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א א
  بسم ا الرمحن الرحيم

  يتبع اللهم ا�ك تعلم أ�ي ما أردت هبذا أن أكون إماماً
  واحرتز بك منه فاحرز�ي ... وأعوذ بك اللهم من هذا فأعذ�ي

  فعدي حبقه بٍطالوم... يهضم  ولكن رأيت حقاً
  فكان هذا العمل على بساطته وتفاهته إىل جا�ب احلق املضيع

  به وصلة سيدي وموالي صاحب الزمان قاصداً
  حممد ابن احلسن العسكري املهدي
  روحي وأرواح العاملني له الفداء والوقى
  فتقبله يا سيدي وموالي وال ترده

  �ك كريم من أوالد الكرامإوتصدق علينا ف
  .والد�يا األوىلو خرةاآل واحلمد  وحده يف

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

يأمن من ركبها ويغرق  ٬،الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة ٬،له الطاهرينآاللهم صل على حممد و
   .املتقدم هلم مارق واملتأخر عنهم زاهق والالزم هلم الحق ٬،من تركها

٬، وهذا التفوق ل على نظراءهوم يتفوق فيها القائقد يطالع إنسان مفردة جديد يف علم من عل
وjذا  ٬،وjذا التفوق الكلي أو اجلزئي يتميز اإلنسان على أقرانه ٬،قد يكون بشكل جزئي أو كلي

ارتفعت شبهة املقاربة بني  وكلما زاد الفارق يف العلم ٬،التفوق يكشف العامل من املتعلم واجلاهل
شرف حمل أوال شبهة أن العلوم اإلهلية  ٬،٬، وكل ينهل من ما يروق له فيأخذ jذا العلم أو ذاكالناس

ما يأيت  أونب ٬،وخري العلوم اإلهلية علم القرآن الكرمي ففيه خري من كان قبلكم ٬،من العلوم اإلنسانية
  .وحكم ما بينكم كما ورد يف احلديث ٬،عدكم

محد احلسن يف أللكشف عن الفارق اهلائل بني العلم الذي بثه السيد  االنطالقومن هنا كان 
٬، وال يتصور الصاحل يف تفسريهم للقران الكرميوبني ما سار عليه السلف  ٬،ملتشاjات بشكل خاصا

٬، سبيل إخراج تفسري للقرآن الكرمي اإلنسان أن هذا العرض للحط من قيمة هؤالء الذين عانوا يف
تعاىل ٬، وأسال اهللا صوبة من جهة ومضيعة من جهة ثانيةبل لبيان أحقية أهل البيت اليت مل تزل مغ

وأهل اجلود  ٬،نه أهل العفو والرمحةإضاه وان مين عليَّ مبا هو أهله فأن يسددين ملا حيبه وير
  .نه مسيع الدعاءإ واجلربوت٬،

ت البشرية اخذ وال كل من أعطى رأياً ٬،صبح مفسراًأنه ليس كل من فسر القران أمعلوم من 
ون طائل دة دمن تشعب املا ائي خوفاًانتقمن منطلق ينطلق ن أ مقارناً ر بالدارس درساًد٬، فاجلبه

ـلذا . لك التطويلذوراء    : كان نطاق هذا البحث األخذ بأشهر التفاسري ك
 .تفسري امليزان للطباطبائي )١
 .البيان للشيخ الطربسي تفسري جممع )٢
 .تفسري التبيان للشيخ الطوسي )٣
 .تفسري الربهان للشيخ البحراين )٤
 .تفسري القران الكرمي للمال صدرا )٥
 .الصايف للفيض الكاشاينتفسري  )٦
 .وحي القران حملمد حسني فضل اهللا تفسري من )٧



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................................................ ٦

 .تفسري الكاشف حملمد جواد مغنية )٨
 .فسري األمثل ناصر مكارم الشريازيت )٩
 .رآن للسيد حممد احلسيين الشريازيتفسري تقريب الق )١٠
 .تفسري املنري حملمد الكرمي )١١
 .رمحن للسيد عبد االعلى السبزواريتفسري مواهب ال )١٢
 .ي القرآن للسيد حممد تقي املدرسيمن هد تفسري )١٣
 .جلوهر الثمني للسيد عبد اهللا شربتفسري ا )١٤
 . البيان حملمد بن احلسن الشيباين تفسري ¬ج )١٥
 .املشهورةوما شاكل من تفاسري املدرسة اجلعفرية  )١٦

أو  ذه التفاسريتكرار هل األغلب األعميف التفاسري ال تعدو من  ياملتبقن ٬، فإومن جهة ثانية
حديث أهل أو خمالفتها ٬، آيات بينة املعىن من القرآنملخالفتها يدة عن الصواب غري مأخوذ jا بع

  .التفاسريهذه وقد يأخذ البحث كلمة هنا وكلمة هناك من غري . البيت 
سفن النجاة السيما املخصوص  ٬،له الطيبني الطاهرينآاللهم صل على خري اخللق حممد وعلى 

  .طيبة يصعد أوهلا وال يرتل أخرها صالة دائمة ٬،Xملؤمنني الوصاية أمري او باألخوة
  :إليهاالبد من التنويه  تنيلمسأ تبقي

 أو X محد احلسنأالسيد التفسري الذي يطرحه (الباحث حينما يقول  أنوهي  :األوىل
الذين  البيت  آلمن ن السيد ال فإإو ٬،فهو من باب تقريب الصورة لذهنية املتلقي ٬،الطرح
 لإلشارةللواقع ال  إكساjامن حيث  إالفكلمة طرح غري واردة  ٬،علم القرآن إليهمتعاىل  اهللا أوكل

  .الرأيرد ذاك  أو الرأيهذا  بأخذاالصطالحية املعروفة 
 اإلماميقدمه رسول  إعجازيوهو أثبات  األمام٬، إىلهذا التفسري يعد خطوة  أنهي  :والثانية

لة انفتاح العلوم ٬، لكن مسأحممد  آلب علم معرفة احلق من جان أرادلكل من  Xاملهدي 
فقد روى يف احلديث عنهم عليهم  ٬،حممد  آلوط اليت حددها الشروتدفقها با¶تمع مقرون ب

وال كل ما حان وقته حضر  ٬،وال كل ما يقال حان وقته ٬،ما كل ما يعلم يقال(: السالم
  .)١()أهله

                                                 
 .٢١٢ص :الحسن بن سليمان الحلي -مختصر بصائر الدرجات  -١



   ٧ ............................................................. التفسري املقارن
  كتمان  إىل حممد  آلاضطروا وسيعلم الذين  ٬،بـن الصبح قريأعرض عن هذا فإومن 
علي بن  قال: قال ٬،عن أيب خالد الكابليف ٬،الناس أي منقلب ينقلبون إىل إيصالهمنع وعلمهم 
 .مث صنع اهللا يب ما أحب ٬،ذن يل فكلمت الناس ثالثاًألوددت أنه (: )عليهما السالم(احلسني 

و]لَت]س_م]̂عنَّ م\ن] ﴿: تال هذه اآلية مث ٬،ولكنها عزمة من اهللا أن نصرب: مث قال بيده على صدره٬، :قال
bكَث\رياً و]إِنْ ت]ص_بِ̂روا و]ت]تَّقُوا فَإِن lذ\ين] أَش_ر]كُوا أَذىbذ\ين] أُو̂توا الْك\ت]اب] م\ن_ قَب_ل\كُم_ و]م\ن] الbذَل\ك] م\ن_  ال

  .)١( )﴾ع]ز_مِ الْأُ̂مورِ
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٢٣ص ٦٥ج بحار األنوار  -١



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Wאא
  .)١(﴾إِنb أَن_كَر] الْأَص_و]ات\ لَص]و_̂ت الْح]م\ريِ﴿ :هو اآلية القرآنية الكرميةبه  نبدأوأول ما 

א א
ة جاء لصوت إن التهجني واإلنكار يف اآلية الكرمي ؛ن مجيع املفسرين اتفقوا على شيء واحدإ

أوهلا  ٬،٬، وخالفوا الكتاب والسنة من أكثر من بابورظوjذا وقعوا يف احمل. هذا احليوان املعروف
وباب ثالث املخالفة ملا ورد ٬، ب آخر املخالفة للسياق القرآينومن با٬، من باب عدم التفسري بالرأي
تفسري  :املختارةبأول التفاسري  أ٬، ونبدرويات كما سيتضح عما قريبعن أهل بيت العصمة من م

  .جممع البيان

  :تفسري جممع البيان
¬ا واردة على حيوان احلمار أينص على ) رمحه اهللا(يف تفسري جممع البيان للشيخ الطربسي 

د ثانÁ غري احليوان حديث ينص على إرادة مقصو وى عن أهل البيت رنه إ علماً ٬،الدنيوي
  :املعروف فقال

صوت احلمري أوله زفرة وآخره أي أقبح األصوات  ٬،به واخفض صوتك وال ترفعه مطاوالً(
  .شهقة

وروي عن  ٬،أمر لقمان ابنه باالقتصاد يف املشي والنطق. منكر أي قبيح هعن قتادة يقال وج
كما شبههم  شبههم باحلمريأراد صوت احلمري من الناس وهم اجلهال  :زيد بن علي أنه قال

 هي العطسة املرتفعة" :قال Xوروي عن أيب عبد اهللا . أولئك كاألنعام :باألنعام يف قوله
  .)٢( )"نآالقر أأو يقر إال أن يكون داعياً قبيحاً حة والرجل يرفع صوته باحلديث رفعاًوالقبي

* * *  

  :الفيض الكاشا�يتفسري 

  :يقولوفيسايره يف التفسري الفيض الكاشاين اما 
ويف اخلصال عن . أي ال تعجل ٬،والقمي. لدبيب واإلسراعاتوسط بني  :واقصد يف مشيك(

والقمي  ٬،اقصر منه :واغضض من صوتك ٬،)ي تذهب ببهاء املؤمنسرعة املش( :قال Xالصادق 
                                                 

  .١٩: لقمان -١
  .٣١٩ص ٤مج: مجمع البيان -٢



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................................................ ١٠

نه سئل عنه أ ٬X، يف الكايف عن الصادق مريإن أنكر األصوات أوحشها لَصوت احل ٬،أي ال ترفعه
X،١( )"العطسة القبيحة" :فقال ٬(.   

* * *  

   :الربهان يف تفسري القرآن
توقف عند حدود الروايات ومل قد ف ٬،)الربهان يف تفسري القرآن(تفسريه يف أما الشيخ البحراين 

Å٬، رأيأي  يعطÅفقال غري إيراده رواية أهل البيت  اًتفسري ومل يعط:  
ل رجل أس :فقال ٬،﴾إِنb أَن_كَر] الْأَص_و]ات\ لَص]و_̂ت الْح]م\ريِ﴿ :الشيخ الربسي قال يف قوله تعاىل(

اهللا أكرم أن خيلق شيئاً مث ( :Xما معىن هذه احلمري ؟ فقال أمري املؤمنني  :Xأمري املؤمنني 
إذا شهقا يف النار انزعج أهل  ٬،إمنا هو زريق وصاحبه يف تابوت من نار يف صورة محارين ٬،ينكره

  .)النار من شدة صراخهما
عن  أسباط٬،عن علي بن  ٬،عن علي بن احلسن ٬،محد بن حممد الكويفأعن  ٬،حممد بن يعقوب
عن قول اهللا عز  Xسالت أبا عبد اهللا  :قال ٬،عن أيب عبد بكر احلضرمي ٬،عمه يعقوب بن سامل

  .)٢( )"العطسة القبيحة" :قال ٬،﴾إِنb أَن_كَر] الْأَص_و]ات\ لَص]و_̂ت الْح]م\ريِ﴿ :وجل
* * *  

  :السيد الطباطبائي يف امليزان
فال خيرج يف هذه اآلية ) يف تفسري القرآنامليزان (صاحب  السيد حممد حسني الطباطبائي أما

   :فيقول ٬،له سابقوه ي رمسهعن اخلط الذ
و]اقْص\د_ ف\ي م]ش_يِك] و]اغْ̂ضض_ م\ن_ ص]و_ت\ك] إِنb أَن_كَر] الْأَص_و]ات\ لَص]و_̂ت ﴿ :قوله تعاىل... (

النقصان من الطرف    على ما ذهب الراغب    والغض  ٬،القصد يف الشيء االعتدال فيه ٬،﴾الْح]م\ريِ
وبالنقص  ٬،وخذ باالعتدال يف مشيك :عىنوامل. وت فغض الصوت النقصان والقصر فيهوالص

  . )٣( )ملبالغتها يف رفعها ﴾إِنb أَن_كَر] الْأَص_و]ات\ لَص]و_̂ت الْح]م\ريِ﴿ ٬،والقصر يف صوتك
  .)٤( ئاًومل يضف عليها شي٬، يراد رواية جممع البيان املتقدمةبإالسيد الطباطبائي خذ أا ذه عدبمث 

                                                 
  .١٤٦ص ٤مج: تفسير الصافي -١
 .٤مج: تفسير البرهان -٢
 .٢٣٠ص ١٦مج: تفسير الميزان -٣
 .٢٣٢ص ١٦مج: تفسير الميزان -٤



   ١١ ............................................................. التفسري املقارن
   :تفسري من وحي القرآن

  :)من وحي القرآن الكرمي( تفسريهيقول يف فحسني فضل اهللا  حممدأما السيد 
ن رفع الصوت بطريقة غري معتادة ال يدل على أية حالة أل ﴾و]اغْ̂ضض_ م\ن_ ص]و_ت\ك]﴿…(
حيقق ٬، فيكفي فيها ما ة لتسهيل عملية التخاطب والتفاهمن الصوت ميثل الوسيلة الطبيعيأل؛ توازن
الذين قد حيتاجون إىل اهلدوء  ٬،سفه إزعاج لآلخرين إىلول نه يتحإأما ما زاد على ذلك ف .ذلك

هذا باإلضافة إىل أن  ٬،فيمنعهم الصوت العايل من ذلك كله ٬،والراحة والتخفيف من صخب الواقع
ألنه يلتقي بأصوات احلمري  ؛بعد عن الذوق الفين اجلمايلأالصوت كلما ارتفع أكثر كلما كان 

اجلو باإلزعاج ويدفع اإلنسان إىل التوتر  الذي ميأل ﴾ات\ لَص]و_̂ت الْح]م\ريِإِنb أَن_كَر] الْأَص_و]﴿املنكرة 
  . )١( )العصيب يف أكثر من موقع

* * *  

  :يف الكاشفحممد جواد مغنية 
٬، )الكاشف(يف تفسريه املعروف دلوه مع الدالني ب يديلفحممد جواد مغنية يت دور الشيخ مث يأ

ال يقف  القرآنية اآليةه مفاده أن وجه الشبه يف هذ ٬،أي جديدليأيت برعلى سابقيه وجند لديه جدة 
  :ىل مشاjة البالدة واخلمول فيقولبل يتعداه إ٬، عند حدود رفع الصوت

٬، وفيه إمياء إىل أن أوحشها وأقبحها: وأنكرها ﴾إِنb أَن_كَر] الْأَص_و]ات\ لَص]و_̂ت الْح]م\ريِ﴿…(
خذ أ٬، ومن على البالدة٬، ومثله االخفات املخل لصوت أكثر مما تدعوا احلاجة إليه يدلرفع ا

القصد يف الصوت إذا كان يف ٬، وإمنا حيسن الكالم مع بالقصد واالعتدال فقد عرف السبيل
 ٬،وتكلم قليالً نه يسمع كثرياًأوإال فالسكوت أمجل وأكمل٬، ومما جاء يف وصف لقمان ٬، موضعه

  .ينبغي السكوت واإلصغاء ىل مثلهاإو. جاءت كلمته كالدرة بني احلصىفإذا تكلم 
ن احلكمة السكوت أي م. )أن السكوت باب من أبواب احلكمة(: ويف بعض الروايات

  .واإلصغاء للحكمة

                                                 
 .٢٠٨ص  ١٨مج: من وحي القرآن -١



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................................................ ١٢

فمعناه السكوت عن الباطل  ٬،إذا كان الكالم من فضة فالسكوت من ذهب: أما قول من قال
 :٬، ويف احلديثورنت ضد الظلم واجلن كلمة احلق نور وجهاد خباصة إذا كاإوالفضول٬، وإال ف

  .)١() "خرسأالساكت عن احلق شيطان "
* * *  

  :األمثل يف تفسري القرآن الكريم
يصيب ٬، فتارة تراه يف نقاطعنه يف نقطة ويبتعد من احلق أما ناصر مكارم الشريازي فيقترب و

ما يقول حول ٬، ولنرى يف جانب آخر أهل البيت حديث ويترك وتارة تراه خيالف  ٬،يف مسألة
  :اآلية الكرميةهذه 
إن هاتني  ٬،﴾و]اقْص\د_ ف\ي م]ش_يِك] و]اغْ̂ضض_ م\ن_ ص]و_ت\ك] إِنb أَن_كَر] الْأَص_و]ات\ لَص]و_̂ت الْح]م\ريِ﴿(

ن أحدمها يؤدي إفالنهي عن التكرب والعجب٬، ف: يقة أمرتا بصفتني و¬تا عن صفتنياآليتني يف احلق
 مرتبة الكمال وأمسى نه يفأؤدي إىل أن يظن اإلنسان خر يأن يتكرب اإلنسان على عباد اهللا٬، واآل إىل

مشترك٬، إال أ¬ما قد  أصل٬، وهلما وبالرغم من أن هاتني الصفتني مقترنتني غالباً. من اآلخرين
  . يفترقان أحياناً

ن التأكيد على االعتدال يف املشي أو إطالق أل ؛وأمر برعاية االعتدال يف العمل والكالم
لنصائح األربع موفق واحلق أن اإلنسان الذي يتبع هذه ا. ال يف احلقيقةصوت هو من باب املثال

  .عزيز عند اهللا وحمبوب بني الناس ٬،وسعيد ومنتصر
٬، من أصوات احلمري يف حميط حياتنا ومما يستحق االنتباه إن من املمكن أن نسمع أصواتاً أزعج

ن حلمه أن عند مساعه بض القطع الفلزية إىل بعضها اآلخر٬، حيث حيس اإلنساكصوت سحب بع
٬، إضافة إىل وجود فرق بني املزعج وبني القبيح ن هذه األصوات ال متتلك صفة عامة٬، إال أيتساقط

٬، واملهم واحلق هو أن صوت احلمار أقبح من كل األصوات العادية اليت يسمعها من األصوات
ارتفاع الصوت ن جهة وليس القبح م. هة صرخات ونعرات املغرورين البله٬، وبه شباإلنسان

إن أصوات : ن بعض املفسرين يقولونأل ؛بل من جهة كونه بال سبب أحياناً ٬،وطريقته فحسب
ق صوته أحياناً بدون مربر أو داع٬، ٬، إال إن هذا احليوان يطلعن احلاجة احليوانات تنطق وتعرب غالباً
يف بعض الروايات من ورمبا كان ما ورد  ٬،٬، ويطلقه يف وقته وحمله ويف غريهوبدون حاجة أو مقدمة

                                                 
 .١٥٨ص ٦مج: تفسير الكشاف -١



   ١٣ ............................................................. التفسري املقارن
أن صراخ كل حيوان : وقال البعض. ٬، هلذا السببشيطاناً رأىأن احلمار كلما ارتفع صوته فقد 

٬، فان كون هذا إننا إذا جتاوزنا كل هذه الكلماتتسبيح إال صوت احلمار وعلى كل حال ف
ام ـعن اإلم٬، وإذا رأينا يف الروايات املروية بني األصوات ال حيتاج إىل حبث الصوت قبيحاً

آلية بالعطسة اليت تعطس بصوت عال٬، أو الصراخ عند التكلم واليت فسرت هذه ا ٬،Xالصادق 
  .)١( )نه يف احلقيقة مصداق واضح لذلكإف ٬،والتحدث

أو إطالق صوت احلمار من دون  ٬،ورمبا قيل وقال ويف أحيانوال نقف مع كالمه السابق من 
ال خري يف علم ينقل  ٬، ولكنوقد أوردها ومل يغفل عنها صرحية علماً أن هناك رواية ٬،داع أو مربر
  .إىل غري ذلك ٬،ال من أين له الدليل على أن صوت احلمار ليس بتسبيحإ٬، ووال يؤخذ به

* * *  

  :تفسري من هدي القرآن
ء دليل العقل ن اهلدوأل ؛﴾و]اغْ̂ضض_ م\ن_ ص]و_ت\ك]﴿( :د تقي املدرسي فيقول يف تفسريهأما حمم

٬، والكثري إمنا يعلي صوته ويكثر من الدعايات ليصنع الظروف اليت جترب الناس خالفه بينما الصراخ
ون األفكار حملتواها ال لوسائلها٬، ٬، والصحيح أن يقبل اآلخرأفكاره بشكل من األشكال على تقبل

٬، ليعوض الفراغ يف إىل الصراخ صاحب الفكرة اخلاطئة ٬، وإمنا حيتاجإذن فال داعي للصراخ
  .احملتوى
وجاء يف السنةÅ . من صاحبه ألنه يزيد اآلخرين نفوراً ؛﴾إِنb أَن_كَر] الْأَص_و]ات\ لَص]و_̂ت الْح]م\ريِ﴿

٬، والرجل يرفع صوته وهي املرتفعة القبيحة") يف تفسري هذه اآلية( :قال Xعن اإلمام الصادق 
  .)٢( )"القرآن أأو يقر إال أن يكون داعياً قبيحاً باحلديث رفعاً

* * *  
  

  
  
  

                                                 
 .٤٢ص ١٣مج: التفسير األمثل -١
 .١٣٧ص ١٠مج: من هدي القرآن -٢



אאא
بني التفسري الكامل للقران الكرمي وبني آيات حمددة  ٬،ع املفسرون بني املطرقة والسندانملا وق

أو ٬، من جهةمن وجهة نظرهم  ٬، لعدم مطابقتها للواقع امللموسمنه ال يستطيعون الولوج إليها
٬، وعدم السيطرة على املوافقة بني ما ورد من من جهة اخرىه خمالفتها إىل واقع عقائدي مقطوع ب

يأخذ املفسرون بطرق االلتواء يف وبني هاتني احلالتني .  ظاهر اآليةبنيو روايات أهل البيت 
  :كي ال يظهروا العجز وعدم املعرفةكل هذا ل
  .﴾م]̂ه الbذ\ين] ي]س_ت]ن_بِطُون]̂ه م\ن_̂هم_و]لَو_ ر]دُّو̂ه إِلَى الرَّ̂سولِ و]إِلَى أُول\ي الْأَم_رِ م\ن_̂هم_ لَع]ل\﴿

إمنا جعل اهللا  :م قوهل ورد يف٬، وصدق اهللا ورسوله حيث لكن سبحان اهللا حكمة بالغة
وعدم إجياد حل هلا يف عقولنا القاصرة ٬، يعرف ا¶تمع احلاجة إىل املعصوماملتشابه يف القرآن ل

 فمثالً ٬،ندئذ إىل لف ودوران ومغالطة يف األلفاظاملقصرة ال تعين أ¬ا مÙجانبة للصواب فتحتاج ع
لكنه يعود بعد ذلك  ٬،ن هناك أصوات أنكر من صوت احلمارأقر بأنأخذ مما سبق أحد املفسرين 

بني األصوات ال حيتاج  ن كون هذا الصوت قبيحاًإ٬، فإننا إذا جتاوزنا كل هذه الكلماتف(ليقول 
   .)إىل حبث

اعتبار بل ب٬، ق ليس يف قبح صوت احلماريفاخلالف الذي س ٬،يف الكالم السابقواخللل واضح 
إيصال الناس إىل املعىن املراد من هو واملهم هنا . على االطالقن صوت احلمار أنكر األصوات أ

 اآلية يف االنكار واملوجود يففهذا التشديد ٬، هم احلقيقي هلذا التعبري القرآينالفهذه اآلية الكرمية 
Å٬، قطعاًطاً اعتبا الكرمية مل يأتÅاملونوتعاىل اهللا عن ما يقول الظ ٬،اًوهلو عبثاً ومل يأت .  

يقول لرجل سأل عن قوله  Xأمري املؤمنني هذا ف ٬،Xل حممد آجلي احلقائق مع قائم وتت
 :Xفقال أمري املؤمنني. ما معىن هذه احلمري سائالً ﴾إِنb أَن_كَر] الْأَص_و]ات\ لَص]و_̂ت الْح]م\ريِ﴿ :تعاىل

صاحبه يف تابوت من نار يف صورة أكرم من أن خيلق شيئا مث ينكّره٬، إن�ما هو زريق و اللّه(
  .)١( )انزعج أهل النار من شد�ة صراخهمامحارين٬، إذا شهقا يف النار 

  اذا مسعتم نباح الكلب و�يق احلمار فتعوذوا باهللا : (٬، قالXكما ورد عن االمام الصادق 
  .)٢( )ا ال ترونفا�م يرون م ؛من الشيطان الرجيم

                                                 
   .٢٢٢مجمع النورین للمرندي ص -١
  .٣٤٨ص ٩٢بحار األنوار ج -٢



   ١٥ ............................................................. التفسري املقارن
ن املقصود فالن وفالن أب Xأمري املؤمنني  ةوأجاب ؟ فهذا السؤال حمدد ما املقصود من احلمري

انصراف اآلية  Xوعلل أمري املؤمنني ٬، حمدد أيضاً Xواجلواب منه  ٬،من البشر) األول والثاين(
  .)رهاللّه أكرم من أن خيلق شيئا مث ينكّ(: لكرمية عن احليوان املعروف بقولها

نتم بصفتكم أو٬، ارضأيطرح ويرمى به عرض اجلدار أم هناك تع ٬،تقولون يف هذا احلديث ذافما
نني وتأخذون مبا خيطر على تردون حديث أمري املؤم   )١( عوندكما تأصحاب العقول الكاملة    

  ... ذلك تنطبق عليه اآلية الكرمية ٬، إن من يفعلعقولكم
السيد كالم ولنصغي مجيعاً إىل  ٬،ن هذه اآلية املباركةع ل آل البيت وبعد هذا كله لنسأ

  .)املتشاjات( Xسرار اإلمام املهدي أيف  محد احلسنأ
   .)٢(﴾إِنb أَن_كَر] الْأَص_و]ات\ لَص]و_̂ت الْح]م\ريِ﴿ :ملاذا قال تعاىل /س
   :قال تعاىل /ج
فالعامل غري العامل يف  ٬،)٣(﴾كَم]ثَلِ الْح\م]ارِم]ثَلُ الbذ\ين] ̂حمِّلُوا التَّو_ر]اةَ ثُمَّ لَم_ ي]ح_م\لُوه]ا ﴿

وقال تعاىل يف العلماء غري العاملني الذين  ٬،ملكوت السماوات وكما تراه املالئكة مثاله محار
  .)٤(﴾فَرَّت_ م\ن_ قَس_و]ر]ة� #كَأَنَّ̂هم_ ̂ح̂مر� ̂مس_ت]ن_ف\ر]ةٌ ﴿ :ينفرون من دعوات األنبياء واملرسلني

ألنه  ؛٬، وصوت العلماء غري العاملني منكر وهو أنكر األصواتأسد أي كأ¬م محري فرت من
ياء والرسل واحلجج على أهل الذي يأيت به األنب ٬،صوت الباطل الذي جيادل احلق اخلالص

  .األرض
* * *  

  ١: هي ٬،ألفاظ نقاط بثالثة تدور على ثالثة لوجدهاولو الحظ القارئ اآلية القرآنية الكرمية 
   .احلمري   ٣ ٬،األصوات   ٢ ٬،أنكر

وال ميكن ملريد املعرفة القرآنية إال أن يستطلع رأي القرآن الكرمي والسنة املطهرة يف هذه 
  .وحنن هنا نأيت عليهن تباعاً .ليمكنه بعد هذا معرفة مراد اآلية القرآنية الكرمية ٬،املفردات الثالثة
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  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................................................ ١٦

   :فاإلنكار
كن الوقوف على معىن اإلنكار إال بعد وال مي فما انتقده الشرع أمسى منكرا٬ً، ٬،هو االنتقاد

  .)  أنكر األصوات    أي لتعلق اإلنكار بالصوت (تعلق األول بالثاين لالوقوف على معىن الصوت 
   :الصوت

 فهو الناطق ٬،نافيد موجوالرسول ٬، فال يطرح أي رأي وXرأي املعصوم  مأماالرأي  إبداءهو 
  :عن اهللا تعاىل

  .)١(﴾إِنْ ̂هو] إِلbا و]ح_ي� ̂يوح]ى #و]م]ا ي]ن_ط\̂ق ع]نِ الْه]و]ى ﴿
بداء اإلنسان يكون هذا الرأي أنكر إن إمن عدم إبداء الرأي٬، ف وهذا ما أوصى به األئمة 

  .)٢(﴾فَم]اذَا ب]ع_د] الْح]قِّ إِلbا الضَّاللُ فَأَنَّى ̂تص_ر]فُون﴿ .باطل صرف ألنه ؛األصوات
ي]ا أَيُّه]ا الbذ\ين] آم]̂نوا ال ت]ر_فَ̂عوا ﴿ :٬، فقال تعاىلطةيف هذه النقاملؤمنني نبه القرآن الكرمي ولقد 

م_ أَص_و]ات]كُم_ فَو_ق] ص]و_ت\ النَّبِيِّ و]ال ت]ج_ه]̂روا لَ̂ه بِالْقَو_لِ كَج]ه_رِ ب]ع_ض\كُم_ ل\ب]ع_ضٍ أَنْ ت]ح_ب]طَ أَع_م]الُكُ
  .)٣(﴾و]أَن_̂تم_ ال ت]ش_̂ع̂رون

حمبط (القرآن الكرمي  دهحىت ع ٬،كرب الكبائرأمن عصوم الرأي مع وجود رأي اإلمام امل فإبداء
   .االنسان ال يشعر من حيث) ألعمالل

٬، فيعدهم القرآن ن حببل اإلمام املعصوموهم املتمسكو ٬،الرأي إلبداءالطرف الثاين املقابل  أما
لbذ\ين] ام_ت]ح]ن] اللb̂ه قُلُوب]̂هم_ ل\لتَّقْو]ى إِنb الbذ\ين] ي]̂غضُّونَ أَص_و]ات]̂هم_ ع\ن_د] ر]̂سولِ اللbه\ أُولَئ\ك] ا﴿ :الكرمي

   .)٤(﴾لَ̂هم_ م]غ_ف\ر]ةٌ و]أَج_ر� ع]ظ\يم�
٬، وهذا اإلنصات هو أهم صفات ل حممد فيه امتحان القلوب للتقوىآل اإلنصاتفهذا 

يرتل من السماء إىل  األمرفإن  ٬،أما بعد( :Xومن خطبة له  ٬،Xأصحاب اإلمام القائم 
فإذا احتاج إىل نصر£م واضطر إىل مرافد£م ...  :إىل أن يقول...  ملطركقطرات ا األرض

  . )٥( )اجلمة األقدامالكثرية وتناهض  األيديفمنع ترافد  ٬،وتثاقلوا عن صوته ٬،قعدوا عن نصره
   ... رمز الدعوة واإلعالن) وتثاقلوا عن صوته(
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   ١٧ ............................................................. التفسري املقارن
أما لو كملت العدة (: X فقال أبو عبد اهللا ٬،ويف كتاب الغيبة حملمد بن إبراهيم النعماين

لكن شيعتنا من ال يعدو صوته مسعه٬، وال ٬، وتريدون الذياملوصوفة ثالمثائة وبضعة عشر كان 
شحناؤه بدنه٬، وال ميدح بنا معلنا٬ً، وال خياصم بنا قاليا٬ً، وال جيالس لنا عايبا٬ً، وال حيدث لنا ثالبا٬ً، 

ختلفة الذين يقولون ف أصنع jذه الشيعة املفكي: لتفق ٬،وال حيب لنا مبغضا٬ً، وال يبغض لنا حمباً
يأيت عليهم سنون  ٬،فيهم التمييز٬، وفيهم التمحيص٬، وفيهم التبديل: ؟ فقال إ¬م يتشيعون

هرير الكلب وال يطمع طمع  إمنا شيعتنا من ال يهر. ٬، واختالف يبددهمتفنيهم٬، وسيف يقتلهم
   .)١( ...) ٬، وال يسأل الناس بكفه وإن مات جوعاًالغراب

  : قال األسدي ملهزم Xفمقولة اإلمام الصادق 
 وال ٬،بدنه شحناؤه وال٬، مسعه صوته يعدو ال من شيعتنا ٬،مهزم يا: ( Xاهللا عبد أبو قال
   .)٢( )قالياً لنا خياصم وال ٬،عائباً لنا جيالس وال ٬،معلناً بنا ميتدح

لى ا¶از فالظاهر أوىل أما محلها ع ٬،هو يهمس بكالم ال يسمعهوأميكن أن يÙسمع اإلنسان غريه 
: ال يعدوا صوته ٬،مع املفهوم اإلسالمي من ا¶از انطباقاً أكثروأحق باإلضافة إىل أن ظاهر احلديث 

٬، وهذه الصفة اليت امتاز jا أصحاب القائم أي ما وصله من األئمة    مسعه    أي إبداء الرأي 
X واليت مدحتهم الروايات.  

ال  Xأصحاب القائم  إنأي  ٬،مدمبا تق إال ميكن ذلك وال ؟ كيف ال يتجاوز صوته مسعه
ßيكون انطالق هذا الصوت  أنأي ( ممسعه) على ا¶تمع أي الرأي الذي يطرحه( ميعدوا صو
  .)من آل بيت املصطفى مسموعاً

   :احلمري
تكرر هذا الرمز يف القرآن الكرمي  دوق ٬،وهو رمز القران الكرمي للعامل غري العامل ٬،مجع محار

م]ثَلُ الbذ\ين] ̂حمِّلُوا التَّو_ر]اةَ ثُمَّ لَم_ ي]ح_م\لُوه]ا كَم]ثَلِ الْح\م]ارِ ي]ح_م\لُ ﴿: ٬، قال تعاىلثر من مرةأك
   .)٣(﴾أَس_فَاراً بِئْس] م]ثَلُ الْقَو_مِ الbذ\ين] كَذb̂بوا بِآيات\ اللbه\ و]اللb̂ه ال ي]ه_د\ي الْقَو_م] الظbال\م\ني]

                                                 
  .٢٠٣ص: الغيبة للنعماني -١
  .٢٣٨ص ٢ج الكافي -٢
  .٥: الجمعة -٣



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................................................ ١٨

 األمميشمل مجيع وهو  ٬،السابقة األمملماء غري العاملني من بين إسرائيل يف فاحلمار هو رمز للع
وقوله تعاىل  ٬،﴾كَم]ثَلِ الْح\م]ارِ... م]ثَلُ الbذ\ين] ﴿ :يضرب لغريه ن القرآن الكرمي جعله مثالً؛ ألأيضاً

   .)١(﴾كَأَنَّ̂هم_ ̂ح̂مر� ̂مس_ت]ن_ف\ر]ةٌ﴿: ون الدعوات اإلهليةدالذين يص املنافقنييف وصف 
   :يتحصل مما سبق
 شرعياً واإلنكاريكون فيها االستبشاع  ﴾إِنb أَن_كَر] الْأَص_و]ات\ لَص]و_̂ت الْح]م\ريِ﴿ :إن هذه اآلية

ري غإال من خالل العلماء هذه اآلراء يكون إبداء ال و٬، ى إبداء اآلراء قبال رأي املعصومعل ومترتباً
  .ة عن آل بيت العصم د٬، وهذا هو الوارالعاملني

ل رجل أمري املؤمنني أس :قال – اًاحلديث سابقوقد مر     Xعن أمري املؤمنني  دفقد ور
X فقال أمري املؤمنني  ؟ ما معىن هذه احلمريX: )اهللا أكرم أن خيلق شيئاً مث ينكره ...(.  

وكالم آل  Xوقع يف تناقض مع أمري املؤمنني  ٬،باحليوانن من فسر هذه اآلية لذا فإ
أَفَال ي]ت]د]بَّ̂رونَ الْقُر_آنَ و]لَو_ كَانَ م\ن_ ع\ن_د\ غَي_رِ اللbه\ ﴿: ال تناقض فيه٬، قال تعاىل دواح٬، البيت

   .)٢(﴾لَو]ج]̂دوا ف\يه\ اخ_ت\الفاً كَث\رياً
هذا الوصف هو بيان حلالتهم يف عامل امللكوت  نأ ينكشف أيضاjًذا و٬، وهم القرآن الناطق

   X محد احلسنأالسيد نه وهذا ما بيà ٬،)ست إىل هذا العامل املاديا ما قياحلقيقية إذوهي الصورة (
   .يف الكالم السابقيف املتشاjات 

وقال تعاىل يف  ٬،وكما تراه املالئكة مثاله محار ٬،فالعامل غري العامل يف ملكوت السماوات(
 #̂مر� ̂مس_ت]ن_ف\ر]ةٌ كَأَنَّ̂هم_ ̂ح﴿ :اء واملرسلنيـالعلماء غري العاملني الذين ينفرون من دعوات األنبي

  ....) ﴾فَرَّت_ م\ن_ قَس_و]ر]ة�
àعلينا من بيان أمري املؤمنني وسيد املوحدين علي بن أيب طالب  وما مرX،إن�ما ( :حيث قال ٬

  .)هو زريق و صاحبه يف تابوت من نار يف صورة محارين
هذا التنكري  ساسهأاجلدل الطويل القائم على سر وجواب السابق يف الكالم  أيضاً تضحوي

   .﴾أَن_كَر] الْأَص_و]ات\﴿: قوله تعاىلحىت يصل إىل  ٬،الشديد من قبل اهللا سبحانه يف كتابه الكرمي
على تسمية  الصوت(املطروح على الساحة هذا الرأي ن أما سبق فيعلينا كما مر فالسر 

الذي و( Xلب خرب علي بن أيب طاوليس به كما أ عاملاً اه اجلهال٬، والذي جاء به من مس)القران
                                                 

  .٥٠: المدثر -١
 .٨٢: النساء -٢



   ١٩ ............................................................. التفسري املقارن
وهو صوت املعصوم ٬، أطهر األصواتل بقاهذا الصوت ليجاء  ٬،)احلمار امساه القرآن الكرمي

نه صوت الباطل احملض أل ؛األصواتاآلراء و أنكرهذا الرأي أو الصوت أمسى لذا . )حصراً(
رئ انتبه عزيزي القا. أطهر األصواتنه قابل ؛ ألصواتأنكر األفهو  ٬،املقابل لصوت احلق احملض

الذي يأيت به األنبياء  ٬،ألنه صوت الباطل الذي جيادل احلق اخلالص( :محد احلسنأالسيد لكالم 
  .) والرسل واحلجج على أهل األرض

  إن�ما (: هو األول والثاينن مصداق هذه اآلية األعلى أإىل  Xعلي بن أيب طالب  أشاروهلذا 
  .)هو زريق و صاحبه

* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



א Wא
  .)١(﴾و]الشُّع]ر]اُء ي]تَّبِ̂ع̂ه̂م الْغ]ا̂وونَ﴿

אא
  :قال) عليه الرمحة(تفسري القمي 

٬، وجيادلون يعين يناظرون باألباطيل: القميقال  ٬،﴾أَلَم_ ت]ر] أَنَّ̂هم_ ف\ي كُلº و]اد� ي]هِي̂مونَ﴿(
و]أَنَّ̂هم_ ي]قُولُونَ م]ا لَا ﴿ .غريين دين اهللاجج املضلة٬، ويف كل مذهب يذهبون٬، يعين jم املباحل

٬، ويأمرون باملعروف ٬، وينهون عن املنكر وال ينتهونيعظون الناس وال يتعظون: ٬، القمي﴾ي]فْع]لُونَ
  .)٢( )م٬، وهم الذين غصبوا آل حممد حقهوال يعملون

* * *  

  :يف التبيان الشيخ الطوسي
ومل خيرج عن  ٬،يف الشعراء إ¬ا :ان يف تفسري القرآنيف التبيوقال يف هذه اآلية الشيخ الطوسي 

واليت سيأيت ذكرها إن  ٬،يف هذه اآلية الكرمية يلتفت إىل أحاديث آل البيت ومل  ٬،األلفاظائرة د
  .)علم آل حممد (شاء اهللا يف مبحث 

السمع ويلقونه إىل يسترقن هم الذين  :قال احلسن ٬،﴾و]الشُّع]ر]اُء ي]تَّبِ̂ع̂ه̂م الْغ]ا̂وونَ﴿ :وقوله(... 
أي عن مسع  ٬،﴾إِنَّ̂هم_ ع]نِ السَّم_عِ لَم]ع_̂زولُونَ﴿ .عن الوحي إمنا يأخذون أخباراً :٬، وقالالكهنة
  . يف قصصهم ويقولون ما خيطر بباهلماص الذين يكذبون الشعراء املراد به القصà إن: وقيل. الوحي

  هلائم على أي هم ملا يغلب عليهم من اهلوى كا٬، ﴾ونَأَلَم_ ت]ر] أَنَّ̂هم_ ف\ي كُلº و]اد� ي]هِي̂م﴿ :وقوله
  وقار ومن هو موصوف باحللم ٬، وليس هذا من صفة من عليه السكينة والوجهه يف كل واد يعن له

  . والعقل
وقال ابن عباس . واملعاين اليت يعن هلم ويريدونه واملعىن أ¬م خيوضون يف كل فن من الكالم

  . )٣( )...وقتادة 
* * *  
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   ٢١ ............................................................. التفسري املقارن
  :معاجملخ الطربسي يف الشي
رمحه (ملا مر يف تبيان الشيخ الطوسي  ما قاله الشيخ الطربسي يف جممع البيان فقريب جداً أما

ن إ٬، ويف آخر كالمه حول اآلية الكرمية Xيف نقل حديث اإلمام الصادق  إالومل يبتعد عنه  ٬،)اهللا
  :قال ٬،ومل ينبِ تفسريه عليه مل يعلق على الرواية

يريد شعراء املشركني٬، وذكر مقاتل : ابن عباسقال  ٬،﴾ع]ر]اُء ي]تَّبِ̂ع̂ه̂م الْغ]ا̂وونَو]الشُّ﴿(... 
وقالوا  حنن نقول مثل ما قال حممد : تكلموا بالكذب والباطل٬، وقالوا... م منه: أمساءهم فقال

ـواة من قومهم يستمعون أشعارهم٬، واجتمع إليهالشعر ٬، ويروون عنهم حني يهجون النيب م غ
  . ﴾ي]تَّبِ̂ع̂ه̂م الْغ]ا̂وونَ﴿ :٬، فذلك قولهحابهوأص 

أراد بالشعراء الذين غلبت عليهم األشعار : وقيل. الغاوون الشياطني٬، عن قتادة وجماهد: وقيل
. هم الشعراء الذين إذا غضبوا سبوا٬، وإذا قالوا كذبوا: وقيل. ىت اشتغلوا jا عن القرآن والسنةح

شاعر يصدر كالمه بالتشبيب٬، مث فإن ال٬، الغالب عليهم الفسق وإمنا صار األغلب عليهم الغي؛ ألن
مبا ليس فيه من ٬، فيدعوه ذلك إىل الكذب ووصف اإلنسان ٬، ويهجو على محية اجلاهليةميدح للصلة

  . م القصاص الذين يكذبون يف قصصهم٬، ويقولون ما خيطر بباهلمإ¬: وقيل. الفضائل والرذائل
وهل رأيتم : قال. هللا تعاىل وخيالفون أمرهالذين يغريون دين ا إ¬م: ويف تفسري علي بن إبراهيم

  .  بذلك الذين وضعوا دينا بآرائهم٬، فتبعهم الناس على ذلك٬، إمنا عىنقط تبعه أحد شاعراً
٬، هم قوم تعلموا وتفقهوا بغري علم": ٬، قال٬X، عن أيب عبد اهللا وروى العياشي باإلسناد

  . )١( )"فضلوا وأضلوا
* * *  

   :السيد حممد الشريازي هقالما 
تقريب (يقول يف  ٬،من قبلهاملفسرين عد عن مألوف ما سار عليه مجع تيبال يف هذه اآلية 

  ):القران
كما  كاهناً ٬، وملا أبطل السياق كونه الكفار يرمون الرسول بأنه شاعراً وقد كان بعض(

يتبعهم الشعراء (٬، إذ الرسول ليس بشاعر) و( شاعراً كان يقول بعض جاء إلبطال كونه 
 يتبع الرسول إال كل ٬، أي إن املنحرفني هم الذين يتبعون الشعراء والمن غوى مبعىن ضل) الغاوون
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  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................................................ ٢٢

 أهلالشعراء  إنيقال  أنبلغ من أ؟ وهذا  نه شاعراًأ٬، مؤمن مهتدي٬، فكيف ميكن أن يقال عنه
  .)١( )تبوعامل يدل على شدة الغواية يف ألحد٬، إذ تبعية الغاوي الغواية والفساد واهلوى

وألنه  ٬،ظاأللفا ومجود يقف عند حدود النص٬، وjذا  يرى أي تعبري جمازي يف العبارةفهو ال
 طرح الروايات الواردة عن أهل البيت ٬،ستطع اجلمع بني ظاهر اآلية والروايات الواردة فيهامن ي
وسنطلع  .ظوراحمليف وjذا وقع ٬، ن الكرمي بالرأي املنهي عن ركوبهليأخذ بتفسري القرآجانباً  

  .و املخرج من هذا التعارض الظاهريما هيف خامتة املطاف  يف التفسري املأخوذ عن آل البيت 
* * *  

   :حممد جواد مغنيةالشيخ 
ن املوجود من الشعراء هم الذي عناهم اهللا جل إ :ليقول ويذهب حممد جواد مغنية يف كاشفه

ز بني نوعني من الشعراء حسب املواضيع اليت خيوض jا نه مييأاال  ٬،جالله يف هذه اآلية الكرمية
باآلية  ومن كان سوء يكون مشموالً ٬،اًيكون خري واهلدف الذي حيركه فما كان خرياً ٬،الشاعر
   :الكرمية
من  بني حممد والشعراء فرق كبرياً إنوبيان الرد  ٬،حممد شاعر إن: هذا رد لقول املشركني(

إمنا ذم الشعر و٬، ال الشعراء من حيث همإ٬، ولشعر من حيث هون ما ذم اآن القرأل؛ ....وجوه 
٬، وأما عن احلق ويسلكون الطرق امللتوية ٬، وذم الشعراء الذين يعرضونالذي هو زور وباطل

اإلنسان٬، ٬، ويناصر العدالة وحرية املستضعفني ويقفون مع املظلومني الشعراء الذين يعربون عن أماين
٬، أما هؤالء فإ¬م يف طليعة ا¶اهدين يف سبيل هل والتخلفوعلى اجل٬، ويثورون على الطغاة والعتاة

  .)٢( )اهللا
وسوف يأيت عرض  ٬،لروايات اليت وردت يف هذا املعىنومل يشر ال من قريب وال من بعيد إىل ا

  .بعض هذه الروايات
* * *  
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   ٢٣ ............................................................. التفسري املقارن
  :التفسري األمثل

التقسيم السابق والتحديد مقيد يف يف ) التفسري األمثل(ناصر مكارم الشريازي يف تفسريه يتابعه 
   :فيقول ن ينظر إىل حديث أهل البيت أ من غري ٬،نطاق اجلمود على اللفظ

 ٬،عي يريد أن ينظم العامل اإلنساينوهو يف عامل واق ٬،فالشعراء يتحركون يف عامل من اخليال(
ذلك العصر كما هي احلال بالنسبة لشعراء    والشعراء يبحثون عن العيش واالنتشاء والعشق 

 ولذا فليس النيب شاعراً  الذين كانوا يف احلجاز خاصة إذ يظهر ذلك من أشعارهم بوضوح 
  .)١( )﴾و]الشُّع]ر]اُء ي]تَّبِ̂ع̂ه̂م الْغ]ا̂وونَ﴿

   :الذكر معقباً نفةآن على اجلملة آمث يضيف القر
حىت إن  ٬،لتهم وتشبيهاßم الشعريةفهم غارقون يف أخي٬، ﴾أَلَم_ ت]ر] أَنَّ̂هم_ ف\ي كُلº و]اد� ي]هِي̂مونَ﴿(

ليسوا ذو  وهم غالباً ٬،القوايف حني جترهم إىل هذا االجتاه أو ذاك االجتاه يهيمون jا يف كل وادي
 أسفلجيعلوه  أنيريدون  كأ¬محىت  مراً حد هجوه هجواًأومىت سخوا على .... منطق أو استدالل

٬، ومن مل يكن هدفهم الشعر ستثنون من الشعراءهؤالء امل ... مساوياً ن كان موجوداًإ٬، والسافلني
٬، وال يغرقون يف األشعار فيغفلون هم عن األهداف اإلهلية اإلنسانيةفحسب٬، بل يبحثون يف شعر

  . )٢( )عن ذكر اهللا
فكيف تسىن هلم أن  ٬،)يف الغالب ذو منطق واستدال(ل بدورنا إذا كانوا ليس أولكنا نس

وأين أصبحت روايات أهل البيت اليت يشيب منها  ٬،ر بذلكاألغلب كما تق األعميسيطروا على 
  .ن بغري تفسري أهل البيت آر القرفسàاجلنني ملن 

* * *  

  :تفسري من هدي القران
  :فيقول فيه) من هدي القران(املدرسي يف تفسريه حممد تقي  أما
  :ل تسمية هذه الفئة بالشعراء جاءتولع(

  .وأكثرهم يف العصور التالية كانوا من هذه الفئة الضالة ن طبقة الشعراء يف ذلك العهدأل: أوالً
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  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................................................ ٢٤

حقا أن املراد من الشعراء يف هذه اآلية ليس . الشعر يعتمد على اخليال والتصور نأل :ثانياً
وكان من هذه الفئة  ٬،٬، إمنا يشمل كل ما اتبع خياله وترك وحي اهللاخصوص من انشد شعراً

 إثارة٬، دون ى تصوراßم يف معرفة حقائق الكونن اعتمدوا علفالسفة اليونان وتابعوهم الذي: الضالة
٬، وبعض املتفقهني من والعرفاء واملتصوفة٬، والطائفة من املتكلمني. من علم أو إتباع إلمام حق

 ٬،الذين يتبعون أهوائهم وأهواء من يدفع هلم ويشتري أقالمهم   أنصاف املثقفني    علماء السوء 
صفهم٬، والرباءة ٬، وقد جاءت النصوص اإلسالمية تترى يف وراءكل أولئك وغريهم من فئة الشع

  : منهم
قط يتبعه  هل رأيت شاعراً ٬،٬، وخالفوا أمر اهللا عز وجلنزلت يف الذين غريوا دين اهللا  ١

  .)١( )عين بذلك الذين وضعوا دينهم بآرائهم فيتبعهم الناس على ذلك إمنا؟ حدأ
* * *  

  :تفسري امليزان
  :يةه اآلفيقول يف هذ ٬،ه امليزانيف تفسري ني الطباطبائيحممد حس دالسيواما 

جواب عن رمي  ٬،﴾لَا ي]فْع]لُونَ   إىل قوله     و]الشُّع]ر]اء ي]تَّبِ̂ع̂ه̂م الْغ]ا̂وونَ﴿: قوله تعاىل(
حي إليه القرآن يو ٬، نبه عليه بعد اجلواب عن قوهلم إن له شيطاناًبأنه شاعر املشركني للنيب 

مما كانوا يكررونه يف ألسنتهم    ٬،إنه شاعر: إن من اجلن من يأتيه٬، وقوهلم: أعين قوهلم   وهذان 
  .ل اهلجرة يدفعون به الدعوة احلقةمبكة قب

على أن اآليات مشتملة . ملا قيل إ¬ا نزلت باملدينة وهذا مما يؤيد نزول هذه اآليات مبكة خالفاً
  .﴾لَ̂موا أَيَّ ̂منقَلَبٍ ي]نقَل\̂بونَو]س]ي]ع_لَ̂م الbذ\ين] ظَ﴿: ٬، أعين قولهعلى ختام السورة

٬، وال لى نعت النقص مث متامها باملدينةوال معىن لبقاء سورة هي من أقدم السور املكية سنني ع
وكيف كان فالغي خالف . ني هم شعراء املؤمنني بعد اهلجرةداللة يف االستثناء على أن املستثن

ك ٬، والغوي هو السالال يهتم إال مبا هو حق واقعالذي فالرشيد هو  ٬،الرشد الذي هو إصابة الواقع
٬، والغواية مما خيتص به صناعة الشعر املبنية على التخييل وتصوير سبيل الباطل واملخطئ طريق احلق

ولذلك ال يهتم به إال الغوي ملشعوف بالتزيينات اخليالية والتصويرات  ٬،غري الواقع يف صورة الواقع
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   ٢٥ ............................................................. التفسري املقارن
٬، وال يتبع الشعراء الذين يبتين صناعتهم على الغي رفة عن الرشدمللهية عن احلق الصاالومهية ا

  . ﴾و]الشُّع]ر]اُء ي]تَّبِ̂ع̂ه̂م الْغ]ا̂وونَ﴿: وذلك قوله تعاىل ٬،ونووالغواية إال الغا
م يهيم ها: ٬، يقال﴾و]أَنَّ̂هم_ ي]قُولُونَ م]ا لَا ي]فْع]لُونَ # أَلَم_ ت]ر] أَنَّ̂هم_ ف\ي كُلº و]اد� ي]هِي̂مونَ﴿: وقوله
واملراد jيما¬م يف كل واد استرساهلم يف القول من غري أن يقفوا على  ٬،إذا ذهب على وجهه هيماناً
رمبا هجوا اجلميل كما يهجي القبيح ٬، وفرمبا مدحوا الباطل املذموم كما ميدح احلق احملمود ٬،حد

بنية امل اإلنسانيةلفطرة ورمبا دعوا إىل الباطل وصرفوا عن احلق ويف ذلك احنراف عن سبيل ا ٬،الدميم
وملخص . يفعلون من العدول عن صراط الفطرة٬، وكذا قوهلم ما ال على الرشد الداعية إىل احلق

ون البتناء صناعتهم على ون الشعراء يتبعهم الغا؛ ألليس بشاعر أنه  :حجة اآليات الثالث
 ٬،للحق وإصابة الواقع وطلباًلكن الذين يتبعونه إمنا يتبعونه ابتغاء للرشد  ٬،الغواية وخالف الرشد

: قوله تعاىل. لى احلق والرشد دون الباطل والغيالبتناء ما عنده من الكالم املشتمل على الدعوة ع
٬، ٬، استثناء من الشعراء املذمومنياخل ﴾إِلbا الbذ\ين] آم]̂نوا و]ع]م\لُوا الصَّال\ح]ات\ و]ذَكَ̂روا اللbه] كَث\رياً﴿

بالطبع عن ترك احلق  اإلنسانتردع  األعمالوصاحلات  اإلميانفإن  ٬،ؤمننيواملستثنون هم شعراء امل
إىل احلق الذي  على ذكر منه تعاىل مقبالً اإلنسانمث الذكر الكثري هللا سبحانه جيعل  ٬،الباطل وإتباع
  . ألولئكفال يعرض هلؤالء ما كان يعرض  ٬،عن الباطل الذي ال حيب االشتغال به مدبراً ٬،يرتضيه

و]ذَكَ̂روا ﴿: ٬، مث عطف قولهوعمل الصاحلات باإلميانبيان يظهر وجه تقييد املستثىن وjذا ال
  . )١( )على ذلك ﴾اللbه] كَث\رياً

  : ¬اية كالمه حول اآلية الشريفةمث بعد هذا كله قال يف
  و]الشُّع]ر]اء ي]تَّبِ̂ع̂ه̂م ﴿: وجل عن قول اهللا عز Xسئل الصادق  ٬،ويف اعتقادات الصدوق(
  .)هم من املصاديق :أقول. )هم القصاص(: قال ﴾ونَالْغ]ا̂و

* * *  

  :من وحي القرآن
باملنحى املعروف ) من وحي القران(اآلية يف تفسريه  رفقد فس ٬،السيد حممد حسني فضل اهللا أما

شخصية (الذين رمسوا خطوط هذه الشخصية   وخالف منهج آل البيت ٬،األلفاظمن 
   :٬، فلنطالع قوله)الشعراء
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نه شاعر كهؤالء الشعراء الذين يتحركون يف إوتقولون : بالشعر يناقش ßمة النيب و( :قال
شخصية  ...نوا صورة هذا ويقبحوا صرة هناك وحيس ...الساحة ليمدحوا هذا وليذموا ذاك 

أال ترون .. ويغذيها بأكاذيب املضمون غري الواقعي  ...الشاعر الذي يلون الكلمة باأللوان الباطل 
مع اهللا وانفتحت على اخلري كله يف  السمو آفاقبني هذه الشخصية الرحبة اليت عاشت  اًكبري بعداً

الغائبة يف  الشهوات أوحالالشخصية املعروفة يف جمتمع الشعراء الغارقة يف ٬، وبني اإلنسانحياة 
فه٬، ميلكون املال الذي يسريون خل أل¬م ؛الظلمة من امللوك واجلبابرة إتباع...... سكرات اخلمر 

وملاذا هذا املوقف  ..... أفضلفمدحهم له  أكثرفمن يدفع هلم  ٬،وحيتون اجلاه الذي يتطلعون ليه
 إالوهل هناك ..  وما الفرق بينه وبني املوقف من اخلطابة واخلطباء.. املعقد من الشعر والشعراء 
سيقية فيما هو ملو٬، وبني الكلمة غري املوسيقية فيما هو اللحن يف الوزناالختالف يف الكلمة ا

  ؟  الصوت يف النثر
من  إن فقد جاء عن رسول اهللا  ٬،ضد الشعر والشعراء املوقف ليس موقفاً إن: واجلواب
مما  ٬،كهمبل هو موقف ضد الذهنية الغالبة لدى الشعراء يف الظاهرة العامة لسلو ٬،الشعر حلكمة

 إىليف سبيل الوصول  ٬،لعواطفيهز املشاعر ويثر ا كأسلوبجيعلهم يستغلون اهتمام الناس بالشعر 
  .)١( )......  القصيدة   مطامعهم وشهواßم عندما حيركون الكلمة 

* * *  

  :الشيخ الطرحيي
  مقصود الشعراء يف اآلية  إن :)تفسري غريب القرآن(فخر الدين الطرحيي يف كتابه وقال الشيخ 
   :حيث قال ٬،هم ناظمو الشعر

أي ال يتبعهم  ٬،الشياطني: ٬، أي الغاوون والسفهاء٬، وقيل﴾الْغ]ا̂وونَو]الشُّع]ر]اء ي]تَّبِ̂ع̂ه̂م ﴿(... 
ح من ال يستحق على كذjم وباطلهم وفضول قوهلم وما هم عليه من اهلجاء ومتزيق األغراض ومد

و سفيان٬، وأبو غرة٬، وحنوهم هم شعراء املشركني عبد اهللا الزبعري وأب: املدح إال الغاوون٬، وقيل
٬، وكانوا يهجونه وجيتمع إليهم األعراب من قومهم مثل ما قال حممد حنن نقول: حيث قالوا

  .)٢( ...) يستمعون أشعارهم وأهاجيهم
* * *  
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   ٢٧ ............................................................. التفسري املقارن
  :الفيض الكاشا�ي أما

٬، قال Xوامنا اكتفى بنقل رواية اإلمام الصادق  ٬،شيئاًفلم يفسر ) التفسري األصفى(يف 
  : الفيض
٬، فضلوا هم قوم تعلموا وتفقهوا بغري علم": Xال ق ٬،﴾و]الشُّع]ر]اء ي]تَّبِ̂ع̂ه̂م الْغ]ا̂وونَ﴿(

  .)١( )"هم القصاص": ويف أخرى. "وأضلوا
   .)٢( )عليه الرمحة(مث نقل فقرات من تفسري القمي 

* * *  
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אאא

اكتفوا بنقل  الكرمية اآلياتمن املفسرين عند ورودهم هذه  األولاجليل  نأفيما مضى قد تقدم 
حدهم كما ورد عن علي بن أق بسيط من يوقد يرد تعل ٬،بيت العصمة أهلالروايات الواردة عن 

كما جند عليه السيد البحراين يف تفسريه  ٬،ومن تبعهم على هذا املنوالالقمي يف تفسريه  إبراهيم
 أل¬م إالذلك ٬، وما الذي جاء بتفسريه من خالل منظار آل حممد ) الربهان يف تفسري القران(

أو قل مل جيدوا الفكرة اليت يكتمل من خالهلا اجلمع بني األحاديث الواردة يف هذه  ٬،مل جيدوا حالً
محد أالسيد وأما اآلن فقد أتضح املراد من خالل ما طرحه ٬، )١( اآلية الكرمية ألفاظاآلية وبني 

  :هلجه سؤال وعن  حيث يقول جميباًفلنستمع مجيعاً له  ٬،)املتشاjات(يف كتابه  احلسن

 # أَلَم_ ت]ر] أَنَّ̂هم_ ف\ي كُلº و]اد� ي]هِي̂مونَ # و]الشُّع]ر]اء ي]تَّبِ̂ع̂ه̂م الْغ]ا̂وونَ﴿ :ما معىن قوله تعاىل /س
   .)٢(﴾و]أَنَّ̂هم_ ي]قُولُونَ م]ا لَا ي]فْع]لُونَ

   .)٣(﴾الْغ]ا̂وونَفَكُب_ك\̂بوا ف\يه]ا ̂هم_ و]﴿ :هم الغاوون يف اآليةهؤالء الغاوون هم أنفس /ج
  .)غريه إىلنزلت يف قوم وصفوا عدالً مث خالفوه (: Xوعن هذه اآلية قال الصادق 

فهم يعرفون ٬، أئمة الضالل يعرفون احلق ويصفونهالذين يتبعون  األتباعوهؤالء الغاوون أو 
فتوا إىل وإذا مل يلت٬، دة العلماء غري العاملني الضالنيوهؤالء هم مقل ٬،عدالة حممد وال حممد 

  .Xأنفسهم سيؤول jم األمر إىل حماربة اإلمام املهدي 
والغاوون هم ٬، هم العلماء غري العاملني الضالنيالشعراء ٬، ﴾و]الشُّع]ر]اء ي]تَّبِ̂ع̂ه̂م الْغ]ا̂وونَ﴿

  .وأتباعهممقلدوهم 
ويف كل احنطاط  ٬،أي يف كل ضاللة وباطل يتكلمون: ﴾أَلَم_ ت]ر] أَنَّ̂هم_ ف\ي كُلº و]اد� ي]هِي̂مونَ﴿

وسقوط يف  أسفل إىلألنه هبوط  ؛هو املنخفض من األرض نظري الباطل والوادÅ ٬،ونزول عن احلق
  .اهلاوية
حرص الناس على أغري العاملني جتدهم  هكذا دائماً العلماء: ﴾و]أَنَّ̂هم_ ي]قُولُونَ م]ا لَا ي]فْع]لُونَ﴿

البعيدة كل البعد عن ٬، لرفاهية واحلياة املرحيةوحيبون ايود أحدهم لو يعمر ألف سنة ٬، احلياة الدنيا

                                                 
 .ولتورعهم عن القول بالرأي في آتاب اهللا تعالى -١
  .٢٢٦ – ٢٢٤: الشعراء -٢
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٬، يقاتلون الباطل أو٬، فال جتدهم يقفون مع احلق٬، يتابعو¬م ¬مأحياة األنبياء واملرسلني الذين يدعون 

  .ألراملأو ينفقون على اليتامى وا
 و]ت]قَل¾ب]ك] ف\ي﴿ .يف النبوة ٬،﴾الbذ\ي ي]ر]اك] ح\ني] ت]قُو̂م﴿(: قال ٬،Xجعفر  أيبعن 

نزلت يف الذين  :قال ٬،﴾و]الشُّع]ر]اُء ي]تَّبِ̂ع̂ه̂م الْغ]ا̂وونَ﴿ .يف أصالب النبيني :قال ٬،﴾السَّاجِد\ين]
إمنا عىن بذلك الذين  ؟هل رأيتم شاعراً قط تبعه أحد ٬،غريوا دين اهللا بآرائهم وخالفوا أمر اهللا

م_ ت]ر] أَنَّ̂هم_ ف\ي كُلº و]اد� أَلَ﴿ :ويؤكد ذلك قوله ٬،وضعوا ديناً بآرائهم فتبعهم الناس على ذلك
  .احلجج املضلة ويف كل مذهب يذهبونيعين يناظرون باألباطيل وجيادلون ب ٬،﴾ي]هِي̂مونَ
وينهون عن املنكر وال  ٬،عضون الناس وال يتعضوني :قال ٬،﴾و]أَنَّ̂هم_ ي]قُولُونَ م]ا ال ي]فْع]لُونَ﴿
  .)٢( ))١()صبوا آل حممد حقهموهم الذين غ ٬،ويأمرون باملعروف وال يعملون ٬،ينتهون

* * *  
حددت من ن األحاديث الواردة عن آل بيت العصمة أهو  ٬،شيء البد من مالحظته وأول

محد بن يف كتاب القراءات ألومن هذه األحاديث ما ورد . ورديف أكثر من م املعين بلفظ الشعراء
و]الشُّع]ر]اُء ي]تَّبِ̂ع̂ه̂م ﴿: جليف قوله عز و Xعن أيب عبد اهللا  ٬،ومستدرك الوسائل ٬،حممد السياري

إمنا عىن Âذا الفقهاء الذين يشعرون قلوب الناس ! من رأيتم من الشعراء(: قال ٬،﴾الْغ]ا̂وونَ
  .)٣( )الباطل٬، وهم الشعراء الذين يتبعون

ناظم (اللفظ هو الشاعر املعروف يكون املقصود من  أنينفي  Xالصادق  فاإلمام إذن
 ٬،)من الشعراء ميتمن رأ: (نزلت فيمن قال الشعر بقولهالذين يقولون ا¬ا ويشنع على بل  ٬،)الشعر
هذه  X حدد٬، مث أوضح اإلمام الصورة وخربعه الناس كما يف األحاديث اآلمن منهم اتأي 
 آخرويف حديث . Xوهو حتديد واضح وصريح منه  ٬،)إمنا عىن Âذا الفقهاء( :خصية بقولهالش

يف قول اهللا  ٬، حيث يقولX رقبامن اإلمام ال تعليالً وأوضحاحة صر وأكثربل ٬، جيري هذا ا¶رى
هم قوم تفقهوا  إمنا؟  يتبعه أحد هل رأيت شاعراً( :قال ٬،﴾و]الشُّع]ر]اُء ي]تَّبِ̂ع̂ه̂م الْغ]ا̂وونَ﴿وجل  عز

   .)٤( )٬، فضلوا وأضلواالدينلغري 
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٬،  وتركوا ما أمر اهللاوا دين اهللانزلت يف الذين غري(: يف هذه اآلية Xوقال اإلمام الصادق 
بآرائهم فتبعهم الناس  الذين وضعوا ديناً قط تبعه أحد٬، إمنا عىن Âم ولكن هل رأيتم شاعراً

  .)١( )على ذلك
ن كان علمهم الذي حيملوه إ٬، أو هم فقهاء كما يف احلديث األول ومتفقهون أناسفهم  ذنإ

فهم علماء غري  ٬،لعلم وال يتحلون بهحيملون اوهم jذا  ٬،صيل مطالب احلياة الدنياحتينحصر يف 
الbذ\ين] ̂حمِّلُوا التَّو_ر]اةَ ثُمَّ لَم_ ي]ح_م\لُوه]ا كَم]ثَلِ الْح\م]ارِ ي]ح_م\لُ أَس_فَاراً ﴿ :قال تعاىل فيهم ٬،عاملني

   .)٢(﴾ني]بِئْس] م]ثَلُ الْقَو_مِ الbذ\ين] كَذb̂بوا بِآيات\ اللbه\ و]اللb̂ه ال ي]ه_د\ي الْقَو_م] الظbال\م\
الشعراء هم ( :٬، حيث قاليف هذا االجتاهينصب السابق  محد احلسنأالسيد وهلذا جتد تعبري 

  .)العلماء غري العاملني الضالني
 ٬، همل تعاىل يعرفون احلق وعنه يعدلونكما قا٬، يصف العدل ويعدل عنه إىل غريهفهم من 

لكن مسريßم العملية هي رفض آل و٬، احلق يف آل حممد  إنويقولون احلق  أينيعرفون الناس 
نزلت يف قوم وصفوا عدالً مث (: Xويف هذا يقول اإلمام الصادق ٬، على طول اخلط حممد 

  .)غريه إىلخالفوه 
حسن سريßم من باب القصص ال و الة آل البيت دعأي يروون ) قصاص(وهم على هذا 

   :Xقال  ٬،﴾ع]ر]اُء ي]تَّبِ̂ع̂ه̂م الْغ]ا̂وونَو]الشُّ﴿ :عن قول اهللا Xالصادق اإلمام ملا سئل وهلذا ٬، أكثر
  . )٣( )هم القصاص(

خر األ من اجلانب أما٬، أعين العلماء غري العاملني٬، Xهذا يف اجلانب األول من كالم السيد 
ت من هؤالء العلماء غري وهم املستمعون إىل سرية آل البي٬، )الغاوون(: من الطرف الثاين هفإ

٬، واحلال مدرسة التشيع ظاهراً أتباعؤالء العلماء غري العاملني واقعاً ومن ه أتباعفهم من ٬، العاملني
معاداة تسافلون jم من حيث معصية اهللا ويأتباعهم يف كل هوة عميقة وهؤالء العلماء يدخلون  نأ

ع]لَى و]لَت]جِد]نَّ̂هم_ أَح_ر]ص] النَّاسِ ﴿ :نيا اليت تفانوا يف الوصول إليهاتبعاً لطلب الدكل ذلك  ٬،رسله
أَنْ ̂يع]مَّر]  ح]ي]اة� و]م\ن] الbذ\ين] أَش_ر]كُوا ي]و]دُّ أَح]̂د̂هم_ لَو_ ̂يع]مَّ̂ر أَلْف] س]ن]ة� و]م]ا ̂هو] بِ̂مز]ح_زِح\ه\ م\ن] الْع]ذَابِ

  .)٤(﴾و]اللb̂ه ب]ص\ري� بِم]ا ي]ع_م]لُونَ
                                                 

  .١٢٥ص ٢ج: ، تفسير القمي١٣٢ص ٢٧مج: وسائل الشيعة للحر العاملي -١
  .٥: الجمعة -٢
  .١٥٤ص ١٧ج: الحر العاملي -) آل البيت(وسائل الشيعة  -٣
  .٩٦: البقرة -٤
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يود أحدهم لو يعمر ٬، حرص الناس على احلياة الدنياأهكذا دائماً العلماء غري العاملني جتدهم (

البعيدة كل البعد عن حياة األنبياء واملرسلني الذين ٬، وحيبون الرفاهية واحلياة املرحيةألف سنة 
أو ينفقون على اليتامى ٬، يقاتلون الباطل أو٬، ون مع احلقفال جتدهم يقف٬، يتابعو¬م إ¬ميدعون 
  .)واألرامل
أَلَم_ ت]ر] أَنَّ̂هم_ ف\ي كُلº و]اد�  # ر]اُء ي]تَّبِ̂ع̂ه̂م الْغ]ا̂وونَو]الشُّع]﴿ :ذا عرب القرآن الكرمي عنهم بقولهوهل
   .)١(﴾و]أَنَّ̂هم_ ي]قُولُونَ م]ا ال ي]فْع]لُونَ*  ي]هِي̂مونَ
  :السيد يف كالمه السابق٬، وأوضحه القرآن الكرميعرب  م يدخلو¬م يف كل باب ضاللة كمافه
فهم يعرفون ٬، ئمة الضالل يعرفون احلق ويصفونهأالذين يتبعون  األتباعهؤالء الغاوون أو و(

وإذا مل يلتفتوا إىل ٬، دة العلماء غري العاملني الضالنيوهؤالء هم مقل عدالة حممد وال حممد 
  ....) Xأنفسهم سيؤول jم األمر إىل حماربة اإلمام املهدي 

 Xل حممد العلماء لن ينصروا قائم آ إن أهل البيت  أحاديثفمن املقطوع به من خالل 
 ٬،لشمس والقمر على حد تعبري الرواياتشبه عبدة ا أنصارهبل سيكون ٬، حني ظهوره وقيامه

ن غابوا ا مل يعدوا وإحضرو إنوهم الذين ٬، روفون يف السماءا¶هولون يف األرض املع نصاره همأ
 بني هذاتوقد  ٬،روايةالكما يف ... و ... و ... خطبوا مل يزوجوا و  إنالذين وهم ٬، مل يفتقدوا

علماء الرمحن وعلماء (وكتاب  ٬،)Xالطريق إىل اإلمام املهدي (القول يف هذا يف كتاب 
اءة روايات آل حممد يف هذا فراجع لقر ٬،Xومها من إصدارات أنصار اإلمام املهدي ) الشيطان
  .الشأن

اة ائرة معادديف  األتباعهؤالء العلماء غري العاملني هم سبب دخول هؤالء وعلى هذا يكون 
  .Xووصيه  Xاإلمام املهدي 

  :ما يليلو انتبهنا إىل السياق القرآين الكرمي لوجدنا مث إنا 
ه]لْ أُن]بِّئُكُم_  # إِنَّ̂ه ̂هو] السَّم\ي̂ع الْع]ل\ي̂م # و]ت]قَل¾ب]ك] ف\ي السَّاجِد\ين] #الbذ\ي ي]ر]اك] ح\ني] ت]قُو̂م ﴿

 # ̂يلْقُونَ السَّم_ع] و]أَكْثَ̂ر̂هم_ كَاذ\̂بونَ # ع]لَى كُلº أَفbاك� أَث\يمٍ ت]ن]زَّلُ # ع]لَى م]ن_ ت]ن]زَّلُ الشَّي]اط\̂ني
إِلbا الbذ\ين] آم]̂نوا و]ع]م\لُوا الصَّال\ح]ات\  # و]أَنَّ̂هم_ ي]قُولُونَ م]ا ال ي]فْع]لُونَ # و]الشُّع]ر]اُء ي]تَّبِ̂ع̂ه̂م الْغ]ا̂وونَ

   .)٢(﴾وا م\ن_ ب]ع_د\ م]ا ظُل\̂موا و]س]ي]ع_لَ̂م الbذ\ين] ظَلَ̂موا أَيَّ ̂من_قَلَبٍ ي]ن_قَل\̂بونَو]ذَكَ̂روا اللbه] كَث\رياً و]ان_ت]ص]̂ر
                                                 

 .٢٢٦ – ٢٢٣: الشعراء -١
  .٢٢٧ – ٢١٨: الشعراء -٢
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له من بعده يف آوتقلب النيب واهللا يف أول األمر ذكر النبوة  نألو انتبهنا إىل هذا السياق لوجدنا 
كند للطرف األول عراء ٬، مث انتقل إىل الشجناسهاأالشاخمة اليت مل تنجسها اجلاهلية ب األصالب

و]م]ا ت]ن]زَّلَت_ ﴿ مث ذكر ترتل الشياطني ٬،األمر ذكر اهللا ترتل املالئكة فأول ٬،)ل حممد وآحملمد (
حينما يأيت إىل  أماهذا يف الطرف األول  ٬،﴾و]م]ا ي]ن_ب]غ\ي لَ̂هم_ و]م]ا ي]س_ت]ط\ي̂عونَ﴿ بل ٬،﴾بِه\ الشَّي]اط\̂ني
  .﴾أُن]بِّئُكُم_ ع]لَى م]ن_ ت]ن]زَّلُ الشَّي]اط\̂نيه]لْ ﴿: ٬، قال تعاىلالطرف الثاين

الطرفني كال ف٬، عرف الناس طريق اهلداية والضاللةوتنبه وتوهذه االثنينية جاءت لتبني الضدية 
والطرف الثاين من ٬، من اهللا جل جاللهيكون الترتل ولكن الطرف األول ٬، عليهم األمررتل يت

  . الشياطني
أل¬م الصوت املضاد لصوت احلق  ؛)األثيمفاك األ( ـب تعاىل هلم اهللا وهذا ما يفسر لنا وصف

ـ  ٬،اخلالص لذا فهو صوت الباطل اخلالص كما مر علينا يف اآلية السابقة حيث وصفهم اهللا تعاىل ب
 لهذا أووعلماء الضاللة يأخذون من الشياطني ٬، )١( يأخذون من اهللا علماءالف. )أنكر األصوات(

  .لقرآينما نأخذه من السياق ا
إِلbا الbذ\ين] آم]̂نوا و]ع]م\لُوا الصَّال\ح]ات\ و]ذَكَ̂روا ﴿: ختام اآليات بل وختام السورةمث نأخذ ثانياً 

  .﴾اللbه] كَث\رياً و]ان_ت]ص]̂روا م\ن_ ب]ع_د\ م]ا ظُل\̂موا و]س]ي]ع_لَ̂م الbذ\ين] ظَلَ̂موا أَيَّ ̂من_قَلَبٍ ي]ن_قَل\̂بونَ
قراءßم هلا على ف. ل حممد آبهذه اآلية ة وصيخصلنا ه اآلية تبني هلذ وقراءة آل البيت 

  .)٢(﴾أَيَّ ̂من_قَلَبٍ ي]ن_قَل\̂بونَ د\م]̂حم و]س]ي]ع_لَ̂م الbذ\ين] ظَلَ̂موا آلَ﴿: النحو التايل
الم صبح يف الكن مناوئي وخمالفي آل حممد خاصة ألفلو كانت اآليات السابقة ال تتحدث ع

  وبني ظلم آل حممد ٬، فما هو وجه الربط بني قول الشعر بشكل عام ن العبثيةعبثاً وحاشا اهللا م
  .    نزلت فيمن قال الشعر املنظوم  إ¬ايقول خيالف آل حممد وهذا للذي 

                                                 
، والكالم في هذا )ال عالم إال عالم رباني: ( ، وورد عنهم )العلماء وشيعتنا المتعلمون نحن: (آما ورد عنهم  -١

  .Xعلماء الرحمن وعلماء الشيطان، من إصدارات أنصار اإلمام المهدي : المجال متشعب فراجع آتاب
 ٤ج: الثقلين، تفسير نور ١٧٥ص ٣ج: ، جوامع الجامع للشيخ الطبرسي١٢٥ص ٢ج: تفسير القمي: انظر آل من -٢

، تفسير السيد عبد ٥٢٥ص ٩ج: ، آنز الدقائق للشيخ القمي المشهي٩٩٥ص ٢ج: ، تفسير المعين للمولى الكاشاني٧٣ص
، تفسير ٩٠٠ص ٢ج: ، التفسير األصفى٥٧ص ٤، ج٥٠ص ١ج: ، تفسير الصافي للفيض الكاشاني٣٧٥ص: اهللا شبر
ولقد تحققت : (، من هي القرآن الكریم، حيث قال٥٣٧ص ٣ج: ، مجمع البحرین للشيخ الطریحي١١٣ص ١٢ج: الميزان

  .١٣٨ص ٩ج) هذه اآلیة الكریمة في حق ظالمي آل محمد أجمعين



   ٣٣ ............................................................. التفسري املقارن
 تتحدث عن الفقهاء٬، )من أنفسهم الفقهاء الذين شرعوا ديناً( اآلية تتحدث عن نأواحلق 

 ٬،الذين يقولون ما ال يفعلون )القصاص( الفقهاءعن ٬، تتحدث )الذين تفقهوا لغري وجه اهللا(
  .)بأفعاهلملسنتهم وخالفوه أب الذين وصفوا عدالً( تتحدث عن الفقهاء

٬، Xإىل اهلاوية وخمالفة آل حممد ومعاداة املهدي  األمةوهؤالء الفقهاء هم من سيقود هذه 
  .م٬، واحلمد هللا رب العاملنياآلية القرآنية الكرمية ال غريهآل حممد الذين عنتهم  أعداءهؤالء هم 

* * *  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



א Wא
و]ال  #فَذَل\ك] الbذ\ي ي]̂دعُّ الْي]ت\يم]  #أَر]أَي_ت] الbذ\ي ̂يكَذº̂ب بِالدِّينِ ﴿ :تعاىلقال  ٬،سورة املاعون

الbذ\ين] ̂هم_  #ع]ن_ ص]الت\هِم_ س]ا̂هونَ الbذ\ين] ̂هم_  #فَو]ي_لٌ ل\لْ̂مص]لºني]  #ي]̂حضُّ ع]لَى طَع]امِ الْم\س_ك\نيِ 
   .)١(﴾و]ي]م_ن]̂عونَ الْم]ا̂عونَ #̂ير]ا̂ؤونَ 

א א
  :علي بن إبراهيم القمي

أَر]أَي_ت] ﴿ :٬، حيث قالالثقة علي بن إبراهيم القمي يف تفسريه املشهوروأول ما يطالعنا هنا هو 
 يأ ﴾فَذَل\ك] الbذ\ي ي]̂دعُّ الْي]ت\يم]﴿ ٬،جهل وكفار قريش أيبنزلت يف : ٬، قال﴾الbذ\ي ̂يكَذº̂ب بِالدِّينِ

 :مث قال ٬،ال يرغب يف إطعام املسكني أي ﴾و]ال ي]̂حضُّ ع]لَى طَع]امِ الْم\س_ك\نيِ﴿ ٬،يدفعه عن حقه
؛ ألن كل إنسان ركنيعىن به التا: ٬، قال﴾الbذ\ين] ̂هم_ ع]ن_ ص]الت\هِم_ س]ا̂هونَ #فَو]ي_لٌ ل\لْ̂مص]لºني] ﴿

الbذ\ين] ̂هم_ ﴿ ٬،)وقتها لغري عذر أولتأخري الصالة عن (: Xقال أبو عبد اهللا .يسهو يف الصالة
ذلك مما حيتاج  وأشباهمثل السراج والنار واخلمري  ﴾و]ي]م_ن]̂عونَ الْم]ا̂عونَ﴿ ٬،فيما يفعلون ﴾̂ير]ا̂ؤونَ
  . )٢( )اخلمس والزكاة أخرىويف رواية  ٬،إليه الناس

* * *  

  :الشيخ الطوسي
  :حيث فسر هذه اآليات بقوله ٬،مث نطالع ما كتبه الشيخ الطوسي يف تبيانه

  .على وجه التعجيب له من الكافر خطاب للنيب  ﴾أَر]أَي_ت]﴿ :قوله(
 ٬،فيه وقيام الداللة على صحته األمربه مع وضوح  اإلميانوذهابه عن  ﴾الbذ\ي ̂يكَذº̂ب بِالدِّينِ﴿

يعدم  ألنه ذيب باجلزاء من أضر شئ على صاحبه؛٬، فالتكين اجلزاء من الثواب والعقابواملراد بالد
وصف  ﴾فَذَل\ك] الbذ\ي ي]̂دعُّ الْي]ت\يم]﴿ :وقوله. ..٬، والصوارف عن الشر به أكثر الدواعي إىل اخلري

يؤمن  ال ألنه٬، وذلك يدع اليتيم٬، ومعناه يدفعه عنفا٬ً، فبني أن من صفته أنه الذي يكذب بالدين
 إذا دفعه دفعاً ٬، دعه يدعه دعاًباجلزاء عليه٬، فليس له رادع عنه٬، كما ملن يقر بأنه يكافئ عليه

                                                 
  .٧ – ٤: الماعون -١
  . ٤٤٤ص ٢ج: علي بن إبراهيم القمي - تفسير القمي  -٢



   ٣٥ ............................................................. التفسري املقارن
معناه  ﴾و]ال ي]̂حضُّ ع]لَى طَع]امِ الْم\س_ك\نيِ﴿ :وقوله. معناه يدفعه عن حقه) يدع اليتيم(...  شديداً

٬، وكذلك لو عنه مل يذم به زاًلو كان ال حيض عليه عج ألنه ه؛ب وال جيث على طعام املسكني خبالً
ن الذم ال يستحق إال مبا له صفة الوجوب إذ من غري قبيح كان منه مل يذم عليه؛ ألمل حيض عليه 

ملن يصلي على ßديد  ﴾فَو]ي_لٌ ل\لْ̂مص]لºني]﴿ :وقوله. و القبيح إذا فعله على وجه خمصوصأخل به أ
نه أمعرف مبا يدل على  ألنه ع انه رأس آية يقتضي متام اجلملة؛إمنا أطلق م وجه الرياء والسمعة٬،

الbذ\ين] ̂هم_ ع]ن_ ص]الت\هِم_ ﴿ :مث بني ذلك بقوله. من يصلي على جهة الرياء والنفاق أراد
  .)١( ...)﴾س]ا̂هونَ

* * *  

   :الشيخ الطربسي
ومل خيرج عن تناول فإذا انتقلنا إىل الشيخ الطربسي يف جممعه حيث تناول هذه اآليات الكرمية 

  :فقال ٬،)التبيان(الشيخ الطوسي يف 
ينكر البعث مع ٬، ولكافر الذي يكذب باجلزاء واحلسابأي هذا ا ﴾الbذ\ي ̂يكَذº̂ب بِالدِّينِ﴿(

أن  بني سبحانه ﴾فَذَل\ك] الbذ\ي ي]̂دعُّ الْي]ت\يم]﴿ ...٬، وقيام احلجج على صحته وضوح األمر يف ذلك
نه ال يؤمن باجلزاء عليه٬، فليس له أل به؛ ٬، أنه يدفع اليتيم عنفاًبالدينمن صفة هذا الذي يكذب 

و]ال ي]̂حضُّ ع]لَى طَع]امِ ﴿ ...ويقهره  يتيم أي يدفعه عن حقه جبفوة وعنفيدع ال: وقيل. رادع عنه
 أي ال يطعمه٬، وال يأمر بإطعامه٬، يعين ال يفعله إذا قدر٬، وال حيض عليه إذا عجز؛ ألنه ﴾الْم\س_ك\نيِ

  .يكذب باجلزاء
وهم الذين يؤخرون الصالة عن أوقاßا  ﴾الbذ\ين] ̂هم_ ع]ن_ ص]الت\هِم_ س]ا̂هونَ #فَو]ي_لٌ ل\لْ̂مص]لºني] ﴿
الbذ\ين] ̂هم_ ع]ن_ ص]الت\هِم_ ﴿سألته عن قوله : قال٬، ٬X، عن أيب عبد اهللا عن يونس بن عمار... 

ويدع أن  يصيبه هذا٬، ولكن أن يغفلها٬، كل أحد ال(: أهي وسوسة الشيطان؟ فقال ﴾س]ا̂هونَ
عن قول اهللا  Xلت أبا عبد اهللا سأ: وعن أيب أسامة زيد الشحام٬، قال). يصلي يف أول وقتها

٬، وعن حممد بن الفضيل .)٬، والتواين عنهاهو الترك هلا(: قال ٬،﴾الbذ\ين] ̂هم_ ع]ن_ ص]الت\هِم_ س]ا̂هونَ﴿
   ).... هو التضييع هلا(: ٬، قالXعن أيب احلسن 

                                                 
 .  ٤١٤ص ١ج: الشيخ الطوسي -التبيان  -١
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اس هو ما يتعاوره الن: وقيل... هي الزكاة املفروضة : فيه فقيلاختلف  ﴾و]ي]م_ن]̂عونَ الْم]ا̂عونَ﴿
 وروى أبو بصري عن أيب عبد اهللا ...٬، وما ال مينع كاملاء وامللح بينهم من الدلو والفأس والقدر

Xقال. اة٬، ومنه الزكالقرض تقرضه٬، واملعروف تصنعه٬، ومتاع البيت تعريه هو": ٬، قال :
 ٬،ال: كسروه وأفسدوه٬، أفعلينا جناح أن مننعهم ؟ فقال إذا أعرناهم متاعاً إن لنا جرياناً :فقلت

  .)١( )"جناح أن متنعهم إذا كانوا كذلكليس عليك 
* * *  

   :الشيخ القطب الراو�دي أما
   :٬، فقالالكرمي )فقه القرآن(كتابه فسر هذه اآليات يف  دفق
)﴿ºذ\ين] ̂هم_ ع]ن_ ص]الت\هِم_ س]ا̂هونَ #ني] فَو]ي_لٌ ل\لْ̂مص]لbديد ملن يؤخرها عن وقتها؛ ﴾الß وهذا 
من  نه ليسأذم من وقع منه السهو مع  وإمنا. ومل يقل ساهون فيها) عن صالßم: (تعاىل قال ألنه

ن الذم توجه يف احلقيقة على التعرض للسهو بدخوله فيها على فعل العبد بل هو من فعل اهللا؛ أل
وعن يونس بن . هلا مرتلة تقتضي صرف اهلمة إليهاوقلبه مشغول بغريها ال يرى  ٬،ه الرياءوج
أهي وسوسة  ﴾الbذ\ين] ̂هم_ ع]ن_ ص]الت\هِم_ س]ا̂هونَ﴿ :عن قوله Xسألت أبا عبد اهللا : عمار

. "يغفلها ويدع أن يصلي يف أول وقتها أنولكن  ٬،كل أحد يصيبه هذا ٬،ال": قال؟ الشيطان
هو الترك هلا ": ٬، قال﴾الbذ\ين] ̂هم_ ع]ن_ ص]الت\هِم_ س]ا̂هونَ﴿ :عن قوله الشحام سألته أيضاًوعن زيد 

  .)٢( )"هو التصنيع هلا": قال Xاحلسن  أيبعن . "والتواين عنها
* * *  

  ):الصايفالتفسري (وقال الفيض الكاشا�ي يف تفسريه 
عدم املباالة باليتيم واملسكني من تكذيب الدين الفاء جزائية يعين إذا كان  ﴾فَو]ي_لٌ ل\لْ̂مص]لºني]﴿(

ولذلك رتب عليه  ٬،بذلك أحقفالسهو عن الصالة اليت هي عماد الدين والرياء ومنع الزكاة 
  . )٣()الويل

* * *  

                                                 
 .٤٥٥ص ١٠ج: الشيخ الطبرسي - تفسير مجمع البيان  -١
 .١١٧ص ١ج: القطب الراوندي -فقه القرآن  -٢
  .٣٨٠ص ٥ج: الفيض الكاشاني - التفسير الصافي  -٣



   ٣٧ ............................................................. التفسري املقارن
  :)األصفى(يف تفسريه  ضيفالثم قال 

سكني من تكذيب باليتيم وامل٬، يعين إذا كان عدم املباالة الفاء جزائية ﴾فَو]ي_لٌ ل\لْ̂مص]لºني]﴿(
ليت هي عماد الدين واملراءاة jا٬، ومنع الزكاة أحق بذلك٬، وهلذا رتب ٬، فالسهو عن الصالة االدين

  .عليه الويل
؟  أهي وسوسة الشيطان: سئل. غافلون غري مبالني jا: ﴾الbذ\ين] ̂هم_ ع]ن_ ص]الت\هِم_ س]ا̂هونَ﴿
هو " :وقال ٬،"أن يصلي يف أول وقتها٬، ولكن أن يغفلها ويدع ٬، كل أحد يصيبه هذاال": فقال

  ."تأخري الصالة عن أول وقتها لغري عذر
من  يء٬، فال يشغلنكم عن أوقا£ا شوجل من الصالة ليس عمل أحب إىل اهللا عز": وورد

يعين إ�م  ﴾الbذ\ين] ̂هم_ ع]ن_ ص]الت\هِم_ س]ا̂هونَ﴿ :٬، فقالوجل ذم أقواماً فإن اهللا عز ٬،أمور الدنيا
  ".هانوا بأوقا£ا٬، استغافلون

  ".هو الترك هلا والتواين عنها" :ويف رواية
يريد Âم ": قال "الذين هم يراءون الناس بصال£م ليثنوا عليهم". "هو التضييع" :ويف أخرى

فهم عنها  ٬،إن تركوا ٬، وال خيافون عليها عقاباًإن صلوا املنافقني الذين ال يرجون هلا ثواباً
٬، ا٬، وإذا مل يكونوا معهم مل يصلوا كانوا مع املؤمنني صلوها رياءذ٬، فإغافلون حىت يذهب وقتها

  ."هو الزكاة املفروضة :قال ٬،﴾و]ي]م_ن]̂عونَ الْم]ا̂عونَ #الbذ\ين] ̂هم_ ̂ير]ا̂ؤونَ ﴿ :وهو قوله
  ".٬، وما ال مينع كاملاء وامللحوره الناس بينهم من الدلو والفأسهو ما يتعا" :ويف رواية
: قيل له. املعروف تصنعه ومتاع البيت تعريه٬، ومنه الزكاةض تقرضه وهو القر" :ويف أخرى
٬، ليس عليكم ال: ؟ فقال كسروه وأفسدوه٬، فعلينا جناح إن مننعهم إذا أعرناهم متاعاً إن لنا جرياناً

  .)١( )"جناح أن متنعوهم إذا كانوا كذلك
* * *  

  :احلويزي يف تفسريه �ور الثقلنيوقال الشيخ 
جهل وكفار  أيبنزلت يف : ٬، قال﴾أَر]أَي_ت] الbذ\ي ̂يكَذº̂ب بِالدِّينِ﴿ إبراهيمبن يف تفسري على (
أي  ﴾و]ال ي]̂حضُّ ع]لَى طَع]امِ الْم\س_ك\نيِ﴿ ٬،أي يدفعه عن حقه ﴾فَذَل\ك] الbذ\ي ي]̂دعُّ الْي]ت\يم]﴿ ٬،قريش

                                                 
 .١٤٨٠ص ٢ج: الفيض الكاشاني - التفسير األصفى  -١
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: قال ﴾ين] ̂هم_ ع]ن_ ص]الت\هِم_ س]ا̂هونَالbذ\ #فَو]ي_لٌ ل\لْ̂مص]لºني] ﴿: ٬، مث قالاملساكني إطعامال يرغبه يف 
 أولتأخري الصلوة عن ": ٬X، قال أبو عبد اهللا يسهو يف الصلوة إنسانن كل عىن به تاركون؛ أل

   .)١( )"... وقتها لغري عذر
  .واألحاديثمث مجع اآلراء اليت ساقها الشيخ الطربسي 

  :السيد مصطفى اخلميين
  :٬، فقال)تفسري القرآن الكرمي(تفسريه هذه اآليات يف  شيء منالسيد مصطفى اخلميين  لوتناو

و]ي]م_ن]̂عونَ  #الbذ\ين] ̂هم_ ̂ير]ا̂ؤونَ  #الbذ\ين] ̂هم_ ع]ن_ ص]الت\هِم_ س]ا̂هونَ  #فَو]ي_لٌ ل\لْ̂مص]لºني] ﴿(
ياء ومنع املعاونة شاهد على عدم اختصاص يف ٬، فإن تعقيب الصالة بالتحذير عن الر﴾الْم]ا̂عونَ
دها احلصر االصطالحي ٬، وال يكون مفاوبطالن الصالة إذا كانت بسائر الدواعي غري اإلهلية البني٬،

  .)٢( )ية واالهتمام٬، بل التقدمي لألمهوال اإلضايف
* * *  

   :السيد الطباطبائي
  :٬، فقالوتناول السيد الطباطبائي يف تفسري امليزان هذه اآليات القرآنية الكرمي

٬، ية وحتتمل أن تكون مبعىن املعرفةالرؤية حتتمل الرؤية البصر ﴾ذº̂ب بِالدِّينِأَر]أَي_ت] الbذ\ي ̂يكَ﴿(
فاملكذب  ٬،٬، واملراد بالدين اجلزاء يوم اجلزاءمبا أنه سامع فيتوجه إىل كل سامع واخلطاب للنيب 

  .قيل املراد به الدين مبعىن امللةو ٬،بالدين منكر املعاد
لتوهم " فذلك"٬، والفاء يف الدع هو الرد بعنف وجفاء ﴾الْي]ت\يم] فَذَل\ك] الbذ\ي ي]̂دعُّ﴿: تعاىل قوله

فإن مل تعرفه  ٬،أرأيت الذي يكذب باجلزاء فعرفته بصفاته الالزمة لتكذيبه ٬،معىن الشرط والتقدير
 وال خياف عاقبة عمله السيئ ولو مل يكذب به خلافها ولو ٬،فذلك الذي يرد اليتيم بعنف وجيفوه

٬، والكالم على احلض الترغيب ﴾و]ال ي]̂حضُّ ع]لَى طَع]امِ الْم\س_ك\نيِ﴿: تعاىلقوله . خافها لرمحه
 اإلطعامإن التعبري بالطعام دون : ٬، قيلتقدير مضاف أي ال يرغب الناس على إطعام طعام املسكني

سَّائ\لِ و]ف\ي أَم_و]ال\هِم_ ح]قٌّ لºل﴿: ٬، يف قوله تعاىلبأن املسكني كأنه مالك ملا يعطى له كما لإلشعار

                                                 
 . ٦٧٧ص ٥ج: الشيخ الحویزي -تفسير نور الثقلين  -١
 . ٦٣ص ٢ج: السيد مصطفى الخميني -تفسير القرآن الكریم  -٢



   ٣٩ ............................................................. التفسري املقارن
ن احلض ؛ ألاإلطعاموالتعبري باحلض دون . اإلطعامالطعام يف اآلية مبعىن : وقيل .)١(﴾و]الْم]ح_̂رومِ

  .باإلطعامأعم من احلض العملي الذي يتحقق 
أي غافلون ال يهتمون jا  ﴾الbذ\ين] ̂هم_ ع]ن_ ص]الت\هِم_ س]ا̂هونَ #فَو]ي_لٌ ل\لْ̂مص]لºني] ﴿: قوله تعاىل

ويف اآلية . أو تتأخر عن وقت فضيلتها٬، وهكذا األوقاتن أن تفوßم بالكلية أو بعض وال يبالو
وداللة على أ¬م ال خيلون من  ٬،تطبيق من يكذب بالدين على هؤالء املصلني ملكان فاء التفريع

  .باإلميانوهم يتظاهرون  يكذبون بالدين عمالً أل¬م ؛نفاق
هم يعملون للناس ال هللا ف ٬،آة الناسملربالعبادات أي يأتون  ﴾الbذ\ين] ̂هم_ ̂ير]ا̂ؤونَ﴿: قوله تعاىل

  .تعاىل
 ٬،املاعون كل ما يعني الغري يف رفع حاجة من حوائج احلياة ﴾و]ي]م_ن]̂عونَ الْم]ا̂عونَ﴿: قوله تعاىل

ىل هذا يرجع متفرقات ما فسر به يف املعروف تصنعه ومتاع البيت تعريه٬، وإكالقرض تقرضه و
    .)٢( )كلماßم

* * *  

   :الربهان
  :نقل روايتني يف اآلية األوىل

  ... بوالية علي بن أيب طالب   ١
  .والوالية: قال ٬،ينديكذب بال  ٢

   .نقل فيها قول القميوالثالثة اآلية الثانية 
  .القمي نقل حديث ٬٥، ٤اآلية 

* * *  

   :عبد ا شري
فَذَل\ك] الbذ\ي ي]̂دعُّ ﴿ ٬،جلزاء واالسالمبا ﴾الbذ\ي ̂يكَذº̂ب بِالدِّينِ﴿٬، هل عرفت ﴾أَر]أَي_ت]﴿(
٬، أو أيب سفيان أو عام يف كل مذنب ٬، نزلت يف الويل أو أيب جهلفعه عن حقه بعنفدي ﴾الْي]ت\يم]
 ٬،أي اطعامه لتكذيبه باجلزاء) على اطعام املسكني(٬، وال حيث نفسه وال غريه ﴾و]ال ي]̂حضُّ﴿

                                                 
  .١٩: الذاریات -١
 .٣٦٨ص ٢٠ج: القرآنلميزان في تفسير ا -٢
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: وعنهم  ٬،خرو¬ا عن وقتهايؤغافلون  ﴾ع]ن_ ص]الت\هِم_ س]ا̂هونَ الbذ\ين] ̂هم_ #فَو]ي_لٌ ل\لْ̂مص]لºني] ﴿
فوضع املصلني موضع  ٬،أي فويل هلم ٬،والفاء سببية ٬،)وهو الترك هلا والتواين عنها والتضييع هلا(

هو الزكاة  عنهم  ﴾الbذ\ين] ̂هم_ ̂ير]ا̂ؤونَ﴿ ٬،تقصريهم مع اخلالق أو املخلوقنيب ضمريهم ايذاناً
  .)خر هو القرض يقرضه واملعروف يضيعه ومتاع البيت يعريهآ ٬، ويفاملفروضة

* * *  



אאא
  ؟ املاعون يف سورة  ﴾فَو]ي_لٌ ل\لْ̂مص]لºني]﴿ :ما معىن قوله تعاىل /س
   /ج

  بِسìمِ اللíهÅ الرَّحìمëنِ الرَّحÅيمِ
 و]ال ي]̂حضُّ ع]لَى طَع]امِ الْم\س_ك\نيِ # ل\ك] الbذ\ي ي]̂دعُّ الْي]ت\يم]فَذَ # أَر]أَي_ت] الbذ\ي ̂يكَذº̂ب بِالدِّينِ﴿
و]ي]م_ن]̂عونَ  # الbذ\ين] ̂هم_ ̂ير]ا̂ؤونَ #الbذ\ين] ̂هم_ ع]ن_ ص]الت\هِم_ س]ا̂هونَ  # فَو]ي_لٌ ل\لْ̂مص]لºني] #

   .)١(﴾الْم]ا̂عونَ
   :﴾أَر]أَي_ت] الbذ\ي ̂يكَذº̂ب بِالدِّينِ﴿

جته هي التكذيب باجلزاء ٬، وهو استفهام عن شخص تكون نتينا موجه للمؤمنالسؤال ه
ومن جاء ٬، ل تكذيب الدين اجلديدصأف ٬،لتكذيب بوجود اهللا سبحانه وتعاىلأو باحلقيقة  ا٬، والقيامة

ن هذه إوعلى كل حال ف. ن مل يصرح الكفار jذاإو هو الكفر باهللا وباآلخرة به وهو حممد 
Åأي الفرد    وهي دفع اليتيم عن حقه ٬، بل جاءت من مقدمات واقعية٬، ال مقدماتب النتيجة مل تأت

ن ووهم األنبياء واملرسل ٬،معرفة اهللايف قومه الذي ال يسبقه سواه باألخالق والشرف وطاعة اهللا و
مصاب بداء إبليس  ألنه ؛باجلزاء ال يقبل تقدم هؤالء عليهفهذا الذي يكذب     واألئمة 

مث إن من صفاته أكل أموال اليتامى ٬، قبل أن يتقدم عليه من هو خري منهفال ي٬، )أنا خري منه(
   .واألرامل واملساكني

هم   أي الذين يستحوذون على أموال الفقراء ويتمتعون jا هم ومن اتصل jم    وهؤالء 
  .  واألئمةلألنبياء واملرسلني  وناحملارب٬، علماء الدين غري العاملني دائماً

 X )عيسى( )علماء اليهود( وحارب X )موسى( )بين إسرائيل( علماءفقد حارب 
يف هذه األمة األئمة  )نوحارب العلماء الضال( و  )اًحممد( )علماء األحناف واليهود( وحارب
بل وعلماء الشيعة ٬، فقط هم الذين حاربوا األئمة )بعض علماء السنة(وليس كما يظن أن ٬، 
وحاولوا دفعه عن ٬، X اإلمام علي بن موسى الرضا )لشيعةحارب كبار علماء ا(فقد  ٬،أيضاً
  . الباطلةال لشيء فقط ليستأثروا بأموال الصدقات والرئاسة الدينية ٬، حقه

                                                 
  .٧ – ١: الماعون -١
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وهو من أصحاب اإلمام ٬، )علي بن محزة البطائين(الضالني  ومن هؤالء العلماء الشيعة ظاهراً
 Xمام موسى بن جعفر د اإلملا استشه ولكن٬، علماء الشيعة ومن كبار X موسى بن جعفر

هلؤالء العلماء غري ولكن تصدى شباب الشيعة  ٬،Xحارب علي بن محزة البطائين اإلمام الرضا 
محد بن حممد بن أومن هؤالء الشباب . بينوا باطل هؤالء الفقهاء الظلمةو٬، وثبتوا املذهب٬، العاملني

   .نياملمدوح Xوهو من خلص أصحاب اإلمام الرضا  ٬،نصر البيزنطي أيب
هم الذين يدفعون اليتامى  وأتباعهم غري العاملني والطواغيت وأعوا¬موالنتيجة علماء السوء 

  .ون على إعطاء املساكني حقهمض حيوال ٬،عن مقاماßم
ن هللا غري ون متذللوأل¬م خاضع ؛ واألئمةن وواليتامى واملساكني هم األنبياء واملرسل

  .أي يتيم ٬،يف قومه كل واحد منهم فردأي مساكني فال يدانيهم أحد ف٬، متكربين
  :﴾فَو]ي_لٌ ل\لْ̂مص]لºني]﴿

 واألئمةفكل مرسل من اهللا مبشر به ممن سبقه من األنبياء واملرسلني . أي فويل للمنتظرين
ولكن مع األسف دائماً كان هناك فشل كثري من ٬، د مجاعة من املؤمنني به ينتظرونهيوج٬، 

حيث ملا أتاهم ٬، Xفقد فشل علماء اليهود يف انتظار عيسى ٬، فهؤالء املنتظرين يف ¬اية املطا
يث أن ح٬، وفشل علماء اليهود واألحناف يف انتظار حممد ٬، كانوا ينتظرونه ¬مأمع  كذبوه

ة وهاجر إىل فلما قام يف مك ٬،عند قيامه ستقبال الرسول حممد اليهود أسسوا مدينة يثرب إل
حيث ٬، Xوهي اليوم تكرر مع القائم ٬، وهذه سنة متبعة. ومل يؤمنوا به٬، يثرب كذبه كثري منهم

 )الويل( وهذه هي مفارقة كمفارقة لفظي. ولكنهم اليوم حياربونه أن علماء الشيعة ينتظرونه
  ! ؟ للمصلني فكيف يكون الويل٬، يف اآلية )الصالة(و

 Xاملهدي  فهم يريدون أن يأتيهم اإلمام٬، أل¬م يصلّون إىل عكس القبلة ؛ن الويل هلمإنعم 
¬م يف إرسال من هلم ويستأذ يأيت Xيريدون اإلمام املهدي  ٬،وفق أهوائهم وخترصاßم العقلية

لكتاب ال أن فهم أئمة ا٬، ليبدوا حتفظاßم عليها Xويعطيهم خطة عمله ٬، يرسله إىل الناس
   !!! الكتاب إمامهم

  :﴾الbذ\ين] ̂هم_ ع]ن_ ص]الت\هِم_ س]ا̂هونَ﴿
  فالعمل ٬، Xالذين هم ساهون عن اإلمام املهدي ٬، الدنيا واللهث وراءهام ساهون يف الذين ه
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وهؤالء املنتظرون الفاشلون الذين كان عاقبة أمرهم ٬، خري صالة يؤديها املؤمن Xبني يديه 

  .وكذبوا وصيه ورسوله Xملا تركوا العمل بني يدي اإلمام املهدي  ٬،خسراً
فتجده ٬، هم مسلمون وال هم نصارى ال سكارى حيارى وهذا هو الزمان الذي فيه الناس

 لبالده إال الذي ال هم له وال٬، )……(وساعة يستقبل ٬، اًأو سني اًشيعي اًديني اًويلبس زي اًمعمم
السالم عليك يا ابا عبد ٬،  وساعة يقول السالم عليك يا رسول اهللا حممد. القضاء على اإلسالم

فيكون بذلك نصراين ٬، ألمريكية واالنتخاباتدميقراطية اوجتده ساعة داعية لل٬، Xاهللا احلسني 
واألئمة  وال نعرف من الرسول٬، ودستوره القرآن يرفض أي انتخاباتن اإلسالم أل ؛غريب اهلوى

 الذي هو أيضا٬ً، X من اهللا أو من املعصوم نيوالقرآن الذي بني أيدينا ونتصفحه إال التعي 
ئيل يف إسرا و٬، فهؤالء بنإال من اتبع هواه٬، لكع األديان اإلهلية مطبقة على ذبل إن مجي ٬،من اهللا

يطلب من اهللا أن يعني  بل يطلبون من نيب هلم أن٬، ال يعينوا هم امللك قصة طالوت يف سورة البقرة
  . هلم ملكاً

اب_ع]ثْ لَن]ا أَلَم_ ت]ر] إِلَى الْم]ِأل م\ن_ ب]نِي إِس_رائيلَ م\ن_ ب]ع_د\ ̂موس]ى إِذْ قَالُوا ل\ن]بِيٍّ لَ̂ه̂م ﴿ :قال تعاىل
   .)١(﴾م]ل\كاً ̂نقَات\لْ ف\ي س]بِيلِ اللbه\

   .)٢(﴾قُلِ اللb̂همَّ م]ال\ك] الْ̂ملْك\ ̂تؤ_ت\ي الْ̂ملْك] م]ن_ ت]ش]اُء و]ت]ن_زِ̂ع الْ̂ملْك] م\مَّن_ ت]ش]اُء﴿ :وقال تعاىل
مقى ومع األسف كثري من اجلهلة احل. ال ملك الناس فالذي يعني هو اهللافامللك ملك اهللا 

العلماء ( بل أن احلق أن يسميهم الناس٬، )النصارى( يطبلون ويزمرون هلؤالء العلماء غري العاملني
صمتوا دهراً (بل  ٬،وياليتهم ظلوا صامتني٬، ماء أصمتتهم احلكمةعل إ¬مويقولون ) األمريكان

الناس واحلاكم  الدستور يعينه( :إليها السيستاين وأشباهه هي أن فالنتيجة اليت وصل٬، )ونطقوا كفراً
برأي هؤالء اجلهلة  )صلوات اهللا عليهم(وحممد وعلي  ٬،وأمرهم شورى بينهم ٬،يضعه الناس

    !!! للشيطان واحلكم برأي السيستاين٬، )وقضي األمر الذي فيه تستفتيان ٬،خمطئان
٬، وصالßم رياء٬، رياء Xهم على احلسني ؤفبكا٬، ون وعملهم كله رياءؤوهؤالء حتماً مرا

الbذ\ين] ̂هم_ ﴿ واملناصب الدنيوية العفنة كالرئاسة الدينية٬، ا االستحواذ على قلوب الناسم منههدفه
  .﴾̂ير]ا̂ؤونَ
  :﴾و]ي]م_ن]̂عونَ الْم]ا̂عونَ﴿

                                                 
  .٢٤٦: البقرة -١
 .٢٦: آل عمران -٢
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  ٬، فهم ال يكتفون Xالذين فشلوا يف انتظار اإلمام املهدي ٬، وهؤالء هم العلماء غري العاملني 
وقتال ٬، مينعون الناس من اجلهاد بني يديهو بل ٬،ووصيه ورسوله Xبتكذيبهم لإلمام املهدي 
فهؤالء العلماء اجلبناء اخلونة كما وصفهم اهللا سبحانه ٬، الدول اإلسالمية الكفار الذين قاموا بغزو

ل مينعون الناس عن ب٬، Xال يكتفون بأ¬م خذلوا اإلمام املهدي ٬، يف حديث املعراج للرسول 
  .الذين مينعون املاعون فلعنة اهللا على الظاملني٬، نصرته وإعانته

* * *  

  :X محد احلسنأالسيد تفصيل قول 
اطلعنا على  أنبعد ف ٬،ا واهللا املوفق واملسددناملار ب Xلكالم السيد  وحناول أن نعطي تفصيالً
  :مجعوا علىأ ¬مأيف هذه اآليات املباركة وجدنا  اإلماميةالرأي الذي تبناه جممع علماء 

  .ألعظم اآليات نازلة يف النيب ا إن
 :٬، فيقوليتخذ خطاً جديداً X محد احلسنأالسيد بينما وجدنا 

جته هي التكذيب باجلزاء ٬، وهو استفهام عن شخص تكون نتيالسؤال هنا موجه للمؤمن(
ومن جاء ٬، صل تكذيب الدين اجلديدأف٬، بوجود اهللا سبحانه وتعاىلأو باحلقيقة  التكذيب ٬، والقيامة

 .)وان مل يصرح الكفار jذا٬،  وباآلخرةهو الكفر باهللا به وهو حممد 
منها حيوية القرآن فينشمل كل مؤمن jذا اخلطاب وهو ما يدفع أكثر من إشكال يوجه 

 .مسريته يف ا¶تمع بل يف كل قلبو
 إنحيث ورد يف األحاديث كما مسعنا  السنة الشريفة اليت وردت عن آل البيت  موافقة

إ¬ا خمتصة بالقول بالوالية بصورة أو قل  ٬،Xن أيب طالب لي بعبأنه والية  الدين عندهم 
٬، ومن )هدي واملهديني يف القرآن والسنةهو رمز الوالية كما مر علينا يف كتاب امل اًن عليأل(عامة 

أَر]أَي_ت] الbذ\ي ﴿: وجل يف قوله عز عن آبائه  ٬،Xالرضا ما ورد عن اإلمام هذه األحاديث٬، 
  .)١( )Xبوالية أمري املؤمنني (: الق٬، ﴾̂يكَذº̂ب بِالدِّينِ

أَر]أَي_ت] الbذ\ي ̂يكَذº̂ب ﴿ :يف قوله عز وجل Xعن أيب عبد اهللا  ٬،عن أيب اسامة ٬،عن أيب مجيلة
  . )٢( )بالوالية(: قال ٬،﴾بِالدِّينِ

                                                 
  .٣٦٧ص ٣٢ج: العالمة المجلسي - بحار األنوار  -١
  .٣٦٧ص ٢٣ج: بحار األنوار -٢
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 ٬،)١()Xيعين بوالية أمري املؤمنني ( ٬،﴾أَر]أَي_ت] الbذ\ي ̂يكَذº̂ب بِالدِّينِ﴿: يفوكذلك ورد 

  .)٢(﴾فَأَق\م_ و]ج_ه]ك] ل\لدِّينِ ح]نِيفاً﴿ :قوله تعاىليف ين هنا هو املقصود دوال
هو حيث ورد نتيجة التكذيب بالوالية أو برسالة السماء يوضح لنا السياق القرآين ما  ذاوه
تنصيب بعد  للحارث الفهري الذي اعترض على الرسول  ٬، كما أوضح رسول اهللا الكفر
 إناللهم : فقال). هو من اهللا( :فقال  ؟ هذا األمر منك أم من اهللاأ ٬،ديا حمم: قائالً ٬،Xعلي 

 :٬، وأنزل اهللا قولهنزل اهللا عليه ما سألفأ. علينا حجارة من السماء فأمطركان هذا األمر من عندك 
  .)٣(﴾ارِجِم\ن] اللbه\ ذ\ي الْم]ع] # ل\لْكَاف\رِين] لَي_س] لَ̂ه د]اف\ع� # س]أَلَ س]ائ\لٌ بِع]ذَابٍ و]اق\عٍ﴿

  . والية هو املعين باآليات الكرميةالفهذا الكافر ب
وهي  ﴾فَذَل\ك] الbذ\ي ي]̂دعُّ الْي]ت\يم]﴿ :وصفته هي٬، هذا انتقلنا إىل صفات هذا الكافرفإذا عرفنا 

بأبرز ن السياق القرآين يأيت ؛ ألبل هي الصفة اليت استوجبت كفرهم ٬،برز صفة هلؤالء الكفرةأ
  .املسلمات ملن عرف السياق القرآينن وهذا مالصفات 

٬، هذا ما مل يستطع املفسرون كما سبق يستلزم الكفردفع اليتيم  إنفهل ترى عزيزي القارئ 
 ٬،مل تذكر يف سياق اآليات السابقةن هناك الكثري من الصفات اليت تستلزم الكفر ٬، فإالوصول إليه

هكذا ٬، كما هو واضح يف الفقهالدين دفع اليتيم عن حقه فسوق وظلم ال كفر وخروج عن  إنمث 
  .جزاهم اهللا خرياًعندها فتوقف قسماً منهم  لألمرنظروا 
حيث قصد القرآن الكرمي  ٬،من كالمهيف السياق السابق هذا األمر  محد احلسنأالسيد  أوضحو
ـ    :آل البيت يف هذه اآليات ) اليتيم(ب

ال يسبقه سواه باألخالق والشرف  أي الفرد يف قومه الذي   وهي دفع اليتيم عن حقه (... 
  ....)  واألئمة وهم األنبياء واملرسلني  ٬،وطاعة اهللا ومعرفة اهللا

ما أوذي نيب مبثل ما ( :يقول كيف ال والنيب اخلامت  ٬،كثرية متعددة امل آل حممد ظوم
إىل ... إىل  ٬،إىل جهلة الناس٬، اىل فقهاء اخلاصة اليوم وأمسفمن احلكام إىل فقهاء العامة  ٬،)أوذيت

  :٬، ولكنحدث وال حرج... إىل ... 
  )٤( من وقع احلسام املهند ءعلى املر  ة ضاضشد مظلم ذوي القرىب أو

                                                 
 .٣٢٣ص ١٠٨ج : بحار األنوار -١
  .٣٠: الروم -٢
  .٣ – ١: المعارج -٣
  ).معلقته المشهورة(فة بن العبد طر: البيت من قصيدة للشاعر الجاهلي -٤
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ومن هنا . على قلب آل البيت  أشدهاوهو ٬، الظلم أبشعفظلم علماء مدرسة التشيع 
لة على هذا الظلم ونبهت الناس إليه لكي ال يقعوا فريسة سه ركزت روايات آل البيت 

    .املتزيني بزي التدينهؤالء  ألمثال
ـعلك فعل متبع هــوف  ومستك مست ذي ورع ودين     واهـ

فيقتل سبعني  ٬،نيعاملالغري ن اإلمام أول ما يبدأ بقتل العلماء جاء يف األحاديث الشريفة بأ دفق
فيقول هلم اإلمام يبيح النجف للموايل  إنيف الروايات  بل ٬،من كربائهم وثالثة آالف من أتباعهم

اإلمام املهدي هم علماء  أعداءشد أ إن٬، بل وورد ال يرتدي درعكم هذا رأيتموهاقتلوا كل من 
غريهم من يقول له و ٬، بل همما حكموا به خبالفملا يرونه من احلكم  دالفقهاء أهل االجتهاالدين 

  .حاديث الشريفة من األريالكث ٬،)١( إىل غري ذلكخبري  واألصولارجع يابن فاطمة فالدين والفقه 
ال حاجة لنا بكم  ٬،ارجعوا من حيث أتيتم( فالذي يدفع آل البيت عن حقهم هو من يقول هلم

لف من ما نستغين به عن اإلمام لكذا ألنا من القواعد العقلية إن  مثالًأو يصرح  ٬،)فالدين خبري
  .السنني
اع الشيطان السيطرة البد ألتبفلكي يتسىن ٬، بالدين إالين ال ميكن القضاء عليه دال إنعلم وأ

 األراملمن مراعاة  فبدالً ٬،ولكن باملقلوب كما عرب أمري املؤمنني ٬،هلم من ارتداء ثوب الدين
با¶تمع وعدم االنسياق وراء سحق ا¶تمع نراهم من االعتناء  الًدوب ٬،واملساكني يأكلون حقوقهم

 إعطاءمن  وبدالً ٬،تل لبالد املسلمنيالكافر احلريب احمل األمريكانيركنون إىل الطواغيت ويهادنون 
بل  ٬،ختص آل بيت النبوة خاصة تن كان٬، وإنراهم يتكالبون عليها ألصحاjااحلقوق الشرعية 

اهللا  آية(ومنها االسم اخلاص بعلي بن أيب طالب  ٬،األمساءسارعوا إىل سرقة كل شيء حىت 
 ٬،)آية اهللا(من بعدها  واألئمةء ومنها االسم اخلاص بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهرا ٬،)العظمى
هذا ديدن معروف  إنواحلق . األشياءال يرتدي الزي الديين سرقة هذه  إلنسانال يتسىن  وقطعاً

ولذا قال . صصهن يثبت ذلك بالكثري من قوالقرآة على مر التاريخ نلكل من طالع مسرية الفراع
يستحوذون على أموال الفقراء أي الذين    وهؤالء (: يف الكالم السابق محد احلسنأالسيد 

لألنبياء واملرسلني  وناحملارب٬، علماء الدين غري العاملني هم دائماً   ويتمتعون jا هم ومن اتصل jم 
  .  واألئمة

                                                 
  .)الطریق إلى اإلمام المهدي(ومن أراد الوقوف على هذه األحادیث وغيرها فليراجع آتاب  -١
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 ٬،X )عيسى( )علماء اليهود(وحارب  ٬،X )موسى( )بين إسرائيل(فقد حارب علماء 

يف هذه األمة األئمة  )نولعلماء الضالحارب ا( و٬،  )اًحممد( )علماء األحناف واليهود(وحارب 
بل وعلماء الشيعة ٬، فقط هم الذين حاربوا األئمة )بعض علماء السنة(وليس كما يظن أن ٬، 
اولوا دفعه عن وح٬، X اإلمام علي بن موسى الرضا )حارب كبار علماء الشيعة(فقد  ٬،أيضاً
   .)الباطلة ال لشيء فقط ليستأثروا بأموال الصدقات والرئاسة الدينية٬، حقه

  . X محد احلسنأالسيد كما قال ) أَنëا خëيìرò مÅنìهÙ(: وهواء إبليس دن بوأل¬م مصاب إالوما ذلك 
 :مث يستمر السياق القرآين على نفس الوترية فينبه الناس إىل هؤالء العلماء غري العاملني بقوله

والذي يعين الطرد من ) الويل(فظ فجمع القرآن بني لفظني متناقضني بني ل ﴾فَو]ي_لٌ ل\لْ̂مص]لºني]﴿
   .وربه دالصلة بني العب أل¬ا ؛ر القرب من اهللا تعاىلداليت هي مص) الصالة(وبني لفظ ٬، رمحة اهللا

لسلب حقوق  اًباب ٬،للتكسب اًعن الصالة اليت تكون باب٬، القرآن يتكلم هنا عن صالة مقلوبة
وهم الطريق إىل رضوان ٬، لطريق إىل الصالةا ¬م الطريق إىل األئمة أفهم يومهون الناس . الغري

ولكن . وأصحابه الطريق إىل الصالةهم الطريق ملعرفة احلق ٬، الطريق إىل الصالةاهللا سبحانه وتعاىل 
  :بقوله Xر عنهم عيسى بن مرمي هم حجر العثرة الذي عبàسبحان اهللا 

السماوات يف وجوه ون ملكوت الشريعة والفريسيون املراءون تغلق الويل لكم يا معلمو …(
  .)٢( ٬،)١( ...) نتم تدخلون وال تتركون الداخلني يدخلونأ٬، فال الناس

ëذ\ين] ̂هم_ ﴿ :تعاىل هقولستمر حيث ي أكثريف السياق القرآين النكشف األمر  ولو استمررتbال
  .﴾ع]ن_ ص]الت\هِم_ س]ا̂هونَ

 أما٬، إىل غري وجه القبلة احلقيقيصالة هي  بالويلالصالة األوىل املقترنة  نأيتضح  ه العبارةوjذ
  .لصالة احلقيقية فهم عنها ساهونا

٬، لكنهم حياربون إن كان باملقلوبمام الناس ويرتدون لباس التقوى وأيقفون للصالة  ٬،نعم
  .الصالة ومينعو¬ا

وال صالة  ٬، فهو الصالةمام املعصومبون اإلرويل للمصلني الذين حيا ٬،نعم ﴾فَو]ي_لٌ ل\لْ̂مص]لºني]﴿
  :ومن الروايات٬، ويف هذا وردت روايات أهل البيت  ٬،إال هم

                                                 
  .٢٣: إصحاح متي -١
  .حمد الحسن هذه المسألة، فراجعأوما بعدها یفصل السيد  ٦٠ص ١ج): العجل(وفي آتاب  -٢
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عز وجل وأنتم  أنتم الصالة يف كتاب اهللا: Xقلت أليب عبد اهللا : قال ٬،عن داود بن كثري
٬، وحنن الزكاة وحنن حنن الصالة يف كتاب اهللا عز وجل ٬،يا داود(: فقال؟  الزكاة وأنتم احلج

وحنن قبلة اهللا وحنن ٬، وحنن كعبة اهللا٬، وحنن البلد احلرام٬، وحنن احلج وحنن الشهر احلرام٬، الصيام
٬، وعدونا يف وحنن اآليات وحنن البينات ٬،﴾فَأَي_ن]م]ا ̂تو]ل¾واْ فَثَمَّ و]ج_̂ه اللّه\﴿: قال اهللا تعاىل ٬،وجه اهللا

الفحشاء واملنكر والبغي واخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم واألصنام  :اب اهللا عز وجلكت
  .اغوت وامليتة والدم وحلم اخلرتيران واجلبت والطواألوث

على ما يف وحفظته وخزانه  أمناءهوفضلنا وجعلنا  ٬،إن اهللا خلقنا فأكرم خلقنا ٬،يا داود
٬، فسمانا يف كتابه وكىن عن أمسائنا وأعداًء ٬، وجعل لنا أضداداًالسماوات وما يف األرض
ا يف كتابه وكىن عن أمسائهم وضرب هلم ومسى أضدادنا وأعداءن ٬،بأحسن األمساء وأحبها إليه

  .)١( )األمثال يف كتابه يف أبغض األمساء إليه وإىل عباده املتقني
لذا قال  ٬،)وحنن وجه اهللا ٬،وحنن قبلة اهللا٬، وحنن كعبة اهللا(: Xالصادق  اإلمامانتبه لقول 

 نالوفهم القبلة وهؤالء الدج ٬،ىل عكس القبلةإون يصلّ Xيف معرض كالمه  Xالسيد 
فتجدهم  ٬،هم دفعه عن حقهتستطاعإمام املعصوم الذي حياولون قدر لإل حماربونبل  ٬،نومعرض

وهم ن القبلة وفهم مستدبر ٬،ل بيته آو خرب رسول اهللا أولون عليه كالم اهللا كما أيت
بروايات أهل ) فهم يصلون( ٬،حاديثكما يف األ ل البيت آل البيت لدفع آ حياججون بكالم

لذا هم ملعونون وملعون كل  ٬،ىل عكس القبلة٬، أي يصلّون إل البيت دفع آلكن ل البيت 
  .... و ... و ... خذ عنهم وسايرهم و أمن دافع عنهم ورضي بفعلهم و

أال إ�م أشرار  علمائهم وفقهائهم خونة فجرة ٬،يابن مسعود(... : كما قال رسول اهللا 
وحيبهم وجيالسهم ويشاورهم أشرار خلق وكذلك أتباعهم ومن يأتيهم ويأخذ منهم  ٬،خلق اهللا

وحنشرهم يوم القيامة على وجوههم  ٬،يدخلهم نار جهنم صم بكم عمي فهم ال يرجعون ٬،اهللا
اهم كلما نضجت جلودهم بدلن ٬،اهم جهنم كلما خبت زدناهم سعرياًعمياً وبكماً وصماً مأو

 ٬،هي تفور تكاد متيز من الغيظإذا ألقوا فيها مسعوا هلا شهيقاً و ٬،جلوداً غريها ليذوقوا العذاب

                                                 
 .٣٠٣ص ٢٤ج: بحار األنوار -١



   ٤٩ ............................................................. التفسري املقارن
م فيها زفري هل ٬،فيها وقيل هلم ذوقوا عذاب احلريقكلما أرادوا أن خيرجوا منها من غم أعيدوا 

  .)١( )وهم فيها ال يسمعون
٬، )سبحانه والصالة اليه ةقبلته احلق(ىل النور بوليه لمات إظاحلمد هللا الذي استنقذنا من الف

 ل بيتهوآ عن سنة حممد املصطفى فمن رغب . ين بالصاحلنيويلحق ن يتوفين مسلماًونسأله أ
  .إنا هللا وإنا اليه راجعونو .وحيب ويتابع هؤالء اخلونة الفجرةفليشايع  

حنن ( :Xالصادق ما روي عن اإلمام  ٬،الصالة ¬م أىل ومن األحاديث اليت تشري إ
وحنن قبلة  ٬،وحنن البلد احلرام وحنن الشهر احلرام ٬،الصالة وحنن الصيام وحنن الزكاة وحنن احلج

  .)٢( ...)اهللا وحنن وجه اهللا
أنا أخو (: اقال فيهواليت  Xخطب أمري املؤمنني عن  ٬،ةصبغ بن نباتوكذلك ما ورد عن األ

يف كتاب من كتبه  ٬، وما أنزل اهللا حرفاًوصاحب سره ٬، ومعدن حكمهرسول اهللا ووارث علمه
٬، أنا قرن من حديد٬، عجيبات٬، أنا عامل أسرار الربياتأنا صاحب اآليات ال.. .إال وقد صار إيل

أنا سيد ... أنا أبدا جديد٬، أنا مرتل املالئكة منازهلا٬، أنا آخذ العهد على األرواح يف األزل 
٬، املتقني٬، أنا السابق إىل الدين املؤمنني٬، أنا علم املهتدين٬، أنا صاحب اليمني٬، أنا اليقني٬، أنا إمام

٬، ولوال أين أمسع كالم اهللا وقول رسول ؟ أنا النار هل من ناطق يناطقين.. .أنا حبل اهللا املتني 
٬، أنا أم وضعت سيفي فيكم وقتلتكم عن آخركم٬، أنا شهر رمضان٬، أنا ليلة القدرل اهللا 

بل حنن ٬، أنا صاحب الصالة يف احلضر والسفر٬، الكتاب٬، أنا فصل اخلطاب٬، أنا سورة احلمد
  .)٣( )الصالة والصيام

هم ٬، وjذا م هحقعن  مفعهدبل هم من ٬، التوجه إىل القبلة احلقيقيةعن  هونال فهؤالء
 قال تعاىل فيهم ٬،حقهم الذي خصهم اهللا تعاىل به أهل البيت  سلبحد األقسام املشاركة يف أ

  .)٤(﴾الbذ\ين] س]ب]قَت_ لَ̂هم_ م\نَّا الْ̂حس_ن]ى﴿ :
٬، هم من دفعوا اإلمام عن حقهم ت فع آل البيدهؤالء العلماء غري العاملني هم من ف

  :قهم الذي فرضه اهللا على العاملنيعن ح Xووصيه  Xاملهدي 
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   .)١( )... عن مراتبكم اليت رتبكم اهللا فيها وأزالتكملعن اهللا امة دفعتكم عن حملكم ... (
خذ النص أ٬، مث اًولذا عدهم القرآن كفارعلي والقويل بالوالية ففأول األمر هو التكذيب ال

عن حقهم  هؤالء هم الذين صفتهم دفع آل البيت  إنفقال  ٬،ق يف التحديديق اخلناضلقرآين يا
عليه آل بيت العصمة يف الكثري من  وهذا ما أكد ٬،هم اليتيم أل¬م  ؛اهللا هلم أوجبه يالذ

ßقلت أليب جعفر : ٬، قالأيب بصري فقد جاء عن ٬،ممروياX :ما أيسر ما يدخل به  ٬،أصلحك اهللا
   . )٢( )حنن اليتيم٬، ومال اليتيم درمهاًمن أكل من (: ؟ قال النار العبد

فينا نزلت  ٬،الكبائر سبع ...(: Xعبد اهللا جعفر الصادق  وأبيقول فيها ويف رواية أخرى 
وأما أكل مال اليتيم فقد منعوا حقنا من  ...وأكل مال اليتيم  ...ومنا استحلت فأكرب الكبائر 

  .)٣( )كتاب اهللا
الذي يئنا فوأما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا ب ...( :هذا القول يف غري موضع٬، فيقولكده ؤوي

  .)٤( )...نزل اهللا ذلك يف كتابه أ٬، وأما عقوق الوالدين فقد جعله اهللا لنا وأعطوه غرينا
وإنكار ما أنزل اهللا٬، أنكروا حقنا  ...(: يف هذا الشأن يف رواية أخرى Xعن أيب عبد اهللا و

  .)٥( )هذا ال يتعاجم فيه أحدا٬ً، ووجحدونا
إِنْ ت]ج_ت]نِ̂بوا كَب]ائ\ر] م]ا ﴿: وقرأ Xى اإلمام الصادق دخل عمرو بن عبيد علحد األيام يف أو

مث فصله . نعم يا عمرو(: Xفقال  .عرف الكبائر من كتاب اهللاأ أنأحب : وقال٬، ﴾̂تن_ه]و_نَ ع]ن_̂ه
إِنb الbذ\ين] ي]أْكُلُونَ ﴿ وأكل مال اليتيم...  ﴾ف\̂ر أَنْ ̂يش_ر]ك] بِه\إِنb اللbه] ال ي]غ_﴿ بأن الكبائر الشرك باهللا

هلك من سلب تراثكم : ٬، وهو يقولفخرج عمرو وله صراخ من بكائه: قال...  ﴾أَم_و]الَ الْي]ت]ام]ى
  .)٦( )ونازعكم يف الفضل والعلم

  نسخها بشيء فانتبه  ة بعدمويقول ملعاشر الشيع ٬،الباقر كان يؤكد على هذه اآليةاإلمام  إنبل 
  .من إخبارك به Xواعرف ماذا أراد اإلمام الباقر  هلذا التأكيد

آية أخرى تدل يف  ال للشخصية املرادةحتمبتضييق دائرة اإلالقرآن الكرمي يستمر السياق مث 
ن ن كاإهؤالء هم من يتلبس بلباس الدين و إنتعاىل بقوله الذي أوضحه لنا السيد املسري على هذا 
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   ٥١ ............................................................. التفسري املقارن
هم يسريون على اخلط الذي  إذ ﴾فَو]ي_لٌ ل\لْ̂مص]لºني]﴿ وهذا يستلزم الويل ٬،هم له باملقلوبارتداؤ
وذكره التعبري القرآين  ٬،بعد الناس عنهأ السري وفق القانون اإلهلي فهم أما ٬،ورغباßم أهواءهميالئم 
كله خيرج لنا القرآن الكرمي  وبعد هذا التحديد ٬،﴾الbذ\ين] ̂هم_ ع]ن_ ص]الت\هِم_ س]ا̂هونَ﴿ :بقوله
رتدوه هو أن هذا الزي الذي فهم مقتنعون متام االقتناع بإ ﴾الbذ\ين] ̂هم_ ̂ير]ا̂ؤونَ﴿ :فيقول ا٬ً،حتديد

ن ارتداءهم هذا هو ارتداء مماراة ال ارتداء إال أجيلسهم مبرتل القدسية وهو ما  ٬،قرب شيء للنفوسأ
ومنع  ﴾و]ي]م_ن]̂عونَ الْم]ا̂عونَ﴿ :رمي حداً جديداً وهون يضيف القرآن الكأوهذا يستلزم  ٬،اعتقاد

٬، وهؤالء هم العلماء غري العاملني(: هويف كالمه السابق  محد احلسنأالسيد املاعون كما عرب عنه 
ووصيه  ٬X، فهم ال يكتفون بتكذيبهم لإلمام املهدي Xالذين فشلوا يف انتظار اإلمام املهدي 

٬، لذين قاموا بغزو الدول اإلسالميةوقتال الكفار ا٬، اجلهاد بني يديهمينعون الناس من بل و ٬،ورسوله
ال يكتفون ٬، فهؤالء العلماء اجلبناء اخلونة كما وصفهم اهللا سبحانه يف حديث املعراج للرسول 

فلعنة اهللا على الظاملني الذين ٬، بل مينعون الناس عن نصرته وإعانته٬، Xبأ¬م خذلوا اإلمام املهدي 
  .)عونمينعون املا

الذي يقدمه ) املاعون(وهذا القتل لشخصية اإلمام املهدي ووصيه يف نفوس الناس يستلزم منع 
٬، فال ميكن األخذ بالتسليم ذي هم فيهاالمن ظلمات اجلهل  إلنقاذهم ؛للناس أهل البيت 

 بأ¬م وهلذا جتد اهلمج الرعاع الذين وصفهم أمري املؤمنني ٬،بعد أن حاربه كبار القومواالنقياد من 
  :احلسني بن علي يف كل حني ةوتتجدد مقول ٬،ينعقون خلف كل ناعق حياربون أولياءهم

بقولكم اللهم عجل     ٬، حني استصرختمونا وهلنيلكم أيتها اجلماعة وترحاً فتباً ٬،أما بعد(
سللتم علينا     ي وأول املهدينيدبعثنا لكم وصي اإلمام امله    فاصرخناكم موجفني    فرجه
على  لباًإفأصبحتم ٬، اقتدحناها على عدونا وعدوكم وحششتم علينا ناراً ٬،ن يف أميانناكا سيفاً

وعن غري ٬، أصبح لكم فيهم ألملوال ٬، ٬، بغري عدل أفشوه فيكمألعدائكم ويدا٬ً، أوليائكم
  .)١( )......   لكم الويالت    فهال .وال رأى تفيل عنا٬، حدث كان منا

 مام املهدي التابعمركز األحباث التخصصية يف اإلذا فه ٬،آخرضرب ملن عقل األمر مثالً أو
 حيث الناس فيه على عدم نصرة اإلمام املهدي) عالئم الظهور( باسم اًر كتابيصدà ٬،لسيستاينل
 ٬،نصرة اليماين غري واجبة والقعود عن نصرته غري حمرمة إن :فيقول ٬،التخاذل عن اليماين املوعودب

                                                 
  .٢٤٠ص: ابن شعبة الحراني -تحف العقول  -١
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 حممد السندفتالحظ الشيخ  ٬،ولياء اهللا بأي طريق أمكنهمأصحاب الباطل ال يتورعون عن رد أف
 ٬،حيرض الكاتب فيه الناس على اإلعراض عن أولياء اهللا) عالئم الظهور( كتابه السابق الذي أصدر

   .لتواء عنهلتواء على اليماين وليس اإلن املنهي عنه هو اإلاىل أبإشارته 
٬، ومن مل يكن مع احلق كان مع دداحلق واحد ال يتعإن  قال آل البيت  ٬،سبحان اهللا

كما  ٬،ن مل يكن حكم اهللا كان حكم الشيطانفإ٬، ال حكم اهللا وحكم الشيطانإما هو ف٬، الباطل
  .أو مقولتهم املشهورة ٬،Xعرب عن ذلك اإلمام الصادق 

إنا هللا وإنا إليه  ٬،م نصرة اليماين املوعوددميزان تضع ع فبأيفإذا ميزت بني احلق والباطل (
   .)راجعون

وهو إدارة الوجه عن احلق وهو من أدق التعابري  ٬،لتواء٬، والكاتب ال يعرف معىن اإلهذا أوالً
٬، ونسي هذا الكاتب والناشر على حد سواء الروايات اليت تأمر الناس وهذا ثانياً الواردة عنهم 

بعهم من مطيته ليضل من ت أمسى٬، فوقعوا يف فخ الشيطان وعة اليماين وحث األئمة على طاعتهببي
   .الناس عن أولياء اهللا وأهل طاعته

و]اتَّب]̂عوا م]ا ت]ت_لُوا الشَّي]اط\̂ني ع]لَى ̂ملْك\ ̂سلَي_م]انَ و]م]ا كَفَر] ̂سلَي_م]انُ و]لَك\نَّ الشَّي]اط\ني] ﴿
   .)١(﴾كَفَ̂روا

والباطل  ولكن إذا نكس اإلنسان يرى احلق باطالً ٬،فعلماء الدين يتوجب عليهم نصرة احلق
ماه إىل األعلى ورأسه إىل ألنه منكوس قد ؛بل العيب فيه٬، احلق رجة وضوحدال لعيب يف ٬، حقاً

يبدأ برجال الدين فيوضع هلم  أنالبد  اإلصالحن وهلذا فإ .اًيرى كل شيء مقلوبهو ف٬، األسفل
اد ونبذهم لتعالشيطان اليت ترى ترك أولياء اهللا  ةال شريع ٬،)شريعة آل حممد( ةلتطبيق الشريع حداً

قَالُوا ي]ا ̂موس]ى إِنَّا لَن_ ن]د_̂خلَه]ا أَب]داً م]ا د]ا̂موا ف\يه]ا فَاذْه]ب_ أَن_ت] و]ر]بُّك] فَقَات\ال ﴿ :مقولة بين إسرائيل
   .)٢(﴾إِنَّا ه]ا̂هن]ا قَاع\̂دونَ

 Xة اإلمام املهدي بقضي قيامه أوائليركز على هذه النقطة منذ  محد احلسنأالسيد ولذا جند 
 محد احلسنأالسيد حيث ذكر ٬، )رجل الدين(صالح العالÅم من خالل ) الكون(ح العالَم صالب يهتم
X يف وجوب إصالح ا¶تمعفقال  ٬،هذه املسألة يف كتاب العجل:  

                                                 
 .١٠٢: البقرة -١
  .٢٤: المائدة -٢



   ٥٣ ............................................................. التفسري املقارن
فعلماء الدين ٬، دين والشعوب اإلسالمية املستضعفة٬، علماء الوهذا العمل مسؤولية اجلميع... (

انه أل¬م تصدوا أمام اهللا سبح ؛ء صرحوا بذلك أم الادة األمة سواقدموا أنفسهم يف موضع قي
٬، سريßم ويعملوان يسريوا بأفعليهم . متمثلني باألنبياء واملرسلني٬، وتعاىل ووقفوا يف باب ملكوته

اع فيكون من قط٬í،  يضع نفسه يف هذا املوضع اخلطرين الألذلك كان عليه  فمن مل يكن منهم أهالً
وذلك هو اخلسران املبني٬، ٬، األمر إىل خسران الدنيا واآلخرة يؤول بهف٬، طريق اهللا سبحانه وتعاىل

 وهو سائر يف طريق اهللا سبحانه ٬،﴾و]ل\̂ين_ذ\̂روا قَو_م]̂هم_﴿ومصلح األمة  إذن فعامل الدين قائد لألمة
يف يوم من األيام قبل  وإذا وجدها٬، طلب الدعة والراحة يف هذا الطريقفال ي ٬،وداعي إىل اهللا بأذنه

  .)١( )فليتهم نفسه ولرياجع مسريته ة احلقدول
وصي  محد احلسنأالسيد ينكر االختالف الشاسع بني ما خطة  عاقالً نأأظن ال وبعد هذا كله 

ومن هو املوافق ٬، )على املاضني منهماهللا رمحة (نه مجلة املفسرين وبني ما بيà ٬،اإلمام املهدي 
ل\م]ن كَانَ لَ̂ه ﴿ :متعن ذلك ٬،وال حيتاج إىل كثري فالفرق بيàنò. وفق باإلتباعللحديث الشريف واأل

    .)٢(﴾قَلْب� أَو_ أَلْقَى السَّم_ع] و]̂هو] ش]هِيد�
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٧٢ – ٧١ص ٢ج :Xللسيد أحمد الحسن  – العجلآتاب  -١
 .٣٧: ق -٢



א א Wא
ي]س_أَلونَ أَيَّانَ ي]و_̂م  #الbذ\ين] ̂هم_ ف\ي غَم_ر]ة� س]ا̂هونَ  #قُت\لَ الْخ]رَّا̂صونَ ﴿: قال تعاىل

  .)١(﴾الدِّينِ

אא

  :)تفسري اجلوهر الثمني(و ) الصايف تفسري(و ) تفسري الربهان(و  تفسري القمي
و]السَّم]اء ﴿ :قوله وأما. يعين ا¶ازاة واملكافاة ﴾و]إِنb الدِّين] لَو]اق\ع� # إِنَّم]ا ̂توع]̂دونَ لَص]اد\ق�﴿(

 عن قول اهللا والسماء ذات أخربين: قلت له(: قال ٬،عن أيب احلسن الرضا  ... ﴾ذَات\ الْ̂ح̂بك\
كيف يكون حمبوكة إىل : فقلت. أصابعهبني  وشبك ٬،األرضهي حمبوكة إىل : احلبك٬، فقال

يقول بغري عمد أليس اهللا ! سبحان اهللا: فقال ؟ يقول رفع السماء بغري عمد ترو¬اواهللا  األرض
الذي خلق سبع " :وهو قول اهللا ...ولكن ال ترو�ا  مد�ع] مثb :فقال ٬،بلى: فقلت ؟ ترو�ا
 فهو رسول اهللا  األمرصاحب  فأما ."بينهن األمرمثلهن يترتل  األرضومن  طباقاً تمساوا

إليه من فوق السماء  األمريترتل  فإمنا ٬،األرضقائم هو على وجه  والوصي بعد رسول اهللا 
ما حتتنا إال أرض واحدة : ال؟ فق فما حتتنا إال أرض واحدة: قلت .رضنيمن بني السماوات واأل

  ).... ن الست هلن فوقناإو
إِنَّم]ا ̂توع]̂دونَ ﴿: (يقول يف قول اهللا عز وجل Xمسعت أبا جعفر : قال ٬،عن أيب محزة

 :وقوله ٬،وعلي هو الدين نيعين علياً ﴾و]إِنb الدِّين] لَو]اق\ع�﴿ ٬،Xيعين يف علي  ﴾لَص]اد\ق�
 :وقوله. ذات احلبك Xوعلي  السماء رسول اهللا : ٬، قال﴾و]السَّم]اء ذَات\ الْ̂ح̂بك\﴿
فمن  يعين اختلفت هذه األمة يف واليته٬،٬، يعين خمتلف يف علي ﴾إِنَّكُم_ لَف\ي قَو_لٍ مُّخ_ت]ل\ف�﴿

̂يؤ_فَ̂ك ﴿ :وقوله. ومن خالف والية علي دخل النار٬، دخل اجلنة Xاستقام على والية علي 
   .)أفك عن اجلنةفك عن واليته من أُ X نه يعين علياًفإ ﴾ع]ن_̂ه م]ن_ أُف\ك]

                                                 
 .١٢: الذاریات -١



   ٥٥ ............................................................. التفسري املقارن
الذين خيرصون الدين بآرائهم من غري علم  ﴾قُت\لَ الْخ]رَّا̂صونَ﴿: يف قوله إبراهيموقال علي بن 

  .)١( )﴾الbذ\ين] ̂هم_ ف\ي غَم_ر]ة� س]ا̂هونَ﴿ ٬،وال يقني
  الذين  ﴾لْخ]رَّا̂صونَقُت\لَ ا﴿( :٬، قالأما العالمة البحراين يف الربهان نقل من كالم العالمة القمي

 ٬،أي يف ضالل ﴾الbذ\ين] ̂هم_ ف\ي غَم_ر]ة� س]ا̂هونَ﴿. صون بآرائهم من غري علم وال يقنيهم خير
أي مىت يكون يوم  ﴾أَيَّانَ ي]و_̂م الدِّينِ﴿ ٬،ياحممد ﴾ي]س_أَلُونَ﴿ :قوله ٬،والساهي الذي ال يذكر اهللا

) الفيض الكاشاين( كلذوك .)٢(...)أي يعذبون  ﴾̂يفْت]̂نونَي]و_م] ̂هم_ ع]لَى النَّارِ ﴿ :قال اهللا ٬،احلساب
صاحب تفسري اجلوهر تبعهم يف ذلك و٬، نقل بعض الفقرات ومل يعلقصاحب التفسري الصايف 

  .يف تفاسريهموأشاروا إىل ذلك  كالم القميمن نقلوا نقل وحيث  ٬،)لسيد عبد اهللا شربا(الثمني 
* * *  

  :تفسري املعني
لعن اآلخذون أمر الدين : (حول هذه اآلية) تفسري املعني(اين يف تفسري قال املوىل الكاش

  .)بالتخمني
* * *  

  :اجلوهر الثمني
به من صرف عن  اإلميانأي عن  ٬،القران أويصرف عن الرسول  ﴾̂يؤ_فَ̂ك ع]ن_̂ه م]ن_ أُف\ك]﴿(

وبسببه  ٬،واهلاء للقول أي يصدر صرف من صرف عن القول املختلف ٬،اخلري كله بسوء اختياره
   .   مث نقل كالم القمي    جمرى اللعن أجرىصله الدعاء بالقتل أو ٬،الكذابون ﴾قُت\لَ الْخ]رَّا̂صونَ﴿

يوم هم (وجواjم يقع ذلك  ٬،وقت اجلزاء مىت وقوعه ﴾أَيَّانَ ي]و_̂م الدِّينِ﴿٬، استهزاء ﴾َس_أَلونَ﴿
٬، وجيوز كون يوم خرب حمذوف وفتح يعذبون ﴾ي]و_م] ̂هم_ ع]لَى النَّارِ ̂يفْت]̂نونَ﴿٬، )على النار يفتنون
  .)٣( )على مجلة مقولتهم

* * *  

  
                                                 

 .٣٢٧ص ٢ج: علي بن إبراهيم القمي - فسير القمي ت -١
  .٢٣١ص ٥مج: البرهان -٢
  .٨١ص ٦مج: الجوهر الثمين -٣



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................................................ ٥٦

   :كنز الدقائق
 ﴾قُت\لَ الْخ]رَّا̂صونَ﴿( :قال حول هذه اآلية الكرمية٬،) كرت الدقائق(لعالمة املشهداين يف وقال ا

   .)١( )ه الدعاء بالقتل أجري جمرى اللعن٬، وأصلالقول املختلف أصحابالكذابون من 

  :)مقتنيات الدرر(تفسري 
قُت\لَ ﴿( :٬، فيقول عن هذه اآلياتمري سيد علي الطهراين يف تفسريه مقتنيات الدرر أما

وجرى هذا الكالم جمرى لعن  ٬،﴾قُت\لَ الْإِنس]انُ م]ا أَكْفَر]̂ه﴿ :كقوله ٬،دعاء عليهم ﴾الْخ]رَّا̂صونَ
ل عن ظن وختمني بال حقيقة ومنه خرص الثمار٬، وكل قول مقوواخلرص تقدير القول  ٬،وقبح
كفعل اخلارص يف  ٬،٬، من حيث أن صاحبه مل يقله عن علم بل اعتمد عليه بالتخمنيخرص: يقال

املخرب به للقول  وإن كان قوله مطابقاً ٬،على هذا النحو يسمى كاذباً خرصه وكل من قال قوالً
...(.   

* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٤١٢ص ٢ج: آنز الدقائق -١



אאאאאא
   .املالئكة :﴾الْ̂مقَسِّم]ات\ أَم_راًفَ﴿ /ج
   .لقائماقيام  :﴾إِنَّم]ا ̂توع]̂دونَ لَص]اد\ق�﴿
  .للناس Xالقيامة الصغرى وحسابه  :﴾و]إِنb الدِّين] لَو]اق\ع�﴿
 وإ¬م ٬،ذات التنظيم والدقة والسري بطريق مستقيم وصالح سكا¬ا :﴾و]السَّم]اِء ذَات\ الْ̂ح̂بك\﴿

لون بدقة متناهية فال خيتلفون وال خيطئون ويظهرون أمر اهللا باآليات والبينات يعم    أي املالئكة   
   .جزاتبالرؤية والكشف واآليات السماوية واملع

مجاعة يقولون هو ومجاعة يقولون  ٬،Xأي خمتلفني يف القائم  :﴾إِنَّكُم_ لَف\ي قَو_لٍ ̂مخ_ت]ل\ف�﴿
الbذ\ي ̂هم_ ف\يه\  #ع]نِ النَّب]أ\ الْع]ظ\يمِ  #اَءلُونَ ع]مَّ ي]ت]س]﴿٬، وهذه اآلية يف سورة النبأ ٬،ليس هو
  .)١(﴾̂مخ_ت]ل\فُونَ
نه ينقلب عن إ٬، ومعىن هذه اآلية اإلفك القلب رأساً على عقب :)٢(﴾̂يؤ_فَ̂ك ع]ن_̂ه م]ن_ أُف\ك]﴿

  .أي منكوس الفطرة ٬،القائم ويعرض عن القائم وال يتبع القائم من هو مقلوب رأساً على عقب
وهم  ٬،أي هلك املكذبون الذين يكذبون دون أن حييطوا علماً بالشيء: ﴾الْخ]رَّا̂صونَ قُت\لَ﴿

ألن قيام القائم أصالً  ؛بأمره أو ما صدر عنه دون أن حييطوا علماً Xبالقائم الذين يكذبون 
  .وطموحهم للرئاسة الدينية الباطلةيناقض أهواءهم وتوجهاßم الدنيوية 

  :ونصه ٬،X سيدموجه إىل ال آخرويف سؤال 
   .)٣( ؟﴾ي]س_أَلونَ أَيَّانَ ي]و_̂م الدِّينِ  ....قُت\لَ الْخ]رَّا̂صونَ ﴿ :ما معىن قوله تعاىل

  :عليهسالم اهللا فأجاب 
  :﴾قُت\لَ الْخ]رَّا̂صونَ﴿ /ج

٬، لتقدير اهللا فهو تقدير باطل كاذب٬، وقطعاً كل تقدير خمالف أي املقدرون ضد تقدير اهللا
٬، وهم الذين يكذبون املكذبون بتقدير اهللا وأمر اهللا ٬،املخالفون لتقدير اهللا املقدرون فهؤالء هم

فق ما قدر له اهللا سبحانه أل¬م يريدون أن يأيت وفق تقديرهم هم ال و ؛وال يؤمنون به Xبالقائم 
  .وتعاىل

                                                 
  .٣ – ١: النبأ -١
 .٩: الذاریات -٢
  .١٢ – ١٠: الذاریات -٣



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................................................ ٥٨

  :﴾الbذ\ين] ̂هم_ ف\ي غَم_ر]ة� س]ا̂هونَ﴿
فهم ساهون  ٬،خرة والغيب وامللكوتن بالدنيا ساهون عن اآلوأي إن هؤالء القوم مغمور

٬، وهم معرضون عن القائم واجلهاد بني دنيافال همà هلم إال ال Xبالدنيا واللهث وراءها عن القائم 
والقائم لعق  هل الدنيا يف غمرةÁ ساهون والدينفهم أ ٬،يديه والعناء والتعب يف سبيل إعالء كلمة اهللا
اهم ألنه يعارض دني ؛ولكنهم غري مستعدين لنصرته ٬،على ألسنتهم يتكلمون به وحيدثون الناس به

  . ويعرض حياßم ومصاحلهم للخطر
  : ﴾ي]س_أَلونَ أَيَّانَ ي]و_̂م الدِّينِ﴿

وهو أ¬م يقولون ال يقوم القائم اآلن فال يزال الكثري فالدين خبري  ٬،هذا عذر خبيث يعتذرون به
وم الدين وكأ¬م ال يرون األرض ملئت فإيان ي. الفساد واجلور والظلم يف كل مكانومل ينتشر 

بل وjم هم هؤالء الذين يدàعون متثيل الدين فهم مفسدون  ٬،ظلماً وجوراً بأمريكا وأتباعها
مع أ¬م يعيشون  Xحىت أوصلهم فسادهم إىل معاداة القائم  ٬،وحيسبون أ¬م حيسنون صنعاً

رئاستهم الدينية الباطلة يعين ذهاب  Xولكنهم يعلمون أن قيامه  ٬،Xمسه ابفضله وحتت ظل 
فهم املذكورون  ٬،وعن نصرته Xوبالتايل حياولون صرف الناس عن القائم  ٬،وتقديس اجلهال هلم

  .يسألون أيان يوم الدين) إِنَّ̂هم_ ي]ر]و_ن]̂ه ب]ع\يداً( :يف الدعاء
* * *  

  :تفصيل القول
املذكور بوصية (د احلسن محألة مهمة عرضها لنا السيد أقبل البدأ بالقول جيب االنتباه إىل مس

لقصص للمستقبل ال للماضي ن الكرمي جاء باالقرآ إن ٬،)وعزة وكفى jذا شرفاً رسول اهللا 
  :حيث قال

يعيدوا الكرة مرة بعد  الناس وال ظيتع أنسرد القصص يف القرآن يراد منه  إن :واجلواب... (
صورة  إعطاءاد منها وكل مرة ير٬، من مرة أكثرتذكر قصته يف القرآن  ٬X، فموسى أخرى

رآه  إذا Xبل ويصبح يعرف موسى ٬، وjذا تكتمل عنده الصورة٬، للقارئ ختتلف عن سابقتها
بل الذي يأيت ٬، بعينه X واهلدف القرآين ليس موسى بن عمران. أو اجلانب أو اخللف من األمام

ا بل باخلصوص الرؤيا وكو¬٬، ن اهلدف هو النبوةإف Xويف قصة يوسف ٬، Xوميثل موسى 
عالقة الرؤيا بيوسف اآليت٬، يوسف آل  إىلفاملراد لفت االنتباه  ٬،لوحي اهللا سبحانه وتعاىل اًطريق



   ٥٩ ............................................................. التفسري املقارن
ن مأل أسيقولون عنها أَضìغëاثُ أَحìالمٍ كما ) العلماء غري العاملني(ن املأل إبل و ٬،)املهدي(حممد 
  .)١(﴾بِع]ال\م\ني] قَالُوا أَض_غ]اثُ أَح_المٍ و]م]ا ن]ح_̂ن بِت]أْوِيلِ الْأَح_المِ﴿ فرعون

  .)٣() )٢(﴾آي]ةً فَه]لْ م\ن_ ̂مدَّك\رٍ …﴿ ضاءاتوهذه اإل 
انتقلنا إىل اجلانب    أضاء اهللا طريق كل من طلب اهلداية به     اإلضاءةعرفنا هذه  فإذا

الطريق يف يركز فيها على باب اهلداية أي يسري  Xفنجد السيد  ٬،التطبيقي ملقولة السيد السالفة
٬، ولذا كان املهدي بالقصدية واإلمامكل ما يبعده عن اهللا عن استعراض  مبتعداً ٬،رةبصورة مباش

  :جوابه
 Xالقيامة الصغرى وحسابه  :﴾و]إِنb الدِّين] لَو]اق\ع�﴿ .قيام لقائم :﴾إِنَّم]ا ̂توع]̂دونَ لَص]اد\ق�﴿(
 ٬،ستقيم وصالح سكا¬اذات التنظيم والدقة والسري بطريق م :﴾و]السَّم]اِء ذَات\ الْ̂ح̂بك\﴿. للناس
يعملون بدقة متناهية فال خيتلفون وال خيطئون ويظهرون أمر اهللا باآليات    أي املالئكة     وإ¬م
   .)٤( )لكشف واآليات السماوية واملعجزاتوا ىبينات بالرؤوال

* * *  
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