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א
 ج(اءت> قَد> قَب>لُ م?ن ن(س.وه. ال4ذ?ين( ي(قُولُ ت(أْوِيلُه. ي(أْت?ي ي(و>م( ت(أْوِيلَه. إِال4 ي(نظُر.ونَ ه(لْ﴿: قال تعاىل

 خ(ِسر.واْ قَد> ن(ع>م(لُ كُنَّا ال4ذ?ي غَي>ر( فَن(ع>م(لَ ن.ر(دُّ أَو> لَن(ا فَي(ش>فَع.واْ ش.فَع(اء م?ن ل4ن(ا فَه(ل بِالْح(قِّ ر(بِّن(ا ر.س.لُ
ذلك ( :قال ٬،٬، ورد عن علي بن إبراهيم يف هذه اآلية )١(﴾ي(فْت(ر.ونَ كَان.واْ مَّا ع(ن>ه.م و(ض(ل4 أَنفُس(ه.م>

  .)٢( )... X يف قيام القائم

 اهللا رسول ننتظر جلوساً كنا(: قال أنه اخلدري٬، سعيد أيب عن بإسناده٬، وورد عن الدغشي٬،
 نعله٬، شسع فانقطع منشي٬، معه فقمنا نسائه٬، بيوت بعض من إلينا فخرج وآله٬، عليه اهللا صلوات
 وآله عليه اهللا صلوات اهللا رسول وقام ليصلحها٬، عليها٬، فتخلف عليه اهللا صلوات علي فأخذها
 إن: وآله عليه اهللا صلوات اهللا رسول فقال.    وعمر بكر أبو القوم ويف   قيام معه وحنن ينتظر٬،
!  عمر و بكر أبو هلا فاستشرف .ترتيله على قاتلت اكم القرآن هذا تأويل على يقاتل من منكم
 ٬،رأساً هلا يرفع فلم ٬،ألبشره vا فأتيته: اخلدري سعيد أبو قال. النعل خاصف ولكنه ال٬،: فقال

  .)٣() ذلك قبل وآله عليه اهللا صلوات اهللا رسول من مسعه قد شيء أنه فعلمت

بشخصه مل  Xتل املتأولني٬، مبعىن أنه هو مل جيده يوما قا X املتابع ملسرية أمري املؤمنني إنّ
من يقاتل على  علياً إنّ: الذي ال ينطق عن اهلوى قال  يقاتل على تأويل القرآن٬، ورسول اهللا

يف الشك   والعياذ باهللا   حبيث ال نقع   تأويل القرآن٬، فكيف ميكننا أن نفهم قول رسول اهللا
ريها من احلجج الواهية اليت تكشف عن سقم غ... أو ... بقوله أو نتحجج بضعف الرواية أو 

اهللا وحججه من الراسخني يف العلم من  أولياءالنظر البشري خاصة إذا ما استغىن عن النظر بعني 
  .٬، واتكل على النظر بعني نفسه آل حممد

الناكثني بيعته يف واقعة اجلمل٬، وقاتل   بشخصه الكرمي بعد رسول اهللا X قاتل علي
ة وابن العاص وجيشهما يف صفني٬، وقاتل املارقني اخلوارج يف النهروان٬، ومل يذكر القاسطني معاوي

                                                            
 .٥٣: األعراف -١
 .٤ح ١٧٩ص ٨ج ٣مج: للسيد هاشم البحراني -تفسير البرهان  -٢
 .٣٣٧ص ١ج: القاضي النعمان المغربي -ار شرح األخب -٣
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 عليه اهللا صلوات علي( :أنه قاتل املتأولني٬، حيث ورد عن Xعنه   التاريخ أو أهل البيت
 فهم الناكثون فأما به٬، أمرت ما ففعلت واملارقني٬، والقاسطني الناكثني أقاتل أن أمرت: قال أنه

 فهم القاسطون وأما. اخلوارج فهم املارقون وأما. اجلمل أصحاب من وغريهم البصرة أهل
  .)١() معاوية أحزاب من وغريهم الشام أهل

واإلجابة على هذا السؤال هي اليت دفعت إىل ! ؟ عن التأويل X كيف يقاتل علي ٬،إذن
الذي حتدث عن  كتابة هذا البحث الذي من خالله يتوضح لنا عقم نظر الناظرين إىل النص اإلهلي

٬،  تأويل القرآن كما حتدث عن ترتيله٬، وال يشك أحد يف أن رسول الترتيل هو حممد
ال خيتلفون vذا٬، ولكنهم لألسف اختلفوا بتأويله وبرسول  واملسلمون على اختالف مللهم قطعاً
ك آل ن من يتوىل مهمة التأويل٬، وكذلب̈ي  رسول اهللا تلك املرحلة املهمة من القرآن٬، مع أنّ

تكفلوا ببيان ذلك مبا ال يترك حجة حملتج ٬، ولكن الناس تصر على جتاهل بيان آل حممد  حممد
أل±م يعلمون  ؛النصوص وتقويلها على حسب العرف ألفاظويتمسكون بآرائهم وبالنظر إىل  

ية٬، النظر إىل معاين النصوص جيعلهم حباجة ماسة وضرورية إىل مترجم للنصوص اإلهل متام العلم أنّ
٬، والناس بعد رسول اهللا)الراسخني يف العلم(وهذا املترجم أو املترمجون هم من مساهم رب العزة 

آخر غري سبيل الراسخني٬، اختاروا سبيل تقويل النصوص بآرائهم ومبا تعارفوا  اختارت سبيالً 
يه٬، فهو يتكلم القرآن عريب وال حيتاج إىل مترجم ملعان عليه من معاين األلفاظ حبسب ما يدعون أنّ

بلسا±م٬، وهذه مغالطة خطرية صعب على الناس كشفها حىت جاء اليوم من يبينها من آل حممد
!!  

العربية هي بواقعها عربيتان  ن الفهم العام للناس ال يعرف أنّأل ؛فظاهر األمر قد يبدو صحيحاً
فهناك    ى كثري منهم وهذا رمبا مل يعرفه أكثر الناس بل ورمبا يصعب فهمه اليوم عل  ال واحدة 

عربية األلفاظ وهي عربية لقوم يعيشون يف مساحة جغرافية حمددة ال تتجاوزها وبعث فيهم خامت 
  وهنا االمتحان إذ اختلط على الناس الفهم على الرغم مما بينه رسول اهللا ٬، األنبياء حممد

 :بيان واملعىن٬، حيث وردالعربية ليست عربية النسب٬، وإمنا هي عربية ال أنّ  وبينه آل حممد
 ٬،الناس أيها: "فقال مكة فتح يوم املنرب  اهللا رسول صعد: قال ٬،X الباقر جعفر أيب عن(

                                                            
 .٣٨٨ص ١ج: القاضي النعمان المغربي -دعائم اإلسالم  -١



 ٩ ..............................................................قد جاء تأويله 

. طني من وآدم ٬،X آدم من إنكم أال. بآبائها وتفاخرها اجلاهلية خنوة عنكم أذهب قد اهللا إنّ
 به قصر فمن؛ ناطق لسان اولكنه والد٬، بأب ليست العربية إنّ. اتقاه عبد اهللا عباد خري إنّ أال

 حتت فهي   الشحناء: واإلحنة    إحنة أو اجلاهلية يف كان دم كل إنّ أال. حسبه يبلغه مل عمله
  .)١(") القيامة يوم إىل هذه قدمي

 وحسبه دينه٬، املرء أصل: يقول ٬،X جعفر أبا مسعت(: قال ٬،زرارة وكذلك ورد عن
  .)٢() واءس شرع آدم من الناس وإنّ تقواه٬، وكرمه خلقه٬،

النظر هو إىل عربية املعىن وعربية البيان وليس عربية  فكون العربية لسان ناطق دال على أنّ
٬،  ألن عربية األلفاظ هي عربية األب الوالد٬، وهذه نفاها بإحكام واضح رسول اهللا ؛األلفاظ

يان٬، ومع هذا الفهم اللسان هو آلة البيان٬، ومن دونه ال ب العربية لسان ناطق٬، ومعلوم أنّ وأثبت أنّ
رمحة للعاملني  مبعوثاً  معىن كون رسول اهللا يصري واضحاً  الذي تلقيناه من حممد وآل حممد

ما جاء به  للعرب الذين يربطهم النسب ويسكنون بقعة جغرافية معينة٬، وهذا يعين أنّ وليس مبعوثاً
املعرفة (دث فطرÃم ألنه حي ؛هو هادÂ لكل أهل األرض على اختالف أعراقهم  رسول اهللا

٬، وليس أحد منهم يسعه أن ينكر ذلك٬، وهذا ما وجد عليه )اإلهلية الكائنة يف صفحة وجود اخللق
وألوا±م  ألسنتهمأمثلة كثرية على طول املسرية التارخيية لإلسالم حيث يقرأ البشر على اختالف 

  .مسك بهوعندما يتبينوا معناه ال يسعهم بعد ذلك إال الت  قول رسول اهللا

يف ) الوالد األبعربية (رمبا جنح ±ج السقيفة الذي تشبث بشكل غريب بعربية األلفاظ  ٬،نعم
عربية املعاين٬، ولكن هذا ) عربية اللسان الناطق(إعاقة وتعطيل مسرية اهلداية الكائنة يف عربية البيان 

ولقد قدموا من   أهلهأكيد وإمنا له أجل معلوم يعلمه  األبدالتعطيل واالحنراف ال يستمر إىل 
  . أجل بيانه للناس كل غال ونفيس ومل يبخلوا حىت بدمائهم الطاهرة

ال عربية ) اللسان الناطقعربية (٬، هذا يوم عربية املعاين X يوم القائم ٬،هذا هو يوم التأويل
٬، ال عربية النحو والصرف وتلك العلوم اليت قصرت نظرها على األلفاظ وبقيت تدور األلفاظ

                                                            
 .٣٤٢ح ٢٤٦ص ٨ج: الكافي -١
 .٨٩ص ١٢ج: الميرزا النوري -مستدرك الوسائل  -٢
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سادة (ئرÃا املفرغة اليت أنتجت تلك النظرة العرقية الطبقية البغيضة اليت جعلت الناس إىل بدا
  . الوالد اليت نفاها وأنكرها بوضوح رسول اهللا األببناء على عروبة ) وموايل

أنه هو من سيقاتل  X لعلي  معىن قول رسول اهللا  بفضل اهللا ومنه    واستبان اليوم 
بشخصه الكرمي٬، بل  X هذا الذي يقاتل على التأويل ليس هو علي X ٬، وعليعلى التأويل

يف نصرة الدين وإقامة أركانه٬، وهذا  X يفعله رجل منه٬، ويأيت يف زمان يكون دوره دور علي
 أمحد عن الصفار٬، عن الوليد٬، ابن: األخبار األمر توضحه رواية عباية االسدي حيث ورد يف معاين

 املؤمنني أمري مسعت(: قال ٬،األسدي عباية عن ميثم٬، بن صاحل عن ٬،عيسى بن عثمان عن حممد٬، بن
X دمشق وألنقضن ٬،منرباً مبصر ألبنني :عليه قائم وأنا "لعله تصحيف متكئ" مشنكى وهو 

 بعصاي العرب وألسوقن ٬،العرب كور كل من والنصارى اليهود وألخرجن ٬،حجراً حجراً
 عباية يا هيهات: فقال ؟ متوت ما بعد حتىي أنك خترب كأنك ٬،املؤمنني أمري يا: له قلت: قال .هذه

  .)١( )مين رجل يفعله مذهب غري يف ذهبت

٬، ولذلك استفهم X من سيبين املنرب يف مصر هو علي فعربية األلفاظ نقلت إىل عباية فهم أنّ
 X ؟ فبني له أمري املؤمنني كأنك خترب أنك حتىي بعد ما متوت: بقوله X وسأل أمري املؤمنني

٬، وكذلك القتال على )يفعله رجل مين(هيهات يا عباية ذهبت يف غري مذهب : ية املعىن بقولهبعرب
يف هذه الرواية الشريفة٬، وهذا كذلك بينته الرواية  Xكما بني هو  التأويل يفعله رجل منه٬، متاماً

القى  القائم سيلقي من جهل الناس أشد مما اليت تبني أنّ X احملكمة الواردة عن اإلمام الصادق
٬، فهذه الرواية احملكمة )كل سيتأول عليه كتاب اهللا( ٬، ويقوهلا بوضوح تام أنّ جده رسول اهللا

  .قاتلت على ترتيله٬، وستقاتل على تأويله X لعلي  بينت معىن قول رسول اهللا

الذي  أنّ  ورد عن عمار بن ياسر يف رواية طويلة نأخذ منها حمل الشاهد يوضح فيها النيب
 رسول يا وأمي أنت بأيب: فقلت ....(: حيث يقول عمار X لى التأويل هو املهديسيقاتل ع

 احلسني صلب من خيرج أنه إيلّ عهد وتعاىل تبارك اهللا إنّ ٬،عمار يا: قال ؟ املهدي هذا ما ٬،اهللا
 غوراً ماؤكم أصبح إن أرأيتم قل" :وجل عز قوله وذلك عنهم٬، يغيب ولده من والتاسع تسعة٬،

 كان فإذا آخرون٬، عليها ويثبت قوم عنها يرجع طويلة غيبة له يكون ٬،"معني اءمب يأتيكم فمن
                                                            

 .٦٠ – ٥٩ص ٥٣ج: العالمة المجلسي - بحار األنوار  -١
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 ٬،الترتيل على قاتلت كما التأويل على ويقاتل ٬،وعدالً قسطاً الدنيا فيمأل خيرج الزمان آخر يف
معىن قوله  وبيان منه أنّ  ٬، وهذا تصريح واضح من رسول اهللا)١( )يب الناس وأشبه مسي وهو
  .من ولدك X ل على تأويله أي يقاتل على التأويل املهديستقات X لعلي

 أمحد العباس أبو أخربنا: من جهل الناس X وهذا املعىن كذلك بينته رواية ما سيالقي القائم
 عبد بن حممد حدثنا: قال إبراهيم٬، بن املفضل بن حممد حدثنا: قال عقدة٬، بن سعيد بن حممد بن
: يقول X اهللا عبد أبا مسعت(: قال يسار٬، بن الفضيل عن مروان٬، بن حممد عن زرارة٬، بن اهللا
. اجلاهلية جهال من  اهللا رسول استقبله مما أشد الناس جهل من استقبل قام إذا قائمنا إنّ
 والصخور احلجارة يعبدون وهم الناس أتى  اهللا رسول إنّ: قال ؟ ذاك وكيف: قلت

 حيتج اهللا كتاب عليه يتأول وكلهم الناس أتى قام إذا قائمنا وإنّ املنحوتة٬، واخلشب والعيدان
٬، )٢( )والقر احلر يدخل كما بيو¦م جوف عدله عليهم ليدخلن واهللا أما: قال مث .به عليه

وهو رسول التأويل من أبيه اإلمام حممد بن احلسن  ٬،X فصاحب التأويل هو قائم آل حممد
  .رسول الترتيل  ٬، كما كان جده رسول اهللا املستحفظ من آل حممد X العسكري

لقارئه حيث سينتبه أنه اليوم يف زمن التأويل٬،  وأسأل اهللا سبحانه أن جيعل يف هذا البحث نفعاً
على هذه األرض بعد زمن  األزمنةوهو من أعظم  X ويف زمن رسول التأويل قائم آل حممد

ي يف الفهم والتوضيح الترتيل٬، وأسأل اهللا جلت قدرته عظيم الشأن احلنان املنان أن يغفر يل تقصري
وأسأله السداد يف القول والعمل والثبات على نصرة رسول التأويل قائم آل  ٬،عن قصوري فضالً
 ر(س.ولَه. أَر>س(لَ ال4ذ?ي ه.و(﴿ :الذي قال اهللا جلت قدرته فيه X اإلمام أمحد احلسن X حممد

  .)٣(﴾ش(هِيداً بِالل4ه? و(كَفَى كُل§ه? الدِّينِ ع(لَى ل?ي.ظْهِر(ه. الْح(قِّ و(د?ينِ بِالْه.د(ى

٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وباطناً ٬، وظاهراًوآخراً واحلمد هللا أوالً
  .وسلم تسليماً

  

                                                            
 .١٢١ص: الخزاز القمي -آفاية األثر  -١
 .٣٠٨ – ٣٠٧ص: محمد بن إبراهيم النعماني -غيبة آتاب ال -٢
 .٢٨: الفتح -٣





Wא

 البد من املرور على التفسري اللغوي ملفردة التأويل كما جرت العادة يف ذلك عند بدءاً
الباحثني٬، لننطلق منه إىل البيان القرآين للتأويل مستعينني بالسنة املطهرة اليت هي املستند األساس 
يف معرفة القرآن وبيانه٬، وقبل أن نشرع يف بيان املعىن اللغوي البد من اإلتيان باآليات اليت ذكرت 

  .لتلك اآليات  فيها مفردة التأويل وبيان أهل البيت

مبثابة إضاءات تكشف لنا عن معىن التأويل احلقيقي الذي أضاعه أهل وهذا النهج سيكون 
إذن ملاذا  :اللغة ومفسرو الرأي يف محأة اآلراء والتصورات وتكاثرها وتزامحها٬، ورمبا يقول قائل

  !!؟؟ النظر يف التفسري اللغوي

فهم ما يريده النظر يف التفسري اللغوي يعد دالة ابتدائية منها يستعني القارئ على  إنّ: أجيب
لكشف املعىن  هادياً  عند بيا±م ملعىن التأويل٬، وكذلك سيكون بيان آل حممد  آل حممد

مرآة الترتيل٬، وبه تستبني    إذا جاز التعبري   احلقيقي للتأويل الذي هو مقابل الترتيل أو هو 
  .صورة الترتيل وتتوضح للناس أمهيتها

  :التأويل مبشتقاÃااآليات القرآنية اليت وردت فيها مفردة 

 و(أُخ(ر. الْك?ت(ابِ أُمُّ ه.نَّ مُّح>كَم(ا̈ت آي(ا̈ت م?ن>ه. الْك?ت(اب( ع(لَي>ك( أَنز(لَ ال4ذ?ي( ه.و(﴿: قال تعاىل  ١
 ي(ع>لَم. و(م(ا ت(أْوِيل?ه? غ(اءو(اب>ت? الْف?ت>ن(ة? اب>ت?غ(اء م?ن>ه. ت(ش(اب(ه( م(ا فَي(تَّبِع.ونَ ز(ي>غٌ قُلُوبِهِم> يف ال4ذ?ين( فَأَمَّا م.ت(ش(ابِه(ا̈ت

 أُو>لُواْ إِال4 ي(ذ4ك4ر. و(م(ا ر(بِّن(ا ع?ند? مِّن> كُل¬ بِه? آم(نَّا ي(قُولُونَ الْع?لْمِ ف?ي و(الرَّاس?خ.ونَ اللّه. إِال4 ت(أْوِيلَه.
  .)١(﴾األلْب(ابِ

ن نعلم حنن الراسخون يف العلم فنح(: قال٬، X عبد اهللا أيبعن  ٬،ورد عن أيب بصري
٬، فالتأويل علم من علم اهللا سبحانه٬، وهذا العلم اختص به اهللا سبحانه خلفاءه كما )٢()تأويله

ألن  ؛أبداًاختصهم بعلم الترتيل ليكون وجودهم ضرورة يف حياة الناس ال ميكن االستغناء عنهم 
  .جمرد تصور هكذا حال يدخل الناس يف التيه والضالل

                                                            
 .٧: ل عمرانآ -١
 .٨ح ١٨٧ص ١ج: تفسير العياشي -٢
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 ف?ي ت(ن(از(ع>ت.م> فَإِن م?نكُم> اَألم>رِ و(أُو>ل?ي الرَّس.ولَ و(أَط?يع.واْ اللّه( أَط?يع.واْ آم(ن.واْ ال4ذ?ين( أَيُّه(ا ي(ا﴿  ٢
 و(أَح>س(ن. خ(ي>̈ر ذَل?ك( اآلخ?رِ و(الْي(و>مِ بِاللّه? ت.ؤ>م?ن.ونَ كُنت.م> إِن و(الرَّس.ولِ اللّه? إِلَى فَر.دُّوه. ش(ي>ٍء
  .)١(﴾ت(أْوِيالً

 ر.س.لُ ج(اءت> قَد> قَب>لُ م?ن ن(س.وه. ال4ذ?ين( ي(قُولُ ت(أْوِيلُه. ي(أْت?ي ي(و>م( ت(أْوِيلَه. إِال4 ونَي(نظُر. ه(لْ﴿  ٣
 خ(ِسر.واْ قَد> ن(ع>م(لُ كُنَّا ال4ذ?ي غَي>ر( فَن(ع>م(لَ ن.ر(دُّ أَو> لَن(ا فَي(ش>فَع.واْ ش.فَع(اء م?ن ل4ن(ا فَه(ل بِالْح(قِّ ر(بِّن(ا

 .)٢(﴾ي(فْت(ر.ونَ كَان.واْ مَّا ع(ن>ه.م ض(ل4و( أَنفُس(ه.م>

فهو من اآليات  ﴾ت(أْوِيلُه. ي(أْت?ي ي(و>م( ت(أْوِيلَه. إِال4 ي(نظُر.ونَ ه(لْ﴿: قوله(: إبراهيمورد عن علي بن 
 إبراهيمومن يتدبر إشارة علي بن . )٣() ...ذلك يف قيام القائم : قال. اليت تأويلها بعد ترتيلها

  من رسول اهللا كأن األئمة االثين عشر كانوا رسالً: مفاده األمهيةغاية يف  ينكشف له أمر
تبدأ مرحلة  X لبيان الترتيل٬، واملهديني االثين عشر هم رسل التأويل ولذلك عند ظهور القائم

جديدة يف التعاطي مع القرآن وهي مرحلة التأويل بعد أن ختمت مرحلة الترتيل باإلمام الثاين عشر 
ومنه فتح باب اإلرسال بالتأويل وفتح املرحلة اجلديدة يف التعاطي مع القرآن٬، ولعل  X املهدي

عن عاصم بن  ٬،أمحد بن حممد بن أيب نصرهذا البيان يكشف عن معىن الرواية الشريفة الواردة عن 
٬، يقوم القائم بأمر جديد٬، وكتاب جديد(: X قال أبو جعفر: محيد احلناط٬، عن أيب بصري٬، قال

٬، وال تأخذه يف اهللا جديد٬، على العرب شديد٬، ليس شأنه إال السيف٬، وال يستتيب أحداًوقضاء 
  .)٤( )لومة الئم

 قَب>ل?هِم> م?ن ال4ذ?ين( كَذ4ب( كَذَل?ك( ت(أْوِيلُه. ي(أْت?هِم> و(لَمَّا بِع?لْم?ه? ي.ح?يطُواْ لَم> بِم(ا كَذ4ب.واْ ب(لْ﴿  ٤
  .)٥(﴾ال?م?ني(الظ4 ع(اق?ب(ةُ كَانَ كَي>ف( فَانظُر>

العظام اليت تكون  األمورسئل عن (: قال ٬،X عبد اهللا أيبورد عن مسعدة بن صدقة٬، عن 
 و(لَمَّا بِع?لْم?ه? ي.ح?يطُواْ لَم> بِم(ا كَذ4ب.واْ ب(لْ﴿ :مل يئن أوان كشفها بعد٬، وذلك قوله: مما مل يكن٬، فقال

                                                            
 .٥٩: النساء -١
 .٥٣: األعراف -٢
 .٤ح ١٧٩ص ٨ج ٣مج: للسيد البحراني -البرهان في تفسير القرآن  -٣
 .٢٣٨ص: محمد بن إبراهيم النعماني -آتاب الغيبة  -٤
 .٣٩: يونس -٥
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كما    أوان الكشف منوط  أنّ X إلمام الصادقوهذه إشارة واضحة من ا .)١() ﴾ت(أْوِيلُه. ي(أْت?هِم>
الذي فيه يفتح باب التأويل وكشف  X بالقائم    إبراهيموضحت اإلشارة الواردة عن علي بن 

أهل  أئمةوكذلك  X وقبله اإلمام الباقر X هذه العظائم اليت سكت عن بيا±ا اإلمام الصادق
ملرحلة  التأويل هلا رسلها٬، كما أنّ مرحلة ٬، مما يوضح بصورة جلية أنّ البيت االثنا عشر

بتقسيم احلجج بعده إىل   الترتيل رسلها٬، ولعل هذا البيان يكشف لنا السر يف وصية رسول اهللا
خلفاءه هم أربع وعشرون خليفة٬، ليتبني  ومل يقل بأنّ ومن بعدهم اثنا عشر مهدياً اثين عشر إماماً

٬، ففي مرحلة بيان الترتيل يتها باثين عشر رسوالًهناك مرحلتني كل مرحلة أنيطت مسؤول للناس أنّ
هم  ويف مرحلة التأويل هناك اثنا عشر رسوالً ٬، هم األئمة االثنا عشر هناك اثنا عشر رسوالً
مرحلة الترتيل هي مرحلة بيان معاين القرآن كي  ٬، وكذلك يتبني لنا أنّ املهديون االثنا عشر

دولة الظالم إىل احلق٬، أما يف مرحلة التأويل فالدولة هي  يهدي الناس يف تكون هذه املعاين نوراً
 أنّ  دولة النهار دولة احلق٬، فالبيان فيها يكون للحقائق وليس للمعاين٬، ومن هنا بني آل حممد

: X الصادق من أحرف العلم٬، حيث ورد عن اإلمام القائم إذا قام نشر مخسة وعشرين حرفاً
 اليوم حىت الناس يعرف فلم حرفان٬، الرسل به جاءت ما فجميع ٬،حرفاً وعشرون سبعة العلم(

 إليها وضم الناس٬، يف فبثها حرفاً والعشرين اخلمسة أخرج X القائم قام فإذا احلرفني٬، غري
 .)٢( )حرفاً وعشرين سبعة يبثها حىت احلرفني

 أصبح إن أرأيتم قل"(: وجل عز اهللا قول يف X جعفر أيب عن بصري٬، أيب عن :وورد عن
 إمامكم أصبح إن: يقول القائم٬، يف نزلت اآلية هذه: فقال". معني مباء يأتيكم فمن غوراً ماؤكم

 وحالل واألرض السماء بأخبار يأتيكم ظاهر بإمام يأتيكم فمن هو٬، أين تدرون ال عنكم غائباً
. )٣() تأويلها جيئ أن بد وال اآلية٬، هذه تأويل جاء ما واهللا: X قال مث. وحرامه وجل عز اهللا

انكشاف حقيقتها مل يأت بعد  دال على أنّ) واهللا ما جاء تأويل هذه اآلية( :X وقول اإلمام
عنكم ال تدرون أين هو٬، فمن  إمامكم غائباً أصبحإن : (فقالوا ٬،بينوا معناها  ولكن آل حممد

 سيظهر هو غري اإلمام الغائب هناك إماماً يدل على أنّ وبيا±م  ٬،...)يأتيكم بإمام ظاهر 

                                                            
 .١٩ح ١٣٠ص ٢ج: تفسير العياشي -١
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X  وهذا اإلمام الظاهر هو من يأيت بأخبار السماء واألرض وحالل اهللا عز وجل وحرامه٬، وهذا
 X اليوم كالشمس يف رابعة النهار٬، فها هو اإلمام الظاهر اإلمام أمحد احلسن ما نراه واضحاً

  .يأتينا بأخبار السماء واألرض٬، وحيل حالل اهللا وحيرم حرامه

 آلِ و(ع(لَى ع(لَي>ك( نِع>م(ت(ه. و(ي.ت?مُّ اَألح(اد?يث? ت(أْوِيلِ م?ن و(ي.ع(ل§م.ك( ك(ر(بُّ ي(ج>ت(بِيك( و(كَذَل?ك(﴿  ٥
  .)١(﴾ح(ك?ي̈م ع(ل?ي̈م ر(بَّك( إِن4 و(إِس>ح(اق( إِب>ر(اه?يم( قَب>لُ م?ن أَب(و(ي>ك( ع(لَى أَت(مَّه(ا كَم(ا ي(ع>قُوب(

 و(لَداً ن(تَّخ?ذَه. أَو> ي(نفَع(ن(ا أَن ع(س(ى م(ثْو(اه. أَكْرِم?ي ه?ال?م>ر(أَت? مِّص>ر( م?ن اش>ت(ر(اه. ال4ذ?ي و(قَالَ﴿  ٦
ـك?نَّ أَم>رِه? ع(لَى غَال?̈ب و(اللّه. اَألح(اد?يث? ت(أْوِيلِ م?ن و(ل?ن.ع(ل§م(ه. اَألر>ضِ ف?ي ل?ي.وس.ف( م(ك4نِّا و(كَذَل?ك(  و(لَ

  .)٢(﴾ي(ع>لَم.ونَ الَ النَّاسِ أَكْثَر(

 ٬، فتعليم نيب اهللا يوسفاألشياءتبني من معىن ملفردة التأويل وأ±ا كشف حلقائق إىل ما  واستناداً
X  تأويل األحاديث هو تعليمه وتعريفه حبقائق تلك األحاديث بدليل رؤياه اليت رآها بالشمس

 و(ر(فَع(﴿ :كما حكى قوله عز وجل ٬X، عندما سجدوا له فقال والقمر واألحد عشر كوكباً
ـذَا أَب(ت? ي(ا و(قَالَ س.جَّداً لَه. و(خ(رُّواْ لْع(ر>شِا ع(لَى أَب(و(ي>ه?  ر(بِّي ج(ع(لَه(ا قَد> قَب>لُ م?ن ر.ؤ>ي(اي( ت(أْوِيلُ ه(
 الشَّي>طَانُ نَّزغَ أَن ب(ع>د? م?ن الْب(د>وِ مِّن( بِكُم و(ج(اء السِّج>نِ م?ن( أَخ>ر(ج(نِي إِذْ ب(ي أَح>س(ن( و(قَد> ح(قّاً
حيث استبان حقيقة الرؤيا  )٣(﴾الْح(ك?يم. الْع(ل?يم. ه.و( إِنَّه. ي(ش(اُء ل§م(ا لَط?ي̈ف ر(بِّي إِن4 و(ت?يإِخ> و(ب(ي>ن( ب(ي>نِي

  .يف امللكوت كما رآها حديثاً وإخوته له٬، حقاً أبويهيف هذا العامل بسجود 

 أَر(انِي إِنِّي اآلخ(ر. و(قَالَ خ(م>راً ر.أَع>ص? أَر(انِي إِنِّي أَح(د.ه.م(ا قَالَ فَت(ي(انَ السِّج>ن( م(ع(ه. و(د(خ(لَ﴿  ٧
والتأويل هنا  .)٤(﴾الْم.ح>ِسنِني( م?ن( ن(ر(اك( إِنَّا بِت(أْوِيل?ه? ن(بِّئْن(ا م?ن>ه. الط4ي>ر. ت(أْكُلُ خ.ب>زاً ر(أْس?ي فَو>ق( أَح>م?لُ

يث ح X الكشف عن حقيقة ما رأى الفتيان يف عامل امللكوت٬، وهذا ما فعله نيب اهللا يوسف
ستصلب وتأكل الطري من  لآلخر٬، وحصل كما قال٬، وقال قال ألحدمها أنه يسقي ربه مخراً

                                                            
 .٦: يوسف -١
 .٢١: يوسف -٢
 .١٠٠: يوسف -٣
 .٣٦: يوسف -٤
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معىن تأويل األحاديث هو  ٬، فيتوضح لنا أنXّ رأسك٬، ووقع تأويله كما قال نيب اهللا يوسف
  .الكشف عن حقائقها

 ع(ل4م(نِي م?مَّا ذَل?كُم(ا ي(أْت?يكُم(ا أَن قَب>لَ وِيل?ه?بِت(أْ ن(بَّأْت.كُم(ا إِال4 ت.ر>ز(قَانِه? طَع(ا̈م ي(أْت?يكُم(ا الَ قَالَ﴿  ٨
  .)١(﴾كَاف?ر.ونَ ه.م> بِاآلخ?ر(ة? و(ه.م بِاللّه? ي.ؤ>م?ن.ونَ ال4 قَو>مٍ م?ل4ةَ ت(ر(كْت. إِنِّي ر(بِّي

  .)٢(﴾بِع(ال?م?ني( اَألح>الَمِ بِت(أْوِيلِ ن(ح>ن. و(م(ا أَح>الَمٍ أَض>غ(اثُ قَالُواْ﴿  ٩

  .)٣(﴾فَأَر>س?لُون? بِت(أْوِيل?ه? أُن(بِّئُكُم أَن(اْ أُمَّةÂ ب(ع>د( و(ادَّكَر( م?ن>ه.م(ا ن(ج(ا ال4ذ?ي و(قَالَ﴿   ١٠

ـذَا أَب(ت? ي(ا و(قَالَ س.جَّداً لَه. و(خ(رُّواْ الْع(ر>شِ ع(لَى أَب(و(ي>ه? و(ر(فَع(﴿   ١١  قَب>لُ م?ن ر.ؤ>ي(اي( ت(أْوِيلُ ه(
 أَن ب(ع>د? م?ن الْب(د>وِ مِّن( بِكُم و(ج(اء السِّج>نِ م?ن( أَخ>ر(ج(نِي إِذْ ب(ي أَح>س(ن( و(قَد> ح(قّاً ر(بِّي ج(ع(لَه(ا قَد>

  .)٤(﴾الْح(ك?يم. الْع(ل?يم. ه.و( إِنَّه. ي(ش(اُء ل§م(ا لَط?ي̈ف ر(بِّي إِن4 إِخ>و(ت?ي و(ب(ي>ن( ب(ي>نِي الشَّي>طَانُ نَّزغَ

 و(اَألر>ضِ السَّم(او(ات? فَاط?ر( اَألح(اد?يث? ت(أْوِيلِ م?ن و(ع(ل4م>ت(نِي الْم.لْك? ن(م? آت(ي>ت(نِي قَد> ر(بِّ﴿   ١٢
  .)٥(﴾بِالصَّال?ح?ني( و(أَلْح?قْنِي م.س>ل?ماً ت(و(ف4نِي و(اآلخ?ر(ة? الدُّن.ي(ا ف?ي و(ل?يِّي أَنت(

  .)٦(﴾ت(أْوِيالً و(أَح>س(ن. خ(ي>̈ر ذَل?ك( ت(ق?يمِالْم.س> بِالق?س>طَاسِ و(زِن.واْ ك?لْت.م> إِذا الْكَي>لَ و(أَو>فُوا﴿   ١٣

  .)٧(﴾ص(ب>راً عَّلَي>ه? ت(س>ت(ط?ع لَم> م(ا بِت(أْوِيلِ س(أُن(بِّئُك( و(ب(ي>نِك( ب(ي>نِي ف?ر(اق. ه(ذَا قَالَ﴿   ١٤

 أَب.وه.م(ا و(كَانَ ل4ه.م(ا رتٌكَ ت(ح>ت(ه. و(كَانَ الْم(د?ين(ة? ف?ي ي(ت?يم(ي>نِ ل?غ.لَام(ي>نِ فَكَانَ الْجِد(ار. و(أَمَّا﴿   ١٥
 أَم>رِي ع(ن> فَع(لْت.ه. و(م(ا رَّبِّك( مِّن ر(ح>م(ةً كَرتَه.م(ا و(ي(س>ت(خ>رِج(ا أَش.دَّه.م(ا ي(ب>لُغ(ا أَنْ ر(بُّك( فَأَر(اد( ص(ال?حاً

  .)٨(﴾ص(ب>راً عَّلَي>ه? ت(س>ط?ع لَم> م(ا ت(أْوِيلُ ذَل?ك(

  :املعىن اللغوي ملفردة التأويل
                                                            

 .٣٧: يوسف -١
 .٤٤: يوسف -٢
 .٤٥: يوسف -٣
 .١٠٠: يوسف -٤
 .١٠١: يوسف -٥
 .٣٥: اإلسراء -٦
 .٧٨: الكهف -٧
 .٨٢: الكهف -٨
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 للموضع املوئل: ومنه األصل٬، إىل الرجوع: أي األول٬، من التأويل(: األصفهاينال الراغب ق
: حنو العلم ففي فعال٬، أو كان علما منه٬، املرادة الغاية إىل الشيء رد هو وذلك إليه٬، يرجع الذي

   :الشاعر كقول الفعل ويف ٬،]٧: عمران آل[ "العلم يف والراسخون اهللا إال تأويله يعلم وما"

  تأويل البني يوم قبل وللنوى

  تذكرها أيام ولألحبة :وأوله الطبيب بن لعبدة العجز"

  ."١٣٦ص املفضليات يف وهو املفضلية قصيدته من

 غايته الذي بيانه: أي ]٥٣: األعراف[ "تأويله يأيت يوم تأويله إال ينظرون هل": تعاىل وقوله
  .منه املقصودة

 أحسن: وقيل وترمجة٬، معىن أحسن: قيل ]٥٩: النساء[ "تأويالً وأحسن خري ذلك": تعاىل وقوله
  .)١() اآلخرة يف ثوابا

  .فَسَّره: وتâأَوَّله وأَوَّله وقدَّره٬، دâبَّره: وتâأَوَّله الكالمâ وأَوَّلَ(: قال ابن منظور

 علم أَن على دليل وهذا تأْويله٬، علم معهم يكن مل أَي "تأْويلُه يأÃْم ولَمَّا": وجل عز وقوله
  .)٢() فيه ينظر أَن ينبغي لتأْويلا

 تفعيل فهو التأْويل وأَما: التهذيب(: وكذلك أورد ابن منظور أقوال من حاولوا بيان التأويل
  .وعاد رجع أَي يâؤæول آل وثُالثèيُّه تأْويالً يæؤâوِّل أَوَّل من

 أَبو قال. واحد والتفسري واملعىن التأْويل: فقال التأْويل عن حيىي بن أَمحد العباس أَبو وسئل
 بلفظ أَشكَلَت أَلفاظ معاين مجع التأْويل فكان وأَصلحته مجعته إِذا أَؤæوله الشيَء أُلْتæ يقال: منصور
  .فيه إشكال ال واضح

 عليك اُهللا أَوَّل ال: قالوا عليه دâعâوا وإِذا جâمâعâه٬، أَي أَمرâك عليك اُهللا أَوَّل: العرب بعض وقال
  .شâمìلَك

                                                            
 .)أول(مادة : للراغب األصفهاني -مفردات ألفاظ القرآن الكريم  -١
 .مادة أول: لسان العرب -٢
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  .لك وجâمâعها ضالîتك عليك رâدَّ أَي عليك اُهللا أَوَّل: للمæضèلí عاءالد يف ويقال

 الذي الكالم تفسري والتأْويل التأَوُّل: الليث. وطلبته تâحâرَّيته إِذا اَألجìرâ فالن يف تâأَوَّلت: ويقال
 نâضìرِبìكُم مâفاليâوì ترتيله٬، على ضâرâبìناكم حنن: وأَنشد ؛لفظه غري ببيان إِالّ يصح وال معانيه ختتلف
 على حمافظة ذلك إىل اضطُ̈ر الشاعر ولعل األصل يف هكذا باجلزم؛ نضربìكم٬،: قوله " تâأْويلèه على
  ."الرجز هو الذي الشعر وزن

 هل معناه: إِسحق أَبو فقال ٬،"تأْويله يأْيت يوم تأْويله إِال ينظرون هل": وجل عز اهللا قول وأَما
 إال تأْويله يعلم وما: تعاىل قوله هو التأْويل وهذا: قال البâعìث٬، من مرæهمأَ إِليه يâؤæول ما إِال ينظروه
 يف والراسخون اُهللا إِال الساعة قيام عند اَألمرæ إِليه يؤول وما البعث أَمìرæ يكون مâتâى يعلم ال أَي اهللا؛
 أَعلم: غريه قالو حسن٬، وهذا: منصور أَبو قال أَعلم؛ واهللا بالبعث٬، آمنا أَي به آمنا يقولون العلم
 مفهوم فهو فيه تâشابæهâ ال الكتاب أُمُّ هن حمكماتÂ آياتÂ أَنزله الذي الكتاب يف أَن ذكرæه جâلî اُهللا

 هو الذي اليقني أَن يعلمون وهم جمتهدين٬، العلماء فيها تكلم متشاvات أُخâرâ آيات وأَنزل معلوم٬،
 من فيها وتكلم تأْويلها يف املتأَ̈ولون اختلف اليت املشكالت مثل وذلك اهللا٬، إِال يعلمه ال الصواب
  .اَألنباري ابن مال هذا وإِىل: قال إِليه٬، االجتهاد أَدَّاه ما على تكلم

  .جزاؤه: قال تأْويله٬، يأْيت يوم. جزاءه: قال تأْويله٬، إِال ينظرون هل: جماهد عن وروي

 آل من مأْخوذ واملَصري املَرجِع لتأْويلا: قال اهللا٬، إِال تأْويله يعلم وما: قوله يف عبيد أَبو وقال
  .إِليه صار أَي كذا إِىل يؤول

 وتأَ̈ولته تأْويالً أَ̈ولته وقد الشيء٬، إِليه يؤول ما تفسري التأْويل: اجلوهري. إِليه صâيَّرته: وأَوَّلته
 أَبو قال فأَصìحâبا قاب٬،السِّ رِبìعèيِّ تâأَوُّلُ حæبِّها تâأَوُّلُ كانت٬، أَ±ا على: اَألعìشâى قول ومنه مبعىن؛
 حىت يثبت يâزâلْ فلم قلبه يف صغرياً كان حبها أَن أَي ومرجعه تفسريه أَي حæبِّها تâأَوُّلُ: عبيدة

 ابن له وصار أُمه مثل كبرياً صار حىت يâشèبُّ يزل مل الصغري السَّقْب كهذا قَدمياً فصار أَصìحâب
  .يصحبه

  .الرؤيا عبارة والتأْويل
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  .قبل من رؤياي تأْويل هذا: العزيز الترتيل ويف

  .)١() وساسه أَصلحه إِذا إِيالة يâؤوله مالَه وآل

  :هي ٬،للتأويل معاين لغوية ومما ذكر أعاله خنرج حبصيلة أنّ

  .األصلالرجوع إىل   ١

  .رد الشيء إىل غايته  ٢

  .البيان  ٣

  .معىن وترمجة  ٤

  .التفسري  ٥

  .علم: التأويل  ٦

  .وع والعودةهو الرج: التأويل  ٧

  .هو اجلمع واإلصالح  ٨

  .هو التحري والطلب  ٩

  ).وهو قول الليث. (هو تفسري الكالم الذي ختتلف معانيه وال يصح إال ببيان غري لفظه   ١٠

  .اجلزاء: التأويل هو وقول جماهد أنّ   ١١

  .صرت إليه: املرجع واملصري٬، وأولته: وقول أبو عبيد أن التأويل هو   ١٢

  .عبارة الرؤيا :التأويل   ١٣

 .أصلحه وساسه: أوَّله   ١٤

                                                            
 .المصدر نفسه -١
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 أشاراألوىل اليت  األربعةفاملعاين  ٬،ونستنتج من كل هذه املعاين للتأويل هو تعلقه بلسان ناطق
اخلارجة  األلفاظ وماكلها تعود إىل الرسول الناطق كونه هو وعاء املعاين  األصفهاينهلا الراغب 

يف هذا العامل٬، وكذلك التفسري ) املعاين(و وعاء الكتاب ألنه ه ؛من لسانه إال رشحات هذا املعىن
حيتاج إىل مفسر أي إىل لسان يفسره٬، والعلم حيتاج إىل وعاء ووعاء علم التأويل كما بينه اهللا 

  .)الراسخون يف العلم(سبحانه هم 

 و(أُخ(ر. الْك?ت(ابِ أُمُّ ه.نَّ مُّح>كَم(ا̈ت آي(ا̈ت م?ن>ه. الْك?ت(اب( ع(لَي>ك( أَنز(لَ ال4ذ?ي( ه.و(﴿: قال تعاىل
 ي(ع>لَم. و(م(ا ت(أْوِيل?ه? و(اب>ت?غ(اء الْف?ت>ن(ة? اب>ت?غ(اء م?ن>ه. ت(ش(اب(ه( م(ا فَي(تَّبِع.ونَ ز(ي>غٌ قُلُوبِهِم> يف ال4ذ?ين( فَأَمَّا م.ت(ش(ابِه(ا̈ت

 أُو>لُواْ إِال4 ي(ذ4ك4ر. و(م(ا ر(بِّن(ا ع?ند? مِّن> كُل¬ بِه? آم(نَّا ي(قُولُونَ الْع?لْمِ ف?ي و(الرَّاس?خ.ونَ اللّه. إِال4 ت(أْوِيلَه.
  .)١(﴾األلْب(ابِ

 أُنزِلَ و(م(ا إِلَيك( أُنزِلَ بِم(ا ي.ؤ>م?ن.ونَ و(الْم.ؤ>م?ن.ونَ م?ن>ه.م> الْع?لْمِ ف?ي الرَّاس?خ.ونَ ل4ك?نِ﴿: وقال تعاىل
ـئ?ك( اآلخ?رِ و(الْي(و>مِ بِاللّه? و(الْم.ؤ>م?ن.ونَ الزَّكَاةَ ونَو(الْم.ؤ>ت. الصَّالَةَ و(الْم.ق?يم?ني( قَب>ل?ك( م?ن  س(ن.ؤ>ت?يهِم> أُو>لَ

  .)٢(﴾ع(ظ?يماً أَج>راً

 .فالراسخون هم وعاء علم التأويل٬، ومنهم يؤخذ علمه

وكذلك الرجوع والعودة واإلصالح واجلمع كلها معان حتتاج إىل رجل يæرجع إليه وبه يكون 
 ذلك يف الكتاب وأهل فالكتاب... (: X من ينظر يف قول أمري املؤمننياإلصالح واجلمع٬، و

 ذانك فحبذا مؤو٬، يأويهما ال واحد طريق يف مصطحبان وصاحبان منفيان طريدان الزمان
 وليسوا الناس يف الزمان ذلك يف الكتاب وأهل فالكتاب له٬، يعمالن وملا هلما واهاً الصاحبان

  .)٣() ... اجتمعا نإو اهلدى توافق ال الضاللة نأل وذلك معهم وليسوا ومعهم فيهم

القرآن البد أن جيتمع بصاحبه وباجتماعهما يكون الصالح٬، ومن دون هذا  يتبني للقارئ أنّ
كما هو حاله اليوم بني الناس ال وجود له يف حياÃم سوى أنه  االجتماع يبقى القرآن معطالً

  .واقع احلياة فال وجود لهساحة للمسابقات وتنغيم األصوات حسب٬، أما يف 
                                                            

 .٧: آل عمران -١
 .١٦٢: النساء -٢
 .٣٨٨ص ٨ج: الشيخ الكليني -ينظر الكافي  -٣
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أو ! ؟؟ هل يتم التحري والطلب هكذا: أما كون معناه التحري والطلب٬، فالسؤال املطروح
  !!؟؟ البد هلذا التحري والطلب من فاعل له٬، ومن عساه هذا الفاعل غري الراسخ يف العلم

اطق بالقرآن٬، وبغياب فكلها الزمة مللزوم هو الن إىل النقطة عاشراً أما معانيه من النقطة سادساً
الالزم موجود فوجوده دليل واضح على وجود  امللزوم يتعطل الالزم٬، بل ينتفي وجوده٬، ومبا أنّ

ملزومه٬، فالتفسري الزم ملزومه املفسر٬، وكذلك اجلزاء واملرجع واملصري والتعبري٬، كلها لوازم مللزوم 
  .واحد به يثبت وجودها وال ينتفي أو يتعطل

هذه املفردة بكل  يف املعاين اللغوية ملفردة التأويل٬، دلنا البحث على أنّ وبعد هذه القراءة
معانيها إمنا هي دالة على رجل جتتمع فيه كل تلك املعاين٬، فيكون هو صاحب التأويل٬، كما كان 

  .صاحب الترتيل  رسول اهللا

أويل هو بيان التفسري هو التعريف مبعاين الترتيل٬، بينما الت وكذلك خنلص إىل فهم مفاده أنّ
حقائق الترتيل٬، فيكون العالقة بني التفسري والتأويل هي عالقة العام باخلاص٬، ولعل من النافع أن 

  : إىل ما روي عن آل حممد ننقل ما بينه الباحث عالء السامل عن التأويل استناداً

 فهم ٬،معىن من أكثر يكون عندما يعين األوìىل٬، من مأخوذ: خمتصرة واضحة بكلمة التأويل(
  .تأويالً هذا ويسمون األوìىل٬، املعىن خيتارون

 فالتفسري تأويال٬ً، حيتوي للمعىن بيان كل وليس الصحيح٬، الكالم معىن بيان فهو: التفسري وأما
  .التفسري بعض هو والتأويل التأويل٬، من أعم

 تناولت اليت كتبهم املطالع يعرفه واسع واختالف كثرية كلمات بيا±ما يف املسلمني ولعلماء
  :هلا مثال جمرد وهذا الكتاب٬، غرض عن خروجها بعد هلا التعرض يهمنا وال ذلك٬،

 أكان سواء عاقبته٬، هو وما الكالم إليه يرجع ما: القرآن بتأويل فاملراد.. ": اخلوئي السيد قال
بيان يف ال[" العلم يف الراسخون إال اليعرفه خفياً كان أم العربية٬، باللغة العارف يفهمه ظاهراً ذلك

  .]٢٢٤ص: تفسري القران
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 الشيء التأويل من ويراد الرجوع٬، مبعىن األوâل من مأخوذ: التأويل": الطباطبائي السيد وقال
 إرجاعه إىل حيتاج ال الذي لآلية الواضح املعىن وهو التأويل يقابل والترتيل. إليه اآلية ترجع الذي
  .]٣٩ص: ن يف اإلسالمآالقر[ "آخر شيء إىل

 علم سبحانه اهللا أورثهم بأناس وتعلّقه جهة٬، من عليه يترتب وما الكتاب تأويل وخلطورة
 أبعد الرجال عقول أنّ كما ثانية٬، جهة من) خلقه على وحججه خلفاؤه وهم( به وخصهم كتابه
 يف القول عن األكيد النهي ورد ثالثة٬، جهة من عليها انطوى اليت حقائقه إدراك عن تكون ما

 .)١() أسراره وكشف تأويله يف واخلوض تفسريه من واالقتراب معل بغري اهللا كتاب

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .٦ – ٥ص: Xمد الحسن المحكمات في أحقية الوصي أح -١



Wא

يف  X النظر يف ما قدمه لنا مياين آل حممد السيد أمحد احلسن البد من اإلشارة إىل أنّ بدءاً
رفة وسبلها ما أصدر من بيان للمتشاvات يف القرآن والسنة٬، هو كشف مهم جداً حلقيقة املع

ووسائلها و±جها الذي على الناس انتهاجه كي يصلوا إىل الغاية اليت من أجلها كان اخللق٬، حيث 
  .)١() ألعرف اخللق فخلقت أعرف أن فأحببت خمفياً كرتاً كنت(: ورد يف احلديث القدسي

جية أي للمعرفة شقني؛ األول أصل وهو املعرفة اخلار ومن هذا احلديث الشريف يستبني لنا أنّ
 أمري املؤمنني٬، والثاين هو معرفة الذات البشرية مصداقاً ملا ورد عن غاية اخللقاملعرفة الناظرة إىل 

X :)٢() ربه عرف فقد نفسه عرف من(.  

 و(لَم>أَ الْح(قُّ أَنَّه. لَه.م> ي(ت(ب(يَّن( ح(تَّى أَنفُِسهِم> و(ف?ي الْآفَاقِ ف?ي آي(ات?ن(ا س(ن.رِيهِم>﴿ :ولعل يف قوله تعاىل
البيان حيصل للعباد عند  هذه اإلشارة واضحة يف أنّ )٣(﴾ش(هِي̈د ش(ي>ٍء كُل§ ع(لَى أَنَّه. بِر(بِّك( ي(كْف?

ويف    وهي واقع خارجي    يف اآلفاق   أي عالماته ودالئله   رؤيتهم آيات اهللا سبحانه 
الفاعل غين  إلنسان أن٬ّ، وثابت يف فطرة ا   أي الرؤية اليت تنتج معرفة تلك األنفس   أنفسهم 

  .والقابل فقري٬، والقابل مكلف بالسعي إىل الفاعل

وهذا السعي ليس لتلقي الفيض اإلهلي٬، فتلقي الفيض حاصل ابتداء ولكن السعي يكون 
لالقتراب من منبع الفيض لضمان صفاء الفيض ونقائه مما ميكن أن يتعلق به من الزبد الذي 

 فَاح>ت(م(لَ بِقَد(رِه(ا أَو>د?ي(ةٌ فَس(الَت> م(اء السَّم(اء م?ن( أَنز(لَ﴿ :تعاىل ٬، قاليستحيل معه احملكم متشاvاً
 اللّه. ي(ض>رِب. كَذَل?ك( مِّثْلُه. ز(ب(̈د م(ت(اعٍ أَو> ح?لْي(ةÂ اب>ت?غ(اء النَّارِ ف?ي ع(لَي>ه? ي.وق?د.ونَ و(م?مَّا رَّابِياً ز(ب(داً السَّي>لُ
 ي(ض>رِب. كَذَل?ك( اَألر>ضِ ف?ي فَي(م>كُثُ النَّاس( ي(نفَع. م(ا و(أَمَّا ج.فَاء فَي(ذْه(ب. الزَّب(د. فَأَمَّا و(الْب(اط?لَ الْح(قَّ
  .)٤(﴾اَألم>ثَالَ اللّه.

                                                            
 .١٦٢ص ٣ج: المحقق الكرآي -رسائل الكرآي  -١
 .٥٧ص: ابن ميثم البحراني -آلمة ألمير المؤمنين  ئةامشرح  -٢
 .٥٣: فصلت -٣
 .١٧: الرعد -٤
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فجاء اجلزء األول من املتشاvات ليبيِّن للناس منهاج معرفة الغيب الذي هو واقع خارجي٬، 
ت البشرية٬، ومن دون حتقق تلك املعرفة ال ميكن واستناداً إىل تلك املعرفة يكون ممكناً معرفة الذا

سوف جيهل مقامه احلق وهو  إهله وربهاملخلوق إذا مل يعرف  حتقق معرفة النفس٬، مبعىن أنّ
٬، فيتوهم أنه )أنا وما بعدي الطوفان(العبودية٬، ويتوهم أنه هو البداية والنهاية فيعمل على وفق ±ج 

له يشعرونه بتومهه أنه رب وسيد  اًف لتحصيل عبيدهو الرب والسيد٬، ومن مث فالبد أن يتعس
وتبدأ رحلة الظلم واجلور٬، ومن مث يغلق كل سبيل ملعرفة النفس٬، فال تتحقق معرفة النفس اليت هي 

  .عنه بالنتيجة تؤدي إىل جهل بالرب سبحانه وغفلة كبرية

كنهه ملعرفة املتعلقة باملعرفة األصل اليت يريدها اهللا سبحانه هي ا لتفت إىل أنّن لذا علينا أن
وهذه هي املرتبة األوىل  ٬، مبعىن أن ال موجود إال هو سبحانهكرت املخفيسبحانه؛ أي بال وحقيقته
ة تب٬، واملروهي معرفة بأحديته سبحانه وهي معرفة مستندة إىل ترتيهه سبحانه من كل وصف نزوالً

أل±ا جهات عطائه وتلك ؛   أي بصمديته سبحانه     بأمسائهبذاته والثانية هي معرفة الغيب 
٬، وهي معرفة ا ينقصهمبتتم من خالل معرفة العبد كاشفة عن غناه بذاته وهذه املعرفة إمنا املعرفة 

  .مستندة إىل ترتيهه عن كل نقص٬، وكاشفة عن فقر املخلوق وحاجته املطلقة إليه سبحانه

ع العبد بالعمل وبذلك تكون أمساؤه وصفاته جهة جذب ملكامن النقص يف املخلوق فيشر
   عندما يستشعر نقصه     العبد عملحيث يباجتاه جهات الكمال لسد النقص وقضاء احلاجة٬، 

استكمال عقله بالتوجه والسعي حنو العقل الكامل٬،  على السعي يف سد هذا النقص من خالل
جذباً حنو عبداً من أي الذي استكمل العقل من خالل حيازة املعرفة باهللا سبحانه فيكون هذا العبد؛

الكمال٬، وهي املرحلة الثانية يف طلب املعرفة٬، وبعد أن يصل إىل مدينة الكمال وهي املرحلة الثالثة 
ينكشف له سر املعرفة وغايتها وهو إمنا قطع هذه األشواط الثالثة ليعرف عبوديته التامة للحق 

ن أنه هو احمليط به فسلّم الذي مبعرفته تبني له معىن عجزه عن معرفته وعن اإلحاطة به٬، وعلم وتيق
له قياده إقراراً بعجزه عن معرفته وأن ال كون له إال به سبحانه فعلم عظيم صغار نفسه وذله قبال 

  .ما انكشف له من عظيم جالل ربه وعزته سبحانه

عندما حصلت له املعرفة امللكوتية باألصل  X حل بينها سيدنا إبراهيماوتلك املر
 #قَالَ أَفَر(أَي>ت.م مَّا كُنت.م> ت(ع>ب.د.ونَ ﴿ :كما عرب احلق على لسانه ائالًكاشف قومه قفواستكملها٬، 
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 #ال4ذ?ي خ(لَقَنِي فَه.و( ي(ه>د?ينِ  #فَإِنَّه.م> ع(د.وٌّ ل§ي إِل4ا ر(بَّ الْع(الَم?ني(  #أَنت.م> و(آب(اؤ.كُم. الْأَقْد(م.ونَ 
و(ال4ذ?ي  #و(ال4ذ?ي ي.م?يت.نِي ثُمَّ ي.ح>يِنيِ  #م(رِض>ت. فَه.و( ي(ش>ف?نيِ و(إِذَا  #و(ال4ذ?ي ه.و( ي.طْع?م.نِي و(ي(س>ق?نيِ 

و(اج>ع(ل  #ر(بِّ ه(ب> ل?ي ح.كْماً و(أَلْح?قْنِي بِالصَّال?ح?ني(  #أَطْم(ع. أَن ي(غ>ف?ر( ل?ي خ(ط?يئَت?ي ي(و>م( الدِّينِ 
  .)١(﴾ة? ج(نَّة? النَّع?يمِو(اج>ع(لْنِي م?ن و(ر(ثَ #ل§ي ل?س(انَ ص?د>قٍ ف?ي الْآخ?رِين( 

 الل4ه. ه.و( قُلْ﴿: وكذلك هذا ما بينه احلق سبحانه يف سورة اإلخالص عندما قال عز وجل
  .)٢(﴾الصَّم(د. الل4ه. # أَح(̈د

الواقع اخلارجي النوراين٬، النور : باأللوهية أي فمعرفة اهللا سبحانه باألحدية هي معرفة الغيب
 موت ال حياة فيه٬، جهل ال علم اهللا إنّ(: X بري اإلمام الصادقالذي ال ظلمة فيه٬، حبسب تع

بالربوبية  ٬، ومعرفة اهللا بالصمدية هي معرفة الغيبالذي يأله إليه اخللق ٬،)٣() فيه ظلمة ال نور فيه٬،
فالتوجه هللا  ٬،وسبل تربيته هلم جهات عطائه دالة على غناه وهي كذلكبأمسائه سبحانه ال أي

 حاجته إىل الكمالبوصفه جهة اهلداية وvذا االسم يكتشف املخلوق نقصه وسبحانه باسم اخلالق 
  .باهلداية) ضالله( فالبد له من التوجه ملن خلقه كي يسد نقصه

±م لو إيف حياÃم املادية حيث  ويتعامل معه الناس يومياً وسبحان اهللا هذا األمر واضح متاماً
ن معرفة صانعها جتعلهم يطمئنون إىل شرائها أل ؛وجدوا حاجة من احلاجات يسألون عن صانعها

وفر هلا االطمئنان٬، ت يتواقتنائها٬، وكذلك النفس اإلنسانية ال اطمئنان هلا إال مبعرفتها جلهة اهلداية ال
  .وحبسب الوصف القرآين انشراح الصدر

ن ي.رِد> أَن ي.ض?ل4ه. ي(ج>ع(لْ ص(د>ر(ه. فَم(ن ي.رِد? اللّه. أَن ي(ه>د?ي(ه. ي(ش>ر(ح> ص(د>ر(ه. ل?ِإلس>الَمِ و(م(﴿: قال تعاىل
. )٤(﴾ض(يِّقاً ح(ر(جاً كَأَنَّم(ا ي(صَّعَّد. ف?ي السَّم(اء كَذَل?ك( ي(ج>ع(لُ اللّه. الرِّج>س( ع(لَى ال4ذ?ين( الَ ي.ؤ>م?ن.ونَ
قال . فالشعور باالطمئنان هو عالمة اهلداية٬، وهو الذي جيعل العبد يشري نفسه ابتغاء مرضاة ربه

٬، والشعور )٥(﴾و(م?ن( النَّاسِ م(ن ي(ش>رِي ن(فْس(ه. اب>ت?غ(اء م(ر>ض(ات? اللّه? و(اللّه. ر(ؤ.و̈ف بِالْع?ب(اد?﴿: عاىلت

                                                            
 .٨٥ – ٧٥: الشعراء -١
 .٢ – ١: اإلخالص -٢
 .١٣٧ص: الشيخ الصدوق -التوحيد  -٣
 .١٢٥: نعاماأل -٤
 .٢٠٧: البقرة -٥
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بالضيق واحلرج أي عدم االطمئنان هو عالمة على الضالل٬، وهكذا حال النفس وتوجهها إىل 
من (٬، ومن هنا كان كمالوطلب ال أمساء اهللا احلسىن بوصفها جهات األله وسد النقص يف النفس

سد تلك النقائص فكان البد فيتوجه هلا لجهة الكمال و عرف الغين املطلقعرف نفسه بنقائصها 
كي يستكمل نواقصه٬، وباستكماله لنواقصه    أي املقصود الغين بذاته    أن يتوجه إىل الصمد 

  ).صمداً غنياً تنكشف له عبوديته احلق فيعرف أن له رباً

 ٬،)اعرفوا اهللا باهللا( :بقوهلم  نوحانه باألحدية هي اليت أشار إليها الطاهرومعرفة اهللا سب
يف  X بيانه ألسرار علم اإلمام املهدي X وهو السؤال األول الذي افتتح به اليماين

اهللا سبحانه الغيب املطلق ال يعرف إال بصورته الظاهرة  أساس املعرفة هو أنّ فبيَّن أنّ .املتشاvات
هو اإلمام احلجة الذي يشترك مع املخلوقني بكونه بشراً مثلهم٬، ويفترق عنهم يف اخللق٬، و

و(إِذْ قَالَ ر(بُّك( ل?لْم(الَئ?كَة? إِنِّي خ(ال?̈ق ب(ش(راً مِّن ﴿: بإنسانيته٬، فهو باعتباره املادي بشرا٬ً، قال تعاىل
Â١(﴾ص(لْص(الٍ مِّن> ح(م(إٍ مَّس>ن.ون(.  

فَقَالَ الْم(ُأل ال4ذ?ين( كَفَر.واْ م?ن ق?و>م?ه? م(ا ن(ر(اك( إِال4 ﴿: تعاىلولذلك كان االمتحان كبريا٬ً، قال 
م?ن فَض>لٍ ب(لْ  ب(ش(راً مِّثْلَن(ا و(م(ا ن(ر(اك( اتَّب(ع(ك( إِال4 ال4ذ?ين( ه.م> أَر(اذ?لُن(ا ب(اد?ي( الرَّأْيِ و(م(ا ن(ر(ى لَكُم> ع(لَي>ن(ا

إِذْ ر(أَى ن(اراً فَقَالَ ﴿: فهو يأنس باهللا سبحانه وآياته٬، قال تعاىل انا٬ً، وكونه إنس)٢(﴾ن(ظُنُّكُم> كَاذ?بِني(
  .)٣(﴾ىÉارِ ه.دل?أَه>ل?ه? ام>كُثُوا إِنِّي آن(س>ت. ن(اراً ل4ع(ل§ي آت?يكُم مِّن>ه(ا بِقَب(سٍ أَو> أَجِد. ع(لَى النَّ

نس هلا فهو ال طاقة ألنه البد له من جهة يأ ؛أي جنس املخلوق إنساناً ومسي املخلوق عموماً
 .)٤(﴾ي.رِيد. اللّه. أَن ي.خ(ف§ف( ع(نكُم> و(خ.ل?ق( اِإلنس(انُ ض(ع?يفاً﴿: قال تعاىل ٬،له على أن يكون وحيداً

 ٬،فإما أن يأنس بالنور فريتقي وإما يأنس بالظلمة فيتسافل ٬،لكونه ثنوي الوجود فهو نور وظلمة
 و(قَد> #ز(ك4اه(ا  م(ن أَفْلَح( قَد> #و(ت(قْو(اه(ا  فُج.ور(ه(ا ه(م(ه(افَأَلْ #س(وَّاه(ا  و(م(ا و(ن(فْسٍ﴿: قال تعاىل

  .)٥(﴾د(سَّاه(ا م(ن خ(اب(

                                                            
 .٢٨: الحجر -١
 .٢٧: هود -٢
 .١٠: طه -٣
 .٢٨: النساء -٤
 .١٠ – ٧: الشمس -٥
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ألنه أنس بالنور اإلهلي وعشقه فكان  ؛ولذلك كان املخلوق الذي يف العوامل العلوية إنساناً
نه أنس باملادة أل ؛يف أحسن تقومي٬، ويف املخلوق الذي يف أسفل سافلني هو إنسان خملوقاً إنساناً

 أَس>فَلَ ر(د(د>ن(اه. ثُمَّ #ت(قْوِميٍ  أَح>س(نِ ف?ي الْإِنس(انَ خ(لَقْن(ا لَقَد>﴿: قال تعاىل والظلمة وعشقها٬،
  .)١(﴾س(اف?ل?ني(

نس٬، فالذين تكون ألال باعتبار اجلنس ولكن باعتبار؛ النوع٬، وجهة ا وكون حجة اهللا إنساناً
ألنه ال  ؛عليهم الوصف باإلنسانية وهم مصداقها احلق جهة أنسهم النور فأولئك نوع يصدق

لنور ومصدر النور وهو الغيب املطلق سبحانه٬، ولذلك قال اإال  ٬، وال أنس له حقاًعشق له حقاً
  .ألن النار يف الظلمة هي اهلادية والنار باطنها النور وحقيقتها النور ؛إين آنست ناراً X موسى

لنور٬، ولوال النار ملا عرف النور الذي يكشف الظلمة٬، ولكن أما وصفها بالنار فأل±ا ظاهر ا
النور فين فيها وصار نوراً  النار هي مادة النور٬، ولذلك من جاءها طالباً فارق النار عن النور هو أنّ

وال يبقى منه اسم أو رسم٬، والذي توجس منها خيفة ومل يقارvا ونظر إىل مادÃا وحبس نفسه 
كشف عن ظلمته وكثافة مادته اليت  فكلما ازداد استعاراً ٬،كشفت خبثهعليها غشيته وأحرقته و

  .قتلت النور الذي منه خلق٬، ولذلك هو ال يأنسها بل يكرهها

وجعل املادة بغيته فهو خيشى النار أل±ا حترقه وÃلكه٬، والذي خفت مادته  فمن كان كثيفاً
٬، فالنار له كما هي لعود الندِّ تظهر وثقل نوره فهذا يدخل النار كي تظهر معدنه النوراين األصل

  .رائحته الزكية ومن مث فهو يرغب يف النار أل±ا تظهر حقيقته وختلصه من سجن املادة

٬، )٢(﴾و(إِن مِّنكُم> إِل4ا و(ارِد.ه(ا كَانَ ع(لَى ر(بِّك( ح(ت>ماً مَّقْض?يÌاً﴿: ومن هنا ميكن فهم قوله تعاىل
: ن مادÃا ولذلك فاحلق سبحانه يأمر املؤمنني بقوله عز وجلفالذي افتنت بظاهرها ومادÃا كان م

غ?لَاظٌ  ي(ا أَيُّه(ا ال4ذ?ين( آم(ن.وا قُوا أَنفُس(كُم> و(أَه>ل?يكُم> ن(اراً و(قُود.ه(ا النَّاس. و(الْح?ج(ار(ةُ ع(لَي>ه(ا م(لَائ?كَةٌ﴿
ألمر  امتثاالً ٬، فمن ألقى نفسه بالنار بدءاً)٣(﴾ؤ>م(ر.ونَش?د(ا̈د لَا ي(ع>ص.ونَ الل4ه( م(ا أَم(ر(ه.م> و(ي(فْع(لُونَ م(ا ي.

                                                            
 .٥ – ٤: التين -١
 .٧١: مريم -٢
 .٦: التحريم -٣
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العارف بربه سبحانه٬، ومن مل ميتثل ألمر  X اهللا سبحانه توقاها يف آخرها فريدها ورود إبراهيم
  .اهللا سبحانه فسريدها يف آخرها وخيلد فيها مهاناً

تبني له معىن التأويل٬، ي X الناظر يف إحكام املتشاvات الذي جاء به اإلمام أمحد احلسن إنّ
 ٬، فاإلمام)يف العمل جناتكم اعملوا واعملوا واعملوا حىت ينقطع النفس فإنّ(: يقول Xنه إحيث 
X  هنا نقل املعرفة من ساحة التنظري وتكثري املعلومات إىل معناها احلقيقي كو±ا القدرة املنقولة

ارتقائية يف عوامل النور٬،  :ان؛ األوىلهلا جهت وهذه القدرة اليت تكون فعالً ٬،من القوة إىل الفعل
 إىل أنّ Xاعملوا ثالث مرات كأنه يشري  X تسافلية يف عوامل الظلمة٬، وقول اإلمام :والثانية

فاملرتبة العملية األوىل تكون مبعرفة حجة اهللا يف خلقه٬،  ٬،للعمل ثالث مراتب يف جهة االرتقاء
±ى عنه٬، واملرتبة الثالثة تكون بإدراك العامل ملعىن واملرتبة الثانية تكون بالعمل بأمره والكف عما 

  .العجز عن معرفة حجة اهللا كونه وجه اهللا سبحانه الذي واجه به خلقه

فالتأويل هو بيان حقائق الترتيل بالعمل٬، فالعمل هو امليزان الكاشف عن حقيقة املعرفة 
يف بيان   من حممد) الترتيل(لم واإلدراك حلقائق الترتيل٬، فقد اجتهد األئمة االثنا عشر رسل الع

وترمجة كلمات الكتاب٬، وعملوا جبهد منقطع النظري إلعداد محلة لعلمهم من الناس٬، فكانوا 
أصابع   ال يتجاوزون مع كل رسول للعلم من أئمة أهل البيت   ويا لألسف    أولئك الناس 
  .اليد الواحدة

عداد أمة عاملة وليست حاملة للعلم٬، املكلف بإ X حىت وصل األمر اليوم إىل قائم آل حممد
يكون اإليذان ببدء مرحلة جديدة من اإلرسال وختم مرحلة سابقة٬، فبظهوره  Xفبظهوره 

هم   املهديني أي أنّ) التأويلي(٬، وبدء اإلرسال العملي )الترتيلي(يكون ختم اإلرسال العلمي 
  .محلها رسل العلمرسل حكم٬، واحلكم عمل وتطبيق لكل مفردات العلم اليت أشاعها و

بذلك قد بينت املسؤوليات وحددÃا بصورة دقيقة يصدق فيها   فتكون وصية رسول اهللا
 و(أَت>م(م>ت. د?ين(كُم> لَكُم> أَكْم(لْت. الْي(و>م( ...﴿: عندما قال حقاً شهادة اهللا سبحانه وهي الصدق حقاً

 اللّه( فَإِن4 ل§إِثْمٍ م.ت(ج(انِفÂ غَي>ر( م(خ>م(ص(ةÂ ف?ي اض>طُرَّ فَم(نِ د?يناً اِإلس>الَم( لَكُم. و(ر(ض?يت. نِع>م(ت?ي ع(لَي>كُم>
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فكمال الدين مت بإنزال الرسالة اخلامتة٬، ومتام النعمة هو ببيان املنهج اإلهلي الذي  ٬،)١(﴾رَّح?ي̈م غَفُو̈ر
رسل الترتيل  ال سبيل لرده أو التمرد عليه وذلك من خالل تعيني إهلياً حيكم الواقع الدنيوي حكماً

مت بتعيني رسل التأويل وهم اثنا عشر  ٬، ورضيت لكم اإلسالم ديناً وهم اثنا عشر إماماً
  .اإلهليمهدياً خلفاء اهللا يف دولة العدل 

به ختم الترتيل أي ال رسالة من السماء غري  خامت األنبياء كونه   فكان الرسول حممد
عهد جديد يكشف عن منهج هذه الرسالة اخلامتة ٬، وvذه الرسالة اخلامتة فتح  رسالة حممد

  :هي ٬،ذات الثالثة أبعاد

  . بعد ترتيلي أمته خامت األنبياء وسيد املرسلني حممد  ١

يف   ت أمساءهم رسول اهللاث̈ب أنيطت مسؤوليته باثين عشر إماماً): ترتيلي(بعد علمي   ٢
مساعها والشهادة عليها فزواها وصيته عند حضور وفاته٬، تلك الوصية اليت رفضت عامة الناس 

كما تبني ذلك رزية يوم    عمن رفض مساعها وأثار اللغط عندما طلب أن يكتبها   رسول اهللا
أشهد عليها خاصة املسلمني  ولكنه   اخلميس اليت رواها ابن عباس وأوردÃا صحاح السنة 

  .ة نفرالذين مل يرفضوا الشهادة عليها فأشهدهم عليها ليلة وفاته وهم بضع

 حدثنا): والسري اجلهاد كتاب( من الوفد جوائز باب يف(: حيث ورد يف صحيح البخاري
 اهللا رضي عباس ابن عن جبري٬، ابن سعيد عن األحول٬، سليمان عن عيينة٬، ابن حدثنا: قبيصة
 اشتد: فقال احلصباء٬، دمعه خضب حىت بكى مث ٬،اخلميس يوم وما اخلميس يوم: قال أنه عنهما٬،
 لن كتاباً لكم اكتب بكتاب ائتوين فقال اخلميس يوم وجعه وسلم عليه اهللا صلى اهللا برسول
 وسلم٬، عليه اهللا صلى اهللا رسول هجر: فقالوا تنازع٬، نيب عند ينبغي وال فتنازعوا أبدا٬ً، بعده تضلوا
 من املشركني أخرجوا: بثالث موته عند وأوصى. إليه تدعوين مما خري فيه أنا فالذي دعوين: قال
  .)٢() الثالثة ونسيت أجيزهم٬، كنت ما بنحو الوفد وأجيزوا العرب٬، زيرةج

                                                            
 .٣: المائدة -١
 .٣١ص ٤ج: صحيح البخاري -٢
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يف   ذكرهم رسول اهللا أنيطت مسؤوليته باثين عشر مهدياً): تأويلي(بعد حكمي   ٣
ما سأله الناس وشرقوا  أجاب على سؤال كثرياً X وصيته املقدسة٬، ولعل اإلمام أمحد احلسن

 القائم اليت تذكر بأنّ  ك هو الروايات الواردة عن آل حممدوغربوا يف حماوالت اإلجابة عنه٬، ذا
X يأيت بدين جديد على العرب شديد !! 

للناس٬، وهذا  فالدين اجلديد الذي بشر به رسل العلم االثين عشر استبان اليوم وبدا واضحاً
ر جديد ٬، وهذا أمX الدين هو االعتقاد بإمامة املهديني االثين عشر بعد أبيهم احلجة بن احلسن

  .أل اليوم وراح يبشر به ويدعو لهعلى امل X ما كان أحد يعلم به حىت أظهره مياين آل حممد

  وهذا الدين اجلديد هو دين العمل إلقامة حاكمية اهللا سبحانه٬، مثلما كان تكليف حممد
٬، وقد أكمل ذلك رسول )أي الكتاب العاصم من الضالل(هو ما بينه سبحانه وهو تبليغ الرسالة 

ن للناس ما يعصمهم من الضالل فيما لو متسكوا به٬، وهو فكان به كمال الدين حيث ب̈ي  اهللا
وخاص فيه بيان للعترة املأمور التمسك vم٬، وأولئك قد حوى أمساءهم ) الكتاب والعترة(عام 

  .تكليفه يف هذا العامل ورحل  املقدسة٬، فيكون بذلك قد أمت رسول اهللا وصيته 

 ة جديدة من الدين هي مرحلة إمتام النعمة وذلك بوجود اثين عشر إماماًبعده بدأت مرحل
وحفظ تلك الرسالة٬، وهذا بينه احلق سبحانه يف آيات   تكليفهم تعليم الناس رسالة رسول اهللا

 إِل4ا آي(ات?ن(ابِ ي(ج>ح(د. و(م(ا الْع?لْم( أُوت.وا ال4ذ?ين( ص.د.ورِ ف?ي ب(يِّن(ا̈ت آي(ا̈ت ه.و( ب(لْ﴿: منها؛ قوله تعاىل
  .)١(﴾الظ4ال?م.ونَ

واحلفاظ   فالترتيل مت مبحمد ٬،)٢(﴾لَح(اف?ظُونَ لَه. و(إِنَّا الذ§كْر( ن(زَّلْن(ا ن(ح>ن. إِنَّا﴿: وقوله تعاىل
  . على الترتيل مهمته أنيطت باألئمة االثين عشر الذين هم آل حممد

 الَ كُنت.م> إِن الذ§كْرِ أَه>لَ فَاس>أَلُواْ إِلَي>هِم> نُّوح?ي رِج(االً إِال4 قَب>ل?ك( م?ن أَر>س(لْن(ا و(م(ا﴿: وقال تعاىل
أهل الذكر يوحى إليهم إذ ال يكون من أهل الذكر إال إذا  فهذه اآلية الكرمية تبني أنّ )٣(﴾ت(ع>لَم.ونَ

 كان ممن يوحى إليهم٬، وهذا قيد مينع أن يدعي أحد أنه من أهل الذكر وهو ليس منهم٬، ولذلك
                                                            

 .٤٩: العنكبوت -١
 .٩: الحجر -٢
 .٤٣: النحل -٣
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 إِنَّه(ا فَو(الل4ه ت(فْلُج.وا أَن>ز(لْن(اه إِنَّا بِس.ور(ة? خ(اص?م.وا الشِّيع(ة? م(ع>ش(ر( ي(ا( :قَالَ X جâعìفَرٍ أَبِي عâنì ورد 
 ع?لْم?ن(ا ةُلَغ(اي( وإِنَّه(ا د?ينِكُم> لَس(يِّد(ةُ وإِنَّه(ا  الل4ه ر(س.ولِ ب(ع>د( الْخ(لْقِ ع(لَى وت(ع(الَى ت(ب(ار(ك( الل4ه لَح.جَّةُ

الوحي ال ينقطع ما دام هناك  ألن سورة القدر تكشف للناس أنّ!! ؟؟ ملاذا .)١( )الشِّيع(ة? م(ع>ش(ر( ي(ا
شهر يف السنة امسه شهر رمضان٬، وليلة فيه امسها ليلة القدر٬، ويف ليلة القدر ترتل املالئكة بقيادة 

أليست تترتل ! ؟؟ وملاذا تترتل!! ؟؟ الليلةفعلى من تترتل املالئكة يف تلك ) امللك األعظم(الروح 
  !!؟؟ بوحي إهلي

ونذكر هنا الرواية اليت تتحدث عن ذلك٬، وذكر الرواية بكاملها دون موضع الشاهد فيه منافع 
 عن احلسن٬، بن وحممد اهللا عبد أيب بن كثرية سيدركها القارئ عند قراءÃا٬، حيث ورد عن حممد

 أيب عن ٬،احلريش بن العباس احلسن عن ٬،مجيعاً حممد بن أمحد عن حيىي٬، بن وحممد زياد٬، بن سهل
 معتجر رجل إذا بالكعبة يطوف X أيب بينا :X اهللا عبد أبو قال(: قال ٬،X الثاين جعفر

: فقال ٬،ثالثة فكنا إيلّ فأرسل الصفا٬، جنب دار إىل ادخله حىت أسبوعه عليه فقطع له قيض قد
 يا آبائه بعد اهللا أمني يا فيك اهللا بارك :وقال رأسي لىع يده وضع مث ٬،اهللا رسول ابن يا مرحباً

 نإو ٬،سألتك شئت نإو سلين شئت نإو ٬،فأخربتك شئت نإو فأخربين شئت إن ٬،جعفر أبا
 عند لسانك ينطق أن فإياك: قال أشاء٬، ذلك كل: قال .صدقتك شئت نإو فأصدقين شئت

 نّإو صاحبه أحدمها خيالف علمان هقلب يف من ذلك يفعل إمنا: غريه٬، قال يل تضمر بأمر مسأليت
. منها طرفاً فسرت وقد مسأليت هذه: قال .اختالف فيه علم له يكون أن أىب وجل عز اهللا

 جل اهللا فعند العلم مجلة أما: قال ؟ يعلمه من اختالف٬، فيه ليس الذي العلم هذا عن أخربين
 جالساً واستوى عجريته جلالر ففتح: قال .األوصياء فعند منه للعباد بد ال ما وأما ذكره٬،
 عند العلم من فيه اختالف ال ما علم أنّ زعمت أتيت وهلا أردت هذه: وقال وجهه٬، و¦لل

 كان ما يرون ال أ×م إال يعلمه  اهللا رسول كان كما: قال ؟ يعلمونه فكيف األوصياء٬،
 الوحي فيسمع وجل عز اهللا إىل يفد كان وأنه حمدثون٬، وهم نبياً كان ألنه ؛يرى  اهللا رسول

 العلم هذا عن أخربين. صعبة مبسألة سآتيك اهللا رسول ابن يا صدقت: فقال .يسمعون ال وهم
 عز اهللا أىب: وقال X أيب فضحك :قال ؟  اهللا رسول مع يظهر كان كما يظهر ال ماله

                                                            
 ..٦ح ٢٤٩ص ١ج: الكافي -١
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 على يصرب أن  اهللا رسول على قضى كما به لإلميان ممتحناً إال علمه على يطلع أن وجل
 تؤمر مبا اصدع له قيل حىت به اكتتم قد اكتتام من فكم بأمره٬، إال جياهدهم وال قومه أذى

 الطاعة٬، يف نظر إمنا ولكنه ٬،آمناً لكان ذلك قبل صدع لو أن اهللا ٬، وأمي املشركني عن وأعرض
 بسيوف واملالئكة ٬،األمة هذه مهدي مع تكون عينك أن فوددت كف٬، فلذلك اخلالف وخاف

 أشباههم أرواح Úم وتلحق األموات٬، من الكفرة أرواح تعذب واألرض ماءالس بني داود آل
 حممداً اصطفى والذي إي :أيب فقال: قال منها٬، هذا إن ها: قال مث سيفاً أخرج مث. األحياء من

 غري جهالة منه ويب أمرك عن سألتك ما إلياس٬، أنا:  وقا اعتجاره الرجل فرد: قال البشر٬، على
 Úا خاصموا إن تعرفها أنت بآية وسأخربك ألصحابك قوة احلديث هذا يكون أن أحببت أين

 ألهل قالوا إن شيعتنا إنّ: قال شئت٬، قد: قال .Úا أخربتك شئت إن: أيب له فقال: قال. فلجوا
    آخرها إىل   " القدر ليلة يف أنزلناه إنا: " لرسوله يقول وجل عز اهللا إنّ: لنا اخلالف

 جربئيل به يأتيه أو الليلة تلك يف   يعلمه ال شيئاً    العلم من ميعل  اهللا رسول كان فهل
X فيقولون ؟ يظهر أن من بد علم ملا كان فهل: هلم فقل ال٬،: سيقولون فإ×م ؟ غريها يف :

: قالوا نإف ؟ اختالف ذكره عز اهللا علم من  اهللا رسول أظهر فيما كان فهل: هلم فقل ال٬،
    نعم: فيقولون ؟  اهللا رسول خالف فهل اختالف فيه اهللا حبكم حكم فمن: هلم فقل ال٬،
 يف والراسخون اهللا إال تأويله يعلم ما: هلم فقل   كالمهم أول نقضوا فقد ال٬،: قالوا فإن

 هو فمن قالوا فإن علمه٬، يف خيتلف ال من: فقل ؟ العلم يف الراسخون من: قالوا فإن. العلم
 فهل: فقل .بلغ قد: قالوا فإن ؟ ال أو بلغ فهل ذلك٬، صاحب  اهللا رسول كان: فقل ؟ ذاك
 خليفة إنّ: فقل ال٬،: قالوا فإن ؟ اختالف فيه ليس علماً يعلم بعده من واخلليفة  مات

 إال مثله يكون من وإال حبكمه حيكم من إال  اهللا رسول يستخلف وال مؤيد  اهللا رسول
 الرجال أصالب يف من ضيع فقد أحداً علمه يف يستخلف مل  اهللا رسول كان وإن النبوة٬،

 والكتاب حم: "فقل .القرآن من كان  اهللا رسول علم فإن :لك قالوا فإن .بعده يكون ممن
 فإن ."مرسلني كنا إنا:    قوله إىل   ] فيها منذرين كنا إنا[ مباركة ليلة يف أنزلناه إنا املبني٬،
 من هو فيه يفرق الذي احلكيم مراأل هذا: فقل .نيب إىل إال وجل عز اهللا يرسل ال: لك قالوا

 إىل مساء من: قالوا فإن ؟ أرض إىل مساء من أو مساء٬، إىل مساء من ترتل اليت والروح املالئكة
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 وأهل    أرض إىل مساء من: قالوا فإن معصية٬، إىل طاعة من يرجع أحد السماء يف فليس مساء٬،
 فإن: قالوا فإن ؟ إليه اكمونيتح سيد من بد هلم فهل: فقل .  ذلك إىل اخللق أحوج األرض
    :قوله إىل    النور إىل الظلمات من خيرجهم آمنوا الذين ويل اهللا: "فقل .حكمهم هو اخلليفة

 مل أيد ومن مؤيد٬، وهو إال ذكره عز هللا ويل السماء يف وال األرض يف ما لعمري ٬،"خالدون
 ال األمر أنّ كما يصب٬، مل خذل ومن خمذول٬، وهو إال ذكره عز هللا عدو األرض يف وما خيط٬،

 .هذا نعرف ال: قالوا فإن وال٬، من البد كذلك األرض٬، أهل به حيكم السماء من ترتيله من بد
. عليهم حجة وال العباد يترك أن  حممد بعد وجل عز اهللا أىب أحببتم٬، ما قولوا :]هلم[ فقل
: قالوا إن أرأيت غامض باب اهللا رسول بنا يا ههنا: فقال .وقف مث: X اهللا عبد أبو قال

 أهل للقرآن ولكن وينهى٬، يأمر بناطق ليس القرآن إنّ: هلم أقول إذن: قال ؟ القرآن اهللا حجة
 الذي واحلكم السنة يف هي ما مصيبة األرض أهل لبعض عرضت قد: وأقول وينهون٬، يأمرون

 يف وليس ض٬،األر يف تظهر أن الفتنة بتلك لعلمه اهللا أىب القرآن٬، يف وليست اختالف٬، فيه ليس
 عز اهللا أنّ أشهد اهللا٬، رسول بنا يا تفلجون ههنا: فقال. أهلها عن ومفرج هلا راد حكمه
 فوضع غريه٬، أو الدين من أنفسهم يف أو األرض يف مصيبة من اخللق يصيب مبا علم قد ذكره

 جعفر أبو قال ؟ هو ما دليل اهللا رسول ابن يا تدري هل: الرجل فقال: قال .دليالً القرآن
X :يف مبصيبة عبداً يصيب أن اهللا أىب :فقال .احلكم عند وتفسريها احلدود٬، مجل فيه ٬،نعم 
: قال. املصيبة تلك يف بالصواب قاض حكمه من أرضه يف ليس ماله] يف[ أو نفسه يف أو دينه
: فيقول اهللا على خصمكم يفتري أن إال حبجة فلجتهم فقد الباب هذا يف أما: الرجل فقال
 به خص مما" فاتكم ما على تأسوا لكيال" تفسري عن أخربين ولكن حجة ذكره جل هللا ليس
 مؤخرة وواحدة مقدمة واحدة وأصحابه فالن أيب يف: قال ."آتاكم مبا تفرحوا وال" X علي

 اليت الفتنة من" آتاكم مبا تفرحوا وال" ٬،X علي به خص مما" فاتكم ما على تأسوا ال"
 اختالف ال الذي احلكم أصحاب أنكم أشهد: الرجل لفقا . اهللا رسول بعد لكم عرضت

  .)١( )أره فلم وذهب الرجل قام مث .فيه
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بعد مرحلة إمتام النعمة وهي املرحلة الثانية يف مسرية تطبيق الدين اإلهلي على هذه األرض٬، 
ين أي مرحلة إظهار الد )ورضيت لكم اإلسالم ديناً(تأيت املرحلة الثالثة واألخرية تلك هي مرحلة 

على الدين كله فال تكون اهليمنة على األرض يف تلك املرحلة لغري اإلسالم٬، وهذا بينه اهللا سبحانه 
 كَرِه( و(لَو> كُل§ه? الدِّينِ ع(لَى ل?ي.ظْهِر(ه. الْح(قِّ و(د?ينِ بِالْه.د(ى ر(س.ولَه. أَر>س(لَ ال4ذ?ي ه.و(﴿: بقوله

  .)١(﴾الْم.ش>رِكُونَ

 و(كَفَى كُل§ه? الدِّينِ ع(لَى ل?ي.ظْهِر(ه. الْح(قِّ و(د?ينِ بِالْه.د(ى ر(س.ولَه. أَر>س(لَ ذ?يال4 ه.و(﴿: وقوله تعاىل
  .)٢(﴾ش(هِيداً بِالل4ه?

 و(لَو> كُل§ه? الدِّينِ ع(لَى ل?ي.ظْهِر(ه. الْح(قِّ و(د?ينِ بِالْه.د(ى ر(س.ولَه. أَر>س(لَ ال4ذ?ي ه.و(﴿: وقوله تعاىل
  .)٣(﴾الْم.ش>رِكُونَ كَرِه(

ألن فيها مواجهة صرحية وعلنية  ؛وتعد هذه املرحلة األخرية من أشد املراحل صعوبة وقسوة
  جلهل الناس الذي باض وفرخ يف قلوvم ورؤوسهم طوال القرون املاضية٬، وقد بني آل حممد

 بن حممد حدثنا: قال عقدة٬، بن سعيد بن حممد بن أمحد العباس أبو أخربنا(: هذه الصعوبة حيث
 بن الفضيل عن مروان٬، بن حممد عن زرارة٬، بن اهللا عبد بن حممد حدثنا: قال إبراهيم٬، بن املفضل
 مما أشد الناس جهل من استقبل قام إذا قائمنا إنّ: يقول X اهللا عبد أبا مسعت: "قال يسار٬،

 أتى  اهللا رسول إنّ: قال ؟ ذاك وكيف: قلت. اجلاهلية جهال من  اهللا رسول استقبله
 أتى قام إذا قائمنا وإنّ املنحوتة٬، واخلشب والعيدان والصخور احلجارة يعبدون وهم سالنا

 جوف عدله عليهم ليدخلن واهللا أما: قال مث .به عليه حيتج اهللا كتاب عليه يتأول وكلهم الناس
  .)٤( ")والقر احلر يدخل كما بيو¦م

وهو الثقل   من دين حممد وها هو املكلف بالتأويل يشرع بتكليفه ويبني للناس ما عطلوه
كما وصفه  X وبالفعل كان أمحد ٬، األكرب بعد تعطيلهم للثقل األصغر وهم العترة الطاهرة
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يف وصيته أنه أول املؤمنني يف آخر الزمان٬، حيث عادت اجلاهلية مرة أخرى   جده رسول اهللا
بل  اهلدى متاماً وإن ارتدت هذه املرة لباس الدين ومسوح الزاهدين٬، ولكن القلوب خلت من

 عبد أيب عن السكوين٬، عن النوفلي٬، عن أبيه٬، عن إبراهيم٬، بن علي٬، حيث ورد عن أضحت خراباً
 يبقى ال زمان الناس على سيأيت:  اهللا رسول قال: X املؤمنني أمري قال(: قال ٬،X اهللا
 اجدهممس منه٬، الناس أبعد وهم به يسمعون ٬، امسه إال اإلسالم ومن رمسه إال القرآن من

 خرجت منهم السماء ظل حتت فقهاء شر الزمان ذلك فقهاء اهلدى٬، من خراب وهي عامرة
لضاع اإلسالم ) للمخلص واملعزي واليماين(٬، ولوال هذا الظهور املبارك )١( )تعود وإليهم الفتنة

عن آخر الزمان ومن شاء فلرياجع ما   وهذا ليس مبالغة بل هذا ما بينته روايات الطاهرين
  .vذا ا÷ال X خوة أنصار اإلمام املهديه األكتب

 رواه الذي عليه اهللا رمحة اهلاليل قيس بن سليم كتاب ومن(:  ومما ورد عن الطاهرين
 مجاعة حبضور السالم عليهما احلسني بن علي سيدنا على مجيعه وقراه عياش أيب ابن أبان عنه

 .صحيحة أحاديثنا هذه :وقال٬، X لعابدينا زين عليه فأقره الطفيل أبو منهم الصحابة من أعيان
 وعن بدر أهل من أناس عن الرجعة يف فحدثين مرتله يف ذلك بعد لطفيل أبا لقيت :أبان قال

 أيب بن علي على منهم مسعته الذي هذا فعرضت :الطفيل أبو وقال ٬،كعب بن وأيب واملقداد سلمان
 مث ٬،تعاىل اهللا إىل علمه ورد جهله األمة يسع ال خاص علم هذا :فقال ٬،بالكوفة X طالب
 بيوم أنا ما صرت حىت شافياً تفسرياً فسره كثرية قراءة بذلك عل̈ي وقرأ حدثوين ما بكل صدقين
 يف  النيب حوض عن أخربين ٬،املؤمنني أمري يا :قلت مما وكان ٬،بالرجعة مين يقيناً أشد القيامة
 أوليائي فلريدنه بيدي أنا :فقال ؟ عنه الذايد فمن :قلت .الدنيا يف بل :فقال ؟ اآلخرة يف أم الدنيا

 عليهم القول وقع وإذا" :وجل عز اهللا قول ٬،املؤمنني أمري يا :فقلت .أعدائي عنه وليصرفن
 أبا يا :قال ؟ الدابة ما ٬،"يوقنون ال بآياتنا كانوا الناس إن تكلمهم األرض من دابة هلم أخرجنا
 تأكل دابة هي :قال .فداك جعلت به أخربين ٬،ؤمننيامل أمري يا :فقلت ؟ هذا عن اله ٬،الطفيل
 رب هو :قال ؟ هو من ٬،املؤمنني أمري يا :فقلت .النساء وتنكح األسواق يف ومتشي الطعام
 األمة هذه صديق :قال ؟ هو من ٬،املؤمنني أمري يا :قلت .به األرض تسكن الذي األرض
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 ويتلوه تعاىل اهللا قال الذي :قال ؟ هو نم ٬،املؤمنني أمري يا :قلت .قرينها وذو وربيها وفاروقها
 كلهم والناس أنا٬، به صدق والذي بالصدق جاء والذي الكتاب علم عنده والذي منه شاهد

 واهللا ٬،الطفيل أبا يا لك مسيته قد :قال .يل فسمه ٬،املؤمنني أمري يا :قلت .وغريه غريي كافرون
 املؤمنني أمري ومسوين بطاعيت اأقرو الذين أقاتل Úم الذين شيعيت عامة على أدخلت لو

 جربئيل نزل الذي الكتاب يف احلق من اعلم ما ببعض فحدثتهم خالفين من جهاد واستحلوا
 .شيعيت من وأشباهك أنت قليلة احلق من عصابة يف أبقى حىت عين لتفرقوا  حممد على

 مث .تثبتون بل ٬،ال :قال ؟ معك نثبت أو عنك نتفرق وأشباهي أنا ٬،املؤمنني أمري يا :فقلت ففزعت
 نيب أو ٬،مقرب ملك ؛ثالثة إال يقربه وال يعرفه ال مستصعب صعب أمرنا إنّ :فقال عل̈ي قبلأ

 قبض  اهللا رسول إنّ ٬،الطفيل أبا يا .لإلميان قلبه اهللا امتحن جنيب مؤمن عبد أو ٬،مرسل
  .)١( )البيت أهل بنا اهللا عصمه إال من وجهاالً ضالالً الناس فارتد

وهي   عليها  ويعدها من أنكر دعوة احلق مأخذاً   األمور امللفتة اليت تدعو لالنتباه  من إنّ
اإلمام  إنّ: تلك هي  واهللا مزية ومنقبة تتعب من طلبها ومن طمع يف إدراكها من غري آل حممد

يف كل الكتب اليت خطها بيمينه الشريفة ال يلتفت إىل حجم الكتاب وعدد  X أمحد احلسن
در ما يكون التركيز على الكتابة بلغة بسيطة وواضحة بينة ينتفع vا العامل واملتوسط صفحاته بق

بطلب العلم٬، وهذا األمر على  وال أبالغ بالقول إذا قلت ينتفع vا حىت من كان مبتدئاً ٬،العلم
إذا كثرت مؤلفاته وكثرت  خالف ما اعتادت الناس أن ترى٬، إذ اعتادت أن تسمي الرجل عاملاً

Ãا وصعبت لغتها٬، وازدادت فيه املصطلحات اليت يعقبها شروح وشروح وكأن صاحب صفحا
  !!! وليس ليوصل للناس معرفة جتعلهم يتقدموا باجتاه احلق الكتاب كتبه ليقال عنه عاملاً

البعض ممن استخفه  ولعل هذه من األمور اليت حتسب هلذه الدعوة املباركة على الرغم من أنّ
 بن حممد: حيث روى ٬،وهو احلق  قصة٬، وإليك ما ورد عن رسول اهللاملستخفون يعدها من

 أبا مسعت: قال ٬،إبراهيم بن جعفر عن الغفاري٬، عن صاحل٬، بن بكر عن حممد٬، بن أمحد عن حيىي٬،
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 فيما إال كالمه قل عمله من كالمه موضع رأى من:  اهللا رسول قال(: يقول X اهللا عبد
  .طة أردت أن ألفت إليها لعلها تكون مقربة للحق ملن يطلبه٬، فهذه االلتفاتة البسي)١( )يعنيه

٬، بل أنه أعاد أمور ومنطقاً وخæلقاً خلقاً  جاء كما وصف آباؤه X فاإلمام أمحد احلسن
اإلسالم إىل نصاvا احلق بعد أن جازف vا ا÷ازفون وأخذوها بعيداً عن صراطها املستقيم٬، 

  .)٢( )إىل احلق وإىل طريق مستقيم يدعو( :X بوصف اليماين X وصدق باقر آل حممد

* * *  
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؟؟؟א
املعرفة أول األسئلة اليت تتبادر إىل ذهن اإلنسان وتشكل اإلجابة عليه ) كيف(يعد السؤال عن 

ملعضل اضطربت بسببه بناءات الفكر اإلنساين٬، وكونه بقي يف ساحة ا÷هول راح الناس  حالً
حوله بغية تنشيط القدرة على العمل من دون أن  تدورون عن املساس به ويتبنون إجابات يعرض

يف طلب اإلجابة٬، وعلى الرغم من كل ما فعلته البشرية على طول  يكون هذا السؤال ملحاً
±ا مل تستطع جتاوز االضطراب الذي يشكله ذلك املعضل عن كيفية املعرفة٬، أمسريÃا الفكرية إال 

  .اإلنسان مفطور على املعرفة ذاك أنّ

فَأَق?م> و(ج>ه(ك( ل?لدِّينِ ح(نِيفاً ف?طْر(ةَ الل4ه? ال4ت?ي فَطَر( النَّاس( ع(لَي>ه(ا لَا ت(ب>د?يلَ ل?خ(لْقِ الل4ه? ﴿: قال تعاىل
أن يكون كما أي لديه كل ما ميكن به  ٬،)١(﴾ذَل?ك( الدِّين. الْقَيِّم. و(لَك?نَّ أَكْثَر( النَّاسِ لَا ي(ع>لَم.ونَ

  !!؟؟ أراده خالقه سبحانه فلماذا ال يكون

جئنا إىل ( وجوده يف هذا العامل اجلسماين جعل املعرفة بالنسبة له متعلقة باألسئلة؛ كيف إنّ
؟؟؟ وهذه األسئلة  )جئنا إىل هذا العامل( ٬، وملاذا)هذا العامل يف وجودنا( ٬، وما سبب)هذا العامل

أي املعرفة اليت تعني صاحبها على تذكر حاله يف عامل ( رفة التذكريةالثالثة تكشف عن منظومة املع
أي املعرفة اليت vا أجاب عن سؤال اهللا ( وليست املعرفة اإلنشائية ٬،)الذر عامل النشأة األوىل

 أَلَس>ت. ِسهِم>أَنفُ ع(لَى و(أَش>ه(د(ه.م> ذُرِّيَّت(ه.م> ظُه.ورِه?م> م?ن آد(م( ب(نِي م?ن ر(بُّك( أَخ(ذَ و(إِذْ﴿: سبحانه
فهذه هي معرفة  ٬،)٢(﴾غَاف?ل?ني( ه(ذَا ع(ن> كُنَّا إِنَّا الْق?ي(ام(ة? ي(و>م( ت(قُولُواْ أَن ش(هِد>ن(ا ب(لَى قَالُواْ بِر(بِّكُم>

وتعد معرفة اإلجابة عن   كما توهم نظريات املعرفة البشرية    )النشأة األوىل أو املعرفة اإلنشائية
ـ اء الفكري السليم لدى اإلنسان لينطلق يف رحلة البحث عن إجابة السؤالني قلب البن) كيف( ال

  .اآلخرين

ـ نّإ معرفة مسبب األسباب الذي جتلى لعباده بالكلمة انكشاف ملنهج هي ) كيف( معرفة ال
 ٬، قال عيسىوجتلياÃا مدينة الكماالت اإلهلية اليت تشكل األمساء والصفات جهاÃا ومعاملها) اهللا(
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X: ) والكلمة؛ منهجه الذي كيَّف به سبحانه معرفته وأظهر بالكلمة  )١() البدء كان الكلمةيف
أي اخلريطة    مدينة كماالته وأمساء الكماالت وصفاÃا٬، وهذه الكلمة هي الكتاب التكويين

٬، وهو النور  اخللق العارف وهو حممد ا خلق vيتال وهي النقطة   الكونية إذا صح التعبري 
من باب الكلمة  ووعاء الفيض تاب الكلمة التدويين٬، فكان هو نون الفيض النازلالذي صار ك

 التكوينية٬، ولذا فمحمد) الكلمة( والذات  حجاب اخلفق بني حممد يه ة٬، والرمح)الرمحن(
وباب فيض   أي صورة الكلمة التكوينية والصورة حاكية لألصل     هو كلمة اهللا التامة 

  .X هذه الكلمة هو علي

وتفصيله يف حديث  )٢(﴾أَد>ن(ى أَو> قَو>س(ي>نِ قَاب( فَكَانَ﴿: ذا ما يكشف عنه قوله تعاىلوه
 فقال موقفاً جربائيل فأوقفه(: قال) القرآن(ترمجان الكلمة  X املعراج الوارد عن اإلمام الصادق

 له شارفأ النيب مقام إىل الوصول يستطيع ال فجربائيل مقامك٬، هو هذا أي   حممد يا مكانك: له
 يا: فقال يصلي٬، ربك إنّ نيب٬، وال قط ملك وقفه ما موقفاً وقفت فلقد     مقامه إىل بالعروج
 رمحيت سبقت والروح٬، املالئكة رب أنا قدوس سبوح: يقول: قال ؟ يصلي وكيف ٬،جربئيل
 .﴾أَد>ن(ى أَو> قَو>س(ي>نِ قَاب(﴿ :اهللا قال كما وكان: X قال. عفوك عفوك٬، اللهم: فقال. غضيب
 بينهما وكان: X قال. رأسها إىل أسÌتها بني ما: X قال ؟ أدىن أو قوسني قاب وما: قيل

 شاء ما إىل  اإلبرة سم مثل يف فنظر زبرجد٬،: X قال وقد إال  أعلمه وال ٬،خيفق يتألأل حجاب
  .)٣( )..... وتعاىل تبارك اهللا فقال العظمة٬، نور من اهللا

 باب الرحيم والرمحن اإلهلية٬، الكماالت أو الذات اسم اهللا[: X قال اإلمام أمحد احلسن
 الباب الرمحن جعل وإمنا وتعاىل٬، سبحانه أمسائه بعدد هي أبواب الباب هذا من وتترشح الذات٬،
 الذاكر باخللق املثالت تشتد ولئال ٬،بالرمحة يتعامل ألنه وتعاىل؛ سبحانه اهللا أمساء منه تترشح الذي
  .ربه عن والغافل لنفسه
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 رمحن اهللا إنّ أي اإلهلية٬، الذات يف األمساء هذه مجيع انطواء معرفة: األوىل باملرتبة دفالتوحي
  .ذاته والقدرة وقادر ذاته٬، والرمحة رحيم

  .الرمحن وظاهره الرحيم باطنه الرمحة باب من مترشحة األمساء هذه مجيع أنّ ومعرفة

  .عينها اتالذ هي بل الذات عن منفكة غري األمساء هذه مجيع نّأ ومعرفة

 افتقار جهة من فوجودها إليها٬، اخللق حاجة جلهة هي والصفات األمساء هذه مجيع أنّ ومعرفة
    ليعرف للخلق بالذات جتلى وتعاىل سبحانه إنه بل وتعاىل٬، سبحانه به متعلقة جهة من ال اخللق
 ومتام اهللا٬، أو الذات مبعرفة وتعاىل سبحانه ومعرفته ٬،   ليعرف اخللق فخلق كرتاً سبحانه كان
 يف معرفته عن العجز أي يشركون٬، عما وتعاىل سبحانه معرفته عن العجز مبعرفة تكون معرفته
 ولتحصيل الرحيم٬، الرمحن أو الباب من حتصل إمنا اهللا أو الذات ومعرفة احلقيقة٬، أو الكنه مرتبة
 سبحانه اهللا كتاب فنجد يم٬،الرح الرمحن اهللا: الثالثة األمساء vذه العوامل مجيع افتتحت املعرفة هذه

 فالقرآن الرحيم٬، الرمحن اهللا ببسم افتتح قد) اخللق( والكونية) القرآن( املقروءة بنسختيه وتعاىل
  .وفاطمة وعلي حممد خبلق افتتح    الكون    واخللق الرحيم٬، الرمحن اهللا ببسم افتتح

 حممد األئمة آل هم لقمرا منازل أنّ املقدمة يف بينت وقد( الرحيم٬، الرمحن اهللا جتلي وهم
 وâالْحâجِّ لèلنَّاسِ مâوâاقèيتæ هèيâ قُلْ الْأَهèلîةè عâنِ يâسìأَلونâكâ﴿: تعاىل قال ٬،)املعرفة أبواب وهم واملهديون٬،

âسìلَيâوا بِأَنْ الْبِرُّ وæأْتâت âوتæيæالْب ìنèا مâورِهæنَّ ظُهèلَكâنِ الْبِرَّ وâوا اتَّقَى مæأْتâو âوتæيæالْب ìنèا مâابِهâوìاتَّقُوا أَبâو âهîالل 
ìكُمîلâونَ لَعæحèفْلæكما    املقطعة احلروف ورود علة بوضوح لك يبني وهذا ٬،]١٨٩: البقرة[ ﴾ت 

 يف تقدمها فعلة السور٬، أوائل ويف مباشرة البسملة بعد   القرآن   املقروء الكتاب يف   يسمو±ا 
  .)١( ]الكوين الكتاب يف تقدمها لعلة هو    القرآن   املقروء الكتاب

كو±ا صفة له٬، ) الكلمة(فالكيف هو منهج املعرفة٬، واحلق سبحانه ك̈يف معرفته بالرسالة 
٬، فلوال الرسول ملا )الكلمة(وبالرسول الوعاء احلامل لتلك الرسالة واملرآة العاكسة لصفة اهللا 
يتخلف أحدمها عن اآلخر  ظهرت الرسالة٬، ولوال الرسالة ملا كان الرسول٬، وال يفترقان أبدا٬ً، وال

فبتخلف الرسالة عن الرسول ال يستبني الرسول وال يتوضح أمره ٬، وبتخلف الرسول عن الرسالة 

                                                            
 .٢٢ – ٢١ص: Xاإلمام أحمد الحسن  -آتاب التوحيد  -١



 Xإصدارات   أ�صار   اإلمام املهدي  ..... .......................................... ٤٢

 تتعطل الرسالة وتكون ساحة للرتاع واخلالف والتناحر٬، ولذلك كان الرسول موجوداً دائماً
  .مادامت الرسالة موجودة

امتحنت يف قبول الرسالة والرسول معاً الناس  الذي حصل يف أرض الواقع هو أنّ غري أنّ
استناداً إىل النظام اإلهلي يف إجيادمها كو±ما كيف املعرفة أو األخذ بأحدمها واإلعراض عن اآلخر٬، 
وهذا ما حصل٬، فبحسب ما استبان من موقف الناس من أول بدء الرسالة أ±م ال مشكل هلم مع 

 و(قَالُوا﴿ :سالة رvم٬، حيث حكى القرآن قوهلميعلمون أ±ا ر  حبسب ما يزعمون    الرسالة فهم 
  .)١(﴾ع(ظ?يمٍ الْقَر>ي(ت(ي>نِ مِّن( ر(ج.لٍ ع(لَى الْقُر>آنُ ه(ذَا ن.زِّلَ لَو>لَا

هلا٬، فأفصحوا  ال إشكال لديهم بالرسالة٬، ولكن ثقل عليهم قبول الرسول كونه حامالً ٬،إذن
خسروا جولة الترتيل٬، اجتهدوا يف أن خيططوا  عن رغبتهم لتجريده مما محله ربه سبحانه بغيا٬ً، وملا

ـذَا إِن4﴿: هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم٬، قال تعاىل لربح جولة التأويل بوصف أنّ  الْقُر>آنَ ه(
  .)٢(﴾اًكَبِري أَج>راً لَه.م> أَن4 الصَّال?ح(ات? ي(ع>م(لُونَ ال4ذ?ين( الْم.ؤ>م?نِني( و(ي.ب(شِّر. أَقْو(م. ه?ي( ل?ل4ت?ي يِه>د?ي

 عمري٬، أيب ابن عن أبيه٬، عن إبراهيم٬، بن علي: اآليتيف بيان هذه اآلية   وورد عن آل حممد
 اهللا عبد أيب عن سيابة٬، بن العالء عن النمريي٬، أكيل بن موسى عن ٬،احلميد عبد بن إبراهيم عن
X ،٬، أي )٣() اإلمام إىل يهدي(: الق٬، ﴾أَقْو(م. ه?ي( ل?ل4ت?ي يِه>د?ي الْقُر>آنَ ه(ذَا إِن4﴿ :تعاىل قوله يف٬

  .ألنه األقدر على محله وهو الذي يقيمه على حسب مراد ربه سبحانه ؛يهدي حلامله

األمر نفسه كما كان يف زمن الترتيل سيكون يف زمن التأويل٬، قال  وينبغي االلتفات إىل أنّ
 الْك?ت(اب( و(ي.ع(ل§م.ه.م. و(ي.ز(ك§يهِم> آي(ات?ه? ع(لَي>هِم> ت>لُوي( مِّن>ه.م> ر(س.والً الْأُمِّيِّني( ف?ي ب(ع(ثَ ال4ذ?ي ه.و(﴿: تعاىل

 الْع(زِيز. و(ه.و( بِهِم> ي(لْح(قُوا لَمَّا م?ن>ه.م> و(آخ(رِين( #مُّبِنيٍ  ض(لَالٍ لَف?ي قَب>لُ م?ن كَان.وا و(إِن و(الْح?كْم(ةَ
ك رسول وهو رسول ٬، ويف اآلخرين كذل فللترتيل كان رسول وهو حممد ٬،)٤(﴾الْح(ك?يم.

 الْح(قِّ و(د?ينِ بِالْه.د(ى ر(س.ولَه. أَر>س(لَ ال4ذ?ي ه.و(﴿ :التأويل٬، وهو الرسول الذي قال عنه تعاىل

                                                            
 .٣١: الزخرف -١
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ويف هذه اآلية الكرمية والسورة املباركة آيات  .)١(﴾ش(هِيداً بِالل4ه? و(كَفَى كُل§ه? الدِّينِ ع(لَى ل?ي.ظْهِر(ه.
فتح٬، والفتح فتحان؛ فتح ملكويت ويتمثل بعروج األرواح يف ملكوت للمتومسني٬، فالسورة امسها ال

  .اهللا لترى من آيات رvا سبحانه٬، وفتح يف عامل امللك وذلك بقيام دولة العدل اإلهلي

 ي(كْف? أَو(لَم> الْح(قُّ أَنَّه. لَه.م> ي(ت(ب(يَّن( ح(تَّى أَنفُِسهِم> و(ف?ي الْآفَاقِ ف?ي آي(ات?ن(ا س(ن.رِيهِم>﴿ قال تعاىل
وسأنقل  ٬،)٢٨(٬، وكذلك رقم اآلية يف سورة الفتح هو )٢(﴾ش(هِي̈د ش(ي>ٍء كُل§ ع(لَى أَنَّه. بِر(بِّك(

  :وهي أحرف العلم للقارئ الكرمي ما بينه رسول التأويل يف الثماين والعشرين حرفاً

 يانب يف ريب صلوات عليهم واألوصياء األنبياء أُجهد لقد: [X قال اإلمام أمحد احلسن
 اليوم واملطلوب واليت٬، اللتيا بعد آدم بين بعض إال منهم يقبلها ومل والتوحيد املعرفة من حرفني
  .والتوحيد املعرفة من حرفاً وعشرين سبعة بيان هو غداً إليه سيصار والذي

 حرفان الرسل به جاءت ما فجميع حرفا٬ً، وعشرون سبعة العلم: (قال ٬،X اهللا عبد أيب عن
 يف فبثها حرفاً والعشرين اخلمسة أخرج قائمنا قام فإذا احلرفني٬، غري اليوم حىت سالنا يعرف فلم

  .)حرفاً وعشرين سبعة يبثها حىت احلرفني إليها وضم الناس٬،

 به اختص منها حرف حرفا٬ً، وعشرون مثانية هي حتصيلها آدم لبين ميكن اليت والتوحيد واملعرفة
  .الناس حيتمله وال اسللن بإبالغه أمروا ما٬، سرهم وهو حممد آل

 عن حيىي٬، بن صفوان عن العباس٬، بن منصور عن احلسني٬، بن حممد عن حممد٬، بن أمحد عن
 أبا يا: (X اهللا عبد أبو قال: قال بصري٬، وأيب اخلالق عبد بن حممد عن مسكان٬، بن اهللا عبد
 نيب وال مقرب ملك هحيتمل ما واهللا اهللا٬، علم من وعلماً اهللا٬، سر من سراً واهللا عندنا إنّ ٬،حممد
 بذلك استعبد وال غرينا أحداً ذلك اهللا كلف ما واهللا لإلميان٬، قلبه اهللا امتحن مؤمن وال مرسل
  .غرينا أحداً

 ما وجل عز اهللا عن فبلغنا بتبليغه٬، اهللا أمرنا اهللا٬، علم من وعلماً اهللا سر من سراً عندنا وإن
 من خلقوا أقواما٬ً، لذلك اهللا خلق حىت حيتملونه محلة الو أهالً وال موضعاً له جند فلم بتبليغه٬، أمرنا
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 رمحته بفضل وصنعهم وذريته٬، حممداً منه اهللا خلق نور ومن وذريته٬، وآله حممد منها خلق طينة
 ذلك فبلغهم[ ذلك واحتملوا فقبلوه بتبليغه٬، أمرنا ما اهللا عن فبلغنا وذريته٬، حممداً منها صنع اليت
 من خلقوا أ±م فلوال وحديثنا٬، معرفتنا إىل قلوvم فمالت ذكرنا٬، لغهموب] واحتملوه فقبلوه عنا
  .احتملوه ما واهللا ال كذلك٬، كانوا ملا هذا

 ذلك من وامشأزوا بلغناهم كما نبلغهم أن فأمرنا والنار٬، جلهنم أقواماً خلق اهللا إنّ: قال مث
 قلوvم على اهللا فطبع ذاب٬،ك ساحر: وقالوا به وكذبوا حيتملوه ومل علينا وردوه قلوvم ونفرت
 دفعاً ذلك ليكون منكرة٬، وقلوvم به ينطقون فهم احلق٬، ببعض لسا±م اهللا أطلق مث ذلك٬، وأنساهم

 والكتمان٬، والستر عنهم بالكف فأمرنا أرضه٬، يف اهللا عبد ما ذلك ولوال طاعته٬، وأهل أوليائه عن
  .عنه والكتمان بالستر اهللا أمر عمن واستروا عنه بالكف اهللا أمر عمن فاكتموا

 حمياهم حميانا فاجعل قليلون لشرذمة هؤالء إنّ اللهم: X وقال وبكى يده رفع مث: قال
 أرضك يف أبداً تعبد مل vم أفجعتنا إن فانك vم٬، فتفجعنا لك عدواً عليهم تسلط وال مماÃم ومماتنا
  ).تسليماً وسلم وآله حممد على اهللا وصلى

  سر٬، إال يفيد ال وسر مستسر٬، وسر سر٬، يف سر أمرنا إنّ: (قال ٬،X اهللا عبد أيب وعن
  .)بسر مقنع وسر سر٬، على وسر

  ).اهللا أذله هتكه من بامليثاق٬، مقنع مستور هذا أمرنا إنّ: (X جعفر أبو وقال

  ).اهللا أذله هتكه ومن بامليثاق مقنع مستور هذا أمرنا إنّ: (X اهللا عبد أبو وقال

 وهو الباطن٬، وباطن الظاهر وهو احلق٬، وحق احلق٬، هو أمرنا إنّ: (X اهللا عبد أبو وقال
  ).بالسر مقنع وسر املستسر٬، وسر السر٬، وسر السر٬،

 قمراً عشر أربعة القمر٬، منازل عدد على هي واملعرفة العلم من حرفاً والعشرون الثمانية وهذه
 واحلج العاملني على اv تفضل اليت وكلماته اهللا حجج وهم الشهر٬، يف هي كما هالالً عشر وأربعة
  .األكرب
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 وجعفر وحممد وعلي واحلسني واحلسن وفاطمة وعلي حممد: (هم عشر األربعة األقمار
  ).عليهم اهللا صلوات وحممد واحلسن وعلي وحممد وعلي وموسى

 ثالثة فيكونون الوالية٬، ومقام الرسالة مقام: مقامان وألوهلم مهدياً عشر اثنا: (فهم األهلة أما
  ).عشر أربعة فيكونون )عليها السالم( الزهراء فاطمة ابنة عهموم عشر٬،

 لèلنَّاسِ مâوâاقèيتæ هèيâ قُلْ الْأَهèلîةè عâنِ يâسìأَلونâكâ﴿ والقيامة الساعة عالمات هم منهم واألهلة
 أَبìوâابِهâا مèنì الْبæيæوتâ وâأْتæوا اتَّقَى مâنِ الْبِرَّ وâلَكèنَّ ظُهæورِهâا مèنì الْبæيæوتâ تâأْتæوا بِأَنْ الْبِرُّ وâلَيìسâ وâالْحâجِّ
  .﴾تæفْلèحæونَ لَعâلîكُمì اللîهâ وâاتَّقُوا

 سنة األلف وبعض سنة ألف اهللا عند وهو والقمر٬، اهلالل غيبة يوم هو الشهر من الباقي واليوم
﴿æبِّرâدæي âرìالْأَم âنèاِء مâضِ إِلَى السَّمìثُمَّ الْأَر æجæرìعâي èهìإِلَي èمٍ يفìوâكَانَ ي æهæارâقْدèم âأَلْف Âةâنâمَّا سèدُّونَ مæعâت﴾.  

 اليوم وبعض اليوم يغيب أن له فالبد معلوم٬، هو كما X املهدي اإلمام لغيبة موافقة وهي
 ولبالوص اهللا أيام وتتم ٬،﴾مæسâ̈مى! وâأَجâلٌ لèزâاماً لَكَانَ رâبِّكâ مèنì سâبâقَتì كَلèمâةٌ وâلَوìال﴿ اهللا٬، كلمة لتتم
  .األخري اليوم إىل

 منه خيرج مل الذي اهللا عند املكنون املخزون احلرف ميثل) الغيبة يوم( اليوم وبعض اليوم وهذا
) هو( هاء أما). هو( واو وهو والكنه٬، احلقيقة غيبة سر وهو خلقه٬، من أحد يعلمه وال غريه٬، إىل
. قدمت كما سرهم وهي ٬، مدحم آل إال بتمامها يعلمها ال اليت حرفاً والعشرون الثمانية فهي

 باطن وهي حرفا٬ً، وسبعني االثنني األعظم االسم معرفة    احلقيقي التوحيد وهو    فاملطلوب
 إال يبقى فال الباقي٬، احلرف دون من املعرفة عن عاجز نهأ العبد vا ليعرف حرفا٬ً، وعشرين الثمانية
 ال إنك يقال أم ؟ حممداً تعرف نكإ يقال هل حممد اسم من م ح م عرفت فلو املعرفة٬، عن العجز
  .)١( ]حروفه بكل إال االسم يعرف وال االسم من حروفاً تعرفه ما غاية بل ؟ حممداً تعرف

 هل حممد اسم من م ح م عرفت فلو(:  ولو تدبرنا العبارة األخرية من قول مياين آل حممد
 وال االسم من حروفاً تعرفه ما غاية بل ؟ حممداً تعرف ال إنك يقال أم ؟ حممداً تعرف إنك يقال

                                                            
 .١٥ – ١٣ص: Xاإلمام أحمد الحسن  -آتاب التوحيد  -١
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السالم :  ولو انتبهنا إىل تسليمنا الذي تعلمناه من آل حممد ٬،)١() حروفه بكل إال االسم يعرف
 ٬،X على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر املستودع فيها٬، وربطناه مبا بينه اإلمام أمحد احلسن

ـ  وهو يرمز إىل فاطمة X يف أمحد األلفهي نظري   األوىل من اسم حممد) م( تكون ال
 هو نظري الالم الدال على علي  ٬، واحلاء من اسم حممد)٢(﴾أمل﴿ :يف قوله تعاىل )عليها السالم(
X حيث ورد عن أمري املؤمنني X ٬، وامليم هو احلرف الدال على )٣() أنا حاء احلواميم(: قوله
ي مكرر ولعل هذا التضعيف أو مضعف أ  ٬، ولو انتبهنا إىل أن امليم يف اسم حممد حممد

٬، ويبقى السر يف حرف الدال٬، فما مل يتبني حرف الدال  ذرية حممد) بنيها(التكرار دال على 
  .معرفة ناقصة  تبقى املعرفة مبحمد

له امسني؛ اسم خيفى واسم  وأنّ X يف شأن القائم  وبالعودة إىل ما روي عن آل حممد
ظاهر وباطن؛ اسم خيفى واسم يعلن يف إشارة إىل   حممدحلرف الدال من اسم  يعلن نعرف أنّ

 أمري قال(: قال ٬،X جده عن أبيه٬، عن جعفر٬، أيب عن: رواية طويلة نأخذ منها حمل الشاهد
 مبدح محرة مشرب أبيض الزمان آخر يف ولدي من رجل خيرج: املنرب على X املؤمنني
 وشامة جلده٬، لون على شامة: تانشام بظهره املنكبني٬، مشاش عظيم الفخذين٬، عريض البطن٬،

 الذي وأما فأمحد خيفى الذي فأما ٬،يعلن واسم خيفى٬، اسم: امسان له ٬، النيب شامة شبه على
٬، ومبعرفتنا لالسم الذي )٤() .... واملغرب٬، املشرق بني ما هلا أضاء يتهار هز فإذا ٬،فمحمد يعلن

  تكون خليقة بإقامة دولة حممدمعرفة تؤهل هذه األرض إىل أن   خيفى نشرع مبعرفة حممد
  . كما حتققت يف العوامل العلويةعليها لتتحقق الغاية من اخللق يف هذا العامل

يف هذا الزمان قد استبدل الذي هو أدىن بالذي هو  الواقع املعاش للبشرية وخصوصاً غري أنّ
لرسالة مبعزل عن فقفزوا على مقام الرسول وفرقوا بني القرآن وصاحبه وادعوا التمسك با ٬،خري

الرسول٬، ال بل ذهبوا بعيداً باالدعاء أن ال حاجة للرسول بعد كمال ترتيل الرسالة ومتامها٬، وهم 
اهللا سبحانه ترك هلم سبيل العمل  أل±م افترضوا أنّ ؛هذا القول فيه مصادرة واضحة يعلمون أنّ

                                                            
 .المصدر نفسه -١
 .١: البقرة -٢
 .١٥٨ص ٢ج: للشيخ علي اليزدي الحائري -إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب  -٣
 .٣٥ص ٥١ج: للعالمة المجلسي - مكتبة أهل البيت االلكترونية  - بحار األنوار  -٤



 ٤٧ ..............................................................قد جاء تأويله 

لكل زمان حيثيات  فيه أنّ الثابت الذي ال جدال بالرسالة على وفق ما يتواضعون عليه٬، ذاك أنّ
هي غريها فيما سبق٬، وهذه الرسالة اخلامتة قادرة على التعامل مع كل احليثيات تلك وإجياد احللول 

 ف?ي ه.و( ي(و>مٍ كُل4 و(الْأَر>ضِ السَّم(او(ات? ف?ي م(ن ي(س>أَلُه.﴿ :ملا يستجد من املشاكل٬، قال تعاىل
Â١(﴾ش(أْن(.  

األمر األكيد الذي ال خيتلف فيه !! ؟؟ تلك احللول من الرسالةولكن من القادر على استنباط 
القادر هو من أنيط به مسؤولية محل الرسالة يف ذاك الزمن٬، ذاك أنه ال يوجد زمان  إنّ: العقالء

اهللا سبحانه ضيع رسالته٬،  خيلو من حامل للرسالة٬، وجمرد تصور أو افتراض ألمر كهذا يعين أنّ
 أَذَاع.واْ الْخ(و>ف? أَوِ اَألم>نِ مِّن( أَم>̈ر ج(اءه.م> و(إِذَا﴿: ٬، قال تعاىلواً كبرياًوتعاىل احلكيم عن ذلك عل

 اللّه? فَض>لُ و(لَو>الَ م?ن>ه.م> ي(س>ت(نبِطُون(ه. ال4ذ?ين( لَع(ل?م(ه. م?ن>ه.م> اَألم>رِ أُو>ل?ي و(إِلَى الرَّس.ولِ إِلَى ر(دُّوه. و(لَو> بِه?
  .)٢(﴾قَل?يالً إِال4 الشَّي>طَانَ الَتَّب(ع>ت.م. و(ر(ح>م(ت.ه. ع(لَي>كُم>

املقصود  ألفاظ الرسالة ما هي إال رشحات من معانيها٬، وأنّ لعل مما أنيط بالترتيل هو بيان أنّ
يف الرسالة إال سبيل من سبل  األلفاظهو أن يكون النظر مصوباً إىل معاين كلمات اهللا فيها٬، وما 

على كلمات اهللا ويزنو±ا مبوازينهم الناقصة أو أ±م سينتبهون هل سيتجرؤون  ٬،االختبار للناس
القصد اإلهلي ال يعلمه إال من جعله اهللا سبحانه  ويزنو±ا مبيزان اهللا الكامل٬، إذ الثابت عندهم أنّ

 أَه>لَ أَلُواْفَاس> إِلَي>هِم> نُّوح?ي رِج(االً إِال4 قَب>لَك( أَر>س(لْن(ا و(م(ا﴿ :vذا األمر حيث يقول سبحانه قائماً
فمن احملال أن يترك الرب احلكيم سبحانه ذكره هكذا من غري  ٬،)٣(﴾ت(ع>لَم.ونَ الَ كُنت.م> إِن الذ§كْرِ

 أُوت.وا ال4ذ?ين( ص.د.ورِ ف?ي ب(يِّن(ا̈ت آي(ا̈ت ه.و( ب(لْ﴿: رجل من أهله قائم به حافظ له مبني له٬، قال تعاىل
  .)٤(﴾الظ4ال?م.ونَ إِل4ا ابِآي(ات?ن( ي(ج>ح(د. و(م(ا الْع?لْم(

 ح(تَّى( ي.ؤ>م?ن.ونَ الَ و(ر(بِّك( فَالَ﴿ :حيث قال تعاىل ٬،وهذا ما يكشفه القرآن بوضوح تام
 ٬،)٥(﴾ت(س>ل?يماً و(ي.س(ل§م.واْ قَض(ي>ت( مِّمَّا ح(ر(جاً أَنفُِسهِم> ف?ي ي(جِد.واْ الَ ثُمَّ ب(ي>ن(ه.م> ش(ج(ر( ف?يم(ا ي.ح(ك§م.وك(

                                                            
 .٢٩: الرحمن -١
 .٨٣: النساء -٢
 .٧: األنبياء -٣
 .٤٩: العنكبوت -٤
 .٦٥: النساء -٥
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 اخلطاب هو حملمد نّإورمبا يقول قائل  ٬،توجه اخلطاب إىل خماطب حاضر وليس غائباً وهنا اآلية
يف زمن الترتيل فبعد اكتمال زمن الترتيل من هو املخاطب به الذي يقوم   نعم هو حملمد! 

  !!؟؟  اآلية ماتت مبوت رسول اهللا أو يقولون أنّ! ؟  مقام رسول اهللا

فهذا القرآن جيري يف الناس جمرى اجلديدين؛ الليل  ٬،يةالبد من وجود خماطب باآل ٬،إذن
إذا اشتبه عليهم أمر يف القرآن هرعوا إىل رسول اهللا  والنهار٬، فإن الناس كانوا يف زمن حممد

من هذا العامل يف   ليحكموه فيما شجر بينهم٬، فلمن يهرع الناس بعد رحيل رسول اهللا 
  . يف زمن النيب الناس يف كل زمان وليس منحصراً االختالف قائم بني إذ أنّ!! ؟؟ كل زمان

 جعفر أيب عند األيام من يوماً كنت( :قال ٬،القصري الرحيم عبد عن: العياشي ورد يف تفسري
X،إذ "هاد قوم ولكل منذر أنت إمنا" :اهللا قول: قال لبيك٬،: قلت .الرحيم عبد يا: فقال ٬ 
 رفعت مث طويالً فسكت: قال ؟ اليوم اهلادي من اهلادي٬، وعلي املنذر أنا:  اهللا رسول قال

 جعلت    فأنت إليك٬، انتهت حىت فرجل رجل توارثو±ا فيكم هي فداك جعلت: فقلت رأسي
 متوت٬، ال حية واآلية ميوت٬، ال حي القرآن إنّ الرحيم٬، عبد يا صدقت: قال .اهلادي – فداك
 الباقني يف جارية هي ولكن القرآن٬، ملات اآلية ماتت ماتوا األقوام يف نزلت إذا اآلية كانت فلو
 وإنه ميت٬، مل حي القرآن إنّ: X اهللا عبد أبو قال: الرحيم عبد وقال. املاضني يف جرت كما

 جيري كما آخرنا على وجيري والقمر٬، الشمس جيري وكما والنهار٬، الليل جيري كما جيري
  .)١( )أولنا على

اديقها٬، ولقد حتققت املرحلة األوىل على يد ولعل مناط التأويل هو إثبات مفاهيم الرسالة ملص
وبني من معاين ألفاظ الرسالة ما حيتاجه أهل زمانه وأرسى دعائمها٬، ولكن ما   رسول اهللا

حصل هو انقالب سواد األمة على مرحلة التأويل٬، والعمل على تعطيل تلك املرحلة وحماولة 
إلعادة احلياة لتلك املرحلة املعطلة  X طمس معاملها٬، ولذلك كان البد من وجود عقيدة املهدي

املهدي ليس  ومن مث فالذين يقولون إنّ X إىل زمان ظهور املهدي  منذ رحيل رسول اهللا
ألن غاية اإلنقالبيني هو حتقيق الزعم األول الذي  ؛عقيدة يف اإلسالم إمنا هم امتداد لنهج االنقالب

  .عن القائم vا بالرسالة وعزهلا متاماً فشل الناس يف حتقيقه يف مرحلة الترتيل وهو التفرد
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 ولذلك ليس اعتباطاً تلك احلركة اليت قام vا عمر بن اخلطاب عندما حاول منع رسول اهللا
من كتابة الكتاب الضامن لألمة من الضالل٬، فقال قولته املفجعة حبق رسول اإلنسانية وسيد  

حسبنا كتاب ( :باهلجر٬، وصاح   وحاشاه ألف حاشاه من ذلك   عندما اÃمه   البشر حممد
  ). ألفاظ الرسالة وبعض معانيها اليت بينها الرسول( وهو يعين ما ثبت ترتيالً ٬،)اهللا

ذكرها بصيغة االستفهام ومل يذكر من ) هجر(وهذه رواية البخاري اليت عندما ذكر لفظة 
) غلبه الوجع(ة مفرد) هجر(ويف موضع آخر عندما يروي نفس الرزية ويذكر فيها بدل  ٬،قاهلا

وللقارئ اللبيب أن يتفكر فيما يفعله رواة احلديث ونقلته من تعمية !!  يصرح بأن القائل هو عمر
للحقائق حىت ال تنكشف حقائق سادÃم حىت وإن كانت هذه التعمية فيها إساءة واضحة لشخص 

  . الرسول الكرمي

 مسلم أيب بن سليمان  عن ٬، عيينة بنا : حدثنا حممد٬، : حدثنا(: يروي البخاري يف صحيحه قائالً
 بل حىت بكى مث اخلميس يوم وما اخلميس يوم : يقول  عباس ابن    مسع  ٬،جبري بن سعيد  مسع  األحول
 ائتوين : فقال وجعه   اهللا برسول اشتد: قال ؟ اخلميس يوم ما  عباس أبا  يا: قلت احلصى دمعه
 له ما: فقالوا ٬،تنازع نيب عند ينبغي وال فتنازعوا .أبداً بعده تضلوا ال كتاباً لكم أكتب بكتف

 أخرجوا: قال بثالث فأمرهم .إليه تدعونين مما خري فيه أنا فالذي ذروين: فقال .إستفهموه  أهجر 
 سكت إن ماإ خري والثالثة  أجيزهم  كنت ما بنحو الوفد  وأجيزوا  العرب٬، جزيرة    من املشركني

  .)١(  )سليمان  قول من هذا   :سفيان قال   .فنسيتها قاهلا إن ماإو عنها

 وسلم عليه اهللا صلى بالنيب اشتد ملا(: يف صحيحه وهذا نص آخر للخرب وناقله البخاري أيضاً
 عليه اهللا صلى النيب إنّ: عمر قال. بعده من تضلوا ال كتاباً لكم أكتب بكتاب اتئوين: قال وجعه
 ينبغي وال عين٬، قوموا: قال اللغط٬، وكثر فاختلفوا .حسبنا اهللا كتاب وعندنا الوجع٬، غلبه وسلم
 عليه اهللا صلى اهللا رسول بني حال ما الرزية كل الرزية إنّ: يقول عباس ابن فخرج. التنازع عندي
  .)٢( )كتابه وبني وسلم

                                                            
 .٢٩٣٢رقم الحديث : إخراج اليهود من جزيرة العرب - الجزية  - صحيح البخاري  -١
خالصة حكم  - ١١٤: الصفحة أو الرقم - صحيح البخاري : المصدر -البخاري : المحدث -عبد اهللا بن عباس : الراوي -٢

 الدرر السنية: ، نقًال عن الموسوعة الحديثية السنية االلكترونية المسماة]صحيح: [المحدث
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ومل يلتفت هو من سار خلفه بتلك الصيحة اليت ال مربر هلا بل وفيها خمالفة صرحية لنص قرآين 
 لَه. ت(ج>ه(ر.وا و(لَا النَّبِيِّ ص(و>ت? فَو>ق( أَص>و(ات(كُم> ت(ر>فَع.وا لَا آم(ن.وا ال4ذ?ين( أَيُّه(ا ي(ا﴿ :ه تعاىلذاك هو قول

 لوال الرسول أ±م ٬،)١(﴾ت(ش>ع.ر.ونَ لَا و(أَنت.م> أَع>م(الُكُم> ت(ح>ب(طَ أَن ل?ب(ع>ضٍ ب(ع>ض?كُم> كَج(ه>رِ بِالْقَو>لِ
يانه٬، ولذا فهم بفعلهم ذاك حتملوا تبعات ذلك التعطيل فمن جاء بعدهم من إىل ب ملا عرفوا سبيالً

الكتاب بال راع حريص على رعايته وتعهده٬، بالغ  وأنّ) حسبنا كتاب اهللا(األمم ووجد النهج هو 
يف الذهاب بعيداً يف تقويل نصوص الرسالة فوقع بذلك اخلالف والتناحر والتباغض واإلحن 

وكل هذا التعطيل وتلك الدماء وقعت يف رقبة من أسس !!!  ء أ±اراًوالشحناء وسالت الدما
  .لسقيفة االنقالب وخطط لنهجها

ملفاهيم القرآن  ولذا كان البد من انتظار من يعيد احلياة ملرحلة التأويل املعطلة٬، وبيان أنّ
ه من مصاديق تتحرك على أرض الواقع ليترجم الكتاب إىل واقع عمل يكشف عن الغاية من نزول

بغياب القائم  الغاية منه وهي العبادة تكاد تكون معطلة متاماً عليائه إىل العامل الدنيوي٬، ذاك أنّ
  .لكتابه بالتأويل بوصفه العارف الوحيد املعني من اهللا سبحانه مترمجاً

وأما غريه من الناس فال يوجد أحد له احلق يف ا÷ازفة بترمجة الكتاب إىل واقع عملي٬، بدليل 
كل الذين حاولوا تلك احملاولة البعيدة عن احلكمة وقعوا يف شر األعمال أال وهو  حصل من أنّما 

  .جعل األمة طرائق قدداً

 م(ع(ه.م. و(أَنز(لَ و(م.نذ?رِين( م.ب(شِّرِين( النَّبِيِّني( اللّه. فَب(ع(ثَ و(اح?د(ةً أُمَّةً النَّاس. كَانَ﴿ :قال تعاىل
 م(ا ب(ع>د? م?ن أُوت.وه. ال4ذ?ين( إِال4 ف?يه? اخ>ت(لَف( و(م(ا ف?يه? اخ>ت(لَفُواْ ف?يم(ا النَّاسِ ب(ي>ن( كُم(ل?ي(ح> بِالْح(قِّ الْك?ت(اب(
 ي(ه>د?ي و(اللّه. بِإِذْنِه? الْح(قِّ م?ن( ف?يه? اخ>ت(لَفُواْ ل?م(ا آم(ن.واْ ال4ذ?ين( اللّه. فَه(د(ى ب(ي>ن(ه.م> ب(غ>ياً الْب(يِّن(ات. ج(اءت>ه.م.

  .)٢(﴾مُّس>ت(ق?يمٍ ص?ر(اطÂ إِلَى ي(ش(اُء م(ن

٬، واجتهدوا ومضت أجيال من األمة على سبيل الضياع هذا وهي حتسب أ±ا حتسن صنعاً
يف وضع ضوابط ملن حيق له مقاربة الرسالة وحماولة ترمجتها٬، ولكنهم على الرغم من كثرة  كثرياً

الذي يريدون به رأب الصدع الذي استحال ٬، ووصلوا إىل احلال ذريعاً تلك الضوابط فشلوا فشالً
                                                            

 .٢: الحجرات -١
 .٢١٣: البقرة -٢
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ولكنهم إىل اآلن يتكربون على احلل اإلهلي ويعمدون إىل آرائهم وتصوراÃم  فاضحاً شرخاً
  .وختيالÃم للحل الذي ال يزدادون من خالل السري خلفه إال بعداً عن سبيل اهللا وازدياد الفضيحة

إلهلية إىل الناس إلنقاذهم من اهلالك فبعث حىت وصلوا إىل النقطة احلرجة٬، فامتدت يد الرمحة ا
اهللا سبحانه هلم من يصحح املسار ويعيد احلياة إىل ساحة التأويل اليت عبث vا العابثون٬، وعملوا 
على تغيري مالحمها اإلهلية٬، واستبداهلا مبالمح بشرية مل تستطع مأل الفراغات الكثرية اليت مألت 

  !!؟؟ اإلهلي الصحيحأذهان الناس وهي ال تدري أين احلل 

انكشف به زيف  ضيقاً فصار حال تلك املالمح مفضوحا٬ً، فهي كمن ألبس احلقيقة ثوباً
وبإعالن عجز البشرية وفشل مشروعها   كما يقال   اخلياط وخداعه فاتسع الفتق وما من راتق 

 زمان٬، إيذاناًبصناعة مترجم للقرآن ظهر أمر اهللا سبحانه٬، وأعلن مترجم القرآن عن نفسه يف هذا ال
  .بغلق صفحة املترمجني املزيفني بانكشاف زيفهم٬، وفتح صفحة مترمجي احلق

وأول مالمح الفضيحة ألولئك هو إعراضهم عن مناظرة من أعلن عن أنه املترجم احلق للنص 
اإلهلي٬، وملا رآهم أعرضوا أمعن يف فضحهم وكشفهم للناس وبيان خداعهم فراح يبني متشابه 

٬، وصار الواجب على الناس أن التحدي بالنسبة ألولئك أكثر صعوبة وأشد ضغطاًالقرآن ليجعل 
 يهرعوا إىل أولئك الذين يدعون أ±م مترمجون للقرآن كي يردوا على ما يقوله مياين آل حممد

X ٬، وما أصدره من بيان للمتشابه٬، ويظهروا علمهم إن كان لديهم علم٬، وليكن امليزان كما
 و(ذ?كْر. مَّع?ي( م(ن ذ?كْر. ه(ذَا ب.ر>ه(ان(كُم> ه(ات.وا قُلْ آل?ه(ةً د.ونِه? م?ن اتَّخ(ذُوا أَمِ﴿ :وضعه اهللا جل وعال

  .)١(﴾مُّع>رِض.ونَ فَه.م الْح(قَّ ي(ع>لَم.ونَ لَا أَكْثَر.ه.م> ب(لْ قَب>ل?ي م(ن

ه ورد إلينصه يف إجابته على سؤال  هذاهذا األمر ببيان شاف  X ولقد ب̈ين مياين آل حممد
عن  ٬،عن جابر بن عبد اهللا األنصاري :ما معىن احلديث القدسي :٨ /سؤال[ :السائلني أحدمن 

 ٬،ولوال علي ملا خلقتك ٬،لوالك ملا خلقت األفالك ٬،يا أمحد: (عن اهللا سبحانه ٬،رسول اهللا 
  ).ولوال فاطمة ملا خلقتكما

  :اجلواب

                                                            
 .٢٤: األنبياء -١
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  .م يف اخللقوفاطمة جتلي الرحي٬، وعلي جتلي الرمحن٬، جتلي اهللا حممد 

 :وباب إفاضة هذا النور اإلهلي مها٬، وهو حممد ٬، فكل املوجودات مشرقة بنور اهللا يف خلقه
  .﴾تâنìزِيلٌ مèنâ الرَّحìمâنِ الرَّحèيمِ﴿: ٬، قال تعاىل)ليهما السالمع(علي وفاطمة 

سان كظهور احلياة الدنيا وشهودها بالنسبة لإلن٬، وفاطمة باطن الباب٬، وعلي ظاهر هذا الباب
وعلي وفاطمة أو الرمحن الرحيم بينهما احتاد . وغيبة اآلخرة وبطو±ا بالنسبة له أيضا٬ً، فيها

  .﴾خâلَقَكُمì مèنì نâفْسٍ وâاحèدâةÂ﴿: كاحتاد زوجني متحابني٬، وافتراق

  .وامسني يدالن على معىن واحد

٬، رحيم وشدÃاوضيق الرمحة يف ال٬، فمن جهة سعة الرمحة يف الرمحن ومشوهلا ٬،أما افتراقهما
فسعة الرمحة يف الرمحن شاملة ٬، له جهة اختصاص مع هذه احلياة الدنيا Xفالرمحن أو علي 

: كما يف الدعاء٬، املؤمن والكافر٬، الفيض النازل من ظاهر الباب يشمل اجلميع نّأكما ٬، للجميع
  .)ويا من يعطي من مل يسأله ومن مل يعرفه حتنناً منه ورمحة ٬،يا من يعطي من سأله(

وافتراقه عنه يف هذه احلياة ٬، باعتبار ارتباط املوجود به ٬،أما يف اآلخرة فهو قسيم اجلنة والنار
  .ال باعتبار اآلخرة٬، الدنيا

أي أهل    فهي اليت تلتقط شيعتها ٬،  فلها جهة اختصاص مع اآلخرة ٬،)فاطمة(أما الرحيم أو 
ونوح ٬، حلسن واحلسني واألئمةوهم ا٬، يوم القيامة    احلق والتوحيد واإلخالص هللا سبحانه

ولذا قال فيها ٬، ومن دو±م من املخلصني٬، واألنبياء واألوصياء٬، وإبراهيم وموسى وعيسى 
فاألم هي األصل الذي يرجع إليه٬، ولذا قال فيها احلسن ٬، )فاطمة أم أبيها: (رسول اهللا 
  ).حنن حجة اهللا على اخللق وفاطمة حجة اهللا علينا: (ما معناه Xالعسكري 

أل±ا خلقت من نوره٬، ولوال علي ملا خلق حممد٬،  ؛فلوال حممد ملا خلقت السموات واألرض
الفيض احملمدي ) أي الباب أو علي(٬، فهو بابه الذي منه يؤتى ومنه فلوال علي ملا عرف حممد 
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يف السموات واألرض يتجلى٬، ولوال فاطمة أو باطن الباب٬، أو اآلخرة ملا خلق حممد وعلي٬، فلوال 
  .)١( ]اآلخرة ملا خلق اهللا اخللق٬، وملا خلقت الدنيا

معرفته سبحانه تعين إجابته إىل التخلق بأمسائه الكمالية وصفاته اجلمالية واجلاللية عن طريق  إنّ
بني األرض والسماء٬، وهذا التعلق يتطلب من  متصالً التعلق باألسباب اليت جعلها اهللا سبحانه حبالً

ب معاصمهم ويتمسكوا بعروÃا متسكا على قوته وشدته يدلل على عمق الناس أن يسلموا األسبا
  .تلك املعرفة وجناعتها

االعتصام بالعروة الوثقى يف كل زمان يكون من خالل مساع ما يفيض من لسا±ا من  إنّ
أَن4 و( #و(أَن ل4ي>س( ل?لْإِنس(ان? إِل4ا م(ا س(ع(ى ﴿: احلكمة وحتويله إىل منهاج عمل وسعي٬، قال تعاىل

  .)٢(﴾س(ع>ي(ه. س(و>ف( ي.ر(ى

وكل واحد ٬، ففي ذلك العامل كان مجيع بين آدم خمتارين: [X وفيها قال مياين آل حممد
ـَصâرâ نظرâه على النور٬، منهم ميتلك فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها فأصبح  ٬،وكل واحد بإرادته ق

هم  ألنبياء واملرسلون واألئمة فا. فأمسى من أصحاب اجلحيم ٬،أو على الظلمات٬، من املقربني
  .)٣( ]وقصروا نظرهم على النور فاصطفاهم اهللا سبحانه ٬،الذين اختاروا اهللا سبحانه

تعلموا تعاليم األنبياء٬، واعملوا vا٬، فسريى اهللا عملكم : [قائالً Xويف نفس السياق ذكر 
لَيìسâ لèلْإِنìسâانè إِلîا مâا سâعâى  وâأَنْ﴿٬، ن ون وعباد اهللا الصاحلوورسوله واألئمة واألنبياء واملرسل

٬، وتيقنوا فباليقني يأخذ ]٤١ – ٣٩: النجم[ ﴾ثُمَّ يæجìزâاهæ الْجâزâاَء الْأَوìفَى #وâأَنî سâعìيâهæ سâوìفâ يæرâى  #
ابن آدم ويغترف من رمحة اهللا٬، هكذا قال نوح النيب وإبراهيم اخلليل وموسى الكليم وعيسى 

ن ليس لإلنسان إال ما أو ٬،)خذ على قدر يقينك: ( واألئمة األطهار املسيح وحممد عبد اهللا
اليقني مفتاح  سعى٬، فباليقني أولياء اهللا يæحيون املوتى ويæشفون املرضى٬، واعلموا أيها األحبة أنّ

                                                            
 .٨سؤال رقم  ١ج: Xاإلمام أحمد الحسن   -المتشابهات  -١
 .٤٠ – ٣٩: النجم -٢
 .٨سؤال رقم  ١ج: المتشابهات -٣
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) أمريكا وأذناvا األراذل(فمن تيقن أن ال قوة إال باهللا أصبح يف عينه الفراعنة . باب اهللا األعظم
  .)١( ]من الذبابة وأحقر٬، وكيف ال تكون كذلك يف عني من ينام يف كهف اهللا احلصنيأهون 

  .)٢(﴾فَم(ن ي(ع>م(لْ م?ن( الصَّال?ح(ات? و(ه.و( م.ؤ>م?̈ن فَلَا كُفْر(انَ ل?س(ع>يِه? و(إِنَّا لَه. كَات?ب.ونَ﴿: قال تعاىل

وهو العمل الصاحل وال  فإذن معرفة الناس يف هذا العامل اجلسماين ينبغي أن يكون هلا أثر
ـ إال إذا كان حتت إشراف معلم صاحل يرسم للعاملني شريعة صاحلة٬، ) الصاحل( يوصف العمل ب

ـ ٬، وإجابة عن املعرفة )ملاذا( وذلك العمل الصاحل هو تعبري عن احلكمة٬، وإجابة عن السؤال ب
  .املتعلقة باحلكمة من جريان األسباب على النهج الذي جتري به

٬، واالنشغال ةاإلهلي ةاملعرفيف هي لدى اإلنسانية أ±ا بعد أن متر يف فترة من الركود ومن البدي
من السماء  إما أن يكون مرسالً ٬،تتهيأ ملعلم مساوي باملعرفة املادية إىل حد االفتتان vا فهي نفسياً

 X ممباشرة٬، أو بواسطة األرض٬، هذا كان ديد±ا منذ املعلم األول على هذه األرض نبينا آد
بعث الرسل  وامتازمعلم البشرية األول يف هذا العامل٬، وجاءت من بعده الرسل واألنبياء تترى٬، 

بأ±م كانوا يبعثون على فترات٬، أي يف األزمان اليت يتوهم فيها اجلبت والطاغوت   أويل العزم
ادة هي امل إنّ(أنه جنح يف ترويض البشرية كي تعمل بنهج املعرفة البشري القائم على قاعدة 

  .)األصل

وإذا ما شئنا البيان؛ فهو قائم على قاعدة اجلور والظلم٬، ولذلك أتى أولوا العزم إىل أقوام 
كانوا ي̈دعون انتظارهم٬، ولكن هذا االدعاء سرعان ما تنكشف حقيقته من أنه انتظار كاذب٬، 

  .الغاية منه طول األمل لدى العامة يقابله زيادة احلرص والشح لدى اخلاصة

ظهوره يعين  أل±م يعلمون أنّ ؛لك فسرعان ما يصطدم اخلاصة مع املبعوث السماويولذ
كشف زيفهم يف تكييف عقيدة االنتظار٬، وتوهيمهم الناس بضرورة االنتظار على وفق املنهج 

تدر يف أفواه اخلاصة الهية عن ضرعها املنتهب بالنظر  اًالذي وضعوه لكي يبقى العامة بقرة حلوب
  .يت أرشدها هلا أولئك كي يأيت املنقذ وخيلصها مما هي فيه من االستعباد السقيمصوب اجلهة ال

                                                            
 .المقدمة ٣ج: المتشابهات -١
 .٩٤: األنبياء -٢



 ٥٥ ..............................................................قد جاء تأويله 

ون حال السقم تلك٬، بل ويشفون على اهلالك يف ظلمة عتادوطول االنتظار هذا جيعل الناس ي
اجلهل املقيت ويرضون vا وكأ±م ملوا انتظار املنقذ أو أ±م يئسوا من قدومه٬، وشيوع تلك احلال 

ه إيذان لبعث املنقذ بنهج الصالح الذي تناسته البشرية وغفلته إىل حد صار احلديث هو يف واقع
  .من األوهام اليت ال يألفها الواقع املريض للناس عموماً اًعنه ضرب

كيف نعرف الغيب وما السبيل إىل  ٬،ومع كل منقذ تبدأ الرحلة ويبدأ الصراع من تلك النقطة
ري القلوب أل±ا وعاء اإلميان ومستقر املنهج اإلهلي٬، ومن دون ؟؟ ويبدأ عمل املرسلني بتطه معرفته

Ãيئة القلوب لن ينجح املعلمون يف إعداد محلة لرسالة السماء و±جها ومن مث التعلق بأسباvا 
v م٬، والعمل بني  مومعلميها واإلميانÃم املستمدة من أوبرساالÃيديهم على وفق متطلبات توجيها
  .رساالÃم وشرائعهم

ألنه  ؛عمل السنني الطوال لطمس التعلق بالغيب يفشله مشروع املنقذ حال ظهوره ذاك أنّ
النور الذي يطهر النفوس من ظلمتها ويعيد هلا وشائج التعلق بالغيب من جديد بعد أن  يأيت حامالً

 ظرين أنّحاول املنهج املادي إشاعة الظلمة يف جهة الغيب٬، وحتويل اإلضاءة باجتاه املادة إليهام النا
االنشغال بالغيب باعث على اإلغراق يف الوهم واخليال الذي ال طائل منه٬، بينما االلتفات للمادة 

  .هو الواقع الذي نعيشه٬، وال مناص من ذلك وتسبيباً ومباشرÃا تكييفاً

ويعمل أهل هذا النهج على تسخري كل إمكاناÃم وطاقاÃم يف هذا السبيل كي يصرفوا الناس 
إىل الغيب وفيه٬، وعلى طول تلك الرحلة مل ينجح املاديون يف طمس املنهج الغييب يف عن النظر 

النفوس٬، وسرعان ما ينجح املبعوث يف استقطاب القلوب اليت أصرت على رفض املنهج املادي٬، 
وتعاطت معه تعاطي املضطر الذي مل ينفك من الدعاء٬، وأولئك املضطرون هم دائما الذين يكون 

  .٬، واستقطابه هلم شديداًث عظيماًفرحهم باملبعو

ما يكون أولئك املضطرون من ا÷هويل القدر بني الناس حىت يعرب عنهم الناس بأ±م  وغالباً
٬، وتلك الصفة الذميمة اليت يلصقها vم اخلاصة ومتبعيهم من العامة هي من )م بادي الرأيأراذهل(

بعاد العامة عن االقتراب إليه والتعاطي معه باب توهني ±ج الغيب الذي جاء به املبعوث٬، وحماولة إ
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٬، ويسوء حاهلم أكثر مما هم فيه هذا املنهج الذي إن سلكوه فسوف يكون عليهم وباالً حبجة أنّ
  .من سوء

ما حتجم عن االنضمام إىل قافلة املنقذ على الرغم من أ±ا حتتاج إليها  ولذلك نرى العامة غالباً
±ا تنظر هلا بعني الريبة كو±ا ال تتحمل سوءاً أكرب من هذا أ٬، إال أشد من احتياجها للماء واهلواء

الذي تعيشه٬، وما جيعل هذا اهلاجس لديها يكرب هو أ±م عندما ينظرون إىل حال أتباع املنقذ 
جيدون ظاهره أسوء من حاهلم بل ظاهر حاهلم يشكل هلم مصدر قلق من شدة العنت الذي يعانيه 

  .وأتباعهمأتباع املنقذ من اخلاصة 

٬، وذلك من خالل العمل بشعاً ل اخلاصة هذا الشعور الظاهر يف نفوس العامة استغالالًيستغو
بسياسة الترغيب من خالل استدراجهم باملال والطعام٬، والترهيب من خالل رفع العصا الغليظة 

ى متحيص الغيب يقيم ±جه عل على أنّ بوجه كل من يتمرد على اخلاصة ويتوجه إىل املنقذ٬، فضالً
  .أتباعه ليجعلهم خملصني بالتوجه إليه هو دون النظر إىل مثار ذلك االتباع

 و(قَالُواْ إِمي(اناً فَز(اد(ه.م> فَاخ>ش(و>ه.م> لَكُم> ج(م(ع.واْ قَد> النَّاس( إِن4 النَّاس. لَه.م. قَالَ ال4ذ?ين(﴿ :قال تعاىل
الثمر هو أهم وأعظم من الثمار اليت ميكن اجتناؤها  ألن صاحب .)١(﴾الْو(ك?يلُ و(نِع>م( اللّه. ح(س>ب.ن(ا

من السري يف سبيل املنقذ٬، وعلى العكس من ذلك السري يف سبيل املنهج املادي فإنه جيعل السائر 
مشدوداً إىل النظر إىل الثمار وكمها٬، ذلك ألن صاحب الثمار من القباحة حبال لو التفت إليه 

هو زخرف وحقيقته عراق خرتير  اًما يتومهه مثر احبه٬، بل إنّلص السائر الستقبح الثمر استقباحاً
٬، ولقد عمل املنهج املادي على إخفاء يد ا÷ذوم )٢( )X حبسب وصف أمري املؤمنني(بيد جمذوم 

حقيقة  ويعمل على صرفه عنعلى أنه يقدمها بزخرف يشتت النظر  الذي يقدمها ومتويهها٬، فضالً
  .وحقيقة من يعطي هذا العطاء

ألن  ؛±ج الغيب فهو يستند إىل توجيه اإلنسان إىل النظر إىل صاحب العطاء ال إىل العطاء أما
على تلك احلقيقة  صاحب العطاء هو نبع العشق وأصله٬، ولذلك يكون ±ج املنقذ يف التربية مركزاً

                                                            
 .١٧٣: آل عمران -١
 .٢٣٦ -نهج البالغة ) مجذوم يد في خنزير عراق من عيني في أهون هذه لدنياآم واهللا(: X قال -٢
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 وجهمينعه من النظر إىل اليد وال من أن يتعلق قلب اإلنسان بالثمار اليت تستحيل حجاباً خوفاً
  .اجلميل لصاحب تلك الثمار الطيبة

وجناح املنقذ يف بيان تلك احلقيقة ميكنه من إنقاذ املتبعني من متعلقات املنهج املادي٬، بل يعد 
عن جناح املنقذ يف تكليفه اإلهلي٬، ولذلك يكون املنقذ أشد بالء من املتبعني٬، وأكثرهم  ذلك إعالناً

  .اء التكليف اإلهليمن اهللا سبحانه من التقصري يف أد خوفاً

٬، )١(﴾فَاس>ت(ق?م> كَم(ا أُم?ر>ت( و(م(ن ت(اب( م(ع(ك( و(الَ ت(طْغ(و>اْ إِنَّه. بِم(ا ت(ع>م(لُونَ ب(ص?̈ري﴿: قال تعاىل
٬، بل وقيل أ±ا شيبت رسول اهللابعدها ضاحكاً  وهذه اآلية الكرمية بعد نزوهلا مل يرâ رسول اهللا

باالستقامة وهذا التكليف خيصه وكان ميكنه   سول اهللاألن تلك الرسالة اإلهلية كلفت ر ؛
ولذلك فهو جيد  .ذلك٬، ولكن األمر الصعب املستصعب هو ضمان استقامة الذين تابوا معه

باجتاه جهة العطاء٬، ال باجتاه العطاء٬، ورد عن إسحاق بن  وجيتهد إىل جعل نظر متبعيه مصوباً
أحسن من (: يقول X جعفر بن حممد مسعت أيب: قال ٬،عن أخيه موسى بن جعفر ٬،جعفر

  .)٢() الصدق قائله٬، وخري من اخلري فاعله

تلك التربية العظيمة هي اليت ختلق احلب واأللفة بني املؤمنني املتبعني ذاك  ولو نلتفت إىل أنّ
أما لو أ±م التفتوا إىل ذات العطاء فالشك وال ضري يف  .املعطي احلقأ±م يتعلقون بواحد أحد وهو 

) الكمي(ألن النفس اإلنسانية جمبولة على التحصيل أكثر٬، وكثر التحصيل  ؛اخلالف واقع بينهم أنّ
  .يستدعي التزاحم والتنازع

 س(و>ف( كَل4ا ثُمَّ # ت(ع>لَم.ونَ س(و>ف( كَل4ا # الْم(قَابِر( ز.ر>ت.م. ح(تَّى # التَّكَاثُر. أَلْه(اكُم.﴿: قال تعاىل
 ثُمَّ # الْي(ق?نيِ ع(ي>ن( لَت(ر(و.نَّه(ا ثُمَّ # الْج(ح?يم( لَت(ر(و.ن4 # الْي(ق?نيِ ع?لْم( ع>لَم.ونَت( لَو> كَل4ا # ت(ع>لَم.ونَ
ويل اهللا (وهو  ٬، وهذا التكاثر الشك يف أنه مصدر إهلائهم عن النعيم)٣(﴾النَّع?يمِ ع(نِ ي(و>م(ئ?ذÂ لَت.س>أَلُنَّ

  .)والسبب املمدود بني األرض والسماء

                                                            
 .١١٢: هود -١
 .٢٩٢ص ١٦ج: للحر العاملي  -وسائل الشيعة  -٢
 .٨ – ١: التكاثر -٣
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من مد ) نه اهللالع( هو جهلهم وتلك املنطقة هي الثغرة اليت يتمكن الشيطانوسبب هلوهم 
خرطومه ليبدأ الوسوسة اليت جتعل السائر يف النهج اإلهلي على خطر عظيم٬، أما العمل على 

٬، ألن ذلك التحصيل ال حتكمه قاعدة وال نزاعاً التحصيل النوعي فهو املراد ألنه ال يستلزم تزامحاً
الذي يبدأ بالتخلي ال بالتكثر٬، ومن  صيل الكمي املادي٬، بل ما حيكمه نوع التحصيلالتكاثر والتح

مث بالتحلي بكماالت روحية تنأى عن كل ما هو مادي٬، ومن مث تستحق بذلك أن تكون وعاء 
  .النور احلق

وهذا النوع حيدده إخالص العامل باملنهج الغييب٬، واإلخالص متعلق بالسبب الرابط بني العبد 
وال يطلع عليه أحد غري الرب سبحانه٬، حىت العبد ال يطلع على نوع اإلخالص كي ال  وربه

ينشغل عن ربه سبحانه مبا سواه٬، فاملسري إىل اهللا سبحانه حمفوف بالبالءات الصارفة٬، وتلك 
البالءات ظاهرها جيتذب النظر٬، وتثبيت النظر على األصل حيتاج إىل جماهدة عظيمة٬، وصراع مع 

ية مستمر ال جمال ألن يتوقف إال باملوت٬، وأي غفلة كفيلة بإسقاط العبد يف حبائل األنا األنا البشر
  ).نه اهللالع( ومن مث جعله لقمة سائغة بفم الشيطان

ولذلك كان السؤال األول يف ±ج تأويل املتشابه وإحكامه متعلق بالكيفية٬، متعلق باإلميان 
عن كيفية املعرفة٬،   ن يتعلق حبديث أهل البيتبالغيب ومنهج هذا اإلميان ومعلمه فالسؤال كا

والرسول  ٬،اعرفوا اهللا باهللا: Xقال أمري املؤمنني (: قال ٬،Xحيث ورد عن أيب عبد اهللا 
  .)١() وأويل األمر باملعروف والعدل واإلحسان ٬،بالرسالة

لق٬، وهو عرف اهللا سبحانه وتعاىل باهللا يف اخلاأي [ :وكانت اإلجابة عليه بأسطر قليلة٬، نصها
فهو صلوات ريب عليه جتلي وظهور اهللا يف اخللق٬، أي جتلي وظهور مدينة  ٬،X اإلمام املهدي

  .الكماالت اإلهلية يف اخللق

                                                            
 .١١٥ص ٢ج: للسيد نعمة اهللا الجزائري  -نور البراهين  -١
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فهو صلوات ريب عليه وجه اهللا . جتلي وظهور أمساء اهللا سبحانه يف اخللق: وبعبارة أخرى
 نه البد له من معرفة اإلمام املهديسبحانه وتعاىل الذي يواجه به خلقه٬، فمن أراد معرفة اهللا سبحا

X[ )١(.  

 ولقد كشفت تلك األسطر عن اإلطار النظري والسبيل العملي يف معرفة اهللا سبحانه٬، ذاك أنّ
 فخلقت أعرف أن فأحببت خمفياً كرتاً كنت( :اهللا سبحانه قال يف احلديث القدسي الشريف

 سبحانه نفسه٬، حيث ورد عن جابر ٬، وكان اخللق األول إنسان به ع̈رف اهللا)٢() ألعرف اخللق
؟ قال رسول اهللا أول شيء خلق اهللا ما هو:  سألت رسول اهللا( :بن عبد اهللا األنصاري٬، قال

  .)٣( )نور نبيك يا جابر ومنه خلق كل  خري: 

مث إين أخربك (: يف رسالته اجلوابية إىل املفضل بن عمر ما نصه X وورد عن اإلمام الصادق
وذلك الرجل هو اليقني وهو اإلميان وهو إمام أمته وأهل  ٬،الدين هو رجل الدين وأصل أنّ

ومن جهله جهل اهللا ودينه وحدوده  ٬،ومن أنكره أنكر اهللا ودينه ٬،زمانه فمن عرفه عرف اهللا
ن معرفة الرجال دين اهللا واملعرفة على وجهه معرفة أوشرايعه بغري ذلك اإلمام كذلك جرى ب

Ú ا إىل معرفة اهللا فهذه املعرفة الباطنة الثابتة بعينها ثابتة على بصرية يعرفÚ ا دين اهللا ويوصل
  .)٤( )املوجبة حقها املستوجب أهلها عليها الشكر هللا

هي معرفة لقانون اهللا سبحانه الذي من خالله يعرف حجة  X معرفة اإلمام املهدي ٬،إذن
نهج اإلهلي والقانون اإلهلي يف معرفة اهللا سبحانه٬، فلوال وجود احلجة اإلهلية ما كان ليستبني امل

اهللا سبحانه غيب مطلق٬، وال ميكن للخلق أن  احلجة٬، ومن مث معرفة اهللا سبحانه٬، فمن الثابت أنّ
يعرفوا رvم إال من خالل خليفته الذي هو صورة له وجتل" ألمسائه احلسىن٬، فحجة اهللا هو صورة 

  .ز املعرفة اليت لوالها ما كان اخللقملدينة الكماالت اإلهلية٬، وتلك املدينة هي مرك

وتلك املعرفة هي الكاشفة عن مثرÃا٬، ومثرة املعرفة هي احلب اإلهلي احلق٬، وينبغي االلتفات إىل 
بني النظر والعمل بل متاهي بينهما حىت ال يستبني الفارق بينهما بل  املعرفة احلق ال جتعل فاصالً أنّ

                                                            
 .١سؤال رقم  ١ج: المتشابهات -١
 .١٦٢ص ٣ج: المحقق الكرآي -رسائل الكرآي  -٢
 .٢٤ص ١٥ج: للعالمة المجلسي - بحار األنوار  -٣
 .٥٤٩ص: للصفار - بصائر الدرجات  -٤
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 هلا٬، وجواب السيد اليماين ك املعرفة٬، وجتعل من النظر إطاراًيف بدء تل أ±ا جتعل من العمل سبباً
X  ،اختصر طريق املعرفة على السائرين فيه عندما قدم هلم اجلواب خبري الكالم القليل الدال٬

وخيتزن حتته قانون معرفة حجة اهللا سبحانه الذي ال ميكن ملن له أيسر ظل للعقل أن جيادل فيه أو 
  .مياري

ألن اجلدال يف القانون هو دليل  ؛ليطاع ال ليمارى فيه٬، أو جيادل به ر قانوناًفالقانون إمنا صا
وبذلك توضح كيف  .املماراة الكاشفة عن اجلهل املركب أو اجلحود بأوضح صوره ومعانيه

للرسالة اإلهلية البد أن يكون  الداعي أو املدعي كونه مترمجاً املعرفة من خالل هذا القانون أنّ
  .أوالً مباشرة أو بإذن اهللا على يد حجة من حججه السابقني هذا من اهللا معيناً

  .يعلن حتديه بإظهار علمه وقدرته على ترمجة الرسالة اإلهلية على وفق مراد اهللا سبحانه: ثانياًو

أنه يدعو الناس لطاعته بأمر اهللا وال يعذر من ختلف عن ذلك أبداً كونه خليفة من : ثالثاًو
  .ومن ختلف عنه فقد ختلف عن اهللا سبحانهخلفاء اهللا سبحانه٬، 

 السفياين خروج(: X قال ٬،X وهذا ما كشفته رواية اليماين الواردة عن اإلمام الباقر
 يتبع اخلرز كنظام نظام واحد٬، يوم يف واحد٬، شهر يف واحدة٬، سنة يف واخلراساين واليماين

 من أهدى راية الرايات يف وليس ناواهم٬، ملن ويل وجه٬، كل من البأس فيكون ٬،بعضاً بعضه
 على السالح بيع حرم اليماين خرج فإذا صاحبكم٬، إىل يدعو ألنه ؛هدى راية هي اليماين٬، راية

 أن ملسلم حيل وال هدى٬، راية رايته فإن إليه فا×ض اليماين خرج وإذا مسلم٬، وكل الناس
  .)١( )مستقيم يقطر وإىل احلق إىل يدعو ألنه ؛النار أهل من فهو ذلك فعل فمن عليه٬، يلتوي

) وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليماين٬، هي راية هدى( X قول اإلمام الباقر إنّ
٬، اليماين هو صاحب دعوة إهلية إذ ال يوجد هدى يف غري الدعوات اإلهلية مطلقاً بيان واضح أنّ

 إِلَى ي(ه>د?ي أَفَم(ن ل?لْح(قِّ ي(ه>د?ي اللّه. قُلِ الْح(قِّ إِلَى ي(ه>د?ي مَّن ش.ر(كَآئ?كُم م?ن ه(لْ قُلْ﴿ :قال تعاىل

                                                            
 .٢٦٤ص: لمحمد بن إبراهيم النعماني -آتاب الغيبة  -١
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٬، وصاحب الدعوة )١(﴾ت(ح>كُم.ونَ كَي>ف( لَكُم> فَم(ا ي.ه>د(ى أَن إِال4 ي(هِدِّي( ال4 أَمَّن ي.تَّب(ع( أَن أَح(قُّ الْح(قِّ
  .البد أن يكون يف عنوان من عناوينه رسوالً X رسول٬، فاليماين

وال حيل ملسلم أن (واضحا لشخصية اليماين ذاك هو  قيداً X كذلك وضع اإلمام الباقر
 X اليماين هو مبقام احلسني ٬، وهذا يعين أنّ)يلتوي عليه٬، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار

 عن ٬،إمساعيل بن حممد عن ٬،األشعري عن ٬،أبيه عن ٬،إدريس ابن: األعمال حيث ورد يف ثواب
 على دخلت(: قال ٬،املشرقي قيس بن وعمر عن ٬،اجلارود أيب عن ٬،أبيه عن ٬،احلكم بن علي

: عمي ابن له فقال عليه فسلمنا ٬،مقاتل بين قصر يف وهو يل عم وابن أنا عليه اهللا صلوات احلسني
 هاشم بين إلينا والشيب خضاب: فقال ؟ شعرك أو خضاب أرى الذي هذا ٬،اهللا عبد باأ يا

 العيال كثري الدين كثري السن بريك رجل إين: فقلت ؟ لنصريت جئتما: فقال علينا أقبل مث. يعجل
 ذلك٬، مثل عمي ابن له وقال .أمانيت أضيع أن وأكره يكون٬، ما أدري وال للناس بضايع يدي ويف
 فلم سوادنا رأى أو واعيتنا مسع من فإنه سواداً يل تريا وال واعية يل تسمعا فال فانطلقا: لنا قال
والواعية هي  ٬،)٢( )النار يف منخريه على بهيك أن وجل عز اهللا على حقاً كان يغثنا ومل جيبنا

البد أن  X حجة إهلية منصوص عليه٬، واليماين بقول الباقر X الدعوة وهي الراية٬، واحلسني
  . يكون حجة إهلية منصوص عليه٬، ولذلك احتج اليماين بنص وصية رسول اهللا

بدليل  د أن يكون معصوماًاليماين الب هو أنّ X والقيد الثالث الذي تبينه رواية اإلمام الباقر
٬، ومن يكون هكذا حاله فهو معصوم٬، قال )ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم(هذا القيد 

 إِلَى ي(ه>د?ي ي(د(ي>ه? ب(ي>ن( ل§م(ا م.ص(دِّقاً م.وس(ى ب(ع>د? م?ن أُنزِلَ ك?ت(اباً س(م?ع>ن(ا إِنَّا قَو>م(ن(ا ي(ا قَالُوا﴿ :تعاىل
٬، وال جدال بني املسلمني يف عصمة كتاب اهللا سبحانه٬، وقد )٣(﴾مُّس>ت(ق?يمٍ رِيقٍطَ و(إِلَى الْح(قِّ

٬، قال X استبانت عصمته كونه يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم٬، وهذه نفسها حال اليماين
ـذَا إِن4﴿ :تعاىل  أَن4 الصَّال?ح(ات? ي(ع>م(لُونَ ال4ذ?ين( الْم.ؤ>م?نِني( و(ي.ب(شِّر. أَقْو(م. ه?ي( ل?ل4ت?ي يِه>د?ي الْقُر>آنَ ه(
  .)٤(﴾كَبِرياً أَج>راً لَه.م>

                                                            
 .٣٥: يونس -١
 .٢٠٤ص ٢٧ج: العالمة المجلسي - بحار األنوار  -٢
 .٣٠: األحقاف -٣
 .٩: اإلسراء -٤



 Xإصدارات   أ�صار   اإلمام املهدي  ..... .......................................... ٦٢

 يعضد بعضها بعضاً X اليت احتج vا مياين آل حممد  ولذا كانت روايات الطاهرين
 ي(ت(د(بَّر.ونَ أَفَالَ﴿ :لقوله جل وعال ٬، ويعلن بعضها عن تعلقه ببعضها٬، مصداقاًويبني بعضها بعضاً

٬، فكما هو القرآن يعضد بعضه )١(﴾كَث?رياً اخ>ت?الَفاً ف?يه? لَو(ج(د.واْ اللّه? غَي>رِ ع?ند? م?ن> كَانَ و(لَو> الْقُر>آنَ
رسول التأويل٬، كما كان جده رسول اهللا X يف اليماين  فكذلك روايات الطاهرين بعضاً
  .رسول الترتيل 

بحانه٬، فأوىل مراتب الكيفية اليت تكون vا معرفته سبحانه هي كيفية إهلية بينها اهللا س إذن٬،
معرفته وأعالها هي معرفته بترتيهه عن وصفه على الرغم من أنه يف البدء عرف ذاته سبحانه 
 بالصفة وذلك حلاجة القابل ولوال أنه سبحانه وصف ذاته ملا عرفه خلقه٬، ولكن بني سبحانه أنّ

باده فس الوقت أمر عفهو وصف نفسه وبن ٬،وصفه ليس هو وإمنا هو قبلة دالة إليه وسبيل مؤد إليه
  .أن يعرفوه بترتيهه عن صفته

هي معرفته بوصفه من خالل اصطباغ العارفني به يف املرتبة األوىل الذين عرفوه  :املرتبة الثانية
بترتيهه عن وصفه فأسبغ الوصف عليه فصاروا املصداق العملي لصفته املعرف vا٬، وهذه املرتبة 

 عنها سبحانه٬، فكان املعلمون املرسلون الناطقون العاملون حلاجة القابل والفاعل غين كانت أيضاً
بصفته سبحانه يعلمون الناس أن معرفته بالنسبة هلم وإن تكون عن طريق صفته املسبغة على عباده 

على الناس أن تعرف وتتعلم ترتيهه بالطريقة اليت نزهه vا عباده العارفون به أنّ املرسلني إال 
لرمحته  تبة هي اليت يستبني عندها الناس بني عارف باهللا سبحانه ومستثمراًاملعرفني له٬، وهذه املر

املهداة وآخرين أصروا على اإلعراض عن معرفته سبحانه فأضاعوا فرصة الرمحة وقبلها أضاعوا 
يف االمتحان األول فامناز الناس فيها بني معلمني ومتعلمني٬،  فرصة عدله اليت أتاحها لعباده مجيعاً

رصة الرمحة يف االمتحان الثاين يف أن يعرفوا رvم سبحانه بالكيفية اليت عرفها vا وأضاعوا ف
  .السابقون باملعرفة

يف وصيته ألمته وجعلها ضامنة لنجاÃم وخلودهم   وهذه املرتبة هي اليت بينها رسول اهللا
 عدي أبداًإين خملف فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا ب( :رضوان اهللا سبحانه٬، وهي قوله  يف

فالكتاب فيه صفته  ٬،)كتاب اهللا وعتريت أهل بييت وإ×ما لن يفترقا حىت يردا علي احلوض
                                                            

 .٨٢: النساء -١
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هم   سبحانه وبيان ما يصلح الناس ويوفقهم ملعرفته بالعمل به٬، والعترة الطاهرة من أهل البيت
  .الذين يبينون للناس الكيفية العملية للمعرفة

 الْآخ?ر( و(الْي(و>م( الل4ه( ي(ر>ج.و كَانَ ل§م(ن ح(س(ن(ةٌ أُس>و(ةٌ الل4ه? ر(س.ولِ يف? لَكُم> كَانَ لَقَد>﴿: قال تعاىل
٬، ولعل مما يفهم من معىن األسوة أي املنفذ العملي الذي بالتمسك به واقتفاء )١(﴾كَث?رياً الل4ه( و(ذَكَر(

 التمسك به  ٬، وبترك أثره ميكن للناس أن يعرفوا رvم سبحانه ويرتهوه كما نزهه حممد
  .فسيقع الناس يف الضالل ويبتعدوا عن سبيل املعرفة احلق

مرتبة التعليم العملي للكتاب على أيدي اهلداة املهديني من الرسل واألنبياء  مع االنتباه أنّ
التعليم  :التعليم بالترتيل٬، والثانية: هي كذلك تنقسم إىل مرحلتني؛ األوىل واألوصياء 

إىل خامتهم هم رسل ترتيل وتعريف بالترتيل٬، وأكمل   واملرسلني بياءاألنفكان  .بالتأويل
ال رسالة  فكان بذلك خامت النبيني وختمه للنبوة فيه داللة على أنّ ٬، معرفة الترتيل رسول اهللا

األرض  ألهلفتح اإلرسال  بعده ترتل من السماء فبه ختم اإلرسال من السماء ومن عنده 
من  من األئمة بدءاً فجعل لتلك املرحلة التعليمية اثين عشر رسوالً ٬،الهكيف يعرفوا الترتيل وكم

فهو خامت األئمة املرسلني ٬، X املهدي حممد بن احلسن العسكري باإلمام وختاماً X علي
 Xبالتأويل بعد ختم مرحلة الترتيل به  اإلرسالفتح باب  Xبتعريف الناس بالترتيل٬، ومنه 
 X والرسول األول الفاتح ملرحلة التأويل هو املهدي األول أمحدفبدأ اإلرسال منه بالتأويل٬، 
ليلة وفاته فسمى vا خلفاءه من  X على علي أمالهااليت   كما ورد يف وصية رسول اهللا

رسل   ٬، فكان األئمةومن بعدهم اثنا عشر مهدياً بعده إىل يوم القيامة وهم اثنا عشر إماماً
  .تأويلرسل ال  الترتيل٬، وكان املهديون

معىن الترتيل هو بيان معاين الكتاب وتوضيحها للناس كل أهل زمان  أنّولعل من النافع الذكر 
بزما±م وما حيتاجون إليه من بيان معاين القرآن٬، حىت وصل األمر إىل اإلمام حممد بن احلسن 

ويل ابتدأت مرحلة بيان حقائق القرآن أي تأ Xمت به بيان معاين القرآن٬، ومنه  X املهدي
املهدي األول٬، ولذلك ذكرت الروايات  X الرسل املبني حلقائق القرآن هو أمحد وأولالقرآن٬، 

ويضمها إىل احلرفني املبثوثة  القائم يبث يف الناس اخلمسة والعشرين حرفاً أنّ  عن الطاهرين
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حرفا الترتيل    لعلهما    ٬، واحلرفان السابقان اللذان مت بثهما يف الناس فيتمها سبعة وعشرين حرفاً
و أن يعرف الناس الرسول ويف زمنه كان مناط املعرفة ه  ففي كل زمان قبل زمن رسول اهللا

كان تكليف الناس أن تعرف متام احلرفني أي متام الترتيل وذلك  ٬، وبعد رسول اهللاوالرسالة
  .مبعرفة معاين الكتاب

يان كامل معاين القرآن٬، فيكون عمله ختم مرحلة بيان الترتيل بب X أما يف زمن القائم
من أحرف التأويل من خالل بيان حقائق  والشروع يف بيان تأويله وبث اخلمسة والعشرين حرفاً

اليت vا يستبني معىن احلرفني السابقني٬، ولعل هذه اخلمسة والعشرون  هذه اخلمسة والعشرين حرفاً
أربعة وعشرون خليفة من املستخلف و  ؛ رسول اهللا هي ما تضمنته وصية رسول اهللا حرفاً

بعده خلفاء له على الناس يبينون هلم حقيقة معرفته سبحانه٬، وكون املعرفة بالترتيه ال بالوصف 
  .يف تفسري سورة التوحيد X كما بني مياين آل حممد

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



؟؟؟א

على يف العمل  تكشف عن ضرورة حياول الناس اليوم جاهدين X إجابة السيد اليماين إنّ
 طمسها أو يف أحسن األحوال اإلعراض عنها وإغفال جانبها٬، وتلك الضرورة ملن يسلíم اليوم بأنّ

هو جتلي مدينة الكماالت اإلهلية يف هذا الزمان٬، وهو صورة مدينة العلم٬،  X اإلمام املهدي
  رسول اهللا فالبد له أن يبحث عن باب تلك املدينة وسبيلها٬، مثلما آمن وصدق مبا ورد عن

 ٬، مصداقاً)١() ! باÚا من إال املدينة تؤتى وهل باÚا٬، وأنت العلم مدينة أنا علي٬، يا: (عندما قال
و(لَي>س( الْبِرُّ بِأَنْ ت(أْت.و>اْ الْب.ي.وت( ي(س>أَلُون(ك( ع(نِ األه?ل4ة? قُلْ ه?ي( م(و(اق?يت. ل?لنَّاسِ و(الْح(جِّ ﴿ :لقوله تعاىل

ـك?نَّ الْبِرَّ م(نِ اتَّقَى و(أْت.واْ الْب.ي.وت( م?ن> أَب>و(ابِه(ام?ن ظُه.ورِه(ا و(   .)٢(﴾و(اتَّقُواْ اللّه( لَع(ل4كُم> ت.فْل?ح.ونَ لَ

املنقذ العاملي  X فمدينة علم هذا الزمان هو اإلمام املهدي ٬،واحلال نفسه يف هذا الزمان
املهلكة٬، واالعتراف vذا األمر اإلهلي للبشرية من مهاوي الضالل والتيه يف صحراء اجلهل واملادة 

تؤتى منه٬، وإال ال سبيل إىل الوصول إليها ومعرفتها من  يستوجب االعتراف بأن هلذه املدينة باباً
دون معرفة الباب٬، والدخول من خالله كي يتمكن من معرفتها ومن مث معرفة صانعها وبانيها٬، 

 بكم بكم٬، بدء اهللا أراد من( :أنه قال X اإلمام الصادق وهو اهللا سبحانه٬، ولذلك ورد عن
 وبكم ٬،]اهللا[ خيتم وبكم ٬،اهللا فتح وبكم ٬،الكلب الزمان اهللا يباعد وبكم ٬،الكذب اهللا يبني

 يطلب مؤمن كل ترة اهللا يدرك وبكم ٬،رقابنا من الذل يفك وبكم ٬،يثبت وبكم يشاء ما ميحو
  .)٣() Úا

ألنه ال يعرف  ؛تعريف ظاهر بيِّن بباب املدينة اإلجابة عن السؤال األول يف املتشابه هي ٬،إذن
 يكون منه الولوجا الذي حمل دخوهلاملدينة إال من كان جزءاً منها وفيها٬، وأهم أجزاء املدينة بل 

ملعرفة املدينة٬، ومعرفة بانيها٬، وينبغي أن يكون  هو الباب الذي يلجه الساعون املهتدون طلباً اإليه
  .ومن مث ترتيهه عما دونه باvا هو معرفة صانعها وبانيها وعظمته الغاية من بلوغ املدينة عرب
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 .٥٧٦ص ٤ج: الشيخ الكليني -الكافي  -٣



 Xإصدارات   أ�صار   اإلمام املهدي  ..... .......................................... ٦٦

فكذلك  X والباب علي  ومثلما كان للترتيل مدينة علم وباب حيث املدينة حممد
للتأويل مدينة علم وباب هي صورة من تلك املدينة٬، ومدينة علم التأويل هو اإلمام املهدي حممد 

 مما يثبت أنّو X رسوله إىل الناس كافة أمحد احلسنوباب تلك املدينة وصيه و X بن احلسن
 )...اهللا باهللا  اعرفوا(٬، هو أن حديث )X اإلمام املهدي( هو باب مدينة العلم X اليماين

سكن بطون الكتب منذ مئات السنني ومل يأت أحد من الناس يكشف لنا سر هذه املعرفة كما 
  .يف هذا الزمان X كشفها اليماين

هو اجلزء  X نا أمام احتمالني ال ثالث هلما٬، ومها؛ إما أن يكون اليماينوكشفه هلا جيعل
 بابا٬، أو هو من الداخلني فيها٬، واالحتمال األول ال نقاش فيه٬، فكونه باvاألهم من املدينة وهو 

هذا يستلزم أن يكون هو السبيل الكاشف عن أسرارها٬، أما االحتمال الثاين فهو يستلزم فاملدينة 
ليماين أول الداخلني إىل تلك املدينة والعارفني بأسرارها ولو كان غري ذلك لكان من أن يكون ا

يدل على أنه البد أن يكون أول هو أول الداخلني  X ن اليماينوكذا سبقه أحق بالبيان٬، ول
 الوفاة حضرته فإذا(: اليت يقول فيها  وصية رسول اهللاملؤمنني ونستدل على أول املؤمنني ب

 محدأو اهللا عبد وهو أيب واسم كامسي اسم أسامي ثالثة له املهديني أول ابنه إىل فليسلمها
٬، ومن هذا النص يتبني عظم املسؤولية امللقاة على )١() املؤمنني أول وهو املهدي الثالث واالسم

املواجه للناس٬، واملعلم الذي يعد أنصار  X بوصفه وجه اإلمام املهدي X كاهل أول املؤمنني
  .أبيه

يف حديث طويل نقتبس منه موضع الشاهد الذي يكشف عن   د ورد عن رسول اهللافق
٬، X وباملقابل عظيم قدر املؤمنني بإمامته X انفراط الناس عن التمسك بإمامة اإلمام املهدي

جلابر  ٬، حيث قال X وهذا القدر يكشف عن املسؤولية العظيمة اليت يتحملها أول املؤمنني
مث مسيي وكنيي حجة  ...(: يان احلجج بعدهيف معرض ب) ي اهللا عنهرض( بن عبد اهللا األنصاري

اهللا يف أرضه٬، وبقيته يف عباده ابن احلسن بن علي٬، ذاك الذي يفتح اهللا تعاىل ذكره على يديه 
ال يثبت فيها على القول مشارق األرض ومغارÚا٬، ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة 

فهل يقع لشيعته  ٬،يا رسول اهللا: فقلت له: قال جابر .لإلميان قلبه بإمامته إال من امتحن اهللا

                                                            
 .١٥٠ص: ، والغيبة للطوسي١٤٧ص ٥٣ج: بحار األنوار -١
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أي والذي بعثين بالنبوة إ×م يستضيئون بنوره وينتفعون : االنتفاع به يف غيبته ؟ فقال 
هذا من مكنون سر اهللا٬،  ٬،يا جابر .بواليته يف غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جتللها سحاب

وهذا اخلرب يكشف عن عظيم معاناة الثابت على القول  )١( ) عن أهلهوخمزون علمه٬، فاكتمه إال
  .بإمامته فهو ممتحن أميا امتحان

 :قال ٬،X جعفر أيب عن ٬،اجلارود أيب عن ٬،سنان بن حممد عن ٬،جعفر وكذلك ورد عن أيب
 إال حيتمله ال ذكوان أجرد مقنع ثقيل مستصعب صعب حممد آل حديث إنّ( :يقول مسعته
 نطق قائمنا قام فإذا ٬،حصينة مدينة أو لإلميان قلبه اهللا امتحن عبد أو مرسل نيب وأ مقرب ملك

القرآن يف كل زمان هو حجة اهللا  ٬، وهذه الرواية ميكننا أن نفهم منها أنّ)٢( )القرآن وصدقه
ألنه يف هذا  ؛حممد بن احلسن X وعلى هذا الفهم يكون القائم الناطق هو ليس اإلمام املهدي

للناس  X ويكون القائم الناطق املصدق من القرآن هو مبعوث اإلمام املهدي ٬،و القرآنالزمان ه
القائم  ٬، وقد يفهم من تصديق القرآن للقائم الناطق هو أنXّ وهو وصيه ورسوله وميانيه أمحد

على صدقه فال خيالف القرآن وال  يطلب شهادة القرآن يف القول والعمل ويكون القرآن شاهداً
: فهو بقوله للناس X بل يكون حجته القرآن وهذا ما هو حاصل اليوم مع اليماين خيتلف معه

 قُلْ م.ر>س(الً لَس>ت( كَفَر.واْ ال4ذ?ين( و(ي(قُولُ﴿ :٬، يصدقه القرآن بقول اهللا سبحانه)اسألوا اهللا عين(
  .)٣(﴾الْك?ت(ابِ ع?لْم. ع?ند(ه. و(م(ن> و(ب(ي>ن(كُم> ب(ي>نِي ش(هِيداً بِاللّه? كَفَى

 ي(ع>م(لُونَ ال4ذ?ين( الْم.ؤ>م?نِني( و(ي.ب(شِّر. أَقْو(م. ه?ي( ل?ل4ت?ي يِه>د?ي الْقُر>آنَ ه(ذَا إِن4﴿ :وقوله تعاىل
وليس هناك من شك يف أن اليت هي أقوم هي حاكمية اهللا  ٬،)٤(﴾كَبِرياً أَج>راً لَه.م> أَن4 الصَّال?ح(ات?

اهللا فهو يدعو للدين القيم٬، والقرآن يهدي إليه ويصدقه فهي الدين القيم٬، ومن يدعو إىل حاكمية 
  .يف منطقه

يف آخر الزمان غري الثالمثائة والثالثة عشر٬، وعلى  X وليس هناك مؤمنني باإلمام املهدي
وليس يف هذا األمر جدال٬، أما أولئك الذين ي̈دعون اإلميان  ٬، ذلك نصت روايات الطاهرين

                                                            
 .٢٥٤ص: للشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -١
 .٤١ص: محمد بن الحسن الصفار - بصائر الدرجات  -٢
 .٤٣: الرعد -٣
 .٩: اإلسراء -٤
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 ظهور اإلمام املهدي أنّ  ائهم مبا ورد عن الطاهرينانكشف كذب ادع X باإلمام املهدي
X  العشرة آالف  وهملقة احلوانتهاء غيبته مرهون بوجود ثالمثائة وثالثة عشر نفر٬، إضافة إىل

 X عون صادقني بادعائهم وهم اليوم باملاليني لكان اإلمام املهديرجل٬، ولو كان أولئك املدَّ
  . ام دولة العدل اإلهلي اليت هي أمنية األنبياء واملرسلنيظاهر األمر بني الناس٬، بل كان قد أق

لصفات الدابة اليت تكلم الناس يف آخر الزمان  X وقد ورد vذا السياق بيان أمري املؤمنني
إذا وقع القول عليهم " :قول اهللا عز وجل ٬،يا أمري املؤمنني : أي أبو الطفيل   فقلت (: فقال

يا أبا : قال! ؟ ما الدابة ٬،"مهم أن الناس كانوا بآياتنا ال يوقنونأخرجنا هلم دابة من األرض تكل
هي دابة تأكل : ؟ قال أخربين به جعلت فداك ٬،يا أمري املؤمنني: فقلت .إله( عن هذا ٬،الطفيل

هو رب : ؟ قال من هو ٬،يا أمري املؤمنني: فقلت .الطعام ومتشي يف األسواق وتنكح النساء
صدِّيق هذه األمة : ؟ قال من هو ٬،يا أمري املؤمنني: قلت .األرض الذي تسكن األرض به

ويتلوه " :الذي قال اهللا تعاىل: ؟ قال من هو ٬،يا أمري املؤمنني: قلت .وفاروقها وربِّيها وذو قرينها
أنا٬،  "الذي جاء بالصدق والذي صدق به"و  ٬،"الذي عنده علم الكتاب"و  ٬،"شاهد منه

  .)١() والناس كلهم كافرون غريي وغريه

أول  X يف آخر الزمان كما كان علي X أول املؤمنني باإلمام املهدي X اليماينف
 الذي يصف أمري املؤمنني) الكفر(مصطلح  يف أول الزمان٬، ومن يلتفت إىل أنّ  املؤمنني مبحمد

X  حبسب ما فهمت    الناس به هو كفر معرفة  âأي ال أحد من الناس يف زمانìعلي ي X 
ـ ؛غريمها وال حبجته باهللاعارف  X واليماين كون كل واحد ) أول املؤمنني( أل±ما املوصوفان ب

منهما يعد باب املدينة اإلهلية املتجلية حبجة اهللا سبحانه يف زمنيهما٬، وكذلك مها كل يف زمانه يعد 
  .أول الداخلني إليها

 أبيه عن احلسني٬، بن علي أبيه عن علي٬، بن حممد أبيه عن حممد٬، بن جعفرفقد ورد عن 
 الوفاة  اهللا رسول حضرت ملا(: قال ٬، طالب أيب بن علي أبيه عن علي٬، بن احلسني
 حيايت يف وأميت٬، أهلي على وخليفيت وصيي أنت ٬،علي يا: يل قال عليه دخلت فلما دعاين
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 املنكر ٬،علي يا .اهللا عدو وعدوي عدوي وعدوك اهللا٬، ويل ووليي وليي وليك مويت٬، وبعد
 باب ألف إيلّ فأسر أدناين مث منك٬، وأنا مين ألنك ؛حيايت يف لرساليت نكركامل بعدي لواليتك

وصي ورسول  X ٬، وهذا اليوم هو لسان حال اليماين)١( )باب ألف يفتح باب كل العلم٬، من
  .وأول املؤمنني به X اإلمام املهدي

ـلذا فالسؤال  يف هذا باب مدينة العلم املنهج الذي به يæعرف يرشد الناس إىل  )كيف( ب
 :وثباÃم على بيعتهم له٬، قال تعاىل X الزمان ليربهنوا عن صدق والئهم لإلمام املهدي

٬، والفتنة للناس هي يف هذه الدعوة )٢(﴾أَح(ِسب( النَّاس. أَن ي.ت>ر(كُوا أَن ي(قُولُوا آم(نَّا و(ه.م> لَا ي.فْت(ن.ونَ﴿
يف هذا الزمان٬، ومن خالهلا ينكشف للناس اليمانية املباركة اليت تعد ميزان اهللا سبحانه يف األرض 

مدى معرفتهم بالغيب وإميا±م به٬، ولذلك جاءت اإلجابة على هذا السؤال املهم بطريقة اإلشارة 
 الكيفية مت بيان لسؤالكي يعرفها من طلب احلق من احلق وعرف اهللا باهللا٬، ويف تلك اإلجابة عن ا

وهو  هو جتلي اهللا سبحانه يف اخللق X هدياإلمام امل بصورة واضحة من خالل التعريف أنّ
  .وجهه الذي واجه به خلقه يف هذا الزمان

والباب املؤدي وطريقها ومتت اإلشارة بلطف حكيم إىل اإلجابة عن السبب إىل تلك املعرفة 
املتكلم عن بيان تلك املعرفة  إنّ :إىل مدينة علم اهللا سبحانه يف هذا الزمان٬، وهذه اإلشارة قالت

ا أن يتحدث عنها وال هل ا٬ً، وإال كيف يتسىن ملن هو ليس سبب±ا هو البد أن يكون سببهاوقانو
æأَفَالَ ي(ت(د(بَّر.ونَ الْقُر>آنَ و(لَو> كَانَ م?ن> ﴿ :رى يف حديثه اختالف أو تناقض أو تعارض٬، قال تعاىلي

هو النص ولكنه من دون  إن كان مفهوماً والقرآن ٬،)٣(﴾ع?ند? غَي>رِ اللّه? لَو(ج(د.واْ ف?يه? اخ>ت?الَفاً كَث?رياً
ال سبيل إىل معرفة أسراره٬، فالبد له من مصداق ناطق مبني  يبقى صامتاً لسان ناطق به مبني له

هو السبب املعلق   حبسب ما فهمت    ألسرار النص الصامت٬، والقرآن الناطق يف هذا الزمان 
  .X اليماين٬، وهو )X اإلمام املهدي( ٬، والسماء)الناس( بني األرض

                                                            
 .٦٥٢ص: الشيخ الصدوق - الخصال  -١
 .٢: العنكبوت -٢
 .٨٢: النساء -٣
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وإشارة٬، ورد عن  فالسؤال األول أجاب عن الكيفية صراحة٬، وأجاب عن السبب تلميحاً
 ٬،أىب اهللا أن جيرى األشياء إال باألسباب فجعل لكل شيء سبباً(: أنه قال X اإلمام الصادق

وجعل لكل  ٬،وجعل لكل مفتاح علماً ٬،وجعل لكل شرح مفتاحاً ٬،وجعل لكل سبب شرحاً
  .)١() ذلك رسول اهللا وحنن ٬،من عرفه عرف اهللا ومن أنكره أنكر اهللا قاًناط علم باباً

  فورد عنهم ٬،حيتاج إىل إحكام أكرب )رسول اهللا وحنن( :X الصادقاإلمام ولعل قول 
األوصياء هم أبواب اهللا (: X قال أبو عبد اهللا: قال ٬،ما نصه عن أيب بصري) حنن(يف بيان معىن 

والهم ما عرف اهللا عز وجل وÚم احتج اهللا تبارك وتعاىل على عز وجل اليت يؤتى منها ول
٬، ومن مث فعلى من يتحدث يف املتشابه وي̈دعي إحكامه أن يثبت أنه من أوصياء رسول )٢() خلقه

 عليه٬، وليس هناك نص كامل يبني أوصياء رسول اهللا ٬، والبد أن يكون منصوصاً اهللا حممد
٬، وشهد عليها X اليت أمالها ليلة وفاته على علي  هللاإىل يوم القيامة غري وصية رسول ا 

 :لقوله تعاىل مصداقاً ٬،هم سلمان احملمدي وأبو ذر الغفاري واملقداد ٬،ثالثة نفر من كبار الصحابة
 بِالْم(ع>ر.وف? و(األقْر(بِني( ل?لْو(ال?د(ي>نِ الْو(ص?يَّةُ خ(ي>راً ت(ر(ك( إِن الْم(و>ت. أَح(د(كُم. ح(ض(ر( إِذَا ع(لَي>كُم> كُت?ب(﴿

  .)٣(﴾الْم.تَّق?ني( ع(لَى ح(قّاً

هي تثبيت حلاكمية اهللا سبحانه بوصفها أصل وبيان للكيفية٬،   رسول اهللا) نص( وصية إنّ
هو بيان ملصداق احلاكمية وكشف عن لذا فوكون املتكلم يف املتشابه هو وصي مذكور يف الوصية 

أوصيائه لتكون هلم حجة حيتجون vا على تسمية   حيث جاء يف وصية رسول اهللا. السبب
أل±ا ساحة الراسخني يف العلم وهم أوصياء حممد ؛الناس٬، ومنع للمتأولني من دخول ساحة التأويل

  .الوارد ذكرهم يف وصيته املقدسة 

أخربنا مجاعة٬، عن أيب عبد اهللا احلسني بن علي بن سفيان البزوفري٬، (: قال الشيخ الطوسي
٬، عن جعفر ملوصلي العدل٬، عن علي بن احلسني٬، عن أمحد بن حممد بن اخلليلعن علي بن سنان ا
٬، عن عمه احلسن بن علي٬، عن أبيه٬، عن أيب عبد اهللا جعفر بن حممد ٬، عن أبيه بن أمحد املصري

                                                            
 .٢٦ص: لمحمد بن الحسن الصفار - بصائر الدرجات  -١
 .١٩٣ص ١ج: الكافي -٢
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الباقر٬، عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين ٬، عن أبيه احلسني الزكي الشهيد٬، عن أبيه أمري املؤمنني 
X،لعلي    يف الليلة اليت كانت فيها وفاته     ل رسول اهللا قا": قال ٬X : يا أبا

: وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع فقال فأمال رسول اهللا . أحضر صحيفة ودواة ٬،احلسن
٬، فأنت يا علي أول عشر مهدياً اثناومن بعدهم  إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ٬،يا علي

املرتضى٬، وأمري املؤمنني٬، والصديق األكرب٬،  علياً: عاىل يف مسائهمساك اهللا ت ٬،االثين عشر إماماً
أنت  ٬،يا علي. والفاروق األعظم٬، واملأمون٬، واملهدي٬، فال تصح هذه األمساء ألحد غريك

٬، ومن طلقتها فأنا برئ وصيي على أهل بييت حيهم وميتهم٬، وعلى نسائي فمن ثبتها لقيتين غداً
فإذا حضرتك . القيامة٬، وأنت خليفيت على أميت من بعدي منها٬، مل ترين ومل أرها يف عرصة

الوفاة فسلمها إىل ابين احلسن الرب الوصول٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابين احلسني 
الشهيد الزكي املقتول٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي٬، 

نه حممد الباقر٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه جعفر فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل اب
الصادق٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه موسى الكاظم٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها 
إىل ابنه علي الرضا٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد الثقة التقي٬، فإذا حضرته الوفاة 

لناصح٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه احلسن الفاضل٬، فإذا فليسلمها إىل ابنه علي ا
٬، مث فذلك اثنا عشر إماماً. ابنه حممد املستحفظ من آل حممد حضرته الوفاة فليسلمها إىل 

له ثالثة  فليسلمها إىل ابنه أول املقربني) فإذا حضرته الوفاة(٬، يكون من بعده اثنا عشر مهدياً
هو أول م أيب وهو عبد اهللا وأمحد٬، واالسم الثالث املهدي٬، واس كامسياسم : أسامي
  .)١(")املؤمنني

ـ X وصف اإلمام املهدي حممد بن احلسن إنّ له داللة مهمة تبني وتكشف ) املستحفظ( ب
دال على التشديد والتأكيد يف احلفظ وكذلك له ) املستحفظ(٬، ووصف أمهية كونه مستحفظاً

يكشف عن سر من أسرار  X ا الوصف لإلمام حممد بن احلسنداللة زمنية على املستقبل٬، وهذ
 الغيبة واالنتظار٬، ويستبني هذا السر مبجيء صاحب األمر املنتظر الذي بينه النص الوارد عن مالك

 من حدأ vا ليس اليت بالصفة األمر هذا صاحب لنصف إنا: X جعفر أليب قلت( :قال ٬،اجلهين

                                                            
 .١٥١ – ١٥٠ص: للشيخ الطوسي - الغيبة  -١
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 بذلك عليكم حيتج الذي هو يكون حىت أبداً لكذ يكون ال واهللا ال: X فقال. الناس
  .)١() إليه ويدعوكم

فصاحب األمر هو يدعو الناس إىل األمر وحيتج vم عليهم بذلك األمر٬، وما هو ذلك األمر 
فهذا األمر  ٬،؟؟ اإلجابة اليوم باتت واضحة وضوح الشمس يف رابعة النهار الذي احتج به صاحبه
صيائه وحجج اهللا على اخللق من بعده إىل يوم القيامة وكان بتنصيب أو  هو أمر رسول اهللا

الكتاب الضامن وإىل زمن   إلظهار هذا األمر بيان عجز عنه الناس منذ أن كتب رسول اهللا
  .X ظهور صاحبه وهو اليماين وصي ورسول اإلمام املهدي

ه رسول اهللاجواب وبيان عن معىن املستحفظ هذا الوصف الذي ذكر الرواية اآلتية ولعل يف
عن  ٬،عن إمساعيل بن جابر ٬،عن حممد بن سنان ٬،حدثنا حممد بن عيسى: يف وصيته املقدسة 

أوصى موسى (: قال ٬،X عن أيب عبد اهللا ٬،عن عبد احلميد بن أيب الديلم ٬،عبد الكرمي بن عمرو
ه ألن اهللا ل ؛وأوصى يوشع بن نون إىل ولد هارون ومل يوص إىل ولد موسى ٬،إىل يوشع بن نون

وبشر موسى يوشع بن نون باملسيح فلما أن بعث اهللا املسيح  ٬،اخلرية خيتار من يشاء ممن يشاء
 ٬،من بعدي امسه أمحد من ولد إمساعيل يصدقين ويصدقكم  قال هلم إنه سيأيت رسول اهللا

وإمنا مساهم اهللا املستحفظني أل×م استحفظوا االسم  ٬،وجرت بني احلواريني يف املستحفظني
لَقَد> ﴿ :يقول اهللا تعاىل ٬،ء الذي كان مع األنبياء وهو الكتاب الذي يعلم به كل شياألكرب 

الكتاب االسم األكرب وإمنا عرف مما  ﴾أَر>س(لْنا ر.س.لَنا بِالْب(يِّنات? و(أَن>ز(لْنا م(ع(ه.م. الْك?تاب( و(الْم?يزانَ
صاحل وشعيب وإبراهيم  كتابنوح وما  كتبيدعى العلم التوراة واإلجنيل والفرقان  فما كان 

 ؟ فأين صحف إبراهيم ﴾لَف?ي الصُّح.ف? الْأُوىل ص.ح.ف? إِب>راه?يم( و(م.وسى﴿ :وقد أخرب اهللا إِن4 هذا
فلم تزل الوصية يوصيها  ٬،أما صحف إبراهيم فاالسم األكرب٬، وصحف موسى االسم األكرب

إنك قد قضيت نبوتك  :مث أتاه جربئيل٬، فقال له  عامل بعد عامل حىت دفعوها إىل حممد
فإين ال  X واستكملت أيامك فاجعل االسم األكرب ومرياث العلم وآثار النبوة عند علي

  .)٢() أترك األرض إال ويل فيها عامل يعرف به طاعيت ويعرف به والييت
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هو اإلمام لالسم األكرب ستحفظ امل إنّ ٬،فهم يقودنا إىل القول حبسب ما بينته الرواية السالفةفال
وهو عهد اخلالفة٬، وامليزان   واملهديني X حممد بن احلسن٬، والكتاب هو أمحد X هديامل

هو الكتاب وهو الكاف وهو  X وهو عهد الوالية٬، فيكون أمحد  واألئمة X هو علي
 ه.دÉى ف?يه? ر(ي>ب( الَ الْك?ت(اب. ذَل?ك( # امل﴿: االسم األكرب ومرياث العلم وآثار النبوة٬، قال تعاىل

  .)١(﴾ي.نف?قُونَ ر(ز(قْن(اه.م> و(م?مَّا الصَّالةَ و(ي.ق?يم.ونَ بِالْغ(ي>بِ ي.ؤ>م?ن.ونَ ال4ذ?ين( # تَّق?ني(ل§لْم.

طوىب ملن أدرك قائم : قال رسول اهللا (: قال ٬،Xورد عن أيب محزة٬، عن أيب جعفر 
ن رفقائي وذوي أهل بييت وهو يأمت به يف غيبته قبل قيامه ويتوىل أولياءه٬، يعادي أعداءه٬، ذلك م

٬، ومن ينتبه فهذه الرواية الشريفة ليست يف اإلمام حممد )٢() موديت وأكرم أميت علي يوم القيامة
  :للنقاط اآلتية!! ؟؟ ٬، ملاذاX ٬، بل هي يف املهدي األولX بن احلسن املهدي

٬، X ليس هو امتحان األمة بل هو املُمìتâحèن٬، بل االمتحان يكون منه X اإلمام املهدي  ١
يف حممد  وهو امتحن األمة بأول املؤمنني به٬، مثلما مل يكن امتحان الناس يف دعوة رسول اهللا

  .X ألنه هو املمتحن٬، بل كان االمتحان يف أول املؤمنني به ووصيه علي 

القائم  تعين أنّ) أدرك( ومن املعلوم أنّ ٬،)طوىب ملن أدرك قائم أهل بييت( :الرواية تقول  ٢
س إليه ليتيح للناس فرصة إدراكه٬، ولوال ذلك ال ميكن إدراكه٬، فكيف يدرك من يظهر ويدعو النا

 و(ه.و( اَألب>ص(ار( ي.د>رِك. و(ه.و( اَألب>ص(ار. ت.د>رِكُه. ال4﴿ :؟؟ واهللا سبحانه وهو الغيب احلق يقول كان غيباً
هو  X حممد بن احلسناإلمام املهدي  والكل يعلم وخاصة الشيعة اليوم أنّ )٣(﴾الْخ(بِري. الل4ط?يف.

  فقد ورد عن الطاهرين ٬،﴾بِالْغ(ي>بِ ي.ؤ>م?ن.ونَ ال4ذ?ين(﴿: مصداق من مصاديق الغيب٬، قال تعاىل
 ك هو غري اإلمام املهدي حممد بن احلسن٬، إذن هذا املدرXâ الغيب يف اآلية هو اإلمام املهدي أنّ
X٬، ومن يكون غري اإلمام X ً؟؟؟ بإمامته غري وصيه وأول املؤمنني قائما  

اإلمام البد أن يكون  ومن املعلوم أنّ) وهو يأمت به يف غيبته قبل قيامه( :الرواية تقول  ٣
ومن ) يف غيبته قبل قيامه( :مدركاً كي يتمكن املأموم من االئتمام به٬، وكذلك الرواية تقول

                                                            
 .٣ – ١: البقرة -١
 .٢٨٦ص: للشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -٢
 .١٠٣: األنعام -٣
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داللة الغيبة تعد من  على أنّ غيبتان وليست غيبة واحدة٬، فضالً X غيبة اإلمام املهدي املعلوم أنّ
وضع لداللة تلك الغيبة ضابطة٬، وتلك   ألن هلا معان كثرية٬، ولذلك فرسول اهللا ؛املتشاvات

 ٬،)خائف يترقب( X ٬، فالغيبة هنا هي االختفاء وتلك هي سنة موسى)قبل قيامه(الضابطة هي 
 X ه٬، وهوخائف؟؟؟ وما الذي يترقب ممX â ٬، واإلمام املهديX فالقائم فيه سنة من موسى

ال تدركه األبصار وجتل من جتلياته للغيب  يوصل صالته بقنوته وقنوته بصالته حىت صار مصداقاً
  .وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري

الذين يصدقون ٬، فمن هم أولياؤه اليوم) ويتوىل أولياءه٬، يعادي أعداءه( :الرواية تقول  ٤
؟؟؟ وهذا السؤال   قتل روايات أهل البيت أو أولئك الذين عملوا على  روايات آل حممد

عن اإلمام جعفر الصادق٬، عن آبائه٬، عن أمري :  حيث ورد عنه  جييب عنه رسول اهللا
: قال رسول اهللا  إنّ(: يف حديث طويل يف وصيته يذكر فيها) سالم اهللا عليهم(املؤمنني علي 

يف آخر الزمان٬، مل يلحقوا النيب قوم يكونون  وأعظمهم يقيناً أعجب الناس إمياناً ٬،يا علي
منوا بسواد على بياض٬، أي باألحاديث اليت كتبت على آوحجبت عنهم احلجة٬، ف

  .)١()القرطاس

٬، وما السواد على البياض غري أحاديثهم X غري اإلمام املهديعن الناس من احلجة احملجوبة 
يكون بالنص بعد حجب  ائماًاالمتحان د ٬، ومن املعلوم أنّ)صلوات اهللا وسالمه عليهم(الشريفة 

وهل اليوم هناك دعاة . احلجة٬، تلك سنة اهللا سبحانه يف الذين خلوا ولن جتد لسنة اهللا تبديالً
وهؤالء األنصار  ٬،X وأولياء ميتلكون احلجة ويدعون الناس إىل الثقلني غري أنصار اإلمام املهدي

 X د احلسن مياين آل حممد؟؟ سيدهم وقائدهم ومربيهم هو السيد أمح من سيدهم وقائدهم
وهم الذين يدعون اليوم إىل حاكمية اهللا وعمدوا طريقها  ٬،X وصي ورسول اإلمام املهدي

بالدماء الطاهرة٬، وأعداؤه هم كل الذين ال يؤمنون حباكمية اهللا سبحانه وتنصيبه٬، وكل الذين 
اس ودميقراطية وقتلها٬، ويدعون إىل حاكمية الن  حياولون جاهدين وأد روايات أهل البيت

أمريكا راية الشيطان اليت ال حتتاج معرفتها إىل دليل فأمريكا اليوم سيدة الظلم واجلور٬، ومن يدعو 
 .إىل مشروعها يف احلاكمية هو منضوٍ حتت لوائها٬، وهو ممن يعادي أولياء القائم

                                                            
 .٣٩٨ص ٣ج: للقندوزي -ذوي القربى ينابيع المودة ل -١
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بأ±م مل يلحقوا بنيب٬،   هم أولئك الذين وصفهم سيد املرسلني X وأولياء القائم
  ٬، فآمنوا بسواد على بياض ووصية رسول اهللاX وحجبت عنهم احلجة وهو اإلمام املهدي

هي مصداق أكرب وأعظم من مصاديق اإلميان بالسواد على  X اليت أمالها ليلة وفاته على علي
حيث يسلمها  ٬،X البياض اليت يذكر فيها آخر املستحفظني وهو اإلمام املهدي حممد بن احلسن

وذخرية األنبياء هي الوصية املقدسة٬، وهي املذخورة له   ب ذخرية األنبياءصاح ابنهإىل 
فليسلمها إىل ابنه حممد (حيث ورد فيها ما نصه  ٬،)صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آبائه وأبنائه(

٬، فإذا ٬، مث يكون من بعده اثنا عشر مهدياًفذلك اثنا عشر إماماً. املستحفظ من آل حممد 
واسم أيب وهو عبد  كامسياسم : ليسلمها إىل ابنه أول املقربني له ثالثة أساميحضرته الوفاة ف

 X املستحفظ هو اإلمام املهدي(٬، )١( )املهدي٬، هو أول املؤمنني: اهللا وأمحد٬، واالسم الثالث
 وهو عهد اخلالفة٬، وامليزان هو علي  واملهديني X حممد بن احلسن٬، والكتاب هو أمحد

X الوالية٬، فيكون أمحد وهو عهد  واألئمة X  هو الكتاب وهو الكاف وهو االسم
  . )األكرب ومرياث العلم وآثار النبوة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ٬،د̈يان الدين ٬،فالق اإلصباح ٬،مسخر الرياح ٬،جمري الفلك ٬،مالك امللك ٬،احلمد هللا رب العاملني
ومتوج  ٬،وترجف األرض وع̈مارها ٬،احلمد هللا الذي من خشيته ترعد السماء وسكا±ا .رب العاملني

  .البحار ومن يسبح يف غمراÃا

يأمن من ركبها ويغرق  ٬،على حممد وعلى آل حممد الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة اللهم صلّ
  .الحق والالزم هلم  ٬،واملتأخر عنهم زاهق ٬،املتقدم هلم مارق ٬،من تركها

  )١رقم  Xأسرار اإلمام املهدي (

                                                            
 .١٥١ص: الغيبة للطوسي -١
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﴿æفæوسæي  إِذْ قَالَ يèل ìمæهæتìأَيâر âرâالْقَمâو âسìالشَّمâكَباً وìكَو âرâشâع âدâأَح æتìأَيâإِنِّي ر èتâا أَبâي èلَأَبِيه
 âينèاجِدâس#  èانâسìلْإِنèطَانَ لìالشَّي îداً إِنìكَي âوا لَكæيدèكâفَي âكèتâوìلَى إِخâع âياكìؤæر ìصæقْصâيَّ ال تâنæا بâقَالَ ي
  .)١( العلي العظيم صدق اهللا ﴾عâدæوٌّ مæبِني$

ىل عباد اهللا إو ٬،ىل الذين يذكرون اهللا وقلوvم وجلةإو ٬،إىل الذين يعرفون اهللا باآليات والبينات
  .املتقني

الîذèينâ يæؤìمèنæونَ  #ذَلèكâ الْكèتâابæ ال رâيìبâ فèيهè هæدى! لèلْمæتَّقèنيâ  # امل﴿ الرَّحèيمِ الرَّحìمنِ اِهللا بِسìمِ
  .)٢(﴾بِالْغâيìبِ

للناس وأذاعوه على   كما فسره آل حممد X الغيب هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن
املر تèلْكâ ﴿والكتاب الدال عليه ال ريب فيه عند املتقني . رؤوس األشهاد وهو هاء اهللا ونون القلم

âنَّ أَكْثَرèلَكâقُّ وâالْح âبِّكâر ìنèم âكìزِلَ إِلَيìي أُنèذîالâابِ وâتèالْك æاتâونَ آيæنèمìؤæوالكتاب هو  .)٣(﴾النَّاسِ ال ي
كاف كن فبه ترزقون وبه متطرون وبه يغاث الناس وبه يعصرون٬، ويف الصعود تندرس الكاف يف 

ومن أراد  ٬،فمن أراد أن يرى النون فلينظر إىل الكاف ٬،ويف الرتول تندرس النون يف الكاف ٬،النون
  .ومعرفته والًمعرفة الغيب ال مناص له من البحث عن الكتاب أ

خري الزاد التقوى٬، فالقدوس  هيهات علم مكنون ال ميسه إال املطهرون٬، فتطهروا لتتزودوا إنّ
الكتاب واحد ال يتجزأ ليدل ويهدي  مث إنّ. ال يقرب إال القدوس والقدوس ال حيب إال القدوس

يف الصراط فمهما تعددت سبل السالم فهي جتتمع  ٬،إىل واحد٬، يهدي إىل اهللا الواحد القهار
ومهما تعددت اخليوط فكلها مرتبطة حببل اهللا املتني املرتبط بالغيب وما مل يستغلها  ٬،املستقيم

اإلنسان للوصول إىل حبل اهللا املتني تنقطع به وÃوى به إىل اجلحيم ويسمى كالسامري وبلعم بن 
نه مع املالئكة أعتقد ومثله كمثل الكلب وي ٬،نه النور املبنيأباعوره يتقلب يف الظلمات وهو يظن 

الîذèينâ جâعâلُوا الْقُرìآنَ عèضèني  #كَمâا أَنìزâلْنâا عâلَى الْمæقْتâِسمèنيâ  #وâقُلْ إِنِّي أَنâا النَّذèيرæ الْمæبِنيæ ﴿ املقربني

                                                            
 .٥ – ٤: يوسف -١
 .٣ – ١: البقرة -٢
 .١: الرعد -٣
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 #عìرِضì عâنِ الْمæشìرِكèنيâ فَاصìدâعì بِمâا تæؤìمâرæ وâأَ #عâمَّا كَانæوا يâعìمâلُونَ  #فَوâرâبِّكâ لَنâسìأَلَنَّهæمì أَجìمâعèني 
 âزِئنيìهâتìسæالْم âاكâنìونَ #إِنَّا كَفَيæلَمìعâي âفìوâفَس âرâإِلَهاً آخ èهîالل âعâلُونَ مâعìجâي âينèذî٢(٬، )١(﴾ال(.  

  ق.  هـ١٤٢٤ /شوال /٤

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .٩٦ – ٨٩: الحجر -١
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א ؟؟؟א

ـ إنّ ه.و( ال4ذ?ي ﴿: ء تلك املعرفة٬، قال تعاىلهو سؤال عن احلكمة من ورا) ملاذا( السؤال ب
ةَ و(إِن كَان.وا ب(ع(ثَ ف?ي الْأُمِّيِّني( ر(س.والً مِّن>ه.م> ي(ت>لُو ع(لَي>هِم> آي(ات?ه? و(ي.ز(ك§يهِم> و(ي.ع(ل§م.ه.م. الْك?ت(اب( و(الْح?كْم(

   لو جاز الوصف    ارتقائي ٬، فاملنهج اإلهلي يف املعرفة هو منهج )١(﴾م?ن قَب>لُ لَف?ي ض(لَالٍ مُّبِنيٍ
السائر يف سبيل املعرفة اإلهلية هو يترقى من عامل الشهود إىل عامل الغيب٬، ومن عامل امللك  مبعىن أنّ

  .إىل عامل امللكوت

وهذا الترقي مع كل درجة يرتقيها العارف فهو يبتعد عن عامل العصيان والتمرد ويقترب من 
من هوان الدنيا على اهللا أنه ( :أنه قال X ري املؤمننيأم عامل اإلسالم والطاعة٬، حيث ورد عن

  .)٢( )وال ينال ما عنده إال بتركها ال يعصى إال فيها

 #ز(ك4اه(ا  م(ن أَفْلَح( قَد> #و(ت(قْو(اه(ا  فُج.ور(ه(ا فَأَلْه(م(ه(ا #س(وَّاه(ا  و(م(ا و(ن(فْسٍ﴿: وقال تعاىل
أما يف  .)العامل اجلسماين(ن ال عصيان إال يف عامل امللك ٬، وهذا يعين أ)٣(﴾د(سَّاه(ا م(ن خ(اب( و(قَد>

عامل الغيب عامل امللكوت فال عصيان مطلقا٬ً، بل كل من يف ذلك العامل فهو طائع لربه سبحانه٬، 
٬، ولذلك كان أرقى خملوق يف عوامل النور وطاعته حبسب معرفته٬، وكلما ازداد معرفة ازداد رقياً

بال واسطة٬، وكل الذين يأتون من بعده من املؤمنني هم من املوحد   هو إنسان وهو حممد
ولذلك ٬، X هو علي  ٬، وكان الفائز األول من املمتحنني مبحمد املوحدين بواسطته

 :استحق أن يكون أول املؤمنني وأمريهم وسيدهم وقائدهم٬، ولذلك ورد عن الصادقني ما نصه
  رسول اهللا ٬، أنّ أبيه٬، عن جدهعن أيب زكريا املوصلي٬، عن جابر٬، عن أيب جعفر٬، عن 

ألست : ٬، فقال هلمأنت الذي احتج اهللا بك يف ابتدائه اخللق حيث أقامهم أشباحاً(: قال لعلي
وعلي بن أيب طالب وصيي ؟ فأىب : قال. بلى: وحممد رسويل ؟ قالوا: قال. بلى: بربكم ؟ قالوا

                                                            
 .٢: الجمعة -١
 .٩٣ص ٤ج: Xخطب اإلمام علي -نهج البالغة  -٢
 .١٠ – ٧: الشمس -٣
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يل٬، وهم أقل القليل٬، وهم أصحاب من واليتك إال نفر قل وعتواً إال استكباراً اخللق مجيعاً
  .)١( )اليمني

يف أول الزمان قضى اهللا سبحانه أن يكون هلما نظريان يف  X وعلي  وكما كان حممد
٬، وكان أمحد  نظري جده رسول اهللا X فكان حممد بن احلسن العسكري .خلق آخر الزمان

نه٬، وهو الرسول الذي ٬، وهو املعرف بآيات اهللا سبحاX نظري جده أمري املؤمنني X احلسن
ـ هذا الذي يعمله اليوم الناس مع القرآن من ) التالوة( يعلم الناس التالوة٬، وليس املقصود ب

 :٬، قال تعاىل٬، واالتباع يقتضي متبوعاً)٢(االتباع الترجيع الصويت ويسمونه تالوة٬، إمنا التالوة هي 
٬، )٣(﴾رَّح?ي̈م غَفُو̈ر و(اللّه. ذُن.وب(كُم> لَكُم> و(ي(غ>ف?ر> اللّه. ب>كُم.ي.ح>بِ فَاتَّبِع.ونِي اللّه( ت.ح?بُّونَ كُنت.م> إِن قُلْ﴿

 بيان آيات اهللا سبحانهواملتبوع يف اآلية هو حجة اهللا على اخللق املأمور اخللق بطاعته املناط به 
والكشف عن أسرارها واحلكمة من وراء تلك األسرار٬، ولذلك قال بعد أن يتلو عليهم  املتتابعة

يقوم    أي يطهرهم من رجس اآلراء وجيعل من أفئدÃم أوعية لقول احلق   اته ويزكيهم آي
وهي وعاء النور (٬، ويعلمهم احلكمة )السبب املمدود بني اهللا سبحانه واخللق(بتعليمهم الكتاب 

  ).اإلهلي الذي ال خيرج منه شيء إال بأمر ربه سبحانه

٬، كوكباً X أي ما احلكمة يف أن يرى إبراهيم حتديدا٬ً،) ملاذا(لذا كان السؤال الثاين عن 
  !!!؟؟؟ وقمرا٬ً، ومشساً فقط

٬، X ٬، والقمر اإلمام علي الشمس رسول اهللا: [ما نصه X فجاء جواب اليماين
  .X والكوكب اإلمام املهدي

 جتلي اهللا يف اخللق٬، وهلذا اشتبه vا إبراهيم: والشمس والقمر والكوكب يف امللكوت كانت
X بأ±م متام جتلي اهللا يف اخللق يف هذه  واختص حممد وعلي والقائم . حبسبه٬، ولكن كل

  .هو صاحب الفتح املبني أل±م مæرسèلني وليس فقط مæرسâلني٬، وألن حممداً  ؛احلياة الدنيا

                                                            
 .٢٣٣ – ٢٣٢ص: للشيخ الطوسي - األمالي  -١
 .مادة تال: لسان العرب: ينظر -٢
 .٣١: آل عمران -٣
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وهو الذي فتح له مثل سم اإلبرة٬، وكشف له شيء من حجاب الالهوت٬، فرأى من آيات 
  .وهي صورة ملدينة الكماالت اإلهلية أو الذات اإلهلية وهو مدينة العلم٬،. ربه الكربى

. أما علي فألنه باب مدينة العلم٬، وهو جزء منها٬، وكل ما يفاض منها يفاض من خالله
. وعلي ممسوس بذات اهللا. جتلي اهللا سبحانه وتعاىل٬، واسم اهللا سبحانه يف اخللق  فمحمد

القهار يف آنات٬، يكون علي عليه صلوات ريب هو  فعندما ال يبقى حممد٬، وال يبقى إال اهللا الواحد
وهي خمصوصة بأ±ا باطن القمر . جتلي اهللا سبحانه يف اخللق٬، وفاطمة عليها صلوات ريب معه

  .وظاهر الشمس

ألنه وإن مل يكشف له الغطاء  ؛)لو كشف يل الغطاء ملا ازددت يقيناً: (X وهلذا قال علي
  .ولكنه مبقام من كشف له الغطاء

فهو جتلي اسم اهللا سبحانه وهو حي٬، وقبل شهادته٬، لطول حياته٬، وطول  Xلقائم أما ا
٬، فهو يصل صالته بقنوته وقنوته بصالته٬، وكأنه ال يفتر عن وإخالصهعبادته٬، مع كمال صفاته 

عبادة اهللا سبحانه٬، وألنه اجلالس على العرش يوم الدين أي يوم القيامة الصغرى٬، ويف القرآن اليوم 
وألنه احلاكم باسم اهللا بني األمم يف ذلك اليوم٬، فالبد أن يكون مرآة تعكس الذات اإلهلية املعلوم٬، 

هو كالم اهللا٬، وحكمه هو  Xيف اخللق٬، ليكون احلاكم هو اهللا يف اخللق٬، فيكون كالم اإلمام 
ـوم قوله تعاىل . هو ملك اهللا سبحانه وتعاىل Xحكم اهللا٬، وملك اإلمام  فيصدق يف ذلك الي

يف ذلك اليوم عني اهللا ولسان اهللا الناطق  ٬X، ويكون اإلمام )ملك يوم الدين: (رة الفاحتةيف سو
  .)١( ]ويد اهللا

  :على سبيل املثال ال احلصر منها ٬،توضح مجلة من األمور املهمة X وإجابة السيد اليماين

٬، يكشف X ٬، والكوكب باملهديX ٬، والقمر بعلي إحكام صفة الشمس مبحمد  ١
هو   السبيل إىل اهللا سبحانه٬، وهذه الدالئل هي من تعيني اهللا سبحانه٬، فكان حممد عن دالئل
هو مدينة   الشمس هي مصدر النور والطاقة وصورÃا٬، وكذلك حممد ومن املعلوم أنّ ٬،الشمس

هو ظاهر الكلمة التامة   العلم ومصدر املعرفة وصورة كلمة اهللا اليت باطنها الذات٬، فمحمد
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 ٨١ ..............................................................قد جاء تأويله 

القمر  نّإا القمر فهو نور يف الظلمة دال على وجود الشمس وهو باvا وحجاvا٬، بل وحجاvا٬، أم
يستمد نوره من الشمس٬، أما الكوكب فهو ممثل الشمس والقمر املبني لنورهم والكاشف عن 
حقيقتهم٬، وهو اللسان الناطق بالكلمة التامة املبني هلا٬، واشتباه إبراهيم بنوره ألن حقيقة النور فيه 

  .فهو القائم بنور اهللا احلامل له واملبلغ به   أي الكوكب    الة على غاية املعرفة٬، أما هو هي د

عندما نظر يف ملكوت السماوات هي املنهج املعريف  X إبراهيممعرفة  تبني للمتدبر أنّ  ٢
كان يطلب معرفة احلقيقة ومل يطلب معرفة املعاين٬، ولو  X احلق لبلوغ مرتبة اليقني٬، فإبراهيم

ان يطلب معرفة املعاين حسب الكتفى برؤية الكوكب والشمس والقمر٬، ولعرف معانيها ومل ك
بنور احلقيقة٬، فبحثه عن احلقيقة هو ما جعله يستبني  أشرقتتتبني له حقيقتها من أ±ا ذوات آفلة 

حقائق الذوات النورانية من أ±ا ذوات آفلة بنفسها٬، وإمنا أشرقت بنور رvا سبحانه فهي سبيل 
ملعرفته وليست هي معرفته٬، إمنا معرفته تكون بترتيهه سبحانه٬، وقد أدرك هذه احلقيقة سيدنا 

 م(ع(ه. و(ال4ذ?ين( إِب>ر(اه?يم( ف?ي ح(س(ن(ةٌ أُس>و(ةٌ لَكُم> كَان(ت> قَد>﴿: ولذلك فاهللا سبحانه يقول ٬،X إبراهيم
 الْع(د(او(ةُ و(ب(ي>ن(كُم. ب(ي>ن(ن(ا و(ب(د(ا بِكُم> كَفَر>ن(ا الل4ه? د.ون? م?ن ب.د.ونَت(ع> و(م?مَّا م?نكُم> ب.ر(اء إِنَّا ل?قَو>م?هِم> قَالُوا إِذْ

 م?ن( لَك( أَم>ل?ك. و(م(ا لَك( لَأَس>ت(غ>ف?ر(ن4 ل?أَبِيه? إِب>ر(اه?يم( قَو>لَ إِل4ا و(ح>د(ه. بِالل4ه? ت.ؤ>م?ن.وا ح(تَّى أَب(داً و(الْب(غ>ض(اء
  .)١(﴾الْم(ص?ري. و(إِلَي>ك( أَن(ب>ن(ا و(إِلَي>ك( ت(و(ك4لْن(ا ع(لَي>ك( ن(ارَّبَّ ش(ي>ٍء م?ن الل4ه?

و(لَمَّا ج(اَءه.م> ر(س.ولٌ م?ن> ع?ن>د? الل4ه? م.ص(دِّ̈ق ل?م(ا م(ع(ه.م> ن(ب(ذَ فَرِي̈ق م?ن( ال4ذ?ين( ﴿ :وعن قوله تعاىل
  .)٢(﴾ه.م> ال ي(ع>لَم.ونَأُوت.وا الْك?ت(اب( ك?ت(اب( الل4ه? و(ر(اَء ظُه.ورِه?م> كَأَنَّ

أي رسول من اإلمام املهدي : وملا جاءهم رسول من عند اهللا[ :Xمحد احلسن أيقول السيد 
Xا على العاملني(بعد بعث اإلنسان الكامل  ألنه ؛v كلمتك التامة وكلماتك اليت تفضلت (

و الرسالة من ل حممد ختمت الرسالة من اهللا سبحانه وتعاىل وبدأ عهد جديد وهآوهم حممد و
ـ آل حممد رسل من حممد  ٬،ل حممد آالرسول حممد و  يأخذون علمهم منه  ف

اخلامت ملا سبق والفاتح ملا ( فالرسول حممد  ٬،بالوحي أو بواسطة مالئكة أو مباشرة منه 
وقد ثبت عند  ٬،ومن آل بيته  أي اخلامت للرسالة من اهللا وفاتح اإلرسال منه ) استقبل

                                                            
 .٤: الممتحنة -١
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من  يرسل حممد بن احلسن ذو النفس الزكية قبل مخسة عشر يوماً Xاإلمام املهدي  الشيعة أنّ
  .فإذا صح هذا اإلرسال صح غريه ٬،قيامه ألهل مكة فيقتلونه

 ٬،حق Xاملهدي  بأنّ من العلم الذي ورثه الشيعة عن أهل البيت : مصدق ملا معهم
بعده اثنا  نّإو ٬،له ذرية نّإو ٬،سلطانه نه قبل قيامه يوجد ممهدون يوطئون لهإو ٬،نه يقوم بالسيفإو

 قاطعني بناء على الروايات اليت وردت عنهم     أي الشيعة   وإ±م ٬،عشر من ولده مهديني
فبعد قتل أو حبسب اعتقاد بعضهم موت اإلمام . األرض لو خليت من اإلمام لساخت بأهلها نّأب

املهديني كما يف  واألئمةء من بعده مل يكن بأحد ولده األوصيا إنمبن تستقر األرض  Xاملهدي 
  !!؟الروايات عنهم 

 املهدي باإلمام التقى ممن وهو  ) اهللا رمحه( طاووس ابن فيها قال اليت اجلمعة يوم صالة ويف
X،عنه ونقل بل ٬ X لعذر اجلمعة يوم العصر تعقيب تركت إن: (  الكربى الغيبة زمن يف 
 يقول ±ايتها يف اليت الصالة ذكر مث ٬،)عليه اهللا أطلعنا ألمر أبداً؛ الصالة هذه تترك فال األعذار من

 ومد ولده٬، من واألئمة عهدك ووالة    X املهدي اإلمام أي   وليك على وصل: (X اإلمام
  ).قدير شيء كل على نكإ وآخرة ودنيا دينا آماهلم أقصى وبلغهم آجاهلم٬، يف وزد أعمارهم٬، يف

 ولده من مهدياً عشر أحد بعده أن وورد. بعياله لسهلةا مسجد يف يرتل أنه الرواية يف ورد
X.  

 على املتكرب املعاند على للحجة بعضها ذكرت وإمنا استقصائها٬، بصدد لست كثرية والروايات
  .بنفسه ويطلع احلديث كتب فلرياجع للحق٬، طلباً العلم أراد ومن اهللا٬، وأولياء اهللا

 :البقرة[ ﴾كèتâابâ كèتâابâ اللîهè وâرâاَء ظُهæورِهèمì كَأَنَّهæمì ال يâعìلَمæونَنâبâذَ فَرِيق$ مèنâ الîذèينâ أُوتæوا الْ﴿

خاصة والكتاب الذي نبذوه وراء ظهورهم هو  وأتباعهموهؤالء هم بعض علماء الشيعة  ٬،]١٠١
 Xوالروايات عن أهل بيت العصمة واملمهدون لإلمام املهدي  Xالقرآن واإلمام املهدي 

إن هذا . بوا باحلق ملا جاءهم وقالوا ساحر أو جمنون أو به جنة كأ±م ال يعلمونوإرساله هلم٬، وكذ
 .)١( ]Xهو احلق من اإلمام املهدي 
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 و(ي(ه>د?ي ي(ش(اُء م(ن اللّه. فَي.ض?لë لَه.م> ل?ي.ب(يِّن( قَو>م?ه? بِل?س(ان? إِال4 رَّس.ولٍ م?ن أَر>س(لْن(ا و(م(ا﴿: قال تعاىل
  .)١(﴾الْح(ك?يم. الْع(زِيز. و(ه.و( ي(ش(اُء م(ن

 أمحد العباس أبو حدثنا: قال ٬،عنه اهللا رضي الطالقاين إسحاق بن إبراهيم بن ورد عن حممد
 بن غامن حدثنا :قال ٬،حممد بن امللك عبد قالبة أبو حدثنا: قال ٬،بالبصرة املاذراين إسحاق بن

 ٬،السالم عليهما أبيه عن ٬،حممد بن جعفر عن ٬،ملكيا خالد بن مسلم حدثنا: قال ٬،السعدي احلسن
 بألسنة  األنبياء مسامع يف يقع فكان بالعربية إال وحياً وال كتاباً تعاىل اهللا أنزل ما(: قال

 مسامعهم يف فيقع بالعربية كلمهم قومه به كلم فإذا بالعربية نبينا مسامع يف يقع وكان ٬،قومهم
 كل ٬،بالعربية مسامعه يف وقع إال خاطبه لسان بأي اهللا ولرس خياطب ال أحدنا وكان ٬،بلسا×م

  .)٢( )له وجل عز اهللا من تشريفاً عنه X جربئيل يترجم ذلك

 مسامع يف يقع وكان( :بدليل قول الرواية الشريفة ٬،فالعربية هنا عربية املعاين ال عربية األلفاظ
فالعربية اليت  ٬،)بلسا×م سامعهمم يف فيقع بالعربية كلمهم قومه به كلم فإذا بالعربية نبينا

تقع يف مسامع قومه بلسا±م٬، ولعل معىن هذا الكالم أ±م إذا عربوا   يتحدث vا رسول اهللا
عما وقع يف مسامعهم عربوا عنه بلسا±م أي بألفاظهم كو±ا وسيلتهم يف التعبري٬، ولو كان 

تكلم معهم  ألنه  ؛)امعهم بلسا±مفيقع يف مس(املقصود يف الرواية عربية األلفاظ ملا صح القول 
  .بالعربية

ـ) بلسان قومه(لقد توهم بعضهم وفسر  يف اآلية دالة على ) قومه( وتومهوا أنّ ٬،)لغة قومه( ب
لو كان ما : اآليتفسيأتيهم السؤال  العرق الذي ينتسب إليهم٬، ولو كان تومههم هذا صحيحاً

برسالته ودعوته هرقل الروم وكسرى   فبأي دليل خياطب رسول اهللا حممد تقولون صحيحاً
الفرس ومقوقس القبط وجناشي احلبشة بالوقت نفسه الذي خاطب به قومه أي أهل اجلزيرة 

  !!العربية؟؟

                                                            
 .٤: إبراهيم -١
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فهو  ٬،)١(﴾ل§لْع(الَم?ني( ر(ح>م(ةً إِل4ا أَر>س(لْن(اك( و(م(ا﴿ :وكيف يتسق فهمهم هذا وقول اهللا سبحانه
وليسوا هم قومه حسب٬، بل ال يستقيم معىن قومه إال إذا مل يبعث ألعراب اجلزيرة وحدهم٬،  
٬، ولسان )قومه هم كل أهل زمانه يف مشارق األرض ومغارvا٬، وكذلك كل الرسل إنّ( :قلنا

يف ذاك الزمان كان لسان الترتيل وهذا اللسان جاء لينقض لسان أهل زمانه وهو   الرسول
  .وإنشاء النصوص كالشعر والكهانة لسان البدع

 املسجد إىل قام ٬،)٢(﴾الْك?ت(ابِ ت(رتِيلُ # حم﴿ :عليه نزلأ ملا  النيب أنّ( :يروىث حي
 اآلية٬، قراءة أعاد لقراءته الستماعه  النيب فطن فلما ٬،قراءته يسمع منه قريب املغرية بن والوليد
 هو ما اًكالم آنفاً حممد من مسعت لقد واهللا: فقال خمزوم بين قومه جملس أتى حىت الوليد فانطلق
 وإنّ ملثمر٬، أعاله وإنّ لطالوة٬، عليه وإنّ حلالوة٬، له وإنه اجلن٬، كالم من وال اإلنس كالم من

 واهللا الوليد٬، واهللا صبأ: قريش تفقال مرتله إىل انصرف مث يعلى٬، وما ليعلو وإنه ملعذق٬، أسفله
 فانطلق .أكفيكموه أنا: جهل أبو هلم فقال قريش٬، رحيانة للوليد يقال وكان كلهم٬، قريش ليصبأن
 يعيبونك قريش هذه: قال ؟ أخي ابن يا حزيناً أراك مايل: له فقال ٬،حزيناً الوليد جنب إىل فقعد
: فقال قومه جملس أتى حىت جهل أيب مع فقام حممد٬، كالم زينت أنك ويزعمون سنك كرب على

 ؟ كاهن أنه تزعمون :قال ال٬، اللهم: قالوا ؟ قط خينق رأيتموه فهل ؟ جمنون حممداً أنّ تزعمون
 ينطق أنه رأيتموه فهل ؟ شاعر أنه تزعمون: قال ال٬، اللهم: قالوا ؟ ذلك من شيئاً عليه رأيتم فهل
: قالوا ؟ الكذب من شيئاً عليه جربتم فهل ؟ كذاب أنه تزعمون: قال ال٬، اللهم: قالوا ؟ قط بشعر
 فتفكر ؟ هو فما: للوليد قريش تقال .صدقه من النبوة قبل األمني الصادق يسمى وكان ال٬، اللهم
 وولده وأهله الرجل بني يفرق رأيتموه أما ساحر٬، إال هو ما: فقال وعبس نظر مث نفسه يف

  .)٣() يؤثر سحر يقوله وما ساحر٬، فهو ومواليه٬،

 عندما مسع قول اهللا سبحانه سيتبني له من هذه الشهادة أنّ املغرية بن الوليدومن ينتبه إىل قول 
ويعرف كيف   حبسب حاله بقول أهل زمانه    قد اسقط يف يديه وهو العامل  املغرية بن الوليد

 واهللا(هذا الترتيل ال يقدر على قوله البشر  مييز بني الكهانة والشعر٬، فكانت شهادته بيان إىل أنّ

                                                            
 .١٠٧: األنبياء -١
 .٢ – ١: غافر -٢
 .مكتبة أهل البيت االلكترونية -١٦٩ص ١٨ج: للعالمة المجلسي - بحار األنوار  -٣
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فها هم قسم من  ٬،)اجلن كالم من وال اإلنس كالم من هو ما كالماً آنفاً حممد من مسعت لقد
يعرفون هوية الترتيل ويفرقون بينه وبني قول البشر٬، وكذلك مساع هرقل بدعوة ) أهل زمانه(قومه 
جعلته يعرف أنه مبعوث السماء٬، وكذلك النجاشي ومقوقس القبط عرفوا من لسانه أنه   النيب

حيث آمن   رسول رب العاملني لزما±م الذي هم فيه٬، وهذا احلال حىت مع أئمة أهل البيت
  اليهود والنصارى وا÷وس وقوم من ملل أخرى٬، فكيف آمن أولئك بال حممد أيديهمعلى 

 و(م(ا﴿ :بلسان أهل زمانه ومصداق من مصاديق قوله تعاىل كل واحد منهم كان مرسالً لوال أنّ
  .﴾قَو>م?ه? بِل?س(ان? إِال4 رَّس.ولٍ م?ن أَر>س(لْن(ا

قوم بأعراب اجلزيرة حسب فهو ومن يصر على تعريف اللسان على أنه هذه األلفاظ٬، وال
يف عدالته عندما   سيعطي املربر الكايف للمتصيدين باملاء العكر كي يتهم الناس رب العاملني

ومل يكن الغرق خاص بقومه الذين  X لعصيا±م نبيه نوح أهلهاهلك أغرق األرض كلها وأ
  .جياورونه حسب

ن قومه أي لسان أهل زمانه الذين اللسان هو أداة التعبري عن ضمري اإلنسان وفكره٬، ولسا
... يسكنون هذا العامل يف مشارق األرض ومغارvا وليس قومه هم عشريته أو قبيلته أو شعبه أو 

لكل الناس يف  إهليونإىل غري ذلك من املسميات التحزبية والتكتلية٬، فالرسل هم مبعوثون ...  أو
وامهم فهمنا معىن بلسان قومهم٬، فمعجزة إىل أق  زما±م٬، ولو نظرنا إىل معاجز بعض املرسلني

معجزته  X يف زمن افتتنت الناس فيه بالسحر٬، وعيسى األعاجيبعصا تفعل  X موسى
هو   الشفاء واخللق يف زمن افتنت أناس ذاك العامل باحلكمة البشرية والطب٬، ومعجزة حممد

  .القرآن كالم اهللا املرتل يف زمن افتنت فيه الناس بالكالم وبالغته

مبعوث إىل أهل زمن مفتونني بالتأويل٬، فمعجزته ورسالته هي التأويل٬، وهو vذا  X والقائم
من    أي من يرد عليه ويواجهه   سيفضح ما افتنت الناس به٬، ويبني هلم أ±م ) التأويل(اللسان 

 و(أُخ(ر. الْك?ت(ابِ أُمُّ ه.نَّ مُّح>كَم(ا̈ت آي(ا̈ت م?ن>ه. الْك?ت(اب( ع(لَي>ك( أَنز(لَ ال4ذ?ي( ه.و(﴿: أهل قوله تعاىل
 ي(ع>لَم. و(م(ا ت(أْوِيل?ه? و(اب>ت?غ(اء الْف?ت>ن(ة? اب>ت?غ(اء م?ن>ه. ت(ش(اب(ه( م(ا فَي(تَّبِع.ونَ ز(ي>غٌ قُلُوبِهِم> يف ال4ذ?ين( فَأَمَّا م.ت(ش(ابِه(ا̈ت

 أُو>لُواْ إِال4 ي(ذ4ك4ر. و(م(ا ر(بِّن(ا ع?ند? مِّن> كُل¬ بِه? اآم(نَّ ي(قُولُونَ الْع?لْمِ ف?ي و(الرَّاس?خ.ونَ اللّه. إِال4 ت(أْوِيلَه.



 Xإصدارات   أ�صار   اإلمام املهدي  ..... .......................................... ٨٦

 بن حيث ورد عن حممد ٬،بعبارة واضحة جلية X ٬، وهذا ما بينه اإلمام الصادق)١(﴾األلْب(ابِ
 من استقبل قام إذا قائمنا إنّ: يقول X اهللا عبد أبا مسعت(: قال يسار٬، بن الفضيل عن مروان٬،

 إنّ: قال ؟ ذاك وكيف: قلت. اجلاهلية جهال من  اهللا رسول استقبله امم أشد الناس جهل
 وإنّ املنحوتة٬، واخلشب والعيدان والصخور احلجارة يعبدون وهم الناس أتى  اهللا رسول
 ليدخلن واهللا أما: قال مث .به عليه حيتج اهللا كتاب عليه يتأول وكلهم الناس أتى قام إذا قائمنا
٬، فهذه الرواية املباركة كاشفة عن لسان )٢( )والقر احلر يدخل كما مبيو¦ جوف عدله عليهم

  .من لسا±م هذا X وما سيالقيه القائم X ٬، وعن لسان قوم القائم قوم حممد

وكتاب اهللا ليس ) وكلهم يتأول عليه كتاب اهللا حيتج عليه به: (يقول X فاإلمام الصادق
 والزبور كتاب اهللا٬، وصحف إبراهيم ٬،كتاب اهللا واإلجنيل ٬،القرآن حسب٬، بل التوراة كتاب اهللا

X  القائم مسورة بسور الكلية٬، ومبا أنّ  حبسب مبانيهم املنطقية    كتاب اهللا٬، ولذا فالرواية 
X  مبعوث لكل أهل األرض فليس من املعقول التصور بأن من يتأول عليه هم املسلمون

  .بحانهحسب٬، بل املتأولون هم كل من له كتاب مرتل من اهللا س

٬، عربت )٣(﴾ع?و(جٍ ذ?ي غَي>ر( ع(ر(بِيÌاً قُرآناً﴿معناها هو النقاء  ومن يتدبر معىن العربية جيد أنّ
لسان املعاين (البذور أي نقيتها٬، وكذلك اللسان يف الرؤيا هو لسان أهل اجلنة وهو لسان امللكوت 

تواصل بني أهل امللكوت وهو لسان عريب مبني أي لسان نقي صادق بني٬، لذا كان ال) ال األلفاظ
ال حيتاج إىل ترمجة لبيانه ووضوحه٬، ولكن حيتاج الترمجة عندما يعرب عنه بلغة هذا العامل وذلك من 

بلسان عريب ( خالل استخدام األلفاظ اليت ترمز إىل تلك املعاين امللكوتية٬، ولذا علينا أن نفهم أنّ
  .ألنه كالم علم وحجة وبرهانأي بلسان نقي من الشبهات والعيب وعدم الوضوح ) مبني

اللسان هو ما تؤدى به املعاين وليس ما تؤدى به األلفاظ حسب٬، وإن  ينبغي أن ننتبه إىل أنّ
عمل اللسان أداء األلفاظ٬، ولكن أداء األلفاظ ال اعتبار له ما مل تكن هذه األلفاظ من  كان ظاهراً

للسان ينقل من مصدر نقي صادق أي ينقل ا رشحات املعاين٬، ولذا فربط العربية باللسان لبيان أنّ

                                                            
 .٧: آل عمران -١
 .٣٠٧ص: محمد بن إبراهيم النعماني -آتاب الغيبة  -٢
 .٢٨: الزمر -٣
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 غَي>رِ ع?ند? م?ن> كَانَ و(لَو> الْقُر>آنَ ي(ت(د(بَّر.ونَ أَفَالَ﴿: من النور وينقل معرفة٬، ولذلك قال اهللا جل وعال
٬، فلو كان التعويل على أداء األلفاظ وصورÃا وما تؤديه من )١(﴾كَث?رياً اخ>ت?الَفاً ف?يه? لَو(ج(د.واْ اللّه?
ين عرفية حبسب الناس الذين نزل فيهم القرآن٬، يكون االختالف واقع وليس كما أخرب القرآن معا

٬، وثبتت ألفاظأن ال اختالف٬، وهنا اآلية الكرمية نقضت فهم الناس العريف للعربية كو±ا عربية 
 أنّ من  مل ينتبه هلا الناس  أيضاً  إشارات   حقيقة غائبة عن أذهان الناس وأشار هلا آل حممد

٬، وهنا يكون القرآن حجة على كل الناس على ألفاظعربية القرآن هي عربية معان ال عربية 
  .اختالف صور لغاÃم اللفظية

اللغات افترقت يف األلفاظ ولكنها لغة  يف واقع البحث املعاصر من أنّ وهذا القول يبدو جديداً
لناس هي لغة املعاين ال لغة األلفاظ٬، وكتاب واحدة يف املعاين الناقلة للمعرفة٬، ولذا فاللغة املوحدة ل

 أَفَالَ﴿اهللا الذي ال اختالف فيه هو كتاب املعاين ال كتاب األلفاظ بدليل قول اهللا جلت قدرته 
على  والتدبر ساحته املعاين ال األلفاظ٬، وهذا الفهم الذي قد يبدو جديداً ﴾الْقُر>آنَ ي(ت(د(بَّر.ونَ

ركن   كان فيه آل حممد واحداً ذكر منها مثاالًأقف كثرية يف موا  القارئ بينه آل حممد
  .للناس من جهاالÃم وسفينة جناÃم حبق من الغرق يف جلج اجلهاالت اإلنقاذ

 أحكام ومن قطعه من العسكريني عن الرجال مكاتبات مساه كتاب يف احلمريي ذكرفقد 
 زمانه يف العراق فيلسوف كان ديالكن إسحاق إنّ( :التبديل كتاب يف الكويف القاسم أبو الدين
 يوماً دخل تالمذته بعض نّإو مرتله يف به وتفرد بذلك نفسه وشغل القرآن تناقض تأليف يف أخذ
 أستاذكم يردع رشيد رجل فيكم أما: X حممد أبو له فقال العسكري احلسن اإلمام على

 منا جيوز كيف هتالمذت من حنن: التلميذ فقال .القرآن تشاغله من فيه خذأ عما الكندي
: قال نعم٬،: قال ؟ إليك ألقيه ما إليه أتؤدي: حممد أبو له فقال .غريه أوىف هذا يف عليه االعتراض

 قد :فقل ذلك يف األنسة وقعت فإذا بسبيله هو ما على ومعونته مؤانسته يف وتلطف إليه فصر
 Úذا ملتكلما هذا أتاك إن :له فقل ٬،منك ذلك يستدعي فإنه عنها أسألك مسألة حضرتين
 فإنه ؟ إليها ذهبت أنك ظننتها قد اليت املعاين غري منه تكلم مبا مراده يكون أن جيوز هل القرآن
 لعله يدريك فما: له فقل ذلك أوجب فإذا مسع٬، إذا يفهم رجل ألنه ؛اجلائز من إنه لك سيقول

                                                            
 .٨٢: النساء -١
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 وتلطف الكندي ىلإ الرجل فصار. معانيه لغري واضعاً فيكون إليه أنت ذهبت الذي غري أراد قد
 يف حمتمالً ذلك ورأى نفسه يف فتفكر عليه فأعاد ٬،عل̈ي أعد: له فقال املسألة هذه عليه ألقى أن إىل
 عرض شيء إنه: فقال ؟ لك أين من أخربتين إال عليك أقسمت: فقال ٬،النظر يف وسائغاً اللغة
 من فعرفين املرتلة هذه لغب من وال هذا إىل اهتدى من مثلك ما ٬،كال :فقال عليك٬، فأوردته بقليب
 من إال هذا مثل ليخرج كان وما به جئت اآلن: فقال .حممد أبو به أمرين: فقال ؟ هذا لك أين
  .)١( )ألفه كان ما مجيع وأحرق بالنار دعا إنه مث البيت٬، ذلك

توهم  ألفاظهفمن نظر للقرآن من خالل  ٬،فهذا اخلرب يكشف عن هذا االختالف يف النظر
لتناقض فيه٬، أما من نظر للقرآن من خالل معانيه فسيجده كتاب يكلم كل اخللق٬، االختالف وا

 ن(فَ̈ر اس>ت(م(ع( أَنَّه. إِلَيَّ أُوح?ي( قُلْ﴿ :قول اجلن الذي حكاه اهللا سبحانه بقوله نفهم نأومن هنا ميكننا 
بل مسعوا معىن٬،  اجلن مل يسمعوا لفظاً فاألكيد أنّ ٬،)٢(﴾ع(ج(باً قُر>آناً س(م?ع>ن(ا إِنَّا فَقَالُوا الْجِنِّ مِّن(

اإلحياء هو نقل للمعاين ال نقل لأللفاظ٬، ولو تدبرنا وتأملنا  فهي توضح بأنّ) أوحي(وحىت لفظة 
االستماع معناه مساع املعاين٬، أما السماع فهو مساع  الفرق بني االستماع والسماع يتبني لنا أنّ

 ال4ذ?ين(﴿ :ستماع ال على السماع٬، قال تعاىللأللفاظ حسب٬، ولذلك فالشريعة حتاسب على اال
  .)٣(﴾الْأَلْب(ابِ أُو>لُوا ه.م> و(أُو>لَئ?ك( الل4ه. ه(د(اه.م. ال4ذ?ين( أُو>لَئ?ك( أَح>س(ن(ه. فَي(تَّبِع.ونَ الْقَو>لَ ي(س>ت(م?ع.ونَ

 لقائما األمحدية٬، والدولة احملمدية٬، الراية صاحب يظهر(: أنه قال X ورد عن أمري املؤمنني
 احملجوب أيها: قال مث. والفرض السنة وحيىي األرض٬، ميهد املقال٬، يف الصادق واحلال ٬،بالسيف

 قد ألين ضمائري٬، أسرار والغرائب خواطري٬، آثار العجائب إنّ حايل٬، عن الغافل شأين٬، عن
 خزائن وفتحت بالصواب٬، ونطقت بالباب٬، وأتيت العجاب٬، وأظهرت احلجاب٬، خرقت

 فطوىب ٬،اللطائف عوارف ورمزت املعارف٬، لطائف وكرتت القلوب٬، دقائق وفتقت الغيوب٬،
 الكتاب معاين على يقف فإنه ٬،اإلمام هذا خلف وصلى الكالم٬، هذا بعروة استمسك ملن

  .املسجور والبحر املعمور٬، البيت إىل يدخل مث املنشور٬، والرق املسطور٬،

                                                            
 .٥٢٦ – ٥٢٥ص ٣ج: ابن شهر آشوب -مناقب آل أبي طالب  -١
 .١: الجن -٢
 .١٨: الزمر -٣
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  :يقول أنشد مث

 وإنيننـاألوليعلمحزت لقد
 بأسرها الغيوب ارأسر وكاشفت

 قيم كل على ومـلقي وإين
  

 كتوم نـاآلخري بعلم نـضني  
 وقدمي حادث ثـحدي وعندي

 عليم نيـالعامل بكل طـحمي
  

 "اîيد والقرآن ق": قال مث. بعرياً سبعني الفاحتة تفسري من ألوقرت شئت لو: قال مث
 لطائف مشكاة من لوب٬،الق عوارف ينابيع اآلثار٬، جليات وعبارات ٬،األسرار خفيات كلمات
 كل ضالة احلكمة ٬،العلوم بداية الفهوم ×اية الثواقب٬، كالنجوم العواقب حملات الغيوب٬،
 من سبحان ٬،الناس إمام أنت العباس أبا يا اجلواب٬، ويقرأ الكتاب٬، يفتح القدمي سبحان حكيم٬،

 تقدير ذلك ٬،السور بناء إىل تقدم منصور يا بيو¦ا٬، إىل الواليات ويرد مو¦ا٬، بعد األرض حييي
  .)١( )العليم العزيز

وهو ناظر إىل األلفاظ وما تعارف عليه الناس من  X من يقرأ كلمات أمري املؤمنني إنّ
وهو  Xمعانيها فقد ضيع النص وأضاع نفسه يف تيه ال خمرج له منه٬، أما من يقرأ كلماته 

ناظر يف قابل  X إلماما يلحظ بوضوح أنّ Xمتمسك بالعروة الوثقى ناظر يف معاين كالمه 
العباس  أبايا ( X ينادي قائم آل حممد Xاأليام واصف ملا سيقع فيها وهو يراه٬، ولذلك نراه 

مل جند أحد قبل اإلمام ! ؟ بظهر الغيب X فمن هذا الذي يناديه أمري املؤمنني ٬،)أنت إمام الناس
ن كان له قلب وألقى ٬، أال يكفي مل)أيب العباس(بني للناس وكشف عن هوية  X أمحد احلسن

 العباس هو املهدي األول مياين آل حممد أبا السمع وهو شهيد هذا البيان الواضح اجللي يف أنّ
X٬، وأمري املؤمنني X  إمام الناس الذي  ٬، فهل يف عرف املتأولني أنّ)أنت إمام الناس(يقول له

  !!؟؟ ميكن أن يأيت غريه ويدعي النص X نصبه علي

ولون اليوم من الفقهاء والسائرين بركبهم هو كما وصف اهللا سبحانه حاهلم ما يفعله املتأ إنّ
 بِأَفْو(اه?هِم> آم(نَّا قَالُواْ ال4ذ?ين( م?ن( الْكُفْرِ ف?ي ي.س(ارِع.ونَ ال4ذ?ين( ي(ح>ز.نك( الَ الرَّس.ولُ أَيُّه(ا ي(ا﴿ :بقوله

                                                            
 .٢٠٩ – ٢٠٨ص ٣ج: القندوزي -ينابيع المودة لذوي القربى  -١
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 ي.ح(رِّفُونَ ي(أْت.وك( لَم> آخ(رِين( ل?قَو>مٍ س(مَّاع.ونَ ل?لْكَذ?بِ اع.ونَس(مَّ ه?اد.واْ ال4ذ?ين( و(م?ن( قُلُوب.ه.م> ت.ؤ>م?ن و(لَم>
ـذَا أُوت?يت.م> إِنْ ي(قُولُونَ م(و(اض?ع?ه? ب(ع>د? م?ن الْكَل?م(  اللّه. ي.رِد? و(م(ن فَاح>ذَر.واْ ت.ؤ>ت(و>ه. ل4م> و(إِن فَخ.ذُوه. ه(
ـئ?ك( ئاًش(ي> اللّه? م?ن( لَه. ت(م>ل?ك( فَلَن ف?ت>ن(ت(ه.  الدُّن>ي(ا ف?ي لَه.م> قُلُوب(ه.م> ي.طَهِّر( أَن اللّه. ي.رِد? لَم> ال4ذ?ين( أُو>لَ

 وأداÃم يف هذا التحريف وسائل اصطلحوا عليها علوماً )١(﴾ع(ظ?ي̈م ع(ذَا̈ب اآلخ?ر(ة? ف?ي و(لَه.م> خ?ز>̈ي
ن خالهلا ارتباط الناس ووسائل أخرى جعلوا م ٬،كالنحو واللغة املأخوذة من املعاجم واملنطق

  .باأللفاظ ارتباطا هجروا به املعاين وتركوا النظر هلا وفيها فضاعوا وأضاعوا

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .٤١: المائدة -١



Wא

يف زمن الترتيل كان للحكمة والعلم مدينة وباب للمدينة٬،  نّإخالصة ما يريد البحث قوله 
دخول إىل مدينة علم الترتيل من باvا٬، ٬، والناس عليهم الX وباvا علي  فكان املدينة حممداً

ولعل يف الشهادة الثالثة بيان ٬، X واألئمة من ولده هم أبواب للباب علي X وباvا علي
 واألئمة من ولده X ٬، فكان علي)واألئمة من ولده حجج اهللا علياً أشهد أنّ(واضح هلذا األمر 

  .هم الرسل العلماء وأبواب مدينة العلم 

 X مان بعد هذه الفترة اليت مرت vا األمة بعد الغيبة الكربى لإلمام املهديأما يف آخر الز
  جاء زمن التأويل٬، ولزمن التأويل مدينة وباب وأبواب للباب كما كان احلال وكان حممد

يف آخر الزمان مدينة علم اهللا  X مدينة العلم وباvا علي واألئمة من ولده٬، يكون حممد املهدي
من ولده٬، وهم الرسل   وأبوابه املهديون X ل وباvا املهدي األول أمحديف مرحلة التأوي

ويكون  وعدالً ستمتلئ األرض قسطاً األمراء واملطبقون لتعاليم السماء على األرض٬، وvم 
 أَر>س(لَ ال4ذ?ي ه.و(﴿ :على الدين كله٬، وهو احلاكم هلذا العامل٬، قال تعاىل دين اهللا سبحانه ظاهراً

  .)١(﴾ش(هِيداً بِالل4ه? و(كَفَى كُل§ه? الدِّينِ ع(لَى ل?ي.ظْهِر(ه. الْح(قِّ و(د?ينِ بِالْه.د(ى ر(س.ولَه.

 ج(اءت> قَد> قَب>لُ م?ن ن(س.وه. ال4ذ?ين( ي(قُولُ ت(أْوِيلُه. ي(أْت?ي ي(و>م( ت(أْوِيلَه. إِال4 ي(نظُر.ونَ ه(لْ﴿ :قال تعاىل
 خ(ِسر.واْ قَد> ن(ع>م(لُ كُنَّا ال4ذ?ي غَي>ر( فَن(ع>م(لَ ن.ر(دُّ أَو> لَن(ا فَي(ش>فَع.واْ ش.فَع(اء م?ن ال4ن( فَه(ل بِالْح(قِّ ر(بِّن(ا ر.س.لُ

  .)٢(﴾ي(فْت(ر.ونَ كَان.واْ مَّا ع(ن>ه.م و(ض(ل4 أَنفُس(ه.م>

  .)٣( )ويوم القيامة Xذلك يف القائم ( :فقد ورد يف تفسري القمي أنّ

أو املهدي األول وصي  X كان باب الترتيل٬، والقائم X علياً ومما تقدم يتبني للقارئ أنّ
هو باب التأويل وهو املناط به بيان أحرف العلم  X ورسول اإلمام املهدي حممد بن احلسن

٬، وهذا األمر بينه جبالء اخلمس والعشرين وضم احلرفني إليهم ليتم العدد سبعة وعشرون حرفاً
ثرية من املتشاvات واجلواب املنري٬، ولعل بيانه هلذه يف مواضع ك X ووضح اإلمام أمحد احلسن

                                                            
 .٢٨: الفتح -١
 .٥٣: األعراف -٢
 .٢٣٥ص ١ج: تفسير القمي -٣
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وأ±ا أبواب التوحيد ومنهج املعرفة احلق ما يغين عن إعادÃا يف األحرف يف تفسري سورة التوحيد 
  .خالصة البحث٬، وملن شاء التوسع فيمكنه العودة إليها يف الكتب املشار إليها

غاية البحث هو الكشف للناس عن باب  نّولعل من النافع اإلشارة يف هذه اخلالصة إىل أ
٬، ولقد وردت عن أمري X وباvا علي  مدينة التأويل اليت هي صورة ملدينة الترتيل حممد

القائم من ولده هو صورة منه٬، حيث ورد  ن فيها للناس أنّإشارات كثرية يب̈ي X املؤمنني علي
 صاحل عن ٬،عيسى بن عثمان عن مد٬،حم بن أمحد عن الصفار٬، عن الوليد٬، ابن: األخبار عن معاين

 ألبنني :عليه قائم وأنا متكئ وهو X املؤمنني أمري مسعت(: قال ٬،األسدي عباية عن ميثم٬، بن
 ٬،العرب كور كل من والنصارى اليهود وألخرجن ٬،حجراً حجراً دمشق وألنقضن ٬،منرباً مبصر

 ما بعد حتىي أنك خترب كأنك ٬،املؤمنني أمري يا: له قلت: قال .هذه بعصاي العرب وألسوقن
٬، ففي هذه الرواية يف )١( )مين رجل يفعله مذهب غري يف ذهبت عباية يا هيهات: فقال متوت؟

يفعله رجل مين٬، ومن يعود إىل : مقدمتها نسب الفعل له٬، ولكن ملا سأل السائل جاءه اجلواب
  .X أمري املؤمننيوحواره مع أيب الطفيل يتبني له قصد  X الرواية الواردة عن أمري املؤمنني

ويف اخلتام أسأل اهللا سبحانه أن يكون يف هذه الكلمات القاصر صاحبها واملقصر حبق هذا 
والباحث    من النفع للقارئ الذي الشك يف أنه  شيئاً X النور اإلهلي العظيم مياين آل حممد

 بحانه وآل حممدجيهل قدر هذه الشخصية اإلهلية اليت ال يعلم قدرها إال اهللا س   يشاركه احلال 
يف وصفها وبيا±ا للناس٬، وبيان عظيم قدرها وجليل عطائها للبشرية٬،  ٬، الذين اجتهدوا 

لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول اهللا ( : ولو مل يقال حبقها غري كلمات رسول اهللا
ما ملئت ك وقسطاً ذلك اليوم حىت يبعث فيه رجالً من ولدي يواطئ امسه امسي ميلؤها عدالً

  .لكفاها رفعة وعزة وعظمه )٢( )جوراً وظلماً

 فصلوات اهللا وسالمه عليك يا سيدي وموالي ونور عيين يا باب التأويل يا مياين آل حممد
X ،وبك أشرقت مشس  ٬،فبك أشرقت األرض وانزاح عنها ظالم اجلهل وظلم حاكمية الناس٬

  .الباطل كان زهوقاً إنّ العلم وعدالة حاكمية اهللا٬، وبك جاء احلق وزهق الباطل

                                                            
 .٦٠ – ٥٩ص ٥٣ج: للعالمة المجلسي - بحار األنوار  -١
 .٢٦١ص: للفتال النيسابوري -روضة الواعظين  -٢



 ٩٣ ..............................................................قد جاء تأويله 

  .وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً ٬،واحلمد هللا رب العاملني

   اخلميس                                                                                   
  ق هـ ١٤٣٣ /األول ربيع /١٦

  م ٢٠١٢ /٢ /٩املوافق                                                                                    
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