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عػة  وا فػي ذلػؾ مػذاه  وذهبػ افختلف المفسروف والباحثوف في مسألة تأويػ  القػر ا

ػوع ان، واختلفت آرائهـ ألي مقولة يرجع التأويػ  ، ممػا  هػـ اختلفػوا ضيًػاي فػي مًو
 افه يشم  جميػع القػر انمالمتشابه مثالي ؟ ضـ  افه يختص ببعض القر انالتأوي  ه  

يشػػػػم  الظػػػػاهر  هانػػػػالظػػػػاهر فقػػػػ  ضـ التأويػػػػ  محممػػػػه ومتشػػػػابهه ؟ وهػػػػ  يتنػػػػاوؿ 
 ه لـ يوجة بعة ؟ اني  موجوة ضـ التأو  افوالباطف ؟ وه  

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

قػػػو  البقػػػال والةيمومػػػة واذعجػػػاز والػػػذي جعػػػ  مػػػف  افذلػػؾ العلػػػـ الػػػذي ضعطػػػذ للقػػػر 
م  شيل مما ضخبر المولذ تبارؾ وتعالذ في ا يػة الشػريفة  افباي فيه تبيمتا افالقر 

 مف قوله تعالذ :
 .(ٔ)ًا لُِّكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْمُمْسِمِميَف{ان}َوَنزَّْلَنا َعَمْيَؾ اْلِكَتاَب ِتْبيَ 

ة الػذي نجػة وتعاقػ  األجيػاؿ الاتػا  اذلهػي الوحيػ افعلذ مّر الزم افوضصبح القر 
 افلػػوال اشػػتماؿ القػػر  اففيػػه عالجػػاي لاػػ  مسػػائ  الحيػػا  ومتعلقاتهػػا ومػػ  ذلػػؾ مػػا مػػ

 .علذ عة  بطوف مف العلـ 
ـِ{ قاؿ تعالذ  ـُ َتْأِويَمُه ِإالَّ ّللّاُ َوالرَّاِسُخوَف ِفي اْلِعْم }َوَما َيْعَم

(ٔ)  . 
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لمػػولذ تبػػارؾ علػػـ التأويػػ  مػػف مختصػػات ا اففمػػف هػػذي ا يػػة الشػػريفة يتبػػيف لنػػا 
الراسػػخوف فػػي العلػػـ ،  افوتعػػالذ والراسػػخوف فػػي العلػػـ وقػػة وقػػع االخػػتالؼ فػػي بيػػ

ف فػػي العلػػـ هػػـ ضهػػ  البيػػت  علػػيهـ و الراسػػخ افالقػػوؿ بػػ للػػذحيػػذ ذهػػ  الػػبعض 
 السالـ( .

هـ ضهػػ  البيػػت وضوصػػيائهـ وبعػػض خاصػػتهـ ولػػو انالقػػوؿ بػػ للػػذومػػنهـ مػػف ذهػػ  
 . ي ضاثر صحة ووقوعاي انا القوؿ الثمتا  هللا عز وج  لوجةن للذرجعنا 

 صػػلوات هللا وسػػالمه علػػيهـ ضجمعػػيف( مػػف  األطهػػارفهنػػاؾ ضشػػخاص غيػػر األئمػػة 
تصالهـ لمقاـ الرسوخ في العلـ لوال  للذهؤالل لـ يصلوا  اف لالالراسخيف في العلـ 

  عليهـ السالـ( . األطهار باألئمة
مونػػه ال  وا عجػػازي افت عظمػػة القػػر يػػة التػػي تثبػػانالعلػػـو القر  ضهػػـهػػذا العلػػـ مػػف  اف

 اف، بػ  هػو متػا  لاػ  زمػ ضخرى مة ةوف ض ضولفئة  ضو افمم ضو افيمث  متا  لزم
ةعال ب  هػو حقيقػة لفهو حاةذ متجةة ، وليس قولنا هذا مجرة  وضمةوفئة  افومم

هللا تعػػالذ مػػا  شػػالانثابتػػة تجػػري ممػػا يجػػري الليػػ  والنهػػار ، وسػػوؼ يجػػة القػػار  
 علذ صفحات هذا الاتا  . لطالعها مف خالؿ يؤمة قولنا هذ

 اذمػاـيػة المتعلقػة بػأمر انحيذ تناوؿ هذا الاتا  تأوي  بعض السور وا يػات القر 
وع مف ضهميػة عظمػذ خاصػة ونحػف نعػيش عليه السالـالمهةي   ( لما لهذا المًو

 عصر الظهور الشريف للمهةي المنتظر  عليه السالـ( .
وضرتبػػاا العػػوالـ التػػي  افتأويليػػة الموجػػوة  فػػي القػػر ي الانبعػػض المعػػسػػتجة ومػػذلؾ 

يتػػةرف فيهػػا الوجػػوة بقًػػية المنقػػذ اذلهػػي المهػػةي الموعػػوة  عليػػه السػػالـ( ، مػػع 
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الاثير مف المفاهيـ التي ًلت خافية علذ علمال األمػة فًػالي عػف عػوامهـ  افبي
. 
رة ه وتعػػػػالذ فػػػػي انعلػػػػذ عاتقنػػػػا المػػػػولذ سػػػػبح لقػػػػايمػػػػف منطلػػػػ  الواجػػػػ  الػػػػذي ضف

علذ ةيننا الحنيف فقة جػال عػف الشبهات وتقويـ االعوجاف الذي يطرض هنا وهناؾ 
 . ) مف لـ يهتـ بأمور المسمميف فميس منهـ(:  تسليما( قوله النبي دمحم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

واًػح ويسػير  افوقو  وتوفي  بإظهار الحػ  ببيػه وتعالذ انسبحسنقوـ بحوؿ منه 
ليصػػاؿ  نػػا سػػوؼ نحػػرص علػػذ مراعػػا انابه ذلػػؾ ، بػػ  مػػف ةوف تالػػف ضو مػػا شػػ

العلـ والثقافة لتعـ الفائة  وتشم  الجميػع  ياتالقرال علذ اختالؼ مستو  الفمر  للذ
. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الفصل األوؿ
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 مجيء التأويل في عصر الظهور الشريف
 

قامػػة ةولػػة الحػػ  علػػذ يةيػػه  افلمػػا مػػ زمػػف قيػػاـ اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( وا 
فتيف زمػػف تطػػور العلػػوـ والمجتمعػػات وارتقػػال مسػػتوى الفهػػـ واذةراؾ البشػػري الشػػري

واتسػػػػػػاع حاجػػػػػػات النػػػػػػاس وفػػػػػػتح الاثيػػػػػػر مػػػػػػف المجػػػػػػاالت الصػػػػػػناعية والزراعيػػػػػػة 
يػػػأتي التأويػػػ  بصػػػور  ضوسػػػػع  افقتصػػػاةية ومػػػا للػػػذ ذلػػػػؾ ، لػػػـز جتماعيػػػة واذواذ

مف ، ضي فػػي زمػػف تمػػاـ التأويػػ  ضو التأويػػ  التػػاـ يػػأتي فػػي ذلػػؾ الػػز  افوضشػػم  بػػ  
 اذماـ المهةي وقياـ ةولته  عليه السالـ( .

التأوي  لـ يأت ولف يأت لال في زمف المهػةي  افقلنا  افوهذا ال يعني مما سب  و 
ه وتعػػالذ شػػػيل مػػف التأويػػػ  انبيػػال ضعطػػاهـ المػػػولذ سػػبحناال اف( فػػػعليػػه السػػالـ 

تمػػػع ومػػػػةى ومػػػذلؾ األئمػػػة األطهػػػار  علػػػػيهـ السػػػالـ( وذلػػػؾ بحسػػػػ  حاجػػػة المج
 .استعةاة الناس وقبولهـ وارتقال ضفهامهـ 

الممهػػػػةيف ل مػػػػاـ المهػػػةي  عليػػػػه السػػػػالـ( سػػػوؼ يعطػػػػيهـ اذمػػػػاـ بعػػػػض  افبػػػ  
ي الموعػوة ، حيػذ يمػوف التأويػ  مػف ًػمف األةلػة علػذ انالتأوي  وباألخص اليمػ

 صحة ةعوته .
وزيػػري وصػػف فقػػة جػػال فػػي الروايػػة الػػوارة  عػػف ضميػػر المػػؤمنيف  عليػػه السػػالـ( فػػي 

 ي في غيبته عف المسي  بف نجبة قاؿ : اني ، روى النعماناليم
) وقػػد جػػاء رجػػل إلػػل أميػػر المػػؤمنيف )عميػػه السػػبلـ( ومعػػه رجػػل ي ػػاؿ لػػه ابػػف 

هػذا يكػذب عمػل ع وعمػل رسػوله  افالسوداء ، ف اؿ له : يا أمير المػؤمنيف ، 
 ويستشهدؾ . 

 د أعرض وأطوؿ ي وؿ ماذا ؟ ف اؿ : أمير المؤمنيف )عميه السبلـ( : ل 
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 ف اؿ : يذكر جيش الغضب .
قػزع ك ػزع الخريػف ،  افأولئؾ قـو يأتوف في آخر الزمػف اؿ : خل سبيل الرجل 

ي ألعػرؼ انػوالثبلثة مف كل قبيمة حتل يبمغ تسعة ، أما وع  فوالرجل والرجبل 
ًا ، ثـ قاؿ : أميرهـ واسمه ومناخ ركابهـ ، ثـ نهض وهو ي وؿ : باقرًا باقرًا باقر 

 . (ٔ)ذلؾ رجل مف ذريتي يب ر الحديث ب رًا (
قػة وصػفه ضميػر المػؤمنيف  عليػه  (2 ياناليمػ اففمف هذي الرواية يتبػيف لنػا واًػحاي 

ه يبقر العلـ بقػراي ضي يشػّقه ليظهػر باطنػه نالسالـ( بملمة باقراي ثالذ مّرات وذلؾ ال
التأويػ  فػي  افأويػ  وهػذا معنػاي البػاطف هػو علػـ الت افبيّنػا  افومحتواي وقػة سػب  

ي انعصر اذماـ المهةي  عليه السالـ( سيأتي ضوالي وبصور  تةريجية علذ ية اليمػ
 الموعوة الممهة الرئيسي ل ماـ المهةي  عليه السالـ( .

نػا وبػالرجوع للػذ الروايػات المعصػومية الشػريفة الػوارة  عػف األئمػة األطهػار انمما 
يخرجػػػوف  افعلمػػػال آخػػػر الزمػػػ افهػػػا بينػػػت ان( نجػػػة  صػػػلوات هللا علػػػيهـ ضجمعػػػيف

ي هػو مػف يقػـو بالػةعو  للػذ اناليمػ فال ومػا ذلػؾ لال افي القػر انعلذ اليمػ فيتأولوف 
خػػػػروج )ه قػػػػاؿ: انػػػػفقػػػػة ورة عػػػػف اذمػػػػاـ البػػػػاقر  عليػػػػه السػػػػالـ(  اذسػػػػالـ الجةيػػػػة

 ي في سنة واحدة ، في شهر واحد ، في يػـو واحػداني والخراساني واليمانالسفي
، نظاـ كنظاـ الخرز يتبع بعضه بعضا فيكوف البػأس مػف كػل وجػه ، ويػل لمػف 

ه نػي ، هػي رايػة هػدى ، ال انناواهـ ، وليس في الرايات راية أهدى مف راية اليم
ي حـر بيع السبلح عمل الناس وكل مسمـ انيدعو إلل صاحبكـ ، فإذا خرج اليم
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ذا خػػرج اليمػػ  اف، وال يحػػل لمسػػمـ  رايتػػه رايػػة هػػدى افهض إليػػه فػػاني فػػان، وا 
لػل نػيمتوي عميه ، فمف فعل ذلػؾ فهػو مػف أهػل النػار ، ال  ه يػدعو إلػل الحػق وا 

 . (ٔ)(طريق مست يـ 
ويبػػةض بإظهػػار علػػـ التأويػػ  ويمػػوف ةلػػػيالي علػػذ صػػةؽ ةعػػواي ، لػػذلؾ سػػوؼ يقػػػوـ 

 .هؤالل العلمال بمواجهته والرة عليه مف خالؿ نفس العلـ وهو التأوي  
يف اثنػيف ، فهػذا صػةر مػف عػيف صػافية ال يشػوبها شػيل وذلػؾ ما بػ افولاف شت 

 صاةر مف هوى نفوسهـ األمار  بالسول ومف شياطينهـ الذيف يوحوف لهـ .
: ) سػمعت أبػا فقة جال في الرواية الشػريفة الػوارة  عػف الفًػي  بػف يسػار ، قػاؿ 

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

 قمت : وكيف ذلؾ ؟
أتػػػل النػػػاس وهػػػـ يعبػػػدوف الحجػػػارة والصػػػخور  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما(رسػػػوؿ  افقػػػاؿ : 
قائمنا إذا قاـ أتل الناس وكمهـ يتػأوؿ عميػه كتػاب ع  افالمنحوتة ، و  افوالعيد

ويحػت  عميػه بػه ، ثػـ قػاؿ : أمػا وع ليػدخمف عمػيهـ عدلػه جػوؼ بيػوتهـ كمػا 
 . (ٕ)يدخل الحّر وال ّر (

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

                                                 
 265 - 262 ص -دمحم بف لبراهيـ النعماني  -متا  الغيبة  - 1
  362ص 52؛ بحار االنوار ف 636ص 2؛ حلية األبرار ف 544ص 3لثبات الهةا  ف -2

 . 366غيبة النعماني ص



 
 

 8.......  ................................... الموسوعة القرانية للقحطاني
 

ال ػػػائـ يخرجػػػوف عميػػػه  افيعبػػػدوف الحجػػػارة المن ػػػورة والخشػػػبة المنحوتػػػة ، و 
 . (ٕ)(ٔ)فيتأولوف عميه كتاب ع وي اتمونه عميه (

علمػػػػال السػػػػول يواجهونػػػػه  افي يخػػػػرف بالتأويػػػػ  لػػػػذا فػػػػاناليمػػػػ افوبهػػػػذا يتأاػػػػة لنػػػػا 
 بتأويالتهـ الباطلة المنحرفة .
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قامػػػ -  ة وبمػػػا اف اليمػػػاني هػػػو مػػػف سػػػيقـو بالػػػةعو  والتمهيػػػة ل مػػػاـ المهػػػةي  عليػػػه السػػػالـ( وا 

الحجج علذ الناس فالبة اف تجػري عليػه سػنف االنبيػال المػذمور  فػي الروايػات مػف قبيػ  مػا ورة 
فمما هو معلـو اف اذماـ ال يسجف فال يموف المقصػوة  (2 اف له سنة مف يوسف السجف والتقية

فػػي همػػذا روايػػات لال اليمػػاني الف اذمػػاـ عنػػةما يقػػـو يمػػوف منصػػور بالرعػػ  وال تاػػوف هنػػاؾ 
 للحجج الف با  التوبة يغل  عنة قيامه . لقامة
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وممػػا يؤمػػة مػػوف التأويػػ  يػػأتي فػػي عصػػر الظهػػور الشػػريف لػػةعو  المهػػةي  عليػػه 
 صػلذ هللا عليػه السالـ( هو بقال مفهوـ الرجعة خافياي طواؿ الفتر  مف بعثة النبي 

لػذ عصػر الظهػػور الشػريف  وآلػه وسػلـ تسػػليما( حيػذ حػػرص األئمػة األطهػػار ، وا 
العلػـ بهػا ال يمػوف لال فػي آخػر  فاعلػذ مفهوـ الرجعػة بػ  ضاػةوا  افعلذ عةـ تبي

 وهو زمف مجيل التأوي  . افالزم
) سػألت أبػا عبػد ع )عميػه فقة جال في الروايػة الشػريفة الػوارة  عػف زرار  قػاؿ : 

هػذا الػذي  افالسبلـ( عػف هػذا األمػور العظػاـ مػف الرجعػة وأشػباهها ، ف ػاؿ : 
ـْ ُيِحيُطػوْا ه ، وقد قاؿ ع عز وجػل }َبػانتسألوف عنه لـ يجيء أو  ْل َكػذَُّبوْا ِبَمػا َلػ

ـْ َفػ ـْ َتْأِويُمػُه َكػَذِلَؾ َكػذََّب الَّػِذيَف ِمػف َقػْبِمِه ػا َيػْأِتِه َعاِقَبػُة  افُظْر َكْيػَف َكػانِبِعْمِمِه َوَلمَّ
 . (ٔ)الظَّاِلِميَف{ (

الرجعػة مػف األمػور التأويليػة  اففمف هػذي الروايػة الشػريفة يتبػيف لنػا بشػم  واًػح 
خػػاص هػػو  افلهػػا وقػػت وزمػػ افهػػا لػػـ يػػأت فػػي زمػػف األئمػػة األطهػػار بػػ  انضو  افو 

 .عصر الظهور الشريف 
ذلػػؾ العصػػر الػػذي تظهػػر فيػػه ةعػػو  المهػػةي  عليػػه السػػالـ( بقيػػاة  الػػةاعي للػػذ  

ي الموعوة فهو مف يحم  علذ عاتقه الةعو  ل ماـ انالح  والطري  المستقيـ اليم
مما هو معلػوـ ال يظهػر لال بالسػيف محاسػباي اذماـ  فال، ( عليه السالـالمهةي  

العلمػػػػال يقػػػػـو مػػػػا ان،  اففهػػػػو ال يقػػػػـو بالػػػػةعو  لاػػػػي يػػػػأتي مػػػػف يتػػػػأوؿ عليػػػػه القػػػػر 
ي وزيػر المهػةي  عليػه السػالـ( ، اناليمػعلذ  افبتأوؿ القر  وف يقوم فالذي المًليف

 بعض التأوي  . لةيه هوفهو مف يأت بالتأوي  ولاف ما 
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ينزؿ بصور  تةريجية ، فمػف الناحيػة العامػة يمػوف  افي  القر تأو  افوبهذا يتبيف لنا 
لػػػذ زمػػػف اذمػػػاـ المهػػػةي  عليػػػه السػػػالـ( ومػػػف  نزولػػػه مػػػف آةـ  عليػػػه السػػػالـ( وا 

ومػروراي   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما(مػف بعثػة النبػي دمحم  افالناحية الخاصة يبػةض نػزوؿ تأويػ  القػر 
و ضوؿ مػػف ضظهػػري وعمػػ  بػػه فػػي ضمػػة دمحم بػػأمير المػػؤمنيف  عليػػه السػػالـ( الػػذي هػػ

لذ زمف قياـ القائـ  عليه السالـ( مروراي بوزيري اليم،   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما( ي الذي يبةض انوا 
 في زمف الظهور قب  قياـ اذماـ بقلي  . افبإظهار تأوي  القر 

 
 

 التنزيل والتأويل
 
لنازلػة مػف قبػ  المػولذ تبػارؾ وتعػالذ تنزي  ومعنػذ التنزيػ  هػو ا يػات ا افللقر  اف

بواسػػطة الػػوحي عبػػر فتػػر  امتػػةت   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما(علػػذ نبيػػه وحبيبػػه دمحم المصػػطفذ 
مػػف السػػنة األولػػذ للبعثػػة وبالتحةيػػة عنػػة نػػزوؿ جبرائيػػ   عليػػه السػػالـ( بػػأوؿ آيػػة 

لػػذ السػػنة العاشػػر  للهجػػر   فػػي غػػار حػػّرال  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما(علػػذ رسػػوؿ هللا  حيػػذ ، وا 
 بها ختـ التنزي  . افوالتي م  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(آخر آية نزؿ بها الوحي علذ دمحم 

مػػػف  افنػػػزؿ بالتػػػةريج بحسػػػ  الظػػػرؼ والمقتًػػػي ، فػػػ افالقػػػر  افوبهػػػذا يتبػػػيف لنػػػا 
سػتعةاةهـ وما للذ ذلؾ مف حاجة الناس ومػةى ا افوالمم افاألمور ما تعل  بالزم

وهػػػو غيػػػر  افلقبولػػػه وتلقيػػػه وتطبيقػػػه والعمػػػ  بمػػػا فيػػػه ، والتنزيػػػ  هػػػو ظػػػاهر القػػػر 
 . افالتأوي  الذي يمث  باطف القر 

) سألت أبا جعفػر فقة جال في الرواية الشريفة الوارة  عف فًي  بف يسار قاؿ : 
)عميه السبلـ( عػف هػذا الروايػة مػا مػف آيػة إال ولهػا ظهػر وبطػف ، قػاؿ ظهػرا 
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زيمه( وبطنه )تأويمه( ومنه ما قد مضل ومنه ما لـ يكف ، يجري كمػا تجػري )تن
 . (ٔ)الشمس وال مر (

}ِكَتػػػاب  ضاػػػة علػػػذ وجػػػوة المحمػػػـ والمتشػػػابه قػػػاؿ تعػػػالذ :  افصػػػريح القػػػر  افممػػػا 
ـٍ َخِبيػػٍر{ ػػَمْت ِمػػف لَّػػُدْف َحِكػػي َـّ ُفصِّ ؿَ ، وقولػػه تعػػالذ : (ٕ)ُأْحِكَمػػْت آَياُتػػُه ُثػػ  }ّللاَُّ َنػػزَّ

َتَشاِبهًا مَّثَ  َـّ انَأْحَسَف اْلَحِديِث ِكَتابًا مُّ ـْ ُثػ َي َتْ َشػِعرُّ ِمْنػُه ُجُمػوُد الَّػِذيَف َيْخَشػْوَف َربَُّهػ
ـْ ِإَلػػل ِذْكػػِر ّللاَِّ َذِلػػَؾ ُهػػَدى ّللاَِّ َيْهػػِدي ِبػػِه َمػػْف َيَشػػاُء َوَمػػف  ـْ َوُقُمػػوُبُه َتِمػػيُف ُجُمػػوُدُه

 . (ٖ)ْف َهاٍد{ُيْضِمْل ّللاَُّ َفَما َلُه مِ 
ُـّ اْلِكَتػاِب ان}ُهَو الَِّذَي وقاؿ تعالذ :  َزَؿ َعَمْيػَؾ اْلِكَتػاَب ِمْنػُه آَيػات  مُّْحَكَمػات  ُهػفَّ ُأ

ـْ َزْيػػغ  َفَيتَِّبُعػػوَف َمػػا َتَشػػاَبَه ِمْنػػُه اْبِتَغػػاء  ػػا الَّػػِذيَف فػػي ُقُمػػوِبِه َوُأَخػػُر ُمَتَشػػاِبَهات  َفَأمَّ
ـِ َيُ وُلػوَف آَمنَّػا اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاء تَ  ـُ َتْأِويَمُه ِإالَّ ّللّاُ َوالرَّاِسػُخوَف ِفػي اْلِعْمػ ْأِويِمِه َوَما َيْعَم

ُر ِإالَّ ُأْوُلوْا األْلَباِب{ ْف ِعنِد َربَِّنا َوَما َيذَّكَّ  . (ٗ)ِبِه ُكلّّ مِّ
هػػػي التأويػػػ  وهػػػذا التأويػػػ  هػػػو تأويػػػ  به للػػػذ المحمػػػـ مسػػػألة لرجػػػاع المتشػػػا اففػػػ
 افتشػػػػابه لػػػػيس لال ، حيػػػػذ بينػػػػت األحاةيػػػػذ والروايػػػػات المعصػػػػومية الشػػػػريفة الم

ػػػا المتشػػابه يػػػؤ   وؿ ، فقػػػة جػػػال فػػي الروايػػػة الشػػػريفة الػػػوارة  عػػف حيػػػوف مػػػولذ الًر
  عليه السالـ( قاؿ : 
 . (٘)إلل محكمه ف د هدي إلل صراط مست يـ ( اف) مف رد متشابه ال ر 
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،  )تأويػل المتشػابه(عـ مف القسػـ األوؿ وهناؾ قسـ آخر مف ضقساـ التأوي  وهو ض 
ه يتناوؿ م  ان، وهذا القسـ ال يخص شيئاي ةوف آخر ب   افوهو التأوي  العاـ للقر 

 ، محممه ومتشابهه . افالقر 
) سألت أبا جعفػر فقة جال في الرواية الشريفة الوارة  عف فًي  بف يسار قاؿ : 

ولها ظهر وبطف ، قاؿ : ظهرا  )عميه السبلـ( عف هذا الرواية : ما مف آية إال
تنزيمػػه وبطنػػه تأويمػػه ومنػػه مػػا قػػد مضػػل ومنػػه مػػا لػػـ يكػػف يجػػري كمػػا تجػػري 
الشػػمس وال مػػر ، مػػا جػػاء تأويػػل شػػيء يكػػوف عمػػل األمػػوات كمػػا يكػػوف عمػػل 

ـُ َتْأِويَمُه ِإالَّ ّللّاُ َوالرَّاِسُخوَف{ : نحف نعممه ( األحياء ، قاؿ ع }َوَما َيْعَم
(ٔ) . 

لاػػ  آيػػة فػػي متػػا  هللا عػػز وجػػ   افذي الروايػػة الشػػريفة وغيرهػػا يتبػػيف لنػػا ومػػف هػػ
المقصػػػوة بػػػالظهر هػػػو التنزيػػػ  والمقصػػػوة بػػػالبطف هػػػو التأويػػػ   افظهػػػر وبطػػػف و 
 لا  آية في الاتا  تأوي  . افبعبار  ضخرى 

التأويػػ  يػػأتي علػػذ شػػم  ةفعػػات وبشػػم  تػػةريجي وال  افالروايػػة تؤمػػة لنػػا  افلال 
( حيذ يعطيػه المػولذ عليه السالـ  تاماي لال عنة قياـ اذماـ المهةي  يموف التأوي

 افتبػػارؾ وتعػػػالذ مػػػ  التأويػػػ  ضو تمػػػاـ التأويػػػ  ، ومػػػف هنػػػا ضصػػػبح واًػػػحاي لػػػةينا 
 : افالتأوي  قسم
 : هو التأوي  الخاص ، وهو تأوي  المتشابه وهو في قباؿ التفسير . ال سـ األوؿ
اـ ، وهػػو تأويػػ  البػػاطف وهػػو فػػي قبػػاؿ التنزيػػ  ، : هػػو التأويػػ  العػػ يانال سػػـ الثػػ

 ولهذا التأوي   التأوي  العاـ( عة  خصائص نذمرها علذ شم  نقاا :
هذا التأوي  هو الػذي ينػزؿ فػي مػ  ليلػة قػةر مػف السػنة علػذ  اف:  الن طة األولل

 اذماـ  عليه السالـ( .
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ذمػػػاـ المهػػػةي هػػذا القسػػػـ مػػػف التأويػػ  هػػػو مػػػف مختصػػات ا اف:  يػػػةانالن طػػػة الث
}َهػْل َينُظػُروَف ِإالَّ َتْأِويَمػُه َيػْوـَ َيػْأِتي ( وذلؾ يظهر مف قولػه تعػالذ : عليه السالـ 

 . (ٔ)َتْأِويُمُه{
هػذا القسػـ مػف التأويػ  ال يخػتص بالمتشػابه بػ  هػو ضعػـ منػه  اف:  الن طة الثالثة

 . افه يتناوؿ م  القر انفهو تأوي  المتشابه والمحمـ ، بعبار  ضخرى 
هػػذا القسػػـ مػػف التأويػػ  هػػو الػػذي يعبػػر عنػػه بػػالعلـ ، ويعبػػر  اف:  الن طػػة الرابعػػة

عنه بػالعمي  ممػا بينػت الروايػة الشػريفة الػوارة  عػف السػموني ، عػف ضبػي عبػة هللا 
) ه قػاؿ : انػ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما( عليه السالـ( عف آبائه  عليهـ السالـ( عف رسػوؿ هللا 

 -قػػاؿ افإلػػل  - افت عمػػيكـ الفػػتف ك طػػع الميػػل المظمػػـ فعمػػيكـ بػػال ر فػإذا التبسػػ
يػػق وباطنػػه انوهػػو الفصػػل لػػيس بػػالهزؿ ، فظػػاهرا حكػػـ وباطنػػه عمػػـ ، ظػػاهرا 

 .(ٕ)عميق ...(
لهػػذا القسػػـ مػػف التأويػػ  سػػبعة بطػػوف ولاػػ  بطػػف مػػف هػػذي  اف:  الن طػػة الخامسػػة

ا صػر  بػه المػولذ تبػارؾ البطوف تأوي  يختلف عف تأوي  باقي البطػوف ، وهػذا مػ
ُا ِمػف ان}َوَلْو وتعالذ في ا ية الشػريفة  َما ِفي اأْلَْرِض ِمف َشَجَرٍة َأْقبَلـ  َواْلَبْحُر َيُمدُّ

ّللاََّ َعِزيز  َحِكيـ { افَبْعِدِا َسْبَعُة َأْبُحٍر مَّا َنِفَدْت َكِمَماُت ّللاَِّ 
(ٖ) . 

يح م  ذلؾ   ( :2رقـ  ( والشم  1ظر الشم  رقـ  انولتًو

                                                 
 .  53  األعراؼ -1
 . 599ص 2ضصوؿ الاافي ف -2
 .  27ماف  لق -3
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 -1-شم  رقـ                         

 

    
                         
 -2-رقـ  شم                          

 

 فمسفة التأويل
 
 . افوالتأوي  لباطف القر  افتفسير وتأوي  فالتفسير لظاهر القر  افللقر  اف 
الباطف ضاثر وجوهاي وضعم  معناي وهذا مستفاة  افبة في المقاـ مف اذشار  للذ  وال

 مف قوله تعالذ : 
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َتنَفػَد َكِمَمػاُت َربِّػي َوَلػْو  افاْلَبْحُر ِمَدادًا لَِّكِمَماِت َربِّي َلَنِفػَد اْلَبْحػُر َقْبػَل  اف}ُقل لَّْو كَ 
 .  (ٔ)ِجْئَنا ِبِمْثِمِه َمَددًا {
المةاة هو ما يمة القلـ بماة  الاتابة حتػذ يبقػذ مسػتمراي  افالعر   ومعلوـ في لغة

، بهػػػذي الالمػػػات التػػػي فيػػػه  افت ملمػػػات ربػػػي هػػػي القػػػر انػػػ  مػػػالبحر ( مػػػثالي فلػػػو م
مألفػػال لمػػا احتاجػػت متابتهػػا للػػذ بحػػر مػػف الحبػػر فًػػالي عػػف سػػبعة ضبحػػر تمػػةي 

 افتفاة مػػف ذلػػؾ بػػ  قػػة يمفػػي اقػػ  مػػف ةلػػو لاتابػػة هػػذي الالمػػات ، فيسػػ ، بػػالحبر
والسػػبعة ضبحػػر هػػي علػػـو  افوهػػو المتافػػ  بظػػاهر القػػر ، البحػػر األوؿ هػػو التفسػػير 

 . افالتأوي  وهي المتافلة بباطف القر 
 
 

 يرً َؤذٍ ذؤوَهه ؟ 
نا لػـ نجػة فػي مواريثنػا مػف التفسػير والتأويػ  لال القليػ  سػوال فػي بحػر انال يخفذ ب

نػػا هػػذا ، لذف متػػذ انللػػذ زم  تسػػليما( ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالتفسػػير ضو التأويػػ  ومنػػذ زمػػف الرسػػوؿ 
} يْوـَ َيْأِتي َتْأِويُمُه {ية : انيأتي تأويله ؟ مما وعةتنا ا ية القر 

(ٕ). 
عليه تأويله في يـو القائـ   اففقة جال في الرواية عف ضه  البيت  عليهـ السالـ( 

ه سيخرف ما تبقػذ انبحراي واحةاي فوا   عليهـ السالـ( قة ضخرجوا انم اف( ، ف السالـ
 مف التأوي  وذلؾ لعة  ضسبا  :

 ه بقية هللا وبقية آؿ دمحم .ان -1

                                                 
1
 .  169 الاهف - 
 53األعراؼ  - 2
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 صػػلذ هللا النبػػو  لهػػا التنزيػػ  واذمامػػة لهػػا التأويػػ  ممػػا جػػال عػػف رسػػوؿ هللا  -2
) يػا عمػي مخاطبػاي ضميػر المػؤمنيف  عليػه السػالـ( :  عليه وآله وسلـ تسليما(
 يل كما قاتمتهـ عمل التنزيل ( .ست اتمهـ عمل التأو 

فػال بػة ،  وم  شيل يبرز محتواي في آخري افه هو آخر الزمانيومه ضو زم اف -3
ه ال لمػاـ نػفػي يػـو اذمػاـ المهػةي  عليػه السػالـ( ال افيخرف محتػوى القػر  اف

 بعةي وهو آخر األئمة .
ر مػا ستزوؿ األسػبا  والظػروؼ التػي منعػت آبائػه  علػيهـ السػالـ( مػف لظهػا -4

، ويموف الناس ه  عليه السالـ( سيصلح األرض وما عليها نعنةهـ وذلؾ ال
 استعةاة لتقب  ما سيظهري  عليه السالـ( . علذ

 .هر بها  عليه السالـ( هي التأوي التي سيظو  الةالة عليه ضقوى األةلة اف -5
 

 بيػػال ومػػنهـ النبػػػي دمحمنل مػػاـ  عليػػه السػػالـ( سػػنف مػػف اال افوممػػا هػػو معلػػـو فػػ
 ةعو  سرية وضخرى علنية .  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(له  افومعلـو   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(

مػػذلؾ القػػائـ قبػػ  قيامػػه بالسػػيف محاسػػباي لػػه ةعػػو  سػػرية ثػػـ علنيػػة وال بػػة لصػػاح  
 هذي الةعو  مف لظهار ضةلة علذ صةؽ ةعوته ومف ضهـ تلؾ األةلة هو التأوي  .

مػػف الػػذيف ة آالؼ ضربعػػ الاثيػػر حتػػذ اف ؾ ال يصػػةقه الاثيػػر ويرتػػة عليػػهومػػع ذلػػ
حوا فميف بمف م بعيةاي نفسياي وقلبياي وعقلياي عف اذماـ  عليػه السػالـ(  افقاتلوا ًو
ضقوى األةلة التي سيأتي بها اذماـ  عليه السالـ(  افوقًيته وحرمته المبارمة ، ف

 هو التأوي  .
 ه الناس ضـ ال ؟ فه  سيقب  منه وه  سيصةق

الػػذيف يقاتلونػػه ويمذبونػػه  افالنػػاس سػػيمذبوي ويقػػاتلوي علػػذ التأويػػ  ، و  افوقػػة ورة 
عامة الناس ال يفهموف التفسػير فًػالي عػف التأويػ  بػ   فاساي عاةييف ، الانليسوا 
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سيقاتله ضه  االختصاص مالعلمال وضتباعهـ مف ضه  العلـ المعنييف بهمذا روايػات 
خػػػو ، سػػػيقارنوف مػػػا  هـ مػػػف العلمػػػال انيظهػػػري بمػػػا لػػػةيهـ ومػػػا وجػػػةوا عليػػػه آبػػػائهـ وا 

 ويًعوف اذشماالت والتساؤالت علذ تأويله  عليه السالـ( .
ومطػػاب  لسػػنف الماًػػيف مػػف تاػػذي  الرسػػ  ، ضوالي  اتوهػػذا المعنػػذ موافػػ  للروايػػ

بف سػنف الػذيف مػف قػبمكـ ) لتػرك:   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما(ياي فمما جال عف النبي األاـر انث
 . (ٔ)طب ًا عف طبق ... (

 افوفهـ سػػيظهر هللا نػػوري ويتمػػه ولػػو مػػري الاػػافروف بحجػػة الزمػػانػػلاػػف وعلػػذ رغػػـ 
 وسيموف هنالؾ مف يتقب  تأوي  اذماـ وهـ البسطال والمستًعفوف .
ـُ }َوُنِريػػُد َأف نَُّمػػػفَّ َعَمػػػل الَّػػػِذيَف اْسُتْضػػِعُفوا ِفػػػي اأْلَْرِض َوَنْجَعمَ  ػػػًة َوَنْجَعَمُهػػػ ـْ َأِئمَّ ُهػػػ

فػػال بػػة ضف يمػػوف هنػػاؾ مثػػ  عمػػار بػػف يالسػػر وضبػػو ذر وغيػػرهـ مػػف  (ٕ)اْلػػَواِرِثيَف {
المستًػػػعفيف الػػػذيف رحبػػػوا واسػػػتقبلوا التنزيػػػ  ومػػػذلؾ ضمثػػػالهـ سػػػيرحبوف بالتأويػػػ  
ويقبلوي فرحيف مستبشريف ب  يمػوف مػف هػو ضفًػ  مػنهـ ممػف آمػف بالغيػ  الػذيف 

ليالي علذ ةعواي مما فعلت خةيجة  عليهػا السػالـ( وفعػ  سػلماف ومػف ال يطلبوف ة
  هـ ضمثالهـ في المرتبة.
                 

 
 اٌانماػذج انؼايح نهرؤوَم فٍ انمش
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ُـّ اْلِكَتػاِب ان} ُهَو الَِّذَي : قاؿ تعػالذ  َزَؿ َعَمْيػَؾ اْلِكَتػاَب ِمْنػُه آَيػات  مُّْحَكَمػات  ُهػفَّ ُأ
 .  (ٔ)اِبَهات  {َوُأَخُر ُمَتشَ 

 لقة وصف ضمير المؤمنيف  عليه السالـ( هذا الاتا  بقوله : 
يرمػػز لايػػات المحممػػات الالتػػي  افوظهػػر القػػر  يػػق وباطنػػه عميػػق (ان) ظػػاهرا 

 حفظت مف االحتماؿ واالشتباي . افُضحممت عباراتها ب
صػوةها ( فهػو يرمػز  ياتػه بالمتشػابهات فػال يتًػح مق افضما الباطف   بػاطف القػر 

واألـ هي األص  لذف ، المحممات هف ضـ الاتا   افلال بالفحص والنظر ، وبما 
 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 .

تفسػػػيراي ظاهريػػػاي وضمػػػا المتشػػػابه فيػػػؤوؿ تػػػأويالي باطنيػػػاي ، والتأويػػػ  المحمػػػـ يفسػػػر  اف
 رجوع ( ضي لرجاع الشيل للذ ضصله . –يأووؿ   رجع  –مأخوذ مف آؿ 

العميػػ  والحػػاوي  افومػػف خػػالؿ التأويػػ  يسػػتطيع المػػؤوؿ الغػػوص فػػي بػػاطف القػػر 
َما ِفي اأْلَْرِض ان} َوَلْو علذ بحور علمه الزاخر  التي ال تنفذ وال تبية قاؿ تعالذ : 

ػا َنِفػَدْت َكِمَمػاُت ّللاَِّ  ُا ِمػف َبْعػِدِا َسػْبَعُة َأْبُحػٍر مَّ ّللاََّ  افِمف َشَجَرٍة َأْقبَلـ  َواْلَبْحُر َيُمدُّ
َعِزيز  َحِكيـ  {
(ٕ)  . 

هػػي  افوالالمػػات التػػي فػػي القػػر ، هػػذي البحػػور هػػي ةاللػػة لعلػػـ هللا الالمتنػػاهي  اف
ر وهػػي محػػةوة  ، ضمػػا الالمػػات التػػي ال تنفػػذ وال تبيػػة فهػػػي تمثػػ  مػػالـ هللا الظػػاه

 . افبطوف القر 

                                                 
 ( .7  آؿ عمراف -1
2
 . 27لقماف - 
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والمػراة بالسػبعة باطنػه عميػق (  اف) ولذلؾ قاؿ ضمير المػؤمنيف  عليػه السػالـ( : 
ضبحػػر التاثيػػر ةوف االختصػػاص بهػػذا العػػةة فاالزةيػػاة مممػػف ، والبحػػر األوؿ هػػو 

ي علػوـ التأويػ  المتافلػة ببػاطف والسبعة األخرى ه افالتفسير المتاف  بظاهر القر 
 مما قلنا . افالقر 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 انرؤوَم يٍ يخرصاخ األئًح )ػهُهى انسالو(
 
مػػف مختصػػات األئمػػة المعصػػوميف  علػػيهـ السػػالـ( فهػػو يجػػري  افتأويػػ  القػػر  اف

الشمس والقمر ، فقة جال عف الفًي  بػف يسػار قولػه : سػألت ضبػا  افعليهـ مجري
 السالـ( عف هذي الرواية :  جعفر  عليه
 آية إال ولها ظهر وبطف ( .  اف) ما في ال ر 

قػػاؿ )عميػػه السػػبلـ( : ظهػػرا تنزيمػػه ، وبطنػػه تأويمػػه ومنػػه مػػا قػػد مضػػل قػػاؿ : 
ومنه ما يجري كما تجري الشمس وال مر كل مػا جػاء تأويمػه شػيء يكػوف عمػل 
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ـُ َتْأِويَمػػػُه ِإالَّ ّللّاُ األمػػػوات كمػػػا يكػػػوف عمػػػل األحيػػػاء ، قػػػاؿ ع تعػػػالل }َوَمػػػا يَ  ْعَمػػػ
ـِ{ ف اؿ )عميه السبلـ( : نحف نعممه (   . (ٔ)َوالرَّاِسُخوَف ِفي اْلِعْم

 القاعة  العامة للتأوي  هي لرجاع المتشابه للذ المحمـ ، فقوله تعالذ :  اف
َرْت { ْمُس ُكوِّ ه والقمر هو انفي زم يما( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسل، فالشمس رسوؿ هللا  (ٕ)} ِإَذا الشَّ

الًػػيال مصػػةري الشػػمس ، والنػػور  فوزيػػري علػػي بػػف ضبػػي طالػػ   عليػػه السػػالـ( ال
ػْمَس مصةري القمر الذي يأخذ نوري مف الشمس وقوله تعالذ  } ُهَو الَِّذي َجَعػَل الشَّ

 .  (ٖ)ِضَياء َواْلَ َمَر ُنورًا {
ػػة الاػػافي عػػف جػػابر عػػف ضبػػي جعفػػر قػػاؿ :   مثػػل   ) ) فضػػرب عوفػػي رًو
ه وتعػالل بأتبػاع الػوزير انالشمس ( ومثل الوصي ) ال مر ( وقد أمرنا ع سبح

أي الوصي وذلؾ مف أجل الفبلح والفوز برضا ع عز وجػل حيػث قػاؿ تعػالل : 
ُروُا َوَنَصػػُروُا َواتََّبُعػػوْا النُّػػوَر الَّػػِذَي  ـُ ِزَؿ َمَعػػُه أُ انػػ} َفالَّػػِذيَف آَمُنػػوْا ِبػػِه َوَعػػزَّ ْوَلػػػِئَؾ ُهػػ

 .  (ٗ)اْلُمْفِمُحوَف {
يؤمنوا بالرسوؿ ويعزروي وينصروي فق  ب  بأتبػاع وصػيه الػذي  اففال يتـ الفال  ب

هو مبعذ النػور ليجلػي ةيػاجي الظػالـ والجهالػة ، ولػذا قاتػ  علػي  عليػه السػالـ( 
 ( علذ التنزي  . تسليماعلذ التأوي  مما قات  دمحم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
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 طباؽ ذلؾ عمل اإلماـ المهدي )عميه السبلـ(ان
 

طبػػػاؽ الشػػػمس علػػػذ اذمػػػاـ المهػػػةي وذلػػػؾ لػػػوروة اننػػػا هػػػذا فيمػػػوف انضمػػػا فػػػي زم
تفػػػاع نتفػػػاع بػػػي فػػػي ليبتػػػي فكاال نوأمػػػا وجػػػه اال   الروايػػػات الةالػػػة علػػػذ ذلػػػؾ :

 . (1 ( بصاربالشمس إذا ليبها السحاب عف األ
} َيػػْوـَ َيػػْأِتي الاامػػ  ويعمػػ  بػػه بمػػا وعػػةتنا ا يػػة الاريمػػة :  افويػػأتي تأويلػػه للقػػر 

 .  ضي يـو القائـ َتْأِويُمُه {
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ه  عليػه السػالـ( يػأتي بمتػا  جةيػة ومػا قػوؿ ضميػر انػوهذا ما تشير لليػه الروايػات 
ألػف بػاب وكػل بػاب  سميما()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ت) عممني رسوؿ ع المؤمنيف  عليه السالـ( : 
 لال مصةاقاي لذلؾ . يفتح لي ألف باب (

لعلػـ التأويػ  بطػوف متفرعػة ومتشػػعبة  افوالتأويػ  جػزل وبػا  مػف هػذي األبػوا  ، و 
 .  افومصاةيقها في القر 

 افالكػػوف كمػػه فػػي ال ػػر  اف) فقػػة جػػال عػػف ضميػػر المػػؤمنيف  عليػػه السػػالـ( قولػػه : 
ة كمهػا فػي م ػ وا والبسػممة فػي كمه في الفاتحة والفاتح افوال ر 

 .  (ٔ)ا الن طة ...(انالباء والباء في الن طة و 
النقطػػػة : ظاهرهػػػا التنزيػػػ  وباطنهػػػا التأويػػػ  ، وبػػػذلؾ يمػػػوف مصػػػةر الفػػػيض مػػػف 

 النقطة .
ظهار االرتباا بيف قًية المهةي والنقطة  وسيتـ تفصي  ذلؾ في فصوؿ قاةمة وا 

. 
         

 ؤوَمتحاس انر
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 السبعة ضبحر في قوله تعالذ : افذمرنا 

ُا ِمػف َبْعػِدِا َسػْبَعُة َأْبُحػٍر مَّػا ان} َوَلْو   َما ِفي اأْلَْرِض ِمف َشَجَرٍة َأْقػبَلـ  َواْلَبْحػُر َيُمػدُّ
ّللاََّ َعِزيز  َحِكيـ  { افَنِفَدْت َكِمَماُت ّللاَِّ 

(ٔ) . 
، ويتبيف ذلؾ مف خالؿ حةيذ رسوؿ  افعلوـ التأوي  هي المتافلة بباطف القر  اف
 :   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(هللا 
 . (ٕ)ظهرًا وبطنًا ولبطنه بطف إلل سبعة أبطف( افلم ر  اف)

السػبعة ضبحػر فػي هػذي ا يػة المبارمػة لػيس المػراة منهػا التحةيػة بهػذا العػةة  افقلنا 
) يف  علػيهـ السػالـ( : ب  الاثر  ، واالزةياة مممػف فقػة ورة عػف األئمػة المعصػوم

 بطوف ( . سبعة افلم ر  اف
 : ظاهراي ، وباطناي  . افللقر  افضقوؿ 

ولهػػػذا البػػػاطف سػػػبعة بطػػػوف وهػػػذي البطػػػوف هػػػي  الحػػػروؼ ، الالمػػػات ، الجمػػػ  ، 
 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 
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 ومف بطف النقطة : بحر النقطة 
 

 طباؽ قاعدة ال يود واألفرادان              
 
أويػػػ  فملمػػػا زاةت طباقػػػاي واًػػػحاي فػػػي التانلقاعػػػة  القيػػػوة واألفػػػراة فػػػي المنطػػػ   اف

 القيوة قلت األفراة في الخارف وملما قلت القيوة زاةت األفراة .
  :مثاؿ 
عنةما يقوؿ قائ  : ضعطني قلماي ، ةوف تحةيػة ، فمػف المممػف لعطائػه ضي قلػـ  -1

األمػػػر  فال اي ضو حبػػػر  اي ضو جافػػػ اي هػػػذا القلػػػـ رصاصػػػ افومػػػف ضي نػػػوع سػػػوال ضاػػػ
 قلت القيوة وزاةت األفراة . مفتو  وليس محصور ، ففي هذي الحالة

ضمػػا لذا قػػاؿ اعطنػػي قلػػـ جػػاؼ فيمػػوف األمػػر محصػػوراي فػػي القلػػـ الجػػاؼ فقػػ   -2
بغػػض النظػػر عػػف مواصػػفات هػػذا القلػػـ مػػف ناحيػػة لونػػه ضو نوعيػػة صػػناعته 

لعطائػػػػه قلػػػػـ جػػػػاؼ ازرؽ ضو اسػػػػوة ضو احمػػػػر ضو اخًػػػػر ومهمػػػػا  افوباذممػػػػ
القيػوة ااثػر مػف الطلػ  األوؿ  ت صناعة هذا القلػـ فػي هػذي الحالػة زاةتانم

 واع .نحسار الطل  بالقلـ الجاؼ ةوف بقية االانوقلت األفراة ب
، فال يمػوف ضمػاـ المعطػي  ذو خ  رفيعضما لذا قاؿ : ضعطني قلـ جاؼ ازرؽ  -3

لال نػػػوع واحػػػة محػػػةة ، وفػػػي هػػػذي الحالػػػة مثػػػرت القيػػػوة ضاثػػػر مػػػف الحػػػالتيف 
 في شيل واحة . حصر الطل انالسابقتيف وقلت األفراة و 

 

 مصةاؽ ذلؾ 
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ْذ َقػػاَؿ ُموَسػل ِلَ ْوِمػػِه ويتبػيف ذلػؾ فػػي قولػه تعػػالذ :  ـْ  اف}َواِ  َتػػْذَبُحوْا  افّللّاَ َيػػْأُمُرُك
َأُكوَف ِمَف اْلَجاِهِميَف َقػاُلوْا اْدُع َلَنػا َربَّػَؾ  افَبَ َرًة َقاُلوْا َأَتتَِّخُذَنا ُهُزوًا َقاَؿ َأُعوُذ ِباّلّلِ 

َبْيَف َذِلَؾ َفاْفَعُموْا  افَها َبَ َرة  الَّ َفاِرض  َواَل ِبْكر  َعوَ انُه َيُ وُؿ انّلَنا َما ِهَي َقاَؿ ُيَبيِّف 
َهػا َبَ ػَرة  َصػْفَراء انُه َيُ ػوُؿ انَما ُتْؤَمروَف َقاُلوْا اْدُع َلَنا َربََّؾ ُيَبيِّف لََّنا َما َلْوُنَها َقاَؿ 

الَبَ ػَر َتَشػاَبَه  افنَّػاِظِريَف َقػاُلوْا اْدُع َلَنػا َربَّػَؾ ُيَبػيِّف لََّنػا َمػا ِهػَي َفاِقػع  لَّْوُنَها َتُسرُّ ال
َهػا َبَ ػَرة  الَّ َذُلػوؿ  ُتِثيػُر اأَلْرَض انُه َيُ ػوُؿ انػَشاء ّللاَُّ َلُمْهَتػُدوَف َقػاَؿ  افا انَعَمْيَنا وَ 

ِجْئَت ِباْلَحقِّ َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوْا  فُلوْا اال َواَل َتْسِ ي اْلَحْرَث ُمَسمََّمة  الَّ ِشَيَة ِفيَها َقا
 .  (ٔ)َيْفَعُموَف{
األمػػر فػػي ذبػػح بقػػر  مػػف غيػػر تحةيػػة عمػػر هػػذي البقػػر  ضو  افمػػ َتػػْذَبُحوْا َبَ ػػَرًة{ اف}

ت القيػػوة قليلػػة واألفػػراة فػػي الخػػارف مثيػػر  فسػػألوا عػػف مواصػػفات البقػػر  انػػلونهػػا فم
 التي آمرهـ هللا بذبحها .

فجػال الخطػا  اذلهػي بتحةيػة عمػر البقػر   َقاُلوْا اْدُع َلَنػا َربَّػَؾ ُيَبػيِّف ّلَنػا َمػا ِهػَي{}
َهػا َبَ ػَرة  الَّ َفػاِرض  َواَل ِبْكػر  ان}ها ال مبير  وال صغير  في السف ب  هػي متوسػطة ان
قػػر  وهنػػا مثػػر  القيػػوة وقلػػت األفػػراة فتحةيػػة األمػػر اذلهػػي بػػذبح ب َبػػْيَف َذِلػػَؾ{ افَعػػوَ 

 متوسطة العمر ، بغض النظر عف لوف هذي البقر  .
يػة عػف لػوف هػذي البقػر  فهػ  هػي بيًػال ضو سػوةال ضو انفتسائ  بني لسرائي  مر  ث

 اففمػػػ } َقػػػاُلوْا اْدُع َلَنػػػا َربَّػػػَؾ ُيَبػػػيِّف لََّنػػػا َمػػػا َلْوُنهػػػَا {صػػػفرال ضو حمػػػرال ضو مرقطػػػة 
ففػػي هػػذي المػػر  زاةت  ْوُنَهػػا َتُسػػرُّ النَّػػاِظِريَف {َهػػا َبَ ػػَرة  َصػػْفَراء َفاِقػػػع  لَّ ان} الجػػوا  

القيوة ضاثر مف السػاب  وقلػت األفػراة فقػة تحػةة لػوف البقػر  لًػافة للػذ عمرهػا فػي 
 ا ية السابقة .
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هػػـ وجػػةوا نالبقػػر  المطلوبػػة ال اففطلػػ  بنػػي لسػػرائي  تحةيػػة مواصػػفات ضخػػرى لتبيػػ
} َقاُلوْا اْدُع َلَنا َربَّػَؾ سر الناظريف ، الاثير مف األبقار ذات اللوف األصفر والتي ت

جػوا   اففمػ َشاء ّللاَُّ َلُمْهَتػُدوَف { افا انالَبَ َر َتَشاَبَه َعَمْيَنا وَ  افُيَبيِّف لََّنا َما ِهَي 
َها انُه َيُ وُؿ ان} َقاَؿ المولذ تبارؾ وتعالذ بتحةية المواصفات الااملة للبقر  بقوله 

ِجْئػَت  فُتِثيُر اأَلْرَض َواَل َتْسِ ي اْلَحْرَث ُمَسمََّمة  الَّ ِشَيَة ِفيَها َقاُلوْا اال  َبَ َرة  الَّ َذُلوؿ  
 ِباْلَحقِّ َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوْا َيْفَعُموَف { .

بعًػػه يصػػةؽ بعًػػاي وورال مػػ  حػػ  حقيقػػة  فال افوبػػذلؾ يسػػه  التأويػػ  فػػي القػػر 
ت البقػػػر  بعػػػة انػػػفالحقيقػػػة م اْلَحقِّ {ِجْئػػػَت ِبػػػ ف} اال ممػػػا فػػػي قػػػوؿ بنػػػي لسػػػرائي  : 

لػه ارتبػاا وثيػ   الَبَ َر َتَشػاَبَه َعَمْيَنػا{ اف} ـمشفها مف خالؿ تاثير القيوة ، وقوله
 . (ٔ)} َفَيتَِّبُعوَف َما َتَشاَبَه ِمْنُه {مع قوله 

يعػػرؼ الفػػتف مػػف خػػالؿ  افه مػػانػػوقػػة ورة عػػف ضميػػر المػػؤمنيف  عليػػه السػػالـ(     
عمػػي )عميػػه السػػبلـ(  اف) كػػاثػػر  قيوةهػػا حيػػذ قػػاؿ ابػػف عبػػاس : سػػور  غػػافر ل

ت في األرض أو انيعرؼ بها الفتف قاؿ :  ) واراا زاد في الحديث وكل جماعة ك
 . (ٕ)(ت أو تكوف في األرضانتكوف في األرض ومف كل قرية ك

 ففي هذي السور  المبارمة ضي   سور  غافر ( زاةت القيوة في االتجاهيف المتباينيف
ومثيػػراي مػػا نػػرى قػػوؿ ضميػػر المػػؤمنيف  عليػػه ، حسػػرت ضفراةهػػا فػػي الخػػارف تأويليػػا انف

) :  افالسػالـ( فػي خطبػه مبينػػاي الفػتف ومعرفػة ضفراةهػا ، حيػػذ قػاؿ فػي خطبػة البيػػ
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حتل تكونػوا عمػل ح ي ػة  افلل ما يكوف في آخر الزما  ا ُمخبركـ بما يجري ، و ان
 . (ٔ)( افمف البي

) فػػي قصػػة يوسػػف )عميػػه السػػبلـ( ، حيػػث قػػاؿ الرؤيػػا  وينطبػػ  ذلػػؾ فػػي تأويػػ 
ي َأْحِمػُل َفػْوَؽ َرْأِسػي ُخْبػزًا انػي َأرَ انػصاحب يوسف )عميه السبلـ( في السػجف } 

 .  (ٕ)َتْأُكُل الطَّْيُر ِمْنُه {
الطيػر ( ولتعػةة هػذي  –األاػ   –الخبػز  –الرضس  –ففي هذي الرؤيا مث    الحم  
 افي  هذي الرؤيػا مػف خػالؿ ةالالتهػا برمػوز الحممػة فمػالقيوة ضهمية في معرفة تأو 

 ضخبري بالصل  وضا  الطير مف رضسه . افتأويلها 
وهػػو البػػاطف وال  افالعامػػة للتأويػػ  فػػي القػػر  القاعػػة مػػف خػػالؿ مػػا ذمػػر يتبػػيف لنػػا 

يعرفه لال ضه  البيت  عليهـ السالـ( ضو مف يفيض هللا عليه مف خالؿ اذخػالص 
 له .

) مػف أخمػص أ أربعػيف ه قاؿ : ان(  تسليماالحةيذ عف النبي  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصومما ورة في 
 .(ٖ)(هانيومًا فّجر ع ينابيع الحكمة مف قمبه عمل لس

وقة وصلنا منهـ  عليهـ السالـ( مف خالؿ بطػوف الاتػ  جػزل يسػير لعلػـ التأويػ  
ةاعي للػػذ اذمػػاـ الػػ  القمػػر( ي الموعػػوةاناليمػػوسػػيموف بشػػم  واسػػع فػػي شػػخص ، 

بحمػػػػـ تشػػػػرفه باالتصػػػػاؿ المباشػػػػر   بالشػػػػمس ( اذمػػػػاـ المهػػػػةي  عليػػػػه  المهػػػػةي
فاًته عليه برموز الحممة لبقر  السالـ(  علـ التأوي  بقراي .وا 
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ضما في قيػاـ اذمػاـ المهػةي  عليػه السػالـ( سػتاوف بشػم  ضوسػع ومطلػ  وهػو     
 .  افما عني   بالاتا  الجةية ( ضي تأوي  باطف القر 

عػػرؼ بهػػا الػػةاعي والممهػػة الرئيسػػي ل مػػاـ هػػو التأويػػ  فمػػف النقػػاا المهمػػة التػػي يُ 
عطي الناس تأويالي جزئياي قب  ظهور اذماـ  عليػه السػالـ( اسػتعةاةاي لقبولػه حيذ ي  

مليػػػاي فػػػي زمػػػف القيػػػاـ المقػػػةس ، ومػػػذلؾ لػػػئال تشػػػتبه األمػػػور علػػػذ المػػػؤمنيف لاثػػػر  
 الةعا  .

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

 قاؿ المفضل : فبكيت . ف اؿ لي : ما يبكيؾ ؟ 
ت ت وؿ : ترفع اثنتا عشػر رايػة مشػتبهة ال انقمت : جعمت فداؾ كيف ال ابكي و 

 يعرؼ أي مف أي .
تطمػع فيهػا الشػمس فػي مجمسػه ، ف ػاؿ : قاؿ : فنظر إلل كوة فػي البيػت التػي 

 أهذا الشمس مضيئة ؟
 . (ٔ)قمت : نعـ ، قاؿ : وع أمرنا أضوء منها (

العلػػـ  فالًػػول الػػذي يػػةخ  مػػف الاػػو  هػػو لشػػار  للػػذ العلػػـ ال افيتًػػح مػػف ذلػػؾ 
نور والجه  ظالـ وهذا يظهر جلياي في عصر الظهور مػف خػالؿ الرايػات الباطلػة 

اي ولاػػػف المػػػؤمنيف الصػػػاةقيف يػػػروف نػػػور انػػػل مػػػاـ زوراي وبهتالتػػػي تػػػةعي نصػػػرتها 
قًػػية اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( مػػف خػػالؿ وزيػػري   القمػػر ( وهػػو الاػػو  التػػي 
يةخ  منها ًول اذماـ  عليه السػالـ( وهػو الػذي يبقػر علػـو األئمػة المعصػوميف 

 بقراي .
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 انيالفصل الث                    
 

 مفاهيـ اسبلمية
 

نفهـ بعض األمور التي مػف الواجػ   افومف ضج  فهـ ضبعاة التأوي  ومراميه البة 
يحها ومف هذي المفاهيـ هي :   علينا هنا تًو

 اف*مفهوـ أهل البيت في ال ر 
 اف*مفهوـ الرجس في ال ر 
 اف*مفهوـ التطهير في ال ر 
 * الكتاب المكنوف 

 

 
 
 



 
 

 31.......  ................................... الموسوعة القرانية للقحطاني
 

 
 فامفهـو أهل البيت في ال ر 

 
ضهػػػ  البيػػػت هػػػذا المفهػػػوـ القػػػةيـ بقػػػةـ بيػػػت هللا الحػػػراـ والمػػػرتب  بػػػه ارتباطػػػاي وثيقػػػاي 
تعػػارؼ اليػػـو لطالقػػه علػػذ األربعػػة عشػػر المعصػػوميف الخمسػػة ضصػػحا  الاسػػال 

 والتسعة مف ولة الحسيف  عليهـ السالـ ضجمعيف( وهذا صحيح وهو الح  .
بطػػة ببيػػت هللا الحػػراـ فالبيػػت هػػو نػػا لػػو بحثنػػا فػػي هػػذي التسػػمية لوجػػةناها مرتانلال 

سػػػماعي   عليهمػػػا  الاعبػػػة المشػػػرفة وضهلػػػه هػػػـ الػػػذيف قػػػاموا ببنائػػػه وهمػػػا لبػػػراهيـ وا 
السالـ( وذرية لسماعي  مف بعةي الذيف سمنوا بجواري وقاموا بعمارتػه وخةمػة زواري 

ةيػػف لبػػراهيـ  عليػػه السػػالـ( فهػػؤالل هػػـ ضهػػ  البيػػت الػػذيف ، والتزمػػوا ةيػػف الحنيفيػػة 
 ية ، قاؿ تعالذ :انضشارت لليهـ الاثير مف ا يات القر 

ْسَماِعيُل َربََّنػا َتَ بَّػْل ِمنَّػا  ـُ اْلَ َواِعَد ِمَف اْلَبْيِت َواِ  ْذ َيْرَفُع ِإْبَراِهي ػِميُع انػَؾ انػ}َواِ  َت السَّ
ـُ{ اْلَعِمػي
ـَ ِقَيامػوقػاؿ تعػالذ :  . (ٔ) ػػْهَر }َجَعػَل ّللّاُ اْلَكْعَبػَة اْلَبْيػَت اْلَحػَرا ًا لِّمنَّػاِس َوالشَّ

ـَ َواْلَهػػْدَي َواْلَ بَلِئػػَد َذِلػػَؾ ِلَتْعَمُمػػوْا  ػػَماَواِت َوَمػػا ِفػػي  افاْلَحػػَرا ـُ َمػػا ِفػػي السَّ ّللّاَ َيْعَمػػ
ّللّاَ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميـ { افاأَلْرِض وَ 

(ٕ)  . 
ـْ َأْهػَل اْلَبْيػِت }َقاُلوْا َأَتْعَجِبيَف ِمْف َأْمػِر ّللّاِ َرْحَمػُت ّللّاِ وقاؿ تعالذ :   َوَبَرَكاُتػُه َعَمػْيُك

{ان  . (ٖ)ُه َحِميد  مَِّجيد 
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فهػػذي ا يػػات الاريمػػة ماشػػفة عػػف المعنػػذ الػػذي ذهبنػػا لليػػه وخاصػػة بالنسػػبة لايػػة 
معنػػذ  افضهػػ  البيػػت هػػـ آؿ لبػػراهيـ  علػيهـ السػػالـ( ومػػف هنػػا يتًػػح  افالشػريفة 

 ميف بما فيهـ العلمال والباحثيف .ضه  البيت ضعـ مما يعتقةي الاثير مف المسل
ه قػػة يعتػػرض علينػػا معتػػرض فيقػػوؿ : ميػػف صػػح وجػػاز لطػػالؽ هػػذا اللقػػ  انػػلال 

علػػػػػذ ذريػػػػػة لبػػػػػراهيـ  علػػػػػيهـ السػػػػػالـ( وفػػػػػيهـ الاثيػػػػػر مػػػػػف الظػػػػػالميف والمنحػػػػػرفيف 
هػـ مػف المشػرميف ومػف انوالمشرميف فالاثير مف ضه  ممة هـ مف ذرية لبراهيـ لال 

 فميف صّح لطالؽ هذا اللق  عليهـ ؟ ، سالـ ضشة المحاربيف ل 
 افوهػػي ، والحقيقػػة وقبػػ  ذمػػر الجػػوا  علػػذ هػػذا التسػػاؤؿ البػػة مػػف ذمػػر مقةمػػة 

رحمتػه وبرماتػه تتنػزؿ علػذ ضهػ   افالمولذ تبارؾ وتعالذ ذمر فػي ا يػة المتقةمػة 
البيت ومقتًذ هذا التنزيػ   ضي نػزوؿ الرحمػة والبرمػة اذلهيػة مػف جنػا  المػولذ 

هػػػا انال ، يمػػػوف المشػػػموؿ بهػػػذي الرحمػػػة والبرمػػػة مسػػػتحقاي لهػػػا  افارؾ وتعػػػالذ( تبػػػ
وقعػػت مػػف ةوف اسػػتحقاؽ لهػػا ، حتػػذ يتسػػنذ للػػبعض االعتػػراض علػػذ فعلػػه عػػز 

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

 . ذلؾ متوقف علذ ضمريف افجنا  الح  تعالذ 
 : األوؿ األمر 

العبػػػة بمػػػ  مػػػا تفيػػػةي هػػػذي الالمػػػة مػػػف معنػػػذ لمػػػا  اففلػػػوال لحسػػػ افحصػػػوؿ اذحسػػػ
   :ئاستح  العبة نزوؿ الرحمة وقة قاؿ عز مف قا

َرْحَمػَت ّللّاِ َقِريػب   اف}َواَل ُتْفِسُدوْا ِفي اأَلْرِض َبْعَد ِإْصبَلِحَها َواْدُعوُا َخْوفػًا َوَطَمعػًا 
َف اْلُمْحِسِنيَف{  . (ٔ)مِّ
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 هللا قري  مف المحسنيف . ةرحم اففا ية الشريفة تبيف لنا 
ػا ِلُيوُسػَف ِفػي اأَلْرِض َيَتَبػوَُّأ ِمْنَهػا َحْيػُث َيَشػاُء ُنِصػيُب وقاؿ تعالذ  نِّ : }َوَكػَذِلَؾ َمكَّ

.فلـ يمف يصيبه هللا برحمته لوال  (ٔ)ِبَرْحَمِتَنا َمف نََّشاء َواَل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَف{
ـِ ُهػًدى َوَرْحَمػًة مف المحسنيف . وقػاؿ تعػالذ  افم فا : }ِتْمػَؾ آَيػاُت اْلِكَتػاِب اْلَحِكػي

 . (ٕ)لِّْمُمْحِسِنيَف{
نػػزوؿ  افالمػػولذ تبػػارؾ وتعػػالذ يخبرنػػا بػػ اففمػػف مجمػػوع هػػذي ا يػػات يتبػػيف لنػػا 

 العبة زاةت رحمة هللا عليه . اففملما ازةاة لحس افالرحمة علذ قةر اذحس
العبػة  افمف العبة فمتذ ما م افضهـ ةواعي نزوؿ الرحمة هو وقوع اذحسمف  افو 

 قريباي مف رحمة هللا تبارؾ وتعالذ . افمحسناي م
 ي :اناألمر الث

فهػو سػب  لنػزوؿ البرمػة علػذ العبػة مػف جنػا  المػولذ عػز  افهو حصػوؿ اذيمػ 
 اف}َوَلػْو  لـ يمف مؤمنػاي ، قػاؿ تعػالذ : افتصي  العبة  افوج  فالبرمة ال يممف 

ػَماِء َواأَلْرِض َوَلػػِكف َكػذَُّبوْا  ػَف السَّ َأْهَل اْلُ َرى آَمُنػوْا َواتََّ ػوْا َلَفَتْحَنػا َعَمػْيِهـ َبَرَكػاٍت مِّ
 . (ٖ)وْا َيْكِسُبوَف {انَفَأَخْذَناُهـ ِبَما كَ 

 افالبرمة ال تتأتذ لال باذيم افيشير المولذ ج  وعال في هذي ا ية الشريفة للذ 
تػوفرا فػػي العبػػة ضو األمػة حتػػذ فػػتح  افمػػا  افاللػػذ افوالسػبب فلتقػوى فهمػػا العػػامالوا

مػػف  افالبابػػ افهللا تبػػارؾ وتعػػالذ لهمػػا بابػػاي مػػف السػػمال وآخػػر مػػف األرض ، وهػػذ
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ليؾ ما يؤمة ذلؾ ، فقػة جػال فػي ا يػة الاريمػة : انبرماته سبح }ِقيػَل ه وتعالذ . وا 
نَّ  ـٍ مِّ مَّف مََّعَؾ{َيا ُنوُح اْهِبْط ِبَسبَل ـٍ مِّ  . (ٔ)ا َوَبرَكاٍت َعَمْيَؾ َوَعَمل ُأَم

هللا تبارؾ وتعالذ يخاط  في هذي ا ية نوحاي والذيف رمبوا معه في السػفينة ،  افف
وا مذلؾ جعػ  هللا عػز وجػ  ان، ولما م افوهؤالل هـ المؤمنوف فق  في زمف الطوف

 برماته عليهـ .
ْذ َقاؿَ :  ومذلؾ قوله تعالذ ـُ َربِّ اْجَعػْل َهػػََذا َبَمػدًا آِمنػًا َواْرُزْؽ َأْهَمػُه ِمػَف  }َواِ  ِإْبَراِهي

َـّ َأْضػَطرُُّا  ـِ اآلِخِر َقاَؿ َوَمف َكَفَر َفُأَمتُِّعُه َقِمػيبًل ُثػ الثََّمَراِت َمْف آَمَف ِمْنُهـ ِباّلّلِ َواْلَيْو
 . (ٕ)ِإَلل َعَذاِب النَّاِر َوِبْئَس اْلَمِصيُر{

فػػػإذا لػػػـ يمػػػف العبػػػة مؤمنػػػاي لػػػـ يمػػػف  افالبرمػػػة مػػػف لػػػواـز اذيمػػػ افلنػػػا  وبهػػػذا يتبػػػيف
مسػػػتحقاي لنػػػزوؿ البرمػػػة مػػػف هللا عػػػز وجػػػ  ، فنػػػزوؿ البرمػػػة متوقػػػف علػػػذ حصػػػوؿ 

 . افاذيم
فػاي عائػة لاػوف ضهػ  انوبهذا يتًػح لنػا السػب  فػي نػزوؿ الرحمػة والبرمػة ممػا تبػيف 

وف عليػػه حتػػذ عرفػػوا بمػػونهـ ، فهػػـ يفعلونػػه ويواًػػب افهـ اذحسػػانالبيػػت مػػف شػػ
هـ لًافة لاونهـ محسػنيف فهػـ ضيًػاي مػؤمنيف ، وبػذلؾ اسػتحقوا انمحسنيف ، مما 

 نزوؿ الرحمة والبرمة مف قبله تعالذ . 
ومػف هنػا فػػال يػرة االعتػراض المتقػػةـ والػذي مفػػاةي : ميػف صػح لطػػالؽ لقػ  ضهػػ  

 .هـ ظالميف ومشرميف الاثير من افالبيت علذ ذرية لبراهيـ  عليه السالـ( علماي 
ضهػػػػ  البيػػػػت هػػػػـ المحسػػػػنيف  افولػػػػو تنزلنػػػػا جػػػػةالي وقبلنػػػػا االعتػػػػراض فقػػػػة اتًػػػػح  

ه محسػػػف ومػػػؤمف بػػػةيف انػػػالمػػػؤمنيف فقػػػ  ال غيػػػرهـ ، فمػػػ  مػػػف لػػػـ يصػػػةؽ عليػػػه 
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المصػةاؽ الحقيقػي لهػذا  افلبراهيـ  عليه السالـ( فهو ليس مف ضه  البيػت حتمػاي فػ
 راهيـ .هـ آؿ لب افالمفهـو في ذلؾ الزم

 افواذيمػ افوال نعني بذلؾ م  آؿ لبراهيـ ب  نعنػي مػ  مػف اتصػف بصػفة اذحسػ
مػف آؿ لبػػراهيـ فهػػو مػػف ضهػ  البيػػت الػػذيف ذمػػرتهـ ا يػة ، وهػػذا هػػو المفهػػـو العػػاـ 

 أله  البيت .
بنػػو  افوا يفتخػػروف بػػذلؾ ، ولمػػا مػػانومػػف هنػػا عػػرؼ ضهػػ  ممػػة بأهػػ  البيػػت ، ومػػ

بيةهـ مفاتيح البيت وهـ ذرية لبػراهيـ  عليػه السػالـ( ت انهاشـ هـ ساة  قريش وم
هػػػـ ضهػػػ  البيػػػت ، واسػػػتمر هػػػذا الحػػػاؿ مػػػف بعػػػة بعثػػػة النبػػػي انشػػػاع وعػػػرؼ عػػػنهـ 

 ( .تسليما  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
المػػولذ تبػػارؾ وتعػػالذ قلػػص المصػػةاؽ لهػػذا المفهػػـو وخصػػص بعػػض مػػف  افلال 

بتخصػػػيص هػػػذا المفهػػػـو بطائفػػػة النػػػاس بمػػػونهـ هػػػـ ضهػػػ  البيػػػت لػػػذلؾ قػػػاـ تعػػػالذ 
 . افواذيم افمعينة مف الناس تتصف باذحس

يتحقػ  فػي ضي فػرة  افمممػف الذي مف ال افضو ليم افوليس معنذ ذلؾ مجرة لحس
المقصػػػػػوة باتصػػػػػافهـ بهػػػػػاتيف  اففػػػػػالمعنذ ضعمػػػػػ  مػػػػػف ذلػػػػػؾ بمثيػػػػػر ، فػػػػػ، مػػػػػؤمف 

هـ محسنوف انهـ بحيذ شاع وعرؼ عنهـ انهـ وقو  ليمانالخصلتيف هي مثر  لحس
 هـ مؤمنوف .انو 

وهؤالل هـ الخمسة ضه  الاسال وهـ دمحم وعلي وفاطمة والحسف والحسيف  صلوات 
 فيهـ نزؿ قوله تعالذ : و هللا وسالمه عليهـ ضجمعيف( فهؤالل هـ ضه  البيت ، 

ـْ َتطْ ان} ػَرُك ـُ الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ ، فقػة نزلػت  (ٔ)ِهيػرًا{َما ُيِريُد ّللاَُّ ِلُيْذِهَب َعنُك
عليػػػػاي   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػليما(هػػػػذي ا يػػػػة علػػػػذ ضثػػػػر حػػػػةيذ الاسػػػػال حيػػػػذ جمػػػػع رسػػػػوؿ هللا 
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وفاطمة والحسف والحسيف وجال بالاسال فأةخلهـ تحته وهو معهـ ثـ سئ  المػولذ 
 تبارؾ وتعالذ قائال :

وطهػرهـ تطهيػرًا فأذهب عػنهـ الػرجس  -قاؿ افإلل  -) المهـ هؤالء أهل بيتي 
ضه  البيػت هػـ ضهػ  الاسػال خاصػة  افتبيف ي، فنزؿ جبرائي  بهذي ا ية ، وبهذا  (

تاوف معهـ فأبذ  اف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(، ومما يؤمة ذلؾ هو سؤاؿ ضـ سلمة زوف النبي 
ضـ سػلمة مػف خيػر  ضزواف النبػي  افوالمعلػـو ، ت علػذ خيػر انرسوؿ هللا وقاؿ لها 

 ه لـ يةخلها ًمف نطاؽ ضه  البيت .انبعة خةيجة طبعاي ، لال  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما( 
فقػة جػال فػػي الروايػة الشػريفة الػػوارة  عػف زيػة بػػف علػي عػف ضبيػػه  عليهمػا السػػالـ( 

في بيت أـ سػممة فػأتل بحريػرة فػدعا عميػًا  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(رسوؿ ع  اف) كقاؿ : 
فاطمػة والحسػف والحسػيف )عمػيهـ السػبلـ( فػػأكموا منهػا ثػـ جمػل عمػيهـ كسػػاء و 

 خيبرة ، ثـ قاؿ : 
ـْ َتْطِهيرًا{ .ان} َرُك ـُ الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ  َما ُيِريُد ّللاَُّ ِلُيْذِهَب َعنُك

 ا معهـ يا رسوؿ ع ؟ انف الت أـ سممة : و 
 . (ٔ)ت عمل خير (انقاؿ : 
القمػػي عػػف ضبػػي الجػػاروة عػػف ضبػػي جعفػػر  عليػػه السػػالـ( فػػي قولػػه تعػػالذ : وضورة 
وعمػػي بػػف أبػػي طالػػب وفاطمػػة والحسػػف  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(مػػا يريػػد ...( قػػاؿ : ) ان)

فػػدعا رسػػوؿ ع  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(والحسػػيف وذلػػؾ فػػي بيػػت أـ سػػممة زوج النبػػي 
عميًا وفاطمة والحسف والحسيف )عميهـ السبلـ( ثػـ ألبسػهـ كسػاء   تسميما()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 له خيبريًا ودخل معهـ فيه ، ثـ قاؿ : 
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ذهػػب عػػنهـ الػػرجس وطهػػرهـ أ) المهػػـ هػػؤالء أهػػل بيتػػي الػػذيف وعػػدتني المهػػـ 
 تطهيرًا ، فنزلت هذا اآلية . 

 ا معهـ يا رسوؿ ع ؟ انف الت أـ سممة : و 
 . (ٔ)ؾ عمل خير (انيا أـ سممة ف قاؿ : أبشري 

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

 علذ خير . هاان هال ايبشر 
ضهػػ  البيػػت هػػـ  افالمتعػػارؼ  منػػه افمػػف اذشػػار  للػػذ ضمػػر مهػػـ وهػػو وهنػػا البػػة 

هنػػاؾ تسػػعة آخػػريف يعػػةوف مػػف ضهػػ   افالمعصػػوموف األربعػػة عشػػر وهػػذا يعنػػي 
ذا مػػػ افالبيػػػت فميػػػف مػػػ وا مػػػف ضهػػػ  البيػػػت  علػػػيهـ السػػػالـ( فهػػػ  هػػػـ انذلػػػؾ ؟ وا 

عػالذ مشمولوف بإذها  الرجس عنهـ والتطهير ضـ ال ؟! وما هو المقصػوة بقولػه ت
  ليػػذه  عػػنمـ الػػرجس(( ، فمػػا هػػو الػػرجس ، ومػػا هػػو المقصػػوة بقولػػه تعػػالذ : 

   ويطهرمـ تطهيرا(( ما هي هذي الطهار  يا ترى ؟! 
 شال هللا تعالذ .انتباعاي م  هذي األسئلة سوؼ نجي  عليها 

 

 ف بآية التطهيريمف هـ المعني                
 

لبيػت  عليػه السػالـ( هػـ الخمسػة ضصػحا  ضهػ  ا افاألحاةيػذ الشػريفة علػذ  تؤمػة
تعػػالذ بةيػػة التطهيػػر التػػي نزلػػت فػػيهـ وهػػـ دمحم وعلػػي  الاسػػال الػػذيف خصػػهـ هللا
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هللا وسالمه عليهـ ضجمعػيف( وفػي ذات الوقػت  وفاطمة والحسف والحسيف  صلوات
ضهػػ  البيػػت والمطهػػريف هػػـ  افتػػذمر  هنالػػؾ الاثيػػر مػػف األحاةيػػذ والروايػػات التػػي

 ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .ر  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ هللا علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهـ ضجمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف( األربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الخمسة ضصحا  الاسال  عليػه السػالـ( الػذيف نزلػت فػيهـ آيػة التطهيػر هػـ ضهػ ف

لػػػذ األئمػػػة التسػػػعة المعصػػػوميف مػػػف ذريػػػة لمػػػر وراثيػػػاي تقػػػ  هػػػذا األانالبيػػػت ، وقػػػة 
عليهـ السالـ( فقة ورثوا التطهير مف آبائهـ ضه  الاسال مما ورثػوا ضمػور   الحسيف

 .ي مف ضقساـ الوراثات ان، وتةخ  هذي المواريذ في القسـ الث ضخرى عةية 
الحةيذ  قة نط  به وبينته األحاةيذ والروايات ، ومذلؾ ضاةي العلـ افالقر  افلال 

 بيال  عليهـ السالـ( ، فلون، وهو ال يخص األئمة فق  ب  هو سار مذلؾ في اال

 : ية ذلؾ . قاؿ عز وج انلممعةنا لقوله تعالذ في سور  فاطر لتبيف لنا 

َـّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَف اْصَطَفْيَنا ِمْف ِعَباِدَنا} ـ  لَِّنْفِسِه َوِمْنُهـ مُّْ َتِصد   ث ـْ َظاِل َفِمْنُه
ـْ َساِبق تعالذ :  ، وقوله (1 ِباْلَخْيَراِت ِبِإْذِف ّللاَِّ َذِلَؾ ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبيُر { َوِمْنُه

ـْ َأْوَلل ِبَبْعٍض ِفي ِكَتاِب ّللّاِ }َوأُ  ـِ َبْعُضُه ّللّاَ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميـ  { اف ْوُلوْا اأَلْرَحا
 2)  ،

يَِّتِهَما النُُّبوَّةَ  }َوَلَ دْ وقوله تعالذ :  ـَ َوَجَعْمَنا ِفي ُذرِّ ْبَراِهي َواْلِكَتاَب  َأْرَسْمَنا ُنوحًا َواِ 
ـْ َفاِسُ وَفِمْنُهـ مُّْهَتٍد َوَكِثير  مِّ   .(ٖ)ف{ْنُه

 : ومف الروايات
عبد ع )عميه السبلـ( : ما  )قمت ألبيما ورة عف عبة الرحمف بـ مثير قاؿ :  

ـُ الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت  َما ُيِريُد ّللاَُّ ِلُيْذِهبَ انعني ع عز وجل ب وله : } َعنُك
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ـْ َتْطِهيرًا{ قاؿ : نزلت في َرُك  تسميما( وأمير المؤمنيف والحسف النبي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص َوُيَطهِّ
أمير  افوجل نبيه ك والحسيف وفاطمة )عميهـ السبلـ( فمما قبض ع عز
ـِ : } المؤمنيف ثـ الحسف ثـ الحسيف ثـ وقع تأويل هذا اآلية َوُأْوُلوْا اأَلْرَحا

ـْ َأْوَلل ِبَبْعٍض ِفي ِكَتاِب ّللّاِ{ وك لحسيف )عميه السبلـ( إمامًا عمي بف ا افَبْعُضُه
ومعصيتهـ  ثـ جرت في األئمة مف ولدا األوصياء ، فطاعتهـ طاعة ع

 .(ٔ) معصية ع عز وجل(
 )حضر الرضا )عميه السبلـ( مجمس المأموف بف الصلت ، قاؿ :  افوعف الري

ف اؿ  افبمرّو ، وقد اجتمع في مجمسه جماعة مف عمماء العراؽ وخراس
َـّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَف اْصَطَفْيَنا ِمفْ  ونيالمأموف : أخبر   عف معنل هذا اآلية }ُث

 ِعَباِدَنا{ 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 

فصارت الوراثة  -قاؿ افإلل  -لؾ العترة الطاهرة وجل بذ أقوؿ أراد ع عز
ف اؿ المأموف مف العترة الطاهرة ؟ قاؿ : ف اؿ الرضا  . لمعترة الطاهرة ال لغيرهـ

َما ُيِريُد ّللاَُّ انفي كتابه جل وعز : } )عميه السبلـ( : الذيف وصفهـ ع تعالل
ـُ الرِّْجَس َأْهلَ  ـْ َتْطِهيرًا{ ...ثـ قاؿ : أما عممتـ اْلَبْيِت َوُيَطهِّ  ِلُيْذِهَب َعنُك ه انَرُك

عمل المصطفيف المهتديف دوف سائرهـ . قالوا : أيف يا  والطهارة وقعت الوراثة
ـَ َوَجَعْمَنا ِفي أبا الحسف ؟ قاؿ : مف ْبَراِهي  قوله عز وجل : }َوَلَ ْد َأْرَسْمَنا ُنوحًا َواِ 
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يَِّتِهَما النُُّبوََّة َواْلِكَتاَب  ـْ َفاِسُ وَف{ فصارت وراثة النبوة  َفِمْنُهـ مُّْهَتٍد َوَكِثير  ُذرِّ ْنُه مِّ
  .(ٔ)والكتاب لممهتديف دوف الفاس يف(

ع عػز وجػل  افقاؿ عمي )عميه السػبلـ( أيهػا النػاس أتعممػوف عف سليـ قاؿ : 
 زؿ في كتابه :ان
ـُ الػػرِّْجَس َأْهػػَل اْلبَ ان} ـْ َتْطِهيػػرًا{ فجمعنػػي َمػػا ُيِريػػُد ّللاَُّ ِلُيػػْذِهَب َعػػنُك ػػَرُك ْيػػِت َوُيَطهِّ

هػؤالء  افوفاطمة وابني الحسف والحسيف ثـ أل ل عمينػا كسػاء ، وقػاؿ : المهػـ 
أهل بيتي ولحمتي يؤلمني مػا يػؤلمهـ ، ويجرحنػي مػا يجػرحهـ ، فأذهػب عػنهـ 

 الرجس وطّهرهـ تطهيرا .
  تسميما( .ا يا رسوؿ ع )ملسو هلآو هيلع هللا ىلصانف الت أـ سممة : و 

ما نزلت فّي وفي عمي وفي ابني وفي تسػعة مػف ولػد انت عمل خير ، انف اؿ : 
 . (ٕ)الحسيف خاّصة ليس معنا أحد ليرنا (

قػاؿ : دخمػت عمػل رسػوؿ عف الحسيف بف علي بػف ضبػي طالػ   عليهمػا السػالـ( 
مػػا يريػػد ع ....( ان) ع )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما( فػػي بيػػت أـ سػػممة وقػػد نزلػػت هػػذا اآليػػة

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 ؟ 
ت يػا عمػي ثػػـ ابنػاؾ الحسػف والحسػيف وبعػػد الحسػيف عمػي ابنػه وبعػػد انػقػاؿ : 
جعفر ابنه وبعد جعفر موسل ابنه وبعد موسل عمػي    ابنه وبعد  ، عمي 

ابنه وبعد عمي   ابنه وبعد   عمي ابنه وبعد عمي الحسف ابنه والحجة بف 

                                                 
 228المصطفذ ص بشار  - 1
 . 413ص 31ار االنوار فبح -2



 
 

 41.......  ................................... الموسوعة القرانية للقحطاني
 

ـ مكتوبة عمل ساؽ العرش ، فسألت ع تعالل عف هالحسف هكذا وجدت أسامي
 ذلؾ ف اؿ : 

 .(ٔ)يا   هـ األئمة بعدؾ مطهروف معصوموف وأعدائهـ ممعونوف (
هو  اذماـ الحسيف  عليه السالـ( الذي فهو والة األئمة التسعة افوالجةير بالذمر 

الوحية الذي اختصه هللا بزيار  وارذ ولـ يختص اذماـ الحسف  عليه السالـ( 
ولوا العـز منهـ ، ضبيال وخصوصاي نلاونه حامالي للجينات الوراثة لال بهذي الزيار 
 . و االمامة امتةاة للنب حتذ تاوف 

اذمامة وم  ما يتعل   افية والروايات الشريفة بانالقر  ويتبيف لنا مف هذي ا يات
 .الوراثة للذ ذريتهما مف المهتةيف والمصطفيف  بها مف لواـز تنتق  عف طري 

 
 
 

 افمفهـو الرجس في ال ر             
 

  مػػا الػػرجس مػػف األمػػور المعنويػػة القلبيػػة ومعنػػاي الشػػؾ فػػي هللا عػػز وجػػ  ومػػ اف
وضسػػمالي والتوحيػػة والنبػػوات ومػػ  مػػا  هللا يتعلػػ  بالقيامػػة والمعػػاة والغيػػ  وصػػفات

 هييف .تعل  بالعلـو الباطنية التي ال يممف لةرااها لال برعاية ولطف لال
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المػرض وهػذا مػا نػراي بصػور  واًػحة علػذ  افوقة يطل  الػرجس فػي بعػض األحيػ
الػػذي ضشػػار لػػه الػػرجس وهػػو  الاػػريـ والمػػرض يشػػير للػػذ نفػػس المعنػػذ اففػػي القػػر 

 الشؾ الذي هو مف ضعماؿ القلو  قاؿ تعالذ : 
ـْ َكاِفُروَف{ ـْ َوَماُتوْا َوُه ـْ ِرْجسًا ِإَلل ِرْجِسِه }َوَأمَّا الَِّذيَف ِفي ُقُموِبِهـ مََّرض  َفزَاَدْتُه
(ٔ) 

 وقة ذمر المولذ تبارؾ وتعالذ الرجس في آيات عةية  مف متابه منها :
ـُ نَمػػا اْلَخْمػػُر َواْلَمْيِسػػُر َواال ان}َيػػا َأيَُّهػػا الَّػػِذيَف آَمُنػػوْا  :قػاؿ تعػػالذ  .1 َصػػاُب َواأَلْزاَل

ْيطَ  ْف َعَمِل الشَّ ـْ ُتْفِمُحوَف{ افِرْجس  مِّ َفاْجَتِنُبوُا َلَعمَُّك
 اف، ومما هو واًح فػ (ٕ)

 مػاانسب  في ليجاة النجاسة الظاهرية لذا ما استثنينا الخمر تهذي األمور ال ت
هي مف األمور العقلية والتي تستخةـ فيها العمليات الفمرية ، وبهذا يتبيف لنػا 

 ماةي ومعنوي . افالرجس قسم اف
ـِ َوَمػػف ُيػػِرْد  اف}َفَمػػف ُيػػِرِد ّللّاُ وقػػاؿ تعػػالذ :  .ٕ  افَيْهِدَيػػُه َيْشػػَرْح َصػػْدَرُا ِلئِلْسػػبَل

ػػانُيِضػػمَُّه َيْجَعػػْل َصػػْدَرُا َضػػيِّ ًا َحَرجػػًا كَ  ػػَماء َكػػَذِلَؾ َيْجَعػػُل ّللّاُ َمػػا َيصَّ عَُّد ِفػػي السَّ
 . (ٖ)الرِّْجَس َعَمل الَِّذيَف اَل ُيْؤِمُنوَف {

ـْ وقػػاؿ تعػػالذ :  .ٖ ـْ ِرْجسػػًا ِإَلػػل ِرْجِسػػِه ػػا الَّػػِذيَف ِفػػي ُقُمػػوِبِهـ مَّػػَرض  َفػػزَاَدْتُه }َوَأمَّ
ـْ َكاِفُروَف { َوَماُتوْا َوُه
(ٗ) . 

ُتػْؤِمَف ِإالَّ ِبػِإْذِف ّللّاِ َوَيْجَعػُل الػرِّْجَس َعَمػل  افٍس ِلػَنفْ  اف}َوَما َكػوقاؿ تعػالذ :  .ٗ
 . (٘)الَِّذيَف اَل َيْعِ ُموَف{
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ـُ قاؿ تعالذ :  .٘ ـْ ُحُرَماِت ّللاَِّ َفُهَو َخْير  لَُّه ِعنػَد َربِّػِه َوُأِحمَّػْت َلُكػ }َذِلَؾ َوَمف ُيَعظِّ
ـْ َفػػػاْجَتِنبُ نااْل  ـُ ِإالَّ َمػػػا ُيْتَمػػػل َعَمػػػْيُك َواْجَتِنُبػػػوا َقػػػْوَؿ  افوا الػػػرِّْجَس ِمػػػَف اأْلَْوَثػػػَعػػػا

وِر{  . (ٔ)الزُّ
وعف ضبي بصير قاؿ : سألت ضبا عبة هللا  عليه السالـ( عف قػوؿ هللا عػز وجػ  : 
ُسوَؿ َوُأْوِلي اأَلْمِر{ قػاؿ : نزلػت فػي عمػي بػف أبػي طالػب  }َأِطيُعوْا ّللّاَ َوَأِطيُعوْا الرَّ

ثـ صػارت مػف بعػد الحسػيف  -قاؿ افإلل  -سبلـ( والحسف والحسيف )عميهـ ال
)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 أبدًا (
السػالـ( عػف قػوؿ هللا عػز وجػ  :  وعػف الغفػار الحػازي ، عػف ضبػي عبػة هللا  عليػه

ـْ َتْطِهيػرًا{ قػاؿ : الػرجس ان} َرُك ـُ الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ َما ُيِريُد ّللاَُّ ِلُيْذِهَب َعنُك
 . (ٖ)هو الشؾ (

) الػرجس هػو الشػؾ ، وعػف سػيف بػف عميػر  ، عػف جعفػر  عليػه السػالـ( قػاؿ : 
 . (ٗ)وال نشؾ في ربنا أبدًا (

الرحمف بف مثير ، عػف جعفػر بػف دمحم ، عػف ضبيػه ، عػف جػةي علػي بػف وعف عبة 
) لما أجمع الحسف بػف عمػي عمػل صػمح معاويػة الحسيف  عليهـ السالـ( قاؿ : 

ا أهػػل بيػػت أكرمنػػا ع باإلسػػبلـ ، انػػوا ممػػفع -قػػاؿ افإلػػل  -خػػرج حتػػل ل يػػه 
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والػرجس هػو  ا ، فأذهب عنا الرجس وطهرنا تطهيرًا ،انا واجتبانواختارنا واصطف
 . (ٔ)الشؾ فبل نشؾ في ع الحق ودينه أبدًا (

 
 افمػػا تعنػػي الشػػؾ ممػػا انا يػػات التػػي ذمػػرت مػػرض القلػػو   افوبهػػذا يتأاػػة لنػػا 

الػػػرجس هػػػو مػػػرض القلػػػو  الػػػذي بينػػػه المػػػولذ  افالػػػرجس يعنػػػي الشػػػؾ فالنتيجػػػة 
 تبارؾ وتعالذ في متابه الاريـ ، وبهذا يتبيف لنا معنذ قوله تعالذ :

ـْ َتْطِهيػػرًا{ان} ػػَرُك ـُ الػػرِّْجَس َأْهػػَل اْلَبْيػػِت َوُيَطهِّ مػػا عنػػذ ان َمػػا ُيِريػػُد ّللاَُّ ِلُيػػْذِهَب َعػػنُك
الشؾ الػذي ضشػرنا للػذ ماهيتػه فػي بةايػة المطلػ  ، فػالمولذ تبػارؾ وتعػالذ يخبرنػا 

واع الشػؾ لػذا انػضه  البيت منزهػوف عػف الشػؾ فػي هللا بػ  مػ   افوفقاي لهذا النّص 
 راسخوف في العلـ ، قاؿ تعالذ : الآخر  افهـ في مموصف

ُر ِإالَّ ُأْوُلػػوْا  ػػْف ِعنػػِد َربَِّنػػا َوَمػػا َيػػذَّكَّ ـِ َيُ وُلػػوَف آَمنَّػػا ِبػػِه ُكػػلّّ مِّ }َوالرَّاِسػػُخوَف ِفػػي اْلِعْمػػ
، فنتيجة رسوخهـ في العلـ لـ يرّةوا قوؿ هللا عز وج  فيما ضخبرهـ به  (ٕ)األْلَباِب{

 :  هللا تعالذ ه مف غيبه الذي قاؿ عنهانهـ علموا نآمنوا به ال مف الغي  ب 
ـُ اْلَغْيِب َفبَل ُيْظِهُر َعَمل َلْيِبِه َأَحداً } ُسوٍؿ  * َعاِل فةمنوا بػه  {ِإالَّ َمِف اْرَتَضل ِمف رَّ

 .  ولـ يرفًوي ولـ يشموا فيه طرفة عيف ضبةاي 
هػػـ فػػاقوا بػػذلؾ انيػػالي بػػ  بانوبػػذلؾ فًػػلهـ المػػولذ تبػػارؾ وتعػػالذ علػػذ مثيػػر مػػف 

فهػذا متػا  هللا يخبرنػا عػف قصػة موسػذ ، ضولي العـز مف الرسػ   علػيهـ السػالـ( 
موسػذ لػـ يحتمػ  مػا قػاـ بػه الخًػر مػف  افمع الخًر  عليهما السػالـ( وميػف 
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وجػػه الحممػػة منهػػا غائبػػاي علػػذ موسػػذ  عليػػه السػػالـ( بػػ  هػػي غائبػػة  افضفعػػاؿ مػػ
 : بها بةلي  قوله تعالذ حماية عنه حتذ علذ الخًر نفسه الذي قاـ
علػػـ العػػالـ  ضي  افالروايػػات ةلػػت علػػذ  اف، فػػي حػػيف  } َوَمػػا َفَعْمُتػػُه َعػػْف َأْمػػِري{

الخًػػػػػر( مػػػػػالقطر  فػػػػػي البحػػػػػر بالنسػػػػػبة لعلػػػػػـ دمحم وآؿ دمحم  صػػػػػلوات هللا علػػػػػيهـ 
 ضجمعيف( .

 
 

 
 
 

 افمفهـو التطهير في ال ر                
 

ـْ َتْطِهيرًا{ َماان}قاؿ تعػالذ :  َرُك ـُ الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ ُيِريُد ّللاَُّ ِلُيْذِهَب َعنُك
(ٔ) 

. 
مفهوـ التطهير ، فالتطهير فػي ا يػة يػأتي بعػة لذهػا  الػرجس ومعنػاي  افنأتي لبي

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

 لةراؾ وتعق  واعتقاة وما للذ ذلؾ .
والطهػػار  القلبيػػة هػػي خلػػوي مػػف الشػػؾ واالرتيػػا  ومػػا يشػػيف الػػنفس مػػف رذائػػ  ومػػا 

تبػػاع الػػنفس األمػػار  بالسػػول  يشػػيف العبػػة ضمػػاـ ربػػه مػػف ميػػ  للػػذ الباطػػ  والهػػوى وا 
وضا  الحراـ والعياذ باهلل ، فم  هذي األفعاؿ هي مف الػرجس ممػا هػو واًػح فمػ  

مثػػػاؿ ذلػػػؾ نجاسػػػة ضيًػػػاي مػػػا يشػػػيف الطهػػػار  الجسػػػةية الماةيػػػة يعتبػػػر مػػػف الػػػرجس 
 الخنزير حيذ وصفه المولذ تبارؾ وتعالذ بالرجس .

ـٍ َيْطَعُمػػُه ِإالَّ  }ُقػػل الَّ َأِجػػدُ قػػاؿ تعػػالذ :  مػػًا َعَمػػل َطػػاِع  افِفػػي َمػػا ُأْوِحػػَي ِإَلػػيَّ ُمَحرَّ
ـَ ِخنِزيٍر فَ   (ٔ)ُه ِرْجس  َأْو ِفْس ًا ُأِهلَّ ِلَغْيِر ّللّاِ{انَيُكوَف َمْيَتًة َأْو َدمًا مَّْسُفوحًا َأْو َلْح

. 
ومػػ  التطهيػػر ينقسػػـ للػػذ طهػػار  معنويػػة وطهػػار  ماةيػػة  افلذف يتًػػح ممػػا تقػػةـ 
 . افذلؾ مما يةؿ عليه القر 

ت معنوية ضو ماةية ، انلذف فمعنذ التطهير هو الخلوص مف هذي األفعاؿ سوال م
األمػػر ال يتوقػػف عنػػة هػػذي النقطػػة بػػ  يتعػػةاي للػػذ ضمػػر آخػػر هػػو فػػي غايػػة  افلال 

األهمية ضال وهو المعنذ المراة مف قوله تعالذ  تطهيراي( فالمولذ عز وج  قة ذمر 
ي هذي ا ية مرتيف ، حيذ قاؿ تعػالذ :  ويطهػرمـ تطهيػراي( ، فهػو عػز التطهير ف

جعػػ  تلػػؾ الطهػػار   افوجػػ  قػػة طهػػر ضهػػ  البيػػت لانػػه لػػـ يمتػػف بػػ  واصػػ  فعلػػه بػػ
 طهار  خاصة تتصف بصفة معينة .
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فالتطهير علذ مستوييف بحسػ  القاعػة  المنطقيػة مطلػ  الشػيل والشػيل المطلػ  
 .فرة مف ضفراةي ، فمطل  الشيل يتحق  بتحق  ضي 

قلػـ جػاؼ ضو قلػػـ  افه يتحقػػ  بػأي قلػـ سػوال مػانػمثػاؿ علػذ ذلػؾ قولػؾ ضريػة قلػـ ف 
المػػػراة هػػػو  فرصػػػاص ، فإحًػػػار ضي واحػػػة مػػػف هػػػذي األقػػػالـ يفػػػي بػػػالغرض ، ال

 نوعه ، وهذا هو الذي يسمذ مطل  الشيل . افالحصوؿ علذ قلـ ضياي م
يػػع ضفػػراةي ومثػػاؿ علػػذ ذلػػؾ لػػو ه ال يتحقػػ  لال بتحقػػ  جمانػػضمػػا الشػػيل المطلػػ  ف

ه ال يتحقػػ  بتحقػػ  فػػرةاي واحػػةاي انػػطلػػ  ضحػػةهـ منػػؾ قلػػـ ويريػػة بػػذلؾ مطلػػ  القلػػـ ف
مػػف ضفػػراة القلػػـ بػػ  البػػة مػػف تحقػػ  جميػػع ضفػػراة القلػػـ وبمعنػػذ آخػػر البػػة مػػف وجػػوة 

ه ال يمتفػػي حينهػػا بوجػػوة نػػوع واحػػة انػػواع القلػػـ لاػػي يتحقػػ  المطلػػو  ، فانػػجميػػع 
 لـ ، مالجاؼ مثالي .واع القانمف 

المراة بمطل  الشيل هػو تحقػ  ضي فػرة مػف ضفػراة الشػيل ،  افومف هنا يتبيف لنا 
 .ه ال يتحق  لال بتحق  جميع ضفراةي انضما الشيل المطل  ف

مطلػػػ  التطهيػػػر يتحقػػػ  بتحقػػػ  ضي فػػػرة مػػػف ضفػػػراة الطهػػػار  وهػػػذا  افومػػػف هنػػػا فػػػ 
ه ال يتحقػػ  لال بتحقػػ  جميػػع انػػفيشػػترؾ فيػػه عامػػة النػػاس ، ضمػػا التطهيػػر المطلػػ  

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

ه ال انػػالطهػػار  فػػي عامػػة النػػاس ال تاػػوف لال مطلػػ  الطهػػار  ضي  افومعنػػذ هػػذا 
ـ عػػنهـ ضمػػا يوجػػة مػػف النػػاس مػػف يتصػػف بالطهػػار  المطلقػػة لال مػػف سػػيأتي الاػػال

ت ةرجة قربهـ مف جنا  انطهارتهـ محةوة  مهما بلغوا ومهما م افعامة الناس ف
 المولذ تبارؾ وتعالذ .
ا يػة الاريمػة تحػةثت عػف الطهػار  المطلقػة ، فأهػ  البيػت  افومف هنا يتًح لنا 

هػػػـ مطهػػػروف مػػػف انواع الطهػػػار  ضي انػػػ علػػػيهـ السػػػالـ( مطهػػػروف بهػػػذا النػػػوع مػػػف 
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واعػػه فطهػػارتهـ سػػالـ هللا علػػيهـ معنويػػة وماةيػػة بمػػا تحويػػه هػػذي ان الػػرجس بمافػػة
 الالمات مف معنذ .

ومف هنا تبرز ضفًيلتهـ علذ غيرهـ وعظمهـ وسموهـ وعلو مقاماتهـ وقربهـ مف 
ه وتعػػالذ عصػػمهـ مػػف مػػ  شػػيل انهللا سػػبح افهللا عػػز وجػػ  ، وبهػػذا نفهػػـ ميػػف 

 فالطهار  المطلقة سب  لوجوة العصمة .
يمونػػوا  افمػػف لػػواـز ذلػػؾ  افطّهػػر المػػولذ عػػز وجػػ  ضهػػ  البيػػت تطهيػػراي مػػ مػػامف

يشػػػينهـ ويحػػػ  مػػػف  افه انمعصػػػوميف منػػػزهيف عػػػف مػػػ  الرذائػػػ  ومػػػ  مػػػا مػػػف شػػػ
 ةرجاتهـ ومقاماتهـ سالـ هللا عليهـ عنة المولذ تبارؾ وتعالذ .
تاػػػوف نسػػػبة  افسػػػنفالعصػػػمة لذف متوقفػػػة علػػػذ حصػػػوؿ الطهػػػار  فبقػػػةر طهػػػار  اال

 .ته والعمس صحيح عصم
لذا تػػػػرةى فػػػػي الػػػػذنو  ورا  يتسػػػػاف  باقترافػػػػه المعاصػػػػي  افسػػػػناال افلػػػػذا نجػػػػة  

والموبقػػات نػػراي يػػزةاة يومػػاي بعػػة آخػػر تسػػافالي وبعػػةاي عػػف هللا عػػز وجػػ  وذلػػؾ لعػػةـ 
وجوة ما يعصمه مف ارتاا  المعاصي والذنو  ، وبذلؾ نفهػـ مػا جػال فػي ةعػال 

و   حيذ ورة : هللا تعالذ عليه( افممي   ًر
 ) المهـ الفر لي الذنوب التي تهتؾ العصـ ( .

 افسػػػنالعصػػمة ال تتػػػأتذ للفػػرة لال باالسػػتحقاؽ فػػإذا حػػاف  اال افوبهػػذا يتبػػيف لنػػا 
علػػذ باطنػػه وظػػاهري مػػف الػػرجس والمػػرض ومػػ  مػػا يشػػوبه ووصػػ  للػػذ الطهػػار  

 مستحقاي لني  العصمة والحصوؿ عليها . افالمطلقة م
رنا ئطػػوت عليػػه ًػمائرنا ونفوسػػنا وسػػراانحػػ  مػػف ذلػؾ بسػػ  مػا نػا لػػيس لنػا انلال 

 بنسبة بسيطة . افمف الرجس ولو م
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هللا عػز  فبيال واألوصيال  عليهـ السالـ( ذلؾ لػيس النعةـ ني  ضحة غير اال افف
نػػا غيػػر مسػػتحقيف لػػذلؾ انوجػػ  يػػأبذ لنػػا ذلػػؾ فهػػو العػػاةؿ الػػذي ال يظلػػـ ضحػػةاي لال 

 نا مف الوقوع في الرذيلة وارتاا  المعاصي وا ثاـ .فسانلعجزنا في الحفال علذ 
هناؾ عبر التاريخ مف حصلوا علذ شيل مػف العصػمة وهػي مػا تعػارؼ تسػميتها ف

بالعصمة الممتسبة ومث  هؤالل الػذيف حصػلوا علػذ العصػمة بنسػبة وقػةر معينػيف 
مثػ   افلـ يمف ليقّةر لهـ ذلؾ لوال صفال نفوسهـ وطهار  بواطنهـ وظواهرهـ لذا فػ

وقوعػػه قلػيالي ، فػػإذا تػػةارموي بالتوبػػة حػػافظوا علػػذ  افهػؤالل يقػػع مػػنهـ الػػذن  ، لال 
 طهارتهـ .
الشػؾ فػي  افالطهار  تاػوف مػف الػرجس والمػرض وهمػا ممػا بينػا يعنيػ افوقة تبيف 

هللا عز وجػ  ضو الشػؾ فػي ةيػف هللا تبػارؾ وتعػالذ ممػا بينػت األحاةيػذ والروايػات 
 مرنا طائفة منها .ذ افالشريفة التي سب  و 

ة فملمػػػا زاةت معرفػػػ، وفػػػي الواقػػػع هنػػػاؾ تػػػراب  واًػػػح فػػػي الاثيػػػر مػػػف المفػػػاهيـ 
نسػػبة شػػمه فالشػػؾ فػػي هللا عػػز وجػػ  نتيجػػة  تللمػػولذ تبػػارؾ وتعػػالذ قّلػػ افسػػناال

 .جه  المخلوؽ بخالقه 
 صػلذ هللا عليػه تبػيف لنػا معنػذ الحػةيذ الشػريف الػوارة عػف رسػوؿ هللا يومف هنا 
 والذي جال فيه : ـ تسليما(وآله وسل

ت ، وال يعرفؾ إال ع انت ، وال يعرفني إال ع و انا و ان) يا عمي ال يعرؼ ع إال 
 .(ٔ)ا (انو 

 صػػلذ هللا عليػػه عػػةاـ الشػػؾ فػػي شػػخص الخػػاتـ دمحم انفهػػذي المعرفػػة لػػـ تاػػف لػػوال 
طالقػاي والوصػي علػي  عليػه السػالـ( حيػذ ال وجػوة لػه فيهمػا ل وآله وسػلـ تسػليما(
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ولػػيس معنػػذ المعرفػػة فػػي مػػ  األحػػواؿ اذحاطػػة بػػالمولذ عػػز وجػػ  ومعرفػػة ذاتػػه 
 المقةسة .

ضهـ ضفراة المعرفة هو االعتراؼ بالعجز عف تلؾ المعرفة فالمخلوؽ لذا علػـ  افب  
ذلؾ  افمف آمف خالقه بعض ما يتعل  به ولـ يةرؾ البعض ا خر اعترؼ بذلؾ و 

   به علماي ، قاؿ تعالذ :ه لـ يحانمف عنةي عز وج  لال 
ُر ِإالَّ ُأْوُلػػوْا  ػػْف ِعنػػِد َربَِّنػػا َوَمػػا َيػػذَّكَّ ـِ َيُ وُلػػوَف آَمنَّػػا ِبػػِه ُكػػلّّ مِّ }َوالرَّاِسػػُخوَف ِفػػي اْلِعْمػػ

 . (ٔ)األْلَباِب{
فهنػػاؾ ةائمػػاي غيػػ  مػػف غيػػ  هللا وسػػر مػػف سػػر هللا ال يطلػػع عليػػه نبػػي ضو رسػػوؿ 

ُسػِمِه َمػف  ّللّاُ  اف}َوَما كَ قاؿ تعالذ :  ـْ َعَمل اْلَغْيػِب َوَلِكػفَّ ّللّاَ َيْجَتِبػي ِمػف رُّ ِلُيْطِمَعُك
ـْ َأْجر  َعِظيـ { افَيَشاُء َفآِمُنوْا ِباّلّلِ َوُرُسِمِه وَ  ُتْؤِمُنوْا َوَتتَُّ وْا َفَمُك

(ٕ) . 
َماَواِت َواأْلَ ان}ُقْل وقوله تعالذ :  رَّ ِفي السَّ ـُ السِّ َلُفػورًا  افُه َكػانػْرِض َزَلُه الَِّذي َيْعَم
ِحيمًا{  . (ٖ)رَّ

بيػػال والرسػػ  واألوصػػيال لذا مػػا عجػػزوا عػػف معرفػػة هػػذا الغيػػ  ضو ذلػػؾ نهػػؤالل االف
 ه مف عنة هللا عز وج  .انهـ يؤمنوف انالسر لـ ينمروي ضو يرةوي ب  

نخػتـ مالمنػا بمػا جػال فػػي األحاةيػذ والروايػات المعصػومية الشػريفة التػػي  افبقػي 
 ذهبنا لليه : تؤمة ما
عػف جعفػر بػػف دمحم بػف عمػار  عػػف ضبيػه عػػف جعفػر بػف دمحم عػػف ضبيػه  عليهمػػا  -ٔ

ع عػػز وجػػل  اف: ) قػػاؿ عمػػي بػػف أبػػي طالػػب )عميػػه السػػبلـ( السػالـ( قػػاؿ 
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مػا انفضمنا أهل البيت وكيف ال يكوف كذلؾ وع عز وجل ي ػوؿ فػي كتابػه 
طهيػرًا ف ػد طّهرنػا ع يريد ع ليػذهب عػنكـ الػرجس أهػل البيػت ويطهػركـ ت

 . (ٔ)مف الفواحش ما ظهر منها وما بطف فنحف عمل منهاج الحق (
في قوؿ ع عز عف ضبي عبة الغفار الجازي عف ضبي عبة هللا  عليه السالـ(  -ٕ

 . (ٕ)ما يريد ....( ، قاؿ : ) الرجس هو الشؾ (انوجل )
 اف  تسػميما()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: قػاؿ رسػوؿ ع وعف عباية بف ربعي عف ابف عباس قاؿ  -ٖ

فجعمنػي فػي خيرهػا بيتػًا  –قػاؿ  افإلػل  –ع عز وجل قسـ الخمق قسػميف 
ا وأهػل بيتػي مطهػروف مػف انػما يريد ع .....( فانوذلؾ قوله عز وجل : )

 . (ٖ)الذنوب (
مػا ان) لذ : فػي قولػه تعػا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما(وعف ابف عبػاس قػاؿ : قػاؿ رسػوؿ هللا  -ٗ

 . (ٗ)ا وأهل بيتي مطهروف مف الرجس والذنوب (انيريد ع .....( : ف
الرجس هو الشػؾ ضو  افومف خالؿ هذي الطائفة مف األحاةيذ والروايات تبيف لنا 

 المطهروف هـ ضه  البيت  عليهـ السالـ(  افه الذنو  ، و ان
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هػػػـ انالاػػريـ ممػػا  افاختلػػف المفسػػروف فػػي معنػػذ الاتػػا  الممنػػػوف الػػذي فػػي القػػر 
 افاختلفوا في معنػذ المػّس علػذ ثالثػة ضقػواؿ ، فأصػحا  القػوؿ األوؿ ذهبػوا للػذ 

الاريـ الػذي هػو فػي الاتػا  الممنػوف يعنػي  افر معنذ المّس هو اللمس ، فمّس الق
، هذا هو ما ذهبػوا لليػه ، وضصػحا   افلمسه ، بعبار  ضخرى يعني لمس متابة القر 

 . المذه  السنيهذا الرضي هـ ضبنال 
ا ية الشريفة ليسػت فػي مقػاـ النهػي عػف المػّس بػ  هػي فػي مقػاـ  افويرة عليه : 

 افالقػػر  افوتعػػالذ ضراة بػػذلؾ لعالمنػػا بػػ المػػولذ تبػػارؾ افاذخبػػار عػػف ضمػػر مػػا ، فػػ
الاػػريـ الػػذي هػػو فػػي الاتػػا  الممنػػوف ال يمّسػػه لال قػػوـ خاصػػوف اتصػػفوا بمػػونهـ 

 طاهريف .
المّس هنػا يعنػي عػةـ جػواز لمسػه لال للمتطهػريف ، فقػة بينػا ،  افضما علذ القوؿ ب

يسػػت تحصػ  بػػالتطهير ول افمعنويػػة وماةيػة والماةيػػة يممػػف  افالطهػار  طهارتػػ اف
متطهػػػراي بحسػػػ  هػػػذي الطهػػػار  لػػػـ تاػػػف طهارتػػػه  افسػػػناال افمػػػ  الطهػػػار  ، فلػػػو مػػػ

ه البة حينها مف حصوؿ جميع ضفراة الطهار  بمػال القسػميف  المعنويػة انمطلقة ، ف
 والماةية( .

وهذا الذي يتحةثوف عنه مف القسـ األخير وهو الطهار  الماةية وهذا ال يمفػي فػي 
الاػريـ وبنػال علػذ  افالمػاةي وبػذلؾ يسػتطيع لمػس القػر المقاـ فًالي عف التطهيػر 

 معنذ المّس هو اللمس . افما ذه  لليه القائلوف ب فما تقةـ يتبيف لنا بطال
معنػذ ال يمسػه لال المطهػروف ضي  افي : فقة ذه  القائليف به للذ انضما القوؿ الث

لتفسػػير بعبػػار  المػػّس معنػػاي ا افهـ ذهبػػوا للػػذ انال يعلػػـ تفسػػيري لال المطهػػروف ، فػػ
ومعرفػػػة منهػػػه والغػػػوص فػػػي بحػػػري والتقػػػاا جػػػواهري  افضخػػػرى ال يػػػةرؾ تفسػػػير القػػػر 

خراجهػػا مػػف ضعمػػاؽ ذلػػؾ البحػػر ليتلقاهػػا مػػ  نػػاظر فتاػػوف معلومػػة لػػةى الجميػػع  وا 
 ، وهذا ما ذه  لليه البعض مف مفسري الشيعة . المطهروف غير 
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، فعلػذ مالممػـ  افبتفسػير القػر الاثيػر مػف العلمػال قػة قػاموا  افه يرة عليه : انلال 
 هـ غير مطهريف فثبت عةـ صحة ما ذهبوا لليه .انهؤالل قة مّسوي لال  افيعني 

،  افمعنػػذ المػػّس هػػو تأويػػ  القػػر  افالقػػوؿ الثالػػذ : وضصػػحابه ذهبػػوا للػػذ القػػوؿ بػػ
 . وهناؾ مف يقوؿ بذلؾ افهناؾ مف قاـ بتأوي  القر  افويرة عليه : 

 لليػػه ريف هػػـ ضهػػ  البيػػت تبػػيف لنػػا عػػةـ صػػحة مػػا ذهػػ المطهػػ اففلمػػا ثبػػت لنػػا  
 ، لذف فما المراة بالمّس يا ترى ؟ المفسروف 

الاػريـ الموجػوة فػػي الاتػا  الممنػوف والػػذي ال يمسػه لال المطهػروف هػػو  افالقػر  اف
 افالاػػريـ بحسػػ  نظريػػة تجزئػػة القػػر  افمتػػا  خػػاص ولػػيس مطلػػ  الاتػػا  ، فػػالقر 

وليس  افبراهيف القطعية هو متا  خاص ةاخ  القر صحتها باألةلة وال توالتي ثبت
 .افم  القر 

 افم افالمجية و  افالعظيـ والقر  افبصور  عامة وهو غير القر  اففهو جزل مف القر 
هنػػاؾ نقطػػة اشػػتراؾ بػػيف جميػػع تلػػؾ الاتػػ  وهػػي مػػوف جميعهػػا مػػالـ هللا تعػػالذ ، 

ي مالمػػػه بػػػاق افالاػػػريـ  افيسػػػمذ القػػػر  مسػػػتق وهػػػذا ال يعنػػػي مػػػوف وجػػػوة متػػػا  
ما ظهرت هذي الصػفة بصػور  واًػحة وغلبػت انه وتعالذ ال يتصف بالاـر انسبح

ومػذا بالنسػبة ، علذ باقي الصفات في بعض مالمه عز وجػ  ولػيس فػي الجميػع 
نا نجػةها تحػةثت عػف العظمػة ضاثػر مػف غيرهػا انية فانلبعض آخر مف ا يات القر 

 العظيـ . افلذا سميت بالقر 
ال يمسه لال المطهػروف هػو متػا  الذي الاريـ  افالقر  افلنا فلما تبيف ذلؾ يتًح 
البسملة فهي التي في متا  ممنوف ال يمسػها لال  وهي افخاص وليس مجم  القر 

المطهروف ضي ال يةرؾ حقيقتها وتأويلهػا ومنههػا لال المطهػروف ، وممػا يؤمػة هػذي 
 الحقيقة ما ورة عف ضمير المؤمنيف  عليه السالـ( :
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 و فػيهػ افوجميع ما في ال ػر  افسرار الكتب السماوية هي في ال ر جميع أ اف) 
الفاتحة وجميع ما في الفاتحة هو في البسممة وجميع ما فػي البسػممة هػو فػي 

ا الن طػة التػي تحػت انػالباء وجميع ما فػي البػاء فػي الن طػة التػي تحػت البػاء و 
 . (ٔ)الباء (

ـ( ال يعرفهػػا لال هللا ورسػػوله النقطػػة التػػي هػػي علػػي  عليػػه السػػال افولمػػا تبػػيف لنػػا 
البسػملة التػي تحػوي النقطػة ال يعرفهػا لال المطهػروف ،  افتبيف لنا لذف وضه  بيته 

 ومف مالـ له  عليه السالـ( في نهج البالغة : 
دمجت عمػل انػس بػالموت مػف الطفػل بثػدي أمػه ، بػل ان) وع البف أبي طالب 

 .(ٕ)شية في الطوي البعيد (مكنوف عمـ لو بحت به الضطربتـ اضطراب األر 
طػػوال علػػذ شػػيل مػػا ، والعلػػـ الممنػػوف فػػي صػػةر علػػي نةماف هػػو االنػػومعنػػذ اال

الاػػريـ هػػو البسػػملة  فػػي  افالقػػر  اففيتًػػح لذف ،  عليػػه السػػالـ( ال يعلمػػه غيػػري 
ةمج انػعلمها وتأويلها وحقيقتهػا ، ال يطلػع عليهػا لال مػف  افالاتا  الممنوف( ضي 
يمسػػه ويػػةرؾ منػػه ويعػػرؼ  افمنػػوف ، ولػػيس بمقػػةور مػػ  ضحػػة علػػذ ذلػػؾ العلػػـ الم

 حقيقته .
فًػيلة   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما(الاريـ ما روي عف النبي  افومما يؤمة موف البسملة هي القر 

 ه قاؿ :انهذي ا ية المبارمة في ليلة اذسرال والمعراف 
رأيػػت فيهػػا أربعػػة ، ف اف) ليمػػة أسػػري بػػي إلػػل السػػماء عػػرض عمػػل جميػػع الجنػػ

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

                                                 
 . 5ص 1شر  األسمال الحسنذ ف -1
 نهج البالغة- 2
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لػػل أيػػف تػػذهب ؟ قػػاؿ : تػػذهب إلػػل نيػػا جبرائيػػل مػػف أيػػف تجػػيء هػػذا اال  هػػار وا 
حوض الكوثر ، وال أدري مف أيف تجيء ، فادعوا ع تعالل ليعممؾ أو  يريػؾ ، 

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

ا عنػد شػجرة ورأيػت قبػة مػف درة بيضػاء انػفػتح عينػؾ ، ففتحػت فػإذا أثـ قاؿ : 
س نػجميػع مػا فػي الػدنيا مػف الجػف واال  افولها باب مف ذهب أحمر وقفل ولػو 

هػار نعمػل جبػل ، فرأيػت هػذا اال وا مثل طائر جػالس انوضعوا عمل تمؾ ال بة لك
 األربعة تخرج مف تحت ال بة ، فمما دنوت مف ال فل وقمت : 

ال بػػة  اففػػتح ال فػػل ، ورأيػػت مكتوبػػًا عمػػل أربعػػة أركػػان)م ػػ وا( 
)م  وا( ورأيت نهر الماء يخرج مف ميـ )بسـ ع( ورأيػت نهػر 

، ونهػػر الخمػػر يخػػرج مػػف مػػيـ )الػػرحمف( ، ونهػػر  المػػبف يخػػرج مػػف هػػاء )ع(
هػػػار األربعػػػة مػػػف نأصػػػل هػػػذا اال  افالعسػػػل يخػػػرج مػػػف مػػػيـ )الػػػرحيـ( فعممػػػت 

 البسممة . 
ف اؿ ع عز وجل : يا   مػف ذكػر هػذا األسػماء مػف أمتػؾ ب مػب خػالص مػف 

 . (ٔ)هار (نرياء وقاؿ )م  وا( س يته مف هذا اال 
معنػػذ القبػػة وعلػػذ  افهػػذا الحػػةيذ عػػف البسػػملة ممػػا هػػو واًػػح و  فايتًػػح لنػػا 

هػا فػي متػا  ممنػوف ال يسػتطيع فتحهػا ضو الػةخوؿ لليهػا ومّسػها انبابها قفػ  ، ضي 
 غير المطهريف الذيف ضذف هللا لهـ في ذلؾ .

                                                 
 48/ 1تفسير نفحات الرحمف ،  224القراف فًائله ص -1
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الاػػػريـ الػػػذي لػػػيس باسػػػتطاعة ضحػػػة  افلذف فا يػػػة تتحػػػةذ عػػػف البسػػػملة فهػػػي القػػػر 
تأويله وحقيقته ومنهه لال المطهروف وهـ ضه  البيػت  علػيهـ  الوصوؿ لليه ومعرفة

 السالـ( .
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 

 يةانتأويل بعض السور ال ر 
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ية ، وتشػمل هػذا السػور انسنبدأ بتوفيق ع وتسديدا بتأويل بعض السور ال ر  
 : 

 أواًل: سورة الكهف .
 . يا : سورة التكويرانث

 . ثالثًا : سورة الفجر
 . رابعًا : سورة ال يامة
 ش اؽ .نخامسًا : سورة اال 

 فطار .نسادسًا : سورة اال 

 . سابعًا : سورة المطففيف
 . ثامنًا : سورة الواقعة
 .تاسعا : سورة الجمعة

 
 
 
 

 سورة الكهفتأويل 
 
 عليػػػه السػػػالـ( ممػػػا ضشػػػارت الروايػػػات  لسػػػور  الاهػػػف عالقػػػة باذمػػػاـ المهػػػةي اف

ليهػػا األةعيػػة والزيػػارات المػػأثور  عػػف ضئمػػة الهػػةى صػػلوات ةلػػت عضيًػػاي واألخبػػار و 
 هللا وسالمه عليهـ ضجمعيف .
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)المهػػـ صػػل عمػػل   وآؿ   الكهػػف فقػػة ورة فػػي الصػػال  علػػذ دمحم وآؿ دمحم : 
 .(ٔ)ستكيف (الحصيف ولياث المضطر الم

موقػػع سػػور  الاهػػف فػػي وسػػ   افممػػا ، ف آؿ دمحم هػػـ الاهػػف افه مػػف الواًػػح انػف
األئمػة  وسػ اذمػاـ المهػةي  عليػه السػالـ(  افمػف حيػذ الترتيػ  مػذلؾ ممػ افقر ال

ي الػػػذي ضوصػػػذ بػػػه الرسػػػوؿ انوالثقػػػ  الثػػػ اف علػػػيهـ السػػػالـ( الػػػذيف هػػػـ عػػػةؿ القػػػر 
 .  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(

بيتػه قػاؿ  عنػةما رضى ضهػ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما(فقة ورة في حةيذ المعراف عػف رسػوؿ هللا 
 . (ٕ)ه كوكب دري (ان: )في وسطهـ المهدي يضيء ك

ػَر مما قة ذمر في بةاية سػور  الاهػف :  }َقيِّمػًا لُِّينػِذَر َبْأسػًا َشػِديدًا ِمػف لَُّدْنػُه َوُيَبشِّ
اِلَحاِت  ـْ َأْجرًا َحَسنًا { افاْلُمْؤِمِنيَف الَِّذيَف َيْعَمُموَف الصَّ َلُه

(ٖ)  . 
ياـ اذماـ  عليه السػالـ( وحربػه ًػة الظلػـ والظػالميف حيػذ وفي ذلؾ لشار  للذ ق

هللا فػػػي األرض والحػػػر  سػػػتاوف مػػػف قبػػػ  يمثػػػ   هانػػػضي  (لةنيػػػة حربػػػه حػػػر   اف
 . ه وتعالذانضعةال ةعو  اذماـ  عليه السالـ( ًة هللا سبح

 في مواقع ضخرى . مما ورةت األمور اللةنية 
 .  (ٗ)نَّا ِعْممًا {}َوَعمَّْمَناُا ِمف لَّدُ فقوله تعالذ :  

  . (٘)َتِ ّيًا { افًا مِّف لَُّدنَّا َوَزَكاًة َوكَ ان} َوَحنَ ضو قوله تعالذ : 

                                                 
 36مصبا  المتهجة ص - 1
 191ص – 27بحار االنوار ف - 2
 .  2  الاهف - 3
 .  65  الاهف -4
 .  13  مريـ -5
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لػـ اللةنيػة وهػذي الحػر  ، هناؾ ضمور لةنية ضي مف هللا مباشػر  وبػةوف واسػطة  افف
 عليػػػه السػػػالـ(  حػػػرو  النبػػي واذمػػػاـ علػػيومػػذلؾ بيػػال واألوصػػػيال نتاػػف مػػػع اال
 .ةنية ل ليست حروباي 
ْف ِعَباِدَنا آَتْيَناُا َرْحَمًة ِمػْف ِعنػِدَنا َوَعمَّْمَنػاُا ِمػف لَّػُدنَّا قاؿ تعالذ :  } َفَوَجَدا َعْبدًا مِّ
 . (ٔ)ِعْممًا {
ه انه وتعػػالذ هػػي المعرفػػة بحسػػ  ةرجاتهػػا للمػػولذ سػػبحانالعبوةيػػة هلل سػػبحفمعنػػذ 

 وله تعالذ : وتعالذ فال تاوف عباة  لال بمعرفة مما ورة في تفسير ق
 .  (ٕ)َس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِف {ن}َوَما َخَمْ ُت اْلِجفَّ َواال 
للػػذ سػػاحة  افسػػنفػػال يصػػ  اال )ليعرفػػوف (:  عليػػه السػػالـ(  قػػاؿ اذمػػاـ الصػػاةؽ

وهذا ما تشػير لليػه ا يػة رحمته تعالذ لال بالعبوةية وال تاوف عبوةية لال بالمعرفة 
 تعالذ :  بةلي  قولهدمحم ، والرحمة المقصوة  هـ دمحم وآؿ 
 . (ٖ)}َوَما َأْرَسْمَناَؾ ِإالَّ َرْحَمًة لِّْمَعاَلِميَف {

 والػذي مػأخوذ بػةوريف اللػوف األخًػر ضما اسـ الخًر  عليػه السػالـ( فمػأخوذ مػ 
 مف نور آؿ دمحم ومنه نور جبرائي  مذلؾ .

مػف هللا مػف  والمقصػوة منػه العلػـ: ومعناي العلـ اللػةني  }َوَعمَّْمَناُا ِمف لَُّدنَّا ِعْممًا {
علمهػػـ يمػػوف بواسػػطة  افحيػػذ ، بيػػال نمػػع الاثيػػر مػػف االةوف واسػػطة ممػػا يمػػوف 

يتحػػرؾ  فهػػو ،الػػوحي والمالئمػػة ، فعلػػـ سػػيةنا الخًػػر  عليػػه السػػالـ( علػػـ لػػةني 
ه وتعػػػػالذ بػػػػه وهػػػػو نفسػػػػه ال يعػػػػرؼ حقيقػػػػة تلػػػػؾ انويعمػػػػ  بتصػػػػرؼ المػػػػولذ سػػػػبح
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وهػػػذا العلػػػـ ال يمػػػوف لال عنػػػة القليلػػػيف ممػػػف ، تحققهػػػا األعمػػػاؿ وتأويلهػػػا لال بعػػػة 
 حباهـ هللا ج  وعال .

نبػي  اف: وهػو  (ٔ)ُتَعمَِّمػِف ِممَّػا ُعمِّْمػَت ُرْشػدًا { اف}َقاَؿ َلُه ُموَسل َهْل َأتَِّبُعَؾ َعَمل 
  عليه السالـ( طل  التعلـ علذ ية الخًر  عليه السالـ( . هللا موسذ
 اففػػػػفػػػػي زمػػػػف الغيبػػػػة  عليػػػػه السػػػػالـ(  المهػػػػةي ل مػػػػاـ الخًػػػػر وزيػػػػراي  افولمػػػا مػػػػ

 ضصحا  المهةي سوؼ يتعلموف علذ يةي الخًر  عليه السالـ( .
 افولهـ بذلؾ سنة مف نبػي هللا موسػذ  عليػه السػالـ( وذلػؾ ألسػبا  مثيػر  ضهمهػا 

ويتعامػ  ببػػاطف األشػػيال  افاذمػاـ المهػػةي  عليػه السػػالـ( سػوؼ يػػأتي بتأويػ  القػػر 
يتوفر في ضصػحابه تلػؾ المعرفػة وهػي العلػـ بالتأويػ   افلملاوتية فال بة وحقائقها ا

ت تلػػؾ المعرفػػة بػػةرجات متفاوتػػة مػػ  انػػم افو ، ومعرفػػة حقػػائ  األشػػيال الملاوتيػػة 
 ةفاعه للتعلـ والتحصي  لنصر  اذماـ  عليه السالـ( .انستعةاةي و لحس  

يـ والمعرفػػة واذعػػةاة ومػف ضهػػـ مػػا يقػػوـ بػػه الخًػػر  عليػػه السػػالـ( فػػي طػػور التعلػػ
ضفعػػػاؿ  افيعلمهػػػـ الصػػػبر والطاعػػػة والتسػػػليـ وعػػػةـ تاػػػرار الخطػػػأ ومعرفػػػة  افهػػػو 

لذ هللا .   اذماـ ملها مف هللا وا 
فنبػػػةض بتوفيػػػ  هللا تعػػػالذ بالصػػػفة األولػػػذ التػػػي يجػػػ  توفرهػػػا فػػػي ضصػػػحا  اذمػػػاـ 

  عليه السالـ( :

 : الصبر -ٔ
َشػػػاء ّللاَُّ َصػػػاِبرًا َواَل  افِجُدِني } َقػػػاَؿ َسػػػتَ قػػػاؿ تعػػػالذ حمايػػػة عػػػف موسػػػذ :  

 .  (ٕ)َأْعِصي َلَؾ أمرًا {
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يتحلػػذ  افبػػيف لػػه الخًػػر  عليػػه السػػالـ( ًػػرور   اففقػػة قػػاؿ ذلػػؾ موسػػذ بعػػة 
وهذا ممػا يجػ  تػوفري فػي ضصػحا  اذمػاـ  عليػه ، يسير معه  افضراة  افبالصبر 

علـ الخًػر  افًر و السالـ( ألج  مسيرتهـ معه  عليه السالـ( فاذماـ سية الخ
توجػة  افمف علـ آؿ دمحم مالقطر  في البحر المحي  مما ورة في األخبار، فػال بػة 

ذ بعػػض األمػػور عنػػة قيػػاـ و حػػةلهػػذي الصػػفة فػػي ضصػػحا  اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ( 
 اذماـ ال يممف تحملها لال ممف محصوا واعتاةوا علذ الصبر .

إذا ظهػر ال ػائـ لسػالـ( قػاؿ :  فقة ورة عػف ضبػي الجػاروة عػف ضبػي جعفػر  عليػه ا
وحجػػر موسػػل  افوخػػاتـ سػػميم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما()عميػػه السػػبلـ( برايػػة رسػػوؿ ع 

وعصاا ثـ يأمر مناديه فينادي أال ال يحمل رجل منكـ طعامًا وال شػرابًا وال عمفػًا 
يسػػير ي تمنػا وي تػػل دوابنػا مػف الجػوع والعطػش ف افه يريػد انػفي ػوؿ أصػحابه : 

ويسيروف معه فأوؿ منزؿ ينزله يضرب الحجر فينبع منه طعػاـ وشػراب وعمػف 
 . (ٔ)، فيأكموف ويشربوف هـ ودوابهـ حتل ينزلوا النجف بظهر الكوفة ( 

بعػػض ضصػػحا  اذمػػاـ ال يصػػبروف علػػذ هػػذا األمػػر  افممػػا هػػو واًػػح يظهػػر 
التػػػي  ، وهػػػذا موقػػػف مػػػف الاثيػػػر مػػػف المواقػػػفزعػػػاف نفيظهػػػر مػػػنهـ الًػػػجر واال

بعػػض ضصػػحا  المهػػةي  عليػػه السػػالـ( ال  افضشػػارت لليهػػا الروايػػات التػػي تبػػيف 
ت غريبػة علػذ نبػي هللا انػيقتنعوف ببعض األفعاؿ التػي تاػوف غريبػة علػيهـ ممػا م

 موسذ  عليه السالـ( . 
 
 الطاعة : -ٕ
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}َقػاَؿ قاؿ تعالذ حماية عف موسذ  عليه السالـ( في نفػس ا يػة المتقةمػة :  
 َشاء ّللاَُّ َصاِبرًا َواَل َأْعِصي َلَؾ أمرًا { .  افي َسَتِجُدنِ 

لـ يمونوا مطيعيف  افهـ انفي ضصحا  اذماـ ف فال بة مف توفر هذي الصفة ضيًاي 
قًية اذماـ سوؼ تتعثػر ال سػامح هللا وال يممػف سػير خطػة اذمػاـ وتنفيػذها  افف

 علذ الشم  المطلو  .
فة عف الصاةؽ  عليه السالـ( قاؿ في روايػة فقة ورة في صفتهـ في الرواية الشري

فػػي الميػػل ليػػوث بالنهػػار هػػـ أطػػوع لػػه مػػف األمػػة لسػػيدها  اف)... رهبػػطويلػػة : 
)...(ٔ) . 

 .(ٕ)راية المهدي مكتوب  فيها اسمعوا وأطيعوا (  اف: )  وقة ورة
 : ( ياد لئلماـ )عميه السبلـنالتسميـ واال  -ٖ
اتََّبْعَتِنػػػي َفػػػبَل  اف}َقػػػاَؿ َفػػػـ( : قػػػاؿ تعػػػالذ حمايػػػة عػػػف الخًػػػر  عليػػػه السػػػال 

  . (ٖ)َتْسَأْلِني َعف َشْيٍء َحتَّل أحدَث َلَؾ ِمْنُه ِذْكرًا {
قيػاة لػه فػػي نتتػػوفر فػيهـ هػذي الصػػفة وهػي التسػليـ ألمػر اذمػػاـ واال اففػال بػة مػف 

مػػ  األحػػواؿ والظػػروؼ وعػػةـ االعتػػراض علػػذ تلػػؾ القػػرارات فقػػة ورة عػػف اذمػػاـ 
 السالـ( قاؿ :  الصاةؽ  عليه

ؾ لتجفػل انػقاؿ في ػوؿ لػه رجػل مػف ولػد أبيػه :  ؽ ) ي تل ال ائـ حتل يبمغ السو
 .  (ٗ)أو بماذا ...(  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( الناس إجفاؿ النعـ ، فبعهد مف رسوؿ ع
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قػر  النػاس مػف اذمػاـ  عليػه السػالـ( يعتػرض ض افوالذي يظهػر مػف هػذي الروايػة 
 ا بالؾ بالباقيف .عليه فم

 
 عدـ تكرار الخطأ : -ٗ
لثالذ مرات قاؿ تعالذ  هلقة فارؽ الخًر موسذ  عليه السالـ( عنةما خالف 

 … { .} قاؿ هذا فراؽ بيني وبينؾ حماية عنه : 
ت ةرجػػة قػػربهـ انػػاذمػػاـ ال يسػػمح بارتاػػا  الخطػػأ مػػف قبػػ  ضصػػحابه مهمػػا م اففػػ

ومػ  ذلػؾ بشػرا ، مهـ في المر  الثالثة منه ، فهو يترمهـ مر  ومرتيف ولاف ال يتر 
ال ف اف  متعمةاي . افلذا م ه ال يسمح به مطلقاي انيموف الخطأ غير متعمة وا 

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

 .(ٔ)ء إال خافه ( الخاف يف شي
 
 أمر اإلماـ مف أمر ع : افمعرفة  -٘

ه وتعالذ وال يفع  ذلؾ عػف ضمػري انفتصرفات اذماـ وضفعاله لةنية مف هللا سبح
بػ  هػي ضفعػاؿ لةنيػة ، ، فأفعاله ليسػت مػف نسػيج العقػ  ، ممػا هػو المتعػارؼ 

نهـ فلو علـ وضيقف ضصحا  اذماـ مف ذلؾ ألمم ، ه وتعالذانمف المولذ سبح
 حم  ضفعاله وعةـ الشؾ به .ت

ي بال ػػائـ عمػػل منبػػر الكوفػػة ان) كػػ فقػػة ورة عػػف الصػػاةؽ  عليػػه السػػالـ( قػػاؿ :
مختومػًا بخػاتـ مػف ذهػب فيفكػه في ػرأا  قبائه كتابػاً  افعميه قباء فيخرج مف وري
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عمػػل النػػاس فيجفمػػوف عنػػه إجفػػاؿ الغػػنـ فمػػـ يبػػق إال الن بػػاء فيػػتكمـ بكػػبلـ فػػبل 
  . (ٔ)ي ألعرؼ الكبلـ الذي يتكمـ به ( انتل يرجعوا إليه و يمح وف ممجأ ح

وهػػػذي هػػػي ضهػػػـ األمػػػور التػػػي يجػػػ  توفرهػػػا فػػػي ضصػػػحا  اذمػػػاـ المهػػػةي  عليػػػه 
السػالـ( التػي ورةت  ماالسالـ( وذلؾ مف خالؿ تأوي  قصة موسذ والخًر عليه

 في سور  الاهف . 
                       

    
 

 سورة التكويرتأويل 
                        

 م  وا
َذا النُُّجوـُ  َرْت * َواِ  ْمُس ُكوِّ َذا اْلِعَشػاُر ان} ِإَذا الشَّ َذا اْلِجَباُؿ ُسيَِّرْت * َواِ  َكَدَرْت * َواِ 

َذا النُُّفػوُس ُزوَِّجػْت  َرْت * َواِ  َذا اْلِبَحاُر ُسجِّ َذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت * َواِ  َمْت * َواِ  *  ُعطِّ
ػَماء  َذا السَّ ػُحُف ُنِشػَرْت * َواِ  َذا الصُّ َذا اْلَمْوُؤوَدُة ُسِئَمْت * ِبػأي َذنػٍب ُقِتَمػْت * َواِ  َواِ 
ػا َأْحَضػَرْت  َذا اْلَجنَّػُة ُأْزِلَفػْت * َعِمَمػْت َنْفػس  مَّ َرْت * َواِ  ـُ ُسعِّ َذا اْلَجِحي ُكِشَطْت * َواِ 

ـُ ِبػػاْلُخنَِّس * اْلَجػػَواِر ا ػػْبِح ِإَذا * َفػػبَل ُأْقِسػػ ْلُكػػنَِّس * َوالمَّْيػػِل ِإَذا َعْسػػَعَس * َوالصُّ
َـّ انَتَنفََّس *  ـٍ * ِذي ُقػوٍَّة ِعنػَد ِذي اْلَعػْرِش َمِكػيٍف * ُمَطػاٍع َثػ ُه َلَ ْوُؿ َرُسػوٍؿ َكػِري

ْيػِب َأِميٍف * َوَما َصاِحُبُكـ ِبَمْجُنوٍف * َوَلَ ْد َرآُا باألفق اْلُمِبيِف * َوَما ُهَو َعَمل اْلغَ 
ـٍ * َفػػأيف َتػػْذَهُبوَف *  افِبَضػػِنيٍف * َوَمػػا ُهػػَو ِبَ ػػْوِؿ َشػػْيطَ  ُهػػَو ِإالَّ ِذْكػػر   افَرِجػػي

                                                 
 352ص– 52الاافي / بحار االنوار ف 1



 
 

 65.......  ................................... الموسوعة القرانية للقحطاني
 

ـْ  ـَ * َوَمػػا َتَشػػاُؤوَف ِإالَّ  افلِّْمَعػػاَلِميَف * ِلَمػػف َشػػاء ِمػػنُك َيَشػػاَء ّللاَُّ َربُّ  افَيْسػػَتِ ي
 . (ٔ)اْلَعاَلِميَف {
ـ الباطنية القائمة علذ لرجاع الفرع للذ ضصله علـ التأوي  مف العلو  افمما ذمرنا 

هػػػذا الرجػػػوع يمػػػوف ًػػػمف  افوهػػػو مػػػف آؿ يػػػؤوؿ ضي رجػػػع رجػػػوع وبهػػػذا نعػػػرؼ 
شارات يعرفها المؤوؿ .  ةالالت وا 

 افضو الممػػػػ افالتأويػػػػ  لػػػػه عػػػػة  وجػػػػوي تتغيػػػػر حسػػػػ  تغييػػػػر الزمػػػػ افوممػػػػا نعلػػػػـ بػػػػ
 ف ا خر .سبعة بطوف فم  بطف يختلف ع افللقر  افوالبطوف ، حيذ ورة 

سػػػوؼ نطػػػر  تأويػػػ  سػػػور  التاػػػوير التػػػي تعػػػة مػػػف السػػػور الخاصػػػة باذمػػػاـ  فواال
 المهةي  عليه السالـ( وتبيف ضشراا الساعة .

لػػذلؾ اسػػتعم  البػػاري جػػ  ذمػػري ضةا  الشػػرا   لذا ( التػػي هػػي تػػةؿ علػػذ الشػػرطية 
ضو  ت الصػغرى انػا السػاعة سػوالي ماشػر ضمػا هػي مػف انهذي األمور المػذمور   افوبي

الابػػرى ومعنػػذ الصػػغرى هػػي قيػػاـ اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( ومعنػػذ الابػػرى 
 . هي قياـ الباري ج  ذمري

عشػر  اه وتعالذ ذمر ضةا  الشرا في هذي السور  اثنػانهللا سبح افوال يخفذ عليمـ 
حيػػػذ األئمػػػة ، ولهػػػذا العػػػةة ضسػػػرار وةالالت مرتبطػػػة بعػػػالـ العقيػػػة  والػػػةيف ، مػػػر  

ثنػذ عشػر وةعػا  الًػاللة اثنػذ عشػر مػف بنػي هاشػـ لنقبال المهةي عشر و  ثنذل
 . طباقاتنوغيرها مف اال

 الشمس تاور ومعنذ الشمس هو اذماـ المهةي  عليه السالـ( . افلذف 
ومعنػػذ مػػورت ضي تحقػػ  الظهػػور األصػػغر ل مػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( حينمػػا 

يػػػا والمماشػػػفة واللقػػػال ر األرض ضي يتصػػػ  بأصػػػحابه عػػػف طريػػػ  الرؤ ياػػػو بتيبػػػةض 
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ممػػػا يػػػؤةي للػػػذ تجمعهػػػـ مػػػف مػػػ   ، ويخبػػػرهـ بقػػػر  الظهػػػور األابػػػر وقيػػػاـ الحػػػ 
 ه  عليػػػه السػػػالـ( يتخػػػذ مسػػػاراي انػػػضطػػراؼ األرض فعبػػػر عنهػػػا بػػػالتاوير لشػػػار  للػػػذ 

لارويػػة األرض بػػالتحرؾ علػػذ ضصػػحابه لاػػي يجمعهػػـ مػػف مػػ   مرويػػاي ممػػوراي نظػػراي 
 .  مور  مور الاور 

اا السػػػػاعة هػػػػو تاػػػػوير الشػػػػمس وهػػػػو الظهػػػػور األصػػػػغر لصػػػػاح  لذف ضوؿ ضشػػػػر 
 . افالعصر والزم

 
َذا النُُّجوـُ  ييف ضو بعبػار  انواألبػرار الربػ وليالمعنذ النجوـ هو األ اف َكَدَرْت {ان} َواِ 

األرض ال تثبػػػػت لال بوجػػػػػوة  افحيػػػػذ ذمػػػػػر ضربػػػػا  المعرفػػػػػة ، ضةؽ هػػػػـ األبػػػػػةاؿ 
وتػػاة   ضربعػػة صػػالحيف ( واألبػػةاؿ   الػػذيف القطػػ  وهػػو اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ( واأل

 بعًهـ يعةهـ ثالثيف ( .
مػػػثلهـ فػػػي األرض والسػػػمال مػػػالنجـو فهػػػي  فه بػػػالنجـو الانمػػػا مػػػثلهـ هللا سػػػبحانو 

ـِ معلقة في السمال لاي تاوف زينة وهةايػة للعبػاة قػاؿ تعػالذ :  }َوَعبلَمػاٍت َوِبػالنَّْج
ـْ َيْهَتُدوَف { ُه
ـُ النُُّجوـَ ِلَتْهَتُدوْا ِبَها {}َوُهَو الَّ ، ضو  (ٔ) ِذي َجَعَل َلُك

(ٕ) . 
ت ضجسػػػاةهـ مػػػع انػػػم افو ، ضرواحهػػػـ معلقػػػة بالمحػػػ  األعلػػػذ  ففهػػػؤالل مػػػالنجـو ال

فهػػػـ بػػػواليتهـ ، النػػػاس بػػػ  هػػػـ يًػػػيئوف ألهػػػ  األرض طػػػريقهـ ويبينػػػوف مػػػنهجهـ 
ا لعلػػػػي  عليػػػػه السػػػػالـ( واتصػػػػالهـ بػػػػه وتعلػػػػ  ضرواحهػػػػـ بروحػػػػه الطػػػػاهر  ضصػػػػبحو 

ه وتعػالذ انعلي  عليه السالـ( هو المصػبا  الػذي ذمػري هللا سػبح فمالمصابيح ال
 في متابه في آية النور : 
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َمواِت َواألرض َمَثُل ُنورِِا َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباح  {  }ّللاَُّ ُنوُر السَّ
(ٔ). 

األبػػػةاؿ  المصػػػبا  هػػػو علػػػي ممػػػا ورة فػػػي المػػػأثور عػػػف ضهػػػ  البيػػػت لػػػذلؾ سػػػماف
 قاؿ تعالذ :  مصابيح

ـْ  ػػَياِطيِف َوَأْعَتػػْدَنا َلُهػػ ْنَيا بمصػػابيح َوَجَعْمَناَهػػا ُرُجومػػًا لِّمشَّ ػػَماء الػػدُّ }َوَلَ ػػْد َزيَّنَّػػا السَّ
ِعيِر {  . (ٕ)َعَذاَب السَّ

وهػؤالل يعػرفهـ مػف فػي السػمال  الهيػيفاذ وليػالمةار النجوـ هو موت هؤالل األانف
صػوة هػؤالل ضصػحا  الشػهر  والرئاسػة مػف وينمرهـ مػف فػي األرض لذف لػيس المق

اس مجهػوليف انػهػـ انبػ   والفقهال الذيف تعارؼ عليهـ واشػتهروا بػيف النػاسعلمال 
وهـ سػب  الهةايػة للنػاس فػال   خفل ع وليه في أرضه (أ) مما وصفهـ الحةيذ 

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

الهةاية في األرض التي هي مف العل   افالًاللة والةج  ( وهذا يؤةي للذ نقص
ا َنػػْأِتي األرض انػػ} الرئيسػػية لظهػػور المهػػةي لػػذلؾ ورة فػػي تأويػػ  قولػػه تعػػالذ : 

ـُ اْلَغاِلُبوَف { َننُ ُصَها ِمْف َأْطَراِفَها َأَفُه
(ٖ) . 
 . (ٗ)العمماء() هو ف د  قاؿ علي بف الحسيف   عليه السالـ( :

 
َذا اْلِجَباُؿ ُسيَِّرْت { ومعنذ الجبػاؿ هػـ الرجػاؿ وبػاألخص هػـ العلمػال وشػبههـ  } َواِ 

وقػػة ورة ، ال يخفػػذ  افالجبػػ  لػػه شػػهر  وقػػو  وبيػػ فه وتعػػالذ بالجبػػاؿ الانهللا سػػبح
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ـْ ِلَتُزوَؿ ِمْنػُه ا افكَ  اف} وَ  هذا المعنذ في تأوي  قوله تعالذ :  ،  (ٔ)ْلِجَبػاُؿ {َمْكُرُه
 . (2 ( قاؿ تزوؿ منه قموب الرجاؿ

ت ثابتػػة فػػي انػػهػػا منمشػػافها الانومعنػػذ تسػػيير هػػذي الجبػػاؿ هػػو حرمتهػػا وبالتػػالي 
حتػذ لذا جمعػت ، ها فال يػرى النػاس مػا تحتهػا ومػا خفػي مػف خبػذ سػريرتها انمم

مػػػػف هػػػػذا وذاؾ تحرمػػػػت نحػػػػو الػػػػةعو  لنفسػػػػها والسػػػػير مػػػػع ضلفػػػػتف وطػػػػر  الخػػػػةع 
 اطي  .واألب

بػو ضعالمػات قيػاـ اذمػاـ  عليػه السػالـ( عػف ضبػي خةيجػة قػاؿ : قػاؿ مػف وقة ورة 
ثنػا عشػر رجػبل مػف بنػي إيخػرج  ل) ال يخرج ال ائـ حتعبة هللا  عليه السػالـ( : 
 .(3 لل نفسه(إهاشـ كمهـ يدعو 

 ينسػفهـ اذمػاـ نسػفاي  افوبعة فتر  مف الزمف ينمشف ويظهػر باطلػه وتاػوف نهايتػه 
}َوَيْسػػَأُلوَنَؾ لهػـ فػػي ضةنػػذ مسػػتوى ال تػػرى لهػػـ سػػمعة وال شػػهر  قػػاؿ تعػػالذ : ويجع

اَل َتػَرى ِفيَهػا ِعَوجػًا  *َفَيَذُرَها َقاعًا َصْفَصػفاً  َعِف اْلِجَباِؿ َفُ ْل َينِسُفَها َربِّي َنْسفًا *
  . (ٗ)َواَل َأْمتًا {

قيـ العػوف فيػه وبذلؾ يخرف ةاعي الحػ  ويجيبػه ضهػ  الخيػر فيقػةـ لهػـ طريػ  مسػت
 ه : انلذلؾ بعة هذي ا يات ضعقبها سبح

الػػةاعي ل مػػاـ هػػو  افوممػػا قػػةمنا سػػابقاي  } يومئػػذ يتبعػػوف الػػداعي العػػوج لػػه {
ه يهػػةي للػػذ انػػي الموصػػوؼ فػػي روايػػات ضهػػ  البيػػت  علػػيهـ السػػالـ( انالسػػية اليمػػ

فػػػالطري   } ال عػػػوج لػػػه {طريػػػ  مسػػػتقيـ وهػػػو مصػػػةاؽ ا يػػػة فػػػي قولػػػه تعػػػالذ 
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لل ان) ي في مػا ورة انمذلؾ وصف اليمالمستقيـ ال عوف له  ه يدعوا إلل الحق وا 
 .(1 طريق مست يـ(

 
َمػْت { َذا اْلِعَشػاُر ُعطِّ ، المقصػوة مػف العشػار علػذ حسػ  التأويػ  هػي الليػالي  } َواِ 

العشػػر  واأليػػاـ العشػػر  التػػي هػػي عشػػر  ضيػػاـ مػػف شػػهر ذي الحجػػة التػػي يحػػج بهػػا 
 الحج .الناس وتسمذ ضياـ 

فقة ورة عف ضمير المؤمنيف  عليه السػالـ( فػي ذمػري لعالمػات قيػاـ اذمػاـ المهػةي 
) ... فػػإذا فعمػػوا ذلػػؾ  عليػػه السػػالـ( وتعطيػػ  الحػػج ، فقػػاؿ فػػي حػػةيذ طويػػ  : 

، وهػػػي الليػػػالي العشػػػر  التػػػي ورةت فػػػي قولػػػه  (ٕ)منعػػػوا الحػػػ  ثػػػبلث سػػػنيف ... (
 تعالذ : 

هللا  فلفجػر هػو ظهػور اذمػاـ  عليػه السػالـ( الومعنػذ ا } والفجر وليػاؿ عشػر {
 } َسبَلـ  ِهَي َحتَّل َمْطَمِع الفجر { .ه سماي بالفجر في سور  القةر انسبح

وضيػػاـ عشػػر هػػي ليػػالي عاشػػورال التػػي تعتبػػر عنػػة الشػػيعة ضيػػاـ مقةسػػة حيػػذ فػػي 
ضي يطلع الفجر عليها مما ورة في الحةيذ  افآخرها يظهر صاح  العصر والزم

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

سػوؼ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما(ي  عليه اللعنة( الذي هو مف ضعػةال آؿ دمحم انالسفي فوذلؾ ال
حيػال ، يقت  م  مف يعتػرؼ بالحسػيف ضو يبمػي عليػه  وسػوؼ يمنػع لقامػة العػزال وا 

 لشعائر المقةسة .هذي ا
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َذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت { ، والوحوش هـ بعض الناس قب  قياـ القائـ حيذ يمػوف  }َواِ 

حيذ يروف خصمائهـ ، هؤالل في حالة مف المسخ الروحي المبني علذ الوحشية 
وهػػػـ يػػػأالوف ضالهػػػـ ويمنعػػػوهـ حقهػػػـ ويتصػػػرفوف بػػػأمواؿ الطػػػاهر  يموتػػػوف جوعػػػاي 

وال  ( بصػػور  وحشػػية ال يرحمػػوف يتيمػػاي لحػػي لػػه الفػػةاالمطهػػر اذمػػاـ المهػػةي  رو 
يعطػػػػوف ضرملػػػػة وال يعطفػػػػوف علػػػػذ مسػػػػميف فهػػػػؤالل يصػػػػبحوف مالػػػػذئا  ممػػػػا قػػػػاؿ 

 المعصوـ  عليه السالـ( :
لػػـ  افوممػػا اشػػتهر بػػيف النػػاس    عمػػل النػػاس يصػػبحوف كالػػذئاب( اف) يػػأتي زمػػ
 ضالتؾ الذئا  ( .  تاف ذئباي 

فتصػػػبح حػػػر   وف لحػػػر  بعًػػػهـ بعًػػػاي ومعنػػػذ حشػػػرت ضي يحشػػػروف ويتجمعػػػ
ه وتعػػػػالذ الوحػػػػوش علػػػػذ الوحػػػػوش انالوحػػػػوش ضو بعبػػػػار  ضخػػػػرى يسػػػػل  هللا سػػػػبح

شػػػعاؿ النػػػػار ةاخػػػ  البحػػػػار التػػػي هػػػػي ضمػػػػف  فيحشػػػرهـ جميعػػػاي  جػػػ  خلػػػػ  الفػػػتف وا 
 الجيوش لذلؾ قاؿ تعالذ : 
َرْت { َذا اْلِبَحاُر ُسجِّ وتجتمع مف ، ومعنذ هذي البحار هي الجيوش التي تأتي  } َواِ 

جػػػ  الحػػػر  فػػػي سػػػاعة الفتنػػػة حيػػػذ تشػػػتع  نػػػار الفػػػتف فيهػػػا فتصػػػبح مالبحػػػار ض
 المتوقة  تحرؽ م  مف ةخ  فيها .

لػػذلؾ ورة فػػي الحػػةيذ مػػف عالمػػات اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ( هػػو ظهػػور الفػػتف وضي 
فالقات  والمقتوؿ فػي النػار وضحسػنهـ حػاال مػف تػرؾ هػذا الطريػ  وسػلؾ ، فتف هي 

حترقػػت نػػار الحػػر  وشػػبت نػػار الفػػتف لمعنػػذ سػػجرت ضي  افؿ لذ طريػػ  االعتػػزا
 ةاخ  هذي الجيوش .
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ذا النفوس زوجت {و }  المؤمنوف  اليماني بتزويج وذلؾ قب  قياـ القائـ حيذ يبةض ا 
ي المسػػةة انالطيبػػوف بػػالزواف علػػذ سػػنة المهػػةي وذلػػؾ عػػف طريػػ  االختيػػار الربػػ

يزوجهػػا نفػػس طيبػػة حتػػذ تخػػرف مػػف  فػػالنفس الطيبػػة، تمهيػػةاي لةولػػة العػػةؿ اذلهػػي
هػػذي النفػػوس ضبنػػال طيبػػوف طػػاهروف يمونػػوف حمػػاـ فػػي ةولػػة القػػائـ حػػامليف لػػوال 

}اْلَخِبيَثػػػػػاُت ِلْمَخِبيِثػػػػػيَف الحمػػػػػة فػػػػػي حمومػػػػػة المهػػػػػةي وذلػػػػػؾ تفسػػػػػير قولػػػػػه تعػػػػػالذ 
ُبػوَف ِلمطَّ  ِبػيَف َوالطَّيِّ َبػاُت ِلمطَّيِّ ػا َواْلَخِبيُثوَف ِلْمَخِبيَثاِت َوالطَّيِّ ُؤوَف ِممَّ َبػاِت أولِئػَؾ ُمَبػرَّ يِّ

َيُ وُلوَف َلُهـ مَّْغِفَرة  َوِرْزؽ  َكِريـ  {
(ٔ) . 

 
َذا اْلَمْوُؤوَدُة ُسِئَمْت* ِبأي َذنٍب ُقِتَمْت { ، معنذ المؤوة  هػي الػنفس الزميػة فقػة  }َواِ 

 ورة في الحةيذ مف عالمات قياـ القائـ قتػ  الػنفس الزميػة بػيف الػرمف والمقػاـ بػال
 قتلها بال جـر وال ذن  فذلؾ قوله تعالذ :  فجـر وال ذن  وسميت زمية ال

، فلػذلؾ قػاؿ تعػالذ عػف  (ٕ)} َأَقَتْمَت َنْفسًا َزِكيًَّة ِبَغْيِر َنْفٍس لََّ ْد ِجْئػَت َشػْيئًا نُّْكػرًا {
القتػػػ  بمعنػػػاي  افممػػػا هػػػو معلػػػـو ، هػػػا تسػػػأؿ بػػػأي جػػػـر ضو ذنػػػ  تقتػػػ  انالمػػػؤوة  ب

}ِبػأي   علذ القت  المػاةي بالسػيف وغيػري ال علػذ الوئػة قػاؿ تعػالذ الحقيقي ينطب
 .زمية لقتلها بال ذن  ها سميتنفهي النفس الزمية ال َذنٍب ُقِتَمْت{

 
ُحُف ُنِشَرْت  } َذا الصُّ ية وتعاليـ ةينية لسالمية جةيػة  ان، وهي نشر صحف رب {َواِ 

لهػاـ والتسػةية ضو علػذ ت علػذ نحػو اذانػصاةقة مف قب  الباري ج  وعال سوال م
 افهػا تريػة نوهذي الصحف معناهػا متػ  قيمػة فهػي طػاهر  ال، نحو التعليـ اللةني 
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تطهر الناس مف ظلمات الجه  ونجاسة الشػرؾ وتػزميتهـ مػف شػوائ  الحسػة قػاؿ 
ـْ أياِتػػِه َوُيػػتعػػالذ  ـْ َيْتُمػػو َعَمػػْيِه ػػْنُه ػػيَف َرُسػػواًل مِّ يِّ ـْ }ُهػػَو الَّػػِذي َبَعػػَث ِفػػي اأْلُمِّ َزكِّيِه

ـُ اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة وَ   . (ٔ)وا ِمف َقْبُل َلِفي َضبَلٍؿ مُِّبيٍف {انكَ  افَوُيَعمُِّمُه
 

َماء ُكِشَطْت{ َذا السَّ حيذ سوؼ تاشف عف السمال قب  قياـ القائـ عػف طريػ   }َواِ 
نزوؿ المالئمة التي تعم  الرؤى الاثير  المتاػاثر  وتػؤةي للػذ حصػوؿ المماشػفات 

مػػف عالمػػات قيػػاـ القػػائـ هػػو حػػةوذ الاشػػف عنػػة مثيػػر مػػف النػػاس  افيػػة ، فػػانلربا
 قاؿ تعالذ : 

ػػَماِء َفَظمُّػوْا ِفيػِه َيْعُرُجػوَف * َلَ ػاُلوْا  ػَف السَّ َمػا ُسػػكَِّرْت ان} َوَلػْو َفَتْحَنػا َعَمػْيِهـ َبابػًا مِّ
َأْبَصاُرَنا َبػْل َنْحػُف َقػْوـ  مَّْسػُحوُروَف {
جػ  ضؤى والمماشػفات مػف ومػ  هػذي الػر   .(ٕ)

 .  افالتمهية لصاح  العصر والزم
 

َرْت { ـُ ُسعِّ َذا اْلَجِحي ، فػالجحيـ الجػيش وهػو يسػعر لذا شػحف بعقائػة وضفمػار مػا  }َواِ 
علذ  ه يموف جحيماي انالغً  هلل ف افلذا م تقاـ والغً  خصوصاي نمالثارات واال

 .  الاافريف ضعةال الح 
جػػيش الغًػػ  الػػذي  لسػػالـ( وضصػػحابه وخصوصػػاي اذمػػاـ  عليػػه ا اففػػالمعروؼ 

 فالحسػيف قتػ  اال افوتػروا ومػ فهـ االانيقوة باقي جيػوش اذمػاـ فهػـ يخرجػوف مػ
فهذا الجػيش جػيش موحػةيف ال يػروف لال هللا يغًػبوف لغًػبه  فوزين  سبيت اال
ػػاي ػػوف لًر مػػا يسػػتعر فػػي قلػػوبهـ مػػف  فعلػػذ ضعػػةائهـ ال فيمونػػوف جحيمػػاي  ، ويًر
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ًػ  هللا ال تقػػـو لػه السػػماوات واألرض ولػذا سػػمي جػيش الغًػػ  غًػ  هللا وغ
 وهو عذا  ضةنذ قب  عذا  هللا األابر .

 
 

ػػػػُة ُأْزِلَفػػػػْت { َذا اْلَجنَّ والجنػػػػة هػػػػي اذمػػػػاـ  عليػػػه السػػػػالـ( فمػػػػا نهايػػػػة األعمػػػػاؿ   }َواِ 
الصػػػالحة لال الػػػةخوؿ فػػػي الجنػػػة ونعيمهػػػا ال النػػػار وجحيمهػػػا ومعنػػػذ ضزلفػػػت ضي 

 قترا  ظهوري  عليه السالـ( .ضعنة قتربت وذلؾ ض
 

ـُ ِبػػػاْلُخنَِّس اْلَجػػػَواِر اْلُكػػػنَِّس { شػػػرائ  قسػػػـ البػػػاري التمػػػت  اف، وبعػػػة  } َفػػػبَل ُأْقِسػػػ
بػػالخنس وهػػو اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ( حينمػػا يخػػنس ضي يختفػػي ويغيػػ  عػػف شػػيعته 

 ومحبيه .
ا يػػة فقػػاؿ ي قالػػت سػػألت ضبػػا جعفػػر  عليػػه السػػالـ( عػػف هػػذي انفقػػة ورة عػػف ضـ هػػ
 طاع عممه عنػد النػاس انه عند ان) الخنس إماـ يخنس في زم عليه السالـ( : 

ذا أدركػت زم ه انػسنة ستيف ومئتيف ثـ يبدو كالشػهاب الواقػد فػي ظممػة الميػل وا 
  . (ٔ)قرت عينؾ (

والجػػػواري الاػػػنس هػػػي السػػػفف الجاريػػػة بسػػػرعة وهػػػـ ضهػػػ  البيػػػت  علػػػيهـ السػػػالـ( 
لمهػػةي التػػي تاػػنس وتزيػػ  مػػ  ا رال والػػةعوات الباطلػػة وبػػاألخص سػػفينة اذمػػاـ ا

السػػفف هػػـ ضهػػ  البيػػت  علػػيهـ  افمػػوف  -التػػي تقػػف فػػي طريقهػػا ، وهػػذا المعنػػذ 
 قة ورة في الصال  عليهـ :  -السالـ( 

 ) المهـ صل   واؿ   الفمؾ الجارية في المج  الغامرة ( .

                                                 

 . 136ص 1الناص  ف للزاـ -1



 
 

 74.......  ................................... الموسوعة القرانية للقحطاني
 

ه انفػػأراة هللا سػػبحسػػفف نجػػاة ( ) كمنػػا ومػػا ورة عػػف ضهػػ  البيػػت  علػػيهـ السػػالـ( 
 صػلذ هللا وتعالذ مف قولػه فػال اقسػـ ضي التأايػة مػف المػولذ علػذ القسػـ بػةؿ دمحم 

 .وباألخص الاوم  الةري مهةي آؿ دمحم  عليهـ السالـ( عليه وآله وسلـ تسليما(
ثػػـ ضشػػار للػػذ جنػػوة الظػػالـ والباطػػ  المنتشػػريف فػػي زمػػف غيبتػػه حتػػذ زمػػف قيامػػه  

ال يػػػزيلهـ لال  وقطعػػػاي  ، زبػػػاؿ القػػػذر  التػػػي تحتػػػاف للػػػذ اذزالػػػة والاػػػنسفشػػػبههـ باال
 اذماـ المهةي  عليه السالـ( .

 
، ضي والليػػ  لذا اقبػػ  وضةبػػر عنػػة طلػػوع الشػػمس والمقصػػوة  }َوالمَّْيػػِل ِإَذا َعْسػػَعَس {

الػػػذيف يقفػػػوف بوجػػػه ةعػػػو  اذمػػػاـ  افالشػػػيط افمػػػف الليػػػ  هػػػـ جنػػػوة الباطػػػ  وضعػػػو 
والػػذيف ينهزمػػوف عنػػة طلػػوع الصػػبح وهػػو قيػػاـ اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه  ويحاربونهػػا
 السالـ( .

 افالصػبح يظهػر الحػ  ويتًػح مػا مػ فه  عليه السالـ( يعبػر عنػه بالصػبح الانف
 في الظلمة مما يظهر الح  وتتًح األمور بظهوري الشريف . خفياي 

فػي اسػتعماؿ  والتنفس يموف ألصحابه بعة فراغهـ مف الباط  وضهله ممػا هػو سػائة
العر   تنفس الصعةال( ضي االرتيا  بعة التع  ضو الغـ لذا وعة هللا تعالذ النػاس 

ْبُح ِبَ ِريٍب { اف} باذماـ فقاؿ :  ْبُح َأَلْيَس الصُّ ـُ الصُّ َمْوِعَدُه
(ٔ) . 
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 سورة الفجر
 

 م  وا
ْفِع َواْلػَوْترِ  *َوَلَياٍؿ َعْشرٍ * َواْلَفْجرِ }  ـ   * َوالمَّْيػِل ِإَذا َيْسػرِ  *َوالشَّ َهػْل ِفػي َذِلػَؾ َقَسػ

ـْ َتػَر َكْيػػَف َفَعػَل َربُّػَؾ ِبَعػػادٍ  *لِّػِذي ِحْجػرٍ  ـْ ُيْخَمػػْق  *ِِ  ِإَرـَ َذاِت اْلِعَمػاد * َأَلػػ الَِّتػػي َلػ
ػْخَر ِبػاْلَوادِ  * ِمْثُمَها ِفي اْلِببَلدِ   * َوِفْرَعػْوَف ِذي اأْلَْوَتػادِ  * َوَثُموَد الَّػِذيَف َجػاُبوا الصَّ

ـْ َربُّػَؾ َسػْوَط َعػَذاٍب  * َفَأْكَثُروا ِفيَها اْلَفَسػادَ  * الَِّذيَف َطَغْوا ِفي اْلِببَلدِ   َفَصػبَّ َعَمػْيِه
َتبَلُا َربُُّه َفَأْكَرَمُه َوَنعََّمُه َفَيُ وُؿ َربِّي ِإَذا َما ابْ  افسَ نَفَأمَّا ااْل  *َربََّؾ َلِباْلِمْرَصادِ  اف *

ػػا ِإَذا َمػػا اْبػػَتبَلُا َفَ ػػَدَر َعَمْيػػِه ِرْزَقػػُه َفَيُ ػػوُؿ َربِّػػي َأَهػػ * َأْكػػَرَمفِ  َكػػبلَّ َبػػل الَّ  * فِ انَوَأمَّ
ـِ اْلِمْسِكيفِ  *ُتْكِرُموَف اْلَيِتيـَ  وَف َعَمل َطَعا  * التَُّراَث َأْكبًل لَّّماً  َوَتْأُكُموفَ  * َواَل َتَحاضُّ

ِت اأْلَْرُض َدّكًا َدّكاً  *َوُتِحبُّوَف اْلَماَؿ ُحّبًا َجّماً  َوَجاء َربَُّؾ َواْلَمَمُؾ َصّفًا  * َكبلَّ ِإَذا ُدكَّ
ُر ااْل  * َصّفاً  ـَ َيْوَمِئػٍذ َيَتػَذكَّ ْكَرى انػوَ  افَسػنَوِجيَء َيْوَمِئػٍذ ِبَجَهػنَّ  َيُ ػوُؿ َيػا *ل َلػُه الػذِّ

ْمُت ِلَحَياِتي ُب َعَذاَبُه َأَحػد   *َلْيَتِني َقدَّ َيػا  * َواَل ُيوِثػُق َوَثاَقػُه َأَحػد   * َفَيْوَمِئٍذ الَّ ُيَعذِّ
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 *َفاْدُخِمي ِفي ِعَبػاِدي * اْرِجِعي ِإَلل َربِِّؾ َراِضَيًة مَّْرِضيَّةً  *َأيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ 
 { .  *َواْدُخِمي َجنَِّتي

والفجر( الفجر هو اذماـ المهةي  عليه السالـ( ضي معنذ ظهوري  عليه السالـ(  
. 

) )والفجػػر( هػػو فقػػة ورة عػػف جػػابر الجعفػػي عػػف الصػػاةؽ  عليػػه السػػالـ( قػػاؿ : 
 . (ٔ)ال ائـ )عميه السبلـ ( (

فجار النور مبػةةاي للظػالـ ، فينفجػر نػور ةعػو  اذمػاـ المهػةي  عليػه انوالفجر هو 
 ذ ا فاؽ . السالـ( لل

همػػػا الفجػػػر الصػػػاةؽ والفجػػػر الاػػػاذ  ، فػػػالفجر  افوممػػػا هػػػو معلػػػوـ فهنػػػاؾ فجػػػر 
الصاةؽ يموف نوري بشم  ضفقي وشام  فهػو يمثػ  الػةعو  الحقيقيػة ل مػاـ المهػةي 

 بقيػػاة  وزيػػر اذمػػاـ المهػػةي افطػػالؽ الرايػػات السػػوة مػػف خراسػػان عليػػه السػػالـ( و 
للػػذ اذمػػاـ الحسػػف المجتبػػذ  عليػػه السػػالـ( الػػذي يعػػوة نسػػبه (2  ي الموعػػوةاناليمػػ

وهـ الػذيف يػةفعوف بػاألمر للػذ اذمػاـ المهػةي  عليػه السػالـ( والػذيف ضمرنػا رسػوؿ 
 نأتيهـ ولو حبواي علذ الثلج . اف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(هللا 

 قاؿ :  ما( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليفقة ورة في المالحـ عف عبة هللا عف رسوؿ هللا 
).... حتل يخرج قـو مف ها هنا وأومأ بيدا نحو المشػرؽ معهػـ رايػات سػوداء 
يسالوف الحق فبل يعطونه ويسػالوف فػبل ُيعطػوف في ػاتموف ويصػبروف فيعطػوف 
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وع اليماني وباقي شخصيات عصر الظهور وضسرار هذا  - 2 يممف اذطالع علذ مًو
وع مف خالؿ اذطالع علذ موسوعة القائـ للسية القحطاني الخاصة باذماـ المهةي  المًو

  عليه السالـ( .
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ما سألوا فبل ي بمونه حتل يدفعونها إلل رجل مف أهل بيتي يمؤلها قسػطًا وعػداًل 
 . (ٔ)تهـ ولو حبوًا عمل الثم  (كما ممئت ظممًا وجورًا فمف أدركهـ فميأ

ضما الفجر الااذ  فيموف نوري بشم  عموةي وجزئي وهو يمثػ  ةولػة بنػي العبػاس 
الظالمػػػة والمعاةيػػػة لػػػةعو  اذمػػػاـ المهػػػةي  عليػػػه السػػػالـ( والتػػػي تاػػػوف قائمػػػة فػػػي 

 وقتها .
( ويػةعوف ألهػػ  اففهػـ ضيًػاي ضصػػحا  رايػات سػػوة وينطلقػوف مػػف المشػرؽ  خراسػػ

سػابهـ تعػوة ان افماـ المهةي  عليهـ السالـ( مذباي وزوراي ويّةعوف مذلؾ البيت واذ
ويػأتوف  افيػة التػي تحمػـ فػي آخػر الزمػانوهي ةولػة بنػي العبػاس الث، أله  البيت 

خراا نا مف السير تحت لوائهـ واالانينه  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(رسوؿ هللا  افبنعي اذسالـ و 
 ه مف الشفاعة .انعلذ ذلؾ مثيراي بحرمويشةة ، في صفوفهـ 

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

 علذ الثلج .
 يقوؿ :   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(رسوؿ هللا فقة ورة في المالحـ عف عمر قاؿ : سمعت 

جػػاؤوا بنعػػي اإلسػػبلـ فمػػف  اف) إذا أقبمػػت رايػػات ولػػد العبػػاس مػػف ع بػػات خراسػػ
 .  (ٕ)سار تحت لوائهـ لـ تنمهـ شفاعتي يـو ال يامة (

بػػػػػتالل الحقيقػػػػػي للنػػػػػاس بػػػػػيف الفجػػػػػر الاػػػػػاذ  ختبػػػػػار واذوهنػػػػػا سػػػػػتاوف مرحلػػػػػة اذ
فجػػر الصػػاةؽ ويميػػزي لال مػػف لػػه خبػػر  فػػي هػػذا األمػػر وهػػـ والصػػاةؽ فػػال يعػػرؼ ال

                                                 
 118المالحـ والفتف ألبف طاووس ص - 1
 85المالحـ والفتف ألبف طاووس ص - 2
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المؤذنوف الذيف يمونوف مقاـ الشاهةيف والػراعيف فهػـ يقومػوف بػةعو  النػاس ل مػاـ 
  عليه السالـ( وهنا سينقسـ الناس للذ عة  ضقساـ : المهةي
 
: وهػـ ضهػػ  الػػةنيا النػائموف الػػذيف يمونػػوف بعيػةيف عػػف الػػةيف ، فهػػـ  ال سػػـ األوؿ 
: ه قػاؿ انػمػاـ موسػذ بػف جعفػر  عليػه السػالـ( ارقوف في النوـ فقػة ورة عػف اذغ

، فهػػـ لػػيس لهػػـ نصػر  ل مػػاـ المهػػةي  عليػػه  (ٔ)تبهػػوا(ان)النػػاس نيػػاـ فػػإذا مػػاتوا 
 السالـ( .
ه ليس ان: هـ الذيف ناموا واستيقظوا ورضوا الفجر الصاةؽ وقالوا مال  يانال سـ الث

 هـ الشاايف والمترةةيف   فهـ في ريبهـ يترةةوف ( .بالفجر الصاةؽ ثـ ناموا و 
: وهـ الذيف يسهروف اللي  ويصلوف النوافػ  والنػاس نيػاـ وينتظػروف  ال سـ الثالث
وهـ الذيف يبحثوف عف ممهةي ةعو  اذماـ المهةي  عليػه السػالـ(  افالفجر وا ذ

ـ( وهػػػـ والػػػذيف يوفقػػػوف لالتصػػػاؿ بهػػػـ والمشػػػارمة فػػػي نشػػػر ةعوتػػػه  عليػػػه السػػػال
المنتظريف ألمػر اذمػاـ والػذيف يػوفقهـ هللا تعػالذ لنصػر  وليػه القػائـ المنتظر عليػه 

 السالـ( .
 
وهي ليالي عاشورال العشر األوائػ  التػي يقسػـ بهػا هللا جػ  وعػال  {َوَلَياٍؿ َعْشٍر  }

ومعنػػػذ ذلػػػؾ قسػػػمه تبػػػارؾ وتعػػػالذ بمرحلػػػة التهيئػػػة لقيػػػاـ اذمػػػاـ المهػػػةي  عليػػػػه 
 السالـ( .

هػذي الليػالي العشػر  تمثػ  تلػؾ المرحلػة التػي تبػةض مػف واحػة محػـر ولغايػة  افيذ ح
العاشػػر مػػف محػػـر والتػػي يبػػةض فيهػػا اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ( بالبمػػال والنحيػػ  وتػػذمر 
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ضمػػر الحسػػيف  عليػػه السػػالـ( وواقعػػة الطػػف األليمػػة اسػػتعةاةاي لقيامػػه المقػػةس فػػي 
 العاشر مف محـر الحراـ . 

 
ْفعِ }  الوتر هو وزير اذماـ المهةي  عليه السالـ( والشفع هـ نقبػال  {َواْلَوْتِر  َوالشَّ

 اذماـ والذيف يموف بًمنهـ وزيري ضيًاي .
 
قًػػال ةولػػة الباطػػ  والظلػػـ ةولػػة بنػػي العبػػاس والتػػي انهػػي  {َوالمَّْيػػِل ِإَذا َيْسػػِر } 

 تسببت في نشر مستلزمات الظالـ .
 
هػ  لاػـ عبػر  بهػذي األقسػاـ ؟ لمػاذا ال تعتبػروف { ي ِحْجػٍر َهْل ِفي َذِلَؾ َقَسـ  لِّذِ } 

 فهي عبري لا  ذي ل  ؟ .
 
ـْ َتػػػَر َكْيػػػَف َفَعػػػَل َربُّػػػَؾ ِبَعػػػادٍ }    لـر بغػػػةاة ( و   ذات  { *ِإَرـَ َذاِت اْلِعَمػػػادِ  * َأَلػػػ

 واألعمة  .بالعمة  المشية ضبنيتها وقصورها  افالعماة ( 
 
ـْ ُيْخَمػػْق مِ }  هػػو قػػوؿ ضهلهػػا ومػػةحهـ لهػػا ولمػػا فيهػػا ممػػا { ْثُمَهػػا ِفػػي اْلػػِببَلِد الَِّتػػي َلػػ

 ذمرت ذلؾ الروايات ، وقوله : 
ـْ َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّؾ ِبَعػادٍ }  هػو ةاللػة علػذ خػرا  بغػةاة التػي تػذمرها روايػات  { َأَل

ضه  بيت العصمة   بالزورال ( وخرابها هػو عالمػة مػف عالمػات الظهػور المقػةس 
. 

 ورة عف المفً  عف الصاةؽ  عليه السالـ( قاؿ : فقة 
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دورهػا  افهػا هػي الػدنيا، و ان)...وع ال يب ل مف أهمها فػي الػدنيا حتػل ي ػاؿ : 
،  افها هػـ الولػدانولد افبناتها هف الحور العيف ، و  افوقصورها هي الجنة ، و 

ء عمػل ع لػـ ي سػـ رزؽ العبػاد إال بهػا ، وليظهػرف فيهػا مػف األمػرا افوليظف 
الحكػػػـ بغيػػػر كتابػػػه ، ومػػػف شػػػهادات الػػػزور ،  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما(ع وعمػػػل رسػػػوله 
تي الفجور ، وأكل السحت وسفؾ الدماء ال يكػوف فػي الػدنيا  افوشرب الخمور وا 

حتػل ليمػر ( وجػال فػي الروايػات :    كمها إال دونه ، ثـ ليخربها ع بتمػؾ الفػتف
 . (ٔ)ت الزوراء(انا كالمار في وؿ : ها هن

 
 :  } وثمود الذيف جابوا الصخر بالواد {

هػػو الػػواةي المقػػةس فػػي النجػػف األشػػرؼ وهػػـ  يثمػػوة هػػـ قسػػـ مػػف الشػػيعة والػػواة
 رجػػاؿ الػػةيف المنحػػرفيف وعلمػػػال السػػول( الػػذي بنػػػوا بيػػوتهـ بالصػػخر ويزخرفونهػػػا 

 . افي آخر الزمالمهةي  عليه السالـ( ف اذماـبالمرمر وهـ الذيف يخرجوف علذ 
 فعف ضبي عبة هللا  عليه السالـ( عف ثموة قاؿ : 

ـْ َفاْسػػَتَحبُّوا ع تعػػالل ي ػػوؿ  اف)ثمػػود رهػػط مػػف الشػػيعة فػػ ػػا َثُمػػوُد َفَهػػَدْيَناُه }َوَأمَّ
ـْ َصػاِعَ ُة اْلَعػَذاِب اْلُهػوِف ِبَمػا َكػ فهػو  وا َيْكِسػُبوَف {اناْلَعَمل َعَمل اْلُهػَدى َفَأَخػَذْتُه

 . (ٕ)إذا قاـ ال ائـ (السيف 
 
 {َوِفْرَعْوَف ِذي اأْلَْوَتاِد } 
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فرعػػػوف ذو  افآؿ فرعػػػوف هػػػـ بنػػػي العبػػػاس ، و  اففرعػػػوف هػػػـ بنػػػي العبػػػاس ضي  
شػػة التعػػذي  وذلػػؾ ضيعػػذ  المػػؤمنيف  افالػػذي مػػ افاألوتػػاة هػػو فرعػػوف ذلػػؾ الزمػػ

 بربطهـ للذ ضشجار النخي  وغرس األوتاة في ضفخاذهـ وعًوةهـ .
ة بني العبػاس سػتقوـ بػنفس المػنهج مػع اخػتالؼ الطريقػة وتوافػ  الشػة  حموم افو 

وال ، في الجور والتعذي  ، وهـ الذيف يتسببوف في االلتباس الذي يقػع فيػه النػاس 
 يقـو القائـ لال بعة قت  ملوؾ بني العباس والقًال علذ ةولتهـ الظالمة .

ػي هللا عنػه( االف اففقة ورة عف سػلم ) أتيػت أميػر المػؤمنيف ه قػاؿ : انػرسػي  ًر
ال ػػائـ مػػف ولػػدؾ ؟  ي ػػـو تػػلم)عميػػه السػػبلـ( خاليػػًا ف مػػت يػػا أميػػر المػػؤمنيف 

ويضػػيع  افالصػػبي ةأمػػر فتػػنفس الصػػعداء وقػػاؿ : ال يظهػػر ال ػػائـ حتػػل يكػػوف 
، فػػإذا قتمػػت ممػػوؾ بنػػي العبػػاس أولػػي العمػػل  افح ػػوؽ الػػرحمف ويتغنػػل بػػال ر 

وا كػالتراس ، وخربػت البصػرة هنػاؾ واإللتباس أصحاب الوحي عف األقواس بوج
 . (ٔ)ي ـو ال ائـ مف ولد الحسيف )عميه السبلـ( (

) قمػػت لػػه : فعػػف دمحم بػػف فًػػي  عػػف ضبيػػه عػػف ضبػػي جعفػػر  عليػػه السػػالـ( قػػاؿ : 
 تهل إليؾ مف عمـ ذلؾ شيء ؟انآلؿ العباس رايتيف فهل  افجعمت فداؾ بمغنا 

لهػـ ممػؾ  افأمػا آؿ العبػاس فػقاؿ : أما آؿ جعفر فميس بشيء وال إلػل شػيء و 
هـ عسر ليس فيػه يسػير انمبطئًا ي ربوف فيه البعيد ويبعدوف فيه ال ريب وسمط

) (ٕ ). 
والمقصوة بها ةولة بني العباس التي تقوـ قب  قياـ اذماـ المهةي  عليه السالـ(  
. 
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  {* َفَأْكَثُروا ِفيَها اْلَفَساَد الَِّذيَف َطَغْوا ِفي اْلِببَلِد } 
هػػػـ يمثلػػػوف الػػػوزر والافػػػر وهػػػـ انةولػػػة بنػػػي العبػػػاس وجػػػورهـ حيػػػذ  افو طغيػػػهػػػ

 ضصحا  ممر وخةاع .
 فعف عبة هللا بف ضبي األشعذ : 
أحدهما : أولها نصر ، وآخرها وزر ال تنصروها ال  اف) تخرج لبني العباس رايت

 . (ٔ)نصرها ع ، واألخرى أولها وزر وآخرها كفر ال تنصروها ال نصرها ع (
: ) زاممػت أبػا الحسػف موسػل بػف جعفػر )عميهمػا وعػف علػي بػف ضبػي حمػز  قػاؿ 

أهػػل السػػماوات  افالسػػبلـ( بػػيف مكػػة والمدينػػة ، ف ػػاؿ لػػي يومػػًا : يػػا عمػػي لػػو 
ي انواألرض خرجوا عمل بني العباس لس يت األرض بدمائهـ حتل يخػرج السػفي

: نعػـ ، ثػـ اطػرؽ  ، قمت له : يا سيدي أمرا مف المحتـو ؟ قاؿ )عميه السبلـ(
هنيهػػة )أي مكػػث قمػػيبًل( 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 (
 
ـْ َربَُّؾ َسْوَط َعَذاٍب }   {َربََّؾ َلِباْلِمْرَصاِد  اف * َفَصبَّ َعَمْيِه
يسلطهما هللا تبارؾ وتعالذ علػذ ةولػة بنػي العبػاس  افي اللذانمي واليانهما السفي 

 ي هو ظالـ ضيًاي .انالسفي افمف رغـ الالجائر  ، ب
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فيمػوف خػرا   (1 ت ـ منػه (انػت ـ به و ان) الظالـ سيف  فقة ورة الحةيذ القةسي : 
ي هػػػذا مػػػف المشػػػرؽ وهػػػذا مػػػف المغػػػر  حتػػػذ اني والسػػػفيانةولػػػتهـ علػػػذ يػػػةي اليمػػػ

هـ وجػورهـ انضمهلهـ هللا تعالذ علذ طغي افثر هذي الةولة الظالمة بعة تنتهي وتنة
 الفاحش .

 
 {ِإَذا َما اْبَتبَلُا َربُُّه َفَأْكَرَمُه َوَنعََّمُه َفَيُ وُؿ َربِّي َأْكَرَمِف  افسَ نَأمَّا ااْل }َ 
 ي لاوني مستح  لهذا العطال . انهللا ضعط افقاؿ  افسنه االانلذا ضعطذ هللا سبح 
 
  {ِف انَوَأمَّا ِإَذا َما اْبَتبَلُا َفَ َدَر َعَمْيِه ِرْزَقُه َفَيُ وُؿ َربِّي َأهَ } 

 افهللا مونه لـ يرزقني ممػا رزؽ غيػري، وهػو ةاللػة علػذ االمتحػ ينانفيقوؿ لقة اه
 الذي يموف قب  قياـ اذماـ المهةي  عليه السالـ(.

 
ـَ }   {َكبلَّ َبل الَّ ُتْكِرُموَف اْلَيِتي
رجػػػاؿ الػػػةيف المنحرفػػػوف وعلمػػػال السػػػول ال يعطػػػوف اليتػػػيـ لال القليػػػ  مػػػف  افضي  

األمواؿ المتاةسة عنةهـ فيعطونه ما ال يسة رمقه يوـ واحة ، وهـ يتبجحوف مذباي 
هـ سائروف علذ خطذ ضمير المؤمنيف  عليه السالـ( مذباي وزوراي ويتعاملوف مع انب

ػػػػي هللا النػػػػاس تعػػػػامالي جػػػػائراي تػػػػةفعهـ األهػػػػوال  والمصػػػػالح الشخصػػػػية التػػػػي ال تًر
 ورسوله وضه  بيته  عليه السالـ( .

 
ـِ اْلِمْسِكيفِ }  وَف َعَمل َطَعا   { َواَل َتَحاضُّ
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تـ تطعموف المسميف وال تحثوف األغنيال علذ لطعامهـ وقًال حػوائجهـ انضي ال 
ت وهػػـ يتاػػاثروف يومػػاي بعػػة آخػػر متشػػرةوف ال مػػأوى لهػػـ لال فػػي بعػػض الحًػػرا، 

 المقةسة و ضالمااف األخرى التي ال تمنع عنهـ برة ضو قيض  .
 
  {َوَتْأُكُموَف التَُّراَث َأْكبًل لَّّمًا } 

ضي تأالوف ح  اذماـ المهةي  عليه السالـ( بم  وقاحة وصالفة مف ةوف خشية 
ـ الوسػػيعة نػػاراي فتطحنهػػا مملئػػوف بطػػونتمػػف هللا ضو اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( ل

، فهػـ رؤوسػهـ المتحجػر  يقّطػع اذمػاـ المهػةي  عليػه السػالـ(  افجهنـ بعة رحذ 
  عليه السالـ( وهو حي . هيأالوف ميراث

 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 

 حبهـ الابير للماؿ ضعمذ بصيرتهـ فظلوا وضظلوا . افو ،  (ٔ)ميراثه وهو حي(
وورة عػػػف اذمػػػاـ الصػػػاةؽ  عليػػػه السػػػالـ( عػػػف آبائػػػه عػػػف ضميػػػر المػػػؤمنيف  عليػػػه 

 السالـ( قاؿ : 
فػػي جهػػنـ رحػػل تطحػػف خمسػػًا أفػػبل تسػػالوف مػػا طحنهػػا ؟ ف يػػل لػػه فمػػا  اف) 

والجبابرة الظممػة ؟ قاؿ: العمماء الفجرة وال راء الفس ة  طحنها يا أمير المؤمنيف
 . (ٕ)والوزراء الخونة والعرفاء الكذبة (

 
ِت اأْلَْرُض َدّكًا َدّكًا }   :{َكبلَّ ِإَذا ُدكَّ
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 .عليها األرض تخر  وتتاسر مف مثر  الحرو  التي تحةذ  افضي  
 : {َجاء َربَُّؾ َواْلَمَمُؾ َصّفًا َصّفًا وَ } 

 األرض ومربي الناس .وهو مجيل اذماـ المهةي  عليه السالـ( وهو ر  
حةثنا جعفر بف دمحم قاؿ : حةثني القاسـ بف الربيع قاؿ : حةثني صػبا  المػةائني 

يقػػوؿ فػػػي  (عليػػه السػػالـ ه سػػمع ضبػػا عبػػة هللا انػػقػػاؿ : حػػةثنا المفًػػ  بػػف عمػػر 
قػػػػاؿ رب األرض يعنػػػػي إمػػػػاـ األرض ،  {َقِت اأْلَْرُض ِبُنػػػػوِر َربَِّهػػػػا}َوَأْشػػػػرَ قولػػػػه : 

رج يكػػوف مػػاذا ؟ قػػاؿ : إذا يسػػتغني النػػاس عػػف ضػػوء الشػػمس ف مػػت : فػػإذا خػػ
 .(ٔ)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 : 

ْنُهَمػا اْذُكْرِنػي عِ انػ}َوَقاَؿ ِلمَِّذي َظػفَّ  فقػة سػمذ يوسػف  عليػه  (ٕ)نػَد َربِّػَؾ {ُه َنػاٍج مِّ
بيػػال هللا عػػز وجػػ  عزيػػز مصػػر بػػالر  ، وقػػة ضقػػر ذلػػؾ انالسػػالـ( وهػػو نبػػي مػػف 

المػػولذ تبػػارؾ وتعػػالذ هػػو ر   افه وتعػػالذ بػػذمري لهػػذي ا يػػة الاريمػػة ، فػػانسػػبح
 األربا  ور  م  شيل .

صػػػػارى حػػػػراؼ الػػػػذي وقػػػػع فيػػػػه الننال يقعػػػػوا فػػػػي نفػػػػس اال افوهنػػػػا ننصػػػػح النػػػػاس 
 بخصوص نبي هللا عيسذ  عليه السالـ( فال عبوةية وال للوهية . 

خػاتـ النبيػيف حيػذ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما(دمحم ـ المهةي  عليه السالـ( هو صػور  اذما افو 
 روحه سترجع مسةة ي ل ماـ المهةي  عليه السالـ( .  اف
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 عليػػه السػػالـ( مػػؤتمر  ضمػػا المالئمػػة فهػػي تصػػطف صػػفوؼ خلػػف اذمػػاـ المهػػةي 
 بأمري ونهيه .

 فقة ورة عف الصاةؽ  عليه السالـ( : 
فػإذا  -قػاؿ  افإلل  -ظر إلل ال ائـ )عميه السبلـ( عمل ظهر النجف اني ان) ك

حط إليه ثبلثة عشر ألف ممؾ وثبلثة عشػر ان )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(نشر راية رسوؿ ع 
وا مػػع نػػوح )عميػػه انوف( إلػػل ال ػػائـ وهػػـ الػػذيف كػػممكػػًا كمهػػـ ينظػػروف )ينتظػػر 
وا مع إبراهيـ الخميل )عميه السبلـ( حيث ال ي انالسبلـ( في السفينة ، والذيف ك

وا مع عيسل )عميه السػبلـ( حيػث رفػع ، وأربعػة آالؼ مسػوميف انفي النار، وك
بطوا ، ثبلثمائة وثبلثة عشر ممكًا يـو بدر ، وأربعة آالؼ ممؾ الذيف ه ومردفيف

يريدوف ال تاؿ مع الحسػيف بػف عمػي )عميػه السػبلـ( إلػل يػـو ال يامػة ومػا بػيف 
 . (ٔ)قبر الحسيف إلل السماء مختمف المبلئكة (

تبػػػع علمػػال السػػػول المًػػػليف الػػذيف يخرجػػػوف عليػػه فػػػي آخػػػر  فالويػػ  لمػػػف عػػاةاي وا 
الػةار  هـ سينالوف الخزي األابر فػي الحيػا  الػةنيا والعػذا  الشػةية فػيان، ف افالزم

 ا خر  .
 
ُر ااْل }  ـَ َيْوَمِئٍذ َيَتَذكَّ ْكَرى انوَ  افسَ نَوِجيَء َيْوَمِئٍذ ِبَجَهنَّ   {ل َلُه الذِّ

الممذ  والمسػتهز  بػةعو  اذمػاـ المهػةي  عليػه  افسنبعة مجيل جهنـ يتذمر اال
السالـ( يتذمر النذير والبشير والػةاعي للػذ اذمػاـ المهػةي  عليػه السػالـ( ويتػذمر 

 وهو ناةـ ومتحسر . هفًه وتاذيبه لر 
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ضمػػػا  جهػػػنـ( فهػػػو سػػػيف اذمػػػاـ المهػػػةي  عليػػػه السػػػالـ( فمػػػا ًػػػر  بػػػه ضحػػػة لال 
 ضسقطه في قعر جهنـ وبئس المصير ، وهو يمث  ضمر هللا تعالذ .

 فقة ورة في تفسير قوله تعالذ : 
ّللّاِ َفػػبَل }َأَتػػل َأْمػػُر  عػػف ضبػػي عبػػة هللا   عليػػه السػػالـ ( فػػي قولػػه هللا عػػز وجػػ  :

هو أمرنا ، أمر ع عز وجل  )قاؿ :  ُه َوَتَعاَلل َعمَّا ُيْشِرُكوَف {انَتْسَتْعِجُموُا ُسْبحَ 
سػػػتعجل بػػػه حتػػػل يؤيػػػدا ع بثبلثػػػة أجنػػػاد : المبلئكػػػة ، والمػػػؤمنيف ، نال  اف

( ، وذلػػؾ تسػػميما والرعػب ، وخروجػػه ) عميػػه السػػبلـ ( كخػروج رسػػوؿ ع ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
(ٔ)َكَما َأْخَرَجَؾ َربَُّؾ ِمف َبْيِتَؾ ِباْلَحقِّ {( قوله تعالل : }

 . 
وضيامػػه ذمػػري بالمهػػةي  عليػػه السػػالـ( مػػف الممػػذ  الػػذي ضتػػاي  افسػػنفتػػذمر هػػذا اال 

تهػػذ انقًػت المهلػػة و انفقػػة  نةمػػه ال فائػػة  مػفولانػه مػػذ  بػه بػػاألمس ضمػػا اليػـو فػػ
 األمر .

 
ْمُت ِلَحَيػػاِتي َيُ ػوُؿ َيػػا َلْيَتِنػػ}  يػػا ليتنػػي صػةقت ةاعػػي الحػ  وصػػةقت ةعػػو  { ي َقػػدَّ

صاري وليس مف ضعةائه وممذبي ةعوتػه ان عليه السالـ( ومنت مف  اذماـ المهةي
، وهنا البة مف ضعماؿ تقةمها لنصر  اذماـ المهةي  عليه السالـ( لاي تنجو مػف 

وؿ مػػػف غيػػػر الفعػػػ  التصػػػةي  بػػػالق ال يقتصػػػر األمػػػر علػػػذجهػػػنـ  سػػػيف اذمػػػاـ( و 
 لنصر  اذماـ وةعوته .

 
ُب َعَذاَبُه َأَحد  }    {َفَيْوَمِئٍذ الَّ ُيَعذِّ
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فال يعذ  ضحة مف اأُلمـ الساب  معذابه الذي يعذبه اذماـ المهةي  عليه السػالـ( 
. 
 {َواَل ُيوِثُق َوَثاَقُه َأَحد  } 
ه فهػػو بػػ الػػذي نػػزؿ ه يوثػػ  بػػالحجج الةامغػػة التػػي ضوثقتػػه لًػػافة للػػذ العػػذا انػػف 

 موث  بالحجج والعذا  .
 
َفػاْدُخِمي ِفػي  * اْرِجِعػي ِإَلػل َربِّػِؾ َراِضػَيًة مَّْرِضػيَّةً  * َيا َأيَُّتَهػا الػنَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّػةُ } 

 { .َواْدُخِمي َجنَِّتي  * ِعَباِدي
الػػػنفس تقسػػػـ للػػػذ ثػػػالذ وهػػػي : الػػػنفس األمػػػار  واللوامػػػة والمطمئنػػػة ، فػػػالنفس  اف
ألمار  هي ضمار  بالسول والنفس اللوامة هػي التػي تلػـو صػاحبها حػيف المعصػية ، ا

واليقػػػػيف ألمػػػػر  افضمػػػػا الػػػػنفس المطمئنػػػػة فهػػػػي التػػػػي وصػػػػلت للػػػػذ ةرجػػػػة االطمئنػػػػ
 المعصـو وهؤالل هـ الخاصة باذماـ المهةي  عليه السالـ( . 

 
 {  اْرِجِعي ِإَلل َربِِّؾ َراِضَيًة مَّْرِضيَّةً } و

اذمػاـ يربػي نفػوس  افللذ مربيؾ اذماـ المهةي  عليه السػالـ( حيػذ ضي ارجعي 
 ضصحابه فينالوف الجزال األوفذ .
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 سورة ال يامة تأويل

 
 م  وا

ـُ ِبػػالنَّْفِس المَّوَّاَمػػِة * أيْحَسػػُب اال }َ  ـُ بيػػوـِ ال يَّاَمػػِة *َواَل ُأْقِسػػ َألَّػػف  افسػػناَل ُأْقِسػػ
َيػػػْوـُ  افُه * * َيْسػػػَأُؿ أيػػػانػػػنَُّسػػػوَِّي َبنَ  افَع ِعَظاَمػػػُه * َبَمػػػل َقػػػاِدِريَف َعَمػػػل َنْجَمػػػ

ػْمُس َواْلَ َمػُر * َيُ ػوُؿ  اْلِ َياَمِة* َفِإَذا َبِرَؽ اْلَبَصػُر * َوَخَسػَف اْلَ َمػُر * َوُجِمػَع الشَّ
َيْوَمِئػػٍذ اْلُمْسػػَتَ رُّ * ُيَنبَّػػُأ  َيْوَمِئػػٍذ أيػػف اْلَمَفػػرُّ * َكػػبلَّ اَل َوَزَر * إلػػل َربِّػػؾَ  افسػػناال 
ـَ َوآخػػر * َبػػِل اال  افسػػناال  * َوَلػػْو َأْلَ ػػل َعَمػػل َنْفِسػػِه َبِصػػيَرة   افسػػنَيْوَمِئػػٍذ ِبَمػػا َقػػدَّ

 . (ٔ)َمَعاِذيَرُا {
نتنػػاوؿ هنػػػا سػػػور  القيامػػػة المبارمػػػة الشػػػريفة حتػػػذ نبػػػيف ارتباطهػػػا باذمػػػاـ المهػػػةي 

ًي  عليه السالـ( فنبةض بتأوي    : ا يات تباعا 
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ـُ بيوـِ ال يَّاَمِة }َ    {اَل ُأْقِس
يـو القيامة فػي التأويػ  هػو يػـو قيػاـ اذمػاـ المهػةي  عليػه السػالـ( ، واذمػاـ  اف 

المهػػةي  عليػػه السػػالـ( يمثػػ  هللا تبػػارؾ وتعػػالذ فػػي األرض   فالقيامػػة الصػػغرى 
ي قيػاـ هللا الواحػة القهػار هي قياـ االماـ المهةي  عليه السالـ( والقيامة الابرى هػ

. ) 
 

ـُ ِبالنَّْفِس المَّوَّاَمِة {   } َواَل ُأْقِس
والػػذيف  -علػذ ضحػة وجػوي التأويػ   -وهػـ ضصػحا  اذمػاـ المهػةي  عليػه السػالـ( 

حساسػػهـ الػػةائـ بالتقصػػير تجػػاي اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه انيلومػػوف  فسػػهـ باسػػتمرار وا 
 السالـ( .

  
 ُه {انػػنَُّسػػوَِّي َبنَ  افف َنْجَمػػَع ِعَظاَمػػُه * َبَمػػل َقػػاِدِريَف َعَمػػل َألَّػػ افسػػن} أيْحَسػػُب اال 

 عليػػػه السػػػالـ( الػػػذي يهيػػػأ ويػػػةعو  الػػػةاعي لنصػػػر  اذمػػػاـ المهػػػةي افسػػػنوهػػػو اال
 لقًية اذماـ المهةي  عليه السالـ( وهو ضمير جيش الغً  .

} َبَمػل ـ تعنػي الجػيش ووالعظاـ مػف العظمػة والقػو  والعظػا } َألَّف َنْجَمَع ِعَظاَمُه {
يجمػع  افه وتعالذ قػاةر علػذ انهللا سبح افيعني  ُه {اننَُّسوَِّي َبنَ  افَقاِدِريَف َعَمل 

 له جيشه وهو  جيش الغً ( وهـ العشر  آالؼ مقات  .
 وقة ورة عف ضبي عبة هللا  عليه السالـ( قاؿ : 

م ػػة ؟ قػػاؿ : ) ال يخػػرج ال ػػائـ مػػف مكػػة حتػػل تسػػتكمل الحم ػػة ، قمػػت ومػػا الح
ثػـ يهػز الرايػة المغمبػة  ، عشرة آالؼ ، جبرئيل عف يمينػه وميكائيػل عػف يسػارا
ًِ ، ويسير بها فبل يب ل أحد في المشرؽ والمغرب إال بمغهػا   ثػـ يجتمعػوف قزعػَا
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ك ػزع الخريػػف مػػف ال بائػػل مػػا بػػيف الواحػػد واالثنػػيف والثبلثػػة واألربعػػة والخمسػػة 
 . (ٔ)ة والعشرة (ية والتسعانوالستة والسبعة والثم

وجػيش الغًػ  عشػر   افسػنام ( هي عشر  في ضيػةي االن اال افوهنا مجموع البن
 آالؼ مقات  ، وهذا هو وجه مف التأوي  .

الػػػذي طغػػػذ وتجبػػػر وسػػػفؾ الػػػةمال وهتػػػؾ  افسػػػنوالوجػػػه ا خػػػر هػػػو : ضيحسػػػ  اال
به ه سػيرجع ومعػه ضصػحاانػال يرجػع للػذ الػةنيا ، بػ   افر ةيػف هللا األعراض وغّيػ

المػولذ جػ  وعػال سػيرجعهـ رجعػة  افالذيف بايعوي وناصروي علذ ضفعاله القبيحة فػ
 روحية في الحيا  الةنيا حتذ يعذبهـ في الةنيا قب  ا خر  .

 
  {لَيْفُجَر َأَماَمُه  افسنَبْل ُيِريُد اال } 
الظالـ والطاغي وهو المصر علذ الخطأ والرذيلة لذا مات يبعثػه هللا  افسناال اف 
ػػعه الػػذي مػػات عليػػه تعػػ روحيػػة فتاػػوف نفػػس الرجعػػة الفيبعثػػه فػػي ، الذ علػػذ ًو

 قب  مماته تعوة معه في رجعته الروحية .و الصفات السيئة التي حملها في حياته 
هللا عػز وجػ   افوقة ورة عف ضه  بيت العصمة  عليهـ السالـ( في ذمػر الرجعػة 

ًي  افسيعية مف محض اذيم ًي  محًا   . ومف محض الافر محًا 
 

  َيْوـُ اْلِ َياَمِة { اف} َيْسَأُؿ أي
وهو تاذي  قياـ اذماـ المهةي  عليه السالـ( وهـ الذيف تطوؿ عليهـ مة  غيبػة  

اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ( فتقسػػوا قلػػوبهـ وبػػذلؾ يشػػموف ويمػػذبوف قيػػاـ اذمػػاـ المهػػةي 
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وعلػذ   عليه السػالـ( بعػة تاػذيبهـ لةعوتػه ومحاربتهػا بشػتذ السػب  للقًػال عليهػا
 ( .عليه السالـحاملها وزير اذماـ المهةي  

 
  } َفِإَذا َبِرَؽ اْلَبَصُر {

وهػػػو يعنػػػي ظهػػػور عالمػػػة مػػػف عالمػػػػات اذمػػػاـ المهػػػةي  عليػػػه السػػػالـ( وهػػػػذي  
العالمػػة تحػػةذ فػػي القمػػر حيػػذ تجػػة ضبصػػار الخالئػػ  ملهػػا متوجهػػة نحػػو السػػمال 

 باتجاي القمر وهي شاخصة منةهشة وفزعة .
: ) العاـ الذي فيه الصيحة قبمػه اآليػة فػي عبة هللا  عليه السالـ( قػاؿ فعف ضبي 

رجب ، سئل : وما هي ؟ قاؿ )عميه السبلـ( : وجه يطمع في ال مر ، ويد بارزة 
)(ٔ) . 
ذلػػػؾ  اف،  علػػػيهـ السػػالـ(  رة  عػػف ضهػػػ  البيػػتوقػػة ذمػػرت بعػػػض الروايػػات الػػػوا 

( وبػػذلؾ فهػػو يمثػػ  وجػػه وزيػػر الوجػػه هػػو وجػػه ضميػػر المػػؤمنيف علػػي  عليػػه السػػالـ
 اذماـ المهةي  عليه السالـ( .

ووزيػػػػري   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػليما(اذمػػػػاـ المهػػػػةي  عليػػػػه السػػػػالـ( يمثػػػػ  رسػػػػوؿ هللا  افحيػػػػذ 
ومػػف هػػذا الػػذي هػػو وزيػػر رسػػوؿ هللا ، ي يمثػػ  اذمػػاـ علػػي  عليػػه السػػالـ( اناليمػػ

 عليه السػالـ( الحػ  مػ  الحػ  مػع  نعرؼ معنذ الصيحة التي يقوؿ فيها جبرائي 
 علي وشيعته .

 
 } َوَخَسَف اْلَ َمُر {

 وهي عالمة مف عالمات ظهور اذماـ المهةي  عليه السالـ( . 
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بػيف يػدي هػذا األمػر  اف) فقة ورة عف ضبي جعفر دمحم بف علػي  عليػه السػالـ( : 
 . (ٔ)كساؼ ال مر لخمس ...(ان

يمثػػػ  الػػػوزير والشػػػمس تمثػػػ  اذمػػػاـ  القمػػػر اف  آخػػػر انػػػ  ومػػػف جانػػػهػػػذا مػػػف ج
المهػػػةي  عليػػػه السػػػالـ( وهنػػػا  خسػػػف القمػػػر( هػػػو القتػػػ  المعنػػػوي لػػػوزير اذمػػػاـ 
المهةي  عليه السالـ( وذلؾ بتاذي  ةعو  اذماـ  عليه السالـ( التي يعلنها علػذ 

 .البرال  منه فقتله ب  وحتذ لعال المأل وبالتالي محاربته ومحاولة
 

مْ   ُس َواْلَ َمُر {} َوُجِمَع الشَّ
وتحةذ عالمة مف عالمات ظهور اذماـ المهةي  عليه السالـ( تخص الشػمس  

 والقمر .
 وقة ورة عف ضبي جعفر دمحم بف علي  عليه السالـ( قاؿ : 

كسػاؼ ال مػر لخمػس تب ػل والشػمس لخمػس عشػرة انبيف يدي هذا األمر  اف) 
 . (ٕ)، وعندا يس ط حساب المنجميف ( افوذلؾ في شهر رمض

الشمس تمثػ  اذمػاـ المهػةي  عليػه السػالـ(  افهذا مف ناحية ومف ناحية ضخرى ف
وهػو اجتماعهمػػا سػػوياي ضمػاـ النػػاس وقبػػ  قيػاـ اذمػػاـ المهػػةي ي ، والقمػر يمثػػ  وزيػػر 
  عليه السالـ( .

) ويبعػث بعثػًا ي وجيشػه : انفعف اذماـ الصاةؽ  عليه السالـ( متالمػاي عػف السػفي
تػػل بهػػا رجػػبًل ويهػػرب المهػػدي والمنصػػور منهػػا ويؤخػػذ آؿ   إلػػل المدينػػة في 

 . (ٔ)بس ...(غيرهـ وكبيرهـ ال يترؾ أحد إال حص
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ه يػـو القيامػة تجمػع انػوهذا ينفػي مػا ورة عػف المفسػريف بخصػوص هػذي ا يػة ضي 
في القيامػة الابػرى بػ  تتعػرض  افالشمس والقمر ال يجتمع فالشمس مع القمر ال

 شقاؽ .نقمر لالمةار والنالشمس لال
 

  َيْوَمِئٍذ أيف اْلَمَفرُّ { افسن} َيُ وُؿ اال 
وهنا يمػوف المعنػذ ضيػف المفػر مػف سػطو  اذمػاـ المهػةي  عليػه السػالـ( وسػلطته  

الواسػػعة التػػػي تطػػػوؿ المشػػرؽ والمغػػػر  فمػػػ  مػػف ظلػػػـ وتجبػػػر وطغػػذ وضاػػػ  حػػػ  
ليه السػالـ( فػال لجيش اذماـ  ع السالـ( وحقوؽ الناس سيموف هةفاي  اذماـ  عليه

 . افللذ ضي مماذماـ  عليه السالـ( يتبعهـ  فمهر  لهـ ضينما ذهبوا ال
جماعػػػة مػػػف المشػػػرؽ  افوقػػة ورة فػػػي الروايػػػات عػػػف ضهػػػ  البيػػت  علػػػيهـ السػػػالـ( 

فػي  ة، ومػذلؾ مػا ور في طلبهـ اذمػاـ  عليػه السػالـ(  يهربوف للذ المغر  فيبعذ
للشػػيخ عبػػاس  افوارة فػي متػػا  مفػػاتيح الجنػػالصػال  علػػذ القػػائـ  عليػػه السػػالـ( الػػ

ال يدع مػنهـ ركنػًا إال هػدا وال هامػًا إال قػدا  اف.....وألهمه ) القمي جال فيها : 
وال جورًا إال أبادا وال حصنًا إال هدمه وال بابًا  –ي وؿ  افإلل  –وال كيدًا إال ردا 

إال أوطػأا وال جػببًل إال  إال ردمه وال قصرًا إال خربه وال مسكنًا إال فتشه وال سػهبلً 
 .صعدا وال كنزًا إال أخرجه برحمتؾ يا أرحـ الراحميف (

 
 {َكبلَّ اَل َوَزَر } 
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ضي معناهػػا ال مػػؤازر  للهػػاربيف مػػف عػػةؿ اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ( ويطالػػ  بهػػـ وال 
يحميهـ مف اذماـ ضو يؤازرهـ عليه فال ملجأ وال مهر  منه ومف  افيستطيع ضحة 

 عةله .
 
 لل َربَِّؾ َيْوَمِئٍذ اْلُمْسَتَ رُّ { } إ

ضي يمػػوف المسػػتقر للػػذ اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( وفػػي هػػذا المعنػػذ هػػو ر  
 .  ياتلنا في تأوي  بعض اذلؾ اليوـ وليس ر  األربا  مما فّص 

 
 

ـَ َوآخر {  افسن} ُيَنبَُّأ اال   َيْوَمِئٍذ ِبَما َقدَّ
ـ( سػيخبرهـ بمػ  صػغير  ومبيػر  قػة اقترفوهػػا اذمػاـ المهػةي  عليػه السػال افحيػذ 

 ويحمـ فيهـ بحمـ ةاوة  عليه السالـ( فال يحتاف للذ بينة .
 –) سيأتي مف مسػجدكـ هػذا ه قػاؿ : انفقة ورة عف ضبي عبة هللا  عليه السالـ( 

هػػـ لػػـ يمػػدهـ آبػػاؤهـ وال انثبلثمائػػة وثبلثػػة عشػػر يعمػػـ أهػػل مكػػة  -يعنػي مكػػة 
ؼ مكتػػوب عمػػل كػػل سػػيف كممػػة تفػػتح ألػػف كممػػة تبعػػث أجػػدادهـ عمػػيهـ السػػيو 

 .(ٔ)(ضي ب ضاء داود ال يسأؿ عميه بينةالريح فتنادي : هذا المهدي ي 
 

 َعَمل َنْفِسِه َبِصيَرة  { افسن} َبِل اال 
ه مهمػا يظهػر فهػو فػي انػيعلـ ما في نفسه مف حجة بالغة حيذ  افسناال افضي  

 باطنه يعترؼ بفعله وحقيقة عمله .
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 َلْو َأْلَ ل َمَعاِذيَرُا {} وَ 
،  افتهذ الزمانو  اففهو لو يعطي ضلف عذر فال فائة  مف االعتذار فقة فات األو  

ف ضبي بصير قاؿ : ع وذلؾ ألف اذماـ عنة قيامه ال يستتي  ضحة بةلي  ما ورة
ي ـو ال ائـ بأمر جديد ، وكتاب جديد ، وقضاء )قاؿ ضبو جعفر عليه السالـ : 

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

 

 ش اؽنسورة اال تأويل 
 

 م  وا
ػػَماء  ْت * َوَأْلَ ػػْت َمػػا ان} ِإَذا السَّ َذا األرض ُمػػدَّ ػػْت * َواِ  ْت * َوَأِذَنػػْت ِلَربَِّهػػا َوُح َّ َشػػ َّ

ْت * َيا أيَها اال ِفيَها َوَتَخمَّْت * َوَأِذنَ  َؾ َكػاِدح  إلػل َربِّػَؾ َكػْدحًا ان افسنْت ِلَربَِّها َوُح َّ
ػػا َمػػْف أوِتػػَي ِكَتاَبػػُه ِبَيِميِنػػِه * َفَسػػْوَؼ ُيَحاَسػػُب ِحَسػػابًا َيِسػػيرًا *  َفُمبَلِقيػػِه * َفَأمَّ

ػا َمػْف أوِتػَي ِكَتاَبػُه َوَراء َظْهػرِ  ِا * َفَسػْوَؼ َيػْدُعو َوَينَ ِمُب إلل أهمػِه َمْسػُرورًا * َوَأمَّ
لَّػف َيُحػوَر *  افُه َظػفَّ انِفي أهمِه َمْسُرورًا *  افُه كَ انُثُبورًا * َوَيْصَمل َسِعيرًا * 

َفِق * َوالمَّْيِل َوَما َوَسَق * َواْلَ َمِر ِإَذا  افَربَُّه كَ  افَبَمل  ـُ ِبالشَّ ِبِه َبِصيرًا * َفبَل ُأْقِس
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ـُ اْلُ رْ اتََّسَق * َلَتْرَكُبفَّ َطبَ  َذا ُقِرَئ َعَمْيِه ـْ اَل ُيْؤِمُنوَف * َواِ   اف ًا َعف َطَبٍق * َفَما َلُه
 . (ٔ)اَل َيْسُجُدوَف{

 
َماء  ْت {ان} ِإَذا السَّ   َش َّ

وهي نزوؿ المالئمة العظاـ  الاروبيف( وعلذ رضسهـ جبرائي   عليه السالـ( وذلػؾ 
،  يػػاي انتقػػاـ مػػف ضعةائػػه ثنلنصػػرته وااللمبايعػػة اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( ضوالي و 

ضوؿ مػػػف ينػػػزؿ لمبايعػػػة اذمػػػاـ المهػػػةي  عليػػػه السػػػالـ( هػػػو جبرائيػػػ   عليػػػه  اففػػػ
َـّ َأِمػيٍف جبرائي  قة ذمري هللا تعالذ بقولػه :  افالسالـ( ومما هو معروؼ  }ُمَطاٍع َث

}  . 
ػػع فػػي وصػف الحجػػر والػرمف الػػذي   عليػه السػػالـ( وقػة ورة عػػف ضبػي عبػػة هللا ًو
) ومػػف ذلػػؾ الػػركف يهػػبط الطيػػر عمػػل ال ػػائـ )عميػػه فيػػه قػػاؿ  عليػػه السػػالـ( : 

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

 .  (ٕ)( افالمك
شػقاؽ لنػػزوؿ هػػؤالل المالئمػة الػػذيف هػػـ نالسػػمال باال وقػة وصػػف هللا تبػارؾ وتعػػالذ

 ضعظـ ما موجوة في السماوات . 
 

ْت {  } َوَأِذَنْت ِلَربَِّها َوُح َّ
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 افضه  السمال وهػـ المالئمػة يػروف  افها عاشت مقاـ الحقيقة الواقعة حيذ انضي 
فػػي األرض بشػػخص اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( فيبايعونػػه علػػذ  قػػة تجلػػذ هللا

 السمع والطاعة .
}َوُقْل َجاء اْلَحقُّ السالـ( في تفسير قوله تعػالذ :  هـوقة ورة عف ضه  البيت  علي

الحػػ  هػػو اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه  اف،  (ٔ)َزُهوقػػًا { افاْلَباِطػػَل َكػػ افَوَزَهػػَق اْلَباِطػػُل 
السػػػمال تسػػػمع وتنقػػػاة ذراة  ربهػػػا اذمػػػاـ المهػػػةي  عليػػػػه  افوبػػػذلؾ فػػػ (ٕ)السػػػالـ(

 سالـ( ضي مربيها .ال
 

ْت {  َذا األرض ُمدَّ  } َواِ 
 ةعو  اذماـ المهةي  عليه السالـ( تتااثر وتمتة للذ ضه  األرض .   افضي 
 

 } َوَأْلَ ْت َما ِفيَها َوَتَخمَّْت {
 عليػػػه السػػػالـ( وينصػػػرونها ويبلغونهػػػا  الػػػذيف يحملػػػوف ةعػػػو  اذمػػػاـ المهػػػةي اف 

ويتخلوف عنهـ بعة قياـ  ضولئؾ الجاحةيف وف مفللناس ويثبتوف الحجة عليهـ يتبرل
 اذماـ المهةي  عليه السالـ( .

 فقة ورة عف اذماـ الصاةؽ  عليه السالـ( قاؿ : 
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) ال تذهب الدنيا حتل تنػدرس أسػماء ال بائػل ، وينسػب ال بيمػة إلػل رجػل مػنكـ 
، حتػػل ي ػػـو الرجػػل مػػنكـ إلػػل حسػػبه ونسػػبه وقبيمتػػه  ففي ػػاؿ لهػػا : آؿ فػػبل 

ال ضرب أعناقهـ ( افدعوهـ ففي  . (ٔ)أجابوا وا 
ضي ال تنفػػع القرابػػة وال العشػػير  وال ضي صػػلة ضخػػػرى لذا لػػـ تاػػف معهػػا االسػػػتجابة  

 والنصر  ل ماـ المهةي  عليه السالـ( .
 

ْت {   } َوَأِذَنْت ِلَربَِّها َوُح َّ
الـ( اذمػػػاـ المهػػػةي  عليػػػه السػػػ األرض ممػػػا السػػػمال تاػػػوف منقػػػاة  ألمػػػر ربهػػػا اف

ممػػا هػػو و ، ويبتػػةر ضهػػ  األرض ومػػف فيهػػا لبيعػػة اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( 
 صػػػػاراي انالاثيػػػػر مػػػػف الجػػػػف يسػػػػمنوف بػػػػاطف األرض ومػػػػنهـ سػػػػيمونوف  افالمعلػػػػـو 

 ومقاتليف ضشةال تحت لوال اذماـ المهةي  عليه السالـ( .
ًي  فقػػػاؿ  المفًػػػ  بػػػف عمػػػر فقػػػة ورة عػػػف اذمػػػاـ الصػػػاةؽ  عليػػػه السػػػالـ( مخاطبػػػا 

) يػػا مفضػػل كػػل بيعػػة قبػػل ظهػػور اإلمػػاـ فبيعػػة كفػػر ونفػػاؽ  عليػػه السػػالـ( : 
وخديعة لعف ع المبايع لها والمبايع له ، بل يػا مفضػل يسػند ال ػائـ ظهػرا إلػل 
الحـر ويمد يدا فترى بيضاء مف لير سوء وي وؿ هػذا يػد ع وعػف ع وبػأمر 

ـْ انَبايُعوَنَؾ الَِّذيَف يُ  افع ثـ يتموا هذا اآلية }  َما ُيَبايُعوَف ّللاََّ َيُد ّللاَِّ َفْوَؽ أيِديِه
َما َينُكُث َعَمل َنْفِسِه َوَمْف أوَفػل ِبَمػا َعاَهػَد َعَمْيػُه ّللاََّ َفَسػُيْؤِتيِه َأْجػرًا انَفَمف نََّكَث فَ 

 َعِظيمًا { ، فيكوف أوؿ مف ي بل يدا جبرائيل ثـ يبايعه وتبايعه المبلئكة ونجباء
  . (ٕ)الجف ثـ الن باء... (
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ػػو   هػػي بيعػػة هلل وقػػة ورة  بيعػػة اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ( افومػػف هػػذا يتبػػيف لنػػا بًو
رضيتػه  عليػه السػالـ(  افالبيعػة هلل و  افه ممتػو  بػيف راحتػي يػةي القػائـ بػايعوي فػان

 .(1  ممتو  عليها البيعة هلل
 

 حًا َفُمبَلِقيِه {َؾ َكاِدح  إلل َربَِّؾ َكدْ ان افسن} َيا أيَها اال 
يػػة انالاػػة  هػػو السػػعي وبػػذمري تعػػالذ للاػػة  مػػرتيف فػػي هػػذي ا يػػة وفػػي المػػر  الث 

( هو توميػة مػف هللا تعػالذ علػذ الاػة  المطلػ  ، والسػعي هنػا سػعي  يقوؿ  مةحاي 
 للذ اذماـ المهةي  عليه السالـ( . افسانم  

ه السالـ( بخير وعافية ومػنهـ لمالقا  اذماـ  علي حثيثاي  سعياي  افسنوهنا يحتاف اال
وتمنعػػه ، لنصػػر  اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ(  مػػف يالقػػي اذمػػاـ بشػػر فػػال يمػػوف مهيئػػاي 

ع عةية  مالرموف للذ الػةنيا وشػهواتها ضو اقترافػه للابػائر مػف الػذنو  ضو انبذلؾ مو 
 ع .انضا  ح  اذماـ بصور  خاصة وغير ذلؾ مف المو 

 . جعلنا نةرمه في عافية مف ةيننا(ل:   اللهـ  وقة ورة في الةعال لمالقا  اذماـ
 
 

 } َفَأمَّا َمْف أوِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه { 
ي الذي يموف يميف اذمػاـ انالذيف يؤتوف متابهـ في يمينهـ هـ ضصحا  اليم اف: 

فسػػهـ ضصػػحا  الميمنػػة الػػذيف تػػـ ذمػػرهـ فػػي سػػور  انالمهػػةي  عليػػه السػػالـ( وهػػـ 
 الواقعة .
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 َؼ ُيَحاَسُب ِحَسابًا َيِسيرًا { } َفَسوْ 
 يموف حسابه قليالي لقلة ذنوبه وينقل  للذ ضهله مسروراي مستبشراي مفلحاي .

 
  } َوَأمَّا َمْف أوِتَي ِكَتاَبُه َوَراء َظْهرِِا {

صػػػار اذمػػػاـ انضصػػػحا  الميمنػػػة هػػػـ الػػػذيف يعطػػػوف متػػػابهـ فػػػي يميػػػنهـ وهػػػـ  اف 
 المهةي  عليه السالـ( .

  المشأمة هـ ضصحا  الشماؿ الذيف يعطوف متػابهـ فػي شػمالهـ وهػـ ضصحا افو 
 ضعةال اذماـ المهةي  عليه السالـ( الذيف يقوموف بمحاربته  عليه السالـ( . 

ضما مف ضوتي متابه ورال ظهري فهـ مف الشػيعة الػذيف ينقلبػوف علػذ اذمػاـ المهػةي 
لمعػاةيف ضصػالي لمػنهج آؿ ي اانمػف ضصػحا  السػفي وا عليه السالـ( ويقاتلونه وليسػ

 . البيت جملة وتفصيالي 
 وقة ورة في الرواية عف بمير قاؿ : 

ع تبارؾ وتعالل اخذ ميثاؽ شيعتنا بالواليػة لنػا وهػـ  افأبو جعفر ي وؿ  اف) ك
يـو أخذوا الميثػاؽ عمػل الػذر بػاإلقرار والربوبيػة ولػ  بػالنبوة وفػرض عمػل   

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

وعمػػي بػػف أبػػي طالػػب )عميػػه السػػبلـ( واألئمػػة مػػف ولػػدا )عمػػيهـ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(
عمػل بنػي آدـ مػف اإلقػرار باألئمػة واحػدًا  السبلـ( بالواليػة ف ػد اخػذ ع الميثػاؽ

بعد واحد فمنهـ مف أقر بهـ جميعػًا 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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لحسػيف وتوقػف بػاإلقرار بإمامػة الحجػة ابػف الحسػف )عميهمػا السػبلـ( مف ولػد ا
 . (ٔ)وهؤالء هـ مف يخرجوف عمل اإلماـ وال ينصرونه بل ينصبوف له العداء ( 
: ) إذا وبذلؾ يتًح لنا معنػذ هػذي الروايػة عػف ضبػي عبػة هللا  عليػه السػالـ( قػاؿ 

ه مف أهمه ودخػل انى ير  افخرج ال ائـ )عميه السبلـ( خرج مف هذا األمر مف ك
 . (ٕ)فيه شبه عبدة الشمس وال مر (

فهػػؤالل يقػػروف بواليػػة ضميػػر المػػؤمنيف  عليػػه السػػالـ( واألئمػػة مػػف ولػػةي ولاػػنهـ  فلذ
يجحػػةوف لمامػػة المهػػةي  عليػػه السػػالـ( فينقًػػوف العهػػة والميثػػاؽ والبيعػػة وبػػذلؾ 

 يؤتيهـ متابهـ ورال ظهورهـ . 
 

  } َفَسْوَؼ َيْدُعو ُثُبورا {
يةعو بالثبور والهالؾ علذ نفسه بعةما يتبيف له خسارته للةنيا وا خر  وهذي ةاللة 

ي سيقاتلوف اذماـ للذ آخر انضصحا  السفي افهـ مف الشيعة حيذ انضخرى علذ 
لحظة مف حياتهـ وال ينةموف علذ ذلؾ ب  يعتبروف مقػاتلتهـ ل مػاـ واجبػاي شػرعياي 

. 
 } َوَيْصَمل َسِعيراً  { 

سيف اذماـ بهـ سيقتلوف انعير هو سيف اذماـ المهةي  عليه السالـ( حيذ الس 
 عليه السػالـ( وقػة ورةت عشػرات الروايػات تؤمػة ذلػؾ ومػنهـ علمػال السػول الػذيف 

 يقتلهـ اذماـ بسيفه  عليه السالـ( .
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 ِفي أهمِه َمْسُرورًا {  افُه كَ ان} 
 الرغية والترؼ الةنيوي . متمتعاي بملذاته ونزواته وغارقاي في العيش افم
 
 لَّف َيُحوَر { افُه َظفَّ ان} 
الػذي تجػػاوز علػػذ ةعػػو  اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( ونقػػض البيعػػة ونصػػ   اف

ه لػػػف يرجػػػع لمواجهػػػة انػػالعػػةال لاػػػ  مػػػف يمهػػة لػػػةعو  اذمػػػاـ  عليػػه السػػػالـ( ظػػػف 
 اذماـ ونيله لجزائه العاةؿ بما قةمت يةاي .

ف عاهةوا وبايعوا علذ نصر  اذماـ الحسػيف  عليػه السػالـ( وينطب  هذا علذ الذي
ونقًػػهـ العهػػة مػػع مسػػلـ بػػف عقيػػ   عليػػه السػػالـ( وبالتػػالي مػػع اذمػػاـ الحسػػيف 
 عليه السالـ( ، فظنػوا لػف يرجعػوا فػي الػةنيا ويرجػع اذمػاـ الحسػيف وترجػع ضروا  

لمواجهػػة الػػذيف نقًػػوا العهػػة مػػع مسػػلـ بػػف عقيػػ  لتًػػل  الػػذيف ينقًػػوف العهػػة 
 اذماـ المهةي  عليه السالـ( وةعوته .

 
 ِبِه َبِصيرًا { افَربَُّه كَ  اف} َبَمل 

اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ(  -ضعمػػاؿ الخالئػػ  تعػػرض علػػذ ر  األرض  اف  
صاري وضعػةالي ان( عارفاي بأعماؿ عليه السالـبيف حيف وآخر ، فاذماـ المهةي   -
. 

فَ  ـُ ِبالشَّ  ِق {} َفبَل ُأْقِس
لشف  هنا يمث  اذماـ المهةي  عليه السالـ( وغيبته فاذماـ هو الشػمس والشػف  ا

 هو غيبة اذماـ  عليه السالـ( ، وغيبته هنا لها مجموعة ضسبا  ضهمها :
: لقػػة غيػػ  هللا تبػػارؾ وتعػػالذ اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( شػػفقة منػػه عليػػه  أوالً 

 مف األعةال . مطارةاي  ةاي حتذ ال يبقذ هذي الفتر  الطويلة مشر 
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: غا  اذماـ المهةي  عليػه السػالـ( وهػو مشػف  علػذ الخلػص مػف الشػيعة  ياُ انث
 وبذلؾ تاوف الشفقة مف الشف  .

 
  } َوالمَّْيِل َوَما َوَسَق {

هـ جنوة الظالـ الذيف يتاونوف ويتااثروف في زمف غيبة اذماـ المهةي التابعيف  
اذماـ  عليه السالـ( ووصولهـ للذ ضعلذ  افسهـ ممظمة الظلـ والًاللة وجلو نال

 والظلـ والقو  . افحاالت الطغي
عػف ضبػي عبػة هللا  عليػه  } والميػل إذا يغشػاها {وقة ورة في تفسػير قولػه تعػالذ : 

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

 . (ٔ)(غشوا ديف ع بالظمـ والجور ...أولل به منهـ ، ف
 

 } َواْلَ َمِر ِإَذا اتََّسَق {
نػة مغيػػ  الشػػمس التػػي تمثػػ  اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( يمػػوف ظػػالـ ةامػػس ع

وري مػػف لال مػػف ًػػول القمػػر ، والقمػػر هنػػا يمثػػ  الػػوزير فػػي التأويػػ  والقمػػر يأخػػذ نػػ
بثاقه مهػالؿ انالشمس لينور ظلمة اللي  الةامسة ، والقمر فيه مراح  متعةة  منها 

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

 
 } َلَتْرَكُبفَّ َطَب ًا َعف َطَبٍق {
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لم ائـ منا ليبة يطػوؿ  اف) ها : عف ضبي عبة هللا  عليه السالـ( : ورة في تفسير 
ع عػز  افأمدها ف مت له : ولـ ذاؾ يا ابف رسػوؿ ع ؟ قػاؿ )عميػه السػبلـ( : 

لػه يػا سػدير ه البػد انػبيػاء فػي ليبػاتهـ ، و نيجري فيه سنف اال  افوجل أبل إال 
َكُبفَّ َطَب ػًا َعػف َطَبػٍق { أي تهـ ، قػاؿ ع عػز وجػل } َلَتػرْ مف اسػتيفاء مػدد ليبػا

 . (ٔ)قبمكـ ( افسنف مف ك
 

ـْ اَل ُيْؤِمُنوَف {   } َفَما َلُه
بيػػػػال علػػػػذ وزيػػػػر اذمػػػػاـ المهػػػػةي  عليػػػػه السػػػػالـ( السػػػػية نوبػػػػذلؾ تنطبػػػػ  سػػػػنف اال

ي بتػػػراب  ا يتػػػيف مػػػف جهػػػة ولغيػػػا  اذمػػػاـ المهػػػةي ووجػػػوة وزيػػػري انالحسػػػني اليمػػػ
 .ضخرى والممهة الرئيسي له مف جهة 

ةعوتها  ف: ما لهـ ال يؤمنوف بقًية اذماـ المهةي  عليه السالـ( والتي يتـ لعال
و  ضماـ المأل.  بًو

 
ـُ اْلُ رْ  َذا ُقِرَئ َعَمْيِه   اَل َيْسُجُدوَف { اف} َواِ 

هػػو اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( ، فهػػو  افالقػػر  افورة عػػف ضهػػ  بيػػت العصػػمة  
ضي لذا ضعلنػػػت علػػػيهـ ةعػػػو  اذمػػػاـ  افعلػػػيهـ القػػػر  النػػػاط  ، وهنػػػا لذا قػػػرل افالقػػػر 

الػػػةعو  الػػػذي يمثػػػ   صػػػاح ال يسػػػجةوف ضي ال يطيعػػػوف   عليػػػه السػػػالـ( المهػػػةي
 . له اذماـ وبذلؾ فهـ ال يطيعوف اذماـ  عليه السالـ( وال يسلموف 
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 فطارنسورة اال تأويل 

 
 م  وا
ػػػػَماء  َذا اْلَكَواِكػػػػُب فَ ان} ِإَذا السَّ َذا انَطػػػػَرْت * َواِ  ػػػػَرْت * َواِ  َذا اْلِبَحػػػػاُر ُفجِّ َتَثػػػػَرْت * َواِ 

َمْت وأخرت * َيا أيَها اال  َؾ ِبَربِّػَؾ  افسناْلُ ُبوُر ُبْعِثَرْت * َعِمَمْت َنْفس  مَّا َقدَّ َما َلرَّ
ػ ـِ * الَِّذي َخَمَ ػَؾ َفَسػوَّاَؾ َفَعػَدَلَؾ * ِفػي أي ُصػوَرٍة مَّ َبػَؾ * َكػبلَّ َبػْل اْلَكِري ا َشػاء َركَّ

يِف { . ُبوَف ِبالدِّ  ُتَكذِّ
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قب  البةل في تأوي  ا يػات الاريمػات مػف هػذي السػور  المبارمػة يجػ  اذشػار  للػذ 
خػروف اذمػاـ المهػةي  عليػه السػالـ( يسػمذ بالقيامػة الصػغرى  افشيل مهـ وهو 

قيف وم  مف لـ يؤمف به ه سالـ هللا عليه سيقـو باجتثاذ الظالميف والمنافانحيذ 
. 

القيامػة الصػغرى يػة تتحػةذ عػف ذلػؾ اليػـو وهػو انلذا فقة ورةت بعػض السػور القر 
فطػػار المبارمػػة ، نضحػػةاذ وعالمػػات ومػػف هػػذي السػػور سػػور  االومػػا يقػػع قبلػػه مػػف 

 وقوله تعالذ : 
 

َماء   َفَطَرْت {ان} ِإَذا السَّ
فتاحهػػا بصػػور  بسػػيطة علػػذ ضهػػ  انفطارهػػا انالمػػراة منهػػا السػػمال الػػةنيا ، ومعنػػذ  

قػػػ  رتبػػػة مػػػف المالئمػػػة  الاػػػروبيف( ضاألرض ضي نػػزوؿ بعػػػض المالئمػػػة التػػػي هػػػي 
مهمػػػػتهـ ، وذلػػػػؾ عنػػػػة اقتػػػػرا  الظهػػػػور المقػػػػةس ل مػػػػاـ المهػػػػةي  عليػػػػه السػػػػالـ( 

صػاري وتأييػة ةعوتػه  عليػه السػالـ( اننصرته وذلؾ بتسةيةهـ للممهػة الرئيسػي لػه و 
ئمػػة فػػي هػػذا الوقػػت هػػـ مالئمػػة البشػػرى ومالئمػػة العلػػـ وضاثػػر مػػف ينػػزؿ مػػف المال
 ومالئمة الرؤيا والتحةيذ .

َذا اْلَكَواِكُب   َتَثَرْت {ان}  َواِ 
معنػػػذ  اف عليػػػه السػػػالـ( فػػػ يػػػة فػػػي ةعػػػو  اذمػػػاـ المهػػػةيانحيػػػذ تبػػػةض الخطػػػو  الث 

 الاواا  هـ ممهةي اذماـ  عليه السالـ( ونقبائه .
ضحػة عشػر نقيبػا ، الػوزير و  السالـ( اثنػا عشػر نقيبػاي ل ماـ المهةي  عليه  افحيذ 

هػػػـ يقومػػػوف بػػػةعو  النػػػاس لنصػػػر  اذمػػػاـ فهػػػـ بػػػذلؾ نيمونػػػوف مالاوااػػػ  وذلػػػؾ ال
هـ يستمةوف علمهـ مف اذماـ المهةي نيقوموف بهةاية الناس ، فالنقبال مهةيوف ال

  عليه السالـ( المعبر عنه في الروايات المعصومية بالشمس .
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جميع الاواا  تةور حػوؿ  افمف المعلـو الاواا  نورها مف الشمس و  تستمة مما
الشػػمس فػػي مػػةارات منتظمػػة ال تخػػرف منهػػا ومػػذلؾ يمػػوف نقبائػػه  عليػػه السػػالـ( 

 ميف له تسليما .يمونوف مطيعيف له ، ال يفتروف عف خةمته مسلّ  هـانحيذ 
ثهـ بحػةيذ جميع ضصػحا  اذمػاـ  عليػه السػالـ( يترمونػه عنػةما يحػة افوقة ورة 

النقبػػػال سػػػوؼ  افتثػػػرت ( انال يتحملونػػػه ، فػػػال يبقػػػذ معػػػه لال النقبػػػال ، ومعنػػػذ  
ينتشػػػروف فػػػي األرض لػػػةعو  النػػػاس لنصػػػر  اذمػػػاـ  عليػػػه السػػػالـ( ، ومػػػف هػػػؤالل 

 النقبال يموف وزير اذماـ مالقمر في التأوي  .
 

َرْت { َذا اْلِبَحاُر ُفجِّ  } َواِ 
قبػ  قيػاـ اذمػاـ  افجيػوش وحػةوذ فػتف ممػا ورة ومعنذ ذلؾ وتأويله هو خػروف  

، ويقػع قتػاؿ بػيف تلػؾ الجيػوش ،  عليه السػالـ( تحػةذ فػتف مثيػر  وتخػرف جيػوش 
وفجرت معناها حةوذ الفتف وتفجيرها في المجتمع المسلـ ، فالبحار هي الجيوش 

ي الػػػذي يثيػػػر الفػػػتف انومػػػف هػػػذي الجيػػػوش جػػػيش السػػػفي، حتػػػذ يقػػػع القتػػػاؿ بينهمػػػا 
 ي ، وغيرها مف الجيوش األخرى .اني الذي يقات  السفيانليموجيش ا
َذا اْلُ ُبوُر ُبْعِثَرْت }   : في تأويلها وجهيف{ َواِ 

: في لشار  للػذ الرجعػة الروحيػة التػي تحػةذ قبػ  قيػاـ اذمػاـ  عليػه  الوجه األوؿ
والمقػػػةاة  افمحًػػػا مسػػػلم افضي خػػػروف ضروا  بعػػػض مػػػف محػػػض األيمػػػ السػػػالـ(

بػ بيػػال وضهػػ  الاهػػف ممػػا ذمػػرت ذلػػؾ الروايػػات نصػػحا  وضوصػػيال االوبعػػض ض افوا 
 وتسةيةهـ ألصحا  اذماـ وممهةيه .

: ) يخرج مع فقة ورة عف المفً  بف عمر عف ضبي عبة هللا  عليه السالـ( قاؿ 
ال ائـ )عميه السبلـ( مف ظهر الكوفة سبعة وعشروف رجبل ، خمسة عشر مػف 

وا يهدوف بالحق وبه يعدلوف ، وسبعة مػف ناقـو موسل )عميه السبلـ( الذيف ك
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صػػاري والم ػػداد ومالػػؾ نة اال انػػوأبػػو دج افأهػػل الكهػػف ويوشػػع بػػف نػػوف وسػػمم
 . (ٔ)صارا وحكاـ (انشتر فيكونوف بيف يديه األ

: فيػػه لشػػار  للػػذ علمػػال السػػول المًػػليف الػػذيف يقفػػوف بوجػػه ةعػػو   يانالوجػػه الثػػ
ػػػػاللتهـ للنػػػػاس ممهػػػػةي اذمػػػػاـ  افاذمػػػػاـ  عليػػػػه السػػػػالـ( فػػػػ سيمشػػػػفوف زيفهػػػػـ ًو

هػػؤالل العلمػػال قػػة وصػػفوا  افحػػرافهـ عػػف خػػ  ضهػػ  البيػػت  علػػيهـ السػػالـ( ، فػػانو 
فهػػـ ضمػػوات ، ال يػػأمروف بػػالمعروؼ وال ينهػػوف عػػف المنمػػر  هػػـانحيػػذ  ،بػػالقبور 

 .وبعثرتهـ هو تعريتهـ ومشف واقعهـالةيف الذيف ليس فيهـ منفعة 
السػػالـ( لعلمػػال عصػػري :   الويػػ  لاػػـ يػػا معلمػػي  وقػػة قػػاؿ نبػػي هللا عيسػػذ  عليػػه

ظاهرهػػا جميػػ  وباطنهػػا ممتلػػئ بعظػػاـ المػػوتذ  تـ مػػالقبور المبيًػػة ،انػػالشػػريعة 
 . (2 وبم  فساة (

 
َمْت وأخرت {   }َعِمَمْت َنْفس  مَّا َقدَّ

الناس سوؼ تاوف علذ بينة مف ضمرها فمنهـ مف ينصر اذماـ  عليػه  افوتأويله 
مػػف ضمػػر الػػةنيا وسػػعيها ، ومػػنهـ مػػف يعلػػـ  افالعػػة  لػػه ويػػؤخر مػػا مػػ السػػالـ( ويعػػة

بخػػروف اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ( وظهػػور ةعوتػػه ولاػػنهـ يقػػةموف طلػػ  الػػةنيا علػػذ 
: ) ال حاجػة يقولػوف لػه  هػـاننصر  اذماـ  عليه السالـ( ضو اذعةاة له حتذ ورة 

 يه السالـ( .ه هو اذماـ المهةي  علانمع علمهـ ب لنا في بني فاطمة (
 

ـِ { افسن} َيا أيَها اال  َؾ ِبَربَِّؾ اْلَكِري  َما َلرَّ
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ه مػػػا غػػػرؾ باذمػػػاـ المهػػػةي  عليػػػه السػػػالـ( فهػػػو ر  انػػػوتأويلػػػه فػػػي هػػػذا العصػػػر 
 األرض ومربي الناس. 

و الاػػريـ( لشػػار  للػػذ رفعػػة نسػػبه  عليػػه السػػالـ( وتفرعػػه مػػف تلػػؾ الشػػجر  الدمحميػػة 
ه وتعػالذ ، انفهاـ االسػتنماري هنػا مػف قبػ  المػولذ سػبحواالسػت ، العلوية الفاطمية

حرافهـ وتخلفهـ عف نصر  اذماـ المهةي  عليػه السػالـ( انهي المسالة عف سب  
. 
 
 

 } الَِّذي َخَمَ َؾ َفَسوَّاَؾ َفَعَدَلَؾ { 
حرافػػه عػػف طريػػ  الحػػ  والهػػةى وترمػػه انبسػػب  ضفعالػػه السػػيئة و  افسػػناال افضي  

عػاـ ضو ضًػ  سػبيال فتنعػةـ نبيائػه وضوصػيائه يمػوف حالػه ماالان و للعم  بمػا ضراة هللا
 ية التي ضراةها المولذ ج  وعال . انسنفيه اال

هـ بػػذلؾ انولاػػف عنػػةما يبػػةض وزيػػر اذمػػاـ ونقبائػػه بالتمهيػػة ل مػػاـ  عليػػه السػػالـ( فػػ
يقوموف بإصال  النفوس وتهيئتها لنصر  اذماـ  عليه السالـ( وتعػةي  االعوجػاف 

يتها بعػػة انسػػانالنفػػوس مػػف جةيػػة وتعػػوة لهػػا  ذاصػػ  فػػي المجتمػػع وبػػذلؾ تحيػػالح
 العوة  للذ طري  الح  والهةاية وااللتحاؽ بةعو  اذماـ المهةي  عليه السالـ( .

ل  ولاػػف لػػيس بػػالمعنذ المػػذمور ، ضمػػا  فسػػواؾ( فالتسػػوية حيػػذ يمػػوف ذلػػؾ مػػالخ  
 افا قولػػه  فعػػةلؾ( لشػػار  للػػذ هػي االسػػتقامة والرجػػوع للػػذ الطريػػ  المسػػتقيـ ، وضمػػ

 يعيش حيا  العةؿ . سيموف عاةالي  افسناال
 

َبَؾ {   } ِفي أي ُصوَرٍة مَّا َشاء َركَّ
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ضه  البيػت  علػيهـ السػالـ( هػـ ضسػمال هللا الحسػنذ واذمػاـ المهػةي هػو اسػـ  افف 
 هللا المصور .

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

ضعمالنا تعرض عليه م  يوـ  اففهو الشاهة علينا مما ورة في الروايات الشريفة و  
 ه وتعالذ .انجمعة ، فمشيئته مف مشيئة المولذ سبح

 
 

يِف { ُبوَف ِبالدِّ  } َكبلَّ َبْل ُتَكذِّ
 مة .مـ تاذبوف باذماـ المهةي  عليه السالـ( الذي هو ةيف القيّ انضي 

) لػو قػد خػرج قػائـ آؿ يػة عػف ضبػي جعفػر  عليػه السػالـ( قػاؿ : فقة ورة فػي الروا
 ...ي ػػـو بػػأمر جديػػد وكتػػاب جديػػد وسػػنة جديػػدة وقضػػاء جديػػد عمػػل العػػرب 

 . (ٔ)شديد (
 عليه السالـ( سوؼ يأتي بأحماـ جةية  لاف الناس يمذبونه وال يقبلػوف بتلػؾ  هانف

 األحماـ .
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 سورة المطففيفتأويل 
 

 اوم  
ـْ أو   َذا َكػػاُلوُه } َوْيػل  لِّْمُمَطفِِّفػػيَف * الَّػِذيَف ِإَذا اْكَتػػاُلوْا َعَمػل النَّػػاِس َيْسػَتْوُفوَف * َواِ 

ـْ ُيْخِسُروَف * َأاَل َيُظػفُّ أولِئػَؾ  َزُنوُه ـٍ * َيػْوـَ َيُ ػوـُ انوَّ ـٍ َعِظػي ْبُعوُثػوَف * ِلَيػْو ُهػـ مَّ
يف   افَعاَلِميَف * َكبلَّ النَّاُس ِلَربِّ الْ  يٍف * َوَما َأْدَراَؾ َمػا ِسػجِّ اِر َلِفي ِسجِّ ِكَتاَب ألفجَّ

ُب  يِف * َوَما ُيَكذِّ ـِ الدِّ ُبوَف ِبَيْو ِبيَف * الَِّذيَف ُيَكذِّ * ِكَتاب  مَّْرُقوـ  * َوْيل  َيْوَمِئٍذ لِّْمُمَكذِّ
ـٍ * ِإَذا ُتْتمَ   افل َعَمْيِه آياُتَنا َقػاَؿ َأَسػاِطيُر اأْلولػيَف * َكػبلَّ َبػْل رَ ِبِه ِإالَّ ُكلُّ ُمْعَتٍد َأِثي

 .  (ٔ)وا َيْكِسُبوَف {انَعَمل ُقُموِبِهـ مَّا كَ 
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وا يطففوف الممايي  والموازيف اننزلت هذي السور  المبارمة علذ قوـ شعي  الذيف م
ويبخسػػػوف النػػػاس ضشػػػيالهـ ، ضمػػػا فػػػي التأويػػػ  الػػػذي يختلػػػف عػػػف التفسػػػير مػػػوف 

 : والتأوي  يخص باطنه فهي ما تي افالتفسير يخص ظاهر القر 
: مػػا هػػو التطفيػػف ؟ ومػػف هػػـ المطففػػوف ؟ التطفيػػف :  هػػو  } َوْيػػل  لِّْمُمَطفِِّفػػيَف {

حػػة ضو ا  انػػوبمعنػػذ آخػػر هػػو اخػػذ الشػػيل مػػف ج.  افالػػبخس فػػي المميػػاؿ والميػػز 
 النظر لليه بعيف واحة  وحس  مقتًذ المصلحة الشخصية .

يطففػػػػوف المماييػػػػ   هػػػػـانمػػػػا المطففػػػػوف ( فهػػػػـ الفقهػػػػال  علمػػػػال السػػػػول( حيػػػػذ   ض
 والموازيف الةينية واالجتماعية وحس  مصالحهـ الشخصية .

 
َذا َكاُلوهُ  ـْ ُيْخِسُروفَ } الَِّذيَف ِإَذا اْكَتاُلوْا َعَمل النَّاِس َيْسَتْوُفوَف * َواِ  َزُنوُه   {ـْ أو وَّ

لشرعية ، فالػذيف لذا ااتػالوا علػذ النػاس يسػتوفوف ، الممياؿ هنا هو اخذ الحقوؽ ا
فهـ يأخذوف الحقوؽ الشرعية ماملة غير منقوصة ويشةةوف علذ هذي المسألة ب  

 يأخذوف فوقها زياة  .  اففي بعض األحي
ـْ ُيْخِسُروَف } ضما  َزُنوُه ـْ أو وَّ َذا َكاُلوُه ؾ تجة هؤالل الفقهػال  علمػال السػول( انف {َواِ 

فسهـ ضي وزف ويتمثلوف بالبساطة والتواًع ضماـ النػاس وخصوصػاي نالال يًعوف 
 عنة اخذ الحقوؽ الشرعية .

ولاػػنهـ تثػػور ثػػائرتهـ ًػػة ةعػػا  اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( ويتصػػةوف للػػةاعي 
صػػػػاةقاي فػػػػال يوزنػػػوا ضخالقػػػػه بالصػػػور  الصػػػػحيحة والػػػػوزف  افمػػػ افتصػػػةياي شػػػػةيةاي و 

ه سمعته والطعػف فػي شخصػيته وبػذ االفتػرالات الحقيقي للناس ب  يقوموف بتشوي
 ًةي وبالتالي تاذيبه والطعف في ةعوته ومحاولة منع الناس عنه وعف نصرته .

} الَّػػِذيَف ِإَذا اْكَتػػاُلوْا َعَمػػل ومػػف هػػذا يتبػػيف علػػة قولػػه تعػػالذ فػػي ا يػػة الاريمػػة : 
َذا َكاُلوهُ وفي ا ية األخرى :  النَّاِس َيْسَتْوُفوَف { ـْ ُيْخِسُروَف{} َواِ  َزُنوُه ولػـ  ـْ أو وَّ
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يوزنػػػوا  افاألجػػػةر بعلمػػػال السػػػول  افيقػػػ  فػػػي األولػػػذ الػػػذيف ااتػػػالوا ضو وزنػػػوا ومػػػ
 فسهـ قباؿ الةاعي بالوزف الحقيقي .ان

توزنوا النػاس  اففسكـ قبل ان) زنوا فقة ورة عف ضمير المؤمنيف  عليه السالـ( : 
. ) 

ساطة الذي يتصنعونه ويمشفوف عػف حقيقػتهـ فهـ بهذا يخلعوف رةال التواًع والب
عوهـ في مواًعهـ هذي .  المستابر  المتعنتة ، فيخونوف الناس الذيف ًو

ة في الايػ  ضو الػوزف ولفػ  المطففػيف انوالتطفيف :   هو التنقيص علذ وجه الخي
يصػػير للػػذ حػػاؿ يتفػػاحش  افصػػفة ذـ ال يطلػػ  علػػذ مػػف طفػػف شػػيئاي يسػػيراي للػػذ 

 . (1 فيه األمر (
ـْ َواَل َتْعَثػػْوْا ِفػػي األرض ُمْفِسػػِديَف وقػػة قػػاؿ تعػػالذ :  } َواَل َتْبَخُسػػوْا النَّػػاَس َأْشػػَياءُه

}(ٕ) . 
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 .
ة ضيًػػػاي يقػػػع فػػػي اذخػػػالؿ بػػػالموازيف والمقػػػاييس االجتماعيػػػة وذلػػػؾ بتػػػرمهـ والفسػػػا
ي الػذي ال يوافػ  مػا جػال بػه رسػوؿ هللا انالشػيط افالسماوي وعملهـ بػالميز  افالميز 

 وضخيه ووصيه ضمير المؤمنيف  عليه السالـ( .  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(
 وقة قاؿ تعالذ : 
َماء َرَفَعَها َوَأِقيُموا اْلَوْزَف ِباْلِ ْسِط َواَل  افَأالَّ َتْطَغْوا ِفي اْلِميزَ  افَوَوَضَع اْلِميزَ  } َوالسَّ
 { . افُتْخِسُروا اْلِميزَ 
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 فقة ورة عف ضبي عبة هللا  عليه السالـ( في هذي ا ية الاريمة قاؿ: 
هو أمير المؤمنيف )عميه  افرفعه ع ، والميز  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما() السماء رسوؿ ع 
 السبلـ( نصبه لخم ه .
؟ ، قاؿ )عميه السبلـ( : ال تعصػوا اإلمػاـ . قمػت :  افقمت : أال تطغوا في الميز 

 وأقيموا الوزف بال سط ؟ ، قاؿ : أقيموا اإلماـ العدؿ .
؟ ، قػاؿ )عميػه السػبلـ( : ال تبخسػوا اإلمػاـ ح ػه وال  افقمت : وال تخسروا الميز 

 .(ٔ)تظمموا(
فتجػػػة علمػػػال السػػػول غػػػارقيف فػػػي رغػػػة العػػػيش والملػػػذات فػػػي مػػػ  تفاصػػػي  حيػػػاتهـ 

هـ سػػائروف علػػذ خطػػذ ضميػػر المػػؤمنيف  عليػػه السػػالـ( الػػذي انويتبجحػػوف مػػذباي بػػ
 ) رقعت مدرعتي حتل استحيت مف راقعها ( .يقوؿ : 

 ،اذماـ المهةي  عليه السالـ( برة ةعوته وتاػذي  الػةاعي لهػا  اففيقوموف بعصي
لًافة للذ ضالهػـ حػ  اذمػاـ  الخمػس( تحػت عنػاويف ومسػميات مختلفػة تتناسػ  

 مع ضهوائهـ الًالة والمًلة . 
 

ـٍ { ان} َأاَل َيُظفُّ أولِئَؾ  ـٍ َعِظي ْبُعوُثوَف ِلَيْو  ُهـ مَّ
مبعوثػػوف للػػػذ يػػػوـ اذمػػاـ المهػػػةي  عليػػػه  هػػػـانضال يظػػف هػػػؤالل الطغػػا  المفسػػػةيف 

 عظمة األمر الذي يقـو به اذماـ  عليه السالـ( .  السالـ( والعظيـ جالت مف
 

 } َيْوـَ َيُ وـُ النَّاُس ِلَربِّ اْلَعاَلِميَف { 
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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 

 ـ( . عليه السال
 

ْرُقػػوـ  { اف} َكػػبلَّ  يف  ِكَتػػاب  مَّ يٍف َوَمػػا َأْدَراَؾ َمػػا ِسػػجِّ ػػاِر َلِفػػي ِسػػجِّ  اف ِكَتػػاَب الفجَّ
 الفجار هـ الذيف يمفروف باذماـ وقًيته .

ِكَتػاَب  اف} فعػف ضبػي حمػز  الثمػالي قػاؿ سػألت ضبػي جعفػر  عليػه السػالـ( عػف :  
يٍف { اِر َلِفي ِسجِّ  سالـ( : قاؿ  عليه ال الفجَّ

 . (ٔ)) هـ الذيف فجروا في حق األئمة واعتدوا عميهـ(
 طباقاي تاماي.انفهـ الفقهال  علمال السول( حيذ ينطب  ذلؾ عليهـ 

ضما سجيف : فهي طينة جهنـ التي خل  هللا منها ضعةال دمحم وآلػه الطػاهريف ومػنهـ 
 عليػه السػالـ( مف يةعي التشيع ثـ ينقل  به األمر فيتحػوؿ عػةواي ل مػاـ المهػةي 

 بقػالي فػي ملذاتػه ويريػة علػذ رقػا  النػاس وغارقػاي  يبقػذ متسػلطاي  افمونػه يتمنػذ ، 
 ته مع ظهور اذماـ المهةي  عليه السالـ( .انبمنصبه ومم

) افتػرؽ النػاس فينػا عمػل ثػبلث فقة ورة عف ضبػي عبػة هللا  عليػه السػالـ( قػاؿ : 
ا ف ػػالوا وحفظػػوا كبلمنػػا انػػنيتظػػار قائمنػػا ليصػػيبوا مػػف دانفػػرؽ فرقػػة أحبونػػا و 

وفرقة أحبونا وسػمعوا كبلمنػا ولػـ ، وقصروا عف فعمنا فسيحشرهـ ع إلل النار 
 ًِ يسػػمط عمػػيهـ  ي صػػروا عػػف فعمنػػا ليسػػتأكموا النػػاس بنػػا فػػيمؤل ع بطػػونهـ نػػارَا
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وفرقة أحبونا وحفظوا أقوالنا وأطػاعوا أمرنػا ولػـ يخػالفوا فعمنػا ، الجوع والعطش 
 . (ٔ)ا ونحف منهـ (فأولئؾ من
، وةعػػو  قػػة مػػذبت وجحػػةت وحوربػػت   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما(ةعػػو  الرسػػوؿ  افوممػػا نعلػػـ 

التاػػػذي  مػػػػف  فسػػػوؼ تالقػػػيالمهػػػةي  عليػػػه السػػػالـ( هػػػي تجةيػػػة لػػػةعو  الرسػػػوؿ 
 .  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما( مثلما القت ةعو  النبي والافر

فػي ذلػؾ الػزمف هػـ ضسػياة   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما(بػةعو  الرسػوؿ األاػـر مفروا والذيف مذبوا و 
القوـ ومبرائهـ وفي ةعو  اذماـ المهةي  عليه السالـ( يقػـو ضسػياة القػـو ومبػرائهـ 

ه ان علمال السول( بتاذي  وتافير ةعو  المهةي  عليه السالـ( ويجمعهـ هللا سػبح
 وتعالذ في متابه بنفس الوصف .

ـُ اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرةُ }ُأْوَلئِ يقوؿ تقةست ضسمائه :  ٕٗففي سور  عبس ا ية   .{َؾ ُه
يف  ِكَتػػاب   اف} َكػػبلَّ :  فقولػػه تعػػالذ يٍف َوَمػػا َأْدَراَؾ َمػػا ِسػػجِّ ػػاِر َلِفػػي ِسػػجِّ ِكَتػػاَب الفجَّ
ْرُقػػػوـ  {  الاتػػػا  المرقػػػـو هػػػو الاتػػػا  الػػػذي يػػػذمر ضرقػػػاـ التنظيمػػػات التػػػي تعػػػاةي مَّ

 . ضي ضعةاةهـاذماـ المهةي  عليه السالـ( 
وقػػة ورة فػػي روايػػات ضهػػ  البيػػت  علػػيهـ السػػالـ( الاثيػػر مػػف الفئػػات التػػي تحمػػ  
ضرقاـ خاصة ال تزية وال تنقص والتي تقوـ بمحاربة اذمػاـ المهػةي  عليػه السػالـ(  

تػنقص ي له رقـ وم  التنظيمات األخرى مذلؾ لها ضرقاـ ال تزية وال انفجيش السفي
 متا  سجيف . فيوهـ ملهـ 

 
ِبيَف {  }َوْيل  َيْوَمِئٍذ لِّْمُمَكذِّ

                                                 
 . 386ص 75بحار االنوار ف - 1



 
 

 118.......  ................................... الموسوعة القرانية للقحطاني
 

والممػذبيف هػـ الػذيف يمػذبوف باذمػاـ المهػةي  عليػه ، الوي  هو العػذا  والهػالؾ  
السالـ( وةعوته ، وهـ الذيف يمذبوف بيوـ الػةيف ، فيػوـ الػةيف هػو يػوـ قيػاـ القػائـ 

  عليه السالـ( .
 
 
ُب }  ـٍ َوَما ُيَكذِّ  { ِبِه ِإالَّ ُكلُّ ُمْعَتٍد َأِثي

وتشػػػم  المعتػػػةي األثػػػيـ الشػػػعرال والةجلػػػة وهػػػـ قػػػاة  النػػػاس للػػػذ اذثػػػـ و  ضثػػػيـ ( 
صػػػيغة مبالغػػػة فػػػي اذثػػػـ ضمػػػا   معتػػػةي ( فهػػػو اخػػػذ ضلقػػػا  اذمػػػاـ  عليػػػه السػػػالـ( 

 ونسبها للذ نفسه وتشم  ضيًاي الناصبيف العةال  ؿ دمحم .
ػَياِطيفُ انَهػْل } :  وقة ورة في قوله تعالذ ُؿ الشَّ ـْ َعَمػل َمػف َتَنػزَّ ُؿ َعَمػل  * بِّػُئُك َتَنػزَّ

{ عػػف اإلمػػاـ أبػػي عبػػد ع الصػػادؽ )عميػػه السػػبلـ( : ) عمػػل كػػل ُكػػلِّ َأفَّػػاٍؾ َأِثػػيـٍ 
أفػاؾ أثػيـ ، أي كػذاب شػديد اإلثػػـ يم ػوف السػمع وأكثػرهـ كػاذبوف أي األفػػاكوف 

ًِ يم ػػوف السػػمع إلػػل الشػػياطيف فيتم ػػوف  مػػارات لن صػػ مػػنهـ ظنونػػَا عممهػػـ  افوا 
 . (ٔ)فيضموف إليها عمل حسب تخيبلتهـ أشياء(

 
 {ِإَذا ُتْتَمل َعَمْيِه آياُتَنا َقاَؿ َأَساِطيُر اأْلوليَف } 

 مارهـ له ولةعوته .انوهو تاذيبهـ باذماـ المهةي  عليه السالـ( و 
ِإَذا ُتْتَمػػل َعَمْيػػِه  }وجػػ فقػػة ورة عػػف ضبػػي عبػػة هللا  عليػػه السػػالـ( فػػي قػػوؿ هللا عػػز 

{ ) يعني تكػذيبهـ بال ػائـ )عميػه السػبلـ( إذ ي ولػوف آياُتَنا َقاَؿ َأَساِطيُر اأْلوليَف 
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 (ٔ)( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(له لسنا نعرفؾ ولست مف ولد فاطمة كما قاؿ المشػركوف لػ 
 . 
 
 (ٕ){ َيْكِسُبوَف  واانَعَمل ُقُموِبِهـ مَّا كَ  افَكبلَّ َبْل رَ } 
وهي الحقوؽ التي يأخذونها مػف النػاس وينفقونهػا علػذ ملػذاتهـ وشػهواتهـ والػريف  

هػػي الغشػػاو  التػػي تغلػػ  علػػذ القلػػو  وبالتػػالي فهػػي تعمػػي البصػػير  لسػػيرهـ فػػي 
 طري  الظلمة وترؾ طري  النور والهةاية . 

لنػػاس وهػػـ شػػر الفقهػػال  علمػػال السػػول( يمونػػوف السػػب  الرئيسػػي فػػي لًػػالؿ ا اف
خلػػ  هللا وهػػـ قطػػاع الطػػرؽ عػػف المػػؤمنيف ويمنعػػونهـ مػػف ةعػػو  التوحيػػة الجةيػػة  

 التي يةعو لها اذماـ المهةي  عليه السالـ( .
ه قػاؿ ألبػي هاشػـ الجعفػري انػفقة ورة عف اذماـ الحسف العسمري  عليه السالـ( 

وقمػوبهـ عمػل النػاس وجػوههـ ضػاحكة مستبشػرة  اف) يا أبا هاشـ سيأتي زمػ: 
مظممػػة متكػػدرة . السػػنة فػػيهـ بدعػػة والبدعػػة فػػيهـ سػػنة المػػؤمف بيػػنهـ مح ػػر 
والفاسػػق بيػػنهـ مػػوقر أمػػراؤهـ جػػاهموف جػػائروف وعممػػائهـ فػػي أبػػواب الظممػػة 
)سائروف( ألنيائهـ يسرقوف زاد الف راء واصػالرهـ يت ػدموف عمػل الكبػراء وكػل 

بػيف المخمػص والمرتػاب جاهل عندهـ خبير وكل محيل عندهـ ف ير ال يميػزوف 
هػـ نمػف الػذئاب عممػاؤهـ شػرار خمػق ع عمػل وجػه األرض ال  افال يعرفوف الظ

يميموف إلل الفمسفة والتصوؼ وأيـ ع مف أهػل العػدوؿ والتحػرؼ يبػالغوف فػي 
ًِ  افحب مخالفينا ويضموف شيعتنا وموالينا  لـ يشبعوا عف الرشػاء  نالوا منصبَا
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هػػـ قطػػاع طريػػق المػػؤمنيف والػػدعاة إلػػل انلريػػاء إال خػػذلوا عبػػدوا ع عمػػل ا افو 
ه ثػػـ قػػاؿ هػػذا مػػا انػػنِحمػػة الممحػػديف فمػػف أدركهػػـ فميحػػذرهـ وليصػػف دينػػه وأيم

حدثني أبي عف آبائه جعفر بف   )عميه السبلـ( وهػو مػف أسػرارنا فأكتمػه إال 
 . (ٔ)عف أهمه (

 
 
 
 

 سورة الواقعةتأويل 
 

 م  وا
ػِت اأْلَْرُض  * َخاِفَضػة  رَّاِفَعػة   * َلْيَس ِلَوْقَعِتَها َكاِذَبة   * َوَقَعِت اْلَواِقَعةُ ِإَذا }  ِإَذا ُرجَّ
ػػِت اْلِجَبػػاُؿ َبّسػػاً  * َرّجػػاً  نَبّثػػاانػػَفكَ  * َوُبسَّ ـْ َأْزَواجػػًا َثبَلَثػػةً  *ًِ  ْت َهَبػػاء مُّ  * َوُكنػػُت

َوَأْصػػػَحاُب اْلَمْشػػػَأَمِة َمػػػا َأْصػػػَحاُب  * ةِ َفَأْصػػػَحاُب اْلَمْيَمَنػػػِة َمػػػا َأْصػػػَحاُب اْلَمْيَمَنػػػ
اِبُ وفَ  * اْلَمْشَأَمةِ  اِبُ وَف السَّ ُبوفَ  * َوالسَّ ـِ * ُأْوَلِئَؾ اْلُمَ رَّ ُثمَّػة   * ِفػي َجنَّػاِت النَِّعػي
ِليفَ  َف اأْلَوَّ َف اآْلِخِريفَ  * مِّ    . { َوَقِميل  مِّ

مػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( مػػف قيػػاـ اذ افمنػػا قػػة ضثبتنػػا فيمػػا سػػب  ضخػػي المػػؤمف 
هللا جػػػ  وعػػػال سػػػيتجلذ فػػػي  افالقيامػػػة ، وقيامػػػه سػػػيمث  القيامػػػة الصػػػغرى حيػػػذ 

 شخص اذماـ المهةي  عليه السالـ( في قيامه علذ الظلـ والظالميف .
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والقيامػػة الصػػغرى هػػي غيػػر القيامػػة الابػػرى التػػي تمثػػ  حسػػا  الخالئػػ  بػػيف يػػةي 
اؾ ساعتيف سػاعة صػغرى وسػاعة مبػرى ، السػاعة هن افه وتعالذ و انالجبار سبح

الصػػغرى تمثػػ  قيػػاـ اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( ضي القيامػػة الصػػغرى والسػػاعة 
 الابرى هي القيامة الابرى . 

هنػػػاؾ سػػػاعة صػػػغرى تمثػػػ  القيامػػػة الصػػػغرى وسػػػاعة مبػػػرى تمثػػػ   افبمػػػا و      
 تاوف واقعة صغرى وواقعة مبرى . افالقيامة الابرى فيج  

 
  {ِإَذا َوَقَعِت اْلَواِقَعُة } 

 وهي تمث  قياـ اذماـ المهةي  عليه السالـ( .
 
 { َلْيَس ِلَوْقَعِتَها َكاِذَبة  } 
هػا مػف المحتػـو الػذي ال يقػع فيػه البػةال وتمثػ  الواقعػة نها واقعة ال محالػة الانضي 

 وعة هللا الذي ال بة مف تحققه وهللا ال يخلف الميعاة . 
ػػػػاِلَحاِت قولػػػػه تعػػػػالذ :  فقػػػة ورة فػػػػي ـْ َوَعِمُمػػػػوا الصَّ }َوَعػػػػَد ّللاَُّ الَّػػػػِذيَف آَمُنػػػػوا ِمػػػػنُك

ـْ { َلَيْسَتْخِمَفنَُّهـ ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسػَتْخَمَف الَّػِذيَف ِمػف َقػْبِمِه
، عػف ضبػي عبػة هللا  (ٔ)

  عليه السالـ( قاؿ : 
ـْ دا } ) نزلت في عمي بف أبي طالب )عميه السبلـ( واألئمة مف ول َوَلُيَمكِّػَنفَّ َلُهػ
ـْ َأْمنػًا  ف َبْعِد َخػْوِفِه َلنَُّهـ مِّ ـْ َوَلُيَبدِّ ـُ الَِّذي اْرَتَضل َلُه قػاؿ )عميػه السػبلـ( :  {ِديَنُه

 .  (ٕ)عني به ظهور ال ائـ )عميه السبلـ( (
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 وقة ورة عف اذماـ الصاةؽ  عليه السالـ( عف قوله تعالذ : 
ْؿ عَ  اف} ـْ َلَهػػا َخاِضػػِعيَف {نََّشػػْأ ُنَنػػزِّ ػػَماء آَيػػًة َفَظمَّػػْت َأْعَنػػاُقُه ػػف السَّ َمػػْيِهـ مِّ

قػػاؿ  (ٔ)
 (ٕ)) ال يب ل في األرض يومئذ أحد إال خضع وذلت رقبته لها ( عليه السالـ( : 

 يمذ  بالواقعة . اف، ضي حينها ال يستطيع ضحة 
 
 
 { َخاِفَضة  رَّاِفَعة  } 

ه السػػػالـ( سػػػػتتغير األمػػػور وقيامػػػػه  عليػػػػه وذلػػػؾ عنػػػػة قيػػػاـ اذمػػػػاـ المهػػػةي  عليػػػػ
 اس وسيخفض آخريف .انالسالـ( سيرفع 

وضصػػػحا  المػػػاؿ والجػػػاي والسػػػلطة  وفقهػػػالوجهػػػال المجتمػػػع مػػػف علمػػػال  افحيػػػذ 
فسػوؼ لػه  اي سيتخلفوف عف نصر  اذماـ المهةي  عليه السالـ( ب  ويمونوف ضعةال

 اس عاةييف .انتتغير بهـ األمور ويصبحوف 
ًػػعفيف مػػف النػاس الػػذيف يصػػةقوف ةعػػو  اذمػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( ضمػا المست

ويبػػػثهـ فػػػي  وحمامػػػاي  صػػػاراي انو  ه  عليػػػه السػػػالـ( سػػػيتخذهـ ضصػػػحاباي انػػػوينصػػػرونه ف
 واألقاليـ وقة قاؿ تعالذ :  افالبلة

ػػػ اف}َوُنِريػػُد  ـْ َأِئمَّ ـُ نَُّمػػػفَّ َعَمػػػل الَّػػػِذيَف اْسُتْضػػِعُفوا ِفػػػي اأْلَْرِض َوَنْجَعَمُهػػػ ًة َوَنْجَعَمُهػػػ
 . (ٖ)اْلَواِرِثيَف {
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ِت اأْلَْرُض َرّجاً }   {ِإَذا ُرجَّ
بقايا األرض ستنهش بعًها بعًا وتصػيبها الػزالزؿ ويتحػار  ضهلهػا فيمػا  افضي 

 بينهـ .
) . . ه قػاؿ : انػوقة ورة عف الثمالي عف ضبي جعفر دمحم بف علػي  عليػه السػالـ( 

شديد وزالزؿ وفتنة وببلء يصيب  ؼإال عمل خو . ال ي ـو ال ائـ )عميه السبلـ( 
 . (ٔ)الناس (

االرتجاف يبةض بهذي األشيال الزالزؿ والفػتف والػبالل ، فتاػوف هػذي الػزالزؿ  افيعني  
 . افشةية  ومتعاقبة وحةوذ قت  وقتاؿ شةيةيف وحرو  بيف البلة

 
ِت اْلِجَباُؿ َبّساً }   { َوُبسَّ

هػػػي الرجػػػاؿ ممػػػا تػػػـ لثباتػػػه سػػػابقاي وقػػػة قالػػػت يعنػػػي التفتػػػت ، ضمػػػا الجبػػػاؿ ف والػػػبس
 ا مالجب  .نفال افالعر  

والرجػػػاؿ الػػػذيف يقفػػػوف بوجػػػه اذمػػػاـ المهػػػةي  عليػػػه السػػػالـ( هػػػـ العلمػػػال  علمػػػال 
السػػول( الػػذيف يمػػوف بيػػنهـ تًػػار  فػػي األقػػواؿ واألفعػػاؿ فتاػػوف فتػػاواهـ متًػػاربة 

 سيطرتهـ علذ الناس . وتناقض ضفعالهـ ضقوالهـ فتذه  مصةاقيتهـ وبذلؾ تًيع
  
  {ْت َهَباء مُّنَبّثاانَفكَ } 

ه وتعػػالذ بالتنػػػاقض فيمػػا بيػػنهـ فتػػزوؿ قةسػػيتهـ مػػػف انيفًػػحهـ هللا سػػبح افبعػػة 
قلػػو  النػػاس فيطيػػروف مالغبػػار الػػذي تػػذه  فيػػه الػػريح فػػي يػػوـ عاصػػف وقػػة قػػاؿ 

 تعالذ : 
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ـْ كَ  ـْ َأْعَمػاُلُه َثُل الَّػِذيَف َكَفػُروْا ِبػَربِِّه ـٍ َعاِصػٍف الَّ }مَّ يُح ِفػي َيػْو ْت ِبػِه الػرِّ َرَمػاٍد اْشػَتدَّ
بَلُؿ اْلَبِعيُد   . (ٔ){َيْ ِدُروَف ِممَّا َكَسُبوْا َعَمل َشْيٍء َذِلَؾ ُهَو الضَّ

 
ـْ َأْزَواجػػًا َثبَلَثػػةً }  َوَأْصػػَحاُب  * َفَأْصػػَحاُب اْلَمْيَمَنػػِة َمػػا َأْصػػَحاُب اْلَمْيَمَنػػةِ  * َوُكنػػُت

  { * َما َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمةِ  اْلَمْشَأَمةِ 
يمػػيف ي الػػذي يمػػوف انة : هػػـ ضصػػحا  اليمػػضصػػحا  الميمنػػة مػػا ضصػػحا  الميمنػػ

هللا تبػػػارؾ وتعػػػالذ يعطػػػيهـ متػػػابهـ  افهػػػـ ضولػػػوا قػػػو  و نوال ، اذمػػػاـ  عليػػػه السػػػالـ(
 فسهـ ضصحا  نبي هللا لبراهيـ  عليه السالـ( .انبيمينهـ وهـ 

ـْ َضػْربًا ِبػاْلَيِميِف {}َفػَرافقة قػاؿ تعػالذ :  لصػاح  هػذا األمػر سػنة  اففػ(ٕ) َغ َعَمػْيِه
ي سيقـو بتاسير هذي األصناـ البشرية بواسطة انمف لبراهيـ  عليه السالـ( ، فاليم

 ضصحابه .
ي ضصػػػػحا  انوضصػػػػحا  المشػػػػئمة مػػػػا ضصػػػػحا  المشػػػػئمة : وهػػػػـ ضصػػػػحا  السػػػػفي

 الشماؿ والمشئمة مف الشـؤ . 
ويقصػػة بػػه  ) ويظهػػر المشػػؤوـ مػػف الشػػاـ (األطهػػار :  فقػػة ورة عػػف ضهػػ  البيػػت

 ي وضصحابه الذيف يعطيهـ هللا ج  وعال متابهـ في شمالهـ .انالسفي
 
ـِ} ُبوَف ِفي َجنَّاِت النَِّعي اِبُ وَف ُأْوَلِئَؾ اْلُمَ رَّ اِبُ وَف السَّ  {َوالسَّ
الػػػػذيف وهػػػـ ضصػػػػحا  اذمػػػاـ المهػػػػةي  عليػػػه السػػػػالـ( الثالثمائػػػة والثالثػػػػة عشػػػر  

ةته علػػػذ انيسػػػبقوف لتصػػػةي  ةعػػػو  اذمػػػاـ المهػػػةي  عليػػػه السػػػالـ( ونصػػػرته ومسػػػ
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وملهػػػـ مػػػف المقػػػربيف عنػػػة اذمػػػاـ المهػػػةي  عليػػػه السػػػالـ( ومػػػنهـ القػػػاة  ، ضعةائػػػه 
 .  افيبثهـ في البلةالذيف والحماـ والنقبال 

هػػـ األئمػػة  افضمػا جنػػات النعػػيـ : فقػة ورة عػػف ضهػػ  بيػت العصػػمة  عليػػه السػالـ( 
 اذماـ المهةي هو الجنة . افجنات النعيـ و 

 
 
ِليفَ } َف اأْلَوَّ  {ُثمَّة  مِّ

ه وتعػػالذ فػػي الرجعػػة لنصػػر  المهػػةي  عليػػه السػػالـ( انوهػػـ الػػذيف يبعػػثهـ هللا سػػبح
 ضغل  مف الماًيف . الذيف يموف 

) يخرج مع وقة ورة عف المفً  بف عمر عف ضبي عبة هللا  عليه السالـ( قاؿ : 
ًِ ال ائـ  خمسػة عشػر مػف  )عميه السبلـ( مف ظهػر الكوفػة سػبع وعشػريف رجػبَل

وا يهدوف بالحق وبه يعدلوف ، وسبعة مػف انقـو موسل )عميه السبلـ( الذيف ك
صػاري والم ػداد ومالػؾ نه اال انوأبو دج افأهل الكوفة ، ويوشع بف نوف ، وسمم

 . (ٔ)صارا وحكاما (اناالشتر ، فيكونوف بيف يديه 
 {َف اآْلِخِريفَ َوَقِميل  مِّ }

 ممػفوهـ الموجوةوف في زمف قياـ اذماـ  عليػه السػالـ( والػذيف يقومػوف بنصػرته 
 . ة ال تاوف فيهـ رجعة روحي
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 سورة الجمعةتأويل 
 
هػػػذي  اف، وهػػػي  لبتػػػةالاي  هللا الحسػػػنذ لبػػػة مػػػف ذمػػػر مقةمػػػة حػػػوؿ معرفػػػة ضسػػػما ال

لذ األئمة المعصوميف  صلوات هللا ما تنطب  عانه وتعالذ اناألسمال للمولذ سبح
 ه وتعالذ .انضه  البيت هـ األسمال الحسنذ هلل سبح افعليهـ ضجمعيف( ضو ق  

 مما جالت به الرواية  الشريفة الصاةر  عف الصاةؽ  عليه السالـ( : 
 . (ٔ)) نحف وع األسماء الحسنل(

ـُ اْلَغْيِب } ُهَو ّللاَُّ الَّذِ وقة قاؿ تعالذ في نهاية سور  الحشر :  ي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعاِل
ـُ  بَل وُس السَّ ـُ *ُهَو ّللاَُّ الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِمُؾ اْلُ دُّ ِحي ْحَمُف الرَّ َهاَدِة ُهَو الرَّ َوالشَّ

ػػا ُيْشػػ افاْلُمػػْؤِمُف اْلُمَهػػْيِمُف اْلَعِزيػػُز اْلَجبَّػػاُر اْلُمَتَكبِّػػُر ُسػػْبحَ  ِرُكوَف *ُهػػَو ّللاَُّ ّللاَِّ َعمَّ
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ُر َلُه األسماء اْلُحْسَنل ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي السػماوات َواألرض  اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوِّ
} ـُ َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكي
(ٔ)  . 

فػػدمحم هػػو هللا ، وعلػػي الػػرحمف ، وفاطمػػة الػػرحيـ ، والحسػػف هػػو الملػػؾ ، والحسػػيف 
والباقر المؤمف ، والصاةؽ المهيمف ، والااظـ العزيز القةوس ، والسجاة السالـ ، 

ػػػػا الجبػػػػار ، والجػػػػواة المتابػػػػر ، والهػػػػاةي الخػػػػال  ، والعسػػػػمري البػػػػار  ،  ، والًر
 والحجة المهةي المصور ، وهو تجلي المولذ عز وج  في ضوليائه الصالحيف .

هػذي لذا ه وتعالذ ذمػر األسػمال قػاؿ ولػه األسػمال الحسػنذ فانضتـ هللا سبح افوبعة 
هي األسمال الحسنذ وضما ما يخص العزيػز الحمػيـ فهػذا االسػـ يختلػف عػف بػاقي 

 األسمال فهو مرم  مف اسميف مما يتًح .
فػػػي  -المهػػػةي  عليػػػه السػػػالـ(  -وهػػػذا االسػػػـ المرمػػػ  هػػػو لصػػػاح  هػػػذا األمػػػر 

اذماـ المهةي  عليه السالـ( في مرحلػة القيػاـ  افمرحلة الظهور قب  القياـ حيذ 
 مقةس ينطب  عليه اسـ هللا المصور مما بينا .ال

وهػذا المعنػػذ قػة ورة فػػي ةعػال االفتتػػا  الػوارة عػػف اذمػاـ المهػػةي  عليػه السػػالـ( 
ثػـ اذمػاـ علػي  عليػه السػالـ( ثػـ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما(ه بةل بالصال  علذ النبي انحيذ 

لسػػالـ( واحػػةا بعػػة واحػػة وضتمهػػا فاطمػػة الزهػػرال  عليػػه السػػالـ( ثػػـ األئمػػة  عليػػه ا
 بالصال  عليه ثـ عاة وصلذ علذ القائـ بصور  خاصة حيذ قاؿ : 

المهػػـ صػػمي عمػػل   عبػػدؾ ورسػػولؾ وأمينػػؾ وصػػفيؾ وحبيبػػؾ وخيرتػػؾ مػػف )
و  بػف عمػل وعمػي بػف  -ي ػوؿ افإلػل  –خم ؾ وحافظ سرؾ ومبمغ رسػاالتؾ 

جؾ عمل عبػادؾ وأمنائػؾ فػي   والحسف بف عمي والخمف الهادي المهدي حج
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ال ػػائـ المؤمػػل والعػػدؿ بػػبلدؾ صػػبلة كثيػػرة دائمػػة المهػػـ وصػػمي عمػػل ولػػي أمػػرؾ 
 المنتظر ( .

سػميف ضو صػفتيف ممػا فػي العزيػز الحمػيـ ومػف هنػا لحيذ جع  االسـ مرم  مػف 
 يرة تساؤليف :

األوؿ مػػا عالقػػة سػػور  الحشػػر بتأويػػ  سػػور  الجمعػػة وجعػػ  ا يػػات األخيػػر  منهػػا 
 ةمة لتأوي  سور  الجمعة ؟ مق

ع هذي المقةمة وهو :   وقب  طر  التساؤؿ ا خر البة مف ليًا  السب  في ًو
مما ورة فػي الروايػات الشػريفة  ضي تبةض بتسبيح هللا سور  الحشر مف المسبحات اف

مػػػػػف  الصػػػػاةر  عػػػػػف ضهػػػػػ  بيػػػػت العصػػػػػمة  صػػػػػلوات هللا علػػػػيهـ ( والجمعػػػػػة ضيًػػػػػاي 
هػا تػرتب  بمقػاـ نباذماـ المهةي  عليػه السػالـ( ال المسبحات والمسبحات مختصة

ْذ َقػػػاَؿ َربُّػػػَؾ ِلْمَمبَلِئَكػػػِة الخالفػػػة واالسػػػتخالؼ فػػػي األرض قػػػاؿ تعػػػالذ :  ي انػػػ} َواِ 
َماء َوَنْحػُف  َجاِعل  ِفي األرض َخِميَفًة َقاُلوْا َأَتْجَعُل ِفيَها َمف ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسػِفُؾ الػدِّ

ُس َلَؾ َقاَؿ  ُنَسبُِّح ِبَحْمِدؾَ  ـُ َما اَل َتْعَمُموَف {انَوُنَ دِّ ي َأْعَم
(ٔ) . 

المالئمػة منػزهيف عػف الخطػأ فهػـ لػـ يخطئػوا فػي قػولهـ  افومف المعلـو والواًػح 
، ولانهـ نظروا للذ آةـ وضبنائه ميف يقت  ضحةهـ ا خر وميف يسفؾ الػةـ ويفسػة 

وال سػػفؾ ةمػػال ، سػػاة فيهػػا وهللا جػػ  وعػػال ينظػػر للػػذ الخالفػػة الخاتمػػة التػػي ال ف
سوى التسبيح هلل وحةي ال شريؾ له وهي خالفة اذماـ المهةي  عليػه السػالـ( فػي 

 األرض وقاؿ تعالذ : 
ػػاِلَحاِت َلَيْسػػَتْخِمَفنَُّهـ ِفػػي األرض َكَمػػا  ـْ َوَعِمُمػػوا الصَّ } َوَعػػَد ّللاَُّ الَّػػِذيَف آَمُنػػوا ِمػػنُك

ػف اْسَتْخَمَف الَِّذيَف ِمف َقْبِمهِ  َلنَُّهـ مِّ ـْ َوَلُيَبػدِّ ـُ الَّػِذي اْرَتَضػل َلُهػ ـْ ِديػَنُه ـْ َوَلُيَمكَِّنفَّ َلُه
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ـُ  ـْ َأْمنًا َيْعُبُدوَنِني اَل ُيْشػِرُكوَف ِبػي َشػْيئًا َوَمػف َكَفػَر َبْعػَد َذِلػَؾ َفأولِئػَؾ ُهػ َبْعِد َخْوِفِه
 . (ٔ)ألفاِسُ وَف {

 عليػه السػػالـ( وخالفتػه فػي آخػػر  هػذي ا يػة فػػي المهػةي افجمػع المفسػػروف ضوقػة 
لال في خالفػة اذمػاـ  مامالي  في األرض وضصحابه ، والتسبيح ال يموف تاماي  افالزم

 ( .عليه السالـالمهةي  
يوـ الجمعػة هػو يػوـ اذمػاـ المهػةي  عليػه السػالـ( ممػا ورة فػي األخبػار فعػف  اف

 الن ػي إلػل : ) لمػا حمػل المتوكػل سػيدنا عمػي بػف  الصقر بف ضبي ةلف قػاؿ 
يا سػيدي حػديث يػروى عػف  –قاؿ  افإلل  -سر مف رأى جئت اسأؿ عف خبرا 

 .ال اعرؼ معناا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(النبي 
 قاؿ : وما هو ؟ ، قمت : قوله ال تعادوا األياـ فتعاديكـ ما معناا ؟ 
رسػوؿ ع ف اؿ : نعػـ األيػاـ نحػف مػا قامػت السػماوات واألرض ، فالسػبت اسػـ 

واألحد كناية عف أميػر المػؤمنيف )عميػه السػبلـ( واالثنػيف الحسػف  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(
والحسيف )عميهما السبلـ( والثبلثاء عمي بف الحسيف و  بف عمي وجعفر بػف 
  )عميهـ السبلـ( واألربعاء موسل بف جعفر وعمي بف موسل و  بػف عمػي 

ليه ا ، والخميس انو  ابني الحسف بف عمي )عميهما السبلـ( والجمعة ابف ابني وا 
 . (ٕ)تجتمع عصابة الحق .....(

 قاؿ تعالل :
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ـِ اْلَجْمِع َذِلَؾ َيْوـُ التََّغاُبِف َوَمف ُيْؤِمف ِباّللَِّ َوَيْعَمْل َصاِلحًا ُيَكفِّْر  ـْ ِلَيْو } َيْوـَ َيْجَمُعُك
َئاِتِه َوُيْدِخْمُه َجنَّ  هار َخاِلِديَف ِفيَها َأَبدًا َذِلَؾ ألفْوُز ناٍت َتْجِري ِمف َتْحِتَها اال َعْنُه َسيِّ

ـُ { اْلَعِظي
(ٔ) . 

وهػػو يػػوـ اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( حيػػذ يجتمػػع المؤمنػػوف فػػي صػػعية واحػػة 
 ويجتمع الاافروف في صعية واحة .
هللا  عليػػه بػف تغلػ  قػاؿ : سػمعت ضبػا عبػة  اففقػة ورة فػي الروايػة الشػريفة عػف ضبػ

) ال تػػذهب الػػدنيا حتػػل ينػػادي منػػاٍد مػػف السػػماء : )) يػػا أهػػل  السػػالـ( يقػػوؿ :
الحق اجتمعوا (( فيصيروف في صعيد واحد ، ثـ ينادي مػرة أخػرى : )) يػا أهػل 

 الباطل اجتمعوا (( فيصيروف في صعيد واحد .
 . (ٕ)يدخموا في هؤالء ؟ ، قاؿ : ال وع ( افقمت : فيستطيع هؤالء 

وينطبػػ  ذلػػؾ علػػذ يػػـو الجمعػػة يػػـو الجمػػع والبيعػػة لنصػػر  اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه 
 السالـ( .
 

ـِ} ُيَسبُِّح ّللَِّ َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض اْلَمِمِؾ الْ  وِس اْلَعِزيِز اْلَحِكي   (ٖ){ُ دُّ
ه وتعػػػػالذ وتمجيػػػػةي عػػػػف الباطػػػػ  ملػػػػه وينقسػػػػـ انالتسػػػبيح هػػػػو تنزيػػػػه المػػػػولذ سػػػػبح

 ح للذ قسميف :التسبي
ي الفعلػي العملػي وهنالػؾ انالقسـ األوؿ وهو التسبيح اللفظي   الِذمري( والقسػـ الثػ

فرؽ بيف التسبيحيف فالتسبيح اللفظي الذمري يموف في األقواؿ العباةية مف صال  
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} َكػْي ُنَسػبَِّحَؾ وةعال وذمر وغيرها قاؿ تعالذ حمايػة عػف موسػذ  عليػه السػالـ( 
 . (ٔ)ُكَرَؾ َكِثيرًا {َكِثيرًا *َوَنذْ 

الفػػرؽ بػػيف التسػػبيح الفعلػػي ضي التسػػبيح فػػي األفعػػاؿ واألعمػػاؿ وبػػيف التسػػبيح  اففػػ
وهػػو تسػػبيح لانػػه ذمػػري فقػػ  وقػػاؿ تعػػالذ  (ونػػذمرؾ مثيػػراي  اللفظػػي الػػذمري حيػػذ 
ُس َلَؾ{حماية عف المالئمة :   .  (ٕ)} َوَنْحُف ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَؾ َوُنَ دِّ

تسبيح المالئمة ليس تسبيح قولي ب  هو تسبيح فعلي عملي فهـ  افومف المعلوـ 
ه وتعالذ وطػاعتهـ لػه ةوف سػواي انيسبحوف هللا مف خالؿ تنفيذهـ ألوامر هللا سبح

. 
وبػػػذلؾ يتًػػػح الفػػػرؽ بػػػيف التسػػػبيحيف   مػػػا فػػػي السػػػماوات واألرض ( ضي جميػػػع 

يػة ضو انيو ت مخلوقات بشػرية ضو حانالموجوةات في األرض مف مخلوقات سوال ضا
ػػْبُع َواأَلْرُض َوَمػػف ِفػػيِهفَّ وَ نباتيػػة ضو جماةيػػة :  ػػَماَواُت السَّ ػػف  اف} ُتَسػػبُِّح َلػػُه السَّ مِّ

ـْ   . (ٖ)َحِميمًا َلُفورًا { افُه كَ انَشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمَدِا َوَلػِكف الَّ َتْفَ ُهوَف َتْسِبيَحُه
م  شيل يسػبح  افت  عليهـ السالـ( بفقة ورة في األخبار المتااثر  عف ضه  البي

وا يػػة يسػػتفاة منهػػا العمػػـو ، فػػي البحػػر  افهلل ويػػذمري حتػػذ الحجػػر والمػػةر والحيتػػ
الجميع يسبح هلل وال يموف ذلؾ لال في زمف الخالفػة الخاتمػة خالفػة اذمػاـ  افضي 

الجميػع سػبح هللا وضطاعػه  افه لـ يحص  نال ، المهةي  عليه السالـ( في األرض
 واع التي ذمر منها .نيمف ذلؾ حتذ ولو في نوع واحة مف اال ولـ
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ومذلؾ بالنسبة لباقي المخلوقػات والموجػوةات لال  افسنيظلـ ضخيه اال افسناال افف
 .  في زمف اذماـ المهةي  عليه السالـ(

ه سػالـ هللا انػحيذ جالت الروايات الشريفة تؤمة هذا المعنذ وتنص عليه ففي زم
 ل ويعـ العةؿ ويرتفع الظلـ والفساة .عليه يصلح م  شي

) يػا الحجر يخاط  المؤمنيف فػي حػربهـ مػع الاػافريف واليهػوة فيقػوؿ  افوقة ورة 
 مؤمف خمفي كافر أو يهودي فأقتمه ( .

يِف ُكمِّػِه َوَلػْو َكػرَِا مما ورة ضيًا عف لبف عبػاس فػي قولػه تعػالذ  }ُيْظِهػَرُا َعَمػل الػدِّ
ي وال صػاحب ان يكوف ذلؾ حتل ال يب ػل يهػودي وال نصػر اْلُمْشِرُكوَف{ قاؿ : ) ال

 افسػػنممػػة إال دخػػل فػػي االسػػبلـ حتػػل يػػأمف الشػػاة والػػذئب والب ػػرة واألسػػد واال 
 . (ٔ)والحية وحتل ال ت رض فأرة جرابًا ..وذلؾ عند قياـ ال ائـ )عميه السبلـ( (

 وعنةها سيموف الصال  في م  بقعة مف بقاع األرض .
 

ـِ {} اْلَمِمِؾ الْ  وِس اْلَعِزيِز اْلَحِكي  ُ دُّ
الملؾ هو الحسف والقةوس هو الحسيف والعزيز الحميـ هػو المهػةي  افومما بينا  

الخليفة الػذي يمػوف التسػبيح فػي خالفتػه علػذ  افللذ وهنا لشار  ، صاح  األمر 
 ضتمه وضامله هو مف ولة الحسف والحسيف  عليهما السالـ( .

) : قػػػاؿ لفاطمػػػة   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػليما(ة عػػػف الرسػػػوؿ الاػػػريـ فقػػػة ورة فػػػي الروايػػػة الشػػػريف
 . (ٕ)منهما مهدي هذا األمة أي الحسف والحسيف (
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ـِ}   {اْلَعِزيِز اْلَحِكي
العزيز هو اذماـ موسذ بف جعفر الااظـ  عليه السالـ( وليس المراة  افقة بينا  

المقصػػوة مػف ذلػؾ هػو نبػػي هللا  فاالحقيقػي هػو اذمػاـ الاػػاظـ  عليػه السػالـ( بػ  
اذماـ الااظـ محلقة الوص  لما بينه وبيف النبي  افموسذ  عليه السالـ( ولاف م

 موسذ مف تشابه في االسـ والةور .
ه حمومة بني العباس وسجف وجرى عليه ما لـ يجري علذ انه واجه فرعوف زمانف

 ه فرعوف .موسذ واج افباقي األئمة الذيف عاصروا تلؾ الحمومة مما 
والحمػػيـ لشػػار  للػػذ النبػػي عيسػػذ  عليػػه السػػالـ( الػػذي سػػوؼ ينػػزؿ ويمػػوف مؤيػػةا 

والحمػػيـ هػػو اسػػـ مػػف ضسػػمال الطبيػػ  ، ، وناصػػرا ل مػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( 
قػة ضتػذ بمػا عجػز عنػه األطبػال  افالنبي عيسذ  عليه السالـ( مػ افومف المعلوـ 

يػػي المػػوتذ وقػػة وصػػفه هللا بالحممػػة يشػػفي األبػػرص وضالامػػه واألعمػػذ ويح اففمػػ
 وتعاليمها قاؿ تعالذ : 

 . (ٔ)ِجيَل {ن}َوُيَعمُِّمُه اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواال 
  حمـ ( . ضما لماذا هذيف النبيػيف  افجي  منزله هللا عليه االانمتابه الذي  افمما 

 موسذ وعيسذ عليهما السالـ ضقوؿ ذلؾ يرجع لسببيف :
ابػػر السػػنف التػػي تجػػري علػػذ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( تاػػوف قػػة جػػرت ض افاألوؿ 

المهػػةي  عليػػه السػػالـ( سػػوؼ يقػػوـ بػػةعو   افي انعلػػذ هػػذيف النبيػػيف والسػػب  الثػػ
همػا ممػا نلهمػا ال بهػذيف النبيػيف ويمػوف ممػثالي  اليهوة والنصارى فلذلؾ يموف مؤيةاي 

 ال يخفذ نبيي هاتيف األمتيف .
 .وبعثته  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(: مختصة برسوؿ هللا  يةانا ية الث
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ـُ { . ـْ َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكي ـْ َلمَّا َيْمَحُ وا ِبِه  } َوآخريَف ِمْنُه

هػػػػا فػػػػي المهػػػػةي  عليػػػػه السػػػػالـ( وضصػػػػحابه وهػػػػو انفقػػػػة ورة فػػػػي الروايػػػػات علػػػػذ  
حمػػػيـ هػػػو صػػػاح  صػػاري والعزيػػػز الانالصػػحيح فػػػا خريف هػػػـ ضصػػػحا  المهػػػةي و 

 األمر مما قلنا .
ـِ{   } َذِلَؾ َفْضُل ّللاَِّ ُيْؤِتيِه َمف َيَشاُء َوّللاَُّ ُذو ألفْضِل اْلَعِظي

ه وتعالذ استعم  اسـ اذشار  البعية فػي لشػار  انالمولذ سبح اففمما هو واًح  
ه نػال، للذ ضمر اذماـ المهةي  عليػه السػالـ( ونصػرته فهػو آخػر األئمػة والخلفػال 

 افضفًػػػ  األصػػػحا  هػػػـ ضصػػػحا  اذمػػػاـ المهػػػةي  عليػػػه السػػػالـ( و  افممػػػا ورة 
وتلػؾ الةولػة العالميػة  افضفً  ةولة هي ةولته فالفًػ  مػ  الفًػ  فػي ذلػؾ الزمػ

 المهةية .
 

ـْ َيْحِمُموَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمػُل َأْسػَفارًا ِبػ َـّ َل ُموا التَّْوَراَة ُث ْئَس َمَثػُل } َمَثُل الَِّذيَف ُحمِّ
ـِ الَِّذيَف َكذَُّبوا بآيات ّللاَِّ َوّللاَُّ اَل َيْهِدي اْلَ ْوـَ الظَّاِلِميَف {   اْلَ ْو

 افنػػزؿ علػػذ طريقػػة ليػػاؾ اعنػػي واسػػمعي يػػا جػػار  فػػ افالقػػر  افممػػا هػػو معػػروؼ  
يتحػػػةذ عػػػف بنػػػي لسػػػرائي  ولانػػػه يقصػػػة المسػػػلميف الػػػذيف  افضاثػػػر مػػػف ثلػػػذ القػػػر 
 لسرائي  .شابهت ضفعالهـ بني 

نفػػس بهػػا المقصػػوة  افوقػػة ورةت فػػي هػػذا المعنػػذ روايػػات مثيػػر  تؤمػػة ذلػػؾ ولػػو مػػ
ولػػـ يمػػف سػػوى متػػا  قصصػػي يػػذمر لنػػا قصػػة قػػوـ  افبنػػي لسػػرائي  لتعطػػ  القػػر 
 عاشوا قب  آالؼ السنيف .
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هـ لػػـ يعملػػوا بمػػا ولاػػن افوعلمػػوا القػػر  افوالمػػراة مػػف ا يػػة الشػػريفة الػػذيف حملػػوا القػػر 
ومبػػاة  وضسػػس مػػنهـ قػػوـ تعلمػػوا ولػػـ يعملػػوا فهػػـ فػػي هػػذا الحػػاؿ ليـ فيػػه مػػف تعػػا

 . مالحمار الذي يحم  األشيال الثقيلة علذ ظهري وال يستفية منها شيئاي 
، مختلفػة  وقة عبر باألسفار لشار  للذ الاتػ  اذلهيػة والعلميػة التػي تحػوي علومػاي 

مليف بتلػػػؾ العلػػػـو وتجػػػةهـ علمػػػال لاػػػنهـ غيػػػر عػػػا وا يحملػػػوف علومػػػاي انمػػػ اففهػػػـ و 
هػـ لػـ ينتفعػوا نفهػـ  فػي ذلػؾ والحمػار سػوال ال، وغير اخذيف بمػا فػي تلػؾ الاتػ  

 بعلمهـ مما لـ ينتفع الحمار مف حمله .
ضو الجمػػ  ضو غيػػر  افه وتعػػالذ بالحمػػار ولػـ يمػػثلهـ بالحصػػانومػثلهـ المػػولذ سػػبح

 ها لةراااي . ات واقلانضغبذ الحيو  هو متعارؼالحمار مما  فعاـ النذلؾ مف اال
وهؤالل العلمػال الغيػر عػامليف سػيواجهوف ةعػو  اذمػاـ المهػةي  عليػه السػالـ( فػي 

، وهـ في ذلؾ ملػه يعلمػوف بأحقيػة تلػؾ الػةعو  وصػةقها ، ويمذبونها  افآخر الزم
علػػيهـ السػػير فػػي رمابهػػا وتسػػليـ األمػػر لقاةتهػػا ونصػػح النػػاس بإتباعهػػا لاػػنهـ  افو 

وف النػػاس عػػف نصػػر  اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ( ويًػػلوف يفعلػػوف العمػػس فتػػراهـ يثبطػػ
سػػوؼ يصػػةروف الفتػػاوى الباطلػػة  هػػـانالنػػاس عػػف لتبػػاع طريػػ  الحػػ  والهػػةى بػػ  

 ًة تلؾ الةعو  وقاةتها .
َكػػَر اأْلَْصػػَواِت ان اف}َواْقِصػػْد ِفػػي َمْشػػِيَؾ َواْلُضػػْض ِمػػف َصػػْوِتَؾ فقػػة قػػاؿ تعػػالذ : 
  . (ٔ)َلَصْوُت اْلَحِميِر {

الفتػػاوى التػػي يصػػةرها ضمثػػاؿ الحميػػر ًػػة اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ(  هػػذي اف
يػأمروا النػاس بإتبػاع  اففبةؿ ، مر الفتاوى علذ اذطالؽ انوممهةيه وحرمته هي 

 افهػػـ يػػأمروف النػػاس بػػالمنمر بػػةؿ ان، هـ سػػيأتوف بشػػر منمػػر اناذمػػاـ ونصػػرته فػػ
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جمعهـ مما يفع  األسػة فػي لاف اذماـ سوؼ يقتلهـ ويفرؽ ، يأمروهـ بالمعروؼ 
 قطيع حمير الوحش لذا شة بها .

ـْ َعِف التَّْذِكَرِة ُمْعِرِضيَف * كَ فقة قاؿ تعالذ  ْت ان: } َفَما َلُه ـْ ُحُمر  مُّْسَتنِفَرة  * َفػرَّ ُه
ـْ  ْنُه َرًة { افِمف َقْسَوَرٍة * َبْل ُيِريُد ُكلُّ أمرٍئ مِّ  . (ٔ)ُيْؤَتل ُصُحفًا مَُّنشَّ

ػػوف عػػف ةعػػا  النصػػر  ل مػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ(هـ سػػانفػػ الػػذيف ،  وؼ يعًر
يػذمروف النػاس باذمػاـ وضمػري لاػف هػؤالل العلمػال المًػليف فػي  افيخرجوف في زم

وف عف ذلؾ مم افآخر الزم  .ا تعرض الحمير عف األسة وتفر منهيعًر
 اف يريػة م  واحػة مػنهـ ال افف، منهـ في المناص  والقياة   وليس ذلؾ لال طمعاي 

يمونوا ضئمة الناس فميػف ينقػاةوف للػذ غيػرهـ  افهـ اعتاةوا علذ نيموف مأموماي ال
. 
، صػػاري انيمػوف هػو الممهػة ل مػاـ ضو هػو قائػةاي لجيشػه و  افمػ  واحػة مػنهـ يريػة و 

ا المتبػػوع ضو انػػحالػػه يقػػوؿ لمػػاذا ال ضاػػوف  افولسػػ ال تابعػػاي  يمػػوف متبوعػػاي  افويريػػة 
 ماـ . القائة ضو الممهة ل 

ًػػػاللهـ للمجتمػػػع بفتػػػاواهـ  افو  هللا ال يهػػػةي هػػػؤالل القػػػوـ بسػػػب  ظلمهػػػـ للنػػػاس وا 
وفقوف لنصر  اذماـ جػرال مػا مسػبت ضيػةيهـ ولػيس ال يالمنحرفة ف الباطلة وضفمارهـ

 هللا بظالـ للعبية .
 

ـْ  اف}ُقْل َيا َأيَُّها الَِّذيَف َهاُدوا  ـْ َأْوِلَياء ّللَِّ ِمفانَزَعْمُت ُدوِف النَّاِس َفَتَمنَُّوا اْلَمػْوَت  ُك
ـْ َصاِدِقيفَ  اف   {ُكنُت
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تـ يا مف تعلمتـ العلـ وةرستـ الاتا  وصرتـ ضئمة علذ النػاس لذا منػتـ ممػا انضي 
مـ ضوليال هللا الزاهةيف العابةيف المتقيف بما تمارسوف مف انتقولوف وتوحوف للناس ب

تـ علػذ هػػذا انػمػاذا ال تتمنػوا المػػوت و ريػال ظػاهر لذا منػػتـ ممػا تقولػوف وتػػةعوف فل
لمػػػػاذا تخػػػػافوف المػػػػوت ضلػػػػػيس المػػػػؤمف العابػػػػة المخلػػػػص الزاهػػػػة المتقػػػػػي ، الحػػػػاؿ 

ي عنة هللا  فلمػاذا قعػةتـ ، الخلػة  افموف مصػيري السػعاة  األخرويػة فػي جنػيالمًر
 عف نصر  الح  واألمر بالمعروؼ والنهي عف المنمر ؟

فسػػػمـ ضلسػػػتـ صػػػاةقيف فػػػي انو ملفمػػػـ ذلػػػؾ لمػػػاذا ال تعملػػػوف لخةمػػػة الػػػةيف حتػػػذ لػػػ
 زعممـ ؟

مـ لااذبوف ولو منتـ صاةقيف مما تزعموف لبرزتـ للموت غير خائفيف انبال وهللا  
. 
 

ـْ َوّللاَُّ َعِميـ  ِبالظَّاِلِميَف {  َمْت أيِديِه  } َواَل َيَتَمنَّْوَنُه َأَبدًا ِبَما َقدَّ
فقػػة ًػػلوا وضًػػلوا ولػػـ يعملػػوا بمػػا  هػػـ يخػػافوف الحسػػا نهػػـ لػػـ يتمنػػوا المػػوت الان

قصػػروا عػػف قػػوؿ الحػػ   ولقػػة ظلمػػوا النػػاس الػػذيف وثقػػوا بهػػـ واقتػػةوا بهػػـ ، علمػػوا 
تباعه ب    هـ ضالوا ضمواؿ الناس بالباط  وتجاوزوا علذ حقوؽ ضئمتهـ . انوا 

  افوا يات األخرى واًحة المعنذ ال تحتاف للذ بي
 

ـِ اْلُجُمَعػػِة َفاْسػَعْوا إلػػل ِذْكػػِر ّللاَِّ } َيػا أيَهػػا الَّػِذيَف آَمُنػػوا ِإذَ  ػػبَلِة ِمػػف َيػْو ا ُنػوِدي ِلمصَّ
ـْ  ـْ َخْير  لَُّك ـْ َتْعَمُموَف { افَوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُك   ُكنُت

الخطػػا  موجػػه للمػػؤمنيف باذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( والػػذيف يعتقػػةوف بظهػػوري 
مما ورة في الروايات الشػريفة علػذ وقيامه لذا سمعتـ النةال ضو الصوت والصيحة 
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الصػػال  هػػي الصػػلة  فال،  اخػػتالؼ اللفػػ  بالنصػػر  ل مػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ(
 . بيف العبة وربه واذماـ هو الصلة بيف العبة وربه ضيًاي 

 
 

 } مف يـو الجمعة {
وهو اليوـ الذي يقع فيػه النػةال ضو تاػوف فيػه الصػيحة ضو الصػوت فػي ليلػة القػةر  

مما ورة في الرواية الشػريفة عػف اذمػاـ  افلة ثالذ وعشريف مف شهر رمًفي لي
فػػي ليمػػة جمعػػة ليمػػة  اف) ... الصػػوت فػػي شػػهر رمضػػالبػػاقر  عليػػه السػػالـ( : 
 . (ٔ)ثبلث وعشريف ....(

 عليػػػه السػػػالـ( فػػػي ممػػػة ممػػػا  يػػػـو الجمعػػػة هػػػو اليػػػـو الػػػذي يقػػػـو فيػػػه اذمػػػاـ افو 
 تااثر  .صرحت بذلؾ الروايات المعصومية الم

 
 مّمخص الكبلـ

النػػػةال ضو الصػػػوت والصػػػيحة فػػػي يػػػـو الجمعػػػة  افمػػػضيهػػػا المؤمنػػػوف بالمهػػػةي لذا 
بالنصػػر  ل مػػاـ  عليػػه السػػالـ( فاسػػعوا للػػذ ذلػػؾ وهبػػوا لنصػػر  هللا واذمػػاـ  عليػػه 

منػتـ  اففػي ذلػؾ خيػرمـ وسػعاةتاـ ونجػاتاـ  افالسالـ(  واترموا الػةنيا ومػا فيهػا فػ
 تعلموف .  حقاي 
 

بَلُة {   } َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّ
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فػػإذا ضةيػػتـ مػػا علػػيمـ مػػف البيعػػة ذمػػاممـ والعمػػ  فػػي خةمتػػه وضتممػػتـ مػػا ملفػػتـ بػػه 
فتفرقػػػوا للػػػذ منػػػازلاـ وبالةمػػػـ واطلبػػػوا الػػػرزؽ لاػػػـ ولعيػػػالاـ وارجعػػػوا للػػػذ ضعمػػػالاـ 

 لاي ال تنحرفوا وتغريمـ الةنيا . ولاف بشرا وهو ذمر هللا مثيراي 
تـ فػي حػاؿ ممارسػتاـ ألعمػالاـ المعاشػية وطلػبمـ لػرزقاـ ال انػمػـ و ناومعنذ ذلػؾ 

 مـ .انفي حسب تنسوا قًية لماممـ ونصرته في حاؿ ةعوته لاـ وليمف ذلؾ ةوماي 
َذا َرأوا ِتَجاَرًة أو َلْهوًا ...{    } َواِ 
ه لثورته المبارمة مػف نوا عال (عليه السالـ الاثير مف الناس عنة قياـ اذماـ  افف 
صػاري وينشػغلوا انااللتحػاؽ باذمػاـ وجيشػه و  اة بيت هللا فػي ممػة الممرمػة يترمػو عن

وا عف لمامهـ ونصرته .   بالتجار  واللهو ويعًر
 فقة قاؿ تعالذ :

بِِّهـ  ـْ ِفي َلْفَمٍة مَّْعِرُضوَف * َما َيْأِتيِهـ مِّف ِذْكٍر مَّف رَّ ـْ َوُه } اْقَتَرَب ِلمنَّاِس ِحَساُبُه
ـْ َيْمَعُبوَف {مُّْحَدٍث إِ  الَّ اْسَتَمُعوُا َوُه

(ٔ) . 
المهةي  عليه السالـ( المتمث  بقيامه المقةس ثائراي علذ الظلـ  اذماـوهو حسا  

ػػوا النػػاس  والظػػالميف الػػذيف حػػاربوا ةعاتػػه وممهةيػػه ومػػذبوا ةعوتػػه المبارمػػة وحًر
 عليها .

ا الرسػػائ  ل مػػاـ الػػذيف ضرسػػلو  افهـ مشػػانوضمػػا الػػذيف يخذلونػػه ويترمػػوف نصػػرته فشػػ
الحسػػيف  عليػػه السػػالـ( يطالبونػػه بػػالمجيل لاشػػف الظلػػـ عػػنهـ وليثػػور بهػػـ علػػذ 

 .، ثـ خذلوي وقتلوي  افالظلـ المتمث  بيزية في ذلؾ الزم
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مػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( فمػػ  يػػوـ يػػةعوا فهػػذي المػػر  تاػػوف الرسػػائ  شػػفهية ل  
القيػػػػاـ وتخليصػػػػهـ مػػػػف الػػػػذؿ  ماليػػػػيف الشػػػػيعة بمختلػػػػف الاػػػػالـ واألةعيػػػػة لتعجيػػػػ 

 الذي يعيشونه وتطهير األرض مف الظلـ والظالميف . افوالهو 
ضمري يقـو علذ قلة قليلة مف  افب  ، ال ينصري هؤالل المالييف  اذماـوعنةما يقوـ 

( وجيشػػه جػػيش الغًػػ  العشػػر  ا ؼ ومثيػػر ٖٖٔالمػػؤمنيف المتمثلػػة بأصػػحابه  
الًػاللة مػف  ضئمػةجػرارهـ ورال اننه بسب  مف الذيف يةعونه للمجيل سوؼ يخذلو 

 علمال السول ضو بسب  تمسمهـ بالةنيا وزخرفها .
هللا  افولاف الذي جرى علذ الحسيف  عليه السالـ( ال يجري علذ ولةي المهةي و 

ظهػر ةينػه الحػ  علػذ مػػ  يو ، بػال  ضمػري ، فيعػذ  الاػافريف والمنػافقيف والمًػليف 
والمتابػػريف ، ولػػف تسػػتطيع ضي قػػو  فػػي العػػالـ الظػػالميف  وؼانػػبقػػاع األرض رغػػـ 

 ها مف تغيير لراة  هللا عز وج  .انمهما بل  جبروتها وطغي
يِف ُكمِّػِه قاؿ تعالذ  }ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديػِف اْلَحػقِّ ِلُيْظِهػَرُا َعَمػل الػدِّ

 . (ٔ)َوَلْو َكرَِا اْلُمْشِرُكوَف {
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 رابعالالفصل               
 

سيموف مخصصاي لتأوي  بعض األمثػاؿ التػي ًػربها البػاري جػ  وعػال  با هذا ال
 ومنها :

 مثل البعوضة .
 . مف النحل إلل النمل
 . الذباب هـ المناف وف 
 الكواكب الزاهرة .

 طيور إبراهيـ .
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 يثم انثؼىظح                         
 

ػة  اف لقة ذمػر الاثيػر مػف المفسػريف ػة( هػو حشػر  البعًو المػراة مػف لفظػة  بعًو
بالتحةيػة ، حيػػذ فسػػروها علػػذ هػػذا األسػػاس األمػػر الػػذي ضةى للػػذ تًػػيي  معنػػذ 
ها مع ا ية التي تليها ، لًافة للػذ بػروز عػة   لغال الغرض منها وتعاًر ا ية وا 

 لشماالت وهي :
 يفسػػر بػػ  ُيػػؤ وؿ ، المتشػػابه ال افهػػذي ا يػػة مػػف ا يػػات المتشػػابهات ، و  اف: أواًل 

فميف ضممف للمفسػريف تفسػير المتشػابه وفػ  مػا فهمػوي مػف ظػاهرِي الػذي ال ينطبػ  
 مع المعنذ الحقيقي الذي ضراةي المولذ عز وج  .

ػػة بالتحةيػػة فػػال يتطلػػ  مػػ  هػػذي األهميػػة ،  افمػػ اف:  يػػاً انث المثػػ  يخػػص البعًو
ال فما معنذ قوله تعالذ :   وا 

ـْ {ُه اْلَحقُّ ِمف رَّ ان}  ة بالح  وما تأثيرهػا علػذ النػاس حتػذ  بِِّه فما عالقة البعًو
 تتسب  في تقسيمهـ للذ مؤمنيف ومافريف ؟ 

ة وبيف الًػاللة والهػةى وميػف ضةى نػزوؿ هػذي ثالثًا  : ما هو التراب  بيف البعًو
 ا ية للذ مثير مف المهتةيف والًاليف ؟

ة افما ذه  لليه المفسروف مف  افلذف ف الػذي ًػربه هللا عػز وجػ   مث  البعًو
ػػة ومػػا فوقهػػا ال يصػػمة تمامػػاي ضمػػاـ البحػػذ  فػػي هػػذي ا يػػة المبارمػػة يعنػػي البعًو
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ػيح  معنايالصحيح في تقصي  ، وقبػ  الػةخوؿ فػي تفاصػي  التأويػ  البػة مػف تًو
 النقاا التالية : 

ػػا َبُعوَضػػًة َفَمػػا َفْوَقَهػػا افّللاََّ اَل َيْسػػَتْحي  اف}  ػػا الَّػػِذيَف آَمُنػػوْا  َيْضػػِرَب َمػػَثبًل مَّ َفَأمَّ
ـْ َوَأمَّا الَِّذيَف َكَفػُروْا َفَيُ وُلػوَف َمػاَذا َأَراَد ّللاَُّ ِبَهػػَذا َمػَثبًل انَفَيْعَمُموَف  بِِّه ُه اْلَحقُّ ِمف رَّ

 . (ٔ)ُيِضلُّ ِبِه َكِثيرًا َوَيْهِدي ِبِه َكِثيرًا َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِ يَف {
ػػا َبُعوَضػػًة َفَمػػا  افّللاََّ اَل َيْسػػَتْحي  اف} هللا تعػػالذ :  قػػوؿ اف -ٔ َيْضػػِرَب َمػػَثبًل مَّ

ـْ {انػَفْوَقَها َفَأمَّا الَِّذيَف آَمُنوْا َفَيْعَمُموَف  بِِّهػ هػو مثػ  والمثػ  يًػر   ُه اْلَحػقُّ ِمػف رَّ
لة ما اسػتخةـ هللا األمثػاؿ لاػي يبػيف الحقػائ  للنػاس بوسػيانويراة به شيل آخر ، و 
  لّياِؾ ضعني واسمعي يػا جػار ) ضسلو  المث  المعروؼ  افضخرى ، وقة استخةـ القر 
 ( في مواًع عةية  .

} َوَمػا ه ال يً  بػه لال الفاسػقيف فػي قولػه : انلقة شخص هللا تبارؾ وتعالذ  -ٕ
هـ مسػلموف   وفسػقوا ( ضي انوالفس  هنا غير الافر ضي  ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِ يَف {

خرجوا عف الطري  المستقيـ ، وضصػ  الفسػ  هػو الخػروف مػف األمػر مقولػه تعػالذ 
 .  (ٕ)} َفَفَسَق َعْف أمر َربِِّه{: 

عابػػةاي هلل تعػػالذ قبػػ  خروجػػه  افوالمقصػػوة فػػي هػػذي ا يػػة لبلػػيس لعنػػه هللا الػػذي مػػ
 مف ضمر المولذ عز وج  ، وقي  فسقت الرطبة ضي لذا خرجت مف القشر  .

هـ الػػذيف ينقًػػوف عهػػة هللا مػػف بعػػة ميثاقػػه انه بػػيف الفاسػػقيف بػػانبحهللا سػػ اف -ٖ
} ... َوَمػا ُيِضػلُّ ِبػِه يوص  ، فقاؿ تعالذ :  افوهـ الذيف يقطعوف ما ضمر هللا به 

ِإالَّ اْلَفاِسِ يَف * الَِّذيَف َينُ ُضوَف َعْهػَد ّللاَِّ ِمػف َبْعػِد ِميَثاِقػِه َوَيْ َطُعػوَف َمػا أمػر ّللاَُّ 
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ـُ اْلَخاِسػُروَف { اف ِبهِ  ُيوَصَل َوُيْفِسػُدوَف ِفػي اأَلْرِض أوَلػػِئَؾ ُهػ
عهػة هللا هػـ  اف (ٔ)

األئمػػػة المعصػػػوميف  علػػػيهـ السػػػالـ( وضولهػػػـ والػػػة األئمػػػة ضميػػػر المػػػؤمنيف  عليػػػه 
 والفاسقيف هـ الذيف يخرجوف مف والية ضمير المؤمنيف  عليه السالـ( .، السالـ( 

: ) يػػػا ؿ : سػػػمعت الصػػػاةؽ  عليػػػه السػػػالـ( يقػػػوؿ وعػػػف شػػػها  بػػػف عبػػػة ربػػػه قػػػا
شػػػهاب نحػػػف شػػػجرة النبػػػوة ومعػػػدف الرسػػػالة ومختمػػػف المبلئكػػػة ونحػػػف عهػػػد 

 . (ٕ)ع...(
ػػا الَّػػِذيَف َكَفػػُروْا َفَيُ وُلػػوَف َمػػاَذا َأَراَد ّللاَُّ ِبَهػػػَذا نسػػتةؿ مػػف قولػػه تعػػالذ :  -ٗ } َوَأمَّ
تتبػيف مسػتقبالي فيػؤةي  افالمثػ  وهػذي اذراة   هللا تبارؾ وتعػالذ ضراة لهػذا اف َمَثبًل{

 يػػػاي اناألمػػػر لػػػيس  افقسػػػاـ النػػػاس للػػػذ ًػػػاليف ومهتػػػةيف ، ضي انهػػػذا المثػػػ  للػػػذ 
 مقروناي بنزوؿ هاتيف ا يتيف .

األمثاؿ التي ذمرها هللا تعالذ في مواطف متعةة  يطلقها علذ شيل  افذمرنا  -٘
} َوِتْمَؾ األمثاؿ ، وقة قاؿ تعػالذ : ولاف يراة بها شيل آخر غير المعنذ الظاهر 
 .  (ٖ)َنْضِرُبَها ِلمنَّاِس َوَما َيْعِ ُمَها ِإالَّ اْلَعاِلُموَف {

المػػراة مػػف هػػذا الشػػيل الػػذي يًػػر  فيػػه  افلذف يتبػػيف مػػف هػػذي ا يػػة المبارمػػة 
ػػة ومػػا شػػابه مػػف األمثػػاؿ األخػػرى فقػػ  بػػ   المثػػ  لػػيس بالشػػيل الظػػاهري مالبعًو

لاػػي يفهػػـ  اي نيػػةأ ُضخػػرى تحتػػاف للػػذ مػػف يمتلػػؾ علمػػاي عميقػػاي وواسػػعباط افهنػػاؾ معػػ
 ية والمستقبلية .نمعنذ المث  الذي ُيطل  ومعرفة ضبعاةي اال
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. و   } َوِتْمَؾ األمثاؿ َنْضػِرُبَها ِلمنَّػاِس َوَمػا َيْعِ ُمَهػا ِإالَّ اْلَعػاِلُموَف {قوله تعالذ  افو 
 لال ( هنا للحصر واالختصاص .

، فقػة  زوؿ هاتيف ا يتيف هػي بعػة مػة  علػي  عليػه السػالـ( وتعظيمػهوورة عف ن
ا الحسػػػف نػػػذمػػػر صػػػاح  منػػػز الػػػةقائ  مػػػا روي عػػػف التفسػػػير المنسػػػو  للػػػذ موال

بعػػض مػػػف  اف) ه قيػػ  للبػػاقر  عليػػه السػػالـ( : انػػالعسػػمري  عليػػه السػػالـ( مػػف 
بلـ( : البعوضػػة عمػػي .... ف ػػاؿ البػػاقر )عميػػه السػػ افينتحػػل مػػواالتكـ ، يػػزعـ 

)صػمل ع عميػه رسػوؿ ع  افما كػانسمع هؤالء شيئًا لـ يضعوا عمل وجهه . 
قاعدًا ذات يـو وعمي )عميه السػبلـ( ، إذ سػمع قػائبًل ي ػوؿ  وآله وسمـ تسميما(

: ما شاء ع وشاء   ، وسمع آخر ي ػوؿ : مػا شػاء ع وشػاء عمػي ، ف ػاؿ 
: ال ت رنوا  ًا وعميًا باأ عز وجل ولكف قولوا ما شاء  سميما()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ترسوؿ ع 

مشػػيئة ع هػػي  افع . ثػػـ مػػا شػػاء   مػػا شػػاء ع ، ثػػـ مػػا شػػاء عمػػي ، 
قاؿ ػ وما عمػي فػي ع وفػي  افي ػ إلل انال اهرة التي ال تساوي وال تكافأ وال تد

 قدرته إال كبعوضة ( .
 ضمير المؤمنيف  عليه السالـ( . لذف فالمراة بهذا المث  هو

ليؾ هذي الرواية الوارة  عف اذماـ الصاةؽ     . عليه السالـ( لثباتاي لما قلنايوا 
: عف المعلذ بف خنػيس عػف ضبػي عبػة هللا  عليػه السػالـ(  افجال في تفسير البره

هذا المثل ضربه ع ألمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب )عميػه السػبلـ( ،  اف) 
)صػمل ع عميػه عوضة أمير المؤمنيف )عميه السبلـ( وما فوقهػا رسػوؿ ع فالب

 (1  ( وآله وسمـ تسميما(
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ػػا الَّػػِذيَف َكَفػػُروْا َفَيُ وُلػػوَف َمػػاَذا َأَراَد ّللاَُّ ِبَهػػػَذا َمػػَثبًل والػػةلي  علػػذ ذلػػؾ قولػػه :  } َوَأمَّ
المقصػوة  افيعنػي  ِبػِه ِإالَّ اْلَفاِسػِ يَف { ُيِضلُّ ِبِه َكِثيرًا َوَيْهِدي ِبِه َكِثيػرًا َوَمػا ُيِضػلُّ 

قسموا في والئهـ لعليأ انالّناس  فبالمث  هو ضمير المؤمنيف  عليه السالـ( وذلؾ ال
عػػػف سػػػبي  هللا ومػػػنهـ مػػػف ضحبػػػه وواالي   عليػػػه السػػػالـ( فمػػػنهـ مػػػف بغًػػػه فًػػػ ّ 

 فاهتةى سوال السبي  .
ػا الَّػِذيَف الميثاؽ عليهـ لعليأ  عليه السػالـ(  تسليما( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مما ضخذ رسوؿ هللا  } َوَأمَّ

، فػرة  َكَفُروْا َفَيُ وُلوَف َماَذا َأَراَد ّللاَُّ ِبَهػَذا َمػَثبًل ُيِضػلُّ ِبػِه َكِثيػرًا َوَيْهػِدي ِبػِه َكِثيػرًا {
 هللا عليهـ فقاؿ : 

ػ فػي  ُ ُضػوَف َعْهػَد ّللاَِّ ِمػف َبْعػِد ِميَثاِقػهِ } َوَما ُيِضػلُّ ِبػِه ِإالَّ اْلَفاِسػِ يَف * الَّػِذيَف َين
ػ يعنػػي مػػف صػػلة ضميػػر المػػؤمنيف  ُيوَصػػلَ  افَوَيْ َطُعػػوَف َمػػا أمػػر ّللاَُّ ِبػػِه علػػي ػ 

ـُ اْلَخاِسُروَف { . -واألئمة  عليهـ السالـ(   َوُيْفِسُدوَف ِفي اأَلْرِض أوَلػِئَؾ ُه
ة ( لتبيف  مف البعًية والبعض معناي جزل مػف  ها آتيةانلو ضرجعنا ملمة  البعًو
 ه صور  مصغر  مف الا  .انالا  وهو شبه الا  ضي بمعنذ 

 صلذ رسوؿ هللا  افس بف مالؾ عف معاذ بف جب  انوورة عف عل  الشرائع عف 
 قاؿ :  هللا عليه وآله وسلـ تسليما(

ا يخمػق الػدني افع عز وجل خم ني وعميًا وفاطمة والحسف والحسيف قبػل  اف) 
ػ فممػػا صػػيرنا إلػػل صػػمب عبػػد  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(قػػاؿ  افبسػػبعة آالؼ عػػاـ ػ إلػػل 

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 

ة عميًا ثـ أعاد عز وجػل العمػود فاطمة بنت أسد فأخرجتني آمنة وأخرجت فاطم
إلّي فخرجت مني فاطمة ثـ أعاد عز وجل العمود إلػل عمػي فخػرج منػه الحسػف 

مػف نػور عمػي فصػار فػي ولػد  اففمػا كػ، والحسيف يعني منػه النصػفيف جميعػًا 
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مف نػوري فصػار فػي ولػد الحسػيف فهػو ينت ػل فػي األئمػة مػف  افالحسف وما ك
 .(ٔ)ولدا إلل يـو ال يامة ( 

لؾ يموف الحسف  عليه السالـ( يشابه علي  عليه السالـ( وهو صور  مصػغر  وبذ
الحسػػيف  عليػػه السػػالـ( يشػػابه فاطمػػة  عليهػػا السػػالـ(  افمنػػه  عليػػه السػػالـ( ، و 

 :   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(وهو صور  مصغر  منها ، وقوله 
هللا عليػه   صػلذضي ضخػذت مػف مػ  شػيل شػيل مػف دمحم  ) فاطمة بضػعة منػي (

 ضي هي صور  مصغر  منه .  وآله وسلـ تسليما(
ػػػة فػػػي التأويػػػ  فهػػػي ال تنطبػػػ  علػػػذ ضميػػػر المػػػؤمنيف  عليػػػه انضمػػػا  طبػػػاؽ البعًو

طبػػاؽ آخػػر علػػذ رجػػ  مػػف ذريػػة اذمػػاـ علػػي  عليػػه انالسػػالـ( بالتحةيػػة بػػ  لهػػا 
 وهو شبيه علي بف ضبي طال   عليه السالـ( . افالسالـ( يظهر في آخر الزم

طبػػاؽ ذلػػؾ هػػو هػػذي الروايػػة التػػي ورةت عػػف صػػالح بػػف ميػػثـ عػػف انوالػػةلي  علػػذ 
ا قػػائـ انػػعبايػػة األسػػةي قػػاؿ : سػػمعت ضميػػر المػػؤمنيف  عليػػه السػػالـ(وهو متاػػئ و 

 عليه :
 ضػف دمشػق حجػرًا حجػرًا وألخػرجف اليهػود والنصػارى ن) ألبنيف بمصر منبػرًا وال 

 مف كل كور العرب وألسوقف العرب بعصاي هذا . 
 ؾ تحيل بعد ما تموت .انؾ تخبر انقاؿ : قمت له يا أمير المؤمنيف كػ

ف اؿ )عميه السبلـ( : هيهات يا عباية ذهبت في ليػر مػذهب يفعمػه رجػل منػي 
)(ٕ) . 
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ي الػذي انهذا الرجػ  الػذي يػذمري ضميػر المػؤمنيف  عليػه السػالـ( هػو السػية اليمػ اف
مثػػػػ   اف عليػػػػه السػػػػالـ( ، و  ةاعيػػػػاي للػػػػذ اذمػػػػاـ المهػػػػةي افيخػػػػرف فػػػػي آخػػػػر الزمػػػػ

ػة فػػي التأويػػ  ينطبػػ  علػػذ اليمػػ ي مونػػه بًػػعة مػػف علػػي  عليػػه السػػالـ( انالبعًو
 ضوجه الشبه متعةة  بيف الجزل والا  وهي : افو 
ةاعيػػػػاي للحػػػ  وةاعيػػػػاي للػػػذ رسػػػػوؿ هللا  افضميػػػر المػػػػؤمنيف  عليػػػه السػػػػالـ( مػػػ اف -ض

 بثاقها .انالةعو  الدمحمية علذ عاتقه منذ وقة حم  ضعبال   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(
ي فهػػو ةاعيػػاي للحػػ  وةاعيػػاي ل مػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( الػػذي انضمػػا السػػية اليمػػ
وةعوته ، وهو الذي سيتحم  ضعبال الةعو  المهةويػة   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(يمث  رسوؿ هللا 

. 
  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػليما(لرسػػػوؿ األعظػػػـ ضميػػػر المػػػؤمنيف  عليػػػه السػػػالـ( هػػػو وزيػػػر ا اف - 

ي هو وزير اذماـ المهةي  عليه السالـ( وقائػة جيشػه وهػو انوقائة جيشه واليم
 ضمير جيش الغً  .

   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػػليما(ضميػػػػػر المػػػػػؤمنيف  عليػػػػػه السػػػػػالـ( قاتػػػػػ  بػػػػػيف يػػػػػةي رسػػػػػوؿ هللا  -ف
 المهةي  عليه السالـ( .ي سوؼ يقات  بيف يةي اذماـ انواليم

 افضميػػػػر المػػػػؤمنيف  عليػػػػه السػػػػالـ( قاتػػػػ  النػػػػااثيف والقاسػػػػطيف والمػػػػارقيف و  اف -ة
 ي سوؼ يقات  النااثيف والقاسطيف والمارقيف .اناليم

 صػلذ ضمير المؤمنيف  عليه السػالـ( هػو بػا  مةينػة علػـ الرسػوؿ األاػـر  اف -هػ
ضلػف بػا  يفػتح   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما(منػه  وهو الذي تعلـ هللا عليه وآله وسلـ تسليما(
 مف م  با  ضلف با  .

جػػةي علػػي  عليػػه  افي سػػيموف تلميػػذاي ل مػػاـ المهػةي  عليػػه السػػالـ( ممػػا مػانواليمػ
ي مػػف اذمػػاـ المهػػةي ان،  فسػػيتعلـ اليمػػ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما(السػػالـ(  تلميػػذاي لرسػػوؿ هللا 
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لػػػػـو ضهػػػػ  البيػػػػت  علػػػػيهـ السػػػػالـ( التػػػػي ال تعػػػػة وال تحصػػػػذ ،  عليػػػػه السػػػػالـ( ع
 ي يصفه اذماـ علي  عليه السالـ( بالباقر لغزار  علمه .انواليم

وقػد جػاء رجػل إلػل فقة ورة عف جابر : حةثني مف رضى المسي  بف نجبة قػاؿ : 
 أمير المؤمنيف )عميه السبلـ( ومعه رجل ي اؿ له ابف السوداء ، ف اؿ : 

 هذا يكذب عمل ع وعمل رسوله ويستشهدؾ . افر المؤمنيف ) يا أمي
 ف اؿ أمير المؤمنيف )عميه السبلـ( : ل د أعرض وأطوؿ ؟ ي وؿ ماذا ؟ 

 ف اؿ : يذكر جيش الغضب .
قػزع ك ػزع الخريػف  افف اؿ : خل سبيل الرجل ، أولئؾ قـو يأتوف في آخر الزمػ

ي ألعرؼ انمغ تسعة ، أما وع والثبلثة مف كل قبيمة حتل يب ف، الرجل والرجبل 
أميرهـ واسمه، ومناخ ركابهـ ، ثـ نهض وهو ي وؿ : باقرًا باقرًا بػاقرًا ، ثػـ قػاؿ 

 . (ٔ): ذلؾ رجل مف ذريتي يب ر الحديث ب رًا(
لف اليمػػػاني هػػػو المقصػػػوة بهػػػذا الحػػػةيذ بأنػػػه بػػػاقر بػػػاقر بػػػاقر لذف  (2 فممػػػا ضثبتنػػػا

نػػت الحػػةيذ ويسػػتخرف معانيهػػا وتأيالتهػػا فالسػػية اليمػػاني هػػو مػػف سػػوؼ يبقػػر بطو 
 التي عجز العلمال عف معرفتها.

ي هػػو بًػػعة مػػف ضميػػر المػػؤمنيف  عليػػه السػػالـ( وهػػو الصػػور  انلذف فالسػػية اليمػػ
 افاي للنػاس فػي آخػر الزمػػانػي هػو الػذي سػيموف سػبباي وامتحانالمصػغر  منػه ، واليمػ

 فيً  هللا به الاثير ويهةي به الاثير .
} ُيضػػلُّ ِبػػِه َكِثيػػرًا َوَيْهػػِدي ِبػػِه َكِثيػػرًا َوَمػػا ُيِضػػلُّ ِبػػِه ِإالَّ اْلَفاِسػػِ يَف {  : فقولػػه تعػػالذ

ي سػػػيمهة ل مػػػاـ المهػػػةي  عليػػه السػػػالـ( وسػػػيهيأ النػػػاس لنصػػػرته اناليمػػػ افحيػػذ 
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وااللتحػػػػاؽ بةعوتػػػػه وسػػػػيةخ  فػػػػي هػػػػذا األمػػػػر ويهتػػػػةي لليػػػػه مػػػػف يصػػػػةؽ الػػػػةعو  
هةي  عليه السالـ( مف يمذ  ةعوته ويخذلها وينصرها ويخرف مف ضمر اذماـ الم

. 
: ) إذا خرج ال ائـ )عميه السبلـ( خرج مػف فعف ضبي عبة هللا  عليه السالـ( قاؿ 

 (ٔ)ه مف أهمه ودخل فيه شبه عبدة الشػمس وال مػر (انيرى  افهذا األمر مف ك
. 

لذف فهنػػػاؾ مػػػف هػػػو بعيػػػة عػػػف الػػػةيف وسػػػيهتةي للػػػذ طريػػػ  نصػػػر  اذمػػػاـ       
 هةي  عليه السالـ( بعة تصةيقه لةعوته والتحاقه بجيشه . الم

ه ضقػػػر  النػػػاس للػػػذ اذمػػػاـ  عليػػػه السػػػالـ( ، ولانػػػه يمػػػذ  انػػػوهنػػػاؾ مػػػف يػػػةعي 
ةعوتػه ويسػػتهز  بهػػا حيػػذ يعتبػػر نفسػػه ضولػػذ مػػف غيػػري بػػالقر  مػػف اذمػػاـ  عليػػه 

مػػػػاـ غػػػروري ومبريائػػػه يةفعػػػػه للػػػذ الوقػػػوؼ عػػػةواي بوجػػػه اذ افالسػػػالـ( ، وبػػػذلؾ فػػػ
 المهةي  عليه السالـ(.

فهػػي تعنػػي المػػوة  ،  ُيوَصػػَل { اف} َوَيْ َطُعػػوَف َمػػا أمػػر ّللاَُّ ِبػػِه ضمػػا قولػػه تعػػالذ : 
 والموة  هي التي ضمر هللا تعالذ الناس بها في ُضولي القربذ . 

َة ِفي اْل ُ فقة قاؿ تعالذ :  ـْ َعَمْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودَّ  . (ٕ)ْرَبل {} ُقل الَّ َأْسَأُلُك
) وقػة ورة فػي تفسػير هػذي ا يػة الاريمػة عػف اذمػاـ البػاقر  عليػه السػالـ( فقػػاؿ : 

يوصػػ  ( هػػو اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه  افوقولػػه :    هػػـ األئمػػة عمػػيهـ السػػبلـ (
 السالـ( الذي يوص  .
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) وقة جال عف ضبي بصير عف ضبي عبة هللا  عليػه السػالـ( قػاؿ : سػمعته يقػوؿ : 
معم ة بالعرش ت وؿ المهـ ِصػْل َمػْف وصػمني واقطػع مػف قطعنػي وهػي  الرحـ اف

ُيوَصػَل  افرحـ آؿ   وهو قوؿ ع عػز وجػل }َوالَّػِذيَف َيِصػُموَف َمػا أمػر ّللّاُ ِبػِه 
ـْ َوَيَخاُفوَف ُسوَء الِحَساِب { ( َوَيْخَشْوَف َربَُّه
(ٔ) . 

 يه السالـ( .ي يةعوا الناس للذ الوص  باذماـ المهةي  علانواليم
ي اني واليمػػان: ) خػػروج السػػفيحيػػذ ورة عػػف اذمػػاـ البػػاقر  عليػػه السػػالـ( قػػاؿ 

ي فػي سػنة واحػدة وفػي شػهر واحػد ، فػي يػـو واحػد ، ونظػاـ  كنظػاـ انوالخراس
 الخرز ، يتبع بعضه بعضًا فيكوف البأس مف كل وجه ويل لمف ناواهـ . 

ه يػػدعوا إلػػل نػػة هػػدى ال ي هػػي رايػػانولػػيس فػػي الرايػػات أهػػدى مػػف رايػػة اليمػػ
ذا انصػاحبكـ ، فػإذا خػػرج اليمػ ي حػػـر بيػع السػػبلح عمػل النػػاس وكػل مسػػمـ ، وا 

يمتوي عميه  افرايته راية هدى ، وال يحل لمسمـ  افهض إليه فاني فانخرج اليم
لل طريق مست يـه نفمف فعل فهو مف أهل النار ال   .(ٕ)(يدعوا إلل الحق وا 

فهؤالل الذيف يخرجوف مف والية ضميػر  ِه ِإالَّ اْلَفاِسِ يَف {} َوَما ُيِضلُّ بِ وقوله تعالذ 
المػػػؤمنيف  عليػػػه السػػػالـ( ويمػػػذبوف ةعػػػو  اذمػػػاـ المهػػػةي  عليػػػه السػػػالـ( ويقفػػػوف 
حػػائالي بػػيف النػػاس واذمػػاـ المهػػةي  عليػػػه السػػالـ( وةعوتػػه وبػػذلؾ ينحرفػػوف عػػػف 

 طري  الهةاية للذ طري  الًاللة .
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 إلل النمل مف النحل

 ح ي ة الخير والشر
 

 هبرحمتػ يوعنػة مػف حبػا ، ج  وعػال يعنة هعلمضسرار خل  هللا الخل  وجع  
ـ مبػػػرت فػػػي ضعػػػيف ضبمخلوقاتػػػة صػػػغرت  هبػػػه بمرمػػػه فًػػػر  االمثػػػاؿ فػػػي متابػػػوقرّ 

تحةذ  وقة  هويتمعف بصنع هول  ليتأم  خلق قل  همف ل هوخاط  بأمثال ،الناس 
و ضجمػاةاي  افل سوال مػي( عف م  شتسليما اـر   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاأل الاتا  المنزؿ علذ نبينا
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 :اي قاؿ تعالذانسانو ضاي انو حيو ضنباتاي 
ـْ ُيْحَشُروَف {  َـّ ِإَلل َربِِّه ْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمف َشْيٍء ُث   (ٔ) } مَّا َفرَّ
ـّ العلػػـ يهػػ افوقبػػ   والحشػػرات ، اتانػػالحيو مثيػػراي مػػا يًػػر  األمثلػػة ب افومػػ ت

، ويخّصػػص لػػه الةراسػػات المسػػتقلة والمعاهػػة المتفّرغػػة لةراسػػته  افالحػػةيذ بػػالحيو 
للػذ ةراسػة النػاس الاريـ يسبقه بأربعة عشػر قرنػاي مػف الػزمف بػةعو   افالقر  افنجة 
، وتوجيه النظر لمالحظته ومتابعته ومراقبتػه للوقػوؼ علػذ بعػض ضسػرار  افالحيو 

 حياته . معيشته وعلذ اليسير مف بةائع
ضطلػػػ  ضسػػػمال بعػػػض  افبػػػ افالاػػػريـ اهتمامػػػه بػػػالحيو  افوفػػػي هػػػذا السػػػياؽ ضّاػػػة القػػػر 

عػػاـ ، وسػػور نضصػػنافه علػػذ بعػػض سػػوري الشػػريفة مثػػ  : سػػور  البقػػر  ، وسػػور  اال
 النح  والنم  والعنمبوت ، وسور  العل ، وسور  العاةيات، وسور  الفي  .

ػػر  القػػر  ة مػػف الحشػػرات تشػػم  مػػالي مػػف: النحػػ  واع مختلفػػانػػالاػػريـ عػػة   افوقػػة ذ م 
 .والنم  والذبا  والبعوض والقّم  والجراة والعنمبوت 

ـ  َأْمَثػاُلُكـ }وقاؿ تعػالذ  {َوَما ِمف َدآبٍَّة ِفي اأَلْرِض َواَل َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه ِإالَّ ُأَمػ
. 
الؿ وةفػع الغفلػػة الًػػ لتبيػيفات مػػراراي وتاػراراي لال انػولػـ يمػف التعػػّرض لػذمر الحيو  

تبػػػػػاي للػػػػػذ التفميػػػػػر فػػػػػي الخلػػػػػ  والتأّمػػػػػ  فػػػػػي حيػػػػػا  نواسػػػػػتالؿ العبػػػػػر  وصػػػػػرؼ اال
 أ . . انػػػج مػػػفالمخلوقػػػات جميعهػػػا ةوف تفريػػػ أ بػػػيف الاوااػػػ  والجبػػػاؿ والبحػػػار 

 . أ آخر انج مفوالنح  والنم  والذبا  
ػػوع بحػػذأ وتأّمػػ أ  افضي   مػػّ  مػػا فػػي الاػػوف جػػّ  ضو حقػػر فػػي ضعػػيف النػػاس مًو

الئػه ضقصػذ ليعػف  لنظػر اذسػالمية لهمالػه ، وال غنػذوتةّبرأ ال يصّح مػف وجهػة ا
مف  –الةرس والتفمير  -ما يستطاع مف ةرسأ وا عماؿ فمرأ ، لما ينجـ عف هذيف 

نفسه في  افسنعلذ اال ومف ثـ عوة  فوائةيباهلل وحممته وقةرته ،  افترسيخأ ل يم
 حياته وتةبير معاشه .

 عاصػػروف نهػػا األقػػةموف لجمػػاالي والميابػػرى التػػي لػػـ يحسػػف تبيالعبػػر  ال افبيػػة 
 افوحيػو  افسػانمػا هػي ضوجػه التشػابه األساسػية ضو الفطريػة بػيف مػ  انعلذ العموـ 

حيػػذ قػػاؿ تعػػالذ فػػي االيػػة السػػالفة  التشػػابه نسػػبي افمػػ افيشػػابهه فػػي تصػػرفاته و 
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 .الذمر ضمـ ضمثالاـ 
هػػػػا تشػػػػابه الاثيػػػػر مػػػػف تصػػػػرفات اعو انا هللا تعػػػػالذ بفالمخلوقػػػػات التػػػػي خلقهػػػػ 

ضو حشر  وبيف  افه يقارف بيف حيو انفمثيراي ما يمر بنا ،  افسنوعاةات ونزعات اال
واليعسػو  ممػا  فػي األرضنقػارف بػيف الحجػة فمثالي علذ ضعلذ المسػتويات  افسان

هـ فػػي الزيػػارات المرويػػة عػػف العتػػر  الطػػاهر  حيػػذ ورة فػػي الزيػػار  انجػػال عػػف لسػػ
بػيف الحجػة ويعسػو  النحػ  هػذا مػف ه الشبه و  الةيف ( وهذا وجؾ يعسان ضشهة 

 افًػػر  عػػة  ضمثلػػة فػػي القػػر  افالقػػر  افضمػػا مػػف ناحيػػة الشػػر نجػػة  ، ناحيػػة الخيػػر
 (1 } َكَمَثػِل اْلِحَمػاِر َيْحِمػُل َأْسػَفارًا {بعض الشخصيات بالحمير قاؿ تعػالذ  هبتشبي

َتْحِمػػػْل َعَمْيػػػِه َيْمَهػػػْث َأْو َتْتُرْكػػػُه  افَكْمػػػِب َفَمَثُمػػػُه َكَمَثػػػِل الْ  }ضو بالالػػػ  قػػػاؿ تعػػػالذ 
 . (ٕ){َيْمَهث

لػه مثػ  مػف المخلوقػات قػاؿ  افسػانمػ   افوهػي ت متا  هللا قاعة  عامة وقة ثبّ  
ـ  َأْمَثاُلُكـ } تعالذ   {َوَما ِمف َدآبٍَّة ِفي اأَلْرِض َواَل َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه ِإالَّ ُأَم
الػػذي  افسػػنضراة بػػذلؾ التبػػويخ تبػويخ اال هولانػ هالالػ  فػػي متابػػ فقػة وبػػخ هللا 

 . تترمة يلهذ ضوتحم  عليه يلهذ  افضفعاؿ الال  مف حيذ  هشابهت ضفعال
النح  فقة ضسػتخةـ متػا   هالذي شابه بأفعال افسنالنحلة قاصةا اال افورفع مف ش
تخةـ لغػػة التاويػػ  واسػػ، (  عنػػي  واسػػمعي  ياجػػار ض يػػاؾ لاالمثػػاؿ   لغػػة هللا العزيػػز 

تػػػار  ويوبخػػػه تػػػار  اخػػػرى  افاللفظػػػي والتأويػػػ  المعنػػػوي حيػػػذ يتحػػػةذ عػػػف الحيػػػو 
وهػػػو بػػػذلؾ ،  افلػػػذلؾ الحيػػػو  سػػػلوؾسػػػلومه فػػػي المشػػػابه  افسػػػنوالمقصػػػوة منػػػه اال

 ختصار .ل   ي علذ ذلؾ مثير نترمها مراعا ةواالمثلعاص هلل مخالفاي الوامري 
ع بحثنا هنػا هػو النحػ  والنمػض همػا انواقتر   ابينهمػ والفػرؽ    وةراسػة التػراب ما مًو

حيػذ ، بالنحػ  والنمػ   فسػورتيالترقياي وتسافالي وما المقصوة مػف تسػمية  افسنباال
النحػػ  يمثػػ  الخيػػر وضهلػػه وذلػػؾ واًػػح فػػي ضاثػػر تصػػرفاته والنمػػ  الػػذي يمثػػ   اف

ولاػػ  مخلػػوؽ مػػف  ، هػػ  الشػػرض لػػه صػػفات تشػػابه صػػفات  يًػػاي ضالشػػر وضهلػػه وهػػو 
ع بحثنا هذا  يه يًاي ضالمخلوقات معيشة وتصرفات خاصة هذي   .مًو
 

                                                 
 5 الجمعة - 1
 176األعراؼ - 2
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  ماذا تعرؼ عف النحل
يًػػا   سػوؼ نػػورة بعػض المعلومػػات عػف هػػذا المخلػوؽ مػػف ضجػ  تػػراب  البحػذ وا 

 الحقائ  ليس لال .
زيػػة علػػذ تي تػػال واعنػػمػػف ناحيػػة اال يحتػػ  النحػػ  المقػػاـ األوؿ فػػي عػػالـ الحشػػرات

،  جتماعيػػة وفػػي تحةيػػػة الواجبػػات والمسػػػؤولياتفػػي مجػػاؿ الحيػػػا  االو  928666
 ، وفػي تربيػة الملاػات والخاةمػات جػر النحػ ، وفي ترتيػ  حُ  وفي تصميـ البيوت

 12666ولقػة تعػّرؼ علمػال الحشػرات علػذ ضاثػر مػف ، ، وفي األخالؽ والسػلوؾ 
واع نػػػ%( مػػػف ضعػػػةاة هػػػذي اال5نػػػوع ضي   666واع النحػػػ  منهػػػا حػػػوالي انػػػنػػػوع مػػػف 

اجتماعيػػػة فػػػي مسػػػتعمرات متباينػػػة األحجػػػاـ، والبػػػاقي يحيػػػوف حيػػػا   يحيػػػوف حيػػػا 
 فرةية.

عتبػػر النحػػ  لحػػةى المخلوقػػات المبارمػػة، التػػي ضوةع هللا فيهػػا مػػف األسػػرار مػػالـ يو 
، وفًػػله  ، وتتجلػػذ فيهػػا قةرتػػه تعػػالذ وحممتػػه وطالقػػة مشػػيئته يػػوةع فػػي غيرهػػا
المخلوقػػات الصػػغير  جعػػ  ممػػا يخػػرف مػػف بطػػوف هػػذي  افبػػ افسػػنالابيػػر علػػذ اال

شفال ألسقاـ بني آةـ وغذال لجسةي لًافة للذ جعلػه مػا يخػرف مػف بطونهػا آيػات 
 ال اللي  وضطراؼ النهار. انيتةبرها المؤمنوف 

اذ انػشغالة مػف  86666 – 46666خلية النح  المنتجة للعس  تحتوي بيف  اف
ف ذمػػػور مػػػ 266% مػػػف مجمػػػوع ضفػػػراة الخليػػػة، وحػػػوالي86النحػػػ  اللػػػواتي يشػػػملف 

، ومػا يلقػح مػف هػذا  بيًػة فػي اليػوـ 1566، وملاة واحة  تبيض حػوالي  النح 
، ومػػػػاال يلقػػػػح ينػػػػتج الػػػػذمور، ووظيفػػػػة ذمػػػػر النحػػػػ   اثػػػػاي وملاػػػػاتانالبػػػػيض ينػػػػتج 

 منحصر  في لخصا  الملاة بينما تقـو الشغاالت بجميع ضعماؿ الخلية.
 – 666.666يػػػاـ بػػػػ تػػػاف ميلػػػوغراـ واحػػػة مػػػف العسػػػ  يتطلػػػ  مػػػف النحػػػ  القان اف

، تقطػػػع خاللهػػا الػػػنحالت  مليػػوف زهػػر  8 – 6طلعػػة والوقػػوؼ علػػػذ  866.666
ػػػية،  16مليػػػوف ميلػػػومتر ضي ضاثػػػر مػػػف  1/2مسػػػافة  ضًػػػعاؼ محػػػي  الاػػػر  األًر

وتطيػػر النحلػػة  ،وتختػػزف الرحيػػ  فػػي معػػة  غيػػر المعػػة  التػػي تختػػزف فيهػػا الطعػػاـ 
  8 – 1، وتطيػر علػذ ارتفػاع مـ في الساعة وهي سرعة مذهلة 66 -24بسرعة 
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 ضمتار متجاوز  فيها األشجار واألبنية والهًا . 
 566وقة زّوة هللا تعالذ ضجنحتها بعًالت مذهلة تًر  الهوال بسػرعة تتجػاوز 

 الواحة . الةقيقةذبذبة في 
عة انهذا وعنةما تعوة النحلة الجامعة محملة بالرحي  تتلقاها النحالت الشابة الص

مػػػ  مػػػف الرحيػػػ  ثػػػالذ نحػػػالت ضو منهػػػا الرحيػػػ  وتتقاسػػػـ هػػػذا الحِ  للعسػػػ ، فتأخػػػذ
 ية للذ األزهار. انضاثر، ثـ تخرف النحلة الجامعة ث

وقػػػة زّوة الخػػػال  العظػػػيـ شػػػغاالت النحػػػ  فقػػػ  بػػػأربع مجموعػػػات مػػػف الغػػػةة التػػػي 
 ، والسموـ . ، والخمائر ، والشمع ، والغذال الملاي : العس  تنتقي مف غذائها

يػة هللا وحممتػة الػذي جعلهػا فػي النحػ  لذ ميػف تصػنع آالمسػلـ الػذ  ظر عزيزي ان
ـأ هنةسػيّأ  لنا العس  ؟ وميف تبني بيوتها ؟ وميف تقّسـ البيت للذ غرؼأ فػي نظػا
عجيػػ أ ؟ منهػػا الصػػغير  للعمػػاؿ ، ومنهػػا الابيػػر  لليعاسػػ  ، ومنهػػا غػػرؼ  للملاػػه 

 الحام  ! 
نػػػِي ظػػػر ميػػػف يتقاسػػػمف األعمػػػاؿ ممػػػا يتقاسػػػمف الانو  مسػػػااف ، فمنهػػػا مػػػا يقػػػوـ ِبج 

مػػف مػػؤوس األزهػػار ، ومنهػػا مػػا يقػـو بإعػػةاة الغػػذال لألطفػػاؿ فيمًػػ  لهػػا  الرحيػ 
العس  ليسػه  عليهػا هًػمه ، فػإذا بلػ  األطفػاؿ الحػّة الػذي تسػتغني بػه عػف هػذي 
المساعة  مّفت العامالت الطابخات عف المً  ، ويستمّر هذا التعاوف الجمػاعّي 

نػػراى  افّ  ضو يتبػػّةؿ علػػذ مػػّر األيػػاـ والسػػنيف بةّقػػةأ ال يتيّسػػر لنػػا يختػػ افمػػف ةوف 
 . ضشخاص فق  بةوف مشاا  16عنة اي مجتمع يعم  فيه  هامثل
 86666 – 46666خليػػة النحػػ  الواحػػة  تحتػػوي علػػذ  افذا علمنػػا لميػػف بنػػا  

ال عنػػػة لنػػػرى مثػػػ  هػػػذا المثػػػ   افسػػػتطيع نشػػػغالة فقػػػ  تعمػػػ  بػػػةوف ضي مشػػػملة ال
صػػػارهـ وخصوصػػػاي عنػػػة خػػػاتـ اننيف الحقيقيػػػيف المتمثلػػػيف بسلسػػػلة الحجػػػج و المػػػؤم

 الحجج االماـ المهةي  عليه السالـ( .
 
 

 الطبيعة مدح النحل مف قبل عمماء
 

عقػػوؿ الاثيػػر مػػف البػػاحثيف  هلقػػة ضثػػارت مثالّيػػة النحػػ  فػػي تصػػّرفاته و طرقػػة عيشػػ
سنتعرؼ لما قاله بعػض والعلمال المختصيف لمعرفة المزية مف هذي التصرفات ، و 
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 -منهـ في السطور التالية :
مػف عػالـ آخػر هػب   ضحػةاي  افلػو    العالـ فترلنؾ في متابه   حيػا  النحلػة ( : -1

نعػرض  افللذ األرض وسأؿ عف ضامػ  مػا ضبةعػه منطػ  الحيػا  ، لمػا وسػعنا لال 
 . (عليه مش  الشمع المتواًع الذي يبنيه النح  

نح  ضو علذ األصح  ضـ الخلية ( ال تعػيش فػي مػةينتها ملاة ال اف  ويقوؿ ضيًا 
صػةارها األوامػر ، بػ  هػي مسػائر ضفػراة هػذي المةينػة  ، مما نتصور مف سػلطتها وا 

ػػػعت هػػػذي انظمػػػة الاليػػػة السػػػائة  نفػػػي لطاعتهػػػا للقواعػػػة واال نػػػا ال نعلػػػـ ميػػػف ًو
ذي نفهػػـ هػػذا األمػػر يومػػا مػػا ، ونعػػرؼ واًػػع هػػ افظمػػة ، وننتظػػر نيف واالانالقػػو 

الملاػة تطيػع رو  الخليػة  افنا نسػميه مؤقتػا   رو  الخليػة ( ! ! انالمقررات ، لال 
 بقية األفراة . افها شانش
نا ال نعلـ ضيف توجة رو  هذي الخلية ؟ وفي ضي فػرة مػف سػمنة مةينػة النحػ  قػة ان 

 افرو  الخلية ليست شبيهة بغريز  الطيور ، ونعلـ ضيًػا  افنا نعلـ انحلت ؟ لال 
راة  عميػال تحمػـ عنصػر ونػوع النحػ  ، رو  رو  الخليػة  اف  الخلية ليست عاة  وا 

تقوـ بتحةية وظيفة م  فرة مف ضفراة الخلية وف  استعةاةي ، وتوجه م  واحة منها 
 نحو عم  معيف .

رو  الخليػػة تػػأمر النحػػ  المهنػػةس والبنػػال والعامػػ  ببنػػال البيػػوت ، وهػػي التػػي  اف 
بالهجر  منها في يـو معيف وساعة معينة ، وتتجه نحو  تأمر سمنة المةينة جميعاي 

 حواةذ ومشاؽ غير معلومة مف ضج  تحصي  مسمف ومأوى جةية ! 
يف مةينة النح  التػي اننفهـ في ضي مجمع شورى قة طرحت قو  افنا ال نستطيع ان

عتها رو  الخلية واتخذ قرارهػا بتنفيػذها ، مػف يصػةر األمػر بالحرمػة فػي اليػـو  ًو
فػػي الخليػػة مقػػةمات هجػػر  مػػف ضجػػ  لطاعػػة اذلػػه الػػذي بيػػةي  اف؟ نعػػـ ،  المعػػيف

 .( مصير النح 
مػف عجائػ  هػذا المخلػوؽ وةقػة عملػه  افظر ضخي ما توص  لليه هػذا العػالـ ، ان
 افر  لنػػا األمثػػاؿ ويثبػػت ًػػلاػػي يهللا ومػػ  ذلػػؾ ال يمػػوف لػػوال ضراة ، باطه ًػػانو 

وف الحقيقيوف مخلصػوف فػي عملهػـ مػذلؾ ثالنا ،فمما المؤمنمهذي المخلوقات ضمـ ض
 . النح 

ه لػػيس مػػف النػػوع المتجبػػر بػػ  هػػو مأحػػةهـ بإلتزامػػه انػػوقػػة وصػػف ملػػؾ النحػػ  ب 
ظمػػة واستشػػارته لبػػاقي ضفػػراة المملاػػة وهػػو هنػػا يشػػابه النبػػي ضو اذمػػاـ  القائػػة نباال
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 يػأتي األعرابػي ال يعلػـ ضي واحػة افالحقيقي( الذي طالما سػمعنا عػف تواًػعه ومػ
وا ضوؿ ان( ومػػيـسػػلتالوضتػػـ الصػػال  ضفًػػ  مػػف الجالسػػيف هػػو دمحم ضو علػػي  علػػيهـ 

 يف وضحتراماي لها . انالناس تطبيقاي للقو 
يػػة هللا هػػي التػػي تسػػير هػػذا النظػػاـ العجيػػ  وسػػماها  اف  هػػذا العػػالـ للػػذ ويتوّصػػ

الل ؤ هللا تعػػالذ مطػػاع مػػف قبػػ  المػػؤمنيف ومػػف قبػػ  اذمػػاـ وهػػ افبػػرو  الخليػػة ، فػػ
   { .} وأمرهـ شورى بينهـ بقوله  افيستخةموف مبةض الشورى الذي نص عليه القر 

 افبعػػػػػػة  -رئػػػػػػيس ضااةيميػػػػػػة العلػػػػػػـو بنيويػػػػػػورؾ  -العػػػػػػالـ مػػػػػػريس موريسػػػػػػوف  -2
يموف هناؾ خالقا  افال بة   يستعرض وظائف الملاة والعامالت في خلية النح  
 . (بةيع  افبإتقضرشةها للذ م  تلؾ األعماؿ العظيمة التي تقـو بها 

ه نفػػػس انػػػالنحػػػ  يسػػػلؾ فػػػي طير  اف  لػػػوي ةاريفػػػوؿ :  افالااتػػػ  الفرنسػػػي جػػػ -3
الطرؽ المعروفة ، ويتجن  بعناية فائقة التحلي  فوؽ المسػطحات المائيػة الواسػعة 

 ، مما يتحاشذ اجتياز الجباؿ  .  مالبحار والبحيرات
سػػػبقة ، تخًػػػع لقواعػػػة للنحلػػػة الواحػػػة  حيػػػا  محتمػػػة ومقػػػةر  م اف:  ويقػػػوؿ ضيًػػػاي 

ػػػذ ، ولهػػػا سػػػلوؾ محمػػػوـ مليػػػا منػػػذ ضيػػػاـ حياتهػػػا  محػػػةة  تحػػػوؿ ةوف شػػػيوع الفًو
 يف النافذ  والمعموؿ بها في الخلية .انللقو  األولذ تبعاي 

ضما العالـ ميموالهايةاؾ فقة قاـ بتجربة رفع ضقػراص الحًػنة مػف الخليػة وِمػف  -4
ع فيها نحالي  صغيراي حةيذ الفقس ولـ يمػف فػي  ثـ لـ يعة في الخلية يرقات ثـ ًو

الخلية شغاالت للحراسة ضو ذفراز الشمع ضو لجمػع الرحيػ  ، وضخػذ ميمػوال هايػةاؾ 
ينتظر . . ويا لعجػ  مػا رضى . . لقػة ًػبطت األفػراة الصػغير  نفسػها وزاةت مػف 
ـأ بجػػػوالتأ ةاخػػػ   معػػػةؿ نموهػػػا حتػػػذ قامػػػت مجموعػػػة مػػػف األفػػػراة بعمػػػر ثالثػػػة ضيػػػا

ية في العمر نفسه ببنػال العيػوف السةاسػية . انها ، وقامت مجموعة ثالخلية لتنظيف
. وللعلـ هذي ضعماؿ ال يقوـ بها لال نحالت ضعمارها ستة عشر يوماي ، بينما قامػت 
ـأ بجمػػع الرحيػػ  وحبػػو  اللقػػا  . . وهمػػذا بػػةضت الخليػػة  مجموعػػة بعمػػر ضربعػػة ضيػػا

 ةأ .الفتية في ضةال وظيفتها المعتاة  خالؿ ضسبوعأ واح
صػار اذمػاـ المهػةي  عليػه السػالـ( الػذيف يجتمعػوف انوما اشبه هذا الحاؿ بحػاؿ 

وهـ ضًعف الناس فال ضمواؿ وال قو  وال عػةة فينػاجزوف العػالـ بأسػري حتػذ يصػلوا 
نَُّمفَّ َعَمل الَِّذيَف  اف}َوُنِريُد للذ نشر الح  علذ م  اقصاع األرض قاؿ تعػالذ : 
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ـُ اْلَواِرِثيَف {اْسُتْضِعُفوا ِفي اأْلَ  ـْ َأِئمًَّة َوَنْجَعَمُه ْرِض َوَنْجَعَمُه
(ٔ) 

النحػػ   افبإممػػ اف  العلمػػال : لذا مػػئنشػػر هايػػةاؾ ضبحاثػػه وااتشػػافاته تسػػا افوبعػػة 
النحػػػ   افينمػػػو سػػػريعاي ليتخطػػػذ مػػػا يواجهػػػه مػػػف صػػػعا أ فهػػػ  بإممػػػ افالصػػػغير 
 يعية شبابه للغرض نفسه ؟  افالعجوز 

 تػػه السػية  فاسػػيليا موسػمو ليبفػػؾ مػف يوغوسػػالفيا حيػذ قامػػتهػذا مػػا حاولػت لثباو 
ػػع   28نحػػالت مػػػف الشػػغاالت الهرمػػػة التػػي تجمػػع الرحيػػػ  عنػػة عمػػػر  563بًو

ػعتها فػي خليػةأ فيهػا قػرص . . يوماي وقة جفت لةيها غةة لفػراز الغػذال الملاػي  ًو
مف  حًنةأ منفص أ مف ملاةأ ضخرى ، وبالطبع لـ يمف ضماـ هذي المجموعة الهرمة

تقػػػوـ بػػػإفراز الغػػػذال الملاػػػي لهػػػذي اليرقػػػات وقػػػة  افالنحػػػ  لال ضحػػػة خيػػػاريف : فإمػػػا 
ما   تترؾ اليرقات تموت جوعاي . . افجفت لةيها غةة الغذال الملاي ، وا 

 اف، وفػػي ضحػػة األيػػاـ الحظػػت السػػية  فاسػػيليا  يحػػةذ شػػيل افومػػرت ضيػػاـ ةوف  
لترى عجبػاي  افت السية  بإمعلحةى الشغاالت تنحني فوؽ لحةى العيوف . . فنظر 

، لقة رضت هذي الشغالة تفرز قطر ي المعةي مف الغذال فػي فػـ اليرقػة حةيثػة الفقػس . 
ة هػػػذي الشػػػغاالت تحػػػت المجهػػػر ِلت الػػػةلي   ِجػػػة. فقامػػػت الباحثػػػة فػػػوراي بفحػػػص ُغػػػة 

ة الجافػػػة وامػػتألت بالغػػذال الملاػػي ، وهمػػذا حػػػةثت انالقػػاطع فقػػة  تفخػػت تلػػؾ الُغػػة 
 وتجّةة الشبا  عنة شيخات النح .المعجز  

عنػػةما رضى هللا تعػػالذ عجػػز هػػذي الػػنحالت عػػف اذسػػتمرار بسػػب  وجػػوة مػػا يمنػػع 
مهػات ضوهو مبر السف تةخ  لاي يثبت عظمتػه وقةرتػه فجعػ  مػف عجػائز النحػ  

ػائف األـ وهػذا مػا نقػرضي فػي القػر  فػي قصػة نبػي هللا  افقػاةرات علػذ القيػاـ بمػ  ًو
ت مبير  السف وقػة انـ( عنةما بشري الملؾ بولةي قالت لمرضته وملبراهيـ  عليه السال

 افْا َعُجوز  َوَهػَذا َبْعِمي َشْيخًا ان}َقاَلْت َيا َوْيَمَتل َأَأِلُد وَ جا  نذهبت قةرتها علذ اال
  (.2 َهػَذا َلَشْيء  َعِجيب  {

غري    فاالعالـ البلجيمي موريس يقوؿ في متاباته عف النح  : لذا تسّل  حيو  -5
                                                 

 5القصص - 1
 
 72هوة - 2
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ه ُيقت  فوراي ، ثـ يتخّلص النح  مػف جثتػه لاػيال تػتعّفف ، فػإذا انللذ ةاخ  الخلية ف
مػػا اسػػتحاؿ عليػػه الػػتخّلص منهػػا قػػاـ بػػإفراز مػػاة أ شػػمعيةأ تاػػوف للجثػػة بمثابػػة قبػػرأ 

ـأ  حتػػػذ يػػػةرض عػػػف الخليػػػة خطػػػر األوبئػػػة فػػػال تتسػػػّمـ  –ضو تػػػابوتأ ملفػػػوؼأ  –محمػػػ
النحػػ  قػػة شػػّيع بشػػموعه ذلػػؾ  افة الاريهػػة فيهػػا ، ومػػضفراةهػػا حينمػػا تشػػيع الرائحػػ

 يتعّفف. افالمّيت قب  
 
 
 
 
 
 

 الصفات المشتركة بيف النحل والمؤمنيف
 

تعرفنا علذ القلي  مف ضسرار النح  في تعامله ةاخ  الخليه وخارجهػا بقػي  افبعة 
لهػي يًػاهي مػاتقوـ بػه لوهػو هػ  لهػذا المخلػوؽ مػةة ، لةينا سػؤاليف مهمػيف جػةا 

مف ضعماؿ وتصرفات عجيبه ؟ وه  هذي االعماؿ والتصرفات لهػا شػبه بػالمؤمنيف 
 ؟

لذ النح  بسور  النحػ  ل افشار القر ضحيذ   والعتر  الطاهر  افتي مف القر أالجوا  ي
ػػَجِر  افَوَأْوَحػػل َربُّػػَؾ ِإَلػػل النَّْحػػِل }قػػاؿ تعػػالذ  اتَِّخػػِذي ِمػػَف اْلِجَبػػاِؿ ُبُيوتػػًا َوِمػػَف الشَّ
ػػا   المسػػير واليخطػػأ  الليػػه لػػيالي ونهػػاراي ػ فهػػو لالنحػػ  يػػوحذ  اف (1 َيْعِرُشػػوَف {َوِممَّ
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يسػير بهػػةاي يحػال ربػػه بػ  ليخػالف  يظػ  الطريػ  ويسػػير بخطػوا مسػتقيمة فهػػو ال
ْذ َأْوَحْيػػػػُت ِإَلػػػػل قػػػػوؿ هللا تعػػػػالذ فػػػػي ذلػػػػؾ بػػػػالمؤمنيف  افواقتػػػػر  ، وهػػػػو مطيػػػػع }َواِ 
ػػػػا َواْشػػػػَهْد بِ آِمُنػػػػوْا ِبػػػػي َوبِ  افاْلَحػػػػَواِريِّيَف  (  ٔ)َنػػػػا ُمْسػػػػِمُموَف {انَرُسػػػػوِلي َقػػػػاُلَوْا آَمنَّ

صار انفهـ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(مة دمحم ضما في ضمة عيسذ  عليه السالـ( ضفي  الحوايوف ف
ماـ المهةي  عليه السالـ( الذيف هػـ حػز  هللا صار اذاندمحم وآؿ دمحم  وباالخص 

يمَ ُأوْ  }الحقيقي قاؿ تعالذ  ـُ اإلِْ ـْ  افَلِئَؾ َكَتَب ِفي ُقُموِبِه ْنػُه َوُيػْدِخُمُه َوَأيََّدُهـ ِبُروٍح مِّ
ـْ َوَرُضوا َعْنُه ُأْوَلِئػَؾ نَجنَّاٍت َتْجِري ِمف َتْحِتَها ااْل  َهاُر َخاِلِديَف ِفيَها َرِضَي ّللاَُّ َعْنُه

ـُ اْلُمْفِمُحوَف  افِحْزُب ّللاَِّ َأاَل   . (ٕ){ِحْزَب ّللاَِّ ُه
بتسػػػمية رئػػػيس النحػػػ  وهػػػو اليعسػػػو  ضي    يعسػػػو  مػػػامهـ ا  وقػػػة سػػػمي قائػػػةهـ و 

ميػر المػؤمنيف ضطهار وخصوصػاي الةيف(( وهي مف التسميات المختصة باالئمة األ
  عليه السالـ(.  ماـ المهةيعلي  عليه السالـ( واذ

ي النحػ  صػحابه ممػا تػأو ضليػه لالمهةي  عليه السالـ( تػأوي  افوورة في الروايات 
مػاـ علػي  عليػه السػالـ( فػي وصػف لذ يعسوبها مما في الرواية المرويػة عػف اذل

مػػػامهـ قػػػاؿ ضميػػػر المػػػؤمنيف  عليػػػه إصػػػار بنضحػػػةاذ الظهػػػور المقػػػةس وضلتحػػػاؽ اال
جتمعػوف ذلػؾ بعػث ع يعسػوب الػديف ، فضػرب بذنبػه ، في اففإذا كػ ):السػالـ( 

  . (ٖ)(الهـجومتاخر ر  عمـ اسـ أميرهـ ،ي ألانإليه قزع الخريف  ، 
 لالختصار .  والروايات بهذا الصةة مثير  نترمها مراعا
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فعػػاؿ مػػاهي مشػػابهة لتصػػرفات المػػؤمنيف للنحػػ  مػػف التصػػرفات واأل افقػػة ذمرنػػا 
 -وسنلخص بعض منها في النقاا التالية :

وهػػػو عػػػالف لاثيػػػر مػػػف ه ينػػػتج العسػػػ  نػػػال جػػػةاي  تفػػػاع مػػػف النحػػػ  مثيػػػراي ناال اف -1
َيْخػػػُرُج ِمػػػف  }: محػػػذور منػػػه قػػػاؿ تعػػػالذ فيػػػه وال ًػػػرر وهػػػو غػػػذال ال األمػػػراض

ـٍ ِفػػػي َذِلػػػَؾ  افُه ِفيػػػِه ِشػػػػَفاء ِلمنَّػػػاِس انػػػُبُطوِنَهػػػا َشػػػَراب  مُّْخَتِمػػػف  َأْلوَ  آلَيػػػًة لَِّ ػػػػْو
ُروفَ   .(ٔ){َيَتَفكَّ

العسػػػ  فػػػي التأويػػػ  معنػػػاي الحممػػػة والموعظػػػة الحسػػػنة و هػػػذا الشػػػيل مشػػػابه  اف 
 ة العابػػػػةيف المتمسػػػػميف بشػػػػرعه حيػػػػذ تخػػػػرف مػػػػنهـ الحممػػػػة والنصػػػػيحألوليػػػػال هللا

ذ النػاس مػي تشػفي للػالطيبة وهي مستوةعة في بطونهـ فهػي تخػرف مػف بطػونهـ 
مثػػل المػػؤمف كمثػػل  اف)ه قػاؿ : انػػ تسػليما( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قلػوبهـ ممػا فيهػػا وعػف رسػػوؿ هللا 

ه منافع انجالسته نفعؾ وكل ش فاشاورته نفعؾ و  افصاحبته نفعؾ و  افالنحمة 
 . (ٕ)(ها منافعانوكذلؾ النحمة كل ش

للمػػػػػؤمنيف مػػػػػف حيػػػػػذ المحافظػػػػػة علػػػػػذ نظافػػػػػة الشػػػػػوارع  ةالنحػػػػػ  مشػػػػػابه اف -2
  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػليما(مػػػر الرسػػػوؿ ضواألمػػػااف العامػػػة فػػػي الخليػػػة وهػػػذا الشػػػيل مشػػػابه لمػػػا 

 .(افيمإل)النظافة مف االمؤمنوف في الحةيذ المشهور 
يعرؼ التبػذير فػي عملػة ومعيشػتة مػف خػالؿ مػا توصػ  العلمػال  النح  ال اف -3

ه فػػػي عمليػػػة صػػػنعه انػػللنحػػ  مػػػف المهػػػار  بحيػػػذ  افبتجػػاربهـ التػػػي ضاػػػةت علػػػذ 
للعسػ  لػػـ يبػػذر فيمػػا تحويػػه النباتػػات واألوراة مػػف خػػواص عالجيػػة ، فالنحػػ  ينقػػ  

 تلؾ الخواص بالاام  ويجعلها في العس  !
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ة صػػػر  العلمػػػال بمثيػػػر مػػػف تلػػػؾ الخػػػواص الوقائيػػػة والعالجيػػػة والمقويػػػة التػػػي وقػػػ 
يخسػػػر ضي شػػػيل مهػػػـ منهػػػا  افةوف ، ينتقيهػػػا مػػػف النباتػػػات ويجعلهػػػا فػػػي العسػػػ  

هػػذا العمػػ  الػػذي يقػػوـ بػػه النحػػ  لهػػو فػػي صػػميـ  اف، ضثنػػال عمليػػة صػػنعة للعسػػ  
 اف} اطيف قػػاؿ تعػػالذالشػػي افالمبػػذريف ضخػػو  افعلػػذ  افالمػػؤمف الحػػ  فقػػة ضاػػة القػػر 

ِريَف كَ  َياِطيِف َوكَ  افوْا ِإْخوَ اناْلُمَبذِّ ْيطَ  افالشَّ  .(ٔ)ِلَربِِّه َكُفورًا { افالشَّ
ال صػػد أمػػر  اف) سػػراؼ قػػائالي : اذ (عليػػه السػػالـ ممػػا ذـ المػػولذ ضبػػي عبػػة هللا  

هػػا تصػػمح انالسػػرؼ أمػػر يبغضػػه ع ، حتػػل طرحػػؾ النػػواة ، ف افيحبػػه ع ، و 
 .(2 ، وحتل صبؾ فضل شرابؾ ( لشئ 

لخلية النح  حارسػات علػذ بػا  الخليػة يػراقبف مػف ةخػ  لليهػا ومػف خػرف  اف -4
.. يطػػػرةف الػػػةخالل ضو مػػػف ضراة العبػػػذ بػػػأمف الخليػػػة ، وهػػػذا حػػػاؿ المػػػؤمنيف فػػػي 

رهـ ويطػػػرةوف ضي شػػػيل يحػػػاوؿ العبػػػذ ئلػػػذ سػػػرالفمػػػار الةاخلػػػة ةيػػػنهـ يراقبػػػوف األ
 ئمة االطهار  عليهـ السالـ( .ألتهـ البأمف يقينهـ باهلل وقاة

تػػػذمري ، ضي معرفػػة زاويػػػة تتسػػتطيع النحلػػة معرفػػػة موقػػع الشػػػمس فػػي األفػػ  و  -5
المي  التي يصنعها طريقها مع الشمس ، فهػي تمّيػز خػ  مسػارها مػف الخليػة للػذ 

فػ  وهػذا حػاؿ المػؤمنيف المنتظػريف موارة الرحي  عف طري  موقػع الشػمس فػي األ
مػػاـ هػػو الػػذي يمثػػ  الشػػمس فػػي التأويػػ  اذفي  عليػػه السػػالـ( ضيًػػا مػػاـ المهػػةل 
ه نػػوامػػري ونواهيػػه وهػػـ متمسػػميف بػػه الصػػاري يعملػػوف وينظػػروف لػػه ويسػػمعوف ألانو 
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لػػذ الصػػراا المسػػتقيـ متمسػػؾ النحػػ  بالشػػمس لمعرفػػة لحبػػ  هللا الػػذي يػػؤةي بهػػـ 
 طريقها .

تعػػػػرؼ مقػػػػةار حالوتػػػػه النحلػػػػة تقػػػػّوـ غنػػػػال الرحيػػػػ  وصػػػػالحيته بتػػػػذوقها ل اف -6
تتػػوافر فيػػه الصػػفات التػػي  افواع الرحيػػ  بػػ  ال بػػة انػػوترميػػزي ، فهػػي ال تأخػػذ مػػ  

 .تجعلها ميالة المتصاصه ونقله للخلية
بَّه  الرسوؿ الاػريـ صػلوات هللا تعػالذ وسػالمه عليػه المػؤمف بالنحلػة فقػاؿ :  ولقة ش 

 اف، و  أكمػػت أكمػػت طيبػػاً  افكمثػػل النحمػػة ،  مثػػل المػػؤمف)( :  تسػػليماعنػػه   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
  .(ٔ)(  وقعت عمل عود نخر لـ تكسرا اف، و  وضعت وضعت طيباً 

لحساسػػاي مرهفػػاي بمػػرور الوقػػت يفػػوؽ فػػي ةّقتػػه مػػّ  مػػا نتصػػور . .  ةللنحلػػ اف -7
ـأ للنحػػ  فػػػي لحظػػػةأ ولقػػة ُضجريػػػت فػػي ذلػػػؾ تجػػار  شػػػّتذ منهػػا تجربػػػة   لتقػػةيـ طعػػػا

فػي لحظتهػا تلػؾ ال  ت ذلػؾ صػارت تػأتي طػائر هار فلمػا ضِلفػنةأ مف لحظات النمعي
نشػػاهةي عنػػة المػػؤمنيف الصػػالحيف المتمسػػميف  مػػر ضيًػػاي تتقػػّةـ وال تتػػأّخر وهػػذا األ
عػػف اذمػػاـ الصػػاةؽ  فقػػة ورةعنػػةهـ  ةالوقػػت لػػه قيمػػ افبتعػػاليـ العتػػر  الطػػاهر  فػػ

ظتهـ كيػػػػف محػػػػافالصػػػػبلة  عنػػػػد مواقيػػػػت)امتحنػػػػوا شػػػػيعتنا :  عليػػػػه السػػػػالـ( 
 . (ٕ)(عميها

النحػػ  عنػػةما تشػػروؽ الشػػمس ينطلػػ  لجمػػع الغػػذال مػػف األزهػػار والػػوروة  اف -8
لػػذ رحيقهػػا العػػذ  ضمػػا المػػؤمنيف فزهػػرتهـ الجنػػة لوراؽ الزهػػر  ليصػػ  ضويقػػـو بفػػتح 

ورحيقهـ ريحها العػذ  وضوراؽ زهػرتهـ ضبػوا  جنػتهـ التػي يفػوزوف بهػا عنػة شػروؽ 
}َوِسيَق الَّػِذيَف وحجتة علذ عباة  قاؿ تعالذ  هضًر ببقية هللا في ةشمسهـ المتمثل

ـْ َخَزَنُتَهػػا  ـْ ِإَلػػل اْلَجنَّػػِة ُزَمػػرًا َحتَّػػل ِإَذا َجاُؤوَهػػا َوُفِتَحػػْت َأْبَواُبَهػػا َوَقػػاَؿ َلُهػػ اتََّ ػػْوا َربَُّهػػ
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ـْ َفاْدُخُموَها َخاِلِديَف { ـْ ِطْبُت َسبَلـ  َعَمْيُك
(ٔ)(ٕ).  

عسػو  وشػغاالت يسػر  فػي عػالـ آخػر فيػه ي ع  المرلفي النح  لفتات تج اف -9
 للعم  المطلو  مف م  فرة مف ضفراة الخلية افوفيه ةقة وضتقًباا انوفيه نظاـ و 

 وملهػػا مظػػاهر مػػف عظمػػة الخػػال  المبػػةع الػػذي جعػػ  مػػف ضمػػة النحػػ  مثػػػاالي  ..
 التعاوف والنظاـ . ييحتذى به ف

المهنةسػػات والبنػػالات  ، افأتقػػالاػػ  يعمػػ  حسػػ  سػػنه وةوري والاػػ  يعمػػ  عملػػه ب 
والعػػامالت يقمػػف بػػرحالت للاشػػف عػػف ضمػػااف الرحيػػ  .  . يشػػيةف قػػرص النحػػ 

ػػو  فػػي صػػفات  يوهػػذا نجػػة والايميائيػػات يتأاػػةف مػػف نًػػوف العسػػ  وحفظػػه بًو
المػؤمنيف الػذي ضمرنػا الرسػوؿ الاػريـ بأتباعهػا وتػرحـ علػذ مػف يتبػع هػذي الصػفات 

 )رحػـ ع أمػرءا عمػل عمػبًل فأت نػه (في الحةيذ المشهور   تسليما( ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمما قاؿ 
 ) قيمة المرئ ما يحسنه ( .:   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(وقاؿ 
 افوؿ هػو العيػػوف المرمبػة وهمػا اثنتػػللنحػ  نػوعيف مػف العيػػوف فػالنوع األ اف -16
الوحػةات البصػرية بي رضس النحلة ، وتتألف مف بًػعة آالؼ مػف انعلذ ج افتقع

 .األًالع  وهي سةاسية
 وتسػتخةـ العيػوف المرمبػة فػي الرؤيػة لمسػافات بعيػة  عنػةما تاػوف النحلػة خػارف 

 لباسػتثنا افسػنالتػي تميزهػا عػيف اال افولها القةر  علذ تمييػز ذات األلػو  ،الخلية 
 العيػوف البسػيطة وعػةةها ثػالذ تحتػ  ضعلػذ ي فهػوانضمػا النػوع الثػ، اللوف األحمػر 

 وتستخةمها النحلة في الرؤية القريبة واذًال  الخافتة ةاخ  الخلية . الرضس ،
 الرؤيةفيها القةر  علذ  والتي اتانباقي الحيو عيوف معيوف  فليس لةى النح  

حس   التي تستخةمها ف ، ولاف هللا خل  فيها نوعيف مف العيو  البعية  والقريبة
 . الحاجة

 َفَأُروِني َماَذا َخَمَق الَِّذيَف ِمف ُدوِنِه َبِل الظَّاِلُموَف ِفي }َهَذا َخْمُق ّللاَِّ قاؿ تعالذ 
(3 َضبَلٍؿ مُِّبيٍف {
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موجػوة  فػي صػفات  لذ صفات حاسػة النظػر فػي النحلػة نجػةها ضيًػاي لرنا ظذا نا  و 
المؤمف يرى علذ طريقتيف طريقة يرى بهػا  اففالمؤمنيف ب  هي مف ضهـ صفاتهـ 

ي انوطريقة ث، في ضعلذ الرضس  افـ فيها العينيف التيف يقعاألشيال الماةية ويستخة
يستخةمها في رؤية األشيال الغيػر ماةيػة ويسػتخةـ فيهػا البصػير  ضو مػا يعبػر عنػه 

 .النظر بالقل  
َهػا اَل َتْعَمػل اأْلَْبَصػاُر َوَلِكػف َتْعَمػل اْلُ ُمػوُب الَِّتػي انفَ }ذ فقة جال فػي فػي قولػه تعػال

ػػُدوِر { بعينػػي القلػػ   (ضو مػػا عبػػر عنػػه اذمػػاـ الصػػاةؽ  عليػػه السػػالـ (ٔ)ِفػػي الصُّ
، أال  ، وعػدؿ المهتػدي جػوراً  ر النػاس مػف رأى جػورا عػدالً أال مف أجػوَ )قػاؿ  : 
يبصػر بهمػا  افيبصػر بهمػا أمػر آخرتػه ، وعينػ افلمعبد أربعػة عيػوف ، عينػ اف

متػيف فػي قمبػه ، فػتح لػه العينػيف ال أمر دنياا ، فإذا أراد ع عز وجل بعبد خيػراً 
ذا أراد لير ذلؾ ، ترؾ ال مب بما فيه .   . (ٕ) ..........(فأبصر بهما العيب ، وا 

األمػػور الماةيػػة تقابػػ  عينػػي النحلػػة التػػي تػػرى  افسػػنالعينػػيف التػػيف يػػرى بهػػا اال اف
ه يقاب  عيوف النحلػة التػي تػرى انالقل  فببها األشيال القريبة ضما البصير  ضو نظر 

 .البعية   بها األشيال
يطػػرة النحػػ  ضي فػػرة فػػي الخليػػة غيػػر عامػػ  ضو يحػػاوؿ التااسػػ  فػػي اةال   -11

 افيعصػػي االوامػػر ضو يتمػػرة علػػذ مػػف هػػو ضعلػػذ منػػه مرتبػػة و  ضعمالػػه اليوميػػة ضو
 افهػا موجػوة  بالفعػ  فػي ضمػة النحػ  ان لال ت هػذي الحالػة التاػاة تُػذمر لنػةرتهاانم

هـ يطرةوف مف مصاحبة انهلل فاصا  والعياذ بهذي الصفة نجةها عنة المرتةيف والع
بلػيس لعنػػه هللا مػػف لالمعصػوـ التػػي تمثػػ  مصػاحبته الجنػػة عنػػة المػؤمف ممػػا طػػرة 

كونػوا كالنحػل فػي الخبليػا ، قػالوا : جنة الجبار العلػيـ وقػة قػاؿ حمػيـ لتالمذتػه : 
ميػة اال إال أبعدتػه وأقصػته مػف الخهػا ال تتػرؾ عنػدها بّطػانوكيف النحل ؟ قاؿ : 

                                                 
 46الحج - 1
 41ص  -جعفر عباس الحائري  -السالـ(  بالغة اذماـ علي بف الحسيف  عليه - 2
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 . (1 ويفني العسل ، ويعمـ النشيط الكسل  افه يضيق المكنال 
النح  اليةخ  النار يوـ الحسا  فقة اسػتثنذ الرسػوؿ الاػـر   صػلذ هللا  اف -12

الذباب كمػه فػي ) (  هذا المخلوؽ عف سائر جنسه قائالي : تسليما عليه وآله وسلـ
 .(ٕ)(النار إال النحل

ػي نال المؤمنيف مف ةخوؿ النػار وقولػه تعػالذ ستثنال يذمرنا بأستثهذا اذ اف }َوُيَنجِّ
ـْ َيْحَزُنوَف { وُء َواَل ُه ـُ السُّ ُه ـْ اَل َيَمسُّ ّللاَُّ الَِّذيَف اتََّ وا ِبَمَفاَزِتِه
(ٖ). 

قتػ  النحػ  فقػة عػف ( المسػلميف عامػة  تسليما لقة نهذ الرسوؿ الاـر   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص -13 
فػي  -فر بف دمحم  عليه السالـ( ، عف آبائه   عليهـ السػالـ ( ماـ جعورة عف اذ

( عػػػف ضػػػرب وجػػػوا  تسػػػميماونهػػػل رسػػػوؿ ع ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)قػػػاؿ :  -حػػػةيذ المنػػػاهي 
. وبهػذا التاػريـ قػة حصػ  النحػ  علػذ  (ٗ)(البهائـ ، ونهل عف قتػل النحػل .....

و  فػػػي عملػػػِه ومعيشػػػته ؤ وسػػػاـ يًػػػاؼ الػػػذ ضوسػػػمته التػػػي جناهػػػا بأخالصػػػه الػػػة
 عػػف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما( اػػـروبػػذلؾ قػػة تسػػاوى النحػػ  مػػع المسػػلـ الػػذي نهػػذ الرسػػوؿ األ

كػػػل المسػػػمـ عمػػػل ): ر عنػػػة جمهػػػور المسػػػلميف و ةمػػػه فػػػي الحػػػةيذ المشػػػه سػػػفؾ
 . (المسمـ حراـ دمه وماله وعرضه

ضاثر مف يعسو  واحة مملاة النح  ال تتقب   افالنقطة األخير  واألهـ هي  -14
اليعسػػو  القػػةيـ يتػػرؾ المملاػػة ويهػػاجر وهػػذا مػػف  اففػػإذا مػػا ولػػة يعسػػو  جةيػػة فػػ

هػذا واًػح جػةاي فػي  افربها هللا تعػالذ لنػا فػي مخلوقاتػه فػًػضعظـ األمثػاؿ التػي ي
                                                 

 .8ص  - 16ف  -للشاهروةي -مستةرؾ سفينة البحار  - 1
 7ص  - 16ف  -للشاهروةي  -مستةرؾ سفينة البحار  - 2
 61الزمر - 3
 
 512األمالي ص - 4



 
 

 168.......  ................................... الموسوعة القرانية للقحطاني
 

صفة يعسو  الةيف وهو اذماـ حيذ ال يممف في الشرع وجوة لماميف ضو حجتيف 
ةر الذي قبله وهو يتمث  بتتػابع الحجػج فػي األرض واحة ولو وجة ضخر غا اففي 

 واحةاي تلو ا خر. 
 
 

 
 
 

 يعسوب النحل ويعسوب الديف           
 
ػػػنا  افبعػػػة  ظهػػػر مػػػف صػػػفات النحػػػ  بشػػػم  عػػػاـ ومقارنتهػػػا  لػػػذ ةراسػػػة مػػػالتعًر

ومقارنتهػا بصػفات النحػ  نػةرس صػفات يعسػو   افبصفات المؤمنيف بقػي علينػا 
 افمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( وقبػػ  ا هػػذا المتمثػػ  باذنػػانيعسػػو  الػػةيف فػػي زم
ػػوع ال بػػة مػػف هػػذي المقةمػػة البسػػيطة لاػػي يمػػوف المعنػػذ واًػػع  نػػةرس هػػذا المًو

 لةيمـ .
لقػػػا  ضو ضسػػػمال ضطػػػالؽ لوفػػػي الروايػػػات وهػػػو  افهنالػػػؾ اسػػػلو  معػػػروؼ فػػػي القػػػر 

جػػ  نقػػ  صػػور  عػػف بعػػض الصػػفات مػػف هػػذا أل افسػػنبعػػض المخلوقػػات علػػذ اال
 افمثػػاؿ التػػي ًػػربها القػػر خػػر المنقػػوؿ لػػه وحتػػذ فػػي األلػػذ المعنػػذ ا لخلػػوؽ الم

 .يموف ذلؾ واًحاي 
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 عليػػه السػػػالـ(   ميػػر المػػػومنيفضسػػػة علػػذ طػػالؽ لفػػ  األلومػػف هػػذي االسػػػتعماالت 
مػػػاـ علػػي  عليػػػه السػػالـ( بػػػ  لػػذ اذليػػراة منػػػه نقػػ  مػػػ  صػػفات االسػػػة  ال وقطعػػاي 

تليػػػ  وال تصػػػح علػػػذ  خػػػرى الضفات مفتػػػرس وفيػػػه صػػػ افسػػػة حيػػػو األ فبعًػػػها ال
 ماـ  عليه السالـ( .اذ

ئمػػة يطلػػ  لفػػ  يعسػػو  الػػةيف علػػذ النبػػي وبػػاقي األ يًػػاي ضسػػتعماؿ ومثػػ  هػػذا اذ
سػػـ علػػذ طػػالؽ هػػذا اذل علػػيهـ السػػالـ( وهػػذا وارة فػػي الروايػػات وممػػف ورة فيػػه 

ولمعرفػػة  ه يعسػػو  الػػةيفانػػطلػػ  عليػػه بضمػػا  االمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( فمثيػػراي 
ربػ   لاػـصػ  اللفػ  ونتػرؾ ضعػف  بسيطاي  سـ عليه نقةـ بحثاي طالقهـ هذا اذلسب  
 لذ النتيجة.لي للوصوؿ انالمع
 

مػف يعسػو  النحػ  . ويعسػو  النحػ  فيػه مجموعػة  صػالي ضيعسو  الػةيف مػاخوذ  
سػػـ اخػػرى ال تنطبػػ  ممػػا ذمرنػػا فػػي ضمػػاـ وصػػفات مػػف الصػػفات تنطبػػ  علػػذ اذ

 سة . األ
اثػػر مػػف واحػػة وفػػي ضيمػػوف  افليػػة تحتػػوي علػػذ يعسػػو  واحػػة وال يممػػف مػػ  خ اف

لذ لويرح   مف النح  يترؾ القةيـ المملاة له وياخذ مجموعة يفحاؿ وجوة يعسوب
 خر ليبني خلية جةية  . آ افمم

 ولليعسو  صفات تختلف عف باقي النح  في الخلية منها
  فم  النح  يلسع مر  واحة  قوى بةناي مف باقي النحضابر حجماي و ضاليعسو   -1 

 . ه ال يموت بعة اللسعانويموت بعةها بخالؼ اليعسو  ف
عمػػار النحػػ  يصػػ  ض معػػةؿ  فطػػوؿ عمػػراي بمثيػػرعف بػػاقي النحػػ  الضاليعسػػو   -2
شػػهر، فػػي حػػيف يصػػ  عمػػر اليعسػػو  سػػت سػػنوات وهػػذا فػػارؽ مبيػػر ضلػػذ ثالثػػة ل

 جةاي.
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علذ القياة  وتسيير شؤوف المملاة  تجعله قاةراي لليعسو  قةرات عقلية هائلة  -3 
، فاليعسػػػو  يقػػػـو  وهػػػذا ال يوجػػػة عنػػػة بػػػاقي النحػػػ ، خطػػػال ضبةقػػػة عاليػػػة وةوف 

شػرافه وتوجيهػه لعمليػة لجنػاس المواليػة الجػةة واعػةاةهـ مػف خػالؿ ضابتةالاي بتحةية 
(  يومػػػاي  12  تغػػػذا الشػػػرنقة افينػػػتج يعسػػػوباي جةيػػػةاي يػػػأمر بػػػ افراة ضذا إ، فػػػ الغػػػذال

يأمر بتغذيتهف  امالتراة نحالت عضذا ا  ياـ غذال عاةي و غذال الملاي وباقي األبال
ملاػي غػذال يػاـ ض( 3عػاةي والػذمور غػذالهـ  غػذال ملاي والباقي غذال ياـ ض( 5 

تػػاف العسػػ  وتوزيعػػه انيًػػاي يشػػرؼ علػػذ عمليػػة ضو ، عػػاةي غػػذال عػػاةي والبػػاقي 
تعػرض المملاػة لخطػر خػارجي ه فػي حػاؿ انػوتخزينه وممػا يميػز قػةراتهـ القياةيػة 

مث  بعػض الطيػور التػي تعػيش علػذ النحػ  تقػف فػوؽ الخليػة فتصػطاة مػ  نحلػة 
تخػػػرف وهنػػػػا يصػػػةر اليعسػػػػو  ضوامػػػري بالسػػػػموف واالقتيػػػات علػػػػذ المخػػػزوف وعػػػػةـ 

 مما ال يسعنا ذمري هنا. ؾالخروف حتذ يزوؿ الخطر، وغير ذل
 

 ن طة تحوؿ
 افالػػنحالت بايجػػاة حلػػوؿ بةيلػػة مثػػ  ، تقػػـو  فػػي حػػاؿ غيػػا  اليعسػػو  لسػػب أ مػػا

فػػػراة الخليػػػة للزعامػػػة ليمػػػوف يعسػػوباي بػػػةيالي وهػػػذا البػػػةي  يسػػػمذ فػػػي ضحػػػة ضيتصػػةى 
خيػػر حاشػػية ف هػػذا األو الملاػػة الااذبػػة فيمػػوّ ضعػػرؼ النحػػاليف باليعسػػو  الاػػاذ  

 . (الفتاوى   خاصة به تجل  له الغذال الملاي وتأخذ عنه التوجيهات
ساسػاي غيػر مخلػوؽ لتنػاوؿ ضه نػتفػاخ النالملاػي يظهػر عليػه اال الػه الغػذالضونتيجة 

يػػػػةير المملاػػػػة بػػػػنفس مفػػػػال   افه ال يسػػػػتطيع انػػػػهػػػػذا الغػػػػذال وبهػػػػذي الاميػػػػات ثػػػػـ 
يتصػػةى  افخطػػال ممػػا يسػػتةعي اليعسػػو  الحقيقػػي فتظهػػر عنػػةي الاثيػػر مػػف األ

ي يًػػاي تاػػػوف لػػػه حاشػػية تنقػػػ  لػػه الغػػػذال الملاػػػضو ، يعسػػو  مػػػاذ  آخػػر للزعامػػػة 
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و اليعاسػػي  الااذبػػة حتػػذ يصػػ  ضوتأخػػذ منػػه التوجيهػػات وهمػػذا يػػزةاة عػػةة القػػاة  
 . ( يعسوباي ماذباي مالي له حاشية واتباع76لذ  لاي يص  انحيضاثر مف عشر  و ضلذ ل
ممػػػا يظهػػػر علػػػيهـ  ، ثنػػػال نقلػػػهضمػػػف الغػػػذال الملاػػػي  وف أخػػػذهػػػؤالل األتبػػػاع ي افو  
تهػال انه يعنػي انػالحػاؿ علػذ هػذا المنػواؿ ف ولػو اسػتمر، تفاخ والتره  والتػرؼ ناال

 هذي المملاة خالؿ فتر  قصير  جةاي.
صػػح التعبيػػر وهػػي هنػػا يػػة النحػػاؿ  افوهنػػا البػػة مػػف تػػةخ  يػػة خارجيػػة غيبيػػة     

قاذ هذي المملاة وطبعاي يقابله تةخ  ية القةر  االلهية عنػة البشػر ن مربي النح ( ال
 ماـ  عليه السالـ(.هو اذقاذهـ باةخاؿ اليعسو  الحقيقي و نال
ه نػةخاؿ اليعسو  تةريجياي ومحجوبػاي عػف النحػ  الإما عنة النح  فيقـو النحاؿ بض 
، ثػـ يجتمعػوف علػذ قتلػه  هػـ غريبػوف عنػهنهـ ينفػروف منػه الانةخله مباشر ي فػض اف

و ضلذ عشرات االلف لعةاةهـ الهائلة التي تص  ض  افال لقوى منهـ ض افم افوهو و 
 . منه اثر، اقوى ض

ػػػعه يرسػػػ  راحتػػػه مػػػف خاللػػػه وال  اففػػػي وعػػػال شػػػفاؼ يممنػػػه  فيقػػػـو المربػػػي بًو
يبػةض ببػذ  افوامػر ومػا ليه لقتله وبالتالي تصػلهـ التوجيهػات واألليممنهـ الوصوؿ 

لػذ بػاقي لرتباا بػه وتطبيػ  توجيهاتػه ونقلهػا رائحته تبةض النحالت المستًعفة باذ
صػػػاري انقيقػػػي مػػػف خػػػالؿ رائحتػػػه فيػػػزةاة ه اليعسػػػو  الحانػػػالنحػػػ  للتعػػػرؼ عليػػػه و 

والقيػػاة  ، اػػ  مػػف الغػػذال الملاػػي واعتػػاة علػػذ حيػػا  التػػرؼ ضه باسػػتثنال مػػف انػػواعو 
نتيجة االه حقوؽ غيػري عميػت بصػيرته و  ،هلها ض لذ لة انيسلـ االم افه يرفض انف
تقػػوى  افوبعػػة  الحقيقػػي مػػف الاػػاذ  لػػذااليعسػػو  و حاسػػته فهػػو ال يميػػز رائحػػة ض

صػػاري يقػػوـ بػػأهـ خطػػو  والتػػي ينتظرهػػا المربػػي انليعسػػو  الحقيقػػي بمثػػر  شػػومة ا
ليطمئف علػذ المملاػة وهػذي الخطػو  هػي  قتػ  مػ  اليعاسػي  الااذبػة الجالسػة فػي 
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 افذا شاهةها المربي اطمػإلقال جثثهـ خارف المملاة فا  هـ و تها هـ وحاشيانغير مم
 ل  الرقبة.تفاخ وغنهذي الجثذ مميز  باال فعلذ هذي المملاة ال

 افي والوصػوؿ الػذ النتيجػة سػائالي هللا جػ  وعلػذ انالرب  بيف المع نترؾ لاـوهنا 
يطهػػػر  افمػػػواؿ اليتػػامذ والمسػػاايف، و ضاػػ  ضيخلصػػنا مػػف العصػػبية وسػػػول الظػػف و 

ات الر   ية.انبقلوبنا لتصبح محالي قابالي الستقباؿ الفيًو
 

 النمل وصفاته
 

تامػاي لعػالـ النحػ  هػذا العػالـ الػذي  نقيًػاي   بجولة ضخرى لعالـ ضخر يمث هنا سنقوـ
 علػذ المزابػ  وبػذور النباتػات تارمػاي  هرض ويتغػذى مواطنيػباطف األ هيعيش سااني

للػذ  ضشػارليػه ممػا ليػذه   افي ممػضفػي  يالةمار والخرا  الذي يح  بوجػوة هورائ
 . الاثير مف علمال الطبيعة والباحثيف ذلؾ
سػػالفة الػػذمر هػػذا المخلػػوؽ الػػذي نزلػػت بػػه سػػور  لخليػػة النحػػ  الوؿ األ العػػةووهػػو 
 هلذ طبيعة معيشتعهي سور  النم  سوؼ نتعرض في السطور التالية  افمف القر 

 .وميف يتغذى ويتااثر هومستعمرات هوميف يبني مساان
 يي تشابه في مثير مف صفاته مع صفات ضهػ  الشػر ممػا سػيأتذهذا المخلوؽ ال 

 هوؽ سػػوؼ نجػػري مقارنػػة بػػيف بعػػض صػػفاتنتعػػرض لصػػفات هػػذا المخلػػ افوبعػػة 
وصفات النح  مف جهة وصفات ضه  الخير والشر مف جهة ضخرى والنبػةض بالنمػ  

  -: وصفاته
طائفة النم  تنقسـ للذ طبقات هي الشغاالت والذمور والملاات وم  منهػا  اف

 . يقـو بأةال وظائف معينة
غيػػر خصػػبة وتمتػػة اذ انػػف الشػػغاالت الجػػزل األابػػر مػػف المسػػتعمر  وهػػي تاػػوّ 

وهػػذي الشػػغاالت يممنهػػا اللسػػع فػػي  ، حياتهػػا مػػف عػػة  شػػهور للػػذ عػػة  سػػنوات
والشغاالت تؤةي ضغلػ  وظػائف المسػتعمر  بمػا فػي ذلػؾ جمػع  ، واعنبعض اال

 .الغذال والعناية باألطوار غير البالغة 
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ضما الملاة فتلقح مر  واحة  فق  ولانهػا تًػع البػيض حتػذ نهايػة حياتهػا وهػي 
، والشػغاالت هػي التػي تنظفهػا وتعتنػي  سنة( حس  النوع 15ػ  1ش مف  تعي

يمػوف بهػا ضاثػر  مػف النمػ  ، وبعض الطوائف بها فهي مةللة وغاية في الترؼ
، ويعيش الذمر فتر  قصير  بعػة تلقػيح  ملاة 36ػ  16تص  مف  ةمف ملاة فق

ـ التلقػيح الًعيف يػت افواع الذمور والملاات ذات الطير ان، وفي بعض  الملاة
 في العش ضو علذ سطح األرض خارف العش.

يمػػر النمػػ  فػػي نمػػوي وتاوينػػه بتحػػوؿ مامػػ  تمامػػاي فػػالفتر  بػػيف البيًػػة والحشػػر  
، والمػة  التػي  الااملة تتخللها ةائماي ضطوار شةية  التبايف مف اليرقات والعػذارى 

للػػذ عػػػة   سػػبوعلواع المختلفػػة مػػف نػػتسػػتغرقها ةور  الحيػػا  للفػػرة تتػػراو  فػػي اال
، ضو ربمػػػا ألاثػػػر مػػػف ثػػػالذ سػػػنوات ولاػػػف عمػػػر العػػػذرال يمػػػوف قصػػػيراي  ضشػػػهر

يزيػػػة علػػػذ ضسػػػبوعيف ضو ثالثػػػة وتتػػػراو  مميػػػة البػػػيض التػػػي  افنسػػػبياي لذ ينػػػةر 
 . تًعها الملاة بيف عة  مئات ضو عة  آالؼ حس  نوع النم 

مبيػر  فػي هناؾ زيػاة   افيأا  بيًه ف افحيالنم  في ضاثر األ افوبالرغـ مف 
ما عف ضتاويف مستعمر  جةية  للنم  يتـ بطريقتيف  افالمستعمر  ،  افعةة سم

، والتػزاوف يحػةذ فػي  ضو عمليػة تطريػة افطري  تلقيح ملاة جةيػة  ضثنػال الطيػر 
ومثيػػػػراي مػػػػا يحػػػػةذ بػػػػيف ضفػػػػراة المسػػػػتعمرات المختلفػػػػة وتهػػػػب  الملاػػػػة ، الهػػػػوال 

وضوؿ شيل تفعله هػو تحريػر نفسػها الملقحة بعة التزاوف للذ األرض مر  ضخرى 
لػذ األمػاـ ضو بحمهػا بسػيق، فمف ضجنحتها   افتفع  ذلؾ بتحريمها للذ الخلف وا 

، وبشةها بأرجلها وفمومهػا حتػذ تاسػرها وتتغيػر غرائزهػا وتبتعػة عػف  النباتات
تصػرفات  هًول النهار وتسرع في النزوؿ تحت األرض وهػذي التصػرفات تشػب

التػي ضعطاهػا هللا تعػالذ لػه لاػي يترقػذ  ةسػر الوسػيلويم همف يتساف  في ضعمالػ
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ثػػـ يبتعػػة عػػف النػػور الػػذي يمثػػ   التػػي يطيػػر بهػػا فػػي الملاػػوت جنحػػةوهػػي األ
 . العلـ ويةخ  الظلمة مما تفع  ملاة النم الهةاية و 

ات المنوية تافيها طوؿ حياتهػا ولهػذي انوتأخذ الملاة مف الذمر قةراي مف الحيو  
يبعذ لهػا ذمػور فػي وقػت  افالظف باهلل ب سيئةفهي  ًاي الظاهر  وقفة ضخرى ضي

لتخصيبها مةى الحيا  ةفعة واحة  وعنةما تهػب   هضخر ب  هي تأخذ ما تحتاج
ترجػػػع للػػػذ عشػػػها  افمػػػا ض:  هػػػا تفعػػػ  عػػػاة  ضحػػػة ضشػػػيال ثالثػػػةانللػػػذ األرض ف

تبنػػي لنفسػػها عشػػاي  اف ضوتػػةخ  عشػػاي آخػػر غيػػر عشػػها ،  افمػػا ض، و  األصػػلي
والطريقة األخير  هي الطريقة المتبعة عاة  فتحفر الملاػة فجػو  وتظػ  ،  جةيةاي 

ػع البػيض  وتعػيش الملاػة ضثنػال هػذي الفتػر  التػي قػة ، في عزلة حتذ تتهيأ لًو
علػػذ  يتبقػػ لاػػيتطػػوؿ لعػػة  شػػهور علػػذ الغػػذال المختػػزف فػػي جسػػمها وذلػػؾ 

حياتهػػػػػػا وعًػػػػػػالت ضجنحتهػػػػػػا الممسػػػػػػور  الًػػػػػػامر  مصػػػػػػةراي للمػػػػػػواة الغذائيػػػػػػة 
 .المخزونة

ػػع البػػيض وعنػػةما تفقػػس البػػيض تقػػـو بتغذيػػة اليرقػػات   وتبػػةض الملاػػة فػػي ًو
، وبػػذلؾ فهػػي تعتنػػي بالجيػػ  األوؿ مػػف الشػػغاالت الػػذي يعتنػػي ببػػاقي  الناتجػػة

وبػػذلؾ تتزايػػة الشػػغاالت وتربػػي الملاػػات والػػذمور وتتاػػوف ، الحًػػنة بعػػة ذلػػؾ 
 . الطائفة

مجموعػػػػة مػػػػف الشػػػػغاالت تتػػػػولذ وتعػػػػيش الملاػػػػة طػػػػويالي وتخصػػػػص بالتتػػػػابع 
بػةوف  هتغذيتها والعناية بهػا فػي العػش حتػذ فػي ضحًػار الطعػاـ لهػا فػي ضوقاتػ

 تع  ضوجهة تبذله في ذلؾ.
ممػا ذمػر  لػه تمامػاي  اي النم  يقػيـ واةيػ افثبتت الةراسات الحةيثة لعالـ الحشرات ضقة 
ش النمػ  الطػراز في عػ ذ يقوؿ العالـ موريس مترلنؾ ل الاريـ  واةي النم ( افالقر 

نػا انبه تعاريج مثير  ال غاية منها وةهاليز ال تنتهي بحيػذ  افالسائة و  األفقي هو
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 حيال(ضنخرف منها  افلو ةخلنا لما استطعنا 

 العطػػ ذلػػؾ قيػػاـ النمػػ  بعمليػػات  النمػػ  يتميػػز بػػةهال خػػارؽ والػػذي يػػةؿ علػػذ اف
 يسػتطيع ضعطالهػا ال يللحبو  قب  تخزينها في مخازف حتذ ال تنبت والحبو  التػ

و ضلػذ نشػرها فػي الشػمس بصػفة ةوريػة منظمػة حتػذ ال يصػيبها البلػػ  له يعمػة انػف
، بعػػػة ضف يقػػػـو بشػػػطر الحبػػػو  للػػػذ شػػػطريف وبعًػػػها تنبػػػذ رغػػػـ ذلػػػؾ الرطوبػػػة 

 فيشطرها للذ ضربع ضقساـ .
نجة في النم  عالقات مشترمة بينه وبػيف غيػري مػف الاائنػات، وهػذي العالقػات 

مثػػ  عالقػػة ، مػػف ا خػػر الواحػػة مصػػالح الخاصػػة حيػػذ يسػػتفية مبنيػػة علػػذ ال
،  المعايشػػة بػػػيف النمػػػ  وحشػػػرات المػػػف وضبنػػال عمومتهػػػا مػػػف حشػػػرات الجاسػػػية

وضسػػاس هػػذي العالقػػة مػػا تقةمػػه هػػذي الحشػػرات مػػف لفػػرازات لذيػػذ  الطعػػـ  النػػةو  
 اف، بػ   العسلية( وفػي المقابػ  يقػوـ النمػ  بحمايػة هػذي الحشػرات مػف ضعػةائها

واع معينػػة مػػف المػػف تقًػػي انػػواع النمػػ  يحػػتف  فػػي ضعشاشػػه ببػػيض انػػبعػػض 
النمػػ  يبػػذؿ عنايػػة فائقػػة  اف، ومػػف الطريػػف  بياتهػػا الشػػتوي علػػذ هيئػػة بػػيض

بهػػػذا البػػػيض حتػػػذ يفقػػػس منهػػػا المػػػف ويًػػػعه النمػػػ  علػػػذ النبػػػات المناسػػػ  
 ليتغذى وينمو .
ه انػػعػػف قػػةر  النمػػ  ب يػػة ضجريػػت مػػؤخراي ان، ضفػػاةت ةراسػػة بريط وعػػف قػػةرات النمػػ 

،  واع حشرات "المف" التي تغػزو النباتػات المختلفػةانيفرز ماة  تعي  حرمة بعض 
، ليًمف األخيػر بػذلؾ  حيذ يساعة ذلؾ علذ لبقائها قريبة مف مستعمرات النم 

، والتي توفرها المػاة  اللزجػة  الحصوؿ علذ مميات مافية مف الطعاـ عنة الحاجة
 التي ينتجها المف.

ح علمػال مػف جامعػة "لمبريػاؿ مػوليج ضا مم النمػ  يقػـو  افيػة انلنػةف" البريط –ًو
،  بحػػػبس حشػػػر  المػػػف مػػػذلؾ بػػػإفراز مػػػواة تعيػػػ  حرمػػػة المشػػػي عنػػػة حشػػػر  المػػػف

 للذ جهة ضبعة. افليمنعها مف مغاةر  المم
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،  النمػ  لجػأ للػذ لفػراز مػواة علػذ السػطو  التػي مػر فوقهػا افوتشير الةراسة للذ 
، فتبطػػئ األخيػػر  مػػف سػػرعتها لتبػػةو  التػػأثير فػػي حرمػػة حشػػرات المػػفلتعمػػ  علػػذ 

، فيفيػػة النمػػ  ممػػا تفػػرزي تلػػؾ الاائنػػات الصػػغير  مػػف مػػواة  هػػا ضصػػيبت بالشػػل انوم
ةعػت الحاجػة للػذ ذلػؾ  اف، وقة يتغػذى علػذ ذات الحشػر   ةبقة غنية بالسمريات

. 
القػػروف لفحػػص علػػذ قػػروف االستشػػعار وتسػػتخةـ النملػػة هػػذي  لػػه حػػواس افممػػا 

 عػةال وضمػااف الغػذالتواجػة األ افاالسػتخباراتية عػف ضممػ األشيال ولنق  المعلومات
 بيف ضفراة المستعمر .

 
 

 أوجه الشبه بيف النمل وأهل الشر
 

نا  افبعة  فعػاؿ ضتصػرفات و  افلػذ بيػل فلذ بعض صػفات النمػ  نػأتي االلتعًر
يػػػه اللعنػػػة وسػػػنلخص بلػػػيس عللالنمػػػ  التػػػي تشػػػابه تصػػػرفات ضهػػػ  الشػػػر وضتبػػػاع 

 -بعض منها في النقاا التالية :
النم  غير منتج ب  هو مستهلؾ ومستهلؾ فًيع للنباتات والبذور ويلتهـ  اف -1

 فعػػاؿ ضهػػ  الشػػر مػػف الافػػار والمشػػرميف الػػذيف الفيشػػابه بهػػذي األ ضي شػػيل ضمامػػه
مػػف  لػػذ جمػع قػػوتهـليسػعوف ةائمػػاي فهػػـ ، وحػ  النػػاس  افيتصػفوف بصػػفات االيمػػ

يميػػزوا بػػيف الطيػػ  مػػف الخبيػػذ  افتهـ لػػذلؾ ةوف ايػػانمملوتوظيػػف مػػ   ضي جهػػة
الغػذال وبػأي  وهػذا مايفعلػه النمػ  فهػو يسػعذ ةوف ملػ  لجمػع والحػالؿ مػف الحػراـ

 . تانوسيلة م
وف لمعاقبػػػة انه ومػػػذلؾ يوجػػػة عنػػػةهـ قػػػفػػػي ضةال ضعمالػػػ النمػػػ  يخطػػػأ ةائمػػػاي  اف -2

بػػاقي  افمالت علػػذ مصػػةر خػػاطئ للطعػػاـ فػػالمخػػالفيف فمػػثالي لذا ةلػػتهـ ضحػػةى الػػن
ممػػػا ضثبتػػػت ذلػػػؾ التجػػػار  ،  الػػػنمالت يقمػػػف بقتػػػ  تلػػػؾ النملػػػة عقابػػػاي علػػػذ مػػػذبها
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فهػـ  لػةيف الحنيػفيلتػـز بتعػاليـ ا العلمية الحةيثة وهذي الصفة نجةها عنػة الػذي ال
ع ق ي مثير   وف الحةوة لمنعهـ مف التعةي علذ ا خريف .انالذنو  فًو
نم  تأخذ ما تحتاجة مف اللقا  مػةى حياتهػا مػف ذمػر النمػ  ةفعػة ملاة ال اف -3

يبعذ لها ذمور وهذي الصػفة نجػةها  افواحة  وهي بذلؾ تاوف مسيئة الظف باهلل ب
َيُظنُّػوَف ِبػاّلّلِ َلْيػَر  }: هـ ةائمػاي مسػيئوف للظػف بػاهلل قػاؿ تعػالذ انعنة ضه  الشر ف
 .  (1 {اْلَحقِّ َظفَّ اْلَجاِهِميَّةِ 

خػػػػػرى مبنيػػػػػة علػػػػػذ المصػػػػػالح غلػػػػػ  عالقػػػػػات النمػػػػػ  مػػػػػع المخلوقػػػػػات األض  اف -4
وذلؾ مف خالؿ تربيتها واعتنالها بحشر  المف ، وذلؾ مشابه لما يقوـ به الخاصة 

ذا ضه  الشر مف مةارات مف ينت  هـ يترمونه .انتفت الحاجة فانفعوف منه وا 
 الي تجػػةي يلػػتهـ مػػااػػ  فلػػو مػػر علػػذ النباتػػات ضو بػػذورها مػػثالنمػػ  مثيػػر األ اف -5

لػػـ نقػػ  ضاثػػر بمثيػػر عػػف قابليػػة الشػػبع التػػي  اف يجػػةي ضمامػػه ويملػػذل بطنػػه تمامػػاي 
وهذي مف الصفات المذمومة فػي الػةيف والممةوحػة عنػة جنػوة ، ضعطاها الخال  له 

ضوليائػػه  علػػيهـ  افبلػػيس علػػيهـ اللعنػػة ضجمعػػيف وقػػة ذـ هللا هػػذي الصػػفة علػػذ لسػػل
ع  اف ): (عليػػه السػػالـ  مػػاـ الصػػاةؽ اذ قػػاؿحيػػذ الصػػال  والسػػالـ ضجمعػػيف( 

 .(ٕ) (يبغض كثرة األكل
ما مف شػيء أبغػض إلػل ع عػز وجػل ):  ه قاؿان وعف الباقر   عليه السالـ ( 

 . (ٖ)( مف بطف ممموء
النمػ  ضاثرهػا ضحتاػاراي للغػذال فهػو يقًػي  افات يجػة انػالمتتبع لحيػا  الحيو  اف -6

ال لفائة  تعػوة عليػه ةوف غيػر  مػف المخلوقػات وهػذي صػفة ضغل  ضوقاته بجمع الغذ
                                                 

 154آؿ عمراف - 1
 139ص  -قط  الةيف الراونةي  -الةعوات  - 2
 334ص  - 9ف  -ي الفاً  الهنة -مشف اللثاـ  ا.ف(  - 3
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المحتاػػريف الػػذيف ذمهػػـ هللا ورسػػوله وضهػػ  البيػػت فػػي العةيػػة مػػف الروايػػات المرويػػة 
ال  )ه قػػاؿ : انػػ(  تسػػليماالنبػػذ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص سػػالمية فقػػة ورة عػػفعنػػة مافػػة الطوائػػف اذ
  .(1  ضي آثـ (يحتكر إال خاطئ 

مف احتكر الطعاـ أربعيف ليمة ف د برئ  )  عليه السالـ ( : ماـ الصاةؽ االقاؿ و 
  .(2 (مف ع وبرئ ع منه 

رض وبنػػػال مسػػػتعمرات علػػػذ سػػػطح األ افالنمػػػ  العػػػيش فػػػي ضي ممػػػ افبأممػػػ -7
ومسااف بسرعة هائلة جةاي فهو يشابه ضه  الشر فػي سػرعة تاػوينهـ وضعػةاةهـ فػي 

 يموف وف  مصالح ةنيوية مشترمة . ماعهـ ةائماي تجل فال افضي مم
النمػػ  يأاػػ  بيًػػه ضي يقتػػ  ضبنػػالي قبػػ   افضثبتػػت الةراسػػات العلميػػة الحةيثػػة  -8

يػػذمرنا بأفعػػاؿ المشػػرميف الػػذيف مػػانوا يػػأةوف بنػػاتهـ فػػي التػػرا  وهػػف  وهػػذا الػػوالة 
ةيػف لهػـ فػي المجتمعػات المنحلػة خلقيػاي  مشػهور عنػة مػف ال ومػذلؾ مػا هػوضحيػال 
سقطوف ضطفالهـ مف بطوف ضمهاتهـ عمةاي بحجػج واهيػة غيػر مبػاليف بعظػيـ نراهـ ي

مػا انةؿ علػذ شػيل  افهذا الفع  الرةيل الذي  افجنايتهـ عنة ربهـ والعياذ باهلل 
 يةؿ علذ وحشيتهـ وقساو  قلوبهـ .
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 الفرؽ بيت تصرفات النحل والنمل
 

نا  افبعة  الفرؽ بيف تصرفات  افيلذ بل فلذ بعض صفات النم  نتجه االلتعًر
ه فػػي ضغلػػ  تصػػرفاتهـ وسػػوؼ نػػالنحػػ  والنمػػ  مػػف حيػػذ الخيػػر والشػػر الػػذي يمثال
 -نجع  لهذا الفرؽ مقارنة بينهما في عة  نقاا :

ارؽ واحػػػة وهػػو حرفػػػي الحػػػال والمػػػيـ ملمتػػي النحػػػ  والنمػػػ  يوجػػة بينهمػػػا فػػػ اف -1
مػااف ضمػوف تنقلػه و حيػة ضي يعيشػته مفالنحػ  ، حيػال لػذ األلالحال تشير  افحيذ 

شػػجار والثمػػار والزهػػور وجػػوةي وغذائػػه بمػػ  مػػا يتصػػ  بصػػفال الحيػػا  مػػا بػػيف األ
 افسػػػنهػػػا باالانواقتر  والهػػوال والطبيعػػػة الخًػػػرال التػػي تػػػؤنس الػػػنفس وتسػػر النػػػاظر

تصػػفذ نفوسػػهـ المتقػػيف المهتػػةيف الػػذيف هػػ  الػػةيف العابػػةيف الػػورعيف أوارتباطهػػا ب
 . صافيةلهية البةخولهـ الةوحة اذ

رض فػي ممالػؾ متشػعبة الميـ تعني المػوت فهػـ يعيشػوف تحػت األ افما النم  فض 
وقػػة وصػػف العػػالـ مػػوريس مترلنػػؾ مسػػااف  وبػػاطف األرض افوفػػي  ثقػػو  الجػػةر 
نػا لػو انبه تعاريج مثير  ال غايػة منهػا وةهػاليز ال تنتهػي بحيػذ  افالنم  قائالي   و 

حيػػػال(  فهػػػـ بهػػذي المسػػػااف يمثلػػػوف ضنخػػػرف منهػػا  افحػػػةها لمػػػا اسػػتطعنا ض ةخلنػػا
 .الذيف يةفنوف بعة الموت في باطف األرضموات األ
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يخطػػػأ  المسػػػير واليظػػػ  الطريػػػػ   ليػػػه لػػػيالي ونهػػػاراي فهػػػو اللالنحػػػ  يػػػوحذ  اف -2

يخػػالف  فهػػو ال {}َوَأْوَحػػل َربُّػػَؾ ِإَلػػل النَّْحػػلِ ويسػػير بخطػػوا مسػػتقيمة قػػاؿ تعػػالذ 
ْذ قػوؿ هللا تعػالذ  افسػنذلػؾ باال افمطيػع واقتػر  يحال ربه ب   يسػير بهػةاي وهػول }َواِ 

 . عليه السالـ(مة عيسذ ضالحوايوف  في  {َأْوَحْيُت ِإَلل اْلَحَواِريِّيفَ 
ضي علػػذ نفسػػه ولػػه نظػػاـ معقػػة متشػػابؾ  ةمػػا النمػػ  فهػػو يعتمػػة علػػذ قةراتػػه الذاتيػػض

يػػػة ورغػػػـ ذلػػػؾ يخطػػػأ ويمػػػذ  وقػػػة ثبػػػت ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ التجػػػار  واالبحػػػاذ العلم
نفسػه  يملػه هللا للػذمث  الذي  افسنهـ باالانواقتر ، ليه ليوحذ  ذلؾ فهو الل افواقتر 

يسػػير بشػػم  متخػػب  متعػػرف  نػػرى النمػػ يقبػػ  الهةايػػة ف وذاتػػه فهػػو غيػػر متومػػ  وال
علػذ غيػر هػةى ويػػرتطـ باالشػيال مػاالعمذ وصػفة العمػػذ مرتبطػة بالاػافريف يػػـو 

ي َهػػِذِا َأْعَمػل َفُهػَو ِفػي اآلِخػَرِة َأْعَمػل َوَأَضػلُّ ِفػ اف}َوَمف كَ القيامة فقة قاؿ تعالذ 
    .( ٔ)َسِبيبًل {

شػجار بيوتػاي يسػمف مااف العاليػة والعػروش والجبػاؿ واألالنح  يتخذ مف األ اف -3
قػػاؿ  ةماملػػ ةقامػػة مملاػػلجػػ  ضليهػػا ويجعػػ  فيهػػا خاليػػا سةاسػػية مػػف لفيهػػا ويػػأوي 

ػَجِر َوِممَّػا  اتَِّخػِذي ِمػَف اْلِجَبػاِؿ ُبُيوتػًا َوِمػفَ  افِل }َوَأْوَحل َربُّػَؾ ِإَلػل النَّْحػتعػالذ  الشَّ
رض وتػػػةؿ علػػػذ الترقػػػي فقػػػة عػػػف األ ةمػػػااف مرتفعػػػهػػػذي األ افحيػػػذ  {َيْعِرُشػػػوفَ 

}َمَثػُل اْلَجنَّػِة الَِّتػي وصف المػولذ تبػارؾ و تعػالذ حػاؿ المػؤمنيف فػي الجنػة بقولػه 
ػفانُوِعَد اْلُمتَُّ وَف ِفيَهػا  ـْ َيَتَغيَّػْر َطْعُمػُه انمَّػاء َلْيػِر آِسػٍف وَ  َهػار  مِّ َهػار  ِمػف لَّػَبٍف لَّػ

                                                 
 72اذسرال - 1
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ػػاِرِبيَف وَ انوَ  ػػْف َخْمػػٍر لَّػػذٍَّة لِّمشَّ ـْ ِفيَهػػا ِمػػف ُكػػلِّ انَهػػار  مِّ ػػْف َعَسػػٍل مَُّصػػفِّل َوَلُهػػ َهػػار  مِّ
بِِّهـْ    (1 { الثََّمَراِت َوَمْغِفَرة  مِّف رَّ

هػ  البيػت ض مػذلؾ قػاؿ هللا تعػالذ و مػا فػي ا يػة مللنح  البيوت  افومذلؾ ذمر هللا 
} َيػػا َأيَُّهػػا  النمػػ  وهػػـ دمحم وآؿ دمحم ولػػـ يقػػ  ضهػػ  المسػػمف الػػذي يمػػوف اسػػـ منػػازؿ

ـْ ُسَمْيمَ  ـْ اَل َيْحِطَمنَُّك ـْ اَل َيْشُعُروَف { افالنَّْمُل اْدُخُموا َمَساِكَنُك ذمرهللا (2  َوُجُنوُدُا َوُه
يػػت ممػػا قػػاؿ للنحػػ  حيػػذ تػػرتب  ملمػػة مسػػمف بالاػػافريف المسػػمف للنمػػ  ولػػـ يقػػ  ب

ـْ َكػَذِلَؾ ةلي  قوله تعػالذ ُر ُكلَّ َشْيٍء ِبَأْمِر َربَِّهػا َفَأْصػَبُحوا اَل ُيػَرى ِإالَّ َمَسػاِكُنُه }ُتَدمِّ
َنْجِزي اْلَ ْوـَ اْلُمْجِرِميَف {
َلػْت َحتَّػل ِإَذا َأَتػْوا َعَمػل َواِدي النَّْمػِل َقا }وقاؿ تعػالذ   (3 

يعػػذ  فيهػػا الاػػافروف وقػػة ورة فػػي الاثيػػر مػػف  افلجهػػنـ وةيػػ افوممػػا نعلػػـ  {َنْمَمػػة  
 االحاةيذ مايةؿ علذ ذلؾ . 

}اْلَحْمػػُد ّللَِّ  االجنحػػة قػػاؿ تعػػالذ تهػػا ضيقػػػ شػػابه النحػػ  المالئمػػة عػػف طريػػ  خل4
َماَواِت َواأْلَْرِض َجاِعِل اْلَمبَلِئَكِة ُرُسبًل ُأوِلي  ْثَنػل َوُثػبَلَث َوُرَبػاَع َفاِطِر السَّ َأْجِنَحػٍة مَّ

ّللاََّ َعَمل ُكلِّ َشػْيٍء َقػِدير  { افَيِزيُد ِفي اْلَخْمِق َما َيَشاُء 
مػا النمػ  شػابه جنػوة ض (ٗ)

مثػػ   افوبػػاطف األرض ممػػا  والخرائػػ  افابلػػيس وهػػـ الجػػف الػػذيف يسػػمنوف الوةيػػ
ي الجنػػة وطػػرة منهػػا لػػه ضجنحػػة فػػ افملاػػة النمػػ  مثػػ  ضبلػػيس عليػػه اللعنػػة حػػيف مػػ

َؾ َرِجػيـ  {انػ}َقػاَؿ َفػاْخُرْج ِمْنَهػا فَ تعػالذ فػي سػور   قاؿلنفسه  هجرال ظلم
 فملاػة (٘)

                                                 
 15دمحم - 1
 18النم  - 2
 25األحقاؼ - 3
 1فاطر - 4
 34الحجر - 5
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انًُم أٌضا تُسقط أجُحتهاا تتها ط  اً أ الم انتكبا  عًاا  يام أبهاٍس ت ا ط أ الم 

 .انسا هٍٍ 
ه ياخػػذ المػػواة نػػال  ال العطػػ  وذلػػؾليصػػةر منػػه  النمػػ  ال افػػػ  العطػػ  والعسػػ : 5

و ضلػػذ شػػطريف لخػػذ بعػػض الحبػػو   مػػالقمح وغيػػري  فيشػػطرها أي اففيعطلهػػا مثػػ  
اسلو  صػحيح فػي  افم افتنمو عنة الخزف وهو و  اثر حس  نوع الحبه لاي الض

التخزيف لانه واقعاي يعط  بالنسبة لغيػري مػف المخلوقػات وذلػؾ خػالؼ عمػ  النحػ  
ه اثنػال تنقلػه انػالملاػي ثػـ  فهو ينتج مابه فائة  لالخػريف  مالعسػ  والشػمع والغػذال

 . زهار يقـو بعملية التلقيح للنباتاتبيف األ
،  فعلذ هذا االختصار اصبح الفرؽ واًحاي بيف ما ينتجه النم  وما ينتجه النح 

لػػذ العالقػػة بينهمػػا حيػػذ افتػػتح سػػور  لوقػػة ذمػػر هللا ذلػػؾ تعػػالذ فػػي متابػػه فاشػػار 
لػػػذ لـز للنمػػػ  والسػػػيف يشػػػير لػػػذ العطػػػ  المػػػاللالنمػػػ   طػػػس( فالطػػػال رمػػػز يشػػػير 

 هللا تعالذ في خلقه. افلنح  فسبحلالعس  المالـز 
وراؽ ضالنحػػ  عنػػةما ينطلػػ  لجمػػع الرحيػػ  مػػف األزهػػار ويقػػـو بفػػتح  افنشػاهة  -6

بػػوا  الجنػػة ضتمثػػ  الزهػػر  جنػػة الخلػػة واوراقهػػا ، فلػػذ رحيقهػػا العػػذ  لالزهػػر  ليصػػ  
مػػ  حيػػذ نشػػاهةها بػػةوف ابػػوا  التػػي تفػػتح عنػػة شػػروؽ الشػػمس عمػػس مسػػااف الن

بوا  فهي تاا  مف المزاب  وتتطفػ  علػذ ا خػريف وتسػرؽ ضقوتها  وليس لمصاةر
ات والحشػرات وبػذور النباتػات البريػة ذات األشػماؿ انػا  مف ميتة الحيو أالطعاـ وت

الغريبة التي تشبه رؤوس الشياطيف وقة قارف هللا تعالذ بيف المؤمنيف والافػار فػي 
ـَ ُزَمرًا َحتَّػل ه وتعػالذ انحيذ يقوؿ سبحسور  الزمر  }َوِسيَق الَِّذيَف َكَفُروا ِإَلل َجَهنَّ

ـْ ِإَلل اْلَجنَِّة ُزَمرًا َحتَّل وقولػه (ٔ){ِإَذا َجاُؤوَها ُفِتَحْت َأْبَواُبَها }َوِسيَق الَِّذيَف اتََّ ْوا َربَُّه
ـْ خَ  ـْ َفاْدُخُموَها َخاِلػِديَف ِإَذا َجاُؤوَها َوُفِتَحْت َأْبَواُبَها َوَقاَؿ َلُه ـْ ِطْبُت َزَنُتَها َسبَلـ  َعَمْيُك
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لػػػذ التراخػػػي لالفػػػارؽ بػػػيف الصػػػنفيف هػػػو الػػػواو حيػػػذ جعلػػػت الػػػواو ضشػػػار   اف (1 {
 مػػا جهػػنـ فػػالضلفػػتح البػػا  واذف البػػوا  وذلػػؾ ملػػه فػػي الجنػػة  افي واألسػػتئذانوالتػػ
 .واألذف لةخولها  بوابهاض لفتح اجةح
ُؿ لنحػػػ  ترميػػػز واًػػػح علػػػذ ملمػػػة المالئمػػػة قػػػاؿ تعػػػالذ فػػػي سػػػور  ا اف -7 }ُيَنػػػزِّ

وحِ  ـُ اْلَمبلِئَكػػةُ ، { اْلَمآلِئَكػػَة ِبػػاْلرُّ ـُ  اف}َهػػػْل َينُظػػُروَف ِإالَّ ، {}الَّػػػِذيَف َتَتَوفَّػػاُه َتػػػْأِتَيُه
ـْ اَل َيْسػػَتْكِبُروَف { }،{اْلَمبلِئَكػػةُ  فيهػػا  مػػا فػػي سػػور  النمػػ  فػػالترميزض.  َواْلَمآلِئَكػػُة َوُهػػ

ػػا َرآَهػػا َتْهَتػػزُّ كَ  }علػػذ ملمػػة الجػػف قػػاؿ تعػػالذ  َلمَّ  اف}َوُحِشػػَر ِلُسػػَمْيمَ  ،{افَهػػا َجػػانَِ
ػػَف اْلِجػػفِّ  { ،ُجُنػػوُدُا ِمػػَف اْلِجػػفِّ  ومػػذلؾ يوجػػة فػػي مػػ  سػػور  مػػف { }َقػػاَؿ ِعْفريػػت  مِّ

يسػػػتابروف  هػػػـ الانسػػػجة  النحػػػ  فيهػػػا ذمػػػر المالئمػػػة و  افالسػػػورتيف سػػػجة  حيػػػذ 
 فيها زجر شةية . افالسجة  في سور  النم  حيذ  بخالؼ آية

في النهار فهو مبصر وهو بلوف النور  لالالنح  يعيش في النور واليعم   اف -8
لػػذ األمػػااف التػػي لًػػعيف البصػػر حيػػذ يسػػتخةـ الشػػـ للوصػػوؿ  مػػا النمػػ  فهػػوض

 . ولونه بلوف الظالـ ونهاراي  يريةها وهو يعم  ليالي 
 هو يعطي طعامه للناس بم  رحابة صةر حتػذ لػوالنح  معطي ومنتج ف اف -9
خػذ منػه مػ  مايملػػؾ مػف الطعػاـ فهػػو متومػ  علػذ هللا غايػػة التومػ  علػذ خػػالؼ ض

ًػػعاؼ وزنػػه مػػف الطعػػاـ ضالنمػػ  الػػذي نػػراي يحمػػ  نفسػػه فػػوؽ طاقتهػػا فهػػو يحمػػ  
ياخػذ مػف  افحػة وهػو يعمػ  لنفسػه فقػ  واليسػمح أل، وذلؾ لسول ظنه باهلل تعػالذ 

لؾ حمله لألشيال علذ ظهري مثله بهذا العم  مثػ  الاػافر الػذي يحمػ  طعامه ومذ
 وزاري علذ ظهري يـو القيامة .ض
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المػؤمف مػػريـ ومتومػ  ويمػػوف مالشػػمعة التػي تحتػػرؽ لتًػيل طريػػ  األخػػريف  اف 
خػػالؼ الاػػافر الطمػػاع الجشػػع السػػيل الظػػف بػػاهلل تعػػالذ والػػذي يقًػػي حياتػػه مػػف 

 . المبيف افالخسر هو ذلؾ  الضنيا واألخر  ج  نفسه وفي النهاية يخسر الةض
وؿ للنحػػ  ممػػا يقػػر بػػذلؾ ضاثػػر البػػاحثيف فػػي مجػػاؿ يعتبػػر النمػػ  العػػةو األ -16

تربية خاليا النح  ويستعة النح  لمواجهة النم  بم  طاقاتة وضعةاةي الموجوة  في 
مػا  باي فيها العةية مف الطرفيف وغالالخلية فيطرة النم  مف الخلية بعة معارؾ يقت  

ال فػي ضوقػات ًػعف الخليػة بسػب  نقػص ليتغل  النح  علذ النم  في المواجهة 
ت الخليػػػة بػػػةوف يعسػػػو  ضي فػػي حالػػػة مػػػوت ضوغيػػػا  اليعسػػػو  انػػػذا ما  ضعػػةاةها و 

القائػػة ، ونشػػاهة مثػػ  هػػذا الشػػيل تمامػػاي  افبسػػب  فقػػة فػػتاف الخليػػة ًػػعيفة نسػػبياي 
هـ يغلبوف ومثاؿ ذلػؾ النصػر الػذي انفهـ لذا قاتلوا بوجوة اذماـ انفعنة المؤمنيف 

بيػػنهـ رسػػوؿ هللا وضميػػر المػػؤمنيف  صػػلوات هللا  افتحقػػ  تباعػػاي للمسػػلميف حينمػػا مػػ
ػػة لعلػػيهـ( بينمػػا نػػرى ًػػعف المسػػلميف  ذا مػػا غػػا  عػػنهـ اذمػػاـ فيمونػػوف عًر

قتػػةال بػػنهج ضهػػ  البيػػت لنائبػػات الػػةهر ونعنػػي بالمسػػلميف هنػػا هػػـ البػػاقوف علػػذ اذ
 نوف مستًعفيف حتذ يأتي لمامهـ فيخرجهـ مف هذا الحاؿ. الذيف يمو 

بػػالرغـ مػػف صػػغر  ( خليػػةأ 966فػػي مػػّخ النحلػػة يسػػاي  ع الخاليػػا و مجمػػ اف -11
النحػػػ  يتمتػػػع بػػػذمال عػػػالي وذلػػػؾ  افلػػػذ لهػػػذا العػػػةة يشػػػير  افرضس النحلػػػة ممػػػا 

 في الخلية . هواًح في تصرفاتة وطريقة عيش
ل ةؿ علػذ شػي اف( خليػة فقػ  وهػذا 156فهو   ضما مجموع الخاليا في مخ النملة

الػػذي يفوقػػة النحػػ   مسػػتوى ذمػػال ذمػػال النمػػ  عػػف مسػػتوى  يػػةؿ علػػذ تسػػاف  هانػػف
 بستة ضًعاؼ .
 فالمػػؤمف هػػو صػػاح  العقػػ  فقػػة مػػة  هللا تعػػالذ المػػؤمنيف ال افوهػػذا يػػةؿ علػػذ 

رُ }لهـ عقوالي يتقوف هللا ويحذرونه مف خاللها قاؿ تعػالذ  ِإالَّ ُأْوُلوْا اأَلْلَبػاِب  َوَما َيذَّكَّ
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ػػَماَواِت َواأَلْرِض َواْخػػِتبَلِؼ المَّْيػػِل َوالنََّهػػاِر  اف}ومػػذلؾ قولػػه تعػػالذ  { ِفػػي َخْمػػِق السَّ
ُْوِلي األْلَباِب {  . آلَياٍت ألِّ

}َوَمَثُل الَِّذيَف َكَفػُروْا َكَمَثػِل ه التفمير بقوله تعػالذ انهللا قة وبخه لفقة افضما الاافر ف
ـ  الَّ  ـْ اَل َيْعِ ُموفَ  ِذي َيْنِعُق ِبَما اَل َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاء َوِنَداء ُصّـّ ُبْك  .{ُعْمي  َفُه

ملاة النم  منفرة  في سلطة المستعمر  وتعػيش فػي تػرؼ ولهػا خاةمػات  اف -12
لػذ حػيف علػذ عمػس مملاػة النحػػ  ليجلػبف لهػا الطعػاـ ويػنظفف جسػمها مػف حػيف 

ملاة  افمما ضثبتت التجار  العلمية ، هار في خلية النح  الملاة تعم  لي  ن افف
هػا تعتمػة علػذ خبػر  الشػغاالت انوامػر فػي الخليػة فالنح  غيػر منفػرة  بأصػةار األ

تخػػاذ القػػرارات االزمػػة لػػذ حػػيف بمشػػاورات ذلالابيػػرات فػػي الخليػػة فتقػػـو مػػف حػػيف 
سػػبة لحيػػا  مػػور المصػػيرية بالنلػػذ ضخػػر وغيرهػػا مػػف األل افمهجػػر  النحػػ  مػػف ممػػ

 الخلية مم  .
وهذا ما نجةي عنة يعسو  الةيف فهو يعيش في وس  ضصحابه مأحةهـ وال يتميػز 
عليهـ وال يتابر ب  هو مف يقـو بخةمتهـ ومذلؾ يستشير ضصحابه في الاثير مف 
األمػػور وخيػػر ةليػػ  استشػػار  الرسػػوؿ ألصػػحابه فػػي معرمػػة الخنػػةؽ فأشػػار عليػػه 

 . الدمحمي بحفر الخنةؽ افسلم
هـ ال يعبػأوف بػرضي ضحػة انضما السالطيف المتجبريف الػذيف يتسػلطوف علػذ الرقػا  فػ

ػػهـ فػػي شػػيل ، ومػػذلؾ يعيشػػوف  ويمونػػوف منفػػرةيف بػػرضيهـ ويقتلػػوف مػػ  مػػف يعاًر
 حيا  الترؼ والبذخ ويمونوف في جو مليئ بالخةـ والحاشية مث  ملاة النم  .

ػػية حيػػذ اعػةاة النمػػ  تفػوؽ بمثيػػر ضعػةاة النحػػ  علػ اف -13 ذ سػػطح الاػر  االًر
مصػػػري هػػػالؿ ضسػػػتاذ مليػػػة الزراعػػػة فػػػي مصػػػر قػػػائالي :  افيخبرنػػػا الػػػةمتور رمًػػػ

 يوجػػػة النمػػػ  تقريبػػػاي فػػػي مػػػ  متػػػر مربػػػع علػػػذ سػػػطح األرض فهػػػو يغػػػزو البيئػػػات 
 .ات الموجوة  بالتربة ( انالطبيعية والزراعية والحًرية ويمث  ثلذ الحيو 
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ضعةاة النح  سوؼ تاػوف قليلػة جػةاي  افةاة النح  فوهذي األعةاة لذا ما قارناها بأع
الخير ةائماي ضق  مف الشر علػذ مػر  افب والروايات الشريفة الاريـ اففقة ضاة القر ، 

فػػػي  هػػػ  الباطػػ  مثيػػروف ومثيػػػروف جػػةاي ض  افالعصػػور واالزمنػػة القةيمػػػة والحةيثػػة و 
الػػةيف يعسػػو   اففتتػػا  المػػروي عػػف لسػػورة فػػي ةعػػال اذ امػػوم قبػػاؿ جهػػة الحػػ 
َـّ )قػػائالي : السػالـ(  ه عليػػ االمػاـ المهػةي نػػا َصػػَمواُتَؾ انػػَالّمػػػُه ا َنْشػُكو ِاَلْيػػَؾ َفْ ػػَد َنِبيِّ

نا، َوِقمََّة َعَدِدنا ومما جال في الرواية الوارة   (َعَمْيِه َوآِلِه، َوَلْيَبَة َوِليِّنا، َوَكْثَرَة َعُدوِّ
السػالـ( فػي حػةيذ  هر  عليػعف هشاـ بف الحمـ عف ضبو الحسػف موسػذ بػف جعفػ

َـّ ّللاَُّ اْلَكْثػَرَة َفَ ػاَؿ َو  ) السالـ( : هماـ  عليقاؿ له اذ افطوي  للذ  َـّ َذ ـُ ُث َيا ِهَشا
ـْ َمػْف  اف ُتِطْع َأْكَثَر َمْف ِفي اأْلَْرِض ُيِضػمُّوَؾ َعػْف َسػِبيِل ّللاَِّ َو َقػاَؿ َو َلػِئْف َسػَأْلَتُه

ماواِت َو اأْلَ  ـْ ال َيْعَمُمػوَف َو َقػاَؿ َخَمَق السَّ ْرَض َلَيُ وُلفَّ ّللاَُّ ُقِل اْلَحْمػُد ّللَِّ َبػْل َأْكَثػُرُه
ماِء ماًء َفَأْحيا ِبِه اأْلَْرَض ِمْف َبْعِد َمْوِتها َلَيُ ػوُلفَّ  َؿ ِمَف السَّ ـْ َمْف َنزَّ َو َلِئْف َسَأْلَتُه

ـْ ال َـّ َمػَدَح اْلِ مَّػَة َفَ ػاَؿ َو َقِميػل  ِمػْف ّللاَُّ ُقِل اْلَحْمُد ّللَِّ َبْل َأْكَثُرُه ـُ ُثػ  َيْعِ ُموَف َيا ِهَشا
ـُ  ـْ َو َقػػاَؿ َرُجػػل  ُمػػْؤِمف  ِمػػْف آِؿ ِفْرَعػػْوَف َيْكػػُت ػػُكوُر َو َقػػاَؿ َو َقِميػػل  مػػا ُهػػ ِعبػاِدَي الشَّ

َعػُه ِإالَّ َقِميػل  َو َقػاَؿ َو َيُ وَؿ َربَِّي ّللاَُّ َو َقاَؿ َو مػا آَمػَف مَ  افَتْ ُتُموَف َرُجبًل ُه أَ انمِإي
ـْ ال َيْعِ ُمػػوَف َوَقػػاَؿ وَ  لِكػػفَّ  ـْ ال َيْعَمُمػػوَف َوَقػػاَؿ َوَأْكَثػػُرُه ـْ اَل َيْشػػُعُروَف َيػػا َأْكَثػػَرُه َأْكَثػػُرُه

ـْ ِبَأْحَسػِف اْلِحْمَيػِة َفَ ػاَؿ  ُهػ ْكِر َو َحبلَّ َـّ َذَكَر ُأوِلي اأْلَْلَباِب ِبَأْحَسػِف الػذِّ ـُ ُث ُيػْؤِتي ِهَشا
ُر ِإالَّ ُأوُلػوا  اْلِحْكَمَة َمْف َيشاُء َو َمْف ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَ ْد ُأوِتػَي َخْيػرًا َكِثيػرًا َو مػا َيػذَّكَّ

  . (1  (اأْلَْلباِب 
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 انزتاب هى انًُافمىٌ
 
 

نا في البحذ الساب   افبعة  النح  ويعسوبُه لػه  افلذ النح  والنم  وقلنا بلتعًر
 افمػػػاـ المهػػػةي  عليػػػه السػػػالـ( و لصػػػفات المػػػؤمنيف ويعسػػػوبهـ اذصػػػفات مشػػػابه 

بلػػيس عليػػه للصػػفات الافػػار وقائػػةهـ  هالنمػػ  وملاتػػه لػػه مػػف الصػػفات مػػاهو مشػػاب
لـ يترؾ شيل مف االشػيال لػـ يتحػةذ عنػه هللا تعالذ  افب اللعنة ومما ذمرنا ضيًاي 

ولاػف متابػه ي ات في عة  مواًع فػانالحيو ، فوبخ ومة  بعض  في متابه المنزؿ
( وهو بذلؾ ضما عاصياي  افالمشابه سلومه لذلؾ الحيو   افسنالمقصوة منها هو اال

ي هللا عنه  . هلل ومخالفاي ألوامري ضو عبةاي قة ًر

عػػف مخلػػوؽ آخػػر  فتبػػيف ، سػػنتحةذ اال تبػػيف لنػػا مػػف النحػػ  والنمػػ  مػػا افبعػػة 
التػي يحملهػػا يحػاوؿ التصػنع بػبعض صػفات النحػ  التػػي فيػه ولاػف صػفات النمػ  

تمنعة مف ذلؾ هذا المخلوؽ الذي ً  متذبذ  بيف مفارقات صفاته التي يحملها 
 هو الذبا  الذي يمث  المنافقيف علذ حس  التأوي  .

 افجػػال مػػف الػػػذ  والتذبػػذ  ، وقػػة قػػاؿ صػػاح  مجمػػع البيػػػلفػػ  الػػذبا  لغػػة ي  اف
 افذباي ي حرمتػػه فتحػػرؾ فهػػو متحريػػؾ شػػيل معلػػ ( فمػػوف الشػػيل مذبػػض: ذبذبتػػه 

بيف مف غير تعل  بشيل منهما ، وهػذي هػي صػفة المنػافقيف بعينهػا انيترةة بيف ج
لػذ الاػافريف ، وبسػب  للػذ المػؤمنيف وال لوالافر فالهػـ  افيمفهـ يتذبذبوف بيف اذ
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هللا تعػالذ ضًػلهـ عػف  افبيف مف غيػر تعلػ  بأحػةهـ فػانتذبذبهـ وترةةهـ بيف الج
لذ تذبذ  المنافقيف في متابة لو قاؿ تعالذ مشيراي السبي  فال سبي  لهـ يرجونه ، 

َذْبػػَذِبيَف َبػػْيَف َذِلػػَؾ اَل ِإَلػػل َهػػػُؤالء َواَل ِإَلػػل َهػػػُؤالء َوَمػػف ُيْضػػِمِل ّللّاُ الاػػريـ قػػائالي:  }مُّ
 .(1 َفَمف َتِجَد َلُه َسِبيبًل {

ي مطػروةيف مػف هػؤالل ومػف هػؤالل ضمعنذ مذبػذبيف  افوقة ذمر بعض المفسريف 
 هػـ الانه بالحير  في ةينهـ و انوهي مف الذ  والذ  هو الطرة ، وقة نعتهـ سبح ،

 ةلذ صحة نية ال مع المؤمنيف علذ بصير  وال مػع الاػافريف علػذ جهالػليرجعوف 
 . 

: )مثػل المػؤمف والمنػافق ( حػاؿ المنػاف  قػائالي  تسػليماملسو هلآو هيلع هللا ىلصؿ هللا  وقة وصف رسو 
ثبلثة وقعوا إلل نهر ، فوقع المؤمف ف طع ، ثـ وقع المنافق والكافر كمثل رهط 
ي أخشل عميػؾ ، انهمـ إلي ف افيصل إلل المؤمف ناداا الكافر  افحتل إذا كاد 
عنػػدي وعنػػدي يحظػػل لػػه مػػا عنػػدا ، فمػػا زاؿ  افهمػػـ إلػػي فػػ افونػػاداا المػػؤمف 

ؿ فػي شػؾ المنافق لـ يز افالمنافق يتردد بينهما حتل أتل عميه أذى فغرقه ، و 
 .(2 وشبهة حتل أتل عميه الموت وهو كذلؾ( 

) مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بيف الغنميف ، تعيػر إلػل ( :  تسليماملسو هلآو هيلع هللا ىلصوعنه  
لل هذا مرة ال تدري أيهما تتبع (   .(ٖ)هذا مرة وا 

يف بػػػيف لفػػػ   الػػػذبا ( ووصػػػف المنػػػافق اي وممػػػا تقػػػةـ يحصػػػ  لػػػةينا ترابطػػػاي واًػػػح
يًػاي ، فالػذبا  ضبقوله:  مذبذبيف( ، وهػذا التػراب  يمػوف بأفعػاؿ الػذبا  والمنػافقيف 
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يتمثػػػ  فػػػي النحػػػ   المػػػؤمنيف( ظػػػاهرا وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ بعػػػض  افيحػػػاوؿ جاهػػػةاي 
ظػاهراي  افيمػصفات النح  التي يحملها ، وبهذا يشابه فع  المنػاف  الػذي يمثػ  اذ

 مشػػابهة لصػػفات النمػػ   الاػػافريف( للػػذبا  صػػفات افو وهػػو غيػػر مػػؤمف اصػػالي ، 
 .ضخرى  ةه ومف جهانمما سيأتي بي

الػذي  افللذبا  صفات غير مشابهة للنح  وال للنم  مما هو حاؿ المنافقيف فػ اف
تتولػػة لةيػػه صػػفات ضخػػرى نتيجػػة  افبػػة وبمػػرور الوقػػت  يحمػػ  صػػفات مزةوجػػة ال

 . ضزةواجية تصرفاته 
يف النحػػ  والنمػػ  مػػف جهػػة والػػذبا  مػػف نقػػاا المقارنػػة بػػ افنشػػرع فػػي بيػػ افوقبػػ  

 جهة ضخرى يتوج  علينا ةراسة حيا  ومعيشة هػذا المخلػوؽ عػف طريػ  معرفػة مػا
قالػػػه ومػػػا متبػػػه البػػػاحثيف المتخصصػػػيف فػػػي مجػػػاؿ الحشػػػرات عنػػػة ةراسػػػتهـ لهػػػذا 

 المخلوؽ والتجار  التي اجريت عليه .
ةرات عجيبػة تفتقػةها ه مػف المخلوقػات الصػغير  التػي تمتلػؾ قػانػُمت  فػي الػذبا  ب

الػػػػذبا  "يشػػػػابه فػػػػي صػػػػفاته  افالاثيػػػػر مػػػػف الحشػػػػرات ، وبػػػػذلؾ يقػػػػوؿ البػػػػاحثيف 
 مخلوقات ضخرى مالنم  والنح " 

، تعػيش  هنػاؾ مائػة ضلػف نػوع مػف الػذبا  فػي العػالـ افويذمر المختصيف ضيًاي ب
الػذبا  يعػيش حيػا  قصػير  ال تتعػةى  اف، ممػا  واع منها فقػ  فػي المنػازؿانعشر  

 ستيف يوماي.
الػػػػذبا  يتميػػػػز بػػػػذمال حػػػػاة ويخطػػػػ  مسػػػػبقاي  افلقػػػة مشػػػػفت ةراسػػػػة علميػػػػة مػػػػؤخراي 

، مما بينت ةراسة جةية  نشرت في مجلة علمية متخصصة تثبت ذمػال  لتحرماته
 هذا المخلوؽ. 

وقػػػة قػػػاـ مجموعػػػة مػػػف المختصػػػيف فػػػي معهػػػة التانولوجيػػػا فػػػي جامعػػػة ماليفورنيػػػا 
"Caltech"    بتجربػػة حيػػذ قػػاموا بتصػػوير اختبػػاراتهـ التػػي اسػػتخةموا فيهػػا ذبػػا
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الذبا  يقوـ باحتسا  موقع الخطػر الػذي  افومًر  لمحاولة لصابتها وااتشفوا 
 يتهةةي بسرعة فائقة ويًع لذلؾ خطة ل فالت.

 166الػػذبا  يحػػةة خػػالؿ  افوعلػػ  المختصػػوف علػػذ نتيجػػة تجػػربتهـ هػػذي قػػائليف 
ية موقػع الخطػر الػذي يمثلػه المًػر  ويممنػه بالتػالي تحريػؾ انثمليوف جزل مف ال

عية معينة تسمح له ب  قاذي مف الًربة الموجهة له. انجسمه ويجعله في ًو
ػػػع الةراسػػػة   افوقػػػاؿ البروفسػػػور مايمػػػ  ةيمينسػػػف مبيػػػر فريػػػ  العلمػػػال الػػػذي ًو

ختبػػػػارات تظهػػػػر السػػػػرعة الفائقػػػػة التػػػػي يعمػػػػ  بهػػػػا ةمػػػػاغ الػػػػذبا  عنػػػػة تمريػػػػر اذ
 ليه. لالمعلومات الحسية 

ه عنػػػةما تخطػػػ  الحشػػػر  لنقلتهػػػا التاليػػػة قبػػػ  انػػػوضًػػػاؼ ةيمينسػػػف "ووجػػػةنا ضيًػػػاي 
عيتها فػي اللحظػة التػي تشػعر فيػه بػالخطر  افها تأخذ في الحسبان، ف التحلي  ًو

 الذي يتهةةها." 
للػذبا  حساسػات  افومف صػفات الػذبا  االخػرى هػو مػا ضثبتتػه التجػار  العلميػة 

، فػػإذا  للػػذ الػػةماغ افتحػػت األجنحػػة والػػرضس تقػػـو بنقػػ  معلومػػات الطيػػر  موجػػوة 
هػػػا، تقػػػـو هػػػذي الحساسػػػات بنقػػػ  انالحشػػػر  تيػػػاراي هوائيػػػاي جةيػػػةاي ضثنػػػال طير  صػػاةفت
، وعلػذ ضساسػها تبػةض العًػالت بتوجيػه  الجةية  في الحاؿ للػذ الػةماغ المعلومات

ريقة تتممف الذبابة مف الاشػف ، بهذي الط الجةية وبسرعة مذهلة األجنحة باالتجاي
عػػف وجػػوة ضي شػػيل جةيػػة ضمامهػػا ضو خلفهػػا علػػذ حػػةاي سػػوال يمػػوف خطػػرا عليهػػا 

آمػػػف فػػػي الوقػػػت  افهػػػوائي لًػػػافي . والهػػػر  للػػػذ ممػػػ ويمػػػوف ذلػػػؾ بتوليػػػة تيػػػار
هػػرو  الػػذبا  هػػذا يػػذمرنا بمواقػػف عةيػػة   افيػػة عجيبػػة انالمناسػػ  وبطريقػػة بهلو 

الصػعبة وضاثػر مػف ذلػؾ فهػـ يبتػةعوف ضشػيال تػذه  لهرو  المنافقيف مف المواقف 
يسػػػعنا المجػػػاؿ لػػػذمر العةيػػػة مػػػف  عقػػػوؿ السػػػامعيف مػػػف عظػػػيـ ممػػػرهـ وةهػػػائـ وال

القصػػص الةالػػة علػػذ ذلػػؾ ولاػػف نختصػػر هػػذي القصػػص بقصػػة قػػة سػػمعها وقرضهػػا 
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صػياةها  افضغل  المسلميف هذي القصة تخبرنا عػف هػرو  ذبابػة مػف صػياةها ومػ
ت ذبابػة بشػرية قػة هربػػت انػالذبابػة لػـ تاػف ذبابػة عاةيػة بػ  ميعسػو  النحػ  هػذي 

مػػف يعسػػو  الػػةيف فػػي معرمػػة سػػميت حينهػػا معرمػػة صػػفيف ، قامػػت هػػذي الذبابػػة 
 قتلها بسرعة وبةهال مماث  لسرعة وةهػال الػذبا يل لليها حيف رضت اليعسو  يتجه

ض نظػػر  بنػزع مالبسػها وضبػةال عورتهػا لسػػية المتعففػيف لتجعػ  اليعسػو  يغػ قامػت
}ُقػػػػل اليعسػػػػو  متمسػػػػؾ بػػػػالوحي المنػػػػزؿ  افهػػػػا ااي الذبابػػػػةا تعلػػػػـ بػػػػنعنهػػػػا ال

ـْ  ـْ َذِلَؾ َأْزَكل َلُه ـْ َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُه وا ِمْف َأْبَصاِرِه ّللاََّ َخِبير  ِبَما  افلِّْمُمْؤِمِنيَف َيُغضُّ
يػة العػر  فنجت بفعلتها هذي مف سػيف اليعسػو  ولقبػت بعػةها بةاه( ٔ)َيْصَنُعوَف {

 . (2 وتناست قوؿ اليعسو   هيهات لوال التقذ لانت ضةهذ العر (
تقػػػػوى اليعسػػػػو  هػػػػذي ومخافتػػػػه مػػػػف هللا جعلػػػػت الطػػػػامعيف بأرثػػػػه مثػػػػر مطمػػػػع  اف

 الذبا  بعس  النح  قاؿ الشاعر : 
       حتذ لذا قبض النبي وضصبحوا 

 ـمث  الذبا  تلو  حوؿ المطع                                 
  نمثت ببيعتػه رجػػػاؿ ضسػػػلمت 

 ضفواههـ وقػػلوبهـ لػػـ تسػػلػـ                                

 هػػػػػػا انوتةاولوهػػػػػا بينهػـ فم
 (3 مأس تةور علذ عطاش حػوـ                                  

 

غيػري  الحػةيذ مشػف العةيػة مػف الخصػائص التػي يتمتػع بهػا الػذبا  عػف العلػـ اف
تسػػػػير الذبابػػػػة بسػػػػهولة علػػػػذ األسػػػػطح المائلػػػػة  افمػػػػف الحشػػػػرات فمػػػػثالي يممػػػػف 
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ػيات لمػة  والمستقيمة علػذ حػةاي سػوال ضو تقػف ثابتػة ضيًػاي علػذ السػقف ضو األ ًر
الوسػػائة  اف،  والسػػقوؼ اففأقػػةامها مجهػػز  للوقػػوؼ علػػذ الزجػػاف والجػػةر  سػػاعات

قػو  هػذي  ، وتػزةاة اي علذ السػطحالماصة الموجوة  علذ ضقةامها تؤمف وقوفاي مناسب
 الوسائة بإفراز سائ  خاص .

 افسػوالي مػػ افهػذي الصػفات الخاصػة بتواجػة الػذبا  وطريقػػة سػيري فػي ضي ممػ اف 
اي لهي صفات مزةوجة بيف صفات النح   ضو مستقيـ ضو متعرف ضو يموف سقفاي  ضًر

 افجػة الذي يسير بخطوا مسػتقيمة وبػيف صػفات النمػ  الػذي يسػير بطريقػة متعر 
هـ يجالسوف مػف هػـ علػذ الصػراا انهذا االزةواف لهو مف صفات المنافقيف حقاي ف

ذا خلػػػػوا للػػػػػذ  المسػػػػتقيـ متشػػػػػبهيف بهػػػػـ ظػػػػػاهراي غيػػػػر محسػػػػػوبيف مػػػػنهـ عنػػػػػة هللا وا 
الشػػػياطيف تسػػػلؾ الطػػػرؽ الملتويػػػة  افا معمػػػـ ومػػػف المعػػػروؼ انػػػشػػػياطينهـ قػػػالوا 

َذا َلُ ػوْا الَّػِذيَف ح سػرائرهـ ًالؿ الناس قاؿ تعالذ في وصف المنػافقيف وفًػذ }َواِ 
ـْ َقػػػػاُلوْا  َذا َخَمػػػػْوْا ِإَلػػػػل َشػػػػَياِطيِنِه ػػػػا َواِ  ـْ انػػػػآَمُنػػػػوْا َقػػػػاُلوْا آَمنَّ َمػػػػا َنْحػػػػُف انا َمَعْكػػػػ

 .(ٔ)ُمْسَتْهِزُئوَف {
 

ةافعهـ لهذي  افلقة قاـ العلمال حةيثاي بأقامة مختبرات خاصة لةراسة الذبا  وم
الفيروسات  لذبا  يحم  علذ جسمه مميات ًخمة مفا افهـ وجةوا انالةراسة 

 !! والبمتيريا القاتلة وعلذ الرغـ مف ذلؾ ال يتأثر بها
يحم  األمراض الاثير  والبمتريا والفيروسات  افلهذا المخلوؽ  فقالوا: ميف يممف 

 ؟ .بها  علذ سطح جسمه وال يتأثر
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الػػذبا  تحتػػوي  هنالػػؾ منػػاط  خاصػػة فػػي جسػػـ افولػةى البحػػذ والتػػةقي  وجػػةوا 
المًػػاةات ئ هػػا مػػف ضافػػانعلػػذ مميػػات مػػف المًػػاةات الحيويػػة و وجػػةوا ضيًػػا 

  .الحيوية
ولهػػػػذا السػػػػب  قامػػػػت باحثػػػػة اسػػػػترالية بتجربػػػػة وجػػػػالت بالػػػػذبا  وغمسػػػػته بسػػػػائ  

خر مًػاة  آو بمعنذ ضبمجرة غمس الذبا  تحرر منه  مًاةات حيوية  ووجةت
حػرر مػف جسػـ الػذبا  بمجػرة غمسػه فػي تت وهػذي المًػاةات للبمتريػا والفيروسػات

لػـ  افمًػاةات حيويػة فػي ممػ نػا نبحػذ عػفان"  :السػائ  ، وقالػت بػالحرؼ الواحػة
 !"يمف ضحة يتوقعه مف قب  وهو الذبا 

البرفسػػور  وهنالػػؾ باحػػذ آخػػر ضيًػػاي فػػي جامعػػة طوميػػو يقػػوؿ هػػذا الباحػػذ وهػػو
لعػػالف  المشػػافي يػػرى الػػذبا  فػػي اف افسػػنآخػػر شػػيل يتقبلػػه اال اف  :جػػوف برافػػو
 ( .األمراض

( قة سب  هذي  تسليماالنبي االاـر  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص افولةى رجوعنا للمصاةر االسالمية نجة 
إذا وقع )االبحاذ بأربعة عشر قرنا مف الزمف حيف تحةذ عف هذا األمر قائالي : 

اآلخػر  في أحد جناحيه شفاء ، وفػي افاء أحدكـ فميغمسه فيه ، فانالذباب في 
ه يغمػػس جناحػه المسػمـو فػػي الشػراب وال يغمػس الػػذي فيػه الشػػفاء انػ، و  سػماً 

 . (ٔ)(فالمسوها لئبل يضركـ

)لػػوال الػػذباب الػػذي ي ػػع فػػي أطعمػػة النػػاس مػػف حيػػث ال  :  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما( وقػػاؿ 
  .(ٕ)يعمموف ألسرع فيهـ الجذاـ( 
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النػػاس يػػأكموف الػػذباب  افلػػوال ): قػاؿ  (علػػيهـ السػػالـ وعػف دمحم بػػف علػػي البػاقر 
 .(ٔ)(مف حيث ال يعمموف لجذموا أو قاؿ لجذـ عامتهـ 

للػػذبا  جنػػاحيف يعمػػ  مػػ  واحػػة منهمػػا بمفػػرةي ضي  افيلػػي  تقػػةـ نسػػتنتج مػػا مػػاوم
خر هذا مف ناحية الحرمة ضما مف ناحيػة مايحملػه جنػاحي الػذبا  ا بغير مرتب  

الذبا   افالاريـ وعترته الطاهر   عليهـ السالـ( فقة ضثبت العلـ الحةيذ والرسوؿ 
يجتمػع فيػػه النقيًػػيف وهمػػا الػةال والػػةوال وقػػة خػػالف الػذبا  بهػػذي الصػػفة المنطػػ  

 حيذ يقوؿ المنط  بستحالة ضجتماع النقيًيف في شيل واحة . هنفس
مث  الذبا  هذا ممثػ  المنػاف  الػذي تجتمػع فيػه الحممػة والظػالؿ ولعػ  سػائالي  اف

للمنػػاف  حممػػة وقػػة حثنػػا  افيمػػوف لػػه حممػػة نقػػوؿ نعػػـ  افوميػػف للمنػػاف  يسػػأؿ 
)خػذ الحكمػة ( : عليػه السػالـ نأخذها منه  قاؿ  افضمير المؤمنيف  عليه السالـ( 

الحكمة تكوف في صدر المنافق فتمجم  في صػدرا حتػل تخػرج  افت ، فانل كان
 (.ٕ)فتسكف إلل صواحبها في صدر المؤمف(

الحكمػػة ضػػالة المػػؤمف ، فخػػذ الحكمػػة ولػػو مػػف أهػػل ):  (ـعليػػه السػػال وقػػاؿ 
 (.النفاؽ

( مػف ممػر  تسػليماحػذرنا الرسػوؿ الاػريـ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص خػر فقػةآ  انػ  ومف جانهذا مف ج
ه يغمس جناحه المسموـ فػي الشػرا  وال يغمػس الػذي فيػه الشػفال انب وحقة الذبا 

و مػؤمنيف ضو مػافريف وهػذي مػف انمػ وهذا يةؿ علذ بغض الذبا  لا  النػاس سػوال
 صفات المنافقيف ضيًاي .
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نػػا حػػيف نقػػرال عػػف تصػػرفات مػػ  مػػف النحػػ  والنمػػ  والػػذبا  نجػػة فيهػػا مفارقػػات ان
جمػػة تجػػذ  المنتبهػػيف لهػػا ليبحثػػوا ويتػػأملوا مػػا ضوةع الخػػال  بهػػذي المخلوقػػات مػػف 

لػػذ حيػػا  لطرقنػػا ضسػػرار مشػػيئته وخػػزائف علمػػه ولػػـ يخلقهػػا عبثػػا والعيػػاذ بػػاهلل لقػػة ت
النحػػػ  والنمػػػ  وصػػػفاتهما فػػػي البحػػػذ السػػػاب  واستلخصػػػنا مػػػا فػػػي صػػػفاتهما مػػػف 

فسنجري مقارنة بيف ضفعاؿ النمػ  والنحػ  مػف جهػة والػذبا   فالخير والشر ضما اال
 ذلؾ في النقاا االتية : افمر ضاثر وتبيمف جهة ضخرى لاي يتًح األ

 
ًػباا والةقػة ففيهػا العمػ  مقسػـ بػيف ن: النح  لةيػه مملاػة وهػي غايػة فػي االاواًل 

ًػباا انموجوة في مسااف النمػ  ولاػف لػيس ب افراةها مالي حس  ةور  وهذا ضيًاي 
بغػػض النظػػر عػػف نتيجػػة عمػػ  مػػالي منهمػػا فالنحػػ  الػػذي يمثػػ   وةقػػة النحػػ  طبعػػاي 

المػػؤمنيف لػػه غايػػات يعمػػ  لتحقيقهػػا ومػػذلؾ النمػػ  الػػذي يمثػػ  الاػػافريف لػػه غايػػات 
ػػوي وعبثػػي والضتحقيقهػػا ضيًػػا يعمػػ  ل  مػػا الػػذبا  فلػػيس لػػه مملاػػة تػػذمر وهػػو فًو

ي همة بطنه ، وهو ليس لةيه قائة يقوةي مالنح  وال حتذ مالنم  ضيعم  اال لقوته 
ب  هـ متناثريف هنا وهناؾ ، وهذي الصفات تنطبػ  علػذ المنػاف  فالمنػافقيف لػيس 

بليس مف حيذ لاقع فقائةهـ ما في الو ضو قائة يقوةهـ ظاهرياي ضيجمعهـ  افلةيهـ مي
مػػػػا انو عقيػػػة  واًػػػحة ضو ال يشػػػعروف وهػػػـ لػػػيس لػػػػةيهـ هػػػةؼ معػػػيف ضيشػػػعروف 

مور وتهوي  التافه منهػا والعمػس بػالعمس تةفعهـ االهوال وهـ بارعيف في تغير األ
 وحس  مصالحهـ الشخصية ،

 
ممػة : النح  مفية ويعم  بجة ونشاا وهةول فهو ينتج العس  الذي يمث  الحيًا انث

لػػه عمػػ  خػػاص بػػه  النمػػ  ضيًػػاي  اف، ممػػا  فػػي التأويػػ  الػػذي  فيػػه شػػفال للنػػاس(
 بغض النظر عف نتيجة عمله . 
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ئػػػة وبمػػػا الػػػذبا  فهػػػو مًػػػر ومسػػػوؿ فيقػػػوـ بنقػػػ  الجػػػراثيـ مسػػػبباي االمػػػراض واألض
 تشػػارها بػػيف النػػاس ممػػا هػػو حػػاؿ المنػػاف  فهػػو مسػػوؿ ومتقػػاعس ةائمػػاي انوبالتػػالي 

 صػػلذ ؤثراي علػػذ غيػػري ضيًػػاي وينطبػػ  ذلػػؾ فػػي قػػوؿ رسػػوؿ هللاعػػف ضةال ضعمالػػه ومػػ
:) المؤمف قميل الكبلـ كثير العمل والمنػافق حيف قػاؿ هللا عليه وآله وسلـ تسليما(
 كثير الكبلـ قميل العمل(.

 ًِ ال ةفاعػػاي عػف الػػنفس فمثلػػه ممثػػ  لحػػة ضيعتػػةي علػذ  النحػ  مسػػالـ وال اف:  ثالثػػًا
صػػحا  ضات المػؤمنيف مػػةوي النحػػ  ، وقيػػ  عػػف شػػبه النحػػ  فأصػػو يالمػؤمف الػػذي 

( في ليلة عاشورال لهـ ةوي مةوي النحػ  ، والمػؤمف المسػلـ ليه السالـ ع الحسيف
حه رسوؿ هللاضيًر  ال )المسمـ مف سمـ الناس ( بقوله:  تسليما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حةاي وقة ًو

يسػػػرؽ ويمػػػذ  ولػػػه خػػػريف و ه يعتػػػةي علػػػذ ا انػػػ، ضمػػػا النمػػػ  ف ه(انمػػػف يػػػدا ولسػػػ
   . صفات عةية  ضثبتتها التجار  العلمية

ػائي ولػه ض ما الذبا  فقة حاوؿ تقلية ةوي النح  ولانه لـ يفلح في ذلؾ فهو ًًو
 طنيف مزعج ومتطف  علذ االخريف . 

جنحة بينما الذبا  فلةيه زوف مف األ افي زوجضجنحة ضربعة ض: يمتلؾ النح   رابعاً 
يسػتطيع الػذبا   جنحػة( وبػذلؾ العلمياي  رتبة ثنائية األجنحة وتسمذ واحة مف األ

 . سرعته ضبطأ بمثير مف سرعة النح  افيسب  النح  ف اف
ػػػػات الجنػػػػات النحػػػػ  يقتػػػػات مػػػػف رحيػػػػ  األ اف:  خامسػػػػاً  زهػػػػار متػػػػنقالي  فػػػػي رًو

لػػذ لوالحػػةائ  بينمػػا الػػذبا  يقتػػات علػػذ الفًػػالت والجيػػف وهػػو متنقػػ  مػػف قػػذار  
خػػر  ، ، وهمػػذا المنػػافقوف الػػذيف يبغػػوف الػػةنيا ويترمػػوف ا  هػػاجيفػػة ليأخػػذ قوتػػه من

)مثػل الػدنيا بالجيفػة بقولػه :  عليػه السػالـ(  ميػر المػؤمنيفضهذي الػةنيا التػي مثلهػا 
المنػػافقيف علػػذ مػػر العصػػور والػػذبا  يمثػػ  ايًػػاي  كجيفػػة اجتمػػع عميهػػا طبلبهػػا(

، مػػوف الػػذبا  يسػػل  القػػائميف علػػذ السػػل  المػػاةي والمعنػػوي تجػػاي عامػػة النػػاس و 
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يػػػػة يسػػػػتطيع انلػػػػذ مػػػػاة  ثلالشػػػػيل مػػػػف صػػػػاحبه ويبتلعػػػػه بعػػػػة تحويلػػػػه مػػػػف ماةتػػػػه 
ـُ الػػػذَُّباُب َشػػػْيئًا الَّ  اف:} وَ وقولػػػه تعػػػالذ -فػػػا انممػػػا ذمرنػػػا  -متصاصػػػها ل َيْسػػػُمْبُه

 هيطػاب  هػػذي الصػفة ، وقػة وصػػف  (ٔ)َيْسػَتنِ ُذوُا ِمْنػُه َضػػُعَف الطَّاِلػُب َواْلَمْطُمػػوُب {
ه ن)قد رضي ببعدا عف رحمة ع تعالل ال بقولػه :  عليه السالـ(  ماـ الصاةؽذا

يػػأتي بأعمالػػه الظػػاهرة شػػبيهًا بالشػػريعة وهػػو الا والغ وبػػاغ بال مػػب عػػف ح هػػا 
  مستهزئًا فيها(.

صفر مالػذه  ضصفر مالشمس التي تمث  النور وهو ضلوف النح  هو  افساةساي : 
 عليه السالـ( مير المؤمنيفضة قاؿ الشاعر في مة  فق افيموهو يمث  المؤمف واذ

:  
 

 علي  الةر والذه  المصفذ    
 وباقي الناس ملهـ ترا                                      

 
هػػػ  النػػػار ض سػػػوة والسػػػواة هػػػو الظػػػالـ عمػػػس النػػػور وهػػػو لبػػػاس ضمػػػا الػػػذبا  فلونػػػه ض

اْلُمَنػاِفِ يَف ِفػي  اف}:  تعػالذ سػف  مػف النػار ، فقػة قػاؿوالمنافقيف هـ في الةرؾ األ
ـْ َنِصيرًا { ْرِؾ اأَلْسَفِل ِمَف النَّاِر َوَلف َتِجَد َلُه الدَّ
(ٕ)  
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 انكىاكة انزاهشج

 
ػْمَس انػ} ِإْذ َقاَؿ ُيوُسػُف أِلبيػِه َيػا َأبػِت قاؿ تعالذ  ي َرَأْيػُت َأَحػَد َعَشػَر َكْوَكبػًا َوالشَّ

ـْ ِلي َساِجدِ   .(ٔ)يَف {َواْلَ َمَر َرَأْيُتُه
َتَفرَِّقػٍة :  ضيًػاي قاؿ و  } َوَقاَؿ َيا َبِنيَّ اَل َتْدُخُموْا ِمف َباٍب َواِحػٍد َواْدُخُمػوْا ِمػْف َأْبػَواٍب مُّ

َف ّللّاِ ِمف َشْيٍء  ػِل  افَوَما ُأْلِني َعنُكـ مِّ ْمػُت َوَعَمْيػِه َفْمَيَتَوكَّ ِ َعَمْيِه َتَوكَّ ـُ ِإالَّ ّللِّ اْلُحْك
 . (ٕ)وَف {اْلُمَتَوكِّمُ 

ت رسػالته خاتمػة انػوم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما(بيائػه بػدمحم المصػطفذ انختـ هللا تبارؾ وتعالذ 
حػػاوأ علػػذ مافػػة الاتػػ  السػػماوية التػػي  افالقػػر  افلاػػ  الرسػػاالت السػػماوية ، حيػػذ 

بيػػال هللا  صػػلوات هللا وسػػالمه علػػيهـ( ومػػتمـ  لهػػا ، وبػػذلؾ يشػػتم  انزلػػت علػػذ ان
لاػػ  شػػيل ، وهػػو ال يخػػص قػػوـ ةوف بقيػػة األقػػواـ ،  افمػػ  شػػيل وفيػػه تبيػػ علػػذ

 ا ية المذمور  في قوله تعالذ :  افعي عي مةّ وعليه فعنةما يةّ 
 .(ٖ)} إذ قاؿ يوسف ألبيه .....{  

تنطب  علذ بني لسرائي  فق  وال تنطب  علذ المسلميف فهذا الاػالـ يتعػارض مػع 
الػػذي خاطبػػه المػػولذ عػػز وجػػ    ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما(اػػـر ورسػػالة النبػػي األ افشػػمولية القػػر 
 بقوله : 

 .(ٗ){ْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَمُموفَ } َوَما َأْرَسْمَناَؾ ِإالَّ َكافًَّة لِّمنَّاِس َبِشيرًا َوَنِذيرًا َوَلِكفَّ أَ 
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 عػف سػألته):  قػاؿ (السػبلـ عميػه) ع عبػد أبػي عػف عمل بف   عفف د ورد 
 " اسرائيل بنل يا: "  قوله
  .(ٔ)((ميهـ السبلـع)   بآؿ خاصة هل:  قاؿ
الاوااػ  ضحػة عشػر مومبػاي  افهذي ا يػة الاريمػة تشػير للػذ حقيقػة علميػة هػي  اف

بػػة مػػف ااتشػػاؼ هػػذي الاوااػػ  األحػػة عشػػر ، ولػػـ  ضي ال، عػػةى الشػػمس والقمػػر 
يػػػػه السػػػػالـ( رضى هػػػػذي يتوصػػػػ  العلػػػػـ لال الاتشػػػػاؼ تسػػػػعة موااػػػػ  ، فيوسػػػػف  عل

 .  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(الاواا  األحة عشر ، وقة سماها بأسمائها رسوؿ هللا 
 حيذ جال في الخصاؿ عف جابر بف عبة هللا قاؿ : 

) أتػػل النبػػي )صػػمل ع عميػػه وآلػػه وصػػحبه وسػػمـ( رجػػل مػػف اليهػػود ي ػػاؿ لػػه 
هػػا اناكػػب التػػي رآهػػا يوسػػف اليهػػودي ف ػػاؿ : يػػا   أخبرنػػي عػػف الكو  افبشػػ

سػػاجدة فمػػا أسػػماؤهف ، فمػػـ يجبػػه نبػػي ع يومئػػذ فػػي شػػيء . قػػاؿ : فنػػزؿ 
 بأسمائها. )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(جبرائيل فأخبر النبي 

فممػػا  افقػػاؿ : فبعػػث رسػػوؿ ع )صػػمل ع عميػػه وآلػػه وصػػحبه وسػػمـ( إلػػل بشػػ
 أخبرتؾ بأسمائها ؟ افت مسمـ ان: هل  تسميما( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلصجاء قاؿ النبي 
 قاؿ : نعـ . 
والطػػارؽ والػػذباؿ وذو الكتفػػيف وقػػابس  اف:  حوبػػ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(ف ػػاؿ لػػه النبػػي 
والفيمق والمصبح والصدوح وذو الفروع والضياء والنور ، رآها  افووثاب وعمود

عمػل يع ػوب قػاؿ يع ػوب : هػذا في أفق السماء ساجدة له فممػا قصػها يوسػف 
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سػمـ أهذا ألسمائها ثػـ  اف: وع  افأمر متشتت يجمعه ع مف بعد ، ف اؿ بش
 )(ٔ). 

 وقة نق  القمي والعياشي عف جابر في تسمية النجـو وهي : 
وذكػر مثمػه إلػل قولػه والضػياء والنػور قػاؿ : يعنػي الشػمس  اف) الطارؽ وحوب

 حيطة بالسماء ( . وال مر قاؿ : وكل هذا الكواكب م
حػػػة األئمػػػة المعصػػػوميف ضوهنػػػاؾ تػػػراب  بػػػيف الاوااػػػ  واألئمػػػة فمػػػ  مومػػػ  يمثػػػ  

 عليػػػه السػػػالـ( األحػػػة عشػػػر فالشػػػمس هنػػػا تمثػػػ  السػػػية  فاطمػػػة الزهػػػرال   عليهػػػا 
السالـ ( والقمر يمث  ضمير المؤمنيف  عليه السالـ( ضما الاواا  األحة عشر فهي 

عشػر مػف اذمػاـ الحسػف المجتبػذ  عليػه السػالـ(  تمث  األئمة المعصوميف األحػة
 للذ اذماـ المهةي  عليه السالـ( .

مصػػةر الحيػػا  ومصػػةر الفػػيض اذلهػػي هػػو الرسػػوؿ األعظػػـ  صػػلذ هللا عليػػه  اف
وفاطمػة  علذ وجػه آخػرأ مػف وجػوي التأويػ وآله وصحبه وسلـ( وهو يمث  الشمس 

عليػه وآلػه وصػحبه وسػلـ(  بًعة مف الرسػوؿ ممػا ورة عػف رسػوؿ هللا  صػلذ هللا
 . (ٕ)فاطمة بضعة مني ( اف) قوله : 

ػة ( لتبػيف  هػا آتيػة مػف البعًػية والػبعض معنػاي جػزل انفلو ضرجعنػا ملمػة   البعًو
مػػف الاػػ  وهػػو شػػبيه الاػػ  ضي بمعنػػذ صػػور  مصػػغر  مػػف الاػػ  ، فػػالزهرال  عليػػه 

هػا الفػيض السالـ( هي ضيًاي شمس ، والشػمس علميػاي هػي ضـ الاوااػ  وتسػتمة من
 والنور .
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) السبلـ عميؾ يا ابػف الكواكػب وقة ورة في زيار  اذماـ المهةي  عليه السالـ( : 
 الزاهرة ( .

 وجال في قصة اذسرال والمعراف : 
تػػراهـ ؟ قمػػت : نعػػـ يػػا رب ، ف ػػاؿ لػػي : التفػػت عػػف  اف) ...... يػػا   تحػػب 

 -قػاؿ  افإلػل  -يف يميف العرش ، فألتفت فػإذا بعمػي وفاطمػة والحسػف والحسػ
ه انػوالمهدي في ضحضاح مف نور قياـ يصموف في وسطهـ المهدي يضػيء ك

 .  (ٔ)كوكب دري .......(
فػػي ضشػػراا السػػاعة ظهػػور الاومػػ  المػػذن  قبػػ    ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما(وقػػة ذمػػر رسػػوؿ هللا 

ليػػػػه ظهػػػػور اذمػػػػاـ المهػػػػةي ضو هػػػػو مػػػػرتب  بظهػػػػور اذمػػػػاـ ، فاذمػػػػاـ المهػػػػةي  ع
السػػػالـ( هػػػو الاومػػػ  الغائػػػ  وهػػػذا لعجػػػاز علمػػػي لقًػػػية اذمػػػاـ المهػػػةي  عليػػػه 

 السالـ( .
حجة الوةاع   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(وقة ذمر عبة هللا بف عباس قاؿ : حججنا مع رسوؿ هللا 

 اف) أال أخبركـ بأشراط السػاعة وكػفأخذ با  الاعبة ثـ اقب  علينا بوجهه فقاؿ : 
 .)رضي ع عنه( افلناس منه يومئذ سممأدنل ا

 ف اؿ : بمل يا رسوؿ ع .
: ... ويجفػػوا الرجػػل والديػػه ويبػػر صػػدي ه ويطمػػع الكوكػػب  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(ف ػػاؿ 
 .(ٕ)المذنب (

اذسػػػػالـ يػػػػـو خلػػػػ  هللا حقيقػػػػة الػػػػةيف و  اف  آخػػػػر انػػػػ  ، ومػػػػف جانػػػػهػػػػذا مػػػػف ج
 .  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(خل  هللا نور دمحم  ضوؿ ما افالسماوات واألرض ، و 
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) أوؿ مػا خمػػق قػػاؿ :   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما(رسػوؿ هللا  اففقػة ورة عػف جػابر بػػف عبػة هللا 
ع نوري ففتق منه نور عمػي ثػـ خمػق العػرش والمػوح والشػمس وضػوء النهػار 

 .  (ٔ)ونور األبصار والع ل والمعرفة (
 افوص نترمهػػػػا مراعػػػػا  لالختصػػػػار ، صػػػػضحاةيػػػػذ عةيػػػػة  ورةت بهػػػػذا الخوهنػػػاؾ 

وآخرهػا ورسػوؿ هللا  افوضوؿ األةيػ افاذسالـ هو الةيف الشام  بػ  هػو ضصػ  األةيػ
} اَل َشػػِريَؾ َلػػُه هػػو ضوؿ المسػػلميف وذلػػؾ واًػػح فػػي قولػػه تعػػالذ :   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما(
 . (ٕ)ُمْسِمِميَف {ْا أوُؿ الْ انَوِبَذِلَؾ أمرُت وَ 

ورة عػػػف مػػا ضوؿ مػػف ضجػػا  فػػي الميثػػػاؽ فػػي عػػالـ الػػّذر وهػػذا   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما(ه نػػال
متقػػةـ علػػذ لسػػالـ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما(لسػػالمه  افاألئمػػة المعصػػوميف  علػػيهـ السػػالـ( 

فػػي هػػذي ا يػػة التػػي لاّل  افالخالئػػ  ملهػػـ ولػػـ ينعػػت بػػأوؿ المسػػلميف ضحػػة فػػي القػػر 
 يخبر قومه .  افوالتي ضمري هللا تعالذ فيها   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(تخصه 

 بيال سألوا اذسالـ ، فقة قاؿ تعالذ حماية عف نو  : ناال افو 
ػْف َأْجػٍر  اف} فَ  ـْ َفَمػا َسػَأْلُتُكـ مِّ َأُكػوَف ِمػَف  افَأْجػِرَي ِإالَّ َعَمػل ّللّاِ َوُأِمػْرُت  افَتػَولَّْيُت

 . (ٖ)اْلُمْسِمِميَف {
ػَف اْلُمْسػِمِميَف وعف لوا  عليه السالـ( في قوله :  } َفَمػا َوَجػْدَنا ِفيَهػا َلْيػَر َبْيػٍت مِّ

}(ٗ) . 
 وعف يوسف قوله : 

اِلِحيَف {  . (ٔ)} َتَوفَِّني ُمْسِممًا َوَأْلِحْ ِني ِبالصَّ
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 . (ٕ){} أسممُت ِلربِّ العالميف وعف لبراهيـ في قوله 
َنػػػػا َواْجَعْمَنػػػػا وعػػػػف لبػػػػراهيـ وابنػػػػه لسػػػػماعي   عليهمػػػػا السػػػػالـ( فػػػػي قولهمػػػػا :   } َربَّ

ػػًة مُّْسػػِمَمًة لَّػػَؾ َوَأِرَنػػا َمَناِسػػَكَنا َوُتػػْب َعَمْيَنػػا  ِتَنػػا ُأمَّ يَّ َت انػػَؾ انػػُمْسػػِمَمْيِف َلػػَؾ َوِمػػف ُذرِّ
ـُ { ِحي التَّوَّاُب الرَّ
(ٖ) . 
 . (ٗ)ِمِميَف َواْلُمْسِمَماِت َواْلُمْؤِمِنيَف َواْلُمْؤِمَناِت {اْلُمسْ  اف} وقوله تعالذ : 

هللا عػز وجػ  قػة قػةـ المسػلميف والمسػلمات علػذ  افنالح  في هذي ا ية الاريمة 
 .افةرجة التسليـ هلل تعالذ هي ضعلذ مف ةرجة اذيم افالمؤمنيف والمؤمنات ضي 

ْدُخُموْا ِمػػف َبػػاٍب َواِحػػٍد َواْدُخُمػػوْا ِمػػْف َأْبػػَواٍب } َوَقػػاَؿ َيػػا َبِنػػيَّ اَل َتػػضمػػا قولػػه تعػػالذ : 
َف ّللّاِ ِمف َشػْيٍء  َتَفرَِّقٍة َوَما ُأْلِني َعنُكـ مِّ ْمػُت َوَعَمْيػِه  افمُّ ِ َعَمْيػِه َتَوكَّ ـُ ِإالَّ ّللِّ اْلُحْكػ

ِل اْلُمَتَوكُِّموَف {  . (٘)َفْمَيَتَوكَّ
ـ( هو لسرائي  ومعنذ لسػرائي  هػو نبي هللا يعقو   عليه السال افومف المعروؼ 

  خػػػػالص هللا ( ضو خالصػػػػته ممػػػػا ورة عػػػػف اذمػػػػاـ البػػػػاقر  عليػػػػه السػػػػالـ( ، لذف 
ضميػػػر  ففيعقػػػو  يمثػػػ  ضميػػػر المػػػؤمنيف علػػػي  عليػػػه السػػػالـ( فػػػي هػػػذي ا يػػػة ، ال

 عليػػه  طػػاووس بإسػػناةي للػػذ ضبػػي عبػػة هللا المػػؤمنيف هػػو خالصػػة هللا ممػػا نقػػ  ابػػف
 لةعال زيار  الغةير ل ماـ علي  عليه السالـ( حيذ قاؿ :  السالـ( في ذمري

) المهـ صل عمل وليؾ وأخي نبيؾ ووزيرا وحبيبه وخميمه وموضع سرا وخيرتػه 
 . (ٔ)مف أسرته ووصيه وصفوته وخالصته وأمينه ووليه واشرؼ عترته ...(
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 فعػػػفقػػػة ورة  المعنػػػي ببنػػي لسػػػرائي  هػػػـ ضهػػ  البيػػػت  علػػػيهـ السػػالـ( افومػػذلؾ فػػػ
 بػآؿ خاّصػة هػي:  قاؿ (ِاْسرائيل َبني يا):  تعالذ قوله في( السالـ عليه الصاةؽ
 .(2 ((السبلـ عميهـ)محّمد
: هللا قػوؿ عػف (السػالـ عليػه  هللا عبػة ضبػا سألت:  قاؿ الحلبي دمحم بف هاروف  عف
  ( .خاصة نحف هـ: قاؿ( إسرائيل بني يا))

َتَفرَِّقةٍ  ُموْا ِمف َباٍب َواِحٍد َواْدُخُمواْ } َوَقاَؿ َيا َبِنيَّ اَل َتْدخُ فقوله :   .(ٖ){ِمْف َأْبَواٍب مُّ
هو مالـ والة األئمة ضمير المؤمنيف  عليه السالـ( الموجه للذ ضبنائػه المعصػوميف 
 علػػيهـ السػػالـ( باتخػػاذهـ عػػة  ضبػػوا أ ولػػيس بابػػاي واحػػةاي فمػػ  لمػػاـ مػػنهـ لػػه بػػا  

ذلػؾ المصػلحة والفائػة  والتػي تاػوف غالبػاي  فػي افيختلف عف اذماـ الذي يليه ، فػ
مجهولػػة لػػةى النػػاس حيػػذ يختلػػف عػػف الػػذي يليػػه ومػػ  جيػػ  يختلػػف عػػف غيػػري 

ت ةولػػة بنػػي انػػفمنهػػا قويػػة وشػػةية  ممػػا م، لًػػافة للػػذ تغيػػر الحمومػػات الجػػائر  
ُضمية في بةاية حممهػا وهزيلػة ًػعيفة مةولػة بنػي ُضميػة ضيًػاي فػي نهايتهػا وبالتػالي 

 وغير ذلؾ مف األمور التي ال يعرفها لال هللا واذماـ . سقوطها ،
بابػػه الصػػلح مػػع معاويػػة   لعنػػه هللا ( ، وعنػػة تمػػاـ  اففاذمػػاـ الحسػػف المجتبػػذ مػػ

هػػذا الصػػلح تعػػرض اذمػػاـ الحسػػف  عليػػه السػػالـ( لمالمػػة النػػاس لاػػونهـ يجهلػػوف 
ف اذمػاـ الػذي وبػذلؾ فهػـ يػؤذو ، وجه الحممة وغير المسّلميف ألمر اذماـ ونهيػه 

 .هو ضةرى بالنفع مف غيري 
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وقة ورة في متا  االحتجاف قوله :   لّما صالح الحسف بف علي بف ضبػي طالػ   
ةخػػ  عليػػه النػػاس فالمػػه بعًػػهـ علػػذ  اف عليهمػػا السػػالـ( معاويػػة بػػف ضبػػي سػػفي

 بيعته .
: ويحكـ ما تدروف ما عممت وع الػذي عممػت خيػر قاؿ الحسف  عليه السػالـ( 

ي إمػامكـ ومفتػرض انػعتي مما طمعػت عميػه الشػمس أو لربػت أاَل تعممػوف لشي
)صػمل ع وأحد سيدي شباب أهل الجنة بػنٍص مػف رسػوؿ ع ، الطاعة عميكـ 

 ؟  عميّ  عميه وآله وسمـ تسميما(
 قالوا : بمل .

 الخضػػػػػػػػػػػػػػر لّمػػػػػػػػػػػػػػا افقػػػػػػػػػػػػػػاؿ )عميػػػػػػػػػػػػػػه السػػػػػػػػػػػػػػبلـ( : أمػػػػػػػػػػػػػػا عممػػػػػػػػػػػػػػتـ 
إذ  افذلؾ سػخطًا لموسػل بػف عمػر  افك خرؽ السفينة وأقاـ الجدار وقتل الغبلـ 

ذلػؾ عنػد ع تعػالل ذكػرا حكمػه وصػوابًا  افخفي عميه وجه الحكمة في ذلؾ وك
)...(ٔ)  . 

بابػػػه الشػػػهاة  والتًػػػحية فػػػي سػػػبي  هللا  افضمػػػا اذمػػػاـ الحسػػػيف  عليػػػه السػػػالـ( فمػػػ
فقة ًحذ بةمه الشريف الستقامة الةيف الػذي ظهػر فيػه االعوجػاف علػذ ، وةينه 

ةي طغات بني ضميػة ، فوقػف وقفتػه المشػهوة  المليئػة باذبػال والشػجاعة وصػرخ ضي
 صرخته المةوية في وجه الظالميف ، وقاؿ قولته المشهور  : 

، فسػػج  بػػأحرؼ  ديػػف   ال يسػػت يـ إال ب تمػػي فيػػا سػػيوؼ خػػذيني ( افكػػ اف) 
لطػػف مػف نػور فػي صػفحات المجػة التليػػة  ضروع آيػات البطولػة والتًػحية وبقيػت ا

منهالي للثائريف بوجه الظلػـ والظػالميف ونبراسػاي للعقيػة  الحقػة وبحػراي زاخػراي  فللذ اال
 . افمف اذيثار والشهامة لجميع المؤمنيف في م  مم

                                                 
 . 19ص 44ف االنواربحار  -1



 
 

 216.......  ................................... الموسوعة القرانية للقحطاني
 

بابػػه ترسػػيخ العبػػاة  وتأةيػػ  النػػاس  افواذمػػاـ علػػي بػػف الحسػػيف  عليػػه السػػالـ( مػػ
 افقبػ  حمػاـ بنػي ُضمّيػة مػ مف خالؿ اةعيته الاثير  ، ونتيجػة للًػغ  المتزايػة مػف

يهػػذ  شػػيعته بػػأمور  افُضسػػلو  اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ( ُضسػػلو  التوريػػة والتقيػػة فمػػ
 العباة  والةعال ، وقة ُلّق  بالسجاة وزيف العابةيف لاثر  سجوةي وعباةته .
: ه قاؿ انوقة نق  جابر بف عبة هللا عف اذماـ دمحم بف علي الباقر  عليه السالـ( 

عمي بف الحسيف )عميه السبلـ( مػا ذكػر أ عػز وجػل نعمػة عميػه إاّل  أبي اف) 
وال ُدِفػَع عّنػه ، سجد وال قػرأ آيػة مػف كتػاب ع عػز وجػل فيهػا سػجود إاّل سػجد 

وال ، وال فرغ مف صبلة مفروضة إال سػجد ، يخشاا أو كيد كائد إال سجد  سوءاً 
جميع مواضع سجودا ثر السجود في أ افوك ، وفق إلصبلح بيف اثنيف إال سجد

 . (ٔ)فسمي السجاد لذلؾ (
فقػػة لقػػ  ، بػػا  اذمػػاـ دمحم بػػف علػػي البػػاقر  عليػػه السػػالـ( هػػو شػػ  العلػػـ  افومػػ 

ت مرحلتػػػػه  عليػػػػه السػػػػالـ( هػػػػي مرحلػػػػة العلػػػػـو انػػػػبالبػػػػاقر لبقػػػػري علػػػػـو النبيػػػػيف فم
المختلفة التػي فػؾ رموزهػا وحػ  طالسػمها ، ومػف بعػةي جػال اذمػاـ جعفػر بػف دمحم 

بابه نشر العلوـ التي ضفصح عنها اذماـ الباقر  افصاةؽ  عليه السالـ( الذي مال
يًاحها للناس .   عليه السالـ( ، فقاـ اذماـ الصاةؽ بتوسعة هذي العلوـ وا 

عممنػػػا لػػػابر ومزبػػػور وكتػػػاب  اف: ) وقػػػة قػػػاؿ اذمػػػاـ الصػػػاةؽ  عليػػػه السػػػالـ( 
الغيػػوب ون ػػر فػػي  مسػػطور فػػي رؽ منشػػور ونكػػت فػػي ال مػػوب ومفػػاتيح أسػػرار

األسماع وال تنفر منػه الطبػاع ، وعنػدنا الجفػر األبػيض والجفػر األحمػر والجفػر 
 . (ٕ)األكبر والجفر األصغر ...(
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وقػػة اسػػتطاع اذمػػاـ الصػػاةؽ  عليػػه السػػالـ( اسػػتغالؿ هػػذي المرحلػػة المهمػػة التػػي 
 .ألموية وبةاية الةولة العباسية حصلت بيف ًعف وسقوا الةولة ا

اذماـ المهةي  عليه السالـ( بالقياـ بالسيف ةوف األئمة المعصوميف  وقة اختص
حػة مػف ضبنائػه ض عليه السالـ( فقة نهػذ ضميػر المػؤمنيف  عليػه السػالـ( عػف خػروف 

المعصػوميف  عليػػه السػالـ( قبػػ  القػائـ المهػػةي  عليػه السػػالـ( ، وهػذا واًػػح فػػي 
يات التي ضاةت هذا المعنذ مالـ المعصوميف  عليهـ السالـ( في الاثير مف الروا

. 
) مثُل َمْف َخَرَج ِمّنا أهَل اذماـ الباقر  عليه السالـ( قاؿ :  اففقة ورة عف جابر 

 .(ٔ)(افالبيت قبل قياـ ال ائـ َمَثُل َفرٍخ طاَر ووقع في كوٍة فتبلعبت ِبِه الصبي
ئـ مونػػه ضمػػا اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( فيقػػوـ بالسػػيف محاسػػباي وقػػة لقػػ  بالقػػا 

يقوـ بالسيف وله عة  وعةة وجيش يقاتلوف بيف يةيه ، وقة ةلت عشرات الروايات 
 علذ قيامه بالسيف ، واليؾ بعًاي مف هذي الروايات :

: ) ي ػػـو ال ػػائـ بػػأمر جديػػد وقضػػاء جديػػد  ولػػهجػػال عػػف البػػاقر  عليػػه السػػالـ( ق
 تأخػذا فػي ع ه إال السيف وال يستتيب أحدًا ، والانعمل العرب شديد ، ليس ش

 . (ٕ)لومة الئـ (
) إذا قاـ ال ائـ نزلت سيوؼ ال تػاؿ ، عمػل كػل سػيف اسػـ الرجػل :  ضيًاي  وجال

 .(ٖ)واسـ أبيه (
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) إذا خرج ال ائـ )عميػه السػبلـ( لػـ يكػف وعف ضبي عبة هللا  عليه السالـ( قػاؿ : 
 (ٔ)(يها إال بهها إال بالسيف وال يعطرس إال السيف ال يأخذبينه وبيف العرب والفُ 

 . 
 وغير ذلؾ مف الروايات المتااثر  بهذا الخصوص .

 
 

 طيور إبراهيـ في التأويل المعاصر
 
وممػا هػو معػروؼ لػةى المسػلميف مخػتص بػاهلل تعػالذ والراسػخيف  افتأوي  القر  اف
ـُ َتْأِويَمػُه ِإالَّ ّللّاُ َوال}َ العلـ فيما ضفاض هللا عليهـ قاؿ تعػالذ : في  رَّاِسػُخوَف َما َيْعَمػ

ـِ{  .(ٕ)ِفي اْلِعْم
الراسخوف في العلػـ هػـ ضهػ  البيػت  علػيهـ السػالـ( ومػف  اف ومف المعروؼ ضيًاي 

وهذا مما ضاةته الروايات الصحيحة الصاةر  عف ، متصالي بهـ ومسةةاي منهـ  افم
 األئمة المعصوميف  عليهـ السالـ( .

ي فهػو انوعنػةي هػذا العلػـ الربػم  مف لةيه هذي القةر  علذ التأويػ   افوعلذ هذا ف
عػـ هللا علػيهـ بهػذي النعمػة انحتماي يمػوف مػف النػاس المقػربيف مػف ضهػ  البيػت ومػف 

لاػػػ  علػػػـ  افمػػػف الواًػػػح لػػػةى الاثيػػػر  افو ، الابيػػػر  ضال وهػػػي الرسػػػوخ فػػػي العلػػػـ 
ًواب  وضسس يبني عليها هذا العلـ يعرؼ مف خاللها العلـ الحقيقي الصاةر مف 
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 افمف العلـ المزيف الذي ال يموف لال مف تسويالت النفس والشيطمنبعه األصلي 
 والعياذ باهلل .
ـْ ُتػْؤِمف َقػاَؿ قاؿ تعالذ :  ـُ َربِّ َأِرِني َكْيَف ُتْحِيػي اْلَمْوَتل َقاَؿ َأَوَلػ ْذ َقاَؿ ِإْبَراِهي } َواِ 

َف الطَّ  َـّ اْجَعػْل َعَمػل َبَمل َوَلػِكف لَِّيْطَمِئفَّ َقْمِبي َقاَؿ َفُخْذ َأْرَبَعًة مِّ ْيػِر َفُصػْرُهفَّ ِإَلْيػَؾ ُثػ
ـْ  َـّ اْدُعُهفَّ َيْأِتيَنَؾ َسْعيًا َواْعَم ْنُهفَّ ُجْزءًا ُث ّللّاَ َعِزيز  َحِكيـ  { افُكلِّ َجَبٍل مِّ

(ٔ) . 
هللا تعػػالذ اخبػػر لبػػراهيـ الخليػػ   عليػػه  اففقػػة جػػال فػػي تأويػػ  هػػذي ا يػػة المبارمػػة 

لميف وهو ضوؿ الموحةيف وضوؿ مف ةعا للػذ التوحيػة الحقيقػي ه ضوؿ المسانالسالـ( 
 وهو الذي زرع البذر  األولذ ل سالـ .

لػذ مػاذا تػؤوؿ نهايتػه فػػاخبري هللا ا  فلمػا علػـ لبػراهيـ بهػذا سػأؿ ربػه عػف هػذا الػةيف و 
بيػػال سػػيظهر هللا علػػذ يةيػػه نهػػو خػػاتـ اال، ه سػػيموف مػػف سػػاللته وذريتػػه نبػػي انػػ

ومػػػػف ذريػػػػة هػػػػذا النبػػػػي يمػػػػوف األئمػػػػة األطهػػػػار ، مسػػػػلمة  اذسػػػػالـ وتاػػػػوف ضمتػػػػه
وهػػو المهػػةي الموعػػوة  -والػػذي هػػو مػػف ذريػػة لبػػراهيـ  -رهـ الموحػػةوف ويمػػوف آخػػ

 ئالػػذي سينشػػػر علػػذ يةيػػػه الػػةيف وينشػػػر اذسػػػالـ فػػي مػػػ  ربػػوع المعمػػػور  وسػػػتمل
 . وجوراي  مما ملئت ظلماي  وقسطاي  األرض بقيامه عةالي 

موحػػةيف هلل وذلػػؾ  سػػيجع  مػػف النػػاس قومػػاي  -السػػالـ(  ضي المهػػةي  عليػػه -ه انػػو 
سػػيقـو فػػي  هانػػ، و هللا سػػيحيي بالمهػػةي تلػػؾ القلػػو  الميتػػة  افو  اففػػي آخػػر الزمػػ

 بال ضروا  قاؿ تعالذ :  يموف الناس فيه ضجساةاي  افزم
ـْ َتْحَسػػُب  ـْ َيْسػػَمُعوَف َأْو َيْعِ ُمػػوَف  اف} َأ ـْ ِإالَّ َكااْل  افَأْكَثػػَرُه ـْ َأَضػػلُّ َعػػانُهػػ ـِ َبػػْل ُهػػ
 . (ٕ)َسِبيبًل {
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ولاػف هللا بفًػله وجػوةي وهةيػػه سػيرجع األروا  للػذ تلػؾ األجسػػاة لاػي تػة  فيهػػا 
ت مظلمة سيهةي تلؾ النفوس بنػور انم افالحيا  مف جةية ويعوة النور لليها بعة 

ت انػت عليػه فػي بةايػة خلقهػا حيػذ مانػالهةاية المهةية وتعوة مػف جةيػة للػذ مػا م
 قػة بػاهلل وحػةي ال شػػريؾ لػه فلػـ تعبػػة شػيئا مػف ةوف هللا حتػػذ بػةضت تعػوة شػػيئاي متعل
 للذ فطرتها األصلية :  فشيئاي 

يِف َحِنيفًا ِفْطَرَة ّللاَِّ الَِّتي َفَطػَر النَّػاَس َعَمْيَهػا اَل َتْبػِديَل ِلَخْمػِق ّللاَِّ  ـْ َوْجَهَؾ ِلمدِّ } َفَأِق
ـُ َوَلِكفَّ  يُف اْلَ يِّ  . (ٔ)َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَمُموَف { َذِلَؾ الدِّ

 -يحيػػي لػػه هػػؤالل القػػـو ضصػػحا  القلػػو  الميتػػة  افه وتعػػالذ بعػػة انهللا سػػبح افو 
هو بما ضراة هللا مف الذمر وذلؾ بالتوبة وطػرة  يبحقيقة ذمر  -بالغفلة عف ذمر هللا 

علػػػيهـ  ت ةاة مػػػف الػػػنفس وتوحيػػػة هللا بمػػػا هػػػو حػػػ  وممػػػا ضراة هللا وضهػػػ  البيػػػنػػػاال
هللا سػػيجمعهـ للمهػػةي  عليػػه السػػالـ( لينصػػروي ويعًػػةوي لتحقيػػ   اففػػ ( ،السػػالـ

 .سالمي الحنيف في م  ضرجال العالـالهةؼ األسمذ وهو نشر الةيف اذ
 اففػ، ربػي ضرنػي ميػف تحيػي المػوتذ  : لذلؾ باةر لبػراهيـ  عليػه السػالـ( بالسػؤاؿ
يػرى ميػف يمػوف هػذا  افه ضراة انػبػار فخلبراهيـ  عليه السالـ( لـ يمتف بمجػرة اذ

 األمر وهو لحيال الموتذ وجمعهـ ل ماـ  عليه السالـ( .
لػػـ تػػؤمف يػػا انفجػػال الػػرة مػػف المػػولذ سػػبح ه وتعػػالذ للػػذ لبػػراهيـ  عليػػه السػػالـ( ضو 

ضي  -لبػػراهيـ ؟ الػػـ تصػػةؽ بمػػا ضخبرتػػؾ بػػه ؟ فأجػػا  لبػػراهيـ  عليػػه السػػالـ( بلػػذ 
ليطمػئف قلبػي ولاػف يػا ر   -جػال مػف عنػةؾ ولاػف ني يا ر  مصػةؽ بمػ  مػا ان

 افت ضعلػػـ بػػذلؾ منػػي فػػأرةت انػػو  هػػذا األمػػر مهػػـ جػػةاي  فسػػألتؾ بهػػذي المسػػالة ال
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هػػذا الػػةيف الػػذي هػػو  افه وشػػاناطمػػئف علػػذ ضمػػر ولػػةي المهػػةي ومػػا يمػػوف مػػف شػػ
 . افخاتـ األةي
} تعػػالذ :  ضرى ثمػػر  هػػذي البػػذر  التػػي بػػذرتها وهػػي التوحيػػة فأجػػا  هللا افوضرةت 

َـّ  ػْنُهفَّ ُجػْزءًا ُثػ َـّ اْجَعػْل َعَمػل ُكػلِّ َجَبػٍل مِّ َف الطَّْيِر َفُصْرُهفَّ ِإَلْيػَؾ ُثػ َقاَؿ َفُخْذ َأْرَبَعًة مِّ
 اْدُعُهفَّ َيْأِتيَنَؾ َسْعيًا { .
وا انمػ افحيي لولػةؾ المهػةي ضصػحابه بعػة ضُ ترى ميف  افضي يا لبراهيـ لذا ضرةت 

ػػَف الطَّْيػػػرِ }يػػػه جمعهػػـ للضو  ضمواتػػاي  وهػػػذي لشػػار  مػػػف هللا للػػذ الطيػػػور  {َفُخػػػْذ َأْرَبَعػػػًة مِّ
بػػالملاوت وهػػـ بحػػر المعػػارؼ الموحػػة هلل المتصػػ  بػػه وقػػة تأاػػة لنػػا ذلػػؾ فػػي قولػػه 

ـْ َيَدَؾ ِإَلل َجَناِحَؾ َتْخُرْج َبْيَضاء ِمْف َلْيِر ُسوٍء آَيًة ُأْخَرى {تعالذ :  } َواْضُم
(ٔ) . 

لػػػه جنػػػا  يرفػػػع بػػػه للػػػذ  افموسػػػذ  عليػػػه السػػػالـ( مػػػ افيػػػة فممػػػا يظهػػػر مػػػف ا 
بالجنػػػا  الجنػػػا  المػػػاةي بػػػ  هػػػو الجنػػػا   ا يػػػة يلػػػـ تعنػػػ، و الملاػػػوت متػػػذ شػػػال 
 افقطػػاع للػػذ هللا ( ولػػيس ممػػا يقػػوؿ بعػػض المفسػػريف مػػف نالمعنػػوي   التقػػوى واال
للػذ  ه ال يستقيـ المعنػذ حسػ  هػذا التفسػير   اًػمـ يػةؾانف، الجنا  معناي الية 

 يةؾ ( .
لػػػػةيهـ ضجنحػػػػة يرتفعػػػػوف بهػػػػا للػػػػذ  افمػػػػذلؾ ضصػػػػحا  المهػػػػةي  عليػػػػه السػػػػالـ( فػػػػ

 يأخذ ضربعة مف الطير . افالملاوت ولذا ضمر هللا نبيه لبراهيـ  عليه السالـ( ب
ضصػػحا  اذمػػػاـ المهػػةي ممػػػا هػػو معػػػروؼ مػػػف  افضمػػا لمػػػاذا ضربعػػة مػػػف الطيػػر فػػػ

ف الرئيسيوف الذيف يقوموف بجمػع العػةة ( وضولهـ األربعة المهةيو  313الروايات   
 األصحا  يةوروف مةار األربعة األوتاة . افالباقي مف األصحا  لذا ف
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َـّ اْجَعْل َعَمػل }  ػْنُهفَّ ُجػْزءاً ُث  افلشػار  للػذ المػولذ تبػارؾ وتعػالذ للػذ  {ُكػلِّ َجَبػٍل مِّ
َـّ اْدُعُهفَّ } متفرقة  افضصحا  المهةي  عليه السالـ( مف عة  بلة { َيْأِتيَنَؾ َسْعياً  ُث

. 
الػػوارة  افلبػػراهيـ  عليػػه السػػالـ( ةعػػا باسػػـ هللا األابػػر و  اففقػػة جػػال فػػي الروايػػات 

المهػػػةي  عليػػػه السػػػالـ(  اففػػػي روايػػػات ضهػػػ  البيػػػت صػػػلوات هللا وسػػػالمه علػػػيهـ 
يػػػة باسػػػـ هللا األابػػػر انعنػػػةما يقػػػـو يسػػػنة ظهػػػري علػػػذ جػػػةار الاعبػػػة وينػػػاةي بالعبر 

 حابه قزعا مقزع الخريف .فيجتمع لليه ضص
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 الفصل الخامس
 ية واآليات ال صصيةانتأويل بعض المفاهيـ ال ر 

 
المفػػاهيـ الغامًػػة التػي لهػػا مةخليػػة بعػض فػي هػػذي الفصػػ  سنمشػف النقػػا  عػػف 

 -:( ومف هذي المفاهيـ عليه السالـ في عصر الظهور المقةس ل ماـ المهةي  
 ية ومشف ارتباطاتها باليـو الموعوة :اني القر انتأوي  بعض المع -1

 . 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 
 ( صموات ع وسبلمه عبعض مف حق   وآله)ميهـ أجمعيف. 
  افمفهـو الربوبية في ال ر 

 حبائل إبميس 
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والتي لها ارتباط مباشػر بػاليـو  افتأويل بعض اآليات ال صصية في ال ر  -ٕ
 الموعود :

 . الرسل الثبلثة في سورة يس 
 ) أفعاؿ الخضر مع موسل ) عميهما السبلـ . 

 
                          

 ية :اني ال ر انتأويل بعض المع -ٔ
 الكهف والرقيـأصحاب 

 
 .  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(ضصحا  الاهف والرقيـ في ضمة دمحم  اففي صةة بي فنحف اال
مػنهـ سػتة وزرال  فال وا شػيوخاي انوا في بني لسرائي  ضولئؾ الفتيػة الػذيف مػانحيذ م

مف  هـ ثـ هربواانوملهـ آمنوا باهلل فمتموا ليم وملبه ، والراعي، لذلؾ الملؾ الاافر 
ثػػػـ  عػػػاـ (2ٖٓ)ه وتعػػالذ انقػػومهـ وملاهػػػـ الاػػافر للػػػذ الاهػػػف فأمػػاتهـ هللا سػػػبح

 عاةوا للذ الحيا  بعة هذي الفتر  وهؤالل هـ   ضصحا  الاهف ( .
ومعنػػذ الػػرقيـ علػػذ مػػا جػػال فػػي الروايػػات ضسػػمال هػػؤالل وضسػػمال آبػػائهـ وعشػػائرهـ 

 متبوا في صحف مف رصاص .
ـْ َحِسػػْبَت   فعػػف ضبػػي عبػػة هللا  عليػػه سػػالـ( ـِ َكػػ اف} َأ ِقي وا انأصػػحاب اْلَكْهػػِف َوالػػرَّ

 قاؿ :  (ٔ)ِمْف آَياِتَنا َعَجبًا {
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عشائرهـ في صحف مف رصػاص هـ قـو فروا وكتب ممؾ ذلؾ الديار أسمائهـ و 
 .(ٔ)أصحاب الكهف والرقيـ (  فهو قوله

فهػػػـ ضصػػػحا  المهػػػةي  سػػػليما( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تضمػػػا فػػػي زمػػػف ضمػػػة دمحم  افهػػػذا فػػػي ذلػػػؾ الزمػػػ
 ات .انعلذ شم  بي ذلؾشر  قةـ ن ي وسوؼانواليم
الاهف اسـ مف ضسمال ضه  البيت  عليهـ سالـ( فقػة جػال فػي  اف :األوؿ  افالبي 

 . (2 ) المهـ صل عمل   وآؿ   الكهف الحصيف (الةعال : 
ي عػف البػاقر مػثلهـ ممثػ  الاهػف ، فعػف ضبػي حمػز  الثمػال افب  ورة في الحػةيذ 
 .(ٖ) مثمنا فيكـ كمثل الكهف ألصحاب الكهف ( اف)  عليه سالـ( قاؿ : 

) أوسػػعكـ ومػػذلؾ ورة عػػف ضميػػر المػػؤمنيف  عليػػه سػػالـ( قػػاؿ فػػي صػػفة المهػػةي 
) الاهف هو المهػةي ولػه ضصػحا  ممػا نعػرؼ هػـ  افف .(ٗ) كهفًا وأكثركـ عممًا (

ٖٖٔ . ) 
الػػرقـ  وضسػػمال جػػيش الغًػػ  الػػذي هػػ فهػػو صػػفة لاتػػا  خػػاص فيػػه -ضمػػا الػػرقيـ 

العشػػر  آالؼ والثالثمائػػة وثالثػػة ي فهػػـ انالموعػػوة بػػه المهػػةي ، الػػذي ضميػػرهـ اليمػػ
 رج  والمسموف بالحلقة . عشر

) ال يخػػرج ال ػػائـ حتػػل يكػػوف قػػاؿ ضبػػو عبػػة هللا  عليػػه سػػالـ( :  بصػػير عػػف ضبػػي
 تكممة الحم ة . قمت : وكـ تكممة الحم ة ؟ 

 . (٘)ؼ (قاؿ : عشرة آال
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هـ فتيػة علمػاي انالاريـ وصػف ضصػحا  الاهػف والػرقيـ بػ افالقر  اف :ي انالث افالبي
 قاؿ تعالذ : شيوخ وا انهـ مان

ـْ ُهػدى {ان} َنْحُف َنُ صُّ َعَمْيَؾ َنَبَأُهـ ِباْلَحقِّ  ـْ َوِزْدَنػاُه ـْ ِفْتَية  آَمُنوا ِبَربِِّه ، فعػف  ُه
) مػا الفتػل عنػدؾ ؟ ف ػاؿ قػاؿ لرجػ  عنػةي : ضبي عبة هللا الصػاةؽ  عليػه سػالـ( 

 له : الشاب . 
وا شػػيوخًا فسػػماهـ ع عػػز انأصػػحاب الكهػػف كػػ افف ػػاؿ : ال الفتػػل المػػؤمف . 

 .(ٔ) هـ (انوجل فتية بإيم
مػػا  اف) يػػا سػػميمي : انبػػف جعفػػر الهمػػة افوعػػف البػػاقر  عليػػه سػػالـ( قػػاؿ لسػػليم

 الفتل ؟ 
 الشاب . ف مت له : جعمت فداؾ الفتل عندنا 

وا كمهػػـ كهػػواًل فسػػماهـ ع فتيػػة انأصػػحاب الكهػػف كػػ افقػػاؿ لػػي : أمػػا عممػػت 
 . (ٕ)مف آمف باأ وات ل هو الفتل ( افهـ يا سميمانبإيم

 لال القلي  مػنهـ فتية ال مهوؿ فيهـ فهـوهذي الصفة موجوة  في ضصحا  المهةي 
 عليػػه سػػالـ( عػػف ضبػػي حمػػيـ بػػف سػػعة قػػاؿ : سػػمعت عليػػاي فقػػة ورة فػػي وصػػفهـ 

 يقوؿ : 
أصحاب ال ائـ شباب ال كهػوؿ فػيهـ إال كالكحػل فػي العػيف أو كػالممح فػي  اف) 
 . (ٖ)قل الزاد الممح (أالزاد و 
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ـْ َحِسػػػْبَت لعجػػ  قػػػاؿ تعػػالذ : امسػػػألة  :الثالػػػث  افالبيػػ أصػػػحاب اْلَكْهػػػِف  اف} َأ

ـِ كَ  ِقي  وا ِمْف آَياِتَنا َعَجبًا { .انَوالرَّ
وضمػػػػا ، سػػػػنة ثػػػػـ يعػػػػوةوف للحيػػػػا   ( 2ٖٓ) ينػػػػاموا  افالنػػػػاس فقػػػػة تعجػػػػ  مػػػػنهـ 

مػػنهـ مػػف يسػػير علػػذ السػػحا   افضصػػحا  المهػػةي سػػوؼ يتعجػػ  مػػنهـ النػػاس فػػ
فػػػي النهػػػار وبعًػػػهـ مفقػػػوة مػػػف فراشػػػه وا خػػػر تطػػػوى لػػػه األرض فيجتمػػػع لليػػػه 
ضصحابه مف غير ميعاة مقػزع الخريػف ضي اجتمػاع الغػيـ المتباعػة والمتفػرؽ سػوال 

جػػيش الغًػػ   فهػػـ  العشػػر  آالؼ ضو الثبلثمائػػة وثبلثػػة عشػػرصػػحا  األ افمػػ
 يجتمعوف مقزع الخريف واليؾ الروايات : ضيًاي 

) قاؿ أبو عبد ع )عميه سبلـ( إذا أذف اإلماـ دعا عف المفً  بف عمر قاؿ : 
ي فأتيحػػت لػػه صػػحابته الثبلثمائػػة والثبلثػػة عشػػر قػػزع ك ػػزع انػػع باسػػمه العبر 
أصػػحاب األلويػػة فػػيهـ مػػف يف ػػد مػػف فراشػػه لػػيبل فيصػػبح بمكػػة  الخريػػف . فهػػـ

يعرؼ باسمه واسـ أبيه وحميته ونسػبه  ومنهـ مف يرى يسير في السحاب نهاراً 
. 

وهـ  ؟ قاؿ : الذي يسير في السحاب نهاراً  اً انقمت جعمت فداؾ : أيهـ أعظـ إيم
ـُ ّللّاُ المف ودوف وفيهـ نزلت هذا اآلية : } َأْيَف َما َتُكوُنوْا يَ   .  (ٔ){ ( َجِميعاً ْأِت ِبُك

 ي عف جيش الغً  يجتمعوف مقزع الخريف .انومذلؾ ورة في غيبة النعم
) دخمػػت عمػػل عمػػي )عميػػه سػػبلـ( فػػي حاجػػة لػػي عػػف االحنػػف بػػف قػػيس قػػاؿ : 

فجاء ابف الكواء وشبث بف ربعي فاستأذنا عميه ف ػاؿ لػي عمػي )عميػه سػبلـ( : 
 دأت الحاجة . ت بانؾ انشئت فأذف لهما ف اف
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 قاؿ : قمت يا أمير المؤمنيف فأذف لهما . فمما دخبل .
 خرجتما عمي بحروراء ؟  افقاؿ : ما حممكما عمل 

 نكوف مف جيش الغضب . افقاال : أحبننا 
قاؿ : ويحكما وهل في واليتي لضب ؟ أو يكوف الغضب حتل يكوف مف الػببلء 

ل مػػا بػػيف الواحػػد واالثنػػيف كػػذا وكػػذا ؟ ثػػـ يجتمعػػوف ك ػػزع الخريػػف مػػف ال بائػػ
 . (ٔ)يػػة والتسػػعة والعشػػرة (انوالثبلثػػة واألربعػػة والخمسػػة والسػػتة والسػػبعة والثم

 عج  . اجتماعهـ ضيًاي  فلذ
يػػا عجبػػا كػػل العجػػب بػػيف  : ) (ومػػذلؾ مػػا ورة عػػف ضميػػر المػػؤنيف  عليػػه السػػالـ

 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 

كل العجػب بػيف جمػادى ورجػب  بينهف موتات حصد نبات ونشر أموات يا عجباً 
رجل يػا أميػر المػؤمنيف مػا هػذا العجػب الػذي ال تػزاؿ تعجػب منػه قػاؿ  قاؿ أيضاً 
ل انػاء قاؿ وأي عجب يكوف أعجب مف أموات يضربوف هامات االحي أمؾثكمت 

ظر إليهـ اني انيكوف ذلؾ يا أمير المؤمنيف قاؿ والذي فمق الحبة وبرأ النسمة ك
عػدو أ  قد تخمموا سكؾ الكوفة وقد شهروا سيوفهـ عمل مناكبهـ يضػربوف كػل

ولممؤمنيف وذلؾ قوؿ ع عز وجل }َيا َأيَُّها الَِّذيَف آَمُنوا اَل َتَتَولَّػْوا َقْومػًا ولرسوله 
ػػاُر ِمػػْف َأْصػػَحاِب اْلُ ُبػػوِر َلِضػػَب  ـْ َقػػْد َيِئُسػػوا ِمػػَف اآْلِخػػَرِة َكَمػػا َيػػِئَس اْلُكفَّ ّللاَُّ َعَمػػْيِه
)}(ٕ ). 
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فأمر ضصحا  المهةي مػف العجػ  الػذي صػر  بػه ضميػر المػؤمنيف  عليػه السػالـ( 
  في عة  مواطف مختلفة .

 
يف  عليػػػه سػػػالـ( رضس الحسػػػ افلقػػػة ورة فػػػي الروايػػػات المعتبػػػر  بػػػ :الرابػػػع  افالبيػػػ

ـْ َحِسْبَت صار يرةة هذي ا ية  ـِ َكػ اف: } َأ ِقي وا ِمػْف آَياِتَنػا انأصحاب اْلَكْهػِف َوالػرَّ
 حينما قت  الحسيف  عليه سالـ( وحم  رضسه علذ القنا .  ذلؾو  َعَجبًا {

 فوهذا له عالقة وطية  بأصحا  المهةي  عليػه سػالـ( وجػيش الغًػ  وذلػؾ ال
وثػػورتهـ فػػي اليػػـو الػػذي قتػػ  فيػػه الحسػػيف يػػـو ، ات الحسػػيف شػػعارهـ هػػو يػػا لثػػار 

 عاشورال هو يـو قيامهـ مع المهةي .
ثور  الحسيف  عليه سالـ(  ألج جيش الغً  لـ يسموا بهذي التسمية لال  افب  

والحرقة القلبية والغً  اذلهي الذي يوةعه عنة ضميرهـ وعنة م  واحة منهـ 
سيف  عليه سالـ( فهـ يخرجوف موتوريف هـ سوؼ يطالبوف بثارات الحنال
اي ال يعرؼ الرحمة حتذ انوغًب المهةي  عليه سالـ( يخرف موتوراي  فال اًبيفغ

عف عبة العظيـ بف عبة هللا يلقي هللا الرحمة في قلبه مما ورة في الحةيذ 
تكوف ال ائـ مف  افي ألرجوؾ ان الحسني قاؿ : قلت لدمحم بف علي بف موسذ : 

 الذي يمؤل األرض قسطا وعدال كما ممئت جورا وظمما . ف اؿ عميه أهل بيت  
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 

خصه ويحـر عدال وقسطا هو الذي يخفل عمل الناس والدته ويغيب عنهـ ش
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 

كل شئ قدير فإذا اجتمعت له هذا العدة مف أهل ع عمل  افع جميعا 
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 : 

ع قد رضي ؟ قاؿ : يم ي في قمبه  افقمت له : يا سيدي وكيف يعمـ 
 . (ٔ)(الرحمة

 
ضصػػحا  الاهػػف والػػرقيـ لهػػـ عالقػػة بالمهػػةي  افممػػا يشػػهة بػػ : الخػػامس افالبيػػ

 وضصحابه .
فػي بػاطف  وخصوصػاي  ال يتحػةذ عػنهـ مثيػراي  افمػ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما(الرسػوؿ الاػريـ  اف
وباألخص مع اليهوة والنصارى حينما جالوي يسألونه عف ضصحا  الاهػف  افالقر 

 وقاؿ تعالذ :  ظاهراي  اي عةتهـ قاؿ هللا تعالذ فال تمار فيهـ لال مرالوالرقيـ وعف 
ـْ َرْجمػًا ِباْلَغْيػِب  ـْ َكْمػُبُه ـْ َوَيُ وُلػوَف َخْمَسػة  َساِدُسػُه ـْ َكْمػُبُه } َسَيُ وُلوَف َثبَلَثة  رَّاِبُعُه

ـُ ِبِعػػدَّ  بِّػػي َأْعَمػػ ـْ ُقػػل رَّ ـْ َكْمػػُبُه ـْ ِإالَّ َقِميػػل  َفػػبَل َوَيُ وُلػػوَف َسػػْبَعة  َوَثػػاِمُنُه ػػا َيْعَمُمُهػػ ِتِهـ مَّ
ـْ َأَحػدًا { ػْنُه ـْ ِإالَّ ِمَراء َظػاِهرًا َواَل َتْسػَتْفِت ِفػيِهـ مِّ ُتَماِر ِفيِه
، وهػذا النهػي الػوارة  (ٕ)

والػػرقيـ  (ٖٖٔ)هـ ضصػػحا  المهػػةيانالمػػرال البػػاطني يمشػػف بػػ افمػػا يشػػير للػػذ ان
 . (ٓٓٓٓٔ)هـ جيش الغً  
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 ية الهدىآي ر سفينة نوح ه

 
علػػذ األقػػ   ضحػػةعلػػذ قصػػة النبػػي نػػو   عليػػه السػػالـ( وتفاصػػيلها غيػػر خافيػػة  اف

ملػػػه  افالقػػػر  افنػػػا نػػػؤمف بالنظريػػػة التػػػي تقػػػوؿ اننقاطهػػػا المهمػػػة وعناوينهػػػا ، وبمػػػا 
بيػػال والمرسػػليف والػػذي علػػذ نه وارذ االنػػيحمػػي ل مػػاـ المهػػةي  علػػيهـ السػػالـ( ال

 ري علذ الةيف مله . مف هللا الةيف ليظهيةيه يمّ 
هػي رسػـ  افبيػال المػذمور  فػي القػر نومػف هػذا المنطلػ  تاػوف حرمػات وخطػوات اال

 لحرمة اذماـ  عليهـ السالـ( وخطوات ةعوته المبارمة . 
للقػػائـ  عليػػه السػػالـ( ُسػػّنة مػػف النبػػي نػػو   عليػػه السػػالـ(  اففقػػة ضاػػةت الروايػػات 

: ) فػػي ال ػػائـ سػػنة مػػف ه السػػالـ( ممػػا جػػال فػػي الروايػػة عػػف زيػػف العابػػةيف  عليػػ
 .(ٔ) وسنة مف نوح ( -قاؿ  افإلل  –بياء انسبع 

سػػػفينة نػػػو  فػػػي التأويػػػ  هػػػي رايػػػة الهػػػةى للمهػػػةي  عليػػػه  افوممػػػا  يثبػػػت عنػػػةنا 
 :   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(السالـ( ما جال عف ضبو ذر عف رسوؿ هللا 

ومػف تركهػا  افينة نوح مف ركبها نجػما مثل أهل بيتي في هذا األمة كمثل سان)
 يقوؿ :   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(وسمعت  يعني ضبو ذر( رسوؿ هللا همؾ ( ، 

 افالعينيف مف الػرأس فػ افالرأس مف الجسد ومك اف) اجعموا أهل بيتي منكـ مك
 .(ٕ)الجسد ال يهتدي إال بالرأس وال يهتدي الرأس إال بالعينيف (
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سفينة المهةي  عليه السالـ( هي سػفينة هةايػة ورايػة هػةى  افلذ وهذا ما يؤمة ع
 . 

ػػوع نبػػرز ضهػػـ نقػػاا التشػػابه بػػيف نػػو  النبػػي  عليػػه  وقبػػ  الػػةخوؿ فػػي صػػل  المًو
 المهةي  عليه السالـ( ومف هذي النقاا : افالسالـ( ونو  آخر الزم

 
 أواًل : المشابهة بالتسمية 

 ـ لاثر  نياحه علذ قومه . سب  تسمية نو  بهذا االس اففقة ذمر   
شػػتهر عػػف اذمػػاـ المهػػةي  علػػيهـ السػػالـ( فػػي األخبػػار المرويػػة عػػف آبائػػه ضوقػػة 

ه مػػف ضعظػػـ البمػػائييف والنػػائحيف علػػذ جػػةي انػػ علػػيهـ السػػالـ(  والروايػػات الاثيػػر  
 الحسيف  عليه السالـ( .

زيػار  الناحيػة وخير شاهة علذ ذلؾ الزيار  الوارة  عنػه  عليػه السػالـ( والمعروفػة ب
 جةي الحسيف  عليه السالـ( :  المقةسة حيذ يقوؿ في لحةى فقراتها مخاطباي 

 . ( دبنؾ صباحًا ومساءًا وألبكيف عميؾ بدؿ الدموع دماً ن) ال 
 
 يًا: طوؿ العمر  انث
عمػػػر نػػػو  يزيػػػة علػػػذ ضلػػػف سػػػنة ومػػػذا المهػػػةي  عليػػػه  اففقػػػة ضاػػػةت الروايػػػات  

 سنة . 1172 فاال اهزعمري الشريف ين افالسالـ( حيذ 
 
  : التشريع ثالثاً 

بيػػػال هػػو نػػػو   عليػػػه نمػػف اال ضوؿ مػػف جػػػال مشػػػرعاي  اففقػػة ضاػػػةت الروايػػات علػػػذ 
 السالـ( .
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ل ِبِه ُنوحػًا َوالَّػِذي فقة قاؿ تعالذ في محمـ متابه :  يِف َما َوصَّ َف الدِّ } َشَرَع َلُكـ مِّ
ْيَنا ِبِه ِإْبرَ  ـَ َوُموَسل َوِعيَسػل أوَحْيَنا ِإَلْيَؾ َوَما َوصَّ ُقػوا  افاِهي يَف َواَل َتَتَفرَّ َأِقيُمػوا الػدِّ

ـْ ِإَلْيِه ّللاَُّ َيْجَتِبي ِإَلْيِه َمػف َيَشػاُء َوَيْهػِدي ِإَلْيػِه  ِفيِه َكُبَر َعَمل اْلُمْشِرِكيَف َما َتْدُعوُه
 .  (ٔ)َمف ُيِنيُب {

ل رسػػالة نػػو   عليػػه حرمػػة التشػػريع فػػي العػػالـ بػػةضت مػػف الاوفػػة مػػع بػػة اففنػػرى 
بيػال  علػيهـ السػالـ( نتشػار الرسػاالت لالانتشرت في باقي األرض مع انالسالـ( و 

 صػلذ هللا عليػه حتذ استقرت بعة هػذي المسػير  فػي ممػة فػي عهػة رسػالة النبػي ، 
تقػاؿ الرسػالة فػي عهػة ضميػر انوبعةها عاة التشريع للذ الاوفػة ب وآله وسلـ تسليما(

 .جعلها عاصمة الةولة اذسالميةـ( للذ الاوفة فالمؤمنيف  عليه السال
طالقهػػا وطوافهػػا بممػػة انولػػذلؾ فهػػي تشػػابه رحلػػة سػػفينة نػػو   عليػػه السػػالـ( مػػف 

وعوةتهػػػا للػػػذ الاوفػػػة وهػػػي بػػػذلؾ تشػػػابه فػػػي التأويػػػ  رايػػػة الهةايػػػة ل مػػػاـ المهػػػةي 
  عليه السالـ( .

نصػػػر  اذمػػػاـ لصػػػار نحيػػػذ تبػػػةض مػػػف الاوفػػػة ةعوتهػػػا وتمهيػػػةها ل مػػػاـ وتهيئػػػة اال
الفتف للذ ممة  افالمهةي  عليه السالـ( وستعوة بعة خروجها مف الاوفة في طوف

بجيشه للػذ الاوفػة تعػوة  هوبعة توجه، حيذ خروف اذماـ المهةي  عليه السالـ( 
سػػنة ضميػػر المػػؤمنيف وهػػي مشػػابهة لعػػوة  سػػفينة نػػو  للػػذ الاوفػػة فتاػػوف عاصػػمة 

 اذماـ التشريعية للعالـ . 
السػالـ( فػي ذمػر مسػجة الاوفػة  ومما يؤمة هذا المعنذ قوؿ ضمير المؤمنيف  عليػه

ت انػػسػػفينة نػػو  م اففيػػه نسػػر ويغػػوذ ويعػػوؽ ،  افسػػارت سػػفينة نػػو  ومػػ منػػه: 
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مػػأمور  فطافػػت بالبيػػت حيػػذ غرقػػت األرض ثػػـ ضتػػت منػػذ فػػي ضيامهػػا ثػػـ رجعػػت 
 ت مأمور  وطافت بالبيت طواؼ النسال .انالسفينة وم

يؤمة عوة  راية الهةى للذ الاوفة ما جال عف المعلذ بف خنيس عف اذماـ ومما 
يـو النيروز هػو اليػـو الػذي اسػتوت فيػه سػفينة  اف) الصاةؽ  عليه السالـ( : 

 .(ٔ) نوح )عميهـ السبلـ( عمل الجودي (
وهذا هو نفس اليوـ الذي سيخرف فيه المهةي  عليه السػالـ( فقػة جػال فػي الروايػة 

 : 
النيروز هو اليـو الذي يظهر فيػه قائمنػا أهػل البيػت ووالة األمػر ويظفػرا ) يـو 

وهذا شاهة مهػـ علػذ التشػابه  (ٕ)ع تعالل بالدجاؿ فيصمبه عمل كناسة الكوفة (
 ما بيف سفينة نو  واستقرار راية الهةى في الاوفة .

      
  افرابعًا : العذاب بالطوف
 افالطوفػػ افل علػػذ مػػ  شػػيل( وقػػة مػػهػػو :  طفػػذ المػػا افجػػال فػػي معنػػذ الطوفػػ

 عذا  لقوميف هما قـو نو  والشاهة عليه قوله تعالذ : 
ـُ  ـْ َأْلػَف َسػَنٍة ِإالَّ َخْمِسػيَف َعامػًا َفَأَخػَذُه } َوَلَ ْد َأْرَسْمَنا ُنوحًا إلػل َقْوِمػِه َفَمِبػَث ِفػيِه

ـْ َظاِلُموَف { افالطوف َوُه
(ٖ)  . 

ـُ الطوفػالاريمػة :  وقوـ فرعػوف الػذي ةلػت عليػه ا يػة َواْلَجػَراَد  اف} َفَأْرَسػْمَنا َعَمػْيِه
بَلٍت َفاْسَتْكَبُروْا َوكَ  ـَ آَياٍت مَُّفصَّ َفاِدَع َوالدَّ  .  (ٗ)وْا َقْومًا مُّْجِرِميَف {انَواْلُ مََّل َوالضَّ

                                                 
 1المهذ  البارع ا ابف فهة الحلي ف - 1
  1مصبا  الفقيه ط  ف 2
 ( .14  تالعنمبو  -3
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 افحيػػذ ابػػتالهـ هللا بهػػذا النػػوع مػػف العػػذا  بسػػب  تابػػرهـ وسػػول ضعمػػالهـ وقػػة مػػ
 جزل مف عذابات قة نزلت بهـ .هو  افالطوف

الفػػتف فػػي  افالعػػذا  األابػػر ممػػا هػػو الحػػاؿ فػػي طوفػػ افنػػو  مػػ افولاػػف فػػي طوفػػ
نػو   افقبػاؿ طوفػفي مف الةـ والفتف  افعصر المهةي  عليه السالـ( فيموف طوف

 المال .مف 
قاؿ المفضل : يػا سػيدي  ) :والشاهة ما روي عف اذماـ الصاةؽ  عليه السالـ( 

 دار الظالميف في ذلؾ الوقت؟كيف تكوف 
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 لينػػزلف بهػػا مػػف 

زؿ بسائر األمـ المتمردة مػف أوؿ الػدهر إلػل آخػرا ولينػزلف صنوؼ العذاب ما ن
أهمهػا  افبها مف العذاب ما ال عيف رأت وال أذف سػمعت بمثمػه ، وال يكػوف طوفػ

الم ػيـ بهػا يب ػل بشػ ائه والخػارج  افإال بالسيف فالويل لمػف اتخػذ بهػا سػكنا فػ
 .(ٔ)منها برحمة ع ( 

زمػػػف  افالسػػػالـ( فػػػي وصػػػف طوفػػػواًػػػح مػػػف اذمػػػاـ الصػػػاةؽ  عليػػػه  افوهػػػذا بيػػػ
 ستخةاـ السيف . له ناتج عف نةـ وفتف ال افه طوفانالمهةي  عليه السالـ( ب

حة شعرال ضه  البيػت وهػو جريػر ض افولع  ضرقذ ما قي  في وصف هذي الفتف بلس
  ري( :
 آؿ محمػػد        في األرض لرؽ جهمها افطوف
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 اهـ حمل الػذي        طمب النجاة وأهمهػتوسفين
 فاقبض بكفػؾ عروة       ال تخشل منها فصمهػا

ه بػػةل ةعوتػػه بالاوفػػة والشػػاهة علػػذ انػػومػػف يتتبػػع قصػػة نػػو   عليػػه السػػالـ( يجػػة 
فػػػي  صػػػنعها ومػػػ  هػػػذا مؤمػػػةاي  افسػػػفينته وممػػػ افذلػػػؾ مقامػػػه فػػػي مسػػػجةها وممػػػ

 الروايات الوارة  عف األئمة  عليهـ السالـ( .
ذار قومػه بتمػاةيهـ ومفػرهـ فحػ  انػ( ةعوتػه و ضتـ نو  النبػي  عليػه السػالـ افوبعة 

 يرم  ومف معه السفينة فقاؿ تعالذ :  افعليهـ العذا  فأمري هللا 
}َحتَّل ِإَذا َجاء َأْمُرَنا َوَفاَر التَّنُّوُر ُقْمَنا اْحِمْل ِفيَها ِمف ُكلٍّ َزْوَجْيِف اْثَنْيِف َوَأْهَمَؾ ِإالَّ 

 . (ٔ)ْف آَمَف َوَما آَمَف َمَعُه ِإالَّ َقِميل  {َمف َسَبَق َعَمْيِه اْلَ ْوُؿ َومَ 
ِفيَنِة َوَجَعْمَناَها آَيًة لِّْمَعاَلِميَف {ان} فوقاؿ تعالذ :    . (ٕ)َجْيَناُا َوأصحاب السَّ

ثػػػـ طافػػػت ، طلقػػػت مػػف الاوفػػػة لتجػػػو  األرض انالسػػػفينة  افوالمعػػروؼ والثابػػػت 
ػػع الاعبػػة فػػي ممػػة ثػػـ رجعػػت لتسػػتقر فػػي الا وفػػة ويممػػف رسػػـ خارطػػة حػػوؿ مًو

 لحرمة السفينة في رحلتها فنجةها مرتاز  علذ ثالذ نقاا . 
النقطػػة األولػػذ واألخيػػر  هػػي الاوفػػة والوسػػ  هػػي ممػػة وبعبػػار  ضخػػرى   تبػػةض مػػف 
الاوفػػة وتطػػوؼ حػػوؿ الاعبػػة وتعػػوة للػػذ الاوفػػة ( ولػػـ تاػػف هػػذي الحرمػػة للسػػفينة 

  .ما بأمر مف هللاانخاصة لنو   عليه السالـ( و 
صػاري فمػف انت هذي الحرمة حااية ومعبر  عػف حرمػة المهػةي  عليػه السػالـ( و انم

 صػػار ثػػـ ينطلػػ  ليقػػوـ مػػف ممػػة وضخيػػراي نالاوفػػة يبػػةض ةعوتػػه فػػي التمهيػػة وا عػػةاة اال
 يعوة للذ الاوفة ليؤسس عاصمته التي منها يبةض التشريع . 
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 افالفػتف مقابػ  طوفػ مػف افعذا  هذي األمة طوفػ افومما قةمنا في نقاا التشابه 
المهػػةي  عليػػه السػػالـ( يصػػنع سػػفينة للمػػؤمنيف بػػه لتنجػػيهـ مػػف  افالمػػال فمػػذلؾ 

 الفتف .  افطوف
ه الوحية الػذي يطفػو علػذ نصنع السفينة لنو   عليه السالـ( مف الخش  ال افوم

هػػا الوحيػػة  القػػاةر  نسػػفينة المهػػةي  رايػػة الهػػةى( ستصػػنع بالهةايػػة ال افو ، المػػال 
 الفتف مما جال في رواية  ضبي ذر( السابقة الذمر .  افتطفو فوؽ طوف افعلذ 

وال تاوف هذي السفينة لال راية هةى يرفعها بيف الناس ويةعوهـ للػذ االلتحػاؽ بهػا 
 ولاف ضاثرهـ للح  مارهوف مما فع  آبائهـ وضجةاةهـ مف قب  . 

تاػوف هنػاؾ عػة  سػفينته  فيػهه  عليه السالـ( فػي الوقػت الػذي يصػنع انوال يخفذ 
سػػفف راسػػيات ومػػ  مػػف هػػذي السػػفف تمثػػ  ةعػػو  ضصػػحابها وعنػػةما تنطلػػ  سػػفينة 

 افطالقهػػا حيػػذ انطالؽ ولاػػف مػػا الفائػػة  مػػف ناذمػػاـ   ةعوتػػه ( تبػػةض السػػفف بػػاال
هػا رايػات باطلػة وةعػوات مظللػة للنػػاس نالفػتف ال افجميػع السػفف سػتغرؽ فػي طوفػ

 حقيقية أله  البيت  عليهـ السالـ( . علذ الهةاية ال بف  ها لـ تُ نومذلؾ ال
 افه ال سفينة لال سفينة اذماـ  عليػه السػالـ( هػي التػي سػتنجو مػف غػرؽ طوفػانو 

 ها راية الهةى وةعو  الح  .نالفتف وذلؾ ال
 والسب  في ذلؾ يعوة للذ ميفية قياة  السفينة وس  ضمواف الفتف .

قياةتهػػػا فػػػي وسػػػ  هػػػذي يمػػػوف المسػػػؤوؿ عػػػف  افللسػػػفينة ممػػػا نعلػػػـ قبطػػػ افحيػػػذ 
متص  باهلل  افلسفينة المهةي  عليه السالـ(  راية الهةى( قبط افاألمواف وبهذا ف

واذماـ المهةي  عليه السالـ( قاةر علذ لةار  ةفة السفينة بتسةية مف هللا وتوجيػه 
مباشػػػػر مػػػػف اذمػػػػاـ المهػػػػةي  عليػػػػه السػػػػالـ( وهػػػػذا الشػػػػخص ال يمػػػػوف لال وزيػػػػري 

 ئيسي لةعوته وصاح  ضمري .الخاص والممهة الر 
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قياة  ةفػة السػفينة وسػ   مففبسب  قربه مف اذماـ يموف هذا القائة بارع ومتممف 
فيػػتحمـ بمسػػيرتها وسػػ  األهػػواؿ ويحػػرؾ شػػراعها باتجػػاي ، ضمػػواف الفػػتف المتالطمػػة 

يصػػطةـ  افت عاتيػػة ويتحػػرؾ بالسػػفينة وسػػ  ضمػػواف الفػػتف بػػةال مػػف انػػالػػريح لذا م
يًػػػمف نجػػػا  سػػػفينة القػػػائـ  عليػػػه  افه انمػػػ  مػػػا يممػػػف مػػػف شػػػفهػػػو يعمػػػ  ، بهػػػا 

 السالـ( . 
) روي عػػػف أبػػػي عبػػػد ع وقػػػة جػػػال بالروايػػػة عػػػف المفًػػػ  بػػػف عمػػػر الجعفػػػي : 
ف دهػركـ ولػيخممف حتػل  مػ )عميه السبلـ( إياكـ والتنويػه أمػا وع ليغيػبف سػبتاً 

 افف ، وليكفػميػه عيػوف المػؤمني، همػؾ بػأي واد سػمؾ ؟ ولتػدمعف عي اؿ: مػات 
السفينة في أمواج البحر ، فبل ينجو إال مف اخذ ع ميثاقػه ، وكتػب فػي  وءتكف

، وأيدا بروح منه ، ولترفعف اثنتا عشرة راية مشػتبهة ال يػدري أي  افقمبه اإليم
 .(ٔ) مف أي (

وهنا لشار  واًحة للذ ظهور رايات  سفف( تػةعو لنفسػها تاػوف قبػاؿ رايػة الهػةى 
هػا رايػات باطلػة وغيػر مسػةة  مػف نالفػتف ال افهايػة سػتغرؽ فػي طوفػولانها فػي الن
 هللا تعالذ . 

 ية : انوخير شاهة علذ ذلؾ ما نقرضي في الةعال بالصال  الشعب
) المهـ صل عمل   وآؿ   الفمؾ الجارية في المج  الغامرة يػأمف مػف ركبهػا 

والػػبلـز لهػػـ  ويغػػرؽ مػػف تركهػػا ، المت ػػدـ لهػػـ مػػارؽ والمتخمػػف عػػنهـ زاهػػق
 الحق...( .

واًح في تأوي  حرمة السفينة  الػةعو ( حيػذ ورة فػي الػةعال الصػال   افوهذا بي
علػػػػذ دمحم وآؿ دمحم ومعنػػػػذ الصػػػػال  هنػػػػا عنػػػػة ضهػػػػ  البيػػػػت : هػػػػي الصػػػػلة باذمػػػػاـ 
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المهػػةي  عليػػه السػػالـ( التػػي هػػي الصػػلة بػػاهلل عػػز وجػػ  وشػػبه ضهػػ  البيػػت بالفلػػؾ 
مػػػة بسػػػرعة والعلػػػة بسػػػرعتها الرتباطهػػػا الوثيػػػ  بقًػػػية الجاريػػػة ضي السػػػفف المتحر 

اذمػػػاـ الحسػػػيف   عليػػػه السػػػالـ( والشػػػاهة علػػػذ ذلػػػؾ حػػػةيذ المعصػػػوميف  علػػػيهـ 
 السالـ(  :

هػذي السػفينة والتػي هػي   رايػة  اففػ (ٔ)) كمنا سفف نجاة وسفينة الحسيف أسرع (
اللجػج الغػامر   جاز ضهةافها اذلهية فيانهةاية ( عنة تحرمها تتصف بالسرعة في 

هػا تغمػر مػ  السػفف التػي لػيس لهػا تحصػيف ان آي األمواف العالية المغرقة( حيذ 
مػػف الغػػرؽ والػػذي هػػو  الهةايػػة( فػػي عصػػر ظهػػور المهػػةي  عليػػه السػػالـ( وهنػػا 

يح مهـ في المعنذ مف حيذ تفصي    واع الغارقيف وسب  غرقهـ .انتًو
التػارؾ لسػفينة آؿ  افية انالشػعبفقة قاؿ المعصوموف  علػيهـ السػالـ( فػي الصػال  

ةيف الذيف اندمحم المتمثلة بسفينة المهةي  عليه السالـ( هو الغارؽ وهذي صفة المع
 يصةوف الناس عف الصعوة في سفينة الهةاية الدمحمية .

ي فهػػػـ المػػارقيف عػػػف خػػ  ضهػػػ  البيػػت  علػػػيهـ السػػالـ( والػػػذيف انوضمػػا الصػػػنف الثػػ
هػػـ اةعػػوا الحػػ  ولبسػػوا انهػػةي  عليػػه السػػالـ( ضي مرقػػوا عػػف ضمػػر هللا المتمثػػ  بالم

ف مػفسػهـ قػاة  ألمػر هللا بػةؿ انجلبابه الظاهري وتصةوا لةعاته الحقيقيػيف وجعلػوا 
 صاحبه الحقيقي اذماـ المهةي  عليه السالـ( .

 لنػػا رايػػة مػػف ت ػػدمها سػػرؽ ومػػف تػػأخر عنهػػا زهػػق اف) فقػػة جػػال فػػي الروايػػة : 
 . (ٕ)( ومف لزمها لحق
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ارقيف لحػػ  اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( فأصػػبحوا مسػػّراؽ الاعبػػة حيػػذ فهػػـ سػػ
ة واغتصبوا ح  اذماـ مستغليف غيبته الشريفة في تاويف راياتهـ التي انوا األمانخ

ال تةعو لال ألصحابها ، فهؤالل هـ المتقةميف علػذ القػاة  الحقيقيػيف ضال وهػـ ضهػ  
 الةيف والح  .البيت  عليهـ السالـ( فأصبحوا خارجيف عف 

هـ هػـ مػف يتصػةى للحػ  باسػـ الػةيف ويحثػوف النػاس علػذ انويتًح مف المعنذ 
تػػػرؾ رايػػػة الهػػػػةى ل مػػػاـ المهػػػػةي  عليػػػه السػػػػالـ( بتقمصػػػهـ القيػػػػاة  عنػػػه  عليػػػػه 

 السالـ( . 
مػػا الصػػنف الثالػػذ فهػػـ المتػػأخريف عػػف ةعػػو  اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ( والػػذيف لػػـ  وا 

جػػا  والهةايػػة للمهػػةي  عليػػه السػػالـ( فهػػـ زاهقػػيف بسػػب  يلتحقػػوا ويرمبػػوا سػػفينة الن
 تخلفهـ عف نصر  اذماـ وتصةي  ةعوته .

 صػػاري وضتباعػػه فهػػـ ضخيػػراي انهػػـ ترمػػوا قًػػية اذمػػاـ وتنصػػلوا لحقػػه وحػػاربوا انوبمػػا 
 وال يعلذ عليه . وازاهقيف والح  يعل
 .(ٔ)َباِطَل َكاف َزُهوقًا {}َوُقْل َجاء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل اف الْ قاؿ تعالل : 

وهذي هي األصػناؼ الثالثػة التػي تمثػ  السػفف الخاسػر  قبػاؿ سػفينة الهةايػة ل مػاـ 
المهةي  عليه السالـ( فلـ يب  لال الصنف الفائز وهـ الملتحقيف بالح  والسابقيف 
في نصرته  عليه السػالـ( والػةاخليف تحػت رايتػه رايػة الهػةى التػي سػيرفعها  عليػه 

 ـ( والراابيف لسفينة هةايته والعامليف تحت لوائه والممهةيف ألمري .السال
 
 
 

                                                 
 81اذسرال - 1



 
 

 231.......  ................................... الموسوعة القرانية للقحطاني
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تابوت السكينة
 

ـْ قاؿ تعػالذ :  ـْ ِنِبيُُّه ػف  افآَيَة ُمْمِكِه  اف} َوَقاَؿ َلُه ـُ التَّػاُبوُت ِفيػِه َسػِكيَنة  مِّ َيػْأِتَيُك
ػا َتػَرَؾ آُؿ ُموَسػل َوآؿُ  مَّ ـْ َوَبِ يَّة  مِّ بُِّك ِفػي َذِلػَؾ آلَيػًة  افَهػاُروَف َتْحِمُمػُه اْلَمآلِئَكػُة  رَّ

ـْ   . (ٔ)ُكنُتـ مُّْؤِمِنيَف { افلَُّك
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لقة ورة في تفسير هذي ا ية المبارمة مف سور  البقر  في تفسير العياشي عف ضبي 
ـُ التَّػاُبوُت ِفيػِه َسػِكيَنة   اف} آيػة ُمْمِكػِه جعفر  عليه السالـ( في قوله :  ػف  َيػْأِتَيُك مِّ

ػػا َتػػَرَؾ آُؿ ُموَسػػل َوآُؿ َهػػاُروَف َتْحِمُمػػُه اْلَمآلِئَكػػُة { ،  مَّ ـْ َوَبِ يَّػػة  مِّ بُِّكػػ قػػاؿ  عليػػه رَّ
) رضاض األلواح فيها العمـ والحكمة ، العمـ جاء مػف السػماء فكتػب  السػالـ( :

 . (ٔ)في األلواح وجعل في التابوت (
ور  قػػػة ذمرهػػػا ضهػػػ  البيػػػت  علػػػيهـ هػػػذي ا يػػػة ورةت فػػػي سػػػور  البقػػػر  وهػػػذي السػػػ اف

ها تحوي علذ م  العلـ ، هذا وقة جال في تسمية اذمػاـ دمحم بػف علػي انالسالـ( ب
ًي  التابوت يمثػ  العلػـ والحممػة  افوهنا ف  عليه السالـ( بالباقر مونه بقر العلـ بقرا 

 زلها هللا تبارؾ وتعالذ في ضلوا  نبي هللا موسذ  عليه السالـ( . انالتي 
) كنت عند أبي عبد ع )عميه السػبلـ( إذ دخػل عميػه قػاؿ :  افف سعية السموع
 مف الزيدية ف اال له :  فرجبل 

 أفيكـ إماـ مفترض الطاعة ؟ 
ؾ تفتي وت ر وت وؿ به انقاؿ )عميه السبلـ( : ف اال له : قد اخبرنا عنؾ الث ات 

 .ذبصحاب ورع وتشمير وهـ ممف ال يكوهـ أ فوفبل  فونسميهـ لؾ فبل 
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 

 سيف رسوؿ ع عند عبد ع بف الحسف . اف افيزعم
ف بعينيػػه وال بواحػػدة مػػف ف ػػاؿ كػػذبا لعنهمػػا ع وع مػػا رآا عبػػد ع بػػف الحسػػ

 يكوف رآا عند عمي بف الحسيف )عميه السبلـ( . افعينيه وال رآا أبوا إال 
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عندي  افا صادقيف فما عبلمة في م بضه وما أثر في موضع مضربه و انك افف
ودرعػه  تسػميما()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عندي لرايػة رسػوؿ ع  افو  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(لسيف رسوؿ ع 
)صمل ع عميه ا صادقيف فما العبلمة في درع رسوؿ ع انك افوالمته ومغفرة ف
عنػدي  افالمغمبػة و  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(عندي لراية رسوؿ ع  افو  وآله وسمـ تسميما(

عنػػدي الطسػػت  افبػػف داود و  افعنػػدي خػػاتـ سػػميم افألػػواح موسػػل وعصػػاا و 
)صمل رسوؿ ع  افعندي االسـ الذي ك افو  افي رب به ال ربموسل  افالذي ك

إذا وضعه بيف المسمميف والمشركيف لـ يصػل مػف  ع عميه وآله وسمـ تسميما(
 عندي لمثل الذي جاءت به المبلئكة . افو  ةشابنالمشركيف إلل المسمميف 

يػػه ومثػػل السػػبلح فينػػا كمثػػل التػػابوت عمػػل أبػػوابهـ أوتػػوا النبػػوة ومػػف صػػار إل
فخطػت  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(السبلح منػا أوتػي اإلمامػة ول ػد لػبس أبػي درع رسػوؿ ع 

 ًِ ت وقائمنػا مػف إذا لبسػها مؤلهػا انػت وكانػا فكانػولبسػتها  عمل األرض خطيطَا
 . (ٔ)شاء ع (ان

اذماـ ضبي عبة هللا الصاةؽ  عليه السالـ( غً  مف  افنالح  مف هذي الرواية 
عنػػػػة غيػػػػر اذمػػػػاـ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػليما(سػػػػيف رسػػػػوؿ هللا  افرجلػػػػيف مػػػػف الزيةيػػػػة  اةعػػػػال

 الصاةؽ  عليه السالـ( .
اذمػػػػاـ الصػػػػاةؽ المصػػػػةؽ عليه  افالسػػػػال  هػػػػو مػػػػف ةالئػػػػ  اذمامػػػػة و  افحيػػػػذ 

بيػػال التػػي يتوارثهػػا األئمػػة المعصػػوميف نالسػػالـ( يػػذمر فػػي هػػذي الروايػػة مواريػػذ اال
 تلو ا خر وهنا يمث  السال  بتابوت السمينة .  ـ( واحةاي  عليهـ السال

 :وهناؾ رواية ضخرى 
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ػػا  إذا مػػات  : (عليػػه السػػالـ عػػف ابػػف ضبػػي نصػػر قػػاؿ : قلػػت ألبػػي الحسػػف الًر
يكوف أكبػر ولػد أبيػه  افماـ عبلمات منها ماـ بـ يعرؼ الذي بعدا ؟ ف اؿ لئلاإل

؟  ف: إلػل مػف أوصػل فػبل  ويكوف فيػه الفضػل والوصػية ، وي ػدـ الركػب في ػوؿ
، والسػػبلح فينػػا بمنزلػػة التػػابوت فػػي بنػػي إسػػرائيل ، تكػػوف  ففي ػػاؿ : إلػػل فػػبل 

 . (ٔ)( افاإلمامة مع السبلح حيثما ك
يحػوي  افالسال  يمث  العلـ وممػا هػو التػابوت الػذي مػ افوتةؿ هذي الرواية علذ 

 ضلوا  موسذ ومواريذ النبي .
عته فيه ضمه وضلقته في الػيـ زلانالتابوت الذي  اف(2 فقة ورة  ه هللا علذ موسذ فًو

ػػع فيػػه األلػػوا   افمػػ فػػي بنػػي لسػػرائي  يتبرمػػوف بػػه فلمػػا حًػػر موسػػذ الوفػػا  ًو
 .النبو  وضوةعه يوشع بف نوف وصيه عنةي مف آيات افوةرعه وما م

يلعبػوف بػػه فػػي الطرقػػات  افالصػػبي اففلػـ يػػزؿ التػػابوت بيػنهـ حتػػذ اسػػتخفوا بػه ومػػ
سرائي  في عز وشرؼ ما ةاـ التابوت عنةهـ فلما عملػوا بالمعاصػي فلـ يزؿ بنو ل

واسػػتخفوا بالتػػابوت رفعػػه هللا عػػنهـ فلمػػا سػػألوا النبػػي وبعػػذ هللا للػػيهـ طػػالوت ملاػػا 
 يقات  معهـ رة هللا عليهـ التابوت مما قاؿ هللا تعالذ : 

ػػ افآَيػػَة ُمْمِكػػِه  اف}  ـُ التَّػػاُبوُت ِفيػػِه َسػػِكيَنة  مِّ ػػا َتػػَرَؾ آُؿ َيػػْأِتَيُك مَّ ـْ َوَبِ يَّػػة  مِّ بُِّكػػ ف رَّ
بيػال وقولػه فيػه سػمينة نقػاؿ البقيػة ذريػة اال ُموَسل َوآُؿ َهاُروَف َتْحِمُمػُه اْلَمآلِئَكػُة {

ع بيف يةي العةو وبيف المسلميف فتخرف منه ريػح  افالتابوت م افمف ربمـ ف يًو
 . افسنطيبة لها وجه موجه اال
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ا  عليه السػالـ( قػاؿ : هذا وورة عف اذماـ ال ) السػكينة ريػح مػف الجنػة لهػا ًر
جػػالوت ي تمػػه  اففػػأوحل ع إلػػل نبػػيهـ  -قػػاؿ  افإلػػل  - افسػػنوجػػه كوجػػه اال 

مف يستوي عميه درع موسل )عميه السبلـ( وهو رجل مف ولد الوي بف يع ػوب 
ًِ  اف)عميه السبلـ( وأسمه داود بف إيشا وكػ  ولػه عشػرة أبنػاء وداود إيشػا راعيػَا

 ًِ ًِ  افوكػػ  -قػػاؿ  افإلػػل  - أصػػغرهـ سػػنَا فػػي بدنػػه  داود شػػديد الػػبطش قويػػَا
 َِ  .(ٔ)(ى عميهفمما جاء إلل طالوت ألبسه درع موسل فاستو شجاعاً 

اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( الػػذي يرتػػةي ةرع رسػػوؿ هللا  افه شػػانوهػػو بػػذلؾ شػػ
المهػةي  عليػه السػالـ( تجػري عليػه  اف حيذ له تماماي  فيموف مالئماي   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(
 . (2 سنف األوليف

اإلماـ المهدي )عميػه السػبلـ( يخػرج  اف) وعف اذماـ الصاةؽ  عليه السػالـ( : 
لغضب ع عمػل هػذا الخمػق ، يكػوف عميػه قمػيص رسػوؿ  أسفاً  افموتورًا لضب

درع  -السػػػحاب ، ودرعػػػه ، وعمامتػػػه  الػػػذي عميػػػه يػػػـو احػػػد )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما(ع 
 -)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(سػيف رسػوؿ ع -السػابغة ، وسػيفه  -)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(رسوؿ ع 
 . (ٖ)ذو الف ار....(

ًِ  اف) :  وقػػة ورة ل تػػاؿ الػػروـ فيرسػػل معػػه  المهػػدي )عميػػه السػػبلـ( يبعػػث بعثػػَا
زؿ ع عمل اناكية فيه التوراة الذي طانعشرة تستخرج تابوت السكينة مف لار 
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زؿ ع عمػل عيسػل يحكػـ بػيف أهػل التػوراة بتػوراتهـ انجيل الذي نموسل ، واال 
 .(ٔ)جيمهـ ( انجيل بنوبيف أهل اال 
اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( عنػػةما يخػػرف معػػه سػػال  رسػػوؿ هللا  افوهػػذا يثبػػت 
ًافة للذ ذل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما( ؾ فهو معه العلـ الواسع الذي يطغػذ علػذ مػ  شػيل وا 

. 
ًِ فقػػة ورة عػػف ضبػػي عبػػة هللا قػػاؿ :  ، فجميػػع مػػا  ) العمػػـ سػػبعة وعشػػروف جػػزءَا
. فمػـ يعػرؼ النػاس حتػل اليػـو ليػر الجػزئيف فػإذا  افجاءت به الرسل هو جػزء

فبثهػا لمنػاس ، وضػـ إليػه الجػزئيف ،  اً ءخػرج الخمػس والعشػريف جػز أقاـ ال ػائـ 
ًِ حتل ي  . (ٕ)( بثها سبعة وعشريف جزءَا

اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( يسػػتخرف تػػابوت السػػمينة لػػيس  افوبػػذلؾ يتبػػيف لنػػا 
 صػػلذ هللا يػػة بػػ  هػػو لخراجػػه لسػػال  رسػػوؿ هللا انيػػة والممانفقػػ  مػػف الناحيػػة الزم

خراجه للعلـ الذي يحمله  عليه السػالـ( وبػذلؾ نسػتطيع  عليه وآله وسلـ تسليما( وا 
يػةعي مقػاـ  افحة ضالتابوت يعني السال  والعلـ ، وبهذا ال يستطيع ضي  اف القوؿ

  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػػػليما(اذمػػػػػػاـ المهػػػػػػةي  عليػػػػػػه السػػػػػػالـ( لال بإخراجػػػػػػه لسػػػػػػال  رسػػػػػػوؿ هللا 
 واستخراجه للعلـ الوفير الذي يحويه اذماـ  صلوات هللا وسالمه عليه( . 

ضبػي بصػير عػف ضبػي جعفػر البػاقر  عليػه    آخػر ، عػفانػ  ومػف جانػهذا مػف ج
ًِ السالـ( قاؿ :  مف بني إسرائيل  )ما خرج موسل حتل خرج قبمه خمسوف كذابَا
 . (ٖ)....(افه موسل بف عمر انعي كمهـ يدّ 
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وعػػػف المفًػػػ  بػػػف عمػػػر قػػػاؿ منػػػت عنػػػة ضبػػػي عبػػػة هللا  عليػػػه السػػػالـ( قػػػاؿ :   
 ؟  قاؿ: فبكيت . ...لترفعف اثنتا عشر راية مشتبهة ال يعرؼ أي مف أي

 ف اؿ : ما يبكيؾ يا أبا عبد ع المفضل ؟  
ت ت وؿ اثنتا عشر رايػة مشػتبهة ال يعػرؼ انبكي و أف مت : جعمت فداؾ كيف ال 

 أي مف أي ؟ 
 قاؿ : وفي مجمسه كوة تدخل فيها الشمس .

 هذا ؟ ف مت : نعـ . ةف اؿ )عميه السبلـ( : أبين
 .  (ٔ)( امرنا أبيف مف هذا الشمس افقاؿ: 
بيػػػال التػػػي تجػػػري علػػػذ اذمػػػاـ المهػػػةي  عليػػػه السػػػالـ( يمػػػوف نسػػػنف اال افمػػػذلؾ 
ع سري السية اليمها علذ وزير اذماـ المهةي  عليه انجري  .يانالسالـ( ومًو

ظر ضخػي المػؤمف اللبيػ  انله سنة مف موسذ  عليه السػالـ( فػ اف (2 ومما سياتيؾ
هناؾ مف يػةعي الواليػة ألهػ   افتبيف لؾ للذ هاتيف الروايتيف وتأم  بهما بةقة في

البيػػت  علػػيهـ السػػالـ( والنصػػر  ل مػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( والتمهيػػة لػػه وهػػو 
بػػذاؾ مػػاذ  ومخػػاةع فهػػـ بػػذاؾ يتقمصػػوف شخصػػية ضميػػر جػػيش الغًػػ  الممهػػة 

ًي  ًي  الرئيسي ل ماـ المهةي  عليه السالـ( مذبا   . وزورا 
السػػػػالـ( عنػػػػةما سػػػػئ  عػػػػف معرفػػػػة الممهػػػػة وقػػػػة ورة عػػػػف اذمػػػػاـ الصػػػػاةؽ  عليػػػػه 

 .الرئيسي والحقيقي ل ماـ المهةي  عليه السالـ( وميف نعرفه 
عػػف عبػػة الػػرحمف بػػف مثيػػر ، عػػف المفًػػ  بػػف عمػػر قػػاؿ : سػػمعت ضبػػا عبػػة هللا 

مر ليبتيف في إحػداهما يرجػع فيهػا إلػل لصاحب هذا األ افعليه السالـ يقػوؿ : 
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ذلػػؾ ؟  افاد سػػمؾ ، قمػػت : كيػػف نصػػنع إذا كػػأهمػػه ، واألخػػرى ي ػػاؿ : فػػي أي و 
 . (ٔ)ادعل مدع فاسألوا عف تمؾ العظائـ التي يجيب فيها مثمه(  افقاؿ : 

ي انوعظائـ األمور هذي التي يعرفها وزير اذماـ المهةي  عليه السالـ( السية اليم
هي مف علـ اذماـ المهػةي  عليػه السػالـ( وهػي لثبػات التصػاله المباشػر باذمػاـ 

 عليه السالـ( . 
هػػػػذا وقػػػػة ورة عػػػػف المفًػػػػ  بػػػػف صػػػػالح ، عػػػػف جػػػػابر ، قػػػػاؿ : حػػػػةثني مػػػػف رضى 

) وقػد جػاء رجػل إلػل أميػر المػؤمنيف )عميػه السػبلـ( المسي  بػف نجبػه ، قػاؿ : 
هػذا يكػذب  افومعه رجل ي اؿ له ابػف السػوداء ، ف ػاؿ لػه : يػا أميػر المػؤمنيف 

منيف )عميػػػه السػػػبلـ( : ل ػػػد عمػػل ع ورسػػػوله ويستشػػػهدؾ . ف ػػػاؿ أميػػر المػػػؤ 
 اعرض وأطوؿ ي وؿ ماذا ؟ 
 ف اؿ : يذكر جيش الغضب . 

قػزع ك ػزع الخريػف  افف اؿ : خل سبيل الرجل ، أولئؾ قـو يأتوف في آخر الزمػ
ي انػػوالثبلثػػة مػػف كػػل قبيمػػة حتػػل يبمػػغ تسػػعة ، أمػػا وع ،  ف، والرجػػل والػػرجبل 

هو ي ػوؿ : بػاقرَا بػاقرَا بػاقرَا ، ألعرؼ أميرهـ واسمه ومناخ ركابهـ ، ثـ نهض و 
 . (ٕ)ثـ قاؿ : ذلؾ رجل مف ذريتي يب ر الحديث ب رَا(

ً   جػزلاي اذماـ المهةي  عليه السالـ( يظهػر  افنستنتج مف هذا  مػف العلػـ    معينػاي
يظهػر هػذا العلػـ  -التابوت يعني السال  والعلػـ  افحيذ ذمرنا  -علـ التابوت ( 

ًي علػذ يػةي وزيػػري وضميػر جػػيش ا  لغًػ  والػذي يػػذمري ضميػر المػػؤمنيف بػالقوؿ ثالثػػا 
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ًي  ًي  باقرا  ًي  باقرا  ًي انو  باقرا  لاونه قة بقر العلػـ الػذي علمػه اذمػاـ  ه يبقر الحةيذ بقرا 
 المهةي  عليه السالـ( .
فػػػي علػػػة  مػػػ  العلػػػـ ، وضيًػػػاي سػػػور  البقػػػر  تحػػػوي علػػػذ  افولقػػػة ذمرنػػػا فػػػي البةايػػػة 

بالبػاقر  عليػه السػالـ( لاونػه بقػر علػـ النبيػيف ، تسمية اذماـ الهماـ دمحم بف علي 
ضميػػر جػػيش الغًػػ  يػػذمري اذمػػاـ علػػي  عليػػه السػػالـ( بالبػػاقر لػػنفس السػػب   اففػػ

 .             مهةي  عليه ضفً  الصال  والسالـ(في بقري للعلـ الذي يتعلمه مف اذماـ ال

 

ح ي ة حزب ع هو جيش اإلماـ المهدي )عميه 
 السبلـ(

 
ْيطَ عالذ : قاؿ ت ـُ الشَّ ػْيطَ انف اف} اْسَتْحَوَذ َعَمْيِه  افساهـ ِذْكػَر ّللاَِّ أولئػؾ ِحػْزُب الشَّ
ػػْيطَ  افَأاَل  ـُ اْلَخاِسػػُروَف *  افِحػػْزَب الشَّ وَف ّللاََّ َوَرُسػػوَلُه أولئػػؾ  افُهػػ الَّػػِذيَف ُيَحػػادُّ

َ َقػػِويّّ َعِزيػػز  * اَل َتِجػػُد َقْومػػًا  افا َوُرُسػػِمي انػػِفػػي اأَلَذلِّػػيَف * َكَتػػَب ّللاَُّ أَلَْلِمػػَبفَّ  ّللاَّ
وَف َمػْف َحػادَّ ّللاََّ َوَرُسػوَلُه َوَلػْو َكػ ـِ اآْلِخػِر ُيػَوادُّ ـْ أو انُيْؤِمُنوَف ِبػاّللَِّ َواْلَيػْو وا آَبػاءُه

ـْ أو ِإْخوَ  يَمػانَأْبَناءُه ـُ اإلِْ ـْ أولئػؾ َكَتػَب ِفػي ُقُمػوِبِه ـْ أو َعِشػيَرَتُه ـ ِبػُروٍح َوَأيَّػَدهُ  افُه
ـْ َجنَّػػاٍت َتْجػػِري ِمػػف َتْحِتَهػػا اال  ْنػػُه َوُيػػْدِخُمُه ـْ نمِّ هػػار َخاِلػػِديَف ِفيَهػػا َرِضػػَي ّللاَُّ َعػػْنُه

ـُ اْلُمْفِمُحوَف { افَوَرُضوا َعْنُه أولئؾ ِحْزُب ّللاَِّ َأاَل  ِحْزَب ّللاَِّ ُه
(ٔ) . 
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ػػه بعػػة رفػػض لبلػػيس االسػػتجابة ألمػػر هللا تبػػارؾ وتعػػالذ بالسػػج  وة  ةـ ، وتعًر
تظار والتأجي  قاؿ ن، طل  مف هللا عز وج  اال ساحة قةس هللاللطرة واللعنة مف 

 تعالذ : 
يِف * َقاَؿ َربِّ ف افَؾ َرِجيـ  * وَ ان} َفاْخُرْج ِمْنَها ف ـِ الدِّ ِظْرِني انَعَمْيَؾ المَّْعَنَة إلل َيْو

ـِ ُيْبَعُثوَف * َقاَؿ ف  . (ٔ)ِريَف * إلل َيوـِ اْلَوْقِت اْلَمْعُموـِ {َؾ ِمَف اْلُمنظَ انإلل َيْو
ظػري انظار للذ يـو القيامػة ، لاػف هللا عػز وجػ  لػـ يجبػه لمػا ضراة ، بػ  نفطل  اال

 للذ يـو الوقت المعلـو . فما هو يـو الوقت المعلوـ ؟
يوـ الوقت المعلوـ هو يـو  قياـ اذمػاـ المهػةي  عليػه السػالـ( فعػف وهػ  بػف  اف

ذ لسحاؽ بف عمار قاؿ :   سألت ضبا عبة هللا  عليه السػالـ( عػف قػوؿ جميع مول
ـِ ُيْبَعُثوَف * َقاَؿ فان} َقاَؿ َربِّ فلبليس  َؾ ِمَف اْلُمنَظِريَف * إلل َيوـِ انِظْرِني إلل َيْو

 اْلَوْقِت اْلَمْعُموـِ{ .
 قاؿ له وهب : جعمت فداؾ أي يـو هو ؟ 

ظػػرا إلػػل يػػـو انع  افع فيػػه النػاس ، ه يػػـو يبعػػث انػقػاؿ : يػػا وهػػب أتحسػػب 
فػي مسػجد الكوفػة وجػاء إبمػيس حتػل  افيبعث فيه قائمنا ، فػإذا بعػث قائمنػا كػ
 يجثوا بيف يديه عمل ركبتيه في وؿ : 

يا ويمة مف هذا اليـو ، فيأخذ ناصيته فيضرب عن ه ، فذلؾ يـو الوقت المعمػـو 
 . (ٕ)منتهل أجمه (

 لاتا  المقةس حيذ قاؿ : وقة تأاة هذا المعنذ في ا
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وسمسػمة عظيمػة عمػل  ) ورأيت مبلكػًا نػازاًل مػف السػماء معػه مفتػاح الهاويػة ،
، وقيػدا  افيدا . ف بض عمل التنيف ، الحية ال ديمة ، الذي هو إبميس والشيط

ألف سنة ، وطرحه في الهاوية وألمق عميػه ، وخػتـ عميػه لكػي ال يصػل األمػـ 
 . (ٔ)(ا يسيراانيحل زم افسنة . وبعد ذلؾ ال بد  ما بعد ، حتل تتـ األلف في
هالاػه سػيموف علػذ يػة اذمػاـ المهػةي  عليػه  افعرؼ لبليس ذلؾ وتيقف  افمنذ 

السػػالـ( بػػةض سػػعيه الحثيػػذ والخبيػػذ ألجػػ  تاػػويف القاعػػة  األساسػػية لحزبػػه الػػذي 
للػذ راهف عليه ، فبةض بإطالؽ ضساليبه الملتوية ذًالؿ الناس عػف الحػ  وةفعهػـ 

 طري  الباط  وظ  ذلؾ ةيةنه الةائـ علذ مر العصور .
( هػذا الحػز  الػذي لػف  افف بهـ   حز  الشيطفهو يطمع باالستحواذ عليهـ ليموّ 

سػتيالل علػذ الشػيل ف قب  تاويف القاعة  األساسية له ، واالسػتحواذ معنػاي االيموّ 
فػي مقةمػة البحػذ  –بػيف لنػا ا يػات المبارمػات مػف سػور  المجاةلػة باالقتطاع ، فت

يسػتحوذ علػيهـ ينسػيهـ ذمػر هللا وبالتػالي فهػو يجنػةهـ فػي  افبعػة  افالشيط اف –
 ( ولقة ورةت بعض الروايات التي تؤمة ذلؾ . افحزبه   حز  الشيط

ففػػي ذمػػر خطبػػة اذمػػاـ الحسػػيف  عليػػه السػػالـ( خطػػ  بهػػا لمػػا رضى صػػفوؼ ضهػػ  
 الاوفة بمربالل ماللي  والسي  قاؿ : 

)صػمل تـ أقررتـ بالطاعػة وآمنػتـ بالرسػوؿ   انالرب ربنا وبئس العبيد  ) فنعـ
تـ رجعتـ إلل ذريتػه وعترتػه تريػدوف قػتمهـ ، انثـ  ع عميه وآله وسمـ تسميما(
ا انساكـ ذكر ع العظيـ فتبًا لكـ ولما تريدوف ، انف افل د استحوذ عميكـ الشيط

 . (ٕ)هـ فبعدا لم ـو الظالميف (انا بعد إيما إليه راجعوف ، هؤالء قـو كفرو انأ و 
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لقػػة قسػػـ هللا تعػػالذ فػػي تلػػؾ ا يػػات النػػاس للػػذ قسػػميف : قسػػـ اسػػتحوذ علػػيهـ 
الػػذيف يقػػوةهـ لبلػػيس ويمونػػوف  افسػػاهـ ذمػػر هللا وهػػـ حػػز  الشػػيطانو  افالشػػيط

 في قبالة الح  وضهله حز  هللا .
لهػػـ الػػذؿ فػػي الػػةنيا  فاالػػذيف يشػػاقوف هللا ورسػػوله بػػ افوقػػة وصػػف حػػز  الشػػيط

 هـ مغلوبوف ال محالة ضماـ حز  هللا المفلحوف . نوا خر  ، وهـ الخاسروف ، ال
ػػػػْيطَ قػػػاؿ تعػػػالذ :  ـُ الشَّ سػػػاهـ ِذْكػػػَر ّللاَِّ أولئػػػؾ ِحػػػػْزُب انف اف} اْسػػػَتْحَوَذ َعَمػػػْيِه
ػػػْيطَ  ػػػْيطَ  افَأاَل  افالشَّ ـُ اْلَخاِسػػػُروَف *  افِحػػػْزَب الشَّ وَف ّللاََّ الَّػػػِذيَف يُ  افُهػػػ َحػػػادُّ

 . (ٔ)َوَرُسوَلُه أولئؾ ِفي اأَلَذلِّيَف {
تصػار حػز  انتصػار لػه ولرسػله ضي نوقة ضاة المػولذ عػز وجػ  علػذ حتميػة اال

 .(ٕ){ زّللاََّ َقِويّّ َعِزي افا َوُرُسِمي ان} َكَتَب ّللاَُّ أَلَْلِمَبفَّ هللا ، قاؿ تعالذ : 
 : ثـ ذمر صفات حز  هللا في قوله تعالذ 

وَف َمػْف َحػادَّ ّللاََّ َوَرُسػوَلُه َوَلػْو  ـِ اآْلِخػِر ُيػَوادُّ } اَل َتِجُد َقْومًا ُيْؤِمُنػوَف ِبػاّللَِّ َواْلَيػْو
ـْ أو ِإْخػػوَ انَكػػ ـْ أو َأْبَنػػاءُه ـُ انوا آَبػػاءُه ـْ أولئػػؾ َكَتػػَب ِفػػي ُقُمػػوِبِه ـْ أو َعِشػػيَرَتُه ُه
يمَ  ْنػُه َوُيػ افاإلِْ ـْ َجنَّػاٍت َتْجػِري ِمػف َتْحِتَهػا اال َوَأيَّػَدُهـ ِبػُروٍح مِّ هػار َخاِلػِديَف نْدِخُمُه

ـْ َوَرُضػػػوا َعْنػػػُه أولئػػػؾ ِحػػػْزُب ّللاَِّ َأاَل  ـُ  افِفيَهػػػا َرِضػػػَي ّللاَُّ َعػػػْنُه ِحػػػْزَب ّللاَِّ ُهػػػ
 . (ٖ)اْلُمْفِمُحوَف {
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هػػذا اليػػـو هػػو يػػـو قيػػاـ  افظػػاري للػػذ يػػـو الوقػػت المعلػػـو و انلبلػػيس تػػـ  افبمػػا 
اـ المهةي  عليه السالـ( لذف فهذا اليػوـ سػتاوف فيػه الملحمػة العظمػذ بػيف اذم

 . افحز  هللا وحز  الشيط
اشػة حػاالت التجلػي  فحز  هللا هو حز  اذماـ المهػةي  عليػه السػالـ( ال افف

 هلل تاوف في اذماـ المهةي  عليه السالـ( فقة ورة في بيعته : 
 . (ٔ)أ عز وجل(البيعة  اف)مكتوب عمل رايته بايعوا ف

 وعف نوؼ البمالي :  
 . (ٕ)) راية المهدي مكتوب عميها البيعة أ (

 وعف علي بف مهزيار قاؿ : قاؿ ضبو جعفر  عليه السالـ( : 
بػػيف الػػركف  ي بال ػػائـ )عميػػه السػػبلـ( يػػـو عاشػػوراء يػػـو السػػبت قائمػػاً ان) كػػ

كمػا  أ فيممؤهػا عػدالً والم اـ وبيف يديه جبرائيل )عميه السبلـ( ينادي البيعػة 
 . (ٖ)( وجوراً  ممئت ظمماً 

) ما زاؿ عبدي يت رب إلػي بالنوافػل حتػل أحبػه وقة ورة في الحةيذ القةسي : 
ه الػذي ينطػق بػه ويػدا التػي انأحببته كنت عينه التػي يبصػر بهػا ولسػ اف، ف

 يبطش بها ( .
 وبذلؾ سيمث  اذماـ المهةي  عليه السالـ( هللا علذ األرض .
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 الف هاء شعراء هذا العصر
 

قػػوامهـ ضيػػةهـ بعلػػـو تتناسػػ  والعلػػـو بيػػال لمػػا بعػػثهـ هللا ألناال افوؼ مػػف المعػػر  
تاػػوف  لاػي ال، الحجػػة علػذ النػػاس سػػائة  فػي مجتمعػػاتهـ ليقػيـ بػذلؾ  تانػالتػي م
 .وليحيذ مف حيا علذ بينة، للناس علذ هللا والرس  الحجة 

ت العصذ انخرى فميات األوايةي بالعصذ وا  (عليه السالـ فقة بعذ هللا موسذ 
 (عليػػػه السػػػالـ فػػػي عصػػػر موسػػػذ ، فعػػػيف النػػػاس ض وا يسػػػحروف بػػػه انتلقػػػف مػػػا مػػػ

 افشػػػتهري علػػػـ الطػػػ  حتػػػذ اوفػػػي عصػػػر عيسػػػذ ، اشػػػتهر عنػػػة النػػػاس السػػػحر 
 .مرض عالف ضي يصع  عليهـ  ال واانطبال ماأل
ي يػػعيسػػذ يح افاة  حيػػذ مػػبهػػذا العلػػـ وزيػػ (عليػػه السػػالـ فأيػػة هللا نبيػػه عيسػػذ  

ولمػػا جػػال عصػػر ، المػػوتذ بػػأذف هللا وهػػذا هػػو الػػذي قصػػـ ظهػػر الممػػذبيف لنبوتػػه 
العػػر   افة  والبالغػة والشػػعر فمػقػة ازةهػر عنػػة العػر  األ افالرسػالة الخاتمػة مػػ

ًي ضوا يعلقػوف انيعرفػوف بالفصػاحة ومػ ًي  شػػعارهـ علػذ جػةار الاعبػة احترامػا   واجػػالال 
ت لهػػـ اسػػواؽ يقيمػػوف فيهػػا انػػوم، تلػػؾ القصػػائة المعلقػػات  تانػػمػػنهـ لشػػعرائهـ فم

سػػواؽ لقػػرال  قصػػائةهـ الشػػعرال يقصػػةوف تلػػؾ األ افحيػػذ مػػ، ةبيػػة منتػػةياتهـ األ
ًي  ًي  فأخذ فيهـ الشعر مأخذا   .  عظيما 
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 معجػػز  الرسػػوؿ الاػػريـ افالقػػر  اففمػػ افايػػةي بػػالقر   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما(ولمػػا بعػػذ هللا دمحم  
وجػ  حيػذ عجػز مبػار الشػعرال واعلمهػـ بهػذا الفػف  مػف قبػ  هللا عػز ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما( 
ًي  اف ًي  يرةوا عليه رغـ تحةيه لهـ مرارا   . وتارارا 
الحجج ماتزاؿ باقيػة يؤيػة بهػا هللا  افحيذ  افوهمذا هو الحاؿ في م  عصر واو  

زؿ معػػه انػػو   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما( بػػدمحمخػػتـ هللا النبػػو  لمػػا و ، اوليػػالي وحججػػه علػػذ خلقػػه 
ذار والهةايػة نػت الحاجة مستمر  للبشار  واالانم ،ولـ يعة هناؾ تنزي  جةية  افالقر 
يمػوف ذلػؾ  افه البة مف تأية مػف قبػ  المػولذ عػز وجػ  لالئمػة الهػةى والبػة انف، 

 .خرى ض ه تزةهر علـو وتنةثرانماـ حيذ لالتأيية لما يتناس  وعصر م  
ًي  افستمر القر ضلذلؾ  ، ئمة الطاهريف وذلؾ بحس  التأويػ  مف هللا لأل الاريـ مؤيةا 
ولاف التأوي  ياتي علذ مراح    ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما( تهذ بوفا  الرسوؿانالتنزي   افحيذ 

 .ماـللذ االئمة بما يناس  عصر م  ل
مػف سػور    خيػر وؿ لنػا االيػات األؤ يػ (عليػه السػالـ ماـ الصاةؽ المصةؽ فهذا اذ 

ـُ اْلَغػاُووفَ  }الشػعرال مػف قولػه تعػػالذ  ػَعَراء َيتَّػػِبُعُه ـْ َتػَر  *َوالشُّ ـْ ِفػي ُكػػلِّ َواٍد انَأَلػػ ُهػػ
فػػػي قػػػػوؿ هللا  (عليػػػه السػػػالـ حيػػػذ قػػػاؿ فػػػي الروايػػػة الػػػوارة  عنػػػه (ٔ){  َيِهيُمػػػوفَ 
ـُ اْلَغػػاُووفَ  }عزوجػ    ػَعَراء َيتَّػِبُعُه مػػا انعراء يتبػع؟ اؿ مػف رأيػتـ مػػف الشػف ػ {َوالشُّ

عنػل هػؤالء الف هػاء الػػذيف يشػعروف قمػوب النػاس بالباطػػل فهػـ الشػعراء الػػذيف 
 .(2 (يتبعوف 
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ًي ضوقة ورة   فػي قػوؿ هللا عزوجػ    عليػه السػالـ(بػي جعفػر الباقرضماـ عف اذ يًا 
ـُ اْلَغاُووفَ }  ًِ ،  {َيتَِّبُعُه قـو تف هوا لغير  ما هـانيتبعه احد؟  قاؿ هل رأيت شاعرَا
 .(ٔ)(يف وضموا واضموادال
ًي ضوورة    يػػػة الاريمػػػة حيػػػذ فػػػي نفػػػس ا  (عليػػػه السػػػالـ هللا  بػػػي عبػػػةضعػػػف  يًػػػا 

 .(2 (هـ قـو تعمموا وتف هوا بغير عمـ فضموا واضموا):قاؿ
زؿ هػػذي السػػور  المبارمػػة سػػور  انػػو  افه وتعػػالذ علػػذ نبيػػه القػػر انزؿ هللا سػػبحانػػلقػػة 

المقصػػوة  افبحسػ  التنزيػػ  والظػاهر  افوقػػة مػ، ات الاريمػات يػػالشػعرال وهػذي ا 
ذلػؾ وا سػاة  القػـو فػي انية الاريمة الشػعرال الػذيف ينشػةوف الشػعر والػذيف مػفي ا 

 .ذاؾ انالعلـ الذي اشتهر بينهـ 
مػػاـ الصػاةؽ  عليهمػػا السػػالـ( وازةهػػر مػػاـ البػػاقر واذذولاػف عنػػةما جػػال عصػر ا

مػاـ جعفػػر بػػف دمحم ه قػػة تتلمػذ علػػذ يػػة اذانػػذ قيػ  علػـ الفقػػة فػػي ذلػؾ العصػػر حتػػ
يػػة بحسػػ  التاويػػ  البػػاطف ت هػػذي ا انػػالؼ طالػػ  فقػػه مآربعػػة ض (عليػػه السػػالـ 

 .لذ الفقهال    الشعرال(( لتشير 
ماةت النػاس تتبػع الشػعرال وتفتخػر بهػـ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما( ه مف زمف النبي دمحمانحيذ 

عليهمػػا  مػػاميف البػػاقر والصػػاةؽ ولاػػف فػػي زمػػف اذ، ذاؾ انػػلقػػـو وتعتبػػرهـ سػػاة  ا
 افالقػػر  افتشػػر علػػـ الفقػػه ومثػػر الفقهػػال ولمػػا مػػانلػػذ يومنػػا هػػذا ازةهػػر و ا  و  (السػػالـ

سػػاة  القػػـو هػػـ  افولمػػا مػػ، ه يتجػػةة وال تفنػػذ عجائبػػه انػػو  افزمػػبمػػ  العصػػور واأل
يف تتػبعهـ النػاس فػي اخػذ الفقهال ال الشعرال الذيف ينشةوف الشعر بػ  الشػعرال الػذ

المقصػػوة مػػف  افحمػػامهـ الشػػرعية مػػنهـ وترجػػع الػػيهـ فػػي مػػ  صػػغير  ومبيػػر  مػػض
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الفقهػػال   عليه السػػالـ(لئػػؾ الفقهػػال   الشػػعرال(( الػػذيف قػػاؿ عػػنهـ الصػػاةؽضو يػػة ا 
قـو تفقهوا لغير الةيف   عليه السالـ(الذيف يشعروف قلو  الناس وقاؿ عنهـ الباقر

 فًلوا واًلوا.
ليػػه مػػف ضرائهػػـ لبػػاع المقصػػوة هنػػا هػػو الميػػ  مػػع هػػؤالل الفقهػػال فيمػػا ذهبػػوا تّ واذ 

، والغػػػػاووف هػػػػـ القػػػػريبيف والمقػػػػربيف مػػػػف قبػػػػ  هػػػػؤالل العقليػػػػة  يهـانوفتػػػػاويهـ ومبػػػػ
وهػػـ مػػػف يقػػػوـ بػػػأغوال ، الفقهػػال   الشػػػعرال(( وهػػػـ تالمػػذتهـ وحاشػػػيتهـ وبطػػػائنهـ 

ًي  االخػػػريف وايقػػػاعهـ فػػػي شػػػراؾ هػػػؤالل الفقهػػػال لهػػػـ وبالتػػػالي  حتػػػذ يمونػػػوا اتباعػػػا 
ًي  وف يمون  .مف الغاويف  ايًا 

 : في قوله تعالذ  عليه السالـ( ماـ الصاةؽوقة قاؿ اذ

قػاؿ نزلػت فػي  {والشػعراء يتػبعهـ الغػاووف  }ف ضبي جعفر عليه السالـ قػاؿ : ع
مػا انالذيف ليروا ديف ع بآرائهـ وخالفوا امر ع هل رأيتـ شاعرا قط تبعه أحػد 

عنل بذلؾ الذيف وضعوا دينا بآرائهـ فيتبعهـ الناس عمل ذلػؾ ويؤكػد ذلػؾ قولػه 
هػػػـ فػػػي كػػػل واد يهيمػػػوف ( يعنػػػي ينػػػاظروف باألباطيػػػل ويجػػػادلوف ان) ألػػػـ تػػػر 

هػـ ي ولػوف مػاال يفعمػوف ( قػاؿ انبالحج  المضػمة وفػي كػل مػذهب يػذهبوف ) و 
ف ويأمروف بالمعروؼ يعظوف الناس وال يتعظوف وينهوف عف المنكر وال ينتهو

 .(1  (وال يعمموف وهـ الذيف لصبوا آؿ   ح هـ
ـْ َيُ وُلوَف َما اَل َيْفَعُموفَ انَِ  }ما قوله تعالذ ضو   هنا ثالذ مراح :ػ افف {ُه
هلػػػه وبػػػأالخص ض مرحلػػػة االعػػػراض عػػػف الحػػػ  وعػػػف ةعاتػػػه و  المرحمػػػة االولػػػل: 

فػػػػي هػػػػذي المرحلػػػػة  االعػػػػراض عػػػػف ةعػػػػو  ونصػػػػر  القػػػػائـ  عليػػػػه السػػػػالـ( ومػػػػثلهـ
سػػة ففػػرت منػػه مػػذعور  التػػي هجػػـ فيهػػا األ ةوحقيقػػتهـ الملاوتيػػة مػػالحمير المتوحشػػ
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ـْ َعِف التَّْذِكَرِة ُمْعِرِضػيَف َكػ }خائفة فقة قاؿ تعالذ ـْ ُحُمػر  مُّْسػَتنِفَرة  انَفَما َلُه ْت   ُه َفػرَّ
ـْ  ػػْنُه ػػَرًة ُيػػْؤَتل  افِمػػف َقْسػػَوَرٍة َبػػْل ُيِريػػُد ُكػػلُّ اْمػػِرٍئ مِّ والقسػػور  هػػو  (ٔ){ُصػػُحفًا مَُّنشَّ

 ماـ  عليه السالـ(.سة والسبع الًاري وهو تعبير مجازي عف اذاأل
حيػػذ تجػػةهـ  ، مػػر بػػالمعروؼ والنهػػي عػػف المنمػػرمرحلػػة األ : يػػةانالمرحمػػة الث 

هـ يػػأمروف النػػاس بمػػا ال يعملػػوف فهػػـ انممػػا وصػػفهـ اذمػػاـ فػػي الروايػػة السػػابقة بػػ
ما لةيهـ مف علـ صار وباؿ عليهـ فهـ ال  اففاعليف للمنمر ومتارميف للمعروؼ 

َـّ مما قاؿ تعالذ ومثلهـ في هذي المرحلة ينتفعوف به  ُمػوا التَّػْوَراَة ُثػ }َمَثُل الَّػِذيَف ُحمِّ
ـِ الَّػِذيَف َكػذَُّبوا ِبآ ـْ َيْحِمُموَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمػُل َأْسػَفارًا ِبػْئَس َمَثػُل اْلَ ػْو ِ َل َيػاِت ّللاَّ

َوّللاَُّ اَل َيْهِدي اْلَ ْوـَ الظَّاِلِميَف {
(ٕ) . 

شػػػػةها وهػػػػي الوقػػػػوؼ بوجػػػػه الرسػػػػ   ضو خطػػػػر المراحػػػػ  ضوهػػػػي  : المرحمػػػػة الثالثػػػػة
مػاـ الوقػوؼ بوجػه ةعػو  اذخص وةعػا  الحػ  وبػاألوليػال وصيال واألبيال واألنواال

قػػػوؼ بوجهػػه  عليػػػه الو ومػػػف ثػػـ ،  ليػػهلوممهةيػػه والػػػةعا    عليػػه السػػػالـ(المهػػةي 
 . والحر  عليهالعةال مناصبته  فالسالـ( واعال

عنةي اسـ هللا  افلهي الذي مي والعارؼ اذانمما فع  بلعـ بف باعورال العالـ الرب 
فرعػوف اسػتماله  افورسػالته بعػة   عليػه السػالـ(عظـ عنةما وقف بوجه موسذ األ

 . بليس اللعيفلوخةعه 
ع عيسػػذ  عليػػه السػػالـ( فقػػة ورةت الروايػػات الاثيػػر  وممػػا فعػػ  علمػػال اليهػػوة مػػ 

مػػاـ المهػػةي  عليػػه التػػي تؤمػػة علػػذ وقػػوؼ الاثيػػر مػػف الفقهػػال والعلمػػال بوجػػه اذ
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َفَمَثُمػػُه  }وهػػؤالل مػثلهـ ممػػا قػاؿ تعػػالذ فػي متابػػه الاػػريـ  ةالسػالـ( وةعوتػػه المبارمػ
 {.ُرْكُه َيْمَهثَتْحِمْل َعَمْيِه َيْمَهْث َأْو َتتْ  افَكَمَثِل اْلَكْمِب 
 افالمخموقػػػػات و جػػػػس انالكمػػػػب  اف)) ( عليػػػػه السػػػػالـمػػػػاـ الصػػػػاةؽ فقػػػػة قػػػػاؿ اذ
  (1 مف الكمب((جس نالناصب لنا ال 

هـ وارائهػػػػـ العقليػػػػة انوهمػػػػذا تػػػػرى الفقهػػػػال الشػػػػعرال يسػػػػحروف النػػػػاس بلفظهػػػػـ وبيػػػػ
طبػال ةهػش األضصولية مما سحر سحر  فرعوف الناس بسحرهـ ومما ومبتنياتهـ األ

بطػػبهـ وممػػا هػػاـ النػػاس بالشػػعر والشػػعرال   عليػػه السػػالـ( لنػػاس فػػي زمػػف عيسػػذا
مػف  اف    ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما(وقة قػاؿ رسػوؿ هللا   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما( في زمف النبي الخاتـ دمحم

  ((.لسحراً  افالبي
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 ديف ال يمة هو ديف ال ائـ )عميه السبلـ(
 
ه يمثػػ  نػػالسػػماوية وذلػػؾ ال افةيػف القػػائـ  عليػػه السػػالـ( يختلػػف عػػف مػػ  األةيػػ اف

ومهمة هذا الةيف هي التقػةيس ، الذي يطهر األرض مرحلة ظهور الح  المقةس 
حيذ يجع  اسػـ هللا القػةوس ظػاهر فػي األرض ولهػذي العلػة ، ه وتعالذ انهلل سبح

ر  الجمعة التػي هػي خاصػة اسـ القةوس مع سو  افعلذ اقتر  افنرى ترميز في القر 
 .  فيهباذماـ المهةي  عليه السالـ( والجمعة هو يومه الذي يظهر 

ًي  } ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسػوَلُه ملها قاؿ تعالذ :  افعلذ األةي وهذا الةيف يموف قائما 
يِف ُكمِِّه َوَلْو َكرَِا اْلُمشْ   ِرُكوَف { .ِباْلُهَدى َوِديِف اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُا َعَمل الدِّ

ية عف ضبي بصير عف الصػاةؽ  عليػه السػالـ( انوقة ورة في تفسير هذي ا ية القر 
 : ) وع ما نزؿ تأويمها بعد . ف مت جعمت فداؾ ومتل ينزؿ تأويمها .قاؿ 

شاء ع تعالل فإذا خرج ال ائـ )عميه السبلـ( لـ يب ػل انقاؿ : حتل ي ـو ال ائـ 
 ًِ ًِ  افكػ افا خروجػه . أو مشركًا إال كر  كافرَا ًِ  كػافرَا فػي بطػف صػخرة  أو مشػركَا

  .(ٔ)ر أو مشرؾ فاقتمه فيجيء في تمه (ل الت له الصخرة يا مؤمف في بطني كاف
: ) هػػو أمػػر ع عػػف ضبػػي الحسػػف الماًػػي  عليػػه السػػالـ( فػػي قولػػه تعػػالذ قػػاؿ 

، ورسوله بالوالية لوصيه والوالية هي ديف الحػق قمػت ليظهػرا عمػل الػديف كمػه 
 عند قياـ ال ائـ )عميه السبلـ( ( . افقاؿ : ليظهرا عمل جميع األدي
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ـُ { اف} وقػاؿ تعػػالذ :  يَف ِعنػػَد ّللّاِ اإِلْسػػبَل ةثرت سػػننه انػػوضي لسػػالـ فاذسػالـ  الػػدِّ
المهػةي  عليػه السػالـ( لذا جالنػا باذسػالـ الحقيقػي  افوظهرت البػةع فيػه لةرجػة 

 . ه يأتي بإسالـ جةيةانليه نراي جةيةاي علينا وهو ما يصطلح ع
) سػألت أبػا جعفػر البػاقر )عميػه السػبلـ( ف مػت : :  عف عبة هللا بف عطال قاؿ 

 إذا قاـ ال ائـ )عميه السبلـ( بأي سيرة يسير في الناس ؟
ف اإلسبلـ جديدًا انويست )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(ف اؿ : يهدـ ما قبمه كما صنع رسوؿ ع 

)(ٔ) . 
ه يختلػػف بجػػوهري عػػف اذسػػالـ الػػدمحمي بػػ  هػػو المػػتمـ ل سػػالـ انػػس المقصػػوة ولػػي

ػػح للشػػرائع وتطبيػػ  األوامػػر اذلهيػػة فلػػذا سػػمي ةيػػف القػػائـ بػػةيف القيّ  ، مػػة والمًو
ملهػػا فهػػو يمثػػ  مرحلػػة التطبيػػ  للشػػرائع اذلهيػػة السػػابقة  افه قػػائـ علػػذ األةيػػنػػال

، علػذ ضتػـ وجػه  افي ذلػؾ الزمػها لـ تطبػ  بالوجػه الصػحيح ولػـ تظهػر فػانحيذ 
ح بالروايات   بيال . نالقائـ سوؼ يحمـ بحمـ اال افوهذا مًو

 عف ضبي بصير عف ضبي جعفر  عليه السالـ( قاؿ : 
) ي ضػي ال ػائـ ب ضػايا ينكرهػا بعػض أصػحابه مػف ضػرب قدامػه بالسػيف وهػو 

رهػا يػة فينكاندـ )عميه السبلـ( في ػدمهـ فيضػرب أعنػاقهـ ثػـ ي ضػي الثآقضاء 
قػػـو آخػػروف ممػػف قػػد ضػػرب قدامػػه بالسػػيف وهػػو قضػػاء داود )عميػػه السػػبلـ( 
في ػػدمهـ فيضػػرب أعنػػاقهـ ثػػـ ي ضػػي الثالثػػة فينكرهػػا قػػـو آخػػروف ممػػف ضػػرب 
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قدامه بالسيف وهو قضاء إبراهيـ )عميه السبلـ( في ػدمهـ فيضػرب أعنػاقهـ ثػـ 
 .(ٔ)فبل ينكرها احد عميه ( ا()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمي ضي الرابعة وهو قضاء   

األخرى ومةى قيمومػة الاتػا   افتصاؿ اذسالـ باألةيلهذي الرواية تؤمة لنا مةى 
 افه وتعػالذ انعلذ الات  السماوية األخػرى لػذلؾ وصػف هللا سػبح افالمقةس القر 

ػرَ قّيمػة قػاؿ تعػالذ :  فيه متػ  افالقر  ػَف ّللاَِّ َيْتُمػو ُصػُحفًا مَُّطهَّ ًة * ِفيَهػا } َرُسػوؿ  مِّ
} َوَمػػا ُأِمػػُروا ِإالَّ ِلَيْعُبػػُدوا ّللاََّ ُمْخِمِصػػيَف َلػػُه وضخيػػرا قػػاؿ تعػػالذ :  (ٕ)ُكُتػػب  َقيَِّمػػة  {

بَلَة َوُيْؤُتوا الزَّكَ  يَف ُحَنَفاء َوُيِ يُموا الصَّ  .(ٖ){ اَة َوَذِلَؾ ِديُف اْلَ يَِّمةِ الدِّ
 : السالـ( في تفسير هذي ا يةعليه فقة روي عف ضبي بصير عف اذماـ الصاةؽ  

 . (ٗ)ما ذلؾ هو ديف ال ائـ )عميه السبلـ( (ان) 
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ـُ ألبيػػِه آَزَر َأَتتَِّخػػُذ َأْصػػَنامًا آِلَهػػًة  ْذ َقػػاَؿ ِإْبػػَراِهي ي َأَراَؾ َوَقْوَمػػَؾ ِفػػي َضػػبَلٍؿ انػػ} َواِ 

ـَ مَ  َمُكوَت السماوات َواألرض َوِلَيُكػوَف ِمػَف اْلُمػوِقِنيَف * مُِّبيٍف * َوَكَذِلَؾ ُنِري ِإْبَراِهي
ػا َأَفػَل َقػاَؿ ال ُأِحػبُّ اآلِفِمػيَف *  َفَممَّا َجفَّ َعَمْيِه المَّْيػُل َرَأى َكْوَكبػًا َقػاَؿ َهػػَذا َربِّػي َفَممَّ

ـْ َيْهِدِني َربِّي ألُكػوَنفَّ ِمػَف  َفَممَّا َرَأى اْلَ َمَر َباِزلًا َقاَؿ َهػَذا َربِّي َفَممَّا َأَفَل َقاَؿ َلِئف لَّ
ْمَس َباِزَلًة َقاَؿ َهػَذا َربِّي َهػَذا َأْكَبُر َفَممَّا َأَفَمْت َقاَؿ  الِّيَف * َفَممَّا َرَأى الشَّ ـِ الضَّ اْلَ ْو

ـِ  ػػا ُتْشػػِرُكوَف * انػػَيػػا َقػػْو مَّ ْهػػُت َوْجِهػػَي ِلمَّػػِذي َفَطػػَر السػػماوات انػػي َبػػِريء  مِّ ي َوجَّ
 . (ٔ)ْا ِمَف اْلُمْشِرِكيَف {انألرض َحِنيفًا َوَما َوا

ذاؾ ضي مػ  مػنهـ انػبيال وطرحهـ جال بما يناس  ضقوامهـ نلعجاز اال افال يخفذ 
يطػر   افجال بما يقاب  مػا يمتػاز بػه قومػه ، وعليػه تاػوف مهمػة المبعػوذ للػيهـ بػ

 ما يفوقهـ وما يعجزوف عنه .
 افاوية قب  موسذ  عليه السػالـ( وبعػةي ومػوف جرت البعثات السمانوعلذ هذا الق

تطػالع قصػة لبػراهيـ  عليػه السػالـ(  افمف بينها لبراهيـ  عليه السالـ( وقومه وما 
وا يعبػػةوف انقومػػه مػػ افبيػػال تجػػة نمػػع قومػػه فػػي ضي متػػا  مػػف متػػ  قصػػص اال

هػػا آلهػػة انت للاوااػػ  علػػذ انػػفحقيقػػة عبػػاةتهـ م، تمثػػ  هيئػػات للاوااػػ   ضصػػناماي 
 تقربهـ لتلؾ ا لهة زلفذ .  لها ضصناماي صنعوا 

 افتشر بينهـ علـ التنجيـ والنظر فػي الاوااػ  وقػة بلػ  هػذا العلػـ ذروتػه حتػذ انف
وا يقربوف علمال هذا الفف ويميزونهـ عف غيػرهـ ويستشػيرونهـ فػي مػ  انالملوؾ م

ال يخطػػوا خطػػو  ضو يتخػػذ  افضمػػور الملػػؾ والرعيػػة بػػ  وصػػ  الحػػاؿ فػػي بعًػػهـ 
 ما لـ يأخذ مبارمة المنجـ .  قراراي 
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وعلػػػـ التنجػػػيـ الػػػذي يبتنػػػي علػػػذ معرفػػػة الاوااػػػ  والنجػػػـو ومواقعهػػػا وخصائصػػػها 
مف العلوـ الشريفة التي ورة عنها  افم افوغير ذلؾ مف مرتازات هذا العلـ وهو و 

 بيال .نما يخالف ما طرحه اال اهـ حرفوي واةخلوا فيهانبيال لال نها مف علـو االان
 وف ت سػػػمعة هػػػذا العلػػػـ عنػػػة المتشػػػرعة وضصػػػبح يقرنػػػلحػػػراؼ سػػػانهػػػذا االوبسػػػب  

 . حامله مع السحر 
ضحػػة البػػارعيف فػػي هػػذا  افذبػػراهيـ  عليػػه السػػالـ( عمػػاي وهػػو   آزر ( مػػ اف عمومػػاي 

 لػه ضبػاي  افشرؼ علذ تربية لبراهيـ فمضآزر  افالعلـ والًالعيف في تفرعاته وُيذمر 
، ففػي قصػة يعقػو   ضيًػاي  هػـ يسػموف العػـ ضبػاي ان، ومما تعارؼ عليه عنػة العػر  

  عليه السالـ( قاؿ تعالذ : 
ْسػَحاَؽ ِإَلػػهًا َواِحػدًا َوَنْحػُف َلػُه قا}  ْسػَماِعيَل َواِ  ـَ َواِ  َلػَه آَباِئَؾ ِإْبَراِهي ُلوْا َنْعُبُد ِإَلػَهَؾ َواِ 

 . (ٔ)ُمْسِمُموَف {
 عما ليعقو  .  افوهنا سمي لسماعي  ضبا وهو م

عنػة الملػؾ ، فعػف ضبػي عبػة هللا  عليػه السػالـ(  مقربػاي  افعـ لبراهيـ فقة مػ آزرضما 
ال يصػدر إال  افلنمػرود وكػ آزر عػـ إبػراهيـ )عميػه السػبلـ( منجمػاً  اف: ) كقاؿ 

 اف، ف ػػاؿ : مػػا هػػو ؟ ف ػػاؿ :  عػػف رأيػػه ، ف ػػاؿ : ل ػػد رأيػػت فػػي ليمتػػي عجبػػاً 
ديػػه ، فحجبػػت الرجػػاؿ عػػف يولػػد فػػي أرضػػنا هػػذا يكػػوف هبلكنػػا عمػػل ي مولػػوداً 

 . (ٕ)النساء ...(
مػالـ آزر نافػذ  افنػا فػي هػذا المقػاـ : األوؿ انومف هذي الرواية نستفية ضمػريف ينفع
 مهمة .  عنة الملؾ بحيذ يرت  عليه آثاراي 
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لبػػػػراهيـ  عليػػػػه  افويػػػذمر  هػػػػذا العلػػػـ فيػػػػه نتػػػائج حقيقيػػػػة ومهمػػػة جػػػػةاي  افي انوالثػػػ
لػػػػذا حمػػػػذ عنػػػػه هللا تبػػػػارؾ وتعػػػػالذ فػػػػي سػػػػور   يسػػػػتعم  هػػػػذا العلػػػػـ افمػػػػ السػػػػالـ(

ي َسِ يـ  {ان} َفَنَظَر َنْظَرًة ِفي النُُّجوـِ * َفَ اَؿ الصافات قائال : 
(ٔ)  . 

يريػػػػه حقيقػػػػة  افوبعػػػػة بلػػػػوغ لبػػػػراهيـ  عليػػػػه السػػػػالـ( المرحلػػػػة المطلوبػػػػة شػػػػال هللا 
( وضسػرارها الاواا  والنجوـ وال يموف ذلؾ لال بإطالعه علذ ملاوتها   ضي غيبها 

 . 
ـَ َمَمُكػػػوَت السػػػماوات َواأَلْرِض َوِلَيُكػػػوَف ِمػػػَف قػػػاؿ تعػػػالذ :  } َوَكػػػَذِلَؾ ُنػػػِري ِإْبػػػَراِهي
  . (ٕ)اْلُموِقِنيَف {

ه قبػ  هػذي المرحلػة انػيصله لبراهيـ  عليه السػالـ( فمعلػـو  افما هو اليقيف المراة 
 ولـ يمفر بها لال بعػة قة مفر بةلهتهـ ضي الاواا  التي يعبةونها مف ةوف هللا افم
عباةتهػا وهػو علػذ يقػيف مػف ربػه وذلػؾ مفهػـو مػف ضسػلو  ا يػة  فتيقف ببطال اف
ػػػػاي  افبعػػػػة ف علػػػػذ عقيةتػػػػه  علػػػػذ عبػػػػاة  األصػػػػناـ ومؤمػػػػةاي  حػػػػاور ضبيػػػػه آزر معتًر

با ية األخرى معطوفة علذ األولذ فبعة  افها ويقينه بتوحية هللا ، جال القر نببطال
 قاؿ :  اف
ذْ  ـُ ألبيػػِه آَزَر َأَتتَِّخػػُذ َأْصػػَنامًا آِلَهػػًة  } َواِ  ي َأَراَؾ َوَقْوَمػػَؾ ِفػػي َضػػبَلٍؿ انػػَقػػاَؿ ِإْبػػَراِهي
ِبػػػػيٍف { ـَ َمَمُكػػػػوَت عطػػػػف آيػػػػة رؤيتػػػػه للملاػػػػوت فقػػػػاؿ :  مُّ } َوَكػػػػَذِلَؾ ُنػػػػِري ِإْبػػػػَراِهي

  السماوات َواألرض َوِلَيُكوَف ِمَف اْلُموِقِنيَف { .
هو غير الذي  ذبراهيـ يريه هللا في الملاوت افما ضراة  اففمف هذا العطف نفهـ 

ه ضراي ما في الملاوت والملاوت يعني انه به ثـ انرآي في ا ية السابقة وضاة مفر 
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ما في الباطف هو غير هذي الاواا  لذف مرحلة اليقيف التي وص   الباطف وقطعاي 
مف االعتقاة . لليها لبراهيـ  عليه السالـ( فوؽ الشرؾ وفوؽ هذا المستوى   

الحقػائ   افومف مالـ لبراهيـ الحقا لمػا رضى الاومػ  وقػاؿ هػذا ربػي يسػتةؿ علػذ 
ال فما معنذ  يعوة لما مفر بػه  افالتي رآها هي غير تلؾ الحقائ  التي مفر بها وا 

تخلػص وارتفػع عػف تلػؾ المرحلػة عرفػه هللا بحػ  دمحم  افه بعة انب  ، في الظاهر 
ليقػػػيف بعظػػػيـ مقػػػامهـ عنػػػة هللا ضطلعػػػه علػػػذ عػػػالـ الملاػػػوت وآؿ دمحم وللزيػػػاة  فػػػي ا

 وعلذ حقائقهـ فيه ليموف مف الموقنيف بح  دمحم وآؿ دمحم .
 وهنا نعوة للذ ضجوال ا ية الشريفة للتأم  في بعض لًالاتها فأقوؿ : 

هػػػو هػػػذا  -ضو عػػػالـ الشػػػهاة   -عػػػالـ الملػػػؾ  افالفػػػرؽ بػػػيف الملػػػؾ والملاػػػوت  اف
خلػػف هػػذا العػػالـ ضو مػػا ورال  افالػػذي نعيشػػه مػػع مػػ  مػػا رضينػػاي و العػػالـ المحسػػوس 

 هذا العالـ عالـ آخر هو عالـ الباطف ضو عالـ الملاوت .
الموجػػوةات فػػي عالمنػػا  افولاػػ  شػػيل فػػي الاػػوف ملاػػوت يػػرتب  بػػه ويعػػوة لليػػه و 

هذا لها ارتباا بما يقابلها في الباطف وبعبار  ضخرى لها وجوةات ضخػرى ملاوتيػة ، 
 مف الملاوت ثـ تظهر في عالمنا . التأثيرات تبةض ضساساي  افلبعض يةرؾ وا

ه يصػػاةؼ حاةثػػاي معينػػاي فػػي حياتػػه ثػػـ بعػػة فتػػر  مػػف انػػفقػػة يػػرى شخصػػاي فػػي المنػػاـ 
الػزمف يقػع هػػذا الحػاةذ فمػف ضيػػف جػالت المالئمػػة بتلػؾ الصػور عػػف الحػاةذ لػػوال 

 ضو عالـ الماة  . في الملؾ  ثـ يظهر الحقاي  ه حص  في الملاوت ضوالي ان
ولو عةنا للذ ا ية الشػريفة لوجػةناها تحػةثت عػف الملاػوت والغيػ  ثػـ جػالت مػا 
بعػػةها مػػػف ا يػػػات لتحػػػةة مػػػا ضراي هللا ذبػػػراهيـ فػػي هػػػذا العػػػالـ مػػػف حقػػػائ  لػػػبعض 

تلؾ الحقائ  هي وجوة آخر غيػر هػذا الػذي نػراي  افالموجوةات في عالمنا وميف 
لال صور  تقريبية معبر  عف بعض صفات تلؾ الحقػائ  هذا الذي نراي  ماونةرمه و 

. 
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ػػا َأَفػػَل َقػػاَؿ ال قػػاؿ تعػػالذ :  ػػا َجػػفَّ َعَمْيػػِه المَّْيػػُل َرَأى َكْوَكبػػًا َقػػاَؿ َهػػػَذا َربِّػػي َفَممَّ } َفَممَّ
ـْ َيْهػِدِني ُأِحبُّ اآلِفِميَف * َفَممَّا َرَأى اْلَ َمَر َباِزلًا َقاَؿ َهػَذا َربِّي َفَممَّا َأَفَل َقػاَؿ َلػ ِئف لَّػ

ػْمَس َباِزَلػًة َقػاَؿ َهػػَذا َربِّػي َهػػَذا  ػالِّيَف * َفَممَّػا َرَأى الشَّ ـِ الضَّ َربِّي ألُكوَنفَّ ِمَف اْلَ ػْو
ـِ  مَّا ُتْشِرُكوَف { . انَأْكَبُر َفَممَّا َأَفَمْت َقاَؿ َيا َقْو  ي َبِريء  مِّ

 افقػات فػي البػاطف والتأويػ  فهػي و طباانلهػا  افلا  آية ضو مفرة  في القػر  افوبما 
هػا تنطبػ  فػي التأويػ  والبػاطف انطبقت علذ حقػائ  فػي الظػاهر ضو التفسػير لال ان

 علذ حقائ  ضخرى .
للشػػػػمس ضو القمػػػػر ضو  افوقػػػػة مررنػػػػا ضمثػػػػاؿ هػػػػذا الاػػػػالـ لػػػػذا صػػػػار مػػػػف المعلػػػػـو 

 التنزي  والتفسير . افالاواا  حقائ  ضخرى غير التي عرفت بها زم
هػػا الحقػػائ  الغيبيػػة ان الشػػمس والقمػػر والاوااػػ  التػػي ضثبتنػػا سػػابقاي  افهػػ  فيػػا تػػرى 

طلػػػع هللا عليػػػه ضلػػدمحم وعلػػػي وآلهمػػػا  صػػػلوات هللا علػػػيهـ ضجمعػػيف( لهػػػا عالقػػػة بمػػػا 
 لبراهيـ  عليه السالـ( ضـ ال ؟ 

 افالخالئػػ  تمػػر بمراحػػ  وعػػوالـ متعػػةة  ضولهػػا هػػو عػػالـ النػػور وبعبػػار  ضخػػرى  اف
للػػذ النػػور فلػػو حللنػػا الموجػػوةات وضرجعناهػػا للػػذ ضصػػولها  وة ضصػػالي الموجػػوةات تعػػ

مػ  شػيل فػػي الاػوف يعػوة للػذ النػػور وحتػذ النظريػات الماةيػة الحةيثػػة  افلوجػةنا 
 م  األجساـ فيها نسبة مف النور ضو اذشعاع حتذ المعتمة منها .  افضثبتت 

 . (ٔ)أوؿ ما خمق ع نوري ( اف) :  ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليماوقة ورة عف النبي األاـر 
قبػػ  الخلػػ    ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما(هللا خلػػ  دمحم وآؿ دمحم  افوتػػواترت األحاةيػػذ التػػي تؤمػػة 

 .(2 بالعرش محةقيف واراي انهـ انو 
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 يجعلها ثابتة .   افوضمثاؿ هذي األحاةيذ الاثير  بمم
ػي هللا عنػه( ومث  هذي األحاةيذ ما جال في عل  الشػرائع  ه ليلػة انػللصػةوؽ  ًر

وةخػػػ  السػػػمال األولػػػذ فلمػػػا رضت مالئمتهػػػا نػػػوري خػػػروا   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػليما(اسػػػري بػػػالنبي 
ؾ سػػػبقت رحمتػػػؾ انوهػػػـ يقولػػػوف سػػػبو  قػػػةوس ر  المالئمػػػة والػػػرو  سػػػبح سػػػجةاي 

سػألوي واخبػرهـ لاػي ينتبهػوا فلمػا  ه هللا هلالج لج فمبػر جبرائيػ  ضربعػاي اننا منهـ ظغًبؾ 
هػػػذا هػػػو الحبيػػػ  المصػػػطفذ قػػػالوا يػػػا جبرائيػػػ  مػػػا ضشػػػبه هػػػذا النػػػور بنػػػور ربنػػػا  اف

 القةوس .
 صػػلذ هللا النبػػي  افمنػا يعػػرؼ حػةيذ اذسػػرال ومػػا جػرى فيػػه وميػف  مثيػػراي  افثػـ 

ه رضى حقائ  األئمة  صلوات هللا عليهـ ضجمعيف( انضخبر  عليه وآله وسلـ تسليما(
 مهـ وسطهـ مالاوم  الةري . قائ افية و انالنور 

عف هذا المعنذ ما جال في سور  يوسف وهو يقص رؤياي علذ والػةي  وليس بعيةاي 
 : 

ـْ ان} ِإْذ َقاَؿ ُيوُسُف أِلبيِه َيا َأبِت  ْمَس َواْلَ َمَر َرَأْيُتُه ي َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكبًا َوالشَّ
 .  (ٔ)ِلي َساِجِديَف {

ضخػػو  يوسػػف وضبيػػه وضمػػه الشػػمس والقمػػر وعلػػذ ضوؿ وجػػوي  فعلػػذ التفسػػير الاوااػػ 
 افالاوااػ  هػـ األئمػة األحػة عشػر و  افو   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما(يوسف هو دمحم  افالتأوي  

علػػي والزهػػرال هػػـ الشػػمس والقمػػر وعلػػذ هػػذا يثبػػت صػػحة لطػػالؽ الاومػػ  علػػذ 
 رج  خاص .
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ػومح  الشاهة في بحثنا حوؿ آيػة :  ا َجػفَّ َعَمْيػِه المَّْيػُل َرَأى َكْوَكبػًا َقػاَؿ َهػػَذا } َفَممَّ
 ه رضى المهػةي  عليػه السػالـ( ورآي مومبػاي انػ، فعلػذ هػذا الوجػه مػف التأويػ   َربِّي {
 طبقت مجموعة الاواا  مف ولة الحسيف  عليه السالـ( .انفيه  فال ةرياي 

ربػػػه فػػػأمري هللا ه انػػفلمػػا رضى نػػػوري فػػػي الملاػػوت وميػػػف يشػػػع علػػذ الخالئػػػ  اعتقػػػة 
علػػذ معرفػػة  افولمػػا شػػاهة لبػػراهيـ الغيبػػة وقػػة مػػ، بػػاألفوؿ وهػػو التغيػػ  ضو الغيبػػة 

هو قة مر في غيبة قب  هػذي الحالػة التػي وصػفتها ا يػات ،  افبهذي المرحلة لذ م
ه ضةرؾ ما تمثله الغيبة مف ظلمات وما شابه مف الًػاللة نفقاؿ ال ضح  الغيبة ال
 :يهةي في الظلمات وهو القمر فقاؿ لذا جالي بما التي تمر بها الخالئ 

ـْ َيْهػِدِني َربِّػي ألُكػوَنفَّ  ػا َأَفػَل َقػاَؿ َلػِئف لَّػ } َفَممَّا َرَأى اْلَ َمَر َباِزلًا َقاَؿ َهػَذا َربِّي َفَممَّ
الِّيَف { ـِ الضَّ  . (ٔ)ِمَف اْلَ ْو

لعػالـ وهػي تفػوؽ وهنا رضى ضميػر المػؤمنيف علػي  عليػه السػالـ( وحقيقتػه فػي ذلػؾ ا
: } َلػِئف علػذ مرحلػة القمػر قػاؿ  م  ما رآي لبػراهيـ قبػ  ذلػؾ فقػاؿ هػذا ربػي تأايػةاي 
الِّيَف { . ـِ الضَّ ـْ َيْهِدِني َربِّي ألُكوَنفَّ ِمَف اْلَ ْو   لَّ
ابر منهما وضعظػـ وهػو النبػي األاػـر ضفأاة علذ الهةاية والًاللة ، ثـ ضراي ما هو 

 فقاؿ :   تسليما( ملسو هلآو هيلع هللا ىلصشمس الشموس 
ـِ  ػا َأَفَمػْت َقػاَؿ َيػا َقػْو ْمَس َباِزَلػًة َقػاَؿ َهػػَذا َربِّػي َهػػَذا َأْكَبػُر َفَممَّ ي انػ} َفَممَّا َرَأى الشَّ

مَّا ُتْشِرُكوَف {   . (ٕ)َبِريء  مِّ
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 افمفهـو الربوبية في ال ر 
 

، وقػػة يتبػػاةر للػػذ ذهػػف القػػار   افضطلقػػت ملمػػة الػػر  فػػي مواًػػع مثيػػر  فػػي القػػر  
مػ  ملمػة ر  ضينمػا حلػت فهػي تعنػي هللا عػز وجػ  ، لال  افلاتا  هللا عز وج  ب

مفهػـو الربوبيػة فػي بعػض ا يػات يختلػف  فهذا األمر غير صػحيح لطالقػاي ال اف
يػة الشػريفة التػي انالاثيػر مػف ا يػات القر  افاختالفاي جذرياي عف مفهوـ اذلوهيػة ، فػ

نجػػةها تػػتالـ عػػف شػػيل مػػاةي ال ينسػػجـ مػػع الصػػفات التػػي تخػػص  ذمػػرت الػػر 
طبػػاؽ انالمػػولذ تبػػارؾ وتعػػالذ ، وهػػذي ا يػػات واًػػحة تمامػػاي ومعروفػػة وال يممػػف 

 .ا يات لال علذ شخص له مواصفات ماةية مثلنا نحف البشر  يهذ
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المنصػ  الػذي ضو  ه وتعػالذانولانه حام  للمواصفات الجمالية والجالليػة هلل سػبح
و فيػػه ، وقػػة تسػػالـ لطػػالؽ ملمػػة الػػر  علػػذ مبيػػر العائلػػة ضو ض  العائلػػة فنقػػوؿ هػػ
الةولة ور  الحقػ  ور   ر ر  البيت ضو ر  العائلة ، مذلؾ ر  المملاة و  ففال

 . افالعر  ولغتهـ التي نزؿ بها القر  افالعم  وهذا متعارؼ علذ لس
ػْجِف َأَأْرَبػاب  }َيػا َصػاملؾ مصػر بػالر  فػي قولػه تعػالذ  افوقة سمذ القر   ِحَبِي السِّ

اُر { ـِ ّللّاُ اْلَواِحُد اْلَ هَّ َتَفرُِّقوَف َخْير  َأ مُّ
ْنُهَمػا انػ}َوَقػاَؿ ِلمَّػِذي َظػفَّ وقولػه  (1  ُه َنػاٍج مِّ

ػْيطَ اناْذُكْرِني ِعنَد َربَِّؾ فَ  ػْجِف ِبْضػَع ِسػِنيَف { افَسػاُا الشَّ  (2 ِذْكػَر َربِّػِه َفَمِبػَث ِفػي السِّ
ْسػػَوِة عػػالذ وقولػػه ت ُسػػوُؿ َقػػاَؿ اْرِجػػْع ِإَلػػل َربِّػػَؾ َفاْسػػَأْلُه َمػػا َبػػاُؿ النِّ ػػا َجػػاءُا الرَّ } َفَممَّ

َربِّي ِبَكْيِدِهفَّ َعِميـ  { افالبلَِّتي َقطَّْعَف َأْيِدَيُهفَّ 
 3)  

تطبػ  علػذ هللا  افففي هػذي ا يػات المبارمػة التػي ذمػرت الػر  مػف غيػر المممػف 
 ا هو واًح علذ ملؾ مصر .ج  وعز وهي تطب  مم

 
 

 المهدي هو رب األرض 
هػػي مػف ضهػػـ وضابػر الػػةعوات   عليػه السػالـ(ةعػػو  اذمػاـ المهػػةي  افمػف المعلػـو 

بيػػال واألوصػػيال والنػػاس مافػػة حيػػذ ناذلهيػػة فهػػي الخاتمػػة لهػػا وينتظرهػػا جميػػع اال
 افمػػػػيتحقػػػػ  اليػػػػـو الموعػػػػوة الػػػػذيف وعػػػػة هللا فيػػػػه العبػػػػاة بإقامػػػػة العػػػػةؿ فػػػػي مػػػػ  م

هػػذا اليػػـو هػػو مػػف ضعظػػـ األيػػاـ التػػي  افولمػػا مػػ،  افوالقًػػال علػػذ الظلػػـ ضينمػػا مػػ
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وؼ انػػػينتظرهػػػا النػػػاس فػػػي لتمػػػاـ نػػػور هللا عػػػز وجػػػ  علػػػذ الخلػػػ  ضجمعػػػيف رغػػػـ 
ظهػػار ةيػػف هللا الحػػ  فػػ  افالاػػافريف ، وتطهيػػر األرض مافػػة مػػف الشػػرؾ والنفػػاؽ وا 

جلػي فسػوؼ يتجلػذ فػي اذمػاـ ه وتعالذ سوؼ يموف في ضشػة مراحػ  التانهللا سبح
اذمػػػػػاـ سػػػػػيموف هللا فػػػػػي األرض ألجػػػػػ  معاقبػػػػػة  افضي   عليػػػػػه السػػػػػالـ(المهػػػػػةي 

الظػػػػالميف والفاسػػػػقيف والمنػػػػافقيف ، لػػػػذؿ سػػػػمي قيامػػػػه الشػػػػريف بالقيامػػػػة الصػػػػغرى 
 .والساعة الصغرى 

) مػػا زاؿ عبػػدي يت ػػرب إلػػي بالنوافػػل.... حتػػل وقػػة ورة فػػي الحػػةيذ القةسػػي : 
تي يبطش بها ورجمه التي يمشي بها وعينه التي يرى بهػا وسػمعه أكوف يدا ال

 . الذي يسمع به (
: ) يػا مفضػل ه قػاؿ انػ  عليػه السػالـ(وقة جال عف المفً  عف اذماـ الصػاةؽ 

يسند ال ائـ ظهرا إلل الحـر ويمد يدا فترى بيضػاء مػف ليػر سػوء في ػوؿ هػذا 
َمػا ُيَبػاِيُعوَف انالَّػِذيَف ُيَباِيُعوَنػَؾ  افة }يد ع وعف ع وبأمر ع ثـ يتموا هذا اآلي

ـْ َفَمف نََّكَث فَ  َما َينُكػُث َعَمػل َنْفِسػِه َوَمػْف َأْوَفػل ِبَمػا َعاَهػَد انّللاََّ َيُد ّللاَِّ َفْوَؽ َأْيِديِه
َعَمْيُه ّللاََّ َفَسُيْؤِتيِه َأْجرًا َعِظيمًا {
(ٔ). 
يعيف للمهػةي هػـ المبػايعيف هلل تعػالذ وقػة المبػا اففيتبيف مف هذي الروايػة الشػريفة 

  .(2  البيعة أ ( اف) مكتوب عمل رايته بايعوا فورة عف بيعته : 
: ) راية المهدي مكتوب عميها البيعػة وورة في المالحـ والفتف عف نوؼ البمالي 

   . أ (

                                                 
1
 61انلتح - 

2
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اؿ اإلماـ الصادؽ }َوَأْشَرَقِت اأْلَْرُض ِبُنوِر َربَِّها { قوقة ورة في تفسير قوله تعػالذ 
 . ( )عميه السبلـ(: ) أشرقت بنور المهدي  )عميه السبلـ(

 لذف فالمهةي هو ر  األرض ضي مربي ضه  األرض . 
ومػػف ا يػػات الشػػريفة التػػي تػػذمر ملمػػة ر  والتػػي ال تنطبػػ  علػػذ هللا تعػػالذ قولػػه 

طبػاؽ انيموف  افف فمف غير الممم (1 }َوَجاء َربَُّؾ َواْلَمَمُؾ َصّفًا َصّفًا {عز ووج  
وال  افه لػيس ممثلػه شػيل وال يحػةي شػيل وال ممػنػهذي ا ية علذ هللا ج  وعػال ال

 افه لػـ يمػف حاًػراي ثػـ جػال للػذ ممػانضي ، هللا يأتي  اففميف يصح قبوؿ  افزم
  عليػه السػػالـ(غائبػاي عنػه ، فالمقصػوة بػػه فػي هػذي ا يػة هػػو اذمػاـ المهػةي  افمػ

تحفػه المالئمػة   عليػه السػالـ(ه انػايػات التػي تػةؿ علػذ وقة ورةت الاثيػر مػف الرو 
 ومف هذي الروايات : 

)عميػػه ي بال ػػائـ ان: ) كػػه قػػاؿ انػػ  عليػػه السػػالـ(عػػف ضبػػي جعفػػر البػػاقر  -ٔ
عمل نجف الكوفة قد سار إليهػا مػف مكػة فػي خمسػة آالؼ مػف السبلـ(

 المبلئكة جبرائيل عمل يمينه وميكائيل عمل شماله والمؤمنوف بيف يديه
 .(ٕ)وهو يفرؽ الجنود (

لو )  :يقوؿ  عليه السالـ(عف ضبي حمز  الثمالي قاؿ : سمعت ضبا جعفر  -2
لنصػػرا ع بالمبلئكػػة المسػػوميف  )عميػػه السػػبلـ(قػػد خػػرج قػػائـ آؿ   

والمردفيف والمنزليف والكروبييف ، يكوف جبرائيل أمامه ، وميكائيل عمل 
سرافيل عمل يسارا ...(  .(3 يمينه وا 
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) إذا قاـ ال ائـ صموات ع عميه نزلػت :   عليه السالـ(ضبو عبة هللا  قاؿ -3
مبلئكػػة بػػدر وهػػـ خمسػػة آالؼ ثبلثػػة عمػػل خيػػوؿ شػػهب وثبلثػػة عمػػل 

 .(1 (يوؿ حو قمت وما الحو ؟ قاؿ الحمرخيوؿ بمق وثبلثة عمل خ

ليػػؾ القػػوؿ الفصػػ  فػػ ذلػػؾ فػػي الروايػػة التاليػػة : فػػي منتخػػ  البصػػائر فػػي  يوا 
تسمذ المخزوف فػذمر فيهػا ضحػواؿ آخػر   عليه السالـ(ر المؤمنيف خطبة ألمي

: ) .... وتخرج لهـ األرض كنوزها وي وؿ ال ػائـ وظهور القائـ فقاؿ  افالزم
كموا بما أسمفتـ في األياـ الخالية ، فالمسػمموف يومئػذ أهػل الصػواب لمػديف 

اْلَمَمػُؾ َصػّفًا َصػّفًا أذف لهـ في الكبلـ فيومئذ تأويػل هػذا اآليػة }َوَجػاء َربُّػَؾ وَ 
 )...} 2). 

يطلػػ  لقػػ  الػػر  علػػذ غيػػر المػػولذ  افه مػػف المممػػف انػػلذف مػػف هنػػا يتًػػح 
تبارؾ وتعالذ فهو يطل  علذ صاح  البيت فيػةعذ ر  البيػت ، ممػا يطلػ  

صػاح  األرض ومالاهػا  افعلذ ر  األسر  فيقػوؿ ر  األسػر  وهمػذا ، ممػا 
وقػة  (ٖ)}َوَأْشَرَقِت اأْلَْرُض ِبُنوِر َربَِّهػا {يسمذ ر  األرض مما في قوله تعػالذ 

هػػو ر  األرض   عليػػه السػالـ(المهػةي  افورة فػي تأويلهػا بنػػور المهػةي ضي 
 . 
 
 

 جيل نالرب في التوراة واال 
                                                 

 344غيبة النعماني ص - 1
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طبػاؽ فػي نلهػا نفػس اال اففمػ جيػ  مثيػراي نلقة ذمرت ملمة الػر  فػي التػورا  واال
هللا تعػػالذ ، وتػػار  تػػذمر ملمػػة الػػر  فتػػار  تػػذمر ملمػػة الػػر  ويػػراة بهػػا  افالقػػر 

، فهػػػػو الػػػػر  لتالميػػػػذي   عليػػػػه السػػػػالـ(ويػػػػراة بهػػػػا المسػػػػيح عيسػػػػذ بػػػػف مػػػػريـ 
 .صاري انو 
ةلػػة مثيػػر  علػػذ ذلػػؾ وسػػوؼ نأخػػذ مثػػاالي لاػػ  منهػػا ، فقػػة جػػال فػػي ضوهنػػاؾ  

) وحي مػف جهػة مصػر : هػو ذا الػرب راكػب عمػل التورا    العهة القػةيـ ( : 
إلػػل مصػػر داخمهػػا . وأهػػي  مصػػرييف عمػػل مصػػرييف  سػػحابة سػػريعة وقػػادـ

 .(1  فيحاربوف كل واحد أخاا وكل واحد صاحبه ...(
ملمة الر  هنػا ال تنطبػ  علػذ المػولذ عػز وجػ  بػ  تنطبػ  علػذ  اففالح  

ممػػا يعتقػػة النصػػارى بػػ  هػػو   عليػػه السػػالـ(شػخص معػػيف وهػػو لػػيس المسػػيح 
 شخص آخر.
) فيخػرج الػرب ويحػارب تمػؾ األمػـ ( :  جيػ    العهػة الجةيػةنوقة ورة فػي اال

ما في يـو حربه ، يـو ال تاؿ وت ف قدامه في ذلؾ اليـو عمل جبل الزيتوف 
مف وسط نحو الشرؽ ، فينشق جبل الزيتوف مف وسط نحو الشػرؽ ونحػو 

 .(ٕ)الغرب واديًا عظيمًا جدًا .؟...( 
عيسذ بػف مػريـ  لطالؽ ملمة الر  علذ المسيح افباذمم افهنا  والجةير بالذمر
نػػػػا انفيمػػػػوف هػػػػو ر  األرض ولػػػػيس ر  السػػػػمال ممػػػػا يشػػػػتبه ضخو   عليػػػػه السػػػػالـ(
بػػػوف مػػػف هللا جػػػ  وعػػػال مباشػػػر  ، وقػػػة ورة فػػػي ير قضهػػػ  السػػػمال  فالمسػػػيحيوف ال

 .فر  األربا  هو هللا تعالذ  ) يا رب األرباب  ومعتق الرقاب (الةعال 
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هو اةعال لربوبية المولذ عز  (1 اأْلَْعَمل { ا َربُُّكـُ ان}َفَ اَؿ وقوؿ فرعوف لموسذ :  
 . وج  فالر  األعلذ هو هللا الذي ال لله لال هو

 
 

 حبائل إبميس ) لعنه ع (
 

ـْ ِبَصػْوِتَؾ َوَأْجِمػْب َعَمػْيِهـ ِبَخْيِمػَؾ َوَرِجِمػَؾ قاؿ تعالذ  }َواْسَتْفِزْز َمػِف اْسػَتَطْعَت ِمػْنُه
ـْ ِفي اأَلْمَواِؿ وَ  ْيطَ َوَشاِرْكُه ـُ الشَّ ـْ َوَما َيِعُدُه  .(ٕ)ِإالَّ ُلُرورًا { افاأَلْوالِد َوِعْدُه

 يػة الاريمػة نزلػت فػي لبلػيس   لعنػه هللا ( حيػذ يتبػيف ذلػؾ عنػة قرالتنػا اهذي  اف
ـَ َفَسػَجُدوْا لايات السابقة لها ، فقة قاؿ عز وج    ْذ ُقْمَنا ِلْمَمآلِئَكِة اْسػُجُدوْا آلَد }َواِ 

ْمػَت َعَمػيَّ َلػِئْف َإالَّ إبم يس َقػاَؿ َأَأْسػُجُد ِلَمػْف َخَمْ ػَت ِطينػًا َقػاَؿ َأَرَأْيَتػَؾ َهػػَذا الَّػِذي َكرَّ
ـْ َفػ يََّتُه َإالَّ َقِميبل َقاَؿ اْذَهْب َفَمف َتِبَعػَؾ ِمػْنُه ـِ اْلِ َياَمِة أَلْحَتِنَكفَّ ُذرِّ ْرَتِف ِإَلل َيْو  افَأخَّ

ـْ َجزَاء مَّ  ـَ َجَزآُؤُك  .(ٖ)ْوُفورًا {َجَهنَّ
 

 أساليب إبميس )لعنه ع ( ألقتناص ضحاياا : 
ـْ ِبَصْوِتَؾ {   }َواْسَتْفِزْز َمِف اْسَتَطْعَت ِمْنُه

لقة قسـ لنا المولذ تبارؾ وتعالذ ضسالي  لبليس  لعنه هللا( التي بواسطتها يقتنص 
 ًحايا  مف الغافليف والمغفليف وهي ستة ضقساـ : 
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 .ستطعت منهـ بصوتؾ واستفزز مف ا  -ض
 .واجل  عليهـ بخيلؾ  -  
 .ورجلؾ  -جػ  
 .وشارمهـ في ضالمواؿ  -ة  
 .وضالوالة  -هػ  
 ال غروراي  .ل افوعةهـ وما يعةهـ الشيط -و   

ػػيح ضسػػالي  لبلػػيس  ةيػػ اقسػػاـ مػػف خػػالؿ تأويػػ  األوتفصػػي  هػػذي  المػػذمور  وتًو
 -الملتوية ، وهي ما تي :

 
  -وؿ :أل اال سـ 
ـْ ِبَصْوِتَؾ { .}وَ   اْسَتْفِزْز َمِف اْسَتَطْعَت ِمْنُه

 ماهو صوت لبليس الذي يستفز به الناس فيمونوف مف ضتباعه ؟ 
يمػػػوف هػػػذا الصػػػوت مػػػؤثراي حتػػػذ يتػػػرؾ حيػػػزاي فػػػي القلػػػو  والنفػػػوس لاػػػي  افيجػػػ  

هػذا  افذغػوال وفػ  مةربػه الخبيثػة . اتجاهات المختلفػة ، ليػتـ ذايستفز ضصحا  
 .ات ومذلؾ هو نو  لبليس علذ الجنةألصو او الغنال وهو شر الصوت ه

 .(ٔ) ألصوات الغناء (ا)شر ذماـ الصاةؽ  عليه السالـ( قاؿ افقة جال عف  
 .(ٕ)(:)الغناء نوح إبميس عمل الجنةوعف ضمير المؤمنيف  عليه السالـ( قاؿ  
( عنػة لخراجػه الغنال ضصطنعه لبليس شماتة بةةـ  عليه السػالـ افوقة ورة ضيًاي  

) مػر بػي أبػي :  ذمػاـ الصػاةؽ  عليػه السػالـ( قػاؿامف الجنة ، حيػذ جػال عػف 
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ا لػػبلـ صػػغير وقػػد وقفػػت عمػػل زمػػاريف وطبػػاليف ولعػػابيف انػػع عميػػه و  افرضػػو 
أستمع ، فأخذ بيدي وقاؿ لي : مر لعمؾ ممف شمت بآدـ ف مت وما ذاؾ يا أبت 

مػا صػنعه إبمػيس شػماتة انب والغنػاء ؟ ف اؿ هذا الذي تراا كمه مػف المهػو والمعػ
 . (ٔ)(بآدـ حيف أخرج مف الجنة

  -ي :انال سـ الث
 } َوَأْجِمْب َعَمْيِهـ ِبَخْيِمَؾ {

الجلػػػ  سػػػوؽ الشػػػيل يقػػػاؿ : جلبػػػت جلبػػػاي ، وضجلبػػػت عليػػػه صػػػحت عليػػػه بقهػػػر ، 
هػػػي شػػػة   ةالسػػػوؽ بجلبػػػه مػػػف السػػػائ  والجلبػػػ افواذجػػػال  ممػػػا فػػػي مجمػػػع البيػػػ

 الصوت .
 غوال .اذذبليس خي  يمتطيها ويسوقها بشة  لها تأثير مباشر في  افلذف ف
 

 التي يسحب بها فرائسه : ةحباله الوثي 
خيػػ  لبلػػيس ذات تػػأثير مبيػػر فػػي النػػاس ، وهػػذا  افهػػذي المواصػػفات تبػػيف لنػػا  اف

اػػػوف النسػػػال خيػػػ  تينطبػػػ  تمامػػػاي علػػػذ النسػػػال ، فهػػػف وسػػػيلة لبلػػػيس الناجحػػػة . ف
:)النسػػاء حبائػػل قػػاؿ فيهػػا   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما(فػػي خطبػػة لرسػػوؿ هللا  لبلػػيس ، وقػػة جػػال

 . (ٕ)إبميس (
 بالخي  ؟ ت النساللماذا شبه
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 -ضوجه الشبه بيف الخي  والنسال :
 صػلذ هللا عليػه رسػوؿ هللا عػف الخي  معقوة فػي نواصػيها الخيػر ، فقػة ورة   -1

بنواصػػػيها الخيػػػر إلػػػل يػػػـو ال يامػػػة  )الخيػػػل مع ػػػود: قػػػاؿ  وآلػػػه وسػػػلـ تسػػػليما(
).....(ٔ).   

والنسػال ضيًػػاي فيهػػا الخيػػر وغيػػر الخيػػر ، وذمػرت الاثيػػر مػػف الروايػػات التػػي تؤمػػة 
 مر شائعاي بيف الناس .األهذا  افذلؾ ، و 

مف الصػفات المشػترمة  افصالة فالشبه بالشعر بيف النسال والخي  ومذلؾ األ -2
ألصػػيلة لذا مبػػا فارسػػها بقيػػت تحػػـو ا، فالخيػػ  صػػالة بػػيف الخيػػ  والنسػػال هػػي األ

حوله وال تترمه وهذا عمس ما تفعله الخيوؿ الغير ضصيلة ، وهذا يمػوف ضيًػاي فػي 
. ضمػػا  ةألصػػيلة ال تتػػرؾ زوجهػػا فػػي المحنػػة وتبقػػذ صػػابر  محتسػػباالنسػػال فػػالمرآ  

 ها تترؾ زوجها في ضوؿ شة  مف شةائة الةهر .انالمرآ  الغير ضصيلة ف
خي  والنسال لها تأثير شةية بتمايلها وجمالها وما تترمه في القل  مف جلبػة ال -3

 الصوت وقعقعة اذقةاـ .
الخيػػػ  تحتػػػاف للػػػذ لجػػػاـ حتػػػذ ال تجمػػػح ، والمػػػرآ  مػػػذلؾ تحتػػػاف للػػػذ لجػػػاـ ،  -4

 .ولجامها الحيال ، ولوال الحيال لجمحت المرآ  بشهوتها 
الخيػػوؿ تحتػػاف  افختصػػاص اذ والبػػاحثيف فػػي هػػذا افلقػػة ذمػػر علمػػال الحيػػو  -5

للذ بعض الحرمات الًرورية مالتةليؾ وما شابه قب  امتطائها مف قب  فارسها ، 
ضمػػػػا النسػػػػال فقػػػػػة ورةت الاثيػػػػر مػػػػف األحاةيػػػػػذ والروايػػػػات المعصػػػػومية الصػػػػػاةر  

:) ال تػػػػػأتوا   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػػليما(بخصػػػػػوص آةا  الجمػػػػػاع حيػػػػػذ ورة عػػػػػف رسػػػػػوؿ هللا 
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قيػػل يػػا رسػػوؿ ع ومػػا  كمػػا تػػأتي البهػػائـ ولػػيكف بيػػنكـ وبيػػنهف رسػػوالً نسػػائكـ 
  .(ٔ)الرسوؿ ؟ قاؿ : أل بمة والمداعبة (

الخيػ  مػف وهػو المثػ  الشػعبي المعػروؼ  اؾ شيل ضخر يثبت المشابهة ضيًاي وهن
   .ض ( و يقصة المر خيالها

 
 

 }َوَرِجِمَؾ{  ال سـ الثالث :
بلػ   لعنػه هللا ( يػؤثر مػف خػالؿ  لبلػيس افيس ضي وهذا شيل مػرتب  بػيف الرجػ  وا 

مػف قبيػ  ( ورجلػؾ ممػا هػو الحػاؿ فػي قولػه تعػالذ  بخيلػؾ الِرج  في ضغوال الناس
هػػي مػػر  المنافسػػات والرهانػػات مػػف العػػةو وسػػباؽ الخيػػوؿ وغيرهػػا ضمػػا فػػي زماننػػا ف

وبػػالعوة  للػػذ روايػػة اذمػػاـ الصػػاةؽ ، مػػر  القػػةـ تًػػر  بالرجػػ   افالقػػةـ حيػػذ 
ليػػه السػػالـ( السػػالفة الػػذمر التػػي يػػذمر فيهػػا اذمػػاـ البػػاقر  عليػػه السػػالـ( بعػػة  ع

مػػا ان) ..المهػػو والمعػػب والغنػػاء سػػؤاؿ ضبنػػه الصػػاةؽ  عليػػه السػػالـ( فيقػػوؿ لػػه : 
 .(ٕ)صنعه إبميس .. (

 -ذلؾ : افتبي
 ةعلػذ التفرقػ ةومبػاة  قائمػ ةيانمعالـ شػيط ةلهذي اللعب افنأخذ مثالي مر  القةـ  -ض

علػذ التعصػ  والعنصػرية  ةبيف الناس وجعلهـ فريقيف متنافسػيف وهػي ضيًػاي مبنيػ
 والتصارع الةائـ .
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يمػوف فػي ضسػول حالتػه العصػبية والنفسػية فػي  افسػناال افثبت العلـ الحةيذ  - 
 افسنال ا اف) : فقػة ورة ةفاع ، نجعله سريع الثور  واالحالة الرمض والتع  مما ي

فينػػةفع بعػػض الالعبػػيف للػػذ السػػ   ( افيػػدي الشػػيطكػػالكرة بػػيف  افكػػ لضػػب إذا
ي هللا سبحانه وتعالذ  . ومسائ  ال تًر

التمػػاريف واللعػػ  ممػػا ينسػػيه  فػػيشػػغاؿ الػػةائـ نهػػذي اللعبػػة قائمػػة علػػذ اال اف -جػػػ 
 واللع  والتمريف الةائـ يتعارض مع ضوقات الصال  .، ذمر هللا 
مػػا تحصػػ  بيػػنهـ  قسػػاـ المشػػجعيف للػػذ فػػريقيف ، وبػػذلؾ غالبػػاي ان -ة

العػػػػػةاو  والبغًػػػػػال فيسػػػػػتخةموف فػػػػػي تشػػػػػجيعهـ المزاميػػػػػر والطبػػػػػوؿ 
 افوالتصػػػفي  والصػػػفير والغنػػػال ، وهػػػذي ملهػػػا مػػػف ضفعػػػاؿ لبلػػػيس . 

يػا ( لهػا ضهػةاؼ اسػتعمارية انضص  هػذي الفمػر  هػي غربيػة مػف  بريط
 .ولها غايات عةية  

 

ـْ ِفي اأَلْمَواِؿ َوا ال سـ الرابع :  أَلْوالِد {} َوَشاِرْكُه
ابػػػر عػػػةة مػػػف ضمػػػف ًػػػمف ضسػػػالي  لبلػػػيس الملتويػػػة والتػػػي يسػػػتغلها فػػػي جمػػػع  اف

يػه انالناس الذيف يغويهـ وبالتالي يصػبحوف جنػوةاي لػه ضو ةوابػاي يمتطيهػا لتحقيػ  ضم
ومشارمة لبليس في األمواؿ هي عف طري  الاسػ  الحػراـ مػف سػحت وربػا ومػا ، 

ي عػػف طريػػ  الزنػػا ، فقػػة ورة فػػي تفسػػير للػػذ ذلػػؾ ، لمػػا مشػػارمته فػػي األوالة فهػػ
: سػألته عػف بي جعفر الباقر  عليه السػالـ( قػاؿ ضعف دمحم بف مسلـ عف  افالبره

ـْ ِفي اأَلْمَواِؿ َواأَلْوالِد { افشرؾ الشيط قاؿ )عميػه السػبلـ( : )  قوله : } َوَشاِرْكُه
مع قػاؿ ويكػوف مػع الرجػل حتػل يجػا افمف ماؿ حػراـ فهػو شػرؾ الشػيط افما ك

 حرامًا ( . اففيكوف مف نطفته ونطفة الرجل إذا ك
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وجال في تفسير العياشي عف عبة الملؾ بف ضعيف قاؿ : سمعت ضبا جعفر  عليه  
ذكرا ثػـ عمػبل جميعػًا ثػـ يخػتمط  اف) إذا زنل الرجل ادخل الشيطالسالـ( يقوؿ : 

 ( .  اففيخمق ع منهما فيكوف شركه الشيط افالنطفت
 

ْيطَ  :ال سـ الخامس  ـُ الشَّ ـْ َوَما َيِعُدُه  ِإالَّ ُلُرورًا { اف} َوِعْدُه
وهي المواعية الااذبة التي يوعة بهػا لبلػيس المنحػرفيف مشػفاعة هللا وتػأخير التوبػة 

 لال غروراي. افلطوؿ األم  وما يعةهـ الشيط
 
 

 تأويل بعض اآليات ال صصية : -ٕ
 

 الرسل الثبلثة في التأويل المعاصر
 

ـُ } َواْضػػرِ  ػػَثبًل أصػػحاب اْلَ ْرَيػػِة ِإْذ َجاءَهػػا اْلُمْرَسػػُموَف * ِإْذ َأْرَسػػْمَنا ِإَلػػْيِه ْب َلُهػػـ مَّ
ْزَنا ِبَثاِلٍث َفَ اُلوا  ـْ ِإالَّ َبَشػر  انػا ِإَلػْيُكـ مُّْرَسػُموَف * َقػاُلوا َمػا اناْثَنْيِف َفَكذَُّبوُهَما َفَعزَّ ُت

ْثُمَنا َوَما  ْحمف ِمف َشيْ انمِّ ـُ ان افٍء َزَؿ الرَّ ـْ ِإالَّ َتْكِذُبوَف * َقاُلوا َربَُّنا َيْعَم ـْ انُت ا ِإَلػْيُك
ـْ َتنَتُهػوا انػَلُمْرَسُموَف * َوَما َعَمْيَنا ِإالَّ اْلػَببَلُغ اْلُمِبػيُف * َقػاُلوا  ـْ َلػِئف لَّػ ا َتَطيَّْرَنػا ِبُكػ

نَّا َعَذاب  َأِليـ  * قَ  نَُّكـ مِّ ـْ َوَلَيَمسَّ ـْ َأِئف ُذكِّْرُتـ َبْل َلَنْرُجَمنَُّك ـْ َمَعُك ـْ َقػْوـ  اناُلوا َطاِئُرُك ُت
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ـِ اتَِّبُعوا اْلُمْرَسػِميَف *  مُّْسِرُفوَف * َوَجاء ِمْف َأْقَصل اْلَمِديَنِة َرُجل  َيْسَعل َقاَؿ َيا َقْو
ـْ َأْجرًا َوُهـ مُّْهَتُدوَف { اتَِّبُعوا َمف الَّ َيْسَأُلُك
(ٔ) . 

 
ػَثبًل أصػحاب اْلَ ْرَيػِة ِإْذ َجاءَهػا اْلُمْرَسػُموَف{ :} َواْضِرْب َلهُ  لقػة ةض  المفسػروف  ـ مَّ

طاايػة والمرسػلوف ضرسػلهـ نبػي هللا عيسػذ  عليػه السػالـ( انعلذ ذمر القرية بقريػة 
 للذ تلؾ القرية .

بػ   ممرمةالقرية هي ممة وممة هنا ليست ممة ال افهذا في التفسير ضما التأوي  ف
هنػػػػاؾ رسػػػػوليف  اف، نسػػػػتنتج مػػػػف هػػػػذا (2 هػػػػي الاوفػػػػةو  أويػػػػ حسػػػػ  التهػػػػي ممػػػػة 

جمع مػف خػالؿ ضيرسلهما اذماـ المهةي  عليه السالـ( يةعوف ضه  الاوفة والعالـ 
 الاوفة . 

ْزَنػػا ِبَثاِلػػٍث َفَ ػػاُلوا  ـُ اْثَنػػْيِف َفَكػػذَُّبوُهَما َفَعزَّ  ا ِإَلػػْيُكـ مُّْرَسػػُموَف { :انػػ} ِإْذ َأْرَسػػْمَنا ِإَلػػْيِه
سوليف األوليف الذيف يرسلهما اذماـ المهػةي  عليػه السػالـ( للػذ الاوفػة والعػالـ الر 

الػػذي ذمرتػػه روايػػات ضهػػ  بيػػت  -ي انمػػف خػػالؿ الاوفػػة وهمػػا الرسػػوؿ األوؿ اليمػػ
ومعه رسوؿ آخر  -العصمة بصاح  ضهةى الرايات والملتوي عليه مف ضه  النار 

ػػػوف للتاػػػذي  والطعػػػف حيػػػذ  صػػػةقوف ةعػػػوتهـ واتصػػػالهـ النػػػاس ال ي اف، فيتعًر
 باذماـ المهةي  عليه السالـ( . 

ضما الرسوؿ الثالذ فهو غير رئيسي ولانه معزز للرسوليف األوليف ، والتعزيػز هنػا 
هللا جػػ  وعػػال ضرسػػله مؤيػػةاي لهػػذيف الرسػػوليف الرئيسػػييف وشػػاهةاي ومصػػةقاي  افيعنػػي 

                                                 
 ( .21 -13يس   -1
اذطالع علذ موسوعة القائـ للسية القحطاني وفيها تجة المعاني التأويلية مث  ممة  - 2

 المهةي حس  التأوي  ومةينة المهةي حس  التأوي  واألةلة التي تثبت هذا المطل  .
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الصػالحيف فػي الاوفػة لهما ، وبذلؾ فهو النفس الزمية الػذي يقتػ  مػع سػبعيف مػف 
 والذي ذمرته العةية مف الروايات . 

ْثُمَنا َوَما ان} َقاُلوا َما  ـْ ِإالَّ َبَشر  مِّ ْحمف ِمف َشْيٍء انُت ـْ ِإالَّ َتْكػِذُبوَف {انػ افَزَؿ الرَّ  ُت
ضهػػ  الاوفػػة يمػػذبوف الرسػػ  ويقولػػوف لهػػـ مػػا يميػػزمـ عنػػا حتػػذ يجتبػػيمـ هللا  اف: 

 الةعو  .واذماـ المهةي لهذي 
ـُ  َنػػا َيْعَمػػ ـْ َلُمْرَسػػُموَف {: انػػ} َقػػاُلوا َربُّ منػػتـ ال تصػػةقوف  افقػػاؿ لهػػـ الرسػػ  ا ِإَلػػْيُك

 ةعوتنا فارجعوا للذ هللا .
َمػػػا َعَمْيػػػَؾ اْلػػػَببَلُغ َوَعَمْيَنػػػا ان}َ : قػػػاؿ تعػػػالذ : } َوَمػػا َعَمْيَنػػػا ِإالَّ اْلػػػَببَلُغ اْلُمِبػػػيُف { 

ػو  وتحػذير  ف  عليهـ البالغ المبيف ضي لعالالرس اف،  (ٔ)اْلِحَساُب { الةعو  بًو
الرسػػػ  هنػػػا يبلغػػػوف النػػػاس ةعػػػو  اذمػػػاـ المهػػػةي  اف حيػػػذ، النػػػاس مػػػف تاػػػذيبهـ 

 عليه السالـ( ويحذرونهـ مف عذا  هللا الذي يموف بسيف اذمػاـ المهػةي  عليػه 
 .حةضالسالـ( موف المهةي يخرف بالسيف محاسباي وال يقب  توبة 

ي عػف ضبػي بصػير عػف ضبػي جعفػر البػاقر  عليػه السػالـ( انفي غيبة النعم فقة ورة
 قاؿ : 

) ي ـو ال ائـ بأمر جديد ، وكتػاب جديػد ، وقضػاء جديػد ، عمػل العػرب شػديد ، 
 . ، وال تأخذا في ع لومة الئـ(ه إال السيف ، وال يستتيب أحدًا انليس ش
ـْ ان} َقاُلوا  ـْ َلِئف لَّ نَّػا َعػَذاب  َأِلػيـ  {ا َتَطيَّْرَنا ِبُك نَُّكـ مِّ ـْ َوَلَيَمسَّ  اف:  َتنَتُهوا َلَنْرُجَمنَُّك

بنػػي  هػػو قائػػة ةولػػةي و انهػػـ ضتبػػاع الشيصػػب ا تطيرنػػا ...{انػػ} الػػذيف يقولػػوف ذلػػؾ 
  افاسـ مف ضسمال الشيط افالعباس وشيصب

                                                 
 .  46  الرعة -1
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عػػػف جػػػابر الجعفػػػي قػػػاؿ : سػػػألت ضبػػػا جعفػػػر البػػػاقر  عليػػػه السػػػالـ( عػػػف فقػػػة ورة 
 ي ، فقاؿ : انفيالس
ينبع كمػا  افي ، يخرج مف ارض كوفانل لكـ ذلؾ حتل يخرج قبمه الشيصبان) و 

ي ، وخػروج ال ػائـ )عميػه انينبع الماء ، في تل وفدكـ ، فتوقعػوا بعػد ذلػؾ السػفي
 . (ٔ)السبلـ( ( 
) عف ضبي بمر الحًرمي عف ضبي جعفر الباقر  عليه السالـ( قاؿ : ومذلؾ ورة 
بنػػو العبػػاس ، فػػإذا ممكػػوا واختمفػػوا تشػػتت أمػػرهـ ، خػػرج عمػػيهـ  يممػػؾ افال بػػد 
إلػل الكوفػة  افي هذا مػف المشػرؽ وهػذا مػف المغػرب يسػتب اني والسفيانالخراس
وهذا مف ها هنا حتل يكوف هبلكهـ عمل أيػديهما هنا هذا مف ها  افكفرسي ره
 . (ٕ)هما ال يب وف منهـ أحدًا أبدًا (ان، أما 

آخػر الزمػاف بتشػويه الحقػائ  مػف خػالؿ وسػائ  اذعػالـ  في فيقوموف بني العباس
بعػػاة النػػاس عنهػػا وتػػوهيـ النػػاس تويقومػػوف ضيًػػاي ب شػػويه قًػػية اذمػػاـ المهػػةي وا 

 افتاػػػذي  الممهػػػةيف ويعلنػػػوف ، فيقومػػػوف ب بػػػأنهـ هػػػـ ضبػػػوا  اذمػػػاـ وهػػػـ نوابػػػه 
 .ما جالوا به  فلبطالنهايتهـ القت  

ي فػػي بػػذ االفتػػرال علػػذ قًػػية الرسػػ  الػػذيف هػػـ هػػذا الػػرجـ معنػػو  } لنػػرجمنكـ { 
،  عليػه السػالـ( ذبعػػاة النػاس عػنهـ وعػػف تصػةي  قًػػيتهـ  رسػ  اذمػاـ المهػػةي

وماةي مف خالؿ قت  رسوؿ اذماـ وهو الػنفس الزميػة مػع سػبعيف مػف الصػالحيف 
. 
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نَّا َعَذاب  َأِليـ   } نَُّكـ مِّ تبػاع مػ  وذلؾ بالتهةية ومطارة  الرسػ  وض {َوَلَيَمسَّ تبػاعهـ وا 
صػار وشػياع خبػرهـ ناألسالي  الجائر  ألج  القًػال علػذ الػةعو  ومنػع تاػاثر اال

 علذ المأل .
ـْ َأِئف ُذكِّْرُتـ َبْل  ـْ َمَعُك ـْ َقْوـ  مُّْسِرُفوف {ان} َقاُلوا َطاِئُرُك : التطير هو مف التشاؤـ  ُت

المتومػ  قريػ   افيػذ ح، ه وتعػالذ ان، والتشاؤـ هو نقيض التوم  علذ هللا سػبح
 ـ بعية عف هللا وعف ضوليائه .ئهللا ومف ضوليال هللا والمتطير المتشامف 

) لػيس منػا مػف تطيػر أو تطيػر فقة ورة عف آؿ بيت العصمة في منػز العمػاؿ : 
 له ( .

واذسراؼ هنا هو اذصرار علذ الخطأ والعناة ًة اذماـ المهةي  عليه السالـ( 
 وةعوته . 
ـِ اتَِّبُعػوا اْلُمْرَسػِميف {} َوَجاء مِ  : المةينػة  ْف َأْقَصل اْلَمِديَنِة َرُجل  َيْسَعل َقاَؿ َيػا َقػْو

،  افهػػػي التػػػي فيهػػػا منػػػوز الطالقػػػ اف( وخراسػػػاف خراسػػػ افحسػػػ  التأويػػػ  هػػػي ليػػػر 
والرجػػػ  الػػػذي يتميػػػز فيهػػػا هػػػو   السػػػية ،  افوضقصػػػذ المةينػػػة يعنػػػي ضقصػػػذ خراسػػػ

 قاؿ :   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(بة الطوسي عف النبي األاـر القزويني ( ، هذا ما ورة في غي
سمه اسـ نبي يسرع الناس إلل طاعته المشرؾ والمػؤمف إ) يخرج ب زويف رجل 
 هو الذي يجيل مف ضرض المةينة سعياي .  (ٔ)يمؤل الجباؿ خوفًا (

بػاع لػذ لتّ ويسعذ( يأتي بسعي ويقةـ سعيه ويذه  للذ العلمال والناس ليةعوهـ ل 
هػـ الػذيف سػيأتي مػف بعػةهـ عػذا  اذمػاـ المهػةي  عليػه السػالـ( الػذي ، فالرس  

 ال يقب  منمـ العذر والتوبة . 
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ْهَتػُدوف { ـْ َأْجػرًا َوُهػـ مُّ : ضي اتبعػوهـ فهػـ ال يطلبػوف مػنمـ  } اتَِّبُعوا َمف الَّ َيْسػَأُلُك
وهػػػـ مهتػػػةوف للػػػذ  شػػػيئاي   مػػػف الخمػػػس ومػػػا شػػػابه مػػػف حقػػػوؽ اذمػػػاـ األخػػػرى ( 

طري  اذماـ المهةي  عليه السالـ( والمهتةي هو الذي يوص  الًاؿ للذ طري  
 الهةاية .

 : (ي ورايته  ةعوتهانالسالـ( في ذمر اليمفقة ورة عف اذماـ دمحم الباقر  عليه 
ه يػػدعوا إلػػل نػػي هػػي رايػػة هػػدى ال ان) ولػػيس فػػي الرايػػات أهػػدى مػػف رايػػة اليمػػ

ذا اناليمصاحبكـ ، فإذا خرج  ي حـر بيع السبلح عمل ) الناس( وكػل مسػمـ ، وا 
يمتوي عميه  افوال يحل لمسمـ رايته راية هدى  اف، ف هض إليهاني فانخرج اليم

لل طريػق مسػت يـ (ن، فمف فعل فهو مف أهل النار ، ال   (ٔ)ه يدعوا إلل الحق وا 
. 
 
 

 تأويل أفعاؿ الخضر مع موسل )عميهما السبلـ(
 

قة سور  الاهف باذمػاـ المهػةي  عليػه السػالـ( وارتباطهػا بعالمػات بينا سابقاي عال
 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 
 مػػػاـ  عليػػػه ضخػػػرى مػػػف نفػػػس السػػػور  والاشػػػف عػػػف عالمػػػات الظهػػػور المقػػػةس ل

 السالـ( .
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تأوي  ضفعاؿ سيةنا الخًر  عليه السالـ( مػرتب  باذمػاـ  عليػه السػالـ(  افحيذ 
 فهو وزيري في زمف الغيبة الابرى .

ػِفيَنِة َخَرَقَهػا َقػاَؿ َأَخَرْقَتَهػا ِلُتْغػِرَؽ ان} فقوله تعػالذ :   َطَمَ ا َحتَّػل ِإَذا َرِكَبػا ِفػي السَّ
 . (ٔ)َشْيئًا ِإْمرًا { َأْهَمَها َلَ ْد ِجْئتَ 

هػػذي السػػفينة حسػػ  التأويػػ  هػػي رايػػة الهػػةى والحػػ  ضي ةعػػو  اذمػػاـ المهػػةي  اف
  عليه السالـ( وسنذمر بعض األةلة ولو باختصار علذ ذلؾ .

ما مثل أهػل بيتػي ان) ه قاؿ : ان  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(فقة ورة عف ضبي ذر عف رسوؿ هللا 
 . (ٕ)مثل سفينة نوح مف ركبها نجا ومف تركها همؾ (في هذا األمة ك
) المهػػػـ صػػػل عمػػػل   وأؿ   الفمػػػؾ ية : انفػػػي الصػػػال  الشػػػعب وقػػػة ورة ضيًػػػاي 

الجارية في المج  الغامرة يأمف مف ركبها ويغرؽ مف تركها المت دـ لهػـ مػارؽ 
 والمتأخر عنهـ زاهق والبلـز لهـ الحق ( .

 . االتي مف رمبها نجـ السفينة ـ( هضه  البيت  عليهـ السال افف
ظهػػور ممهػػةيف ل مػػاـ  عليػػه السػػالـ( يقومػػوف بالػػةعو  واذعػػةاة  للػػذوهنػػا لشػػار  
وهػػـ مػػف ينطبػػ  علػػيهـ  الػػالـز لهػػـ الحػػ ( ضي لف الممهػػةيف  صػػار لػػهنوتهيئػػة اال

 . هـ مالزميف أله  البيت  عليهـ السالـ(
اـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( ظهػػور مػػف العالمػػات الحتميػػة لظهػػور اذمػػ افممػػا ورة 

ي حيػػػذ يقػػػـو بالػػػةعو  ل مػػػاـ  عليػػػه السػػػالـ( ونصػػػر  الحػػػ  والهةايػػػة للػػػذ اناليمػػػ
ي هػػو مػػف يحمػػ  رايػػة اذمػػاـ انهػػذا الشػػخص المسػػمذ باليمػػ افالطريػػ  المسػػتقيـ و 
 .ها له  عليه السالـ( ويسلم
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عو  للذ ضي ظهور الة -ولاف وبعة ظهور هذي السفينة ورمو  بعض الناس فيها 
ورائهػا  فتخر  وتعا  وذلؾ ال -اذماـ  عليه السالـ( والتحاؽ بعض الناس بها 

ةعػػو  اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ( فػػي بػػةايتها تػػتهـ  افملػػؾ ظػػالـ وفػػي ذلػػؾ لشػػار  للػػذ 
وتػػػرفض ويشػػػار لليهػػػا بالاػػػذ  وذلػػػؾ لوجػػػوة حمومػػػة ظالمػػػة تبحػػػذ عػػػف الػػػةعا  

 ة القبض عليهـ .الحقيقييف ل ماـ المهةي  عليه السالـ( تري
ه وتعػػػالذ ألجػػػ  حفػػػ  قًػػػية اذمػػػاـ  عليػػػه السػػػالـ( وحفػػػ  انالمػػػولذ سػػػبح ولاػػػف

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 .

صػػار اذمػػاـ ممػػا انل الػػذي يصػػي  ومػػ  ذلػػؾ يمػػوف فػػي بػػا  التمحػػيص واالبػػتال
صػػرحت بػػػه الروايػػات الػػػوارة  عػػف األئمػػػة المعصػػوميف  علػػػيهـ السػػالـ( وقػػػة يقػػػع 

هػػـ سػػوؼ يشػػموف فػػي هػػذي الػػةعو  انصػػار فػػي هػػذي الفتنػػة حيػػذ نبعػػض ضولئػػؾ اال
وف عليه .  نتيجة لما سوؼ يحةذ فيعيبوا هذا الفع  ويعتًر

}ِلُتْغػِرَؽ ي غػرقهـ وهػو معنػذ قولػه وهذا يتسب  في تظلي  الناس وعةـ هػةايتهـ ض
 { .َأْهَمَها

هذا األمر شةية وصع  وال يممف قبوله ضو استساغته فهو مػر  افوسوؼ يقولوف 
ضي  } َلَ ػْد ِجْئػَت َشػْيئًا ِإْمػرًا {المذاؽ وال يممف تحمله والتسليـ به وهػو معنػذ قولػه 

 .  مراي  صعباي  ضمراي 
} وةعوته ما جال فػي تفسػير قولػه تعػالذ :  السفينة هي راية اذماـ افومما يؤمة 
ـُ  افَوُنِريػػػُد  ػػػًة َوَنْجَعَمُهػػػ ـْ َأِئمَّ نَُّمػػػفَّ َعَمػػػل الَّػػػِذيَف اْسُتْضػػػِعُفوا ِفػػػي اأْلَْرِض َوَنْجَعَمُهػػػ
 . (ٔ)اْلَواِرِثيَف {
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هػػـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( وضصػػحابه الػػذيف  افحيػػذ المستًػػعفيف فػػي آخػػر الزمػػ
حيػػػذ يبعػػػثهـ اذمػػػاـ  عليػػػه السػػػالـ( للػػػذ األقػػػاليـ  مػػػاي يرثػػػوف األرض ويمونػػػوا حما

 يقيموف حمـ هللا فيها . 
المسػػاايف المػػذموريف وهػػـ الممهػػةيف ل مػػاـ  عليػػه السػػالـ( وهػػـ ضصػػحا  السػػفينة 

ػِفيَنُة َفكَ قوله تعػالذ  في  افْت ِلَمَسػاِكيَف َيْعَمُمػوَف ِفػي اْلَبْحػِر َفػَأَردتُّ انػ: } َأمَّػا السَّ
 َوَراءُهـ مَِّمؾ  َيْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َلْصبًا { . افكَ َأِعيَبَها وَ 

يػة وهػـ انفقة قاب  ذمر المستًعفيف في ا ية األولذ ذمػر المسػاايف فػي ا يػة الث
   اذماـ وتنصري . اننفس الفئة التي سوؼ تقف بج

 
ـْ َأُقػْل وقوله تعػالذ :  هػو مػا ذمرنػاي فػي و  َؾ َلػف َتْسػَتِطيَع َمِعػَي َصػْبرًا {انػ} قاَؿ َأَل

يتحلػػػػػوا بالصػػػػػبر فػػػػػي  افمػػػػػف صػػػػػفات ضصػػػػػحا  اذمػػػػػاـ  افالتأويػػػػػ  السػػػػػاب  ، فػػػػػ
االبتاللات واالختبػارات والتمحػيص حتػذ يصػلوا للػذ سػاحة الفػيض اذلهػي حيػذ 

 ضروحنا لترا  مقةمه الفةال .  افالظهور المقةس ذماـ العصر والزم
 

ُلبَلمػًا َفَ َتَمػُه َقػاَؿ َأَقَتْمػَت َنْفسػًا َزِكيَّػًة ِبَغْيػِر  َطَمَ ػا َحتَّػل ِإَذا َلِ َيػاان} وقوله تعػالذ : 
وفي هذا لشار  للذ عالمة مف عالمات اذمػاـ  عليػه  َنْفٍس لََّ ْد ِجْئَت َشْيئًا نُّْكرًا {

ممػػػا ورة فػػػي الروايػػػات ،  افالسػػػالـ( وهػػػي قتػػػ  الػػػنفس الزميػػػة والػػػنفس الزميػػػة اثنتػػػ
يف مػف الصػالحيف وهػي لسػية حسػني النسػ  واحة  تقت  في ظهر الاوفة فػي سػبع

 مما جال في الروايات واألخبار الوارة  عنهـ  عليه السالـ( : 
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لػـ  فوهي لحة اال (ٔ)) وقتل نفس زكية بظهر الكوفة في سبعيف مف الصالحيف(
 تقت  .
اذمػػاـ  بػػةعو  ه تصػػةيقه نػػالسػػب  فػػي قتػػ  هػػذا السػػية الحسػػني هػػو لعال افويبػػةوا 

هذا السية سوؼ ينظـ للذ تلؾ الةعو  وصاحبها ويعلف ذلؾ  افف ، عليه السالـ( 
صػار اذمػاـ نمما يتسب  في قتله مف بعض الجهات الحاامة الظالمة المعاةيػة ال

  عليه السالـ( وضما معنذ الزمية فهنا عة  ضمور : 
قة يراة فيها النفس المستشهة  في سبي  الح  والشهاة  مما ورة في األخبػار زمػا  

 س .فنلال
خروف ذلؾ السية الحسني يموف بأمر مػف اذمػاـ  عليػه السػالـ(  فها زمية الانضو 

ظهاري  فضو وزيري ذعال نتيجة عملػه ذلػؾ سػوؼ تاػوف الشػهاة   اف علماي ، الح  وا 
 ال محالة وهو بإقةامه هذا علذ تنفيذ هذا األمر يموف صاح  نفس زمية . 

و التائبػػة التػػي لػػـ يبػػ  لهػػا ذنػػ  بعػػة المػػراة مػػف الزميػػة التػػي ال ذنػػ  لهػػا ض افضو 
هػػػذا السػػػية سػػػوؼ يتػػػأخر فػػػي االلتحػػػاؽ بػػػةعو  اذمػػػاـ  عليػػػه السػػػالـ(  افالتوبػػػة فػػػ

حتػػذ يوفقػػه هللا للػػذ قبػػوؿ الػػةعو  وحصػػوؿ النػػةـ والتوبػػة منػػه علػػذ  ويتػػرةة مػػراراي 
 تأخري . 

 وبعة ذلؾ يخرف ليعلف ضحقية الةعو  بيف الناس فيقت  وال ذن  عليه . 
 هي المتقية قاؿ تعالذ :  الزمية الطاهر  والزمية ضيًاي  افضو 

اَها {  .  (ٕ)} َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْ َواَها َقْد َأْفَمَح َمف َزكَّ
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ر مف ضمرها  ه فع  فعال انالناس ال ترى  اف } لََّ ْد ِجْئَت َشْيئًا نُّْكرًا {وضما الذي ُينم 
ما يػةعو للػذ نصػر  الحػ  واذمػاـ  عليػه السػالـ( وهػذا انه القت  فهو يستح  ألجل
 حة مي يقت  .ضفهو لـ يقت   منمراي  القت  شيئاي 

 نتيجة ذلؾ الخروف القت  .  افهناؾ مف ينمر خروجه ضصال وهو يعلـ  افضو 
اذمػػػاـ  افضمػػػا تأويػػػ  جػػػوا  الخًػػػر لموسػػػذ  عليهمػػػا السػػػالـ( ففيػػػه ةاللػػػة علػػػذ 

عليػه طاعتهمػا  ي هػـ ضبػوي صػاح  الػنفس الزميػة حيػذ يمػوف واجبػاي المهةي ووزير 
 بالوالية .

لرسػاله فػي  اففلاي ال يره  اذماـ ووزيري بسب  ترةةي وضما بعثه في هذي المهمة 
 ات ويقع في التمحيص. انرحمة له مي ال يفش  في االمتح هذي المهمة

ْنػػُه َزَكػػاًة َوَأْقػػَرَب ُرْحمػػًا{ُيْبػػِدَلُهَما َربُُّهَمػػ اف}َفَأَرْدَنػػا وقولػه تعػػالذ  لشػػار  للػػذ  ا َخْيػػرًا مِّ
لحػػةى العالمػػات الحتميػػة الةالػػة علػػذ قػػر  القيػػاـ المقػػةس ل مػػاـ المهػػةي  عليػػه 

 السالـ( وهو قت  النفس الزمية بيف الرمف والمقاـ .
ية التي جال ذمرهػا فػي األخبػار الػوارة  عػف ضهػ  بيػت انوهذي هي النفس الزمية الث

  صػػلوات هللا علػػيهـ ضجمعػػيف ( وهػػي تاػػوف فػػي ممػػة وضمػػا مونهػػا } خيػػرا  العصػػمة
هذي النفس يبل  عمر صػاحبها ممػا جػال فػي الروايػات سػتة عشػر  ألفمنه زما  { 

 سنة فهو مما ال يخفذ ليس عليه ذن  فقة ةخ  لتوي في السنة األولذ للتاليف .
 افالسػػػالـ( حيػػػذ  وذلػػػؾ بالنسػػػبة ل مػػػاـ المهػػػةي  عليػػػه } أقػػػرب رحمػػػا {وقولػػػه 

صػػاح  الػػنفس الزميػػة األولػػذ الػػذي يقتػػ  فػػي ظهػػر الاوفػػة هػػو سػػية حسػػني وضمػػا 
 ية الذي يقت  في ممة فهو سية حسيني .انصاح  النفس الث

فقة ورة في تفسير العياشي عف جابر الجعفي عف ضبػي جعفػر  عليػه السػالـ( فػي 
 رواية طويلة يقوؿ : 
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اسػػمه اسػػـ نبػػي مػػا  -قػػاؿ افإلػػل  -ؾ لػػـز األرض وال تػػركض بيػػدؾ وال رجمػػإ)
ورايتػػه وسػػػبلحه  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(أشػػكل عمػػيكـ فمػػـ يشػػكل عمػػػيكـ عهػػد نبػػي ع 

أشكل عميكـ هذا فبل يشػكل عمػيكـ الصػوت  افوالنفس الزكية مف ولد الحسيف ف
)(ٔ)  . 

 افيف فػػػاذمػػػاـ المهػػػةي  عليػػػه السػػػالـ( مػػػف ولػػػة الحسػػػ افمػػػف المعلػػػـو  افولمػػػا مػػػ
له مف النفس الزمية التي تقت   قر  رحماي ضالنفس الزمية الذي يقت  في ممة يموف 

 ي حسيني .اناألوؿ حسني والث اففي الاوفة ف
 افَطَمَ ػػػا َحتَّػػػل ِإَذا َأَتَيػػػا َأْهػػػَل َقْرَيػػػٍة اْسػػػَتْطَعَما َأْهَمَهػػػا َفػػػَأَبْوا ان} فوقولػػػه تعػػػالذ  

الاوفػػػة حيػػػذ تنطلػػػ  فيهػػػا  وهػػػيحسػػػ  التأويػػػ  والقريػػػة هػػػي ممػػػة ب ُيَضػػػيُِّفوُهَما {
ت ةعػػػو  اذمػػػاـ الحسػػػيف  عليػػػه انػػػالػػػةعو  ل مػػػاـ المهػػػةي  عليػػػه السػػػالـ( ممػػػا م

 السالـ( في الاوفة علذ ية سفيري مسلـ بف عقي  .
ومعنػػػذ اسػػػتطعما ضهلهػػػا ضي طلػػػ  النصػػػر  مػػػنهـ وااللتحػػػاؽ بػػػةعو  اذمػػػاـ  عليػػػه 

 السالـ( . 
ضي رفًوا ةعوتهـ ونصرتهـ وااللتحػاؽ بهػـ ُيَضيُِّفوُهَما {  فا} َفَأَبْوا ومعنذ قوله 

 . 
َيػنَ ضَّ َفَأَقاَمػُه َقػاَؿ َلػْو ِشػْئَت اَلتََّخػْذَت  اف} َفَوَجَدا ِفيَهػا ِجػَدارًا ُيِريػُد وقوله تعالذ 
ػا اْلِجػَداُر َفَكػعلػذ القػوؿ األوؿ  وقولػه جوابػاي  َعَمْيِه َأْجرًا { ِتيَمػْيِف ِلُغبَلَمػْيِف يَ  اف}َ َأمَّ

َيْبُمَغػػا  افَأُبوُهَمػػا َصػػاِلحًا َفػػَأَراَد َربُّػػَؾ  افَتْحَتػػُه َكنػػز  لَُّهَمػػا َوَكػػ افِفػػي اْلَمِديَنػػِة َوَكػػ
ـْ  بَِّؾ َوَما َفَعْمُتُه َعْف َأْمِري َذِلَؾ َتأويُل َمػا َلػ ُهَما َوَيْسَتْخِرَجا َكنَزُهَما َرْحَمًة مِّف رَّ َأُشدَّ

َمْيِه َصْبر   ا { .َتْسِطع عَّ
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يػػر  تاػػوف شػػبه مفتوحػػة ضي  افيػػأتي عليهػػا زمػػ اففالجػػةار هػػو الحػػةوة بػػيف العػػراؽ وا 
يقػػاـ الجػػةار ضي  افه وتعػػالذ اقتًػػت انتػػنقض ولاػػف حممػػة المػػولذ سػػبح افتريػػة 

 الانػػز هللامػػي يحفػػ  فيهػػا وتػػوزع نقػػاا تفتػػيش قويػػة  وتاػػوف محصػػنةتقػػوى الحػػةوة 
 .مف السرقة 

وهػػي مةينػػة المهػػةي التػػي تاػػوف علػػذ غػػرار  افالمةينػػة فػػي التأويػػ  هػػي خراسػػ اف
وهػػػـ  افوالانػػػز الػػػذي يوجػػػة فيهػػػا هػػػو منػػػوز الطالقػػػ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػليما(مةينػػػة رسػػػوؿ هللا 

 . افرجاؿ ينصروف اذماـ في آخر الزم
) لػػه كنػػز فقػػة جػػال فػػي الروايػػة الػػوارة  عػػف اذمػػاـ الصػػاةؽ  عليػػه السػػالـ( قػػاؿ : 

قمػوبهـ زبػر  افذهب وال فضة وراية لـ تنشر مطوية ورجاؿ كما هو ب افبالطال 
 .(ٔ)الحديد ال يشوبها شؾ في ذات ع (
هناؾ ةعا  ماذبوف يةعوف التمهية ل مػاـ  افوضما الخوؼ علذ الانز مف السرقة ف

 عليػػػػػػه السػػػػػػالـ( وهػػػػػػؤالل يحػػػػػػاولوف بشػػػػػػتذ الطػػػػػػرؽ مسػػػػػػ  المؤيػػػػػػةيف لػػػػػػةعواتهـ 
 لةعوات الحقة وتظلي  الناس عف الح  .والمناصريف لهـ وذلؾ بالتشبه با

) ال فقة جال في الرواية عػف ضبػي خةيجػة عػف ضبػي عبػة هللا  عليػه السػالـ( قػاؿ : 
إلػػػل يخػػػرج ال ػػػائـ حتػػػل يخػػػرج قبمػػػه اثنػػػا عشػػػر مػػػف بنػػػي هاشػػػـ كمهػػػـ يػػػدعو 

 .(ٕ)(نفسه
ي وشػػعي  بػػف صػػالح وضبوهمػػا بالواليػػة اذمػػاـ انوضمػػا الغالمػػيف اليتيمػػيف فهمػػا اليمػػ

لهمػػا  افهللا يقػػيـ تلػػؾ الحػةوة لاػػي يحفػػ  منػوز الطالقػػ افمهػةي  عليػػه السػػالـ( فػال
عنػػػػة بلوغهمػػػػا ضشػػػػةهما ضي عنػػػػةما ينشػػػػروف ةعػػػػو  اذمػػػػاـ  عليػػػػه السػػػػالـ( وتشػػػػتة 
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صػارهما عنػة ذلػؾ يخػرف الانػز حيػذ يلتحػ  بهػـ ضولئػؾ الرجػاؿ انشومتهما ويمثػر 
 . افوباقي خراس افمف الطالق

 
 
 
 
 
 

 لسادسالفصل ا
  ضية المهدوية وارتباطها بالعوالـ األخرى ال

 
ت انػػػاذحاطػػػة بالتأويػػػ  تفػػػتح آفاقػػػاي واسػػػعة وتاشػػػف ضسػػػراراي مبيػػػر  م المعرفػػػة ضو اف

 خافية .
لاػػف حسػػ  مػػا ذمػػر فػػي الروايػػة الػػوارة  عػػف اذمػػاـ الصػػاةؽ  عليػػه السػػالـ( فػػي 

فسػيتـ فػي هػذا (ٔ)ْأِتي َتْأِويُمػُه{}َهْل َينُظػُروَف ِإالَّ َتْأِويَمػُه َيػْوـَ َيػتفسيري لاية الشريفة 
البحػػػذ بعػػػوف هللا تعػػػالذ الاشػػػف عػػػف ارتبػػػاا القًػػػية المهةويػػػة بػػػالعوالـ األخػػػرى 

 ومما يلي :
 عالـ النقطة . -1
 . عالـ االظلة -2

                                                 
 53األعراؼ - 1
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 عالـ النور -3

 عالـ الحروؼ . -4

 .عالـ األسمال  -5

 
 
 

 عالـ الن طة وارتباطها ب ضية المهدي )عميه السبلـ(
 
الحػػرؼ يتاػػوف مػػف النقطػػة لذف  افحػػروؼ ممػػا هػػو معلػػـو و الالمػػة تتاػػوف مػػف  اف

 فأص  الالمة يعوة للنقطة . 
 لذا تالـ ضوجة قاؿ تعالذ :  هللا افوالاالـ معناي الوجوة ضي 
ـُ  ْنُه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسل اْبُف  اف} ِإْذ َقاَلِت اْلَمآلِئَكُة َيا َمْرَي ُرِؾ ِبَكِمَمٍة مِّ ّللّاَ ُيَبشِّ

ِبيَف { َمْرَيـَ  ْنَيا َواآلِخَرِة َوِمَف اْلُمَ رَّ  .  (ٔ)َوِجيهًا ِفي الدُّ
 . (ٕ)َيُ وَؿ َلُه ُكْف َفَيُكوُف { افَما َأْمُرُا ِإَذا َأَراَد َشْيئًا ان} وقاؿ تعالذ : 

ْحػُر اْلَبْحُر ِمَدادًا لَِّكِمَماِت َربِّي َلَنِفػَد اْلبَ  اف} ُقل لَّْو كَ وبهذا يتًح لنا قوله تعػالذ : 
 . (ٖ)َتنَفَد َكِمَماُت َربِّي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِمِه َمَددًا { افَقْبَل 
مػػع وآياتػػه ممػػا هػػو معلػػوـ ملمػػات هللا ولانهػػا معػػةوة  فميػػف يسػػتقيـ ذلػػؾ  اففػػالقر 

المقصػػػػػػوة مػػػػػػف ا يػػػػػػة مػػػػػػا نفػػػػػػذت مخلوقػػػػػػات هللا  افوالحقيقػػػػػػة ، ا يػػػػػػة المتقةمػػػػػػة 
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ولقػػػة عبػػػر بقولػػػه ملمػػػات ربػػػي ، وةاتػػػه فػػػي موج مػػػالـ هللا تجسػػػة افوموجوةاتػػػه فػػػ
صػػ  الخلػػ  هػػو الالمػػات ضوالمػػراة موجػػوةات ومخلوقػػات ربػػي فأصػػ  الموجػػوةات و 

 مما بينا وةلت عليه ا يات األولذ المتقةمة .
اصػػ  الخلػػ  يعػػوة للنقطػػة . فالنقطػػة تحػػوي عػػالـ الخفػػال وعػػالـ  افوبهػػذا يتًػػح 

وهػػو الػػذي يمػػوف بػػالحرؼ . الظهػػور وعػػالـ الظهػػور ينقسػػـ للػػذ الظهػػور األصػػغر 
 والظهور األابر ويموف باألسمال .

ه مصػػػةر الخلػػػ  األوؿ هػػػو انػػػصػػػ  الخلػػػ  لليػػػه ضي ضوعػػػالـ النقطػػػة الػػػذي يرجػػػع 
يػػة انالمعبػػر عنػػه بالروايػػات بعػػالـ النػػور فمػػالـ هللا تبػػارؾ وتعػػالذ نػػور وملماتػػه نور 

) أوؿ مػا خمػق ع نػوري :  تسليما( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مما جال في الحةيذ المروي عف النبي 
. ) 

هللا تبػارؾ وتعػالذ حينمػا خلػ  وضوجػة  افمعنذ الوجػوة هػو الالمػة ضي  افوقة بينا 
 تالـ فمالمه نور . 

هللا عػػز وجػ  قػػة افتػػتح متابػػه  افلػػذا فػػ، فالنقطػة مصػػةر الفػػيض والوجػػوة والرحمػة 
 بها . 

( .  افومتػا  تػةويني   القػػر متػا  تاػويني   الاػوف (  افهلل متابػ افوبهػذا يتًػح 
طبػػػاؽ انيػػػة وبانفا يػػػات الاونيػػػة توجػػػة فػػػي قبالهػػػا آيػػػات قر  اففػػػالوجوة مطػػػاب  للقػػػر 

 ية يسمذ الناتج حينها بالحقائ  ا ياتية . انا يات الاونية علذ ا يات القر 
لذف فأصػػػ  الاتػػػا  هػػػو النقطػػػة وبتاػػػاثر الػػػنق  توجػػػة الحػػػروؼ وبإيجاةهػػػا تاػػػوف 

 المات تاوف الجم  وبترتي  الجم  تاوف ا يات . الالمات وبةمج ال
ص  األشيال ملها واليها تعوة الموجوةات والنقطػة لهػا ظػاهر ضالنقطة  افوالحقيقة 

وباطنها علي  عليه السالـ( فقة ضسنةت   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(ولها باطف فظاهرها هو دمحم 
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والتأويػػ  للػػذ علػػي  عليػػه  وضسػػنةت اذمامػة  تسػػليما( ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالرسػالة والتنزيػػ  للػػذ دمحم 
 .السالـ(
علػػػػي يمثػػػػ  البػػػػاطف والخفػػػػال يتبػػػػيف لنػػػػا معنػػػػذ مػػػػا جػػػػال فػػػػي األخبػػػػار  افولمػػػػا مػػػػ

 افوالروايػػػات الػػػوارة  عػػػف ضئمػػػة الهػػػةى صػػػلوات هللا وسػػػالمه علػػػيهـ ضجمعػػػيف مػػػف 
بر  افاذماـ ضمير المؤمنيف  عليه السالـ( م بيػال سػالـ هللا ناهيـ واالمع آةـ ونو  وا 

 عليهـ . 
: ) يػػػا عمػػػي ال   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػليما(ومػػف هنػػػا نعػػػرؼ ضيًػػاي معنػػػذ قػػػوؿ الرسػػػوؿ الاػػريـ 

 ا ( .انت وال يعرفؾ إال ع و انت وال يعرفني إال ع و انا و انيعرؼ ع إال 
مامهـ وعالمهـ وجػاهلهـ وصػالحهـ ض افف وطػالحهـ يعػوة ص  الخل  ملهـ نبيهـ وا 

في الظاهر وعلػي فػي البػاطف فػال يػةرؾ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(للنقطة والنقطة مما قلنا دمحم 
النقطة ومنهها وال يعرفها لال مف ضوجةها وخلقها وهػو هللا تبػارؾ وتعػالذ ومػف هػي 

ت هػي مصػةر الفػيض وعليػه يمػوف انػهو وهو هي وم  مػا جػال بعػةها وضوجػة وم
 لـ عاجز وغير ملـ ومحي  بها مهما بل  مف العلـ والمعرفة .حتذ العا

مػػالـ  افختلػػف المسػػلموف فػػي معنػػذ مػػالـ هللا تبػػارؾ وتعػػالذ فقػػاؿ األشػػاعر  وقػػة ل
 هللا عز وج  نفسي ضي هو عبار  عف اذخطارات الحاصلة في النفس . 

 مالـ هللا عز وج  ممالـ البشر .  افوذه  المعتزلة للذ القوؿ ب
 افمػالـ هللا تبػارؾ وتعػالذ وجػوةي ضي  افذمامية االثنػي عشػرية للقػوؿ بػوذه  ا
يػػػة انه وتعػػػالذ لذا تالػػػـ ضوجػػػة واصػػػ  الوجػػػوة هػػػو النػػػور فملمػػػات هللا نور انهللا سػػػبح

وهػػي نػػور وهػػذا القػػوؿ عػػرؼ عػػف اذمػػاـ جعفػػر بػػف دمحم الصػػاةؽ  عليػػه السػػالـ( 
 فقهائهـ ومتالميهـ . الذي تتلمذ علذ يةيه واخذ مف علمه علمال المسلميف و 

 يوجة شيئاي تالـ . وضيخل  خلقاي  افالمولذ تبارؾ وتعالذ لذا ضراة  افف
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  . (ٔ)َيُ وَؿ َلُه ُكْف َفَيُكوُف { افَما َأْمُرُا ِإَذا َأَراَد َشْيئًا انقاؿ تعالذ : } 
 ضوؿ عالـ النور هو النقطة . افص  الوجوة هو النور ، و ض افوذمرنا 
عز وج  ضوجة الحروؼ مف النقطة والالمات مف الحروؼ فالاالـ  المولذ افلذا ف

ه انػالذي يتاوف مف مجموعة ملمات يرجػع ضصػله للػذ النقطػة ومػف هنػا يتبػيف لنػا 
مهما اختلفت الحروؼ والالمات وتااثرت ال تختلف النقطة ومهما توحةت النقطة 

صػ  وجوةهػا للػذ ثر  والتػي يعػوة اافروعها مثير  وفروعهػا هػي الالمػات المتاػ افف
 النقطة .

:   مبػةض الاثػر  بالوحػة  ومبػةض الوحػة  بػالاثر  ( وبهػذا  افوتنمشف لنا قاعة  وهػي 
 نعرؼ تفسير قوله تعالذ : 

بِِّه َكِمَماٍت َفَتاَب َعَمْيِه  ـُ ِمف رَّ ـُ {ان}َفَتَم َّل آَد ِحي ُه ُهَو التَّوَّاُب الرَّ
(ٕ)  . 

ف اذماـ الحسف العسمري  عليه السالـ( قػاؿ فقة جال في تفسير هذي ا ية مما ع
 صػلذ : علي بف الحسػيف  عليػه السػالـ( : حػةثني ضبػي عػف ضبيػه عػف رسػوؿ هللا 

 قاؿ :  هللا عليه وآله وسلـ تسليما(
 افآدـ لمػػا رأى النػػور ولػػـ يتبػػيف سػػاطعًا مػػف صػػمبه ، إذ كػػ اف) يػػا عبػػاد ع ، 

هػػرا ، رأى النػػور ولػػـ يتبػػيف تعػػالل قػػد ن ػػل أشػػباحنا مػػف ذروة العػػرش إلػػل ظ
 األشباح .

 وار ؟نف اؿ : يا رب ، ما هذا اال 
عرشػػي إلػػل ظهػػرؾ شػػرؼ ب ػػاع أوار أشػػباح ن مػػتهـ مػػف انػػقػػاؿ ع عػػز وجػػل : 

 ولذلؾ أمرت المبلئكة بالسجود لؾ ، إذ كنت وعاء تمؾ األشباح .
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 دـ )عميه السبلـ( : يا رب ، لو بينتها لي ؟ آف اؿ 
وار انػطبع فيػه صػور اندـ إلػل ذروة العػرش ، فػآظرنػا يػا ان:  ف اؿ ع عز وجل

فػرأى  -في المرآة الصػافية  افسنكما ينطبق وجه اال  -أشباحنا التي في ظهرا 
 أشباحنا . 

 ف اؿ : ما هذا األشباح ، يا رب ؟ 
ا انػقاؿ ع تعالل : يا آدـ ، هػذا أشػباح أفضػل خبلئ ػي وبريػاتي ، هػذا   ، و 

ا فػاطر انػا العمػي ، وهػذا فاطمػة ، و انػد في أفعالي ، وهذا عمي و المحمود الحمي
السػػماوات واألرض ، فػػاطـ أعػػػدائي مػػف رحمتػػي يػػػـو فصػػل ال ضػػاء ، وفػػػاطـ 

 أوليائي مما يعتريهـ ويشينهـ فش  ت لها اسما مف اسمي .
 . سف المجمل ، ش  ت اسمهما مف اسميا المحانالحسف والحسيف ، و  افوهذ

، وكراـ بريتي ، بهـ اخذ وبهـ أعطي ، وبهـ أعاقػب وبهػـ  هؤالء خيار خمي تي
ذا دهتػػؾ داهيػػة فػػاجعمهـ إلػػي شػػفعاءؾ فػػ ي انأثيػب ، فتوسػػل بهػػـ إلػػي يػػا آدـ وا 

. فمػػذلؾ  وال أرد لهػـ سػػائبلً  ال أخيػػب لهػـ أمػػبلً  افآليػت عمػػل نفسػي قسػػما ح ػا 
 .(ٔ)(عز وجل بهـ ، فتاب عميه ولفر له حيف زلت منه الخطيئة دعا ع

ثر  والتػي افروعهػا مثيػر  ضو فروعهػا هػي الالمػات المتاػ افومهما توحػةت النقطػة فػ
 ص  وجوةها للذ النقطة .ضيعوة 

مػالـ هللا وجػوة وهػػو  اففمػف هػذي الروايػة الشػػريفة يتبػيف صػحة مػػا ذهبنػا لليػه مػػف 
نػػػور فػػػاهلل قػػػة سػػػمذ دمحم وعلػػػي وفاطمػػػة والحسػػػف والحسػػػيف  صػػػلوات هللا وسػػػالمه 

وا انمػػ افوجعلهػػـ فػػي صػػل  آةـ بعػػة  ه قػػة خلقهػػـ نػػوراي انػػ( ملمػػات و علػػيهـ ضجمعػػيف
 في اشرؼ بقعة مف بقاع العرش . 
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وار الخمسة قبػ  خلػ  الخلػ  بػألفي عػاـ وهػذي نوقة خل  هللا تبارؾ وتعالذ هذي اال
يػػة الخمسػػة( هػػي نفسػػها التػػي ابتلػػذ بهػػا هللا تبػػارؾ انالالمػػات  وهػػي األشػػبا  النور 

 لبراهيـ  عليه السالـ( .وتعالذ نبيه وخليله 
فقػػة جػػال فػػي الروايػػة عػػف المفًػػ  بػػف عمػػر عػػف الصػػاةؽ جعفػػر بػػف دمحم  عليػػه 

 السالـ( قاؿ : 
ـَ َربُّػػُه ِبَكِمَمػػاٍت { مػػا هػػذا  ِذ اْبَتَمػػل ِإْبػػَراِهي ) سػػألته عػػف قػػوؿ ع عػػز وجػػل : } َواِ 

 الكممات ؟ 
ه قػاؿ : يػا رب انػوهو قاؿ : هي الكممات التي تم اها آدـ مف ربه فتاب عميه ، 

أسػػالؾ بحػػق   وعمػػي وفاطمػػة والحسػػف والحسػػيف إال تبػػت عمػػي ، فتػػاب ع 
 ه هو التواب الرحيـ . انعميه 

 ف مت له : يا ابف رسوؿ ع فما يعني عز وجل ب وله )فأتمهف( ؟ 
قػػاؿ : يعنػػي أتمهػػف لم ػػائـ )عميػػه السػػبلـ( اثنػػي عشػػر إمامػػًا ، تسػػعة مػػف ولػػد 

 .  (ٔ)السبلـ( ...( الحسيف )عميه
هػػذي الالمػػات فػػي حقيقػػة األمػػر يرجػػع ضصػػلها للػػذ عػػالـ النقطػػة فهػػي مصػػةر  اف

السب  في وجوة هذي الالمات الخمسة التي تمثػ     النقطة ( الفيض اذلهي وهي
 عالـ النور .

سػعة األخػرى وهػذا تهذي الالمات الخمسة هي السب  في ليجاة الالمػات ال افمما 
مصػػةر الفػػيض  اف} فػػأتمهف { ممػا مبػػيف فػػي الروايػة الشػػريفة فػ معنػذ قولػػه تعػالذ

 افت ورال ليجػػاة النقطتػػيف اللتػػيف تفيًػػانػػالرئيسػػي واألوؿ هػػي النقطػػة فهػػي مػػف م
 علذ النقاا الثالثة فاطمة والحسف والحسيف  عليهـ السالـ( . 
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وهػػػػػذي النقػػػػػاا الثالثػػػػػة تفػػػػػيض علػػػػػذ النقػػػػػاا التسػػػػػعة    األئمػػػػػة التسػػػػػعة مػػػػػف ولػػػػػة 
 ف(( وهذي النقاا التسعة تفيض علذ جميع الموجوةات .الحسي

صػ  التسػعة ض افص  الموجوةات مػف الالمػات التسػعة و ض افوبهذا المعنذ يتًح 
النقطػػػة فأصػػ  الخلػػػ  صػػ  الالمػػػات الخمسػػة يرجػػػع للػػذ ضمػػف الالمػػات الخمسػػػة و 

 والوجوة يممف في النقطة .

فعلػػي هػو النقطػػة ممػا جػػال ، عالقػة علػػي بالنقطػة عالقػػة حميمػة ال تنفػػؾ ضبػةاي  اف
جميع أسػرار الكتػب السػماوية  اف) عنه في الرواية الوارة  عنه  عليه السالـ( : 

هو في الفاتحة وجميع مػا فػي الفاتحػة هػو  افوجميع ما في ال ر  افهي في ال ر 
ا انػػفػػي البسػػممة وجميػػع مػػا فػػي البسػػممة هػػو فػػي الن طػػة التػػي تحػػت البػػاء ، و 

 . (ٔ)الن طة التي تحت الباء (
 -وبعة هذا تظهر لنا نتائج :

والة  ضميػػر المػػؤمنيف  عليػػه السػػالـ( فػػي بػػاطف الاعبػػة الػػذي  افالنتيجػػة األولػػذ : 
عليػاي  عليػػه  افهػو المحػور والمرمػز والنقطػة بالنسػبة للاػػوف لػه عػة  ةالالت منهػا 

 ه لوالةتػه فػي بػاطف الاعبػة لشػار  للػذانػالسالـ( قة اختص بعلػـ التأويػ  والبػاطف ف
 لؾ المعنذ .ذ
عبػػة المشػػرفة التػػي هػػي نقطػػة مرمػػز الاػػوف الػػذي هػػو الاتػػا  التاػػويني هػػو للا اف

الهةاية قة جالت مف الاعبة عف طري  لبراهيـ  عليه السالـ( ودمحم  افلذا فالاوف 
عليػاي  عليػه السػالـ(   فوباطف تلؾ الهةاية هو علي  عليه السالـ( ال  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(

 مف ولة في باطف الاعبة مما ال يخفذ . هو
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بيػػػال  علػػػيهـ نعليػػػاي  عليػػػه السػػػالـ( بعػػػذ فػػػي البػػػاطف مػػػع اال افيػػػة : انالنتيجػػػة الث
مػ  الاتػ  فػي  افه هو باطف النقطة فػنهللا قة خصه بعلـ الباطف وال فالسالـ( ال

هػػو مػػػالـ هللا وضصػػػ   افوالقػػػر  افوضصػػ  العلػػػوـ يرجػػػع للػػذ القػػػر  افومػػػف القػػػر  افالقػػر 
مػػػع جميػػػع  اففعلػػػي مػػػ، وعلػػػي  عليػػػه السػػػالـ( هػػػو النقطػػػة ، الاػػػالـ هػػػو النقطػػػة 

 ه محي  بجميع العلوـ .انبيال و ناال
حيػػذ قػػاؿ  افوقػػة جػػال فػػي خطبتػػه التػػي خطبهػػا فػػي البصػػر  والمسػػما  خطبػػة البيػػ

 فيها : 
 . (ٔ)بياء (نا الظاهر مع اال انا ولي األصفياء ان) 

 مػػاانا مةينػػة العلػػـ وعلػػي بابهػػا انػػ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما( قػػوؿ الرسػػوؿ افالنتيجػػة الثالثػػة : 
عليػػػه  لػػػؾ لاػػػوف علػػػي  عليػػػه السػػػالـ( هػػػو بػػػاطف النقطػػػة ممػػػا روي عنػػػه يعػػػوة ذ
صػ  ضصػ  الخلػ  و ض، فالنقطػة هػي  ا الن طة التي تحػت البػاء (ان) قوله  (السالـ
 افلعلػػـ مػػف القػػر صػػ  اض افصػػ  الهةايػػة ، فػػضصػػ  الوجػػوة و ضصػػ  الرحمػػة و ضالعلػػـ و 

علػي  عليػه السػالـ(  والنقطة والنقطة ه امةينة وبابه افلقر لو  افوالعلـ مله في القر 
 صػػلذ هللا والتػػي هػػي الرسػػوؿ الاػػريـ  اففعلػػي بػػا  تلػػؾ المةينػػة التػػي هػػي القػػر  ،

 . عليه وآله وسلـ تسليما(

ي الظػػاهر منهػػا والبػػاطف تحصػػ  لنػػا مػػف هػػذ افبمػػا تقػػةـ مػػف مػػالـ عػػف النقطػػة وبيػػ
ي الباطنية بيف دمحم وعلػي  صػلوات هللا انتحاةاي في المعلهناؾ  افي وغيرها انالمع

 عليهـ ضجمعيف ( والنقطة تةؿ علذ م  منهما باختالؼ الوظيفة والمقاـ .
المخلوقات ملها تمر بمراح  وضطوار قة تاوف في بعًػها عبػار  عػف رمػوز  افثـ 

ابػر ضها المصغر تؤةي للػذ معنػذ للمرحلة التي تليها ضو صور  منعمسة عف معنا
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في المرحلة التي بعةها وهمذا حتذ تستمر الموجوةات في التتػابع والتاثيػر فتػرااـ 
لف مجموعة مف الحروؼ يشم  ملمػة والاػوف ةمجموعة مف النقاا يشم  حرفاي وت

 مله ملمات . 
هنػػاؾ  افولػو نظرنػا للػذ الاػوف مػف جهػة الالمػػات التػي مونػت العلػوـ فيػه لوجػةنا 

يػػة ، العلػػـو انضربعػػة علػػـو ضساسػػية تتفػػرع منهػػا بػػاقي العلػػـو ، وهػػي :   العلػػـو القر 
 الشرعية ، العلـو العقلية ،  العلـو الطبية( . 

مله في النتيجة يعوة للذ البسػملة وهػي  افوالقر  افها ملها تعوة للذ القر انوالحقيقة 
 اي للروايات .تعوة للذ النقطة التي تحت بال   بسـ ( مما ضثبتنا ذلؾ طبق

. فلػػػو عػػةنا للػػػذ آنفػػاي هػػػار العلػػـ األربعػػػة المػػذمور  انمػػػف النقطػػة تخػػرف  افوعليػػه فػػ
النقطػػػة فػػػي بةايػػػة مراحلهػػػا لتجسػػػةت بهيئػػػة عظيمػػػة فػػػي ذلػػػؾ العػػػالـ ممػػػا جسػػػةها 

 في معراجه .  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(الباري   عز وج  ( لنبيه األاـر 
يعنػي  بسػـ هللا  -في فًيلة هذي ا يػة المبارمػة   تسليما( ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفقة روي عف النبي 
 ه قاؿ : ان -الرحمف الرحيـ (

، فرأيػػت فيهػػا أربعػػة  اف) ليمػػة أسػػري بػػي إلػػل السػػماء عػػرض عمػػي جميػػع الجنػػ
 هار : ان

نهر مف ماء ونهر مػف لػبف ، ونهػر مػف خمػر ، ونهػر مػف عسػل ، ف مػت : يػا 
لل أيف تذهب ؟ نذا اال جبرائيل مف أيف تجيء ه  هار وا 

قػػاؿ : تػػذهب إلػػل حػػوض الكػػوثر ، وال أدري مػػف أيػػف تجػػيء فػػادعوا ع تعػػالل 
ثػـ قػاؿ :  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(ليعممؾ أو يريؾ ، فدعا ربه فجاء ممؾ فسمـ عمل النبي 

 يا   ألمض عينؾ .
 قاؿ : فألمضت عيني .
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ا عنػد شػجرة ورأيػت قبػة مػف درة بيضػاء انػذا ثـ قاؿ : افػتح عينػؾ ، ففتحػت فػإ
س نػجميػع مػا فػي الػدنيا مػف الجػف واال  افحمػر وقفػل لػو أولها باب مف ذهػب 

هػار نوا مثل طائر جػالس عمػل جبػل ، فرأيػت هػذا اال انوضعوا عمل تمؾ ال بة لك
األربعة تخرج مف تحت ال بػة ، فممػا دنػوت مػف ال فػل وقمػت : )) م ػ و

ال بػة ))  اففػتح ال فػل ، ورأيػت مكتػوب عمػل أربعػة أركػانع الرحمف الرحيـ (( 
 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 

 .  البسممة هار األربعة مفناصل هذا اال  اف( فعممت 
ف اؿ ع عز وجل : يا   مػف ذكػر هػذا األسػماء مػف أمتػؾ ب مػب خػالص مػف 

 . (ٔ)هار (نرياء وقاؿ )) م  وا (( س يته مف هذا اال 
المػال يشػير  فها تػةؿ علػذ مالمنػا المتقػةـ وذلػؾ الانومف جملة فوائة هذي الرواية 

وعلػذ هػذا  َعْمَنػا ِمػَف اْلَمػاء ُكػلَّ َشػْيٍء َحػيٍّ {َوجَ  }ص  الحيا  لقوله تعالذ : ضللذ 
 هار األربعة وهو ما تي :ناألسلو  مف الرمز باألسرار الملاوتية يتبيف معنذ اال

 افممػا  افم  العلػـو تعػوة للػذ القػر  فية الاننهر المال : يةؿ علذ العلـو القر  -1
 م  الحيا  تعوة للذ المال . 

ي انسػناال افالتػةويني ضو القػر  افة بػه معنػذ آخػر مػالقر المال يػرا افومما يةؿ علذ 
ما جال عػف ضبػي بصػير عػف البػاقر  عليػه  -الذي يموف خير مصاةيقه اذماـ  –

 السالـ( : 
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أصبح ماؤكـ لورًا فمف يأتيكـ بمػاء معػيف  اف) وفي قوؿ ع عز وجل } أرأيتـ 
بح إمامكـ لائبًا ال أص اف{ قاؿ )عميه السبلـ( : هذا نزلت في ال ائـ ، ي وؿ : 

تدروف أيف هو فمف يأتيكـ بإماـ ظاهر يأتيكـ بأخبار السماء واألرض ، وحػبلؿ 
 . (ٔ)ع عز وجل وحرامه (

اللػػبف فػػي  فنهػػر اللػػبف : وهػػو يشػػير للػػذ العلػػـو الشػػرعية ضو علػػـو الشػػريعة ال -2
 افبػالملاوت يشير للذ الهةاية لػذلؾ ورة فػي معػراف الرسػوؿ وشػربه لػبعض اللػبف 

 ه لو شربت م  اللبف لهةيت م  ضمتؾ .انجبرائي   عليه السالـ( ضجابه ب
نهػر الخمػر : وهػػو يػةؿ علػذ العلػػوـ العقليػة مالفلسػفة والفيزيػػال والايميػال ومػػا  -3

 ها تخامر العق  .نشابهها مف العلـو العقلية وذلؾ ال
ؼ بالشفال العس  معرو  فنهر العس  : وهو يشير للذ العلـو الطبية وذلؾ ال -4

 في قوله :  افلًافة للذ ما به مف طعـ مميز وهذا ما ضاةي القر 
ِفػػي َذِلػػَؾ آلَيػػًة  افُه ِفيػِه ِشػػَفاء ِلمنَّػػاِس انػػ} َيْخػُرُج ِمػػف ُبُطوِنَهػػا َشػػَراب  مُّْخَتِمػػف  َأْلوَ 

ُروَف { ـٍ َيَتَفكَّ  . (ٕ)لَِّ ْو
 ص  العلـو ملها.ضفهذي العلـو األربعة هي 

فهػي النقطػة فػي تلػؾ المرحلػة وهػي   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما(رآهػا النبػي األاػـر  ضما القبة التػي
الػػذي ال يمسػػه لال المطهػػروف وهػػو البسػػملة لػػذا  افالاتػػا  الممنػػوف الػػذي فيػػه القػػر 

القبػػة ، ومػف هػذا نفهػـ مػا قالػه ضميػػر  افالبسػملة فػي ضرمػ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػليما(شػاهة النبػي 

                                                 
 . 325ص 1مماؿ الةيف ف -1
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: ) لو شئت أوقرت أربعيف بعيرًا في تفسير يف  عليه السالـ( ألبف عبػاس المؤمن
 .(ٔ)م  وا ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ةقضية المهدي وارتباطها بعالـ االظم

 
يعػيش فػي عػوالـ متعػةة  قبػ   افسػناال افلقة اثبت علمال الاػالـ وعلمػال التفسػير 

 . ةالـ عالـ االظلخروجه للذ عالمنا هذا ومف ًمف هذي العو 
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الظػ   افما نشاهة الموجوةات ونرى ظاللها والعلـ الحةيذ يقوؿ ب نا مثيراي انحيذ 
هػػو عبػػار  عػػػف مسػػاحة مظلمػػة تتاػػػوف خلػػف مػػػ  جسػػـ معػػتـ يسػػػق  عليػػه ًػػػول 

وقػة تتاػوف حولهػا  صاةر مف مصػةر واحػة وقػة تاػوف هػذي المنطقػة مظلمػة تمامػاي 
 .هو التفسير الفيزيائي ه الظ  هذامنطقة مًيئة قليال تسمذ شب

ـْ َتػَر إلػل َربِّػَؾ َكْيػَف َمػدَّ لاف التفسػير الفلسػفي يختلػف عنػه فقػة قػاؿ تعػالذ :  } َأَلػ
ْمَس َعَمْيِه َدِليبًل { َـّ َجَعْمَنا الشَّ لَّ َوَلْو َشاء َلَجَعَمُه َساِكنًا ُث  .  (ٔ)الظِّ

بعػة ضري العلـ ب  هو الظ  ليس مما يفس افهللا ج  وعال يؤمة في هذي ا ية ب افف
ولانه جعلػه  يجع  الظ  سااناي  افه انه وتعالذ بإممانالمولذ سبح فال، مف ذلؾ 
وقػػػة تعػػػرض ضهػػػ  البيػػػت  علػػػيهـ السػػػالـ( فػػػي ، لحصػػػوؿ المنفعػػػة بػػػذلؾ  متحرمػػػاي 

 رواياتهـ الشريفة للذ تفسير الظ  .
ؽ فقػػة ورة عػػف صػػالح بػػف عقبػػة عػػف عبػػة هللا بػػف الحنفػػي عػػف ضبػػي جعفػػر الصػػاة

مػػا  افع خمػق الخمػػق فخم ػه مػػف أحػب مػػا أحػب وكػػ اف)  عليػه السػالـ( قػػاؿ : 
 افبغػض أمػا  افبغػض وكػأبغض ما أخم ه مف طينة الجنة وخمق مف  افأحب 

 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 ؟ 
 هـ النبييف فدعاهـ إلل اإلقرار باأ وهو قوله تعالل : ثـ بعث من

ـْ َلَيُ وُلفَّ ّللاَُّ {  }َوَلِئف َسَأْلَتُهـ مَّْف َخَمَ ُه
(ٕ) . 

 .(ٔ) كر بعض وأقر بعض ثـ دعاهـ إلل واليتنا (انثـ دعاهـ إلل اإلقرار ف
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 يقوؿ :   عليه السالـ(ضبو جعفر افعف بمير قاؿ : م
خػذ ميثػاؽ شػيعتنا بالواليػة لنػا وهػـ يػـو اخػذوا الميثػاؽ أالل ع تبارؾ وتع اف) 

أمتػه  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(عمل الػذر بػاإلقرار والربوبيػة ولػ  بػالنبوة وفػرض عمػل   
دـ وخمق أرواح شيعتنا آفي الظل وهـ أظمه وخم هـ مف الطينة التي خمق منها 

وعمػي  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(عػرفهـ رسػوؿ ع هـ بألفي عػاـ وعرضػهـ عميػه و انقبل ابد
  .(ٕ)بف أبي طالب )عميه السبلـ( ونحف نعرفهـ في لحف ال وؿ (

الظػ  لػه عالقػة بعػالـ الػذر حينمػا منػا  افنظرية ضه  البيت  علػيهـ السػالـ( بػ افف
هػػي  تفسػػيرات العلميػػة الحةيثػػةال افوهػػذا ضمػػر لػػيس ببعيػػة بػػ  ، ضرواحػػاي بػػال ضجسػػاة 

ه تعػالذ انػالظ  مػف هللا وبإمم افالاريـ يقوؿ ب افالقر  افتفسيرات واهية حيذ بينا 
َثػػُل اْلَجنَّػػِة الَِّتػػي ُوِعػػَد اْلُمتَُّ ػػوَف َتْجػػِري ِمػػف يجعلػػه سػػاانا وقػػة قػػاؿ تعػػالذ  اف : } مَّ

ـ  ِوِظمَُّهػا ِتْمػَؾ ُعْ َبػل الَّػِذيَف اتََّ ػواْ نَتْحِتَها اال  وَُّعْ َبػل اْلَكػاِفِريَف النَّػاُر  َهاُر ُأُكُمَها َدآِئػ
}(ٖ)  . 

 ه ال توجة هناؾ شمس وال حر وقاؿ تعالذ : ان علماي  ، يعني ظلها ةائمياي 
ـْ ِفي ِظبَلٍؿ َعَمل اأْلََراِئِؾ ُمتَِّكُؤوَف {  ـْ َوَأْزَواُجُه }ُه
(ٗ)  . 

قػػوؿ  افالظػ  ةائػـ وممػةوة لذف فقػة ثبػت  اففثبػت  } وظػل ممػدود {وقػاؿ تعػالذ 
 افوقة ضلفت متباي في هػذا العػالـ منهػا متػا  دمحم بػف سػن، ضه  البيت هو الصحيح 

 ة( وقػػػة ضخػػػذ هللا ميثػػػاؽ بنػػػي آةـ فػػػي عػػػالـ االظلػػػةاسػػػماي  متػػػا  األشػػػبا  واالظلػػػ
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بػػػػالنبو  ولعلػػػػي ضميػػػػر   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػليما(ه وتعػػػػالذ بالربوبيػػػػة ولػػػػدمحم انبػػػػاذقرار لػػػػه سػػػػبح
 لسالـ( واألئمة مف ولةي  عليهـ السالـ( بالوالية .المؤمنيف  عليه ا

بعػة واحػة فمػنهـ مػف  خذ هللا الميثاؽ علػذ بنػي اةـ مػف اذقػرار باألئمػة واحػةاي ضفقة 
ومنهـ مف لػـ يقػر باألئمػة فلػيس لةيػه واليػة ، وااتملت لةيه الوالية  قر بهـ جميعاي ض
مػػف ضقػػر بإمامػػة  ومػػنهـ، ومػػنهـ مػػف توقػػف علػػذ بعػػض األئمػػة فواليتػػه ناقصػػة ، 

ضمير المؤمنيف  عليػه السػالـ( والحسػف والحسػيف واألئمػة مػف ولػة الحسػيف وتوقػف 
وهػؤالل هػـ مػف يخرجػوف علػذ ، باذقرار بإمامة الحجة بف الحسف  عليػه السػالـ( 

 اذماـ وال ينصرونه ب  ينصبوف العةال له  عليه السالـ( .
السػػػالـ( هػػػـ مػػػف ضخػػػذ علػػػيهـ  صػػػار اذمػػػاـ المهػػػةي  عليػػػهان افوبهػػػذا يتبػػػيف لنػػػا 

الميثاؽ واقػروا بػه وبػذلؾ تتًػح لنػا بعػض الروايػات ومنهػا مػا جػال عػف ضبػي عبػة 
) إذا خػػرج ال ػػائـ )عميػػه السػػبلـ( خػػرج مػػف هػػذا األمػػر مػػف هللا  عليػه السػػالـ( : 

 .  (ٔ)ه مف أهمه ودخل فيه شبه عبدة الشمس وال مر (انيرى  افك
يعػػرؼ  افمػػ افضمػػر اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ( و  هػػؤالل الخػػارجيف عػػف افومعنػػذ هػػذا 

 افهػػـ هػػـ مػػف ينصػػروف اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ( لال انعػػنهـ التػػةيف ويعتقػػة النػػاس 
 هؤالل لـ يعطوا الميثاؽ واذقرار بالوالية ل ماـ المهةي  عليه السالـ( . افالح  

ضقروا ضولئؾ المعروؼ عنهـ بشبه عبة  الشمس والقمر هـ مف ضعطوا الميثاؽ و  افو 
ل ماـ المهةي  عليه السالـ( بالواليػة واذمامػة وعاهػةوا علػذ نصػر  اذمػاـ  عليػه 

 السالـ( .
مثػػػػر  الروايػػػػات  ةومػػػػا يؤمػػػػة عالقػػػػة اذمػػػػاـ المهػػػػةي  عليػػػػه السػػػػالـ( بعػػػػالـ االظلػػػػ

المعصػػػومية الشػػػريفة التػػػي تتحػػػةذ عػػػف هػػػذا األمػػػر فعػػػف اذمػػػاـ الصػػػاةؽ  عليػػػه 
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 افقبػل  ةتبارؾ وتعػالل آخػل بػيف األرواح فػي االظمػع  اف: ) ه قاؿ انالسالـ( 
فمػػو قػػاـ قائمنػػا أهػػل البيػػت ورث األخ الػػذي آخػػل ، يخمػػق األجسػػاد بػػألفي عػػاـ 

  .(ٔ)بينهما ع في االظمة ولـ يورث األخ في الوالدة (
وعف علػي بػف ضبػي حمػز  عػف ضبيػه عػف ضبػي عبػة هللا وضبػي الحسػف  عليػه السػالـ( 

 -حػد قبمػه أال ائـ )عميه السبلـ( لحكػـ بػثبلث لػـ يحكػـ بهػا ) لو قد قاـ قاال : 
 . (ٕ)( ةويورث األخ أخاا باالظم -قاؿ افإلل 
) ما تكاممت النبوة لنبي إال في االظمة حتل قػاؿ :   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(وعف رسوؿ هللا  

 (ٖ)يػتهـ (عرضت عميه واليتي ووالية أهل بيتي ومثمها له فػاقروا بطػاعتهـ ووال
. 

بيػال ال تتاامػ  ننبػو  اال افبيال فمػا حػاؿ عامػة النػاس يػا تػرى ؟ فػنهذا بالنسبة لال
واألئمة مف ضه  بيته  علػيهـ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(لال باذقرار بالطاعة والوالية لرسوؿ هللا 

بيػال نه وتعػالذ علػذ جميػع الخلػ  وجميػع االانالسالـ( وبهػذا فًػلهـ المػولذ سػبح
األئمػػػػػػػة   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػػػػليما(ضوصػػػػػػػيال رسػػػػػػػوؿ هللا  افوالرسػػػػػػػ  وبػػػػػػػذلؾ نعػػػػػػػرؼ ميػػػػػػػف 

بيال ننبو  اال افبيال هللا ج  وعال حيذ انالمعصوميف  عليهـ السالـ( ضفً  مف 
ال تاػػػػوف نبػػػػو  متااملػػػػة لال بطاعػػػػة ضئمػػػػة الهػػػػةى  صػػػػلوات هللا علػػػػيهـ( واذقػػػػرار 

  بواليتهـ  عليهـ السالـ( .
بيال والرس  نجميع اال افوبهذا يتًح فً  اذماـ المهةي  عليه السالـ( وميف 

 تنتظر ذلؾ اليوـ الموعوة وتلؾ الثور  اذلهية التي يصػرخ فيهػا ةاعيػة الحػ  طالبػاي 
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واألئمػػة  علػػيهـ السػػالـ(   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما(بيػػال واألوصػػيال وثػػار رسػػوؿ هللا نبثػػارات اال
األحػرار وسػية الشػهةال ثػار  اثار جةي اذماـ الحسيف  عليػه السػالـ( ضبػوباألخص 

 هللا وابف ثأري .
فقة ًػجت المالئمػة عنػة قتػ  سػب  النبػي المصػطفذ المػولذ ضبػي عبػة هللا  عليػه 

عبيطػػاي علػػذ فػػرخ الزهػػرال البتػػوؿ  السػػالـ( وبمػػت السػػمال واألرض ومػػ  حجػػر ةمػػاي 
اذمػاـ المهػةي  عليػه السػالـ( ينظػر  افمػ وفػي ذلػؾ الوقػت، والة األئمة األطهار 
فأقػػػاـ هللا ظلػػػه  ةفػػػي عػػػالـ االظلػػػ والملحمػػػة العظيمػػػة وهػػػو نػػػورُ  للػػػذ تلػػػؾ المأسػػػا 

ه وتعػػالذ انللمالئمػػة فظهػػر نػػوري حتػػذ رآي المالئمػػة عنػػة ذلػػؾ اخبػػرهـ المػػولذ سػػبح
تقػػاـ مػػف قتلػػة اذمػػاـ الحسػػيف  عليػػه السػػالـ( سػػيموف بصػػاح  هػػذا الظػػ  ناال افبػػ
 . افئـ بالح  الذي يظهر في آخر الزمالقا

 قاؿ : قاؿ ضبو عبة هللا  عليه السالـ( :  اففقة ورة عف دمحم بف حر 
ضػػجت المبلئكػػة إلػػل ع تعػػالل  افمػػف أمػػر الحسػػيف بػػف عمػػي مػػا كػػ اف) لمػػا كػػ

وقالت يا رب يفعل هػذا بالحسػيف صػفيؾ وابػف صػفيؾ وابػف نبيػؾ قػاؿ فأقػاـ ع 
 . (ٔ)ت ـ له مف ظالميه (انسبلـ( وقاؿ بهذا لهـ ظل ال ائـ )عميه ال
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 رتباطها بعالـ النورا  قضية المهدي و 
 

الخلػػػ  يمػػػروف بعػػػة  عػػػوالـ وقػػػة تالمنػػػا عػػػف عػػػالـ الػػػذر وعػػػالـ االظلػػػة  اف ذمرنػػػا
نسل   افوارتباطهما بقًية اذماـ المهةي  عليه السالـ( وفي هذا البحذ نحاوؿ 

احػػة تلػػؾ العػػوالـ والػػذي يعػػة مػػف العػػوالـ األوليػػة وهػػو عػػالـ النػػور ضو الًػػول علػػذ 
وعػف ضميػر ، ألمر واحػة فػالعلـ نػور ممػا هػو وارة  افهما اسمانحيذ ، عالـ العلـ 

 المؤمنيف  عليه السالـ( قاؿ : 
حمػػرت الحمػػرة أحمػػر منػػه أوار أربعػػة نػػور انػػالعػػرش خم ػػه ع تعػػالل مػػف  اف) 

صػػفرت الصػػفرة ونػػور أصػػفر منػػه أخضػػرة ونػػور خضػػرت الأخضػػر منػػه أونػػور 
بػػيض البيػػاض وهػػو العمػػـ الػػذي حّممػػه ع الحممػػة وذلػػؾ نػػور مػػف أبػػيض منػػه أ
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فبعظمتػػػه ونػػػورا أبصػػػر قمػػػوب المػػػؤمنيف وبعظمتػػػه ونػػػورا عػػػػاداا ، عظمتػػػه 
 .  (ٔ)الجاهموف (

البصري عف ضبي عبة هللا جعفر الصاةؽ  عليه السالـ(  افوعف ضبي عبة هللا عنو 
) يػا أبػا عبػد ع لػيس رواية طويلة قاؿ : قاؿ لػي الصػاةؽ  عليػه السػالـ( : في 

 .(ٕ)يهديه افما هو نور ي ع في قمب مف يريد ع تبارؾ وتعالل انالعمـ بالتعمـ 
عػالـ النػور  افومف هػاتيف الػروايتيف الشػريفتيف وغيرهمػا مػف الروايػات يتبػيف      

 العلـ مما ورة . النور هو  افهو نفسه عالـ العلـ حيذ 
خػػػذ ضوقػػػة  -عػػػالـ النػػػور  -هػػػذا العػػػالـ بجميػػػع الخلػػػ  قػػػة مػػػروا  افواعلػػػـ عزيػػػزي 

واقتبس م  منهـ بقةر لعطائهـ بالميثاؽ مف اذقرار بالربوبية ولػدمحم بػالنبو  ولعلػي 
مػف  قر بهذي األمور ملها ضثق  نوراي ضمف  افحيذ تجة ، واألئمة مف ولةي باذمامة 

  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػليما(قػػػروا فقػػػ  بالربوبيػػػة هلل ضو بالربوبيػػػة هلل والنبػػػو  لػػػدمحم ضالبػػػاقيف الػػػذيف 
 ولانهـ لـ يقروا باذمامة ألمير المؤمنيف واألئمة مف ولةي  عليهـ السالـ( .

جميػػع  افوف اذشػػعاع( الػػذي يقػػوؿ :   انسػماي  قػػضونػػاي انثبػػت العلػػـ الحػػةيذ قضوقػة 
وف انعػتـ فيػه نسػبة ًػئيلة مػف اذشػعاع ( ففػي هػذا القػالموجوةات مشعة حتذ الم

 لشار  للذ مرور جميع الموجوةات في عالـ النور وتأثرها به . 
مرحلة الخل  في عالـ النػور تاػوف بحسػ  التػةرف ضي خلػ  بعػة خلػ  وهػذا  افثـ 

يظهػػر مػػف الروايػػات واألخبػػار الػػوارة  عػػف آؿ بيػػت العصػػمة  صػػلوات هللا علػػيهـ 
 ضجمعيف( .

                                                 
 1الاافي ف - 1
 557مشما  االنوار ص - 2



 
 

 315.......  ................................... الموسوعة القرانية للقحطاني
 

) يػػػا قػػػاؿ :   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػليما(الػػػدمحمي فػػػي حػػػةيذ طويػػػ  عػػػف رسػػػوؿ هللا  افف سػػػلمفعػػػ
ثنا عشر الذيف اختارهـ ع لئلمامة بعدي فهل عممت مف ن بائي وهـ اإل  افسمم
 ؟ 

 عمـ .أف مت : ع ورسوله 
ي فأطعت وخمق مػف نػوري عميػا انخم ني ع مف صفوة نورا فدع افقاؿ يا سمم

دعاا فأطاعه وخمق مف نوري ونور عميا فاطمة فػدعاها فأطاعتػه وخمػق منػي ف
ا بالخمسػػػة انومػػػف عمػػػي وفاطمػػػة الحسػػػف والحسػػػيف فػػػدعاهما فأطاعػػػاا فسػػػم

ا   وع العمػػي وهػػذا عمػػي وع الفػػاطر انػػاألسػػماء مػػف أسػػمائه ع المحمػػود و 
الحسػػيف ثػػـ  وهػػذا الحسػػف وع المحسػػف وهػػذا افوهػػذا فاطمػػة وع ذو اإلحسػػ

يخمػػق ع  افخمػػق منػػا مػػف صػػمب الحسػػيف تسػػعة أئمػػة فػػدعاهـ فأطػػاعوا قبػػل 
 وكنػا بعممػه نػوراً  أو بشػراً  سماء مبنيػة وأرضػًا مدحيػة أو هػواء أو مػاء أو ممكػاً 

 .(ٔ)نسبحه ونسمع ونطيع ( 
هللا ابتػػةض خلقػه بأحػػ  الخلػ  لليػػه وهػػو  اففمػف هػػذا الحػةيذ الشػػريف يظهػر ميػػف 

ثػػـ بػػأمير المػػؤمنيف ثػػـ فاطمػػة الزهػػرال ثػػـ الحسػػف   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما(ذ رسػػوله المصػػطف
 . التسعة المعصوميف  عليهـ السالـ(والحسيف ثـ 

هللا خلػػ  بعػػة ذلػػؾ شػػيعتهـ مػػف فاًػػ  طينػػتهـ ونػػورهـ ثػػـ  افوفػػي روايػػات ضخػػرى 
ؿ دمحم مػػف دمحم وآ افسػػنفعلػػذ قػػةر النػػور يقتػػر  اال، خلػػ  بعػػة ذلػػؾ بػػاقي الخلػػ  
تاػػوف  افسػػنيػػة التػػي يحملهػػا االانوعلػػذ قػػةر النور ،  صػػلوات هللا علػػيهـ ضجمعػػيف( 

 هةايته . 
 :  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(وقة رة في الحةيذ الشريف عف رسوؿ هللا 

                                                 
 441ةالئ  اذمامة ص- 1



 
 

 316.......  ................................... الموسوعة القرانية للقحطاني
 

خم ه فتق نػوري فخمػق منػه العػرش فػالعرش مػف  أينش اف) فمما أراد ع تعالل 
 وري أفضل مف العرش .نوري ونوري مف نور ع ون

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 
ماوات ابنتي فاطمة ونور ابنتي فاطمة مف نور ع وابنتي فاطمة أفضل مف الس

 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 

ر ع وولػدي الحسػيف العيف مف نور ولدي الحسيف ونور ولدي الحسيف مف نو 
 . (ٔ)أفضل مف الجنة والحور العيف ( 

والحػػػةيذ الػػػذي سػػػبقه   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػليما(وبهػػػذا الحػػػةيذ المػػػروي عػػػف الرسػػػوؿ الاػػػريـ 
 مرحلة الخل  في عالـ النور تاوف بشم  تةريجي .  افيتًح 
الهةايػػة قػػاؿ نعػػرؼ مػػا معنػػذ النػػور وماهيتػػه . ومعنػذ النػػور وماهيتػػه هػػو  افبقػي 

ػػْف َأْمِرَنػػا َمػػا ُكنػػَت َتػػْدِري َمػػا اْلِكَتػػاُب َواَل تعػػالذ :  } َوَكػػَذِلَؾ َأْوَحْيَنػػا ِإَلْيػػَؾ ُروحػػًا مِّ
يَمػػ َؾ َلَتْهػػِدي إلػػل انػػَوَلِكػػف َجَعْمَنػػاُا ُنػػورًا نَّْهػػِدي ِبػػِه َمػػْف نََّشػػاء ِمػػْف ِعَباِدَنػػا وَ  افاإلِْ

ـٍ {  . (ٕ)ِصَراٍط مُّْسَتِ ي

                                                 
 2ص 15بحار االنوار ف - 1
 . 52  الشورى  -2
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ابف هالؿ قاؿ سالت  وعف العباس } ع نور عف قػوؿ هللا :   عليه السالـ( الًر
 .(ٔ)السماوات واألرض { ف اؿ هاٍد ألهل السماء وهاٍد ألهل األرض

وبػذلؾ نعػرؼ  معنذ النور وماهيته هو الهةاية فالنور هو الهةايػة افوبهذا يتًح 
زيارات األئمة  عليه  اذماـ نور هللا فمما هو وارة في افواراي و انموف األئمة  معنذ

 السالـ( : 
واذماـ المهةي هو نور هللا مما ال يخفذ  ) السبلـ عميكـ يا نور ع في أرضه (

. 
ُـّ }فقػػة ورة فػػي تفسػػير قولػػه تعػػالذ :  ـْ َوّللاَُّ ُمػػِت ِ ِبػػَأْفَواِهِه ُيِريػػُدوَف ِلُيْطِفػػُؤوا ُنػػوَر ّللاَّ

 . ُنورِِا َوَلْو َكرَِا اْلَكاِفُروَف {
) ال ائـ مػف آؿ   )صػموات ع عمػيهـ أجمعػيف( الصاةؽ  عليه السالـ( :  قاؿ

 .(ٕ)(الديف كمه حتل ال ُيعبد لير عحتل إذا خرج يظهرا ع عمل 
مػا انه يهةي للذ ضمر خفػي حيػذ جػال فػي الروايػة الشػريفة :   نوسمي المهةي ال
رجها مػف جبػاؿ ه يهػدي إلػل أسػفار مػف أسػفار التػوراة يسػتخنػسمي المهدي ال 

 . (ٖ)الشاـ (
 مما ورة : 

 .  (ٗ)ه يهدي ألمر خفي (نما سمي المهدي مهديا ال ان) 

                                                 
 114ص 1الاافي ف - 1
 . 2تفسير القمي ف -2

 . مالحـ والفتفال -3
 صةر نفسه .مال -4
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ه يهػدي نػال  ما سػمي المهػدي مهػدياً ان) وعف ضبي جعفر الباقر  عليه السالـ( : 
 . (ٔ)ألمر خفي يهدي ما في صدور الناس (

ولمػا تبػيف ذلػؾ ه يقػوـ بالهةايػة نػاذماـ المهةي سػمي بالمهػةي ال افوبهذا يتًح 
ه و  افو  اذماـ المهةي  افشيعتهـ خلقوا مف نورهـ و  افاألئمة هـ نور هللا في ضًر

  عليه السالـ( هو نور هللا .
قائمنػػا إذا قػػاـ أشػػرقت األرض  اف) فعػػف اذمػػاـ الصػػاةؽ  عليػػه السػػالـ( قػػاؿ : 

 .(ٕ)(بنور ربها  وهو الكوكب الدري 
 أوي  آية النور قاؿ : عف ضمير المؤمنيف  عليه السالـ( في تو 

والمصػػػباح الوصػػػي واألوصػػػياء )عمػػػيهـ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما() فالمشػػػكاة رسػػػوؿ ع 
)صمل ع السبلـ( والزجاجة فاطمة )عميها السبلـ( والشجرة المباركة رسوؿ ع 

والكوكػب الػدري )أي المضػيء( ال ػائـ المنتظػر )عميػه  عميه وآله وسمـ تسميما(
 .(ٖ)(األرض عدالً  ئبلـ( الذي يممالس
نقبال اذماـ المهةي  عليه السالـ( االثنػي  افصاري خلقوا مف نوري فانشيعته و  افو 

خذوا واقتبسوا مف نوري  عليه السالـ( الحػ  ضخلقوا مف نور اذماـ وقة  عشر رجالي 
مػػػػف بػػػػاقي  هـ وبحسػػػػ  قػػػػربهـ مػػػػف اذمػػػػاـ  عليػػػػه السػػػػالـ( ضثقػػػػ  نػػػػوراي اناألوفػػػػر فػػػػ

مػف العشػر  آالؼ رجػ   صحا  الثالثمائة والثالذ عشر رجالي وهؤالل ضثق  نوراي األ
 افمف باقي الناس ممف ينصروف اذماـ  عليه السػالـ( فػ وهؤالل بةورهـ ضثق  نوراي 

 .اذماـ  عليه السالـ( الناس علذ قةر نورهـ ينصروف 

                                                 
 اذمامة .ةالئ   -1
ة الواعًيف ص- 2  264رًو
 16ص 96بحار االنوار ف - 3



 
 

 319.......  ................................... الموسوعة القرانية للقحطاني
 

مػػف ال  فانصػػر  اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ( تاػػوف علػػذ قػػةر النػػور فػػ افوبهػػذا يتًػػح 
: } له وال هةاية وال نصر  منػه ل مػاـ  عليػه السػالـ( قػاؿ تعػالذ  افنور له ال ضيم

 .  (ٔ)ومف لـ يجعل ع له نورا فما له مف نور{
 افمػػف ال عالقػػة لػػه بالمهػػةي  عليػػه السػػالـ( وال يواليػػه ال يوفػػ  لنصػػرته بػػ   اففػػ

فػػػ  لنصػػػرته  عليػػػه مػػػف لػػػـ يقتػػػبس مػػػف نػػػور اذمػػػاـ  عليػػػه السػػػالـ( وهػػػةاي فػػػال يو 
 السالـ( .
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 قضية المهدي وارتباطها بعالـ الحروؼ
 

ػػوع عػػة  ضقسػػاـ تبػػيف  رتبػػاا هػػذا العػػالـ بقًػػية المهػػةي المنتظػػر لوفػػي هػػذا المًو
  عليه السالـ( :

 

 ال سـ األوؿ : مدخل إلل عالـ الحروؼ       
في طور نشأتهـ وخلقهـ حتذ يولةوا  هناؾ عة  عوالـ يمر بها الخل  افقة ذمرنا 

في هذا العالـ الذي نعيشه ومف هذي العوالـ عالـ الحروؼ الذي يعتمة ويقوـ عليه 
عػػالـ األسػػمال وعػػالـ الحػػروؼ يعتمػػة ويقػػـو علػػذ عػػالـ النقطػػة الػػذي يفػػيض علػػذ 

 هذا العالـ .
النقطػة والاػوف ومػ  شػيل وعػالـ  افوالنقطة مما قلنػا هػي التػي خلػ  هللا منهػا القػر 

يمثػػػ  عػػػالـ الخفػػػال والظهػػػور وعػػػالـ الحػػػروؼ يمثػػػ  الظهػػػور األصػػػغر ضمػػػا عػػػالـ 
 األسمال فهو يمث  الظهور األابر .

 . ية وعشريف حرفاي انف مف ثموعالـ الحروؼ مموّ 
يجػػػاةي علػػػذ  الاتػػػا  التػػػةويني( الػػػذي  اف   الاتػػػا  التاػػػويني( يعتمػػػة فػػػي خلقػػػه وا 

 ( .سب  في مرحلة الخل   الاتا  التاويني
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ولبػاقي المخلوقػات  افسػنقبػ  خلقػه لال افالمولذ تبارؾ وتعػالذ خلػ  القػر  افحيذ 
ْحَمفُ } قاؿ تعالذ :  ـَ اْلُ ػرْ  الػرَّ الاتػا  التػةويني يعتمػة  اففػ { افَسػنَخَمػَق ااْل  افَعمَّػ

سػػػة الحػػػروؼ واتصػػػالها وارتباطهػػػا انه بمجنػػػال مليػػػاي  علػػػذ عػػػالـ الحػػػروؼ اعتمػػػاةاي 
 ي .انتنمشف المعببعًها تظهر الحقائ  و 

علػػذ عػػالـ الحػػروؼ  عػػالـ التاػػويف  الاتػػا  التاػػويني( يعتمػػة مليػػاي  افوبهػػذا يتبػػيف 
 ومعرفته . 

، عالـ الحروؼ له ضقساـ وضصػناؼ يعلػـ بعًػها المختصػوف فػي هػذا العلػـ  افثـ 
يػػػػة انوتنقسػػػػـ الحػػػػروؼ للػػػػذ نور ، وال يعلمهػػػػا ملهػػػػا لال المعصػػػػوـ  عليػػػػه السػػػػالـ( 

ػػػنناطيسػػػية   ضي للػػػذ السػػػل  واذيجػػػا  ( وطواليػػػة ومهرومغانوظلم ية انيػػػة وعًر
ومنقطػػة وغيػػر منقطػػة وغيػػر ذلػػؾ مػػف األقسػػاـ التػػي ال حاجػػة للػػذ اذطالػػة بػػذمرها 

مػا ضرةنػا فقػ  التعػرؼ علػذ شػيل مػف انضقسػاـ الحػروؼ  اففنحف لسنا فػي مقػاـ بيػ
 هذا العالـ . 

( في وصاياهـ وضسرارهـ بيال  عليهـ السالـنوهذي الحروؼ هي التي يستخةمها اال
يتعػػػرؼ عليهػػػا ويمشػػػفها غيػػػر ضهلهػػػا مػػػف األوصػػػيال واألوليػػػال  افالتػػػي ال يريػػػةوف 

ظهػػار مع يهػػا انالػػذيف يعرفػػوف هػػذا العلػػـ ولهػػـ القػػةر  علػػذ تأويػػ  تلػػؾ الحػػروؼ وا 
 وحقائقها .

لوفػػا  حيػػذ عنػػةما حًػػرته ا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما(ومػػف ذلػػؾ مػػا ضراةي الرسػػوؿ الاػػريـ دمحم 
 صػلذ ه انويوصيهـ بوصية ال يًلوا مف بعةها ف يمت  لهـ متاباي  افطل  منهـ 

يمتػػػػ  لهػػػػـ ضوائػػػػ  السػػػػور وهػػػػي الحػػػػروؼ  افضراة  هللا عليػػػػه وآلػػػػه وسػػػػلـ تسػػػػليما(
 المقطعة التي هي: 
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 -طػس -طسػـ -الػر مهػيعص-الػر -المػر-الػر -الػر -الػر -المػص -الـ -  الـ
 -حػـ  -حػـ -حػـ -حػـ -عسػ   -حػـ -ـحػ -حػـ -ص -الػـ -الػـ-الـ  -طسـ
 ( . -ف -ؽ
ه عنػػػة حػػػذؼ الممػػػررات مػػػف هػػػذي الحػػػروؼ تاػػػوف النتيجػػػة  صػػػراا علػػػي حػػػ  انػػػف

 -ر-نمسػػمه( حيػػذ ال يبقػػذ مػػف هػػذي الحػػروؼ عنػػة حػػذؼ الممػػررات سػػوى   ص
 هػ ( .  -ؾ-س -ـ -ف-ؽ - -ي -ؿ-ع -ا-ا

 وهذي األسرار ال يعلـ تأويلها لال األوصيال واألوليال .
ورةت روايػػات مثيػػر  عػػف ضئمػػة الهػػةى  صػػلوات هللا علػػيهـ ضجمعػػيف( تتحػػةذ  وقػػة

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 اليػػـو 

ة لألخبا فوالشهر والسنة فهذا ما ال سبي  لليه ال ر التي تنفي التوقيت فيه معاًر
ولػيس  وتلعف الوقػاتيف وتاػذبهـ ولاػف مػف خػالؿ هػذا العلػـ نسػتنتج التػاريخ لجمػاالي 

 .ضو توقيت  فيه تحةية
) يػا أبػا ومف هذي الروايات ما ورة عف ضبي لبية عف البػاقر  عليػه السػالـ( قػاؿ : 

 .  جماً  الم طعة لعمماً  اففي حروؼ ال ر  افلبيد : 
حتل ظهػر نػورا  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(: } الـ ذلؾ الكتاب { ف اـ    زؿانع تعالل  اف

وثبتت كممته وولػد يػـو ولػد ، وقػد مضػل مػف األلػف السػابع مائػة سػنة وثػبلث 
 سنيف . 

ه فػػي كتػػاب ع فػػي الحػػروؼ الم طعػػة . إذا عػػددتها مػػف ليػػر انػػثػػـ قػػاؿ : وتبي
إال وقيػاـ قػائـ مػف بنػي هاشػـ  تكرار ، ولػيس مػف حػروؼ م طعػة حػرؼ ينتهػي

  ضائه . انعند 
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ثـ قاؿ : األلف واحد والبلـ ثبلثوف والميـ أربعوف والصاد تسعوف ، فػذلؾ مائػة 
 وواحد وستوف . 

 بدء خروج الحسيف بف عمي )عميهما السبلـ( ألـ ع . افثـ ك
ئها  ضػاانفمما بمغت مدته قاـ قائـ ولد العباس عند )المص( وي ـو قائمنا عنػد 

 .  (ٔ))الر( (
وار معرفة ذلػؾ السػر لانػه لػـ يفلػح نوقة حاوؿ العالمة المجلسي مما في بحار اال

 .مما حاوؿ ذلؾ غيري مف العلمال ولانهـ لـ يفلحوا ضيًاي 
سػت مػرات خمسػة منهػا  الػر( وواحػة   المػر( تبػةض مػف  اففقة ورةت  الر( في القر 

بػراهيـ والحجػر ( فتاػوف همػذا    بسور  هوة ويوسػف والرعػة   سور  يونس مروراي  وا 
 الر ( . -الر -المر -الر -الر -الر

ه ممػػا يظهػػر مػػف نػػوال يممػػف اسػػتثنال  المػػر( ممػػا فعػػ  ذلػػؾ العلمػػال والبػػاحثوف ال
 المر( مف ًمف تلؾ الحػروؼ وال ينبغػي ترمهػا وعليػه  افالسياؽ وترتي  السور 
سػت مػرات تاػوف النتيجػة  ( وبتارارهػا231 الر( تسػاوي   افتاوف النتيجة همذا ف

( وبإًافة الميـ لليهػا التػي هػي فػي  المػر( مػف سػور  الرعػة وهػي تسػاوي 1386 
( وهػػذي هػػي السػػنة الهجريػػة التػػي تبػػةض فيهػػا مراحػػ  1426( فتاػػوف النتيجػػة  46 

 الظهور المقةس لةعو  المهةي المنتظر  عليه السالـ( .
قيامػػه الشػػريف وتمثػػ  مرحلػػة ةعػػو  اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ( تسػػب   افومػػف المؤمػػة 

 صاري .انلعةاة وتهيئة ألصحابه و 

                                                 
 . 3المهةي ف اذماـموسوعة ( 1
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صػػػاري انيجعلنػػػا مػػػف  افيعجػػػ  فػػػي قيامػػػه المقػػػةس و  افونسػػػأؿ هللا تبػػػارؾ وتعػػػالذ 
علػػػذ المػػػؤمنيف والمنتظػػػريف التمهيػػػة واذعػػػةاة لنصػػػر  الحػػػ   افذلؾ فػػػ، لػػػه انػػػوضعو 

    المقةس والبحذ عف ةعو  اذماـ  عليه السالـ( وااللتحاؽ بها .  

وفي روايػة عػف المفًػ  بػف عمػر عػف اذمػاـ الصػاةؽ  عليػه السػالـ( قػاؿ : فػي 
) مػا النهي عف التوقيت وخاصة في وقت خروف اذماـ المهةي  عليػه السػالـ( : 

 يوقت له وقتًا به يعممه شيعتنا وكل مف وقت وقتًا فهو كذاب  افشاء ع 
 

 (ٔ)في عممه المختص به ( مف يوقت وقتًا ف د شارؾ ع فوكذب الوقاتوف ال 
. 
ه ال يجػػوز التوقيػػت وخاصػػة فػػي انػػفمػػف هػػذي الروايػػة الشػػريفة وغيرهػػا يتًػػح لنػػا  

مػف يوقػت يمػوف مػذاباي ال محالػة فالوقػاتوف  افقياـ اذماـ المهةي  عليه السالـ( فػ
 ماذبوف ال يؤخذ بمالمهـ . 

 يها .ها وتقصي البحذ فانلاف توجة هناؾ بعض األمور التي البة مف بي
فقػػة ورة عػػف األئمػػة الطػػاهريف صػػلوات هللا علػػيهـ ضجمعػػيف بعػػض الروايػػات التػػي 

شار  عف قر  الظهور المقةس ل ماـ المهةي  عليه السالـ( .  فيها ةاللة وا 
وقػة تنػاوؿ تلػؾ الروايػات مبػار علمػال المػذه  بػالقبوؿ والبحػذ ومحاولػة فهػـ تلػػؾ 

 ما ضورةناي سابقاي .الروايات وح  ضلغازها وفهـ ضسرارها ومنها 
 افوار علػػذ هػػذي الروايػػة قػػائالي :   نػػوقػػة علػػ  المجلسػػي صػػاح  متػػا  بحػػار اال

 صػلذ هللا عليػه بعض ما ضشار لليه مف تحةيةات ، يطػاب  الواقػع ، مبعثػة النبػي 
 ( .  وآله وسلـ تسليما(

                                                 
 2ؿ المماـر فمميا - 1
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ذا قًػػائها بػػػ الر( هػػانثػػـ ضامػػ  المجلسػػي  رحمػػه هللا( قولػػه :   ويقػػوـ قائمنػػا عنػػة 
 يحتم  وجوهاي ( .

اعػػا  لالختصػػار فػػذمر خمسػػة وجػػوي لحػػ  هػػذا الخبػػر ولػػـ يفلػػح فػػي واحػػة منهػػا ومر 
 للح  :ضذمر ضقر  الوجوي 

يمػػوف المػػراة جمػػع ضعػػةاة مػػ   الػػر( يمػػوف فػػي  اففقػػة ذمػػر فػػي الوجػػه الثالػػذ :   
ه  عليػػػػه انػػػػوهػػػػي خمسػػػػاي مجموعهػػػػا ضلػػػػف ومائػػػة وخمسػػػػة وخمسػػػػوف ويؤيػػػػة  افالقػػػر 

ة ذمر  الػـ( لتاػرري ، ذمػر مػا بعػةي لتعيػيف السػور  المقصػوة  ، ويتبػيف السالـ( عن
 المراة واحة منها . بخالؼ  الر( لاوف المراة جميعها فتفطف (. اف
 افيعتقػػة بحسػػ  حلػػه لهػػذا الخبػػر فػػي الوجػػه الثالػػذ  افالعالمػػة المجلسػػي مػػ اففػػ

سػػػػنة  بةايػػػػة ظهػػػػور ضمػػػػر اذمػػػػاـ المهػػػػةي  عليػػػػه السػػػػالـ( ومراحػػػػ  حرمتػػػػه تاػػػػوف 
المهػةي  عليػه  ضمػر هػ ولانه ليس صحيحاي فقة مرت هذي السػنة ولػـ يظهػر1155

 السالـ( .
العالمػػة المجلسػػي لػػـ يتوصػػ  للػػذ الحػػ  الصػػحيح بترمػػه  المػػر( وحسػػابه  افلػػذا فػػ

هػػا مػػف ًػػمف هػػذي نال يتػػرؾ  المػػر( ال افاألولػػذ  اف الػػر( فقػػ  لخمػػس مػػرات ومػػ
السػػور التػػي  افذي المجموعػػة حيػػذ الحػػروؼ المقطعػػة وال يصػػح اسػػتثنائها مػػف هػػ

 تبةض بػ الر( تبةض مف سور  يونس وما يليها مف السور مما بينا وهي : 
الحجػػػر( فمػػػ  هػػػذي السػػػور تبػػػةض  -لبػػػراهيـ  -الرعػػػة  -يوسػػػف  -هػػػوة  -يػػػونس  

ه ال يممػف اسػتثنال هػذي مػف انػهػا تبػةض بػػ المر( وقلنػا انبػ الر( ما عةا سور  الرعػة ف
 ذمر بعًها وضهمها : ضألسبا  باقي السور وذلؾ 

 مما بينا في متا  نظرية تجزئة القرآف.ي انهذي السور بمجموعها تسمذ المث افف
المجلسػي  افال يصػح رفػع واحػة  منهػا وعليػه و هذي السػور تاػوف مرتبػة  افحيذ  

  رحمه هللا( لـ يص  للذ الح  بسب  رفعه لػ  المر( الرعة . 
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هذا الخبر ومشف حقيقته ولاػنهـ لػـ يوفقػوا للػذ  وقة حاوؿ الاثير مف العلمال ح 
ذلؾ ومف الذيف حػاولوا ذلػؾ مػف علمائنػا المتػأخريف هػو سػماحة السػية الشػهية دمحم 

 : قولهدمحم صاةؽ الصةر حيذ ذمر في متا  الموسوعة الجزل الثالذ 
  ضقوؿ : يحتم  وجوهاي ضخرى عةية  نذمر فيما يلي عةةاي منها طبقاي لنفس التػرقيـ 

قًػػائها انالخػػامس : وهػػو المسػػتظهر مػػف الخبػػر حيػػذ يقػػوؿ يقػػوـ قائمنػػا عنػػة  .
 يعني المص( بػ:  الر... يعني : 

موعػػة قيػػاـ  افقًػػذ رقمػػه مػػانحػػيف ينقًػػي رقػػـ المػػص نحسػػ  حسػػا  الػػر فػػإذا 
قيمة  المص( مائػة وواحػة وسػتوف ، ومجمػوع مػا ورة  اف. فإذا علمنا  القائـ ناجزاي 

وقػة تاػررت خمػس مػرات ضلػف ومائػة وخمػس  -لمػة  الػر( الاريـ مػف م اففي القر 
وثالثمائة وستة عشػر . وهػو تػاريخ هجػري قػة مًػذ  المجموع ضلفاي  افوخمسوف م

 المهةي  عليه السالـ( فيه .  ضمر ولـ يظهر ،يف عاماي انقب  ثم
ه تػاريخ لمػا بعػة والةتػه وقػة عرفنػا فػي   تػاريخ انػنحمػ  ذلػؾ علػذ  افومعه ال بة 

فيموف المجموع ضلفاي وخمسمائة وواحة وسبعيف  255ه ولة علـ انصغرى( الغيبة ال
 المهةي  عليه السالـ( سوؼ يظهر بعة مئة وخمس وسبعيف عاماي ( .  اف. ضي 

نمتفػػي بهػػذا الاػػالـ ممػػا جػػال فػػي موسػػوعة اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( مراعػػا  
 لالختصار . 

وخمسػػوف  افصػػاح  متػػا   مائتػػ وقػػة ذمػػر السػػية دمحم علػػي الطباطبػػائي الحسػػني
 عالمة( في متابه المذمور قاؿ فيه : 

عػػف ضميػػر المػػؤمنيف  عليػػه السػػالـ( قػػاؿ :   شػػيعتنا الفئػػة الناجيػػة والفرقػػة الزاايػػة 
بعػػة  افاي وصػوناي وعلػػذ الظلمػة البػاي وعونػاي سػػيفجر لهػـ ينػابيع الحيػو لصػاروا لنػا رة
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ػػة والطواسػػيف مػػف والطواسػػيف ثػػالذ  -(1 السػػنيف لظػػذ مجمػػع النيػػريف لتمػػاـ الرًو
 سور :

ة  ا س ـ + ا س ـ + ا س + الرًو
 تحس  بالهجرية . 1329=169+169+69+1642

 وقاؿ ضيًاي : وقاؿ اذماـ  عليه السالـ( :
  يجهػػػة األرض ويجػػػيل السػػػنة والفػػػرض سػػػيموف ذلػػػؾ بعػػػة األلػػػف ومائػػػة وضربػػػع 

 الفتر  بعة الهجر  ( . افيف مف زمانوثم
+  255فتػػر  هػػػي مػػيالة اذمػػػاـ الحجػػة  عليػػػه السػػالـ( وهػػػي سػػػنة  فلػػو اعتبرنػػػا ال

 1366وهو غير بعية ولو حسبنا المة  مف البعثػة قبػ  الهجػر   1439=  1184
 تهذ مالـ السية الطباطبائي .انهػ وهللا اعلـ (  1426ه في سنة انسنة تبيف 

السػالـ( لػيس ح  هػذا الخبػر المػروي عػف اذمػاـ البػاقر  عليػه  افوبهذا يتبيف لنا 
مػا قصػة بػذلؾ الوصػوؿ ومعرفػة انتوقيتاي فاذماـ حينما ذمر ذلؾ لـ يذمري اعتباطػاي 

فيػػه توقيتػػاي  افبةايػػة ظهػػور مراحػػ  حرمػػة اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( ثػػـ لػػو مػػ
ميف تلقاي العلمال بالقبوؿ وةونوي في متبهـ وحاولوا حله ومعرفػة النتيجػة وخاصػة 

  العالمػػة المجلسػػي والسػػية الشػػهية دمحم الصػػةر  قػػةس فػػيهـ علمػػال فحػػوؿ مثػػ اف
 سري( .
السػنة تلػؾ قيامػه فػي  افنا نقوؿ اننا عنةما ذمرنا ح  الخبر ليس معنذ ذلؾ انثـ 

قًػػػػال هػػػػذي السػػػػنة فمراحػػػػ  انمراحػػػػ  الظهػػػػور الشػػػػريف سػػػػتبةض ب افولاننػػػػا نقػػػػوؿ 
 بزمف معيف .  ضو مقية  الظهور مما ال يخفذ غير محةة
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 ي :انال سـ الث 

         وارتباطهػػا ب ضػػية المهػػدي  افحػػروؼ ال ػػر  افمعػػ افبيػػ 
 )عميه السبلـ(

 
لػه معنػذ يػةؿ عليػه  افي وةالالت مما قلنا فم  حرؼ في القر انمع افلحروؼ القر 

حروؼ التػػي يتاػػوف ي فػػالانت الحػػروؼ قليلػػة جػػةاي بالنسػػبة للالمػػات والمعػػانػػولمػػا م
ي تػػػةؿ عليهػػػا انهنػػػاؾ ضمهػػػات للمعػػػ افيػػػة وعشػػػريف حرفػػػاي فػػػانمنهػػػا الاػػػالـ هػػػي ثم
ي ضو تنطػوي تحتهػا وتترفػع انترجػع لليهػا بػاقي المعػ ةي ضصػيلانالحروؼ ضو ق  معػ

 عنها ضو ق  مالحقيقة والمجاز ، فحرؼ األلف مثالي يعني هللا .
ع المعنػذ الػذي يػةؿ عليػه  اففػ فإذا ما تارر ذمر حرؼ األلف في ضاثر مف مًو

ينطػػػوي فػػػي لفػػػػ  الجاللػػػة ضي يرجػػػػع الفػػػرع للػػػذ ضصػػػػله وهػػػذي اللغػػػػة تسػػػمذ اللغػػػػة 
                           . افالفرةوسية التي يعتمةها ضه  البيت  عليهـ السالـ( في تفسير القر 

 وهناؾ روايات مثير  تةؿ عليها فقة جال فػي الروايػة الػوارة  عػف الفًػ  بػف يسػار
آيػة إال  افرواية ) ما في ال ػر ال) سألت أبا جعفر )عميه السبلـ( عف هذا قاؿ : 

 . (ٔ)ولها ظهر وبطف وما فيه حرؼ إال وله حد ولكل مطمع ....الخ (
                                                 

 388منية المرية ص- 1
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: ) سػػألته عػػف تفسػػير ) عػػف ضبػػي بصػػير عػػف ضبػػي عبػػة هللا  عليػػه السػػالـ( قػػاؿ 
سػػناء ع والمػػيـ ممػػؾ ع م ػػ وا ( قػػاؿ البػػاء بهػػاء ع والسػػيف 

 .  (ٔ).....الخ (
علػػذ  افضهػػ  البيػػت  علػػيهـ السػػالـ( يعتمػػةوف فػػي تفسػػير القػػر  افوممػػا يػػةؿ علػػذ 

هػػو مػػا جػػال فػػي الروايػػة عػػف ابػػف  وسػػية ضو تفسػػير الحػػروؼ حرفػػاي حرفػػاي اللغػػة الفرة
: ) يػا أبػا العبػاس إذا صػميت علي بف ضبػي طالػ   عليػه السػالـ( قػاؿ  افعباس 
 ة . انء اآلخرة فألح ني إلل الجبعشا

 ت ليمة م مرة .انقاؿ : فصميت ولح ته وك
 قاؿ : ف اؿ لي ما تفسير األلف مف الحمد ؟ 

 قمت : فما عممت حرفًا أجيبه .
 قاؿ : فتكمـ في تفسيرها ساعة تامة . 

 قاؿ : ثـ قاؿ لي : ما تفسير البلـ مف الحمد ؟ 
ها سػاعة تامػة . قػاؿ ثػـ قػاؿ فمػا تفسػير عمـ ، فتكمـ في تفسير أقاؿ : ف مت ال 

 الحاء مف الحمد ؟ 
 عمـ . أقاؿ : ف مت ال 

ؿ لػػي : فمػػا تفسػػير المػػيـ مػػف قػػاؿ : فػػتكمـ فػػي تفسػػيرها سػػاعة تامػػة ، ثػػـ قػػا
 ؟ الحمد

 عمـ . أقاؿ: ف مت ال 

                                                 
 تفسير البرهاف . -1
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ف اؿ : فتكمـ في تفسيرها ساعة تامة ، ثـ قاؿ : فما تفسير الػداؿ مػف الحمػد ؟ 
… فسػػيرها إلػػل بػػرؽ عمػػود الفجػػر دري . قػػاؿ : فػػتكمـ فػػي تأ قػػاؿ : ف مػػت ال

 .  (ٔ)(الخ
 تفسيراي .  افلا  حرؼ مف حروؼ القر  اففهذي الرواية وغيرها تؤمة ما ذمرناي مف 

ي انلا  حرؼ معناي يةؿ عليه وعف ذلؾ المعنذ تتفرع عػة  معػ افومما يةؿ علذ 
عف ضميػر المػؤمنيف  عليػه بحس  تارار الحرؼ وسياؽ الاالـ ما جال في الرواية 

عتل الحسيف )عميه السبلـ( فاحتممتػه فاطمػة )عميهػا السػبلـ( إ) السالـ( قػاؿ : 
 افيشػفيه ،  افدع ع البنػؾ أف الػت : يػا رسػوؿ ع  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(فأتت النبػي 

 يشفيه . افع هو الذي وهبه لؾ وهو قادر عمل 
 افع تعالل جدا لـ ينػزؿ عميػؾ سػورة مػف ال ػر  اف   فهبط جبرائيل ف اؿ : يا

ه لػيس فيهػا فػاء ، فػادع انػإال وفيها ) فاء ( وكل فاء مف آفة مػا خػبل الحمػد ف
ع يشػفيه ففعػل  افب دح مف ماء فاقرأ عميه الحمد أربعيف مرة ثـ صب عميػه فػ

 . (ٕ)ذلؾ فعوفي بإذف ع (
 ية المقطعة :انالحروؼ القر بعض  افتبيف هذا نأتي للذ بي افوبعة 
 أواًل : 

قاؿ تعالذ في سور  القصص    طسـ (( فالطػال طػالوت ، والسػيف موسػذ  عليػه 
طػػووا فػػي انوالثالثػػة  علػػيهـ الصػػال  والسػػالـ(    ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما(السػػالـ( ، والمػػيـ دمحم 

 . ه  عليه السالـ( يمر بثالثة اةوارانالمهةي  عليه السالـ( ف
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للمهػػػةي  عليػػه السػػػالـ( سػػنة مػػػف طػػػالوت وسػػنة مػػػف موسػػذ  عليػػػه السػػػالـ(  اففػػ
وقة وقف في قباؿ طالوت جالوت عليه اللعنة وسيقف   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(وسنة مف دمحم 

 (1 اففي قباؿ المهةي  عليه السالـ( ةولة بنػي العبػاس التػي تظهػر فػي آخػر الزمػ
 صاري .انمهةي  عليه السالـ( و والذيف يحاربوف ةعو  ال، 

طالوت لـ يقبله قومه ملاػاي ولػـ يرتًػوي لهػـ قائػةاي وهػذا مػا سػوؼ يقػع مػع  افمما 
قومػػػػه لػػػػف يرتًػػػػوي ولػػػػف  افي وزيػػػػر المهػػػػةي  عليػػػػه السػػػػالـ( حيػػػػذ انالسػػػػية اليمػػػػ
ػػي انه اليمػػانػػه وزيػػر اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ( و انػػيصػػةقوا ب ي الموعػػوة وحتػػذ مػػف ًر

 ات وابتاللات وتمحيص قاؿ تعالذ :انهـ قة مروا بامتحانئةاي فبطالوت ملااي وقا
ػػا َفَصػػَل َطػػاُلوُت ِبػػاْلُجُنوِد َقػػاَؿ  ّللّاَ ُمْبَتِمػػيُكـ ِبَنَهػػٍر َفَمػػف َشػػِرَب ِمْنػػُه َفَمػػْيَس  اف} َفَممَّ

ـْ َيْطَعْمُه فَ  ي َوَمف لَّ ي ِإالَّ َمػِف اْلَتػَرَؼ ُلْرَفػًة ِبَيػِدِا َفَشػِربُ انِمنِّ وْا ِمْنػُه ِإالَّ َقِمػيبًل ُه ِمنِّ
ـْ َفَممَّا َجاَوَزُا ُهَو َوالَِّذيَف آَمُنوْا َمَعُه َقاُلوْا اَل َطاَقػَة َلَنػا اْلَيػْوـَ ِبَجػاُلوَت َوُجنػوِدِا  ْنُه مِّ

ػف ِفَئػٍة َقِميَمػٍة َلَمَبػْت ِفَئػًة َكِثيػَرًة ِبػِإذْ انَقاَؿ الَِّذيَف َيُظنُّوَف  ِف ّللّاِ ُهػـ مُّبَلُقػو ّللّاِ َكػـ مِّ
اِبِريَف { َوّللّاُ َمَع الصَّ
(ٕ) . 

ضو النجػػا  فػػي التمحػػيص فقػػة  افصػػاري وجيشػػه فػػي تجػػاوز هػػذا االمتحػػانفقػػة فشػػ  
شر  ضاثرهـ مف النهر وخالفوا ملاهـ وبعًهـ قة اغترؼ غرفة والقلة القليلة وهػـ 

ف تجاوز الثالثمائة وثالثة عشر لـ يشربوا ضصالي مف النهر ولـ يغرفوا غرفة وهـ م
 هذا االختبار بنجا  .

ضصحا  اذماـ المهةي  عليه السالـ( الثالثمائة وثالثة عشر يمروف  افوالمعلوـ 
صار ان افبعة  ابتاللات وتمحيص ويوفقوف للفوز بصحبة اذماـ  عليه السالـ( ف

                                                 
6
 تس ق انثاٍَ  قٍاو انًهذي ، عًا دنت انكتاٌات عٍ أ م ان ٍت )ع( بأٌ ن ًُ اني اس راٌتاٌ  - 

 اًَ تانًٍاًَ  ال ٌ قى يُهى احذتدتن  بًُ اني اس ٌقضً عهٍها انسلٍ
 .  249  البقر  -2
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اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( وجيشػػه يمػػروف بػػنفس هػػذا االختبػػار وتجػػري علػػيهـ 
بتلػػذ ضصػػحا  لالمػػولذ تبػػارؾ وتعػػالذ سػػيبتليهـ بنهػػر ممػػا  افحيػػذ  ،هػػذي السػػنة 
 طالوت .

) أصػػػحاب طػػػالوت ابتمػػػوا فعػػػف ضبػػػي بصػػػير عػػػف ضبػػػي عبػػػة  عليػػػه السػػػالـ( قػػػاؿ: 
أصػػحاب ال ػػائـ )عميػػه  افـ بنهػػر {  و كبتمػػيمبػػالنهر الػػذي قػػاؿ ع تعػػالل : } 
 .  (ٔ)السبلـ( يبتموف بمثل ذلؾ (

ي يبتلػػػذ بػػػه ضصػػػحا  القػػػائـ وجيشػػػه هػػػو ضاػػػ  المػػػاؿ النهػػػر الػػػذ افعلػػػـ عزيػػػزي ض و 
نػا اليػوـ حيػذ ال تجػة ةرهمػاي حػالالي فالمعػامالت التجاريػة انالحراـ وما ضاثري في زم

ضاثػػر المعػػػامالت  افضصػػبحت معػػامالت ربويػػة ومثػػر الاػػذ  فػػي البيػػع والشػػرال فػػ
باتػػػت غيػػػر صػػػحيحة شػػػرعاي وغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف األمػػػور المتةاولػػػة فػػػي البيػػػع والشػػػرال 

 المماس  .و 
ضاػػػػ  المػػػػاؿ الحػػػػراـ سػػػػوؼ يػػػػؤةي بالنتيجػػػػة للػػػػذ االبتعػػػػاة عػػػػف طريػػػػ  الحػػػػ   اففػػػػ
حراؼ للذ طري  الًاللة والػرةى ضعاذنػا نزالؽ عف طري  الهةاية وبالتالي االنواال

 هللا مف ذلؾ وال يستسهلف احة القوؿ .
 ه ورة فػػي معنػػذ الروايػػة عػػف اذمػػاـ الحسػػيف  عليػػه السػػالـ( عنػػةما نظػػر للػػذانػػف 

هػػؤالء ال ػػـو إمتمئػػت بطػػونهـ حرامػػًا فطبػػع  اف: ) معسػػمر يزيػػة  لعنػػه هللا( قػػاؿ 
 . عمل قموبهـ(

وضما بالنسبة لسنة موسذ  عليه السالـ( وميػف تجػري علػذ اذمػاـ المهػةي  عليػه 
المهػةي  افذاؾ و انػموسذ قة وقف قبالػه وبوجهػه فرعػوف ملػؾ مصػر  افالسالـ( ف

التي تخوض ،  افباله ضمريما فرعوف آخر الزم عليه السالـ( سيقف بوجهه وفي ق
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عالمية ًة اذماـ المهةي  عليه السالـ(  بمساعة  حليفاتها مف ةوؿ الغر  حرباي 
 . 

 اففقة وقػف بوجػه ةعوتػه وحاربػه ضبػو سػفي  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(ضما بالنسبة لسنته مف دمحم 
 ي عليه اللعنة .انالسفي عليه اللعنة وسيقف بوجه المهةي  عليه السالـ(

 صلذ اسـ المهةي  عليه السالـ( اسـ النبي ، ومنيته منية رسوؿ هللا  اففقة ورة 
المهػػػةي بالظػػػاهر هػػػو اذمػػػاـ  عليػػػه السػػػالـ(  اففػػػ هللا عليػػػه وآلػػػه وسػػػلـ تسػػػليما(

 .   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(وبالباطف هو دمحم 
ا ية الخامسة تتحةذ عف  افطسـ ( لوجةنا  ولو الحظنا ا يات التي تأتي بعة  

 اذماـ المهةي  عليه السالـ( قاؿ تعالذ : 
ـُ  اف} َوُنِريػػُد  ػػًة َوَنْجَعَمُهػػ ـْ َأِئمَّ نَُّمػػفَّ َعَمػػل الَّػػِذيَف اْسُتْضػػِعُفوا ِفػػي اأْلَْرِض َوَنْجَعَمُهػػ
صػػحابه المستًػػعفيف هػػـ المهػػةي وض افجمػػع المفسػػروف علػػذ ضوقػػة  (ٔ)اْلػػَواِرِثيَف {

 الذيف يرثوف األرض وما عليها .
 صلذ ظاهرها طالوت وموسذ ودمحم  افطسـ تعني المهةي ف افوبهذا يتًح لنا 

وباطنها اذماـ المهػةي  عليػه السػالـ( وهػذا وجػه مػف  هللا عليه وآله وسلـ تسليما(
 وجوي التأوي  .

 يًا : انث
 افور  القصػػػص يبػػػةسػػػور  الشػػػعرال وسػػػ افلػػػو نظرنػػػا للػػػذ سػػػور الطواسػػػيف لوجػػػةنا 

و قولػه تعػالذ :  (ٕ)} طسـ * ِتْمَؾ آَيػاُت اْلِكَتػاِب اْلُمِبػيِف {بةيتيف متشابهتيف وهما 
 . (ٔ)} طسـ * ِتْمَؾ آَياُت اْلِكَتاِب اْلُمِبيِف {
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} َلَعمَّػػَؾ َبػػاِخع  ه قػػاؿ فػػي ا يػػة الثالثػػة مػػف سػػور  الشػػعرال : انلاػف المػػولذ تبػػارؾ شػػ
ـْ  افُنوا ُمْؤِمِنيَف * نَّْفَسَؾ َأالَّ َيُكو  َماء آَيًة َفَظمَّْت َأْعَناُقُه ْؿ َعَمْيِهـ مِّف السَّ نََّشْأ ُنَنزِّ
 . (ٕ)َلَها َخاِضِعيَف {

هذي السور  تتحةذ عف اذماـ المهةي  عليه السالـ( وخاصة ا يات  افوالحقيقة 
 األولذ منها .

: ) أمػا ه قػاؿ انػالسػالـ( فقة جال فػي الروايػة الشػريفة عػف اذمػاـ الصػاةؽ  عليػه 
 النداء مف السماء باسـ ال ائـ في كتاب ع لبيف . اف

 ف مت : أيف هو أصمحؾ ع ؟ 
 ف اؿ : في } طسـ * تمؾ آيات الكتاب المبيف { قوله :

ـْ َلَهػا َخاِضػِعيفَ  اف ػَماء آَيػًة َفَظمَّػْت َأْعَنػاُقُه ػف السَّ ْؿ َعَمػْيِهـ مِّ ا { قػاؿ : إذنََّشْأ ُنَنزِّ
 . (ٖ)ما عمل رؤوسهـ الطير (انسمعوا الصوت أصبحوا وك

ممػا ،  عليػه السػالـ( ممػا قلػت  هذي ا يات تتحػةذ عػف المهػةي اففمف الواًح 
ا يػػات فػػي سػػور  القصػػص تتحػػةذ عػػف المهػػةي  عليػػه السػػالـ( وبػػةلي  قولػػه  اف

 تعالذ :
ـُ نَُّمػػفَّ َعَمػػل الَّػػِذيَف اْسُتْضػػِعُفوا ِفػػي اأْلَ  اف} َوُنِريػػُد  ػػًة َوَنْجَعَمُهػػ ـْ َأِئمَّ ْرِض َوَنْجَعَمُهػػ
 . (ٗ)اْلَواِرِثيَف {

سػور  القصػص تػتالـ عػف المػؤمنيف باذمػاـ  افالفرؽ بيف هاتيف السورتيف هو  اف
 المهةي  عليه السالـ( ضو ةعوته بةلي  قوله تعالذ:
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َبِإ ُموَسل َوِفْرَعػْوَف ِبػاْلَحقِّ طسـ * ِتْمَؾ آَياُت اْلِكَتاِب اْلُمِبيِف* َنْتُموا َعَمْيَؾ ِمف نَّ } 
ـٍ ُيْؤِمُنػػوَف  تتحػػةذ عػػف المهػػةي  وضمػػا فػػي سػػور  الشػػعرال والتػػي هػػي ضيًػػاي  (ٔ){ِلَ ػػْو

 : لذيف ال يؤمنوف بةلي  قوله تعالذ عليه السالـ( لانها تخبر عف ا
 . { َيُكوُنوا ُمْؤِمِنيفَؾ َأالَّ طسـ * ِتْمَؾ آَياُت اْلِكَتاِب اْلُمِبيِف * َلَعمََّؾ َباِخع  نَّْفسَ  }

نعرؼ مف هـ المقصوةوف في هذي ا يات ضي الػذيف  افولما تبيف ذلؾ بقي علينا 
يػة فالاتػا  انال يؤمنوف بالقائـ وضمري وةعوته فنرجع للذ تأويػ  ا يتػيف األولػذ والث

هو اذماـ والمبيف هو المهػةي  عليػه السػالـ( فالاتػا  المبػيف هػو اذمػاـ المهػةي 
السالـ( و  طسـ(( الطال هـ األطبال والسيف هـ السحر  والميـ هػـ العلمػال   عليه

. 
  عليػه السػالـ( موسػذوفػي زمػف  فاشتهر الط  فػي زمػف عيسػذ  عليػه السػالـ(ًأ 

الشػعر هػو السػائة فػي زمػف بعثػة  افذاؾ ممػا انػاشتهروا السػحر وهػو العلػـ السػائة 
 .  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(النبي دمحم 

والسحر  هـ العلمال الذيف واجهوا موسذ  عليه السالـ( ومذبه قسـ منهـ وآمػف بػه 
 افبعًهـ واألطبال هـ العلمال عنػة بعثػة نبػي هللا عيسػذ  عليػه السػالـ( حيػذ مػ

 ذاؾ .انالط  هو العلـ السائة 
بيػػال وخاصػػة لػػه سػػنة مػػف نل مػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( سػػنناي مػػف اال افولمػػا مػػ

 صػلذ هللا السػالـ( وسػنة مػف عيسػذ  عليػه السػالـ( وسػنة مػف دمحم موسػذ  عليػه 
بيال الثالثػة المػذموريف نتلؾ الفئات هـ مف واجهوا اال افو  عليه وآله وسلـ تسليما(
هػؤالل العلمػال الػذيف هػـ الفقهػال وهػـ الشػعرال المقصػوةوف  افصلوات هللا عليهـ فػ

ـُ الْ في قوله تعالذ  َعَراء َيتَِّبُعُه  . َغاُووَف {}َوالشُّ
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 فقة جال عف اذماـ الصاةؽ  عليه السالـ( في تأويلها قاؿ : 
مػا عنػل هػؤالء الف هػاء الػذيف يشػعروف قمػوب ان)مف رأيتـ مف الشػعراء يتبػع ؟ 

 . (ٔ)الناس بالباطل فهـ الشعراء الذيف يتبعوف (
 وعف اذماـ دمحم بف علي الباقر  عليه السالـ( قاؿ : 

حػد ؟ أ: ))يتبعهـ الغاووف(( قاؿ هل رأيت شاعرًا يتبعه  ) في قوؿ ع عز وجل
 . (ٕ) ضموا وأضموا (فما هـ قـو تف هوا لغير الديف ان

المقصوة باألطبال هـ الفقهال ضيًاي حيذ هـ مف يقوموف بتطبي  النفوس  افمما 
الطبيػ  حقػاي  افلػذا فػ، شة مػف األمػراض الماةيػة ضاألمراض المعنوية  افتطييبها و 
حيػذ السػحر  بوهـ نفسهـ المقصوةوف  ،قاـ بتطبي  النفوس وهـ العلمال هو مف 

 لسحراي ( . افمف البي اف  و : يسحر سحراي مما جال  افالعلـ والبي اف
الػػذيف ال يؤمنػػوف والمقصػػوةيف فػػي ا يػػات األولػػذ مػػف  افوبهػػذا يتًػػح لنػػا جليػػاي 

وف بػػػػػػةعو  سػػػػػػور  الشػػػػػػعرال هػػػػػػـ العلمػػػػػػال وفقهػػػػػػال الًػػػػػػاللة والسػػػػػػول الػػػػػػذيف يمػػػػػػذب
اذماـ  عليه السالـ( سوؼ يقـو بقتلهـ  افالمهةي عليه السالـ( ويخرجوف عليه و 

اللهـ .انويريح البالة والعباة منهـ ومف   حرافهـ ًو
 فعف مالؾ بف ًمر  قاؿ : قاؿ ضمير المؤمنيف  عليه السالـ( : 

 ت إذا اختمفػت الشػيعة هكػذا ؟ وشػبؾ بػيف أصػابعهانػ) يا مالؾ بف ضمرة كيف 
 دخل بعضها في بعض .أو 

 ف مت : يا أمير المؤمنيف ما عند ذلؾ مف خير .
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قاؿ : الخير كمه عند ذلؾ ، يػا مالػؾ عنػد ذلػؾ ي ػـو قائمنػا في ػدـ سػبعيف رجػبًل 
يكػػػذبوف عمػػػل ع ورسػػػوله في ػػػتمهـ ، ثػػػـ يجمعهػػػـ ع عمػػػل أمػػػر واحػػػد )أي 

 . (ٔ)الشيعة( (
ل الًػػاللة حيػػذ يتسػػببوف فػػي تفريػػ  وهػػؤالل السػػبعيف رجػػالي هػػـ مػػف علمػػال وفقهػػا

ال فػ ًالؿ الناس عف الح  وةعاته وضهله ومريةيػه وا  سػبعيف  افالناس والمذه  وا 
يمونػوا  افرجالي مف عامة الناس ال يؤثروف فػي النػاس والمػذه  مهمػا صػنعوا لال 

 قاة  والناس تسمع لهـ وتطيع .
ما يموف الاذ  انله الشخص العاةي لذا مذ  ال يموف مذبه علذ هللا ورسو  افثـ 

مػػذلؾ لذا قػػاـ بإصػػةار بعػػض األحمػػاـ والفتػػاوى الباطلػػة وينسػػبها للػػذ هللا ورسػػوله 
 وهذا هو الاذ  المقصوة.

وهػذا مػا  ةقتلهـ مف قب  اذماـ  عليه السالـ( يؤةي بالنتيجة للذ لزالة الفرق افثـ 
 عاةييف ضو مف عامة الناس .  هـ ليسوا ضشخاصاي انيةؿ علذ 
الاثيػػر مػػف الفقهػػال سػػوؼ يقفػػوف بوجػػه  افت فػػي هػػذا المجػػاؿ مثيػػر  حيػػذ والروايػػا

 اذماـ  عليه السالـ( وةعوته ويمذبوف ضمري وةعاته الحقيقييف .
 

 
 

 ثالثًا :
 . (ٕ)َوِكَتاٍب مُِّبيٍف { اف}طس ِتْمَؾ آَياُت اْلُ رْ 
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ا عػػف والنمػػ  فيػػه لشػػار  للػػذ ضهػػ  الػػةنيا فسػػور  النمػػ  تتحػػةذ فػػي الاثيػػر مػػف آياتهػػ
ـْ الةنيا والملؾ فحرؼ    الطال (( يعني طالوت قاؿ تعالذ :  ـْ َنِبيُُّه  اف} َوَقاَؿ َلُه

ـْ َطاُلوَت َمِمكًا َقاُلَوْا  ل َيُكوُف َلُه اْلُمْمُؾ َعَمْيَنا َوَنْحػُف َأَحػقُّ ِباْلُمْمػِؾ انّللّاَ َقْد َبَعَث َلُك
َف اْلَماِؿ َقا ـْ ُيْؤَت َسَعًة مِّ ـِ  افَؿ ِمْنُه َوَل ـْ َوزَاَدُا َبْسػَطًة ِفػي اْلِعْمػ ّللّاَ اْصَطَفاُا َعَمػْيُك

ـِ َوّللّاُ ُيْؤِتي ُمْمَكُه َمف َيَشاُء َوّللّاُ َواِسع  َعِميـ  { َواْلِجْس
(ٔ) . 

ت بطػالوت ولاػف انػبةايػة الملػؾ م افضي  ومبػةئياي  ملػؾ طػالوت ظاهريػاي  افحيذ مػ
} َفَهَزُمػوُهـ  عليػه السػالـ( قػاؿ تعػالذ :  ةفي ةاو  افالملؾ الباطني وما آؿ لليه م

ِبِإْذِف ّللّاِ َوَقَتَل َداُووُد َجاُلوَت َوآَتاُا ّللّاُ اْلُمْمَؾ َواْلِحْكَمَة َوَعمََّمُه ِممَّا َيَشاُء {
(ٕ)  . 

ـ مع غيري ئمالئماي له ولـ يتال افالملؾ لةاوة عنةما لبس ةرع موسذ وم افما مانو 
 علذ ية ةاوة  عليه السالـ( . افقت  جالوت م افثـ 

المهػػةي  افوضمػػا بالنسػػبة لعالقػػة هػػذي القصػػة باذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( هػػو 
مف طالوت  ة عليه السالـ( سن له اف عليه السالـ( يمث  طالوت  عليه السالـ( ف

لقيػػػاي بػػػيف المهػػػةي  عليػػػه السػػػالـ( وطػػػالوت  عليػػػه خ    عليػػػه السػػػالـ( فهنػػػاؾ شػػػبهاي 
طػػالوت  افطويػػ  القامػػة ومػػذلؾ اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ( ومػػ افالوت مػػالسػػالـ( فطػػ

ه انػ) قوياي في بةنه وهذي مف صفة المهةي  عليه السالـ( حتذ ورة في الروايػة : 
 .(ٖ)لو مد يدا إلل أعظـ شجرة عمل وجه األرض ل معها (
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ي اذمػاـ المهػةي ضوحرؼ   الطال(( يشم  معنييف ، معنػذ ظػاهري وهػو طػالوت 
السػػػالـ( ومعنػػػذ بػػػاطني هػػػو ةاوة  عليػػػه السػػػالـ( ضي وزيػػػر اذمػػػاـ  عليػػػه   عليػػػه

 السالـ( .
قًػػػية طػػػالوت وةاوة وملاهمػػػا  ف   الطػػػال (( معبػػػر عػػػف المعنيػػػيف ال افمػػػا مػػػانو 

، حمػـ ةاوة  عليػه السػالـ( وملاػه  افبطالوت ومنه م افِبةض الُملؾ م افمتةاخلة ف
ةولة  افجمع ضي ضعليه السالـ( للعالـ الملؾ العظيـ هو ملؾ اذماـ المهةي   افف

المهػػةي  عليػػه السػػالـ( التػػي تاػػوف آخػػر الػػةوؿ والتػػي يشػػم  حممهػػا جميػػع بقػػاع 
 المعمور  .

ـُ ّللّاُ ِمػف َفْضػػِمِه َفَ ػْد آَتْيَنػػا آَؿ قػاؿ تعػالذ :  ـْ َيْحُسػػُدوَف النَّػاَس َعَمػػل َمػا آَتػػاُه } َأ
ـَ اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوآتَ   . (ٔ)ْيَناُهـ مُّْمكًا َعِظيمًا {ِإْبَراِهي

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 

 . عنةما يقوـ اذماـ  عليه السالـ( ويمأل األرض قسطاي وعةالي  افآخر الزم
لػػؾ تاػػوف لػػه سػػلطة لػػؾ العظػػيـ ضي هنػػاؾ ملػػؾ فػػي ًػػمف هػػذا المُ ولاػػف هنػػاؾ م
 ي .انوُملؾ وهو اليم

) ويظهػر ممػؾ مػف صػنعاء وار : نػفقة جال في الرواية الشريفة نقالي عف بحار اال
 . (ٕ) بيض كال طف اسمه حسيف أو حسف فيذهب بخروجه لمر الفتف (أاليمف 
وضمػػا حػػرؼ  السػػيف( ففيػػه لشػػار  ، السػػالـ( وملاػػه ي لذف يمثػػ  ةاوة  عليػػه انفاليمػػ

ابػر مػف ضضعظػـ وضوسػع و  افملػؾ سػليم اف عليػه السػالـ( وملاػه فقػة مػ افللذ سليم
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هو المهةي  عليه السالـ( الذي يملػؾ  افما مث  سليمانملؾ ةاوة  عليه السالـ( و 
 شرؽ األرض وغربها .

سػػػوؼ يسػػػخر ل مػػػاـ  افمػػػا ُسػػػخر لسػػػليم اففقػػػة ةلػػػت األخبػػػار والروايػػػات علػػػذ 
 المهةي  عليه السالـ( . 

قػػة ذمرنػػا عالقػػة طػػالوت  عليػػه السػػالـ( باذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( وعالقػػة 
نػػػػذمر نقيًػػػػهما  افةاوة  عليػػػػه السػػػػالـ( بػػػػوزير المهػػػػةي  عليػػػػه السػػػػالـ( وبقػػػػي 

ي عليػػه اللعنػػة انوعػػةوهما وهػػو جػػالوت ، فجػػالوت فػػي عصػػر الظهػػور هػػو السػػفي
 مهةي وضصحابه . الذي يحار  ال

هػػا تتحػػةذ عػػف الملػػؾ بمثػػر  وفػػي الاثيػػر مػػػف انولػػو الحظنػػا هػػذي السػػور  لوجػػةنا 
 آياتها وما ذلؾ لال لشار  لما بيناي . 

والةلي  علذ ذلؾ ضيًاي هو قوله تعالذ في ا ية األولػذ مػف سػور  النمػ     هػةى 
مػا فيهػا الهةايػة ةولة المهةي  عليه السالـ( ووزيري وملاه افوبشرى للمؤمنيف (( ف

 . افوالبشار  للمؤمنيف المنتظريف في آخر الزم

 
 
 

 ) طه و يس ( رابعًا :
لهاتيف السورتيف عالقة وارتباا بقًية اذمػاـ المهػةي  عليػه السػالـ( وةعوتػه  اف

فالطػػال مػػف   طػػه ( معناهػػا الطػػور األيمػػف والهػػال معناهػػا هػػاروف  عليػػه السػػالـ( 
هػا سػوؼ تنطلػػ  ان، فو  المهػةي  عليػػه السػالـ( وفػي هػذي الحػروؼ لشػػار  للػذ ةعػ

، رض النجػػف ضالطػػور األيمػػف ممػػا ورة فػػي التفاسػػير هػػي و ، مػػف الاوفػػة المقةسػػة 
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عليػػاي وزيػػر دمحم  افوهػػاروف  عليػػه السػػالـ( هػػو وزيػػر موسػػذ  عليػػه السػػالـ( ممػػا 
 .  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(

ي انالسػػالـ( سػػيقـو بهػػا وزيػػري اليمػػةعػػو  المهػػةي  عليػػه  افوفػػي ذلػػؾ لشػػار  علػػذ 
 اففػ (عليه السػالـ الذي يظهر قبله ويقوـ بالتمهية واذعةاة لنصرته وظهور ضمري 

هذي السور  هي السور  الوحية  التي ورة فيها تقػةيـ ذمػر هػاروف علػذ موسػذ ومػا 
 عليػه السػالـ( سػتبةض عػف طريػ   ذلؾ لال لشار  لما ذمرناي مف موف ةعو  المهػةي

دًا َقػاُلوا آَمنَّػا ِبػَربِّ َهػاُروَف ر  عليه السالـ( قاؿ تعالذ : الوزي َحَرُة ُسجَّ }َفُأْلِ َي السَّ
 . (ٔ)َوُموَسل { 

جميػع السػور حينمػا  فالتقةيـ هاروف علذ موسذ لـ يأت لال لحممة مػف هللا  افف
 تذمر موسذ وهاروف يقةـ فيها ذمر موسذ علذ هاروف  عليهما السالـ( . 

ولذ تبارؾ وتعالذ وهػ  لموسػذ  عليػه السػالـ( ضخػاي هػاروف نبيػاي ووزيػراي الم افثـ 
ي ألخيػػه المهػػةي  عليػػه السػػالـ( ةاعيػػاي انالمػػولذ عػػز وجػػ  يهػػ  اليمػػ افومػػذلؾ فػػ
للمهػػةي  عليػػه السػػالـ( ولاػػف ليسػػت ضخوتهمػػا نسػػبية  ي يمػػوف ضخػػاي انفاليمػػ، ووزيػػراي 

واذمػػاـ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما(ي دمحم النبػػ افمػػف شػػ افبػػ  تاػػوف ضخػػو  ضمػػا بالمؤاخػػا  ممػػا مػػ
ضيًػاي  افممػا مػ ابف العػـ يسػمذ ضخػاي  افضمير المؤمنيف  عليه السالـ( وضما بمعنذ 

 واذماـ علي  عليه السالـ( .  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(النبي  افمف ش
لذ الحسيف  عليه لي يعوة نسبه للذ اذماـ الحسف  عليه السالـ( والمهةي انفاليم

 هما ابنا عـ مف ناحية الحسف والحسيف  عليهما السالـ( .انومعنذ ذلؾ  السالـ(
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) ثػـ ي قػاؿ فيػه : انفي ذمػر اليمػ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(فقة جال في خبر طوي  عف النبي 
ي ، يسػير اني ال حطػانالمصػري العمػ -أي مػف بعػد المهػدي  -يأتي مػف بعػدا 
 .  (ٔ)المهدي وعمل يديه تفتح مدينة الرـو ( بسيرة أخيه

وضمػػا بالنسػػبة لسػػور    يػػس ( فمعنػػذ اليػػال عيسػػذ  عليػػه السػػالـ( والسػػيف موسػػذ 
 ةالحمػيـ هػػو المهػػةي  عليػه السػػالـ( الػػذي تجػري عليػػه سػػن اف عليػه السػػالـ( والقػػر 

 مف موسذ  عليه السالـ( . ةمف عيسذ وسن
 عليه السالـ( تاوف مػف هػذيف النبيػيف  ضعظـ السنف التي تجري علذ المهةي افف

اليػال معناهػا ليلػة  افي فػان عليهما السالـ( وهذا هػو التأويػ  األوؿ ضمػا التأويػ  الثػ
القػػةر والسػػيف معناهػػا السػػب  المتصػػ  بػػيف األرض والسػػمال وهػػو اذمػػاـ المهػػةي 
 عليػػػه السػػػالـ( فهػػػو السػػػب  فػػػي االتصػػػاؿ بػػػاهلل وهػػػو حلقػػػة الوصػػػ  بػػػيف الخلػػػ  

 ـ وهو الذي ينزؿ عليه األمر . وخالقه
والليلة هي الليلة التي يفرؽ فيها م  ضمر حميـ وبهذا تتًح العالقة بيف الحروؼ 

 .هةي  عليه السالـ( وارتباطها بهاية طه ويس وبيف قًية المانالقر 
وارتباطػات وثيقػة بػأمر اذمػاـ المهػةي  عليػه السػالـ(  يػة ضسػراراي انللحروؼ القر  افف

وظهور ةولته  (عليه السالـ ية تتحةذ عف اذماـ انر مف ا يات القر الاثي افمما 
 وخالفته .

                                   
َلل الَِّذيَف ِمف َقْبِمَؾ قاؿ تعػالذ : ًا : خامس } حـ * عسق * َكَذِلَؾ ُيوِحي ِإَلْيَؾ َواِ 

ـُ { ّللاَُّ اْلَعِزيُز اْلَحِكي
(ٕ) . 
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ي وارتبػػاا بقًػػية اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه انضسػػرار ومعػػ قػػة ذمرنػػا مػػا للحػػروؼ مػػف
لاػػ  حػرؼ معنػػذ قػػائـ بذاتػػه وفيػػه  افتفسػيراي حرفيػػاي فػػ افللقػػر  افالسػالـ( وقػػة ذمرنػػا 

شارات بحس  ما يقتًيه الحاؿ .  عة  ةالالت وا 
النػاس  افوفي هذي السور  المبارمة يخبرنػا المػولذ جػ  وعػال عػف التشػريع وميػف 

ف بتحريػػػف الشػػػريعة ومحػػػاولتهـ لخفػػػال األحمػػػاـ اذلهيػػػة يقومػػػو  اففػػػي آخػػػر الزمػػػ
عية ابتةعها ضهػ  ذلػؾ الزمػيعو توال ـ مػع ضفمػارهـ ئمػي تػتال افض عنها بأحماـ ًو

 يهـ .انوضهوائهـ وضم
وفػػػي هػػػذا الػػػزمف العسػػػير زمػػػف الغيبػػػة الابػػػرى ذمامنػػػا الحجػػػة بػػػف الحسػػػف  عليػػػه 

هػـ مبتعػةيف ضو متناسػيف التػي مػرت علػذ المسػلميف و  نيفالسالـ( وعبر مئات السػ
ومتجاهليف للمشروع الحقيقي ومعةف العلـ األصي  اذمػاـ المهػةي  عليػه السػالـ( 

و  ما يجري علذ اذسالـ والمسلميف مف تغير وتزييف بحجة وضخػرى ،  نرى بًو
 . العقوؿ واألهوالوم  ذلؾ مف نسج 

ترمػوا  ذسػالميةالػبالة افراحوا يتخبطوف بيف هذا الحمػـ ضو ذاؾ وهػا هػـ اليػوـ فػي 
ػػع  افذلػػؾ الةسػػتور اذلهػػي الػػذي فيػػه تبيػػ افالعمػػ  بػػالقر  مػػ  شػػيل ولجئػػوا للػػذ ًو
بحجػة الةيمقراطيػة وضسػمال ضخػرى هػـ سػموها  افزؿ هللا بهػا مػف سػلطانػةسػاتير مػا 

عية جال بها ساسة الغر  ورجاالت الافر واذلحاة .انوقو   يف ًو
ػػعي انوف اذلهػػي بقػػاناؿ القػػمػػا يحػػاولوف لبػػةانهػػـ هػػذا ملوهػػـ فػػي الحقيقػػة بع وف ًو

ولاػػػنهـ ونتيجػػػة خشػػػيتهـ مػػػف المسػػػلميف اخػػػذوا مػػػف هػػػذا ًػػػغثاي ومػػػف ذاؾ ًػػػغثاي 
وقػػػاموا بخلػػػ  العػػػذ  بػػػا جف والحلػػػو المػػػذاؽ بػػػالعلقـ المػػػر لاػػػي يخففػػػوا الصػػػةمة 

 ال يشعر المسلموف فيرفًوف هذي المخططات .  افعسذ 
وع  نيانربما ال يتف  معي البعض فيما ذمرته مما  ال ضرية اذطالة في هذا المًو

ولانػي ضخاطػ  ، وسوؽ األةلة التي تثبت التالعػ  والتحريػف الحاصػ  بالشػريعة 
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عػرض هػذا األمػر علػذ ربػؾ ض م  مف له قل  سليـ وضقوؿ له تجرة عف م  شيل و 
مامؾ المهةي  عليه السالـ( فيا ترى ه  يقبال  بهذا العم  ؟!  فوا 

قلػػت ضيهػػا العزيػػز نعػػـ ضقػػوؿ لػػؾ لػػـ  افـ ضو ال فػػوالجػػوا  فػػي الحقيقػػة هػػو ضمػػا نعػػ
مػػ  شػػيل وضمرنػػا بػػالرجوع لليػػه ممػػا ضمرنػػا  افزؿ لنػػا متابػػاي فيػػه تبيػػانػػهللا  فتصػػ  ال

 ال نرمف للذيف ظلموا . افو  افال نةاهف ضه  الباط  مهما م افب
ـْ َيْحُكػـمػ  مػف لػـ يحمػـ بحمػـ هللا فهػو ظػالـ قػاؿ تعػالذ :  افوالمعلػـو   } َوَمػف لَّػ
ـُ الظَّػػاِلُموَف {انػػِبَمػػا  َزَؿ ّللّاُ َفُأْوَلػػػِئَؾ ُهػػ

قلػػت " ال " ضقػػوؿ فلػػـ لذف تخػػالف  افو  (ٔ)
المػػولذ جػػ  وعػػال و اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه السػػالـ( ونقػػوؿ نحػػف مسػػلموف نختػػار 

عياي للذ ج    متا  هللا . انةستوراي ًو
ولػػوا العػػـز مػػف بيػػال وهػـ ضنهػذي السػػور  المبارمػػة تحمػي لنػػا قصػػة خمسػة مػػف اال اف

الرسػػ  وهػػـ ضصػػحا  الشػػرائع اذلهيػػة فالحػػال تعنػػي نػػو  والمػػيـ دمحم والعػػيف لبػػراهيـ 
والسيف موسذ والقػاؼ عيسػذ رو  القػةس صػلوات هللا علػيهـ ضجمعػيف بػةلي  قولػه 

 تعالذ في نفس السور  : 
ػػل ِبػػِه ُنوحػػًا َوالَّػػِذي َأْوَحْيَنػػا  يِف َمػػا َوصَّ ػػَف الػػدِّ ػػْيَنا ِبػػِه } َشػػَرَع َلُكػػـ مِّ ِإَلْيػػَؾ َوَمػػا َوصَّ

ـَ َوُموَسل َوِعيَسل  يَف ...{ افِإْبَراِهي  . (ٕ)َأِقيُموا الدِّ
بيػال الخمسػة ضولػوا العػـز بػةلاي بنػو  نهذي ا ية مما هو واًح تتحةذ عػف اال افف

وؼ ثػػـ لبػػراهيـ وموسػػذ وعيسػػذ  علػػيهـ السػػالـ( وهػػذي الحػػر   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما(ثػػـ دمحم 
 ما هي تتحةذ عف الوحي واذيحال بةلي  ا ية التي تليها : انالمتقةمة 

                                                 
 .   45  المائة  -1
 .  13  الشورى  -2



 
 

 335.......  ................................... الموسوعة القرانية للقحطاني
 

ـُ { َلل الَِّذيَف ِمف َقْبِمَؾ ّللاَُّ اْلَعِزيُز اْلَحِكي }َكَذِلَؾ ُيوِحي ِإَلْيَؾ َواِ 
وهػو وحػي خػاص  (ٔ)

 وليس عاـ ضي هو بالتحةية وحي التشريع .
التشػػريع ال  افوحػػي تشػػريع فػػالػػوحي المقصػػوة هنػػا  افوهػػذا يثبػػت مػػا قلنػػاي مػػف  

العلػػـ ملػػه فػػي الشػػورى لذف فالشػػورى هػػي  افيمػػوف لال بػػالعلـ ومقترنػػا بػػه ولمػػا مػػ
 السور  التي تتحةذ عف التشريع وميفية تحةية مف هو المشرع الحقيقي .

المشػػػرع للػػػةيف  افنػػػا لػػػو الحظنػػػا ا يػػػة الثالثػػػة عشػػػر مػػػف السػػػور  لتبػػػيف لنػػػا انثػػػـ 
مصػةر التشػريع هػو هللا تبػارؾ  افوال يخفذ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(اذسالمي هو النبي دمحم 

 .} والذي أوحينا إليؾ.. {وتعالذ بةلي  قوله تعالذ في ا ية السالفة : 
براهيـ وموسذ وعيسذ   ولاف المولذ عز وج  عنةما ذمر باقي الرس  وهـ نو  وا 
}َشػػَرَع نا فقػػة قػػاؿ فػػي ا يػػة : لػػـ يقػػ  ضوحينػػا للػػيهـ بػػ  قػػاؿ ضوصػػي (علػػيهـ السػػالـ 

ػػل ِبػػِه ُنوحػػًا  يِف َمػػا َوصَّ ػػَف الػػدِّ ـَ َوُموَسػػل وقػػاؿ : { َلُكػػـ مِّ ػػْيَنا ِبػػِه ِإْبػػَراِهي }َوَمػػا َوصَّ
 { .َوِعيَسل 

الةيف اذسػالمي  (عليهـ السالـ بيال نالمولذ تبارؾ وتعالذ قة شرع لهؤالل اال افف
ـ بػػبعض تعػػاليـ الػػةيف اذسػػالمي ولػػـ بػػ  ضوصػػاه ولانػػه لػػـ ينػػزؿ لهػػـ وحيػػا مػػامالي 

 .   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(لال لنبينا دمحم  يوحذ به مامالي 
وقػػػة سػػػميت هػػػذي السػػػور  بالشػػػورى ممػػػا قػػػاؿ المفسػػػروف لػػػوروة لفػػػ  الشػػػورى فيهػػػا 

الشرائع اذلهية سوؼ تبةؿ تسمية  افالسب  الحقيقي في التسمية هو  افوالحقيقة 
 الشورى .

                                                 
1
 .  3 الشورى  -  
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ى تنقسػػـ للػػذ مبػػرى وصػػغرى فػػالابرى هػػي التػػي وقعػػت بعػػة وفػػا  الرسػػوؿ والشػػور 
والشػػػورى الصػػػغرى هػػػي التػػػي تقػػػع قبػػػ  قيػػػاـ اذمػػػاـ المهػػػةي   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػليما(األاػػػـر 

  عليه السالـ( في الزورال وهي بغةاة .
فقة ورة في   تسليما( ملسو هلآو هيلع هللا ىلصومما جال في الحةيذ الشريف الوارة عف الرسوؿ الاريـ 

وجابر بػف عبػة هللا  افمناق  العتر  للشيخ احمة بف فهة الحلي عف حذيفة بف اليم
) الويل ألمتي مف الشورى الكبرى والشػورى :   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(صاري قاؿ النبي ناال

 .ل عنهائالصغرى فس
شػورى الكبػرى فتنع ػػد فػي بمػدتي بعػػد وفػاتي لغصػػب : أمػػا ال )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(ف ػاؿ 

وأما الشورى الصػغرى فتنع ػد فػي الغيبػة الكبػرى خبلفة أخي ولصب حق ابنتي 
 .(ٔ)في الزوراء لتغيير سنتي وتبديل أحكامي(

 قاـ في تلؾ األياـفي هذا الزمف الغري  حيذ  وقعتوضما الشورى الصغرى والتي 
ػػعياي للػػذ جبعػػض القػػاة  العػػراقييف بمتابػػة ةسػػتو    الاتػػا  الاػػريـ الػػذي هػػو انػػراي ًو

الاثير مف التغيير والتبةي  فػي الشػريعة فيه قع و  حيذالةستور الحقيقي للمسلميف 
عي الجةية .  واألحماـ وفقاي لهذا الةستور الًو

هػػػػذي السػػػػور   افوالحقيقػػػػة  ، يف الةولػػػػةانحيػػػػذ يجػػػػ  علػػػػذ المػػػػواطف االلتػػػػزاـ بقػػػػو 
شريع بالوصي والوصية وليس بالشورى وهذا ما سوؼ الت افالمبارمة تبيف وتثبت 

ه عنة قيامه المقةس سوؼ يقًػي انحيذ ،يقوـ به اذماـ المهةي  عليه السالـ( 
بيػال نعلذ هؤالل القػاة  المنحػرفيف الػذيف يتسػببوف فػي تغييػر ضحمػاـ هللا وشػرائع اال

المصػػػطفذ  بيػػػال بمػػػا ضتػػػاي هللا مػػػف العلػػػـ ومػػػا ضوصػػػذ بػػػه جػػػةينويقػػػيـ حمػػػـ هللا واال
 بيال  عليهـ السالـ( .نويحمـ بحمـ اال  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(
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} كهيعص * ِذْكُر َرْحَمِة َربَِّؾ َعْبَدُا َزَكِريَّا * ِإْذ َناَدى َربَُّه قاؿ تعالذ :  : سادساً 

ي َواْشَتَعَل الرَّْأُس انِنَداء َخِفّيًا * َقاَؿ َربِّ  ـُ ِمنِّ ـْ َأُكف ِبُدَعاِئَؾ  ي َوَهَف اْلَعْظ َشْيبًا َوَل
ِت اْمَرَأِتػي َعػػاِقرًا َفَهػْب ِلػي ِمػػف انػي ِخْفػػُت اْلَمػَواِلَي ِمػف َوَراِئػػي َوكَ انػَربِّ َشػِ ّيًا * وَ 

ُرَؾ انلَُّدنَؾ َوِلّيًا * َيِرُثِني َوَيِرُث ِمْف آِؿ َيْعُ وَب َواْجَعْمُه َربِّ َرِضّيًا * َيا َزَكِريَّا  ا ُنَبشِّ
ـْ َنْجَعل لَُّه ِمف َقْبُل َسِمّيًا {ِبغُ  ـٍ اْسُمُه َيْحَيل َل بَل

(ٔ)  . 
يرزقػػػه ولػػػةاي  افهػػػذي قصػػػة زمريػػػا  عليػػػه السػػػالـ( وميػػػف ةعػػػا هللا تبػػػارؾ وتعػػػالذ 

مػف قصػته  عليػه  افواستجا  له ربػه ةعػالي وضعطػاي يحيػذ  عليػه السػالـ( وقػة مػ
لقمػي فػي حػةيذ لػه مػع ضبػي السالـ( مما جػال فػي الروايػة عػف سػعة بػف عبػة هللا ا

 : ) ما جاء بؾ يا سعد ؟ قاؿ دمحم الحسف بف علي العسمري  عليهما السالـ(
 ا .نحمد بف إسحاؽ إلل ل اء موال أف مت : شوقني 

 تساؿ عنها ؟  افقاؿ : والمسائل التي أردت 
 قمت : عمل حالها يا موالي .

سبلـ( عما بدا لؾ ، وذكر قاؿ فاسأؿ قرة عيني ) وأومأ بيدا إلل الغبلـ )عميه ال
 قاؿ : افالمسائل إلل 

قمت : فاخبرني يا ابف رسوؿ ع عف تأويل )كهيعص( ؟ قاؿ : ) هػذا الحػروؼ 
)صمل ع عميػه باء الغيب اطمع ع عبدا زكريا عميها ثـ قصها عمل   انمف 

 يعممػه أسػماء الخمسػة فػاهبط افزكريا يسػأؿ ربػه  افوذلؾ  وآله وسمـ تسميما(
 ع عميه جبرائيل فعممه إياها .
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والحسف )عميهـ السبلـ( سرى عنه همه  يا إذا ذكر  ًا وعميًا وفاطمةزكر  اففك
ذا ذكر الحسيف )عميه السبلـ( خن ته العبرة ووقعت عميػه البهػرة انو  جمل كربه وا 

 ف اؿ ذات يـو :
ذ ا ذكػػرت إلهػي مػا بػالي إذا ذكػػرت أربعػًا مػنهـ تسػميت بأسػػمائهـ مػف همػومي وا 

ا تبػػارؾ وتعػػالل عػػف أبػػانالحسػػيف )عميػػه السػػبلـ( تػػدمع عينػػي وتثػػور زفرتػػي ف
 قصته ف اؿ :

)) كهيعص(( فالكاؼ كرببلء والهاء هبلؾ العترة والياء يزيد لعنه ع وهػو ظػالـ 
 الحسيف )عميه السبلـ( والعيف عطشه والصاد صبرا .
ثبلثػة أيػاـ ومنػع فيهػا فمما سمع بذلؾ زكريا )عميػه السػبلـ( لػـ يفػارؽ مسػجدا 

 ت ندبته : انقبل عمل البكاء والنحيب وكأالناس مف الدخوؿ عميه و 
إلهي أتفجع خير خم ؾ بولدا أتنزؿ بموى هذا الرزية بفنائػه إلهػي أتمػبس عميػًا 

حػػل كػػرب هػػذا الفجيعػػة وفاطمػػة )عميهمػػا السػػبلـ( ثيػػاب هػػذا المصػػيبة إلهػػي أتُ 
 بساحتها ؟ 
ولػد ت ػػر بػػه عينػي عنػػد الكبػػر وأجعمػه وارثػػًا وصػػيًا رزقنػػي أي ػوؿ إلهػػي  افثػـ كػػ

واجعل محمه منػي محػل الحسػيف )عميػه السػبلـ( فػإذا رزقتنيػه فػافتني بحبػه ثػـ 
 .حبيبؾ بولدا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(افجعني به كما تفجع   

حمل يحيل )عميه السبلـ( ستة  اففرزقه ع يحيل )عميه السبلـ( وفجعه به وك
  . (ٔ)شهر وحمل الحسيف )عميه السبلـ( كذلؾ (أ
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يػػة انسػػعة سػػأؿ عػػف تأويػػ  هػػذي الحػػروؼ القر  اففالػػذي يظهػػر مػػف الروايػػة الشػػريفة 
طفػالي صػغيراي فػي  افالمقطعة فأجابه عليها اذماـ المهةي  عليه السػالـ( حينمػا مػ

 حيا  ضبيه اذماـ العسمري  عليه السالـ( .
لػػه ظػػاهر ولػػه بػػاطف وبػػاطف  افطف الشػػيل والقػػر والتأويػػ  ممػػا هػػو معػػروؼ هػػو بػػا

سبعة ضبحر ضو سبعة وجػوي ومػ  تأويػ  يخػتص فػي زمػف معػيف فتأويػ  هػذي  افالقر 
 نا هذا هو مالتالي :انية المقطعة في زمانالحروؼ القر 

  الاػػػاؼ ( معناهػػػا مػػػر  وبػػػالل ومعنػػػذ هػػػذا ممػػػا جػػػالت بػػػه الروايػػػات واألخبػػػار  
ئمػػػة  علػػػيهـ السػػػالـ( ألاه سػػػوؼ يرجػػػع بعػػػض نػػػا (علػػػيهـ السػػػالـ الػػػوارة  عػػػنهـ 

 وبعض المؤمنيف ويمروف للذ الةنيا مف جةية .
 الحسيف  عليه السالـ( ضوؿ مف يمر ويرجع للذ الةنيا . افه مما قة ورة انف

فعػػػف المعلػػػذ بػػػف خنػػػيس وزيػػػة الشػػػحاـ عػػػف ضبػػػي عبػػػة هللا  عليػػػه السػػػالـ( قػػػاال : 
ة الحسػػػػيف بػػػػف عمػػػػي )عميػػػػه جعػػػػأوؿ مػػػػف يكػػػػر فػػػػي الر  اف: ) سػػػػمعناي يقػػػػوؿ 
 . (ٔ)(السبلـ(

هي قاؿ نعـ ف يل له  ) سئل عف الرجعة أح اً : وعف ضبي عبة هللا  عليه السالـ( 
 .  (ٕ)مف أوؿ مف يخرج قاؿ الحسيف )عميه السبلـ( (

وسػػيبةض الػػبالل مػػف جةيػػة علػػذ الحسػػيف  عليػػه السػػالـ( ولانػػه سػػوؼ ينتصػػر هػػذي 
لتػي تاػوف قبػ  وضثنػال قيػاـ اذمػاـ المهػةي  عليػه الرجعة ا افو  ،المر  علذ ضعةائه 

 .(3 السالـ( تاوف رجعة روحية وليست رجعة ماةية 
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 المصةر نفسه . -424
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  عليه السالـ( في المبحذ الخاص بالرجعة الروحية . 
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ضروا  األئمػػػة  علػػػيهـ السػػػالـ( سػػػوؼ تسػػػػةة بعػػػض ممهػػػةي اذمػػػاـ المهػػػػةي  افو 
  عليه السالـ( .

ه السػالـ( سوؼ تسةة اذمػاـ المهػةي  عليػ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما(رو  النبي األاـر  افمما 
. 
رو  اذمػػاـ الحسػػيف  عليػػه السػػالـ( سػػوؼ تسػػةة وزيػػر اذمػػاـ المهػػةي  عليػػه  افو 

السػػػالـ( حيػػػذ سػػػتجري سػػػنة الحسػػػيف  عليػػػه السػػػالـ( ومػػػا وقػػػع عليػػػه مػػػف الاػػػر  
 والبالل علذ وزير اذماـ  عليه السالـ( وصاح  ةعوته .

 الـ( .ولاف هللا سينصري علذ ضعةائه ويسلـ الراية للمهةي  عليه الس
  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( 

 .ذ قر  قياـ اذماـ  عليه السالـ(والذي يموف هالؾ آخر ملومها عالمة ةالة عل
 : ضبي عبة هللا  عليه السالـ( قاؿ لصامت عفمما جال في الرواية عف دمحم بف ا

 ) قاؿ : قمت له : ما مف عبلمة بيف يدي هذا األمر ؟ 
 ف اؿ بمل. 

 ف مت وما هي؟ 
ي وقتػػل الػػنفس الزكيػػة وخسػػف بالبيػػداء انقػػاؿ : هػػبلؾ العباسػػي وخػػروج السػػفي

 والصوت في السماء .
 يطوؿ هذا األمر ؟  افف مت جعمت فداؾ ، أخاؼ 

 . (ٔ)( ما هو كنظاـ الخرز يتبع بعضه بعضاً انف اؿ ال، 
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ي العػػةو األابػر ل مػػاـ المهػةي  عليػػه السػالـ( والػػذي انو   اليػال (( معناهػػا السػفي
يموف ممثالي ليزية عليه اللعنة وامتةاة له فهو مف يعوة نسػبه ممػا جػال فػي الروايػة 

السػػبلـ( : ي ؟ ف ػػاؿ )عميػػه ان) يػػا أميػػر المػػؤمنيف مػػا اسػػـ هػػذا السػػفيقػػالوا : . 
بػف  افاسمه حرب بف عنبسػة بػف مػرة بػف كميػب بػف سػاهمة بػف يزيػد بػف عثمػ

ممعوف في السػماء واألرض  افخالد وهو مف نسل يزيد بف معاوية بف أبي سفي
  .(ٔ)شر خمق ع تعالل والعنهـ جدًا وأكثرهـ ظممًا ( أ

شػة للػذ الشيعة في زمػف الغيبػة تاػوف متعط اف  والعيف ( معناها عطش الشيعة ف
ظهػػور لمػػامهـ الحجػػة بػػف الحسػػف  عليػػه السػػالـ( ويشػػتة عطػػش الشػػيعة فػػي زمػػف 
الظهور الشريف حيذ تفترؽ األمة ويتشتت ضمرها وتاثر الفتف التي يعجز العلمال 

 ذاؾ عف ضيجاة الح  لها .انوالحممال 
ذاؾ خروف اذماـ والمصلح والمنقذ اذلهي الذي يخلصهـ وينجيهـ انأم  الناس تفت

هػػػذي الفػػػتف والمحػػػف فاذمػػػاـ هػػػو المػػػال المعػػػيف الػػػذي يػػػروي عطػػػش الشػػػيعة  مػػػف
ـْ والمسلميف مما جال في تفسػير قولػه تعػالذ :  ـْ َلػْورًا  اف} ُقػْل َأَرَأْيػُت َأْصػَبَح َمػاُؤُك

 .  (ٕ)َفَمف َيْأِتيُكـ ِبَماء مَِّعيٍف {
ليػػػه فعػػػف ضبػػػي بصػػػير عػػػف البػػػاقر  عليػػػه السػػػالـ( فػػػي تفسػػػير هػػػذي ا يػػػة قػػػاؿ  ع

أصػبح إمػامكـ لائبػًا ال تػدروف أيػف  اف: ) هذا نزلػت فػي ال ػائـ ي ػوؿ السػالـ( 
هو فمف يأتيكـ بإماـ ظاهر يأتيكـ بأخبار السماء واألرض وحبلؿ ع عػز وجػل 

 .  (ٖ)وحرامه (
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و  الصاة ( صبر الشيعة علذ غيبة اذماـ  عليه السالـ( ضو صبرهـ علذ ةيػنهـ 
ب  هو تمسػمهـ بواليػة ضميػر المػؤمنيف  عليػه السػالـ(  وتمسمهـ به في زمف الغيبة

بعػة عػاـ  بعػة يػوـ وعامػاي  تظػارهـ لػه يومػاي انوبوالية اذماـ المهةي  عليػه السػالـ( و 
 في زمف الغيبة الابرى ل ماـ المهةي  عليه السالـ( .

الصػابر  اف) أمػا فقة جال في الرواية الوارة  عف اذماـ الحسيف  عليه السالـ( : 
ليبته عمل األذى والتكذيب ، بمنزلة المجاهػد فػي السػيف بػيف يػدي رسػوؿ  في
 .  (ٔ)( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(ع 

ه لصاحب هذا األمر ليبػة المتمسػؾ ان) ه قػاؿ : انوعف الصاةؽ  عليه السالـ( 
 .  (ٕ)بدينه كالخارط لم تاد ثـ قاؿ : هكذا بيدا فأيكـ يمسؾ شوؾ ال تاد بيدا (

فػػػي هػػػذا الػػػزمف والمتمسػػػؾ بواليػػػة األئمػػػة  علػػػيهـ  اففالصػػػبر علػػػذ الػػػةيف واذيمػػػ
هػػذي المراحػػػ   افالسػػالـ( وخاصػػة واليػػػة المهػػةي  عليػػػه السػػالـ( مالماسػػؾ للقتػػػاة 

ػػوع هػػي المراحػػ  األخيػػر  التػػي يمػػر بهػػا المسػػلموف  التػػي ذمرناهػػا فػػي هػػذا المًو
 ظهػػػػور ضمػػػػر اذمػػػػاـ شػػػػال هللا افوالتػػػػي يػػػػأتي بعػػػػةها  والشػػػػيعة خصوصػػػػاي  عمومػػػػاي 

 المهةي  عليه السالـ( وظهور ةعوته المبارمة وقيامه المقةس  سالـ هللا عليه( .

 
 
 

         
 

                                                 
 . عصر الظهور -1
 . 1الاافي ف -2



 
 

 343.......  ................................... الموسوعة القرانية للقحطاني
 

 
 
 
 
 
 

 

 قضية المهدي وارتباطها بعالـ األسماء
 

للػػذ عالمنػا هػػذا عػػالـ  ف الخلػػ  يمػػروف بعػة  عػػوالـ حتػذ يصػػلو  اف قػة ذمرنػػا سػابقاي 
ات منطويػػػػة فيهػػػػا ضسػػػػمال هللا ولاػػػػف تلػػػػؾ مػػػػ  المخلوقػػػػ افالملػػػػؾ والشػػػػهاة  حيػػػػذ 

 األسمال تقوى في بعض المخلوقات وتًمح  في غيرها .
قسػماي مػف ضسػمال هللا تقػوى فيػه وتًػمح  ضخػرى  افنفس الفػرة الواحػة تجػة  افب  

ضو بػػػػالعمس وممػػػػا يؤمػػػػة هػػػػذا المعنػػػػذ مػػػػا جػػػػال فػػػػي الروايػػػػة الشػػػػريفة عػػػػف اذمػػػػاـ 
 الصاةؽ  عليه السالـ( قاؿ :

 .(ٔ)  األسماء الحسنل () نحف وع
ْحَمُف وقة قاؿ تعالذ :  َهاَدِة ُهَو الػرَّ ـُ اْلَغْيِب َوالشَّ } ُهَو ّللاَُّ الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعاِل

ـُ اْلُمػػْؤِمُف اْلُمَهػػْيِمُف  ػػبَل وُس السَّ ـُ * ُهػػَو ّللاَُّ الَّػػِذي اَل ِإَلػػَه ِإالَّ ُهػػَو اْلَمِمػػُؾ اْلُ ػػدُّ ِحي الػػرَّ
ػػػا ُيْشػػػِرُكوَف * ُهػػػَو ّللاَُّ اْلَخػػػاِلُق اْلَبػػػاِرُئ  افَعِزيػػػُز اْلَجبَّػػػاُر اْلُمَتَكبِّػػػُر ُسػػػْبحَ الْ  ّللاَِّ َعمَّ
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ػَماَواِت َواأْلَْرِض َوُهػَو اْلَعِزيػُز  ُر َلُه اأْلَْسَماء اْلُحْسػَنل ُيَسػبُِّح َلػُه َمػا ِفػي السَّ اْلُمَصوِّ
ـُ { اْلَحِكي
(ٔ) . 

مبالغػػة فػػي الرحمػػة وهػػو ضميػػر المػػؤمنيف  عليػػه السػػالـ(  فػػػ  الرحمف(( وهػػو صػػيغة
 حيذ وسع الاافر والمؤمف .

و   الرحيـ(( فاطمة الزهرال وهو مف الرحمة الخاصة بالمؤمنيف مف الشيعة حيػذ 
ومػػػف   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػليما(مػػػف ضذى فاطمػػػة  عليهػػػا السػػػالـ( فقػػػة ضذى رسػػػوؿ هللا  افورة 

تلػػتق  شػػيعتها مػػف  (عليهػػا السػػالـ هػػا انو   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما(هللا ضحبهػػا فقػػة ضحػػ  رسػػوؿ 
 النار مما يلتق  الطير الح  الجية مف الرةيل مما جال في األخبار والروايات . 

الملػؾ سػيموف فػي ذريػة اذمػاـ  افو  الملؾ(( اذماـ الحسف  عليه السػالـ( حيػذ 
وهػػو ملػػؾ  افحسػػف يخػػرف فػػي آخػػر الزمػػمػػف ذريػػة ال افالحسػػف  عليػػه السػػالـ( فػػ

 .(2 يانالسية اليم
و  القةوس(( هو اذماـ الحسيف  عليه السالـ( ومعناي الطاهر المنزي الذي وصػ  

 بشهاةته  عليه السالـ( ضعلذ مرات  القةس .

                                                 
 .   24 - 23 - 22 الحشر  -1
2
 قاؿ إلذ ضف روى البرسي في مشارؽ األنوار عف مع  بف الحارثحيذ  - 

وصف الصفوؼ . ثـ يخرف ملؾ مف صنعال  فعنةها ينمسف مسوؼ ، لذا جال الزحوؼ ،
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 
ؿ في الناس بالسوال ، ويغمه بنوري الظلمال ، ويظهر به الح  بعة الخفال ، ويفرؽ األموا
 السيف فال يسفؾ الةمال ، ويعيش الناس في البشر والهنال 
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و  السػالـ(( هػو اذمػاـ زيػػف العابػةيف  عليػه السػػالـ( حيػذ اختلػف ةوري عػػف ةور 
التقيػػة وعػػةـ مناهًػػة القػػوى  مسػػلؾيػػه السػػالـ( فقػػة سػػلؾ ضبيػػه اذمػػاـ الحسػػيف  عل

ًي  سػػتخةـ ضسػػلو  الػػةعال فػػي نشػػر علػػـو ضهػػ  البيػػت  علػػيهـ لبػػ   الظالمػػة عسػػمريا 
ظهار مظلػوميتهـ حتػذ  وهػو غيػر  ه مسػالـ ال يريػة القتػاؿانػ ظػف النػاسالسالـ( وا 

ا صػػحيح ويممػػف الرجػػوع للػػذ تأويػػ  آيػػة  ال تػػةخلوا مػػف بػػا  واحػػة( ل حاطػػة بهػػذ
وع   .والذي ينطب  علذ باقي األئمة  عليهـ السالـ( المًو

 افه سػمي بالبػاقر لاثػر  علمػه وخاصػة علػـو القػر انػو  المؤمف(( هػو البػاقر حيػذ 
 يظهر باطف األحاةيذ وتأوي  ا يات . افحيذ م، والحةيذ 

ظهػاري وهػذا ال يتػأتذ لال مػف  فالباقر  عليػه السػالـ( مػف البقػر وهػو شػ  البػاطف وا 
وتأويلػػه  افلوصػػوؿ للػػذ بػػاطف القػػر ل، والتقػػوى  افي هللا ةرجػػة عاليػػة مػػف األيمػػحبػػا

ًي  افومعرفػػة األحاةيػػذ لػػذلؾ فقػػة مػػ  ً  ً ػػو  تػػاـ  اسػػـ هللا المػػؤمف منطويػػا  فيػػه بًو
 ومبير.

و   المهػػػػيمف(( الصػػػػاةؽ  عليػػػػه السػػػػالـ( فقػػػػة هػػػػيمف بعلمػػػػه علػػػػذ جميػػػػع العلػػػػـو 
عػرؼ فـ( معلـ جميع العلمال  عليه السال افوبشخصه علذ جميع العلمال حتذ م

المذه  باسمه   المذه  الجعفري(( وال يستطيع شخص الوصوؿ للػذ مػا وصػ  
يمػػػوف لػػػه صػػػفة الهيمنػػػة علػػػذ جميػػػع  افلليػػػه اذمػػػاـ الصػػػاةؽ  عليػػػه السػػػالـ( لال 

 العلوـ .
و   العزيػػز(( وهػػػو الاػػاظـ  عليػػػه السػػػالـ( وذلػػؾ للشػػػبه بينػػػه وبػػيف يوسػػػف النبػػػي 

المػػولذ تبػػارؾ وتعػػالذ جعػػ  يوسػػف  افناحيػػة السػػجف حيػػذ  عليػػه السػػالـ( مػػف 
ًي  ًي   عليه السالـ( عزيزا   ً } َفَممَّا َدَخُموْا َعَمْيِه َقػاُلوْا قاؿ تعالذ :  علذ مصر وملاا 
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رُّ َوِجْئَنا ِبِبَضاَعٍة مُّْزَجاٍة َفَأْوِؼ َلَنا اْلَكْيَل َوَتَص  َنا َوَأْهَمَنا الضُّ ْؽ َيا َأيَُّها اْلَعِزيُز َمسَّ دَّ
ِقيَف { افَعَمْيَنا  ّللّاَ َيْجِزي اْلُمَتَصدِّ

(ٔ) . 
فػػػي  افه تعػػػرض للسػػػجف حيػػػذ نػػػلػػػه هػػػذي الصػػػفة وهػػػي صػػػفة العػػػز  ال افمػػػا مػػػانو 

ًي  هللا حبػػاي وضلبسػػه ثػػو  العػػز   افتوجػػة الذلػػة ويػػأبذ هللا لوليػػه الذلػػة فػػ السػػجف غالبػػا 
 فهو العزيز  عليه السالـ( .

ا  عليه  ا  عليه  افف افالسالـ( ومعناها السلطو  الجبار(( وهو الًر اذماـ الًر
اي حيػػػذ جعلػػػه انسػػػلط افئمػػػة  علػػػيهـ السػػػالـ( الػػػذي مػػػألاالسػػالـ( هػػػو الوحيػػػة مػػػف 
ًي   للعهة . المأموف لعنه هللا وليا 

ًي  افه مػػنػػمػػا خصػػه هللا بهػػذا االسػػـ الانو  المتابػػر(( وهػػو الجػػواة و  ًي  صػػغيرا   جػػةا 
ًي  افحينما آؿ  ضمر اذمامة لليه فال بة  فػي  ينزؿ عليه هللا رةال الهيبة ليمػوف مبيػرا 

 نظر ا خريف .
ه هو الذي قاـ بخل  الهةاية المهةويػة نو  الخال (( وهو الهاةي  عليه السالـ( ال

الهػػاةي  عليػػه  حيػذ هػػو مػػف بػةض بالتمهيػػة لغيبػػة المهػةي  عليػػه السػػالـ( حيػذ بػػةض
ًي  السػػالـ( باالسػػتتار ًي  عػػف الشػػيعة شػػيئا  لػػه سػػفرال بينػػه وبػػيف الشػػيعة فجعػػ   فشػػيئا 

 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 . 
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فريػػ  فػػي السػػعير النػػاس عنػػة ظهػػوري ينقسػػموف للػػذ فػػريقيف فريػػ  فػػي الجنػػة و  افو 
فهو مف يقوـ بتصويرهـ وختمهـ ، فمف نصري فطوبذ له ومف عاةاي وخذله فجهنـ 

 له وسالت مصيرا . 
هذي األسمال هي األسػمال الحسػنذ لًػافة للػذ لفػ  الجاللػة وهػو  هللا((  افواعلـ 

 يػػة المتقةمػػة وذلػػؾ ممػا جػػال فػػي نهايػة ا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما(الػذي ينطبػػ  علػذ   دمحم(( 
ـُ {قػػاؿ تعػػالذ :  ػػَماَواِت َواأْلَْرِض َوُهػػَو اْلَعِزيػػُز اْلَحِكػػي ومػػا  } ُيَسػػبُِّح َلػػُه َمػػا ِفػػي السَّ

ةلػػت عليػػه األخبػػار والروايػػات الاثيػػر  مالروايػػة التػػي ذمرناهػػا عػػف الصػػاةؽ  عليػػه 
 . (ٔ)) نحف وع األسماء الحسنل (السالـ( : 

طػوى مػ  اسػـ منهػا فػي لمػاـ واحػة ممػا بينػا انلتػي هػذي األسػمال الحسػنذ ا افمما 
 موجوة  ومنطوية جميعها في م  لماـ مف األئمة  عليهـ السالـ( .

ـ مػػع ئولاػف يبػػرز ضحػػةاها ضاثػر مػػف األسػػمال األخػرى بحسػػ  ةور اذمػػاـ ومػا يػػتال
سػػػػيرته والمهػػػػـ مػػػػف هػػػػذي األسػػػػمال عنػػػػة الظهػػػػور المقػػػػةس ل مػػػػاـ المهػػػػةي  عليػػػػه 

طػوال هػذا االسػـ فػي الشػخص تاػوف ان   الهاةي(( فعلػذ قػةر السالـ( هو اسـ هللا
 الهةاية لوالية اذماـ المهةي  عليه السالـ( ونصرته .

طػوال ذلػؾ االسػـ بػه  عليػه السػالـ( نولقة سمي المهةي  عليه السالـ( بالمهةي ال
ًي  طػػوال االسػػـ فيػػه نال(2 بالمهػػةي ومػػذلؾ وزيػػر اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ( سػػمي ضيًػػا 

قػػ  مػػف اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ( ومػػذلؾ النقبػػال وبػػاقي األصػػحا  الثالثمائػػة ضولاػػف 
 طوال هذا االسـ فيهـ تاوف هةايتهـ ونصرتهـ .انوالثالثة عشر فعلذ قةر 

                                                 
6
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 يه السالـ( المجلة الخاص بشخصية الةاعي عل
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بعػػة  اففقػػة ورة فػػي األخبػػار والروايػػات عػػف ضهػػ  بيػػت العصػػمة  علػػيهـ السػػالـ( 
ًي   . المهةي يموف اثنا عشر مهةيا 

عشػر ا ) يكػوف بعػد ال ػائـ اثنػالصاةؽ  عليه السالـ( :  وفي اذاماؿ قاؿ اذماـ
 ًِ ًِ  ما قػاؿ اثنػل عشػر مهػدياً انف اؿ :  إمامًا ولكػنهـ  ولػـ ي ػل اثنػل عشػر إمامػَا

 . (ٔ)قـو مف شيعتنا يدعوف الناس إلل مواالتنا ومعرفة ح نا (
 

 
 

 الفصل السابع
 

 يةانتأويل بعض الح ائق ال ر 
 
 افامنا هذي هناؾ العةية مػف الفلسػفات فػي القػر القروف الماًية وحتذ في ضي واؿط
وال زاؿ يقػػػف عنػػػةها ضصػػػحا  التفسػػػير والاتػػػا  ولػػػـ يحيطػػػوا بعلمهػػػا وعنػػػة  افمػػػ

اي ، فسنحاوؿ في هذا الفص  وباالتاػاؿ علػذ هللا  محاولتهـ ليًاحها تزةاة غمًو
وحاي ، ومف هذي الفلسفات القر  يػة انمف لعطائها التأوي  المناس  وبصور  ضاثر ًو

: 
 النبأ العظيـ . 
 . باب حطة 
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 العظيـ أالنب
 

ـْ َعْنُه ُمْعِرُضوفَ ان *}ُقْل ُهَو َنَبأ  َعِظيـ   :قاؿ تعػالذ ـٍ ِباْلَمئَلِ  افَما كَ  *ُت ِلي ِمْف ِعْم
ِبػػيف  انػػَمػػا انُيػػوَحل ِإَلػػيَّ ِإالَّ  اف *اأْلَْعَمػػل ِإْذ َيْخَتِصػػُموفَ  ِإْذ َقػػاَؿ َربُّػػَؾ  *ا َنػػِذير  مُّ

وِحي َفَ ُعوا َلُه  *ي َخاِلق  َبَشرًا ِمف ِطيفٍ انَمبَلِئَكِة ِلمْ  ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمف رُّ َفِإَذا َسوَّ
ـْ َأْجَمُعػػػوفَ  *َسػػػاِجِديفَ  ِمػػػْف  افِإالَّ ِإْبِمػػػيَس اْسػػػَتْكَبَر َوَكػػػ *َفَسػػػَجَد اْلَمبَلِئَكػػػُة ُكمُُّهػػػ
ـْ ُكنػَت  فاَقاَؿ َيا ِإْبِميُس َما َمَنَعَؾ  *اْلَكاِفِريفَ  َتْسػُجَد ِلَمػا َخَمْ ػُت ِبَيػَديَّ َأْسػَتْكَبْرَت َأ
ْنُه َخَمْ َتِنػي ِمػف نَّػاٍر َوَخَمْ َتػُه ِمػف ِطػيفٍ انَقاَؿ  *ِمَف اْلَعاِليفَ  َقػاَؿ َفػاْخُرْج  *ا َخْير  مِّ
يفِ  افوَ  *َؾ َرِجيـ  انِمْنَها فَ  ـِ الػدِّ ـِ ظِ انَقػاَؿ َربِّ َفػ *َعَمْيَؾ َلْعَنِتي ِإَلػل َيػْو ْرِني ِإَلػل َيػْو
ـِ اْلَوْقػػػِت اْلَمْعُمػػػوـِ *َؾ ِمػػػَف اْلُمنَظػػػِريفَ انػػػَقػػػاَؿ فَ  *ُيْبَعُثػػػوفَ  ِتػػػَؾ  *ِإَلػػػل َيػػػْو َقػػػاَؿ َفِبِعزَّ

ـْ َأْجَمِعػػيفَ  ـُ اْلُمْخَمِصػػيفَ  *أَلُْلػػِوَينَُّه  *َقػػاَؿ َفػػاْلَحقُّ َواْلَحػػقَّ َأُقػػوؿُ  *ِإالَّ ِعَبػػاَدَؾ ِمػػْنُه
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ـَ مِ  فأَلَْمبَل  ـْ َأْجَمِعيفَ َجَهنَّ ـْ َعَمْيِه ِمْف َأْجٍر َوَما  *نَؾ َوِممَّف َتِبَعَؾ ِمْنُه ُقْل َما َأْسَأُلُك
 .(1  َوَلَتْعَمُمفَّ َنَبَأُا َبْعَد ِحيٍف{ *ُهَو ِإالَّ ِذْكر  لِّْمَعاَلِميفَ  اف *ا ِمَف اْلُمَتَكمِِّفيفَ ان

َـّ َيَتَسػاءُلوفَ وقاؿ تعالذ  َبػِإ اْلعَ  *}َع ـَِعػِف النَّ ـْ ِفيػِه ُمْخَتِمُفػوفَ  *ِظػي َكػبلَّ  *الَّػِذي ُهػ
َـّ َكبلَّ َسَيْعَمُموَف { *َسَيْعَمُموفَ   .(2 ُث

 
لاونػه حػةيذ  افه القػر انػاثػرهـ ضاختلف المفسروف في تفسير  النبأ العظػيـ ( فقػاؿ 
( ، ليه السالـمير المؤمنيف  عضعظيـ وهو مالـ هللا المعجز . ومنهـ مف قاؿ هو 

ػػوف ضي عػػف انػػخبػػر يػػـو القيامػػة وهػػو خبػػر عظػػيـ  يًػػاي ضوقيػػ  عنػػه  تـ عنػػه معًر
بػاتـ بػه انالنبا العظيـ هو ما  اف يًاي ضاالستعةاة لها غافلوف وبها ممذبوف ، وقي  

والمعػػػاة وسػػػائر  ضه المبػػػةانػػػ، ومػػػنهـ مػػػف قػػػاؿ  افمػػف التوحيػػػة والنبػػػو  والبعػػػذ والقػػػر 
 رال االخرى .لذ ذلؾ مف ا لمور وما األ
هميػة و البػال  األض افالمعنذ اللغوي للنبا العظيـ فهو الخبػر العظػيـ الشػلو اخذنا  

يػػات  فػػي قػػرال  ا فػػإذا تأملنػػا العظػػيـ ، أوقبػػ  الخػػوض فػػي المعنػػذ الحقيقػػي للنبػػ
وف ( ضلذ لقسموا انالناس  افتبيف منها ل فاي انالمبارمات المار   قساـ فمنهـ   معًر

عنػػه . واالخػػتالؼ  (متسػػائلوف  هـ نومػػعػػف النبػػا العظػػيـ ومػػنهـ   مختلفػػوف ( فيػػه 
ػة وموافقػة ، وهنػاؾ  قسػاـ النػاس انسػب   افخػر هػو آمػر ضهنا بالتااية فيػه معاًر

ػػػوف ومختلفػػػوف ومتسػػػائلوف (ل ةـ آلػػػه عالقػػػة مباشػػػر  لمػػػا حصػػػ  بػػػيف  لػػػذ  معًر
العظػيـ هػو أ النبػ افبليس  لع( . وقة اثبتت العةية مف الروايات با  و  (ليه السالـ ع
صػػب  بػػف نباتػػة ومػػف هػػذي الروايػػات مػػا ورة عػػف األ (ليػػه السػػالـ عنيف ميػػر المػػؤمض
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ا النبػػا العظػػيـ الػػذي هػػـ فيػػه انػػوع  ): قػػاؿ  (ليػػه السػػالـ عميػػر المػػؤمنيف ضعػػف 
 .(1 مختمفوف....(

ػػا ضوعػػف عيػػوف   ػػا باسػػناةي عػػف ياسػػر الخػػاةـ عػػف الًر  (ليػػه السػػالـ عخبػػار الًر
ت انػيػا عمػي  ( لعمي : تسميماؿ ع )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) قاؿ رسوقػاؿ: (ليه السالـ ععف ابائه 
ت الصػراط انػت النبػا العظػيـ و انػلػل ع و إت الطريػق انػت بػاب ع و انحجة ع و 
 .(2 ت المثل االعمل .....(انالمست يـ و 

) قمػػت جعمػػت قػػاؿ :  (ليػػه السػػالـ عمػػاـ البػػاقر بػػي حمػػز  عػػف اذضوقػػة ورة عػػف  
َـّ َيَتَسػػاءُلوفَ الونؾ عػػف تفسػػير هػػذا اآلالشػػيعة يسػػ اففػػداؾ  َبػػِإ  *يػػة }َعػػ َعػػِف النَّ
ـِ  خبػرهـ ثػـ قػاؿ : لكنػي أشئت لـ  افخبرتهـ و أشئت  افلي إقاؿ : ذلؾ  {اْلَعِظي
: )هػي فػي  (ليػه السػالـ عخبرؾ بتفسيرها .قمػت :)عػـ يتسػائموف ( قػاؿ: ف ػاؿ أ
ي ػوؿ مػا أ  (يه السػالـل عمير المؤمنيف أ افمير المؤمنيف صموات ع عميه كأ

 .(ٖ)عظـ مني (أ أكبر مني وال أ نبأية هي آعز وجل 
ه انػػالعظػػيـ حيػػذ  أهػػو النبػػ (ليػػه السػػالـ عميػػر المػػؤمنيف ض افصػػبح مػػف الثابػػت ض 
وف و انفيه الناس مختلفوف وفيه  (ليه السالـ ع مػا آخػروف متسػائلوف ، آاس معًر

العظػيـ  أ  الػذي هػو النبػ (ليه السػالـ عمير المؤمنيف مف جهة العالقة المباشر   
ةـ بلػػػيس سػػػوؼ يتبػػػيف فػػػي قصػػػة سػػػجوة المالئمػػػة  ا  ةـ و آ( بالػػػذي حصػػػ  بػػػيف 

 مر االلهي . ألبليس لهذا الل افوعصي
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مر المالئمة بالسجوة عنة ااتماؿ عملية   التسوية والنفخ ( ضهللا تبارؾ وتعالذ  اف
ْيُتُه َوَنَفْخػػُت فِ فقولػػه تعػػالذ  وِحػػي َفَ ُعػػوْا َلػػُه َسػػاِجِديَف {}َفػػِإَذا َسػػوَّ ضي  (1 يػػِه ِمػػف رُّ

فً  خلػ  هللا ضشبا  ضوار و انفي صلبه  افةـ الذي مسرعة االستجابة بالسجوة  
صحا  الاسال دمحم وعلي وفاطمػة والحسػف والحسػيف   صػلوات هللا وسػالمه ضوهـ 

 .عليهـ (
لػذ الافػر لذي ةفعػه بليس هو الحسة القات  اللالسب  الرئيسي في عةـ امتثاؿ  اف

شػا انوؿ مػف كفػر و أبمػيس إ اف)  : (ليػه السػالـ عمير المؤمنيف ض. وقة ورة عف 
ـْ ُكنػػَت ِمػػَف اْلَعػػاِليفَ  } مػػا قولػػه تعػػالذض الكفػػر ( صػػحا  ضالعػػاليف هػػـ  {َأْسػػَتْكَبْرَت َأ

علذ مف المالئمة ، فقاؿ ض الاسال الخمسة  صلوات هللا وسالمه عليهـ ( الذيف هـ 
ا وعمي وفاطمة والحسػف والحسػيف كنػا فػي سػرادؽ العػرش ان:    ص(رسػوؿ هللا

دـ بػألفي عػاـ ، فممػا آنسبح وتسبح المبلئكة بتسبيحنا قبل خمق ع عػز وجػل 
فسػجد  يسػجوا لػه ولػـ يأمرنػا بالسػجود افمػر المبلئكػة أدـ آخمق ع عز وجػل 
ـْ ُكنػػػَت ِمػػػَف َأْسػػػَتكْ }بمػػػيس ، ف ػػػاؿ ع تبػػػارؾ وتعػػػالل إال إالمبلئكػػػة كمهػػػـ  َبْرَت َأ

 .(1 مف هؤالء الخمسة المكتوبة اسماؤهـ في سرادؽ العرش({ اْلَعاِليفَ 
الواليػػة هػػي  افمعنػػذ السػػجوة هػػو الواليػػة وبالتػػالي فػػ افمػػا معنػػذ السػػجوة هنػػا ؟ ف

َكبًا ي َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر َكوْ ان}ِإْذ َقاَؿ ُيوُسُف أِلَِبيِه َيا َأبِت الطاعة بةلي  قوله تعالذ 
ـْ ِلي َساِجِديَف { ْمَس َواْلَ َمَر َرَأْيُتُه ، وقػة  (ليػه السػالـ عضي طػائعيف ليوسػف  َوالشَّ
) لػو ( قػاؿ فػي طاعػة المػرا  لزوجهػا :  تسليماورة في الحةيذ عف رسوؿ هللا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

ولػػوال سػػجوة  (ٕ)تسػػجد لزوجهػػا ( افيسػػجد ألحػػد ألمػػرت المػػراة  افمػػرت احػػد أ
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حػػة مػػف المالئمػػة فػػي مػػ  سػػمناتنا ضلمػػا خػػةمنا  (ليػػه السػػالـ عةـ آلمالئمػػة ألبونػػا ا
 وحرماتنا .

 (ليػه السػالـ عميػر المػؤمنيف ضوالطاعة هنا هي طاعػة الواليػة والواليػة هػي واليػة  
َـّ فػػي قولػػه  (ليػػه السػػالـ عبػػي عبػػة هللا ضفقػػة جػػال عػػف عبػػة هللا بػػف مثيػػر عػػف  }َعػػ

ـَِعِف النَّ  *َيَتَساءُلوفَ  النبأ العظيـ الوالية ، وسػألته : (ليه السػالـ عقاؿ  {َبِإ اْلَعِظي
ميػػر المػػؤمنيف أواليػػة  (ميػػه السػػبلـ)ععػػف قولػػه )) هنالػػؾ الواليػػة الحػػق (( قػػاؿ 

ُسػوَؿ َوُأْوِلػي اأَلْمػِر ِمػنُكـْ }( وقد قاؿ تعالل (ميه السبلـ)ع  {َأِطيُعوْا ّللّاَ َوَأِطيُعوْا الرَّ
 .(ٔ)((ميه السبلـ)عئمة المعصوميف مر هـ األ ولي األأو 

 مما ورة في العةية مف الروايات المعصومية التي تثبت ذلؾ . 
ليؾ الةلي  علذ ا  يًاي ، و ض (ليه السالـ عئمة طباؽ النبأ علذ األانذف فهنا يصح ل

) قاؿ :  (ليه السالـ عبي عبة هللا ضعف سةير عف  افعف دمحم بف سلم ذلؾ : ورة
تـ عنػه معرضػوف (( انػعف قوله تعالل )) قػل هػو نبػأ عظػيـ بي عبد ع أسئل 
 .(2  ئمة (: النبأ األ (ميه السبلـ)عقاؿ 
ليػػػه  عمػػػاـ علػػػي ئمػػػة اذبػػػو األضبلػػػيس ال يتػػػولذ لمػػػف يطيػػػع  افذف فيتًػػػح لنػػػا ل

ئمػػػة ئمػػػة وبالتػػػالي فهػػػو ال ينصػػػر خػػػاتـ األومػػػذلؾ فهػػػو ال يتػػػولذ بقيػػػة األ (السػػػالـ
لذ يـو لبليس لمه  ضهللا تبارؾ وتعالذ  افف، ولذلؾ  (ليه السالـ عماـ المهةي اذ

بلػيس ، فمػ  لالػذي فيػه ُيػذبح  (ليػه السػالـ عالوقت المعلوـ الذي هو يوـ المهةي 
غػػػواهـ ض بلػػػيس الػػػذيف لهػػػو مػػػف جنػػػوة  (ليػػػه السػػػالـ عمػػػاـ المهػػػةي مػػػف يحػػػار  اذ

مهػةي فػي مر هللا الػذي سينشػري الضوالذيف سيقفوف بوجه المخلصيف المةافعيف عف 
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 افهؤالل المخلصػيف سػيطيعوف هللا ويسػتجيبوف لػةاعي الحػ  ، ضي  افو  افم  مم
، ويتمث  حػز   افخر الزمآيًاي في ضبليس عف الطاعة ستقع لةـ وامتناع آقصة 

ومػػف  (ليػػه السػػالـ عمػػاـ المهػػةي بلػػيس بػػػ  علمػػال السػػول ( الػػذيف يقفػػوف بوجػػه اذل
قباؿ حػز  الػرحمف المتمثػ  بالمهػةي بليس في للف لفهـ مف الذيف يصطفوف مع 

ليػػػه  عميػػػر المػػػؤمنيف ضذف فالمهػػػةي يمثػػػ  لصػػػاري ، انصػػػحابه و ضو  (ليػػػه السػػػالـ ع
َكػػبلَّ  *}وهػػو النبػػأ العظػػيـ وهػػذا ينطبػػ  فػػي قولػػه تعػػالذ  افخػػر الزمػػآفػػي  (السػػالـ
َـّ َكػػبلَّ َسػػَيْعَمُموفَ  *َسػػَيْعَمُموفَ  ر ميػػضولػػذ    مػػال سػػيعلموف (( هػػي فػػي اذ اففػػ {ُثػػ
خػر آية    ثـ مال سيعلموف (( هي فػي المهػةي فػي انوالث (ليه السالـ عالمؤمنيف 

ميػر أ) سػمعت سػةي قػاؿ : ، وقة جال عف صالح بػف ميػثـ عػف عبايػه األ افالزم
ا قػػائـ عميػػه : ألبنػػيف بمصػػر منبػػرًا انػػوهػػو متكػػيء و  (ليػػه السػػالـ عالمػػؤمنيف 
ارى مػػف كػػل كػػور العػػرب  ضػػف دمشػػق حجػػرًا حجػػرًا وألخػػرجف اليهػػود والنصػػنوال 

ؾ انػؾ تخبػر انػميػر المػؤمنيف كأوألسوقف العرب بعصاي هذا . قاؿ : قمت : يػا 
: هيهات يا عبايه ذهبت في ليػر مػذهب (ليه السالـ عتحيل بعدما تموت ف اؿ 
لػػذ الواليػػة ومرمػػز حممػػه ل ويػػةع افوالمهػػةي فػػي اخػػر الزمػػ (1 يفعمػػه رجػػل منػػي (

ميػػر المػػؤمنيف فػػي الاوفػػة ، والاوفػػة لهػػا ضـ مرمػػز حمػػ افيمػػوف فػػي الاوفػػة ممػػا مػػ
بػذ ضبلػيس و لالتػي جحػةها  (ليػه السػالـ عميػر المػؤمنيف ضعالقة مترابطة مػع واليػة 

السجوة والطاعة ، ومف ذلؾ يتًح سب  سجوة المالئمة ألةـ علذ ظهر الاوفػة 
ه قػاؿ : انػ (ليه السالـ عمير المؤمنيف ضلذ لحيذ جال في تفسير العياشي مسنةاي 

يسػجدوا ألدـ  افمػر ع المبلئكػة أوؿ ب عة عبد ع عميهػا ظهػر الكوفػة لمػا أ )
يًاي ضتحق  يالنبأ العظيـ  افخر علذ آ، وهناؾ ةلي   سجدوا عمل ظهر الكوفة (
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بػي ضبػي حمػز  عػف ضعػف  افما ورة في تفسػير البرهػ افخر الزمآفي القائـ المهةي 
قاؿ في تفسػير قولػه تعػالذ  (ه السالـلي عمير المؤمنيف ض اف (ليه السالـ عجعفر 

 .(ميه السبلـ)ع)) ولتعممف نبأا بعد حيف(( قاؿ : عند خروج ال ائـ 
ه النبأ العظيـ فيعني هػو القػائـ وعليػه انم  مف يقوؿ ويةعي ب افففي هذي الحالة 

ال فهػػػو مػػػذا  ومفتػػػري علػػػذ هللا ورسػػػوله واالئمػػػة   ا  ه هػػػو القػػػائـ ، و انػػػيثبػػػت  اف
 جمعيف(.ضالمه عليهـ صلوات هللا وس

 

 
 باب حطة عمل حسب التأويل

 
ْذ ُقْمَنػػا اْدُخُمػػوْا َهػػػِذِا الاػػريـ بػػا  حطػػة حيػػذ قػػاؿ تعػػالذ :  افقػػة ذمػػر لنػػا القػػر  } َواِ 

ـْ  دًا َوُقوُلػوْا ِحطَّػة  نَّْغِفػْر َلُكػ ـْ َرَلػدًا َواْدُخُمػوْا اْلَبػاَب ُسػجَّ اْلَ ْرَيَة َفُكُموْا ِمْنَها َحْيُث ِشْئُت
 .  (ٔ)ياكـ َوَسَنِزيُد اْلُمْحِسِنيَف {خطا

ـْ وقاؿ تعػالذ  ـُ اْسُكُنوْا َهػػِذِا اْلَ ْرَيػَة َوُكُمػوْا ِمْنَهػا َحْيػُث ِشػْئُت ْذ ِقيَل َلُه َوُقوُلػوْا  : } َواِ 
ـْ َسَنِزيُد اْلُمْحِسِنيَف { ـْ َخِطيَئاِتُك دًا نَّْغِفْر َلُك ِحطَّة  َواْدُخُموْا اْلَباَب ُسجَّ
(ٕ)  . 

ه وتعالذ في ا ية انهاتيف ا يتيف نزلتا في بني لسرائي  حيذ ضمرهـ المولذ سبحو 
( مف سور  البقر  بةخوؿ القرية والسجوة عنة بابها وقولهـ حطة ، وفػي ا يػة 58 
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( مف األعراؼ ضمرهـ المولذ هذي المر  بالسمف بالقرية وليس مجرة الػةخوؿ 161 
 . بها وقولهـ حطة قب  السجوة عنة البا 

مػػف مػػا جػػال ضمػػا فػػي التأويػػ  الػػوارة عػػف ضئمػػة الهػػةى صػػلوات هللا علػػيهـ ضجمعػػيف 
ي فػيكـ أيهػا النػاس كهػاروف انػ) أال و مالـ ألمير المؤمنيف  عليه السالـ( قاؿ : 
 .  (ٔ)في آؿ فرعوف وكباب حطة في بني إسرائيل (

يف  عليػه وعف ضبي بصير عف ضبي عبة هللا  عليه السالـ( قاؿ : قاؿ ضمير المػؤمن
ا بػاب حطػة انػا يد ع المبسػوطة عمػل عبػادا بالرحمػة والمغفػرة و ان) السالـ( : 

ي وصػي نبيػه فػي أرضػه وحجتػه نػال ، مف عرفني وعػرؼ ح ػي ف ػد عػرؼ ربػه 
 . (ٕ) عمل ع ورسوله ( عمل خم ه ال ينكر هذا إال راداً 

ا  عليه السالـ( ف افوعف سليم ي قوؿ هللا : الجعفري قاؿ سمعت ضبا الحسف الًر
} وقولػػوا حطػػة نغفػػر لكػػـ خطايػػاكـ { قػػاؿ : قػػاؿ أبػػو جعفػػر )عميػػه السػػبلـ( : ) 

 . (ٖ)نحف باب حطتكـ (
) هػؤالء بنػو إسػرائيل نصػب لهػـ بػاب وعف ضمير المؤمنيف  عليػه السػالـ( قػاؿ : 

مة   نصب لكـ بػاب حطػة أهػل بيػت   وأمػرتـ بإتبػاع أتـ يا معشر انحطة و 
 . (ٗ)ري تهـ ليغفر لكـ بذلؾ خطاياكـ وذنوبكـ (هداهـ ولزـو ط
اذمػاـ  افولمػا مػ -األئمة هـ با  حطة بحس  التأويػ   اف ضي –ولما تبيف ذلؾ 

المهةي  عليه السالـ( هو البقية مف آؿ دمحم لذف هػو بػا  حطػة فػي عصػرنا هػذا 
. 
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ظػػػار ناذمػػػاـ المهػػػةي مختفػػي عػػػف اال افينقػػػة  فػػي الػػػذهف تسػػػاؤؿ هػػو  قػػػة ولاػػف
 يف يموف السجوة لبا  حطة الذي هو اذماـ  عليه السالـ( مما ضثبتنا  ؟ فم

بػا  حطػة بعػة وفػا  اذمػاـ العسػمري  عليػه السػالـ(  افنعلػـ  افنػا يجػ  انفأقوؿ 
ػػو  هللا  افيمػػوف علػػذ ثػػالذ مراحػػ  المرحلػػة األولػػذ المتمثلػػة بالسػػفرال األربعػػة  ًر

اـ المهػػػةي  عليػػػه السػػػالـ( بػػػا  حطػػػة فػػػي هػػػذي المرحلػػػة يمػػػوف اذمػػػ افعلػػػيهـ( فػػػ
و   ه با  حطة .انهللا تعالذ عليهـ( ف افوسفرالي األربعة  ًر

األمػػػػة  اففػػػػ، عبػػػػةوا العجػػػػ   افزمػػػػف بنػػػػي لسػػػػرائي  بعػػػػة  زمننػػػػا مػػػػع قارنػػػػةبمضمػػػػا 
ضحمػامهـ الشػرعية عػف  واأخػذيابتعػةوا عػف لمػامهـ ولػـ يعػوةوا  افاذسػالمية وبعػة 

ضةى باذمػػاـ  عليػػه السػػالـ( للػػذ الغيبػػة  طريػػ  سػػفرال اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ( ممػػا
مػػػروا بمرحلػػػة التيػػػه  -السػػػفير الرابػػػع  -الابػػػرى وعػػػةـ تعيػػػيف سػػػفير بعػػػة السػػػمري 

 فصاروا ال يهتةوف للذ صراا مستقيـ ضو للذ طري  الهةى .
للػػذ زمػػف الظهػػور المقػػةس ل مػػاـ  عليػػه  -مرحلػػة التيػػه  -وتسػػتمر هػػذي المرحلػػة 

محاولة لإرساؿ بعض الرس  والممهةيف مف قبله للناس السالـ( حيذ يقوـ اذماـ ب
لرشػػاة النػػاس للػػذ الصػػراا المسػػتقيـ وطريػػ  الحػػ  والهةايػػة فممػػا ورة فػػي الروايػػة 

 افهض إليػه فػاني فػان)...إذا خػرج اليمػالشريفة عف الباقر  عليه السالـ( قػاؿ : 
لنػار يمتػوي عميػه فمػف فعػل فهػو مػف أهػل ا افرايته رايػة هػدى وال يحػل لمسػمـ 

لل طريق مست يـ (نال   . (ٔ) ه يدعو إلل الحق وا 
ػػاللة انػػالنػػاس  اففالػػذي يسػػتفاة مػػف مػػالـ اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ(  ذاؾ فػػي تيػػه ًو

لػػذ الطريػػ  المسػػتقيـ فيقػػوـ اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ(  بحيػػذ ال يهتػػةوف للػػذ الحػػ  وا 
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لػػذ  جػػ  لخػػراف النػػاس مػػف ذلػػؾ التيػػه وهػػةايتهـ للػػذ الحػػ ضي مػػف انبإرسػػاؿ اليمػػ وا 
 الطري  المستقيـ الذي يأخذهـ للذ القرية  نصر  المهةي( .

يػػةخلوها  اففيخػػرف حينئػػذ النػػاس مػػف مرحلػػة التيػػه ويصػػلوا للػػذ القريػػة التػػي ضمػػروا 
لال  افه ال ليمػانػيػذ ح، وهي والية ضمير المؤمنيف  عليه السػالـ( بحسػ  التأويػ  

  باذقرار بالوالية ألمير المؤمنيف  عليه السالـ( .
 وذلؾ في زمف اذماـ ضبي الحسف علي  عليه السالـ( .

 افضمػػا فػػػي عصػػر الظهػػػور الشػػريف حيػػػذ زمػػف لمامػػػة المهػػةي  عليػػػه السػػالـ( فػػػ
هػػػؤالل  افالقريػػػة تمثػػػ  بحسػػػ  التأويػػػ  واليػػػة المهػػػةي  عليػػػه السػػػالـ( ونصػػػرته فػػػ

الممهػػةيف سػػوؼ يقومػػوف بهةايػػة النػػاس للػػذ تلػػؾ القريػػة وبابهػػا وهػػذي هػػي المرحلػػة 
ةعػو  اذمػاـ المهػةي  عليػه السػالـ(  افية مف مراح  تأوي  بػا  حطػة حيػذ انلثا

 والتمهية له هي با  حطة بحس  التأوي  .
هػػا تتمثػػ  بشػػخص اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ( وذلػػؾ عنػػة قيامػػه انضمػػا المرحلػػة الثالثػػة ف

 المقةس وبشخصه في ممة الممرمة حيذ يموف هو بشخصه با  حطة . 
وهػذا مػا يؤمػة مػوف  ) أيف بػاب ع الػذي منػه يػؤتل (لنةبة : وقة ورة في ةعال ا

 اذماـ المهةي هو با  حطة .
نعػػرؼ مػػا معنػػذ الػػةخوؿ للقريػػة فػػي سػػور  البقػػر   افتبػػيف مػػ  ذلػػؾ بقػػي  افوبعػػة 

 وقػولهـ حطػة، ومعنذ السػجوة عنػة بػا  حطػة ، والسمف فيها في سور  األعراؼ 
ا يػة مػف سػور  البقػر  تشػير للػذ  افف،  معنذ ذلؾ مله بحس  التأوي  اففأقوؿ  ،

ةخوؿ الػػةخػػوؿ القريػػة هػػو  افعصػػر اذمػػاـ ضميػػر المػػؤمنيف  عليػػه السػػالـ( حيػػذ 
 لوالية الح  والية ضمير المؤمنيف  عليه السالـ( .
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والسجوة معناي الطاعة والموال  ألمير المؤمنيف  عليه السالـ( قب  مػ  شػيل فهػو 
المفتػػػػػرض الطاعػػػػػة علػػػػػذ جميػػػػػع  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػػليما( اذمػػػػػاـ والوصػػػػػي بعػػػػػة رسػػػػػوؿ هللا 

 المؤمنيف .
ضعمػػػالاـ ال تقبػػػ  لال بمػػػواال  اذمػػػاـ ضميػػػر المػػػؤمنيف  عليػػػه  افومعنػػػذ حطػػػة هػػػو 

 . السالـ( وذنوبمـ ال تغفر لال بذلؾ ضيًاي 
هػػػا تتحػػػةذ عػػػف عصػػػر اذمػػػاـ المهػػػةي  عليػػػه انضمػػػا ا يػػػة مػػػف سػػػور  األعػػػراؼ ف

ولػػـ يقػػ  اةخلػػوا وفػػي هػػذا لشػػعار للػػذ ، فقػػة قػػاؿ تعػػالذ فيهػػا اسػػمنوا السػػالـ( لػػذا 
سػتقرار والسػمف فػي ةولػة الحػ  والعػةؿ ةولػة اذمػاـ المهػةي عاقبة األمر حيػذ اذ

  عليه السالـ( .
وضمػػا قولػػه  وقولػػوا حطػػة( حيػػذ قةمػػه علػػذ السػػجوة ممػػا ورة فػػي ا يػػة مػػف سػػور  

ةي ونصػػػرته  وهػػػو السػػػجوة( وطاعتػػػه مػػػف يريػػػة مػػػواال  اذمػػػاـ المهػػػ افالبقػػػر  ضي 
يرجػػع للػػذ هللا وينيػػ  لليػػه ويطلػػ  العفػػو والمغفػػر   افالبػػة ، قيػػاة لػػه نوالتسػػليـ واال

الواليػػة ال تاػػوف  اففػػال واليػػة يومئػػذ فػػ، يسػػة بػػا  التوبػػة  افويتػػو  للػػذ هللا قبػػ  
ةعو  للذيف ضسالوا وضسرفوا وضذنبوا لال بعة التوبة وطل  المغفر  وذلؾ عنة خروف الػ

لػػذ نصػػر  اذمػػاـ  عليػػه السػػالـ(  حيػػذ خػػروف الممهػػةيف لػػه  عليػػه ، للػػذ الحػػ  وا 
 السالـ( . 

با  حطة هـ ضه  البيت  عليهـ السالـ( الػذيف ضولهػـ علػي  عليػه  افضةؽ  افوببي
السػػػالـ( وآخػػػرهـ المهػػػةي  عليػػػه السػػػالـ( والقريػػػة هػػػي الػػػةيف اذسػػػالمي الحقيقػػػي 

 ف اذماـ علي  عليه السالـ( .فا ية في سور  البقر  تتحةذ ع
حط  عنػا ضومعنذ السجوة للبا  هو الطاعة والوالية ةخوؿ حطة فقة ورة معناي  

لال عف طري  الوالية التي هي ضسػاس الػةيف وضصػ  مػف  افذنوبنا( فال يموف اذيم
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ضصػػوله ضي بعبػػار  ضخػػرى تجػػ  الواليػػة علػػذ المسػػلميف ثػػـ األعمػػاؿ الصػػالحة التػػي 
 ت وتح  السيئات .تزية في الحسنا

ها تتحةذ عف اذماـ المهةي  عليه السالـ( حيػذ انضما ا ية في سور  األعراؼ ف
ه سػػوؼ يػػةخ  انػػثػػـ تاتمػػ  الواليػػة ففػػي زم مػػا األعمػػاؿ ضوالي انال تنفػػع الواليػػة عنػػةي 

وتمييػػػز ممػػػا يتسػػػب  ذلػػػؾ بخػػػروف  افمتحػػػا  فػػػي غربلػػػة وتمحػػػيص و  خاصػػػةالشػػيعة 
 الية اذماـ المهةي  عليه السالـ( .الاثير منهـ وعةـ التوفي  لو 

ذاؾ لال العم  الصالح وتزمية النفس وا عةاةها ألج  السػمف فػي انحيذ ال ينفعهـ 
الوصػػػوؿ للػػػذ ضمػػػر لػػػيس  افمػػػف المعلػػػـو  هانػػػواليػػػة اذمػػػاـ  عليػػػه السػػػالـ( حيػػػذ 

 .  الحفال عليه يموف صعبا جةاي  افمالحفال عليه ف
ات نجحػػوا فػػي لةراؾ الواليػػة الحقيقيػػة وهػػي انػػمتحلذا اجتػػاز النػػاس جميػػع تلػػؾ اذ

والية المهةي  عليػه السػالـ( حتػذ تاػوف لػه الطاعػة العميػال وهػي مرحلػة السػجوة 
 صار اذماـ  عليه السالـ( ( : انللبا  مما جال وصفهـ  ضي 
 ) أطوع له مف األمة لسيدها ( .

 افو  افباأليمػ مرحلة والية اذماـ علي  عليه السالـ( هي الةخوؿ افوبهذا نعرؼ 
 والسمف فيها . افمرحلة والية المهةي عليه السالـ( هي الرسوخ باأليم
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