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کالم رئیس التحریر

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين، والعاقبة للمتقين

للمعصومين  س  المقدّ وباالسم   fالعصر ولي  حضرة  رعاية  وتحت  وحمده  اهلل  بشكر 
األربعة عشرb، فقد صدر العدد الرابع عشر لمجلة »الصراط« الشهرية. 

في  لنا  وتحفيز  ارتياح  مصدر  شكل  واإلستفتاء«  للتقييم  »الصراط  ورقة  ارسال  إن 
سنهتم  باننا  علما  ونحيطهم  الكرام  للقراء  شكري  جزيل  أسجل  وهنا  الدرب.  مواصلة 

بآرائهم في المجلة. 
مقابل  المستقيم في  الصراط  إلى  ترمز  الصراط  فان  المجلة،  وكما هو واضح من عنوان 
صراط المغضوبين والضالين وهو ما جاء ذكره في »القرآن الكريم«؛ بحيث أن المظهر 
التام لهذا الصراط المستقيم وكما تنص عليه أقوال المعصومينb هو حضرة ولي اهلل، 

.jعلي بن أبي طالب
وتبذل المجلة قصارى جهدها لتحديد وتقديم المظاهر العصرية لـالمغضوبين والضالين.

وال شك بان مؤازرتكم لنا في إرسال المواد التي تحظى باهتمامات سائر قراء المجلة 
واألخبار المهمة حول ما يتهدد اليوم المستضعفين و المسلمين من الشيعة والسنة، يمكن 

أن يسهم في إثراء هذه المجلة. إن شاء اهلل. 

اللهم تقبل منا
رئيس تحرير الصراط 
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زعم منسق شؤون حكومة االحتالل اإلسرائيلي، يوآف مردخاي أن جرحى تنظيم »داعش« 
الالزم في مستشفيات قطاع »غزة« مقابل  العالج  يتلقون  في »شبه جزيرة سيناء« في »مصر« 

المال والسالح.
وادعى مردخاي في تصريحات صحفية اليوم االثنين، أن جرحى داعش في سيناء يتم نقلهم إلى قطاع غزة عبر 

الجرحى هو مستشفى »ناصر« في  يعالج  الذي  المستشفى  إلى أن  لهم، مشيراً  الالزم  العالج  لتقديم  الحدودية  االنفاق 
خانيونس على حد زعمه.

http://paltoday.ps/ar :المصدر

جرحى داعش یعالجون في غزة

واشنطن - إكنا: خصصت جامعة والية »آيوا« األميركية غرفتين ألداء الصالة فيهما تلبية للحاجات الدينية لطالبها المسلمين.
وأفادت »وكالة األنباء القرآنية الدولية« )إكنا( أنه قال رئيس شؤون الطالب بجامعة والية آيوا األميركية، لين ردنغتون، إن 

هذه الجامعة تعتبر مؤسسة دولية تسعى إلى تلبية حاجات جميع طالبها.
وأضاف: 

لدينا طالب يبحثون عن غرفة خالية ألداء الصالة فيها، وقدسمعت أن واحداً منهم يؤدی صالته فی الممر، فقررنا تخصيص مصلی 
کخطوة مهمة وضرورية لتلبية حاجاتهم.

وأعلنت جمعية الطالب المسلمين بالجامعة عن إفتتاح مصلى ألداء الصالة، مضيفة أن هذه هي المرة األولى التى يجد الطالب 
المسلمون فى الجامعة مكانًا آمنًا للصالة.

وقال العضو فى جمعية الطالب المسلمين بالجامعة، محمد إسماعيل، بهذا الخصوص: 
عندما أحضر فی الجامعة أبحث عن غرفة خالية إال أنه صعب للغاية لکثرة عدد الطالب، ولذلک أذهب إلی فوق الساللم وأؤدی 

الصالة هناک.
بدوره، قال أرحام باشا بإعتباره طالبًا مسلمًا آخر للجامعة إن بعض األشخاص اليقدمون اإلسالم بشكل صحيح، فنحن نريد 
إظهار حقيقة غالبية المسلمين، وذلك بالسماح لآلخرين بطرح أسئلتهم بكل حرية، مضيفًا أن أبواب المصلى مفتوح أمام غير 

المسلمين لكى يأتوا ويتعرفوا على اإلسالم والمسلمين أكثر فأكثر.

http://iqna.ir/fa/news :المصدر

تخصیص مکان للصالة بجامعة والیة آیوا األمیرکیة 
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أسطورة كرة السلة األمريكية: القرآن يحّضنا علی السعي إلی السالم.
أسطورة كرة السلة األمريكية، کريم عبدالجبار، »القرآن الكريم« يحّضنا على السعي إلى السالم وتشجيع الناس على القيام 

بأمور جيدة من شأنها أن تنتج االحترام المتبادل.
أنه جاء ذلك في مقابلة لعبدالجبار مع الزميل فريد زکريا ببرنامج GPS على CNN، حيث قال: 

 ،UCLA بدأت باالستطالع عن الدين اإلسالمي بعد قراءتي للسيرة الذاتية الخاصة بمالکوم أکس عندما کنت طالبًا مستجداً بجامعة
وأخذني ما قاله عن اإلسالم وبدأت بعدها بالتحقيق حول الموضوع.

وقال أسطورة كرة السلة األمريكية، كريم عبدالجبار إنه بدأ بالبحث والتحقيق في الديانة اإلسالمية بعد قراءته للسيرة الذاتية 
لـمالکوم إکس، الناشط الحقوقي األمريكي المسلم.

وتابع عبدالجبار في رد على سؤال حول وصف البعض الدين اإلسالمي بأنه دين عنيف وأن هناك نصوصًا تحض وتحرض 
ضد طائفة معينة من الناس، حيث قال: 

هذه المراجع تعود إلی مسائل تاريخية وقعت في زمن النبّيn وإن لم تعلم هذا فإنک ستخطئ بتفسير آيات في القرآن.
وأضاف: القرآن يحّضنا علی السعي إلی السالم وتشجيع الناس علی القيام بأمور جيدة من شأنها أن تنتج االحترام المتبادل وهذا 

ما يفترض السعي وراءه.
ويشار إلى نجم عبدالجبار، سطع في دوري اتحاد الرابطة األمريكية لكرة السلة أو ما يُعرف بـ NBA حيث لعب في كل 

من فريق »ميلووكي« و»لوس انجليس اليكرز«.

almshaheer.com :المصدر

اإلسالم هو دین الرحمة والقرآن یبدأ کلماته بالرحمة

باكو ـ إكنا: قد تم لحد اآلن هدم 13 مكانًا تاريخيًا وثقافيًا لها أهمية عالمية، و10 مساجد بمنطقة »قرة باغ« في »جمهورية 
أذربيجان«.

وأفادت »وكالة األنباء القرآنية الدولية« )إكنا( أنه قدتم لحد اآلن هدم 13 مكانًا تاريخيًا وثقافيًا ذات أهمية عالمية، وكذلك 
أكثر من 600 مركز ثقافى وطنى في جمهورية أذربيجان، وذلك بأيدي األرمن.

وقد بادر األرمن فى األراضى المحتلة بمنطقة قرة باغ لجمهورية أذربيجان أيضًا إلى هدم 804 مقابر، و10 مساجد واإلساءة 
إليها.

هذا وباإلضافة إلى أنه قدتم هدم 22 متحفًا، و4 معارض للرسوم محتوية على 40 ألف عمل تاريخى، وثقافى، وفنى، وكذلك 
إحراق 927 مكتبة محتوية على 4 ماليين كتاب، ونسخ خطية ثمينة.

وقدجاء فى تقرير المركز الثقافى فى »القوقاز« أن األرمن يسعون إلى نسب بعض األعمال الثقافية والفنية للشعب األذربيجانى 
إلى أنفسهم.

http://iqna.ir/fa/news :المصدر

هدم 10 مساجد بمنطقة قرة باغ في جمهوریة أذربیجان 
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80 مسجداً في بریطانیا تفتح لغیر المسلمین للتصدي لالنطباعات السلبیة عن اإلسالم
تفتح أكثر من 80 مسجداً في »بريطانيا« أبوابها، لغير المسلمين، في محاولة للتصدي لالنطباعات السلبية المنتشرة في البالد 

عن الدين اإلسالمي وتثقيف غير المسلمين حول اإلسالم. 
وينظم هذه الفعالية التي أطلق عليها اسم يوم زيارة مسجدي المجلس اإلسالمي البريطاني، وتشمل المساجد في مدن »لندن« 

و»بيرمنغهام« و»مانشستر« و»ليدز« و»غالسكو« و»كارديف« و»بلفاست« وغيرها.
وتأتي الفعالية بعد أن نظمت حركة )بيغيدا( المعادية لإلسالم مظاهرة صامتة في بيرمنغهام، أمس، لم يحضرها أكثر من 200 
مشارك، ولكن مع ذلك عبرت المظاهرة عن الخوف من اإلسالم، وأشارت الى أن حركة بيغيدا لم تعد كما كانت حركة ألمانية 

فحسب، بل أصبحت حركة أوروبية.
وتهدف فعالية يوم زيارة مسجدي الى التعامل مع هذه المخاوف ودحضها.

وستقوم المساجد الثمانون المشاركة في الفعالية بتقديم شروح عن اإلسالم لغير المسلمين، وإتاحة الفرصة لهم لمشاهدة كيفية 
إقامة الصالة أو مجرد تناول كأس من الشاي.

ويقول منظمو الفعالية إنه في الوقت الذي تطغى فيه الهجمات التي ينفذها المتشددون على األخبار، ستوفر الفعالية فرصة 
للمسلمين لمد يد الصداقة لمواطنيهم من غير المسلمين وإزالة الغموض عن معتقداتهم.

السنة  في  كبير  بشكل  ارتفع  قد  المسلمين،  كراهية  كجرائم  تصنف  والتي  المسلمين،  تستهدف  التي  الجرائم  عدد  أن  يذكر 
األخيرة، ففي لندن وحدها، بلغ عن وقوع 158 من هذه الجرائم في السنة الماضية، وهو رقم يبلغ 3 أضعاف عدد الجرائم 

في عام 2014 م.
ويبلغ عدد المسلمين في بريطانيا نحو 3 ماليين نسمة، ويشكلون 5 بالمائة من مجموع عدد سكان البالد.

http://ar.shafaqna.com/AR :المصدر

اسماعيل شفيعى سروستانى
لقد اشرنا مرارا إلى ان البقاء في صفوف المنتظرين ومحبي 
العالم  على  باالطالع  رهن  والمهدوية  العلوية  المدرسة 
اإلنسان  ضد  تحاك  التي  المؤامرات  وجميع  بنا  المحيط 
بصورة  يتم  المخطط  وهذا  الشيعي.  والفكر  واإلسالم 
منتظمة ومستمرة وغير إنسانية للقضاء تدريجيا على جميع 
المدارس واألفكار االلهية وابادة البشرية بشكل مباشر أو 
تمهيدا  والحرية،  العدالة  راية  حملة  ومكافحة  مباشر  غير 

لتأسيس عالم تسوده حكومة االشرار اليهود االحادية.
وهذا البرنامج الشامل يغطي جميع المجاالت سواء المواد 
الغذائية والعقاقير واإلعالم وانظمة االتصال والتسلية وغيرها. 
وقد استهدف البعض جسم الناس والبعض اآلخر روحهم 
والبعض اآلخر الفكر واألخالق، لتنفذ بذلك وفي سلسلة 
بني اسرائيل على األرض  عمليات متدرجة مؤأمرة هيمنة 
والعالم من دون مضايقة وازعاج. ان هذه الموضوعات هي 
يجب  والتي  المهدوية  في  الجادة  الموضوعات  ضمن  من 
اهلل  حجة  واعداء  واإلنسانية  اإلنسان  اعداء  الن  متابعتها، 
الحي هم من يقفون بوجهه ويعدون من كبار المتأمرون في 

خضم تحديات آخر الزمان.
المهدوية  الدراسات  بأن  القول  يجب  المقدمة  وبهذه 
بالضرورة  تتضمن  ان  يجب  الموعود  بالمنقذ  والمتعلقة 
موضوعات مختلفة، بما فيها دراسة احوال الناس في آخر 
الزمان وكذلك دراسة الشرائح الشعبية وتنوعها واالضرار 
ان  يجب  الموضوعات  وهذه  تصيبهم.  التي  واالبتالءات 

تدرس لكي ينتبه الناس إلى موقعهم وواجباتهم.
ولألسف فإن هناك من بين المتدينين والفضالء والوعاظ 
والباحثين واصحاب التواقيع في الميادين الثقافية والسياسية 
في  ومكانتها  بالمهدوية  ويهتم  ينتبه  ال  من  واالجتماعية 
يسير  ومازال  والجماعي  الفردي  والعمل  الفكر  ساحات 
في أول مراتب المعرفة، مثلما انه ان كان هناك في تلك 
على   التعرف  دفتر  يتصفح  ال  من  اليها  اشرنا  التي  الفئات 
لن  فإنه  واألديان،  اإلنسان  على  الدفين  وحقدهم  اليهود 
االبتعاد  للبشرية وسبب  يحدث  ما  فهم  على  قادرا  يكون 

عن التدين واستمرار غيبة ولي اهلل.
إن من يدخل ميدان الحوار المهدوي من منطلق الحرص 
والفهم واإلدراك يصل إلى الموضوع الثاني وفي المقابل ان 
من يصل إلى ميدان الحوار بشان الخصم العريق للبشرية 
أي اليهودية الصهيونية من منطلق الحرص والفهم واإلدراك، 
عن  البحث  خالل  من  المهدوية  إلى  يصل  ان  بد  ال  فإنه 
مخرج لألزمة. ومن هنا يقال بأن هذين الموضوعين هما 
»التبري  مبدائ  مثل  معا  للطرح  وقابالن  طائر  كجناحي 

والتولي« ويسهمان في انفتاح العيون والعقول على ما ظهر 
وخفي من حقائق.

له مراتب كثيرة.  المهمين،  التعرف على هذين األمرين  ان 
المراتب  القلب.  الخواص عن طريق  يفهمها  التي  المراتب 
المعمقة  الثقافية  والدراسات  الفكر  طريق  عن  تتأتي  التي 
واما عوام الناس يفهمون عن طريق المراتب التي حصلت 

وما يجب ان ينتظرونه. 
إن الشيطان واعوانه وانصاره من الجّن واالنس يريدون ان 
نجهل ما حل بالبشرية وما هو مصابة به اليوم. ان الحوار 
المهدوي ينطوي على تشخيص الواقع القائم وتجاوز هذا 
الوضع والوجهة المفترضة والمنشودة، طبعا اذا ما تم طرحه 

بشكل صحيح.
ومن هذا المنطلق فإن هذا الحوار سيفضي على الفور إلى 
النهوض والجهوزية للعبور وبالتإلى الجهاد المقدس ضمن 
حشود المنتظرين وفي معية حجة اهلل. ان أي حوار يفضي 
بعد والتقاعس  الشريفة من  الواقعة  إلى  القعود والنظر  إلى 
وقت  في  والصمت  العدالة  أساس  على  الوضع  تغيير  في 
الذي يؤدي إلى  المنوم  المخدر  التبري، هو ذلك االفيون 

ديمومة وبقاء سلطنة انصار ابليس على العالم.
يتمتع  تقديم موضوع ال  إلى ما اسلفنا، فهل يمكن  ونظرا 
بقابلية  والجماعية  الفردية  والعالقات  التعامالت  بين  من 
السلبية  الناحيتين  من  المهدوية  الثقافة  مجال  في  الطرح 
اولئك  على  رد  اقصر  يشكل  الكالم  وهذا  وااليجابية؟ 
الذين ال يعتبرون الولوج في مجاالت مثل الطب والتغذية 
وبناء المدن واللباس والتعليم والسياسة والُحكم والتساؤل 

بشانها، بانه يليق بالحوار حول الموضوعات المهدوية.
بين  صراع  هو  الباطل،  واهل  الحق  اهل  بين  الصراع  إن 
جماعة مثل ابليس امضت عمرا طويال في العجرفة واغواء 

المالحم والفتن
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الناس والبحث عن الهيمنة وجماعة أخرى ادارت ظهرها 
البليس ودخلت في مواجهة معه وهي تبحث عن االرتباط 
 fواالتصال بمظهر الحق والحقيقة اال وهو صاحب الزمان

لتجعله اماما لها.
بأي  المستضعفين  وزوال  بتقويض  رهن  الباطل  اهل  إن 
طريقة كانت. ويمكن التعرف على هذا التوجه لدى جميع 
الباطل  اهل  ونواهي  واوأمر  والحضارية  الثقافية  المظاهر 

ممن استحوذوا اليوم على حيات وممات البشرية. 
بحد  تشكل  الزمان  آخر  في  واألزمات  االضطرابات  إن 
الذي  الموقع  فهم  يمكن  هنا  ومن  آخري.  تفرعات  ذاتها 

يشغله الناس وما هي واجباتهم ووظائفهم.
إن عامة الناس يعتبرون آخر الزمان بمثابة المالحم والفتن 

ويطلقون على مجمل المالحم والفتن، آخر الزمان.
المنتظرين، يشكل هو اآلخر فرعا آخر  تبيان تكليف  إن 

من الدراسات المهدوية في كل عصر.
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نشرت يف »املسیحیون املتصهینون«

http://www.mouood.org/arabic :المصدر fللمهدي الممهدة  االسالمية  »اليمن«  ثورة  في  وردت 
أحاديث  بضعة  منها   ،bبيت أهل  عن  متعددة  أحاديث 
صحيحة السند. وهي تؤكد على حتمية حدوث هذه الثورة 
وتصفها بأنها راية هدى تمهد لظهور المهديf وتنصره. 

بل تصفها عدة روايات بأنها أهدى الرايات في عصر الظهور 
تأكيدها  مثل  نصرتها  وجوب  على  وتؤكد  االطالق،  على 
على نصرة راية المشرق االيرانية وأكثر. وتحدد االحاديث 
وقتها بأنه مقارن لخروج السفياني في شهر رجب، أي قبل 

ظهور المهدي ببضعة شهور. وأن عاصمتها »صنعاء«. 
أما قائدها المعروف في الروايات باسم اليماني فتذكر رواية 

 .jأن اسمه حسن أو حسين وأنه من ذرية زيد بن علي

أهم أحادیث ثورة الیماني 
واليماني  السفياني  »خروج  قال:   jالصادق االمام  عن 
واحد،  يوم  في  واحد،  في شهر  واحدة،  في سنة  والخراساني 
کل  من  البأس  فيکون  بعضا.  بعضه  يتبع  الخرز  کنظام  نظام 
من  أهدی  راية  الرايات  في  وليس  ناواهم.  لمن  ويل  وجه. 
راية اليماني، هي راية حق النه يدعو إلی صاحبکم. فإذا خرج 
اليماني حرم بيع السالح علی الناس. وإذا خرج اليماني فانهض 
إليه فان رايته راية هدی، وال يحل لمسلم ان يلتوي عليه، فمن 
فعل ذلک فهو من أهل النار، النه يدعو إلی الحق والی طريق 

مستقيم.«1
قيل البي  الحق  لما خرج طالب  أنه  الحکم  هشام بن  وعن 
هذا  يکون  أن  أترجو   :)jالصادق االمام  )أي   jعبداهلل

اليماني؟ فقال: »ال. اليماني يتوالی عليا، وهذا يبرأ منه.«2 
وفيها أيضا: »اليماني والسفياني کفرسي رهان.« أي كفرسي 

السباق يسعى كل منهما أن يسبق االخر. 
وجاء في بعض الروايات عن المهديf أنه: »يخرج من 

اليمن من قرية يقال لها کرعة.«3 
وال يبعد أن يكون لمقصود به اليماني الذي يبدأ أمره من 
هذه القرية. الن الثابت المتواتر في االحاديث أن المهدي

f يخرج من »مكة« من »المسجد الحرام«.
من  ملک  يخرج  »ثم   :187 ص  االسالم«،  »بشارة  وفي 
الفتن.  غمر  بخروجه  فيذهب  حسن.  أو  حسين  اسمه  صنعاء 
الحق  به  ويظهر  الظلماء،  بنوره  فيکشف  زاکيا.  مبارکا  يظهر 

بعد الخفاء.«

عدة مالحظات حول ثورة الیماني
منها ما يتعلق بدورها. فمن الطبيعي لثورة ممهدة للمهدي

اليمن ان يكون لها دور هام في مساعدة حركته  f في 
ومساندتها في »الحجاز«. وعدم ذكر هذا الدور لليمانيين 

أجل  من  يكون  قد  بل  ينفيه،  ال  الشريفة  االحاديث  في 
حركة  في  وسنذكر  به.  االضرار  وعدم  عليه  المحافظة 
في  حركته  عليها  تقوم  التي  البشرية  القوة  أن   fظهوره
مكة والحجاز ويتألف منها جيشه، تتكون بشكل أساسي 

من أنصاره الحجازيين واليمانيين. 
أما دور اليمانيين الممهدين في العراق فقد ذكرت الروايات 
أن اليماني يدخل »العراق« على أثر غزو السفياني له، فتبادر 
لمواجهته. ويبدو من االحاديث  اليمانية وااليرانية  القوات 
للقوات  االسناد  دور  يكون  السفياني  قتال  في  دورها  أن 
المواجه  الطرف  بأن  تشعر  االخبار  لهجة  الن  االيرانية، 

للسفياني هم أهل المشرق أصحاب الخراساني وشعيب. 
لليمانيين  أما في منطقة »الخليج« فمن الطبيعي ان يكون 
الدور االساسي فيها مضافا إلى الحجاز، وان لم تذكر ذلك 
الروايات. بل من الطبيعي بمنطق أحداث الظهور وجغرافية 
المنطقة أن يكون حكم اليمن والحجاز وبالد الخليج بعهدة 

 .fقوات اليمانيين التابعة للمهدي
راية  من  أهدى  اليماني  راية  أن  في  السبب  حول  ومنها 
المشرق  أهل  ورايات  الخراساني  راية  أن  مع  الخراساني. 
عامة موصوفة بأنها راية هدى، وبأن قتالهم شهداء، وأن 
من  نسبيا  كبيرا  عددا  أن  ومع  الدين.  بهم  يؤيد  تعالى  اهلل 
االيرانيين يكونون من وزراء المهديf وخاصة أصحابه. 
 fومنهم قائد قواتهم شعيب بن صالح الذي يجعله المهدي

قائد جيشه العام. 
ومع أن دور االيرانيين في التمهيد للمهديf دور واسع 
السبق  فضل  ذلك  بعد  ولهم  االصعدة.  كل  على  وفعال 
والتضحيات حيث يبدأ أمر المهديf بحركتهم. إلى آخر 
ما ذكرته االحاديث الشريفة وسنذكره في دورهم في عصر 
الظهور. فما هو السبب في أن ثورة اليماني ورايته أهدى 

من ثورة االيرانيين ورايتهم؟ 
االداري  االسلوب  أن  ذلك  في  السبب  يكون  أن  يحتمل 
اليمن  وإدارة  السياسية  قيادته  في  اليماني  يستعمله  الذي 
بساطته  في  االسالمي  االداري  النمط  إلى  وأقرب  أصح 
وحسمه. بينما ال تخلو دولة االيرانيين من تعقيد الروتين 
البساطة  إلى طبيعة  التجربتين  بين  الفرق  وشوائبه. فيرجع 
الحضارية  الوراثة  وطبيعة  اليماني.  المجتمع  في  والقبيلة 

والتركيب في المجتمع االيراني.
سياسته  بسبب  أهدى  اليماني  ثورة  تكون  أن  ويحتمل 
الحاسمة مع جهازه التنفيذي، سواء في اختياره من النوعيات 
لهم،  والشديدة  الدائمة  ومحاسبته  فقط،  المطيعة  المخلصة 
يتبعها  أن  االمر  ولي  االسالم  يأمر  التي  السياسة  وهي 
في  عامله  إلى   jالمؤمنين أمير  عهد  في  كما  عماله  مع 
»مصر« مالک االشتر، وكما ورد في صفات المهدي

f أنه »شديد على العمال رحيم بالمساكين«.

الیمن ودورها في عصر الظهور 
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الشريفة أنه قبل السفياني فقط. وقد يكون قبله بمدة قليلة 
أو سنين طويلة. واهلل العالم. 

ومنها خبر: »کاسر عينه بصنعاء.« الذي رواه في »البحار«، 
الصادق االمام  بن زرارة عن  عبيد  ج 52، ص 245 عن 

j قال: »ذکر عند أبي عبداهلل عليه السالم السفياني فقال: 
من  وهو  بصنعاء.«  عينه  کاسر  يخرج  ولم  ذلک  يخرج  أنی 
الدرجة االولى مثل  الواردة في مصادر  الملفتة  االحاديث 

»غيبة النعماني« ولعله صحيح السند. 
السفياني  قبل  يظهر  الذي  الرجل  هذا  يكون  أن  ويحتمل 
يمانيا ممهدا لليماني الموعود كما ذكرنا، ويحتمل في تفسير 
رمزي  وصف  أنه  أرجحها  احتماالت  عدة  عينه«  »كاسر 
مقصود من االمام الصادقj ال يتضح معناه اال في حينه.

الهوامش:
1. بشارة االسالم ص 93 عن غیبة النعماين.

2. البحار ج 52 ص 75.
3. البحار ج 52 ص 380.

4. البحار ج 52 ص 210 عن غیبة الطوسي.

المقتبس من »عصر الظهور«، علی کورانی، مركز النشر مكتب االعالم 
 ،148-143 صص   ،1408 شعبان  االولى،  الطبعة  االسالمي، 

)http://lib.eshia.ir( .بالتلخیص

14

يعاقبون  وال  السياسة،  هذه  االيرانيون  يتبنى  ال  بينما 
مال  على  المسلمين  لمصالح  الخائن  أو  المقصر  المسؤول 
الناس، ليكون عبرة لغيره. فهم يخافون أن يؤدي ذلك إلى 

تضعيف الدولة االسالمية التي هي كيان االسالم. 
ويحتمل أن تكون راية اليماني أهدى في طرحها االسالمي 
العالمي، وعدم مراعاتها للعناوين الثانوية الكثيرة والمفاهيم 
والمعادالت المعاصرة القائمة، التي تعتقد الثورة االسالمية 
االيرانية أنه يجب عليها أن تراعيها. ولكن المرجح ان يكون 
تحضى  أنها  أهدى  اليماني  ثورة  أن  في  االساسي  السبب 
بشرف التوجيه المباشر من المهديf، وأنها جزء مباشر 
ويأخذ  بلقائه  يتشرف  اليماني  وأن   ،fحركته خطة  من 
توجيهه منه. ويؤيد ذلك أن أحاديث ثورة اليمانيين تركز 
على مدح شخص اليماني قائد الثورة وأنه »يهدي إلی الحق 
ويدعو إلی صاحبکم«، »وال يحل لمسلم ان يلتوي عليه، فمن 

فعل ذلک فهو إلی النار.«
أما ثورة االيرانيين الممهدة فالتركيز في أحاديثها على مدح 
المشرق  وأهل  السود  الرايات  أصحاب  بعنوان  جمهورها 
في  سيأتي  كما  قادتها  مدح  من  أكثر  المشرق.  من  وقوم 
أحاديثها ما عدا شعيب بن صالح الذي يفهم من أحاديثه أنه 
متميز عن بقية قادة الرايات السود، ويليه في المدح السيد 

الخراساني، ثم رجل »قم«. 
ويؤيد ذلك أيضا ان ثورة اليماني قريبة من حركة ظهوره
f بالنسبة إلى ثورة االيرانيين الممهدين، حتى لو فرضنا 
يمهد  آخر  يماني  أنه  أو  السفياني  قبل  يخرج  اليماني  ان 
لليماني الموعود. بينما بداية ثورة االيرانيين على يد رجل 
من قم تكون مبكرة حيث يبدأ بها أمر المهديf : »يکون 
الخراساني  وبين  بدايتها  بين  والمدة  المشرق«  من  مبدؤه 
وشعيب قد تكون عشرين أو خمسين سنة، أو ما شاء اهلل 

من الزمان. 
الفقهاء  اجتهاد  على  تقوم  إنما  المبكرة  البداية  هذه  ومثل 
النقاء  ظروف  لها  تتوفر  وال  السياسيين،  وكالئهم  واجتهاد 
من  مباشرة  الموجهة  اليماني  لثورة  تتوفر  التي  والنصاعة 

 .fاالمام المهدي
ومنها حول احتمال أن يكون اليماني متعددا، ويكون الثاني 
المتقدمة  الروايات  نصت  فقد  الموعود.  اليماني  هو  منهما 
السفياني،  لظهور  مقارن  الموعود  اليماني  ظهور  أن  على 
أي في سنة ظهور المهديf. ولكن توجد رواية أخرى 
صحيحة السند عن االمام الصادقj تقول: »يخرج قبل 

السفياني مصري ويماني.«4 
الموعود  لليماني  ممهدا  االول  اليماني  هذا  فيكون  وعليه 
كما يمهد الرجل من قم وغيره من أهل المشرق للخراساني 

وشعيب الموعودين. 
الرواية  حددت  فقد  االول،  اليماني  هذا  خروج  وقت  أما 

حينما نمکن ألنفسنا فنکون سادة األرض ـ لن نبيح قيام أي 
دين غير ديننا، أي الدين المعترف بوحدانية اهلل الذي ارتبط 

حظنا باختياره إيانا کما ارتبط به مصير العالم.
واذ  اإليمان،  عقائد  کل  نحطم  أن  علينا  يجب  السبب  ولهذا 
يدخل  فلن  ملحدين  أثمار  هي  لهذا  المؤقتة  النتيجة  تکون 
القادمة  لألجيال  مثاًل  سيضرب  ولکنه  موضوعنا،  في  هذا 
التي ستصغي إلی تعاليمنا علی دين موسی الذي وکل الينا ـ 
بعقيدته الصارمة ـ واجب اخضاع کل األمم تحت أقدامنا... . 

)بروتوكوالت حكماء الصهيون، البروتوكول 14(

ماالمقصود بالیهود المتخفین؟
االخرى  الديانات  فى  المتخفين  باليهود  مقصودنا  ان 
األديان  مسوح  يلبسوا  الذين  اولئك  هم  التاريخ  عبر  أو 
يدينون  ال  والتى  واإلسالم  كالنصرانية  األخرى  السماوية 
لتلك الديانات إال بكل حقد وبغض وكراهية وذلك لغرض 
زعزعة وخلخلة أفكار ومعتقدات تلك األديان من الداخل 
فمن اليهود من تنّصر وأظهر نصرانيته وأخفى يهوديته تقيّة 
وتخريب  النصرانية  الديانة  وتحريف  لهدم  وذلك  ونفاقًا 

عقائد تلك الديانة من داخلها كما فعل بولس أو شاؤول 
و كما فعل خلفه من اليهود الذين تنّصروا عبر التاريخ وأثر 

هؤالء فى تحريف الديانة المسيحية.
وتقيّة  نفاقًا  أسلموا  الذين  المتخفين  باليهود  نقصد  كذلك 
أوائل  ومن  يهوديتم  على  حفاظهم  مع  إسالمهم  وأظهروا 
الذين  وجماعته  سبأ  بن  عبداهلل  اليمنى،  اليهودى  هؤالء 
الُفرقة  ويبثوا روح  المسلمين  يشقوا صفوف  أن  استطاعوا 
والخالف بينهم وقد نجحوا بدرجات متفاوتة فى ذلك أال 
أنهم لم يستطيعوا تحريف »القرآن الكريم« ألن اهلل عّزوجّل 
ِإنَّا  َو  ْکَر  الذِّ لَْنا  نَزَّ نَْحُن  »ِإنَّا  تعالى:  فقال  بحفظه.  تكّفل  قد 
لَُه لَحاِفُظون «1 ولكنهم استطاعوا بث الّشقاق والخالف بين 
المسلمين، كذلك نقصد بهؤالء اليهود الذين أخفوا يهوديتهم 

وأعلنوا أو أظهروا الوالء والنتماء ألديان أخرى كيهود:
فى  تنّصروا  الذين  اليهود  وهم  المارانوس  أو  المارانوا   •
عشر  الخامس  القرن  إبان  و»البرتقال«  »اسبانيا«  بالد 
الُجدد أو  بالمسيحيين  الميالدى وهم ما كان يُطلق عليهم 
الکونفرسوس أى: الذين اهتدوا إلی دين جديد وکريستاوس 
نوفوس أو المسيحيون الجدد، وكذلك اليهود المتخفون فى 

الیهود المتخفون
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»تركيا« وهم الذين يعرفون باسم يهود الدونمة.
اليهود  هم  آى:  المتخفين  اليهود  لمعنى  المقصود  هو  هذا 
الذين يتظاهرون باعتناق دين آخر غير الدين اليهودى تقيّة 
األصلى،  بدينهم  الشديد  وارتباطهم  تمسكهم  مع  نفاقًا  أو 
آخر،  بمعنى  أو  الخفى  اليهود  دور  البحث  للفائدة  وإتمام 
اليهود المتخفون الذين كان لهم أكبر األثر فى إشعال وإيقاد 
نار الثورات والفتن والحروب فى العصور الحديثة وخاصة 
دورهم البارز فى حربين العالمية األولى والثانية من خالل 

منظماتهم السرية والخفية التى أنشئت لهذا الغرض.

الهامش:
1. سورة حجر، اآلية 9.

فی  وأثرهم  المتخفون  »اليهود  رشاد،  يوسف  المصدر: 
العربی،  دارالکتاب  وحديثًا«،  قديمًا  واإلسالم  المسيحية 

2010م.، صص 15 و16. 

16

قال اهلل تعالى فى »القرآن الكريم«: 
ُهُم   ِ اهللَّ ِحْزَب  َفِإنَّ  آَمُنوا  الَّذيَن  َو  َرُسولَُه  َو   َ اهللَّ َيَتَولَّ  َمْن  »َو 

الْغالُِبون  « )سورة المائده، اآلية 56(
حدث الحاکم الحسکانی فى تفسير هذه اآلية فى كتابه عن 
«َ  يعني يحب اهلل  و »َو  اسناده1 عن ابن عباس: »َو َمْن َيَتَولَّ اهللَّ
َرُسولَُه «  يعني محمداn »َو الَّذيَن آَمُنوا« يعني و يحب علي 
ِ ُهُم الْغالُِبون  « يعني شيعة اهلل  بن أبي طالب . »َفِإنَّ ِحْزَب اهللَّ
و شيعة محمدn و شيعة علي هم الغالبون. يعني العالون 

علی جميع العباد- الظاهرون علی المخالفين لهم. 
فقال ابن عباس: 

ثلث  ثم   ،nبمحمد ثنی  ثم  بنفسه-  اآلية  هذه  في  اهلل  فبدأ 
 :nثم قال [: فلما نزلت هذه اآلية- قال رسول اهلل[ بعلي

»رحم اهلل عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار.«
قال ابن مؤمن:  ال خالف بين المفسرين- أن هذه اآلية نزلت 

.في أمير المؤمنين
و روى ايضا فى تفسير اآلية عن عبداهلل بن عبّاس قال: 

 nأتى عبد اهلل بن سالم و رهط معه من أهل الكتاب نبي اهلل
عند صالة الظهر- فقالوا: يا رسول اهلل ]إن [ بيوتنا قاصية- و 
قد  رأونا  لما  قومنا  إن  و  المسجد،  هذا  دون  مسجدا  نجد  ال 
و  العداوة-  لنا  أظهروا  دينهم  ترکنا  و  رسوله  و  اهلل  صدقنا 
فشق  يکلمونا-  ال  و  يجالسونا  ال  و  يخالطونا  ال  أن  أقسموا 
ذلک علينا- فبينما هم يشكون إلى رسول اهللn إذ نزلت 

هذه اآلية: 
الَة  ُ َو َرُسولُُه َو الَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن ُيقيُموَن الصَّ »ِإنَّما َولِيُُّکُم اهللَّ
َ َو َرُسولَُه َو الَّذيَن  کاَة َو ُهْم راِکُعون َو َمْن َيَتَولَّ اهللَّ َو ُيْؤُتوَن الزَّ

ِ ُهُم الْغالُِبون   «2  آَمُنوا َفِإنَّ ِحْزَب اهللَّ
فلما قرأها عليهم قالوا: رضينا باهلل و برسوله و بالمؤمنين. 

المسجد  إلى   nاهلل رسول  خرج  و  بالصالة،  بالل  فأذن 
و الناس يصلون بين راكع و ساجد و قائم و قاعد، و إذا 
مسكين يسأل، فدعاه رسول اهللn فقال ]له [: »هل أعطاک 

أحد شيئا؟« قال: نعم. قالn: »ما ذا؟« قال: خاتم من 
القائم. فإذا  الرجل  ذاک  »من أعطاکه؟« قال:  فضة. قال: 

 :nقال  ،طالب أبي  بن  علي  هو 
أعطانيه  قال:  أعطاکه؟:  حال  أي  »علی 

و هو راکع.«
عند  كبر   nاهلل رسول  أن  فزعموا 

ذلك، و قال: يقول اهلل تعالی: 
َ َو َرُسولَُه َو الَّذيَن آَمُنوا  »َو َمْن َيَتَولَّ اهللَّ

ِ ُهُم الْغالُِبون.« َفِإنَّ ِحْزَب اهللَّ

الهوامش:
1. أخربنا أبو العباس احملمدي قال: أخربنا علي بن احلسني قال: أخربنا حممد 
الدقاق  أبو عمرو عثمان بن أمحد بن عبید اهلل  بن عبید اهلل، قال: حدثنا 
املقرئ قال:  ثابت  ببغداد  قال: حدثنا عبد اهلل بن  السماك  بابن  املعروف 

حدثين أيب عن اهلذیل، عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس: احلدیث.
2. سورة املائده، اآلیة 55 و 56.

لقواعد  الّتنزیل  »شواهد  اهلل،  عبد  بن  اهلل  عبید  حسكاني،  المصدر: 
التفضیل«،الطهران، طبع اول، 1411 ق.، ج 1، ص247- 248، 

حدیث رقم 241- 242.

علی فی القرآن الکریم: حزب اهلل



صورة النبّيn عند اهل السنة
هل ینسی رسول اهلل القرآن؟

من الروايات التى استهدفت شخصية الرسولn هى تلك 
التى سعت أللصاق صفة النسيان بالرسولn الى المستوى 
الذى ينسى حتّى اآليات التى نزلت عليه و أمر بايضاحها 

و تفسيرها و منها:
1. تنقل اّم المؤمنين عايشه و كذا ابوهريرة فى الـ»صحيح« 

بخاری و مسلم و غيرهما ما يلى:
سمع النبیn رجاًل يقرأ فی المسجد. فقال: »يرحمه اهلل، لقد 

أذکرنی کذا و کذا آية من سورة کذا.«1
هذا مع أّن »القرآن« يقول فى الّرسولn: »َسُنْقِرئَُک َفال 

َتْنسی .«2
2. الرواية األخرى يرويها البخارى و مسلم عن  أبى هريرة 

انه قال:
صّلی رسول اهللn احدی صالتی العشی - ذکرها ابوهريرة 
و نسيها محّمد فصلی رکعتين ثم سلم و أتی خشبة معروضة 
فی المسجد فقال بيده عليها کأنه غضبان و خرجت السرعان 
القوم  فی  و  قال  الصالة.  قصرت  قالوا:  المسجد.  ابواب  من 
يديه  القوم رجل فی  فی  يکّلماه و  أن  فهاباه  ابوبکر و عمر، 
طول يسمی ذا اليدين3 - و لطول يداه الخارق کان يلقب بهذا 
اللقب- فقال: يا رسول اهلل! أنسيت أم قصرت الصالة؟ فقال: 

قال: »کما يقول ذواليدين؟«  الصالة.«  لم تقصر  »لم أنس و 
قالوا: نعم. فجاء فصّلی الذی ترک ثم سّلم ثم کّبر فسجد مثل 
سجده أو أول ثم رفع رأسه و کّبر. قال: فکان محّمدn يسأل 

ثم سّلم.4
 nخالصة الحديث حسب ما يرويه أبوهريره: أّن الرسول
كان قدنسى ركعة أو ركعتين من صالة المغرب أو العشاء؛ 
فكانت الصالة التى اقامها ركعتين ثم أكمل الصالة بعد ما 

ذّكره الصحابة بذلك.
و للتحقيق فى هذه الّرواية ينبغى النظر فى التاريخ و التفّحص 
الّشهادة  نال  اليدين  ذا  فأّن  التاريخ،  لما جاء فى  وفقًا  فيه 
مجىء  بينما  بدر،  معركة  فى  الهجرة  من  الثانية  الّسنة  فى 
السابعة  السنة  فى  كان  إسالمه  و  الـ»يمن«  من  ابى هريرة 
و  ذى اليدين،  شهادة  بعد  سنوات  خمس  أى  الهجرة،  من 

لم يدرك أبوهريرة، ذااليدين و لم يَر أحدهما اآلخر أبدا!
3. روى البخارى فى صحيحه و أحمد]بن حنبل[ فى مسنده 

عن أبى هريرة ما يلى:
رسول  إلينا  فخرج  قيامًا،  الّصفوف  عّدلت  و  الصالة  ُأقيمت 
اهللn فلّما قام فی مّصالة ذکر أنّه ُجنب. فقال لنا: »مکانکم«، 
و فصلينا  فکبرَّ يقطر  الينا و رأسه  ثّم خرج  فاغتسل،  ثم رجع 

معه.5

18

18

هى  و  أبى هريرة  عن  وردت  أخرى  برواية  بحثنا  ننهى 
رواية تكشف اللئام عن الشخصية الحقيقية للراوى الكبير 
اعتماداً  المصادر األكثر  الرواياتة فى  الذى نجد  أبى هريرة 

فى مدرسة الخلفاء:
قال النّبىn: أفضل الصدقه ماترک غنّی... قالوا: يا أباهريرة! 
سمعت هذا من رسول اهلل؟! و سؤالهم هذا يكشف عن معرفة 
المعاصرين ألبى هريرة أو شّكهم بصدقة على األقل. األمر 
أوجب هذا السؤال عنه. و بعد هذا يعترف أبوهريرة بحقيقة 

عظيمة و يقول: ال! هذا من کيس أبی هريرة.6
اخرى:  بألفاظ  أحمد  مسند  فى  الرواية  هذه  نقلت  قد  و 
رسول  قاله  شیء  هذا  ]أو[  هذا؟  سمعت  أباهريرة!  يا  قالوا: 

اهللn أم هذا من کيسک؟ قال: بل هذا من کيسی.7

ما الحقیقة؟
تعليم  فى  خاصًا  اسلوبًا  يستخدم  كان   nالّرسول أن 
متحّدة  آيات  عشرة  فكّل  الكريم«.  »القرآن  المسلمين 
على  يقرؤها   nالّرسول على  توحى  كانت  الموضوع 
على  يكتبها  البعض  فكان  تحفظ.  لكى  عموما  المسلمين 
األحجار و البعض اآلخر على عظام الحيوانات أو خشب 
علميًّا  و  عمليًا  بتفسيرها   nالرسول يبدأ  ثم  الجلود  أو 
قبل  من  بحفظها  يقطع  لم  ما   nالرسول يتجاوزها  ال  و 

المسلمين.8
 nالرسول ينسى  أن  الممكن  من  هل  انفسنا!  فلننصف 
بعض اآليات أو يسقطها أو يتساهل فيها أو لم يحفظها مع 
ما كان لديه من مدرسة تربوية و تعليمية منظمة و مع كل 
ما كان بيديه من اهتمام لقضية تعليم القرآن و مع أن علوم 
ذلك العصر كانت منحصرة فى القرآن و القرآن يعدُّ الكتاب 

االساسى لدينه الذى يدعو اليه؟!
كالم  اسقاط  حاولت  التى  القبيل  هذا  فى  روايات  اّن 
آن  فى  غايتين  استهدفت  االعتبار،  عن   nالرسول
و  االعتبار  عن   nالرسول أحاديث  إسقاط  هما  واحد: 
القيمة و التأثير السلبى على عقائد الناس تجاه اإلسالم و 
و  بشخصيته  يشكل   nالرسول أن  باعتبار   .nالرسول
سلوكه جزءاً اساسيًا من اإلسالم و من خالل هذا الوسيلة 

باإلمكان التهجم على هذه الشخصية و على دينه.
و عن الطريق آلية التحريف الثانية التى تقابل اآلية الكريمة 
و  أثبتوا  ُيوحی «9  َوْحٌي  ِإالَّ  ُهَو  ِإْن  الَْهوی   َعِن  َيْنِطُق  ما  »َو 
أصّروا ظاهرا أن الرسولn قد يتكلم عن الهوى و بهذا 
هتكوا حرمة كالمه بحيث أصبحت كلماته بمستوى كلمات 

اآلخرين...

الهوامش:
1. البخاری 1393/6-194، کتاب »فضائل القرآن«، الباب 33، طبعة 

بتعهد  األمر  باب  املسافرین«،  »صالة  190/2، کتاب  مسلم  و  بوالق؛ 
القرآن، طبعة حمّمد علی صبیح؛ و »مسند« امحد بن حنبل 6/ 62.

2. سورة األعلی، اآلیة 6. 
3. جاء هذا االسم فی مخس روایات من صحیح البخاری و فی روایة واحدة 
و  الروایات،  باقی  فی  »ذوالشمالني«  باسم  جاء  قد  و  مسلم  روایات  من 
اللقبان لعبد عمر بن نضلة من قبیلة خزاعة، استشهد فی معرکة بدر أی قبل 

مخس سنوات من إسالم و جمی ء، أبی هریرة الی املدینة.
الباب  الصالة،  4. مسند أمحد234/2؛ و صحیح خباری 66/1، کتاب 
و کتاب  و40/4   5-3 الباب  السهو،  147/1-148، کتاب  و   ،88
الباب  الصالة،  ابوداوود، کتاب  و  الناس؛  ذکر  من  ما جیوز  باب  األدب، 
189؛ و الّنسائی، کتاب السهو، الباب22؛ و صحیح مسلم 87-86/2، 

کتاب املاجد و مواضع الصالة.
أمحد  مسند  و  17؛  الباب  الغسل،  83، کتاب  و   42/1 البخاری   .5

339/2 و 518.
6. صحیح البخاری 63/7، کتاب النفقات، باب وجوب النفقة علی األهل 

و العیال، طبعة بوالق.
7. مسند امحد 2/ 252 و 292.

8. تفسری القرطبی 39/1؛ حباراالنوار 106/92 و تفسری البیان/38.
9. سورة النجم، اآلیات 4-3.

نقلها  الدین«،  أحیاء  فی  »دوراألئّمه  سّیدمرتضی،  المصدر: عسکری، 
الی العربیه: تحسین البدری، ج 1، صص 139-146؛ بالتخلیص.
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إن آية التطهير من اآليات التي يتفق الشيعة و السنة في 
َعْنُكُم  لِيُْذِهَب   ُ اهللَّ يُريُد  َّما  »إِن فيها  اهلل  قال  .و  مصاديقها 

َرُكْم تَْطهيرا«1  ْجَس أَْهَل الْبَْيِت َو يَُطهِّ الرِّ
كما أن الشيعة يرى أن مصداق هذه األية هو اإلمام علي 
عليهم  الحسنين  ،و  العالمين  نساء  سيدة  ،و  السالم  عليه 
اآلية  هذه  حسب  بطهارتهم  السنة  شهد  قد  و  السالم 

الكريمة.
سلمة  أبي  اسناده2 عن  عن  فى »سنن«ـه  ترمذی  حدث 
 nقال: لما نزلت هذه اآلية على النبي nربيب النبي
َرُکْم  ُيَطهِّ َو  الَْبْيِت  َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعْنُکُم  لُِيْذِهَب   ُ »ِإنَّما ُيريُد اهللَّ
 bَتْطهيرا«  في بيت أم سلمة فدعا فاطمة وحسنا وحسينا
فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجللهم بكساء. ثم 
قال: »اللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا.« قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي اهلل؟ قال: أنت 

علی مکانک وأنت علی خير.3
و روى تزمذى رواية أخرى عنه فى »باب مناقب أهل 

بيت النبيn.« ايضا.4 
عن  فى »صحيح«ـه  مسلم  حّدث  التطهير  حول حديث 
عائشه انّها قالت: خرج النبيn غداة وعليه مرط مرحل، 
من شعر أسود. فجاء الحسن بن علي فأدخله. ثم جاء 
الحسين فدخل معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلها. ثم 
جاء علي فأدخله. ثم قال: »إنما يريد اهلل ليذهب عنکم 

حدیث النبوّیn: اهل البیت فی اآلیة التطهیر
الرجس أهل البيت ويطهرکم تطهيرا.«5

اسماعيل  النيسابوری فى »مستدرك« عن  الحاکم  و روى 
بن عبداهلل بن جعفر بن ابی طالب عن ابيه قال: لما نظر رسول 
اهللn الى الرحمة هابطة قال: »ادعوا لی، ادعوا لی«، فقالت 
صفية: من يا رسول اهلل؟ قالn: »اهل بيتی: عليا و فاطمة 
 nو الحسن و الحسين«،  فجىء بهم، فألقى عليهم النبى
آلی فصّل علی  »اللهم هؤالء  قال:  ثم  يديه  رفع  ثم  كساءه 
 ُ محّمد و علی آل محّمد« و أنزل اهلل عزوجل: »ِإنَّما ُيريُد اهللَّ

َرُکْم َتْطهيرا.«6 ْجَس َأْهَل الَْبْيِت َو ُيَطهِّ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الرِّ

الهوامش:
1. سورة االحزاب، اآلیة 33.

2. حدثنا قتیبة حدثنا حممد بن سلیمان األصبهاين عن حيىي بن عبید عن 
عطاء بن أيب رباح عن عمر بن أيب سلمة ربیب النيب صلى اهلل علیه وسلم.
3. سنن ترمذی، ج 5، باب ومن سورة األحزاب، حدیث رقم 3205.

4. املصدر السابق، باب مناقب أهل بیت النيب صلى اهلل علیه وسلم، حدیث 
رقم 3787.

5. صحیح املسلم، ج2، باب 9: باب فضائل اهل بیت النبیn، حدیث 
رقم 2424.

6. مستدرک احلاکم، ج 3، ص172، حدیث رقم 4772.
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قال اهلل تبارك و تعالى فى محكم كتابه فى اآلية 83 من 
سورة »آل عمران«:

ماواِت َو اأْلَْرِض  ِ َيْبُغوَن َو لَُه َأْسَلَم َمْن ِفي السَّ »َأ َفَغْيَر ِديِن اهللَّ
َطْوعًا َو َکْرهًا َو ِإلَْيِه ُيْرَجُعونَ - إلی قوله تعالی:- َو ما لَُهْم ِمْن 

ناِصِريَن.«
روى فى التأويل و تفسير هذه اآلية عن رفاعة بن موسی 
 fان يقول: »إذا قام القائم عن اباعبداهلل االمام الصادق
ال تبقی أرض إال نودي فيها بشهادة أن ال إله إال اهلل، و أن 

محمدا رسول اهلل.« 
و عن ابن بکير قال: سألت أبا الحسن االمام الّرضا عن 
ماواِت َو اأْلَْرِض َطْوعًا َو َکْرهًا.«  قوله: »َو لَُه َأْسَلَم َمْن ِفي السَّ
و  النصاری  و  باليهود  خرج  إذا   fالقائم في  »أنزلت  قال: 
الصابئين و الزنادقة و أهل الردة و الکفار في شرق األرض و 
غربها، فعرض عليهم اإلسالم، فمن أسلم طوعا أمره بالصالة و 
الزکاة و ما يؤمر به المسلم و يجب هلل تعالی عليه، و من لم 
يسلم ضرب عنقه حتی ال يبقی في المشارق و المغارب أحد 
إال وحد اهلل.« قلت له: جعلت فداک، إن الخلق أکثر من ذلک؟ 

فقال: »إن اهلل إذا أراد أمرا قلل الکثير و کثر القليل.«
الباقر في حديث  االمام  ابي جعفر  ايضًا روى عن  و 

fموعود القرآن: تسلیم کّل الناس للمهدی
ال  »...و  قال:  خرج،  اذا   fالقائم امر  فيه  يذكر  طويل 
تبقی]ارض[ في األرض قرية اال نودي فيها بشهادة ان ال اله 
اال اهلّل]وحده ال شريک له[و ان محمدا رسول اهلّل و هو قو-
ماواِت َو اأْلَْرِض َطْوعًا َو  له]تعالی[: »َو لَُه َأْسَلَم َمْن ِفي السَّ
َکْرهًا َو ِإلَْيِه ُيْرَجُعوَن« و ال يقبل صاحب هذا األمر الجزية کما 
قبلها رسول اهلّلn، و هو قول اهلّل: »َو قاِتُلوُهْم َحّتی ال َتُکوَن 

 ». يُن ُکلُُّه هلِلِّ ِفْتَنٌة َو َيُکوَن الدِّ

فیما  »المحجة  طالب،  زکی،  سلیمان -  بن  هاشم  بحرانی،  المصدر: 
نزل في القائم الحجةf«، قم، دارالموده، 1437ق.، ص53-51.
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معرفة الّرب فی المدرستین: عین اهلل
يعتقد علماء أهل النسة في كتبهم الروائية و في معتقداتهم 
أن هلل العين و البصر و يرجع هذا إلى حدث تاريخي يرتبط 

بأبي هريرة.
َأْن  َيْأُمُرُکْم  عن أبي هريرة أنه قال فى هذه اآلية: »ِإنَّ اهلَلَّ 
ُتَؤدُّوا اأَْلَماناِت ِإلی َأْهِلها َو ِإذا َحَکْمُتْم بَْيَن اَلّناِس َأْن َتْحُکُموا 
بِالَْعْدِل ِإنَّ اهلَلَّ ِنِعّما َيِعُظُکْم بِِه ِإنَّ اهلَلَّ کاَن َسِميعًا بَِصيراً«،1 رأيُت 
رسول اهلّلn يَضُع إبهاَمه َعلی ُأذنه وإصبعه الّتی تليها َعلی 
عينه. قال ابوهريرة: رأيُت رسول اهلّلn يفعل ذلک. إّن اهلّل 

کان سميعا بصيرا يعني أنَّ هللِّ ِ َسمعا وبََصرا.2
يتلو   nالنبي يفعله  كان  ما  يري  لكي  ابوهريرة  كان  و 
اآلية و عندما كان يصل إلى »سميعا و بصيرا« كان يضع 
إصبعيه علي عينه و أذنه و يقول : کان النبيn يفعل کذا .

و كان ابوهريرة يريد بهذا أن يقول أن النبيn كان يضع 
إصبعا على أذنه وإصبعا آخر على عينه ليؤكد أن اهلل يسمه 

باألذن و يرى بالعين!
الجهميَّة.  علی  ردُّ  وهذا  »سنن«ـه:  فى  داوود  أبو  قال 

]ينکرون أن هلل اآلذن و العين[3 
كلمة  نسب  كلما  أنه  الرواية ألبي هريرة  قد سبب هذه  و 
،يقول أصحاب  تعالى  اهلل  إلى  الكريم  القرآن  في  »العين« 
يعتقدون  و  الجوارح  من  العين  القصدمنها  أن  الرواية  هذه 

أن هلل العين!
كما يقول ابن خزيمة، اإلمام األّمة فى مكتب الخلفاء، فى 
جّل وعال«:  هللِّ ِ  العين  اثبات  باب »ذكر  »التوحيد«،  كتابه 
لسان  تنزيله، وعلی  لنفسه في محکم  البارئ  الخالق  ثبته  ما 

.nنبيه
ثم استشهد إلى هذه اآليه الكريمة:

»َو اِْصَنِع اَلُْفْلَک بَِأْعُيِننا.«4 
»َتْجِري بَِأْعُيِننا.«5 

ي َو لُِتْصَنَع َعلی َعْيِني.«6  »َو َألَْقْيُت َعَلْيَک َمَحبًَّة ِمنِّ
  :َوَقاَل َعزَّ َوَجلَّ ِفي ِذْکِر ُموَسی

»َو ِاْصِبْر لُِحْکِم َربَِّک َفِإنََّک بَِأْعُيِننا.«7 
وتخاطب هذه اآلية خاتم النبيينn است. 

ثم يقول: فواجٌب علی کّل مؤمٍن أن يثبت لخالقه وبارئه ما 
وغير مؤمٍن  العين...9 و قال:  لنفسه، من  البارئ  الخالق  ثّبت 
محکم  في  اهلّل  ثّبته  قد  ما  وتعالی  تبارک  اهلّل  عن  ينفي  من 
وجّل،  عّز  عنه،  مبّيًنا  اهلّل  جعله  الّذي   nالّنبّي ببيان  تنزيله، 
َل ِإلَْيِهْم«،10  َن لِلنَّاِس َما نُزِّ ْکَر لُِتَبيِّ في قوله: » َوَأْنَزلَْنا ِإلَْيَک الذِّ
لبيان محکم  موافًقا  بيانه  فکان  عينين،  هلّل  أّن   nالّنبّي فبّين 
الّتنزيل، الّذي هو مسطوٌر بين الّدّفتين، مقروٌء في المحاريب 

والکتاتيب.11

کشف الحقیقة فی معنی العین
و قد استخدم كلمة عين في اللغة العربية في عشرات من 
المعاني الحقيقية و المجازية12 و العين كجارحة في رأس 

اإلنسان و الحيوان معنى واحد من كل هذه المعاني .
المعنى  في  الكريم  القرآن  في  العين  لفظة  استخدم  قد  و 
و  »عين«،  استخدم  قد  أنها  كما  المجازي  و  الحقيقي 
»عينان«، و»العيون« في 21 موضع بمعنى النهر و المكان 

الذي فيها الماء. 13
ابن  بهما  استشهد  اللتين  و  »أعين«  و  »عين«  كلمتي  إن 
خزيمة لم تستخدما في القرآن الكريم بمعناها اللغوي بل 

استخدم في المعنى المجازي.
و قد جاء في »مجمع اللغة العربية« في »مصر« بعد ذكر 

كلمة عين و مشتقاتها مثل أعين و عيون و أعيننا:
يمكن أن ترد الماّدة إلى العين: عضو البصر، وتجمع على 
أعين وعيون، ومنها تجىء معان فى الحفظ والكالءة، ومن 
االبصار للمحفوظ وللغبطة والسرور. »قّرة عين لى ولك« 
هى للباصرة، بمعنى السرور. »وقّرى عينا« للباصرة، بمعنى 

السرور.14
و بالنظر إلى المعاني المذكروة يمكننا اعتبار معنى اآليات 

التي اشار إليها ابن خزيمة كالتالي:
و قد نزل األية األولى في النبي الخاتمn و بعد ذكر أذية 

الكفار يقول:
»َو اِْصِبْر لُِحْکِم َربَِّک َفِإنََّک بَِأْعُيِننا.«15 

و تتعلق اآليتان الثانية و الثالثة بسفينة نوح و قال في 
اآلية الثانية مخاطبا له:

»َو اِْصَنِع اَلُْفْلَک بَِأْعُيِننا.«16 
و قد قال اهلل تعالى مثل هذه اآلية: »َأِن اِْصَنِع اَلُْفْلَک بَِأْعُيِننا 

َو َوْحِينا.«17 اصنع سفينة في حمايتنا كما أوحينا إليك.
السفينة: »تَْجِري  الثالثة يقول اهلل تعالى حول  و في اآلية 
كان  رعايتنا  و  حمايتنا  في  السفينة  تلك  أي  بَِأْعيُنِنا.«18 

سائرا على الماء.
تعالى  يقول اهلل  بقصة موسى و  تتعلق  الرابعة  و اآلية 
َعلی  لُِتْصَنَع  َو  ي  ِمنِّ َمَحبًَّة  َعَلْيَک  َألَْقْيُت  َو   ...« له:  مخاطبا 
َعْيِني«19 و ألقيت عليك محبة مني لكي تربى في رعايتي 

و في حمايتي.

الهوامش:
1. سورة النساء، اآلیة 58.

2. توحید ابن خزميه: صص 42 و 43؛ سنن أىب داوود، كتاب الّسّنة: باب 
ىف اجلهمیة: ج 4، ص 233؛ مستدرك حاكم: ج 1، ص 24؛ تفسری ابن 

كثری: ج 1، ص 516؛ الدر املنثور: ج 2، صص 175 و 176. 
3. املصادر السابقه.

4. سورة هود، اآلیة 37. 
5. سورة القمر، اآلیة 14. 
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6. سورة طه، اآلیة 39. 
7. سورة طور، اآلیة 48.

8. مقصوده »عني« و »اعني« فی اآلیات.
9. التوحید، ابن خزميه، ص 48 فی نسخة للشاملة.

10. سورة النحل، اآلیة 44.
11. التوحید، ابن خزميه، ص 49 فی نسخة للشاملة.

12. معجم االدباء، تصحیح مرغلیوث: ج 2، ص 11. 
َئٍة« كهف:86: »ِفیِهما َعْیناِن َتْرِیاِن« )الرمحن:50( :  13. مثل: »َعنْيٍ محَِ

»يف َجّناٍت َو ُعُیوٍن« )حجر:45(.
القاهرة 1390 ق، الطبع  القرآن الكرمي، واژه »عني«،  الفاظ  14. معجم 

الثاين، ج 2 صص 268-266.
15. سورة طور، اآلیة 48. 
16. سورة هود، اآلیة 37. 

17. سورة املؤمنون، اآلیة 27. 
18. سورة القمر، اآلیة 14. 

19. سورة طه، اآلیة39.
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نقلها  الدین«،  أحیاء  فی  سّیدمرتضی، »دوراألئّمه  عسکری،  المصدر: 
الی العربیه: تحسین البدری، ج 2، صص 246-255؛ بالتخلیص.
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أربعين و بقيت واحده فجعل يعدو خلفها و يقول اللهم أوف 
بنذری حتی أمسکها فذبحها.«8 

و لعل سؤالهn هل كان فيها نصب بمعنى وثن يعبد أو 
عيد من أعياد الجاهليه، خشيه أن يكون النذر جاريا على 

عاده أهل الجاهليه لقرب العهد بهم.

• معنى النذر: هو أن يلزم االنسان نفسه بأداء شى ء معين 
اذا تحقق هدفه و قضيت حاجته، فيقول: هلل علّى أن أفعل 

كذا و كذا. 
مجازا  لفالن  نذرت  قوله:  ففى  الشرعى.  النذر  هو  هذا  و 
شيئا  أفعل  أن  على  هلل  نذرت  معناه:  اذ  االختصار،  لغايه 

يكون ثوابه لفالن. 

هل المشابهة توجب التکفیر
فلو كان هذا هو المالك، فهناك أعمال أخرى تشبه عمل 
المشركين، و ذلك مثل كثير من مناسك الحج و فرائضه، 
تشبه فى ظاهرها أعمال المشركين: كالطواف حول البيت 

و ذبح الذبائح و... . 
القلبية  النية  هو  المقياس  و  المالك  ان  ذلك:  الى  أضف 
األعمال  »انما   :nاهلل رسول  قال  ما  دليله  و  التشابه  ال 

بالنيات.«9
اضافة الى ذلك أيضا أن اجماع أهل السنة منعقد على أن 
صدقة األحياء نافعة لألموات واصلة اليهم، و األحاديث فى 

ذلك صحيحة و مشهورة:
1. منها ما صح عن سعد أنه سأل النبّىn قال: يا نبی اهلل! 
ان أمی ماتت و أعلم أنها لو عاشت لتصدقت، أفان تصدقت 
أی   :nالنبّى فسأل  »نعم.«   :nقال ذلک؟  أينفعها  عنها 
و  بئرا  فحفر  قالn: »الماء.«  يا رسول اهلل؟  أنفع  الصدقه 

قالn: »هذه ألم سعد.«10 
و قد أخطأ ابن تيميه و من حذا حذوه، فأدعى أن المسلم 
اذا قال: هذه الصدقه للنبّیn أو الولی، فالالم الموجوده فى 
قولنا: »نذرت هلل« و يراد منها الغايه. و قد غفل ابن تيميه 
أو تغافل عن أن العمل لل،ه و يقصد »بالالم« جهه المصرف 
للصدقه و هى كالالم فى قوله تعالى انما الصدقات للفقراء 
و  بذبائحهم  يقصدون  المسلمين ال  أن  فظهر  المساكين.  و 

نذورهم لألموات.
قال العّزامی: الالم فى هذه ألم سعد هى الالم الداخلية على 

النذر  يشبه  ذلك  أن  و  حرام  اهلل  لغير  النذر  هل  السؤال: 
لألوثان و أنه ينشأ من الغلو فى المنذور له؟

الناشئة عن غلوهم فی  الشيعة  انها من شعائر  القصيمی:  قال 
أئمتهم و تأليههم لعلی و ولده.1 

ال  و  لقبر  ينذر  أن  يجوز  ال  علماؤنا  قال  تيميه:  ابن  قال  و 
للمجاورين عند القبر شيئا من األشياء، ال من درهم و ال من 
زيت، و ال من شمع، و ال من حيوان، و ال من غير ذلک، کله 
نذر معصيه، و قد ثبت فی الصحيح من نذر أن يطيع اهلل فليطعه 

و من نذر أن يعصی اهلل فال يعصيه.2 
و قال: اذا کان الطلب من الموتی - ولو کانوا أنبياء - ممنوعا 
خشيه الشرک، فالنذر للقبور، أو لسکان القبور نذر حرام باطل 
يشبه النذر لألوثان. و من اعتقد أن النذر للقبور نفعا أو أجرا 

فهو ضال جاهل.3

الجواب: 
النبّىn أو  • المقصود بالنذر الصدقه و اهداء ثوابها الى 
الولى أو الصالح و ال يقصد التقرب اليه بالنذر بل الى اهلل 
تعالى. كيف يقصد التقرب اليه و هو يعلم أنه ميت ال يمكنه 
ان  ان كان طعاما و ال يشربه  يأكله  بالمنذور، ال  االنتفاع 
كان شرابا و ال ينفقه ان كان ماال و ال يلبسه ان كان ثيابا. 
فالواجب عدم التسرع فى التكفير و التهجم على المسلمين 
على  المسلم  فعل  حمل  يجب  بل  مدروسه  غير  بفتاوى 

الصحه، و ينبغى الحذر من التهجم مهما أمكن.
• ان هذا النذر ال يزيد على من نذر ألبيه و أمه أو حلف 
به كما  الوفاء  لزوم  أو عاهد أن يتصدق عنهما و قد ورد 
روى عنهn أنه قال للبنت التى نذرت ألبيها عمال: »فى 

بنذرك«.4
حتى  المكان  لشرف  طلب  فهو  األمكنه  بعض  اختيار  أما 
لبعض  األزمنه  بعض  يختار  كما  العباده،  ثواب  يتضاعف 
العبادات و هذا مما ال بأس به و يدل عليه بعض الروايات.5

الروایات و النذر
1. روى عن ثابت بن الضحاک عن النبىn أن رجال سأله 
أنه نذر أن يذبح ببوانه6 فأتى رسول اهللn فأخبره فقال
قالوا:  يعبد؟«  الجاهليه  أوثان  من  وثن  فيها  کان  n: »هل 
ال. قالn: »هل کان فيها عيد من أعيادهم؟« قالوا: ال. قال 
رسول اهللn: »أوف بنذرک فانه ال وفاء لنذر فی معصيه 

اهلل و ال فيما ال يملک ابن أدم.«7 
2. عن ميمونة: أن أباها قال للنبىn: انی نذرت أن أذبح 
هذه  من  ء  شی  »هناک   :nفقال بوانه.  علی  شاه  خمسين 
تسعا و  فذبح  بنذرک  قالn: »فأوف  ال.  فقال:  النصب؟« 

النذر لغیر اهلل

الجهة التى وّجهت إليها الصدقة ال وثنيون، وهى 
َدقاُت لِْلُفَقراِء َو  كالالم فى قوله تعالى: »ِإنََّما الصَّ

الَْمساکين ...«11
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سیرة المسلمین فی النذور
ان النذر بالذبح و غيره لألنبياء و األولياء أمر شائع بين 
المسلمين و معروف من سيرتهم، من دون اختصاص بفرقة 
دون فرقة. و انما يثاب به الناذر اذا كان هلل و ذبح باسم اهلل. 
يقول الخالدی: بمعنی أن الثواب لهم و المذبوح منذور لوجه 
اهلل کقول الناس: ذبحت لميتی بمعنی تصدقت عنه و کقول 
حصول  فی  السبب  کان  أنه  بمعنی  للضيف  ذبحت  القائل: 

الذبح.12 
و يكفينا من الشواهد لسيرة المسلمين ثالثه: 

1. أحمد بن جعفر البستی نزيل مراكش المتوفى بها )عام 
و  االجابه  عليه مجرب  مزاحم  مزار  قبره  .ق.(  هـ   601
يبلغ وارد ذلك المزار من النذور فى اليوم الواحد ثمانمائه 
دينار  ألف  األيام  بعض  وصل  ربما  و  عين  ذهب  مثقال 
ذهب و تصرف فى ذوى الحاجات المحتفين به من أهالى 

تلك الديار... ؛13 
2. قبر النذور بـ»بغداد« و هو قبر عبيداهلل بن محمد بن عمر 

بن علی بن الحسين بن علی بن أبی طالب. 
قال البغدادی: کان ببغداد قبر يعرف بقبر النذور و يقال: ان 
يتبرک   jطالب أبی  بن  علی  ولد  من  رجل  فيه  المدفون 
بزيارته الناس و يقصده ذو الحاجه و سمی بقبر النذور ألنه 
ما يکاد بنذر له نذر اال صح و بلغ الناذر ما يريد و لزمه الوفاء 

بالنذور و هذا من حدث به القاضی أبوالقاسم التنوفی.14
3. قبر الشيخ أحمد البدوی المتوفى )675 هـ . ق.( دفن 

»بطندتا« و اشتهر بكراماته و كثرت النذور اليه.15

اقوال العلماء فی النذر
أماکن  النذر فی  ال يجوز  الخوارج:  الخالدى عن  قال   .1
األنبياء و الصالحين زاعمين أن األنبياء و الصالحين أوثان - 
والعياذ باهلل - و أعياد من أعياد الجاهليه، فهو من ضاللهم و 
خرافاتهم و تجاسرهم علی أنبياء اهلل و أوليائه حتی سموهم 

أوثانا.
باألنبياء  التوسل  يسمون  بجهلهم  المخذولون  هؤالء  و 
عباده و يسمونهم أوثانا، فال عبره بجهاله هؤالء و ضالل 
و ضالالتهم16 كما ال عبره بجهاله ابن تيميه و من لف لفه 

و ضالالتهم.17 
2. قال الرافعی - نقال عن صاحب »التهذيب« و غيره : انه 
لو نذر أن يتصدق بکذا علی أهل بلد عينه يجب أن يتصدق 

به عليهم.18
نيات  مدار  تدور  المسأله  ان  أيضا:  الخالدى  قال  و   .3
الناذرين و انما األعمال بالنيات فان کان قصد الناذر وجه اهلل 
تعالی، و انتفاع األحياء بوجه من الوجوه و ثوابه لذلک الميت 

المنذور له ال بأس. 
و هذا هو نفسه قول األذرعی والزرکشی وابن حجر الهيثمی 

الحنفی  وعالءالدين  والنووی  والرافعى  الشافعی  والرملی 
والشيخ محمد الغزی والشيخ قاسم الحنفی.19 

4. قال العزامى: ... النذر بالذبح و غيره لألنبياء و األولياء 
أی  دون  من  عامة  المسلمين  سيرة  من  سائغ  مشروع  أمر 
ممن  و  تيميه  ابن  قال  کما  ال  أخری  دون  بفرقة  اختصاص 
ابتلی بصحبته و صحبه تالميذه و هو منه تلبيس فی الدين و 
صرف الی معنی ال يريده مسلم من المسلمين انما يقصدون 
بذبائحهم و نذورهم للميتين من األنبياء و األولياء اال الصدقه 
عنهم و جعل ثوابها اليهم و قد علموا أن اجماع أهل السنه 
منعقد علی أن صدقة األحياء نافعة لألموات و واصلة اليهم و 

األحاديث فی ذلک صحيحة و مشهورة.20 
فالنذر بالذبح و غيره لألنبياء و األولياء أمر مشروع من 
سيرة النبّىn و الصحابه و المسلمين و بعد هذه األدلة و 
الشواهد و كلمات العلماء من علماء المسلمين فهل يحق 

البن تيميه و أتباعه االصرار على حرمة النذر لغير اهلل.

الهوامش:
1. »الغدیر«: 5/180؛ »کتاب الصراع«: 1/54.

2. »کشف االرتیاب«، ص 355.
3. »امللل و النحل«، ص 291.

4. »سنن أبی داوود«: 3/3312.
5. راجع »جامع األحادیث«، باب النذر.

6. هی هضبة قریبة من ساحل البحر )معجم البلدان: 2/30(.
7. »سنن أبی داوود«، 238/3، ح 3313.

8. »معجم البلدان«: 1/505.
9. راجع »صلح االخوان«، ص: 102.

10. »فرقان القرآن«، ص 133.
11. سورة التوبة، اآلیة 60.

12. »صلح األخوان«، ص 109؛ »الغدیر«: 5/182.
13. »نیل االبتهاج«: 2/62؛ »الغدیر«: 5/204.

14. »سریة أعالم النبالء«: 16/249.
15. »املواهب اللدنیة«: 5/346؛ »شذرات الذهب«: 7/5.

16. »صلح األخوان«، ص 109.
17. »الغدیر«، للعالمة األمینی: 5/183.

18. »صلح األخوان«، ص 104.
19. نفس املصدر، ص 102.

2. »فرقان القرآن« ص 133؛ انظر »الغدیر«، 181/5.

المقتبس من: »روافد االیمان الی عقائد االسالم«، الشیخ نجم الدین 
الطبسی.



اخالق المؤمن: فی مجالسة مع العلماء

 :قال الصادق
»اتق اهلل و كن حيث شئت و من أي قوم شئت. فإنه ال خالف ألحد في التقوى. و التقوى 
محبوب عند كل فريق و فيه اجتماع كل خير و رشد و هو ميزان كل علم و حكمة و 
أساس كل طاعة مقبولة. و التقوى ماء ينفجر من عين المعرفة باهلل تعالى يحتاج إليه كل 

فن من العلم و هو ال يحتاج إلى تصحيح المعرفة بالخمود تحت هيبة اهلل تعالى و سلطانه. و مزيد التقوى يكون من أصل 
اطالع اهلل عزوجل على سر العبد بلطفه. فهذا أصل كل حق. 

و أما الباطل فهو ما يقطعك عن اهلل تعالى متفق عليه أيضا كل فريق فاجتنب عنه و أفرد سرك هلل تعالى بال عالقة. 
قال رسول اهللn: »أصدق کلمة قالتها العرب کلمة لبيد حيث قال 

و کل نعيم ال محالة زائل « أال کل شي ء ما سوی اهلل باطل       
فالزم ما أجمع عليه أهل الصفاء و التقى من أصول الدين و حقائق اليقين و الرضا و التسليم و ال تدخل في اختالف الخلق 
و مقاالتهم فيصعب عليك. و قد أجمعت األمة المختارة بأن اهلل واحد ليس كمثله شي ء و أنه عدل في حكمه، و يفعل ما 
يشاء، و يحكم ما يريد، و ال يقال في شي ء من صنعه لم و ال كان و ال يكون شي ء إال بمشيئته و إرادته، و أنه قادر على 
ما يشاء، و صادق في وعده و وعيده، و أن »القرآن« كالمه و أنه كان قبل الكون و المكان و الزمان، و أن إحداث الكون و 

إفناءه عنده سواء ما ازداد بإحداثه علمه و ال ينقص بإفنائه ملكه. عز سلطانه و جل سبحانه. 
فمن أورد عليك ما ينقض هذا األصل فال تقبله و جرد باطنك لذلك ترى بركاته عن قريب و تفوز مع الفائزين.«  

المصدر: جعفر بن محمد، االمام السادس، »مصباح الشریعة«، بیروت، أعلمی، الطبع االول، 1400ق.، ص 60-59.

اخالق المؤمن: في بیان الحق و الباطل 

ثواب االعمال: ثواب زیارة سیدة النساء العالمین
قال الشيخ الطوسی من علماء الشيعى فى فضل زيارة سيدتنا فاطمة الزهرا: و الذي روي في فضل زيارتها أکثر من أن 

يحصی و قد روی. 
فروى عن يزيد بن عبد الملک عن أبيه عن جده قال: دخلت على فاطمة فبدأتني بالسالم. ثم قالت: »ما غدا بک؟« 
قلت: طلب البرکة.  قالت: »أخبرني أبي و هو ذا هو أنه من سلم عليه و علي ثالثة أيام أوجب اهلل له الجنة.« قلت لها: في 

حياته و حياتک؟ قالت: »نعم و بعد موتنا.«
 ذات يوم قال: »إذا صرت إلی قبر جدتک فاطمة و حدث الشيخ الطوسى عن محّمد العريضی عن ابوجعفر االمام الباقر
فقل: يا ممتحنة امتحنک اهلل الذي خلقک قبل أن يخلقک، فوجدک لما امتحنک صابرة و زعمنا أنا لک أولياء و مصدقون و صابرون 
لکل ما أتانا به أبوکn و أتانا به وصيه، فإنا نسألک إن کنا صدقناک إال ألحقتنا بتصديقنا لهما بالبشری لنبشر أنفسنا بأنا 

قد طهرنا بواليتک.«

المصدر: طوسى، محمد بن الحسن، »تهذیب األحكام«، الطهران، دار الكتب اإلسالمیه ، طبع رابع، 1407 ق. ج6، ص10-9.

عقاب االعمال
عقاب من استخف بصالته 

روى الشيخ الصدوق فى كتابه »ثواب االعمال و عقاب االعمال« فى عقاب من استخف بصالته عن اسناده عن ابی بصير قال: 
دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد اهلل )االمام الصادق( فبكت و بكيت لبكائها. ثم قالت: يا أبا محمد! لو رأيت أبا 
عبد اهلل عند الموت لرأيت عجبا فتح عينه. ثم قال: »اجمعوا لي کل من بيني و بينه قرابة. قالت: فلم نترک أحدا إال جمعناه. قال: 

»فنظر إليهم.« ثم قال: »إن شفاعتنا ال تنال مستخفا بالصالة.«

عقاب من خفف سجوده 
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cحّب الّزینب، حّب الحسنین
التاريخ أن  بكى وانتحب وذرف الدموع سخانًا، فلماذا يحّدثنا  أو حفيداً  الجّد إذا ُرزق ولداً  المعهود أّن األب أو  من غير 
الحسينj حمل إلى أبيه أميرالمؤمنينj بشارة والدة أخته زينب، وأّن أمير المؤمنينj بكى - بأبي هو وأّمي - لّما 

بّشر بوالدتها، فسأله الحسينj عن عّلة بكائه، فأخبره أّن في ذلك سّراً ستبيّنه له األيّام.
ثّم حملت الوليدة الطاهرة إلى جّدها الحبيب محّمدn، فاحتضن رسوُل اهللn الطفلة الصغيرة وقبّل وجهها، ثّم لم يتمالك 
بأّن   nالمصطفى حبيبه  أخبر  قد  العّزة  رّب  من  »زينب«  باسم  هبط  الذي   jجبرئيل وكان  بالدموع.  عينيه  أرخى  أن 
وبأبيها   ،النساء سيّدة  فاطمة  وبأّمها   ،nاهلل بجّدها رسول  ستُفَجع  وأنّها  المصائب،  تلو  المصائب  الوليدة ستشاهد  هذه 
أميرالمؤمنينj، وبأخيها الحسن المجتبىj سبط رسول اهللn، ثّم تفجع بمصيبة أعظم وأدهى، هي مصيبة قتل أخيها 

الحسينj سيّد شباب أهل الجنّة في أرض »كربالء«.2

قصة الدمع والضحک
عن عائشة قالت:

أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول اهللn. فقال النبّيn: »مرحبا بابنتي.« فأجلسها عن يمينه أو عن شماله. ثم 
أسر إليها حديثا فبكت. ثم أسر إليها حديثا فضحكت. فقلت لها: حدثک رسول اهلل بحديث فبکيت ثم حدثک بحديث فضحکت. 

 :فما رأيت کاليوم فرحا أقرب من حزن من فرحک؟ ثم سألتها عما قال. فقالت
»ما کنت ألفشي سر رسول اهلل حتی إذا قبض سألتها... إنه أسر إلي فقال إن جبرئيل کان يعارضني بـ»القرآن« کل سنة مرة واحدة 
و إنه عارضني به العام مرتين و ال أراني إال و قد حضر أجلي و إنک أول أهل بيتي لحوقا بي و نعم السلف أنا لک فبکيت لذلک 

ثم قال أ ال ترضين أن تکوني سيدة نساء هذه األمة أو نساء المؤمنين فضحکت لذلک.« 

الهوامش:
1. »حبار األنوار«، طبع بریوت، ج 43، ص 98.

2. »األمايل«، للصدوق، النص، ص595.

الحکایات

روى عن زرارة بن اعين قال: سمعت أبا جعفر االمام الباقر يقول: »دخل رجل مسجدا فيه رسول اهللn فخفف سجوده دون 
».nنقر کنقر الغراب. لو مات، مات علی غير دين محمد« :nما ينبغي و دون ما يکون من السجود. فقال رسول اهلل

عقاب من التفت في صالته ثالث مرات 
و روى عن حصين بن عبد اهلل عن أبي عبد اهلل قال سمعته يقول: »إذا قام العبد إلی الصالة أقبل اهلل عز و جل عليه بوجهه. 

فال يزال مقبال عليه حتی يلتفت ثالث مرات فإذا التفت ثالث مرات أعرض عنه.«

عقاب من صلى الصالة لغیر وقتها
حدث الصدوق عن هشام الجواليقي عن أبي عبد اهلل قال: 

»قال رسول اهللn:  من صلی الصالة لغير وقتها رفعت له سوداء مظلمة تقول ضيعک اهلل کما ضيعتني و أول ما يسأل العبد إذا 
وقف بين يدي اهلل عز و جل عن الصالة. فإن زکت صالته، زکی سائر عمله و إن لم تزک لم يزک عمله.«

و روى عنه: »الصالة وکل بها ملک ليس له عمل غيرها فإذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها. فإن کانت مما تقبل قبلت و إن کانت 
مما ال تقبل. قيل: له ردها علی عبدي فينزل بها حتی يضرب بها وجهه ثم يقول له أف لک ال يزال لک عمل يغنيني ]يعنتني [.«

و روى عنه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين قال: »قال رسول اهللn  ال يزال الشيطان هائبا البن آدم ذاعرا منه ما صلی 
الصلوات الخمس لوقتهن فإذا ضيعهن اجتری عليه فأدخله في العظائم.«

المصدر: ابن بابویه )الصدوق(، محّمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشریف الرضي للنشر، طبع ثانی، 1406 ق.، ص228-
.230
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اتّقوا اهلل
لالخ الّسديد و الولّي الّرشيد، الّشيخ المفيد ابي عبد اهلل محّمد بن محّمد بن 

النّعمان ادام اهلل اعزازه من مستودع العهد المأخوذ علي العباد.
سالم اهلل عليك ايّها المولي و المخلص في الّدين، المخصوص فينا باليقين، 

فانّا نحمد اليك اهلل الّذي ال اله ااّل هو و نسأله الّصلوة علي سيّدنا و موالنا، نبيّنا محّمٍد و آله 
الّطاهرين و نعلمك، ادام اهلل توفيقك لنصرة الحّق و اجزل مثوبتك علي نطقك عنّا بالّصدق، انّه قد 

اذن لنا في تشريفك بالمكاتبة.
و تكليفك ما تؤّديه عنّا الي موالينا قبلك، اعّزهم اهلل بطاعته و كفاهم المهّم برعايته لهم و حراسته، فقف، 

امّدك اهلل بعونه علي اعدائه المارقين من دينه علي ما نذكره، واعمل في تأديته الي من تسكن اليه بما نرسمه 
ان شاء اهلل.

نحن و ان كنّا ثاوين بمكاننا النّائي عن مساكن الّظالمين حسب الّذي اراناه اهلل تعالي لنا من الّصالح و لشيعتنا 
المؤمنين في ذلك مادامت دولة الّدنيا للفاسقين فانّا يحيط علمنا بانبائكم و ال يعزب عنّا شي ٌء من اخباركم و 

معرفتنا بالّزلل الّذي اصابكم مذجنح كثيٌر منكم الي ما كان الّسلف الّصالح عنه شاسعًا و نبذوا العهد المأخوذ منهم 
وراء ظهورهم كانّهم ال يعلمون. انّا غير مهملين لمراعاتكم و ال ناسين لذكركم و لو ال ذلك لنزل بكم الأّلواء و 

اصطلمكم االعداء.
فاتّقوا اهلل جّل جالله و ظاهرونا علي انتياشكم من فتنٍة قد انافت عليكم يهلك فيها من حّم اجله و يحمي عليه 

من ادرك امله و هي امارٌة الزوف حركتنا و )مباثّتكم( بامرنا و نهينا و اهلل متّم نوره و لوكره المشركون.
اعتصموا بالتّقيّة من شّب نار الجاهليّة يحششها عصٌب امويٌّة تهول بها فرقٌة مهديٌّة انا زعيٌم بنجاة من لم يرم 
منها المواطن الخفيّة و سلك في الّطعن منها الّسبل الّرضيّة. اذا حّل جمادي االولي من سنتكم هذه فاعتبروا 

بما يحدث فيه واستيقظوا من رقدتكم لما يكون من الّذي يليه، ستظهر لكم من الّسماء آيٌة جليّة و من االرض 
مثلها بالّسويّة و يحدث في ارض المشرق ما يحزن و يقلق و يغلب من بعد علي العراق طوائف عن االسالم 
مراق، تضيق بسوء فعالهم علي اهله االرزاق ،ثّم تتفرج الغّمة من بعده ببوار طاغوٍت من االشرار، يسّر بهالكه 
المتّقون االخيار، و يتّفق لمريدي الحّج من اآلفاق ما يأملونه علي توفير غلبٍة منهم و اتّفاٍق، و لنا في تيسير 
حّجهم علي االختيار منهم و الوفاق شأٌن يظهر علي نظاٍم و اتّساٍق، فليعمل كّل امري ٍء منكم ما يقرب به من 

محبّتنا وليجتنب ما يدنيه من كراهتنا و سخطنا فاّن امرأ يبغته فجأة حين ال ينفعه توبٌة و ال ينّجيه من عقابنا ندٌم علي 
حوبٍة و اهلل يلهمكم الّرشد و يلطف لكم بالتّوفيق برحمته.1

إن ما أسلفنا، يؤكد بان الوضع املزري الذي يلقي بظالله على مدى 
الثقافية  احلياة  على  األخيرين  القرنني  أو  والقرن  املاضية  السنني 
هو  الكبير،  الشرق  اخلصوص  وجه  وعلى  األرض  لسكان  واملادية 
أهل  وكبار  األمم  هذه  إن  التساؤل.  عن  الغفلة  ونتيجة  حصيلة 
علمها وثقافتها، يعتبرون أنفسهم في غنى عن السؤال ويرون أن 

البد لهم السير في الطريق الذي حدده الغرب لهم.
إن السؤال عن املوضوعات الرئيسية الثالثة أي مبدأ الوجود واالنسان 
والطبيعة، ينطوي في حد ذاته على تساؤالت أخرى. إن السؤال من 
وطبيعته  التكنيك  من  والسؤال  وأسسه  ومبادئه  اجلديد  العلم 
من  والسؤال  واالنسان  اجلديد  العلم  مع  يقيمها  التي  والنسبة 
له،  بالنسبة  ومنشودا  مرجوا  الغرب  يعتبره  الذي  واملالذ  الوجهة 
يعد من التساؤالت اجلادة التي نواجهها، إذ أن الرد عليها ميكن أن 

يضطلع بدور أساسي في الوضع الذي متر به البشرية.

إن موضوع ومحتوى هذه المجموعة، هو السؤال من الغرب. إن هذا السؤال هو سؤال فلسفي أصال، ويغطي نظريا ظروفا 
تاريخية خاصة، ال يمكن تجاوزها من دون هذا السؤال. إن سؤاال كهذا يخطر على البال في المنعطفات المهمة والتاريخية 
لألمم، والرد عليه اليقع على عاتق عوام الناس، وهو ليس من وظيفة وواجب العلماء وأرباب الخبرة وحتى السياسيين أيضا، 
بل أن المفكرين وأولي األلباب منهم، هم من يوجه إليهم هذا السؤال ـ شريطة أن تكون منزلتهم ورأيهم مصدر أثر ـ وأن 
اإلجابة على هكذا أسئلة، توضح التوجهات الكبرى والنسبة القائمة بين كل شئ بما في ذلك الثقافة والحضارة و العالقات 

االجتماعية، و تقرر مصير قوم وأمة ما، و تظهر مسارهم في سلوك الطريق وتوضح كيفية الصيرورة و العيش في الحياة.
إن سر الحضور الفاعل أو المنفعل لألمم في هكذا ظروف حساسة، يكمن في صمت أو رد أصحاب الرؤية على التساؤالت 
الكبرى. ومن هنا، تتضح منزلة ومقام المعلمين الحقيقيين ودورهم، بحيث أنه في المنعطف المهم المتمثل في الحركة الدستورية 
)المشروطة(، أي بداية التعرف على الغرب وفي تلك الظروف التاريخية التي تمت تجربتها، تولى أناس مهمة الرد، لم يكونوا 
مؤهلين لذلك. وقد تولى المثقفون الرد واإلجابة من دون توفير أسباب العظمة وفقط باإلتكاء على مشاهداتهم وانطباعاتهم 
ما تسببوا  السياسية واالجتماعية،  التعامالت  المجادالت و  اإلنهماك في  الحضارية و  الثقافية و  الحياة  عن صور وظواهر 
بانفعال وعجز كبيرين وجلبوا ألكثر من مائة وخمسين عاما، الحياة المنبهرة بالغرب لسكان هذا البلد الكبير. وحسب أهمية 
الذي يشاهد  األمر  الثقافة،  الثقافة وكتابع ألهل  والسياسة، في ذيل  الحكمة  أهل  لدى  دائما  تعريفه  يتم  الذي  السؤال  هذا 
نقيضه في عموم التجارب البشرية، أي أن رجاالت السياسة هم الذين يقررون ويسيّرون مقدرات األمم دائما وفي كل مكان 
ويستغنون عن أولي األلباب ليرسموا المسارات الفردية والجماعية للناس. و في هكذا ظروف، فان اإلختالء و العزلة، يشكالن 

المصير الحتمي ألولى األلباب.
إن إعادة تأهيل كل ما أدى ألى إنغماس فكر المسلمين وثقافتهم وحضارتهم في بحر من اإلنفعال واإلنتقائية النظرية، هو عمل 
صعب. لكن اإلرادة المقرونة بالحق، قادرة على اجتذاب اللطف والرعاية اإللهية، وتقديمنا بوصفنا جماعة منتظرة حقا، كرائد 
جيش الجهاد، األشخاص الذين يملكون على عتبة التاريخ الحديث، إسم موعود آخر الزمان والمهدي المنتظر في الساحات 

الفكرية والعملية و يجهزون و يهيئون القلب لورود رسول اإليمان والفالح. إن شاء اهلل.

.http://mouood.org/arabic بإمكانكم المشاهدة والقراءة هذا الكتاب في

الهامش:
1. حباراالنوار، ج 53، ص 175.
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»فدك« قرية في الحجاز فيها مزارع وبساتين من نخيل، 
المصادر  في  ِمراراً  ُذكرت  وقد  »خيبر«،  من  قريبة  وهي 
على  اهلَلّ  أفاء  مّما  وهي  منها،  الشيعية  السيما  التاريخية 
وفتح  خيبر  نزل  لّما   nالنبي أّن  وذلك   ،nرسوله
حصونها ولم يبق إال ثالثة، ولّما اشتد بهم الحصار أرسلوا 
ففعل  الجالء،  ينزلهم على  أن  يسألونه   n اهلَلّ إلى رسول 
إلى  فأرسلوا  فدك  أهل  األمر  هذا  فبلغ   nالنبي ذلك 
ثمارهم  من  النصف  على  يصالحهم  أن   n اهلَلّ رسول 
وأموالهم، فأجابهم إلى ذلك. فأرض فدك مما لم يُوَجف 
n يفعل  عليه بخيل وال ركاب، بل هي خالصة لرسول اهلَلّ
بها ما يشاء. وكانت تنفق موارد فدك على فقراء بني هاشم 

و غيرهم من الفقراء كابن السبيل.
السيدة  وهب   nالنبي أن  التاريخيّة  المصادر  وتذكر 
الزهراء فدكًا. تنقلت فدك بين الكثير من الحّكام طوال 
التاريخ كما أنها صارت في يد أوالد فاطمة في فترات 

محدودة من التاريخ.

الموقع
تقع فدك في منطقة »الحجاز« على بعد 160 كيلومترا من 
»المدينة« وكانت في صدر اإلسالم تضم المزارع والبساتين 

وعيون المياه1 وهي ال زالت كذلك.
هامة  عسكرية  منطقة  كانت  اإلستراتيجي  لموقعها  ونظراً 
منها  القرب  في  تقع  وكانت  الحجاز،2  يهود  إلى  بالنسبة 

تحصينات عسكرية كحصن »شمروخ.«3
وفدك اليوم مدينة عامرة تسمى»الحائط« وهي تتكون من 
21 قرية حتى سنة 1975م. وكان عدد سكانها 14000 
نسمة حسب إحصائية أجريت سنة 2010م.4 و فدك مع 
أراضي  أنها ذات  القاحلة إال  الحرة  أنها مجاورة ألراضي 
زراعية خصبة ومليئة بالمزارع والنخيل.5 وتشير المصادر 
إلى أن اليهود سكنت فدكًا حتى أيّام حكم عمر بن الخطاب 

حيث أجالهم عنها.6

المیزات اإلقلیمیة واإلقتصادیة
لما أجلى عمر اليهود من فدك دفع إليهم قيمة النصف الذي 
لهم، وكان مبلغ ذلك خمسين ألف درهم، أعطاهم إياها من 

مال أتاه من »العراق«، وأجالهم الى »الشام.«7
المزارع  تضم  اإلسالم  بزوغ  عصر  في  فدك  كانت  وقد 
خصبة  أراضي  من  بها  تتمتع  لما  نظراً  الواسعة  والبساتين 
من  الناتجة  األرباح  كانت  لذلك  الجوفية،  بالمياه  غنية 

الزراعة في فدك جيدة جداً.8

قال ابن أبي الحديد إن فيها من النخيل نحو ما في الكوفة فدک
اآلن )أي القرن السابع(.9

ليس هناك معلومات دقيقة عن الدخل السنوي لفدك إال 
أن بعض المصادر تقّدر ذلك في زمن الرسولn بنحو 

24 إلى 70 ألف دينار.10
ويرى بعض الباحثين أن الموارد المالية الناتجة عن فدك 
المال  بيت  أموال  بني هاشم عن  يستغني  تبلغ حداً  كانت 

وعن الخليفة.11

ملكیة فدك
في حیاة رسول اهلل

بعد غزوة خيبر في سنة 7 للهجرة بعث رسول اهللn وفداً 
إلى فدك، داعيًا يهودها إلى اإلسالم، فرفض أهلها اعتناق 
اإلسالم إال أنهم صالحوا الرسولn على أن يكون نصف 

12.nتلك األرض له
فكان نصف فدك خالصا لرسول اهللn ألن المسلمين لم 
ينفق تلك األموال   nالنبي بقتال، وكان  يستولوا عليها 
ووهبها  السبيل13  وأبناء  الفقراء  وباقي  بني هاشم  لفقراء 
النبيn لفاطمة.14 و قيل إن أمير المؤمنين علي بن 

أبي طالب كان إلى جنب النبي في فتح فدك.15
وأكد عدد من المفسرين منهم الشيخ الطوسي16و الطبرسي17 
فدك  وهب   nالنبي أن  السيوطي19  و  الحسکاني،18  و 
َذا  آِت  اإلسراء:»َو  اآلية26 سورة  نزول  لدى   لفاطمة

الُْقْربی  َحقَّه .«
الذي  المال  هو  الفيء:  أن  الكريم«  »القرآن  صرح  وقد 
أمره  المسلمين  قبل  من  ومشقة  عناء  دون  من  يحصل 
راجع إلى النبيn بناء على اآلية التالية: »َوَما َأَفاء اهلَلُّ 
َعَلي َرُسولِِه ِمْنُهْم َفَما َأْوَجْفُتْم َعَليِه ِمْن َخيٍل َواَل ِرکاٍب َولَکَنّ 
اهلَلَّ يَسِلُّط ُرُسَلُه َعَلي َمن يَشاء َواهلَلُّ َعَلي کِلّ َشيٍء َقِديٌر«20 

فكان أمره مفوضًا إلى الرسولn يضعها حيث يشاء.21
في عصر الحّكام األوائل

ألحد  ملكا  ليست  فدك  أن  بُعيد  االولى  خليفة  أعلن 
وانتزعها لمصالحه. فجاءته فاطمة معترضة و وقع نزاع 
بينهما تذكره المصادر التاريخية والروائية مع اختالف في 

التفاصيل.
فقراء  على  تنفق  فدك  أموال  كانت  السنة  لمصادر  وفقا 
إلى  الراشدين  الخلفاء  عهد  في  السبيل  وابن  بني هاشم 
خالفة عثمان وتصّرح هذه المصادر أن السنة المتبعة من 
استيالء  بعد  األمر  تغير  حتى  كذلك  كان   nالنبي قبل 
األمويين على الحكم ومنعهم بني هاشم من موارد فدك.22

إصرار  بعد  للخالفة   ابى طالب بن  على  تصدى  ولما 
الشعب لقبول الحكم لم يحاول اإلمام استرجاع فدك لما 
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ولي الناس. 23
ويكتب أمير المؤمنين في رسالة بعثها إلى عثمان بن حنيف 
يقول فيها: »کانت في ايدينا فدک من کل ما اظلته السماء، 
آخرين،  قوم  نفوس  عنها  وسخت  قوم  نفوس  عليها  فشحت 
ونعم الحکم اهلل وما اصنع بفدک وغير فدک، والنفس مظانها 
في غد جدث، تنقطع في ظلمته آثارها، وتغيب اخبارها، وحفرة 
الحجر  الضغطها  حافرها،  يدا  واوسعت  فسحتها،  في  زيد  لو 
والمدر وسد فرجها التراب المتراکم، وإنما هي نفسي اروضها 

بالتقوی لتأتي آمنة يوم الخوف األکبر.«24
المذكورة تدل على أن  العبارة  الحديد أن  ابي  ابن  ويعتقد 
 nالنبي بعد  اإلمام كان ساخطا لما جرى في فدك 

وأوكل األمر إلى اهلل ليحكم في ذلك.25

العهد األموي
ونقال عن المصادر التاريخية، كانت فدك في عهد األمويين 
تحت سيطرة الخلفاء األمويين. إال أن الخليفة األموي عمر 
إلى  أعطى عائدات فدك  الخالفة  تسلم  لما  بن عبدالعزيز 

أسرة النبي26n لكن ما رجعت ملكية فدك إليهم.

العهد العباسي
 bفي العهد العباسي أيضا ما كانت فدك بيد أهل البيت
خالفة  232ق(حتى  الحجة  ذي  132ق،  األول  )ربيع 

المأمون العباسي الذي أرجع فدك إليهم بقرار رسمي.27
أنه  المدينة  قثم بن جعفر والي  إلى  المأمون  أمر  وجاء في 
]المأمون[ بمكانه من دين اهلل وخالفة رسولهnوالقرابة به 
 nأولى من استن سنته ونفذ أمره... وقد كان رسول اهلل ،
أعطى فاطمة بنت رسول اهللn فدك وتصدق بها عليها ، 
فرأى المأمون أن يردها إلى ورثتها ويسلمها إليهم ، تقربا 

إلى اهلل تعالى.28
وأمر المتوکل بانتزاع فدك من آل النبيn لما ولي الناس 
 nوخالف أمر المأمون29 وما رجعت فدك إلى آل النبي

بعد ذلك.
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قد صلى أمير المؤمنين على صالة الظهر و أقبل يريد 
لهن:  باكيات حزينات. فقال  الجواري  المنزل إذا استقبلته 
»ما الخبر و ما لي أراکن متغيرات الوجوه و الصور؟« فقلن: 
نظنک  ما  و   الزهراء ابنة عمک  أدرک  المؤمنين!  أمير  يا 

تدرکها. 
إذا  و  عليها  دخل  حتى  مسرعا   أميرالمؤمنين فأقبل 
بها ملقاة على فراشها و هو من قباطي مصر و هي تقبض 
يمينا و تمد شماال. فألقى الرداء عن عاتقه و العمامة عن 
رأسه و حل أزراره و أقبل حتى أخذ رأسها و تركه في 
»يا بنت  فناداها:  فلم تكلمه  »يا زهراء!«  ناداها:  حجره و 
حمل  من  بنت  »يا  فناداها:  تكلمه.  فلم  المصطفی!«  محمد 
تكلمه.  فلم  الفقراء.«  علی  بذلها  و  ردائه  طرف  في  الزکاة 
فناداها: »يا ابنة من صلی بالمالئکة في السماء مثنی مثنی!« 
فلم تكلمه. فناداها: »يا فاطمة! کلميني! فأنا ابن عمک علّي 

بن أبي طالب!«
إليه و بكت و بكى و  ففتحت عينيها في وجهه و نظرت 
قال: »ما الذي تجدينه؟ فأنا ابن عمک علي بن أبي طالب.« 

ابکنی یا ابا الحسن!
منه و ال  بد  الذي ال  الموت  أجد  إني  العم!  ابن  »يا  فقالت: 
محيص عنه و أنا أعلم أنک بعدي ال تصبر علی قلة التزويج. 
فإن أنت تزوجت امرأة اجعل لها يوما و ليلة و اجعل ألوالدي 
يوما و ليلة. يا أبا الحسن! و ال تصح في وجوههما فيصبحان 
يتيمين غريبين منکسرين. فإنهما باألمس فقدا جدهما و اليوم 

يفقدان أمهما. فالويل ألمة تقتلهما و تبغضهما.« 
ثم أنشأت تقول:

ابکني  إن بکيت يا خير هاد
و اسبل الدمع فهو يوم الفراق 

يا قرين البتول أوصيک بالنسل 
فقد أصبحا حليف اشتياق 

ابکني  و ابک لليتامی و ال
تنس قتيل العدی بطف العراق 
فارقوا فأصبحوا يتامی حياری 

يحلف اهلل فهو يوم الفراق 
فقال لها علي: »من أين لک يا بنت رسول اهلل هذا الخبر 
و الوحي قد انقطع عنا.« فقالت: »يا أبا الحسن! رقدت الساعة 
فلما  األبيض  الدر  فرأيت حبيبي رسول اهللn في قصر من 



3435 34

رآني قال هلمي إلي يا بنية. فإني إليک مشتاق. فقلت و اهلل 
إني ألشد شوقا منک إلی لقائک. فقال أنت الليلة عندي و هو 
الصادق لما وعد و الموفي لما عاهد فإذا أنت قرأت »يس« 
فاعلم أني قد قضيت نحبي. فغسلني و ال تکشف عني فإني 
طاهرة مطهرة و ليصل علي معک من أهلي األدنی فاألدنی و 
حبيبي  أخبرني  بهذا  قبري  في  ليال  ادفني  و  أجري  من رزق 

 ».nرسول اهلل
فقال علي: و اهلل لقد أخذت في أمرها و غسلتها في 
قميصها و لم أكشفه عنها. فو اهلل لقد كانت ميمونة طاهرة 
مطهرة. ثم حنطتها من فضلة حنوط رسول اهللn و كفنتها 
و أدرجتها في أكفانها. فلما هممت أن أعقد الرداء ناديت: 
»يا أم کلثوم! يا زينب! يا سکينة! يا فضة! يا حسن! يا حسين! 

هلموا تزودوا من أمکم. فهذا الفراق و اللقاء في الجنة.« 
»وا حسرتا!  يناديان:  هما  و   cالحسين و  الحسن  فأقبل 
فاطمة  أمنا  و  المصطفی  محمد  جدنا  فقد  من  أبدا  تنطفئ  ال 
لقيت جدنا محمدا  إذا  الحسين!  أم  يا  الحسن!  أم  يا  الزهراء. 
بعدک  بقينا  قد  إنا  له  قولي  و  السالم  منا  فأقرئيه  المصطفی 

يتيمين في دار الدنيا.« 
فقال أمير المؤمنين: إني أشهد اهلل أنها قد حنت و أنت 
و مدت يديها و ضمتهما إلى صدرها مليا. و إذا بهاتف من 
السماء ينادي: »يا أبا الحسن! ارفعهما عنها. فلقد أبکيا و اهلل 
قال:  المحبوب.«  إلی  الحبيب  اشتاق  فقد  السماوات  مالئکة 
فرفعتهما عن صدرها و جعلت أعقد الرداء و أنا أنشد بهذه 

األبيات:
فراقک أعظم األشياء عندي 
و فقدک فاطم أدهی الثکول 
سأبکي حسرة و أنوح شجوا
علی خل مضی أسنی سبيل 

أال يا عين جودي و أسعديني 
فحزني دائم أبکي خليلي 

إن الودیعة قد استردت
ثم حملها على يده و أقبل بها إلى قبر أبيها و نادى: 

اهلل!  حبيب  يا  عليک  السالم  اهلل!  رسول  يا  عليک  »السالم 
مني  اهلل!  يا صفوة  عليک  السالم  اهلل!  نور  يا  عليک  السالم 
من  و  لديک  و  إليک  مني  واصلة  التحية  و  عليک  السالم 
و  استردت  قد  الوديعة  إن  و  بفنائک  عليک  النازلة  ابنتک 
بعده علی  الرسول ثم من  الرهينة قد أخذت. فوا حزناه علی 
الخضراء.  عني  بعدت  و  الغبراء  علي  اسودت  لقد  و  البتول 
الروضة فصلى  بها على  فوا حزناه! ثم وا أسفاه!« ثم عدل 
أهله و أصحابه و مواليه و أحبائه و طائفة من  عليه في 
لحدها  في  ألحدها  و  واراها  فلما  األنصار.  و  المهاجرين 

أنشأ بهذه األبيات يقول: 
أری علل الدنيا علي کثيرة

و صاحبها حتی الممات عليل 
لکل اجتماع من خليلين فرقة 

و إن بقائي عندکم لقليل 
و إن افتقادي فاطما بعد أحمد

دليل علی أن ال يدوم خليل 

المصدر: مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، »بحار األنوار«، بیروت، 
ص  ج43،  ق.،   1403 الثانی،  الطبع  العربی،  التراث  احیاء  دار 
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السيد عبد المنعم حسن 
 الزهراء قدسية  عن  تحدثت  التي  اآليات  هي  كثيرة 

ومكانتها السامية سنختار هنا بعضا منها.1

اآلیة األولى: آیة التطهیر
ْجَس َأْهَل الَْبْيِت َو  ُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الرِّ قوله تعالى: »ِإنَّما ُيريُد اهللَّ

َرُکْم َتْطهيرا.«2  ُيَطهِّ
فاطمة  السيدة  تشمل  فيمن  المباركة  اآلية  هذه  تشمل 
الزهراء؛ بل هي محور اآلية وأساسها... ألنها نزلت في 
أهل بيت النبوةb، و لنا حديث مع أولئك الذين حاولوا 
إدخال البعض من غير أهل البيتb في نطاق اآلية، و ما 
يهمنا اآلن هو أن الزهراء معنية بهذا الخطاب اإللهى... ولقد 

فصلت السنة في سبب نزول اآلية وفيمن جاءت.
النقاش  محل  اآلية  أن  »صحيح«ـه3  في  مسلم  أورد  لقد 

نزلت في خمسة: 
ذلك  و   bوالحسين والحسن  وفاطمة  وعلي   nالنبّي
في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أهل البيتb وهو 
الحديث المعروف بحديث الكساء كما أنه اشتهر عند أهل 
المتسالم  الكساء وهذا من  أو  العباءة  بأهل   bالنبّي بيت 

عليه بين كل المسلمين خصوصا في مجتمعنا السوداني.
وعليا   bالنبّي أن  تؤكد  التي  المصادر  من  وسنزيدك 
البحوث  في  باآلية  المقصودون  هم  والحسنين  وفاطمة 
ومن  اآلية،  نتدبر  اآلن  دعنا  ولكن  اهلل  شاء  إن  القادمة 

.خاللها نتعرف على شخصية فاطمة
المخاطبين  أن  إلى  يتوصل  اآلية  كلمات  في  المتأمل  إن 
بهذه اآلية، وفاطمة أحدهم مطهرون معصومون من كل 
رجس، وتقريب ذلك تصدير اآلية بأقوى أدوات الحصر 
على االطالق )إنما( مما يعني أن هذا األمر خاص بجماعة 
معينة محددة ال يتعداهم إلى غيرهم، ثم يأتي البحث عن 
اإلرادة اإللهية التي ذكرت في اآلية »إنما يريد اهلل...« هي 
إرادة المولى عّزوجّل »ِإنَّما َأْمُرُه ِإذا َأراَد َشْيئًا َأْن َيُقوَل لَُه ُکْن 

َفَيُکون«4 فال يمكن بحال تخلف إرادته تعالى.
أما الرجس  في اللغة فمعناه كل ما يلوث اإلنسان سواء كان 
لوثا ظاهريا أو باطنيا والذي يعبر عنه باإلثم... والرجس 
االبتعاد  ألن  الباطنية  والنجاسة  اللوث  هو  اآلية  هذه  في 
لجميع  عامة  دينية  وظيفة  الظاهرية  النجاسة  من  والطهارة 
خصوص  وال  للجميع  التكليف  لشمول  وذلك  المسلمين 
ألهل البيت حتى ترد هذه اآلية بحصرها وتوكيدها لنفي 
لبيان  جاءت  إنما   .bالبيت أهل  عن  الظاهري  الرجس 
فضيلة لهم خصهم بها اهلل سبحانه وتعالى وأخبر عنها في 

كتابه العزيز.آیات نزلت في الزهرا
ثم يأتي التأكيد »ويطهركم تطهيرا« إن النظرة العميقة لآلية 
 bالبيت أهل  عصمة  في  واحدة  لحظة  نشك  ال  تجعلنا 
فهي   nمحمد بنت  فاطمة  منهم  و  فيها  ذكروا  الذين 
وسيأتيك  وباطنا  ظاهرا  رجس  كل  من  مطهرة  معصومة 

التأكيد على ذلك.

اآلیة الثانیة: آیة الموّدة
َة ِفي الُْقْربی. «5 قوله تعالى: »ُقْل ال َأْسَئُلُکْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ الَْمَودَّ

أهل  مودة  الرسالة  أجر  وتعالى  سبحانه  اهلل  جعل  لقد 
البيتb ومنهم فاطمة الزهراء، فاآلية نزلت في قربى 
الرسولn وهم علي وفاطمة والحسن والحسينb كما 
نقل ذلك أعالم الحديث و التفسير مثل الحاکم الحسکاني 
في  النيسابوري  الحاکم  و  التنزيل«6  »شواهد  في  الحنفي 

»المستدرك«.7
إنها العظمة والرفعة... لقد وزن اهلل تعالى الرسالة المهيمنة 
 على كل الرساالت بمودة القربى... لقد استحقت فاطمة
لتأكيد ذلك تسطيرها  بجدارة ويكفينا  اإللهي  الوسام  هذا 
لمناقب  يضاف  رصيد  إنه  الحكيم...  الذكر  آيات  ضمن 

الزهراء وفضائلها وإلى المزيد.

اآلیة الثالثة: آیة المباهلة
َو  ِنساَءنا  َو  َأْبناَءُکْم  َو  َأْبناَءنا  نَْدُع  َتعالَْوا  »َفُقْل  تعالى:  قوله 
َعَلی   ِ اهللَّ لَْعَنَت  َفَنْجَعْل  نَْبَتِهْل  ُثمَّ  َأْنُفَسُکْم  َو  َأْنُفَسنا  َو  ِنساَءُکْم 

الْکاِذبين«8 
مختصات  من  أيضا  اآلية  هذه  أن  المسلمون  يختلف  لم 
»نجران«  نصارى  مباهلة  يوم  نزلت  فهي   bالبيت أهل 
وفاطمة  عليا  معه  يأخذ  أن   nالنبي تعالى  اهلل  أمر  وقد 
والحسن والحسينb. فكانت هذه اآلية وذلك مما ذكره 
مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب فضائل علي بن أبي 

 9.طالب
المباهلة  وكانت  األمة  نساء  كل   فاطمة مثلت  وهكذا 
بمثابة تثبيت للرسالة، وألهمية الحديث وعظمته في مسيرة 
وفاطمة  علي  هم   النبي مع  بهم  المباهل  كان  اإلسالم 

 .bوابناهما
التمثيل  أن  إال  الجمع  بصيغة  نساءنا  ذكرت  اآلية  أن  مع 
المقدس كانت فاطمة فقط دون غيرها من النساء و ال 
حتى نساء النبيn فتأمل عزيزي القارئ وانطلق بعقلك 

لتدرك مكانة الزهراء وعظمتها وما أظنك بقادر.10

آیات أخرى:
ْبراَر َيْشَربُوَن ِمْن َکْأٍس کاَن ِمزاُجها کاُفوراً  يقول تعالى »ِإنَّ اأْلَ
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َو  بِالنَّْذِر  ُيوُفوَن  َتْفجيراً  ُرونَها  ُيَفجِّ  ِ اهللَّ ِعباُد  بِها  َيْشَرُب  َعْينًا 
ُه ُمْسَتطيراً« إلى قوله تعالى »ِإنَّ هذا کاَن  َيخاُفوَن َيْومًا کاَن َشرُّ
لَُکْم َجزاًء َو کاَن َسْعُيُکْم َمْشُکورا«،11 هذه اآليات نزلت في 
علي وفاطمة والحسن والحسينb بمناسبة قصة صيامهم 
ثالثة أيام وتصدقهم في تلك األيام الثالثة بطعامهم على 
المسكين و اليتيم و األسير بينما هم في أشد الحاجة إلى 
المحدثين  من  كبير  جمع  ذكر  ولقد  إلفطارهم...  الطعام 
والمفسرين أن هذه اآليات نزلت في هؤالء األربعة. منهم 

الزمخشري في »كشاف«ـه .. وفي تفسيره الفخر الرازي.12
 bوالحسنين وفاطمة  علي  في  اآليات  هذه  نزول  إن 
ينبوع أخر لكرامتهم ومكانتهم عند اهلل... إذ أن الخالق جل 
وعال خاطبهم من عليائه بصيغة األمر الذي أبرمه وفرغ منه 
ُ َشرَّ ذلَِک الَْيْوِم َو لَقَّاُهْم نَْضَرًة َو ُسُرورا وَو َجزاُهْم  »َفَوقاُهُم اهللَّ
بِما َصَبُروا َجنًَّة َو َحريرا...« إلى آخر اآليات هذه هي حقيقة 

الزهراء فاطمة وتلك هي مكانتها عند اهلل.
يطول بنا المقام لسرد كل ما جاء عن فاطمة في »القرآن« 
ولقد جمع أحد العلماء اآليات التي نزلت في فضل فاطمة 

وأهل البيت فبلغت 258 آية من الذكر الحكيم.
ومع ذلك لو لم تأت إال آية التطهير أو المباهلة لكفى بها 
مكنون  كتاب  في  عظيم  قرآن  فهذا  يؤمنون  لقوم  موعظة 

تنزيل العزيز الحميد.

سورة الکوثر
نزلت سورة الكوثر فى أعقاب مغامرة كسور اخرى.

ولد  إبراهيم  أن  بلغني  قال:  ابن جريح  عن  ابن المنذر  أخرج 
فغاظه  أبترا،  محمد  أصبح  قريش:  قالت  مات  لما   nالنبي

ذلک، فنزلت إنا أعطيناک الکوثر تعزية له.
و روى الواحدي عن ابن عباس قال: 

نزلت في العاص بن وائل السهمي، و ذلك أنه رأى رسول 
اهللn يخرج من المسجد، و هو يدخل، فالتقيا عند باب 
بني سهم، و تحدثا، و أناس من صناديد قريش في المسجد 
جلوسا، فلما دخل العاص قالوا له: من الذي کنت تحدث؟! 
قبل  توفي  كان  قد  و   .)nالنبي )يعني  األبتر  ذلک  قال: 
ذلك عبداهلل بن رسول اهللn و كان من خديجة، و كانوا 
يسمون من ليس له ولد أبتر، فأنزل اهلل تعالى هذه السورة.13

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
إن شانئک  انحر *  و  لربک  الکوثر * فصل  أعطيناک  »إنا 

هو األبتر.«

الهوامش:
1. استفدنا من حماضره »فاطمة علیها السالم يف القرآن« عن موقع شبکة 
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اُّم الزمان
زهـراُء من نورها األكواُن تزدهـُر شَعّت فـال الشمـس تحكيها وال القمُر     
اُّم الزمـان إليهـا تنتـمي الُعُصـُر بنـُت الخلـود لها األجيـال خاشعـٌة      

لم تأتلف بينـنا األرواُح والصــوُر روُح الحيـاة ، فلو ال لطُف عنصرها      
وفاقت األرض ، ال جـٌنّ وال بشـُر سمت عـن ااُلفق ، ال روح وال مَلكٌ     
يرُفّ لُطفًا عليهـا الصـوُن والَخفـُر مجبـولـٌة مـن جـالل اهلل طيـنتُها      

على الرجال نسـاُء األرض تفتـخُر ما عاَب مفَخـرها التأنـيث أَنّ بهـا      
منّا المقـاوُل أو تدنـو لهـا الفكـُر ِخصالها الغـُرّ جّلت ان تلـوَك بهـا      

في بيـِت عصمتها اآليـاُت والسوُر معنى النبـوة، سُرّ الوحي، قد نزلْت      
لوال الرسالـُة ساوى أصلـه الثمُر حـوت ِخالل رسـول اهلل أجمــَعها      

لمشرق النـور حيث السـُرّ مستـتُر تدّرجت في مراقـي الحـَقّ عارجـًة      
تطوى القرون عيـاًء وهـي تنتشُر ثم انثـنت تمـأل الدنيـا معارفُهــا      
وجـه الحقيـقة عنّـا كيـف ينستُر قل للذي راح يُخفي فضـلها حسـداً      

مـا أنَت فـي القـول إاّل كاذب أِشُر أتقرن النـوَر بالظلمـاء من سفـٍه؟      
ما كان للحـّق، ال عيـٌن وال أثـُر بنـُت النبـي الـذي لـوال هدايتُـه      

خـُر والعطر فيه الذي في الـورد مَدّ هـي التـي ورثـت حقـًا مفاخـره      
والحور فـي الجنة العليـا لها سمـُر فـي عيد ميالدهـا األمـالُك حافلـٌة      
والشمس يقُرنهـا فـي الرتبة القمـُر تزوجْت في السماء بالمرتضى شرفـاً     
فضـل الـوالية ال تبقـى وال تـذُر علـى النبـّوة أضفت فـي مراتبهـا      
يعلـو القضاُء بنـا أو ينزل القـدُر اُّم األئـمة َمـن طـوعًا لرغبتـهـم      
مديحهـا تهتـف األلـواُح والزبـُر قف يا يراعـي عـن مدح البتول ففي     

المصدر :منتديات الغريب


