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بقلم: هاشم مرادخان
الهجوم الذي شنه خمسون مقاتال من داعش يوم االثنین 18 اذار/ مارس »بن قردان التونسیة« 

الواقعة على الحدود مع »لیبیا« سعیا إلعالن المدينة إمارة داعشیة جديدة تابعة لهم، اكد ما كان يتخوف 
منه الکثیرون، من ان داعش لیست اال واجهة تختفى وارءها جهات ال تضمر شرا للعرب والمسلمین وفي مقدمتهم 

اسرائیل.
المعلومات الخطیرة التي تم الکشف عنها عن الهجوم وكیفیة تنفیذه، اثار العديد من عالمات االستفهام حول قدرة الدواعش 
على التنقل بهذه السهولة بین الدول، وتجمیع االسلحة في مخابىء داخل المدن، دون ان ترصدهم اجهزة االستخبارات التابعة 

الغلب دول المنطقة التي تترصدهم تحت كل حجر ومدر.
هذه المعلومات اكدت ان عدد المهاجمین نحو 50 شخصا بدأوا هجومهم بإشارة انطالق صدرت من مسجد بالمدينة فجر 
االثنین، وهاجموا ثکنة عسکرية ومراكز أمنیة في بن قردان واشتبکوا مع قوات األمن في شوارع المدينة، بهدف إعالن إمارة 
إسالمیة في بن قردان عبر السیطرة على المقرات األمنیة والعسکرية وإحداث الفوضى واستغالل أهالي المدينة الذين قد 

يتعاطفون معهم. 
رغم ان الهجوم كان خطیرا جدا، اال ان افشاله يعد انتصارا يحسب لقوات االمن التونسي، التي لم تفقد زمام المبادرة، وانتقلت 
للهجوم فورا وكبدت االرهابیین 36 قتیال والقت القبض على 7 اخرين، فیما لم يجد االرهابیون من يتعاطف معهم من بین 

اهالي المدينة الذين وقفوا الى جانب قوات االمن.
العديد من المصادر الخبرية التونسیة وفي معرض تغطیتها للهجوم على بن قردان، اشارت الى ان هناك االالف من التونسیین 
ذهبوا الى »سوريا« بتحريض واضح من الحکومة التونسیة السابقة التي كانت تروج للجهاد في سوريا، معتبرين ما جرى 
في بن قردان اال بعض ارتدادات عودة هؤالء الشباب الى الوطن بعد ان ضاقت بهم السبل في سوريا و»العراق«، فلم يجدوا 
ساحة لتنفیذ المخطط المرسوم للمنطقة، اال بلدهم، ولن تکون معركة بن قردان، وفق تعبیر رئیس وزراء »تونس« الحبيب 

الصيد اال معركة في الحرب الطويلة والصعبة مع االرهاب التکفیري.
هجوم بن قردان، كشف بطالن ما كان يذهب الیه البعض في تبرير ظهور داعش في سوريا والعراق، كالظلم الذي يتعرض له 
اهل السنة في العراق وسوريا على يد الروافض، وان ظهور داعش لم يکن سوى رد فعل طبیعي ازاء هذا الظلم، في الوقت 
الذي كان الکثیرون يحذرون من هذه التبريرات ومن االهداف التي وراءها، ويستندون في ذلك الى المجازر التي يرتکبها 
التکفیرون في مناطق ال وجود فیها للشیعة، كما في »مصر« وخاصة في »سیناء«، وفي لیبیا، بل كانوا يستشهدون بالقتال 
الدموي بین الجماعات التي تعتبرها نفسها جهادية مثل داعش والنصرة وباقي التنظیمات التکفیرية االخرى التي كان يذبح 
بعضها بعضا، حتى جاءت احداث بن قردان لتکشف اكثر هذه الحقیقة البشعة والخطیرة التي تنتظر الشعوب العربیة واالسالمیة 
على يد الجماعات التکفیرية، كما كشفت مظلومیة الشعبین العراقي والسوري، اللذان تعرضا لظلم داعش وظلم مبرري فظائع 

داعش

الهجوم على بن قردان ومظلومية الشعبين العراقي والسوري



67

قدم 130 عامال مسلما، شکوى ضد مصنع لتعبئة اللحوم، في والية »كولورادو األمريکیة«، بعد طردهم بسبب انقطاعهم عن 
العمل احتجاجا على عدم توفیر وقت كاٍف للصالة، خالل ساعات العمل. وقال »مجلس العالقات األمريکیة اإلسالمیة« 
)كیر(، في بیان نیابة عن العاملین، إنه تم رفع الخالف الواقع بین العاملین والمصنع، بدعوى التمييز الديني، إلى لجنة تکافؤ 
فرص العمل األمريکیة. وكان خالف وقع بین العمال، وأغلبهم من الصومالیین، ومديري الورديات في المصنع، في ديسمبر 
الماضي، بخصوص أوقات الصالة، حیث كان يسمح للعمال سابقا بأداء الصالة خالل ساعات العمل، إال أن مديري الورديات 
لم يعودوا يسمحون بذلك. واحتج العمال على ذلك بالتوقف عن الذهاب للعمل، ما أدى إلى فقدانهم لوظائفهم، حیث تقضي 
سیاسة المصنع، بفصل من ال يحضر إلى العمل ثالثة أيام متتالیة. ودخل »كیر« في مفاوضات مع الشركة مالکة المصنع باسم 
العمال، إال أنها لم تسفر عن نتیجة، ما أدى إلى تقديم شکوى للجنة تکافؤ الفرص، بدعوى التمییز الديني. وقال بیان صادر 
عن كیر، إن الشركة تنتهك المادة السابعة من قانون الحقوق المدنیة األمريکي، والذي ينص على حق العمال في أداء فرائضهم 
الدينیة بشکل معقول. وتمتلك لجنة تکافؤ الفرص، صالحیة التحقیق في الشکوى، وفتح تحقیق مع الشركة بخصوصها. ووفقا 
للمادة السابعة من قانون الحقوق المدنیة األمريکي، ال يمکن ألصحاب األعمال رفض مطالب عمالهم المعقولة، بخصوص 

أداء العبادات.

http://almesryoon.com :المصدر

مصنع أمريكي يفصل 130 مسلما بسبب الصالة

الواليات  في  بشکل مزعج  تفاقمت  بـاإلسالموفوبيا،  يعرف  ما  أو  اإلسالم،  الخوف من  أن موجة  أمريکي من  كاتب  حذر 
المتحدة حتى طالت مظاهرها المساجد.

و قال مصطفى حميد، في مقال نشرته صحیفة »نیويورك تايمز« األمريکیة في عددها أمس األحد )6 مارس 2016م.( إن 
المسجد في الحي الذي يقطنه هو وعائلته في ضواحي مدينة»إنديانابولیس« بوالية »إنديانا«، كان هدفا لتخريب متعمد 
تعرض له مؤخراً، حیث ُكتبت على جدرانه الخارجیة عبارات مسیئة بلغت من الفظاظة حداً ال يستطیع أن ينقلها في مقاله 

بالصحیفة.
وأضاف أن مشاعر الکراهیة ضد المسلمین في الواليات المتحدة تفشت في السنوات األخیرة، ضاربًا أمثلة على ذلك من 
بینها االحتجاجات التي عمت البالد في عام 2010م. ضد بناء »مسجد قرطبة« بالقرب من موقع برجي التجارة العالمیة في 

»نیويورك« اللذين انهارا في هجمات 11 سبتمبر 2001م.، وكانت إيذانا باضطرام نار اإلسالموفوبیا.
طوقوا  الذين  المسلحون  المتظاهرون  الماضیة،  القلیلة  السنوات  في  المتحدة«  »الواليات  في  اإلسالموفوبیا  تجلیات  ومن 

مسجدا في مدينة »فینیکس« بوالية »أريزونا« في مايو من العام الماضي.
وفي منطقة »كوتشیال فالي« جنوب والية »كالیفورنیا«، أشعل محتجون النار في مسجد في ديسمبر. وفي الشهر نفسه، رمى 

شخص رأس خنزير مقطوعة على باب مسجد في مدينة »فیالدلفیا« بوالية »بنسیلفانیا«.
الجمهوري  الحزب  بطاقة  لنیل  المتنافسین  لسباق  المصاحبة  المقال - تلك  بنظر كاتب  المؤرقة -  التجلیات  أكثر  أن  غیر 

لخوض انتخابات الرئاسة، فقد بدا أن المرشحین يتبارون في الحط من قدر المسلمین واإلساءة إلیهم.
فالمرشح بن كارسون شبه الالجئین السوريین بالکالب المسعورة، ودعا المرشح تيد كروز إلى السماح لالجئین المسیحیین 
فقط بدخول الواليات المتحدة، أما المرشح دونالد ترامب فقد طفق يردد أسطورة ذلك الجنرال األمريکي الذي استطاع تصفیة 

حسابه مع أعدائه المسلمین بأن غمس ذخیرة سالحه في دم خنزير وأطلق النار على األسرى منهم.
ويخلص مصطفى حميد إلى القول إن هناك خیطا رفیعا بین ما يسمیه المرونة الرزينة والسلبية غير المسؤولة، فالمسلمون في 
أمريکا يواجهون تهديدا متعاظما، وإذا لم يقم كل واحد في المجتمع بمحاربة الکراهیة واإلشاعات فإن األمور قد تخرج عن 

السیطره.

المصدر: إينا

كاتب أمريكي يحذر من تفاقم اإلسالموفوبيا ببالده ان الحقائق على االرض تؤكد بما ال يقبل الشك، ان كل افعال داعش في الدول العربیة واالسالمیة، ضحاياه باالغلب االعم 
هم من المسلمین السنة، وال نتیجة لهذه االفعال اال تدمیر البنى التحتیة لهذه الدول، وزرع الفوضى والدمار فیها، وتحريض 
اهلها على بعضهم البعض، واشعال الفتن المذهبیة والقومیة والدينیة والمناطقیة والشخصیة، لالبقاء على نار الفوضى مشتعلة 
لتلتهم االخضر والیابس في هذه الدول، وما المأساة التي يعیشها الماليین من السوريین والعراقیین واللیبیین والیمنیین، اال 

بعض نتائج افعال الدواعش والتکفیريین.
لما كان فعل داعش لیس بالعبثي كما يتصوره البعض، فهناك بالتاكید هدف كبیر وكبیر جدا تعمل الجهات التي تقف وراء 
وانسجام  ووحدة  العربیة  الجیوش  ومنها  العربیة،  الدول  في  القوة  عناصر  كل  هو ضرب  الهدف  وهذا  تحقیقه،  الى  داعش 
المجتمعات العربیة، واقتصاد هذه المجتمعات، ومن خالل تتبع هذا الهدف يمکن الوصول وبکل سهولة الى الجهة التي تکون 
الرابح االكبر واالوحد من كل هذه المأساة، وهذه الجهة لیست سوى اسرائیل وداعمیها في »امريکا« والغرب، وهذا االمر 
بالذات هو الذي يقف وراء انتقال عناصر داعش بین مختلف قارات العالم بهذه السهولة وخاصة بین الدول العربیة واالسالمیة، 
وهو الذي يفسر هذا الموقف المتراخي بل والمتواطىء للقوى الکبرى التي تعلن لیل نهار انها تقاتل داعش وعلى راسها 

امريکا.

http://ar.shafaqna.com/AR :المصدر
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أظهر استطالع بشأن االنقسامات الدينیة في إسرائیل نشرت نتائجه يوم الثالثاء أن ما يقرب من نصف اإلسرائیلیین يريدون 
طرد العرب أو نقلهم خارج إسرائیل.

من  الکثیر  أن  2015م.  أيار  مايو  إلى  2014م.  األول  تشرين  أكتوبر  من  الفترة  خالل  أجري  الذي  االستطالع  بیّن  كما 
الدولتین. وأجرى  اإلسرائیلي-الفلسطیني من خالل حل  الصراع  إنهاء  في  األمل  فقدوا  أو عرب  يهود  اإلسرائیلیین سواء 

االستطالع مركز بیو لألبحاث وهو مؤسسة بحثیة مستقلة مقرها »واشنطن«.
وقال 48 بالمئة من اإلسرائیلیین الیهود إنهم يوافقون أو يوافقون بقوة على ضرورة طرد العرب أو نقلهم خارج إسرائیل حیث 

يشکلون ما يصل إلى 19 بالمئة من سکان البالد البالغ عددهم 8.4 ملیون نسمة.
كما أيد الخطوة عینها بین 54 و71 في المئة من الیهود الذين يعتبرون انفسهم متشددين أو متدينین أو محافظین مقارنة بستة 

وثالثین في المئة من العلمانیین.
وشکا ثمانیة من بین كل عشرة عرب من تمییز بالغ في المجتمع اإلسرائیلي ضد المسلمین الذي يشکلون أكبر أقلیة دينیة 
في الوقت الذي أّكد فیه 79 في المئة من الیهود الذين شاركوا في االستطالع أن المواطنین الیهود يستحقون معاملة أفضل 

من الباقین.
كما شمل االستطالع مجموعات فرعیة بین اإلسرائیلیین الیهود والذين يعرفون أنفسهم على أنهم إما يهود ملتزمون )تسعة 

بالمئة من السکان الیهود( أو متدينون )13 بالمئة( أو تقلیديون )29 بالمئة( أو علمانیون )49 بالمئة(.

http://ar.shafaqna.com/AR :المصدر

نصف اإلسرائيليين يريدون طرد العرب خارج االراضي المحتلة

دعا الرئیس اإلندونیسي جوكو ويدودو، الیوم االثنین 7 مارس/ أذار الجاري، إسرائیل إلى إنهاء احتاللها لألراضي الفلسطینیة، 
قائاًل: إن صبر العالم نفذ تجاه إسرائيل.

و قال »جوكو«، في كلمته خالل القمة االستثنائیة لمنظمة التعاون اإلسالمي في جاكرتا : كجزء من المجتمع الدولي، يجب أن 
توقف إسرائيل أنشطتها وسياساتها غير القانونية في األراضي المحتلة فوراً. 

وأضاف: »أندونيسيا« والعالم اإلسالمي على استعداد التخاذ خطوات ملموسة لدفع إسرائيل إلى إنهاء احتاللها لـ»فلسطين«، وإنهاء 
إجراءاتها التعسفية في القدس الشريف.

ويعتزم قادة الدول اإلسالمیة، خالل القمة، التي نظمت بناء على طلب من السلطة الفلسطینیة، مناقشة الوضع المتدهور في 
األراضي الفلسطینیة، والتأكید على دعم التکتل الستقالل فلسطین. 

ويشارك في القمة، ممثلو 49 دولة من أعضاء »منظمة التعاون اإلسالمي«، البالغ عددهم 57 دولة.

المصدر: المصری اليوم

الرئيس اإلندونيسي في قمة جاكرتا: صبر العالم نفذ تجاه إسرائيل

بقلم:نبیل لطیف
في الوقت الذي يتعرض فیه الشعب الیمني للقتل الممنهج، اما عن طريق القصف بطائرات التحالف السعودي، واما بتفجیرات 
واغتیاالت الجماعات التکفیرية وفي مقدمتها داعش والقاعدة، نرى ان هناك تجاهال تاما من قبل المجتمع الدولي، ازاء ما 

يتعرض له الشعب الیمني من كوارث.
التجاهل الدولي لمأساة الشعب الیمني جرأ الجهات التي توغل في الدعم الیمني دون رادع انساني او ديني، فاالخبار التي 
تصل من »الیمن« عن الجرائم التي يتعرض لها الشعب الیمني، تکشف ان فظاعة هذه الجرائم ال تقل عن فظاعة الجرائم التي 

يتعرض لها الشعب الفلسطیني على يد قوات االحتالل الصهیوني، بل ان هناك اخبارا تصل من الیمن يشیب لها الولدان.
من هذه االخبار تلك التي اشارت الى شن الطائرات السعودية فجر يوم الثالثاء 5 حزيران/ يناير 2016م. غارات على 
العاصمة »صنعاء«، استهدفت »مركز النور« لرعاية المکفوفین في مديرية الصافیة وذلك بعد تحلیق مستمر في أجواء المدينة، 

اسفر عن اصابة العديد من المکفوفین بجراح وتدمیر اجزاء كبیرة من المركز.
الملفت ان السلطات السعودية اكدت الغارة على مركز النور للمکفوفین، وقالت انها استهدفته بعد ان تاكد لها وجود عناصر 

من حركة انصار اهلل فیه، وهذه الرواية السعودية كذبتها بعثات »منظمة االمم المتحدة« في صنعاء.
فهي  الیمن  للطائرات »السعودية« في  يذكر  يتبق اي هدف  لم  الیمن  السعودي على  العدوان  بعد مرور عام على  ان  يبدو 

بأي ذنب يُقتل المسنون والمكفوفون والمرضى في اليمن؟
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أحاديث المالحم التي وردت حول »مصر« متعددة. ابتداء 
مصر،  بفتحهم  للمسلمین   nالنبي بشارة  أحاديث  من 
ثورة  أحداث  في  مصر  على  المغاربة  غلبة  أحاديث  إلى 

 .fالفاطميين، إلى أحداث عصر ظهور المهدي الموعود
الدولة  إقامة  بأحداث   fالمهدي وتختلط أحداث ظهور 
 fالمهدي أحاديث  الن  المالحم،  مصادر  في  الفاطمية 

تتضمن أيضا دخول الجیش المغربي إلى مصر. 
بظهور  اتصالها  على  فیها  النص  وجود  تمییزها  وطريقة 
أحداث  من  أنه  معلوم  بحدث  اتصالها  أو   ،fالمهدي
عصر ظهوره، مثل خروج السفياني وغیره. ومع أخذ هذه 
المالحظة بعین االعتبار تبقى بأيدينا عدة أحاديث ذكرت 
أنها من أحداث عصر ظهور  المؤكد  أحداثا في مصر من 

المهديf، أو من المرجح أنها منها. 
هذا  ورد  وقد  أميرهم«  أهل مصر  أحاديث عن »قتل  منها 

1.fالحديث بعنوان إحدى عالمات ظهور المهدي
ويوجد تعبیر آخر كثر تذاكره على ألسنة الناس في عصرنا 
بالد  العبيد على  أهل مصر ساداتهم« و »غلبة  يقول »وقتل 
السادات«2 على أساس أنه ينطبق على قتل أنور السادات، 
بمعنى  النصوص  هذه  في  السادات  الن  اشتباه،  ولکنه 
الرؤساء ولیس إسم علم. والن أمیر مصر الذي يکون قتله 
الحديث دخول  يذكر  كما  يتبعه   fالمهدي لظهور  عالمة 
جیش أو أكثر إلى مصر، وقد يکون هو الجیش الغربي أو 

المغربي. 
أهل  قتل  مع  يترافق  قتله  أن  الروايات  بعض  تذكر  بل 
نقال  االسالم«، ص 185  »بشارة  ففي  حاكمهم،  »الشام« 
عن القول المختصر لـابن حجر قال: السادس عشر: يقتل قبله 

ملك الشام وملك مصر. 
ومن القريب أيضا أن يکون لقتل حاكم مصر عالقة بالرواية 
قبل  تتحدث عن رجل مصري صاحب ثورة يخرج  التي 
السفیاني، ففي »البحار«، ج 52، ص 210 قال: يخرج قبل 
أمیرا  يکون  قد  المصري  وهذا  ويماني.  مصري  السفياني 
أنه  الروايات  بعض  ذكرت  الذي  الجیش  قائد  أي  االمراء 
أمير  بمصر  وقام  الحرب:  حالة  ويعلن  مصر  في  يتحرك 

االمراء وجهزت الجيوش. 
وقد يکون هو أيضا المذكور في رواية أخرى بأنه يدعو الل 
محمدn قبل دخول القوات الغربیة االتي ذكرها: ويخرج 
السفياني،  إمارة  فتلك  دخلوا  فإذا  مصر،  إلى  الغرب  أهل 

ويخرج قبل ذلك من يدعو الل محمد صلى اهلل عليه وآله.3
وقد يکون الرجل المصري، وأمیر االمراء، والذي يدعو الل 

محمدn، ثالثة أشخاص الشخصا واحدا. 
وعلى أي حال، فأن هذه االحاديث تدل بمجموعها على 

قیام تحرك في مصر وثورة اسالمیة ممهدة لظهور المهدي
f، أو في االقل على وجود حالة إسالمیة متفاقمة، وأنه 
من  بوضع خارجي  يرتبط  داخلي  تغییر  يحدث في مصر 

الحرب والسلم.
ومنها، حديث غلبة »القبط« على أطراف مصر، فعن أمیر 
 :fالمهدي ظهور  عالمات  في  قال  أنه   jالمؤمنین

»وغلبة القبط على أطراف مصر.«4 
في  حماد  ابن  رواه  فیما  والمقصود  ذلك  يکون  وقد 
مخطوطته، ص 78 عن أبي ذرe قال: ليخرجن من مصر 
االمن. قال خارجة قلت البي ذر: فال إمام جامع حين يخرج. 
قال:  ايضا  كعب  رواه عن  وما  أقرانها.  تقطعت  بل  ال،  قال: 

لتفتن مصر فت البعرة.
فیها،  فتنة  يثیرون  مصر  أقباط  أن  ذلك  من  والحاصل 
بعض  على  ويسیطرون  دولتها،  سلطة  عن  ويخرجون 
االمني  مصر  وضع  في  ضعفا  ذلك  فیسبب  أطرافها، 

واالقتصادي. 
ومن الطبیعي أن يکون ذلك بتحريك أعداء المسلمین من 
تحرك  تاريخهم  في  مصر  يعهد القباط  لم  الخارج حیث 
هام ضد المسلمین إال بمساعدة خارجیة، كما حدث في 

حمالت الصلیبیین، وكما هو الحال في عصرنا الحاضر. 
الخراب  إن مصر أمنت من  حذيفة:  تقول رواية أخرى عن 

حتى تخرب »البصرة«.5
أن  والظاهر  »النيل«.  جفاف  من  مصر  وخراب  أيضا:  وفیها 
خراب البصرة الموعود في عصر الظهور يقع بعد قیام دولة 
في  للعراق  السفیاني  احتالل  بعد  أو  االيرانیین،  الممهدين 

.fسنة ظهور المهدي
ويذكر  مصر،  إلى  المغربیة  القوات  دخول  حديث  ومنها، 
 .fالمؤلفون هذه العالمة عادة في عالمات ظهور المهدي

مصر واحداثها في عصر الظهور 
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استهدفت حتى المنشات المدنیة من مستشفیات ومصانع ومعمال للحلیب واالدوية ومحطات المیاة، لذلك لم تجد امامها اال 
مراكز رعاية المکفوفین.

المراكز التي سلمت من قصف الطائرات السعودية في الیمن، تولتها الجماعات التکفیرية، فبعد المکفوفین، ارتکب التکفیريون 
جريمة مروعة في دار المسنین بمديرية الشیخ عثمان بمحافظة عدن الیمنیة يوم الجمعة 4 اذار/ مارس، راح ضحیتها 16 

شخصا وإصابة آخرين، حیث اطلق المسلحون الرصاص بشکل عشوائي.
قتل المسنین بدم بارد من قبل التکفیريین في مدينة »عدن«، التي يفترض، حسب المزاعم السعودية، انها محررة وتحت ادارة 
قوات التحالف السعودي، اكدت صوابیة ما كانت تقوله حركة انصار اهلل، من ان العدوان السعودي على الیمن ساهم بتعزيز 
شوكة التکفیريین في المناطق التي خرج منها الجیش ومقاتلي حركة انصار اهلل، االمر الذي جعل الشعب الیمني بین مطرقة 

طیران التحالف السعودي ومطرقة التکفیريین.
ان الهدف من سیطرة الجیش الیمني وحركة انصار اهلل على المحافظات الجنوبیة، كان طرد التکفیريین منها والحیلولة دون 
وقوعها بالفوضى، اال ان العدوان السعودي، قدم هذه المحافظات على طبق من فضة للتکفیريین لیعیثوا فیها فسادا، كما تبین 

من الفوضى االمنیة التي تضرب هذه المحافظات وفي مقدمتها عدن.
تحرك الجیش وحركة انصار اهلل لتطهیر المحافظات الجنوبیة من التکفیريین، لم يأت من فراغ فذاكرة الشعب الیمني مازالت 
تحتفظ بالصور الجرائم المروعة التي ارتکبها التکفیريون في ظل الفلتان االمني، فالیمنیون لن ينسوا الجريمة الکبرى التي 
صنعاء  في  العرضي  مستشفى  السعودية!!  الجنسیة  يحملون  غالبیتهم  القاعدة  من  عناصر  اقتحم  عندما  باكمله  الیمن  هزت 
وهم متنکرين بلباس عسکري ويحملون أسلحة خفیفة ومتوسطة، وقاموا بقتل كل من صادفهم في غرف وممرات واجنحة 
القتلى 60 شخصا والجرحى تجاوز  بلغ عدد  المستشفي من اطباء وطبیبات وممرضین وممرضات ومرضى وعمال حتى 

المئتین، وهي الجريمة التي رصدتها الکامیرات في المستشفى.
اما مجزرة ذبح الجنود الیمنیین في مدينة الحوطة التابعة لمدينة حضرموت في 8 اب / اغسطس عام 2015، فکانت ايضا 
من مالحم القاعدة التى باتت معروفة للیمنیین، وذلك عندما اوقفوا أحد باصات النقل البري واعتقلوا 14 جنديا كانوا على 
متنه بلباسهم المدني، اقتادوهم الى مدينة الحوطة وقاموا بإعدامهم هناك ذبحا بالسکاكین امام عدد كبیر من االهالي. وكان 
اغلب هؤالء الجنود الذين تم قتلهم ذبحا هم من صغار السن ولم يحصلوا بعد على ارقام عسکرية ويحملون بطاقات تعريفیة 
عسکرية فقط، وكانوا يبکون بین يدي مسلحي القاعدة ويطلبون منهم عدم قتلهم؛ اال ان هؤالء قتلوهم ذبحا الواحد تلو االخر 

في جريمة ال يضاهي بشاعتها سوى بشاعة وجه القاعدة.
هذه الجرائم المقززة التي كان الیمنیون يمنون النفس من انها اصبحت من الماضي بفضل سیطرة الجیش وحركة انصار اهلل 
على المحافظات التي كانت تنشط فیها القاعدة، ولکن العدوان السعودي، لم يطلق يد القاعدة فحسب مرة اخرى، على رقاب 
الیمنیین، بل زاد علیهم عصابات داعش، التي نفذت مجزرة المسنین، لتتساوى في االجرام مع القاعدة وطائرات التحالف 

السعودي.
رغم بشاعة هذه الجرائم وبشاعة منفذيها، اال انها تکشف وبشکل واضح ضعف وجبن وافالس المجرمین، الذين يتجنبون 
مواجهة الجیش الیمني ومقاتلي حركة انصار اهلل االشداء، على االرض وجها لوجه، فیستهدفون وبشکل في غاية الضعة، 

المکفوفین والمسنین والمرضى، 
وفات المجرمین ان ايغالهم بهذا الشکل الوحشي في دماء الشعب الیمني العربي المسلم، لن يمر دون عقاب، وان التجربة 

التاريخیة للغزاة مع الشعب الیمني، اثبتت هذا االمر والكثر من مرة.

http://ar.shafaqna.com/AR :المصدر



والمقصود بـ»المغرب« فیها وفي الروايات االخرى مغرب 
و»الجزائر«  المغرب  دولة  يشمل  الذي  االسالمیة،  البالد 
و»لیبیا« و»تونس«. والعديد منها ينطبق على دخول قوات 

المغاربة إلى مصر في الثورة الفاطمیة. 
من  الذي هو  الطوسي«، ص 278  كتاب »غیبة  في  لکن 
ولیس  الغرب  أهل  تذكر  ولکنها  وأوثقها،  المصادر  أقدم 
نقلها عنه صاحب »بحار االنوار«،  المغرب. وكذلك  أهل 
غیرهما  بعضهم  اشتبه  وقد  االسالم«،  بشارة  و»صاحب 

فنقلها المغرب. 
وتحدد هذه الرواية وقت دخول أهل الغرب إلى مصر بأنه 
قبیل خروج السفیاني في »دمشق«، وهي فقرة من رواية 
طويلة عن عمار بن ياسرe قال: إن دولة أهل بيت نبيكم 
في آخر الزمان. ولها إمارات. ويخرج أهل الغرب إلى مصر، 

فإذا دخلوا فتلك إمارة السفياني.
ببضعة   fالمهدي ظهور  قبل  يخرج  السفیاني  أن  وبما 
أشهر، فیکون مجئ هذه القوات في سنة الظهور أو نحوها. 
و تشیر الى بعض الروايات أن السفیاني يقاتل أهل مصر 
ويدخلها ويرتکب فیها الجرائم أربعة اشهر. واالرجح أنها 
من روايات المبالغة في أمر السفیاني حیث لم ترد لذلك 

إشارة في مصادر الدرجة االولى. 
في  السفیاني  يقتله  الذي  االبقع  أحاديث  بعض  تذكر  كما 

دمشق أنه مصري، أوله عالقة بمصر، واهلل العالم. 
ومنها، حديث ان المهديf يجعل مصر منبرا. وقد ورد 
ذلك في رواية عباية االسدي عن عليj قال: سمعت أمير 
المؤمنينj وهو مشتكي )متكي( وأنا قائم عليه قال: »ألبنين 
اليهود  والخرجن  حجرا،  حجرا  دمشق  وألنقضن  منبرا،  بمصر 
والنصارى من كل كور العرب، والسوقن العرب بعصاي هذه.« 
قلت: كأنك تخبر أنك تحيا بعد ما تموت؟ فقال: »هيهات! يا 

عباية قد ذهبت في غير مذهب. يفعله رجل مني.«6 
وعن عليj في المهديf وأصحابه قال: 

»ثم يسيرون إلى مصر فيصعد منبره )منبرها(، فيخطب الناس، 
والشجر  قطرها،  السماء  وتعطي  بالعدل،  االرض  فتستبشر 
ثمرها، واالرض نباتها، وتتزين الهلها، وتأمن الوحوش حتى 
ترتعي في طرق االرض كاالنعام. ويقذف في قلوب المؤمنين 
فيومئذ  العلم.  من  أخيه  عند  ما  إلى  مؤمن  يحتاج  فال  العلم، 

تأويل االية »يغني اهلل كال من سعته.«7 
دولة  في  لمصر  سیکون  أنه  الروايتین  هاتین  من  ويفهم 
االسالم العالمیة على يد المهديf مركز علمي وإعالمي 
بمصر  »ألبنين  تعبیر  بمالحظة  خاصة  العالم.  في  متمیز 
منبرا« وتعبیر »ثم يسيرون إلى مصر فيصعد منبره« أي يسیر 
يثبت  أو  يفتحها  اللکي  مصر،  إلى  وأصحابه   fالمهدي
أمر حکمه لها، بل لتستقبله هو وأصحابه أرواحنا فداهم، 
ولکي يصعد منبره الذي يکون اتخذه فیها كما وعد جده 
أمیر المؤمنینj، ولیوجه خطابه من هناك إلى أهل مصر 

والعالم. 
وكون مصر منبر علم المهديf ومنطلق صوته إلى العالم، 
ال ينافي المستوى العلمي الذي دلت هذه الرواية وغیرها 
ان المسلمین يبلغونه في عصره، الن أمر العلم يبقى نسبیا. 
للمهديf في هرمي مصر كنوزا وذخائر من  أن  ومنها، 

العلوم وغیرها. 
»كنز  صاحب  رواه  الذي  مصر«  »أخنس  حديث  ومنها، 
ابن  »تاريخ  عن  نقال   200 ص  »البرهان«،  في  العمال« 
عساكر« عن النبيn قال: »سيكون بمصر رجل من قريش 
أخنس.« وفي »فیض القدير« لـلمناوي، ج 2، ص 131 من 
بني أمیة: يلى سلطانا ثم يغلب عليه أو ينزع منه، فيفر إلى 
بها،  االسالم  أهل  فيقاتل  االسكندرية  إلى  بهم  فيأتي  الروم، 
بالمالحم مالحم  المقصود  وذلك أؤل المالحم. فقد يکون 

ظهور المهديf، وببني أمیة خطهم. 

الهوامش: 
1. »بشارة االسالم«، ص 175 نقال عن »االرشاد« للمفيد.

2. »بشارة االسالم«، ص 176.
3. »البحار«، ج 52، ص 208.

4. املصدر السابق، ص 42 نقال عن »املناقب« البن شهر اشوب.
5. املصدر السابق، ص 28 نقال عن ابن عريب يف كتابه »حماضرة االبرار«.

6. »البحار«، ج 53، ص 60. 
7. »بشارة االسالم«، ص 71.

المقتبس من »عصر الظهور«، علی کورانی، مرکز النشر مکتب االعالم 
االسالمی، الطبعة االولی، شعبان 1408 ق.، صص 154-149
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دور اليهود المتخفين في تحريف الديانة النصرانية 1
يوسف رشاد

و  األكبر  الدور  لهم  كان  المتخفین  الیهود  أن  شك  ال 
األساسي فى  تحريف الديانة النصرانیة منذ نشأتها و حتّى 
العصر الحديث عندما أعلن مجمع الفاتیکان الذى انعقد عام 
 1963م. من القرن الماضى تبرئة الیهود من دم المسيح
و الذى قال عنها الکادينال األلمانى )بیّا( الذى قّدم تلك 
الوثیقة الى بابا الفاتیکان )لیست هذه الوثیقة ثمرة يوم أو 
لیلة، إنّها خالصة دراسة( و قد وقع على تلك الوثیقه الـبابا 
يوحنا الثالث و العشرون و بذلك اسدلت الستار عن آخر 
النصارى  جعل  فى  نجاهم  و  المعاصرين  للیهود  محاولة 
بذلك  خالفوا  و  بل  عقائدهم  أهّم  إحدى  عن  يتنازلون 
فى  الرئیسى  الیهود  بدور  يشهد  الذى  إنجیلهم  نصوص 
صلب المسیح - حسب اعتقادهم- ففى »سفر اعمال 
هذا  يسوع  الیهود:  من  آالف  لثالثة  بطرس  يقول  الرسل« 

الذى صلبتموه انتم.1
و فى »إنجیل متى« الذى استشهد به أحد القساوة و هو 
إبراهيم سعيد - رئیس طائفة األقباط اإلنجیلیین - بنصوص 
اإلنجیل التى تقرر أن الیهود طلبوا صلبه، و رفضوا إطالق 
سراح المسیح بقول اإلنجیل على لسان الیهود: دمه علينا و 

على أوالدنا.2
و يقول المؤرخ الیهود يوسيفوس )37- 97 م.(: وفى ذلك 
بحسن  اشتهر  يسوع  يدعى  حكيم  رحل  هناک  كان  القوت 
اشتكى  الذى  المسيح  هو  قال...  أن  الى  التقوى...  و  السلوک 
عليه رؤسائنا و أكابر أمتنا )أى: من اليهود( و سّلمه بيالطس 

البيزنطى للصلب.3
و هذا مؤرخ الیهودى الذى عاش فى أوائل القرن المیالدى 
يهوديته،  و مات على  بل عاش  النصرانیة  الديانة  يتبع  لم 
يقول عنه الیهودى المصري، شاهين مكاريوس: انه لم يّتبع 
دين عيسى و أن أباه كان فى أعلى درجات الكهنوت و أنه 
تربى على مذهب الفريسيين و أن النصارى كانوا بمثابة أعداء 

و حّساد له.4
حیث  المؤرخین  أبرز  من  فالويوس  يوسيفوس  يمتبر  و 
يدعمون و يؤكدون و يستدلون بهذا النص على صلب السید 
المسیح، ولکن هذا الکالم و هذا التأكید قد عارضه كثیر 
من النصارى حیث يقول )بول. ل . ماير: أستاذ التاريخ القديم 
على كرسى راسل سیبرت، بجامعة »میشیفان الغربیة«( بعد 
أن ساق كالم يوسیفوس الذى حّرفه النصارى: و مع أن هذا 
النص المذكور حرفّيا فى مخطوطات يوسيفوس التى تمود إلى 
زمن مبكر فى القرن الثالث، فإن المؤرخ الكنسى )يوسابيوس( 
اإلقحامات  صّحة  فى  شككوا  آخرين  علماء  إلى  باإلضافة 
المسيحية على النص ألن يوسيفوس لم يكن يؤمن بأن يسوع 
هو المسيح أو أنه قام من الموت و إال لما كان بقى يهودّيًا و 

غيرمسيحى5 و باستداللنا بتلك النصوص من افواء و اقالم 
النصارى انفسهم نثبت صحة تحريفاتهم و لکننا كمسلمین 

نؤمن بقول اهلل - تعالى- عن المسیح و الیهود: 
ْنِبياَء بَِغْيِر  ِ َو َقْتِلِهُم اأْلَ »َفِبما نَْقِضِهْم ميثاَقُهْم َو ُكْفِرِهْم بِآياِت اهللَّ
ُ َعَلْيها بُِكْفِرِهْم َفال ُيْؤِمُنوَن  َحقٍّ َو َقْولِِهْم ُقُلوبُنا ُغْلٌف بَْل َطَبَع اهللَّ
ِإالَّ َقلياًل * َو بُِكْفِرِهْم َو َقْولِِهْم َعلى  َمْرَيَم بُْهتانًا َعظيمًا * َو 
ِ َو ما َقَتُلوُه  َقْولِِهْم ِإنَّا َقَتْلَنا الَْمسيَح عيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل اهللَّ
َه لَُهْم َو ِإنَّ الَّذيَن اْخَتَلُفوا فيِه لَفي  َشكٍّ  َو ما َصَلُبوُه َو لِكْن ُشبِّ
نِّ َو ما َقَتُلوُه َيقينًا * بَْل  باَع الظَّ ِمْنُه ما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتِّ

ُ َعزيزاً َحكيمًا.«6 ُ ِإلَْيِه َو كاَن اهللَّ َرَفَعُه اهللَّ
و بدايات تحريف الدين المسیحى كان على يد رجل من 
الیهود المتشددين الذى اعلن نصرانیة مع أنه كان من أشد 
شاؤول  أو  اليهودى  بولس  انه:  للمسیحیین  اضطهاداً  الیهود 
)شاؤل( الذى قال عنه النصارى أنفسهم: كان شاؤل من مدينة 
»طرسوس«. و كان أبوه من الیهود المحافظین عن التقالید 
الیهودية. و كان والده ذا شخصیة ممتازة، أتى  العادات  و 
بأعمال باهرة، فکافأته الدولة الرومانیة بالرعوية الروماينة، 
فصارت له فو و أهل بیته امتیازات المواطن الرومانى، هذا و 
كان شاؤل يمتز بأنه عبرانى، كما اتقن الیونانیة لغة و فلسفة. 
يوجد  مادام  راحة  يجد  أن  لشاؤل  ممکنا  يکن  لم  كان  و 
المسیحیین فى »دمشق«  اذا علم ان  مسیحى مستريح. و 
فى سالم انطلق كالوحش المفترس، يبث سمومه لعله يقتل 
المسیح، فکان ينفث تهديده و يطلب مزيداً  السید  تالمیذ 
ذلك  حاسبًا  قط،  قلبه  يشبع  لم  الذى  الدماء  سفك  من 
يسوع  اسم  أن  ظن  إذ  اهلل.  خدمة  لحساب  مقّدسًا  عماًل 
يمثل كارثه على الديانة الیهودية، فانقض على الکنیسة فى 
»أورشلیم« يمیث قتاًل و تهديداً مستنداً على رسائل رئیس 
الکهنه )الیهود(... فلم يکن رئیس الکهنه محتاجًا إلى من 
يثیره الضطهاد أتباع يسوع لکنه وجد فى هذا الشاب الثائر 
)شاؤل( تحت دافع الغیرة على مجد اهلل و شعبه و الناموس 
باألكثر، فأعطى هذا  يلهیه  تقلیدات اآلباء ما  الهیکل و  و 
الشاب رسائل يسأل المجامع و المجتمعات و كل يهودى 

فى دمش لمقاومة كل من يؤمن بیسوع المسیح.7
شاؤل  أو  الیهودى  بولس  عن  أنفسهم  النصارى  كالم  هذا 
الذى تنصر بعد ذلك فحّرف و بّدل دين المسیح عیسى ابن 

مريم فمن هو هذا البولس أو هذا الشاؤل؟

التعريف ببولس أو شاؤل اليهودی
المحّرفة  المسیحیة  الديانة  مؤسس  شاؤل  أو  بولس  يعتبر 
بها  جاء  الذى   مريم ابن  عیسى  بالوهیة  تقول  التى  و 
هذا  هو  فمن  العالمین...  رّب  عند  من  خالصة  توحیدية 

البولس؟ يقول عن نفسه:
ولكن  كيليكية«،  »طرسوس  فى  ولدت  يهودى  رجل  أنا 
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ربيت فى هذه المدينة مؤّدبًا عند َرُجلى غماالئيل على تحقيق 
الناموس األبوى، مقيداً و مسّلمًا إلى السجون رجاال و نساء، 
الذين  المشيخة  جميع  و  الكهنة  رئيس  ايضًا  لى  يشهد  كما 
أخذت ايضًا منهم رسائل لإلخوة إلى »دمشق«، ذهبت آلتى 
بالّذين هناک إلى »اورشليم« مقيدين لكى يعاقبوا فحدث لى 
بغتة  النهار  نحو نصف  أنه  إلى دمشق  متقّرب  انا ذاهب و  و 
و  األرض  على  عظيم،فسقطت  نور  السماء  من  حولى  أبرق 

سمعت صوتا قائاًل لى: شاؤل، شاؤل، لماذا تضطهدنى؟
فأجبت: من انت يا سّيد؟ فقال لى: أنا يسوع الناصرى الذى 
و  ارتعبوا  و  النور  نظروا  معى  كانوا  الذين  و  تضطهده  انت 
لكنهم لم يسمعوا صوت الذى كلمنى، فقلت: ماذا أفعل يا رب؟ 
فقال لى الرب: قم و اذهب إلى دمشق و هناک يقال لك عن 

جميع ما ترتب لك أن تفعل.8
أعمال  سفر  من  اإلنجیل  من  اقتبسته  الطويل  النص  هذا 

الرسل لألدلل على اآلتى:
1. أن بولس و معناه: الصفیر، أو شاؤل الیهودى و معناه: 
طالب، ولد فى مدينة طرسوس من أعمال »آسیا الوسطى« 

)تركیا القديمة( و تقريبًا فى العام الرابع للمیالد؛
2. تربى و تعلم على يد حاخام يهودى اسمه غماالئيل.

3. لم يلتق قط هذا البولس بالسیّد المسیح و لم يکن 
من تالمیذه.

)القدس(  اورشلیم  فى  الیهود  يفعل  مثلما  يفعل  كان   .4
تسلیمهم  و  أسرهم  و  بل  المسیحیین،  قتل  و  اضطهاد  من 

للرومان إلبادتهم.

5. فى طريقة لتسلیم النصارى األسرى )المفترض انهم اكثر 
منه ايمانًا ألنهم أمنوا بالمسیح فصدقوه و نصروه و هو 
كان يضطهدهم و يعذبهم حسب اعترافة و قوله بأنه ظهر 
له يسوع الناصرى فى الطريق، و لم يظهر لهم لیواسیهم و 

بشد من أزرهم.(
الناصرى  يسوع  من  ظهر  الذى  النور  إلى  نظر  عندما   .6
أعماه لفترة و لم يعمهم مع أنهم شاهدوا النور نفسه حسب 

روايته الکاذبه و المّفقة.
و  النور  رأوا  أنهم  مع  معه،  من  يسمعه  لم  سمع صوتًا   .7
شاهدوه - حسب اعترافه - و لکنه لکذبه الواضح و الجلى 
وقع فى التناقض ففى أعمال الرسل اإلصحاح التاسع يقول: 
و أما الرجال المسافرون معى فوقفوا صامتين يسمعون الصوت 

و الينظرون احدا.9
ففى الرواية األولى: لم يسمعوا و شاهدوا النور و فى الرواية 
الثانیة: سمعوا، و لکن لم يروا شیئًا... فانتبه الى هذا الکذب 

و التلفیق.
8. من خالل الرواية التى ساقها بولس يعترف و يُقّر بعقیدة 
هو  الذى  الرب  بإن  قوله  هى  و   المسیح بها  يأت  لم 
بأن  يدعى  و   - الباطل  قوله  حسب   - الناصرى  يسوع 
المسیح دعاه العتناق المسیحیة و الدعوة لها.10... و سوف 
قبل  كان  بولس  أن  يتضح  معا سبق  و  تباعًا  ذلك  نشرح 
اعتقاقة شدى التحرش بأتباع عیسى، و كان يفعل ذلك عن 
إيمان ارضاء هلل )عزوجل( - حسب قوله- و بالطبع كان 
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يؤمن كیهودى صالح أن الحقیقة التامة هى التى يتبعها هو و 
أقرانه الیهود،11 أما أتباع عیسى عنده فکانوا من المجدفین 
بالنقیض  آمن  قد  المسیحیة  اعتناقه  بعد  انه  إال  الکفار، 
تماما أى: أن الحق المطلق أصبح ما يتبعه المسیحیون و أ 
الکذب و الدناءة المتناهیة هى ما يتبعه الیهود و الوثنیون 
الذين لم يتقبلوا ايمانه... و لم ينقض بولس إال قوة جیش 
دنیوى لیتمکن من الیهود و الوثنیین و يتبعهم بل و يعذبهم 
و يمارس القتل الجماعى فیهم، كما كانت ثائرته ايضا ضد 

المنشقین الخارجین عن إنجیله...
لذبك بقى كما هو -شاؤل- قويا الى أقصى درجة، واثقا 
من نفسه، طموحا، وثابا إلى أهدافه، ال تقف فى طريقة أى 
عاقبة... ذلك اإلنسان الذى انفرد ضمن مؤلفى رسائل العهد 
الجديد بالهیبة، فقد كان يتمتع بشخصیة مثیرة و جذابة، كما 
كان على درجة كبیرة من الذكاء، و كان يتمتع بطاقة عظیمة 

وقوة إرادة، ولديه حماس عارم ال يشعر أحد بصداء...
يقول د.روبرت كيلر: أما ما يفسد سمادتنا به هو أنه لم يعترف 
بهذه الصفات بأسلوب كان شائعًا جّدا فى المسيحية، بل قلل 
يجعلنا  و  بل  بولس،  عن  يبعدنا  ما  اما  و  نظرّيا...  شأنها  من 
المعاصرون  خصومه  بالفعل  حظه  ال  الذى  األمر  به،  نصطدم 
الى  الساخنة فى رسائله  الحوارات  له - كما يفهم ذلك من 

أهل كونثوس - فهو:
ميله  و  صبره،  عدم  و  بنفسه،  تفاخره  و  المصمة،  ادعاؤه 
و  للسيطرة  عشقه  و  بمخالفيه  للتحرش  حبه  و  االنتقام،  إلى 
هذه  لخدمة  الدينية  األفكار  الذى يضع  النوع  لم يكن من  هو 

الصفات، بل غالبًا ما كان األمر يتناقض ذلك.
تقول  التى  القائدة  يمثل  التشابك  هذا  فإن  حال  أية  على  و 
إن بولس اعتبر التعاليم المسيحية ى التعاليم الوحيدة الحقيقية 
اختالف  دون  فقط  بولس  تعاليم  المسيحية هى  التعاليم  أن  و 
فهى قد اوحيت اليه )غالطية 12:11/1(،12 و لذلك فان امر 
بولس هو امر اهلل )و هوتطابق مازال حيا لليوم(، حتى ولو بشر 
مالک بإنجيل آخر فهو ملعون.)غالطية 10,9/1(،13  بالتالى 
فأن الخالص األبدى للجماعة يعتمد على قبولهم تعاليم بولس 

حرفّيا.14
اما ول ديورانت، فیقول عن بولس:

المرادف  اليونانى  اللفظ  الظن أن اسم بولس كان هو  و اكبر 
لإلسم العبرى شاؤل... و من حقنا أن نعتقد أن بعض المبادئ 
الدينية و األخالقية الرواقية15 انتقلت من البيئة المدرسية فى 
طرسوس الى مسيحية بولس... و هذه األديان الخيفة هى التى 

أعدت اليونان الستقبال بولس و أعدت لدعوة اليونان...
اعظم  العلماء  يجّلون  الذين  اليهود  أن  علمه  من  بلغ  قد  و 
اإلجالل، اطلقوا عليه اسم جمال الناموس و لقبوه بما لم يلقب 
اتخذ  و  سّيدنا  أى:  الربان،  هو  و  بعده  من  رجال  اإلستة  به 
بولس منه )استاذه الذى تعلم منه و هو غماالئيل( و عن غيره 
الكتاب  تفسير  فى  السوفسطائية  الجدلية  و  الحصيفة  الطريقة 
المقدس، و قد بقى بولس إلى آخر ايامه يهوديا فى عقله و 

خلقه... أما عقله فكان من طراز شائع كثيرا بين اليهود، و كان 
يعتقد أنه ملهم، موحى اليه، قادراً على فعل المعجزات، و كان 
الى هذا ذا طبيعة عملية قادرا على الجد و التنظيم، صبورا الى 
عليها،  المحافظة  و  المسيحية  العشيرة  تأسيس  اقصى حد فى 
و كانت عيوبه و فضائله شديدة الصلة بعضها ببعض ال غنى 
لكلتاهما عن األخرى، فقد كان شجاعًا مندفمًا متعسفا حاسما 
فى احكامهف متعصبا مبتدعا، عنيفا فى غضب قادرا على ان 
اتباعه أن يباركوا  يستشعر ارق الحب و الرحمة، يشير على 
من يضطهدونهم، و لكنه يتمنى العدائه الذين يختنون ان 16 
)يقطهوا ايضا(... و لقد كانت جرأة منه أن يحاول التوفيق بين 
ال  الناس  ان  بولس  اعلن  ثم  اليونانية...  الفلسفة  و  المسيحية 
ينجون الستماكهم بشريعة موسى، بل بإيمانهم القوى الغمال 
علّواً  النصارى  يقول  عما  اهلل  )تعالى  اهلل  ابن  المنقذ  بالمسيح 
كبيرا(... لقد انشا بولس الهوتًا النجد له اال اسانيد غامضة اشد 
بنبذ األفالطونية  لعله قد تأثر  المسيح، و  اقوال  الغموض فى 
لعله  و  خبثا  و  شّر  اعتبارهما  و  الجسم  و  للمادة  الرواقية  و 
تذكر السنة اليهودية و الوثنية، سنة التضحية الفدائية للتكفير 
عن خطايا الناس.. و اضاف بولس الى هذا الالهوت الشعبى 
المؤسسى بعض آراء صوفية غامضة... من ذلك قول بولس 
إن المسيح هو )حكمة اهلل( و )ابن اهلل االول(... و قد استطاع 
بولس بهذه التفسيرات كلها ان يفض النظر عن حياة المسيح 
لم يسمعها منه مباشرة، و استطاع  التى  اقواله  الواقعة و عن 
الذين  األولى  الرسل  مع  المساواة  قدم  على  ان يقف  بذلك 
لم يكونوا يجارونه فى آائه الميتافيريقية... و مع هذا كله بقى 
الرجل الذى فصل المسيحية عن اليهودية من حيث الجوهر و 

األساس يهوديا فى قوة خلقه و صرامة مبادثه.17
هذه هى خالصة التعريف ببولس مؤسس الديانة النصرانیة 
الجديدة من خالل تعريفه بنفسه من خالل انجیله المسمى 
بأعمال الرسول و من خالل كتابات بعض المفکرين الغربیین 
يتبین لنا تماما ما فعله بولس بالديانة المسیحیة التى ابدلها 
بديانة جديدة عبارة عن خلیط من المقائد الفلسفیة المتأثره 
افالطون و غیره  امثال  الیونان  و  بأفکار فالسفة اإلغريق 
الفلسفیة  بالالهوتیة  يسمى  بما  تاثروا  الذين  الفالسفة  من 
فکانت لهذه العقائد و الفلسفات اكبر األثر على بولس فى 
كما  و  نفسه  على  هو  بذلك  شهد  كما  المستقبلیة  حیاته 
ذكر ذلك علماء و رجال الدين المسیحى كما سنقرا ذلك 
فى الفقرة القادمة فکانت المسیحیة على عهد بولس نصف 

يونانیة كما قال ول ديورانت:
و كانت المسيحية حسب تعاليم المسيح و بطرس يهودية، ثم 
أصبحت فى تعاليم بولس نصف يونانية و أضحت فى المذهب 
و  اليهودى  العنصر  اليها  عاد  ثم  رومانية،  نصف  الكاثوليكى 

القوة اليهودية حين دخلها المذهب البروتستانتى.18
و يقول الدكتور روبرت كيل تسلر:19

من البديهي أن من يدعى أنه من اتباع مؤسس ديانة ما أو 
من حوارييه فال بد له أن ينهج نهج معلمه و أن يتبنى تعاليمه 
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و كلماته دائما و لهذا فمن غير المجدى أن نبحث فى رسائل 
بولس - التى اصبحت بجد القاعدة األولى لبناء ما يطلق عليه 
يمكن  التى  يسوع  تعاليم  و  كلمات  عن   - المسيحى  الدين 
عن  يختلف  أنجيل  تمخضها  التى  بولس  بتعاليم  ترتبط  أن 
إنجيل عيسى اختالفًا جذرّيًا. فهناک جزء كبير مما كتبه بولس 
يتناقض فكر عيسى أو رسالته أو تعاليمه بصورة اليمكن أن 

نجد معها مخرجا و هى تتعلق غالبا بمبادئ العقيده.20
فى   عیسى اهلل  نبى  فکر  ناقض  بولس  ان  اقول  أنا  و 
الشريعة ايضا و مع أن اساس و قواعد أي دين يکون فى 
عقیدته فإن بولس الیهودى استطاع النفاذ الى صلب عقیدة 
األنبیاء جمیعا استطاع هذا البولس الیهودى أن ينقض 
عقیدة التوحید و األلوهیة و الربوبیة و اسماء اهلل و صفاته 
اقتبسها من ديانات وضعیة و أرضیة، و  الى عقیدة وثنیة 
اعتقاده  من خالل  المسیحى  الدين  هدم  لم يکفه  ذلك  مع 
فقز، ولکنه خالف و ناقض شريعة عیسى التى هى فى 

:االصل الشريعة الموسوية كما قال لهم
قًا لِما بَْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوراِة َو أِلُِحلَّ لَُكْم بَْعَض الَّذي  »َو ُمَصدِّ

َم َعَلْيُكْم«21 ُحرِّ
بین يدى من شريعة موسى و سوف  لما  أى: مصدقًا 
الیهودى  بولس  نقض  على  األدلة  القادمة  الفقرة  فى  نثبت 

للدين المسیحى.
يتبع...

الهوامش: 
1. اعمال/ 36. 

2. متی 25/27. 
3. »تاریخ اليهود ليوسيفوس«، ص104.

طائفة  الفریسيون  و  مکاریوس، ص157  لشاهنی  اإلسرائيلينی  »تاریخ   .4
عن  املتناقلة  احلرفية  التقاليد  و  الّتوراة  بتعاليم  التمّسک  إلی  تدعو  کانت 

سلفهم.
5. یوسيفوس، »األعمال األساسية بو. ل.مایر )منشورات کرجیل 1994م.(

6. سورة النساء، اآلیات 155- 158.
7. »تفسری العهد اجلدید«، اإلصحاح التاسع: اهتداء شاؤل.

8. »أعمال الرسل«، اإلصحاح الثانی و العشرون من 11:3. 
الرسل  أعمال  ایضاً  راجع  و   ،8/ التاسع  اإلصحاح  السابق،  املصدر   .9
اإلصحاح السادس و العشرین من 18:12 و ستجد اختالفا ایضا فی کالم 

هذا الکذاب األشر املدعو بولس...
10. املصدر السابق، اإلصحاح الثانی و العشرون، و راجع روبت کيل تسلر 

فی کتابه )اخلدیعة الکربی( کما سيأتی.
11. راجع اعمال الرسل اإلصحاح السادس و العشرون 18:16. 

12. یقئل االصحاح االول من رسالة بولی الی اهل غالطية )بولس رسول ال 
من الناس و ال بإنسان، بل بيسوع املسيح و األب الذی اقامه من األموت( 

اإلصحاح األول.
من  او مالک  بشرناکم حنن  ان  ولکن  ایضا:  االول  االصحاح  یقول   .13

السماء بغری ما بشرناکم فليکن اناثيما، أی: ملعونا( ]9/1[
14. کتاب »اخلدیعة الکربی« للدکتور« روبت کيل تسلر )ملحق الکتاب(.
بعد  أی:  عامل 300ق.م.  حوالی  تأسست  فلسفية  مدرسة  الرواقية:   .15

أرسطو، و هذه املدرسة تعترب مذهب من مذاهب الفلسفة القائم علی آراء 
فی املنطق و ما وراء الطبيعة )أی: اإلهليات( و لکن األخالق هی اهلدف 
اإلمسی هلذا املذاهب، و هو قریب من التصوف و الرهبنة التی اخرتعها بولس 

فی املسيحية.
لکن  باخلتان و  تقول  اليهود  ليهودیته. الن شریعة  انه کان خمتتنا  مع   .16
بولس هو الذی  شرع حترمی اخلتان فی الدیانة املسيحية و التی اخرتعها و 

سوق نفصل ذلک تباعا.
17. بتصرف من قصة احلضارة، لول دیوارانت )11/ 270:249(

ید  علی  أنشئ  الربوتستانتی  املذهب  و   )248/11( السابق  املصدر   .18
مارتن لوتر فی أملانيا الذی انشق عن الکنيسة الکاثوليکية فی القرن السادس 

عشر امليالدی کما ستفصل ذلک تباعاً.
19. هو روبرت کيل تسلر، ولد عام 1941م. بأملانيا، و عمل کموظف 
بوزارة العدل بأملانيا مث قاضيا مث مدرسا جبامعة زیورخ للقانون املدنی، مث عمل 
حماميا و باحثا فی الدین و األخالق و اجلنسية و قد نافی الکتاب أعجال و 

ثناء العدید من املتفقنی و املهتمنی بعلوم الالهوت املسيحی فی أروبا.
20. لول دیوارانت )11/ 270:249(

21.  سورة آل عمران، اآلیة 50.

إن دراسة »القرآن« بین األمة و نشر مفاهیمه يتوقف على 
معرفة العلوم التي تعد مفتاحًا له، إذ لوال تلك العلوم لکانت 
الدراسة ممتنعة، و نشرها في ربوع العالم غیر میسور جداً. 
المسلمین حتى  لحرم جمیع  العلوم ونضجها  لوال هذه  بل 
العرب منهم من االستفادة من القرآن الکريم. ألن الفتوحات 
القومیات  بقیة  العربي االختالط مع  المجتمع  فرضت على 
العرب  العربیة و كان  اللغة  بقاء  على  و سبّب ذلك خطراً 
كان  الذي  النحو  يعربون كالمهم على  اإلسالم  عند ظهور 
في القرآن، إال من خالطهم من الموالي و المتعربین، و لکن 
اللحن لم يکثر إال بعد الفتوح و انتشار العرب في اآلفاق، 
فشاع اللحن في قراءة القرآن، فمست الحاجة الشديدة إلى 

ضبط قواعد اللغة.1
فقام أبو األسود الدؤلي بوضع قواعد نحوية بأمر اإلمام أمیر 
المؤمنینj، فأبو األسود إما واضع علم النحو أو مدونه، 
و كان من سادات التابعین، و قد صاحب علیًا و شهد معه 

صفین، ثم أقام في »البصرة«.
يقول الشیخ أبو الحسن سالمة الشامي النحوي: 

مفكراً،  فرأيته  قال:  يومًا.  األسود  أبو  عليه  دخل   jًعليا إن 

فقلت له: ما لي أراک مفكراً يا أمير المؤمنين؟ قالj: »إني 
سمعت من بعض الناس لحنًا، و قد هممت أن أضع كتابًا أجمع 
من  أقوامًا  أحييت  ذلك  فعلت  إن  فقلت:  العرب«.  كالم  فيه 

الهالک.
فألقى إلّي صحيفة فيها: الكالم كله إسم و فعل و حرف، فاإلسم 
المسمى، و  الفعل ما دل على حركة  المسمى، و  ما دل على 
الحرف ما أنبأ عن معنى و ليس بإسم و ال فعل. و جعل يزيد 
ما  النحو  في  أصنع  أن  استأذنته  و  قال:  زيادات.  ذلك  على 
صنع، فأذن، و أتيته به فزاد فيه و نقص. و في رواية: أنه ألقى 
إليه الصحيفة و قالj له: »انح نحو هذه.« فلهذا سمي النحو 

نحواً.2
ومن المعلوم أن هذه القواعد لم تکن لتسد الحاجة الملحة، 

و لکن أبا األسود قام بإكمالها و ضبطها
و بتمییز المنصوب من المرفوع، و اإلسم من الفعل، بعالمات 
نسمیها اإلعراب. فالروايات مجمعة على أن أبا األسود )و 
هو شیعي المذهب توفى سنة 69 هـ.ق.( إمام مدون علم 
العلم في  لهذا  ما دونه مصدراً  أو واضعه و أضحى  النحو 

العصور الالحقة.
و هناك كالم لـابن النديم دونك لفظه، يقول:

قدماء الشيعة وعلم النحو
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قال محمد بن إسحاق: زعم أكثر العلماء أن النحو ُأخذ عن أبي 
األسود الدؤلي، و أن أبا األسود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين 

.jعلي بن أبي طالب
أبا  ألن  نحواً  النحو  سمي  إنما  قال:  و  الطبري  عن  نقل  ثم 
األسود الدؤلي قال لعليj و قد ألقى عليه شيئًا من أصول 
صنع.  ما  نحو  أصنع  أن  استأذنته  و  األسود:  أبو  قال  النحو، 

فسمي ذلك نحواً.3
بن  فـالخليل  للنحو،  واضعًا  الدؤلي  األسود  أبو  كان  إذا  و 
بكر  أبو  قال  له.  الباسط  و  له  المنقح  هو  الفراهيدي  أحمد 

محمد بن الحسن الزبيدي: 
و الخليل بن أحمد، أوحد العصر، و فريد الدهر، و جهبذ األمة، 
و أستاذ أهل الفطنة، الذي لم ير نظيره، و ال عرف في الدنيا 
عديله، و هو الذي بسط النحو و مد أطنابه و سبب علله و فتق 
معانيه و أوضح الحجاج فيه، حتى بلغ أقصى حدوده، و انتهى 
إلى أبعد غايته... و سيوافيك أن الخليل من أصحاب اإلمام 

الصادقj و من شيعته
و  العلم  هذا  إنضاج  في  شاركوا  الفريقین  علماء  إن  ثم 
طائفة  حق  بخس  للمنصف  لیس  و  القمة.  إلى  إيصاله 
لمصالح أخرى، و لکن لما كان الهدف هو بیان دور الشیعة 
في تطوير العلوم و تتبعها فإنا نذكر من ألف في علم النحو 

من قدماء الشیعة فقط، و منهم:

عطاء بن أبي األسود
 :jقال الشیخ الطوسي في باب أصحاب الحسین بن علي

و منهم ابن أبي األسود الدؤلي.
أستاذ  عطاء،  »الطبقات«:  في  السيوطي  الحافظ  قال  و 

األصمعي و أبو عبيدة.4

أبو جعفر محمد بن الحسن بن أبي سارة الرواسي 
الكوفي

كتابًا في  الكوفيين  و هو أول من وضع من  السیوطي:  قال 
النحو و سماه الفيصل، و هو أستاذ الكسائي و الفراء.5

 jقال النجاشي: روى هو أبوه عن أبي جعفر و أبي عبداهلل
و له: كتاب الوقف و البتداء، و كتاب الهمز، و كتاب إعراب 

القرآن.6

حمران بن أعين، أخو زرارة بن أعين
القرآن،  و  اللغة  و  بالحديث  عالمًا  فیه،  إمامًا  نحويًا  كان 
عنه  أخذ  و  األسود،  أبي  ابن  القراءة عن  و  النحو  أخذ  و 
الفراء، و كان قد أخذ الحديث عن اإلمام السجاد و الباقر 
و الصادق. و آل أعین بین كبیر بـ»الکوفة« من أجل 
بیوت الشیعة، و لـأبي غالب الزراري رسالة في ترجمة آل 
أعین قال: كان حمران من أكابر مشايخ الشيعة و كان عالمًا 

بالنحو و اللغة.7

أبو عثمان المازني، بكر بن محمد 
قال النجاشي: كان سيد أهل العلم بالنحو و العربية و اللغة. 
قد  اإلمامية،  علماء  من  كان  و  مشهورة،  بذلك  مقدمته  و 
كتاب  األدب:  في  له  و  ميثم.8  بن  اسماعيل  يد  على  تأدب 
»التصريف«، كتاب »ما يلحن فيه العامة«، التعليق. مات سنة 

248 هـ.ق.9

ابن السكيت، يعقوب لن إسحاق السكيت
كان مقدمًا عند أبي جعفر )الجواد( و أبي الحسن )الهادي(

و  رواية   jجعفر أبي  عن  له  و  يختصانه.  كنا  و   c
و  244هـ.ق.  عام  تشیعه  ألجل  المتوكل  قتله  و  مسائل، 
ثقة،  اللغة،  و  العربیة  علم  في  كان وجیهًا  و  أمره مشهور. 
مصدقًا، ال يطعن علیه. و له كتب: »إصالح المنطق«، كتاب 
معناه«، كتاب  لفظه و اختلف  اتفق  »األلفاظ«، كتاب »ما 
»األضداد«، كتاب »المذكر و المؤنث«، كتاب »المقصور و 

الممدود« و... .10

ابن حمدون، أحمد بن ابراهيم بن إسماعيل بن داود 
بن حمدون

قال فیه النجاشي: الكاتب النديم شيخ أهل اللغة و وجههم. 
محمد  أبي  بسيدنا  خصيصًا  كان  و  العباس.11  أبي  أستاذ 

العسكري و أبي الحسن قبله. له كتب.12

أبو اسحاق النحوي، ثعلبة بن ميمون
فقيهًا،  قارئًا،  أصحابنا،  في  وجهًا  كان  النجاشي:  عنه  قال 
نحويًا، لغويًا رواية، و كان حسن العمل، كثير العبادة و الزهد، 

13.cروى عن الصادق و الكاظم

قتيبة النحوي الجعفي، الكوفي
قال النجاشي: المؤدب، المقرئ، ثقة عين، روى عن الصادق

14.j
و ذكره السیوطي في »بغیة الوعاة«، و وصفه في تأسیس 

الشیعة بأنه إمام أهل النحو و اللغة.15

ابراهيم بن أبي البالد
و  الصادق  عن  روى  أديبًا  قارئًا،  ثقة،  كان  النجاشي:  قال 

16.jالكاظم

محمد بن سلمة اليشكري
قال النجاشي: جليل من أصحابنا الكوفيين، عظيم القدر، فقيه، 

18

قارئ. رواية: خرج إلى البادية و لقى العرب و أخذ عنهم، و 
أخذ عنه يعقوب بن السكيت.17

و  الثانیة  المائة  أهل  من  فهو  السكيت  ابن  أنه شیخ  بما  و 
أوائل الثالثة.

أبو عبداهلل النحوي، الحسين بن أحمد بن خالويه
علمه  مع  بمذهبنا،  عارفًا  كان  و  بها،  مات  و  سکن حلب 
كتبه:  من  و  كتب،  له  و  الشعر.  و  اللغة،  و  العربیة،  بعلوم 

مستحسن »القراءات و الشواذ«، كتاب »في اللغة«.18
و وصفه السیوطي في الطبقات: إنه إمام اللغة و العربية، و 

غيرها من العلوم األدبية، دفن ببغداد سنة 314 هـ.ق.

أبو القاسم التنوخي
قال الشیخ رشيد الدين ابن شهر آشوب: انه من جملة الشعراء 

المجاهرين بالشعر في مدح أهل البيت.
و قال ياقوت: كان في النحو و حفظ األحكام و علم الهيئة 

العروض قدوة، و كان يحفظ من اللغة و النحو شيئًا عظيمًا.19

في  اإلمامیة  الشیعة  من  اللغة  أئمة  من  نماذج  ذكرناه  ما 
القرون األولى، و إما من ولیهم من األئمة فحدث عنهم و 
ال حرج، فإن ذكر أسماءهم و نبذ من حیاتهم يدفعنا إلى 
تألیف كتاب مفرد، و قد كفانا في ذلك ما كتبه السید الصدر 
في هذا المجال، فقد بلغ النهاية، و قد ذكر أئمة النحو من 
الشیعة إلى القرن السابع20 فبلغ 140 إمامًا و أستاذاً و مؤلفًا 
شخصیات  بینهم  و  النحو،  سیما  ال  و  العربي،  األدب  في 
بارزة كـالشريف المرتضى و الشريف الرضي و ابن الشجري 

الذي يقول في حقه السیوطي:
كان أوحد زمانه، و فرد أوانه في علم العربية و معرفة اللغة و 

أشعار العرب، توفي عام 542هـ.ق.
من  ذلك  غیر  إلى  األسترآبادي،  الرضي  األئمة  نجم  و 

الشخصیات البارزة.

الهوامش:
1. جرجي زیدان: تاریخ آداب اللغة العربية، 219/1

2. حسن الصدر، »تأسيس الشيعة«، ص 51، و لقد بلغ الغایة يف ذلك 
اجملال فنقل كلمات املؤرخنی يف ما قام به اإلمام و تلميذه يف تأسيس علم 

النحو
3. ابن الندمی، »الفهرست«، ص 66 و للكالم صلة من أراد فلریجع إىل 
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وقال اهلل تعالى في فجر الخلق:
»َوِإْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلئَِكِة ِإِنّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفًة.«1

فقالت جمیع المالئکة ومنها ابليس:
َونَْحُن  َماَء  الِدّ َوَيْسِفُك  ِفيَها  ُيْفِسُد  َمن  ِفيَها  َأَتْجَعُل  »َقالُوا 

ُس لََك.«2 نَُسِبُّح بَِحْمِدَک َونَُقِدّ
وكأن المالئکة و وفقا لما تذكره من فساد الکائنات قبل 
يفسد  االنسان  بان  تتصور  كانت  األرض  على  األنسان 

ويسفك الدماء 
أيضا.

َتْعَلُموَن.«3 فقد نُفخ من  َأْعَلُم َما اَل  ِإِنّي  فجاء الرد: »َقاَل 
روح اهلل في جسم آدمj فُخلق آدم. وقد علم اهلل آدم

 jالمالئکة وقال الدم أمام جمیع  j جمیع األسماء 
أن أنبئهم باألسماء. وبعبارة أخرى فان اهلل تعالى طلب 
من آدمj الذي كان المصطفى والمجتبى وحامل روح 
اهلل أن يُظهر للکائنات انه مختلف عن الکائنات السابقة 
هو  وما  سابقا  كان  الذي  الکائن  بین  الفارق  لها  لیظهر 
علیه حالیا. وهنا عرف المالئکة كم هو رائع الکائن الذي 
خلق! وكم هو مختلف وواع! أي أنهم شعروا وانتبهوا إلى 
أنهم كانوا يخطئون وبین الکالم الالحق حیث صدر األمر 
ولم  واستکبر  أبى  ابلیس  إال  الجمیع  فسجد  بالسجدة. 
يسجد. وبسبب هذا التمرد والعصیان جاء النداء: »َفِإنََّك 

يِن.«4 َرِجيٌم َوِإَنّ َعَلْيَك لَْعَنِتي ِإلَى َيْوِم الِدّ
اهلل،  أمر  ويعصي   jآدم أمام  ابلیس  يستکبر  أن  وقبل 
كان يعبد لعدة الوف السنین على العرش العظیم بجانب 
بجنب  جنبا  يتحرك  كان  أنه  بحیث  الرحمة،  مالئکة 
تامة  بصالفة  وطالب  التوبة  يرد  لم  المالئك.  أجنحة 
أجرة عبادته على مدى ألوف السنین وطلب من اهلل أن 
يبقى حیا إلى يوم القیامة وقد منحه اهلل الوقت إلى الیوم 

والوقت المعلوم. 
إن حقد وحسد ابلیس آلدمj ومقامه، يمثل أول وأهم 
منعطف في تاريخ حیاة البشرية. أي الحسد والحقد على 

آدمj ومنزلته. 

أول تمرد في التاريخ
إن الکائنات التي سجدت آلدمj وابلیس الذي عصى، 
تعالى  اهلل  الن   ،jآدم سیماء  في  اهلل«  »خلیفة  رأوا 
قال: »ِإِنّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفًة.« أي أنهم نظروا في 
ولم  آدم،  في  الکامنة  الحقیقة  فشاهدوا   jآدم سیماء 
يکن أحد سوى محمد وآل محمد. ففي فجر الخلقة، 

منذ الیوم األول من خلقة آدم و بعده ذريته، كان ثمة 
ظلمانیة  واألخرى  نوارنیة  أحداهما  وسلسلتان  تیاران 

على وجه البسیطة. و حسبما يقول موالنا:
إن هذا الماء العذب وهذا الماء المالح

في  ُينفخ  حتى  الخالئق  في  منفصلين  عرقين  في  يجريان 
الصور1

و  بالطعم  و  والحلو  النوارني  المسار  تسلك  فجماعة 
وجماعة  الظلمة  من  ونجت  اإللهیة  الصبغة  و  النکهة 
الشیطانیة  بالصبغة  تتسم  و  الظلماني  المسار  تسلك 
لکنها انضمت إلى قبیلة النور هربا من الظالم. و جعلت 
الجماعة األولى »اهلل« ولیها فیما اتخذت الجماعة الثانیة 

من »الشیطان« ولیا.
َو  الُنّوِر  ِإلَى  ُلَماِت  الُظّ ِمَن  ُيْخِرُجُهْم  آَمُنوا  الَِّذيَن  َولُِيّ  »اهلَلّ 
ِإلَى  الُنّوِر  ِمَن  ُيْخِرُجونَُهْم  اُغوُت  الَطّ َأْولَِياُؤُهُم  َكَفُروا  الَِّذيَن 

ُلَماِت ُأولَِئَك َأْصَحاُب الَنّاِرُهْم ِفيَها َخالُِدوَن.«2 الُظّ
كمعین  هما  التاريخ،  طیلة  الضالل  و  الهداية  تیاري  إن 
الخلقة و  بداية  نبع ماء مالح، يسیران منذ  ماء عذب و 
حتى النفخ في الصور. و هذان اإلثنان اليلتقیان أبدا و 
و  األفراد  تجانسه،  و  نوعه  يستقطب حسب  منهما  كل 

التیارات التي تشاطره اإلتجاه و الموقف.
أصحاب الظالم يجتذوبون أصحاب الظالم

و أصحاب النور يجتذبون أصحاب النور
نبع  من  ينهلون  والفالح،  النور  قبیلة  إلى  المنتمین  إن 
واآليات  اإللهیین  األنبیاء  تعالیم  يرثون  و  العذب  الماء 
السماوية، وفي المقابل فان المنتمین إلى قبیلة الظالم و 
الشّر يشربون من نبع الماء المالح والضالل ويرثون من 

إبلیس اللعین و الطاغوت.
الصالحون يرثون من المعین الذي الينضب

و ما ذلك المیراث؟ أورثنا الکتاب3
و بناء على ما ورد في الروايات والتفاسیر، فان القصد 

من »صبغةاهلل« في اآلية المباركة:
»صبغةاهلل َو َمْن َأْحَسُن ِمَن اهلَلِّ ِصْبَغًة َو نَْحُن لَُه َعابُِدوَن.«4
في  الناس  على  اهلل  أخذه  الذي  العهد  أو  اإلسالم  هو 
عصر بدء الخلیقة والکون حول والية علي. و يقول 
اإلمام الصادق في هذا الخصوص: »إن المقصود من 
صبغةاهلل هو االسالم.«5 و يقول في رواية أخرى: »إن 
المراد هو والية اإلمام علي وهو العهد الذي أخذه اهلل 

في عالم الذر و الميثاق على الناس.«6
إن صبغةاهلل هي ذلك اللون اللطیف

و لعنةاهلل هي رائحة ذلك اللون القبیح7
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شرور لم يشاهد هؤالء اللحم والعظم في وجه آدم من  دائما  أتباعهم  يحذرون  المعصومون،  كان  و 
األهواء النفسانیة و وساوس الشیطان. والدين اإللهي ُعبر 
عنه في التفاسیر بـ»حبالهلل، فطرة اهلل، صبغةاهلل« و المراد 
االنسان  فطرة  و  الطهارة  يکون  أن  يمکن  الصبغة  من 
السلیمة التي تأخذ تدريجیا وتحت إيحاءات و معتقدات 

و قناعات األب و األم الملونة، لونا و صبغة أخرى.
إن اللون الباقي، هو صبغةاهلل وحدها

 و ما عداها معلق على الجرس
لون الصدق ولون التقوى واليقين
و يبقى على العابدين إلى األبد8

إن أول وأهم منعطف في التاريخ هو والدة وحیاة وسیر 
اإلنسان في الکون، ومن نافذة معرفة األديان اإلبراهیمة 
بعد  الجنة  من   cوحواء آدم  وإخراج  والتوحیدية، 

اقترابهما من الفاكهة المحظورة.

سّر الفاكهة المحظورة
المصیر  إلى  الندبة«  »دعاء  مثل  األدعیة  اشارة  إن 
والتاريخ، هو من أجل تذكیر اإلنسان. التذكیر بالمنعطفات 
التي مرت على البشرية وأدت إلى الهداية أو الضالل. إن 
بالمنعطفات  العصري  االنسان  يذكر  الکالم  بهذا  التذكیر 
والتقالید الثابتة وعلى األرجح الثغرات عسى أن يتجنب 
يسقط  والهفوات وأال  الثغرات  التالیة  المرة  في  االنسان 

في نقرة الضالل. ونقل عن النبي األكرمn اذ قال:
َتْيِن.« »اَلُيْلَدُغ الُْمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد َمَرّ

و  آدم  تسکین  إلى  قصیرة  جملة  في  يشیر  الدعاء  و 
مکان  الجنة  من  خروجهما  و  الجنة  في  حواء  زوجته 
سکنهما ]فى العبارة: فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته 

منها.[ 
إن حکاية هذا اإلسکان و الخروج هي حکاية االنسان 
جنة  من  والخروج  اإليمان  أهل  وسراي  صحن  في 
الشئ  نواهیه،  و  اهلل  أوامر  وعصیان  الغفلة  بعد  االيمان 
األرض  على  االنسان  تواجد  تاريخ  طیلة  تکرر  الذي 

الالف السنین.
التکوينیة  المراحل  اختیر آدم و وجد في  أن  وبعد 
الروح اإللهیة وتعلیم األسماء. سجدت له المالئکة بامر 

من اهلل وأسکن في الجنة.
وطلب من آدم وحواء أال يقربا الشجرة الممنوعة وأال 

يأكال من ثمرها.
»َو ُقْلَنا َيا آَدُم اْسُكْن َأنَت َو َزْوُجَك الَْجَنَّة َو ُكاَل ِمْنَها َرَغداً 

قبيلة الرحمة: سّر الفاكهة المحظورةقبيلة اللعنة: فجر الخلق

َجَرَة َفَتُكونَا ِمَن  َحْيُث ِشْئُتَما َو اَلَتْقَربَا َهـِذِه الَشّ
الِِميَن.«9 الَْظّ

أي   .nمحمد اسم  شاهدوا  بل   ،j
ماذا شاهدوا في سیماء األب؟ شاهدوا 

اإلبن.
كافة  في  والتصرف  التدخل  حق  يملك  اهلل،  خلیفة  إن 
للعالم ويجب أن يتمتع بجمیع  الشؤون الجزئیة والکلیة 
الصفات اإللهیة، إال أنه مخلوق عالم اإلمکان، وأن اهلل 

واجب الوجود.
إن اهلل تعالى هو واجب الوجوب، وإن االنسان الکامل 
اهلل،  خلفاء  هم  بعده،  من  وأوصیائه   nاهلل رسول  أي 
بالتمام  والکمالیة  الجمالیة  الصفات  بجمیع  ويتمتعون 
القدر من  اهلل يملك هذا  لم يکن خلیفة  والکمال، وإن 
من  أي  منه.  الخالفة  مقام  إنتزاع  يتم  فانه  القدرات، 
لذلك  الصالحیات.  من  جزء  يملك  ال  الذي  الخلیفة 
قال سبحاته وتعالى »ِإِنّي َجاِعٌل ...« أي أريد أن يکون 
الملکوت وغیر  عالم  خلیفتي في األرض أي سید كل 

الملکوت.

الحقیقة   ،jآدم ظاهر  في  شاهدت  المالئکة  أن  قلنا 
وآل  محمد  النبي  سیماء  يعني  وهذا  اهلل  لخلیفة  الخفیة 

محمد وأن سبب حسد إبلیس يعود إلى هذا. 
لقد كان إبلیس يعرف أن كائنا ما هو قید البرء ويجب 
يمتثلوا  أن  الطوائف  أبنائه في جمیع  علیه وعلى جمیع 
لم  إبلیس  أن  أي  واستکبر.  أبى  السبب  ولهذا  لواليته، 
خلیفة.  وكونه   jآدم بتفوق  القبول  على  قادرا  يکن 
فسألوا: لماذا لم تسجد آلدم؟ فقال: أنا من نار وآدم من 
بقوله:  أنا أفضل منه وال أسجد. ورد اهلل علیه  طين، إذن 
»َفِإنََّك َرِجيٌم« وأخرجه من رحمته لتعرف الخالئق بان 

ال عقوبة للکبر والغرور سوى الطرد.
وحسدده،   jآدم على  حقد  فقد  حال،  أي  وعلى 
وتربص به وقال: سأقف في طريقك وأجعل هؤالء في 
ضالل. ونفذ فعلته هذه. فقد قطع إبلیس الطريق على آدم
j وتواطأ ضده، وكانت نتیجة هذا التواطؤ أن هبط آدم
j إلى االرض. وتحول إبلیس إلى حیة، وما كان يجب 

على آدم وحواءc، الذهاب نحو ما كانا قد معنا منه.
أكلها،  نهي  التي  الشجرة  من   cوحواء ادم  أكل  فقد 
وخرجا بالتالي من الجنة عقابا لهذا التمرد وهبطا بأرض 

»الهند«. 
وقابيل،  هابيل  فیهم  بمن  بابناء   cوحواء آدم  رزق  و 
وهذه الحادثة استحدثت قضیة أصبحت البشرية تواجهها 

إلى يوم القیامة.
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الممنوعة التي كانا قد منعا من أكلها.«12
ألهل  السامي  المقام   cوحواء آدم  تمنى  عندما  و 
إلغوائهما  سانحة  الفرصة  أن  الشیطان  رأى   ،البیت
و أقسم بشأنهما باني أريد الخیر لکما و قال: أال تريدان 
أن أدلكما على شجرة إن أكلتما منها ستخلدان و تملكان 

الملك األبدي؟
َأُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة  ْيَطاُن َقاَل َيا آَدُم َهْل  ِإلَْيِه الَشّ »َفَوْسَوَس 

َيْبَلى.«13 الُْخْلِد َو ُمْلٍك اَلّ
الصورة  تمثل  كانت  الجنة،  في  الشجرة  هذه  كأن  و 
 ،المحّمد و  محّمد  لوالية  الطیبة  للشجرة  البرزخیة 
وتنمو  تنبع  والروحانیة  الجسدية  النعم  أن جمیع  بحیث 
منها. لذلك فان اهلل تعالى نهى آدم وحواءc عن الشجرة 
 الممنوعة لسبب أنهما لم يکونا في منزلة أهل البیت
الخروج عن  بمنزلة  قبلهما كان  مقامهم من  و أن طلب 
حدهما ومرتبتهما وأن األثر الوضعي لهذا الخروج كان 

تسلط الشیطان والسقوط من مقامهما.
و تفسیرا لآلية:

»َأْم َيْحُسُدوَن الَنّاَس َعَلى َما آَتاُهُم اهلّل ِمن َفْضِلِه َفَقْد آَتْيَنآ 
ْلًكا َعِظيًما.« ْبَراِهيَم الِْكَتاَب َو الِْحْكَمَة َو آَتْيَناُهم ُمّ آإَلِ

ابراهيم.  آل  »نحن   :أمیرالمؤمنین علي  اإلمام  قال 
لذلك فقد أصبحنا محسودين، مثلما كان آباؤنا محسودين، 

وأول من حسدنا، كان آدم الذي خلقه اهلل بيديه.«14
الغبطة،  هو   آدم يخص  فیما  الحسد  من  والمراد 
النهي  فان  لذلك  أخالقیة.  رذيلة  يعد  الذي  الحسد  ال 
إرشاديا،  نهیا  كان  الممنوعة،  الشجرة  من  األكل  عن 
وكان اهلل قد حذر ادم وحواءc بان تمني مقام محّمد 
بالمشقة  اإلبتالء  و  الفضیحة  إلى  يؤدي   وآلمحّمد
والخروج من الجنة وغلق العیون البرزخیة. لذلك عندما 
هبط آدم إلى األرض، تاب عن أمنیته وجعل النبي وأهل 
بیته واسطة بینه وبین اهلل، وأقر بذلك بتقدمهم وشرفهم 

وقبل اهلل توبته.15
تبیان  ضمن  له  منتقى  أول  في  الندبة  دعاء  يکشف  و 
»الخارطة اإللهیة العامة« وتقديم المنعطفات المهمة التي 
حلت بالبشرية، النقاب عن أحد المدلوالت المهمة لطرد 
خالل  من  وذلك  والقرب،  الحضور  جنة  من  االنسان 
الممنوعة ويذكرهم عسى  الشجرة  بسر  المؤمنین  تذكیر 
أن ينتبهوا في هذا الخصوص لکي ال ينحرفوا عن مسار 
قبیلة  في  كانوا  بعدما  لعنةاهلل  بقبیلة  يبتلوا  واال  القرب 

صبغةاهلل. ورغم تصورنا، فان التاريخ يعید نفسه.
إن االنسان جیال بعد جیل، يمر بظروف تاريخیة خاصة 
الثابتة و المقدرة للکون، عمال  و يرتکب حسب السنن 
أن ضربة سکین  ومثلما  قبله.  ألوف األشخاص  ارتکبه 

تؤدي إلى تمزق الید و الذراع، فان ممارسة الظلم ضد 
األب و األم و العقوق، يجلب التعاسة والشقاء لألبناء.

إن االنسان وفي أي عصر وبین أي جیل يعیش، يستطیع 
أن يجرب أثر هذه القواعد. إن الوعي التجربي في العالم 
الفیزيقي يذكر االنسان ويدعوه لإلنتباه؛ النه يشاهد نتائج 
االعمال بام عینه. لکن االنسان قلما يشاهد ما يحدث 
في ما وراء العالم الفیزيقي، لذلك فان االنسان ينتبه إلى 

نتائج وعواقب أعماله متأخرا.
إن اإلبتالء باإلبتعاد عن جنة الحضور، مثل إبتالء األوالد 
غیر البارين بأبويهم بالعقوق، أمر حتمي الوقوع. ويکفي 
أن يستقر االنسان في مدار هذه الواقعة وأرضیاتها لکي 
يجربها. ويبین اهلل تعالى سر عموم الباليا واآلفات التي 
ويذكر  الممنوعة  الفاكهة  قضیة  في  االنسان  على  تنزل 

االنسان بهذه الذريعة.
يتبع...

الهوامش:
1. الدفرت األول للمثنوي، حكایة ملك اليهود.

2. سورة البقرة )2(، اآلیة 257.
3. الدفرت األول للمثنوي، البيت 751.

4. سورة البقرة )2(، اآلیة 138.
طهران،  االسالمية،  دارالكتب  14؛  ص   ،2 ج  الكليين،  الكايف،   .5

.1365
6. »تفسری العياشي، العياشي، حمّمدبن مسعود، ج 1، ص 62، املطبعة 

العلمية، طهران، 1380.
7. »التفسری« ابوالفتوح الرازي، ج 2، ص 189.

8. مثنوي، ج 3، ص 545.
9. سورة البقرة، اآلیة 35؛ سورة األعراف، اآلیة 19.

10. سورة األعراف، اآلیة 17.

11. سورة األعراف، اآلیة 27.
12. »تفسری التسنيم«، جوادي آملي، ج 3، ص 362.

13. سورة طه )20(، اآلیة 120.
14. »اإلحتجاج على أهل احلجاج«، ج 1، ص 160.

15. »تفسری التسنيم«، ج 3، ص 362.

)الخارطة  الرحمة  »قبيلة  اسماعيل،  سروستاني،  شفيعي  المصدر: 
اإللهية العامة في دعاء الندبة(«، الطهران، ترجمة: کاظم شماعيان، 
23؛   -8 صص  م.،   2014 .ق.-  هـ   1435 األولی،  الطّبَعة 

بالتلخيص.
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الشقیقان  هذان  وتصادم  واقعة،  وقعت  حال  أي  وعلى 
ابلیس.  اتخذه  الذي  الالحق  واإلجراء  الهبوط  اثر  على 
وأول مواجهة بین آدم والشیطان حدثت في الجنة وأدت 
إلى خروج آدمj، والمواجهة الثانیة تمثلت في تعاطي 

الشیطان مع قابیل ما أسفر عن حدوث إنقسام. 
يتبع...

الهوامش:
1. سورة البقرة، اآلیة 30.

2. املصدر السابق.

3. املصدر السابق.
4. سورة ص، اآلیتان 77 و 78.

 ،cآدم وحواء بعده  ومن  إبليس  العاصین،  إن عصیان 
واإلبتعاد.  البعد  يستحقون  اإللهیة  السنة  حسب  جعلهم 
فابلیس عن الحضور اإللهي و آدم وحواءc عن الجنة 

حیث سکناهما. وقال اهلل البلیس:
َنّ  ْمَلَ »َقاَل اْخُرْج ِمْنَها َمْذُءوًما َمْدُحوًرا لََمْن َتِبَعَك ِمْنُهْم أَلَ

َجَهَنَّم ِمْنُكْم َأْجَمِعيَن.«10
وكان آدم وحواءc قد انتبها إلى خدعة ومکر ابلیس. 
اهلل  أن  بحیث  يهددهما،  كان  اهلل قد حذرهما مما  وكان 
»سورة  من   27 اآلية  في  آدم  أبناء  جمیع  يذكر  تعالى 

األعراف« بکل ما حل ألبويهما ويقول: 
ِمَن  َأبََوْيُكْم  َأْخَرَج  َكَما  ْيَطاُن  الَشّ الَيْفِتَنَنُّكُم  آَدَم  بَِني  »يا 
ُهَو  َيَراُكْم  ِإنَُّه  َسْوآِتِهَما  لُِيِرَيُهَما  لَِباَسُهَما  َعْنُهَما  َينِزُع  الَْجَنِّة 
َياِطيَن َأْولَِياَء لَِلِّذيَن  َوَقِبيُلُه ِمْن َحْيُث الَتَرْونَُهْم ِإنَّا َجَعْلَنا الَشّ

الُيْؤِمُنوَن.«11
وهذا ظاهر القضیة، ويجب التذكیر بـ»سر« توبیخ وطرد 
آدم من الجنة ومعرفة ماذا كان ذنبه الکبیر؟ وبال شك لم 
يکن الفاكهة المحظورة والتفاحة والقمح وما شابه ذلك. 
فان عرفنا حکمة الطرد، فان ما حدث، سیشکل تذكرة 
الدم  األولى  للتجربة  ردع  وسیعقبه  لآلخرين  وعبرة 

 .cوحواء
ولقد كشف النقاب عن هذا السر، المعصومون فحسب، و 
إال لیس هناك بعد آدم وإلى يوم القیامة، قمح وال 
تفاحة يکون بني آدم بحاجة إلیهما، لکي يُذكروا بشأنها 

ويبقوا بمأمن عن الطرد.
وفي فجر الخلقة، عندما فتح آدم عینیه، ظن أن اهلل 
تعالى لم يخلق ضمن مخلوقاته، خلقا أكرم و أشرف منه. 
وأمر أن ينظر إلى ساق العرش وعندما نظر رأى أنه كتب 

بقلم التکوين: 
»الإله االاهلل، محّمد رسول اهلل وعلّيبن أبيطالب أميرالمؤمنين 
و زوجه فاطمة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سّيدا 

شباب أهل الجنة.«
فقال: من هؤالء؟ فجاء الرد: »إن هؤالء من أبنائك وأفضل 
منك و من جميع الخلق، و إن لم يكن هؤالء لما خلقتك و 

ال الجنة و النار و السماء و األرض.« 
عندها قال: 

»التغبط مقامهم! إال أن آدم تمنى مقامهم وتسلط الشيطان 
عليه و زوجه عن هذا الطريق ووسوسه ليأكال من الشجرة 



المسلم من البداية و هو موحد من األزل
نحن أناس ربما قد أخطأنا في حیاتنا كثیرا و  لکلنا اسرار 
نحب كتمانها و ال نريد أن يطلع علیه غیر اهلل. إن ظهر ما 
يعلمه اهلل و ال يعلمه الناس لتتغیر نظرة الناس إلینا إ االسرار 
التي إن أزيحت الستار عنها تتبدل العلم الذي حولنا إلى 
جحیم. هناك أشخاص ال يخافون ابدا يوم القیامة و يوم 
يکشف كل شي ء ألنهم كما قال اهلل تعالى ما ألبسوا إيمانهم 

لباس الظلم.
قال اهلل تعالى فى كتابه:

»الَّذيَن آَمُنوا َو لَْم َيْلِبُسوا إيمانَُهْم بُِظْلٍم ُأولِئَك لَُهُم اأْلَْمُن َو 
ُهْم ُمْهَتُدوَن.« )اآلية 82 من سورة االنعام.(

قال الحاكم الحسکانى فى تفسیر هذه اآلية فى اسناده عن 
مجاهد عن ابن عباس  في قول اهلل تعالى:

  الَّذيَن آَمُنوا« يعني صدقوا بالتوحيد هو علّي بن أبي طالب«
الحق  تلبسون  لم  نظيرها:  يخلطوا،  لم  يعني  َيْلِبُسوا«  لَْم  »َو 
بالباطل  يعني لم تخلطون. و لم يخلطوا »إيمانَُهْم بُِظْلٍم« يعني 

الشرک.« 
ما  شرک-  بعد  إال  أحد  آمن  ما  اهلل  »و  عباس:  ابن  فقال 
عين   طرفة  به  يشرک  أن  غير  من  باهلل-  آمن  فإنه  عليا  خال 
ُمْهَتُدوَن«،   ُهْم  »َو  العذاب   و  النار  من  اأْلَْمن«  لَُهُم  »ُأولِئَك 
يعني مرشدون إلى الجنة يوم القيامة بغير حساب. فكان علي 

أول من آمن- به- و هو من أبناء سبع سنين .«1
قال فرات بن إبراهيم الكوفي معنعنا عن أبان بن تغلب قال: 
تعالى   اهلل  قول  في   علي بن  محّمد  جعفر  ألبي  قلت 
»الَّذيَن آَمُنوا َو لَْم َيْلِبُسوا إيمانَُهْم بُِظْلٍم ُأولِئَك لَُهُم اأْلَْمُن َو 

:ُهْم ُمْهَتُدون«،  قال أبو جعفر
»يا أبان! أنتم تقولون هو الشرک باهلل و نحن نقول هذه اآلية 
لم  ألنه   طالب أبي  بن  علي  المؤمنين [  ]أمير  في  نزلت 
يشرک باهلل طرفة عين قط و لم يعبد الالت و العزى و هو أول 
من صلى مع النبيn ]القبلة[ و هو ]أول [ من صدقه فهذه 

اآلية نزلت فيه.«2

الهوامش:
»شواهد  اهلل،  عبد  بن  اهلل  عبيد  حسكاين،   .1
اّول،  طبع  الطهران،   ،» التفضيل  لقواعد  التنزیل 

1411 ق.، ج1، ص262.
2. كوىف، فرات بن ابراهيم، »تفسری فرات الكويف«، 

الطهران، طبع اول، 1410 ق.، ص34.

علی فی القرآن الکريم
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صورة النبّيn عند اهل السنة
هل کان رسول اهلل ال يبالي بالموسيقی 

على  يدل  الکتب  بعض  في   nالنبي صورة  تشويه  إن 
أمر مشؤوم خلف الکوالیس و مقدمتها حسب رأي بعض 
»نهج  كشرح  مهمة  كتب  في  بالتاريخ  التالعب  الباحثین 
الذهب«  »مروج  و  المعتزلي  الحديد  أبي  لـإبن  البالغة« 
يرجع  بكار  بن  لـزبير  الموفقیات«  »خاصة  و  لـلمسعودي 

إلى عصر حکم معاوية بن أبي سفيان.
ينقل الزبير بن بكار عن الـمطرف بن مغيرة بن شعبة مايلى:

دخلت مع أبى على معاوية، فکان أبى يأتیه فیتحّدث معه 
، فیذكر معاوية و عقله، و يُعجب بما يرى  ثم ينصرف إلىَّ
منه. إذ جاء ذات لیلة فأمسك عن العشاء، و رأيته مغتمًا 

فانتظرته ساعة ظننت أنه ألمر حدث فینا. 
فقلت: ما لى أراک مغتمًا منذ الليلة؟ فقال: يا بنى جئُت من 

عند أكفر الناس و أخبثهم. قلت: و ما ذاک؟! 
أمير  يا  سنًا  بلغت  قد  إنك  به:  قد خلوت  و  له  قلت  قال: 
المؤمنين، فلو أظهرت عدال و بسطت خيراً، فإنك قد كبرت، 
و لو نظرت إلى إخوتك من بنى هاشم1 فوصلت أرحامهم، 
فواهلل ما عندهم اليوم شى تخافه، و إن ذلك مما يبقى لك 

ذكره و ثوابه.
تيم  أخو  َملَك  بقاءه؟  أرجو  ذكر  أى  هيهات،  هيهات  فقال: 
فعدل، و فعل ما فعل، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره، إاّل 
أن يقول قائل: أبو بكر، ثم ملك أخو عدى، فاجتهد و شّمر 

عشر سنين، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره؛ إاّل أن يقول 
به كل يوم خمس  لُيصاح  أبى كبشة2   ابن  قائل: عمر. و إن 
داnً رسول اهلل.« فأّى عمل يبقى و أّى  مرات »أشَهُد أنَّ ُمحمَّ

ذكر يدوم بعد هذا؟! ال أبا لك، ال واهلل إاّل دفنًا دفنًا!3 
وفى معاوية بعهده و يمینه الذى مضى ذكره و سعى بکل 
االحاديث  هذه  أن  نرى  لذلك  السبیل،  هذا  فى  طاقته 
و  الحديث  لصنع  معامل  أوجد  فقد  عهده،  فى  وضعت 
وضع الروايات. و فى بعض من أحاديثهم تسقط شخصیة 
الرسولn عن قداستها و شأنها و قیمتها إلى مستوى دون 

مستوى اإلنسان العادى. 
و من هذه الروايات ما يشار فیها أن النبيn ما كان يبالي 
بالموسیقى و الغناء بل كان مولعا للحضور في مجالسه  و 

سنتطرق في هذا المقال إلى هذه الوروايات و نرد علیها.

نماذج من األحاديث الموضوعة
ينقل الـبخارى عن ُأمّ المؤمنين عائشه الحديث التالى:

بغناء  تغنیان  دخل علّى رسول اهللn و عندى جاريتان 
بُغات ]يوم اقتتل االوس و الخزرج قبل اإلسالم[ فاضطجع 

على الفراش و حّول وجهه.
عند  الشيطان  مزمارة  قال:  و  فانتهرنى  أبوبكر  دخل  و 

الّنبىn؟!
ثالث  نهره  و  أبى بکر  عبارة  تکّررت  أخرى  رواية  وفى 

مّرات. فأقبل علیه رسول اهللn فقال: دعهما.
و فى رواية أخرى: دعهما يا ابابكر! فإنّها أيام عيد و لكّل 

قوم عيد.
فلّما غفل غمزتهما فخرجتا.4

و تقول فى مکان آخر:
فدعانى  المسجد  فى  عید  يوم  فى  يزفون  حبش  جاء 
الى  انظر  فجعلت  منکبه  على  رأسى  فوضعت   nالنبّى

لعبهم حتّى كنت أنا التى أنصرف عن النظر إلیهم.5
و هناك رواية أخرى تقول:

مّر رسول اهللn بالّذين يّدكون بالـ»مدينة« و قام علیهم 
و كنت أنظر بین أُُذنیه و هو يقول: خذوا يا بنى أرفده حّتى 
تعلم اليهود و الّنصارى أنَّ فى ديننا فسحة. فجعلوا يقولون: 
أبوالقاسم الطيّب!6 و جاء فى رواية عن عائشه كذلك: ... اذا 
طلع عمر، قالت: فارفضًّ النّاس عنها7 أو تفّرقوا خوفًا منه.

نقلت هذه الروايات فى »صحیح البخارى« فى باب »ضرب 
الدف« من كتاب النکاح8 و فى باب »شهود المالئکة بدراً« 
من كتاب »الفضائل« و فى »طبقات الکبرى« لـابن سعد 
باعتبار  البخارى  صحیبح  من  ننقلها  لکنّا  الواقدى.  كاتب 

شأنه و منزلته بعد القرآن عند مدرسة الخلفاء.
تقول ربيع بنت المعوذ بن عفراء: جاء النبّىn فدخل حین 
فجعلت  منّى.  كمجلسك  فراشى  على  فجلس  علّى  بُنى 
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ُجويريات ]فتیات صغیرات[ لنا يضربن بالّدف و يندبن من 
قُتل من آبائى يوم بدر. إذا قالب إحداهّن: و فينا نبّى يعلم 
ما فى غٍد... فقالn: دعى هذه و قولى بالّذى كنت تقولين!

وقعًا  أسواً  السهمًا  و  أضّر  حديثا  نعرف  ال  أنّا  اهلل  علم 
على قلب الرسولn و أهل بیته من سهم نسبة هذه 
نبیّهم  كان  اذا  المسلمین  عوام  من  تتوقّع  ماذا  االكاذيب. 
يجلس جنب العروس لیصغى ألغانى الجوارى و النساء؟!

إذا كان رّب البيت بالدف مولعًا   
فشيمة اهل البيت كّلهم الرقص!    

الغناء و الموسيقی فی اإلسالم
فى المصادر المعتمده عند مدرسة الخلفاء، ينقل أنس عن 

الرسولn الحديث التالى:
»بعثنى اهلل رحمة و هدى للعالمين و بعثنى بَمحق العازف و 

المزامير.«9
و فى رواية أخرى يقول مجاهد:

كنُت مع ابن عمر فسمع صوت طبل فأدخل اصبعيه فى اذنيه ثم 
تنّحى حّتى فعل ذلك ثالث مرات. ثم قال: هكذا فعل رسول 

10.nاهلل
و فى ذيل اآليات الکريمة: »َو ِمَن النَّاِس َمْن َيْشَتري لَْهَو 

الَْحديث «11 
بيع  يحّل  »ال   :nاهلل رسول  قال  يلى:  ما  عائشه  تنقل 

المغنيات و ال شراؤهّن و ال تعليمهّن.«
و قد سئل عبداهلل بن مسعود عن تفسیر اآلية فقال: الغناء و 

الّذى ال اله ااّل هو، يرددها ثالث مّرات.
و قد فّسرها بنفس التفسیر ابن عّباس و غیره من المفّسرين 
ِمْنُهْم  اْسَتَطْعَت  َمِن  اْسَتْفِزْز  »َو  اآلية  تفسیر  وفى  الکبار.12 

بَِصْوِتَك«13 
و  اللعب  »و  اآلية:  تفسیر  فى  مسعود  بن  عبداهلل  يقول 

اللهو.«14 
هذا قلیل من كثیر من اآليات و الروايات التّى تبیّن رؤية 

اإلسالم تجاه الموسیقى و الغناء.
ماذا كان ينبغى واضعوا هذه األحاديث؟ و ما الّذى استهدفوا 

من عملهم هذا؟
الهدف  هو  العمل  هذا  من  المتوخاة  المهّمة  األهداف  من 
الذى سعى ألجله معاوية حیث استهدف دفن كلمة »اشهد 
انَّ محّمداً رسول اهلل« و قد قرأنا بعضًا من الروايات التى 
اسم  المشؤومة. و دفنت  المهمة  أن تؤدى هذه  استطاعت 
الرسول المباركn تحت تّل من األكاذيب و التخرصات 

المشینة...

الهوامش:
فریجع  بنی أمّيه  أما  مناف؛  عبد  بن  هاشم  ألی  بنی هاشم  نسب  یرجع   .1
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هم  و  املشرتک  جدهم  مناف  عبد  أی  مناف  عبد  بن  مشس  الی  نسبهم 
ليفی  طبعة  بعدها،  فما   14/ قریس  نسب  )راجع  عّم.  أوالد  احلقيقة  فی 

بروفنسال.(
أباکبشه  الرسول  ابوسفيان  مّسی  أحد  معرکة  املسلمون  خسر  أن  بعد   .2
استهزاء به. )راجع »انساب األشراف 1/ 91 . 327 و املقریزی؛ »أمتاع 

األمساع«/77 و 158.(
النهج« 463/1، الطبعة القدمیة و »مروج الذهب« 454/3،  3. »شرح 

طبعة االندلس، بریوت، و »االخبار املوفقيات«/576، طبعة العراق.
4. صحيح البخاری225/2، کتاب »مناقب األنصار«، باب مقدم الّنبی 
1/ 4118، کتاب »العيدین«، احلدیث 2 و3، و »صحيح مسلم«، کتاب 
صالة العيدین، باب الرخصة فی اللعب الذی ال معصية له، ح19، حتقيق 

حممد عبد الفؤاد عبدالباقی.
5. »صحيح مسلم« 23/3، طبعة حممد علی صبيح، و احلدیث 23 من 

الطبعة اجلدیدة احملققة.
6. »منتخب الکنز« 173/6.

7. املصدر السابق 4/ 393 و الرتمذی 148/13، باب مناقب عمر.
8. البخاری 19/7-20، طبة بوالق.

9. تفسری الّدر املنثور 324/2.
ح  الدف،  و  الغناء  باب  النکاح،  613/1، کتاب  ماجه  ابن  سنن   .10

1901 و ابوداوود 304/2.
11. سورة اللقمان، اآلیة 6. 

12. تفسری الطربی 39/1-40 و تفسری القرطبی 51/14-53 و ابن کثری 

441/3-443 و تفسری السيوطی 160-159/5.
13. سورة اإلسراء، اآلیة 64.

14. تفسری الطربی 15/ 81؛ و ابن کثری 49/3. 

نقلها  الدين«،  أحياء  فی  »دوراألئّمه  سّيدمرتضی،  المصدر: عسکری، 
الی العربيه: تحسين البدری، ج 1، صص 149-163؛ بالتخليص.

و قد روي عدد من الروايات من أبي هريرة في المصادر 
الروائیة و االعتقادية لمدرسة الخلفاء و التي  ادعى فیها أبي 

هريرة أن النبيn قال: 
قال رسول اهللn: »احتج آدم وموسى.« فقال موسىj: يا 
آدم! أنت أبونا. خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت 

موسى. اصطفاک اهلل بكالمه، وخط لك بيده.
جادل آدم أبو البشر موسى و قال موسي آلدم:إن اهلل 

خلقك بیده و أنت أخرجت الناس بذنبك من الجنة. 
أجابه آدم: يا موسى إن اهلل اصطفاک و كلمك و كتب 

لك التوارة بيده.1
البخارى،  »صحیح«  خزيمه،  ابن  »التوحید«  فى  روى 
و  ابن ماجه،  »سنن«  الترمذى،  »سنن«  المسلم،  »صحیح« 

»التفاسیر« الطبرى، ابن كثير، السيوطى من عبداهلل يقول: 
جاء حبر من األحبار إلى رسول اهلّلn فقال: يا محّمد! إنّا 
نِجُد أّن اهلّل يجعُل الّسمواِت على إصبع، والشجر على إصبع، 
على  الخالئق  وسائر  إصبع  على  والّثرى  إصبع  على  والماء 
إصبع؛ فیقول: أنا الَملِك. فَضِحك النبيُّ حتّى بَدْت نواجُده، 
تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسوُل اهلّلn: »َو ما َقَدُروا اهلَلَّ 
ماواُت  اَلسَّ َو  اَلِْقياَمِة  َيْوَم  َقْبَضُتُه  َجِميعًا  اأَْلَْرُض  َو  َقْدِرِه  َحقَّ 

َمْطِوّياٌت بَِيِميِنِه«2و3
و قد سببت الروايات المذكروة و ما شابهها أن يؤول علماء 
مدرسة الخلفاء »يد اهلل« في القرآن إلى أنها عضو للجسم 

كما قال ابن خزيمة في كتاب توحیده: 
باب إثباِت اليِد للخالق البارئ جلَّ وَعال: إّن اهلّل تعالى له َيداِن 

َكما أعَلمنا فى محكِم تنزيله...4

ثم يستدل ابن خزيمة  إلى عدد من اآليات و منها:
»َو قالَِت اَلَْيُهوُد َيُد اهلَلِّ َمْغُلولٌَة ُغلَّْت َأْيِديِهْم َو لُِعُنوا بِما قالُوا 

بَْل َيداُه َمْبُسوَطتاِن ُيْنِفُق َكْيَف َيشاُء...«5 
»َفُسْبحاَن اَلَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َو ِإلَْيِه ُتْرَجُعوَن«6

ُكلِّ  َعلى  ِإنََّك  اَلَْخْيُر  بَِيِدَک  َتشاُء  َمْن  ُتِذّل  َو  َتشاُء  َمْن  »ُتِعّز 
َشْيٍء َقِديٌر«7 

السنة من معنى يد اهلل. و هنا  هذا تفسیر قد قدمه علماء 
نصل إلى تفسیر أهل البیت لهذه اآليات و الروايات.

وجهة نظر أهل البيت حول يد اهلل 
 )عن محّمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر )االمام الباقر

فقلت: قول عّزوجّل: 
 ؟8 فقال» »يا ِإْبِليُس ما َمَنَعَك َأْن َتْسُجَد لِما َخَلْقُت بَِيَديَّ

: »اليد في كالم العرب: القّوة والّنعمة.«9
ثم ذكر أبوجعفر بعض اآليات التي جاءت فیها كلمة الید 

كما اشار إلى بعض كالم العرب.
بَِأْيدٍ«11  بََنْيناها  ماَء  اَلسَّ »َو  ْيِد«10  اأَْلَ َذا  داُوَد  َعْبَدنا  اُْذُكْر  »َو 
لفالن  يقال  و  قواهم.  أى  ِمْنُه«12  بُِروٍح  َأيََّدُهْم  »َو  بقوة.  أى 
عندي أياد كثيرة أي فواضل و إحسان و له عندي يد بيضاء 

أي نعمة.«13 

الحديث الثاني
اهلّل  قول  عن   الرضا سألت  قال:  عبيدة،  بن  محّمد  عن 
بَِيَديَّ  َخَلْقُت  لِما  َتْسُجَد  َأْن  َمَنَعَك  ما  ِإْبِليُس  »يا  عّزوجّل: 

تى.«14 َأْسَتْكَبْرَت«. قال: »يعنى بُقدرتى وُقوَّ

الحديث الثالث فی معنى »قبضته« فی الـ»قرآن كريم«
)االمام  عبداهلّل  أبا  سألت  قال:  مهران،  بن  سليمان  عن 
َجِميعًا  اأَْلَْرُض  »َو  عّزوجّل:  اهلّل  قول  عن   )الصادق
يملکها  ال  ملکه  »يعنى   :فقال اَلِْقياَمِة«15  َيْوَم  َقْبَضُتُه 
َمْطِوّياٌت  ماواُت  اَلسَّ معه أحد...« قلت: فقوله عّزوجّل: »َو 
بَِيِميِنِه«؟16 قال: »اليمين اليد. واليد القدرة والقّوة. يقول 
عّزوجّل: والّسموات مطوّيات بقدرته وقّوته »ُسْبحانَُه َو َتعالى 

َعّما ُيْشِرُكوَن«17و18

دراسة مقارنة للروايات و تأويل اآليات حول »يد اهلل«
القرآن«  »مفردات  في  اإلصفهانى  راغب  أشار 
القرآن  الفاظ  »معجم  في  مصر  في  العلماء  و 

الکريم«:19
»إن اليد بمعنى عضو في الجسم و التي استخدم في 
معان أخرى كما يقال حول ما في تصرف اإلنسان 
تحت  أو  امتالكه  في  كان  لو  أنه  كما  يده  في  إنه 

أمره.« 

معرفة الّرب فی المدرستين: يد اهلل
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و قد ذكر العلماء المصريون تسع معان غیر حقیقي للید .و 
مما استشهدوا به لمعنى الید في غیر عضو للجسد اآليات 

الثالثة المذكورة .
و حسب قولهم إن »الید« في اآلية الکريمة»بَِيِدِه َمَلُكوُت 
ُكلِّ َشْيٍء« و في آية »بَِيِدَک اَلَْخْيُر« و في »َيُد اهلَلِّ َمْغُلولٌَة« 

و »َمْبُسوَطٌة«.
و الید في هذا الموضوع ك»َيَدَک َمغُلولَة« في الىية التي 

.nنزلت حول نبي اإلسالم

الهوامش:
موسى ع، ص  و  آدم  باب حجاج  القدر،  مسلم«، كتاب  1. »صحيح 
2042-2043 ح 13 و 14 و 15؛ »صحيح البخارى«، كتاب القدر، 
باب حتاّج آدم و موسى عندالّله عّزوجّل، ص 98 و كتاب التوحيد، باب 
قوله »َو َكلََّم اَلّلُه ُموسى َتْكِليمًا«، ص199؛ »سنن أىب داوود«، كتاب السنة 

باب ىف القدر، ج 4، ص 222؛ »توحيد«، ابن خزمیه، ص 57-54.
2. سورة الزمر، اآلیة 67. 

3. توحيد ابن خزمیه، باب ذكر اثبات اليد للخالق البارى جّل وعال: ص 
الّسموات  ثناؤه  تبارك وتعاىل امسه وجّل  الّله  إمساك  53-75، وباب ذكر 
لّلهِ ِ  اثبات األصابع  واألرض وما عليها على أصابعه: ص 76-79، وباب 
النيّب قيال له ال حكایة عن غریه: ص 79-82. صحيح  عّزوجّل من سّنة 
البخارى، كتاب التفسری، تفسری سورة الزمر، باب »ما َقَدُروا اَلّلَه َحقَّ َقْدرِِه« 
َو  اَلسَّماواِت  مُیِْسُك  اَلّلَه  »ِإنَّ  باب  التوحيد،  وكتاب   ،122 3 ص  ج   :
القيامة  تـَُزوال« : ج 4 ص 192؛ صحيح مسلم، كتاب صفة  َأْن  َاأْلَْرَض 
واجلّنة والنار: ص 2147-2148 ح 19 و 20 و 22 و 24 و 25؛ سنن 
ترمذى، كتاب التفسری سورة الزمر: ج 5 ص 371؛ سنن أىب داوود: ج 4 
ص 234؛ تفسری الطربى: ج 24 ص 18-19؛ تفسری ابن كثری: ج 4 
ص 62-63؛ تفسری زاد املسری: ج 7 ص 195-196، الدر املنثور: ج 

5 ص 335-334.
4. توحيد ابن خزمیه: ص 53.

5. سورة املائده، اآلیة 64.
6. سورة یس، اآلیة 83. 

7. سورة اآلل عمران، اآلیة 26.
8. سورة ص، اآلیة 75. 

9. التوحيد، صدوق، باب تفسری قول الّله عّزوجّل: »یا ِإبِْليُس ما َمنـََعَك َأْن 
َتْسُجَد ِلما َخَلْقُت بَِيَديَّ« : ص 153 ح 1.

10. سورة ص، اآلیة 17. 
11. سورة الذاریات، اآلیة 47. 

12.  سورة اجملادله، اآلیة 22.
13. التوحيد، صدوق، ص 153 ح 1.

خلقُت  ملا  تسجد  أن  منعك  ما  إبليس  »یا  باب  صدوق،  التوحيد،   .14
بيدى« : ص 153-154 ح 2. 

15. سورة الزمر، اآلیة 67. 
16. املصدر السابق.
17. املصدر السابق.

يعاً قـَْبَضُتُه یـَْوَم  18. التوحيد، صدوق، باب تفسری قوله عّزوجّل »َو َاأْلَْرُض جَِ
اَْلِقياَمِة« : ص 161-160.

19. ارجع الی راغب اصفهاىن، حسنی بن حممد، »مفردات ألفاظ القرآن«، 
بریوت - دمشق، دار القلم- الدار الشامية، طبع اّول، 1412ق. ص889.

نقلها  الدين«،  أحياء  فی  »دوراألئّمه  سّيدمرتضی،  عسکری،  المصدر: 
الی العربيه: تحسين البدری، ج 2، صص 257-263؛ بالتخليص.
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السیر،  وأصحاب  والمؤرخین  المحدثین  من  كثیر  يروي 
ْقَربين «1 جمع  أنه لما نزل قوله تعالى»َو َأْنِذْر َعشيَرَتَك اأْلَ
رسول اهللn بني عبد المطلب مرتین، و في الثانیة قال 
لهم: »يا بني عبد المطلب! إني واهلل ما أعلم شابا في العرب، 
جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، قد جئتكم بخير الدنيا واآلخرة. 
و قد أمرني اهلل تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على 
فيكم.«  وخليفتي  وصّيي  و  أخي  يكون  أن  على  األمر،  هذا 
»قلُت   :على االمام  قال  جمیعا.  عنها  القوم  فأحجم 
بطنا،  وأعظمهم  عینا،  وأرمصهم  سنا،  ألحدثهم  إني  و 
وأحمشهم ساقا: أنا يا نبّي اهلل أكون وزيرک. فأخذ برقبتي، 
ثم قالn: »إن هذا أخي و وصّيي و خليفتي فيكم. فاسمعوا 

له وأطيعوا.« 
فقال على بن ابى طالب: »فقام القوم يضحكون، فيقولون 

ألبي طالب: قد أمرک أن تسمع البنك وتطيع!«2 
وروى اإلمام الطبري في تاريخه بسنده عن ابن عباس عن 

علي بن أبي طالب قال: 
رسول  دعاني   :nاهلل رسول  على  اآلية  هذه  نزلت  لما 
اهللn فقال لي: »يا علي! إن اهلل أمرني، أن أنذر عشیرتي 
أباديهم  متى  أني  بذلك ذرعا، وعرفت  األقربین، فضقت 

حديث النبوّیn: وصّی الّرسول
بهذا األمر، أرى منهم ما أكره، فصمت علیه، حتى جاءني 
به،  تؤمر  ما  تفعل  أال  إنك  محمد!  يا  فقال:   جبرئيل

يعذبك ربك. 
فاصنع لنا صاعا من طعام، واجعل علیه رحل شاة، وامأل 
لنا عسا من لبن، ثم اجمع لي بني عبدالمطلب حتى أكلمهم، 
وأبلغهم ما أمرت به، ففعلت ما أمرني به. ثم دعوتهم له وهم 
يومئذ أربعون رجال - يزيدون رجال أو ينقصونه - فیهم 

أعمامه: أبوطالب و حمزة و العباس و أبو لهب. 
فلما اجتمعوا إلیه دعاني بالطعام الذي صنعت لهم، فجئت 
اللحم،  من  حذية   nاهلل رسول  تناول  وضعته  فلما  به، 
 :nفشقها بأسنانه، ثم ألقاها في نواحي الصحفة. ثم قال
»خذوا باسم اهلل«. فأكل القوم حتى ما لهم بشئ حاجة، وما 
أرى إال موضع أيديهم، و أيم اهلل الذي نفس علي بیده، و 
إن كان الرجل الواحد منهم لیأكل ما قدمت لجمیعهم، وأيم 

اهلل، إن كان الرجل الواحد منهم لیشرب مثله. 
إلى  لهب  أبو  بدره  يکلمهم،  أن   nاهلل رسول  أراد  فلما 
ولم  القوم،  فتفرق  صاحبكم.  سحركم  ما  لهد  فقال:  الکالم، 

 ». nيکلمهم رسول اهلل
فقالn: »الغد يا علي! إن هذا الرجل سبقني إلى ما قد 



لنا  فعد  أكلمهم،  أن  قبل  القوم  فتفرق  القول،  من  سمعت 
»ففعلت،  قال:  اجمعهم.«  ثم  صنعت،  ما  بمثل  الطعام  من 
ثم جمعتهم، ثم دعاني بالطعام فقربته لهم، ففعل كما فعل 
باألمس، فأكلوا حتى ما لهم بشئ حاجة.« ثم قال: »اسقهم، 
ثم  العس، فشربوا حتى رووا منه جمیعا.«  بذلك  فجئتهم 
إني واهلل  المطلب،  بني عبد  »يا  فقال:   nتکلم رسول اهلل
ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به، 
إني قد جئتكم بخير الدنيا واآلخرة، وقد أمرني اهلل تعالى أن 
أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا األمر، على أن يكون 
أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟« قال على: فأحجم القوم 
عنها جمیعا، وقلت: و إني ألحدثهم سنا، وأرمصهم عینا، 
وأعظمهم بطنا، وأطمشهم ساقا: »أنا، أكون وزيرک عليه«، 
خلیفتي  و  ووصیّي،  أخي   »أنت  قال:  ثم  برقبتي،  فأخذ 
يضحکون  القوم  فقام  قال:  وأطیعوا.«  له  فاسمعوا  فیکم 

ويقولون ألبي طالب:  قد أمرک أن تسمع البنك وتطيع.
أبي  عن  بسنده  تاريخه  في  أيضا  الطبري  اإلمام  وروى 
صادق عن ربيعه بن ناجد، أن رجال قال لعلي: يا أمير 
 :المؤمنين بم ورثت ابن عمكص دون عمك؟ فقال علي
الناس، ونشروا آذانهم.«  »هاؤم ! ثالث مرات، حتى اشرأب 
بني   -nأو دعا رسول اهلل  - nجمع رسول اهلل قال:  ثم 
عبد المطلب، منهم رهطة، كلهم يأكل الجذعة، ويشرب الفرق  
فأكلوا  مدا من طعام،  لهم  قال: فصنع  اللبن،  به  يكال  مكيال 
حتى شبعوا، وبقي الطعام، كما هو. ثم دعا بغمر، فشربوا حتى 
رووا، ثّم قال: »يا بني عبد المطلب، إني بعثت إليكم بخاصة، 
رأيتم،  قد  ما  األمر،  هذا  من  رأيتم  وقد  بعامة،  الناس  وإلى 
ووارثي؟«  وصاحبي  أخي  يكون:  أن  على  يبايعني  فأيكم 
فلم يقيم إليه أحد، فقمت إليه - وكنت أصغر القوم - فقال: 
»إجلس.« ثم قال ثالث مرات، كل ذلك أقوم إليه، فيقول لي: 
الثالثة. فضرب يده على يدي، قال:  »إجلس.« حتى كان في 

فبذلك ورثت ابن عميص دون عمي.3
 :nوروى المحب الطبري  عن بريدة قال: قال رسول اهلل
»لكل نبي وصي و وارث، و إن عليا وصّيي ووارثي.« قال: 

خرجة البغوي في معجمه.4
و روى اإلمام أحمد بن حنبل في »الفضائل« بسنده عن عبد 
اهلل األسدي عن علي قال: »لما نزلت  وأنذر عشيرتك 
كان  إن   - بيته  أهل  من  رجاال   nاهلل رسول  دعا  األقربين، 
الرجل منهم آلكال جذعة، وإن كان شاربا فرقا - فقدم إليهم 
ديني  لهم: »من يضمن عني  فقال  فأكلوا حتى شبعوا.  رجال، 
ومواعيدي، ويكون معي في الجنة، ويكون خليفتي في أهلي 
فقال  »أنا.«   :فقال علي بيته،  أهل  على  ذلك  فعرض  ؟« 
رسول اهللn: »علي يقضي عني ديني، وينجز مواعيدي...«5

الهوامش:
1. سورة الشعراء، اآلیة 214.

2. تفسری الطربي 74/19 - 75  ط بوالق، شرح هنج البالغة 210/13 
- 212، السریة احللبية 460/1 - 461،

وانظر    561/3 ابن كثری  تفسری  العثمانية،  نقض  اإلسكايف:  جعفر  أبو 
روایات أخرى يف 558/3 - 562، ابن األثری: الكامل يف التاریخ 63/2، 
  143  -  133 ص  والسنة  الكتاب  ضوء  يف  اإلمامة  السماوي:  مهدي 

القاهرة 1977، الفریوزآبادي: فضائل اخلمسة 333/1 - 337.
3. تاریخ الطربي 319/2 - 322 ) ط دار املعارف - القاهرة 1977 (.

4. احملب الطربي : الریاض النضرة 234/2، وانظر : اإلمام أمحد بن حنبل 
: املسند 111/1، 159، 331، فضائل الصحابة 615/2 ) حدیث رقم 
1052 (، 650/2 - 651 ) حدیث رقم 1108 ( 712/2 - 713 ) 
حدیث رقم 1220 ( املستدرك للحاكم 125/3 - 126، 172، جممع 
احلقائق  للهيثمي 253/8، 113/9، 134، 146، 165، كنوز  الزوائد 
 ،154  ،153/6 اهلندي  للمتقي  العمال  121، كنز   ،42 للمناوي ص 
392، 397، 215/8، أبو نعيم : حلية األولياء 63/1، اخلطيب البغدادي 
أمری  هتذیب خصائص   : النسائي  بغداد 112/11، 305/12،  تاریخ   :

املؤمننی علي بن أيب طالب ص 29، طبقات ابن سعد 124/1، 125 .
5. فضائل الصحابة 651/2 .

المصدر: کتاب »اإلمامة وأهل البيت، اإلمام علي واإلمامة«، المستبصر 
51؛   -36 صص  ج2،  مهران،  بيومي  محمد  الجامعي:  االستاذ 

بالتخليص.
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قال اهلل تبارك و تعالى فى محکم كتابه فى اآلية 159 من 
سورة »نساء«:

»َو ِإْن ِمْن َأْهِل الِْكتاِب ِإال لَُيْؤِمَننَّ بِِه َقْبَل َمْوِتِه َو َيْوَم الِْقياَمِة 
َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيداً.«

قال المفسرون الکبار فى تفسیر هذه اآلية ألّن اآلية نزلت 
.fفى المهدى

قال علي بن ابراهيم فى تفسیره عن شهر بن حوشب: قال لي 
الحّجاج: ]ياشهر![ آية في كتاب اهلّل قد اعيتني. فقلت: ايها 
ِإاّل  الِْكتاِب  َأْهِل  ِمْن  ِإْن  قوله: »َو  فقال:  اّية آية هي؟  األمير 
النصراني  باليهودي و  اني آلمر  اهلّل  َمْوِتِه« و  َقْبَل  بِِه  لَُيْؤِمَننَّ 
حتى  شفتيه  يحرک  اراه  فما  بعيني  ارمقه  ثم  عنقه،  فيضرب 

يخمده. 
فقلت: اصلح اهلّل األمير ليس على ما]ت[ اّولت. 

قال: كيف هو؟ 
قلت: اّن عيسى ينزل قبل يوم القيامة الى الدنيا فال يبقى اهل 
ملة يهودي و ال غيره ]نصراني[ اال آمن به قبل موته و يصلي 

 .fخلف المهدي
قال: ويحك...! أنّي لك هذا و من اين جئت]به[؟ 

فقلت: حدثني به محّمد بن علي بن الحسن بن علي بن ابي 
 .طالب

فقال: جئت بها و اهلّل من عين صافية.1
و روى عن ابن سنان عن أبي عبد اهلل في قول اهلل في 
عیسى »َو ِإْن ِمْن َأْهِل الِْكتاِب ِإال لَُيْؤِمَننَّ بِِه َقْبَل َمْوِتِه...« 

2». nفقال: »إيمان أهل الكتاب إنما هو بمحمد
نزول  حول  كثیرة  روايات  السنة  وأهل  الشیعة  ذكر  قد  و 

السید مسیح في عصر ظهور المهديf و منها:
»منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه.«3 و »ينزل عيسى بن 
أال  فيقول:   ; بنا  تعال صل  المهدي:  أميرهم  فيقول  مريم)ع(، 
لهذه  أمراء تكرمة من اهلل )عز وجل(  بعضكم على بعض  إن 
إلى »كيف  النبوي  الحديث  و  الشیعة  كتب  في  األمة.«4 و 
أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم و إمامكم منكم «5 و سنتطرق إلى 

بیان هذا الحدذ بصورة مفصلة في مقال آخر إن شاء اهلل.
كما تدل هذه اآلية و تفسیرها على أن السید مسیح حي و 

منتظر كما نقل العالمة مجلسي:
أما  الكنجي:  بن محمد  بن يوسف  محمد  الكتاب  قال مؤلف 
َأْهِل  ِمْن  ِإْن  »َو  تعالى:  قوله  بقائه  على  فالدليل   عيسى
الِْكتاِب ِإال لَُيْؤِمَننَّ بِِه َقْبَل َمْوِتِه« و لم يؤمن به منذ نزول هذه 

اآلية إلى يومنا هذا و ال بد أن يكون ذلك في آخر الّزمان. 
و أما السنة فما رواه مسلم في »صحيحـ«ـه عن النواس بن 
سمعان في حديث طويل في قصة الدجال قال: فينزل عيسى 
ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين 

واضعا كفيه على أجنحة ملكين.5موعود القرآن: يوم يسلم الجميع

الهوامش:
1. تفسری القمي،ج 1 ص 158. عن حبرانی، هاشم بن سليمان - زکی، 
طالب، »احملجة فيما نزل يف القائم احلجةf«، قم، داراملوده، 1437ق.، 

ص64-63.
2. تفسری العياشي، ج 1، ص 284.

3. عقد الدرر: 25 عن أيب نعيم يف "مناقب املهدي"، كنز العمال 14 / 
266 ح 38673 عن كـتاب »املهدي«.

4. انظر: صحيح مسلم 1 / 95، مسند أمحد 3 / 345 و 384، مسند 
أيب یعلى 4 / 59، ح 2078.

5. یزدی حائری، علی، »إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائبf«، ج 1، 
ص 261.

6. هكذا يف مشكاة املصابيح ص 473 و يف سنن اىب داود ج 2 ص 432 
مصبوغ  ممصر:  ثوب  و  باهلرد  مصبوغ  أصفر  مهرود:  ثوب  یقال:  ممصرتنی 

باملصر أي الطنی األمحر أو األصفر.
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وصّی االنبياء
هبةاهلل، وصّی آدم

اّن االرض ال تخلوا من حّجة اهلل ابدا1ً الحجة الذى يعرف 
كان  و  اهلل.2  سبیل  إلى  الناس  يدعو  و  الحرام  و  الحالل 
أو  الرسول  أمانات  برد  مکلفین  عصر  كل  في  األوصیاء 
النبي السابق إلى النبي أو الوصي التالي لکي يحفظ میراث 
في  وصي  أول  اهلل(  )هبة  شیث  كان  و  النبوة  و  الرسالة 
األرض و كان وصیا للنبي آدم. و هنا نصل إلى قضیة 

.وصاية شیث

كيف صار هبة اهلل وصيا آلدم؟
علّي  بن  محّمد  جعفر  أبي  عن  الّثمالّي  حمزة  أبي  روى عن 

الباقر قال: 

يقرب  ال  أن   آدم إلى  عهد  تعالى  و  تبارك  اهلل  »إّن 
و  تبارك  اهلل  علم  في  كان  الّذي  الوقت  بلغ  فلّما  الّشجرة 
تعالى أن يأكل منها نسي. فأكل منها و هو قول اهلل تبارك 
و تعالى  »َو لََقْد َعِهْدنا ِإلى  آَدَم ِمْن َقْبُل َفَنِسَي َو لَْم نَِجْد لَُه 

َعْزما.«3 
فلّما أكل آدم من الّشجرة، أهبط إلى األرض فولد له هابيل 
 و أخته توأما و ولد له قابيل و أخته توأما ثّم إّن آدم

أمر هابیل و قابیل أن يقّربا قربانا. 
و كان هابیل صاحب غنم و كان قابیل صاحب زرع. فقّرب 
هابیل كبشا و قّرب قابیل من زرعه ما لم ينّق. و كان كبش 
هابیل من أفضل غنمه و كان زرع قابیل غیر منّقى. فتقبّل 
قربان هابیل و لم يتقبّل قربان قابیل و هو قول اهلل عّز و 
َل ِمْن  با ُقْربانًا َفُتُقبِّ جل  »َو اْتُل َعَلْيِهْم نََبَأ اْبَنْي آَدَم بِالَْحقِّ ِإْذ َقرَّ
 ُ ْقُتَلنََّك قاَل ِإنَّما َيَتَقبَُّل اهللَّ َأَحِدِهما َو لَْم ُيَتَقبَّْل ِمَن اآْلَخِر قاَل أَلَ

ِمَن الُْمتَّقين .«4 
النّار  إلى  قابیل  فعمد  النّار.  تأكله  قبل  إذا  القربان  كان  و 
فبنى لها بیتا و هو أّول من بنى للنّار البیوت و قال ألعبدّن 
النّار حتّى يتقبّل قرباني. ثّم إّن عدّو اهلل، إبليس قال  هذه 
لقابیل: إنّه قد تقّبل قربان هابيل  و لم يتقّبل قربانك فإن تركته 
يكون له عقب يفتخرون على عقبك. فقتله قابیل فلّما رجع 
إلى آدم قال له: يا قابيل! أين هابيل؟ فقال: ما أدري و 
مقتوال.  هابیل  فوجد   آدم فانطلق  راعيا.  له  بعثتني  ما 

فقال: لعنت من أرض كما قبلت دم هابيل. 
فبکى آدم على هابیل أربعین لیلة. ثّم إّن آدم سأل ربّه 
عّز و جّل أن يهب له ولدا فولد له غالم فسّماه هبة اهلل. ألّن 

اهلل عّز و جّل وهبه له. فأحبّه آدم حبّا شديدا. 
اهلل  أوحى  أيّامه،  استکملت  و   آدم نبّوة  انقضت  فلّما 
استكملت  و  نبّوتك  انقضت  قد  إنّه  آدم  يا  أن:  إلیه  تعالى 
أّيامك فاجعل العلم الّذي عندک و اإليمان و االسم األكبر و 
العقب من ذّرّيتك عند ابنك  الّنبّوة في  العلم و آثار  ميراث 
هبة اهلل فإنّي لن أقطع العلم و اإليمان و االسم األكبر و ميراث 
العلم و آثار الّنبّوة في العقب من ذّرّيتك إلى يوم القيامة و لن 
أدع األرض إاّل و فيها عالم يعرف به ديني و يعرف به طاعتي 

.و يكون نجاة لمن يولد فيما بينك و بين نوح
نبیّا  باعث  تعالى  اهلل  إّن  قال  و   نوحا  آدم ذكر  و 
فیکّذبونه.  و جّل  عّز  اهلل  إلى  يدعو  إنّه  و   نوح اسمه 
فیقتلهم اهلل بالّطوفان. و كان بین آدم و بین نوحc عشرة 

آباء كّلهم أنبیاء اهلل. 
و أوصى آدم إلى هبة اهلل. أّن من أدركه منکم فلیؤمن 
 به و لیتّبعه و لیصّدق به فإنّه ينجو من الغرق. ثّم إّن آدم
لّما مرض المرضة الّتي قبض فیها، أرسل إلى هبة اهلل، فقال 
مّني  فأقرئه  المالئكة  من  لقيت  من  أو  جبرئيل  لقيت  إن  له: 
الّسالم و قل له يا جبرئيل إّن أبي يستهديك من ثمار الجّنة 
ففعل. فقال له جبرئیل: يا هبة اهلل إّن أباک قد قبض و 

ما نزلت إاّل للّصالة عليه فارجع. فرجع فوجد أباه قد قبض 
فأراه جبرئیل كیف يغّسله فغّسله حتّى إذا بلغ الّصالة 
علیه قال هبة اهلل: يا جبرئيل! تقّدم فصّل على آدم. فقال له 
في  ألبيك  نسجد  أن  أمرنا  اهلل  إّن  اهلل  هبة  يا   :جبرئیل

الجّنة فليس لنا أن نؤّم أحدا من ولده. 
اهلل. فصّلى على آدم و جبرئیل خلفه  فتقّدم هبة 
]...[ ثّم إّن هبة اهلل لّما دفن آدم أباه، أتاه قابیل. فقال 
له: يا هبة اهلل! إنّي قد رأيت آدم أبي- خّصك من العلم بما لم 
أخّص به و هو العلم الّذي دعا به أخوک هابيل، فتقّبل قربانه و 
إنّما قتلته لكيال يكون له عقب فيفتخرون على عقبي فيقولون 
نحن أبناء الّذي تقّبل قربانه و أنتم أبناء الّذي لم يتقّبل قربانه. 
شيئا،  أبوک  به  اختّصك  الّذي  العلم  من  أظهرت  إن  فإنّك 

قتلتك كما قتلت أخاک هابيل. 
فلبث هبة اهلل و العقب منه مستخفین بما عندهم من العلم 
و اإليمان و االسم األكبر و میراث العلم و آثار علم النّبّوة 
حتّى بعث نوح و ظهرت وصیّة هبة اهلل حین نظروا في 
آدم.  أبوهم  به  بّشر  قد   نوحا فوجدوا   آدم وصیّة 
فآمنوا به و اتّبعوه و صّدقوه و قد كان آدم وّصى هبة 
اهلل أن يتعاهد هذه الوصیّة عند رأس كّل سنة فیکون يوم 

عید لهم فیتعاهدون .«5

الهوامش:
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4. سورة املائدة، اآلیة 27.
5. ابن بابویه، حمّمد بن على، »كمال الدین و متام النعمة«، الطهران، طبع 

ثاين، 1395ق.، ج 1، ص215-213.
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إذن  َأَضّل«،7  ُهْم  بَْل  ْنَعِم  َكااَلْ تعالى: »ُأولَِئَك  بقوله  الکريم 
فهذه اآلية تدل على ضرورة استمرار الخالفة االلهیّة، أّما 
من هو ذلك الخلیفة في كّل زمان فله بحث آخر، سنعرض 

له الحقًا.

• اآلية الثانية: قوله تعالى لـابراهيم الخليلj: »ِإِنّى َجاِعُلَك 
لِلنَّاِس ِإَماًما«،8 وهذه االمامة هي غیر النبّوة والرسالة التي 

.jكانت البراهیم
والشاهد على ذلك:

يَِّتى«، ومن  ُذِرّ 1. طلب االمامة للذريّة حیث قال: »َو ِمن 
الواضح أّن حصول إبراهیمj على الذريّة كان في كبره 
ِ الَِّذى َوَهَب لِى َعَلى الِْكَبِر  وشیخوخته، كما قال: »الَْحْمُد هلِلَّ
 :jِإْسَمِعيَل َو ِإْسَحَق«،9 وحکى سبحانه عن زوجة إبراهیم
َهَذا  ِإنَّ  َشْيًخا  بَْعِلى  َهَذا  َو  َعُجوٌز  َأنَا  َو  َءَألُِد  َيَوْيَلَتى  »َقالَْت 

لََشْىٌء َعِجيٌب.«10
وال يصح هذا الطلب إاّل لمن كان عنده ذريّة، أّما من كان 
ْرُتُموِنى َعَلى َأن  آيسًا من الولد ويجیب مبّشريه بقوله: »َأبَشَّ
ُروَن«،11 فال يصح منه والحالة هذه أن  ِنَى الِْكَبُر َفِبَم ُتَبِشّ مَّسَّ

يطلب أي شيء لذريّته.12
ولو كان ذلك في أوائل حیاته وقبل أن يرزق الذريّة، لکان 
من الواجب أن يقول: »ومن ذرّيتي إن رزقتني ذرّية«، وإاّل 
لزم منه أن يخاطب الخلیلj ربّه الجلیل بما ال علم له 

.jبه، وهذا ما يتنّزه عنه مقام إبراهیم الخلیل
ُهنَّ  َفَأَتمَّ بَِكِلَمت  َربُّه  ِإْبَرِهيَم  اْبَتَلى  ِإِذ  2. إّن قوله تعالى: »َو 
َقاَل ِإِنّى َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما«13 يدل على أّن هذه االمامة 
من  به  اهلل  ابتاله  بما  ابتالئه  بعد  كانت  إنّما  الموهوبة 
 jابتُلي التي  البالء  أنواع  إاّل  هذه  ولیست  االمتحانات، 
بها في حیاته، وقد نّص القرآن على أّن ِمن أوضحها قضیّة 
ذبح إسماعيلj، قال تعالى: »َقاَل َيُبَنىَّ ِإِنّى َأَرى ِفى الَْمَناِم 

َأِنّى َأْذبَُحَك« إلى أن قال: »ِإنَّ َهَذا لَُهَو الَْبَلُؤا الُْمِبيُن«14. 15
في  الواردة  الصحیحة  الروايات  من  جملة  أكدته  ما  وهذا 

المقام.
عن االمام الصادقj في حديث مطّول يقول فیه: 

»ِإِنّى  اهلل  قال  حّتى  بإمام  وليس  نبّيًا   jإبراهيم كان  »وقد 
َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما.«16

من  لذريّته  طلبها   jالبراهیم ثبتت  التي  االمامة  وهذه 
الحّق  استجاب  وقد  يَِّتى«  ُذِرّ ِمن  »َو  قال:  حیث  بعده، 

ولیست  منقطعة  غیبیّة،  إلهیّة  كظاهرة  النبّوة  أّن  إشکال  ال 
َكاَن  ا  »مَّ تعالى:  قال   ،nبمحّمد ُختمت  وأنّها  مستمرة، 
النَِّبِيّيَن  َوَخاَتَم   ِ اهللَّ ُسوَل  رَّ لَِكن  َو  َجالُِكْم  ِرّ ن  ِمّ َأَحد  َأبَآ  ٌد  ُمَحمَّ
ظاهرة  أيضًا  االمامة  فهل  َعِليًما«1،  َشْىء  بُِكِلّ   ُ اهللَّ َوَكاَن 
اهلل االرض  يرث  أن  إلى  أم هي مستمّرة  كالنبّوة،  منقطعة 

ومن علیها؟
 nالظاهر أن اآليات والروايات الواردة عن النبي االكرم

تؤّكد استمرار ظاهرة االمامة والخالفة وعدم انقطاعها.

دالئل استمرار االمامة
يمکن االستدالل على إثبات هذه الحقیقة من خالل اآليات 
القرآنیّة أّواًل، ومن طريق الروايات ثانیًا. فى هذا الرقم نحن 
دلیل  التالى سنأتى  الرقم  وفى  األّول  الطريق  نتکلم حول 

اآلخر إن شاءاهلل.

الطريق االّول: اآليات القرآنّية
• اآلية االولى: قوله تعالى: 

َقالُوا  َخِليَفًة  ااْلَْرِض  ِإنِّى َجاِعٌل ِفى  لِْلَمَلِئَكِة  َقاَل َربَّك  ِإْذ  »َو 
نَُسِبُّح  نَْحُن  َو  َمآَء  الِدّ َيْسِفُك  َو  ِفيَها  ُيْفِسُد  َمن  ِفيَها  َأَتْجَعُل 

ُس لََك َقاَل ِإِنّى َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن.«2 بَِحْمِدَک َو نَُقِدّ
أشارت هذه اآلية المباركة إلى:

1. أّن هذا الخلیفة أرضي، وهو موجود في كّل زمان، والدال 
على ذلك قوله: »َجاِعٌل« الّن الجملة االسمیّة، وكون الخبر 
تفید  المضارع،  الفعل  بمنزلة  هي  التي  فاعل  صیغة  على 
كما  اللغة،  في  الجعل  أّن  إلى  مضافًا  واالستمرار،  الدوام 
ومنها  متعّددة  استعماالت  له  المفردات،  في  الراغب  يقول 
جملة  أّكده  ما  وهذا  حالة،3  دون  حالة  على  الشيء  تصيير 
واآللوسي  الکبیر«4  »التفسیر  في  كـالرازي  المفسرين،  من 
في »روح المعاني«،5 وعندما يقارن هذا الجعل بما يناظره 
من الموارد في »القرآن الکريم« نجد أنّه يفید معنى السنّة 
َجَعَل  ِظَلاًل« و»َو  َخَلَق  ا  مَّ ِمّ لَُكم  تعالى: »َجَعَل  كقوله  االلهیّة 

الَْقَمَر ِفيِهنَّ نُوًرا« ونحوهما.
2. إّن هذا الخلیفة لیس هو مطلق االنسان فیکون من قبیل 
َكَفَر  َفَمن  ااْلَْرِض  ِفى  َخَلِئَف  َجَعَلُكْم  الَِّذى  »ُهَو  تعالى:  قوله 

َفَعَلْيِه ُكْفُرُه.«6
وإنّما المقصود به إنسان بخصوصه، وذلك بقرينة اآليات 
الالحقة التي أثبتت أّن هذا الموجود االرضي إنّما استحّق 
كّلها مباشرة منه تعالى:  ُعلِّم االسماء  الخالفة االلهیّة النّه 
»َو َعلََّم َءاَدَم ااْلَْسَمآَء ُكلََّها«، ثّم صار واسطة بینه تعالى وبین 
مالئکته »َيَاَدُم َأنِبْئُهم بَِأْسَمآئِِهْم« ومن الواضح أنّه ال يمکن 
أن يراد به كّل انسان، حتّى أولئك الذين عبّر عنهم القرآن 

استمرار اإلمامة وديمومتها

الظالمین  في  يجعلها  لم  ولکن  دعاءه،  سبحانه 
من ذريّته، وإنّما في غیرهم.

يقول الرازي في ذيل هذه اآلية: 
يَِّتى« طلب لالمامة التي ذكرها  وقوله: »َو ِمن ُذِرّ
اهلل تعالى، فوجب أن يكون المراد بهذا العهد هو 
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كأنّه  اآلية  فتصير  للسؤال،  مطابقًا  الجواب  ليكون  االمامة، 
تعالى قال: »ال ينال االمامة الظالمين، وكل عاص فإنّه ظالم 

لنفسه« فكانت اآلية دالّة على ما قلناه.
ظاهراً  ظالمين  كونهم  انتفاء  يقتضي  اآلية  ظاهر  قيل:  فإن 

وباطنًا، وال يصح ذلك في االئّمة والقضاة.
قلنا: أّما الشيعة، فيستدلّون بهذه اآلية على صّحة قولهم في 

وجوب العصمة ظاهراً وباطنًا.
وأّما نحن فنقول: مقتضى اآلية ذلك.

إاّل أنّا تركنا اعتبار الباطن فتبقى العدالة الظاهرة معتبرة.17
لکن لم يبیّن لنا الرازي، لماذا ترك ما دلّت علیه اآلية من 
الظاهريّة،  بالعدالة  وباطنًا، واكتفى  العصمة ظاهراً  وجوب 
مع اعترافه بداللة اآلية على ذلك، وكیف كان »َسُتْكَتُب 

ُلوَن.«18 َشَهَدُتُهْم َو ُيْسَ
يختص  ال  ذريّته،  في  دعائه  استجابة  أّن  الواضح  ومن 
بالصلبیین فقط، بل هو شامل لجمیع ذريّته شريطة أن ال 

يکون ظالمًا.
وهذا ما أّكده االمام الرضاj بقوله: 

بعد   jالخليل إبراهيم  بها  وجّل  عّز  اهلل  االمامة خّص  »إّن 
النبّوة والخّلة مرتبة ثالثة، وفضيلة شّرفه بها وأشاد بها ذكره، 
الخليلj سروراً  فقال  ِإَماًما«،  لِلنَّاِس  َجاِعُلَك  »ِإِنّى  فقال: 
َعْهِدى  تبارک وتعالى: »اَلَيَناُل  قال اهلل  يَِّتى«  ُذِرّ بها: »َوِمن 
ِلِميَن« فأبطلت هذه اآلية إمامة كّل ظالم إلى يوم القيامة  الظَّ
وصارت في الصفوة، ثّم أكرمه اهلل تعالى بأن جعلها في ذرّيته 

أهل الصفوة والطهارة، فقال: 
نَاِفَلًة َو ُكالًّ َجَعْلَنا َصِلِحيَن *  َيْعُقوَب  لَُه ِإْسَحَق َو  َوَهْبَنا  »َو 
ًة َيْهُدوَن بَِأْمِرنَا َو َأْوَحْيَنآ ِإلَْيِهْم ِفْعَل الَْخْيَرِت َو  َو َجَعْلَنُهْم َأئِمَّ

َكوِة َو َكانُوا لََنا َعِبِديَن«19 َلوِة َو ِإيَتآَء الزَّ ِإَقاَم الصَّ
حّتى  فقرنًا،  قرنًا  بعض،  بعض عن  يرثها  ذرّيته  في  تزل  فلم 
وّرثها اهلل تعالى النبيn فقال جّل وتعالى: »ِإنَّ َأْولَى النَّاِس 
َولِّى   ُ َواهللَّ َءاَمُنوا  َوالَِّذيَن  النَِّبّى  َوَهَذا  اتََّبُعوُه  لَلَِّذيَن  بِِإْبَرِهيَم 
الُْمْؤِمِنيَن«20 فكانت له خاّصة، فقّلدها علّيًاj بأمر اهلل تعالى 
الذين  على رسم ما فرض اهلل، فصارت في ذرّيته االصفياء 
ُأوُتوا  الَِّذيَن  َقاَل  »َو  تعالى:  بقوله  وااليمان  العلم  اهلل  آتاهم 
ِ ِإلَى َيْوِم الَْبْعِث َفَهَذا َيْوُم  يَمَن لََقْد لَِبْثُتْم ِفى ِكَتِب اهللَّ الِْعْلَم َو ااْلِ

الَْبْعِث«21 فهي في ولد عليj خاّصة إلى يوم القيامة.«22

ا  مَّ بِيِه َوَقْوِمِه ِإنَِّنى بََرآٌء ِمّ • اآلية الثالثة: »َو ِإْذ َقاَل ِإْبَر ِهيُم اِلَ
َكِلَمًة  َجَعَلَها  َو  َسَيْهِديِن *  َفِإنَُّه  َفَطَرِنى  الَِّذى  َتْعُبُدوَن * ِإالَّ 

بَاِقَيًة ِفى َعِقِبِه لََعلَُّهْم َيْرِجُعوَن«23
ذهب جمع من المفسرين إلى أّن الکلمة الباقیة في عقب 
إبراهیمj هي كلمة التوحید، إذ براءته مما يعبد قومه، 
واتجاهه نحو الذي فطره هو عین معنى كلمة التوحید »ال 
إله إاّل اهلل«، وقوله: »لََعلَُّهْم َيْرِجُعوَن«، أي يرجع المشرك 

منهم بدعوة الموّحد إلى اهلل تعالى.24

إذن، فقد جعل اهلل تعالى التوحید باقیًا في ذريّة إبراهیم
j وعقبه، وال تخلو ذريّته من الموّحدين.

إن التوحید الذي جعله اهلل تعالى باقیًا في عقب إبراهیم
j البّد أن يکون التوحید الحقیقي، الذي ال يشوبه شيء 
الکريم،  القرآن  به في  لیستحق االشادة  أبداً،  الشرك  من 
وإاّل فال يمکن أن يريد به التوحید الذي وصفه اهلل سبحانه 
ِ ِإالَّ َو ُهم ّمْشِرُكوَن«.25 وتعالى بقوله: »َو َما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهم بِاهللَّ

هذا مضافًا إلى أّن ظاهر اآلية أّن هذا التوحید الباقي في 
عقبه هو التوحید االبراهیمي الذي لم يخالطه أدنى شرك 

باهلل العظیم.
علمًا  الحقیقي  التوحید  هذا  بمثل  يتحّلى  كان  من  لکن 
شیخ  يحمله  ما  جوانحه  بین  يحمل  كان  ومن  وعماًل؟ 
لَِرِبّ  أَْسَلْمُت  قَاَل  أَْسلِْم  ُُّه  َرب لَُه  »قَاَل  الذي  الموّحدين 

الَْعَلِمیَن«؟26
اهلل  عهد  ناله  الذي  هو  بذلك  يتحّلى  الذي  أّن  شّك  ال 
يَِّتى  ُذِرّ ِمن  »َو  قال:  حینما   jالخلیل ذريّة  من  سبحانه 

ِلِميَن«. َقاَل اَل َيَناُل َعْهِدى الظَّ
ومن هنا يتضح جلیًّا بقاء االمامة التي جعلها اهلل تبارك 
وتعالى لخلیله إبراهیمj، ببقاء تلك الکلمة المباركة في 

عقبه وذريّته.27
وعلى هذا االساس جاءت جملة من الروايات التي بیّنت 

أّن هذه الکلمة الباقیة في عقبهj هي االمامة.
عن أبي هريرة قال: سألت رسول اهللn عن قوله عّز وجّل: 
»َو َجَعَلَها َكِلَمًة بَاِقَيًة ِفى َعِقِبِه« قالn: »جعل االمامة في 
عقب الحسين يخرج من صلبه تسعة من االئّمة، ومنهم مهدي 

هذه االّمة.«28
استمرار  على  دلّت  التي  اآليات  من  القدر  بهذا  وأكتفي 
أخرى  آيات  وهناك  القیامة،  يوم  إلى  والخالفة  االمامة 
تشیر إلى هذه الحقیقة القرآنیّة، نؤّجل الحديث عنها إلى 

مواضعها المناسبة.
يتبع...

الهوامش:
1. سورة االحزاب، اآلیة 40.

2. سورة البقرة، اآلیة 30.
3. »املفردات يف غریب القرآن«، ص 94، ماّدة »جعل«.

4. »التفسری الكبری«، ج 2، ص 165.
5. »روح املعاين«، ج 1، ص 220.

6. سورة فاطر، اآلیة 39.
7. سورة االعراف، اآلیة 179.

8. سورة البقرة، اآلیة 124.

9. سورة إبراهيم، اآلیة 39.
10 سورة هود، اآلیة 72.

11. سورة احلجر، اآلیة 54.
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12. »العصمة«، مصدر سابق، ص 32.
13. سورة البقرة، اآلیة 124.

14. سورة الصافات، اآلیة 106.
15. »امليزان يف تفسری القرآن«، ج 1، ص 268.

16. »االصول من الكايف«، ج 1، ص 174.
17. »التفسری الكبری«، ج 4، ص 42.

18. سورة الزخرف، اآلیة 19.
19. سورة االنبياء، اآلیة 73.
20. سورة البقرة، اآلیة 68.
21. سورة الروم، اآلیة 56.

االمام  فضل  يف  باب   ،199 ص   ،1 ج  الكايف«،  من  »االصول   .22
وصفاته.

23. سورة الزخرف، اآلیات 26 ـ 28.
24. »البيان«، ج9، ص193؛ »الكّشاف«، ج4، ص246؛ »التفسری 

الكبری«، ج27، ص208؛ »امليزان«، ج 18، ص 96.
25. سورة یوسف، اآلیة 106.
26. سورة البقرة، اآلیة 131.

27. »العصمة«، ص 35.
28. »كفایة األثر«، ص 86.

المصدر:
http://www.haydarya.com/maktaba_

moktasah

اخالق المؤمن: فی مجالسة مع العلماء

 :قال الصادق
»الصمت شعار المحققین بحقائق ما سبق و جف القلم به و هو مفتاح كل راحة من الدنیا 
و اآلخرة و فیه رضى اهلل و تخفیف الحساب و الصون من الخطايا و الزلل. و قد جعله اهلل 
سترا على الجاهل و زينا للعالم و معه عزل الهوى و رياضة النفس و حالوة العبادة و زوال 

قسوة القلب و العفاف و المروة و الظرف. فأغلق باب لسانك عما لك منه بد ال سیّما إذا لم تجد أهال للکالم و المساعد في 
المذاكرة هلل و في اهلل. 

و كان ربيع بن خيثم يضع قرطاسا بین يديه فیکتب كل ما يتکلم به. ثم يحاسب  نفسه في عشیته ما له و ما علیه و يقول: آه 
آه نجا الصامتون يقينا! 

و كان بعض أصحاب رسول اهللn يضع الحصاة في فمه. فإذا أراد أن يتکلم بما علم أنه هلل و في اهلل و لوجه اهلل، أخرجها 
من فمه و إن كثیرا من الصحابة، رضوان اهلل علیهم، كانوا يتنفسون تنفس الغرقى و يتکلمون شبیه المرضى و إنما سبب هالك 

الخلق و نجاتهم الکالم و الصمت. 
فطوبى لمن رزق معرفة عیب الکالم و صوابه و علم الصمت و فوائده. فإن ذلك من أخالق األنبیاء و شعار األصفیاء و من 
علم قدر الکالم أحسن صحبة الصمت و من أشرف على ما في لطائف الصمت و ائتمنه على خزائنه كان كالمه و صمته كله 

عبادة و ال يطلع على عبادته هذه إال الملك الجبار.«

المصدر: منسوب بجعفر بن محّمد، االمام السادس، »مصباح الشريعة«، بيروت، أعلمی، طبع اّول، 1400ق.، صص 101- 102.

اخالق المؤمن: في الصمت 

ثواب األعمال: الثواب في الحمام 
ثواب من غض طرفه عن النظر إلى عورة أخيه 

روى الشیخ الصدوق عن عبد اهلل بن سنان عن الصادق قال: »من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر إلى عورة أخيه آمنه 
اهلل من الحميم يوم القيامة.«

ثواب غسل الرأس بالخطمي 
و روى عنه ايضًا قال: »غسل الرأس بالخطمي أمان من الصداع و براءة من الفقر و طهور للرأس من الحزاز.« و »غسل الرأس 

بالخطمي ينفي الفقر و يزيد في الرزق و قال هو نشر ]نشرة[.«
و روى بإسناده عن منصور بن يونس بُُزرج قال: سمعت أبا الحسن االمام الّرضا يقول : »غسل الرأس بالخطمي يجلب 

الرزق جلبا.«

ثواب غسل الرأس بورق السدر
أبا عبد اهلل يقول:  »كان رسول اهللn يغسل رأسه بالسدر و يقول اغسلوا  البرسي عن بعض أصحابه: سمعت  قال زيد 
رءوسكم بورق السدر فإنه قدسه كل ملك مقرب و كل نبي مرسل و من غسل رأسه بورق السدر صرف اهلل عنه وسوسة الشيطان 

سبعين يوما و من صرف اهلل عنه وسوسة الشيطان سبعين يوما لم يعص و من لم يعص دخل الجنة.«
و قال عيسى بن عبد اهلل العلوي عن أبیه عن جده:  »أن رسول اهللn اغتم فأمره جبرئيل أن يغسل رأسه بالسدر.«

ثواب المختضب 
روى عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن جده قال: »بلغ رسول اهللn أن قوما من أصحابه صفروا لحاهم فقال هذا 
خضاب اإلسالم إني ألحب أن أراهم قال علي ع فمررت عليهم فأخبرتهم فأتوه فلما رآهم قال هذا خضاب اإلسالم قال فلما سمعوا 
ذلك منه رغبوا فأقنوا قال فلما بلغ ذلك رسول اهللn قال: هذا خضاب اإليمان إني ألحب أن أراهم قال علي ع فمررت عليهم 

فأخبرتهم فأتوه فلما رآهم قال هذا خضاب اإليمان فلما سمعوا ذلك منه بقوا عليه حتى ماتوا.«
وروى بإسناده عن عبدوس بن إبراهيم البغدادي رفع الحديث إلى أبي عبد اهلل قال: »الحناء يذهب بالسهك و يزيد في ماء 
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عقاب األعمال: العاقبة األليمة ألصحاب المعصية 
عقاب من ترك فريضة من فرائض اهلل و ارتكب كبيرة من الكبائر

االمام  اهلل  عبد  قلت ألبي  قال:  عمر  بن  المفضل  االعمال«، عن  عقاب  و  االعمال  »ثواب  كتابه  فى  الصدوق  الشيخ  روى 
 :روي عن المغيرة أنه قال: »إذا عرف الرجل ربه ليس عليه وراء ذلك شي ء.« قال الصادق

»ما له لعنه اهلل أ ليس كلما ازداد باهلل معرفة فهو أطوع له فيطيع اهلل عز و جل من ال يعرف إن اهلل عز و جل أمر محمداn بأمر و 
أمر محمدn المؤمنين بأمر فهم عاملون به إلى أن يجي ء نهيه و األمر و النهي عند المؤمن سواء. 

ثم قال: »ال ينظر اهلل عز و جل إلى عبد و ال يزكيه ]إذا[ ترک فريضة من فرائض اهلل و ارتكب كبيرة من الكبائر؟« قال: قلت: 
ال ينظر اهلل إليه. قال: »نعم إن اهلل عز و جل أمر بأمر و أمر إبليس بأمر فترک ما أمر اهلل عز و جل به و صار إلى ما أمر إبليس 

به فهذا مع إبليس في الدرک السابع من النار.«

عقاب  الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا
روى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى بن جعفر قال: قلت له: جعلت فداک الرجل من إخواني بلغني عنه الشي ء الذي 

أكرهه فأسأله عنه فينكر ذلك و قد أخبرني عنه قوم ثقات. 
فقال لي: »يا محّمد! كذب سمعك و بصرک عن أخيك و إن شهد عندک خمسون قسامة و قال لك قول ]قوال[ فصدقه و 
كذبهم و ال تذيعن عليه شيئا تشينه به و تهدم به مروءته فيكون ]فتكون [ من الذين قال اهلل عز و جل: »إِنَّ الَّذيَن ُيِحبّوَن َأْن َتشيَع 

الْفاِحَشُة ِفي الَّذيَن آَمُنوا لَُهْم َعذاٌب َأليٌم ِفي الّدْنيا َو اآْلِخَرِة.«1
و قال أبو عبد اهلل: »قال رسول اهللn:  من أذاع فاحشة كان كمبتدئها و من عير مؤمنا بشي ء ال يموت حتى يركبه.«

الهامش:
1. سورة النور، اآلیة 19.

المصدر: ابن بابويه، محمد بن على )الصدوق(، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، القم، طبع ثانی، 1406 ق.، ص246- 247.

الطعام السماوي
وهناك أخبار متعددة كثیرة في هذا الشأن تزيد على العشرين خبرا، غیر أن هذا البرنامج مبني على االختصار، وأكتفي بما 

رواه الشيخ الطوسي وابن جرير الطبري بسنديهما عن حذيفة بن اليمان:
لما خرج جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة إلى النبيn أرسل معه النجاشي بقدح من غالیة وقطیفة منسوجة بالذهب 
هدية إلى النبيn. فقدم جعفر والنبي بأرض خیبر، فأتاه بالقدح من الغالیة، فقال النبيn: ألدفعن هذه القطيفة إلى رجل 

يحب اهلل ورسوله، ويحبه اهلل ورسوله.
فمد أصحاب النبيn أعناقهم إلیها، فقال النبيn:»أين علي؟« فلما جاءه قال له النبيn: »يا علي، خذ هذه القطيفة إليك.« 
فأخذها عليj وأمهل حتى قدم إلى »المدينة«، فانطلق إلى »البقیع« - وهو سوق المدينة- فأمر صائغا ففصل القطیفة 

الحکايات

الوجه و يطيب النكهة و يحسن الولد و قال من اطلى فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر.«
روى الصدوق باسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن قال: »الخضاب بالسواد زينة للنساء مكبتة للعدو.«

و روى عنه: »قال رسول اهللn:  »من اطلى و اختضب بالحناء آمنه اهلل من ثالث خصال الجذام و البرص و اآلكلة إلى طلية مثلها.«

ثواب المتنور
روى عن أبي بصير عن أبي عبد اهلل قال: »قال أمیر المؤمنین:  »النورة نشرة و طهور للجسد.«

المصدر: ابن بابويه، محّمد بن على )الصدوق(، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، طبع ثاني، 1406 ق.، ص19- 22.
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سلکا سلکا، فباع الذهب، وكان ألف مثقال، ففرقه عليj في فقراء المهاجرين واألنصار، ثم رجع إلى منزله ولم يبق له من 
الذهب قلیل وال كثیر، فلقیه النبيn من غد في نفر من أصحابه فیهم حذيفة وعمار، فقال: »يا علي، إنك أفدت باألمس ألف 
مثقال، فاجعل غداي اليوم وأصحابي هؤالء عندک.« ولم يکن عليj يرجع يومئذ إلى شئ من العروض ذهب أو فضة، فقال 

حیاء منهم وتکرما: »نعم يا رسول اهلل، ادخل - يا نبي اهلل - وفي الرحب والسعة أنت ومن معك.«
قال: فدخل النبيn، ثم قال لنا: »ادخلوا.«

قال حذيفة: وكنا خمسة نفر: أنا، وعمار، وسلمان، وأبو ذر، والمقداد فدخلنا ودخل عليj على فاطمةh يبتغي عندها 
شیئا من زاد، فوجد في وسط البیت جفنة )بفتح الجیم، وهو أعظم القصاع واألواني حجما( من ثريد تفور، وعلیها عراق كثیر 

)بضم العین جمع عرق بفتح العین، وهو قطعة اللحم المطبوخ بعد برده(، وكأن رائحتها المسك.
فحملها عليj حتى وضعها بین يدي النبيn ومن حضر، فأكلنا منها حتى تمألنا )شبعنا( ولم ينقص منها قلیل وال كثیر.

فقام النبيn حتى دخل على فاطمةh، فقال: »أنى لك هذا الطعام يا فاطمة؟« فردت علیه، ونحن نسمع قولها، فقالت: »هو 
من عند اهلل، إن اهلل يرزق من يشاء بغير حساب.«

فخرج النبيn إلینا مستبشرا، وهو يقول: »الحمد هلل الذي لم يمتني حتى رأيت البنتي ما رأى زكريا لمريم، كان إذا دخل عليها 
َ َيْرُزُق َمْن َيشاُء بَِغْيِر ِحساٍب.1«2 ِ ِإنَّ اهللَّ المحراب وجد عندها رزقا فيقول لها: يا مريم، أنى لك هذا؟ فتقول: »ُهَو ِمْن ِعْنِد اهللَّ

االقتران المبارك
أراد اإلمام علّيj أن يتزّوج من امرأة تنحدر عن آباء شجعان كرام، يضربون في عروق النجابة واإلباء، لیکون له منها بنون 
ذوو خصال طیّبة عالیة، لهذا طلب أمیر المؤمنینj من أخیه عقيل - وكان نّسابة عارفًا بأخبار العرب - أن يختار له امرأة 
من ذوي البیوت والشجاعة، فأجابه عقیل قائاًل: أخي، أين أنت عن فاطمة بنت حزام الكالبّية، فإنّه ليس في العرب أشجع من 

آبائها.3 
ثم مضى عقیل إلى بیت حزام ضیفا على فراش كرامته، وكان خارج المدينة المنّورة، فأكرمه حزام ذلك اإلكرام، حتّى إذا 
مضت ثالثة أيّام مّدة الضیافة سأل حزام عن حاجة عقیل، فأخبره أنّه قادم علیه بالشرف الشامخ، والمجد الباذخ، يخطب 
ابنته الحّرة إلى سیّد األوصیاء علّيj. فلّما سمع حزام ذلك هّش وبّش، وشعر بأّن الشرف ألقى كالكله علیه إْذ يصاهر ابن 

عّم المصطفىn، ومن ينکر علیًا وفضائله، وهو الذي طبّق اآلفاق بالمناقب الفريدة.
وكأّن حزاما تمّهل قلیال وهو ال يرى امرأًة تلیق بأمیر المؤمنینj، فذهب إلى زوجته يشاورها في شأن الخطبة، فرأى ابنته 

بین يديها وهي تقّص علیها رؤياها... فاستمع إلیها دون أن تراه وهي تقول: 
كأنّي جالسة في روضة ذات أشجار مثمرة، وأنهار جارية، وكانت السماء صاحية والقمر مشرقا والنجوم طالعة، وأنا أفّكر في عظمة 
اهلل من سماء مرفوعة بغير عمد، وقمر منير وكواكب زاهرة، وإذا بي أرى كأّن القمر قد انقّض من كبد السماء ووقع في حجري وهو 
يتالأل نورا يغشى األبصار، فعجبت من ذلك، وإذا بثالثة نجوم زواهر قد وقعن في حجري، وقد أغشى نورهّن بصري، فتحّيرت في 

أمري مّما رأيت، وإذا بهاتف قد هتف بي، أسمع منه الصوت وال أرى شخصه، وهو يقول:
ثالثة أنـجم والـزاهـر الـقمـر ـُشراک فـاطمـة بـالسادة الغرر     ب   

بعد الرسول كذا، قد جاء في الخبر أبـوهـم سّيٌد في الخْلق قـاطبـة       
فعاد حزام يبّشر نفسه وعقیال وقد غمره السرور وخّفت به البشارة، وكان الزواج المبارك على مهر سنّه رسول اهللn في 

زوجاته وابنته فاطمةh وهو خمس مئة درهم.

الهوامش:
1. سورة آل عمران، اآلیة 37. 

2. »دالئل اإلمامة«، ص 144، ح 51.
3. »عمدة الطالب«، إبن عنبة، ص 357
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اّن اهلل تعالي لم يخلق الخلق عبثا
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

اتاني كتابك ابقاك اهلل، و الکتاب الّذي انفدته درجه و احاطت معرفتي بجمیع ما 
تضّمنه علي اختالف الفاظه و تکّرر الخطأ فیه، و لو تدبّرته لوقفت علي بعض ما 

وقفت علیه منه و الحمد هلل رّب العالمین حمدا ال شريك له علي احسانه الینا، و فضله علینا، ابي اهلل 
عّزوجّل للحّق ااّل اتماما...

اّن اهلل تعالي لم يخلق الخلق عبثا و ال اهملهم سدي بل خلقهم بقدرته و جعل لهم اسماعا و ابصارا 
و قلوبا و البابا ثّم بعث الیهم النّبیّن مبّشرين و منذرين، يأمرونهم بطاعته و ينهونهم عن معصیته و 

يعّرفونهم ما جهلوه من امرخالقهم و دينهم و انزل علیهم كتابا.
و بعث الیهم مالئکة يأتین بینهم و بین من بعثهم الیهم بالفضل الّذي جعله لهم و علیهم و ما آتاهم من 

الّدالئل الّظاهرة و البراهین الباهرة و اآليات الغالبة فمنهم من جعل النّار علیه بردا و سالما و اتّخذه خلیال و منهم من 
كّلمه تکلیما و جعل عصاه ثعبانا مبینا و منهم من احیي الموتي باذن اهلل و ابرءاألكمه و االبرص باذن اهلل و منهم من 

عّلمه منطق الّطیر و اوتي من كّل شي ء.
ثّم بعث محّمدا صّليn رحمة للعالمین و تمّم به نعمته و ختم به انبیاءه و ارسله الي النّاس كافّة و اظهر من صدقه 
ما اظهر و بیّن من عالماته ما بیّن ثّم قبضهn حمیدا فقیدا سعیدا و جعل االمر بعده الي اخیه و ابن عّمه و وصیّه و 

وارثه عّلي بن ابي طالبj ثّم الي االوصیاء من ولده واحدا واحدا، احیي بهم دينه، و اتّم بهم نوره و جعل بینهم و بین 
اخوانهم و بني عّمهم و االدنین فاالدنین من ذوي ارحامهم فرقانا بیّنا يعرف به الحّجة من المحجوج و االمام من المأموم 
بان عصمهم من الّذنوب و برأهم من العیوب و طّهرهم من الّدنس ونّزههم من الّلبس و جعلهم خّزان علمه و مستودع 
حکمته و موضع سّره و ايّدهم بالّدالئل و لو ال ذلك لکان النّاس علي سواء والّدعي امر اهلل عّزوجّل كّل احد و لما 

عرف الحّق من الباطل و ال العالم من الجاهل.
و قد اّدعي هذا المبطل المفتري علي اهلل الکذب بما اّدعاه فال ادري بأيّة حالة هي له رجاء ان يتّم دعواه، أبفقه في 

دين اهلل؟ فو اهلل ما يعرف حالال من حرام و ال يفرق بین خطأ و صواب ام بعلم؟ فما يعلم حّقا من باطل و ال محکما 
من متشابه و ال يعرف حّد الّصلوة و وقتها. ام بورع، فاهلل شنید علي تركه الّصلوة الفرض اربعین يوما يزعم ذلك لطلب 
الّشعوذة و لعّل خبره قد تأّدي الیکم وهاتیك ظروف مسکره منصوبة و آثار عصیانه هلل عّزوجّل مشهورة قائمة. ام بآية؟ 

فلیأت بها. ام بحّجة فلیقمها. ام بداللة فلیذكرها. قال اهلل عّزوجّل في كتابه:
ماواِت َو اأْلَْرَض َو ما بَْيَنُهما ِإالَّ بِالَْحقِّ  ِ الَْعزيِز الَْحكيِم * ما َخَلْقَنا السَّ حيم * حم * َتْنزيُل الِْكتاِب ِمَن اهللَّ ْحمِن الرَّ ِ الرَّ » بِْسِم اهللَّ

ِ َأُروني  ما ذا َخَلُقوا ِمَن اأْلَْرِض  ا ُأْنِذُروا ُمْعِرُضوَن * ُقْل َأ َرَأْيُتْم ما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَّ ى َو الَّذيَن َكَفُروا َعمَّ َو َأَجٍل ُمَسمًّ
ْن َيْدُعوا  ماواِت اْئُتوني  بِِكتاٍب ِمْن َقْبِل هذا َأْو َأثاَرٍة ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُكْنُتْم صاِدقيَن * َو َمْن َأَضّل ِممَّ َأْم لَُهْم ِشْرٌک ِفي السَّ

ِ َمْن ال َيْسَتجيُب لَُه ِإلى  َيْوِم الِْقياَمِة َو ُهْم َعْن ُدعائِِهْم غاِفُلوَن * َو ِإذا ُحِشَر النَّاُس كانُوا لَُهْم َأْعداًء َو  ِمْن ُدوِن اهللَّ
كانُوا بِِعباَدِتِهْم كاِفريَن«1

. ...

قال امحدبن اسحق: كتب اليه جعفربن علّي كتابا اّن عنده من علم احلالل و احلرام ما حيتاج اليه و غری ذلك من العلوم 
كّلها. قال امحدبن اسحق فلّما قرأت الكتاب كتبت ايل صاحب الّزمان عليه الّسالم و صرّیت كتاب جعفر يف درجه، فخرج 

اجلواب ايّل ذلك.

الهامش:
1. سورة احقاف، اآلیات 6-1.

موقفه  على  هذا  يومنا  وإلى  املاضية  القرون  خالل  الغرب  حافظ  وقد 
املواقع  من  الكثير  في  وأشهر  واملسلمني،  اإلسالم  من  واحلاقد  العدائي 
والظروف سيفه في وجههم. إن شرح هذه املواجهة بحاجة إلى مئات 
السؤال  هذا  لطرح  فإننا مضطرون  ذلك  على  وبناء  الكتب  من  اجمللدات 

وهو: 
ملاذا يناصب الغرب كل هذا العداء واخلصام لإلسالم واملسلمني السيما 

عالم التشيع؟ وملاذا ال يتخلى عن موقفه العدائي هذا؟
العالم  إلى  األولى  الدرجة  في  موجهان  والعداء  احلقد  هذا  أن  تعرفون 
اإلسالمي والشرق األوسط اإلسالمي وإلى عالم التشيع بوجه خاص. إن 

أداء الغرب االستكباري الطويل األمد يبرهن ذلك. 
وال بد أن نعرف بأنهم إن تساهلوا بعض الشئ مع العالم الثالث والعالم 
اإلسالمي فإنه من املستحيل أن يتساهلوا مع عالم التشيع. وإن تساهلوا 
بعض الشئ مع املسلمني في السعودية والكويت واإلمارات وحتى سورية 
فإنهم لن يتساهلوا مع العراق الذي يشكل الشيعة أغلبية سكانه وإن 

تساهلوا مع العراق فإنهم لن يتساهلوا مع إيران أبدا. 

إن الموضوعات المقدمة في هذا البحث، هي من نوع »الدراسات الثقافیة«، إن الدراسات الثقافیة تشکل سنادا ودعامة لسائر 
الدراسات االقتصادية وما إلى ذلك. إن مجمل تفرعات  الدراسات االجتماعیة أو السیاسیة أو  الدراسیة، سواء  التفرعات 

العلوم على عالقة بشکل ما بالدراسات الثقافیة.
وهذا ما أكد علیه الکاتب في الصفحات األولى للکتاب لکي يبین أثر الثاقافة الخارق على كل المجاالت في حیاتنا من 

االجتماعیة، واالقتصادية و حتى السیاسیة. 
إنکم  بقراءتکم كتاب »المثلث المقدس« لـإسماعيل شفيعي سروستاني تدركون أسباب العداء الغربي و الصهیوني لإلسالم و 
المسلمین و الذي ال نهاية له و تدركون لماذا كل هذا الدمار و القتل و العنف التي استمرت كل هذه السنین مع أنهم يدفعون 

ثمنا باهضا له.
و يدور هذا الکتاب حول ثالثة محاور و هو: »مسجد الحرام«، و»مسجد األقصى«، و»مسجد الکوفة« و البالد التي تقع في 

هذا المثلث المقدس تکون مركزا للصراع و الحرب و يبین في هذا الکتاب أسباب تركیز الغربیین على هذه المناطق.

.http://mouood.org/arabic بإمکانکم المشاهدة والقراءة هذا الکتاب في


