
 

(1) 

 مشـيئة اهلل محـال

 الخـمق

 :في مجاؿ الخمؽ ىو السؤاؿ التالي مف جممة األسئمة المطروحة

خمؽ األشياء بإفاضة الوجود إلييا، أـ أف الفيض انتشر منو تعالى بنحو  ىؿ اهلل سبحانو بإرادتو
 اإلرادة كانبثاؽ النور مف الشمس؟ جبري مف غير

باإلرادة والقصد ال بالجبر والقير.  الموجودات قد صدرت منو تعالىال شؾَّ أفَّ جميع  : أقـول
يضاح  :وىذا األمر يحتاج إلى شرٍح وا 

 النـور

في فيـ وتنوير الحقائؽ المعنوية والمعارؼ اإللييَّة عف أىميَّتو في تنوير  ال َتقؿُّ أىميَُّة النور
الغيوب ألفَّ األشياء الخفية ربَّما تكوف  هلل تعالى بؿ ىو غيبوىذا ال ينافي إطبلؽ الغيب عمى ا) واألجراـ المادية األجساـ

 نورىا وظيورىا، فالشدة في كؿ مف النور والظممة تؤدّْي إلى خفاء الشيء أال ترى أنَّؾ خفية لشدة ظممتيا، وربما تكوف خفية لشدَّة

فيو نور األنوار يقوؿ المحقؽ السبزواري  همشدة نوروغاب ف وتعالى اختفى ال تشاىد الشيء إذا ُسمّْط عميو نوٌر شديد، فاهلل سبحانو
 فالخمؽ ليس إاّل إشعاع النور المطمؽ عمى الكيانات (.مف ىو اختفى لفرط نوره الظاىر الباطف في ظيوره )ره( يا

عمى شيئية الشيء  الماىية ىي ما تقاؿ في جواب ما ىو؟ فيو مصدر صناعي ويطمؽ) المكتومة والماىيات المظممة
 .(.قباؿ وجودهفي 

النور ذات المحتوى العرفاني العميؽ الذي مف أجميا سمّْيت السورة بأجمعيا  وىذا ما تُبيّْنو آية
ومف ىنا  العظمة وال يخفى عميؾ السر في االبتداء بالنكرة الداؿ عمى (سورةٌ ) ىي السورة الوحيدة التي بدأت بكممةو) بيذا االسـ

 .(المصحؼ وسموّْ مرتبتيا عندنا، أنزلناىا فصارت ضمف شأنيا وّْ قاؿ تعالى : "أنزلناىا" فيي مع عم

 (53النور){ ...َواأَلْرضِ  المَُّو ُنوُر السََّماَواِت  } : قاؿ تعالى

ىذا ليس ىو إاّل مثاٌؿ، فبل نظّف بأف اهلل ىو بالفعؿ نور بالمفيـو الذي  وينبغي أف ال ننسى أفَّ 



 النور وُمَنور النور ورّب النور! كـ مف فرؽ بيف بذىننا القاصر،كيؼ وىو خالؽ نتصوره نحف

 :الفروؽ الممثَّؿ الذي ىو نور الوجود والمثاؿ الذي ىو النور الحسّْي. إليؾ بعض تمؾ

ل: النور الحسي  قائم بغيره ونور الوجود قائم بذاتو األوَّ

 : توضيح ذلك

قد ثبت ذلؾ في الحكمة ) الوجود والحقيقة تعني ماىية ووجود، وحيث أفَّ األصالة ف النور الحسي لوإ

 فالنور ال يتحقؽ بذاتو أي مستقبل عف الوجود بؿ ىو كغيره مف الموجودات فقير (.قطعيَّة فراجع بأدلَّة

فبل يمتاز النور عمى سائر الموجودات مف ىذه  ومنوَّرًا، وبفضؿ الوجود أصبح النور نوراً  إليو،
 : الناحية أعني الفقر الذاتي

  .(53فاطر) {اْلَحِميــدُ  َأْنُتْم اْلُفَقَراُء ِإَلى المَِّو َوالمَُّو ُىَو اْلَغِنيُّ  النَّاُس  َيا َأيَُّيا}

 الحيواف وال أقؿ مف سائر الموجودات حيث أنَّو ليس في أفؽ اإلنساف بؿ المستوى الوجودي لمنور

مظير مف الوجود )النور الحسّْي ىو  والحاصؿ أفَّ النور .ُُ مف الجماداتّ  يعد ولعمَّو وال النبات
وكياف، كما سيأتي  عميو لما كاف لو أي اعتبار المطمؽ( وقائـ بو، ولوال الفيض الدائـ المستمر

 :األنوار زماٌف تنعدـ فيو

َرتْ  ِإَذا الشَّْمُس } َذا النُُّجوُم انَكَدَرتْ  ،ُكوّْ   (2، 5التكوير) {َواِ 

 وأما المسموعات مثبًل فبل يكشفيا النورتظير بو المبصرات فقط  الثاني: أن النور الحسي

النور الحسّْي بؿ يمكف  وجوانبيا مف خبلؿ المبصرات ال ترى مف جميع زواياىا بؿ حتَّى الحسي،
 .عمييا وىو سطح األشياء وأّما عمقيا فميس لمنور أيَّة سمطة فقط، رؤيتيا عمى مستوى واحدٍ 

 والمشمومات والممموسات والمتذوقاتفتظير بو المبصرات والمسموعات  نور الوجود وأّما

وىو ظاىر  الذي ُيظيرىا جميعاً  والعقؿ. فالوجود ىو والمتخيبلت والمعقوالت وما وراء الحس
فمو لـ يكف الصوت موجودًا لما ُسمع، ولو لـ يكف الطعـ  بنفسو. فالمسموع ال يسمع إال بالوجود،

 وانعكاس، سواء الوجود العيني أو لو أثرٌ يكوف  -ببركة الوجود-شيء  موجودًا لما ُتذوّْؽ فكؿُّ 

الذىنية لمشيء ىي بعد ايجاد صورتو في الذىف  وىذا التقسيـ مف أىـ تقسيمات الوجود لدى الحكماء فاآلثار) الوجود الذىني
 .(.تخيؿ اإلنساف شيئًا يؤَّدي إلى لذٍة أو حزفٍ  فاألثر إذا راجع إلى الوجود كما لو كاف



 ،(وظاىره في األمر السابق أنَّ الوجود مسيطر عمى كل شيء )باطنو الثالث: ما أشرنا إليو
  فماذا يبقى إذًا لمشيء؟

يسمط ضوءه عمى ظواىر األشياء، فتبقى البواطف عمى حاليا خارجة عف  بما أفَّ النور الحسّْي
وبواطنيا، فأيُّ شيء  سطوحيا ولكف إذا كاف الوجود ىو الذي أظير جميع األشياء النور، نطاؽ

ؿ  يبقى خارجًا عف مممكتو وماذا بعد الحؽ )وىو الوجود المطمؽ( إاّل الضبلؿ المبيف! ىو األوَّ
  : تعالى والظاىر والباطف وىو معكـ أينما كنتـ وقياـ كؿ شيء بو واآلخر

 (233البقرة) {ِإالَّ ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّومُ  المَُّو اَل ِإَلوَ }

  والمحيط بكؿ شيء والشاىد القائـ وىو الغني شيء فقيروىو الحي، وكؿُّ  ميّْت فكؿُّ شيءٍ 

وأحاديث كثيرة راجع  آيات دعاء كميؿ، وقد وردت في ىذا المجاؿ) ((وبنور وجيك الذي أضاء لو كلُّ شيء ))
 (مضانيا

 ونصؿ إلييا بالشيود والعرفاف حيث أفَّ ليا الدور نعرفيا حؽَّ المعرفة ىذه أىـّ نقطة يجب أف

 : فينبغي أف ُندرؾ حقيقة قولو تعالى وأعمالنا وأخبلقنا، حركاتنا وسكناتنا ومواقفناالرئيسي في 

 (7المجادلة) {َنْجَوى َثبَلَثٍة ِإالَّ ُىَو َراِبُعُيمْ  َما َيُكوُن ِمنْ }

يمكف أف يصدر منو أصغّر الذنوب،كيؼ وىو يعمـ بأفَّ اهلل لو حضور  والمعتقد بيذه الحقيقة ال
  !ىو موجود اتكويني في كؿّْ م

 : قاؿ تعالى

 (51-55العمؽ) {َكذََّب َوَتَولَّى، َأَلْم َيْعَمْم ِبَأنَّ المََّو َيَرى َأ َرَأْيَت ِإنْ }

 واإلدراك، الحسي ال شعور لو ونور الوجود ذو شعور بل ىو عين الشعور الرابع : إن النور

 : نعرؼ السّر في قولو تعالىإاّل بالوجود. ومف ىنا  والشعور ال يكوف لو أيُّ اعتبارٍ  كيؼ

 (53الرعد) {َمْن ِفي السََّماَواِت َواأَلْرضِ  َوِلمَِّو َيْسُجدُ }

 : و قولو تعالى



 (5الجمعة) {ِفي السََّماَواِت  ُيَسبُّْح ِلمَِّو َما}

 : الجمادات. وأوضح مف ذلؾ قولو تعالى تشمؿ كافة الموجودات حتَّى " ما" فكممة

ْن ِمْن َشْيءٍ }  (11اإلسراء) {ِإالَّ ُيَسبُّْح ِبَحْمِدِه َوَلِكْن اَل َتْفَقـُيوَن َتْسِبيَحُيمْ  َواِ 

والجماؿ  الجبلؿ وتحمد وتبلحظ فحسب، بؿ تسبّْح حيف الحمد فتنػزّْه فاألشياء جميعًا ال تسبّْح
  .اإلليي عمى مستوى واحد، وىذه حقيقة التوحيد

وترسمو  فالشمس ال َتنشر النور ىو جبري محض،النور ليس إراديًا بل  السادس : إنَّ إشعاع
جممة  األجراـ بإرادتيا، بؿ بما أنَّيا شمس، فيي ذات إشعاع وذلؾ ألفَّ النور الحسي ليس مف إلى

ليا، بؿ ربَّما يكوف  الموجودات العالية كاإلنساف والمبلئكة، بؿ شأنيا شأف الجمادات التي ال إرادة
. فمو أثبتنا أنَّوالنور في مرحمة أدنى مف الجمادا ليس بجسـ، فيذا ال يعني أنَّو ُمجرٌَّد  ت كما مرَّ

 !لو وال إرادة روحاني كيؼ

 النور ال يوزف وليس لو مكاف، فيذا ال يعني أنَّو مجرٌد! وأّما اهلل فيو فمو أثبت عمماء الطبيعة أف

: 

 (53النور) {َواأَلْرضِ  ُنوُر السََّماَواتِ }

وىو  كذلؾ كيؼ ال يكوف .واإلرادة السماوات واألرض ولكف بالمشيئة أي وجودىما فظيرت باهلل
وفاقد الشيء ال ُيعطيو( فاإلنساف يتصوَّر، فُيصدّْؽ، ) وخالؽ اإلنساف المريد خالؽ لئلرادة،

فيفعؿ. اإلرادة إذًا ىي مظير مف مظاىر الوجود، وكما أنَّو  فيرغب، فيشتاؽ، فيطمب، فيريد،
فبالوجود أيضًا أصبحت اإلرادُة إرادًة، فاهلل  والعمـ عممًا، والقدرُة قدرةً  ػاالً جم بالوجود أصبح الجماؿُ 

وعمـ منو تعالى، وىو أيضًا  وقدرة جماؿ والعميـ عمى اإلطبلؽ وكؿ والقدير سبحانو ىو الجميؿ
 .عمى اإلطبلؽ، وكؿُّ إرادة ميما كانت، ىي مظير مف إرادتو جّؿ شأنو المريد

رادُتو سبحانو وتعالى عيُف فعمو األشياء، ؽفيو تعالى أراَد، فخم  : وا 

 (82يس) {َأْن َيُقوَل َلُو ُكْن َفَيُكونُ  ِإَذا َأَراَد َشْيًئا}

طرفة  يتحقؽ الشيء أقؿ مف أن يكون فمتى ما أراد اهلل ويكون كنْ  ليس ىناؾ فاصؿ زمني بيف



  .عيف

،  إفَّ صدور األشياء منو وسعة  ولطفو ولكفَّ اهلل تعالى بكرموتعالى ليس قيرّيًا بؿ ىو اختياريّّ
 : فيضو، رغـ تمّكنو مف المنع رحمتو ال يمنع الموجودات مف

 ((ورحمة منو ومن لم يعرفو تحنُّناً  يا من يعطي من لم يسألو .يا من يعطي من سألو))

 لو وال ثان ونور الوجود ال أفول لو وال زوال ولو ثاٍن، وزوال الحسي لو أفول السابع : إن النور

ليست عددية، فيو ليس واحدًا بؿ ىو أحٌد، واألحد ال يكوف إال الصمد الذي  ووحدتو مقابل، وال
 : يولد ولـ يكف لو كفوًا أحد. قاؿ تعالى لـ يمد ولـ

 (5اإلخبلص) {َأَحدٌ  ُقْل ُىَو المَّوُ }

 : لماذا؟ ألنو ىو

َمدُ  المَّوُ }  (1-2اإلخبلص) {َأَحدٌ  َلُو ُكُفًوا َلْم َيِمْد َوَلْم ُيوَلْد* َوَلْم َيُكنْ *الصَّ

يكوف أحدًا، فإذا استوعب كؿَّ شيء بحيث ال يخمو منو شيء فبل يوجد  فمع اجتماع ىذه الصفات
 !…أـ !وما ىو الثاني في قباؿ الوجود المطمؽ؟ العدـ لمثاني، مجاؿ

ل ما خمق اهلل   المشيئة أوَّ

ؿ ما  عمى ضوء ما قمنا، يمكنؾ أف ؿ ما ظير منو تعالى وىوتتعرَّؼ عمى أوَّ  خمؽ اهلل وأوَّ

  : ، كما ورد في الحديثواإلرادة المشيئة

أبيو عن ابن أبي ُعَمير عن ُعمر بن أذينة عن أبي عبد اهلل عميو  عمي بن إبراىيم عن))
 (1الحديث 551ص 5الكافي ج) ((اهلل المشيئة بنفسيا ثم خمق األشياء بالمشيئة السبلم قال : َخمقَ 

نَّمافيو شاء ف   إرادتو؟ وتجمّْي سمّْيت األشياء أشياًء فؤلنَّيا مظاىر مشيئتو تعالى خمؽ وا 

 األمر عالم



 : وىاىنا سؤاؿ يطرح نفسو وىو

اإللييَّة التي بيا  المشيئةُ  (فيخمؽ وذلؾ ألفَّ الخمؽ مستمٌر غير متوقّْؼ فاهلل دائمًا يريد) وتتجمَّى تجمَّت في ماذا
ـْ محاؿ مشيئتو تعالى؟ ىؿ المشيئةخمَؽ اهلل األشياء؟ ومف  األولى التي خمؽ اهلل بيا األشياء  ُى

بمعنى أفَّ المشيئة أيضًا ظيرت  وأظير بو سائر الموجودات، مخموقة كسائر المخموقات
  بالمشيئة؟

 :أقـول

مظير نفس المشيئة، ال يكوف شيئًا كسائر األشياء بؿ لو رتبة أعمى  مف الواضح أفَّ الذي ىو
ُخمقت األشياء وأصبح ىو واسطة النتقاؿ فيض الوجود إلى األشياء  نيا حيث بووأسمى م

  .األشياء وبيف اهلل سبحانو وتعالى األخرى، فيو رابط بيف

المشيئة خمقت بالمشيئة، سوؼ ننقؿ الكبلـ إلى المشيئة األولى ونقوؿ: ىؿ اهلل  ألنَّو إف قمنا بأف
 وقد ذكر الحكماء) .السمسمة أصبًل والتسمسؿ باطؿ بالبداىةوال تتوقَّؼ ىذه  شاء أف يخمؽ؟ بمشيئتو

قاَيسناىا مع السمسمة األولى )الكاممة( فيؿ  لو فصمنا حمقاٍت مف السمسمة ثـ-5 -بطبلف التسمسؿ أمور نشير إلى أثنيف منيا:
 بكاممة )وىذا ىو التناقض متساويتيف فسوؼ تكوف الناقصة ليست بناقصة والكاممة ليست الناقصة تساوي الكاممة؟ فإف كانتا

ؿ األمر لـ تكف مستمرَّة إلى ماال  المحاؿ(. وأّما لو قمنا بأنَّيما حينئٍذ غير متساوييف فسوؼ يثبت المطموب وىو أفّ  السمسمة مف أوَّ
العمؿ  سؿوجود المعموؿ عمى أيٍّ مشروط بوجود العمَّة فمو استمرَّت المشروطية والربط بتسم إفَّ -2نياية بؿ كانت محدودة. 

وجوده إلى غير الرابط فوجود األشياء وتحقُّقيا  والمعموالت فسوؼ لف يتواجد حتَّى شيء واحد أصبًل، وذلؾ ألفَّ الرابط يفتقر في
 (.ال نياية عينًا دليٌؿ عمى عدـ اشتراطيا إلى ما

بنفسيا  كسائر األشياء، بؿ َخَمؽ اهلل األشياء بالمشيئة وخمؽ المشيئة إذًا المشيئة لـ ُتخمؽ
 : قولو تعالى في الذي ورد عالم األمر والمشيئة مف

 (31األعراؼ) {َواأَلْمرُ  َأاَل َلُو اْلَخْمقُ }

عن القائم عميو السبلم حديث طويل فيو يقول لكامل بن ابراىيم المدين  فى الخرائج والجرائح))
ضة، كذبوا بل قموبنا أوعية لمشية اهلل  : وجئت تسأل من عّز وجلَّ فإذا شاء شئنا مقالة المفوّْ

 ((وما تشاءون إاّل أن يشاء اهلل :يقول واهلل

 :والوالية مصباح اليداية إلى الخبلفة اهلل نفَسو في كتابو القيّْـ قدَّس اإلمام وقاؿ



وطينة  السبلم في بدء خمقيم عمييم والتنزيل الواردة عن أصحاب الوحي مطَمٌع : إن األحاديث"
أرواحيم إشارة إلى  وآليما أو وعمّي صمى اهلل عمييما اهلل الخمق روح رسولأرواحيم وأّن أول 

ل الظيور تعين روحانيتيم التي ىي المشيئة المطمقة ىو  والرحمة الواسعة تعّينًا عقمّيًا ألّنو أوَّ
فإنَّ مقام المشيئة لم يكن من الخمق في  والتعبير بالخمق ال يناسب ذلك أرواحيم عمييم السبلم

  : بل ىو األمر المشار إليو بقولو تعالىشيٍء 

ن ُيطمق عميو (واألمر الخمق أال لو) الخمق أيضا، كما ورد منيم "خمق اهلل األشياء بالمشيئة  وا 
الشريف أيضا من األدلة عمى كون المشيئة المطمقة فوق  والمشيئة بنفسيا" وىذا الحديث

 (9الرواية 115ص 5الكافي ج) "وما دونو العقل التعينات الخمقية من

  : ولعؿَّ في قولو تعالى :أقـول

 (21السجدة) {َأِئمًَّة َيْيُدوَن ِبَأْمِرَنا َوَجَعْمَنا ِمْنُيمْ }

السبلـ محاؿ مشيئة اهلل، وىـ باب اهلل الذي منو ُيؤتى، والسبب  إشارة إلى ذلؾ، فيـ عمييـ
ؿ الذي كاف في األصبلب  المتصؿ بيف األرض  المطيَّرة الشامخة واألرحاـوالسماء، والنور األوَّ

 :ُترفع وُيذكر فييا اسمو. جاء في الحديث والذي مفَّ اهلل عمينا بيـ فجعميـ في بيوت أذف اهلل أف

الزىراء  قمت ألبي عبد اهلل عميو السبلم يا ابن رسول اهلل لم سميت : قال عن أبان بن تغمب))
إلى أف  …ثبلث مرات بالنور م في النيارألنَّيا تزىر ألمير المؤمنين عميو السبل :زىراء فقال

الحسين عميو السبلم فيو يتقمب في وجوىنا إلى  ذلك النور في وجييا حتى ولد فمم يزل :قاؿ
 (2باب 2رواية 55ص 15بحار األنوار ج (((البيت إمام بعد إمام القيامة في األئمة منا أىل يوم

 : و قاؿ قدّْس سرُّه

الكامل مع المشيئة المطمقة وأصبحت روحانيتو عين مقام الظيور اإلنسان  لو اتَّحد أفق "
ويبطش بو فيو  بو ويسمع تعالى ففي ىذا الحال سوف ينظر الحق تعالى بو الفعمي لمحق

الفعمي وقد ورد في الحديث عميّّ عين اهلل وسمع  والعمم والمشيئة الكاممة اإلرادة النافذة لمحق
 (561صالصدوؽ  توحيد) ".اهلل وجنب اهلل

 : وآلو في بياف شخصيَّة النبي األكـر صمى اهلل عميو وقاؿ اإلماـ قدّْس سرُّه



عنيا بالفيض المقدس والرحمة الواسعة واالسم األعظم والوالية  وىو المشيئة المعبَّر "
المقام العموي، وىو المواء الذي آدم ومن دونو تحتو والمشار إليو بقولو:  المطمقة المحمدية أو

وآدم بين الماء والطين أو بين الجسد والروح "أي ال روح وال جسد، وىو العروة  نبياً " كنت 
والحبل الممدود بين سماء اإلليية وأراضي الخمقية، وفي دعاء الندبة قولو عميو  الوثقى
 أين باب اهلل الذي منو يؤتى أين وجو اهلل الذي يتوجو إليو األولياء، أين السبب" : السبلم

السبلم:  األرض والسماء" وفي الكافي عن المفّضل قال : قمت ألبي عبد اهلل عميو المتصل بين
غيرنا في ُظّمة  كيف كنتم حيث كنتم في األظّمة فقال: يا مفضل كّنا عند رّبنا ليس عنده أحد

ده خضراء نسبحو ونقدّْسو وما من ممٍك مقرب وال ذي روح غيرنا، حتى بدا لو في  ونيمّْمو ونمجّْ
من المبلئكة وغيرىم ثم أنيى عمم ذلك إلينا". واألخبار  شياء فخمق ما شاء كيف شاءخمق األ

  (51شرح دعاء السحر ص) "السبلم بيذا المضمون كثيرة من طريق أىل البيت عمييم

بالخالؽ  والمخموؽ التوحيد ألنَّو مف خبلليا يمكف ربط األرض بالسماء وىذه المعرفة ىي عيف
 .واالنسجاـ بيف العمة والمعموؿ والتسانخ التناسبالواحد األحد، ويتحقؽ 

 : ثمَّ 

 :التي عمَّميا اهلل آلدـ حيث يقوؿ إفَّ أسمائيـ ىي األسماء

 .(31 البقرة) {اأَلْسَماَء ُكمََّيا َوَعمََّم آَدمَ }

 وبطبيعة الحاؿ ىي التي كانت ليا عبلقة بمقاـ الخبلفة اإلليّية والمراد مف األسماء ىي

 :المشار إلييا في قولوالمسميات 

 (31 البقرة) {َعَمى اْلَمبَلِئَكةِ  ثُمَّ َعَرَضُيمْ }

مْت بيف جميِع األسماء وبيف الّتي (ثمَّ ) وتأّمؿ في كممة أنُظر إلى ىذا التعبير  فإنيا قد فصَّ

التّْي تمتمؾ التعقَُّؿ  فالمقصود منو المسميات (ىم)ُعرَضْت عمى المبلئكة وتأمَّؿ أيضًا في ضمير
ال لكاف التعبير الصحيح ىو  :وأصرح منو قولو تعالى .(َعرَضُيم) ال (َعرَضيا) وا 

 .(55البقرة) {ِبَأْسَماِء َىُؤاَلء ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقينَ  َفَقاَل َأْنِبُئوِني}

 تدؿُّ عمى حضورىـ بعينيـ آنذاؾ وىـ بعرشو محدقيف. ولعؿَّ قولو عميو ىؤالء وال يخفى أفَّ كممة



الحقيقة حيث كانت  إشارة إلى ىذه وأسماؤكم في األسماء الزيارة الجامعة الكبيرةالسبلـ في 
 .السبلـ أسماؤىـ في األسماء التّْي عمَّميا اهلل آدـ عميو

 : و قد ورد في الحديث

 .(52الباب 5الرواية 116ص 56بحار األنوار ج) ((آدم األفبلك وأيضًا لوالك لما خمقت لوالك لما خمقت))

 :والشييد والسيد المفيد وآلو وسمَّـ المنقوؿ عف كؿٍّ مف الشيخ اهلل صمى اهلل عميو زيارة رسوؿفي  و

ل النبيين))  والدرجة والمنزلة الجميمة الفضيمة وآخرىم مبعثًا الذي غمستو في بحر ميثاقا أوَّ

بحار ) ((..المطيرةونقمتو منيا إلى األرحام  الطاىرة والمرتبة الخطيرة فأودعتو األصبلب الرفيعة
 (2باب 55رواية 585ص 511األنوار ج

 (45-13 دولة الميدي المنتظر مف ص) بحثًا في كتابنا دولة الميدي المنتظر وقد أشبعنا ىذا الموضوع

(2) 

 نـور نـور عمى

ق إلييا الحكماء، ىو الحديث عن النظام اإلليي، وأنَّو ىو النظام األتم  من األبحاث التي تطرَّ
األحسن، األكمل وذلك ألنَّ فيضو سبحانو دائم، فمن المستحيل تصّور النقصان في فيوضاتو  

ىو األحسن،  والمكان مطمقًا، فنظام الكون دائماً  وىذا األمر غير خاضع لمزمان .عمى العالمين
ل وىو  وبما أنَّ النبي األكرم ىو أحسن الخمق اآلخر، وىو وعميو يكون أحسن ما خمق ىو األوَّ

كما ثبت في األبحاث-من جميع األنبياء األفضل  ل ما خمق اهلل -السابقة  فيو أوَّ . 

ل المنبثق من النور المطمق، فبل بد من نور  وجميع األنوار إّنما ىي إشعاع لذلك النور األوَّ
ال سوف ينقطع الفيض اإلليي، أعني كّل صفات سائر األنوار، شديد بو تظير  الجمال وا 

قد ظير في أحسن موجود كما أن والكمال، فالجميل المطمق الكريم المطمق تجمى وظير بكرمو  
الصفات ىو وجو اهلل، والبد أن يكون  والقدير المطمق ظير بقدرتو، فالذي ىو مظير لتمك

ة زمانو الذي ورد  :في الحديث عنو موجودًا في كلّْ زمان وىو حجَّ

 { لوال الحجة }



 : وقال تعالى

َوَيْبَقى َوْجُو َربَّْك ُذو اْلَجـبَلِل َواإِلْكَرامِ َفاٍن  ُكلُّ َمْن َعَمْيَيا} } ( 62،62الرحمن ) 

 "ربّْك" الفيوضات التي تمثّْل الواجية والمرآة اإلليية، فضمير في والمقصود من الوجو ىي

  .الجبلل واإلكرام ومن ىنا اتُّصف بذي خصوص ربّْ الرسول صمى اهلل عميو وآلو، إشارة إلى

 : وفي دعاء الندبة

 (( منو ُيؤتى أين وجو اهلل الذي ))

 : مثاالً  ولتوضيح ىذه الحقيقة نذكر

ينـزل من جبٍل عاٍل، فمن الطبيعي أن يمرَّ من خبلل البحر ثمَّ الشط ثمَّ  لو فرضنا أنَّ شبّلال
ىل  : حينئٍذ نتساءل.فالجداول، وكّل واحدة منيا ىي واسطة الفيض إلى ما دونيا األنيار

ن يشرب الماء من غير التوسُّل بتمك الوسائط؟بإمكان اإلنسان أ   

 المـاء، فيبقى عطشاناً  وىو غير قابل ليمك، ألنَّ الوعاء الذي يمتمكو ال يستوعب لو حاول ذلك
والتقرُّب إلى  ىذا اإلنسان ىو اإلبتعاد من المصدر وىو يجاور الماء. فالحل الوحيد لمثل

 : الدعاء وسائط الفيض، جاء في

يناتوجَّ  إّنا)) وقدَّمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجييًا عند اهلل  اهلل وتوسَّمنا بك إلى واستشفعنا 
 ((لنا عند اهلل اشفع

 : قولو تعالى وىذه الحقيقة قد بيّْنت في

) {المَّوِ  َىَذا اْلُقْرآَن َعَمى َجَبٍل َلَرَأْيَتُو َخاِشًعا ُمَتَصدًّْعا ِمْن َخْشَيةِ  َلْو َأْنَزْلَنا} 62الحشر ) 

وربّْ األرباب، ومن  فأين التراب والجبل ميما عظم فيو جماد ال يستوعب كبلم اهلل تعالى، كيف
 : ىنا يقول سبحانو

) {َنْضِرُبَيا ِلمنَّاِس َلَعمَُّيْم َيَتَفكَُّرونَ  َوِتْمَك اأَلْمثَالُ } 62الحشر ) 



 :المتأّليين وشيخ العرفاء الكاممين في األسفار قال صدر الحكماء

" أّييا المسكين،إعمم  أّن ىذا القرآن أُنزل من الحق إلى الخمق مع ألف حجاب ألجل ضعفاء  
وخفافيش أبصار البصائر، فمو فرض أّن باء بسم الّمو مع عظمتو التي كانت لو  عيون القموب
َأْنَزْلَنا  َلوْ ) :تعالى وفي قولو .نزل إلى العرش لذاب واضمحّل، فكيف إلى السماء الدنيا في الّموح

) (ِمْن َخْشَيِة المَّوِ  َىَذا اْلُقْرآَن َعَمى َجَبٍل َلَرَأْيَتُو َخاِشًعا ُمَتَصدًّْعا 62الحشر  إشارة إلى ىذا (
 "المعنى

 : اإلمام قدس سرُّه وتعميقًا عمى ذلك قال

 "معدن المعرفة،مأخوذ عن مشكوة الوحي والنبوة و ىذا الكبلم صادر عن"

 :أقـول

 : وليذا قال تعالى بعد ذلك

الرَِّحيُم*ُىَو المَُّو الَِّذي اَل ِإَلَو ِإالَّ  اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّياَدِة ُىَو الرَّْحَمانُ  ُىَو المَُّو الَِّذي}
اَن المَِّو َعمَّا ُسْبحَ  السَّبَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَيْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبّْرُ  ُىَو اْلَمِمُك اْلُقدُّوُس 

ُر َلُو اأَلْسَماُء اْلُحْسَنى ُيَسبُّْح َلُو َما ِفي السََّماَواتِ  ُيْشِرُكوَن*ُىَو المَُّو اْلَخاِلُق اْلَباِرئُ   اْلُمَصوّْ
) {َواأَلْرِض َوُىَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ  62:66الحشر ) 

 ."ىو اهلل" آيات ثبلثة وكلّْ واحدة منيا تبدأ بـ و الجدير بالذكر أنَّيا

 :سرُّه قال اإلمام قدّْس

 مشيرة إلى أسماء الصفات، واآلية اآلية الشريفة األولى "

 ".إلى أسماء األفعال الذات، واآلية الثالثة الثانية إلى أسماء

 :ىذا

 : والحظ قولو تعالى



ِمْنوُ اْلُمزَّمُّْل*ُقْم المَّْيَل ِإالَّ َقِميبًل*ِنْصَفُو َأْو اْنُقْص  َياَأيَُّيا}  {َقِميبًل*َأْو ِزْد َعَمْيِو َوَرتّْْل اْلُقْرآَن َتْرِتيبلً  

( 2:2المزمل ) 

 : قال تعالى كلُّ ىذه العبادات لماذا؟

) {َعَمْيَك َقْواًل ثَِقيبلً  ِإنَّا َسُنْمِقي} 5المزمل ) 

نحن-فيل بإمكاننا  ر  أن نصل إلى شيء من مستوى الرسول األكرم صمى اهلل عميو -الُقصَّ  

وسمَّم وآلو ! 

 :آية النور ذات المحتوى العرفاني العميق،قال تعالى ومن المناسب ىنا الحديث عن

اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة  السََّماَواِت َواأَلْرِض َمَثُل ُنورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَيا ِمْصَباحٌ  المَُّو ُنورُ }
ٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة اَل َشْرِقيٍَّة َوال َغْرِبيٍَّة َيَكادُ ِمْن َشَجرَ  َكَأنََّيا َكْوَكٌب ُدرّْيّّ ُيوَقدُ  َزْيُتَيا ُيِضيُء َوَلْو َلْم  
ِبُكلّْ  ِلُنورِِه َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب المَُّو اأَلْمثَاَل ِلمنَّاِس َوالمَّوُ  َتْمَسْسُو َناٌر ُنوٌر َعَمى ُنوٍر َيْيِدي المَّوُ 

) {َشْيٍء َعِميمٌ  55النور ) 

 : أقـول

– التشبيو لنور اهلل ظاىر المثال ىو نوع من كمشكاة فييا مصباح وىو سراج  -جّل شأنو
يتوقَّد  وىو مضيء متؤللئ كأنَّو كوكب درّْي، وىذا المصباح قنديل من الزجاج والمصباح في
لبركتيا وردت مبيمة، كما أنَّ  والشجرة من شجره مباركة ىي شجرة الزيتون المتكاثر نفعيا

زيتونة لفخامة شأنيا جاءت بداًل من الشجرة، وىي الال شرقية، وال غربية، تسطع الشمس  
جبل، أو صحراء واسعة، فان ثمرتيا  عمييا بنحو متواصل من غير انقطاع، كالتي عمى قمَّة
الشام الواقعة في وسط المعمورة ال  تكون أنضج وزيتيا أصفى. أو أنَّيما إشارة إلى أرض

فإن زيتونو أجود الزيتون أو شرقيا وال غربيا، أنَّو ال في مضحى تشرق الشمس عمييا دائما  
 : وفي الحديث تغيب عنيا دائمًا فيتركيا نياً  وال مقناة فتحرقيا

 ((فييا في مضحى وال خير وال فى نبات فى مقناة شجرة ال خير فى))

تمك ولو لم تمسسو نار وذلك لتؤللئو وبياضو الشديد، فجميع يضيء يكاد زيتيا األمور  
 المصباح زاد في إنارتو صفاء الزيت ولم تنقص منو أصبًل، فإن نور ضاعفت في النور



ن كان النور حقيقة من المعدن، كما جاء في فيو نور عمى نور وضبط المشكاة، والقنديل  وا 

 :المناجاة الشعبانية

إليك، حّتى تخرقوأنر أبصار قموبنا بضياء نظرىا  اإلنقطاع إليك، إليي ىب لي كمال)) أبصار  
 ((أرواحنا معمقة بعّز قدسك وتصير القموب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة،

 واآلية التي األحاديث الشريفة التي وردت في تفسير اآلية المباركة ولكن عند التأمل في

 : ومبلحظة القرائن المحيطة بيا، نصل إلى النتيجة التالية بعدىا،

يات،عند مبلحظة سياق اآل  : نرى أنَّيا تنوّْه إلى حقيقة واحدة وىي 

كما  واألرض، إنَّ ىذا ليس ىو إاّل مثاٌل يشير إلى حقائق أخرى السماوات إنَّ اهلل ىو نور
 .والحقيقي الفروق بين النور الحسّْي في بيان أشرنا سابقاً 

اهلل عميو وآلو  ىو المصطفى صمى المصباح الظاىري تؤكّْد عمى أنَّ  فاألحاديث عمى اختبلفيا
 : جاء في الحديث التالي وسمَّم، فقد

قال :كتبت إلى أبي الحسن الرضا صموات اهلل عميو أسألو عن  عن عبد اهلل بن جندب))
الجـواب : أما بعد فان محمدا صمى اهلل عميو والو كان أمين اهلل  تفسير ىذه اآلية فكتب إلي
فنحن أمناء اهلل فى أرضو النبي كنا أىل البيت ورثتو فى خمقو فمما قبض كتاب  مثمنا في …
مصباح " المصباح  المشكوة في القنديل فنحن المشكوة "فييا" اهلل عّز وجل "كمثل مشكوة

 .((محمد صمى اهلل عميو والو

يستشيدون بآيات أخرى تعزيزًا ليذا المعنى، فقد ورد في تفسير قولو  وكانوا عمييم السبلم
 : تعالى

{ َكَمَثلِ َمَثُمُيْم  ِبُنورِِىْم َوَتَرَكُيْم ِفي ُظُمَماٍت اَل  الَِّذي اْسَتْوَقَد َناًرا َفَممَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلُو َذَىَب المَّوُ  
) {ُيْبِصُرونَ  22البقرة ) 

 : وقولو تعالى

) {...الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر ُنورًا ُىَو الَِّذي َجَعلَ } 5يونس ) 



 :وقولو تعالى

{ َلُيمُ َوآَيٌة  ) {المَّْيُل َنْسَمُخ ِمْنُو النََّياَر َفِإَذا ُىْم ُمْظِمُمونَ   52يس ) 

بن العباس عن عمى بن حماد عن عمرو بن شمر عن جابر عن  عمى بن محمد عن عمى))
 وجّل...في حديث طويل. قال في تفسير اآلية المباركة اهلل عزّ  أبي جعفر عميو السبلم في قول

كما تضيء الشمس فضرب اهلل مثل محمد صمى اهلل عميو وآلو أضاءت األرض بنور محمدٍ   

وآية ليم  وقولو نورا والقمر وجّل جعل الشمس ضياء عزّ  وىو قولو ومثل الوصي القمر الشمس
) ((نسمخ منو النيار فإذا ىم مظممون الميل 8باب 522روايو 523ص 8الكافى ج ) 

المباركتين وىماتفسير اآليتين  والجدير بالذكر ما ورد في : 

 : قولو تعالى

ُروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوا النُّوَر الَِّذي أُنِزَل َمَعوُ  َفالَِّذيَن آَمُنوا}  {ُأْوَلِئَك ُىْم اْلُمْفِمُحونَ  ِبِو َوَعزَّ

( 252األعراف ) 

َتْعَمُمونَ َوَرُسوِلِو َوالنُّوِر الَِّذي َأنَزْلَنا َوالمَُّو ِبَما  َفآِمُنوا ِبالمَّوِ } ) {َخِبيرٌ   8التغابن ) 

بإسناده عن أبي عبد اهلل عميو السبلم فى قول اهلل تعالى: "اّلذين يتّبعون  عمي بن إبراىيم))
 الّنبّي األّمّي اّلذي يجدونو مكتوبا عندىم في الّتوراة واإلنجيل يأمرىم بالمعروف الّرسول

م الخبائثوينياىم عن المنكر ويحّل ليم الّطّيبات ويحّرم عميي إلى قولو... فاّلذين آمنوا بو ...
واّتبعوا الّنور اّلذي أنزل معو أولئك ىم المفمحون" قال : النور فى ىذا  وعّزروه ونصروه
) ((واألئمة عمييم السبلم أمير المؤمنين الموضع عمى 6روايو 232ص 2الكافى ج ) 

اسباطالعظيم بن عبد اهلل الحسنى عن عمى بن  أحمد بن ميران عن عبد)) والحسن بن  
أبي أيوب عن أبي خالد الكابمي، قال :سألت أبا جعفر عميو السبلم عن قول اهلل  محبوب عن
األئمة عمييم  -واهلل - فآمنوا بالّمو ورسولو والّنور اّلذي أنزلنا فقال : يا أبا خالد النور تعالى
لمضيئة بالنيارفي قموب المؤمنين أنور من الشمس ا السبلم يا ابا خالد لنور اإلمام وىم  
 ((ويغشاىم بيا قموبيم ويحجب اهلل نورىم عمن يشاء فتظمم ينورون قموب المؤمنين الذين

( 2رواية 235ص 2الكافي ج ) 



 : صموات اهلل عميو وقال تعالى في شأن رسولو

) {المَِّو ِبِإْذِنِو َوِسرَاًجا ُمِنيرًا َوَداِعًيا ِإَلى} 22االحزاب ) 

تفسيروأّما كبلم القوم في   : النور 

 ."المقصود من اآلية أنَّ "مثل نور اهلل الذي ييدي بو المؤمن وقال ابن عباس : من أن

 ."القرآن فى القمب كمشكاة وقال الحسن : "مثل ىذا

 .طاعتو وقيل : مثل نوره وىو

 ."النور محمد كأنو قال مثل محمد رسول اهلل" : وقال سعيد بن جبير

مؤمنال وقيل : ىو مثل ُضرب لقمب . 

 :أقـول

فنور اهلل  واألقوال المختمفة في ىذا المجال، بل يمكن الجمع بينيا األحاديث و ال تعارض بين
  .ليس ىو إال رسولو وىو متَّحد مع القرآن

 : ثمَّ 

والزجاجة،  والمصباح، التي بيَّنتيا اآلية المباركة، وىي المشكاة، عندما نتأمَّل في الوسائط
نع من إشعاع النور أصبًل،سوف نعرف أنَّيا ال تم بل من خبلليا يتمكَّن اإلنسان من معرفة  

ر السماوات واألرض، نور اهلل المطمق، فبل مجال لئلنسان أن  ذلك النور الوّضاء الذي نوَّ
منيا، فيل لمخفاش أن يوصف الشمس المضيئة  يشاىد النور اإلليي من غير االنطبلق

 لمعالم؟ فما ىو الحّل إذًا؟

ما ىو التوسُّلالحّل إنَّ   .والتقرُّب إلييا كما مرَّ  بتمك الوسائط 

 : تعالى بعد ذكر تمك الوسائط قال ومما ينبغي ذكره أنَّو



) {َيْيِدي المَُّو ِلُنورِِه َمْن َيَشاءُ  ُنوٌر َعَمى ُنورٍ } 55النور ) 

وتييُّأ، وىذا ال  ليست من السيل أليّْ إنسان، بل تفتقر إلى قابمية فمعرفة األنوار اإللييَّة
 .إال بمشيئتو اهلل سبحانو يحصل

ة  ولعلَّ ىذا المقطع من اآلية إشارة إلى ذلك النور اإلليي الغائب بقيَّة اهلل في األرضين الحجَّ
الميدي عجَّل اهلل تعالى فرجو الشريف في خصوص عصر غيبتو، حيث أنَّ النور  بن الحسن
تعالى ىو الياء،  وأخفى إسم من أسماءه "ِلُنورِه" أضيف إلى الضمير الغائب أعني في اآلية

 : كما أنَّ قولو تعالى

) {...ِبُنوِر َربَّْيا َوَأْشَرَقِت اأَلْرُض } 23الزمر ) 

ر األرض، وقد  يشير إلى عصر ظيوره صموات اهلل وسبلمو عميو، حينما ينتشر ذلك النور فينوّْ
 عن جعفر بن محمد عن القاسم حديث طويل، عن محمد بن أبي عبد اهلل ورد في ىذا المجال
المزني عن المفضل بن عمر عن أبي عبد اهلل عميو السبلم )حين ظيور  بن الربيع عن صباح

 : (الميدي

) ((اإلمام ويجتزؤون بنور ونور القمر الشمس يستغني الناس عن ضوء)) 562ص 2البحار ج  

22باب 2روايو ) 

 : الكبيرة وفي الزيارة الجامعة

) ((بنوركم وأشرقت األرض)) 263ص 206البحار ج 8باب 2روايو  ) 

 وىو " ِبُنوِر َربَّْيا" اآلية حيث أضيف النور إلى الرّب، في قولو وال يخفى لطافة التعبير في
 .وأظير أسمائو تعالى أجمى

 : وفي حديث آخر

) ((القائُم المنتظر عميو السبلم، الذي يمؤل األرض عدالً  الكوكب الدرّْي)) مام معجم أحاديث اإل
625صفحة 5الميدي جمد ) 



 : الحسن الرضا عميو السبلم قال وعن ابن محبوب عن أبي

وذلك عند فقدان  ووليجة، فتنة صماء صيمم، يسقط فييا كل بطانة قال لي: ال بدَّ من ))
وكّل حزين  وحرّان حري   وكلّ  وأىل األرض السماء الشيعة الثالث من ولدي يبكى عميو أىل
بيبأ : ليفان، ثم قال وشبيو موسى بن عمران )عميو السبلم(،  وشبييي وأمي سمّي جدي 
) ((تتوقَّد بشعاع ضياء القدس عميو جيوُب النور   (8باب 6روايو 256ص 52بحار األنوار ج

 المؤمنين عميو السبلم، عن النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمَّم ونفس النص قد صدر عن أمير
( 208ص 52بحار األنوار ج 26روايو    (2باب 

 :تعالى ثمَّ قال

ِباْلُغُدوّْ َواآلَصاِل*ِرَجاٌل اَل ُتْمِييِيْم  المَُّو َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَيا اْسُمُو ُيَسبُّْح َلُو ِفيَيا ِفي ُبُيوٍت َأِذنَ }
َكاِة َيَخاُفونَ  ِتَجاَرٌة َواَل َبْيٌع َعنْ  يَتاِء الزَّ بَلِة َواِ  َقاِم الصَّ َيْوًما ِذْكِر المَِّو َواِ  َتَتَقمَُّب ِفيِو اْلُقُموُب  

) {َواأَلْبَصارُ  52،52النور ) 

 بيوت، فما ىي تمك البيوت التي احتممت األنوار المعنويَّة؟ فتمك األنوار إنَّما ىي في

 .عمييم السبلم معتمدين عمى اآلية نفسيا ىذا ما يجيب عنو أئمتنا

لى باطنو بقولووباطن وقد أشار سبحانو إ ظاىر فالقرآن يشتمل عمى :  

2عمران آل) {اهلل وما يعمم تأويمو إال} ) 

المساجد. فالمسجد لو األىمية القصوى في اإلسبلم، ألنو مكان  فالظاىر ورود ىذه اآلية في
 .وىو الصبلة أداء أقدس األعمال أال

ن من التراب والصخر والحديد وكّميا جمادا فالمسجد في ظاىره ليس إال ت، عبارة عن بناء مكوَّ
باسم الرّب تعالى، فإن شأن المسجد يختمف عن سائر البيوت في الدنيا  إال أنيا إلضافتيا

 .واألحاديث المتواترة تؤكّْد عمى ذلك اآليات الكثيرة واآلخرة، كما

 واإلمامة النبوَّة بيت



الصخر والطين والحديد، بل إنيا من العقل والروح والقمب فيي  وهلل أيضًا بيوت ليست من
فة عن سائر البيوتمختم إن المسجد بيٌت إلقامة الصبلة، أما بيت العقل والروح والقمب  .

 .باهلل فسّكانو المعرفة والعمم

 وبيت اهلل الحقيقي، المقصود الباطني ليذه اآلية. فالقمب ىو المسجد وىذا البيت الروحاني ىو

 .وىو مسكن لممعرفة والتوحيد واألسماء الحسنى اإلليية

السّر فيولذلك نعرف   أىميَّة مشاىد الرسول واألئمة عمييم السبلم حيث يجري عمييا أحكام 
 .المساجد

بصير قال : سألت أبا عبد اهلل عميو السبلم عن قول اهلل عزوجل  ففي روضة الكافى عن أبي
 : أن ترفع" قال : "فى بيوت أذن اهلل

 ((اهلل عميو وآلو ىي بيوت النبي صمى))

 : وأيضاً 

وكان-ة لما قدم قتاد عمى اإلمام أبي جعفر الباقر  -فقييًا عالمًا ال يتزعزع أمام كبار العمماء 
 : السبلم، وقبل أن ينطق قال لو اإلمام عميو السبلم عميو

اهلل تعالى خمق خمقًا من خمقو فجعميم حججًا عمى خمقو، وىم أوتاٌد في  ويحك يا قتاده، إن"))
طفاىم قبل خمقو، أظّمة عن يمين عرشو". قال : بأمره، نجباء في عممو، اص أرضو، ّقوامٌ 
طويبًل، ثّم قال : أصمحك اهلل، واهلل لقد جمسُت بين يدي الفقياء وقّدام ابن  فسكت قتاده

 : فما اضطرب قمبي قّدام واحد منيم ما اضطرب قّدامك! فقال أبو جعفر عميو السبلم عباس،
" يذكر فييا اسمو يسبّْح لو فيياأتدري أين أنت؟ بين يدي بيوت أذن اهلل أن ترفع و  بالغدّو  
يتاء قام الصبلة وا  الزكاة، ونحن أولئك".  واآلصال رجاٌل ال تميييم تجارة وال بيٌع عن ذكر اهلل وا 
بحار ) ((!حجارة وال طين فقال قتادة : صدقت واهلل، جعمني اهلل فداك، واهلل ما ىي بيوت

20األنوار ج 255ص  625ص 2والكافي ج  2ح   

 
 



 
 
 

(5 ) 

 مـرآُة واليـة اهلل 

 أسـماء اهلل جّل جبللو 

إف اهلل سبحانو وتعالى تجّمى بأسمائو وصفاتو في الخمؽ كما تجمى بألوىيتو في القرآف الكريـ، 
 حيث أّف القرآف ىو الجامع لجميع صفاتو الكمالية وأسمائو الحسنى وفيو تبياف لكّؿ شيء. 

وكمما كانت األسماء نابعة عف الذات، كاف لمتجميات والمظاىر الدواـ والبقاء ألفَّ اهلل ىو الباقي 
  قال تعالى:

  (.62،62)الرحمن/)ُكلُّ َمْن َعَمْيَيا َفاٍن َوَيْبَقى َوْجُو َربَّْك ُذو اْلَجبَلِل َواإِلْكرَاِم(

 وقال تعالى: 

َلْيِو ُتْرَجُعوَن()ُكلُّ َشْيٍء َىاِلٌك ِإالَّ َوْجَيُو لَ    (.88)القصص/ُو اْلُحْكُم َواِ 

سبحانو وتعالى وىو الكممة العميا المشتممة عمى رموٍز "اهلل" ومف ناحية أخرى اسـ األعظـ ىو 
وأسرار مف ناحيتيف، لفظيَّة ومعنويَّة، فمف البعد المفظي ىي كممة دالَّة عمى تمؾ الذات المنزَّىة 
مف جميع العيوب، والمتحمّْية بجميع المحاسف، والجدير بالذكر أنَّيا باقية عمى ما عمييا مف 

  اهلل"."حروؼ، فمو كانت كاممة فيي المعنى ميما نقصت منيا ال

 قال تعالى: 

  (.655)البقرة/)المَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم(

  قال تعالى: هلل""ولو أخذت األلؼ منيا صارت 

  (283)آل عمران/)َوِلمَِّو ُمْمُك السََّماَواِت َواأَلْرض(



 ؿ تعالى: قا "لو"ولو نقصت األلؼ والبلـ األولى صارت 

  (222)البقرة/)َلُو َما ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض(

 قال تعالى:  ىو""أو  ىـ""وفي صورة ما لو نقصت األلؼ والبّلماف صارت 

  (52)البقرة/)ِإنَُّو ُىَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم(

 وقال جلَّ وعبل: 

  (.2)اإلخبلص/)ُقْل ُىَو المَُّو َأَحٌد(

فبلحظ السّر المكنوف في ىذا اإلسـ، فيو يدّؿ عمى نفس المسّمى في جميع الحاالت وكافة 
 االحتماالت. 

كالممك والقدوس والسبلم والمؤمن وأما سائر األسماء سواء أسماء الذات منيا أو أسماء الفعؿ، 
والمييمن والعزيز والجبار والمتكبر والخالق والباريء والمصور وكالشافي والوافي والمعافي 

فمكؿُّ واحدة منيا شأف ومنزلة رغـ أنَّيا جميعًا نابعة عف تمؾ الذات ومظاىر والغفور والرحيم 
 ذلؾ الواحد األحد ولذلؾ نشاىد جممة 

 )ُىَو المَُّو( 

 قولو تعالى: في موارد ثبلثة قبؿ ذكر الصفات في 

)ُىَو اهلل الَِّذي اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّياَدِة ُىَو الرَّْحَماُن الرَِّحيُم، ُىَو المَُّو 
َعِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبُّْر الَِّذي اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَمِمُك اْلُقدُّوُس السَّبَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَيْيِمُن الْ 

ُر َلُو اأَلْسَماُء اْلُحْسَنى  ُسْبَحاَن المَِّو َعمَّا ُيْشِرُكوَن، ُىَو المَُّو اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصــوّْ
  (.62:66)الحشرُيَسبُّْح َلُو َما ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض َوُىَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيم(

رت كممة  وكذلؾ في سائر   هلل"."االصفات كرّْ

 سورة التوحيد: 

وعمـ األسماء مف أىـ العمـو وأعمقيا، ومف خبللو يصؿ العارؼ إلى عموـٍ ال حدَّ وال حصر ليا، 
فالكبلـ عف أسمائو تعالى بالتفصيؿ يتطمَّب بحثًا مستقبًل لسنا بصدد بيانو في ىذا المختصر، 

  في لممحدّْث الكميني رضواف اهلل تعالى عميو:فنقتصر بالحديث التالي المنقوؿ في الكا



))عمي بن إبراىيم عن أبيو عن النضر بن سويد عن ىشام بن الحكم أنو سأل 
أبا عبد اهلل عميو السبلم عن أسماء اهلل واشتقاقيا، اهلل مما ىو مشتق قال: 
فقال لي: يا ىشام: اهلل مشتق من إلو واإللو يقتضي مألوىا واالسم غير 

ى، فمن عبد االسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئًا ومن عبد االسم المسمَّ 
والمعنى فقد كفر وعبد اثنين، ومن عبد المعنى دون االسم فذاك التوحيد، أ 
فيمت يا ىشام؟ قال: فقمت: زدني قال إن هلل تسعة وتسعين اسمًا، فمو كان 

عنًى يدل عميو بيذه االسم ىو المسمَّى لكان كّل اسم منيا إليًا، ولكن اهلل م
األسماء، وكمُّيا غيره، يا ىشام: الخبز اسم لممأكول، والماء اسم لممشروب، 
والثوب اسم لمممبوس، والنار اسم لممحرق أ فيمت يا ىشام فيمًا تدفع بو 
وتناضل بو أعداءنا والمتخذين مع اهلل جلَّ وعّز غيره قمت: نعم قال: فقال: نفعك 

قال ىشام فواهلل ما قيرني أحد في التوحيد حتى قمت اهلل بو وثبتك يا ىشام، 
  (.6روايو 82ص 2)الكافي  جمقامي ىذا((

    
  الولـّي إسم شامل 

ىو اسـٌ مف أسماء اهلل الشامؿ لجميع األزمنة، والمحيط عمى جميع الموجودات، وقد  الولػيّ 
 قال تعالى: وصؼ اهلل نفسو بالولي في آيات كثيرة 

اِس ِبِإْبرَاِىيَم َلمَِّذيَن اتََّبُعوُه َوَىَذا النَِّبيُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوالمَُّو َوِليُّ )ِإنَّ َأْوَلى النَّ 
  (.28)آل عمران/اْلُمْؤِمِنيَن(

  (.682)البقرة/)َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َأْنَت َمْواَلَنا َفانُصْرَنا َعَمى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن(

ُيِصيَبَنا ِإالَّ َما َكَتَب المَُّو َلَنا ُىَو َمْواَلَنا َوَعَمى المَِّو َفْمَيَتَوكَّْل )ُقْل َلْن 
  (.52)التوبة/اْلُمْؤِمُنوَن(

ْن َتَولَّْوا َفاْعَمُموا َأنَّ المََّو َمْواَلُكْم ِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْعَم النَِّصيُر(   (.20)األنفال/)َواِ 

مف أسماء اهلل، بؿ عندما يبعث سبحانو رسواًل إلى أّمة مف  بخبلؼ كممة الرسوؿ فيي ليست
األمـ، فحينئٍذ يتصؼ ذلؾ الشخص المرَسؿ بيذه الصفة. فالرسالة ليست مف مظاىره سبحانو، 

 تمؾ المظاىر الّتي ليا االستمرارية واألبدّية. 



 ومف ىذا المنطمؽ اختُتمت الرسالة دوف الوالية، فيي أبدية، وليا االستمرارية والبقاء. 

ومف ىذا المنظار تكوف الوالية أعظـ مف الرسالة والنبّوة، وأشمؿ منيما، وبطبيعة الحاؿ ىي 
ّنما صار الرسوؿ األكـر صمى اهلل عميو وآلو وسمَّـ ىو األفضؿ مف سائر األنبياء  أفضؿ، وا 

 ولياء فؤلنَّو تحمَّى بكبل المقاميف، فيو صمى اهلل عميو وآلو وليّّ مطمؽ ثَـّ رسوؿ خاتـ. واأل

    
  الواليـة واحلكم هلل 

 الوالية باألصالة إّنما ىي هلل تعالى، حيث أنو ىو الخالؽ الموجد لمكوف بإرادتو األزلية: 

  (86/)يس)ِإَذا َأرَاَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُو ُكْن َفَيُكوُن(

 الوالية هلل:  صارت ومف ىذا المنطمؽ

  (22)الكيف/)ُىَناِلَك اْلَواَلَيُة ِلمَِّو اْلَحقّْ...(

 والحكم هلل: 

  (.52)األنعام/)ِإْن اْلُحْكُم ِإالَّ ِلمَِّو(

  (22)المائدة/)َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأنَزَل المَُّو َفُأْوَلِئَك ُىْم اْلَفاِسُقوَن(

 والعزَّة هلل جميعًا: 

  (20)فاطر/)َفِممَِّو اْلِعزَُّة َجِميًعا(

ال فبل اعتبار لواليتو  وكؿ مف يريد أف يتولى اآلخريف ال بدَّ وأف يكتسب الشرعية منو تعالى، وا 
 أصبل ، وحيث ال والية، فبل قدرة وال قوة وال عزَّة. 

  واليـة األنبـياء 

، وذلؾ في إطار خاص حسب  ىناؾ عدد خاص مف األنبياء قد اكتسبوا الوالية مف اهلل عزَّ وجؿَّ
 مرتبة النبي الختبلؼ مراتبيـ: 

ْمَنا َبْعَضُيْم َعَمى َبْعٍض ِمْنُيْم َمْن َكمََّم المَُّو َوَرَفَع َبْعَضُيْم  )ِتْمَك الرُُّسُل َفضَّ
  (.655)البقرة/َدَرَجاٍت...(



    
 يه السالم خليفة اهلل داود عل 

 إفَّ اهلل سبحانو يخاطب داود النبي بقولو: 

  (62)ص/)َيا َداُووُد ِإنَّا َجَعْمَناَك َخِميَفًة ِفي اأَلْرِض َفاْحُكْم َبْيَن النَّاِس ِباْلَحقّْ(

فكاف ىو نبيًا ألفَّ اهلل خاطبو قبؿ أف يتحمَّى بمنصب الخبلفة اإلليّية، فمـ يؤذف لو أف يحكـ بيف 
الناس إاّل بعد وصولو إلى ىذه المرتبة، ومف ىنا نشاىد أّنو سبحانو ُيفرّْع الحكـ عمى الخبلفة 

 بقولو: 

 )َفاْحُكْم َبْيَن النَّاِس ِباْلَحقّْ( 

    
 سالم إمامة إبراهيم عليه ال 

  :قال تعاىل 

ْذ اْبَتَمى ِإْبرَاِىيَم َربُُّو ِبَكِمَماٍت َفَأَتمَُّينَّ َقاَل ِإنّْي َجاِعُمَك ِلمنَّاِس ِإَماًما َقاَل َوِمْن ُذرّْ  يَِّتي َقاَل اَل )َواِ 
  (.461)البقرة/َيَناُل َعْيِدي الظَّاِلِمين(

ولـ تكف ىذه االبتبلءات ىينة، بؿ كانت شاقة لمغاية، فبعد إتماميا أصبحت نفس إبراىيـ مييأة 
 لقبوؿ تمؾ المرتبة السامية، أعني اإلمامة والوالية. 

 إبراىيم محطم األصنام 

 وألىمية ىذا االمتحاف ينبغي لنا أف نتحّدث عنو شيئًا فنقوؿ: 

 سميـ وفطرة صافية سأؿ قومو مستغربًا ومتعجبًا: بعد أف أتى إبراىيـ الخميؿ ربَّو بقمب 

  (.85)الصافات/)َماَذا َتْعُبُدون(

وىذا النوع مف االستغراب أمر طبيعي، حيث أفَّ الشرؾ ىو أمر غريب عف فطرة اإلنساف وىو 
 إفؾ وبيتاف، ومف ىنا قاؿ: 

  (.82،82)الصافات/ْلَعاَلِميَن()َأِئْفًكا آِلَيًة ُدوَن المَِّو ُتِريُدون َفَما َظنُُّكْم ِبَربّْ ا



   

 !   فكيف يواجييم لُيقنعيم؟

ال توجد طريقة غير ترؾ الحوار والنقاش معيـ فالحّؿ الصحيح اإلليي يتطمب أف يخّمى ونفسو 
 وأف يواجو بنفسو ىذا اإلفؾ المبيف: 

  (.88،83)الصافات/)َفَنَظَر َنْظَرًة ِفي النُُّجوِم َفَقاَل ِإنّْي َسِقيٌم(

فبل أقدر الخروج معكـ والمشاركة في عيدكـ، وربما استدؿَّ بالنظر في النجوـ عمى وقت حمى 
وأراد مف ذلؾ أنَّو قد حضر وقت السقـ وقرب نوبة العمَّة، فكأنو قاؿ  َفَقاَل ِإنّْي َسِقيمٌ كانت تعتريو 

مشيء باسـ إني سأسقـ ال محالة وحاف الوقت الذي يعتريني فيو الحمى، وقد يسمى المشارؼ ل
 الداخؿ فيو، قاؿ اهلل تعالى: 

نَُّيْم َميُّْتوَن(   (50)الزمر/)ِإنََّك َميٌّْت َواِ 

 وشاىد ذلؾ أفَّ القوـ كانوا يعتمدوف عمى النجوـ كثيرًا، فقد ورد في شأنو: 

يَن، َفَممَّا َجنَّ )َوَكَذِلَك ُنِري ِإْبرَاِىيَم َمَمُكوَت السََّماَواِت َواأَلْرِض َوِلَيُكوَن ِمْن اْلُموِقنِ 
َعَمْيِو المَّْيُل رََأى َكْوَكًبا َقاَل َىَذا َربّْي َفَممَّا َأَفَل َقاَل اَل ُأِحبُّ اآلِفِميَن، َفَممَّا رََأى اْلَقَمَر 

الّْيَن، َبازًِغا َقاَل َىَذا َربّْي َفَممَّا َأَفَل َقاَل َلِئْن َلْم َيْيِدِني َربّْي أَلُكوَننَّ ِمْن اْلَقْوِم الضَّ 
َفَممَّا رََأى الشَّْمَس َبازَِغًة َقاَل َىَذا َربّْي َىَذا َأْكَبُر َفَممَّا َأَفَمْت َقاَل َيا َقْوِم ِإنّْي َبِريٌء 
ْيُت َوْجِيي ِلمَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواأَلْرَض َحِنيًفا َوَما َأَنا  ِممَّا ُتْشِرُكوَن، ِإنّْي َوجَّ

  (.23:25األنعام/)ِمْن اْلُمْشِرِكيَن(

وخمَّفوه  )َفَتَولَّْوا َعْنُو ُمْدِبِريَف(فيو عميو السبلـ انطمؽ مف نفس ما يعتقدونو ليجرُّىـ إلى التوحيد 
(في المدينة وحيدًا فاغتنـ ىذه الفرصة الذىبية  ـْ )َفَقاَؿ َأال وذلؾ بالغيظ والسخرية  )َفَراَغ ِإَلى آِلَيِتِي

يأكموا تمؾ األطعمة والثمار التّْي عرضت عمييـ مف ِقبؿ الجيمة، وجعمت وأراد منيـ أف  َتْأُكُموَف(
ـْ اَل تَنِطُقوف(أماميـ في أياـ العيد  )َفَراَغ وىاىنا يأتي دور الحركة والفعؿ بداًل مف القوؿ  )َما َلُك

ـْ َضْرًبا ِباْلَيِميف َفَأْقَبُموا ِإَلْيِو َيِزفُّوَف( يصرخ في وجو ىؤالء أي يسرعوف الخطى، فجعؿ  َعَمْيِي
وىؿ يكوف المصنوع  )َقاَؿ َأَتْعُبُدوَف َما َتْنِحُتوَف(المشركيف ويخاطبيـ ببياف فصيح ال غبار عميو 

ـْ َوَما َتْعَمُموَف(المنحوت خالقًا ليكوف ربِّا؟  فكؿ وجودكـ حتَّى أعمالكـ التَّي ىي مف  )َوالمَُّو َخَمَقُك



(تعالى عوارض وجودكـ ومف شؤونو مخموقة هلل  فيـ عزموا  )َقاُلوا اْبُنوا َلُو ُبْنَياًنا َفَأْلُقوُه ِفي اْلَجِحيـِ
ـْ عمى قتؿ إبراىيـ ومحوه مف البسيطة بالمّرة ليجعموه مف األسفميف  )َفَأَراُدوا ِبِو َكْيًدا َفَجَعْمَناُى

 . األْسَفِميَف(

   

ىذا بداية ما امتحف بو إبراىيـ عميو السبلـ، وىكذا استمّرت االمتحانات، و كاف مف أعظميا 
َـّ اليجرة  القرار الحاسـ لذبح إسماعيؿ ابنو الذي كاف عطاء اهلل لو في الكَبر استجابة لدعائو، ث

  يقول:إلى واٍد غير ذي زرع ، وبناء البيت حيث 

يَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك اْلُمَحرَِّم َربََّنا ِلُيِقيُموا )َربََّنا ِإنّْي َأْسَكنُت ِمْن ذُ  رّْ
بَلَة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمْن النَّاِس َتْيِوي ِإَلْيِيْم َواْرُزْقُيْم ِمْن الثََّمرَاِت َلَعمَُّيْم  الصَّ

  (.52)إبراىيم/َيْشُكُروَن(

تمامو لجم  يع تمؾ الكممات قاؿ تعالى مخاطبا لو: فبعد نجاحو عميو السبلـ وا 

يَِّتي َقاَل اَل َيَناُل َعْيِدي  )ِإنّْي َجاِعُمَك ِلمنَّاِس ِإَماًما َقاَل َوِمْن ُذرّْ
 (. 262)البقرة/الظَّاِلِمين(

 وفي حديث الكافي: 

))محمد بن سنان عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد اهلل عميو السبلم يقول: 
ن اهلل إنَّ اهلل تبارك  وتعالى اتخذ إبراىيم عميو السبلم عبدًا قبل أن يتَّخذه نبّيًا، وا 

ن  ن اهلل اتَّخذه رسوال قبل أن يتَّخذه خميبًل، وا  اتخذه نبّيًا قبل أن يتَّخذه رسوال، وا 
األشياء، قال: إّني جاعمك  اهلل اتَّخذه خميبًل قبل أن يجعمو إمامًا، فمما جمع لو

يتي! لمناس إمامًا. قال عميو  السبلم: فمن ِعظميا في عين إبراىيم قال: ومن ذرّْ
  (.2باب 52رواية 26ص  26)بحار األنوار ج قال: ال ينال عيدي الظالمين((

    
  عصمة اإلمام 

فكّؿ مف يصدر منو ذنب صغيرًا كاف أو كبيرًا فيو ظالـ لنفسو، ىذا في غير اإلماـ أما لو كاف 
ـّ بو، باإلضافة إلى أّف األّمة سوؼ تفقد حينئٍذ االطمئناف إمامًا فيو ظالـ لنفسو ولغيره ممف  يأت



بو، فبل يمكف أف يصدر مف اإلماـ ذلؾ، ألف فيو نقضًا لمغرض الذي مف أجمو ُنصب اإلماـ، 
 وىو محاؿ في حقو تعالى. 

وأيضًا ال يمكف أف يتصور صدور الذنب منو حتى في الخفاء، ألف الذنب ينقص مف شأف 
حزازة فيو، فبل تكوف فيو األرضية لتقّبؿ الوحي أو اإللياـ أو الكرامة، فاإلمامة اإلنساف ويورث 

 ليست ىي إاّل انعكاس صفات اهلل الجمالية والجبللية في مرآة قمب اإلنساف الكامؿ. 

وكذلؾ بالنسبة إلى األفعاؿ األخرى التي لـ تصؿ إلى مرحمة الذنب فالميزاف فييا ىو االطمئناف، 
جب سمب اطمئناف الناس عنو فمف المحاؿ صدوره مف المعصوـ، وأّما ما ال يؤدّْي فكؿُّ أمر يو 

ف كاف ظاىره عمبًل ال ُيرغب فيو، وعمى ضوء ذلؾ  إلى سمب االطمئناف فبل مانع مف إتيانو، وا 
 صارت درجات األنبياء متفاوتة. 

    
  حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم ويّل ورسول 

صمى اهلل عميو وآلو فيي الوالية العظمى عمى جميع الخمؽ آدـ فمف دونو وأّما والية نبّينا محمد 
 حيث أّف: 

  (.2)االحزاب/)النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأْنُفِسِيْم(

فماداـ ىو وليًا عمى أنفس الناس، فواليتو صمى اهلل عميو وآلو عمى أمواليـ وسائر شؤونيـ 
  قال تعالى:بطريؽ أولى، 

)َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى المَُّو َوَرُسوُلُو َأْمرًا َأْن َيُكوَن َلُيْم اْلِخَيَرُة ِمْن 
  (.62)االحزاب/َأْمرِِىْم َوَمْن َيْعِص المََّو َوَرُسوَلُو َفَقْد َضلَّ َضبلاًل ُمِبيًنا(

ة لممؤمنيف في قباؿ قضائو صمى اهلل عميو وآلو أنظر إلى شدَّة التعبير في اآلية الكريمة، فبل خير 
 وسمَّـ، وعصيانو ىو عصياف اهلل وىو الضبلؿ المبيف. 

 وقال: 

)َفبَل َوَربَّْك اَل ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُّْموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُيْم ُثمَّ اَل َيِجُدوا ِفي َأنُفِسِيْم 
  (.25)النساء/َتْسِميًما(َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسمُّْموا 



 وفي ىذه اآلية ثبلث مراحل مترتّْبة: 

 أن يكون الرسول ىو الَحكم ال غيره.  2

 أن يتقبَّل المؤمن بكّل ما َحكم بو الرسول من صميم قمبو وعمق ذاتو.  6

 أن ُيسّمم أمره إلى الرسول وال يتخطى عن أمره مثقال ذّرة.  5

   
 وقال تعالى: 

  (53)النساء/لَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُكْم()َيا َأيَُّيا ا

    
  عليٌّ عليه السالم هو الويل 

مضافًا إلى النفس القدسية والصفاء المنقطع النظير، واألرضية الممّيزة الكامنة في شخصيَّة أمير 
مو عمى جميع األنبياء واألوصياء ما عدا خاتميـ.   المؤمنيف عميو السبلـ الّتي تفضّْ

وىناؾ أدّلة نقمية كثيرة مف الكتاب والسنة تثبت صحة ما نذىب إليو، فآية الوالية واإلطاعة 
والببلغ والسؤاؿ ومئات مف اآليات، وأيضًا حديث المنزلة والسفينة ومئات مف األحاديث ىي مف 
أعظـ األدلَّة عمى أّنو ىو الولّي المطمؽ بعد الرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو، ولوضوح داللتيا 

ير ومضمونيا لـ نتطرؽ إلييا ىاىنا، إاّل أننا نحاوؿ أف نتوسَّع شيئًا ما في خصوص حديث الغد
وبعض مف اآليات التي نزلت في شأف تمؾ الواقعة العظيمة، وقد أفردنا لو عنوانًا خاصًا وىو 

 النعيـ اإلليي. 

 كتبو الشيخ إبراىيم األنصاري

 
 
 
 



 
(8 ) 

 الوسـيمة إلى اهلل 

   
ال شؾَّ أفَّ نظاـ الكوف يحكمو قانوف العميَّة ، أي أفَّ كؿَّ معموؿ ال بدَّ وأف تكوف 

وسبب ، فأبى اهلل أف ُيجري األمور إاّل بأسبابيا، وىذا الحكـ يجري عمى لو عمَّة 
جميع الحوادث الطبيعيَّة ، فيناؾ تأثير وتأثُّر في الحوادث ، واالعتقاد بمثؿ ىذه 
القدرة العادية المتعارفة ليس مف الشرؾ أصبًل ، بؿ ينسجـ مع الروح التوحيديَّة ، 

 .  و ىو مف صميـ اإليماف باهلل تعالى

 ويبقى سؤاؿ في ىذا المجاؿ وىو: 

 االعتقاد بما فوق الطبيعة 

أفيؿ االعتقاد بقدرة ما فوؽ الطبيعة و ما وراء القوانيف العادية كالقدرة عند بعض 
المبلئكة أو الناس ، كالنبي صمى اهلل عميو وآلو واإلماـ عميو السبلـ ، يعدُّ مف 

 الشرؾ باهلل ؟ 

ثَـّ ، ىؿ االعتقاد بقدرة اإلنساف المتوفى ، و تأثيره عمى األشياء يسوؽ إلى الشرؾ 
، ميما كانت ىذه العقيدة ؟ وذلؾ ألفَّ الميت جماٌد يفتقد الشعور القدرة واإلرادة ، 

فاالعتقاد بأف الميت ُيدرؾ ويسمع ويرى وأيضًا السبلـ عميو ، واحترامو  بالنتيجةو 
، والتوسؿ إليو ، وطمب الحاجة منو ،كؿ ذلؾ شرٌؾ باهلل ، وتعظيمو ، ونداؤه 

 تعالى ! ألنَّو يستمـز االعتقاد بقوة ما وراء الطبيعة لغير اهلل تعالى ؟ 

 وأيضًا: 



ىل االعتقاد بتأثير تراب ما كتراب قبر سيد الشيداء اإلمام الحسين عميو السبلم 
في شفاء المريض ، أو تأثير مكان خاص كحرم الرسول صمى اهلل عميو وآلو ، 
في استجابة الدعاء ،كلُّ ذلك من الشرك باهلل تعالى ؟ وىل ىناك دليٌل شرعيّّ 

 من الكتاب والسنَّة يمنع من ىذه األمور ؟ 

 أقول: 

 إف القائؿ بأف تمؾ األمور مف الشرؾ ، متورّْط في أخس مظاىر الشرؾ ! 

وذلؾ ألفَّ الذي يعتقد بأفَّ العمؿ الطبيعيَّة ليا التأثير في معموالتيا وقع )ومف حيث 
ال يشعر( في ظممات الشرؾ وتورَّط في االنحراؼ حيث اعتقد بأفَّ األشياء 

وىذا يعنى أنو شكَّؿ قطبًا مستقبًل في قباؿ اهلل تعالى  الطبيعيَّة ليا استقبلليا الذاتي
 وقدرًة منعزلة عف قدرتو تعالى ! 

 بإذف اهلل؟ 

فالموجود المرتبط بو تعالى بجميع ىويتو الذي ليس لو حيثية وىويَّة مستقمٌة ، 
فتأثيره غير الطبيعي كتأثيره الطبيعي ال ُيستند إلى نفسو بؿ كؿ ما يصدر منو 

لى الحؽ تعالى وليس لو دور وميمٌَّة مستقمَّة إاّل أنَّو يكوف مجرًى فيو مستند إ
لمرور فيوضات الحؽ إلى األشياء األخرى وشأنو شأف المبلئكة في أداء ميمَّتيـ 
؟ فيؿ االعتقاد بأفَّ جبرئيؿ واسطة فيض الوحي والعمـ و ميكائيؿ واسطة الرزؽ 

 رواح ىو شرؾ باهلل تعالى؟ واسرافيؿ واسطة األحياء وعزرائيؿ واسطة قبض األ

   
  :الوىَّابيَّة والشرك باهلل تعالى

إفَّ عقيدة الوىابية ىي المشتممة عمى أقبح أنواع الشرؾ وذلؾ حيث أنَّيـ قد قسَّموا 
األعماؿ بيف الخالؽ وبيف المخموؽ ، فاألمور التي ىي ما وراء الطبيعة 

 ممخموقات! خصَّصوىا باهلل تعالى واألمور الطبيعية جعموىا ل



فكوف المخموقات ليا نطاٌؽ معيٌَّف مف األفعاؿ غير النطاؽ اإلليي ىو نوع مف 
 الفاعمية !! الشرؾ في 

فما يتوىمو ىؤالء ال يعارض أصؿ اإلمامة فحسب بؿ ىو يعادى ويتعارض مع 
  اإلنسان. والتوحيد أصؿ 

خالؽ وبيف المخموؽ فؤلنَّيـ قد قسَّموا األعماؿ بيف الأّما تعارضو مع أصل التوحيد 
حيث اعتقدوا أفَّ ىناؾ مف المخموقات )وىي الموجودات الطبيعية( ما ليا التأثير 

 المباشر والمستقؿ في أعماليا وآثارىا . 

لوا مف مستوى االستعداد الذاتي وأما تعارضو مع اإلنسان فحيث أ نَّيـ قد نزَّ
إلنساف ىو خميفة اهلل في لئلنساف فأوصموه إلى حضيض الحيوانيَّة.. عممًا بأفَّ ا

األرض وقد نفخ اهلل سبحانو فيو مف روحو وأمر المبلئكة بالسجود لو فيو أفضؿ 
 مف جميع المبلئكة. 

ف التفكيؾ بيف الميت والحي و توىُّـ الفرؽ بينيما يعني أف كؿَّ مضافا إلى أ
شخصية اإلنساف ىو بدنو الذي ينقمب إلى جماد وىي فكرة مادية بحتة تعارض 

 لمعتقدات اإلليية. ا

ومف ىنا نصؿ إلى عمؽ كبلـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو كما في الحديث 
 التالي: 

} قال النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمَّم : إن الشرك أخفى من دبيب النمل عمى 
 . (5باب  538ص  5)بحار األنوار ج صفوانو سوداء في ليمو ظمماء {

   
  والشرك؟ ما ىو الميزان في التوحيد

 ثـ ينبغي أف يعمـ أف الميزاف في التوحيد والشرؾ ىو: 

 إّنا هلل: 



 من اهلل )إنا هلل(أنَّو لو اعتقدنا أف الموجودات في ذاتيا وصفاتيا وأفعاليا ىي -5
فنحف قد عرفناىا مف منظار التوحيد الحقيقي سواء كاف ذلؾ الشيء لو أثٌر أو 

ثار طبيعيًة أو كانت ما فوؽ الطبيعة ، فاهلل آثاٌر أو لـ يكف كذلؾ وسواء كانت اآل
ىو ليس إلو الممكوت والجبروت فحسب بؿ ىو إلو العالميف فيو قريب إلى 
الطبيعة بنفس المقدار )إف صحَّ التعبير( الذي ىو قريب إلى ما وراءىا ولو معيٌَّة 

 قيوميٌَّة عمى الطبيعة وعمى ما وراء الطبيعة قاؿ تعالى 

مَُّو َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْذُكْر ِنْعَمِتي َعَمْيَك َوَعمى َواِلَدِتَك ِإْذ َأيَّدتَُّك ِبُروِح } ِإْذ َقاَل ال
ْذ َعمَّْمُتَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواإِلنِجيَل  اْلُقُدِس ُتَكمُّْم النَّاَس ِفي اْلَمْيِد َوَكْيبًل َواِ 

ْذ َتْخُمُق ِمْن الطّْينِ  َكَيْيَئِة الطَّْيِر ِبِإْذِني َفَتنُفُخ ِفيَيا َفَتُكوُن َطْيًرا ِبِإْذِني َوتُْبِرُئ  َواِ 
ْذ ُتْخِرُج اْلَمْوَتى ِبِإْذِني { فيذا ىو التعمؽ  (551)المائدة/ اأَلْكَمَو َواأَلْبَرَص ِبِإْذِني َواِ 

رادة اهلل حيث ال استقبللية ألعماؿ األنبياء ما وراء إ "إنا هلل"المحض وحقيقة 
تعالى فاالعتقاد بموجود ليس راجعًا إليو تعالى ىو الشرؾ الحقيقي كما أف 
االعتقاد بتأثير موجود مف غير إرادتو تعالى أيضًا فيو مف الشرؾ سواء كاف 
األثر أثرا طبيعيًا أـ كاف ما فوؽ الطبيعة فبل فرؽ بيف خمؽ السماوات واألرض 

هلل تعالى ومف ىنا نشاىد التأكيد في كثير مف وبيف حركة ورؽ الشجر فكمُّيا بإذف ا
 اآليات عمى ىذه الحقيقة، قاؿ تعالى: 

}ُتْؤِتي ُأُكَمَيا ُكلَّ ِحيٍن ِبِإْذِن َربَّْيا َوَيْضِرُب المَُّو اأَلْمثَاَل ِلمنَّاِس َلَعمَُّيْم 
 ( 23إبراىيـ/)َيَتَذكَُّروَن{

ي َخُبَث اَل َيْخُرُج ِإالَّ َنِكًدا َكَذِلَك ُنَصرُّْف اآلياِت ِلَقْوٍم }َيْخُرُج َنَباُتُو ِبِإْذِن َربِّْو َوالَّذِ  
  (38)األعراؼ/ َيْشُكُروَن{

 وقاؿ تعالى: 



  (566)آؿ عمراف/ {[1]1}َوَما َأَصاَبُكْم َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن َفِبِإْذِن المَِّو َوِلَيْعَمَم اْلُمْؤِمِنينَ 
 وقاؿ تعالى: 

ْن َيُكْن ِمْنُكْم َأْلٌف َيْغِمُبوا َأْلَفْيِن ِبِإْذِن } َفِإْن  َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة َصاِبَرٌة َيْغِمُبوا ِماَئَتْيِن َواِ 
اِبِريَن {   (66األنفاؿ/)المَِّو َوالمَُّو َمَع الصَّ

 وقاؿ تعالى: 

  (58)الرعد ِلُكلّْ َأَجٍل ِكَتاٌب{}َوَما َكاَن ِلَرُسوٍل َأْن َيْأِتَي ِبآَيٍة ِإالَّ ِبِإْذِن المَِّو 

   
ّنا إليو راجعون  : وا 

فمو نظرنا إلى موجود  "إنا إليو راجعون"وأيضا مف حدود التوحيد والشرؾ ىو -2
ما أعـ مف النظر الظاىري أو النظر المعنوي وكاف نظرنا ألجؿ أف يكوف ذلؾ 
الشيء وسيمًة لموصوؿ إلى اهلل تعالى ال انو ىو المقصد والغاية فيذا ىو عيف 

 التوجو إلى اهلل تعالى. 

عة فاألئمة المعصوموف عمييـ السبلـ ىـ السبيؿ إليو وقد ورد في الزيارة الجام
 الكبيرة: 

} أنتم السبيل األعظم و الصراط األقوم وشيداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء 
والرحمة الموصولة واآلية المخزونة واألمانة المحفوظة والباب المبتمى بو الناس 

ر )بحامن أتاكم فقد نجى ومن لم يأتكم فقد ىمك إلى اهلل تدعون وعميو تدلُّون{
وىم عبلمات لممسير إلى اهلل }ومنارا في  (8باب  1اية رو  529ص  512األنوار ج 

}السبلم عمى  (2باب  51رواية  57ص  512)بحار األنوار ج ببلده وأعبلما لعباده{

                                                           
 



وىم اليداة والدعاة إلى ( 2باب  5رواية  8ص  512ر األنوار ج بحا)األدالء عمى اهلل{
  (2باب  5رواية 8ص  512ر األنوار ج )بحا اهلل }السبلم عمى الدعاة إلى اهلل {

إف التوسؿ بيـ عمييـ السبلـ وزيارتيـ واستصراخيـ واإلستشفاع بيـ النتيجة: 
والتوقُّع منيـ الكرامات التي ىي أمور ما وراء الطبيعة ليس مف الشرؾ في شيء 

 بؿ ىي عيف التوحيد. 

 وذلؾ: 

إلى مستوى مف القرب إنَّو ينبغي أف نعمـ بأفَّ األنبياء واألولياء قد وصموا  أوَّاًل:
يـ بيذه الموىبة الربانية؟ كما يدؿُّ عمى ذلؾ  اإلليي بحيث أف اهلل تعالى قد خصَّ

 القرآف الكريـ 

 وبالنسبة إلى أىؿ البيت عميو السبلـ قاؿ تعالى: 

ُروَنَيا َتْفِجيًرا{   (6اإلنساف/ )}َعْيًنا َيْشَرُب ِبَيا ِعَباُد المَِّو ُيَفجّْ

   

حيث أفَّ اآلية تدؿُّ عمى قدرتيـ اإلليية المعنوية حيث أنَّيـ وبإرادتيـ قد فجَّروا 
 العيف وذلؾ لوصوليـ إلى مستوى مف العبودية هلل والتحرر مف جميع القيود حيث 

  (25اإلنساف/ )}َوَسَقاُىْم َربُُّيْم َشَراًبا َطُيوًرا{

اهلل ، إذ ال طاىر من }يطيرىم عن كلّْ شيٍء سوى قاؿ في مجمع البياف: 
تدنَّس بشيٍء من األكوان ، إاّل اهلل رووه عن جعفر بن محمَّد عميو 

 ( 225ص  51تفسير مجمع البياف ج)السبلم{

إفَّ الذيف يتوسموف بيـ ويطمبوف منيـ قضاء حوائجيـ إنَّما ينطمقوف مف  ثانيا:
فبلشؾ أنَّيـ ال يتوسموف بيـ إاّل وىو  "إنا هلل"الرؤية التوحيدية أي مف منطمؽ 

موحدُّوف فالتوسُّؿ بيـ عمييـ السبلـ ىو مف شئوف التوحيد وطاعة اهلل تعالى ، فيـ 



الحبؿ المتصؿ بيف األرض والسماء وىـ العروة الوثقى التي ال انفصاـ ليا وفي 
 دعاء الندبة: 

يو األولياء أين السبب }أين باب اهلل الذي منو يؤتى أين وجو اهلل الذي يتوجو إل
  (7باب  2رواية  517ص  512)بحار األنوار ج  المتصل بين األرض و السماء{

 وقاؿ تعالى: 

} َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َواْبَتُغوا ِإَلْيِو اْلَوِسيَمَة َوَجاِىُدوا ِفي َسِبيِمِو َلَعمَُّكْم 
  (53)المائدة/ ُتْفِمُحوَن {

   

 وفي تفسير عمي بف إبراىيـ القمّْي : 

 ( 36باب  275ص  71)بحار األنوار ج } تقربوا إليو باإلمام {

فمف تأمَّؿ في حقيقة التوسُّؿ عرؼ أنَّو ىو المنطبؽ مع النظاـ الكوني وفطرة 
اإلنساف ، فالذي ينكره إنما ىو في ضبلؿ بعيد ومنحرؼ عف الصراط المستقيـ 

 رائيؿ يقولوف ومف ىنا نشاىد بني إس

} َيا ُموَسى َلْن َنْصِبَر َعَمى َطَعاٍم َواِحٍد َفاْدُع َلَنا َربََّك ُيْخِرْج َلَنا ِممَّا تُْنِبُت 
  (65)البقرة /اأَلْرُض ِمْن َبْقِمَيا َوِقثَّاِئَيا َوُفوِمَيا َوَعَدِسَيا {

   
وف مف فيطمبوف مف موسى أف يدع ليـ وكذلؾ أوالد يعقوب عميو السبلـ يطمب

 أبييـ أف يستغفر ليـ 

} َقاُلوا َيا َأَباَنا اْسَتْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا ِإنَّا ُكنَّا َخاِطِئيَن َقاَل َسْوَف َأْسَتْغِفُر َلُكْم َربّْي ِإنَُّو 
  (98-97)يوسؼ ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم {

   



 : وفي خصوص الرسوؿ األكـر صمى اهلل عميو وآلو وسمَّـ قاؿ تعالى

} َوَما َأْرَسْمَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِلُيَطاَع ِبِإْذِن المَِّو َوَلْو َأنَُّيْم ِإْذ َظَمُموا َأنُفَسُيْم َجاُءوَك 
  (61)النساء/َفاْسَتْغَفُروا المََّو َواْسَتْغَفَر َلُيْم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا المََّو َتوَّاًبا َرِحيًما {

   
ي قبوؿ توبة العباد لوجاىتو عند اهلل تعالى وقربو فالرسوؿ لو دوٌر رئيسي ف

المعنويّْ وىذا ال يختص بحاؿ حياتو بؿ يشمؿ حاؿ مماتو أيضًا بؿ في ىذه 
الحاؿ يكوف المجيء إليو آكد ، فبل فرؽ بيف حضوره وغيبتو وفي زيارتو صمى اهلل 

 عميو وآلو 

تو واعمم إن } الميم و إني اعتقد حرمو نبيك في غيبتو كما اعتقد في حضر 
رسمك و خمفاءك أحياء عندك يرزقون يرون مكاني في وقتي ىذا و زماني و 
يسمعون كبلمي في وقتي ىذا و يردون عمى سبلمي و انك حجبت عن سمعي 

 15رواية  561ص  511)بحار األنوار ج كبلميم و فتحت باب فيمي بمذيذ مناجاتيم {
 ال إلييـ عمييـ السبلـ. فالمشكمة راجعة إلينا نحف المحجوبوف  ( 2باب 

االعتقاد بتأثير تراب قبر سيد الشيداء اإلماـ الحسيف عميو وأّما بالنسبة إلى 
السبلـ في شفاء المريض ، أو تأثير مكاف خاص كحـر الرسوؿ صمى اهلل عميو 
وآلو في استجابة الدعاء فالحديث عنو يتطمب بحثًا آخر إاّل أننا نشير إلى ذلؾ 

 بإيجاز فنقوؿ: 

إنَّو ليس لمتراب كتراب ىذا التأثير وال القبر كقبر بؿ األثر كؿ األثر يرجع إلى 
صاحبيما وليسا ىما إاّل وسيمة لمتقرُّب إلى مف يرتبط بيما وىذا يعني التقرب إلى 
اهلل الشافي الذي الفاض ىذا االسـ في أوليائو فصاروا وجيًا لو ومرآًة ينعكس فييا 

 ذلؾ االسـ. 

قيؿ: ىنيئًا لمف زاَر خير الورى وحطَّ عف النفس أوزارىا فإف السعادة وما أحسف ما 
مضمونٌة لمف حؿَّ طيبة أو زاَرىا . وما أحسف ما قيؿ: أمرُّ عمى الديار ديار ليمى 



اقبؿ ذا الجدار وذا الجدارا وما حبُّ الديار شغفف قمبي ولكف حّب مف َسكف الديارا 
 . 

 هلل عمى محمٍَّد وآلو . والحمد هلل ربّْ العالميف وصمى ا

 . 5157شواؿ  29 5997-5-9الكويت 

ؿ 2إنتييت مف كتابة ىذه الكممة في يـو    5158ربيع األوَّ
   
   
   
   

 اليداة إلى اهلل 

 : قاؿ اإلماـ قدّْس سرُّه حوؿ شخصية عميٍّ عميو السبلـ

} ىل عمٌي عميو السبلم ىو إنسان ُممكي ودنيويّّ حّتى يتحّدث عنو الُممكّيون أم 
أّنو موجود ممكوتّي كي ُيقيّْمو الممكوتيون . فكلُّ من تحّدث عنو إّنما تحّدث عنو 
من منظاره الخاص وقّيمو من منطمق نفسانّيتو المحدودة ، وأمير المؤمنين غير 

  ذلك {

    
 بُد اهلل عميّّ عميو السبلـ ع 

} فاألولى أن نجتاز ىذا الوادي ونقول أّن اإلمام عمي عميو السبلم إّنما ىو عبٌد 
من عباد اهلل وىذه أبرز مميزاتو عميو السبلم ، وأيضًا أّنو قد ترّبى عمى يد 

 رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمَّم وىذا من مفاخره الُعظمى { 



  صيَّة الزىراء عمييا السبلـ:وقاؿ قدّْس سرُّه في التعريؼ عمى شخ
} لم تكن الزىراء امرأة عاديَّة، بل كانت امرأة روحانيَّة ، امرأة ممكوتيَّة ، إنسانًا 
بكلّْ ما لئلنسان من معنى ، إنَّيا موجود ممكوتي ظير في عالمنا عمى صورة 

 إنسان ، بل موجود إليي جبروتي ظير بصورة امرأة { 

  أقػػػوؿ 

حيث أفَّ ىذه الكممة جديرة بالدّْقة والتأمُّؿ مف ناحية ، ومف ناحية أخرى ليا دور 
كبير في عقيدة اإلنساف المؤمف في مجاؿ فيـ اإلماـ عميو السبلـ بؿ اإلمامة 
ؿ في الحديث  بنحو عاـ بؿ المعصوميف عمييـ السبلـ فنرى مف البلـز أف نفصّْ

اتو المميَّزة عف اإلنساف الُممكي حوؿ اإلنساف الممكوتي بؿ الجبروتي وصف
 الناسوتي . 

    
  السموات واألرض وغيبيما 

وىـ المعصوموف األربعة عشر  بأسمائيمإفَّ اهلل سبحانو وتعالى بعد أف أنبأ آدـ 
 خاطب المبلئكة : )راجع كتابنا ثَـّ الرجوع إلى جنة آدـ(  و قد أثبتنا ىذا األمر في محمّْو

} َقاَل َأَلْم َأُقْل َلُكْم إنّْي َأْعَمُم َغْيَب السََّمواِت َواأَلْرِض َوَأْعَمُم َما تُْبُدوَن َوَما ُكْنُتْم 
 َتْكُتُمون{ 

والظاىر أفَّ غيب السموات واألرض المذكور ىنا ىو نفس العمـ الذي جاء في 
 قولو تعالى : 

 }إنّْي َأَعمُم َما ال َتْعَمُموْن { 

 عمـ أفَّ األسماء ىي أمور غيبية عف عالـ السماوات واألرض . ومف ىنا يُ 



و الظاىر أف غيب السموات واألرض ىي أرواح أئمتنا األطيار عمييـ السبلـ 
حيث أنَّيا فوؽ السموات واألرض وفوؽ جميع الموجودات حيث أفَّ جميع 

في كممتنا  وتفصيموالموجودات ُتعدُّ مف عالـ الخمؽ وىي مف عالـ األمر والمشيئة 
  )راجع أىؿ البيت مظير مشيئة اهلل(حوؿ المشيئة

  ىبوط آدـ وبنيو إّف آدـ وحواء عمييما السبلـ عندما خمقيما اهلل سبحانو
 جعميما في الجنَّة يعيشاف فييا حيث شاءا رغدًا قاؿ تعالى : 

 }َفُكبل ِمْنَيا َحْيُث ِشْئُتَما َرَغَدًا{ 

ي تمؾ الجنَّة ال يخرج منيا أبدًا، وكانت تمؾ وكاف المفروض أف يعيش اإلنساف ف
الجنة ليا ممّيزات غير متوفرة في ىذه الدنيا عمى رغـ أنيا لـ تكف مف جّنات 

 ذكرىا سبحانو:  اآلخرة ، ومف تمؾ المميزات ما

  .(111)طو/}ِإنَّ َلَك َأالَّ َتُجوَع ِفيَيا َواَل َتْعَرى{

   
ومف الطبيعي أنو لـ يكف اإلنساف ىناؾ مكمفًا بتكاليؼ مف نوع تكاليفنا حيث لـ 
يكف بحاجة إلى مثؿ ىذه التكاليؼ ما داـ ىو يعيش في جوار رّبو إنسانا نورانيًا ال 
يفتقر حتى إلى المباس حيث لـ تبُد عورتو ليسترىا وشأف اإلنساف النوراني يختمؼ 

الَبشرة َخِشف األعضاء والُبْنية ، فبل تزاحـ في عف شأف اإلنساف الجسماني بادي 
عالـ النور وال تضارب وال تصادـ بيف األنوار ومع عدـ التضارب ال حاجة إلى 

 القانوف والنظاـ بنحو السالبة بانتفاء الموضوع . 

  غواء آدـ  الشيطاف وا 

ف لـ يُكف بمثابة سائر إغوائاتو ل ؿ لمشيطاف في إغواء آدـ وا  بني آدـ و النجاح األوَّ
لكف الوسوسة األولى أعني تحريض آدـ عميو السبلـ عمى األكؿ مف الشجرة 



كانت ىي أساس لسائر وساوسو الشرّْيرة وتزيينا تو و تسويبلتو ، بؿ لـ يكف يخرج 
آدـ مف الجنَّة لوال إطاعتو لمشيطاف في وسوستو األولى ، فبعد خروجو مف تمؾ 

شيطاف في عالـ الُممؾ والدنيا ، فتضاعفت الدار النورانيَّة انبسطت أيادي ال
التكاليؼ اإللييَّة وتنوَّعت ألجؿ الخبلص مف شرّْه و العروج إلى جوار اهلل سبحانو 

 و تعالى . 

فإذًا التكاليؼ بما ليا مف السعة إنما نشأت بعد خروج آدـ عميو السبلـ مف 
  َجِميًعا{ }ُقْمَنا اْىِبُطوا ِمْنَيا الجنة و بعد ىبوط َبِنيو منيا :

وىذا الوضع أعنى العيش في الدنيا ىو وضع طارئ عمى بنى آدـ لـ يكف ضمف 
ؿ و إف كاف ىو معمومًا لّمو سبحانو، وال منافاة بينيما ألف  المخطَّط اإلليي األوَّ

 . وتوضيح ذلؾ موكوؿ إلى محموالعمـ أمٌر و اإلرادة أمٌر آخر 

 المسمّْمون أمرىم إلى اهلل 

كثيرة تدور في األذىاف وتتداوؿ بيف األلسف حوؿ موقؼ أمير ىناؾ تساؤالت 
المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ قباؿ أولئؾ الذيف تقمَّصوا الخبلفة بعد 

 ارتحاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو . 

 وىى تتمخص في: 

عميّّ عميو السبلـ ذلؾ الرجؿ الذي قتؿ أبطاؿ العرب و ناوش ذؤبانيـ ، ىو -1
الذي قدَّ مرحبًا وعمرو بف عبد ُوّد وىو صاحب الضربات الوتر ، كيؼ يمكننا أف 

 نتصور استسبلمو لمغاصبيف ومف ثـ إخراجو مف البيت قيرًا ، وتيديده بالقتؿ؟ 

رسوؿ اهلل و ِفمذة كبده و بضعتو  ىؿ يمكننا أف نتصور أف الزىراء و ىي بنت-2
أف ُتضرَب و ُيكسَر ِضمُعيا وُيسقط جنينيا بمرأى ومنظر مف زوجيا أمير 
المؤمنيف عمٍي عميو السبلـ ؟ مف غير أف تكوف ىناؾ أّيُة ردَّة فعؿ منو عميو 

 السبلـ في قباؿ ىذه الجريمة الكبرى ؟ 



ميفًة عمييـ فِمـ أكبُّوا بعد ذلؾ عمى ثـ إف المسمميف عامًَّة ىـ الذيف انتخبوا عميًا خ
َـّ قتموه في محرابو ظممًا؟   مخالفتو فخالُفوه وقاتموه ث

وأخيرًا ما ىي حصيمُة السنوات الخمس التّْي استمـ فييا عميّّ إمرَة المسمميف مف -4
 الزاويتيف العممية و النظرية ؟ 

وما ىو سرُّ سكوت اإلماـ المجتبى عميو السبلـ وصمحو مع معاوية مف ناحيٍة -5
وصراِخ اإلماـ الحسيف عميو السبلـ وخروجو عمى حكومة يزيد مف ناحية أخرى ؟ 

 وكذا مواقؼ سائر أئمَّتنا عمييـ السبلـ السمميَِّة ظاىرًا. 

 ؟ : عشرات مف األسئمة في ىذا المجاؿ التي تخطر بالباؿ وأيضاً 

ومف الطبيعي أفَّ حؿَّ ىذه الشبيات لو الدور الحيوّي الميـّ في مسيرة اإلنساف 
المؤمف ومواقفو الرساليَّة ..فيؿ يمكننا اإلجابة عمييا وعمى غيرىا مف األسئمة التي 

 تدور حوؿ نفس المحور؟ 

 أقول: 

لنسبة إفَّ الغرض مف كتابِة ىذه الكممة المتواضعة ىو الوصوؿ إلى حؿٍّ مناسب با
إلى مثؿ ىذه الشبيات ودفعيا منطقّيًا كي نكوف عمى بصيرة في ديننا ومذىبنا 

 فنعانقو مف دوف أّي تزلزؿ وتشكيؾ . 

 فأقول: 

 قبؿ الورود في البحث ينبغي تقديـ مقدمات: 

 األولى: 

 اإلسبلـ مدرسة متكاممة و مترابطة 

انيف إليية ثابتة ال اإلسبلـ أطروحة متكاممة تتركَّز عمى أسس و تشتمؿ عمى قو 
يمكف أف يعترييا أيُّ خمؿ و ترديد ، واليدؼ مف اإلسبلـ ىو نفس اليدؼ مف 



خمؽ اإلنساف أعني العبودية والرجوع إلى اهلل سبحانو وىو إيصاؿ اإلنساف إلى 
الكماؿ المطموب أعني القرب مف الكماؿ المطمؽ وىو اهلل سبحانو. فاإلسبلـ ليس 

ت الحؽ المطمؽ جؿَّ وعبل فبل بدَّ أف يظير عمى جميع ىو إاّل تجؿٍّ مف تجميا
 أصعدتو وزواياه وىذا مف لوازمو غير المنفكة عنو. 

 الثانية: 

 أبعاد اإل نساف الثبل ثة 

وحيث أف لئلنساف أبعادًا ثبلثة البعد العقمي والبعد النفسي )الجوانحي( والبعد 
يياتو عمى ىذه الجيات الثبلث العممي )الجوارحي( فاإلسبلـ أيضًا قد ركَّز في توج

في اإلنساف و الحظيا بعيف االعتبار فطرح ليا أطروحات وبرمج لكؿ واحدة منيا 
 برنامجًا يتناسب معو وىي: 

 عقائد اإلسبلـ التّْي تعالج الجانب العقمي لئلنساف. 

 األخبلؽ وىي ما تتعمؽ بشئوف النفس اإلنسانيَّة. 

لمختصة بجوارح اإلنساف وما يصدر منو مف خير األحكاـ العمميَّة وىي القوانيف ا
 و شر. 

وال يخفى عمى مف لو أدنى معرفة و اطّْبلع عمى اإلسبلـ أفَّ ىناؾ ترابطًا قويًا 
وعبلقًة موثقة بيف ىذه الجوانب الثبلثة بحيث يستحيؿ التحمّْي بجانب مع غضّْ 

 النظر عف الجانب اآلخر. 

 مثال: 

يتوقَّؼ عمى قصد التقرب إليو تعالى كعقيدة وفي إعطاء الزكاة كواجب عممي 
و إلى الجانب الروحي لممعطي والمعطى  أسموب العطاء واألخذ ال بّد مف التوجُّ

 (. خذ من أمواليم صدقة تطيرىم بياإليو )



وعمى ىذا األساس نقوؿ إنو البد وأف ُيطبَّؽ اإلسبلـ بحذافيره وبأكممو مف دوف 
أصبًل ومف ُيفكّْر في تطبيؽ جانٍب واحٍد مف اإلسبلـ مع فصٍؿ بيف األبعاد الثبلثِة 

غضّْ النظر عف الجوانب األخرى فتفكيره شطط ليس لو أساس قويـٌ بؿ يبتني 
 عمى الوىـ والخياؿ. 

)اإلسبلم َوحَدٌة شاممة ومتكاممة ومتكاتفة ومنسجمة لن تتفرق : وبعبارة أخرى
رَّة وتغيُّر ماىيتيا إلى ماىيَّة أخري بل ولن تتفكك أبدًا ،وتفكُّكيا يعني فناءىا بالم

لو اختمفت الكمّْية والكيفيَّة في قبول أو رّد معالمو لتغيَّرت الماىية أيضًا فبل بد 
م  من مراعاة الكميَّة والكيفيَّة في تمك األبعاد الثبلثة لئبّل ينجّر األمر إلى تضخَّ

 (. جانٍب و ضعف جانب آخر

فمف الضروري أف يتحدا معًا لُيشكّْبل الماء كما  وذلؾ كاألوكسجيف والييدروجيف
أّنو ال بدَّ مف رعاية النسبة بينيما كّمًا وكيفًا حصواًل عمى النتيجة فمع بروز أدنى 

 اختبلؼ بيف العنصريف سوؼ ال يبقى شيٌء ُيطمؽ عميو اسـ الماء. 

سواء ومف ىذا المنطمؽ نشاىد التأكيد البالغ عمى اإليماف بالكؿّْ ال بالبعض 
 الكتاب أو الرسؿ أو أّي شيء يرتبط بالديف 

 : قال تعالى

} َأ َفتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن ِبَبْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن َيْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ 
اْلَعَذاِب َوَما المَُّو ِبَغاِفٍل َعمَّا ِخْزٌي ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّوَن ِإَلى َأَشدّْ 

  (83البقرة )َتْعَمُموَن {

 وقال تعالى: 

} ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِبالمَِّو َوُرُسِمِو َوُيِريُدوَن َأْن ُيَفرُّْقوا َبْيَن المَِّو َوُرُسِمِو َوَيُقوُلوَن 
َيتَِّخُذوا َبْيَن َذِلَك َسِبيبًل ، ُأْوَلِئَك ُىْم  ُنْؤِمُن ِبَبْعٍض َوَنْكُفُر ِبَبْعٍض َوُيِريُدوَن َأنْ 

  (535-531النساء )اْلَكاِفُروَن َحقِّا َوَأْعَتْدَنا ِلْمَكاِفِريَن َعَذاًبا ُمِييًنا {



 الثالثة: 

الدولة اإلسبلميَّة العالميَّة مضافًا إلى أنو ال بدَّ مف وجود دولة مقتدرة بأجيزتيا 
يف، تستيدؼ التنسيؽ بيف ىذه الجوانب الثبلثة مف اإلسبلـ القويَّة ورجاليا المؤمن

كي ُتركّْز ىذه الشجرة الطيّْبة جذورىا فيرتفع أساسيا فتتوزَّع وتنتشر أغصانيا 
فتثمر فيأكؿ مف ثمرىا. فإذا يستحيؿ أف نطبؽ اإلسبلـ في حياتنا بمعنى الكممة 

عمى جميع أرجاء  إاّل مع تأسيس دولة عالميَّة تستوعب أو باألحرى تتسمَّط
البسيطة مف غير استثناٍء لمنطقة دوف أخرى فكؿُّ األرض تكوف تحت سمطة 
اإلسبلـ وىذا ال ينافي وجود كّفار فييا ماداـ الحكـ لئلسبلـ . فبل معنى لطرح 
دولة إسبلمية في ىذا المكاف وذاؾ كدولة مستقمة تستيدؼ تطبيؽ بعض أو كؿّْ 

يدولوجية اإلسبلـ العالمي أو تجعؿ ىذه الغاية جوانب اإلسبلـ عمبًل وال تحمؿ إ
في المراحؿ المتأخرة مف أفكارىا . بؿ لو نظرنا نظرة شاممة إلى الكوف وعرفنا 
خالقو لوصمنا إلى حقيقة أخرى وىي أفَّ اإلسبلـ ال ينظر إلى البشرية منحصرة بؿ 

ف حتى عالـ يستوعب وُيخيّْـ عمى كؿَّ زوايا الكوف وجميع العوالـ مف اإلنس والج
الجمادات والنباتات والحيوانات وحتى في الكواكب األخرى حيث أّف كّؿ تمؾ 

 العوالـ ليا نوٌع مف العبلقة باإلنساف. 

 } الرسول صمى اهلل عميو وآلو وسمَّم و دولة إسبلمّية عالميَّة { 

ومف ىذا المنطمؽ شرع رسولنا محمد صمى اهلل عميو و آلو في تأسيس دولة 
زالة جميع إسبلمية  مف البداية تستيدؼ تطبيؽ اإلسبلـ بجميع جوانبو و أبعاده وا 

الظواىر الزائفة الموروثة مف الجاىميَّة فكتب إلى ممكي الفرس و الرـو آف ذاؾ 
كتبًا ألجؿ أف ييتديا وقوميما إلى الديف اإلسبلمي ويتحررا مف عبودية غير اهلل . 

سعيو المتواصؿ ودعـٍ مف أخيو ووزيره ب-وقد استطاع الرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو 
أف يكتسب النجاح في  -عميٍّ عميو السبلـ وعدد قميؿ مف الصحابة المخمصيف 

)ما أوذي نبيّّ المدَّة القميمة عمى رغـ كّؿ ما عاناه مف مصاعَب ومشاكؿ وأذى 



سواء مف الكّفار الممحديف أو مف المنافقيف الحاقديف. فقد انبثؽ  بمثل ما أوذيت(
نور اإلسبلـ وانتشر صيُتو وتوسعت دولتو إلى أقصى العالـ حتى دخؿ الفرس 
والرـو والحبشة وذلؾ ال عمى مستوى عاّمة الناس فحسب بؿ شمؿ حّتى رجاؿ 

 الدولة وأصحاب المناصب المختمفة. 

 ألوف { } اإلسبلم كان غريبًا غير م

بعد ما كاف اإلسبلـ غريبًا وذلؾ ألفَّ القَيـ اإلسبلمية بطبيعتيا ال تنسجـ مع 
الوضع الذي كاف يسود الجاىمية وذلؾ الشتماؿ اإلسبلـ عمى الجانب التعبدي 
الذي ال يبلئـ تمؾ الذىنيات الّتي لـ تترسخ فييا سوى الدنيا وسوى المادة وما 

سبلـ المحمَّدي في أنحاء الببلد وأخذت األفكار يحوـ حوؿ المادة ، فقد انتشر اإل
اإلسبلمية تتمركز في األذىاف وتعثر عمى مكانتيا في المجتمع وأخذ المسمموف 
يستأنسوف باإلسبلـ شيئًا فشيئًا حّتى صار تنفيذ حكـ اهلل في مجتمعيـ أمرًا مألوفّا 

ف غريبًا عندىـ وصار المسمموف يتعامموف مع اإلسبلـ تعامبًل طبيعيًا بعد ما كا
 غير مأنوس بو . 

 } المفروض والواقع { 

المفروض أف يستمـ الخبلفة عميّّ عميو السبلـ ويسير عمى نفس األسموب الذي 
سار عميو رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وينتقؿ الحكـ مف إماـٍ إلى إماـ حتَّى 

اهلل بو األرَض يأتي دور الميدي المنتظر عجؿَّ اهلل تعالى فرجو الشريؼ فيمؤل 
قسطًا وعداًل كما ُممئت ُظممًا وجورًا. ولكف الواقع كاف خبلؼ ذلؾ حيث تسمَّـ زماـ 

 األمر مف ال يميؽ بو وال أىميَّة لو. 

فبعد ارتحاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمَّـ و استيبلء } البداية المظممة { 
وائؿ خبلفتو كاف الوضع نوعًا ما أوؿ الخمفاء عمى الدولة اإلسبلمية الفتيَّة وفي أ

كسابقو ولكف بمجرد أف ُرسخت قواعد تمؾ الخبلفة البلشرعيَّة بدأ الوضع يتغّير 
شيئًا فشيئًا وبدأت المعادالت تنعكس وتتغير واستمرَّ الوضع الجديد إلى أف وصؿ 



إلى مرحمة خطيرة حيث أخذ حكُّاـ المسمميف الثبلثة ينسقوف أفكارىـ وأعماليـ مع 
لحضارات الدخيمة وعمى رأسيا الرـو والفرس فحاوؿ الخمفاء تكييَؼ أنفسيـ مع ا

المجتمعات المحاطة بيـ وأخذوا في تنسيؽ برامجيـ طبقًا لتمؾ الحضارات المزّيفة 
)والناس عمى دين مموكيم ، وذلؾ في جميع أبعادىا حتى العقائدّية واألخبلقية !! 

عف أف لئلسبلـ حضارًة و إيدئولوجية مميزة تنبثؽ وىؤالء الثبلثة نَسوا أو تغاَفموا  (
مف الوحي والغيب وترتبط باهلل الواحد القيار. وتدريجيًا انقمب اإلسبلـ الغريب عند 
الِممؿ غير المسممة ، المأنوس لدى المسمميف إلى إسبلـ مأنوٍس لدى الكّؿ ، حتى 

ـُ الحقيق  ّي!! الكفار والمنافقوف ال يستوحش منيـ أحد إاّل المسم

والحاصل أن الجــّو الــعام الذي أوجده الخمفاء بين المسممين كان مصبوغًا 
ــة تتبلءم والواقَع المعاش آن ذاك وذلك بقيمة تضحية اإلسبلم  بصبغٍة خاصَّ
 ومسخو تمامًا بل قمبو وجيًا عمى عقب وحينئٍذ تحققت مصداقيَّة قولو تعالى : 

َقْد َخَمْت ِمْن َقْبِمِو الرُُّسُل َأَفِإْين َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَمْبُتْم َعَمى } َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل 
َأْعَقاِبُكْم َوَمْن َيْنَقِمْب َعَمى َعِقَبْيِو َفَمْن َيُضرَّ المََّو َشْيًئا َوَسَيْجِزي المَُّو الشَّاِكِريَن 

 . (511آؿ عمراف/ ){

يم ومن َثمَّ َخِسر المسممون تمك فانحرف اإلسبلم وتغيَّرت السنن وقمبت الق
الفرصة الذىبية التي أوجدىا رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمَّم وضّحى من 
أجميا بأبرز أنصاره وكانت ىي الخسارة العظمى التي جرَّت العالم اإلسبلمي إلى 

 الخسارات المتوالية. 

ع عمى جزئّيات والتأريخ اإلسبلمّي خير دليؿ عمى ما ندعيو فمف أراد أف يتطمَّ 
 األمر فميراجع التأريخ . 

 السقيفة وآثارىا 



ـّ إحراؼ  فياىنا وقعت الجريمة العظمى وىي جريمة االنحراؼ واإلغفاؿ ومف َث
غوائيـ مف زاوية وغرس شجرة النفاؽ ورعرعتيا مف زاوية أخرى  الُمغَفميف وا 

شأت مف السقيفة ..وياليا مف جريمة غبراء قاسية !! تمؾ الفجيعة الفظيعة التي ن
السخيفة كانت مبدأ كؿّْ عثرة وزّلة حدثت بعدىا ، فجميع الفروع الخبيثة ليست ىي 

 إاّل مف تمؾ الشجرة المشؤومة. 

 البناء المعوج 

:)ِخشت أول جون نياد معمار كج تا ثرّيا ميرود بنيان يقوؿ أحد الشعراء الفرس
أي أفَّ البّناء حيث وضع األساس لمبناء وضعًا معوّجًا فسوؼ يعوج البناء  كج(

و إلى أوَّؿ مف  ميما ُيرتفع إلى الثريا( ومف الواضح أفَّ الذنب والعتاب كمُّو ُيوجَّ
أسس أساس الظمـ والجور ومف ىذا المنطمؽ نشاىد التأكيد البالغ في 

الثنين وأنَّو يوم نحس قبض اهلل )كاألحاديث التّْي تتحدَّث حول يوم ااألحاديث
عز و جل فيو نبيو وما أصيب آل محمد إاّل في يوم االثنين فيتشاءم أئمتنا 

وأيضًا الزيارات خصوصًا زيارة عاشوراء،  عمييم السبلم بو و تتبرك بو عدوُّىم(
كالعبلمَّة الشيخ وكبار العمماء  كدعبؿ الخزاعيوأشعار كبار شعراء اإلمامّية 

قدس سرُّه بؿ حّتى بعض عمماء العامَّة عمى ىذه الحقيقة  يف اإلصفيانيمحمَّد حس
 وتفصيؿ ىذا األمر سوؼ نذكره في موضع آخر. 

 أمير المؤمنين عميو السبلم والخبلفة 

إلى أف استمـ -وليس بقميؿ-وىذا الوضع أو باألحرى الجريمة استمرت ربع قرف 
عمي عميو السبلـ . استمميا بعد ماذا؟؟ الحكـ ، وبعد المتيا والتي ، أميُر المؤمنيف 

 بعد أف تغيرت جميع القيـ واألسس التي بناىا اإلسبلـ . 

 فماذا يصنع عميُّ إذًا ؟؟ 

 غير أف يصرخ في وجو المسمميف الذيف أرادوا أف يبايعوه: 



}دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبمون أمرا لو وجوه و ألوان ال تقوم لو القموب 
ن اآلفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت و اعمموا إني وال تثبت عمي و العقول وا 

أن أجبتكم ركبت بكم ما اعمم و لم َأصَغ إلى قول القائل و عتب العاتب و إن 
تركتموني فأنا كأحدكم ولعمى أسمعكم و أطوعكم لمن وليتموه أمركم و إنا لكم 

  (55ص  95باب  7)نيج الببلغة ابف ابي الحديد ج وزيرا خير لكم منى أميرا{
 قال ابن أبي الحديد: 

ومعنى قولو: اآلفاؽ قد أغامت والمحجة قد تنكرت اف الشبية قد استولت عمى 
العقوؿ و القموب و جيؿ أكثر الناس محجة الحؽ أيف ىي فأنا لكـ وزيرًا عف 
رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمَّـ أفتى فيكـ بشريعتو و أحكامو خير لكـ منى 

محجورًا عميو مدبرًا بتدبيركـ فإني اعمـ انو ال قدرة لي أف أسير فيكـ بسيره أميرًا 
رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وآلو في أصحابو مستقبًل بالتدبير لفساد أحوالكـ وتعذر 

 صبلحكـ 

 أقول: 

بقيت تمؾ الجذور الخبيثة مترّكزة رغـ محاوالت أمير المؤمنيف في أياـ خبلفتو، 
سمميف عمى نمٍط خاص مف العيشة فمـ يمكنيـ أف ينسّْقوا وحيث قد عّودوا الم

معيشتيـ وأفكارىـ مع ما أراده أمير المؤمنيف بؿ لـ يكونوا يستوعبوف أسموب عمٍي 
في الحكـ ، الذي كاف ىو أسموب رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو فمـ يتقبموا عدالة 

 عمٍي وقسطو وكما قاؿ أحدىـ عدُؿ عميٍّ قتمو . 

)السكوت  المزدوج بعد ارتحال رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمَّم التكميف
 والصراخ( 

 مثال: 



لو وقعت سرقو كبيرة في بيت فيو أطفاؿ و فيو أمواؿ كثيرة تيُـّ السارقيف ألنيـ قد 
خطَّطوا تخطيطًا مستقبميًا شامبًل لبناء مشروع يبتنى عمى ىذه األمواؿ.. وال 

يا أبدًا ، ومف ناحية أخرى تمؾ األمواؿ ليا أىمية يمكنيـ الغّض والتغافؿ عن
لصاحبيا وتشكؿ العصب الرئيسي في حياتيـ مضافا إلى األشياء األثرية الثمينة 

 التي ال يمكنيـ التخمّْي عنيا. 

 فيدور األمر بين حاالت ثبلثة ليا نتائج مختمفة: 

خبار الناس عف السرقة مف أىؿ البيت جميعًا وبالنتيجة حرؽ البيت  الصراخ وا 
سكات اآلخريف  ومف فيو وما فيو. التزاـ السكوت واليدوء مف جميع العائمة وا 
وأيضا خمؽ جو إعبلمي يؤكّْد لمناس أف البيت وما فيو لـ يسرؽ بؿ قد ِبيع عمى 

رعي و القانوني و ليس لصاحبو ىؤالء في مقابؿ ثمف فالبيت إذا ىو حقُّيـ الش
 األوؿ المطالبة بو أصبل. 

التزاـ اليدوء مف صاحب البيت و تحريض األوالد عمى السكوت حفاظًا عمى 
( و يصرخ في وجييـ وىي األمالبيت عممًا بأف ىناؾ مف ُيعمف عف السارقيف )

 . (والمفروض أنَّ الوثائق مسجمو باسمياألجؿ أخذ وثائؽ البيت ليس إاّل.. )

فياىنا نواجو ازدواجية المواقؼ موقؼ الوالد واألوالد و موقؼ األـ و المفروض 
عمى الوالد أف ُييدّْئ الكؿ ولكف األـ ال تسكُت حيث تطالب بحقّْيا وىي الوثائؽ 
ؿ البيت باسـ الغاصبيف و إف أدَّى ذلؾ إلى  والمستندات ولف تسمح بأف يسجَّ

ح ذلؾ األىـ عمى ىذ ا الميـّ ، حيث أنَّو مف الطبيعي أف يرجع موتيا حيث يترجَّ
 البيت باألخير إلى صاحبو و إف طاؿ األمد عميو. 

 الحفاظ عمى الوالية 

ماداـ الخبلفة قد انحرفت عف المسير األساسي الذي أكد عميو رسوؿ اهلل صمى 
اهلل عميو وآلو وسمَّـ في مواطف كثيرة وماداـ قد اغتصبت بطريقة شيطانية محتالة 



فبل يمكف إرجاعيا بالسكوت والتسميـ لما حدث ألف العدو سوؼ يكتسب ىذا 
سكوت دليؿ عمى الرضا ومف السكوت لصالحو إعبلميًا وسوؼ يدَّعي أف ىذا ال

ثـ سوؼ يكوف الغاصب وكأنَّو ىو المالؾ الحقيقي ومف ثـ يكتسب الشرعية في 
الوسط المسمـ ال ىو فحسب بؿ كؿ مف يسير عمى خطاه إلى يـو القيامة!! وىذا 
مرة المسمميف ،  ىو التدمير الواقعي لئلسبلـ أصبًل وفرعًا ولكف باسـ اإلسبلـ وا 

ؾ خطورة ثانية ألصؿ اإلسبلـ وىذا يتطمب السكوت واليدوء ومف ناحية أخرى ىنا
والتساير وفي نفس الوقت اإلشراؼ والتطمع عمى ما سيحدث ومحاولة دفع 
االنحرافات األساسية التي ترجع إلى أصؿ اإلسبلـ بدقة ، تمؾ االنحرافات التي 
يخطط ليا النظاـ الحاكـ بيف آونة وأخرى.. مف غير مساس وتعرض لمجياز 

لحاكـ.. لعؿ اهلل يحدث بعد ذلؾ أمرا ، وذلؾ حفاظا عمى اإلسبلـ وال بدَّ لو مف ا
 السكوت والتساير الظاىري معيـ ماداـ اإلسبلـ في أماف مف شرىـ. 

 الميم إاّل إذا اشتد الخطر وصعب فحينئذ سوف يتطمب الشدة نوعا ما.. 

 صعوبة الموقف و حّساسيتو 

خصيَّة الصدّْيقة الزىراء سبلـ اهلل عمييا عند مبلحظة جوانب الشخصيتيف ، ش
وشخصيَّة أمير المؤمنيف عميو السبلـ وأيضًا عند مبلحظة مدى االرتباط و التعمؽ 
بينيما نعرؼ شدة الببلء الذي ابتميا بو وعظمة االمتحاف اإلليي ومستوى التكميؼ 

 السماوي الموجو إلييما. 

مى ظاىر اإلسبلـ )وىو تكميؼ فمو أرادا أف يتحقؽ اليدؼ الذي ىو الحفاظ ع
عمي عميو السبلـ( والحفاظ عمى واقع الوالية )وىو تكميؼ الزىراء عمييا السبلـ( 

 فبل بد وأف تتوفر أموٌر كثيرٌة لو اختؿ أحدىا سوؼ لف يتحقؽ اليدؼ 

 فمن ناحية أمير المؤمنين ال بد من: 



عارضيف و إف خمؽ جو إعبلمي واضح ينادى بصريح القوؿ أف عميا ليس مف الم
كاف فيو مف المسالميف الذيف يبتعدوف عف تعكير الجو و تزعزع الرأي.. و ىذا 

 يتطمب: 

 التزام اليدوء والسكوت الكامل وعدم التعرض لمحكم أصبل. 

التساير والتنسيؽ مع الخميفة وربما يقتضي ذلؾ الصبلة خمفو والجموس في 
 مجمسو. 

 ليا:  ومن ناحية الزىراء عمييا السبلم ينبغي

أف تخمؽ جوًا مناقضًا تمامًا لما أوجده عمي عميو السبلـ.. فتصرخ في وجو الطغاة 
وتقؼ أماميـ وتفضحيـ وتبيف مثالبيـ وتكشؼ عف جريمتيـ العظيمة وفى نفس 
الوقت تدافع عف عمي عميو السبلـ كخميفٍة لممسمميف فتُبيّْف لمناس فضائمو ومناقبو 

ذلؾ أعني والية عميٍّ ىو األساس في قضيَّتيا ومواقفو وذلؾ مف غير أف يكوف 
ولكف يبقى ىنا أمٌر ميـّ ينبغي أف تراعيو الزىراء  )وىو األساس بالفعل( ظاىراً 

عمييا السبلـ وىو عدـ إثارة عميٍّ أصبًل ألفَّ ذلؾ سوؼ يؤدّْي إلى فشؿ عميٍّ في 
َـّ انتصار العدّو ونجاحو وذلؾ سوؼ يؤدّْي إلى الرجو  ع إلى الجاىميَّة موقفو ومف ث

 األولى أعاذنا اهلل مف شرّْىا. 

 والوصول إلى ذلك إذًا صعٌب يتطمَّب أمورًا: 

الخروج مف البيت و ال مانع ماداـ ىي مف المطيريف الذيف أذىب اهلل عنيـ 
 الرجس. 

 خمؽ أجواء مثيرة لؤلحاسيس )بكاؤىا وأنينيا راجع الخطبة(. -2

كتماف ما تواجيو مف الضرب وكسر الضمع وسقط الجنيف وغيره عف عميٍّ -5
 عميو السبلـ . 



 أف ال يشترؾ العدو المتظاىر باإلسبلـ في تشييع جنازتيا ودفف الجنازة سرًا . -1

 أف تكوف مجيولة القدر والقبر. -3

 المعاناة: 

سيحدث عمى بضعة وأّما أمير المؤمنيف عميو السبلـ فيؿ يمكنو أف يتغافؿ عّما 
الرسوؿ الزىراء عمييا السبلـ ؟ وىؿ يمكف لئلنساف أف يتصور شدة المعاناة التي 
كاف يعانيو أمير المؤمنيف عمٌي عميو السبلـ و كذلؾ مستوى صبره عميو السبلـ ؟ 

 كيؼ وىو يرى تراثو المنيوب! ويعرؼ عف ضمع زوجو المكسور؟ 

 يقول سبلم اهلل عميو: 

محل القطب من  تقمصيا ابن أبي قحافة و انو ليعمم إن محمى منيا } أما و اهلل لقد
دونيا ثوبا وطويت عنيا كشحا  الرحى ينحدر عنى السيل و ال يرقى إلى الطير فسدلت

اصبر عمى طخية عمياء ييرم فييا الكبير  و طفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو
ربو فرأيت أن الصبر عمى ىاتا فييا مؤمن حتى يمقى  و يشيب فييا الصغير و يكدح

)نيج الببلغة البف أبي العين قذى و في الحمق شجا أرى تراثي نيبا{ أحجى فصبرت و في
  (535ص  5باب  5حديد ج 

   

  ويقول في موضع آخر:

فضننت بيم عن  }فنظرت فإذا ليس لي رافد و ال ذاب و ال مساعد إاّل أىل بيتي
صبرت من كظم  قي عمى الشجى والمنية فأغضيت عمى القذى و جرعت ري

)نيج الببلغة البف أبي حديد الغيظ عمى أمر من العمقم و آلم لمقمب من وخز الشفار{
  (519ص  255باب  55ج 

 : الكفـؤ



أعتقد أف التكافؤ بيف الزىراء عمييا السبلـ وعميٍّ سبلـ اهلل عميو الوارد في 
 األحاديث الكثيرة كالحديث التالي: 

ظبيان عن أبي عبد اهلل عميو السبلم قال سمعتو يقول لوال أن }عن يونس بن 
 15)بحار األنوار ج اهلل خمق أمير المؤمنين لفاطمة ما كان ليا كفؤ عمى األرض{

  (3باب  6رواية  97ص 
   

إف الحديث ال يعنى التكافؤ في الحيوة الزوجية فحسب و ال يعني أيضًا أنيما 
قيما في عبد اهلل وأبي طالب حيث ورد في مجمع النوريف و البحريف بعد تفر 

 تفسير قولو تعالى: 

)كنز العّمال محمد بن العباس عن محمد بن احمد عن محفوظ بن بشر عن 
ابن شمر عن جابر عن أبي عبد اهلل قال عميو السبلم في قولو عز و جل مرج 

 (56باب 5رواية  97ص  21)بحار األنوار ج البحرين يمتقيان قال عمى و فاطمة.. (
 وىناؾ أحاديث كثيرة في ىذا المجاؿ راجع مضانّْيا. 

بؿ ىناؾ أمر أىـ مف ذلؾ و أرفع مستوى و ىو التكافؤ في أداء التكميؼ اإلليي 
بحيث كؿ يكمؿ اآلخر.. و كؿ يؤدى تكميفو المتناقض مع تكميؼ اآلخر ظاىرًا و 

موقفيف متضاديف المطابؽ معو واقعا فيو تكميؼ واحد ولكف قد تجّمى وظير في 
) لو ال عمي لما تمامًا. و مف ىنا نعرؼ السر في الحديث القدسي حيث يقوؿ: 

 خمقت فاطمة الخ..( 

   
 فدك ىو المبرر ليذا الموقف 

ر ثورتيا ىي فدك وىذه فدك ليا بعدان رئيسّيان:   و مبرّْ



و ىي  أنَّيا قرية في الحجاز، بينيا و بيف المدينة يوماف، و قيؿ ثبلثة أحدىما:
أرض ييودية ، و كاف يسكنيا طائفة مف الييود، و لـ يزالوا عمى ذلؾ حتى السنة 
السابعة حيث قذؼ اهلل بالرعب في قموب أىمييا فصالحوا رسوؿ اهلل )صمى اهلل 
عميو و آلو( عمى النصؼ مف فدؾ، و روي أنو صالحيـ عمييا كميا. و ابتدأ 

ؿ اهلل صمى اهلل عميو و آلو و سمـ، بذلؾ تاريخيا اإلسبلمي، فكانت ممكًا لرسو 
ألنيا مما لـ يوجؼ عمييا بخيؿ و ال ركاب، ثـ قدميا البنتو الزىراء، وبقيت 
عندىا حتى توفى أبوىا )صمى اهلل عميو و آلو( فانتزعيا الخميفة األوؿ و أصبحت 
 مف مصادر المالية العامة و موارد ثروة الدولة يـو ذاؾ حتى تولى عمر الخبلفة( 

أنَّيا ىي الوالية بعينيا أو مف لوازميا التي قد تجسَّدت في ذلؾ اليوـ نييما : ثا
وىى عصب حياة الخبلفة اإلسبلمية ال يمكف االستقرار عمى منصة الحكـ 
بدونيا.. ومف حكمة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمَّـ أنو منح فدؾ البنتو 

 ربى حقَّو( )وآت ذا القالزىراء وذلؾ حيف نزؿ قولو تعالى 

رسول اهلل  }مصباح األنوار عن عطية قال لما نزلت و آت ذا القربى حقو دعا
 صمى اهلل عميو وآلو فاطمة فأعطاىا فدك{ 

أبي عبد اهلل عميو السبلم قال قمت أكان رسول اهلل  } عن أبان بن تغمب عن
عميو  رسول اهلل صمى اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمَّم أعطى فاطمة فدك قال كان

اهلل صمى اهلل  وآلو وسمَّم وقفيا فانزل اهلل و آت ذا القربى حقو فأعطاىا رسول
عميو وآلو وسمَّم حقيا قمت رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمَّم أعطاىا قال بل 

  (255ص  13باب  56)نيج الببلغة ج أعطاىا{ اهلل تبارك و تعالى

 بعد ارتحالو ؟  فمو لم يفعل رسول اهلل ذلك ماذا ترى سيحدث

كاف الحاكـ ىو الذي يصطحبيا و ذلؾ عمى مبرر شرعي ال غبار عميو و ىو أفَّ 
فدؾ مف بيت ماؿ المسمميف الذي ىو تحت تصرؼ الخميفة المنصوب مف قبميـ 
فميس ألحد أف يطالب بيا أصبل ،وحينئذ لـ يتواجد أيُّ مبرر لصراخ الزىراء و 



جيا و ىذا يعنى أف موقؼ زوجيا ىو موقفيا ال مواجيتيا الحكـ إاّل دفاعًا عف زو 
فرؽ بينيما أصبًل وحينئذ يمكف لمخميفة أف يسكتيا و يرغميا بحجة أنيا امرأة ال 
اّل  حؽ ليا أف تتدخؿ في شئوف الحكـ أو يجبر عميًا عمى إسكاتيا و تيدئتيا وا 

ذ أيَّ قرار أراد ضّد عميٍّ وضّد فاطمة، وعمى فرض ما لو طمب  منيا سوؼ يتخّْ
عميّّ السكوت والتراجع فبل بد ليا إذًا أف تيدأ ألنو حسب الفرض أفَّ صاحَب 
الحؽ قد تراجع عف حقو فبل معنى لمصراخ و المجابية منيا بعد ذلؾ ، و إف 
أصرت عمى ذلؾ فيمكف التعامؿ معيا بالشدة و سوؼ ال يثير ذلؾ أحاسيس 

اظ عمى الوحدة اإلسبلمية المسمميف ألف ىذا التعامؿ لو مبرر شرعي و ىو الحف
 والوقوؼ دوف شؽ عصا المسمميف. 

وىؿ بإمكاف الخميفة إعطائيا فدؾ؟ كبل؟ ألف ذلؾ يعنى نجاح عميٍّ عميو السبلـ 
ولقد عرؼ أبو بكر ىذا األمر وليذا لما سمع خطبتيا شؽ عميو مقالتيا فصعد 

ه األماني في المنبر و قاؿ أييا الناس ما ىذه الرعة إلى كؿ قالو أيف كانت ىذ
عيد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمَّـ إاّل مف سمع فميقؿ و مف شيد فميتكمـ 
إنما ىو ثعالة شييدة ذنبو مرب لكؿ فتنو ىو الذي يقوؿ كروىا جذعو بعد ما 

ص  13باب  56)نيج الببلغة ج ىرمت يستعينوف بالضعفة و يستنصروف بالنساء..(
255)  

 أقول: 

 يؼ أي االستماع واإلصغاء والقالة القوؿ وثعالة اسـ الثعمب. أما الرعة بالتخف

 ولكن: 

كؿ ذلؾ يتعاكس مع الفرض اآلخر و ىو مطالبة فدؾ )وىو المطالبة لموالية في 
لباس آخر( فإرجاع فدؾ إلييا يعنى التخمي عف الوالية والخبلفة وىو المطموب 

 األوؿ.. 



وعدـ إرجاعيا إلييا يعنى أنيـ غصبوا حقيا المسمـ والواضح عند كؿ المسمميف 
 أفَّ الغاصب ال يميؽ بالحكـ فكيؼ لو كاف مف ابنة رسوؿ اهلل 

 أخمست الزىراء ! 

 إنَّ الكممة اآلتية كممة عميّّ عميو السبلم عند دفنو الزىراء عمييا السبلم. 

وادث جميمة وكأنَّو عميو السبلـ أراد بيانيا ويظير لممتأمّْؿ فييا أموٌر كثيرٌة وح
ضمف السبلـ لتبقى مدى الدىر. ونحف ننقؿ النّص الذي نقمو المحدّْث الكميني 

 رضواف اهلل تعالى عميو حيث يقوؿ: 

احمد بن ميران رحمو اهلل رفعو و احمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار )
لشيباني قال حدثني القاسم بن محمد الرازي قال حدثنا عمى بن محمد اليرمزاني 
عن أبي عبد اهلل الحسين بن عمى عميو السبلم قال لما قبضت فاطمة عمييا 

ا ثم قام فحول وجيو السبلم دفنيا أمير المؤمنين سرًا وعفا عمى موضع قبرى
إلى قبر رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمَّم فقال السبلم عميك يا رسول اهلل 

 عنّْي وعن ابنتك و زائرتك... إلى أن قال: 

قد استرجعت الوديعة وُأخذت الرىينُة وُأخمست الزىراء فما اقبح الخضراء والغبراء 
وىم ال يبرح من قمبي أو يختار يا رسول اهلل أّما حزني فسرمد وأما ليمى فمسيد 

اهلل لي دارك التي أنت فييا مقيم كمد مقيح وىم مييج سرعان ما فرق بيننا 
لى اهلل أشكو وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك عمى ىضميا فأحفيا السؤال  وا 
واستخبرىا الحال فكم من غميل معتمج بصدرىا لم تجد إلى بثو سبيبل وستقول 

مين سبلم مودع ال قال وال سئم فان انصرف فبل عن ويحكم اهلل وىو خير الحاك
ن أقم فبل عن سوء ظن بما وعد اهلل الصابرين واه واىا والصبر ايمن  مبللة وا 
واجمل ولو ال غمبو المستولين لجعمت المقام والمبث لزاما معكوفا وألعولت اعوال 

ع ارثيا الثكمى عمى جميل الرزية فبعين اهلل تدفن ابنتك سرا وتيضم حقيا وتمن



لى اهلل يا رسول اهلل المشتكى وفيك يا  ولم يتباعد العيد ولم يخمق منك الذكر وا 
ص  5)الكافي ج (رسول اهلل احسن العزاء صمى اهلل عميك وعمييا السبلم والرضوان

  (5رواية  138
} مرضت فاطمة عمييا السبلم مرضا شديدا و مكثت أربعين ليمو في مرضيا 

 عمييا فمما نعيت إلييا نفسيا دعت أم ايمن وأسماء إلى أن توفيت صموات اهلل
بنت عميس ووجيت خمف عمى وأحضرتو فقالت يا ابن عم انو قد نعيت إلى 
ني ال أرى ما بي إاّل إنني الحق بأبي ساعة بعد ساعة وأنا أوصيك  نفسي وا 

)بحار بأشياء في قمبي قال ليا عمى عميو السبلم أوصيني بما أحببت يا بنت{
  (7باب  21رواية  595ص  15ر ج األنوا

 مفـاجـأة: 

فما ىي الحيمة التي ينبغي أف يتخذىا الخميفة إلسكات بنت رسوؿ اهلل ليس ىناؾ 
حؿ إاّل الضرب والجرح والحرؽ ومف ثـ القتؿ ولشيادة وىذا األمر ىو الذي سوؼ 
يفضح الخميفة ومف تبعو وشايعو كما فضحيـ بيف األشياد حيف مارسوا ذلؾ 

 ة ال خبلص منيا إلى يـو القيامة. فضيح

 }اليدف= السكوت + الصراخ{ 

وبالفعؿ قد تحقؽ اليدؼ المطموب مف ىذا السكوت وذلؾ الصراخ فبقي اإلسبلـ 
والقرآف كأطروحة حديثة في صوف مف شر الجاىمية الثانية وانكشفت جرائـ مف 

وىي مبغضة  أراد باإلسبلـ سوءا ، وذلؾ بعد استشياد بنت الرسوؿ عمى أيدييـ
 ليـ غير راضية عنيـ بصريح األحاديث الكثيرة الّتي نقميا الجميور منيا: 

}حدثني محمد بن رافع أخبرنا حجين حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شياب عن 
عروة بن الزبير عن عائشة أنيا أخبرتو أن فاطمة بنت رسول اهلل صمى اهلل 

راثيا من رسول اهلل صمى عميو وسمم أرسمت إلى أبي بكر الصديق تسألو مي
اهلل عميو وسمم مما أفاء اهلل عميو بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر 



فقال أبو بكر إن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال ال نورث ما تركنا صدقة 
ني واهلل ال أغير  إنما يأكل آل محمد صمى اهلل عميو وسمم في ىذا المال وا 

ى اهلل عميو وسمم عن حاليا التي كانت عمييا شيئا من صدقة رسول اهلل صم
في عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وألعممن فييا بما عمل بو رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا فوجدت فاطمة 
عمى أبي بكر في ذلك قال فيجرتو فمم تكممو حتى توفيت وعاشت بعد رسول 

 عميو وسمم ستة أشير فمما توفيت دفنيا زوجيا عمي بن أبي اهلل صمى اهلل
)صحيح مسمـ كتاب الجياد طالب ليبل ولم يؤذن بيا أبا بكر وصمى عمييا عمي الخ{

  (5511والسير الحديث 
   

بقيت أطروحة الوالية ثابتة كأطروحة ليس إاّل ، وأخذ الخمَّص مف المواليف ألىؿ 
لتنفيذ تمؾ األطروحة المباركة أعنى الوالية ،  البيت يترصدوف الفرصة المناسبة

وبدأ مفيـو االنتظار يترسخ في قموب الشيعة المخمصيف حتى صار أفضؿ عبادة 
 . وكاف ىو المطموب 

ىذا: وقد استمرت غربة اإلسبلـ المحمدي األصيؿ أي إسبلـ الغدير قرونًا متوالية 
السبلـ ظروٌؼ صعبة  ومّرت عمى المؤمنيف وفي طميعتيـ أئمة الشيعة عمييـ

لمغاية، وضّحوا ما ضّحوا مف األمواؿ واألنفس الطاىرة ،كؿ ذلؾ ألجؿ الحفاظ 
عمى أصالة اإلسبلـ المحمدي )الذي ىو إسبلـ الرفض( ومف منطمقو تبمورت 
مدرسة االنتظار والترقب، تمؾ المدرسة التي تمتمؾ روحية االنتقاـ وأخذ الثأر إلى 

 عميو السبلـ.  أف يأتي صاحبو ولي العصر

ومف الواضح أفَّ أئمتنا عمييـ السبلـ كميـ كانوا يعيشوف منتظريف لمفرج 
ويحرضوف أصحابيـ أيضًا عمى ذلؾ وىـ مع ذلؾ كانوا يسعوف عمبل لمتمييد 
لتمؾ الدولة المباركة المأمولة أعني دولة الميدي الموعود عّجؿ اهلل تعالى فرجو 



ة اإلسبلمية في ضمائر المؤمنيف كنظرية يجب الشريؼ . وألجؿ تثبيت ىذه النظري
االعتقاد بيا ويجب الترصّد ليا حتَّى يخرج مف ُيحقّْقيا ويجتني ثمارىا ،مّرت عمى 

 المؤمنيف ظروٌؼ صعبة لمغاية. 

 وقد حقق أئمتنا عمييم السبلم ذلك اليدف ضمن مجالين : 

تربية نخبة مف المؤمنيف الُخّمص في كؿ عصر ال أعني مف الُخمَّص ما  :األول
بمعنى  -يستنبطو البعض مف الكممة بؿ أعني أولئؾ الذيف قد فيموا اإلسبلـ

حّقًا فيـ بطبيعة الحاؿ الغرباء بيف الصديؽ والعدّو وىـ الحجة عمي -الكممة 
ف كاف عددىـ ال يتعّدى أصابع اليد في أكثر  األزمنة ، والجدير أف اآلخريف وا 

 التأريخ يذكرىـ بأسمائيـ وأوصافيـ 

تثبيت اإلسبلـ الخالص صريحا أو إيماء ًا ضمف التراث العظيـ مف  :الثاني
األحاديث الذي حافظ عمييا السمؼ الصالح بقدر اإلمكاف حرفًا بحرؼ وحيث لـ 

فسروىا  يكف بإمكانيـ فيميا فضبًل عف العمؿ بيا لربما غفموا عف محتواىا أو
 .  تفسيرا غير مرضيٍّ

ىذا واستمرَّ ىذا الوضع إلى أف انتيى عصر الغيبة الصغرى لمميدي المنتظر 
عجؿ اهلل تعالى فرجو الشريؼ وبدأت الغيبة الكبرى وىو عصر الُيتـ وانتظار فرج 

 آؿ محمَّد عمييـ السبلـ. 

و الميدي المنتظر نبتيؿ إلى اهلل سبحانو أف يجعمنا مف المنتظريف الحقيقييف لوليّْ 
 أرواحنا لتراب مقدمو الفداء. 

ؿ 8انتييت مف كتابة ىذه الكممة في ليمة األربعاء  ليمة اإلماـ 5157ربيع األوَّ
 الحسف العسكري عميو أفضؿ الصبلة والسبلـ . 

   



  عطاء اهلل

  العبلقة بين اآليات والسور:

موضوع نراه يسترسؿ  إّف المتحدّْث لآلخريف ميما كاف عندما يتحدَّث عف أيّْ 
الكبلـ حوؿ ذلؾ الموضوع ضمف فقرات مختمفة بحيث يكوف لكؿ فقرة مف الفقرات 
معنًي مستقٌؿ بنفسو وال يجوز لئلنساف أف يتحدث عف آية وكأنيا نزلت مستقمّْة 

  حتَّى لو ربطيا بآيات أخر تفسّْرىا.

  ارتباط اآليات:

  المثال األول :

 ث عن الوجوه التّْي تنظر إلى ربّْيا في يوم القيامة : قال عز من قائل وىو يتحدَّ 

  (25-22)القيامة/} ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرٌة ، ِإَلى َربَّْيا َناِظَرٌة {

 فيا ترى ما ىو المقصود من ىذه الوجوه ىل العيون !! وكيف يمكن ذلك ؟ 

  فيل اهلل جسم ُيرى أم ماذا ؟

 الجواب أنَّ المقصود من الوجوه ليست العيون بدليل قولو تعالى مباشرة: 

  (42-42)القيامةػ} َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َباِسَرٌة ، َتُظنُّ َأْن ُيْفَعَل ِبَيا َفاِقَرٌة {

 وىذا دليل عمى أنَّ الرؤية ىي بالقمب ال بالعين كما قال سبحانو 

  (11)النجـ/} َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى {

 وفي الحديث : 

  لم يره بالبصر و لكن رآه بالفؤاد.



  : وفي الحديث

)عن األصبغ في حديث قال قام إليو رجل يقال لو ذعمب فقال يا أمير المؤمنين 
ىل رأيت ربك فقال ويمك يا ذعمب لم اكن بالذي اعبد ربا لم أره قال فكيف رايتو 

ه األبصار و لكن رأتو القموب بحقائق صفو لنا قال ويمك لم تره العيون بمشاىد
  اإليمان(

  :6مثال

} َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْمَناُىْم ِفي اْلَبرّْ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُىْم ِمْن الطَّيَّْباِت 
ْمَناُىْم َعَمى َكِثيٍر ِممَّْن َخَمْقَنا َتْفِضيبًل {   (71اإلسراء/)َوَفضَّ

ُكلَّ أَُناٍس ِبِإَماِمِيْم َفَمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُو ِبَيِميِنِو َفُأْوَلِئَك َيْقَرُءوَن ِكَتاَبُيْم } َيْوَم َنْدُعو 
  (72)اإلسراءَواَل ُيْظَمُموَن َفِتيبًل {

  (72)اإلسراء} َوَمْن َكاَن ِفي َىِذِه َأْعَمى َفُيَو ِفي اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبيبًل{

  ارتباط الُسَور:

أيضًا ىناؾ ارتباط وعبلقة بيف أكثر الُسور فكأفَّ بعضيا ُيكمّْؿ بعضيا اآلخر و 
وىذا األمر يظير كثيرًا في الُسور القصار والعبلقة ربَّما تصؿ إلى مستوى ُتعدُّ 
السورتاف وكأنَّيا سورٌة واحدة ، كالعبلقة المتواجدة بيف سورة الفيؿ وسورة قريش 

  شراح.وأيضًا سورة الضحى وسورة االن
وفي الحديث المنقوؿ عف المعتبر و المنتيى نقبل مف جامع احمد بف محمد بف 
أبي نصر البزنطي عف المفضؿ قاؿ سمعت أبا عبد اهلل عميو السبلـ يقوؿ ال 
تجمع بيف سورتيف في ركعة واحدة إاّل الضحى و ألـ نشرح و سوره الفيؿ و 

  إليبلؼ قريش

  : ففي سورة الفيل يقول سبحانو



َأَلْم َتَرى َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَأْصَحاِب اْلِفيل ، َأَلْم َيْجَعْل َكْيَدُىْم ِفي َتْضِميٍل ، َوَأْرَسَل } 
يٍل ، َفَجَعَمُيْم َكَعْصٍف َمْأُكوٍل { َعَمْيِيْم َطْيًرا َأَباِبيلَ  )الفيؿ ، َتْرِميِيْم ِبِحَجاَرٍة ِمْن ِسجّْ

5-3)  
في حدوث ىذه المعجزة المباركة والحادثة العظيمة  وكأفَّ السائؿ يسأؿ عف السرّ 

  فيجيبو اهلل سبحانو:
ْيِف ، َفْمَيْعُبُدوا َربَّ َىَذا اْلَبْيِت ،  } إليبلِف ُقَرْيٍش ، إيبَلِفِيْم ِرْحَمَة الشَّْتاِء َوالصَّ

  (1-5)قريش/ الَِّذي َأْطَعَمُيْم ِمْن ُجوٍع َوآَمَنُيْم ِمْن َخْوٍف {

  إلى سورتي الضحى واالنشراح يقول سبحانو وتعالى: وكذا بالنسبة

َحى ، َوالمَّْيِل ِإَذا َسَجى َما َودََّعَك َربَُّك َوَما َقَمى ، َوَلآلِخَرُة َخْيٌر َلَك ِمْن  ، } َوالضُّ
 األوَلى ، َوَلَسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك َفَتْرَضى ، َأَلْم َيِجْدَك َيِتيًما َفآَوى ، َوَوَجَدَك َضاالً 
َفَيَدى ، َوَوَجَدَك َعاِئبًل َفَأْغَنى ، َفَأمَّا اْلَيِتيَم َفبل َتْقَيْر ، َوَأمَّا السَّاِئَل َفبل َتْنَيْر ، 

 ( 55-5ا)الضحى/َوَأمَّا ِبِنْعَمِة َربَّْك َفَحدّْْث {

والسؤاؿ الذي يطرح نفَسو ىو: ما ىي النعمة التّْي ينبغي أف ُأحدُّث عنيا قبؿ 
  ولماذا ؟ يجيبو سبحانو بقولو:مماتي ؟ 

} َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك ، َوَوَضْعَنا َعنَك ِوْزَرَك ، الَِّذي َأنَقَض َظْيَرَك، َوَرَفْعَنا َلَك 
َلى  ِذْكَرَك ، َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ، ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ، َفِإَذا َفَرْغَت َفانَصْب ، َواِ 

  (8-5ا)الشرح /اْرَغْب {َربَّْك فَ 
في تفسير عمي بف إبراىيـ القمي وتفسير فرات الكوفي والمناقب البف شير آشوب 

  عميًا لموالية. )َفِإَذا َفَرْغَت َفانَصْب(عف أبي عبد اهلل عميو السبلـ 
)عن كتاب كشف اليقين بإسناده.. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال 

يو وآلو و الذي بعثني بالحق بشيرا ما استقر الكرسي و رسول اهلل صمى اهلل عم
العرش و ال دار الفمك و ال قامت السماوات و األرض إاّل بان كتب عمييا ال الو 
إاّل اهلل محمد رسول اهلل عمى أمير المؤمنين و إن اهلل تعالى لما عرج بي إلى 



عديك قال أنا السماء واختصني المطيف بندائو قال يا محمد قمت لبيك ربى و س
المحمود و أنت محمد شققت اسمك من اسمي و فضمتك عمى جميع بريتي 

 8ص  27)بحار األنوار ج فانصب أخاك عميا عمما لعبادي ييدييم إلى ديني...(
  (51باب  56رواية 

والمبلحظ في السور القصار األخيرة أنيا تتحدَّث عف أمور تخص النبي صمى اهلل 
  اطبو.عميو وسمـ أو أنَّيا تخ

فتبدأ بالماعوف ثـ الكوثر ثـ الكافروف ثـ النصر ثـ المسد ثـ اإلخبلص ثـ الفمؽ 
ثـ الناس والقارئ ليذه السور يرى العبلقة الوثيقة بينيا فبعد بياف حاؿ المرائيف في 
سورة الماعوف وبخميـ المفرط نشاىد العطاء اإلليي والكثرة في الخير ثـ الصبلة 

الكوثر وأّف الشانئ ىو األبتر الذي يقوّْي روحيَّة الرسوؿ لمرب والنحر في سورة 
تو فيمكنو أف يواجو الكّفار بصبلبة فيقوؿ سبحانو:  ُقْل َيا َأيَُّيا )وُيضاعؼ في قوَّ

  (اْلَكاِفُرونَ 
والوعد بالفتح في النصر وىبلؾ العدو في المسد ثَـّ اإلخبلص فاالستعاذة مف شرّْ 

  الموسوسيف في صدور الناس. المخموقات ومف قّطاع الطريؽ

  أسرار سورة الكوثر

 ىذا ونشرع في بيان سورة الكوثر الذي ىو من أعظم المعاجز اإللييَّة فنقول: 

إّف سورة الكوثر مع أنَّيا أقصر سورة في القرآف الكريـ ولكف عمى اختصارىا و 
  قصرىا تشتمؿ عمى لطائؼ كثيرة نشير إلى بعٍض منيا:

إفَّ ىذه العطيَّة مف اهلل سبحانو فالعطاء كبير حيث أف المعِطي كبير تعالى شأنو 
أعني بالجممة اإلسميَّة مع ذكر ضمير  )إّنا(مضافًا إلى ابتداء الكبلـ بكممة 

  المتكمـ أعطيناؾ تدؿ عمى عظمة العطية.



قولو إنا أعطيناؾ يدؿ عمى أنو لف نسترجعيا خصوصًا أنو سبحانو طمب منو 
لصبلة والنحر كعوض وىذا مثؿ ما لو أعطى أحٌد ألؼ ديناٍر لشخص وأراد منو ا

  أف يقرأ الفاتحة عمى روح والده كعوض فمف يسترجعيا منو.
قولو إنا أعطيناؾ ولـ يقؿ سُنعطيؾ وىذا إف دؿَّ عمى شيء فإنَّما يدؿُّ عمى أفَّ 

( كانت محورًا الزىراءىذا األعطاء كاف حاصبل في الماضي كيؼ ال و الكوثر )
( وكأنو يقوؿ نحف قد ىيأنا أسباب ىم فاطمة وأبوىا وبعميا وبنوىالؤلنوار )

سعادتؾ قبؿ دخولؾ في الوجود فكيؼ نيمؿ أمرؾ بعد وجودؾ و اشتغالؾ 
بالعبودية. و أيضًا نحف لـ نقدمؾ ولـ نفضمؾ ألجؿ طاعتؾ فأعطيناؾ قبؿ 

  إقدامؾ لمصموة و النحر.
ؿ أعطينا الرسوؿ أو النبي و ىذا يدؿ عمى أف العطية قولو أعطيناؾ و لـ يق

  لمحمد)صمى اهلل عميو وآلو وسمـ( خاصة كشخصيَّة مميَّزة.
قولو أعطيناؾ ال آتيناؾ وىو يدؿُّ عمى التفضؿ الدائـ المستمر في الدنيا مضافًا 

)الضحى/ { } َوَلَسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك َفَتْرَضىإلى الشفاعة في اآلخرة حيث قاؿ تعالى 
3)  

قولو الكوثر مضافًا إلى ىذه الصيغة )فوعؿ( جاءت بنحو الجمع المحمَّى بالبلـ 
} َقاَل الداؿ عمى الكثرة الشاممة مف غير حدٍّ ، فاهلل أعطى كؿَّ شيء قدره وخمقو 

اّل الرسوؿ حيث ال حدَّ  (31)طو/َربَُّنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْمَقُو ُثمَّ َىَدى {
  (59ص)} َىَذا َعَطاُؤَنا َفاْمُنْن َأْو َأْمِسْك ِبَغْيِر ِحَساٍب{لمعطاء اإلليي لو. 

وأيضًا إّف كممة الكوثر التّْي ىي صفة قد جاءت مف غير موصوؼ ىذا يدؿ عمى 
  اإلبياـ و الشياع.

مغانـ  -ة في حيف أف الكثرة في سائر الموارد قد وردت بالموصوؼ:)فئة كثير 
 -مراغما كثيرا  - خيرا كثيرا -منافع كثيرة  -فواكو كثيرة  -مواطف كثيرة  -كثيرة 

  ذكرا كثيرا(



قولو تعالى فصؿ وكأنَّو يقوؿ ال تُباِؿ وال تيتـ بقوؿ العاص ابف وائؿ بؿ اشتغؿ 
  بالصبلة.

 قولو لربك وانحر)لربك( إشارة إلى انيم ال يصمون هلل و ال ينحرون لو. 

  أشار إلى نوعين من العبادات البدنية والمالية .و 

قولو فصِؿ أي اشتغؿ بأحسف ما تحبُّو وىو الصموة وفيو إشارة إلى أنو صمى اهلل 
  (.وقرة عيني الصموةعميو وآلو وسمـ يحبُّ الصموة حيث أف الصموة قرُة عينو )

فيو قولو لربؾ و صرؼ الكبلـ عف لفظ المضمر إلى لفظ المظير داؿ عمى و 
  إظيار لكبرياء شأنو تعالى.

قولو إف شانئؾ يدؿ عمى عدـ االىتماـ بشنئانو وذكره بصفتو ال باسمو يشمؿ كؿ 
مف كاف في مثؿ حالو وأيضًا إشارة إلى أف الشنئآف ىو الباعث لمتيمة ، 

  والبغضاء ىي الدافع لممحاربة.

 قطع يقال: وأّما األبتر فمأخوذ من البتر وىو في المغة يعنى استئصال ال

  بترتو ُأبتره َبترا .. صار أبتر وىو مقطوع الذنب واألبتر يعنس مف ال عقب لو.
وال يخفى أفَّ جعؿ الكوثر في قباؿ األبتر يدؿُّ عمى أفَّ الكثرة المرادة ىي الكثرة 
في النسؿ وىي أكبر ُمعجزة إلييَّة حيث النسؿ الكثير لمرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو 

د فاطمة الزىراء عمييا السبلـ في جميع أرجاء العالـ وقد برز واحد وسمَّـ مف أوال
منيـ في اآلونة األخيرة حيث ىزَّ عرش الطواغيت وىو اإلماـ الخميني قدس سره 

  الشريؼ.
  5156رمضاف المبارؾ  53والحمد هلل ربّْ العالميف كتبو إبراىيـ األنصاري ليمة 

  الكويت

 



 

(9 ) 

  سـر اهلل

  اسم جامع السم الزىراءاسم فاطمة 

} أمالي وخصال الشيخ الصدوق... عبد العظيم الحسنى عن الحسن بن عبد 
اهلل بن يونس عن يونس بن ظبيان قال قال أبو عبد اهلل عميو السبلم لفاطمة 
عمييا السبلم تسعو أسماء عند اهلل عز و جل فاطمة و الصديقة و المباركة و 

المرضية و المحدثة و الزىراء ثم قال عميو الطاىرة و الزكية و الراضية و 
السبلم ا تدرى أي شيء تفسير فاطمة قمت أخبرني يا سيدي قال فطمت من 
الشر قال ثم قال لو ال أن أمير المؤمنين عميو السبلم تزوجيا لما كان ليا كفو 
إلى يوم القيامة عمى وجو األرض آدم فمن دونو كتاب دالئل اإلمامة لمطبري 

 5رواية  51ص  15)بحار األنوار ج بن احمد العموي عن الصدوق مثمو {عن الحسن 
  (2باب 

  : أقول

ىو مقاـ عند وىذا المقاـ أعني مقاـ  عند اهللإّف الحديث يرّكز عمى أسمائيا 
  عظيـ ال ينالو أحد إاّل األنبياء واألولياء.

  وىو نفس المقام المذكور في اآليات اآلتية:

  (59)الميؿ/ِعْنَدُه ِمْن ِنْعَمٍة ُتْجَزى {} َوَما أَلَحٍد 

   



  : وىي نفس عنده في قولو

  (39)ألنعاـ/ } َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل َيْعَمُمَيا ِإالَّ ُىَو َوَيْعَمُم َما ِفي اْلَبرّْ َواْلَبْحِر {

ْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ِعْنَدَنا َخَزاِئُنُو َوَما ُنَنزُّْلُو    (25)الحجر/ ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُموٍم{}َواِ 
} َفَوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا آَتْيَناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َوَعمَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْمًما 

  .(63)الكيؼ/{

ا ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي } المَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم اَل َتْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل َنْوٌم َلُو مَ 
 ( 233)البقرة /اأَلْرِض َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِو {

وأيضًا ىناؾ تأكيد في الحديث عمى كممة فاطمة خاّصة ووجو تسميتيا بيا بأّنيا 
فطمت عف الشّر وىذا مفيـو عاـ يستوعب جميع ما ذكر في وجو تسميتيا بيذا 

  . االسـ
لو ال أن أمير )وىناؾ نقطة في الحديث ليا غاية األىمّية وىي قولو عميو السبلـ: 

المؤمنين عميو السبلم تزوجيا لما كان ليا كفو إلى يوم القيامة عمى وجو 
  (األرض آدم فمن دونو

  وفي حديث آخر:

))عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد اهلل عميو السبلم قال سمعتو يقول لو ال 
)بحار األنوار   خمق أمير المؤمنين لفاطمة ما كان ليا كفو عمى األرض((أن اهلل

  (3باب  6رواية  97ص  15ج 
وىذه الجممة تبّيف عظمة كّؿ مف فاطمة وعميٍّ عميو السبلـ فيي عمييا السبلـ 
أفضؿ مف جميع نساء العالميف وىو عميو السبلـ أفضؿ مف جميع الرجاؿ آدـ 

  . ومف دونو



ـّ إّف كممة فاطمة مف تجّميات اسـ اهلل سبحانو وتعالى وىي مشتقة باالشتقاؽ  ث
 األكبر مف فاطر 

  : وفي ىذا المجال ىناك أحاديث كثيرة نذكر ثبلثة منيا كنماذج

سممان الفارسي رضى اهلل عنو في حديث طويل قال قال النبي صمي اهلل عميو وآلو يا  .. )
سممان فيل عممت من نقبائي ومن االثنا عشر الذين اختارىم اهلل لئلمامة بعدي فقمت اهلل 
ورسولو اعمم قال يا سممان خمقني اهلل من صفوه نوره ........إلى أن قال: واهلل الفاطر وىذه 

رواية  9ص  53)بحار األنوار ج ذو اإلحسان وىذا الحسن واهلل المحسن وىذا الحسين( فاطمة واهلل
  (5باب  9

   

)عن ابن مسعود قال:  قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمَّم لعمى بن أبي 
طالب عميو السبلم لما خمق اهلل عز ذكره آدم و نفخ فيو من روحو و اسجد لو 

و حواء أمتو فرفع طرفو نحو العرش فإذا ىو مبلئكتو وأسكنو جنتو وزوج
بخمسو سطور مكتوبات قال آدم يا رب من ىؤالء قال اهلل عز وجل ىؤالء الذين 
إذا تشفع بيم إلى خمقي شفعتيم فقال آدم يا رب بقدرىم عندك ما اسميم قال 
أما األول فأنا المحمود وىو محمد والثاني فأنا العالي األعمى وىذا عمي والثالث 

أنا الفاطر وىذه فاطمة و الرابع فأنا المحسن وىذا حسن والخامس فأنا ذو ف
  (5باب  58رواية  51ص  53)بحار األنوار ج اإلحسان وىذا حسين(

)العجمي عن ابن زكريا عن ابن حبيب عن ابن بيمول عن أبيو عـن عبد اهلل بن 
ل كان الفضل الياشمي عن جعفر بن محمد عن أبيو عن جده عميو السبلم قا

رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمَّم ذات يوم جالسا وعنده عمى وفاطمة 
والحسن والحسين عميو السبلم فقال والذي بعثني بالحق بشيرا ما عمى وجو 
األرض خمق احب إلى اهلل عز وجل وال أكرم عميو منا إن اهلل تبارك وتعالى شق 



يا عمى اسما من أسمائو  لي اسما من أسمائو فيو محمود وأنا محمد وشق لك
فيو العمي األعمى وأنت عمى وشق لك يا حسن اسما من أسمائو فيو المحسن 
وأنت حسن وشق لك يا حسين اسما من أسمائو فيو ذو اإلحسان وأنت حسين 
وشق لك يا فاطمة اسما من أسمائو فيو الفاطر وأنت فاطمة ثم قال الميم إني 

حاربيم ومحب لمن أحبيم ومبغض  أشيدك إني سمم لمن سالميم وحرب لمن
)بحار ( لمن أبغضيم وعدو لمن عاداىم وولى لمن واالىم ألنيم منى وأنا منيم

  (31باب 25رواية  17ص 57األنوار ج

  كبل م حول االشتقاق وأنواعو

فإذا كاف المشتؽ والفرع مشتمميف عمى حروؼ األصؿ عمى الترتيب والنسؽ يسّمى 
  مف الضرب والنصر. اشتقاقًا صغيرًا كضرب ونصر

ف جمع الفرع حروَؼ األصؿ ولكف لـ ُيمحظ فيو الترتيب يسّمى باالشتقاؽ -2 وا 
  الكبير مثؿ: فسر وسفر.

ف لـ يشتمؿ عمى جميع األصؿ ولكف فيو أكثر حروؼ األصؿ يسّمى -3 وا 
  باالشتقاؽ األكبر كيضـ وخضـ، ونبع ونيع،وقصـ وفصـ، وفطـ وفطر.

  قال صاحب المفردات:

أصؿ فطر الشؽ طواًل يقاؿ: فطر فبلف كذا فْطرًا وأفطر ىو فطورًا،وانفطر انفطارًا 
  }ىل ترى من فطور{قاؿ تعالى 

  قال اإلمام )قدس سّره(:

وفي الصحاح: الفطرة بالكسر "الخمقة" ويمكف أف تكوف الكممة مأخوذة مف "فطر" 
يذا المعنى يكوف أي "شّؽ" كأّف الخمؽ أشبو بشؽ ستار العدـ وحجاب الغيب، وب

  إفطار الصائـ: فكأّنو شؽ استمرارّية اإلمساؾ.



  أقول: وقد أستعمل القرآن ىذه الكممة ومشتّقاتيا في عشرين موردًا.

  الوجو في تسميتيا بيذا االسم

  . وبعد وضوح معنى فاطر يّتضح لنا الوجو في تسميتيا فاطمة

  وذلك:

بيذه المواصفات العظيمة التي منيا أّنيا أّف اهلل سبحانو وتعالى لـ يخمؽ امرأة 
حوراء إنسّية ، ففطر العدـ ىذا بخمؽ فاطمة وتجّمى معنى فاطر في شخصّيتيا 

  عمييا السبلـ ومف ىذا المنطمؽ سّميت فاطمُة فاطمة.
)جميع األبعاد المتصّورة لممرأة ولئلنسان قد تجّمت في  قال اإلمام )قدس سّره(: 

عمييا وكانت متواجدة فييا. لم تكن الزىراء امرأة عادّية، ىي الزىراء سبلم اهلل 
امرأة روحانّية، ىي امرأة ممكوتّية،ىي إنسان بجميع معنى الكممة، إّنيا جميُع 
نسخة اإلنسانية، جميُع حقيقة المرأة ، جميع حقيقة اإلنسان . إّنيا ليست امرأة 

صورة إنسان ....إّنيا عادّية، إّنيا موجود ممكوتي قد ظيرت في العالم عمى 
امرأة قد اشتممت عمى جميع خواص األنبياء ،ىي امرأة لو كانت رجبًل لكانت 
نبّيًا، امرأة لو كانت رجبًل كانت في موقع رسول اهلل صمي اهلل عميو وآلو 
....المعنويات، التجّميات الممكوتية واإلليّية والجبروتّية والممكّية والناسوتّية كّميا 

ي ىذا الموجود...إّن اإلنسان موجود متحّرك من مرتبة الطبيعة قد اجتمعت ف
لى الفناء في األلوىّية. وقد حصمت لمصديقة الطاىرة ىذه  إلى مرتبة الغيب وا 
المعاني ىذه المسائل. فيي بالحركة المعنوية من مرحمة الطبيعة وبقدرة اهلل 

م استمرت في طّي وباليد الغيبّية وبتربية رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمَّ 
  المراتب إلى أن وصمت إلى مرتبة لم ينميا أحد من الخمق(

  ثّم: إّن ىناك جانبين في خصوص ىذا االسم )أعني فاطمة(:



  . األول : الجانب السمبي أو الجبللي

  الثاني : الجانب اإليجابي أو الجمالّي.

فقولو عميو السبلم يٍّ وكبل الجانبيف قد ُبيّنا في الحديث الشريؼ ولكْف بنحو كمّ 
يشير  )أتدرى أي شئ تفسير فاطمة قمت أخبرني يا سيدي قال فطمت من الشر(

وقولو عميو السبلم :)لو ال أن أمير المؤمنين إلى جانب الجبلؿ في شخصّيتيا. 
عميو السبلم تزوجيا لما كان ليا كفو إلى يوم القيامة عمى وجو األرض آدم 

 ؿ في وجودىا عمييا السبلـ. يبّيف جانب الجما فمن دونو(

  ؤالكف

أعتقد أف التكافؤ بيف الزىراء عمييا السبلـ وعميٍّ سبلـ اهلل عميو الوارد في 
  األحاديث الكثيرة كالحديث التالي:

))عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد اهلل عميو السبلم قال سمعتو يقول لو ال 
بحار األنوار )ء عمى األرض {أن اهلل خمق أمير المؤمنين لفاطمة ما كان ليا كف

  (3باب  6رواية  97ص  15ج 
   

ال يعنى التكافؤ في الحياة الزوجية فحسب و ال يعني أيضًا أنيما مجمع النوريف 
  قولو تعالى:والبحريف بعد تفرقيما في عبد اهلل وأبي طالب حيث ورد في تفسير 
بن بشر عن )كنز العّمال محمد بن العباس عن محمد بن احمد عن محفوظ 

ابن شمر عن جابر عن أبي عبد اهلل قال عميو السبلم في قولو عز و جل مرج 
 (56باب 5رواية  97ص  21)بحار األنوار ج البحرين يمتقيان قال عمى و فاطمة..(

 وىناؾ أحاديث كثيرة في ىذا المجاؿ راجع مضانّْيا. 

بؿ ىناؾ أمر أىـ مف ذلؾ وأرفع مستوى وىو التكافؤ في أداء التكميؼ اإلليي 
بحيث كؿ يكمؿ اآلخر.. وكؿ يؤدى تكميفو المتناقض مع تكميؼ اآلخر ظاىرًا 



والمطابؽ معو واقعا فيو تكميؼ واحد ولكف قد تجّمى وظير في موقفيف متضاديف 
) لو ال عمى لما يقوؿ: تمامًا. ومف ىنا نعرؼ السر في الحديث القدسي حيث 

 خمقت فاطمة الخ.. ( 

فيذا الحديث ىو األصؿ مرتكز فيو جميع المفاىيـ المذكورة في األحاديث اأُلخر 
  بنحو التفصيؿ.

  خبلصة الوجوه لبلسم )فاطمة(:

  ألّف اهلل فطـ محبييا مف النار.-1
  ألّنيا فطمت عف الطمث.-2
  ألّنيا فطمت بالعمـ )أي مف الجيؿ(.-3
المستفاد مف األحاديث أّنيا عمييا السبلـ فاطمة فطمت عف جميع العيوب و 

  والنقائص وىذا يعني طيارتيا المطمقة وىي العصمة.
والميّم ما في الحديث:) محمد بن القاسم بن عبيد معنعنا عن أبي عبد اهلل 

فمن عميو السبلم أنو قال إنا أنزلناه في ليمة القدر الميمة فاطمة والقدر اهلل 
نما سميت فاطمة الن الخمق  عرف فاطمة حق معرفتيا فقد أدرك ليمة القدر وا 

  (5باب  38رواية  63ص  15)بحار األنوار ج فطموا عن معرفتو(
   

  المــقارنة بين ليمة القدر و فاطمة الزىراء عمييا السبلم

ة إّف ليمة القدر مجيولة لمناس مف حيث القدر والمنزلة والعظمة كذلؾ بضع-1
  المصطفى .

أّنو كما أّف ليمة القدر يفرؽ فييا كّؿ أمر حكيـ، كذلؾ بفاطمة يفرؽ بيف الحّؽ -2
  والباطؿ.



كما أّف ليمة القدر صارت ظرفًا زمانّيًا لنزوؿ اآليات والسَور كذلؾ فاطمة -3
  أرضّية مكانية لنزوؿ جبرئيؿ.

)ما تكاممت رقاة ليـ ليمة القدر معراج األنبياء واألوصياء، وكذلؾ واليتيا م-4
  النبّوة لنبي  حّتى أقّر بفضميا ومحبَّتيا(.

إّف ليمة القدر منشأ لمفيوضات والكماالت، كذلؾ التوّسؿ بيا وسيمة لمبركات -5
  ودفع البمّيات.

إّف ليمة القدر خير مف ألؼ شير فيي عمييا السبلـ خير نساء األوليف -6
  ض عنصرًا وشرفًا وكرمًا.واآلخريف ، بؿ إّف فاطمة خير أىؿ األر 

إّف ليمة القدر ىي بداية سنة العرفاء باهلل كما في األحاديث الكثيرة وىي منطمؽ -7
السير إلى اهلل فكذلؾ فاطمة ىي منطمؽ الورود في الوالية والتعّمؽ بأىؿ البيت 

  . عمييـ السبلـ

 مقتطفات من أرجوزة المحقق األصفياني في شأن الزىراء عمييا السبلم: 

جوىرة القدس من الكنز الخفي بدت فأبدت عاليات األحرف وقد تجمى من سماء 
العظمة من عالم األسماء أسمى كممة بل ىي أم الكممات المحكمة في غيب 

ّمة العــــــمل روح أم األئّمة العقول الغّر بل أم أبييا وىي ع ذاتيا نكات مبيمة
النبي في عظيم المنزلة وفي الكفاء كفؤ من ال كفؤ لو تصّورت حقيقة الكمال 
 بصـــورة بديعِة الجـــــمال فإّنيا الحوراء في النزول وفي الصعود محور العقول
يمثل الوجوب في اإلمكان عيانيا بأحســــــن البيان فإّنيا قطب رحى الوجود في 

عود وليس في محيط تمك الدائرة مدارىا األعظم إاّل الطاىرة قوسي النزول والص
مصونة عن كّل رسم وسمة مرموزة في الصحف المكرّمة وحّبيا من الصفات 
العالية عميو دارت القرون الخالية تبتمت عن دنس الطبيعة فيا ليا من رتبة 

ىي رفيعة مرفوعة اليّمة والعزيمة عن نشأة الزخارف الذميمة في أفق المجد 



الزىراء لمشمس من زىرتيا الضياء بل ىي نور عالم األنوار ومطمع الشموس 
واألقمار رضيعة الوحي من الجميل حميفة المحكم والتنزيل مفطومة من زلل 
األىواء معصومة عن وصمة األخطاء راضية بكل ما قضى القضا بما يضيق 

  عنو واسع الفضا زكّية من وصمة الوجود فيي غنّية عن الحدود.
يا قبمة األرواح والعقول وكعبة الشيود والوصول من بقدوميا تشّرفت منى ومن 
بيا تدرك غاية المنى وبيتيا المعمور كعبة السما أضحى ثراه لمثرّيا ممثما 
وخدرىا السامي رواق العظمة وىو مطاف الكعبة المعّظمة حجابيا مثل حجاب 

  الباري بارقة تذىب باألبصار
ابيا فكيف باإلشراق من قبابيا لك الينا يا سيد الوجود في تمّثل الواجب في حج
  نشئات الغيب والشيود

بمن تعالى شأنيا عن مثِل كيف وال تكرار في التجّمي بشراك يا أبا العقول 
العشرة بالبضعة الطاىرة المطيرة ميجة قمب عالم اإلمكان وبيجة الفردوس 

لمنتيى بالمبتدى بشراك والجنان غّرتيا الغراء مصباح اليدى يعرف حسن ا
ياخبلصة اإليجاد بصفوة األمجاد واألنجاد أم الكتاب وابنة التنـزيل رّبة بيت العمم 
بالتأويل بحر الندى ومجمع البحرين قمب اليدى وميجة الكونين واحدة النبّي 
أّول العدد ثانية الوصيّْ نسخة األحد ومركز الخمسة من أىل العبا ومحور 

با  لك الينا يا سيد البرّية بأعظم المواىب السنية أتاك طاووس السبعة عموا وا 
رياض القدس بنفحة من نفحات األنس من جّنة الصفات واألسماء جّمت عن 

 المديح والثناء فارتاحت األرواح من شميميا واىتّزت النفوس من نسيميا. 

 والحمد هلل ربّْ العالميف وصمى اهلل عمى محّمد وآلو الطاىريف 

 ليمة والدة الصّديقة الزىراء عمييا السبلم. 2222جمادي الثانية  60بلثاء ليمة الث

 كتبو الشيخ إبراىيم األنصاري



 

 

 

 

 

(20 ) 

 ذخيــرة اهلل 

   

الحمد هلل ربّْ العالميـن ثم الصبلة والسبلم عمى خاتـم األنبياء والمرسميـن أبي 
 القاسـم محمـد صمى اهلل عميو وعمى آلو المعصوميــن المنتجبـــيـن. 

))الّسبلم عميك أيتيا الصّديقة الشييدة، السبلم عميك أيتيا الرضية 
المرضية، السبلم عميك أيتيا الفاضمة الزكّية، الّسبلم عميك أيتيا الحوراء 
اإلنّسية، الّسبلم عميك أيتيا الّتقية النقّية، السبلم عميك أيتيا المحّدثة 

سبلم عميك أيتيا العميمة، السبلم عميك أيتيا المغصوبة المظمومة، ال
المضطيدة المقيورة، السبلم عميك يا فاطمة بنت رسول اهلل ورحمو اهلل 

  (.5باب 26رواية 235ص 200)بحار األنوار جوبركاتو(( 

   

  اإلمام الخميني)قده( يتحدَّث عن الزىراء عمييا السبلم

 ))األسوة ىي الزىراء سبلم اهلل عمييا(( 



  (27ص 7)صحيفة النور ج

امرأة قد رّبت في حجرتيا الصغيرة وبيتيا المتواضع أناسًا قد ))إّنيا 
انبثق نورىم من البسيطة إلى عمق األفبلك وكان ذلك النور يتؤلأل من 
عالم الممك إلى جانب الممكوت األعمى صموات اهلل وسبلمو عمى ىذه 
الحجرة المتواضعة الّتي أصبحت تجل  لنور العظمة اإلليّية ومحبًل لتربية 

  (523ص 56صحيفة النور ج) صطفين من أوالد آدم((الم
  وفي كممة أخرى يشير إمامنا إلى الحديث المعروف المنقول في الكافي الشريف وىو:
))الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن 
رئاب عن أبي عبيده عن أبي عبد اهلل عميو السبلم قال إنَّ فاطمة عمييا 
السبلم مكثت بعد رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسّمم خمسة وسبعين 
يوما وكان دخميا حزٌن شديٌد عمى أبييا وكان جبرئيل عميو السبلم يأتييا 
فُيحسن عزاءىا عمى أبييا و ُيطيب نفَسيا وُيخبرىا عن أبييا ومكاِنو 
يِتيا وكان عمي عميو السبلم يكتب ذلك  وُيخبرىا بما يكون بعدىا في ذرّْ

 65رواية 313ص 22)بحار األنوار ج فيذا مصحف فاطمة عميو السبلم(( 
  (2باب

  ثم ُيعمق اإلمام)قده( عمى ىذه الرواية فيقول:

ياب كثير لجبرئيل األمين ))ظاىر الر  واية ىو أّنو كانت مراودة أي ذىاب وا 
يومًا، وال أظّن حدوث ىذا األمر لغير الطبقة األولى من  25وذلك في 

 يومًا((  25األنبياء العظام بحيث يتراود إلييم جبرئيل األمين في 

 ثـّم: 

كما أّنو عميو ))إّن كاتب الوحي لمصديقة الزىراء كان أمير المؤمنين عميو السبلم 
السبلم كان كاتب وحي رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو )الذي انتيى ذلك الوحي بارتحال 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسّمم، إّنو ليس من السيل مجيُء جبرئيل لئلنسان. وال 



فتقر إّن ىذا األمر ي!! ُيَتخيل أّن جبرئيل يأتي لكّل أحد وأّن ىذا األمر من األمور الممكنة
إلى تناسب وانسجام بين روح من يتوجو إليو جبرئيل وبين مقام جبرئيل الذي ىو الروح 
األعظم. وليس ىناك فرق بين القولين سواء قمنا أّن تنزيل جبرئيل إّنما ىو بواسطة 
الروح األعظم لمولي أو النبي، وأّنو ىو الذي ينّزل جبرئيل أم قمنا بأّن اهلل سبحانو يأمره 

فعمى القولين: األّول الذي ىو قول بعض من أىل النظر  وُيخبر عنو سبحانوبأن يأتي 
أو الثاني الذي قال بو بعض أىل الظاىر، فموال التناسب بين روح من يأتي إليو جبرئيل 
وبين جبرئيل نفسو الذي ىو الروح األعظم، ال يمكن ىذا المعنى أعني )إتيان جبرئيل 

ة األولى بين جبرئيل الذي ىو الروح األعظم واألنبياء إليو( وىذا التناسب كان في الدرج
وىم الرسول األكرم محّمد صمى اهلل عميو وآلو وموسى عميو السبلم وعيسى عميو 
براىيم عميو السبلم وأمثاليم، ولم يتحقق ىذا األمر بالنسبة إلى اآلخرين، حّتى  السبلم وا 

مستند يدلُّ عمى نزول جبرئيل عمييم بالنسبة إلى األئّمة عمييم السبلم أنا لم أعثر عمى 
بنفس المستوى الذي وصمت إليو الزىراء عمييا السبلم ىذه األمر كان منحصرًا بالزىراء 
عمييا السبلم ال غيرىا.... وأّما بما يتعّمق بالمسائل الّتي كان جبرئيل يبّين ليا، فرّبما 

ق بما يحدث في عيِد واحٍد كانت إحدى تمك المسائل المبّينة ليا من ِقَبل جبرئيل تتعمّ 
من ذريتيا العظيمة أعني صاحب األمر سبلم اهلل عميو، ومسائل إيران كان من ضمنيا، 
نحن ال نعمم، رّبما كان ذلك وعمى أّي حال إنّني أرى ىذه الفضيمة أسمى فضائميا )مع 
أّن جميع فضائميا عظيمة( وىي الفضيمة التي لم تحصل لغير الطبقة العالية من 

وبعض األولياء الذين كانوا في رتبة تمك الطبقة من  نبياء عمييم السبلم )ال كّميم(األ 
األنبياء. وأّما قضّية مراودة جبرئيل في الخمس والسبعين يومًا فمم يتحقق ألحٍد حّتى 

 59صحيفة النور ج ) اآلن وىذه من الفضائل المختّصة بالصّديقة سبلم اهلل عمييا((
  (.278ص

   

  القـدر فاطـمةليـمة 

))عن أبي عبد اهلل عميو السبلم انو قال إنا أنزلناه في ليمو القدر الميمة 
فاطمة والقدر اهلل فمن عرف فاطمة حق معرفتيا فقد أدرك ليمة القدر و 



 63ص 15بحار ج(إنما سميت فاطمة الن الخمق فطموا عن معرفتيا((
  (.5باب 38رواية

 أقـول: 

 ومن خبلل ىذا الحديث نستفيد أمورًا كثيرًة : 

فكما أن المعنى الحقيقي لميمة القدر غير معروف لمخمق، كذلك الزىراء عمييا السبلم 
فيي مجيولة لمخمق أجمع أعم من الناس والمبلئكة والجن، فيي باطن تمك الميمة 

 المباركة وال يعرفيا إاّل المعصومون عمييم السبلم: 

  (6)القدر/اَك َما َلْيَمُة اْلَقْدِر{}َوَما َأْدرَ 

كذلك من حيث موضع قبرىا فيناك ثبلثة احتماالت في ذلك فربَّما يكون القبر في البيت 
وربَّما في البقيع وربَّما بين المنبر وقبر الرسول حيث ورد أنَّ ىناك روضة من رياض 

دَّدٌة بين لياٍل ثبلث، وكما أنَّ الجنَّة? إشارًة إلى قبرىا سبلم اهلل عمييا والميمة أيضًا مر 
 الميل ىو مظير الستر والعفاف فيي سبلم اهلل عمييا كذلك. 

 واألىـّم من ذلك 

أنَّو كما أنَّ ليمة القدر ظرف زماني قد احتمل كلَّ ما أنزلو اهلل تعالى الذي كان في 
و اهلل تعالى، الكتاب المكنون في كتابو الكريم ففاطمة ظرف مكاني قد احتمل كلَّ ما أنزل

فيي سبلم اهلل عمييا محلّْ لتجمي االسم األعظم ومن ىنا نسبت إلى اهلل تعالى مباشرًة 
من غير واسطة وىذا يدلُّ عمى خصوصيَّة في خمقيا فاهلل الفاطُر خمق فاطمة، وقد 

  )راجع الكممة(.شرحنا ىذا األمر في كممتنا حول الفاطر فراجع

 ومن ىنا نعرف ما ذكره اإلمام الصادق عميو السبلم حيث قال: 

 15)بحار ج ))فمن عرف فاطمة حق معرفتيا فقد أدرك ليمة القدر((
  (5باب 38رواية 63ص



فبل يمكن إدراك تمك الميمة المباركة والوصول إلى فضائميا إاّل بمعرفة فاطمة عميو 
 السبلم. 

 وفي حديث آخر في الكافي: 

أحمد بن ميران وعمى بن إبراىيم جميعا عن محمد بن عمى عن ))الكافي 
الحسن بن راشد عن يعقوب بن جعفر بن إبراىيم قال كنت عند أبي 
الحسن موسى عميو السبلم إذ أتاه رجل نصراني فسألو عن مسائل فكان 
فيما سألو أن قال لو أخبرني عن حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليمة 

منذرين، فييا يفرق كل أمر حكيم، ما تفسيرىا في الباطن؟  مباركة إنا كنا
 28رواية 559ص 21)بحار ج فقال:..... وأّما الميمة ففاطمة عمييا السبلم.((

  (.67باب

 فاطـمة محـّدثة 

فعمى ضوء ما قمنا نعرف السّر في إطبلق المحدَّثة عمييا، وفي ىذا المجال ىناك 
أحاديث كثيرة دالة عمى أنَّ المبلئكة كانت تيبط عمييا من السماء وتنادييا فتحدّْثيم و 

 يحدّْثونيا ، كما ورد في كتاب عمل الشرائع لمصدوق رضوان اهلل تعالى عميو: 

الحضرمي بمصر منذ ثبلثين سنة قال:  ))بإسناده حدثنا عمي بن جعفر
حدثنا سميمان قال محمد بن أبي بكر لما قرأ: وما أرسمنا من قبمك من 
رسول وال نبي وال محدث قمت: وىل يحدث المبلئكة إال األنبياء قال: إن 
مريم لم تكن نبية وكانت محدثة وأم موسى بن عمران كانت محدثة ولم 

د عاينت المبلئكة فبشروىا بإسحاق ومن تكن نبية وسارة امرأة إبراىيم ق
وراء إسحاق يعقوب ولم تكن نبية وفاطمة بنت رسول اهلل صمى اهلل عميو 

  (.5باب 66رواية 79ص 15)بحار األنوار ج والو كانت محدثة ولم تكن نبية((

 أىمية المــصحف 



لمعرفة أىمية مصحف الزىراء عمييا السبلم يكفي التأمُّل في الحديث التالي المنقول في 
 كتاب الكافي الشريف لمكميني رضوان اهلل تعالى عميو: 

))أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، 
عن أبي عبيدة قال: سأل أبا عبد اهلل عميو السبلم بعض أصحابنا عن 

جمد ثور ممموء عممًا، فقال لو: ما الجامعة؟ قال: تمك  جفر، فقال: ىوال
صحيفة طوليا سبعون ذراعًا، في عرض األديم، مثل فخذ الفالج، فييا كل 

وفييا، حتى أرش الخدش، قال  ما يحتاج الناس إليو، وليس من قضيَّة إال
ون لو: فمصحف فاطمة، فسكت طويبًل، ثم قال: إنكم لتبحثون عّما تريد

وعّما ال تريدون، إن فاطمة مكثت بعد رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو 
خمسة وسبعين يومًا، وقد كان دخميا حزٌن شديد عمى أبييا، وكان جبرئيل 
يأتييا، فُيحسن عزاَءىا عمى أبييا، وُيطيب نفسيا، ويخبرىا عن أبييا 

السبلم  ومكاِنو، ويُخبرىا بما يكون بعدىا في ذريتيا، وكان عمّي عميو
  (.5باب 72رواية 15ص 26)بحار األنوار ج يكتب ذلك، فيذا مصحف فاطمة((

 أقـول: 

إنَّ اإلمام الصادق عميو السبلم يميّْد لحماد بن عثمان، ليسأل عن مصحف فاطمة 
عمييا السبلم، فيو سأل عن حقيقة المصحف، بعد ما سمع بعض الشيء عن الجفر 

ومن  ))جمد ثور ممموء عممًا((والجامعة، وتبلحظ أنَّو عميو السبلم في بيان الجفر قال 
نة، أعني الواضح أنَّ اإلتيان بالنكرة المن يدّل عمى عظمة ذلك العمم، كما أنَّ  ))عممًا((وَّ

 ))تمك صحيفة طوليا سبعون((كممة تمك في قولو عميو السبلم عندما سأل عن الجامعة 
مع أنَّ الجامعة فييا كلُّ ما يحتاج إلييا الناس، حتى أنَّيا تشتمل عمى جميع األحكام 

 حتى أرش الخدش.  ال وفييا(())وليست من قضية إالشرعية، بل جميع القضايا 

 ولـكن 

بمجرد أن سأل عن مصحف الزىراء، واجو موقفًا غريبًا من اإلمام عميو السبلم حيث 
وىذا السكوت، إن دلَّ عمى شيء فإنما يدلُّ عمى عظمة األمر وأىميتو  ))سكت طويبًل((



و السبلم عن وعندما يجيب عمي ))ثم قال: إنكم لتبحثون عّما تريدون وعّما ال تريدون((
سؤال الراوي، يبيّْن لو األمر بنحٍو مجمل ألنَّو وغيره من الناس ال يمكنيم تحمُّل حقيقة 

 المصحف. 

 نزول المــَمك 

 )إمبلء رسول اهلل و خط عمي()وإلف جاء في بعض األخبار األرضية التي من أجميا جاء المَمك 
فالظاىر أفَّ المقصود مف رسوؿ اهلل ىو جبرئيؿ األميف جمعًا بينو وبيف األخبار الكثيرة األخرى، وقد 

}قالت إني أعوذ أطمقت كممة الرسوؿ عمى جبرئيؿ في القرآف الكريـ و في األحاديث الشريفة قاؿ تعالى 
وليذا لـ تأتي  58،59يـمر بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ألىب لك غبلما زكيا{

ة برسوؿ اهلل في تمؾ الرواية، والجدير بالذكر ما ورد في نفس الرواية  }و خمفت حرؼ )ص( المختصَّ
عمييا إمبلء رسول اهلل وخط  كبلم اهلل أنزلوكبلم من  فاطمة عمييا السبلم مصحفًا ما ىو قرآن ولكنو

أعني الروح األمين إلى الصديقة  ،(5باب 75رواية 15ص 26راجع البحار جعمى عميو السبلم{ 
 فاطمة سبلم اهلل عمييا، وحدَّثيا، ىي شدَّة حزنيا عمى أبييا، صموات اهلل وسبلمو عميو. 

 فقد ورد في حديث الكافي: 

))..عن أبي عبد اهلل عميو السبلم، قال: إنَّ فاطمة عمييا السبلم مكثت 
عين يوما، وكان بعد رسول اهلل، صمى اهلل عميو وآلو وسّمم، خمسة وسب

  (.2باب 65رواية 313ص 22)بحار األنوار ج دخميا حزٌن شديٌد عمى أبييا..((

 وفي حديث بصائر الدرجات: 

))إن اهلل تباك وتعالى لما قبض نبيو، صمى اهلل عميو وآلو وسمم، دخل 
عمى فاطمة من وفاتو من الحزن ما ال يعممو إال اهلل عز وجل، فأرسل 

 إلييا ممكا..(( 

وكان حزنيا من وفاة أبييا، قد وصل إلى غايٍة من الشدَّة، بحيث ال يعممو إاّل اهلل عزَّ 
 .  وجلَّ



من ىنا يمكننا معرفة عمق معاني كثير من األحاديث التي وردت في شأنيا، وفي شأن 
أبييا، صموات اهلل وسبلمو عمييما، وأيضًا في العبلقة المتواجدة بين األب والبنت، 

 وبينيما وبين اهلل. 

 فمنيا ما روى العبلّمة المجمسي: 

بيد فاطمة، عمييا ))قال: خرج النبي، صمى اهلل عميو وآلو وسمم، وىو آخذ 
من عرف ىذه فقد عرفيا، ومن لم يعرفيا، فيي فاطمة بنت  :السبلم، فقال

محمد، وىي بضعة مني، وىي قمبي، وروحي التي بين جنبي، فمن آذاىا 
 (. 31ص 51)بحار األنوار ج فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى اهلل((

 وفي الحديث المنقول: 

السبلم، قال: قال رسول اهلل، صمى اهلل ))عن جعفر بن محمد، عمييما 
)بحار  عميو وآلو وسمم: إن اهلل ليغضب لغضب فاطمة، ويرضى لرضاىا((

 (. 31ص 51األنوار ج

))وعنو عميو السبلم، قال: قال رسول اهلل، صمى اهلل عميو وآلو وسمم: إن 
)بحار  فاطمة شجنة مني، يسخطني ما أسخطيا، ويرضيني ما أرضاىا((

 (. 31ص 51األنوار ج

 أقـول: 

ىذه العبلقة القويمة، قد انـثممت بعد وفاة الرسول األكرم، صمى اهلل عميو وآلو وسمم، 
عمى مستوى عالم الُممك والدنيا، ففقدانو، صموات اهلل عميو لمزىراء، سبلم اهلل عمييا، 

 يعني فقدان كلّْ شيء، فمن الطبيعي أن يشتدُّ حزنيا، بحيث ال يعممو إاّل اهلل. 

 فماذا حصل بعد الحزن؟ 

األحاديث تدلُّ عمى أنَّ جبرئيل كان يأتييا، كما في حديث الكافي، وفي الحديث المنقول 
 عن بصائر الدرجات ورد: 



))دخل عمى فاطمة من وفاتو، من الحزن ما ال يعممو إال اهلل، عز وجل 
 فأرسل إلييا ممكا..((. 

ي فأرسل إلييا َممكًا، حيث تدلُّ عمى أنَّ وال يخفى عميك، ما يستفاد من كممة الفاء، ف
الممك إنَّما ُأرسل إلييا، فؤلجِل ُحزنيا عمى أبييا، وحيث أنَّ الحزن لم يكن منقطعًا، بل 
، كما في  كان مستمرًّا طوال خمسة وسبعين يومًا، فكان جبرئيل يتراود إلييا بنحو مستمرّْ

 حديث الكافي الذي مّر. 

صمى اهلل عميو وآلو وسّمم، خمسة وسبعين يوما، ))مكثت بعد رسول اهلل، 
وكان دخميا حزٌن شديٌد عمى أبييا، وكان جبرئيل، عميو السبلم، يأتييا، 
فُيحسن عزاءىا عمى أبييا، وُيطيب نفَسيا، وُيخبرىا عن أبييا، ومكاِنو، 

يِتيا((  65رواية 313ص 22)بحار األنوار ج وُيخبرىا بما يكون بعدىا في ذرّْ
  (2باب

  تأّمل في كبلم اإلمام الخميني قدس سرُّه حيث شرح الرواية بقولو:

ياب كثير، لجبرئيل  ))ظاىر الرواية ىو، أّنو كانت مراودة، أي ذىاب وا 
األمين وذلك فى خمس وسبعين يومًا، وال أظّن حدوث ىذا األمر، لغير 

في  الطبقة األولى من األنبياء العظام، بحيث يتراود إلييم جبرئيل األمين
 خمس وسبعين يومًا(( 

لذلك ، نشاىد اإلمام ، عميو السبلم ، قد استخدم األفعال المضارعة، الدالة عمى 
 )يأتييا فُيحسن...وُيطيب ... ُيخبرىا( االستمرار، وىي 

   

 ميمــة جبرئيل األميـن 

 كانت ميمَّة الَممك المرسل إلييا ىي: 

 أن يحسن عزاء الزىراء، عمييا السبلم، عمى أبييا وليسمّْي عنيا غمَّيا.  2



 أن يطيب نفسيا عمييا السبلم.  6

أن يخبرىا عن منـزلة الرسول، صمى اهلل عميو وآلو وسمم، وشأنو الرفيع،  5
.   ومقامو العمي، ومكانتو العظيمة عند اهلل عزَّ وجلَّ

يتيا.  2  أن يخبرىا عمييا السبلم عّما يكون بعدىا في ذرّْ

وفي الحقيقة، الذي ُيسمّْي غمَّ الزىراء ويطيب نفسيا، ىو اهلل سبحانو وتعالى وىو الذي 
يتأَذى ألذاىا، كما يتأذَّى ألذى رسولو، ألنَّ ىناك سرًّا مستودعًا فييما، ال يعممو إاّل اهلل 

 ومون، عمييم السبلم، وفي الحديث: سبحانو وتعالى، واألئمة المعص

))وخمفت فاطمة، عمييا السبلم مصحفًا، ما ىو قرآن، ولكنو كبلم من كبلم 
)بحار األنوار اهلل، أنزلو عمييا، إمبلء رسول اهلل، وخط عمى عميو السبلم(( 

 ( 5باب 75رواية 15ص 26ج

   
تنا حوؿ وجو تسمية )راجع كمم ولذا سمّْيت فاطمة، فيي مظير فاطر السموات واألرض.

وحيث أن الممك المرسل من قَبمو تعالى يحدّْثيا، سمّْيت المحدَّثة، كما مرَّ أنو  فاطمة(
كان يخبرىا عّما سيحدث بعدىا في ذرّيتيا من المصائب والببليا، واألىم من ذلك ما 
ستكتسبيا الذرية، من انتصارات عظيمة، ونجاح كبير في عصر الغيبة، ومن ثّم ظيور 

نيا الميدي المنتظر، عجّل اهلل تعالى فرجو الشريف، كما أشار إلى ذلك اإلمام قدَّس اب
 اهلل نفسو في بعِض ُخطبو. 

   

 عميّّ عميو السبل م كاتُب المـصحف 

المستفاد من األحاديث الشريفة التي مرَّ ذكرىا أنَّ الزىراء، سبلم اهلل عمييا، كانت تحسُّ 
بالممك، وتسمع صوتو، ولم تكن تشاىده، فبمجرَّد أن حصل ذلك، شكت إلى أمير 

 المؤمنين عمٍي، عميو السبلم، حيث لم تكن تتوقَّع ىذا األمر بيذه الصورة المستمرَّة. 



الذي اكتشف بالفعل، أنَّ الُمحدّْث مع الزىراء، عمييا السبلم، ىو  ويستفاد أيضًا، أنَّ 
جبرئيل األمين، ىو أمير المؤمنين عميو السبلم كيف و ىو الذي كان يبلزم رسول اهلل 

 في جميع حاالتو فكان مأنوسًا بصوت جبرئيل. 

ن، فيو سبلم اهلل عميو، كان صاحب فكرة كتابة المصحف، حيث يسمع صوت روح األمي
فيكتب كمما يسمعو، إلى أن اجتمع في مصحف متكامل، وىو مصحف الزىراء عمييا 

 السبلم. 

وال يخفى عميك ، أّنو ليس من السيل كتابة ما يمقيو جبرئيل، بل كان ذلك ضمن العموم 
ة اإللييَّة التي امتاز بيا أمير المؤمنين، عميو السبلم، فيو الذي كتب من قبل ما  الخاصَّ

اهلل عميو، وىو الذي جمَع القرآن الكريم في المصحف الشريف كما ىو  أمبله رسول
 ثابت في محمّْو. 

 محتـوى المصـحف 

 إنَّ المصحف يشتمل عمى أموٍر كثيرٍة تتمخص في كممة واحدة وىي: 

استيعابو لجميع الحوادث الخطيرة اآلتية، خصوصًا ما سيواجو ذريُتيا، من المصائب 
صارات، ويشتمل عمى أسماء جميع المموك والحّكام إلى يوم القيامة، والببليا، وأيضًا االنت

 كما ورد في الحديث: 

)بحار األنوار  ))ما من نبي و ال وصي وال ممك إال وفي مصحف فاطمة((
 (. 1باب 29رواية 52ص 17ج

ويحتوى عمى أمور ترجع إلى شخص رسول اهلل، صمى اهلل عميو وآلو وسمم، وأيضًا 
 يا سبلم اهلل عمييا. يشتمل عمى وصيت

))ابن ىاشم عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن رجل عن سميمان 
بن خالد قال : قال أبو عبد اهلل عميو السبلم.. فإن فيو وصية فاطمة 

  (.5باب 76رواية 15ص 26)بحار األنوار ج عمييا السبلم..((



ة، تتعمَّق ب حزنيا، عمييا السبلم، ومن الطبيعي أنَّ الوصيَّة تشتمل عمى أموٍر خاصَّ
وبالمصائب الواردة عمييا، من أعدائيا، لُينفّْذىا ابنيا اإلمام الثاني عشر الميدي 
المنتظر، عجَّل اهلل تعالى فرجو الشريف، ألنَّو ىو اإلمام مبسوط اليد، الذي بو يمؤل اهلل 

 األرض قسطًا وعداًل، كما ُممئت ظممًا وجورًا. 

 مصحف فاطمة األئّْمَّة عمييم السبلم و 

كان اإلمام الصادق، عميو السبلم، يؤكّْد دائمًا عمى عموم أىل البيت عمييم السبلم، ففي 
"غابر ومزبور ونكٌت في القموب ونقر أنَّ عمميم، عمييم السبلم،  "كان يقول"الحديث أنَّو 
"الجفر األحمر، والجفر األبيض، ومصحف فاطمة، وأنَّيم يمتمكون  في األسماع"

فيم عمييم السبلم رغم ارتباطيم وسماعيم صوت المبلئكة ورغم تبعّيتيم  والجامعة"
لمصحف اإلمام عمي  الذي ىو الجامعة المشتممة عمى جميع األحكام حتى أرش الخدش 

"عمم ما يحتاج إلييا الناس إلى يوم القيامة ورغم معرفتيم بعمم الجفر الذي يشتمل عمى 
يم كانوا يعتمدون في فيم الحوادث الخطيرة عمى مصحف فاطمة إاّل أنَّ من حبلل و حرام" 

حيث يشتمل عمى  "فنحن نتبع ما فييا فبل نعدوىا"عمييا السبلم كما ورد في الحديث 
 الحوادث الخارجية جميعًا. وأيضًا أسماء المموك إلى يوم القيامة، ففي الحديث: 

م: ما من نبي ))سئل عن محمد بن عبد اهلل بن الحسن فقال عميو السبل
وال وصى وال ممك إاّل وىو في كتاب عندي. يعنى مصحف فاطمة، واهلل ما 

  (.1باب 29رواية 52ص 17)بحار األنوار ج لمحمد بن عبداهلل فيو اسم((

   
  وفي حديٍث آخر:

))عن الوليد بن صبيح قال: قال لي أبوعبد اهلل عميو السبلم، يا وليد 
إّني نظرت في مصحف فاطمة عمييا السبلم، فمم أجد لبني فبلن فييا إاّل 

  (.5باب 95رواية 18ص 26)بحار األنوار جكغبار النعل(( 

   



قون النظر في نعرف أنَّيم عمييم السبلم كانوا يدقّْ  إنّْي نظرتُ وعند التأمُّل في جممة 
مصحف أميم فاطمة عمييا السبلم، عند طروّْ حادثة من الحوادث الميمَّة، أو ظيور 
مامة المسممين، بل قد وصل المصحف إلى مستوى من الرفعة  من يدَّعي الُممك وا 

في  قرت عينووالسمّو بحيث صار مصدر سرورىم واستبشارىم، كما يستفاد من جممة 
 الحديث التالي: 

بن عثمان عن الحذاء قال: قال لي أبو جعفر عميو السبلم يا  ))عن فضيل
أبا عبيدة كان عنده سيف رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمم ودرعو 

 )بحار األنوار ورايُتو المغمبة ومصحف فاطمة عمييا السبلم قرَّْت عيُنو((
  (.56باب 22رواية 255ص 26ج

   
 ىل مصـحف فاطمة ىو القرآن؟ 

رون أنَّ المصحف يشتمل عمى اآليات القرآنية  إنَّ الكثير من الناس كانوا وال زالوا يتصوَّ
 الشريفة، أو أنَّ ىناك قرآنًا آخر عند الشيعة، كما يزعم بعُض الُجياُل من العامَّة. 

ولكنَّ الواقع ىو خبلف ذلك، فإنَّ المصحف ال يشتمل حتى عمى آية واحدة من آيات 
كما ىو المستفاد من األحاديث الكثيرة ،كما أنَّو ليس من قبيل القرآن وال  القرآن الكريم،

يشبيو من ناحية المحتوى أصبًل، فيو من مقولٍة أخرى، فأحاديثنا صريحٌة في ذلك فقد 
 ورد في حديث: 

))...عن عمى بن سعيد عن أبي عبد اهلل عميو السبلم... ما فيو آيٌة من 
  (.5باب 71رواية 12ص 26)بحار األنوار ج القرآن((

 وفي أحاديث أخر: 

))...عن عمى بن الحسين عن أبى عبد اهلل عميو السبلم .. عندنا 
 26)بحار األنوار ج مصحف فاطمة ، أما واهلل ما فيو حرٌف من القرآن((

  (.5باب 81رواية 16ص
))عبد اهلل بن جعفر عن موسى بن جعفر عن الوشاء عن أبي حمزة عن 
أبي عبد اهلل عميو السبلم قال: مصحف فاطمة عمييا السبلم ما فيو شيء 

  (.5باب 89رواية 18ص 26)بحار األنوار جمن كتاب اهلل..(( 



))عن عنبسة بن مصعب قال: كنا عند أبي عبد اهلل عميو السبلم.. 
 55ص 26)بحار األنوار ج اهلل ما أزعم أنو قرآن((ومصحف فاطمة أما و 

  (.5باب 31رواية

   
عند مبلحظة األحاديث تعرف أنَّ الشبية كانت منتشرة في عصر األئمة عمييم السبلم، 

غير أنَّ ىناك حديثا  وليذا نراىم يستنكرون بكلّْ حزم وجّد، ويتوسَّمون بالقسم لنفي ذلك،
 يدّل عمى أّن المصحف: 

  مثل قرآنكم ىذا ثبلث مرات(())فيو 
  باب(. 71رواية 58ص 26ج )بحار األنوار

 والظاىر أّن المقصود ىو من ناحية الكمّية وحجم المعمومات، ال من حيث المحتوى. 

 ثَـّ ال يخفى عميؾ ما في كممة قرآنكـ مف معاٍف فتأمَّؿ جيّْدًا. 

   
 وأيضـًا: 

المستفاد مف أحاديث كثيرة أفَّ مصحؼ الزىراء عمييا السبلـ ليس فيو شيء مف الحبلؿ والحراـ أصبًل، ومف تمؾ األحاديث قولو 
 عميو السبلـ: 

  ))أما إنَّو ليس من الحبلل والحرام((
  (.5باب 77رواية 11ص 26)بحار األنوار ج

   
  عـبلمـات اإلمـام

 ىناؾ عبلئـ ذكرت كدليؿ إلمامة اإلماـ عميو السبلـ تتمخَّص في األمور التالية: 

  صحيفة فييا أسماء شيعتيم إلى يوم القيامة.
  صحيفة فييا أسماء أعدائيم إلى يوم القيامة.

  تكون عنده الجامعة، وىي مصحف عمي  عميو السبلم.



  يكون عنده الجفر األكبر واألصفر.
  فاطمة عمييا السبلم. يكون عنده مصحف

من خبلل ذلك نعرف أنَّ مصحف فاطمة عمييا السبلم مع ِصغر حجمو، يشتمل عمى 
رموز كثيرة ومحاسبات دقيقة، يمكن من خبلل تمك المحاسبات الوصول إلى الحقائق، 

 فيو كعمم الجفر الذي ىو عمم الحروف واألعداد. 

 ألىميتو نفرد لو عنوانًا مستقبًل فنقول: وأّما مصحف عمي  عميو السبلم فيختمف تمامًا، و 

   
 مصحـف عمـي  )الجامعة( 

 إفَّ ىناؾ أحاديث تبيّْف مصحفًا آخر، ىو مصحؼ عميٍّ عميو السبلـ ومف تمؾ األحاديث: 

))محمد بن عيسى عن األىوازي عن فضالة عن قاسم بن بريد عن محمد 
كتاب عمى عميو عن أحدىما عمييما السبلم قال: إن عندنا صحيفة من 

)بحار األنوار  السبلم، أو مصحف عمى عميو السبلم طوليا سبعون ذراعًا{
  (.5باب 31رواية 55ص 26ج

 :  وعند استقراء األخبار الواردة في ىذا الباب نصل إلى النتيجة اآلتية وىي أنَّ

)مصحف عمٍي عميو السبلم ىو نفس الجامعة المذكورة في األحاديث السابقة، وىي 
 يفة التي طوليا سبعون ذراعًا، وفييا كلُّ ما يحتاج إلييا الناس( الصح

 وىذا المصحف يمتاز باألمور التالية: 

أنَّو بإمبلء رسول اهلل محمَّد صمى اهلل عميو وآلو وسمم، وخطّْ عمٍي عميو السبلم  2
 بيده المباركة: 

)بحار ))إمبلء رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وخط عمى عميو السبلم(( 
 (. 5باب 91رواية 18ص 26األنوار ج

   

   
يحتوى عمى جميع األحكام من الحبلل والحرام، وأحكام اإلرث والحدود، وفي ىذا  6

 المجال وردت أحاديث كثيرة إليك بعض المقاطع منيا: 



 (،5باب 56رواية 25ص 26)بحار األنوار ج))فييا الحبلل والحرام والفرائض((
 (،5باب 91رواية 18ص 26)بحار األنوار جالخدش(())كلُّ شيء حتى أرش 

 26)بحار األنوار جحتى أرش الخدش، والِظْفر(( فييا كل ما ُيحتاج إليو))
))حتى أن فيو أرش الخدش، والجمدة، ونصف (، 5باب 75رواية 15ص

وليست من قضية إال ))(، 5باب 5رواية 58ص 26)بحار األنوار جالجمدة((
 وفييا((. 

 وقد ذكر اإلماـ الصادؽ عميو السبلـ نموذجًا، مف األحكاـ الواردة في مصحؼ عميٍّ عميو السبلـ حيث قاؿ: 

 ))فيو أنَّ النساء ليس لين من عقار الرجل إذا ىو توفَّى عنيا شيء((
 (. 7باب 9رواية 532ص 511)بحار األنوار ج

   
األحكام المذكورة في الجامعة صريحة واضحة غير مبيمة، بخبلف مصحف  5

، ولذلك صار طول  الزىراء، فإنَّيا رموز عممية ال ُتعرف إاّل بالتأمُّل والنظر كما مرَّ
الجامعة سبعون ذراعًا، وربَّما ىو إشارة إلى مدى سعتيا، بحيث أنيا وضعت في 

 بن أعين :  بيٍت كبيٍر، كما يصرّْح بذلك حديث حمران

))عن أبي جعفر عميو السبلم، قال: أشار إلى بيٍت كبير، وقال: يا حمران 
إنَّ في ىذا البيت صحيفة طوليا سبعون ذراعا، بخط عميّْ عميو السبلم، 
مبلء رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو، لو ولينا الناس لحكمنا بما أنزل  وا 

 52رواية 22ص 26نوار ج)بحار األاهلل، لم نعُد ما في ىذه الصحيفة((  
 (. 5باب

   
، وكانت من الُسمك وكأنَّيا فخذ فالج.  2  الجامعة كانت ُتَمفُّ

 فما ىو المقصود من فخذ الفالج؟ 

 ىناك احتماالن: 



أنَّ الجامعة كانت ضخمة لمغاية وكأنَّيا فخذ الفالج، وىو عمى ما بيَّنو  :ألف
 المغويون الجمُل الضخُم ذو السنامين ُيحمل من السند لمفحل. 

وربَّما ُيقوّْي ىذا االحتمال وجود الصحيفة في بيت كبير، وأنَّ طوليا سبعون 
ن كانت ىناك شو  اىد أخرى ُتَضعّْف ذراعًا، وغير ذلك من الشواىد المؤيّْدة، وا 

ىذا االحتمال، ومنيا أنَّيم عمييم السبلم، كانوا يحممونيا وىي مطويَّة كما ورد 
 في الحديث اآلتي: 

))محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسين عن أبي مخمد عن 
عبد الممك قال: دعا أبو جعفر بكتاب عمي فجاء بو جعفر، مثل فخذ الرجل 

  (.7باب 9رواية 532ص 511ر ج)بحار األنوا مطوّي((
فما ىو الرجل؟ ىل ىو بكسر الراء أو بفتحيا؟ إذا كان بفتحيا، فيكون المراد من 

 الفالج االحتمال الثاني وىو: 

 المبتمى بالَفالج، كما ذكر المغويون في معنى الكممة فقالوا:  ب:

 الفالج بكسر البلم، استرخاء عام ألحد شقّْي البدن طوال من الرأس إلى القدم. 

فحينئٍذ قد استعمل اسم الفاعل أعنى الفالج وُقصد منو اسم المفعول، وىو 
المفموج، وىذا النوع من االستعمال متداول بكثرة في المغة العربيَّة، وعميو تكون 

 ذلك لرقَّة الجمد الذي ُكتبت فيو. الصحيفة حين المف صغيرة كفخذ الفالج، و 

   
 وىنا سوف يثار سؤال ينبغي اإلجابة عميو وىو: 

 لماذا ُخصّْص لو بيٌت كبير؟ 

 وفي الجواب أقول: 

ل، ألنَّ فخذ الجمل ميما كُبر ال  أوَّاًل: ىذا اإلشكال يرد حتَّى عمى االحتمال األوَّ
 يستوعب بيتًا. 

ربَّما كان أئمتنا عمييم السبلم يفتحون الجامعة وينشرونيا في ذلك البيت  ثانيًا:
 حفاظًا عمييا من التمف، وشاىد ذلك الحديث التالي: 



 ))أحمد بن محمد عن عمى بن الحكم عن عمى بن أبي حمزة عن أبي
بصير عن أبي جعفر قال: أخرج إلي أبو جعفر عميو السبلم صحيفًة فييا 

والفرائض، قمت: ما ىذه؟ قال: ىذه إمبلء رسول اهلل صمى الحبلل والحرام 
اهلل عميو وآلو وسمَّم، وخطَُّو عميّّ عميو السبلم بيده، قال: قمت: فما ُتبمى! 
قال فما ُيبمييا قمت: وما ُتدرُس قال وما ُيدِرُسيا، قال ىي الجامعة أو من 

  (.5باب 56رواية 25ص 26)بحار األنوار ج الجامعة((

أبا بصير يسأؿ عف أفَّ الصحيفة ىؿ تتمؼ وتنمحي، وىذا السؤاؿ ُيّدلُّنا عمى أفَّ ىذا األمَر كاف ُمحتمبًل، حيث أفَّ  تبلحظ أفَّ 
 الصحيفة كانت مكتوبة عمى أديـ، كما في حديث ابف رئاب: 

))عن أبي عبيدة قال : سأل أبا عبد اهلل عميو السبلم بعض أصحابنا عن 
مموء عممًا فقال لو: ما الجامعة؟ قال: تمك جمد ثور م الجفر فقال: ىو

)بحار  صحيفة طوليا سبعون ذراعًا، في عرض األديم مثل فخذ الفالج((
 (. 5باب 72رواية 15ص 26األنوار ج

 يقول العبّلمة المجمسي: 

  ))األديم الجمد أو أحمُره أو مْدُبوغة((
  (5باب 9رواية 22ص 26)بحار األنوار ج

 وجاء في الحديث حول الجفر: 

  ))عندنا الجفر، وىو أديم عكاظي قد ُكتب فيو((
  (.5باب 91رواية 18ص 26)بحار األنوار ج

وىو شاىد عمى ما قالو المغويوف مف أفَّ األديـ ىو الجمد، فكانوا يكتبوف عمى الجمود، ومف الواضح أفَّ الجمد لو أصابتو حرارة 
 ؼ، إاّل أف ُينشر. شديدة يمتصؽ بعضو ببعٍض فيتم

   
إنَّ في مصحف عمي عميو السبلم ما أنزل اهلل من األحكام والقضايا، كما في  5

 حديث حمران: 



 ))لو ولّْينا الناس لحكمنا بما أنزل الو ، لم نعُد ما في ىذه الصحيفة((
  (.22ص 26)بحار األنوار ج

   
ل في فرج قرة أعيننا  وفي الختام نبتيل إلى الباري جلَّ شأنو ونتضرَّع إليو وندعوه لُيعجّْ
اإلمام الثاني عشر الميدي المنتظر روحي لتراب مقدمو الفداء وأن يجعمنا من أنصاره 
والذابين عنو والمستشيدين بين يديو اآلخذين بثأر الصدّْيقة الكبرى فاطمة الزىراء 

ات اهلل ومبلئكتو، وثأر ابنيا سيد الشيداء أبي عبد اهلل الحسين عميو عمييا أفضل صمو 
 السبلم. والحمد هلل ربّْ العالمين. 
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 كتبو: الشيخ إبراىيم األنصاري

 

 


