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الرحيم الرمحن اهللا بسم
وعظيم سلطانه،  وجهه بجالل يليق ا محدً أمحده العاملني، ربّ هللا احلمد
عىل  وهو وله احلمد امللك له له، رشيك ال وحده اهللا إالّ إله ال أنْ وأشهد
وصفيه  اهللا ورسوله، عبد حممدا ونبينا سيدنا أنّ وأشهد قدير، يشء كل
ة  حجّ وعىل الطيبني الطاهرين آله وعىل عليه اهللا صىل وحبيبه، خلقه من

 املنتظر املهدي اإلمام وسامئه أرضه يف اهللا
بعد: ا أمّ

املواضيع الفكرية و  من الكثريٌ اعتمد قسم النرش يف مركز العميد الدويل
بغريب  ليس أمرٌ وهذا ، وتأمالً أمامها تفكراً التوقف تستحق التي العلمية
الكرام..؛ بوصف  ائها العلمية املحكمة وقرّ بحوث جملة العميد جمتمع عىل
استهوى  بحثياً  ورصحاً علمياً منرباً مثّلت صدورها ومنذُ العميد جملة  ان 
واألخرى  الفينة بني  أفكارهم تتوق الذين والدارسني الباحثني من عدداً
اإلنسانية  يف التخصصات ومعرفية علمية قيمة من تكتنزه ما عىل لإلطالع

عامة.
حول  ، بحوث  العميد  االصدار ضمن سلسلة كتاب  هلذا أُفرد فقد
العلمية  األبحاث من جمموعة اكتنز  املنتظر املهدي اإلمام شخصية
العظيمة،  غيبته ودواعي   املعصوم  املهدي اإلمام  شخصية حول

وحمبيه. شيعته من انتظاره وفلسفة
الزمالء  لتدعو وينتهزقسم النرش من خالل سلسلته املباركة، الفرصة
الرسال  املختلفة التخصصات اإلنسانية يف الكرام والباحثني األفاضل،

كلمة املركز

بغريب  ليس أمرٌ وهذا ، وتأمالً أمامها تفكراً التوقف تستحق التي العلمية
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العميد عىل  جملة يف العلميةلنرشها يف كتاب وايضاً لنرشها ونتاجاهتم بحوثهم،
وحصاد  نتاج فكره نرش يف يرغب جمتهدٍ جادٍ باحث لكل عوناً تكونا بأن وعدٍ

جهده. ومن اهللا التوفيق ..

مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات
قسم النرش
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الداللة القرآنية لـ (انتظروا ومنتظرون) 
يف ضوء منهج املدونة املغلقة

أ.د. حسن عبد الغين االسدي
جامعة كربالء 

كلية الرتبية للعلوم االنسانية 
قسم اللغة العربية
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ملخص البحث
االنتظار سنة قرآنية، وحقيقة من حقائقه التي تقرتن بحادث مهم يمثّل مستقبل االسالم 
، وهو الفتح الذي إذا جاء يومه ترى الناس يتوجهون أفواجا أفواجا للدخول يف  احلتميّ
االسالم وحتقيق ظهوره عىل كل دين، فالناس هي املختارة يف ذلك، كام كان الفرقاء قد 
اختاروا البقاء عىل شاكلة أعامهلم السابقة، فاالنتظار موقف عقائدي ،يمثله الطرف األول 
وإرادة اهللا تعاىل مع رسول اهللا . وأنه ترقب لسنة حدثت يف األمم التي خلت من قبل.
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اإلمام املهدي  وفلسفة االنتظار

 ABSTRACT 
Wai�ng is but a Quran condi�on and a fact that runs in line with a 

salient incident represen�ng the future of the inevitable Islam. It is the 
conquer as people take belief in Islam in ba�alions and surpasses all re-
ligions; people choose to hold such a belief, yet the rivals kept devia�ng 
as they did. The wai�ng is a doctrinal stance on the one hand and it is the 
will of Him with the messenger on the other; it is the act of wai�ng for 
years happened in na�ons never found before.
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التمهيد
منهج البحث القرآين 

يي صفة القرآن الكريم  إنّنا يف سبيل الوصول إىل نتائج يعتدّ هبا، وتكون ثمرة ملنهج حيُ
الدالة عليها مقولة  التظافر الداليل  التعاضد أو  الدالة عىل  أبرز صفاته وهي الصفة  ومن 
اآلية القرآنية يف التدبر ومقولة: «بعضه يشهد عىل بعض» نعتمد آلية منهجيّة نقرتحها ههنا 
نة املغلقة) لفهم القرآن الكريم عرب ضبط منهجي بخطوات وحمددات إجرائية  وهي (املدوّ
اً، وبنتائج مرتتبة عىل هذه اخلطوات، وهي  جتعل من يسري عليها مفرسا للقرآن بالقرآن حقّ
مسألة أرى أهنا تطرح ألول مرة ومل أعثر بحسب تتبعي عىل عمل سبقني صاحبه إىل مثل 
ة سنوات لتقرير هذا اخلطوات وتنفيذها عرب  ؛ لذا فقد سعيت منذ عدّ هذا تنظرياً أو إجراءً

طائفة من البحوث.
املدونة املغلقة

التي  تلك  سيام  وال  املكتوبة.  النّصوص  لفهم  اإلجرائيّ  املنهج  عىل  نطلقه  مصطلح 
كيفيّة  وحيدد  نفسه،  عن  يتحدث  أنْ  نُ  املدوّ ى  يُعطَ بأن  واضحا،  تدوينيّا  استقالال  متتلك 
هذا اإلعطاء. وهي مرتكز هذه املنهجيّة وترفض األفكار املسبقة التي تنحو إىل فهم حمدد 
ذ ههنا للنظر  تَّخّ ، أو نحو ذلك. وهذا الغلق الذي يُ اهٍ يتوافق مع ما كان سلفاً ن باجتِّ للمدوّ
بعض  من  األثرية  القطع  مع  اآلثار  عامل  بتعامل  نشبهه  أن  يمكن  املكتوبة  النصوص  إىل 

احلضارات القديمة.
فالقرآن الكريم مؤسس حلياة املجتمعات، وهو الرائد التي ينبغي لنا أنْ نسري بظله، وأن 
يسبقنا بالقول، ونكون له تابعني وملعارفه مسلِّمني؛ لذا كان علينا أن نحرتز من أن نقحم 
راتنا التي أسسنا هلا، أو أُسست لنا بفعل تراكامت وتوجهات خمتلفة،   عليه أفكارنا وتصوّ
سا حاكام، حتول دون فهمه  ة وإنجازات برشيّة اكتسبت طابعا مقدّ عىل مدى عصور متامدّ
رويت  وقد  القرآن  عىل  األحاديث  بعرض  سميّ  ما  السياق  هذا  يف  ويندرج  من  الدقيق 
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يف كتب املسلمني وهي أحاديث واضحة يف الداللة عىل أننا جيب أن نمتلك فهم القرآن 
لنفهم ما يصدر من رسولنا الكريم وأهل بيته الطاهرين وكذا غريهم من األولياء والعلامء، 
ونعتربه حقا فيام لو وافق الداللة القرآنية ونرتكه إذا مل يوافق أو ال دليل عليه من القرآن... 
نة نابعة من املدونة نفسها، ال من خارجها، وإن  فمنهج املدونة يوجب أن تكون قراءة املدوّ
اً أو حديثاً ألهل البيت أو ألحد من السلف الصاحلني من  كان هذا اخلارج حديثاً نبويّ

.صحابة رسول اهللا
، أبدعه الكامل املطلق يف كامله الذي ال  اً إنّنا بصدد منهجية للقراءة والتحليل ختصّ نصّ
حيتاج إىل غريه املستغني بذاته عن خملوقاته. ومن املعلوم أنّنا جيب أن ندرك كيفيّة إعجاز 

القرآن من تدبّر القرآن،  وليس من إخبار الرسول إيانا بذلك .
ل أنْ يعرف ماذا أراد اهللا بقرآنه عرب قرآنه نفسه، فتكون نتائج املنهج ممثلة  فاهلدف األوّ
لقراءة داخلية للنصّ تعتمد هيكليته وتدوينه اللفظي بكلامته وآياته وسوره؛ وهوية تلك 
الكلامت وسامهتا التي تكسبها موقعها يف اآلية. ويعزز هذا حرصنا عىل إبراز املنحى الذي 

استثمره القرآن من العربية ليكون له شبكة من األلفاظ هلا دالالهتا اخلاصة.
نزل فيها أو للحضارة التي كتب  كام أنّ القرآن الكريم مل يكن منجزاً تابعاً للحظة التي أُ
بلغتها، فيكون أثرا لتلك احلقبة؛ وننزع إىل تبنّي بعض ما أحاط بنزول آياته، ووالدة جمتمعه 
بل هو إبداع إهليّ حمضّ لكلّ األزمان واحلضارات، وكانت إرادة اهللا تعاىل أالّ يرتبط القرآن 
بلحظات نزوله بل يتجاوز ذلك ليعيش القرآن يف كل مستقبله اآليت إىل أن يأذن اهللا تعاىل 

بزوال الدنيا.



16

١٤٤٤هـ-٢٠٢٢م

اإلمام املهدي  وفلسفة االنتظار

عملية التفسري عملية لغوية داللية
ر املنهجي  نرى أنّ املشكلة الكربى التي تواجه املفرسّ يف إطار مهمة البحث لوضع التصوّ
لتفسري القرآن الكريم تكمن يف عملية التفسري بوصفها عملية لغوية واضحة لسعيها نحو 
الوصول إىل  القصد منها هو  إذ  السورة؛  أو  املراد من اآلية، ومن جمموعة اآليات  املعنى 
الدالالت الرشعية أو (القرآنيّة) التي أراد اهللا تعاىل إبالغها عباده عرب إنزاله كالما لغويا 
هو القرآن الكريم عىل مستوياته املفردة واملركبة. وعىل ذلك فالتفسري علم يدرس الكالم 
(كالم اهللا يف القرآن) للكشف عن داللته؛ وهنا تكمن أمهية أن نصف التفسري بل أن ندرج 
التفسري بوصفه علام لغويا وأكثر حتديدا هو علم الداللة القرآنية بمستويات الداللة املتعددة 
ت يف ظل تصورات طبيعية  م. إن الصيغة اللغوية التي اتصف هبا القرآن الكريم أدّ كام تقدّ
أو مفتعلة اىل أن خيضع التفسري إىل علم آخر أوسع مساحة وأكثر ألفاظا وهو علم العربية 
وههنا كمنت بتقديرنا املشكلة الكربى؛ ألنّ التفسري خضع هبذا لعلم آخر هو علم العربية 
 ، رات برشية، مادة وحتليالً ثل كثري من العلوم نشأ يف ظلّ تصوّ ثله مَ وقواعده، وهو علم مَ
العرب؛ وكام ذهب كبار  النظر يف فهم ظواهر كالم  د وجهات  لتعدّ وفيه مساحة واسعة 
علامئه أنّه ال ضري من اختالفها، بل تعارضها كام يظهر يف بعض مسارات التحليل النحوي.

نة املغلقة خطوات التفسري يف ضوء منهج املدوّ
لعل من أبرز اخلصائص التّي يفرتضها منهج املدونة املغلقة يف تفسري القرآن الكريم:

القرآن  يف  اُستعملت  أينام  عينها  للفظة  أي  تعددها:  ال  القرآنيّة  الداللة  1.واحديّة 
الكريم، ونعني هبا أنّ اللفظة القرآنية أو ما يسلك مسلكها من بعض الرتاكيب حتمل داللة 
واحدة وبذا فنحن ننفي التشارك الداليلّ بني لفظة وأخرى. (نفي الرتادف، ونفي املشرتك 

اللفظي ونفي التضاد).
2.الوقوف عىل املعنى اللغوي األويل ووصفه بأنه املعنى األويل يف قبالة التعدد يف املعاين 
املقاييس سيكون  ابن فارس يف معجمه  مه  التي يرسدها املعجميون، ولعل ما قدّ اللغوية 
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نافعا يف هذه اجلهة .
ر  دِّ التي صُ أفادتنا هبا اآلية  التّي  الداللة  إنّ واحديّة  نة:  املدوّ اللفظيّ سياق  3.السياق 
هبا البحث؛ تنحو بنا إىل خاصيّة منهجيّة أخرى للقرآن الكريم تكمن يف أنّ داللة ألفاظه 
يتمّ  النظر  دام  فام  مهمة  مسألة  وههنا   . اللفظيّ (سياقاهتا)  إىل سياقها  النظر  تتأتّى يف ظلّ 
ألنّه  )؛  (اللغويّ اللفظي  السياق  هو  املنهج  هذا  يف  املعتمد  الوحيد  فالسياق  ن  املدوّ إىل 
نة، وهو هيأهتا اللفظيّة وسلسلة تتابع مكوناهتا، وتعالقها بعضها  نه املدوّ ياق الذيّ تكوّ السّ
ببعض. ويتجىلّ السياق ههنا عرب كل املوارد التي استعملت فيها اللفظة يف القرآن الكريم. 
نة)،  وأضيف إىل ذلك أن السياق القرآينّ سياق متّسع يشمل ما نصطلح عليه بـ (سياق املدوّ
فيشمل كل موارد استعامل اللفظة أو الرتكيب، بل يفيد من سياقات األلفاظ التي تظهر 
مع تلك اللفظة أي مصاحباهتا، عىل نحو يشبه املسارات الشبكيّة التي تنسجم ،وما يتيحه 
رات  االستعامل القرآين إلظهار تلك الشبكة الدالليّة.  والسيام أنّنا يف ظلّ بعض من التّصوّ
النّحويّة لكيفيّة تكوين اجلمل وامتدادها يف العربيّة وجدنا أنّ هناك لفظة مركزيّة يف اآلية 
تسلك مسلك املولِّد هلذا السياق ببعديه التكويني، والداليل ال العكس الذي تعارف عليه 

ياقيّون (أي: داللة اللفظة وليدة سياقها). السّ
4.تتجىل مركزيّة اللفظة نحويّا بقدرهتا عىل استدعاء ما يناسبها لبناء مجلتها عرب تكوين 
عىل  املختلفة  النحويّة  الوظائف  عن  للتّعبري  املناسبة  األلفاظ  لتشغلها  النّحويّة  املجاالت 

ام باأللفاظ التي تظهر يف إثره(1). نحو جيعل املسند متحكِّ
ع حوهلا طائفة من األلفاظ التي تنسجم معها  فاللفظة القرآنيّة متثّل بؤرة دالليّة تتجمَّ
اً. ويعني ذلك أنّ يف اآليات ألفاظاً تسلك يف مواضعها مسلكاً تكون به لفظة رئيسة،  دالليّ
ن تركيبه  ا ،وهبذا فهي تكوّ هلا القدرة عىل استدعاء األلفاظ األخرى ممّا تتسق معها دالليًّ
وتستدعي ألفاظه املناسبة. وهو ما يقود إىل عكس النظرية السياقية يف فهم داللة اللفظة 
فاللفظة هي التي حتدد بقية األلفاظ التي تتشارك معها يف ضوء انسجامها دالليا معها، عىل 
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حني أن النظرة السياقية ترى أن اللفظة ليس هلا معنى إال عرب األلفاظ التي تظهر يف سياقها.
5.اللفظة القرآنية فهو اصطالح نطلقه عىل اللفظة املستعملة،  سواء أدخلتها لواحق أو 
سوابق أم مل تدخلها،  وهي تقرتن باهليأة الصيغة الرصفية التي استعملها القرآن.  وال حتمل 
داللتها عىل ما اشرتك معها اشتقاقيا من بقية األلفاظ فلكل صيغة هلا خصوصيتها الداللية 
يف القرآن الكريم. إال أن تدلّ النتائج عىل تشارك يف هذه الداللة عىل نحو ما من التشارك أو 
التعاضد. ويف بعض املسارات آثرنا استعامل اصطالحات جديدة من نحو (املفرد اللفظي 

واملفرد الرصيف وكذا يف اجلمع).
6.اهتامم املنهج بذكر االقرتانات اللفظية التي تصاحب اللفظة القرآنية، وهي التي متثّل 
(السياق اللفظي أو اللغوي) الذي تعمل اللفظة عىل استدعائه، وذلك ملا لتلك االقرتانات 
فقد  متعددة  اللفظية  .االقرتانات  اللفظة  داللة  حتديد  يف  أثر  من  (املصاحبات)   اللفظية 

تكون ألفاظا أو تركيبا معينا أو بنية رصفيّة أو أداة رابطة.
7.يرفض هذا املنهج التعويل أو اإلفادة من روايات أسباب النزول، ألهنا من خارج 

املدونة ال من داخلها.
8.إن تقسيم اآليات القرآنية عىل مكية ومدنية غري معتدٍّ يف منهج املدونة ألنه تقسيم 
خارجيّ مقرتن بسبب النزول. وفائدة هذا التقسيم قد تظهر يف أثناء تطبيق غلق املدونة فيام 

دنا اآليات نفسها من مظاهر بيئاهتا. يمكن أن تزوّ
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املبحث األول
التأصيل اللغوي لداللة النظر

جاء يف العني يف مادة نظر قوله: «نظر إليه ينظر نظرا، وجيوز التخفيف يف املصدر حتمله 
ر)، وتقول: نظرت إىل كذاو كذا  عىل لفظ العامة يف املصادر (يعني اسكان الوسط أي نظْ

من نظر العني ونظر القلب»(2).
ةِ﴾، أي ال  يامَ قِ الْ مَ  يَوْ مْ  يْهِ إلَ رُ  نْظُ يَ ال  املعنى يف قوله تعاىل: ﴿وَ وذكر ما خرج عن هذا 
يرمحهم. وقال: «وقد تقول العرب: نظرت لك، أي عطفت عليك بام عندي ،وقال اهللا عز 

﴾، ومل يقل: ال ينظر هلم فيكون بمعنى التعطف ... مْ يْهِ رُ إلَ نْظُ وجل: ﴿ال يَ
ومنظرة الرجل: مرآته إذا نظرت إليه أعجبك أوساءك»(3).

فاملعنى عىل النظر باقية اال أهنا تلبس بداللة تداولية بالنظر اىل موضع استعامهلا؛ فعدم 
النظر اىل يشء هو قلة عناية بشأنه «وان فالنا لفي منظر، ومسمع أي فيام أحب النظر إليه 

واالستامع، قال: لقد كنت عن هذا املقام بمنظر. أي بمعزل فيام أحببت ...
واملنظر: اليشء الذي يعجب الناظر إذا نظر إليه فرسه»(4).

ثم عرج اىل النظر املقرتن بمعنى الريب و بالشدة، وان فالنا لشديد الناظر إذا كان بريئا 
من التهمة، ودخل عىل معنى ان يصاب بنظرة من اجلن ونظار كقولك انتظر، اسم وضع 

يف موضع االمر. وناظر العني: النقطة السوداء اخلالصة يف جوف سواد العني(5).
وقال اخلليل: «ونظري اليشء مثله... ويف التأنيث نظرية، ومجعه نظائر... ويقول القائل 

للمؤمل يرجوه: انام انظر إىل اهللا ثم اليك، أي أتوقع فضل اهللا ثم فضلك»(6). 
وذلك بام يرافق تلك النظرة من توقع رمحة أو منفعة عاجلة، يعلم أوهلا بالنظر.

فالنا  «ونظرت  اخلليل:  قال  املهلة،  أي  االنتظار  بمعنى  (نظر)  املادة  استعامل  ومن 
وانتظرته بمعنى، فإذا قلت: انتظرت فلم جياوزك فعله فمعناه وقفت ومتهلت ونحو ذلك. 
نا﴾. ويقول  رْ انْظُ وا  ولُ قُ تعاىل: ﴿وَ ايل، وكذلك قوله  يا فالن، أي استمع  انظرين  وتقول: 
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واالسم  أنشأته،  ،أي  فأنظرته  شيئا  فالن  وبعث  ريقي.  ابتلع  انظرين  يعجله:  ملن  املتكلم 
ةٍ﴾، أي إنظار.  َ يْرسَ ةٌ إىلِ مَ رَ نَظِ منه النظرة. واشرتيته بنظرة اي بانتظار، وقوله عزوجل ﴿فَ
واستنظر املشرتي فالنا: سأله النظرة. والتنظر: توقع من ينتظره. وبفالن نظرة، أي سوء 

هيئة. واملناظرة: أن تناظر أخاك يف أمر إذا نظرمتا فيه معا كيف تأتيانه؟»(7).
ومل يعرج اخلليل عىل مفارقة هذه املعاين ملعان أخرى تدل عليها مواد لغوية قريبة من 
، فلم يتوقف عند رأى وال عاين أو شاهد وبرص ونحوها، ومل يبني ميزة  حقل نظر الداليلّ

النظر وداللته اخلاصة املميزة .
م لنا  ويبدو أن ابن فارس يف ظل نظرته املعجمية التي اختلفت عن نظرة اخلليل قد قدّ
شيئا ممّا متاز به هذه املادة عن غريها، فقال: «نظر: النون والظاء والراء أصلٌ صحيح يرجع 
ع فيه. فيقال: نظرت  تَّسَ ه، ثم يُستعار ويُ ءِ ومعاينتُ لُ اليشّ ه إىل معنىً واحد وهو تأمُّ فروعُ
بعض.  إىل  هم  بعضُ ينظرُ  رون  متجاوِ  : رٌ نَظَ لٌ  الَ حِ يٌّ  وحَ تَه.  عاينْ إذا  إليه،  ر  أنظُ ءِ  اليشّ إىل 
ه، أي انتظرته. وهو ذلك القياس، كأنَّه ينظر إىل الوقت الذي يأيت فيه. قال:  رتُ ويقولون: نَظَ

)8)« بِ ندَ ني لد أمِّ جُ عْ هر ينفَ َ ليلــــــــــــــــــــــــةً       من الدَّ اينِ رَ نْظُ ام إن تَ فإنّكُ
ه)  مما يستلزم النظر  ءِ ومعاينتُ لُ اليشّ فيتضح أن املميز الداليل يف هذه الرؤية كوهنا (تأمُّ
ل ال يقوم  ل إذ التأمّ املادي أي ابصار اليشء بامدته أو هيأته، مع االحاطة به وعدم التعجّ
العني،  حاسة  استعامل  عىل  استقرت  قد  املادة  أن  يبدو  وهلذا  خاطفة.  أو  عجىل  نظرة  يف 
ر  رة ونَظَ نْظَ راً ومَ نْظَ راً ومَ نَظَ ره  نْظُ يَ ره  نَظَ العني  سُّ  ر حِ «النَّظَ ابن منظور:  النظر، قال  وهي 
مران بن  ل اليشء بالعني... ويف حديث عِ مُّ ر تأَ ر... اجلوهري النَّظَ ر مصدر نَظَ إلِيه واملنْظَ
ثري: قيل معناه  بادة))، قال ابن األَ ر إىلِ وجه عيلّ عِ ني قال: قال رسول اهللا: ((النَّظَ صَ حُ
زَ قال الناس: ال إلِه إالِ اهللا ما أَرشفَ هذا الفتى ال إلِه إالِ اهللا ما أَعلمَ  ا بَرَ ا كان إذِ أَن عليًّ
ع هذا الفتى،  جَ ى ال إلِه إالِ اهللا ما أَشْ تْقَ هذا الفتى ال إلِه إالِ اهللا ما أَكرم هذا الفتى أَي ما أَ
رون إىلِ اليشء، وقوله  ارة القوم ينظُ هم عىل كلمة التوحيد. والنَّظَّ فكانت رؤيته حتملُ
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إىلِ دار فالن  ر  تنظُ ﴾ والعرب تقول داري  ونَ رُ نْظُ تَ مْ  نْتُ أَ وَ نَ  وْ عَ فِرْ آلَ  نا  قْ رَ أَغْ عز وجل ﴿وَ
 ، ين قليالً رْ انْتَظِ ين أَي  رْ نْظِ أَ اء تقول العرب  »(9). وقال: «وقال الفرّ قابلِ تُ رُ أَي  ناظِ تُ نا  ورُ ودُ
﴾، قال أبو منصور: ومن قال إنِ معنى  ةٌ رَ ا ناظِ هبِّ ةٌ إىلِ رَ َ وهٌ يومئذ نارضِ جُ وقوله تعاىل ﴿ وُ
تُ إىلِ اليشء بمعنى  رْ ن العرب ال تقول نَظَ قوله إىلِ رهبا ناظرة يعني منتظرة فقد أَخطأَ ألَ
ا  تُ إلِيه مل يكن إالِ بالعني وإذِ رْ ا قلت نَظَ تُ فالناً أَي انتظرته... وإذِ رْ انتظرته إنِام تقول نَظَ

راً فيه وتدبراً بالقلب»(10). كُّ مر احتمل أَن يكون تَفَ قلت نظرت يف األَ
ا نظر إلِيه  : اليشء الذي يعجب الناظر إذِ رُ رَ أَخاك يف أَمر... واملنَْظَ ناظِ : أَن تُ ةُ رَ «واملُناظَ
ةُ  رَ والنَّظْ منك،  وتقيسه  ره  دِّ قَ تُ اليشء  يف  الفكر   : رُ «والنَّظَ منظور:  ابن  وقال  ه»(11).  ــرسُُّ ويَ
ةَ فإنِ لك  رَ ةَ النَّظْ رَ تْبعِ النَّظْ ة، ومنه احلديث أَن النبي قال لعيل: ال تُ لَ جَ ة بالعَ حَ مْ اللَّ

.« ةُ اهليئةُ رَ ، والنَّظْ وىل وليست لك اآلخرةُ األُ
ةُ  رَ وا﴾ والنَّظْ عُ مَ اسْ نا وَ رْ وا انْظُ ولُ قُ َّ ومنه قوله عز وجل ﴿وَ غ إيلِ ين اي اصْ رْ وقالوا: «انْظُ
،  ويف احلديث: ((إنِ اهللا  مْ هُ ُ محَ ةِ﴾ أَي ال يَرْ يامَ قِ مَ الْ مْ يَوْ يْهِ رُ إلَ نْظُ ال يَ الرمحةُ وقوله تعاىل ﴿وَ

كم وأَموالكم ولكن إىلِ قلوبكم وأَعاملكم)). رِ وَ ر إىلِ صُ نْظُ ال يَ
بالبصائر  جسام وما كان  بصار فهو لألَ باألَ فام كان  األَجسام واملعاين  يقع عىل  والنظر 

كان للمعاين»(12).
تُ فالناً  ع اليشء... ويقال بعِْ قَّ رُ تَوَ نَظُّ أَنى... والتَّ ه تَ رَ نَظَّ ه وتَ رَ رَ الرجلَ ينظره وانْتَظَ «ونَظَ
العزيز ﴿قالَ  التنزيل  هُ ويف  رَ أَخَّ ه  رَ نْظَ «وأَ  .(13)«... ةُ رَ النَّظِ منه  ه واالسم  أَمهلتُ أَي  ه  تُ رْ نْظَ فأَ
هُ  رُ ناظِ ك وتُ ضُ راوِ ك الذي يُ ريُ مر، ونَظِ ضُ يف األَ اوُ رُ الرتَّ ﴾، والتَّناظُ ثُونَ بْعَ يُ مِ  ينِ إىلِ يَوْ رْ نْظِ أَ
بْهُ يف األَشكال  رية وهي املثل والشِّ ريُ املثل»(14). «والنَّظائرُِ مجع نَظِ ة والنَّظِ رَ ه من املُناظَ رَ وناظَ
رْ بكتاب اهللا وال بكالم رسول اهللا ويف رواية  ناظِ قوال ويقال ال تُ فعال واألَ األَخالق واألَ
أَراد ال جتعل شيئاً نظرياً لكتاب وال لكالم رسول اهللا  أَبو عبيد  ةِ رسول اهللا قال  نَّ وال بسِ

فتدعهام وتأْخذ به»(15).
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وذكر األصبهاين يف تناوله هذه املادة أنّ هناك عدة معانِ ترد فيها هذه املادة يف القرآن 
الكريم فقال: «النظر: تقليب البرص والبصرية إلدراك اليشء ورؤيته، وقد يراد به التأمل 
والفحص، وقد يراد به املعرفة احلاصلة بعد الفحص، وهو الروية»(16). واستعامل النظر 
يف البرص أكثر عند العامة، ويف البصرية أكثر عند اخلاصة، ونظرت فيه:  إذا رأيته وتدبرته،  
﴾ [الغاشية 71]، نظرت يف كذا: تأملته. قال  تْ لِقَ يْفَ خُ ونَ إىلَ اإلِبلِ كَ رُ نْظُ ال يَ قال: ﴿أَفَ

 ﴾ قِيمٌ قالَ إينِّ سَ ومِ * فَ جُ ةً يفِ النُّ رَ رَ نَظْ نَظَ تعاىل: ﴿فَ
 ﴾ ضِ رْ األَ امواتِ وَ وتِ السَّ كُ لَ وا يفِ مَ رُ نْظُ الَ يَ [الصافات 88- 89]، وقوله تعاىل: ﴿أَوَ

[األعراف 185] فذلك حيث عىل تأمل حكمته يف خلقها»(17).
وقال: «والنظر:  االنتظار،  يقال:  نظرته وانتظرته وأنظرته،  أي:  أخرته،  قال تعاىل: 
ا  وْ لَ ينَ خَ امِ الَّذِ يَّ ثْلَ أَ َّ مِ ونَ إالِ رُ تَظِ نْ لْ يَ هَ ﴾ [هود 122]، وقال: ﴿فَ ونَ رُ تَظِ نْ وا إنَّا مُ رُ انْتَظِ ﴿وَ

﴾ [يونس 102]، وقال:  ينَ رِ تَظِ مْ مِنَ املُنْ كُ عَ وا إينِّ مَ رُ انْتَظِ لْ فَ مْ قُ لِهِ بْ مِنْ قَ
﴾ [احلجر ،8]  ينَ رِ نْظَ اً مُ ما كانُوا إذِ ﴾ [احلديد ،31] ﴿وَ مْ كُ نُورِ تَبسْ مِنْ  نَقْ ونا  رُ ﴿انْظُ
وقال:   ،[16-15 [األعراف   ﴾ ينَ رِ املُنْظَ مِنَ  إنَّكَ  قالَ   * ثُونَ  بْعَ يُ مِ  يَوْ إىلِ  ينِ  رْ نْظِ أَ ﴿قالَ 
مْ  ال هُ مْ وَ ُ وا إيِامهنُ رُ فَ ينَ كَ عُ الَّذِ نْفَ ﴾ [هود 55]، وقال: ﴿ال يَ ونِ رُ نْظِ مَّ ال تُ يعاً ثُ وينِ مجَ يدُ كِ ﴿فَ
 ﴾ ينَ رِ نْظَ ما كانُوا مُ ضُ وَ رْ األَ امءُ وَ مُ السَّ يْهِ لَ تْ عَ ام بَكَ ﴾ [السجدة 29]، وقال: ﴿فَ ونَ رُ نْظَ يُ
ال  مْ  هُ لُ أَجَ جاءَ  ا  إذِ ﴿فَ بقوله:  عليه  نبه  ما  إىل  إشارة  عنهم  اإلنظار  فنفى   ،[29 [الدخان 
 ﴾ ينَ إنِاهُ رِ َ ناظِ ريْ عامٍ غَ ﴾ [األعراف 34]، وقال: ﴿إىلِ طَ ونَ مُ دِ تَقْ ال يَسْ ةً وَ ونَ ساعَ رُ أْخِ تَ يَسْ
لْ  ﴾ [النمل ،53] ﴿هَ ونَ لُ سَ عُ املُرْ جِ ةٌ بمَ يَرْ رَ ناظِ [األحزاب 53] أي: منتظرين، وقال: ﴿فَ
لْ  ﴿هَ وقال:   ،[210 [البقرة   ﴾ ةُ ئكَ املْالَ وَ اممِ  الْغَ مِنَ  لٍ  لَ ظُ يفِ  اهللاُ  مُ  تيَهُ أْ يَ أَنْ   َّ إالِ ونَ  رُ نْظُ يَ
رُ  نْظُ يَ [الزخرف 66] وقال: ﴿ما   ﴾ ونَ رُ عُ يَشْ مْ ال  هُ وَ تَةً  بَغْ مْ  تيَهُ أْ تَ أَنْ  ةَ  اعَ السَّ  َّ إالِ ونَ  رُ نْظُ يَ
[األعراف   ﴾ يْكَ إلَ رْ  نْظُ أَ ينِ  أَرِ بِّ  ﴿رَ قوله:  وأما   [15، [ص  ةً﴾  دَ واحِ ةً  يْحَ صَ  َّ إالِ الءِ  هؤُ

143]، فرشحه وبحث حقائقه خيتص بغري هذا الكتاب»(18).
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مْ  نْتُ أَ وَ ةُ  قَ اعِ الصَّ مُ  تْكُ ذَ أَخَ ﴿فَ قوله:  نحو  األمــور،   يف  التحري  يف  النظر  «ويستعمل 
[األعراف   ﴾ ونَ ُ بْرصِ يُ ال  مْ  هُ وَ يْكَ  إلَ ونَ  رُ نْظُ يَ مْ  تَراهُ ﴿وَ وقال:   ،[55 [البقرة   ﴾ ونَ رُ نْظُ تَ
﴾ فِيٍّ خَ فٍ  رْ طَ مِنْ  ونَ  رُ نْظُ يَ لِّ  الذُّ مِنَ  نيَ  عِ خاشِ يْها  لَ عَ ونَ  ضُ رَ عْ يُ مْ  تَراهُ وقال:﴿وَ  ،[198
﴾ ونَ ُ بْرصِ يُ ال  كانُوا  لَوْ  وَ يَ  مْ الْعُ ي  دِ هتَ نْتَ  أَ فَ أَ يْكَ  إلَ رُ  نْظُ يَ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ ﴿وَ  [54، [الشورى 

[يونس 43]، فكل ذلك نظر عن حتري دال عىل قلة الغناء .
﴾ [البقرة 50]، قيل: مشاهدون، وقيل:  ونَ رُ نْظُ مْ تَ نْتُ أَ نَ وَ وْ عَ نا آلَ فِرْ قْ رَ أَغْ وقوله: ﴿وَ

تعتربون»(19).
والنظر:  ببصريته،  يراه  ما  كل  واستحضار  النظر،  يف  واملباراة  املباحثة  «واملناظرة: 
وذكر  قياسا»(20).  نظر  كل  وليس  نظر،  قياس  كل  ألن  القياس؛  من  أعم  وهو  البحث، 
، وكذلك  نيْ ل اليشءِ بالعَ مُّ : تأَ رُ الفريوز آبادي يف بصائر ذوي التمييز: «بصرية ىف نظر، النَّظَ
رية إلِدراك اليشءِ  البَصِ : تقليب  أَيضاً تُ إىلِ اليشءِ. والنظر  رْ نَظَ بالتّحريك، وقد  رانُ  النَّظَ
راد  ص، وقد يُ حْ راد به املعرفةُ احلاصلةُ بعد الفَ ص، وقد يُ حْ ل والفَ مّ راد به التأَ ورؤيته، وقد يُ
لوا.  مّ تأَ أَي   ﴾ اتِ وَ امَ السَّ ا يفِ  اذَ مَ واْ  رُ ص. وقوله تعاىل: ﴿انظُ حْ الفَ بعد  املعرفةُ احلاصلةُ  به 
ة، ويقال:  رية أَكثر عند اخلاصّ ة، وىف البَصِ ر يف البَرصِ أَكثر استعامالً عند العامّ واستعاملُ النَّظَ
بَّرته، قال  ا رأَيتَه وتَدَ ه، ونظرتُ إلِيه: إذِ تَه أَو مل تَرَ يْ أَ يْه رَ فَك إلَ رْ ت طَ دْ دَ ا مَ تُ إىلِ كذا: إذِ رْ نَظَ
ملَ  ته، قال تعاىل: ﴿أَوَ لْ مَّ ت يف كذا: تأَ رْ ﴾. ونَظَ تْ لِقَ يْفَ خُ ونَ إىلَ اإلِبْلِ كَ رُ الَ يَنظُ تعاىل: ﴿ أَفَ

قها». لْ ل حكمته يف خَ مُّ ﴾ يراد به احلثّ عىل تأَ ضِ رْ األَ اتِ وَ وَ امَ وتِ السَّ كُ لَ واْ يفِ مَ رُ نْظُ يَ
رُ  يَنظُ الَ  ﴿وَ تعاىل:  قال  عليهم.  ه  مِ نعَِ وإفِاضةُ  إلِيهم،  ه  سانُ إحِ هو  عباده  إىلِ  اهللا  رُ  ونَظَ
 ، يْخٌ زانٍ إلِيهم: شَ ر  نْظُ يَ م اهللا وال  هُ مُ حيحني: «ثالثةٌ ال يكلِّ ةِ﴾. وىف الصّ يَامَ قِ الْ مَ  يَوْ مْ  يْهِ إلَ
ونَا  رُ : االنْتظارُ قال تعاىل: ﴿انظُ رُ أَيضاً »(21). وقال: «والنَّظَ ٌ تَكربِ سْ ائلٌ مُ اب، وعَ لِكٌ كذَّ ومَ
﴾ وقوله:  ثُونَ بْعَ يُ مِ  يَوْ ينِ إىلَ  رْ أَنظِ الَ  ﴾، ﴿قَ ونَ رُ نتَظِ مُ إنَّا  واْ  رُ انْتَظِ ﴾، ﴿وَ مْ كُ ورِ نُّ تَبسْ مِن  نَقْ
ارةً إىل ما  ى اإلِنظارَ عنهم إشِ نَفَ ﴾ فَ ينَ رِ نظَ واْ مُ انُ ا كَ مَ ضُ وَ رْ األَ آءُ وَ مَ مُ السَّ يْهِ لَ تْ عَ امَ بَكَ ﴿فَ
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 َ ريْ ﴾. وقوله: ﴿غَ ونَ مُ دِ تَقْ يَسْ الَ  ةً وَ اعَ ونَ سَ رُ أْخِ تَ يَسْ مْ الَ  هُ لُ أَجَ آءَ  ا جَ إذَ نَبَّه عليه بقوله: ﴿فَ
مر نحو قوله تعاىل:  ريُّ يف األَ ﴾ أَي غري منتظرين، ويُستعمل النظر أَيضاً يف التَّحَ ينَ إنَاهُ رِ نَاظِ
 ،﴾ ونَ ُ بْرصِ يُ الَ  مْ  هُ وَ يْكَ  إلَ ونَ  رُ يَنظُ مْ  اهُ تَرَ ﴿وَ  ،﴾ ونَ رُ تَنظُ مْ  نْتُ أَ وَ ةُ  قَ اعِ الصَّ مُ  تْكُ ذَ أَخَ ﴿فَ
دالٍّ   ٍ ريُّ حتَ عن  نظرٌ  ذلك  كلّ   ﴾ يْكَ إلَ رُ  يَنظُ ن  مَّ مْ  نهُ مِ ﴿وَ  ،﴾ فِيٍّ خَ فٍ  رْ طَ مِن  ونَ  رُ ﴿يَنظُ
وقيل:  ون،  دُ تُشاهِ قيل:   ،﴾ ونَ رُ تَنظُ مْ  نْتُ أَ وَ نَ  وْ عَ فِرْ آلَ  نَا  قْ رَ أَغْ ﴿وَ وقوله:  ناءِ.  الغَ ة  قِلَّ عىل 

ون»(22). تَربِ تَعْ
وخلص يف التحقيق يف كلامت القرآن اىل القول: «والتحقيق ان األصل الواحد يف املادة 
، برص أو ببصرية 185، وسبق يف رأى:  هو رؤية يف تعمق وحتقيق يف موضوع ماديّ أو معنويّ
رِ  نْظُ يَ لْ أن النظر طلب اهلدى والظهور، كام يف الفروق، فالنظر يف املادي املحسوس، كام يف ﴿فَ
﴾، ويراد التوجه بالبرص والتعمق والتدبر  ونَ إىلَ اإلِبلِ رُ نْظُ ال يَ هِ﴾ و ﴿أَ فَ عامِ اإلِنْسانُ إىلِ طَ
187، أما االنتظار فهو بمعنى اختيار النظر وانتخابه، وأما مفهوم الرتقب فهو من لوازم 
 .20/10﴾ ينَ رِ تَظِ مْ مِنَ املُنْ كُ عَ وا إينِّ مَ رُ انْتَظِ ﴾، ﴿فَ نْ مْ مَ نْهُ مِ اختيار معنى النظر، كام يف ﴿فَ
ففي كلمة االنتظار يالحظ النظر واختياره، واذا اختار االنسان برنامج النظر وكان يف ذلك 

األمر عامال فهو مرتقب، فاألصل حمفوظ يف مشتقات املادة»(23). 
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مادة نظر ومشتقاهتا يف القرآن الكريم
الكريم  القرآن  املادة وصيغها يف  الباحثني عىل احصاء استعامل هذه  وقد عمل بعض 
فبلغ ما جاء من هذه املادة مع اختالف الصيغ فكان جمموعها (129) كلمة من هذا اجلذر 
ينَ (1)  رِ ينِ (1) النَّاظِ رْ ر(1) أَنظِ وبإخراج املتشاهبات فيبلغ عددها 74 لفظة؛ وهي: «أَنظُ
نَا( 1)  رْ انظُ ونَا(1)  رُ انظُ وا (3)  رُ انظُ ر(10)  انظُ وا (1)  رُ انتَظِ ينَ (3)  رِ املُْنظَ ينَ (3)  رِ املُْنتَظِ
وا (5)  رُ انظُ ر (13) فَ انظُ وا (3) فَ رُ انتَظِ ينِ (2) فَ رْ نظِ أَ رُ (1) فَ نَنظُ ونِ (3) سَ رُ نظِ ونَ (4) تُ رُ تَنظُ
وا  رُ يَنظُ رَ (1) فَ يَنظُ ةٌ (1) فَ رَ نَظِ رَ (1) فَ نَظَ ةٌ (1)فَ رَ نَاظِ رِ (2) فَ يَنظُ لْ ر (2) فَ يَنظُ لْ رِي (1) فَ انظُ فَ
ينَ  رِ ةٌ (1) نَاظِ رَ ينَ (2) نَاظِ رِ نظَ ونَ (1) مُ رُ نظَ ونَ (3) مُ رُ نتَظِ رَ (1) مُ ينَ (3) لنَنظُ رِ (6) للِنَّاظِ
 (1) وا  رُ انظُ وَ  (3) ر  انظُ وَ  (1) وا  رُ انتَظِ وَ  (1) ر  انتَظِ وَ  (1 ر(  نَنظُ  (1) ةً  رَ نَظْ  (3) رَ  نَظَ  (1)
ونَ (19)  رُ يَنظُ وا (2)  رُ يَنظُ رُ (4)  يَنظُ ونَ (1)  رُ نتَظِ يَ رُ (1)  نتَظِ يَ ر (1)  تَنظُ لْ نَا (1) وَ رْ انظُ وَ

ونَ (6)»(24) رُ نْظَ يُ
انتظر ومنتظرون

ينتظر فقد استعمل يف ثامين موارد واألمر منه (انتظر) استعمل ستة مرات  الفعل  أما 
منها مخسة للجمع املخاطب باسنادها اىل واو اجلامعة (انتظروا)  وواحدة للمفرد (انتظر) 
بإسناد اىل املخاطب املفرد. وعدد ستة(25)، هو نفسه عدد مرات استعامل االسم من هذا 

)؛ وهو صيغة اسم الفاعل من الفعل انتظر. ونَ رُ نتَظِ الفعل أي (مُ
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حرص اآليات:
إن املوارد (26) التي جاء فيها استعامل هاتني اللفظتني ومها يف تركيب واحد هي ما يأيت 

متتابعة بحسب ورود السور وأرقام اآليات:
1.سورة األنعام (سورة 6) اية158.
2.سورة األعراف (سورة 7) اية71.
3.سورة يونس (سورة 10) اية20.

4.سورة يونس (سورة 10) اية102.
5.سورة هود (سورة 11) اية 221 قرب هناية السورة.

6.سورة السجدة (سورة 23) اية 30 هناية السورة.
ضُ  َ بَعْ أْيتِ بُّكَ أَوْ يَ َ رَ أْيتِ ةُ أَوْ يَ ئكَ مُ املْآلَ تيِهُ أْ َّ أَن تَ ونَ إالِ رُ لْ يَنظُ واآليات هي قوله تعاىل: ﴿هَ
بَتْ  سَ بْلُ أَوْ كَ نَتْ مِن قَ نْ آمَ ا ملَ تَكُ َ هنُ ا إيِامَ سً عُ نَفْ بِّكَ الَ يَنفَ ضُ آيَاتِ رَ أْيتِ بَعْ مَ يَ بِّكَ يَوْ آيَاتِ رَ
مْ  بِّكُ ن رَّ م مِّ يْكُ لَ عَ عَ قَ دْ وَ الَ قَ ونَ ﴾ [األنعام158]. ﴿قَ رُ نتَظِ واْ إنَّا مُ رُ لِ انتَظِ ا قُ ً ريْ ا خَ هنَ يفِ إيِامَ
انٍ  طَ لْ سُ مِن  ا  َ هبِ  ُ اهللاّ لَ  نَزَّ ا  مَّ م  آبَآؤكُ وَ مْ  أَنتُ ا  وهَ مُ تُ يْ مَّ ء سَ امَ أَسْ ونَنيِ يفِ  لُ ادِ َ أَجتُ بٌ  ضَ غَ وَ سٌ  جْ رِ
ن  آيَةٌ مِّ يْهِ  لَ لَ عَ نزِ أُ الَ  لَوْ ونَ  ولُ يَقُ ينَ ﴾ [األعراف 17]. ﴿وَ رِ املُنتَظِ نَ  مِّ م  كُ عَ مَ واْ إينِّ  رُ انتَظِ فَ
ونَ  رُ نتَظِ لْ يَ هَ ﴾ [يونس 20 ]. ﴿فَ ينَ رِ نَ املُنتَظِ م مِّ كُ عَ واْ إينِّ مَ رُ انْتَظِ ِ فَ يْبُ هللاِّ لْ إنَّامَ الْغَ قُ بِّهِ فَ رَّ
﴾ [يونس 102].   ينَ رِ ُنتَظِ نَ املْ م مِّ كُ عَ وا إِينِّ مَ رُ انتَظِ لْ فَ مْ قُ لِهِ بْ ا مِن قَ وْ لَ ينَ خَ امِ الَّذِ يَّ ثْلَ أَ إِالَّ مِ
تْحِ  فَ مَ الْ لْ يَوْ ﴾ [هود122]. ﴿قُ ونَ لُ امِ مْ إِنَّا عَ انَتِكُ كَ ىلَ مَ واْ عَ لُ مَ نُونَ اعْ مِ ؤْ ينَ الَ يُ ذِ لَّ ل لِّ قُ ﴿وَ
التي  اآليات  [السجدة 29 -30]. ومن   ﴾ ونَ رُ نظَ يُ مْ  هُ ال  وَ مْ  ُ هنُ إِيامَ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ عُ  يَنفَ ال 
 ُ نَا اهللاَّ دَ عَ ا وَ ا مَ ذَ وا هَ الُ ابَ قَ زَ حْ نُونَ األَ مِ ُؤْ أَى املْ َّا رَ ملَ ذكر فيها فعل االنتظار قوله تعاىل: ﴿وَ
وا  قُ دَ الٌ صَ جَ رِ نِنيَ  مِ ُؤْ املْ مِنَ  لِيامً *  تَسْ وَ نًا  إِيامَ إِالَّ  مْ  هُ ادَ زَ ا  مَ وَ هُ  ولُ سُ رَ وَ  ُ اهللاَّ قَ  دَ صَ هُ وَ ولُ سُ رَ وَ
يال﴾[األحزاب  بْدِ وا تَ لُ ا بَدَّ مَ رُ وَ نتَظِ ن يَ م مَّ نْهُ مِ بَهُ وَ ن قَىضَ نَحْ م مَّ نْهُ مِ يْهِ فَ لَ َ عَ وا اهللاَّ دُ اهَ ا عَ مَ

 .[23-22
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وهي تنص عىل أنّ طائفة من املؤمنني سيبقون عىل عهدهم مع اهللا تعاىل صادقني وال 
لون هذا العهد بغريه. ويبدو أن اآلية قد ال تتعلق بام سبقها يف اآلية (22) إال أن ربط  يبدّ
اآليتني قد يتجىل يف تكرار لفظة املؤمنني بينهام. اال أن حمل الفائدة أن داللة اإلنتظار تنحو 
أن تكون من األفعال التي تربز العالقة العظيم مع اهللا تعاىل بالبقاء عىل العهد انتظارا لتلك 
اللحظة التي يقيض من بقى نحبه ملعاهدته اهللا عىل ذلك .وههنا ال يمكن أن نفهم أن االنتظار 

هو ذلك الفعل السلبيّ الذي يبقى فيه االنسان عاطال عن أعامله ووظائفه يف احلياة.
القرآنيّة أن منها ماكان متعلقا باألمم السابقة  ونعمل فيام يأيت عىل توزيع هذه املوارد 

ومنها ما تعلق هبذه األمة املحمدية .
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املبحث الثاين

 االنتظار سنة يف السابقني والالحقني
قومه  إعــراض  رأى  ملاّ    هوداً فإن  عاد،  قوم  عىل  ههنا  انتظروا  ذكر  اقترص 
ووصفهم إياه بالسفاهة، ومتادهيم يف االعراض عن اهللا تعاىل وتقديس ما كان يعبدوا 
أباؤهم الذي مل تكن إال أسامء هم سموها وأباؤهم من قبل، فام كان من هود اال 
أن قال هلم: فانتظروا إينّ معكم من املنتظرين. يف إشارة اىل أن رجسا وغضب من اهللا 

سيأتيهم وبه سيكون القضاء عىل عاد، ونجاة هود واملؤمنني* .
الَ  هُ أَفَ ُ ريْ هٍ غَ مْ مِنْ إِلَ ا لَكُ َ مَ وا اهللاَّ دُ بُ مِ اعْ وْ ا قَ الَ يَ ا قَ ودً مْ هُ اهُ ادٍ أَخَ إِىلَ عَ قال تعاىل: ﴿وَ
بِنيَ  اذِ نُّكَ مِنَ الْكَ نَظُ ا لَ إِنَّ ةٍ وَ اهَ فَ اكَ يفِ سَ نَرَ ا لَ هِ إِنَّ مِ وْ وا مِنْ قَ رُ فَ ينَ كَ ُ الَّذِ َألَ الَ املْ ونَ * قَ تَّقُ تَ
يبِّ  تِ رَ االَ سَ مْ رِ كُ غُ بَلِّ ِنيَ * أُ املَ بِّ الْعَ ولٌ مِنْ رَ سُ نِّي رَ لَكِ ةٌ وَ اهَ فَ يْسَ يبِ سَ مِ لَ وْ الَ يَا قَ * قَ
مْ  كُ رَ نْذِ مْ لِيُ نْكُ لٍ مِ جُ ىلَ رَ مْ عَ بِّكُ رٌ مِنْ رَ كْ مْ ذِ كُ اءَ مْ أَنْ جَ تُ بْ جِ عَ حٌ أَمِنيٌ * أَوَ مْ نَاصِ نَا لَكُ أَ وَ
 ِ ءَ اهللاَّ وا آالَ رُ كُ اذْ ةً فَ طَ قِ بَسْ لْ َ مْ يفِ اخلْ كُ ادَ زَ مِ نُوحٍ وَ وْ دِ قَ اءَ مِنْ بَعْ فَ لَ مْ خُ كُ لَ عَ وا إِذْ جَ رُ كُ اذْ وَ
نَا  دُ ا بِامَ تَعِ تِنَ أْ نَا فَ دُ آبَاؤُ بُ انَ يَعْ ا كَ رَ مَ نَذَ هُ وَ دَ حْ َ وَ دَ اهللاَّ بُ ا لِنَعْ نَ تَ ئْ وا أَجِ الُ * قَ ونَ لِحُ فْ مْ تُ كُ لَّ لَعَ
ونَنِي  لُ ادِ َ بٌ أَجتُ ضَ غَ سٌ وَ جْ مْ رِ بِّكُ مْ مِنْ رَ يْكُ لَ عَ عَ قَ دْ وَ الَ قَ قِنيَ * قَ ادِ نْتَ مِنَ الصَّ إِنْ كُ
مْ مِنَ  كُ عَ وا إِينِّ مَ رُ انْتَظِ انٍ فَ طَ لْ ا مِنْ سُ َ ُ هبِ لَ اهللاَّ ا نَزَّ مْ مَ كُ آبَاؤُ مْ وَ نْتُ ا أَ وهَ مُ تُ يْ مَّ ءٍ سَ امَ يفِ أَسْ
انُوا  ا كَ مَ اتِنَا وَ بُوا بِآيَ ذَّ ينَ كَ ابِرَ الَّذِ ا دَ نَ عْ طَ قَ ا وَ نَّ ةٍ مِ َ محْ هُ بِرَ عَ ينَ مَ الَّذِ نَاهُ وَ يْ نْجَ أَ ينَ * فَ رِ تَظِ ُنْ املْ

﴾[األعراف56-27].  نِنيَ مِ ؤْ مُ
دت، بعد رفضها التوحيد، وكانوا  عِ االنتظار ههنا قد حتقق عندما جاء عاد ما وُ
بآِيَاتنَا﴾ ال  واْ  بُ ذَّ قاطع ﴿كَ أن تكذيبهم  اإليامن  ينطلقون من معاندة وجدال، ونفي 

يدخله يشء يؤدي اىل اعذارهم من التباس ونحوه من نية أو غريها. قــال تعاىل: 
﴾ نيِدٍ عَ ارٍ  بَّ جَ لِّ  كُ رَ  أَمْ واْ  بَعُ اتَّ وَ هُ  لَ سُ رُ اْ  وْ صَ عَ وَ مِ  هبِّ رَ بآِيَاتِ  واْ  دُ حَ جَ ادٌ  عَ تلْكَ  ﴿وَ
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﴾[الشعراء 135].  يمٍ ظِ مٍ عَ ابَ يَوْ ذَ مْ عَ يْكُ لَ افُ عَ [هود 59]. وفيهم ﴿إينِّ أَخَ
وقال تعاىل: 

ا أَنَّ  وْ ْ يَرَ ملَ ةً أَوَ وَّ ا قُ نَّ دُّ مِ نْ أَشَ وا مَ الُ قَ قِّ وَ َ ِ احلْ ريْ ضِ بِغَ رْ وا يفِ األَ ُ ربَ تَكْ اسْ ادٌ فَ ا عَ مَّ أَ ﴿فَ
ا  حيً مْ رِ يْهِ لَ نَا عَ لْ سَ رْ أَ فَ ونَ *  دُ ْحَ اتِنَا جيَ بِآيَ انُوا  كَ ةً وَ وَّ قُ مْ  نْهُ مِ دُّ  أَشَ وَ  مْ هُ هُ قَ لَ ي خَ الَّذِ  َ اهللاَّ
ةِ  رَ اآلخِ ابُ  ذَ لَعَ وَ يَا  نْ الدُّ اةِ  يَ َ احلْ يفِ  يِ  ِزْ اخلْ ابَ  ذَ عَ مْ  هُ يقَ ذِ نُ لِّ اتٍ  سَ نَّحِ امٍ  يَّ أَ يفِ  ا  ً رصَ ْ رصَ

﴾[فصلت16-15]. ونَ ُ مْ ال يُنرصَ هُ ى وَ زَ أَخْ
صفة  لكن   ﴾ ينَ رِ املُنتَظِ نَ  مِّ م  كُ عَ مَ إينِّ  واْ  رُ انتَظِ ﴿فَ الطرفني  من  االنتظار  فكان 
يعني  املنتظرين ال  أنّه معهم من  ) وقوله  تعاىل (هود  اهللا  بنبيّ  تعلّقت  املنتظرين 
يف  يصدقونه  ال  ببساطة  ألهنم  إياه،  بتكذيبهم  نبيّ  وعدهم  ما  ينتظروا  كانوا  أهنم 
 قوه فكان األوىل به أن يصدقوه يف دعوته، بل قول النبي هود هتديده هلم ولو صدّ

بيان حلاله معهم يف املدة الباقية فهو منتظر ألمر اهللا، ومل يعدّ هناك فائدة من انذاره 
وتبليغه هلم. ويف اآلية داللة عىل وجود منتظرين معروفني هو منهم لدخول (أل) 
عليها (أي: املنتظرين)، التي أقرب فيها أن تكون عهديّة ال جنسيّة، إذ فعلُ االنتظار 
حادث جديد بسبب طارئ وليس هو من مستقر احلال. وقد كان عقب هذا احلال 

نَّا﴾. ةٍ مِّ َ محْ هُ برَ عَ ينَ مَ الَّذِ نَاهُ وَ يْ نجَ أَ ى اهللا تعاىل عباده ﴿فَ أن نجّ
م يمكن القول أن نوجز داللة هذا الرتكيب وما حيف به من قرائن عىل  عىل ما تقدّ

النحو اآليت:
ضمري  يدل  ممن  الفعل  ايقاع  طلب  يف  حقيقة  تكون  مل  انتظروا،  يف  األمر  1.داللة 
اجلامعة عليه وهم عاد املسكتربون، الطاغون، بل داللته عىل انتظار يقع عفوا منهم، ألنه 

قد حسم أمرهم.
2.يف قبالة األمر هناك من يقع منه االنتظار فاتسم به (املنتظرون) وهم هود ومن آمن به.
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لقوله:  اقراره  من  فرغ  وقد  عاد،  عىل  وغضب  اهللا  من  لرجس  كان  3.االنتظار 
(وقع عليكم...) بالفعل املايض.

4.رفضهم للتوحيد واستكبارهم والبقاء عىل عبادهتم ما أطلقوا عليه هم وأباؤهم 
تسميته. بمعنى أن االنكار كان ألمر عظيم استحقوا به العذاب.

من هنا يمكن أن نفهم أن هذا التصور لالنتظار يف األمم السابقة سيكون عينه 
م من استداللنا يف بعض البحوث يف هذا املجال(27) يف أمة خاتم النبيني، ملا تقدّ

ِمْ  هنِ يْامَ دَ أَ هْ ِ جَ وا بِاهللاَّ مُ سَ أَقْ من تقرير القرآن الكريم ملثل هذا األمر لقوله تعاىل: ﴿وَ
ا  ورً فُ مْ إِالَّ نُ هُ ادَ ا زَ يرٌ مَ مْ نَذِ هُ اءَ امَّ جَ لَ مِ فَ مَ ُ ى األْ دَ ى مِنْ إِحْ دَ ونُنَّ أَهْ يَكُ يرٌ لَ مْ نَذِ هُ اءَ ئِنْ جَ لَ
ونَ إِالَّ  رُ نْظُ لْ يَ هَ لِهِ فَ هْ يِّئُ إِالَّ بِأَ رُ السَّ َكْ ِيقُ املْ الَ حيَ يِّئِ وَ رَ السَّ كْ مَ ضِ وَ رْ َ ا يفِ األْ بَارً تِكْ * اسْ
وا يفِ  ريُ ْ يَسِ ملَ يالً * أَوَ وِ ْ ِ حتَ نَّتِ اهللاَّ ِدَ لِسُ لَنْ جتَ يالً وَ بْدِ ِ تَ نَّتِ اهللاَّ ِدَ لِسُ نْ جتَ لَ لِنيَ فَ وَّ َ نَّتَ األْ سُ
 ُ انَ اهللاَّ ا كَ مَ ةً وَ وَّ مْ قُ نْهُ دَّ مِ انُوا أَشَ كَ مْ وَ لِهِ بْ ينَ مِنْ قَ ةُ الَّذِ اقِبَ انَ عَ يْفَ كَ وا كَ رُ نْظُ يَ ضِ فَ رْ َ األْ
ا ﴾[فاطر44-42]  يرً دِ لِيامً قَ انَ عَ ضِ إِنَّهُ كَ رْ َ الَ يفِ األْ اتِ وَ وَ امَ ءٍ يفِ السَّ ْ هُ مِنْ يشَ زَ جِ عْ لِيُ
فَكَ إِالَّ  الَ ثُونَ خِ بَ لْ ا الَّ يَ إِذً ا  وَ نْهَ وكَ مِ جُ رِ ضِ لِيُخْ رْ َ ونَكَ مِنَ األْ تَفِزُّ يَسْ وا لَ ادُ إِن كَ .﴿ وَ
يالً ﴾[اإلرساء76 وِ ْ تِنَا حتَ نَّ لِسُ ِدُ  الَ جتَ لِنَا  وَ سُ بْلَكَ مِن رُّ قَ ا  نَ لْ سَ أَرْ دْ  ن قَ ةَ مَ نَّ لِيالً * سُ قَ
﴾[األحزاب62].  يالً بْدِ ِ تَ ةِ اهللاَّ نَّ دَ لسُ لَنْ جتَ بْلُ وَ ا مِنْ قَ وْ لَ ينَ خَ ِ يفِ الَّذِ ةَ اهللاَّ نَّ -77]. ﴿سُ

اآليات املتعلقة باالنتظار يف األمة املحمدية
ظهر ممّا سبق أن األمر انتظروا متوجه نحو منكري التوحيد من عاد، وأنّ االنتظار 
كان متعلقا بالعذاب الذي استأصل هؤالء ونجاة هود  ومن معه. هذا يف املايض 
ة املحمديّة فهي بقية املواضع وأوهلا ما ورد يف سورة األنعام املباركة  ا يف هذه األمّ أمّ
وا  ولُ ونَ * أَن تَقُ ُ محَ رْ مْ تُ كُ لَّ وا لَعَ قُ اتَّ وهُ وَ بِعُ اتَّ كٌ فَ بَارَ اهُ مُ نَ لْ تَابٌ أَنزَ ا كِ ذَ هَٰ قوله تعاىل: ﴿ وَ
وا  ولُ تَقُ أَوْ  افِلِنيَ *  لَغَ مْ  تِهِ اسَ رَ ن دِ ا عَ نَّ إِن كُ لِنَا وَ بْ قَ ِ مِن  تَنيْ ائِفَ ٰ طَ ىلَ تَابُ عَ الْكِ لَ  نزِ أُ إِنَّامَ 
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ةٌ   َ محْ رَ ى وَ دً هُ مْ وَ بِّكُ ن رَّ نَةٌ مِّ يِّ م بَ كُ اءَ دْ جَ قَ مْ  فَ نْهُ ٰى مِ دَ ا أَهْ نَّ تَابُ لَكُ ا الْكِ نَ يْ لَ لَ عَ نزِ ا أُ نَّ لَوْ أَ
ا  اتِنَ آيَ نْ  ونَ عَ فُ دِ يَصْ ينَ  الَّذِ زِي  نَجْ ا  سَ نْهَ عَ فَ  دَ صَ ِ وَ اهللاَّ بِآيَاتِ  بَ  ذَّ كَ َّن  ممِ مُ  لَ أَظْ نْ  مَ فَ
بُّكَ  َ رَ أْيتِ يَ أَوْ  ةُ  ئِكَ َالَ مُ املْ تِيَهُ أْ تَ ونَ إِالَّ أَن  رُ لْ يَنظُ ونَ * هَ فُ دِ انُوا يَصْ بِامَ كَ ابِ  ذَ وءَ الْعَ سُ
نَتْ  نْ آمَ ْ تَكُ ا ملَ َ هنُ ا إِيامَ سً عُ نَفْ بِّكَ الَ يَنفَ ضُ آيَاتِ رَ أْيتِ بَعْ مَ يَ بِّكَ  يَوْ ضُ آيَاتِ رَ َ بَعْ أْيتِ أَوْ يَ
﴾[األنعام155- 158]. ونَ رُ نتَظِ وا إِنَّا مُ رُ لِ انتَظِ ا  قُ ً ريْ ا خَ َ هنِ بَتْ يفِ إِيامَ سَ بْلُ أَوْ كَ مِن قَ

أنزل عىل هذه  الكتاب وفيه تفصيل لكل يشء،  وقد   إتيان موسى بعد ذكر 
اآلية  ثم  آياتنا  عن  وصدف  اهللا  بآيات  ب  كذّ ممن  أظلم  فمن  مبارك؛  كتاب  األمة 
﴾ فمجيئها لصالح  بِّكَ ضُ آيَاتِ رَ بُّكَ أَوْ بَعْ ةُ أَوْ رَ ئكَ (158) من االنعام تأتيهم ﴿املْآلَ

من آمن قبل جميئها.
بدءاً فإن سياق اآليات دالٌّ عىل تعلقه هبذه األمة، وهنا جمموعة من األلفاظ ينبغي 
اهللا  فآيات   .﴾ ونَ رُ نتَظِ مُ إنَّا  واْ  رُ ﴿انتَظِ يف  املعنيّة  الداللة  ليتتضح  عندها  الوقوف  لنا 
الواردة ههنا هي اآليات التي تتىل، أي اآليات املقروءة أو املسموعة، وليست آيات 
معاينة، بل هي أشخاص أو خملوقات أخرى أو حوادث متعلقة باهللا تعاىل دالة عىل 
يْكَ  لَ عَ ا  وهَ تْلُ نَ  ِ اهللاّ آيَاتُ  تعاىل:﴿تلْكَ  بقوله  اهللا  آيات  داللة  وتتعضد  إرادته.  بعض 
لِ  أَهْ نْ  مِّ اء  وَ سَ واْ  يْسُ ﴿لَ أيضا:  وقوله   ،[252 ﴾[البقرة  لِنيَ سَ املُرْ ملَنَ  إنَّكَ  وَ قِّ  َ باِحلْ
﴾ [آل عمران 113].  ونَ دُ جُ يَسْ مْ  هُ يْلِ وَ اللَّ آنَاء   ِ آيَاتِ اهللاّ ونَ  تْلُ يَ ةٌ  آئمَ قَ ةٌ  مَّ أُ تَابِ  الْكِ
ومواضع أخرى، يمكن ان تفيدنا أهنا آيات حمددة ال مطلق اآليات التي تتىل نذكر 
قَّ  َ حَ وا اهللاَّ قُ اتَّ وا  نُ آمَ ينَ  الَّذِ ا  َ أَهيُّ ا  منها موردا واحدا(28)؛ نكتفي منها بقوله تعاىل: ﴿يَ
وا  رُ كُ اذْ وا وَ قُ رَّ فَ الَ تَ ا وَ ِيعً ِ مجَ بْلِ اهللاَّ وا بِحَ مُ تَصِ اعْ ونَ * وَ لِمُ سْ مْ مُ نْتُ أَ نَّ إِالَّ وَ ُوتُ الَ متَ اتِهِ وَ قَ تُ
مْ  تُ نْ كُ انًا وَ وَ تِهِ إِخْ مَ مْ بِنِعْ تُ بَحْ أَصْ مْ فَ وبِكُ لُ َ قُ لَّفَ بَنيْ أَ اءً فَ دَ مْ أَعْ تُ نْ مْ إِذْ كُ يْكُ لَ ِ عَ تَ اهللاَّ مَ نِعْ
ونَ *  تَدُ ْ هتَ مْ  كُ لَّ لَعَ اتِهِ  آيَ مْ  لَكُ  ُ اهللاَّ  ُ بَنيِّ يُ لِكَ  ذَ كَ ا  نْهَ مِ مْ  كُ ذَ نْقَ أَ فَ ارِ  النَّ مِنَ  ةٍ  رَ فْ ا حُ فَ ىلَ شَ عَ
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مُ  ئِكَ هُ ولَ أُ رِ وَ ُنْكَ نِ املْ نَ عَ وْ نْهَ يَ وفِ وَ رُ َعْ ونَ بِاملْ رُ مُ أْ يَ ِ وَ ريْ َ ونَ إِىلَ اخلْ عُ ةٌ يَدْ مَّ مْ أُ نْكُ نْ مِ تَكُ لْ وَ
ئِكَ  ولَ أُ نَاتُ وَ يِّ بَ مُ الْ هُ اءَ ا جَ دِ مَ وا مِنْ بَعْ فُ لَ تَ اخْ وا وَ قُ رَّ فَ ينَ تَ الَّذِ ونُوا كَ الَ تَكُ ونَ * وَ لِحُ ُفْ املْ
مْ  هُ وهُ جُ وُ تْ  دَّ وَ اسْ ينَ  الَّذِ ا  مَّ أَ فَ وهٌ  جُ وُ دُّ  وَ تَسْ وَ وهٌ  جُ وُ بْيَضُّ  تَ مَ  يمٌ *يَوْ ظِ عَ ابٌ  ذَ عَ مْ  ُ هلَ
مْ  هُ وهُ جُ تْ وُ ينَ ابْيَضَّ ا الَّذِ أَمَّ ونَ * وَ رُ فُ مْ تَكْ تُ نْ ابَ بِامَ كُ ذَ وا الْعَ وقُ ذُ مْ فَ نِكُ دَ إِيامَ مْ بَعْ تُ رْ فَ أَكَ
امً  لْ يدُ ظُ رِ ُ يُ ا اهللاَّ مَ قِّ وَ َ يْكَ بِاحلْ لَ ا عَ وهَ تْلُ ِ نَ ونَ * تِلْكَ آيَاتُ اهللاَّ الِدُ ا خَ مْ فِيهَ ِ هُ ةِ اهللاَّ َ محْ فِي رَ فَ
ِ﴾، باستعامل اسم  ِنيَ ﴾[آل عمران 102-108]. فقوله تعاىل ﴿تلْكَ آيَاتُ اهللاّ املَ عَ لِلْ
واْ﴾  نُ آمَ ينَ  الَّذِ ا  أَهيُّ ا  النداء ﴿يَ ابتداء من  آيات  مها من  االشارة تلك دالّ عىل ما تقدّ
التقوى بأعىل درجاهتا  الذين آمنوا اىل  ﴾. وهي آيات دعت  ونَ الدُ ا خَ فِيهَ مْ  اىل ﴿هُ
ة يدعون اىل اخلري والدعوة اىل نبذ االختالف بل  وذكر نعم اهللا، وأنْ يكون منهم أمّ
االعتصام بحبل اهللا. ويف مورد آخر أنّ التكذيب هبذه اآليات سيكون السوأى فقال 

تـعاىل: 
ون﴾  ؤُ زِ تَهْ ا يَسْ َ انُوا هبِ كَ ِ وَ بُوا بآِيَاتِ اهللاَّ ذَّ وأَى أَن كَ وا السُّ اؤُ ينَ أَسَ ةَ الَّذِ اقِبَ انَ عَ مَّ كَ ﴿ثُ
م يف موضع آخر من نفس السورة،  [الروم 10]. ويقرتن يصدفون بمثل ما تقدّ
نْ  م مَّ وبكُ لُ ىلَ قُ تَمَ عَ خَ مْ وَ كُ ارَ أَبْصَ مْ وَ كُ عَ مْ ُ سَ ذَ اهللاّ مْ إنْ أَخَ تُ يْ أَ لْ أَرَ وهي قوله تعاىل: ﴿قُ
مْ إنْ  تَكُ يْ أَ لْ أَرَ ونَ * قُ فُ دِ مْ يَصْ مَّ هُ فُ اآليَاتِ ثُ ِّ يْفَ نُرصَ رْ كَ م بهِ انظُ تيِكُ أْ ِ يَ ُ اهللاّ ريْ هٌ غَ إلَ

﴾[األنعام46-47].  املُونَ مُ الظَّ وْ َّ الْقَ لَكُ إالِ لْ هيُ ةً هَ رَ هْ ةً أَوْ جَ تَ ِ بَغْ ابُ اهللاّ ذَ مْ عَ تَاكُ أَ
قول  منه  وقريب  احلق  قبول  عن  والتمنع  املعاندة  شدة  عىل  واضحة  وداللته 
األصبهاين: «صدف عنه: أعرض إعراضا شديداً جيري جمرى الصدف، أي: امليل يف 
أرجل البعري، أو يف الصالبة كصدف اجلبل أي: جانبه، أو الصدف الذي خيرج من 
البحر»(29). واملعنى القرآين األقرب بحسب منهجنا املعتمد عىل املدونة املغلقة أي 
نظري فهم القرآن بالقرآن نفسه هو الصالبة من صدف اجلبل، وهو ما يفاد من قوله 
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وا  خُ الَ انفُ ِ قَ نيْ فَ دَ َ الصَّ ى بَنيْ اوَ ا سَ تَّى إذَ يدِ حَ دِ َ بَرَ احلْ تعاىل يف ذكر الصدفني ﴿آتُوينِ زُ
 ، الصدفني  ا﴾ [الكهف 69]. وقوله  رً قِطْ يْهِ  لَ عَ غْ  رِ فْ أُ آتُوينِ  الَ  قَ ا  نَارً هُ  لَ عَ ا جَ إذَ تَّى  حَ
يقتيض أن يشتمل عىل ارتفاع، وصالبة ليتحمل النار وحرارهتا، فيصدفون دالّ عىل 

التكرب، وصالبة يف التحجر بعدم اخلضوع إلرادة اهللا تعاىل .
آيات ربك

واقعة  آيات  هي  ههنا  ربنا  آيات   ،﴾ بِّكَ رَ آيَاتِ  ضُ  بَعْ  َ أْيتِ يَ ﴿أو  قوله:  يف  وهي 
كحادثة وهي حتول العصا اىل حية فتلقفت حبال السحرة وعصيهم. كام يستدل عليه 
ربا  نَا صَ يْ لَ غْ عَ رِ ا أَفْ نَ بَّ ا رَ نَ اءتْ ا ملَاَّ جَ نَ بِّ ا بآِيَاتِ رَ نَّ َّ أَنْ آمَ ا إالِ نَّ نقِمُ مِ ا تَ مَ من اآليات اآلتية: ﴿وَ
انُوا  مْ إالَّ كَ هبِّ آيَاتِ رَ نْ  آيَةٍ مِّ نْ  م مِّ تيِهِ أْ تَ ا  مَ ﴾ [األعراف 126]، ﴿وَ نيَ لِمِ سْ نَا مُ فَّ تَوَ وَ
مْ  هبِّ واْ بآيَاتِ رَ بُ ذَّ مْ كَ لِهِ بْ ينَ مِن قَ الَّذِ نَ وَ وْ عَ أْبِ آلِ فِرْ دَ ﴾[يس 46]. ﴿كَ نيَ رِضِ عْ ا مُ نْهَ عَ
ب  ﴾[األنفال 54]فقد كذّ َ املِنيِ واْ ظَ انُ لٌّ كَ كُ ونَ وَ عَ نَا آلَ فِرْ قْ رَ أَغْ نُوبِمْ وَ م بذُ نَاهُ كْ لَ هْ أَ فَ

آل فرعون عىل نحو واضح باآليات احلادثة الواقعة وهي (تسع آيات) .
وإنكار هذه اآليات يوجب أن يكون املنكر يف درجة عليا من الظلم واخلرسان 
اهُ إنَّا  تْ يَدَ مَ دَّ ا قَ َ مَ نَيسِ ا وَ نْهَ ضَ عَ رَ أَعْ بِّهِ فَ رَ بآِيَاتِ رَ كِّ مُ ممَّن ذُ لَ نْ أَظْ مَ ،لقوله تعاىل: ﴿وَ
وا  تَدُ ن هيَ لَ ى فَ دَ مْ إىلَ اهلُ هُ عُ إنِ تَدْ ا وَ رً قْ انِمْ وَ يفِ آذَ وهُ وَ هُ قَ يَفْ ةً أَن  نَّ أَكِ وبِمْ  لُ ىلَ قُ نَا عَ لْ عَ جَ
بَل  ابَ  ذَ الْعَ هلَمُ  لَ  جَّ لَعَ وا  بُ سَ كَ بامَ  م  هُ ذُ اخِ ؤَ يُ لَوْ  ةِ  َ محْ الرَّ و  ذُ ورُ  فُ الْغَ بُّكَ  رَ وَ ا *  بَدً أَ ا  إذً
يكون  أن  اقتىض  وهلذا   .[58-57 ﴾[الكهف  ئالً وْ مَ ونهِ  دُ مِن  وا  دُ جيَ لَّن  دٌ  عِ وْ مَّ ُم  هلَّ
لَّ  ينَ ضَ الً * الَّذِ امَ ينَ أَعْ رسَ خْ َ مْ باِألْ كُ ئُ بِّ نَ لْ نُ لْ هَ هلم موعد للعذاب. وقال تعاىل: ﴿قُ
وا بآِيَاتِ  رُ فَ ينَ كَ ا * أُولَئكَ الَّذِ نْعً نُونَ صُ سِ ْ مْ حيُ ُ بُونَ أَهنَّ سَ ْ مْ حيَ هُ نْيَا وَ اةِ الدُّ يَ َ مْ يفِ احلْ هُ يُ عْ سَ
نًا﴾[الكهف 103-105]،  زْ ةِ وَ يَامَ قِ مَ الْ مْ يَوْ يمُ هلَ قِ الَ نُ مْ فَ ُ هلُ امَ تْ أَعْ بطَ حَ ائهِ فَ لقَ مْ وَ هبِّ رَ
فاألكثر خسارة هؤالء الذين كفروا هبذه اآليات وكذا حيدد هلم موعد (أجل مسمى) 
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بِّهِ  رَ بِآيَاتِ  مِنْ  ؤْ يُ  ْ ملَ وَ فَ  َ أَرسْ نْ  مَ زِي  نَجْ لِكَ  ذَ كَ ،بقوله: ﴿وَ اآلخرة  مع شدة عذاب 
مِنَ  مْ  هُ لَ بْ قَ ا  نَ كْ لَ أَهْ مْ  كَ مْ  ُ هلَ دِ  ْ هيَ مْ  لَ فَ ﴿أَ  ،[127 ى﴾[طه  بْقَ أَ وَ دُّ  أَشَ ةِ  رَ خِ اآلْ ابُ  ذَ لَعَ وَ
تْ  بَقَ ةٌ سَ لِمَ الَ كَ لَوْ ى * وَ هَ النُّ ويلِ  ُ يَاتٍ ألِ لِكَ آلَ إِنَّ يفِ ذَ مْ  نِهِ اكِ سَ ونَ يفِ مَ شُ يَمْ ونِ  رُ الْقُ

ى ﴾[طه129-128].  مًّ سَ لٌ مُ أَجَ ا وَ امً انَ لِزَ بِّكَ لَكَ مِنْ رَ
وليس  حدث)  عن  (عبارة  الواقعة  اآليات  هي  ربك  آيات  أن  يتّضح  م  تقدّ ممّا 
املقصود هبا اآليات التي تتىل أو اآليات املكتوبة.. ما يعني أهنا بوجودها العياين دالة 
) مع مراعاة أن هدفها إصالح املعنيني ملا يف  عىل اهللا تعاىل فكانت اإلضافة إىل (ربّ
؛ فكان انكار الرصيح الواضح سببا لتعجيل العذاب  لفظة الرب من منحى تربويّ
آيات  بعض  جميء  سيكون  هنا  من  أعامال.  األخرسين  وهم  بموعد،  استحقاقه  أو 
ربك تعني أمرا عيانا سيحلّ وهو مما ينتظر، ويوم تأيت ال ينفع اال ما سبق من إيامن ، 
واإليامن هبذه اآلية عند جميئها لن يكون نافعا. األمر الذي يرجح أن هذه اآلية لن تأيت 

إلقامة احلجة عىل املعاندين بل تأيت للمحاسبة، فيوم هذه اآلية أشبه بيوم احلساب.
إذن فاالنتظار ههنا سيكون متعلقا بحلول هذه اآلية، مع مالحظة أن االستعامل 
) حتيل كلها اىل حادث يف  مُ تيِهُ أْ ) الذي بلغ (71) ومثلها لـ (يَ مُ تيِهُ أْ القرآين للفعل (تَ
املستقبل، ومن أوضح املوارد تلك أنه أقرتن ذكر هذا الفعل مع الساعة، قال تعاىل: 
وَ  ا إِالَّ هُ تِهَ قْ ا لِوَ يهَ لِّ َ يبِّ الَ جيُ نْدَ رَ ا عِ هَ مُ لْ لْ إِنَّامَ عِ ا قُ اهَ سَ رْ يَّانَ مُ ةِ أَ اعَ نِ السَّ ونَكَ عَ لُ أَ ﴿يَسْ
لْ إِنَّامَ  ا قُ نْهَ فِيٌّ عَ نَّكَ حَ أَ ونَكَ كَ لُ أَ ةً يَسْ تَ مْ إِالَّ بَغْ تِيكُ أْ ضِ الَ تَ رْ َ األْ اتِ وَ وَ امَ لَتْ يفِ السَّ قُ ثَ
مْ  تيَهُ أْ واْ أَن تَ نُ مِ أَ فَ ﴾[األعراف 187]، ﴿أَ ونَ مُ لَ ثَرَ النَّاسِ الَ يَعْ نَّ أَكْ لَكِ ِ وَ نْدَ اهللاَّ ا عِ هَ مُ لْ عِ
 .[107 ﴾[يوسف  ونَ رُ عُ يَشْ الَ  مْ  هُ وَ تَةً  بَغْ ةُ  اعَ السَّ مُ  تيَهُ أْ تَ أَوْ   ِ اهللاّ ابِ  ذَ عَ نْ  مِّ ةٌ  يَ اشِ غَ
مْ  ُ اءهتْ جَ ا  إذَ مْ  هلَ نَّى  أَ فَ ا  هَ اطُ َ أَرشْ اء  جَ دْ  قَ فَ ةً  تَ بَغْ م  تيَهُ أْ تَ أَن  الساعة  إالِّ  ونَ  رُ يَنظُ لْ  هَ ﴿فَ
تَةً  مُ الساعة بَغْ تيَهُ أْ تَّى تَ نْهُ حَ يَةٍ مِّ رْ وا يفِ مِ رُ فَ ينَ كَ الُ الَّذِ الَ يَزَ ﴾[حممد 18]، ﴿وَ مْ اهُ رَ كْ ذِ
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﴾[احلج55].  قِيمٍ مٍ عَ ابُ يَوْ ذَ مْ عَ تيَهُ أْ أَوْ يَ
أن  فيها  توصلنا  وقد  اللفظة  هذه  للداللة  خاصا  بحثا  أفردنا  قد  مىض  فيام  وكنا 
الساعة هي: علم دالّ عىل عاقل يكون عىل يديه احلساب واملجازاة عىل األرض ، 
ا وعد إهليّ  بد منه ألهنّ الدنيا ال  باهللا حرصا وحتقق ذلك يف  أمر وعلمها  اقرتان  مع 
مع  زمنيا  يتوافق  ربك)  آيات  بعض  (يأتيهم  يف  الفعل  فإنّ  هذا  وعىل  للناس(30). 
انُ مِنْ  ِنسَ لِقَ اإلْ الساعة ومع العذاب ومع املوعد وحتقق الوعد، وقد قال تعاىل: ﴿خُ
قِنيَ  ادِ مْ صَ نتُ كُ إنِ  دُ  عْ الْوَ ا  ذَ تَى هَ مَ ولُونَ  يَقُ وَ ونِ *  لُ جِ تَعْ تَسْ الَ  فَ آيَايتِ  مْ  يكُ رِ أُ لٍ سَ جَ عَ
الَ  مْ وَ هِ ورِ هُ ن ظُ الَ عَ ارَ وَ النَّ مُ  هِ وهِ جُ ن وُ ونَ عَ فُّ يَكُ نيَ الَ  وا حِ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ مُ  لَ يَعْ لَوْ   *
﴾ ونَ رُ نظَ يُ مْ  هُ الَ  وَ ا  هَ دَّ رَ ونَ  يعُ تَطِ يَسْ الَ  فَ مْ  هُ تُ بْهَ تَ فَ ةً  تَ بَغْ م  تيِهِ أْ تَ بَلْ   * ونَ  ُ يُنرصَ مْ  هُ

داللة  عرب  الساعة  اىل  أو  النار  اىل  فيها  الضمري  أحال  سواء  فتأتيهم  [األنبياء40]، 
اقرتنت  التي  (بغتة)  مع ظهور  نة، وال سيام  املدوّ يناه سياق  الذي سمّ العام  السياق 
. وكل هذا يعني أن بعض آيات ربّك تقرتب من  مع الساعة يف أكثر من مورد قرآينّ
داللة الساعة عىل الشخص املرتبط باهللا تعاىل يف مستقبل هذه األمة. وكلٌّ منتظر أمره 
بحسب  ينتظر  ينكر  فمن  وهلذا  عقيديّ  أو  ديني  انتظار  سياقيا  يفهم  كم  واالنتظار 
عقيدته ان يفوز والقائل ينتظر بحسب عقيدته لتحقيق الوعد. وليس حدثا يامرس.
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املبحث الثالث
االنتظار عند الطرفني كلٌّ عىل شاكلته

بِّهِ﴾  ن رَّ يْهِ آيَةٌ مِّ لَ لَ عَ نزِ الَ أُ ﴿لَوْ
ةً  مَّ أُ  َّ إالِ النَّاسُ  انَ  كَ ا  مَ تعاىل:﴿وَ قوله  ة  األمّ هذه  يف  االنتظار  موارد  من  الثاين:  املورد 
الَ  ونَ لَوْ ولُ يَقُ ونَ * وَ لِفُ تَ مْ فِيامَ فِيهِ خيَ نَهُ يْ َ بَ يضِ بِّكَ لَقُ تْ مِن رَّ بَقَ ةٌ سَ لِمَ الَ كَ لَوْ واْ وَ فُ لَ تَ اخْ ةً فَ دَ احِ وَ
﴾[يونس19- ينَ رِ املُنتَظِ نَ  م مِّ كُ عَ واْ إينِّ مَ رُ انْتَظِ فَ  ِ يْبُ هللاِّ الْغَ إنَّامَ  لْ  قُ فَ بِّهِ  ن رَّ آيَةٌ مِّ يْهِ  لَ لَ عَ نزِ أُ
م من االية اآلنفة  20]. وواضح هذا الطلب من هؤالء بأنزال آية يتحقق يف املستقبل ملا تقدّ

الذكر ومن نظائر هذه االية قوله تعاىل يف األنعام: 
مْ الَ  هُ ثَرَ أَكْ نَّ  لَكِ لٍ آيَةً وَ نَزِّ يُ ىلَ أَن  رٌ عَ ادِ َ قَ لْ إنِّ اهللاّ بِّهِ قُ ن رَّ يْهِ آيَةٌ مِّ لَ لَ عَ زِّ نُ الَ  واْ لَوْ الُ قَ ﴿وَ
نَا يفِ  لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ ﴾[األنعام 73]. ويبدو أن هذه اآلية مطلب أكابر املجرمني: ﴿وَ ونَ مُ لَ يَعْ
مْ  ُ هتْ اءَ ا جَ إِذَ ونَ * وَ رُ عُ ا يَشْ مَ مْ وَ هِ سِ نْفُ ونَ إِالَّ بِأَ رُ كُ ا يَمْ مَ ا وَ وا فِيهَ رُ كُ ا لِيَمْ يهَ مِ رِ ْ ابِرَ جمُ ةٍ أَكَ يَ رْ لِّ قَ كُ
يبُ  يُصِ تَهُ سَ الَ سَ لُ رِ عَ ْ يْثُ جيَ مُ حَ لَ ُ أَعْ ِ اهللاَّ لُ اهللاَّ سُ َ رُ ا أُويتِ ثْلَ مَ تَى مِ ؤْ تَّى نُ مِنَ حَ ؤْ وا لَنْ نُ الُ ةٌ قَ آيَ

ونَ ﴾[األنعام124-123 ].  رُ كُ انُوا يَمْ يدٌ بِامَ كَ دِ ابٌ شَ ذَ عَ ِ وَ نْدَ اهللاَّ ارٌ عِ غَ وا صَ مُ رَ ينَ أَجْ الَّذِ
ولفظة (آية) استعملت يف القرآن الكريم بداللة عىل حوادث مقرتنة باهللا تعاىل كعدم تكليم 
زكريا الناس ثالثة أيام اال رمزاً أو أشخاص مقربني منه كعيسى وأمه ، أو أمور معاينة من 
نزلت من السامء للحواريني، ونحو ذلك كام يتضح من موارد استعامل هذه  نحو املائدة التي أُ

﴾ مْ بْلِهِ اْ مِن قَ وْ لَ ينَ خَ امِ الَّذِ يَّ ثْلَ أَ اللفظة يف القرآن الكريم التي تبلغ(97) مورداً. ﴿مِ
لْ  قُ مْ  لِهِ بْ قَ مِن  اْ  وْ لَ خَ ينَ  الَّذِ امِ  يَّ أَ ثْلَ  مِ  َّ إالِ ونَ  رُ نتَظِ يَ لْ  هَ ﴿فَ تعاىل:  قوله  الثالث:  املورد 
نجِ  نُ ا  نَ يْ لَ عَ ا  قًّ لكَ حَ ذَ كَ واْ  نُ آمَ ينَ  الَّذِ وَ نَا  لَ سُ رُ ي  نَجِّ نُ مَّ  ثُ ينَ *  رِ املُنتَظِ نَ  مِّ م  كُ عَ مَ إينِّ  واْ  رُ انتَظِ فَ

﴾ [يونس103-102].  َ ننيِ مِ املُؤْ
أهل  ، وهم  مْ لِهِ بْ قَ مِن  اْ  وْ لَ خَ من  ينتظر  كان  ام  ثْلَ مِْ ينتظرون  األمة،  االنتظار خيصّ هذه 
ت، وجاء ذكر أخبارهم. فاألمر حمسوم يف أنّ  األمم التي مل متتثل ألنبيائها بل عتت وجتربّ
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من  عند  وقع  عامّ  بعيد  غري  سيقع  فام  سبق،  فيمن  حدث  ما  حلدوث  انتظار  هو  االنتظار 
سبقهم والقرب اىل أن املقصود هبم هم قوم عاد وثمود لقرهبم زمنا ومكانا وقد قال تعاىل: 
 ِ لُ مِن بَنيْ سُ مُ الرُّ ُ اءهتْ ودَ * إذْ جَ ثَمُ ادٍ وَ ةِ عَ قَ اعِ ثْلَ صَ ةً مِّ قَ اعِ مْ صَ كُ تُ رْ لْ أَنذَ قُ وا فَ ضُ رَ إنْ أَعْ ﴿فَ
مْ بهِ  تُ لْ سِ رْ أُ إنَّا بامَ  فَ ةً  ئكَ الَ لَ مَ نزَ َ نَا ألَ بُّ اء رَ لَوْ شَ وا  الُ َ قَ وا إالَّ اهللاَّ دُ بُ تَعْ مْ أَالَّ  فِهِ لْ مِنْ خَ هيمْ وَ يْدِ أَ

﴾[فصلت 13-14]. واآلية فيها إشارة إىل رسل قد بعثهم اهللا اىل عاد وثمود. ونَ افِرُ كَ
نَا﴾ الواردة يف االية موضع لبحث فهي تشري إىل أنّ هناك  لَ سُ ي رُ نَجِّ مَّ نُ ا قوله تعاىل: ﴿ثُ أمّ
مجاعة يرسلهم اهللا تعاىل إىل هؤالء ويظهر أن املقصود من لفظة (ورسلنا) هم املالئكة. إذ 
يظهر أن هناك طائفة من املالئكة تتكفل باملشاركة يف الدعوة اىل اهللا تعاىل أو املشاركة يف 
ايقاع العذاب وإحداث البالء ممّا وعد به العتاة املجرمون ،وتتضح الداللة القرآنية للفظة 
قَ  وْ رُ فَ اهِ وَ الْقَ هُ (رسلنا) بكوهنا تعني املالئكة املوكلون بأمر معني ،عىل ما يف اآليتني: ﴿وَ
﴾ ونَ طُ رِّ فَ مْ الَ يُ هُ نَا وَ لُ سُ تْهُ رُ فَّ تُ تَوَ مُ املْوَ كُ دَ اء أَحَ ا جَ تَّىَ إذَ ةً حَ ظَ فَ م حَ يْكُ لَ لُ عَ سِ رْ يُ هِ وَ بَادِ عِ

م  هُ يبُ مْ نَصِ ُ نَاهلُ لَئكَ يَ وْ بَ بآِيَاتهِ أُ ذَّ بًا أَوْ كَ ذِ ِ كَ ىلَ اهللاّ ى عَ َ رتَ َّنِ افْ مُ ممِ لَ نْ أَظْ مَ [األنعام 61]، ﴿فَ
واْ  الُ ِ قَ ونِ اهللاّ ونَ مِن دُ عُ مْ تَدْ نتُ ا كُ يْنَ مَ واْ أَ الُ مْ قَ هنَ وْ فَّ تَوَ ا يَ نَ لُ سُ مْ رُ اءهتُ ا جَ تَّى إذَ تَابِ حَ نَ الْكِ مِّ
تعاىل:  بدليل قوله  ﴾[األعراف 73]،  ينَ افِرِ كَ واْ  انُ كَ مْ  ُ أَهنَّ مْ  هِ سِ أَنفُ ىلَ  واْ عَ دُ هِ شَ وَ ا  نَّ عَ واْ  لُّ ضَ
ابَ  ذَ عَ واْ  وقُ ذُ وَ مْ  هُ بَارَ أَدْ وَ مْ  هُ وهَ جُ وُ بُونَ  يَرضِ ةُ  ئكَ املْآلَ واْ  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ فَّ  تَوَ يَ إذْ  ى  تَرَ لَوْ  ﴿وَ
ا  إِذَ ﴿وَ بآخرين:  للمكر  الناس،  مواقف  يكتب  ممن  الكتبة،  ،وهم  ﴾[األنفال50]  يقِ رِ َ احلْ
نَا  لَ سُ ا إِنَّ رُ رً كْ عُ مَ َ ُ أَرسْ لِ اهللاَّ ا قُ اتِنَ رٌ يفِ آيَ كْ مْ مَ ُ ا هلَ مْ إِذَ تْهُ سَّ اءَ مَ َّ دِ رضَ ةً مِنْ بَعْ َ محْ ا النَّاسَ رَ نَ قْ أَذَ
العذاب عىل األقوام  ونَ ﴾[يونس 21]، وهم من بعث اهللا تعاىل النزال  رُ ْكُ متَ ا  مَ بُونَ  تُ يَكْ
ا  مً الَ واْ سَ الُ ى قَ َ يمَ باِلْبُرشْ اهِ ا إبْرَ نَ لُ سُ اءتْ رُ دْ جَ قَ لَ التي عتت وعصت أنبياءها قال تعاىل: ﴿وَ
يمَ  اهِ ا إبْرَ نَ لُ سُ اءتْ رُ ملَاَّ جَ ﴾[هود 96]، وقوله: ﴿وَ نيِذٍ لٍ حَ جْ اء بعِ امَ لَبثَ أَن جَ مٌ فَ الَ الَ سَ قَ
ملَاَّ  ﴾[العنكبوت 31]. ﴿وَ َ املِنيِ انُوا ظَ ا كَ هَ لَ يَةِ إنَّ أَهْ رْ قَ هِ الْ ذِ لِ هَ و أَهْ لِكُ هْ وا إنَّا مُ الُ ى قَ َ باِلْبُرشْ
ةَ  نَّ ﴾[هود 77]، ﴿سُ يبٌ صِ مٌ عَ ا يَوْ ذَ الَ هَ قَ ا وَ عً رْ مْ ذَ اقَ هبِ ضَ مْ وَ ءَ هبِ ا سِ ا لُوطً نَ لُ سُ اءتْ رُ جَ
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ةٍ  مَّ بقُ مِنْ أُ ا تَسْ ﴾ ]اإلرساء 77 [،﴿مَ يالً وِ تنَا حتَ نَّ دُ لسُ الَ جتَ لِنَا وَ سُ بْلَكَ مِن رُّ ا قَ نَ لْ سَ دْ أَرْ ن قَ مَ
م  هُ ضَ ا بَعْ نَ بَعْ تْ أَ بُوهُ فَ ذَّ والَ كَ سُ ةً رَّ مَّ اء أُ ا جَ لَّ مَ ا كُ َ ا تَرتْ نَ لَ سُ نَا رُ لْ سَ مَّ أَرْ ونَ * ثُ رُ أْخِ تَ ا يَسْ مَ ا وَ هَ لَ أَجَ

﴾[املؤمنون44 ](31).  نُونَ مِ ؤْ مٍ الَّ يُ وْ قَ ا لِّ دً عْ بُ ادِيثَ فَ مْ أَحَ نَاهُ لْ عَ جَ ا وَ ضً بَعْ
تعاىل  اهللا  الذي كلفهم  البرش  الرسل من  تعمّ  أن داللة رسلنا  اآليات  وقد توحي بعض 
نَا  لْ سَ بامَ أَرْ تَابِ وَ بُوا باِلْكِ ذَّ ينَ كَ هلداية األقوام، كام يظهر يف آيات عدة من نحو قوله تعاىل: ﴿الَّذِ
نَا  لْ عَ أَجَ ا  لِنَ سُ رُّ مِن  بْلِكَ  قَ مِن  نَا  لْ سَ أَرْ نْ  مَ أَلْ  اسْ ،﴿وَ [غافر70]   ﴾ ونَ مُ لَ يَعْ فَ  وْ سَ فَ ا  نَ لَ سُ رُ بهِ 
مُ  هُ عَ مَ نَا  لْ أَنزَ وَ نَاتِ  يِّ بَ باِلْ ا  نَ لَ سُ رُ نَا  لْ سَ أَرْ دْ  قَ ﴾[الزخرف 45]، ﴿لَ ونَ بَدُ عْ يُ ةً  آهلِ نِ  َ محْ الرَّ ونِ  دُ مِن 
 ُ مَ اهللاَّ لَ ليَعْ نَافِعُ للِنَّاسِ وَ مَ يدٌ وَ دِ يدَ فِيهِ بَأْسٌ شَ دِ َ نَا احلْ لْ أَنزَ طِ وَ ومَ النَّاسُ باِلْقِسْ انَ ليَقُ املْيِزَ تَابَ وَ الْكِ
﴾[احلديد 52]، وعىل ذلك فان الداللة القرآنية  يزٌ زِ يٌّ عَ وِ َ قَ يْبِ إنَّ اهللاَّ هُ باِلْغَ لَ سُ رُ هُ وَ ُ ن يَنرصُ مَ

املتحصلة للفظة (رسلنا) هي للجهات املكلفة بأمر حمدد سواء أكانوا برش أم كانوا مالئكة.
ليسوا كسائر  فهم  باصطفائهم  املالئكة وذلك  أن ختصص بجامعة حمددة من  ويمكن 
 ﴾ ريٌ يعٌ بَصِ مِ َ سَ مِنَ النَّاسِ إنَّ اهللاَّ الً وَ سُ ةِ رُ ئكَ فِي مِنَ املْالَ طَ ُ يَصْ املالئكة! لقوله تعاىل: ﴿اهللاَّ
الً أُولِ  سُ ةِ رُ ئكَ لِ املْالَ اعِ ضِ جَ رْ َ األْ اتِ وَ وَ امَ رِ السَّ اطِ دُ هللا فَ مْ َ [احلج 57]. وقال تعاىل: ﴿احلْ
﴾[فاطر 1].  يرٌ دِ ءٍ قَ لِّ يشَ ىلَ كُ َ عَ اء إنَّ اهللاَّ ا يَشَ قِ مَ لْ َ يدُ يفِ اخلْ بَاعَ يَزِ رُ ثَ وَ ثُالَ ثْنَى وَ ةٍ مَّ نحَ أَجْ
إذن فرسلنا تعم من اصطفاهم اهللا تعاىل من خلقه برشا ومالئكة. وقد جاء يف املورد الرابع 

من موارد بحثنا ذكر الرسل.
﴾ ونَ لُ امِ مْ إنَّا عَ انَتكُ كَ ىلَ مَ واْ عَ لُ مَ ﴿اعْ

اءكَ  جَ كَ وَ ادَ ؤَ ثَبِّتُ بهِ فُ ا نُ لِ مَ سُ نبَاء الرُّ يْكَ مِنْ أَ لَ صُّ عَ الًّ نَّقُ كُ املورد الرابع: قال تعاىل: ﴿وَ
مْ إنَّا  انَتكُ كَ ىلَ مَ واْ عَ لُ مَ نُونَ اعْ مِ ؤْ ينَ الَ يُ ذِ لَّ ل لِّ قُ َ * وَ ننيِ مِ ؤْ مُ ى للْ رَ كْ ذِ ةٌ وَ ظَ عِ وْ مَ قُّ وَ َ هِ احلْ ذِ يفِ هَ
هُ  لُّ رُ كُ مْ عُ األَ جَ رْ يْهِ يُ إلَ ضِ وَ رْ األَ اتِ وَ وَ امَ يْبُ السَّ ِ غَ هللاِّ ونَ * وَ رُ نتَظِ وا إنَّا مُ رُ انتَظِ ونَ * وَ لُ امِ عَ
ونَ ﴾[هود 120-123]. يتعاضد هذا املورد  لُ مَ امَّ تَعْ افِلٍ عَ بُّكَ بغَ ا رَ مَ يْهِ وَ لَ لْ عَ كَّ تَوَ هُ وَ دْ بُ اعْ فَ
مع ما مىض فيام يتعلق باالنتظار ولكنه كان أكثر تركيزا يف ذكر املاضيني فبعد ذكر القرون 



39

سلسلة كتاب العميد(١٤)

اإلمام املهدي  وفلسفة االنتظار

ولو  صاحلون،  وهم  هيلكوا  أن  يمكن  ،فال  ظلمهم  بسبب  القرى  أهل  وهالك  السابقة 
ل املتفرقني اىل أمة واحدة، لفعل؛ ولكن أمرهم اليهم ههنا فاختاروا  شاء اهللا تعاىل أن حيوّ
االختالف، واهللا يريد هلم الرمحة (الرمحة بوحدهتم) وهي هدف اخللق ال اختالفهم، أي 

للرمحة خلقهم.
، ألنه مل يتعلق بنفي االيامن بيشء حمدد، كأن  ويأيت اهللا تعاىل عىل ذكر هذا النفي املطلقٌ
يقول ال يؤمنون باهللا أو باليوم اآلخر أو نحو ذلك، واالستعامل هبذا احلال يراد به مطلق 
يف ظل  بذلك  املعنيني  داللة  مقاربة  ويمكن  يؤمنون بيشء.  ال  أهنم  ذلك  ويعني  اإليامن. 

املوارد األخرى الستعامل (الذين ال يؤمنون) وهي:
وا  نُ ينَ آمَ ذِ وَ للَّ لْ هُ ٌ قُ يبِّ رَ عَ يٌّ وَ مِ جَ أَعْ هُ أَ اتُ لَتْ آيَ صِّ الَ فُ وا لَوْ الُ قَ ا لَّ يًّ مِ جَ آنًا أَعْ رْ اهُ قُ نَ لْ عَ لَوْ جَ ﴿وَ
انٍ  كَ نَ مِن مَّ وْ نَادَ لَئكَ يُ وْ ى أُ مً مْ عَ يْهِ لَ وَ عَ هُ رٌ وَ قْ مْ وَ اهنِ نُونَ يفِ آذَ مِ ؤْ ينَ الَ يُ الَّذِ اء وَ فَ شِ ى وَ دً هُ
﴾ [فصلت 44]. فالقرآن مع هؤالء عمىّ عليهم، فقد جعل يف آذاهنم وقر، وورد يف  يدٍ بَعِ
هذا املورد ما يتعاضد مع ما جاء يف املوضع السابق بوجود مجاعة ال يفيدها الوعظ، ولن 
ينفعها القرآن. كام قبل املورد األخري من االنتظار ،ويف هذا املورد توضيح أشدّ توضيحاً 
ىلَ  واْ عَ لُ مَ نُونَ اعْ مِ ؤْ ينَ الَ يُ ذِ لَّ ل لِّ قُ ملعنى االنتظار املذكور يف موارده القرآنية بقوله تعاىل: ﴿وَ
﴾[هود121-122]، فالفريقان يعمل كل  ونَ رُ نتَظِ وا إنَّا مُ رُ انتَظِ ونَ * وَ لُ امِ مْ إنَّا عَ انَتكُ كَ مَ

منهام عىل مكانته ويتشارك ذلك مع دعوة وانتظار.
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االنتظار والفتح
مْ إنَّ يفِ  نهِ اكِ سَ ونَ يفِ مَ شُ ونِ يَمْ رُ نَ الْقُ م مِّ بْلِهِ نَا مِن قَ كْ لَ مْ أَهْ مْ كَ دِ هلَ ملَ هيَ قال تعاىل: ﴿أَوَ
ا  عً رْ زَ بهِ  جُ  رِ نُخْ فَ زِ  رُ ُ اجلْ ضِ  رْ َ األْ إىلَ  املْاَء  وقُ  نَسُ نَّا  أَ ا  وْ يَرَ ملَ  أَوَ ونَ *  عُ مَ يَسْ الَ  أَفَ يَاتٍ  لكَ آلَ ذَ
قِنيَ  ادِ مْ صَ نتُ كُ إنِ  تْحُ  فَ الْ ا  ذَ هَ تَى  مَ ولُونَ  يَقُ وَ  * ونَ  ُ بْرصِ يُ الَ  أَفَ مْ  هُ سُ أَنفُ وَ مْ  هُ امُ نْعَ أَ نْهُ  مِ لُ  أْكُ تَ
رْ  انتَظِ وَ مْ  نْهُ عَ رِضْ  أَعْ فَ ونَ *  رُ نظَ يُ مْ  هُ الَ  وَ مْ  هنُ إيِامَ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ عُ  يَنفَ الَ  تْحِ  فَ الْ مَ  يَوْ لْ  قُ  *
﴾[السجدة 30]. وهو املورد املهم يف ايضاح أن االنتظار يستمر اىل جميء  ونَ رُ نتَظِ م مُّ ُ إهنَّ
ونَ  رُ يَنظُ لْ  ﴿هَ تعاىل:  قوله  فيه  ورد  الذي  األول  املورد  مع  اتصاال  احللقة  ويكمل  الفتح 
بِّكَ الَ  ضُ آيَاتِ رَ أْيتِ بَعْ مَ يَ بِّكَ يَوْ ضُ آيَاتِ رَ َ بَعْ أْيتِ بُّكَ أَوْ يَ َ رَ أْيتِ ةُ أَوْ يَ ئكَ مُ املْآلَ تيِهُ أْ َّ أَن تَ إالِ
﴾ ونَ رُ نتَظِ واْ إنَّا مُ رُ لِ انتَظِ ا قُ ً ريْ ا خَ َ هنِ بَتْ يفِ إيِامَ سَ بْلُ أَوْ كَ نَتْ مِن قَ نْ آمَ ا ملَ تَكُ َ هنُ ا إيِامَ سً عُ نَفْ يَنفَ
[األنعام 158]. فيوم الفتح هو يوم يأيت بعض آيات ربك وقد ذكرنا أن بعض آيات ربك 
دالّة عىل الشخص املتعلق أمره باهللا تعاىل ،ألن آيات ربك دالة عىل آيات معاينة ال آيات 

تتىل كاآليات القرآنية.
السابقتني من  الفتح؟ حييل اىل ما مىض يف اآليتني  ﴾ هذا  تْحُ فَ الْ ا  ذَ تَى هَ ويف قوله: ﴿مَ
األهالك ملن عىص اهللا وحتقق الفتح بذلك املاء الذي يأيت األرض فتأكل منه من عىل هذا 

األرض.
ويربطنا ايراد (يوم الفتح) ههنا بطائفة من اآليات الذي تتالقى مضامينها مع ما تمّ لنا 
التنويه إليه يف ظل الدالالت القرآنية فيام مىض. فقد وردت لفظة (الفتح) يف( 6) موارد 
وقد جاءت فيه سورتان سميت األوىل سورة الفتح وهي سورة مهمة ملا سيحدث يف ذلك 
ينِ  دِ ى وَ ُدَ هُ باِهلْ ولَ سُ لَ رَ سَ ي أَرْ وَ الَّذِ اليوم وجاءت فيها قبيل انتهاء السورة قوله تعاىل: ﴿هُ

ا﴾[الفتح 82]. يدً هِ ِ شَ ى باِهللاَّ فَ كَ هِ وَ لِّ ينِ كُ ىلَ الدِّ هُ عَ رَ هِ ظْ قِّ ليُ َ احلْ
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 من هنا فيوم الفتح هو يوم الدين الواحد، يوم يعمّ االسالم بقاع املعمورة ،يؤكده ما ورد 
يف السورة الثانية وهي سورة النرص السورة التي توضح أن انتشار االسالم بدخول الناس 
أَيْتَ النَّاسَ  رَ تْحُ * وَ فَ الْ ِ وَ ُ اهللاَّ اء نَرصْ ا جَ فيه عىل صورة مجاعات مجاعات،  قال تعاىل: ﴿إذَ
ابًا﴾[النرص3-1].  انَ تَوَّ هُ إنَّهُ كَ رْ فِ تَغْ اسْ بِّكَ وَ دِ رَ مْ بِّحْ بحَ سَ ا * فَ اجً وَ ِ أَفْ ينِ اهللاَّ ونَ يفِ دِ لُ خُ يَدْ
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نتائج البحث
 يلحظ ممّا تقدم يف املوارد التي جرى ذكرها لالنتظار ما يأيت:

1.وجدنا تطابقا بني عدد مرات استعامل انتظر ومنتظرون والفتح، بستة موارد قرآنية 
لكل منها، ولو رجعنا اىل اسكشاف داللة هذا العدد قرآنيا لوجدناه قد استعمل مع أمور 
عظيم وهي أن خلق السموات واألرض وما بينهام كان يف ستة أيام، ومن هنا فداللة استعامل 
هذا العدد مع ألفاظ البحث تدخل االنتظار والفتح يف مجلة األمور الكونية املرتبطة باخللق 

واملرشوع االهلي فالفتح وانتظاره أمران مرتبطان باملرشوع اإلهلي هلذا الكون.
الطرف  الرسول،  ممثال لالرادة اإلهلي يف دعوة  االنتظار هو  األول يف  2.الطرف 
الثاين لالنتظار. مع وجود األمر الرصيح بالفعل (قل) واستعمل له إنا منتظرون باجلمع، 

معربا عن االرادة االهلية والقوى التي تنسجم معها ومنهم رسوله الكريم.
3.الطرف الثاين: وهو طرف كذب بآيات اهللا وصدف عنها، يعبدون من دون اهللا أسامء 
تنفعهم  وال  يؤمنون  ال  وهم  الرسول،  عىل  تنزل  آية  ويريدون  اختلفوا،  أباءهم،  متبعني 
اآليات، الذين كفروا، ويعني ذلك أن هؤالء مل يكونوا بدءا كافرين بل أحدثوا هلم كفراً 
انتظاره،  يف  الرسول  مع  يكون  أن  سريفض  من  هناك  أنّ  بيان  يف  جدا  مهم  القسم  وهذا 
بل يكون الفريق اآلخر. وقد جاء االستعامل ههنا خمتلفا عن املوارد اخلمسة التي جاءت 

بانتظروا اما هذا املورد فقد جاء 
﴾ واقرتن بيوم الفتح وهو اقرتان حمدد مع ما له  ونَ رُ نتَظِ م مُّ ُ رْ إهنَّ انتَظِ باملفرد بقوله: ﴿وَ

من أمهية للرؤية املستقبلية احلتميّة.
4.وصفهم باملنتظرين فيه تأكيد ملا نقوله من أن الذين كفروا مل يكونوا سابقا كافرين، 
بل هم مجاعة مسلمة ارتضوا أن يكون انتظارهم عىل طريقة أخرى ال يرتضيها اهللا تعاىل 

. ورسوله
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موضع  لآليات  عدة  اقرتانات  عرب  اليها  التوصل  جرى  النتائج  من  طائفة  5.هناك 
البحث وألفاظها، تؤكد أننا بانتظار يوم عظيم قادم هو يوم الفتح.

6.إذا كان انتظار الرسول لتحقق االرادة اإلهلية وانتظار ليوم الفتح، فان انتظار غريهم 
هو البقاء عىل ما كانوا عليه. فاالنتظار للفريقني هو بقاء كل عىل عمله األول وشاكلته التي 

قررها سابقا بانتامئه اىل أحد الفريقني.
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اهلوامش
ي عند سيبويه  1.وقد تنبّه سيبويه هلذه القدرة التكوينيّة يف املقوالت الفعلية، ويبدو أنّ مفهوم التعدّ
ه إليها سيبويه يف باب االستقامة  يمثّل مصطلح تلك القدرة مع دخول اعتبارات الصحة النحويّة التي نوّ
من الكالم واإلحالة ينظر للتّوسع: مفهوم اجلملة عند سيبويه154 :وما بعدها (التكوين اخلطيّ للجملة 

عند سيبويه).
2.كتاب العني8 / 154.

3.كتاب العني(8 / 154).
4.كتاب العني155/8.
5.كتاب العني155/8.
6.كتاب العني156/8.
7.كتاب العني156/8.

8.املقاييس يف اللغة .
9.لسان العرب5/ 215.

10.لسان العرب5 / 215.
11.لسان العرب215/5.
12.لسان العرب215/5.
13.لسان العرب215/5.
14.لسان العرب215/5.
15.لسان العرب215/5.

16.مفردات ألفاظ القرآن812.
17.مفردات ألفاظ القرآن813-812.

18.مفردات ألفاظ القرآن813.

19.مفردات ألفاظ القرآن813.

20.مفردات ألفاظ القرآن813.
21.بصائر ذوى التمييز ىف لطائف الكتاب العزيز82/5.

22.بصائر ذوى التمييز ىف لطائف الكتاب العزيز83-82/5.
23.التحقيق يف كلامت القرآن الكريم، ج12/ 187-184.

24.معجم كلامت القرآن الكريم، أ.د. حممد زكي حممد خرض، حمرم 1426# - آذار 2005م.
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25.يف اطار منهجنا لفهم القرآن الكريم، نقرتح بام يمكن أن نطلق عليه داللة األعداد يف القرآن الكريم، 
يف  نفسها  العدد  اسامء  استعامل  والثاين  رصدها،  يتمّ  التي  املادة  استعامل  عدد  األول  جانبني  هبا  ونعني 
القرآنية، ورصد جانب ما أطلق عليه (اإلعجاز  القرآنية، يساعدنا عىل ذلك خصوصية املدونة  اآليات 
التي  النتائج  جدارة  يف  التفاوت  مع  عديدة،  مؤلفات  أخرجت  ذلك  وعىل  الكريم)  القرآن  يف  العددي 
يتوصل اليها وكيفية ذلك، ولكن األمر عموما ما زال بحاجة اىل التأمل والتأسيس عىل اسس رصينة. 
ومن هنا نذكر يف العدد ستة الذي هو عدد موارد استعامل كل من اللفظتني (انتظر ومنتظرون) ويف هذا 
الرقم داللة عىل اقرتانه بتكوين الكون ،وادارته، بمعنى أن منتظرون يرتبط بمرشوع تكويني للدنيا، ال بدّ 
ةِ  تَّ ضَ يفِ سِ رْ األَ اتِ وَ وَ امَ قَ السَّ لَ ي خَ ُ الَّذِ مُ اهللاّ بَّكُ منه، وهو مرشوع مستقبيل سيكون يف هذه األمة .﴿إنَّ رَ
هِ أَالَ  رِ مْ اتٍ بأَ رَ خَّ سَ ومَ مُ جُ النُّ رَ وَ مَ الْقَ سَ وَ مْ الشَّ ثيِثًا وَ هُ حَ بُ لُ ارَ يَطْ يْلَ النَّهَ ى اللَّ شِ غْ شِ يُ رْ ىلَ الْعَ ى عَ تَوَ مَّ اسْ امٍ ثُ يَّ أَ
ضَ  رْ األَ اتِ وَ وَ امَ قَ السَّ لَ ي خَ ُ الَّذِ مُ اهللاّ بَّكُ ﴾[األعراف 54]. ﴿إنَّ رَ َ املَنيِ بُّ الْعَ ُ رَ كَ اهللاّ بَارَ رُ تَ مْ األَ قُ وَ لْ َ هُ اخلْ لَ
الَ  وهُ أَفَ دُ بُ اعْ مْ فَ كُ بُّ ُ رَ مُ اهللاّ لكُ نهِ ذَ دِ إذْ َّ مِن بَعْ يعٍ إالِ فِ ا مِن شَ رَ مَ مْ بِّرُ األَ دَ شِ يُ رْ ىلَ الْعَ ى عَ تَوَ مَّ اسْ امٍ ثُ يَّ ةِ أَ تَّ يفِ سِ
مْ  كُ وَ لُ بْ ءِ ليَ ىلَ املْاَ هُ عَ شُ رْ انَ عَ كَ امٍ وَ يَّ ةِ أَ تَّ ضَ يفِ سِ رْ األَ اتِ وَ وَ امَ ق السَّ لَ ي خَ وَ الَّذِ هُ ﴾ [يونس 3 ].﴿وَ ونَ رُ كَّ تَذَ
 * ٌ بنيِ رٌ مُّ حْ َّ سِ ا إالِ ذَ واْ إنْ هَ رُ فَ ينَ كَ ولَنَّ الَّذِ يَقُ تِ لَ دِ املْوَ وثُونَ مِن بَعْ بْعُ م مَّ لْتَ إنَّكُ لَئنِ قُ الً وَ مَ نُ عَ سَ مْ أَحْ كُ يُّ أَ
اقَ بِمِ  حَ مْ وَ نْهُ ا عَ وفً ُ رصْ يْسَ مَ مْ لَ تيِهِ أْ مَ يَ هُ أَالَ يَوْ بسُ ْ ا حيَ نَّ مَ ولُ يَقُ ةٍ لَّ ودَ دُ عْ ةٍ مَّ مَّ ابَ إىلَ أُ ذَ مُ الْعَ نْهُ نَا عَ رْ لَئنْ أَخَّ وَ
ى  تَوَ مَّ اسْ امٍ ثُ يَّ ةِ أَ تَّ امَ يفِ سِ نَهُ يْ ا بَ مَ ضَ وَ رْ َ األْ اتِ وَ وَ امَ قَ السَّ لَ ي خَ ﴾[هود 8-7 ]،﴿الَّذِ ونَ ؤُ زِ تَهْ واْ بهِ يَسْ انُ ا كَ مَّ
الفعل  العدد مخسة وهو عدد موارد استعامل  أما  [الفرقان 95].  ا﴾  ً بريِ بهِ خَ أَلْ  اسْ فَ نُ  َ محْ الرَّ شِ  رْ الْعَ ىلَ  عَ
ا  ذَ مْ هَ هِ رِ وْ ن فَ م مِّ تُوكُ أْ يَ واْ وَ قُ تَّ تَ واْ وَ ربُ (انتظروا) فاملورد الذي تتضح يف الداللة هو قوله تعاىل: ﴿بَىلَ إنِ تَصْ
م بهِ  وبُكُ لُ ئنَّ قُ مَ لتَطْ مْ وَ ى لَكُ َ َّ بُرشْ ُ إالِ هُ اهللاّ لَ عَ ا جَ مَ مِنيَ * وَ وِّ سَ ةِ مُ ئكَ ْآلَ نَ املِ ةِ آالفٍ مِّ سَ مْ م بخَ كُ بُّ مْ رَ كُ دْ دِ مْ يُ
﴾ [آل عمران 125-126]هي داللة التأييد اإلهلي بنرص املؤمنني  يمِ كِ َ يزِ احلْ زِ ندِ اهللاّ الْعَ َّ مِنْ عِ ُ إالِ ا النَّرصْ مَ وَ

وفيه البرشى بوقوع ذلك.
، مع التأكيد من ذلك  26.متت العملية االحصائية بالبحث يف القرآن الكريم عرب استخدام البحث التقنيّ

عرب العودة اىل املعجم املفهرس للقرآن الكريم وغريه.
املغلقة)،   املدونة  (منهج  و  القرآنية  الداللة  فهم  يف  منهجية  صياغة  لتقديم  املخصص  بحثنا  يف  27.قلنا 
املوسوم بمنهج الداللة القرآنية لأللفاظ ص368: «أشارت طائفة من اآليات القرآنية اىل أنّ هناك سنّةً 
ا، وهذه السنّة جارية  إهلية للتعامل مع األمم السابقة املؤمنة منها، وتلك التي طغت ،وعتت عن أمر رهبّ
عند نزول اآليات وفيام يُستقبل من األزمان، كام جرت فيام مىض، واستعمل القرآن الفاظاً مع املاضني ثمّ 
د داللة اللفظة الواحدة من نحو استعامل لفظة  استعملها مع احلارضين، ومع ما يستقبل ما قد يشرياىل تعدّ
اً يف حتديد الداللة  العذاب أو الكتاب ،األمر الذي يدعونا اىل القول بأنّ احلقبة الزمنية ستدخل عامالً قويّ
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ة ذات مصداقني زمنيّني». املقصودة بوصفها جزءاً من سياق اللفظة اللغوي؛ وهبذا ستكون داللة واحدِ
إنَّكَ ملَنَ  قِّ وَ َ يْكَ باِحلْ لَ ا عَ وهَ تْلُ نَ 28.ينظر: سورة البقرة اآليات من246 إىل قوله تعاىل: ﴿تلْكَ آيَاتُ اهللاّ 

﴾ [البقرة 252]، وفيها قصة بني إرسائيل ومتليك طالوت عليهم يقاتلون معه . لِنيَ سَ املُرْ
وسورة اجلاثية اآليات (1-6). ولعل ما مرّ من اآليات هي املعنية إال أن االرتكاز كان اىل ما نظنه بداية 

آيات متعلقة بموضوع حمدد.
29.مفردات ألفاظ القرآن571/1.

30.الساعة يف القرآن الكريم دراسة داللية يف ضوء منهج املدونة املغلقة.23
31.تبدو الداللة القرآنية للفظة أحاديث هي املقابل التارخيي للفظة (األحاديث) ونعني باملقابل التارخيي 

. هو الغيب الذي مىض مما ال يعلمه الرسول الكريم
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم.

العزيز  الكتاب  لطائف  ىف  التمييز  ذوى  1.بصائر 
املكتبة   (#718 (ت  ــادي  ب الــفــريوز  الدين  جمد 

العلمية بريوت .
2.تأويل األحاديث عند يوسف الصديق 

املغلقة،   نة  املدوّ منهج  ضوء  يف  دالليّة  دراسة   
ضمن أعامل مؤمتر كلية الرتبية للبنات 2015، قيد 

الطبع.
،العالمة  الكريم  القرآن  كلامت  يف  3.التحقيق 
، نرش مركز نرش آثار العالمة املصطفوي، مصطفويّ

4.الساعة يف القرآن الكريم دراسة داللية يف ضوء 
نة املغلقة،  بحوث املؤمتر العلمي الثامن  منهج املدوّ
،اجلامعةاملستنرصية،2011م. الرتبية  لكلية  عرش 
(ص11-32).  نرش بمجلة والقلم ع42،  س6

،2012، (ص43-42).
5.العني،  اخلليل بن أمحــد الفراهيدي 

(571#)  حتقيق:  د.  مهدي املخزومي و د.  إبراهيم 
السامرائي،  وزارة الثقافة والفنون، العراق، بغداد، 
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 ملخص البحث 
الثاين عرش من األئمة املعصومني، وله دور كبري كأدوار  احلجة بن احلسن هو اإلمام 
آبائه يف رسالة الدين اإلسالمي احلنيف دين جده النبي، لكن حدوث غيبته عن الناس 
كان احلدث األبرز يف حياته، واحلدث املميز عن باقي األئمة ، وبام انه كان احلدث املميز 

فمن الطبيعي أن يكون اختالف يف طبيعة استجابة الناس هلذا احلدث.
ومن تلك االستجابات، يمكن أن تعدها االستجابة السلبية التي، سواء كانت مقصودة 
لوجود  ،كام كان  الثاين عرش  اإلمام  يكون  بوقوع احلرية، يف من  أو غري مقصودة، متثلت 
 والطامعني هبذا املنصب اإلهلي املهم دور كبري يف حماولة أهيام  البيت  املرتبصني بأهل 
الناس، وادعاء اإلمامة عن اإلمامة تارة، وادعاء السفارة تارة أخرى فوقع بعض الناس 
حدوثها  من  املعصومني  واألئمة   النبي حتذير  رغم  خطري  وعقائدي  فكري  إرباك  يف 
وتوعية  مواجهتها  يف  األربعة  وسفرائه   املهدي اإلمام  دور  عن  فضالً  وقوعها،   قبل 
الناس من خطورة الوقوع فيها، وهو ما يدور حوله البحث والسيام يف مرحلة بداية وقوع 
الغيبة الصغرى سنة (260# 873-م) أي مع بداية سفارة السفري األول عثامن بن سعيد 
الناس يف شأن تشخيص  العمري، إذ كان للسفراء أثرهم الواضح يف انجالء احلرية عن 
اإلمام الثاين عرش للشيعة ،ومواجهتهم أدعياء السفارة عن اإلمام املهدي البالغ عددهم 

تسعة أشخاص وفضح مؤامراهتم.
ن البحث من مبحثني وخامتة: املبحث األول: تناول أسباب وقوع احلرية، واملبحث  تكوّ
الثاين: أحداث احلرية وكيفية مواجهتها من اإلمام املهدي وسفريه األول عثامن بن سعيد 
ل إليها البحث، منها: أنّ  العمري. أما اخلامتة فقد تضمنت جمموعة من النتائج التي توصّ
، واألئمة األطهار قبل وقوعها، وهناك أسباب  النبي حممد  قِبل  كرت من  احلرية ذُ
عديدة تقف وراء حدوثها، كام إن زمان حدوثها كان يف بداية الغيبة الصغرى أي يف عهد 

السفري األول لإلمام املهدي  عثامن بن سعيد العمري.
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ABSTRACT
•Ibn Al-Hassan the evidence is the twel�h of the infallibles and takes 

so great a role in the sound Islamic message as his fathers did. Yet his 
disappearance comes as seismic to all and as prominent for the other 
imams. As such it claims more a�en�on and responses that ins�gates 
those who envy such a stance to fabricate certain machina�ons against 
Ahlalbayt.

•However, the research paper rotates around the small disappear-
ance in 260 hegira / 873 CE ,that is to say ,it is with the first ambassa-
dor Othman Ibn Sa`aed Al-`Amari, the dilemma people emba�led with 
fades at the hand of the ambassadors.

•The current research paper ramifies into two sec�ons with a conclu-
sion, the first tackles the reasons beyond the dilemma, the second does 
the events of dilemma and how both the imam and the first ambassa-
dor confront, ul�mately the conclusion terminates at certain results: 
the dilemma men�oned by the prophet and the immaculate imams be-
fore it strikes people.
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املقدمة
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد سيد املرسلني، وشفيعنا يف يوم 

الدين، وآله الطيبني الطاهرين. وبعد...
تعد مسألة اإلمام املهدي، من املسائل املهمة يف الفكر اإلسالمي، وقدُ ألفت كثري من 
املصادر عنها، قديام وحديثا. فضال عن كثري من األحاديث الواردة بشأن الفكرة املهدوية 

وما يتعلق هبا من آراء كالمية.
وهذه املسألة من األمهية بحيث ارتبطت هبا قيادة األمة وإدارة شؤهنا فمن املتوقع أن 
يرتبص هبا املرتبصون إلرباك املسلمني يف أن يبرصوا القائد واإلمام احلق الذي به تستقيم 
األمور، فتولدت كثري من املشاكل واالنحرافات الفكرية منذ بداية الغيبة الصغرى وحتديدا 

يف منتصف القرن الرابع اهلجري.
الناس يف من يكون  الكثري من  التهمت عقول  التي  املشاكل: هي (احلرية)  ومن هذه 
هذا  يف  اليها  التطرق  تم  عدة  أسباب  ورائها  وتقف  عنه،  ينوب  ومن  احلقيقي،  اإلمام 
البحث، وجتدر اإلشارة اىل أهنا وقعت رغم حتذير النبي واألئمة  منها يف أحاديث 
كثرية، فضالً عن دور اإلمام املهدي، وسفرائه (رضوان اهللا عليهم)، يف مواجهتها من 
الغيبة  مرحلة  معتقداهتم والسيام يف  وتغيري  الناس  أهيام  لكل من حياول  التصدي  خالل 
-940م). وظهر  الصغرى التي استمرت ما يقارب سبعني عاماً (260- #329 / 873
فيها من ادعى أنّه اإلمام املهدي املنتظر، ومن ادعى أنّه هو سفري اإلمام، وهناك من ادعى 
أنّه من وكالئه (رضوان اهللا عليهم)، وألسباب وغايات خمتلفة أومهوا هبا الناس،  تناولنا 
الغيبة الصغرى وحتديدا يف عهد  يف هذا البحث مسألة احلرية يف بداية ظهورها مع بداية 
التي  األسباب  أهم  تناول  األول:  وبمبحثني،  العمري،  سعيد  بن  عثامن  األول  السفري 
ادت اىل ظهور احلرية، أما الثاين: فتناولنا أحداث احلرية، وكيفية مواجهتها من قبل اإلمام 
وسفريه .نسأله تعاىل أن يتقبل منا هذا العمل املتواضع،  وأن يعجل بظهور   املهدي
موالنا صاحب العرص والزمان حفيد النبي، واألئمة األطهار كي يمأل األرض عدالً 

وقسطاً بعدما ملئت ظلامً وجوراً، أنه سميع جميب .
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املبحث االول
 أسباب وقوع احلرية يف الغيبة الصغر

إنّ مسألة احلرية من املسائل املهمة التي ابتليت هبا األمة إلبعاد وجه احلقيقة يف املسألة 
املهدوية، فقد استغلت من جهات وأطراف منحرفة حتاول استغالل تلك املسألة يف حتقيق 
كثري من املآرب، واألخطر من ذلك عندما تؤطر بإطار فكري ديني مستغلة جمموعة من 
 ،الوجودية لإلمام املهدي الناس يف احلقيقة  السياسية والثقافية لإلمة إلهيام  الظروف 
خصوصا وأنّ اإلمام املهدي مرّ بمرحلة جديدة وحديثة يف عهد األمة اإلسالمية وذلك 
عندما اختفى عن األنظار بعد وقوع الغيبة الصغرى وهذا ما يمكن أنْ يعدّ السبب األول 
عن  املزيفة  السفارة  ظاهرة  فهو  للحرية  الثاين  السبب  أما  الغيبة.  عرص  يف  احلرية  لظهور 
عيها بل كان  اإلمام املهدي يف عرص الغيبة الصغرى، إذ مل تكن أمراً بعيداً عن أذهان مدَّ

 .ذلك يف عهد األئمة الذين سبقوا اإلمام املهدي
ففي عرص اإلمام عيل اهلادي خرج فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني(1)، وكان 
من أتباع اإلمام  يف سامراء، فخان اإلمام  والشيعة خيانة أصدر اإلمام  عىل أثرها 

أمراً اىل عيل بن عمرو القزويني(2) بلعنه وقتله قائالً له: 
((إعتقد فيام تدين اهللا تعاىل به ان الباطن عندي حسب ما أظهرت لك فيمن استنبأت 
عنه، وهو فارس لعنه اهللا فانه ليس يسعك إال االجتهاد يف لعنه وقصده ومعاداته ،واملبالغة 

يف ذلك أكثر ما تد للسبيل إليه))(3).
لإلمام  بعده  ومن   اهلادي اإلمام  لوكالء  نقيباً  كان  الذي  حييى  بن  عروة  خرج  ثم 
احلسن العسكري يف بغداد؛ يقبض األموال من الناس االّ أنّه قام باختالسها.  واهتام 
األموال  برسقة  قام  وبعدها   ، اإلمام  عىل  خروجه  لتربير  برسقتها   اهلادي اإلمام 
فلم   اإلمام عليه  فدعا  منها،  جزءا  واحرق   العسكري احلسن  اإلمام  عند  الرشعية 

يلبث إال قليال(4).
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وكان يف عهد اإلمامني العسكريني من الغالة، احلسن بن حممد بن بابا القمي ،أصبح 
اباً منذ عهد اإلمام اهلادي فذمهُ ولعنه. وبعدها زعم أنَّ اإلمام احلسن بعثه  مغالياً كذّ
 : نبياً وأنّه باب لإلمام، فتربأ  منه وكتب اىل احد أتباعه والذي يعرف بالعبيدي(5) قائالً
، واين  ((أبرأ إىل اهللا من الفهري(6) واحلسن بن حممد بن بابا القمي، فإين حمذرك وجيع موالَِّ
آذامها اهللا وأركسهام يف  فتانني مؤذين  الناس  بنا  يأكالن  لعنة اهللا مستأكلني  ألعنهام عليهام 
، يزعم ابن بابا إين بعثته نبياً وأنه باب عليه لعنة اهللا سخر منه الشيطان فأغواه  الفتنة ركساً
فلعن اهللا من قبل منه ذلك يا حممد إن قدرت أن تشدخ رأسه باحلجر فأفعل فانه قد آذاين 
آذاه اهللا يف الدنيا واآلخرة))(7). أما يف عرص السفراء (عرص الغيبة الصغرى260- #329)، 
فقد توضحت معامل ادعاء السفارة ورسقة دور اإلمام أكثر بازدياد مهام السفري الذي ينوب 
عن اإلمام  يف جممل األمور بتوجيه منه ، فظهرت سفارة أخرى تناهضها يف الدعوى 

وتزامحها يف زعامة احلركة الشيعية وجتمع حوهلا األنصار واألتباع .
عي السفارة، واملنزلة املتميزة التي يتمتع  وتقف األسباب وراء ذلك يف ضعف إيامن مدّ
هبا السفري يف املجتمع، والطمع يف األموال التي تنقل اىل اإلمام(8). وجتمع منها مبالغ كبرية 
ألهنا مخس الفائض من مكاسب مؤدهيا يف كل عام، فكان االعتامد عىل الثقات من الناس 
ل بمهمة السفارة أمراً يثري اجلدل بني الطامعني(9).كام كان غياب اإلمام املهدي ليتكفّ
عن األنظار مدعاة لدعوى السفارة الكاذبة وتزوير االتصال به ، ألهنا رسية بطبيعتها 

فال يعاين املدعي صعوبة يف بث إشاعة اللقاء به(10). 
أعانت عىل  األربعة  السفراء  يعيشها  كان  التي  الصعبة  الظروف  فإنّ  ذلك  فضالً عن 
الناس  أمام  إنكار سفارهتم  اىل  السفارة، ألهنم يضطرون يف بعض األحيان  أدعياء  نشوء 

حتى ال تصل نشاطاهتم اىل مسامع السلطات(11).
إذن فالسفارة الكاذبة: هي صورة منحرفة للسفارة الصادقة(12)، حتاول استغالل املنزلة 
التي يتمتع هبا اإلمام املعصوم ، وسفريه بني القواعد الشعبية، لدواعٍ سياسية واجتامعية 
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ابه بقوة من اإلمام  وسفرائه الصادقني للحفاظ  ا جتُ واقتصادية و دينية، لذلك نرى بأهنّ
عىل الصورة احلقيقية للدين اإلسالمي من املنحرفني ،وظهور أدعياء السفارة هبذا الشكل 
وال سيام وأنّ بعضهم قد كان مقربًا من األئمة أوقع بعضهم يف احلرية واإلرباك يف تبعيته 

لإلمام املعصوم .
ومن خالل تتبع اسباب ظهور احلرية بني الناس يمكن لنا تعريفها بأهنا: ظاهرة دينية 
واجتامعية حدثت بني الناس نتيجة حتريهم فيمن يكون اإلمام املعصوم واخللف بعد اإلمام 

احلادي عرش احلسن العسكري أو من ينوب عنه .
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املبحث الثاين
أحداث احلرية

أشار النبي واألئمة األطهار  اىل مسألة احلرية يف عرص اإلمام املهدي، وذلك 
حتذير للناس من الوقوع فيها، وهذا ما يدفع املسلمني إىل البحث والتمحيص عن اإلمام 
 ، احلق والطريق القويم، وبالتايل يأمنوا فتنة حتريهم وضياعهم يف معرفة إمامهم املنتظر
فقد قال النبي: ((تكون له غيبة وحرية حتى تضل اخللق عن أدياهنم، فعند ذلك يقبل 
 كالشهاب الثاقب، فيمألها قسطا وعدال كام ملئت ظلام وجورا))(13). وقال اإلمام عيل

عن احلرية: ((تكون له حرية وغيبة يضل فيها أقوام، ويقتدي فيها آخرون))(14).
يا حسني هو  قائال: ((التاسع من ولدك   اخربه  أبيه  أنّ    وروى اإلمام احلسني 
القائم باحلق واملظهر للدين والباسط للعدل. قال احلسني : قلت له: يا امري املؤمنني وان 
ذلك لكائن؟ فقال : إي والذي بعث حممدا بالنبوة ،واصطفاه عىل جيع الربية، ولكن 
بعد غيبة وحرية فال يثبت عىل دينه اال املخلصون املبارشون لروح اليقني الذين اخذ اهللاّ عز 

وجل ميثاقهم بواليتنا، وكتب يف قلوهبم االيامن، وايدهم بروح منه))(15).
ا تبدأ  ويبدو من هذه األحاديث أنّ احلرية ووقوع البعض فيها يكون طويل األمد أي أهنّ
مع بداية اختفائه  يف الغيبة الصغرى وتستمر حتى ظهوره، وما هيمنا من تلك احلرية هي 
تلك التي وقعت يف عرص الغيبة الصغرى فقط، اذ وقعت حرية يف العقائد الدينية املرتبطة هبا 
شؤون احلياة املختلفة، نتيجة لظهور التيارات الباطلة ونفوذها التي استثمرت اجلهل والفراغ 
الفكري يف األمة، مما حيمل الفرد االعتيادي عىل اإلنحراف أما املخلصون فهم ثابتون مؤيدون 

ال خوف عليهم، فمن بقي ثابتاً عىل والية أهل البيت  مل يقع يف هذا اإلنحراف .
الصغرى  الغيبة  بداية  يف  أي  /874م،    #261 /873م،   #260 سنة  احلرية  حدثت 
وسفارة السفري األول حممد بن عثامن،  فقد ذكر توقيتها اإلمام حممد اجلواد  عندما قيل له: 
:((ابني عيل وابنا عيل وأطرق ثم رفع رأسه وقال إنّا تكون  من اخللف بعدك؟ فأجاب قائالً
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 حرية))(16)، روى الشيخ الصدوق (ت183 #/991م) عن اإلمام احلسن العسكري
:((وفيها قبض  قوله:((يف سنة مائتني وستني تفرتق شيعتي))(17)، وأكمل الصدوق قائالً
أبو حممد  وتفرقت شيعته وأنصاره، فمنهم من انتمى اىل جعفر، ومنهم من تاه وشك، 

ومنهم من وقف عىل احلرية ومنهم من ثبت عىل دينه بتوفيق اهللا عز وجل))(18). 
وقال امحد بن الدينور الرساج(19): «بعد ميض أيب حممد احلسن بن عيل بسنة أو سنتني، 
وكان الناس يف حرية»(20). وهو تأكيد لقول اإلمام العسكري، من أنّ احلرية حدثت يف 

تلك املدة .
يف عهد السفري األول عثامن بن سعيد العمري مل يظهر مدعو للسفارة ومل تذكر املصادر 
شيئاً منها، و السبب يف ذلك أنّ الظروف مل تكن تساعد عىل دعوى السفارة، إذ ان احلقبة 
التي سبقت استالم السفري األول ملهامه سفرياً لإلمام وما بعدها، كانت السلطات فيها قد 
ت اخلناق عىل اإلمام املهدي وأنصاره ،وأخذت يف البحث عنهم والقضاء عليهم،  ضيقّ

فلم يكن بإمكان احد ان حيسب نفسه عليهم فيعرض نفسه للخطر(21).
وهناك سبب آخر يقف وراء عدم ظهور مدعو السفارة يف عهد السفري األول ،وهو إنّ 
فهو  املتأخرين ومواليهم،   األئمة  لدى  فعالة ومعروفة  ذا شخصية  كان  األول  السفري 
.(22)«أقوى وأسمى من أن يعارضه معارض بعد تارخيه املجيد مع اإلمامني العسكريني»
وتزكيتهام له وأدائه لواجبه عىل وفق ما تصله من توجيهات، فجاءت سفارته لإلمام املهدي

 نتيجة مسريته الطويلة مع اإلمامني العسكريني، فلم يستطع احد إنكاره، فضالً عن 
فإنّه كان شاهداً عىل والدة اإلمام املهدي وهذا ما يعضد موقفه جتاه من حياول  ذلك 

ادعاء مكانته، التي مل تكن معلنة إال للثقات من األنصار(23).
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وعندما ولد اإلمام املهدي،طلبه اإلمام احلسن العسكري، فقال له: 
((أشرت عرشة آالف رطل خبز وعرشة آالف رطل حلم، وفرقه عىل بني هاشم، وعق 
 الثالثة  األئمة  أيضاً  وا  ثقِّ وُ السفراء  باقي  أنّ  من  وبالرغم  شاة))(24).  وكذا  بكذا  عنه 

وكانوا موضع ثقة اجلميع، كام كان السفري األول عثامن بن سعيد. إال أنّ أدعياء السفارة 
ظهروا يف عهدهم.

والسبب يف ذلك هو اختالف الوقت إذ «إنّ التزوير ال يكاد حيتمل وجوده قبل أن يعتاد 
الناس عىل هذا النحو من السفارة عن اإلمام املهدي ، وهذا االعتياد حيتاج يف حتقيقه 
إىل زمن بطبيعة احلال، تعيشه القواعد الشعبية جتاه السفارة الصادقة وهو ما مل يتحقق يف 
أول الغيبة الصغرى، وخالل األعوام القليلة التي قضاها عثامن بن سعيد يف سفارته»(25).

الناس  غري إنّ الذي حدث يف سفارة عثامن بن سعيد العمري،  هو وقوع احلرية بني 
حول شخص اإلمام املهدي، وال سيام بعد وفاة أبيه اإلمام احلسن العسكري، ومل 
نتيجة  ما كانت حتدث  بقدر  العسكري سبباً يف وقوع احلرية  اإلمام احلسن  وفاة  تكن 
األمراض النفسية التي تصيب بعض الناس بسبب خطأ يف تقديراهتم وضعف يف شخصية 

احلائر العادي أمام اخلوف واإلرباك الذي استرشى بني الشيعة يف تلك األيام(26).
  ،وهناك شخصية أثرت بنحو ما يف حدوث احلرية، وهو جعفر بن اإلمام عيل اهلادي
الذي كان شاذاً عن سرية آبائه،  فأطلق عليه جعفر الكذاب،  شب وترعرع عىل االنحراف عن 
تعاليم اإلسالم، فأختذ طريق اللهو واملجون(27). لذلك كان والده اإلمام عيل اهلادي يأمر 

أصحابه بعدم خمالطته ويقول فيه: ((تنبوا ابني جعفراً إنّه مني بمنزلة نمرود من نوح))(28).
عارص جعفر السفري األول عثامن بن سعيد،  وابنه السفري الثاين حممد بن عثامن، وكان 
احلرية  فحدثت   ،املهدي لإلمام  معارضاً  هبا  وقف  عدة،  مضادة  منحرفة  نشاطات  له 

نتيجة ذلك التحرك .
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ومن هذه النشاطات ادعاؤه اإلمامة بعد أخيه اإلمام العسكري وإنكاره لوجود أي 

وريث رشعي لإلمام احلسن العسكري غريه، فهو الذي يستحق تركته،  وعندما عارضه 

اإلمام املهدي،أخرب السلطات بتحركات اإلمام  فشنت محالت عدة العتقاله(29).  

عىل اثر ذلك بنيّ اإلمام املهدي موقفه منه ألتباعه، فأرسل توقيعاً اىل السفري الثاين أيب 

جعفر العمري جاء فيه: ((وأما سبيل عمي جعفر وولده، فسبيل أخوة يوسف))(30).

وما يؤكد وقوع احلرية إخبار األئمة املعصومني هبا، إذ قال اإلمام عيل  لألصبغ 

بن نباته(31): ((تكون له غيبة وحرية، يضل فيها أقوام ويتدي فيها آخرون، فقلت: يا أمري 

املؤمنني، وكم تكون احلرية والغيبة؟ قال: ستة أيام أو ستة أشهر أو ستة سنني))(32).

وقد فرسّ املجليس يف بحار األنوار هذه السداسيات يف حتديد مدة احلرية والغيبة بـ(ستة 

البداية هلذا األمر أو ان زمان جمموعها أحد األزمنة املذكورة،  بأنّه مبني عىل وقوع  أيام) 

وبعد ذلك ترتفع احلرية وتبقى الغيبة(33).

وكان للسفري األول عثامن بن سعيد العمري أثر كبري يف انجالء احلرية، أو عىل األقل 

إضعافها وإرجاع الناس اىل االرتباط الصحيح باإلمام املهدي عندما نقل توقيعاً صدر 

مع  القزويني(34)  غانم  أيب  ابن  تشاجر  ان  بعد  احلرية  ظاهرة  حول   املهدي اإلمام  من 

مجاعة من الشيعة فيمن خيلف اإلمام احلسن العسكري، فذكر أبو غانم أنه ال خلف بعد 

اإلمام احلسن العسكري فأنفذوا كتاباً إىل اإلمام املهدي عن طريق سفريه عثامن بن 

سعيد فورد جواب كتاهبم منه : ((بسم اهللا الرمحن الرحيم، عافانا اهللا من الفتن، ووهب 

َ إرتياب مجاعة منكم  لنا ولكم روح اليقني، وأجارنا وإياكم من سوء املنقلب، إنه إنتهى إيلّ

وساءنا  لنا،  ال  لكم  ذلك  فغمنا  أمرهم  والة  يف  واحلرية  الشك  يف  دخلهم  وما  الدين  يف 

عنا،  قعد  من  يوحشنا  فلن  معنا،  واحلق  لغريه،  بنا  فاقة  فال  معنا،  اهللا  الن  فينا،  ال  فيكم 

ونحن صنايع ربنا واخللق بعد صنايعنا. يا هؤالء - مالكم يف الريب ترتددون، ويف احلرية 
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أُويلِ  ولَ وَ سُ وا الرَّ يعُ أَطِ َ وَ وا اهللاَّ يعُ وا أَطِ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ تنعكسون؟ أو ما سمعتم اهللا يقول: ﴿يَ

﴾(35). أو ما علمتم ما جاءت به اآلثار ما يكون وحيدث يف أئمتكم عىل املاضني  مْ نْكُ رِ مِ مْ َ األْ

والباقني منهم ؟ أو ما رأيتم كيف جعل اهللا لكم معاقل تأوون إليها، وأعالماً تتدون با 

من لدن آدم  اىل أن ظهر املايض كلام غاب علم بدا علم، وإذا أفل نجم طلع نجم، فلام 

قبضه اهللا إليه ظننتم ان اهللا أبطل دينه، وقطع السبب بينه وبني خلقه، كال ما كان ذلك وال 

يكون حتى تقوم الساعة ويظهر أمر اهللا وهم كارهون. وإنَّ املايض مض سعيداً فقيداً عىل 

منهاج آبائه (حذوا النعل بالنعل) وفينا وصيته، وعلمه، ومن هو خلفه، ومن يسد مسده، 

وال ينازعنا موضعه إال ظال آثم، و ال يدعيه دوننا إال كافر جاحد، ولوال أمر اهللا ال يغلب، 

شكوككم،  ويزيل  عقولكم،  منه  تبني  ما  حقنا  من  لكم  لظهر  يعلن،  وال  يظهر،  ال  وسه 

ولكنه ما شاء اهللا كان ولكل اجل كتاب .فاتقوا اهللا، وسلموا لنا، وردوا األمر إلينا، فعلينا 

اليمني  طي عنكم وال متيلوا عن  ما غُ اإليراد، و ال حتاولوا كشف  منا  اإلصدار، كام كان 

وتعدلوا اىل اليسار، واجعلوا قصدكم إلينا باملودة عىل السنّة الواضحة فقد نصحت لكم 

واهللا شاهد عيل وعليكم ،ولوال ما عندنا من حمبة صاحبكم، ورمحتكم واإلشفاق عليكم 

لكنا عن خماطبتكم يف شغل ما قد امتحنا به من منازعة الظامل العتل الضال، املتتابع يف غيه، 

املضاد لربه ،املدعي ما ليس له، االحد حق من افرتض اهللا طاعته، الظامل الغاصب(36). ويف 

ابنة رسول اهللا  ل أسوة حسنة، وسريتدي االهل رداءه(37) وسيعلم الكافر ملن عقبى 

الدار، عصمنا اهللا وإياكم من املهالك، واألسواء، واآلفات، والعاهات كلها برمحته انه ول 

ذلك، والقادر عىل ما يشاء، وكان لنا ولكم ولياً وحافظاً، والسالم عىل جيع األوصياء، 

واألولياء، واملؤمنني ورمحة اهللا وبركاته وصىل اهللا عىل النبي حممد وآله وسلم تسليام))(38).

وصف التوقيع احلرية بأهنا فتنة افتتن هبا بعض الناس املشككني املرتابني يف دينهم ووالة 

أمرهم، ورضورة طاعتهم كام جاء يف كتاب اهللا من سورة النساء، وكام جاءت به أحاديث 
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األئمة املعصومني وآثارهم من قبل. مشرياً اىل ان األرض ال ختلو من حجة أما ظاهراً أو 

مغموراً، منذ ان خلق اهللا آدم  فال انقطاع للحجج بعد استشهاد اإلمام احلسن العسكري 

، فكلام ذهب أحدهم جاء آخر مكانه ،ألهنم هم السبب بني اهللا تعاىل وبني خلقه.

د  عىل أنّ أبيه اإلمام احلسن العسكري  قد أوىص به (وفينا وصيته) ،تالفياً  وأكّ

لوقوع الفتنة يف اخللق بعده، ومن ينازعه كافر مبطل خارج عن دين اهللا، وهذه هي نصيحة 

للمتحريين للرجوع اىل احلقيقة والسنة الواضحة احلقة التي جاء هبا النبي واتبعه عليها 

 .بعده أهل بيته الطيبني الطاهرين

حممد  وابنه  سعيد،  بن  عثامن  األول  السفري  بعثه  سؤال  عىل  رداً  جاء  آخر  توقيع  ويف 

بن عثامن، حول مسألة اإلمامة وما عليه الناس من حرية بعد أن أخربمها امليثمي(39) عن 

يكون  أن  ينكر  كان  إذ  الشيعة.  بعض  مع  املختار(40)  له  يقال  رجل  بني  جرت  مناظرات 

لإلمام احلسن العسكري ولد، وكان يدعو إىل إمامة جعفر بن عيل .

جاء يف التوقيع: ((وفقكام اهللا لطاعته وثبتكام عىل دينه وأسعدكام بمرضاته انتهى إلينا ما 

ذكرتا أن امليثمي أخبكام عن املختار ومناظرته من لقي واحتجاجه بأن خلف غري جعفر بن 

عيل وتصديق إياه وفهمت جيع ما كتبتام به ما قال اصحابكام عنه، وأنا أعوذ باهللا من العمى 

فأنه عز وجل  الفتن  الدى ومن موبقات األعامل ومرديات  بعد  الالء ومن الضاللة  بعد 

﴾(41) كيف يتساقطون يف  نُونَ تَ فْ مْ الَ يُ هُ ا وَ نَّ وا آمَ ولُ وا أَنْ يَقُ كُ َ بَ النَّاسُ أَنْ يُرتْ سِ يقول: ﴿أَحَ

الفتنة ويرتددون يف احلرية ويأخذون يميناً وشامالً فارقوا دينهم أم ارتابوا أم عادوا احلق 

أم جهلوا ما جاءت به الروايات الصادقة واألخبار الصحيحة أو علموا ذلك فتناسوا أما 

تعلمون أن األرض ال ختلو من حجة أما ظاهراً وإما مغموراً؟ أو ل يعلموا انتظام أئمتهم 

بأمر اهللا عز وجل إىل املايض -يعني   واحداً بعد واحد إىل أن أفض األمر  نبيهم  بعد 

 يدي إىل احلق واىل طريق مستقيم  آبائه  فقام مقام  احلسن بن عيل صلوات اهللا عليه- 
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 آبائه  له ما عنده فمض عىل منهاج  كان نوراً ساطعاً وقمراً زاهراً اختار اهللا عز وجل 

وفينا  النافذ  والقدر  السابق  للقضاء  بمشيته  مكانه  وأخفى  عهدٍ  عىل  بالنعل  النعل  حذو 

موضعه ولنا فضله. ولو قد أذن اهللا عز وجل فيام قد منعه وأزال عنه ما قد جرى به من 

حكمه ألراهم احلق ظاهراً بأحسن حليه وأبني دالله وأوضح عالمةٍ، وألبان عن نفسه 

وقام بحجته ولكن أقدار اهللا عز وجل ال تغالب وإرادته ال ترد وتوفيقه ال يسبق فليدعوا 

عنهم إتباع الوى وليقيموا عىل أصلهم الذي كانوا عليه وال يبحثوا عامّ سرت عنهم فيأثموا 

وال يكشفوا سرت اهللا عز وجل فيندموا وليعلموا أن احلق معنا وفينا وال يقول ذلك سوانا 

إال كذاب مفرتٍ و ال يدعيه غرينا إال ضــــــال غوى ، فليقترصوا منا هذه امللة دون التفسري 

ويقنعوا من ذلك بالتعريض دون الترصيح إن شاء اهللا))(42).

عند التمعن يف مضمون هذا التوقيع نجد أنّه مشابه ملضمون التوقيع األول. يدل عىل 

يصدر  مل  يبدو  كام  وهو  الطاعة.  املفرتض  املهدي  اإلمام  يكون  فيمن  كثري  كالم  حدوث 

للسفري األول عثامن بن سعيد وأبنه السفري الثاين حممد بن عثامن، كوهنم جيهلون هذه املسألة 

 عن املناظرات  م وقعوا يف حرية كباقي الناس، إنام أرسل نتيجة إخبارهم لإلمام  وأهنّ

التي حتدث ليحصال عىل إجابة تكون كدليل يؤكد وجوده لدى املتحريين. وإلقاء للحجة 

عىل الناس كي تنتهي احلرية التي شغلت بعضهم كثرياً. فضالً عن ذلك فإن هذا التوقيع 

جاء تأكيداً للتوقيع األول، وحتسباً حلدوث طعن وتشكيك يف صدور األول، وفيه إشارة 

للحكمة اإلهلية للغيبة. ولوال ذلك لظهر اإلمام بأبني داللة وأوضح عالمة .

السياسية  والدينية وحتى  الفكرية  احلياة  واقع  كبريا يف  احلرية أخذت حيزا  أن  ويبدو 

رغم تنويه وحتذير النبي، واألئمة من خطورهتا وحتمية حدوثها فقد قال اإلمام احلسن 

العسكري : ((... اما ان له غيبة حيار فيها االهلون، ويلك فيها املبطلون، ويكذب فيها 

الوقاتون، ثم يرج فكاين انظر اىل االعالم البيض ختفق فوق راسه بنجف الكوفة))(43)، يف 
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هذه النص إشارة واضحة وتشخيص دقيق من اإلمام العسكري  حول واقع املجتمع 

الذي وقع يف تلك احلرية، فقد وصفهم باجلاهلني لكنهم جاهلون بامذا؟ أهنم جيهلوا حقيقة 

اإلمامة وما جاء به النبي من مبادئ الدين احلنيف وأصوله، فضال عن جهلهم بالتحذير 

والتنويه يف األحاديث التي ذكرت احلرية ولو كان هناك إدراك ووعي ملا تقدم من أحاديث 

 واألئمة من بعده ملا وقع البعض يف احلرية، كام بني اإلمام احلسن العسكري النبي

أن نتيجة هذا اجلهل والبطالن هو اهلالك.
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اخلامتة
بناءً عىل ما تناوله البحث فقد توصل اىل ما ييل:

1.أنّ احلرية ذكرت من قبل النبي حممد، واألئمة األطهار  قبل وقوعها ،وهذا 
يدل عىل خطورهتا يف تشويه الفكر اإلسالمي بني العامة، لذلك حذروا منها لتنبيه الناس 
عليها،  وذلك من خالل قيامهم بالتمحيص والبحث والتمسك بالطريق القويم لإلمامة .

الصغرى  الغيبة  بوقوع  الناس متثلت  بني  تقف وراء وقوع احلرية  ة  أسباب عدّ 2.هناك 
لإلمام املهدي التي تعد شيئًا جديدا نوعا ما بالنسبة لألمة فحاول البعض استغالل ذلك .
3.ظهور أدعياء اإلمامة عن اإلمام املعصوم، وأدعياء السفارة، ساهم يف وقوع احلرية 

. بني الناس، وال سيام إذا ما علمنا أنّ بعض هؤالء كان من املقربني لألئمة املعصومني
4.وقعت احلرية يف بداية الغيبة الصغرى أي يف عهد السفري األول لإلمام املهدي

عثامن بن سعيد العمري .
5.واجه اإلمام املهدي احلرية من خالل ارساله تواقيع إىل سفريه األول عثامن بن سعيد 
بعض  هبا  افتتن  فتنة  ا  بأهنّ للحرية  التوقيع  وصف  بعد  للناس،  احلقيقة  إليضاح  العمري 

الناس املشككني املرتابني يف دينهم ووالة أمرهم.
هتا بني الناس من خالل  6.كان للسفري األول دور كبري يف انجالء احلرية أو تقليل حدّ

.حتركه الفكري وحماجاته، ونقله لتواقيع اإلمام املهدي
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اهلوامش
 ، اهلادي  واإلمام    الرضا  اإلمام  أدرك  العسكر،  نزيل  القزويني،  ماهويه  بن  حاتم  بن  1.فارس 
واإلمام احلسن العسكري، قل ما روى احلديث إال شاذاً، له مؤلفات عدة منها كتاب الرد عىل الواقفة 
 من حساب اجلمل وغريها.  إدعى الوكالة  وكتاب احلروب، وكتاب التفصيل، وكتاب عدد األئمة 
عن اإلمام اهلادي.  قتل عىل يد جنيد أحد أصحاب اإلمام احلسن العسكري لكن مل تذكر سنة قتله. 
رجال  ص808-806؛  ج2،  الرجال،  معرفة  اختيار  الطويس،  ص310؛  النجايش،  رجال  النجايش، 

الطويس، ص390؛ احليل ،خالصة األقوال، ص481؛ ابن داود، رجال ابن داود،ص150 .
العسكري احلسن  اإلمام  أصحاب  من  رجاله  يف  الطويس  الشيخ  ه  عدّ القزيوين،   عمرو  بن  2.عيل 

من خصاله انه حاجب اإلمام احلسن العسكري، خرج عىل يده توقيع يف لعن فارس بن حاتم روى 
النص عن اإلمام احلسن العسكري وروى عنه الكليني يف كتابه الكايف. راجع، الكليني، الكايف، ج1، 

ص326؛ الطويس، رجال الطويس، ص883.
3.الطويس، الغيبة، ص352؛ املجليس، بحار األنوار، ج50، ص222.

4.الصدر، موسوعة اإلمام املهدي، ج1، ص861 .
5.العبيدي، هو حممد بن عيسى بن عبيد بن يقطني العبيدي، يكنى بأيب جعفر جليل، ثقة ،كثري الرواية، 
اإلمامة،  يف  عدة  مؤلفات  له   ،العسكري واإلمام   ،اهلادي واإلمام   ،اجلواد اإلمام  عن  روى 
النجايش،   الكيش،  ص537؛  ،رجال  الكيش  راجع،  والرجاء وغريه.  األمل  كتاب  منها  الفقه  وأبواب 
رجال النجايش،  ص333؛ احليل،  خالصة األقوال ،ص241؛ ابن داود، رجال ابن داود، ص275؛ 

الصفدي، الوايف بالوفيات، ج4، ص209؛ االردبييل، جامع الرواة، ج2، ص661 .
6.الفهري، هو حممد بن نصري النمريي، الفهري، احد اخلارجني عن األئمة املعصومني من املتأخرين، 
وادعى السفارة عن اإلمام املهدي. تويف سنة 072#. الطويس، اختيار معرفة الرجال، ج2، ص805؛ 

الغيبة، ص893.
7.الطويس، اختيار معرفة الرجال، ج2، ص805؛ املجليس، بحار األنوار، ج52، ص813.

8.الصدر، موسوعة اإلمام املهدي، ج1، ص490 .
9.الشبوط، إبراهيم، املهدية يف عرص الغيبة، ط1 مؤسسة األعلمي، بريوت 7241#، ص081 .

10.الصدر، موسوعة اإلمام املهدي، ج1، ص490 .
11.الشبوط، املهدية، ص180 .

12.الصدر، موسوعة اإلمام املهدي، ج1، ص984.
13.ابن بابويه، االمامة والتبرصة من احلرية، ص120 .

14.املصدر نفسه.
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15.الصدوق، كامل الدين، ص 304؛ املجليس، بحار األنوار، ج51، ص110.
16.النعامين، الغيبة، ص191 .

17.كامل الدين .408،
18.املصدر نفسه.

أتسونه،  أو  أستاره  لقبه  الرساج،  العباس  أبو  كنتيه  الدينوري،  بن حممد  امحد  الدينور: هو  بن  19.امحد 
أدرك زمان اإلمام احلسن كان ثقة، كريامً عند الشيعة، عده الطويس، ممن مل يرووا عن واحد من األئمة

الطويس،  ص59؛  النجايش،  ،رجال  النجايش  راجع،  ووفاته.  والدته  التارخيية  املصادر  تذكر  مل   .�
رجال الطويس، ص407؛ األردبييل، جامع الرواة، ج1 ،ص65؛ الربوجردي، طرائق املقال، ص225؛ 

الشاهرودي، مستدركات، ج1، ص634 .
20.الطربي، دالئل اإلمامة، ص520؛ البحراين، مدينة املعاجز، ج8، ص99؛ املجليس، بحار األنوار، 

ج15، ص300.
21.الصدر، موسوعة اإلمام املهدي، ج1، ص594.

22.املصدر نفسه.
23.املصدر نفسه .

24.الصدوق، كامل الدين، ص134.
25.الصدر، موسوعة اإلمام املهدي، ج1، ص594.

26.املوسوي، ياسني، احلرية يف عرص الغيبة الصغرى، ط2، مؤسسة االعلمي، بريوت 2008م،ص29-28 .
املعارف  مؤسسة   ، البيت  أهل  ألئمة  السياسية  احلياة  اإلسالمية،  واملعارف  العلوم  27.سلسلة 

اإلسالمية، د.م، د.ت، ص252.
28.البحراين، مدينة املعاجز، ج7، ص725.

29.سلسلة العلوم، احلياة السياسية، ص252 .
30.الطويس، الغيبة، ص290؛ الراوندي، اخلرائج واجلرائح، ج3، ص1113 .

،وهو  متيم  بني  من  دارم  بن  جماشع  بن  عامر  بن  فاتك  بن  عمرو  بن  احلارث  بن  نباته،  بن  31.األصبغ 
الرواية يف الفقه والتفسري،  من خواص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، وكثري احلب له، وكان كثري 
واله اإلمام عيل عىل مرص، وشهد معه حرب اجلمل، وصفني، وهو من مجلة رشطة اخلميس، مل تذكر 
املصادر سنة والدته وذكر ابن حجر انه كان من الثالثة أي انه مات بعد سنة 100هـ/718م. ابن سعد، 
الفهرست،  ص85؛  النجايش،  ص8؛ الطويس،   النجايش ،رجال  الطبقات الكربى، ج6، ص225؛ 
احليل،  خالصة األقوال،  ص77؛ ابن حجر، تقريب التهذيب، حتقيق، مصطفى عبد القادر عطا، ط2، 

دار الكتب العلمية ،بريوت، 1995م، ج1 .
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32.الكليني، الكايف، ج1، ص338؛ الصدوق، كامل الدين، ص931.
33.راجع، بحار األنوار، ج15، ص911.

34.ابن أيب غانم القزويني: هو حممد بن عبد اهللا بن أيب غانم القزويني، مل تذكره مصادر التاريخ والرتاجم 
بابوية القمي يف كتابه  ابن  والطبقات، سوى برواية واحدة عن وقوع فرج اإلمام املهدي رواها عنه 
اإلمامة والتبرصة، ومن بعده الشيخ الصدوق، يف كتابه كامل الدين ومتام النعمة.راجع، القمي، اإلمامة 

والتبرصة، ص131؛ الصدوق، كامل الدين، ص381؛ الشاهرودي، مستدركات، ج7، ص461.
35.النساء، اآلية.59

36.يقصد به جعفر الكذاب، وحيتمل خليفة ذلك الزمان، وهو املعتمد العبايس. املجليس، بحار األنوار، 
ج35، ص180.

،ج1،  العروس  تاج  الزبيدي،  ص286؛  الغيبة،  الطويس،  وأهلكه.  أفسدته  أردأه:  يقال  37.رداءة: 
ص161.

،بحار  املجليس  ص279-278؛  ج2،  االحتجاج،  الطربيس،  ص287-285؛  الغيبة،  38.الطويس، 
األنوار، ج15، ص180-178 .

أو   ،الرضا أصحاب  ومن  ثقة،  عنه  قالوا  الذي  امليثمي،  زياد  بن  احلسن  بن  حممد  لعله  39.امليثمي، 
 وهو  الرضا  اإلمام  واقفاً، وقد روى عن  كان  انه  عنه:  الطويس  قال  الذي  امليثمي،  بن احلسن  امحد 
التامر  بن حييى  ميثم  بن  بن إسامعيل بن شعيب  ثقة صحيح احلديث معتمد عليه، ولعله عيل  عىل حال 
الطويس،  رجال  الطويس،  363؛  ص251،  النجايش،  رجال  النجايش،  الشيعة،  املتكلمني  وجوه  من 
الشريازي، كلمة  الرواة، ج2، ص92؛  ص332؛ احليل، خالصة األقوال، ص263؛ االردبييل، جامع 

اإلمام املهدي، ص542 .
40.مل نجد له ترمجة تذكر يف مصادر التاريخ والرتاجم والطبقات.

41.العنكبوت، اآلية.2
42.الصدوق، كامل الدين،ص511-510؛ املجليس، بحار األنوار، ج35، ص191-190.

43.املصدر نفسه.
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم 

الغروي  عــيل  بــن  حممد  1.االردبـييل، 
(ت1011#)  جامع الـــرواة وإزاحــة االجتباهات 
عن الطرق واإلسناد، مكتبة املحمدي، د.م، د.ت.
(ت#1107)  سليامن  بن  هاشم  2.البحراين، 
احلجج  ودالئل  االثني عرش  األئمة  املعاجز  مدينة 
مؤسسة  ،ط1،  املوالئي  اهللا  عز  حتقيق  البرش،  عىل 

املعارف، قم ، #1413.
3. ابن حجر،  تقريب التهذيب،  حتقيق مصطفى 
عبد القادر عطا،  ط2،  دار الكتب العلمية، بريوت 

1995م .
4.ابن داود احليل، تقي الدين احلسن بن عيل 

صادق  حممد  حتقيق  داود،  ابن  رجال  (ت#707) 
بحر العلوم،  املطبعة احليدرية ،النجف، 1972م .
5.ابن سعد،  حممد (ت032#)  الطبقات الكربى، 

دار صادر، بريوت، د- ت .
املطهر  عيل  بن  يوسف  بن  احلسن  6.احليل، 
الرجال،   علم  يف  األقـوال  خالصة  (ت#627)  

املطبعة احليدرلية،  النجف #1831. 
اخلرائج  (ت#375)  الدين  قطب  7.الراوندي،  
ط1،   املهدي،   اإلمام  مؤسسة  حتقيق  واجلرائح، 

مؤسسة اإلمام املهدي ،قم، 1409هـ .
فيص  أيب  الـديـن  حمـب  8.الـزبـيـدي،  
(ت5021#)، تاج العروس من جواهر القاموس،  
حتقيق،  عيل شـريي،  دار الفكر، بريوت #1414 

1994 -م.
9.الصدوق،  أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن 
بابويه (ت183#) كامل الدين ومتام النعمة، حتقيق 

قم  اإلسالمي،  النرش  ،مؤسسة  الغفاري  أكرب  عيل 
1405#.

10. الصفدي،  صــالح الدين خليل بيك 
امحد  حتقيق  بالوفيات،  الوايف  (ت#467) 
الرتاث،  إحياء  دار  مصطفى،   تركي  االرنــاؤوط 

بريوت 2000م .
11.الطربيس،  أيب منصور امحــد بن عيل 

(ت845#) األحتجاج، حتقيق حممد باقر اخلرسان، 
دار النعامن، النجف األرشف 1966م.

دالئل)  # ق4  (ت  جرير  بن  12.الطربي،حممد 
اإلمامة،  حتقيق قسم الدراسات اإلسالمية،  ط1،  

مؤسسة البعثة،  قم ،1413هـ .
13.الطويس، أيب جعفر حممد بن احلسن(ت#460)  
الرجائي،  مهدي  ،حتقيق  الرجال  معرفة  اختيار 

مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم .1404#
جواد  حتقيق  الطويس،   رجال  14.الطويس،  
اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  األصفهاين،   القيومي 

قم .1415#
15. الـطـويس،  الغيبة،  حتقيق عباد اهللا الطهراين، 
عيل امحد ناصح، ط1، مؤسسة املعارف اإلسالمية، 

قم .1411#
16.الــطــويس،  الفهرست،  حتقيق جواد القيومي،  

ط1،  مؤسسة نرش الفقاهة ،د- م، د- ت .
اإلمامة  (ت#923)  بابويه  بن  عيل  القمي،   .17
اإلمــام  مدرسة  حتقيق  احلـرية،   من  والتبرصة 
املهدي،  ط1،  مدرسة اإلمام املهدي، قم .1404#

18. الكشأب و عمرو حممد بن عمر (ت ق #4) 
جامعة  املصطفوي  حسن  حتقيق  الكش،   رجــال 

مشهد، مشهد .1348
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بن  يعقوب  بن  حممد  جعفر  أيب  الكليني،   .19
الكايف،   من  األصول  (ت#923-823)  اسحاق 
الكتب  ،دار  ط5  غفاري،   أكرب  عيل  حتقيق،  
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ملخص البحث
مصريهم  ملعرفة  االديان  تلك  اتباع  تدفع  ملحة  حاجة  األديان  مستقبل  عن  البحث 
ان  تبحث  التي  احلضارات  او  االديــان  رصاع  نظرية  ظهرت  ولذلك  ادياهنم،  ومصري 
املستقبل سيكون للدين االقوى بعد ان خيوض رصاعا وصداما مع احلضارات واالديان 
االخرى، وذهب اخرون اىل تبني نظرية حوار احلضارات واالديان كبديل عن الرصاع، 
وزاد االخرون عىل احلوار بني االديان تعارفها وهي مرحلة اكثر تقدما وتطورا من احلوار، 
معركة  تصورها  كام  مأساوية  هناية  كانت  اذا  فيام  العامل  هناية  موضوع  بحث  اىل  اضافة 
تقدمها  كام  املنتظر  املهدي  يد  عىل  وعدال  خريا  االرض  متأل  سعيدة  هناية  او  (هرجمدون) 
املستقبل لكل  البيت، وكل ذلك ألجل تشخيص مالمح  اهل  الواردة عن  النصوص 
دين من االديان الكربى السيام التوحيدية منها وهي اليهودية واملسيحية واالسالم هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى يعرض النص القرآين ان االديان الساموية التي سبقت االسالم قد 
تعرضت للتحريف والتعطيل والتضييع، ومل يقترص االمر عىل اليهودية واملسيحية فقط، بل 
شمل االسالم كذلك حتى عاد غريبا كام بدأملا اصابه من تشويه وتعطيل وحتريف وتضييع 
الدين،  باسم  االنسان  اخيه  دم  يسفك  االنسان  وبات  سبحانه،  اهللا  انزهلا  التي  الحكامه 
مما يعني ان الرشائع الساموية مل حتقق مهامها يف االرض بشكل تام، واندرست معاملها ملا 
تعرضت له، كل ذلك يستدعي بحث مستقبل تلك االديان الساموية التي جاءت النتشال 
البرشية من براثن الرشك اىل معني التوحيد، وإذا كانت تلك االديان ومنها االسالم مل تظهر 
املظهر هلا وقد  يد االنبياء والرسول اخلاتم ،فمن  انزهلا اهللا سبحانه عىل  التام كام  بشكلها 

وعد اهللا سبحانه بتمكني املؤمنني واستخالفهم يف االرض؟
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 ABSTRACT 
The present research tackles the future of religions, that is why they 

delve into sources to know their fate, as such the conflict theory heaves 
into view, others take hold of such a theory to avert holding conflicts, yet 
some others revert into the heart of interfaith debate. I�s of necessity 
to fathom such a locus to know truth and reality of the religions, as they 
never appear as they really are as Allah decrees; Islam is one of these act-
ed on the hand of the prophets and the sealed messenger; Allah promis-
es to enable the believer and to be ensconced in the earth.
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املقدمة
مصريهم  ملعرفة  االديان  تلك  اتباع  تدفع  ملحة  حاجة  االديان  مستقبل  عن  البحث 
ومصري ادياهنم، ولذلك ظهرت نظرية رصاع االديان او احلضارات؛ ألن «الديانة خاصية 
االقوى  للدين  املستقبل سيكون  ان  تبحث  والتي  باحلضارات»(1)،   التعريف  اساسية يف 
بعد ان خيوض رصاعا وصداما مع احلضارات واالديان االخرى،  وذهب اخرون اىل تبني 
نظرية حوار احلضارات واالديان كبديل عن الرصاع، وزاد االخرون عىل احلوار بني االديان 
تعارفها وهي مرحلة اكثر تقدما وتطورا من احلوار،  وكل ذلك ألجل تشخيص مالمح 
واملسيحية  اليهودية  وهي  منها  التوحيدية  السيام  الكربى  االديان  من  دين  لكل  املستقبل 
واالسالم هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعرض النص القرآنيان االديان الساموية التي 

سبقت اإلسالم قد تعرضت:
هِ﴾: [النساء46].  عِ اضِ وَ نْ مَ لِمَ عَ ونَ الْكَ فُ رِّ َ وا حيُ ادُ ينَ هَ •للتحريف؛ لقوله تعاىل: ﴿مِنَ الَّذِ
﴾:[البقرة85] . ضٍ ونَ ببَعْ رُ فُ تَكْ تَابِ وَ ضِ الْكِ نُونَ ببَعْ مِ ؤْ تُ فَ •للتعطيل؛ لقوله تعاىل: ﴿أَ

اتِ  وَ هَ وا الشَّ بَعُ اتَّ ةَ وَ الَ وا الصَّ اعُ لْفٌ أَضَ مْ خَ هِ دِ لَفَ مِنْ بَعْ خَ •للتضييع؛ لقوله تعاىل: ﴿فَ
يًّا﴾:[مريم59]. نَ غَ وْ قَ لْ فَ يَ وْ سَ فَ

ومل يقترص االمر عىل اليهودية واملسيحية فحسب، بل شمل االسالم كذلك حتى عاد 
اهللا  انزهلا  التي  الحكامه  وتضييع  وحتريف  وتعطيل  تشويه  من  اصابه  ملا  بدأ(2)  كام  غريبا 
سبحانه، وبات االنسان يسفك دم اخيه االنسان باسم الدين، مما يعني ان الرشائع الساموية 
مل حتقق مهامها يف االرض بشكل تام، واندرست معاملها ملا تعرضت له، كل ذلك يستدعي 
اىل  الرشك  براثن  البرشية من  التي جاءت النتشال  الساموية  االديان  تلك  بحث مستقبل 
معني التوحيد، فضالً عن ان اندراسها البد له من حميي ومظهر، وإذا كانت تلك االديان 
ومنها االسالم مل تظهر بشكلها التام كام انزهلا اهللا سبحانه عىل يد االنبياء والرسول اخلاتم، 
فمن املظهر هلا وقد وعد اهللا سبحانه بتمكني املؤمنني واستخالفهم يف االرض؟ من هنا 

متحور البحث عىل وفق املطالب اآلتية: 
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املطلب األول
 ظهور االسالم عىل االديان

مستقبل االديان عموما والساموية عىل وجه اخلصوص مرتبط بمفهوم ظهور االسالم 
ينِ  دِ ى وَ هُ باِهلُدَ ولَ سُ لَ رَ سَ ي أَرْ وَ الَّذِ عىل غريه من االديان، والذي اشار له قوله تعاىل: ﴿هُ
وَ  ﴾[التوبة: 33؛ الصف: 9]، وقوله: ﴿هُ ونَ كُ ِ هَ املُرشْ رِ لَوْ كَ هِ وَ لِّ ينِ كُ ىلَ الدِّ هُ عَ رَ هِ ظْ قِّ ليُ َ احلْ
ا﴾[الفتح:  يدً هِ ِ شَ ى باِهللاَّ فَ كَ هِ وَ لِّ ينِ كُ ىلَ الدِّ هُ عَ رَ هِ ظْ قِّ ليُ َ ينِ احلْ دِ ى وَ دَ هُ باِهلُ ولَ سُ لَ رَ سَ ي أَرْ الَّذِ
ها  82]، إذ ان االيات الكريمة تشري اىل ما يتعلق بظهور االسالم عىل بقية االديان، حتى عدّ
املفرسون وعدا إهليا البد من حتققه، ويف ظل ظهور االسالم عىل بقية االديان لن يبقى هلا 
وجود، «فلو استمرت االديان يف مو ازاة االسالم عىل احقيتها مل يكن هناك جمال لكي يظهر 
اهللا دينا ما من االديان احلق»(3)، ومن ثمَّ فإن اتباع غري االسالم باطل اليمكن قبوله وال 
نجاة له يف اآلخرة، مما يعني ان المستقبل لبقاء ووجود اي دين اخر غري االسالم، وهو 
أمر فيه نظر، إذ ان مسألة ظهور الدين عىل الدين كله حتتاج اىل بحث دقيق يف عموم النص 
القرآين، فالبد من الوقوف عند املراد بدين احلق، ومن ثم معنى الظهور وكيفيته، وبذلك 
تكون الرؤية اوضح فيام خيص عالقة ظهور االسالم عىل بقية االديان الساموية بوجود تلك 

االديان وبقاءها، وذلك عىل النحو اآليت: 
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: دين احلق يف النص القرآين اوالً
جاء لفظ الدين مضافا للحق يف القرآن الكريم يف أربعة موارد، ثالثة منها تقدم ذكرها 
ال  ِ وَ نُونَ باِهللاَّ مِ ؤْ وا الَّذينَ ال يُ يف صدر املطلب، والرابعة يف سورة التوبة يف قوله تعاىل: ﴿قاتلُ
تابَ  وا الْكِ وتُ قِّ مِنَ الَّذينَ أُ َ ال يَدينُونَ دينَ احلْ هُ وَ ولُ سُ رَ ُ وَ مَ اهللاَّ رَّ ونَ ما حَ مُ رِّ َ الحيُ رِ وَ خِ مِ اآلْ يَوْ باِلْ
ون﴾[التوبة:29]،  وانقسم املفرسون يف املراد من  رُ مْ صاغِ هُ نْ يَدٍ وَ يَةَ عَ زْ وا اجلْ طُ عْ تَّى يُ حَ

«الدين احلق» عىل رأيني مها: 
االول:  ان املراد به دين االسالم،  وأضيف اىل احلق ألن غري دين اإلسالم باطل، فال 

(4)، فهو الثابت الناسخ لسائر األديان و مبطلها(5). يوجد دين آخر يامثله يف كونه حقاً
الثاين: هو الدين الذي أنزله اهللاّ عىل أنبيائه (6)، وسمي باحلق ألنه هيدي اليه ملا فيه من 

التسليم إلرادة اهللا الترشيعية املنبعثة عن إرادته التكوينية(7)، لقوله تعاىل: 
قِّ  َ ي إِىلَ احلْ ْدِ يْهِ هيَ َ يَدَ َا بَنيْ ا ملِّ قً دِّ صَ ٰى مُ وسَ دِ مُ لَ مِن بَعْ نزِ ابًا أُ تَ ا كِ نَ عْ مِ ا إِنَّا سَ نَ مَ وْ وا يَا قَ الُ ﴿قَ
تَقِيمٍ ﴾[االحقاف:30]  ومن يدين به جيب ان يتحقق عنده التسليم النفيس  سْ يقٍ مُّ رِ ٰ طَ إِىلَ وَ
واخلضوع القلبي للرشيعة اإلهلية(8)، وبذلك يكون املراد من دين احلق هو دين التوحيد 

عموما.
القرآن  بيان معنى «دين احلق» االمر االهلي يف  الثاين يف  الرأي  وما يدل عىل رجحان 
الكريم باتباع «ملة ابراهيم حنيفا» ومعنى احلنيف هو: «املائل عن كل دين باطل إىل دين 
احلق»(9)، زيادة عىل ان كل رشيعة من اهللا سبحانه هي رشيعة حق ملا فيها من هدى ونور، 
يلَ  ِنْجِ اإلْ نَاهُ  يْ تَ آَ ﴾[املائدة:44]وقوله: ﴿وَ نُورٌ وَ ى  دً هُ ا  فِيهَ اةَ  رَ التَّوْ ا  نَ لْ نْزَ أَ ا  تعاىل: ﴿إنَّ لقوله 
تعاىل  اهللا  نور  إلطفاء  حماولة  هي  الرشائع  تلك  وحتريف   [64 ﴾[املائدة:  نُورٌ وَ ى  دً هُ فِيهِ 
بَى  أْ يَ مْ وَ هِ اهِ وَ فْ ِ بأَ وا نُورَ اهللاَّ ئُ فِ طْ ونَ أَنْ يُ يدُ رِ ويأبى سبحانه اال ان يتم نوره؛ لقوله تعاىل: ﴿يُ
 ِ وا نُورَ اهللاَّ ئُ فِ طْ ونَ ليُ يدُ رِ ﴾[التوبة: 23]، وقوله: ﴿يُ ونَ افِرُ هَ الْكَ رِ لَوْ كَ هُ وَ تمَّ نُورَ ُ إالَّ أَنْ يُ اهللاَّ
﴾[الصف: 8]، وامتام النور انام يكون بظهور  ونَ افِرُ هَ الْكَ رِ لَوْ كَ هِ وَ تمِّ نُورِ ُ مُ اهللاَّ مْ وَ هِ اهِ وَ فْ بأَ
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دين التوحيد الذي جاءت به تلك الرشائع؛ ولذلك اعقبت ايات امتام النور بآيات ظهور 
الدين، مما يؤكد ان السياق القرآين ناظر اىل كون دين احلق الذي وعد اهللا سبحانه بإظهاره 
واعالء كلمته هو التوحيد بكل مصاديقه التي تم اخفاءها واضاعتها وحتريفها؛ لقوله تعاىل 

يف هناية االية «ولو كره املرشكون»، والرشك يقابله التوحيد.
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ثانياً: معنى ظهور الدين 
الع  ء،واالطَّ رُ باليشَّ فَ ، والظَّ ء اخلفِيّ وُّ اليشَّ دُ يذكر صاحب العني أن الظهور يف اللغة هو «بُ
وهو  ظهر  من  والظهور  نا»(10)،  عَ لَ أَطْ أي:  عليه،  أظهرنا  واهللا   ، العدوَّ عىل  نا  رْ هَ فظَ عليه، 
 ، رٌ اهِ وَ ظَ هُ ا فَ ورً هُ رُ ظُ هَ ءُ يَظْ رَ اليشَ هَ : ظَ لكَ ، مِنْ ذَ وزٍ رُ بُ ةٍ وَ وَّ ىلَ قُ لُّ عَ دٌ يَدُ احِ يحٌ وَ حِ لٌ صَ «أَصْ

»(11)، وظهر عليه غلبه(12). زَ بَرَ فَ وَ شَ ا انْكَ إذَ
والغلبة  القوة  اخلفاء وبني  بعد  البدو  بني  يدور  للظهور  اللغوي  املعنى  يكون  وبذلك 
بالظفر، مما يفهم منه ان ظهور «الدين عىل الدين كله» من جهة اللغة يعني انكشافه بعد 

خفاء واطالعه عىل غريه من االديان بام لديه من قوة للظفر هبا وغلبتها.
أما معنى «ظهور الدين عىل الدين كله» لدى املفرسين من قدماء وحمدثني فهو اعالء 
دين االسالم عىل مجيع االديان باحلجة واحلكم والغلبة والقهر هلا، حتى اليبقى عىل وجه 
االرض دين اال غلبه وانترص عليه، ويف اآلية داللة عىل عاملية االسالم، ووعد بغلبته عىل 
سائر امللل واألديان(13)،  ولكن هل معنى غلبة االسالم عىل االديان االخرى يعني زوال 

تلك االديان السيام التوحيدية منها؟
من خالل املعنى اللغوي وما ذهب إليه املفرسون يف بيان املراد من ظهور الدين ،ان 
الظهور الحيمل معنى زوال الظاهر عليه؛ وهذا ما التفت اليه القرطبي يف احكامه إذ قال: 
 َ النيِ مِ عَ الَ ِسْ لُ اإلْ أَهْ ونُ  يَكُ ادُ  املُرَ بَلِ   ، يَانِ دْ َ رُ مِنَ األْ ينٌ آخَ ى دِ بْقَ يَ أَالَّ  ورِ  هُ باِلظُّ ادُ  املُرَ يْسَ  «لَ
ى  وَ سِ ينٌ  دِ ى  بْقَ يَ «أَالَّ  يعني  فهو  االظهار  كان من  إذا  الظهور  ان  ثم يضيف   ،(14)« َ البِنيِ غَ
»(15)، ومسألة ظهور االسالم يف اخر الزمان حتتاج اىل تفصيل سيأيت  انِ مَ رِ الزَّ مِ يفِ آخِ الَ ِسْ اإلْ
الحقا، ولكن حتى لو كان املراد من قوله تعاىل «ليظهره عىل الدين كله» االظهار وليس 
الظهور، فهو ايضا ال يعني انعدام وجود االديان الظاهر عليها؛ ألنه سيتضح من خالل 
التفصيل اآليت ان اهل امللل الساموية اما ان يسلموا واما ان يدفعوا اجلزية، ويف حال دفعهم 

للجزية يعني بقاءهم عىل دينهم، مما يعني بقاء ادياهنم .
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ثالثا: كيفية ظهور دين احلق عىل الدين كله
تعددت آراء املفرسين يف كيفية غلبة دين احلق وظهوره عىل بقية االديان ويمكن امجاهلا 

فيام يأيت:
1.الظهور باإلخبار واإلطالع

يقول البغوي ان الضمري املتصل يف (ليظهره)  يرجع إىل الرسول األعظم ، وعىل هذا 
األساس تدل اآلية عىل أن اهللا سبحانه أرسل النبي باهلداية ودين احلق؛ ليعلمه رشائع الدين 
كلها فيظهره عليها حتى ال خيفى عليه منها يش ء، وهو رأي نسبه البغوي البن عباس(16)، مع 
ان العالمة الطباطبائي قد استبعد ان يكون الضمري راجع للرسول(17)، إال انه وجه الخيلو 
ر،  ظهِ من صحة؛ ألن الدين احلق -يف ضوء ماتقدم- كي يظهر عىل االديان كلها البد له من مُ
ولكي يتمكن املظهر من اظهار دين احلق البد ان يكون مطلعا عىل الرشائع الساموية السابقة، 

كي تكون له احلجة يف ذلك االظهار من جهة، وله االحقية يف االتباع من جهة اخرى.
2.الظهور بالغلبة الفكرية والبهانية

يذكر ابو اسحاق الثعلبي ان ظهور الدين عىل االديان كلها يكون باحلجج الواضحة 
يرفض هذه  الرازي  الفخر  ان  اال  أقوى(18)،  الدين  فتكون حجة هذا  القاطعة  والرباهني 
ق ساعة  د ويبرش بأمر مل يتحقَّ الكيفية يف الغلبة؛ ألن صياغة اآليات تدل عىل أنه سبحانه يعِ
نزوهلا، يف حني أن غلبة الدين اإلسالمي عىل سائر األديان باحلجج الواضحة والرباهني 
القاطعة يشء قد حصل يف بداية األمر، فكل من الوعد والبشارة خيص أمراً مل يتحقق؛ بل 

إن حتققه سيكون يف املستقبل(19).
اقول: ان الظهور امر تشكيكي(20) ذا مراتب، بمعنى انه درجات كام لاليامن درجات، 
فقد يكون الدين ظاهر عىل غريه من االديان بالرباهني واحلجج بدرجة ما يف وقت نزول 
ما سيكون يف  بعد وهو  يظهر  مل  الظهور  بأعىل درجات  نزوهلا، ولكن  بعد  او حتى  اآلية 

املستقبل، ولذلك اليمنع حتققه فيام سبق البشارة به فيام هو آت مستقبال.
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الغلبة بتسلط املسلمني عىل مجيع اهل االديان وامللل
يبني الطربي يف تفسريه ان ظهور االسالم عىل بقية االديان ان «يبطل اهللا به امللل كلها 
الدين بجميع  «ليعليه عىل جنس  بقوله:  اآللويس  ويوافقه  دين سواه»(21)،  حتى اليكون 
أفراده أي ما يدان به من الرشائع وامللل فيشمل احلق والباطل، وإظهاره عىل احلق بنسخ 
واحد،  غري  ،وجوز  بطالنه  ببيان  الباطل  وعىل  االعصار،  بتبدل  املتبدلة  أحكامه  بعض 
ولعله األظهر بحسب املقام، أن يكون إظهاره عىل الدين بتسليط املسلمني عىل مجيع أهل 
وذلك  االديان  من  غريهم  عىل  املسلمني  تسلط  كيفية  االلويس  يوضح  ثم  األديــان»(22)، 
.(23)بقتاهلم ووعد اهللا سبحانه بفتح البلدان هلم وذلك بخروج املهدي ونزول عيسى

ويف نقد هذه الكيفية من ظهور دين احلق سواء كان دين التوحيد عموما أم االسالم 
خصوصا عدة امور منها:

امللل  اهل  من  غريهم  عىل  املسلمني  وتسلط  الدين،  يف  االكراه  عن  هنى  1.االســالم 
به ،وعندها ال  االعتقاد  اكراههم عىل  يعني  اخرى  ملة  يبقى معه وجود الهل  بشكل ال 
تكون غلبة باملعنى القرآين، وانام تسلط قهري وحاشا هللا تعاىل ان يظهر دينه بذلك، نعم 
يكون الدخول لالسالم من خالل االقتناع باحلجج والرباهني بحيث اليبقى دين اال هو، 

عن قناعة ورضا ال عن قهر وتسلط.
2.القتال يف االسالم اليكون اال عىل من اعتدى او بغى، (فال جتوز مقاتلة العدو مامل 

يشهر سيفا ومل يبدأ بقتال)(24)، وذلك ما رصح به النص القرآين يف قوله 
ينَ  تَدِ ُعْ املْ ِبُّ  حيُ الَ   َ اهللاَّ إِنَّ  وا  تَدُ تَعْ الَ  وَ مْ  ونَكُ اتِلُ قَ يُ ينَ  الَّذِ  ِ اهللاَّ بِيلِ  سَ يفِ  وا  اتِلُ قَ ﴿وَ تعاىل: 
تْلِ  قَ الْ مِنَ  دُّ  أَشَ ةُ  نَ تْ فِ الْ وَ مْ  وكُ جُ رَ أَخْ يْثُ  حَ مِنْ  مْ  وهُ جُ رِ أَخْ وَ مْ  وهُ مُ تُ فْ قِ ثَ يْثُ  حَ مْ  وهُ لُ تُ اقْ وَ  *
اءُ  زَ لِكَ جَ ذَ مْ كَ وهُ لُ تُ اقْ مْ فَ وكُ لُ اتَ إِنْ قَ مْ فِيهِ فَ وكُ اتِلُ قَ تَّى يُ امِ حَ رَ َ دِ احلْ جِ َسْ نْدَ املْ مْ عِ وهُ اتِلُ قَ الَ تُ وَ
ينُ  ونَ الدِّ يَكُ ةٌ وَ نَ ونَ فِتْ تَّى الَ تَكُ مْ حَ وهُ اتِلُ قَ يمٌ * وَ حِ ورٌ رَ فُ َ غَ إِنَّ اهللاَّ ا فَ وْ إِنِ انْتَهَ ينَ * فَ افِرِ الْكَ
وا  قاتلُ ﴾[البقرة: 190- 193]، وقوله تعاىل: ﴿وَ ِنيَ املِ ىلَ الظَّ انَ إِالَّ عَ وَ دْ الَ عُ ا فَ وْ إِنِ انْتَهَ ِ فَ َّ هللاِ
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﴾[التوبة: 63]، وقوله تعاىل:  عَ املُتَّقِنيَ وا أَنَّ اهللاَ مَ مُ لَ اعْ ةً وَ افَّ مْ كَ ونَكُ قاتلُ ام يُ ةً كَ افَّ نيَ كَ كِ ِ املُرشْ
وا  قاتلُ رى فَ خْ ىلَ األُ ا عَ دامهُ تْ إحْ إنْ بَغَ ام فَ نَهُ يْ وا بَ لِحُ أَصْ وا فَ لُ تَ تَ َ اقْ ننيِ مِ تانِ مِنَ املُؤْ إنْ طائفَ ﴿وَ
ِبُّ  وا إنَّ اهللاَ حيُ طُ سِ أَقْ لِ وَ دْ ام باِلْعَ نَهُ يْ وا بَ لِحُ أَصْ تْ فَ إنْ فاءَ رِ اهللاِ فَ تَّى تَفِي ءَ إىلِ أَمْ ي حَ بْغِ الَّتيِ تَ
اعتداء  النّهي عن كلّ  يقتيض  الكريمة  اآليات  ﴾[احلجرات: 9]، واإلطالق يف  نيَ طِ سِ املُقْ
صغريا كان أو كبريا، «سواء كان يف االبتداء بالقتال أم يف التجاوز يف القتل أم يف املكان، 
وسواء كان يف النفس أم يف املال أم يف العرض أم يف األدب يف الكالم أم يف الفعل وغري 
مِ  لْ وا للِسَّ نَحُ إنْ جَ ذلك»(25)، وحتى املعتدي اذا جنح للسلم فال قتال(26)، لقوله تعاىل: ﴿وَ

﴾[االنفال:16]. لِيمُ يعُ الْعَ مِ وَ السَّ ِ إنَّهُ هُ ىلَ اهللاَّ لْ عَ كَّ تَوَ ا وَ نَحْ هلَ اجْ فَ
بل   ، كفرهم  او  رشكهم  بعنوان  ليس  والكفر  الرشك  اهل  قتال  ان  يظهر  ذلك  ومن 
اعتدائهم وبغيهم -وهذه نقطة مهمة جدا البد من بحثها يف بحث مستقل ليس  بعنوان 
هنا مقامه-  فإذا كان االسالم اليرتيض ابتداء االخر بقتال فكيف يفرض وجوده وسلطته 
بالقتال؟! وخيلص من ذلك ان القول بتسلط املسلمني عىل اهل االديان االخرى بالقتال ال 
صحة له ملخالفته النص القرآين. وبذلك يتضح ان الظهار دين احلق عىل كل دين بعدين:

احكام  عىل  وباالطالع  والرباهني  باحلجج  ظهوره  خالل  من  املعريف  البعد  االول:  
الرشائع الساموية االخرى وتفعيلها ورفع التعطيل عنها مامل تكن منسوخة يف االسالم.

عىل  او  عليه  االعتداء  من  احلق  دين  حيصن  الذي  العسكري  الدفاعي  البعد  الثاين: 
االنسانية عموما.

وهذا اجلمع بني االمرين هو االكثر مناسبة لكيفية اظهار االسالم عىل بقية االديان، ملا 
فيهام من هيمنة تتوافق مع معنى اهليمنة القرآنية عىل الكتب الساموية ،والتيتظهر بمجموعة 
من املظاهر تتلخص يف كون القرآن الكريم مرتبط بالكتب الساموية من جهة: التصديق، 
والتفصيل، واحلفظ واملراقبة والشهادة(27)، وإقامة احكام اهللا سبحانه التي تضمنتها عىل 
اتباعها(28)، إضافة لتصحيح العقائد املحرفة التي اضيفت لتلك الكتب،  فإن هذه املظاهر 
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تؤدي اىل استيعاب اآلخر بجميع حيثياته العقدية والترشيعية وحتى االخالقية والثقافية، 
احلق،  مع  يتفق  ماال  مسار  وتصحح  امجاهلا  وتبنيّ  ل  ،وتفصّ معها  يتوافق  ما  وتقر  فتتفق 
«مشتملٌ  لكونه  ساموي؛  كتاب  كل  يف  اهللا  رشيعة  احياء  مرشوع  االسالم  يكون  وبالتايل 
التحريف  بسبب  اميتت  التي  اإلهلية»(29)،   الكتب  الباقيةِ يف  الرشعية  عىل مجيع األحكام 

والتلبيس واالخفاء الذي شهدته تلك الكتب عىل يد بعض الرهبان واالحبار.
ولكن يبقى تساؤل:  ان كانت هيمنة االسالم امر ثابت وحاصل يف عرص الرسالة فام 

وجه البشارة بحصوله مستقبال؟
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رابعا: اظهار الدين بتطبيق هيمنته
ثمَّ االسالم مهيمنا عىل غريه  الكريم مهيمنا عىل ماسبقه من كتب ساموية ومن  القرآن 
من الرشائع الساموية، هو امر نظري مل يطبق عىل ارض الواقع بصورته التامة اىل يومنا هذا، 
ومتام تطبيقها انام يكون بنفاذ قوانينه يف االرض وحاكميتها عىل اجلميع(30)، فال معنى وال أثر 
لسيادة االسالم بالكثرة الظاهرية والغلبة العسكرية وفرض سلطته بقوة السيف واحكامه 
معطلة او حمرفة، وإذا فرضت سيادة االسالم وغلبته عىل اهل امللل بالقوة والتسلط عليهم، 
فهو دليل عىل افتقار االسالم للحجة؛ ألن الفكر القائم عىل اساس القمع هو فكر سقيم يعاين 
من نقص معريف وقيمي ،وحاشا لالسالم ان يكون كذلك؛ ألنه الدين الكامل لقوله تعاىل: 
ينًا﴾[املائدة:  دِ مَ  الَ ِسْ اإلْ مُ  لَكُ يتُ  ضِ رَ وَ تيِ  مَ نْعْ م  يْكُ لَ عَ تُ  َمْ أَمتْ وَ مْ  ينَكُ دِ مْ  لَكُ لْتُ  مَ أَكْ مَ  يَوْ ﴿الْ
3]، زيادة عىل  ذلك فعبارة «ليظهره عىل الدين كله» انام «تشري إىل ظهور الدين احلق عىل 
مجيع األديان من خالل معرفة اهلدى، بمعنى أن الناس هلم دين لكنهم يف ضالل وليس هو 
الدين احلق»(31)، ومعرفة الدين عن هدى ال يكون باالكراه او بالسيف والقتال وماشاكل، 
وانام باحلجج والرباهني واالستدالل العقيل واعامل الفكر، وحماججة االخر بام يؤمن ويعتقد 
به. ولكن البد هلذا اهلدى من هادي ولتلك اهليمنة القرآنية من مطبق؛ ولذلك ذكر املفرسون 

.(32)ان ايات ظهور الدين انام يأيت تأويلها عند خروج املهدي ونزول عيسى
وبذلك يتضح ان ظهور دين احلق اليعني زوال بقية االديان،  ولكن يبقى السؤال عن 
اتباعها وماهو  االديان يف ظل ظهور االسالم عليها، كيف سيكون وضع  تلك  مستقبل 

مصريهم؟ هذا ما سيأيت بحثه يف املطلب اآليت.
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املطلب الثاين
مستقبل االديان الساموية يف عرص اظهار الدين

بام ان اظهار الدين عىل الدين كله وظهوره اليكون اال يف عرص خروج االمام املهدي
الواردة يف  والروايات  فإن االخبار  املفرسين،  ماذكره جل  والنبي عيسى بحسب   
فقد  فيه،  الساموية  لالديان  مستقبل  وجود  اىل  تشري  العرص  ذلك  واحداث  مالمح  بيان 
اتفق املسلمون عموما عىل خروج املهدي يف آخر الزمان وانه من عرتة الرسول االعظم، 
عىل الرغم من اختالفهم يف كونه مولود ام سيولد فيام بعد، إال ان هناك اتفاق جممل عىل 
ماسيكون يف عرص ظهوره من احداث(33)، وهيم البحث منها مايتعلق بكيفية التعامل مع 

اتباع الرشائع الساموية، فيام اذا كان تعامل اقصاء والغاء، او اقرار وبقاء وكام يأيت:
: اظهار التوراة واالنجيل كام انزلت أوالً

مشكلة حتريف الكتب الساموية السابقة تشكل عائقا امام قبول ان اتباعها عىل حق او 
هلم نصيب من النجاة يف االخرة، ملا يبتني عليها من اعتقادات حمرفة فيها من الغلو والفساد 
ماال يقبله عاقل، ولكن بمجرد ارتفاعها ستحل اشكالية قبول االخر؛ ألنه عندها سيدين 
فإن اخلطوة االوىل يف  به، ولذلك  يدينوا  ان  اهللا سبحانه  اراده  الذي  احلق  بالدين  اجلميع 
اظهار دين التوحيد هو املجيئ باالنجيل والتوراة كام انزلت لتكون اىل جنب القرآن الكريم 
الساموية  الكتب  انّ  اخبار  «عدة  واالمامية  العامة  كتب  نقلت  فقد  االنسانية.  حكومة  يف 
األصلية يف غار يف انطاكية وانّه -املهدي-  سوف خيرجها من هناك»(34)،  منها:  ماروي 
عن أيب جعفر حممد بن عيل أنه قال: ((إذا قام القائم من اسار إىل أنطاكية(35)، فيستخرج 
عىص  يت  أو  حممد  آل  قائم  قام  ((إذا   : قوله  آخر  حديث  يف  وجاء  التوراة))(36)،  منها 
التوراة وسائر  : ((ويستخرج  أنطاكية))(37)، وايضا قوله  التوراة من  موسى، وأخرج 
التوراة  استخراج  عن  مماثلة  اخبار  وهناك  بأنطاكية))(38)،  غار  من  وجل  عز  اهللا  كتب 

واالنجيل(39).
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وذكرت مصادر عدة ان العلة من استخراجها هي لالحتجاج هبا(40)،  يف حني ان جمرد 
االحتجاج ليس داع الستخراجها؛ ألن كل من اليهود والنصارى ال يعرفون تلك الكتب 
هبا  االحتجاج  ان  يعني  مما  ايدهيم،  بني  التي  كتبهم  يف  منها  بقي  ما  يعرفون  بل  االصيلة 
الكتاب، ولذلك البد من وجود اسباب اخرى الستخراجها  قد اليكون جمديا مع اهل 
كي تكون حجة عىل اتباعها كي يصح االحتجاج هبا منها «هداية الناس هبذه الكتب بعد 
الظهور»(41)، وهلذه اهلداية كيفية تثبت ما مرّ سابقا حول املراد من اهليمنة القرآنية عىل بقية 

الكتب الساموية.
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ثانيا: احلكم بالتوراة واالنجيل
بعد اظهار الكتب الساموية االصيلة كام انزلت، ولتحقيق هداية اهل الكتاب اىل الدين 
ة، البد من تفعيل االحكام التي جاءت هبا تلك الكتب  احلق كي يظهر عىل كل دين وملّ
ماسيكون  ،وهذا  القرآين  النص  برصيح  ونور  هدى  من  فيها  ملا  واالنجيل  التوراة  وهي 
الباقر  االمام  حديث  يف  جاء  ما  وهذا    املنتظر  املهدي  يد  وعىل  الدين  ظهور  زمن  يف 
الرعية...وحيكم بني أهل  بالسوية، وعدل يف  م  البيت قسّ قائم أهل  قام  بقوله: ((اذا   
التوراة بالتوراة، وبني أهل اإلنجيل باإلنجيل، وبني أهل الزبور بالزبور، وبني أهل القرآن 
بالقرآن))..(42)، والرواية اذا ضمت اىل االيات القرآنية التي نصت عىل رضورة احلكم بام 
ينَ  ونَ الَّذِ بِيُّ ا النَّ َ مُ هبِ كُ ْ نُورٌ حيَ ى وَ دً ا هُ اةَ فِيهَ رَ ا التَّوْ نَ لْ نْزَ ا أَ انزل اهللا يف كتبه منها قوله تعاىل: ﴿إِنَّ
اءَ  دَ هَ يْهِ شُ لَ انُوا عَ كَ ِ وَ تَابِ اهللاَّ وا مِنْ كِ فِظُ تُحْ بَارُ بِامَ اسْ حْ َ األْ ونَ وَ انِيُّ بَّ الرَّ وا وَ ادُ ينَ هَ ذِ وا لِلَّ مُ لَ أَسْ
ئِكَ  ولَ أُ ُ فَ لَ اهللاَّ نْزَ مْ بِامَ أَ كُ ْ ْ حيَ نْ ملَ مَ لِيالً وَ ا قَ نً وا بِآيَايتِ ثَمَ ُ رتَ الَ تَشْ نِ وَ وْ شَ اخْ ا النَّاسَ وَ وُ شَ ْ الَ ختَ فَ
نْ  مَ ُ فِيهِ وَ لَ اهللاَّ نْزَ يلِ بِامَ أَ ِنْجِ لُ اإلْ مْ أَهْ كُ يَحْ لْ ﴾[املائدة:44]، وقوله تعاىل: ﴿ وَ ونَ افِرُ مُ الْكَ هُ
يْهِ  َ يَدَ َا بَنيْ ا ملِ قً دِّ صَ قِّ مُ َ تَابَ بِاحلْ يْكَ الْكِ ا إِلَ نَ لْ نْزَ أَ ونَ * وَ قُ اسِ مُ الْفَ ئِكَ هُ ولَ أُ ُ فَ لَ اهللاَّ نْزَ مْ بِامَ أَ كُ ْ ْ حيَ ملَ
قِّ  َ كَ مِنَ احلْ اءَ امَّ جَ مْ عَ هُ اءَ وَ بِعْ أَهْ تَّ الَ تَ ُ وَ لَ اهللاَّ نْزَ مْ بِامَ أَ نَهُ يْ مْ بَ كُ احْ يْهِ فَ لَ نًا عَ يْمِ هَ مُ تَابِ وَ مِنَ الْكِ
مْ  ا آتَاكُ مْ يفِ مَ كُ وَ لُ بْ نْ لِيَ لَكِ ةً وَ دَ احِ ةً وَ مَّ مْ أُ كُ لَ عَ َ ُ جلَ اءَ اهللاَّ لَوْ شَ ا وَ اجً نْهَ مِ ةً وَ عَ ْ مْ رشِ نْكُ نَا مِ لْ عَ لٍّ جَ لِكُ
﴾[املائدة:48-47]،  ونَ لِفُ تَ ْ مْ فِيهِ ختَ تُ نْ مْ بِامَ كُ كُ ئُ بِّ نَ يُ ا فَ ِيعً مْ مجَ كُ عُ جِ رْ ِ مَ اتِ إِىلَ اهللاَّ َ ريْ َ وا اخلْ بِقُ تَ اسْ فَ
إىل  الساموية  الكتب  كل  تنزل  أن  ينبغي  العادل  احلكم  إلقامة  مفاده:  قاطعا  دليال  تعطي 
تارة  بالكافرين  التوراة  فقد وصف من يعيص حكم  يؤمن هبا،  قبل من  التطبيق من  حيز 
احلكم  األعىل يف  االمر  ان  إال  بالفاسقني،  اإلنجيل  أخرى، ومن يعيص حكم  وبالظاملني 
بتلك الكتب هو للحكم اإلسالمي الذي أنزله اهللا تعاىل يف القرآن، إذ ان ما يقوم به املهدي 
املنتظر  انام هو تطبيقاً لذلك التأكيد القرآين(43)، وقد جاءت رواية مقاربة للرواية التي 
هي مدار البحث عن االمام امري املؤمنني يف حال لو ثنيت له وسادة احلكم(44)، مما يدل 
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عىل عدة امور منها:
االول: ان االسالم وان كان دينا جاء به الرسول األعظم  إال انه دين الهل الكتاب 
ايضا؛ ألنه يطبق احكامهم عليهم من غري ظلم او جور، وهذا مايميزه عن بقية االديان 

ولذلك فهو غالب هلا ظاهر عليها .
ر -وان  الثاين: ان دين التوحيد عموما واالسالم عىل وجه اخلصوص البد له من مظهِ
كان ذلك ال يتحقق اال يف آخر الزمان- بحيث يكون عاملا ومطلعا اطالعا دقيقا عىل كل ما 

انزله سبحانه يف رشائعه السابقة، كي يتمكن من احلكم بام جاء فيها.
احكامه  بتطبيق  إال  دين،  كل  عىل  يظهر  ال  اهللا  ودين  تتحقق  ال  اهلداية  ان  الثالث: 
النازلة يف كل كتاب انزله سبحانه وبيان ما هو ثابت منه او منسوخ وتفعيل تلك االحكام 

واخراجها من حيز النظرية اىل التطبيق، وهذه هي اهليمنة بعينها.
وإذا حتقق ذلك سيتحقق العدل والقسط عىل يد االسالم، فال ظلم وال عدوان وال جور 
عىل احد ال من املسلمني وال من اهل الكتاب، ويف حال رؤية االخر للعدل االهلي املقام 

يف االرض من قبل حاكم االسالم عندها سيدخل االسالم طوعا من غري قتال وال اكراه.
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ثالثا: اقرار اهل الكتاب عىل دينهم
 الهل الكتاب ،يتضح  املنتظر  عند قراءة االخبار فيام خيص معاملة االمام املهدي 
ان سريته فيهم سرية جده املصطفى ففي حال عدم دخوهلم االسالم يبقون عىل دينهم 
وتؤخذ منهم اجلزية وهذا ما ذكرته مجلة من التفاسري منها: ما نسب البن عباس قوله: «الَ 
يَة»(45)، ومثله نقله  ِزْ م اجلْ يْهِ ى إلَِ م أَو أدّ الَ ِسْ تَّى الَ يبْقى أحد إالَّ دخل يفِ اإلْ ة حَ اعَ تقوم السَّ
الفراء يف معاين القرآن(46). ونقل القرطبي يف تفسريه آلية اظهار الدين قول السدي وهو: 

.(47)« يَةَ ِزْ ى اجلْ مِ أَوْ أَدَّ الَ ِسْ لَ يفِ اإلْ خَ دٌ إالَّ دَ ى أَحَ بْقَ يِّ ، الَ يَ دِ وجِ املْهَ رُ نْدَ خُ اكَ عِ «ذَ
الكتاب عىل  التي نقلت ان االمام املهدي ال يقبل اجلزية وانه حيمل اهل  أما االخبار 
اإلسالم(48)، وبعيدا عن مدى سالمة سندها، فهي ال يمكن قبوهلا من جهتني: االوىل: اهنا 
﴾ ومحل اهل الكتاب عىل االسالم يعني ارغامهم  ينِ اهَ يفِ الدِّ رَ خمالفة لقوله تعاىل: ﴿الَ إكْ

عىل ذلك وهو االكراه بعينه.
رشعي  حكم  االسالم  ذمة  يف  وقبوهلم  الكتاب  اهل  من  اجلزية  اخذ  كان  إذا  الثاين: 
ثابت، فتغيريه اما نسخ له ومعلوم ان ال نسخ بعد الرسول االعظم (49)، واما تعطيل له 
وهو مما ال يتوافق مع مهام االمام املهدي  يف احياء معامل الدين والرشيعة، واخذ اجلزية 
واحدة من تلك االحكام املعطلة يف زمن الغيبة ولذلك ورد يف االخبار انه  يضع اجلزية، 

ومعنى وضع اجلزية ليس رفعها بل ترشيعها وتفعيل العمل هبا(50).
وهذا ما التفت اليه الطربيس يف إعالم الورى بقوله: «انا مل نعرف ما تضمنه السؤال من 
أنه ال يقبل اجلزية من أهل الكتاب، فإن كان ورد بذلك خرب فهو غري مقطوع به»(51)، وهذه 
الرضيبة املالية التي يدفعها اهل الكتاب بحسب الرشوط املثبتة يف املباحث الفقهية وامهها 

الرتايض(52)، تدل عىل امرين:
االول: ان امتثال اتباع االديان االخرى لدفع اجلزية من غري اكراه هو بحد ذاته غلبة 

وسيادة لالسالم عىل غريه من االديان؛ ألنه امتثال لترشيع اسالمي.
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الثاين: ان اهل الكتاب هلم دور يف البنية االقتصادية لالسالم كام للمسلمني من دور يف 
دفع الزكاة واخلمس، وبذلك ليس هناك الغاء لدور اتباع االديان االخرى يف حال ظهور 

االسالم عىل الدين كله.
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اخلامتة
من خالل ما تقدم يظهر ان:

1.سيادة االسالم وغلبته ال تعني اهناء وجود االديان الساموية االخرى، هذا ان محل 
والتسليم  التوحيد  وهو  العام  املعنى  عىل  محله  حال  يف  اما  اخلاص،  معناه  عىل  االسالم 
او  الوضعية  االديان  التوحيدية ستظهر عىل غريها من  االديان  ان  يعني  فهذا  هللا سبحانه 
الساموية التي فيها شائبة الرشك بفعل التحريف، وبذلك ال يتعارض مفهوم وكيفية اظهار 

. الدين احلق عىل الدين كله مع موضوع التعدد الديني يف عرص ظهور املهدي املنتظر
2.هيمنة االسالم تتجىل من خالل بسط حكم اهللا يف االرض والذي جاء يف الرشائع 
الساموية مما يتفق مع حكم االسالم من جهة،  ويتمظهر فيه معنى الرقابة والشهادة واحلفظ.

ر وهو جزء من  ظهِ 3.بام ان ظهور الدين احلق عىل كل دين وعد اهلي، إذن البد له من مُ
ذلك الوعد االهلي، فبدونه ال يمكن للدين ان يظهر بمعناه التام.

الساموية  االنبياء  كتب  االحاديث-  تنقله  ما  -بحسب  املنتظر  املهدي  4.استخراج 
ومرياثهم فيه داللة عىل احياء ذلك املرياث وارجاعه لدائرة العمل واال جمرد االحتجاج ال 

ينسجم مع عظم وامهية ذلك املرياث من جهة، ومعرفة الناس به عندئذ من جهة اخرى.
الظهور،  عرص  يف  االديان  بمستقبل  يتعلق  بام  له  تصل  ان  الباحثة  استطاعت  ما  هذا 

ولعلها اصابت فيه او اخطأت، ومن اهللا التوفيق.
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اهلوامش
1.صدام احلضارات، هانتنغتون: 114.

2.ظ/ كامل الدين ومتام النعمة، الصدوق: 200.
3.القرآن والتعددية، حممد قراملكي: 60.

4.ظ/ تفسري مقاتل بن سليامن، مقاتل بن سليامن االزدي(ت150#): 2/ 167؛ جامع البيان يف تأويل 
القرآن، ابن جرير الطربي: 14/ 198؛ الكشاف جار اهللا الزخمرشي: 591/1.

.77 5.ظ/ انوار التنزيل، البضاوي: /3
6.ظ/ تفسري املراغي، امحد بن مصطفى املراغي.91 :10 :

.142 7.ظ/ امليزان، حممد حسني الطباطبائي: /9
.551 8.ظ/ من هدى القرآن، حممد تقي املدريس: /4

.331 9.مدارك التنزيل، حافظ الدين النسفي: /1
.73 10.العني، اخلليل بن امحد الفراهيدي: /4

.174 11.معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: /3
.434 12.ظ/ القاموس املحيط، الفريوز ابادي: /1

الرازي:  الفخر  الغيب،  التبيان، الطويس: 5/209؛ مفاتيح  البيان، الطربي: 3/453؛  13.ظ/ جامع 
40/61؛ اجلامع الحكام القرآن، القرطبي: 8/8؛ امليزان، حممد حسني الطباطبائي: 

9/247؛ وغريها.
.68 14.اجلامع ألحكام القرآن، شمس الدين القرطبي: /18

15.م.ن
16.ظ/ معامل التنزيل يف تفسري القرآن، حسني بن مسعود البغوي (ت.340 /2 :)510#

.742 17.ظ/ امليزان، حممد حسني الطباطبائي: /9
18.ظ/ الكشف والبيان عن تفسري القرآن، ابو اسحاق الثعلبي5 :(724#) /36.

.33 19.ظ/ مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي: /16
مفهوم كيل  فإنه  مثالً  كالبياض  عليها  مفهومه  أفراده يف صدق  املتفاوتة  الكيل  التشكيكي هو  20.األمر 

ينطبق عىل بياض الثلج وبياض القرطاس، ولكن بياض الثلج أشد من بياض القرطاس 
فإهنم  أفراده  إىل  بالنسبة  فيه كاإلنسان  أفراده  املتوافقة  فإنه  املتواطئ  الكيل  ويقابله  بياض،  كليهام  أن  مع 

متساوون يف اإلنسانية. (ظ/ املنطق، حممد رضا املظفر): 71
21.جامع البيان يف تأويل آي القرآن، ابن جرير الطربي:12/ 320.
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.572 22.روح املعاين، االلويس: /13
23.م.ن.

.91 24.االمثل، مكارم الشريازي: /2
25.ظ/ مواهب الرمحن، عبد االعىل السبزواري: 130/3.

26.ظ/ االء الرمحن، حممد جواد البالغي: 166/1.
27.ظ/ اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، ابو زيد الثعالبي: 093/2.

.971 28.ظ/ اجلامع ألحكام القرآن، شمس الدين القرطبي: /6
29.ارشاد العقل السليم اىل مزايا الكتاب الكريم، ابو السعود العامدي: 54/3.

30.ظ/ من سيظهر دين اهللا، مرتىض الريازي: 11.
31.طور االستخالف، عامل سبيط.106 :

الرازي:  الفخر  الغيب،  التبيان، الطويس: 5/209؛ مفاتيح  البيان، الطربي: 3/453؛  32.ظ/ جامع 
40/61؛ اجلامع الحكام القرآن، القرطبي: 8/8؛ امليزان، حممد حسني الطباطبائي: 9/ 247؛  وغريها.

33. ظ / املهدي يف الفكر االسالمي، ثامر العميدي: 25-38
34.النجم الثاقب، مريزا حسني النوري الطربيس: .259 /1

35.انطاكية: من الثغور الشامية بينها وبني حلب يوم وليلة (معجم البلدان، ياقوت احلموي: 1.)382/
36.رشح االخبار، القايض النعامن املغريب (ت.387/ 3 :)363#

.208 37.م-ن: /3
38.الغيبة، ابن ايب زينب النعامين (ت380هـ.243 :)

39.ظ/ الفتن، نعيم بن محاد املروزي (ت 288هـ.220 :)
.525 40.ظ/ معجم احاديث االمام املهدي، عيل الكوراين: /2

41.تاريخ مابعد الظهور، نحند صادق الصدر.606 :
42.الغيبة، ابن ايب زينب النعامين.243 :

43.ظ/ تاريخ ما بعد الظهور، حممد صادق الصدر.607 :
ايب  ابن  البالغة،  هنج  رشح  الطويس2/523:؛  األمايل،  :؛  املرتىض194  الرشيف  األنبياء،  44.تنزيه 

احلديد.12/197:
45.تنوير املقباس، ينسب البن عباس، مجعه جمد الدين الفريوزابادي (ت.470 :)817#

46.ظ/ معاين القرآن، ابو زكريا حييى الفراء (ت.68 /3 :)207#
.121 47.جامع االحكام، القرطبي: /8
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.383 48.ظ/ بحار االنوار، املجليس: /52
49.ظ/ إعالم الورى بأعالم اهلدى، الطربيس:2 /310.

50.ظ/ تاريخ مابعد الظهور، حممد صادق الصدر: .876
51.إعالم الورى بأعالم اهلدى، الطربيس: 310/2.
52.ظ/ اجلزية واحكامها، عيل اكرب الكالنرتي.24 :
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم

1.ابن ايب احلديد (ت656#)،  رشح هنج البالغة، 
حتقيق حممد ابو الفضل ابراهيم ،دار احياء الكتب 

العربية، ط1 ،1959.
2.ابن فارس (ت 593#)، معجم مقاييس اللغة، 
حتقيق: عبد السالم حممد هارون ،1404#،  مكتبة 

اإلعالم اإلسالمي.
3.ابو اسحاق الثعلبي(724#)،  الكشف والبيان 
بن  حممد  أيب  ــام  اإلم حتقيق:  القرآن،  تفسري  عن 
عاشور،  مراجعة وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي،  
يروت،   ب  العريب،   تراث  ال  إحياء  دار  النارش:  

لبنان ،ط1، 1422# - 2002 م.
4.أبو السعود العامدي حممد بن حممد بن مصطفى 
مزايا  اىل  السليم  العقل  اد  ارش    ،(#289 (ت: 

القرآن الكريم، النارش: 
دار إحياءالرتاث العريب، بريوت.

  ،(#835 (ت  الزخمرشي  اهللا  جار  القاسم  5.ابو 
،الطبعة  االردن  دجـــلـــة،   دار  الــكــشــاف،  

االوىل.2007
6.امحد بن خليل الفراهيدي (ت ،#175 )العني، 
السامرائي،   ابراهيم  املخزومي،  مهدي  حتقيق: 
االوىل  ،الطبعة  بـــريوت  االعــلــمــي،   مؤسسة 

1988م.
املراغي،   تفسري  املـراغـي،   مصطفى  بــن  7.امحـد 
مرص،  وأوالده،  احللبي  البابى  مصطفى  مطبعة 

الطبعة االوىل.1946
8.ثامر العميدي،  املــهــدي يف الفكر االسـالمـي، 
الطبعة  املــقــدســة،  قــم  الــرســالــة،  مؤسسة 

االوىل.1417# ،
مــدارك  (ت#710)،  النسفي  الدين  حافظ   .9
دار  ،النارش:   بديوي  التنزيل،  حتقيق يوسف عيل 
 # ،الطبعة األوىل، 1419  الطيب،  بريوت  الكلم 

- 1998 م.
 (  510# (ت  البغوي  مسعود  بــن  10.حــســني 
،معامل التنزيل يف تفسري القرآن ، دار السالم للنرش 

والتوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل.1416# ،
البيان  جامع   (#310) الطربي  جرير  بن  11.محد 
يف تأويل القرآن، حتقيق أمحد حممد شاكر، مؤسسة 

الرسالة، ط1، 2000م.
ــود  ــمـــ ــن حمـــ ـــ ـــ ـــ ــدي ـــ ـــ ـــ 12.شـــــــهـــــــاب ال
يف  ــاين  ــع امل روح  اآللـــــــــــــــــــويس(ت#1270)،  
عيل  حتقيق  املثاين،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسري 
،بريوت،  العلمية  دارالكتب  عطية،   عبدالباري 

الطبعة األوىل.# 1415 ،
يـــــــاقـــــــوت  الـــــــديـــــــن  ــاب  ــــ ــهـ ــــ شـ  .13
احلــمــوي(ت626#)، معجم البلدان،  دار صادر 

،بريوت، الطبعة الثانية، 1995 م.
14. عامل سبيط،  طور االستخالف،  مركز النييل 

للدراسات، ط1.1424# ،
زواري  السب  املــوســوي  االعـــــىل  عبد   .15
البيت،  أهل  موسسة  النارش:  الرمحن،   ،مواهب 

بريوت، ط2.1409# ،
الثعالبي(ت  زيد  ابو  حممد  بن  الرمحن  16.عبد 
578#)، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، حتقيق: 
الشيخ حممد عيل معوض والشيخ عادل أمحد عبد 
الــعــريب،  بــريوت،   ــرتاث  ال املــوجــود،  دار إحياء 

الطبعة: 
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األوىل.1418# ،
املقباس،   تنوير  17.عبد اهللا بن عباس (ت#86)  
دار   (#718 (ت  ابادي  الفريوز  الدين  جمد  مجعه 

الكتب العلمية، لبنان.
واحكامها  اجلــزيــة  الــكــالنــرتي،  ــرب  اك 18.عـــيل 
،الطبعة  املقدسة  قم  اإلسالمي،   النرش  ،مؤسسة 

االوىل.1426#
19.عيل الكوراين،  معجم احاديث االمام املهدي، 
االوىل  ،الطبعة  قم  االسالمية،  املعارف  مؤسسة 

1411#.
ـــــف  ـــ ـــــرشي ـــ ــني ال ــسـ ــن احلـ ـــ ـــ 20.عـــــــــــيل ب
انتشارات  األنبياء،   تنزيه  ــىض(ت#634)  ــرت امل

الرشيف الريض، قم املقدسة، ط1.
21.فخر الدين الرازي606# ، مفاتيح الغيب دار 

الفكر، بريوت، ط3، 1985م.
 (548# (ت  الطربيس  احلسن  بن  22.الفضل 
إعالم الورى بأعالم اهلدى، حتقيق ونرش مؤسسة 

ال البيت لتحقيق الرتاث، قم.
بحار  (ت#1111)،  املجليس  باقر  23.حمــمــد 
،عبد  الزنجاين  العابدي  حييى  حتقيق:  االنـــوار، 
،1983م،  ط2  ــرازي،   ي ش  ال  الرباين  الرحيم 

مؤسسة الوفاء، بريوت .
أيب  (ابــن  بـ   املعروف  إبراهيم  ابن  بن  24.حممد 
،منشورات  الغيبة  (ت#380)،   النعامين)  زينب 

أنوار اهلدى،  قم املقدسة ،الطبعة االوىل.1422#
الـــديـــن  د شـــمـــس  احـــــم  ــن  ــ ب ــد  ــ ــمـ ــ 25.حمـ
القرآن  الحكام  اجلامع  الــقــرطــبــي(ت#176)، 
،النارش:   أطفيش  إبراهيم  و  الربدوين  أمحد  ،حتقيق 
الثانية  ،الطبعة  القاهرة  املــرصيــة،   الكتب  دار 

1964م.
(ت#460)،  الــطــويس  احلــســن  بــن  ــد  ــم 26.حم
اإلسالمية،   الـدراسـات  قسم  حتقيق  األمـــــايل، 
املقدسة،  قم  الثقافة،  دار  النارش  البعثة،   مؤسسة 

الطبعة االوىل.
27.حممد بن احلسن الطويس (ت064#) ،التبيان 
العاميل،  دقصري  أحم  حتقيق:   القرآن،   تفسري  يف 
النارش: دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت، الطبعة 

االوىل.
(املتوىف:  ــادى  آب الفريوز  يعقوب  بن  28.حممد 
القاموس املحيط، حتقيق مكتب حتقيقا ل   (#718
ـرتاث يف مؤسسة الرسالة ،بــإرشاف:  حممد نعيم 
للطباعة  الرسالة  مؤسسة  ،النارش:  ويس  العرقسُ

والنرش والتوزيع،  بـريوت،  لبنان،  الطبعة: 
الثامنة، 1426# - 2005 م.

29.حممد تقي املدريس، من هدى القرآن، دار حمبي 
احلسني ، طهران، ط1 .1419# ،

30.  حممد ج واد البالغي،  االء الرمحن يف تفسري 
ال ق رآن ، مؤسسة البعثة،  ط1 ،1420#،  قم،  
مؤسسة  يف  اإلسالمية  الدراسات  قسم   : حتقيق 

البعثة.
31. حممد حسني الطباطبائي (ت 1412 #)،

االسالمية،  دارالكتب  القرآن،  تفسري  يف  امليزان 
طهران 1361 #.

32.حممد حسني قراملكي، القرآن والتعددية ،دار 
الوالء، بريوت، ط1 ،2014.

النرش  مؤسسة  املنطق،  املظفر،  رضــا  33.حممد 
االسالمي، قم املقدسة.

34.حممد صــادق الصدر، تاريخ ما بعد الظهور،  
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الطبعة  ــريوت،  ،بـ للمطبوعات  الــتــعــارف  دار 
االوىل،1992.

35. مقاتل بن سليامن االزدي (ت150#) تفسري 
مقاتل بن سليامن،  حتقيق عبد اهللا حممود شحاته،  

دار إحياء ال تراث ،بريوت.
36.مكارم الشريازي، األمثل يف تفسري كتاب اهللا 
املنزل ، منشورات مدرسة اإلمام عيل بن أيب طالب

، قم، ط1.1421# ،
ــــــوري  ــــ ــنـ ــــ ــــ ــــــني الـ ــــ 37.مـــــــــــــريزا حـــسـ
حتقيق  الثاقب،   النجم  الــطــربيس(ت#1320)  
قم  اهلدى،  انوار  املوسوي،   ياسني  السيد  وتعليق 

املقدسة، ط1.1415# ،
)انوار   685#، (ت  البيضاوي  الدين  نارص   .38

التنزيل وارسار التأويل:  دار إحياء الرتاث العريب 
، الطبعة االوىل.

،الفتن،   املـروزي (ت 288هـ)  بن محاد  39.نعيم 
حتقيق د.سهيل زكار،  دار الفكر للطباعة والنرش، 

بريوت، ط1 ،1993.
40.  هانتنغتون، صدام احلضارات واعادة بناء

حممد،  وحممود   عبيد  مالك  ترمجة  العاملي،  النظام 
الدار اجلامهريية للنرش، ط 1، 1999

 (207# (ت  الفراء  زكريا  ابو  زياد  بن  حييى   .41
النجايت،  يــوســف  ــد  أمح حتقيق  ــرآن،  ــق ال مــعــاين 
حممدعيل النجار، عبد الفتاح إسامعيل الشلبي، دار 

املرصية للتأليف والرتمجة، مرص، الطبعة األوىل.


