائفة .

وتعػ ػػيش الملاػ ػػة طػ ػػويالي وتخصػ ػػص بالتتػ ػػابع مجموعػ ػػة مػ ػػف الشػ ػػغاالت تتػ ػػولذ
تغذيتها والعناية بهػا فػي العػش حتػذ فػي ضحًػار الطعػاـ لهػا فػي ضوقاتػه بػةوف
تع

ضوجهة تبذله في ذلؾ.

قة ضثبتت الةراسات الحةيثة لعالـ الحشرات اف النم يقػيـ واةيػاي لػه تمامػاي ممػا ذمػر
القراف الاريـ واةي النم ) لذ يقوؿ العالـ موريس مترلنؾ في عػش النمػ الطػراز
األفقي هو السائة واف به تعاريج مثير ال غاية منها وةهاليز ال تنتهي بحيػذ اننػا
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لو ةخلنا لما استطعنا اف نخرف منها ضحيال)
اف النمػ يتميػػز بػػةهال خػػارؽ والػػذي يػػةؿ علػػذ ذلػػؾ قيػػاـ النمػ بعمليػػات العطػ
للحبو قب تخزينها في مخازف حتذ ال تنبت والحبو التػي ال يسػتطيع ضعطالهػا
فانػه يعمػة للػذ نشػرها فػي الشػمس بصػفة ةوريػة منظمػة حتػذ ال يصػيبها البلػ ضو
الرطوبػػة  ،بعػػة ضف يقػػوـ بشػػطر الحبػػو للػػذ شػػطريف وبعًػػها تنبػػذ رغػػـ ذلػػؾ
فيشطرها للذ ضربع ضقساـ .
نجة في النم عالقات مشترمة بينه وبػيف غيػري مػف الاائنػات ،وهػذي العالقػات
مبنيػػة علػػذ المصػػالح الخاصػػة حيػػذ يسػػتفية الواحػػة مػػف ا خػػر  ،مث ػ عالقػػة

المعايشػػة بػػيف النم ػ وحش ػرات المػػف وضبنػػال عمومتهػػا مػػف حش ػرات الجاسػػية ،

وضسػػاس هػػذي العالقػػة مػػا تقةمػػه هػػذي الحشػرات مػػف لفػ ارزات لذيػػذ الطعػػـ النػػةو

العسلية) وفػي المقابػ يقػوـ النمػ بحمايػة هػذي الحشػرات مػف ضعػةائها  ،بػ اف

بعػػض ان ػواع النم ػ يحػػتف فػػي ضعشاشػػه ببػػيض ان ػواع معينػػة مػػف المػػف تقًػػي
بياتهػػا الشػػتوي علػػذ هيئػػة بػػيض  ،ومػػف الطريػػف اف النم ػ يبػػذؿ عنايػػة فائقػػة
به ػػذا الب ػػيض حت ػػذ يفق ػػس منه ػػا الم ػػف ويً ػػعه النمػ ػ عل ػػذ النب ػػات المناسػ ػ

ليتغذى وينمو .

وعػػف قػػةرات النم ػ  ،ضفػػاةت ة ارسػػة بريطانيػػة ضجريػػت مػػؤخ اير عػػف قػػةر النم ػ بان ػه
يفرز ماة تعي حرمة بعض انواع حشرات "المف" التي تغػزو النباتػات المختلفػة ،
حيذ يساعة ذلؾ علذ لبقائها قريبة مف مستعمرات النم  ،ليًمف األخيػر بػذلؾ

الحصوؿ علذ مميات مافية مف الطعاـ عنة الحاجة  ،والتي توفرها المػاة اللزجػة
التي ينتجها المف.

مما ضوًح علمػال مػف جامعػة "لمبريػاؿ مػوليج – لنػةف" البريطانيػة اف النمػ يقػوـ

بح ػػبس حش ػػر الم ػػف م ػػذلؾ ب ػػإفراز مػ ػواة تعيػ ػ حرم ػػة المش ػػي عن ػػة حش ػػر الم ػػف ،

ليمنعها مف مغاةر المماف للذ جهة ضبعة.
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وتشير الةراسة للذ اف النمػ لجػأ للػذ لفػراز مػواة علػذ السػطو التػي مػر فوقهػا ،
لتعمػ علػػذ التػػأثير فػػي حرمػػة حشػرات المػػف  ،فتبطػػئ األخيػػر مػػف سػػرعتها لتبػػةو
ومانهػػا ضصػػيبت بالشػػل  ،فيفيػػة النمػ ممػػا تفػػرزي تلػػؾ الاائنػػات الصػػغير مػػف مػواة
ةبقة غنية بالسمريات  ،وقة يتغػذى علػذ ذات الحشػر اف ةعػت الحاجػة للػذ ذلػؾ
.
ممػػا اف لػػه ح ػواس علػػذ قػػروف االستشػػعار وتسػػتخةـ النملػػة هػػذي القػػروف لفحػػص
األشيال ولنق المعلومات االسػتخباراتية عػف ضممػاف تواجػة األعػةال وضمػااف الغػذال
بيف ضفراة المستعمر .

أوجه الشبه بيف النمل وأهل الشر
بعة اف تعرًنا للذ بعض صػفات النمػ نػأتي االف للػذ بيػاف تصػرفات وضفعػاؿ

النم ػ التػػي تشػػابه تص ػرفات ضه ػ الش ػػر وضتبػػاع لبلػػيس عليػػه اللعنػػة وس ػػنلخص
بعض منها في النقاا التالية -:

 -1اف النم غير منتج ب هو مستهلؾ ومستهلؾ فًيع للنباتات والبذور ويلتهـ
ضي شػػيل ضمامػػه فيشػػابه بهػػذي األفعػػاؿ ضه ػ الشػػر مػػف الافػػار والمشػػرميف الػػذيف ال
يتصػفوف بصػػفات االيمػاف وحػ النػػاس  ،فهػػـ يسػعوف ةائمػاي للػػذ جمػع قػػوتهـ مػػف
ضي جهػػة وتوظيػػف م ػ لمماني ػاتهـ لػػذلؾ ةوف اف يميػػزوا بػػيف الطي ػ مػػف الخبيػػذ
والحػالؿ مػف الحػراـ وهػذا مايفعلػه النمػ فهػو يسػعذ ةوف ملػ لجمػع الغػذال وبػأي
وسيلة مانت .
 -2اف النم ػ يخطػػأ ةائم ػاي فػػي ضةال ضعمال ػه ومػػذلؾ يوجػػة عنػػةهـ ق ػانوف لمعاقبػػة
المخػػالفيف فمػػثالي لذا ةلػػتهـ ضحػػةى الػػنمالت علػػذ مصػػةر خػػاطئ للطعػػاـ فػاف بػػاقي
ال ػػنمالت يقم ػػف بقتػ ػ تل ػػؾ النمل ػػة عقابػ ػاي عل ػػذ م ػػذبها  ،مم ػػا ضثبت ػػت ذل ػػؾ التج ػػار
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العلمية الحةيثة وهذي الصفة نجةها عنػة الػذي ال يلتػزـ بتعػاليـ الػةيف الحنيػف فهػـ
مثيري الذنو فوًع قانوف الحةوة لمنعهـ مف التعةي علذ ا خريف .
 -3اف ملاة النم تأخذ ما تحتاجة مف اللقا مػةى حياتهػا مػف ذمػر النمػ ةفعػة

واحة وهي بذلؾ تاوف مسيئة الظف باهلل باف يبعذ لها ذمور وهذي الصػفة نجػةها
ظُّنػو َف ِب ِ
ػاّلل َلْي َػر
عنة ضه الشر فانهـ ةائمػاي مسػيئوف للظػف بػاهلل قػاؿ تعػالذ َ { :ي ُ
ّ
ظ َّف اْلج ِ
اهمَِّي ِة} . )1
ق َ
َ
اْل َح ِّ
 -4اف ضغل ػ ػ

عالقػ ػػات النم ػ ػ مػ ػػع المخلوقػ ػػات األخػ ػػرى مبنيػ ػػة علػ ػػذ المصػ ػػالح

الخاصة وذلؾ مف خالؿ تربيتها واعتنالها بحشر المف  ،وذلؾ مشابه لما يقوـ به
ضه الشر مف مةارات مف ينتفعوف منه واذا انتفت الحاجة فانهـ يترمونه .

 -5اف النمػ مثيػػر األا ػ فلػػو مػػر علػػذ النباتػػات ضو بػػذورها مػػثالي تجػػةي يلػػتهـ مػػا
يجػػةي ضمامػػه ويملػػذل بطنػػه تمام ػاي اف لػػـ نق ػ ضاثػػر بمثيػػر عػػف قابليػػة الشػػبع التػػي

ضعطاها الخال له  ،وهذي مف الصفات المذمومة فػي الػةيف والممةوحػة عنػة جنػوة

لبلػػيس علػػيهـ اللعنػػة ضجمعػػيف وقػػة ذـ هللا هػػذي الصػػفة علػػذ لس ػاف ضوليائػػه علػػيهـ

الصػػال والسػػالـ ضجمعػػيف) حيػػذ قػػاؿ اذمػػاـ الصػػاةؽ عليػػه السػػالـ)  (:اف ع
يبغض كثرة األكل) (ٕ).

وعف الباقر عليه السالـ ) انه قاؿ ( :ما مف شػيء أبغػض إلػل ع عػز وجػل

مف بطف ممموء )(ٖ).

 -6اف المتتبع لحيػا الحيوانػات يجػة اف النمػ ضاثرهػا ضحتاػا اير للغػذال فهػو يقًػي
ضغل

ضوقاته بجمع الغذال لفائة تعػوة عليػه ةوف غيػر مػف المخلوقػات وهػذي صػفة

1

-آؿ عمراف 154

3

 -مشف اللثاـ ا.ف)  -الفاً الهنةي  -ف  - 9ص 334

2

 -الةعوات  -قط

الةيف الراونةي  -ص 139
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المحتاػريف الػػذيف ذمهػػـ هللا ورسػػوله وضهػ البيػػت فػػي العةيػػة مػػف الروايػػات المرويػػة

عنػػة مافػػة الطوائػػف اذسػػالمية فقػػة ورة عػػف النبػػذ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) ان ػه قػػاؿ  ( :ال

يحتكر إال خاطئ ) ضي آثـ .)1

وقاؿ االماـ الصاةؽ عليه السالـ )  ( :مف احتكر الطعاـ أربعيف ليمة ف د برئ
مف ع وبرئ ع منه ) .)2

 -7بأممػ ػاف النمػ ػ الع ػػيش ف ػػي ضي ممػ ػاف عل ػػذ س ػػطح األرض وبن ػػال مس ػػتعمرات

ومسااف بسرعة هائلة جةاي فهو يشابه ضه الشر فػي سػرعة تاػوينهـ وضعػةاةهـ فػي
ضي مماف الف لجتماعهـ ةائماي يموف وف مصالح ةنيوية مشترمة .
 -8ضثبتػػت الة ارسػػات العلميػػة الحةيثػػة اف النم ػ يأا ػ بيًػػه ضي يقت ػ ضبنػػالي قب ػ

ال ػوالة وهػػذا يػػذمرنا بأفعػػاؿ المشػػرميف الػػذيف مػػانوا يػػأةوف بنػػاتهـ فػػي الت ػ ار وهػػف
ضحيػال ومػذلؾ مػا هػو مشػهور عنػة مػف ال ةيػف لهػـ فػي المجتمعػات المنحلػة خلقيػاي
نراهـ يسقطوف ضطفالهـ مف بطوف ضمهاتهـ عمةاي بحجػج واهيػة غيػر مبػاليف بعظػيـ
جنايتهـ عنة ربهـ والعياذ باهلل اف هذا الفع الرةيل الذي اف ةؿ علػذ شػيل انمػا
يةؿ علذ وحشيتهـ وقساو قلوبهـ .

1

 -تذمر الفقهال ا.ف)  -العالمة الحلي  -ف  - 12ص 165

2

 -تذمر الفقهال ا.ف)  -العالمة الحلي  -ف  - 12ص
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الفرؽ بيت تصرفات النحل والنمل
بعة اف تعرًنا للذ بعض صفات النم نتجه االف للذ بياف الفرؽ بيف تصرفات
النحػ والنمػ مػػف حيػػذ الخيػػر والشػػر الػػذي يمثالنػه فػػي ضغلػ
نجع لهذا الفرؽ مقارنة بينهما في عة نقاا -:

تصػرفاتهـ وسػػوؼ

 -1اف ملمتػػي النح ػ والنم ػ يوجػػة بينهمػػا ف ػارؽ واحػػة وهػػو حرفػػي الحػػال والمػػيـ

حيذ اف الحال تشير للػذ األحيػال  ،فالنحػ معيشػته حيػة ضي يمػوف تنقلػه وضمػااف
وجػػوةي وغذائػػه بم ػ مػػا يتص ػ بصػػفال الحيػػا مػػا بػػيف األشػػجار والثمػػار والزهػػور

واله ػوال والطبيعػػة الخً ػرال التػػي تػػؤنس الػػنفس وتسػػر النػػاظر واقترانهػػا باالنس ػاف

وارتباطهػػا بأه ػ الػػةيف العابػػةيف الػػورعيف المتقػػيف المهتػػةيف الػػذيف تصػػفذ نفوسػػهـ
بةخولهـ الةوحة اذلهية الصافية .

ضما النم فاف الميـ تعني المػوت فهػـ يعيشػوف تحػت األرض فػي ممالػؾ متشػعبة

وفػػي ثقػػو الجػػةراف وبػػاطف األرض وقػػة وصػػف العػػالـ مػػوريس مترلنػػؾ مسػػااف
النم قائالي واف به تعاريج مثير ال غايػة منهػا وةهػاليز ال تنتهػي بحيػذ اننػا لػو
ةخلنػػا ضحػػةها لمػػا اسػػتطعنا اف نخػػرف منهػػا ضحيػػال) فهػػـ بهػػذي المسػػااف يمثلػػوف
األموات الذيف يةفنوف بعة الموت في باطف األرض.
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 -2اف النحػ ػ ي ػػوحذ للي ػػه ل ػػيالي ونه ػػا اير فه ػػو ال يخط ػػأ المس ػػير واليظػ ػ الطريػ ػ
ػػؾ ِإَلػػل َّ
الن ْحػ ِػل} فهػػو ال يخػػالف
{وأ َْو َحػػل َرُّب َ
ويسػػير بخطػػوا مسػػتقيمة قػػاؿ تعػػالذ َ

ليحال ربه ب

{وِا ْذ
يسػير بهػةاي وهػو مطيػع واقتػراف ذلػؾ باالنسػاف قػوؿ هللا تعػالذ َ

ِيف} الحوايوف في ضمة عيسذ عليه السالـ).
أ َْو َحْي ُت ِإَلل اْل َح َو ِارّي َ
ضمػػا النمػ فهػػو يعتمػػة علػػذ قة ارتػػه الذاتيػة ضي علػػذ نفسػػه ولػػه نظػػاـ معقػػة متشػػابؾ
ورغػػـ ذلػػؾ يخطػػأ ويمػػذ

وقػػة ثبػػت ذلػػؾ مػػف خػػالؿ التجػػار واالبحػػاذ العلميػػة

واقتراف لذلؾ فهو ال يوحذ لليه  ،واقترانهـ باالنساف مث الذي يملػه هللا للػذ نفسػه
وذاتػػه فهػػو غيػػر متومػ وال يقبػ الهةايػػة فنػػرى النمػ يسػػير بشػػم متخػػب متعػػرف

علػذ غيػر هػةى ويػرتطـ باالشػيال مػاالعمذ وصػفة العمػػذ مرتبطػة بالاػافريف يػػوـ
ِِ
ِ
َعمػل َفهػو ِفػي ِ
ػل
َض ُّ
َع َمػل َوأ َ
اآلخ َػرِة أ ْ
َُ
القيامة فقة قاؿ تعالذ َ
{و َمف َكاف فػي َهػػذا أ ْ َ
َس ِبيبلً }(ٔ) .

 -3اف النح يتخذ مف األمااف العاليػة والعػروش والجبػاؿ واألشػجار بيوتػاي يسػمف
فيهػػا ويػػأوي لليهػػا ويجع ػ فيهػػا خاليػػا سةاسػػية مػػف ضج ػ لقامػػة مملا ػة مامل ػة قػػاؿ
الن ْحػ ِل اف َّات ِخ ِػذي ِم َػف اْل ِجَب ِ
ػاؿ ُبُيوتػاً َو ِم َػف َّ
ػؾ ِإَلػل َّ
ػج ِر َو ِم َّمػا
{وأ َْو َحل َرُّب َ
الش َ
تعػالذ َ
َي ْع ِر ُشػػػو َف} حي ػػذ اف ه ػػذي األم ػػااف مرتفعػ ػة ع ػػف األرض وت ػػةؿ عل ػػذ الترق ػػي فق ػػة
ػل اْل َجَّن ِػة َّال ِتػي
{م َث ُ
وصف المػولذ تبػارؾ و تعػالذ حػاؿ المػؤمنيف فػي الجنػة بقولػه َ
و ِع َد اْلم َّتُ و َف ِفيهػا انهػار ِمػف َّمػاء َلي ِػر ِ
ػه
آس ٍػف َوان َهػار ِمػف َّل َػب ٍف َّل ْػـ َي َت َغَّي ْػر َ
ط ْع ُم ُ
ْ
ُ
َ َ ّ
ُ

1

 -اذسرال72
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ِ
ِ
ِ
ِ
َوان َهػػار ِّمػ ْػف َخ ْمػ ٍػر َّلػ َّػذ ٍة ّلِ َّ
مشػ ِ
ػل
ػاربِ َ
يف َوان َهػػار ّمػ ْػف َع َسػ ٍػل ُّم َصػ ِّػفل َوَل ُهػ ْػـ ف َ
يهػػا مػػف ُكػ ّ
)1
الثمر ِ
َّ
ات َو َم ْغ ِفَرة ِّمف َّرِّب ِه ْـ }
ََ
ومذلؾ ذمر هللا اف للنح البيوت ممػا فػي ا يػة ومػذلؾ قػاؿ هللا تعػالذ ضهػ البيػت
وهػػـ دمحم وآؿ دمحم ولػػـ يق ػ ضه ػ المسػػمف الػػذي يمػػوف اسػػـ منػػازؿ النم ػ { َيػػا أَُّي َهػػا
ِ
النمل ْاد ُخُموا مس ِ
ود ُا َو ُه ْـ َال َي ْش ُعُرو َف } )2ذمرهللا
اكَن ُك ْـ َال َي ْحط َمَّن ُك ْـ ُسَمْي َماف َو ُجُن ُ
ََ
َّ ْ ُ
المسػػمف للنمػ ولػػـ يقػ بيػػت ممػػا قػػاؿ للنحػ حيػػذ تػرتب ملمػػة مسػػمف بالاػػافريف
{ت َد ِمر ُك َّل َشي ٍء ِبأَم ِر رِبهػا َفأَصػبحوا َال يػرى ِإَّال مس ِ
ػاكُن ُه ْـ َكػ َذلِ َؾ
ْ َُ
ْ َّ َ
َُ
ةلي قوله تعػالذ ُ ّ ُ
ََ
ْ
يف }  )3وقاؿ تعػالذ { َح َّتػل ِإ َذا أ ََت ْػوا َعَمػل َو ِادي َّ
الن ْم ِػل َقاَل ْػت
َن ْجزِي اْلَ ْوَـ اْل ُم ْج ِرِم َ
َن ْمَمػػة} وممػػا نعلػػـ اف لجهػػنـ وةيػاف يعػػذ
االحاةيذ مايةؿ علذ ذلؾ .

فيهػػا الاػػافروف وقػػة ورة فػػي الاثيػػر مػػف

4ػ ػ شػػابه النح ػ المالئمػػة عػػف طري ػ خلقتهػػا ضي االجنحػػة قػػاؿ تعػػالذ {اْلحمػػد َِّ ِ
ّلل
َُْ
َف ِ
اع ِل اْلم َبل ِئ َك ِة رسبلً أُولِي أ ِ
ضج ِ
ِ
ػاع
اط ِر َّ
َجن َحػ ٍة َّم ْثَنػل َوُث َػبل َث َوُرَب َ
ْ
الس َم َاوات َو ْاألَْر ِ َ
ُُ
َ
ِ
ّللا َعَمل ُك ِّل َشػي ٍء َق ِػدير }(ٗ) ضمػا النمػ شػابه جنػوة
اء اف َّ َ
َي ِز ُيد في اْل َخْم ِق َما َي َش ُ
ْ
ابلػػيس وهػػـ الجػػف الػػذيف يسػػمنوف الوةي ػاف والخ ارئ ػ وبػػاطف األرض ممػػا اف مث ػ
ملاػػة النم ػ مث ػ ضبلػػيس عليػػه اللعنػػة حػػيف م ػاف لػػه ضجنحػػة ف ػي الجنػػة وطػػرة منهػػا
ػاخُر ْج ِمْن َهػا َفانػ َؾ َرِجػيـ }(٘) فملاػة
ػاؿ َف ْ
جرال ظلمه لنفسه قاؿ تعػالذ فػي سػور { َق َ
1
2

 دمحم15 -النم 18

3

 -األحقاؼ25

5

 -الحجر34

4

 -فاطر1
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انًُم أٌضا تُسقط أجُحتهاا تتها ط اً أ الم انتكبا عًاا يام أبهاٍس ت ا ط أ الم
انسا هٍٍ .
 5ػ العطػ والعسػ  :اف النمػ ال يصػػةر منػػه لال العطػ وذلػػؾ النػه ياخػػذ المػواة
فيعطلهػػا مثػ اف يأخػػذ بعػػض الحبػػو

ضاثر حس

مػػالقمح وغي ػري فيشػػطرها للػػذ شػػطريف ضو

نوع الحبه لاي ال تنمو عنة الخزف وهو واف ماف اسلو صػحيح فػي

التخزيف لانه واقعاي يعط بالنسبة لغيػري مػف المخلوقػات وذلػؾ خػالؼ عمػ النحػ

فهو ينتج مابه فائة لالخػريف مالعسػ والشػمع والغػذال الملاػي ثػـ انػه اثنػال تنقلػه

بيف األزهار يقوـ بعملية التلقيح للنباتات .

فعلذ هذا االختصار اصبح الفرؽ واًحاي بيف ما ينتجه النم وما ينتجه النح ،
وقػػة ذمػػر هللا ذلػػؾ تعػػالذ فػػي متابػػه فاشػػار للػػذ العالقػػة بينهمػػا حيػػذ افتػػتح سػػور

النم ػ

طػػس) فالطػػال رمػػز يشػػير للػػذ العط ػ المػػالزـ للنم ػ والسػػيف يشػػير للػػذ

العس المالزـ للنح فسبحاف هللا تعالذ في خلقه.

 -6نشػاهة اف النحػ عنػػةما ينطلػ لجمػػع الرحيػ مػػف األزهػػار ويقػػوـ بفػػتح ضوراؽ

الزهػػر ليصػ للػػذ رحيقهػػا العػػذ

 ،فتمثػ الزهػػر جنػػة الخلػػة واوراقهػػا ضبػوا

الجنػػة

التػػي تفػػتح عنػػة شػػروؽ الشػػمس عمػػس مسػػااف النمػ حيػػذ نشػػاهةها بػػةوف ابػوا
وليس لمصاةر قوتها ضبوا

فهي تاا مف المزاب وتتطفػ علػذ ا خػريف وتسػرؽ

الطعاـ وتأا مف ميتة الحيوانػات والحشػرات وبػذور النباتػات البريػة ذات األشػماؿ

الغريبة التي تشبه رؤوس الشياطيف وقة قارف هللا تعالذ بيف المؤمنيف والافػار فػي
ِ
سور الزمر حيذ يقوؿ سبحانه وتعػالذ ِ
يف َك َفُروا ِإَلل َج َهَّن َـ ُزَم اًر َح َّتػل
يق َّالذ َ
{وس َ
َ
ِ
وها ُف ِتح ْت أَبوابها}(ٔ) وقولػه ِ
يف َّاتَ ْوا َرَّب ُه ْـ ِإَلل اْل َجَّن ِة ُزَم اًر َح َّتل
يق َّالذ َ
{وس َ
ِإ َذا َج ُاؤ َ َ ْ َ ُ َ
َ
ِِ
ِ
ِ
يف
اؿ َل ُه ْـ َخ َزَن ُت َها َس َبلـ َعَمْي ُك ْـ طْب ُت ْـ َف ْاد ُخُم َ
ِإ َذا َج ُاؤ َ
وها َخالػد َ
وها َوُفت َح ْت أَْب َو ُاب َها َوَق َ
1
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}

)1

اف الف ػػارؽ ب ػػيف الص ػػنفيف ه ػػو الػ ػواو حي ػػذ جعل ػػت الػ ػواو ضش ػػار لل ػػذ الت ارخ ػػي

والت ػاني واألسػػتئذاف لفػػتح البػػا

واذف الب ػوا

وذلػػؾ ملػػه فػػي الجنػػة ضمػػا جهػػنـ فػػال

حاجة لفتح ضبوابها واألذف لةخولها .

{يَنػ ِّػػز ُؿ
 -7اف فػػي س ػػور النحػ ػ ترميػػز واً ػػح عل ػػذ ملمػػة المالئم ػػة ق ػػاؿ تعػػالذ ُ
وح} ِ َّ ،
ِ
اْلم ِ
ظ ُػػرو َف ِإالَّ اف َتػػػأ ِْتَي ُه ُـ
آلئ َكػػ َة ِبػػاْلُّر ِ
ػػل َين ُ
ػػاه ُـ اْل َمبلئ َكػػ ُة}َ ،
يف َت َت َوَّف ُ
{الػػػذ َ
{هػ ْ
َ
ِ
ِ
اْل َمبلئ َكػ ُة}َ {،واْل َمآلئ َكػ ُة َو ُهػ ْػـ الَ َي ْسػ َػت ْك ِبُرو َف }  .ضمػػا فػػي سػػور النمػ فػػالترميز فيهػػا
{و ُح ِشػ َػر لِ ُس ػَمْي َماف
علػػذ ملمػػة الجػػف قػػاؿ تعػػالذ { ََِل َّمػػا َر َ
آهػػا َت ْه َتػ ُّػز َكان َهػػا َج ػاف}َ ،
جُنػ ُ ِ
ِ
ػاؿ ِع ْفريػػت ِّمػ َػف اْل ِجػ ِّػف} ومػػذلؾ يوجػػة فػػي م ػ سػػور مػػف
ُ
ػود ُا مػ َػف اْلجػ ِّػف} َ { ،قػ َ
السػػورتيف سػػجة حيػػذ اف سػػجة النح ػ فيهػػا ذمػػر المالئمػػة وانهػػـ ال يسػػتابروف
بخالؼ آية السجة في سور النم حيذ اف فيها زجر شةية .

 -8اف النح يعيش في النور واليعم لال في النهار فهو مبصر وهو بلوف النور

ضمػػا النم ػ فهػػو ًػػعيف البصػػر حيػػذ يسػػتخةـ الشػػـ للوصػػوؿ للػػذ األمػػااف التػػي
يريةها وهو يعم ليالي ونها اير ولونه بلوف الظالـ .

 -9اف النح معطي ومنتج فهو يعطي طعامه للناس بم رحابة صةر حتػذ لػو

ضخػذ منػه مػ مايملػػؾ مػف الطعػاـ فهػػو متومػ علػذ هللا غايػػة التومػ علػذ خػػالؼ
النم ػ الػػذي ن ػراي يحم ػ نفسػػه فػػوؽ طاقتهػػا فهػػو يحم ػ ضًػػعاؼ وزنػػه مػػف الطعػػاـ
وذلؾ لسول ظنه باهلل تعػالذ  ،وهػو يعمػ لنفسػه فقػ واليسػمح ألحػة اف ياخػذ مػف

طعامه ومذلؾ حمله لألشيال علذ ظهري مثله بهذا العم مثػ الاػافر الػذي يحمػ

ضو ازري علذ ظهري يوـ القيامة .

1

 -الزمر73

الموسوعة القرانية للقحطاني 184 ..........................................

اف المػؤمف مػريـ ومتومػ ويمػػوف مالشػػمعة التػي تحتػػرؽ لتًػيل طريػ األخػريف
خػػالؼ الاػػافر الطمػػاع الجشػػع السػػيل الظػػف بػػاهلل تعػػالذ والػػذي يقًػػي حياتػػه مػػف

ضج نفسه وفي النهاية يخسر الةنيا واألخر ضال ذلؾ هو الخسراف المبيف .

 -16يعتبػػر النم ػ العػػةو األوؿ للنح ػ ممػػا يقػػر بػػذلؾ ضاثػػر البػػاحثيف فػػي مجػػاؿ
تربية خاليا النح ويستعة النح لمواجهة النم بم طاقاتة وضعةاةي الموجوة في

الخلية فيطرة النم مف الخلية بعة معارؾ يقت فيها العةية مف الطرفيف وغالباي مػا
يتغل

النح علذ النم في المواجهة لال فػي ضوقػات ًػعف الخليػة بسػب

ضعػػةاةها واذا مان ػت الخليػػة بػػةوف يعسػػو ضي فػػي حالػػة مػػوت ضوغيػػا

نقػص

اليعسػػو

فػػتاف الخليػػة ًػػعيفة نسػػبياي بسػػب فقػػةاف القائػػة  ،ونشػػاهة مثػ هػػذا الشػػيل تمامػاي
عنة المؤمنيف فانهـ لذا قاتلوا بوجوة اذماـ فانهـ يغلبوف ومثاؿ ذلػؾ النصػر الػذي
تحقػ تباعػاي للمسػػلميف حينمػػا م ػاف بيػػنهـ رسػػوؿ هللا وضميػػر المػػؤمنيف صػػلوات هللا
علػػيهـ) بينمػػا نػػرى ًػػعف المسػػلميف لذا مػػا غػػا عػػنهـ اذمػػاـ فيمونػػوف عرًػػة

لنائبػػات الػػةهر ونعنػػي بالمسػػلميف هنػػا هػػـ البػػاقوف علػػذ اذقتػػةال بػػنهج ضهػ البيػػت

الذيف يمونوف مستًعفيف حتذ يأتي لمامهـ فيخرجهـ مف هذا الحاؿ.
ػخ النحلػػة يسػػاي  )966خليػ أػة بػػالرغـ مػػف صػػغر
 -11اف مجم ػوع الخاليػػا فػػي مػ ّ
رضس النحل ػػة مم ػػا اف ه ػػذا الع ػػةة يش ػػير لل ػػذ اف النحػ ػ يتمت ػػع ب ػػذمال ع ػػالي وذل ػػؾ
واًح في تصرفاتة وطريقة عيشه في الخلية .

ضما مجموع الخاليا في مخ النملة فهو  )156خليػة فقػ وهػذا اف ةؿ علػذ شػيل

فان ػه يػػةؿ علػػذ تسػػاف مسػػتوى ذمػػال النم ػ عػػف مسػػتوى ذمػػال النح ػ الػػذي يفوقػػة
بستة ضًعاؼ .

وهػػذا يػػةؿ علػػذ اف المػػؤمف هػػو صػػاح العقػ فقػػة مػػة هللا تعػػالذ المػػؤمنيف الف
لهـ عقوالي يتقوف هللا ويحذرونه مف خاللها قاؿ تعػالذ { َوما َي َّذ َّكُر ِإالَّ أ ُْوُلوْا األَ ْلَب ِ
ػاب
َ
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السػػماو ِ
اخػ ِػتبلَ ِ
ؼ َّ
ات َواألَْر ِ
المْيػ ِػل َو َّ
الن َهػ ِ
} ومػػذلؾ قولػػه تعػػالذ {اف ِفػػي َخْمػ ِ
ػار
ض َو ْ
ػق َّ َ َ
ات ِّأل ُْولِي األ ْلَب ِ
اب } .
آلي ٍ
َ
ِ
يف َك َف ُػروْا َك َم َث ِػل
{و َم َث ُل َّالذ َ
ضما الاافر فاف هللا قة وبخه لفقةانه التفمير بقوله تعػالذ َ
ِ
ِ
ق ِب َما الَ َي ْس َم ُع ِإالَّ ُد َعاء َوِن َداء ُص ّّـ ُب ْكـ ُع ْمي َف ُه ْـ الَ َي ْع ُِمو َف}.
َّالذي َيْنع ُ
 -12اف ملاة النم منفرة في سلطة المستعمر وتعػيش فػي تػرؼ ولهػا خاةمػات
يجلػبف لهػا الطعػاـ ويػنظفف جسػمها مػف حػيف للػذ حػيف علػذ عمػس مملاػة النحػ

فاف الملاة تعم لي نهار في خلية النح  ،مما ضثبتت التجار العلمية اف ملاة
النح غيػر منفػرة بأصػةار األوامػر فػي الخليػة فانهػا تعتمػة علػذ خبػر الشػغاالت

الابيػرات فػػي الخليػػة فتقػػوـ مػػف حػػيف للػػذ حػػيف بمشػػاورات ذتخػػاذ القػ اررات االزمػػة

مهجػػر النح ػ مػػف مم ػاف للػػذ ضخػػر وغيرهػػا مػػف األمػػور المصػػيرية بالنسػػبة لحيػػا
الخلية مم .

وهذا ما نجةي عنة يعسو الةيف فهو يعيش في وس ضصحابه مأحةهـ وال يتميػز

عليهـ وال يتابر ب هو مف يقوـ بخةمتهـ ومذلؾ يستشير ضصحابه في الاثير مف
األمػػور وخيػػر ةلي ػ استشػػار الرسػػوؿ ألصػػحابه فػػي معرمػػة الخنػػةؽ فأشػػار عليػػه

سلماف الدمحمي بحفر الخنةؽ .

ضما السالطيف المتجبريف الػذيف يتسػلطوف علػذ الرقػا

فػانهـ ال يعبػأوف بػرضي ضحػة

ويمونػػوف منفػػرةيف بػرضيهـ ويقتلػػوف مػ مػػف يعارًػػهـ فػػي شػػيل  ،ومػػذلؾ يعيشػػوف

حيا الترؼ والبذخ ويمونوف في جو مليئ بالخةـ والحاشية مث ملاة النم .

 -13اف اعػةاة النمػ تفػوؽ بمثيػػر ضعػةاة النحػ علػذ سػػطح الاػر االرًػػية حيػػذ

يخبرن ػػا ال ػػةمتور رمًػ ػاف مص ػػري ه ػػالؿ ضس ػػتاذ ملي ػػة الز ارع ػػة ف ػػي مص ػػر ق ػػائالي :
يوجػػة النم ػ تقريب ػاي فػػي م ػ متػػر مربػػع علػػذ سػػطح األرض فهػػو يغػػزو البيئػػات

الطبيعية والزراعية والحًرية ويمث ثلذ الحيوانات الموجوة بالتربة ) .
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وهذي األعةاة لذا ما قارناها بأعةاة النح فاف ضعةاة النح سوؼ تاػوف قليلػة جػةاي

 ،فقة ضاة القراف الاريـ والروايات الشريفة باف الخير ةائماي ضق مف الشر علػذ مػر
العصػػور واالزمنػػة القةيمػػة والحةيثػػة واف ضه ػ الباط ػ مثيػػروف ومثيػػروف جػػةاي فػػي
قبػػاؿ جهػػة الح ػ ومم ػا ورة فػػي ةعػػال اذفتتػػا المػػروي عػػف لس ػاف يعسػػو الػػةيف
ِ
ػؾ َف ْ ػ َػد َن ِبِّينػػا َصػَمو ُات َؾ
ػػه َّـ انػا َن ْش ُػكو اَلْيػ َ
االمػاـ المهػةي عليػه السػالـ) قػػائالي ( :اَلّمػ ُ
َعَمْي ِه َوآلِ ِهَ ،و َلْيَب َة َولِِّيناَ ،وَك ْثَرَة َعُد ِّوناَ ،وِقَّم َة َع َد ِدنا) ومما جال في الرواية الوارة

عف هشاـ بف الحمـ عف ضبو الحسػف موسػذ بػف جعفػر عليػه السػالـ) فػي حػةيذ
ِ
ػاؿ َو
ّللا اْل َك ْث َػرَة َفَ َ
اـ ُث َّـ َذ َّـ َّ ُ
طوي للذ اف قاؿ له اذماـ عليه السالـ) َ ( :يا ه َش ُ
يل َّ ِ
اف ُت ِطع أَ ْك َثر م ْف ِفي ْاألَر ِ ِ
وؾ َع ْػف سػ ِب ِ
ػاؿ َو َل ِػئ ْف َسػأَْل َت ُه ْـ َم ْػف
ض ُيض ُّػم َ
ْ
َ
ّللا َو َق َ
ْ َ َ
ِ
ِ
السماو ِ
ض َلَيُ وُل َّف َّ ِ
ػاؿ
ق َّ
ات َو ْاألَْر َ
َخَم َ
ّللا ُقل اْل َح ْم ُػد َّّلل َب ْػل أَ ْك َث ُػرُه ْـ ال َي ْعَم ُمػو َف َو َق َ
ُ
و َل ِئ ْف سأَْل َتهـ م ْف َن َّزؿ ِمف َّ ِ
ض ِم ْف َب ْع ِد َم ْوِتها َلَيُ ػوُل َّف
َحيا ِب ِه ْاألَْر َ
ماء َفأ ْ
َ َ
َ
السماء ً
َ ُْ َ
ِ
ِِ
ِ
َِّ
َّ ِ
ػاؿ َو َقمِيػل ِم ْػف
اـ ُث َّػـ َم َػد َح اْل مػ َة َفَ َ
ُ
ّللا ُقل اْل َح ْمُد َّّلل َب ْل أَ ْك َثُرُه ْـ ال َي ْع ُمو َف َيا ه َش ُ
ِ ِ
ور َو َقػػاؿ َو َقمِيػػل مػػا ُهػػـ َو َقػػاؿ َر ُجػػل مػ ْػؤ ِمف ِمػ ْػف ِ
بػادي َّ
آؿ ِفْر َعػ ْػو َف َي ْكػ ُػت ُـ
الشػ ُػك ُ
ْ
َ
َ
ُ
ع َ
ّللا و َقاؿ و مػا آمػف مع ُ َِّ ِ
ِ
ػاؿ َو
َ َ ََ
وؿ َرّبِ َي َّ ُ َ َ َ
ػه إال َقميػل َو َق َ
إيمان ُه أَ َت ْ ُتُمو َف َر ُج ًبل اف َيُ َ
ِ
ِ
ػاؿ َوأَ ْك َثػ ُػرُه ْـ َال َي ْشػ ُػعُرو َف َيػػا
ػاؿ َوأَ ْك َثػ ُػرُه ْـ ال َي ْع ُمػػو َف َوَقػ َ
لكػ َّػف أَ ْك َثػ َػرُه ْـ ال َي ْعَم ُمػػو َف َوَقػ َ
ِ ِ
ِ
ِه َشاـ ُث َّـ َذ َكَر أُولِي ْاألَ ْلَب ِ
ػاؿ ُي ْػؤِتي
َح َس ِػف الػ ّذ ْك ِر َو َح َّبل ُه ْػـ ِبأ ْ
اب ِبأ ْ
َح َس ِػف اْلحْمَيػة َفَ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
شاء َو َم ْف ُي ْؤ َت اْلح ْك َم َة َفَ ْد أُوِتػي َخْيػ اًر َكثيػ اًر َو مػا َيػذ َّكُر ِإَّال أُوُلػوا
اْلح ْك َم َة َم ْف َي ُ
َ
ْاألَ ْل ِ
باب) . )1

1

 -الاافي ف  1 :ص 15 :
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انزتاب هى انًُافمىٌ
ويعسوبه لػه
بعة اف تعرًنا في البحذ الساب للذ النح والنم وقلنا باف النح
ُ
صػػفات مشػػابه لصػػفات المػػؤمنيف ويعسػػوبهـ اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) واف
النمػ وملاتػػه لػػه مػػف الصػػفات مػػاهو مشػػابه لصػػفات الافػػار وقائػػةهـ لبلػػيس عليػػه

اللعنة ومما ذمرنا ضيًاي باف هللا تعالذ لـ يترؾ شيل مف االشػيال لػـ يتحػةذ عنػه
في متابه المنزؿ  ،فوبخ ومة بعض الحيوانات في عة مواًع فػي متابػه ولاػف

المقصوة منها هو االنساف المشابه سلومه لذلؾ الحيواف ) وهو بذلؾ ضما عاصياي

هلل ومخالفاي ألوامري ضو عبةاي قة رًي هللا عنه .

بعػػة اف تبػػيف لنػػا مػػف النح ػ والنم ػ مػػا تبػػيف  ،سػػنتحةذ االف عػػف مخلػػوؽ آخػػر
يحػاوؿ التصػنع بػبعض صػفات النحػ التػػي فيػه ولاػف صػفات النمػ التػي يحملهػػا

تمنعة مف ذلؾ هذا المخلوؽ الذي ً متذبذ
هو الذبا

الذي يمث المنافقيف علذ حس

اف لف ػ الػػذبا

لغػػةي جػػال مػػف الػػذ

والتذبػػذ

بيف مفارقات صفاته التي يحملها

التأوي .

 ،وقػػة قػػاؿ صػػاح

مجمػػع البي ػاف

 :ذبذبتػػه ضي حرمتػػه فتحػػرؾ فهػػو متحريػػؾ شػػيل معل ػ ) فمػػوف الشػػيل مذب ػذباي اف
يترةة بيف جانبيف مف غير تعل بشيل منهما  ،وهػذي هػي صػفة المنػافقيف بعينهػا

فهـ يتذبذبوف بيف اذيماف والافر فالهػـ للػذ المػؤمنيف وال للػذ الاػافريف  ،وبسػب
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تذبذبهـ وترةةهـ بيف الجانبيف مف غيػر تعلػ بأحػةهـ فػاف هللا تعػالذ ضًػلهـ عػف
السبي فال سبي لهـ يرجونه  ،و قاؿ تعالذ مشي اير للذ تذبذ المنافقيف في متابة
ِِ
ِ
يف َبػ ْػي َف َذلِػ َ ِ
ّللا
الاػريـ قػػائاليُّ :
{م َذْبػ َذ ِب َ
ػؾ الَ إَلػػل َهػ ُػػؤالء َوالَ إَلػػل َهػ ُػػؤالء َو َمػػف ُي ْضػػمل ّ ُ
َفَمف َت ِج َد َل ُه َس ِبيبلً } .)1
وقة ذمر بعض المفسريف اف معنذ مذبػذبيف ضي مطػروةيف مػف هػؤالل ومػف هػؤالل

 ،وهي مف الذ

والذ

هو الطرة  ،وقة نعتهـ سبحانه بالحير في ةينهـ وانهػـ ال

يرجعوف للذ صحة نية ال مع المؤمنيف علذ بصير وال مػع الاػافريف علػذ جهالػة

.

وقة وصف رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما) حػاؿ المنػاف قػائالي ( :مثػل المػؤمف والمنػافق

والكافر كمثل رهط ثبلثة وقعوا إلل نهر  ،فوقع المؤمف ف طع  ،ثـ وقع المنافق

حتل إذا كاد اف يصل إلل المؤمف ناداا الكافر اف همـ إلي فاني أخشل عميػؾ ،
ونػػاداا المػػؤمف اف همػػـ إلػػي فػاف عنػػدي وعنػػدي يحظػػل لػػه مػػا عنػػدا  ،فمػػا زاؿ
المنافق يتردد بينهما حتل أتل عميه أذى فغرقه  ،واف المنافق لـ يزؿ فػي شػؾ

وشبهة حتل أتل عميه الموت وهو كذلؾ) .)2

وعنه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما)  ( :مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بيف الغنميف  ،تعيػر إلػل

هذا مرة والل هذا مرة ال تدري أيهما تتبع )(ٖ).

ومم ػػا تق ػػةـ يحصػ ػ ل ػػةينا ترابطػ ػاي واً ػػحاي ب ػػيف لفػ ػ
بقوله :مذبذبيف)  ،وهػذا التػراب يمػوف بأفعػاؿ الػذبا
1
2

 -النسال143

 -ميزاف الحممة  -دمحم الريشهري  -ف  - 4ص 2831

ال ػػذبا ) ووص ػػف المن ػػافقيف
والمنػافقيف ضيًػاي  ،فالػذبا
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يحػػاوؿ جاه ػػةاي اف يتمثػػ فػػي النحػ ػ

الم ػػؤمنيف) ظ ػػاه ار وذلػػؾ م ػػف خ ػػالؿ بع ػػض

صفات النح التي يحملها  ،وبهذا يشابه فع المنػاف الػذي يمثػ اذيمػاف ظػاه اير

وهػػو غيػػر مػػؤمف اص ػالي  ،واف للػػذبا

مما سيأتي بيانه ومف جهة ضخرى .

اف للذبا

صػػفات مشػػابهة لصػػفات النم ػ

الاػػافريف)

صفات غير مشابهة للنح وال للنم مما هو حاؿ المنافقيف فػاف الػذي

يحمػ صػػفات مزةوجػػة ال بػػة وبمػػرور الوقػػت اف تتولػػة لةيػػه صػػفات ضخػػرى نتيجػػة

ضزةواجية تصرفاته .

وقبػ اف نشػػرع فػػي بيػاف نقػػاا المقارنػػة بػيف النحػ والنم ػ مػػف جهػػة والػػذبا
جهة ضخرى يتوج

مػػف

علينا ةراسة حيا ومعيشة هػذا المخلػوؽ عػف طريػ معرفػة مػا

قال ػػه وم ػػا متب ػػه الب ػػاحثيف المتخصص ػػيف ف ػػي مج ػػاؿ الحشػػرات عن ػػة ة ارس ػػتهـ له ػػذا

المخلوؽ والتجار التي اجريت عليه .
ُمت

فػي الػذبا

بانػه مػف المخلوقػات الصػغير التػي تمتلػؾ قػةرات عجيبػة تفتقػةها

الاثيػ ػػر مػ ػػف الحش ػ ػرات  ،وبػ ػػذلؾ يقػ ػػوؿ البػ ػػاحثيف اف الػ ػػذبا

"يشػ ػػابه فػ ػػي صػ ػػفاته

ويذمر المختصيف ضيًاي باف هنػاؾ مائػة ضلػف نػوع مػف الػذبا

فػي العػالـ  ،تعػيش

مخلوقات ضخرى مالنم والنح "

عشر انواع منها فقػ فػي المنػازؿ  ،ممػا اف الػذبا
ستيف يوماي.

لق ػػة مش ػػفت ة ارس ػػة علمي ػػة م ػػؤخ اير اف ال ػػذبا

يعػيش حيػا قصػير ال تتعػةى

يتمي ػػز ب ػػذمال ح ػػاة ويخطػ ػ مس ػػبقاي

لتحرماته  ،مما بينت ةراسة جةية نشرت في مجلة علمية متخصصة تثبت ذمػال
هذا المخلوؽ.

وق ػػة ق ػػاـ مجموع ػػة م ػػف المختص ػػيف ف ػػي معه ػػة التانولوجي ػػا ف ػػي جامع ػػة ماليفورني ػػا

" "Caltechبتجربػػة حيػػذ قػػاموا بتصػػوير اختبػػاراتهـ التػػي اسػػتخةموا فيهػػا ذبػػا
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ومًر لمحاولة لصابتها وااتشفوا اف الذبا

يقوـ باحتسا

يتهةةي بسرعة فائقة ويًع لذلؾ خطة ل فالت.

وعلػ المختصػػوف علػػذ نتيجػػة تجػربتهـ هػػذي قػػائليف اف الػػذبا

موقع الخطػر الػذي
يحػػةة خػػالؿ 166

مليوف جزل مف الثانية موقػع الخطػر الػذي يمثلػه المًػر ويممنػه بالتػالي تحريػؾ
جسمه ويجعله في وًعية معينة تسمح له بانقاذي مف الًربة الموجهة له.

وق ػػاؿ البروفس ػػور مايمػ ػ ةيمينس ػػف مبي ػػر فريػ ػ العلم ػػال ال ػػذي وً ػػع الة ارس ػػة اف

اذختبػ ػػارات تظهػ ػػر السػ ػػرعة الفائقػ ػػة التػ ػػي يعم ػ ػ بهػ ػػا ةمػ ػػاغ الػ ػػذبا
المعلومات الحسية لليه.

عنػ ػػة تمريػ ػػر

وضًػػاؼ ةيمينسػػف "ووجػػةنا ضيً ػاي ان ػه عنػػةما تخط ػ الحشػػر لنقلتهػػا التاليػػة قب ػ

التحلي  ،فانها تأخذ في الحسباف وًعيتها فػي اللحظػة التػي تشػعر فيػه بػالخطر
الذي يتهةةها".

ومف صػفات الػذبا

االخػرى هػو مػا ضثبتتػه التجػار العلميػة اف للػذبا

حساسػات

موجػػوة تحػػت األجنحػػة وال ػرضس تقػػوـ بنق ػ معلومػػات الطيػػراف للػػذ الػػةماغ  ،فػػإذا
صػػاةفت الحشػػر تيػػا اير هوائي ػاي جةيػػةاي ضثنػػال طيرانهػػا ،تقػػوـ هػػذي الحساسػػات بنق ػ

المعلومات الجةية في الحاؿ للػذ الػةماغ  ،وعلػذ ضساسػها تبػةض العًػالت بتوجيػه
األجنحة باالتجاي الجةية وبسرعة مذهلة  ،بهذي الطريقة تتممف الذبابة مف الاشػف

عػػف وجػػوة ضي شػػيل جةيػػة ضمامهػػا ضو خلفهػػا علػػذ حػػةاي س ػوال يمػػوف خط ػ ار عليهػػا
ويمػػوف ذلػػؾ بتوليػػة تيػػار ه ػوائي لًػػافي  .والهػػر للػػذ مم ػاف آمػػف فػػي الوقػػت
المناس ػ

وبطريقػػة بهلوانيػػة عجيبػػة اف هػػرو الػػذبا

هػػذا يػػذمرنا بمواقػػف عةيػػة

لهرو المنافقيف مف المواقف الصػعبة وضاثػر مػف ذلػؾ فهػـ يبتػةعوف ضشػيال تػذه

عقػػوؿ السػػامعيف مػػف عظػػيـ ممػػرهـ وةه ػػائـ وال يسػػعنا المجػػاؿ لػػذمر العةيػػة م ػػف

القصػػص الةالػػة علػػذ ذلػػؾ ولاػػف نختصػػر هػػذي القصػػص بقصػػة قػػة سػػمعها وق ضرهػػا
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ضغل

المسلميف هذي القصة تخبرنا عػف هػرو ذبابػة مػف صػياةها ومػاف صػياةها

يعسػو النحػ هػذي الذبابػة لػـ تاػف ذبابػة عاةيػة بػ مانػت ذبابػة بشػرية قػة هربػػت
مػػف يعسػػو الػػةيف فػػي معرمػػة سػػميت حينهػػا معرمػػة صػػفيف  ،قامػػت هػػذي الذبابػػة

حيف رضت اليعسو يتجه لليها ليقتلها بسرعة وبةهال مماث لسرعة وةهػال الػذبا

قامػت بنػزع مالبسػها وضبػةال عورتهػا لسػػية المتعففػيف لتجعػ اليعسػو يغػض نظػػر

عنهػ ػػا النهػ ػػا ااي الذبابػ ػػةا تعلػ ػػـ ب ػ ػاف اليعسػ ػػو متمسػ ػػؾ بػ ػػالوحي المنػ ػػزؿ { ُقػػػػل
ِ ِ
ِ
ّللا َخ ِبير ِب َما
يف َي ُغ ُّضوا ِم ْف أَْب َص ِارِه ْـ َوَي ْح َف ُ
ّلْم ُم ْؤ ِمن َ
ظوا ُفُر َ
وج ُه ْـ َذل َؾ أ َْزَكل َل ُه ْـ اف َّ َ
َي ْصَن ُعو َف }(ٔ) فنجت بفعلتها هذي مف سػيف اليعسػو ولقبػت بعػةها بةاهيػة العػر
وتناست قوؿ اليعسو

هيهات لوال التقذ لانت ضةهذ العر ) .)2

اف تق ػػوى اليعس ػػو ه ػػذي ومخافت ػػه م ػػف هللا جعل ػػت الط ػػامعيف بأرث ػػه مث ػػر مطم ػػع
الذبا

بعس النح قاؿ الشاعر :

حتذ لذا قبض النبي وضصبحوا

نمثت ببيعتػه رج ػػاؿ ضس ػػلمت
وتةاولوه ػ ػػا بينهػـ فمانهػ ػ ػػا

مث الذبا

تلو حوؿ المطعـ

ضفواههـ وقػػلوبهـ لػػـ تس ػلػـ
مأس تةور علذ عطاش حػوـ

)3

اف العلػـ الحػةيذ مشػف العةيػة مػف الخصػائص التػي يتمتػع بهػا الػذبا
م ػػف الحشػ ػرات فم ػػثالي يمم ػػف اف

تس ػػير الذباب ػػة بس ػػهولة عل ػػذ األس ػػطح المائل ػػة

 - 6النور36
2

عػف غيػري

 -الاافي  -الشيخ الاليني  -ف  - 8ص 24
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والمستقيمة علػذ حػةاي سػوال ضو تقػف ثابتػة ضيًػاي علػذ السػقف ضو األرًػيات لمػة

سػػاعات فأقػػةامها مجهػػز للوقػػوؼ علػػذ الزجػػاف والجػػةراف والسػػقوؼ  ،اف الوسػػائة
الماصة الموجوة علذ ضقةامها تؤمف وقوفاي مناسباي علذ السػطح  ،وتػزةاة قػو هػذي
الوسائة بإفراز سائ خاص .

ال مػاف
اف هػذي الصػفات الخاصػة بتواجػة الػذبا وطريقػػة سػيري فػي ضي ممػاف سػو ي
مستقيـ ضو متعرف ضو يموف سقفاي ضو ضرًاي لهي صفات مزةوجة بيف صفات النح
الذي يسير بخطوا مسػتقيمة وبػيف صػفات النمػ الػذي يسػير بطريقػة متعرجػة اف

هذا االزةواف لهو مف صفات المنافقيف حقاي فانهـ يجالسوف مػف هػـ علػذ الصػراا

المسػ ػػتقيـ متشػ ػػبهيف بهػ ػػـ ظػ ػػاه اير غيػ ػػر محسػ ػػوبيف مػ ػػنهـ عنػ ػػة هللا واذا خل ػ ػوا للػ ػػذ

ش ػػياطينهـ ق ػػالوا انػ ػا معم ػػـ وم ػػف المع ػػروؼ اف الش ػػياطيف تس ػػلؾ الط ػػرؽ الملتوي ػػة
ِ
يف
{واِ َذا َلُ ػوْا َّالػذ َ
ذًالؿ الناس قاؿ تعالذ في وصف المنػافقيف وفًػح سػرائرهـ َ
آمُنػػػػوْا َقػػػػاُلوْا آمَّنػػػػا واِ َذا َخَمػػػػوْا ِإَلػػػػل َش ِ ِ
ػػػػف
ػػػػـ ان َمػػػػا َن ْح ُ
ْ
َ
َ َ
ػػػػياطين ِه ْـ َقػػػػاُلوْا انػػػػا َم َع ْك ْ
َ
(ٔ)
ُم ْس َت ْه ِزُئو َف } .
لقة قاـ العلمال حةيثاي بأقامة مختبرات خاصة لةراسة الذبا

الةراسة انهـ وجةوا اف الذبا

وماف ةافعهـ لهذي

يحم علذ جسمه مميات ًخمة مف الفيروسات

والبمتيريا القاتلة وعلذ الرغـ مف ذلؾ ال يتأثر بها !!

فقالوا :ميف يممف لهذا المخلوؽ اف يحم األمراض الاثير والبمتريا والفيروسات

علذ سطح جسمه وال يتأثر بها ؟ .

1
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ولػةى البحػػذ والتػػةقي وجػػةوا اف هنالػػؾ منػػاط خاصػػة فػػي جسػػـ الػػذبا

تحتػػوي

علػػذ مميػػات مػػف المًػػاةات الحيويػػة و وجػػةوا ضيًػػا انهػػا مػػف ضاف ػئ المًػػاةات

الحيوية .

وله ػػذا السػػػب

قامػػػت باحثػ ػػة اسػ ػػترالية بتجربػػػة وجػ ػػالت بال ػػذبا

ووجةت بمجرة غمس الذبا

وغمس ػػته بسػ ػػائ

تحرر منه مًاةات حيوية ضو بمعنذ آخر مًػاة

للبمتريػا والفيروسػات وهػذي المًػاةات تتحػرر مػف جسػـ الػذبا

بمجػرة غمسػه فػي

السػائ  ،وقالػت بػالحرؼ الواحػة " :اننػا نبحػذ عػف مًػاةات حيويػة فػي ممػاف لػـ
يمف ضحة يتوقعه مف قب وهو الذبا !"

وهنالػػؾ باحػػذ آخػػر ضيً ػاي فػػي جامعػػة طوميػػو يقػػوؿ هػػذا الباحػػذ وهػػو البرفسػػور
جػػوف ب ارفػػو :اف آخػػر شػػيل يتقبلػػه االنسػاف اف يػػرى الػػذبا فػػي المشػػافي لعػػالف

األمراض) .

ولةى رجوعنا للمصاةر االسالمية نجة اف النبي االارـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) قة سب هذي

االبحاذ بأربعة عشر قرنا مف الزمف حيف تحةذ عف هذا األمر قائالي ( :إذا وقع

الذباب في اناء أحدكـ فميغمسه فيه  ،فاف في أحد جناحيه شفاء  ،وفػي اآلخػر

سػماً  ،وانػه يغمػػس جناحػه المسػموـ فػػي الشػراب وال يغمػس الػػذي فيػه الشػػفاء
فالمسوها لئبل يضركـ)(ٔ).

وقػػاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) ( :ل ػوال الػػذباب الػػذي ي ػػع فػػي أطعمػػة النػػاس مػػف حيػػث ال
يعمموف ألسرع فيهـ الجذاـ) (ٕ).

 - 1يستذرك انو ائم  -انًٍكزا انُوري  -ج  - 66ص 322
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وعػف دمحم بػػف علػػي البػاقر علػػيهـ السػػالـ) قػاؿ ( :لػوال اف النػػاس يػػأكموف الػػذباب

مف حيث ال يعمموف لجذموا أو قاؿ لجذـ عامتهـ )(ٔ).
وممػػا تقػػةـ نسػػتنتج مػػا يلػػي اف للػػذبا

جنػػاحيف يعمػ مػ واحػػة منهمػػا بمفػػرةي ضي

غير مرتب با خر هذا مف ناحية الحرمة ضما مف ناحيػة مايحملػه جنػاحي الػذبا
فقة ضثبت العلـ الحةيذ والرسوؿ الاريـ وعترته الطاهر عليهـ السالـ) اف الذبا
يجتمػع فيػػه النقيًػػيف وهمػػا الػةال والػػةوال وقػػة خػػالف الػذبا

بهػػذي الصػػفة المنطػ

نفسه حيذ يقوؿ المنط بستحالة ضجتماع النقيًيف في شيل واحة .

اف مث الذبا هذا ممثػ المنػاف الػذي تجتمػع فيػه الحممػة والظػالؿ ولعػ سػائالي
يسػػأؿ وميػػف للمنػػاف اف يمػػوف لػػه حممػػة نقػػوؿ نعػػـ اف للمنػػاف حممػػة وقػػة حثنػػا
ضمير المؤمنيف عليه السالـ) اف نأخذها منه قاؿ عليػه السػالـ) ( :خػذ الحكمػة

انل كانت  ،فاف الحكمة تكوف في صدر المنافق فتمجم في صػدرا حتػل تخػرج
فتسكف إلل صواحبها في صدر المؤمف)

(ٕ).

وقػػاؿ عليػػه السػػالـ) ( :الحكمػػة ضػػالة المػػؤمف  ،فخػػذ الحكمػػة ولػػو مػػف أهػػل
النفاؽ).

هذا مف جان
وحقة الذبا

ومف جانػ

بانه يغمس جناحه المسموـ فػي الشػ ار وال يغمػس الػذي فيػه الشػفال

وهذا يةؿ علذ بغض الذبا

صفات المنافقيف ضيًاي .
1
2

آخػر فقػة حػذرنا الرسػوؿ الاػريـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما) مػف ممػر
لا النػاس سػوال مػانو مػؤمنيف ضو مػافريف وهػذي مػف
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اننػػا حػػيف نق ػرال عػػف تص ػرفات م ػ مػػف النح ػ والنم ػ والػػذبا
جمػػة تجػػذ

نجػػة فيهػػا مفارقػػات

المنتبهػػيف لهػػا ليبحثػوا ويتػػأملوا مػػا ضوةع الخػػال بهػػذي المخلوقػػات مػػف

ضس ػرار مشػػيئته وخ ػزائف علمػػه ولػػـ يخلقهػػا عبثػػا والعيػػاذ بػػاهلل لقػػة تطرقنػػا للػػذ حيػػا

النح ػ والنمػػ وصػػفاتهما ف ػػي البح ػػذ السػػاب واستلخص ػػنا م ػػا فػػي ص ػػفاتهما م ػػف

الخير والشر ضما االف فسنجري مقارنة بيف ضفعاؿ النمػ والنحػ مػف جهػة والػذبا

مف جهة ضخرى لاي يتًح األمر ضاثر وتبياف ذلؾ في النقاا االتية :

اوالً  :النح لةيػه مملاػة وهػي غايػة فػي االنًػباا والةقػة ففيهػا العمػ مقسػـ بػيف
افراةها مالي حس ةور وهذا ضيًاي موجوة في مسااف النمػ ولاػف لػيس بانًػباا
وةقػػة النح ػ طبع ػاي بغػػض النظػػر عػػف نتيجػػة عم ػ م ػالي منهمػػا فالنح ػ الػػذي يمث ػ

المػػؤمنيف لػػه غايػػات يعمػ لتحقيقهػػا ومػػذلؾ النمػ الػػذي يمثػ الاػػافريف لػػه غايػػات

ضيًػػا يعمػ لتحقيقهػػا ضمػػا الػػذبا

فلػػيس لػػه مملاػػة تػػذمر وهػػو فوًػػوي وعبثػػي وال

يعم اال لقوته ضي همة بطنه  ،وهو ليس لةيه قائة يقوةي مالنح وال حتذ مالنم

ب هـ متناثريف هنا وهناؾ  ،وهذي الصفات تنطبػ علػذ المنػاف فالمنػافقيف لػيس

لةيهـ مياف يجمعهـ ضو قائة يقوةهـ ظاهرياي ضما في الواقع فقائةهـ لبليس مف حيذ
يش ػػعروف ضو ال يش ػػعروف وه ػػـ ل ػػيس ل ػػةيهـ ه ػػةؼ مع ػػيف ضو عقي ػػة واً ػػحة انم ػػا
تةفعهـ االهوال وهـ بارعيف في تغير األمور وتهوي التافه منهػا والعمػس بػالعمس

وحس

مصالحهـ الشخصية ،

ثانياً  :النح مفية ويعم بجة ونشاا وهةول فهو ينتج العس الذي يمث الحممػة

فػػي التأوي ػ الػػذي فيػػه شػػفال للنػػاس)  ،ممػػا اف النم ػ ضيً ػاي لػػه عم ػ خػػاص بػػه
بغض النظر عف نتيجة عمله .

الموسوعة القرانية للقحطاني 196 ..........................................

ضم ػػا ال ػػذبا

فه ػػو مً ػػر ومس ػػوؿ فيق ػػوـ بنقػ ػ الجػ ػراثيـ مس ػػبباي االمػ ػراض واألوبئ ػػة

وبالتػػالي انتشػػارها بػػيف النػػاس ممػػا هػػو حػػاؿ المنػػاف فهػػو مسػػوؿ ومتقػػاعس ةائم ػاي

عػػف ضةال ضعمالػػه ومػؤث اير علػػذ غيػري ضيًػاي وينطبػ ذلػػؾ فػػي قػػوؿ رسػػوؿ هللا صػػلذ
هللا عليه وآله وسلـ تسليما) حيف قػاؿ (:المؤمف قميل الكبلـ كثير العمل والمنػافق

كثير الكبلـ قميل العمل).

ثالثػاً ًِ  :اف النحػ مسػػالـ وال يعتػػةي علػذ ضحػػة لال ةفاعػاي عػف الػػنفس فمثلػػه ممثػ
المػؤمف الػػذي يشػػبه النحػ فأصػػوات المػؤمنيف مػػةوي النحػ  ،وقيػ عػػف ضصػػحا

الحسيف عليه السالـ) في ليلة عاشورال لهـ ةوي مةوي النحػ  ،والمػؤمف المسػلـ
ال يًر ضحةاي وقة وًحه رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) بقوله( :المسمـ مف سمـ الناس
مػػػف يػػػدا ولسػػػانه)  ،ضمػػا النم ػ فان ػه يعتػػةي علػػذ ا خ ػريف ويسػػرؽ ويمػػذ ولػػه
صفات عةية ضثبتتها التجار العلمية .

ضما الذبا

فقة حاوؿ تقلية ةوي النح ولانه لـ يفلح في ذلؾ فهو ًوًػائي ولػه

طنيف مزعج ومتطف علذ االخريف .

رابعاً  :يمتلؾ النح ضربعة ضجنحة ضي زوجاف مف األجنحة بينما الذبا

فلةيه زوف

واحة مف األجنحة وتسمذ علمياي رتبة ثنائية األجنحػة) وبػذلؾ ال يسػتطيع الػذبا

اف يسب النح فاف سرعته ضبطأ بمثير مف سرعة النح .

خامسػػػػاً  :اف النحػ ػ يقت ػػات م ػػف رحيػ ػ األزه ػػار مت ػػنقالي ف ػػي روً ػػات الجن ػػات
والحػػةائ بينمػػا الػػذبا

يقتػػات علػػذ الفًػػالت والجيػػف وهػػو متنقػ مػػف قػػذار للػػذ

جيفػػة ليأخػػذ قوتػػه منهػػا  ،وهمػػذا المنػػافقوف الػػذيف يبغػػوف الػػةنيا ويترمػػوف ا خػػر ،
هذي الػةنيا التػي مثلهػا ضميػر المػؤمنيف عليػه السػالـ) بالجيفػة بقولػه ( :مثػل الػدنيا

كجيفػػة اجتمػػع عميهػػا طبلبهػػا) والػػذبا يمثػ ايًػاي المنػػافقيف علػػذ مػػر العصػػور
والقػػائميف علػػذ السػػل المػػاةي والمعنػػوي تجػػاي عامػػة النػػاس  ،مػػوف الػػذبا يسػػل
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الش ػػيل م ػػف ص ػػاحبه ويبتلع ػػه بع ػػة تحويل ػػه م ػػف ماةت ػػه لل ػػذ م ػػاة ثاني ػػة يس ػػتطيع
ُّ
اب َشػ ْػػيئاً َّال
لمتصاص ػػها  -مم ػػا ذمرن ػػا انف ػػا  -وقول ػػه تع ػػالذَ {:واف َي ْسػػػُمْب ُه ُـ الػػػذَب ُ
يس َػتن ِ ُذ ِ
ػه َضػػع َ َّ ِ
ػوب }(ٔ) يطػاب هػػذي الصػفة  ،وقػة وصػػفه
ُ
وا مْن ُ ُ
ػب َواْل َم ْطُمػ ُ
ف الطال ُ
َْ

اذماـ الصاةؽ عليه السالـ) بقولػه ( :قد رضي ببعدا عف رحمة ع تعالل ال نه
يػػأتي بأعمالػػه الظػػاهرة شػػبيهاً بالشػػريعة وهػػو الا والغ وبػػاغ بال مػػب عػػف ح هػػا

مستهزئاً فيها).
ساةساي  :اف لوف النح هو ضصفر مالشمس التي تمث النور وهو ضصفر مالػذه

وهو يمث المؤمف واذيماف فقة قاؿ الشاعر في مة ضمير المؤمنيف عليه السالـ)

:

علي الةر والذه

المصفذ
وباقي الناس ملهـ ت ار

ضمػػا الػػذبا فلونػػه ضسػػوة والس ػواة هػػو الظػػالـ عمػػس النػػور وهػػو لبػػاس ضه ػ النػػار
ِِ
يف ِفػي
والمنافقيف هـ في الةرؾ األسػف مػف النػار  ،فقػة قػاؿ تعػالذ { :اف اْل ُمَنػاف َ
(ٕ)
َّ ِ
َس َف ِل ِم َف َّ
الن ِار َوَلف َت ِج َد َل ُه ْـ َن ِصي اًر }
الدْرؾ األ ْ

1
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انكىاكة انزاهشج
قاؿ تعالذ { ِإ ْذ َقاؿ يوس ِ ِ
ِ
َح َػد َع َش َػر َك ْوَكبػاً َو َّ
س
ػف ألبيػه َيػا أَبػت انػي َأرَْي ُ
َُ ُ ُ
ػت أ َ
الش ْػم َ
واْلَ مر أرَي ُتهـ لِي س ِ ِ
يف }(ٔ).
اجد َ
َ
َ ََ َ ْ ُ ْ
ِ
ِ
اب و ِ
اب ُّم َت َفِّرَقػ ٍة
اح ٍػد َو ْاد ُخُمػوْا ِم ْػف أَْب َػو ٍ
اؿ َيا َبن َّي الَ َت ْد ُخُموْا مف َب ٍ َ
وقاؿ ضيًػاي َ { :وَق َ
ِ
ِِ
نكـ ِمف ِ
ِ
ػت َو َعَمْي ِػه َفْمَي َت َوَّك ِػل
ّللا ِمف َش ْي ٍء اف اْل ُح ْك ُـ ِإالَّ ّّلل َعَمْيه َت َوَّكْم ُ
َو َما أُ ْلني َع ُ ّ َ ّ
اْل ُم َت َوِّكُمو َف }(ٕ) .
ختـ هللا تبارؾ وتعالذ انبيائػه بػدمحم المصػطفذ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما) ومانػت رسػالته خاتمػة
لاػ الرسػػاالت السػػماوية  ،حيػػذ اف القػػراف حػ أ
ػاو علػػذ مافػػة الاتػ

السػػماوية التػػي

انزلػػت علػػذ انبيػػال هللا صػػلوات هللا وسػػالمه علػػيهـ) ومػػتمـ لهػػا  ،وبػػذلؾ يشػػتم

علػػذ م ػ شػػيل وفيػػه تبي ػاف لا ػ شػػيل  ،وهػػو ال يخػػص قػػوـ ةوف بقيػػة األق ػواـ ،
مةعي اف ا ية المذمور في قوله تعالذ :
وعليه فعنةما ّيةعي ّ
{ إذ قاؿ يوسف ألبيه .)ٖ( }.....

تنطب علذ بني لسرائي فق وال تنطب علذ المسلميف فهذا الاػالـ يتعػارض مػع

شػػمولية القػػراف ورسػػالة النبػػي األاػػرـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) الػػذي خاطبػػه المػػولذ عػػز وجػ
بقوله :

اؾ ِإَّال َك َّ
الن ِ
اف ًة ّلِ َّمن ِ
اس َب ِشي اًر َوَن ِذي اًر َوَل ِك َّف أَ ْك َثَر َّ
اس َال َي ْعَم ُمو َف}(ٗ).
{ َو َما أَْر َسْمَن َ
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ف د ورد عف

بف عمل عػف أبػي عبػد ع (عميػه السػبلـ) قػاؿ ( :سػألته عػف

قوله  " :يا بنل اسرائيل "

قاؿ  :هل خاصة بآؿ

(عميهـ السبلـ))(ٔ).

اف هذي ا يػة الاريمػة تشػير للػذ حقيقػة علميػة هػي اف الاوااػ
عػػةى الشػػمس والقمػػر  ،ضي ال بػػة مػػف ااتشػػاؼ هػػذي الاواا ػ
يتوصػ ػ العل ػػـ لال الاتش ػػاؼ تس ػػعة موااػ ػ

الاواا

ضحػة عشػر مومبػاي

األحػػة عشػػر  ،ولػػـ

 ،فيوس ػػف علي ػػه الس ػػالـ) رضى ه ػػذي

األحة عشر  ،وقة سماها بأسمائها رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) .

حيذ جال في الخصاؿ عف جابر بف عبة هللا قاؿ :

( أتػػل النبػػي (صػػمل ع عميػػه وآلػػه وصػػحبه وسػػمـ) رجػػل مػػف اليهػػود ي ػػاؿ لػػه

بش ػاف اليهػػودي ف ػػاؿ  :يػػا

أخبرنػػي عػػف الكواكػػب التػػي رآهػػا يوسػػف انهػػا

سػػاجدة فمػػا أسػػماؤهف  ،فمػػـ يجبػػه نبػػي ع يومئػػذ فػػي شػػيء  .قػػاؿ  :فنػػزؿ

جبرائيل فأخبر النبي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) بأسمائها.

قػػاؿ  :فبعػػث رسػػوؿ ع (صػػمل ع عميػػه وآلػػه وصػػحبه وسػػمـ) إلػػل بشػاف فممػػا

جاء قاؿ النبي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما)  :هل انت مسمـ اف أخبرتؾ بأسمائها ؟
قاؿ  :نعـ .

ف ػػاؿ لػػه النبػػي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما)  :حوب ػاف والطػػارؽ والػػذباؿ وذو الكتفػػيف وقػػابس

ووثاب وعموداف والفيمق والمصبح والصدوح وذو الفروع والضياء والنور  ،رآها
في أفق السماء ساجدة له فممػا قصػها يوسػف عمػل يع ػوب قػاؿ يع ػوب  :هػذا
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أمر متشتت يجمعه ع مف بعد  ،ف اؿ بشاف  :وع اف هذا ألسمائها ثػـ أسػمـ

) (ٔ).

وقة نق القمي والعياشي عف جابر في تسمية النجوـ وهي :

( الطارؽ وحوباف وذكػر مثمػه إلػل قولػه والضػياء والنػور قػاؿ  :يعنػي الشػمس
وال مر قاؿ  :وكل هذا الكواكب محيطة بالسماء ) .
وهنػػاؾ ت ػراب بػػيف الاواا ػ

واألئمػػة فم ػ موم ػ

يمث ػ ضحػػة األئمػػة المعصػػوميف

عليػػه السػػالـ) األحػػة عشػػر فالشػػمس هن ػػا تمث ػ السػػية فاطمػػة الزه ػرال عليه ػػا

السالـ ) والقمر يمث ضمير المؤمنيف عليه السالـ) ضما الاواا

األحة عشر فهي

تمث األئمة المعصوميف األحػة عشػر مػف اذمػاـ الحسػف المجتبػذ عليػه السػالـ)

للذ اذماـ المهةي عليه السالـ) .

اف مصػػةر الحيػػا ومصػػةر الفػػيض اذلهػػي هػػو الرسػػوؿ األعظػػـ صػػلذ هللا عليػػه
وآله وصحبه وسلـ) وهو يمث الشمس علذ وجػه آخ أػر مػف وجػوي التأويػ وفاطمػة
بًعة مف الرسػوؿ ممػا ورة عػف رسػوؿ هللا صػلذ هللا عليػه وآلػه وصػحبه وسػلـ)

قوله  ( :اف فاطمة بضعة مني )

(ٕ)

.

فلو ضرجعنػا ملمػة البعوًػة ) لتبػيف انهػا آتيػة مػف البعًػية والػبعض معنػاي جػزل
مػػف الا ػ وهػػو شػػبيه الا ػ ضي بمعنػػذ صػػور مصػػغر مػػف الا ػ  ،فػػالزهرال عليػػه

السالـ) هي ضيًاي شمس  ،والشػمس علميػاي هػي ضـ الاوااػ
والنور .

1
2
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وقة ورة في زيار اذماـ المهةي عليه السالـ)  ( :السبلـ عميؾ يا ابػف الكواكػب

الزاهرة ) .

وجال في قصة اذسرال والمعراف :

(  ......يػػا

تحػػب اف ت ػراهـ ؟ قمػػت  :نعػػـ يػػا رب  ،ف ػػاؿ لػػي  :التفػػت عػػف

يميف العرش  ،فألتفت فػإذا بعمػي وفاطمػة والحسػف والحسػيف  -إلػل اف قػاؿ -

والمهدي في ضحضاح مف نور قياـ يصموف في وسطهـ المهدي يضػيء كانػه

كوكب دري ).......

(ٔ)

.

وقػػة ذمػػر رسػػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) فػػي ضشػراا السػػاعة ظهػػور الاومػ

المػػذن

قبػ

ظه ػػور اذم ػػاـ المه ػػةي ضو ه ػػو مػ ػرتب بظه ػػور اذم ػػاـ  ،فاذم ػػاـ المه ػػةي علي ػػه
السػػالـ) هػػو الاوم ػ

الغائ ػ

وهػػذا لعجػػاز علمػػي لقًػػية اذمػػاـ المهػػةي عليػػه

السالـ) .

وقة ذمر عبة هللا بف عباس قاؿ  :حججنا مع رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) حجة الوةاع
فأخذ با

الاعبة ثـ اقب علينا بوجهه فقاؿ  ( :أال أخبركـ بأشراط السػاعة وكػاف

أدنل الناس منه يومئذ سمماف (رضي ع عنه).
ف اؿ  :بمل يا رسوؿ ع .

ف ػػاؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما)  ... :ويجف ػوا الرجػػل والديػػه ويبػػر صػػدي ه ويطمػػع الكوكػػب

المذنب )(ٕ).

هػ ػػذا مػ ػػف جان ػ ػ

 ،ومػ ػػف جان ػ ػ

آخػ ػػر اف حقيقػ ػػة الػ ػػةيف واذسػ ػػالـ يػ ػػوـ خل ػ ػ هللا

السماوات واألرض  ،واف ضوؿ ما خل هللا نور دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) .
 -1بحار االنوار ف 27ص. 191
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فقػة ورة عػف جػابر بػػف عبػة هللا اف رسػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما) قػػاؿ  ( :أوؿ مػا خمػػق

ع نوري ففتق منه نور عمػي ثػـ خمػق العػرش والمػوح والشػمس وضػوء النهػار
ونور األبصار والع ل والمعرفة )

(ٔ)

.

وهن ػػاؾ ضحاةي ػػذ عةي ػػة ورةت به ػػذا الخصػ ػوص نترمه ػػا م ارع ػػا لالختص ػػار  ،اف
اذسالـ هو الةيف الشام بػ هػو ضصػ األةيػاف وضوؿ األةيػاف وآخرهػا ورسػوؿ هللا

ػػه
يؾ َل ُ
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) هػػو ضوؿ المسػػلميف وذلػػؾ واًػػح فػػي قولػػه تعػػالذ  { :الَ َش ِػػر َ
ِِ
يف }(ٕ) .
َوبِ َذلِ َؾ ُ
أوؿ اْل ُم ْسمم َ
أمرت َوان ْا ُ

الن ػه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) ضوؿ مػػف ضجػػا

فػػي الميثػػاؽ فػػي عػػالـ ال ػ ّذر وهػػذا مػػا ورة عػػف

األئمػػة المعصػػوميف علػػيهـ السػػالـ) اف لسػػالمه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) متقػػةـ علػػذ لسػػالـ

الخالئ ػ ملهػػـ ولػػـ ينعػػت بػػأوؿ المسػػلميف ضحػػة فػػي القػػراف لالّ فػػي هػػذي ا يػػة التػػي

تخصه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) والتي ضمري هللا تعالذ فيها اف يخبر قومه .

واف االنبيال سألوا اذسالـ  ،فقة قاؿ تعالذ حماية عف نو :
ِ
ّللا وأ ِ
ِ
َكػو َف ِم َػف
ُم ْػر ُت اف أ ُ
َج ٍػر اف أ ْ
{ َفاف َت َػوَّلْي ُت ْـ َف َمػا َسػأَْل ُت ُكـ ّم ْػف أ ْ
َجػرَ
ِي ِإالَّ َعَمػل ّ َ
ِِ
يف }(ٖ) .
اْل ُم ْسمم َ
ِِ
ِ
ِ
يف
يهػا َلْي َػر َبْي ٍػت ّم َػف اْل ُم ْسػمم َ
وعف لوا عليه السالـ) في قوله َ { :ف َمػا َو َج ْػدَنا ف َ
}(ٗ) .
وعف يوسف قوله :
{ َتوَّفِني مسمِماً وأَْل ِح ْ ِني ِب َّ ِ
يف }(ٔ) .
الصال ِح َ
َ
َ
ُْ
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ُ ِ
رب العالميف }
وعف لبراهيـ في قوله {
أسممت ل ِّ
اج َعْمَنػػػػا
وع ػػف لبػ ػراهيـ وابن ػػه لس ػػماعي عليهم ػػا الس ػػالـ) ف ػػي قولهم ػػا َ { :رَّبَنػػػػا َو ْ
ػؾ وأ َِرَنػػا مَن ِ
ِ َّ
اسػ َػكَنا َوُتػ ْػب َعَمْيَنػػا ان ػ َؾ ان ػ َت
ػؾ َو ِمػػف ُذِّرَّي ِتَنػػا أ َّ
ُم ْسػػمِ َمْي ِف َلػ َ
ُم ػ ًة ُّم ْسػػم َم ًة لػ َ َ
َ
الت َّواب َّ ِ
يـ }(ٖ) .
َّ ُ
الرح ُ
ات واْلم ْؤ ِمِنيف واْلم ْؤ ِمَن ِ
ِ ِ
ِِ
ات }(ٗ) .
وقوله تعالذ  { :اف اْل ُم ْسمم َ
َ َ ُ
يف َواْل ُم ْسم َم َ ُ
نالح في هذي ا ية الاريمة اف هللا عػز وجػ قػة قػةـ المسػلميف والمسػلمات علػذ
(ٕ)

.

المؤمنيف والمؤمنات ضي اف ةرجة التسليـ هلل تعالذ هي ضعلذ مف ةرجة اذيماف.
ِ
ِ
ػاب و ِ
اب
احػ ٍػد َو ْاد ُخُم ػوْا ِمػ ْػف أَْبػ َػو ٍ
ػاؿ َيػػا َبنػ َّ
ػي الَ َت ػ ْد ُخُموْا مػػف َبػ ٍ َ
ضمػػا قولػػه تعػػالذ َ { :وَقػ َ
ِ
ِِ
نكـ ِمف ِ
ِ
ػت َو َعَمْي ِػه
ّللا ِمف ش
ػي ٍء اف اْل ُح ْك ُػـ ِإالَّ ّّلل َعَمْيػه َت َوَّكْم ُ
ُّم َت َفِّرَق ٍة َو َما أُ ْلني َع ُ ّ َ ّ
َ ْ
َفْمَي َت َوَّك ِل اْل ُم َت َوِّكُمو َف }(٘) .
ومف المعروؼ اف نبي هللا يعقو

عليه السالـ) هو لسرائي ومعنذ لسػرائي هػو

خػ ػػالص هللا ) ضو خالصػ ػػته ممػػػا ورة عػ ػػف اذمػ ػػاـ البػػػاقر عليػ ػػه السػ ػػالـ)  ،لذف

فيعق ػػو يمثػ ػ ضمي ػػر الم ػػؤمنيف عل ػػي علي ػػه الس ػػالـ) ف ػػي ه ػػذي ا ي ػػة  ،الف ضمي ػػر

المػػؤمنيف هػػو خالصػػة هللا ممػػا نقػ ابػػف طػػاووس بإسػػناةي للػػذ ضبػػي عبػػة هللا عليػػه
السالـ) في ذمري لةعال زيار الغةير ل ماـ علي عليه السالـ) حيذ قاؿ :

( المهـ صل عمل وليؾ وأخي نبيؾ ووزيرا وحبيبه وخميمه وموضع سرا وخيرتػه
مف أسرته ووصيه وصفوته وخالصته وأمينه ووليه واشرؼ عترته )...

 -1يوسف . 161
 -2البقر . 131
 -3البقر . 128
4

 -األح از

. 35

 -5يوسف . 67

(ٔ)

.

الموسوعة القرانية للقحطاني 214 ..........................................

ومػػذلؾ ف ػاف المعنػػي ببنػػي لس ػرائي هػػـ ضه ػ البيػػت علػػيهـ السػػالـ) فقػػة ورة ع ػف
ِ
خاصػة بػآؿ
الصاةؽ عليه السالـ) في قوله تعالذ ( :يا َبني ا ْسرائيل) قاؿ  :هػي ّ
محمد(عميهـ السبلـ)) .)2
ّ
عف هاروف بف دمحم الحلبي قاؿ  :سألت ضبػا عبػة هللا عليػه السػالـ) عػف قػوؿ هللا:

((يا بني إسرائيل) قاؿ :هـ نحف خاصة) .
ِ
ِ
اب و ِ
اب ُّم َت َفِّرَق ٍة}(ٖ).
اح ٍد َو ْاد ُخُموْا ِم ْف أَْب َو ٍ
اؿ َيا َبن َّي الَ َت ْد ُخُموْا مف َب ٍ َ
فقوله َ { :وَق َ
هو مالـ والة األئمة ضمير المؤمنيف عليه السالـ) الموجه للذ ضبنائػه المعصػوميف

علػػيهـ السػػالـ) باتخػػاذهـ عػػة ضب ػوا أ ولػػيس باب ػاي واحػػةاي فم ػ لمػػاـ مػػنهـ لػػه بػػا
يختلف عف اذماـ الذي يليه  ،فػاف فػي ذلػؾ المصػلحة والفائػة والتػي تاػوف غالبػاي
مجهولػػة لػػةى النػػاس حيػػذ يختلػػف عػػف الػػذي يليػػه وم ػ جي ػ يختلػػف عػػف غي ػري

لًػػافة للػػذ تغيػػر الحمومػػات الجػػائر  ،فمنهػػا قويػػة وشػػةية ممػػا مان ػت ةولػػة بنػػي

ضُمية في بةاية حممهػا وهزيلػة ًػعيفة مةولػة بنػي ضُميػة ضيًػاي فػي نهايتهػا وبالتػالي
سقوطها  ،وغير ذلؾ مف األمور التي ال يعرفها لال هللا واذماـ .

فاذمػػاـ الحسػػف المجتبػػذ م ػاف بابػػه الصػػلح مػػع معاويػػة لعنػػه هللا )  ،وعنػػة تمػػاـ

هػػذا الصػػلح تعػػرض اذمػػاـ الحسػػف عليػػه السػػالـ) لمالمػػة النػػاس لاػػونهـ يجهلػػوف

وجه الحممة وغير المسّلميف ألمر اذماـ ونهيػه  ،وبػذلؾ فهػـ يػؤذوف اذمػاـ الػذي

هو ضةرى بالنفع مف غيري .

 -1مستةرؾ الوسائ ف 16ص . 226

 - 2مستةرؾ سفينة البحار ف128ص1
 -3يوسف . 67
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لما صالح الحسف بف علي بف ضبػي طالػ
وقة ورة في متا االحتجاف قوله ّ :
عليهمػػا السػػالـ) معاويػػة بػػف ضبػػي سػػفياف ةخ ػ عليػػه النػػاس فالمػػه بعًػػهـ علػػذ

بيعته .

قاؿ الحسف عليه السػالـ)  :ويحكـ ما تدروف ما عممت وع الػذي عممػت خيػر

لشيعتي مما طمعػت عميػه الشػمس أو لربػت أالَ تعممػوف انػي إمػامكـ ومفتػرض
بػنص مػف رسػوؿ ع (صػمل ع
الطاعة عميكـ  ،وأحد سيدي شباب أهل الجنة
ٍ
عميه وآله وسمـ تسميما) عمي ؟
ّ
قالوا  :بمل .

لمػػػػػػػػػػػػػػا
قػػػػػػػػػػػػػػاؿ (عميػػػػػػػػػػػػػػه السػػػػػػػػػػػػػػبلـ)  :أمػػػػػػػػػػػػػػا عممػػػػػػػػػػػػػػتـ اف الخضػػػػػػػػػػػػػػر ّ

خرؽ السفينة وأقاـ الجدار وقتل الغبلـ كاف ذلؾ سػخطاً لموسػل بػف عمػراف إذ

خفي عميه وجه الحكمة في ذلؾ وكاف ذلػؾ عنػد ع تعػالل ذكػرا حكمػه وصػواباً

)...

(ٔ)

.

ضمػػا اذمػػاـ الحسػػيف عليػػه السػػالـ) فم ػاف بابػػه الشػػهاة والتًػػحية فػػي سػػبي هللا
وةينه  ،فقة ًحذ بةمه الشريف الستقامة الةيف الػذي ظهػر فيػه االعوجػاف علػذ

ضيةي طغات بني ضميػة  ،فوقػف وقفتػه المشػهوة المليئػة باذبػال والشػجاعة وصػرخ
صرخته المةوية في وجه الظالميف  ،وقاؿ قولته المشهور :

( اف كػاف ديػػف

ال يسػػت يـ إال ب تمػػي فيػػا سػػيوؼ خػػذيني )  ،فسػػج بػػأحرؼ

مػف نػور فػي صػفحات المجػة التليػػة ضروع آيػات البطولػة والتًػحية وبقيػت الطػػف

للذ االف منهالي للثائريف بوجه الظلػـ والظػالميف ونب ارسػاي للعقيػة الحقػة وبحػ اير ازخػ اير
مف اذيثار والشهامة لجميع المؤمنيف في م مماف .

 -1بحار االنوار ف 44ص. 19
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واذمػػاـ علػػي بػػف الحسػػيف عليػػه السػػالـ) مػاف بابػػه ترسػػيخ العبػػاة وتأةيػ

النػػاس

ُميػة مػاف
مف خالؿ اةعيته الاثير  ،ونتيجػة للًػغ المت ازيػة مػف قبػ حمػاـ بنػي ض ّ
ضُسػػلو اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) ضُسػػلو التوريػػة والتقيػػة فم ػاف يهػػذ شػػيعته بػػأمور
بالسجاة وزيف العابةيف لاثر سجوةي وعباةته .

العباة والةعال  ،وقة ُلّق
وقة نق جابر بف عبة هللا عف اذماـ دمحم بف علي الباقر عليه السالـ) انه قاؿ :

( اف أبي عمي بف الحسيف (عميه السبلـ) مػا ذكػر أ عػز وجػل نعمػة عميػه إالّ
ِ
ػع عّنػه
سجد وال قػ أر آيػة مػف كتػاب ع عػز وجػل فيهػا سػجود إالّ سػجد  ،وال ُدف َ
سوءاً يخشاا أو كيد كائد إال سجد  ،وال فرغ مف صبلة مفروضة إال سػجد  ،وال
وفق إلصبلح بيف اثنيف إال سجد  ،وكاف أثر السجود في جميع مواضع سجودا

فسمي السجاد لذلؾ )
ومػاف بػػا

(ٔ)

.

اذمػػاـ دمحم بػػف علػػي البػػاقر عليػػه السػػالـ) هػػو شػ العلػػـ  ،فقػػة لقػ

بالب ػػاقر لبق ػ ػري علػػػوـ النبي ػػيف فمان ػ ػت مرحلتػ ػػه علي ػػه الس ػػالـ) هػػػي مرحل ػػة العلػػػوـ
المختلفة التػي فػؾ رموزهػا وحػ طالسػمها  ،ومػف بعػةي جػال اذمػاـ جعفػر بػف دمحم

الصاةؽ عليه السالـ) الذي ماف بابه نشر العلوـ التي ضفصح عنها اذماـ الباقر
عليه السالـ)  ،فقاـ اذماـ الصاةؽ بتوسعة هذي العلوـ وايًاحها للناس .

وق ػػة ق ػػاؿ اذم ػػاـ الص ػػاةؽ علي ػػه الس ػػالـ)  ( :اف عممنػػػا لػػػابر ومزبػػػور وكتػػػاب

مسػػطور فػػي رؽ منشػػور ونكػػت فػػي ال مػػوب ومفػػاتيح أسػرار الغيػػوب ون ػػر فػػي
األسماع وال تنفر منػه الطبػاع  ،وعنػدنا الجفػر األبػيض والجفػر األحمػر والجفػر

األكبر والجفر األصغر )...

(ٕ)

 -1وسائ الشيعة ف 7ص. 26
 -2للزاـ الناص
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وقػػة اسػػتطاع اذمػػاـ الصػػاةؽ عليػػه السػػالـ) اسػػتغالؿ هػػذي المرحلػػة المهمػػة التػػي
حصلت بيف ًعف وسقوا الةولة األموية وبةاية الةولة العباسية .

وقة اختص اذماـ المهةي عليه السالـ) بالقياـ بالسيف ةوف األئمة المعصوميف
عليه السالـ) فقة نهػذ ضميػر المػؤمنيف عليػه السػالـ) عػف خػروف ضحػة مػف ضبنائػه

المعصػوميف عليػػه السػالـ) قبػ القػائـ المهػػةي عليػه السػػالـ)  ،وهػذا واًػػح فػػي

مالـ المعصوميف عليهـ السالـ) في الاثير مف الروايات التي ضاةت هذا المعنذ
.

ِ
أهل
مثل َم ْف َخَر َج مّنا َ
فقة ورة عف جابر اف اذماـ الباقر عليه السالـ) قاؿ ُ ( :
طار ووقع في كوٍة فتبلعبت ِب ِه الصبياف)(ٔ).
البيت قبل قياـ ال ائـ َم َث ُل َف ٍ
رخ َ
بالقػػائـ مونػػه

ضمػػا اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) فيقػػوـ بالسػػيف محاسػػباي وقػػة لقػ
يقوـ بالسيف وله عة وعةة وجيش يقاتلوف بيف يةيه  ،وقة ةلت عشرات الروايات

علذ قيامه بالسيف  ،واليؾ بعًاي مف هذي الروايات :
جػػال عػػف البػػاقر عليػػه السػػالـ) قولػػه  ( :ي ػػوـ ال ػػائـ بػػأمر جديػػد وقضػػاء جديػػد
عمل العرب شديد  ،ليس شانه إال السيف وال يستتيب أحداً  ،وال تأخػذا فػي ع
لومة الئـ )

(ٕ)

.

وجال ضيًاي  ( :إذا قاـ ال ائـ نزلت سيوؼ ال تػاؿ  ،عمػل كػل سػيف اسػـ الرجػل
واسـ أبيه )(ٖ).

 -1بحار االنوار ف 52ص. 139

 -2المصةر نفسه ف 52ص. 354
3
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وعف ضبي عبة هللا عليه السالـ) قػاؿ  ( :إذا خرج ال ائـ (عميػه السػبلـ) لػـ يكػف

بينه وبيف العرب وال ُفرس إال السيف ال يأخذها إال بالسيف وال يعطيها إال به)

(ٔ)

.

وغير ذلؾ مف الروايات المتااثر بهذا الخصوص .

طيور إبراهيـ في التأويل المعاصر
اف تأوي القراف وممػا هػو معػروؼ لػةى المسػلميف مخػتص بػاهلل تعػالذ وال ارسػخيف
ػه ِإالَّ ّللا والَّر ِ
اسػ ُخو َف
في العلـ فيما ضفاض هللا عليهـ قاؿ تعػالذ َ َ { :ما َي ْعَم ُػـ َتأ ِْويَم ُ
ُّ َ
ِفي اْل ِعْمـِ}(ٕ).
ومف المعروؼ ضيًاي اف الراسخوف في العلػـ هػـ ضهػ البيػت علػيهـ السػالـ) ومػف

ماف متصالي بهـ ومسةةاي منهـ  ،وهذا مما ضاةته الروايات الصحيحة الصاةر عف
األئمة المعصوميف عليهـ السالـ) .

وعلذ هذا فاف م مف لةيه هذي القةر علذ التأويػ وعنػةي هػذا العلػـ الربػاني فهػو

حتماي يمػوف مػف النػاس المقػربيف مػف ضهػ البيػت ومػف انعػـ هللا علػيهـ بهػذي النعمػة

الابيػػر ضال وهػػي الرسػػوخ فػػي العلػػـ  ،واف مػػف الواًػػح لػػةى الاثيػػر اف لا ػ علػػـ
ًواب وضسس يبني عليها هذا العلـ يعرؼ مف خاللها العلـ الحقيقي الصاةر مف

 -1البحار ف 52ص. 389
2
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منبعه األصلي مف العلـ المزيف الذي ال يموف لال مف تسويالت النفس والشيطاف
والعياذ باهلل .

قاؿ تعالذ  { :واِ ْذ َق ِ ِ
ِ
اهيـ َر ِّب أ َِرِني َكْي َ ِ
ػاؿ
َ
اؿ أ ََوَل ْػـ ُت ْػؤمف َق َ
ف ُت ْحيػي اْل َم ْوَتل َق َ
َ
اؿ إْبَر ُ
بَمل وَل ِػكف ِّلي ْطم ِئ َّف َقْم ِبي َقاؿ َف ُخ ْذ أَْربع ًة ِم َف َّ
اج َع ْػل َعَمػل
الطْي ِػر َف ُص ْػرُه َّف ِإَلْي َ
ػؾ ُث َّػـ ْ
َ َ
َ
ََ ّ
َ َ
(ٔ)
ِ
ِ
ِ
ّللا َع ِزيز َحكيـ } .
ُك ِّل َجَب ٍل ّمْن ُه َّف ُج ْزءاً ُث َّـ ْاد ُع ُه َّف َيأْتيَن َؾ َس ْعياً َو ْ
اعَم ْـ اف ّ َ
فقػػة جػػال فػػي تأويػ هػػذي ا يػػة المبارمػػة اف هللا تعػػالذ اخبػػر لبػراهيـ الخليػ

عليػػه

السالـ) انه ضوؿ المسلميف وهو ضوؿ الموحةيف وضوؿ مف ةعا للػذ التوحيػة الحقيقػي
وهو الذي زرع البذر األولذ ل سالـ .

فلمػا علػـ لبػراهيـ بهػذا سػأؿ ربػه عػف هػذا الػةيف والػذ مػاذا تػؤوؿ نهايتػه فػػاخبري هللا

ان ػه سػػيموف مػػف سػػاللته وذريتػػه نبػػي  ،هػػو خػػاتـ االنبيػػال سػػيظهر هللا علػػذ يةيػػه

اذسػ ػػالـ وتاػ ػػوف ضمتػ ػػه مسػ ػػلمة  ،ومػ ػػف ذريػ ػػة هػ ػػذا النبػ ػػي يمػ ػػوف األئمػ ػػة األطهػ ػػار

الموحػػةوف ويمػػوف آخػرهـ  -والػػذي هػػو مػػف ذريػػة لبػراهيـ  -وهػػو المهػػةي الموعػػوة

الػػذي سينشػػر علػػذ يةيػػه الػػةيف وينشػػر اذسػػالـ فػػي م ػ ربػػوع المعمػػور وسػػتملئ

األرض بقيامه عةالي وقسطاي مما ملئت ظلماي وجو اير .

وانػه  -ضي المهػػةي عليػػه السػػالـ)  -سػػيجع مػػف النػػاس قومػاي موحػػةيف هلل وذلػػؾ

فػػي آخػػر الزم ػاف واف هللا سػػيحيي بالمهػػةي تلػػؾ القلػػو الميتػػة  ،وان ػه سػػيقوـ فػػي

زماف يموف الناس فيه ضجساةاي بال ضروا قاؿ تعالذ :
ػل
َضػ ُّ
ػب اف أَ ْك َثػ َػرُه ْـ َي ْسػ َػم ُعو َف أ َْو َي ْع ُِمػػو َف اف ُهػ ْػـ ِإَّال َك ْاال ن َعػػاـِ َبػ ْػل ُهػ ْػـ أ َ
{ أ َْـ َت ْح َسػ ُ
َس ِبيبلً }(ٕ) .

 -1البقر . )266

 -2الفرقاف . )44
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ولاػف هللا بفًػله وجػوةي وهةيػػه سػيرجع األروا للػذ تلػؾ األجسػػاة لاػي تػة

فيهػػا

الحيا مف جةية ويعوة النور لليها بعة اف مانت مظلمة سيهةي تلؾ النفوس بنػور

الهةاية المهةية وتعوة مػف جةيػة للػذ مػا مانػت عليػه فػي بةايػة خلقهػا حيػذ مانػت

متعلقػة بػاهلل وحػةي ال شػريؾ لػه فلػـ تعبػػة شػيئا مػف ةوف هللا حتػػذ بػةضت تعػوة شػػيئاي

فشيئاي للذ فطرتها األصلية :
ػق َّ ِ
ِ
يف حِنيفاً ِف ْطرَة َّ ِ
ِِ
ِ
ط َػر َّ
يل لِ َخْم ِ
ّللا
ّللا َّال ِتي َف َ
{ َفأَق ْـ َو ْج َه َؾ ل ّمد ِ َ
الن َ
َ
ػاس َعَمْي َهػا َال َتْبػد َ
َذلِؾ ِّ
الن ِ
يف اْلَ ّيِ ُـ َوَل ِك َّف أَ ْك َثَر َّ
اس َال َي ْعَم ُمو َف }(ٔ) .
َ
الد ُ
واف هللا سػػبحانه وتعػػالذ بعػػة اف يحيػػي لػػه هػؤالل القػػوـ ضصػػحا

القلػػو الميتػػة -

بالغفلة عف ذمر هللا  -بحقيقة ذمري هو بما ضراة هللا مف الذمر وذلؾ بالتوبة وطػرة

االنػ ػةاة م ػػف ال ػػنفس وتوحي ػػة هللا بم ػػا ه ػػو حػ ػ ومم ػػا ضراة هللا وضهػ ػ البيػ ػت عل ػػيهـ

السػػالـ)  ،ف ػاف هللا سػػيجمعهـ للمهػػةي عليػػه السػػالـ) لينصػػروي ويعًػػةوي لتحقي ػ
الهةؼ األسمذ وهو نشر الةيف اذسالمي الحنيف في م ضرجال العالـ.

لذلؾ باةر لبػراهيـ عليػه السػالـ) بالسػؤاؿ  :ربػي ضرنػي ميػف تحيػي المػوتذ  ،فػاف
لبراهيـ عليه السالـ) لـ يمتف بمجػرة اذخبػار فانػه ضراة اف يػرى ميػف يمػوف هػذا

األمر وهو لحيال الموتذ وجمعهـ ل ماـ عليه السالـ) .

فجػػال الػػرة مػػف المػػولذ سػػبحانه وتعػػالذ للػػذ لب ػراهيـ عليػػه السػػالـ) ضولػػـ تػػؤمف يػػا
لبػراهيـ ؟ الػػـ تصػػةؽ بمػػا ضخبرتػػؾ بػػه ؟ فأجػػا

لب ػراهيـ عليػػه السػػالـ) بلػػذ  -ضي

انني يا ر مصػةؽ بمػ مػا جػال مػف عنػةؾ ولاػف  -ليطمػئف قلبػي ولاػف يػا ر

سػػألتؾ بهػػذي المسػػالة الف هػػذا األمػػر مهػػـ جػػةاي وان ػت ضعلػػـ بػػذلؾ منػػي فػػأرةت اف

 -1الروـ . )36
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اطمػػئف علػػذ ضمػػر ولػػةي المهػػةي ومػػا يمػػوف مػػف شػانه وشػاف هػػذا الػػةيف الػػذي هػػو
خاتـ األةياف .

وضرةت اف ضرى ثمػػر هػػذي البػػذر التػػي بػػذرتها وهػػي التوحيػػة فأجػػا
َقاؿ َف ُخ ْذ أَْربع ًة ِم َف َّ
ِ
ػل َجَب ٍػل ِّمػْن ُه َّف ُج ْػزءاً ُث َّػـ
الطْي ِر َف ُصْرُه َّف ِإَلْي َ
ػؾ ُث َّػـ ْ
اج َع ْػل َعَمػل ُك ّ
َ
ََ ّ
ِ
ْاد ُع ُه َّف َيأْتيَن َؾ َس ْعياً } .
ضي يا لبراهيـ لذا ضرةت اف ترى ميف ضُحيي لولػةؾ المهػةي ضصػحابه بعػة اف مػانوا
ِ
ػػف َّ
الطْيػ ِػػر} وهػػذي لشػػار مػػف هللا للػػذ الطيػػور
ضموات ػاي وضجمعهػػـ لليػػه { َف ُخػػػ ْذ أَْرَب َعػػػ ًة ّم َ
بػػالملاوت وهػػـ بحػػر المعػػارؼ الموحػػة هلل المتصػ بػػه وقػػة تأاػػة لنػػا ذلػػؾ فػػي قولػػه
اضمـ ي َد َؾ ِإَلل جَن ِ
ُخَرى }(ٔ) .
آي ًة أ ْ
اح َؾ َت ْخُر ْج َبْي َضاء ِم ْف َلْي ِر ُس ٍ
َ
وء َ
تعالذ َ { :و ْ ُ ْ َ
فمم ػػا يظه ػػر م ػػف ا ي ػػة اف موس ػػذ علي ػػه الس ػػالـ) مػ ػاف ل ػػه جن ػػا يرف ػػع ب ػػه لل ػػذ

هللا تعػػالذ { :

الملاػػوت متػػذ ش ػػال  ،ولػػـ تعن ػي ا ي ػػة بالجنػػا الجنػػا الم ػػاةي ب ػ هػػو الجن ػػا

المعنػػوي التقػػوى واالنقطػػاع للػػذ هللا ) ولػػيس ممػػا يقػػوؿ بعػػض المفسػريف مػػف اف
الجنا معناي الية  ،فانه ال يستقيـ المعنػذ حسػ
يةؾ ) .

مػػػذلؾ ضصػ ػػحا

هػذا التفسػير اًػمـ يػةؾ للػذ

المهػػػةي عليػ ػػه السػ ػػالـ) ف ػ ػاف لػ ػػةيهـ ضجنحػ ػػة يرتفعػ ػػوف بهػ ػػا للػ ػػذ

الملاوت ولذا ضمر هللا نبيه لبراهيـ عليه السالـ) باف يأخذ ضربعة مف الطير .

ضمػػا لمػػاذا ضربعػػة مػػف الطيػػر ف ػاف ضصػػحا

اذمػػاـ المهػػةي ممػػا هػػو معػػروؼ مػػف

الروايات  ) 313وضولهـ األربعة المهةيوف الرئيسيوف الذيف يقوموف بجمػع العػةة

الباقي مف األصحا

1

 -طه . )22

لذا فاف األصحا

يةوروف مةار األربعة األوتاة .
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ِ
ػل َجَب ٍػل ِّمػْن ُه َّف ُج ْػزءاً} لشػار للػذ المػولذ تبػارؾ وتعػالذ للػذ اف
{ ُث َّـ ْ
اج َع ْل َعَمػل ُك ّ
ضصحا المهةي عليه السالـ) مف عة بلةاف متفرقة { ُث َّـ ْاد ُع ُه َّف َيأ ِْتيَن َؾ َس ْعياً}
.
فقػػة جػػال فػػي الروايػػات اف لبػراهيـ عليػػه السػػالـ) ةعػػا باسػػـ هللا األابػػر واف الػوارة
ف ػػي رواي ػػات ضهػػ البي ػػت ص ػػلوات هللا وس ػػالمه عل ػػيهـ اف المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ)
عن ػػةما يق ػػوـ يس ػػنة ظهػ ػري عل ػػذ ج ػػةار الاعب ػػة وين ػػاةي بالعبراني ػػة باس ػػـ هللا األاب ػػر

فيجتمع لليه ضصحابه قزعا مقزع الخريف .
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الفصل الخامس

تأويل بعض المفاهيـ ال رانية واآليات ال صصية
فػي هػػذي الفصػ سنمشػف النقػػا

عػػف بعػض المفػػاهيـ الغامًػػة التػي لهػػا مةخليػػة

في عصر الظهور المقةس ل ماـ المهةي عليه السالـ ) ومف هذي المفاهيـ-:
 -1تأوي بعض المعاني القرانية ومشف ارتباطاتها باليوـ الموعوة :
 أصحاب الكهف والرقيـ .

 سفينة نوح هي راية المهدي
 تابوت السكينة .

 ح ي ة حزب ع هو جيش اإلماـ المهدي (عميه السبلـ)
 الف هاء شعراء عصر الظهور

 ديف ال يمة هو ديف ال ائـ (عميه السبلـ) .
 بعض مف حق

وآله (صموات ع وسبلمه عميهـ أجمعيف).

 مفهوـ الربوبية في ال راف
 حبائل إبميس
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ٕ -تأويل بعض اآليات ال صصية في ال راف والتي لها ارتباط مباشػر بػاليوـ
الموعود :

 الرسل الثبلثة في سورة يس .

 أفعاؿ الخضر مع موسل ( عميهما السبلـ ) .

ٔ -تأويل بعض المعاني ال رانية :

أصحاب الكهف والرقيـ
نحف االف في صةة بياف ضصحا

الاهف والرقيـ في ضمة دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) .

حيذ مانوا في بني لسرائي ضولئؾ الفتيػة الػذيف مػانوا شػيوخاي الف مػنهـ سػتة وزرال
لذلؾ الملؾ الاافر  ،والراعي وملبه  ،وملهـ آمنوا باهلل فمتموا ليمانهـ ثـ هربوا مف
قػػومهـ وملاهػػـ الاػػافر للػػذ الاهػػف فأمػػاتهـ هللا سػػبحانه وتعػػالذ ( )ٖٓ2عػػاـ ثػػـ
عاةوا للذ الحيا بعة هذي الفتر وهؤالل هـ ضصحا

الاهف ) .

ومعنػػذ الػرقيـ علػػذ مػػا جػػال فػػي الروايػػات ضسػػمال هػؤالل وضسػػمال آبػػائهـ وعشػػائرهـ

متبوا في صحف مف رصاص .

فعػػف ضبػػي عبػػة هللا عليػػه سػػالـ) { أَـ ح ِسػػب َت اف أصػػحاب اْل َكهػ ِ
ػف َوالػَّػرِقيـِ َكػانوا
ْ
ْ َ ْ
ِ
آي ِاتَنا َع َجباً }(ٔ) قاؿ :
م ْف َ

 -1الاهف . 9
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هـ قوـ فروا وكتب ممؾ ذلؾ الديار أسمائهـ وعشائرهـ في صحف مف رصػاص

فهو قوله أصحاب الكهف والرقيـ ) (ٔ).

هػػذا فػػي ذلػػؾ الزم ػاف ضمػػا فػػي زمػػف ضمػػة دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) فهػػـ ضصػػحا

المهػػةي

واليماني وسوؼ نقةـ شر ذلؾ علذ شم بيانات .

البياف األوؿ  :اف الاهف اسـ مف ضسمال ضه البيت عليهـ سالـ) فقػة جػال فػي

الةعال  ( :المهـ صل عمل

وآؿ

الكهف الحصيف )

)2

.

ب ورة في الحػةيذ اف مػثلهـ ممثػ الاهػف  ،فعػف ضبػي حمػز الثمػالي عػف البػاقر
عليه سالـ) قاؿ  ( :اف مثمنا فيكـ كمثل الكهف ألصحاب الكهف ) (ٖ).

ومػػذلؾ ورة عػػف ضميػػر المػػؤمنيف عليػػه سػػالـ) قػػاؿ فػػي صػػفة المهػػةي ( أوسػػعكـ

كهفاً وأكثركـ عمماً ) (ٗ) .فاف الاهف هو المهػةي ولػه ضصػحا
ٖٖٔ ) .

ضمػػا الػرقيـ  -فهػػو صػػفة لاتػػا

خػػاص فيػػه ضسػػمال جػػيش الغًػ

ممػا نعػرؼ هػـ (
الػػذي هػو الػرقـ

الموعػػوة بػػه المهػػةي  ،الػػذي ضميػػرهـ اليم ػاني فهػػـ العشػػر آالؼ والثالثمائػػة وثالثػػة

عشر رج والمسموف بالحلقة .

عػػف ضبػػي بصػػير قػػاؿ ضبػػو عبػػة هللا عليػػه سػػالـ)  ( :ال يخػػرج ال ػػائـ حتػػل يكػػوف
تكممة الحم ة  .قمت  :وكـ تكممة الحم ة ؟

قاؿ  :عشرة آالؼ )
1
2

(٘)

 بحار االنوار ف 14ص467-مصبا المتهجة ص45

3

 -غيبة النعماني 46

5

-غيبة النعماني 326

4

.

 -بحار االنوار ف 51ص113
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البياف الثاني  :اف القراف الاريـ وصػف ضصػحا
انهـ مانوا شيوخ قاؿ تعالذ :

الاهػف والػرقيـ بػانهـ فتيػة علمػاي

ِ
ػاه ْـ ُهػدى }  ،فعػف
{ َن ْح ُف َنُ ُّ
آمُنوا ِبَرِّب ِه ْـ َو ِزْدَن ُ
ص َعَمْي َؾ َنَبأ ُ
َهـ ِباْل َح ِّ
ق ان ُه ْـ ف ْتَية َ
ضبي عبة هللا الصػاةؽ عليػه سػالـ) قػاؿ لرجػ عنػةي  ( :مػا الفتػل عنػدؾ ؟ ف ػاؿ

له  :الشاب .

ف ػػاؿ  :ال الفتػػل المػػؤمف  .اف أصػػحاب الكهػػف ك ػانوا شػػيوخاً فسػػماهـ ع عػػز
وجل فتية بإيمانهـ ) (ٔ).

وعػػف البػػاقر عليػػه سػػالـ) قػػاؿ لسػػليماف بػػف جعفػػر الهمػػةاني  ( :يػػا سػػميماف مػػا

الفتل ؟

ف مت له  :جعمت فداؾ الفتل عندنا الشاب .

قػػاؿ لػػي  :أمػػا عممػػت اف أصػػحاب الكهػػف ك ػانوا كمهػػـ كه ػوالً فسػػماهـ ع فتيػػة
بإيمانهـ يا سميماف مف آمف باأ وات ل هو الفتل )(ٕ) .
وهذي الصفة موجوة في ضصحا

المهةي فهـ فتية ال مهوؿ فيهـ لال القلي مػنهـ

فقػػة ورة فػػي وصػػفهـ عػػف ضبػػي حمػػيـ بػػف سػػعة قػػاؿ  :سػػمعت علي ػاي عليػػه سػػالـ)
يقوؿ :

( اف أصحاب ال ائـ شباب ال كهػوؿ فػيهـ إال كالكحػل فػي العػيف أو كػالممح فػي

الزاد وأقل الزاد الممح )
1
2

 -الاافي ف8

(ٖ)

.

 -مستةرؾ سفينة البحار ص125

 -3غيبة النعماني .
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البيػػاف الثالػػػث  :مسػػألة العج ػ قػػاؿ تعػػالذ  { :أَـ ح ِسػػػب َت اف أصػػػحاب اْل َكهػ ِ
ػػف
ْ
ْ َ ْ
ِ
آي ِاتَنا َع َجباً } .
َو َّ
الرِقيـِ َكانوا م ْف َ
فقػ ػػة تعج ػ ػ مػ ػػنهـ النػ ػػاس اف ينػ ػػاموا (  ) ٖٓ2سػ ػػنة ثػ ػػـ يعػ ػػوةوف للحيػ ػػا  ،وضمػ ػػا
ضصػػحا

المهػػةي سػػوؼ يتعجػ

مػػنهـ النػػاس فػاف مػػنهـ مػػف يسػػير علػػذ السػػحا

ف ػػي النه ػػار وبعً ػػهـ مفق ػػوة م ػػف ف ارش ػػه وا خ ػػر تط ػػوى ل ػػه األرض فيجتم ػػع للي ػػه
ضصحابه مف غير ميعاة مقػزع الخريػف ضي اجتمػاع الغػيـ المتباعػة والمتفػرؽ سػوال

م ػاف األصػػحا

الثبلثمائػػة وثبلثػػة عشػػر ضو العشػػر آالؼ جػػيش الغً ػ

فهػػـ

ضيًاي يجتمعوف مقزع الخريف واليؾ الروايات :
عف المفً بف عمر قاؿ  ( :قاؿ أبو عبد ع (عميه سبلـ) إذا أذف اإلماـ دعا
ع باسػػمه العبران ػي فأتيحػػت لػػه صػػحابته الثبلثمائػػة والثبلثػػة عشػػر قػػزع ك ػػزع

الخريػػف  .فهػػـ أصػػحاب األلويػػة فػػيهـ مػػف يف ػػد مػػف فراشػػه لػػيبل فيصػػبح بمكػػة
ومنهـ مف يرى يسير في السحاب نها اًر يعرؼ باسمه واسـ أبيه وحميته ونسػبه

.

قمت جعمت فداؾ  :أيهـ أعظـ إيماناً ؟ قاؿ  :الذي يسير في السحاب نها اًر وهـ
ِ ِ
ّللا َج ِميعاً} )(ٔ) .
المف ودوف وفيهـ نزلت هذا اآلية  { :أَْي َف َما َت ُكوُنوْا َيأْت ب ُك ُـ ّ ُ
ومذلؾ ورة في غيبة النعماني عف جيش الغً يجتمعوف مقزع الخريف .
عػػف االحنػػف بػػف قػػيس قػػاؿ  ( :دخمػػت عمػػل عمػػي (عميػػه سػػبلـ) فػػي حاجػػة لػػي
فجاء ابف الكواء وشبث بف ربعي فاستأذنا عميه ف ػاؿ لػي عمػي (عميػه سػبلـ) :

اف شئت فأذف لهما فانؾ انت بدأت الحاجة .
 -1غيبة النعماني ص. 325
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قاؿ  :قمت يا أمير المؤمنيف فأذف لهما  .فمما دخبل .

قاؿ  :ما حممكما عمل اف خرجتما عمي بحروراء ؟

قاال  :أحبننا اف نكوف مف جيش الغضب .

قاؿ  :ويحكما وهل في واليتي لضب ؟ أو يكوف الغضب حتل يكوف مف الػببلء

كػػذا وكػػذا ؟ ثػػـ يجتمعػػوف ك ػػزع الخريػػف مػػف ال بائ ػل مػػا بػػيف الواحػػد واالثنػػيف
والثبلثػػة واألربعػػة والخمسػػة والسػػتة والسػػبعة والثمانيػػة والتسػػعة والعشػػرة )

لذف اجتماعهـ ضيًاي عج

(ٔ)

.

.

ومػػذلؾ مػػا ورة عػػف ضميػػر المػػؤنيف عليػػه السػػالـ)  ( :يػػا عجبػػا كػػل العجػػب بػػيف

جمادى ورجب ف اؿ رجل مف شرطة الخميس ما هػذا العجػب يػا أميػر المػؤمنيف

قاؿ ومالي ال أعجب وقد سػبق ال ضػاء فػيكـ ومػا تف هػوف الحػديث اال صػوتات

بينهف موتات حصد نبات ونشر أموات يا عجباً كل العجػب بػيف جمػادى ورجػب

قاؿ أيضاً رجل يػا أميػر المػؤمنيف مػا هػذا العجػب الػذي ال تػزاؿ تعجػب منػه قػاؿ
ثكمت أمؾ وأي عجب يكوف أعجب مف أموات يضربوف هامات االحياء قاؿ انػل
يكوف ذلؾ يا أمير المؤمنيف قاؿ والذي فمق الحبة وب أر النسمة كاني انظر إليهـ

قد تخمموا سكؾ الكوفة وقد شهروا سيوفهـ عمل مناكبهـ يضػربوف كػل عػدو أ
ِ
آمُنوا َال َت َت َوَّل ْػوا َق ْومػاً
{يا أَُّي َها َّالذ َ
ولرسوله ولممؤمنيف وذلؾ قوؿ ع عز وجل َ
يف َ
ّللا عَمػػي ِهـ َقػ ْػد ي ِئسػوا ِمػػف ْاآل ِخػػرِة َكمػػا يػ ِػئس اْل ُك َّفػ ِ
ِ
ػح ِ
اب اْلُ ُبػ ِ
ػور
َ
َصػ َ
ػار مػ ْػف أ ْ
ُ
َ َ َ َ
َلضػ َ
َ ُ
ػب َّ ُ َ ْ ْ
})(ٕ) .

1
2

 -نفس المصةر الساب

 -مختصر بصائر الةرجات  -الحسف بف سليماف الحلي  -ص 199 - 194
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فأمر ضصحا

المهةي مػف العجػ

الػذي صػر بػه ضميػر المػؤمنيف عليػه السػالـ)

في عة مواطف مختلفة .
البيػػػاف الرابػػػع  :لقػػة ورة فػػي الروايػػات المعتبػػر ب ػاف رضس الحس ػيف عليػػه سػػالـ)
ِ
صار يرةة هذي ا ية  { :أَـ ح ِسب َت اف أصحاب اْل َكه ِ
آي ِاتَنػا
ػف َو َّ
ْ
ْ َ ْ
الػرِقيـِ َكػانوا م ْػف َ
َع َجباً } وذلؾ حينما قت الحسيف عليه سالـ) وحم رضسه علذ القنا .
وهذا له عالقة وطية بأصحا

المهةي عليػه سػالـ) وجػيش الغًػ

وذلػؾ الف

شػػعارهـ هػػو يػػا لثػػارات الحسػػيف  ،وثػػورتهـ فػػي اليػػوـ الػػذي قت ػ فيػػه الحسػػيف يػػوـ
عاشورال هو يوـ قيامهـ مع المهةي .

ب اف جيش الغً

والحرقة القلبية والغً

لـ يسموا بهذي التسمية لال ألج ثور الحسيف عليه سالـ)
اذلهي الذي يوةعه عنة ضميرهـ وعنة م واحة منهـ

النهـ سوؼ يطالبوف بثارات الحسيف عليه سالـ) فهـ يخرجوف موتوريف

غاًبيف الف المهةي عليه سالـ) يخرف موتو اير وغًباناي ال يعرؼ الرحمة حتذ
يلقي هللا الرحمة في قلبه مما ورة في الحةيذ عف عبة العظيـ بف عبة هللا

الحسني قاؿ  :قلت لدمحم بف علي بف موسذ  :اني ألرجوؾ اف تكوف ال ائـ مف

أهل بيت

الذي يمؤل األرض قسطا وعدال كما ممئت جو ار وظمما  .ف اؿ عميه

السبلـ  :يا أبا ال اسـ ما منا إال قائـ بأمر ع وهادي إلل ديف ع  ،ولكف

ال ائـ الذي يطهر ع عز وجل به األرض مف أهل الكفر والجحود ويمؤلها

عدال وقسطا هو الذي يخفل عمل الناس والدته ويغيب عنهـ شخصه ويحرـ

عميهـ تسميته  ،وهو سمي رسوؿ ع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وكنيه  ،وهو الذي تطوى له األرض
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ويذؿ له كل صعب  ،يجتمع إليه مف أصحابه عدد أهل بدر ثبلثمائة وثبلث

عشر رجبل مف أقاصي األرض  ،وذلؾ قوؿ ع عز وجل " أينما تكونوا يأت بكـ

ع جميعا اف ع عمل كل شئ قدير فإذا اجتمعت له هذا العدة مف أهل

االخبلص أظهر أمرا  ،فإذا أكمل له الع د وهي عشرة ألف رجل خرج بإذف ع
 ،فبل يزاؿ ي تل أعداء ع حتل يرضل ع تبارؾ وتعالل  .قاؿ عبد العظيـ :

قمت له  :يا سيدي وكيف يعمـ اف ع قد رضي ؟ قاؿ  :يم ي في قمبه
(ٔ)

الرحمة)

.

البي ػاف الخػػامس  :ممػػا يشػػهة ب ػاف ضصػػحا

الاهػػف وال ػرقيـ لهػػـ عالقػػة بالمهػػةي

وضصحابه .

اف الرسػوؿ الاػريـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما) مػاف ال يتحػةذ عػنهـ مثيػ اير وخصوصػاي فػي بػاطف
القراف وباألخص مع اليهوة والنصارى حينما جالوي يسألونه عف ضصحا الاهػف
والرقيـ وعف عةتهـ قاؿ هللا تعالذ فال تمار فيهـ لال مرالاي ظاه اير وقاؿ تعالذ :
{ َسَيُ وُلو َف َث َبل َثة َّار ِب ُع ُه ْـ َكْم ُػب ُه ْـ َوَيُ وُلػو َف َخ ْم َسػة َس ِاد ُس ُػه ْـ َكْم ُػب ُه ْـ َر ْجمػاً ِباْل َغْي ِػب
ِ
َعَمػ ُػـ ِب ِعػ َّػد ِت ِهـ َّمػػا َي ْعَم ُم ُهػ ْػـ ِإَّال َقِميػػل َفػ َػبل
َوَيُ وُلػػو َف َسػ ْػب َعة َوَثػػامُن ُه ْـ َكْمػُػب ُه ْـ ُقػػل َّرِّبػػي أ ْ
ُتم ِار ِفي ِهـ ِإَّال ِمراء َ ِ
ِ
ِ ِ
َحػداً }(ٕ)  ،وهػذا النهػي الػوارة
ظػاه اًر َوَال َت ْس َػت ْفت فػي ِهـ ّمػْن ُه ْـ أ َ
َ
ْ
َ

انمػػا يشػػير للػػذ اف المػرال البػػاطني يمشػػف بػانهـ ضصػػحا
هـ جيش الغً

1

(ٓٓٓٓٔ) .

 -مفاية األثر  -الخزاز القمي  -ص 282 - 281

 -2الاهف . 22

المهػػةي(ٖٖٔ) والػرقيـ
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سفينة نوح هي رآية الهدى
اف قصػػة النبػػي نػػو عليػػه السػػالـ) وتفاصػػيلها غيػػر خافيػػة علػػذ ضحػػة علػػذ األقػ

نقاطهػػا المهمػػة وعناوينهػػا  ،وبمػػا اننػػا نػػؤمف بالنظريػػة التػػي تقػػوؿ اف القػػراف ملػػه
يحمػػي ل مػػاـ المهػػةي علػػيهـ السػػالـ) النػه وارذ االنبيػػال والمرسػػليف والػػذي علػػذ

يممف هللا الةيف ليظهري علذ الةيف مله .
يةيه ّ
ومػف هػذا المنطلػ تاػوف حرمػات وخطػوات االنبيػال المػذمور فػي القػراف هػي رسػـ
لحرمة اذماـ عليهـ السالـ) وخطوات ةعوته المبارمة .

فقػػة ضاػػةت الروايػػات اف للقػػائـ عليػػه السػػالـ) ُسػ ّػنة مػػف النبػػي نػػو عليػػه السػػالـ)
ممػػا جػػال فػػي الروايػػة عػػف زيػػف العابػػةيف عليػه السػػالـ)  ( :فػػي ال ػػائـ سػػنة مػػف
سبع انبياء – إلل اف قاؿ  -وسنة مف نوح ) (ٔ).

وممػػا يثب ػػت عن ػػةنا اف س ػػفينة ن ػػو ف ػػي التأويػػ ه ػػي اري ػػة اله ػػةى للمه ػػةي علي ػػه

السالـ) ما جال عف ضبو ذر عف رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) :

(انما مثل أهل بيتي في هذا األمة كمثل سفينة نوح مف ركبها نجػا ومػف تركهػا
همؾ )  ،وسمعت يعني ضبو ذر) رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) يقوؿ :

( اجعموا أهل بيتي منكـ مكاف الرأس مف الجسد ومكاف العينيف مف الػرأس فػاف

الجسد ال يهتدي إال بالرأس وال يهتدي الرأس إال بالعينيف )(ٕ).
1
2

 االنوار البهية 371 -شر األخبار ف 2ص512
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وهذا ما يؤمة علذ اف سفينة المهةي عليه السالـ) هي سػفينة هةايػة و اريػة هػةى
.

وقبػ الػػةخوؿ فػػي صػػل

الموًػػوع نبػػرز ضهػػـ نقػػاا التشػػابه بػػيف نػػو النبػػي عليػػه

السالـ) ونو آخر الزماف المهةي عليه السالـ) ومف هذي النقاا :
أوالً  :المشابهة بالتسمية
فقة ذمر اف سب تسمية نو بهذا االسـ لاثر نياحه علذ قومه .
وقػػة ضشػػتهر عػػف اذمػػاـ المهػػةي علػػيهـ السػػالـ) فػػي األخبػػار المرويػػة عػػف آبائػػه
علػػيهـ السػػالـ) والروايػػات الاثيػػر ان ػه مػػف ضعظػػـ البمػػائييف والنػػائحيف علػػذ جػػةي

الحسيف عليه السالـ) .

وخير شاهة علذ ذلؾ الزيار الوارة عنػه عليػه السػالـ) والمعروفػة بزيػار الناحيػة

المقةسة حيذ يقوؿ في لحةى فقراتها مخاطباي جةي الحسيف عليه السالـ) :

( ال ندبنؾ صباحاً ومساءاً وألبكيف عميؾ بدؿ الدموع دماً ) .
ثانياً :طوؿ العمر

فق ػػة ضا ػػةت الرواي ػػات اف عم ػػر ن ػػو يزي ػػة عل ػػذ ضل ػػف س ػػنة وم ػػذا المه ػػةي علي ػػه

السالـ) حيذ اف عمري الشريف يناهز االف  1172سنة .
ثالثاً  :التشريع

فقػػة ضاػػةت الروايػػات علػػذ اف ضوؿ مػػف جػػال مشػػرعاي مػػف االنبيػػال هػػو نػػو عليػػه
السالـ) .
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فقة قاؿ تعالذ في محمـ متابه َ { :شرع َل ُكـ ِمف ِّ
الد ِ
يف َما َو َّصل ِب ِه ُنوحػاً َو َّال ِػذي
ََ
َّ
اهيـ وموسل و ِعيسػل اف أ َِقيمػوا ِّ
ِِ ِ ِ
َ ِ
يف َوَال َت َت َفَّرُقػوا
الػد َ
أوحْيَنا إَلْي َؾ َو َما َو َّصْيَنا به إْبَر َ َ ُ َ َ َ
ُ
ِ ِ ِ
يه كبر عَمل اْلم ْش ِرِكيف ما تدع ِ ِ
ِ ِ
ػاء َوَي ْه ِػدي ِإَلْي ِػه
َ َ َْ ُ ُ
ف َ َُ َ
ّللا َي ْج َتبي إَلْيه َمػف َي َش ُ
وه ْـ إَلْيه َّ ُ
ُ
ِ
يب }(ٔ) .
َمف ُين ُ
فنػػرى اف حرمػػة التش ػريع فػػي العػػالـ بػػةضت مػػف الاوفػػة مػػع بػػةل رسػػالة نػػو عليػػه
السالـ) وانتشرت في باقي األرض مع انتشػار الرسػاالت لالنبيػال علػيهـ السػالـ)

 ،حتذ استقرت بعة هػذي المسػير فػي ممػة فػي عهػة رسػالة النبػي صػلذ هللا عليػه
وآله وسلـ تسليما) وبعةها عاة التشريع للذ الاوفػة بانتقػاؿ الرسػالة فػي عهػة ضميػر

المؤمنيف عليه السالـ) للذ الاوفة فجعلها عاصمة الةولة اذسالمية.

ولػػذلؾ فهػػي تشػػابه رحلػػة سػػفينة نػػو عليػػه السػػالـ) مػػف انطالقهػػا وطوافهػػا بممػػة
وعوةتهػػا للػػذ الاوفػػة وهػػي بػػذلؾ تشػػابه فػػي التأوي ػ اريػػة الهةايػػة ل مػػاـ المهػػةي
عليه السالـ) .

حيػػذ تبػػةض مػػف الاوفػػة ةعوتهػػا وتمهيػػةها ل مػػاـ وتهيئػػة االنصػػار لنصػػر اذمػػاـ
المهةي عليه السالـ) وستعوة بعة خروجها مف الاوفة في طوفاف الفتف للذ ممة
حيذ خروف اذماـ المهةي عليه السالـ)  ،وبعة توجهه بجيشه للػذ الاوفػة تعػوة

سػػنة ضميػػر المػػؤمنيف وهػػي مشػػابهة لعػػوة سػػفينة نػػو للػػذ الاوفػػة فتاػػوف عاصػػمة
اذماـ التشريعية للعالـ .

ومما يؤمة هذا المعنذ قوؿ ضمير المؤمنيف عليػه السػالـ) فػي ذمػر مسػجة الاوفػة

 :منػػه سػػارت سػػفينة نػػو وم ػاف فيػػه نسػػر ويغػػوذ ويعػػوؽ  ،اف سػػفينة نػػو مان ػت

 -1الشورى . 13
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مػػأمور فطافػػت بالبيػػت حيػػذ غرقػػت األرض ثػػـ ضتػػت منػػذ فػػي ضيامهػػا ثػػـ رجعػػت
السفينة ومانت مأمور وطافت بالبيت طواؼ النسال .

ومما يؤمة عوة راية الهةى للذ الاوفة ما جال عف المعلذ بف خنيس عف اذماـ

الصاةؽ عليه السالـ)  ( :اف يوـ النيروز هػو اليػوـ الػذي اسػتوت فيػه سػفينة
نوح (عميهـ السبلـ) عمل الجودي ) (ٔ).

وهذا هو نفس اليوـ الذي سيخرف فيه المهةي عليه السػالـ) فقػة جػال فػي الروايػة

:

( يوـ النيروز هو اليوـ الذي يظهر فيػه قائمنػا أهػل البيػت ووالة األمػر ويظفػرا
ع تعالل بالدجاؿ فيصمبه عمل كناسة الكوفة )

(ٕ)

وهذا شاهة مهػـ علػذ التشػابه

ما بيف سفينة نو واستقرار راية الهةى في الاوفة .
رابعاً  :العذاب بالطوفاف

جػػال فػػي معنػػذ الطوف ػاف هػػو  :طفػػذ المػػال علػػذ م ػ شػػيل) وقػػة م ػاف الطوف ػاف

عذا لقوميف هما قوـ نو والشاهة عليه قوله تعالذ :
{ وَلَ ْد أَرسْمَنا ُنوحاً إلػل َقو ِم ِػه َفَم ِب َ ِ
َخػ َذ ُه ُـ
ػيف َعامػاً َفأ َ
ػث فػي ِه ْـ أَْل َ
ػف َسػَن ٍة ِإَّال َخ ْم ِس َ
ْ
َ
َْ
(ٖ)
ِ
ظال ُمو َف } .
الطوفاف َو ُه ْـ َ
وقوـ فرعػوف الػذي ةلػت عليػه ا يػة الاريمػة َ { :فأَْر َسػْمَنا َعَم ْػي ِه ُـ الطوفػاف َواْل َج َػرَاد
َواْلُ َّم َل َو َّ
الض َف ِاد َع َو َّ
يف }(ٗ) .
آي ٍ
اس َت ْكَبُروْا َوَكانوْا َق ْوماً ُّم ْج ِرِم َ
الد َـ َ
ات ُّم َف َّصبلَ ٍت َف ْ

1
2

 -المهذ

البارع ا ابف فهة الحلي ف1

مصبا الفقيه ط ف1
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حيػػذ ابػػتالهـ هللا بهػػذا النػػوع مػػف العػػذا

بسػػب

تابػػرهـ وسػػول ضعمػػالهـ وقػػة م ػاف

الطوفاف هو جزل مف عذابات قة نزلت بهـ .
ولاػػف فػػي طوفػاف نػػو م ػاف العػػذا

األابػػر ممػػا هػػو الحػػاؿ فػػي طوفػاف الفػػتف فػػي

عصر المهةي عليه السالـ) فيموف طوفاف مف الةـ والفتف في قبػاؿ طوفػاف نػو

مف المال .

والشاهة ما روي عف اذماـ الصاةؽ عليه السالـ)  ( :قاؿ المفضل  :يػا سػيدي

كيف تكوف دار الظالميف في ذلؾ الوقت؟

قاؿ ( عميه السبلـ )  :في لعنة ع وسخطه تخربها الفتف وتتركها جماء فالويل

لها ولمف بها كل الويل مف الرايات الصػفر ورايػات المغػرب ومػف يحمػب الجريػرة

ومػػف الرايػػات التػػي تسػػير إليهػػا مػػف كػػل قريػػب أو بعيػػد  ،وع لين ػزلف بهػػا مػػف

صنوؼ العذاب ما نزؿ بسائر األمـ المتمردة مػف أوؿ الػدهر إلػل آخػرا ولينػزلف
بها مف العذاب ما ال عيف رأت وال أذف سػمعت بمثمػه  ،وال يكػوف طوفػاف أهمهػا
إال بالسيف فالويل لمػف اتخػذ بهػا سػكنا فػاف الم ػيـ بهػا يب ػل بشػ ائه والخػارج
منها برحمة ع ) (ٔ).

وهػػذا بي ػاف واًػػح مػػف اذمػػاـ الصػػاةؽ عليػػه السػػالـ) فػػي وصػػف طوف ػاف زمػػف

المهةي عليه السالـ) بانه طوفاف ةـ وفتف النه ناتج عف لستخةاـ السيف .

ولع ضرقذ ما قي في وصف هذي الفتف بلساف ضحة شعرال ضه البيػت وهػو جريػر
ري) :

طوفاف آؿ محمػػد
 -1للزاـ الناص

في األرض لرؽ جهمها

في لثبات الحجة الغائ
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وسفينتهـ حمل الػذي
فاقبض بكفػؾ عروة

طمب النجاة وأهمهػا

ال تخشل منها فصمهػا

ومػػف يتتبػػع قصػػة نػػو عليػػه السػػالـ) يجػػة انػه بػػةل ةعوتػػه بالاوفػػة والشػػاهة علػػذ
ذل ػػؾ مقام ػػه ف ػػي مس ػػجةها وممػ ػاف س ػػفينته وممػ ػاف ص ػػنعها ومػ ػ ه ػػذا مؤم ػػةاي ف ػػي
الروايات الوارة عف األئمة عليهـ السالـ) .

وبعة اف ضتـ نو النبػي عليػه السػالـ) ةعوتػه وانػذار قومػه بتمػاةيهـ ومفػرهـ فحػ
عليهـ العذا فأمري هللا اف يرم ومف معه السفينة فقاؿ تعالذ :
التُّنور ُقْمَنا ِ ِ
َ ِ
َهَم َؾ ِإالَّ
يها ِمف ُك ٍّل َز ْو َجْي ِف ا ْثَنْي ِف َوأ ْ
ْ
احم ْل ف َ
َمُرَنا َوَف َار َّ ُ
{ح َّتل إ َذا َجاء أ ْ
ِ
آم َف َم َع ُه ِإالَّ َقمِيل }(ٔ).
َمف َسَب َ
آم َف َو َما َ
ق َعَمْيه اْلَ ْو ُؿ َو َم ْف َ
وقاؿ تعالذ  { :فانجيَناا وأصحاب َّ ِ ِ
ِ ِ
يف }(ٕ) .
السفيَنة َو َج َعْمَن َ
آي ًة ّلْم َعاَلم َ
اها َ
َْ ُ َ
والمعػػروؼ والثابػػت اف السػػفينة انطلقػػت مػػف الاوفػػة لتجػػو األرض  ،ثػػـ طافػػت
حػػوؿ موًػػع الاعبػػة فػػي ممػػة ثػػـ رجعػػت لتسػػتقر فػػي الاوفػػة ويممػػف رسػػـ خارطػػة
لحرمة السفينة في رحلتها فنجةها مرتاز علذ ثالذ نقاا .

النقطػػة األولػػذ واألخيػػر هػػي الاوفػػة والوس ػ هػػي ممػػة وبعبػػار ضخػػرى تبػػةض مػػف
الاوفػػة وتطػػوؼ حػػوؿ الاعبػػة وتعػػوة للػػذ الاوفػػة ) ولػػـ تاػػف هػػذي الحرمػػة للسػػفينة

خاصة لنو عليه السالـ) وانما بأمر مف هللا .

مانت هذي الحرمة حااية ومعبر عػف حرمػة المهػةي عليػه السػالـ) وانصػاري فمػف

الاوفػػة يبػػةض ةعوتػػه فػػي التمهيػػة واعػػةاة االنصػػار ثػػـ ينطلػ ليقػػوـ مػػف ممػػة وضخيػ اير
يعوة للذ الاوفة ليؤسس عاصمته التي منها يبةض التشريع .

1
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ومما قةمنا في نقاا التشابه اف عذا

هذي األمة طوفػاف مػف الفػتف مقابػ طوفػاف

المػػال فمػػذلؾ اف المهػػةي عليػػه السػػالـ) يصػػنع سػػفينة للمػػؤمنيف بػػه لتنجػػيهـ مػػف
طوفاف الفتف .

وماف صنع السفينة لنو عليه السالـ) مف الخش

النه الوحية الػذي يطفػو علػذ

المػػال  ،واف سػػفينة المهػػةي اريػػة الهػػةى) ستصػػنع بالهةايػػة النهػػا الوحيػػة القػػاةر
علذ اف تطفو فوؽ طوفاف الفتف مما جال في رواية ضبي ذر) السابقة الذمر .

وال تاوف هذي السفينة لال راية هةى يرفعها بيف الناس ويةعوهـ للػذ االلتحػاؽ بهػا

ولاف ضاثرهـ للح مارهوف مما فع آبائهـ وضجةاةهـ مف قب .

وال يخفذ انه عليه السالـ) فػي الوقػت الػذي يصػنع فيػه سػفينته تاػوف هنػاؾ عػة

سػػفف ارسػػيات وم ػ مػػف هػػذي السػػفف تمث ػ ةعػػو ضصػػحابها وعنػػةما تنطل ػ سػػفينة

اذمػػاـ ةعوتػػه ) تبػػةض السػػفف بػػاالنطالؽ ولاػػف مػػا الفائػػة مػػف انطالقهػػا حيػػذ اف

جميػع السػفف سػتغرؽ فػي طوفػاف الفػتف النهػا اريػات باطلػة وةعػوات مظللػة للنػػاس

ومذلؾ النها لـ تُبف علذ الهةاية الحقيقية أله البيت عليهـ السالـ) .
وانه ال سفينة لال سفينة اذماـ عليػه السػالـ) هػي التػي سػتنجو مػف غػرؽ طوفػاف
الفتف وذلؾ النها راية الهةى وةعو الح .
والسب

في ذلؾ يعوة للذ ميفية قياة السفينة وس ضمواف الفتف .

حيػػذ اف للسػػفينة ممػػا نعلػػـ قبط ػاف يم ػػوف المسػػؤوؿ عػػف قياةتهػػا فػػي وس ػ ه ػػذي
األمواف وبهذا فاف لسفينة المهةي عليه السالـ) راية الهةى) قبطاف متص باهلل
واذماـ المهةي عليه السالـ) قاةر علذ لةار ةفة السفينة بتسةية مف هللا وتوجيػه

مباشػ ػػر مػ ػػف اذمػ ػػاـ المهػ ػػةي عليػ ػػه السػ ػػالـ) وهػ ػػذا الشػ ػػخص ال يمػ ػػوف لال وزي ػ ػري

الخاص والممهة الرئيسي لةعوته وصاح

ضمري .
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فبسب

قربه مف اذماـ يموف هذا القائة بارع ومتممف مف قياة ةفػة السػفينة وسػ

ضمػواف الفػػتف المتالطمػػة  ،فيػػتحمـ بمسػػيرتها وسػ األهػواؿ ويحػػرؾ شػراعها باتجػػاي

الػريح لذا مانػت عاتيػػة ويتحػػرؾ بالسػػفينة وسػ ضمػواف الفػػتف بػػةال مػػف اف يصػػطةـ
بهػػا  ،فهػػو يعم ػ م ػ مػػا يممػػف مػػف ش ػانه اف يًػػمف نجػػا سػػفينة القػػائـ عليػػه

السالـ) .

وقػػة جػػال بالروايػػة عػػف المفً ػ بػػف عمػػر الجعفػػي  ( :روي عػػػف أبػػػي عبػػػد ع

(عميه السبلـ) إياكـ والتنويػه أمػا وع ليغيػبف سػبتاً مػف دهػركـ ولػيخممف حتػل
ي اؿ :مػات  ،همػؾ بػأي واد سػمؾ ؟ ولتػدمعف عميػه عيػوف المػؤمنيف  ،وليكفػاف
تكفوء السفينة في أمواج البحر  ،فبل ينجو إال مف اخذ ع ميثاقػه  ،وكتػب فػي

قمبه اإليماف  ،وأيدا بروح منه  ،ولترفعف اثنتا عشرة راية مشػتبهة ال يػدري أي

مف أي ) (ٔ).

وهنا لشار واًحة للذ ظهور رايات سفف) تػةعو لنفسػها تاػوف قبػاؿ اريػة الهػةى

ولانها فػي النهايػة سػتغرؽ فػي طوفػاف الفػتف النهػا اريػات باطلػة وغيػر مسػةة مػف

هللا تعالذ .

وخير شاهة علذ ذلؾ ما نقرضي في الةعال بالصال الشعبانية :

( المهـ صل عمل

وآؿ

الفمؾ الجارية في المج الغامرة يػأمف مػف ركبهػا

ويغػػرؽ مػػف تركهػػا  ،المت ػػدـ لهػػـ مػػارؽ والمتخمػػف عػػنهـ زاهػػق والػػبلزـ لهػػـ

الحق. )...

وهذا بياف واًح في تأوي حرمة السفينة الػةعو ) حيػذ ورة فػي الػةعال الصػال

عل ػػذ دمحم وآؿ دمحم ومعن ػػذ الص ػػال هن ػػا عن ػػة ضهػ ػ البي ػػت  :ه ػػي الص ػػلة باذم ػػاـ

1
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المهػػةي عليػػه السػػالـ) التػػي هػػي الصػػلة بػػاهلل عػػز وجػ وشػػبه ضهػ البيػػت بالفلػػؾ
الجاري ػػة ضي الس ػػفف المتحرم ػػة بس ػػرعة والعل ػػة بس ػػرعتها الرتباطه ػػا الوثيػ ػ بقً ػػية
اذمػػاـ الحسػػيف عليػػه السػػالـ) والشػػاهة علػػذ ذلػػؾ حػػةيذ المعصػػوميف علػػيهـ

السالـ) :

( كمنا سفف نجاة وسفينة الحسيف أسرع )

(ٔ)

فػاف هػذي السػفينة والتػي هػي اريػة

هةاية ) عنة تحرمها تتصف بالسرعة في انجاز ضهةافها اذلهية في اللجػج الغػامر

آي األمواف العالية المغرقة) حيذ انهػا تغمػر مػ السػفف التػي لػيس لهػا تحصػيف

مػػف الغػػرؽ والػػذي هػػو الهةايػػة) فػػي عصػػر ظهػػور المهػػةي عليػػه السػػالـ) وهنػػا
توًيح مهـ في المعنذ مف حيذ تفصي انواع الغارقيف وسب

غرقهـ .

فقة قاؿ المعصوموف علػيهـ السػالـ) فػي الصػال الشػعبانية اف التػارؾ لسػفينة آؿ
دمحم المتمثلة بسفينة المهةي عليه السالـ) هو الغارؽ وهذي صفة المعانةيف الذيف

يصةوف الناس عف الصعوة في سفينة الهةاية الدمحمية .

وضمػػا الصػػنف الث ػاني فهػػـ المػػارقيف عػػف خ ػ ضه ػ البيػػت علػػيهـ السػػالـ) والػػذيف

مرقػوا عػػف ضمػػر هللا المتمثػ بالمهػػةي عليػػه السػػالـ) ضي انهػػـ اةعػوا الحػ ولبسػوا

جلبابه الظاهري وتصةوا لةعاته الحقيقيػيف وجعلػوا انفسػهـ قػاة ألمػر هللا بػةؿ مػف
صاحبه الحقيقي اذماـ المهةي عليه السالـ) .

فقػػة جػػال فػػي الروايػػة  ( :اف لنػػا رايػػة مػػف ت ػػدمها سػػرؽ ومػػف تػػأخر عنهػػا زهػػق
ومف لزمها لحق )

1
2

(ٕ)

.
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فهػػـ س ػارقيف لح ػ اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) فأصػػبحوا مسػ ّػراؽ الاعبػػة حيػػذ
خانوا األمانة واغتصبوا ح اذماـ مستغليف غيبته الشريفة في تاويف راياتهـ التي
ال تةعو لال ألصحابها  ،فهؤالل هـ المتقةميف علػذ القػاة الحقيقيػيف ضال وهػـ ضهػ

البيت عليهـ السالـ) فأصبحوا خارجيف عف الةيف والح .

ويتًح مف المعنذ انهـ هػـ مػف يتصػةى للحػ باسػـ الػةيف ويحثػوف النػاس علػذ
ت ػػرؾ اري ػػة اله ػػةى ل م ػػاـ المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ) بتقمص ػػهـ القي ػػاة عن ػػه علي ػػه

السالـ) .

وامػػا الصػػنف الثالػػذ فهػػـ المتػػأخريف عػػف ةعػػو اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) والػػذيف لػػـ
يلتحق ػوا ويرمب ػوا سػػفينة النجػػا والهةايػػة للمهػػةي عليػػه السػػالـ) فهػػـ زاهقػػيف بسػػب
تخلفهـ عف نصر اذماـ وتصةي ةعوته .

وبمػػا انهػػـ ترم ػوا قًػػية اذمػػاـ وتنصػػلوا لحقػػه وحػػاربوا انصػػاري وضتباعػػه فهػػـ ضخي ػ اير

زاهقيف والح يعلوا وال يعلذ عليه .

اطل اف اْلب ِ
ِ
اط َل
{وُق ْل َجاء اْل َح ُّ
َ
ق َو َزَه َ
قاؿ تعالل َ :
ق اْلَب ُ
وهذي هي األصػناؼ الثالثػة التػي تمثػ السػفف الخاسػر

َكاف َزُهوقاً }(ٔ).
قبػاؿ سػفينة الهةايػة ل مػاـ

المهةي عليه السالـ) فلـ يب لال الصنف الفائز وهـ الملتحقيف بالح والسابقيف

في نصرته عليه السػالـ) والػةاخليف تحػت رايتػه اريػة الهػةى التػي سػيرفعها عليػه

السالـ) والراابيف لسفينة هةايته والعامليف تحت لوائه والممهةيف ألمري .

1

 -اذسرال81
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تابوت السكينة
التػابوت ِف ِ
ِ
ِ
ِ
يػه َس ِػكيَنة ِّمػف
آي َة ُمْم ِكه اف َيػأْتَي ُك ُـ َّ ُ ُ
اؿ َل ُه ْـ ن ِبُّي ُه ْـ اف َ
قاؿ تعػالذ َ { :وَق َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
آليػ ًة
ػه اْل َمآلئ َكػ ُة اف فػي َذِل َ
ػارو َف َت ْحمُم ُ
ػؾ َ
آؿ َه ُ
آؿ ُم َ
وسػل َو ُ
َّرِّب ُك ْـ َوَب َّية ّم َّمػا َت َػر َؾ ُ
ِ
يف }(ٔ) .
َّل ُك ْـ اف ُك ُ
نتـ ُّم ْؤ ِمن َ
 -1البقر . 248
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لقة ورة في تفسير هذي ا ية المبارمة مف سور البقر في تفسير العياشي عف ضبي
التػابوت ِف ِ
ِ
ِ
يػه َس ِػكيَنة ِّمػف
جعفر عليه السالـ) في قوله  { :آيػة ُمْم ِكػه اف َيػأْتَي ُك ُـ َّ ُ ُ
َّربِ ُكػػـ وب ِ َّيػػة ِم َّمػػا َتػػرؾ آؿ موسػػل وآؿ هػػارو َف َتح ِمُمػػه اْلم ِ
آلئ َك ػ ُة }  ،قػػاؿ عليػػه
ّ ْ ََ
ََ ُ ُ َ َ ُ َ ُ
ّ
ْ ُ َ
السػالـ)  ( :رضاض األلواح فيها العمـ والحكمة  ،العمـ جاء مػف السػماء فكتػب
في األلواح وجعل في التابوت )

(ٔ)

.

اف هػػذي ا يػػة ورةت فػػي سػػور البقػػر وهػػذي الس ػور قػػة ذمرهػػا ضه ػ البيػػت علػػيهـ

السالـ) بانها تحوي علذ م العلـ  ،هذا وقة جال في تسمية اذمػاـ دمحم بػف علػي

عليه السالـ) بالباقر مونه بقر العلـ بق ار يً وهنا فاف التابوت يمثػ العلػـ والحممػة
التي انزلها هللا تبارؾ وتعالذ في ضلوا نبي هللا موسذ عليه السالـ) .
وعف سعية السماف قػاؿ  ( :كنت عند أبي عبد ع (عميه السػبلـ) إذ دخػل عميػه

رجبل ف مف الزيدية ف اال له :

أفيكـ إماـ مفترض الطاعة ؟

قاؿ (عميه السبلـ)  :ف اال له  :قد اخبرنا عنؾ الث ات انؾ تفتي وت ر وت وؿ به

ونسميهـ لؾ فبل ف وفبل ف وهـ أصحاب ورع وتشمير وهـ ممف ال يكذب.

فغضب أبا عبػد ع (عميػه السػبلـ) ف ػاؿ  :مػا أمػرتهـ بهػذا  ،فممػا رأيػا الغضػب

في وجهه خرجا .

ف ػػاؿ لػػي أتعػػرؼ هػػذيف قمػػت نعػػـ همػػا مػػف أهػػل سػػوقنا وهمػػا مػػف الزيديػػة وهمػػا

يزعماف اف سيف رسوؿ ع عند عبد ع بف الحسف .

ف ػػاؿ كػػذبا لعنهمػػا ع وع مػػا رآا عبػػد ع بػػف الحس ػف بعينيػػه وال بواحػػدة مػػف

عينيه وال رآا أبوا إال اف يكوف رآا عند عمي بف الحسيف (عميه السبلـ) .
1

-تفسير نور الثقليف ف 1ص246
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فاف كانا صادقيف فما عبلمة في م بضه وما أثر في موضع مضربه واف عندي

لسيف رسوؿ ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) واف عندي لرايػة رسػوؿ ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) ودرعػه
والمته ومغفرة فاف كانا صادقيف فما العبلمة في درع رسوؿ ع (صمل ع عميه

وآله وسمـ تسميما) واف عندي لراية رسوؿ ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) المغمبػة واف عنػدي

أل ػواح موسػػل وعصػػاا واف عنػػدي خػػاتـ سػػميماف بػػف داود واف عنػػدي الطسػػت

الذي كاف موسل ي رب به ال رباف واف عندي االسـ الذي كاف رسوؿ ع (صمل
ع عميه وآله وسمـ تسميما) إذا وضعه بيف المسمميف والمشركيف لـ يصػل مػف

المشركيف إلل المسمميف نشابة واف عندي لمثل الذي جاءت به المبلئكة .

ومثػػل السػػبلح فينػػا كمثػػل التػػابوت عمػػل أب ػوابهـ أوت ػوا النبػػوة ومػػف صػػار إليػػه

السبلح منػا أوتػي اإلمامػة ول ػد لػبس أبػي درع رسػوؿ ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) فخطػت

عمل األرض خطيطاَ ًِ ولبسػتها انػا فكانػت وكانػت وقائمنػا مػف إذا لبسػها مؤلهػا
انشاء ع )(ٔ) .
نالح مف هذي الرواية اف اذماـ ضبي عبة هللا الصاةؽ عليه السالـ) غً

مف

اةع ػػال رجل ػػيف م ػػف الزيةي ػػة اف س ػػيف رس ػػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػليما) عن ػػة غي ػػر اذم ػػاـ
الصاةؽ عليه السالـ) .

حيػػػذ اف السػ ػػال هػػػو مػػػف ةالئ ػ ػ اذمامػػػة واف اذمػ ػػاـ الصػػػاةؽ المص ػػةؽ عليه
السػػالـ) يػػذمر فػػي هػػذي الروايػػة مواريػػذ االنبيػػال التػػي يتوارثهػػا األئمػػة المعصػػوميف
عليهـ السالـ) واحةاي تلو ا خر وهنا يمث السال بتابوت السمينة .
وهناؾ رواية ضخرى:

 -1الاافي ف. 1
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عػػف ابػػف ضبػػي نصػػر قػػاؿ  :قلػػت ألبػػي الحسػػف الرًػػا عليػػه السػػالـ)  :إذا مػػات

اإلماـ بـ يعرؼ الذي بعدا ؟ ف اؿ لئلماـ عبلمات منها اف يكوف أكبػر ولػد أبيػه

ويكوف فيػه الفضػل والوصػية  ،وي ػدـ الركػب في ػوؿ  :إلػل مػف أوصػل فػبل ف ؟
في ػػاؿ  :إلػػل فػػبل ف  ،والسػػبلح فينػػا بمنزلػػة التػػابوت فػػي بنػػي إس ػرائيل  ،تكػػوف

اإلمامة مع السبلح حيثما كاف) (ٔ).

وتةؿ هذي الرواية علذ اف السال يمث العلـ وممػا هػو التػابوت الػذي مػاف يحػوي

ضلوا موسذ ومواريذ النبي .

فقة ورة )2اف التابوت الذي انزله هللا علذ موسذ فوًعته فيه ضمه وضلقته في الػيـ

م ػاف فػػي بنػػي لس ػرائي يتبرمػػوف بػػه فلمػػا حًػػر موسػػذ الوفػػا وًػػع فيػػه األل ػوا
وةرعه وما ماف عنةي مف آيات النبو وضوةعه يوشع بف نوف وصيه.

فلػـ يػػزؿ التػػابوت بيػنهـ حتػػذ اسػػتخفوا بػه ومػاف الصػػبياف يلعبػوف بػػه فػػي الطرقػػات

فلـ يزؿ بنو لسرائي في عز وشرؼ ما ةاـ التابوت عنةهـ فلما عملػوا بالمعاصػي
واسػػتخفوا بالتػػابوت رفعػػه هللا عػػنهـ فلمػػا سػػألوا النبػػي وبعػػذ هللا للػػيهـ طػػالوت ملاػػا

يقات معهـ رة هللا عليهـ التابوت مما قاؿ هللا تعالذ :
ِِ
ِ
ِ ِ
التػػاب ُ ِ ِ ِ ِ
آؿ
آي ػ َة ُمْمكػػه اف َي ػأْتَي ُك ُـ َّ ُ
{ اف َ
وت فيػػه َسػػكيَنة ّم ػف َّرِّب ُكػ ْػـ َوَب َّيػػة ّم َّمػػا َتػ َػر َؾ ُ
موسل وآؿ هارو َف َتح ِمُمػه اْلم ِ
آلئ َكػ ُة } قػاؿ البقيػة ذريػة االنبيػال وقولػه فيػه سػمينة
ُ َ َ ُ َُ
ْ ُ َ
مف ربمـ فاف التابوت ماف يوًع بيف يةي العةو وبيف المسلميف فتخرف منه ريػح
طيبة لها وجه موجه االنساف .

1
2
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هذا وورة عف اذماـ الرًا عليه السػالـ) قػاؿ  ( :السػكينة ريػح مػف الجنػة لهػا

وجػػه كوجػػه اال نسػاف  -إلػػل اف قػػاؿ  -فػػأوحل ع إلػػل نبػػيهـ اف جػػالوت ي تمػػه

مف يستوي عميه درع موسل (عميه السبلـ) وهو رجل مف ولد الوي بف يع ػوب

(عميه السبلـ) وأسمه داود بف إيشا وكػاف إيشػا راعيػاَ ًِ ولػه عشػرة أبنػاء وداود
أصػػغرهـ سػػناَ ًِ  -إلػػل اف قػػاؿ  -وك ػاف داود شػػديد الػػبطش قوي ػاَ ًِ فػػي بدنػػه
شجاعاً َِفمما جاء إلل طالوت ألبسه درع موسل فاستوى عميه)(ٔ).
وهػػو بػػذلؾ ش ػانه شػاف اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) الػػذي يرتػػةي ةرع رسػػوؿ هللا

ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) فيموف مالئماي له تماماي حيذ اف المهػةي عليػه السػالـ) تجػري عليػه

سنف األوليف

)2

.

وعف اذماـ الصاةؽ عليه السػالـ)  ( :اف اإلماـ المهدي (عميػه السػبلـ) يخػرج

موتو اًر لضباف أسفاً لغضب ع عمػل هػذا الخمػق  ،يكػوف عميػه قمػيص رسػوؿ

ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما) الػػػذي عميػػػه يػػػوـ احػػػد  ،وعمامتػػػه السػػػحاب  ،ودرعػػػه  -درع

رسوؿ ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) -السػابغة  ،وسػيفه  -سػيف رسػوؿ ع(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما)-

ذو الف ار)....

(ٖ)

.

وقػػة ورة  ( :اف المهػػدي (عميػػه السػػبلـ) يبعػػث بعث ػاَ ًِ ل تػػاؿ الػػروـ فيرسػػل معػػه
عشرة تستخرج تابوت السكينة مف لار انطاكية فيه التوراة الذي انزؿ ع عمل

1
2

 تفسير مجمع البياف اللشيخ الطبرسي ف2 -راجع موسوعة القائـ للسية القحطاني متا

سنف المهةي عليه السالـ) مف االنبيال

والذي يتناوؿ سنتة مف آةـ وسنته نو وسنته لبراهيـ وسنته يوسف وسنته موسذ وسنته عيسذ

وسنته مف دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما)

 -3المالحـ والفتف .
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موسل  ،واال نجيل الذي انزؿ ع عمػل عيسػل يحكػـ بػيف أهػل التػوراة بتػوراتهـ

وبيف أهل اال نجيل بانجيمهـ ) (ٔ).

وهػػذا يثبػػت اف اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) عنػػةما يخػػرف معػػه سػػال رسػػوؿ هللا
.

ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) واًافة للذ ذلؾ فهو معه العلـ الواسع الذي يطغػذ علػذ مػ شػيل

فقػػة ورة عػػف ضبػػي عبػػة هللا قػػاؿ  ( :العمػػـ سػػبعة وعشػػروف جػػزءاَ ًِ  ،فجميػػع مػػا
جاءت به الرسل هو جػزءاف  .فمػـ يعػرؼ النػاس حتػل اليػوـ ليػر الجػزئيف فػإذا
قاـ ال ػائـ أخػرج الخمػس والعشػريف جػزءاً فبثهػا لمنػاس  ،وضػـ إليػه الجػزئيف ،
(ٕ)

.

حتل يبثها سبعة وعشريف جزءاَ ًِ )
وبػػذلؾ يتبػػيف لنػػا اف اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) يسػػتخرف تػػابوت السػػمينة لػػيس
فقػ مػػف الناحيػػة الزمانيػػة والممانيػػة بػ هػػو لخ ارجػػه لسػػال رسػػوؿ هللا صػػلذ هللا

عليه وآله وسلـ تسليما) واخراجه للعلـ الذي يحمله عليه السػالـ) وبػذلؾ نسػتطيع

القوؿ اف التابوت يعني السال والعلـ  ،وبهذا ال يستطيع ضي ضحة اف يػةعي مقػاـ

اذم ػ ػػاـ المه ػ ػػةي علي ػ ػػه الس ػ ػػالـ) لال بإخ ارج ػ ػػه لس ػ ػػال رس ػ ػػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػ ػػليما)
واستخراجه للعلـ الوفير الذي يحويه اذماـ صلوات هللا وسالمه عليه) .

هذا مػف جانػ

ومػف جانػ

آخػر  ،عػف ضبػي بصػير عػف ضبػي جعفػر البػاقر عليػه

السالـ) قاؿ ( :ما خرج موسل حتل خرج قبمه خمسوف كذاباَ ًِ مف بني إسرائيل
يدعي انه موسل بف عمراف. )ٖ()....
كمهـ ّ
1
2

 -المالحـ وفتف ف1

 -بحار االنوار ف52

 -3بحار االنوار ف. 13
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وع ػػف المفًػ ػ ب ػػف عم ػػر ق ػػاؿ من ػػت عن ػػة ضب ػػي عب ػػة هللا علي ػػه الس ػػالـ) ق ػػاؿ :

...لترفعف اثنتا عشر راية مشتبهة ال يعرؼ أي مف أي ؟ قاؿ :فبكيت .

ف اؿ  :ما يبكيؾ يا أبا عبد ع المفضل ؟

ف مت  :جعمت فداؾ كيف ال أبكي وانت ت وؿ اثنتا عشر رايػة مشػتبهة ال يعػرؼ

أي مف أي ؟

قاؿ  :وفي مجمسه كوة تدخل فيها الشمس .

ف اؿ (عميه السبلـ)  :أبينة هذا ؟ ف مت  :نعـ .

قاؿ :اف امرنا أبيف مف هذا الشمس )

(ٔ)

.

مػػذلؾ اف س ػػنف االنبي ػػال الت ػػي تج ػػري عل ػػذ اذم ػػاـ المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ) يم ػػوف
جريانها علذ وزير اذماـ المهةي عليه السالـ) وموًع سري السية اليماني.
ومما سياتيؾ

)2

اف له سنة مف موسذ عليه السػالـ) فػانظر ضخػي المػؤمف اللبيػ

للذ هاتيف الروايتيف وتأم بهما بةقة فيتبيف لؾ اف هناؾ مف يػةعي الواليػة ألهػ

البيػػت علػػيهـ السػػالـ) والنصػػر ل مػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) والتمهيػػة لػػه وهػػو

بػػذاؾ مػػاذ

ومخػػاةع فهػػـ بػػذاؾ يتقمصػػوف شخصػػية ضميػػر جػػيش الغًػ

الممهػػة

الرئيسي ل ماـ المهةي عليه السالـ) مذبا يً وزو ار يً .
وق ػػة ورة ع ػػف اذم ػػاـ الص ػػاةؽ علي ػػه الس ػػالـ) عن ػػةما س ػػئ ع ػػف معرف ػػة الممه ػػة
الرئيسي والحقيقي ل ماـ المهةي عليه السالـ) وميف نعرفه .

عػػف عبػػة الػػرحمف بػػف مثيػػر  ،عػػف المفً ػ بػػف عمػػر قػػاؿ  :سػػمعت ضبػػا عبػػة هللا

عليه السالـ يقػوؿ  :اف لصاحب هذا األمر ليبتيف في إحػداهما يرجػع فيهػا إلػل

 - 1ةالئ اذمامة ص529
 - 2راجع يو وع انقائى نهسٍذ انقحطاًَ يوضوع ٍُ انًهذي يٍ االَ ٍاء
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أهمػػه  ،واألخػػرى ي ػػاؿ  :فػػي أي واد سػػمؾ  ،قمػػت  :كيػػف نصػػنع إذا كػاف ذلػػؾ ؟
قاؿ  :اف ادعل مدع فاسألوا عف تمؾ العظائـ التي يجيب فيها مثمه) (ٔ).

وعظائـ األمور هذي التي يعرفها وزير اذماـ المهةي عليه السالـ) السية اليماني
هي مف علـ اذماـ المهػةي عليػه السػالـ) وهػي لثبػات التصػاله المباشػر باذمػاـ
عليه السالـ) .

ه ػػذا وق ػػة ورة ع ػػف المفًػ ػ ب ػػف ص ػػالح  ،ع ػػف ج ػػابر  ،ق ػػاؿ  :ح ػػةثني م ػػف رضى

المسي

بػف نجبػه  ،قػاؿ  ( :وقػد جػاء رجػل إلػل أميػر المػؤمنيف (عميػه السػبلـ)

ومعه رجل ي اؿ له ابػف السػوداء  ،ف ػاؿ لػه  :يػا أميػر المػؤمنيف اف هػذا يكػذب

عمػػل ع ورسػػػوله ويستشػػػهدؾ  .ف ػػػاؿ أميػػر المػػػؤمنيف (عميػػػه السػػػبلـ)  :ل ػػػد
اعرض وأطوؿ ي وؿ ماذا ؟

ف اؿ  :يذكر جيش الغضب .

ف اؿ  :خل سبيل الرجل  ،أولئؾ قوـ يأتوف في آخر الزمػاف قػزع ك ػزع الخريػف

 ،والرجػػل والػػرجبل ف والثبلثػػة مػػف كػػل قبيمػػة حتػػل يبمػػغ تسػػعة  ،أمػػا وع  ،انػي
ألعرؼ أميرهـ واسمه ومناخ ركابهـ  ،ثـ نهض وهو ي ػوؿ  :بػاق اَر بػاق اَر بػاق اَر ،

ثـ قاؿ  :ذلؾ رجل مف ذريتي يب ر الحديث ب اَر)

(ٕ)

.

نستنتج مف هذا اف اذماـ المهةي عليه السالـ) يظهػر جػزلاي معينػايً مػف العلػـ

علـ التابوت )  -حيذ ذمرنا اف التابوت يعني السال والعلػـ  -يظهػر هػذا العلػـ

علػذ يػةي وزيػري وضميػر جػػيش الغًػ

1

والػذي يػػذمري ضميػر المػػؤمنيف بػالقوؿ ثالثػػا يً

 -بحار االنوار  -العالمة المجلسي  -ف  - 52ص 157

 -2غيبة النعماني .
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باق ار يً باق ار يً باق ار يً وانه يبقر الحةيذ بق ار يً لاونه قة بقر العلػـ الػذي علمػه اذمػاـ
المهةي عليه السالـ) .
ولقػػة ذمرنػػا فػػي البةايػػة اف سػػور البقػػر تحػػوي علػػذ م ػ العلػػـ  ،وضيً ػاي فػػي علػػة
تسمية اذماـ الهماـ دمحم بف علي بالبػاقر عليػه السػالـ) لاونػه بقػر علػـ النبيػيف ،

فػاف ضميػػر جػػيش الغًػ

يػػذمري اذمػػاـ علػػي عليػػه السػػالـ) بالبػػاقر لػػنفس السػػب

في بقري للعلـ الذي يتعلمه مف اذماـ المهةي عليه ضفً الصال والسالـ).

ح ي ة حزب ع هو جيش اإلماـ المهدي (عميه
السبلـ)

طاف فانساهـ ِذ ْكػر َّ ِ
ّللا أولئػؾ ِح ْػز ُب َّ
اس َت ْح َوَذ َعَمْي ِه ُـ َّ
طاف
الش ْػي َ
الشْي َ
َ
قاؿ تعالذ ْ { :
ِ
طاف ُهػػـ اْل َخ ِ
أََال اف ِحػ ْػز َب َّ
يف ُي َحػ ُّ
ّللا َوَر ُسػػوَل ُه أولئػػؾ
الشػ ْػي َ
اسػُػرو َف * اف َّالػػذ َ
ػادو َف َّ َ
ُ
ِ
ِ
ّللا َأل ْ ِ
ِ
ّللا َقػػو ّّ
ِي َع ِزيػػز * َال َت ِجػ ُػد َق ْوم ػاً
فػػي األَ َذّلػ َ
ػيف * َك َتػ َ
َلمػ َػب َّف انػا َوُرُسػػمي اف َّ َ
ػب َّ ُ
ي ْؤ ِمُنو َف ِب َّ ِ
ػاّلل َواْلَي ْػوـِ ْاآل ِخ ِػر ُي َػو ُّادو َف َم ْػف َح َّ
ػاءه ْـ أو
آب ُ
ّللا َوَر ُسػوَل ُه َوَل ْػو َكػانوا َ
ُ
ػاد َّ َ
أَبَناءهـ أو ِإ ْخوانهـ أو ع ِشػيرَتهـ أولئػؾ َك َت ِ
ِ ِ
وح
يمػاف َوأََّي َػد ُهـ ِب ُػر ٍ
َ
َ َ ُْ
َ ُْ
ْ ُْ
ػب فػي ُقُمػوبِه ُـ ْاإل َ
ِ
ّللا َع ػْن ُه ْـ
ػات َت ْجػػرِي ِمػػف َت ْح ِت َهػػا اال نهػػار َخالِػ ِػديف ِفيهػػا ر ِضػ
ػه َوُيػ ْػد ِخُم ُه ْـ َجَّنػ ٍ
ّمْنػ ُ
ػي َّ ُ
َ َ َ َ
ّللا أََال اف ِح ْزب َّ ِ
ور ُضوا عْنه أولئؾ ِح ْزب َّ ِ
ّللا ُه ُـ اْل ُمْفمِ ُحو َف }(ٔ) .
َ ُ
ََ
َ
ُ

 -1المجاةلة .
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بعػػة رفػػض لبلػػيس االسػػتجابة ألمػػر هللا تبػػارؾ وتعػػالذ بالسػػجوة ةـ  ،وتعرًػػه
للطرة واللعنة مف ساحة قةس هللا  ،طل
تعالذ :

مف هللا عز وج االنتظار والتأجي قاؿ

المعَن َة إلل يوـِ ِّ
{ َف ْ ِ
الد ِ
اؿ َر ِّب فان ِظْرِني
َْ
اخُر ْج مْن َها فان َؾ َرِجيـ * َواف َعَمْي َؾ َّ ْ
يف * َق َ
يف * إلل َيوـِ اْل َوْق ِت اْل َم ْعُموـِ }(ٔ) .
اؿ فان َؾ ِم َف اْل ُمن َ
ظ ِر َ
إلل َي ْوـِ ُيْب َع ُثو َف * َق َ

فطل

االنظار للذ يوـ القيامػة  ،لاػف هللا عػز وجػ لػـ يجبػه لمػا ضراة  ،بػ انظػري

للذ يوـ الوقت المعلوـ  .فما هو يوـ الوقت المعلوـ ؟

اف يوـ الوقت المعلوـ هو يوـ قياـ اذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ) فعػف وهػ

بػف

جميع مولذ لسحاؽ بف عمار قاؿ  :سألت ضبا عبة هللا عليه السػالـ) عػف قػوؿ
لبليس { َق ِ
ِ ِ
يف * إلل َيوـِ
اؿ فان َؾ ِم َف اْل ُمن َ
ظ ِر َ
اؿ َر ّب فانظْرني إلل َي ْوـِ ُيْب َع ُثو َف * َق َ
َ
اْل َوْق ِت اْل َم ْعُموـِ} .
قاؿ له وهب  :جعمت فداؾ أي يوـ هو ؟

قػاؿ  :يػػا وهػػب أتحسػػب انػه يػػوـ يبعػػث ع فيػػه النػاس  ،اف ع انظػػرا إلػػل يػػوـ
يبعث فيه قائمنا  ،فػإذا بعػث قائمنػا كػاف فػي مسػجد الكوفػة وجػاء إبمػيس حتػل

يجثوا بيف يديه عمل ركبتيه في وؿ :

يا ويمة مف هذا اليوـ  ،فيأخذ ناصيته فيضرب عن ه  ،فذلؾ يوـ الوقت المعمػوـ

منتهل أجمه )

(ٕ)

.

وقة تأاة هذا المعنذ في الاتا

 -1الحجر .

 -2تفسير العياشي .

المقةس حيذ قاؿ :
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( ورأيت مبلكػاً نػازالً مػف السػماء معػه مفتػاح الهاويػة  ،وسمسػمة عظيمػة عمػل
يدا  .ف بض عمل التنيف  ،الحية ال ديمة  ،الذي هو إبميس والشيطاف  ،وقيػدا
ألف سنة  ،وطرحه في الهاوية وألمق عميػه  ،وخػتـ عميػه لكػي ال يصػل األمػـ

في ما بعد  ،حتل تتـ األلف سنة  .وبعد ذلؾ ال بد اف يحل زمانا يسي ار)

(ٔ)

.

منذ اف عرؼ لبليس ذلؾ وتيقف اف هالاػه سػيموف علػذ يػة اذمػاـ المهػةي عليػه
السػػالـ) بػػةض سػػعيه الحثيػػذ والخبيػػذ ألج ػ تاػػويف القاعػػة األساسػػية لحزبػػه الػػذي
راهف عليه  ،فبةض بإطالؽ ضساليبه الملتوية ذًالؿ الناس عػف الحػ وةفعهػـ للػذ

طري الباط وظ ذلؾ ةيةنه الةائـ علذ مر العصور .

ليموف بهـ حز الشيطاف ) هػذا الحػز الػذي لػف
فهو يطمع باالستحواذ عليهـ ّ
يموف قب تاويف القاعة األساسية له  ،واالسػتحواذ معنػاي االسػتيالل علػذ الشػيل
ّ
باالقتطاع  ،فتبػيف لنػا ا يػات المبارمػات مػف سػور المجاةلػة – فػي مقةمػة البحػذ
– اف الشيطاف بعػة اف يسػتحوذ علػيهـ ينسػيهـ ذمػر هللا وبالتػالي فهػو يجنػةهـ فػي

حزبه حز الشيطاف ) ولقة ورةت بعض الروايات التي تؤمة ذلؾ .
ففػػي ذمػػر خطبػػة اذمػػاـ الحسػػيف عليػػه السػػالـ) خطػ

الاوفة بمربالل ماللي والسي قاؿ :

بهػػا لمػػا رضى صػػفوؼ ضهػ

( فنعـ الرب ربنا وبئس العبيد انتـ أقررتـ بالطاعػة وآمنػتـ بالرسػوؿ

(صػمل

ع عميه وآله وسمـ تسميما) ثـ انتـ رجعتـ إلل ذريتػه وعترتػه تريػدوف قػتمهـ ،

ل د استحوذ عميكـ الشيطاف فانساكـ ذكر ع العظيـ فتباً لكـ ولما تريدوف  ،انا
أ وانا إليه راجعوف  ،هؤالء قوـ كفروا بعد إيمانهـ فبعدا لم وـ الظالميف )(ٕ) .
 -1رؤيا يوحنا ص. 348
 -2المناق

البف شهر آشو .
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لقػػة قسػػـ هللا تعػػالذ فػػي تلػػؾ ا يػػات النػػاس للػػذ قسػػميف  :قسػػـ اسػػتحوذ علػػيهـ

الشػػيطاف وانسػػاهـ ذمػػر هللا وهػػـ حػػز الشػػيطاف الػػذيف يقػػوةهـ لبلػػيس ويمونػػوف
في قبالة الح وضهله حز هللا .

وقػػة وصػػف حػػز الشػػيطاف الػػذيف يشػػاقوف هللا ورسػػوله بػاف لهػػـ الػػذؿ فػػي الػػةنيا

وا خر  ،وهـ الخاسروف  ،النهـ مغلوبوف ال محالة ضماـ حز هللا المفلحوف .
طاف فانسػػػاهـ ِذ ْكػػػر َّ ِ
ػػػي ِه ُـ َّ
ػػػز ُب
ػػػي َ
ّللا أولئػػػؾ ِحػ ْ
اس َ
الشػ ْ
ػػػت ْح َوَذ َعَم ْ
َ
ق ػػاؿ تع ػػالذ ْ { :
ِ
طاف ُهػػػـ اْل َخ ِ
طاف أََال اف ِحػ ْػػز َب َّ
َّ
يف ُي َحػ ُّ
ّللا
الشػ ْػػي َ
الشػ ْػػي َ
اسػ ُػػرو َف * اف َّالػػػذ َ
ػػادو َف َّ َ
ُ
ِ
ِ
يف }(ٔ) .
َوَر ُسوَل ُه أولئؾ في األَ َذّل َ
وقة ضاة المػولذ عػز وجػ علػذ حتميػة االنتصػار لػه ولرسػله ضي انتصػار حػز
ِ
ّللا َأل ْ ِ
ِي َع ِزيز} (ٕ).
ّللا َقو ّّ
َلمَب َّف انا َوُرُسمي اف َّ َ
هللا  ،قاؿ تعالذ َ { :ك َت َب َّ ُ
ثـ ذمر صفات حز هللا في قوله تعالذ :
{ َال َت ِجد َقوماً ي ْؤ ِمُنػو َف ِب َّ ِ
ػاّلل َواْلَي ْػوـِ ْاآل ِخ ِػر ُي َػو ُّادو َف َم ْػف َح َّ
ّللا َوَر ُسػوَل ُه َوَل ْػو
ُ ْ ُ
ػاد َّ َ
ِ
ػب ِفػػي ُقُمػػوبِ ِه ُـ
ػاءه ْـ أو أَْبَنػ ُ
آبػ ُ
َك ػانوا َ
ػاءه ْـ أو ِإ ْخػ َػوان ُه ْـ أو َعشػ َ
ػيرَت ُه ْـ أولئػػؾ َك َتػ َ
ِِ
ِ
ِ
اإليماف وأََّي َػدهـ ِبػر ِ
يف
ػه َوُيػ ْد ِخُم ُه ْـ َجَّن ٍ
وح ّمْن ُ
ػات َت ْجػرِي مػف َت ْحت َهػا اال نهػار َخالػد َ
ِْ َ َ ُ ُ ٍ
ّللا أََال اف ِحػ ْػػزب َّ ِ
ّللا عػػػْنهـ ور ُضػػػوا عْنػػػه أولئػػػؾ ِحػ ْػػزب َّ ِ
ػػـ
ِفيهػػػا ر ِضػ
َ ُ
ػػي َّ ُ َ ُ ْ َ َ
َ
ُ
ّللا ُهػ ُ
َ َ َ
اْل ُمْفمِ ُحو َف }(ٖ) .

 -1المجاةلة . 26 -19
2
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بمػػا اف لبلػػيس تػػـ انظػػاري للػػذ يػػوـ الوقػػت المعلػػوـ واف هػػذا اليػػوـ هػػو يػػوـ قيػػاـ

اذماـ المهةي عليه السالـ) لذف فهذا اليػوـ سػتاوف فيػه الملحمػة العظمػذ بػيف
حز هللا وحز الشيطاف .

فاف حز هللا هو حز اذماـ المهػةي عليػه السػالـ) الف اشػة حػاالت التجلػي
هلل تاوف في اذماـ المهةي عليه السالـ) فقة ورة في بيعته :
(مكتوب عمل رايته بايعوا فاف البيعة أ عز وجل)
وعف نوؼ البمالي :

( راية المهدي مكتوب عميها البيعة أ )

(ٕ)

(ٔ)

.

.

وعف علي بف مهزيار قاؿ  :قاؿ ضبو جعفر عليه السالـ) :

( ك ػاني بال ػػائـ (عميػػه السػػبلـ) يػػوـ عاشػػوراء يػػوـ السػػبت قائم ػاً بػػيف الػػركف
والم اـ وبيف يديه جبرائيل (عميه السبلـ) ينادي البيعػة أ فيممؤهػا عػدالً كمػا
ممئت ظمماً وجو اًر )(ٖ) .
وقة ورة في الحةيذ القةسي  ( :ما زاؿ عبدي يت رب إلػي بالنوافػل حتػل أحبػه

 ،فاف أحببته كنت عينه التػي يبصػر بهػا ولسػانه الػذي ينطػق بػه ويػدا التػي
يبطش بها ) .

وبذلؾ سيمث اذماـ المهةي عليه السالـ) هللا علذ األرض .

 -1ةالئ اذمامة ص. 256
 -2المالحـ والفتف .

 -3بحار االنوار ف 52ص . 296غيبة الطوسي .
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الف هاء شعراء هذا العصر
مػػف المعػػروؼ اف االنبيػػال لمػػا بعػػثهـ هللا ألق ػوامهـ ضيػػةهـ بعلػػوـ تتناس ػ

والعلػػوـ

التػي مانػت سػػائة فػي مجتمعػػاتهـ ليقػيـ بػذلؾ الحجػػة علػذ النػػاس  ،لاػي ال تاػػوف

الحجة للناس علذ هللا والرس  ،وليحيذ مف حيا علذ بينة.

فقة بعذ هللا موسذ عليه السالـ) وايةي بالعصذ وا يات األخرى فمانت العصذ

تلقػػف مػػا م ػانوا يسػػحروف بػػه ضعػػيف النػػاس  ،ففػػي عصػػر موسػػذ عليػػه السػػالـ)

اش ػػتهر عن ػػة الن ػػاس الس ػػحر  ،وف ػػي عص ػػر عيس ػػذ اش ػػتهري عل ػػـ الطػ ػ
األطبال مانوا ال يصع

حت ػػذ اف

عليهـ عالف ضي مرض .

فأيػػة هللا نبيػػه عيسػػذ عليػػه السػػالـ) بهػػذا العلػػـ وزي ػاة حيػػذ م ػاف عيسػػذ يحي ػي

المػػوتذ بػػأذف هللا وهػػذا هػػو الػػذي قصػػـ ظهػػر الممػػذبيف لنبوتػػه  ،ولمػػا جػػال عصػػر

الرسػالة الخاتمػة مػاف قػة ازةهػر عنػػة العػر األة

والبالغػة والشػػعر فمػاف العػػر

يعرفػوف بالفصػاحة ومػانوا يعلقػوف ضشػػعارهـ علػذ جػةار الاعبػة احت ارمػا يً واجػػالال يً
مػػنهـ لشػػعرائهـ فمان ػت تلػػؾ القصػػائة المعلقػػات  ،ومان ػت لهػػـ اس ػواؽ يقيمػػوف فيهػػا
منتػػةياتهـ األةبيػػة  ،حيػػذ م ػاف الشػػعرال يقصػػةوف تلػػؾ األس ػواؽ لق ػرال قصػػائةهـ

فأخذ فيهـ الشعر مأخذا يً عظيما يً .
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ولمػػا بعػػذ هللا دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) ايػػةي بػػالقراف فم ػاف القػػراف معجػػز الرسػػوؿ الا ػريـ
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) مػف قبػ هللا عػز وجػ حيػذ عجػز مبػار الشػعرال واعلمهػـ بهػذا الفػف

اف يرةوا عليه رغـ تحةيه لهـ م ار ار يً وتا ار ار يً .
وهمذا هو الحاؿ في م عصر واواف حيذ اف الحجج ماتزاؿ باقيػة يؤيػة بهػا هللا
اوليػػالي وحججػػه علػػذ خلقػػه  ،ولمػػا خػػتـ هللا النبػػو بػػدمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) وان ػزؿ معػػه

القراف ولـ يعة هناؾ تنزي جةية  ،مانت الحاجة مستمر للبشار واالنػذار والهةايػة

 ،فانه البة مف تأية مػف قبػ المػولذ عػز وجػ لالئمػة الهػةى والبػة اف يمػوف ذلػؾ
التأيية لما يتناس

وعصر م لماـ حيذ انه تزةهر علوـ وتنةثر ضخرى .

التأويػ ،

لذلؾ ضستمر القراف الاريـ مؤيةا يً مف هللا لألئمة الطاهريف وذلؾ بحس
حيذ اف التنزي انتهذ بوفا الرسوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) ولاف التأوي ياتي علذ مراح

للذ االئمة بما يناس

عصر م لماـ.

فهذا اذماـ الصاةؽ المصةؽ عليػه السػالـ) يػؤوؿ لنػا االيػات األخيػر مػف سػور
ِ
ِ
الشػعرال مػف قولػه تعػػالذ { َو ُّ
ػل َو ٍاد
الش َػعَراء َي َّتػ ِب ُع ُه ُـ اْل َغ ُ
ػاوو َف* أََلػ ْػـ َت َػر ان ُهػ ْػـ فػي ُكػ ّ
ِ
يمػػػو َف } (ٔ)حي ػػذ ق ػػاؿ ف ػػي الرواي ػػة الػ ػوارة عن ػػه علي ػػه الس ػػالـ) ف ػػي ق ػػوؿ هللا
َيه ُ
عزوجػ { َو ُّ
ػاوو َف} ف ػاؿ مػف رأيػتـ مػػف الشػعراء يتبػع؟ انمػػا
الش َػعَراء َي َّتػ ِب ُع ُه ُـ اْل َغػ ُ
عنػل هػؤالء الف هػاء الػػذيف يشػعروف قمػوب النػاس بالباطػػل فهػـ الشػعراء الػػذيف

يتبعوف) .)2

1
2

 اية  224ػ 225-تأوي ا يات ف 1ص399

الموسوعة القرانية للقحطاني 246 ..........................................

وقة ورة ضيًا يً عف اذماـ ضبػي جعفػر الباقر عليػه السػالـ) فػي قػوؿ هللا عزوجػ
{َي َّت ِب ُع ُه ُـ اْل َغ ُاوو َف}  ،قاؿ هل رأيت شاع اَر ًِ يتبعه احد؟ انما هـ قوـ تف هوا لغير
الديف وضموا واضموا)(ٔ).
وورة ضيًػػا يً عػػف ضبػػي عبػػة هللا عليػػه السػػالـ) فػػي نفػػس ا يػػة الاريمػػة حي ػػذ
قاؿ(:هـ قوـ تعمموا وتف هوا بغير عمـ فضموا واضموا) .)2
لقػػة ان ػزؿ هللا سػػبحانه وتعػػالذ علػػذ نبيػػه القػػراف وان ػزؿ هػػذي السػػور المبارمػػة سػػور
الشػعرال وهػذي ا يػات الاريمػات  ،وقػػة مػاف بحسػ

التنزيػ والظػاهر اف المقصػػوة

في ا ية الاريمة الشػعرال الػذيف ينشػةوف الشػعر والػذيف مػانوا سػاة القػوـ فػي ذلػؾ
العلـ الذي اشتهر بينهـ انذاؾ .

ولاػف عنػػةما جػػال عصػر اذمػػاـ البػػاقر واذمػػاـ الصػاةؽ عليهمػػا السػػالـ) وازةهػػر

علػـ الفقػػة فػػي ذلػؾ العصػػر حتػذ قيػ انػه قػػة تتلمػذ علػػذ يػػة اذمػاـ جعفػػر بػػف دمحم
عليػػه السػػالـ) ضربعػػة آالؼ طال ػ

تشير للذ الفقهال

فقػػه مان ػت هػػذي ا يػػة بحس ػ

التاوي ػ البػػاطف

الشعرال)) .

حيذ انه مف زمف النبي دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) ماةت النػاس تتبػع الشػعرال وتفتخػر بهػـ
وتعتبػػرهـ سػػاة القػػوـ ان ػذاؾ  ،ولاػػف فػػي زمػػف اذمػػاميف البػػاقر والصػػاةؽ عليهمػػا

السػػالـ) والػػذ يومنػػا هػػذا ازةهػػر وانتشػػر علػػـ الفقػػه ومثػػر الفقهػػال ولمػػا مػاف القػػراف
بمػ العصػػور واألزمػاف وانػه يتجػػةة وال تفنػػذ عجائبػػه  ،ولمػػا مػاف سػػاة القػػوـ هػػـ

الفقهال ال الشعرال الذيف ينشةوف الشعر بػ الشػعرال الػذيف تتػبعهـ النػاس فػي اخػذ

ضحمػػامهـ الشػػرعية مػػنهـ وترجػػع الػػيهـ فػػي م ػ صػػغير ومبيػػر م ػاف المقصػػوة مػػف
1
2
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ا يػػة ضولئػػؾ الفقهػػال الشػػعرال)) الػػذيف قػػاؿ عػػنهـ الصػػاةؽ عليه السػػالـ) الفقهػػال
الذيف يشعروف قلو الناس وقاؿ عنهـ الباقر عليه السالـ) قوـ تفقهوا لغير الةيف

فًلوا واًلوا.

واذتّبػػاع المقصػػوة هنػػا هػػو المي ػ مػػع ه ػؤالل الفقهػػال فيمػػا ذهب ػوا لليػػه مػػف ضرائهػػـ
وفتػ ػػاويهـ ومب ػ ػانيهـ العقليػػػة  ،والغػ ػػاووف هػ ػػـ الق ػ ػريبيف والمق ػ ػربيف مػ ػػف قب ػ ػ ه ػ ػؤالل
الفقهػػال الشػػعرال)) وهػػـ تالمػػذتهـ وحاشػػيتهـ وبطػػائنهـ  ،وهػػـ مػػف يقػػوـ بػػأغوال

االخػ ػريف وايق ػػاعهـ ف ػػي شػ ػراؾ هػ ػؤالل الفقه ػػال حت ػػذ يمونػ ػوا اتباع ػػا يً له ػػـ وبالت ػػالي
يمونوف ايًا يً مف الغاويف .
وقة قاؿ اذماـ الصاةؽ عليه السالـ) في قوله تعالذ

:

عف ضبي جعفر عليه السالـ قػاؿ  { :والشػعراء يتػبعهـ الغػاووف } قػاؿ نزلػت فػي
الذيف ليروا ديف ع بآرائهـ وخالفوا امر ع هل رأيتـ شاع ار قط تبعه أحػد انمػا

عنل بذلؾ الذيف وضعوا دينا بآرائهـ فيتبعهـ الناس عمل ذلػؾ ويؤكػد ذلػؾ قولػه

( ألػػػـ تػػػر انهػػػـ فػػػي كػػػل واد يهيمػػػوف ) يعنػػػي ينػػػاظروف باألباطيػػػل ويجػػػادلوف
بالحج المضػمة وفػي كػل مػذهب يػذهبوف ( وانهػـ ي ولػوف مػاال يفعمػوف ) قػاؿ
يعظوف الناس وال يتعظوف وينهوف عف المنكر وال ينتهوف ويأمروف بالمعروؼ

وال يعمموف وهـ الذيف لصبوا آؿ

ح هـ) .)1

وضما قوله تعالذ { َِان ُه ْـ َيُ وُلو َف َما َال َي ْف َعُمو َف} فاف هنا ثالذ مراح :ػ
المرحمػػػة االولػػػل :مرحل ػػة االعػ ػراض ع ػػف الحػ ػ وع ػػف ةعات ػػه وضهل ػػه وب ػػأالخص
االع ػ ػراض عػ ػػف ةعػ ػػو ونصػ ػػر القػ ػػائـ عليػػػه السػ ػػالـ) ومػ ػػثلهـ فػ ػػي هػ ػػذي المرحلػ ػػة
وحقيقػػتهـ الملاوتيػػة مػػالحمير المتوحشػة التػػي هجػػـ فيهػػا األسػػة ففػػرت منػػه مػػذعور

1
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الت ْذ ِكرِة مع ِر ِضػيف َكػانهـ حمػر ُّمس َػت ِ
نفَرة َف َّػر ْت
َ
خائفة فقة قاؿ تعالذ{ َف َما َل ُه ْـ َع ِف َّ َ ُ ْ
ْ
ُْ ُ ُ
ػل امػػر ٍ ِ
ِ
ػحفاً ُّمَن َّشػَػرًة }(ٔ) والقسػػور هػػو
ِئ ّمػْن ُه ْـ اف ُيػ ْػؤَتل ُصػ ُ
مػػف َق ْسػ َػوَرٍة َبػ ْػل ُي ِريػ ُػد ُكػ ُّ ْ

األسة والسبع الًاري وهو تعبير مجازي عف اذماـ عليه السالـ).

المرحمػػة الثانيػػة  :مرحلػػة األمػػر بػػالمعروؼ والنهػػي عػػف المنمػػر  ،حيػػذ تجػػةهـ

ممػػا وصػػفهـ اذمػػاـ فػػي الروايػػة السػػابقة بػانهـ يػػأمروف النػػاس بمػػا ال يعملػػوف فهػػـ

تارميف للمعروؼ فاعليف للمنمر وماف ما لةيهـ مف علـ صار وباؿ عليهـ فهـ ال
ِ
يف ُح ِّمُمػوا َّ
الت ْػوَار َة ُث َّػـ
{م َث ُل َّالػذ َ
ينتفعوف به ومثلهـ في هذي المرحلة مما قاؿ تعالذ َ
ػات َّ ِ
َلـ يح ِمُموها َكم َث ِل اْل ِحم ِار يح ِمػل أَسػ َفا اًر ِب ْػئس م َثػل اْلَ ػوـِ َّال ِػذيف َك َّػذبوا ِبآي ِ
ّللا
َ َ ُ ْ
َ ُ َ
َ َْ ُ ْ
ْ َْ َ َ
(ٕ)
ّللا َال يه ِدي اْلَ وـ َّ ِ ِ
يف } .
الظالم َ
َو َّ ُ َ ْ
َْ
المرحمػػػػة الثالثػػػػة  :وهػ ػػي ضخطػػػر الم ارح ػ ػ وضش ػػةها وهػ ػػي الوق ػػوؼ بوجػ ػػه الرس ػ ػ
واالنبيال واألوصيال واألوليػال وةعػا الحػ وبػاألخص الوقػوؼ بوجػه ةعػو اذمػاـ
المهػػةي عليػػه السػػالـ) وممهةيػػه والػػةعا لليػػه  ،ومػػف ثػػـ الوقػػوؼ بوجهػػه عليػػه

السالـ) واعالف مناصبته العةال والحر عليه .

مما فع بلعـ بف باعورال العالـ الرباني والعارؼ اذلهي الذي ماف عنةي اسـ هللا

األعظـ عنةما وقف بوجه موسذ عليػه السػالـ) ورسػالته بعػة اف اسػتماله فرعػوف
وخةعه لبليس اللعيف .

وممػػا فع ػ علمػػال اليهػػوة م ػع عيسػػذ عليػػه السػػالـ) فقػػة ورةت الروايػػات الاثيػػر

التػػي تؤمػػة علػػذ وقػػوؼ الاثيػػر مػػف الفقهػػال والعلمػػال بوجػػه اذمػػاـ المهػػةي عليػػه

1
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ػه
السػالـ) وةعوتػػه المبارمػة وهػؤالل مػثلهـ ممػػا قػاؿ تعػػالذ فػي متابػػه الاػريـ { َف َم َثُمػ ُ
َك َم َث ِل اْل َكْم ِب اف َت ْح ِم ْل َعَمْي ِه َيْم َه ْث أ َْو َت ْتُرْك ُه َيْم َهث}.

فق ػػة ق ػػاؿ اذم ػػاـ الص ػػاةؽ علي ػػه الس ػػالـ)(( اف الكمػػػػب انجػػػػس المخموقػػػػات واف
الناصب لنا ال نجس مف الكمب))

)1

وهمػ ػػذا تػ ػػرى الفقهػ ػػال الشػ ػػعرال يسػ ػػحروف النػ ػػاس بلفظهػ ػػـ وبي ػ ػانهـ وارائهػ ػػـ العقليػ ػػة
ومبتنياتهـ األصولية مما سحر سحر فرعوف الناس بسحرهـ ومما ضةهػش األطبػال

النػػاس فػػي زمػػف عيسػػذ عليػػه السػػالـ) بطػػبهـ وممػػا هػػاـ النػػاس بالشػػعر والشػػعرال
في زمف النبي الخاتـ دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) وقة قػاؿ رسػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما) اف مػف

البياف لسح اًر)).

1
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ديف ال يمة هو ديف ال ائـ (عميه السبلـ)
اف ةيػف القػػائـ عليػػه السػػالـ) يختلػػف عػػف مػ األةيػاف السػػماوية وذلػػؾ النػه يمثػ

مرحلة ظهور الح المقةس الذي يطهر األرض  ،ومهمة هذا الةيف هي التقػةيس

هلل سبحانه وتعالذ  ،حيذ يجع اسػـ هللا القػةوس ظػاهر فػي األرض ولهػذي العلػة
نرى ترميز في القراف علذ اقتراف اسـ القةوس مع سور الجمعة التػي هػي خاصػة
باذماـ المهةي عليه السالـ) والجمعة هو يومه الذي يظهر فيه .
وهذا الةيف يموف قائما يً علذ األةياف ملها قاؿ تعالذ ُ { :ه َو َّال ِذي أَْر َس َل َر ُسػوَل ُه
يف اْلح ِق لِي ْظ ِهرا عَمل ِّ
الد ِ
يف ُكّمِ ِه َوَل ْو َك ِرَا اْل ُم ْش ِرُكو َف } .
ِباْل ُه َدى َوِد ِ َ ّ ُ َ ُ َ
وقة ورة في تفسير هذي ا ية القرانية عف ضبي بصير عف الصػاةؽ عليػه السػالـ)

قاؿ  ( :وع ما نزؿ تأويمها بعد  .ف مت جعمت فداؾ ومتل ينزؿ تأويمها .

قاؿ  :حتل ي وـ ال ائـ انشاء ع تعالل فإذا خرج ال ائـ (عميه السبلـ) لـ يب ػل

كاف اَر ًِ أو مشركاً إال كرا خروجػه  .اف كػاف كػاف اَر ًِ أو مشػركاَ ًِ فػي بطػف صػخرة
ل الت له الصخرة يا مؤمف في بطني كافر أو مشرؾ فاقتمه فيجيء في تمه )(ٔ).
عػػف ضبػػي الحسػػف الماًػػي عليػػه السػػالـ) فػػي قولػػه تعػػالذ قػػاؿ  ( :هػػو أمػػر ع

ورسوله بالوالية لوصيه والوالية هي ديف الحػق قمػت ليظهػرا عمػل الػديف كمػه ،

قاؿ  :ليظهرا عمل جميع األدياف عند قياـ ال ائـ (عميه السبلـ) ) .
1
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وقػاؿ تعػػالذ  { :اف الػ ِّػديف ِعنػػد ِ
ّللا ِ
اإل ْسػبلَ ُـ } وضي لسػػالـ فاذسػالـ انػةثرت سػػننه
َ َ ّ
وظهرت البػةع فيػه لةرجػة اف المهػةي عليػه السػالـ) لذا جالنػا باذسػالـ الحقيقػي
نراي جةيةاي علينا وهو ما يصطلح عليه انه يأتي بإسالـ جةية .
عف عبة هللا بف عطال قاؿ  ( :سػألت أبػا جعفػر البػاقر (عميػه السػبلـ) ف مػت :
إذا قاـ ال ائـ (عميه السبلـ) بأي سيرة يسير في الناس ؟

ف اؿ  :يهدـ ما قبمه كما صنع رسوؿ ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) ويستانف اإلسبلـ جديداً

)

(ٔ)

.

ولػػيس المقصػػوة انػه يختلػػف بجػػوهري عػػف اذسػػالـ الػػدمحمي بػ هػػو المػػتمـ ل سػػالـ

القيمػػة ،
والموًػػح للش ػرائع وتطبي ػ األوامػػر اذلهيػػة فلػػذا سػػمي ةيػػف القػػائـ بػػةيف ّ
الن ػه قػػائـ علػػذ األةي ػاف ملهػػا فهػػو يمث ػ مرحلػػة التطبي ػ للش ػرائع اذلهيػػة السػػابقة

حيذ انها لـ تطبػ بالوجػه الصػحيح ولػـ تظهػر فػي ذلػؾ الزمػاف علػذ ضتػـ وجػه ،
وهذا موًح بالروايات اف القائـ سوؼ يحمـ بحمـ االنبيال .
عف ضبي بصير عف ضبي جعفر عليه السالـ) قاؿ :

( ي ضػي ال ػائـ ب ضػايا ينكرهػا بعػض أصػحابه مػف ضػرب قدامػه بالسػيف وهػو

قضاء آدـ (عميه السبلـ) في ػدمهـ فيضػرب أعنػاقهـ ثػـ ي ضػي الثانيػة فينكرهػا

قػػوـ آخػػروف ممػػف قػػد ضػػرب قدامػػه بالسػػيف وهػػو قضػػاء داود (عميػػه السػػبلـ)
في ػػدمهـ فيضػػرب أعنػػاقهـ ثػػـ ي ضػػي الثالثػػة فينكرهػػا قػػوـ آخػػروف ممػػف ضػػرب

1
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قدامه بالسيف وهو قضاء إبراهيـ (عميه السبلـ) في ػدمهـ فيضػرب أعنػاقهـ ثػـ

ي ضي الرابعة وهو قضاء

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) فبل ينكرها احد عميه )(ٔ).

هذي الرواية تؤمة لنا مةى لتصاؿ اذسالـ باألةياف األخرى ومةى قيمومػة الاتػا

المقةس القراف علذ الات السماوية األخػرى لػذلؾ وصػف هللا سػبحانه وتعػالذ اف
القراف فيه متػ قيمػة قػاؿ تعػالذ  { :رسػوؿ ِمػف َّ ِ
ِ
يهػا
ػحفاً ُّم َ
َّ
ّللا َي ْتُمػو ُص ُ
ط َّه َػرًة * ف َ
ّ
َُ
(ٕ)
ِ
ِ
ِ
ِ
َِّ
ِ
ػه
ػيف َلػ ُ
ّللا ُم ْخمصػ َ
ُك ُتػػب َقّي َمػػة } وضخي ػ ار قػػاؿ تعػػالذ َ { :و َمػػا أُمػ ُػروا إال لَي ْعُبػ ُػدوا َّ َ
ِ ِ
ِّ
ِ
الص َبل َة َوُي ْؤُتوا َّ
يف اْلَ ّيِ َم ِة} (ٖ).
يموا َّ
الزَكا َة َوَذل َؾ د ُ
الد َ
يف ُحَن َفاء َوُي ُ
فقة روي عف ضبي بصير عف اذماـ الصاةؽ عليه السالـ) في تفسير هذي ا ية:
( انما ذلؾ هو ديف ال ائـ (عميه السبلـ) )

بعض مف حق
1
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ِ
{ واِ ْذ َقػ ِ ِ
ِ
ػؾ ِفػػي َض ػبلَ ٍؿ
يـ ألبيػػه َ
اؾ َوَق ْو َمػ َ
َص ػَناماً آلِ َه ػ ًة ان ػي أََر َ
آزَر أ ََت َّتخ ػ ُذ أ ْ
َ
َ
ػاؿ إْبػ َػراه ُ
ِ ِي ِ ِ
ِ
ِ
يف *
ُّم ِب ٍ
يـ َمَم ُك َ
وت السماوات َواألرض َولَِي ُكػو َف م َػف اْل ُمػوِقن َ
يف * َوَك َذل َؾ ُنر إْبَراه َ
ُح ُّ ِ ِ
الميػل أرَى َكوَكبػاً َقػاؿ َهػػ َذا رِبػي َفَم َّمػا أَ َفػل َقػاؿ ال أ ِ
ِ َّ
ػيف *
ػب اآلفم َ
َّ
ْ
َفَم َّما َج َّف َعَمْيه ْ ُ َ
َ َ
َ
ألكػوَن َّف ِم َػف
اؿ َل ِئف َّل ْـ َي ْه ِدِني َرِّبي ُ
اؿ َهػ َذا َرِّبي َفَم َّما أَ َف َل َق َ
َفَم َّما َأرَى اْلَ َمَر َب ِازلاً َق َ
اْلَ وـِ َّ ِ
يف * َفَم َّما َأرَى َّ
اؿ
الضاّل َ
ْ
الش ْم َ
اؿ َهػ َذا َرِّبي َهػ َذا أَ ْكَبُر َفَم َّما أَ َفَم ْت َق َ
س َب ِاز َل ًة َق َ
طػ َػر السػػماوات
َيػػا َقػ ْػوـِ ان ػي َبػػرِيء ِّم َّمػػا ُت ْشػ ِػرُكو َف * ان ػي وجَّهػػت وج ِهػ
ػي لَِّمػ ِػذي َف َ
َ ْ ُ َْ َ
ِ
ِ
ِ
يف }(ٔ) .
َواألرض َحنيفاً َو َما ان ْا م َف اْل ُم ْش ِرك َ
ال يخفذ اف لعجاز االنبيال وطرحهـ جال بما يناس ضقوامهـ انػذاؾ ضي مػ مػنهـ
جال بما يقاب مػا يمتػاز بػه قومػه  ،وعليػه تاػوف مهمػة المبعػوذ للػيهـ بػاف يطػر

ما يفوقهـ وما يعجزوف عنه .

وعلذ هذا القانوف جرت البعثات السماوية قب موسذ عليه السػالـ) وبعػةي ومػاف
مف بينها لبراهيـ عليه السالـ) وقومه وما اف تطػالع قصػة لبػراهيـ عليػه السػالـ)

مػػع قومػػه فػػي ضي متػػا

مػػف مت ػ

ضصػػناماي تمث ػ هيئػػات للاوااػ

قصػػص االنبيػػال تجػػة اف قومػػه م ػانوا يعبػػةوف

 ،فحقيقػػة عبػػاةتهـ مان ػت للاوااػ

صنعوا لها ضصناماي تقربهـ لتلؾ ا لهة زلفذ .

فانتشر بينهـ علـ التنجيـ والنظر فػي الاوااػ

علػػذ انهػػا آلهػػة

وقػة بلػ هػذا العلػـ ذروتػه حتػذ اف

الملوؾ مانوا يقربوف علمال هذا الفف ويميزونهـ عف غيػرهـ ويستشػيرونهـ فػي مػ

ضمػػور الملػػؾ والرعيػػة ب ػ وص ػ الحػػاؿ فػػي بعًػػهـ اف ال يخط ػوا خطػػو ضو يتخػػذ

ق ار اير ما لـ يأخذ مبارمة المنجـ .
1
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وعلػػـ التنجػػيـ الػػذي يبتنػػي علػػذ معرفػػة الاواا ػ

والنجػػوـ ومواقعهػػا وخصائصػػها

وغير ذلؾ مف مرتازات هذا العلـ وهو واف ماف مف العلوـ الشريفة التي ورة عنها

انها مف علوـ االنبيال لال انهـ حرفوي واةخلوا فيها ما يخالف ما طرحه االنبيال .
وبسػػب

هػػذا االنح ػراؼ سػػالت سػػمعة هػػذا العلػػـ عنػػة المتشػػرعة وضصػػبح يقرن ػوف

حامله مع السحر .

عمومػاي اف ذبػراهيـ عليػػه السػػالـ) عمػاي وهػػو آزر ) مػاف ضحػػة البػػارعيف فػػي هػػذا

ويذمر اف آزر ضشرؼ علذ تربية لبراهيـ فماف لػه ضبػاي
العلـ والًالعيف في تفرعاته ُ
 ،ومما تعارؼ عليه عنػة العػر انهػـ يسػموف العػـ ضبػاي ضيًػاي  ،ففػي قصػة يعقػو
عليه السالـ) قاؿ تعالذ :

{ قاُلوْا َنعبد ِإَلػهؾ واَِلػه ِ ِ ِ
ِ
اعيل واِسػحاؽ ِإَلػػهاً و ِ
ػه
احػداً َوَن ْح ُػف َل ُ
يـ َواِ ْس َػم َ َ ْ َ َ
ُُْ َ َ َ َ َ
َ
آبائ َؾ إْبَراه َ
ُم ْسمِ ُمو َف }(ٔ) .
وهنا سمي لسماعي ضبا وهو ماف عما ليعقو .

ضما آزر عـ لبراهيـ فقة مػاف مقربػاي عنػة الملػؾ  ،فعػف ضبػي عبػة هللا عليػه السػالـ)

قاؿ  ( :كاف آزر عػـ إبػراهيـ (عميػه السػبلـ) منجمػاً لنمػرود وكػاف ال يصػدر إال

عػػف رأيػػه  ،ف ػػاؿ  :ل ػػد رأيػػت فػػي ليمتػػي عجب ػاً  ،ف ػػاؿ  :مػػا هػػو ؟ ف ػػاؿ  :اف
مولػػوداً يولػػد فػػي أرضػػنا هػػذا يكػػوف هبلكنػػا عمػػل يديػػه  ،فحجبػػت الرجػػاؿ عػػف

النساء )...

(ٕ)

.

ومف هذي الرواية نستفية ضمػريف ينفعاننػا فػي هػذا المقػاـ  :األوؿ اف مػالـ آزر نافػذ

عنة الملؾ بحيذ يرت
 -1البقر . 133
2

عليه آثا اير مهمة .
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والثػ ػاني اف ه ػػذا العل ػػـ في ػػه نت ػػائج حقيقي ػػة ومهم ػػة ج ػػةاي وي ػػذمر اف لبػ ػراهيـ علي ػػه

الس ػػالـ) مػ ػاف يس ػػتعم ه ػػذا العل ػػـ ل ػػذا حم ػػذ عن ػػه هللا تب ػػارؾ وتع ػػالذ ف ػػي س ػػور
ظَر َن ْظَرًة ِفي ُّ
اؿ اني َس ِ يـ }(ٔ) .
الصافات قائال َ { :فَن َ
الن ُجوـِ * َفَ َ
وبعػ ػػة بلػ ػػوغ لب ػ ػراهيـ عليػ ػػه السػ ػػالـ) المرحلػ ػػة المطلوبػ ػػة شػ ػػال هللا اف يريػ ػػه حقيقػ ػػة
الاواا

.

والنجوـ وال يموف ذلؾ لال بإطالعه علذ ملاوتها ضي غيبها ) وضسػرارها

ِ ِي ِ ِ
ِ
ػػوت السػػػماوات َواألَْر ِ
ػػف
يـ َمَم ُكػ َ
ض َولَِي ُكػػػو َف مػ َ
ق ػػاؿ تع ػػالذ َ { :وَكػػػ َذل َؾ ُنػػػر إْبػ َػػراه َ
ِ
يف }(ٕ) .
اْل ُموِقن َ
ما هو اليقيف المراة اف يصله لبراهيـ عليه السػالـ) فمعلػوـ انػه قبػ هػذي المرحلػة

ماف قة مفر بةلهتهـ ضي الاواا

التي يعبةونها مف ةوف هللا ولـ يمفر بها لال بعػة

اف تيقف ببطالف عباةتهػا وهػو علػذ يقػيف مػف ربػه وذلػؾ مفهػوـ مػف ضسػلو ا يػة

فبع ػػة اف ح ػػاور ضبي ػػه آزر معترًػ ػاي عل ػػذ عب ػػاة األص ػػناـ ومؤم ػػةاي عل ػػذ عقيةت ػػه
ببطالنها ويقينه بتوحية هللا  ،جال القراف با ية األخرى معطوفة علذ األولذ فبعة
اف قاؿ :

ِ
{ واِ ْذ َقػ ِ ِ
ِ
ػؾ ِفػػي َض ػبلَ ٍؿ
يـ ألبيػػه َ
اؾ َوَق ْو َمػ َ
َص ػَناماً آلِ َه ػ ًة ان ػي أََر َ
آزَر أ ََت َّتخ ػ ُذ أ ْ
َ
َ
ػاؿ إْبػ َػراه ُ
ِ
ِ
ػػػوت
ُّم ِبػ ٍ
يـ َمَم ُكػ َ
ػػػيف } عطػػػف آي ػػة رؤيتػ ػػه للملاػػػوت فقػ ػػاؿ َ { :وَكػػػػ َذل َؾ ُنػػػػرِي ِإْبػ َ
ػػػراه َ
ِ
ِ
يف } .
السماوات َواألرض َولَِي ُكو َف م َف اْل ُموِقن َ
فمف هذا العطف نفهـ اف ما ضراة اف يريه هللا في الملاوت ذبراهيـ هو غير الذي
رآي في ا ية السابقة وضاة مفرانه به ثـ انه ضراي ما في الملاوت والملاوت يعني

 -1الصافات . 89 -88
 -2االنعاـ . 75
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لذف مرحلة اليقيف التي وص

الباطف وقطعاي ما في الباطف هو غير هذي الاواا
لليها لبراهيـ عليه السالـ) فوؽ الشرؾ وفوؽ هذا المستوى مف االعتقاة .
ومف مالـ لبراهيـ الحقا لمػا رضى الاومػ

وقػاؿ هػذا ربػي يسػتةؿ علػذ اف الحقػائ

التي رآها هي غير تلؾ الحقائ التي مفر بها واال فما معنذ اف يعوة لما مفر بػه
في الظاهر  ،ب انه بعة اف تخلػص وارتفػع عػف تلػؾ المرحلػة عرفػه هللا بحػ دمحم
وآؿ دمحم وللزيػػاة فػػي اليقػػيف بعظػػيـ مقػػامهـ عنػػة هللا ضطلعػػه علػػذ عػػالـ الملاػػوت

وعلذ حقائقهـ فيه ليموف مف الموقنيف بح دمحم وآؿ دمحم .

وهنا نعوة للذ ضجوال ا ية الشريفة للتأم في بعض لًالاتها فأقوؿ :

اف الف ػػرؽ ب ػػيف المل ػػؾ والملا ػػوت اف ع ػػالـ المل ػػؾ  -ضو ع ػػالـ الش ػػهاة  -ه ػػو ه ػػذا
العػػالـ المحسػػوس الػػذي نعيشػػه مػػع مػ مػػا رضينػػاي واف خلػػف هػػذا العػػالـ ضو مػػا ورال
هذا العالـ عالـ آخر هو عالـ الباطف ضو عالـ الملاوت .

ولاػ شػػيل فػػي الاػػوف ملاػػوت ي ػرتب بػػه ويعػػوة لليػػه واف الموجػػوةات فػػي عالمنػػا

هذا لها ارتباا بما يقابلها في الباطف وبعبار ضخرى لها وجوةات ضخػرى ملاوتيػة ،

والبعض يةرؾ اف التأثيرات تبةض ضساساي مف الملاوت ثـ تظهر في عالمنا .
فقػػة يػػرى شخصػاي فػػي المنػػاـ انػه يصػػاةؼ حاةثػاي معينػاي فػػي حياتػػه ثػػـ بعػػة فتػػر مػػف
الػزمف يقػع هػػذا الحػاةذ فمػف ضيػػف جػالت المالئمػػة بتلػؾ الصػور عػػف الحػاةذ لػوال

انه حص في الملاوت ضوالي ثـ يظهر الحقاي في الملؾ ضو عالـ الماة .
ولو عةنا للذ ا ية الشػريفة لوجػةناها تحػةثت عػف الملاػوت والغيػ

ثػـ جػالت مػا

بعػػةها مػػف ا يػػات لتحػػةة مػػا ضراي هللا ذب ػراهيـ فػػي هػػذا العػػالـ مػػف حقػػائ لػػبعض

الموجوةات في عالمنا وميف اف تلؾ الحقائ هي وجوة آخر غيػر هػذا الػذي نػراي
ونةرمه وما هذا الذي نراي لال صور تقريبية معبر عف بعض صفات تلؾ الحقػائ

.
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ِ َّ
ػاؿ ال
ػل َقػ َ
ػاؿ َهػػػ َذا َرِّبػػي َفَم َّمػػا أَ َفػ َ
ػل َأرَى َك ْوَكبػاً َقػ َ
قػػاؿ تعػػالذ َ { :فَم َّمػػا َجػ َّػف َعَمْيػػه المْيػ ُ
ِِ
أِ
ػاؿ َلػ ِئف َّل ْػـ َي ْه ِػدِني
ُح ُّب اآلفم َ
اؿ َهػ َذا َرِّبي َفَم َّما أَ َف َل َق َ
يف * َفَم َّما َأرَى اْلَ َمَر َب ِازلاً َق َ
ألكوَن َّف ِمف اْلَ ػوـِ َّ ِ
يف * َفَم َّمػا َأرَى َّ
ػاؿ َهػػ َذا َرّبِػي َهػػ َذا
َرّبِي ُ
الضػاّل َ
َ ْ
الش ْػم َ
س َب ِاز َلػ ًة َق َ
اؿ َيا َق ْوـِ اني َبرِيء ِّم َّما ُت ْش ِرُكو َف } .
أَ ْكَبُر َفَم َّما أَ َفَم ْت َق َ
وبما اف لا آية ضو مفرة في القػراف لهػا انطباقػات فػي البػاطف والتأويػ فهػي واف

انطبقت علذ حقػائ فػي الظػاهر ضو التفسػير لال انهػا تنطبػ فػي التأويػ والبػاطف
علذ حقائ ضخرى .

وق ػػة مررن ػػا ضمثػ ػػاؿ ه ػػذا الا ػػالـ لػػػذا ص ػػار م ػػف المعل ػػوـ اف للش ػػمس ضو القم ػػر ضو
الاواا

حقائ ضخرى غير التي عرفت بها زماف التنزي والتفسير .

فيػػا تػػرى هػ اف الشػػمس والقمػػر والاوااػ

التػػي ضثبتنػػا سػػابقاي انهػػا الحقػػائ الغيبيػػة

لػػدمحم وعلػػي وآلهمػػا صػػلوات هللا علػػيهـ ضجمعػػيف) لهػػا عالقػػة بمػػا ضطلػػع هللا عليػػه
لبراهيـ عليه السالـ) ضـ ال ؟

اف الخالئ ػ تمػػر بم ارح ػ وع ػوالـ متعػػةة ضولهػػا هػػو عػػالـ النػػور وبعبػػار ضخػػرى اف
الموجػػوةات تعػوة ضصػالي للػػذ النػػور فلػػو حللنػػا الموجػػوةات وضرجعناهػػا للػػذ ضصػػولها
لوجػةنا اف مػ شػيل فػػي الاػوف يعػوة للػذ النػػور وحتػذ النظريػات الماةيػة الحةيثػػة
ضثبتت اف م األجساـ فيها نسبة مف النور ضو اذشعاع حتذ المعتمة منها .
وقة ورة عف النبي األارـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما)  ( :اف أوؿ ما خمق ع نوري )

(ٔ)

.

وت ػواترت األحاةيػػذ التػػي تؤمػػة اف هللا خل ػ دمحم وآؿ دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) قب ػ الخل ػ

وانهـ انوا اير بالعرش محةقيف .)2
1
2
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وضمثاؿ هذي األحاةيذ الاثير بمماف يجعلها ثابتة .

ومث هذي األحاةيذ ما جال في عل الشػرائع للصػةوؽ رًػي هللا عنػه) انػه ليلػة

اسػػري بػػالنبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) وةخ ػ السػػمال األولػػذ فلمػػا رضت مالئمتهػػا نػػوري خػػروا

س ػػجةاي وه ػػـ يقول ػػوف س ػػبو ق ػػةوس ر المالئم ػػة وال ػػرو س ػػبحانؾ س ػػبقت رحمت ػػؾ
غًبؾ ظنا منهـ انه هللا هلالج لج فمبػر جبرائيػ ضربعػاي لاػي ينتبهػوا فلمػا سػألوي واخبػرهـ

اف هػػذا هػػو الحبي ػ

المصػػطفذ قػػالوا يػػا جبرائي ػ مػػا ضشػػبه هػػذا النػػور بنػػور ربنػػا

القةوس .

ثػـ اف مثيػ اير منػا يعػػرؼ حػةيذ اذسػرال ومػػا جػرى فيػػه وميػف اف النبػػي صػػلذ هللا
عليه وآله وسلـ تسليما) ضخبر انه رضى حقائ األئمة صلوات هللا عليهـ ضجمعيف)

النورانية واف قائمهـ وسطهـ مالاوم

الةري .

وليس بعيةاي عف هذا المعنذ ما جال في سور يوسف وهو يقص رؤياي علذ والػةي

:

{ ِإ ْذ َقاؿ يوس ِ ِ
ِ
َح َد َع َشَر َك ْوَكباً َو َّ
س َواْلَ َمَر َأرَْي ُت ُه ْـ
َُ ُ ُ
ف ألبيه َيا أَبت اني َأرَْي ُت أ َ
الش ْم َ
(ٔ)
لِي س ِ ِ
يف } .
اجد َ
َ
فعلػػذ التفسػػير الاواا ػ

ضخػػو يوسػػف وضبيػػه وضمػػه الشػػمس والقمػػر وعلػػذ ضوؿ وجػػوي

التأوي اف يوسف هو دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما) واف الاوااػ

هػـ األئمػة األحػة عشػر واف

علػػي والزه ػرال هػػـ الشػػمس والقمػػر وعلػػذ هػػذا يثبػػت صػػحة لطػػالؽ الاوم ػ

رج خاص .

 -1يوسف . 4
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ِ َّ
ػاؿ َهػػ َذا
ػل َأرَى َك ْوَكبػاً َق َ
ومح الشاهة في بحثنا حوؿ آيػة َ { :فَم َّمػا َج َّػف َعَمْيػه المْي ُ
َرِّبي }  ،فعلػذ هػذا الوجػه مػف التأويػ انػه رضى المهػةي عليػه السػالـ) ورآي مومبػاي
ةرياي الف فيه انطبقت مجموعة الاواا مف ولة الحسيف عليه السالـ) .
فلمػػا رضى نػػوري فػػي الملاػػوت وميػػف يشػػع علػػذ الخالئ ػ اعتقػػة ان ػه ربػػه فػػأمري هللا
بػػاألفوؿ وهػػو التغيػ

ضو الغيبػػة  ،ولمػػا شػػاهة لبػراهيـ الغيبػػة وقػػة مػاف علػػذ معرفػػة

بهذي المرحلة لذ ماف هو قة مر في غيبة قب هػذي الحالػة التػي وصػفتها ا يػات ،
فقاؿ ال ضح

الغيبة النه ضةرؾ ما تمثله الغيبة مف ظلمات وما شابه مف الًػاللة

التي تمر بها الخالئ لذا جالي بما يهةي في الظلمات وهو القمر فقاؿ:
ألكػوَن َّف
ػاؿ َل ِػئف َّل ْػـ َي ْه ِػدِني َرِّبػي ُ
ػل َق َ
اؿ َهػ َذا َرِّبي َفَم َّمػا أَ َف َ
{ َفَم َّما َأرَى اْلَ َمَر َب ِازلاً َق َ
ِمف اْلَ وـِ َّ ِ
يف }(ٔ) .
الضاّل َ
َ ْ
وهنا رضى ضميػر المػؤمنيف علػي عليػه السػالـ) وحقيقتػه فػي ذلػؾ العػالـ وهػي تفػوؽ
م ما رآي لبػراهيـ قبػ ذلػؾ فقػاؿ هػذا ربػي تأايػةاي علػذ مرحلػة القمػر قػاؿ َ { :ل ِػئف

ألكوَن َّف ِمف اْلَ وـِ َّ ِ
يف } .
َّل ْـ َي ْه ِدِني َرِّبي ُ
الضاّل َ
َ ْ
فأاة علذ الهةاية والًاللة  ،ثـ ضراي ما هو ضابر منهما وضعظػـ وهػو النبػي األاػرـ
شمس الشموس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) فقاؿ :

{ َفَم َّما َأرَى َّ
ػاؿ َيػا َق ْػو ِـ انػي
الش ْم َ
ػاؿ َهػػ َذا َرّبِػي َهػػ َذا أَ ْكَب ُػر َفَم َّمػا أَ َفَم ْػت َق َ
س َب ِاز َلػ ًة َق َ
َبرِيء ِّم َّما ُت ْش ِرُكو َف }(ٕ) .

1
2
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مفهوـ الربوبية في ال راف
ضطلقػػت ملمػػة الػػر فػػي مواًػػع مثيػػر فػػي القػػراف  ،وقػػة يتبػػاةر للػػذ ذهػػف القػػار

لاتا

هللا عز وج باف مػ ملمػة ر ضينمػا حلػت فهػي تعنػي هللا عػز وجػ  ،لال

اف هذا األمر غير صػحيح لطالقػاي الف مفهػوـ الربوبيػة فػي بعػض ا يػات يختلػف
اختالفاي جذرياي عف مفهوـ اذلوهيػة  ،فػاف الاثيػر مػف ا يػات القرانيػة الشػريفة التػي

ذمػػرت الػػر نجػػةها تػػتالـ عػػف شػػيل مػػاةي ال ينسػػجـ مػػع الصػػفات التػػي تخػػص
المػػولذ تبػػارؾ وتعػػالذ  ،وهػػذي ا يػػات واًػػحة تمام ػاي ومعروفػػة وال يممػػف انطبػػاؽ

هذي ا يات لال علذ شخص له مواصفات ماةية مثلنا نحف البشر .
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ولانه حام للمواصفات الجمالية والجالليػة هلل سػبحانه وتعػالذ ضو المنصػ
هػو فيػػه  ،وقػػة تسػػالـ لطػػالؽ ملمػػة الػػر علػػذ مبيػػر العائلػػة ضو ض

الػذي

العائلػػة فنقػػوؿ

فالف ر البيت ضو ر العائلة  ،مذلؾ ر المملاة ور الةولة ور الحقػ ور

العم وهذا متعارؼ علذ لساف العر ولغتهـ التي نزؿ بها القراف .
ِ
ِ
ػج ِف أَأَْرَبػاب
الس ْ
وقة سمذ القراف ملؾ مصػر بػالر فػي قولػه تعػالذ َ
{يػا َصػاحَب ِي ّ
)1
ِ
ػاج ِّمْن ُه َمػا
ػاؿ لَِّم ِػذي َ
ظ َّػف انػ ُه َن ٍ
ّللا اْل َواحُد اْلَ َّه ُار } وقولػه َ
{وَق َ
ُّم َت َفِّرُقو َف َخْير أَـِ ّ ُ
)2
ِ
ِ
طاف ِذ ْكػر رِب ِػه َفَم ِب َ ِ
ِ
ػاا َّ
يف }
الش ْػي َ
ا ْذ ُكْرِني ع َ
ػع ِسػن َ
الس ْ
ػج ِف ِب ْض َ
َ َّ
ند َرِّب َؾ َفان َس ُ
ػث فػي ّ
ػاؿ الِّن ْسػ َػوِة
ػاءا َّ
ػع ِإَلػػل َرّبِػ َ
ػاؿ ْارِجػ ْ
وقولػػه تعػػالذ { َفَم َّمػػا َجػ ُ
ػؾ َف ْ
اس ػأَْل ُه َمػػا َبػ ُ
ػوؿ َقػ َ
الر ُسػ ُ
)3
البلَّ ِتي َق َّ
ط ْع َف أَْي ِدَي ُه َّف اف َرّبِي ِب َكْي ِد ِه َّف َعمِيـ }
ففي هػذي ا يػات المبارمػة التػي ذمػرت الػر مػف غيػر المممػف اف تطبػ علػذ هللا

ج وعز وهي تطب مما هو واًح علذ ملؾ مصر .

المهدي هو رب األرض
مػف المعلػوـ اف ةعػػو اذمػاـ المهػػةي عليػه السػالـ) هػػي مػف ضهػػـ وضابػر الػػةعوات
اذلهيػػة فهػػي الخاتمػػة لهػػا وينتظرهػػا جميػػع االنبيػػال واألوصػػيال والنػػاس مافػػة حيػػذ

يتحقػ ػ الي ػػوـ الموع ػػوة ال ػػذيف وع ػػة هللا في ػػه العب ػػاة بإقام ػػة الع ػػةؿ ف ػػي مػ ػ ممػ ػاف

والقًػػال علػػذ الظلػػـ ضينمػػا مػاف  ،ولمػػا مػاف هػػذا اليػػوـ هػػو مػػف ضعظػػـ األيػػاـ التػػي
1

 -يوسف39

3

 -يوسف56
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ينتظره ػػا الن ػػاس ف ػػي لتم ػػاـ ن ػػور هللا ع ػػز وجػ ػ عل ػػذ الخلػ ػ ضجمع ػػيف رغ ػػـ انػ ػوؼ
الاػػافريف  ،وتطهيػػر األرض مافػػة مػػف الشػػرؾ والنفػػاؽ واظهػػار ةيػػف هللا الحػ فػاف
هللا سبحانه وتعالذ سوؼ يموف في ضشػة م ارحػ التجلػي فسػوؼ يتجلػذ فػي اذمػاـ

المهػ ػػةي علي ػ ػػه الس ػ ػػالـ) ضي اف اذم ػ ػػاـ سػ ػػيموف هللا ف ػ ػػي األرض ألجػ ػ ػ معاقب ػ ػػة
الظ ػػالميف والفاس ػػقيف والمن ػػافقيف  ،ل ػػذؿ سػ ػػمي قيام ػػه الشػ ػريف بالقيام ػػة الصػ ػػغرى
والساعة الصغرى .

وقػػة ورة فػػي الحػػةيذ القةسػػي  ( :مػػا زاؿ عبػػدي يت ػػرب إلػػي بالنوافػػل ....حتػػل

أكوف يدا التي يبطش بها ورجمه التي يمشي بها وعينه التي يرى بهػا وسػمعه
الذي يسمع به ) .

وقة جال عف المفً عف اذماـ الصػاةؽ عليػه السػالـ) انػه قػاؿ  ( :يػا مفضػل

يسند ال ائـ ظهرا إلل الحرـ ويمد يدا فترى بيضػاء مػف ليػر سػوء في ػوؿ هػذا
يد ع وعف ع وبأمر ع ثـ يتموا هذا اآلية {اف َّال ِػذ َ ِ
ػؾ انمػا ُيَبػايِ ُعو َف
يف ُيَباي ُعوَن َ َ
ِ
ّللا يد َّ ِ
اه َػد
نك ُ
ؽ أَْي ِدي ِه ْـ َف َمف َّن َك َث َفان َما َي ُ
َّ َ َ ُ
ّللا َف ْو َ
ػث َعَمػل َن ْف ِسػه َو َم ْػف أ َْوَفػل ِب َمػا َع َ
ِ
َج اًر َع ِظيماً }(ٔ).
ّللا َف َسُي ْؤِتيه أ ْ
َعَمْي ُه َّ َ
فيتبيف مف هذي الروايػة الشػريفة اف المبػايعيف للمهػةي هػـ المبػايعيف هلل تعػالذ وقػة
ورة عف بيعته  ( :مكتوب عمل رايته بايعوا فاف البيعة أ ) .)2

وورة في المالحـ والفتف عف نوؼ البمالي  ( :راية المهدي مكتوب عميها البيعػة

أ).

 - 1انلتح61
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ض ِبُن ِ
ور َرِّب َها } قاؿ اإلماـ الصادؽ
{وأ ْ
َشَرَق ِت ْاألَْر ُ
وقة ورة في تفسير قوله تعػالذ َ
(عميه السبلـ)  ( :أشرقت بنور المهدي (عميه السبلـ) ) .
لذف فالمهةي هو ر األرض ضي مربي ضه األرض .
ومػػف ا يػػات الشػريفة التػػي تػػذمر ملمػػة ر والتػػي ال تنطبػ علػػذ هللا تعػػالذ قولػػه
)1

فمف غير المممف اف يموف انطبػاؽ

{و َجاء َرُّب َؾ َواْل َمَم ُؾ َص ّفاً َص ّفاً }
عز ووج َ
هذي ا ية علذ هللا ج وعػال النػه لػيس ممثلػه شػيل وال يحػةي شػيل وال ممػاف وال

زماف فميف يصح قبوؿ اف هللا يأتي  ،ضي انه لػـ يمػف حاًػ اير ثػـ جػال للػذ ممػاف
مػاف غائبػاي عنػه  ،فالمقصػوة بػػه فػي هػذي ا يػة هػػو اذمػاـ المهػةي عليػه السػػالـ)
وقة ورةت الاثيػر مػف الروايػات التػي تػةؿ علػذ انػه عليػه السػالـ) تحفػه المالئمػة

ومف هذي الروايات :

ٔ -عػػف ضبػػي جعفػػر البػػاقر عليػػه السػػالـ) ان ػه قػػاؿ  ( :ك ػاني بال ػػائـ (عميػػه
السبلـ)عمل نجف الكوفة قد سار إليهػا مػف مكػة فػي خمسػة آالؼ مػف

المبلئكة جبرائيل عمل يمينه وميكائيل عمل شماله والمؤمنوف بيف يديه
وهو يفرؽ الجنود )(ٕ).

 -2عف ضبي حمز الثمالي قاؿ  :سمعت ضبا جعفر عليه السالـ) يقوؿ ( :لو
قػػد خػػرج قػػائـ آؿ

(عميػػه السػػبلـ) لنصػػرا ع بالمبلئكػػة المسػػوميف

والمردفيف والمنزليف والكروبييف  ،يكوف جبرائيل أمامه  ،وميكائيل عمل

يمينه واسرافيل عمل يسارا .)3 )...
1

 -الفجر22
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 -3قاؿ ضبو عبة هللا عليه السالـ)  ( :إذا قاـ ال ائـ صموات ع عميه نزلػت
مبلئكػػة بػػدر وهػػـ خمسػػة آالؼ ثبلثػػة عمػػل خيػػوؿ شػػهب وثبلثػػة عمػػل

خيوؿ بمق وثبلثة عمل خيوؿ حو قمت وما الحو ؟ قاؿ الحمر) .)1
واليػػؾ القػػوؿ الفص ػ ف ػي ذلػػؾ فػػي الروايػػة التاليػػة  :فػػي منتخ ػ

البصػػائر فػػي

خطبة ألمير المؤمنيف عليه السالـ) تسمذ المخزوف فػذمر فيهػا ضحػواؿ آخػر

الزماف وظهور القائـ فقاؿ  .... ( :وتخرج لهـ األرض كنوزها وي وؿ ال ػائـ

كموا بما أسمفتـ في األياـ الخالية  ،فالمسػمموف يومئػذ أهػل الصػواب لمػديف

ػؾ َصػ ّفاً َصػ ّفاً
ػؾ َواْل َمَم ُ
{و َجػاء َرُّب َ
أذف لهـ في الكبلـ فيومئذ تأويػل هػذا اآليػة َ
}.)2 )...
لذف مػػف هنػػا يتًػػح انػه مػػف المممػػف اف يطلػ لقػ
تبارؾ وتعالذ فهو يطل علذ صاح

الػػر علػػذ غيػػر المػػولذ

البيت فيػةعذ ر البيػت  ،ممػا يطلػ

األرض ومالاهػا

علذ ر األسر فيقػوؿ ر األسػر وهمػذا  ،ممػا اف صػاح
ض ِبُن ِ
ور َرِّب َهػا }(ٖ) وقػة
{وأ ْ
َشَرَق ِت ْاألَْر ُ
يسمذ ر األرض مما في قوله تعػالذ َ
ورة فػي تأويلهػا بنػػور المهػةي ضي اف المهػةي عليػػه السػالـ) هػػو ر األرض
.

الرب في التوراة واال نجيل
1
2
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لقة ذمرت ملمة الػر فػي التػو ار واالنجيػ مثيػ اير فمػاف لهػا نفػس االنطبػاؽ فػي

القػػراف فتػػار تػػذمر ملمػػة الػػر وي ػراة بهػػا هللا تعػػالذ  ،وتػػار تػػذمر ملمػػة الػػر

ويػ ػراة به ػػا المس ػػيح عيس ػػذ ب ػػف مػ ػريـ علي ػػه الس ػػالـ)  ،فه ػػو ال ػػر لتالمي ػػذي

وانصاري .

وهنػػاؾ ضةلػػة مثيػػر علػػذ ذلػػؾ وسػػوؼ نأخػػذ مثػػاالي لا ػ منهػػا  ،فقػػة جػػال فػػي

التو ار

العهة القػةيـ )  ( :وحي مػف جهػة مصػر  :هػو ذا الػرب راكػب عمػل

سػػحابة سػػريعة وقػػادـ إلػػل مصػػر داخمهػػا  .وأهػػي مصػػرييف عمػػل مصػػرييف
فيحاربوف كل واحد أخاا وكل واحد صاحبه .)1 )...

فالح اف ملمة الر هنػا ال تنطبػ علػذ المػولذ عػز وجػ بػ تنطبػ علػذ

شػخص معػػيف وهػػو لػػيس المسػػيح عليػػه السػػالـ) ممػػا يعتقػػة النصػػارى بػ هػػو

شخص آخر.

وقة ورة فػي االنجيػ

العهػة الجةيػة )  ( :فيخػرج الػرب ويحػارب تمػؾ األمػـ

ما في يوـ حربه  ،يوـ ال تاؿ وت ف قدامه في ذلؾ اليوـ عمل جبل الزيتوف
مف وسط نحو الشرؽ  ،فينشق جبل الزيتوف مف وسط نحو الشػرؽ ونحػو

الغرب وادياً عظيماً جداً .؟.)ٕ( )...

والجةير بالذمر هنا اف باذمماف لطالؽ ملمة الر علذ المسيح عيسذ بػف مػريـ
علي ػػه السػ ػػالـ) فيم ػػوف هػ ػػو ر األرض ول ػػيس ر السػ ػػمال مم ػػا يشػ ػػتبه ضخواننػػػا

المس ػػيحيوف الف ضهػ ػ الس ػػمال قريب ػػوف م ػػف هللا جػ ػ وع ػػال مباش ػػر  ،وق ػػة ورة ف ػػي

الةعال ( يا رب األرباب ومعتق الرقاب ) فر األربا
1
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َعَمل }
اؿ انا َرُّب ُك ُـ ْاأل ْ
وقوؿ فرعوف لموسذ َ { :فَ َ
وج فالر األعلذ هو هللا الذي ال لله لال هو .

)1

هو اةعال لربوبية المولذ عز

حبائل إبميس ( لعنه ع )
قاؿ تعالذ {واس َت ْف ِزْز م ِػف اس َػت َ ِ
ػؾ
ػؾ َوَرِجمِ َ
َجمِ ْػب َعَم ْػي ِهـ ِب َخْيمِ َ
ط ْع َت مػْن ُه ْـ ِب َص ْػوِت َؾ َوأ ْ
َ ْ
َ ْ
(ٕ)
ِ
َو َش ِارْك ُهـ ِفي األَم َو ِ
اؿ َواأل َْوالد َو ِع ْد ُه ْـ َوما َي ِعُد ُه ُـ َّ
طاف ِإالَّ ُلُرو اًر } .
الشْي َ
ْ
ْ
َ

اف هذي ا يػة الاريمػة نزلػت فػي لبلػيس لعنػه هللا ) حيػذ يتبػيف ذلػؾ عنػة قرالتنػا
ِ ِ ِ
ػجُدوْا
لايات السابقة لها  ،فقة قاؿ عز وج
ػجُدوْا َ
آلد َـ َف َس َ
اس ُ
َ
{واِ ْذ ُقْمَنا لْم َمآلئ َكة ْ
ِ
إَالَّ إبميس َقػاؿ أَأَسػجد لِمػف َخَم ْ ِ
ػي َل ِػئ ْف
ػاؿ أَأ
ػؾ َهػػ َذا َّالػذي َكَّرْم َ
َ
َ ْ ُُ َ ْ
ػت َعَم َّ
َرَْي َت َ
ػت طينػاً َق َ
َخرَت ِف ِإَلل يوـِ اْل ِ يام ِة أل ِ
ِ
ػؾ ِمػْن ُه ْـ َفػاف
اؿ ا ْذ َه ْب َف َمف َت ِب َع َ
ْ
َْ
أ َّ ْ
َح َتن َك َّف ُذِّرَّي َت ُه إَالَّ َقميبل َق َ
َ َ
آؤُك ْـ َج َزاء َّم ْوُفو اًر }(ٖ).
َج َهَّن َـ َج َز ُ

أساليب إبميس (لعنه ع ) ألقتناص ضحاياا :

ط ْع َت ِمْن ُه ْـ ِب َص ْوِت َؾ }
اس َت َ
َ
اس َت ْف ِزْز َم ِف ْ
{و ْ
لقة قسـ لنا المولذ تبارؾ وتعالذ ضسالي لبليس لعنه هللا) التي بواسطتها يقتنص
ًحايا مف الغافليف والمغفليف وهي ستة ضقساـ :

1

 -النازعات24

3

 -ضالسرال 63 - 62 - 61

2

 -اذسرال64
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ض -واستفزز مف استطعت منهـ بصوتؾ .
 -واجل

عليهـ بخيلؾ .

جػ  -ورجلؾ .

ة  -وشارمهـ في ضالمواؿ .
هػ  -وضالوالة .

و  -وعةهـ وما يعةهـ الشيطاف لال غرو اير .

وتفصػػي هػػذي األقسػػاـ مػػف خػػالؿ تأوي ػ ا ي ػة المػػذمور وتوًػػيح ضسػػالي

الملتوية  ،وهي ما تي -:

لبلػػيس

ال سـ األ وؿ -:

ط ْع َت ِمْن ُه ْـ ِب َص ْوِت َؾ } .
اس َت َ
َ
اس َت ْف ِزْز َم ِف ْ
{و ْ
ماهو صوت لبليس الذي يستفز به الناس فيمونوف مف ضتباعه ؟
يج ػ

اف يمػػوف هػػذا الصػػوت مػػؤث اير حتػػذ يتػػرؾ حي ػ ايز فػػي القلػػو والنفػػوس لاػػي

يستفز ضصحا

اذتجاهات المختلفػة  ،ليػتـ اذغػوال وفػ مةربػه الخبيثػة  .اف هػذا

الصوت هو الغنال وهو شر األصوات ومذلؾ هو نو لبليس علذ الجنة.

فقة جال عف اذماـ الصاةؽ عليه السالـ) قاؿ (شر األصوات الغناء ) (ٔ).

وعف ضمير المؤمنيف عليه السالـ) قاؿ (:الغناء نوح إبميس عمل الجنة)(ٕ).

وقة ورة ضيًاي اف الغنال ضصطنعه لبليس شماتة بةةـ عليه السػالـ) عنػة لخ ارجػه

مف الجنة  ،حيػذ جػال عػف اذمػاـ الصػاةؽ عليػه السػالـ) قػاؿ  ( :مػر بػي أبػي
1
2

 وسائ الشيعة ف 17ص369 -بحار ضالنوار ف 76ص243
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رضػػواف ع عميػػه وان ػا لػػبلـ صػػغير وقػػد وقفػػت عمػػل زمػػاريف وطبػػاليف ولعػػابيف
أستمع  ،فأخذ بيدي وقاؿ لي  :مر لعمؾ ممف شمت بآدـ ف مت وما ذاؾ يا أبت

؟ ف اؿ هذا الذي تراا كمه مػف المهػو والمعػب والغنػاء انمػا صػنعه إبمػيس شػماتة

بآدـ حيف أخرج مف الجنة)

(ٔ)

.

ال سـ الثاني -:
َجمِ ْب َعَمْي ِهـ ِب َخْيمِ َؾ }
{ َوأ ْ
الجل ػ سػػوؽ الشػػيل يقػػاؿ  :جلبػػت جلب ػاي  ،وضجلبػػت عليػػه صػػحت عليػػه بقهػػر ،
واذج ػػال

الصوت .

مم ػػا ف ػػي مجم ػػع البيػ ػاف الس ػػوؽ بجلب ػػه م ػػف الس ػػائ والجلبػ ػة ه ػػي ش ػػة

لذف فاف ذبليس خي يمتطيها ويسوقها بشة لها تأثير مباشر في اذغوال .
حباله الوثي ة التي يسحب بها فرائسه :
اف هػػذي المواصػػفات تبػػيف لنػػا اف خيػ لبلػػيس ذات تػػأثير مبيػػر فػػي النػػاس  ،وهػػذا
ينطب ػ تمام ػاي علػػذ النسػػال  ،فهػػف وسػػيلة لبلػػيس الناجحػػة  .فتاػػوف النسػػال خي ػ
لبلػػيس  ،وقػػة جػػال فػػي خطبػػة لرسػػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) قػػاؿ فيهػػا (:النسػػاء حبائػػل

إبميس )

(ٕ)

.

لماذا شبهت النسال بالخي ؟

1
2

 ةعائـ ضذسالـ ف 2ص268 -بحار ضالنوار ف 3ص215
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ضوجه الشبه بيف الخي والنسال -:
 -1الخي معقوة فػي نواصػيها الخيػر  ،فقػة ورة عػف رسػوؿ هللا صػلذ هللا عليػه
وآل ػػه وس ػػلـ تس ػػليما) ق ػػاؿ ( :الخيػػػل مع ػػػود بنواصػػػيها الخيػػػر إلػػػل يػػػوـ ال يامػػػة

.)ٔ().....

والنسػال ضيًػاي فيهػػا الخيػػر وغيػػر الخيػػر  ،وذمػرت الاثيػػر مػػف الروايػػات التػػي تؤمػػة

ذلؾ  ،واف هذا األمر شائعاي بيف الناس .

 -2الشبه بالشعر بيف النسال والخي ومذلؾ األصالة فاف مف الصػفات المشػترمة
بػػيف الخي ػ والنسػػال هػػي األصػػالة  ،فالخي ػ األصػػيلة لذا مبػػا فارسػػها بقيػػت تحػػوـ

حوله وال تترمه وهذا عمس ما تفعله الخيوؿ الغير ضصيلة  ،وهذا يمػوف ضيًػاي فػي

النسػػال فػػالمرآ األصػػيلة ال تتػػرؾ زوجهػػا فػػي المحنػػة وتبقػػذ صػػابر محتسػػبة  .ضمػػا
المرآ الغير ضصيلة فانها تترؾ زوجها في ضوؿ شة مف شةائة الةهر .
 -3الخي والنسال لها تأثير شةية بتمايلها وجمالها وما تترمه في القل

الصوت وقعقعة اذقةاـ .

مف جلبػة

 -4الخي ػ تحتػػاف للػػذ لجػػاـ حتػػذ ال تجمػػح  ،والم ػرآ مػػذلؾ تحتػػاف للػػذ لجػػاـ ،
ولجامها الحيال  ،ولوال الحيال لجمحت المرآ بشهوتها .

 -5لقػػة ذمػػر علمػػال الحيػػواف والبػػاحثيف فػػي هػػذا اذختصػػاص اف الخيػػوؿ تحتػػاف
للذ بعض الحرمات الًرورية مالتةليؾ وما شابه قب امتطائها مف قب فارسها ،

ضمػ ػػا النسػ ػػال فقػ ػػة ورةت الاثيػ ػػر مػ ػػف األحاةيػ ػػذ والروايػ ػػات المعصػ ػػومية الصػ ػػاةر
بخصػ ػػوص آةا

1

الجمػ ػػاع حي ػ ػػذ ورة عػ ػػف رس ػ ػػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػ ػػليما)  (:ال تػػػػػأتوا

 -مف ال يحًري الفقيه ف2
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نسػػائكـ كمػػا تػػأتي البهػػائـ ولػػيكف بيػػنكـ وبيػػنهف رس ػوالً قيػػل يػػا رسػػوؿ ع ومػػا
الرسوؿ ؟ قاؿ  :أل بمة والمداعبة )(ٔ).
وهناؾ شيل ضخر يثبت المشابهة ضيًاي وهػو المثػ الشػعبي المعػروؼ الخيػ مػف

المر .
خيالها) و يقصة ض

{وَرِجمِ َؾ}
ال سـ الثالث َ :

وهذا شيل مػرتب بػيف الرجػ وابلػيس ضي اف لبلػيس لعنػه هللا ) يػؤثر مػف خػالؿ

ِ
الرج في ضغوال الناس ممػا هػو الحػاؿ فػي قولػه تعػالذ بخيلػؾ ورجلػؾ) مػف قبيػ

المنافسػػات والرهانػػات مػػف العػػةو وسػػباؽ الخيػػوؿ وغيرهػػا ضمػػا فػػي زماننػػا فهػػي مػػر

القػػةـ حيػػذ اف مػػر القػػةـ تًػػر بالرج ػ  ،وبػػالعوة للػػذ روايػػة اذمػػاـ الصػػاةؽ
عليػػه السػػالـ) السػػالفة الػػذمر التػػي يػػذمر فيهػػا اذمػػاـ البػػاقر عليػػه السػػالـ) بعػػة

س ػؤاؿ ضبنػػه الصػػاةؽ عليػػه السػػالـ) فيقػػوؿ لػػه .. ( :المهػػو والمعػػب والغنػػاء انمػػا

صنعه إبميس .)ٕ() ..
تبياف ذلؾ -:

ض -نأخذ مثالي مر القةـ اف لهذي اللعبة معالـ شػيطانية ومبػاة قائمػة علػذ التفرقػة
بيف الناس وجعلهـ فريقيف متنافسػيف وهػي ضيًػاي مبنيػة علػذ التعصػ
والتصارع الةائـ .

1
2

فسألوا ضه الذمر ص66-جامع ضحاةيذ الشيعة ف 17ص 262

والعنصػرية

الموسوعة القرانية للقحطاني 271 ..........................................

 -ثبت العلـ الحةيذ اف االنسػاف يمػوف فػي ضسػول حالتػه العصػبية والنفسػية فػي

حالة الرمض والتع

مما يجعله سريع الثور واالنةفاع  ،فقػة ورة  ( :اف اال نساف

إذا لضػػب كػاف كػػالكرة بػػيف يػػدي الشػػيطاف ) فينػػةفع بعػػض الالعبػػيف للػػذ السػ
ومسائ ال ترًي هللا سبحانه وتعالذ .

ج ػ  -اف هػػذي اللعبػػة قائمػػة علػػذ االنشػػغاؿ الػػةائـ فػػي التمػػاريف واللعػ

ذمر هللا  ،واللع

والتمريف الةائـ يتعارض مع ضوقات الصال .

ممػػا ينسػػيه

ة -انقسػػاـ المشػػجعيف للػػذ فػريقيف  ،وبػػذلؾ غالب ػاي مػػا تحص ػ بيػػنهـ
العػ ػػةاو والبغًػ ػػال فيسػ ػػتخةموف فػ ػػي تشػ ػػجيعهـ المزاميػ ػػر والطبػ ػػوؿ
والتص ػػفي والص ػػفير والغن ػػال  ،وه ػػذي مله ػػا م ػػف ضفع ػػاؿ لبل ػػيس  .اف

ضص هػذي الفمػر هػي غربيػة مػف بريطانيػا ) لهػا ضهػةاؼ اسػتعمارية
ولها غايات عةية .

اؿ واألَو ِ
ِ
الد }
ال سـ الرابع َ { :و َش ِارْك ُه ْـ في األ َْم َو ِ َ ْ
اف مػػف ًػػمف ضسػػالي لبلػػيس الملتويػػة والتػػي يسػػتغلها فػػي جمػػع ضابػػر عػػةة مػػف
الناس الذيف يغويهـ وبالتالي يصػبحوف جنػوةاي لػه ضو ةوابػاي يمتطيهػا لتحقيػ ضمانيػه

 ،ومشارمة لبليس في األمواؿ هي عف طري الاسػ

الحػراـ مػف سػحت وربػا ومػا

للػػذ ذلػػؾ  ،لمػػا مشػػارمته فػػي األوالة فه ػي عػػف طري ػ الزنػػا  ،فقػػة ورة فػػي تفسػػير

البرهاف عف دمحم بف مسلـ عف ضبي جعفر الباقر عليه السػالـ) قػاؿ  :سػألته عػف
اؿ واألَو ِ
ِ
الد } قاؿ (عميػه السػبلـ) ( :
شرؾ الشيطاف قوله َ { :و َش ِارْك ُه ْـ في األ َْم َو ِ َ ْ
ما كاف مف ماؿ حػراـ فهػو شػرؾ الشػيطاف قػاؿ ويكػوف مػع الرجػل حتػل يجػامع
فيكوف مف نطفته ونطفة الرجل إذا كاف حراماً ) .
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وجال في تفسير العياشي عف عبة الملؾ بف ضعيف قاؿ  :سمعت ضبا جعفر عليه

السالـ) يقوؿ  ( :إذا زنل الرجل ادخل الشيطاف ذكرا ثػـ عمػبل جميعػاً ثػـ يخػتمط
النطفتاف فيخمق ع منهما فيكوف شركه الشيطاف ) .
ال سـ الخامس َ { :و ِع ْد ُه ْـ َوما َي ِعُد ُه ُـ َّ
طاف ِإالَّ ُلُرو اًر }
الشْي َ
َ
وهي المواعية الااذبة التي يوعة بهػا لبلػيس المنحػرفيف مشػفاعة هللا وتػأخير التوبػة
لطوؿ األم وما يعةهـ الشيطاف لال غرو اير.

ٕ -تأويل بعض اآليات ال صصية :
الرسل الثبلثة في التأويل المعاصر
ِ
اءهػػا اْل ُمْر َس ػُمو َف * ِإ ْذ أَْر َس ػْمَنا ِإَلػ ْػي ِه ُـ
{ َو ْ
اضػ ِػر ْب َل ُهػػـ َّم ػ َثبلً أصػػحاب اْلَ ْرَيػػة ِإ ْذ َج َ
وه َما َف َع َّزْزَنا ِب َثالِ ٍث َفَ اُلوا انا ِإَل ْػي ُكـ ُّمْر َسػُمو َف * َقػاُلوا َمػا انػ ُت ْـ ِإالَّ َب َشػر
ا ْثَنْي ِف َف َك َّذُب ُ
الر ْحمف ِمف َشي ٍء اف ان ُت ْـ ِإالَّ َت ْك ِذُبو َف * َقاُلوا َرُّبَنا َي ْعَم ُـ انا ِإَل ْػي ُك ْـ
ِّم ْثُمَنا َو َما ان َز َؿ َّ
ْ
نت ُهػوا
ػيف * َقػاُلوا انػا َت َ
َل ُمْر َسُمو َف * َو َما َعَمْيَنا ِإالَّ اْل َػببلَ ُ
طَّيْرَنػا ِب ُك ْػـ َل ِػئف َّل ْػـ َت َ
غ اْل ُم ِب ُ
ط ِائُرُك ْـ َم َع ُك ْـ أ َِئف ُذ ِّكْرُتـ َب ْل ان ُت ْـ َق ْػوـ
َلَنْر ُج َمَّن ُك ْـ َوَلَي َم َّسَّن ُكـ ِّمَّنا َع َذاب أَلِيـ * َقاُلوا َ
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ِ ِ
ِ
ِ
يف *
اؿ َيا َق ْو ِـ َّات ِب ُعوا اْل ُمْر َسػم َ
ُّم ْس ِرُفو َف * َو َجاء م ْف أَ ْق َصل اْل َمديَنة َر ُجل َي ْس َعل َق َ
َج اًر َو ُهـ ُّم ْه َتُدو َف }(ٔ) .
َّات ِب ُعوا َمف الَّ َي ْسأَُل ُك ْـ أ ْ
ِ
اءهػا اْل ُمْر َسػُمو َف}  :لقػة ةض
{ َو ْ
اض ِر ْب َل ُهـ َّمػ َثبلً أصػحاب اْلَ ْرَيػة ِإ ْذ َج َ
علذ ذمر القرية بقريػة انطاايػة والمرسػلوف ضرسػلهـ نبػي هللا عيسػذ عليػه السػالـ)
المفسػروف

للذ تلؾ القرية .

هذا في التفسير ضما التأوي فاف القرية هي ممة وممة هنا ليست ممة الممرمة بػ

ه ػػي مم ػػة حسػ ػ

التأويػ ػ وه ػػي الاوف ػػة  ،)2نس ػػتنتج م ػػف ه ػػذا اف هن ػػاؾ رس ػػوليف

يرسلهما اذماـ المهةي عليه السالـ) يةعوف ضه الاوفة والعالـ ضجمع مػف خػالؿ

الاوفة .

وه َما َف َع َّزْزَنػػا ِب َثالِػ ٍػث َفَ ػػاُلوا انػا ِإَلػ ْػي ُكـ ُّمْر َس ػُمو َف } :
{ ِإ ْذ أَْر َسػْمَنا ِإَلػ ْػي ِه ُـ ا ْثَنػ ْػي ِف َف َكػ َّػذُب ُ
الرسوليف األوليف الذيف يرسلهما اذماـ المهػةي عليػه السػالـ) للػذ الاوفػة والعػالـ
مػػف خػػالؿ الاوفػػة وهمػػا الرسػػوؿ األوؿ اليم ػاني  -الػػذي ذمرتػػه روايػػات ضه ػ بيػػت

العصمة بصاح

ضهةى الرايات والملتوي عليه مف ضه النار  -ومعه رسوؿ آخر

 ،فيتعرًػػوف للتا ػػذي

والطعػػف حي ػػذ اف النػػاس ال يص ػػةقوف ةعػػوتهـ واتص ػػالهـ

باذماـ المهةي عليه السالـ) .

ضما الرسوؿ الثالذ فهو غير رئيسي ولانه معزز للرسوليف األوليف  ،والتعزيػز هنػا

يعنػػي اف هللا جػ وعػػال ضرسػػله مؤيػػةاي لهػػذيف الرسػػوليف الرئيسػػييف وشػػاهةاي ومصػػةقاي
 -1يس . )21 -13
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المهةي حس

التأوي ومةينة المهةي حس

التأوي واألةلة التي تثبت هذا المطل

.
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لهما  ،وبذلؾ فهو النفس الزمية الػذي يقتػ مػع سػبعيف مػف الصػالحيف فػي الاوفػة
والذي ذمرته العةية مف الروايات .
الر ْحمف ِمف َشي ٍء اف انػ ُت ْـ ِإالَّ َت ْك ِػذُبو َف }
{ َقاُلوا َما ان ُت ْـ ِإالَّ َب َشر ِّم ْثُمَنا َو َما ان َز َؿ َّ
ْ
 :اف ضه ػ الاوفػػة يمػػذبوف الرس ػ ويقولػػوف لهػػـ مػػا يميػػزمـ عنػػا حتػػذ يجتبػػيمـ هللا
واذماـ المهةي لهذي الةعو .

{ َقػػاُلوا َرُّبَنػػا َي ْعَمػ ُػـ ان ػا ِإَلػ ْػي ُك ْـ َل ُمْر َس ػُمو َف } :قػػاؿ لهػػـ الرس ػ اف منػػتـ ال تصػػةقوف
ةعوتنا فارجعوا للذ هللا .

غ َو َعَمْيَنػػػا
ػػؾ اْلػ َػػببلَ ُ
{ َو َمػػا َعَمْيَنػػػا ِإالَّ اْلػ َػػببلَ ُ
ػػيف }  :قػػاؿ تعػػالذ َ { :ان َمػػػا َعَمْيػ َ
غ اْل ُم ِبػ ُ
ِ
اب }(ٔ)  ،اف الرس عليهـ البالغ المبيف ضي لعالف الةعو بوًػو وتحػذير
اْلح َس ُ
النػػاس مػػف تاػػذيبهـ  ،حيػػذ اف الرس ػ هنػػا يبلغػػوف النػػاس ةعػػو اذمػػاـ المهػػةي
عليه السالـ) ويحذرونهـ مف عذا

هللا الذي يموف بسيف اذمػاـ المهػةي عليػه

السالـ) موف المهةي يخرف بالسيف محاسباي وال يقب توبة ضحة.

فقة ورة في غيبة النعماني عػف ضبػي بصػير عػف ضبػي جعفػر البػاقر عليػه السػالـ)
قاؿ :

( ي وـ ال ائـ بأمر جديد  ،وكتػاب جديػد  ،وقضػاء جديػد  ،عمػل العػرب شػديد ،

ليس شانه إال السيف  ،وال يستتيب أحداً  ،وال تأخذا في ع لومة الئـ).
نت ُهوا َلَنْر ُج َمَّن ُك ْـ َوَلَي َم َّسَّن ُكـ ِّمَّنػا َعػ َذاب أَلِػيـ }  :اف
{ َقاُلوا انا َت َ
طَّيْرَنا ِب ُك ْـ َل ِئف َّل ْـ َت َ
الػػذيف يقولػػوف ذلػػؾ { ان ػا تطيرنػػا  }...هػػـ ضتبػػاع الشيصػػباني وهػػو قائػػة ةولػػة بنػػي
العباس وشيصباف اسـ مف ضسمال الشيطاف

 -1الرعة . 46
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فقػػة ورة عػػف ج ػػابر الجعفػػي قػػاؿ  :س ػػألت ضبػػا جعفػػر الب ػػاقر عليػػه السػػالـ) ع ػػف
السفياني  ،فقاؿ :

( وانل لكـ ذلؾ حتل يخرج قبمه الشيصباني  ،يخرج مف ارض كوفاف ينبع كمػا
ينبع الماء  ،في تل وفدكـ  ،فتوقعػوا بعػد ذلػؾ السػفياني  ،وخػروج ال ػائـ (عميػه

السبلـ) ) (ٔ).

ومذلؾ ورة عف ضبي بمر الحًرمي عف ضبي جعفر الباقر عليه السالـ) قاؿ ( :

ال بػػد اف يممػػؾ بنػػو العبػػاس  ،فػػإذا ممكػوا واختمفػوا تشػػتت أمػػرهـ  ،خػػرج عمػػيهـ

الخراساني والسفياني هذا مػف المشػرؽ وهػذا مػف المغػرب يسػتب اف إلػل الكوفػة

كفرسي رهاف هذا مف ها هنا وهذا مف ها هنا حتل يكوف هبلكهـ عمل أيػديهما

 ،أما انهما ال يب وف منهـ أحداً أبداً )
فيقوموف بني العباس في آخػر الزمػاف بتشػويه الحقػائ مػف خػالؿ وسػائ اذعػالـ
(ٕ)

.

ويقومػػوف ضيً ػاي بتشػػويه قًػػية اذمػػاـ المهػػةي وابعػػاة النػػاس عنهػػا وتػػوهيـ النػػاس
ب ػػأنهـ ه ػػـ ضبػ ػوا اذم ػػاـ وه ػػـ نواب ػػه  ،فيقوم ػػوف بتا ػػذي الممه ػػةيف ويعلن ػػوف اف
نهايتهـ القت لبطالف ما جالوا به .

{ لنػػرجمنكـ } هػػذا الػػرجـ معنػػوي فػػي بػػذ االفتػرال علػػذ قًػػية الرسػ الػػذيف هػػـ

رسػ اذمػاـ المهػػةي عليػه السػالـ) ذبعػػاة النػاس عػنهـ وعػػف تصػةي قًػػيتهـ ،
وماةي مف خالؿ قت رسوؿ اذماـ وهو الػنفس الزميػة مػع سػبعيف مػف الصػالحيف

.

1
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{ َوَلَي َم َّسَّن ُكـ ِّمَّنا َع َذاب أَلِيـ } وذلؾ بالتهةية ومطارة الرسػ وضتبػاعهـ واتبػاع مػ
األسالي الجائر ألج القًػال علػذ الػةعو ومنػع تاػاثر االنصػار وشػياع خبػرهـ
علذ المأل .
ط ِائُرُك ْـ َم َع ُك ْـ أ َِئف ُذ ِّكْرُتـ َب ْل ان ُت ْـ َق ْوـ ُّم ْس ِرُفوف }  :التطير هو مف التشاؤـ
{ َقاُلوا َ
 ،والتشاؤـ هو نقيض التوم علذ هللا سػبحانه وتعػالذ  ،حيػذ اف المتومػ قريػ

مف هللا ومف ضوليال هللا والمتطير المتشائـ بعية عف هللا وعف ضوليائه .

فقة ورة عف آؿ بيت العصمة في منػز العمػاؿ  ( :لػيس منػا مػف تطيػر أو تطيػر

له ) .

واذسراؼ هنا هو اذصرار علذ الخطأ والعناة ًة اذماـ المهةي عليه السالـ)

وةعوته .
ِ ِ
ِ
اؿ َيػا َق ْػوـِ َّات ِب ُعػوا اْل ُمْر َسػمِيف }  :المةينػة
{ َو َجاء م ْف أَ ْق َصل اْل َمديَنة َر ُجل َي ْس َعل َق َ
حس ػ التأوي ػ هػػي ليػػراف خ ارس ػاف) وخ ارس ػاف هػػي التػػي فيهػػا منػػوز الطالق ػاف ،
وضقصػػذ المةينػػة يعنػػي ضقصػػذ خ ارس ػاف  ،والرج ػ الػػذي يتميػػز فيهػػا هػػو السػػية

القزويني )  ،هذا ما ورة في غيبة الطوسي عف النبي األارـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) قاؿ :

( يخرج ب زويف رجل إسمه اسـ نبي يسرع الناس إلل طاعته المشرؾ والمػؤمف
يمؤل الجباؿ خوفاً )

(ٔ)

هو الذي يجيل مف ضرض المةينة سعياي .

ويسعذ) يأتي بسعي ويقةـ سعيه ويذه

الرس  ،فهػـ الػذيف سػيأتي مػف بعػةهـ عػذا
ال يقب منمـ العذر والتوبة .

1

-غيبة الطوسي ص433

للذ العلمال والناس ليةعوهـ للػذ لتّبػاع
اذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ) الػذي
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َجػ اًر َو ُهػـ ُّم ْه َت ُػدوف }  :ضي اتبعػوهـ فهػـ ال يطلبػوف مػنمـ
{ َّات ِب ُعوا َمف الَّ َي ْسػأَُل ُك ْـ أ ْ
شػػيئاي مػػف الخمػػس ومػػا شػػابه مػػف حقػػوؽ اذمػػاـ األخػػرى ) وهػػـ مهتػػةوف للػػذ
طري اذماـ المهةي عليه السالـ) والمهتةي هو الذي يوص الًاؿ للذ طري

الهةاية .

فقة ورة عف اذماـ دمحم الباقر عليه السالـ) في ذمر اليماني ورايته ةعوته):

( ولػػيس فػػي الرايػػات أهػػدى مػػف رايػػة اليم ػاني هػػي رايػػة هػػدى ال ن ػه يػػدعوا إلػػل

صاحبكـ  ،فإذا خرج اليماني حرـ بيع السبلح عمل ( الناس) وكػل مسػمـ  ،واذا
خرج اليماني فانهض إليه  ،فاف رايته راية هدى وال يحل لمسمـ اف يمتوي عميه
 ،فمف فعل فهو مف أهل النار  ،ال نه يدعوا إلل الحق والل طريػق مسػت يـ )

(ٔ)

.

تأويل أفعاؿ الخضر مع موسل (عميهما السبلـ)
بينا سابقاي عالقة سور الاهف باذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ) وارتباطهػا بعالمػات
الظهور المقةس ل ماـ عليه السالـ) وتطرقنا للذ تأوي بعض ا يات منها .

وفي هذي المر سوؼ نحاوؿ بعة طل

العوف والتوفي مػف هللا تعػالذ تأويػ آيػات

ضخ ػػرى م ػػف نف ػػس الس ػػور والاش ػػف ع ػػف عالم ػػات الظه ػػور المق ػػةس ل م ػػاـ علي ػػه
السالـ) .
 -1بحار االنوار ف. 52
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حيذ اف تأوي ضفعاؿ سيةنا الخًر عليه السالـ) مػرتب باذمػاـ عليػه السػالـ)

فهو وزيري في زمف الغيبة الابرى .

طَمَ ا ح َّتػل ِإ َذا رِكبػا ِفػي َّ ِ ِ
ؽ
ػاؿ أ َ
َخَرْق َت َهػا لِ ُت ْغ ِػر َ
قوله تعػالذ  { :فان َ َ
َ َ
السػفيَنة َخَرَق َهػا َق َ
َهَم َها َلَ ْد ِجْئ َت َشْيئاً ِإ ْم اًر }(ٔ) .
أْ

اف هػػذي السػػفينة حس ػ

التأوي ػ هػػي اريػػة الهػػةى والح ػ ضي ةعػػو اذمػػاـ المهػػةي

عليه السالـ) وسنذمر بعض األةلة ولو باختصار علذ ذلؾ .

فقة ورة عف ضبي ذر عف رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) انه قاؿ  ( :انما مثل أهػل بيتػي

في هذا األمة كمثل سفينة نوح مف ركبها نجا ومف تركها همؾ )

(ٕ)

.

وأؿ

الفمػػػؾ

وقػػة ورة ضيً ػاي ف ػػي الصػػال الش ػػعبانية  ( :المهػػػـ صػػػل عمػػػل
الجارية في المج الغامرة يأمف مف ركبها ويغرؽ مف تركها المت دـ لهػـ مػارؽ
والمتأخر عنهـ زاهق والبلزـ لهـ الحق ) .

فاف ضه البيت عليهـ السالـ) هـ السفينة التي مف رمبها نجا .

وهنػػا لشػػار للػػذ ظهػػور ممهػػةيف ل مػػاـ عليػػه السػػالـ) يقومػػوف بالػػةعو واذعػػةاة
وتهيئػػة االنصػػار لػػه وهػػـ مػػف ينطبػ علػػيهـ الػػالزـ لهػػـ الحػ ) ضي لف الممهػػةيف
هـ مالزميف أله البيت عليهـ السالـ) .

ممػػا ورة اف مػػف العالمػػات الحتميػػة لظهػػور اذمػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) ظهػػور
اليمػ ػاني حي ػػذ يق ػػوـ بال ػػةعو ل م ػػاـ علي ػػه الس ػػالـ) ونص ػػر الحػ ػ والهةاي ػػة لل ػػذ
الطريػ المسػػتقيـ واف هػػذا الشػػخص المسػػمذ باليمػاني هػػو مػػف يحمػ اريػػة اذمػػاـ
عليه السالـ) ويسلمها له .
 -1الاهف . 71
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ولاف وبعة ظهور هذي السفينة ورمو بعض الناس فيها  -ضي ظهور الةعو للذ
اذماـ عليه السالـ) والتحاؽ بعض الناس بها  -تخر وتعا

وذلؾ الف ورائهػا

ملػػؾ ظػػالـ وفػػي ذلػػؾ لشػػار للػػذ اف ةعػػو اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) فػػي بػػةايتها تػػتهـ
وتػ ػرفض ويش ػػار لليه ػػا بالا ػػذ

وذل ػػؾ لوج ػػوة حموم ػػة ظالم ػػة تبح ػػذ ع ػػف ال ػػةعا

الحقيقييف ل ماـ المهةي عليه السالـ) ترية القبض عليهـ .

ولاػػف المػػولذ س ػػبحانه وتعػػالذ ألج ػ حفػ ػ قًػػية اذمػػاـ علي ػػه السػػالـ) وحفػػ

ضولئؾ الممهةيف له عليه السالـ) ُيحةذ ما يعيبها في نظر الجهات األخرى لاي
تاوف في نظرهـ ةعو باطلة غير صحيحة فيغًوف النظر عنها وعف قاةتها .
وم ػ ذلػػؾ يمػػوف فػػي بػػا

التمحػػيص واالبػػتالل الػػذي يصػػي

انصػػار اذمػػاـ ممػػا

صػػرحت بػػه الروايػػات ال ػوارة عػػف األئمػػة المعصػػوميف علػػيهـ السػػالـ) وقػػة يقػػع

بعػػض ضولئػػؾ االنصػػار فػػي هػػذي الفتنػػة حيػػذ انهػػـ سػػوؼ يشػػموف فػػي هػػذي الػػةعو
نتيجة لما سوؼ يحةذ فيعيبوا هذا الفع ويعترًوف عليه .
وهذا يتسب

ؽ
في تظلي الناس وعةـ هػةايتهـ ضي غػرقهـ وهػو معنػذ قولػه {لِ ُت ْغ ِػر َ

َهَم َها} .
أْ
وسوؼ يقولوف اف هذا األمر شةية وصع

وال يممف قبوله ضو استساغته فهو مػر

ػت َش ْػيئاً ِإ ْمػ اًر } ضي
المذاؽ وال يممف تحمله والتسليـ به وهػو معنػذ قولػه { َلَ ْػد ِجْئ َ
ضم اير صعباي م اير .

ومما يؤمة اف السفينة هي راية اذماـ وةعوته ما جال فػي تفسػير قولػه تعػالذ { :
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ػػـ
َوُن ِريػ ُػػد اف َّن ُمػ َّ
ػػف َعَمػػػل َّالػػػذ َ
يف ْ
اس ُت ْضػػػع ُفوا فػػػي ْاألَْرض َوَن ْج َعَم ُهػ ْػػـ أَئ َّمػػػ ًة َوَن ْج َعَم ُهػ ُ
يف }(ٔ) .
اْل َو ِارِث َ
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حيػػذ المستًػػعفيف فػػي آخػػر الزمػاف هػػـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) وضصػػحابه الػػذيف
يرثػػوف األرض ويمونػ ػوا حمامػ ػاي حي ػػذ يبع ػػثهـ اذمػػاـ علي ػػه الس ػػالـ) لل ػػذ األق ػػاليـ
يقيموف حمـ هللا فيها .

وهػػـ الممهػػةيف ل مػػاـ عليػػه السػػالـ) وهػػـ ضصػػحا السػػفينة المسػػاايف المػػذموريف
ِ ِ
َمػا َّ ِ
يف َي ْع َمُمػو َف ِفػي اْلَب ْح ِػر َفػأََر ُّ
دت اف
في قوله تعػالذ  { :أ َّ
السػفيَن ُة َف َكانػ ْت ل َم َسػاك َ
ِ
اءهـ َّممِؾ َي ْأ ُخ ُذ ُك َّل َس ِفيَن ٍة َل ْصباً } .
أَع َيب َها َوَكاف َوَر ُ
فقة قاب ذمر المستًعفيف في ا ية األولذ ذمػر المسػاايف فػي ا يػة الثانيػة وهػـ

نفس الفئة التي سوؼ تقف بجان

اذماـ وتنصري .

يع َم ِعػي َص ْػب اًر } وهػو مػا ذمرنػاي فػي
وقوله تعػالذ  { :قاؿ أَلـ أَقػل انػؾ لػف تسػت ِط
َ َْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
التأوي ػ ػ السػ ػػاب  ،ف ػ ػاف مػ ػػف صػ ػػفات ضصػ ػػحا اذمػ ػػاـ اف يتحل ػ ػوا بالصػ ػػبر فػ ػػي
االبتاللات واالختبػارات والتمحػيص حتػذ يصػلوا للػذ سػاحة الفػيض اذلهػي حيػذ

الظهور المقةس ذماـ العصر والزماف ضروحنا لت ار مقةمه الفةال .
ِ
ػت َن ْفسػاً َزِكَّيػ ًة ِب َغْي ِػر
وقوله تعػالذ  { :ان َ
ػاؿ أَ َقَتْم َ
طَمَ ػا َح َّتػل ِإ َذا َل َيػا ُل َبلمػاً َفَ َتَم ُ
ػه َق َ
س َّلَ ْد ِجْئ َت َشْيئاً ُّن ْك اًر } وفي هذا لشار للذ عالمة مف عالمات اذمػاـ عليػه
َن ْف ٍ
السػػالـ) وهػػي قت ػ الػػنفس الزميػػة والػػنفس الزميػػة اثنت ػاف  ،ممػػا ورة فػػي الروايػػات
واحة تقت في ظهر الاوفة فػي سػبعيف مػف الصػالحيف وهػي لسػية حسػني النسػ

مما جال في الروايات واألخبار الوارة عنهـ عليه السالـ) :
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( وقتل نفس زكية بظهر الكوفة في سبعيف مف الصالحيف)

(ٔ)

وهي لحة االف لػـ

تقت .
ويبػػةوا اف السػػب

فػػي قتػ هػػذا السػػية الحسػػني هػػو لعالنػه تصػػةيقه بػػةعو اذمػػاـ

عليه السالـ)  ،فاف هذا السية سوؼ ينظـ للذ تلؾ الةعو وصاحبها ويعلف ذلؾ

مما يتسب

في قتله مف بعض الجهات الحاامة الظالمة المعاةيػة النصػار اذمػاـ

عليه السالـ) وضما معنذ الزمية فهنا عة ضمور :

قة يراة فيها النفس المستشهة في سبي الح والشهاة مما ورة في األخبػار زمػا
لالنفس .

ضو انها زمية الف خروف ذلؾ السية الحسني يموف بأمر مػف اذمػاـ عليػه السػالـ)
ضو وزيري ذعالف الح واظهاري  ،علماي اف نتيجة عملػه ذلػؾ سػوؼ تاػوف الشػهاة
ال محالة وهو بإقةامه هذا علذ تنفيذ هذا األمر يموف صاح نفس زمية .

ضو اف الم ػراة مػػف الزميػػة التػػي ال ذن ػ

لهػػا ضو التائبػػة التػػي لػػـ يب ػ لهػػا ذن ػ

بعػػة

التوبػػة ف ػاف هػػذا السػػية سػػوؼ يتػػأخر فػػي االلتحػػاؽ بػػةعو اذمػػاـ عليػػه السػػالـ)
ويتػػرةة م ػ ار اير حتػػذ يوفقػػه هللا للػػذ قبػػوؿ الػػةعو وحصػػوؿ النػػةـ والتوبػػة منػػه علػػذ

تأخري .

وبعة ذلؾ يخرف ليعلف ضحقية الةعو بيف الناس فيقت وال ذن

عليه .

ضو اف الزمية الطاهر والزمية ضيًاي هي المتقية قاؿ تعالذ :
اها }(ٕ) .
{ َوَن ْف ٍ
اها َق ْد أَ ْفَم َح َمف َزَّك َ
ورَها َوَت ْ َو َ
س َو َما َس َّو َ
اها َفأَْل َه َم َها ُف ُج َ

1
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وضما الذي ُينمر مف ضمرها { َّلَ ْد ِجْئ َت َشْيئاً ُّن ْك اًر } اف الناس ال ترى انه فع فعال
يستح ألجله القت فهو انما يػةعو للػذ نصػر الحػ واذمػاـ عليػه السػالـ) وهػذا
القت شيئاي منم اير فهو لـ يقت ضحة مي يقت .

ضو اف هناؾ مف ينمر خروجه ضصال وهو يعلـ اف نتيجة ذلؾ الخروف القت .
ضمػػا تأوي ػ ج ػوا

الخًػػر لموسػػذ عليهمػػا السػػالـ) ففيػػه ةاللػػة علػػذ اف اذمػػاـ

المهةي ووزيري هػـ ضبػوي صػاح
بالوالية .

الػنفس الزميػة حيػذ يمػوف واجبػاي عليػه طاعتهمػا

وضما بعثه في هذي المهمة لاي ال يره اذماـ ووزيري بسب

ترةةي فاف لرسػاله فػي

هذي المهمة رحمة له مي ال يفش في االمتحانات ويقع في التمحيص.
ِ
ِ
ػه َزَكػػا ًة َوأَ ْقػَػر َب ُر ْحمػاً} لشػػار للػػذ
وقولػه تعػػالذ { َفأََرْدَنػػا اف ُيْبػػدَل ُه َما َرُّب ُه َمػا َخْيػ اًر ّمْنػ ُ
لحػػةى العالمػػات الحتميػػة الةالػػة علػػذ قػػر القيػػاـ المقػػةس ل مػػاـ المهػػةي عليػػه
السالـ) وهو قت النفس الزمية بيف الرمف والمقاـ .

وهذي هي النفس الزمية الثانية التي جال ذمرهػا فػي األخبػار الػوارة عػف ضهػ بيػت

العصػػمة صػػلوات هللا علػػيهـ ضجمعػػيف ) وهػػي تاػػوف فػػي ممػػة وضمػػا مونهػػا { خيػ ار
منه زما } ألف هذي النفس يبل عمر صػاحبها ممػا جػال فػي الروايػات سػتة عشػر
سنة فهو مما ال يخفذ ليس عليه ذن

فقة ةخ لتوي في السنة األولذ للتاليف .

وقول ػػه { أقػػػرب رحمػػػا } وذل ػػؾ بالنس ػػبة ل م ػػاـ المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ) حي ػػذ اف
صػػاح

صاح

الػػنفس الزميػػة األولػػذ الػػذي يقت ػ فػػي ظهػػر الاوفػػة هػػو سػػية حسػػني وضمػػا

النفس الثانية الذي يقت في ممة فهو سية حسيني .

فقة ورة في تفسير العياشي عف جابر الجعفي عف ضبػي جعفػر عليػه السػالـ) فػي

رواية طويلة يقوؿ :
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(إلػػزـ األرض وال تػػركض بيػػدؾ وال رجم ػؾ  -إلػػل اف قػػاؿ -اسػػمه اسػػـ نبػػي مػػا
أشػػكل عمػػيكـ فمػػـ يشػػكل عمػػػيكـ عهػػد نبػػي ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) ورايتػػه وسػػػبلحه
والنفس الزكية مف ولد الحسيف فاف أشكل عميكـ هذا فبل يشػكل عمػيكـ الصػوت

)

(ٔ)

.

ولمػػا م ػاف مػػف المعلػػوـ اف اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) مػػف ولػػة الحس ػيف ف ػاف

النفس الزمية الذي يقت في ممة يموف ضقر رحماي له مف النفس الزمية التي تقت

في الاوفة فاف األوؿ حسني والثاني حسيني .

َهَم َهػػػا َفػػػأََب ْوا اف
وقول ػػه تع ػػالذ { فان َ
اسػ َػػت ْط َع َما أ ْ
طَمَ ػػػا َح َّتػػػل ِإ َذا أ ََتَيػػػا أ ْ
ػػل َقْرَيػػػ ٍة ْ
َهػ َ
وه َما } والقري ػػة ه ػػي ممػػة بحسػ ػ التأوي ػ وه ػػي الاوف ػػة حيػػذ تنطلػػ فيه ػػا
ُي َضػ ّػػيِ ُف ُ
ال ػػةعو ل م ػػاـ المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ) مم ػػا مانػ ػت ةع ػػو اذم ػػاـ الحس ػػيف علي ػػه
السالـ) في الاوفة علذ ية سفيري مسلـ بف عقي .
ومعن ػػذ اس ػػتطعما ضهله ػػا ضي طلػ ػ

السالـ) .

النص ػػر م ػػنهـ وااللتح ػػاؽ ب ػػةعو اذم ػػاـ علي ػػه

وه َما } ضي رفًوا ةعوتهـ ونصرتهـ وااللتحػاؽ بهػـ
ومعنذ قوله { َفأََب ْوا اف ُي َضّيِ ُف ُ
.
ِ
يػد اف َيػنَ َّ
ػاؿ َل ْػو ِش ْػئ َت َال َّت َخػ ْذ َت
يهػا ِج َػدا اًر ُي ِر ُ
ام ُ
وقوله تعالذ { َف َو َج َدا ف َ
ػه َق َ
ض َفأَ َق َ
ِ
ِ ِ
ِ
َج اًر } وقولػه جوابػاي علػذ القػوؿ األوؿ {َ أ َّ ِ
يم ْػي ِف
َعَمْيه أ ْ
َمػا اْلج َػد ُار َف َكػاف ل ُغ َبل َم ْػيف َيت َ
ِ ِ
ِ
ػؾ اف َيْبُم َغػػا
وه َمػػا َصػػالِحاً َف ػأََرَاد َرُّبػ َ
ػه َكنػػز َّل ُه َمػػا َوَك ػاف أَُب ُ
فػػي اْل َمديَنػػة َوَك ػاف َت ْح َتػ ُ
ِ
ِ
أويل َمػا َل ْػـ
أُ
َشَّد ُه َما َوَي ْس َت ْخ ِر َجا َك َ
َمرِي َذل َؾ َت ُ
نزُه َما َر ْح َم ًة ّمف َّرّبِ َؾ َو َما َف َعْم ُت ُه َع ْف أ ْ
َت ْس ِطع َّعَمْي ِه َصْب ار } .
1
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فالجػػةار هػػو الحػػةوة بػػيف العػراؽ وايػػراف يػػأتي عليهػػا زمػاف تاػػوف شػػبه مفتوحػػة ضي
تريػػة اف تػػنقض ولاػػف حممػػة المػػولذ سػػبحانه وتعػػالذ اقتًػػت اف يقػػاـ الجػػةار ضي
تقػػوى الحػػةوة وتاػػوف محصػػنة وتػػوزع نقػػاا تفتػػيش قويػػة فيهػػا مػػي يحفػ هللا الانػػز

مف السرقة .

اف المةينػػة فػػي التأوي ػ هػػي خ ارس ػاف وهػػي مةينػػة المهػػةي التػػي تاػػوف علػػذ غ ػرار
مةينػػة رسػػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) والانػػز الػػذي يوجػػة فيهػػا هػػو منػػوز الطالق ػاف وهػػـ

رجاؿ ينصروف اذماـ في آخر الزماف .

فقػػة جػػال فػػي الروايػػة الػوارة عػػف اذمػػاـ الصػػاةؽ عليػػه السػػالـ) قػػاؿ  ( :لػػه كنػػز

بالطال اف ما هو بذهب وال فضة وراية لـ تنشر مطوية ورجاؿ كاف قمػوبهـ زبػر
الحديد ال يشوبها شؾ في ذات ع )(ٔ).

وضما الخوؼ علذ الانز مف السرقة فاف هناؾ ةعا ماذبوف يةعوف التمهية ل مػاـ
عليػ ػ ػػه السػ ػ ػػالـ) وه ػ ػ ػؤالل يحػ ػ ػػاولوف بشػ ػ ػػتذ الطػ ػ ػػرؽ مس ػ ػ ػ

المؤيػ ػ ػػةيف لػ ػ ػػةعواتهـ

والمناصريف لهـ وذلؾ بالتشبه بالةعوات الحقة وتظلي الناس عف الح .

فقة جال في الرواية عػف ضبػي خةيجػة عػف ضبػي عبػة هللا عليػه السػالـ) قػاؿ  ( :ال

يخػػػرج ال ػػػائـ حتػػػل يخػػػرج قبمػػػه اثنػػػا عشػػػر مػػػف بنػػػي هاشػػػـ كمهػػػـ يػػػدعو إلػػػل

نفسه)(ٕ).

وضمػػا الغالمػػيف اليتيمػػيف فهمػػا اليم ػاني وشػػعي

بػػف صػػالح وضبوهمػػا بالواليػػة اذمػػاـ

المهػةي عليػػه السػػالـ) فػاف هللا يقػػيـ تلػػؾ الحػةوة لاػػي يحفػ منػوز الطالقػاف لهمػػا

عن ػػة بلوغهم ػػا ضش ػػةهما ضي عن ػػةما ينش ػػروف ةع ػػو اذم ػػاـ علي ػػه الس ػػالـ) وتش ػػتة

1
2

 بحار االنوار ف52 -غيبة الشيخ الطوسي
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شومتهما ويمثػر انصػارهما عنػة ذلػؾ يخػرف الانػز حيػذ يلتحػ بهػـ ضولئػؾ الرجػاؿ
مف الطالقاف وباقي خراساف .

الفصل السادس

ال ضية المهدوية وارتباطها بالعوالـ األخرى
اف المعرفػػة ضو اذحاطػػة بالتأوي ػ تفػػتح آفاق ػاي واسػػعة وتاشػػف ضس ػ ار اير مبيػػر مان ػت
خافية .

لاػػف حس ػ مػػا ذمػػر فػػي الروايػػة ال ػوارة عػػف اذمػػاـ الصػػاةؽ عليػػه السػػالـ) فػػي
ِ
ػه}(ٔ)فسػيتـ فػي هػذا
{ه ْل َين ُ
ػه َي ْػوَـ َيػأْتي َتأ ِْويُم ُ
ظ ُػرو َف ِإالَّ َتأ ِْويَم ُ
تفسيري لاية الشريفة َ
البحػػذ بعػػوف هللا تعػػالذ الاشػػف عػػف ارتبػػاا القًػػية المهةويػػة بػػالعوالـ األخػػرى
ومما يلي :

 -1عالـ النقطة .

 -2عالـ االظلة .
1

 -األعراؼ53
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 -3عالـ النور
 -4عالـ الحروؼ .
 -5عالـ األسمال .

عالـ الن طة وارتباطها ب ضية المهدي (عميه السبلـ)
اف الالمػػة تتاػػوف مػػف حػػروؼ ممػػا هػػو معلػػوـ واف الحػػرؼ يتاػػوف مػػف النقطػػة لذف
فأص الالمة يعوة للنقطة .

والاالـ معناي الوجوة ضي اف هللا لذا تالـ ضوجة قاؿ تعالذ :
آلئ َك ُة يا مريـ اف ّللا يب ِّشرِؾ ِب َكمِم ٍة ِمْنه اسمه اْلم ِس ِ
{ ِإ ْذ َقاَل ِت اْلم ِ
يسل ْاب ُف
َ ّ ُ ْ ُُ َ ُ
َّ َُ ُ
يح ع َ
َ َْ َ ُ
َ
(ٔ)
ِ
ِ
َمْرَي َـ َو ِجيهاً في ُّ
يف } .
الدْنَيا َواآلخَرِة َو ِم َف اْل ُمَ َّربِ َ

وقاؿ تعالذ  { :انما أ ِ
وؿ َل ُه ُك ْف َفَي ُكو ُف }
َمُرُا إ َذا أََرَاد َشْيئاً اف َيُ َ
َ ْ
وبهذا يتًح لنا قوله تعػالذ ُ { :قل َّلو َكاف اْلبحر ِمداداً ّلِ َكمِم ِ
ات َرِّبي َلَن ِف َػد اْلَب ْح ُػر
َ ُْ َ
ْ
َ
(ٖ)
ات َرّبِي َوَل ْو ِجْئَنا ِب ِم ْثمِ ِه َم َدداً } .
َقْب َل اف َتن َف َد َكمِ َم ُ
فػػالقراف وآياتػػه ممػػا هػػو معلػػوـ ملمػػات هللا ولانهػػا معػػةوة فميػػف يسػػتقيـ ذلػػؾ مػػع
(ٕ)

.

ا ي ػ ػػة المتقةم ػ ػػة  ،والحقيقػػ ػػة اف المقص ػ ػػوة م ػ ػػف ا ي ػ ػػة م ػ ػػا نف ػ ػػذت مخلوق ػ ػػات هللا
 -1آؿ عمراف . 45
 -2يس . 82

 -3الاهف . 169
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وموجوةات ػػه فػ ػاف م ػػالـ هللا تجس ػػة ف ػػي موجوةات ػػه  ،ولق ػػة عب ػػر بقول ػػه ملم ػػات رب ػػي
والمػراة موجػػوةات ومخلوقػػات ربػػي فأصػ الموجػػوةات وضصػ الخلػ هػػو الالمػػات

مما بينا وةلت عليه ا يات األولذ المتقةمة .

وبهػػذا يتًػػح اف اص ػ الخل ػ يعػػوة للنقطػػة  .فالنقطػػة تحػػوي عػػالـ الخفػػال وعػػالـ

الظهػػور وعػػالـ الظهػػور ينقسػػـ للػػذ الظهػػور األصػػغر وهػػو الػػذي يمػػوف بػػالحرؼ .
والظهور األابر ويموف باألسمال .

وع ػػالـ النقط ػػة ال ػػذي يرج ػػع ضصػ ػ الخلػ ػ للي ػػه ضي انػ ػه مص ػػةر الخلػ ػ األوؿ ه ػػو
المعبػػر عنػػه بالروايػػات بعػػالـ النػػور فمػػالـ هللا تبػػارؾ وتعػػالذ نػػور وملماتػػه نورانيػػة

مما جال في الحةيذ المروي عف النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما)  ( :أوؿ مػا خمػق ع نػوري

).

وقة بينا اف معنذ الوجػوة هػو الالمػة ضي اف هللا تبػارؾ وتعػالذ حينمػا خلػ وضوجػة

تالـ فمالمه نور .

فالنقطػة مصػػةر الفػػيض والوجػػوة والرحمػة  ،لػػذا فػاف هللا عػػز وجػ قػػة افتػػتح متابػػه
بها .

وبهػذا يتًػح اف هلل متابػاف متػا

تاػويني الاػوف ) ومتػا

تػةويني القػػراف ) .

فػػالوجوة مطػػاب للقػػراف فا يػػات الاونيػػة توجػػة فػػي قبالهػػا آيػػات قرانيػػة وبانطبػػاؽ
ا يات الاونية علذ ا يات القرانية يسمذ الناتج حينها بالحقائ ا ياتية .

لذف فأصػ ػ الات ػػا

ه ػػو النقط ػػة وبتا ػػاثر ال ػػنق توج ػػة الح ػػروؼ وبإيجاةه ػػا تا ػػوف

الالمات وبةمج الالمات تاوف الجم وبترتي

الجم تاوف ا يات .

والحقيقة اف النقطة ضص األشيال ملها واليها تعوة الموجوةات والنقطػة لهػا ظػاهر
ولها باطف فظاهرها هو دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) وباطنها علي عليه السالـ) فقة ضسنةت
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الرسػالة والتنزيػ للػػذ دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) وضسػػنةت اذمامػة والتأويػ للػػذ علػػي عليػػه
السالـ).

ولم ػػا مػ ػاف عل ػػي يمثػ ػ الب ػػاطف والخف ػػال يتب ػػيف لن ػػا معن ػػذ م ػػا ج ػػال ف ػػي األخب ػػار
والروايػػات ال ػوارة عػػف ضئمػػة الهػػةى صػػلوات هللا وسػػالمه علػػيهـ ضجمعػػيف مػػف اف

اذماـ ضمير المؤمنيف عليه السالـ) ماف مع آةـ ونو وابراهيـ واالنبيػال سػالـ هللا

عليهـ .

ومػػف هنػػا نعػػرؼ ضيً ػاي معنػػذ قػػوؿ الرسػػوؿ الا ػريـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما)  ( :يػػػا عمػػػي ال

يعرؼ ع إال انا وانت وال يعرفني إال ع وانت وال يعرفؾ إال ع وانا ) .

فاف ضص الخل ملهـ نبيهـ وامامهـ وعالمهـ وجػاهلهـ وصػالحهـ وطػالحهـ يعػوة
للنقطة والنقطة مما قلنا دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) في الظاهر وعلػي فػي البػاطف فػال يػةرؾ
النقطة ومنهها وال يعرفها لال مف ضوجةها وخلقها وهػو هللا تبػارؾ وتعػالذ ومػف هػي

هو وهو هي وم مػا جػال بعػةها وضوجػة ومانػت هػي مصػةر الفػيض وعليػه يمػوف

حتذ العالـ عاجز وغير ملـ ومحي بها مهما بل مف العلـ والمعرفة .

وقػػة لختلػػف المسػػلموف فػػي معنػػذ مػػالـ هللا تبػػارؾ وتعػػالذ فقػػاؿ األشػػاعر اف مػػالـ
هللا عز وج نفسي ضي هو عبار عف اذخطارات الحاصلة في النفس .

وذه

المعتزلة للذ القوؿ باف مالـ هللا عز وج ممالـ البشر .

وذه

اذمامية االثنػي عشػرية للقػوؿ بػاف مػالـ هللا تبػارؾ وتعػالذ وجػوةي ضي اف

هللا سػػبحانه وتعػػالذ لذا تالػػـ ضوجػػة واص ػ الوجػػوة هػػو النػػور فملمػػات هللا نورانيػػة
وهػػي نػػور وهػػذا القػػوؿ عػػرؼ عػػف اذمػػاـ جعفػػر بػػف دمحم الصػػاةؽ عليػػه السػػالـ)

الذي تتلمذ علذ يةيه واخذ مف علمه علمال المسلميف وفقهائهـ ومتالميهـ .

فاف المولذ تبارؾ وتعالذ لذا ضراة اف يخل خلقاي ضو يوجة شيئاي تالـ .
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قاؿ تعالذ  { :انما أ ِ
وؿ َل ُه ُك ْف َفَي ُكو ُف }
َمُرُا إ َذا أََرَاد َشْيئاً اف َيُ َ
َ ْ
وذمرنا اف ضص الوجوة هو النور  ،واف ضوؿ عالـ النور هو النقطة .
(ٔ)

.

لذا فاف المولذ عز وج ضوجة الحروؼ مف النقطة والالمات مف الحروؼ فالاالـ

الذي يتاوف مف مجموعة ملمات يرجػع ضصػله للػذ النقطػة ومػف هنػا يتبػيف لنػا انػه
مهما اختلفت الحروؼ والالمات وتااثرت ال تختلف النقطة ومهما توحةت النقطة

فاف فروعها مثير وفروعهػا هػي الالمػات المتاػاثر والتػي يعػوة اصػ وجوةهػا للػذ
النقطة .

وتنمشف لنا قاعة وهػي اف  :مبػةض الاثػر بالوحػة ومبػةض الوحػة بػالاثر ) وبهػذا

نعرؼ تفسير قوله تعالذ :
ِ
الت َّواب َّ ِ
يـ }(ٕ) .
آد ُـ ِمف َّرِّب ِه َكمِ َم ٍ
{ َفَتَمَّ ل َ
اب َعَمْيه ان ُه ُه َو َّ ُ
ات َف َت َ
الرح ُ
فقة جال في تفسير هذي ا ية مما عف اذماـ الحسف العسمري عليه السالـ) قػاؿ
 :علي بف الحسػيف عليػه السػالـ)  :حػةثني ضبػي عػف ضبيػه عػف رسػوؿ هللا صػلذ

هللا عليه وآله وسلـ تسليما) قاؿ :

( يػػا عبػػاد ع  ،اف آدـ لمػػا رأى النػػور ولػػـ يتبػػيف سػػاطعاً مػػف صػػمبه  ،إذ ك ػاف
تعػػالل قػػد ن ػػل أشػػباحنا مػػف ذروة العػػرش إلػػل ظهػػرا  ،رأى النػػور ولػػـ يتبػػيف
األشباح .

ف اؿ  :يا رب  ،ما هذا اال نوار ؟

قػػاؿ ع عػػز وجػػل  :ان ػوار أشػػباح ن مػػتهـ مػػف أشػػرؼ ب ػػاع عرشػػي إلػػل ظهػػرؾ
ولذلؾ أمرت المبلئكة بالسجود لؾ  ،إذ كنت وعاء تمؾ األشباح .

 -1يس . 82

 -2البقر . 37
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ف اؿ آدـ (عميه السبلـ)  :يا رب  ،لو بينتها لي ؟

ف اؿ ع عز وجل  :انظرنػا يػا آدـ إلػل ذروة العػرش  ،فػانطبع فيػه صػور انػوار

أشباحنا التي في ظهرا  -كما ينطبق وجه اال نساف في المرآة الصػافية  -فػرأى

أشباحنا .

ف اؿ  :ما هذا األشباح  ،يا رب ؟

قاؿ ع تعالل  :يا آدـ  ،هػذا أشػباح أفضػل خبلئ ػي وبريػاتي  ،هػذا

 ،وانػا

المحمود الحميد في أفعالي  ،وهذا عمي وانػا العمػي  ،وهػذا فاطمػة  ،وانػا فػاطر
السػػماوات واألرض  ،فػػاطـ أعػػػدائي مػػف رحمتػػي يػػػوـ فصػػل ال ضػػاء  ،وفػػػاطـ
أوليائي مما يعتريهـ ويشينهـ فش ت لها اسما مف اسمي .

وهذاف الحسف والحسيف  ،وانا المحسف المجمل  ،ش ت اسمهما مف اسمي.

هؤالء خيار خمي تي  ،وكراـ بريتي  ،بهـ اخذ وبهـ أعطي  ،وبهـ أعاقػب وبهػـ

أثيػب  ،فتوسػػل بهػػـ إلػػي يػػا آدـ واذا دهتػػؾ داهيػػة فػػاجعمهـ إلػػي شػػفعاءؾ فػاني
آليػت عمػػل نفسػي قسػػما ح ػا اف ال أخيػػب لهػـ أمػبلً وال أرد لهػـ سػػائبلً  .فمػػذلؾ
حيف زلت منه الخطيئة دعا ع عز وجل بهـ  ،فتاب عميه ولفر له)(ٔ).
ومهما توحػةت النقطػة فػاف فروعهػا مثيػر ضو فروعهػا هػي الالمػات المتاػاثر والتػي

يعوة ضص وجوةها للذ النقطة .

فمػف هػذي الروايػة الشػريفة يتبػيف صػحة مػػا ذهبنػا لليػه مػػف اف مػالـ هللا وجػوة وهػػو
نػػور فػػاهلل قػػة سػػمذ دمحم وعلػػي وفاطمػػة والحسػػف والحسػػيف صػػلوات هللا وس ػػالمه

علػػيهـ ضجمعػػيف) ملمػػات وانػه قػػة خلقهػػـ نػػو اير وجعلهػػـ فػػي صػػل

في اشرؼ بقعة مف بقاع العرش .
 -1تفسير البرهاف ف1ص . 196

آةـ بعػػة اف مػانوا
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وقة خل هللا تبارؾ وتعالذ هذي االنوار الخمسة قبػ خلػ الخلػ بػألفي عػاـ وهػذي
الالمػػات وهػػي األشػػبا النورانيػػة الخمسػػة) هػػي نفسػػها التػػي ابتلػػذ بهػػا هللا تبػػارؾ
وتعالذ نبيه وخليله لبراهيـ عليه السالـ) .

فقػػة جػػال فػػي الروايػػة عػػف المفً ػ بػػف عمػػر عػػف الصػػاةؽ جعفػػر بػػف دمحم عليػػه

السالـ) قاؿ :

ِ ِ
ِ
ػات } مػػا هػػذا
ػه ِب َكمِ َمػ ٍ
يـ َرُّبػ ُ
( سػػألته عػػف قػػوؿ ع عػػز وجػػل َ { :وِاذ ْابَتَمػػل إْبػ َػراه َ
الكممات ؟
قاؿ  :هي الكممات التي تم اها آدـ مف ربه فتاب عميه  ،وهو انػه قػاؿ  :يػا رب

أسػػالؾ بحػػق

وعمػػي وفاطمػػة والحسػػف والحسػػيف إال تبػػت عمػػي  ،فتػػاب ع

عميه انه هو التواب الرحيـ .

ف مت له  :يا ابف رسوؿ ع فما يعني عز وجل ب وله (فأتمهف) ؟

قػػاؿ  :يعنػػي أتمهػػف لم ػػائـ (عميػػه السػػبلـ) اثنػػي عشػػر إمام ػاً  ،تسػػعة مػػف ولػػد

الحسيف (عميه السبلـ) )...

(ٔ)

.

اف هػػذي الالمػػات فػػي حقيقػػة األمػػر يرجػػع ضصػػلها للػػذ عػػالـ النقطػػة فهػػي مصػػةر
الفيض اذلهي وهي النقطة ) السب
عالـ النور .

مما اف هذي الالمات الخمسة هي السب

في وجوة هذي الالمات الخمسة التي تمثػ
في ليجاة الالمػات التسػعة األخػرى وهػذا

معنػذ قولػػه تعػالذ { فػػأتمهف } ممػا مبػػيف فػػي الروايػة الشػريفة فػاف مصػػةر الفػػيض

الرئيسػػي واألوؿ هػػي النقطػػة فهػػي مػػف مانػت ورال ليجػػاة النقطتػػيف اللتػػيف تفيًػاف
علذ النقاا الثالثة فاطمة والحسف والحسيف عليهـ السالـ) .

 -1تفسير فرات الاوفي .
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وهػ ػػذي النقػ ػػاا الثالثػ ػػة تفػ ػػيض علػ ػػذ النقػ ػػاا التسػ ػػعة

األئمػ ػػة التسػ ػػعة مػ ػػف ولػ ػػة

الحسيف)) وهذي النقاا التسعة تفيض علذ جميع الموجوةات .

وبهذا المعنذ يتًح اف ضص الموجوةات مػف الالمػات التسػعة واف ضصػ التسػعة

مػػف الالمػػات الخمسػػة وضص ػ الالمػػات الخمسػػة يرجػػع للػػذ النقطػػة فأص ػ الخل ػ
والوجوة يممف في النقطة .

اف عالقػة علػػي بالنقطػة عالقػػة حميمػة ال تنفػػؾ ضبػةاي  ،فعلػػي هػو النقطػػة ممػا جػػال
عنه في الرواية الوارة عنه عليه السالـ)  ( :اف جميع أسػرار الكتػب السػماوية

هي في ال راف وجميع ما في ال راف هو في الفاتحة وجميع مػا فػي الفاتحػة هػو

فػػي البسػػممة وجميػػع مػػا فػػي البسػػممة هػػو فػػي الن طػػة التػػي تحػػت البػػاء  ،وان ػا

الن طة التي تحت الباء )

(ٔ)

.

وبعة هذا تظهر لنا نتائج -:

النتيجػػة األولػػذ  :اف والة ضميػػر المػػؤمنيف عليػػه السػػالـ) فػػي بػػاطف الاعبػػة الػػذي

هػو المحػور والمرمػز والنقطػة بالنسػبة للاػػوف لػه عػة ةالالت منهػا اف عليػاي عليػػه
السالـ) قة اختص بعلػـ التأويػ والبػاطف فانػه لوالةتػه فػي بػاطف الاعبػة لشػار للػذ

ذلؾ المعنذ .

اف مرمػػز الاػػوف الػػذي هػػو الاتػػا

التاػػويني هػػو للاعبػػة المش ػرفة التػػي هػػي نقطػػة

الاوف لذا فاف الهةاية قة جالت مف الاعبة عف طري لبراهيـ عليه السالـ) ودمحم

ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) وباطف تلؾ الهةاية هو علي عليه السالـ) الف عليػاي عليػه السػالـ)

هو مف ولة في باطف الاعبة مما ال يخفذ .

 -1ينابيع الموة .
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النتيجػػة الثانيػػة  :اف علي ػاي عليػػه السػػالـ) بعػػذ فػػي البػػاطف مػػع االنبيػػال علػػيهـ
السالـ) الف هللا قة خصه بعلـ الباطف والنه هو باطف النقطة فػاف مػ الاتػ

فػي

القػػراف ومػػف القػػراف وضص ػ العلػػوـ يرجػػع للػػذ القػػراف والقػػراف هػػو مػػالـ هللا وضص ػ

الاػػالـ ه ػػو النقط ػػة  ،وعل ػػي عليػػه الس ػػالـ) ه ػػو النقط ػػة  ،فعلػػي مػ ػاف م ػػع جمي ػػع

االنبيال وانه محي بجميع العلوـ .

وقػػة جػػال فػػي خطبتػػه التػػي خطبهػػا فػػي البصػػر والمسػػما خطبػػة البي ػاف حيػػذ قػػاؿ

فيها :

( انا ولي األصفياء انا الظاهر مع اال نبياء )

(ٔ)

.

النتيجػػة الثالثػػة  :اف قػػوؿ الرسػػوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) ان ػا مةينػػة العلػػـ وعلػػي بابهػػا انمػػا
يع ػػوة ذل ػػؾ لا ػػوف عل ػػي علي ػػه الس ػػالـ) ه ػػو ب ػػاطف النقط ػػة مم ػػا روي عن ػػه علي ػػه

السالـ) قوله ( انا الن طة التي تحػت البػاء )  ،فالنقطػة هػي ضصػ الخلػ وضصػ

العلػػـ وضص ػ الرحمػػة وضص ػ الوجػػوة وضص ػ الهةايػػة  ،فػاف ضص ػ العلػػـ مػػف القػػراف
والعلـ مله في القراف وللقراف مةينة وبابها النقطة والنقطة هو علػي عليػه السػالـ)

 ،فعلػػي بػػا

تلػػؾ المةينػػة التػػي هػػي القػػراف والتػػي هػػي الرسػػوؿ الا ػريـ صػػلذ هللا

عليه وآله وسلـ تسليما) .

بمػػا تقػػةـ مػػف مػػالـ عػػف النقطػػة وبيػاف الظػػاهر منهػػا والبػػاطف تحصػ لنػػا مػػف هػػذي

المعاني وغيرها اف هناؾ لتحاةاي في المعاني الباطنية بيف دمحم وعلػي صػلوات هللا
عليهـ ضجمعيف ) والنقطة تةؿ علذ م منهما باختالؼ الوظيفة والمقاـ .

ثـ اف المخلوقات ملها تمر بمراح وضطوار قة تاوف في بعًػها عبػار عػف رمػوز
للمرحلة التي تليها ضو صور منعمسة عف معناها المصغر تؤةي للػذ معنػذ ضابػر

 -1للزاـ الناص

ف 2ص . 156
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في المرحلة التي بعةها وهمذا حتذ تستمر الموجوةات في التتػابع والتاثيػر فتػرااـ

مجموعة مف النقاا يشم حرفاي وتةلف مجموعة مف الحروؼ يشم ملمػة والاػوف

مله ملمات .

ولػو نظرنػا للػذ الاػوف مػف جهػة الالمػػات التػي مونػت العلػوـ فيػه لوجػةنا اف هنػػاؾ
ضربعػػة علػػوـ ضساسػػية تتفػػرع منهػػا بػػاقي العلػػوـ  ،وهػػي  :العلػػوـ القرانيػػة  ،العلػػوـ

الشرعية  ،العلوـ العقلية  ،العلوـ الطبية) .

والحقيقة انها ملها تعوة للذ القراف والقراف مله في النتيجة يعوة للذ البسػملة وهػي
تعوة للذ النقطة التي تحت بال بسـ ) مما ضثبتنا ذلؾ طبقاي للروايات .

وعليػػه ف ػاف مػػف النقطػػة تخػػرف انهػػار العلػػـ األربعػػة المػػذمور آنف ػاي .فلػػو عػػةنا للػػذ
النقطػػة فػػي بةايػػة مراحلهػػا لتجسػػةت بهيئػػة عظيمػػة فػػي ذلػػؾ العػػالـ ممػػا جسػػةها

الباري عز وج ) لنبيه األارـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) في معراجه .

فقة روي عف النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) في فًيلة هذي ا يػة المبارمػة  -يعنػي بسػـ هللا
الرحمف الرحيـ ) -انه قاؿ :

( ليمػػة أسػػري بػػي إلػػل السػػماء عػػرض عمػػي جميػػع الجنػاف  ،فرأيػػت فيهػػا أربعػػة

انهار :

نهر مف ماء ونهر مػف لػبف  ،ونهػر مػف خمػر  ،ونهػر مػف عسػل  ،ف مػت  :يػا

جبرائيل مف أيف تجيء هذا اال نهار والل أيف تذهب ؟

قػػاؿ  :تػػذهب إلػػل حػػوض الكػػوثر  ،وال أدري مػػف أيػػف تجػػيء فػػادعوا ع تعػػالل
ليعممؾ أو يريؾ  ،فدعا ربه فجاء ممؾ فسمـ عمل النبي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) ثػـ قػاؿ :

يا

ألمض عينؾ .

قاؿ  :فألمضت عيني .
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ثـ قاؿ  :افػتح عينػؾ  ،ففتحػت فػإذا انػا عنػد شػجرة ورأيػت قبػة مػف درة بيضػاء

ولها باب مف ذهػب أحمػر وقفػل لػو اف جميػع مػا فػي الػدنيا مػف الجػف واال نػس
وضعوا عمل تمؾ ال بة لكانوا مثل طائر جػالس عمػل جبػل  ،فرأيػت هػذا اال نهػار
األربعة تخرج مف تحت ال بػة  ،فممػا دنػوت مػف ال فػل وقمػت  (( :م

ػ

ع الرحمف الرحيـ )) انفػتح ال فػل  ،ورأيػت مكتػوب عمػل أربعػة أركػاف ال بػة ((

م

وا )) .

ورأيت نهر الماء يخرج مف ميـ ( بسـ ) ورأيت نهر المبف يخرج مف هػاء ( ع

) ونهر الخمر يخرج مف ميـ ( الرحمف ) ونهر العسل يخػرج مػف مػيـ ( الػرحيـ

) فعممت اف اصل هذا اال نهار األربعة مف البسممة .
ف اؿ ع عز وجل  :يا

رياء وقاؿ (( م

مػف ذكػر هػذا األسػماء مػف أمتػؾ ب مػب خػالص مػف

وا )) س يته مف هذا اال نهار )

(ٔ)

.

ومف جملة فوائة هذي الرواية انها تػةؿ علػذ مالمنػا المتقػةـ وذلػؾ الف المػال يشػير
ػي } وعلػذ هػذا
للذ ضص الحيا لقوله تعالذ  { :وجعمنػا ِمػف المػاء كػل شػي ٍء ح
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ٍّ
األسلو مف الرمز باألسرار الملاوتية يتبيف معنذ االنهار األربعة وهو ما تي :
 -1نهر المال  :يةؿ علذ العلوـ القرانية الف م العلػوـ تعػوة للػذ القػراف ممػا اف

م الحيا تعوة للذ المال .

ومما يةؿ علذ اف المال يػ ارة بػه معنػذ آخػر مػالقراف التػةويني ضو القػراف االنسػاني
– الذي يموف خير مصاةيقه اذماـ  -ما جال عػف ضبػي بصػير عػف البػاقر عليػه

السالـ) :

 -1نفحات الرحمف ف 1ص. 48

و
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( وفي قوؿ ع عز وجل { أرأيتـ اف أصبح ماؤكـ لو اًر فمف يأتيكـ بمػاء معػيف

} قاؿ (عميه السبلـ)  :هذا نزلت في ال ائـ  ،ي وؿ  :اف أصبح إمامكـ لائباً ال
تدروف أيف هو فمف يأتيكـ بإماـ ظاهر يأتيكـ بأخبار السماء واألرض  ،وحػبلؿ
ع عز وجل وحرامه )

(ٔ)

.

 -2نهػػر اللػػبف  :وهػػو يشػػير للػػذ العلػػوـ الشػػرعية ضو علػػوـ الشػريعة الف اللػػبف فػػي
الملاوت يشير للذ الهةاية لػذلؾ ورة فػي معػراف الرسػوؿ وشػربه لػبعض اللػبف بػاف

جبرائي

عليه السالـ) ضجابه بانه لو شربت م اللبف لهةيت م ضمتؾ .

 -3نهػر الخمػر  :وهػػو يػةؿ علػذ العلػػوـ العقليػة مالفلسػفة والفيزيػػال والايميػال ومػػا
شابهها مف العلوـ العقلية وذلؾ النها تخامر العق .

 -4نهر العس  :وهو يشير للذ العلوـ الطبية وذلؾ الف العس معروؼ بالشفال
لًافة للذ ما به مف طعـ مميز وهذا ما ضاةي القراف في قوله :
طوِنهػػا َشػػراب ُّم ْختمِػػف أَْلوانػه ِف ِ
ِ
ِ
يػه ِشػ َفاء لِ َّمنػ ِ
آليػ ًة
َ
ػاس اف فػػي َذلِػ َ
َ ُ
ػؾ َ
{ َي ْخ ُػر ُج مػػف ُب ُ َ َ
ّلَِ ْو ٍـ َي َت َف َّكُرو َف }(ٕ) .
فهذي العلوـ األربعة هي ضص العلوـ ملها.

ضما القبة التػي رآهػا النبػي األاػرـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما) فهػي النقطػة فػي تلػؾ المرحلػة وهػي

الاتػػا

الممنػػوف الػػذي فيػػه القػػراف الػػذي ال يمسػػه لال المطهػػروف وهػػو البسػػملة لػػذا

شػاهة النبػي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما) البسػملة فػي ضرمػاف القبػػة  ،ومػف هػذا نفهػـ مػا قالػه ضميػػر

 -1مماؿ الةيف ف 1ص. 325
 -2النح

. 69
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المؤمنيف عليه السالـ) ألبف عبػاس  ( :لو شئت أوقرت أربعيف بعي اًر في تفسير
م

وا ) (ٔ).

قضية المهدي وارتباطها بعالـ االظمة
لقة اثبت علمال الاػالـ وعلمػال التفسػير اف االنسػاف يعػيش فػي عػوالـ متعػةة قبػ

خروجه للذ عالمنا هذا ومف ًمف هذي العوالـ عالـ االظلة .
1

 -بحار االنوار ف46
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حيذ اننا مثي اير ما نشاهة الموجوةات ونرى ظاللها والعلـ الحةيذ يقوؿ باف الظػ
هػػو عبػػار عػػف مسػػاحة مظلمػػة تتاػػوف خلػػف م ػ جسػػـ معػػتـ يسػػق عليػػه ًػػول
صاةر مف مصػةر واحػة وقػة تاػوف هػذي المنطقػة مظلمػة تمامػاي وقػة تتاػوف حولهػا
منطقة مًيئة قليال تسمذ شبه الظ هذا هو التفسير الفيزيائي.

ػف َم َّػد
ػؾ َكْي َ
لاف التفسػير الفلسػفي يختلػف عنػه فقػة قػاؿ تعػالذ  { :أََل ْػـ َت َػر إلػل َرّبِ َ
ِ
ظ َّل وَلو َشاء َلجعَمه س ِ
اكناً ُث َّـ َج َعْمَنا َّ
س َعَمْي ِه َدلِيبلً }(ٔ) .
ال ّ َ ْ
الش ْم َ
ََ ُ َ
فاف هللا ج وعال يؤمة في هذي ا ية باف الظ ليس مما يفسري العلـ ب هو ضبعػة
مف ذلؾ  ،الف المولذ سبحانه وتعالذ بإممانه اف يجع الظ سااناي ولانه جعلػه

متحرمػ ػاي لحص ػػوؿ المنفع ػػة ب ػػذلؾ  ،وق ػػة تع ػػرض ضهػ ػ البي ػػت عل ػػيهـ الس ػػالـ) ف ػػي
رواياتهـ الشريفة للذ تفسير الظ .

فقػػة ورة عػػف صػػالح بػػف عقبػػة عػػف عبػػة هللا بػػف الحنفػػي عػػف ضبػػي جعفػػر الصػػاةؽ
عليػه السػالـ) قػػاؿ  ( :اف ع خمػق الخمػػق فخم ػه مػػف أحػب مػػا أحػب وكػاف مػػا

أحب اف خم ه مف طينة الجنة وخمق مف أبغض ما أبغػض وكػاف مػا أبغػض اف
خم ه مف طينة النار ثـ بعثهـ في الظبلؿ .

ف مت وأي شيء الضبلؿ ؟! .

ف اؿ  :ألـ ترى إلل ظمؾ في الشمس شيء وليس بشيء ؟

ثـ بعث منهـ النبييف فدعاهـ إلل اإلقرار باأ وهو قوله تعالل :
ِ
ّللا } (ٕ) .
َ
{وَلئف َسأَْل َت ُهـ َّم ْف َخَمَ ُه ْـ َلَيُ وُل َّف َّ ُ
ثـ دعاهـ إلل اإلقرار فانكر بعض وأقر بعض ثـ دعاهـ إلل واليتنا )
 -1الفرقاف . 45

 -2الزخرؼ . 57

(ٔ).
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عف بمير قاؿ  :ماف ضبو جعفر عليه السالـ) يقوؿ :

( اف ع تبارؾ وتعالل أخػذ ميثػاؽ شػيعتنا بالواليػة لنػا وهػـ يػوـ اخػذوا الميثػاؽ
عمل الػذر بػاإلقرار والربوبيػة ولػ

بػالنبوة وفػرض عمػل

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) أمتػه

في الظل وهـ أظمه وخم هـ مف الطينة التي خمق منها آدـ وخمق أرواح شيعتنا

قبل ابدانهـ بألفي عػاـ وعرضػهـ عميػه وعػرفهـ رسػوؿ ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) وعمػي
بف أبي طالب (عميه السبلـ) ونحف نعرفهـ في لحف ال وؿ )(ٕ).

فاف نظرية ضه البيت علػيهـ السػالـ) بػاف الظػ لػه عالقػة بعػالـ الػذر حينمػا منػا
ضرواحػاي بػػال ضجسػػاة  ،وهػػذا ضمػػر لػػيس ببعيػػة بػ اف التفسػػيرات العلميػػة الحةيثػػة هػػي

تفسيرات واهية حيذ بينا اف القراف الاريـ يقوؿ باف الظ مػف هللا وبإممانػه تعػالذ
ػل اْل َجَّنػ ِػة َّال ِتػػي ُو ِعػ َػد اْل ُم َّتُ ػػو َف َت ْجػػرِي ِمػػف
اف يجعلػػه سػػاانا وقػػة قػػاؿ تعػػالذ َّ { :م َثػ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يف َّ
ػار
َت ْح ِت َها اال ن َه ُار أ ُ
ُكُم َها َدآئػـ ِوظُّم َهػا تْم َ
يف َّاتَ ػوْا َّو ُع ْ َبػل اْل َكػاف ِر َ
ػؾ ُع ْ َبػل َّالػذ َ
الن ُ
}

(ٖ)

.

يعني ظلها ةائمياي  ،علماي انه ال توجة هناؾ شمس وال حر وقاؿ تعالذ :
اج ُه ْـ ِفي ِظ َبل ٍؿ َعَمل ْاألََرِائ ِؾ ُم َّت ِك ُؤو َف } (ٗ) .
ُ
{ه ْـ َوأ َْزَو ُ
وقػاؿ تعػالذ { وظػل ممػدود } فثبػت اف الظػ ةائػـ وممػةوة لذف فقػة ثبػت اف قػػوؿ
ضه البيت هو الصحيح  ،وقة ضلفت متباي في هػذا العػالـ منهػا متػا

اسػػماي مت ػػا

1
2

األشػػبا واالظلػ ػة) وقػػة ضخ ػػذ هللا ميثػػاؽ بن ػػي آةـ فػػي ع ػػالـ االظلػ ػة

 شر ضصوؿ الاافي  -مولذ دمحم صالح المازنةراني ف7 -المحاسف للبرقي ف1

 -3الرعة . 35
 -4يس . 56

دمحم بػف سػناف
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ب ػػاذقرار ل ػػه س ػػبحانه وتع ػػالذ بالربوبي ػػة ول ػػدمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػليما) ب ػػالنبو ولعل ػػي ضمي ػػر
المؤمنيف عليه السالـ) واألئمة مف ولةي عليهـ السالـ) بالوالية .

فقة ضخذ هللا الميثاؽ علػذ بنػي اةـ مػف اذقػرار باألئمػة واحػةاي بعػة واحػة فمػنهـ مػف

ضقر بهـ جميعاي وااتملت لةيه الوالية  ،ومنهـ مف لػـ يقػر باألئمػة فلػيس لةيػه واليػة

 ،ومػػنهـ مػػف توقػػف علػػذ بعػػض األئمػػة فواليتػػه ناقصػػة  ،ومػػنهـ مػػف ضقػػر بإمامػػة
ضمير المؤمنيف عليػه السػالـ) والحسػف والحسػيف واألئمػة مػف ولػة الحسػيف وتوقػف

باذقرار بإمامة الحجة بف الحسف عليػه السػالـ)  ،وهػؤالل هػـ مػف يخرجػوف علػذ

اذماـ وال ينصرونه ب ينصبوف العةال له عليه السالـ) .

وبه ػػذا يتب ػػيف لن ػػا اف انص ػػار اذم ػػاـ المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ) ه ػػـ م ػػف ضخ ػػذ عل ػػيهـ
الميثاؽ واقػروا بػه وبػذلؾ تتًػح لنػا بعػض الروايػات ومنهػا مػا جػال عػف ضبػي عبػة

هللا عليػه السػػالـ)  ( :إذا خػػرج ال ػػائـ (عميػػه السػػبلـ) خػػرج مػػف هػػذا األمػػر مػػف

كاف يرى انه مف أهمه ودخل فيه شبه عبدة الشمس وال مر )

(ٔ)

.

ومعنػػذ هػػذا اف ه ػؤالل الخػػارجيف عػػف ضمػػر اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) واف مػاف يعػػرؼ

عػػنهـ التػػةيف ويعتقػػة النػػاس انهػػـ هػػـ مػػف ينصػػروف اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) لال اف

الح اف هؤالل لـ يعطوا الميثاؽ واذقرار بالوالية ل ماـ المهةي عليه السالـ) .

واف ضولئؾ المعروؼ عنهـ بشبه عبة الشمس والقمر هـ مف ضعطوا الميثاؽ وضقروا
ل ماـ المهةي عليه السالـ) بالواليػة واذمامػة وعاهػةوا علػذ نصػر اذمػاـ عليػه

السالـ) .

وم ػػا يؤمػػػة عالقػ ػػة اذم ػػاـ المهػػػةي عليػػػه السػ ػػالـ) بع ػػالـ االظل ػ ػة مثػ ػػر الروايػػػات

المعص ػػومية الشػ ػريفة الت ػػي تتح ػػةذ ع ػػف ه ػػذا األم ػػر فع ػػف اذم ػػاـ الص ػػاةؽ علي ػػه
 -1غيبة النعماني .
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السالـ) انه قاؿ  ( :اف ع تبارؾ وتعػالل آخػل بػيف األرواح فػي االظمػة قبػل اف
يخمػػق األجسػػاد بػػألفي عػػاـ  ،فمػػو قػػاـ قائمنػػا أهػػل البيػػت ورث األخ الػػذي آخػػل
بينهما ع في االظمة ولـ يورث األخ في الوالدة )(ٔ).

وعف علػي بػف ضبػي حمػز عػف ضبيػه عػف ضبػي عبػة هللا وضبػي الحسػف عليػه السػالـ)

قاال  ( :لو قد قاـ ال ائـ (عميه السبلـ) لحكػـ بػثبلث لػـ يحكػـ بهػا أحػد قبمػه -

إلل اف قاؿ -ويورث األخ أخاا باالظمة )

(ٕ)

.

وعف رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) قػاؿ  ( :ما تكاممت النبوة لنبي إال في االظمة حتل

عرضت عميه واليتي ووالية أهل بيتي ومثمها له فػاقروا بطػاعتهـ وواليػتهـ )

(ٖ)

.

هذا بالنسبة لالنبيال فمػا حػاؿ عامػة النػاس يػا تػرى ؟ فػاف نبػو االنبيػال ال تتاامػ

لال باذقرار بالطاعة والوالية لرسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) واألئمة مف ضه بيته علػيهـ

السالـ) وبهػذا فًػلهـ المػولذ سػبحانه وتعػالذ علػذ جميػع الخلػ وجميػع االنبيػال
والرسػ ػ ػ ػ وب ػ ػ ػػذلؾ نع ػ ػ ػػرؼ مي ػ ػ ػػف اف ضوص ػ ػ ػػيال رس ػ ػ ػػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػ ػ ػػليما) األئم ػ ػ ػػة
المعصوميف عليهـ السالـ) ضفً مف انبيال هللا ج وعال حيذ اف نبو االنبيال

ال تاػ ػػوف نبػ ػػو متااملػ ػػة لال بطاعػ ػػة ضئمػ ػػة الهػ ػػةى صػ ػػلوات هللا علػ ػػيهـ) واذق ػ ػرار
بواليتهـ عليهـ السالـ) .

وبهذا يتًح فً اذماـ المهةي عليه السالـ) وميف اف جميع االنبيال والرس

تنتظر ذلؾ اليوـ الموعوة وتلؾ الثور اذلهية التي يصػرخ فيهػا ةاعيػة الحػ طالبػاي
1

 -الينابيع الفقهية ف22

3

 -بصائر الةرجات ص92

2

-الخصاؿ 169
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بثػػارات االنبيػػال واألوصػػيال وثػػار رسػػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) واألئمػػة علػػيهـ السػػالـ)
وباألخص ثار جةي اذماـ الحسيف عليػه السػالـ) ضبػا األحػرار وسػية الشػهةال ثػار

هللا وابف ثأري .

فقة ًػجت المالئمػة عنػة قتػ سػب النبػي المصػطفذ المػولذ ضبػي عبػة هللا عليػه

السػػالـ) وبمػػت السػػمال واألرض ومػ حجػػر ةم ػاي عبيطػاي علػػذ فػػرخ الزهػرال البتػػوؿ
والة األئمة األطهار  ،وفػي ذلػؾ الوقػت مػاف اذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ) ينظػر

ػور ف ػػي ع ػػالـ االظلػ ػة فأق ػػاـ هللا ظل ػػه
لل ػػذ تل ػػؾ المأس ػػا والملحم ػػة العظيم ػػة وه ػػو ن ػ ُ
للمالئمػػة فظهػػر نػػوري حتػػذ رآي المالئمػػة عنػػة ذلػػؾ اخبػػرهـ المػػولذ سػػبحانه وتعػػالذ
بػاف االنتقػػاـ مػػف قتلػػة اذمػػاـ الحسػػيف عليػػه السػػالـ) سػػيموف بصػػاح

القائـ بالح الذي يظهر في آخر الزماف .

هػػذا الظػ

فقة ورة عف دمحم بف حراف قاؿ  :قاؿ ضبو عبة هللا عليه السالـ) :

( لمػػا كػاف مػػف أمػػر الحسػػيف بػػف عمػػي مػػا كػاف ضػػجت المبلئكػػة إلػػل ع تعػػالل
وقالت يا رب يفعل هػذا بالحسػيف صػفيؾ وابػف صػفيؾ وابػف نبيػؾ قػاؿ فأقػاـ ع

لهـ ظل ال ائـ (عميه السبلـ) وقاؿ بهذا انت ـ له مف ظالميه )

1

 -الاافي ف1

(ٔ)

.
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قضية المهدي وارتباطها بعالـ النور
ذمرن ػػا اف الخلػ ػ يم ػػروف بع ػػة عػ ػوالـ وق ػػة تالمن ػػا ع ػػف ع ػػالـ ال ػػذر وع ػػالـ االظل ػػة
وارتباطهما بقًية اذماـ المهةي عليه السالـ) وفي هذا البحذ نحاوؿ اف نسل

الًػػول علػػذ احػػة تلػػؾ الع ػوالـ والػػذي يعػػة مػػف الع ػوالـ األوليػػة وهػػو عػػالـ النػػور ضو
عالـ العلـ  ،حيذ انهما اسماف ألمر واحػة فػالعلـ نػور ممػا هػو وارة  ،وعػف ضميػر

المؤمنيف عليه السالـ) قاؿ :

( اف العػػرش خم ػػه ع تعػػالل مػػف ان ػوار أربعػػة نػػور أحمػػر منػػه أحمػػرت الحمػػرة
ونػػور أخضػػر منػػه أخضػػرت الخضػػرة ونػػور أصػػفر منػػه أصػػفرت الصػػفرة ونػػور

حممػػه ع الحممػػة وذلػػؾ نػػور مػػف
أبػػيض منػػه أبػػيض البيػػاض وهػػو العمػػـ الػػذي ّ
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عظمتػػػه  ،فبعظمتػػػه ونػػػورا أبصػػػر قمػػػوب المػػػؤمنيف وبعظمتػػػه ونػػػورا عػػػػاداا

الجاهموف )

(ٔ)

.

وعف ضبي عبة هللا عنواف البصري عف ضبي عبة هللا جعفر الصاةؽ عليه السالـ)

في رواية طويلة قاؿ  :قاؿ لػي الصػاةؽ عليػه السػالـ)  ( :يػا أبػا عبػد ع لػيس
العمـ بالتعمـ انما هو نور ي ع في قمب مف يريد ع تبارؾ وتعالل اف يهديه(ٕ).

ومف هػاتيف الػروايتيف الشػريفتيف وغيرهمػا مػف الروايػات يتبػيف اف عػالـ النػور

هو نفسه عالـ العلـ حيذ اف النور هو العلـ مما ورة .

واعل ػػـ عزي ػػزي اف جمي ػػع الخلػ ػ ق ػػة م ػػروا به ػػذا الع ػػالـ  -ع ػػالـ الن ػػور  -وق ػػة ضخ ػػذ
واقتبس م منهـ بقةر لعطائهـ بالميثاؽ مف اذقرار بالربوبية ولػدمحم بػالنبو ولعلػي

واألئمة مف ولةي باذمامة  ،حيذ تجة اف مف ضقر بهذي األمور ملها ضثق نو اير مػف

الب ػػاقيف ال ػػذيف ضق ػػروا فقػ ػ بالربوبي ػػة هلل ضو بالربوبي ػػة هلل والنب ػػو ل ػػدمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػليما)
ولانهـ لـ يقروا باذمامة ألمير المؤمنيف واألئمة مف ولةي عليهـ السالـ) .

وقػة ضثبػػت العلػػـ الحػػةيذ قانونػاي ضسػماي قػانوف اذشػػعاع) الػػذي يقػػوؿ  :اف جميػػع
الموجوةات مشعة حتذ المعػتـ فيػه نسػبة ًػئيلة مػف اذشػعاع ) ففػي هػذا القػانوف
لشار للذ مرور جميع الموجوةات في عالـ النور وتأثرها به .

ثـ اف مرحلة الخل في عالـ النػور تاػوف بحسػ

التػةرف ضي خلػ بعػة خلػ وهػذا

يظهػػر مػػف الروايػػات واألخبػػار ال ػوارة عػػف آؿ بيػػت العصػػمة صػػلوات هللا علػػيهـ

ضجمعيف) .

1
2
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فع ػف سػػلماف الػػدمحمي فػػي حػػةيذ طوي ػ عػػف رسػػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) قػػاؿ  ( :يػػػا
سمماف فهل عممت مف ن بائي وهـ اإل ثنا عشر الذيف اختارهـ ع لئلمامة بعدي
؟

ف مت  :ع ورسوله أعمـ .

قاؿ يا سمماف خم ني ع مف صفوة نورا فدعاني فأطعت وخمق مػف نػوري عميػا

فدعاا فأطاعه وخمق مف نوري ونور عميا فاطمة فػدعاها فأطاعتػه وخمػق منػي
ومػػػف عمػػػي وفاطمػػػة الحسػػػف والحسػػػيف فػػػدعاهما فأطاعػػػاا فسػػػمانا بالخمسػػػة

األسػػماء مػػف أسػػمائه ع المحمػػود وانػا

وع العمػػي وهػػذا عمػػي وع الفػػاطر

وهػػذا فاطمػػة وع ذو اإلحس ػاف وهػػذا الحسػػف وع المحسػػف وهػػذا الحسػػيف ثػػـ
خمػػق منػػا مػػف صػػمب الحسػػيف تسػػعة أئمػػة فػػدعاهـ فأطػػاعوا قبػػل اف يخمػػق ع

سماء مبنيػة وأرضػاً مدحيػة أو هػواء أو مػاء أو ممكػاً أو بشػ اًر وكنػا بعممػه نػو اًر
نسبحه ونسمع ونطيع ) (ٔ).

فمػف هػػذا الحػةيذ الشػريف يظهػر ميػػف اف هللا ابتػػةض خلقػه بأحػ

الخلػ لليػػه وهػػو

رسػػوله المصػػطفذ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) ثػػـ بػػأمير المػػؤمنيف ثػػـ فاطمػػة الزه ػرال ثػػـ الحسػػف
والحسيف ثـ التسعة المعصوميف عليهـ السالـ).

وفػػي روايػػات ضخػػرى اف هللا خلػ بعػػة ذلػػؾ شػػيعتهـ مػػف فاًػ طينػػتهـ ونػػورهـ ثػػـ
خل ػ بعػػة ذلػػؾ بػػاقي الخل ػ  ،فعلػػذ قػػةر النػػور يقتػػر االنس ػاف مػػف دمحم وآؿ دمحم

صػػلوات هللا علػػيهـ ضجمعػػيف)  ،وعلػػذ قػػةر النورانيػػة التػػي يحملهػػا االنس ػاف تاػػوف

هةايته .

وقة رة في الحةيذ الشريف عف رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما):
1

-ةالئ اذمامة ص441
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( فمما أراد ع تعالل اف ينشأ خم ه فتق نػوري فخمػق منػه العػرش فػالعرش مػف

نوري ونوري مف نور ع ونوري أفضل مف العرش .

ثـ فتق نور أخي عمي فخمق منه المبلئكة فالمبلئكة مف نور عمػي ونػور عمػي

مف نور ع وعمي أفضل مف المبلئكة .

ثـ فتق نور ابنتي فخمق منه السماوات واألرض  ،فالسماوات واألرض مف نػور

ابنتي فاطمة ونور ابنتي فاطمة مف نور ع وابنتي فاطمة أفضل مف السماوات

واألرض .

ثـ فتق نور ولدي الحسف فخمق منه الشمس وال مر فالشمس وال مر مػف نػور

ولدي الحسف ونور الحسف مف نور ع والحسف أفضل مف الشمس وال مر .

ثػػـ فتػػق نػػور ولػػدي الحسػػيف فخمػػق منػػه الجنػػة والحػػور العػػيف فالجنػػة والحػػور

العيف مف نور ولدي الحسيف ونور ولدي الحسيف مف نور ع وولػدي الحسػيف

أفضل مف الجنة والحور العيف ) (ٔ).

وبه ػػذا الح ػػةيذ الم ػػروي ع ػػف الرس ػػوؿ الاػ ػريـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػليما) والح ػػةيذ ال ػػذي س ػػبقه

يتًح اف مرحلة الخل في عالـ النور تاوف بشم تةريجي .

بقػي اف نعػػرؼ مػػا معنػػذ النػػور وماهيتػػه  .ومعنػذ النػػور وماهيتػػه هػػو الهةايػػة قػػاؿ
ِ
ِ
ػاب َوَال
َم ِرَنػػا َمػػا ُكنػ َ
تعػػالذ َ { :وَك ػ َذلِ َؾ أ َْو َحْيَنػػا ِإَلْيػ َ
ػت َتػ ْػدرِي َمػػا اْلك َتػ ُ
ػؾ ُروح ػاً ّمػ ْػف أ ْ
ِ
ِ
ػاا ُنػػو اًر َّن ْهػ ِػدي ِبػ ِػه َمػ ْػف َّن َشػػاء ِمػ ْػف ِعَب ِادَنػػا َوان ػ َؾ َل َت ْهػ ِػدي إلػػل
يم ػاف َوَلكػػف َج َعْمَنػ ُ
ْاإل َ
يـ }(ٕ) .
ِصَر ٍ
اط ُّم ْس َت ِ ٍ

1

 -بحار االنوار ف 15ص2
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وعف العباس بف هالؿ قاؿ سالت الرًا عليه السالـ) عف قػوؿ هللا  { :ع نور

وهاد ألهل األرض(ٔ).
هاد ألهل السماء ٍ
السماوات واألرض } ف اؿ ٍ

وبهذا يتًح اف معنذ النور وماهيته هو الهةاية فالنور هو الهةايػة وبػذلؾ نعػرؼ

معنذ موف األئمة انوا اير واف اذماـ نور هللا فمما هو وارة في زيارات األئمة عليه
السالـ) :

( السبلـ عميكـ يا نور ع في أرضه ) واذماـ المهةي هو نور هللا مما ال يخفذ

.

فقػػة ورة فػػي تفسػػير قولػػه تعػػالذ { :ي ِريػػدو َف لِي ْط ِفػ ُػؤوا ُنػػور َّ ِ ِ ِ
ّللا ُمػ ِػت ُّـ
ُ ُ
ُ
َ
ّللا بػأَ ْف َواه ِه ْـ َو َّ ُ
ورِا وَلو َك ِرا اْل َك ِ
افُرو َف } .
ُن ِ َ ْ َ

قاؿ الصاةؽ عليه السالـ)  ( :ال ائـ مػف آؿ

(صػموات ع عمػيهـ أجمعػيف)

حتل إذا خرج يظهرا ع عمل الديف كمه حتل ال ُيعبد لير ع)(ٕ).
وسمي المهةي النه يهةي للذ ضمر خفػي حيػذ جػال فػي الروايػة الشػريفة  :انمػا
سمي المهدي ال نػه يهػدي إلػل أسػفار مػف أسػفار التػوراة يسػتخرجها مػف جبػاؿ

الشاـ )

(ٖ)

.

مما ورة :

( انما سمي المهدي مهديا ال نه يهدي ألمر خفي )

1

 -الاافي ف 1ص114

 -2تفسير القمي ف. 2
 -3المالحـ والفتف .
 -4المصةر نفسه .

(ٗ)

.
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وعف ضبي جعفر الباقر عليه السالـ)  ( :انما سػمي المهػدي مهػدياً ال نػه يهػدي

ألمر خفي يهدي ما في صدور الناس )

(ٔ)

.

وبهذا يتًح اف اذماـ المهةي سػمي بالمهػةي النػه يقػوـ بالهةايػة ولمػا تبػيف ذلػؾ
واف األئمة هـ نور هللا في ضرًه واف شيعتهـ خلقوا مف نورهـ واف اذماـ المهةي
عليه السالـ) هو نور هللا .

فعػػف اذمػػاـ الصػػاةؽ عليػػه السػػالـ) قػػاؿ  ( :اف قائمنػػا إذا قػػاـ أشػػرقت األرض
بنور ربها وهو الكوكب الدري)(ٕ).

وعف ضمير المؤمنيف عليه السالـ) في تأوي آية النور قاؿ :

( فالمشػػػكاة رسػػػوؿ ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما) والمصػػػباح الوصػػػي واألوصػػػياء (عمػػػيهـ
السبلـ) والزجاجة فاطمة (عميها السبلـ) والشجرة المباركة رسوؿ ع (صمل ع

عميه وآله وسمـ تسميما) والكوكػب الػدري (أي المضػيء) ال ػائـ المنتظػر (عميػه

السبلـ) الذي يممئ األرض عدالً)(ٖ).

واف شيعته وانصاري خلقوا مف نوري فاف نقبال اذماـ المهةي عليه السالـ) االثنػي
عشر رجالي خلقوا مف نور اذماـ وقة ضخذوا واقتبسوا مف نوري عليه السالـ) الحػ

األوف ػػر فػ ػانهـ وبحس ػ ػ

قػ ػربهـ مػ ػػف اذم ػػاـ علي ػػه السػ ػػالـ) ضثقػ ػ نػ ػػو اير م ػػف بػ ػػاقي

األصحا الثالثمائة والثالذ عشر رجالي وهؤالل ضثق نو اير مػف العشػر آالؼ رجػ
وهؤالل بةورهـ ضثق نو اير مف باقي الناس ممف ينصروف اذماـ عليه السػالـ) فػاف
الناس علذ قةر نورهـ ينصروف اذماـ عليه السالـ).

 -1ةالئ اذمامة .
2
3
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وبهػػذا يتًػػح اف نصػػر اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) تاػػوف علػػذ قػػةر النػػور ف ػاف مػػف ال
نور له ال ضيماف له وال هةاية وال نصر منػه ل مػاـ عليػه السػالـ) قػاؿ تعػالذ { :

ومف لـ يجعل ع له نو ار فما له مف نور}

(ٔ)

.

فػاف مػػف ال عالقػػة لػػه بالمهػػةي عليػػه السػػالـ) وال يواليػػه ال يوفػ لنصػرته بػ اف
مػػف ل ػػـ يقت ػػبس م ػػف ن ػػور اذم ػػاـ عليػػه الس ػػالـ) وه ػػةاي ف ػػال يوف ػ لنصػػرته علي ػػه

السالـ) .

 -1النور . 46
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قضية المهدي وارتباطها بعالـ الحروؼ
وفػػي هػػذا الموًػػوع عػػة ضقسػػاـ تبػػيف لرتبػػاا هػػذا العػػالـ بقًػػية المهػػةي المنتظػػر
عليه السالـ) :

ال سـ األوؿ  :مدخل إلل عالـ الحروؼ

قة ذمرنا اف هناؾ عة عوالـ يمر بها الخل في طور نشأتهـ وخلقهـ حتذ يولةوا
في هذا العالـ الذي نعيشه ومف هذي العوالـ عالـ الحروؼ الذي يعتمة ويقوـ عليه

عػػالـ األسػػمال وعػػالـ الحػػروؼ يعتمػػة ويقػػوـ علػػذ عػػالـ النقطػػة الػػذي يفػػيض علػػذ

هذا العالـ .

والنقطة مما قلنػا هػي التػي خلػ هللا منهػا القػراف والاػوف ومػ شػيل وعػالـ النقطػة
يمثػ ػ ع ػػالـ الخف ػػال والظه ػػور وع ػػالـ الح ػػروؼ يمثػ ػ الظه ػػور األص ػػغر ضم ػػا ع ػػالـ

األسمال فهو يمث الظهور األابر .

مموف مف ثمانية وعشريف حرفاي .
وعالـ الحروؼ ّ
اف الاتػػا التاػػويني) يعتمػػة فػػي خلقػػه وايجػػاةي علػػذ الاتػػا
سب في مرحلة الخل

الاتا

التاويني) .

التػػةويني) الػػذي
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حيذ اف المولذ تبارؾ وتعػالذ خلػ القػراف قبػ خلقػه لالنسػاف ولبػاقي المخلوقػات
ػق ْاال ن َسػاف } فػاف الاتػا التػةويني يعتمػة
قاؿ تعالذ َّ { :
الػر ْح َم ُف َعَّم َػـ اْلُ ْػراف َخَم َ
عل ػػذ ع ػػالـ الح ػػروؼ اعتم ػػاةاي مليػ ػاي النػ ػه بمجانس ػػة الح ػػروؼ واتص ػػالها وارتباطه ػػا
ببعًها تظهر الحقائ وتنمشف المعاني .
وبهػػذا يتبػػيف اف عػػالـ التاػػويف الاتػػا

ومعرفته .

التاػػويني) يعتمػػة مليػاي علػػذ عػػالـ الحػػروؼ

ثـ اف عالـ الحروؼ له ضقساـ وضصػناؼ يعلػـ بعًػها المختصػوف فػي هػذا العلػـ ،
وال يعلمهػ ػػا ملهػ ػػا لال المعصػ ػػوـ عليػ ػػه السػ ػػالـ)  ،وتنقسػ ػػـ الحػ ػػروؼ للػ ػػذ نورانيػ ػػة

وظلماني ػػة ومهرومغناطيس ػػية ضي لل ػػذ الس ػػل

واذيج ػػا

) وطوالني ػػة وعرًػ ػانية

ومنقطػػة وغيػػر منقطػػة وغيػػر ذلػػؾ مػػف األقسػػاـ التػػي ال حاجػػة للػػذ اذطالػػة بػػذمرها

فنحف لسنا فػي مقػاـ بيػاف ضقسػاـ الحػروؼ انمػا ضرةنػا فقػ التعػرؼ علػذ شػيل مػف
هذا العالـ .

وهذي الحروؼ هي التي يستخةمها االنبيال عليهـ السالـ) في وصاياهـ وضسرارهـ

التػػي ال يريػػةوف اف يتعػػرؼ عليهػػا ويمشػػفها غيػػر ضهلهػػا مػػف األوصػػيال واألوليػػال
الػػذيف يعرفػػوف هػػذا العلػػـ ولهػػـ القػػةر علػػذ تأوي ػ تلػػؾ الحػػروؼ واظهػػار معانيهػػا
وحقائقها .

ومػػف ذلػػؾ مػػا ضراةي الرسػػوؿ الا ػريـ دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) عنػػةما حً ػرته الوفػػا حيػػذ

طل

منهـ اف يمت

لهـ متاباي ويوصيهـ بوصية ال يًلوا مف بعةها فانه صػلذ

هللا عليػ ػػه وآلػ ػػه وسػ ػػلـ تسػ ػػليما) ضراة اف يمت ػ ػ

المقطعة التي هي:

لهػ ػػـ ضوائ ػ ػ السػ ػػور وهػ ػػي الحػ ػػروؼ
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الـ -الـ -المػص -الػر -الػر -الػر-المػر-الػر -الػر مهػيعص -طسػـ -طػس-
طسـ -الـ -الػـ -الػـ -ص -حػـ -حػـ -حػـ -عسػ  -حػـ -حػـ -حػـ -حػـ -
ؽ -ف. ) -

فان ػه عنػػة حػػذؼ الممػػررات مػػف هػػذي الحػػروؼ تاػػوف النتيجػػة ص ػراا علػػي ح ػ

نمسػػمه) حيػػذ ال يبقػػذ مػػف هػػذي الحػػروؼ عنػػة حػػذؼ الممػػررات سػػوى ص-ر-

ا-ا -ع-ؿ -ي - -ؽ-ف -ـ-س -ؾ -هػ ) .

وهذي األسرار ال يعلـ تأويلها لال األوصيال واألوليال .

وقػػة ورةت روايػػات مثيػػر عػػف ضئمػػة الهػػةى صػػلوات هللا علػػيهـ ضجمعػػيف) تتحػػةذ
عف موعة قيػاـ اذمػاـ عليػه السػالـ) عػف طريػ عػالـ الحػروؼ ضو علػـ الحػروؼ

ولػػيس فػػي ذلػػؾ تعيػػيف لتػػاريخ الظهػػور بشػػم ضو بػػةخر حيػػذ يػػتـ فيػػه ذمػػر اليػػوـ

والشهر والسنة فهذا ما ال سبي لليه الف فيه معارًة لألخبار التي تنفي التوقيت
وتلعف الوقػاتيف وتاػذبهـ ولاػف مػف خػالؿ هػذا العلػـ نسػتنتج التػاريخ لجمػاالي ولػيس

فيه تحةية ضو توقيت .

ومف هذي الروايات ما ورة عف ضبي لبية عف البػاقر عليػه السػالـ) قػاؿ  ( :يػا أبػا

لبيد  :اف في حروؼ ال راف الم طعة لعمماً جماً .

اف ع تعالل انزؿ  { :الـ ذلؾ الكتاب } ف اـ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) حتل ظهػر نػورا

وثبتت كممته وولػد يػوـ ولػد  ،وقػد مضػل مػف األلػف السػابع مائػة سػنة وثػبلث

سنيف .

ثػػـ قػػاؿ  :وتبيانػه فػػي كتػػاب ع فػػي الحػػروؼ الم طعػػة  .إذا عػػددتها مػػف ليػػر
تكرار  ،ولػيس مػف حػروؼ م طعػة حػرؼ ينتهػي إال وقيػاـ قػائـ مػف بنػي هاشػـ

عند ان ضائه .
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ثـ قاؿ  :األلف واحد والبلـ ثبلثوف والميـ أربعوف والصاد تسعوف  ،فػذلؾ مائػة

وواحد وستوف .

ثـ كاف بدء خروج الحسيف بف عمي (عميهما السبلـ) ألـ ع .

فمما بمغت مدته قاـ قائـ ولد العباس عند (المص) وي وـ قائمنا عنػد ان ضػائها

(الر) )

(ٔ)

.

وقة حاوؿ العالمة المجلسي مما في بحار االنوار معرفة ذلػؾ السػر لانػه لػـ يفلػح
مما حاوؿ ذلؾ غيري مف العلمال ولانهـ لـ يفلحوا ضيًاي.

فقة ورةت الر) في القراف سػت مػرات خمسػة منهػا الػر) وواحػة المػر) تبػةض مػف
سور يونس مرو اير بسور هوة ويوسػف والرعػة وابػراهيـ والحجػر ) فتاػوف همػذا

الر -الر -الر -المر -الر -الر ) .

وال يممػػف اسػػتثنال المػػر) ممػػا فع ػ ذلػػؾ العلمػػال والبػػاحثوف الن ػه ممػػا يظهػػر مػػف

السياؽ وترتي

السور اف المر) مف ًمف تلؾ الحػروؼ وال ينبغػي ترمهػا وعليػه

تاوف النتيجة همذا فاف الر) تسػاوي  )231وبتارارهػا سػت مػرات تاػوف النتيجػة
 )1386وبإًافة الميـ لليهػا التػي هػي فػي المػر) مػف سػور الرعػة وهػي تسػاوي

 )46فتاػػوف النتيجػػة  )1426وهػػذي هػػي السػػنة الهجريػػة التػػي تبػػةض فيهػػا م ارح ػ

الظهور المقةس لةعو المهةي المنتظر عليه السالـ) .

ومػػف المؤمػػة اف ةعػػو اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) تسػػب قيامػػه الش ػريف وتمث ػ مرحلػػة

لعةاة وتهيئة ألصحابه وانصاري .

 )1موسوعة اذماـ المهةي ف. 3
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ونسػػأؿ هللا تبػػارؾ وتعػػالذ اف يعج ػ فػػي قيامػػه المقػػةس واف يجعلنػػا مػػف انص ػػاري
وضعوانػ ػه  ،لػ ػذلؾ فػ ػاف عل ػػذ الم ػػؤمنيف والمنتظػ ػريف التمهي ػػة واذع ػػةاة لنص ػػر الحػ ػ
المقةس والبحذ عف ةعو اذماـ عليه السالـ) وااللتحاؽ بها .

وفي روايػة عػف المفًػ بػف عمػر عػف اذمػاـ الصػاةؽ عليػه السػالـ) قػاؿ  :فػي

النهي عف التوقيت وخاصة في وقت خروف اذماـ المهةي عليػه السػالـ)  ( :مػا

شاء ع اف يوقت له وقتاً به يعممه شيعتنا وكل مف وقت وقتاً فهو كذاب

وكذب الوقاتوف الف مف يوقت وقتاً ف د شارؾ ع في عممه المختص به )

(ٔ)

.

فمػػف هػػذي الروايػػة الش ػريفة وغيرهػػا يتًػػح لنػػا ان ػه ال يجػػوز التوقيػػت وخاصػػة فػػي

قياـ اذماـ المهةي عليه السالـ) فػاف مػف يوقػت يمػوف مػذاباي ال محالػة فالوقػاتوف
ماذبوف ال يؤخذ بمالمهـ .
لاف توجة هناؾ بعض األمور التي البة مف بيانها وتقصي البحذ فيها .

فقػػة ورة عػػف األئمػػة الطػػاهريف صػػلوات هللا علػػيهـ ضجمعػػيف بعػػض الروايػػات التػػي
فيها ةاللة واشار عف قر الظهور المقةس ل ماـ المهةي عليه السالـ) .
وقػة تنػاوؿ تلػؾ الروايػات مبػار علمػال المػذه

بػالقبوؿ والبحػذ ومحاولػة فهػـ تلػػؾ

الروايات وح ضلغازها وفهـ ضسرارها ومنها ما ضورةناي سابقاي .
وقػػة عل ػ المجلسػػي صػػاح

متػػا

بحػػار االن ػوار علػػذ هػػذي الروايػػة قػػائالي  :اف

بعض ما ضشار لليه مف تحةيةات  ،يطػاب الواقػع  ،مبعثػة النبػي صػلذ هللا عليػه

وآله وسلـ تسليما) ) .
1

 -ممياؿ الممارـ ف2
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ثػػـ ضام ػ المجلسػػي رحمػػه هللا) قولػػه  :ويقػػوـ قائمنػػا عنػػة انقًػػائها بػ ػ الر) ه ػذا
يحتم وجوهاي ) .

ومرعػػا لالختصػػار
فػػذمر خمسػػة وجػػوي لحػ هػػذا الخبػػر ولػػـ يفلػػح فػػي واحػػة منهػػا ا

ضذمر ضقر الوجوي للح :

فقػػة ذمػػر فػػي الوجػػه الثالػػذ  :اف يمػػوف المػراة جمػػع ضعػػةاة مػ

الػػر) يمػػوف فػػي

الق ػػراف وه ػػي خمسػ ػاي مجموعه ػػا ضل ػػف ومائ ػػة وخمس ػػة وخمس ػػوف ويؤي ػػة انػ ػه علي ػػه
السالـ) عنة ذمر الػـ) لتاػرري  ،ذمػر مػا بعػةي لتعيػيف السػور المقصػوة  ،ويتبػيف

اف المراة واحة منها  .بخالؼ الر) لاوف المراة جميعها فتفطف ).
ف ػاف العالمػػة المجلسػػي م ػاف يعتقػػة بحس ػ

حلػػه لهػػذا الخبػػر فػػي الوجػػه الثالػػذ اف

بةاي ػػة ظهػ ػػور ضم ػػر اذمػ ػػاـ المهػ ػػةي علي ػػه السػ ػػالـ) وم ارح ػ ػ حرمت ػػه تاػ ػػوف سػػػنة

1155هػ ولانه ليس صحيحاي فقة مرت هذي السػنة ولػـ يظهػر ضمػر المهػةي عليػه

السالـ) .

لػػذا فػاف العالمػػة المجلسػػي لػػـ يتوصػ للػػذ الحػ الصػػحيح بترمػػه المػػر) وحسػػابه
الػػر) فقػ لخمػػس مػرات ومػاف األولػػذ اف ال يتػػرؾ المػػر) النهػػا مػػف ًػػمف هػػذي

الحػػروؼ المقطعػػة وال يصػػح اسػػتثنائها مػػف ه ػذي المجموعػػة حيػػذ اف السػػور التػػي
تبةض بػ الر) تبةض مف سور يونس وما يليها مف السور مما بينا وهي :

ي ػػونس -ه ػػوة  -يوس ػػف  -الرع ػػة  -لبػ ػراهيـ  -الحج ػػر) فم ػ ه ػػذي الس ػػور تب ػػةض

بػ الر) ما عةا سور الرعػة فانهػا تبػةض ب ػ المر) وقلنػا انػه ال يممػف اسػتثنال هػذي مػف
باقي السور وذلؾ ألسبا

ضذمر بعًها وضهمها :

فاف هذي السور بمجموعها تسمذ المثاني مما بينا في متا

نظرية تجزئة القرآف.

حيذ اف هذي السػور تاػوف مرتبػة وال يصػح رفػع واحػة منهػا وعليػه اف المجلسػي
رحمه هللا) لـ يص للذ الح بسب

رفعه لػ المر) الرعة .
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وقة حاوؿ الاثير مف العلمال ح هذا الخبر ومشف حقيقته ولاػنهـ لػـ يوفقػوا للػذ
ذلؾ ومف الذيف حػاولوا ذلػؾ مػف علمائنػا المتػأخريف هػو سػماحة السػية الشػهية دمحم

دمحم صاةؽ الصةر حيذ ذمر في متا

الموسوعة الجزل الثالذ قوله:

ضقوؿ  :يحتم وجوهاي ضخرى عةية نذمر فيما يلي عةةاي منها طبقاي لنفس التػرقيـ

 .الخػػامس  :وهػػو المسػػتظهر مػػف الخبػػر حيػػذ يقػػوؿ يقػػوـ قائمنػػا عنػػة انقًػػائها
يعني المص) بػ :الر ...يعني :

حػػيف ينقًػػي رقػػـ المػػص نحسػ

حسػػا

الػػر فػػإذا انقًػػذ رقمػػه مػاف موعػػة قيػػاـ

القائـ ناج ايز  .فإذا علمنا اف قيمة المص) مائػة وواحػة وسػتوف  ،ومجمػوع مػا ورة

في القراف الاريـ مػف ملمػة الػر)  -وقػة تاػررت خمػس مػرات ضلػف ومائػة وخمػس

وخمسوف ماف المجموع ضلفاي وثالثمائة وستة عشػر  .وهػو تػاريخ هجػري قػة مًػذ

قب ثمانيف عاماي  ،ولـ يظهر ضمر المهةي عليه السالـ) فيه .

ومعه ال بة اف نحمػ ذلػؾ علػذ انػه تػاريخ لمػا بعػة والةتػه وقػة عرفنػا فػي تػاريخ

الغيبة الصغرى) انه ولة علـ  255فيموف المجموع ضلفاي وخمسمائة وواحة وسبعيف

 .ضي اف المهةي عليه السالـ) سوؼ يظهر بعة مئة وخمس وسبعيف عاماي ) .

نمتفػػي بهػػذا الاػػالـ ممػػا جػػال فػػي موسػػوعة اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) م ارعػػا

لالختصار .

وقػػة ذمػػر السػػية دمحم علػػي الطباطبػػائي الحسػػني صػػاح
عالمة) في متابه المذمور قاؿ فيه :

متػػا

مائت ػاف وخمسػػوف

عػػف ضميػػر المػػؤمنيف عليػػه السػػالـ) قػػاؿ  :شػػيعتنا الفئػػة الناجيػػة والفرقػػة الزاايػػة

صػاروا لنػا رةلاي وصػوناي وعلػػذ الظلمػة البػاي وعونػاي سػػيفجر لهػـ ينػابيع الحيػواف بعػػة
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لظػػذ مجمػػع النيػريف لتمػػاـ الروًػػة والطواسػػيف مػػف السػػنيف  -)1والطواسػػيف ثػػالذ
سور :

ا س ـ  +ا س ـ  +ا س  +الروًة

 1329=1642+69+169+169تحس

وقاؿ ضيًاي  :وقاؿ اذماـ عليه السالـ) :

بالهجرية .

يجه ػػة األرض ويج ػػيل الس ػػنة والف ػػرض س ػػيموف ذل ػػؾ بع ػػة األل ػػف ومائ ػػة وضرب ػػع

وثمانيف مف زماف الفتر بعة الهجر ) .

فلػػو اعتبرنػػا الفتػػر هػػي مػػيالة اذمػػاـ الحجػػة عليػػه السػػالـ) وهػػي سػػنة + 255
 1439 = 1184وهو غير بعية ولو حسبنا المة مف البعثػة قبػ الهجػر 1366
سنة تبيف انه في سنة  1426هػ وهللا اعلـ ) انتهذ مالـ السية الطباطبائي .

وبهذا يتبيف لنا اف ح هػذا الخبػر المػروي عػف اذمػاـ البػاقر عليػه السػالـ) لػيس

توقيتاي فاذماـ حينما ذمر ذلؾ لـ يذمري اعتباطػاي انمػا قصػة بػذلؾ الوصػوؿ ومعرفػة

بةايػػة ظهػػور م ارح ػ حرمػػة اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) ثػػـ لػػو م ػاف فيػػه توقيت ػاي
ميف تلقاي العلمال بالقبوؿ وةونوي في متبهـ وحاولوا حله ومعرفػة النتيجػة وخاصػة

اف فػػيهـ علمػػال فحػػوؿ مث ػ العالمػػة المجلسػػي والسػػية الشػػهية دمحم الصػػةر قػػةس
سري) .

ثـ اننا عنةما ذمرنا ح الخبر ليس معنذ ذلؾ اننا نقوؿ اف قيامػه فػي تلػؾ السػنة
ولاننػػػا نقػ ػػوؿ اف م ارح ػ ػ الظهػػػور الش ػ ػريف سػ ػػتبةض بانقًػػػال هػ ػػذي السػ ػػنة فم ارح ػ ػ

الظهور مما ال يخفذ غير محةة ضو مقية بزمف معيف .

 - 6في للزاـ الناص

ف2ص165
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ال سـ الثاني :

بي ػاف مع ػاف حػػروؼ ال ػػراف وارتباطهػػا ب ضػػية المهػػدي
(عميه السبلـ)

لحروؼ القراف معاني وةالالت مما قلنا فم حرؼ في القراف لػه معنػذ يػةؿ عليػه

ولمػػا مانػت الحػػروؼ قليلػػة جػػةاي بالنسػػبة للالمػػات والمعػاني فػػالحروؼ التػػي يتاػػوف

منه ػػا الا ػػالـ ه ػػي ثماني ػػة وعشػ ػريف حرفػ ػاي فػ ػاف هن ػػاؾ ضمه ػػات للمعػ ػاني ت ػػةؿ عليه ػػا
الحروؼ ضو ق معػاني ضصػيلة ترجػع لليهػا بػاقي المعػاني ضو تنطػوي تحتهػا وتترفػع
عنها ضو ق مالحقيقة والمجاز  ،فحرؼ األلف مثالي يعني هللا .

فإذا ما تارر ذمر حرؼ األلف في ضاثر مف موًع فػاف المعنػذ الػذي يػةؿ عليػه

ينط ػػوي ف ػػي لفػ ػ الجالل ػػة ضي يرج ػػع الف ػػرع لل ػػذ ضص ػػله وه ػػذي اللغ ػػة تس ػػمذ اللغ ػػة
الفرةوسية التي يعتمةها ضه البيت عليهـ السالـ) في تفسير القراف .

وهناؾ روايات مثير تةؿ عليها فقة جال فػي الروايػة الػوارة عػف الفًػ بػف يسػار

قاؿ  ( :سألت أبا جعفر (عميه السبلـ) عف هذا الرواية ( ما في ال ػراف آيػة إال
ولها ظهر وبطف وما فيه حرؼ إال وله حد ولكل مطمع ....الخ )

1
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عػػف ضبػػي بصػػير عػػف ضبػػي عبػػة هللا عليػػه السػػالـ) قػػاؿ  ( :سػػألته عػػف تفسػػير (

م

ػ

.....الخ )

(ٔ)

وا ) قػػاؿ البػػاء بهػػاء ع والسػػيف سػػناء ع والمػػيـ ممػػؾ ع
.

وممػػا يػػةؿ علػػذ اف ضه ػ البيػػت علػػيهـ السػػالـ) يعتمػػةوف فػػي تفسػػير القػػراف علػػذ

اللغػػة الفرةوسػػية ضو تفسػػير الحػػروؼ حرفػاي حرفػاي هػػو مػػا جػػال فػػي الروايػػة عػػف ابػػف
عباس اف علي بف ضبػي طالػ عليػه السػالـ) قػاؿ  ( :يػا أبػا العبػاس إذا صػميت

عشاء اآلخرة فألح ني إلل الجبانة .

قاؿ  :فصميت ولح ته وكانت ليمة م مرة .

قاؿ  :ف اؿ لي ما تفسير األلف مف الحمد ؟

قمت  :فما عممت حرفاً أجيبه .

قاؿ  :فتكمـ في تفسيرها ساعة تامة .

قاؿ  :ثـ قاؿ لي  :ما تفسير البلـ مف الحمد ؟

قاؿ  :ف مت ال أعمـ  ،فتكمـ في تفسيرها سػاعة تامػة  .قػاؿ ثػـ قػاؿ فمػا تفسػير

الحاء مف الحمد ؟

قاؿ  :ف مت ال أعمـ .

قػػاؿ  :فػػتكمـ فػػي تفسػػيرها سػػاعة تامػػة  ،ثػػـ قػػاؿ لػػي  :فمػػا تفسػػير المػػيـ مػػف

الحمد؟

قاؿ :ف مت ال أعمـ .

 -1تفسير البرهاف .
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ف اؿ  :فتكمـ في تفسيرها ساعة تامة  ،ثـ قاؿ  :فما تفسير الػداؿ مػف الحمػد ؟

قػػاؿ  :ف مػػت ال أدري  .قػػاؿ  :فػػتكمـ فػػي تفسػػيرها إلػػل بػػرؽ عمػػود الفجػػر …

الخ)

(ٔ)

.

فهذي الرواية وغيرها تؤمة ما ذمرناي مف اف لا حرؼ مف حروؼ القراف تفسي اير .

ومما يةؿ علذ اف لا حرؼ معناي يةؿ عليه وعف ذلؾ المعنذ تتفرع عػة معػاني
بحس

تارار الحرؼ وسياؽ الاالـ ما جال في الرواية عف ضميػر المػؤمنيف عليػه

السالـ) قػاؿ  ( :إعتل الحسيف (عميه السبلـ) فاحتممتػه فاطمػة (عميهػا السػبلـ)

فأتت النبػي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) ف الػت  :يػا رسػوؿ ع أدع ع البنػؾ اف يشػفيه  ،اف

ع هو الذي وهبه لؾ وهو قادر عمل اف يشفيه .

اف ع تعالل جدا لـ ينػزؿ عميػؾ سػورة مػف ال ػراف

فهبط جبرائيل ف اؿ  :يا

إال وفيها ( فاء ) وكل فاء مف آفة مػا خػبل الحمػد فانػه لػيس فيهػا فػاء  ،فػادع

ب دح مف ماء فاق أر عميه الحمد أربعيف مرة ثـ صب عميػه فػاف ع يشػفيه ففعػل

ذلؾ فعوفي بإذف ع )

(ٕ)

.

وبعة اف تبيف هذا نأتي للذ بياف بعض الحروؼ القرانية المقطعة :

أوالً :
قاؿ تعالذ في سور القصص

طسـ )) فالطػال طػالوت  ،والسػيف موسػذ عليػه

السػػالـ)  ،والمػػيـ دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) والثالثػػة علػػيهـ الصػػال والسػػالـ) انطػػووا فػػي
المهةي عليه السالـ) فانه عليه السالـ) يمر بثالثة اةوار .

 -1البحار ف. 19
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ف ػاف للمهػػةي عليػػه السػػالـ) سػػنة مػػف طػػالوت وسػػنة مػػف موسػػذ عليػػه السػػالـ)
وسنة مف دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) وقة وقف في قباؿ طالوت جالوت عليه اللعنة وسيقف
في قباؿ المهةي عليه السالـ) ةولة بنػي العبػاس التػي تظهػر فػي آخػر الزمػاف

)1

 ،والذيف يحاربوف ةعو المهةي عليه السالـ) وانصاري .

مما اف طالوت لـ يقبله قومه ملاػاي ولػـ يرتًػوي لهػـ قائػةاي وهػذا مػا سػوؼ يقػع مػع

الس ػػية اليمػ ػاني وزي ػػر المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ) حي ػػذ اف قوم ػػه ل ػػف يرتً ػػوي ول ػػف
يصػػةقوا بانػه وزيػػر اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) وانػه اليمػاني الموعػػوة وحتػػذ مػػف رًػػي

بطالوت ملااي وقائةاي فانهـ قة مروا بامتحانات وابتاللات وتمحيص قاؿ تعالذ :
ِ
ِ
طػػاُل ُ ِ
س
ػل َ
ّللا ُمْبَتمِػ ُ
ػيكـ ِبَن َهػ ٍػر َف َمػػف َشػ ِػر َب مْنػ ُ
ػه َفَمػ ْػي َ
ػاؿ اف ّ َ
وت بػػاْل ُجُنود َقػ َ
{ َفَم َّمػػا َف َصػ َ
ِِ
ِِ
ِِ
ِ
ػه ِإالَّ َقمِػيبلً
ؼ ُلْرَفػ ًة ِبَيػدا َف َش ِػرُبوْا مْن ُ
مّني َو َمف َّل ْـ َي ْط َع ْم ُه َفان ُه مّني ِإالَّ َم ِػف ا ْل َت َػر َ
ِ
ِ
وت َو ُج ِ
نػود ِا
آمُنوْا َم َع ُه َقاُلوْا الَ َ
طا َقػ َة َلَنػا اْلَي ْػوَـ ِب َجػاُل َ
ّمْن ُه ْـ َفَم َّما َج َاو َزُا ُه َو َو َّالذ َ
يف َ
ّللا َكػـ ِمػف ِفَئػ ٍة َقمِيَمػ ٍة َلَمب ْػت ِفَئػ ًة َك ِثيػرًة ِبػِإ ْذ ِف ِ
ظُّنو َف انهػـ ُّمبلَ ُقػو ِ
َق ِ
ّللا
يف َي ُ
اؿ َّالذ َ
ّ
ّ
َ
ُ
َ
َ
ّ
(ٕ)
يف } .
ّللا َم َع َّ
الصا ِب ِر َ
َو ّ ُ

فقػػة فشػ انصػػاري وجيشػػه فػػي تجػػاوز هػػذا االمتحػاف ضو النجػػا فػػي التمحػػيص فقػػة
شر ضاثرهـ مف النهر وخالفوا ملاهـ وبعًهـ قة اغترؼ غرفة والقلة القليلة وهػـ

الثالثمائة وثالثة عشر لـ يشربوا ضصالي مف النهر ولـ يغرفوا غرفة وهـ مف تجاوز
هذا االختبار بنجا .

والمعلوـ اف ضصحا

اذماـ المهةي عليه السالـ) الثالثمائة وثالثة عشر يمروف

بعة ابتاللات وتمحيص ويوفقوف للفوز بصحبة اذماـ عليه السالـ) فاف انصار

 - 6عًا دنت انكتاٌات عٍ أ م ان ٍت (ع) بأٌ ن ًُ اني اس راٌتاٌ تس ق انثاٍَ قٍاو انًهذي ،
تدتن بًُ اني اس ٌقضً عهٍها انسلٍاًَ تانًٍاًَ ال ٌ قى يُهى احذ
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اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) وجيشػػه يمػػروف بػػنفس هػػذا االختبػػار وتجػػري علػػيهـ
هػػذي السػػنة  ،حيػػذ اف المػػولذ تبػػارؾ وتعػػالذ سػػيبتليهـ بنهػػر ممػػا لبتلػػذ ضصػػحا

طالوت .

فعػػف ضبػػي بصػػير عػػف ضبػػي عبػػة عليػػه السػػالـ) قػػاؿ ( :أصػػػحاب طػػػالوت ابتمػػػوا

بػػالنهر الػػذي قػػاؿ ع تعػػالل  { :مبتمػػيكـ بنهػػر } واف أصػػحاب ال ػػائـ (عميػػه

السبلـ) يبتموف بمثل ذلؾ )

(ٔ)

.

وضعلػػـ عزيػػزي اف النهػػر الػػذي يبتلػػذ ب ػػه ضصػػحا

القػػائـ وجيشػػه هػػو ضا ػ الم ػػاؿ

الحراـ وما ضاثري في زماننػا اليػوـ حيػذ ال تجػة ةرهمػاي حػالالي فالمعػامالت التجاريػة
ضصػػبحت معػػامالت ربويػػة ومثػػر الاػػذ

فػػي البيػػع والش ػرال ف ػاف ضاثػػر المعػػامالت

باتػػت غيػػر صػػحيحة شػػرعاي وغيػػر ذلػػؾ مػػف األمػػور المتةاولػػة فػػي البيػػع والش ػرال

والمماس

.

فػ ػاف ضاػ ػ الم ػػاؿ الحػ ػراـ س ػػوؼ ي ػػؤةي بالنتيج ػػة لل ػػذ االبتع ػػاة ع ػػف طريػ ػ الحػ ػ
واالنزالؽ عف طري الهةاية وبالتالي االنحراؼ للذ طري الًاللة والػرةى ضعاذنػا
هللا مف ذلؾ وال يستسهلف احة القوؿ .

فانػه ورة فػػي معنػػذ الروايػػة عػػف اذمػػاـ الحسػػيف عليػػه السػػالـ) عنػػةما نظػػر للػػذ

معسػػمر يزيػػة لعنػػه هللا) قػػاؿ  ( :اف ه ػؤالء ال ػػوـ إمتمئػػت بطػػونهـ حرام ػاً فطبػػع

عمل قموبهـ) .

وضما بالنسبة لسنة موسذ عليه السالـ) وميػف تجػري علػذ اذمػاـ المهػةي عليػه

السالـ) فاف موسذ قة وقف قبالػه وبوجهػه فرعػوف ملػؾ مصػر انػذاؾ واف المهػةي
عليه السالـ) سيقف بوجهه وفي قباله ضمريما فرعوف آخر الزماف  ،التي تخوض

 -1غيبة النعماني .
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بمساعة حليفاتها مف ةوؿ الغر حرباي عالمية ًة اذماـ المهةي عليه السالـ)

.

ضما بالنسبة لسنته مف دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) فقة وقػف بوجػه ةعوتػه وحاربػه ضبػو سػفياف
عليه اللعنة وسيقف بوجه المهةي عليه السالـ) السفياني عليه اللعنة .

فقة ورة اف اسـ المهةي عليه السالـ) اسـ النبي  ،ومنيته منية رسوؿ هللا صلذ
هللا علي ػػه وآل ػػه وس ػػلـ تس ػػليما) فػ ػاف المه ػػةي بالظ ػػاهر ه ػػو اذم ػػاـ علي ػػه الس ػػالـ)
وبالباطف هو دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) .

ولو الحظنا ا يات التي تأتي بعة طسـ ) لوجةنا اف ا ية الخامسة تتحةذ عف

اذماـ المهةي عليه السالـ) قاؿ تعالذ :
ِ
اس ُت ْضػ ِػع ُفوا ِفػػي ْاألَْر ِ
ض َوَن ْج َعَم ُهػ ْػـ أ َِئ َّم ػ ًة َوَن ْج َعَم ُهػ ُػـ
{ َوُن ِريػ ُػد اف َّن ُمػ َّػف َعَمػػل َّالػػذ َ
يف ْ
يف }(ٔ) وقػػة ضجمػػع المفسػػروف علػػذ اف المستًػػعفيف هػػـ المهػػةي وضصػػحابه
اْلػ َػو ِارِث َ
الذيف يرثوف األرض وما عليها .

وبهذا يتًح لنا اف طسـ تعني المهةي فاف ظاهرها طالوت وموسذ ودمحم صلذ
هللا عليه وآله وسلـ تسليما) وباطنها اذماـ المهػةي عليػه السػالـ) وهػذا وجػه مػف

وجوي التأوي .

ثانياً :

لػػو نظرنػػا للػػذ سػػور الطواسػػيف لوجػػةنا اف سػػور الشػػعرال وس ػور القصػػص يبػػةاف
ِ
ػات اْل ِك َت ِ
ػاب اْلم ِب ِ
ػيف }(ٕ) و قولػه تعػالذ :
آي ُ
بةيتيف متشابهتيف وهما { طسـ * تْم َؾ َ
ُ
ِ
ات اْل ِك َت ِ
اب اْلم ِب ِ
يف }(ٔ) .
آي ُ
{ طسـ * تْم َؾ َ
ُ

1

 -القصص 5
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ػؾ بػ ِ
ػاخع
لاػف المػػولذ تبػػارؾ شػانه قػػاؿ فػػي ا يػػة الثالثػػة مػػف سػػور الشػػعرال َ { :ل َعَّمػ َ َ
ِ
َعَنا ُق ُه ْـ
آي ًة َف َ
يف * اف َّن َش ْأ ُنَن ِّز ْؿ َعَمْي ِهـ ِّمف َّ
ظَّم ْت أ ْ
َّن ْف َس َؾ أََّال َي ُكوُنوا ُم ْؤ ِمن َ
الس َماء َ
ِِ
يف }(ٕ) .
َل َها َخاضع َ
والحقيقة اف هذي السور تتحةذ عف اذماـ المهةي عليه السالـ) وخاصة ا يات
األولذ منها .

فقة جال فػي الروايػة الشػريفة عػف اذمػاـ الصػاةؽ عليػه السػالـ) انػه قػاؿ  ( :أمػا

اف النداء مف السماء باسـ ال ائـ في كتاب ع لبيف .
ف مت  :أيف هو أصمحؾ ع ؟

ف اؿ  :في { طسـ * تمؾ آيات الكتاب المبيف } قوله :
ِ ِ
يف} قػاؿ  :إذا
آيػ ًة َف َ
اف َّن َش ْأ ُنَن ِّز ْؿ َعَم ْػي ِهـ ِّمػف َّ
َعَنػا ُق ُه ْـ َل َهػا َخاضػع َ
ظَّم ْػت أ ْ
الس َػماء َ
سمعوا الصوت أصبحوا وكانما عمل رؤوسهـ الطير )(ٖ) .
فمف الواًح اف هذي ا يات تتحػةذ عػف المهػةي عليػه السػالـ) ممػا قلػت  ،ممػا

اف ا يػػات فػػي سػػور القصػػص تتحػػةذ عػػف المهػػةي عليػػه السػػالـ) وبػػةلي قولػػه
تعالذ :

ِ
اس ُت ْضػ ِػع ُفوا ِفػػي ْاألَْر ِ
ض َوَن ْج َعَم ُهػ ْػـ أ َِئ َّم ػ ًة َوَن ْج َعَم ُهػ ُػـ
{ َوُن ِريػ ُػد اف َّن ُمػ َّػف َعَمػػل َّالػػذ َ
يف ْ
يف }(ٗ) .
اْل َو ِارِث َ

اف الفرؽ بيف هاتيف السورتيف هو اف سػور القصػص تػتالـ عػف المػؤمنيف باذمػاـ
المهةي عليه السالـ) ضو ةعوته بةلي قوله تعالذ:

 -1القصص . 2-1
 -4الشعرال . 4-3

 -3غيبة النعماني .
 -4القصص . 5
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ِ
ات اْل ِك َت ِ
ِ ِ
اب اْلم ِب ِ
ق
آي ُ
وسل َوِفْر َع ْػو َف ِبػاْل َح ِّ
{ طسـ * تْم َؾ َ
يف* َن ْتُموا َعَمْي َؾ مف َّنَبإ ُم َ
ُ
لَِ ػ ْػو ٍـ ُي ْؤ ِمُنػػو َف }(ٔ) وضمػػا فػػي سػػور الشػػعرال والتػػي هػػي ضيًػاي تتحػػةذ عػػف المهػػةي
عليه السالـ) لانها تخبر عف الذيف ال يؤمنوف بةلي قوله تعالذ:
ِ
يف * َلعَّم َؾ ب ِ
ات اْل ِك َت ِ
اب اْلم ِب ِ
اخع َّن ْف َس َؾ أََّال َي ُكوُنوا ُم ْؤ ِمِنيف}.
آي ُ
َ َ
{ طسـ * تْم َؾ َ
ُ
ولما تبيف ذلؾ بقي علينا اف نعرؼ مف هـ المقصوةوف في هذي ا يات ضي الػذيف
ال يؤمنوف بالقائـ وضمري وةعوته فنرجع للذ تأويػ ا يتػيف األولػذ والثانيػة فالاتػا
هو اذماـ والمبيف هو المهػةي عليػه السػالـ) فالاتػا

المبػيف هػو اذمػاـ المهػةي

عليه السالـ) و طسـ)) الطال هـ األطبال والسيف هـ السحر والميـ هػـ العلمػال

.
أًفاشتهر الط

فػي زمػف عيسػذ عليػه السػالـ) وفػي زمػف موسػذ عليػه السػالـ)

اشتهروا السػحر وهػو العلػـ السػائة انػذاؾ ممػا اف الشػعر هػو السػائة فػي زمػف بعثػة

النبي دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) .

والسحر هـ العلمال الذيف واجهوا موسذ عليه السالـ) ومذبه قسـ منهـ وآمػف بػه

بعًهـ واألطبال هـ العلمال عنػة بعثػة نبػي هللا عيسػذ عليػه السػالـ) حيػذ مػاف
الط

هو العلـ السائة انذاؾ .

ولمػػا م ػاف ل مػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) سػػنناي مػػف االنبيػػال وخاصػػة لػػه سػػنة مػػف

موسػذ عليػه السػالـ) وسػنة مػف عيسػذ عليػه السػالـ) وسػنة مػف دمحم صػلذ هللا
عليه وآله وسلـ تسليما) واف تلؾ الفئات هـ مف واجهوا االنبيال الثالثػة المػذموريف

صلوات هللا عليهـ فػاف هػؤالل العلمػال الػذيف هػـ الفقهػال وهػـ الشػعرال المقصػوةوف

{و ُّ
الش َعَراء َي َّت ِب ُع ُه ُـ اْل َغ ُاوو َف } .
في قوله تعالذ َ
1

 -القصص
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فقة جال عف اذماـ الصاةؽ عليه السالـ) في تأويلها قاؿ :

(مف رأيتـ مف الشػعراء يتبػع ؟ انمػا عنػل هػؤالء الف هػاء الػذيف يشػعروف قمػوب

الناس بالباطل فهـ الشعراء الذيف يتبعوف )

(ٔ)

.

وعف اذماـ دمحم بف علي الباقر عليه السالـ) قاؿ :

( في قوؿ ع عز وجل (( :يتبعهـ الغاووف)) قاؿ هل رأيت شاع اًر يتبعه أحػد ؟

انما هـ قوـ تف هوا لغير الديف فضموا وأضموا ) (ٕ).

مما اف المقصوة باألطبال هـ الفقهال ضيًاي حيذ هـ مف يقوموف بتطبي

تطييبها واف األمراض المعنوية ضشة مػف األمػراض الماةيػة  ،لػذا فػاف الطبيػ

هو مف قاـ بتطبي

النفوس

حقػاي

النفوس وهـ العلمال  ،وهـ نفسهـ المقصوةوف بالسػحر حيػذ

اف العلـ والبياف يسحر سح اير مما جال  :واف مف البياف لسح اير ) .
وبهػػذا يتًػػح لنػػا جلي ػاي اف الػػذيف ال يؤمنػػوف والمقصػػوةيف فػػي ا يػػات األولػػذ مػػف
س ػ ػػور الشػ ػ ػػعرال ه ػ ػػـ العلمػػ ػػال وفقهػػ ػػال الً ػ ػػاللة والس ػ ػػول ال ػ ػػذيف يم ػ ػػذبوف بػ ػ ػػةعو

المهةي عليه السالـ) ويخرجوف عليه واف اذماـ عليه السالـ) سوؼ يقوـ بقتلهـ
ويريح البالة والعباة منهـ ومف انحرافهـ وًاللهـ .

فعف مالؾ بف ًمر قاؿ  :قاؿ ضمير المؤمنيف عليه السالـ) :

( يا مالؾ بف ضمرة كيف انػت إذا اختمفػت الشػيعة هكػذا ؟ وشػبؾ بػيف أصػابعه

وأدخل بعضها في بعض .

ف مت  :يا أمير المؤمنيف ما عند ذلؾ مف خير .

1
2
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قاؿ  :الخير كمه عند ذلؾ  ،يػا مالػؾ عنػد ذلػؾ ي ػوـ قائمنػا في ػدـ سػبعيف رجػبلً
يكػػػذبوف عمػػػل ع ورسػػػوله في ػػػتمهـ  ،ثػػػـ يجمعهػػػـ ع عمػػػل أمػػػر واحػػػد (أي

الشيعة) )

(ٔ)

.

وهػؤالل السػػبعيف رج ػالي هػػـ مػػف علمػػال وفقهػػال الًػػاللة حيػػذ يتسػػببوف فػػي تفري ػ

الناس والمذه

واًالؿ الناس عف الح وةعاته وضهله ومريةيػه واال فػاف سػبعيف

رجالي مف عامة الناس ال يؤثروف فػي النػاس والمػذه
قاة والناس تسمع لهـ وتطيع .

ثـ اف الشخص العاةي لذا مذ

مهمػا صػنعوا لال اف يمونػوا

ال يموف مذبه علذ هللا ورسوله انما يموف الاذ

مػػذلؾ لذا قػػاـ بإصػػةار بعػػض األحمػػاـ والفتػػاوى الباطلػػة وينسػػبها للػػذ هللا ورسػػوله
وهذا هو الاذ

المقصوة.

ثـ اف قتلهـ مف قب اذماـ عليه السالـ) يؤةي بالنتيجة للذ لزالة الفرقة وهػذا مػا
يةؿ علذ انهـ ليسوا ضشخاصاي عاةييف ضو مف عامة الناس .

والروايػػات فػػي هػػذا المجػػاؿ مثيػػر حيػػذ اف الاثيػػر مػػف الفقهػػال سػػوؼ يقفػػوف بوجػػه

اذماـ عليه السالـ) وةعوته ويمذبوف ضمري وةعاته الحقيقييف .

ثالثاً :

ِ
يف }
ات اْلُ ْراف َو ِك َت ٍ
اب ُّم ِب ٍ
آي ُ
{طس تْم َؾ َ

1

(ٕ)

-معجـ احاةيذ اذماـ المهةي ف 3ص36

 -2النم

. 1

.
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والنمػ فيػػه لشػػار للػػذ ضهػ الػػةنيا فسػػور النمػ تتحػػةذ فػػي الاثيػػر مػػف آياتهػا عػػف

اؿ َل ُه ْـ َن ِبُّي ُه ْـ اف
الةنيا والملؾ فحرؼ الطال )) يعني طالوت قاؿ تعالذ َ { :وَق َ
طاُل َ ِ
ػق ِباْل ُمْم ِػؾ
َح ُّ
ّللا َق ْد َب َع َث َل ُك ْـ َ
وت َممكاً َقاُل َوْا انل َي ُكو ُف َل ُه اْل ُمْم ُؾ َعَمْيَنا َوَن ْح ُػف أ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ط ًة ِفػي اْل ِعْمػـِ
اا َعَم ْػي ُك ْـ َو َزَاد ُا َب ْسػ َ
اص َ
ط َف ُ
ّللا ْ
مْن ُه َوَل ْـ ُي ْؤ َت َس َع ًة ّم َف اْل َماؿ َقا َؿ اف ّ َ
واْل ِجسـِ وّللا ي ْؤِتي مْم َك ُه مف ي َشاء وّللا و ِ
اسع َعِميـ }(ٔ) .
َ ْ َ ُّ ُ
َ َ ُ َ ُّ َ
ُ
حيذ مػاف ملػؾ طػالوت ظاهريػاي ومبػةئياي ضي اف بةايػة الملػؾ مانػت بطػالوت ولاػف
ػوهـ
الملؾ الباطني وما آؿ لليه ماف في ةاوة عليػه السػالـ) قػاؿ تعػالذ َ { :ف َه َزُم ُ
ِبِإ ْذ ِف ِ
َّ ِ
ِ
اء }(ٕ) .
وت َو َ
ود َجاُل َ
ّللا َوَق َت َل َد ُاو ُ
ّ
آت ُ
ّللا اْل ُمْم َؾ َواْلح ْك َم َة َو َعم َم ُه م َّما َي َش ُ
اا ّ ُ
وانما ماف الملؾ لةاوة عنةما لبس ةرع موسذ وماف مالئماي له ولـ يتالئـ مع غيري
ثـ اف قت جالوت ماف علذ ية ةاوة عليه السالـ) .

وضمػػا بالنسػػبة لعالقػػة هػػذي القصػػة باذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) هػػو اف المهػػةي
عليه السالـ) يمث طالوت عليه السالـ) فاف له عليه السالـ) سنة مف طالوت

عليػػه السػػالـ) فهنػػاؾ شػػبهاي خلقي ػاي بػػيف المهػػةي عليػػه السػػالـ) وطػػالوت عليػػه

السػػالـ) فط ػالوت م ػاف طوي ػ القامػػة ومػػذلؾ اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) وم ػاف طػػالوت

قوياي في بةنه وهذي مف صفة المهةي عليه السالـ) حتذ ورة في الروايػة  ( :انػه
لو مد يدا إلل أعظـ شجرة عمل وجه األرض ل معها )(ٖ).

 -1البقر . 247

 -2البقر . 251
3
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وحرؼ الطال)) يشم معنييف  ،معنػذ ظػاهري وهػو طػالوت ضي اذمػاـ المهػةي
علي ػػه الس ػػالـ) ومعن ػػذ ب ػػاطني ه ػػو ةاوة علي ػػه الس ػػالـ) ضي وزي ػػر اذم ػػاـ علي ػػه

السالـ) .

وانمػػا م ػاف

الطػػال )) معبػػر عػػف المعنيػػيف الف قًػػية طػػالوت وةاوة وملاهمػػا

ِ
الملؾ ماف بطالوت ومنه ماف حمػـ ةاوة عليػه السػالـ) وملاػه ،
متةاخلة فاف بةض ُ
فاف الملؾ العظيـ هو ملؾ اذماـ المهةي عليه السالـ) للعالـ ضجمع ضي اف ةولة
المهػػةي عليػػه السػػالـ) التػػي تاػػوف آخػػر الػػةوؿ والتػػي يشػػم حممهػػا جميػػع بقػػاع

المعمور .

ِ
قػاؿ تعػالذ  { :أ َْـ َي ْح ُسػ ُػدو َف َّ
آؿ
ّللا ِمػف َف ْضػ ِػمه َفَ ْػد َ
ػاس َعَمػػل َمػا َ
آتػ ُ
الن َ
آتْيَنػػا َ
ػاه ُـ ّ ُ
ِ ِ
ِ
اهـ ُّمْمكاً َع ِظيماً }(ٔ) .
اب َواْل ِح ْك َم َة َو َ
آتْيَن ُ
يـ اْلك َت َ
إْبَراه َ
فاذماـ المهػةي عليػه السػالـ) هػو البقيػة مػف آؿ دمحم وآؿ دمحم هػـ آؿ لبػراهيـ وهػـ

ذرية لبراهيـ عليه السالـ) ولـ يؤت آؿ لبراهيـ ملااي عظيماي وال يموف ذلؾ لال فػي

آخر الزماف عنةما يقوـ اذماـ عليه السالـ) ويمأل األرض قسطاي وعةالي .
الملػػؾ العظػػيـ ضي هنػػاؾ ملػػؾ تاػػوف لػػه سػػلطة
ولاػػف هنػػاؾ ملػػؾ فػػي ًػػمف هػػذا ُ

وملؾ وهو اليماني .
ُ
فقة جال في الرواية الشريفة نقالي عف بحار االنػوار  ( :ويظهػر ممػؾ مػف صػنعاء

اليمف أبيض كال طف اسمه حسيف أو حسف فيذهب بخروجه لمر الفتف ) (ٕ).

فاليم ػاني لذف يمث ػ ةاوة عليػػه السػػالـ) وملاػػه  ،وضمػػا حػػرؼ السػػيف) ففيػػه لشػػار
للذ سليماف عليػه السػالـ) وملاػه فقػة مػاف ملػؾ سػليماف ضعظػـ وضوسػع وضابػر مػف
 -1النسال . 54
2
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ملؾ ةاوة عليه السالـ) وانما مث سليماف هو المهةي عليه السالـ) الذي يملػؾ

شرؽ األرض وغربها .

فق ػػة ةل ػػت األخب ػػار والرواي ػػات عل ػػذ اف م ػػا ُس ػػخر لس ػػليماف س ػػوؼ يس ػػخر ل م ػػاـ
المهةي عليه السالـ) .
قػػة ذمرنػػا عالقػػة طػػالوت عليػػه السػػالـ) باذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) وعالقػػة

ةاوة عليػ ػػه السػ ػػالـ) بػ ػػوزير المهػ ػػةي عليػ ػػه السػ ػػالـ) وبقػ ػػي اف نػ ػػذمر نقيًػ ػػهما
وعػػةوهما وهػػو جػػالوت  ،فجػػالوت فػػي عصػػر الظهػػور هػػو السػػفياني عليػػه اللعنػػة

الذي يحار المهةي وضصحابه .

ولػػو الحظنػػا هػػذي السػػور لوجػػةنا انهػػا تتحػػةذ عػػف الملػػؾ بمثػػر وفػػي الاثيػػر مػػف

آياتها وما ذلؾ لال لشار لما بيناي .

هػةى

والةلي علذ ذلؾ ضيًاي هو قوله تعالذ في ا ية األولػذ مػف سػور النمػ
وبشرى للمؤمنيف )) فاف ةولة المهةي عليه السالـ) ووزيري وملاهمػا فيهػا الهةايػة
والبشار للمؤمنيف المنتظريف في آخر الزماف .

رابعاً  ( :طه و يس )

اف لهاتيف السورتيف عالقة وارتباا بقًية اذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ) وةعوتػه

فالطػػال مػػف طػػه ) معناهػػا الطػػور األيمػػف والهػػال معناهػػا هػػاروف عليػػه السػػالـ)
وفػي هػذي الحػروؼ لشػػار للػذ ةعػو المهػةي عليػػه السػالـ)  ،فانهػا سػوؼ تنطلػ

مػػف الاوفػػة المقةسػػة  ،والطػػور األيمػػف ممػػا ورة فػػي التفاسػػير هػػي ضرض النجػػف ،
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وهػػاروف عليػػه السػػالـ) هػػو وزيػػر موسػػذ عليػػه السػػالـ) ممػػا اف علي ػاي وزيػػر دمحم
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) .

وفػػي ذلػػؾ لشػػار علػػذ اف ةعػػو المهػػةي عليػػه السػػالـ) سػػيقوـ بهػػا وزي ػري اليم ػاني
الذي يظهر قبله ويقوـ بالتمهية واذعةاة لنصرته وظهور ضمري عليه السػالـ) فػاف

هذي السور هي السور الوحية التي ورة فيها تقػةيـ ذمػر هػاروف علػذ موسػذ ومػا

ذلؾ لال لشار لما ذمرناي مف موف ةعو المهػةي عليػه السػالـ) سػتبةض عػف طريػ
ػارو َف
الوزير عليه السالـ) قاؿ تعالذ َ { :فأُْل ِ َي َّ
آمَّنػا ِب َػر ِّب َه ُ
الس َحَرُة ُسجَّداً َقػاُلوا َ
وسل } (ٔ) .
َو ُم َ

فاف تقةيـ هاروف علذ موسذ لـ يأت لال لحممة مػف هللا الف جميػع السػور حينمػا
تذمر موسذ وهاروف يقةـ فيها ذمر موسذ علذ هاروف عليهما السالـ) .

ثـ اف المولذ تبارؾ وتعالذ وهػ

ومػػذلؾ ف ػاف المػػولذ عػػز وجػ يه ػ

لموسػذ عليػه السػالـ) ضخػاي هػاروف نبيػاي ووزيػ اير
اليم ػاني ألخيػػه المهػػةي عليػػه السػػالـ) ةاعي ػاي

ووزيػ اير  ،فاليمػاني يمػػوف ضخػاي للمهػػةي عليػػه السػػالـ) ولاػػف ليسػػت ضخوتهمػػا نسػػبية
ب ػ تاػػوف ضخػػو ضمػػا بالمؤاخػػا ممػػا م ػاف مػػف ش ػاف النب ػي دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) واذمػػاـ

ضمير المؤمنيف عليه السالـ) وضما بمعنذ اف ابف العػـ يسػمذ ضخػاي ممػا مػاف ضيًػاي

مف شاف النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) واذماـ علي عليه السالـ) .

فاليماني يعوة نسبه للذ اذماـ الحسف عليه السالـ) والمهةي للذ الحسيف عليه
السالـ) ومعنذ ذلؾ انهما ابنا عـ مف ناحية الحسف والحسيف عليهما السالـ) .

 -1طه . 76
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فقة جال في خبر طوي عف النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) في ذمػر اليمػاني قػاؿ فيػه  ( :ثػـ

يأتي مػف بعػدا  -أي مػف بعػد المهػدي  -المصػري العمػاني ال حطػاني  ،يسػير

بسيرة أخيه المهدي وعمل يديه تفتح مدينة الروـ )

(ٔ)

.

وضمػػا بالنسػػبة لسػػور يػػس ) فمعنػػذ اليػػال عيسػػذ عليػػه السػػالـ) والسػػيف موسػػذ

عليػه السػػالـ) والقػػراف الحمػيـ هػػو المهػػةي عليػه السػػالـ) الػػذي تجػري عليػػه سػػنة

مف عيسذ وسنة مف موسذ عليه السالـ) .

فاف ضعظـ السنف التي تجري علذ المهةي عليه السالـ) تاوف مػف هػذيف النبيػيف
عليهما السالـ) وهذا هػو التأويػ األوؿ ضمػا التأويػ الثػاني فػاف اليػال معناهػا ليلػة

القػػةر والسػػيف معناهػػا السػػب
علي ػػه الس ػػالـ) فه ػػو الس ػػب

المتص ػ بػػيف األرض والسػػمال وهػػو اذمػػاـ المهػػةي

ف ػػي االتص ػػاؿ ب ػػاهلل وه ػػو حلق ػػة الوصػ ػ ب ػػيف الخلػ ػ

وخالقهـ وهو الذي ينزؿ عليه األمر .

والليلة هي الليلة التي يفرؽ فيها م ضمر حميـ وبهذا تتًح العالقة بيف الحروؼ

القرانية طه ويس وبيف قًية المهةي عليه السالـ) وارتباطها بها.

فاف للحروؼ القرانيػة ضسػ ار اير وارتباطػات وثيقػة بػأمر اذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ)
مما اف الاثير مف ا يات القرانية تتحةذ عف اذماـ عليه السالـ) وظهور ةولته
وخالفته .

ِ
خامساً  :قاؿ تعػالذ  { :حـ * عسق * َك َذلِ َؾ ي ِ
يف ِمف َقْبِم َؾ
وحي ِإَلْي َؾ َوِاَلل َّالذ َ
ُ
ِ
يـ }(ٕ) .
َّ ُ
ّللا اْل َع ِز ُيز اْل َحك ُ
1
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قػػة ذمرنػػا مػػا للحػػروؼ مػػف ضس ػرار ومع ػاني وارتبػػاا بقًػػية اذمػػاـ المهػػةي عليػػه
السػالـ) وقػػة ذمرنػػا اف للقػػراف تفسػي اير حرفيػاي فػاف لاػ حػرؼ معنػػذ قػػائـ بذاتػػه وفيػػه
عة ةالالت واشارات بحس

ما يقتًيه الحاؿ .

وفي هذي السور المبارمة يخبرنػا المػولذ جػ وعػال عػف التشػريع وميػف اف النػاس

ف ػػي آخ ػػر الزمػ ػاف يقوم ػػوف بتحري ػػف الشػ ػريعة ومح ػػاولتهـ لخف ػػال األحم ػػاـ اذلهي ػػة
والتعويض عنها بأحماـ وًعية ابتةعها ضهػ ذلػؾ الزمػاف مػي تػتالئـ مػع ضفمػارهـ
وضهوائهـ وضمانيهـ .

وفػػي هػػذا ال ػػزمف العسػػير زم ػػف الغيبػػة الابػػرى ذمامن ػػا الحجػػة ب ػػف الحسػػف علي ػػه
السالـ) وعبر مئات السػنيف التػي مػرت علػذ المسػلميف وهػـ مبتعػةيف ضو متناسػيف
ومتجاهليف للمشروع الحقيقي ومعةف العلـ األصي اذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ)

 ،نرى بوًو ما يجري علذ اذسالـ والمسلميف مف تغير وتزييف بحجة وضخػرى
وم ذلؾ مف نسج العقوؿ واألهوال .

فراحوا يتخبطوف بيف هذا الحمػـ ضو ذاؾ وهػا هػـ اليػوـ فػي الػبالة اذسػالمية ترمػوا
العمػ بػػالقراف ذلػػؾ الةسػػتور اذلهػػي الػػذي فيػػه تبيػاف مػ شػػيل ولجئػوا للػػذ وًػػع

ةسػاتير مػا انػزؿ هللا بهػا مػف سػلطاف بحجػة الةيمقراطيػة وضسػمال ضخػرى هػـ سػموها
وقوانيف وًعية جال بها ساسة الغر ورجاالت الافر واذلحاة .

وهػػـ فػػي الحقيقػػة بعملهػػـ هػػذا انمػػا يحػػاولوف لبػػةاؿ القػانوف اذلهػػي بقػانوف وًػػعي

ولا ػػنهـ ونتيج ػػة خش ػػيتهـ م ػػف المس ػػلميف اخ ػػذوا م ػػف ه ػػذا ً ػػغثاي وم ػػف ذاؾ ً ػػغثاي
وق ػػاموا بخلػ ػ الع ػػذ

ب ػػا جف والحل ػػو الم ػػذاؽ ب ػػالعلقـ الم ػػر لا ػػي يخففػ ػوا الص ػػةمة

عسذ اف ال يشعر المسلموف فيرفًوف هذي المخططات .

ربما ال يتف معي البعض فيما ذمرته مما انني ال ضرية اذطالة في هذا الموًوع

وسوؽ األةلة التي تثبت التالعػ

والتحريػف الحاصػ بالشػريعة  ،ولانػي ضخاطػ
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م مف له قل

سليـ وضقوؿ له تجرة عف م شيل وضعػرض هػذا األمػر علػذ ربػؾ

وامامؾ المهةي عليه السالـ) فيا ترى ه يقبالف بهذا العم ؟!
والج ػوا

تصػ

فػػي الحقيقػػة هػػو ضمػػا نع ػـ ضو ال ف ػاف قلػػت ضيهػػا العزيػػز نعػػـ ضقػػوؿ لػػؾ لػػـ

الف هللا انػزؿ لنػػا متابػاي فيػػه تبيػاف مػ شػػيل وضمرنػػا بػػالرجوع لليػػه ممػػا ضمرنػػا

باف ال نةاهف ضه الباط مهما ماف واف ال نرمف للذيف ظلموا .

والمعلػوـ اف مػ مػف لػـ يحمػـ بحمػـ هللا فهػو ظػالـ قػاؿ تعػالذ َ { :و َمػف َّل ْػـ َي ْح ُكػـ
ّللا َفأ ُْوَلػ ِػػئ َؾ ُهػػـ َّ
ِ
الظػػالِ ُمو َف }(ٔ) واف قلػػت " ال " ضقػػوؿ فلػػـ لذف تخػػالف
ب َمػػا ان ػ َز َؿ ّ ُ
ُ
المػػولذ ج ػ وعػػال و اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) ونقػػوؿ نحػػف مسػػلموف نختػػار

ةستو اير وًعياي للذ جان

متا

هللا .

اف هػذي السػػور المبارمػػة تحمػي لنػػا قصػػة خمسػة مػػف االنبيػػال وهػـ ضولػوا العػػزـ مػػف
الرسػ وهػػـ ضصػػحا

الشػرائع اذلهيػػة فالحػػال تعنػػي نػػو والمػػيـ دمحم والعػػيف لبػراهيـ

والسيف موسذ والقػاؼ عيسػذ رو القػةس صػلوات هللا علػيهـ ضجمعػيف بػةلي قولػه

تعالذ في نفس السور :
ِ
ِ
{ َشػَػر َع َل ُكػػـ ِّمػ َػف الػ ِّػد ِ
ػؾ َو َمػػا َو َّصػ ْػيَنا ِبػ ِػه
يف َمػػا َو َّصػػل ِبػػه ُنوح ػاً َو َّالػػذي أ َْو َحْيَنػػا ِإَلْيػ َ
اهيـ وموسل و ِعيسل اف أ َِقيموا ِّ
ِ ِ
يف . )ٕ(}...
الد َ
إْبَر َ َ ُ َ َ َ
ُ

فاف هذي ا ية مما هو واًح تتحةذ عػف االنبيػال الخمسػة ضولػوا العػزـ بػةلاي بنػو

ثػػـ دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) ثػػـ لب ػراهيـ وموسػػذ وعيسػػذ علػػيهـ السػػالـ) وهػػذي الحػػروؼ

المتقةمة انما هي تتحةذ عف الوحي واذيحال بةلي ا ية التي تليها :

 -1المائة . 45

 -2الشورى . 13
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ِ
وحي ِإَليؾ واَِلل َّال ِذ ِ
ِ
{ك َذلِ َؾ ي ِ
يـ }
َ
َ
ُ
َْ َ
يف مف َقْبم َؾ َّ ُ
ّللا اْل َع ِز ُيز اْل َحك ُ
وليس عاـ ضي هو بالتحةية وحي التشريع .

(ٔ)

وهػو وحػي خػاص

وهػػذا يثبػػت مػػا قلنػػاي مػػف اف الػػوحي المقصػػوة هنػػا وحػػي تش ػريع ف ػاف التش ػريع ال

يمػػوف لال بػػالعلـ ومقترنػػا بػػه ولمػػا م ػاف العلػػـ ملػػه فػػي الشػػورى لذف فالشػػورى هػػي
السور التي تتحةذ عف التشريع وميفية تحةية مف هو المشرع الحقيقي .

ث ػػـ انن ػػا ل ػػو الحظن ػػا ا ي ػػة الثالث ػػة عش ػػر م ػػف الس ػػور لتب ػػيف لن ػػا اف المش ػػرع لل ػػةيف
اذسالمي هو النبي دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) وال يخفذ اف مصػةر التشػريع هػو هللا تبػارؾ
وتعالذ بةلي قوله تعالذ في ا ية السالفة  { :والذي أوحينا إليؾ.} ..

ولاف المولذ عز وج عنةما ذمر باقي الرس وهـ نو وابراهيـ وموسذ وعيسذ

{شػَػر َع
علػػيهـ السػػالـ) لػػـ يقػ ضوحينػػا للػػيهـ بػ قػػاؿ ضوصػػينا فقػػة قػػاؿ فػػي ا يػػة َ :
ِ
ِِِ ِ
َل ُكػػـ ِّمػ َػف الػ ِّػد ِ
وسػػل
يف َمػػا َو َّصػػل ِبػػه ُنوح ػاً } وقػػاؿ َ :
يـ َو ُم َ
{و َمػػا َو َّصػ ْػيَنا بػػه إْبػَػراه َ
ِ
يسل } .
َوع َ

فاف المولذ تبارؾ وتعالذ قة شرع لهؤالل االنبيال عليهـ السالـ) الةيف اذسػالمي
ولانػػه لػػـ ينػػزؿ لهػػـ وحيػػا مػػامالي ب ػ ضوصػػاهـ بػػبعض تعػػاليـ الػػةيف اذسػػالمي ولػػـ

يوحذ به مامالي لال لنبينا دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) .

وقػػة س ػػميت ه ػػذي الس ػػور بالش ػػورى مم ػػا قػػاؿ المفس ػػروف ل ػػوروة لفػ ػ الش ػػورى فيه ػػا

والحقيقة اف السب

الشورى .

1

 -الشورى . 3
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والشػػورى تنقسػػـ للػػذ مبػػرى وصػػغرى فػػالابرى هػػي التػػي وقعػػت بعػػة وفػػا الرسػػوؿ

األاػػرـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) والشػػورى الصػػغرى هػػي التػػي تقػػع قب ػ قيػػاـ اذمػػاـ المهػػةي
عليه السالـ) في الزورال وهي بغةاة .

ومما جال في الحةيذ الشريف الوارة عف الرسوؿ الاريـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) فقة ورة في
مناق

العتر للشيخ احمة بف فهة الحلي عف حذيفة بف اليماف وجابر بػف عبػة هللا

االنصاري قاؿ النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما)  ( :الويل ألمتي مف الشورى الكبرى والشػورى
الصغرى فسئل عنها.

ف ػاؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما)  :أمػػا الشػورى الكبػرى فتنع ػػد فػي بمػدتي بعػػد وفػاتي لغصػػب
خبلفة أخي ولصب حق ابنتي وأما الشورى الصػغرى فتنع ػد فػي الغيبػة الكبػرى
في الزوراء لتغيير سنتي وتبديل أحكامي)(ٔ).

وضما الشورى الصغرى والتي وقعت في هذا الزمف الغري

حيذ قاـ في تلؾ األياـ

بعػػض القػػاة العػراقييف بمتابػػة ةسػػتو اير وًػػعياي للػػذ جانػ

الاػريـ الػػذي هػػو

الاتػػا

الةستور الحقيقي للمسلميف حيذ وقع فيه الاثير مف التغيير والتبةي فػي الشػريعة
واألحماـ وفقاي لهذا الةستور الوًعي الجةية .
حيػػػذ يج ػ ػ

علػ ػػذ الم ػ ػواطف االلت ػ ػزاـ بقػػػوانيف الةولػػػة  ،والحقيق ػػة اف ه ػػذي السػ ػػور

المبارمة تبيف وتثبت اف التشريع بالوصي والوصية وليس بالشورى وهذا ما سوؼ
يقوـ به اذماـ المهةي عليه السالـ) ،حيذ انه عنة قيامه المقةس سوؼ يقًػي

علذ هؤالل القػاة المنحػرفيف الػذيف يتسػببوف فػي تغييػر ضحمػاـ هللا وشػرائع االنبيػال
ويقػػيـ حمػػـ هللا واالنبيػػال بمػػا ضتػػاي هللا مػػف العلػػـ ومػػا ضوصػػذ بػػه جػػةي المصػػطفذ
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) ويحمـ بحمـ االنبيال عليهـ السالـ) .
1

-متا

مئتاف وخمسوف عالمة حتذ الظهور ص124
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سادساً  :قاؿ تعالذ  { :كهيعص * ِذ ْكُر َر ْح َم ِة َرِّب َؾ َعْب َد ُا َزَك ِرَّيا * ِإ ْذ َن َادى َرَّب ُه
ِ
ِ
َكف ِبُد َع ِائ َؾ
اش َت َع َل َّ ْأ
اؿ َر ِّب اني َو َه َف اْل َع ْظ ُـ ِمِّني َو ْ
س َشْيباً َوَل ْـ أ ُ
الر ُ
ن َداء َخفّياً * َق َ
ػت اْلمػوالِي ِمػف ورِائػػي وَكانػ ِت ام أرَِتػي عػ ِ
ػاق اًر َف َه ْػب لِػي ِمػػف
َر ِّب َشػ ِ ّياً * َوانػي ِخفػ
َ
َْ
َ
ََ
ْ ُ ََ َ
ِ
ِ ِ
اج َعْم ُه َر ِّب َر ِضّياً * َيا َزَك ِرَّيا انا ُنَب ِّشُر َؾ
َّلُد َ
وب َو ْ
نؾ َولِّياً * َي ِرُثني َوَي ِر ُث م ْف آؿ َي ْعُ َ
اس ُم ُه َي ْحَيل َل ْـ َن ْج َعل َّل ُه ِمف َقْب ُل َس ِمّياً }(ٔ) .
ِب ُغ َبل ٍـ ْ
ه ػػذي قص ػػة زمري ػػا علي ػػه الس ػػالـ) ومي ػػف ةع ػػا هللا تب ػػارؾ وتع ػػالذ اف يرزق ػػه ول ػػةاي
واستجا

له ربػه ةعػالي وضعطػاي يحيػذ عليػه السػالـ) وقػة مػاف مػف قصػته عليػه

السالـ) مما جػال فػي الروايػة عػف سػعة بػف عبػة هللا القمػي فػي حػةيذ لػه مػع ضبػي

دمحم الحسف بف علي العسمري عليهما السالـ) قاؿ  ( :ما جاء بؾ يا سعد ؟

ف مت  :شوقني أحمد بف إسحاؽ إلل ل اء موال نا .
قاؿ  :والمسائل التي أردت اف تساؿ عنها ؟

قمت  :عمل حالها يا موالي .

قاؿ فاسأؿ قرة عيني ( وأومأ بيدا إلل الغبلـ (عميه السبلـ) عما بدا لؾ  ،وذكر

المسائل إلل اف قاؿ :

قمت  :فاخبرني يا ابف رسوؿ ع عف تأويل (كهيعص) ؟ قاؿ  ( :هػذا الحػروؼ

مف انباء الغيب اطمع ع عبدا زكريا عميها ثـ قصها عمل

(صمل ع عميػه

وآله وسمـ تسميما) وذلؾ اف زكريا يسػأؿ ربػه اف يعممػه أسػماء الخمسػة فػاهبط
ع عميه جبرائيل فعممه إياها .

 -1مريـ . 7-1
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فكاف زكريا إذا ذكر

اً وعمياً وفاطمة والحسف (عميهـ السبلـ) سرى عنه همه

وانجمل كربه واذا ذكر الحسيف (عميه السبلـ) خن ته العبرة ووقعت عميػه البهػرة
ف اؿ ذات يوـ :

إلهػي مػا بػالي إذا ذكػػرت أربعػاً مػنهـ تسػميت بأسػػمائهـ مػف همػومي واذا ذكػػرت
الحسػػيف (عميػػه السػػبلـ) تػػدمع عينػػي وتثػػور زفرتػػي فانب ػأا تبػػارؾ وتعػػالل عػػف
قصته ف اؿ :

(( كهيعص)) فالكاؼ كرببلء والهاء هبلؾ العترة والياء يزيد لعنه ع وهػو ظػالـ

الحسيف (عميه السبلـ) والعيف عطشه والصاد صبرا .

فمما سمع بذلؾ زكريا (عميػه السػبلـ) لػـ يفػارؽ مسػجدا ثبلثػة أيػاـ ومنػع فيهػا

الناس مف الدخوؿ عميه وأقبل عمل البكاء والنحيب وكانت ندبته :

إلهي أتفجع خير خم ؾ بولدا أتنزؿ بموى هذا الرزية بفنائػه إلهػي أتمػبس عميػاً
وفاطمػػة (عميهمػػا السػػبلـ) ثيػػاب هػػذا المصػػيبة إلهػػي ُأتحػػل كػػرب هػػذا الفجيعػػة
بساحتها ؟

ثػـ كػاف ي ػوؿ إلهػػي أرزقنػػي ولػد ت ػػر بػػه عينػي عنػػد الكبػػر وأجعمػه وارثػاً وصػػياً
واجعل محمه منػي محػل الحسػيف (عميػه السػبلـ) فػإذا رزقتنيػه فػافتني بحبػه ثػـ

افجعني به كما تفجع

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) حبيبؾ بولدا.

فرزقه ع يحيل (عميه السبلـ) وفجعه به وكاف حمل يحيل (عميه السبلـ) ستة

أشهر وحمل الحسيف (عميه السبلـ) كذلؾ )

 -1تفسير البرهاف ف. 4

(ٔ)

.
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فالػػذي يظهػػر مػػف الروايػػة الشػريفة اف سػػعة سػػأؿ عػػف تأويػ هػػذي الحػػروؼ القرانيػػة
المقطعة فأجابه عليها اذماـ المهةي عليه السػالـ) حينمػا مػاف طفػالي صػغي اير فػي

حيا ضبيه اذماـ العسمري عليه السالـ) .

والتأويػ ممػػا هػػو معػػروؼ هػػو بػػاطف الشػػيل والقػػراف لػػه ظػػاهر ولػػه بػػاطف وبػػاطف

القراف سبعة ضبحر ضو سبعة وجػوي ومػ تأويػ يخػتص فػي زمػف معػيف فتأويػ هػذي
الحروؼ القرانية المقطعة في زماننا هذا هو مالتالي :

الا ػػاؼ ) معناه ػػا م ػػر وب ػػالل ومعن ػػذ ه ػػذا مم ػػا ج ػػالت ب ػػه الرواي ػػات واألخب ػػار

الػ ػوارة ع ػػنهـ عل ػػيهـ الس ػػالـ) انػ ػه س ػػوؼ يرج ػػع بع ػػض األئم ػػة عل ػػيهـ الس ػػالـ)
وبعض المؤمنيف ويمروف للذ الةنيا مف جةية .

فانه مما قة ورة اف الحسيف عليه السالـ) ضوؿ مف يمر ويرجع للذ الةنيا .

فع ػػف المعل ػػذ ب ػػف خن ػػيس وزي ػػة الش ػػحاـ ع ػػف ضب ػػي عب ػػة هللا علي ػػه الس ػػالـ) ق ػػاال :

س ػػمعناي يق ػػوؿ  ( :اف أوؿ مػػػػف يكػػػػر فػػػػي الرجعػػػػة الحسػػػػيف بػػػػف عمػػػػي (عميػػػػه

السبلـ))

(ٔ)

.

وعف ضبي عبة هللا عليه السالـ)  ( :سئل عف الرجعة أح اً هي قاؿ نعـ ف يل له

مف أوؿ مف يخرج قاؿ الحسيف (عميه السبلـ) )

(ٕ)

.

وسػػيبةض الػػبالل مػػف جةيػػة علػػذ الحسػػيف عليػػه السػػالـ) ولانػػه سػػوؼ ينتصػػر هػػذي

المر علذ ضعةائه  ،واف الرجعة التػي تاػوف قبػ وضثنػال قيػاـ اذمػاـ المهػةي عليػه

السالـ) تاوف رجعة روحية وليست رجعة ماةية .)3
 -1بحار االنوار ف. 53

 -424المصةر نفسه .
3
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عليه السالـ) في المبحذ الخاص بالرجعة الروحية .
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واف ضروا األئم ػػة عل ػػيهـ الس ػػالـ) س ػػوؼ تس ػػةة بع ػػض ممه ػػةي اذم ػػاـ المه ػػةي
عليه السالـ) .

مما اف رو النبي األارـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) سوؼ تسةة اذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ)
.

واف رو اذمػػاـ الحسػػيف عليػػه السػػالـ) سػػوؼ تسػػةة وزيػػر اذمػػاـ المهػػةي عليػػه

السػػالـ) حيػػذ سػػتجري سػػنة الحسػػيف عليػػه السػػالـ) ومػػا وقػػع عليػػه مػػف الاػػر
والبالل علذ وزير اذماـ عليه السالـ) وصاح

ةعوته .

ولاف هللا سينصري علذ ضعةائه ويسلـ الراية للمهةي عليه السالـ) .
الهػػال ) معناهػػا هػػالؾ العباسػػي وهػػو آخػػر ملػػوؾ بنػػي العبػػاس تلػػؾ الةولػػة التػػي

تتخذ مف بغةاة عاصمة لها والتي يسب قيامها قياـ اذماـ المهةي عليه السالـ)

والذي يموف هالؾ آخر ملومها عالمة ةالة علذ قر قياـ اذماـ عليه السالـ).
مما جال في الرواية عف دمحم بف الصامت عف ضبي عبة هللا عليه السالـ) قاؿ:
( قاؿ  :قمت له  :ما مف عبلمة بيف يدي هذا األمر ؟

ف اؿ بمل.

ف مت وما هي؟

قػػاؿ  :هػػبلؾ العباسػػي وخػػروج السػػفياني وقتػػل الػػنفس الزكيػػة وخسػػف بالبيػػداء

والصوت في السماء .

ف مت جعمت فداؾ  ،أخاؼ اف يطوؿ هذا األمر ؟

ف اؿ ال ،انما هو كنظاـ الخرز يتبع بعضه بعضاً )

1

 -غيبة النعماني 255

(ٔ)

.
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و اليػال )) معناهػػا السػفياني العػػةو األابػر ل مػػاـ المهػةي عليػػه السػالـ) والػػذي

يموف ممثالي ليزية عليه اللعنة وامتةاة له فهو مف يعوة نسػبه ممػا جػال فػي الروايػة

 .قػػالوا  ( :يػػا أميػػر المػػؤمنيف مػػا اسػػـ هػػذا السػػفياني ؟ ف ػػاؿ (عميػػه السػػبلـ) :
اسمه حرب بف عنبسػة بػف مػرة بػف كميػب بػف سػاهمة بػف يزيػد بػف عثمػاف بػف

خالد وهو مف نسل يزيد بف معاوية بف أبي سفياف ممعوف في السػماء واألرض

أشر خمق ع تعالل والعنهـ جداً وأكثرهـ ظمماً ) (ٔ).

والعيف ) معناها عطش الشيعة فاف الشيعة في زمػف الغيبػة تاػوف متعطشػة للػذ

ظهػػور لمػػامهـ الحجػػة بػػف الحسػػف عليػػه السػػالـ) ويشػػتة عطػػش الشػػيعة فػػي زمػػف

الظهور الشريف حيذ تفترؽ األمة ويتشتت ضمرها وتاثر الفتف التي يعجز العلمال
والحممال انذاؾ عف ضيجاة الح لها .

فتتأم الناس انذاؾ خروف اذماـ والمصلح والمنقذ اذلهي الذي يخلصهـ وينجيهـ

م ػػف ه ػػذي الف ػػتف والمح ػػف فاذم ػػاـ ه ػػو الم ػػال المع ػػيف ال ػػذي ي ػػروي عط ػػش الش ػػيعة

ػاؤُك ْـ َل ْػو اًر
والمسلميف مما جال في تفسػير قولػه تعػالذ ُ { :ق ْػل أَأ
َص َػب َح َم ُ
َرَْي ُػت ْـ اف أ ْ
يف }(ٕ) .
يكـ ِب َماء َّم ِع ٍ
َف َمف َيأ ِْت ُ
فع ػػف ضب ػػي بص ػػير ع ػػف الب ػػاقر علي ػػه الس ػػالـ) ف ػػي تفس ػػير ه ػػذي ا ي ػػة ق ػػاؿ علي ػػه

السػالـ)  ( :هذا نزلػت فػي ال ػائـ ي ػوؿ اف أصػبح إمػامكـ لائبػاً ال تػدروف أيػف
هو فمف يأتيكـ بإماـ ظاهر يأتيكـ بأخبار السماء واألرض وحبلؿ ع عػز وجػل

وحرامه )
1

(ٖ)

.

 -للزاـ الناص

 -2الملؾ . 36

ف2

 -3لاماؿ الةيف ف. 1
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و الصاة ) صبر الشيعة علذ غيبة اذماـ عليه السالـ) ضو صبرهـ علذ ةيػنهـ
وتمسمهـ به في زمف الغيبة ب هو تمسػمهـ بواليػة ضميػر المػؤمنيف عليػه السػالـ)

وبوالية اذماـ المهةي عليػه السػالـ) وانتظػارهـ لػه يومػاي بعػة يػوـ وعامػاي بعػة عػاـ
في زمف الغيبة الابرى ل ماـ المهةي عليه السالـ) .
فقة جال في الرواية الوارة عف اذماـ الحسيف عليه السالـ)  ( :أمػا اف الصػابر

في ليبته عمل األذى والتكذيب  ،بمنزلة المجاهػد فػي السػيف بػيف يػدي رسػوؿ

ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) )

(ٔ)

.

وعف الصاةؽ عليه السالـ) انه قػاؿ  ( :انه لصاحب هذا األمر ليبػة المتمسػؾ
بدينه كالخارط لم تاد ثـ قاؿ  :هكذا بيدا فأيكـ يمسؾ شوؾ ال تاد بيدا )

(ٕ)

.

فالص ػػبر عل ػػذ ال ػػةيف واذيمػ ػاف ف ػػي ه ػػذا ال ػػزمف والمتمس ػػؾ بوالي ػػة األئم ػػة عل ػػيهـ
السػػالـ) وخاصػػة واليػػة المهػػةي عليػػه السػػالـ) مالماسػػؾ للقتػػاة اف هػػذي الم ارح ػ

التػػي ذمرناهػػا فػػي هػػذا الموًػػوع هػػي الم ارح ػ األخيػػر التػػي يمػػر بهػػا المسػػلموف
عمومػ ػاي والشػ ػػيعة خصوصػ ػاي والتػ ػػي ي ػػأتي بعػػػةها اف ش ػػال هللا ظه ػػور ضم ػػر اذمػػػاـ
المهةي عليه السالـ) وظهور ةعوته المبارمة وقيامه المقةس سالـ هللا عليه) .

 -1عصر الظهور .
 -2الاافي ف. 1
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قضية المهدي وارتباطها بعالـ األسماء
قػة ذمرنػػا سػابقاي اف الخلػ يمػػروف بعػة عػوالـ حتػذ يصػػلوف للػػذ عالمنػا هػػذا عػػالـ

المل ػػؾ والشػػػهاة حيػػػذ اف م ػ ػ المخلوق ػ ػات منطوي ػػة فيهػ ػػا ضسػ ػػمال هللا ولا ػػف تلػػػؾ
األسمال تقوى في بعض المخلوقات وتًمح في غيرها .

ب اف نفس الفػرة الواحػة تجػة اف قسػماي مػف ضسػمال هللا تقػوى فيػه وتًػمح ضخػرى
ضو ب ػػالعمس ومم ػػا يؤم ػػة ه ػػذا المعن ػػذ م ػػا ج ػػال ف ػػي الرواي ػػة الشػ ػريفة ع ػػف اذم ػػاـ

الصاةؽ عليه السالـ) قاؿ :

( نحف وع األسماء الحسنل ) (ٔ).
ّللا َّال ِذي َال ِإَل َه ِإَّال ُه َو َعالِ ُـ اْل َغْي ِب َو َّ
الػر ْح َم ُف
الش َه َاد ِة ُه َو َّ
وقة قاؿ تعالذ ُ { :ه َو َّ ُ
الػَّػر ِحيـ * هػػو َّ ِ
السػ َػبل ُـ اْل ُمػ ْػؤ ِم ُف اْل ُم َهػ ْػي ِم ُف
وس َّ
ػه ِإَّال ُهػ َػو اْل َممِػ ُ
ّللا َّالػػذي َال ِإَلػ َ
ػؾ اْلُ ػ ُّػد ُ
ُ َُ ُ
اْلع ِزيػ ُػػز اْلجَّبػػػار اْلم َت َك ِبػػػر سػػػبحاف َّ ِ
ِ
ِئ
ق اْلَبػػػار ُ
َ ُ ُ ُّ ُ َْ
ّللا اْل َخػػػال ُ
َ
ّللا َع َّمػػػا ُي ْشػ ِػػرُكو َف * ُهػ َػػو َّ ُ
1

 -الاافي ف 1ص143
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السػماو ِ
ِ
ات َو ْاألَْر ِ
يػز
ض َو ُه َػو اْل َع ِز ُ
َس َماء اْل ُح ْسػَنل ُي َس ِّػب ُح َل ُ
ػه َمػا فػي َّ َ َ
اْل ُم َص ِّوُر َل ُه ْاأل ْ
ِ
يـ }(ٔ) .
اْل َحك ُ
ف ػ الرحمف)) وهػػو صػػيغة مبالغػػة فػػي الرحمػػة وهػػو ضميػػر المػػؤمنيف عليػػه السػػالـ)
حيذ وسع الاافر والمؤمف .

و الرحيـ)) فاطمة الزهرال وهو مف الرحمة الخاصة بالمؤمنيف مف الشيعة حيػذ

ورة اف م ػػف ضذى فاطم ػػة عليه ػػا الس ػػالـ) فق ػػة ضذى رس ػػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػليما) وم ػػف
ضحبهػػا فقػػة ضحػ

رسػػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) وانهػػا عليهػػا السػػالـ) تلػػتق شػػيعتها مػػف

النار مما يلتق الطير الح

الجية مف الرةيل مما جال في األخبار والروايات .

و الملؾ)) اذماـ الحسف عليه السػالـ) حيػذ اف الملػؾ سػيموف فػي ذريػة اذمػاـ

الحسػػف عليػػه السػػالـ) ف ػاف مػػف ذريػػة الحسػػف يخػػرف فػػي آخػػر الزم ػاف ملػػؾ وهػػو

السية اليماني .)2

و القةوس)) هو اذماـ الحسيف عليه السالـ) ومعناي الطاهر المنزي الذي وصػ

بشهاةته عليه السالـ) ضعلذ مرات

القةس .

 -1الحشر . 24 - 23 - 22

 - 2حيذ روى البرسي في مشارؽ األنوار عف مع

بف الحارثإلذ ضف قاؿ

فعنةها ينمسف مسوؼ  ،لذا جال الزحوؼ  ،وصف الصفوؼ  .ثـ يخرف ملؾ مف صنعال
اليمف  ،ضبيض مالقطف اسمه حسيف ضو حسف  ،فيذه

بخروجه غمر الفتف  ،فهناؾ يظهر

مبارما زميا  ،وهاةيا مهةيا  ،وسيةا علويا فيفرف الناس لذا ضتاهـ بمف هللا الذي هةاهـ  ،فيمشف

بنوري الظلمال  ،ويظهر به الح بعة الخفال  ،ويفرؽ األمواؿ في الناس بالسوال  ،ويغمه
السيف فال يسفؾ الةمال  ،ويعيش الناس في البشر والهنال

بحار األنوار  -العالمة المجلسي  -ف  - 51ص 163 - 162
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و السػالـ)) هػو اذمػاـ زيػػف العابػةيف عليػه السػػالـ) حيػذ اختلػف ةوري عػػف ةور

ضبيػػه اذمػػاـ الحسػػيف عليػػه السػػالـ) فقػػة سػػلؾ مسػػلؾ التقيػػة وعػػةـ مناهًػػة القػػوى

الظالمػػة عسػػمريا يً بػ لسػػتخةـ ضسػػلو الػػةعال فػػي نشػػر علػػوـ ضهػ البيػػت علػػيهـ
السالـ) واظهار مظلػوميتهـ حتػذ ظػف النػاس انػه مسػالـ ال يريػة القتػاؿ وهػو غيػر
صػػحيح ويممػػف الرجػػوع للػػذ تأويػ آيػػة ال تػػةخلوا مػػف بػػا

الموًوع والذي ينطب علذ باقي األئمة عليهـ السالـ) .

واحػػة) ل حاطػػة بهػػذا

و المؤمف)) هػو البػاقر حيػذ انػه سػمي بالبػاقر لاثػر علمػه وخاصػة علػوـ القػراف

والحةيذ  ،حيذ ماف يظهر باطف األحاةيذ وتأوي ا يات .

فالباقر عليػه السػالـ) مػف البقػر وهػو شػ البػاطف واظهػاري وهػذا ال يتػأتذ لال مػف

حبػػاي هللا ةرجػػة عاليػػة مػػف األيم ػاف والتقػػوى  ،للوصػػوؿ للػػذ بػػاطف القػػراف وتأويلػػه
ومعرفػػة األحاةيػػذ لػػذلؾ فقػػة م ػاف اسػػـ هللا المػػؤمف منطويػػاًً يً فيػػه بوًػػو تػػاـ
ومبير.
و المه ػػيمف)) الص ػػاةؽ عليػػػه الس ػػالـ) فقػػػة ه ػػيمف بعلم ػػه علػػػذ جمي ػػع العلػػػوـ
وبشخصه علذ جميع العلمال حتذ ماف عليه السالـ) معلـ جميع العلمال فعػرؼ

المذه

باسمه المذه

الجعفري)) وال يستطيع شخص الوصوؿ للػذ مػا وصػ

لليػػه اذمػػاـ الصػػاةؽ عليػػه السػػالـ) لال اف يمػػوف لػػه صػػفة الهيمنػػة علػػذ جميػػع
العلوـ .

و العزيػػز)) وهػػو الاػػاظـ عليػػه السػػالـ) وذلػػؾ للشػػبه بينػػه وبػػيف يوسػػف النبػػي
عليػػه السػػالـ) مػػف ناحيػػة السػػجف حيػػذ اف المػػولذ تبػػارؾ وتعػػالذ جع ػ يوسػػف
عليه السالـ) عزي از يً علذ مصر وملااً يً قاؿ تعالذ َ { :فَم َّما َد َخُموْا َعَمْي ِه َقػاُلوْا
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الضُّر و ِجْئَنا ِب ِب َضاع ٍة ُّم ْزجا ٍة َفأَو ِ
ؼ َلَنا اْل َكْي َل َوَت َصَّد ْؽ
َيا أَُّي َها اْل َع ِز ُيز َم َّسَنا َوأ ْ
َ
َ
ْ
َهَمَنا ُّ َ
ِِ
يف }(ٔ) .
ّللا َي ْجزِي اْل ُم َت َصّدق َ
َعَمْيَنا اف ّ َ
وانمػػا م ػاف لػػه هػػذي الصػػفة وهػػي صػػفة العػػز الن ػه تعػػرض للسػػجف حيػػذ اف فػػي

السػػجف غالبػػا يً توجػػة الذلػػة ويػػأبذ هللا لوليػػه الذلػػة فػاف هللا حبػػاي وضلبسػػه ثػػو العػػز
فهو العزيز عليه السالـ) .

و الجبار)) وهو الرًا عليه السالـ) ومعناها السلطاف فاف اذماـ الرًا عليه

السػػالـ) هػػو الوحيػػة مػػف األئمػػة علػػيهـ السػػالـ) الػػذي م ػاف سػػلطاناي حيػػذ جعلػػه
المأموف لعنه هللا وليا يً للعهة .
و المتابػػر)) وهػػو الج ػواة وانمػػا خصػػه هللا بهػػذا االسػػـ الن ػه م ػاف صػػغي ار يً جػػةا يً
حينما آؿ ضمر اذمامة لليه فال بة اف ينزؿ عليه هللا رةال الهيبة ليمػوف مبيػ ار يً فػي
نظر ا خريف .

و الخال )) وهو الهاةي عليه السالـ) النه هو الذي قاـ بخل الهةاية المهةويػة
حيػذ هػػو مػػف بػةض بالتمهيػػة لغيبػػة المهػةي عليػػه السػػالـ) حيػذ بػػةض الهػػاةي عليػػه

السػػالـ) باالسػػتتار عػػف الشػػيعة شػػيئا يً فشػػيئا يً فجعػ لػػه سػػفرال بينػػه وبػػيف الشػػيعة
فهو مف خل هذا األمر وضوجةي .
و الباري)) وهو العسمري عليه السالـ) الذي ضولة المهةي وبرضي .

و المصور)) وهو اذماـ المهةي عليه السالـ) الذي تعرض عليه ضعمػاؿ العبػاة

فيصورها .

 -1يوسف . 88
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واف النػػاس عنػػة ظهػػوري ينقسػػموف للػػذ فػريقيف فريػ فػػي الجنػػة وفريػ فػػي السػػعير
فهو مف يقوـ بتصويرهـ وختمهـ  ،فمف نصري فطوبذ له ومف عاةاي وخذله فجهنـ

له وسالت مصي ار .

واعلـ اف هذي األسمال هي األسػمال الحسػنذ لًػافة للػذ لفػ الجاللػة وهػو هللا))

الػذي ينطبػ علػذ دمحم)) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما) وذلػػؾ ممػا جػػال فػػي نهايػة ا يػػة المتقةمػػة
ِ
ِ
ِ
ػيـ } ومػػا
ػه َمػػا ِفػػي َّ
قػػاؿ تعػػالذ ُ { :ي َسػِّػب ُح َلػ ُ
السػ َػم َاوات َو ْاألَْرض َو ُهػ َػو اْل َع ِزيػ ُػز اْل َحكػ ُ
ةلػػت عليػػه األخبػػار والروايػػات الاثيػػر مالروايػػة التػػي ذمرناهػػا عػػف الصػػاةؽ عليػػه
السالـ)  ( :نحف وع األسماء الحسنل )

(ٔ)

.

مما اف هػذي األسػمال الحسػنذ التػي انطػوى مػ اسػـ منهػا فػي لمػاـ واحػة ممػا بينػا
موجوة ومنطوية جميعها في م لماـ مف األئمة عليهـ السالـ) .

ولاػف يبػػرز ضحػػةاها ضاثػر مػػف األسػػمال األخػرى بحسػ

ةور اذمػػاـ ومػا يػػتالئـ مػػع

س ػػيرته والمه ػػـ م ػػف ه ػػذي األس ػػمال عن ػػة الظه ػػور المق ػػةس ل م ػػاـ المه ػػةي علي ػػه

السالـ) هو اسـ هللا الهاةي)) فعلػذ قػةر انطػوال هػذا االسػـ فػي الشػخص تاػوف
الهةاية لوالية اذماـ المهةي عليه السالـ) ونصرته .

ولقة سمي المهةي عليه السالـ) بالمهةي النطػوال ذلػؾ االسػـ بػه عليػه السػالـ)

ومػػذلؾ وزيػػر اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) سػػمي ضيًػػا يً بالمهػػةي )2النط ػوال االسػػـ فيػػه
ولاػػف ضق ػ مػػف اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) ومػػذلؾ النقبػػال وبػػاقي األصػػحا الثالثمائػػة
والثالثة عشر فعلذ قةر انطوال هذا االسـ فيهـ تاوف هةايتهـ ونصرتهـ .

 - 6انكا ً ج 6ص644
 - 2راجع موسوعة القائـ للسية ضبي عبة هللا الحسيف القحطاني الخاصة بقًية اذماـ المهةي
عليه السالـ) المجلة الخاص بشخصية الةاعي
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فقػػة ورة فػػي األخبػػار والروايػػات عػػف ضه ػ بيػػت العصػػمة علػػيهـ السػػالـ) اف بعػػة

المهةي يموف اثنا عشر مهةيا يً .
وفي اذاماؿ قاؿ اذماـ الصاةؽ عليه السالـ)  ( :يكػوف بعػد ال ػائـ اثنػا عشػر

إماماً ًِ ف اؿ  :انما قػاؿ اثنػل عشػر مهػدياً ولػـ ي ػل اثنػل عشػر إمامػاَ ًِ ولكػنهـ
قوـ مف شيعتنا يدعوف الناس إلل مواالتنا ومعرفة ح نا )(ٔ) .

الفصل السابع
تأويل بعض الح ائق ال رانية
طواؿ القروف الماًية وحتذ في ضيامنا هذي هناؾ العةية مػف الفلسػفات فػي القػراف

مػ ػاف وال زاؿ يق ػػف عن ػػةها ضص ػػحا

التفس ػػير والات ػػا

ول ػػـ يحيطػ ػوا بعلمه ػػا وعن ػػة

محاولتهـ ليًاحها تزةاة غموًاي  ،فسنحاوؿ في هذا الفص وباالتاػاؿ علػذ هللا

مف لعطائها التأوي المناس
:

وبصور ضاثر وًوحاي  ،ومف هذي الفلسفات القرانيػة

 النبأ العظيـ .
 باب حطة .

1

 -مستةرؾ سفينة البحار ف 16ص516
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النبأ العظيـ
قاؿ تعػالذُ { :ق ْل ُه َو َنَبأ َع ِظيـ* ان ُت ْـ َعْن ُه م ْع ِر ُضو َف* ما َكاف لِي ِم ْف ِعْم ٍـ ِباْلم َ ِ
ئل
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ػوحل ِإَل َّ َِّ
ِ
ِ
ْاأل ْ ِ
ػػؾ
ػاؿ َرُّب َ
ػػمو َف* اف ُيػ َ
ػػي إال ان َمػػا انػػا َنػػذير ُّمبػػيف* إ ْذ َقػ َ
َعَمػػل إ ْذ َي ْخ َتص ُ
يف* َفِإ َذا س َّويته وَن َف ْخت ِف ِ
يه ِمف ُّر ِ
وحي َفَ ُعوا َل ُه
لِْم َم َبل ِئ َك ِة اني َخالِق َب َش اًر ِمف ِط ٍ
َ ُْ ُ َ ُ
سػ ِ ِ
ِ
ِ
ػػف
اسػ َػػت ْكَبَر َوَكػػػاف ِمػ ْ
ػػج َد اْل َم َبل ئ َكػػػ ُة ُكُّم ُهػ ْػػـ أ ْ
ػػاجد َ
يف* َف َسػ َ
َج َم ُعػػػو َف* ِإَّال ِإْبمػ َ
ػػيس ْ
َ
ِ
ِ
ِ
نػت
َس َػت ْكَبْر َت أ َْـ ُك َ
ػج َد ل َمػا َخَم ْ ُ
اْل َكاف ِر َ
يس َما َمَن َع َؾ اف َت ْس ُ
اؿ َيا ِإْبم ُ
ػت ِبَي َػد َّي أ ْ
يف* َق َ
ِ
ِ
ػاخُر ْج
ػاؿ َف ْ
ػه ِمػف ِط ٍ
اؿ انا َخْير ِّمْن ُه َخَم ْ َتِنػي ِمػف َّن ٍ
ػار َو َخَم ْ َت ُ
م َف اْل َعال َ
ػيف* َق َ
يف* َق َ
ِمْنها َفانؾ رِجيـ* واف عَميؾ َلعَن ِتي ِإَلػل يػوـِ ِّ
الػد ِ
ػاؿ َر ِّب َفػان ِظْرِني ِإَلػل َي ْػوـِ
َْ
َ ََْ ْ
َ
َ َ
يف* َق َ
ِ
ِ
ِ
ظػ ِػػر َ ِ
ػػؾ
ػػف اْل ُمن َ
ػػاؿ َف ِبع َّزِتػ َ
ػػاؿ َفانػػػ َؾ مػ َ
يف* إَلػػػل َيػ ْػػوـِ اْل َوْقػػػت اْل َم ْعُمػػػوـِ* َقػ َ
ُيْب َع ُثػػػو َف* َقػ َ
ِ
َألُ ْلػ ِػويَّنهـ أَجم ِعػػيف* ِإَّال ِعبػ َ ِ
ػوؿ*
ق َواْل َحػ َّ
ػاؿ َفػػاْل َح ُّ
ػاد َؾ م ػْن ُه ُـ اْل ُم ْخَمصػ َ
َ ُْ ْ َ َ
َ
ػق أَ ُقػ ُ
ػيف* َقػ َ

الموسوعة القرانية للقحطاني 351 ..........................................

ِ ِ
َألَم َبل ف جهَّنـ ِمنؾ و ِم َّمف َت ِبعؾ ِمْنهـ أ ِ
َج ٍر َو َما
َسأَُل ُك ْـ َعَمْيه م ْف أ ْ
َج َمع َ
َ َ ُْ ْ
ََ َ َ َ
يف* ُق ْل َما أ ْ
ْ
)1
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
يف} .
َا َب ْع َد ِح ٍ
يف* اف ُه َو ِإَّال ذ ْكر ّلْم َعاَلم َ
انا م َف اْل ُم َت َكّمف َ
يف* َوَل َت ْعَم ُم َّف َنَبأ ُ
النبػِإ اْلع ِظػيـِ* َّال ِػذي هػـ ِف ِ
يػه ُم ْخَتمِ ُفػو َف* َك َّػبل
وقاؿ تعالذ َ
{ع َّـ َي َت َسػاءُلو َف* َع ِػف َّ َ َ
ُْ
َسَي ْعَم ُمو َف* ُث َّـ َك َّبل َسَي ْعَم ُمو َف } .)2
اختلف المفسروف في تفسير النبأ العظػيـ ) فقػاؿ ضاثػرهـ انػه القػراف لاونػه حػةيذ
عظيـ وهو مالـ هللا المعجز  .ومنهـ مف قاؿ هو ضمير المؤمنيف عليه السالـ) ،

وقيػ عنػػه ضيًػاي خبػػر يػػوـ القيامػػة وهػػو خبػػر عظػػيـ انػتـ عنػػه معرًػػوف ضي عػػف
االستعةاة لها غافلوف وبها ممذبوف  ،وقي ضيًاي اف النبا العظيـ هو ما انبػاتـ بػه
مػػف التوحيػػة والنبػػو والبعػػذ والقػػراف  ،ومػػنهـ مػػف قػػاؿ ان ػه المبػػةض والمعػػاة وسػػائر

األمور وما للذ ذلؾ مف ا رال االخرى .

لو اخذنا المعنذ اللغوي للنبا العظيـ فهو الخبػر العظػيـ الشػاف ضو البػال األهميػة

وقب ػ الخػػوض فػػي المعنػػذ الحقيقػػي للنب ػأ العظػػيـ  ،فػػإذا تأملنػػا فػػي ق ػرال ا يػػات

المبارمات المار انفاي لتبيف منها اف الناس انقسموا للذ ضقساـ فمنهـ معرًوف )
عػػف النبػػا العظػػيـ ومػػنهـ مختلفػػوف ) فيػػه وم ػنهـ متسػػائلوف) عنػػه  .واالخػػتالؼ
هنا بالتااية فيػه معارًػة وموافقػة  ،وهنػاؾ ضمػر آخػر هػو اف سػب

انقسػاـ النػاس

للػػذ معرً ػػوف ومختلف ػػوف ومتس ػػائلوف ) ل ػػه عالق ػػة مباش ػػر لم ػػا حصػػ ب ػػيف آةـ
عليه السالـ) وابليس لع)  .وقة اثبتت العةية مف الروايات باف النبػأ العظػيـ هػو

ضميػػر المػػؤمنيف عليػػه السػػالـ) ومػػف هػػذي الروايػػات مػػا ورة عػػف األصػػب بػػف نباتػػة
1
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عػػف ضميػػر المػػؤمنيف عليػػه السػػالـ) قػػاؿ  ( :وع انػا النبػػا العظػػيـ الػػذي هػػـ فيػػه
مختمفوف.)1 )....

وعػػف عيػػوف ضخبػػار الرًػػا باسػػناةي عػػف ياسػػر الخػػاةـ عػػف الرًػػا عليػػه السػػالـ)

عف ابائه عليه السالـ) قػاؿ (:قاؿ رسوؿ ع (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) لعمي  :يػا عمػي انػت

حجة ع وانت بػاب ع وانػت الطريػق إلػل ع وانػت النبػا العظػيـ وانػت الصػراط

المست يـ وانت المثل االعمل .)2 ).....

وقػػة ورة عػػف ضبػػي حمػػز عػػف اذمػػاـ البػػاقر عليػػه السػػالـ) قػػاؿ  ( :قمػػت جعمػػت

{عػ َّػـ َي َت َسػػاءُلو َف* َعػ ِػف َّ
النَب ػِإ
فػػداؾ اف الشػػيعة يس ػالونؾ عػػف تفسػػير هػػذا اآليػػة َ
اْل َع ِظيـِ } قاؿ  :ذلؾ إلي اف شئت أخبرتهـ واف شئت لـ أخبػرهـ ثػـ قػاؿ  :لكنػي

أخبرؾ بتفسيرها .قمػت (:عػـ يتسػائموف ) قػاؿ :ف ػاؿ عليػه السػالـ) ( :هػي فػي
أمير المؤمنيف صموات ع عميه كاف أمير المؤمنيف عليه السػالـ) ي ػوؿ مػا أ
عز وجل آية هي أكبر مني وال أ نبأ أعظـ مني )(ٖ).

ضصػػبح مػػف الثابػػت اف ضميػػر المػػؤمنيف عليػػه السػػالـ) هػػو النبػأ العظػػيـ حيػػذ انػه
عليه السالـ) فيه الناس مختلفوف وفيه اناس معرًوف وآخػروف متسػائلوف  ،آمػا

مف جهة العالقة المباشر مير المؤمنيف عليه السػالـ) الػذي هػو النبػأ العظػيـ
) بال ػػذي حصػ ػ ب ػػيف آةـ وابل ػػيس س ػػوؼ يتب ػػيف ف ػػي قص ػػة س ػػجوة المالئم ػػة ةـ
وعصياف لبليس لهذا الألمر االلهي .

1
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اف هللا تبارؾ وتعالذ ضمر المالئمة بالسجوة عنة ااتماؿ عملية التسوية والنفخ )
وحػػي َفَ ع ػوْا َلػػه سػ ِ ِ
ػت ِفيػ ِػه ِمػػف ُّر ِ
يف }  )1ضي
فقولػػه تعػػالذ { َف ػِإ َذا َسػ َّػوْي ُت ُه َوَن َف ْخػ ُ
ػاجد َ
ُ
ُ َ
سرعة االستجابة بالسجوة ةـ الذي ماف في صلبه انوار وضشبا ضفً خلػ هللا
وهـ ضصحا
عليهـ ).

اف السب

الاسال دمحم وعلي وفاطمػة والحسػف والحسػيف صػلوات هللا وسػالمه

الرئيسي في عةـ امتثاؿ لبليس هو الحسة القات الذي ةفعػه للػذ الافػر

 .وقة ورة عف ضمير المؤمنيف عليػه السػالـ)  ( :اف إبمػيس أوؿ مػف كفػر وانشػا
الكفػػر ) ضمػػا قولػػه تعػػالذ { أَسػ َػت ْكبر َت أَـ ُكنػ َ ِ
ِ
يف} العػػاليف هػػـ ضصػػحا
ػت مػ َػف اْل َعػػال َ
ْ َْ ْ
الاسال الخمسة صلوات هللا وسالمه عليهـ ) الذيف هـ ضعلذ مف المالئمة  ،فقاؿ
رسػوؿ هللا ص)  :انا وعمي وفاطمة والحسػف والحسػيف كنػا فػي سػرادؽ العػرش
نسبح وتسبح المبلئكة بتسبيحنا قبل خمق ع عػز وجػل آدـ بػألفي عػاـ  ،فممػا

خمق ع عز وجػل آدـ أمػر المبلئكػة اف يسػجوا لػه ولػـ يأمرنػا بالسػجود فسػجد
المبلئكػػػة كمهػػػـ إال إبمػػػيس  ،ف ػػػاؿ ع تبػػػارؾ وتعػػػالل {أَسػ َػػت ْكبر َت أَـ ُكنػ َ ِ
ػػف
ػػت مػ َ
ْ َْ ْ
)1
ِ
يف} مف هؤالء الخمسة المكتوبة اسماؤهـ في سرادؽ العرش) .
اْل َعال َ

فمػػا معنػػذ السػػجوة هنػػا ؟ اف معنػػذ السػػجوة هػػو الواليػػة وبالتػػالي ف ػاف الواليػػة هػػي
الطاعة بةلي قوله تعالذ {ِإ ْذ َقاؿ يوس ِ ِ
ِ
َح َد َع َشَر َك ْوَكباً
َُ ُ ُ
ف ألَِبيه َيا أَبت اني َأرَْي ُت أ َ
الشمس واْلَ مر أرَي ُتهـ لِي س ِ ِ
يف } ضي طػائعيف ليوسػف عليػه السػالـ)  ،وقػة
اجد َ
َ
َو َّ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ
ورة في الحةيذ عف رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) قػاؿ فػي طاعػة المػ ار لزوجهػا  ( :لػو

أمػػرت احػػد اف يسػػجد ألحػػد ألمػػرت المػػراة اف تسػػجد لزوجهػػا )
1
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المالئمػػة ألبونػػا آةـ عليػػه السػػالـ) لمػػا خػػةمنا ضحػػة مػػف المالئمػػة فػػي مػ سػػمناتنا
وحرماتنا .

والطاعة هنا هي طاعػة الواليػة والواليػة هػي واليػة ضميػر المػؤمنيف عليػه السػالـ)

{عػ َّػـ
فقػػة جػػال عػػف عبػػة هللا بػػف مثيػػر عػػف ضبػػي عبػػة هللا عليػػه السػػالـ) فػػي قولػػه َ
َي َت َساءُلو َف* َع ِف َّ
النَبِإ اْل َع ِظيـِ} قاؿ عليه السػالـ) :النبأ العظيـ الوالية  ،وسػألته
عػػف قولػػه (( هنالػػؾ الواليػػة الحػػق )) قػػاؿ (عميػػه السػػبلـ) واليػػة أميػػر المػػؤمنيف
ِ
ِ
ػنك ْـ}
يعوْا َّ
ػوؿ َوأ ُْولِػي األ َْم ِػر ِم ُ
ّللا َوأَط ُ
(عميه السبلـ)) وقد قاؿ تعالل {أَط ُ
الر ُس َ
يعوْا ّ َ
وأولي األمر هـ األ ئمة المعصوميف (عميه السبلـ))(ٔ).
مما ورة في العةية مف الروايات المعصومية التي تثبت ذلؾ .
لذف فهنا يصح انطباؽ النبأ علذ األئمة عليه السالـ) ضيًاي  ،واليؾ الةلي علذ
ذلؾ  :ورة عف دمحم بف سلماف عف سةير عف ضبي عبة هللا عليه السالـ) قاؿ ( :
سئل أبي عبد ع عف قوله تعالل (( قػل هػو نبػأ عظػيـ انػتـ عنػه معرضػوف ))

قاؿ (عميه السبلـ) :النبأ األ ئمة ) .)2

لذف فيتً ػػح لن ػػا اف م ػػف يطي ػػع لبل ػػيس ال يت ػػولذ ضب ػػو األئم ػػة اذم ػػاـ عل ػػي علي ػػه
السػػالـ) ومػػذلؾ فهػػو ال يتػػولذ بقيػػة األئمػػة وبالتػػالي فهػػو ال ينصػػر خػػاتـ األئمػػة
اذماـ المهةي عليه السالـ)  ،ولذلؾ فاف هللا تبارؾ وتعالذ ضمه لبليس للذ يوـ
الوقت المعلوـ الذي هو يوـ المهةي عليػه السػالـ) الػذي فيػه ُيػذبح لبلػيس  ،فمػ
مػػف يح ػػار اذم ػػاـ المهػػةي علي ػػه الس ػػالـ) هػػو م ػػف جن ػػوة لبلػػيس ال ػػذيف ضغػ ػواهـ
والذيف سيقفوف بوجه المخلصيف المةافعيف عف ضمر هللا الػذي سينشػري المهػةي فػي

1
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م مماف واف هؤالل المخلصػيف سػيطيعوف هللا ويسػتجيبوف لػةاعي الحػ  ،ضي اف
قصة آةـ وامتناع لبليس عف الطاعة ستقع ضيًاي في آخر الزماف  ،ويتمث حػز
لبلػػيس ب ػ علمػػال السػػول ) الػػذيف يقفػػوف بوجػػه اذمػػاـ المهػػةي عليػػه السػػالـ) ومػػف
لف لفهـ مف الذيف يصطفوف مع لبليس في قباؿ حػز الػرحمف المتمثػ بالمهػةي
علي ػػه الس ػػالـ) وضص ػػحابه وانص ػػاري  ،لذف فالمه ػػةي يمثػ ػ ضمي ػػر الم ػػؤمنيف علي ػػه

السػػالـ) فػػي آخػػر الزمػاف وهػػو النبػػأ العظػػيـ وهػػذا ينطب ػ فػػي قولػػه تعػػالذ {* َكػ َّػبل
َسػ َػي ْعَم ُمو َف* ُثػ َّػـ َكػ َّػبل َسػ َػي ْعَم ُمو َف} ف ػاف اذولػػذ
المؤمنيف عليه السالـ) والثانية ثـ مال سيعلموف )) هي فػي المهػةي فػي آخػر

مػػال سػػيعلموف )) هػػي فػػي ضمي ػر

الزماف  ،وقة جال عف صالح بػف ميػثـ عػف عبايػه األسػةي قػاؿ  ( :سػمعت أميػر

المػػؤمنيف عليػػه السػػالـ) وهػػو متكػػيء وان ػا قػػائـ عميػػه  :ألبنػػيف بمصػػر منب ػ اًر
وال ن ضػػف دمشػػق حج ػ اًر حج ػ اًر وألخػػرجف اليهػػود والنص ػارى مػػف كػػل كػػور العػػرب
وألسوقف العرب بعصاي هذا  .قاؿ  :قمت  :يػا أميػر المػؤمنيف كانػؾ تخبػر انػؾ

تحيل بعدما تموت ف اؿ عليه السالـ) :هيهات يا عبايه ذهبت في ليػر مػذهب

يفعمػػه رجػػل منػػي )

)1

والمهػػةي فػػي اخػػر الزمػاف يػػةعو للػػذ الواليػػة ومرمػػز حممػػه

يمػػوف فػػي الاوفػػة ممػػا م ػاف مرمػػز حم ػـ ضميػػر المػػؤمنيف فػػي الاوفػػة  ،والاوفػػة لهػػا
عالقة مترابطة مػع واليػة ضميػر المػؤمنيف عليػه السػالـ) التػي جحػةها لبلػيس وضبػذ
السجوة والطاعة  ،ومف ذلؾ يتًح سب

سجوة المالئمة ألةـ علذ ظهر الاوفػة

حيذ جال في تفسير العياشي مسنةاي للذ ضمير المؤمنيف عليه السالـ) انػه قػاؿ :
( أوؿ ب عة عبد ع عميهػا ظهػر الكوفػة لمػا أمػر ع المبلئكػة اف يسػجدوا ألدـ

سجدوا عمل ظهر الكوفة )  ،وهناؾ ةلي آخر علذ اف النبأ العظيـ يتحق ضيًاي

1
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في القائـ المهةي آخر الزماف ما ورة في تفسػير البرهػاف عػف ضبػي حمػز عػف ضبػي
جعفر عليه السالـ) اف ضمير المؤمنيف عليه السالـ) قاؿ في تفسػير قولػه تعػالذ
(( ولتعممف نبأا بعد حيف)) قاؿ  :عند خروج ال ائـ (عميه السبلـ).

ففي هذي الحالة اف م مف يقوؿ ويةعي بانه النبأ العظيـ فيعني هػو القػائـ وعليػه
اف يثب ػػت انػ ػه ه ػػو الق ػػائـ  ،واال فه ػػو م ػػذا
صلوات هللا وسالمه عليهـ ضجمعيف).

ومفت ػػري عل ػػذ هللا ورس ػػوله واالئم ػػة

باب حطة عمل حسب التأويل
قػػة ذمػػر لنػػا القػػراف الا ػريـ بػػا حطػػة حيػػذ قػػاؿ تعػػالذ َ { :واِ ْذ ُقْمَنػػا ْاد ُخُم ػوْا َهػ ِػػذ ِا
اْلَ ْري َة َف ُكُموْا ِمْنها َحْي ُث ِشْئ ُتـ ر َلػداً و ْاد ُخُمػوْا اْلبػاب سػجَّداً وُقوُلػوْا ِح َّ
طػة َّن ْغ ِف ْػر َل ُك ْػـ
َ
َ
َ
َ
َْ
َ َ ُ
(ٔ)
ِ
يف } .
خطاياكـ َو َسَن ِز ُيد اْل ُم ْح ِسن َ
ِ
ػث ِش ْػئ ُت ْـ َوُقوُلػوْا
اس ُكُنوْا َه ِػػذ ِا اْلَ ْرَيػ َة َوُكُمػوْا ِمْن َهػا َحْي ُ
يل َل ُه ُـ ْ
وقاؿ تعػالذ َ { :واِ ْذ ق َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ َّ
يف }(ٕ) .
اب ُسجَّداً َّن ْغفْر َل ُك ْـ َخط َيئات ُك ْـ َسَن ِز ُيد اْل ُم ْح ِسن َ
حطة َو ْاد ُخُموْا اْلَب َ
وهاتيف ا يتيف نزلتا في بني لسرائي حيذ ضمرهـ المولذ سبحانه وتعالذ في ا ية
 )58مف سور البقر بةخوؿ القرية والسجوة عنة بابها وقولهـ حطة  ،وفػي ا يػة

 -1البقر . 58

 -2األعراؼ . 161
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 )161مف األعراؼ ضمرهـ المولذ هذي المر بالسمف بالقرية وليس مجرة الػةخوؿ
بها وقولهـ حطة قب السجوة عنة البا

.

ضمػػا فػػي التأوي ػ ال ػوارة عػػف ضئمػػة الهػػةى صػػلوات هللا علػػيهـ ضجمعػػيف مػػا جػػال مػػف

مالـ ألمير المؤمنيف عليه السالـ) قاؿ  ( :أال وانػي فػيكـ أيهػا النػاس كهػاروف

في آؿ فرعوف وكباب حطة في بني إسرائيل )

(ٔ)

.

وعف ضبي بصير عف ضبي عبة هللا عليه السالـ) قاؿ  :قاؿ ضمير المػؤمنيف عليػه

السالـ)  ( :انا يد ع المبسػوطة عمػل عبػادا بالرحمػة والمغفػرة وانػا بػاب حطػة
مف عرفني وعػرؼ ح ػي ف ػد عػرؼ ربػه  ،ال نػي وصػي نبيػه فػي أرضػه وحجتػه

عمل خم ه ال ينكر هذا إال راداً عمل ع ورسوله ) (ٕ).
وعف سليماف الجعفري قاؿ سمعت ضبا الحسف الرًا عليه السالـ) في قوؿ هللا :
{ وقولػوا حطػػة نغفػػر لكػػـ خطايػػاكـ } قػػاؿ  :قػػاؿ أبػػو جعفػػر (عميػػه السػػبلـ) ( :

نحف باب حطتكـ )(ٖ).

وعف ضمير المؤمنيف عليػه السػالـ) قػاؿ  ( :هػؤالء بنػو إسػرائيل نصػب لهػـ بػاب

حطة وانتـ يا معشر أمة

نصب لكـ بػاب حطػة أهػل بيػت

هداهـ ولزوـ طري تهـ ليغفر لكـ بذلؾ خطاياكـ وذنوبكـ )(ٗ).
ولما تبيف ذلؾ – ضي اف األئمة هـ با

حطة بحس

التأويػ  -ولمػا مػاف اذمػاـ

المهةي عليه السالـ) هو البقية مف آؿ دمحم لذف هػو بػا

.
1
2
3
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 -4تفسير العياشي .

وأمػرتـ بإتبػاع

حطػة فػي عصػرنا هػذا
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ولاػػف قػػة ينقػػة فػػي الػػذهف تسػػاؤؿ هػػو اف اذمػػاـ المهػػةي مختفػػي عػػف االنظػػار

فميف يموف السجوة لبا
فأقوؿ اننػا يجػ

حطة الذي هو اذماـ عليه السالـ) مما ضثبتنا ؟

اف نعلػـ اف بػا

حطػة بعػة وفػا اذمػاـ العسػمري عليػه السػالـ)

يمػػوف علػػذ ثػػالذ م ارح ػ المرحلػػة األولػػذ المتمثلػػة بالسػػفرال األربعػػة رًػػواف هللا

علػػيهـ) ف ػاف بػػا

حط ػػة فػػي هػػذي المرحلػػة يم ػػوف اذم ػاـ المهػػةي عليػػه الس ػػالـ)

وسفرالي األربعة رًواف هللا تعالذ عليهـ) فانه با

حطة .

ضم ػػا بمقارن ػػة زمنن ػػا مػ ػػع زم ػػف بن ػػي لسػ ػرائي بع ػػة اف عب ػػةوا العجػ ػ  ،فػ ػاف األمػػػة
اذسػالمية وبعػة اف ابتعػةوا عػف لمػامهـ ولػـ يعػوةوا يأخػذوا ضحمػامهـ الشػرعية عػف
طري ػ سػػفرال اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) ممػػا ضةى باذمػػاـ عليػػه السػػالـ) للػػذ الغيبػػة

الابػػرى وعػػةـ تعيػػيف سػػفير بعػػة السػػمري  -السػػفير ال اربػػع  -مػػروا بمرحلػػة التي ػػه

فصاروا ال يهتةوف للذ صراا مستقيـ ضو للذ طري الهةى .

وتسػػتمر هػػذي المرحلػػة  -مرحلػػة التيػػه  -للػػذ زمػػف الظهػػور المقػػةس ل مػػاـ عليػػه

السالـ) حيذ يقوـ اذماـ بإرساؿ بعض الرس والممهةيف مف قبله للناس لمحاولة
لرشػػاة النػػاس للػػذ الص ػراا المسػػتقيـ وطري ػ الح ػ والهةايػػة فممػػا ورة فػػي الروايػػة

الشريفة عف الباقر عليه السالـ) قػاؿ ...( :إذا خػرج اليمػاني فػانهض إليػه فػاف

رايته رايػة هػدى وال يحػل لمسػمـ اف يمتػوي عميػه فمػف فعػل فهػو مػف أهػل النػار

ال نه يدعو إلل الحق والل طريق مست يـ ) (ٔ).

فالػػذي يسػػتفاة مػػف مػػالـ اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) اف النػػاس ان ػذاؾ فػػي تيػػه وًػػاللة

بحيػػذ ال يهتػػةوف للػػذ الح ػ والػػذ الطري ػ المسػػتقيـ فيقػػوـ اذمػػاـ عليػػه السػػالـ)

1
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بإرسػػاؿ اليم ػاني مػػف ضج ػ لخ ػراف النػػاس مػػف ذلػػؾ التيػػه وهػػةايتهـ للػػذ الح ػ والػػذ
الطري المستقيـ الذي يأخذهـ للذ القرية نصر المهةي) .

فيخػػرف حينئػػذ النػػاس مػػف مرحلػػة التيػػه ويصػػلوا للػػذ القريػػة التػػي ضمػػروا اف يػػةخلوها
وهي والية ضمير المؤمنيف عليه السػالـ) بحسػ

باذقرار بالوالية ألمير المؤمنيف عليه السالـ) .

التأويػ  ،حيػذ انػه ال ليمػاف لال

وذلؾ في زمف اذماـ ضبي الحسف علي عليه السالـ) .
ضمػػا فػػي عصػػر الظهػػور الش ػريف حيػػذ زمػػف لمامػػة المهػػةي عليػػه السػػالـ) ف ػاف
القري ػػة تمثػ ػ بحسػ ػ

التأويػ ػ والي ػػة المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ) ونصػ ػرته فػ ػاف هػ ػؤالل

الممهػػةيف سػػوؼ يقومػػوف بهةايػػة النػػاس للػػذ تلػػؾ القريػػة وبابهػػا وهػػذي هػػي المرحلػػة

الثانية مف مراح تأوي بػا
والتمهية له هي با

حطػة حيػذ اف ةعػو اذمػاـ المهػةي عليػه السػالـ)

حطة بحس

التأوي .

ضمػػا المرحلػػة الثالثػػة فانهػػا تتمث ػ بشػػخص اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) وذلػػؾ عنػػة قيامػػه
المقةس وبشخصه في ممة الممرمة حيذ يموف هو بشخصه با

حطة .

وقة ورة في ةعال النةبة  ( :أيف بػاب ع الػذي منػه يػؤتل ) وهػذا مػا يؤمػة مػوف

اذماـ المهةي هو با

حطة .

وبعػػة اف تبػػيف م ػ ذلػػؾ بقػػي اف نعػػرؼ مػػا معنػػذ الػػةخوؿ للقريػػة فػػي سػػور البقػػر
والسمف فيها في سور األعراؼ  ،ومعنذ السػجوة عنػة بػا

 ،فأقوؿ اف معنذ ذلؾ مله بحس

حطػة  ،وقػولهـ حطػة

التأوي  ،فاف ا يػة مػف سػور البقػر تشػير للػذ

عصػػر اذمػػاـ ضميػػر المػػؤمنيف عليػػه السػػالـ) حيػػذ اف ةخػػوؿ القريػػة هػػو ال ػةخوؿ
لوالية الح والية ضمير المؤمنيف عليه السالـ) .
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والسجوة معناي الطاعة والموال ألمير المؤمنيف عليه السالـ) قب مػ شػيل فهػو
اذمػ ػػاـ والوصػ ػػي بعػ ػػة رسػ ػػوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػ ػػليما) المفتػ ػػرض الطاعػ ػػة علػ ػػذ جميػ ػػع

المؤمنيف .

ومعنػػذ حطػػة ه ػػو اف ضعمػػالاـ ال تقبػػ لال بم ػواال اذمػػاـ ضمي ػػر المػػؤمنيف علي ػػه

السالـ) وذنوبمـ ال تغفر لال بذلؾ ضيًاي .

ضم ػػا ا ي ػػة م ػػف س ػػور األعػ ػراؼ فانه ػػا تتح ػػةذ ع ػػف عص ػػر اذم ػػاـ المه ػػةي علي ػػه

السػػالـ) لػػذا فقػػة قػػاؿ تعػػالذ فيهػػا اسػػمنوا  ،ولػػـ يق ػ اةخل ػوا وفػػي هػػذا لشػػعار للػػذ
عاقبة األمر حيػذ اذسػتقرار والسػمف فػي ةولػة الحػ والعػةؿ ةولػة اذمػاـ المهػةي
عليه السالـ) .

وضمػػا قولػػه وقول ػوا حطػػة) حيػػذ قةمػػه علػػذ السػػجوة ممػػا ورة فػػي ا يػػة مػػف سػػور

البق ػػر ضي اف م ػػف يري ػػة مػ ػواال اذم ػػاـ المهػ ػةي ونصػػرته وه ػػو الس ػػجوة) وطاعت ػػه
والتسػػليـ واالنقيػػاة لػػه  ،البػػة اف يرجػػع للػػذ هللا وينيػ

ويتػػو للػػذ هللا قب ػ اف يسػػة بػػا

لليػػه ويطلػ

العفػػو والمغفػػر

التوبػػة  ،فػػال واليػػة يومئػػذ ف ػاف الواليػػة ال تاػػوف

للذيف ضسالوا وضسرفوا وضذنبوا لال بعة التوبة وطل

المغفر وذلؾ عنة خروف الػةعو

للػػذ الح ػ والػػذ نصػػر اذمػػاـ عليػػه السػػالـ)  ،حيػػذ خػػروف الممهػػةيف لػػه عليػػه

السالـ) .

وببياف ضةؽ اف با

حطة هـ ضه البيت عليهـ السالـ) الػذيف ضولهػـ علػي عليػه

الس ػػالـ) وآخ ػػرهـ المه ػػةي علي ػػه الس ػػالـ) والقري ػػة ه ػػي ال ػػةيف اذس ػػالمي الحقيق ػػي

فا ية في سور البقر تتحةذ عف اذماـ علي عليه السالـ) .
ومعنذ السجوة للبا

هو الطاعة والوالية ةخوؿ حطة فقة ورة معناي ضحط عنػا

ذنوبنا) فال يموف اذيماف لال عف طري الوالية التي هي ضسػاس الػةيف وضصػ مػف
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ضصػػوله ضي بعبػػار ضخػػرى تجػ

الواليػػة علػػذ المسػػلميف ثػػـ األعمػػاؿ الصػػالحة التػػي

تزية في الحسنات وتح السيئات .

ضما ا ية في سور األعراؼ فانها تتحةذ عف اذماـ المهةي عليه السالـ) حيػذ
ال تنفػػع الواليػػة عنػػةي انمػػا األعمػػاؿ ضوالي ثػػـ تاتمػ الواليػػة ففػػي زمانػه سػػوؼ يػػةخ

الشػػيعة خاصػػة فػػي غربلػػة وتمحػػيص وامتح ػاف وتمييػػز ممػػا يتسػػب
الاثير منهـ وعةـ التوفي لوالية اذماـ المهةي عليه السالـ) .

ذلػػؾ بخػػروف

حيذ ال ينفعهـ انذاؾ لال العم الصالح وتزمية النفس واعةاةها ألج السػمف فػي
واليػػة اذمػػاـ عليػػه السػػالـ) حيػػذ ان ػه مػػف المعلػػوـ اف الوصػػوؿ للػػذ ضمػػر لػػيس

مالحفال عليه فاف الحفال عليه يموف صعبا جةاي .

لذا اجتػػاز النػػاس جميػػع تلػػؾ اذمتحان ػات نجح ػوا فػػي لةراؾ الواليػػة الحقيقيػػة وهػػي

والية المهةي عليػه السػالـ) حتػذ تاػوف لػه الطاعػة العميػال وهػي مرحلػة السػجوة

للبا

مما جال وصفهـ ضي انصار اذماـ عليه السالـ) ) :

( أطوع له مف األمة لسيدها ) .

وبهذا نعرؼ اف مرحلة والية اذماـ علي عليه السالـ) هي الةخوؿ باأليمػاف واف
مرحلة والية المهةي عليه السالـ) هي الرسوخ باأليماف والسمف فيها .
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